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 مل�� :

أدت ال���رات ال�اصلة في ال����عات إلى ال�غ�� في ج��ع ال��االت وح�ى في ���قة ال�ف��� وال�ع���  
ال���ة االج��اع�ة وه� ما �ف��ه ال�غ�� في وه� ما نالح�ه ال��م في ال����ع ال��ائ�� ال�� ب�ز ف�ه تغ�� 

�ان دورها داخل ال���ل أص��� ت��اج�  ف�ع� أن  س��ل ال��ال تغ�� دورها �ل�ا، ف��� ال��أة على واراألد
 .ل��اص� ال����ة في ق�اعات م��لفةداخله وخارجه إضافة إلى شغل الع�ی� م� ا

أدائها لع�لها ون�ع ال��ر�� ال�� قام� �ه و��ف ی�ث�  وه�ا ما جعل دراس��ا ت��� �ال��أة العاملة و��ف�ة
  .� ال�ي ت�هل ع�لها وت�ق� أه�افهاالع�ل على أدائها إضافة إلى أه� ال�فاه�� وال��ق وأن�اع ال��ر�

  : يجاء �ال�الع�ارة ع� س�ال  ي��ح اإلش�ال�ة وه إلىراسة ه�ف� ه�ه ال�

  لل��أة العاملة ؟ما م�� تأث�� ال��ر�� على األداء ال���في  -

    : وم� خالل ال��اؤل ال�ئ��ي ال�اب� تف�ع م�ه أس�لة ف�ع�ة ال�ال�ة

  ��ف ت�اه� ال��امج ال��ر���ة في ت���ة األداء ال���في لل��أة العاملة ؟ -1

  ��ف ��اع� ن�� ال��ر�� في تفع�ل األداء ال���في لل��أة العاملة ؟ -2

  ال��س�ة ؟��ف ت��د م�ة ال��ر�� ل��ق�� أه�اف  -3

  ��ا ���اغة الف�ض�ات ال�ال�ة :و�ع� م�اجعة ال�راسات ال�ا�قة ق

  .ع األداء ال���في لل��أة العاملةالف�ض�ة ال�ئ���ة : لل��ر�� اث� في رف - 

  الف�ض�ات الف�ع�ة : - 

  .ة األداء ال���في لل��أة العاملةلل��امج ال��ر���ة دور في ت��� -1
 .ملةاألداء ال���في لل��أة العای�د� ن�� ال��ر�� إلى تفع�ل  -2
  .ال��ر�� في ت�ق�� أه�اف ال��س�ة ��اه� ت��ی� م�ة -3



 

ال��هج ال�صفي ت��رات ح�ل ب�اء م�ه��ة ال��� ب�ءا م� اس���ام  وم� اجل دراسة ال��ض�ع اع��� على 
ح�� �ان  قة ق���ة.ح�� ت��رنا أن�ا أخ�نا ع��ة  ����ال�الح�ة ال�قابلة ل��ع ال��انات  أداة وعلى 
  .مف�دة 37ق�امها

لع�د ال�لي للعامالت م���ع ال��� العامالت �ال��س�ة ال�ه��ة لله��سة ال��ف�ة لألوراس ح�� ق��ا ب���ر ل
  . عاملة 75ه� 

 إلىاع���نا في دراس��ا على االس���ان م� اجل ج�ع ال�عل�مات الالزمة لل����ث�� ح�� ق��� ال�راسة 
  ات.به�ف ال��ق� م� ص�ة الف�ض� ت���قي وذل� ه�ي وجان� ن��� وجابم�جان� 

  ال�ل�ات ال�ف�اح�ة : ال��ر�� ، األداء ال���في ،ال��أة العاملة.

:summary 
Developments in societies have led to change in all fields, even in the way of 

society, where the thinking and expression, which we observe today in Algerian 

change of social environment has been highlighted, which is what the change in 

roles explain. For example, women are changing their roles completely, from 

.within and outside the home to occupying many vital positions in different sectors 

This is why our study has been about working women, how they work, what kind 

of training they have done, how work affects their performance, as well as the most 

important concepts, methods and types of training that facilitate their work and 

r goals.achieve thei 

The study aims at raising the problem, which is a question that came as follows: 

How does training affect the job performance of working women?  

The above main question is supposed by the following: 
1- How do training programs contribute to the development of the employment 
performance of working women? 
2-How does the training pattern help to activate the job performance of working 
women? 
3- How do you set the duration of the training to achieve the goals of the 
organization? 
After reviewing the previous studies, we formulated the following hypotheses: 
The main premise: Training has an impact on the job performance of working 
women. 



 
– Sub-hypotheses: 
Training programs play a role in the development of the employment performance 
of working women. 
The training pattern activates the job performance of working women. 
3- limiting the duration of the training contributes to the achievement of the goals 
of the organization. 
In order to study the topic, he drew on perceptions about building research 
methodology from the use of the descriptive approach and on a data collection tool 
corresponding observation. We thought we took a sample in a meaningful way, 
with 37 singles. 
The research community working with the regional institution of rural engineering 
for the capital, where we visualized the total number of workers as 75 
Keywords: training، job performance، working woman . 
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  :مق�مة عامة

ال��ــاالت وح�ــى فــي ���قــة ال�ف��ــ� وال�ع��ــ� أدت ال��ــ�رات ال�اصــلة فــي ال����عــات إلــى ال�غ�ــ� فــي ج��ــع 
وهـ� مـا �ف�ـ�ه ال�غ�ـ� فـي  وه� ما نالح�ه ال��م فـي ال����ـع ال��ائـ�� الـ�� بـ�ز ف�ـه تغ�ـ� ال���ـة االج��اع�ـة

�ــان دورهــا داخــل ال��ــ�ل أصــ��� ت��اجــ�  ف�عــ� أن  ســ��ل ال��ــال تغ�ــ� دورهــا �ل�ــاف��ــ� ال�ــ�أة علــى األدوار،
  .ل��اص� ال����ة في ق�اعات م��لفةى شغل الع�ی� م� اداخله وخارجه إضافة إل

وهــ�ا مــا جعــل دراســ��ا ت�ــ�� �ــال��أة العاملــة و��ف�ــة أدائهــا لع�لهــا ونــ�ع ال�ــ�ر�� الــ�� قامــ� �ــه و��ــف یــ�ث� 
  الع�ل على أدائها إضافة إلى أه� ال�فاه�� وال��ق وأن�اع ال��ر�� ال�ي ت�هل ع�لها وت�ق� أه�افها .

، ���ــ� ��ــ�ل هاح�ــ� نــ�ع م�الهــا ال��ــ�� ف�هــا  إال آن الهــ�ف واحــ� وهــ� ت�ق�ــ� أهــ�اف ت��ــ�ع ال��س�ــات
األف�اد العامل�� بها ن�ع م� عالقة االن��اء وال�قة ال���ادلة ب��ه�ا �غ�ض ت�ق�� أه�اف ش���ة ول�ـي ��ـل 

�قــ�م �ــه ه�ــ�ة  وال��افــ� بــ�� األهــ�اف .وهــ� مــا الــ�الؤمكــل م�ه�ــا إلــى أه�افــه ف�ــ� ال�فــ�وض ت�ق�ــ� نــ�ع مــ� 
  ال�صل إدارة ال��ارد ال����ة وه� أساس بل�غ األه�اف .

وقــ� اع��ــ�نا فــي دراســ��ا علــى األداء وال�ــ�ر�� ل��نه�ــا احــ� األســال�� الع�ل�ــة ال�ــي ت��ــ�ها ال��س�ــة ل���ــف 
  الف�د العامل مع ب���ه الع�ل�ة م� اجل ت���� ع�له وض�ان اس���ار ال��س�ة .

ل��نه اح� آل�ـات ال��ـاف� ال�ـالي ���ـ�  هال��اض�ع ال�ي أثارت ج�ال والزال� ل�� اآلن ت��� فال��ر�� م� أك�� 
أصــ��� ال����ــات ت��ــاف� ف��ــا ب��هــا حــ�ل ال�ــ�رد ال��ــ�� و��ف�ــة ت���ــة القــ�رات ال�ه��ــة وال�ــل���ة ���ــ� 

ء أرائه ����ـة وم�اولـة ���ن عامال في تفع�ل ب��ة الع�ل وجعل العامل فاعال م� ح�� م�ار��ه األف�ار و�ب�ا
  .ت���فه مع الع�ل و�ع�ائه أسال�� ج�ی�ة ت��� م� الفعال�ة اإلن�اج�ة 

وضــع� ال��س�ــة ال�ــ�ر�� �آل�ــة لل�هــ�ض وال�قــ�م �ــاألداء الفــ�د� وال��س�ــاتي وت�ــ��� ال�ــ� ال��ــ��ة قــ� رفــع 
  الق�رات ال��اف��ة و��اء ر���ة في ال��ق .

� ر��ــه مــع األداء ���ــ� أن ه�ــاك اثــ� ی�جــع علــى أداء العــامل�� داخــل ���ــ� أن ال�ــ�ر�� ووســائله دائ�ــا یــ�
وأ��ــا عالقــة العامــل مــع أدوات  ن�ــاجاإلال��س�ــة ســ�اء فــي العالقــات أو ���قــة الع�ــل أو ز�ــادة أو ال�ــ� مــ� 

  الع�ل . ���� ر��نا على أداء العاملة ���ل خاص .

  �في لل��أة العاملة م� خالل ت��ان األث� ب��ه�ا .أما في دراس��ا ال�ال�ة ف�� ر�� ال��ر�� �األداء ال��
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  .وت��� أه��ة ال��� وق���ه العل��ة والع�ل�ة في دراسة وت�ل�ل مفه�م األداء وال��ر��

  ولل��ی� ع� األه��ة ق���اها إلى ق���� : 
  األه��ة العل��ة والع�ل�ة  - 

  :األه��ة العل��ة
  وعالق�ها �ال��س�ة.ال�ع�ف على مفه�م ال��ر�� واألداء ال���في  -
  االه��ام ���ض�ع ال��ر�� ل�اله دور في رفع األداء ال���في ورفع اإلن�اج�ة وت���� ال�هارات. -

  :األه��ة الع�ل�ة
  إ�هار أه��ة ال���ع إلى ال��ر�� ودورات خاصة ل����� الق�رات ��ا ���اج م��ان الع�ل. -
  �ون ال���� ال�اص بها.حاجة ال��س�ات لل��ر�� ل����� ورفع وت���� ال�� -
  ت��ی� االح��اجات ال��ر���ة وت�ف�� الل�ازم ق�� ت�ق�� وتق��� األداء مع ال��ائج ال����ل عل�ها. -
  ت��ی� وت���� مهارات ال��أة العاملة وتع�یل سل��ها خالل الع�ل�ة اإلن�اج�ة - 

ال��جــ�ة مــ� هــ�ا ال��ــ�  عل��ــة ال ���ــ� أن ق��ــة ال��ــ� ت�هــ� ف��ــا ت�ققــه أهــ�اف ال�راســة ون�ــ� األهــ�اف 
  :ت���ل في

  ال�ع�ف على مفه�م ال��ر�� ودوره في رفع األداء ال���في لل��أة العاملة . - 
  ت��ی� األث� ال��ج�د ب�� ال��ر�� واألداء ال���في. -
  اس���ام اس��ات���ات فعالة في وضع و��اء ب�امج ت�ر���ة . -
  أه�اف ال��س�ة .ت��ی� أه��ة ال��ر�� ودوره في ت�ق��  -
  ت�ف�� ال�ع� وت���ع األ��اث األكاد���ة ال�ي ت����م م�ل ه�ه ال��امج ال�ي ت�اع� في رفع اإلن�اج�ة . -

  األه�اف الع�ل�ة :أما األه�اف 
  ال�ق�ف على االح��اجات ال���ان�ة م� خالل وضع ب�امج ت�ر���ة �أساس في ال��س�ات. -
  ت�ر�� وت���� ال��أة العاملة م� ق�ل م�س��ها .ال�ع�ف على ال��ر�� ال���ع به�ف  -
  ت��ی� االح��اجات ال��ر�� ال�اصة �ال��ارد ال����ة . -
  وضع ال��ر�� ����أ ل��ق�� أه�اف ال��س�ة . -
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���ـــ� ال ن��ـــى أن ن��ـــ�ث حـــ�ل األســـ�اب ال�ـــي دفع��ـــا ن�ـــ�� ���ضـــ�ع�ا هـــ�ا عـــ� غ�ـــ�ه مـــ� ال��اضـــ�ع  
  . � ح�� �ان� أس�اب ذات�ة وأخ�� م�ض�ع�ة��ض�ع ه�ا ال��األخ��، وجاءت أس�اب اخ��ارنا ل

  :األس�اب ال�ات�ة
  ال�غ�ة �االه��ام ���ض�ع ال��ر�� وتأث��ه على األداء ال���في �ال���ة لل��أة العاملة . - 
  اال�الع على و��فة ودور ال��أة ال�ي خ�ع� لل��ر�� . - 
  الف��ل العل�ي ل�راسة م�اض�ع خاصة �ال����� - 
  إضافة ل�ا ت� ال���ق له في م�ل ه�ه ال��اض�ع سا�قا . - 
  ال�ع�ف على م�اض�ع م�ابهة ودراس�ها واألخ� ب��ائ�ها داخل ال��س�ات . - 

  :األس�اب ال��ض�ع�ة
   .ال�ق�ف على ت��ی� وتق�م ال��امج ال��ر���ة - 
  مل�� بها.م�اولة مع�فة م�� م�اه�ة ال��امج ال��ر���ة  في ت�ق�� أه�اف ال��س�ة وأه�اف العا - 
  م�اولة ال�ع�ف على دور وأه��ة ال��ر�� في رفع أداء ال��أة العاملة واإلن�اج�ة. - 

ع�ــارة عــ�  يوم�ــه �ــ�ح اإلشــ�ال�ة وهــ،���ــ� وهــ� علــ� االج��ــاع ت��ــ�� وع�ــل الارت�ــا� ال��ضــ�ع ���ــال 
  : يجاء �ال�الس�ال 

  ما م�� تأث�� ال��ر�� على األداء ال���في لل��أة العاملة ؟ -

  : خالل ال��اؤل ال�ئ��ي ال�اب� تف�ع م�ه أس�لة ف�ع�ة ال�ال�ةوم� 

  ��ف ت�اه� ال��امج ال��ر���ة في ت���ة األداء ال���في لل��أة العاملة ؟ -1

  ��ف ��اع� ن�� ال��ر�� في تفع�ل األداء ال���في لل��أة العاملة ؟ -2

  ��ف ت��د م�ة ال��ر�� ل��ق�� أه�اف ال��س�ة ؟ -3

االع��ـاد علـى  وفـي دراسـ��ا تـ�  ف�ض�ات ال��� ل��ه�ل �ـ�ح اإلشـ�ال�ة ومعال��هـا� اس�ع�ال ���� الب� م 
  الف�ض�ات ال�ل��ة �ال�الي :
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  :الف�ض�ة ال�ئ���ة

  .لل��ر�� اث� في رفع األداء ال���في لل��أة العاملة  -

  :الف�ض�ات الف�ع�ة

  العاملة .لل��امج ال��ر���ة دور في ت���ة األداء ال���في لل��أة  -4
 ی�د� ن�� ال��ر�� إلى تفع�ل األداء ال���في لل��أة العاملة . -5
 ��اه� ت��ی� م�ة ال��ر�� في ت�ق�� أه�اف ال��س�ة . -6

ول�راســة ال��ضــ�ع وال�ع�ــ� ف�ــه البــ� مــ� االســ�عانة ��ــ�هج مــ� م�ــاهج ال��ــ� العل�ــي  والــ�� ی�ــ�ا مــ� ال�اقــع 
  �ص�ل إلى ه�ف .ل��اولة تف���ه م� اجل ال��ف ع� ال�ع�فة وال

لإلجا�ة ع� اإلش�ال�ة ال���وحة واث�ات الف�ض�ات م�  صـ��ها أو نف�هـا  ه�  ال��� ال���ع في  ��هجال -
  .ت� االع��اد على ال��هج ال�صفي

إ�ار ال��� یه�� ه�ا ال��� ب�راسة ال��ر�� وتأث��ه على األداء ال���في لل��أة العاملـة ��ـا اع��ـ�نا علـى  -
  .ال�الح�ة واالس���ان 

  إذ الب� م� ت��ی� ال�فاه�� ال�اصة ��ل م�ض�ع ح�� ���ع�ه.

داء الـ���في لل�ـ�أة هـ�ه ال�راسـة ت�ـاول الـ��� بـ�� م�ضـ�ع ال�ـ�ر�� وتـأث��ه علـى األفي  ال��ود ال�فاه���ة  -
وعــ�ض العالقــة  وال�ــ�أة العاملــة  العاملــة مــ� خــالل ت��یــ� ال�فــاه�� ال��علقــة ��ــل مــ� ال�ــ�ر�� األداء الــ���في

  .ب��ه�ا

ال��ود ال�م��ة  ت��ی� ال�ان� ال�م�ي لل��ضـ�ع وفـ� ���عـة ال�راسـة ال��علقـة �ف�ـ�ة دراسـة ال�ـ�ر�� ال��غ�ـ�  -
وذلـ� ��ـ�� انـه م�ضـ�ع ��ــ�م  ف�فـ��  2020إلــى  2019سـ�����  ا�ع مـ� ف�ـ�ة ال��ـ�قل واألداء ال��غ�ـ� ال�ـ

  .ت���ي واخ��ت العامالت ���� أن�ي اس���ع ال�عامل معه�

  ERGR AURES ��ان�ـة �ال��س�ـة ال�ه��ـة لله��سـة ال��ف�ـة األوراسال��ان�ـة شـ�ل� ال�راسـة ال�ال�ـ�ود  -
 ب�ال�ة ت��ة.
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  :ال�راسات ال�ا�قة

ه�ــاك م���عــة مــ� ال�راســات ال�ــي ت�اولــ� دراســة ال�ــ�ر�� وتــأث��ه علــى األداء الــ���في لل�ــ�أة العاملــة  ل�ــ� 
اخ�لفـــ� ف�هـــا ���قـــة وج�ئ�ـــة دراســـة وت�ل�ـــل ال��ضـــ�ع مـــ� ح�ـــ� ال���قـــة وال��ه��ـــة ال���عـــة وهـــي إضـــافة 

  .في دراس��امعل�مات ح�ل ال��ر�� واألداء ال���في �اع��اره أه� ال�قا� ال��ت�� عل�ها 

  م� خالل ما س�� فان دراس��ا ه�ه ت���� ع� ال�راسات ال�ا�قة م� خالل ما یلي :

دراسة ن�ع ال�أث�� ب�� ال��ر�� واألداء ال���في ���� ت��لف ال��اغة ���� أن األداء ال���في ال���ـ�ث  -
ع�ه في دراس��ا ه� أداء ال�ـ�أة العاملـة ���ـ� ت��لـف ال��س�ـة وتـار�خ ال�راسـة وال���قـة ال��ـ���مة ال�ـ�وف 

  ال�ي ��� بها العال� .

  :  ه��ل ال���

ل��ــاء م�ضــ�ع ال��ــ� وال��صــل إلــى ن�ائ�ــه ن فالبــ� مــ� اخ��ــار خ�ــة وفقهــا ��ــ�� ال��ــ� بــ�ءا مــ� مق�مــة 
عامة، ف�ل لإل�ار ال��ه�ـي لل�راسـة ، ثالثـة ف�ـ�ل ن���ـة ، ف�ـل ت�ـ�ر� حـ�ل الف�ـل ال����قـي واخ�ـ�ا 

  خات�ة.

ال�ق���  �غ�ة اإلجا�ـة علـى  وم�ا س�� ذ��ه ت� ت�اول ال��ض�ع ���� ت� تق��� ال��� إلى ف��ل و��جع ه�ا
  .اإلش�ال�ة وعلى األس�لة الف�ع�ة ت� تق��� ال�راسة إلى أر�ع ف��ل

  :الف�ل األول -

� وضع إ�ار م�ه�ي لل�راسة و����ل في إش�ال�ة ال��� ، ف�ض�ات ال�راسة ، أه��ة ال�راسة وأس�اب اخ��ـار ت
  .سات ال�ا�قة ال��ض�ع ،أه�اف ال�راسة ت��ی� مفاه�� ال�راسة وأخ��ا ال�را

  :الف�ل ال�اني -

م�ـــاد� ووســـائل  ، أن�ـــا� وع�اصـــ� ال�ـــ�ر�� ، وذ�ـــ� ف�ائـــ�ه خ�ـــ�ات وم��نـــات ال�ـــ�ر�� و��ـــ�� �ال�ـــ�ر��
 . � ال��نامج ال��ر�� وع�امل ن�احهوأخ��ا تق��، ال��ر�� 
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  :الف�ل ال�ال� -

م�ـ�دات  ،األداء الـ���في م�ـادر وأ�عـاد وع�اصـ�، ��في واهـ� ال�فـاه�� ال��ت��ـة �ـه ی���ث على األداء ال� 
 ، ن���ـات األداء الـ���في ومع�قاتـه ،ق�اس األداء ومقای��ـه وم�االتـه  ،األداء ال���في والع�امل ال��ث�ة ف�ه 

  .أن�اع تق��� األداء وم�اكله ،  أه��ة وأه�اف تق��� األداء،  وم��ل�اتهتق��� األداء ال���في وأغ�اضه 

 :الف�ل ال�ا�ع -

ال����ات ال�ف��ة  ، خ�وج ال��أة للع�ل ثارآ،ال��أة العاملة ح�� ذ��نا دوافع خ�وج ال��أة للع�ل ی���ث ح�ل  
  .ل��وج ال��أة للع�ل 
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  :اإلش�ال�ة. 1

و�ـــائف ال�ـــ�أة ���ـــ� تغ�ـــ�ت أدوارهـــا داخـــل ال����ـــع مـــ� خـــالل أع�الهـــا ال��م�ـــة وتفاعالتهـــا داخـــل  تعـــ�دت
ل��اف� ال�جل فق� ت�اوزت ال��ود االع��اد�ة ألدوارها ل��خل في م�ال الع�ل خارج م��لها  ،م���عها ال�غ��

خ�الف ان�اعهـا ل���ـ� بـ�ل� �ـا .وت�ع لها اس�ا وم�انا في عال� ال�غل وج��ع ال��ـاالتوتع�ل خارج م��لها 
  .حاج� ال�قل�� ون��ة ال����ع لها �ان دورها م��ود داخل ال��� لإلن�اب والق�ام ����لف األع�ال ال���ل�ة 

فقـ� �انـ� لهـا حـ�ود ال ت�ـ���ع ت�اوزهـا وال�ـ�وف ، �ة جعل� ���عة ال��أة ت�غ�ـ� معهـاو���� ال��وف ال��غ�
  .ق��ا م� ال�غ���س��� �ان ت�ع�� تل� ال��اج� وتلقى 

وال��أة ��ـفة خاصـة فـي ال��ائـ� م�ـا فـ�ض عل�هـا ،�ع�ار ومعانـاة ال����ـع ��ـفة عامـةح�� �ـان قـ�وم االسـ
م�ــان�ة ال�جــل فــي ال�ــ�رة وت��ــ�ت �ال�ــ�� وال��ــاع�ة فــي ال���ــات ال���ر�ــة وح�ــل م�ــعل ح�ا�ــة األســ�ة فــي 

  .�ل غ�اب ال�جل ع� م��له م� اجل اس�قالل و��ه

س�قالل لل����ع ال��ائ��  ��ه� ت��ع العالقات األسـ��ة واخ�الفـات ���ـ� ت�اجـ� م�ـ�لح ت��ئـة و��ه�ر اال
ل��ــل م�لهــا األســ�ة ال�ــ�اة ال�احــ�ة ���ــ� أن الــ�وج هــ� الــ�� ی��فــل �أســ�ته ووضــع القــ�ارات  ، األســ�ة ال���ــ�ة

فأصـ�ح لهـا أن تـ�خل  .لقـ���وت��ل م��ول�ة ب��ه ب��ه و��� زوج�ه ل��عل لهـا دورا ج�یـ�ا ع�ـا سـ�� لهـا فـي ا
ال�عل�� وتأخ� ق��ا واف�ا م�ـه وال�ـ�وج لل�راسـة وال�عـ� عـ� ال��ـ�ل أو ال�ال�ـة وت�ل�هـا ل���ـ� ع�ـل م�لهـا م�ـل 

إال أن ع�لهـــا ت��ـــع �االزدواج�ـــة داخـــل وخـــارج ال��ـــ� ف�ضـــع� بـــ�� دور�ـــ� البـــ� لهـــا أن تـــ��ح فـــي ،  ال�جـــل 
  .آلخ� �غ�ة ��� ح�اج� م���ع�اور اكاله�ا أو ت��ح في دور على ح�اب ال�

���ـ� أنهـا جعلـ� ال�ـ�أة وع�لهـا ���ـاز ،  �ل� معها تغ��� �ـ�اه� فـي ال����ـعه�ر ال��رة ال��اع�ة ح�ومع 
م��ل�ة وت��ر ال�عل�� وت��د العقل�ات ال�قل���ة وم�ح ف�صة لل��أة �ان ه�لة م� خالل �ه�ر اآلالت ال�ه�و �ال�

،ال�ع��� عــ� الــ�أ� وال���ــة م�ــا جعــل ه�ــاك اخــ�الف ة فــي ال�ــف� للع�ــلن ت�ــ�ن لهــا ف�صــوا .ت�قــ� أحالمهــا
  .في ع�لها ال���لي وو��ف�ه خارجه وتغ��ات في ال��ائف أث�ت على ال��أة 

� ال�فاعـل اال��ـابي ف���� أن ی�ث� على ال�ف��ة وال�احـة والعالقـات ال�ـي ت�عـل ال�ـ�أة تعـاني مـ� ال�ـ�ت� ونقـ
� ،داخل ال���فة   .ا وعلى م���ها �ال�ل� أو اإل��ابال�غ� وم�اكل األس��ة ت�ث� عل�ه أن��
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و��ا أن ال��أة هي أساس ال����ع و��اؤه وت�ق�� اس�ق�اره واسـ���ار م�س�ـاته فلهـا دور ���ـ� وفعـال ���ـ� أن 
  .ال�جل ����ة �اه�ة �الح�ها ال�ل ���لف ع� دور

 إلى االخ�الف فـي ال����ـع و���قـة العـ�� وح�ـى م�س�ـات ال����ـع أصـ��� البـ� لهـا أد� �ه�ر الع��نة
م�ــا جعلهـا أمــام ف�ـ�ة مــ� األهــ�اف  ،فـي ق�اعاتهــا ل��ـ��� وت�ــاف� علـى اســ���ار��ها واسـ�ق�ارهامـ� م�اك��هــا 

ل�هــارات البــ� مــ� ت�ق�قهــا وت��ــ�� أداء ع�الهــا وت�ق�ــ� إن�اج�ــة م�تفعــة ور�ــح مــ� خــالل وضــع بــ�امج ل�فــع ا
ل�غ�ـ� العامـل مـ� إلـى فـ�د م�ـ�ج .وت�ر�� م�اردها ال����ة ووضـع خ�ـ� ت�ـ�د االح��اجـات وال�ـ�امج ال��ر���ـة 

وت��ــ� أدائــه م�ــا ��ــ�� ال��ــ� وال�قــ�م وت���ــة ال����ــع وت�ق�ــ� ال�فــاءة والفعال�ــة وال�ــ�دة ال��اف�ــ�ة وز�ــادة 
  ال��ر��.اإلن�اج�ة واس�ق�ار واس���ار ال����ة وه� ما �ق�م �ه 

ووضــع� ال��س�ــة ال�ــ�ر�� �آل�ــة لل�هــ�ض وال�قــ�م �ــاألداء الفــ�د� وال��س�ــاتي وت�ــ��� ال�ــ� ال��ــ��ة قــ� رفــع 
  .ء ر���ة في ال��ق الق�رات ال��اف��ة و��ا

  : ما م�� تأث�� ال��ر�� على األداء ال���في لل��أة العاملة ؟ال��اؤل ال�ئ��ي

  :ال��اؤالت الف�ع�ة

  ال��امج ال��ر���ة في ت���ة األداء ال���في لل��أة العاملة ؟��ف ت�اه�  -1

  ��ف ��اع� ن�� ال��ر�� في تفع�ل األداء ال���في لل��أة العاملة ؟ -2

  ك�ف ت��د م�ة ال��ر�� ل��ق�� أه�اف ال��س�ة ؟ -7

  :ال�راسة ف�ض�ات. 2

  :الف�ض�ة ال�ئ���ةأ. 

  لل��ر�� اث� في رفع األداء ال���في لل��أة العاملة  -

  :الف�ض�ات الف�ع�ةب. 

  لل��امج ال��ر���ة دور في ت���ة األداء ال���في لل��أة العاملة . -1
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 ی�د� ن�� ال��ر�� إلى تفع�ل األداء ال���في لل��أة العاملة . -2

  ��اه� ت��ی� م�ة ال��ر�� في ت�ق�� أه�اف ال��س�ة . -3

  :أس�اب اخ��ار ال��ض�ع. 3

  :األس�اب ال�ات�ةأ. 
  ال�غ�ة �االه��ام ���ض�ع ال��ر�� وتأث��ه على األداء ال���في �ال���ة لل��أة العاملة . -
  اال�الع على و��فة ودور ال��أة ال�ي خ�ع� لل��ر�� . -
  الف��ل العل�ي ل�راسة م�اض�ع خاصة �ال����� -
  إضافة ل�ا ت� ال���ق له في م�ل ه�ه ال��اض�ع سا�قا . -
  ال�ع�ف على م�اض�ع م�ابهة ودراس�ها واألخ� ب��ائ�ها داخل ال��س�ات . -

  :األسباب الموضوعیةب. 

  ال�ق�ف على ت��ی� وتق�م ال��امج ال��ر���ة  -
  �اف العامل�� بها.م�اولة مع�فة م�� م�اه�ة ال��امج ال��ر���ة  في ت�ق�� أه�اف ال��س�ة وأه -
  م�اولة ال�ع�ف على دور وأه��ة ال��ر�� في رفع أداء ال��أة العاملة واإلن�اج�ة. -

  ال�راسة:أه��ة .4

  األھمیة العلمیة:أ. 

  ال�ع�ف على مفه�م ال��ر�� واألداء ال���في وعالق�ها �ال��س�ة. -
  ورفع اإلن�اج�ة وت���� ال�هارات.االه��ام ���ض�ع ال��ر�� ل�اله دور في رفع األداء ال���في  -

  :األه��ة الع�ل�ةب. 
  إ�هار أه��ة ال���ع إلى ال��ر�� ودورات خاصة ل����� الق�رات ��ا ���اج م��ان الع�ل.    -
  حاجة ال��س�ات لل��ر�� ل����� ورفع وت���� ال���ون ال���� ال�اص بها. -
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  �ق�� وتق��� األداء مع ال��ائج ال����ل عل�ها.ت��ی� االح��اجات ال��ر���ة وت�ف�� الل�ازم ق�� ت -
  ت��ی� وت���� مهارات ال��أة العاملة وتع�یل سل��ها خالل الع�ل�ة اإلن�اج�ة . -

  . أه�اف ال�راسة:5

  : األه�اف العل��ةأ. 
  ال�ع�ف على مفه�م ال��ر�� ودوره في رفع األداء ال���في لل��أة العاملة . -
  ب�� ال��ر�� واألداء ال���في.ت��ی� األث� ال��ج�د  -
  اس���ام اس��ات���ات فعالة في وضع و��اء ب�امج ت�ر���ة . -
  ت��ی� أه��ة ال��ر�� ودوره في ت�ق�� أه�اف ال��س�ة . -
  ت�ف�� ال�ع� وت���ع األ��اث األكاد���ة ال�ي ت����م م�ل ه�ه ال��امج ال�ي ت�اع� في رفع اإلن�اج�ة . -

  :األه�اف الع�ل�ةب. 
  ال�ق�ف على االح��اجات ال���ان�ة م� خالل وضع ب�امج ت�ر���ة �أساس في ال��س�ات. -
  ال�ع�ف على ال��ر�� ال���ع به�ف ت�ر�� وت���� ال��أة العاملة م� ق�ل م�س��ها . -
  ت��ی� االح��اجات ال��ر�� ال�اصة �ال��ارد ال����ة . -
  وضع ال��ر�� ����أ ل��ق�� أه�اف ال��س�ة . -

  :ال�راسةفاه�� ت��ی� م .6

 األداء ال���في :  
ء : أد� مــــ� معــــاج� اللغــــة ی��ــــح أن األداء م�ــــ�ر للفعــــل أد� ، و�قــــال أد� ال�ــــيء أوصــــله واالســــ� األدا

  )83ص،2015ب�ال��ش،(.وأد� ال�يء قام �ه،األمانة
وتأد�ـــــــــــــــة لـــــــــــــــه مـــــــــــــــ� حقـــــــــــــــه : أ� أد� تأد�ة،أوصـــــــــــــــله وق�ـــــــــــــــا،وه� مـــــــــــــــ�د� لألمانـــــــــــــــة مـــــــــــــــ� غ��ه، -

  )70،ص2015،.(دراع�ق���ه
 )Perform()وقــ� اشــ�ق� مــ� ال�ل�ــة بــ�ورها مــ� اللغــة الالت���ــة To performاألداء م�ــ��� مــ� ال�ل�ــة ( -

  ) 114،ص2015،(اب�س�.وال�ي تع�ي ت�ف�� مه�ة أو تأد�ة ع�ل 
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  )141،ص2015،م���.(ز ، ت�ق�� ، ت�ف�� ع�ل ق�ام وفاءی�اد �األداء لغة إت�ام ، إج�اء ، ان�ا -
  :اص�الحا

  ه� ال�ق�اس ال�ئ��ي أو ال�� ی�� ال���� �ه في إ�ار اس���امه ، و�����م ��س�لة لل��� على فعال�ة األف�اد 
وح�� ب���  فان األداء ه� األساس ال�� م� خالله ی�� ال��� على فعال�ة األف�اد وال��اعات وال��س�ـات ، 

  و �ق�� �ه م� زاو�ة أخ�� ان�از ه�ف أو أه�اف ال��س�ة .
دورون و�ارون فان األداء ���� أن ی�قـى ت�ـ� إم�ان�ـة ال�ـ�� ��ـ���م ، ول��ـه ال �ع�ـي �ال�ـ�ورة وح�� 

  )70ص،2015،.(دراع�هت�ج�ة فعل�ة ل��ان�
و ت�ف�ـــــــــــــ� فـــــــــــــ�اد مـــــــــــــ� أع�ـــــــــــــاأل�ع�ـــــــــــــي ال��ـــــــــــــائج الع�ل�ـــــــــــــة ، أو االن�ـــــــــــــازات أو مـــــــــــــا �قـــــــــــــ�م �ـــــــــــــه األ -

  )                                            83ص ،2015،ب�ال��ش(.األع�ال
 اإلج�ائي ال�ع���:  

  .داخل و��ف�ه �غ�ض ت�ق�� أه�افه وأه�اف ال��س�ة ال�� ی��له العامل  ه� ذل� ال�ه� الف��� أو ال��ني
 ال��ر��:  

  ه على ال�يء : ع�ده وم�نه .ر�ال درب فالن فالنا �ال�يء ، ود�ق :لغة

  :اص�الحا
ع�ارة ع� ن�ا� م��� ی��� على الف�د ل��ق�� تغ�� في معارفه ومهاراتـه وق�راتـه ل�قابلـة اح��اجـات م�ـ�دة  -

  في ال�ضع ال�اض� أو ال���ق�لي ، في ض�ء ت�لعاته ال���ق�ل�ة لل���فة ال�ي �ق�م بها في ال����ع.
��ــــــــ�رب ان�ــــــــازا ال أو هــــــــ� م���عــــــــة مــــــــ� ال�ــــــــ�امج  ال�ه��ــــــــة �ــــــــال�عل�� وت��ــــــــ�� ال�هــــــــارة الف��ــــــــة ل�ــــــــ�د�

  )26 -25ص ص،2002،(ال����.أف�ل
دالالت  ومـ�Trainerاعل�هـومـ� �ل�ـة ف�ن�ـ�ة ق���ـة ��لـ�  To trainمفهـ�م ال�ـ�ر�� م�ـ�� مـ� الفعـل یـ�رب -

الفعــل یــ�رب ی��ــ� ����قــة م�جــ�ة وال��ــ��� �ال��ارســة ی�ضــح ما��ــل ج���ــ� أن ال�ــ�ر�� جــ�اء مــ��� ی��ــ�� 
  )4،6صص ،2002(ح���،.ثالثة ج�ان� رئ���ة هي ال�هارات وال�ع�فة ث� االت�اهات

 ال�ع�ف اإلج�ائي:  
دائهـ� وات�اهات الع�ال بهـ�ف ت�ـ��� أ ه� م���عة ال��ا�ات ال�ي ت����مها ال��س�ة ق�� تع�یل سل��ات

  .ل��ق�� اإلن�اج�ة واأله�اف
 تع��� االح��اجات ال��ر���ة:  



  اإل�ار العام لل�راسة               الف�ل األول                                                          
 

14 
 

اس��ا�ة  ،د ت����ها ل� تغ���ها أو تع�یلهااالح��اجات ال��ر���ة معل�مات ومهارات وات�اهات ومعارف مع��ة ی�ا
ث تغ�ـ�ات و��ف�ـة ل��اجهـة ت�ـ�رات أو ل�غ��ات أو ت��رات ت�����ـة أو ت���ل�ج�ـة أو إن�ـان�ة ،أو ن���ـة حـ�و 

  )39ص،�2006،ال���.(ت�سعات أو رغ�ة في حل م��الت قائ�ة أو م��قعة
 ال��أة العاملة  : 

ال��أة العاملة ال�ي تع�ل خارج ال���ل وت��ل على اج� ماد� مقابل ع�لها وتق�م في نف� ال�ق� �أدوارها  -
  م��فة .األخ�� ��وجة وأم إلى جان� دورها �عاملة أو 

  )7ص،2015،م�ف�.(ع�ف� ال��أة العاملة على أنها ال��أة ال�ي تع�ل ���ل م��� في ع�ل ی�ر دخال -

���� ت��ی� ع�ل ال��أة ح�� �ام�ل�ا ع�� الف�اح ، على انه "ال��أة ال�ي تع�ل خارج ال��ـ�ل وت��ـل علـى  -
  �� ودور ال���فة ".اج� ماد� مقابل ع�ل وهي تق�م ب�ور�� أساس��� في ال��اة دور ر�ة ب

ح�د م��لح ع�ل ال��أة في اإلسالم ��فه�مه ال�اسع "واع��� األم�مة  ع�ل وت���ة األوالد ع�ل ، وأع�ـال  -
  )11-10،ص ص2003.(ی�سف،ال��� ع�ل ،والع�ل على االس�ق�ار ال�ف�ي ع�ل"

 يتع��� اإلج�ائ :  
جــ�اءه م�لــغ مــالي ن���ــة ل�هــ�ها الع�ــلي  مــ�أة ت�ــارس ع�ــال خــارج م��لهــا وت�قاضــىاال�ــ�أة العاملــة هــي �ــل 
  والف��� داخل و��ف�ها.

  ال�راسات ال�ا�قة:. 7

ــى - وهــي دراســة م��ان�ــة  ه ى األداء" رســالة د��ــ�را �ع�ــ�ان "فعال�ــة ال�ــ�ر�� ال�ه�ــي وأثــ�ه علــ :ال�راســة األول
  م� ان�از ال�اه� م�اه�� 2008/2009) ال���لة ���TINDALس�ة ال���ج (

  إش�ال�ة هل ت�ث� فعال�ة ال��ر�� ال�ه�ي في أداء العامل ؟��ح�  س�ال في 
  وم�ه تف�ع� م�ش�ات دالة على أداء العامل في ت�ق�� فعال�ة ال��ر�� ال�ه�ي �ال�الي:

 هل ی�د� ال��ر�� ال�ه�ي الفعال إلى ز�ادة إن�اج�ة العامل ؟ -
 هل ی�د� ال��ر�� ال�ه�ي الفعال إلى ال��اف�ة على مع�ات الع�ل ؟ -
 ی�د� ال��ر�� ال�ه�ي الفعال إلى ت�ق�ة العامل و��ف�ا ؟هل  -
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  ح�� ب�زت ف�ض�ة عامة ت���� م�ها ف�ض�ات ج�ئ�ة 
  :الف�ض�ة العامة

  .ت�ث� فعال�ة ال��ر�� ال�ه�ي في أداء العامل
  : الف�ض�ات ال��ئ�ة

  ی�د� ال��ر�� ال�ه�ي الفعال إلى ت�ق�� ال��دة اإلن�اج�ة ل�� العامل . -
  ال��ر�� ال�ه�ي الفعال إلى ز�ادة إن�اج�ة العامل .ی�د�  -
 ی�د� ال��ر�� ال�ه�ي الفعال إلى ال��اف�ة على مع�ات الع�ل م� ��ف الع�ال . -
  ی�د� ال��ر�� ال�ه�ي الفعال إلى ت�ق�ة العامل و��ف�ا . -

  :ع��ة ال�راسة
  .974م� م���ع الع�ال ال�ق�ر  126ت� اع��اد على ع��ة ق���ة ق�امها 

   :وسائل ج�ع ال��انات 
  االع��اد على االس���ان  لق�اس أث� ال��ر�� ال�� ی�لقاه العامل على أدائه .

  : ال��هج ال�����م
ال��هج ال�صفي ال��ل�لي �اع��اره ��ف ال��ان� ال��علقة �إش�ال�ة ال��� وال��انات ال��ع�ة وال���ة ،وال�ي  -

  ل�ف� أو الق��ل وتع��� ال��ائج .ی�� ت�ل�لها على ض�ء ف�ض�اته ، وم�ه ی�� ا
  :ال��ق اإلح�ائ�ة ال�����مة

  ).(SPSSاس���ام ال�زمة اإلح�ائ�ة للعل�م االج��اع�ة  -
ال���س�ات واالن��افات ف��ا ��ـ� األ�عـاد ال�الـة  ح�اب ت��ار االس��ا�ات ون��ها على ب��د االس���ان ، -

 على األداء ،ال��� ال����ة وق��ة ك ت���ع ل�اللة على الف�وق.
  ال��ائج :

شـ�� القـ�� العاملـة سـ�اء م�هـا ال��ر�� عامل م�اه� وم�ف� فـي س�اسـة ال���ـ�� �اع��ـاره عامـل فعـال فـي ت�  -
ة فـي ال���ـ�� ، إذ البـ� أن ���ـع�ا لف�ـ�ة ت�ر���ـة وهـ�ا بهـ�ف اللـ�ی� سـ��اول�ن ن�ـا�ات ألول مـ� �ة أو األق�مذات

وتغ��ــ� لالت�اهــات وال��اقــف وال�ع�قــ�ات  ت�ــ��� ال�ــ�ر�ات وال�عــارف ال�ــا�قة وم�اك�ــة ال��ــ�رات ال����ل�ج�ــة
ال�ــا�قة حــ�ل ال�ه�ــة ال�ــل��ة إلــى مــا هــ� أف�ــل وم�اســ�، ��ــا ���ــل ت��یــ� و�ثــ�اء معــارف العــامل�� القــ�امى 
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ال�أث�� ال�� ی���ه ال��ر�� في م���ع ال�ل��ات وال���فات ال�ي ی��یها العامل وه� ما �عـ�ف �ـاألداء و���� 
 . وه� اث� ا��ابي

ال�راســة �ع�ــ�ان األداء الــ���في إلدارة ال�ــ�ارد ال��ــ��ة وعالق�ــه �ال��ــاخ ال�����ــي فــي  :ال�راســة ال�ان�ــة -
ت�ــ�� وزو مــ���ة ماج�ــ��� مــ� إعـــ�اد   م�ی��ــة ال�ــ�اب وال��اضـــة ب�ال�ــة  اإلدارة ال��اضــ�ة دراســة م��ان�ــة فــي

  ��امعة ال��ائ� . 2010/2011ك��� درواز� 

  ل��اض�ة ؟اه�اك عالقة ب�� ال��اخ ال�����ي وأداء ال��ارد ال����ة في اإلدارة هل  :اإلش�ال�ة العامة

  :ال��اؤالت ال��ئ�ة
(ال���ول�ة ،ال�قة ، ال�عاون) وأداء  �ع� أ�عاد ال��اخ ال�����يهل ت�ج� عالقة ذات داللة إح�ائ�ة ب��  -

 إدارة ال��ارد ال����ة ؟
 هل ت�ج� عالقة ذات داللة إح�ائ�ة ل�� ع��ة ال��� تع�� لل��ات ال����ة ألف�اد ع��ة ال��� ؟ -

   :الف�ض�ة العامة
 ه�اك عالقة ب�� ال��اخ ال�����ي وأداء ال��ارد ال����ة في اإلدارة ال��اض�ة  -

  :الف�ض�ات ال��ئ�ة
ت�ج� عالقة ذات داللة إح�ائ�ة بـ�� �عـ� أ�عـاد ال��ـاخ ال�����ـي (ال��ـ�ول�ة ،ال�قـة ، ال�عـاون) وأداء إدارة   -

 ال��ارد ال����ة في اإلدارة ال��اض�ة 
 �ة ل�� ع��ة ال��� تع�� لل��ات ال����ة ألف�اد ع��ة ال��� ت�ج� عالقة ذات داللة إح�ائ -
 ال ت�ج� عالقة ذات داللة إح�ائ�ة ل�� ع��ة ال��� تع�� لل��ات ال����ة ألف�اد ع��ة ال���  -

  :ح�ود ال�راسة
  :ال��ود ال����ة

  ش�ل� ع��ة ����ة م� م��في م�ی��ة ال��اب وال��اض�ة ل�ال�ة ت��� وزو ال��ال ال�ماني 
/مـــا� / 22مـــ� وقـــ� ق�ـــ�ل ال��ضـــ�ع إلـــى غا�ـــة  2009/2010أج��ـــ� ال�راســـة   خـــالل ال��ســـ� ال�راســـي 

2010.  
  م���� م�ی��ة ال��اب وال��اضة ل�ال�ة ت��� وزو .: ال��ود ال��ان�ة
  . ال����ة��ة الع��ائ�ة عال: ع��ة ال���
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  .ال��هج ال�صفي ه� ال�����م : ال��هج
  ن اس��ارة اس���ا: أدوات ال���

  :ال�سائل اإلح�ائ�ة ال�����مة
ال��ـــ� ال����ـــة االن��افـــات ال�ع�ار�ـــة ال���ســـ�ات ال��ـــاب�ة معامـــل االرت�ـــا� ب��ســـ�ن معادلـــة ألفـــا ��ون�ـــاخ  

  ال��مة اإلح�ائ�ة للعل�م االج��اع�ة . 
  :أه� ال��ائج

فـــي م�ی��ـــة ال�ـــ�اب ب��ــ� ال��ـــائج ال�راســـة أن ت�جهــات أفـــ�اد ع��ـــة ال��ـــ� ن�ــ� ال��ـــاخ ال�����ـــي ال�ــائ�  -1
 وال��اض�ة ت�جهات ا��اب�ة .

أ�هــ�ت ال�راســة ت�جهـــات ا��اب�ــة ن�ـــ� أداء ال�ــ�ارد و���ـــ� ال��ــائج ال�قـــ�رة العال�ــة للعـــامل�� علــى ان�ـــاز  -2
أع�ـــاله� ب�قـــة و�ال�ـــ�عة ال��اســـ�ة وقـــ�رته� علـــى ت�ـــ��ح األخ�ـــاء الع�ـــل و�ـــ�له� ال�هـــ� ال�ـــافي الن�ـــاز 

 ه� �الق�ان�� واألن��ة .األع�ال ���رة ص���ة وال��ام
أ�ه�ت ال�راسة ع�م ت�اس� ���عة ومهام وواج�ات ال��ائف ال�ي ��غلها العـامل�� مـع ال�ـ�هالت العل��ـة  -3

 وال����ات ال�اصل�� عل�ها .

ال�راسة أن ه�اك ق��ر في ال��ر�� ال�� ی�لقـاه العـامل�ن وان ه�ـاك حاجـة مل�ـة ل���ـ� مـ� عقـ�  أ�ه�ت -4
  �� ت���� مع االح��اجات ال��ر���ة للعامل��.ب�امج ال��ر���ة ��

ــــة  ء ال��ــــ��ام لل��س�ــــة �ع�ــــ�ان  "دور تــــ�ر�� وت�ف�ــــ� ال�ــــ�ارد ال��ــــ��ة فــــي تع��ــــ� األدا :ال�راســــة ال�ال�
مــ� إعــ�اد ج��ــي  ه ب�ال�ــة ســ��ف رســالة د��ــ�را  االق��ــاد�ةدراســة حالــة م���عــة مــ� ال��س�ــات " االق��ــاد�ة
  ��امعة ف�حات ع�اس س��ف  2017/2018ع�� ال���� 

ت�اولــ� اإلشــ�ال�ة ســ�ال مفــاده :مــا دور تــ�ر�� وت�ف�ــ� ال�ــ�ارد ال��ــ��ة فــي تع��ــ� األداء ال��ــ��ام لل��س�ــات 
  االق��اد�ة م�ل ال�راسة ؟

  :األس�لة الف�ع�ة
 ما واقع ت�ر�� ال��ارد ال����ة في ال��س�ات م�ل ال�راسة ؟ -
 ما واقع ت�ف�� ال��ارد ال����ة في ال��س�ات  م�ل ال�راسة ؟ -
 ما واقع األداء ال����ام في ال��س�ات  م�ل ال�راسة ؟ -
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مـا دور تــ�ر�� وت�ف�ــ� ال�ـ�ارد ال��ــ��ة فــي تع��ــ� األداء ال��ـ��ام( االق��ــاد� ، االج��ــاعي ، وال���ــي )  -
  في ال��س�ات االق��اد�ة م�ل ال�راسة ؟

ت�ف�ــ� ال�ـ�ارد ال��ــ��ة فــي تع��ــ� األداء ال��ـ��ام( االق��ــاد� ، االج��ــاعي ، وال���ــي )  مـا دور تــ�ر�� و  -
 في ال��س�ات االق��اد�ة م�ل ال�راسة ؟

  :لف�ض�اتا

ی�ج� دور ل��ر�� وت�ف�� ال��ارد ال����ة في تع��� األداء ال����ام في ال��س�ات م�ـل  :الف�ض�ة ال�ئ���ة 
 ال�راسة. 

 :الف�ض�ات الف�ع�ة
 ت�ر�� ال��ارد ال����ة في ال��س�ات م�ل ال�راسة ذو م���� عالي . -
 ت�ف�� ال��ارد ال����ة في ال��س�ات م�ل ال�راسة ذو م���� عالي . -
 األداء ال����ام في ال��س�ات م�ل ال�راسة ذو م���� عالي . -
  م�ل ال�راسة .ل��ر�� ال��ارد ال����ة دور في تع��� األداء االق��اد� ال����ام في ال��س�ات  -
  .����ام في ال��س�ات م�ل ال�راسةل��ر�� ال��ارد ال����ة دور في تع��� األداء االج��اعي  ال -
 .ل��ر�� ال��ارد ال����ة دور في تع��� األداء ال���ي  ال����ام في ال��س�ات م�ل ال�راسة -
  .�س�ات م�ل ال�راسةال����ام في ال�  االق��اد�ل��ف�� ال��ارد ال����ة دور في تع��� األداء  -
  .ل��ف��  ال��ارد ال����ة دور في تع��� األداء االج��اعي  ال����ام في ال��س�ات م�ل ال�راسة -
  .ل��ف�� ال��ارد ال����ة دور في تع��� األداء ال���ي  ال����ام في ال��س�ات م�ل ال�راسة -

  .��هج ال�صفي ال��ل�لياله� : م�هج ال�راسة
  :أدوات ال�راسة

  .س��انة اال -
  .ال�الح�ة  -
  .ال�قابلة  -

(ع�� ال���ــ�ة ، ال���قــة ال��س�ــات االق��ــاد�ة ب�ال�ــة ســ��فال�ــ�ود ال��ان�ــة م���عــة مــ�  :حــ�ود ال�راســة
  ال��اع�ة ل�ال�ة س��ف ، ع�� ول�ان، العل�ة ).
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  :ال��ائج
�ارد ی�� وضعها م� ��ف إدارة ال� ت��ف� ال��س�ات م�ل ال�راسة على خ�ة س���ة ل��ر�� ال��ارد ال����ة ،

  .ال����ة في ال��س�ة
  ال��س�ات م�ل ال�راسة ت�لي أه��ة ����ة لل��ر�� وت���� ب�امج ت�عل� �ال��ة وال�المة ال�ه��ة .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اإل�ار العام لل�راسة               الف�ل األول                                                          
 

20 
 

  :  ات ال�ا�قة�عل�� على ال�راسال .8
ت�اولــ� مع�ــ� ال�راســات ال�ــا�قة ال��ــ�ق ل�راســة ال�ــ�ر�� واألداء  دراســة وهــ� م�ضــ�ع هــام ��ــ�� ب��ق�ــ� 

  .للع�ال  ال���فيال��ر�� ی�ث� على األداء  أنال��س�ة وض�ان اس���ار��ها ح��  أه�اف
إضـافة إلـى  الق�ـ��ةعلـى األداء  اسـ���م الع��ـة  وأثـ�هال�راسة األولى �ع��ان فعال�ة ال��ر�� ال�ه�ي  أنح�� 

ال�ان�ـة وت��ـل ع�ـ�ان  ةل�راسـا أمـا،هج ال��ـ� ال�ـ�هج ال�صـفي ال��ل�ليم�ه��ة ال��� و����ل  االسـ���ان ومـ�
ال�ــ�ارد ال��ــ��ة وعالق�ــه �ال��ــاخ ال�����ــي اســ���م ع��ــة ال��ــ� وهــي الع��ــة الع�ــ�ائ�ة  إلدارةاألداء الــ���في 

  .ع�ال االس���ان وال��هج ال�صفيس�ه��ة ال��� وهي ا�م إلى إضافةال����ة 
وال�راسة ال�ال�ة �ع��ان ت�ر�� وت�ف�ـ� ال�ـ�ارد ال��ـ��ة فـي تع��ـ� األداء ال��ـ���م لل��س�ـة االق��ـاد�ة ح�ـ� 

ال�الح�ة ال�قابلة ح�� سـهل  ال��� وال����لة في االس��انة وأدواتاع��� على ع��ة ق���ة وم�هج ال�صفي 
 ح�ـــ�  م�ضـــ�ع�ا ���لـــف مـــ� أنال��اســـ�ة لق�اســـها  ح�ـــ�  وأدواتل�ــا ب�ـــاء م�ه��ـــة لل�راســـة وت��یـــ� م�ـــ�ل�ها 

  العاملة . لل��أة على األداء ال���في  وتأث��هال��اغة وه� �ال�الي ال��ر�� 
  :  ال�ا�قةم�قع دراس��ا م� ال�راسات  .9

 إالم� خالل ال���ق ل����عة م� ال�راسات ال�ا�قة ال��� ال�ي ر��ت على األداء وال��ر�� ور��ه�ا بـ�ع� 
العاملــة و�ال�ـالي االخــ�الف  لل�ـ�أة علـى األداء الــ���في �ال��ـ�ة  وتـأث��ه���ـ� دراســ��ا هـ� ت��ـان ال�ــ�ر��  مـا أن

 ال�ـ�أة األداء والـ�خ�ل هـ�  هـ� �ر�� وال��غ�ـ� ال�ـا�عال�ـ هـ�  ال��ـ�قل ال�خ�ل ال��أة العاملة ال��غ�ـ� في ال��غ��
  العاملة .

 

  

  

  



 

 

  ال�انيالف�ل 
  ال��ر��

 

 ت�ه��
  ال��ر�� وف�ائ�ه .1
  ��خ��ات وم��نات ال��ر  .2
  خ�ائ� وم��ول�ة ال��ر�� .3
  ال��ر�� أن�ا� وع�اص� .4
  م�ادئ ووسائل ال��ر�� .5
  تق��� ال��نامج ال��ر��ي وع�امل ن�احه .6

  خالصة



  �اني                                                                                   ال��ر��الف�ل ال
 

21 
 

  �ه��ت

وضع أسال�� و��ق إس��ات���ة ل�فع اإلن�اج�ة وتفع�ل ته�ف ال��س�ة ل��اء م�انة في ال��ق م� خالل 
ال��رد ال���� وجعله ر���ة لل��اف�ة في ال��ق،ل�ل� فال��س�ة تل��م ب�ضع ت�ر�� ع�الها م� اجل 
اس���ار�ة الع�ل ،فال��ر�� �ع��� األساس ل����� ال�هارة وال�فاءة و�ال�الي ت���� ال��رد ال���� وال��س�ة 

ت��اج إلى وج�د ی� عاملة ذات مهارة عال�ة ح�ى ت���� م� بل�غ أه�افها ال���� لها ك�ل ،  ���� أنها 
  سا�قا وم� خالل ما س�� ی���� أن لل��ر�� أه��ة ����ة .

س����ق في ه�ا الف�ل تع��� ال��ر�� وذ�� أه� ف�ائ�ه وخ��ات وم��نات ال��ر�� وش�ح خ�ائ�ه   
 إلى أن�ا� وع�اص� ال��ر�� ووسائله وال���ق إلى ع�ل�ة تق���وعلى م� تقع م��ول�ة ال��ر�� �اإلضافة 

  .ال��نامج ال��ر��ي وع�امله ن�اح
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  :ال��ر�� وأه�افه وف�ائ�ه. 1 

  :ال��ر�� 1.1

ن�ا� عل�ي م��� یه�ف إلى صقل ال�هارات وت���ة ال�فاءات وتغ�� ال�ل���ات،وعلى ذل� فانه ���ل �ـل  -
أو خلـ�  م� شانه أن ی�د� إلى ت�و�� العامل�� ال�عل�مـات ال�ـ�ور�ة ل�ـ�ان إل�ـامه� بـ�قائ� الع�ـل و��وفـه

مهارات ف��ة أو إدار�ة ت��اج إل�ها ال���اة ، أو تغ��� وجهات ال��� أو ال�ع�ق�ات ال�ي  لـ�� األفـ�اد ، تغ��ـ�ا 
  )123،واخ�ون،صكامل.(ث� ���ل ا��ابي على ناتج ع�له�م� شانه أن ی� 

و ال�أهـ� ��ـ�ل ال��ر�� م���عة األفعال ال�ي ت��ح ألع�اء ال����ة أن ���ن�ا في حالة مـ� االسـ�ع�اد  -
  )137ص  ،2008ة،ح��ن(ا.��ق�ل�ة في إ�ار م����ه� و ب���هدائ� وم�ق�م م� اجل و�ائفه� ال�ال�ة و ال�

ال��ر�� ع�ارة ع� أن��ة وخ��ات م���ة م��ال�ة ت�ف� على ف��ات وفي أماك� م��لفة ����� و��عل� ع�  -
فــي ت�ق�ــ� أهــ�افه� وأهــ�اف ات ال�ــي ت�ــاع� ���قهــا العــامل�ن ال�هــارات واالت�اهــات و���ــل�ن علــى ال�عل�مــ

  )122،ص2008،����ني .(ال����ة
ال��ر�� ع�ل�ة إع�اد الف�د للع�ل ال���ـ� واالح�فـا� �ـه علـى م�ـ��� ال��مـة ال��ل��ـة فهـ� نـ�ع مـ� ال��جـه  -
  )23،ص2017.(اب� ال���،در م� إن�ان وم�جه إلى إن�ان آخ�صا
� لل�عارف وال�هـارات واألف�ـار واالت�اهـات الـالزم ت�اف�هـا لـ�� العـامل�ال��ر�� �ع�ف �أنه ال����� ال�����  -

  )226ص ،2011،ع�اس.(ألداء ع�له� �ال��رة ال��ل��ة
ال��ر�� ع�ل�ة م���ـة وم�ـ���ة خاصـة �إك�ـاب الفـ�د ال�هـارات وال�ع�فـة ال��غ��ـة ف�هـا ال�ـي ت��ـ� أداء  -

  الف�د وت��� م� فاعل�ة ال����ة .
  )21،ص2010ر،مع�ا.(ف + مهارات + ات�اهات وسل��اتار ال��ر�� = مع -

واألسال�� ال��علقة ف ل�عل�� وتعل� م���عة م�ال�عار  تع�ف األم� ال����ة ع�ل�ة ال��ر�� هي ع�ل�ة ت�ادل�ة -
�ال��ـــاة الع�ل�ــــة وهــــ� ن�ـــا� ل�قــــل ال�ع�فــــة إلـــى األفــــ�اد وال��اعــــات الـــ�ی� �ع�قــــ�أنه� ��ــــ�ف��ون��ها فال�ــــ�ر�� 

  )11ص،2008،نع�ان.(قل ال�ع�فة وت���� ال�هاراتن�اخ��ار ه� 

�ق�� �ال��ر�� إك�اب األف�اد ال�عل�مات وال�عارف ال��علقة �أع�اله� وأسـال�� األداء األم�ـل ف�هـا، وصـقل  -
ال�هارات والق�رات ال�ي ی���ع�ن بها وت����ه� م� اس���ار ال�اقات ال�ي ���ن�ها ول� ت�� ���قاها لالس���ام 

  )92ص،2016(اب�سل�ه،.�الفعلي �ع
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ال��ر�� ه� ع�ل�ة ته�ف إلى س� ال�غ�ات ال�ي ت�ج� ل�� مـ� تـ� اخ��ـاره للع�ـل فـي ال����ـة ل����ـى أداؤه   -
وســــــــــــل��ه مـــــــــــــع خ�ــــــــــــة وت��ـــــــــــــ�� الع�ــــــــــــل فـــــــــــــي ال����ــــــــــــة واألســـــــــــــال�� ال�ع��ــــــــــــ�ة ف�هـــــــــــــا ألداء ذلـــــــــــــ� 

  )287،ص2005،���يالع.(الع�ل

  :  ال��ر�� أه�اف 2.1

 واإلدراك أله��ة مقای�� ال��ع�ة .خل� ال�ع�فة  -1
 اإلخالص) لل����ة. –االح��اف  –ال�قة –ب�اء ال���ف م� ح�� ( األخالق  -2
 اس���ا ال�غ�ة في ص�انة وت���� ال�هارات ال��ج�دة وت���ة الق�رات . -3

ول�ـــي ت�ـــ�ن األهـــ�اف ناج�ـــة البـــ� مـــ� تق��ـــ� ب�نـــامج ال�ـــ�ر�� ب�ضـــ�ح ومـــع أهـــ�اف حق�ق�ـــة وواقع�ـــة، وهـــ�ه 
  أله�اف س�ف ت�جه م���� ال��نامج وت��د ال�قای�� ال�ي ���� ال��� ب�اس��ها على فاعل��ها .ا

وأخ�ــ�ا فــي حالــة عــ�م ت�ضــ�ح األهــ�اف ��ــ�ل واقعــي ســل�� وقابــل لل����ــ� م�ــ�ق�ال حــ�� ال���ــ�� ل��نــامج 
ل��ق�� � م�ا�ة �ـات�ر��ي ، ف�� ال����ل أن ت�� ال����ة نف�ها ت�رب عامل�ها ألس�اب أو أه�اف خا��ة غ�

  )158،ص2008،ل��ف.(و�ات�اه نها�ة خا��ة أ��ا

  :ف�ائ� ال��ر�� 3.1

ز�ــادة اإلن�اج�ــة واألداء ال�����ــي مــ� خــالل ال�ضــ�ح فــي األهــ�اف ،و��ائــ� و�جــ�اءات الع�ــل ، وتع��ــ�  -
  األف�اد ��ا ه� م�ل�ب م�ه� ، وت���� مهاراته� ل��ق�� األه�اف ال������ة .

  أه�اف العامل�� �أه�اف ال����ة . ��اه� في ر�� -
  ��اه� في خل� ات�اهات ا��اب�ة داخل�ة وخارج�ة ن�� ال����ة . -
  ��اه� في انف�اح ال����ة على ال����ع ال�ارجي وذل� به�ف ت���� ب�ام�ها و�م�ان�اتها . -
  ی�د� إلى ت�ض�ح ال��اسات العاملة لل����ة . -
  وت�ش�� الق�ارات اإلدار�ة .ی�د� إلى ت���� أسال�� الق�ادة  -
  ��اع� في ت��ی� و�ث�اء ال�عل�مات ال�ي ت��اجها ال����ة ص�اغة أه�افها وت�ف�� س�اساتها. -
  ت�اه� في ب�اء قاع�ة فاعلة لالت�االت واالس��ارات ال�اخل�ة . -
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ت الع�ـــــــــــــل و�ال�ـــــــــــــالي تقل�ـــــــــــــل ت��ـــــــــــــ�� ر���ـــــــــــــة لل����ـــــــــــــة و�ـــــــــــــ�ل� ت�فـــــــــــــ�� لل�ـــــــــــــ�ادث و�صـــــــــــــا�ا -
  )16-15ص ص،2011ر،ل��اا.(ال��ال�ف

  :خ��ات وم��نات ال��ر��.2

  :خ��ات ال��ر�� 1.2

  وت��أ ه�ه ال��احل : وت���ن ن���ة ال��ر�� أو خ��اتها م� أر�ع م�احل م��ق�ة وم�ا�عة ،

 وال�ي تع�ي ت��ی� ال�هـارات ال��ل��ـة رفعهـا لـ�� أفـ�اد و�دارات مع��ـة ، ت��ی� االح��اجات ال��ر���ة: )1
  وال�ي ی�� تف��لها في م���عة م� األه�اف ال��ل�ب ت�ق�قها ب�ها�ة ال��ر�� .

وال�� �ع�ي ت�ج�ة األه�اف إلى م�ض�عات ت�ر���ة وت��ی� األسل�ب ال��  :ت���� ل��نامج ال��ر�� )2
ســ��� اســ���امه ب�اســ�ة ال��ــ�ر��� فــي ت�صــ�ل م�ضــ�عات ال�ــ�ر�� إلــى ال��ــ�ر��� ��ــا ی�ــ�� ت��یــ� 

ل��ر���ـــة م�ـــل :األقـــالم ،ال�ـــ��رة ..الـــخ ،و��ـــ�ء �ـــ� ت�ـــ��� ب�نـــامج ال�ـــ�ر�� ��ـــ� ت��یـــ� ال�ع��ـــات ا
  ال�ر��� في ال��نامج ،وأ��ا ت��ی� م��ان�ة ال��ر��.

وال�ــي ت��ــ�� أن�ــ�ة مه�ــة م�ــل ت��یــ� ال�ــ�ول ال�م�ــي لل��نامج،ك�ــا  :م�حلــة ت�ف�ــ� بــ�امج ال�ــ�ر�� )3
  ال��م�ة إلج�اءات ت�ف�� ال��نامج خ��ة ����ة.ی���� ت��ی� م�ان ال��ر��، وال��ا�عة 

وأخ��ا و�عـ� ان�هـاء ب�نـامج ال�ـ�ر�� ���ـاج األمـ� إلـى تق�ـ�� ب�نـامج ال�ـ�ر�� ، و�ـ�� مـ� خـالل تق�ـ�� ال��ـ�ر��� 
  )16-15ص،ص �2010،ال�ا�.(��� رأیه� ح�ل إج�اءات ال��نامجم�ل ال��ر�� أو تق

  :م��نات ال��ر�� 2.2

ال��ر���ة علـة م��نـات م�عـ�دة ، ت�ـ�ه�ف فـي م��لهـا سـل�ك الفـ�د األدائـي ال��لـ�ب ، و���ـ� ت���� الع�ل�ة 
  بل�رة ه�ه ال���نات ف��ا یلي:

ی�ف� ه�ا  ال���ن،األس� وال����ات والق�اعـ� والقـ�ان�� ال��ت��ـة ���ضـ�ع  :ال���ن ال�ع�في )1
ال�ـــ�ر�� ، م�ـــ�ه�فا إ�قـــا� و�عـــ� القـــ��� م�هـــا ن و�یـــ�اد وتـــ�ف�� �ـــل ج�یـــ� مـــ� ال�عـــارف فـــي 

 ال��ال ال��ر�ي.
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إك�ــاب وت���ــة وت�ــ��� ال��ف�ــات األدائ�ــة للقــ�رات ال��احــة والف�ــ�ة إلــى  :ال��ــ�ن ال�هــار�  )2
  ال�فاءة الف�د�ة وال������ة. ن��ان

تـــ�ف�� ال��ـــ�ات ال��اشـــ�ة ، ال�ــي تع�ـــل علـــى ام��ـــاص اآلراء واألف�ـــار  :ال��ـــ�ن اإلت�ـــاهي )3
وال�ع�ق�ات أو تع�یلها أو تغ���ها ��ا ��ق� أه�اف ال�غ��� ال�ل���ة ال�ـي سـع� إل�هـا الع�ل�ـة 

  )172ص ،2008،ال�ل��.(ال��ر���ة
  :خ�ائ� وم��ول�ات ال��ر�� .3

  :خ�ائ� ع�ل�ة ال��ر�� 1.3
  ع�ل�ة إدار�ة م���ة . -
  ع�ل�ة إدار�ة م����ة . -
  ت�ق� فائ�ة للف�د وال����ة وال����ع. -

  م��ول�ة ال��ر��: 2.3
  تقع م��ول�ة ال��ر�� على ثالث جهات هي :

 ال���ق�ل�ة .اإلدارة العل�ا :��� على اإلدارة العل�ا أن ت���ى ع�ل�ة ال��ر�� وت�م� �ف�ائ�ها وع�ائ�ها  -1
إدارة ال�ــ�ارد ال��ــ��ة : �قــع علــى عــات� هــ�ه اإلدارة ت��یــ� االح��اجــات ال��ر���ــة وت��ــ�� وت�ف�ــ� وم�ا�عــة  -2

 ال��امج ال��ر���ة .
 )51-50ص ص،2012،اب� ال���.(الف�د نف�ه م� خالل ال����� ال�اتي -3

  :أن�ا� وع�اص� ال��ر��.4

  :أن�ا� ال��ر�� ت���ف ال��ر�� 1.4

  :�اك ع�ة أس� ل����ف ال��ر�� م�هاه
  :ال����ف ح�� م�ان ال��ر�� -1

  :* ال��ر�� أث�اء الع�ل
  ه� ت�ر�� ال��� داخل ال��س�ة ال�ي �ع�ل بها . 

  : * ال��ر�� خارج الع�ل
  ی�� ب�اس�ة م�س�ة أو ش�� م� خارج ال��س�ة ال�ي �ع�ل بها ال���ف .
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  :ال����ف ح�� ال��حلة -2
  : ما ق�ل ال��مة * ت�ر��

وهـ� ال�ــ�ر�� الــ�� ���ــع لــه ال�ل��قــ�ن حــ�ی�ا ���س�ـة مــا ،أو ل�أه�ــل أشــ�اص ت�ــ� تــ�ق��ه� ل���فــة أعلــى 
  داخل ال��س�ة أو إس�اد مهام ج�ی�ة إل�ه�.

  : * ت�ر�� أث�اء ال��مة
  )19ص،2007،سل�ة.( اب� ال��مة وال�ی� ی�دون مهام م��دة وه� ال��ر�� ال�� �ق�م لألش�اص أث�اء

  : ال����ف ح�� ال�����  -3
  : ال��ر�� ال�ه�ي والف�ي -أ

ی��ــ� هــ�ا ال�ــ�ع مــ� ال�ــ�ر�� علــى ال�هــارات ال���ان���ــة وال��و�ــة ، ومــ� أم�ل�هــا : أع�ــال ال��ــارة وال�ه��ــاء 
  .وال����ة

  : ال��ر�� ال����ي -ب
ال��اســ�ة وال��ــ��� وال����ــ� و��ــ�ل هــ�ا ال�ــ�ع مــ� ال�ــ�ر�� ال�عــارف وال�هــارات ال��ت��ــة ب��ــائف اله��ســة  

فـــي هـــ�ا ال�ـــ�ع مـــ� ال�ـــ�ر�� ��ـــ�ن علـــى حـــل ال��ـــاكل ال���لفـــة وت�ـــ��� األن��ـــة وال���ـــ�� ولـــ�� علـــى 
  اإلج�اءات ال�وت���ة .

  :ال��ر�� اإلدار�  -ج
وال�ي و���� ه�ا ال��ر�� على ال�هارات اإلدار�ة ال���لفة في ال����� ال����� الق�ادة االت�ال ال��ف�� ..الخ 

  ت��اجها ال��اص� اإلدار�ة ال��اش�ة (اإلش�اف�ة أو ال�س�ى أو العل�ا).
  :ال����ف على أساس ع�د ال���ر��� -4
  ال��ر�� الف�د�: وف�ه ���� ال��ر�� لغ�ض ش�� واح� . -
ال�ـــــــ�ر�� ال��ـــــــاعي :وف�ـــــــه یـــــــ�� ت���ـــــــع عـــــــ�د مـــــــ� األفـــــــ�اد ال���ان�ـــــــة لالشـــــــ��اك فـــــــي ب�نـــــــامج واحـــــــ�  -

  )256،ص2012ي،الع��ق.(لل��ر��

  :ع�اص� ع�ل�ة ال��ر�� 2.4
  . ال���ر��ن -
  .ال��ر��ن  -
  .ال��اد ال��ر���ة  -



  �اني                                                                                    ال��ر��الف�ل ال
 

27 
 

  .أسال�� ووسائل ال��ر��  -
  .م�ان ووق� ال��ر��  -
  .وال�لف���ن وال��ارات ال���ان�ة ت���ل�ج�ا ال��ر�� م� وسائل إ��اح ون�اذج الع�ض واس���امات الف��ی� -
  .أدوات اف��اح ال��نامج ال��ر��ي  -
  .أدوات إنهاء ال��نامج ال��ر��ي  -
  .ال�ق��� وال��اجعة ون�اذج ال��ا�عة والق�اس ال��ع�دة ل��احل ن�ائج ال��ر��  -
  .م��ان�ة ال��ر��  -
  )158،ص2008.(ل��ف،ت�ال�ف االش��اك -

  :م�ادئ ووسائل ال��ر��.5
  :م�ادئ ال��ر�� 1.5

الع�ل�ـة و���ـ� إ��ازهـا ف��ـا  ة ال��ر���ة إلى ع�ة م�اد� ی��غي م�اعاتها في ج��ع م�احـل هـ�هت��ع الع�ل� -
  :یلي
  ��� أن ی�� ال��ر�� وفقا لق�ان�� واألن��ة والل�ائح ال�ع��ل بها في ال��س�ة . :ال��ع�ة-
  ��� أن ی�� ال��ر�� ب�اء على فه� دق�� وواضح لالح��اجات ال��ر���ة . :ال���� -
��ــ� أن ت�ــ�ن أهــ�اف ال�ــ�ر�� واضــ�ة وواقع�ــة ���ــ� ���ــ� ت�ق�قهــا ،وم�ــ�دة ت��یــ�ا دق�قــا مــ�  :الهــ�ف-

  ح�� ال��ض�ع ،ال�مان ال��ان وم� ح�� ال�� وال��ف وال��لفة .
  ،ة ( الق�� واالت�اهات، ال�عارف��� أن ���ل ال��ر�� ج��ع أ�عاد ال����ة ال���� :���لال -

  �جه إلى ج��ع ال�����ات ال���ف�ة ل���ل ج��ع ف�ات العامل�� ف�ها .ال�هارات )ك�ا ��� أن ی
وهـ�ا �ع�ـي انـه علـى م�ـ�ولي ال�ــ�ر�� فـي أ� م�س�ـة أن ��ـع�ا اسـ��ات���ات ت�ر���ـة ت�اعــي  :االسـ���ار�ة-

ع�ل�ــــة ال��ــــ�ل وال�غ�ــــ� ال��ــــ���ة فــــي ج��ــــع ال��انــــ� خاصــــة فــــي أســــال�� الع�ــــل وأدواتــــه ، وفــــي األف�ــــار 
  ت ال���لة ب�ل� ، ح�ى ��اع�وا العامل�� على ال���ف وال��ازن ال����� أمام ه�ه ال���الت .وال�عل�ما

��� أن ی��أ ال��ر�� ��عال�ة الق�ا�ا ال����ة ، ث� ی�ـ�رج ��ـ�رة م���ـة إلـى الق�ـا�ا  :ال����ة وال�اقع�ة-
  األك�� تعق��ا ، وت�قى ال���ة ال�ائ�ة ل�� م��ولي ال��ر�� .
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��ـــ� أن ی��ـــ�ر ن�ـــام ال�ـــ�ر�� خاصـــة ف��ـــا ی��ـــل �ال�ســـائل واألدوات واألســـال�� مـــع  :ال�ـــ�ر��م�ونـــة  -
��فهـا ال���رات ال�ي ت��ث على ه�ه األصع�ة ، وضـ�ورة تـ�ر�� ال�ـ�ر��� علـى اسـ��عاب هـ�ه ال��ـ�رات وت� 

  )14،ص2017.(ج��ي،في خ�مة الع�ل�ة ال��ر���ة

    :وسائل ال��ر�� 2.5
  : م�هالل��ر�� وسائل ع�ة  
  ���� ال��اض�ة . -
  ال���ات ال����عة . -
  ���قة ال��اق�ة . -
  ال�سائل ال����ة �ال�لف���ن وال�����ت� . -
  ال�سائل ال��ع�ة �ال�ادی� . -
  ال��ر�� على ن�اذج الع�ل . -

  :ده شف�� رض�ان في أر�ع وسائل وهيو��ر 
  :ال��اض�ة -
�� و���ن ال�ـ�رب فـي هـ�ه ال�الـة م����ـا فـي ���قـة ال�ـ�ر�� تع��� ال��اض�ة م� ال��ق ال�قل���ة في ال��ر  

  ال���عة ، ح�� �ع�ض ما ی�اه م� م�ض�عات دون أن ی��قع معارضة اح� م� ال�اض��� .
  : ال�االت -

  أص��� ه�ه ال���قة شائعة االس���ام في ال��ر�� ، وهي ت��لف ع� ال���قة ال�ا�قة في أن ال��رب
ال�ي تع�ض لل��اق�ة ب�ال م� ق�ام ال�اض��� �اق��اح ال��اكل ال�ي ت��اولها  ال��اق�ة م �اخ��ار ال�االت �ق�  

، وته�ف ه�ه ال���قة إلى ت���ع ال���ر��� علـى ال��ل�ـل أك�ـ� مـ� م�اولـة ال�صـ�ل إلـى حـل معـ�� صـ��ح 
ال�ـي أدت لل�االت ال�����مة وذل� ع� ���� ت���ع ال��ـ�ر��� علـى ال�الح�ـة ، وم�اولـة مع�فـة األسـ�اب 

  .قة أو أخ�� م� ��ق ال�ل ال��یلةإلى خل� ال���لة وال��ائج ال�ي ق� ت��ق� �إت�اع ���
  : ت���ل األدوار -

�قـ�م �عـ� األشـ�اص وفقــا لهـ�ه ال���قـة ب����ــل ادوار األشـ�اص الـ�ی� ت�ــ�له� ال�الـة ال�ع�وضـة لل��ــ� ، 
�اض��� ب����ل دور ال�قابل ، و�ق�م ش�� آخـ� م�ال : إذا �ان� ال�الة ع� ال�قابلة ال����ة ف�ق�م اح� ال
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ب����ل دور ال��� ال�� ت�� مقابل�ـه ، و�ع�ـي ل�ـل م�ه�ـا ف�ـ�ة عـ� م�ضـ�ع ال�قابلـة ثـ� ی��ـ�ر �ـل م�ه�ـا 
  انه في ال��اة الع�ل�ة و�ق�م �إدارة ال�قابلة ، على ه�ا األساس .

  :ال��اكاة-
�ـة ت�ـ�را وفعال�ـة وان �انـ� �اه�ـة ال��ـال�ف  ، إن ت���ـل تع��� ت����ات ال��اكاة مـ� أك�ـ� األسـال�� ال��ر��

ال�اقــع  هــ� ال�ــ�ة ال�ــارزة فــي ال��اكــاة ، ح�ــ� یــ�� وضــع ال��ــ�رب فــي ب��ــة تع�ــ� ال�اقــع ال�ق�ــ� ل���ف�ــه ، 
لــــ�ب مــــ� خــــالل ق�امــــه ��هــــام و��ــــ�لى ال�ــــ�رب �عــــ� ذلــــ� تــــ�ر�� وتعلــــ�� ال��ــــ�ر��� علــــى أداء الع�ــــل ال��

  )45-44ص ص،2009،م�اه��.(ال���فة

  :تق��� ال��نامج ال��ر��ي وع�امل ن�احه .6

  :تق��� ال��نامج ال��ر��ي 1.6
ال�ق�ــ�د �ــال�ق��� ه�ــا هــ� ق�ــاس �فــاءة ال��نــامج ال��ر���ــة ومــ�� ن�احــه فــي ت�ق�ــ� األهــ�اف ال�ــي وضــع مــ� 

  اجلها ،وم� ال���� أن ت��ن ع�ل�ة ال�ق��� أث�اء و�ع� ع�ل�ة ت���� ال��ر�� 
  وم� األسال�� ال�ي ���� تق��� م�� اس�فادة ال���ر��� م� ال��نامج ال��ر��ي ما یلي :

  ال�ق�ف على ال�غ�ات ال�ي ح�ث� خالل ت�ف�� ال��نامج ومعال��ها وتفادیها في ال���ق�ل .-1
  مع�فة م�� ن�اح ال��ر��ن في نقل ال�ادة ال��ر���ة . -2
ال��ــ�رب ق�ــل  إع�ــاء صــ�رة واضــ�ة عــ� مــ�� اســ�فادة ال��ــ�ر��� مــ�  ال��نــامج ال�ــ�ر��ي و�ــ�� ذلــ� ب�ق�ــ��-3

  )141،ص2008،ح��نة.(و�ع� ع�ل�ة ال��ر��

  ع�امل ن�اح ب�امج ال��ر��: 2.6
 . م�اس�ة ال��نامج ال��ر��ي ل��ل��ات الع�ل 
 . ات�اف ال��نامج ال��ر��ي �ال��ونة 
  ال��ر�� .مع�فة ن�ائج 
 .ق�اعة ال���ر��� ��اج�ه� لل��ر�� 
 21،ص2013،ال�غ��ي.(ت���� ال�ادة ال��ر���ة(  
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  :خالصة

ال��ر�� ع�ارة ع� فعل م��ـ� سـا�قا لـه مـ� اجـل ت�ـ��� و ت���ـف القـ�رات مـع م��ل�ـات ال��س�ـة مـ� اجـل 
ال��ر�� ن�ا� م���� و��اجة له �ـل  االس�غالل األم�ل لألداء ل��ق�� الفاعل�ة في ت���ة ال��س�ة  ���� ان

م�س�ــة مــ� اجــل ت�ق�ــ� أهــ�افها ��ــ�رة أوضــح ولهــا م�انــة فــي ت�ق�ــ� ال��ــ�ة ال��اف�ــ�ة بــ�� ال��س�ــات مــ� 
  خالل ال��ارد ال����ة  .
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  ت�ه��

�ع��ـــ� ال�ـــ�رد ال��ـــ�� أســـاس ال��س�ـــة وعامـــل الســـ���ارها وت�ق�ـــ� أهـــ�افها ب�ـــاءا علـــى وضـــع خ�ـــ� م�ـــ�قة 
و�ع��ـــ� ان�ازهـــا علـــى جهـــ� الـــ�� ی��لـــه ع�الهـــا فـــي شـــ�ل أداء داخـــل ال��س�ـــة ل�فـــع اإلن�اج�ـــة ، فقـــ� أولـــ� 

أهـ�اف ال��س�ـة والعامــل ��ـل م�اولـة إ��ــاد ال�ـ�ق وال�سـائل ل�فــع ال�راسـات أه��ـة ���ــ�ة لـألداء الـ�� ��قــ� 
  .ه�ا األداء وااله��ام �العامل ���رد

م�ـــادر وأ�عـــاد  ، وفـــي هـــ�ا الف�ـــل ســـ����ق إلـــى ذ�ـــ� ت�ه�ـــ� األداء الـــ���في واهـــ� ال�فـــاه�� ال��ت��ـــة �ـــه
 ، �ـاس األداء ومقای��ـه وم�االتـهق، م��دات األداء ال���في والع�امل ال��ث�ة ف�ه  ،وع�اص� األداء ال���في 

، أه��ــة وأهــ�اف تق�ــ�� األداء ، تق�ــ�� األداء الــ���في وأغ�اضــه وم��ل�اتــه ، ن���ــات األداء الــ���في ومع�قاتــه
  .أن�اع تق��� األداء وم�اكله

  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  



  �ال�                                                                            األداء ال���في الف�ل ال
 

33 
 

  :تع��� األداء ال���في واه� ال�فاه�� ال��ت��ة �ه .1

  :األداء 1.1

العــامل�ن مهــامه� أث�ــاء الع�ل�ــات اإلن�اج�ــة والع�ل�ــات ال��افقــة لهــا �اســ���ام وســائل  ال��ف�ــة ال�ــي یــ�د� بهــا
اإلن�ـــاج ال��احـــة ل�ـــ�ف�� م�ـــ�ل�مات اإلن�ـــاج ، وإلجـــ�اء ال��ـــ��الت ال���ـــة وال��ف�ـــة ال��اســـ�ة ل���عـــة الع�ل�ـــة 

حــ�ة اإلن�اج�ــة خــالل الف�ــ�ة اإلن�اج�ــة عل�هــا .ل�����هــا وت�ــ��قها ��قــا لل��نــامج ال��ــ�� واألهــ�اف ال��ــ�دة لل� 
  )153ص،2016،تق�ارت.(ال�م��ة ال��روسة

�ع�ف األداء ح�� ال�فاءة على انه االسـ���ام األم�ـل لل�ـ�ارد االق��ـاد�ة ، و�عـ�ف ح�ـ� الفعال�ـة علـى انـه 
  )153ص،2018.(ع�اد،ق�رة ال��س�ة على ت�ق�� األه�اف ال����ة م��قا

األثـ� ال�ــافي ل�هــ�د الفــ�د ال�ــي ت�ــ�أ �القــ�رات و�دراك الــ�ور أو ال�هــام والــ�� �ال�ــالي ��ــ�� إلــى درجــة ت�ق�ــ� 
  .و�ت�ام ال�هام ال���نة ل���فة الف�د

م�ش� سل��ي عام ی�ل على مـ�� ق�ـام العـامل�� �ال�اج�ـات وال�هـام ال���لـة إلـ�ه� وفقـا ل�قـای�� ���ـة ون�ع�ـة 
  )90ص،2013ل�ازور�،ا.(م��د

)إلـى أن األداء یـ�ل علـى "تأد�ـة ع�ـل أو ان�ـاز ن�ـا� أو ت�ف�ـ� مه�ـة ،��ع�ـى  kherakhemأشار ���اك��(  
  الق�ام �فعل ��اع� على ال�ص�ل إلى األه�اف  ال���دة ".

)ب انــه "إصــ�ار ح�ــ� علــى ال�ــ�ع�ة kaisergruber&handrieuوقــ� ع�فــه �ــل مــ� ���ــ� ج��ــ� وهانــ�ی���(
  �� " االج��اع�ة ل��ا� مع

) علــى انــه "ن�ــاج ال�ــل�ك الــ�� �قــ�م �ــه األفــ�اد ، فال�ــل�ك هــ� ال��ــا� ، امــا nickolsك�ــا ع�فــه ن��ــ�الس (
  )105-104صص  ،2013،ال��اس�ة (.ن�اجات ال�ل�ك فهي ال��ائج ال�ي ت���� ع� ذل� ال�ل�ك"

  )260ص،2002،ال�ل��.(األداء �اخ��ار ان�از ه�ف أو أه�اف ال��س�ة

  :ال��ت��ة �األداءال�فاه��  2.1

  أما �ال���ة لل�فاه�� ال��ت��ة �األداء ف���ل : 
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  وت��ل العالقة ب�� ال��ارد وال���جات ال���ققة وتقاس �اح��اب ن��ة ال���جات إلى  :ال�فاءة 

ال����لـة �ـال��ارد واألمـ�ال  ال�ـ�خالت أه�اف ال����ـة ، وت���ـ� فـي مقـ�ار،وال�ي ت�د� إلى ت�ق�� ال��خالت
والعامل�� الالزمة ل��ق�� م���� مع�� م� ال���جات أو ه�ف مع�� ، و��ع��� آخ� فان ال�فاءة هـي ت�ق�ـ� 
أعلى م�فعة مقابل ال��ـال�ف ن و���ج�هـا ت�ـ�ن ال����ـة �ف�ـة ح���ـا ت��ـل علـى أعلـى مـا ���ـ� مـ� الهـ�ف 

�ـه ال�فـاءة ��ـ�ل ر�اضـي ف�ل م���� م� ال�ـ�دة وت�ـاغ معادلال�� ت�عى ل��ق�قه أ� ت�ق�� اقل األر�اح وا
  ال�فاءة = ق��ة ال���جات /ق��ة ال��خالت . ك�ا یلي:

وهي ق�رة ال����ة على ت�ق�� أهـ�افها ال����ـة ن، وتقـاس فـي قـ�رتها إلـى بلـ�غ ن�ـائج مقارنـة مـع  :الفاعل�ة
ما ت�غـ� فـي ت�ق�قـه ���جـ� ال��ـة ال��ضـ�عة ، و�ـ�ل� فـان الفاعل�ـة ت��ـ�ث عـ� ���ـة ال���جـات ال�هائ�ـة 

  )144-143ص  ص،2015خي،ال�� (.دون ال��� الى ���ة ال��ارد ال�����مة في ت�ق�قها

  :��� األداءت�

"ع�ل�ة إدار�ة ت�ت�� على ال���جات ال�ل�ة لل��س�ة م� خالل ت�ف�� جه�د م����ة ل��� وت���� الع�ل�ات 
، وهي  النا��� أن ���ن وما في عل�ه وال��� ع� األخ�اء ال�ي تقع أث�اء الع�ل ل�قل�ل الف��ة ب�� ما 
لي وال��ائج ال��غ�ب ع�ل�ة م����ة وم�ه��ة وم���ة ل�قل�� الف��ة ب�� األداء ال�ا

  )48ص،2016(ق�ماش،".ف�ها

  :إدارة األداء

و�عــ�ف دمحم ع�ــ� الغ�ــي هــالل إدارة األداء : �أنهــا تلــ� ال�هــ�د الهادفــة مــ� ق�ــل ال����ــات ال���لفــة ل���ــ�� 
ووضع معای�� ومقای�� واض�ة ومق��لة لألداء �هـ�ف ��ـعى ال���ـع وت�ف�� وت�ج�ه األداء الف�د� وال��اعي 

  لل�ص�ل إل�ها.

ك�ــا ��ــ�� اح�ــ� ســ�� م�ــ�فى هــي ع�ل�ــة إســ��ات���ة م��املــة .إمــا ��نهــا إســ��ات���ة فــال تع�ــي �االع��ــارات 
واأل�ــــ�ل أجــــال فــــي أداء ال����ــــة (ك���ــــلة ألداء وحــــ�اتها ) مف�علــــة مــــع ب���هــــا ال����ــــة ل�لــــ�غ  األشــــ�ل
  )84ص ،�2012،اب� ال��.(أه�افها

  :م�ادر وأ�عاد األداء ال���في .2
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  :األداء م�ادر 1.2

ی���ـــل فـــي الفـــ�ص ال�ـــي ت�ف�هـــا ال���ـــة ال�ارج�ـــة لل��س�ـــة، وال�ـــي مـــ� خـــالل إدراكهـــا  :األداء ال�ـــاه��  - 1
واس�غاللها ت�ق� ال��س�ة أداء ، م� ه�ه الف�ص ن��� انف�اح أس�اق ج�ی�ة واعـ�ة ، أسـعار ت�ـازل مغ��ـة 

 �ه�ر قـــ�ان��أزمــات تعــاني م�هـــا م�س�ــات م�اف�ــة، ل��س�ــات أخــ�� ، بـــ�اءات اخ�ــ�اع یــ�� اســـ���ارها ،
ح��م�ة م�ع�ة ، ه�ه الف�ص مع انه ال ���� إسـ�ادها أساسـا ألداء ال��س�ـة ، ألنـه لـ�� لل��س�ـة دور 

  في خلقها، وله�ا ��ل� عل�ه أداء �اه�� أ� غ�� حق�قي .
ی���ل في أداء ال��س�ة في م���عها ، �فعل ال�ه�د ال�ي ی��لها ال��ی��� وال��ؤوس�� في  :األداء ال�اتي - 2

 . م�ارد ال��س�ة، و ه� ما ی��ج م� ت�ل�فة م� االداءاتالع�ل واس�غالل 
فهـــا،وتع��� ن�ـــ� ��ـــف مـــ�� فعال�ـــة و�فـــاءة ال��س�ـــة فـــي تع��ـــة ال�ـــ�ارد ال�ال�ـــة وت��� :األداء ال�ـــالي - 3

 ، وم�ش� ال��ازنات ال�ال�ة م� اب�ز م�ش�ات األداء ال�الي .ال��ل�ل ال�الي
ل��ار�ــة أو ال��ــ��ق�ة فــي ت�ق�ــ� أهــ�اف ال���عــات ورضــا ��ــف فعال�ــة و�فــاءة ال���فــة ا :األداء ال��ــار�  - 4

مع�ل ش�اء م���ات وخـ�مات ال��س�ـة مـ� ابـ�ز ع�ال ، ال��دود�ة، ع�د ال��ائ�،ال��ائ� و�ع��� : رق� األ
 م�ش�ات األداء ال��ار� لل��س�ة.

ل�ــة اإلن�اج�ــة الع�ی���ــل فــي قــ�رة ال��س�ــة علــى اســ���ام واســ�غالل ت�ه�ــ�ات اإلن�ــاج فــي  :األداء ال�ق�ــي - 5
 م� اب�ز م�ش�ات األداء ال�ق�ي لل��س�ة.اإلن�اج ، ن��ة ال�اقة اإلن�اج�ة،وتع��� ���ة و��ل� ص�ان�ها،

ی���ــل فـــي فعال�ــة و�فـــاءة و�ـــائف : ال�ــ�اء ، ال�قـــل ،ال��ـــ��� ل��و�ــ� ال��س�ـــة �ـــال��اد  :األداء ال��ـــ���ي - 6
��ـــة ال��اســ�ة وفــي ال�قـــ� ال��اســ� ، و�ع��ــ� تلـــف األول�ــة وال�عــ�ات وال��ه�ـــ�ات اإلن�اج�ــة �ال��ع�ــة وال�

 .م� اب�ز م�ش�ات األداء ال�����ي ال���ون ، زم� وص�ل ال�ل��ة
، ه�ـا �ـان مـ�قعه� وم�ـ��اه� الـ���فيی���ـل األداء ال��ـ�� فـي أداء العـامل�� �ال��س�ـة م :ألداء ال���� ا - 7

وه� م� أه� م�ادر األداء ح�� ���د ب�رجـة رئ��ـ�ة م�ـ���ات األداء ال�ـا�قة �لهـا ، لـ�ل� ال �����ـا أن 
 )32 31 ص ص،2012ك�ي،م�ا.(داء ب�ون أف�ادن���ر أ� أ
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  :أ�عاد األداء 2.2

  :ال�ع� ال�����ي لألداء 1.2.2

، �ـال ال�����ـي �غ�ـة ت�ق�ـ� أهـ�افهاال�ـي تع��ـ�ها ال��س�ـة فـي ال� �ق�� �األداء ال�����ـي ال�ـ�ق وال��ف�ـات
ومــ� ثــ� ��ــ�ن لــ�� م�ــ��� ال��س�ــة معــای�� یــ�� علــى أساســها ق�ــاس فعال�ــة اإلجــ�اءات ال������ــة ال�ع��ــ�ة 
وأث�هــا علــى األداء مــع اإلشــارة إلــى أن هــ�ا الق�ــاس ی�علــ� م�اشــ�ة �اله��لــة ال������ــة ولــ�� �ال��ــائج ال���قعــة 
ذات ال���عة االج��اع�ة االق��اد�ة ، وه�ا �ع�ي انه �إم�ان ال��س�ة أن ت�ل إلى م���� فعال�ة آخ� ناتج 

  ع� ال�عای�� االج��اع�ة واالق��اد�ة ���لف ع� ذل� ال��عل� �الفعال�ة ال������ة.

  :االج��اعي ال�ع�.2.2.2

الن م�ـ��� ال��س�ة على اخ�الف م����اته�، ع�� إف�اد�اعي لألداء إلى م�� ت�ق�� ال�ضا���� ال�ع� االج�
.وت��لى أه��ــة ودور هــ�ا ال�انــ� فــي �ــ�ن األداء م�شــ�ا علــى وفــاء األفــ�اد ل��س�ــ�ه�رضــا العــامل�� �ع��ــ� 

، س�ــة علــى ت�ق�ــ� ال�انــ� االق��ــاد�ال�لــي لل��س�ــة قــ� ی�ــأث� ســل�ا علــى ال�ــ�� ال�ع�ــ� إذا اق��ــ�ت ال�� 
االج��اعي ال�ائ� داخل ها ال����ة، ل�ا ی��ح �إع�اء أه��ة مع���ة لل��اخ وأه�ل� ال�ان� االج��اعي ل��ارد

  )23-22ص،ص 2016(كافي،.ال��س�ة االج��اع�ة داخل القاتأ� ماله صلة ����عة العال��س�ة،

  :ع�اص� األداء ال���في وم��داته والع�امل ال��ث�ة في األداء.3

  :ع�اص�األداء ال���في 1.3

  : م���عة م� الع�اص� أه�هاداء م� ی���ن األ

ــات ال���فــة -1 ف�ــة العامــة عــ� وال�ه��ــة وال�ل�عــارف العامــة ، وال�هــارات الف��ة،وت�ــ�ل ال :ال�ع�فــة ����ل�
  .ال��ت��ة بها ال���فة وال��االت

ا ���ل�ـه مـ� رغ�ـة ومهـارات وت���ل في م�� ما ی�ر�ه الف�د عـ� ع�لـه الـ�� �قـ�م �ـه ، ومـ: ن�ع�ة الع�ل -2
  .ف�� الع�ل دون ال�ق�ع في األخ�اءوق�رة على ال����� و ت�و��اعة،
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ومق�ار س�عة هـ�ا ،للع�ل أ� مق�ار الع�ل ال�� �����ع ان�ازه في ال��وف العاد�ة ك��ة الع�ل ال����: -3
  .زاالن�ا

األع�ال في وت��ل ال���ة وال�فاني في الع�ل وق�رة ال���ف عل ت��ل م��ول�ة الع�ل وان�از  :ال��اب�ة -4
  )20ص ،2010(اب�ال��خ،.أوقاتها ال���دة ، وم�� حاجة ه�ا ال���ف لإلرشاد وال��ج�ه م� ق�ل ال���ف��

  :م��دات األداء 2.3

وال��ارسـ�� فـي م�ـاوالت م�عـ�دة ل�ع�فـة ماه�ـة الع�امـل ال�ـي  ج�ب ه�ا ال��ضـ�ع ان��ـاه ل���ـ� مـ�  ال�ـاح���
  ت��د م���� األداء الف�د� ول�ف��� ال��ب�ب ف�ه صع�دا وه���ا وم��دات األداء هي :

  :ال�افع�ة الف�د�ة

  ��� أن ی��اف� ل�ل ف�د ال�افع على الع�ل ، وق� ���ن ه�ا ال�افع ق��ا أو ضع�فا.

  :م�اخ أو ب��ة الع�ل

��  ته��ــــة م�ــــاخ الع�ــــل ســــ�اء علــــى م�ــــ��� ال���ــــ�� �لــــه أو اإلدارة أو الق�ــــ� ، أو علــــى ج��ــــع ��ــــ� أن یــــ
  ال�����ات ، ���� ی�د� إلى إش�اع حاجات الف�د وال�ي هي انع�اس ل�افعة على الع�ل .

  :الق�رة على أداء الع�ل ال�ع��

  )55ص،2012،الف�وخ (��� أن ت��اف� ل�� الف�د الق�رة على أداء الع�ل ال���د له.

  :ال��ث�ة في األداء ال���في الع�امل 3.3

ن الع�امــل ال�ــ�ث�ة علــى �ع��ــ� األداء عــ� م��ــلة ال�فاعــل بــ�� الــ�وافع والقــ�ارات وال���ــة ال����ــة ، ولــ�ل� فــا
  :األداء هي

  :الع�امل ال����ل�ج�ة األساس�ة

 ه�ه الع�امل ت�اه� في ت���� ش���ة الف�د وت���ل في اإلدراك واالت�اهات وال�وافع و�ل
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  :الع�امل االج��اع�ة

و�ق�ــ� بهـــا تلـــ� الع�امـــل ال�ـــي ت��ـــ� تفاعـــل ال�ــ�ی� مـــع جـــ� الع�ـــل االج��ـــاعي وعالق�ـــه �ـــال�مالء وال�ؤســـاء 
   .وال��ؤوس��

  :الع�امل ال��ار�ة

م���عة الع�امل ال�ي ت���ل فـي األن�ـا� ال�قاف�ـة ال�ـائ�ة فـي ال����ـع ومـ�� تأث��هـا علـى األداء  و�ق��  بها
  .�� وال�قال�� ال�ائ�ة في ال����عوأ��ا م���عة الق

  :ق�رات ومهارات الف�د

ومهاراتـه علـى االت�ـال  و�ق�� بها القـ�رات وال�هـارات ال�ـي ی���ـع بهـا الفـ�د فـي ات�ـاذ القـ�ارات و�ـ�ل� ق�راتـه
  . وال��ار�ة

وعلى ذل� فان الع�امل ال��ث�ة فـي القـ�ار هـي ع�امـل خاصـة �ـالف�د نف�ـه سـ�اء ق�راتـه أو ات�اهاتـه أو دوافعـه 
  )133-132ص ص،2006.(دره،وع�امل خاصة �ال��قف ال���� �الف�د

  :ق�اس األداء ومقای��ه وم�االته.4

  :ق�اس األداء 1.4

أن ق�ــاس األداء علــى انــه تع��ــ� عــ� ن�ــائج ال���جــات ال�ــي یــ�� ال��ــ�ل عل�هــا مــ� الع�ل�ــات  یــ�� رســالن
وال����ـات ف�ــال عــ� أن األداء �ع�ــي الف�صـة إلجــ�اء ع�ل�ــة ال�ق�ــ�� وال�قارنـة  ن�ــ�ة إلــى الغا�ــات وال�عــای�� 

�ــه ���شــ�ات مال�ــة وغ�ـــ� وال��ــائج ال�ــا�قة وال�قارنــة أ��ــا مــع ال����ــات ال��اثلـــة األخــ��،و���� ال�ع��ــ� ع
  )                                        73.(الق��اني،ب س،صمال�ة

    :مقای�� األداء2.4

  ه�اك خ�ائ� مع��ة ��� أن ت��ف بها مقای�� األداء وهي :

 ��ع�ى ال���ل على ن�ائج م��اثلة وم��ابهة ن���ة ت��ار اس���ام ال�ق�اس . )Reliability(ال��ات -1
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��ع�ــى أن �قــ�� ال�ق�ــاس ال�ــفات ال�ــي صــ�� لق�اســها .ك�قــای�� الــ��اء ��ــ�  ) Validityال��ــ�اق�ة( -2
 أن ت��ن قادرة على ال��اء ول�� ناح�ة أخ�� �ال���ل أو االت�اهات ...الخ .

اإلدارة واألفـ�اد ��ع�ى أن ��ـ�ن ال�ق�ـاس سـهل فـي ال����ـ� وان ��ـ�ن مق�ـ�ال مـ�  )Parcticalityالع�ل�ة( -3
  )126،ص1997،ب���.(ونقا�ات الع�ال

  :  م�االت ق�اس األداء 3.4

وتع��ـ� علـى م�شـ�ات م�عـ�دة لق�ـاس هـ�ا ال��ـال م���لـة فـي ن�ـ��ه ال����ـة وال�ـي تقـ�� فاعل�ـة  :ال����ة - 1
 وق�رة اإلدارة على ت�ل�� اإلر�اح .

أ� ال��ـة ال�ـ�ق�ة وهـي ع�ـارة عـ� ن�ـ�ة ال����ـة مـ� ال����ـات ف��ـ�ق م�ـ�د مقارنـة  :ال���� ال�ـ�قي - 2
 مع ال��اف��� األق��اء .

 وت��ل العالقة ب�� م��جات ال����ة م� سلع وخ�مات و��� م�خالته ، وتع� اإلن�اج�ة  :اإلن�اج�ة - 3
 مق�اسا ل�� االس���ام األم�ل لع�اص� اإلن�اج .

ت���ـل فـي ق�ـام اإلدارات ال�ئ��ـ�ة فـي ال����ـة ب�قـ��� ال��ـال�ف وال�ـ�دة وال���ـ� ال�ـ�قي  :ق�ادة ال����ات - 4
 ل�ل م��ج م� ال����ات ال�ال�ة  وال���ق�ل�ة .

تــ�� ع�ل�ــة ت���ــة األفــ�اد مــ� خــالل ال�قــار�� ال����عــة ل�ــ�  :�ــ�ارد ال��ــ��ة وات�اهــات العــامل��ت���ــة ال - 5
ال��ارد ال����ة.ك�ا ت�� ق�اس ات�اهات العـامل�� ن�ـ� ال����ـة م�اشـ�ة االح��اجات ال�ال�ة وال���ق�ل�ة في 

 ب�اس�ة ���ث االت�اهات وع� ���� ال��انات ودوران الع�ل ���رة غ�� م�اش�ة.
ح�ــ� ت�ــع ال����ــة مقــای�� تــالءم ���ع�هــا و����هــا ال����ــة، بهــ�ف تقــ��� مــ��  :ال��ــ�ول�ة العامــة - 6

 امل�� وال��ردی� وال����ع.م��ول�اتها ن�� العن�احها في ت��ل 
ح�ــ� تقــ�م ال����ــة �ــإخ�اج دراســة ل�ع�فــة  :ف ���لــة ال�ــ�� وأخــ�� ق�ــ��ة ال�ــ��ال��ازنــة بــ�� األهــ�ا - 7

ألر�ـاح ال��اخل ب�� م�االت األداء ال�ئ���ة لل�أكـ� مـ� أن األهـ�اف ال�ال�ـة لـ� یـ�� ت�ق�قهـا علـى ح�ـاب ا
ال�ال�ــة وم�ــ��� األر�ــاح ال��ل��ــة ت�ق�قــه فــي  األهــ�افإلى عــ�م ال�عــارض بــ�� واالســ�ق�ار فــي ال��ــ�ق�ل،

 )316،ص2013،ادر��.(ال���ق�ل
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  :ن���ات األداء ال���في ومع�قاته .5

  :ن���ات األداء 1.5

  األداء في م�رسة  اإلدارة العل��ة: 1.1.5

�ه�ت ن���ة اإلدارة العل��ة ل���ن انع�اسا ل���عة ال����ع وال��وف ال�ي ن�عـ� ف�هـا ال����ـة ،وهـي م�حلـة 
ال��ســع فــي ال��ــ��ع وتــ�ف� عـــ�د مــ� الع�امــل ال��ــاع�ة علــى ازدهـــار ال���ــة ال�ــ�اع�ة م�ــل تــ�ف� ال�ـــ�ارد 

ق�ــاء علــى اإلســ�اف اإلدارة العل��ـة الال���ع�ـة و�فا�ــة إعــ�اد العــامل�� وا�ـ�اد ال����عــات العل��ــة ،واســ�ه�ف� 
حل�ل لل���الت اإلدار�ة وات�اذ القـ�ارات  إلى،وذل� �اس���ام األسل�ب العل�ي في ال�ص�ل وضعف اإلن�اج�ة

بــ�ال مــ� األســال�� العف��ــة ، و�ــان ت����هــا واضــ�ا علــى م�ــ�أ ال���ــ� وتق�ــ�� الع�ــل �اع��ــار أن ال�فــاءة 
ت�داد ب���ئة �ل ع�ل�ة إلى ع�اص�ها األساس�ة ث� ت�ر�� األف�اد على الق�ام ب��ف�� تل� األجـ�اء ����قـة تع��ـ� 

  )92،ص2015.(ب�ال��ش،�ته� و�فاءته� في الع�لم� ث� ت�داد خ�أح�� وس�لة لألداء و 

  و���ح ل�ا اث� م�رسة اإلدارة العل��ة عل األداء ف��ا یلي :

و�ق�ــل �د� العامــل إلــى ال�ــام وال�لل،ت����هــا علــى ال���ــ� الــ�ق�� فــي الع�ــل وت��ــ�� الع�ل�ــات م�ــا یــ -
  ائه ی�تفع أالنه �ع�ل في ب��ة ت�����ة خانقة .ال���ح في اإلن�ان و�ع�ل �اقاته وق�راته ، ورغ� أن أد

م�ا �عــ�ق ح��ــة األفــ�اد فــي ال��ــ�ف و�ق�ــل روح �ــة ال��اشــ�ة وت�ــ��� ن�ــاق اإلشــ�اف،ال����ــ� علــى ال�قا -
وهـ�ا األثـ� مـ� أهـ� اآلثـار ال�ـل��ة ل��رسـة اإلدارة ل اإلدارة ت�ـال�ف رقاب�ـة هائلة،ال��ادرة واالب��ار لـ�یه� و���ـ

  .األداء ال���في للعامل عل��ة علىال

بهـا وت���ـ�ه مـ�  ال����� على ال�ان� اآللي في ال�ل�ك اإلن�اني واع��ار اإلن�ان ج�ءا م� اآللة أو مل�قا -
  .م�اع�ه وأحاس��ه

 دراســـة �ـــاه�ة اإلجهـــاد الع�ـــلي لـــ�� اإلن�ـــان و�ه�ـــال اإلجهـــاد ال�ف�ـــي الـــ�� ال �قـــل أه��ـــة عـــ� اإلجهـــاد -
  . العامل الع�لي في ت��ی� إن�اج�ة

   .ال����� على األسل�ب العل�ي ال�ح�� في حل ال���الت -



  �ال�                                                                            األداء ال���في الف�ل ال
 

41 
 

  )95ص،2015.(ب�ال��ش،��� وال����ع ال���� �هإغفال حق�قة  ال�فاعل ب�� ال�� -

  :ن���ة ال�ق��� اإلدار�  2.1.5

العالقـات فـي ه��� فا ی�ل ق�م تف���ا ج��ا ل�اه�ة ال����� اع��� ف�ه على م�اد� تف�ض ال�ش� والعقالن�ـة فـي 
  :ة م� ه�ه ال����ة م� خالل ما یليال������ة ،وت�� االس�فاد

ل��اواة،ال���ع ، ،ات���ل في : وح�ة األم�،وح�ة ال��ج�ه،ال��رج وال��ت��،ال��ام، م�افأة األف�اد م�ادئ اإلدارة
  .��ار،روح ال�عاون ال�ل�ة وال���ول�ة،ال�����ة،االس�ق�ار في الع�ل،االن��ا�،تق��� الع�ل،ال��ادرة واالب

  ی�ل و�ائف اإلدارة في خ��ة ع�اص� هي : و�ائف اإلدارة ل�� فا

أ� رس� ���� الع�ل الق���ـة وال�ع�ـ�ة ال�ـ�� مـ� خـالل القـ�ارات ال���ـ�ة مـ� اجـل بلـ�غ أهـ�اف   :ال����� -
 .���ة ان�القا م� ال��ارد ال��احةال�

 أ� ت��ی� وت���ف وت�ت�� األن��ة وال�هام داخل ال����ة ��ا ���م أه�اف ال����ة . :ال����� -
 .مل�� و�رشاده� ن�� أه�اف ال����ةوه� االت�ال �العا :ال��ج�ه -
 .ل�� ��ا ���م أه�اف ال����ةوه� ال��� وال��ف�� ب�� ال�هام للعام :ال����� -

ق� ومقارنة أدائه� �ال�جه ال��ل�ب م� اجل ت�ارك ال�أ� م�ا�عة أداء العامل�� م� ف��ة ألخ��  :ال��اق�ة
  )493-492.(ارف��،ب س،ص صال���في للعامل�� في ال����ةأخ�اء األداء وتق��� 

  :ال����ة ال���و ق�ا��ة 3.1.5

ة مـ� ت��� ه�ه ال����ة إلى عال� االج��اع األل�اني "ماك� ف��� "، ح�� تع� ن����ه ال�اصـة به��ـل ال�ـل�
فقــ� قــام ب��ل�ــل ال���ــ� مــ� ال�����ــات وأســال�� ان�ــ�اب خ�ــ�� ال�ــل�ة داخــل  أهــ� ال�راســات ال�ــي أســه� بهــا،

ت�ضـح ل�ـاذا ���ـع األفـ�اد األوامـ� ي ن�ـاق اه��اماتـه األساسـ�ة ال�ـي تل� ال�����ات ، و�انـ� دراسـ�ه تـ�ور فـ
ل وفقــا لل�عل��ــات ال�ــي ت��ــاب إلــ�ه� فــي شــ�ل ال�ــي ت�ــ�ر إلــ�ه� ؟ول�ــاذا �قــ�م األفــ�اد العــامل�ن �ــأداء األع�ــا

  "ت�ل�� وف� مفه�م "أص�ع ��ا ت�م� أوام� م���دة وال�ي

وقام ف��� �إ��اح الف�ق ب�� الق�ة وال��اصفات ال�ي ت��� القائ� م� أن ی�فع ال�ا�ع�� ال�ی� �ع�لـ�ن معـه إلـى 
، واهـ��  �ـ�ل� ب��ضـ�ح ال�ـل�ة  �اع�ه ف��ا ���ر ع�ه م� تعل��ات �غ� ال��� عـ� رغ�ـ�ه� فـي مقاوم�هـا
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ال�ــي ت��ــاب مــ� خــالل ال��اكــ� ال�ــي ت�جــ� داخــل تلــ� ال�����ــات ���ــ� �ق�ــل األفــ�اد العــامل�� عــ� ��اع�ــة 
واخ��ار علـى ت�ف�ـ�ها ، وأوضـح أسـل�ب إك�ـاب ال�ـ�ع�ة ل��ارسـة ال�ـل�ة داخـل تلـ� ال�����ـات وق�ـ�ها إلـى 

  �قل���ة ، ال�ل�ة القان�ن�ة وال�ش��ة .ثالثة أق�ام : ال�ل�ة ال���ل�ة ، ال�ل�ة ال

ه�ا وان ال���ذج ال���وق�ا�ي ال یه�� ب��ادة اإلن�اج �قـ�ر اه��امـه �ـال��احي ال�ل�ـة ال�ـي ت��ـ� عالقـات األفـ�اد 
دون اع��ـــار لل�ـــ�احي ال�ـــل���ة مـــع إه�ـــال ال�انـــ� اإلن�ـــاني الـــ�� أث��ـــ� ال����ـــات ال��ی�ـــة أه���ـــه �ال��ـــ�ة 

  )109ص،2009.(ب�ع�امة،وت���� األداء ال���فيل�فه�م اإلن�اج�ة 

  :ن���ة العالقات اإلن�ان�ة 4.1.5

، وهي ب�ل� ت��ه�ف ال�ص�ل ن�ان�ة  واالج��اع�ة في ال����ةت�ت�� ه�ه ال����ة على االه��ام �ال��ان� اإل
�العامل��  إلى أف�ل إن�اج في �ل أف�ـل مـا ���ـ� أن یـ�ث� علـى الفـ�د مـ� ع�امـل نف�ـ�ة ومع���ـة �اع��ـاره 

ال�راســات ال�ــي قــام بهــا  إن�ــانا وجــ�ان�ا وانفعال�ــا أك�ــ� م�ــه رشــ��ا وم��ق�ــا ، ح�ــ� انــه مــ� أهــ� األف�ــار ذلــ� 
اللها إلى أن أسل�ب الق�ـادة الـ���ق�ا�ي هـ� األسـل�ب األف�ـل . وال�ي ت�صل م� خ  �Kurt Lewinن ك��ت ل�

ل��ؤوســــــــ�� علــــــــى األداء ك�ـــــــا ��ــــــــف� دراســــــــ�ه عــــــــ� أه��ــــــــة ال��ــــــــار�ة فــــــــي اإلدارة وأث�هــــــــا فــــــــي ت�ف�ــــــــ� ا
  )15ص،2014.(ق�ماش،ال���

  :مع�قات األداء 2.5

  أه�ها:ه�اك الع�ی� م� الع�امل ال�ي ی��قف  عل�ها أداء العامل ال�ي ت�ث� ف�ه وم� 
، ال��اسـات الت الع�ل وال�����ات وال��ه��اتع�م ال�فا�ة في ت�ه�ن�� اإلش�اف،�ضاء،ال�ه��ة،ال�اإلضاءة،

�ـ�ث�ة ل��� وح�ها ال ،( و��ل� عل�ها الع�امل ال�ارج�ة )ال أن ه�ه الع�املل���دة وال�ي ت�ث� على ال���فة،ا
ال�اخل�ة وال�ي ���ـ� أن تـ�ت�� ����ـ�ة العامـل ذ�ـاؤه ول�� ی�فاعل معها الع�امل على أداء العامل و�ن�اج��ه،

وق�راته ال�اصة ، س�اته ال����ة  وخ��ته وت�ر��ه على ما ��ارسه م� ع�ل ، ��وف الع�ل االج��اع�ـة ، 
و��� ال��� إلى ه�ه الع�امل ال����ة على أنها م�ث�ات على ال�ه� الق�رة واالت�ـاه.. فعلـى سـ��ل ال��ـال : أ� 

و جهاز ���� أن ی�ث� ��ه�لة على ال�ه� ال�� ی��لـه الفـ�د فـي الع�ـل ، أ��ـا فـان ال��اسـات ع�ل في آلة أ
غ�ــ� ال�اضــ�ة أو ن�ــ� اإلشــ�اف ال�ــ�ئ ���ــ� أن ��ــ�� ال��ج�ــه ال�ــا�ئ لل�هــ�د إضــافة إلــى أن الــ�ق� فــي 

  ال��ر�� ���� أن ی���� في اس�غالل سيء للق�رات ال��ج�دة ل��



  �ال�                                                                            األداء ال���في الف�ل ال
 

43 
 

  ك�� م��ول�ات اإلدارة ن�� :األف�اد ، ل�ا فإن أه� وا 
  .� ��وف ع�ل م�اس�ة للعامل��ت�ف� -1
� م�ااألداء  �ف�ها ع�ائتقل  ب��ة ت�����ة م�ع�ة ت�ف�� -2   م� ت�ق�� أداء  ��
  )46-45،ص ص 2006،سال� .(ج��
  :تق��� األداء وأه�افه وأه���ه. 6

  :تق��� األداء 1.6
م�ــار�ة و�ع�ــاء واســ���ام ال�عل�مــات ال����عــة مــ� وحــ�ل اإلجــ�اءات ال�ــي ت�ــاع� فــي ت���ــع ، م�اجعــة ، 

  )225،ص2014،كافي.(األف�اد لغ�ض ت���� أداءه� في الع�ل
  :أه�اف تق��� األداء 2.6

  *الع�الة وال�قة في ال�ع���ات وال��افآت.

  .*ت��ی� األف�اد ال����ل ت�ق��ه�

  .* ت�ف�� ن�ام ات�ال ذ� ات�اه��

  .*ت��ی� االت�اهات ال��ر���ة

  .���� األداء ال�الي*الع�ل على ت

  .م�ت�ة للعامل�� ع� م���� أدائه� وأ*تق��� تغ��ة ع���ة 

  .ل��اع�ة في ت���� ال��ار ال���في*ا

  *ال��اع�ة في ت���� الق�� ال����ة.

���ـ� مـ� ال�راسـات ان م� ال��یهي أن ت��ی� أه�اف ن�ام تق��� األداء �ع��� م� األمـ�ر الهامـة ، ولقـ� أث��ـ� 
  )149،250،ص ص2015م��قا.(ال�ارود�، األه�افع�م ت��ی�  إلى –عادة-�ق��� ی�جع ف�ل ن�� ال

  :أه��ة تق��� األداء 3.6

 .ال��اكل ال�ي ت�اجهه� في إع�اله�ت�و�� ال����ة ���ش�ات ع� أداء العامل�� و  -1
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ج�انـ� الق�ـ�ر ت���� العامل�� م� مع�فة نقـا� ال�ـعف والقـ�ة غ�ـي إع�ـاله� والع�ـل علـى الـ��ل� مـ�  -2
 وال�عف.

وال�عــای�� �ع��ــ� أســل�ب ال��ــف عــ� نــ�احي ال�ــعف فــي األن��ــة واإلجــ�اءات والقــ�ان�� وأســال�� الع�ــل  -3
 .ال���عة وم�� صالح��ها

غ�ــاب و�ه�ال،وعــ�م ال��ــاس �ف�ــ� فــي خفــ� معــ�ل الــ�وران الــ���في وال�ــل��ات فــي ســل�ك العــامل�� مــ�  -4
 ال�ام�ة غ�� ال���غلة للعامل��. ك�ا ��ه� في ال��ف ع� ال�فاءات للع�ل،

�ع��ــ� أســل�ب ت��عــه ال����ــات الســ���ام ال��ضــ�ع�ة والع�الــة فــي ال�عامــل مــع م��ف�هــا �إت�ــاع معــای��  -5
واقع�ــة ومقـــای�� م�ــ�دة ، ��ـــا �ف�ـــ� فــي رفـــع الـــ�وح ال�ع���ــة للعـــامل�� وت���ـــ� ال�ــالت والعالقـــات بـــ�� 

 اإلدارة والعامل��. 
ارك أخ�ائه� والع�ل علـى ت���هـا وت���ـة مهـاراته� وت�ق�ـ� مـا ��ـ��ن إل�ـه مـ� ���ل ف�صة للعامل�� ل�� -6

 .ل���ل على م�افآت وتع���ات م���ةت�ق�ة وا
 � القـ�  خ�ـة عام،ك�ـا ��ـه� فـي رسـ� ادة أداء العـامل�� وال����ـة ��ـ�لوز�ـ ءاألدا معای����ه� في تع�یل  -7

،ص 2015،صـ���(.�وال�ـ�اف� للعـامل� تال��افـآوتـ�ف�� العاملة لل����ة ومـا ت��ل�ـه مـ� ت���ـة وتـ�ر�� 
 )252-251ص

  :غ�اض تق��� األداء  وم��ل�اته. أ7

  :أغ�اض تق��� األداء 1.7

��� أن ی��� ن�� تق��� األداء العامل�� �األه�اف ال������ة و��� أن ���ن ه�ا : الغ�ض االس��ات��ي -1 
ت��ــاج ال�ــل���ات ون�ــا�ات الع�ــال وخ�ائ�ــه� إلــى ال��ــام مــ�ن ألنــه ع�ــ� تغ�ــ� األهــ�اف واالســ��ات���ات 

  .ال�غ�� وعلى ن�� م�اب�

ت��ف�� ال����ات دائ�ـا مـ� معل�مـات ون�ـائج تق�ـ�� األداء فـي ات�ـاذ الع�یـ� مـ� القـ�ارات  :الغ�ض اإلدار�  -2
  اإلدار�ة.

و���ــ� هــ�ا الغـ�ض علــى ت�ــ��� الع�ــال الفــاعل�� فـي أع�ــاله� و�ــ�ل� ت��ــ�� أدائهــ�  :الغــ�ض ال��ــ����  -3
  )230-229،ص ص2018،،وآخ�ون ال�����(.� ��ا ی��غيع��ما ال ی�دوا ���ل ج�
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  :م��ل�ات ع�ل�ة ال�ق��� 2.7

ة ال�ـــي �ق�ــــ�ها ال���ـــف فــــي ضـــ�ورة اســـ���ار�ة ع�ل�ــــة ال�ق�ـــ�� ��ـــا ی��لــــ� أن ت��اكـــ� مـــع �ــــ�ل الف�ـــ�  -1
 .ال����ة

 .وج�د جهة ت�اق� وت�ص� أداء ال���ف وتق�م تقار�� وغ�� ذل� -2
 ض�ورة وج�د معای�� ل�ق��� أداء ال���ف ت��� ���ض�ع�ة. -3

  .ت���� ف�ه ى تق��� تق��� ال���ف وع�م ت��هاال�� م� الع�امل ال����ة ال�ي ت�ث� عل -4

  )129ص،2014،ال��خي.(ال����� ب��ه��ل�ة ال�ق��� وع�م خ��ع �افة العامل�� في ال����ة إلى ع -5 

 :أن�اع ال�ق��� وم�اكله.8

  :أن�اع ال�ق���1.8

 :ال�ق���ت�ق��  -1

 * ال�ق��� الق�لي .                       

 * ال�ق��� ال��حلي.                       

 * ال�ق��� ن�ف ال��حلي.                       

  * ال�ق��� ال�هائي    

  :   ال�عل�ماتن�ع�ة  -2

 * ال�ق��� ال��ي .               
 * ال�ق��� ال��في               

  :�ر ال�ق���م� -3

 * تق��� الع�ل�ة.               
 * تق��� األث� .               
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  :ف��� الع�ل - 4

 * ال�ق��� ال�اخلي .                        

 ال�ارجي .* ال�ق���                         

 * ال�ق��� �ال��ار�ة.                        

  أسال�� وأدوات ال�ق���:    -5

 * ال��الت .                               

 * ال��ارات .                               

 * ال��اق�ة .                               

 * ال��ر.                               

 * ال�قار��.                               

 * ال�الح�ة .                               

 * ال��او� .                               

 * ت�و�� ال��انات .                               

 * االق��احات.                               

 )156-155ص ص،2015،ال�ارود�.(* ال��ح أو ال���                               
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  :م�اكل تق��� األداء 2.8

 ء.ع�م وض�ح اله�ف م� ن�ام تق��� األدا - 1
عـامال یهـ�ف  ال�ق�ـ�� ح��ـا وم�ـاع�ا أل� م��ـف فـي أن واحـ� .ول�ـي ��ـ�ن ال�ق�ـ�� �ع��ـ� :س��ة ال�ق��� - 2

الب� مـ� ال�ـ�ورة ال�عـ�ف علـى األح�ـام ال�ـي صـ�رت عـ�ه� ، ��ـا ی��غـي أن  فانهإلى م�اع�ة ال���ف��،
 ���ل�ا على ال�غ��ة ال��ت�ة ع� تل� األح�ام.

���ل  �ع� ال���� في م�ض�ع�ة ال�ق���،ألنهفانه �مه�ا �ان ن�ام تق��� األداء، م�ض�ع�ة ال�ق�م: ع�م - 3
-260-259ص ص،2015،الل�ــ��(ه.ســل��اتو  ا��اب�ــات إن�ــان آخــ� لــه ن�ــان مــ� ق�ــلال��ــ� علــى اإل

261( 

  

  :ال�الصة

  . لق� تع�ض�ا في ه�ا الف�ل إلى ال���ق ل�فه�م األداء ال���في والع�امل ال���دة له 

  ك�ا وقف�ا على مفه�م ع�ل�ة تق��� األداء وأه���ه وأه�افه وف�ائ�ه .

ح�� م� �ل ما س�� وج�نا أن األداء ال���في ه� ع�ارة ع� جه� ی�ضح و���ـ� األهـ�اف ال����ـ�ة �اع��ـاد 
ال�ســائل الالزمـــة لــ�ل� ، وتق�ـــ�� األداء ی��ــل الغ�ـــ�م ل��ق�ــ� ال��ـــ� الق�ــ��ة األجـــل وال�ع�ــ�ة األجـــل ومع�فـــة 

  أو �عامل ل�عف ال��س�ة. الع�امل ال��ث�ة في مع�فة م���� األداء إذا �ان �ق�ة ل�فع اإلن�اج�ة
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    ت�ه��

وتــ�ف� االســ�ق�ار ال�ف�ــي إن ال�ــ�أة ت��ــل نــ�اة ون�ــف ال����ــع ���ــ� أنهــا ت��ــ�ع أدوارهــا مــ�  إن�ــاب وت���ــة 
هــي ت�ــاه� ��ــ�ل ���ــ� فــي ب�ــاءه واســ���اره ومــع ت�ــ�ر ونغ�ــ� ال�ــ�وف جعلهــا تــ�اول ع�ــال  ، لل��ــ� أ��ــا

��انــ� ع�لهــا �ال��ــ� وهــ� الع�ــل خــارج ال��ــ�ل ل��ــ� نف�ــها أمــام عائــ�ات تــ�ث� علــى عالق�هــا  داخــل ال��ــ�� 
  .ال���في وخارجه

واه� اآلثار ال���ت�ة ع� ذل� ال�ـ�وج ، أه� دوافع خ�وج ال��أة للع�ل ع� س����ق في ه�ا الف�ل إلى ال���ث
  .إضافة إلى أه� ال����ات ال�ف��ة لع�ل ال��أة 
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  :دوافع ع�ل ال��أة .1

  :ال�وافع االق��اد�ة 1.1

اجـل %مـ� هـ�ا العـ�د �ع�لـ� مـ� 75أمـ�اة وجـ� أن ن�ـ�ة�3800اس�ف�اء أج�اه   علـى 1952"لق� قام ب�� ج�ن 
وال�افع االق��اد� ال�� ی�د� �ال��أة ال��وج إلـى الع�ـل مـ�ت�� �األسـاس ال��قـي الـ�� ت���ـي  إعالة أس�ه� "

فـي رفـع ال��ـ���  للع�ـل ، وذلـ� ��ـ�� ال�اجـة ورغ�ـة ج�ـال��و إل�ه ح�ـ� ن�ـ� ال��قـات الـ�ن�ا ت�ـ�ح ل��ـائها 
  .ال����ي لألس�ة

��اجة للع�ـل و�ذا خ�جـ� فـ�ل� ل�ـي ت�ـ�ف م�ت�هـا علـى م�ال�هـا أما ال��قة ال���س�ة والغ��ة فال��أة ل��� 
ل��ـل فـي األسـ�ة ال����ة وال�اصة ، أ� أنها تع�ل م� اجل ال��ف أو ه�و�ـا مـ� دورهـا ال�قل�ـ�� والـ�وت�� ا

فعهــ� ال�ق�قــي أن ال��ــاء العــامالت مــ� ال��قــة ال���ســ�ة إن�ــا دا 1958"فــي دراســة عــام �،لقــ� أكــ� ذلــ� "ه�
  .س���اعللع�ل ه� اال

  :ال�وافع ال�ف��ة 2.1

، ل�ه�ر وال�اجة إلى ت�ق�� ال�ات���ل ال�ان� ال�ف�ي لل��أة دافعا ق��ا لل��وج إلى الع�ل و����ل في ح� ا
�ال�ائـة مـ� األمهـات العـامالت مـ� ال��قـة ال���سـ�ة �ع�لـ�  48"فان ن��ة yarrowففي دراسة قام بها "�ارو 

م� خالل اح��اكه� �األف�اد وت���� اجاته� لل�قاء في ص��ة اآلخ���،ح م� اجل تق��� خ�مة لل����ع و����
)إن ال�ـــ�أة ت�ـــ�ج للع�ـــل ت�ـــ� إل�ـــاح ضـــغ� انفعـــالي ل�ـــع�رها f.wzeigصـــ�اقات ،وقـــ� اث�ـــ� (ف���انـــ� زفـــ�ج 

  .�وجها ت�� ضغ� ال�اجة االق��اد�ة�ال�ح�ة أك�� م� خ

ال�ح�ــ� ل��وجهــا للع�ــل هــ� الــ�افع ال�ف�ــي ولــ��  ومــ� هــ�ا نفهــ� أن ال��قــة ال���ســ�ة والغ��ــة ��ــ�ن الــ�افع
ال�اجــة االق��ــاد�ة ،وت�ــاول مــ� خــالل هــ�ا الع�ــل أن ت��ــ� ذاتهــا وت��ــ�ر مــ� ق�ــ�د األســ�ة ورغ�ــة االت�ــال 

  .األف�ار معه� واالح��اك �العال� �األف�اد وت�ادل

  :ال�وافع االج��اع�ة 3.1

العــادات وال�قال�ــ� ال�ــي �انــ� ت��ــ� ال����ــع وتع��ــ� إن دوافــع خــ�وج ال�ــ�أة للع�ــل راجــع لل��لــي عــ� �عــ� 
  خ�وج ال��أة للع�ل تع��ا على حق�ق ال�جل وان م�ان�ها االج��اع�ة ال ت��ح ب�ل�.
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إن ال�غ�� ال���ع الـ�� حـ�ث فـي م��لـف ال����عـات قـ� سـ�� بـ�� ال�جـل وال�ـ�أة فـي ال�قـ�ق ال��ن�ـة ، و�ـ�ا 
ع�ل تأك�� لـ�اتها وتأك�ـ� ل��ـاواتها مـع ال�جـل ،و�ال�ـالي ت�ق�ـ� اسـ�قالل��ها ال�عل�� والع�ل ولل��أة القادرة على ال

وت��رها االج��اعي ال�� ���� لها ال��ار�ة الفعل�ة في م�االت الع�ـل االج��ـاعي واالق��ـاد� وال��اسـي 
ا ت�ـ��عهفي ال����ع ،فال����� ال�قافي وال�عل��ي لألس�ة له دور هام في دفـع ال�ـ�أة للع�ـل وذلـ� عـ� ���ـ� 

و�ـــ�ا ال��ـــ�� االج��ـــاعي الـــ�� ت���ـــي إل�ـــه األمـــ� الـــ�� ��ـــ�عها إلث�ـــات وت�ف��هـــا مـــ� �ـــ�ف أفـــ�اد عائل�ها،
  )21-20صص ،2016.(بلعاق�،في ال����ة االج��اع�ةم�ان�ها وال��اه�ة 

  :آثار خ�وج ال��أة للع�ل. 2

  :آلثار اال��اب�ةا 1.2

  :ال��اه�ة في ت���ة ال��� 1.1.1

وخاصــة �عــ� ف�ــ�ة االســ�قالل ، وذلــ� بهــ�ف ال��ــار�ة الفعالــة فــي ال�ــ�أة للع�ــل فــي ت�ایــ� م����،�وج ن�ــ�ة خــ
ك�ا أن م�ار��ه� لل�جل في م�ادی� األع�ال العامة وال�اصة ، أی� ارتفع� ���ة ال��ارد االق��اد�ة لل��ائ�،ت

الــخ وذلــ� ل�اجــات ال����ــة ن�ــ�ة ت�اجــ�ها خاصــة فــي ق�ــاع ال�علــ�� واإلدارة وال�ــ�مات والق�ــاء وال�ــ�ة ...
  .األخ��ةال����ة إلى مهارات ه�ه 

  :ال��اه�ة في ز�ادة ال�خل 1.12.

��ة ال����ـة إن م�ار�ة ال��أة ال��ائ��ة ���ل واسع في ج��ع أن�اع م�االت وق�اعات الع�ل أد� إلى ز�ادة ح
ئ� ،وال�ي دل� على ارتفاع ال�خل .وذل� ما ب���ه ال�قار�� ال����ة �ق�� ال����� �ال��اوت�ج�هها ن�� األف�ل

الســ��ا فــي ال�ــ��ات األخ�ــ�ة .ك�ــا أن ال�ــ�أة ال��ائ��ــة ت�ــاه� فــي دخــل األســ�ة وذلــ� مــ� خــالل �هــ�ر ال��ــاء 
%مــ� الق�ــاة وه�ــاك ن�ــ�ة ال  60و،� ال��ــام�� �ــال��ائ� مــ� ال��ــاء%مــ70كقــ�ة اق��ــاد�ة وس�اســ�ة ب��ــ�ة 
،و����� م�ـاه�ة ال�ـ�أة ال��ائ��ـة %م� �ـالب ال�امعـات هـ� ن�ـاء�60ج� ���هان بها في ال��ال ال��ي ،وت

�ـال��الت ال��ار�ـة  في �ل م�ان وق� ب�ان في ق�ادة ال�افالت وس�ارات األج�ة ،و���م� في ال��اع� و�ع�لـ�
 ،ك�ا ی��و أنه� ق� ب�ان في ال����ة على آل�ة ال�ولة.ال���لفة
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 :��ار�ة في األع�اء ال�ال�ة لل�وجال 3.1.1

الـــ�افع ال�ئ��ـــي  في �ـــل غـــالء ال�ع��ـــة وهـــ�اق��ـــاد�ا ق��ـــا لألســـ�ة ال��ائ��ـــة، إن ع�ـــل ال�ـــ�أة أصـــ�ح دع�ـــا
و�ال�ـالي أصـ�ح ع�ـل ال�ـ�أة ضـ�ورة مل�ـة إلـى جانـ� ع�ـل زوجهـا فـي تـ�ف�� ال�فقـات ال��م�ـة ل��وجها للع�ل،

،إال أن ال�وجة ����ها أن ت���ـل لألس�ة ،مع العل� انه في األصل ال�وج ه� ال�� ی���ل نفقات ال���ل �املة 
  )52—51،ص ص2010(دودو،ال�فقات اإلضاف�ة م� �اب ال���ع م�ها.

  :ال�ل��ة اآلثار 2.2

 :اث� ع�ل ال��أة على األس�ة 1.2.2

 خلف�ـــهما ،األمـــ� الـــ�� ی��لـــ� م�هـــا تـــ�ب��عـــادة مـــا ت�ـــ�ج ال�ـــ�أة للع�ـــل تار�ـــة أوالدهـــا ،وشـــ�ونها ال���ل�ـــة  
.ل�� ال��ــ�ة ال�ــل��ة ت��فــي ئهــا وذلــ� أن الع�ــل �أخــ� جــل وق�هــاوق�ــا ل�ل��ــة حاج�ــات أب�افهي ال ت�ــ� ا،ورائهــ

علـى  ت�ر��ا إذ أن ال��أة العاملة ت����ع م�ح أب�ائها ف�صة االع��اد على الـ�ات واالسـ�قالل ل��ـ���ا قـادر��
�م فقـ� �قـ�ر مـا ���ـاج إلـى مع العل� أن ال�فل ال ���اج إلـى األكـل وال��افـة وال�ـ.ت��ل ال���ول�ة في غ�ابها

   .ال��ان وعا�فة األم�مة ال��اشة فهي  شيء ال ی�اع أو ����� ألنه ف��ة م� هللا م��ها �ال���ص لل��أة 

  :اث� ع�ل ال��أة على نف�ها 2.2.2
اإلرهاق ال��د� إلى ال�غ� فإنها ت�اب ��د ال���ول�ة ال�لقاة على عاتقها،أن ال��أة العاملة و���� ����ة وتع

��مــا ،فــال تقــ�ر علــى ،ك�ا أن تفان�هــا فــي الع�ــل یــ�جح ال�فــة علــى األوالد والــ�وج خ��صــا وم��لهــا عال�ف�ــي
  .األداء ال���

  :�ل ال��أة على ال�وجاث� ع 3.2.2

إن ارت�ــا� األثــ��� األول�ــ�� بهــ�ا األثــ� یــ�ث� علــى نف�ــ�ة الــ�وج مــا ی��لــ� ع�ــه إرهــاق نف�ــي للــ�وج م�ــا ی�عــ� 
ل��م�ــة ال�وت���ــة م�ـا ی�خلــه فــي دوامــة  م�ــ��� والقلـ� وت�ــ�ش ح�ــاته� األســ��ة وال�ــي تعــ�د ال�لـل فــي ال��ــاة ا
  .�ال�ل� على األب�اء
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  :ال�الق 4.2.2

،أم �� ،وعـ�م االل�ـ�ام ب�عـال�� الــ�ی�ه�ـاك ع�امـل داخل�ـة م�ـل ال��ـام ال��ـ��� والقلـ� الـ�� �ع��ـه احـ� الـ�وج
،وت�خل ��ف ثال� ب��ه�ـا ��ـا إن ن�ـ�ة ال�ـالق أك��مـا األن��ة ال���لفةار�ة ال��أة في الع�امل ال�ارج�ة م�

وعــ�م ل��افــ� ال��ــ��� ال�عل��ــي لل�وج��،،وفــي حالــة عــ�م ا�ــ�وج�� ال�ــ�د وهــ� فــي مق��ــل الع����ــ�ن بــ�� ال�
 ص،2010خ.(دودو،تق�ــــل ف�ــــ�ة عــــ�م ع�ــــل الــــ�وج ،وع��مــــا ال��ــــاكل ال�ال�ــــة وأزمــــة ال��الــــة وال�ــــ�� ...الــــ

  )54-53ص

  :أه� ن���ات ال�ف��ة لع�ل ال��أة.3

  :����ة ال���ل�ج�ةال 1.3

وف��تها ،األول ل���فة الف�د في ال����ع تع�ي ال��ائ� ال���ل�ج�ة ال�ي ی���ع بها الف�د أه��ة وهي ال���د
م� ال�هام األخ�� فهي ،أما ت ال��ل وال�الدة ورعا�ة األ�فالال�ئ���ة هي أن و��فة ال��أة تق��� على ع�ل�ا

ح�ـــ� ال��ـــ���  أ�،ك�ـــا أن تق�ـــ�� الع�ـــل بـــ�� ال�جـــل وال�ـــ�أة ر�ـــ� علـــى ال�ع�ـــار  ال���لـــ�جي ن�ـــ�� ال�جل
،على اع��ار أن ال��أة ت���� ب���ة ضع�فة م�ا ���� عل�ها ال���ث �ال���ل والق�ام �أع�ائـه ال���ي ل�ال م�ه�ا

،وهـ�ا القـ�ل ی��ـ� �ـ�ع أن�ث�هـا فـي الغال�للع�ـل قـ� �وأنها خلق� لل��ل ولل�الدة،وه�اك م� ی�� �ـان خ�وجهـا 
أثــار ســل��ة علــى لها، ال����ــة علــى أن ال�ــ�أة خلقــ� ل�ــ�اول مه��هــا داخــل أســ�تها ،وخ�وجهــا ف�ــه ضــ�ر ���ــ�

  )30،ص2010.(دودو،أس�تها

  :ن���ة ال��اواة ب�� ال����� 2.3

فهـي ت��ـ� فـي أصـل ال�فــاوت  تـ�� هـ�ه ال����ـة أن سـ���ة الـ���ر ت��ـ�ر فـي �ـاه�ة ال�ق�ـ�� ال���ـي للع�ـل
،فاشــ�غال ال�جــل �ال�ــ�� وال�ــ�أة �ــالق�ف أد� إلــى ســ���ة ال�جــل علــى زمــام األمــ�ر ن�ــ�ا ل�ــا أســ��ه ال���ي

�عــ� ال��ــ�ث ب "ال�عقــ� ال����لــ�جي لع�ل�ــة ال�ــ�� و��ــا�ة األع�ــال ال�ــي تقــ�م بهــا ال�ــ�أة ".�اإلضــافة إلــى 
ان�القـا مـ� نقـ�ها ل����ـة ال����ـة .ق�� ���ـل األ�فـال ورعـای�ه�نه� �اس�ق�ار ال��اء ن���ا في م�ان واح� �� 

��ـــي ع��ــ� م��ـــ�� فــي هـــ�ا ذات ال�ــا�ع ال��ـــ�ر� ال�ــي ت�فـــي ال�ق�ــ�� ال�ل���ل�ج�ــة وال����ــة االج��اع�ـــة،ا
�عـ� ،وق� لق�ـ� هـ�ه ال����ـة رواجـا ���ـ�ا فـي الغـ�ب م��لـة �ورها ع�� م�احل ال��ـ�ر اإلن�ـانيوت��� جال�����،
،وهـي ح��ـات ذات �ـا�ع اج��ـاعي س�اسـي ح��ة ت�ق�ـة ال��أة ،��ة ال��ـ��ة،ال�م�ل ح��ة ت���� ال��أة ح��ات 
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ألنهــا ت�اجــه ت��ــ� ال��ــاواة بــ�� ال�جــل وال��أة،و شــامل ل�ضــع�ة ال�ــ�أة فــي ال����ع،ف�ــ�� ت�الــ� ب�غ��ــ� عــام و 
ل� اســ�ع�ال م�انــع ال��ــل ال��ــاة االج��اع�ــة �ال�جــل و�اســ��اع�ها ال��ــ�ل علــى م�اردهــا االق��ــاد�ة و�ــ�

  )47-46،ص ص2013(ال�ادق،وم�ار�ة ال�وج في رعا�ة األب�اء واألع�ال ال���ل�ة.

مـــا ���ـــه الـــ����ر "م�ــــ�فى ان�قـــ�ت هـــ�ه ال����ـــة مـــ� ق�ـــل ال����عـــات الغ���ــــة والع���ـــة اإلســـالم�ة وم�هـــا 
ال�ــ�أة ال��ائ��ــة لــ� ت�ــ�  فــي ق�لــه "ف��ــا ��ــ� ال�ــ�أة ه�ــاك ف�ــ�ة ��ــ� ال�قــ�ف ضــ�ها ��ــ�ة ،الن" ب�ت�فــ�ش

.كل هـ�ه ال�المـح ادخلهـا ال��ـار �ضـ�ع لل�ـ�� فـي یـ� ال�جـل �ـال رح�ـة،أو م�جل ال�ادمـة للعائلـةش��هة الم ال
ه�ا ال��ار ال�� عاش ازدهـار مل���ـا فـي ،���ف الق�ن ال�اسع ع�� في الغ�باألن��� �أدب�اته إب��اءا م� م

  "1912-1914نها�ة ال��ب ال��ن�ة 

خالل ه�ا ال��ح ی���� أن ه�اك اخ�الفا ���ـ� فـي الـ�ؤ� حـ�ل ال�ـ�أة وو��ف�هـا داخـل ال����ـع ی�جـع إلـى  م�
  )47،ص2013ال����عات.(ال�ادق،���عة 

  :ال����ة ال���ف�ة 3.3

تـــ�� هـــ�ه ال����ـــة أن األفـــ�اد فـــي ال����ـــع ال�احـــ� یـــ�دون و�ـــائف م��لفـــة ، وذلـــ� ل��مـــة ال��ـــل�ة العامـــة 
  ت��ت ال���ف�ة ع�ة أوجه م��ای�ة ن��� م�ها ما یلي:لل����ع ولق� ا

 :ال���ف�ة ل��لقة -أ

"ال�� یــ�� أن �ــل م�س�ــة ، تقــ�م ب���فــة ضــ�ور�ة إزاء ال����ــع وال ��ــ���ع أ� ع�ــ� و���لهــا "مال���ف�ــ�ي
الق�ــام ب���فــة أخــ�� غ�ــ� و��ف�ــه .ك�ــا ال �عــ�ض أ� احــ� دور األم فــي م�ــال ت���ــة أ�فالهــا ،وال�ــه� علــى 

وال��ـان لـ��  األمـ�تل��ة حاجاته� ال��م�ة وه��ا ت�قى األم ال�ح��ة ال���ولة علـى االع��ـاء �أ�فالهـا وم�ـ�ر 
  .لها و��فة م�لقة ت�اه ه�ا األخ��ال�غ�� و 

 :ال���ف�ة ال����ة -ب

�ا فقـ� ���ـ� أن یـ�د� و��فـة ی�� "رو��ت م��ت�ن"انه : ال ی��غي لل�اح� أن �ف��ض أن ع���ا أو ب�ـاء واحـ
االج��اع�ـة ال��یلـة إن�ـا بل ی��غي على العل�اء االج��اع��� أن �ق�ل�ا ال�ق�قة ال�ي ت�ه� إلـى ال��ـاءات مع��ة،
و�ـ�ل� لع��ـ� ذاتـه قـ� یـ�د� و�ـائف م�ع�دة،،ك�ا �قـ� أ��ـا �ـان ا� و�ائف ض�ور�ة الس���ا ال��اعاتت�د
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م وعل�ـــه فـــان ال�ـــ�أة العاملـــة ���ـــ� أن تقـــ�  .ال���ف�ـــة ذاتهـــا ���ـــ� أن تـــ�د� مـــ� خـــالل ع�اصـــ� ع�یـــ�ة ب�یلـــة
وهــي اإلشــ�اف علــى رعا�ــة األب�ــاء وتــ�ب��  االســ�ة ،فهي إذن تع�ــل خــارج ال��ــ�ل وداخــل األ،ب��ــائف م�عــ�دة

الج��اع�ـــة أو األع�ـــاء شـــ�ون ال���ل.ك�ـــا ���ـــ� أن ت�ـــ�ن ت���ـــة األب�ـــاء و��فـــة م���عـــة مـــ� ال��س�ـــات ا
  )46-45،ص ص2013.(ال�ادق،ال���لف��

  ال��ائ�ة ال���ف�ة :–ج

الع�ل ب�� ال���ـ�� ���ـ� ��ـ��  �ع��� �ارس�ن� م� م��ع�ي ه�ا االت�اه ال�� حاول أن �ف�� أه��ة تق���
ال�جل �الع�ل وال��اج وم�ارسة �افـة األن�ـ�ة االق��ـاد�ة واالج��اع�ـة وال��اسـ�ة فـي ال����ـع ،ب���ـا �ق��ـ� 

ك�ا الح� اثـ� ال����ـة �ل،دور ال��أة على ال���فة العائل�ة ل��ق�� ق�ر م� ال��ازن داخل ال��� االج��اعي �
كي ، ف��رها م� األع�اء ة ال�ي وج�ت نف�ها تع�� في خ�� ال����ع االس�هالال���ف�ة على ال��أة األم����

،خاصة تل� ال�ي ت���ي لل��قة العل�ا ال�ي وصـفها "فل����"فـي ن����ـه ال���ل�ة،وأشع�ها �ع�م اال����ان ال�ف�ي
  الف�اغ.

فهـ� زوجة ور�ة ب�ـ� ، فال����ر ال���في �ق�م على اف��اض أن دور ال��أة ی���� في إ�ار األس�ة �اع��ارها
  )46،ص2013.(ال�ادق،ی��� على وضعها ال��عي لل�جل

  :خالصة

وروتــ�� وعلــى م���هــا  ،اثــ� خــ�وج ال�ــ�أة للع�ــل علــى نف�ــ��ها وعلــى م��لهــا م�ــا جعلهــا فــي ضــغ� م�ــ���
الع�لي وال���لي ���� أد� ذل� إلى إرهاقها ونق� ف�عل��ها اإلن�اج�ة وأ��ـا اثـ� علـى نف�ـ�ة أب�ائهـا وزوجهـا 

  .وق� ساه� ���ء ���� في تع��� أب�ائها على االع��اد على ال�ف� اح��ام ح� ال��أة في الع�ل
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 ت�ه��:

س��ع�ض إلى اإل�ار ال��ه�ي  لل�راسة وذل� لإلجا�ة ع� إش�ال�ة مفادها ما م�� تأث��  لفي ه�ا الف�
  ال��ر�� على األداء ال���في لل��أة العاملة ؟

  : يوم� اجل اإلجا�ة ع� ه�ه اإلش�ال�ة صغ�ا ف�ض�ات �ال�ال

  .  لل��امج ال��ر���ة دور في ت���ة األداء ال���في - 
 . تفع�ل األداء ال���في إلىی�د� ن�� ال��ر��  - 

  .  ��اه� ت��ی� م�ة ال��ر�� في ت�ق�� أه�اف ال��س�ة  - 

�روسة وف� ش�و� وم���ات الع��ة ال� ح�� ق��ا ب���ر ح�ل ال�راسة ال���ان�ة وه�ا ما ����عي ض��
 ع��ة ال�ع��� ���س�ة ال�راسة وت��ی� في ه�ا الف�ل س���ل� ح�ل م�االت ال�راسة م� اجلال��ض�ع،

  ال�راسة وال��هج واه� ال�سائل ال���ع�لة م� اجل ج�ع ال��انات. 

  : . ال�راسة االس��الع�ة1

�عه واه� األدوات ال�اح� ق�� ال�أك� م� مالئ�ة ال��س�ة مع م�ض تع��� م� أه� ال��احل ال�ي �ق�م بها 
نات ال�ي ت�ت�� ���غ��ات وله�ا ق��ا ب��ارة اس��الع�ه على م���� م�س�ة م� اجل ج�ع ال��اال��اس�ة ل���ه،

  .ال�راسة

  :م�االت ال�راسة. 2

وذل�  ل��ع ق�ر �اف  ف�ف��   الى 2019س�����ت��رنا أن ال��ال ال�م�ي ام�� م�  ف��ة  ال��ال ال�ماني:
  م� ال�عل�مات. 

أت�ــ�ر أن ال�راســة ســ���ن هــي  ال��س�ــة ال�ه��ــة لله��ســة ال��ف�ــة ب���ــة  وذلــ� الن هــ�ا  ال��ــال ال��ــاني:
 الف�اء أك�� اس�ق�ا�ا لل��اء.
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  تعریف المؤسسة : 

انـ� لل�ه��ـة األوراس وال�ـي � م�س�ة ع��م�ة اق��اد�ة أن�أت �عـ� إعـادة ه��لـة ال�ـ��ة ال�راع�ـة الغاب�ـة وهي
ن�ــعى إلــى ســ�ة فــي ال���ان، 50ل��ــ�ة مـا �فــ�ق إال أن لهــا مــ� ا 2010عام تعـ�ف ب " صــفا أوراس " ســا�قا،

   ال���ر ال��س�ة.تق��� خ�مات وف� م��ل�ات ال��ق و��ا ی��اشى مع الع��نة و�ل� ال���ن 

  :ال��ال ال���� 

عاملة س���ن في إلدارة وق�� ال����ف وذل� أن�ا ت��رنا أن الح�� اس�ه�ف ����ا العامالت ��ل م�  ق�� ا 
  .االدراة وال����ف

  :. أدوات ج�ع ال��انات3

ت���� ال�الح�ة �أنها أداة م� األدوات الهامة ل��ع ال�عل�مات وال��انات الالزمة وه�ا م� خالل  ال�الح�ة:
مالح�ة ��ف�ة األداء ع�� العامالت  وق� اس�ع�ل� ال�الح�ة ق�ل ح�وث جائ�ة ال��رونا ألنها أول ما �ق�م 

� مالئ�ة ال��س�ة ل�راس��ا �ه ال�اح� في ال���ان وان�القا م� ال��جة االس��الع�ة ح�� ت��د ل�ی�ا م�
   .ال�ه��ة لله��سة ال��ف�ة األوراس ب�ال�ة  ت��ةال��س�ة  وهي

ال��س�ة و ن�ع الع��ة ال�ي ت��اب� مع م�ض�ع�ا وأث�اء  وم� خالل ال�الح�ة ال�ي ق��ا بها ح�دنا  ب��ة
ز�ارت�ا ت�جه�ا إلى ق�� ال��ارد ال����ة وال����� وق��ا �ال��اصل مع العامالت م�ا ساع�نا على ال�ع�ف على 

  ال��ر�� ال�اص �ال��س�ة وح�ل أه� األه�اف ال�اصة بها.

  ال�قابلة:

   .�ال���ر  ��قابلة ق�ل جائ�ة ال��رونا تع��� م� خ��ة م� خ��ات ج�ع ال��انات ق��ا 

ب���ر ح�� ق��ا مقابلة ح�ة مع ال��ی� و��ح�ا أس�لة ح�ل ال��ر�� ال�� �ق�م �ه ع�اله أ��ا وق��ا ��قابلة  
  م�ی� ال����� وال��ارد ال����ة  و��ح أس�لة ت��ر�ة.

  هل تق�م م�س���� ب��ر�� العامل�� ؟ - 



  �ام�                                                             اإلج�اءات ال��ه��ة لل�راسةالف�ل ال
 

59 
 

  هل ال��ر�� ��ق� أه�اف ال��س�ة ؟ - 
  ل ی��� ال��ر�� م� أداء ع�ال� ؟ه - 

  : يح��  ت��رنا أن�ا اإلجا�ات �ال�ال

أجاب ال��ی� �ان ال��س�ة تق�م ب��ر�� العامل�� وف� أس� وأسال�� ج�ی�ة ت��� ت�ق�� أه�اف ال��س�ة 
  وال��اف�ة على وسائل الع�ل وت���� الق�رات وال�هارات ل�� العامل��.

  :يأس�لة ت��ر�ة واإلجا�ة ع�ها .كان� �ال�الوق��ا ��قابلة �ع� العامالت و��ح 

  هل �ف��ك ال��ر�� في ع�ل� ؟ - 
  هل م�ة ال��ر�� أث�ت على أدائ� ؟ - 
  ماذا اس�ف�ت م� ال��ر�� م� ال�اح�ة ال�ه��ة وال����ة ؟ - 

  : يو�ان� إجاب�ه� �ال�ال

ال��ر�� غ�� األداء ن�� األح�� م� ح�� اك��اب ال�هارات وز�ادة اإلن�اج�ة وت�ق�ة وم�ح ال��افآت  أن - 
  و�ح�اء روح ال��اف�ة.  

وه�ه األداة لها أه��ة  في ج�ع ال��انات م� ح�� ساع�ت�ا في ����ا وساع�ت�ا في تع�یل وح�ف و�ضافة  - 
  وت���� وت���� أس�لة االس���ان.

  :االس���ان

� األدوات ال�����مة في ج�ع ال��انات ال���ان�ة األول�ة لل�راسة ���� ی�� ت��ی� مالئ�ة م�ض�ع م� أشه
ال��� مع ال���ان ل��ق�� أه�اف ال��ج�ة م� ال��� و ��اع� االس���ان ال���ل على ب�انات ال���. 

  : يوح�� ق�� االس���ان ال�اص ب�ا  إلى أر�ع م�اور وهي �ال�ال

  .�انات ال����ة ال�اصة �ال����ثاتو���ل  ال� ال���ر األول

لل��امج ال��ر���ة دور في ت���ة األداء ال���في لل��أة �ان ���ل أس�لة  ح�ل الف�ض�ة األولى  ال���ر ال�اني
 العاملة .
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لل��أة  ی�د� ن�� ال��ر�� إلى تفع�ل األداء ال���فيس�لة ح�ل الف�ض�ة ال�ان�ة ���ل أ ال���ر ال�ال�
  ة.العامل

  ��اه� ت��ی� م�ة ال��ر�� في ت�ق�� أه�اف ال��س�ة. ���ل أس�لة الف�ض�ة ال�ال�ة  ال���ر ال�ا�ع

  .مع ال��اف�ة على س��ة ال����ث�� فاالس���ان ه� أداة ل��ف�� ال�عل�مات ال��ت��ة �ال���

  :ت��ی� ع��ة ال�راسة. 4

ن��ا ل���عـة ال��ضـ�ع وأه���ـه أج��ـ� ال�راسـة  االسـ��الع�ة علـى ع��ـة العـامالت ���س�ـة وهـي  ال��س�ـة 
ون�ـــ�ا ل�ائ�ـــة ال��رونـــا لـــ� ن�ـــ��ع ت��یـــ� العـــ�د اإلج�ـــالي ل����ـــع ة لله��ســـة ال��ف�ـــة األوراس ت��ـــة ال�ه��ـــ

  ال���. 

  .ف�دةم 37قة ق���ة ح�� �ان ق�امهاح�� ت��رنا أن�ا أخ�نا ع��ة  ����

لع�د ال�لي للعامالت م���ع ال��� العامالت �ال��س�ة ال�ه��ة لله��سة ال��ف�ة لألوراس ح�� ق��ا ب���ر ل
  . عاملة 75ه� 

  :راسةم�هج ال�. 5

  : ال��هج ال�صفي

ال��هج  ي�ع�ف �أنه"ج�ع أوصاف ومعل�مات دق�قة ع� ال�اه�ة ال��روسة ��ا ت�ج� فعال في ال�اقع، وال ���ف
ال�صفي ع�� ���� م� العل�اء على ال�صف فق� بل ی�ع� إلى ت��ی� العالقة ومق�اره أو م�اولة اك��اف 

ا وارت�ا�ها مع ��اه� األس�اب ال�ام�ة وراء ال�اه�ة،و�ع�� ع�ها ��ف�ا و���ا و��ضح خ�ائ�ه
  ) 216،ص2017،أخ��.(ع���ر

أث�� ال�ـ�ر�� علـى األداء الـ���في للعـامالت فـي وم� خالل ه�ه ال�راسـة ت�صـل�ا إلـى  ت�ـ�ر حـ�ل وصـف تـ
وراس وق�اسها ���ا م� خـالل ال��انـات ال�ـي تـ� ج�عهـا مـ� �س�ة ال�ه��ة لله��سة ال��ف�ة األم�س�ة هي  ال�

  خالل أداة ال��� �غ�ة تف��� العالقات اإلرت�ا��ة ب�� م�غ��ات ال���.
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ل�راسة م� خالل ت���ل ال��غ��ات الغ�� ���ة إلى وال�راسة وال��ل�ل ال��انات ال���صل إل�ها في ه�ه ا
م�غ��ات ���ة قابلة للق�اس وم� اجل م�اولة اإلجا�ة ع� ت�اؤالت ال�راسة ع� ه�ا ال��ض�ع وت��ان أه� 

  ال��ائج ال���صل إل�ها .

  

  :أه� ال��ائج

ال�ع� فالب� م�  م� خالل ما س�� ذ��ه في اإل�ار ال���� وج�نا أن األداء وال��ر�� م�ت��ان ب�ع�ه�ا
ره م�رد وضع ال��ر�� في أ� م�س�ة ل��ق�� العائ� وت�ق�� أه�افها و��ا االه��ام �ال��رد ال���� �اع��ا

���� وج� ال��� ع� أن�ع ال��ق واألسال�� ل��ق�� أداء فعال �غ�ض ت����ه ال��اف� في ال�ق� ال�الي،
ي ب�� الع�ال �غ�ض اس��ار ال��س�ة .الن األداء وت����ه م� اجل ت�ق�� ال�الؤم وال�ف�ي ال���في  وال�ف�

ه� م� أه� أساس�ات الع�ل فالب� م� م�اق��ه وق�اسه واس���اج أسال�� ل�����ه الن ال��ح في أ� م�س�ة 
   .�ع��� على أداء م�ردها ال���� 

في ض�ء  ف�ض�اتت�صل�ا م� خالل ال�راسة ال�اه�ة و��قارنة مع ال�راسات ال�ا�قة م�ا أل�م�ا م�اق�ة ال
  إذ الب� م� ذ�� الف�ض�ات  ال�اصة ب����ا ح�� تل��� ف��ا یلي :ال��ائج ال�ا�قة.

 . املةلل��امج ال��ر���ة دور في  ت���ة األداء ال���في لل��أة الع - 
 .ل األداء ال���في لل��أة العاملةی�د� ن�� ال��ر�� إلى تفع� - 
 .ال��ر�� في ت�ق�� أه�اف ال��س�ة ��اه� ت��ی� م�ة - 

وال�ي ت�عل� في ب�ور ال��امج ال��ر���ة في ت���ة األداء ال���في لل��أة العاملة وم� خاللها  الف�ض�ة األولى
ح�� �ان� )2009،ء ح�� ب��� دراسة ( م�اه�� ال�اه�ت�صل�ا إلى وج�د عالقة تأث�� ب�� ال��ر�� واألدا

م� ف��ة ت�ر���ة به�ف ت���� ال��ر�ات ن�ائ�ها أن ال��ر�� عامل فعال في ت�ش�� الق�� العاملة إذ الب� 
  ال�ا�قة أو ال�ال�ة وه� ما ی��اف� مع ف�ض���ا ومفادها أن لل��امج ال��ر���ة دور في ت���ة األداء ال���في.

وال�ي مفادها ن�� ال��ر�� ی�د� إلى تفع�ل األداء ال���في لل��أة العاملة وم� خاللها ت�صل�ا  الف�ض�ة ال�ان�ة
��ج�دة ب�� األداء ال���في إلدارة ال��ارد ال����ة وال��اخ ال�����ي في اإلدارة ال��اض�ة ح�� إلى العالقة ال

ب��� ال��ائج ال�راسة أن ت�جهات أف�اد ع��ة ال��� ت�جهات ا��اب�ة ن�� أداء )2011ب��� (درواز� ����،



  �ام�                                                             اإلج�اءات ال��ه��ة لل�راسةالف�ل ال
 

62 
 

�ال��عة ال��اس�ة وق�رته� على ال��ارد و���� ال��ائج ال�ق�رة العال�ة للعامل�� على ان�از أع�اله� ب�قة و 
ت���ح األخ�اء الع�ل و��له� ال�ه� ال�افي الن�از األع�ال ���رة ص���ة وال��امه� �الق�ان�� واألن��ة 

  .ال��ر�� في ت�ق�� أه�اف ال��س�ة وه� ما ی��اف� مع ف�ض���ا ��اه� ت��ی� م�ة

�س�ة وم� خاللها ت�صل�ا إلى دور ت�ر�� ��اه� ت��ی� م�ة ال��ر�� في ت�ق�� أه�اف ال� الف�ض�ة ال�ال�ة
) ح�� �ان� ال��ائج  ت�ل�� �ان 2018،(ج��ي ع�� ال����وت�ف�� ال��ارد ال����ة ح�� ب��� دراسة 

ال��س�ة تق�م على خ�ة س���ة م� اجل ت�ر�� ال��ارد ال����ة وت��� وفقا ل��امج ص��ة وه� ما ی��اف� 
  .األداء ال���في ل��ر�� إلى تفع�لمع ف�ض���ا ی�د� ن�� ا

   :ن���ة عامة

وم�ه ن���ل� ج�لة م� ال��ائج ن���ة عامة وأساس�ة مفادها أن ال��ر�� وس�لة ل����ة الق�رات وال�هارات 
وتفع�لها وتغ��� ال�ل�ك  �غ�ض ز�ادة األداء ال���في وت�ق�� أه�اف ال��س�ة ،إذ تع��� ال��س�ة على 

،إذ ت�ت�� ع�ل�ة ال��ر�� على ت���ة األر�اح وال��اف�ة على ال�سائل� ال��ر�� م� اجل ز�ادة األداء وت�ق�
،���� �ع�� األداء ال���في للعامل ��ائج ال��ل��ة وف� ب�امج م�روسةالعامل�� وت����ه �غ�ض ت�ق�� ال

على ال�ه� ال���ول م�ه في ال��س�ة ال�ه��ة لله��سة ال��ف�ة لألوراس ��ا �ع�� على األداء ال�لي لل��س�ة 
ت�قق� " لل��ر�� اث� في رفع األداء ال���في لل��أة العاملة ك�ل �اع��اره م�ردا.وعل�ه فان الف�ض�ة القائلة "

ك�ن أن ال��ر�� یلع� دورا في ال��اف�ة على اس���ار ال��س�ة ورفع األداء ال���في و�ال�الي فه� مه� في 
ألدوات ، وه�ا راجع إلى ن�ع ال��ر�� ال�ق�م إت�ام األع�ال داخل ال��س�ة �أقل ال��ال�ف وال��اف�ة على ا

  للعامل�� ع� م�س�ات ال��ر�� و��ام�ها.  
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  ال��ص�ات:

ب�اءا  على ما ت� م�اق��ه الف�ض�ات في ض�ء ن�ائج  ال�راسات ال�ا�قة. م�ا جعل�ا ن��ح ت��رات جاءت 
  على ش�ل  ت�ص�ات ت��ر�ة ال�الي :

  ال�راسة ون�ع ال��ر�� لالس�فادة م� الق�رات.ال����ع في ت���ف الع�ال ح�� م�ال  - 
  ق��ل ال��س�ة أراء ع�الها وت���فها ��ا ��ق� األه�اف ل�ل� ن�ع م� ال��اف� االج��اعي وال���في. - 
  ال��اه�ة في خل� الع�ل ال��اعي �ق�� ت���� األداء. - 
 ��� األداء ال���في.ع�اء أه��ة لل��ر�� ووسائله والع�ل على ت�ر�� الع�ال ��فة م����ة م� اجل ت�إ  - 
 االه��ام ب�ل��ة حاجات ال��ارد ال����ة. - 
 االه��ام ��ل ال�أث��ات ال�ارج�ة وال�اخل�ة ال��ث�ة على األداء. - 
االع��اد على ن�ائج ال��س�ات ال�اضع ع�الها لل��ر�� وم�اولة االس�فادة ب�غ��� أو ح�ف �ع�  - 

  ال��ال�ف وز�ادة األر�اح م� ال��رد ال����. ال��ر��ات أو ال����ف م�ها ووضع م��ان�ة ت��� تقل�ل
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  :خات�ة عامة

تقاس ال��س�ات ال��م م� خالل م�ردها ال���� وت�ق�� ال��اف� ب�� األداء واأله�اف ،���� ف�ض األداء 
م� خالل ووسائل ت���� األداء للعامل��  وأسال�� ع ال���ر ال�الي اس��ا�ة وت��فا مع ال�غ��ات وال���رات م

  ح�� �ع��� األداء م� أه� أساس�ات ت��ر ال��س�ة واس���ارها.  ت����ه

ت م��ف�ها واس���ام �ل ال�سائل م� اجل ت���� ل�اجة إلى ت���ف ال��س�ة مع حاجاح�� ازدادت ا
ال�ل�ك والق�رات وه� ما �ق���ه ال��ر�� م� ح�� أه�افه  ب����� أداء ال��لقي لل��ر�� وت�و��ه �ال�هارات 

اله، وه� اك��اب معارف ومهارات ج�ی�ة م� اجل ان�از ما م� اجل ال��ادة اإلن�اج�ة وت�ق�� الالزمة إلع�
ال��دة وال��اف�ة على وسائل الع�ل وال����� ال����ل�جي ال����� وال���ف معه وته��ة الع�ال ��ا ی�اس�ه� 

  في الع�ل ال�الي أو ال���ق�لي.   

��ة ل�� ال��س�ة ���� ���� اك��ابها ل��رد ���� وه� أساس وم� خالل ما ت� ذ��ه فال��ر�� له أه��ة ��
ال��س�ة . على اخ�الف أن العامل ام�أة أو رجل، ل�� اله�ف ه� واح� وه� ت�اوز ال�ع��ات م� اجل 
إث�ات ال��غة ال���ف�ة ال���لفة م� أداء ألخ�. وال�ع�ف على ال��ر�� ال�� ��اع� الف�د على اك��اف ذاته 

ت سا�قة ن�� األح�� وه� ما ��ق� ال�فاعل ال���في واالج��اعي م�ا ��ل� م�اخا و��ف�ا أو ت���� مهارا
  ��اع� على فه� وتفاه� العامل مع م���ه ال�ارجي أو ال�اخلي.

ف��ل ه�ه ال��اض�ع ت��اج ل�راسات وت�ل�ل ل�ل� الب� م� االه��ام �اإلل�ام ����ع ج�ان� ال��ض�ع ب�ع�� 
  ي لل��� .ان�القا م� ال�اقع العل�
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م). "دور ال�ل�ك ال�����ي في أداء م���ات األع�ال 2015-ه1436أب� س�، ع�� ال�� علي إب�اه�� بلل اح�� إب�اه��. (

دراسة على ع��ة م� ال���ك ال��ار�ة في وال�ة ال����م"، رسالة د���راه غ�� م���رة. �ل�ة  ب��ة ال����ة ال�اخل�ة ���غ�� مع�ل

  جامعة ال��دان للعل�م وال����ل�ج�ا، ال��دان.. ال�راسات العل�ا،

م). " م�اه�ة ال����� على أساس األن��ة في ت���� أداء ال��س�ات االق��اد�ة ال��ائ��ة 2017- 2016ل��فة. ( ���ش،

، جامعة دمحم خ���، �����ة ال�الة:م��ع ص��ال"، رسالة د���راه م���رة. �ل�ة العل�م االق��اد�ة وال��ار�ة وعل�م الدراس

  ����ة..

كل�ة العل�م اإلن�ان�ة  رسالة د���راه غ�� م���رة. ). "ع�ل ال��أة وأث�ه على العالقة ال�وج�ة" ،2017- 2016رؤوف. (بلعاق�، 
  ال��ائ�.. ،2جامعة دمحم ل��� د�اغ�� س��ف واالج��اع�ة،

ل�هارات الق�اد�ة ودورها في األداء ودورها في األداء ال���في دراسة حالة م�س�ة ). "ا2009/2010. (اح�� فارس، ب�ع�امة
  ����ة..ق�  االج��اع�ة، جامعة م���ر�،كل�ة العل�م اإلن�ان�ة و  ."، رسالة ماج���� غ�� م���رة –ق�����ة –"س�نلغاز"لل��ز�ع 

دور ت�ر�� وت�ف�� ال��ارد ال����ة في تع��� األداء ال�����م لل��س�ة االق��اد�ة  ). " 2017/2018. (ع�� ال����، ج��ي
 كل�ة العل�م االق��اد�ة وال��ار�ة وعل�م ال�����، .غ�� م���رة  رسالة د���راه "، دراسة حالة م���عة م� ال��س�ات االق��اد�ة

  س��ف.. ،1س س��فجامعة ف�حات ع�ا

دراسة م��ان�ة �ال���� ال�امعي"اح�� ز�انة  �األداءعالقة م��ل�ات ال����� ال�����ي  ). "2015/2016. (فا��ة، دراع�
  وه�ان.. ،2جامعة دمحم ب� اح�� ،�ل�ة العل�م االج��اع�ة .غ�� م���رة ماج����رسالة "، "�غل��ان

"، على مع�الت ال����ة  دراسة م��ان�ة ��امعة ف�حات ع�اس س��ف ال��أة ع�ل  تأث��). " 2011-2010. (نع��ةو، دود
  س��ف.. جامعة ف�حات ع�اس، �ل�ة العل�م اإلن�ان�ة واالج��اع�ة،رسالة ماج���� غ�� م���رة. 
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س��فائ�ة �ة اإلدراسة م��ان�ة �ال��س األدوارال��ائ��ة خارج ال��� وص�اع  ال��أة . "ع�ل )2013/2014 (ع��ان . �ادق،ال
  ����ة..ن�ة واالج��اع�ة، جامعة دمحم خ���، رسالة ماج���� غ�� م���رة. �ل�ة العل�م اإلن�ا، ر"دراأب�قان وال�ة 

)  TINDLدراسة م��ان�ة ���س�ة ال���ج ( على األداء وأث�هفعال�ة ال��ر�� ال�ه�ي  ). "2008/2009.(م�اه���، �اهال
  ق�����ة..ان�ة واالج��اع�ة، جامعة م���ر�، غ�� م���رة. �ل�ة العل�م اإلن� د���راه رسالة ، "ال���لة

دور ن�ام ال��اف�في ت���� األداء لل��ارد ال����ة دراسة حالة ع��ة م� ال��س�ات م). "  2012. (دمحم ل���م�اك�ي، 
  ل�����، جامعة سع� دحل�، ال�ل��ة..غ�� م���رة. �ل�ة العل�م االق��اد�ة وعل�م ا د���راه  "، رسالةال��اع�ة ال��ائ��ة

في م�اف�ة م). " ال��امج ال��ر���ة وأث�ها على أداء م��في وزارة ال����ة وال�عل�� الفل�����ة  2011. (عفاف اح�� ال��ار ، 
  رسالة ماج���� م���رة. �ل�ة ال�راسات العل�ا وال��� العل�ي، جامعة ال�ل�ل، فل����.. ال�ل�ل:واقع و���حات"، 

س�ى دراسة حالة ال�  اإلدارةالعامل�� في  د�أداء األف�اعالقة ال��ر�� ). " م 2008ح���ان . (عائ�ة ع�� الع��� علي ع�ان،ن
  كل�ة العل�م اإلدار�ة وال�ال�ة، جامعة تع�، ال���.. رسالة ماج���� م���رة. ،"ر�ة ال����ةجامعة تع� ال��ه� 

 – ALGALلألل����مال��ارد ال����ة دراسة حالة ال���ة ال��ائ��ة  أداءال�قافة ال������ة على  تأث��). "2006. (سال� إل�اس،
رسالة ماج���� م���رة. �ل�ة العل�م االق��اد�ة وعل�م ال����� والعل�م ال��ار�ة، جامعة دمحم ب�ض�اف،  "،�ال���لة EARAوح�ة

  ال���لة..

العامالت ���ی�ة  األمهاتدراسة م��ان�ة ل�ع�  أ�فالهاعلى ت���ة  ال��أة ع�ل  ر). " آثا2003- 2002. (ال�اج مل��ه ی�سف،
  ، ال��ائ� ..جامعة ال��ائ�رسالة ماج���� غ�� م���رة. �ل�ة العل�م اإلن�ان�ة واالج��اع�ة،  "،"ال��اقة "

  ال��الت: 

م�لة ال�غ�� االج��اعي والعالقات  ." - دراسة ن���ة–م���. (ب�ون س�ة). "األداء ال���في للعامل�� في ال����ة  أرف��،
  .498-477): 06ب�ون م�ل� ( العامة:

اللغة الع���ة في ال�لقة ال�ان�ة م�  ي). "االح��اجات ال��ر���ة ال�ه��ة أث�اء ال��مة الالزمة ل�عل�2006دمحم إب�اه��. ( ال����،
  .59- 32): 4( ���7ة وال�ف��ة: ال�عل�� األساسي في م�اف�ة ال�رقاء". م�لة العل�م ال�� 

). "مق�مات اإلب�اع اإلدار� ودورها في رفع م���� األداء ال���في في ال����ات ال��اض�ة". م�لة 2014وه��ة. ( ق�ماش،
  .21-13): 08ب�ون م�ل� ( :م وتق��ات ال��ا� ال��ني ال��اضيعل��ة م���ة ت��ر ع� م��� عل� 

م�لة اإلدارة واالق��اد: مل�� ض�� الق�اع الف��قي �غ�اد". تق��� �فاءة أداء العا ). "دور ال��ر�� في2008ل��. ( ل��ف،
  .206-52 ):71ب�ون م�ل� (
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  ال��ت��ات:

و�دارة األداء في الق�اع ال���مي في ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة. ال��ت��  (ب�ون س�ة). ق�اس م��� ب� عا��. ،الق��اني
ال��ل�ة  ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة. ال�اني  ل�عاه� اإلدارة العامة وال����ة اإلدار�ة في دول ال�عاون ل�ول ال�ل�ج الع���ة.

  .117- 63ال�ع�د�ة. 

ت�� ال�ولي والع�ل الل�لي ال��أة ال��ائ��ة أن��ذجا.م�  ة). ال��أة العاملة ب�� ال��ا�ة القان�ن�2015مارس21-19(سهام.  م�ف�،
.29-5. جامعة دمحم خ��� ����ة. ال��ائ�. ال�ا�ع ��ابل�ال��ت��  .ال��أة وال�ل� األهلي
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  01الملحق رقم 

  ��ق�ا��ةالجمھوریة الجزائریة الد

  وزارة ال�عل�� العالي وال��� العل�ي 

  جامعة الع��ي ب� مه��� 

  ال��اقي أم

  واإلن�ان�ةكل�ة العل�م االج��اع�ة 

  ق�� العل�م االج��اع�ة 

  ت��� عل� االج��اع ع�ل وت���� 

  العاملة" لل��أة على األداء ال���في  وتأث��ه" ال��ر��  أكاد��ياس���ان ح�ل م�ض�ع ماس�� 

  األس�اذة إش�اف                                                                       لل�ال�ة :

  ق��فة ن�رة                           حاج ع��ى رح�ة                                 

  .�ع� أماالعاملة ، ت��ة  أخ�ي

عل��ة  أله�افوال�� یه�ف م� م���اه ت��ع ال��ال ال����قي ، وال�ص�ل  أی����ه�ا االس���ان ب��  أضع
  ال�ي ت���ها م�اس�ة . األج��ةوان�قاء  األس�لةل�ا ی�جى م��ي ق�اءة ه�ه  وع�ل�ة .

ال�اصة �� س��� ال�عامل معها ����ة م�لقة وت����م لغ�ض ال��� العل�ي فق�  اإلجا�اته�ه  أنولل����� 
  الغ�� .

  ش��ا على تعاون� .

  .في ال�انة ال��اس�ة ) Xال�جاء ق�اءة �ل ع�ارة �ع�ا�ة مع وضع عالمة (
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  ال��انات ال����ة . األولال���ر 

 :.......ال��

 جامعي         ثان��         م��س�         اب��ائي           :ال����� ال�عل��ي

 م�لقة         أرملة        م��وجة         ع��اء           :ال�الة االج��اع�ة

 :.........ق�م�ةاأل

  :......م��� الع�ل

 .ة العاملةلل��امج ال��ر���ة دور في ت���ة األداء ال���في لل��أال���ر ال�اني 

  ال  نع�  الع�ارة 
      ؟�مهاراتجعل� ت��ر��  ال��ر��هل  -1
       ؟جعل� ت��ع�� في ع�ل�ال��ر�� هل   -2
      ؟ن�� ال��� م� أدائ�ال��ر�� غ�� هل -3
       ؟�ال�قل���ة ل�� األسال��ال��ر�� غ�� هل -4
      ؟مع الع�ل �ساه� في ت��ف ال��ر��هل -5
       ؟��ه�لة ع�اللأل كساه� في ان�از ال��ر�� هل -6
       ؟��ائ� الع�ل �وضح لال��ر�� هل -7
       ؟ال���ة في ات�اذ الق�ارهل أع�اك -8
       ؟ال��ر�� ساه� في ن�� االب��ار ل��هل -9

       ؟ج�ی�ة وأسال�� أف�ار � ت������ال��ر�� جعلهل - 10
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  .ل األداء ال���في لل��أة العاملةی�د� ن�� ال��ر�� إلى تفع�ال���ر ال�ال� 

  ال  نع�  الع�ارة 
      ؟اآلخ���مع  �ح�� عالقاتال��ر�� هل -1
      ؟�ساه� في م�اعفة ع�لال��ر�� هل -2
       ؟�ال�ور ال���في ل زو في  ب� ال��ر�� ساه� هل -3
       ؟على ال��ق�ة �ال��ر�� ساه� في ح��لهل -4
       ؟ال��افآتعلى  �ساه� في ح��لال��ر�� هل -5
      ؟م��قة أف�ار� غ�� ل�ال��ر�� هل -6
       ؟ادوار ق�اد�ة ���ارست �ال��ر�� جعلهل -7
       ؟ال���الت والع�ائ�قام ��ل  ال��ر��هل -8
       ؟و��ف�ا إرضائ�ال��ر�� ساه� في هل -9

       ؟�ب�ف� � ت�ق�� ال��ر�� جعلهل - 10
  .ال��ر�� في ت�ق�� أه�اف ال��س�ة ��اه� ت��ی� م�ةال���ر ال�ا�ع 

  ال  نع�  الع�ارة
       ؟إن�اج�ال��ر�� ضاعف هل -1
       ؟والع�ائ� األر�احال��ر�� ضاعف م� هل -2
       ؟اإلن�اج�سائل ل�قل�ل ت�ال�ف تغ���� ال �ال��ر�� جعلهل -3
       ؟اآلالت ���ل ص��ح معتعامل� ال��ر�� ساه� في هل -4
       ؟مع ال��ادث ال�ارئة �ال��ر�� ساه� في ت��فهل -5
       ؟مع ��وف الع�ل تأقل��ال��ر�� ساه� في هل -6
       ؟�ب��ائج ع�ل � م�ؤوس إرضاءال��ر�� ساه� في هل  -7
       ؟ال�ه��ة األخ�اءم�  ل�ال��ر�� ساه� في تقل�هل -8
      ؟اآلخ���مع ت�فاعل��  �ال��ر�� جعلهل -9

       ؟جعل� ت��اف��� ل��ق�� أح�� ال��ائجال��ر�� هل - 10



 

 
 

  


