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 قثو مو شًء حنَذ اهلل ّٗشنشٓ سثذأّ تعاىل عض ٗجو .
ذي ٗأُ أعَو صاحلا تشضآ ٗأدخيًْ ستً أٗصعًْ أُ أشنش ّعَتل اىتً أّعَت عيً ٗعيى ٗاى "

 -99-س٘سج اىَْو                                                     تشمحتل يف عثادك اىصاحلني "

ٌا سب : ) ال جتعيْا ّصاب تاىغشٗس إرا جنذْا ، ٗال تاىٍأط إرا خفقْا ٗرمشّا دائَا تأُ اىفشو ٕ٘ 
 اىتجشتح اىتً تسثق اىْجاح (

  جف٘س اىشنش ٗخاىص اىثْاء ٗعظٌٍ اىتقذٌش ٗاىعشفاُ إىل األستارأُ ّتقذً مب٘  ٌسعذّا

 تًتاإلششاف عيى ٕزا اىثذث ٗإثشائٔ، اى ارىل ىتفضيٖ"، جيماوي نتيجة" اىفاضيح

قذٍتٔ إلجناص ٕزا  ااىقٍَح، فأىف شنش عيى ٍ اٗإسشاداتٖ اثخو عيٍْا تْصائذٖتمل 
 اىثذث.

ٗخاصح  يف قسٌ عيٌ االجتَاع زجاتاألس مافح مَا ّتقذً تاىشنش ٗاالٍتْاُ إىل
عيى إتذائٌٖ ىْصائخ قٍَح ماّت ىْا ّرباساً أضاء ىْا  " بن تركي أمساء األستارج "

 -ثغىشح –اىْسٍجٍح اىص٘فٍح اى٘طٍْح  حسؤسساملىل مو عَاه إمَا ّتقذً تاىشنش  .طشٌقْا
 عيى دسِ استقثاهلٌ ٍٗساعذتٌٖ ىْا الجناص دساستْا املٍذاٍّح.

أٗ ٍِ قشٌة.ٍذ ٕزا اىعَو ٍِ تع  تقذٌٌ إجناص ٗ ّشنش مزىل مو ٍِ ساعذّا عيى  
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ة علر  مر ت تمكم را وااتمام را وتؤايرارا الصرمي  يرتكز نجاح أو فشل المنظمات المعاصرر

ألام مور  تملكه واو العنصر البشري، والذي يعتبر الثروة النا رة التر  تتارابا المنظمرات لتوفيرارا 

كما ونوعا بالشكل الذي يزي  من فعاليت ا، واو الممرك األااا  والعنصرر الااعرل مرن برين عناصرر 

 عليه يعتم  باالاتمرارية والتاور.اإلنتاج فل يه الااقات البلمم و ة و

إن العامررل بؽررن النظررر عررن موقعرره إ اري أو تنايررذي، لرره واجبررات يإ ي ررا م ابررل ااررتم اقات 

تتكال المإااة بت ر يم ا، من را المرافز المعنروي والما ي،مرا يشرعر الموظرؾ أنره جرزج م رم فر  جار  

يع  التمايز أم  الوظابؾ الم مة مإااته، ويعمل مع الجميع من أجل تم يا رإية وؼاية المإااة، و

ف  تايير الموار  البشررية، يارتوجا المتابعرة واالاتمرام مرن اررؾ المإاارة، لتم يرا التروازن برين 

موار اررا الما يررة والبشرررية، ولعررل الارربيل الوميرر  للوصررول إلرر  أ اج عررال وراقرر  اررو ااررتعمال نظررام 

يمكرن ااتشرارة  وافرع العراملين والترؤثير موافز فعال يتام بالموضروعية و اإلنصراؾ، الرذي بوااراته 

 علي ا بما يخ م مصال  العمال.

يمكن ال ول بؤن المنظمة الناجمة ت وم بوضع نظرام مروافز فعرال قرا ر علر  الترؤثير باإليجراا 

 عل  أ اج العاملين بالشكل الذي يزي  من والب م للمنظمة ومااع ت ا عل  الرب  والب اج.

الكشررؾ عررن ميثيررات الموضرروأل ونظرررا ألاميررة جرراجت اررذ  ومررن أجررل تم يررا اررذا ال رر ؾ و

ال رااة لتتناول موضوأل نظام الموافز وتماين أ اج العراملين بالمإاارة، ول رذا الؽررن قرام البامر  

بت اريم البمرر  إلر  جانررا نظرري و ميرر ان  مير  تارقنررا فر  البرراا األول الر  ثبلثررة فصرول يمترروي 

ة، الرذي امتروت علر  إشركالية ال راارة وفرضريات ا، مرع الاصل األول علر : اإلارار المن جر  لل راار

تباين أاباا اختيار موضوع ا، ثم إبراز أامية ال رااة وكذا أا اف ا، وتم تم ي  المااايم، ثم التارا 

إل  المن ج و الت نيات المتبعة، ثم تلي ا مجتمع البم  )العينة(.باإلضافة إل  عرن ال رااات الاراب ة 

 اانة، لموضوأل ال رااة الر

الاصل الثان  المعنون ا: مااية نظام الموافز و مرامل تصميمه و معوقاته، وترم التاررا  -

فيه إل  أامية وأا اؾ الموافز، ثم تلي ا مختلؾ النظريرات للمروافز وصروال إلر  أنرواأل وأشركال نظرم 

 ات التمايز.الموافز، ثم تارقنا إل  أاس من  الموافز وشروا نجاح نظام الموافز لننت   إل  معوق

أما الاصل الثال  المامل لعنوان مااية األ اج و ارا ت ييمه و صعوباته ف ر  عررن فيره  -

مظرراار ومكونررات األ اج للعامررل وصرروال إلرر  معررايير األ اج، ثررم التارررا إلرر  أاميررة وأارر اؾ ت يرريم 

 األ اج لنصل إل  ارا وخاوات ت ييم األ اج، وف  األخير صعوبات ت يم األ اج.

لباا الثان  لل رااة او الجانرا المير ان  لل راارة تارقنرا فيره الر  ثبلثرة فصرول مير  أما ا

عرضنا ف  الاصرل الرابرع اإلجرراجات المي انيرة وفي را عرضرت مجراالت ال راارة)المجال المكران ، 



 

 ب

المجال الزمان ، المجال البشري(، إل  تمليل البيانات الشخضية لل رااة و تمليل الارضرية األولر  

 نتابج ا. و عرن

 و ف  الاصل الخامس تارقنا إل  تمليل الارضية الثانية و عرن نتابج ا.

 وف  الاصل الاا س تارقنا إل  تمليل الارضية الثالثة، و عرن نتابج ا.

 و ف  األخير قمنا بعرن النتابج العامة لل رااة.

 

 

 



 

 

 

 

 :انثاب األول 

 انجاَة انُظشي نهذساعح 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 انفصم األول:
 اس انًُهجً نهذساعحاإلط

 

 إشكانٍح انذساعح  -1

 فشضٍاخ انذساعح -2
 يثشساخ اختٍاس انًىضىع -3
 أهًٍح انذساعح  -4
 أهذاف انذساعح  -5
 تذذٌذ انًفاهٍى  -6
 انًُهج وانتمٍُاخ انًتثؼح  -7
 انؼٍُح ) يجتًغ انثذث ( -8
 انذساعاخ انغاتمح -9
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1

تؽير بم ت تكوين م وماتوت كااجت م عل  يعمل األفرا  ف  المنظمات ألاباا ع ي ة متنوعة، ت

الم ت الاويل وال صير، ويظ ر  ور الموافز ف  إثارة الالوك واأل اج إلشباأل تلك الماجات، ومن 

ثم ي  ؾ نظام الموافز إل  جذا الموار  البشرية بالكم والكيؾ المنااا للعمل بالمنظمة، والاع  

 أل اج ف  وظابا م.ال ابم لم  العاملين عل  بذل الج   وتماين ا

إن إل ارة الموار  البشرية ال ور األااا  ف  مواكبة التؽيير ومواج ة التاورات الخارجية 

، كما تااع  العاملين عل  تؤ ية 1التكنولوجية، االجتماعية والث افية....، والتؽيرات الت ريجية ال اخلية

يم الموافز ل م، كما تعتبر اذ  وظابا م بصورة أفضل عن اريا ت ريب م وتماين م ارات م وت  

األخيرة ا  المعزز والمشجع عل  مواصلة العملية اإلنتاجية أو الزيا ة من روتين ا الت  م  واذا 

باعتباراا أااليا تخلا من خبلل ا جملة من المإثرات الت  تعمل عل  ااتثارة الرؼبة ف  ناس 

ية، ول ذا فمرص ال ابمون عل  وضع نظام العامل للعمل ولتلبية ماجياته اواج الما ية أو المعنو

الموافز وتنويع ا بين موافز ما ية وأخرت معنوية ت  م لكل ماا عمله ومر و  ، رؼم بعن 

المشاكل الت  ق  يتعرن ل ا اذا النظام كالمماوبية ف  ت  يمه أو ع م مبلبمة مع متالبات العمل 

  اخل المإااة.

تنمية االقتصا  الوان ، تجا  المإااات الجزابرية من خبلل وبالنظر إل  أامية نظام الموافز ف   

إ ارت ا ف  تايير الموار  البشرية وباعالية اذ  الوظياة وااتم التشريع الجزابري ب ا مخصصا ل ا 

مجموعة من النصوص وال وانين المتباينة بتباين المرملة التاييرية الت  تمر ب ا الببل ، ولكن ا كانت 

يا ة اإلنتاج والرفع من ماتوت العامل ف  جميع المجاالت )االقتصا ية ت  ؾ كل ا إل  ز

 واالجتماعية والنااية...(.

إن معظم المنظمات تاع  إل  تم ي  نوعية وكمية أ اج األفرا  العاملين في ا وتم ي  ال ابليات 

ال ب  من وجو  ، لذلك كان 2واإلمكانيات الت  يمتلك ا كل فر  وم ت امتياجات األفرا  إل  التاوير

 وايلة يمكن بوااات ا الوقوؾ عل  م ت كااجة المور  البشري.

من خبلل وضع نظام الموافز لجعل األفرا  يتصرفون باري ة معينة تاتجيا ألا اف ا الماارة، 

وت  ؾ المنظمة من خبلل وضع نظام الموافز إل  تؽيير وتوجيه الوك وتصرؾ العامل من خبلل 

وبالتال  نج   ، 3كم  والنوع  الذي من شؤنه أن يرفع من كااجة وجو ة اإلنتاجتماين أ اج العامل ال

                                                           
ص ص ،  6  2ة للنشرر والتوزيرع، عمران، ،  ار عرالم الث افراليمان ال روب : –1

96-95. 
 .84  ، ص4  2،  ار الجامعة الج ي ة، اإلاكن رية، ممم  ببلل: –2
 .93، ص 8  2 ،  ار وابل، عمان،وابل نظيؾ: –3
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أن شكل اذ  العبلقة ونجام ا يتوقؾ عل  ب اب ا اليمة قص  بلوغ أا اؾ المإااة وتم يا ماجيات 

العامل واذا ما يتالا نوأل من الموافز الت  تاع  المإااة من خبلل ا ال  التؤثير ف  أ اج العاملين 

 ي  م نمو األمان.وتوج

إن االاتمام بتاوير األااليا التمايزية وتنوع ا كون ا تااام ف  ب  المماس ل ت العامل وت فعه 

لئلب األ واالبتكار، واذا ما يم ا ب ور  النجاح الت  ت  ؾ إليه المإااة، ألن ق رات األفرا  تختلؾ 

ز ل ي م، واذا نتيجة إنماج من شخص آلخر واذا ما يعكس اختبلؾ  رجات االاتاا ة من المواف

 ق رات م من خبلل العملية الت ريبية والتكوين الماتمر ب  ؾ تماين األ اج الوظيا  ل ي م.

وعل  اذا األااس جاجت  رااتنا نماول من خبلل ا إيضاح موضوأل نظام الموافز وتماين أ اج 

مإااة تنتج كل أنواأل (، كون ا  -باكرة –العاملين ف  المإااة )الوانية النايجية الصوفية 

األقمشة وخاصة الصوفية وبالتم ي  إبراز العبلقة بين ما مي  تش   اذ  المإااة الاعالة عل  

الماتوت الوان  اذ  الوظياة بااتمرارية، ومنه تتممور إشكالية ال رااة ف  التااإل الربيا  

 التال :

 اة؟ما م ت تؤثير نظام الموافز عل  تماين أ اج العاملين بالمإا -

 وين رج ضمن اذا التااإل التااإالت الارعية التالية:

 ال يااام نظام الموافز ف  زيا ة إنتاجية العامل؟ -

 ال تااام الموافز ف  الت ليل من ضؽوا العمل؟ -

 ال يااام نظام الموافز الاعال ف  تاعيل اإلب األ  ل ت العاملين؟ -

2

 وافز باعالية ف  تماين أ اج العاملين بالمإااة.يااام نظام الم21

22

 يااام نظام الموافز باعالية ف  زيا ة إنتاجية العامل. -

 تااام الموافز ف  الت ليل من ضؽوا العمل. -

 يااام نظام الموافز الاعال ف  تاعيل اإلب األ ل ت العاملين. -
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3

 اختيار ابا ب وراا تم   العامة والمبا ئ الشروا من جملة عل  علم  بم  أي يرتكز     

 ال رااة موضوأل الختيار والموضوعية الذاتية األاباا أام ومن اوا ،  ون ال رااة موضوأل

 :مايل 

31

 العاملين أ اج ينوتما الموافز بنظام والمتعل ة ال رااات، من النوأل اذا نمو البام  ميل-

 لك  فضولنا أثار انه إل  باإلضافة للعامل، والمعنوية الما ية بالمالة مرتبا كونه بالمإااة،

 .والمإااة للار  يخلؾ الذي والعاب  الموافز نظام تابيا ف  الموضوعية م ت نعرؾ

 .ال راا  ماار  خبلل من جيا البام  تعلمه ما كل تابيا مماولة-

32

 أ اج ماتوت النخاان راجع واذا إنتاجيت ا، لماتوت ت ن  من مإاااتنا إليه آلت الذي الواقع-

 الموضوأل أن إل  باإلضافة العاملين، أ اج من تزي  ملول عن البم  إل  بنا أ ت مما العامل،

 .تخصصنا إاار ف  ي خل

 .الموافز امنظ تابيا خبلل ا من يتم الت  األااليا أو الارا عل  التعرؾ-

 .به االاتمام يارن ما واذا المنظمة عناصر من عنصر بؤام يتعلا الموافز نظام كون-

.اختيار  إل  بنا أ ت ما واذا المراجع من اابل كم عل  الموضوأل توفر-

4

 ، والبامثين العلماج قبل من كبير ااتمام نالت الت  المواضيع من الموافز نظام موضوأل يعتبر

 . المإااة  اخل البشري بالعنصر يتعلا كونه

 ف  األفرا  ورؼبات لااقات وممركا أااايا باعثا تعتبر أن ا ف  تتجل  الموافز أامية إن    

 وتم ي  المإااة، ف  العاملين أ اج ف  اإلناان  الجانا لت ييم ال رااة اذ  تاع  كما العمل،

 ن اا وتم ي  ومعالجت ا، الضعؾ ن اا لتجنا يا ،الوظ األ اج ف  والضعؾ ال وت ون اا مإثرات

 ماجات تلب  كون ا المإااة، ف  الموافز نظام وت ييم  رااة عبر تعزيزاا، عل  والعمل ال وة

 تماين وبالتال  أ اب م تماين ف  تااام أي ل ي م، واالبتكار اإلب األ روح تنم  وبالتال  األفرا 

 .ككل المنظمة أ اج
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 الموافز نظام تؤثير م ت معرفة خبلله من أر نا عمل  موضوأل بتم ي  قمنا  رااةال ألامية ونظرا

 .المإااة  اخل العاملين أ اج عل 

 

5

 .بالمإااة العاملين أ اج تماين وكياية الموافز نظام ومعرفة ت ييم-

 .ال رااة فرضيات عن والكشؾ البم -

 .العاملين يماز خبلل ا من الت  واألااليا الم ابا إل  التوصل-

  الموافز لنظام بتابي  ا بباكرة )النايجية الصوفية الوانية المإااة(التزام م ت عل  التعرؾ-

 .بالمإااة الاعالة العملية اذ  تابيا ف  موضوعيت ا وم ت

 أامية وتوض  األ اج تماين ف  تااام العلمية ال رااة نتابج من توصيات إل  الوصول إمكانية-

 .والمعنوية الما ية زالمواف

6-

61 

 أي األمر عل  ماز  وي ال خلاه من  فعه أي مازا، ماز  ي ال ماز الاعل من لؽة المافز

 1.عليه مثه

 

 الموافز مول التعرياات وتنوعت تع  ت

 2.المتميز لؤل اج الم ابل بمثابة الموافز تعتبر:الموافز

 .العاملين بؤ اج الموافز ربا التعريؾ اذا

 3".العمل أ اج ف  لتميز  نتيجة عليه يمصل الذي العاب  او المافز:"بؤن ا تعرؾ كما-

 .للعامل الما ية الموافز عل  التعريؾ اذا ركز-

4.رؼباته وتم يا ماجاته إشباأل إل  بالار  ي فع الذي الممرك أن ا عل  تعتبرالموافز

                                                           
،  ار أارامة للنشرر والتوزيرع، عمران، اعا  عرامر أبرو شرن ي:- 1

 .942 ص ،99 2، )األر ن(
 .237 ص ،3  2، ال ار الجامعية، مصر، أمم  ماار:-9
، 2  2،  ار عرالم الكترا، --عرا ل  مرمروص صرال :و ي  اعي  االممإ-2

 .959 ص
3 -JEAN-RENE edighafferprècis de gestion d’entereprise, nathan, 9997  page 104. 
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 مع الت زيا ة ب  ؾ البية أو ايجابية بارا( الموظاين) األفرا  واقع تنشيا عملية:ن ابؤ وتعرؾ

  1.األ اج وتماين اإلنتاج

 ياع  معين، بعمل لل يام وتوجي ه اإلناان الوك عل  تإثر الت  العوامل مجموعة ا  الموافز

 .م ن ال أ ابه وتماين أا افه تم يا إل  وراب ا من الار 

62

 .أوصلهالش ج أ ت تؤ ية، أ ت، بمعن 

 يم ا الت  الكياية يعكس واو للوظياة، المكونة الم ام وانجاز إتمام  رجة عن عبارة او األ اج-

 2.الوظياة متالبات ب ا يشبع أو

 ب ا ينجز الت  الاري ة كذلك يشمل وإنما الوظياية بالم ام ال يام عن ف ا يعبر ال التعريؾ اذا-

 .للم ام العامل

 ااتؽبلل بم  ار األ اج اذا ويتؤثر الار ، قبل من المبذول للج   الاعل  الناتج عن عبارة او األ اج-

 3.األ اج ف  الار  ل ت الرؼبة بم  ار نااه الوقت وف  وإمكانياته لااقته الار 

 نتابج ف  مرتهث وتتبلور األعمال تنايذ ف  الار  يبذله الذي الج   انه عل :أيضا وعرؾ-

 اإلناان بين مشتركا عمبل يكون وق  صرفا، إناانيا مص ر  يكون ق  األ اج واذا وانجازات

 4.والما ة اإلناان بين أو واآللة،

 معينة نتابج تم يا وبالتال  إليه، الموكلة باألعمال لل يام يبذله الذي الج   او:أخر تعريؾ-

 5.بالعمل ال يام عل  وق رته الار  ورؼبة العمل بمناخ الار  لتؤثر تبعا مختلاة بماتويات

 وم ت إلي م توكل الت  األعمال انجاز ف  العاملين مااامة م ت أنه عل  األ اج وعرؾ-

 6.أالوب م عل  يارأ الذي التمان م  ار وعل  العمل أثناج وتصرفات م الوكيات م

                                                           
،ص 9  2،  ار ابن اينا للنشر، المملكة العربية الاعو ية، الريان، الاخيس إبراايم عب  هللا:–5

9 9. 
 .295 ص ،   2، ال ار الجامعية، اإلاكن رية،راوية مان: -9

،  ار ؼريا للاباعرة والنشرر والتوزيرع، عل  الالم :- 3

 .924ص  ،2  2مصر، 
، ،  ار وابل للنشر)-– (ع ا ي الماين  فبلح مان:- 4

 .999 ، ص   2مصر، 
 .95 ص ،3  2، ال ار الجامعية، مصر، ممم  مرا  جمال ال ين:- 5
 .93ص  ،   2،  ار النشر، ال اارة، عااؾ ممم  عبي - 6
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 وال بالعمل، ال يام أثناج العامل يظ راا الت  الالوكيات كل يشمل ألنه شامل التعريؾ اذا جاج-

 . الم ام بانجاز ف ا يتعلا

 خبلل إليه الموكلة باألعمال لل يام(  العامل الار ) البشري العنصر وفعالية كااجة او العامل أ اج

 .منه الا لما فعبل به قام ما ماابا وم ت مم  ة، زمنية فترة

63

 م ت مي  من  العاملين بين الار ية االختبلفات قياس إل  ت  ؾ الت  اإل ارية العملية او   

 1.وظابا م وماإوليات بؤعباج الن ون ف  كااجت م

 نجام م عل  للمكم العمل أثناج وتصرفات م الوك م ومبلمظة لعمل م العاملين أ اج وتمليل  رااة-

 ف  للار  والت  م للنمو إمكانيات عل  المكم وأيضا المالية بؤعمال م ال يام ف  كااجت م وماتوت

 2.أخرت لوظياة وترقيته كبرأ ماإوليات وتممله المات بل

 األا اؾ اذ  تم يا ف  الالوك اذا ااام م ت أي وال  اإلنتاج  الالوك عل  المكم او-

 أو بناجة الوكيات ا  األا اؾ  اذ تم يا ف  تااام الت  الالوكيات فإن بباااة اإلنتاجية

 3.ايجابية

 مابا، وضع ا تم الت  والمعايير للم اييس ن ايته وعن  اير  أثناج العمل مااب ة عل  المكم او-

 4.إظ ار  ع م أو وال بول الرضا إظ ار ف  فتكمن الت ييم أامية أما

 باألجور المتعل ة اراتال ر التخاذ اإلنتاجية العملية ف  فر  كل مااامة م ت عل  المكم او-

 5.والت ريا والن ل والترقيات والموافز

: 

 وفعالية كااجة  رجة عل  موضوع  مكم إل  التوصل خبلل ا من يتم قص ية عملية او األ اج ت ييم

 .المإااة ف  والوكه نشااه جوانا كافة ف  العامل

 

 

                                                           
 ، الر ار الجامعيرة، اإلاركن رية،مصاا  مممو  أبو بكرر:- 1

 .297 ص ،8  2
، )األر ن  (،  ار اليرازور ي العلميرة للنشرر والتوزيرع، عمران، بن عنتر عب  الرممان: - 2

 .64 ص ، 9 2
 .335 ،ص 9 2توزيع، اإلاكن رية، ،  ار المايرة للنشر والممم  ربيع شماته: - 3
 ،6  2، )األر ن( ، ار أارامة للنشرر والتوزيرع، عمران ،زي  منير عاروي:- 4

 .958-957 ص ص
 . 27 ص ،8  2 )ا  (، ،  ار الوفاج للاباعة والنشر،ممم  مافظ مجازي:- 5
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64

 .قواع اا من ورفع م و اا بين:ال ار أس ي ال( أس)الثبلث  الاعل من ةمشت  مإااة:

 مبت أ البناج،أي أصل:وأااس أس، جمع( واألس ، األااس)و أااس جمع( واألس واإلس، األس،)

 .الش ج

 1...(.اقتصا ية خيرية، علمية، مإااة) ي ال علم  مع  :ومإااة-

 

 نوعية اجتماعية عبلقات تكوين إل  يإ ي الذي الناس بين التعاون من نوأل الصناعية المإااة

 2.متميزة

 3.اإلنتاج عملية ف  تااام اقتصا ية وم ات عن عبارة:الصناعية فالمإااة وبذلك-

 والعناصر ،(أج زة مع ات، آالت،)الما ية العناصر من مجموعة من تتكون إنتاجية وم ة ا -

 تم ا الت  المجتمعة العناصر ل ذ  والاعال الجي  اماالاتخ  يإ ي بمي  ،(عاملة قوت) البشرية

 4.وااتمراراا وجو اا ضمان وبالتال  للمإااة االقتصا ية األا اؾ

 إنتاج ب  ؾ وتاير تاتخ م الت  والمالية البشرية اإلنتاج عناصر مجموعة:" بؤن ا وتعرؾ-

 واابل ا بواااة وتايير، قبةمرا من فعالة بكياية وتوزيع ا لبيع ا وذلك والخ مات والالع الموار 

 5".المختلاة

 والبشرية الما ية العناصر بين يجمع وقانون ، ت ن  اقتصا ي، ايكل ا  الصناعية المإااة    

 ف  والماتخ مة ل ا، المكونة األجزاج مختلؾ بين والتبا الت العبلقات أااس عل  المبنية والمالية،

 .وخ مات والع وا م إنتاج ب  ؾ التايير

65

 اناك ع ة تعاريؾ لئلنتاجية من بين ا:

بشرية، مع ات، موا ، رأس المال وؼيراا لتم يا  ت"ا  كااجة ااتخ ام الموار  من قو -

 المخرجات المتمثلة ف  المنتجات والخ مات."

                                                           
 .8 ص ،9983، ار المشرا، لبنان، 27،افإا  افرام الباتان : - 1

 .994 ، ص9  2 ار المايرة، األر ن، ممم  مممو  الجواري:- 2
 .994 ص:المرجع نااه- 3
، مخبرر التنميرة والتمروالت يواؾ ارع ون:- 4

 .9-7 ص ص ،5  2ف  المجتمع الجزابري، عنابة، الكبرت 
5
 .139 ص ،1975 ال اارة، للنشر، الث افة  ار ،:مان عون عل - 
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 1واآلالت المتامة" "تماين ماتمر ف  كااجة المنظمة الناتج عن االاتعمال للموار  والعمل -

"تمثل العبلقة بين الموار  والم خبلت الماتخ مة ف  العملية اإلنتاجية إلنتاج العة  -

1أو خ مة وبين النتابج من تلك العملية أي المخرجات"
 

"عل  أن ا النابة بين الكمية المنتجة من العة والعمل الماتخ م ف  إنتاج اذ  الكمية  -

2عمل زمنية" أو ا  الكمية المنتجة من وم ة
 

وا  م ياس يترجم النابة الماتخرجة من ماصل قامة المخرجات عل  الم خبلت واو ما بين  أن ا 

 م ياس الكااجة.

 ويمكن كتابت ا بالعبلقة التالية:

  

 =               اإلنتاجية=       

66

 .ش ة ،ضيا يعن  الذي( Stringers) البلتين الاعل من مشتا الضؽا

 3.والمش ة الش ة بمعن  والضؽا االضاراا، ال  ر،:والضؽا 

:يل  ما من ا نور  ل ا، وال اراين البامثين باختبلؾ التعاريؾ تع  ت ل   

 ؼمون:مثل البيبية العوامل من مجموعة ا  العمل ضؽوا أنوكوبر مارشال" من كل يرت-

 4.معين عمل بؤ اج عبلقة ل ا والت  الزاب ة، األعباج البيبية، العمل أموال ال ور، راألوص ال ور

 مرتباة متالبات أو ومم  ات فرصة الار  في ا يواجه  يناميكية مالة ا :العمل ضؽوا-

 

 

 

 

 

                                                           

 ن،   ،9 عر   العربيرة، الصرناعية التنميرة مجلرة ،:المكريم عب  إبراايم-1

 .22 ص ،1994

 .354 ص ،2444 مصر، للكتاا، اإلاكن رية مركز ،:الشنواف  صبلح–2 
3
 ،2443 لبنران، اللبنانيرة، المصررية الر ار ، :النجرار وزينا مان شماتة- 

 .248 ص
4
 ،(األر ن( عمران، والتوزيرع، للنشرر وابرل  ار ، :العميران ارليمان ممم - 

 .164 ص ،2442

اٌّخشخبد          

 اٌّذخالد    
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 1.وم مة مإك ة ؼير أن ا عل  ت رك ب ا المرتباة النتابج ولكن به، يرؼا بما

 مجموعة عن ا ينتج والت  األفرا ، عمل بيبة ف  تتواج  الت  المثيرات مجموعة او:آخر تعريؾ

 النااية مالت م ف  أو العمل ف ( العمال) األفرا  الوك ف  تظ ر الت  األفعال ر و  من

  2.الضؽوا تموي الت  عمل م بيبة مع األفرا  تااعل نتيجة ألعمال م، أ اب م ف  أو والجامانية،

 البيبة عن ناتجة ومثيرات منب ات من عمله ف  الار  له يتعرن ما كل او العمل ضؽوا إن   

 والرضا ال بول ع م من مالة له تابا نااه الار  عن ناجمة أو للعمل ال اخلية أو الخارجية

.لعمله وميوله الار  انجاز عل  يإثر مما عمله مع والتكيؾ

67

 اإلب اعية وأن صااته، ف  ؼاية وجعله اابا مثال ؼير عل  إنشاج  أو الش ج اختراأل يعن 

 3.علي ا المتعارؾ أو ال  يمة األااليا ب ل ج ي ة أااليا ااتم ا  ا  واأل ا اللؽة ف 

 أصيل إنتاج مع التاكير ف  الت لي ية والارا العا ي الروتين تجنا عل  الار  ق رة:" عرفه-

 4.تم ي ه أو تنايذ  يمكن شابع، ؼير أو وج ي 

 واألصالة بالج ة يتصؾ إنتاج إل  ت و  الت  العملية أو النشاا او:اإلب األ فإن:" "وعرفه-

 5.المجتمع أجل من وال يمة

 العملية خبلل من بالج ة يتصؾ الذي النشاا أو العملية او اإلب األ أن عل  التعريؾ اذا ركز-

 .للمجتمع األفضل لتم يا اإلنتاجية

 يمكن ج ي ة خ مة أو منتج أو مماراة أو فكرة ظ ور علي ا يترتا الت  العملية:أخر وعرفه-

 علي ا يترتا بمي  ال رار أصماا قبل من علي م فرض ا أو المنظمة ف  العاملين قبل من تبني ا

 6.المنظمة مخرجات أو عمليات أو بيبة ف  التؽير من نوأل إم ا 

 

                                                           
1
 .317 ص ،2443 لبنان، الشرا،  ار ، :ماج ة عاية- 

 .9 3 ، ص   2،  ار الجامعية الج ي ة للنشر،  ال ين ممم  الباق : صبلح- 2
 ،9999،  ار زاران، عمان،  عب  المعا  ممم  عااؾ:- 3

 .4 3 ص
 .7 3-5 3 ص ص ،مرجع نااه- 4
، ة العربيرة للتنميرة اإل اريرة، مصرر، منشرورات المنظمر رفعرت عبر  المكريم الاراؼوري:- 5

 .3 ، ص5  2
 .283 ، الريان، ص عب  الرممان ايجان- 6
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 وبيبت ا واوق ا المنظمة صناعة لمجال بالنابة ج ي  الوك أو ج ي ة فكرة تبن  وا:أيضا وعرؾ-

 1.العامة

 اإلنتاج وتاوير تماين اجل من وتابا ت ترح العاملين، من ج ي ة أفكار ظ ور او اإلب األ 

 . بالمإااة

7

7-1-  

المن ج او عبارة عن مجموعة من العمليات والخاوات الت  يتبع ا البام  بؽية تم يا بم ، إن 

وبالتال  فالمن ج ضروري ألي بم  ف و ينير الاريا للبام  ويااع   ف  ضبا أبعا   ومااع  

 2وأابلة وفرون البم .

لم ابا من كما يعرؾ عل  أنه الوايلة الت  تمكننا من الوصول إل  الم ي ة أو مجموعة ا -

 أي موقؾ من المواقؾ ومماولة اختياراا والتؤك  من صبلميت ا من مواقؾ أخرت، وتعميم ا 

3لنصل إل  ما نالا عليه اصابلما النظرية وا  ا ؾ كل بم  علم . -
 

وف  اذ  ال رااة اعتم  عل  المن ج الوصا  كونه األكثر ااتعمال ف  البمو  االجتماعية  -

  ة الظاارة وإبراز خصابص ا، ووصا ا وصاا  قي ا.واألكثر كااجة ف  كشؾ م ي

ويعرؾ المن ج الوصا :بؤنه الاري ة لوصؾ الظاارة الم رواة وتصويراا كميا عن اريا جمع 

 4معلومات م ننة عن المشكلة، وتصنيا ا وتمليل ا وإخضاع ا لل رااة ال قي ة.

من ج الوصا ، بؽرن وصؾ وتماشيا مع أا اؾ وابيعة موضوأل ال رااة الراانة، ااتخ منا ال

ظاارة نظام الموافز وتماين أ اج العاملين بالمإااة، من خبلل اإلابلأل عل  كل ما يتعلا بنظام 

 الموافز وأنواع ا المتواج ة بالمإااة ومبلمظة ووصؾ ارا أ اج العاملين ونوعية إنتاجيت م.

 

 

 

                                                           
،  ار مكتبرة المامر ، عمران،  مارن مرريم:- 1

 .345 ،ص4  2

، 2  2،  ار اومة، الجزابر،  رشي  زروات :  –2

 .999ص 

،  ار ال  ت للنشر والتوزيع،  بل اام ابلانية وماان الجيبلن :  –3

 .29، ص 4  2الجزابر، 

، ص 9995، المابوعات الجامعية، الجزابر،  عمار بوموص وممم  الذبيات:  –4

93 . 
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72

721

أفريل، من خبلل ا تعرؾ البام  عن قرا عل  مختلؾ  14-11م ة ثبل  أيام من وااتؽرقت 

مصال  المإااة، واير العمل، كما تم التعرؾ مع مختلؾ ماإول  المصال  مول ال يكل التنظيم  

للمإااة وخاصة ماإول الموار  البشرية والذي عرفنا من خبلل المشرفين عل  كل ما يتعلا 

 ل  اير العمل  اخل المإااة.بالعاملين، باإلضافة إ

722

عمال 14أفريل، قام البام  في ا بتابيا االاتمارة التجريبية عل   18-15أيام، من 3وااتؽرقت م ة

بالمإااة، وزعت باري ة عشوابية كون أابلة االاتمارة قي  التجريا ق  تمتاج إل  تع يل، وبع اا 

  ا الن ابية وتوزيع ا عل  المبموثين ف  األخير.قمنا بضبا االاتمارة ف  صورت

723

73

إن ااتعمال من ج معين ف  أي بم  يتالا من البام  االاتعانة بؤ وات وواابل مااع ة ومناابة 

 1ا معرفة واقع ومي ان ال رااة.تمكنه من الوصول إل  المعلومات البلزمة، والت  ياتايع بوااات 

 وبالنابة لل رااة الراانة ف   البام  باأل وات المن جية التالية:

7-3-1- 

المبلمظة ا  توجيه المواس واالنتبا  إل  ظاارة معينة أو مجموعة من الظواار رؼبة ف  الكشؾ 

 2عن تلك الظاارة. عن ا وإبراز خصابص ا ب  ؾ الوصول إل  كاا معرفة ج ي ة

والشك أن ااتخ ام المبلمظة الباياة ف  كثير من ال رااات الاوايولوجية م م ج ا، خاصة ما 

 3تعلا بال رااات االاتابلعية لجمع بيانات أولية عن الظاارة الم رواة.

 وي ص  بالمبلمظة الباياة، مبلمظة الظواار كما تم   تل ابيا ف  ظرف ا الابيع ،  ون 

 

 

                                                           
،  ار صرااج –– ربم  مصاا  عليان وعثمان ممم  ؼنيم:  –1

 .89 ، ص2  2 ،)األر ن(التوزيع، عمان،للنشر و
، ،  يروان 3، ا عمار بومروص ومممر  مممرو  الرذبيات:  –2 

 .89، ص 9  2المابوعات الجامعية، الجزابر، 
عيرة، ،  ار المعرفرة الجام عب ا هلل ممم  عب  الرممان وممم  علر  البر وي:  –3

 . 35، ص    2اإلاكن رية، 
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 ا للضبا االجتماع ، وب ون ااتخ ام أ وات  قي ة لل ياس للتؤك  من  قة المبلمظة إخضاع

 1.وموضوعيت ا

وق  تم االعتما  علي ا ف  البم  لجمع المعلومات والم ابا عن المي ان االجتماع  بالمإااة مي ان 

 البم ، وق  أفا تنا فيما يل :

صال  والاروأل وذلك من خبلل التعرؾ من خبلل ال رااة االاتابلعية عل  مجمل الم -

 تن لنا لمختلؾ األماكن بالمإااة.

 مبلمظة العمال وام ف  أماكن عمل م. -

732

تع  ااتمارة االاتبيان من أكثر األ وات الماتخ مة ف  جميع البيانات خاصة ف  العلوم االجتماعية، 

مم  ا أو ترال بواااة البري  أو تالم إل  ف   عبارة عن مجموعة من األابلة الت  تع  إع ا ا 

 2.األشخاص المختارين لتاجيل إجابات م ثم إعا ت ا ثانية

ل   اعتم نا ف  اذ  ال رااة عل  ااتمارة االاتبيان الموزعة ب  ؾ المصول عل  معلومات صا قة 

  وصريمة، وق  بنيت عل  ثبلثة مماور لتؽاية فرضيات ال رااة، وعموما جاجت موزعة عل

 الشكل التال :

 أابلة فرعية وا  أابلة خاصة بالبيانات الشخصية. -

 الممور األول:والذي يتعلا بمااامة نظام الموافز ف  زيا ة اإلنتاجية للعامل. -

 الممور الثان :والذي يتعلا بمااامة الموافز ف  الت ليل من ضؽوا العمل. -

 ف  تاعيل اإلب األ ل ت العاملين. الممور الثال :والذي يتعلا بمااامة نظام الموافز الاعال -

8

ا  مجتمع ال رااة الت  تجمع منه البيانات المي انية وا  تعتبر جزج من الكل، بمعن  أنه تؤخذ 

مجموعة من أفرا  المجتمع عل  أن تكون مماثلة للمجتمع لتجري علي ا ال رااة فالعينة إذن جزج 

صل  ثم تعمم نتابج ال رااة عل  المجتمع كله ووم ات معين أو نابة معينة من أفرا  المجتمع األ

 3العينة ق  تكون أشخاص أو ؼيراا.

 

                                                           
، مكتبة ومابعة اإلشعاأل الانية، اإلاركن رية،  فاامة عون وميرقت عل  خااجة: –1

 .942، ص 2  2
، 6  2، المكترا الجرامع  المر ي ،  ممم  شايا:–2

 .995ص 
، عااؾ ومممرو  الروا ي:أمم  عارؾ ال–3

 .238–237، ص ص 99 2 ار الصااج للنشر والتوزيع، عمان، 
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وتناولت ال رااة الراانة باختيار العينة العشوابية الاب ية ألن ااتخ ام ا يتي  فرصا متااوية لكل 

من مي   فر  من أفرا  المجتمع الختيار  ف  العينة، ويرجع ابا اختيارنا ل ا كون ا أفضل اري ة

إمكانية تمثيل المجتمع الم روس، كما أن ا تزي  من امتمال تمثيل خصابص اذا المجتمع، وق  اب ت 

 ف   رااتنا عل  النمو التال  وفا ال انون التال :

 ويمكن تابيا المعا لة التالية:

  م/حاح× أل=حؾأل

 :ع   األفرا  الذين يتم امب م ف  كل مالة.ؾأل

 : مجم العينة الماموبة.ألح

 : مجم الاب ة.اح

 1.: مجم المجتمع األصل جح

 مار ة موزعة كاآلت : 313مي  ل ينا مجتمع ب يمة 

 .31إاارات:

 .63أعوان التمكم:

 .219أعوان التنايذ:

مار ة من المجتمع األصل ، وق  اخترنا اذ  العينة نظرا  54%( أي مجم16وق  أخذنا بمجم)

لت  فرضت اختيار علينا اذا المجم، ول   تم تم ي  لابيعة مجتمع البم ، وكذلك بعن العراقيل ا

 مجم ا بااتعمال الاري ة التالية:

 

                                       )مار ة(        313

                                                 س             

 

  

 

                                                           
 .979، ص 7  2،  ار ال جلة، عمان، رميم يونس كرو العزوي:–1

   5×  =5)إطبس ( 

  96× = 5)ػبًِ ( 

   5×  = 9)ػْٛ رسىُ ( 

   5×  =35)ػْٛ رٕف١ز ( 
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9

9-1-  

عنوان ال رااة: نظام الموافز والمكافآت وأثر  ف  تماين األ اج الوظيا  ف  وزارات  -

 .-راالة م  مة لنيل ش ا ة الماجاتير-الالاة الالااينية ف  قااأل ؼزة

 اام البام : عبلج خليل ممم  العكص. -

 .م2447- 1428٘ال رااة: تاريخ إجراج -

ممتوت ال رااة:ا فت اذ  ال رااة إل  التعرؾ عل   ور نظام الموافز والمكافآت وأثر   -

ف  تماين األ اج الوظيا  ف  وزارات الالانة الالااينية ف  قااأل ؼزة، وذلك من خبلل  رااة 

 .نظام الموافز المكوم ، وت ييم م ت فاعليته وأثر  عل  األ اج

 رااة:وم  اا البام  فيما يل :فرضيات ال  -

 الارضية العامة: -

 .أثر نظام الموافز عل  رفع ماتوت أ اج العاملين ف  وزارات الالاة الالااينية  -

 الارضيات الارعية: -

   توج  عبلقة ذات  اللة إمصابية بين وجو  نظام موافز فعال، وماتوت أ اج العاملين ف

 .وزارات الالاة الالااينية

 ت  اللة إمصابية بين آليات الترقية ف  نظام الموافز والمكافآت، وماتوت توج  عبلقة ذا

 .أ اج العاملين ف  وزارات الالاة الالااينية

  ،توج  عبلقة ذات  اللة إمصابية بين ربا نتابج ت ييم األ اج كؤااس ف  من  الموافز

 .وماتوت أ اج العاملين ف  وزارات الالاة الالااينية

 لة إمصابية بين الت  ير واالمترام لج و  المرإواين من قبل توج  عبلقة ذات  ال

 الرإااج، وماتوت أ اج العاملين ف  وزارات الالاة الالااينية.

  توج  عبلقة ذات  اللة إمصابية بين اإلنصاؾ ف  من  الموافز والترقيات وماتوت أ اج

 العاملين ف  وزارات الالاة الالااينية.

 بية ف  ااتجابة المبموثين تؽزي لمتؽيرات)الجنس، المإال توج  فروا ذات  اللة إمصا

 العلم ، نوأل العمل، انوات الخبرة، الماتوت الوظيا (.

 من ج ال رااة:-

اعتم  البام  المن ج الوصا  التمليل ، وق  تم ااتخ ام االاتبانة الاتابلأل عينة ال رااة، والمكونة 

 موافز ف  وزارات الالاة الالااينية ف  ؼزة. من الموظاين العاملين بوظابؾ إشرافية ويتل ون
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 نتابج ال رااة:-

اناك أثر ضعيؾ لاعالية نظام الموافز والمكافآت ف  تماين أ اج العاملين ف  الوزارات  -

 الالاة الالااينية ف  قااأل ؼزة.

 اإل ارة العليا ف  الوزارات ال تربا بين نتابج ت ييم األ اج كؤااس لمن  الموافز. -

 إنصاؾ ف  من  الموافز والمكافآت، وذلك أثر البا عل  أ اج الموظاين.ال يوج   -

 ت ييم ال رااة: -

إن  رااة موضوأل نظام الموافز والمكافآت وأثر  ف  تماين أ اج العاملين  -

ااتاا ة منه البام  ف   رااته الراانة مول نظام الموافز وتماين أ اج العاملين 

رم ا البام  ل ا صلة واي ة ومشاب ة بالمإااة، مي  أؼلبية الارون الت  ا

لارضيات ال رااة، كما أن أ وات ومن ج ال رااة او نااه ولكن نج  االختبلؾ ف ا ف  

 النتابج واذا االختبلؾ ف  مجتمع البم . 

92

الموافز وأ اج العاملين ف  المإااة الصمية العمومية الجزابرية :عنوان ال رااة -

 راالة م  مة لنيل ش ا ة الماجاتير.-عنابة-مكيم ضربانبماتشا  ال

 اام البام :نور ال ين بوالشرص. -

 .2446-2445تاريخ إجراج ال رااة: -

ممتوت ال رااة:ا فت اذ  ال رااة إل  مماولة إبراز العبلقة الموجو ة بين الموافز  -

عمومية الجزابرية، بنوعي ا)الما ية والمعنوية(وماتوت أ اج العاملين ف  المإااة الصمية ال

خاصة ف  ظل اإلصبلمات الت  يش  اا قااأل الصمة العمومية ف  الجزابر ماليا وذلك من 

خبلل التعرؾ عل  عبلقة الموافز الما ية كاألجر والمكافآت بؤ اج العاملين ف  المإااة الصمية 

 العمومية الجزابرية.

 تااإالت ال رااة:وم  اا البام  فيما يل : -

 يا :التااإل الرب -

ما العبلقة بين الموافز بمختلؾ أنواع ا وماتوت أ اج العاملين ف  المإااة الصمية العمومية 

 الجزابرية؟

 التااإالت الارعية: -
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ما عبلقة الموافز الما ية)األجور، المكافآت( بؤ اج العاملين ف  المإااة الصمية  -1

 العمومية الجزابرية؟

ت ريا، االتصال( عل  رفع الروح المعنوية ما عبلقة الموافز المعنوية)الترقية، ال -2

 للعاملين واات رارام ف  العمل.

 من ج ال رااة: -

اعتم  البام  المن ج الوصا  التمليل  وف ا للخاوات التالية وا  المرملة االاتكشافية والمرملة 

 الثانية ا  مرملة الوصؾ المعما.

 نتابج ال رااة: -

يعيشون ظروؾ صعبة نظرا النخاان األجور إن العاملين بالمإااة الصمية العمومية  -

وع م كاايت ا، واذا راجع إل  المركزية الش ي ة لنظام األجور ف  ال ااأل العموم  بصاة عامة 

 وقااأل الصمة العمومية بصاة خاصة.

إن المكافآت تشجع الماجات النااية والما ية لؤلفرا  العاملين وبالتال  تااام ف  رفع  -

اة، وف  ناس الوقت تلعا المكافآت  ورا مااما ف  زيا ة  افعية العاملين معنويات م  اخل المإا

  اخل المإااة.

إن للترقية أامية بالؽة ل ت العاملين ألن ا مافز قوي يااام ف  إبراز ق رات م وكااجات م،  -

ويشبع ماجت م الما ية والمعنوية، ويركزون ف  ذات الوقت عل  توفير أاس عا لة وموضوعية 

 ن العاملين من مي  أ اب م ف  العمل.تارا بي

ؼياا ث افة االنتماج ف  أفعال الااعلين  اخل المإااة ناتج أاااا عل  انا ا  قنوات  -

 االتصال بين مختلؾ الترقبات الموجو ة ف  المإااة.

إن ع م ااتمام المإااة الصمية بعملية الت ريا أثر ب ور  عل  كااجة العاملين وبالتال   -

 ل  مر و  يت م ف  العمل واات رارام فيه.انعكس البا ع

 ت ييم ال رااة: -

إن  رااة موضوأل الموافز وأ اج العاملين ف  المإااة الصمية العمومية يعتبر ذو أامية بالؽة 

باعتبار المإااة ا  مإااة عمومية خ ماتية ونظام الموافز المابا ب ا خاضع، إل  قوانين تم   

 ية الت  ياتاي  من ا العاملون ب ا.مختلؾ الموافز الما ية والمعنو

ااتاا  من ا البام  ف  كياية تابي  ا لنظام الموافز وكياية تماين أ اب ا و أجريت ف  المإااة 

العمومية الصمية ماتشا  مكيم ضربان، كما أن أ وات ومن ج ال رااة او نااه، ولكن نج  

 إال الربيا  إل  مجموعة االختبلؾ ف  صياؼة إشكالية ال رااة الذي قام بتم ي  الا
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من األابلة الارعية، واذا ال يتوافا مع ال رااة الراانة من مي  مجال تابي  ا والنتابج المتمصل 

 علي ا.



 

 

 :ثاًَانفصم ان
ياهٍح َظاو انذىافض ويشادم تصًًٍه 

 ويؼىلاته

 

 تًهٍذ  

 أهًٍح وأهذاف انذىافض -1

 َظشٌاخ انذىافض  -2
 أَىاع انذىافض -3
 ض أشكال َظى انذىاف -4
 أعظ يُخ انذىافض  -5
 يشادم تصًٍى َظاو انذىافض -6
 ششوط َجاح َظاو انذىافض  -7
 يؼىلاخ انتذفٍض -8

 خالصح
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 يام  بشكل وتوجي  ا اإلناان،  اخل الموجو ة ال افعة ال وت عل  للتؤثير الموافز تاتعمل

 المإااة، أو المنظمة تم  اا أا اؾ لتم يا وكذلك معينة، وبوتيرة باري ة نشااه بااتمرار

 ممياه أو مجموعته وف  الار ي الوكه خبلل من الشخص بؤا اؾ ارتباا ا من انابلقا

 تؤثيراا قوة ف  مختلاة أ وارا الوك ف  المإثرة العناصر كل وتلعا والما ي، االجتماع 

 .المإااة  اخل ظروفه ف  الار  لالوك وتوجي  ا
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1

1.1 

 تاتخ م أن بشرا اإلنتاج عمليات ف  فعال تؤثير ول ا منظمة أي ف  كبرت أامية للموافز

 : يل  ما ف  نم  اا أن ويمكن مانا ااتخ اما

 الكااجة رفع خبلل من وذلك كاإ، الموافز نظم يكون عن ما للمنظمة المتم  ة العواب  زيا ة -

 .العاملين لؤلفرا  اإلنتاجية

 ق رات تاجير ف  الموافز نظم بمااامة وذلك المنظمة، من المالوبة العمل قوة مجم ت ليص -

 .اإلمكان ق ر من ا واالاتاا ة وااقت م، العاملين

 مع للار  الذاتية المصال  ربا عملية وتم يا للار ، واالجتماع  والناا  الما ي الوضع تماين -

 .منظمته مصال 

 الوقت ف  ت ليص شؤن ا من م يثة عمل أااليا واعتما  وتاوير ابتكار باتجا  اإلنتاج كلؾ ت ليل -

 .اإلنتاج ف  المصروفة األولية والموا 

 من لكثير مبل اتكون وبذلك الموافز، بابا العاملين األفرا  ل ت الرضا من مالة تم يا -

 1.عملال  وران ومع ل التكاليؾ، مع الت ارتااأل من اإل ارية، المشاكل

 2.األ اج تماين عل  وتشجيع م و فع م العاملين تمايز -

 .المجتمع أمام المنظمة صورة تماين -

 3.بالمنظمة للعمل المتميزة واأل مؽة والكااجات الم ارات جذا -

 .وتوجي ه الالوك نوعية تم ي  -

 4.العمل نمو الار   افعية تمريك -

 

 

                                                           
، ص ص 8  2 ار عرالم الث افرة للنشرر والتوزيرع،  ااار مممو  الكبللر  : - 1

996-997. 
 .969، ص 7  2 ار المايرة للنشر والتوزيع، عمان،  عل  عباس : - 2
، المكتبرة العصررية المنصرورة، مصرر، عب  العزيز علر  مارن: -3

 . 28،ص 8  2
 .88، ص 8  2، )األر ن( ار أاامة للنشر والتوزيع، عمان،   عامر عون : - 4
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1.2

 : يل  ما يم ا أن الب  المنظمة تعتم   الذي الموافز نظام أا اؾ إن

 بؤفضل اإلنتاج لعناصر وااتخ ام إنتاجيت ا زيا ة خبلل ا من والت  االقتصا ية األا اؾ تم يا -

 .بالااب ة والعاملين المنظمة عل  تعو  ااتخ ام

 الموافز خبلل من يتما بان فاأل يعمل بؤن الار  ي  ر الموافز خبلل فمن:المعنوية األا اؾ تم يا -

 1.المناابة األجواج للار  ت يا الت 

 .المنظمات بين العمل  وران مع ل انخاان -

 .ككل ةال ابر أو ربياه أو العامل ل ا خاا الت  األا اؾ تم يا -

 .اإلمكان ق ر م اخبلت ا إل  اليوم  العمل مخرجات م اربة أي اإلنتاج ف  والجو ة الااقة -

 .للعمل المتاح والوقت األولية الموا  نم ال  ر ت ليل -

 2. العمل عن وتؤخر  المنظمة ف  العامل تؽيا نابة انخاان إل  ت  ؾ  -

 .الاريا أو الار  أ اج عل  التركيز عل  التشجيع -

 .المنظمة أ اج مع تاير المكافؤة أن ضمان -

 .العالية كااجةبال المتميزين العاملين مجموعة عل  والممافظة تعيين ف  المااع ة -

 تارضه العاملين وتمايز ب رااة االاتمام أن ف  تتلخص الموافز أامية أن العبلا ويرت -

 اإل ارة فإن ول ذا األا اؾ، تم يا يكال بما اإلنتاجية كااجت م ورفع أ اب م تماين ف  الرؼبة

 الما ية فزللموا عا ل نظام وضع باتجا  جاا ة تاع  أن يجا أا اف ا تم يا عل  المريصة

 3".في ا للعاملين والمعنوية

 

 

 

 

                                                           
 .997ااار مممو  الكبلل  :مرجع اابا، ص  - 1
مإاارة الروراا للنشرر )يواؾ مجيم الااب  و آخررون : - 2

 .495، ص 6  2األر ن(، (والتوزيع، عمان، 
 .394، ص8  2عمان،   ار اليازوري العلمية، بشير أمم  العبلا: - 3
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2

 الموافز عل  يركز بعض ا التمايز، ف  كثيرة نظريات وضعت ف   مع  ة، التمايز عملية ألن

 ولو التعرن علينا الواجا كان انا ومن والمعنوية، المالية الجوانا عل  واألخرت  المالية،

 عن والتوضي  الكشؾ ف  أااايا  ورا ل ا كان الت  ياتالنظر اذ  بعن إل  بإشارة

 :مايل  النظريات اذ  ومن المإااة  اخل  العمل آليات ف  المتمكمة الميكانيزمات

1.2

 بعين آخذين  المإااة، القتصا  تبعا الما ية الموافز أي المكافآت عل  أاااا ترتكز التايلورية

 الجانا ف  بل الشخص ، الجانا ف  تتمثل ال كانت الت  األفرا  امتياجات إال االعتبار

 ف  كزيا ة العامل بؤجر ربا ا والت  الرفااية تم يا ا  ممورية فكرة عل  فركز االقتصا ي

 لعملا وأصماا العمال كل اقتناأل او عن   الاكر أااس وكان ، والمكافؤة المن  وت  يم األجور

 33 من التمايز ا  أخرت فكرة انا وااتعمل الارفين، كبل عل  تعو  الت  المإااة برفااية

 ينعكس الصناعية المنشؤة برفااية االعت ا  او المرملة تلك ف  الااب  التصور فكان  133 إل 

 لخصه ما واذا للعامل، االقتصا ي الما ي الجانا عل  يركز  ابما كان مي  إيجابا أو البا علي م

 مع ول أجر تم يا عل  بااتمرار يبم  العامل أن رأت مي ( االقتصا ية الارضية) فرضياته ف 

 أول  ب رجة اقتصا ي ما وم او للعامل الما وم اذا أصب  الذي الوقت ف  األفضل  ابما ويترقا

 الالوك االعتبار بعين تؤخذ الت  19231933 خبلل بع  فيما الااب ة المراقبة مع تاور إذ

 .متوقعة ااتجابة يعاينا watson pavolov معا  مافز أن من اعتبارا وذلك

 بؤقل اإلنتاج زيا ة ف  اإل ارة تااع  الت  الما ية وال يم العلمية األاس تم ي  في ا تايلور ماول وق 

 :يل  ما ماترضا ج  

 .اإلنتاج ف  الصناعية الكااية إل  يإ ي العمل ف  العلمية األااليا تابيا أن -

 األا اؾ بؤن موضما أقل وزمن بمج و  اإلنتاج من يزي ( الما ية) الن  ية الموافز تابيا أن -

 1.اإلنتاج زيا ة عل  العمال لم  األااس ا  الن  ية

 

 

 

                                                           
 .46-45،ص ص 6  2لم ي ، الجزابر،  ار الكتاا ا  اوو  معمر: -1
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2.2

 واو اإلنتاج عناصر ف  اماأل العنصر او اإلناان  العنصر أن عل  أاااا النظرية اذ  تركز 

 : يل  ما عل  ركزت مي  النظرية به نا ت ما واذا اإل ارية، العملية ممور

 .المإااة ف  اإلناان  العامل أامية -

 الجي  األ اج عل  يمازام عمل جو وإيجا  المإااة ف  المختلاين العاملين ج و  بين التنايا -

 .أفضل بجنتا عل  المصول ابيل ف  الماتمر والتعاون

 عل  األفرا  بين العبلقات وأنماا التنظيم ف  اإلناان  الالوك أااليا عل  التعرؾ ضرورة -

 .اإلنتاجية عل  العبلقات تلك وتؤثير ماتويات م اختبلؾ

 ف  اإل ارة أا اؾ وتم يا والنااية االجتماعية و االقتصا ية العاملين ماجات تم يا إل  الاع  -

 1.والعاملين اإل ارة بين العبلقة ابيعة عل  األا اؾ ذلك تم يا ويعتم  ،والرب  اإلنتاج زيا ة

 العبلقات فكرة أكثر موضمة انتظاما أكثر بصورة تتبلور األفكار ب أت  تجارا وبانت اج

 المنظمة ما وم أن يرت الذي( ليكرت رنايس)  رااات أام ا من للموافز، كنظرية اإلناانية

 : أمرين عل  يرتكز

 .األفرا  من مجموعات من يتكون اجتماع  نظام المنظمة -

 ياع  الجميع إذ شاكل م، ومن والمشرؾ الم ير أفرا ام ببعض ا اإلناانية الوم ات اذ  يربا -

 .ومرإوايه المشرؾ أو الربيس بين بالعبلقة إال يؤت  ال واذا مشتركة أا اؾ تم يا إل 

 أمال ل م األفرا  إذ اإلناان  للجانا الميوية األامية أظ رت ق  الم راة اذ  أن يبلمظ

 2.وتم ي  ا إشباع ا يري ون وأا اؾ وامومات

3.2

 : متتالية عناصر 5 تجمع أن تاتايع الم  للكابن األولية الماجات ماالوماا 

 .اللباس اكن،ال الرامة، النوم، الشراا، األكل،

 .منظم واا مميا ف  خوؾ ب ون العيص قا ر، خار كل من باألمن اإلمااس

                                                           
 ،  ار أارامة للنشرر والتوزيرع، عمراناعا  عرامر أبرو شرن ي: -1

 .949-948ص ص ، 99 2،)األر ن(
 . 5-49 اوو  معمر:مرجع اابا، ص ص  - 2
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 اآلخرين، العمال مع أكثر العمل لروح والمنمية المميمة والعبلقات الص اقة

 .م مشا ومي ا الب اج وع م ت  ر ، متمااكة عمل جماعة ف  التواج 

 الماجة يعمل، وبما يمس بما فخورا يكون أن أي لنااه العامل ت  ير إل  الماجة

 والمياة والعالم العمل مواج ة عل  قا را يصب  أن أي للعمل البلزمة وال  رة بال وة اإلمااس إل 

 .مايرجو  تم يا عل  وال  رة

 نوأل عل  المصول إل  والماجة الؽير، من اوالم الت  ير إل  الماجة

 مع اآلخرين قبل من الشكر إل  والماجة مع ول اجتماعية مياة مع الؽير، نظر ف  والم ام الرفااية

 .واالعتراؾ الما

 

 أو يضع أن إليه يصبو ما يم ا وأن الار ، م ارات وااقات، م  رات كل وتاوير ااتعمال    

 الارا كل تماين مع الخيال، بالذكاج، مشاركته ف  وذلك شخصيته عناصر لكل مااامة يجعل

 .الممكنة

 :أنه ياتخلص " ارم خبلل ومن

 .لل وافع عامل أو منبع تشكل ال المتوفرة الماجة أن -

 .لذلك ت فعه الت  وا  الماجات لتم يا م فوأل الم  الكابن -

 الماجات مكان تؤخذ ف   كبيرة بصاة ملبية ؼير األول  ثةالثبل من خاصة ماجة تتوفر عن ما -

 .األكل ماجة ف  إال ياكر ال الجابع فالرجل األخرت

 ياع  األول  تم  ت فإذا األول  الماجات لتم يا م فوعا يكون المذكورة للماجات الااق  الار  -

 1.وبالترتيا ت ريجيا بع اا ما لتم يا

 

 

 

 

                                                           
 .59ص  مرجع اابا،: اوو  معمر -1
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L’actualisation

 

      L’estime                                  رالت  يــ

                                  

Làppartenanc

                                                                                                             
                                

 

 

 

 للماجات ( ارم 1شكل رقم )                                

Y X 4.2

 لعماله الماإول نظرة عن فرضيات ش ج كل وقبل أوال ر: لــ (Xو Y) نظرية تعتبر

 . المختلاة التايير أنماا ظ ور ف  اببا الارضيات اذ  كانت وق  اإل ارة وكذا

Y  :نظرية ف  األااا  المب أ إن Y إل  للوصول للعمال تام  شروا خلا او 

 ذلك ويكون " عن  ممثل او كما نااية، ماجات مكافؤة، من ،: من ماجات م لتم يا أا اف م

  مج او " ب ا ينص  الت  الواابل بين ومن المإااة  اخل التنظيم ف  العمال بمااامة

 اتخاذ ف  بإشراك م وتمايزام وكياا كما اإلنتاج وتماين رفع إل  و فع م العمل ف  العمال

 اذ  ف  ألنه المتبا ل، االمترام نم ونوعا العمل ف  الث ة من جو وخلا ترقيت م، ال رارات،

 تا م ف  اإل ارة متمية من إيمانه من نظريته وااتنبا ماإولية، وذو كاإ العامل بؤن يرت النظرية

 .متاابلة نظرة إلي م والنظر العاملين م ي ة

Xويعمل العمل يما ال العامل أن ترت ف   تماما ااب ت ا عن تختلؾ األخيرة اذ  إن 

 إذا إال أا اف ا تم يا للمإااة به يام  ج  ا يبذل ال ف و العمل يما ال وكونه تاا يه  عل  جاا ا

 كونه مايرا يكون أن ياضل ألنه بالتوبيخ وم   ا والتايير المراقبة وتمت ذلك عل  مجبرا كان

 ما واذا ال وة وااتعمال التا ي  مع والتوجيه الرقابة ا  انا اإل ارة وم مة الماإولية يخاؾ

 .الضؽا بالااة يام 

 التقدير

 االنتماء

 األمن
La sécurité 

Les besoins 

physiolojique

الفيزيولوجية الحاجات  
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 منا ة توج  وأن فبلب  ذلك عكس المياة واقع وأن تماما مختلاة النظريتين افتراضات أن ويبلمظ

 (X )  نظرية إل  أو (Y) نظرية إل  الش ج بعن يميلون أفرا ا نج  ق  ألننا الابتين بين واا

 .النظريتين ااتين إم ت إل  ميل م الضرورة ليس ولكن

 جاج كما بعمال م يعت  ون الذين الماإولين بؤن بال ول يكتا  الماإول الوك يخص فيما أما

 التوبيخ، المراقبة، األوامر، بان وذلك الرامية الات م وتابيا العمل إل  بماجة ام  (X)بنظرية

 .الشكر

  مج مب أ عل  يعتم ون ف م بالم ابل ،(Y) نظرية به جاجت الذي النما عل  يعملون من أما

 العمال لتم يا أمان شروا بخلا وي ومون للعمال الشخصية األخرت مع التنظيمية األا اؾ

 ب ا ينص  الت  الاعالة الارا بين ومن التنظيم، أا اؾ إنجاح ف  والمااامة الشخصية ألا اف م

 ت ييم كالترقية، تخص م الت  ال رارات اتخاذ ف  العمال إشراك او ال مج ا ؾ إل  للوصول

 1.الماإولية تممل عل  وتشجيع م المتبا ل االمترام و الث ة من وج خلا المر و ،

5.2 

 ينعكس باعل ال يام ب ابل بين مااضلة عملية تمكمه وأ اج  الار  الوك أن النظرية اذ  تاترن   

 المصول يتوقع الت (  العواب ) بالمنافع ممكومة الار   افعية إن مي ،بالاعل ال يام ع م أو بالوك

 : اآلتية المعا لة وفا التوقع اذا و رجة، األ اج من علي ا

X

 : اآلتية الشروا تابيا عل  يعتم  النظرية اذ  وتابيا

 العاملين األفرا  ل ت يتم ا أن يمكن ما واذا، المالية بالممازات ااتمام الار  ل ت يتوافر أن -

 .الشباا

 عال  مر و  يصامبه العال  األ اج أن أي، والمر و  األ اج بين قوي ارتباا بوجو  الار  اعت ا  -

 .ناج  أ اج إل  ت و  يبذل ا الت  الج و  بؤن وكبيرا قويا امتماال اناك بؤن الار  اعت ا  -

 المالية زالمواف أن أي األ اج ف  وأثراا المالية الموافز عل  تركز ممتوااا من النظرية اذ 

 .األ اج عن مباشرة ماإولة المالية الموافز أن أي األ اج ف  وأثراا

                                                           
 .54-53ص ص  ،مرجع اابا : اوو  معمر - 1
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 عملية وإن، األ اج لتماين كواابل المالية الموافز اعتما  إل  المنظمات توجه النظرية اذ  أي

  1. تنج  لن الممازات ف  المال  الجانا عل  التركيز ب ون التمايز

 .األ اج م ابل المالم والمافز واأل اج الج   بين الم ركة العبلقات او التوقع نظرية وأااس

 أو األول للماتوت كناتج تصنياه ويمكن معين الوك أو لتصرؾ الن ابية النتيجة وا 

 أخر بمعن  أو العمل ف  أكبر ج   بذل بنتيجة األول الماتوت نتابج وترتبا، الثان  للماتوت ناتج

 نتابج إلي ا تإ ي أن يتوقع نتابج ف   الثان  الماتوت نتابج أما، اجاأل  من معين الماتوت تم يا

 الموافز أشكال من شكل او( األول الماتوت) للموا  الن اب  الناتج أن أي األول الماتوت

 (.الثان  الماتوت)

  ولاأل الماتوت نتابج                                                   الثان  الماتوت نتابج   

  الراتا مافز  

  الترقية مافز  

 الت  ير مافز  

  

 التوقع

 األ اج

 

 
 2

 

 

6.2

 إل  الماجة ا  أاااية، ماجات ثبل  معرفة عل  التمايز ف م ف  مااامته أن أوض  وق  

 أوج ت ألن ا وال افع التمايز نظرية بما تمثل وا  3لبلنتماج الماجة ز،لئلنجا الماجة الالاة،

                                                           
اليرازوري العلميرة للنشرر والتوزيرع، عمران،  ،  اراراار مممرو  الكربل  : - 1

 .927-926، ص ص 99 2

 .57ص ، مرجع اابا او  معمر: -  2
 . 32بشير أمم  العبلا: مرجع اابا،ص  - 3

 الاعل جذا قوة

 الج  

االرتباا قوة  
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 له اإلنجاز عل  المافز أن بين وق  االبتكار، و والتم ي التج ي  ف  بالرؼبة اإلنجاز ل افع ارتبااا

 : نظريته ماا ماتويين

 .األ اج ماتوت–.                 الاموح ماتوت-

 من الماض  ف  النجاح:فمثبل االثنين الماتويين اذين بين الارا او اإلنجاز عل  والمافز     

 ماتوت عل  تإثر الت  العوامل ومن مات ببل، امومه ماتوت وضع عل  الار  تمايز شؤنه

 ما مي  من مختلاون فاألفرا  مكتابة، أو موروثة كانت اواج الار ية وال  رات الار  اموح

 .ق رات من يملكونه

 والمشرؾ اإل اري تمكن كما األفرا  بين الار ية الاروا االعتبار ف  تؤخذ ريةالنظ اذ  بؤن يبلمظ

 عل  ركزت بؤن ا أيضا علي ا ويإخذ اإلناان ، األ اج بماتوت االرتااأل عل  العمال م  عل 

 .األخرت الموافز باق  وتجاالت اإلنجاز عل  المافز

 اذ  من يجعل متارفا موقاا يمثل مما وام ا مافزا وليس ع ي ة موافز تمركه الار  الوك إن

 .الموافز نظريات ف  خاصة مالة النظرية

 ف  بالرؼبة اإلنجاز ل افع ارتبااا أوج ت ألن ا وال افع التمايز نظرية بما نظريته وتعتبر    

 1.   اإلبتكار و والتم ي التج ي 

7.2 

 للمنظمة ي  مه ما بين التوازن من مالة جا إي يماول العامل الار  أن النظرية اذ  تاترن      

 . معنوية ومنافع مزايا أو مال  مر و  من عليه يمصل وما ووقت ج   من

 العاملين مر و ات تعا ل والمعنوية المالية مر و اته بؤن العامل يشعر عن ما يتم ا التوازن واذا

 .إنتاجية تؽيير إل  ت فعه توتر ةمال ايعيص فإنه عن م بالتمايز شعور  وعن  مع م، يتعامل اللذين

 

 عل  المااواة في ا تتم ا معا لة ارف  بين الم ارنة عل  تعتم  النظرية فإن ل ذا المنظمة  اخل

 : التال  النمو

 

       

                                                           
 . 59-58 اوو  معمر:مرجع اابا، ص ص  - 1

 الاــــر  عوابـــ                آخرين عــوابــ   

 جــ و اـــم                   جـــ ــو          
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 التمايزية ج و اا توجه إن المنظمة عل  يتعين لذا ممازا، الار  يعتبر المااواة تم  ت وعن ما   

 1. الممازات من ؼيراا أو المالية بالممازات اواج أعبل  اةالمااو تم يا نمو

   

 الربياية األا اؾ ووضع ال رارات اتخاذ ف  المرإواين مشاركة عل  النظرية اذ  ت وم     

 يشترك مي  ل ي م، اإلنتاجية وزيا ة المعنوية الروح رفع عل  إيجابا ينعكس مما للمإااة

 يشتركون فإن م للمإااة الارعية األا اؾ وضع ف  التنظيم ال رم قمة إل  ال اع ة من اينالمرإو

 2.تر    ون وتنايذاا تم يا ف  جاا ين األا اؾ رام ف 

   

 فكرة عل  يعتم  للتمايز أخرت( نظرية) نموذج بوضع زمبلبه من وع  قام ل     

 من مجموعتين عل   إرا ي بشكل واالنجاز األ اج نمو الار  تناع الت  والمإثرات العوامل ت ايم

 الم اببلت من ع  ا زمبلبه مع أجرت إذ الوقابية، والعوامل الممازة، العوامل: واما العوامل

 ل ت الب  أو قوي ايجاب  شعور خلا إل  تإ ي الت  الظروؾ لتم ي  العاملين مع والل اجات

 العاملين أن ا  علي ا مصلوا الت  النتيجة ب ا،وكانت يكلاون الت  األعمال أو الم ام تجا  العاملين

 .البيا أو ايجابيا شعورا تكاب م الت  العوامل من متباينة أنواعا م  وا

 العوامل من مجموعتين اناك أن او ، وجماعته " قبل من إليه التوصل تم ما أام إن

 والت  ير والت  م، والنمو واالنجاز العمل وممتوت كالماإولية، العمل، بيبة ف  المرجوة

 ت عم أن ا أي ل م، يوفراا الذي العمل عن رضاام وتم ا العاملين تماز عوامل ف   واالمترام،

 أو الصمية العوامل: ف   ثاني ما أما األمان، األ اج إل  الوصول باتجا  للموظؾ ال اخلية ال وافع

 كالمركز( للعمل الخارجية البيبة) بالعمل الممياة البيبة ف  موجو ة عوامل وا  ية،الوقاب

 األجور المنظمة، ايااة العمل، ف  الزمبلج مع العبلقة بالمشرفين، العبلقة الوظيا ،

 ع م مالة  يمنع العمل ف  وجو اا الن الوقابية أو بالصمية علي ا أالا وق  الخ،...والرواتا

 لوم اا تع  ال ولكن ا عمله، ف  مرتاما يجعله وجو اا إن أخرت وبعبارة عمله، عن الار  رضا

 ل ت الرضا ع م من نوعا يابا وجو اا ع م أن مين ف  أ ابه وتماين ج   ، لزيا ة قويا ممازا

 .العاملين

 

 

                                                           
 .925ااار مممو  الكبلل  :مرجع اابا:ص - 1
 .997، ص 4  2، )األر ن(شر والتوزيع، عمان،  ار مام  للنممم  فات :- 2
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------------------------------------------------------------------------ 

  الرضا بع م  عال  شعور         ابيع  شعور                  بالرضا عال  عورش

)3(
1

3

 لت  يم بين ا من االختيار يمكن اإل ارة أمام ومتامة مارومة الموافز من ع ي ة أنواأل اناك

 :يل  ما نذكر األنواأل اذ  من ماجات م، وإشباأل  وافع م لم ابلة للعاملين من ا المنااا

1.3 

 :ومعنوية ما ية إل  ما ت ا مي  من الموافز ت ام

 والاعام والن ل كالاكن ما ية، ومزايا أموال الما ية الموافز تشمل 

 .شيوعا راألكث ا  المالية والموافز أخرت، ما ية وأشياج

 ا  شيوعا  وأكثراا المنظمة، ت  م ا ما ية ؼير أشياج ا  المعنوية الموافز

 جماعة إل  االنتماج وفرص والت ييم  التكريم وفرص واإلب األ التعلم وفرص الت  م فرص

 2.الناس من للكثير م مة ولكن ا ما ية ؼير ممازات من ذلك ؼير إل ...جذابة

2.3

 :يل  كما و  فع أو جذا بصيؽة الموافز اذ  من كل تكون أن يمكن

 

                                                           
،  ار اليرازوري نجم عب  هللا العزاوي وعباس ماين جوا : - 1

 . 34-339، ص ص  9 2، )األر ن(العلمية  للنشر والتوزيع، عمان، 
، ص ص 3  2، ار الممم ية العامة، الجزابر،  ناصر  ا ي ع ون:- 2

77-78. 

 العواملالمحفزة

 أوالوقائٌةالعواملالصحٌة
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 تم ي  يتالا واذا معين، ايجاب  الوك نمو األفرا  تجذا موافز ا  االيجابية الموافز   

 ت رر ق  فمثبل تكافبه، يالذ المعنوي أو الما ي المافز ثم المنظمة، تري   الذي االيجاب  الالوك

 ونظافة ابلمة عل  المااظ أو النظافة عل  المااظ أو والمواانة ال وام أو العالية اإلنتاجية مكافبة

 1.الخ... اإلب األ أو األج زة

 يمكن أيضا واذا ضار، معين الوك لتجنا العاملين ت فع البية موافز إل  أيضا المنظمة تمتاج  

 .معنوية أو ما ية تكون أن

3.3

 :يل  كما الجماعة أو مباشرة للار  الموافز اذ  ي  م أن الموافز لنظام يمكن  

 للمصول للتنافس األفرا  ت فع وق  م ت، عل  فر  لكل موج ة الموافز واذ  الار ية الموافز  

 .علي ا

 تت اام ا ثم علي ا للمصول تتعاون الت  ككل للجماعة تعرن الموافز واذ  الجماعية الموافز  

 األقاام أو للجماعات معنوية أو ما ية موافز تعرن المنظمات من فالكثير أخرت، أو باري ة

 اروإا  تلؾ اقل تم ا الت  أو ع  ا األكثر اإلب اعات تم ا الت  أو إنتاجا األكثر وال وابر

 2.الخ.....للموار 

4.3

 والكااجة األ اج عل  بناج وذلك بالمنظمة، العاملين لتمايز مبنية موافز خاا عن عبارة وا     

 التخاين أو االقترامات وخاا األرباح، ف  المشاركة:ا  من ا أنواأل ثبل  واناك ل ا، الكلية

 3.الشركة أا م وملكية التكلاة

 

 

 

                                                           
 .285، ص  9 2،  يوان المابوعات الجامعية ، الجزابر ،نوري منير:- 1
 .8 2، ص 4  2،  ار وابل للاباعة والنشر، اعا  نايؾ برنوا :- 2
 .2 9عامر عون:مرجع اابا، ص  - 3
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4

41

411

 اذ  وف  معا، والموافز األجور من كل  فع ارا أام من تعتبر:4111

 .المنتجة ال اعة أو اإلنتاج، كمية بماا عليه يمصل الذي المافز يتم   الاري ة

 نما ،)وم   وقت ف  باإلنتاج ي وم أن العامل عل  الاري ة اذ  ف 4112

 إنتاج ف  الوقت  ناس ااتؽبلل عل  يكافؤ أو الوقت، اذا ف  الوافر م  ار عل  ويكافؤ( معياري

 1.أكثر

412

 عل  يمصل مي  الممصلية، و البيعية الوظابؾ مع النظام اذا مثل ويتبع4121

 الصا ات من مبوية نابة عل  الممصل أو البابع ويمصل يمصل ا، الت  ال يون من مبوية نابة

 .يم   ا الت  والمبيعات

 :أام ا من العبلوات من أنواأل ع ة بين انا التاريا ويجا4122

 .اليةع إنتاجية عل  بناج المرتا او األجر ف  زيا ة عن عبارة ا :

 لم ة إخبلصه عن وتعبيرا المنظمة، ف  الار  عضوية عن كامل تعوين ا :

 .عام

 وكل ، االاتثناب  التعوين ياتلزم مميز ومج و  أ اج وجو  بابا تمن :

 له، مكتابا م ا تصب  الار  علي ا يمصل مين انه أي تراكم ، تؤثيراا نؤب تتميز العبلوات

 2.المات بل عواب  عل  األم  ف  وتضاعؾ

5

 ومن المالوبة، األا اؾ النجاز ومإشرات والالوك لؤل اج معايير ع ة عل  الموافز نظام يتركز

 :يل  ما أام ا

 

 
                                                           

عمران،  ،  ار الماريرة للنشرر والتوزيرع،كاظم مممو  وياارين كاارا الخرشرةخيضر  - 1

 .988، ص 7  2، )األر ن(
 .696-695، ص ص 5  2،  ار وابل للنشر، عمان، عمر وصا  ع يل :- 2
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51

 قابلة ةمم   معايير وضع ثم ومن األ اج تمليل ويتم الموافز مااا ف  المعايير أام من يعتبر

 .الخ...العمل جو ة العمل، كمية مثل وظياة لكل بالنابة ل يااه

52

 يإ ي ال مي  األول، المعيار من موضوعية اقل لكنه العمل، ناتج قياس ف  المعيار اذا ياتعمل

 .باعالية العمل انجاز إل   ابما العامل من المبذول المج و 

53

 تشير والت  المنظمة ف  العامل قضااا الت  الم ة االعتبار ف  ويؤخذ االاتخ ام ابعش معيار واو

 .واالنتماج الوالج إل 

54

 الماارة األا اؾ انجاز عل  عمال ا تشجع الت  الم يثة المنظمات ف  كثيرا ماتخ م معيار واو

 1.ماب ا والمم  ة

55

 أو رخص أو أ ل ، ش ا ات من عليه يمصل ما عل  الار  تكافاو تعون المنظمات بعن

 يااام وال ج ا، مم و  األخير المعيار اذا نصيا فان نبلمظ وكما ت ريبية،  ورات أو إجازات،

 2.العاملين موافز مااا ف  ضبيل ب  ر إال

6

 :ا  الموافز نظام في ا يتكون الت  المرامل اذ  بين من

61

 نظام بوضع ي وم من وعل  مم  ة، وااتراتيجيات عامة أا اؾ إل  المنظمات تاع  مي 

 يكون وق  الموافز، لنظام ا ؾ شكل ف  ترجمته ذلك بع  ويماول جي ا، اذا ي رس أن الموافز

 أو التكاليؾ تخاين نيكو ق  أو واإليرا ات، المبيعات رفع أو األرباح، تعظيم الموافز نظام ا ؾ

 من ؼيراا أو الجو ة تماين أو المنتجة، الكميات تشجيع أو الج ي ة األفكار عل  التشجيع

 3.األا اؾ

 

                                                           
 .958-957، ص  ص 4  2الجامعية، قاناينة، ،  يوان المابوعات مم اوي وايلة:- 1
 .238، ص 7  2، ال ار الجامعية، مصر، مم  ماار:أ- 2
 .496-495يواؾ مجيم الااب  وآخرون:مرجع اابا، ص ص - 3
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62

 األ اج قياس اري ة تم ي  إل  تاع  كما المالوا األ اج وتوصيؾ تم ي  إل  الخاوة اذ  وتاع 

 :مايل  يات ع  االمالو األ اج وتوصيؾ تم ي  وان الاعل ،

 .اليم تصميم ذات وظابؾ وجو *

  .للعاملين اليم ع   وجو *

 .مبلبمة عمل ظروؾ وجو *

 .العمل عل  للار  كاملة ايارة وجو *

63

 أن ويجا النظام اذا عل  يتا   لك  الموافز نظام لم ير المتاح اإلجمال  المبلػ ذلك ب ا وي ص    

 :التالية البنو  الموافز ميزانية ف  الموجو  بلػالم يؽا 

 جزبية بنو  تتضمن وا  الموافز لميزانية العظم  الؽالبية يمثل واو

 وؼيراا وال  ايا الرمبلت، العبلوات، المكافات،: مثل

 باجبلته اظواالمتا وتع يله النظام تصميم تكاليؾ:مثبل بنو ا تؽا  وا :اإل ارية التكاليؾ

 .النظام عل  الم يرين وت ريا واجتماعاته

 ال عابية والملص ات التعرياية والكتيبات النشرات مثل بنو  تؽا  وا :الترويج تكاليؾ*

 1(.ب ا خاصة أخرت بنو  متضمنة) والمابلت الشكر وخاابات والمراابلت

 أو البشرية، الموار  م ير أو خارج ، ماتشار اواج)الموافز نظام بوضع ي وم من عل  ويجا

 ااتكمال من كنوأل وذلك للموافز، الجي  النظام شروا ماابه ف  يؤخذ أن(  الم يرين من لجنة

 :التال  الشكل ف  التصميم مرامل وتظ ر الموافز نظام وتصميم لوضع الاليمة األاس

 

 

 

 

 

                                                           
 .99-98، ص ص  7  2،  ار كنوز المعرفة، عمان، )األر ن(، ايثم العان :- 1
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1

 وا  متالالة وإجراجات خاوات شكل ف  النظام ترجمة يتم اواذ:64

 الموافز وأنواأل فيه المشاركين وا وار واجتماعاته ونماذجه ومااباته األ اج بتاجيل تعن 

 :ف  تتمثل اإلجراجات واام الموافز ت  يم وتوقيت والجوابز

 أنواأل وتاجيل يهمرإوا الوك مبلمظته ف  ربيس كل  ور تم ي  يتم واناأ

 ج ات إل  ت ارير ورفع الؽرن ل ذا مم  ة نماذج وااتخ ام المافز ياتما الذي المتميز األ اج

 .البشرية الموار  إ ارة أو الموافز نظام م ير:مثل مم  ة

 بين أو الموافز قام أو الموافز بلجنة خاصة اجتماعات ع   إل  األمر يمتاج ق :

 .االنع ا  و ورية المجتمعين من تم ي  إل  األمر ويمتاج الم يرين، من وؼير  الموافز م ير

 تعا  أن ا أم انوية أم انوية نصؾ أم ش رية ربع أو ش رية ا  ال:

 .الم ارس و خول األعباج مثل معينة مناابات ف  ت  م وال مباشرة المتميز األ اج

 اناك يكون أن يجا كما األ اج أنواأل لكل الموافز أنواأل تم   البمة اناك 

 .الموافز تنوأل ضرورة إل  تشير العامة وال اع ة يتل ااا من امتياج عل  المافز تاصيل ف  مرونة

 موافز وت  يم صرؾ اقتراح ونماذج الاعل  األ اج وتاجيل قياس اجبلت وتشمل

  2.معينة

7 

 ف  الموافز من االاتاا ة أرا ت أن االعتبار بعين أخذاا من لئلرا ات الب  أاااية شروا اناك 

 :وا  مر و اا وزيا ة اإلنتاجية العملية إنجاح

 .ومااباته وصياؼته بنو   ف  وما وما وواضما مختصرا النظام يكون أن ونعن :

                                                           
 .6 2ص ، ر:مرجع ااباأمم  ماا- 1
2
 .249 ص ،2414 مصر، اإلاكن رية، الجامعية، ال ار ،:ماار أمم - 

وضعإجراءات تحدٌدهدفالنظام

 النظام

 دراسةاألداء تحدٌدالمٌزانٌة
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 إل  تإ ي بمي  الموافز ماار يم   أن الب  إذ معا،  ارةواإل العاملين بؤا اؾ الموافز ترتبا أن-

 العاملين أا اؾ بين مشتركة جاور إقامة إل  يتالا واذا معا، والمإااة العاملين أا اؾ تم يا

 .واإل ارة

 اإلناان عن  ال وافع تمرك ال الت  الموافز تلك من فاب ة ال إذ وال  ؾ، المافز بين صلة تخلا أن-

 .رؼباته تم يا اا فا للتصرؾ فعهي  الذي بالشكل

 الت  الما ية الموافز وخاصة المافز، به تاتخ م الذي المبلبم الوقت تم   أن للمإااة الب  كما-

 .ومت اربة مم  ة مواعي  ف  تكون أن الب 

 المإااة قيام ااتمرارية وتوقع بالامانينة الشعور لخلا وذلك الموافز ااتمرارية تتضمن أن-

 1.الموافز ت رراا الت  بالتزامات ا الوفاج نضمن وان مات ببل، وضمان الماجات تلك بإشباأل

 .والكااجة والمااواة بالع الة تتصؾ الموافز تنظم الت  الايااة تكون أن-

 .الموافز عل  والمصول الجي  األ اج ف  العضوية العبلقة العامل ذان ف  ننم  أن-

 .عليه والممافظة له وتمما م به قناعت م من ليزي  الموافز نظام وضع ف  العاملون يشارك أن-

  عابية وبرامج شعارات وااتخ ام العليا اإل ارة لماان ة وذلك للنظام قوية ب اية تكون أن-

 2.ال وية األول  ال فعة ألعضابه وذلك ترويجية ومنشورات

 وايارة م  ةم المعايير اذ  تجعل  رااات خبلل والالوك لؤل اج معايير اناك وضع يتم أن-

 به ي ومون ما عل  نمااب م ك  وذلك الماتخ مة والموا  الممياة والظروؾ األفرا  عل  كاملة

 التكاليؾ، وتخاين والجو ة الكمية زيا ة مي  من لؤل اج وضعا النظام يشمل وان أ اج، من

 .ج ي ة أفكار وت  يم الموا   وتخاين

 3.علي م بايا لمن وما وما واضما الموافز نظام يكون أن-

 .المافز عل  المصول إل  يإ ي مج و   بان الار  إشعار-

 وموزعة االمتياجات، لكافة ومرضية مثيرة تكون مت  النوأل، المختلاة الموافز تكون أن يجا-

 .بؤنواع ا والمعنوية بؤنواع ا الما ية الموافز بين

                                                           
1
 .175-173  ص ص ،2443 عمان، والتوزيع، للنشر صااج  ار ،:زوليؾ مان م  ي- 

ص  ،3  2ارارة، اإلاركن رية، ، المكتا الجرامع  المر ي ، االزمنال العت مممو :- 2

 .266-265ص  
 .275، ص 7  2، ال ار الجامعية، مصر، عب  الؽاار منا :- 3
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 ظ رت إذا إال وام  ظامن عل  االات رار يجا ولكن وأخرت فترة بين النظام تع يل يجا ال-

 .التع يل توج  متؽيرات

 أجزاج عل  والمشرفين والمبلمظين األقاام ورإااج الم يرون وام المشرفين ت ريا يجا-

 1.النظام

8

 يجعل وأخر وقت بين تؽيراا أو وتب ل ا و وافع م العاملين أا اؾ وتباين الموافز تع   إن   

 :يل  ما من ا وانذكر البشرية الموار  إ ارة ف  العاملين أمام م ي ية مشكلة المافز اختيار ماالة

 .الماتا ين و اإل ارة من لكل الموافز نظام أا اؾ وضوح ع م-

 .العاملين واتجااات ب وافع المتعل ة المي انية والبمو  العلمية ال رااات ؼياا-

 إع ا  مصول إل  ذلك أ ت وق  علي ا، بناج زالمواف تمن  لك  األ اج لمع الت ال قيا التم ي  ع م-

 والث افية الم ارية الاروقات وجو  من بالرؼم متشاب ة أو وام ة موافز عل  العاملين من كبيرة

 .بين م فيما

  .األميان اؼلا ف  الشخصية للعوامل الت ويم عملية وخضوأل  العاملين أ اج ت ويم  قة ع م-

 

 تابيا ف  الشخصية العوامل وت خل بعض م وتميز ، لموافزا تابيا ف  الم يرين م ارة ن ص-

 2.الموافز

 والعاب  األفرا  عل  تتركه الذي واألثر فعاليت ا مي  من الموافز عل  والرقابة المتابعة قصور-

 ال الة اإلمصاجات وؼياا للتع يل تمتاج الت  والنوام  في ا، توج  الت  والثؽرات من ا المتم ا

 .ذلك عل 

 يرؼا فالار  الما ية، الموافز إل  باإلضافة معنوية موافز عل  المصول ف  يرؼبون فرا األ إن-

 عل  التركيز فان ولذلك وظياته واجبات يمارس واو ب يمته يشعر وان بعمله ياتمتع أن ف 

 .للمنظمة العاملين والج  رجة من ي لل اوؾ ف ا الما ية الموافز

 

                                                           
 . 32ص ، امم  ماار:مرجع اابا- 1
، ، ترجمة:مممر  اري  أممر  عبر  المتعرال،  ار المرريخ للنشرر، الريرانجاري  يارلر:- 2

 .445-444، ص 7  2
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 معينة تم يا او ل ي م األااا  التركيز  الن نظرا ، األفرا  ةااتجاب  رجة من المكافآت ت لل ق -

 1.ال  ؾ اذا تم يا صعوبة يعن  تؽييرات أية م و  فان ولذلك التكلاة، خان مثل

 بابا العمل فرا تشكيل فرص من ت لل ف   ولذلك األفرا  بين العبلقات تمزا ق  المكافآت إن-

 .الخاصة مصلمته تم يا عل  الار  تركيز

 الجي  األ اج ياتايع ال ألنه تشعر  ألن ا ونظرا الار ، ل ت ال اخل  المافز المكافآت ت لل  ق-

 .اختياريا وظياية لواجبات

 فان ولذلك وام ة، لعملة  وج ان أن ما عل  والع اا المكافؤة إل  ينظر فالبعن المخاا مكافؤة-

 لم لماذا وأ اذا افعل:"عبارة عن اكثير تختلؾ ال" تلك تمصل واوؾ اذا افعل" :التالية العبارة

 2".تلك عل  تمصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، ص 6  2،  ار وابرل للنشرر والتوزيرع، مممر  قاارم ال ريروت :- 1

57. 
، مجموعرة النيرل العربيرة، ال راارة، م مت مممر  أبرو النصرر:- 2

 .347-346، ص ص 7  2
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 المإااة ماجات ربا إل  ااتعمال ا وراج من ت  ؾ أنواع ا، بمختلؾ الموافز أن ال ول يمكن

 عن الناس أنماا اختبلؾ من انابلقا المإااة، بماجات الار  ماجات وربا الار ، بماجات

 . مختلاة أزمنة ف  الوام  وللار  األفرا  ينب ال وافع اختبلؾ ، بعض ا
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 اٌدبٔت إٌظشٞ ٌٍذساعخ

- 45 - 

يعتبر األ اج من المااايم الت  نالت النصيا األوفر من االاتمام والتمليرل فر  البمرو  وال راارات 

نظرا ألاميته عل  ماتوت الار  والمإااة، لذا فإننا نجر  المإاارة االقتصرا ية براختبلؾ أنواع را 

  البمر  واالعتمرا  وتع   مجاالت ا، فر  ممريا يتصرؾ برالتؽير والتارور المارتمر تارع   ابمرا إلر

 عل  األااليا الت  ترفع من ماتوت أ اب ا وتماينه لمواج ة تلك التؽيرات.
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1- 

 : التالية الن اا ف  األ اج مظاار تم ي  يمكن

1-1- 

 أ اب م أثناج للعمل  قي ة مبلمظة أو رص  عملية ع مه، من عمله عن العامل رضا معاينة تات ع 

 ناارية مالرة األخيرر فر  الرضرا الن الصعوبة من كبير ق ر العملية اذ  تكتا  كانت وان لؤلعمال،

 عن ال الة المإشرات بعن اعتما  يمكن انه إال اآلخرين، ارؾ من مايا معاينت ا يصعا خاصة

 تعنر  المإشررات ارذ  لومث الخ،.... اإلنتاج ف  الزيا ة العمل، بمواعي  االلتزام بين ا ،ومن الرضا

 .أفضل أ اج األخير ف 

1-2- 

 إلر  يرإ ي التعراون وارذا تعراون م، وبالترال  العراملين ج رو  لتكامل كبيرة فرصة وجو  به وي ص 

 مظ ررا التعاون يكون وعليه بين م، فيما والمعلومات التجارا ن ل خبلل من العاملين كااجة ارتااأل

 1.ي الج األ اج مظاار من

1-3- 

 تماارك علر  يعمرل كمرا العمرال، برين الناشربة االجتماعيرة العبلقرات مرن ماتم  الجماع  الرضا أن

 أال يرتم ال الجمراع  فالرضرا اإلنتاجيرة، الزيرا ة مزايا يم ا الذي األمر أعضاب ا، وترابا الجماعة

 م مرة الجماعرة ارذ  إلر  اإل ارة أارن ت إذا إال ذلرك يرتم وال متمااكة، بجماعة اإل ارة اعترفت إذا

 2.به يعملون الذين ال ام اذا بمصلمة المتعل ة ال رارات اتخاذ ف  إشراك ا

1-4- 

 علر  ربياريا  اال اإلنتراج معر ل ويصرب  ن صان أو زيا ة اإلنتاج، تؤرج  إل  المصال  اذا يشير

  خربل يعنر  ممرا المإاارة، أربراح فر  لالعمرا بإشرراك اإل ارة في را ت وم الت  المالة تلك ف  األ اج

 من ج و ام تضافر عل  للعمال جماعية كمكافبة األالوا أو النوأل، اذا إل  اإل ارة وتلجؤ إضافيا

 3.اإلنتاج ماتوت رفع اجل

 

                                                           
مرذكرة لنيرل شر ا ة الماجارتير  برقيرة ار يلة: –1

 .66-65ص ص  ،6  2-5  2باكرة، –ف  علم االجتماأل تنمية الموار  البشرية، جامعة ممم  خيضر
 . 35-349،ص ص9996، بيروت ، ،  ار الكتا العلميةكمال ممم  عويضة: –2
 .244ص  ،9992المإااة الوانية للكتاا،الجزابر ، ،ا  عشوي:مصا –3
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2- 

 :يل  ما ف  األبعا  اذ  وتتمثل علي ا الار  أ اج ي اس أن يمكن جزبية أبعا  ثبلثة نميز أن يمكننا

2-1- 

 زمنيررة فترررة خرربلل فرر  العمررل فرر  الاررر  يبررذل ا الترر  الع ليررة أو الجاررمانية الااقررة م رر ار عررن تعبررر

 البعر  عرن ومعبرة معينة فترة خبلل ف  الكمية أو األ اج ارعة ت يس الت  الم اييس وتعتبر معينة،

 .المبذولة للااقة الكم 

2-2- 

 بعرن فار  معينرة، نوعيرة لمواصراات المبرذول الج   مااب ة و رجة لجو ةا أو ال قة ماتوت واو

 المبرذول، الج ر  وجو ة نوعية ي م ما بم  ار كميته أو األ اج ارعة كثيرا ي م ال ق  األعمال أنواأل

 اإلنترراج مااب ررة  رجررة ت رريس الترر  الم رراييس مررن الكثيررر للج رر  النرروع  المعيررار تمررت وينرر رج

 فر  واالبتكرار اإلبر األ  رجرة ت ريس والتر  األخااج من األ اج خلو  رجة ست ي والت  للمواصاات،

 .األ اج

2-3-  

  فعلر  العمرل، أنشراة ب را ترإ ي والتر  العمرل فر  الج ر  بره يبرذل الرذي األارلوا أو الاري ة وا 

 أو ةأنشرا أو المركرات أ اج فر  الارر  يماراره الرذي الترتيرا قيراس مرثبل يمكرن األ اج نمرا أااس

 قيراس أيضرا يمكرن كمرا األولر ، بال رجرة جارمانيا العمرل كران إذا األنشراة أو المركات اذ  مزيج

 إجرراج فر  يتبرع الرذي األارلوا أو معينرة لمشركلة قررار أو مرل إلر  ب ا الوصول يتم الت  الاري ة

 .ذان  العمل كان إذا وذلك مذكرة أو ت رير أو كتابة ف  الماتخ م ذلك أو  رااة أو بم 

 من عمل أي وم اييس معايير من ا تشتا الت  المماور من تكون أن يمكن الااب ة الثبلثة األبعا  إن

 1.األعمال

3

 لرؤل اج مارتوت أفضرل إلر  للوصرول المنااا الاريا معرفة خبلل من العاملين أ اج معايير تعتبر

 أ اج معررايير أاررم وتنمصررر ج،األ ا تشرروا الترر  ال صررور أوجرره علرر  التعرررؾ الوقررت ناررس وفرر 

 :يل  فيما العاملين

                                                           
ص  ،3  2 ،اإلاركن رية ،الجامعرة الج ير ة للاباعرة والنشرر ،  ارممم  الاعي  أنور الاان: –1

 . 22-299ص 
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(  العامرل أ اج مارتوت)منره منتظرر او لما العامل أ اج مااب ة م ت األ اج جو ة تمثل-3-1

 .العمبلج رؼبات تلبية م ت إل  أيضا وتنعكس

 امر مرع المنجرز العمرل مجرم أو كميرة م ارنة يتم مي  المنجز، العمل مجم ب ا ي ص 32

 الكميررة تكررون أن يجررا ميرر  العامررل، مررن المالوبررة العمررل كميررة تم يرر  بعرر  وذلررك ماررت  ؾ اررو

 .العامل ق رات مع متواف ة المات  فة

 الماليرة المروار  المعلومرات،األفرا ، المروار ،) المإاارة موار  أام ام  الوقت يمثل33

 لكرل والكراف  المناارا الوقت تم ي  لايتا مما للتعوين قابل وؼير متج   ؼير انه يميز  وما ،(

 .ااتؽبلل أمان ااتؽبلله يتم مت  نشاا

 علر  االتاراا يجرا لرذلك الم مرة، أو للنشراا الضررورية العامل أ اج خاوات ا -3-4

 1.األا اؾ لتم يا بااتخ ام ا والمصرح ب ا الماموح واألااليا الارا

 ممرر  ة وتوجي ررات إرشررا ات الماررتخ م الم يرراس يرروفر الررذي المرر ت برره وي صرر 35

 براألؼران التم ير  ويتعلرا التوقعرات، اذ  تم يا يمكن م وكيؾ من م متوقع او ما بشؤن للعاملين

 الموظؾ عل  يجا الذي ما تم ي  من الم ياس يتمكن لم فإذا األ اج، إل ارة والتنموية اإلاتراتيجية

 مثرل تم يرا عليره الصرعا مرن يصرب  فانره االارترايجية أا اف ا تم يا ف  المنظمة لمااع ة عمله

 ف  الموظؾ يواج  ا الت  المشكبلت تشخيص ف  الم ياس فشل إذا ذلك، عل  عبلوة األا اؾ اذ 

 2.أ ابه يصم  أن للموظؾ الممكن عير من فانه للوظياة أ ابه

4

41

 :يل  فيما العاملين أ اج ت ييم أامية مثلتت

 تنظيميررة عمليررة تعتبررر الترر  البشرررية المرروار  إل ارة الربياررية األنشرراة أاررم امرر  العمليررة تمثررل -

 .العاملين األفرا  أ اج مبلمظات خبلل ا من ي اس ماتمرة

                                                           
مذكرة ماجاتير، جامعة نايؾ العربية للعلروم ، ممم  بن عل  المانع: –1

 .75-73 ص ص ،6  2 األمنية،
)األر ن(،  عمران،  ار الاكرر للنشرر والتوزيرع،  اام  عب  المالرا عرامر: –2

 .224، ص 99 2
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 الارلبية ات اوانعكاار والضرعؾ ال وة نااا عل  الوقوؾ الت ييم عملية خبلل من المنظمة تاتايع -

 . المنظمة وفاعلية الار  إنتاجية عل  وااليجابية

 إذا االقتصررا ية الومرر ة  اخررل البشررري للتنظرريم المرروافز مررن نرروأل بمثابررة تعتبررر األ اج مإشرررات -

 .اليمة أاس عل  ارتكزت

 ةواإل ار العراملين برين ايارير الايبرة والعبلقات التااام من جوا أن مي :العاملين معنويات رفع -

 ال  ؾ وان اإل ارة ت  ير موضع ا  أعمال م تؤ ية ف  وااقات م ج و ام أن العاملون يشعر عن ما

 رفررع مصرر ر تظ ررر  مررا ضرروج علرر  األ اج فرر  الضررعؾ ن رراا معالجررة اررو الت يرريم مررن األارراس

 1.معنويات م

 يصربون مرا وتم يرا م رارات م وتنمية تجنب ا عل  والعمل أخااب م لت ارك للعاملين فرص يشكل -

 .مجزية وتعويضات مكافآت عل  والمصول الوظيا  الالم وتالا ترقية من إليه

 متشابكة ع ي ة جوانا يتناول ف و اإل اري التاوير لعمليات الجواري األااس األ اج ت ييم يمثل -

 عمليرة تاراام مير  أناار م بالعراملين يتصرل مرا من را العمرل، وإجراجات بالمإااة يتصل ما من ا

 األارراس تم يرر  فرر  وتارراع  العرراملين، أ اج ماررتوت عررن م مررة معلومررات ترروفير فرر  أل اجا ت ارريم

 2.التاوير مج و  منه تب أ أن يجا الذي الواقع 

 الموضروأل ارذا مرول الموث رة المارتن ات وان بع الرة معراملت م تمت ق  الموظاين جميع أن التؤك  -

 أو ترقية تاال الت  ال رارات من الموظاين م أ تظلم لو فيما موقا ا تؤيي  ف  ااما عنصرا اتكون

 .خ ماته إن اج

 تم ير ا والرزمبلج المرإولين أمرام الصرورة فر  ووضرع م المروظاين من المتميزين اإل ارة تم   أن-

 3.عليا مناصا إل  ترقيت م مول ال رارات التخاذ

42

 توجيره إلعرا ة رقابيرة معلومرات علر  بنراجا قررارات تخراذا عمليرة إال ار  ما األ اج ت ييم عملية إن

 ال يرام مرن المبتؽراة األار اؾ إجمال ويمكن اب ا مم  ة أا افا يم ا بما بالمنظمة األنشاة ماارات

 :يل  بما األ اج رقابة بعملية

                                                           
 .69 ص ،9  2 وزيع ،عمان،،  ار الراية للنشر والتزاار عب  الرميم عااؾ: –1
 .978،ص4  2،  ار الن ضة العربية للنشر والتوزيع ،ال اارة، الشريؾ ممم : –2
 األر ن، عالم الكتا الم ي  للنشرر والتوزيرع، ،صال : صي  اعي  االم وعا ل مرشومإ –3

.3 9 ص ،9  2
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 مر ت وفمرص المرارومة األار اؾ تم يرا مر ت ت يريم  راارة برذلك ونعنر :األار اؾ تنايذ متابعة -

 تروافر ضررورة يتالرا مرا وارذا النشراا، مجراالت جميع ف  الم ررة والايااات بال وانين زامااللت

  اخرل للمعلومرات وفعرال ارليم نظرام توفر إذا علي ا المصول يمكن الت  الاليمة التاصيلية البيانات

 .الت ييم ممل االقتصا ية الوم ة

 الومرر ة قيررام مررن التؤكرر  اررو ذلررك مررن وال صرر :االقتصررا ية الومرر ة  اخررل األ اج كارراجة مررن التؤكرر  -

 األ اج كاراجة علر  فالرقابرة الكاراجة مرن  رجرة برؤعل  أار اف ا وتنايرذ أنشات ا بمماراة االقتصا ية

 .الضرورية الموار  بااتخ ام الم رر والزمن والكيؾ بالكم األا اؾ تنايذ من التم ا تتالا

 كااجة وت ييم والموا  المالية والموار  العاملة ي ياأل ااتخ ام وفاعلية كااجة ت ييم أي:الكااجة ت ييم -

 المجرربلت فرر  الرروار ة البيانررات علرر  والارريارة المعررايير ضرروابا وفمررص النشرراا  اخررل العمليررات

 ومرر ت المشراكل فر  تظ رر التر  المواقرع ضررمن الموجرو ة العمليرات تخرص التر  والت رارير الماليرة

 تشخيصررا يتضررمن مررا واررذا المواقررع اررذ  أاميررة يرريمت  فرر  واعتما اررا البيانررات، اررذ  و قررة كارراجة

 .وماببات ا لبلنمرافات

 ضروج فر  الاعليرة للنترابج عرام بت يريم ال يرام برذلك ون صر :المارإولية مراكرز وتم ير  النتابج ت ييم -

 المارإولة المراكرز تتمر   التمليرل ارذا ضروج وعلر  أارباب ا، وتمليرل المم  ة، والمعايير األا اؾ

 الخاا وضع ف  التمليل بنتابج واالاترشا  تصميمية قرارات من يلزم ما التخاذ االنمرافات عن

 .المات بلية

 ن راا معرفرة مرن العراملين يمكرن أن الت يريم يارتايع:المنشرآت فر  والخلرل الضعؾ مواان تم ي  -

 والضررعؾ ال صررور جوانررا مررن والررتخلص التاررا ي علرر  والعمررل أعمررال م، فرر  وقرروت م ضررعا م

 لمرل المنااربة اإلجرراجات واتخراذ المنااا الوقت ف  وت ويم ا علي ا التؽلا ماتماتلز وتشخيص

 األنظمررة فرر  الضررعؾ نرروام  عررن والكشررؾ الت يرريم، عمليررة خرربلل المكتشرراة واالختناقررات المشرراكل

 1.صبلميت ا وم ت المتبعة والمعايير العمل وأااليا وال وانين واإلجراجات

 ب ر ؾ لتعر يل ا الم ترمات وإب اج:التخاياية الموازنات و قة الموضوعة الخاا كااجة من التؤك -

 أن مرن البر  األ اج ت يريم فران وبالترال  الصرميمة، ؼيرر الت ر يرات عن المتاببة االنمرافات تجاوز

 .اإلنتاجية الكااجة ورفع األ اج تماين مي  من االيجابية النتابج إل  يإ ي

                                                           
باعرة، ،  ار الماريرة للنشرر و التوزيرع و الااا الخرشرة:يااين كاخيضر كاظم ممو  و –1

 .953 -952، ص ص 7  2عمان، 
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 الوظيايرة بميرات م المرتبارة وأمرال م ورؼبرات م  مماجرات إشرباأل اريرا عرن العاملين معنوية رفع-

 .واالجتماعية النااية للمشاكل ملول إيجا  أو ال ضاج وكذلك

 1.المات بل ف  األ اج تماين كياية ف  البم -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 997ص  ،99 2)األر ن(،  ،  ار الث افة للنشر و التوزيع، عمان،زاا  ممم   ابري: –1
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 :التال  الشكل خبلل من األ اج ت ييم أا اؾ تصور ويمكن

  

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 اناك الع ي  من الارا الماتعملة لت ييم أ اج العمال:الارا الت لي ية والارا الم يثة .

51

  تعتمرر  الارررا الت لي يررة فرر  عمليررة الت يرريم علرر  المكررم الشخصرر  للرإارراج علرر  المرإواررين ومررن

  أام ا :

من أق م الارا ف  ت ييم األ اج، وتعتمر  علر  ترتيرا أ اج األفررا  العراملين بالتالارل مرن األمارن 

إلرر  األارروأ، وارر  اري ررة ؼيررر موضرروعية مررن ميرر  تم يرر   رجررة األفضررلية كمررا أن ررا عرضررة 

فر  إ ارة للتؤثيرات الشخصية، كما توج  صعوبة ف  تابيا اذ  الاري ة عن ما يزي  ع   العاملين 

                                                           
 3، اممم  مممر  جراا هللا عمرارة:ممم  نبيل اع  االم و –1

 .32 ، ص8  2المكتا الجامع  الم ي ، اإلاكن رية، 

تحدٌداالحتٌاجات

 التنظٌمٌة

تعرٌفالعاملبمستوى تقٌٌماألداءالماضً

 أدائه)التغذٌةالراجعة(

تخطٌطالمسار

 الوظٌفً

تخطٌطالموارد

 البشرٌة

تحدٌداألهداف

 الخاصةباألداء

 تحدٌدمستوىاألداء
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أو قام عن عشرين شخصرا كرذلك فران مرن الار ل قيراس أ اج العراملين البرارزين أو الضرعااج، أمرا 

 1.ت ييم أ اج المتوااين فيكون صعوبة أكثر ف  العمل

يتم م ارنة كل فر  بباق  األفررا  فر  نارس ال ارم، ويتكرون وف را لرذلك ثنابيرات يتمر   فر  كرل من را 

 عامل األفضل، وبتجميع اذ  الم ارنات يمكن وضع ترتيبا تنازليا للعاملين.ال

توضع ماا اذ  الاري ة ع ة تصنياات من قبل إ ارة الموار  البشرية ويمثل كل تصرنيؾ  رجرة 

 2معينة لؤل اج ويتم م ارنة أ اج األفرا  وف ا ل ذ  التصنياات المم  ة ماب ا.

تعتم  اذ  الاري ة عل  تم ي  ع   من الصاات أو الخصابص الت  تمكرن الارر  مرن رفرع مارتوت 

األ اج ويتم ت ييم كل فر  ماا م ياس الت رج البيان  المم   ووف ا ل رجة امتبلكره ل رذ  الصراات، 

 وترجع فعالية اذ  الاري ة إل  ال قة ف  تم ي  الصاات والخصابص المرتباة باأل اج.

من عيوا اذا األالوا أيضا امتمال قيام الم يمين بإعااج تااير مختلؾ لؤلوصراؾ المبينرة فر  و

النموذج تبعا لخلايات م وماتوت الخبررات والت ر يرات الشخصرية، ولؽررن التؽلرا أو تجراوز تلرك 

رة العيوا ف   تلجؤ المنظمة إل  إتباأل واابل مختلاة من ا قيام أكثر من شخص بعملية الت ييم وبصو

انارا ية كان يتع   إل  ثبلثة أشخاص بم مة ت ييم مجموعة مرن األفررا ،ثم يجمعرون  بعر  االنت راج 

من عملية الت ييم لمناقشة النتابج الت  توصلوا إلي ا وبالتال  تبلف  الخبلفات والوصرول إلر  تم ير  

 3ال رجة الن ابية لكل فر  من األفرا  موضع الت ييم.

وتتالا اذ  الاري ة بكل باااة أن ي وم المشرؾ أو أي م يم آخر بكتابة اناباعاته               

 عن الار  عل  صمياة من الورا، أن مبلمظات الم يم إذا رؼبت المإااة يمكن أن ترتا ف 

                                                           
 عمرران، ،  ار الشررروا للنشررر والتوزيررع،مصرراا  نجيررا شرراوص: –1

 .99- 9 ص ص ،5  2 )األر ن(،
 .939- 93 مرجع اابا، ص صمم اوي وايلة: –2
ص  ،7  2 اإلاركن رية، مإاارة جرورس ال وليرة للنشرر والتوزيرع، يرف :مممر  الصر –3

 .379- 37ص 
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و ابيعررة ت يرريم الوظياررة، أاررباا اررذا األاررلوا، صرراات العامررل أ مجموعررات تمررت عنرروان مثررل: 

 الموظؾ، تنمية الماجات المات بلية.

ولك  يكون ت يريم ارليم بموجرا ارذ  الاري رة فران علر  المشررؾ الرذي ي روم برالت ييم أن يخصرص 

الوقت الكاف  لذلك، وان ياكر باإلجراجات الت  ايتبع ا واذا يعتبرر ميرزة وعيرا فر  نارس الوقرت 

بالمبلمظرة والتمليرل، ومرن ج رة ل ذ  الاري ة، فمن ج ة يجعل من الضرروري أن ي روم المشررؾ 

أخرت فان ذلك يتالا عليه وقتا أكثر من متواا الوقت الذي يمكن أن ي ضريه فر  عمليرة الت يريم، 

وان نتابج الت ييم توجا اذ  الاري ة تعتم  بشكل كبير عل  م ارة وج   الم يم كاتا الم ال، أكثر 

لمشرفين ام ضعااج ف  الكتابة مع أن ارذا من اعتما   عل  الت ييم الاعل  للعاملين مي  أن بعن ا

ال يعنرر  أن مرإوارري م عرراملون ضررعااج، وإذا مررا قررام مرر ير األفرررا  بمراجعررة الاررجبلت والملاررات 

 1الشخصية ل إالج العاملين يمكن أن يتوصل إل  اذا االناباأل.

- 

صررؾ أ اج الاررر  ويررتم توزيررع تلررك ت رروم اررذ  الاري ررة علرر  جمررع عرر   كبيررر مررن العبررارات الترر  ت

العبارات ف  الثنابيات، كل من ا يعتبرر عرن نراميتين مرن النروام  الايبرة فر  الارر  والثنابيرات كرل 

 من ا يعبر عن ناميتين من النوام  ؼير مرؼوا في ا مثال ذلك:

 أ(اذا الشخص اريع المبلمظة والا م.

 ا(انه شخص ماضر الب ي ة.

 تؤجيل ف  اتخاذ ال رارات ال امة .ج(اذا الشخص يميل إل  ال

  (من صااته التر   ف  أوقات األزمات )نوام  ؼير مرؼوا في ا(.

ويتم إع ا  شارة خاصة تم   ب ا العبارات الت  تعتبرر أكثرر أاميرة فر  كرل ثنابيرة وتلرك الشرارة ال 

أربررع  يعرررؾ من ررا الم رريم عررا ة ويررتم ابررع تلررك العبررارات فرر  قرروابم خاصررة كررل من ررا يمترروي علرر 

عبارات اثنتين من ا تعبر عن النوام  الايبة فر  الشرخص، واثنترين عرن النروام  الؽيرر مرؼروا 

 في ا.

                                                           
)األر ن(،  عمران، ،  ار الشروا للنشر والتوزيرع،مصاا  نجيا شاوص: –1

 .96-95ص ص  ،5  2
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ويالا من المشرؾ أن يضع عبلمة أمام تلك العبارة األكثر اناباقا عل  الشخص والعبرارة األقرل 

 يريم الارر  عرن اناباقا عليه، وبمراجعة تلك العبارة المخترارة علر  الشرارة الاررية يمكرن تم ير  وت

 اريا امتااا العبارات المختارة والت  تتاا مع العبارات الوار ة ف  الشارة ف ا.

ومن مميزات اذ  الاري ة كون ا ال تام  بالتميز، مي  ال يعلم الم ريم بالعبرارات الم ي رة الروار ة 

 1ف  الشارة ولكن ا رؼم ذلك صعبة اإل راك إل  جانا صعوبة االمتااظ بارية الشارة.

 

 

 

 

 ممتاز           جي  ج ا                 جي                     متواا           مرض   

 

 

6
2 

52

 لتاا ي عيوا وأخااج الارا الت لي ية ف  الت ييم، ظ رت الارا الم يثة ومن أام ا ما يل :

- 

ت وم اذ  الاري ة عل  أااس اتما  النتابج أو ما أمررز  الارر  مرن نترابج كؤاراس لت يريم أ ابره وقر  

ارتكزت اذ  الاري ة عل  بعن الضمانات التر  تروفر ل را الموضروعية فر  الت ر ير وتنمر  نوعرا  

الارر  وتعراون الرإاراج من روح التعراون برين الرربيس والمرإوارين بالشركل الرذي يم را رؼبرات 

 وأا اؾ المإااة.

                                                           
ص ص  ،99 2 الجزابرر، مكتبة المجتمرع العربر  للتوزيرع، ،منير نوري وفري  كورتل: –1

332-333. 
مممو  برن مالرا المراج: –2

 .54 ص ،3  2الريان، راالة ماجاتير ؼير منشورة، ، 

٪  9          ٪  2           ٪  4                   ٪  2          ٪  9ة المبوية: الناب  

( 9)المجموأل                 9              2                4                      2                9ع   العاملين :   

 ؼير مرض 
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وقرر  أثبتررت التجررارا العلميررة علرر  نجرراح اررذ  الاري ررة فرر  بعررن المنشررآت فرر  الرر ول المت  مررة  

 وأمرزت نتابج مثمرة وفيما يل :

عل  الربيس المباشر أن يصل مع المرإوس إل  اتااا بشؤن العناصر الت  يرتم اارتخ ام ا أااارا -

 وس.ف  قياس أ اج اذا المرإ

عل  الربيس بالتعاون مع المرإوس أن يم   األا اؾ المالوبة من المررإوس والمر ة التر  يجرا -

 إمراز اذ  النتابج ف  ن ايت ا أو خبلل ا.

عل  الربيس أن ي ر م إرشرا اته ونصرابمه للعامرل مرن خربلل أ اج العامرل لعملره وان يتؤكر  مرن أن -

 العمل ياير ماا الخاة الموضوعية.

س بالتعاون والتااام مع األفرا  أن يصل إلر  اتاراا مرع المررإوس علر  المعرايير التر  عل  الربي-

ايتم ااتخ ام ا فر  قيراس أ اج ارذا المررإوس وؼيرارا مرن النراتج اآلخرر وتر ل ال راارات العلميرة  

عل  ااتخ ام اذ  الاري ة مرن شرؤن ا أن تخلرا جرو منااربا مرن التعراون فر  األ اج والمشراركة فر  

ة وتمريك ال وافع اإلناانية إل  مجاالت ايجابية مثمرة، ومرن ناميرة أخررت تشرجيع روح الماإولي

 1الامؤنينة واألمان ف  ناوس العاملين وتجعل م أكثر ااتجابة لعملية قياس األ اج.

عل  الربيس األااس ف  اذ  الاري ة او تجميع ع   من الوقابع الت  تات   نجاح أو فشل العمل و

المباشرر أن يبلمررظ وي رررر مرا إذا كانررت تلررك الوقررابع ت ر مت مررن م أثنرراج أ اب رم وؼالبررا مررا ياررتعمل 

أالوا ال وابم المراجعة لت ييم األ اج، واو عبارة عن قابمة من األابلة تتعلا بالوك العامل مير  

بشررية بإعر ا  ت يريم لكرل يتم وضع عبلمة نعم أو ال ماا رأيه ف  العمل ثرم ت روم إ ارة المروار  ال

 2اإال وال  ؾ من ذلك او ت ليل االمتماالت لميزام.

 

يتم بموجا اذ  الاري ة قياس أ اج العامل من قبل لجنة تتكون من ع   من األعضاج يكون ام ام 

المنشؤة ويجا الربيس المباشر للعامل، كما ق  يكون من أعضاج اللجنة ممثل عن إ ارة األفرا  ف  

عن  اختيار أعضاج اللجنة أن يكون من الرذين يعرفرون العامرل وابيعرة عملره، كمرا يرتم  فر  العرا ة 

                                                           
 .97-96 ص ،مرجع اابامصاا  نجيا شاوص: –1
 )األر ن(، عمران، ،البرازوي العلميرة للنشرر والتوزيرع  ار ،بن عنتررة عبر  الرممران: –2

 .67 ، ص 9 2
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اختيار أعضاج اللجنة ليعمل منا ا ألعمال ا والذي يكون  ور  الربيا  للعمل علر  تم يرا ال ر ؾ 

 ألت ييم  وذلك بتنايا المناقشة بين أعضاج اللجنة وثم تع  نتابج ا .

مل اللجنة ف  الواقع او مناقشة الت ييم الذي كان ق  أع   الربيس المباشرر عرن العامرل بعر  أن أن ع

تكون اللجنة ق  قامت بمناقشة العامل، فيما يتعلا بمتالبات الوظيارة، وبعر  اجتمراأل اللجنرة بالعامرل 

لعامرل نااره ي وم ربياه المباشر باالجتماأل بره لمناقشرة بعرن األمرور مثل:معرايير األ اج وانجراز ا

 1وكذلك األعمال الخاصة بتماين أ اج العاملين ف  المات بل .

 

٠ؼزّذ رم١١ُ األداء زغت ٘زٖ اٌطش٠مخ ػٍٝ إٌزبئح اٌّسممخ فؼال ِمبسٔةخ ثبأل٘ةذاف اٌّغةطشحت ٚرشوةض 

ُ األداء. ٠ٚسةةذد ٘ةةزا ٘ةةزٖ اٌطش٠مةةخ ػٍةةٝ اإلداسح ثبأل٘ةةذافت ٚ٘ةةٛ أعةةٍٛة زةةذ٠ث فةةٟ اإلداسح ٚرم١ةة١

اٌّم١بط األثؼبد اٌغٍٛو١خ اٌّزٛلؼخ ٌألداء اٌفؼبي ٚاٌزٟ رّثً ِٛالف خٛ٘ش٠خ ٌغٍٛو١بد اٌؼًّ ٠ٚمةَٛ 

اٌّم١ُ ثّالزظخ عٍٛن األفشاد ِٛضغ اٌزم١١ُ ٚرشر١جُٙ زغةت خّةظ أٚصاْ ٌىةً ثؼةذ )ثةذال ِةٓ ٚصْ 

ذ ِٓ أثؼبد اٌؼًّ.ٚازذ(تِٚٓ ثُ ردّغ اٌذسخبد اٌزٟ ٠زسظً ػ١ٍٙب اٌؼبًِ ِٓ وً ثؼ
2 

 طشٌمح يشاكض انتمٍٍى :

تارررع  ارررذ  الاري رررة إلررر  قيررراس م رررارات وصررراات معينرررة مثرررل التخاررريا، التنظررريم والعبلقرررات 

اإلناانية...الخ، بتم ي  م اييس معينة ل ذ  الصاات عل  الرؼم من صعوبة تم ي اا، وتاتخ م اذ  

رة خاصررة األفرررا  المرشررمين لررئل ارة الاري ررة لت يرريم مرر راج مختلررؾ الماررتويات اإل اريررة وبصررو

 3العليا.

 

أن الارا الااب ة لت ييم كااجة أ اج العاملين تعتم  عل  اإل ارة ف  عملية الت ييم، فرالربيس المباشرر 

او الماإول عن تم ي  معايير ال ياس والمكم عل  كااجة أ اج  مرإوايه، وعل  العكرس مرن ذلرك 

 ة اإل ارة باألا اؾ ف  مجال ت ييم كااجة األ اج عل  المرإواين أناا م وف ا لمب أ تعتم  اري 

                                                           
 .99مصاا  نجيا شاويص:مرجع اابا، ص  –1
 .954 ص فيصل ماونة :مرجع اابا، –2
 .933 ص مرجع اابا،مم اوي وايلة: –3
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لت ييم الذات ، مير  يشرترك المرإوارين مرع ربيار م فر  عمليرات ت يريم كاراجة األ اج ومعرايير  فر  

  1الماض  والمات بل.

6

ا تتالررا تخاياررا اررليما يرتكررز علرر  أاررس نظرررا لصررعوبة وتع يرر  عمليررة ت يرريم أ اج العرراملين، لررذ

وخارروات متالاررلة مررن اجررل تم يررا األارر اؾ المرجرروة من ررا، وعمومررا تمررر عمليررة الت يرريم بعرر ة 

 خاوات وا  كالتال :

6-1-  

تعتبر أول  خاوات عملية الت ييم، مي  يتم في ا وضع توقعات األ اج )األا اؾ( ف  شركل معرايير 

والعاملين، وبالتال  فانه يتم االتاراا علر  الم رام المالروا  -إ ارية وإشرافية-يا اتبالتعاون بين ال 

من العاملين انجازارا والنترابج الربلزم تم ي  را، وب رذا ينشرؤ الر افع والتوجيره الربلزم للعراملين لل يرام 

 2بعمل م.

6-2- 

لين، وال يتم التنايرذ بالشركل المالروا ،وبرذلك ت  ؾ إل  التعرؾ عل  الكياية الت  يعمل ب ا العام

يتم تم ي  واتخاذ اإلجراجات التصميمية، واذا بتروفير المعلومرات البلزمرة لوضرع  الخارا بشركل 

 جي .

6-3- 

يتم في ا قياس ت  م أ اج العاملين ثرم م ارنتره بالعراملين الممر  ة )التوقعرات(ف  الخاروة األولر  ممرا 

 م موضوع  عل  أ اج العاملين.يمكن من إص ار مك

6-4- 

يمتاج كل عامل بالمنظمة إل  التعرؾ عل  مارتوت أ ابره، أي العمرل الرذي ي  مره م ارنرة بمرا ارو 

متوقع منه، لذا فالتؽذية العكاية ضرورية إلشباأل رؼبته ف  اإلاربلأل علر  أ ابره، كمرا أن را تشركل 

للعراملين البر  إن يا موارا ويارتوعبوا المعلومرات التر    افعا له لتاوير أ ابره، ومتر  تكرون ماير ة

 تممل ا، ويت بلواا مت  يمكن م االاتاا ة من ا بؤكبر ق ر ممكن.

                                                           
 ، ص4  2ال راارة،  مم  اري  مصراا :أ –1

34 . 
 .244، ص 9999،  ار وابل، عمان ،ا يلة ممم  عباس وعل  ماين عل : –2
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6-5- 

أن عملية الت ييم ليات ؼاية ف  م  ذات ا بل ا  مجر  وايلة تااع  ف  جمع المعلومات الت  تاي  

 مثل:الترقية، المكافآت، الت ريا...الخ. ف  اتخاذ ال رارات ف  ميا ين شت 

6-6- 

يتم ف  اذ  المرملة وضع الخاا الت  تام  بالتؤثير بشكل ايجراب  علر  ت يريم  األ اج، مرن خربلل 

التعرؾ علر  الم رارات، المعرارؾ، ومتر  ال ريم التر  يممل را العامرل، وتبررز أاميرة ارذ  الخاروة 

1بج المم  ة لما او مخاا ماب ا من ارؾ المإااة ف  عملية الت ييم.عن ما ال تصل النتا
 

7

تواجرره عمليررات ت يرريم أ اج العرراملين بعررن الصررعوبات الترر  تمررول  ون تم يررا فعاليررة ت يرريم األ اج 

 ومن أام اذ  الصعوبات نذكر ما يل : وموضوعية نتابج ا،

71

وذلك أن الربيس ق  يعا  ام  مرإوايه ت  ير عال  أو منخان عل  أااس فكرة معينة أو صراة 

وام ة يلما ا الربيس ف  المرإوس مثال ذلرك صراة األمانرة لر ت المررإوس قر  تر فع الرربيس إلر  

مارتوت الكاراجة إعااج المرإوس ت  ير ممتاز  ون مراعاة النوام  األخرت المتعل ة برالمرإوس ك

 مثبل.

72

بعن الرإااج يميلون إل  التااال مع مرإواري م وإعاراب م ت ر يرات عاليرة بصررؾ النظرر عرن 

أ اب م لع ة أاباا من ا تجنا المشراكل اإلنارانية التر  قر  تنشرؤ فر  مالرة إعاراب م ت ر يرات اريبة، 

م بابا الظرروؾ وعلر  العكرس مرن ذلرك يميرل بعرن الرإاراج  إلر  التشر  ، الرؼبة ف  مااع ت 

وعا ة يعاون ت  يرات منخاضة لمعظم العاملين، وق  يرجع الاربا فر  ذلرك إلر  ابيعرة شخصرية 

 ال ابم بالت ييم.

73

ات مرإوايه ف  الاترات األخيرة قبرل الت يريم، فر  كثيرر مرن األميران عنر  ق  يتؤثر الربيس بتصرف

إع ا  الت ارير إل  تعبر عن ماتوت إنتاجية المررإوس وارلوك م عرن الارنة بؤكمل را ولريس لاتررة، 

 وق  ال يتذكر الرإااج األعمال الايبة أو الايبة للمرإواين اوال الانة .
                                                           

 .8 9، ص 9  2ال اارة،  ار الااروا، ،،ترجمة خال  العامري وآخرونآرثر ببل: –1
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74

لت ييم بالعبلقات الشخصية بين الربيس والمرإوس، فيميل الربيس إل  مرإوس معين تتؤثر عملية ا

يإثر تؤثير ملمروظ علر  الت ر يرات التر  يمنم را لره، وقر  يكرون التميرز باربا الجرنس أو الارن أو 

 1الماتوت التعليم ، وعا ة ما يم   ذلك ف  مالة ؼياا معايير موضوعية للت ييم .

75

ق  يؽال ال ابم بالت ييم االختبلؾ والتباين ف  أ اج اإلفرا  وارلوك م فر  العمرل، ويعمر  إلر  إعاراج  

ت  يرات متواراة الار  بالعاليرة أو المنخاضرة، وقر  تنشرؤ ارذ  الظراارة باربا عر م معرفرة ال رابم 

  لل يرام بعمليرة الت يريم أو لعر م بالت ييم بالبيانات الخاصة بكل مرإوس، أو لع م تروافر الوقرت الكراف

رؼبته ف  أن يظ ر بعن العاملين المتاوقين والبعن اآلخر الؽير متاوا متر  ال يرقر   أو ين رل 

 2بعن العاملين تمت ربااته.

 

 

                                                           
-287 ،ص ص99 2،  ار الماريرة للنشرر والتوزيع،عمران،إعبراس:انس عبر  الباارا  –1

288. 
 .289 انس عب  البااا عباس:مرجع اابا، ص –2
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مررن خرربلل مررا تررم عرضرره لمكونررات األ اج يتضرر  أن ل ررذا األخيررر أاميررة كبيرررة فرر  مجررال التنظرريم 

باضله ترق  العملية اإلنتاجية وتتاور إل  أعل  الماتويات، كما يع  مم    ربيا   اإل اري، كون

فرر  مختلررؾ العمليررات التنظيميررة  اخررل المإااررة، إذ أن أ اج أي عامررل يعاينررا نظرررة شرراملة عررن 

ماتوا ، وبالتال  يكون من الار ل تم ير  الوظيارة التر  تربلجم ارذا الارر ، أمرا بالناربة لعمليرة ت يريم 

ج تم ا للعامل الشعور باالنتماج التنظيم  والع الة ف  م ابلة العابر  والروالج للمنظمرة، وزيرا ة األ ا

 العاب  يم ا توفير اكبر ق ر ممكن من الماجات اإلناانية .

أما بالنابة للمنظمة فان عملية ت يريم أ اج العامرل ترزو  المنظمرة بالمعلومرات الموضروعية وال قي رة 

ال ابلرة لتمارين فر  أ اج عاملي را أثنراج ترؤ يت م لم رام م فر  فتررة زمنيرة  عرن ن راا ال روة والضرعؾ

 معينة.



 

 

 

 

 :ثاًَنثاب انا

 نهذساعح  ًٍذاًَانجاَة ان
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1

11

 الصناعية بالمنا ة م راا الكابن باكرة بم ينة والتج يز النايج بالمإااة المي انية ال رااة أجريت

 .للم ينة الؽربية

 للتبػ الوانية المإااة الشمال من يم اا اكتار، 9226 بموال  ت  ر ماامة عل  المإااة تتربع

 .الك ربابية الكوابل لصناعة الوانية المإااة الؽرا ومن والكبريت،

 العمال لت ريا اإليااليين الت نيين بعن ب ا يتواج  كان أن بع  9982 انة المإااة اذ  تؤا  تم

 التايير نظام تابيا تم كما ،9983 عام ج ي  بن الشاذل  الربيس قبل من ت شين ا وتم ، 998 انة

 9994 عام وف  عامل،    9 م و  ف  آنذاك العمال ع   بلػ وق  ،9983 عام ب ا االشتراك 

 أخذ مع العمال من كبير ع   تاري  تم ال يكلة إعا ة وبع  عامل، 827 العمال ع   أصب 

 :كاآلت  ويوزعون عامل 93،393 2 انة ف  العمال ع   أصب  مي  ماتم ات م

 39:اإلاارات -

 63:التمكم العم -

 299:التنايذ عمال -

 وبع  الخارج، إل  تاوقه ومت  للم نيين ال ماص بناج ت وم إنتاج ا ب اية ف  المإااة كانت

 الشعب ، الوان  الجيص إل  موج ة اآلن صناعت ا فكل بذلك، ت وم المإااة اذ  تع  لم ،9996انة

 الصناعات و خول المرة، األاواا فت  بابا واذا ال ولة، مإااة عامة بصاة... الوان  وال رك

 والي  الخارج، من ماتور ة األولية الما ة ألن اإلنتاج، قل ل ذا العالم،  ول معظم من النايجية

 الجاازة الالع أمام يتراكم إنتاج ا جعل ما واذا ؼال ، الثمن يكون ل ذا جي  واإلنتاج مكلاة، العاملة

 جاج وق .بالمإااة البشرية الموار  م يرية م ير اي ال تصريمات ماا واذا أقل بؤثمان الماتور ة

 :التالية لؤلاباا المإااة ل ذ  اختيارنا

 .وال بول الترميا نل   لم الوالية تراا عل  المتواج ة المإااات لبعن زيارتنا عن  -

 المرية وأعاونا مرية، بكل تتمرك أفرا اا من وكؤننا المإااة  اخل ونمن شعورنا -

 .المإااة  اخل التن ل ف  التامة

 من ألكثر المإااة أوضاأل ف  ومناقشتنا لم ابلتنا البشرية الموار  إ ارة م ير ااتع ا  -

 .مرة
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- 65 - 

 

12

 فيه اب ت الت  الاترة به ي ص  الزمان  فالمجال وأا اف ا، ال رااة نوعية عل  الزمنية الاترة تتوقؾ

 :كالتال  المي انية اةال را جاجت ف   وعليه المي انية، ال رااة

 عل  المواف ة تمت مي  ،93 2أفريل  9يوم الصوفية والتج يز النايج بمإااة باالتصال قمت -9

 الذي الموع  وم  نا البشرية، الموار  م يرية م ير ارؾ من اات بال  وتم المي انية، ال رااة إجراج

 الموار  لم يرية التابعة وخاصة يةاإل ار المصال  جميع ف  بجولة قمنا كما ال رااة، فيه اؤب أ

 .الورشات جميع وكذلك البشرية،

 رإااج عل  التعرؾ تمت مي  االاتابلعية ال رااة بإجراج قمنا 93 2أفريل99 وف  -2

 . أيام أربعة لم ة الاترة اذ  و امت البشرية الموار  لم يرية التابعة األقاام أو المصال 

 عمال  9عل  التجريبية االاتمارة بتابيا في ا البام  امق أيام، أربعة لم ة الاترة اذ  و امت

 ثم تع يل، إل  تمتاج ف    التجريا قي  االاتمارة أابلة كون عشوابية، باري ة وزعت بالمإااة،

 اذ  وكانت الن ابية، االاتمارة ف  األابلة تخص الت  التع يبلت بوضع الن ابية صيؽت ا ف   اب ت

 .  المالوبة والبيانات المعلومات عل  للمصول متنوعة ابيعة ذات األابلة

13

 م راا المتواج  والتج يز النايج بمإااة أجريت ف   المي انية  رااتنا أن إل  اإلشارة اب ت كما

 299التناي  عمال إاار، 39 التمكم عمال 63 عامل، 393عمال ا ع   باكرة، لم ينة الؽربية بالج ة

 .ال رااة عينة اختيار تم العمال اإالج بين ومن
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01

 النابة المبوية التكرارات الجنس

 %07 53 ذكر

 %57 53 أنث 

 %577 37 المجموأل

 من مجموأل أفرا  العينة ذكور، بينما  %07نبلمظ من خبلل معايات الج ول أعبل  أن نابة 

 %.57بلؽت نابة اإلنا  

ويمكن تااير اذا التااوت ف  ارتااأل نابة الذكور وانخاان نابة اإلنا  يرجع إل  ابيعة العمل 

 اخل المإااة، كون المإااة صناعية، وذلك لما تليه بالتناوا الليل  ف  العمل ل ت العمال، 

 نابة الذكور إل  كون ابيعة العمل بالمإااة النايجية تاتلزم ج  . وكذلك تعو  ااته الزيا ة ف 

 02 

 النابة المبوية التكرارات العمر

[51- 70 5 7% 

[71- 50 53 57% 

[51- 70  6 57% 

[71- 30  73 37% 

  5 6%فما فوا -31]

 %577 37 المجموأل
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خبلل معايات الج ول أعبل  أن شريمة الان ألفرا  العينة تتمركز ف  الابة العمرية نبلمظ من 

% من األفرا  57فتمثل  71-50%، ثم تلي ا الابة العمرية  37وتمثل نابة 71-30بين

-51% أما الابة العمرية األخيرة 6فما فوا وتمثل نابة-31المبموثين، ونج  الابة العمرية 

70  تمثل نابة ضبيلة ج ا واذا راجع إل  ع م ت اع  ع   كبير من العمال 7تمثل نابة %

وبالتال  فان نابة الشباا ت لص ف  األخير بابا ع م التج ي  ف  التوظيؾ، ومنه فان أؼلبية 

 العمال ام من الابة العمرية الكبرت ما يعكس أق ميت م و خبرت م ف  األ اج .  

3

 النابة المبوية التكرارات الماتوت التعليم 

 %7 7 أم 

 %7 7 ابت اب 

 %77 75 متواا

 %57 50 ثانوي

 %77 57 جامع 

 %577 37 مجموأل

 

% والخاصة بالماتوت التعليم  77نبلمظ من خبلل معايات الج ول أعبل  أن أعل  نابة تمثل ا 

% للماتوت التعليم  الجامع ، أما  77التعليم  الثانوي، ثم نابة % للماتوت 57المتواا، تلي ا

% وتمثل الماتوت التعليم  االبت اب  ويمكن تااير أعل  نابة للماتوت  7أقل نابة ت  ر ا

التعليم  المتواا إل  كون أؼلا العمال التم وا بمنصا عمل م ف  وقت مبكر واذا ماا 

ن اذا الماتوت كل م كبار وق ام  ف  العمل وماتواام وكون العمال م معايات الج ول الاابا،

 يإال م ف  العمل اإلنتاج ، المباشر بع  الت ريا. 
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4

 النابة المبوية التكرارات الخبرة واألق مية ف  العمل

 %77 55 انوات [ 3] أقل من 

 %57 6 وات [ان  57 - 73 ]

 %7 7 انة [ 77 – 55] 

 %67 55 انة ] 77] أكثر من 

 %577 37 المجموأل

 

% والخاصة بالذين ل م خبرة 67نبلمظ من خبلل معايات الج ول أعبل  أن أعل  نابة تمثل ا 

انوات[، ثم نابة  3أقل من %الذين ل م خبرة  77، ثم تلي ا نابة انة77أكثر من م نية 

 -55% للذين ل ي م خبرة من 7انوات[ وأخيرا نابة   73- 57ي م خبرة من% للذين ل 57

 انة[. 77

ما نبلمظه أن أؼلا العمال ل ي م خبرة وأق مية ف  العمل ما يعكس تمكم م ف  العمل  -

 وخبرت م ف  اإلنتاجية.

3

 

 

05

 النابة المبوية التكرارات المصول عل  جو ة اإلنتاج

 %36 71 نعم

 %77 77 ال

 %577 37 المجموأل

 

%من المبموثين صرمت بمصول المإااة  36من خبلل الج ول الموض  أعبل  يتبين أن نابته 

% من المبموثين أن المإااة لم 77 ات جو ت ا اإلنتاجية، ف  مين أجابت نابة عل  ش ا
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تتمصل عل  ش ا ات عل  جو ت ا اإلنتاجية واذا راجع لع م أق ميت م ف  الم نة وكذا ع م 

  رايت م بشإون المإااة وأالوا تاييراا.

اا تصريمات ومنه ناتنج أن المإااة تمصلت عل  ش ا ات شرفية عل  أ اب ا وإنتاجية م

المبموثين واذا ما ينعكس عل  فعالية وموضوعية نظام الموافز ب ا والذي أثر إيجابا عل  

 إنتاجيت ا وصمعت ا.

06

المصول عل  موافز يااام 

 ف  تماين األ اج
 النابة المبوية التكرارات

 %27 73 نعم

 %57 3 ال

 %577 37 المجموأل

% 27من خبلل الج ول أعبل  نبلمظ أن أؼلبية المبموثين صرموا بااتاا ت م من الموافز بنابة 

% للذين لم يمصلوا عل  موافز واذا نتيجة لع م  57واذا ما أ ت إل  فعالية أ اب م، تلي ا نابة 

 انضباا م ف  العمل.

  

 النابة المبوية التكرارات الب ابل

 %77 2 الكم

 %72 55 النوأل

 %35 75 التنظيم واالنضباا

 %577 )*( 73 المجموأل

 

 )*( ت لص مجم العينة كون الج ول يعن  المبموثين الذين صرموا بنعم.

موافز من خبلل الج ول أعبل  نبلمظ أن أؼلبية المبموثين الذين صرموا بااتاا ت م بال -

 عامل. 73بممصول 
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أعل  نابة من م ا  للمبموثين الذين صرموا عل  أن الموافز الت  ااتاا وا من ا أ ت إل  فعالية 

 %، واذا التنظيم الاعال ف  م ام م وانضباا م ال ابم، 35أ اب م باالنضباا بنابة 

ز عل  أ اب م بالنابة % للابة الت  ااتاا ت وأثرت من المواف72وكذا أجال األ اج، وتلي ا نابة 

% للابة الماتاي ة من الموافز، والت   77لتماين جو ة نوأل اإلنتاج، وف  األخير نج  نابة 

 صرمت عل  أن أثار اذ  الموافز زا ت من مزم م ونشاا م وزيا ة كم اإلنتاج.

ومنه ناتنتج أن للموافز  ور فعال ف  تماين أ اج العامل ومت  ف  زيا ة إنتاجية مالة  -

 نظيمه وانضبااه.ت

07

 

%، تلي ا نابة 77ل الج ول أعبل  نبلمظ أن أؼلبية المبموثين الذين صرموا بؤخرت بنابةمن خبل

% للمبموثين الذين صرموا 57% للمبموثين الذين صرموا بوجو  مافز الترقية، تلي ا نابة 57

 % للمبموثين الذين صرموا بمبالػ مالية إضافية.7بوجو  عبلوات، تلي ا نابة 

لت  صرمت بؤخرت نج  أعل  نابة ا  للعمال الذين م ة عمل م ]أقل من بالنابة للابة األول  ا -

%، ما يعكس ع م  رايت م بؤنواأل الموافز الموجو ة واري ة 66.60انوات[ بنابة  73

الخبرة 

واألق مية ف  

 العمل

 نوأل الموافز الت  تاب  ا المإااة

مبالػ مالية  المجموأل

 إضافية
 أخرت شكر وت  ير ترقية عبلوات

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 3]أقل من 

 انوات[
4 4% 4 4% 1 8.33% 3 25% 8 66.67% 12 144% 

[73-57 

 انوات[
4 4% 1 24% 4 4% 3 64% 1 24% 5 144% 

[55-   

 انة[77
4 4% 4 4% 1 54% 1 54% 4 4% 2 144% 

77]أكثرمن

 انة]
1 

3.22

% 
5 16.12% 13 41.96% 1 3.22% 11 35.48% 31 144% 

 %144 54 %44 24 %16 8 %34 15 %12 6 %2 1 المجموأل
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- 79 - 

% للعمال الذين 53.71انوات[، تلي ا نابة  73تابي  ا كون م ة أق ميت م ف  العمل ]أقل من 

 ] انة 77تاوا م ة أق ميت م ]

ماتواام وع م ااتاا ت م من الموافز، ما يعكس لنا أثر األق مية والخبرة باالاتاا ة من واذا ل -

 الموافز بالمإااة.

بالنابة للابة الثانية الت  صرمت عل  وجو  نظام الموافز والمتمثل ف  الترقية والت  ا  نابة  -

م وأالوبه ف  انة[، ما يعكس ثبات اذا النظا 77 -55% للعمال الذين م ة أق ميت م من]37

انة وتلي ا نابة  77% للعمال الذين تاوا م ة عمل م 75.26الموافز لم ة اويلة، تلي ا نابة 

 انوات[ واذا لع م خبرت م ف  العمل. 73من   %الذين م ة عمل م ]أقل 1.55

%للعمال الذين  67بالنابة للابة الثالثة الت  صرمت بشكر وت  ير نج  أعل  نابة في ا ا   -

 -55% للذين ل ي م خبرة وظياية بين ]37انوات[ ثم تلي ا نابة  57 -73 م بين] م ة عمل

 5.77انوات[، ثم تلي ا ف  األخير  73للذين م ة عمل م ]أقل من  73انة[ ، تلي ا نابة  77

انة]، ما يوض  أن نظام الموافز ف  تلك المإااة ف  الانوات  77للذين م ة أق ميت م ]تاوا 

ا  عبارة عن شكر وت  ير من خبلل الش ا ات وبعن المابلت التكريمية األول  من العمل 

 وؼيراا.

% للعمال الذين م ة 77بالنابة للابة الرابعة الت  صرمت بالعبلوات نج  أعل  نابة في ا ا   -

انة]،  77% للعمال الذين م ة عمل م ]تاوا 56.57انوات[، تلي ا نابة  57 -73عمل م من]

 لعبلوات بالمإااة.ما يوض  تابيا نظام ا

% للعمال  5.77بالنابة للابة الخاماة الت  صرمت بمبالػ مالية إضافية نج  أعل  نابة في ا  -

انة]، ما يوض  أن المإااة ف  نظام ا للموافز الاتخ ام ناا  77الذين م ة عمل م ]تاوا 

معن  أن الموافز األرباح للتمايز أو مت  مبالػ مالية إضافية لتوزع ا عل  العمال المكافبين ب

 المالية ال تاتخ م بالمإااة ألن ميزانيت ا مم و ة ج ا ماا تصريمات المبموثين.

ومنه ناتنج أن تابيا المإااة ألنواأل الموافز ل ا عبلقة ج  فعالة بالخبرة واألق مية ف  العمل  -

 واذا ما  لت عل  النتابج الموضمة ف  الج ول. 
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08

 الماتوت

 التعليم 

 اإلنتاج الذي ت  مه للمإااة ذو نوعية 
 المجموأل

 ر يج متواا جي 

 % ت % ت % ت % ت

 %144 5 %7 7 %66.60 7 %55.55 5 ابت اب 

 %144 77 %3 5 %57 6 %63 55 متواا

 %144 50 %3.12 5 %07.32 57 %75.37 7 ثانوي

 %144 57 %7 7 %67 6 %77 7 امع ج

 %144 37 %7 7 %37 76 %77 77 المجموأل

 

من خبلل الج ول أعبل  نبلمظ أن أعل  نابة عن  العمال الذين يرون أن نوأل اإلنتاج الذي ي  م  -

% عن  العمال الذين يرون أن نوأل 77%، تلي ا نابة 37للمإااة يكون متواا وذلك بنابة 

%عن  العمال الذين يرون أن نوأل  7يكون جي ، ثم ف  األخير نابة  اإلنتاج الم  م للمإااة

 اإلنتاج الذي ي  م للمإااة يكون ر يج.

% 07.32بالنابة للابة األول  فان أعل  نابة ب ا للذين ل ي م ماتوت تعليم  ثانوي وتمثل  -

ل ي م  % للذين67% للذين ل ي م ماتوت تعليم  ابت اب ، ثم تلي ا نابة 66.60تلي ا نابة 

% للذين ل ي م ماتوت تعليم  متواا، ما يعكس  ارية 57ماتوت تعليم  جامع ، تلي ا نابة 

المبموثين ف  مختلؾ ماتويات م التعليمية بنوعية اإلنتاج خاصة ف  الماتوت الثانوي 

والجامع  ومت  ماتوت االبت اب  بمكم أق ميت م ف م يعرفون نوعية اإلنتاج وكذا ابيعة الموا  

 ي ة واألااليا الت  تمان ف  جو ة اإلنتاج.الج

%، تلي ا نابة 63بالنابة للابة الثانية فان أعل  نابة ب ا ل ي م ماتوت تعليم  متواا وتمثل  -

% للذين ل ي م ماتوت 55.55% للذين ل ي م ماتوت تعليم  جامع ، ثم تلي ا نابة 77

ليم  ثانوي، ما يوض  أن % للذين ل ي م ماتوت تع75.37تعليم  ابت اب ، تلي ا نابة

 الماتوت التعليم  للمبموثين يااام عل  معرفت م نوأل اإلنتاج الجي  وأااليا المصول عليه.

% 3.12بالنابة للابة الثالثة فان أعل  نابة ب ا للذين ل ي م ماتوت تعليم  ثانوي وذلك بنابة  -

 % للذين ل ي م ماتوت تعليم  متواا.3تلي ا نابة 
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أؼلا العمال وباختبلؾ ماتويات م التعليمية ي رون بؤن اإلنتاج الم  م للمإااة ومنه ناتنتج أن  -

ونوعية جي ة ومتوااة واذا ما ياي  بؤن اناك نظام موافز فعال ف  المإااة، كما أنه يبران 

لنا أن اناك تماين ف  نوعية اإلنتاج واأل اج، كما نج  الابة ال ليلة المتب ية والت  أقرت بؤن 

 الم  م للمإااة ذو نوعية ر يبة والابا يعو  لع م خبرت م ف  مكان العمل.اإلنتاج 

9

 المجموأل

يكافبك ربياك ف  العمل ف  مجال ما إذا 

تم ي  نظام الموافز ف   ال المم  ة ف  اإلنتاجامترمت اآلج

 نعم  ال المإااة وفا

 ت  % ت  % ت %

 الوقت المم   لئلنتاج 14 76.93% 3 23.47% 13 144%

 كمية اإلنتاج 5 71.42% 2 28.58% 7 144%

 الخبرة 8 72.73% 3 27.27% 11 144%

 أخرت 7 36.85% 12 63.15% 19 144%

 المجموأل 34 64% 24 44% 54 144%

 

 مال ف  العمل ف  ربيا م يكافب م العمال عن  نابة أعل  أن نبلمظ أعبل  الج ول خبلل من -

 العمال عن  % 4نابة نج  بالم ابل % 6بنابة وذلك اإلنتاج ف  المم  ة لآلجال امترام م

 ف  م  ةالم اآلجال امترام مال ف  العمل ف  الربيس قبل من مكافبة توج  ال أنه يرونه الذين

 .اإلنتاج

وفا  يم   المإااة ف  الموافز نظام أن يرون للذين ب ا نابة أعل  فان األول  للابة بالنابة -

يرون  لذينعن  العمال ال% 07.05، تلي ا نابة % 76293الوقت المم   لئلنتاج وذلك بنابة 

 يرون الذين لالعما عن % 79242نابة تلي ا أن تم ي  نظام الموافز ف  المإااة وفا الخبرة،

نظام الموافز ف  المإااة يم   وفا كمية اإلنتاج، كما أن المإااة تعا  أامية قصوت  أن

 ف  تلي ا الاوا، متالبات تؽاية أجل من اإلنتاج كمية وكذلك الجو ة من والخبرة لم ة اإلنتاج

 .تابي ه واري ة ل ي م الموافز نظام وضوح بع  صرموا للذين %36285 نابة األخير
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 امترام م أثناج العمل ف  مرإوا م ارؾ من مكافآت م بع م صرمت الت  الثانية للابة بالنابة -

 أن يرون للذين %28258نابة ، تلي ا %63295نابة أعل  أن نج  لئلنتاج المم  ة اآلجال

 نظام أن يرون للذين %27227نابة تلي ا اإلنتاج، كمية وفا يم   المإااة ف  الموافز نظام

 ف  الموافز نظام أن يرون للذين %7 232نابة تلي ا الخبرة، وفا يم   المإااة  ف الموافز

 الموافز ونظام بؤالوا  رايت م ع م يوض  ما لئلنتاج، المم   الوقت وفا يم   المإااة

 .بالمإااة الااب ة

 المم   الوقت امترام أااس ؼل  مبن  بالموافز خاص نظام تابا المإااة أن ناتنتج ومنه -

 يجعل ما بااتمرار وتماين ا الجو ة عل  فعال أثر ل ا الت  والخبرة اإلنتاج وكمية تاجلئلن

 .مكافآت م أجل من العاملين أل اج ت ييم م ف  االعتبار بعين يؤخذون ا الماإولين

 11

 

 المجموأل
 الممافظة اإلنتاج م ة ناس عل  يوميا الممافظة

 عل  يوميا

 ناس

 المواصاات

 ف  المالوبة

 اإلنتاج

  ابما أميانا ن ابيا

 ت % ت % ت % ت %

 نعم 98 42285% 22 52238% 2 4277% 42 144%

 ال   %  7 8725% 9 9225% 8 144%

 المجموأل 98 36% 29 58% 3 6%  5 144%

 

 م ة ناس عل  أميانا الممافظة أن يرون للذين نابة أعل  أن نبلمظ أعبل  الج ول خبلل من

 تلي ا اإلنتاج، م ة ناس ؼل  يمافظون  ابما أن م يرون للذين %36تلي ا ،%58بنابة وذلك اإلنتاج

 .اإلنتاج ناس عل  ن ابيا يمافظون ال أن م يرون للذين %6نابة
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 األميان أؼلا ف  اإلنتاج ف  الم ة ناس عل  بممافظت ا صرمت الت  األول  للابة بالنابة -

 المواصاات ناس عل  يوميا يمافظون الذين للعمال %52238نابة تلي ا ثم %8725بنابة وذلك

 .أ اب م ف  ال ابمة ج يت م ع م يوض  ما اإلنتاج، ف  المالوبة

 ما %42285 بنابة وذلك  ابما اإلنتاج م ة ناس عل  تمافظ والت  الثانية للابة بالنابة -

 ماتوت بناس  ابما جو ته وكذا وكميته اإلنتاج م ة عل  تمافظ بالمإااة فعالة فبة وجو  يعكس

 .بالمإااة األ اج

 %9225بنابة وذلك اإلنتاج ف  الم ة ناس عل  ن ابيا تمافظ ال والت  الثالثة للابة بالنابة -

 . اإلنتاج ف  المالوبة مواصااتال ناس عل  يمافظون الذين للعمال %4277نابة تلي ا

 وكذا اإلنتاج م ة ناس عل  يمافظون العمال أؼلا أعبل  الج ول خبلل من ناتنتج ومنه -

 .    الاوا متالبات وفا اإلنتاج توازن لتثبيت والمالوبة المعتا ة والنوعية الجو ة
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  :أام ا النتابج من جملة إل  صلناتو األول  الارضية ج اول خبلل من

 وموضوعية فعالية عل  ينعكس ما واذا أ اب ا عل  شرفية ش ا ات عل  المإااة مصول -9

 .وصومعت ا إنتاجيت ا عل  إيجابا أثر والذي ب ا الموافز نظام

 .وانضبااه تنظيمه مالة إنتاجية زيا ة ف  ومت  العامل أ اج تماين ف  فعال  ور للموافز أن -2

 .العمل ف  واألق مية بالخبرة فعالة ج  عبلقة له الموافز ف  النوأل لنظام المإااة تابيا -3

 نوعية ذو للمإااة الم  م اإلنتاج بؤن ي ررون التعليمية ماتويات م وباختبلؾ العمال أؼلا أن -4

 ف  تماين ف  يااام المإااة ف  فعال موافز نظام اناك بؤن ياي  ما واذا ومتوااة جي ة

 .واأل اج اجاإلنت نوعية

 وكمية لئلنتاج المم   الوقت امترام أااس عل  مبن  بالموافز خاص نظام تابا المإااة أن -5

 الماإولين يجعل ما بااتمرار وتماين ا الجو ة عل  فعال أثر ل ا الت  والخبرة اإلنتاج

 . مكافآت م أجل من العاملين أل اج ت ييم م ف  االعتبار بعين يؤخذون ا

 والمالوبة المعتا ة والنوعية الجو ة وكذا اإلنتاج م ة ناس عل  يمافظون مالالع أؼلا أن -6

 .بالمإااة الموافز نظام ثبات و فعالية يوض  ما الاوا، متالبات وفا اإلنتاج توازن لتثبيت

 



 

 

 

 نخايظ:اصم فان

 ػشض و تذهٍم انفشضٍح انثاٍَح

 . انفشضٍح ػشض و تذهٍم -1

 .َتائج انفشضٍح  -2
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 الماإولين مع والخبلفات المكونات ف  التميز التكرارات المبوية النابة

  ابما 9 98%

 أميانا 37 74%

 ن ابيا 4 8%

 المجموأل  5 %  9

 

 فر  للتميرز أميانا أجابت المبموثين من %74 نابته ما أن يتبين أعبل  الموض  الج ول خبلل من

 فر  المإاارة مررص يوضر  ما الماإولين، مع خبلفات ف  العاملين ي خل الما ية الموافز توزيع

 مرن الرضا وع م الخبلفات لتاا ي م ننة موضوعية باري ة العمال عل  لمكافآتوا الموافز توزيع

 كرون الناربة ارذ  وترنخان بر ابما، أجابرت %98 ناربة تلي را علري م، الضرؽواات من الت ليل أجل

 أن أي بن ابيرا أجابرت %8 ناربة األخيرر فر  تلي را يمر  ، مرا قليرل المروافز توزيع مول الخبلفات

 .الماإولين مع خبلفات ف  العمال ي خل ال وافزالم توزيع ف  التميز

 المرروافز توزيررع مررول العمررال مررع خبلفررات فرر  ت ررع ال المإااررة أن أعرربل  الجرر ول مررن ناررتنتج -

 رضرا ومنه الموافز توزيع ف  موضوعيت ا يعكس ما ج ا وال ليلة األميان بعن ف  إال الما ية

 .عليه الم نية الضؽوا من والت ليل قل ه وع م العامل
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 العمال مشاكل لمل اإل ارة التكرارات المبوية النابة

 نعم  3 % 6

 ال  2 % 4

 المجموأل  5 %  9

 

 اإل ارة برؤن أجابرت المبمروثين مرن % 6 ناربته مرا أن يتبرين أعبل  الموض  الج ول خبلل من -

 بمرل ت رتم ال المإاارة برؤن % 4نابته ما أجابت مين ف  بالعمل، خاصةال مشاكل م بمل ت تم

 .بالعمل الخاصة مشاكل م

 مرا وارذا بالعمرل الخاصرة العمال مشاكل بمل ت تم المإااة أن النتابج اذ  خبلل من لنا يتض  -

 رفع إل  يإ ي ما واذا بالعمل، الخاصة وبمشاكله به المإااة بااتمام العامل شعور إل  يإ ي

 مبلبم جو ف  العمل يكون وبالتال  بالعمل الخاصة الضؽوا من والت ليل للعامل المعنوية روحال

 .األ اج وتماين اإلنتاج زيا ة إل  يإ ي ما واذا وجي 

 13 

 وامال  أثناج الرامة فترات تابيا التكرارات المبوية النابة

 نعم 44 88%

 ال 6 92%

 المجموأل  5 %  9
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 نظرام تابرا المإاارة برؤن أجابرت المبمروثين مرن كبيررة نابة أن لنا يتبين أعبل  الج ول خبلل من

 والترر  المتب يررة ال ليلررة النارربة أجابررت مررين فرر  , %88نارربت ا وت رر ر الرر وام أثنرراج الرامررة فترررات

 .ال وام أثناج الرامة فترات نظام تابا ال المإااة بؤن أجابت %92تمثل

 مرا وارذا الر وام، أثنراج الرامرة فتررات نظرام تابرا المإاارة برؤن لنرا يتض  النتابج اذ  خبلل ومن

 النشراا بكامرل العمرل إلر  بعر   يرجرع الرامرة مرن جرزج وأخرذ ااقتره ااترجاأل عل  العامل يااع 

 مررن ي لررل ممرا وجارر ية ناارية برامررة يشرعر العامررل يجعررل الرامرة فترررات نظرام أن كمررا والميويرة،

 مج و  يعكس وما العمل، ضؽوا من ي لل مافز يشكل ذاته م  ف  واذا بالعمل الخاصة الضؽوا

 فتررات خربلل ومن العامل أ اج ماتوت رفع ف  تااام الت  الرامة أااليا كل تؽاية ف  المإااة

 . اب مأ قوة وتج ي  العمل ضؽوا من ي لل معنوي كتمايز ؼذابية ووجبات رامة

14

التميز ف  

توزيع 

الموافز 

الما ية 

ي خلك ف  

خبلفات مع 

 الماإولين

قضاج وقت كبير لؤل اج ف  العمل بشكل جي  مما ال يتي  لك 

 المجموأل الارصة باالمتكاك مع الزمبلج

 ال نعم

  ت  ت  ت

      9 9    9 9  ابما

 77277 8 93233 36 9   28 أميانا

  2 4  5 9   6 3 ن ابيا

  9  2  5  9   8  4 المجموأل

 

 أل ابرك كبيرر وقرت قضراج انراك أن يررون للرذين ناربة أعل  أن نبلمظ أعبل  الج ول خبلل من -

 نج  بالم ابل%،   8 بنابة وذلك الزمبلج مع للتعاون الارصة لك يتي  ال مما جي  بشكل لعملك
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 لرك يتري  ال ممرا جير  بشكل العمل ف  لؤل اج كبير وقت قضاج اناك ليس أنه يرون % 2 نابة

 .الزمبلج مع للتعاون الارصة

 أعلر  نجر  برزمبلب م امتكراك م وع م العمل ف  وقت ا ب ضاج صرمت الت  األول  للابة بالنابة -

 فر  ير خل م بالمإاارة المروافز توزيرع فر  التميرز أن عل  صرموا الذين %  9ا  ب ا نابة

 تلي را  ومج رو ات م، أ اب م م ابل م وق م لكافة الجي ة معرفت م يبين ما الماإولين، مع خبلفات

 يبن ما ؼير، ال الماالت بعن ف  المرإواين مع خبلفات بوقوأل أجابوا للذين %77277بنابة

 وتلي ررا اإلاررتثابية، المرراالت بعررن فرر  إال عا يررة وتيرررة وفررا ياررير اررةبالمإا ال ررابم النظررام أن

 فر  فعراليت م يعكرس مرا ن ابيرا، المرإوارين مرع خبلفرات وجرو  بعر م صرموا الذين % 6نابة

 .اإلنتاج ف  ياعلون جعل م ما المابا الموافز بنظام رضاام وكذا األ اج

 مع يمتكون وأن م عمل م ف   وام م قاتأو معظم قضاج بع م صرمت الت  الثانية للابة بالنابة -

 بعر م صرمت والت  %  4ا  ب ا نابة أعل  نج  الم ي  ف  أوقات مع م وي ضون زمبلب م

 مج رو   يعررؾ ألنره المروافز توزيرع فر  ااتمام م ع م يعكس ما المرإواين مع خبلؾ وجو 

 مررع خبلفررات  وجررو بعرر م صرررموا للررذين %93233نارربة وتلي ررا يمارارر ا، الترر  األخارراج وكررذا

 . ف ا النا رة الماالت بعن ف  إال المرإواين

 التميرز أن العمرال اررؾ مرن علي را المتمصرل النارا أن الجر ول ارذا خربلل مرن ناتنتج ومنه -

 باإلمبراا شرعورام فر  ذلرك ويبررز العامرل علر  ضرؽا يشركل المروافز توزيع ف  العمل وع م

 برين العبلقرة تاروج وبالترال  اإل ارة تجرا ا بع وانيرة العامرل تصررؾ فر  ذلرك يظ ر وق  والكآبة

 العامرل المظ إذا إال خاصة تتزعزأل اإل ارة مع العمال عبلقات أن عل  ي ل ما واذا الارفين،

 ومررا األ اج، فرر  الماررتوت ناررس انرراك كرران إذا وخصوصررا آخررر  ون لشررخص اإل ارة تاضرريل

 .ت ييم م واري ة عمل م خصوصية لكل العمال ومعرفة نوعية يعكس
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 الجنس

 الاماح لك بؤخذ قاا من الرامة ف  مالة التعا

 المجموأل

 ن ابيا أميانا  ابما

  ت  ت  ت  ت

 27278 25 69244 9 2278 36 9    9 ذكر

 7294 9  79243 3 29243 94 9   9 أنث 

 22 35 7  4 8 5  9   99 مجموألال

 

 مرن قارا بؤخرذ أميانرا ل رم يارم  أن رم يررون للرذين ناربة أعل  أن نبلمظ أعبل  الج ول خبلل من

 بؤخرذ ل رم يارم   ابما أن م يرون للذين %22نابة تلي ا ،% 7نابة وتمثل التعا مالة ف  الرامة

 من قاا بؤخذ ن ابيا ل م يام  ال أن م نيرو للذين %8نابة تلي ا التعا، مالة ف  الرامة من قاا

 .التعا مالة ف  الرامة

 للرامرة وقرت بؤخرذ بالارماح صررمت والت  اإلنا  ا  ب ا نابة أعل  فان األول  للابة بالنابة -

 المإاارة ااتمرام يوضر  مرا %69244الرذكور ناربة تلي را %79243وتمثرل األميران بعرن ف 

 باترات واذا األ اج ف  بالمرونة يتام بؤالوا م نيةال ق رات م عل  والممافظة العاملين بصمة

 بعرين بؤخرذ خاصرة اليروم فر   ابمرا روتينيرة رامرة وفتررات المراالت بعرن فر  اارتثنابية رامة

 .بالمإااة األ اج ابيعة مع م ارنة ل ي م المم و ة الاايولوجية لل  رات اإلنا  االعتبار

 %7294االنرا  ناربة تلي ا %27278بنابة وذلك ورلذك ب ا نابة أعل  فان الثانية للابة بالنابة -

 وكرذا العراملين أ اج اربلمة علر  للمااظ واذا للذكور رامة فترات يام  نظام وجو  يوض  ما

 .الجناين كبل ف  صمت م

 ت رر ر لئلنرا  ب ررا ناربة أعلر  رامررة باتررات االارتاا ة بعرر م صررمت التر  الثالثررة للابرة بالناربة -

 المبموثرات تررت أيرن المإاارة فر  األ اج صرعوبة يعكس ما ،%2278الذكور أما %29243ا

  أن
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 ايبرت م لضرعؾ وكرذلك أ اب رم لمواصرلة قروت م الارترجاأل كافيرة ؼيرر الروتينيرة الرامرة أوقات -

 .للرامة باترات ل م الاماح ع م مل أراب م عل  يعكس ما الايزيولوجية

 الجنارين لكبل التعا مالة ف  مةالرا من قاا بؤخذ لعمال ا تام  المإااة أن ناتنتج انا ومن -

 زيا ة ف  لياااموا للعمال فعال ج  مافز ويعتبر الج ول عل  الموضمة النتابج تاار  ما واذا

 .العمل أثناج ضؽواات م من ي لل ما واذا األ اج وتماين اإلنتاج

16

خبرة و ال

األق مية ف  

 العمل

 الرضا عن المكافآت الممنومة لك

 المجوأل

 ال نعم

  ت  ت  ت

 5 ]أقل من 

 انوات[
9 92 9 9  9 299 99 9   

[ 5-9  

 انوات[
4 66267 2 33233 6 9   

[99-2  

 [انة
9 5  9 5  2 9   

]أكثر من  

 انة]  2
93 49294 98 582 6 39 9   

 38 39 62 5  9   99 وألالمجم

 

 ل رم الممنومرة المكافرآت عرن راضرون ؼيرر ارم للرذين ناربة أعلر  نبلمرظ أعربل  الج ول خبلل من

 .الممنومة المكافآت عن رضا اناك أن يرون من 38%نج  بالم ابل %62نابة وتمثل
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 5  مرن األقرل وارم العمرل فر  وأق ميرة خبرة ل ي م توج  ال نابة أعل  فان األول  للابة بالنابة -

 ارذا عرن وارلبيت م المروافز نظرام ار باري ة معرفت م ع م يوض  ما %299 9وتمثل انوات

 %، 6 582وتمثرل ]ارنة 2تاروا] والتر  العمرل ف  وأق مية خبرة ل ي م الذين نابة تلي ا النظام،

 عر م يوضر  مرا %، 5وتمثل [انة  2-99]بين العمل ف  وأق مية خبرة ل ي م الذين نابة تلي ا

 األخيرر فر  تلي را ثرم تصرريمات م، مارا أ اب رم م ابرل ل رم الم  مرة المروافز نوأل عل  رضاام

 المروافز تررت والتر  %33233وتمثرل [ارنوات  9-5 ]برين العمل ف  وأق مية خبرة ل م للذين

 .قيمة ؼير ل ا الم  مة

 خبرررة  ملرر ي والررذين ل ررم الممنومررة بالمكافررآت رضرراام عررن صرررمت الترر  الثانيررة للابررة بالنارربة -

 وأق ميرة خبررة ل رم الرذين ناربة تلي ا %، 66267وتمثل [انوات  9-5 ]بين العمل ف  وأق مية

 األقرل] العمرل فر  وأق ميرة خبرة ل م الذين نابة تلي ا %، 5وتمثل [انة  2-99]بين العمل ف 

 وأنواع را المروافز نظرام توضري  فر  األق ميرة  ور يعكس ما %، 9 92وتمثل [انوات 5  من

 بررالموافز وقنرراعت م النااررية الضررؽواات مررن عررن م يخاررؾ مررا ورضرراام العمررال قناعررة ومنرره

 .أ اب م فعالية اييرورة ومنه ل ي م الممنومة

 المكافرآت عرن رضراام عر م عرن صرموا المبموثين أؼلبية أن أعبل  الج ول خبلل من ناتنتج 

 .العمل ف  وأق ميت م خبرت م ل لة راجع واذا ل م الممنومة
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 :أام ا النتابج من جملة إل  توصلنا الثانية الارضية ج اول تمليل خبلل من

 األميران بعرن فر  إال الما يرة المروافز توزيرع مول العمال مع خبلفات ف  ت ع ال المإااة أن -9

 من لت ليلوا قل ه وع م العامل رضا ومنه الموافز توزيع ف  موضوعيت ا يعكس ما ج ا وال ليلة

 .عليه الم نية الضؽوا

 بااتمرام العامرل شرعور إل  يإ ي ما واذا بالعمل الخاصة العمال مشاكل بمل ت تم المإااة أن -2

 والت ليرل للعامرل المعنويرة الرروح رفع إل  يإ ي ما واذا بالعمل الخاصة وبمشاكله به المإااة

 .األ اج وتماين اإلنتاج زيا ة إل  يإ ي ما واذا بالعمل الخاصة الضؽوا من

 يشررعر العامررل يجعرل النظررام ارذا أن كمررا الر وام، أثنرراج الرامرة فترررات نظرام تابررا المإاارة أن -3

 مرافز يشركل ذاتره مر  فر  وارذا بالعامرل، الخاصرة الضؽوا من ي لل مما وجا ية نااية برامة

 تاراام التر  الرامرة أاراليا كرل تؽاية ف  المإااة مج و  يعكس وما العمل ضؽوا من ي لل

 .العامل أ اج ماتوت رفع ف 

 شرعورام فر  ذلرك ويبررز العامرل علر  ضرؽا يشركل الموافز توزيع ف  الع ل وع م التميز أن -4

 العبلقرة تاروج وبالترال  اإل ارة اتجرا  بع وانيرة العامل بتصرؾ ذلك يظ ر وق  والكآبة باإلمباا

 العامرل المرظ إذا خاصة تتزعزأل اإل ارة مع العمال عبلقات أن عل  ي ل ما واذا الارفين بين

 مرا ارذا و األ اج، ف  الماتوت ناس اناك كان إذا وخصوصا آخر  ون لشخص اإل ارة تاضيل

 .النايجية بالمإااة ال رااة مي ان ف  لومظ

 مرافز ويعتبرر الجنارين لكربل التعرا مالرة فر  الرامرة مرن قارا بؤخذ لعمال ا تام  المإااة أن -5

 أثنرراج ضررؽواات م مررن ي لررل مررا واررذا األ اج وتماررين نترراجاإل زيررا ة فرر  لياررااموا للعمررال فعررال

 .العمل

 خبرت م ل لة راجع واذا ل م الممنومة المكافآت عن رضاام ع م عن صرموا العمال أؼلبية أن -6

 . العمل ف  وأق ميت م

 

 



 

 

 انغادط: انفصم

 تذهٍم انفشضٍح انثانثح.ػشض و  

 تذهٍم انفشضٍحػشض و  -1

 .َتائج انفشضٍح  -2

 ُتائج انؼايح نهذساعح.ان -3
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17

تمرص عل  

ت  يم األفكار و 

اإلقترامات 

الج ي ة لتاوير 

 العمل

 تكافا المإااة العمال الذين يإ ون عمل م بإت ان

 المجموأل
تكافا المإااة العمال 

الذين يإ ون أعمال م 

 بإت ان

ال تكافا المإااة العمال 

 الذين يإ ون اعمال م بإت ان

  ت  ت  ت

 59 98 49 37 9   99 نعم

 23 9  77 93 9   3 ال

 44 28 56 5  9   22 المجموأل

 

 العمال تكافا ال المإااة أن يرون الذين للعمال نابة أعل  أن نبلمظ أعبل  الج ول خبلل من -

 المإااة أن يرون الذين العمال أن نج  بالم ابل ،%56 وتمثل بإت ان أعمال م يإ ون الذين

 %.44 وتمثل بإت ان أعمال م يإ ون الذين لالعما تكافا

 األفكار ت  يم عل  يمرصون ال الذين العمال لابة ب ا نابة أعل  فان األول  للابة بالنابة -

 الذين للعمال% 49 نابة تلي ا ،%77 نابة وتمثل العمل لتاوير الج ي ة واالقترامات

 االاتمام لع م راجع واذا عمل،ال لتاوير الج ي ة واالقترامات األفكار ت  يم عل  يمرصون

 .الاعالة م اراته إلبراز فرص وإعاابه العامل ب  رات المإااة إل ارة الاعال

 األفكار ت  يم عل  يمرصون الذين العمال لابة ب ا نابة أعل  فان الثانية للابة بالنابة -

 عمل م لمجال ااتمام م يوض  ما ،%59 نابة وتمثل العمل لتاوير الج ي ة واالقترامات
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 ال الذين للعمال%  23 نابة تلي ا يناذ، لم ولو مت  الج ي  ت  يم ف  والاع  عليه ومرص م

 ما نا را أنه يرون ألن م العمل، لتاوير الج ي ة واالقترامات األفكار ت  يم عل  يمرصون

 .االعتبار بعين االقترامات اذ  تإخذ

 ان و للعمل، ات ان م نتيجة العمال تكافا المإااة ان يرون ال العمال أؼلا أن اذا من ناتنتج -

 أن إل  ذلك ويرجع العمل لتاوير واالقترامات األفكار ت  يم عل  تمرص ال العمال اؼلا

 .للعمل واري ة كياية ف  المإااة ارؾ من إلزام اناك أن ي ركون العمال اإالج

18

مكافبة المإااة العمال الذين 

 يإ ون أعمال م بإت ان

المصول عل  مكافبات نتيجة 

 المجموأل اإلب األ ف  العمل

 ال نعم

  ت  ت  ت

تكافا المإااة العمال الذين 

 يإ ون أعمال م بإت ان
99 83 4 97 23 9   

ال تكافا المإااة العمال الذين 

 يإ ون أعمال م بإت ان
8 3  99 7  27 9   

 54 23 46 5  9   27 المجموأل

 

 العمال تكافا المإااة أن يرون الذين للعمال نابة أعل  أن نبلمظ أعبل  الج ول خبلل من -

 أن يرون الذين العمال أن نج  بالم ابل ،%54 نابة الابة اذ  وتمثل العمل ف  يب عون الذين

 %.46 نابة وتمثل لعملا ف  يب عون الذين العمال تكافا ال المإااة

 الذين العمال تكافا المإااة أن يرون الذين العمال لابة نابة أعل  فان األول  للابة بالنابة -

 ال المإااة أن يرون الذين العمال أن نج  بالم ابل% 83 نابة وتمثل بإت ان أعمال م يإ ون

 تمرص المإااة أن يوض  ما ،% 3 نابة وتمثل بإت ان أعمال م يإ ون الذين العمال تكافا
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 الذين بالعمال ت تم جعل ا ما اإلنتاج، اري ة ومراقبة الجو ة أجل من العمل ف  اإلت ان عل 

 .متنوعة بارا ذلك عل  وتكافب م العمل يت نون

 العمال تكافا ال المإااة أن يرون الذين العمال لابة ب ا نابة أعل  فان الثانية للابة بالنابة -

 أن يرون الذين للعمال% 97نابة تلي ا ،%  7 نابة وتمثل بإت ان أعمال م يإ ون الذين

 الع الة من نوأل تجا  المإااة كون بإت ان، أعمال م يإ ون الذين العمال تكافا المإااة

 .موافزاا نظام تابيا ف  والموضوعية

 ف  يب عون الذين العمال تكافا المإااة أن يرون العمال أؼلا أن الج ول اذا من ناتنتج -

 إل  راجع وذلك لعمل م، إت ان م نتيجة مكافبات اناك بؤن يرون أيضا العمال أؼلا كون لعمل،ا

 وماتوت جو ة رفع أجل من واذا العمال، اإالج ارؾ من إب األ تري  المإااة كون

 .المإااة

19

 المجموأل
 .بالمإااة للعمال اإلب األ مجال

 المنصا

 الم ن 
 نعم ال

 ت % ت % ت %

 إاار   %     %     %   

 تمكم عون   %     %      %   

 تنايذ عون    %      %      %   

 المجموأل    %      48%    %   

 

  اخل لئلب األ مجال اناك أنه يرون للذين نابة أعل  أن نبلمظ أعبل  الج ول خبلل من -

 اإلب األ مجال اناك ليس أنه يرون% 48 نابة نج  بالم ابل ،%52 بنابة وذلك مإااةال

 .المإااة  اخل

 تمثل تنايذ وعون إاار منصا ل ي م الذين العمال لابت  ب ا نابة أعل  فان األول  للابة بالنابة -

 راجع اذا التنايذيين أما فعال، علم  تؤايل ذوي اإلاارات كون من ما، لكل%  6 نابة

 األ اج لتماين وأااليا ارا يكتشاون جعل م ما المباشرة باإلنتاجية ال ابم وامتكاك م لخبرت م

%  2 نابة األخير ف  تلي ا ثم من ا، الم  ومماولة العمل ومخاار األخااج بعن مت  أو
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 وتمت لئلاارات كمااع ين م ام م كون تمكم، عون منصا ل ي م الذين العمال فبة وتمثل

 .اإل اري التايير ف  إشراف م

 نابة وتمثل تمكم عون منصا ل ي م الذين العمال لابة ب ا نابة أعل  فان الثانية للابة بالنابة -

 لكل%  4 نابة تمثل تنايذ عون ومنصا إاار منصا ل ي م الذين العمال فبت  تلي ا ،% 8

 .باإلاارات نةم ار خبرت م وقلة اإلنتاجية للعملية المباشر امتكاك م ع م يعكس ما من ما،

  اخل لئلب األ مجال يوج  أنه ي ركون الم نية مناصب م بمختلؾ العمال أن اذا من ناتنتج -

 .والتنايذيين اإلاارات فبة خاصة المإااة ف  واض  العمل ابيعة كون المإااة

21

 عن الرضا

 المكافبات

 لك لممنومةا

 المإااة ف  المكافبات من  تاضيل ارا
 المجموأل

 جماع  بشكل فر ي بشكل

 % ت % ت % ت

 %       %      %     نعم

 %       %      %      ال

 %       %      %      المجموأل

 

  جماع بشكل المكافآت تمن  أن ياضلون للذين نابة أعل  أن نبلمظ أعبل  الج ول خبلل من -

 فر ي بشكل المكافآت تمن  أن ياضلون الذين العمال أن نج  الم ابل ف % 58 نابة وتمثل

 %.42 نابة وتمثل

% 79 من ا نابة أعل  نج  الجماعية للمكافآت تاضيل عل  صرمت الت  األول  للابة بالنابة -

 شكلب الموافز ت  يم ف  وموضوعيت ا المإااة ع الة يعكس ما بالمكافآت راضون ام للذين

 الجو ة لتماين والتج ي  اإلب األ من نوأل خلا مالة ف  أو أ اب م تماين أثناج جماع 

 المكافآت عن راضون ؼير ام الذين العمال تمثل والت % 45 نابة نج  بالم ابل اإلنتاجية،

 .الجماعية المكافآت ياضلون والذين ل م، الممنومة

 الممنومة المكافآت عن راضون ؼير ام الذين للعمال نابة أعل  أن نج  الثانية للابة بالنابة -

 عن راضون ام الذين العمال تمثل والت % 29نابة نج  بالم ابل ،%55 نابة وتمثل ل م
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 اجت ا  ماا م ت عل  عامل كل مكافآت ياضلون العمال اإالج كون ل م، الممنومة المكافآت

 ماا الموافز من اتاا ةاال ف  تااوت رأي م ماا يجعل ما بالمإااة فر  كل عمل وابيعة

 .التوزيع ف  ذاته م  ف  الموافز تنوأل ومنه اإلب اعية فر  كل وق رات اجت ا 

 وال العمل بناس ي ومون ال ألن م العمال بين تمييز يوج  أنه او الج ول اذا لنا يوضمه ما -

 أن كما ةالمإاا  اخل لئلب األ مجال اناك يوج  أنه لنا يثبت ما واذا األ اج ف  الاري ة بناس

 .ل م الممنومة المكافآت تلك ل م يعزز ما وذلك إلب اع م نتيجة المكافآت عن العمال رضا

21

 المإااة ف  اإلب األ مجال التكرارات المبوية النابة

 نعم 26 52%

 ال 24 48%

 المجموأل  5 %  9

 

 لئلب األ مجال اناك أن يرون الذين للعمال نابة أعل  أن ظنبلم أعبل  الج ول خبلل من

  اخل لئلب األ مجال اناك ليس أنه يرون% 48نابة تلي ا ،%52 بنابة وذلك بالمإااة

 .المإااة
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 وتجربة باقتراح لمشاركةا 99 275% 4

 اإلنتاج جو ة أجل من األ اج ف  المرونة 93 48294%

 ج ي ة بؤنواأل اإلنتاج تم ي  3 99299%

 الج ي ة األفكار بعن ارح / /

 المجموأل )*(27 %  9

 

 .بنعم صرموا الذين المبموثين يعن  الج ول كون العينة مجم ت لص)*( 

 ف  لئلب األ مجال بإيجا  صرموا الذين لمبموثينا أؼلبية أن نبلمظ الج ول خبلل من

 مجال ل ي م بؤن صرموا الذين للمبموثين ا  من م نابة أعل  عامل 27 بمجموأل المإااة

 نابة وتلي ا ،%48294 بنابة اإلنتاج جو ة أجل من األ اج ف  بالمرونة والمتمثل لئلب األ

% 99299 نابة نج  األخير وف  وتجربة، باقتراح بالمشاركة صرمت الت  للابة% 275 4

 .ج ي ة بؤنواأل اإلنتاج تم ي ب صرمت الت  للابة

 خاصة المإااة  اخل لئلب األ مجال يوج  أنه ي ركون المإااة ف  العمال أن ناتنتج ومنه 

 اإلنتاج تم ي  أجل من وتجربة باقتراح تشارك الت  والابة األ اج ف  مرونة ل ي ا الت  الابة

 خصوصية عل  خل   بضمير مرص م وكذا األ اج ف  مماس ل ي م يول  ما اذا وجو ته،

 .عمل م
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 22

 التكرارات المبوية النابة
المصول عل  مكافآت 

 نتيجة اإلب األ ف  العمل 

 نعم 27 54%

 ال 23 46%

 المجموأل  5 %  9

بل  نبلمظ  أن أعل  قيمته للعمال الذين يرون أن المإااة تكافا من خبلل الج ول أع -

، كون المإااة تج  نوأل من الع الة  % 54العمال الذين ي عون ف  العمل وتمثل نابة 

للعمال الذين ال يرون أن المإااة ال تكافا  % 46ف  تابي  ا النظام الموافز، تلي ا نابة 

 لمإااة تمرص عل  إت ان ا لعمل ا.العمال الذين يبرعون ف  العمل، كون ا

  

   

 الج   المبذول تااوي  2 64253%

 أقل من الج   المبذول 5 96292%

 أكثر من الج   المبذول 6 99235%

 المجموأل )*(39 %  9

 تمصلوا عل  مكافآت من ارؾ المإااة. الذين المبموثين يعن  الج ول كون عينةال مجم ت لص)*(  -

من خبلل الج ول نبلمظ أن أؼلبية المبموثين الذين صرموا بمصول م عل  مكافآت  من  -

عامل، أعل  نابة من م ا  للمبموثين الذين صرموا عل   39ارؾ المإااة بممصول 

، اذا ما جعل م  % 64253الج   المبذول بنابة أن المكافآت الم  مة من المإااة تااوي 

للابة الت  مصلت عل  مكافآت من ارؾ  % 99235يكافإن بارا متنوعة ، تلي ا نابة 
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الابة الت  مصلت  % 96292المإااة والت   ا  أكثر من الج   المبذول، تلي ا نابة 

كون المإااة  عل  مكافآت الم  مة من ارؾ المإااة والت  ا  أقل من الج   المبذول

 تري  رفع جو ت ا وتماين ا إلنتاج ا.

ومنه ناتنتج أن المإااة تاير باعالية ف  تابي  ا لنظام موافزاا ماا مج و  ما يجعل  -

 العامل يمان ف  أ ابه بانية.
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 :أام ا النتابج من جملة إل  توصلنا الثالثة الارضية ج اول تمليل خبلل من

 ال أؼلبت م وأن للعمل، إت ان م نتيجة العمال تكافا المإااة أن يرون ال العمال أؼلا أن -9

 العمال اإالج أن إل  ذلك ويرجع العمل لتاوير واالقترامات األفكار ت  يم عل  تمرص

 .للعمل واري ة كياية ف  المإااة ارؾ من إلزام اناك أن ي ركون

 إل  راجع وذلك العمل، ف  يب عون الذين العمال تكافا اةالمإا أن يرون العمال أؼلا أن -2

 اإلنتاج، ماتوت و جو ة رفع أجل من واذا العمال اإالج ارؾ من إب األ تري  المإااة كون

 .الماإولين مع ااتشارة و برقابة يكون اذا لكن و

 كون المإااة  اخل لئلب األ مجال يوج  أن م ي ركون الم نية مناصب م بمختلؾ العمال أن -3

 .والتنايذيين اإلاارات فبة خاصة المإااة ف  واض  العمل ابيعة

 يثبت ما واذا األ اج ف  الاري ة بناس وال العمل بناس ي ومون ال ألن م العمال بين تمييز يوج  -4

 نتيجة المكافآت عن العمال رضا أن كما المإااة  اخل لئلب األ مجال اناك يوج  أنه لنا

 .ل م الممنومة المكافآت تلك مل  يعزز ما وذلك إلب اع م

 ل ي ا الت  فبة خاصة المإااة  اخل لئلب األ مجال يوج  أن م ي ركون المإااة ف  العمال أن -5

 يول  ما اذا وجو ته اإلنتاج تم ي  أجل من وتجربة باقتراح تشارك والت  األ اج ف  مرونة

 .عمل م خصوصية عل  خل   بضمير مرص م وكذا األ اج ف  مماس ل ي م

 ف  يمان يجعله ما العامل مج و  ماا موافزاا لنظام تابي  ا ف  باعالية تاير المإااة أن -6

 .أ ابه

 

 

 

 

 



 

- 96 - 

3

 :ف  تتمثل لل رااة الربياة العامة النتابج أام

 موضوعية و فعالية عل  نعكسيا ما اذا و أ اب ا عل  شرفية ش ا ات عل المإااة  مصول-

 .امعت ا و إنتاجيت ا عل  إنتاجيا ايجابيا إثر الت  و ب ا افزالمو نظام

 .العمل ف  واألق مية بالخبرة فعالة ج  عبلقة له الموافز ف  لنظام المإااة تابيا-

 المالوبة و المعتا ة النوعية و الجو ة كذا و اإلنتاج م ة ناس عل  يمافظون العمال أؼلا أن-

 .بالمإااة الموافز نظام ثبات و فعالية يوض  ما الاوا، متالبات وفا اإلنتاج توازن لتثبيت

 بااتمام العامل شعور إل  يإ ي ما اذا و بالعمل الخاصة العمال مشاكل بمل ت تم المإااة أن-

 الت ليل و للعامل المعنوية الروح رفع إل  يإ ي ما اذا و بالعمل، الخاصة بمشاكله و به المإااة

 .األ اج تماين و اإلنتاج زيا ة إل  يإ ي ما اذا و بالعمل، الخاصة الضؽوا من

 ج  مافز يعتبر و الجناين لكبل التعا مالة ف  الرامة من قاا بؤخذ لعمال ا تام  المإااة أن-

 .العمل أثناج ضؽواات م من ي لل ما اذا و األ اج تماين و اإلنتاج زيا ة ف  لياااموا  فعال

 برامة يشعر العامل يجعل النظام اذا أن كما ال وام، ناجأث الرامة فترات نظام تابا المإااة أن-

 من ي لل مافز يشكل ذاته بم  اذا و بالعمل، الخاصة الضؽوا من ي لل مما جا ية و نااية

 رفع ف  تااام الت  الرامة أااليا كل ترقية ف  المإااة مج و  يعكس ما و العمل ضؽوا

 .العامل أ اج ماتوت

 ابيعة كون المإااة  اخل لئلب األ مجال يوج  أن م ي ركون الم نية ممناصب  بمختلؾ العمال أن-

 .التنايذيين و اإلاارات فبة خاصة المإااة ف  واض  العمل

 ف  يمان يجعله ما العامل مج و  ماا موافزاا لنظام تابي  ا ف  باعالية تاير المإااة أن-

 .أ ابه

 يثبت ما اذا و األ اج ف  الاري ة بناس وال لالعم بناس ي ومون ال ألن م العمال بين تمييز يوج -

 و إلب اع م نتيجة المكافآت عن العمال رضا أن كما للمإااة، لئلب األ مجال اناك يوج  أنه لنا

 .ل م الممنومة المكافآت تلك ل م يعزز ما ذلك

 :التال  النمو عل  جاجت الت  و عليه أك ت ما واذا
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 .بالمإااة  العاملين أ اج تماين ف  اعاليةب الموافز نظام يااام

 و الجو ة عل  فعال أثر له الذي الموافز لنظام تابي  ا ف  باعالية تاير المإااة فإن عليه و

 أجل من العاملين أل اج ت ييم م ف  االعتبار بعين يؤخذون ا المابولين يجعل ما بااتمرار تماين ا

 مما به المإااة بااتمام شعورام و العامل، إنتاجية يا ةز ف  باعالية يااام ما اذا و مكافآت م،

 رفع أجل من ل ي م اإلب األ تاعيل ف  يااام النظام اذا كون بالعمل، الخاصة الضؽوا من ي لل

 .المإااة ماتوت
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نظرا ألامية العنصر البشري الذي من خبلله يتم تاعيل النشاا  اخل المإااة تاع  اذ  

ألخيرة لتم يا وانجاز أا اف ا المنشو ة، عن اريا ااتثارة  وافع األفرا  من خبلل تابيا نظام ا

 موافز فعال، واذا النظام يشؽل موضعا ااما ف  ايااة تايير الموار  البشرية.

إن العمل اإلناان  يتالا نظام تمايز فعال يول   افعية  ماتمرة ل ت األشخاص للبذل كل 

يل تم يا أا اؾ المإااات الت  يعملون ب ا وبلوغ ؼايات ا، وعل  المإااة ما بواع م ف  اب

أن تمرص ف  ذلك، عل  االاتعمال الع بلن  ل ذا المإثر  ون زيا ة أو ن صان مت  يم ا 

 نتابجه.

وتتع  أشكال التمايز الت  تمارا ا المإااات، وبناج علي ا فان بعض ا ف  ماجة إل  

اآلخر موافز معنوية تخااا الروح البشرية ومتالبات ا، وتمارس  موافز ما ية كافية والبعن

المإااات الناجمة الموافز الما ية والمعنوية عل  م  اواج، بمي  ينجم عن تابيا نظام 

التمايز نتابج إيجابية ع ي ة عل  صعي  األشخاص العاملين، وعل  صعي  المإااات ولك  

 ت تا ل تنايذ  بشكل فعال وإيجاب .يتم ا نظام التمايز ال ب  من إتباأل خاوا

اذا ما ا فت إليه  رااتنا مما أ ت إل  التعرؾ عل  نظام الموافز وكياية تماين أ اج 

العاملين بالمإااة من خبلل انت اج إ ارة المنظمة لايااة تمايزية فعالة الت  من شؤن ا رفع 

اب م، وكذلك إعااج فرصة الروح المعنوية ل ي م و فع م لبذل المزي  من الج   وتماين أ 

لئلب األ من أجل رفع الجو ة وماتوت المإااة، ومت  تتم ا اذ  الاعالية عل  اإل ارة أن تضع 

نظام الموافز يتبلجم مع إمكانيات ورؼبات وماجات العمال والذي له ال ور الاعال ف  تماين 

ن نتابج بع  مرور بالالة األ اج ومت  ف  زيا ة إنتاجية الار ، واذا ما توصلت إليه ال رااة م

من اإلجراجات المن جية لكون نتابج البم  ااتخرجت بناج عل  تمليل وتااير البيانات الت  

 جمعت من عينة عمال المإااة الوانية النايجية الصوفية باكرة.

وب ذا يمكن ال ول أن المإااة ال يمكن ا تم يا أا اف ا باعالية إال من خبلل ت ييم ا العلم  

وضوع  من نظام موافزاا باري ة تلب  ماجات األفرا  و بالتال  تااام ف  تماين أ اب م والم

 .وتم يا ؼاية المإااة و الرفع من ماتوااا اإلنتاج .
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 ( 1يهذك سلى:) 

اٌسبٌخ اٌؼبئ١ٍخ:٠ٛضر رٛص٠غ اٌّجسٛث١ٓ زغت  9خذٚي سلُ   

 اٌسبٌخ اٌؼبئ١ٍخ اٌزىشاساد إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ
26 %  أػضة 93 

7  %  ِزضٚج 35 

4 %  ِطٍك 2 

9   %  اٌّدّٛع  5 

  

٠ٛضر ا٠دبد ثبٌّؤعغخ ِشالج١ٓ ٚ ِفزش١ٓ ػٍٝ أزبخ١خ اٌؼًّ: 2خذٚي سلُ   

 اٌجذائً اٌزىشاساد إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ
 ٔؼُ 35  7  % 

 ال 95  %  3

 9   %  اٌّدّٛع  5 

 

٠ٛضر رسذ٠ذ ٌه اٌطش٠مخ اٌّثٍٝ اٌزٟ رزجؼٙب فٟ اإلٔزبج: 3 اٌدذٚي سلُ   

 اٌجذائً اٌزىشاساد إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ
 ٔؼُ  34 68 % 

 32  %  ال 96 

 اٌّدّٛع  5   %    9 

 

: ٠ٛضر رسذ٠ذ ٌه اٌّذح اٌض١ِٕخ اٌزٟ رغزغشلٙب فٟ اإلٔزبج:4خذٚي سلُ   

 

داٌزىشاسا إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ  اٌجذائً 
 ٔؼُ 39 62 % 

 ال 99  %   38

 9    %  اٌّدّٛع  5 

 

 

 



 

 

  (:2يهذك سلى )

 جايؼح يذًذ خٍضش تغكشج

 كهٍح اَداب و انؼهىو اإلَغاٍَح و االجتًاػٍح

 لغى ػهى االجتًاع

 

 اعتًاسج اعتثٍاٌ

 

 

 يزكشج يكًهح نٍُم شهادج انًاعتش فً ػهى االجتًاع تخصص إداسج و ػًم

 إػذاد انطانة :                                        إششاف األعتار :     

 تاشً سشٍذ                                             جًٍاوي َتٍجح    

ٔشخٛ ِٓ ع١بدرىُ اٌزؼبْٚ ِغ اٌجبزث ٚ اإلخبثخ ػٍٝ أعئٍخ  ِالزظخ :

فٟ اٌخبٔخ × ( ثٛضغ ػالِخ )  االعزج١بْت ثزسذ٠ذ سأ٠ىُ ثبٌٕغجخ ٌىً ػجبسح ٚ رٌه

 اٌزٟ رؼجش ػٓ ِذٜ ٚالؼ١خ وً ػجبسح ِٓ ٚخٙخ ٔظشوُ.

ٚ ٔس١طىُ ػٍّب ثؤْ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ عزذٌْٛ ثٙب رجمٝ فٟ وٕف اٌغش٠خ ٚ ٌٓ 

 رغزغً إالّ ألغشاع اٌجسث اٌؼٍّٟ.  

 ( ٘ٛ عؤاي ِزؼذد اإلخبثبد ٠سزًّ أوثش ِٓ إخبثخ.  ×وً عؤاي ٠سًّ )  -

 ونكى يُا جضٌم انشكـش                                                      

 

 

 

 

 

 2112 2113الموسم الجامعي 

 َظاو انذىافض وتذغٍٍ أداء انؼايهٍٍ تانًؤعغح

-تغكشج–ح تانًؤعغحانىطٍُح نهصُاػاخ انُغٍجٍح انصىفٍح دساعح يٍذاٍَ  
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