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كز على عنصر ادلوارد البشرية. مهمة إدارة إدارة ادلوارد البشرية ىي جزء من اإلدارة التنظيمية اليت تر 

ادلوارد البشرية واإلدارة السليمة العنصر البشري من أجل احلصول على عمل العمل مرضيا. يف ادلنظمة، واإلنسان 
ىو واحد من أىم العناصر يف أي مؤسسة. دون دور البشر على الرغم من العوامل ادلختلفة حاجة ذلا متاح، لن 

مة. ألن البشر ىم القيادة وحتديد مسار للمنظمة. ميكن أن تؤثر على أداء ادلوظف العديد من يتم تشغيل ادلنظ
األشياء، جيب على الشركة أن تسعى جاىدة لضمان أن العوامل ادلتصلة أداء ادلوظفني ميكن تلبيتها على أكمل 

ن أن تؤدي ادلوظفني للعمل بشكل وجو، واحدة من العوامل اليت تؤثر على بيئة العمل. بيئة العمل من الراحة ميك
أفضل حبيث إنتاجية العمل ال ميكن أن يتحقق على أكمل وجو. وهتدف ىذه الدراسة إىل حتديد كيفية خلق بيئة 
عمل اليت تعطى للموظفني لتحسني أداء ادلوظفني وحتديد كيفية أداء العاملني يف ف ت ف ل ن ماالنج بعد يوىل 

   .خلق بيئة عمل
حث يف ماالنغ ف ت ف ل ن باستخدام هنج نوعي. ىذا النوع من البحث ىو دراسة أجري ىذا الب

  .دراسة احلالة. أسلوب مجع البيانات من خالل ادلالحظة وادلقابالت والوثائق واألدب
نتائج حبثو ىو خلق بيئة عمل اليت تعطى للموظفني ف ت ف ل ن ماالنج لتحسني أداء ادلوظفني 

يئة جيدة العمل، وادلرافق الكافية والنظافة والسالمة دلوظفيها يف أي وقت قبل فوات ذلا اليت ىي من خالل توفري ب
أيضا. ىذه ىي طريقة واحدة للعمال لتشعر بالراحة وسهولة يف العمل على الرغم من دور يف وقتا طويال. منو 

كون على حد سواء اآلثار وتطور مؤسسة ال ميكن فصلها عن البيئة احمليطة. وبعبارة أخرى، ميكن للبيئة أن ي
اإلجيابية والسلبية على الشركة. بعد أن أتاحت خللق بيئة عمل مث أهنا سوف تزيد من حتسني أدائها وادلزيد من 
االىتمام إىل اجلودة يف العمل. ىناك اختالفات كبرية جدا بعد خلق بيئة عمل معينة، مثل تغيريات على جوىر 

 من العمل والعاطفة. لذل  ىذا ىو الدليل على أداء أفضل ومزيد من النفوذ حاجتهم للعمل، وكيفية زيادة الكثري
 .من أي وقت مضى

 


