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 ًفمنا يف اجناس ىذا انبحث ذيَشكز اهلل عش ًجم ان

كًا َخمذو بانشكز اجلشٌم إىل كم يٍ لذو ننا ٌذ ادلساعذة يف إمتاو ىذا                   

انذٌٍ مل   عثًاًَ عبذ انمادر انفاضم     انذكخٌر انبحث ادلخٌاضع ًخنص بانذكز 

ٌبخم عهٍا بعطائو انعهًً ًآرائو ًأفكاره  ًَصائحو  ًإرشاداحو  يٍ خالل يزاحم ىذا 

  ًكًا َشكز األساحذة احملكًني  كزة حخى صار حبثا ،انبحث ينذ أٌ كاٌ ف

ز ًخاصت كهٍت انرتبٍت انبذٍَت ًانزٌاضٍت أساحذحنا انكزاو جبايعت حمًذ خٍض ًال َنسى

، ًحنٍ َكٍ ذلى فائك انخمذٌز ًاالحرتاو ًَشكزىى جشٌم انشكز عهى يا لذيٌه 

 ننا طٌال فرتة انذراست .

ٍ لزٌب أً يٍ بعٍذ يف إجناس انعًم كًا ال ٌفٌحنا أٌ َشكز كم يٍ ساىى ي

 ادلخٌاضع.

 أخٍو ًاهلل يف عٌٌ انعبذ يا داو انعبذ يف عٌٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

 عرفػػػػافشػػػػػػػكر ك 
 
    

أحمد اهلل عز كجل على أف من علينا بإتماـ ىذا البحث ك أسػػألو مزيدا من      
 تعالى. اهلل ك التوفيق في نجاحات مقبلة  بإذفالنجاح 

     : دحية خالد ثم أتوجو بخالص الشكر ك العرفاف ك االمتناف لألستاذ المشرؼ
كمن  كه,فأعيذ استعاذكمك مصداقا لقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم "من   

سألكم باهلل فأعطوه ، كمن دعا لكم فأجيبوه , كمن صنع لكػم معركفا فكافئوه،  فإف 
فادعوا لو حتى تركف أنكم كافأتموه" الذم تفضل باإلشراؼ على  هما تكافئو لم تجدكا 

ىذا البحػػث ك لم يبخل علينا بتوجيهاتو ك أرائو القيمة  ك ألساتذتنا الكراـ الذين 
 نا الدراسي ك الجامعي . تتلمذنػا على أيديهم طيلة مشوار 

ذا البحث إلى كما ال يفوتنػا تقديم الشكر إلى كل من كانت لو يد عوف في إخػػػراج ى
 النػػور، سائلين المولى عز ك جل أف يجعل ذلك في ميزاف حسناتهم.

 كنشكر كل من ساعدنا من قريب أك من بعيد كلو بابتسامة.
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 إىل يٍ حيًم صذارة إىذائً ًطين انغايل اجلشائز

 عمٍهتإىل يٍ اشرتث راحيت ًسعادحً بخعبيا ًشمائيا إىل أغهى اسى َطمو نساًَ أيً 

 جهٌلإىل يٍ كاٌ يل مبثابت انشًعت انيت حترتق نخنري طزٌك دربً إىل َعى ادلثم ًَعى انمذًة أبً 

 نكًا ٌا أغهى يا أيهك يف احلٍاة ًانذٌا انكزميني

 إىل كم  إخٌحً ًأخٌاحً ، إىل  أعًايً ًعًاحً ًأبنائيى ، ًأخٌايل ًخاالحً ًأبنائيى.

 ًاد سٌف ، ًبسكزة ، حمزث، ل فرتة انذراست إىل أعش أصذلائً يٍإىل يٍ لضٍج يعيى أمجم أٌاو اجلايعت ًطٌا

 سٌاء يٍ لزٌب أً بعٍذ .... إىل كم يٍ عزفين جايعت

 إىل يٍ أمحم ذلى يف لهيب يشاعز احلب ًاخلري

 إىل كم يٍ ساعذًَ  يٍ لزٌب أً بعٍذ يف إجناس ىذا انبحث ادلخٌاضع 

 إىل كم يٍ مل جيذ امسو فغضب........

 الء أىذي مثزة عًهً ىذا.إىل كم ىؤ
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 مقدمة
لقد تباينت كجهات نظر الباحثُت يف رلاؿ اإلدارة ك ادلسؤكلُت يف ادلنضمات ضلو احلوافز ك درجة أعليتها ك         
ادلباشر ك الغَت ادلباشر يف دفع سلوؾ األفراد , ك عن احلوافز ادلبلئمة جلميع فئات العاملُت , كاألسس اليت تأثَتىا 

يتم ٔتوجبها كضع نظم احلوافز ك التخطيط ذلا ك كيفية التغلب على معوقات تنفيذ نظم احلوافز سواء كانت مادية 
 أك معنوية .

علية احلوافز بشكل عاـ )مادية أك غَت مادية ( يف ٖتقيق الرضا كلقد أظهرت رلموعة من الدراسات أ         
الوظيفي للعاملُت يف اجملتمعات كما أظهرت رلموعة أخرل من الدراسات أعلية احلوافز ادلادية ك االقتصادية يف 

 الرضا الوظيفي للعاملُت يف اجملتمعات النامية بصفة خاصة
العمل ك انعكاساهتا اإلغلابية على الرضا الوظيفي للعاملُت شلا ينعكس كيتضح جليا أعلية احلوافز يف رلاؿ         

 على إنتاجيتهم كانتمائهم دلنظمتهم
كمن ىنا جاءت إشكالية ْتثنا ادلتمثلة يف معرفة دكر التحفيز يف ٖتقيق الرضا الوظيفي لدل العاملُت يف        

 ادلؤسسات الرياضية كذلك للوصوؿ إىل نتائج حسنةادلؤسسات الرياضية  دلا يلعبو ىذا األخَت من دكر ىاـ يف 
انطبلقا من ىذه اإلشكالية جاءت أىداؼ ْتثنا اليت ترمي على إبراز دكر التحفيز يف ادلؤسسات الرياضية      

كالنتائج اجليدة كمدل تأثَت التحفيز على ىذه النتائج، كذلك بتنظيم اجملهودات اليت يبذذلا اإلدارم يف مهمتو 
تحسُت الظركؼ ل تمسك بو لبلوغ اذلدؼ ادلنشود، فاألفراد يف أمس احلاجة إىل السند ادلادم أك ادلعنومكدفعو لل

 ادلادية لئلداريُت يسمح ذلم بالًتكيز يف عملهم، إضافة إىل أف احلافز ادلعنوم يعطي االرتياح لدل ىؤالء اإلداريُت . 
ك اىم النظريات اليت  كانواعهاأعلية احلوافز  اىليف اكؿ فصل يف اجلانب النضرم سنتطرؽ على ما سبق  كبناءا     

،بالنسبة  مفهومو ك ابعاده ك قياسو،لرضا الوظيفي اما بالنسبة للفصل الثاين فقد اىتم با ،الفصلا ذتناكذلا ى
ككظائفها ك طرؽ قياس اداء ادلوارد البشرية )العاملُت ( .للفصل الثالث سنتطرؽ اىل ادارة ادلوارد البشرية مفهومها 



 الجانب التمهيدم
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 41الصفحة 

 
  

  : مشكلة الدراسة  .1
لقد أظهرت رلموعة من الدراسات أعلية احلوافز بشكل عاـ )مادية أك غَت مادية( يف ٖتقيق الرضا الوظيفي 
للعاملُت يف اجملتمعات كما أظهرت رلموعة أخرل من الدراسات أعلية احلوافز ادلادية كاالقتصادية يف الرضا 

 .النامية بصفة خاصةالوظيفي لدل العاملُت يف اجملتمعات 
يا أعلية احلوافز يف رلاؿ العمل كانعكاساهتم اإلغلابية على الرضا الوظيفي للعاملُت شلا ينعكس على كيتضح جل

 . إنتاجيتهم كانتمائهم  دلنظماهتم
كعلى ضوء خربة الباحث كمعايشتو للعاملُت  ؽلكن القوؿ بوجود عدد من ادلؤشرات اليت قد يستنتج منها كجود 

احلوافز ادلطبقة على العاملُت ، سواء كاف ما يتعلق باحلوافز ادلادية كاحلوافز بعض أكجو القصور يف نظم كأساليب 
 ادلعنوية بالنسبة لؤلفراد شلا ؽلكن أف ينعكس سلبا على الرضا الوظيفي

تزايد اىتماـ الباحثُت ك العلماء يف اآلكنة األخَتة على موضوع احلوافز باعتبارىا مصدر أساسي للحفاظ على 
كتعظيم أدائهم شلا يؤدم اىل صلاح ادلؤسسة يف العصر اجلديد اشتدت فيو ادلنافسة بُت ادلؤسسات  ادلوارد البشرية

دكليا كذلك نتيجة للتغَتات السريعة ك ادلعقدة يف شىت اجملاالت ك اليت تتطلب موارد بشرية ذات كفاءات ك معرفة 
من الدكر ادلهم الذم يلعبو التحفيز ادلادم ك ادلعنوم يف  انطبلقاك  االبتكارك مهارة عالية ك القدرة على اإلبداع ك 

ٖتقيق رضا العاملُت فإف ذلك يتطلب مداكمة البحث ك الدراسة من أجل التوصل اىل احلوافز ادلبلئمة ك متابعة 
 .ر فيهاديد احلوافز ك إعادة النظك النفسية ك التنظيمية اليت تستلـز ٖت االجتماعيةالتغَتات اليت ٖتدث يف اجلوانب 

 سبق ؽلكن بلورة اشكالية ْتثنا يف التساؤؿ الرئيسي التايل : كيف ضوء ما
 التساؤؿ العاـ : 

 ؟لعاملُت يف ادلؤسسات الرياضيةا لدل التحفيز يف ٖتقيق الرضا الوظيفيىو دكر  ما - 
  :التساؤالت الفرعية

  ؟ أنواع احلوافز ادلادية ادلقدمة للعاملُت يف ادلؤسسات الرياضية ماىي -
 ماىي أنواع احلوافز ادلعنوية ادلقدمة للعاملُت يف ادلؤسسات الرياضية ؟  -
 ما مدل رضا العاملُت على احلوافز ادلقدمة يف ادلؤسسات الرياضية  ؟  -
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 :فرضيات الدراسة.  1
 الفرضية العامة: .3. 1

 دكر ىاـ يف ٖتقيق الرضا الوظيفي لدل العاملُت يف ادلؤسسات الرياضية .للحوافز  -

 . الفرضيات الفرعية:1. 1
    . الرضا الوظيفي لدل العاملُت يف ادلؤسسات الرياضية  للحوافز ادلادية دكر يف ٖتقيق  -
  الرضا الوظيفي لدل العاملُت يف ادلؤسسات الرياضية. للحوافز ادلعنوية دكر يف ٖتقيق -
 .يف ادلؤسسة الرياضية ادلقدمة  وافزيف ادلؤسسات الرياضية على احل ناؾ رضا من طرؼ العاملُتى -

 أىمية البحث:ػ  3
سنحاكؿ يف ىذا اجلزء توضيح اعلية ىذا البحث من خبلؿ االعلية العمالية ك ادلتمثلة يف القاء الضوء حوؿ 

الرياضية ك األعلية العلمية من خبلؿ مساعلة يف تقدًن احلوافز ك دكرىا يف ٖتقيق الرضا الوظيفي يف ادلؤسسات 
 ادلعطيات يف رلاؿ األعماؿ .

 انواع التحفيز كعبلقتو بتحقيق الرضا الوظيفي يف االدارة الرياضية زلاكلة التعرؼ على دكر. 
  االدارة كتبقى أعلية البحث األكىل ىي تدعيم البحث العلمي يف اجلزائر خاصة يف ميادين

 .الرياضية

  :أىداؼ البحث ػ  4
اف االىداؼ ادلراد الوصوؿ اليها من خبلؿ دراسة التحفيز كالرضا الوظيفي كثَتة كمتنوعة فادلنظمة اليت تقـو 
بتحفيز عامليها تريد احلصوؿ على عوائد اال كىي الرضا الوظيفي , كبناءا على ىذا يتبُت اف اىداؼ ىذا 

 البحث ؽلكن حصرىا فيما يلي: 
  أنواع احلوافز ادلادية ادلقدمة للعاملُت يف ادلؤسسات الرياضية.الوقوؼ على 
 كأعليتو الوظيفي الرضا مفهـو ككذلك كطبيعتو التحفيز مفهـو على التعرؼ . 
 الوظيفي الرضا ٖتقيق يف التحفيز تأثَت مدل على التعرؼ. 
 التحفيز عملية تواجو اليت التحديات معرفة. 
  ادلعنوية ادلقدمة للعاملُت يف ادلؤسسات الرياضية  .الوقوؼ على أنواع احلوافز 
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 ؤسسات الرياضية على بيئة العمل الوظيفية .ادلمعرفة مدل رضا العامليُت ب 
  معرفة العبلقة بُت نظم احلوافز ادلطبقة على العاملُت يف ادلؤسسات الرياضية ك بُت الرضا الوظيفي
 .يف ادلؤسسات الرياضية لعامليُتل
 التغَتات كمواكبة التكيف يف الوظيفي كالرضا التحفيز يكتسيها اليت القصول األعلية إبراز 

 . يـو بعد يوما كتتغَت معقدة بيئة يف ٖتدث اليت كالتطورات

 الموضوع : اختيارػ أسباب  5
الساحة الرياضية على العمـو اإلدارة الرياضية  يفختيارنا ذلذا ادلوضوع مل يكن ٔتحض الصدفة بل جراء ما ػلدث ا

 الكامنة األسباب ىذه تلخيص كؽلكننا ادلعنوم ك ادلادم بنوعيو التحفيز يلعبو أصبح الذم كالدكر على اخلصوص
 : يلي فيما ادلوضوع ىذا كراء اختيار
 الرياضي اجملاؿ يف بشقيو احلوافز موضوع حوؿ البحث يف الرغبة . 
 ادلوضوع ىذا حوؿ الدراسات نقص 
  الرياضية.زلاكلة التعرؼ على اسباب تردم االكضاع يف ادلؤسسات 
 الرياضي اجملاؿ يف احلوافز دكر كإبراز توضيح. 
 الرياضية اإلدارة طرؼ من ادلوضوع حداثة . 
  ادليل الشخصي ذلذا ادلوضوع هبدؼ االثراء العلمي كادلعريف كالتوسع كالتعمق اكثر يف تسيَت االفراد

 عن رضاىم.كالبحث 
 .الشعور باألعلية كالقيمة احلقيقية ذلذا ادلوضوع 

 الدراسات السابقة كالمشابهة :.  0
تعترب خطوة مراجعة الدراسات السابقة من أىم ادلراحل ادلعينة على حل مشكلة البحث دلا ذلا من إسهامات 

احلكم ك ادلقارنة ، أك اإلثبات  يف التوجيو أك التخطيط أك ضبط ادلتغَتات كما أف الباحث ؽلكن أف يوظفها يف
 ك النفي .

كعلى الرغم من ما ؽلكن أف غلٌت من الدراسات السابقة إال أننا مل نعثر على العديد من الدراسات ػ يف     
حدكد مقدرتنا ػ اليت تناكلت بوجو اخلصوص دكر التحفيز يف ٖتقيق الرضا الوظيفي لدل العاملُت يف 
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بالرغم من ذلك استطعنا احلصوؿ على بعض الدراسات السابقة ، ضلاكؿ  ادلؤسسات الرياضية  ، ك لكن
 ذكرىا ك إبراز أىم النتائج ادلتوصل إليها يف ىذه الدراسات. 

 .الدراسة االكلى:3.0
اثر ٖتت عنواف "  يف علـو التسيَت  ادلاسًت" لنيل شهادة بلخَتم سهاـ ك عشيط حنافقاـ هبا الباحث " 

كنوقشت سنة  دراسة حالة جامعة البويرة, "ء ادلوظفُت يف ادلؤسسات اجلامعية الرضا الوظيفي على ادا
 أداء على الوظيفي الرضا تأثَت مدل شلا. ككانت مشكلة ْتثو كاآليت:  ّتامعة البويرة 3122-3123

. كىدفت الدراسة خاصة؟ بصفة البويرة جامعة كيف عامة؟ بصفة تقييمو ككيفية ٖتقيقو سبل ىي كما ادلوظفُت
 مستول رضاىم، لقياس التطبيقية الدراسة يف البويرة جامعة موظفي على اإلستبياف تقدًن من ىدفنااىل : 

 األمر ادلوظفُت، لدل الوظيفي الرضا مدل تبُت اليت النتائج أىم إىل الوصوؿ هبدؼ اإلستبياف ٖتليل ككذا

 للرضا احلقيقية القيمة إبراز ادلوظفُت, لدل الوظيفي بالرضا يتعلق فيما دائم اطبلع على اإلدارة تبقى الذم

 يف دكر من ذلا دلا ادلؤسسات يف األعلية ىذه كتزداد األعلية بالغة غاية الوظيفي الرضا أف ادلؤسسة, يف الوظيفي
 .اجلامعية ادلؤسسة يف ادلوظفُت أداء تفعيل

باختيار االستبياف لكونو يسمح بعملية مجع كقد اتبع الباحث ادلنهج الوصفي. ككانت اداة الدراسة كاآليت : 
ادلعلومات كٖتليلها بسهولة. على ضوء اىداؼ البحث كطبيعة الدراسة كألجل اختبار فرضيات البحث 

 .كالوقوؼ على مدل ٖتققها بعدة خطوات لتصميم االستبياف كٖتكيمو 
 العنصر يعترب ، كقد توصل اىل عدة نتائج منها :ة بالدراسات السابقة كادلقاييس ادلستعملة فيها االستعان

 ادلتغَت فهو أىدافها، ٖتقيق ادلؤسسة يف ٘تارسها اليت كاألنشطة العمليات لكافة األساسية الركيزة البشرم

 على إف .ادلؤسسة نشاط فشل أك صلاح عليو يتوقف الذم األساس أك اإلنتاجية للعناصر كاحملرؾ األساسي

 معسكر إىل االنضماـ معاناتو كبُت اشتدت مهما عنو يرضى ال عمل يف البقاء بُت يوازف أف دائما ادلوظف

 ترؾ عليها سيًتتب اليت ادلشكبلت من أخف الرضا عدـ عن النإتة ادلعاناة ٖتمل أف يعلم أف كعليو البطالة

 حياتو كاستقرار كالنفسي البدين توازنو على آثار من دلا ؽلارسو كذلك البطالة معسكر إىل كاالنضماـ عملو

 .االجتماعية
 :.الدراسة الثانية1.0

ٖتت عنواف "  ادلاجستَت يف ادارة األعماؿ" لنيل شهادة مَتفت توفيق ابراىيم عوض اهلل  قاـ هبا الباحث " 
دراسة حالة ادارة حسابات ادلشًتكُت يف  "اثر التحفيز ك كدكره يف ٖتقيق الرضا الوظيفي للمورد للعاملُت  

. ككانت مشكلة ْتثو كاآليت:  باالكادؽلية العربية بالدنيمارؾ  3123-3122كنوقشت سنة  بلدية غزة ,
ماىو دكر احلوافز ادلقدمة للعاملُت يف إدارة حسابات ادلشًتكُت ببلدية غزة يف ٖتقيق الرضا الوظيفي لدل 

 ؟ ىؤالء العاملُت
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الوقوؼ على أنواع احلوافز ادلادية ك ادلعنوية ادلقدمة للموظفُت يف بلدية غزة ) إدارة سة اىل : كىدفت الدرا
معرفة العبلقة  حسابات ادلشًتكُت ( ، معرفة مدل رضا ادلوظفُت يف بلدية غزة ) إدارة حسابات ادلشًتكُت ( ،

دلشًتكُت ( كبُت الرضا الوظيفي ذلؤالء بُت نظم احلوافز ادلطبقة على ادلوظفُت يف بلدية غزة )إدارة حسابات ا
 ادلوظفُت . 

كالذم يعتمد على دراسة الواقع أك الظاىرة كما ىي يف الواقع  التحليلي ، كقد اتبع الباحث ادلنهج الوصفي
كيهتم بوصفها كصفا دقيقا، كيعرب عنها تعبَتا كيفيا بوصفها كتوضيح خصائصها ، كتعبَتا كميا بوصفها رقميا 

 جمها كدرجات ارتباطها مع الظواىر األخرل . ٔتا يوضح ح
أف احلوافز ادلادية  ، كقد توصل اىل عدة نتائج منها :االستعانة بالدراسات السابقة كادلقاييس ادلستعملة فيها 

احلوافز ادلعنوية ال تستخدـ اطبلقا مع العاملُت إال يف حاالت نادرة  تقدـ بدرجو قليلة للعاملُت يف اإلدارة . اف
إف افراد البحث راضوف اىل حد ما عن بيئة العمل الوظيفي ، ىناؾ عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة  ، جدا

 احصائية بُت تطببق احلوافز ادلادية كادلعنوية كالرضا الوظيفي عن بيئة العمل الوظيفية .

 .الدراسة الثالثة:1.0
احلوافز ك ٖتت عنواف "  العلـو االقتصادية  اكادؽلي يف ادلاسًت" لنيل شهادة أمحد ٓتوشقاـ هبا الباحث " 

 –دراسة حالة ٔتديرية ادلوارد البشرية للمؤسسة الوطنية لؤلشغاؿ يف األبار  "تأثَتىا على اداء العاملُت 
ENTP-  :ادلؤسسات؟ يف االفراد اداء من ػلسن أف احلوافز لنظاـ ؽلكن ىل. ككانت مشكلة ْتثو كاآليت 

 تقدـ اليت احلوافز اىم على التعرؼكىدفت الدراسة اىل : ؟ "االبار يف لؤلشغاؿ الوطنية ادلؤسسة حالة"

 البشرم، معرفة العنصر انتاجية رفع ٕتاه فعالية ذلا اليت احلوافز نوع كٖتليل اجلزائرية، ٖتديد بادلؤسسة للعاملُت

 احمليط يف االكادؽلية كالدراسات اجلامعة دكر تفعيل العاملُت، زلاكلة اداء على كادلعنوية ادلادية احلوافز تأثَت

 كاالجتماعي.  االقتصادم
استعماؿ السجبلت ك الوثائق ك . ككانت اداة الدراسة كاآليت : التحليلي  كقد اتبع الباحث ادلنهج الوصفي
 ادلقابلة ك االستمارة اإلستبيانية 

 ادلادية احلوافز تعترب عدة نتائج منها :، كقد توصل اىل االستعانة بالدراسات السابقة كادلقاييس ادلستعملة فيها 

 يف العماؿ من طرؼ قبوال زاؿ م ال ادلادم التحفيز اف ذلك العمل، ٕتاه العماؿ معنويات لرفع االكؿ ادلؤثر
 ايضا قليلة االداء يف التحسن كدرجة احلوافز قليلة، نظاـ تطبيق االبار ، درجة يف لؤلشغاؿ الوطنية ادلؤسسة

 لؤلشغاؿ الوطنية االبار، ادلؤسسة يف لؤلشغاؿ الوطنية ادلؤسسة يف احلوافز ادلتبع نظاـ تطبيق على يعكس كىذا

 إطار عماؿ ادلؤسسة، غياب من كبَت عدد رضا عدـ يف تسبب شلا كبَتة بدرجة بالتحفيز ال هتتم االبار يف

 طرؼ االدارة من ماـاالىت كعدـ ادلؤسسة يف ادلطبق التقييم نظاـ خطوات كيوضح يدعم كتنظيمي قانوين
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٘تنح  اليت التقييمية فالدرجات أكثر، ال شكلي اجراء رلرد تعتربه حيث التقييم، نظاـ كتطبيق ٔتتابعة العليا
 .للعامل احلقيقي االداء تعكس ال كعشوائية جزافية بطريقة ٘تنح درجات ىي للعاملُت

 .الدراسة الرابعة :3.0
ٖتت  اكادؽلي يف علـو اقتصادية كالتسيَت كعلـو ٕتارية   ادلاسًت" لنيل شهادة نورة زلبوب"  ةقاـ هبا الباحث
دراسة حالة مؤسسة  "اثر نظاـ احلوافز على ٖتسُت أداء العامليُت يف ادلؤسسات الصغَتة كادلتوسطة عنواف " 

.  ةّتامعة قاصدم مرباح كرقل 3122-3122كنوقشت سنة  سيفانكو لصناعة البيوت الصحراكية بتقرت,
 الصغَتة ادلؤسسات يف العاملُت أداء ٖتسُت على احلوافز نظاـ فعالية مدل ماككانت مشكلة ْتثو كاآليت: 

 أداء ٖتسُت عملية تواجو اليت ادلشاكل على التعرؼكىدفت الدراسة اىل :  بتقرت؟ سيفنكو ٔتؤسسة كادلتوسطة
 يف العاملُت يتلقاىا اليت احلوافز نظاـ على التعرؼ ,ـ. ص . ـ مستول على احلوافز نظاـ تطبيق مدل اظهار, العاملُت

 .العاملُت اداء ٖتسُت يف بو تساىم الذم الفعاؿ كالدكر احلوافز نظاـ أعلية ابراز, ادلتوسطة ك الصغَتة ادلؤسسات
باختيار االستبياف لكونو يسمح . ككانت اداة الدراسة كاآليت : التحليلي كقد اتبع الباحث ادلنهج الوصفي

بعملية مجع ادلعلومات كٖتليلها بسهولة. على ضوء اىداؼ البحث كطبيعة الدراسة كألجل اختبار فرضيات 
 البحث كالوقوؼ على مدل ٖتققها بعدة خطوات لتصميم االستبياف كٖتكيمو 

 الدراسة أظهرت عدة نتائج منها :، كقد توصل اىل االستعانة بالدراسات السابقة كادلقاييس ادلستعملة فيها 

 من أكثر كبَت بشكل اخلربة على البشرية مواردىا تسيَت عملية يف تعتمد ـ ك ص ادلؤسسات من العديد أف
 بعدم مستول اطلفاض الدراسة نتائج ظهرت ,البشرية ادلوارد تسيَت رلاؿ يف سلتصُت مسَتين على اعتمادىا

 ك ادلعنوية احلوافز بعد حيازة ك 2.54  ادلادم للتحفيز احلسايب ادلتوسط بلغ إذ ادلادية، احلوافز ادلستقل ادلتغَت
 قبل من  كمعرفة دراية ك استخداما األكثر ىو 2.77-2.80 احلسايب ادلتوسط ادلستول على االجتماعية

 .بادلؤسسة العاملُت أداء ٖتسُت يف كدكره ادلكافآت ك احلوافز نظاـ لفعالية ضعيف أثر ىناؾ,  سيفنكو مؤسسة موظفي
 ػ تحديد المفاىيم ك المصطلحات: 7

 ىو الدافع أف أم الفرد لتصرفات ادلوجهة كالقول ادلنشطة الداخلية العوامل رلموعة ىو الدافع  :الدافع. 1.7
 دافع سلوؾ كل فوراء األساس ىذا كعلى معينة، بتصرفات للقياـ الفرد ٖترؾ اليت الداخلية القول أك الرغبة
 يف ادلاء قلة تؤدم فمثبل ىدؼ، لتحقيق دائما يسعى كالسلوؾ سبب، حاجة كل ككراء حاجة دافع كل ككراء
 حدكث ذلك عن ينتج كما ادلاء إىل الفرد حاجة يولد ما كىذا (سبب) بالعطش شعوره إىل اإلنساف جسم
 عن للبحث معينا سلوكا ينتهج كالفرد بالدافع، عنو يعرب ما كذلك ادلاء، عن للبحث الفرد تدفع داخلية قول
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 حالة يف الستمرار السلوؾ إيعازا فتقدـ العكسية التغذية عملية أما اذلدؼ ىو كىذا حاجاتو إلشباع ادلادة ىذه
 1 .ٖتقيقو حالة يف إيقافو أك اذلدؼ ٖتقيق عدـ
 طبيعية رغبات ك٘تثل كالقلق، التوتر يسبب الذم ما شيء من كاحلرماف النقص عن تعرب :الحاجة .2.7
 2.التوتر ىذا لتقليل كإشباعها ٖتقيقها إىل الكائن احلي يهدؼ
 كػلقق كرغباتو حاجاتو ليشبع اإلنساف، اهب يقـو اليت ادلتعددة النشاطات بو يقصد :اإلنساني السلوؾ .3.7
 3.أىدافو
 . التحفيز : 4.7
 كادلعنوية ادلادية كالرغبات احلاجات إلشباع ادلتاحة كادلعنوية ادلادية الوسائل انهبأ احلوافز تعرؼ لغة :
 . لؤلفراد

 كتؤدم كمعنوية مادية كسائل من اإلدارة الرياضية  تقدمو ما كل ىو البحث ىذا يفبو  يقصد اصطالحا :
 .كالئهم كضماف هتمحاجا إشباع على كتعمل العمل يف العاملُت  أداء رفع إىل

 كىو  االجراءات اليت تتخذىا ادلؤسسة إتاه العاملُت بقصد دفعهم ضلو اداء افضل . التعريف االجرائي:
 . الرضا الوظيفي :5.7

 كادلؤسسةي للموظف بالنسبة أعليتو ك بو ادلرتبطة ادلفاىيم الوظيفي، الرضا تعريف العنصر ىذا يف سنتناكؿ
 .كاجملتمع

 الفرد كجداف يف تكمن سلوكية نفسية ظاىرة لكونو كمعقدا، غامضا صلده الوظيفي الرضا تعريف إىل نظرنا إذا
 ألخر كقت من كمتغَتة متعددة كرغبات حاجات لديو معقدة نفسية طبيعة ذك سللوؽ بأنو يتصف الذم
 .ككثَتة متنوعة تعاريف كضع يف الباحثُت اجتهاد على دليل الدراسات لتعدد كذلك الوظيفي، للرضا
 و .علي كأقبل أحبو عنو، كرضي أىبل لو رآه يعٍت كارتضاه السخط، ضد ىو  :لغتا الرضا

 تلك من أكثر عملو . من جوانب أك مظاىر عدة ػلب الفرد أف ىو الرضا "د شلفور  فعرؼ اما إصطالحا :
 4. " ػلبها ال اليت

                                                 
 .221 ص ، 2011 اجلزائر، كالتوزيع، كالنشر للطباعة اذلدل دار البشرية، ادلوارد تسيَت بومخخم، الفتاح عبد 1
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 .254 ، ص2005 ،  األردف  ، 2ط  ، كالتوزيع للنشر كائل دار البشرية، ادلوارد إدارة اذلييت، الرحيم عبد خالد 3
 .121,ص  2007زلمد الصَتيف، السلوؾ االدارم ك العبلقات االنسانية، دار الوفاء للطباعة كالنشر، االسكندرية،  4
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 العوامل من جانبا أعلل كلكنو ادلوظف ؽلارسو الذم كالعمل الرضا بُت ربط قد التعريف ىذا أف نبلحظ
 .كمكوناتو للرضا الشخصية
 ػلصل  اليت احلقيقية العوائد بُت التطابق درجة يعكس بأنو" الرضا تعريفاىل   (hample)أمبل كيتجو      
 . طرفو من كادلتوقعة الفرد عليها
 مدل على يتوقف الرضا حدكث أف أم الرضا على التوقع مبدأ أدخل أنو يبلحظ أمبل تعريف خبلؿ من

 .مسبقا يتوقعو ما مع تتناسب حقيقية عوائد من يتقاضاه ما بأف ادلوظف إدراؾ
 ػلصل عندما هبا يشعر اليت شيت)اإلنساف (للموظف العقلية احلالة " ك بأنو كشيت  أكارد عرفو كقد       
 " .اجملهود ك بالنقود التضحية مقابل كافية  )ثواب ( مكافئة على

 التقييم نتيجة يكوف عندما تتحقق للفرد الرضا حالة أف يرل فهو الرضا على التقييم مبدأ إدخاؿ ىنا كادلبلحظ
 .الفرد يقدمها اليت التضحيات مقابل اغلابية
 ما أك لوظيفتو الفرد تقييم عن النإتة اإلغلابية العاطفية احلالة"بأنو الوظيفي الرضا لوؾ إدكين يعرؼ      
 "الوظيفة تلك من عليو ػلصل
 كأعلل اغلابيا لوظيفتو الفرد تقييم حالة يف يتحقق الوظيفي الرضا أف يرل أنو إدكين تعريف خبلؿ من نبلحظ
 .تقييمو يتم الذم الشيء إىل اإلشارة
 الوظيفة تستغرقو إنسانا كيصبح كعملو، كظيفتو مع الفرد فيها يتكامل اليت احلالة بأنو" فيعرفو ستوف أما      
 1 " خبلذلا من االجتماعية أىدافو كٖتقيق كالتقدـ النمو يف كرغبتو الوظيفي طموحو خبلؿ من معها كيتفاعل
 الوظيفي الرضا على كتأثَتىا ذاتو بالعمل احمليطة العوامل إىل اإلشارة أعلل قد التعريف ىذا أف ادلبلحظ كمن
 .الوظيفي باإلثراء ىنا كاىتم

 درجة يعكس  الشعور ىذا ،كأف كظيفتو إتاه الفرد شعور" بأنو الوظيفي الرضا فيعرؼ بلجن أما        
  "ادلؤسسة ك الوظيفة ك الفرد خصائص بُت التفاعل

 
 

                                                 
 .50،ص  1983أمحد صقر عاشور، إدارة ادلوارد البشرية العامة، دار ادلعرفة اجلامعية، االسكندرية،   1



 التمهيدمالجانب 
 

  
 00الصفحة 

 
  

 طبيعة لنا يشر كمل كادلؤسسة، كالوظيفة الفرد خصائص بُت ما التفاعل عن ناتج الوظيفي الرضا أف ىنا يبلحظ
 1.سليب أك اغلايب الشعور
 يتحصل اليت العوائد تتطابق دلا ادلوظف هبا يتسم نفسية حالة بأنو الرضا تعريف ؽلكن أنو سبق ما إىل كينظر
 .يقدمها اليت التضحيات مع عليها
 الرضا (لعملو أدائو أثناء ادلوظف ػلملو الذم إغلايب ذايت شعور ىو الوظيفي الرضا أف إىل نصل بو تقدمنا كشلا
 ىذا يف فعبل عليو ػلصل ما كمقدار عملو من الفرد يتوقعو ما بُت بالتوافق ذلك كيتحقق)الوظيفة عن العاـ
 .عملو بيئة يف كتوقعاتو احتياجاتو إلشباع كذلك العمل

 ىو شعور ادلوظف اك العامل بالرضا كالسعادة إتاه العمل ادلسند اليو . التعريف االجرائي:
 :ىي الوظيفي للرضا رئيسية خصائص ثبلث نستنتج التعريف ىذا خبلؿ من

   آخر لشخص رضا عدـ يكوف قد لشخص رضا يكوف أف ؽلكن ذايت، شعور ىو الوظيفي الرضا. 
   طرفو من كادلتوقعة ادلوظف عليها ادلتحصل احلقيقية العوائد تتطابق عندما يتحقق الوظيفي الرضا. 
   مجيع إشباع ىدفو ادلوظف يشغلها اليت للوظيفة القناعة ك القبوؿ من حالة ىو الوظيفي الرضا 

 .عملو بيئة يف تنبؤاتو ك احتياجاتو
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 تمهيد :
 

يعتػػرب التحفيػػػز زلػػل اىتمػػػاـ الكثػػَت مػػػن العلمػػػاء كالبػػاحثُت سػػػواء االقتصػػاديُت أك النفسػػػانيُت أك االجتمػػػاعيُت        
كىػػذا دلػػا لػػو مػػن أعليػػة بالغػػة، فػػالتحفيز شلارسػػة للتػػأثَت يف العػػاملُت مػػن خػػبلؿ ٖتريػػك الػػدكافع كالرغبػػات كاحلاجػػات 

مػػا لػػديهم، كىػػذا هبػػدؼ ٖتقيػػق مسػػتويات عاليػػة مػػن األداء لغػػرض إشػػباعها كجعلهػػم أكثػػر اسػػتعدادا لتقػػدًن أفضػػل 
كاإلصلاز يف ادلنظمة، فالتحفيز قول مؤثرة يف سػلوؾ الفػرد بطػرؽ كأسػاليب ككسػائل معينػة قػد تكػوف ماديػة أك معنويػة 
هبػػدؼ إشػػباع احلاجػػات كالرغبػػات اإلنسػػانية كٖتقيػػق الغايػػات ادلطلوبػػة ىػػذا مػػن جهػػة، كمػػن جهػػة أخػػرل فػػإف معرفػػة 

لقػػول تصػػبح ضػػركرية جلعػػل التحفيػػز مثمػػرا يف ادلنظمػة، فػػالتحفيز مػػن األسػػس ادلهمػػة لضػػماف ٖتقيػػق األىػػداؼ ىػذه ا
كتوفَت الرغبة عند األفراد يف العمل، كيعترب حاليا جػوىر نشػاط ادلنظمػات الناجحػة كالفاعلػة الػيت تتنػافس علػى إغلػاد 

ذا مػن خػبلؿ أنظمػة التحفيػز ادلبلئمػة الػيت تتماشػى مػع توليفة مثلى مػن احلػوافز كقػدرهتا علػى إثػارة محػاس األفػراد كىػ
طبيعة العمل كالعاملُت كأفراد كمجاعػات، ككػذلك اعػًتاؼ اإلدارات الناجحػة باحلاجػات اإلنسػانية كضػركرة احًتامهػا 

 لؤلفراد كاجلماعات كل حسب كفاءتو كقدراتو كمهاراتو.
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 المبحث األكؿ: ماىية التحفيز في المؤسسة
فمػػن  أصػػبح لزامػػا علػػى ادلنظمػػات يف كقتنػػا احلاضػػر أف تػػدرؾ أف ٖتفيػػز العمػػاؿ ىػػو مسػػألة مهمػػة يف صػػا  العمػػل

 كحػػده مػػا يعمػػل األفػػراد مػػن أجلػػو، فالعػػاملوف يبحثػػوف عػػن العديػػد مػػن األمػػور الضػػركرم أف نعلػػم بػػأف األجػػر لػػيس
 تعترب احلوافز ٔتثابة ادلقابل لػؤلداء ادلتميػز الػذم يػدفع ك األخرل نظَت ما يكرسونو للمنظمة من كقت كطاقة كجهد،

 يف ىذا ادلبحث بصورة أفضل لتحقيق أىدافهم كأىداؼ ادلنظمة. كسنعرض األفراد إىل بذؿ قصار جهدىم كالعمل
 كأعليتو كطبيعتو، أىداؼ كمراحل تطور التحفيز، أنواع احلوافز كالعوامل ادلؤثرة عليها. مفهـو التحفيز

 المطلب األكؿ: مفهـو التحفيز كأىميتو كطبيعتو
 أفضػل تعيػُت يعترب التحفيز أساسا مهما لضماف ٖتقيق األىداؼ اليت يسعى التنظيم لتحقيقها، إذ ال يكفػي أف يػتم

إتبػاع  يػتم ذلػك إال مػن خػبلؿ األشخاص من حيث الكفاءات كالقدرات بل ال بػد كأف تتػوفر الرغبػة يف العمػل، كال
 آلخػر يف ادلنظمػة، كقبػل الػدخوؿ يف مفهػـو كسائل عديدة لتحفيزىم، فالتحفيز ؼلتلف من فرد آلخر كمػن مسػتول

 التحفيز، ال بد من توضيح ادلفاىيم ادلرتبطة بو.
 المفاىيم األساسية المرتبطة بالتحفيز: -أكال

 عادة ما يتم اخللط بُت مفهـو التحفيز كبُت ادلفاىيم التالية:
 الػدافع ىػو الرغبػة الدافع ىو رلموعة العوامل الداخلية ادلنشطة كالقول ادلوجهة لتصػرفات الفػرد أم أفلدافع: ا .1

فػوراء كػل سػلوؾ دافػع ككراء كػل  لػى ىػذا األسػاسأك القول الداخلية اليت ٖترؾ الفرد للقياـ بتصرفات معينة، كع
لتحقيػق ىػدؼ، فمػثبل تػؤدم قلػة ادلػاء يف جسػم  حاجػة ككراء كػل حاجػة سػبب، كالسػلوؾ يسػعى دائمػا دافػع

إىل شػػعوره بػػالعطش )سػػبب( كىػػذا مػػا يولػػد حاجػػة الفػػرد إىل ادلػػاء كمػػا ينػػتج عػػن ذلػػك حػػدكث قػػول  اإلنسػػاف
لػك مػا يعػرب عنػو بالػدافع، كالفػرد ينػتهج سػلوكا معينػا للبحػث عػن ىػذه للبحث عػن ادلػاء، كذ داخلية تدفع الفرد

اذلػدؼ أمػػا عمليػة التغذيػػة العكسػية فتقػػدـ إيعػازا السػػتمرار السػلوؾ يف حالػػة  كىػػذا ىػو ادلػادة إلشػباع حاجاتػػو
 1يف حالة ٖتقيقو.  إيقافو عدـ ٖتقيق اذلدؼ أك

 طبيعية يهدؼ الكائن تعرب عن النقص كاحلرماف من شيء ما الذم يسبب التوتر كالقلق، ك٘تثل رغبات الحاجة: 2
 2احلي إىل ٖتقيقها كإشباعها لتقليل ىذا التوتر. 
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 اإلنساف، ليشبع حاجاتو كرغباتو كػلقق أىدافو.  هبايقصد بو النشاطات ادلتعددة اليت يقـو  :. السلوؾ اإلنساني3
فيعٍت الشعور النفسي بالقناعػة كاالرتيػاح كالسػعادة إلشػباع حلاجػات كالرغبػات كالتوقعػات  الوظيفي :أما الرضا 4 .

 1مع العمل نفسو كبيئة العمل كالثقة كالوالء كاالنتماء للعمل كادلؤثرات األخرل ذات العبلقة. 
 مفهـو التحفيز: -ثانيا

 كردت تعاريف كثَتة توضح مفهـو التحفيز، من بينها:
بالتحفيز تلك اجملهودات اليت تبذذلا اإلدارة حلث العاملُت على زيادة إنتاجيتهم كأدائهػم كذلػك مػن خػبلؿ  يقصد -

احلاليػػة، كخلػق حاجػػات جديػدة لػديهم كالسػػعي ضلػو إشػػباع تلػك احلاجػات شػػريطة أف يتميػز ذلػػك  هتمإشػباع حاجػا
 2باالستمرارية كالتجديد. 

   3لى إثارة القول احلركية يف اإلنساف كاليت تؤثر على سلوكو كتصرفاتو".احلوافز ىي:" رلموعة العوامل اليت تعمل ع
 4كتعرؼ بأهنا "تشمل كل األساليب ادلستخدمة حلث العاملُت على العمل ادلثمر". 
كىناؾ من يرل بأهنا "كل الوسائل كالعوامل الػيت يكػوف مػن شػأهنا حػث ادلػوظفُت كالعمػاؿ علػى أداء كاجبػاهتم ّتػد  

 جيعهم على بذؿ أكرب جهد زائد عن ادلعدؿ، يف رلاؿ اإلنتاج كاحلوافز".كإخبلص، كتش
احلوافز ىي عبارة عن عوامل خارجية كتشَت إىل ادلكافػآت الػيت يتوقعهػا الفػرد مػن قيامػو بعمػل معػُت أم أهنػا ٘تثػل  -

 اخلػػػارجي الػػػذم يشػػػبع العوائػػػد كالػػػيت يػػػتم مػػػن خبلذلػػػا استشػػػارة الػػػدكافع كٖتريكهػػػا، هبػػػذا ادلعػػػٌت فػػػإف احلػػػافز ىػػػو ادلثػػػَت
احلاجػػػة كالرغبػػػة ادلتولػػػدة لػػػدل الفػػػرد مػػػن أداءه لعمػػػل معػػػُت، تتوقػػػف فاعليػػػة احلػػػوافز علػػػى توافقهػػػا مػػػع ىػػػدؼ الفػػػرد 

 كحاجتو كرغبتو. 
رغبػػاهتم  هبػػاكىنػػاؾ مػػن يعػػرؼ احلػػوافز علػػى أهنػػا :"فػػرص ككسػػائل توفرىػػا إدارة ادلنظمػػة أمػػاـ األفػػراد العػػاملُت لتثػػَت  -

كٗتلػػػػق لػػػػديهم الػػػػدافع، مػػػػن أجػػػػل السػػػػعي للحصػػػػوؿ عليهػػػػا عػػػػن طريػػػػق العمػػػػل كالسػػػػلوؾ السػػػػليم، كذلػػػػك إلشػػػػباع 
 ".  هتمحاجا
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 1من خبلؿ كل التعاريف السابقة أستخلص كأستنتج أف:
الػػػيت احلػػػوافز عوامػػػل خارجيػػػة كمػػػؤثرات تشػػػجع الفػػػرد كٖتفػػػزه ألداء أفضػػػل، كتدفعػػػو إىل القيػػػاـ ٔتختلػػػف األنشػػػطة  -

 بدكرىا تؤدم إلشباع حاجاتو كرغباتو.
الدافعية ىي مؤثر داخلي يف اإلنساف، ٖترؾ كتنشط سلوكو كتوجهو ضلو ٖتقيق األىػداؼ الػيت يرغػب اإلنسػاف يف  -

ٖتقيقها، فالدافعية بكل بسػاطة ىػي خلػق رغبػة لػدل اإلنسػاف ٖتركػو كتوجهػو ضلػو ٖتقيػق شػيء مػا، بينمػا احلػافز ىػو 
اـ بعمل أك جهد معُت كىػو خػارج عػن كيػاف الفػرد بينمػا احلاجػة ىػي حالػة أك موقػف يطلػب فيػو أمر ػلث على القي

شيء مرغوب. كؽلكن توضيح العبلقة بُت الدافع كاحلافز كاحلاجة كما يلػي: ىػي أف احلػافز يثػَت الػدافع الػذم ينشػط 
 احلاجة

 اجة.تحرؾ اإلنساف لتحقيق تلك احلالدافع، في هبااليت أظهرىا احلافز كاقتنع 
 كبناءا على ما سبق سوؼ ضلاكؿ إعطاء تعريف شامل للتحفيز كىو كما يلي:

ىػػػو عمليػػػة التػػػأثَت يف السػػػلوؾ الػػػوظيفي كاإلنسػػػاين للعػػػاملُت كٖتريكػػػو كتوجيهػػػو باسػػػتخداـ رلموعػػػة مػػػن العوامػػػل  -
زلػدد كىػو يشػكل فػن كالوسائل بغية اسػتمراره لتحقيػق دافعيػة العمػل الػيت ترتكػز علػى رضػا العػاملُت لتحقيػق ىػدؼ 

إدارة البشػػر لبػػذؿ كػػل الطاقػػات كجػػوىر نشػػاط إدارة ادلػػوارد البشػػرية ككسػػيلتها للفػػوز كٖتقيػػق النتػػائج الػػيت تقػػاس علػػى 
أساسها صلاحات األعماؿ كتطورىا كيعترب اعًتاؼ اإلدارات الناجحة باحلاجػات اإلنسػانية كضػركرة احًتامهػا لؤلفػراد 

 و كمهاراتو.كاجلماعات كل حسب كفاءتو كقدرات
 أىمية التحفيز: -ثالثا

 للتحفيػز أعليػة كبػَتة كتشػَت إىل رلموعػة األغػراض كادلكاسػب كالنتػائج الػيت ٖتققهػا ادلنظمػة خصوصػا إذا   التحفيػز
 2كفق أسس كمعايَت عادلة كىذه ادلكاسب تتمثل فيما يلي: 

 لعمل السيئ سريعا ما يناؿ صاحبو اجلزاءطادلا أف ا . االعتراؼ بقيمة ما ينجزه الفرد كإشباع حاجتو للتفكير:1
 كالعقاب كالتوبيخ كاخلصم كالفصل أحيانا، لذا غلب االعًتاؼ ْتق من بذؿ اجلهد كأتقن األداء كأخلص يف العمػل

 بتشجيعو كحثو على االستمرار كما ؽلكنو من اإلبداع كاحلرص على دكاـ التقدـ كالنمو.
فػػػراد إىل الوقػػوؼ علػػػى نتػػػائج أفعػػاذلم كرد فعػػػل الغػػَت ٕتاىهػػػا اسػػػتجابة يسػػػعى معظػػم األ. أداة للتغذيػػة المرتػػػدة: 2

 يف معرفة ادلعلومات كالبيانات عن أدائهم، كإشباعا لغرائزىم يف حب االستطبلع. لرغبتهم

                                                 
 .208 ص،   2005، األردف ،3ط ، ،كالتوزيع كالنشر الشركؽ دار األفراد، إدارة البشرية ادلوارد إدارة شاكيش، صليب مصطفى  1
 .142–143ص  ، 2011 األردف، كالتوزيع، للنشر الراية دار البشرية، ادلوارد إدارة يف جديدة مفاىيم عاطف، الرحيم عبد زاىر  2
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ؽلثػػل أعليػػة كبػػَتة دلعظػػم األفػػراد فػػالتعويض ادلػػايل ػلتػػل مكانػػة كبػػَتة يف جػػو العمػػل حػػىت يػػتمكن . الػػدعم المػػالي: 3
 ادلادية. هتممن إشباع حاجا األفراد
يعػػػػد ٖتمػػػػل ادلسػػػػؤكلية مػػػػن العوامػػػػل البػػػػارزة ذات األثػػػػر الكبػػػػَت يف إصلػػػػاز األعمػػػػاؿ كٖتقيػػػػق . تحمػػػػل المسػػػػؤكلية: 4

األىداؼ، فااللتزاـ عنصػر جػوىرم مػن عناصػر تكػوين الشخصػية، كاألفػراد يبحثػوف عػن ادلكانػة االجتماعيػة كالػدكر 
متغػػَتات ال تبػػدك كاضػػحة دكف ٖتمػػل ادلسػػؤكلية باإلضػػافة إىل كػػل ىػػذا، فهنالػػك الفعػػاؿ كاإلحسػػاس بػػالفخر ككلهػػا 

 أعلية احلوافز على مستول اجلماعات كعلى مستول ادلنظمة.
 كتكمن ىذه األعلية فيما يلي: أىمية الحوافز على مستول الجماعات: ∗
كمػػن ىنػػا  هتػػمػلػػب األفػػراد إثبػػات ذا إثػػارة محػػاس اجلماعػػات كتشػػجيع ركح ادلبػػادرة كادلنافسػػة بػػُت أفػػراد اجلماعػػة: -

 ػلدث التنافس إذا ما توفرت لدل األفراد الفرص ادلناسبة للمنافسة كالتحدم.
   تنمية ركح المشاركة كالتعاكف: -

ٔتعػػٌت تنميػػة ركح الفريػػق اجلمػػاعي كتكػػاتف اجلماعػػة لتحقيػػق ادلعػػايَت ادلطلوبػػة للحصػػوؿ عليهػػا، كمػػا تسػػمح ادلشػػاركة 
اٗتػػاذ القػػرارات بتقػػبلهم كتفػػاعلهم لتنفيػػذىا، كشػػعورىم باألعليػػة القتنػػاع اإلدارة بػػآرائهم ككجهػػات  ألفػػراد اجلماعػػة يف

 نظرىم.
تشجع احلوافز اجلماعية ذكم ادلهارات العالية من نقل ىػذه ادلهػارات تنمية المهارات فيما بين أفراد الجماعة:  -

 مل.إىل زمبلئهم شلا يزيد من فرص التنمية كالتدريب أثناء الع
 أىمية الحوافز على مستول المنظمة: ∗

 1ؽلكن إبراز أعلية احلوافز على مستول ادلنظمة ككل من خبلؿ ما يأيت:
تسػهم احلػوافز يف االسػتجابة السػريعة لتػأثَت الضػغوط احمليطػة  التكيف مع متطلبات البيئة الداخليػة كالخارجيػة: -

بادلنظمػػػػة يف النػػػػواحي االقتصػػػػادية كاالجتماعيػػػػة كالتكنولوجيػػػػة كاحلكوميػػػػة، شلػػػػا يتطلػػػػب مػػػػن ادلنظمػػػػة ابتكػػػػار الطػػػػرؽ 
اديػة كالوسائل احلديثػة لتحسػُت إنتاجهػا كاحلفػاظ علػى مكانتهػا، كىػذا يسػتدعي بػدكره االسػتغبلؿ األمثػل للمػوارد ادل

 كالبشرية ادلتاحة.
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كمنهػػػا ٗتطػػيط ادلػػػوارد البشػػػرية،  التكامػػل كالتػػػراب  بػػين نشػػػاط التحفيػػػز كأنشػػطة المػػػوارد البشػػػرية المختلفػػة: -
كٖتليػػػل الوظػػػائف كاالسػػػػتقطاب كاالختيػػػار كالتعيػػػػُت كالتػػػدريب كالتنميػػػػة كتقيػػػيم األداء كاألجػػػػور كادلنػػػافع كاخلػػػػدمات 

 معة على النتائج ادلتوقعة للمنظمة.كالًتقيات كتؤثر ىذه األنشطة رلت
تسػاىم احلػوافز يف ٖتقيػق جػو مػن الرضػا عػن العمػل لػدل األفػراد شلػا يػدفعهم  تهيئة المناخ التنظيمي المناسب: -

 للحرص على ادلصلحة العامة كالسعي لزيادة اإلنتاجية كٖتقيق أىداؼ ادلنظمة
 :التحفيز طبيعة  -رابعا

 1ؽلكن توضيح طبيعية التحفيز من خبلؿ ما يلي: 
يعرؼ احلفز بأنو قوة أك شعور خارجي ػلرؾ كينشط سلوؾ الفرد إلشػباع حاجػات كرغبػات معينػة مػن أجػل ٗتفيػف 
حػػاالت التػػوتر ادلصػػاحبة لػػنقص يف إشػػباع تلػػك احلاجػػات كالرغبػػات كبشػػكل أكثػػر ٖتديػػدا فقػػد كصػػف احلفػػز بأنػػو 

بطريقة مباشرة كيؤثر علػى سػلوؾ الفػرد كعلػى ىػذا األسػاس فػإف احلفػز متغػَت كسػيط ال  متغَت كسيط ؽلكن مبلحظتو
ؽلكن رؤيتو أك الشعور بو، كلكننا ؽلكننا استنتاجو مػن السػلوؾ، فعػن طريقػة مبلحظػة سػلوؾ الفػرد أثنػاء قيامػو بعمػل 

أداء ذلػػك العمػػل كىنػػا تقػػاس  مػػا ؽلكػػن االسػػتنتاج فيمػػا إذا كػػاف زلفػػزا أـ ال، كذلػػك ٔتبلحظػػة اجلهػػد الػػذم يبذلػػو يف
مؤشػرات عرضػػية للحفػػز كلػػيس احلفػػز نفسػػو، فلػػو الحظنػػا أف عػػامبل ينػػتج أكثػػر مػػن اآلخػػر نسػػتنتج بػػأف ىػػذا العامػػل 
زلفػزا كىػػذا االسػػتنتاج   بطريقػة غػػَت مباشػػرة، كيتفػق العلمػػاء السػػلوكيُت أف كػل أنػػواع السػػلوؾ قابلػة للحفػػز كإف كػػاف 

رد إىل قيامػػػو بعمػػػل معػػػُت أك سػػػلوكو بطريقػػػة معينػػػة كىػػػذا يعػػػٍت أف السػػػلوؾ اإلنسػػػاين ىنػػػاؾ أسػػػبابا معينػػػة تػػػؤدم بػػػالف
مصمم لتحقيق أىداؼ معينة كىي الرغبة يف إشػباع حاجػات معينػة، كؽلكػن كصػف العبلقػة بػُت السػلوؾ كاحلاجػات  

 رد.ادلوايل، ْتيث يبُت بأف نقطة البداية يف التحفيز عند الف كما يف الشكل
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 األفراد عند التحفيز عملية   1 :رقم الشكل
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بالشػعور باحلاجػة أك الشػعور بػالنقص كىػذا الشػعور ْتيث يبُت ىػذا الشػكل بػأف نقطػة البدايػة يف ٖتفيػز األفػراد تبػدأ 
يعطي اإلشارة إىل بداية البحث عن طريقػة اإلشػباع للحاجػة كىػذا البحػث قػد ينتهػي بإشػباعها كتكتمػل دكرة احلفػز 
بتقيػػيم ادلوقػػف كالبحػػث عػػن حاجػػات أخػػرل كالعمػػل علػػى إشػػباعها، إف احلاجػػات غػػَت ادلشػػبعة تػػؤدم إىل الضػػغط 

ا يدفعو إىل البحث عن السلوؾ ادلبلئم إلشباع ىذه احلاجة كٕتدر اإلشػارة إىل أنػو لػيس بالضػركرة كالتوتر للفرد، كىذ
القوؿ بأف كل سلوؾ يقـو بو الفرد ينتهي بإشػباع احلاجػة، كمػا أنػو لػيس بالضػركرة أف يكػوف ىنػاؾ إشػباع كلػي كتػاـ 

دفعػػو لبلنتقػػاؿ للبحػػث عػػن حاجػػات للحاجػػات، فقػػد يكػػوف ىنػػاؾ إشػػباع جزئػػي أك شػػبو كلػػي كىػػذا يػػربر للفػػرد أك ي
 1أخرل كإشباعها.
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 المطلب الثاني: أىداؼ كمراحل تطور التحفيز
تسػػػػعى ادلنظمػػػػة مػػػػن خػػػػبلؿ ٖتفيػػػػز عامليهػػػػا إىل ٖتقيػػػػق رلموعػػػػة مػػػػن األىػػػػداؼ كالنتػػػػائج ٔتػػػػا يضػػػػمن بقائهػػػػا كظلوىػػػػا 

 كاستمراريتها.
 أىداؼ التحفيز: -أكال

 التالية:تسعى ادلنظمة إىل ٖتقيق األىداؼ 
ربط أىػداؼ ادلنظمػة بأىػداؼ العػاملُت: فادلنظمػة تسػعى لتحقيػق أىػدافها مػن خػبلؿ أداء كإنتاجيػة عماذلػا كىػذا  -

 من خبلؿ احلوافز اليت تقدمها ذلم 
 تكيف كتكييف العماؿ داخل ادلنظمة  -
 مع التطورات كادلتغَتات البيئية هبا  تكيف ادلنظمة كالعاملُت -
 ٖتقيق ادلركنة كاالستجابة السريعة للظركؼ اخلارجية  -
 تنمية ركح التعاكف كركح الفريق يف العمل اجلماعي كبالتايل ٖتقيق الوالء كاالنتماء للمنظمة  -
 ٖتقيق الرضا الوظيفي كاألمن كاالستقرار الداخلي -
 ٗتفيف الصراعات بُت العاملُت كتضارب ادلصا   -
ادلاديػػػػة كالنفسػػػػية هتم كرغبػػػػاهتم كضػػػػماف احػػػػًتامهم كالثقػػػػة فػػػػيهم: مػػػػن خػػػػبلؿ إشػػػػباع حاجػػػػا االىتمػػػػاـ بالعػػػػاملُت -

 كاالجتماعية شلا غلعلهم يبذلوف قصار جهدىم كبالتايل ٖتقيق أىداؼ ادلنظمة.
ٖتسُت عبلقات العمػل كظػركؼ كشػركط العمػل كبالتػايل احلصػوؿ علػى تعػاكف مجيػع األفػراد كمسػاعلتهم يف ٖتقيػق  -

 ىداؼالنتائج كاأل
 احملافظة على الكفاءات البشرية باعتبارىا أىم عنصر ؼللق التميز . -
 االستثمار يف العنصر البشرم من خبلؿ جعلو متطور عرب الزمن الستغبلؿ قدراتو كإبداعاتو. -
 1االستثمار يف العنصر البشرم من خبلؿ جعلو متطور عرب الزمن الستغبلؿ قدراتو كإبداعاتو. -
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 حل تطور التحفيز:مرا -ثانيا
 لقد مر التحفيز بعدة تطورات كمراحل، ككاف لكل مرحلة من مراحل التطور إطارىا البيئي الذم يتكوف من فلسفة

 1كافًتاضات كقيم معينة، كؽلكن إبراز ىذه ادلراحل فيما يلي: 
: كيف ىػػذه ادلرحلػػة اعتػػربت فيهػػا ادلنظمػػة كحػػدة اقتصػػادية مثاليػػة ال . مرحلػػة النظريػػات التقليديػػة أك الكالسػػيكية1

عبلقة ذلا بالبيئة اخلارجية، كأف أىػدافها ىػي تعظػيم األربػاح كزيػادة اإلنتػاج كتعتػرب الفػرد أداة لئلنتػاج كجػزءا مػن اآللػة 
عليػػو بػػاإلدارة العلميػػة عػػن طريػػق مػػا اصػػطلح هتػػا الػػيت يعمػػل عليهػػا، كزلػػور اىتمػػاـ ىػػذه ادلرحلػػة ىػػو اإلنتاجيػػة كزياد

 كترشيد األداء، لذا فقد أخذت احلوافز خبلؿ ىذه ادلرحلة شكبل ماديا ٘تثل باألجر كملحقاتو.
حيث امتػازت بتطػور كاضػح يف رلػاؿ النظػرة إىل اإلنسػاف ككيفيػة . مرحلة ظهور ما يسمى بالعالقات اإلنسانية: 2

معقػػدا يتكػػوف مػػن رلموعػػة متباينػػة مػػن األجػػزاء أبرزىػػا كأعلهػػا التعامػػل معػػو، فادلنظمػػة كفػػق ىػػذه ادلدرسػػة ٘تثػػل نظامػػا 
اجلػػزء اإلنسػػاين، فػػالفرد عضػػو مجاعػػات رييػػة كغػػَت رييػػة داخػػل ادلنظمػػة كىػػو نشػػيط كطمػػوح كتتوقػػع منػػو اإلدارة أف 
إىل ػلػػافظ علػػى االنسػػجاـ بػػُت رلموعػػات العمػػل كااللتػػزاـ بالتعليمػػات لػػذا ركػػزت ىػػذه ادلرحلػػة علػػى احلػػوافز ادلعنويػػة 

 جانب احلوافز ادلادية.
: كىػػي الػػيت اسػػتفادت مػػن ٕتػػارب ادلػػرحلتُت السػػابقتُت يف كضػػع فلسػػفتها . مرحلػػة النظريػػات اإلداريػػة الحديثػػة3

كحػػدة اجتماعيػػة فنيػػة تتكػػوف مػػن أجػػزاء متداخلػػة  هنػػااخلاصػػة بػػاحلوافز فقػػد نظػػرت إىل ادلنظمػػة باعتبارىػػا مفتوحػػا كأ
آلخػر، كتعػيش ادلنظمػة يف رلتمػع كبػَت لػو ظركفػو كبيئتػو سػواء كانػت اقتصػادية أـ كمتفاعلة، يؤثر بعضها مع الػبعض ا

اجتماعية أـ تعليمية، كأف ىناؾ تفاعبل كتأثَتا متبادال بُت ادلنظمة ك اجملتمػع الػذم تنشػط فيػو، كقػد قػدمت نظريػات 
قػػة الػػيت تعتػػرب معيػػارا لتحديػػد مػػا ىػػذه ادلرحلػػة توليفػػة مػػن احلػػوافز كأكػػدت علػػى أعليػػة الػػربط بػػُت احلػػوافز كالنتػػائج احملق

عمليػة التحفيػز مل تفلػح  هبػايستحقو الفرد من احملفزات ادلادية كادلعنويػة كنبلحػظ مػن ذلػك بػأف التطػورات الػيت مػرت 
مل تػػؤدم إىل كضػػع آليػػات ٖتفيػػز أمػػاـ ادلنظمػػات ؽلكػػن ادلفاضػػلة  هنػػابوضػػع مفهػػـو زلػػدد للعمليػػة بشػػكل هنػػائي كمػػا أ

 بها.بينها كٗتتار ما يناس
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 المطلب الثالث: أنواع الحوافز كالعوامل المؤثرة عليها
 ٔتا أف التحفيز ػلقق عدة فوائد كأغراض كمكاسب كبالتايل ىناؾ عدة أنواع ككذلك ىناؾ عوامل مؤثرة عليو.

 1 أنواع الحوافز: -أكال
كىػػذا حسػػب كػػل نػػوع كال ىنػػاؾ عػػدة أنػػواع للتحفيػػز كعػػدة تصػػنيفات كسػػوؼ أعتمػػد يف تصػػنيفي ىػػذا علػػى معػػايَت 

ؽلكػػػن أخػػػذ معيػػػار كاحػػػد للتصػػػنيف، ألف ىػػػذه ادلعػػػايَت ٗتتلػػػف مػػػن منظمػػػة إىل أخػػػرل ككػػػذلك بػػػاختبلؼ العنصػػػر 
 البشرم.

كفقػػػػا ذلػػػػذا ادلعيػػػػار صلػػػػد احلػػػػوافز ادلاديػػػػة كاحلػػػػوافز ادلعنويػػػػة كؽلكػػػػن إبرازعلػػػػا . تقسػػػػيم الحػػػػوافز حسػػػػب طبيعتهػػػػا: 1
 كتوضيحهما فيما يلي: 

علػػى إشػػباع عػػدد مػػن احلاجػػات  هتاتعتػػرب مػػن أكثػػر احلػػوافز اسػػتعماال كشػػيوعا، كذلػػك لقػػدر  ديػػة:الحػػوافز الما -أ
 األكلية أك الدكافع األساسية لدل الفرد، كمن أمثلة ىذه احلوافز نذكر:

 ادلكافآت كالزيادات الدكرية  -
 ادلشاركة يف األرباح  -
 تاج.تأقلم احلوافز ادلادية مع بيئة العمل كربط األجر باإلن -

تتعػدد أشػػكاؿ ىػػذه احلػػوافز كٗتتلػػف صػػورىا مػػن منظمػػة ألخػػرل، كتتمثػػل يف ادلكافػػآت ادلاديػػة كيعتػػرب احلػػافز النقػػدم 
ادلادم من أىم طرؽ احلوافز يف أيامنا ىذه، كوف النقود تشبع كل حاجات اإلنساف تقريبا كىي حقيقػة كاقعػة كقابلػة 

كباإلضػػافة لػػذلك فػػإف النقػػود تنسػػق مػػع مفهػػـو النػػاس يف  للتػػداكؿ بعكػػس الوسػػائل األخػػرل الػػيت تعتػػرب رلػػردة كزائلػػة
بالتػػػايل أف  هتيػػػئالظػػػركؼ الراىنػػػة عػػػن العمػػػل كنشػػػاط يقدمػػػو العمػػػاؿ كغػػػَتىم لقػػػاء كسػػػائل كػػػالنقود كىػػػذه الوسػػػائل 

الفطرية خارج نطاؽ عملهم كيرجع اعتبار ادلاؿ من احلوافز الرئيسية للعمػل إىل أنػو عػن طريػق ادلػاؿ  هتميشبعوا حاجا
بع ضػػػركرات احليػػػاة مػػػن مأكػػػل كملػػػبس كمسػػػكن، كمػػػا أنػػػو ضػػػركرم للصػػػحة كالتعلػػػيم كباإلضػػػافة إىل أف تػػػوفَت  تشػػػ

كماليػػات احليػػاة كادلركػػز االجتمػػاعي يعتمػػد علػػى ادلػػاؿ إىل حػػد كبػػَت، كيتمثػػل ادلػػاؿ يف األجػػر الػػذم يتقاضػػاه الفػػرد 
كػل طريقػة مػن ىػذه الطػرؽ أثػره يف حفػزه مقابل ما يقـو بو من عمل كيوزع ىػذا األجػر علػى اإلنسػاف بطػرؽ شػىت كل

 كدفعو على العمل كمن ىذه الطرؽ: 
ذلػػػذه الطريقػػػة عيػػػب يتمثػػػل يف أهنػػػا ال تعطػػػي الفرصػػػة للعمػػػاؿ ادلػػػاىرة لبػػػذؿ جهػػػد أعلػػػى لشػػػعورىم   األجػػػر باليوميػػػة:

لػرغم مػن ذلػك كإدراكهم بأهنم يتساككف من حيث النتيجة كاألجر مع غَتىم من العماؿ غػَت األكفػاء إال أنػو علػى ا
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فإف ىذه الطريقة باليومية أك بالساعة أك باألسبوع أك بالشهر تعطي الفرصة للعامل ليصل بإنتاجػو إىل مسػتول رفيػع 
 بغض النظر عن الوقت كليس ىناؾ ما يؤدم إىل اإلسراع يف إصلاز عملو حىت يزداد أجره.

تعطػي فرصػة لظهػور الفػركؽ   هنػاالذم يقـو بػو، أل يرتبط أجر العامل يف ىذه الطريقة بكمية اإلنتاج األجر بالقطعة:
الفرديػػة كبطبيعػػػة احلػػػاؿ يػػػرتبط اإلنتػػػاج بادلعرفػػة كبالصػػػحة كاحليويػػػة كىػػػذه الطريقػػػة تلقػػي بعػػػبء اإلنتػػػاج علػػػى العمػػػاؿ 
أنفسهم فإذا زاد فهو يف مصلحتهم كإذا قل اطلفض أجػرىم. األجػر علػى حسػب اخلػربة يف العمػل: أم كلمػا كانػت 

 1 كثَتة كلم كاف أجره عاليا كؽلكن أف يكوف  ادلعيار لذلك مدة السنوات اليت قضاىا يف العمل.  خربة العامل
أم يػػزداد أجػػره كلمػػا زادت حاجاتػػو كمػػع زيػػادة عػػدد أفػػراد أسػػرتو  كإذا كانػػػت  األجػػر حسػػب احتياجػػات الفػػرد:

  مثل: األنواع السابقة ٘تثل أكثر احلوافز ادلادية انتشارا إال أف ىناؾ أنواعا أخرل
 العبلكات ادلستحقة بداية كل عاـ . -
 العبلكات االستثنائية . -
 االشًتاؾ يف األرباح . -
 األجور التشجيعية . -
 العموالت . -
 اخلدمات اليت تشبع يف الفرد الكثَت من احلاجات األساسية كاخلدمات الغذائية كالصحية كالتعليمية كالسكنية -
م من أعلية احلوافز ادلادية إال أهنا ال تكفي كحػدىا فػاألفراد ؼلتلفػوف يف دكافعهػم، : على الرغالحوافز المعنوية -ب

كتعتػرب احلػػوافز ادلعنويػػة )غػػَت ادلاديػػة( مكملػػة كمرافقػػة للحػػوافز ادلاديػػة فيكػػوف اسػػتخدامها لتحقيػػق مسػػتول أفضػػل مػػن 
 األداء، كمن أمثلة ىذه احلوافز ما يلي:

 ضماف العمل كاستقراره . -
 االجتماعية ادلعنوية . احلوافز -
 التقدـ الوظيفي . -
 ادلشاركة يف اٗتاذ القرارات . -
 العمل اجلماعي كالعبلقات االجتماعية . -
 ادلركز كادلكانة. -
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 1كىناؾ أمثلة أخرل ؽلكن إضافتها ضمن التحفيز ادلعنوم كما يلي: 
 الًتقية كالًتفيع كالتنقبلت الوظيفية . -
 الوظيفي .األماف كاالستقرار  -
 تطبيق اإلدارة باألىداؼ . -
 دؽلقراطية الوظيفة من خبلؿ ىامش حرية إبداء الرأم كاإلصغاء كاالستماع اجليد للعاملُت . -
 ٖتسُت االتصاؿ الفعاؿ كتطوير أساليبو كظلاذجو . -
 ٖتسُت كتطوير العبلقات الوظيفية غَت الريية ككسبها كاستثمارىا إغلابيا . -
 ريب كإعادة التدريب كالتأىيل .تشجيع التد -
 مع الصبلحيات ادلعطاة ذلا . هناعدالة توزيع ادلسؤكليات كتواز  -
 عدالة الوظيفة كالركاتب ادلقابلة داخليا كخارجيا . -
 بناء ثقافة تدفع بعامل االنتماء الوظيفي للمنظمة. -
 ابية كاحلوافز السلبية:تبعا ذلذا ادلعيار ىناؾ احلوافز اإلغل. تقسيم الحوافز حسب أثرىا: 2
٘تثل احلوافز اليت ٕتػذب األفػراد العػاملُت ضلػو إصلػاز عمػل معػُت تسػتهدفو ادلنظمػة كتتمثػل يف  الحوافز اإليجابية: -أ

احلػػوافز ادلاديػػة كادلعنويػػة ادلختلفػػة، فػػاحلوافز اإلغلابيػػة تشػػجع األفػػراد العػػاملُت علػػى إحػػداث السػػلوؾ ادلرغػػوب فيػػو مػػن 
 وم ادلستعمل لتحقيقو. طرؼ ادلنظمة اليت ٖتدد السلوؾ اإلغلايب كاحلافز ادلادم أك ادلعن

كىػػي أشػػد الػػدكافع اإلغلابيػػة كأكثػػر ٖتػػديا إلدارة ادلنظمػػات الرتباطهػػا بتحسػػُت ادلسػػتول ادلعيشػػي كاحليػػايت األساسػػي 
 2كأىم تلك احلوافز نذكر منها: 

 الركاتب ك األجور كغَتىا من التعويضات ادلادية اليت ػلصلها األفراد كمشاركة يف األرباح -
 قدية )زيادة ساعات العمل ادلدفوعة، عمولة على حجم ادلبيعات ( .ادلكافآت الن -
 التقدؽلات االجتماعية كالصحية )طب، منح، تعليم، سكن...( . -
 منح تدريب كعطل سنوية . -
تقػػػػػدؽلات احملافظػػػػػة كالتنميػػػػػة البشػػػػػرية )مكاتػػػػػب الئقػػػػػة، تدفئػػػػػة، مستوصػػػػػف، تكييػػػػػف، إنػػػػػارة مناسػػػػػبة، نظافػػػػػة،  -

 مبلبس...(.

                                                 
 .179 ص ، 2005 لبناف، كالتوزيع، كالنشر للدراسات اجلامعية ادلؤسسة ادلمارسة، – الوظائف – ادلبادئ ادلعاصرة اإلدارة خليل، موسى1
 .186 ص ، 2007 األردف، كالتوزيع، للنشر ادلسَتة دار البشرية، ادلوارد إدارة اخلرشة، كاسب ياسُت محود، كاضم خضَت2
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 كىي حوافز ردعية ٕتنبا لؤلخطاء كتكرارىا كبالتايل خوفا من العقوبة كنتائجها، كتعترب فز السلبية:الحوا -ب
 1ىذه احلوافز ىادفة كتوجيهية أكثر منها عدائية كإحباطية كفيما يأيت سوؼ أقدـ أىم ىذه احلوافز. 

 التنبيو الشفهي أك اخلطي . -
 اإلنذار الشفهي أك اخلطي . -
 التعويضات جزئيا أك كليا . حسم الراتب أك -
 كقف الًتقية أك الًتفيع أك ادلناقبلت أك ٕتميدىا مؤقتا . -
 إنزاؿ الرتبة أك سحب الصبلحيات جزئيا أك كليا . -
 اإلبعاد اجلغرايف . -
 كقف ادلكافآت النقدية مؤقتا . -
 ؼ أك التسريح ادلؤقت أك النهائي.االنصرا -
 . تقسيم الحوافز من حيث المصدر:3

 كتصنف حسب ىذا ادلعيار إىل حوافز داخلية كأخرل خارجية: 
ىػػي احلػػوافز ادلرتبطػػة بالوظيفػػة نفسػػها مثػػل الشػػعور الػػذايت بادلسػػؤكلية الشخصػػية يف العمػػل،  الحػػوافز الداخليػػة: -أ

 كتوفَت ادلعلومات ادلتعلقة ٔتقدار كنوعية العمل من مصدر موثوؽ بو.
 فبل ترتبط بالعمل نفسو بل ترتبط ٔتصادر أخرل يف ادلنظمة كتتمثل يف: الحوافز الخارجية: -ب
 احلوافز ادلالية، ادلتمثلة يف األجر الشهرم أك الراتب . -
 ادلزايا اإلضافية، مثل اإلجازة ادلدفوعة، عبلكات التأمُت الصحي، عبلكات الوجبات الغذائية كادلكافآت التقديرية  -
 نة )االحًتاـ من قبل الزمبلء يف ادلهنة( .تقدير زمبلء العمل كادله -
 الًتقيات يف الوظيفة )مثل االرتقاء يف ادلناصب كالتعيُت يف كظائف جديدة . -
 .عبلكات الصداقة )حوافز تشمل فرصة االختبلط كالتفاعل مع اآلخرين كلعب أدكار قيادية  -
 احلصوؿ على راتب بعد تقاعد الشخص عن العمل. -
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 الحوافز من حيث المستخدمين منها:. تقسيم 4
 كتقسم احلوافز حسب ىذا ادلعيار إىل حوافز فردية، مجاعية.

ىػػي حػػوافز موجهػػة لكػػل فػػرد علػػى حػػدل، فهػػي مرتبطػػة بػػاألداء الفػػردم كقػػد تػػدفع األفػػراد  الحػػوافز الفرديػػة: -أ
 1للتنافس من أجل احلصوؿ عليها. 

يع ركح الفريػػق كتعزيػػز التعػػاكف بػػُت العػػاملُت، ْتيػػث ػلػػرص  إىل تشػػج هتػػدؼ: كىػػي حػػوافز الحػػوافز الجماعيػػة -ب
كػػل كاحػػد مػػنهم علػػى أف يتعػػارض عملػػو مػػع زمبلئػػو، ألف ذلػػك ػلػػدث ضػػرر باألىػػداؼ الرئيسػػية للعمػػل، كيػػدخل 
ىػػذا النػػوع مػػن احلػػوافز ٗتصػػيص جػػائزة ألحسػػن إدارة يف كزارة أك فػػرع يف شػػركة أك بنػػك أك كليػػة يف جامعػػة مػػا، فمػػن 

اجلماعية إشاعة ركح الفريق كركح التعاكف بُت العاملُت بدؿ ركح التنافس الذم يصل إىل حػد التنػاقض  شأف احلوافز
 أحيانا فيمكن لئلدارة كمن أجل ٖتقيق التنافس الفردم اإلغلايب كركح الفريق يف آف كاحد أف تستعمل

اجلماعػػة كعلػػى مسػػتول ك  األسػػلوبُت معػػا كال تقتصػػر علػػى أسػػلوب كاحػػد، ْتيػػث تكػػوف حػػوافز علػػى مسػػتول الفػػرد
 2ادلنظمة ككل.

 . تقسيم الحوافز من حيث موقعها:5
   3كفق ىذا ادلعيار صلد أنو تندرج ضمنو احلوافز ادلباشرة كاحلوافز غَت ادلباشرة، كسوؼ نوضحها كنقدمها فيما يأيت.

ثػػػل ادلكافػػػآت كادلػػػنح الفػػػرد بشػػػكل ملمػػػوس كصلػػػد فيهػػػا احلػػػوافز ادلاليػػػة م هباىػػػي الػػػيت يشػػػعر  الحػػػوافز المباشػػػرة: -أ
كاحلوافز العينية كالعبلج اجملاين بادلنظمة، كتقدًن اخلدمات االجتماعية ككذا احلوافز ادلعنويػة مثػل ادليػداليات، لوحػات 

 الشرؼ.
ىي احلوافز اليت ال ٘تس العامػل بصػفة مباشػرة كمػن األمثلػة علػى ذلػك لػدينا: ظػركؼ  الحوافز غير المباشرة: -ب

 العمل ادلبلئمة، العبلقات اليت تربط العاملُت ببعضهم البعض كباآلخرين خصوصا ادلسؤكلُت، التكوين...اخل
 ا ٖتت التقسيمات السابقة الذكر.كاجلدكؿ التايل يبُت أنواع احلوافز األكثر شيوع

 
 
 

                                                 
 .309 ص مصر، التجارة، كلية اإلسكندرية جامعة مستقبلية، رؤية البشرية، ادلوارد إدارة حسن، راكية1
 .302 ، ص   2004، األردف  ،2 ط ، كالتوزيع للنشر كائل دار كالوظائف، كالعمليات النظريات اإلدارة مبادئ القريويت، قاسم زلمد2
 .145 ص ، 2011 اجلزائر، كالتوزيع، كالًتمجة للطباعة األمة دار البشرية، ادلوارد إدارة حاركش، نورالدين3
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 شيوعا األكثر الحوافز تقسيمات :1 رقم الجدكؿ
 جماعية فردية اإلنتاج حوافز

دية
ز ما
حواف

 

ابية
إغل

 

 األجر -
 ادلكافأة التشجيعية للتفوؽ يف األداء -
 البدالت ادلختلفة للعمل -
ادلكافػػػػػػػػػػػػػػآت عػػػػػػػػػػػػػػن طريػػػػػػػػػػػػػػق االقًتاحػػػػػػػػػػػػػػات  -

 كاالخًتاعات

 ادلشاركة يف األرباح -
 كالوفػػػػاةالتأمينػػػػات ضػػػػد ادلػػػػرض كالعجػػػػز  -

 كالشيخوخة
 الوجبات الغذائية -
 توفَت النقل -
 اىمالعبلج اجملاين للعاملُت كعائبل -
 مكافآت عند انتهاء اخلدمة -
 بعثات كمنح دراسية تكوينية -

لبية
س

 

 اخلصم من ادلرتب -
 احلرماف من ادلكافآت أك جزء منها -
 الوقف عن العمل -
 تأخَت الًتقية -
 ٗتفيض الدرجة -

 احلرماف من االمتيازات اليت ٘تنح للعماؿ -

وية
معن
فز 
حوا

 

ابية
اغل

 

 جوائز تقديرية -
 شهادات االمتياز -
الثنػػػػػػػاء، ادلػػػػػػػدح، التشػػػػػػػجيع كالشػػػػػػػكر أمػػػػػػػاـ  -

 الزمبلء
 اإلجازات االستثنائية -
 الًتقية -

 ظركؼ عمل مبلئمة -
 اإلشراؾ يف اإلدارة -
 عبلقة طيبة بُت الزمبلء كالرؤساء -
 اجتماعية كرياضيةنشاطات  -
 فًتات راحة أثناء العمل -
 توفَت كسائل األمن -
 االىتماـ بالشعائر الدينية للعاملُت -
شػػػػػػػػػعور العػػػػػػػػػاملُت بادلسػػػػػػػػػاعلة يف البنػػػػػػػػػاء  -

 الوطٍت
 قيادة عالية ذات كفاءة -
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لبية
س

 

 توجيو اإلنذار كالتوبيخ -
 التأديب كالتهديد -
 بالعقاب أك الطرد -
 أك مكاف عمل صعب النقل إىل عمل أقل -
 نشر أياء ادلهملُت يف القائمة السوداء -

احلرمػػػػاف مػػػػن النشػػػػاطات االجتماعيػػػػة أك  -
 الرياضية

 التهديد بالعقاب كتوجيو اإلنذار -
 التحويل للتحقيق -

 
 . 146 - 145المصدر: نور الدين حاركش، مرجع سبق ذكره، ص 

 
 1نستنتج كنستخلص ما يلي:كبناء على ما سبق من أنواع احلوافز ؽلكن أف 

 توجد عوامل عديدة ؽلكن أف ٖتفز العاملُت لبذؿ ادلزيد من اجلهد خصوصا إذا كانوا راضُت عن عملهم . -
احلوافز متعددة كمتنوعػة، فػاحلوافز ادلاديػة أصػبحت ضػركرة حتميػة علػى ادلنظمػة كلكػن دكف إعلػاؿ كٕتاىػل احلػوافز  -

 هتماديػػػة مػػػن أىػػػم مثػػػَتات الدافعيػػػة لػػػدل العمػػػاؿ، كوهنػػػا تسػػػاىم يف تلبيػػػة حاجػػػاادلعنويػػػة كاالجتماعيػػػة، فػػػاحلوافز ادل
أكػػػرب كٖتسػػػُت  رلهػػػوداالقتصػػػادية كالنفسػػػية غػػػَت ادلشػػػبعة لػػػديهم كعليػػػو تضػػػمن ىػػػذه احلػػػوافز اسػػػتمرار بػػػذؿ العامػػػل 

 َتىا .مستول أدائو كتتمثل يف األجر ادلكافآت، ادلشاركة يف األرباح، ملكية العاملُت ألسهم الشركة كغ
بينما احلوافز ادلعنوية فهي ترتبط بشكل مباشر باحلاجات االجتماعية كالذاتيػة لئلنسػاف فهػي تعتمػد علػى كسػائل  -

معنوية أساسها احًتاـ العنصر البشرم الذم لػو أحاسػيس كآمػاؿ كتطلعػات اجتماعيػة يسػعى لتحقيقهػا كنػذكر منهػا 
 السػػتقرار االجتمػػاعي كاالقتصػػادم، تقػػدير جهػػود اآلخػػرين،التكػػوين كالتػػدريب، الًتقيػػة، ظػػركؼ العمػػل ، األمػػن كا

 إشراؾ العاملُت يف اإلدارة .
 احلوافز متداخلة مع بعضها، فيكوف احلافز معنويا كماليا كماديا كيف الوقت نفسو إغلابيا مثل الًتقية . -
الدراسػػات أف كثػػَتا مػػن إف النقػػود )احلػػوافز ادلاليػػة( ليسػػت ىػػي الػػدافع الوحيػػد للعمػػل، فقػػد أكػػدت العديػػد مػػن  -

 هتمالناس يستمركف يف العمػل حػىت كلػو كػاف الراتػب غػَت مناسػب، كذلػك لتحقيػق أىػداؼ أخػرل مثػل إشػباع حاجػا
 كالطموح كالتقدير كٖتقيق الذات. إىل النجاح
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 العوامل المؤثرة على الحوافز: -ثانيا
فرد كاليت تػتلخص يف االخػتبلؼ يف احلاجػات ىناؾ ثبلثة عوامل تؤثر بشكل مباشر على احلوافز لدل ادلوظف أك ال

كػػل عامػػل  كادلواقػػف الفرديػػة كادلمارسػػات داخػػل ادلنظمػػة باإلضػػافة إىل خصػػائص الوظيفػػة، كسػػوؼ نقػػـو باسػػتعراض
 1من ىذه العوامل على حده كما يلي: 

إف األفراد ؼلتلفوف فيما بينهم من حيث احلاجات كالرغبات كالقيم كادلواقف كاالىتمػاـ الػذم  االختالفات الفردية:
دفعهػػػم ذلػػػذه الوظيفػػػة كبسػػػبب ىػػػذه االختبلفػػػات يف الصػػػفات مػػػا بػػػُت فػػػرد كآخػػػر ٗتتلػػػف أيضػػػا احلػػػوافز، فمػػػا ػلفػػػز 

عهم ادلنصػب الػوظيفي شخص ليس بالضركرة أف يكوف ىو نفسو ما ػلفز شخصا آخر، فبعض األفراد ػلفزىم كيػدف
كآخػػركف ػلفػػزىم ادلرتػػػب كآخػػركف رٔتػػػا ػلفػػزىم خطػػػاب شػػكر كتقػػػدير أك مػػنح ادلوظػػػف فرصػػة أك إرسػػػالو إىل دكرات 
 تدريبيػػة، كمػػن ىػػذا صلػػد أف االختبلفػػات يف الصػػفات بػػُت العػػاملُت يف ادلنظمػػة تػػؤثر بشػػكل مباشػػر علػػى نػػوع احلػػافز

 الذم يدفع العامل عن غَته.
 علػى الوظيفػة ىػذه مهػاـ يقػدـ أف علػى ادلوظػف ىػذا إمكانيػة كدرجة البلزمة ادلهارات ٘تثل ىيك  :الوظيفة صفات 

 ذلػا الصػفات ىػذه مػن صػفة كػل فػإف كبالتػايل أخػرل إىل كظيفػة مػن ٗتتلػف كظيفػة كػل صػفات كأعليػة كجػو أكمل
 .لتحفيزىا طريقة

 التنظيميػة كالقػوانُت اللػوائح ىػي كالتطبيقػات ادلمارسػات ىػذه :المنظمػة داخػل للقػوانين كالتطبيقػات الممارسػات
 خػَت بعملػو يقػـو ادلوظػف كٕتعػل تشػجع كلهػا النقػل بػدؿ ادلكافػأة، كقانوف ادلختلفة اإلدارية كاألنشطة كالسياسات

 .كفاعلية بكفاءة ادلنظمة أىداؼ ٖتقيق أجل من إنتاجيتو على كينعكس قياـ
 المؤسسةالمبحث الثاني: عملية التحفيز كنظرياتو في 

بػػذلك  شػػغل موضػػوع عمليػػة ٖتفيػػز العػػاملُت كأثػػره علػػى أدائهػػم كالرضػػا عػػن عملهػػم بػػاؿ البػػاحثُت كادلفكػػرين فظهػػرت
عػػػػدة نظريػػػػات سػػػػاعلت يف تفسػػػػَت سلتلػػػػف احلػػػػوافز كمتطلبػػػػات عمليػػػػة التحفيػػػػز، كسػػػػوؼ نتطػػػػرؽ يف ىػػػػذا ادلبحػػػػث 

لك أسػػس مػػنح التحفيػػز إضػػافة إىل متطلبػػات السػػتعراض سلتلػػف ىػػذه النظريػػات ككيفيػػة التحفيػػز كأسػػبابو كدلػػاذا ككػػذ
 التحفيز. عملية
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 المطلب األكؿ: نظريات التحفيز
يعتػػػرب موضػػػوع التحفيػػػز زلػػػل اىتمػػػاـ الكثػػػَت مػػػن البػػػاحثُت، فكػػػل باحػػػث كمفكػػػر لػػػو تيػػػاره اخلػػػاص كنظرتػػػو اخلاصػػػة 

 تطػور كظهػور احلاجػات كالرغبػاتللتحفيز، كىذا انطبلقا منػذ بدايػة تنظػيم العمػل يف احليػاة االقتصػادية كخاصػة مػع 
 1 البشرية كعليو تعددت النظريات كتنوعت كنذكر منها:

كأطلػق عليهػا مصػطلح اإلدارة العلميػة  1991مػن أىػم مؤسسػيها فريػديريك تػايلور سػنة . النظرية الكالسػيكية: 1
 و كتقػػـو ىػػذه النظريػػةقػاـ مػػن خبلذلػػا بدراسػػة كتصػػميم طػػرؽ العمػػل بصػػورة تزيػػد مػػن كفػػاءة العامػػل كتزيػػد مػػن إنتاجيتػػ

 على االفًتاضات التالية: 
 إف مشكلة عدـ الكفاءة ىي مشكلة اإلدارة كليست مشكلة العامل . -
فػػإف  للعمػػاؿ انطبػػاع زائػػف يف أهنػػم إذا أدكا العمػػل بسػػرعة فستسػػتغٍت اإلدارة عػػنهم كيصػػبحوف عػػاطلُت، كبالتػػايل -

 إطالة مدة اإلصلاز يعٍت ضماف عمل دلدة أطوؿ .
 من مسؤكلية اإلدارة توفَت األفراد ادلناسبُت للعمل ادلعُت، كتدريبهم على أكثر الوسائل كفاءة ألداء عملهم  -
 . هتمللعماؿ ميل طبيعي للعمل بأقل من طاقا -
 غلب ربط أداء العاملُت مباشرة بنظاـ األجور أك ْتافز فورم أك نظاـ األجر بالقطعة. -
 ة ادلوظفُت سًتتفع إذا ما   ٖتفيزىم عن طريق نظاـ األجر بالقطعة كبتصميمأم أف تايلور اعتقد أف كفاء -

بناءا على ما سبق نبلحظ أف ىذه النظريػة أعللػت اجلانػب  العمل بصورة تتيح االستفادة من الطريقة الوحيدة ادلثلى.
ل مثػػل ادلػػاؿ، األرض، اليػػد اإلنسػػاين يف العمليػػة اإلداريػػة، فتنظػػر للعامػػل كأنػػو آلػػة كعنصػػر مػػن عناصػػر اإلنتػػاج األخػػر 

 كمشاعر.  العاملة كٕتاىلها أيضا أف الفرد كائن حي لديو أحاسيس
صػػاحبها إلتػػػوف مػػايوا، ظهػػػرت كػػػرد فعػػل للنظريػػػة الكبلسػػيكية كاىتمػػػت بالعنصػػػر . نظريػػة العالقػػػات اإلنسػػػانية: 2

يػػة بػػأف للعامػػل حاجػػات البشػػرم كعبلقػػات األفػػراد مػػع رؤسػػائهم كمجاعػػة العمػػل داخػػل ادلؤسسػػة كتضػػيف ىػػذه النظر 
جسػػمية كنفسػػية كاجتماعيػػة زيػػادة عػػن احلاجػػات ادلاديػػة كعليػػو تؤكػػد أف العامػػل يسػػعى إىل إشػػباع حاجػػات أخػػرل 
سلتلفػػة عػػن احلاجػػات الػػيت تسػػتهدؼ األجػػر كىػػذا مػػن خػػبلؿ التجربػػة ادلدركسػػة باكتشػػاؼ أثػػر ظػػركؼ العمػػل ادلاديػػة  

لنظافة كالضوضاء يف مصنع "لشركة جنراؿ إلكًتيػك"، فهنػاؾ رلموعػة كاإلضاءة كالتهوية، كفًتات الراحة كالرطوبة كا
 من االفًتاضات األساسية ادلتعلقة بالعنصر البشرم ككيفية ٖتفيزه ك٘تكن حصرىا فيما يلي:

 أف األجر كملحقاتو ال ٘تثل كحدىا احلافز الذم يشجع العامل على زيادة إنتاجو . -
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الػػيت  يف االسػػتقرار كاألمػػن الػػوظيفي كإحساسػػو بأعليػػة االنتمػػاء للمنظمػػة توجػػد عوامػػل معنويػػة مثػػل: رغبػػة العامػػل -
 يعمل فيها، كأف العامل ال يتصرؼ ٔتعزؿ عن باقي أفراد اجلماعة.

 كعليو فهذه النظرية اعتربت اإلنساف كائنا اجتماعيا كتلعب العبلقات مع اآلخرين دكرا ىاما يف سلوكو كإتاىاتو.
 ىذه النظرية، فالفرد آماؿ كطموحات كأىداؼ. هتاية للجانب اإلنساين اليت أظهر كنبلحظ أيضا األعلية احليو 

 . نظرية الحاجات اإلنسانية )نظرية سلم الحاجات(:3
 1ىذه النظرية تعترب من النظريات ادلهمة يف التحفيز كأىم ما جاءت بو ما يلي: 

للحاجػػػات" كالػػػيت طورىػػػا يف األربعينيػػػات مػػػن القػػػرف ادلاضػػػي، معتػػػربا أف  تعػػػرؼ ىػػػذه النظريػػػة باسػػػم "نظريػػػة ماسػػػلو
اإلنساف يف كل سلوكاتو إظلا يسعى إىل إشباع حاجات تنحصر يف مخس رلموعات، كتظل احلاجة غػَت ادلشػبعة ىػي 

كمػػا أف ادلتحكمػػة يف السػػلوؾ، يف حػػُت ال تػػؤثر احلاجػػات ادلشػػبعة يف السػػلوؾ، كبالتػػايل ينتهػػي دكرىػػا يف التحفيػػز،  
، ٖتتل احلاجات الفيزيولوجيػة قاعدتػو، كتليهػا إىل  حاجات الفرد تكوف مرتبة ترتيبا تصاعديا على شكل سلم أك ىـر

 2خرل، كما يوضحها الشكل ادلوايل:احلاجات األ األعلى باقي
 )ماسلو عند الحاجات (ىـر سلم: 2 رقم الشكل
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 1كؽلكن شرح ىذه احلاجات كما يلي: 
 كىػػي تلػػك ادلرتبطػػة بضػػركرات البقػػاء علػػى قيػػد احليػػاة كادلػػأكل الحاجػػة األساسػػية أك الجسػػمية كالفيزيولوجيػػة: -

... كلعل الوسيلة الرئيسػية الػيت ٖتػافظ   ادلنظمػة إلشػباع احلاجػات األساسػية دلواردىػاهبػا كاألكل كادللبس كاذلواء كالنـو
 البشرية ىي النقود، سواء يف شكل ركاتب أك مكافآت .

 اية من األخطار كإغلاد مناخ أمن اقتصادم مبلئمة.كالرغبة يف احلم  حاجات األماف كالسالمة: -
 كتػأيت بعػد إشػباع احلاجػات السػابقة، حيػث تظهػر احلاجػة إىل االنتمػاء ك دعػم اآلخػرين الحاجات االجتماعية: -

 كاحلاجة إىل مجاعات العمل غَت الريية اإلغلابية .
 كشػعور الفػرد بأنػو مفيػد ككػذلك حاجػة الفػردكالثقة كاالعتناء بػالنفس، حاجات التقدير كاالحتراـ الشخصي:  -

 باعًتاؼ اآلخرين لو .
كىػػي رغبػػة الفػػرد ادلتناميػػة يف التميػػز، كرغبتػػو يف أف يصػػبح أكثػػر قػػدرة علػػى  حاجػػات تحقيػػق أك إثبػػات الػػذات: -
 أم شيء يستطيعو. فعل

رة غػَت مباشػرة باحلاجػة إىل ترتبط ىذه النظريػة )احلاجػات( بالرضػا الػوظيفي باعتبػار أف الرضػا عػن األجػر يػرتبط بصػو 
األمػن كاالسػتقرار، كمػا تػرتبط حاجػات االحػًتاـ كاالنتمػاء مػػن خػبلؿ الرضػا عػن العبلقػات سػواء مػع الػزمبلء أك مػػع 

 الرؤساء، كما صلد أيضا التقدير يرتبط بالعبلقات على ادلستول األفقي أك الرأسي.
 "Douglas Mc Gregor لػػ"دكغالس ماؾ غريقور: " " y ك x نظرية -4

قاـ ىذا ادلفكػر بػإجراء دراسػات علميػة عػن سػلوؾ العمػاؿ يف منظمػات اإلنتػاج، كتبػُت مػن نتػائج تلػك األْتػاث أف 
 التحفيز يف ادلنظمات سليب كأف ادلسؤكلُت يفرضوف أسلوب اإلكراه يف العمل بطرؽ خفية.

 " xنظرية:"  -أ
  2كاتضح من خبلؿ أْتاثو ما يلي:

 بطبيعتو سليب كال ػلب العمل إذا كاف ذلك شلكنا .أف العامل أك اإلنساف  -
 أف العامل خامل كال يرغب يف ٖتمل ادلسؤكلية . -
 أف الفرد يفضل أف يعمل ّتانب شخص يقوده كيوضح لو ماذا يعمل . -
 أف العامل أناين كال يأخذ بعُت االعتبار احتياجات ادلنظمة . -
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 مة .أف ىناؾ مقاكمة للتغيَت كالتحسُت يف ادلنظ -
 أنو ال بد من فرض رقابة شديدة كمتابعة على كل إنساف يف العمل لكي يعمل . -
 أف األجر كادلزايا ادلادية ىي أىم حوافز العمل. -

 كاعتمػدت علػى أسػاليب التهديػد هتاكانطبلقا من ىذه احلقائق كالتصورات إتهت سلتلف اإلدارات إىل تغيػَت سياسػا
م كيف هتم يف إنتػػػاج مػػػا ؼلػػػدـ منظمػػػاهتؽليلػػػوف إىل الكسػػػل كيتجنبػػػوف صػػػرؼ طاقػػػاكاإلشػػػراؼ احملكػػػم مػػػا داـ العمػػػاؿ 

الوقػػت نفسػػو قامػػت ادلنظمػػات بانتهػػاج سياسػػات جديػػدة تتمثػػل يف ٖتفيػػزىم للعمػػاؿ ككسػػب رضػػاءىم عػػن طريػػق 
 توفَت ظركؼ العمل ادلناسبة كبعبارة أخرل فإف ادلنظمات تبنت شعارا جديدا ىو:"كن صارما كعادال".

 أخػرل نظريػة كقػدـ العمػاؿ، سػلوؾ عػن اسػتنتاجاتو يف النظػر بإعػادة جرغلػور مػاؾ دكغػبلس قػاـ "y":ةنظريػ -ب
 1:يلي ما ادلعدلة دراساتو أظهرت حيث للسابقة تصحيح تعترب كىي yنظرية  معدلة أياىا

 أف العمل شيء طبيعي . -
 التجربة .م أصبحوا كساىل نتيجة لنقص هنأف الناس ليسوا كساىل بالوراثة كأ -
 م ػلرصوف على ٖتقيق األىداؼ ادلنشودة .هنأف الناس يتمتعوف بضمائر حية كأ -
 أف األفراد يتمتعوف بقدرات كبَتة كعندىم استعداد لتحمل ادلسؤكلية . -
 أف ادلشػػػكل يكمػػػن يف ٕتاىػػػل ادلنظمػػػات الػػػيت ال تقػػػـو بتػػػدريب العمػػػاؿ، كإذا قامػػػت ادلنظمػػػات بتػػػدريب كتأىيػػػل -

 م سيقوموف بأعماؿ شليزة.هنالعماؿ، فإ
 كحسػػب ىػػذه ادلعلومػػات كاحلقػػائق الػػيت اسػػتقاىا ادلفكػػر مػػن أرض الواقػػع، فػػإف للعامػػل حاجػػات متعػػددة كىػػو يسػػعى

 باستمرار، أم عنده حافز للحصوؿ على ما ػلتاجو.
 " "F.Herzberg ":برغ ىيرز فريدريك" ؿ العاملين نظرية -  5  

إىل حقيقػػػة مفادىػػػا أف عػػػدـ رضػػػا الفػػػرد يف غالػػػب األحيػػػاف ىػػػو نػػػاتج عػػػن عػػػدـ تػػػوفر بيئػػػة العمػػػل  توصػػػل ىػػػَتز بػػػرغ
ادلناسبة، كما أف شعور الفرد بالرضا عن عملو يعود أساسا إىل العمل يف حد ذاتػو، كبنػاءا عليػو فقػد كجػد ىػَتز بػرغ 

 2أف العوامل ادلؤثرة يف بيئة العمل تندرج ٖتت رلموعتُت من العوامل كعلا: 

                                                 

 . 214 – 213 ص  ذكره، سبق مرجع تنمية ادلوارد البشرية، كآخركف، غريب علي1 
 . 43  ص ذكره، سبق مرجع ، 21نظريات اإلدارة احلديثة يف القرف  بوحوش، عمار2 
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: كتدعى أحيانا بالعوامل البلشػباعية، ألف عػدـ كجودىػا يػؤدم إىل حالػة عػدـ الرضػا، مجموعة العوامل الوقائية -
، ظلػط هتػابينما كجودىا كتوافرىا ال يؤدم إىل ٖتفيز األفػراد، كػلػددىا يف اجملػاالت التاليػة مثػل سياسػات ادلنظمػة كإدار 

 ادلادية، الراتب كادلركز االجتماعي كاألمن الوظيفي.اإلشراؼ، العبلقات بُت األفراد، ظركؼ العمل 
كيطلػػق عليهػػا أيضػػا اسػػم العوامػػل اإلشػػباعية كىػػي تلػػك ادلرتبطػػة بالعمػػل كتعمػػل يف  مجموعػػة العوامػػل الحػػافزة: -

حالػة كجودىػا علػػى بنػاء درجػػة عاليػة مػػن الرضػا كاحلفػز لػػدل ادلػوارد البشػػرية، كتتمثػل يف الشػػعور باإلصلػاز يف العمػػل، 
دراؾ الشخصي لقيمة عملو نتيجة إلتقاف العمل، طبيعػة الوظيفػة كزلتواىػا، ادلسػؤكلية، فػرص التقػدـ كالتنميػة، ظلػو اإل

 الشخصية كتطورىا.
كىي اليت تتعلػق أساسػا بػالظركؼ كالعوامػل احمليطػة بالعمػل تسػبب  كخبلصة القوؿ أف العوامل الوقائية عند ىَتز برغ

درجػػة عاليػػة مػػن عػػدـ الرضػػا عنػػدما ال تكػػوف موجػػودة، لكنهػػا ال تػػؤدم إىل التحفيػػز لػػدل كجودىػػا، بينمػػا العوامػػل 
خػبلؿ احلافزة كادلتعلقة ٔتحتول العمل أم ٔتاىية العمل كإصلاز الفرد لػذلك العمػل كاالعػًتاؼ الػذم ػلصػل عليػو مػن 

عنػػػد توافرىػػػا تػػػؤدم إىل التحفيػػػز كالرضػػػا كلكنهػػػا ال تسػػػبب الكثػػػَت مػػػن عػػػدـ الرضػػػا عنػػػد هنػػػا تأديتػػػو لػػػذلك العمػػػل فإ
 ا.هبغيا

 1كؽلكن أف نوضح كنعرض ىذه النظرية كفق الشكل ادلوايل:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
464ص ،  7117، ،األردن 0، ط صالح مهدي محسن العامري، طاهر محسن منصور الغالبً، اإلدارة واألعمال، دار وائل للنشر والتوزٌع  
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 مبادئ نظرية ىيرز برغ )العاملين(:  3الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ،مرجع سبق ذكره المصدر: صالح مهدم محسن العامرم، طاىر محسن منصور الغالبي، اإلدارة كاألعماؿ،

 . 464ص 
 

كتسػػمى أيضػػا بنظريػػة  ": D.Mac leeland"   "نظريػػة الحاجػػات األساسػػية ؿ "دافيػػد مػػاؾ ليالنػػد - 6
 1اإلصلاز حيث يرل صاحب ىذه النظرية أف فهم التحفيز يتوقف على معرفة ثبلث حاجات أساسية كىي: 

فهػػم  حيػػث أف األفػػراد الػػراغبُت بشػػدة يف السػػلطة، ؽليلػػوف دلمارسػػة التػػأثَت كالرقابػػة كالقػػوة، الحاجػػة إلػػى السػػلطة: -
 يطمحوف للمناصب القيادية.

األشخاص الذين تتوفر لديهم ىذه احلاجػة يرغبػوف يف النجػاح كؼلػافوف مػن الفشػل كىػم غالبػا  الحاجة لإلنجاز: -
 التحدم. ػلبوف
 األفراد الذين تتوفر لديهم ىذه احلاجة يشعركف بالسركر عند شعورىم ْتب اآلخرين ذلم. الحاجة لالنتماء: -
 
 

                                                 
 .319 –318، ص  2008بشَت العبلؽ، اإلدارة احلديثة نظريات كمفاىيم، دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، األردف،  1

 تتأثر بالعوامل الصحية
 

 العملظركؼ 
العبلقات مع الزمبلء يف العمل 
سياسات ك قواعد العمل 
نوعية ادلشرفُت 

 تتأثر بالعوامل الدافعة أك المحفزة
 

اإلصلاز 
االعًتاؼ كاإلشادة باإلصلاز 
ادلسؤكلية 
زلتول العمل 

 ٖتسُت العوامل احملفزة يزيد
 من الرضا الوظيفي

 ٖتسُت العوامل الصحية يقلل 
 الوظيفيمن عدـ الرضا 

 عدـ الرضا الوظيفي الرضا الوظيفي
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7 ": "  "V.Vroom. نظرية التوقع ؿ "فكتور فرـك
 علػى افػػًتاض علػى أف سػلوؾ الفػرد كأدائػػو ٖتكمػو عمليػة مفاضػلة بػػُت بػدائل القيػاـ بفعػل يػػنعكستقػـو ىػذه النظريػة 

بسػػػلوؾ أك عػػػدـ القيػػػاـ بالفعػػػل، حيػػػث أف دافعيػػػة الفػػػرد زلكومػػػة بادلنػػػافع )العوائػػػد( الػػػيت يتوقػػػع احلصػػػوؿ عليهػػػا مػػػن 
 األداء.

 1كيعتمد تطبيق النظرية على ٖتقق الشركط اآلتية: 
 فرد اىتماـ باحملفزات ادلالية، كىذا ما ؽلكن أف يتحقق لدل األفراد .أف يتوفر لدل ال -
 اعتقاد الفرد بوجود ارتباط قوم بُت األداء كادلردكد، أم أف األداء العايل يصاحبو مردكد عايل . -
 اعتقاد الفرد بأف ىناؾ احتماؿ قوم ككبَت بأف اجلهود اليت يبذذلا تقود إىل أداء ناجح. -

 األكثػػر تركيػػزا علػػى احلػػوافز ادلاليػػة كأثرىػػا يف األداء حيػػث أف ٖتقػػق الشػػركط الػػوارد هنػػازلتػػول النظريػػة بأكادلبلحػػظ مػػن 
ذكرىػػا يعػػٍت بػػأف احلػػوافز ادلاليػػة مسػػؤكلة مباشػػرة عػػن األداء كعليػػو اعتمػػادا فػػإف النظريػػة توجػػو ادلنظمػػات إىل اعتمػػاد 

ز ال ؽلكنهػػػا النجػػػػاح إذا مل تركػػػز علػػػى اجلانػػػب ادلػػػػايل يف ادلاليػػػة كوسػػػائل لتحسػػػػُت األداء كأف عمليػػػة التحفيػػػ احلػػػوافز
 احملفزات.

 :"  "STACY ADMSنظرية المساكاة أك العدالة ؿ "ستايسي آدمز" -8
 2إف أىم افًتاضات كما جاءت بو ىذه النظرية ىي كما يلي: 

عليػو  ككقػت كمػا ػلصػل تفًتض ىذه النظرية بأف الفرد ػلاكؿ أف ػلقق حالة توازف بُت مػا يقدمػو للمنظمػة مػن جهػد
 مػػن مػػردكد مػػايل أك مزايػػا كمنػػافع معنويػػة كيتحقػػق ىػػذا التػػوازف حسػػب رأم النظريػػة عنػػدما يشػػعر الفػػرد بػػأف مردكداتػػو
ادلالية كادلعنويػة تعػادؿ مػردكدات العػاملُت الػذين يتعامػل معهػم، كعنػد شػعوره بالتمػايز عػنهم فإنػو سػيعيش حالػة تػوتر 

ل ادلنظمة ذلػذا تعتمػد ىػذه النظريػة ادلقارنػة بػُت طػريف معادلػة تتحقػق فيهػا ادلسػاكاة علػى إىل تغيَت إنتاجيتو داخ تدفعو
. كعنػػد ٖتقػػق ادلسػػاكاة يعتػػرب الفػػرد زلفػػزا، لػػذا  عوائػػد الفػػرد/ جهػػوده د عوائػػد اجخػػرين / جهػػودىم النحػػو التػػايل
فزات ادلاليػػة أك غَتىػػا مػػن احملفػػزات أف توجػػو جهودىػػا التحفيزيػػة ضلػػو ٖتقيػػق ادلسػػاكاة أعػػبله سػػواء بػػاحمل فعلػػى ادلنظمػػة

 األخرل.
 
 

                                                 
 .166، ص  2008ارة احلديثة للموارد البشرية، دار الراية للنشر كالتوزيع، األردف، بشار يزيد الوليد، اإلد 1
 .264مرجع سبق ذكره، ص ،  إدارة ادلوارد البشريةخالد عبد الرحيم اذلييت، 2 
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 ": "Alderfer   "نظرية "الدرفر -9
 1تعد ىذه النظرية تطورا لنظرية ماسلو يف ثبلث رلموعات بدال من مخس كىذه اجملموعات ىي: 

 حاجات الوجود . -
 حاجات االنتماء . -
 حاجات النمو. -

إىل  حيػػث تعػػرب حاجػػات الوجػػود عػػن احلاجػػات الفيزيولوجيػػة يف نظريػػة ماسػػلو، كتعكػػس حاجػػات االنتمػػاء احلاجػػة
إف اسػتخداـ ىػذه النظريػة  التقدير، أما احلاجة إىل النمو فهي تقابل احلاجة إىل ٖتقيق الذات الذم عرب عنو ماسلو.

ال بػػد أف يػػتم مػػن خػػبلؿ زلاكلػػة ادلػػديرين  كالضػػعيفة يف تشػػخيص الػػدكافع كإغلػػاد الوسػػائل لتقليػػل الدافعيػػة ادلنخفضػػة
 اإلجابة على األسئلة التالية:

 ما ىي احلاجات الفعلية لؤلفراد؟  -
 ما ىي احلاجات ادلشبعة؟  -
 كيف   إشباعها ؟  -
 أم من احلاجات غَت ادلشبعة يف ادلستول األدىن من السلم ؟  -
 ىل ىناؾ حاجات عليا مازالت غَت مدركة أك كاضحة ؟  -
 كيف ؽلكن إشباع احلاجات غَت ادلشبعة ؟  -

 :    " EDWIN LOOK"نظرية الهدؼ لػػػ "أدكين لوؾ" 10 -
 يف ىذه النظرية كجود عبلقة بُت األىداؼ ادلقصودة ألداء ادلهاـ للموظف مع سلوكو يف العمل كفيما يلي شرح

 2ذلذه النظرية. 
إف كجود األىداؼ ىو أمر مهم ألهنا ٘تثل طموحات األداء كبالتايل فهي تنشط كتوجػو سػلوؾ األفػراد لتحقيػق ىػذه 
الطموحػػػات كمػػػا أهنػػػا يف كاقػػػع األمػػػر ٖتػػػدد مسػػػارات السػػػلوؾ النهائيػػػة ادلعنيػػػة دكف غَتىػػػا، فاألىػػػداؼ مػػػا ىػػػي إال 

طموحػػػػػات األداء مػػػػػا ىػػػػػي إال زلصػػػػػلة لقػػػػػي الطموحػػػػػات أك النوايػػػػػا الػػػػػيت يسػػػػػعى الفػػػػػرد لتحقيقهػػػػػا، إف األىػػػػػداؼ ك 
 كمعتقدات الفرد من ناحية كرغباتو كعواطفو من ناحية أخرل كالتأثَت الدافعي لؤلىداؼ يزيد عندما:

 تكوف األىداؼ زلددة . -

                                                 
 . 291, ص 2010نورم منَت، تسيَت ادلوارد البشرية، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر, 1
 .136مرجع سبق ذكره، ص  ، إدارة ادلوارد البشرية نور الدين حاركش،2 
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 تكوف األىداؼ مقبولة . -
 األىداؼ ذات نفع كفائدة للفرد . -
 تكوف األىداؼ قابلة للقياس. -

 Skinner"    : 1"ينر"نظرية التعزيز "سك11 - 
 يشرط صاحب ىذه النظرية

 ٖتديد السلوؾ ادلرغوب بدقة.  -
 ٖتديد ادلكافآت أك احلوافز اليت تدعم السلوؾ ادلرغوب. -
 جعل الثواب النتيجة ادلباشرة للسلوؾ ادلرغوب . -
 اختيار الطريق أك األسلوب األفضل للتعزيز . -
 عدـ معاقبة ادلوظف أماـ زمبلئو . -
 اختيار ادلوظف العامل بالنواحي اليت مل ينجح فيها. -
تقـو ىذه النظرية علػى مبػدأم الػتعلم كقػانوف األثػر، حيػث أف الفػرد يػتعلم أف قيامػو أك عػدـ  . نظرية التدعيم: 12

قيامػػو بالسػػلوؾ ىػػو كسػػيلة حلصػػولو أك عػػدـ حصػػولو علػػى التحفيػػز، كعلػػى أسػػاس ذلػػك فػػإف الفػػرد قػػد يكػػرر نفػػس 
اف قد استفاد من مدعم إغلايب مثبل عبلكات أك ترقيات، كما يتجنب تكػرار ىػذا السػلوؾ إذا كػاف قػد السلوؾ إذا ك

مر ٓتربة سيئة نتيجة حصولو على مدعم سليب، كيف ىػذا الصػدد صلػد أف نظريػة التػدعيم تقػدـ أسػاليب قويػة لتحليػل 
 العوامل اليت تتحكم كتسيطر كتوجو سلوؾ ادلوارد البشرية يف ادلنظمة. 

 لمطلب الثاني: كيفية كأسباب كأسس منح التحفيزا
إف صلػاح عمليػػة التحفيػػز ػلتػاج إىل عمليػػات إداريػػة متكاملػة مػػن ٗتطػػيط كتنظػيم كتوجيػػو كرقابػػة، حيػث يهػػتم جانػػب 
التخطيط بتحليل احلاجات كتشخيصها كٖتديػد اذلػدؼ مػن عمليػة التحفيػز، بينمػا التنظػيم تظهػر عمليتػو يف اختيػار 

ادلناسبة خلصائص التحفيز بينما الرقابة فتقـو بالتأكد كالتحقػق مػن كفػاءة كفاعليػة عمليػة التحفيػز،  أساليب التحفيز
 كاآلف السؤاؿ ادلطركح كيف يتم التحفيز؟

 
 
 

                                                 
 .219مرجع سبق ذكره، ص  ، تنمية ادلوارد البشرية علي غريب كآخركف، 1
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 التحفيزمنح كيفية   -أكال
إف عملية التحفيز ىي عملية معقدة، فليس من السهل ٖتفيز األفػراد دكف معرفػة كدراسػة سػلوكيات كتصػرفات كأداء 

 1كدكافع العاملُت كؽلكن إعطاء ىذه الكيفيات كالنقاط لتحفيزىم كما يلي: 
ادلنظمػػػة إزالػػػة معوقػػػات التحفيػػػز كالػػػيت تضػػػع حػػػدا مػػػن عزؽلػػػة العػػػاملُت كنػػػذكر علػػػى سػػػبيل ادلثػػػاؿ، مػػػلء جػػػو   -1

بالسياسات، األحكاـ ادلسبقة علػى الغػَت، عػدـ الثقػة، كضػع توقعػات غػَت كاضػحة عػن أداء ادلػوظفُت، كثػرة القواعػد 
كااللتزامػػات، ادلنافسػػة الداخليػػة بػػُت العػػاملُت، حجػػب معلومػػات مهمػػة عػػن ادلػػوظفُت ىػػم ْتاجػػة ذلػػا ألداء عملهػػم، 

 ل غَت عادؿ كغَتىا... اخلوؼ أك الرىبة من ادلنظمة، معاملة العاملُت بشك
 . تشجيع ٖتمل ادلسؤكلية كفرص القيادة ضمن ادلنظمة .2
 . تشجيع التفاعل بُت ادلوظفُت كتكوين فرؽ العمل بينهم .3
 . إظهار اإلعجاب بأعماؿ ادلوظفُت .4
بػػػُت ىػػػذه . ٖتفيػػػز الرغبػػػات الطبيعيػػػة ادلوجػػػودة يف العػػػاملُت لتقػػػدًن أقصػػػى مسػػػتول األداء كاإلنتاجيػػػة لػػػديهم كمػػػن 5

 الرغبات مثل: الرغبة يف النشاط، ادللكية، اإلصلاز، االعًتاؼ بو، الرغبة يف أف يكوف لعملو معٌت .
. دفػػع أجػػور تنافسػػية: حيػػث مػػن الصػػعب إغلػػاد األفػػراد األكفػػاء كادلػػاىرين علػػى كافػػة ادلسػػتويات اإلداريػػة كتكلفػػة 6

 تدريبهم .
 . تقييم األداء بإنصاؼ كذلك بالقياـ ٔتا يلي:7
 كضع كصف كظيفي كاضح كمعقوؿ لكل موقع كمنصب يف ادلنظمة . -
 االسًتشاد بنموذج تقييم العاملُت عند ادلراجعة السنوية . -
 التأكد من أف ادلراجع قد قاـ ٔتا غلب عليو . -
 توفر البيانات ذات الصلة الوثيقة بادلوضوع كاحلقائق . -
 قياـ التقييم على ٖتليل موضوعي للحقائق . -
 تطبيق كل النتائج بشكل عادؿ كمتساك على اجلميع . -
 القياـ ٔتراجعات أخرل إف اقتضى األمر ذلك . -
 توثيق مجيع النتائج اإلغلابية كالسلبية. -
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. اإلصػػػغاء الفعػػػاؿ: خصوصػػػا يف حالػػػة معانػػػاة العمػػػاؿ مػػػن مشػػػاكل، غلػػػب مناقشػػػة ىػػػذه األمػػػور بشػػػكل معقػػػوؿ 8
 ل كاألخذ بعُت االعتبار كل مقًتحاهتم كأدائهم .كعقبلين، كاالستماع بعناية لكل عام

. توضيح التوقعات: مثبل من ادلمكن أف يؤدم ادلوظف عمبل شليزا كبارزا كلكنو لػيس بصػلة لؤلعمػاؿ ادلطلوبػة منػو 9
 يف الوصف الوظيفي لوظيفتو .

ضػل كأدل عمػبل متميػزا كبػارزا، . تقدير األعماؿ ادلتميزة: إذا ٖتلى ادلوظف بركح ادلبادرة، كٕتاكز التوقعات لؤلف 10
 غلب أف يعلم بأف مساعلتو تؤخذ كتقدر .

 . تقدًن األجور العادلة . 11
 . تقدًن احلوافز العادلة كادلوضوعية . 12
 . إشراؾ العاملُت يف مجيع مراحل العمل . 13
 . نشر كتبادؿ ادلعلومات . 14
 . األخبلقيات )األقواؿ= األفعاؿ( . 15
 1ادلتميزين بصورة علنية شلا يزيد شعورىم باإلصلاز.. مكافأة  16

 2باإلضافة إىل ما سبق من نقاط ككيفيات التحفيز ىناؾ كسائل للتحفيز الفعاؿ للعاملُت نذكر منها: 
من أساليب إعادة تصميم العمل كتلطيف جو العمل أك اإلنتاج مػا يسػمى التنػاكب يف العمػل   التناكب في العمل:
، كإظلػا يقػـو بالتنػاكب مػع زمبلئػو، شلػا يقلػل مػن الػركتُت كيقصد بو أف العا مل ال يظل يعمػل نفػس العمػل طػواؿ اليػـو

كادللػػل كالتعػػب اجلسػػمي، كىػػذا األسػػلوب ال ػلتػػاج تطبيقػػو إىل اكتسػػاب العامػػل دلهػػارات جديػػدة كمػػا ال يطلػػب منػػو 
 ٖتمل مسؤكليات أعلى جديدة.

عػػػػٌت جعػػػػل العمػػػػل أك الوظيفػػػػة تتضػػػػمن رلموعػػػػة متنوعػػػػة مػػػػن توسػػػػيع العمػػػػل أك الوظيفػػػػة ٔت توسػػػػيع مجػػػػاؿ العمػػػػل:
الواجبات أك ادلهاـ من نفس ادلستول بدال من القياـ ٔتجرد جزء بسيط من العملية طوؿ الوقػت كػلتػاج تطبيػق ىػذا 

 األسلوب إىل اكتساب العامل أك ادلوظف مهارات جديدة حىت يستطيع القياـ باألعماؿ اجلديدة.
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 )اإلثراء الوظيفي(:إثراء العمل 
ٔتعػػٌت إعطػػاء العامػػل درجػػة كبػػَتة مػػن الرقابػػة علػػى عملػػو بدايػػة مػػن التخطػػيط كالتنظػػيم حػػىت التنفيػػذ كتقيػػيم النتػػائج،   

كػػذلك اإلثػػراء الػػوظيفي يشػػَت إىل التوسػػع يف تفػػويض السػػلطة ْتيػػث يتػػيح للعػػاملُت تنفيػػذ األعمػػاؿ ادلطلوبػػة مػػنهم 
ادلتعلقػػػػة بالعمػػػػل دكف الرجػػػػوع لرؤسػػػػائهم ادلباشػػػػرين، كيتطلػػػػب تطبيػػػػق ىػػػػذا فػػػػرص حقيقيػػػػة الٗتػػػػاذ معظػػػػم القػػػػرارات 

األسلوب من العامل مهارات إضافية كيلقي عليو ادلزيد من ادلسؤكلية، شلا يتطلػب معػو تػوفَت بػرامج التػدريب ادلناسػبة 
ادلطلوبػة مػنهم، كمػا  ذلم، ككذلك ىذا األسلوب غلػدد قػدرات العػاملُت كيطػور مهػاراهتم دلقابلػة األعبػاء كادلسػؤكليات

يتيح ذلم شلارسة اإلبداع كاالبتكار كيًتتب على ذلك شعور العامل بأعليتو كقيمتػو يف ادلنظمػة، كصلػاح ىػذا األسػلوب 
يتوقػػػف علػػػى درجػػػات طمػػػوح العػػػاملُت كقػػػدراهتم االبتكاريػػػة، إىل جانػػػب اسػػػتعدادىم للعطػػػاء كحرصػػػهم علػػػى صلػػػاح 

 العمل كرقى مستوياتو.
ىػي عبػارة عػن أسػػلوب عمػل يسػتند إىل سلسػلة مػػن اخلطػوات ْتيػث تقػـو اإلدارة كالعػػاملُت يف  :اإلدارة باألىػداؼ

ٖتديد األىداؼ بشكل مشًتؾ ككذلك يف ٖتديد اإلصلاز ادلتوقػع كمعػايَت تقيػيم األداء كىػي فلسػفة إداريػة يقصػد هبػا 
لتنظػيم أك جػزء منهػا لتحقيػق كفػاءة زيػادة التحفيػز الػداخلي عنػد األفػراد، كتقػـو علػى مبػدأ ادلشػاركة بوضػع أىػداؼ ا
 أكرب من خبلؿ ٖتفيز كدفع ادلوظفُت كتستند نظرية اإلدارة باألىداؼ إىل ما يلي:

 اذلدؼ زلدد كموجو للسلوؾ اإلنساين . -
 األىداؼ تشكل معايَت ؽلكن على ضوئها تقييم أداء الفرد . -
 ماعي .األىداؼ توصل األنشطة كادلسارات كادلوارد كتوجو اجلهد اجل -
 1أىداؼ الفرد يف ادلنظمة تعكس الرغبات كالتوقعات لديو. -
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 التحفيزمنح أسباب  -ثانيا
يتمثػػل دكر التحفيػػز يف ٖتريػػك الطاقػػات كالقػػدرات الكامنػػة لػػدل الفػػرد العامػػل، فػػالفرد يف ادلنظمػػة يعمػػل مقابػػل أجػػر 
أك عائد أك راتب كلكن األىم ىو مستول أداء الفرد لعملػو، فهنػا يػأيت دكر عمليػة التحفيػز لكػي ٖتػرؾ عوامػل الفػرد 

قابلػػػو مكافػػػأة أفضػػػل ماديػػة كانػػػت أـ معنويػػػة، فادلنظمػػػة تقػػػـو الداخليػػة الػػػيت تقػػػود إىل الشػػػعور بػػػأف اإلصلػػاز األعلػػػى ت
 1بالتحفيز من أجل ما يلي: 

 . زيادة نواتج العمل يف شكل كميات إنتاج، كجودة اإلنتاج، كمبيعات كأرباح.1
. ٗتفػػيض الفاقػػد يف العمػػل، كمػػن أمثلتػػو، ٗتفػػيض التكػػاليف، ٗتفػػيض كميػػة اخلامػػات، ٗتفػػيض الفاقػػد يف ادلػػوارد 2

 ة كأم موارد أخرل .البشري
 . إشباع حاجات كمتطلبات العاملُت بشىت أنواعها، كخصوصا حاجات التقدير كاالحًتاـ كالشعور بادلكانة. 3
 . إشعار العاملُت بركح العدالة داخل ادلنظمة .4
 . جذب العاملُت إىل ادلنظمة كرفع ركح الوالء كاالنتماء .5
 مية ركح الفريق كالعمل اجلماعي كالتضامن .. تنمية ركح التعاكف بُت العاملُت، كتن6
 . ٖتسُت صورة ادلشركع أماـ اجملتمع.7
 أسس منح التحفيز -ثالثا

كصػػػػلنا إىل الشػػػػيء ادلهػػػػم يف التحفيػػػػز أال كىػػػػو أسػػػػس أك معػػػػايَت إعطػػػػاء احلػػػػوافز، كيعتػػػػرب التميػػػػز يف األداء مػػػػن أىػػػػم 
ل اجلهػد األقدميػة كفيمػػا يلػي عػرض ذلػذه األسػػس  األسػس علػى اإلطػبلؽ دلػػنح التحفيػز، كاسػتخداـ معػايَت أخػػرل مثػ

 2كما يلي: 
: يعتػػرب مػػن أىػػم ادلعػػايَت يف حسػػاب احلػػوافز كيػػتم ٖتليػػل األداء، كمػػن ا كضػػع معػػايَت زلػػددة قابلػػة . معيػػار األداء1

 لقياسو بالنسبة لكل كظيفة مثل: كمية العمل، اجلودة، أك كفرة يف كقت العمل.
يسػتعمل ىػذا ادلعيػار يف قيػاس نػاتج العمػل، لكنػو أقػل موضػوعية مػن األكؿ حيػػث  . معيػار المجهػود أك الجهػد:2

ال يؤدم اجملهود ادلبذكؿ من العامل دائما إىل إصلاز العمل بفعاليػة، كػلػب االعػًتاؼ بػأف ىػذا ادلعيػار أقػل أعليػة كثػَتا 
 من معيار األداء لصعوبة قياسو يف كثَت من األحياف.
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ع االستخداـ كيأخذ بعُت االعتبار ادلدة اليت قضاىا العامل يف ادلنظمػة كالػيت تشػَت إىل كىو معيار شائ. األقدمية: 3
 الوالء كاالنتماء.

كىػػو معيػػار يسػػتخدـ كثػػَتا يف ادلنظمػػات احلديثػػة الػػيت تشػػجع عماذلػػا علػػى إصلػػاز األىػػداؼ  . تحقيػػق األىػػداؼ:4
 ادلسطرة كاحملددة مسبقا.

بعض ادلنظمات تقـو ٔتنح تعويضات كمكافػآت لؤلفػراد بنػاءا علػى مػا ػلصػل عليػو مػن شػهادات أعلػى  .المهارة:5
أك رخػػص أك إجػػازات أك أدكات تدريبيػػة، كمػػا نبلحػػظ فػػإف نصػػيب ىػػذا ادلعيػػار زلػػدكد جػػدا، كال يسػػاىم إال بقػػدر 

 ضئيل يف حساب احلوافز للعاملُت رغم أنو من أىم معايَت األداء.
العاملُت ادلادية كادلعنوية يف ادلنظمة يعكس صورة من االنطباع اجليد لػدل العمػاؿ فيشػعر العامػل  إف إشباع حاجات

بالوالء كاالستقرار كاالنتماء، كيرتبط ىذا بزيادة كفاءة العامل اإلنتاجية كزيادة اإلنتاج، فهناؾ عبلقة ارتبػاط بتحقيػق 
ظمػػػة، فػػػبل شػػػك أف قػػػدرة العامػػػل علػػػى اإلنتػػػاج يف ظػػػل الرضػػػا لػػػدل العػػػاملُت كبػػػُت زيػػػادة معػػػدالت اإلنتػػػاج يف ادلن

الرغبػػػػات الفرديػػػػة كاالحتياجػػػػات ادلعنويػػػػة كادلاديػػػػة كبتحقيػػػػق اإلشػػػػباع ذلػػػػذه االحتياجػػػػات نصػػػػل إىل حالػػػػة اإلرضػػػػاء 
 1النفسي.

 المطلب الثالث: متطلبات عملية التحفيز
عمليػػة الػػدفع اإلغلػػايب أك السػػليب اعتمػػادا  تعػػرؼ عمليػػة التحفيػػز بأهنػػا إدراؾ كاسػػتقباؿ للمػػؤثر اخلػػارجي كتوجيهػػو ضلػػو

علػػػى طبيعػػػة اإلدراؾ كالفهػػػم لطبيعػػػة ادلػػػؤثرات اخلارجيػػػة مػػػن ناحيػػػة الفػػػرد، كإهنػػػا عمليػػػة تنظيميػػػة قياديػػػة تسػػػتهدؼ 
استثمار ادلؤثر اخلارجي اإلغلايب بالدفع ضلو سلوؾ أفضل كأداء أعلى، أك أهنا استثمار ادلؤثر اخلػارجي السػليب بالػدفع 

 يَت السلوؾ غَت ادلرغوب.ضلو تغ
 2كحىت تقـو اإلدارة بتحفيز العاملُت ٖتتاج كتتطلب ما يلي: 

تتعلػػق بتػػوفَت كػػل العوامػػل ادلػػؤثرة يف أداء الفػػرد كىػػي مػػن مسػػؤكليتها كْتيػػث ٘تكػػن  . ممارسػػات إداريػػة ناضػػجة:1
 للفرد أف يتحكم يف عملو كػلقق األداء األفضل إذا أراد.

: أم ٖتديد دلاذا يعملوف كماذا ػلركهم، فهل يعملػوف مػن أجػل لعمل للعاملين لديها. تحديد حاجات كدكافع ا2
 ادلاؿ فقط، أـ للتقدـ كىذا يرتبط بنوع نشاطها كنوع العاملُت، ككذلك ٔتدل كعي كنضج كعلمية اإلدارة.

 تقرر استخدامها.ٔتعٌت اليت تستطيع توفَتىا كاختيارىا كاليت . تحديد قائمة الحوافز التي تقرر استخدامها: 3
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. ٖتديػػػد نظريتهػػػا حلػػػوافز العمػػػل كالػػػدكافع: أم نظريتهػػػا دلػػػا يػػػدفع العػػػاملُت لػػػديها لبلنتمػػػاء إليهػػػا كألداء النظريػػػات 4
 العلمية ادلتوفرة حاليا كاالستفادة منها يف ٖتفيز العاملُت لديها.

: فهػػي ٖتتػػاج فز كإدارتػػو. كضػػع اعتمػػاد ذلػػك فػػي تصػػميم أنظمػػة األجػػور كالمزايػػا كفػػي تصػػميم أنظمػػة للحػػوا5
 ترتيبات كاعية يعتمدىا ادلدراء يف ٖتفيز رلموع العاملُت.

فتحفيز ادلدراء ؼلتلف عن ٖتفيز اخلػرباء كادلػوظفُت العػاديُت، . القياـ بكل ذلك للفئات المختلفة من العاملين: 6
ادلتطلبػػات ٕتػػدر اإلشػػارة إىل أف  كذلػػذا ٖتتػػاج الكثػػَت مػػن األعمػػاؿ الكبػػَتة إىل عػػدد مػػن األنظمػػة. باإلضػػافة إىل ىػػذه

 1عملية التحفيز ال ؽلكن أف تنجح إال إذا توفرت ادلوائمات اآلتية كاليت ؽلكن إبرازىا كما يلي:
أم تتناسػػػب قػػػدرات كمعػػػارؼ كقابليػػػات الفػػػرد مػػػع ادلتطلبػػػات الوظيفيػػػة، كىنػػػا يػػػأيت دكر تصػػػميم   الفػػػرد كالوظيفػػػة:

أم أف تكػػػوف الوظيفػػػة كاذليكػػػل الػػػوظيفي جػػػزء حيػػػوم كجػػػوىرم يف ىيكػػػل ادلنظمػػػة  الوظيفػػػة الوظيفػػػة كالمنظمػػػة:
كليست كظيفة  ىامشية، فمهما حاكلػت ادلنظمػة مػن اسػتخداـ كسػائل كأسػاليب التحفيػز فإهنػا ال تػنجح إذا كانػت 

 الوظيفة غَت مهمة لدل الفرد .
 أم أف تتكامل أىداؼ الفرد كأىداؼ ادلنظمة.  الفرد كالمنظمة:

 أم أف تتكيف ادلنظمة دلتطلبات بيئة عملها كمنها متطلبات مواردىا البشرية.  ظمة كالبيئة:المن
لكػي يسػلك  ٔتػا أم أف ؽلتلك الفػرد القػدرة علػى إدراؾ طبيعػة موقػف العمػل كيسػتوعب متطلباتػو  الفرد كالموقف:

 يتناسب مع ادلوقف.
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 1كخبلصة ما سبق ؽلكن القوؿ أف:
عمليػػة التحفيػػز تتطلػػب دراسػػة احلاجػػات اإلنسػػانية لػػدل الفػػرد العامػػل، كتصػػنيفها حسػػب أعليتهػػا ا الًتكيػػز علػػى  -

 األكثر أعلية 
 صلاح العملية التحفيزية إذا كاف العامل يشعر بالعدالة التنظيمية كمبدأ اإلنصاؼ يف التحفيز . -
من العوامل النفسػية كاالجتماعيػة كالتنظيميػة ادلعقػدة  غموض مفهـو كمضموف عملية التحفيز الرتباطها ٔتجموعة -

كادلتشابكة، األمر الذم أدل إىل اىتماـ كدراسة الباحثُت دلوضوع التحفيز قصد الوصوؿ إىل فهم كاضػح كعػاـ ذلػذه 
 العملية كالعوامل ادلؤثرة يف صلاحها .

تياجػػػات كالرغبػػػات اإلنسػػػانية كعليػػػو زيػػػادة نزاعػػػات كصػػػراعات العمػػػل، األمػػػر الػػػذم أدل إىل تطػػػور كزيػػػادة االح -
 أصبحت ادلنظمة رلربة على إشباع ىذه احلاجات .

 ال ؽلكن فصل عملية التحفيز عن العمليات اإلدارية ادلتكاملة من ٗتطيط كتنظيم كقيادة كرقابة . -
 عملية التحفيز تتطلب ٖتليل كتشخيص دقيق للعمل ككذلك توصيف الوظائف . -
التحفيػػز غلػػب التمهيػػد كالتفكػػَت كالتخطػػيط مػػن قبػػل ادلسػػؤكلُت أك ادلػػديرين حػػوؿ إرسػػاء  قبػػل البػػدء يف عمليػػات -

 كمبادئ تقـو عليها ىذه العملية. قواعد
 المبحث الثالث: نظاـ الحوافز في المؤسسة

ك يعتػػرب نظػػاـ احلػػوافز عمليػػة نظاميػػة تتكػػوف مػػن رلموعػػة أجػػزاء تتفاعػػل كتػػًتابط كتتكامػػل فيمػػا بينهػػا سػػواء إغلابيػػا أ
سلبيا، يتحدد يف ضوء ادلبادئ اليت ٖتكم ىذه األجزاء كيقود التفاعػل بػدكره إىل نتػائج إغلابيػة أك سػلبية علػى صػعيد 
السػػلوؾ كاألداء، فهنػػاؾ مػػن يقػػوؿ بػػأف منظومػػة التحفيػػز تتكػػوف مػػن ثبلثػػة مكونػػات أساسػػية كىػػي الفػػرد كالوظيفػػػة 

كسػػوؼ نقػػدـ  هتػػاكأىػػدافها كطموحا هتاكسياسػػا هتػػامكاناكموقػػف العمػػل فأنظمػػة احلػػوافز ٗتتلػػف بػػاختبلؼ ادلنظمػػة كإ
يف ىػػذا السػػياؽ كػػل مػػن اخلطػػوات ادلتبعػػة قبػػل كضػػع نظػػاـ احلػػوافز كالعوامػػل ادلػػؤثرة فيػػو كقواعػػد كخصائصػػو ككػػذلك 

 مراحل التصميم، باإلضافة إىل تقييم كأسباب فشل نظاـ احلوافز.
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 الحوافز كالعوامل المؤثرة فيوالمطلب األكؿ: الخطوات المتبعة قبل كضع نظاـ 
 قبل كضع نظاـ احلوافز كتصميمو ىناؾ خطوات غلب إتباعها يف ذلك.

 الخطوات المتبعة قبل كضع نظاـ الحوافز: -أكال
حػػىت نػػتمكن مػػن إعػػداد برنػػامج سػػليم للحػػوافز ىنػػاؾ خطػػوات ال بػػد مػػن إتباعهػػا حػػىت يتحقػػق الغػػرض مػػن تصػػميم 

 1كاقع ادلنظمة ّتمع البيانات عن:  نظاـ احلوافز كذلك من خبلؿ دراسة
كأنػػػواع التػػػدريب الػػػذم  هتمكتكلفػػػة أجػػػورىم ككػػػذلك مهػػػارا هتمغلػػػب التعػػػرؼ علػػػى عػػػدد العمػػػاؿ كفئػػػا . اإلنتػػػاج:1

حصلوا عليو، كأخَتا تطور العمالة خبلؿ عدة سنوات سابقة كمعدالت دكراف العماؿ، كما غلػب معرفػة نػوع العمػل 
 يعي، باإلضافة إىل كصف طبيعة العمل.ىل ىو عمل يدكم أك آيل أك ٕتم

غلػػػػب معرفػػػػة أسػػػػعار البيػػػػع ككميػػػػة ادلبيعػػػػات كمنػػػػاطق البيػػػػع ككميػػػػة العمػػػػوالت كمصػػػػاريف اإلعػػػػبلف  . التسػػػػويق:2
 كالتخزين.

: غلػػب التعػرؼ علػى الطاقػػة اإلنتاجيػة العاطلػػة كادلبػاين غػػَت ادلسػتعملة كالعمالػػة، . الظػركؼ كاإلمكانيػػات المتاحػة3
 كادلعدالت.ككذلك األماكن 

القيػاـ ْتصػر كٕتمػػع القػرارات ادلنظمػػة للعمػل كجػداكؿ احلضػػور كاالنصػراؼ كجػػداكؿ الغيػاب علػػى  . نظػم العمػػل:4
 اختبلؼ أنواعو ككذلك اإلجازات ادلرضية.

علػػى رلمػػل نشػػاطات ادلنظمػػة، اسػػتخبلص نتػػائج معينػػة مػػن دراسػػة  هتمدراسػػتها كٖتليلهػػا كانعكاسػػا . التكػػاليف:5
وقػػػوؼ علػػػى ادلشػػػاكل القائمػػػة يف ادلنظمػػػة، إعػػػداد كشػػػف بادلشػػػاكل ادلتوقعػػػة، مػػػدل عبلقػػػة احلػػػوافز ادلوقػػػف مثػػػل: ال

بادلشػػاكل القائمػػة أك ادلتوقعػػة كعبلقتهػػا بإمكانيػػة التطػػور، ٖتديػػد أنػػواع احلػػوافز ادلبلئمػػة بعػػد دراسػػة رغبػػات األفػػراد، 
كطريقػة صػرفها كادلػدة ادلقػررة لصػرؼ ىػذه  كضع مشركع احلػوافز كؽلثػل نػوع احلػوافز لكػل فئػة كطريقػة حسػاب احلػوافز

 احلوافز.
كذلػك عػػن طريػق كضػع ميزانيػػة تقديريػة للحػػوافز موزعػة علػػى أقسػاـ اإلنتػػاج  . تحديػد الػػرقم اإلجمػالي للحػػوافز:6

 كاخلدمات بطريقة مناسبة.
يفضػل بعػض الكتػاب أف تػتم احملاسػبة علػى أسػاس دفػع مبػالغ شػهرية ٖتػت احلسػاب ا  . أساس كطريقػة الػدفع:7

 أف تضعف من قيمة احلافز كقوتو. هناالربع األخَت من السنة إال أف ىذه الطريقة من شأ هنايةتتم التسوية يف 
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أف تتػابع النظػاـ علػى  حىت يتم التأكد من أف نظاـ احلػوافز ادلوضػوع سػليما غلػب. متابعة نظاـ الحوافز كتقويتو: 8
أساس مدل ٖتقيقو ألىداؼ اإلنتاج كتأثَته على خفض التكاليف كزيادة اإلنتاجية، أف تتم عملية تقوًن النظػاـ مػن 

 كقت آلخر، باستخداـ بعض النسب كادلؤشرات للتأكد من صبلحيتو كفعاليتو.
 العوامل المؤثرة في نظاـ الحوافز: -ثانيا

ىنػػاؾ عوامػػل تػػؤثر يف نظػػاـ احلػػوافز كيف اٗتػػاذ قػػرار سياسػػة التحفيػػز منهػػا مػػا يػػدخل يف إطػػار ادلنظمػػة كمنهػػا مػػا يتعلػػق 
 1بالسياسة العامة للدكلة كما يلي: 

 . على مستول الدكلة: حيث تتأثر أنظمة الحوافز بعاملين:1
علػى تطبيقهػا  هتػاادلنظمػات مػن خػبلؿ إدار كالػيت تظهػر كقػوانُت تعمػل  سياسة الدكلة االقتصػادية كاالجتماعيػة: -

 كبالتايل فهي تشكل اإلطار اخلارجي الذم ػلتوم معاجلة كل ادلشكبلت النامجة عن التطبيق.
 هتمكالػػذم يػػؤثر بشػػكل كاضػػح علػػى أفػػراد اجملتتمػػع كػلػػدد رغبػػا القػػيم االجتماعيػػة كالنظػػاـ االجتمػػاعي السػػائد: -

 كاألكلويات يف ذلك. هتمكحاجا
 حيث يتأثر النظاـ بالعوامل اآلتية: تول إدارة المنظمة:. على مس2
 نوع اجلهاز اإلدارم كإمكاناتو كتنظيمو كقدرة إدارتو على اختيار نظاـ احلوافز ادلناسب . -
 اقتصاديات ادلنظمة نفسها كمدل فعالية نشاطها كمردكدىا بالنسبة لبلقتصاد الوطٍت . -
 االجتماعي كالثقايف.بها ادلهٍت ك نوع القول العاملة كتركي -

 كسواء كضع النظاـ على مستول الدكلة أك على مستول المنظمة فإنو يتأثر ب:
 الوضع االقتصادم للمنظمة . -
 النظاـ الضرييب ادلتبع . -
 الوضع العاـ للعمالة . -
 ادلعايَت ادلتبعة يف قرار نظاـ احلوافز . -
 كاحلاجات .ىيكل األجور كتوافقو مع طبيعة العمل كاجلهد  -
 الواقع االجتماعي الذم يعيشو العامل . -
 انسجاـ العامل مع عملو كتأثَت الظركؼ احمليطة عليو . -
 حب العامل لعملو كاندفاعو كبذؿ ما يستطيع من أجل زيادة إنتاجو كأدائو. -
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ا يف كضػع نظػاـ احلػوافز، كمن خبلؿ ما سبق نػرل أف العوامػل اخلارجيػة كاحمليطػة بادلنظمػة كنشػاطها تػؤثر تػأثَتا مباشػر 
طادلا أف احلوافز مكسب ىاـ جلميع العاملُت فالكل يسعى للحصوؿ عليها، كٗتلق جػو تسػود فيػو ادلنافسػة للوصػوؿ 
إىل االمتياز كالتفوؽ، ذلذا نستطيع أف نؤكد علػى أف نظػاـ احلػوافز ىػي مػن أقػل الػنظم اسػتقرارا حيػث يقتضػي احلػاؿ 

 أخرل، حىت يبقى النظاـ منسجما مع الظركؼ إعادة النظر فيها بُت كل فًتة ك 
 المطلب الثاني: قواعد كخصائص نظاـ الحوافز الفعاؿ

، حػػىت ػلقػػق النظػػاـ فعاليتػػو، كىػػذا غلػػب أف يتسػػم هبػػايبػػٌت نظػػاـ احلػػوافز علػػى عػػدة قواعػػد غلػػب احًتامهػػا كاالىتمػػاـ 
 ذلك النظاـ بالعديد من اخلصائص كادلقومات اليت تضمن لو النجاح.

 قواعد نظاـ الحوافز -أكال
 1من القواعد يوضحها الشكل اآليت: يبٌت نظاـ احلوافز على عدد

 : قواعد نظاـ الحوافز الفعاؿ 4الشكل رقم 
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 1كمن أىم القواعد اليت غلب أخذىا يف عُت االعتبار عند ٖتديد نظاـ احلوافز ما يلي: 
غلػػب أف ػلػػدد بوضػػوح اذلػػدؼ مػػن نظػػاـ احلػػوافز علػػى ادلػػدل القصػػَت كادلػػدل البعيػػد  . كضػػوح الهػػدؼ كالغايػػة:1

 ْتيث تسعى مجيع األطراؼ، الفرد، اجلماعة، ادلنظمة إىل ٖتقيقو.
غلب أف يتسم نظاـ احلوافز بالعدالة، كمن ا فلكل فرد احلػق أف يتقاضػى نصػيب متسػاكم  . المساكاة كالعدالة:2

ـز باألسػػس كادلعػػايَت احملػػددة، كؽلثػػل اتفػػاؽ ادلسػػاعلُت علػػى تقسػػيم أربػػاح ادلنظمػػة بالتسػػاكم مػػن احلػػوافز مػػا داـ قػػد التػػ
 بينهم حسب عدد األسهم طبقا ذلذه القاعدة حيث ػلصل كل منهم على حصة متساكية من األرباح.

ة األداء كجودتػػو أك يعػد ٘تيػز األداء مػن أىػم القواعػد احلاكمػة دلػنح احلػوافز، إذ غلػب أف تزيػد كميػ . تمييػز األداء:3
 تنخفض تكلفة اإلنتاج أك كقتو، حىت يتم حساب احلوافز.

يػػتم توزيػػع احلػػوافز كفػػق قػػدرة الشػػخص أك اجلماعػػة علػػى انتػػزاع جػػزء مػػن رلمػػوع احلػػوافز كمػػع . القػػوة كالمجهػػود: 4
وسػػائل كاألسػػباب مراعػػاة أف احلػػوافز ٘تػػنح يف الغالػػب علػػى النتػػائج إال أف احلػػاؿ يف بعػػض األحيػػاف يفػػرض األخػػذ بال

 كاجملهود ادلبذكؿ.
م، ككلمػػا زادت حاجػػة الفػػرد للحػػوافز هتم كرغبػػاهتيػػتم توزيػػع احلػػوافز علػػى األفػػراد كفػػق حاجػػا . الحاجػػة كالرغبػػة:5

الوظيفيػة تػزداد أعليػة احلػوافز ادلاديػة بالنسػبة ذلػم يف حػُت تػزداد أعليػة احلػوافز  هتمزادت حصػتو، فػاألفراد يف بدايػة حيػا
 ؤلفراد يف ادلستويات اإلدارية.ادلعنوية ل

تم بعػػض ادلنظمػػات بتخصػػيص حػػوافز لؤلفػػراد الػػذين ػلصػػلوف علػػى شػػهادات أعلػػى أك هتػػ: . المهػػارة كاالبتكػػار6
 براءات اخًتاع أك دكرات تدريبية أك الذين يقدموف أفكارا كحلوال إبتكارية دلشكبلت العمل كاإلدارة.

 خصائص نظاـ الحوافز الفعاؿ -ثانيا
 2نظاـ احلوافز الفعاؿ ٓتصائص كيات كمن بُت ىذه اخلصائص نذكر منها: ؽلتاز 
غلػػػب أف تػػػًتجم السػػلوكيات كالتصػػػرفات كاإلصلػػػاز الػػػذم سػػػيتم ٖتفيػػػزه يف شػػػكل ؽلكػػػن تقػػػديره القابليػػػة للقيػػػاس:  1

 كقياس أبعاده 
احلػػػوافز بػػػبل مبالغػػػة يف تقػػػدير كيشػػػَت ىػػػذا إىل ٖتػػػرم الواقعيػػػة كادلوضػػػوعية عنػػػد ٖتديػػػد معػػػايَت . إمكانيػػػة التطبيػػػق: 2

 الكميات أك األكقات أك األرقاـ .
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ال بػد مػن كضػوح نظػاـ احلػوافز كإمكانيػة فهمػو كاسػتيعاب أسػلوبو، كاالسػتفادة منػو كذلػػك . الوضػوح كالبسػاطة: 3
 من حيث إجراءات تطبيقو كحسابو .

دكافعهػػم لزيػػادة إقبػػاذلم علػػى تعػػديل  غلػػب أف يتسػػم بإثػػارة األفػػراد كحػػثهم علػػى العمػػل كالتػػأثَت علػػى. التحفيػػز: 4
 كتدقيق األداء ادلنشود . السلوؾ

يفضل أف يشارؾ العاملُت يف كضع نظاـ احلوافز الذم سيطبق عليهم ٔتا يػؤدم لتثبيػتهم كٖتمسػهم،  . المشاركة:5
 كزيادة اقتناعهم بو كالدفاع عنو .

ى كجػود معػدالت زلػددة ككاضػحة كموضػوعية يعتمػد نظػاـ احلػوافز بصػورة جوىريػة علػ . تحديد معدالت األداء:6
 تؤدم للحصوؿ على احلوافز من خبلؿ ٖتقيقهم لتلك ادلعدالت .    هتملؤلداء، كغلب أف يشعر األفراد بأف رلهودا

يتسم النظػاـ الفعػاؿ بقبولػو مػن جانػب األفػراد ادلسػتفيدين منػو، كإال فقػد أعليتػو كتػأثَته لتحقيػق أىدافػو  . القبوؿ:7
 ادلنشودة .

تفقػػػػد احلػػػػوافز أعليتهػػػػا إذا حصػػػػل مجيػػػػع العػػػػاملُت علػػػػى نفػػػػس ادلقػػػػدار منهػػػػا، إذ غلػػػػب أف تعتمػػػػد يف  . المالئمػػػػة:8
مداخلها كطرقها على مراعاة االختبلفػات يف ادلسػتويات اإلداريػة كاألعمػار السػنوية كاحلاجػات اإلنسػانية كالكميػات 

 كاألرقاـ كاجلودة كغَتىا من معايَت ٖتديد مقدار احلوافز .
غلب أف يتسم باالستقرار كاالنتظاـ، إال أف ذلك ال ينفػي إمكانيػة تطػويره أك تعػديل بعػض معػايَته إذا  . المركنة:9

 استدعى األمر ذلك .
ا كأرباحهػػا أك نتػػائج هتػػغلػػب أف يكػػوف للنظػػاـ منفعػػة للمنظمػػة علػػى شػػكل زيػػادة إيرادا . الجػػدكل التنظيميػػة: 10

 قبل كبعد النظاـ .أعماذلا كيتم ذلك ٔتقارنة النتائج 
تتعلػػق فعاليػػة تقػػدًن احلػػوافز بالتوقيػػت، فػػالثواب الػػذم يتبػػع السػػلوؾ بسػػرعة أفضػػل مػػن  . التوقيػػت المناسػػب: 11

 1ذلك الذم يتم بعد فًتة طويلة من حدكث الفعل كالتصرؼ.
 المطلب الثالث: مراحل تصميم نظاـ الحوافز
ا ادلاديػػة كالبشػػرية كالتقنيػػة يف هتػػادلنظمػػات بػػاختبلؼ ادلنظمػػة كإمكاناٗتتلػػف نظػػم احلػػوافز الػػيت يػػتم إعػػدادىا مػػن قبػػل 

ا للتحفيػػػز إلثػػػارة دكافػػػع األفػػػراد لتحقيػػػق األىػػػداؼ كلكػػػل منظمػػػة أساسػػػيات كمراحػػػل لتصػػػميم نظامهػػػا هتػػػضػػػوء نظر 
 2للحوافز كلتصميم نظاـ احلوافز غلب مراعاة كإتباع ما يلي: 
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ا كإسػػًتاتيجيات زلػػددة كعلػػى مػػن هبػػقيػػق أىػػداؼ معينػػة كخاصػػة تسػػعى ادلنظمػػات إىل ٖت تحديػػد ىػػدؼ النظػػاـ: -
يقـو بوضع نظاـ احلوافز أف يدرس ىذا جيدا، كػلاكؿ بعد ذلػك ترمجتػو يف شػكل ىػدؼ لنظػاـ احلػوافز، فقػد يكػوف 
ىػػدؼ نظػػاـ احلػػوافز مػػثبل تعظػػيم األربػػاح، رفػػع ادلبيعػػات ٗتفػػيض التكػػاليف، التشػػجيع علػػى االبتكػػار كاإلبػػداع كركح 

 بادرة، ٖتسُت اجلودة كغَتىا من األىداؼ.ادل
اذلػػدؼ مػػن دراسػػة األداء ىػػو ٖتديػػد كتوصػػيف األداء ادلطلػػوب، مػػن خػػبلؿ ٖتديػػد طريقػػة قيػػاس  دراسػػة األداء: -

 األداء الفعلي، كذلك يستدعي ما يلي:
 تصميم سليم للوظائف . -
 كجود عدد كاؼ من العاملُت . -
 كجود ظركؼ عمل مبلئمة . -
 رة كاملة للفرد على العمل.كجود سيط -
ىو ذلك ادلبلغ اإلمجايل ادلتاح دلدير إدارة ادلوارد البشػرية لكػي ينفػق علػى نظػاـ احلػوافز،  تحديد ميزانية للحوافز: -

 كغلب أف يغطي ادلبلغ ادلوجود اجلوانب التالية:
 زئيػة مثػل ادلكافػآت، الػرحبلت،كىػي ٘تثػل الغالبيػة دليزانيػة احلػوافز كىػي تتضػمن جوانػب ج قيمة الحوافز كالجوائز:

 اذلدايا، كغَتىا.
حيػػث تغطػػي تكػػاليف تصػػميم النظػػاـ كتعديلػػو، االحتفػػاظ بسػػجبلتو كتػػدريب ادلسػػؤكلُت علػػى  التكػػاليف اإلداريػػة:

النظاـ. تكاليف الػًتكيج: تغطػي جوانػب عديػدة مثػل النشػرات كالكتيبػات التعريفيػة، ادللصػقات الدعائيػة، خطابػات 
 الشكر، احلفبلت...اخل.

تعريفية، ادللصقات الدعائيػة، خطابػات الشػكر، تغطي جوانب عديدة مثل النشرات كالكتيبات التكاليف التركيج: 
 1احلفبلت...اخل.

 المطلب الرابع: تقييم كأسباب فشل نظاـ الحوافز
بعد تصميم نظػاـ احلػوافز كفػق القواعػد كالشػركط الػيت ذكرناىػا سػابقا، ا يػأيت دكر التطبيػق كالتنفيػذ كترمجتػو يف كاقػع 

اح ىػػػذا النظػػػاـ أك فشػػػلو مػػػن خػػػبلؿ مػػػا   ٖتقيقػػػو مػػػن أىػػػداؼ ادلنظمػػػة، كيف النهايػػػة يػػػتم الوقػػػوؼ كاحلكػػػم علػػػى صلػػػ
مسطرة كنتائج مرغوبة، ا بعد ذلك القياـ ٔتا غلب عملو من إجراءات تصحيحية، كيعتػرب رضػا العػاملُت أىػم مؤشػر 

 كمعيار لتقييم نظاـ احلوافز من خبلؿ قبوذلم كرغبتهم فيو.
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 تقييم نظاـ الحوافز: -أكال
ية لتقييم نظاـ احلوافز، كاليت غلب أف ٖتظى بالعنايػة الفائقػة كأف تؤخػذ بعػُت االعتبػار قبػل ىناؾ ثبلثة مؤشرات رئيس

 1كبعد تطبيق ىذا النظاـ كنذكر منها ما يلي: 
يستخدـ لتقييم أثر النظاـ على أداء العاملُت، مع افػًتاض ثبػات العوامػل األخػرل، فإنػو بقػدر مػا   . مؤشر األداء:1

 كاف نظاـ احلوافز ادلعتمد مؤثرا على األفراد فإف ذلك سيظهر بشكل كاضح على مستول األداء الذم ػلققونو.
يض تكلفػػة الوحػػدة الواحػػدة أك فبقػػدر مػػا ٘تكػػن نظػػاـ احلػػوافز مػػن ٗتفػػ . مؤشػػر تكلفػػة العمػػل بالنسػػبة للوحػػدة:2

 ٖتقيق استقرار يف تكلفتها، فإف ىذا النظاـ فعاؿ ككفء.
٘تثػػل درجػػة رضػػا العػػاملُت علػػى نظػػاـ احلػػوافز ادلطبػػق أحػػد أىػػم ادلعػػايَت لقيػػاس مػػدل صلػػاح ىػػذا  . رضػػا العػػاملين:3

مرغػػوب فيػػو مػػن طػػرؼ النظػػاـ، فػػبل فائػػدة مػػن تطبيػػق نظػػاـ حػػوافز دقيػػق مػػنظم كمصػػاغ بأسػػلوب علمػػي مػػا داـ غػػَت 
 العاملُت، لذا ال بد من اإلدارة أف تضمن توفر القبوؿ كالقناعة بنظاـ احلوافز من قبل العاملُت يف ادلنظمة.

 أسباب فشل نظم التحفيز: -ثانيا
 2ىناؾ عدة أسباب تؤدم إىل فشل نظم التحفيز، ؽلكن ذكر أعلها فيما يلي:

 تقـو بتحفيزه هنااألجر احملفز ال يعد بديبل لئلدارة اجليدة كالفعالة، فمكافأة الفرد عن مستول أدائو يفًتض أ .1
علػى بػذؿ ادلزيػػد مػن اجلهػػد، كلكػن لػػيس احلػافز ىػػو ادلػتهم يف كػل األحػػواؿ، فقػد تكػػوف ىنػاؾ أسػػباب أخػرل تكػػوف 

 . اإلدارة
 عدـ كضوح األىداؼ، عدـ الثقة، األخبلقيات، الصراعات، ىي الوحيدة ادلسؤكلة عنها مثل: غموض التعليمات،

 عدـ العناية بسياسات االختيار كالتدريب.
الًتكيػز فقػط علػى مػا ؽلػنح احلػافز مػن أجلػو، حيػث يشػَت علمػاء الػنفس إىل أف األفػراد يبػذلوف أقصػى مػا لػػديهم  .2

ز علػػػى ناحيػػػة معينػػػة دكف م سػػػوؼ يكػػػافئوف عليػػػو، كلكػػػن ىػػػذه اجلهػػػود غالبػػػا مػػػا تركػػػهنػػػمػػػن جهػػػد إذا عرفػػػوا أ
األخرل، فلو أف احلافز سوؼ ؽلنح على أساس عػدد الوحػدات ادلنتجػة فسػوؼ يبػذؿ الفػرد أقصػى مػا لديػو مػن 

 جهد إلنتاج أكرب عدد من الوحدات بغض النظر عن مستول اجلودة.

                                                 
ليلى غضباف، الًتقية كحافز لتحسُت أداء العاملُت، مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت، جامعة احلاج خلضر، باتنة،  1
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إىل  .Fredrick Herzbergفريػدريك ىَتزبػرغ(  إف األجر ليس احلافز الوحيد، حيث أشػار عػامل الػنفس) .3
أف ادلاؿ ػلقق   حالة من اذلدكء كاالستقرار ادلؤقت لدل الفرد كسرعاف ما يزكؿ تأثَت ىذا احلافز كلػذا فهػو يػرل 
أف تقػػدًن ادلزيػػد مػػن األمػػواؿ لػػن يزيػػد مػػن دافعيػػة الفػػرد كلػػذلك يقػػًتح ىػػذا العػػامل ىَتزبػػرغ أف تقػػدـ ادلنظمػػة قػػدر 

مػػن احلػػوافز غػػَت ادلاديػػة مثػػل زيػػادة فػػرص إحسػػاس الفػػرد باإلصلػػاز مبلئػػم مػػن احلػػوافز ادلاليػػة باإلضػػافة إىل رلموعػػة 
 كٖتقيق النجاح النفسي يف كظيفتو.

مػػا كجهػػاف لعملػػة كاحػػدة، كلػػذلك فػػإف العبػػارة هنمكافػػأة ادلخطػػئ، فػػالبعض ينظػػر إىل ادلكافػػأة كالعقػػاب علػػى أ  .4
ذا أك دلػػاذا مل ٖتصػػل علػػى التاليػػة: "افعػػل ىػػذا كسػػوؼ ٖتصػػل علػػى تلػػك" ال ٗتتلػػف كثػػَتا عػػن عبػػارة: "افعػػل ىػػ

 تلك".
إف ادلكافآت قد ٘تزؽ العبلقات بُت األفراد كلذلك فهي تقلل من فرص تشكيل فرؽ العمػل بسػبب تركيػز الفػرد  .5

 على ٖتقيق مصلحتو اخلاصة.
.    قػد يػػؤدم مػػنح ادلكافػػآت إىل إعاقػة األداء، حيػػث يشػػَت بعػػض اخلػػرباء إىل أف ٖتقيػق التميػػز قػػد يسػػَت يف أحػػد 6

اىػػات كادلكافػػآت تسػػَت يف إتػػاه آخػػر، حيػػث يػػتم إخبػػار األفػػراد بػػأف دخلهػػم سػػوؼ يعتمػػد علػػى اإلنتاجيػػة أك االٕت
نتائج تقيػيم األداء، كمػن ا زيػادة عػدد الوحػدات ادلنتجػة بغػض النظػر عػن مسػتول اجلػودة، كقػد يسػلكوف سػلوكا ال 

 أخبلقيا يف سبيل ٖتقيق ادلعايَت ادلوضوعة. 
من درجة استجابة األفراد، نظرا ألف الًتكيز األساسي لػديهم ىػو ٖتقيػق أىػداؼ معينػة مثػل  . قد تقلل ادلكافآت7 

خفض التكلفة، كلذلك فإف حدكث أية تغيَتات يعٍت صعوبة ٖتقيق ىذا اذلدؼ، كبالتايل يلعب احلػافز دكرا كسػيطا 
 بُت حدكث التغيَت كدرجة استجابة العاملُت.

تشعره بأنو ال يسػتطيع األداء اجليػد لواجبػات كظيفتػو  هناي لدل الفرد، كنظرا أل. قد تقلل ادلكافآت احلافز الداخل8
 اختياريا.

. أف األفراد يرغبوف يف احلصوؿ على حػوافز معنويػة إضػافة إىل احلػوافز ادلاديػة، فػالفرد يرغػب يف أف يسػتمتع بعملػو 9
احلػوافز ادلاديػة فقػط سػوؼ يقلػل مػن درجػة كأف يشعر بقيمتو كىو ؽلارس كاجبات كظيفتو، كلذلك فػإف الًتكيػز علػى 

 كالء العاملُت للمنظمة.
 1بناءا على ما سبق ؽلكن استنتاج أك إعطاء حصيلة استنتاجيو على نظاـ احلوافز كما يلي:

 غلب تصميم نظاما موضوعيا كعادال كمنصفا للتحفيز . -
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 التوازف بُت ثقافة ادلنظمة كنظاـ التحفيز ادلستخدـ . -
 نظاـ احلوافز من قبل اإلدارة غلب معرفة كااللتزاـ ٔتا يلي: عند تصميم -
 أف يكوف النظاـ سلتصرا ككاضحا كمفهوما لدل اجلميع . البساطة: -
 ٔتعٌت أف الفرد يشعر بأف رلهوداتو تؤدم إىل احلصوؿ على حافز معُت . رب  الحوافز باألداء: -
 احلافز ادلمنوح .كمعناه اختبلؼ األداء سيؤدم إىل اختبلؼ  التفاكت: -
 أم على اإلدارة األخذ بآراء كاقًتاحات كأفكار العماؿ يف كضع نظاـ احلوافز . المشاركة: -
 تنويع احلوافز . التنويع: -
 أف يكوف للحافز ىدفا معركفا كمعينا . الهدؼ: -
 كىي إعبلف اجلزاء إغلابيا كاف أـ سلبيا على كافة العاملُت . العالنية: -
 كذلك بتدريب ادلسؤكلُت على إجراءات النظاـ . المشرفين:تدريب  -
 ٔتعٌت أف يشمل نظاـ احلوافز كل العاملُت يف ادلنظمة كل حسب كظيفتو . الشمولية: -
 ٔتعٌت أف يكوف احلافز متناسبا مع حاجات كل فئة من األفراد . أف يكوف مناسبا: -
 1ظهور احلافز كقت ظهور احلاجة إليو. الوقتية: -
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 الخالصة :
 

يكتسي التحفيز أعلية كبػَتة كبالغػة يف ادلنظمػة، فمػن الواجػب علػى ادلسػؤكلُت كاإلداريػُت إعطائػو عنايػة فائقػة         
كأخذه بعُت االعتبار يف كل سياساهتم كبرارلهم كاسًتاتيجياهتم ، فأعليتو بالنسػبة للفػرد تتمثػل يف ٖتريػك الطاقػات ك 

رضػػا عػػن عملػػو، شلػػا غلعلػػو مسػػتقرا يف كظيفتػػو كبذلػػو أقصػػى اجلهػػود ادلمكنػػة كشػػعوره بالسػػعادة القػػدرات الكامنػػة كال
كاالطمئناف، بينما على مستول اجلماعة يقـو بتنمية ركح الفريق يف العمل اجلماعي كالتعػاكف كالتماسػك كاالنسػجاـ 

 ك اح كبالتػػػػايل ضػػػػماف البقػػػػاءدة األربػػػػكاالبتعػػػػاد عػػػػن الصػػػػراعات ، يف حػػػػُت علػػػػى مسػػػػتول ادلنظمػػػػة فيقػػػػـو علػػػػى زيػػػػا
االسػتمرارية كمواكبػػة التطػورات البيئيػػة كٗتفػيض التكػػاليف كاالسػتغبلؿ األمثػػل للمػوارد ادلتاحػػة، كٖتقيػق الفػػوز كالتميػػز 
كالنتػػائج الػػيت تقػػاس علػػى أساسػػها صلاحػػات األعمػػاؿ كتطورىػػا، فعنػػد شلارسػػة اإلدارة التحفيػػز فعليهػػا أف تػػدرؾ بػػأف 

فما ىو مهم لشخص قد يكوف غَت مهما لشػخص آخػر، كمػا ىػو مػدعم لشػخص ال يعتػرب  لؤلفراد حاجات سلتلفة
 مدعما بالنسبة لآلخر كعليو فالتحفيز ؼلتلف من منظمة ألخرل كمن فرد آلخر. 

كعليػػػػػو غلػػػػػب معرفػػػػػة كػػػػػل االختبلفػػػػػات الفرديػػػػػة يف إدارة كمػػػػػنح التحفيػػػػػز كادلكافػػػػػآت كأف تكػػػػػوف الشػػػػػفافية         
يف إعطػػاء احلػوافز كعليػػو فعمليػة التحفيػز ال بػػد ذلػا مػػن العػدؿ كاإلنصػاؼ، كبعػػد أف يػتم اختيػػار  كادلوضػوعية كالعدالػة

احلػافز ادلناسػب ينبغػػي علػى اإلدارة أك ادلسػػؤكلُت إجػراء ادلراجعػة الدكريػػة لػذلك احلػػافز مثػل التأكيػد مػػن عدالػة احلػػافز 
كما أف الشخص الواحد قد يتغَت مػن كقػت   ارتكاز احلافز على أسس مقبولة، ليس ىناؾ شخصاف متماثبلف ٘تاما،

آلخر، كالتحفيز أف يشعر العػاملُت بالعدالػة التنظيميػة خصوصػا مػن نظػاـ احلػوافز فػبل بػد أف يكػوف ىنػاؾ تػوازف بػُت 
اجلهػػػد ادلبػػػذكؿ كاحلػػػافز ادلقابػػػل لػػػو حػػػىت ؽلػػػؤل نفػػػوس العػػػاملُت بالرضػػػا عػػػن العمػػػل كمػػػن ا تفػػػانيهم يف أدائهػػػم كإبعػػػاد 

 القلق كالتوتر. أسباب كمظاىر
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 تمهيد :
 

علػػػػى مػػػػدل فاعليػػػػة أداء األفػػػػػراد العػػػػاملُت هبػػػػا دلهػػػػػامهم أف صلػػػػاح منظمػػػػة أك مؤسسػػػػة مػػػػػا يعتمػػػػد بشػػػػكل أساسػػػػػي 
ككاجباهتم، كىػذا األخػَت يتػأثر كثػَتا ٔتسػتول رضػاىم عػن العمػل أك الوظيفػة، ألنػو مػن الطبيعػي جػدا أف ؼلتلػف أداء 
ك فرد يشعر أنو راضي يف عملو، بفرد أخر ال يشعر بو ك ال يلمس أف ادلنظمػة الػيت يعمػل هبػا هتػتم ْتالػة الرضػا لديػو 

 متطلباتو، ك ىذا ما يؤكد أعلية الرضا الوظيفي يف حياة ادلنظمة.
ك موضوع الرضا الوظيفي ىو مطلب قدًن ك متجػدد يف أدبيػات ادلػوارد البشػرية ك السػلوؾ التنظيمػي، يشػغل اىتمػاـ 

ن ٖتقيقػو ك العديد من الباحثُت ك ادلختصُت كخاصة عن كيفية حدكثو كالعوامل اليت تؤثر فيػو ك السػبل الػيت ٘تكػن مػ
ٖتسػػينو ، ك مػػن خػػبلؿ ىػػذا الفصػػل سػػيتم التطػػرؽ إىل سلتلػػف جوانػػب ىػػذا ادلفهػػـو ك أىػػم النظريػػات الػػيت تفسػػره ك 

 اآلليات اليت ٘تكن من ٖتقيقو .
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 المبحث األكؿ: ماىية الرضا الوظيفي
خبلؿ رد كد الفعل  االستدالؿ عليها منيف العادة نطلق عبارة الرضا على مشاعر االرتياح كالقبوؿ، اليت ؽلكن 

معنوية، يف حُت تكوف ردكد الفعل  االغلابية، اليت تنشأ لدل األفراد عند إشباع حاجات معينة سواء مادية أك
أك عدـ التمكن من إشباع بعض احلاجات ك  السلبية مثل االنزعاج كاالستياء كمؤشرات عن حالة عدـ الرضا

التبادؿ أ ك أطراؼ التبادؿ فنقوؿ الرضا عن ادلنتج أك الوظيفة  الرضا إىل القيم زللالرغبات، ك يف الغالب ينسب 
من الصعب تصنيف األفراد إىل راضُت ك غَت راضُت بصفة مطلقة، ألنو  أك الرضا عن االنتماء إىل ادلنظمة، ك

عن مستول االستقباؿ زبوف راضي عن مصرؼ معُت ألف أسعاره مناسبة، ك لكنو غَت راضي  أحيانا قد صلد فرد أك
ادلنطق على  طوؿ فًتة االنتظار، ك قد صلد العكس بالنسبة لشخص أك زبوف أخر، ك إذا حاكلنا إسقاط ىذا ك

انتمائو إىل ادلنظمة، أك ما يطلق  ادلوظف أك العامل جراء الزبوف الداخلي صلد أف الرضا الوظيفي يعرب عن شعور
االغلابية، ك مشاعر االرتياح لدل ادلوظف بأف  طباعات ك ردكد األفعاؿعليو جودة احلياة الوظيفية، أم تلك االن

 الذم ؽلضيو يف ادلنظمة لو معٌت. الوقت ك اجلهد
 : مفهـو كأىمية الرضا الوظيفيالمطلب األكؿ 

 . مفهـو الرضا الوظيفي:1
موحد كعاـ دلفهـو تعريف  أكرد الباحثوف تعاريف عديدة ٖتاكؿ توضيح معٌت الرضا الوظيفي، كلكن ليس ىناؾ

من جوانب سلتلفة، حيث ٖتاكؿ كل  ادلوضوع الرضا الوظيفي نظرا لتعدد الدراسات كالبحوث اليت تناكلت ىذا
الدراسة كتعرب عن كجهة نظر أصحاهبا، كتوافق الظركؼ  منها أف تطور مفهـو يساعد على متطلبات البحث أك

رضا غالبا ما ينظر إليو على أنو موضوع شخصي كنسيب أم ألف موضوع ال أف الزمانية كادلكانية ذلا، باإلضافة إىل
يكوف رضا لشخص ما قد يكوف عدـ رضا لشخص آخر بسبب اختبلؼ احلاجات  الشيء الذم ؽلكن أف

فمثبل عن كوف الرضا عن ىذا الشيء قد يكو تاـ أك يعٍت جزء من ىذا الشيء، كلذلك سوؼ  كالدكافع بينهما،
. التطرؽ ألىم التعاريف يتم  اليت كردت من أجل اإلحاطة هبذا ادلفهـو

كادلادية كالبيئية  على أنو رلموعة االىتمامات بالظركؼ النفسية )Hoppeck ,1935حيث يعرفو ىوبيك )
. بينما يتفق ماسلو كبورتر على أف الرضا الوظيفي رىن إشباع 1اليت ٕتعل الفرد يقوؿ بصدؽ أين راض يف كظيفيت

( فَتل أف الرضا ا لوظيفي ىو ادلدل الذم  Vroom، 1964  ا األستاذ فرـك )احلاجات السيكولوجية، أم
عبارة الرضا ترادؼ التكافؤ ٔتعٌت ادلساكاة يف الشعور  توفره الوظيفة لشاغلها من نتائج ذا ت قيم إغلابية أم أف
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كمهاـ يبذذلا أك يتحملها الوظيفة للعامل يف مقابل ما غلب عليو من جهود  باالنسجاـ كاإلرتياح الذم ٖتققو نواتج
 كادلزايا العمل، لظركؼ الشخصي التقييم ىو الوظيفي أف الرضا 1975شنيدر كسيندر  . كيف نفس السياؽ يرل

 .1توفرىا الوظيفة للعامل عند القبوؿ هبا اليت كالفوائد
وع الرضا ( فقد راجع العديد من الدراسات كاألْتاث اليت تناكلت موض  look, 1976)لوؾ  األستاذ أما

الوظيفي كخلص إىل أف الشعور اإلغلايب الناتج عن تقييم الفرد لوظيفتو أك خربتو يف تلك الوظيفة ، كيؤكد على أف 
فهم الرضا الوظيفي ػلتاج إىل فهم أ بعاد الرضا الوظيفي، ألنو من الصعب احلكم على الرضا الوظيفي بصفة 

خرل رضا عاـ؛ ٔتعٌت يكوف الرضا فقط على أحد أبعاد الوظيفة مطلقة فقد يكوف الرضا جزئي أكغَت تاـ كبعبارة أ
أك العمل، كيبقى ترجيح الرضا الوظيفي حسب أعلية البعد، ككمثاؿ عن الرضا العاـ أف يعرب الفرد بقولو بصفة 
إمجالية أنا راض عن عملي بالرغم من كجود بعض العوامل اليت تقف حائبل لتحقيق بعض التحسينات، كهبذا 

 .2ننجد فردين يعرباف عن نفس ادلستول العاـ كلكن ألسباب سلتلفةؽلكن أ
( فَتل أف الرضا الوظيفي يعٍت رضا ادلوظفُت ٘تاما مثل رضا الزبائن Robbins ،1985أما األستاذ ركبينز)

الذم تكوف راضي عن العمل أك  ؛ ٔتعٌت أف الفرد3كيعرؼ الرضا على أنو االٕتاىات العامة للموظفُت ضلو كظائفهم
الذم تكوف لديو إتاىات سلبية ضلو العمل فهو  الوظيفة ىو يف احلقيقة ػلمل إتاىات اغلابية ضلو الو ظيفة، كأف

الرضا الوظيفي أك االٕتاىات ضلو العمل تكوف نتيجة مقارنة الفرد  بالتأكيد يكوف غَت راضي، كيضيف ركبينز أف
)سلتلف ادلزايا ادلادية كادلعنوية ( كما يعتقد أنو غلب أف يتحل عليو، كىذا ما ذىب  ةدلا يتحصل عليو من الوظيف

( حُت أشار إىل أف درجة الرضا ٘تثل الفرؽ بُت ما ػلققو الفرد فعبل ك ما يطمح Katzell) كاتزؿإليو األستاذ 
 .4إىل ٖتقيقو 

 
 
 

                                                 
1 ME,Sermpene et Al,Job Satisfaction in Relation to Organizational Cultur,Journal of Industrial 
psychology,28(2),2002,p23. 
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  من خبلذلا إىل ىذا  الزكايا ككجهات النظر اليتكيظهر من خبلؿ التعريفات السابقة للرضا الوظيفي مدل تعدد 
يعتقدكف أنو مدل تقبل الفرد لوظيفتو،  ادلصطلح، فهناؾ من ينظر لو من جهة إشباع احلاجات الفردية، كآخركف

كمكوناهتا، كعليو ؽلكن القوؿ أف الرضا الوظيفي يشمل  كمن يرل بأنو انطباعات كإتاىات الفرد ضلو الوظيفة
 لية:النقاط التا

العمل؛ كبعبارة أدؽ حالة  . حالة اإلرتياح كالقبوؿ عن إشباع احلاجات كالرغبات اليت توفرىا الوظيفة كبيئة1
 للمنظمة. اإلرتياح كإشباع احلاجات كالرغبات نتيجة اإلنتماء

 . ردكد الفعل اإلغلابية عن مدل ٖتقيق الوظيفة ألىداؼ كغايات الفرد.2
 ؽلكن التأثَت فيو إىل حد ما. كإدراؾ شخصي إتاه متغَتات كظركؼ معينة ، كبالتايل. الرضا الوظيفي ىو حكم 3
 . الرضا الوظيفي يرتبط باجلودة الداخلية للحياة الوظيفية بصفة عامة. 4

كرغباهتم؛ ٔتعٌت ػلاكلوف أف  ؽلكن القوؿ شلا سبق أف األفراد بطبعهم يسعوف إىل ٖتقيق أىدافهم كتلبية حاجاهتم
أف ذلك سيحقق أىدافهم كيليب حاجاهتم  كثر رضا كارتياح من خبلؿ تقدؽلهم اجلهد كاألداء العتقادىميكونوا أ

يسعوف إىل ٖتقيق أىدافهم كإشباع حاجاهتم كرغباهتم من  كرغباهتم ٘تاما مثلما يفعل ادلستهلكوف اخلارجيُت عندما
ما يلـز من أجل احلصوؿ على ادلنتج أك  ادلنظمات ، كيف سبيل ذلك يقدموف خبلؿ عمليات التبادؿ بينهم كبُت

 حاجاهتم كٖتقق أىدافهم، كما ؽلكن ادلنظمة أيضا أف تسعى إىل ٖتقيق رضا ادلوظفُت من خبلؿ اخلدمة اليت تليب
ادلكافآت كاالمتيازات كتصميم الوظائف كتوفَت زليط العمل ادلناسب، اليت من شأهنا أف تليب حاجات كرغبات 

تطور كتصمم ادلنتجات، كتقدـ سلتلف  ادلنظمة ٘تاما مثلما تعمل مع الزبائن اخلارجيُت عندمااألفراد كٖتقق أىداؼ 
كعن كيفية حدكث الرضا الوظيفي عندما يسعى إليو  التحفيزات كاإلمتيازات من أجل إرضائهم كاإلحتفاظ هبم.

 1و التايل :كتكامل رلموعة من العوامل ك اخلطوات على النح األفراد، فإنو ػلدث نتيجة تفاعل
 احلاجات. لكل فرد رلموعة من احلاجات يسعى إلشباعها كالعمل أحد مصادر ىذه ( الحاجات:1
 تلك احلاجات. تولد احلاجات قدرا من الدافعية ٖتث على التوجو إىل ادلصادر ادلتوقعة إلشباع( الدافعية: 2
كسيلة إلشباع  عتقادا منو ىذا األداءتتحوؿ الدافعية إىل أداء نشط للفرد كبوجو خاص يف عمل إ( األداء: 3

 حاجات الفرد.
 : يؤدم األداء الفعاؿ إىل إشباع حاجات الفرد.( اإلشباع4

                                                 
 .220ص ،  2000، كائل للنشر، عماف اإلدارية كالفعالية القيادمفرج طريف شوقي، السلوؾ  1
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باعتباره الوسيلة اليت  إف بلوغ الفرد مرحلة اإلشباع من خبلؿ األداء يف عملو غلعلو راضيا عن العمل ( الرضا:5
 مكنتو من إشباع حاجاتو.

التسويق الداخلي كفيلة  ضا الوظيفي عن طريق ادلنظمة فإننا نعتقد اف سلتلف برامجكعن كيفية حدكث أك ٖتقيق الر 
أخرل كسوؼ نفصل أكثر عندما نتطرؽ  بذلك، فضبل على أنو بإمكاف ادلنظمة أف تؤثر على تلك العناصر بطريقة

 النظريات ادلفسرة للرضا الوظيفي إىل 
 .أىمية الرضا الوظيفي:2

األفراد  ركيزة تواجد ادلنظمة، كذلذا يعد االىتماـ بالرضا الوظيفي للعاملُت كونو من أىم عوائديعترب العنصر البشرم 
 1للمنظمة كمردكديتها بشكل عاـ كؽلكن حصر أعلية الرضا الوظيفي فيما يلي: 

ذات . زيادة اإلنتاجية كتقليل معدؿ دكراف العمل كٗتفيض نسبة الغياب كرفع معنويات العاملُت كجعل احلياة 1
 لدل األفراد معٌت
 . ىناؾ عدة أسباب تدعوا إىل االىتماـ بالرضا الوظيفي كىي على النحو التايل:2
 إف ارتفاع درجة الرضا الوظيفي يؤدم إىل ارتفاع درجة الطموح لدل العاملُت يف ادلنظمات ادلختلف  -
  ادلنظمات ادلهنية ادلختلفة إف ارتفاع مستول الرضا الوظيفي يؤدم إىل اطلفاض نسبة غياب العاملُت يف -
عن  إف الفرد ذك درجات الرضا ادلرتفع يكوف أكثر رضا عن كقت فراغو كخاصة مع عائلتو، ككذلك أكثر رضا -

 احلياة بصفة عامة .
 إف العاملُت األكثر رضا عن عملهم يكونوف أقل عرضة حلوادث العمل . -
 جية يف العمل، فكلما كاف ىناؾ درجة عالية من الرضا الوظيفيىناؾ عبلقة كثيقة ما بُت الرضا الوظيفي كاإلنتا -

 أدل ذلك لزيادة اإلنتاج 
 مهتدراسة الرضا الوظيفي ذك أعلية كبَتة بالنسبة لئلدارة، فمن طريقة دراستو تتعرؼ على مشاعر األفراد كإتاىا -

 ى جوانب القصور كزلاكلة عبلجهاادلتعددة ضلو سلتلف جوانب العملية اإلدارية، كيتم من خبلؿ ذلك التعرؼ عل
م العماؿ لوضع احللوؿ ادلناسبة اليت تساعد ادلنظمة على التقدـ هتكتفاديها، كيتم أيضا معرفة ادلشكبلت اليت 

 اإلنتاجية. كزيادة

                                                 
 -260، ص2005 األردف، كالطباعة، كالتوزيع للنشر ادلسَتة دار التعليمية، ادلؤسسات إدارة يف التنظيمي السلوؾ ،جمليدا عبد زلمد فليو، عبد فاركؽ 1
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 كيعد الرضا الوظيفي من ادلوضوعات اليت ينبغي أف تظل موضعا للبحث كالدراسة بُت فًتة كأخرل عند القادة
قد ال  اإلدارات كادلهتمُت بالتطوير اإلدارم يف العمل كذلك ألسباب متعددة فما يرضى عنو الفرد حالياكمشريف 

 يرضيو مستقببل، كأيضا لتأثر رضا الفرد بالتغيَت يف مراحل حياتو.
 كالرضا الوظيفي أحد العناصر ادلهمة يف ٖتقيق األمن كاالستقرار النفسي كالفكرم كالوظيفي لؤلفراد العاملُت

 ٔتختلف ادلستويات اإلدارية كىذا بدكره ٖتافظ ادلنظمة على بقائها كظلوىا كاستمرارىا.
 المطلب الثاني : نماذج كنظريات الرضا الوظيفي

إىل شعور الفرد  ما الذم غلعل بعض األفراد يشعركف بالرضا أكثر من غَتىم؟ كما ىي العمليات اليت تؤدم
البحث؛ كاحلقيقة أف االىتماـ ٔتوضوع  ات تداكال كتأثَتا كمبلئمة دلوضوعبالرضا؟ كسوؼ ضلاكؿ عرض أكثر النظري

تراكمية كتطورية دلا أفرزت ق مدارس الفكر اإلدارم من  الرضا الوظيفي مل يأيت بشكل مفاجئ، بل كاف حصيلة
)ادلوظفُت( أك العبلقات اإلنسانية كسلوؾ اجلماعات داخل ادلنظمة  مفاىيم تتعلق بإدارة ادلوارد البشرية كإدارة

إىل ظهور العديد من النماذج كالنظريات اليت ٖتاكؿ تفسَت الرضا الوظيفي لدل  خارجها )الزبائن(، كىذا ما أدل
 العاملُت.

 .نظريات الحاجة:1
إىل تفسَت سلوؾ  أغلب أدبيات السلوؾ التنظيمي تشَت إىل أف نظريات احلاجة من بُت النظريات اليت تسعى

رلموعة من احلاجات ىي اليت  الوظيفي، حيث تقـو على أساسية كىي أف النقص يف حاجة ما أكالدافعية كالرضا 
احلاجة، كمن بُت معاين الرضا الوظيفي ىو  تدفع سلوؾ اإلنساف ٕتاه التصرؼ بطريقة معينة من أجل إشباع تلك

ىو نفس االٕتاه الذم تذىب إليو ادلتعلقة بالوظيفة كبيئة العمل ك  الشعور باالرتياح عند إشباع احلاجات كالرغبات
الرضا الوظيفي ما ىو إال إشباع حلاجات الفرد ادلتعلقة بالعمل كزليط العمل،  نظريات احلاجة حيث يعتربكف أف

بُت ىذه النظريات ىو ٖتديد احلاجات لدل األفراد، كفيما يلي نستعرض أىم ىذه  كاالختبلؼ األساسي
 1النظريات:

 أ( نظرية تدرج الحاجات:
ٔتدخل العبلقات اإلنسانية، الذم يعتمد على استخداـ  ( ABRAHAM Maslouتأثر أبراىاـ ماسلو)

، اإلنساف لديو عدد  ، اليت تنص على 1940األساليب السلوكية يف اإلدارة كقدـ نظريتو لتدرج احلاجات سنة 
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وايل يوضح نظرية تدرج كالشكل ادل من احلاجات كالرغبات تتدرج حسب إشباعها كدرجة إحلاحها بشكل دائم 
 احلاجات دلاسلو.

 : ىـر تدرج الحاجات لماسلو 5الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 116 مرجع سبق ذكره،صالسلوؾ التنظيمي المعاصر، المصدر: راكية حسن، 
 1كتشمل احلاجات اليت رتبها ماسلو يف اذلـر فيما يلي:

الطعاـ، ادلاء، النـو  كىي احلاجات األساسية يف التدرج اذلرمي كتشمل احلاجة إىل الحاجات الفيزيولوجية:
األجور ادلناسبة، توفَت كحدات  ...إخل، كيف ادلنظمة تعد أسهل احلاجات اليت ؽلكن إشباعها من خبلؿ توفَت

 ة للعاملُت...إخل.سكني
كتشمل رغبة الفرد يف السبلمة كاألمن كٕتنب القلق كالتوتر كعلى مستول ادلنظمة قد ٘تثل عدـ  حاجات األمن :

كسائل األمن الصناعي، نظاـ التأمُت  إقاؿ ة العماؿ، احلماية من التصرفات التعسفية للمشرفُت، سلتلف
 كادلعاشات...إخل.

الصداقة كالقبوؿ من طرؼ  احلاجات االجتماعية كتشمل احلاجة إىل الود كإقامة  كىي من الحاجة إلى االنتماء:
مجاعات العمل كاالنضماـ إىل نوادم  األفراد كعلى مستول ادلنظمة قد تظهر من خبلؿ عبلقات الصداقة مع

 ادلنظمة.

                                                 
 .116مرجع سبق ذكره، ص السلوؾ التنظيمي ادلعاصر، راكية حسن،  1
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اـ اآلخرين لو، الشعور احًت  كتشمل رغبة الفرد يف احتبلؿ مركز اجتماعي ىاـ،  الحاجة إلى االحتراـ كالتقدير :
تظهر من خبلؿ ادلسميات الوظيفية، نظاـ  بالثقة كالرغبة يف احلصوؿ على السلطة كالقوة ...إخل، ك يف ادلنظمة قد

  الًتقية كادلكافآت، خطابات الشكر كالتقدير...إخل.
اصلاز عايل، كعلى مستول  ك٘تثل رغبة الفرد يف استخداـ قدراتو كمهاراتو يف ٖتقيق  الحاجة إلى تحقيق الذات :

كالقاعدة األساسية ذلذه النظرية ىو أف الفرد كلما أشبع  ادلنظمة قد تكوف يف كظيفة ٘تثل التحدم لقدرات الفرد.
احلاجة اليت تليها يف اذلـر بالظهور كمصدر أساسي لسلوؾ كدافعية الفرد يف  حاجة ما كلما قلت أعليتها كتبدأ

 تبار ٕتدد احلاجات كاإلشباع النسيب ذلا ما يدفع الفرد إىل العودة مرة أخرلاألخذ يف االع ٖتقيق الرضا مع
 إلشباعها.

 (: Alderfer theoryب( نظرية الدرفر  )
على ثبلثة أنواع من قدـ الدرفر تصنيفا للحاجات يف شكل ىـر يشابو بدرجة عالية ىـر ماسلو للحاجات ػلتوم 

 1:احلاجات
 اجات الفيزيولوجية عند ماسلو.ك ىي ٘تثل احل.حاجات البقاء: 1
ك تعرب عن درجة ارتباط الفرد باؿ بيئة احمليطة ك ٘تثل حاجات االنتماء ك احلاجات  . حاجات االرتباط :2

 االجتماعية ك جزء من احلاجة إىل التقدير.
ك تعرب عن سعي الفرد إىل تطوير قدراتو ك مؤىبلتو ك ٘تثل جزء من احلاجة اىل التقدير ك .حاجات النمو : 3

االحًتاـ، ك حاجات ٖتقيق الذات عند ماسلو. ك تعترب ىذه النظرية مكملة لنظرية ماسلو، حيث يتفقاف يف ادلبدأ 
تبلؼ اجلوىرم بينهم يكمن يف كوف الرضا لدل العاملُت يتحقق بدرجة إشباع االحتياجات لديهم، ك لكن االخ

يف أف نظرية الدرفر ترل بإمكانية السعي إىل ٖتقيق إشباع أكثر من حاجة يف كقت كاحد على عكس ما تذىب 
 إليو نظرية ماسلو.

 ج( نظرية االنجاز لمكليالند:
( أف ىناؾ ثبلث حاجات أساسية يسعى الفرد إىل إشباعها ك  David MCclelandاقًتح ماكليبلند)  

 2الدافع ك احملرؾ دلختلف مواقف كسلوكيات األفراد يف ادلنظمة كىي :   ٘تثل
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ك ىي الرغبة يف التفوؽ ك النجاح يف إصلاز العمل كتعٍت أف األفراد يرغبوف يف إشباع  . الحاجة إلى االنجاز :1
إ٘تاـ  حاجاهتم ىذه من خبلؿ مناصب ك كظائف فيها ٖتدم لقدراهتم ك إمكانياهتم ك لذلك فهم يسعوف إىل

 أعماذلم ك زلاكلة إثبات جدارهتم ك رغبتهم يف ٖتمل ادلسؤكلية.
ك ىي الرغبة يف تكوين عبلقات مع اآلخرين ك أف يكوف للفرد عبلقات اجتماعية ك .الحاجة الى االنتماء : 2

شخصية مع اآلخرين، ك ؽلكن أف ػلصل ذلك من خبلؿ األعماؿ اليت تؤدل من خبلؿ التفاعل مع الزمبلء يف 
 العمل أك فرؽ العمل.

ك ىي الرغبة يف التحكم ك السيطرة ك التأثَت يف اآلخرين، ٔتعٌت رغبة الفرد يف .الحاجة إلى السلطة أك النفوذ : 3
أف يكوف لو القدرة يف السيطرة على كل ما ػليط بو أحداث ك أشياء ك أشخاص ك إشباع ىذه احلاجة يكوف من 

 السلطة يف ادلنظمة . خبلؿ سعي الفرد يف الوصوؿ إىل مراكز
الرضا، ك  كخبلصة القوؿ بالنسبة لنظريات احلاجة )ماسلو، الدرفر، ماكليبلند ( ىو أف إشباع احلاجة ٘تثل حالة

 عدـ اإلشباع ؽلثل حالة عدـ الرضا، على الرغم من اختبلفهم يف تصنيف ىذه احلاجات.
 Hrzberg's two factor theory ) ):1نظرية العاملين لهرزبرج  2

حيث استطاع أف ؽليز بُت  قاـ فريدريك ىرزبرج بناء على دراسة أجراىا، بتطوير نظرية أياىا نظرية العاملُت،
  كعوامل مرتبطة ٔتحيط العمل أك زليط الوظيفة. رلموعتُت من العوامل، عوامل مرتبطة بالعمل نفسو أك بالوظيفة،

العوامل اليت تزكد  كىي العوامل ادلرتبطة بالوظيفة أك ما يطلق عليها العوامل الدافعة أم تلك المجموعة األكلى :
ادلستويات العليا ذلـر ماسلو، كترتبط  األفراد بالدافعية ك تؤدم إىل الرضا الوظيفي، كتتشابو مع احلاجات يف

 ٔتحتول العمل أك بالوظيفة كقد قاـ ْتصرىا يف النقاط اآلتية:
 القدرة على اصلاز العمل. 

 كضوح مسؤكلية الفرد عن عملو ك عن عمل اآلخرين.
 احلصوؿ على تقدير ك احًتاـ اآلخرين. 

 فرص الًتقية ك التقدـ يف العمل. 
 أداء عمل ذك قيمة ك أعلية للمنظمة. 
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توفرىا منع  اليت يشكلالعوامل ادلر تبطة ٔتحيط العمل أك ما يطلق عليو العوامل الوقائية، ك المجموعة الثانية :
بالضركرة حصوؿ حالة الرضا،  حلالة عدـ الرضا، كنقص احلماس يف العمل، كلكن يف نفس الوقت توفرىا ال يعٍت

 األيت: كىي تتشابو مع ادلستويات الدنيا للحاجات يف ىـر ماسلو، كتشمل
 ظركؼ العمل ادلادية. 

 العبلقة بُت الفرد ك الرؤساء يف العمل. 
 الفرد ك زمبلؤه.  العبلقة بُت

 ظلط القيادة كاإلشراؼ كسياسات ادلنظمة كأساليب إدارهتا. 
االنتباه إىل  ك قد القت ىذه النظرية قبوال كبَتا لدل أكساط الباحثُت، كحىت لدل ادلنظمات خصوصا أهنا تلفت

فصل األكؿ سياسة يف ال قضية ىامة كىي تصميم كإعادة تصميم الوظائف )اإلثراء الوظيفي( كىذا ما أطلق عليو
تصميم الوظيفة من األثَت على مستويات  ادلنتج الداخلي، حيث ؽلكن للمنظمة من خبلؿ تصميم الوظيفة كإعادة

الرضا الوظيفي لدل العاملُت، كعلى الرغم من أعلية ىذه النظرية يف تفسَت الرضا الوظيفي، إال أهنا القت بعض 
 1االنتقادات كمنها:

التشكيك يف عدـ الوصوؿ إىل نفس النتائج يف حالة ما إذا   استبداؿ الطرؽ كاألساليب اليت اعتمدىا ىرزبرج ك 
 مؤيديو. 

أظهرت بعض الدراسات أف ىناؾ بعض العوامل الوقائية اليت تؤدم اىل الرضا مثل األجر،  ك بعض العوامل  1
 ظمة.الدافعة تؤدم اىل االستياء أك عدـ الرضا سياسة ادلن

 مل تعمل الدراسة على قياس درجات الرضا ك عدـ الرضا كإظلا قياس كيفي حلالة الرضا كعدـ الرضا. 2
 .نظريات المقارنة: 3

من خبلؿ االطبلع على أدبيات السلوؾ التنظيمي، ك البحوث السابقة يف الرضا الوظيفي، ؽلكن تصنيف بعض 
رلموعة تعتمد على عنصر ادلقارنة اليت غلريها الفرد أك العامل  النظريات اليت تسعى إىل تفسَت الرضا الوظيفي ضمن

 بُت بعض العوامل، ك فيما يلي عرض ألىم ىذه النظريات:
 ( : 1963Equity theory , Adamsنظرية العدالة ألدمز, )1 

على  ٘تثل ىذه النظرية كاحدة من عدد من النظريات اليت اشتقت من عملة ادلق ارنة االجتماعية، حيث تقـو
مسلمة أساسية ك ىي رغبة الفرد يف احلصوؿ على معاملة عادلة ك منصفة، كاعترب أدمز أف ىناؾ عبلقة متبادلة 
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بُت ادلوظف ك ادلنظمة اليت يعمل هبا، حيث يقدـ ادلوظف اجلهود كاخلربة مقابل احلصوؿ على العوائد مثل األجر ك 
ظرية يقـو الفرد بإجراء مقارنة بُت معدؿ عوائده ك ما يقدمو الًتقيات ك التأمينات اؿ صحية، ك بناء على ىذه الن

إىل ادلنظمة، ك عوائد اآلخرين ك ما يقدمونو إىل ادلنظمة، فإذا تساكل ادلعدالف شعر الفرد بالرضا عن العمل، كإذا 
و كقد كجد أم اختبلؼ بينهم من كجهة نظره فإنو يشعر بالظلم شلا يؤثر على أدائو الوظيفي حيث تكثر غيابات

 . 1يغادر ادلنظمة إذ كجد أفضل منها
 

 كإدراؾ الفرد للعدالة يكوف من خبلؿ اخلطوات التالية:
 : خطوات المقارنة حسب نظرية العدالة.6الشكل رقم 

 
  162ص ذكره سبق مرجع السلوؾ التنظيمي المعاصر،  ،حسن راكية من بتصرؼ :المصدر .

كادلدخبلت اليت تشَت إليها نظرية العدالة ىي اخلربة، اجلهد، ادلهارات، ادلعرفة ك أداء ادلهاـ ك الواجبات اليت غللبها 
الفرد معو أك يوظفها يف عملو، بينما تعترب ادلخرجات أك العائد تلك ادلكافآت اليت تنتج عن اصلاز ادلهاـ كالركاتب 

نسبة معينة كما  أدمز اىل أف الفرد حُت يقارف نفسو مع اآلخرين إظلا يقارفك الًتقية ك التقدير ...اخل، ك يشَت 
 2يلي:
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 . 162ص ذكره سبق مرجع السلوؾ التنظيمي المعاصر،  ،حسن راكية من بتصرؼ :المصدر

 
كال يتطلب الشعور بالعدالة أك الرضا أف تكوف ادلخرجات كادلدخبلت متساكية كلكن يتطلب فقط أف تكوف 

شعر الفرد بالعدالة أك الرضا فهذا يعطيو دافع كمحاس على اإلبقاء على ىذا ادلوقف، أما إذا  كاذاالنسبة متساكية، 
 الشعور بعدـ العدالة بعدة طرؽ كما يلي:شعر بعدـ العدالة فسوؼ يعمل على مواجهة ىذا ادلوقف لتخفيض 

 يقلل أك يرفع يف مستول مدخبلتو بأف يبذؿ جهد أكرب أك أقل حسب إتاه عدـ العدالة.  -
 أف يغَت يف مستول سلرجاتو كأف يطلب زيادة األجور أك يف احلوافز كالًتقية.   -
 يف قسم أخر أك ترؾ ادلنظمة ككل. االنتقاؿ إىل العمل  -
 ( : .1964Vroomالتوقع ) نظرية 2

ترتكز ىذه النظرية على الفرؽ بُت ما ػلتاجو العامل كبُت ما يتحصل عليو من عملو، كترل ىذه النظرية " أف 
دافعية الفرد ألداء العمل ىي زلصلة للعوائد اليت يتحصل عليها، أك شعوره كاعتقاده بإمكانية الوصوؿ إىل ىذه 

ه النظرية أف الرضا الوظيفي يعرب عن تقدير احتمايل دلقدار ما ػلصل عليو الفرد . كبعبارة أخرل ترل ىذ1العوائد "
 2كمقدار ما كاف متوقع احلصوؿ عليو نتيجة  أدائو كتعتمد ىذه النظرية على ثبلثة جوانب كما يلي :

كن أف ػلققها يف كىي مدل األعلية اليت يعطيها الفرد للنواتج أك العوائد احملتملة اليت ؽلالجاذبية )المنفعة( : -
 عملو كتتمثل يف احلاجات غَت ادلشبعة. 

كىي درجة اعتقاد الفرد بأف مستول أدائو يؤدم إىل  ٖتقيقو للنواتج  كالعائد )المكافأة( : االرتباط بين األداء -
 أك العوائد ادلرغوبة.

ؿ سيؤدم اىل ٖتقيق األداء، أم ك ىي االحتماؿ ادلدرؾ للفرد بأف اجل ىد ادلبذك  االرتباط بين الجهد كاألداء : -
مدل رغبة الفرد يف العمل، أك ٖتقيق عائد معُت يف أم كقت، كتتوقف على أىداؼ الفرد كإدراكو للقيمة النسبية 

 ذلذا األداء كوسيلة لتحقيق .
                                                 

 . 154, ص  2002,  ، اإلسكندرية8، ط  اجلامعية الدار رات،هاالتنظيمي مدخل بناء ادل السلوؾ ر،همحد ماأ1
 . 133مرجع سبق ذكره، ص ، السلوؾ التنظيمي ادلعاصر ركاية حسن، 2



 الفصل الثاني:                                              الرضا الوظيفي
 

  
 14 الصفحة 

 
  

 +...... 2( ىػػ 2+ )رؼ  1ىػػ  1) رؼ  = (ركؾ

 ( : Lock.نظرية القيمة للوؾ )3
الرضا الوظيفي حسب درجة التوافق  ك ىي من أىم النظريات ادلفسرة للرضا الوظيفي، ك كفق ا ذلذه النظرية فأف

الذم ػلصل بُت ما ػلصل عليو الفرد فعبل من عوائد كما يرغب يف احلصوؿ عليو، كانطبلقا من ىذه النظرية فإف 
 1درجة رضا الفرد عن عملو أك أحد عناصره عملو ٖتكمها ثبلثة أشياء: 

 مقدار ما يأمل الفرد يف احلصوؿ عليو بالنسبة للعنصر.  -
 مقدار ما ػلصل عليو فعبل بالنسبة ذلذا العنصر.  -
 أعلية ىذا العنصر بالنسبة لو. -

ككلما حصل الفرد على نواتج ذات قيمة بالنسبة لو زادت درجة شعوره بالرضا، ٔتعٌت قدرة الوظيفة على توفَت 
عوائد يعتقد الفرد أهنا ذات أعلية بالنسبة لو، كىذه العوائد ليست بالضركرة تلك ادلوجودة يف ىـر ماسلو كبنفس 

فرد على حدل ٔتا يريده من عوائد يرم أهنا تتناسب ك  التدرج، كإظلا تعتمد بالدرجة األكىل على إدراؾ كشعور كل
كظيفتو كمستواه الوظيفي كاالجتماعي كتناسب رغباتو كأسلوبو يف احلياة، فمثبل أحد كبار ادلديرين كفقا لنظرية 
ماسلو غلب أف يسعى اىل التقدير كٖتقيق الذات، كلكن كفقا لنظرية القيمة فإف العوائد اليت يرغبها ادلدير ىي 

لعوائد ادلادية كاألماف أك أم عوائد أخرل يراىا مناسبة لو أك ذات أعلية بالنسبة لو كؽلكن النظر إىل ىذه النظرية ا
 2على أساس ادلعادلة التايل :

  
 
 .الكلي الوظيفي الرضا :ركؾ 

 .العمل جوانب من جانب عن الفردم الرضا) :رؼ (
 .للفرد بالنسبة العنصر أعلية :ىػػ 
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 المبحث الثاني : عناصر كعوامل الرضا الوظيفي
م يف العمل على هتالرضا عن العمل ؽلثل االٕتاىات النفسية للعاملُت ٕتاه أعماذلم، كمدل ارتياحهم كسعاد

كالزمبلء كادلرؤكسُت، كفرص بالنسبة لعناصر أساسية يف العمل مثل األجر كسياسات ادلنظمة كالرؤساء  األخص
 كفرص ٖتقيق الذات كغَتىا من العناصر كالعوامل. النمو كالًتقية

 الوظيفي الرضا المطلب األكؿ: عناصر
 1ىناؾ عدة عناصر مكونة للرضا الوظيفي كمن أىم العناصر ادلكونة كادلختلفة للرضا الوظيفي نذكر منها: 

 إال للحاجات الدنيا، كأف توافره ال يسبب الرضا أك السعادة كإظلا ؽلنحيعترب األجر ٔتثابة مصدر إشباع  . األجر:1
فقط مشاعر االستياء من أف تستحوذ على الفرد، كمضموف ىذا القوؿ ىو أف األجر ال ؽلثل عنصرا ىاما من 

 اإلشباع يف رلتمع يتوفر للعاملُت فيو مستول أجر يوفر ذلم االحتياجات األساسية للعيش. عناصر
 رغم أف طبيعة كتكوين ادلهاـ اليت يؤديها الفرد يف عملو تلعب دكرا ىاما يف التأثَت على رضاهل العمل: . مستو 2

عن عملو، إال أف االىتماـ بدراسة أثر زلتول العمل على الرضا يعترب حديثا نسبيا، فادلتغَتات ادلتصلة ٔتحتول 
مل، كفرص اإلصلاز اليت يوفرىا، كالنمو الذم يتيحو مثل ادلسؤكلية اليت ػلتويها العمل، كطبيعة أنشطة الع العمل

 تقدير اآلخرين ٘تثل ادلتغَتات ادلسببة دلشاعر الرضا كأىم ىذه ادلتغَتات ىي: الفرد كأيضا
ؽلكن القوؿ بصفة عامة أنو ّكلما كانت درجة تنوع العمل عالية، ّكلما قل تكرارىا  درجة تنوع مهاـ العمل: -أ
 كالعكس.الرضا عن العمل  زاد
 تتفاكت األعماؿ يف درجة السيطرة الذاتية اليت تتيحها للفرد يف أدائو درجة السيطرة الذاتية المتاحة للفرد: -ب

 هباللعمل، كؽلكن أف نفًتض ىنا أنو ّكلما زادت احلرية يف اختيار طرؽ أداء العمل كاختيار السرعة اليت يؤدم 
ؿ تتيح لو تكييف األداء ٔتا يتناسب ا اجملاأف زيادة احلرية يف ىذزاد رضاه عن العمل كتدؿ الشواىد على  العمل

 كظلطو اخلاص يف تأدية العمل. مع قدراتو
 .الذات ٖتقيق حاجة إشباع ؽلثل لقدراتو الفرد استخداـ إف :لقدراتو الفرد استغالؿ -ج
 لديو يثَت طموحو مستول عن يقل أداء دلستول الفرد فتحقيق :العمل في كالفشل النجاح خبرات -د

 كأثر بالنجاح اإلحساس لديو يثَت يعادلو أك طموحو مستول على يزيد أداء دلستول كٖتقيقو بالفشل، اإلحساس
 .بذاتو كاعتزازه تقديره درجة على تتوقف العمل عن الرضا على كالفشل النجاح خربات
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 على الًتقية فرص ألثر احملدد العامل إف Promotional Opportunities: 1 الترقية فرص3.
 لديو الًتقية توقعات أك الفرد طموح كاف فّكلما الًتقية، فرص عن الفرد توقعات أك طموح ىو العمل عن الرضا
 تتوقف الرضا على الفعلية الًتقية أثر بأف القوؿ كؽلكن كالعكس، العمل عن رضاه قل فعبل ّكلما متاح ىو شلا أكرب
 متوقعة، الًتقية ىذه كوف حالة عن أكرب سعادة لو ٖتقق يتوقعها مل ترقية على الفرد فحصوؿ توقعو ذلا، مدل على

 .متوقعة غَت الًتقية ىذه كوف حالة من أكرب استياء لو ػلدث كبَتا للًتقية توقعو كاف فرد فعدـ حصوؿ كالعكس
 حلاجات حساسا ادلدير يكوف اليت بالدرجة حيث إنو : Style of supervision:اإلشراؼ  نم   4.

 تأثَت أف كىو ىنا صغَتا ٖتفظا نورد أف كغلب عملهم، عن كرضاىم لو كالئهم يكسب فإنو كمشاعرىم  مرؤكسيو
 عليها يعتمد اليت اإلشباع ككسائل احلوافز على سيطرتو درجة على يتوقف عملهم عن األفراد رضا ادلدير على

 تزيد سيطرتو ٖتت اليت كاحلوافز اإلشباع فوسائل أنفسهم، للمرؤكسُت الشخصية اخلصائص على مرؤكسيو كيتوقف
 كاسعة كحريات سلطات يفوض الذم فادلدير العمل، عن رضاىم على مرؤكسيو ٕتاه ادلدير تأثَت سلوؾ من

 أما العمل، عن رضاىم كٖتقق احتياجاهتم تشبع عالية، بقدرات كيتمتعوف العمل يف يفضلوف االستقبللية دلرؤكسُت
 ارتباكا ؼللق فهو منخفضة بقدرات احملدكدة ادلسؤكلية يفضلوف ألفراد الواسعة احلريات يفوض تلك الذم ادلدير
 .العمل ٕتاه استيائهم بذلك مرؤكسيو كيشَت لدل كتوترا
 اجلماعة ىذه ؽلثل الذم بالقدر الفرد رضا على العمل مجاعة تؤثر Work Group: الجماعي العمل5 .

 كانت إذا أما كبينهم بينو للمنافع تبادؿ ػلقق العمل يف زمبلئو مع الفرد فتفاعل لو، توتر مصدر أك منفعة مصدر
 إشباعو يعيق أك لديو توترا ؼللق زمبلئو مع الفرد تفاعل ككاف عملو عن العامل أك الفرد لرضا العمل مصدرا مجاعة

 مجاعة أثر أف إىل باإلضافة كىذا عملو، من الستيائو مسببا العمل مجاعة ذلك اعترب ألىدافو كصولو حلاجاتو أك
 مجاعة مع التفاعل عن النإتة فادلنافع كبَتا، الرضا درجة على العمل مجاعة مع التفاعل يف أثر قوم لو العمل
 قوية، االنتماء إىل الفرد حاجة تكوف عندما كبَتا أيضا يكوف التفاعل ىذا عن الناشىء كبَتة كالتوتر تكوف العمل
 .ضعيفا يكوف عليو العمل مجاعة مع التعامل أك منافع أثر فإف ضعيفة احلاجةىذه  تكوف عندما أما
 حرية العمل ساعات توفر الذم بالقدر أنو نفًتض أف ؽلكننا Hours Work:العمل : ساعات6.

 تتعارض الذم كبالقدر العمل، عن الرضا بو يزيد الذم بالقدر الوقت، ىذا من كتزيد الراحة كقت استخداـ
 اإلشارة كٕتدر العمل، عن الرضا بو ينخفض الذم بالقدر استخدامو يف كاحلرية كقت الراحة مع العمل ساعات

 العمل عن معنوم اطلفاض كبالتايل اإلجهاد إىل العمل يؤدم كقت فإطالة اإلجهاد، العمل على ساعات تأثَت إىل
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 اإلجهاد على العمل كقت أثر كاف كلما زمن كحدة كل يف ادلبذكؿ اجلهد زادت كثافة ّكلما أف الطبيعي كمن
 .أكرب االستياء درجة كعلى

 على ادلادية العمل ظركؼ تؤثر Physical Working Conditions: المادية  العمل ظركؼ7.
 اإلضاءة مثل العمل ظركؼ متغَتات شغلت كلقد العمل عن رضاه على كبالتايل العمل بيئة الفرد تقبل درجة

 بأدائو ادلتصلة ادلهنة كأمراض للعمل، تأديتو أثناء الفرد ككضع كالنظافة كالرطوبة، كالضوضاء، كالتهوية، كاحلرارة،
 1.للعمل

 الوظيفي الرضا عوامل المطلب الثاني :
 يقرره فيما ينعكس للرضا عاـ مستول يوجد أنو على الوظيفي الرضا تناكلت اليت كاألْتاث الدراسات أثبتت
 درجة على تؤثر العمل عوامل من عامل عن األفراد رضا درجة أف أك للعمل، ادلختلفة العوامل عن رضا من األفراد
 نوضحو ما كىذا مؤثرة، كأخرل زلددة كأخرل مساعلة عوامل منها عوامل عدة فهناؾ األخرل، العوامل عن الرضا
 2 :يأيت فيما
 :الوظيفي الرضا في المساىمة العوامل -أ

  :كأعلها الوظيفي بالرضا الشعور يف غالبا تساىم أف ؽلكن اليت العوامل بعض ىناؾ أف القوؿ ؽلكن
 من النوع ىذا مثل إف  Mentally challenging Work:ذىني تحدم على ينطوم عمل -

 العاملُت، لبعض الوظيفي الرضا زيادة يف يساىم ا كمن العاملُت، كمهارات قدرات الوظائف ؼلترب أك العمل
 الركتينية، على بل التحدم على تنطوم ال اليت األعماؿ إىل ؽليلوف الذين العاملُت من البعض اآلخر ىناؾ كبالطبع
 بعدـ الشعور ا كمن العمل أداء يف الفشل إىل تؤدم قد العمل عليها ينطوم اليت التحدم درجة زيادة أف كما
 .الوظيفي الرضا

عالية  مستويات أف حيث الوظيفي، الرضا ك األجر بُت طردية عبلقة ىناؾ High Pay: المرتفع األجر -
 يف يرغبوف ادلنظمات يف األفراد مجيع ليس أنو يبلحظ كلكن الرضا، من عالية مستويات إىل تؤدم األجر من

 عن رضاىم فإف ا كمن أكرب، مسؤكليات عل ينطوم عمل أك اإلضايف العمل مقابل أكرب أجر على احلصوؿ
 عمل ساعات أك أكرب مسؤكليات على تنطوم ال بوظائف القياـ عند بالرضا يشعركف أم بذلك يتأثر العمل
 .أقل الوظائف ىذه من عليو ػلصلوف الذم األجر أف من كبالرغم أطوؿ،
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 بالرضا الشعور يف بادلنظمة عادلة لنظم كفقا تتم اليت الًتقيات تساىم Promotions: الترقيات -
 سواء ّتدارتو الذايت الفرد بإحساس تتعلق اليت القيم مؤشرات من عدد على تنطوم الًتقية أف الوظيفي، حيث
 إلدراكات كفقا عادلة تكوف أف غلب الًتقية نظم أف كيبلحظ اجتماعية، أك معنوية أك مادية كانت مؤشرات

 البعض ىناؾ أف حيث الفردية، االختبلفات يبلحظ كما الوظيفي، بالرضا الشعور زيادة يف تساىم حىت العاملُت
 .الوظيفي لؤلداء كفقا الًتقية نظاـ اآلخر البعض يفضل بينما الًتقية، يف ادلطلقة األقدمية نظاـ يفضل الذم

 الرؤساء العمل، زمبلء مثل اآلخرين يساىم أف ادلفاجأة من ليس Other People:اجخرين  األفراد -
 على ذلك ساعد كلما متعاكنُت األفراد ىؤالء كاف ّكلما حيث ادلنظمة، يف للفرد الوظيفي الرضا ادلرؤكسُت، يف

 .للموظف الوظيفي الرضا زيادة
 العوامل المحددة للرضا الوظيفي: -ب

من  ائية للتفاعل بُت عديد من العوامل ادلرتبط ببعضها البعض كيشَت العديدهنؽلثل الرضا أك الركح ادلعنوية زلصلة 
 1الكتاب إىل أف رضا الفرد عن العمل ىو نتاج التفاعل بُت ادلتغَتات اآلتية كمنها. 

 خصائص كزلتول العمل . -
 ظركؼ كشركط العمل . -
 نظم كفرص الًتقية . -
 األنظمة اإلشرافية كالرقابية كالتغذية العكسية . -
 خصائص مجاعات العمل. -
 التحفيز.أنظمة الدفع كىيكل األجور كنظم  -

 كىناؾ من يضيف عوامل أخرل مثل:
 عوامل تنظيمية:متعلقة باألفراد أنفسهم مثل العمر، اجلنس، ادلستول التعليمي، اخلربة، الدافعية.  عوامل ذاتية:

 زلتول العمل كالرضا عنو، أساليب كإجراءات العمل، العبلقات مع الرؤساء كالزمبلء .
 تمع كنظرتة للعمل. جملعي، الثقايف، الدؽلغرايف، تقدير امنها االنتماء االجتما عوامل بيئية:
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 العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي: -ج
 ك٘تثل العوامل ادلؤثرة على رضا الفرد عن كظيفتو حيث أف بعضها يتعلق بذاتية الفرد نفسو كبعضها يتعلق بالتنظيم

بُت ىذه العوامل صلد عوامل شخصية كعوامل كقد اختلفت كجهات نظر الباحثُت يف ٖتديد ىذه العوامل كمن 
 1كعوامل نظمية )بيئية( كاآلف سنوضحها فيما يلي.  تنظيمية

 عن كمعرفتها قياسها ؽلكن كاليت أنفسهم، العاملُت كمهارات بقدرات تتعلق عوامل كىي :شخصية عوامل.  1
 اخلربة سنوات الوظيفي ادلركز التعليم، درجة العمر، مثل جملتمع العاملُت ادلميزة كاخلصائص السمات ٖتليل طريق
 :نذكر ذلك من غَتىا من العمل عن رضا أكثر اجلماعات بعض أف مبلحظة مع .كغَتىا

الوظائف  يف العاملُت رلموعة من العمل عن رضا أكثر ادلتخصصة كادلهنية اإلدارية الوظائف يف العاملُت أف -
 . اليدكية

 السن. صغار مع بادلقارنة عملهم عن رضا أكثر عاـ بوجو سنا األكرب الناس أف -
 .خربة أقل ىم من رضا أكثر العمل يف أكثر خربة لديهم الذين األفراد أف -

زادت   كلما الفرد عمر زاد كلما أم الوظيفي، الرضا كدرجة العمر بُت إغلابية ارتباطو عبلقة كجود تبُت :العمر
 .العمل عن رضاه درجة
يقابلها  ال كبالتايل مرتفعة، تكوف عمره بداية يف ادلوظف طموحات أف يف يكوف رٔتا ذلك يف السبب يكوف كقد
 الوظيفي كلكن الرضا عدـ يف ذلك كيتسبب للوظيفة، الفعلي الواقع يف يشبعها اليت احلاجات احلاالت أغلب يف
 زيادة ذلك كيًتتب على الفعلي، بالواقع كيرضى طموحاتو درجة كتنخفض كاقعية أكثر الفرد يصبح العمر تقدـ مع

 .الوظيفي الرضا
 :كىي خاصة نظر كجهة من الشركط بعض توفر غلب اإلغلايب االرتباط ىذا يتحقق ككي
 . الوظيفي كالتقدـ الراتب مثل كادلعنوم ادلادم العائد يف زيادة العمل يف إضافية سنة كل يقابل أف -
 الوظيفة. يف اآلخرين قبل من كالتقدير الذايت كالتقدير العامل هبا ػلضى اليت القيمة يف زيادة -
 .الوظيفي العمر مع كالتناسب ادلركنة حيث من للموظف ادلوكلة مهامو كطبيعة العمل طبيعة -
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السبب  يرجع رٔتا تعلما األقل العامل من العمل عن رضا أقل يكوف تعلما األكثر العامل أف بُت :التعليم درجة
 سلتلفة كىي كظائف ػلتلوف هبم نفسو يقارف الذين كاألفراد مرتفعة، تعلما األكثر الفرد طموحات أف إىل ذلك يف

 .تعلما األقل بالعامل مقارنة رضاه، درجة تقل كبالتايل عملو، يف غلده ال قد كىذا إداريا، مرتفعة بالعادة
  اإلدارية ادلراكز فأصحاب الوظيفي، الرضا على تأثَت فلها الفرد يشغلها اليت للوظيفة بالنسبة :الوظيفي المركز
 .اإلدارم ادلستول يف األقل العاملُت من أعلى رضاىم يكوف ما غالبا ادلرتفعة
عامة  بصفة كىذه الفرد، لدل العمل دكافع تأثَت كمدل الفرد، لدل الدافعية ٔتستول كذلك تتعلق عوامل كىناؾ
 إظلا للفرد، الوظيفي الرضا درجة لتحسُت كاستخدامها الشخصية العوامل يف التحكم الصعب من أنو يبلحظ

 .للوظيفة الفرد اختيار عند تكوف فائدهتا
 1:تنظيمية عوامل.  2
 كادلوظف بالوظيفة ترتبط كظيفية عبلقات أك أكضاع من التنظيم ىذا يسود كما ذاتو، بالتنظيم ادلتعلقة تلك كىي
 .ادلثاؿ سبيل على العوامل ىذه كمن
 كتتيح كاالبتكار للمبادرة فرصة كإتاحة الفرد، كقدرات مهارات إلبراز فرصة إتاحة كتتضمن :الوظيفة عن الرضا -

 التنوع كدرجة كصبلحية مسؤكلية من يتضمنو كما العمل زلتول كؽلثل ادلناسبة، االجتماعية للمكانة الفرصة الوظيفة
 رضاه مستول يرتفع كلذلك عملو، إلصلاز صبلحيات ؽلنح عندما بأعليتو الفرد يشعر حيث للفرد، أعلية ادلهاـ يف
 .العمل عن
 الكثَت أشارت كقد لؤلفراد، كاالجتماعية ادلادية احلاجات إلشباع كسيلة األجر يعد حيث :األجر عن الرضا -
 ارتفع األفراد دخل زاد فّكلما العمل، عن كالرضا الدخل مستول بُت طردية عبلقة كجود إىل الدراسات من

 كإتباع ادلعيشة تكلفة مع األجر كتناسب العمل، مع األجر تناسب كيتضمن صحيح، كالعكس العمل عن رضاىم
 بأف العدالة نظرية صاحب آدمز كضحها اليت العائد بعدالة يعرؼ فيما كادلتكررة، التحفيزية ادلكافآت سياسات

 عوائد معدؿ مع..)تعليمو مستول خرباتو، قابليتو، مهاراتو، (ٔتدخبلتو قياسا ادلستلمة عوائده معدؿ يقارف الفرد
 العدالة بعدـ يشعره غَته يستلمو ما معدؿ عن الفرد يستلمو ما معدؿ نقص كأف ، هتمٔتدخبل قياسا معو العاملُت
 على تأثَته يف األجر عن منفرد تصنيف يف احلوافز أفرد قد الكتاب كبعض الرضا، كعدـ االستياء النتيجة كتكوف
 األشكاؿ من متنوعة رلموعة تتخذ احلوافز أف كذلك الوظيفي، الرضا على سلتلفا تأثَتا احلوافز كتأخذ الرضا،

 .ادلتنوعة ادلكافآت إىل باإلضافة
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 رضاه درجة يف تؤثر عليو الواقع اإلشراؼ كجودة ٔتدل الفرد إدراؾ إف :كاإلشراؼ القيادة أسلوب عن الرضا -
 .ذلم كمحايتو ادلرؤكسُت بشؤكف كاىتمامو ادلشرؼ عدالة حوؿ نظره ككجهة الفرد إدراؾ على يعتمد ىنا كاألمر

 كاضحة سياسة ككجود للكفاءة كفقا لؤلفراد تنتج اليت ادلنظمة أف حيث :الوظيفي كاالرتقاء النمو عن الرضا -
 ذك )كالنمو التطور ( العليا احلاجات إشباع أف إذ الوظيفي، الرضا ٖتقيق يف تساىم الوظيفي ادلستقبل لتخطيط
 .للعاملُت ادلناسب التأىيل توافر ادلوظف، يشغلها اليت الوظيفة ظلو العليا، احلاجات ذكم األفراد أعلية لدل

 كالناحية الثقافة درجة تقارب ،جملموعةا أعضاء بُت الشخصي االنسجاـ كيتضمن :العمل مجموعة عن الرضا -
 .للمجموعة كالفكرية العلمية

 تقبل درجة على كالضوضاء كالرطوبة كاإلضاءة كالتهوية ادلادية العمل ظركؼ تؤثر :للعمل المادية الظركؼ -
 .العمل لبيئة الفرد
 . عوامل نظمية )بيئية(:3

كىي عوامل ترتبط بالبيئة كتأثَتىا التنظيمي على ادلوظف بالصورة اليت تؤثر يف رضائو عن كظيفتو كعملو كمن ىذه 
 العوامل نذكر:

قدرة ادلوظف على التكيف مع كظيفتو كاندماجو فيها كاف أحد العوامل احملددة لرضاه أف االنتماء االجتماعي:  -
الوظيفي كأف االنتماءات كاف ذلا أثر كاضح على درجة تكيفهم كاندماجهم يف العمل، األمر الذم صار االعتقاد 

كالعاطفي للموظف ٕتاه معو بأف اإلطار البيئي كالثقايف للموظف كظركؼ نشأتو ذلما أثر على التجاكب السلوكي 
 كظيفتو.

تمع ٔتنظماتو كنظمو من أكضاع كقيم جملمدل تقديره لدكره كما يسود ىذا ا تمع المحلي للموظف:لمجنظرة ا -
 ككل ذلك ينعكس تأثَته إغلابيا كسلبيا على اندماج ادلوظف كتكاملو مع كظيفتو.

م هتف يكونوا سعداء يف عملهم، أما التعساء يف حيام أهتؽليل األفراد السعداء يف حيا الرضا العاـ عن الحياة: -
 1م عادة ما ينقلوف ىذه التعاسة لعملهم .هنم العائلية كالزكجية كاالجتماعية، فإهتكغَت الراضُت عن ظلط حيا

 كيف األخَت نلخص رلموعة ىذه العوامل من خبلؿ الشكل ادلوايل: 
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 الوظيفي الرضا في المؤثرة : العوامل 7الشكل رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر : إعداد الطالب بوناب نورالدين
 زلصلة ؽلثل عاـ عامل العمل عن الرضا بأف القوؿ ؽلكن الوظيفي الرضا كعوامل عناصر من سبق ما على كبناءا
 1.فرعية عوامل
 العامل أك الفرد لدل تكونت اليت ادلشاعر سلتلفة زلصلة ؽلثل متغَت أك كعامل العمل عن الرضا نعترب أف ؽلكننا
 تعبَت العاـ الرضا كدرجة عامة، بصفة عملو ٕتاه هبايشعر  اليت الرضا درجة إىل نشَت أف نستطيع ذلذاك  عملو، ٕتاه
 تصوير كؽلكننا يشغلو، الذم العمل بهايتصف اليت اجلوانب سلتلف عن الفرد رضا لدرجات النهائي الناتج عن

 :التايل الشكل خبلؿ من كذلك الفرعية الرضا كعوامل العاـ الرضا عامل نسميو ما كل بُت العبلقة
 
 

                                                 
 261ص مرجع سبق ذكره ،  ، السلوؾ التنظيمي يف إدارة ادلؤسسات التعليمية عبده فليو كآخركف، 1

 ) العمر  (السن

 التعليمي المستىي

 الىظيفي المستىي

 والخبرة العمل سنىاث

 

 نفسها الىظيفت

 الماديت العمل ظروف

 العمل مجمىعاث األجىر،

 القيادة وأساليب اإلشراف

 

 االجتماعي االنتماء

 الذور تقذير

 لمجتمعا نظرة

 القيم الحياة، عن الرضا

 شخصية عوامل

 تنظيمية عوامل

 (بيئية) نظمية عوامل
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 الفرعية كعواملو العمل عن الرضا : 8رقم  الشكل
 
 

 عامل رضا عاـ      
 

 
 

 .261ص  ، السلوؾ التنظيمي في إدارة المؤسسات التعليمية المصدر: فاركؽ عبده فليو كآخركف،
 

الفرد عن أجره، زلتول  يتضح من الشكل السابق أف الرضا العاـ عن العمل كالذم ؽلثل عامل عاـ ىو زلصلة لرضا
عملو، فرصتو يف الًتقي، رئيسو، اجلماعة اليت يعمل فيها، ساعات العمل، كظركؼ ىذا العمل. كؽلكننا اآلف أف 
نتصور أف الرضا عن العمل ىو زلصلة عناصر الرضا اليت يتصور الناظر أف ػلصل عليها من عملو يف صورة أكثر 

 1ضا اليت احتواىا الشكل السابق.ٖتديدا مسًتشدين بالعوامل الفرعية للر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. 760 فلٌه وآخرون، السلوك التنظٌمً فً إدارة المؤسسات التعلٌمٌة ، صفاروق عبده   

1
  

 العمل عن العام الرضا

عىامل 

الرضا 

 الفرعيت

الرضا عن 

 األجر

الرضا عن 

محتىي 

 العمل

 

الرضا عن 

فرص 

 الترقيت

 

الرضا عن 

 االشراف

 

 الرضا عن

جماعت  

 العمل

 

الرضا عن 

ساعاث 

 العمل 

 

الرضا عن 

ظروف 

 العمل 

 

الرضا عن + الرضا عن فرص الًتقي  +الرضا عن زلتول العمل  +الرضا عن األجر  د الرضا عن العمل
 الرضا عن ظركؼ العمل. +الرضا عن ساعات العمل  +الرضا عن مجاعة العمل  + اإلشراؼ
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 المبحث الثالث: أنواع كمظاىر الرضا الوظيفي
أف الرضا الوظيفي ىو ذلك الشعور باالرتياح النفسي يف بيئة العمل، سواء كاف موجو ضلو زمبلء العمل أك  ٔتا

زلتول العمل أك ظركؼ العمل، كٔتا أنو أيضا ىناؾ اختبلفات يف درجة الرضا الوظيفي خبلؿ احلياة الوظيفية فإنو 
 .ؽلكن تقسيم الرضا إىل عدة أنواع كفقا لعدة اعتبارات كمعايَت

 المطلب األكؿ : أنواع الرضا الوظيفي
 1الرضا الوظيفي متعدد األبعاد كاألكجو كعليو توجد عدة أنواع لتصنيفو كىذا كفقا للمعايَت اآلتية: 

 كفق ىذا ادلعيار صلد األنواع التالية: . أنواع الرضا الوظيفي باعتبار شموليتو:1
كيتعلق باجلوانب )الذاتية( للموظف مثل االعًتاؼ كالتقدير، القبوؿ، الشعور  الرضا الوظيفي الداخلي: -

 بالتمكن كاإلصلاز كالتعبَت عن الذات.
كيتعلق باجلوانب اخلارجية )البيئية( للموظف يف زليط العمل مثل ادلدير، زمبلء  الرضا الوظيفي الخارجي: -

 العمل، طبيعة كظلط العمل.
 رلمل الشعور بالرضا الوظيفي ٕتاه األبعاد الداخلية كاخلارجية معا. كىو الرضا الكلي العاـ: -
 كفق ىذا ادلعيار تندرج ضمنو األنواع التالية: . أنواع الرضا الوظيفي باعتبار زمنو:2
ذا النوع من خبلؿ عملية األداء الوظيفي، إذا كاف متوقعا أف ما هبكيشعر ادلوظف  الرضا الوظيفي المتوقع: -

 هد يتناسب مع ىدؼ ادلهاـ.يبذلو من ج
ذا النوع من الرضا بعد مرحلة الرضا الوظيفي ادلتوقع، عندما ػلقق هبيشعر ادلوظف  الرضا الوظيفي الفعلي: -

 اذلدؼ فيشعر حينها بالرضا الوظيفي.
 كىناؾ من يصنف الرضا الوظيفي إىل قسمُت أك نوعُت كعلا:

ؽلثل رضا ادلوظف عن مجيع اجلوانب كمكونات العمل، كىنا يكوف ادلوظف قد كصل ألقصى  الرضا الكلي: -
درجة الرضا عن عملو، كلكن ليس من الضركرم أف تتوافر يف ىذا العمل كل عناصر الرضا اليت سبق ذكرىا، ألف 

 ادلوظف كحده من ىذا يتوقف على طبيعة ادلوظف نفسو، فهو رٔتا ال يعترب مجيع تلك العناصر مهمة كبالتايل
 يستطيع أف ػلدد تلك العناصر اليت تتوافق معو.

 ؽلثل شعور الفرد الوجداين عن بعض أجزاء كمكونات العمل، كىنا يكوف ادلوظف قد كصل الرضا الجزئي: -
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أك رٔتا الزاؿ االستياء موجودا لكن ال زاؿ يؤدم هبا درجة رضا كافية عن بعض جوانب العمل كبالتايل اكتفى 
 الو.أعم

 المطلب الثاني : مظاىر الرضا الوظيفي
ا تؤثر بشكل إغلايب على العمل هنىناؾ مظاىر عديدة للرضا الوظيفي، ىذه ادلظاىر مع اختبلفها كتعددىا إ ال أ

كمعدالتو، فالعامل عندما يرضى عن العمل فذلك غلعلو شخصا قادرا على األداء كيتم توضيح ىذه ادلظاىر فيما 
 1يلي: 
دلعدؿ األداء أنواع، فهناؾ ادلعدالت الكمية كٔتوجبها يتم ٖتديد كمية معينة من كحدات معدؿ األداء:  . زيادة1

تدؿ على العبلقة بُت كمية العمل ادلنتج كالزمن  هنااخلدمات اليت غلب أف تنتج خبلؿ فًتة زمنية زلددة، أم أ
تاج الفرد إىل مستول معُت من اجلودة كالدقة هبذا األداء، كىناؾ معادالت نوعية كتعٍت كجوب كصوؿ إن  ادلرتبط

كاإلتقاف، كىناؾ معدالت كمية كنوعية كىذا ادلعدؿ ىو مزيج من النوعُت السابقُت إذ ٔتوجبو أف يصل إنتاج الفرد 
إىل عدد معُت من الوحدات خبلؿ فًتة زمنية زلددة كٔتستول معُت من اجلودة كاإلتقاف كقد حدد الفكر اإلدارم 

اه يرل أف الرضا ادلرتفع عن العمل يؤدم إىل زيادة األداء، كىناؾ إتاه آخر يرل أف األداء يؤدم إىل أف ىناؾ إت
ثالث يرل أف الرضا ىو نتيجة حلصوؿ العامل على مكافآت عادلة اليت ىي بدكرىا نتيجة لربط  الرضا، كإتاه

ؿ بأف الزيادة يف معدؿ األداء لدل العاملُت احلصوؿ على ادلكافآت بضركرة القياـ بأداء معُت. كمن ىنا ؽلكن القو 
ىي مظهر ىاـ من مظاىر الرضا عن العمل أك الرضا الوظيفي، فالعامل عندما يرضى عن عملو يؤثر ذلك 

 باإلغلاب على معدؿ األداء لديو. 
كدة تشَت بعض الدراسات إىل أف العبلقة بُت الرضا عن العمل كاإلنتاجية ليست مؤ  . زيادة معدؿ الحضور:2

بدرجة عالية، كلكن بعض األْتاث كالدراسات تشَت إىل أف الرضا ادلرتفع عن العمل يؤدم إىل معدؿ مرتفع 
للحضور إىل العمل، كبشكل آخر ؽلكن القوؿ أنو ّكلما زادت درجة رضا العاملُت عن العمل كلما قلت نسبة 

ك أف احلضور ليس إجباريا كرٔتا كاف الغياب كزاد معدؿ احلضور كخاصة إذا كاف ال يوجد عقاب عن الغياب أ
السبب يف ذلك أف احلضور عن العمل ؽلثل سلوكا معينا، فإذا كانت لديو توابع ىذا السلوؾ إغلابية مثل حب 
العمل أك الرضا عنو سوؼ يكرر العامل ذلك السلوؾ أك يكوف لديو رغبة يف تكرار احلضور إىل العمل ألف 

 كىو كونو سعيدا يف جو العمل، أما إذا كاف العامل غَت سعيد أك غَت حضوره يتبعو حصولو على شيء إغلايب
 راض عن العمل كبالتايل فحضوره إىل العمل تتبعو عواقب سلبية.
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يعترب الرضا عن العمل أحد ادلؤثرات احملددة للرضا العاـ عن احلياة، أم أف ىناؾ  . الرضا العاـ عن الحياة:3
انعكاسات للرضا عن العمل على الرضا العاـ عن احلياة، كاألدلة التجريبية تشَت إىل كجود عبلقة طردية بُت 

 ة.ادلتغَتين، كأف متغَت الرضا عن العمل ؽلكن اعتباره أحد مكونات الرضا العاـ عن احليا
كلبياف طبيعة العبلقة بُت الرضا عن العمل كالرضا عن احلياة، ؽلكن افًتاض كجود عبلقة تبادلية بُت ادلتغَتين، ٔتعٌت 
أف الرضا عن العمل يؤثر يف الرضا العاـ عن احلياة كما يتأثر بو أيضا، كينبغي التمييز بُت الرضا العاـ عن احلياة 

ل، كذلك الذم يكوف مصدره اخلربات األخرل يف احلياة، كرغم افًتاض كبُت ذلك الرضا الذم يكوف مصدره العم
أف ىناؾ عبلقة تأثَت متبادلة بُت ادلتغَتين، إال أف تأثَت الرضا عن العمل يف الرضا العاـ عن احلياة قد ال يتعادؿ 

 بالضركرة مع تأثَت الرضا العاـ عن احلياة يف الرضا عن العمل.
حاؿ عدـ التأكد من كجود عبلقة مباشرة بُت الرضا عن العمل كاإلنتاجية فالرضا  كشلا سبق ؽلكن القوؿ حىت يف

عن العمل لو تأثَت على عناصر أخرل مثل معدؿ الغياب كالتفاىم مع العاملُت كقلة ادلشكبلت االجتماعية شلا 
متفائلة ينعكس بشكل أك بآخر على إنتاجية الفرد ككذلك يساعد على خلق رلتمع أفضل ذم نظرة زلببة ك 
 1للحياة. باإلضافة ذلذه ادلظاىر ىناؾ مظاىر أخرل تدعى ٔتظاىر عدـ الرضا الوظيفي كنذكر منها:

كيقصد بو التخلف عن أداء العمل ادلوكوؿ بو العامل بدكف سابق إنذار كما يًتتب عليو  التغيب عن العمل: -
وامل كثَتة تؤدم إىل تغيب العامل عن عملو من إرباؾ للعمل الذم يؤثر على اإلنتاجية يف رلاؿ العمل، كىناؾ ع

إما عدـ مبلئمة قدراتو اجلسمية مع نوع العمل أك إصابة العامل ٔترض أك عجز أك عدـ مبلئمة مهارات العامل 
مع متطلبات العمل أك سوء معاملة الرؤساء كالزمبلء أك سوء بيئة العمل بالنسبة للعامل. كيؤثر التغيب عن العمل 

ؿ ساعات العمل ادلفقودة، فالتغيب ؽلثل مظهرا من مظاىر عدـ الرضا عن العمل كأف ىناؾ عبلقة بدكره على معد
بُت الرضا عن العمل أك عدـ الرضا عنو كتغيب أك حضور العامل إىل العمل كالذم بدكره يؤثر على آراء العامل 

 كإنتاجيتو.
اخلاصة بعدـ الرضا الوظيفي كىو أحد ادلشكبلت إف سوء التوافق ادلهٍت يعد من ادلظاىر  سوء التوافق المهني: -

اليت تؤثر بالسلب على العمل كذلك بدكره يؤثر على اإلنتاج، فالعامل عندما يتعرض لسوء التوافق ادلهٍت فذلك 
يعرضو إىل البلمباالة كسوء العبلقات كبذلك يؤثر بدكره على أدائو دلهامو كاألعماؿ اليت توكل إليو، كذلك يؤثر 

 إنتاجيتو. على معدؿ
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تعد إصابات العمل من ادلشكبلت اذلامة اليت تعيق التقدـ الصناعي،  إصابات العمل كاألمراض المهنية: -
تسبب للعامل أضرارا كثَتة مثل اإلصابة بإعاقة أك تشوه يؤدم إىل عجزه أك تعطلو عن العمل، كما  هناحيث أ

ثَتة تؤدم إىل إصابات العمل كاألمراض ادلهنية يًتتب على ذلك من مشكبلت مثل ترؾ العمل، كىناؾ عوامل ك
اكف العامل أثناء عملو، كاستهتار العامل أثناء تأديتو لعملو كعدـ التزامو بإتباع إجراءات األمن كعدـ مبلئمة هتمثل 

 يكوف مرجعو عدـ الرضا عن العمل. ظركؼ العمل كعدـ توفر معدات الوقاية ادلهنية ككل ذلك قد
 الوظيفي الرضا كقياس أبعاد الرابع : المبحث

 الوظيفي الرضا أبعاد :المطلب األكؿ
من خبلؿ النظريات ك التعريفات اليت حاكلت توضيح معٌت الرضا الوظيفي ككيفية حدكثو، صلد أنو يأخذ أحد 

 1الشكليُت التاليُت: 
اضي  ىكذا بصفة مطلقة، كيعرؼ بأنو االٕتاه العاـ للفرد ضلو عملو ككل فإما ىو راضي أك غَت ر  الرضا العاـ :

كال يسمح ىذا ادلؤشر بتحديد اجلوانب النوعية اليت يرضى عنها ادلوظف أك العامل أكثر من غَتىا كال مقدار 
ذلك، فضبل عن اجلوانب اؿ يت ال يرضى أصبل بيدا أنو يفيد يف إلقاء نظرة عامة على موقف العامل إزاء عملو 

 بصفة عامة.
 كتشمل تلك اجلوانب، شَت إىل رضا الفرد عن كل جانب من اجلوانب على حدة،كي الرضا النوعي )الجزئي(:

فرص الًتقية، الرعاية الصحية كاالجتماعية، ظركؼ العمل، أساليب االتصاؿ  األجور، اإلشراؼ، سياسة ادلنظمة،
كن أف تساىم يف داخل ادلنظمة كالعبلقات مع الزمبلء، كتفيد معرفة ىذه اجلوانب يف التعرؼ على ادلصادر اليت ؽل

 زيادة أك ٗتفيض الرضا الوظيفي.
كلكنها  كمن ىذا ادلنطلق تعددت الدراسات ك األْتاث حوؿ ٖتديد أبعاد كالعوامل اليت تؤثر يف الرضا الوظيفي،

تدك ر حوؿ أغلب اجلوانب األساسية ادلذكورة أنفا كٗتتلف من حيث تقسيمها إىل رلموعات كعوامل إمجالية أك 
 على شكل عناصر كعوامل فرعية للرضا الوظيفي كمن أىم ىذه العوامل ما يلي: 

راد كقد أشارت الكثَت يعد األجر كسيلة مهمة إلشباع احلاجات ادلادية كاالجتماعية لؤلف األجور كالركاتب : 1-
من الدراسات إىل كجود عبلقة طردية بُت مستول الدخل ك الرضا عن العمل، فكلما زاد مستول دخل األفراد 

 ارتفع رضاىم عن العمل كالعكس صحيح.
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ؽلثل زلتول العمل كما يضمنو من مسؤكلية كصبلحية كدرجة التنوع يف ادلهاـ  محتول العمل كتنوع المهاـ : 2-
أعلية الفرد، حيث يشعر الفرد بأعليتو عندما ؽلنح صبلحيات إلصلاز عملو، كلذلك يرتفع مستول رضاه عن العمل 

 . كمن خبلؿ تصميم كإعادة تصميم الوظائف ؽلكن التأثَت على مستويات الرضا لديهم.
يتوقف األداء على متغَتم الرغبة يف العمل كالقدرة كادلعرفة، إف  الفرد كقدراتو كمعرفتو بالعمل : إمكانية 3-

إسناد أعماؿ أك مهاـ تتناسب مع القدرة كمعرفة العاملُت يؤدم إىل تدعيم أدائهم كىذا ينعكس على الرضا الذم 
رية لرفع قدرات كإمكانيات كمعرفة العاملُت يتحقق ذلم جراء ذلك . كلذلك فإف هتيئة الربامج التدريبية كالتطوي

 يساىم يف شعورىم بأعليتهم يف ادلنظمة كيًتتب على ذلك ارتفاع يف رضاىم.
 إف ادلنظمة اليت تتيح لؤلفراد فرصة الًتقية كفقا فرص التطور كالترقية المتاحة للفرد : 4-

عليا )التطور كالنمو ( ذك أعلية لدل األفراد للكفاءة، تساىم يف ٖتقيق الرضا الوظيفي، إذ أف إشباع احلاجات ال
 ذكم احلاجات العليا.

توجد عبلقة بُت ظلط ا لقيادة كرضا العاملُت، فالنمط القيادم الدؽلقراطي يؤدم إىل تنمية  نم  القيادة : 5-
د، كالعكس ادلشاعر اإلغلابية ضلو العمل كادلنظمة لدل األفراد العاملُت حيث يشعركف بأهنم مركز اىتماـ القائ

 يكوف يف ظل القيادة البَتكقراطية إذ أف ىذا األسلوب يف القيادة يؤدم إىل تبلور مشاعر االستياء كعدـ الرضا.
تؤثر ظركؼ العمل ادلادية من هتوية ، إضاءة ، رطوبة ، حرارة كضوضاء على درجة  الظركؼ المادية للعمل : 6-

 يئية اجليدة تؤدم إىل رضا باألفراد عن بيئة العمل.تقبل الفرد لبيئة العمل، كلذلك فإف الظركؼ الب
أكضح آدمز بأف الفرد يقارف معدؿ عوائده ادلستلمة قياسا ٔتدخبلتو )مهاراتو،  قدراتو،  عدالة العائد : 7-

خرباتو، مستول تعليمو ....إخل ( مع معدؿ عوائد األفراد العاملُت معو قياسا ٔتدخبلهتم، كإف نقص معدؿ ما 
 1.فرد عن معدؿ غَته يشعر بعدـ ا لعدالة كتكوف النتيجة اإلستياء كعدـ الرضا يستلمو ال
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 كمن جهة أخرل ىناؾ بعض الباحثُت من صنف أغلب العوامل السابقة الذكر ضمن رلموعات
 يلي: كما
اخلربة،  التعليمي،ادلستول  اجلنس، أم اليت تتعلق بالعاملُت أنفسهم مثل العمر، . العوامل الذاتية )الشخصية(1

 قدرات الفرد الذىنية كالبدنية ك غَتىا من العوامل ادلرتبطة بذات الفرد كاليت ذلا تأثَت على الرضا الوظيفي.
أم ترتبط بالتنظيم داخل ادلنظمة مثل الوظيفة نفسها كما تقدمو من إشباع  . العوامل التنظيمية )المؤسساتية(2

 ء، إجراءات العمل كشكل الدكاـ، ظركؼ كشركط العمل.العبلقة بالرؤساء كالزمبل لشاغلها،
كتتعلق ّتماعات العمل كالبيئة اليت نشأ فيها الفرد أك البيئة اليت ينتمي إليها ككذلك تأثَت ثقافة  . العوامل البيئية3

 اجملتمع الذم يعيش فيو كىذه العوامل قد تشمل االنتماء االجتماعي، نظرة اجملتمع.
إليو أىم أدبيات ادلوضوع اليت تناكلت العوامل أك األبعاد ا دلؤثرة يف الرضا الوظيفي صلد أهنا كمن خبلؿ ما أشارت 

تتفق على أف الرضا الوظيفي ليس حصيلة عامل كاحد، بل ىو نتيجة تفاعل رلموعة من العوامل أك األبعاد، منها 
 اليت تعتمدىا ادلنظمة.ما ىو معلق بالفرد ذاتو، كمنها مرتبط ببيئة العمل كالظركؼ التنظيمية 

كبالنظر إىل خصوصيات موضوع البحث ؽلكن أف نتصور بأف الرضا الوظيفي يكوف من خبلؿ رضا الزبوف  
الداخلي )ادلوظف أك العامل ( عن ادلنتج الداخلي )الوظيفة(، كأف أبعاد الرضا الوظيفي ىي أبعاد ادلنتج الداخلي 

 1كنلخصها فيما يلي:
 ادلكافآت ك األجور. 

 طبيعة كمضموف العمل. 
 اإلشراؼ ك العبلقة مع الزمبلء. 

 احمليط ادلادم للعمل. 
 كفيما يلي تفصيل ذلذه العناصر:

كيضم سلتلف ادلزايا ادلادية ك ادلعنوية اليت ػلصل عليها الفرد مقابل اجلهود اليت يبذذلا  .األجور ك المكافآت :1
 تبعا لطبيعة الوظيفة كظركؼ العمل. كالتمييز يف األداء،ك

كيشمل كضوح ادلهاـ كادلسؤكليات ك الشركط )القدرات، االستعدادات ، ادلؤىبلت( .طبيعة كمضموف العمل : 2
 اليت تتطلبها، كادلدل الذم يتيحو العمل للعامل من إظهار مهاراتو كمواىبو كفرص ادلبادرة كاإلبداع.
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كيتعلق بنمط اإلشراؼ كعبلقة الرئيس ٔترؤكسيو، كالتفاعل بُت العاملُت  .اإلشراؼ ك العالقة مع الزمالء :3
 كالتعامبلت ادلتبادلة بينهم يف إطار العمل أك خارجو.

ـ كالواجبات اليت كيتعلق بالبيئة ادلادية للعمل، ككل مستلزمات ك متطلبات اصلاز ادلها.المحي  المادم للعمل :4
 تفرضها الوظيفة

 قياس الرضا الوظيفيطلب الثاني : الم
ألنو من الصعب معرفة حقي قة تلك االٕتاىات  إف معرفة إتاىات األفراد ضلو العمل ليست بالعملية السهلة،

فإىل حد كبَت يعتمد يف قياس الرضا عن  استنتاجها بدقة من خبلؿ سلوؾ الفرد، أك بدقة من خبلؿ ادلبلحظة،
ك ال يستطيع الفرد اإلفصاح بصورة صادقة عما بداخلو. كؽلكن أ العمل على ما يذكره الفرد، كعادة ال يفصح،

 1حصر األساليب ادلستخدمة يف الوقت احلاضر يف نوعُت :
حيث ؽلكن قياس إتاه العاملُت كرضاىم عن طريق استخداـ أساليب معينة مثل،  المقاييس الموضوعية :

ل، ككذلك معدؿ الشكاكم كمستول إنتاج الغياب، معدؿ االستقالة أك ترؾ اخلدمة، معدؿ احلوادث يف العم
 ادلوظف.

كىي اليت تعتمد على مجع ادلعلومات من العامل ين باستخداـ كسائل زلددة مثل تصميم  المقاييس الذاتية :
استمارة االستقصاء تتضمن قائمة أسئلة خاصة بالرضا الوظيفي توجو إىل األفراد العاملُت بادلنظمة من أجل معرفة 

العمل، أك باستخداـ طريقة ادلقاببلت الشخصية اليت غلريها الباحثُت مع العاملُت يف ادلنظمة،  درجة رضاىم عن
 كلكل طريقة مزاياىا كعيوهبا كظركؼ استخدامها.

كقد بذؿ الباحثوف كادلنظركف يف السلوؾ التنظيمي جهود كبَتة من أجل تطوير بعض ادلقاييس تكوف أكثر صدؽ 
 2لرئيسية ادلستخدمة يف قياس الرضا نذكر منها: كثبات كسنتعرض ألىم الطرؽ ا

 ادلقاييس الرتبية كاالستبيانات ذات ادلقاييس ادلقننة.  -
 أسلوب األحداث احلرجة.  -
 ادلقاببلت الشخصية.  -
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كىي من أكثر الطرؽ ادلستخدمة لقياس الرضا  .المقاييس الرتبية أك االستبيانات ذات المقاييس المقننة :1
 1الوظيفي باستعماؿ قوائم االستقصاء، كمن أىم ادلقاييس ادلستعملة األيت: 

 –كتقيس معدالت الرضا خلمسة جوانب سلتلفة للوظيفة  كىي: الوظيفة نفسها  االستبانة الوصفية للوظيفة :
بعد من ىذه األبعاد قائمة بكلمات أك مجل قصَتة،  الزمبلء . كضمن كل –اإلشراؼ  –فرص الًتقية  –األجر 

 الوثاباتعلى العامل أك ادلوظف أف ػلدد ما إذا كانت العبارة تصف الوظيفة أـ ال، باستخداـ إجابات من نوع 
أك النفي أك عدـ ادلعرفة، كلكل مجلة أك عبارة قيمة رقمية ْتسب اإلجابة، كيف النهاية يعطينا حاصل مجع 

 ى األبعاد اخلمسة مستويات الرضا الوظيفي عن كل بعد أك جانب.التقديرات عل
كىو مقياس شائع االستخداـ، حيث يعرب  الفرد عن مدل رضاىم من استبانو مينسوتا لقياس الرضا الوظيفي :

عدمو، حوؿ بعض اجلوانب ادلتعلقة بالوظيفة مثل )األجر، الًتقية، كفاءة اإلشراؼ(، أما مقياس التقدير فيًتاكح 
 بُت راضي جدا إىل غَت راضي جدا.

مثل الرضا  كىو يهتم باحلاالت النفسية ٕتاه العوامل ادلختلفة جلوانب  أنظمة األجور،  مقياس الرضا عن األجر:
ادلزايا اإلضافية، كإدارة نظاـ األجور، كيتم اإلجابة  عن مستول األجر اؿ حايل ك الرضا عن الزيادات يف األجر،

 ج من مخسة مستويات.عليو يف مقياس متدر 
كىو أسلوب يعرؼ بطريقة القصة ذلَتزبرج يتم من خبللو قياس كتقيم الرضا .أسلوب األحداث الحرجة : 2

الوظيفي لدل األفراد، حيث يطلب من األفراد أ ف يصف بعض األحداث ادلرتبطة بعملو، كاليت حققت لو الرضا 
ؼ عوامل أك مسببات الرضا أك عدـ الرضا، فمثبل إذا أك عدـ الرضا، ا يتم اختبار كفحص اإلجابات الكتشا

ذكر العديد من األفراد مواقف يف العمل تعرضوا فيها دلعاملة سيئة من ادلشرؼ، أك ؽلتدحوف ادلسرؼ دلعاملتو الطيبة 
 يظهر أف ظلط اإلشراؼ يلعب دكرا ىاما يف الرضا الوظيفي لدل األفراد.

كجها لوجو، حيث ؽلكن للفرد أف يفصح  ة األفراد بصفة شخصية،كىي تتضمن مقابل.المقابالت الشخصية :3
عن بعض األمور كاالٕتاىات اليت ال ؽلكن احلصوؿ عليها من قوائم االستقصاء، كبالتايل التعرؼ على األسباب ا 
ذلا ليت تكوف كراء رضا أك عدـ رضا العاملُت، كتكوف أكثر فاعلية يف ادلنظمات الصغَتة، كخاصة إذا   التخطيط 
من قبل سلتصُت يف ادلقاببلت الشخصية، كتقل فعاليتها يف ادلنظمات الكبَتة، ألف األفراد يف الغالب ؼلشوف 

 اإلفصاح على أمور قد تضر ٔتصاحلهم، خاصة اذا تعارضت تلك األمور مع توجهات كمصا  ادلنظمة.
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 الثالث : النتائج المترتبة عن عدـ الرضا الوظيفي طلبالم
ك  لدل األفراد العاملُت يشكل مسعى مهم لكل ادلنظمات، نظرا ألعلية البالغة يف صلاحها ك فعاليتها، ٖتقيق الرضا

لكن تأثَت حالة الرضا اليت تنشدىا كل ادلنظمات، قد ال ينتج عنو التأثَتات كاالنعكاسات ادلتوقعة كأحيانا تكوف 
 1عور بعدـ الرضا، كفيما يلي بعض النتائج:دكف ادلتوقعة كلذلك من ادلهم ْتث النتائج اليت تًتتب عن الش

 .االنسحاب من العمل:1
الشعور بعدـ الرضا لدل العاملُت، يؤدم هبم إىل القياـ ببعض السلوكيات ك األفعاؿ من أجل رد االعتبار ألنف 

ترؾ سهم مثل االبتعاد أك االنسحاب من العمل ك الذم يأخذ أحد الشكلُت التالُت : الغياب ، االستقالة أك 
 العمل هنائيا.

 ( الغياب:1
يقصد بالغياب نقص ادلبلزمة يف عمل يتطلب احلضور الدائم، ك ىو أمر يسبب ارتفاع التكاليف يف ادلنظمة، 

كالسيما تكاليف تعويض العطل ادلرضية ك اإلجازات السنوية كنقص اإلنتاجية، باإلضافة إىل التكلفة ادلعنوية اليت 
على عاتقهم ٖتمل عبئ تعويض النقص الذم يًتكو الغائبوف. كبصفة عامة ال ؽلكن يتحملها األفراد الذين يقع 

القوؿ أف الغياب يعٍت بالتأكيد حالة عدـ الرضا، ك ىذا راجع اىل ضعف العبلقة بُت الغياب ك عدـ الرضا، ك 
 لكن إذا زاد مستول الغياب عن احلد ادلعقوؿ فهذا يعٍت أف األمر ْتاجة إىل معرفة األسباب.

 ( ترؾ العمل:2
يعرب ترؾ العمل عن استقالة العامل من منظمتو طواعية، كىذه االستقالة ذلا رلموعة من التكاليف تتحملها ادلنظمة  

كتكلفة اإلحبلؿ، تكلفة التدريب كتكلفة التعيُت كالت م تزداد كلما ارتقينا يف السلم أك اذلـر التنظيمي، 
خرل غَت ملموسة )التكاليف اخلفية يف ادلوارد البشرية ( مثل تشتت باإلضافة إىل أف ادلنظمة تتحمل تكاليف أ

مجاعة العمل اليت يعمل هبا ىذا الفرد ادلستقيل ، كتعظم التكاليف أكثر إذا كاف تارؾ العمل من ضمن األفراد 
 2ذكم األداء كاخلربات العالية . 

 
 

                                                 
 .138 ص ، 1984 لبناف، العربية، النهضة دار احلوافز، ك الدكافع ضوء يف العمل انتاجية فهمي، منصور 1
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ظيفي، زاد الدافع لديو إىل البقاء يف ىذا العمل، كقل كيقود التفكَت ادلنطقي إىل افًتاض أنو كلما زاد رضا الفرد الو 
احتماؿ تركو للعمل بطريقة اختيارية، كلقد أجريت عدة دراسات هتدؼ إىل اختبار صحة ىذا الفرض، فأظهرت 
بدرجات متفاكتة أف ىناؾ عبلقة سلبية بُت الرضا كمعدؿ دكراف العمل ٔتعٌت كلما ارتفعت درجة الرضا الوظيفي 

 1دكراف العمل إىل االطلفاض ؽليل معدؿ 
 .التمارض كاإلصابات: 2

 كىي كسائل االنسحاب غَت ادلباشر من العمل عن طريق اٗتاذ الذرائع كاحلجج.
 ( التمارض:1

ادلرض ( ظاىرة تعرب يف الغالب عن عدـ رضا العامل؛ كذلك من خبلؿ الضغط النفسي الذم  ادعاءالتمارض )
يواجهو داخل ادلنظمة أك خارجها، كيلجأ العامل إىل احلاالت ادلرضية ادلقنعة لبلبتعاد عن زليط العمل هتربا من 

 الواقع ادلعايش أك للتقليل من االنعكاسات السلبية اليت يواجهها أثناء عملو.
 ( اإلصابات:2

إف احلوادث الصناعية كاإلصابات شأهنا شأف التغيب أك ترؾ العمل، كإظلا ىي تعبَت جزئي عن عدـ رضا الفرد 
الوظيفي؛ كبالتايل انعداـ الدافع على أداء العمل بكفاءة كعدـ الرغبة يف العمل ذاتو، كعلى ىذا األساس ؽليل 

الرضا الوظيفي كبُت معدالت احلوادث كاإلصابات يف العمل، كتفسر الباحثوف إىل افًتاض عبلقة سلبية بُت درجة 
ىذه الظاىرة بأف العامل الذم ال يشعر بدرجة عالية من الرضا صلده أقرب إىل اإلصابة؛ إذ أف ذلك ىو سبيلو إىل 

ـك االبتعاد عن جو العمل الذم ال ػلبو، غَت أف ىذا التفسَت غَت مقبوؿ من طرؼ بعض الكتاب، لذا صلد فر 
 2يرجح الرأم القائل بأف اإلصابات ىي مصدر من مصادر عدـ الرضا الوظيفي كليس العكس.

 . التظلمات، الشكاكل كعدـ االىتماـ:3
كىي يف نفس الوقت مؤشر يدؿ على عدـ الرضا ككسيلة للتقليل منو، كادلظامل ٘تثل مواقف يشعر فيها العاملوف 

ؤشرا مباشرا الطلفاض الركح ادلعنوية الفردية، كتنصب معظم ادلظامل عل ل بعدـ العدالة، فهي يف ىذه احلالة تعترب م
ساعات العمل الزائدة كالًتقيات ، كنظاـ اإلشراؼ كاألجور ،كما أف عدـ االىتماـ العاـ بالعمل ىو أكثر العوامل 

يدخل التعب كادللل   شيوعا الذم يؤدم إىل عدـ االستقرار الوظيفي ككثَتا ما يعرب ذلك عن التعب كادللل ، كبذلك

                                                 
 139 ص ، مرجع سابق ذكره ,انتاجية العمل يف ضوء الدكافع ك احلوافز، فهمي ,  منصور 1
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كعاملُت من عوامل التأثَت على الركح ادلعنوية . كما يدخل يف ىذا اإلطار حاالت اإلعلاؿ كالبلمباالة كاللذاف 
 1يؤدياف بدكرعلا إىل قياـ العامل بتخريب أدكات اإلنتاج، أك حىت إحلاؽ الضرر بادلنتج ذاتو
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 الخالصة :
 

الفصػػػل   التطػػػرؽ إىل موضػػػوع الرضػػػا الػػػوظيفي كعػػػرض أىػػػم النظريػػػات ادلفسػػػرة لػػػو ، حيػػػث ٘تػػػت مػػػن خػػػبلؿ ىػػػذا 
مناقشة ىذا ادلوضوع إلبراز مسؤكلية ادلنظمة ٕتاه موظفيها يف ٖتقيق رضاىم ألف ىذا األمر مطلػوب يف منظمػات ك 

تضح مدل الػًتابط بػُت الرضػا الػوظيفي ادلؤسسات اليت تسعى إىل ٖتقيق أىدافها كالوفاء بالتزاماتو إتاه الزبائن كقد ا
كالتسػػػويق الػػػداخلي حيػػػث تبػػػُت أف التسػػػويق الػػػداخلي أحػػػد أىػػػم األسػػػاليب اإلداريػػػة الػػػيت ٖتقػػػق الرضػػػا الػػػوظيفي ك 
تسػػاىم يف ٖتسػػُت مسػػتوياتو لػػدل ادلػػوظفُت ك شلػػا يػػدؿ علػػى ذلػػك ىػػو أف التوجهػػات كالنظريػػات الػػيت تفسػػر الرضػػا 

أك علػػى أسػػاس ادلقارنػػة كالتبػػادؿ ، كالتسػػويق الػػداخلي يسػػعى إىل الكشػػف عػػن  الػػوظيفي تقػػـو علػػى أسػػاس احلاجػػة،
 تلك احلاجات كتلبيتها من خبلؿ إقامة التبادؿ بُت ادلوظفُت ك ادلنظمة ٔتا ػلقق أىداؼ اجلميع .
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 تمهيد :
 

يعتػػػػػػػػرب موضػػػػػػػػوع إدارة ادلػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػرية مػػػػػػػػن أىػػػػػػػػم ادلوضػػػػػػػػوعات الػػػػػػػػيت اسػػػػػػػػتحوذت علػػػػػػػػى اىتمػػػػػػػػاـ كتفكػػػػػػػػَت       
الكثػػػػػػَتين مػػػػػػن الكتػػػػػػاب كادلفكػػػػػػرين، يف رلػػػػػػاؿ اإلدارة، نظػػػػػػرا لؤلعليػػػػػػة الوظيفيػػػػػػة ادلناطػػػػػػة هبػػػػػػا كالدرجػػػػػػة الػػػػػػيت تلعبهػػػػػػا 

 .ىاتو ادلوارد يف عملية اإلنتاج
بتصػػػػػػػميم بػػػػػػػرامج اختيػػػػػػػار كتعيػػػػػػػُت كتػػػػػػػدريب كهتيػػػػػػػئ كسػػػػػػػائل اتصػػػػػػػاؿ إدارة ادلػػػػػػػوارد البشػػػػػػػرية كتقػػػػػػػـو  حيػػػػػػػث       

مناسػػػػػػبة كمػػػػػػا تعمػػػػػػل علػػػػػػى اسػػػػػػتخداـ الػػػػػػنمط القيػػػػػػادم ادلناسػػػػػػب كذلػػػػػػك هبػػػػػػدؼ زيػػػػػػادة فعاليػػػػػػة األفػػػػػػراد كٖتقيػػػػػػق 
 رضاىم كصوالن إىل أعلى كفاءة إنتاجية شلكنة يف ادلنظمة . 

رة ادلػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػرية، غلػػػػػػػػد أف ذلػػػػػػػػذه ادلػػػػػػػػوارد أعليػػػػػػػػة بالغػػػػػػػػة كملحػػػػػػػػة، إف ادلتتبػػػػػػػػع لتطػػػػػػػػور التػػػػػػػػارؼلي إلدا حيػػػػػػػػث    
لضػػػػػػػػماف بقػػػػػػػػاء كتطػػػػػػػػور سلتلػػػػػػػػف ادلنظمػػػػػػػػات يف سلتلػػػػػػػػف ادليػػػػػػػػادين، كاف اإلدارة الناجحػػػػػػػػة يف ادلنظمػػػػػػػػة ىػػػػػػػػي الػػػػػػػػيت 
تسػػػػػػتطيع الوصػػػػػػوؿ إىل ٖتقيػػػػػػق اغلػػػػػػب األىػػػػػػداؼ، مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ التوفيػػػػػػق بػػػػػػُت سلتلػػػػػػف ادلػػػػػػوارد ادلتاحػػػػػػة  ذلػػػػػػا كالػػػػػػيت 

شػػػػػرم أساسػػػػػػها، كمػػػػػن ىنػػػػػػا كػػػػػاف طرحنػػػػػػا يف ىػػػػػذا الفصػػػػػػل انطبلقػػػػػا مػػػػػػن زلاكلػػػػػة إعطػػػػػػاء التعريػػػػػػف يعتػػػػػرب ادلػػػػػػورد الب
الصػػػػػػحيح إلدارة ادلػػػػػػوارد البشػػػػػػرية، مػػػػػػركرا بػػػػػػذلك ايل كظائفهػػػػػػا ،بعػػػػػػد دلػػػػػػك اىل اداء العػػػػػػاملُت ككيفيػػػػػػة تقييمهػػػػػػا ك 

 . طرؽ تنميتها
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 المبحث األكؿ : ماىية الموارد البشرية
تعتػػػػػػػػرب إدارة األفػػػػػػػػراد أك إدارة ادلػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػرية مػػػػػػػػن بػػػػػػػػُت ادلفػػػػػػػػاىيم الػػػػػػػػيت أسػػػػػػػػالت احلػػػػػػػػرب، فنجػػػػػػػػد أف كثػػػػػػػػَتا مػػػػػػػػن  

ادلفكػػػػػػرين يف علػػػػػػـو اإلدارة ك علػػػػػػم االجتمػػػػػػاع ... قػػػػػػد اىتمػػػػػػوا هبػػػػػػا ك ىػػػػػػذا دلػػػػػػا ذلػػػػػػا مػػػػػػن الػػػػػػدكر الكبػػػػػػَت يف ٖتقيػػػػػػق 
ن التعػػػػػػػاريف ، ك النظػػػػػػػرة ادلتعمقػػػػػػػة إىل سياسػػػػػػػات ادلنظمػػػػػػػات ، ك ذلػػػػػػػذا ٘تيػػػػػػػزت إدارة ادلػػػػػػػوارد البشػػػػػػػرية بالعديػػػػػػػد مػػػػػػػ

 ىذه التعاريف تبُت أهنا متقاربة يف ادلعٌت ك ادلضموف
 : تعريف إدارة الموارد البشرية المطلب األكؿ 

تعتػػػػػػرب إدارة ادلػػػػػػوارد البشػػػػػػرية رلموعػػػػػػة أعمػػػػػػاؿ إلنشػػػػػػاء ك تنشػػػػػػيط النظػػػػػػاـ االجتمػػػػػػاعي للمنظمػػػػػػة ، ك ىػػػػػػي اجلهػػػػػػة 
ظمػػػػػػػػة مػػػػػػػػن مسػػػػػػػػَتين ك مكػػػػػػػػونُت ك مسػػػػػػػػؤكلُت ك الػػػػػػػػذين يعملػػػػػػػػوف علػػػػػػػػى الػػػػػػػػيت ٕتمػػػػػػػػع كػػػػػػػػل االختصاصػػػػػػػػيُت يف ادلن

التػػػػػدخل يف النظػػػػػاـ االجتمػػػػػاعي ؛ فػػػػػإدارة ادلػػػػػوارد البشػػػػػرية ىػػػػػي " كظيفػػػػػة مػػػػػن الوظػػػػػائف اإلداريػػػػػة الصػػػػػناعية، تعػػػػػٌت 
بشػػػػػػػؤكف األفػػػػػػػراد ، أم االسػػػػػػػتخداـ األمثػػػػػػػػل للمػػػػػػػوارد البشػػػػػػػرية علػػػػػػػى مجيػػػػػػػػع ادلسػػػػػػػتويات بادلشػػػػػػػركع ) ادلنظمػػػػػػػػة أك 

ة ادلسػػػػػػػػاعدة علػػػػػػػػى ٖتقيػػػػػػػػق أىػػػػػػػػداؼ ادلشػػػػػػػػركع ، ك تعػػػػػػػػٍت أساسػػػػػػػػا بتنميػػػػػػػػة قػػػػػػػػدرات ك مواىػػػػػػػػب ادلؤسسػػػػػػػػة ( بغيػػػػػػػػ
احلػػػػػػافز  -يف الوقػػػػػػت نفسػػػػػػو –العػػػػػػاملُت ، حػػػػػػىت يتسػػػػػػٌت ذلػػػػػػم بػػػػػػذؿ أقصػػػػػػى جهػػػػػػد شلكػػػػػػن ، ك حػػػػػػىت يتػػػػػػوفر ذلػػػػػػم 

 1القوم على ٖتقيق أىدافهم الشخصية ّتانب أىداؼ ادلشركع " 
حػػػػػث عػػػػػن عقلنػػػػػة اسػػػػػتخداـ ادلػػػػػوارد البشػػػػػرية نظػػػػػرا ألعليتهػػػػػا يف يػػػػػربز ىػػػػػذا التعريػػػػػف أعليػػػػػة ىػػػػػذه الوظيفػػػػػة لكوهنػػػػػا تب

 ٖتقيق معدالت عالية لئلنتاج إذا   االىتماـ هبا ك تطويرىا ك تنميتها ك توجيهها .
بأهنػػػػػػػػػػا الوظيفػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػيت ٕتمػػػػػػػػػػع سلتلػػػػػػػػػػف النشػػػػػػػػػػاطات ك التفػػػػػػػػػػاعبلت "اإلنسػػػػػػػػػػانية ك  "Pierre-j–c"ك يعرفهػػػػػػػػػػا 

 2و :التدفقات ادلادية ك ادلعلومات ادلوجهة ضل
 احلصوؿ ك استعماؿ ك تطوير ك ٖتفيز ادلوارد البشرية من أجل ٖتقيق نتائج ادلنظمة . 

حػػػػػػػػل ادلشػػػػػػػػاكل ادلرتبطػػػػػػػػة بالعبلقػػػػػػػػات ادلتداخلػػػػػػػػة بػػػػػػػػُت األفػػػػػػػػراد ك اجلماعػػػػػػػػات ك زلػػػػػػػػيط العمػػػػػػػػل  )التكنولوجيػػػػػػػػا ، 
 .األىداؼ ، الثقافة ... ( ك إدارهتا من أجل ٖتقيق التكامل ك االندماج بُت كادلنظمة 

يشػػػػػَت ىػػػػػذا التعريػػػػػف أكثػػػػػر إىل كجػػػػػود العبلقػػػػػات ادلختلفػػػػػة بػػػػػُت األفػػػػػراد ك اجلماعػػػػػات ك احملػػػػػيط ، كضػػػػػركرة أخػػػػػذ 
 ىذه العبلقات باالعتبار يف كظيفة ادلوارد البشرية .

                                                 
 27 .،ص  القاىرة ، للطباعة غريب دار ، البشرية ادلوارد إدارة : عليش رهما زلمد  1
،ص  1995 ، قسنطينة االقتصادية العلـو معهد ماجستَت، رسالة ، آفاؽ ك كاقع – الصناعية بادلؤسسة البشرية ادلوارد تنمية: بلوصيف الدين زين 2
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كيػػػػػػرل آخػػػػػػر بػػػػػػأف تنميػػػػػػة ادلػػػػػػوارد البشػػػػػػرية تعػػػػػػرب" عػػػػػػن النشػػػػػػاط اخلػػػػػػاص بتػػػػػػوفَت ادلهػػػػػػارات البلزمػػػػػػة للمنظمػػػػػػة ، ك 
لُت ك احملافظػػػػػػة علػػػػػػى اسػػػػػػتقرارىم ، كرفػػػػػػع ركحهػػػػػػم ادلعنويػػػػػػة ، ك تقيػػػػػػيم نتػػػػػػائج أعمػػػػػػاذلم ٔتػػػػػػا تنميػػػػػػة قػػػػػػدرات العػػػػػػام

ػلقػػػػػق أىػػػػػداؼ الرئيسػػػػػية بأحسػػػػػن كفػػػػػاءة شلكنػػػػػة ، ك بنػػػػػاءا علػػػػػى ذلػػػػػك تتضػػػػػمن ىػػػػػذه الوظيفػػػػػة أعمػػػػػاال متعػػػػػددة 
مثػػػػػػػػل : ٗتطػػػػػػػػيط القػػػػػػػػول العاملػػػػػػػػة ، االختيػػػػػػػػار ك التعيػػػػػػػػُت ك التػػػػػػػػدريب ك ٖتليػػػػػػػػل ككصػػػػػػػػف الوظػػػػػػػػائف، ك كضػػػػػػػػع 

ة األجػػػػػور ك ادلرتبػػػػػات ك احلػػػػػوافز، ك تػػػػػوفَت اخلػػػػػدمات ك ادلنػػػػػافع الػػػػػيت ٖتقػػػػػق اسػػػػػتقرار العمالػػػػػة ك زيػػػػػادة درجػػػػػة أنظمػػػػػ
 1الرضا عن العمل ".

مػػػػػن ادلبلحػػػػػظ أف ىػػػػػذا التعريػػػػػف قػػػػػد اشػػػػػتمل علػػػػػى ذكػػػػػر مجيػػػػػع نشػػػػػاطات ىػػػػػذه الوظيفػػػػػة مػػػػػن اختيػػػػػار كتوجيػػػػػو ك 
 لوظيفي .تنمية ك ترقية ... مع البحث عن ٖتقيق االستقرار ك الرضا ا

 المطلب الثاني : كظائف إدارة الموارد البشرية ) مهامها ( 
ٗتتلػػػػػف أنشػػػػػطة ادلػػػػػوارد البشػػػػػرية مػػػػػن منظمػػػػػة ألخػػػػػرل ، نظػػػػػرا ألف كظيفػػػػػة ادلػػػػػوارد البشػػػػػرية مػػػػػن الوظػػػػػائف ادلرتبطػػػػػة 
بادلنظمػػػػػػػة ذاهتػػػػػػػػا ك ظركفهػػػػػػػا ، أم أهنػػػػػػػػا متميػػػػػػػزة ، ك ىنػػػػػػػػاؾ عديػػػػػػػد مػػػػػػػػن األنشػػػػػػػطة الػػػػػػػػيت تقػػػػػػػـو هبػػػػػػػػا إدارة ادلػػػػػػػػوارد 
البشػػػػرية فمنهػػػػا مػػػػا تقػػػػـو بػػػػو منفػػػػردة مثػػػػػل التعويضػػػػات ك ادلزايػػػػا ، ك بػػػػرامج ٖتليػػػػل العمػػػػل ، ك أْتػػػػاث االٕتاىػػػػػات 
ك خػػػػػػػػدمات األفػػػػػػػػراد ، ك منهػػػػػػػػا مػػػػػػػػا تقػػػػػػػػـو بػػػػػػػػو باالشػػػػػػػػًتاؾ مػػػػػػػػع إدارات أخػػػػػػػػرل يف ادلنظمػػػػػػػػة مثػػػػػػػػل : ادلقػػػػػػػػاببلت 

 طيط ادلهٍت ك تقييم األداء .الشخصية ، برامج اإلنتاجية ، الدافعية ك برامج التنمية ك التدريب ، كالتخ
ك تشػػػػػَت كظػػػػػائف ادلػػػػػوارد البشػػػػػرية لتلػػػػػك ادلهػػػػػاـ ك الواجبػػػػػات الػػػػػيت تػػػػػؤدل سػػػػػواء يف ادلنظمػػػػػات الصػػػػػغَتة أك كبػػػػػَتة 
احلجػػػػػػػػم ، ك هتػػػػػػػػتم كظػػػػػػػػائف إدارة ادلػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػرية بالعديػػػػػػػػد مػػػػػػػػن األنشػػػػػػػػطة ادلتوسػػػػػػػػعة كالػػػػػػػػيت تػػػػػػػػؤثر تػػػػػػػػأثَتا علػػػػػػػػى 

 2طة بعضا شلا يلي :رلاالت عديدة للمنظمة ، ك تشمل ىذه األنش
 . ٖتليل العمل لتحديد ادلتطلبات اخلاصة باألعماؿ الفردية للمنظمة .1
 . التنبؤ بادلتطلبات لؤلفراد البلزمُت للمنظمة لتحقيق أىدافها .2
 . تنمية ك تنفيذ خطة دلقابلة ىذه ادلتطلبات .3
 ا .. استقطاب األفراد الذين ٖتتاجهم ك تطلبهم ادلنظمة لتحقيق أىدافه4
 . اختيار ك تعيُت أفراد لشغل كظائف معينة داخل ادلنظمة .5
 . تقدًن الفرد للعمل ك تدريبو.6

                                                 
 46 .،ص 1985 ، بَتكت ، للموسوعات العربية الدار ، اإلدارة كظائف ، ادلعاز مصطفى محدم 1
 23. ،ص مرجع سبق ذكرهإدارة ادلوارد البشرية، رؤية مستقبلية،  حسن، زلمد راكية 2
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 . تصميم ك تنفيد الربامج اإلدارية ك برامج التطوير التنظيمي .7
 . تصميم أنظمة تقييم األداء .8
 . مساعدة األفراد يف تنمية خطط التطوير .9
 التعويضات لكل العاملُت .. تصميم ك تطبيق أنظمة  10
 . تصميم أنظمة الرقابة ك االنضباط ك التظلمات . 11
. تصػػػػػػميم ك تطبيػػػػػػق الػػػػػػربامج لضػػػػػػماف صػػػػػػحة ك أمػػػػػػن األفػػػػػػراد ك تقػػػػػػدًن ادلسػػػػػػاعدة لؤلفػػػػػػراد حلػػػػػػل مشػػػػػػكبلهتم  12

 الشخصية ك اليت تؤثر على أدائهم يف العمل .
 1. تصميم كتنفيذ أنظمة اتصاؿ األفراد . 13

كل ادلػػػػػػوايل عجلػػػػػػة ادلػػػػػػوارد البشػػػػػػرية الػػػػػػيت ٘تثلهػػػػػػا اجلمعيػػػػػػة األمريكيػػػػػػة للتنميػػػػػػة كالتػػػػػػدريب كجػػػػػػزء مػػػػػػن ك يظهػػػػػػر الشػػػػػػ
 :اجملهودات إلظهار مهاـ إدارة ادلوارد البشرية 
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 البشرية لمهاـ الموارد البشرية دارة:عجلة الموارد ا 9الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 24المرجع سبق ذكره ،ص إدارة الموارد البشرية، رؤية مستقبلية، المصدر : راكية محمد حسن : 

 

 

مجاالت الموارد 
 الكبيرة :

 ٖتسُت ك زيادة :
 جودة احلياة العملية -
 اإلنتاجية -
 رضا ادلوارد البشرية -
 تنمية ادلوارد البشرية -

 تخطي  الموارد البشرية :
ٖتديد االحتياجات الرئيسية 
للمنظمة من ادلوارد البشرية 

كاالسًتاتيجيات 
 كالفلسفات.

تصميم العمل ك 
 المنظمة:

تنظيم  تعريف كيفية
ك السلطة  هاـكتكامل ادل

كاألنظمة عرب الوحدات 

 االختيار ك التشكيل :
 هتماجامقابلة األفراد كاحتي

 هتمكقدرا هتمكاستعدادا ادلهنية
 ادلهنيةعلى العمل ك ادلسارات 

 المعلومات: أبحاث األفراد كأنظمة
ضماف قاعدة للمعلومات عن 

 األفراد.

 تطوير المنظمة :
 ضماف صحة العبلقات
 داخل ك بُت الوحدات

 التنمية ك التدريب :
كمن  -ٖتديد ك تقييم 

خبلؿ التعليم ادلخطط 
ادلساعدة على  –

تنمية الكفاءات 
 الرئيسية.

 مساعدة األفراد :
حل ادلشاكل 

 الشخصية لؤلفراد.

عالقات العماؿ ك 
 النقابة :

ضماف عبلقة صحية 
 النقابة ك ادلنظمة. بُت
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نظػػػػػرا لتبػػػػػاين تعريفػػػػػات إدارة ادلػػػػػوارد البشػػػػػرية فػػػػػإف كظائفهػػػػػا قػػػػػد اختلفػػػػػت فيػػػػػو الػػػػػرؤل ، فباإلضػػػػػافة إىل الوظػػػػػائف 
السػػػػػػػػابقة الػػػػػػػػذكر ؽلكػػػػػػػػن إدراج تقسػػػػػػػػيم آخػػػػػػػػر دلهػػػػػػػػاـ اإلدارة ) ادلػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػرية ( يرتكػػػػػػػػز علػػػػػػػػى مكونػػػػػػػػات ىػػػػػػػػذه 

لرئيسػػػػػػػي كادلتمثػػػػػػػل يف األخػػػػػػػَتة ْتيػػػػػػػث أف كػػػػػػػل نػػػػػػػوع يكمػػػػػػػل اآلخػػػػػػػر ْتيػػػػػػػث يتحقػػػػػػػق يف هنايػػػػػػػة ادلطػػػػػػػاؼ اذلػػػػػػػدؼ ا
 1تنمية كتطوير ادلوارد البشرية عن طريق شلارسة النشاطات التالية : " 

 كيشمل ىذا اجلانب النشاطات التالية : . التوظيف ك التطوير :1
 االختيار ، التعيُت ، اإلحبلؿ ، الًتقية ، النقل ، التدريب ، خربات العمل ، خطط األداء ، -

 التقييم ، االستشارات.
 ك يتضمن النشاطات التالية : . التخطي  للقول العاملة :2
دراسػػػػػػة التنبػػػػػػؤات االقتصػػػػػػادية ، دراسػػػػػػة توقعػػػػػػات سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل ، ٗتطػػػػػػيط األعمػػػػػػاؿ ، دراسػػػػػػة تنبػػػػػػؤات القػػػػػػول  -

 العاملة ، دراسة خطط ادلنظمة ، خطط التوظيف.
 شمل :ك يقصد بو دراسة البيئة ك العوامل ادلؤثرة فيها ك ت. األداء التنظيمي : 3

ادلنػػػػػػػػاخ ، القػػػػػػػػدرة التنظيميػػػػػػػػة ، االٕتاىػػػػػػػػات ، احلػػػػػػػػوافز ، ادلكافػػػػػػػػآت ، االتصػػػػػػػػاالت ، تطػػػػػػػػوير ادلنظمػػػػػػػػة ، خطػػػػػػػػط 
 التعويضات ، نظاـ االتصاالت ، ظلط األداء ، الًتكيب التنظيمي، السياسات كاإلجراءات.

 ك يدخل ضمن ىذا النشاط :. التقييم ك التحليل : 4
دراسػػػػػػة النتػػػػػػائج مقابػػػػػػل التوقعػػػػػػات ، دراسػػػػػػة العوامػػػػػػل اخلارجيػػػػػػة ادلػػػػػػؤثرة يف النتػػػػػػائج ، جػػػػػػودة ادلخطػػػػػػط، تقيػػػػػػيم  -

األداء ، دراسػػػػػػػة النتػػػػػػػائج ك األسػػػػػػػباب ، دراسػػػػػػػة نقػػػػػػػاط القػػػػػػػوة ، دراسػػػػػػػة نقػػػػػػػاط الضػػػػػػػعف. ك اجلػػػػػػػدير بالػػػػػػػذكر أف 
يميػػػػػػػة فهػػػػػػػي تعمػػػػػػػل يف شػػػػػػػكل كظػػػػػػػائف إدارة ادلػػػػػػػوارد البشػػػػػػػرية ال تكػػػػػػػوف ٔتنػػػػػػػأل أك بعيػػػػػػػدا مػػػػػػػن ادلسػػػػػػػتويات التنظ

تكػػػػػػاملي لتحقيػػػػػػق أىػػػػػػداؼ ك سياسػػػػػػة ادلنظمػػػػػػة ؛ ك مػػػػػػن بػػػػػػُت أىػػػػػػم األدكار الػػػػػػيت تقػػػػػػـو هبػػػػػػا إدارة ادلػػػػػػوارد البشػػػػػػرية 
 2بادلوازاة مع مهامها نذكر : 

 معاكنة اإلدارة العليا يف ٖتديد السياسات ادلرتبطة بادلورد البشرم ، ك يف ٖتقيق التكامل  -
 د البشرية ك التخطيط طويل األجل ك إسًتاتيجية ادلؤسسة يف النموبُت إسًتاتيجية ادلوار  -

 كالتطور .

                                                 
 .19 - 21 ،ص 1993 ، السعودية العربية ادلملكة ، العامة اإلدارة معهد ، العاملة القول ٗتطيط ، آخركف ك العبود محد هيمإبرا 1
 ، للتخطيط العريب عهدادل ، الًتمجة ك للنشر الشباب دار ، الذات على االعتماد ك البشرية ادلوارد ك التكنولوجيا ، اجلماؿ سلتار حسُت ك اخلويل أسامة 2
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 الفصل الثالث:                                      ادارة الموارد البشرية
 

  
 442   الصفحة

 
  

 معاكنة اإلدارة التنفيذية يف تطبيق السياسات اخلاصة بادلوارد البشرية .  -
 معاكنة اإلدارة العليا ك اإلدارة التنفيذية يف التقييم ك السيطرة على منظومة ادلوارد البشرية . -

   1ل دلعلومات ادلوارد البشرية ، ىذا النظاـ الذم يهدؼ إىل :عن طريق نظامك متكام
 . تقييم مدل النجاح يف تنفيذ السياسات اخلاصة بادلوارد البشرية .

 . التعرؼ على ادلشاكل ك ٖتديد مواقعها ك طبيعتها . 
 . التأكيد ادلستمر لدل أفراد ادلؤسسة على دكرىم يف احلصوؿ على ما تتوقعو اإلدارة 

 .العليا
القيػػػػػػػػاـ بالدراسػػػػػػػػات باجلوانػػػػػػػػب ك العوامػػػػػػػػل التنظيميػػػػػػػػة ك الفنيػػػػػػػػة ك االجتماعيػػػػػػػػة الػػػػػػػػيت ٘تػػػػػػػػس ادلػػػػػػػػوارد  البشػػػػػػػػرية  -

 هبدؼ تطوير سلوكيات ادلؤسسة كوحدة ديناميكية متكاملة .
 المبحث الثاني : عملية تقييم أداء العاملين

ادلػػػػػػػوارد البشػػػػػػػرية، كالػػػػػػػيت ال غػػػػػػػٌت عنهػػػػػػػا  تعتػػػػػػػرب عمليػػػػػػػة تقيػػػػػػػيم أداء العػػػػػػػاملُت إحػػػػػػػدل السياسػػػػػػػات احملوريػػػػػػػة يف إدارة
نظػػػػػػرا للفوائػػػػػػد الػػػػػػيت تعػػػػػػود مػػػػػػن تطبيقهػػػػػػا، لػػػػػػذا نتنػػػػػػاكؿ يف ىػػػػػػذا ادلطلػػػػػػب مفهػػػػػػـو تقيػػػػػػيم األداء العػػػػػػاملُت كأعليتػػػػػػو، 

 إضافة إىل كيفية تقييم أداء العاملُت 
 المطلب األكؿ : مفهـو تقييم أداء العاملين

األداء، رغػػػػػم ذلػػػػػك مل يػػػػػتم التوصػػػػػل إىل تعريػػػػػف لتقيػػػػػػيم لقػػػػػد تعػػػػػددت الكتابػػػػػات ك األْتػػػػػاث يف موضػػػػػوع تقيػػػػػػيم 
األداء غلمػػػػػع بػػػػػُت مجيػػػػػع كجهػػػػػات النظػػػػػػر العلميػػػػػة، فقػػػػػد اختلفػػػػػت التعريفػػػػػات مػػػػػػن كاتػػػػػب آلخػػػػػر ك مػػػػػن باحػػػػػػث 

 آلخر، كىذا ما توضحو رلموعة التعريفات األكثر انتشارا ذلذا ادلفهـو
قيػػػػػػاس نقػػػػػػاط القػػػػػػوة كالضػػػػػػعف يف اجلهػػػػػػود إف تقيػػػػػػيم األداء ىػػػػػػو "عمليػػػػػػة دكريػػػػػػة ىػػػػػػدفها  تعريػػػػػػف تقيػػػػػػيم األداء:

 2يف موقف معُت خططت لو ادلنظمة سابقا" . هنااليت يبذذلا العاملوف كالسلوكيات اليت ؽلارسو 
يتبػػػػُت مػػػػن ىػػػػذا التعريػػػػف أف تقيػػػػيم أداء العامػػػػل لػػػػيس عمػػػػبل عشػػػػوائيا فهػػػػو مػػػػرتبط ٔتواقيػػػػت معينػػػػة، كفػػػػق خطػػػػط 

ا العامػػػػػل، كىػػػػػذا مػػػػػا يبػػػػػُت إف تقيػػػػػيم األداء ىػػػػػو مسػػػػػار كأىػػػػػداؼ زلػػػػػددة مسػػػػػبقا، كيف رلػػػػػاالت تػػػػػرتبط بػػػػػأداء ىػػػػػذ
 يتم كفق خطوات معدة سابقا. 

                                                 
 71 .،ص مرجع سبق ذكره ك االعتماد على الذات ،  ةيك ادلوارد البشر  ايالتكنولوج اجلماؿ، سلتار حسُت ك اخلويل أسامة 1
 جامعة اقتصادية، علـو :ٗتصص دكلة، دكتوراه درجة لنيل أطركحة االقتصادية، العمومية ادلؤسسة يف العامل أداء تقييم نظاـ تفعيل شنويف، الدين نور 2
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كمػػػػػا يعػػػػػرؼ بأنػػػػػو" زلاكلػػػػػة لتحليػػػػػل أداء الفػػػػػرد كلكػػػػػل مػػػػػا يتعلػػػػػق بػػػػػو مػػػػػن صػػػػػفات نفسػػػػػية أك بدنيػػػػػة أك مهػػػػػارات 
ؼ ٖتديػػػػػػد نقػػػػػاط القػػػػػػوة كالضػػػػػعف، كزلاكلػػػػػػة تعزيػػػػػػز األكىل كمواجهػػػػػة الثانيػػػػػػة، كذلػػػػػػك  هبػػػػػػدفنيػػػػػة، كسػػػػػػلوكية كذلػػػػػك 

 1كضماف أساسي لتحقيق فعالية ادلنظمة حاليا كيف ادلستقبل" 
يبػػػػػُت ىػػػػػذا التعريػػػػػف أف تقيػػػػػيم األداء ال يشػػػػػمل تقيػػػػػيم إصلػػػػػاز العامػػػػػل للعمػػػػػل ادلطلػػػػػوب منػػػػػو فقػػػػػط، بػػػػػل يتجػػػػػاكز 
ذلػػػػػػػك إىل تقيػػػػػػػيم ياتػػػػػػػو كصػػػػػػػفاتو ادلختلفػػػػػػػة )نفسػػػػػػػية، بدنيػػػػػػػة، فكريػػػػػػػة، فنيػػػػػػػة كسػػػػػػػلوكية( لتحديػػػػػػػد نقػػػػػػػاط القػػػػػػػوة 

دؼ ٖتسػػػػػػينو، كىػػػػػػو مػػػػػػا غلعػػػػػػل ىػػػػػػذا التعريػػػػػػف األخػػػػػػَت ىػػػػػػو أل ػػػػػػل كاألدؽ مػػػػػػن التعريػػػػػػف هبػػػػػػ كالضػػػػػػعف يف األداء
 الثبلثة.

 يتضح من التعريف السابقة أف تقييم أداء العامل عملية تسعى إىل معرفة عدة نقاط، لعل أعلها:
 مستول أداء الفرد كسلوكو يف العمل. -
 نب اإلغلابية ك السلبية يف أداء الفرد.كوف ىذا األداء يشكل نقاط قوة أك ضعف، أم ٖتديد اجلوا  -
 انعكاسات كأثار ىذا األداء على فعالية ادلنظمة أم مدل مساعلة العامل يف ٖتقيق أىداؼ ادلنظمة -
 تصور مدل تكرار نفس األداء يف ادلستقبل ٔتا يسمح تطوير األداء. -

ل إىل حكػػػػػم موضػػػػػوعي علػػػػػى درجػػػػػة  إذف ؽلكننػػػػػا القػػػػػوؿ أف تقيػػػػػيم أداء العامػػػػػل ىػػػػػو" عمليػػػػػة القصػػػػػد منهػػػػػا التوصػػػػػ
 جوانب نشاطو كسلوكو يف ادلنظمة".كفاءة ك فعالية العامل يف كافة 
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 المطلب الثاني: أىمية كمراحل كمعايير عملية تقييم أداء العاملين
 أىمية عملية تقييم أداء العاملين-أكال

كادلنظمػػػػػة، كىػػػػػو مػػػػا غلعلػػػػػو عمليػػػػػة ضػػػػػركرية كزلوريػػػػػة يف لتقيػػػػيم أداء الكثػػػػػَت مػػػػػن الفوائػػػػػد الػػػػػيت تعػػػػود علػػػػػى العػػػػػاملُت 
 1إدارة ادلوارد البشرية يف ادلنظمات، كلعل أبرز فوائد ك مزايا تقييم األداء :

ؼ هبػػػػػػػدرفػػػػػػػع الػػػػػػػركح ادلعنويػػػػػػػة للعػػػػػػػاملُت عنػػػػػػػدما يشػػػػػػػعركف أف جهػػػػػػػدىم موضػػػػػػػع تقػػػػػػػدير كاىتمػػػػػػػاـ إدارة ادلنظمػػػػػػػة  -
شلػػػػػػا  هتمالعػػػػػاملُت سػػػػػيخلق لػػػػػػديهم الثقػػػػػة يف مشػػػػػػرفيهم كقػػػػػادمعاجلػػػػػة  نقػػػػػاط الضػػػػػػعف، فػػػػػالتقييم ادلوضػػػػػػوعي ألداء 

 غلعلهم يعملوف بركح معنوية عالية.
، فعنػػػػػػدما يشػػػػػػعر الفػػػػػػرد أف نشػػػػػػاطو موضػػػػػػع تقيػػػػػػيم مػػػػػػن قبػػػػػػل قادتػػػػػػو، كأف نتػػػػػػائج هتمإشػػػػػػعار العػػػػػػاملُت ٔتسػػػػػػؤكليا -

  العمل.ىذا  التقييم يًتتب عنها قرارات ىامة تؤثر على مساره الوظيفي، فإنو يبذؿ قصار جهده يف
تقيػػػػػػيم األداء كسػػػػػػيلة لضػػػػػػماف العدالػػػػػػة حيػػػػػػث ينػػػػػػاؿ الفػػػػػػرد مػػػػػػا يسػػػػػػتحقو مػػػػػػن ترقيػػػػػػة أك مكافػػػػػػأة علػػػػػػى أسػػػػػػاس  -

 جهده يف  العمل، كىذا يتطلب من القيادة معاملة متساكية لكافة مستويات العاملُت.
ة كتقيػػػػػيم جهػػػػػود  الرقابػػػػػة علػػػػػى ادلشػػػػػرفُت، حيػػػػػث أف تقيػػػػػيم األداء غلعػػػػػل مػػػػػن القيػػػػػادة العليػػػػػا قػػػػػادرة علػػػػػى مراقبػػػػػ -

 اإلشرافية كالتوجيهية من خبلؿ تقارير الكفاءة ادلرفوعة من قبلهم؛ هتمادلشرفُت كقدرا
اسػػػػػتمرار الرقابػػػػػة كاإلشػػػػػراؼ، فتقيػػػػػيم األداء يتطلػػػػػب مبلحظػػػػػة العػػػػػاملُت باسػػػػػتمرار مػػػػػن قبػػػػػل ادلشػػػػػرفُت ليكػػػػػوف   -

 احلكم موضوعيا كسليما على أدائهم.
كالتػػػػػػدريب، حيػػػػػػث يعػػػػػػد تقيػػػػػػيم األداء ٔتثابػػػػػػة احلكػػػػػػم علػػػػػػى مػػػػػػدل سػػػػػػبلمة طػػػػػػرؽ تقيػػػػػػيم سياسػػػػػػات االختيػػػػػػار  -

 اختيار  كتدريب العاملُت إىل جانب ٖتديد الثغرات كالعمل على إتبلفها.
 معايير تقييم أداء العاملين:-ثانيا

ىػػػػػي للحكػػػػػم عليػػػػػو، أك  هبػػػػػايقصػػػػػد ٔتعػػػػػايَت تقيػػػػػيم األداء األسػػػػػس الػػػػػيت ينسػػػػػب إليهػػػػػا أداء الفػػػػػرد كبالتػػػػػايل يقػػػػػارف 
ادلسػػػػػػتويات الػػػػػػيت يعتػػػػػػرب األداء جيػػػػػػدا كمرضػػػػػػيا عنػػػػػػدىا، لػػػػػػذلك فتحديػػػػػػد ىػػػػػػذه ادلعػػػػػػايَت يعتػػػػػػرب ضػػػػػػركريا يف تقيػػػػػػيم 
األداء كمػػػػػػا تسػػػػػػػاعد العػػػػػػاملُت علػػػػػػػى معرفػػػػػػػة مػػػػػػا ىػػػػػػػو مطلػػػػػػوب مػػػػػػػنهم، إضػػػػػػػافة إىل توجيػػػػػػو القػػػػػػػادة كادلشػػػػػػػرفُت إىل 

 2النواحي اليت غلب أف تؤخذ بعُت االعتبار لتحسُت األداء. 

                                                 
 .241 ص ، 1998 األردف، عماف، للنشر، رلدالكم دار ، كمي( مدخل األفراد) إدارة زكيلف، حسن مهدم 1
 .65 ص ، 2004 مصر، القاىرة، العريب، الفكر دار جديد، لعامل... جديد مدخل األداء، تقييم احملسن، عبد زلمد توفيق 2
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آلراء يف ٖتديػػػػػػػػد معػػػػػػػايَت تقيػػػػػػػػيم األداء، كىػػػػػػػذا الرتباطهػػػػػػػػا بطبيعػػػػػػػة نشػػػػػػػػاط ادلنظمػػػػػػػة، كادلسػػػػػػػػتول رغػػػػػػػم اخػػػػػػػتبلؼ ا
 1التنظيمي للعامل، إال أنو ؽلكن تقسيمها بشكل عاـ إىل جانبُت أساسُت علا:

 :موضوعية معايير 1-
)الػػػػػػػزمن(، كىػػػػػػػي ادلقومػػػػػػػات األساسػػػػػػػية الػػػػػػػيت تسػػػػػػػتلزمها طبيعػػػػػػػة العمػػػػػػػل مثػػػػػػػل كميػػػػػػػة اإلنتػػػػػػػاج، النوعيػػػػػػػة، السػػػػػػػرعة 

 التكلفة، ٖتقيق األىداؼ، عدد حوادث العمل.
 :سلوكية معايير 2-

تكشػػػػػػػػف ادلعػػػػػػػػايَت السػػػػػػػػلوكية عػػػػػػػػن صػػػػػػػػفات الفػػػػػػػػرد الشخصػػػػػػػػية مثػػػػػػػػل: قابليػػػػػػػػة كسػػػػػػػػرعة الػػػػػػػػتعلم، االسػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػن 
 التدريب، العبلقة مع اآلخرين، ادلواظبة، ادلبادأة، االتزاف االنفعايل،...اخل.

بػػػػػػػد أف يشػػػػػػػًتط فيػػػػػػػو الدقػػػػػػػة يف التعبػػػػػػػَت عػػػػػػػن األداء ادلػػػػػػػراد قياسػػػػػػػو، إضػػػػػػػافة إىل إال أنػػػػػػػو مهمػػػػػػػا كػػػػػػػاف ادلعيػػػػػػػار، فبل
 الصدؽ، الثبات، سهولة االستخداـ، كإبراز االختبلفات يف األداء مهما كانت صغَتة.

 مراحل عملية تقييم أداء العاملين:-ثالثا
ز علػػػػػى أسػػػػػس كخطػػػػػوات نظػػػػػرا لصػػػػػعوبة كتعقيػػػػػد عمليػػػػػة تقيػػػػػيم أداء العػػػػػاملُت، لػػػػػذا تتطلػػػػػب ٗتطيطػػػػػا سػػػػػليما يرتكػػػػػ

متسلسػػػػلة تسلسػػػػبل منطقيػػػػا مػػػػن أجػػػػل ٖتقيػػػػق األىػػػػداؼ ادلرجػػػػوة منهػػػػا، كعمومػػػػا ٘تػػػػر عمليػػػػة تقيػػػػيم أداء العػػػػػاملُت 
 بعدة مراحل يربزىا الشكل التايل:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. 66 مرجع سبق ذكره ، ص  توفٌق محمد عبد المحسن، تقٌٌم األداء، مدخل جدٌد ...لعالم جدٌد، .
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 : خطوات عملية تقييم أداء العاملين . 10الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
،  2009المصدر: حنا نصر اهلل، إدارة الموارد البشرية، الطبعة األكلى، دار زىراف للنشر كالتوزيع، عماف، 

 .75ص 
 1يتضح من الشكل السابق أف خطوات تقييم أداء العاملُت تتمثل يف : 

 :األداء معايير كضع 1-
،حيػػػػػػث يػػػػػػتم فيهػػػػػػا كضػػػػػع توقعػػػػػػات األداء)أىػػػػػػداؼ( يف شػػػػػػكل  تعتػػػػػرب أكىل خطػػػػػػوات عمليػػػػػػة تقيػػػػػػيم أداء العػػػػػاملُت

االتفػػػػػػػػاؽ علػػػػػػػػى ادلهػػػػػػػػاـ كالعػػػػػػػػاملُت، كبالتػػػػػػػػايل فإنػػػػػػػػو يػػػػػػػػتم  -كإشػػػػػػػػرافيوإداريػػػػػػػػة  -معػػػػػػػػايَت بالتعػػػػػػػػاكف بػػػػػػػػُت القيػػػػػػػػادات
ينشػػػػػأ الػػػػػدافع كالتوجيػػػػػو الػػػػػبلـز للعػػػػػاملُت للقيػػػػػاـ  هبػػػػػذاادلطلػػػػػوب مػػػػػن العػػػػػاملُت إصلازىػػػػػا كالنتػػػػػائج الػػػػػبلـز ٖتقيقهػػػػػا، ك 

 بعملهم.
 مراقبة التقدـ في األداء: - 2

العػػػػػػػػاملُت، كىػػػػػػػػل يػػػػػػػػتم التنفيػػػػػػػػذ بالشػػػػػػػػكل  هبػػػػػػػػاؼ ىػػػػػػػػذه اخلطػػػػػػػػوة إىل التعػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػى الكيفيػػػػػػػػة الػػػػػػػػيت يعمػػػػػػػػل هتػػػػػػػػد
ذلك يػػػػػػػػتم ٖتديػػػػػػػػد كاٗتػػػػػػػػاذ اإلجػػػػػػػػراءات التصػػػػػػػػحيحية، كىػػػػػػػػذا بتػػػػػػػػوفَت ادلعلومػػػػػػػػات البلزمػػػػػػػػة لوضػػػػػػػػع ادلطلػػػػػػػػوب، كبػػػػػػػػ

 اخلطط بشكل جيد.
 

                                                 
 . 75ص  2009حنا نصر اهلل، إدارة ادلوارد البشرية، الطبعة األكىل، دار زىراف للنشر كالتوزيع، عماف،  1

 األداء( توقعات) معايير وضع

 األداء في التقدم مراقبة

 أداء تقييم

 عن المرتدة التغذية توفير
 للعاملين األداء

 تطوير خطة وضع

 األداء تقييم

 قرارات اتخاذ
 وإجراءات إدارية

 تصحيحية
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 تقييم األداء: 3-
يػػػػػػػتم يف ىػػػػػػػذه ادلرحلػػػػػػػة قيػػػػػػػاس تقػػػػػػػدـ أداء العػػػػػػػاملُت ا مقارنتػػػػػػػو بادلعػػػػػػػايَت احملػػػػػػػددة )التوقعػػػػػػػات( يف اخلطػػػػػػػوة األكىل، 

 ُت.شلا ؽلكن من إصدار حكم موضوعي على أداء العامل
 التغذية العكسية: 4-

ػلتػػػػػاج كػػػػػل عامػػػػػل بادلنظمػػػػػة إىل التعػػػػػرؼ علػػػػػى مسػػػػػتول أدائػػػػػو، أم العمػػػػػل الػػػػػذم يقدمػػػػػو مقارنػػػػػة ٔتػػػػػا ىػػػػػو متوقػػػػػع 
علػػػػػػى أدائػػػػػػو، كمػػػػػػا أهنػػػػػػا تشػػػػػػكل دافعػػػػػػا لػػػػػػو  االطػػػػػػبلعمنػػػػػػو، لػػػػػػذا فالتغذيػػػػػػة العكسػػػػػػية ضػػػػػػركرية إلشػػػػػػباع رغبتػػػػػػو يف 

لتطػػػػػوير أدائػػػػػو، كحػػػػػىت تكػػػػػوف التغذيػػػػػة العكسػػػػػية مفيػػػػػدة للعػػػػػاملُت البػػػػػد أف يفهموىػػػػػا كيسػػػػػتوعبوا ادلعلومػػػػػات الػػػػػيت 
 ٖتملها، كيتقبلوىا حىت ؽلكنهم االستفادة منها بأكرب قدر شلكن.

 اتخاذ القرارات اإلدارية: 5-
ذاهتػػػػا بػػػػل ىػػػػي رلػػػػرد كسػػػػيلة تسػػػػاعد يف مجػػػػع ادلعلومػػػػات الػػػػيت تفيػػػػد  إف عمليػػػػة تقيػػػػيم األداء ليسػػػػت غايػػػػة يف حػػػػد

 اجلزاءات، التدريب ...اخل كافآت،يف اٗتاذ القرارات يف ميادين شىت مثل: الًتقية، ادل
 :األداء تقييم تطوير خطة كضع 6-

يػػػػػػػتم يف ىػػػػػػػذه ادلرحلػػػػػػػة كضػػػػػػػع اخلطػػػػػػػط الػػػػػػػيت تسػػػػػػػمح بالتػػػػػػػأثَت بشػػػػػػػكل إغلػػػػػػػايب علػػػػػػػى تقيػػػػػػػيم األداء، مػػػػػػػن خػػػػػػػبلؿ 
 التعرؼ على ادلهارات، ادلعارؼ، كحىت القيم اليت ػلملها العامل، كتربز أعلية ىذه اخلطوة 
 1عندما ال تصل النتائج احملققة دلا ىو سلطط مسبقا من طرؼ ادلنظمة يف عملية التقييم.

 المبحث الثالث : فوائد كمجاالت استخداـ نتائج تقييم األداء
 المطلب األكؿ : فوائد تقييم األداء

تعتػػػػرب عمليػػػػػة تقيػػػػيم األداء إحػػػػػدل سياسػػػػػات إدارة ادلػػػػوارد البشػػػػػرية، الػػػػػيت ال غػػػػٌت عنهػػػػػا، نظػػػػػران للفوائػػػػد الػػػػػيت تعػػػػػود 
 ، كبعيدة عن التحيز كاحملسوبية.من كراء تطبيقها على أسس سلمية تتوافر فيها ادلوضوعية قدر اإلمكاف

 2كفيما يلي عرضان ألىم الفوائد اليت ؽلكن لئلدارة احلصوؿ عليها: 
 رفع الركح المعنوية للعاملين : -1

إف جػػػػػػو مػػػػػػن التفػػػػػػاىم كالعبلقػػػػػػات احلسػػػػػػنة يسػػػػػػود العػػػػػػاملُت كرؤسػػػػػػائهم عنػػػػػػدما يشػػػػػػعركف أف جهػػػػػػدىم كطاقػػػػػػاهتم 
يف تػػػػػػأديتهم ألعمػػػػػػػاذلم ىػػػػػػي موضػػػػػػػع تقػػػػػػدير كاىتمػػػػػػػاـ مػػػػػػن قبػػػػػػػل اإلدارة، كأ ف ىػػػػػػدؼ اإلدارة األساسػػػػػػػي مػػػػػػػن كراء 

                                                 
 126ص  2004النظاـ كاألساليب، نظم تقييم األداء، مركز اخلربات ادلهنية لئلدارة، مصر، توفيق عبد الرمحن، منهج  1
 .240 ص مرجع سبق ذكره، ، كمي( مدخل األفراد) إدارة زكيلف، حسن مهدم 2
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عتمػػػػػػػاد الًتقيػػػػػػػة التقيػػػػػػػيم ىػػػػػػػو معاجلػػػػػػػة نقػػػػػػػاط الضػػػػػػػعف يف أداء الفػػػػػػػرد علػػػػػػػى ضػػػػػػػوء مػػػػػػػا يظهػػػػػػػره التقيػػػػػػػيم، كمػػػػػػػا أف ا
كالعػػػػػػػبلكات كالتقػػػػػػػدـ علػػػػػػػى تقيػػػػػػػػيم موضػػػػػػػوعي عػػػػػػػادؿ ألداء الفػػػػػػػرد سػػػػػػػػيخلق الثقػػػػػػػة لػػػػػػػدل ادلرؤكسػػػػػػػُت برؤسػػػػػػػػائهم 
كبػػػػػاإلدارة. كػػػػػل ذلػػػػػك يػػػػػدفع الفػػػػػرد مػػػػػن أف يقػػػػػدـ علػػػػػى العمػػػػػل راضػػػػػيان باسػػػػػتعداد كجػػػػػداين كمػػػػػا الػػػػػركح ادلعنويػػػػػة إال 

 يادة اإلنتاج كإجادتو.ذلك االستعداد الوجداين ضلو العمل كالذم يساعد العاملُت على ز 
 إشعار العاملين بمسؤكلياتهم: -2

إذ عنػػػػػدما يشػػػػػعر الفػػػػػرد أف نشػػػػػاطو كأدائػػػػػو يف العمػػػػػل ىػػػػػو موضػػػػػع تقيػػػػػيم مػػػػػن قبػػػػػل رؤسػػػػػائو ادلباشػػػػػرين، كأف نتػػػػػائج 
ىػػػػػذا التقيػػػػػيم سػػػػػيًتتب عليهػػػػػا اٗتػػػػػاذ قػػػػػرارات ىامػػػػػة تػػػػػؤثر علػػػػػى مسػػػػػتقبلو يف العمػػػػػل فإنػػػػػو سػػػػػوؼ يشػػػػػعر ٔتسػػػػػؤكليتو 

علػػػػى أحسػػػػػن كجػػػػػو  معػػػػػا، كسػػػػػوؼ يبػػػػذؿ أقصػػػػػى جهػػػػػده كطاقتػػػػو الػػػػػيت ؽلتلكهػػػػا لتأديػػػػػة عملػػػػػو ٕتػػػػاه نفسػػػػػو كالعمػػػػل
 .رؤسائولكسب رضا 

 كسيلة لضماف عدالة المعاملة: - 3
حيػػػػػػػث تضػػػػػػػمن اإلدارة عنػػػػػػػد اسػػػػػػػتخدامها أسػػػػػػػلوبان موضػػػػػػػوعيان لتقيػػػػػػػيم األداء، أف ينػػػػػػػاؿ الفػػػػػػػرد مػػػػػػػا يسػػػػػػػتّحّقو مػػػػػػػن 

ءتػػػػػػػو يف العمػػػػػػػل، كمػػػػػػػا تضػػػػػػػمن اإلدارة معاملػػػػػػػة عادلػػػػػػػة ترقيػػػػػػػة أك عػػػػػػػبلكة، أك مكافػػػػػػػأة علػػػػػػػى أسػػػػػػػاس جهػػػػػػػده ككفا
كمتسػػػػػػاكية لكافػػػػػػة العػػػػػػاملُت، كمػػػػػػا أف تقيػػػػػػيم العػػػػػػاملُت يقلػػػػػػل مػػػػػػن إغفػػػػػػاؿ كفػػػػػػاءة العػػػػػػاملُت مػػػػػػن ذكم الكفػػػػػػاءات 

 كالذين يعملوف دكف ضجيج كبصمت.
 :الرؤساء على الرقابة  4 -

بػػػػػػػػة كتقيػػػػػػػػيم جهػػػػػػػػود الرؤسػػػػػػػػاء كقػػػػػػػػدراهتم إذ أف تقيػػػػػػػػيم األداء غلعػػػػػػػػل اإلدارة العليػػػػػػػػا يف ادلنظمػػػػػػػػة قػػػػػػػػادرة علػػػػػػػػى مراق
اإلشػػػػػػرافية كالتوجيهيػػػػػػة مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ نتػػػػػػائج تقيػػػػػػيم األداء ادلرفوعػػػػػػة مػػػػػػن قػػػػػػبلهم لتحليلهػػػػػػا كمراجعتهػػػػػػا كمػػػػػػن خػػػػػػبلؿ 
ذلػػػػػػك يتّسػػػػػػٌت لػػػػػػئلدارة العليػػػػػػا ٖتديػػػػػػد طبيعػػػػػػة معاملػػػػػػة الرؤسػػػػػػاء للمرؤكسػػػػػػُت، كمػػػػػػدل اسػػػػػػتفادهتم مػػػػػػن التوجيهػػػػػػات 

 ادلقدمة من قبل رؤسائهم.
 الرقابة كاإلشراؼ:استمرار  - 5

إذ أف الوصػػػػػػػػوؿ إىل نتػػػػػػػػائج موضػػػػػػػػوعية كصػػػػػػػػحيحة مػػػػػػػػن خػػػػػػػػبلؿ تقيػػػػػػػػيم أداء العػػػػػػػػاملُت يتطلػػػػػػػػب كجػػػػػػػػود سػػػػػػػػػجل 
خػػػػػاص لكػػػػػل فػػػػػرد يسػػػػػجل فيػػػػػو القػػػػػائموف علػػػػػى عمليػػػػػة التقيػػػػػيم مبلحظػػػػػاهتم علػػػػػى األداء بشػػػػػكل مسػػػػػتمر كىػػػػػذا 

قائمػػػػػان علػػػػػى أسػػػػػس  العمػػػػػل يتطلػػػػػب مػػػػػن الرؤسػػػػػاء مبلحظػػػػػة كمراقبػػػػػة أداء مرؤكسػػػػػيهم باسػػػػػتمرار ليكػػػػػوف حكمهػػػػػم
 1موضوعية.
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 تقييم سياسات االختيار كالتدريب: - 6
حيػػػػػػث تعتػػػػػػرب عمليػػػػػػػة تقيػػػػػػيم األداء ٔتثابػػػػػػػة اختبػػػػػػار للحكػػػػػػػم علػػػػػػى مػػػػػػػدل سػػػػػػبلمة كصلػػػػػػػاح الطػػػػػػرؽ ادلسػػػػػػػتخدمة يف 
اختيػػػػػػار كتػػػػػػدريب العػػػػػػاملُت ٔتػػػػػػا يشػػػػػػَت إليػػػػػػو مسػػػػػػتول تقيػػػػػػيم األداء، فػػػػػػإذا دلػػػػػػت ظلػػػػػػاذج التقيػػػػػػيم علػػػػػػى معػػػػػػدالت 

العوامػػػػػل ادلػػػػػؤثرة األخػػػػػرل، يعتػػػػػرب ىػػػػػذا دلػػػػػيبلن علػػػػػى سػػػػػبلمة كصػػػػػحة األسػػػػػلوب ادلتبػػػػػع الختيػػػػػار  مرتفعػػػػػة باسػػػػػتبعاد
العػػػػػاملُت كتعييػػػػػنهم إىل جانػػػػػب تقيػػػػػيم الػػػػػربامج التدريبيػػػػػة كمعرفػػػػػة مػػػػػدل اسػػػػػتفادة العػػػػػاملُت منهػػػػػا كذلػػػػػك لتحديػػػػػد 

 1.الثغرات، كالعمل على تبلفيها يف ادلناىج كالربامج التدريبية ادلنوم تنفيذىا مستقببلن 
 2ايل الفوائد السابقة ىناؾ فوائد أخرم . باإلضافة

   :عكسية تغذية األداء تقييم نتائج توفر  7-
عػػػػػػن أداء كػػػػػػػل مػػػػػػن يعمػػػػػػػل يف ادلنظمػػػػػػػة؛ حيػػػػػػث يعػػػػػػػرؼ الفػػػػػػػرد مػػػػػػن خبلذلػػػػػػػا حقيقػػػػػػػة أدائػػػػػػو بإغلابياتػػػػػػػو كسػػػػػػػلبياتو، 

يتولػػػػػد لديػػػػػػو يف ىػػػػػػذه احلالػػػػػػة كبسػػػػػبب معرفتػػػػػػو ادلسػػػػػػبقة بػػػػػأف مسػػػػػػتقبلو الػػػػػػوظيفي مػػػػػػرتبط هبػػػػػذه النتػػػػػػائج، يتّوقػػػػػػع أف 
دافػػػػػػػع كرغبػػػػػػػػة لتطػػػػػػػوير أدائػػػػػػػػو كٖتسػػػػػػػػينو، سػػػػػػػواء عػػػػػػػػن طريػػػػػػػػق الػػػػػػػذات، أك عػػػػػػػػن طريػػػػػػػػق بػػػػػػػرامج الػػػػػػػػتعلم كالتػػػػػػػػدريب 

 ادلستمرين، اليت تعدىا إدارة ادلوارد البشرية يف ادلنظمة.
 يعد تقييم األداء في الوقت الحاضر جزءا أساسيان في منهجية إدارة الجودة الشاملة: - 8

ثػػػػػػل ادلػػػػػػنهج ادلعاصػػػػػػر يف إدارة ادلنظمػػػػػػات، ىػػػػػػذه ادلنهجيػػػػػػة تؤكػػػػػػد كإىل حػػػػػػد كبػػػػػػَت علػػػػػػى ضػػػػػػركرة التحسػػػػػػن الػػػػػػيت ٘ت
ادلسػػػػػػػتمر يف أداء ادلػػػػػػػوارد البشػػػػػػػرية مػػػػػػػن خػػػػػػػبلؿ مػػػػػػػا تظهػػػػػػػره نتػػػػػػػائج تقيػػػػػػػيم أدائهػػػػػػػم، ألف الفاعليػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػة الػػػػػػػيت 

مر، فتقيػػػػػيم أداء ادلػػػػػوارد تػػػػػّوفر للزبػػػػػائن سػػػػػلعان كخػػػػػدمات يرضػػػػػوف عنهػػػػػا متوقفػػػػػة علػػػػػى جػػػػػودة األداء كٖتسػػػػػينو ادلسػػػػػت
البشػػػػػرية أداة رقابيػػػػػة فعالػػػػػة يف ادلنظمػػػػػات، تضػػػػػع األداء التنظيمػػػػػي فيهػػػػػا ٖتػػػػػت السػػػػػيطرة، فهػػػػػو يرصػػػػػد االضلرافػػػػػات 
السػػػػػػػػػلبية، كيعاجلهػػػػػػػػػا، كينمػػػػػػػػػي االضلرافػػػػػػػػػات اإلغلابيػػػػػػػػػة فيػػػػػػػػػو، يف مسػػػػػػػػػعى إىل تطػػػػػػػػػوير كٖتسػػػػػػػػػُت األداء التنظيمػػػػػػػػػي 

 لرضا لدل العمبلءكٖتقيق الفاعلية التنظيمية، كبالتايل ٖتقيق ا
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 المطلب الثاني : أسس التقييم الفعاؿ لألداء
 1تتمثل أىم األسس اليت يقـو عليها التقييم الفعاؿ ألداء العاملُت فيما يلي : 

 ٖتديد أىداؼ كرلاالت تقييم أداء العاملُت على ضلو دقيق. 1-
اإلمكػػػػػػػاف، فعلػػػػػػػى سػػػػػػػبيل ادلثػػػػػػػاؿ فػػػػػػػإف غلػػػػػػػب أف يكػػػػػػػوف نظػػػػػػػاـ تقيػػػػػػػيم األداء كثيػػػػػػػق الصػػػػػػػلة بالوظيفػػػػػػػة بقػػػػػػػدر  2-

 ادلعايَت اليت يتم تقييمها مثل ادلواظبة ككمية اجلهد، غلب أف تكوف زلسوبة على ضوء طبيعة الوظيفة.
 التعريف الواضح كالدقيق لواجبات كل كظيفة كمعايَت األداء فيها. 3-
 لتقييم كظلاذجو.تدريب القائمُت بالتقييم تدريبان كافيان على استخداـ نظاـ كأساليب ا 4-
 غلب أف يكوف القائمُت بالتقييم على اتصاؿ يومي حقيقي مع العاملُت الذين يتم تقييمهم. 5-
إذا كػػػػػػاف التقيػػػػػػػيم يتعلػػػػػػق بالعديػػػػػػػد مػػػػػػن مقػػػػػػػاييس األداء )مثػػػػػػػل احلضػػػػػػور، اجلػػػػػػػودة كالكميػػػػػػة(، فػػػػػػػإف كزف كػػػػػػػل  6-

 التقييم.مقياس فيما يتعلق بالعمل الكلي يتعُت أف يكوف ثابتان على مدار كقت 
 غلب أف يتم التقييم عن طريق أكثر من شخص كاحد، كأف يتم كل تقييم بشكل مستقل. 7-
 غلب تزكيد العاملُت بتغذية عكسية بوضوح عن كيفية أدائهم، كمستول ىذا األداء. 8-
غلػػػػػب أف يتضػػػػػمن تقيػػػػػيم أداء العػػػػػاملُت اسػػػػػتخداـ أسػػػػػلوب تقيػػػػػيم النتػػػػػائج الػػػػػذم يركػػػػػز علػػػػػى ٗتطػػػػػيط األداء  9-
 سلوب تقييم السلوؾ الذم يركز على الصفات كالسمات السلوكية باإلضافة إىل أسسكأ

 2أخرل ك ىي:  
اسػػػػػػتخداـ مفػػػػػػاىيم كمعػػػػػػايَت موضػػػػػػوعية موحػػػػػػدة لقيػػػػػػاس كتقيػػػػػػيم العػػػػػػاملُت يف العمػػػػػػل الواحػػػػػػد أك اجملموعػػػػػػة  10-

 الوظيفية ادلتجانسة ٔتا يكفل كحدة ك موضوعية القياس كالتقييم.
القيػػػػػيم لػػػػػيس تصػػػػػيدا لؤلخطػػػػػاء أك اهتامػػػػػان أك ٕترػلػػػػػان لشػػػػػخص الفػػػػػرد، كإ ظلػػػػػا ىػػػػػو تعػػػػػرؼ  تأصػػػػػيل مفهػػػػػـو أف 11-

علػػػػى ظلػػػػط كمسػػػػػتول أدائػػػػو الفعلػػػػػي مقارنػػػػة بػػػػػاألداء ادلسػػػػتهدؼ أك ادلفػػػػػًتض لتحديػػػػد مػػػػػا قػػػػد يتواجػػػػػد مػػػػن قصػػػػػور 
 كمساعدة الفرد على تداركو.

هنم بفاعليتهػػػػػػا، ْتيػػػػػػث يسػػػػػػهل علػػػػػػػى إدراؾ الرؤسػػػػػػاء كادلرؤكسػػػػػػُت دلفهػػػػػػـو كأىػػػػػػداؼ كمعػػػػػػايَت التقيػػػػػػػيم كإؽلػػػػػػا 12-
 الرؤساء تطبيق ادلعايَت، كيدرؾ ادلرؤكسوف موضوعيتها كفاعليتها يف تنميتهم الذاتية.

                                                 
 91 ص ، 2001 القاىرة، كالتوزيع، كالّنشر للطباعة قباء دار كالعاملُت، الشركات أداء تقيم كيف ثابت، زىَت 1
 . 332، ص  2000أمحد سيد مصطفى، إدارة ادلوارد البشرية، دار الكتاب، مصر،  2
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إدراؾ كاعتبػػػػػػػػار كػػػػػػػػل مػػػػػػػػن اإلغلابيػػػػػػػػات كالسػػػػػػػػلبيات، ْتيػػػػػػػػث ال يػػػػػػػػتم تغليػػػػػػػػب إحػػػػػػػػداىا علػػػػػػػػى األخػػػػػػػػرل، أك  13-
غليػػػػػػب اإلغلابيػػػػػػات طادلػػػػػػا مل يظهػػػػػػر إدراؾ السػػػػػػلبيات دكف اإلغلابيػػػػػػات أك العكػػػػػػس، كمػػػػػػن ناحيػػػػػػة أخػػػػػػرل ؽلكػػػػػػن ت

 من ادلوظف أك ادلوظفة إخبلؿ ملموس بواجبات كأخبلقيات العمل.
اسػػػػػػػػتفاء ادلعلومػػػػػػػػات عػػػػػػػػن أداء األفػػػػػػػػراد مػػػػػػػػن مصػػػػػػػػادرىا األصػػػػػػػػلية ادلعتمػػػػػػػػدة مثػػػػػػػػل الفػػػػػػػػرد نفسػػػػػػػػو ك رئيسػػػػػػػػو  14-

آراء أك ادلباشػػػػػػػػػػر ك عنػػػػػػػػػػد تقيػػػػػػػػػػيم الػػػػػػػػػػرئيس ؽلكػػػػػػػػػػن االعتمػػػػػػػػػػاد علػػػػػػػػػػى أراء مرؤكسػػػػػػػػػػيو كذلػػػػػػػػػػك دكف االسػػػػػػػػػػتماع إىل 
 ضوعية التقييم أك تلغيها ٘تامان.كشايات اآلخرين اليت قد تؤثر على حيادة كمو 

 المطلب الثالث : خطوات تقييم األداء ك المعايير المستخدمة فيو
تبػػػػػػدأ عمليػػػػػػػة تقيػػػػػػػيم األداء بتحديػػػػػػػد معػػػػػػػايَت األداء كمػػػػػػػن ا مناقشػػػػػػػة التّوقعػػػػػػػات يف األداء مػػػػػػػع األفػػػػػػػراد العػػػػػػػاملُت، 

ألداء الفعلػػػػػػي كمقارنتػػػػػػو بادلعػػػػػػايَت ادلوضػػػػػػوعة، كبعػػػػػػد ذلػػػػػػك يػػػػػػتم مناقشػػػػػػة التقيػػػػػػيم مػػػػػػع األفػػػػػػراد كبعػػػػػػد ذلػػػػػػك قيػػػػػػاس ا
 1العاملُت الٗتاذ اإلجراءات التصحيحية إف لـز األمر ذلك 

 2 ل لتقيػػيم كركػػائز تسػػتخدـ الػيت العناصػػر تلػػك " األداء تقيػػيم ٔتعػػايَت يقصػػد :األداء معػػايير تحديػػد1
فمعػػػػػػايَت تقيػػػػػػيم األداء ٘تثػػػػػػل مسػػػػػػتول األداء ادلطلػػػػػػوب ٖتقيقػػػػػػو مػػػػػػن قبػػػػػػل ادلػػػػػػوارد البشػػػػػػرية يف أعماذلػػػػػػا ادلكلفػػػػػػة هبػػػػػػا 
حيػػػػػث علػػػػػى أساسػػػػػها ضلكػػػػػم فيمػػػػػا إذا كػػػػػاف أداؤىػػػػػا كفػػػػػق ادلطلػػػػػوب أـ ال، كىػػػػػي يف احلقيقػػػػػة ٘تثػػػػػل أىػػػػػدافان غلػػػػػب 

 3ة"على ىذه ادلوارد إصلازىا من خبلؿ أدائها، كذلك ضمن فًتة زمنية زلدد
كمػػػػػا يقصػػػػػد ٔتعػػػػػايَت تقيػػػػػيم األداء "األسػػػػػاس الػػػػػذم ينسػػػػػب إليػػػػػو أداء الفػػػػػرد كبالتػػػػػايل يقػػػػػارف بػػػػػو للحكػػػػػم عليػػػػػو أك 
ىػػػػػي ادلسػػػػػتويات الػػػػػيت يعتػػػػػرب فيهػػػػػا األداء جيػػػػػدان كمرضػػػػػيان، كأف ٖتديػػػػػد ىػػػػػذه ادلعػػػػػايَت أمػػػػػر ضػػػػػركرم لنجػػػػػاح عمليػػػػػة 

ٓتصػػػػػوص ٖتقيػػػػػق أىػػػػػداؼ ادلنظمػػػػػة، تقيػػػػػيم األداء، حيػػػػػث تسػػػػػاعد يف تعريػػػػػف العػػػػػاملُت ٔتػػػػػا ىػػػػػو مطلػػػػػوب مػػػػػنهم 
 4كتوجيو ادلديرين إىل األمور اليت ينبغي أف تؤخذ بعُت االعتبار لتطوير األداء"

 

                                                 
 .244مرجع سبق ذكره ، ص إدارة ادلوارد البشرية، سهيلة زلمد عباس، علي حسن علي،  1
 .255، ص 2003مصر، اجلامعية،  أمحد ماىر، االختبارات كاستخدامها يف إدارة ادلوارد البشرية كاألفراد، دار 2
 . 409مرجع سبق ذكره ،ص إدارة ادلوارد البشرية ادلعاصرة) بعد إسًتاتيجي(،  عمر كصفي عقيلي، 3
 .202 ص ، 2003 خالد عبد الرحيم مطر اذلييت، إدارة ادلوارد البشرية )مدخل اسًتاتيجي(، دار كائل للنشر، عماف، األردف، 4
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كيقصػػػػػػد ٔتعػػػػػػايَت تقيػػػػػػيم األداء "األسػػػػػػس الػػػػػػيت يرتكػػػػػػز عليهػػػػػػا التقيػػػػػػيم، كتكػػػػػػوف ىػػػػػػذه ادلعػػػػػػايَت نسػػػػػػبية إذا تعلقػػػػػػت 
 1طت بأىداؼ التقييم" بادلقارنات ما بُت ادلوارد البشرية، أك تكوف مطلقة إذا ارتب

كمػػػػػػا يقصػػػػػػد ٔتعػػػػػػايَت تقيػػػػػػيم األداء "ادلسػػػػػػتويات الػػػػػػيت يعتػػػػػػرب عنػػػػػػدىا األداء مرضػػػػػػيا أـ ال. كغلػػػػػػب أف توضػػػػػػع ىػػػػػػذه 
 2ادلعايَت قبل عملية التقييم حىت تكوف أساسان للمقارنة بالنسبة لؤلداء الفعلي"

 :العاملين لألفراد األداء توقعات نقل 2-
بعػػػػد ٖتديػػػػد ادلعػػػػايَت البلزمػػػػة لػػػػؤلداء الفعػػػػاؿ البػػػػد مػػػػن توضػػػػيحها لؤلفػػػػراد العػػػػاملُت، دلعرفػػػػة كتوضػػػػيح مػػػػا غلػػػػب أف 

أف يػػػػػػػػتم نقػػػػػػػػل  : إتػػػػػػػػاىُتيعملػػػػػػػػوا، كمػػػػػػػػاذا يتوقػػػػػػػػع مػػػػػػػػنهم، ك مػػػػػػػػن األفضػػػػػػػػل أف تكػػػػػػػػوف عمليػػػػػػػػة االتصػػػػػػػػاؿ ذات 
كػػػػػػػػوف ىنػػػػػػػػاؾ تغذيػػػػػػػػة ادلعلومػػػػػػػػات مػػػػػػػػن الػػػػػػػػرئيس إىل مرؤكسػػػػػػػػيو، مناقشػػػػػػػػتها معهػػػػػػػػم كالتأكػػػػػػػػد مػػػػػػػػن فهمهػػػػػػػػا، ا أف ت
 عكسية من ادلرؤكسُت إىل رئيسهم لغرض االستفهاـ حوؿ أية جوانب غَت كاضحة لديهم.

  :األداء قياس 3-
كتكػػػػػػػوف ىػػػػػػػذه اخلطػػػػػػػوة ّتمػػػػػػػع ادلعلومػػػػػػػات حػػػػػػػوؿ األداء الفعلػػػػػػػي، كىنػػػػػػػاؾ أربعػػػػػػػة مصػػػػػػػادر للمعلومػػػػػػػات غالبػػػػػػػا مػػػػػػػا 

 تستخدـ ألداء الفعلي ىي:
 مبلحظة األفراد العاملُت.-
 اإلحصائية.التقارير -
 التقارير الشفوية.-
 التقارير ادلكتوبة.-

 إف االستعانة ّتميع ىذه ادلصادر يف مجع ادلعلومات يؤدم إىل زيادة ادلوضوعية يف قياس األداء.
 :المعيارم األداء مع الفعلي األداء مقارنة 4-

ىػػػػػػػذه اخلطػػػػػػػوة ضػػػػػػػركرية دلعرفػػػػػػػة ك الكشػػػػػػػف عػػػػػػػن االضلرافػػػػػػػات بػػػػػػػُت األداء ادلعيػػػػػػػارم كاألداء الفعلػػػػػػػي كمػػػػػػػن األمػػػػػػػور 
ادلهمػػػػػػة يف ىػػػػػػذه اخلطػػػػػػوة ىػػػػػػي إمكانيػػػػػػة ادلقػػػػػػيم يف الوصػػػػػػوؿ إىل نتيجػػػػػػة حقيقيػػػػػػة كصػػػػػػادقة تعكػػػػػػس األداء الفعلػػػػػػي 

يت يسػػػػػػػتلمها األفػػػػػػػراد تػػػػػػػؤثر للفػػػػػػػرد العامػػػػػػػل، كقناعػػػػػػػة الفػػػػػػػرد العامػػػػػػػل هبػػػػػػػذه النتيجػػػػػػػة، حيػػػػػػػث أف نتػػػػػػػائج التقيػػػػػػػيم الػػػػػػػ
بدرجػػػػة كبػػػػػَتة علػػػػى ركحهػػػػػم ادلعنويػػػػػة، كعلػػػػى تواصػػػػػلهم بػػػػػاألداء ادلسػػػػتقبلي، كلػػػػػذلك ال بػػػػػد أف تتبػػػػع ىػػػػػذه اخلطػػػػػوة 

                                                 
1 Christian Batal, la gestion des R,H dans le secteur Public ,Editions d’organisation,  2eme 
Edition 2000, p 90 paris. 
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خطػػػػػوة أخػػػػػرل ٗتفػػػػػف مػػػػػن شػػػػػدة تػػػػػأثَت التقييمػػػػػات السػػػػػلبية، كاخلطػػػػػوة التاليػػػػػة ىػػػػػي مناقشػػػػػة التقيػػػػػيم مػػػػػع األفػػػػػراد 
 العاملُت.

 :العاملين األفراد مع التقييم نتائج مناقشة 5-
ال يكفػػػػػػػي أف يعػػػػػػػرؼ األفػػػػػػػراد العػػػػػػػاملُت نتػػػػػػػائج عمليػػػػػػػة تقيػػػػػػػيم األداء، بػػػػػػػل أنػػػػػػػو مػػػػػػػن الضػػػػػػػركرم أف تكػػػػػػػوف ىنػػػػػػػاؾ 
مناقشػػػػػػة لكافػػػػػػة اجلوانػػػػػػب اإلغلابيػػػػػػة كالسػػػػػػلبية بيػػػػػػنهم كبػػػػػػُت ادلقػػػػػػيم أك ادلشػػػػػػرؼ ادلباشػػػػػػر لتوضػػػػػػيح بعػػػػػػض اجلوانػػػػػػب 

سػػػػػػػلبية يف أدائػػػػػػػو، كمػػػػػػػا كأف ادلناقشػػػػػػػة ادلهمػػػػػػػة الػػػػػػػيت قػػػػػػػد ال يػػػػػػػدركها الفػػػػػػػرد العامػػػػػػػل، كبصػػػػػػػورة خاصػػػػػػػة اجلوانػػػػػػػب ال
ٗتفػػػػػف مػػػػػن حػػػػػدة تػػػػػأثَت النتػػػػػائج الػػػػػيت تعكػػػػػس األداء السػػػػػليب، حيػػػػػث أف التقيػػػػػيم الصػػػػػادؽ ككمػػػػػا أشػػػػػارت الكثػػػػػَت 
مػػػػػن الدراسػػػػػات إىل ذلػػػػػك قػػػػػد يضػػػػػع الػػػػػرئيس يف موقػػػػػف حػػػػػرج مػػػػػن قبػػػػػل ادلرؤكسػػػػػُت، حيػػػػػث يشػػػػػعر ىػػػػػؤالء بػػػػػأف 

 .أدائهم أكثر شلا حدده ذلم الرئيس أك ادلشرؼ ادلباشر
 :التصحيحية اإلجراءات 6-

إف اإلجػػػػػػراءات التصػػػػػػحيحية مػػػػػػن ادلمكػػػػػػن أف تكػػػػػػوف علػػػػػػى نػػػػػػوعُت: األكؿ مباشػػػػػػر ك سػػػػػػريع، إذ ال يػػػػػػتم البحػػػػػػث 
عػػػػػػػػن األسػػػػػػػػباب الػػػػػػػػيت أدت إىل ظهػػػػػػػػور االضلرافػػػػػػػػات يف األداء، كإظلػػػػػػػػا فقػػػػػػػػط زلاكلػػػػػػػػة تعػػػػػػػػديل األداء ليتطػػػػػػػػابق مػػػػػػػػع 

 ادلعيار، كلذلك فإف ىذا النوع من التصحيح ىو كقيت.
أمػػػػػا النػػػػػوع الثػػػػػاين مػػػػػن التصػػػػػحيح أك اإلجػػػػػراءات التصػػػػػحيحية لػػػػػؤلداء ليتطػػػػػابق مػػػػػع ادلعيػػػػػار احملػػػػػدد فهػػػػػو اإلجػػػػػراء  

التصػػػػػحيحي األساسػػػػػي، حيػػػػػث يػػػػػتم البحػػػػػث عػػػػػن أسػػػػػباب ككيفيػػػػػة حصػػػػػوؿ االضلرافػػػػػات، أم ٖتليػػػػػل االضلرافػػػػػات 
قبلنيػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػن بكافػػػػػػػػػة أبعادىػػػػػػػػػا للوصػػػػػػػػػوؿ إىل السػػػػػػػػػبب الرئيسػػػػػػػػػي كراء ذلػػػػػػػػػك، كىػػػػػػػػػذه العمليػػػػػػػػػة أكثػػػػػػػػػر عمقػػػػػػػػػان كع

 1األسلوب األكؿ، كما كأهنا تعود على ادلنظمة بفوائد كثَتة على ادلدل الطويل.
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 1: كالشكل التايل يوضح اخلطوات السابقة
 األداء تقييم خطوات : 11رقم  شكل 

 
                                                                         

 ال                                                                                  
 
 

                                                                                 
 نعم                                                                        

 
 
 
 
 
 
 

مة، المصدر: توماس أم ىاينز، دافيد ىنجر، ترجمة محمود مرسي، اإلدارة اإلستراتيجية، معهد اإلدارة العا
 . 37، ص  1990الرياض، 

 
 
 
 
 

 
                                                 

 
1

  17، ص  0991، دافٌد هنجر، ترجمة محمود مرسً، اإلدارة اإلستراتٌجٌة، معهد اإلدارة العامة، الرٌاض، توماس أي هاٌنز

 ىل
 يتطابق
 األداء
 مع الفعلي
 األداء
 المتوقع

 تحديد
 معايير
 األداء
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 توقعات
 األداء
 العاملين

اتخاذ 
 إجراءات
 تصحيحية

مناق
 شة
 نتائج
 التقييم
 مع

 العامل

 قياس
 األداء
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كتقسػػػػػػػػم معػػػػػػػػايَت األداء إىل معػػػػػػػػايَت كميػػػػػػػػة كمعػػػػػػػػايَت نوعيػػػػػػػػة كالشػػػػػػػػكل التػػػػػػػػايل كيعػػػػػػػػرض  أنػػػػػػػػواع معػػػػػػػػايير األداء: 
 1تصنيف معايَت األداء كفقا لكوهنا كمية كنوعية  . 

 األداء معايير أنواع: 12 رقم شكل
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  337ص سابق، مرجع مصطفى، سيد أحمد :المصدر
لبنػػػػػػاء معػػػػػػايَت معينػػػػػػة لػػػػػػؤلداء، كلكػػػػػػل عمػػػػػػل مػػػػػػن األعمػػػػػػاؿ يف ادلنظمػػػػػػة البػػػػػػد مػػػػػػن االعتمػػػػػػاد علػػػػػػى عمليػػػػػػة ٖتليػػػػػػل 
العمػػػػػػل، فادلعيػػػػػػار احملػػػػػػدد لػػػػػػؤلداء يشػػػػػػَت إىل أم عامػػػػػػل أك متغػػػػػػَت يعػػػػػػد كمؤشػػػػػػر لفاعليػػػػػػو األداء مػػػػػػن قبػػػػػػل األفػػػػػػراد 

بػػػػػػاختبلؼ مواصػػػػػػفات العمػػػػػػل  العػػػػػػاملُت لعمػػػػػػل زلػػػػػػدد، فادلعيػػػػػػار ادلبلئػػػػػػم كادلناسػػػػػػب لػػػػػػؤلداء الفعػػػػػػاؿ إذف ؼلتلػػػػػػف
                                                 

1
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 معايير األداء
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كشػػػػػػػركطو، كلػػػػػػػذلك فػػػػػػػإف ادلعلومػػػػػػػات الػػػػػػػيت ػلصػػػػػػػل عليهػػػػػػػا يف عمليػػػػػػػة ٖتليػػػػػػػل العمػػػػػػػل تسػػػػػػػاعدنا يف بنػػػػػػػاء ادلعػػػػػػػايَت 
ادلناسػػػػػبة لػػػػػػؤلداء الفعػػػػػػاؿ، كمػػػػػػن اجلػػػػػػدير ذكػػػػػػره يف ىػػػػػػذا اجملػػػػػاؿ أنػػػػػػو مػػػػػػن ادلمكػػػػػػن االعتمػػػػػػاد علػػػػػػى معػػػػػػايَت متعػػػػػػددة 

ؿ يف ادلنظمػػػػػػػػات معقػػػػػػػػدة كتتضػػػػػػػػمن أبعػػػػػػػػاد كجوانػػػػػػػػب للفاعليػػػػػػػػة يف أداء كػػػػػػػػل عمػػػػػػػػل نظػػػػػػػػران إىل أف معظػػػػػػػػم األعمػػػػػػػػا
عديػػػػػػدة كلػػػػػػذلك فمػػػػػػن غػػػػػػَت ادلمكػػػػػػن ٖتديػػػػػػد عػػػػػػدد مػػػػػػن اخلصػػػػػػائص الػػػػػػيت غلػػػػػػب توافرىػػػػػػا يف ادلعيػػػػػػار احملػػػػػػدد لكػػػػػػي 

 1اآلتية :  الشركط أك الصفات ىذه منيكوف نافعان يف عملية تقييم األداء 
 الثبات: -أ

فاالسػػػػػتقرار ينطػػػػػوم علػػػػػى أف قياسػػػػػات ادلعيػػػػػار ادلػػػػػأخوذة يف كثبػػػػػات ادلقيػػػػػاس يضػػػػػم جػػػػػانبُت االسػػػػػتقرار كالتوافػػػػػق، 
أكقػػػػػات سلتلفػػػػػة يتبػػػػػع عنهػػػػػا نفػػػػػس النتػػػػػائج، أك نتػػػػػائج متسػػػػػاكية، أمػػػػػا التوافػػػػػق فينطػػػػػوم علػػػػػى أف قياسػػػػػات ادلعيػػػػػار 
ادلػػػػػأخوذة مػػػػػن قبػػػػػل أفػػػػػراد سلتلفػػػػػُت يػػػػػنجم عنهػػػػػا نتػػػػػائج متقاربػػػػػة أك متسػػػػػاكية مػػػػػن شػػػػػخص إىل آخػػػػػر كمػػػػػن طريقػػػػػة 

 إىل أخرل.
 :التمييز -ب

ادلعيػػػػػػار اجليػػػػػػد ال بػػػػػػد كأف ؽليػػػػػػػز بػػػػػػُت األفػػػػػػراد كفقػػػػػػػا ألدائهػػػػػػم، حيػػػػػػث أف اذلػػػػػػػدؼ األساسػػػػػػي لتقيػػػػػػيم أداء األفػػػػػػػراد 
العػػػػػػاملُت يف ادلنظمػػػػػػة ىػػػػػػو ٘تييػػػػػػز اجلهػػػػػػود، كذلػػػػػػك لغػػػػػػرض اسػػػػػػتخداـ النتػػػػػػائج ادلًتتبػػػػػػة علػػػػػػى ىػػػػػػذا التمييػػػػػػز يف بنػػػػػػاء 

 ريبية.كتوزيع األجور كالركاتب، كيف ترقية األفراد، كٖتديد الربامج التد
 القبوؿ: -ج

ال بػػػػػد أف تكػػػػػوف ادلعػػػػػايَت ادلسػػػػػتخدمة يف تقيػػػػػيم األداء مقبولػػػػػة مػػػػػن قبػػػػػل األفػػػػػراد العػػػػػاملُت، كادلعيػػػػػار ادلقبػػػػػوؿ ىػػػػػذا 
 ىو ادلعيار الذم يشَت إىل العدالة كيعكس األداء الفعلي لؤلفراد العاملُت.

 2كىي :  أخرل خصائص ىناؾ السابقة اخلصائص إىل باإلضافة
 ضركرة تطابق األداء كدقة ٘تثيل الواقع. أم الواقعية:

 ٕتنب أثر التقديرات الشخصية كالتحيز. الموضوعية:
 أم أف يتضمن القياس جوانب األداء ادلراد تقييمها كافة. الشموؿ:
 أف يتطلب احلد األدىن أك ادلعقوؿ من الوقت كاجلهد كاألجهزة كاألفراد لتطبيقو. االقتصاد:

 إىل ثبلثة أقساـ حسب العوامل ادلستخدمة يف التقييم فيكوف لدمكما تقسم معايَت األداء 
                                                 

 . 245  -244مرجع سابق، ص  إدارة ادلوارد البشرية،  سهيلة زلمد عباس، علي حسُت علي، 1
 .48،ص  2001ادلبيضُت، كأسامة زلمد جرادات، الّتدريب اإلدارم ادلوجو باألداء، ادلنظمة العربية للتنمية  اإلدارية، عقلة زلمد  2
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 العاملين أداء تقييم في البشرية كاألخطاء التقييم عملية إدارة :الرابع  المبحث
 األداء تقييم عملية إدارة :األكؿ المطلب

لعمليػػػػػػة تقيػػػػػػيم  تتضػػػػػػمن إدارة عمليػػػػػػة تقيػػػػػػيم األداء معرفػػػػػػة بعػػػػػػض اجلوانػػػػػػب األساسػػػػػػية ادلتعلقػػػػػػة بػػػػػػالتطبيق الفعلػػػػػػي
األداء يف ادلنظمػػػػػػات ادلختلفػػػػػػة، فػػػػػػاإلجراءات التطبيقيػػػػػػة ذلػػػػػػذه العمليػػػػػػة تتضػػػػػػمن ٖتديػػػػػػد بعػػػػػػض األمػػػػػػور األساسػػػػػػية 
الػػػػػػيت تسػػػػػػاىم يف إصلػػػػػػاح ك فعاليػػػػػػة ىػػػػػػذه العمليػػػػػػة احليويػػػػػػة، ك مػػػػػػن ىػػػػػػذه األمػػػػػػور ٖتديػػػػػػد مػػػػػػن الػػػػػػذم يقػػػػػػـو بعمليػػػػػػة 

 1التقييم ك مىت ك كيف تتم العملية 
يوجػػػػػػد عػػػػػػدد مػػػػػػن ادلصػػػػػػادر الػػػػػػيت تنػػػػػػاط هبػػػػػػا  )مػػػػػػن الػػػػػػذم يقػػػػػػـو بعمليػػػػػػة التقيػػػػػػيم(:مسػػػػػػؤكلية التقيػػػػػػيم:  1-

 مسؤكلية تقييم أداء األفراد كاليت من أعلها ما يلي:
 الرؤساء: -أ

علػػػػػػى اعتبػػػػػػار أف الػػػػػػرئيس ىػػػػػػو األعػػػػػػرؼ كاألقػػػػػػدر علػػػػػػى كضػػػػػػع تقيػػػػػػيم فعلػػػػػػي ككاقعػػػػػػي دلرؤكسػػػػػػيو نظػػػػػػرا الحتكاكػػػػػػو 
هم ٕتػػػػػػػاه ادلسػػػػػػػتويات اإلداريػػػػػػة األخػػػػػػػرل إال أف ىػػػػػػػذا األسػػػػػػػلوب ادلباشػػػػػػر اليػػػػػػػومي معهػػػػػػػم، كالعتبػػػػػػػاره ادلسػػػػػػؤكؿ عػػػػػػػن

يتعػػػػػرض لبلنتقػػػػػاد بسػػػػػبب االعتمػػػػػاد علػػػػػى تقػػػػػديرات شخصػػػػػية للػػػػػرئيس الػػػػػيت قػػػػػد ال ٗتلػػػػػو مػػػػػن االضليػػػػػاز كالتسػػػػػلط 
أك العشػػػػػػػوائية يف ٖتديػػػػػػػد التقيػػػػػػػيم ادلطلػػػػػػػوب دلرؤكسػػػػػػػيو. كيقػػػػػػػًتح الػػػػػػػبعض عناصػػػػػػػر معينػػػػػػػة يلتػػػػػػػـز هبػػػػػػػا ادلشػػػػػػػرؼ يف 

 التقييم كالتايل: 
 إف أية تعديبلت يف تعويضات ادلرؤكس ينبغي أف تكوف مبنية على التقديرات اليت ػلصل عليها. -
 أف تبٌت التقديرات على األداء الفعلي. -
 أف تطبق ادلعايَت بشكل منظم على أداء العاملُت. -
 ينبغي مجع ادلعلومات حوؿ األداء كٖتليلها قبل عملية التقدير كالقياس. -
 2كادلكاشفة حوؿ نتائج القياس بُت الرئيس كادلرؤكس كجها لوجو . أف يتم االتصاؿ-
 المرؤكسين: -ب

ىػػػػػػػػم أحػػػػػػػػد ادلصػػػػػػػػادر ادلسػػػػػػػػتخدمة يف تقيػػػػػػػػيم أداء الرؤسػػػػػػػػاء، إذ أف ادلرؤكسػػػػػػػػُت علػػػػػػػػى صػػػػػػػػلة كبػػػػػػػػَتة مػػػػػػػػع الرؤسػػػػػػػػاء 
ادة كيعرفػػػػػػوف جيػػػػػػدان أداء رؤكسػػػػػػائهم كخاصػػػػػػة فيمػػػػػػا يعػػػػػػود إلدارهتػػػػػػم للعمليػػػػػػة اإلداريػػػػػػة )التخطػػػػػػيط، التنظػػػػػػيم القيػػػػػػ

كالرقابػػػػػػة( كالػػػػػػيت تقػػػػػػع يف صػػػػػػلب صػػػػػػبلحيتهم كمسػػػػػػؤكلياهتم، كمػػػػػػا أف ادلرؤكسػػػػػػُت قػػػػػػادركف علػػػػػػى اكتشػػػػػػاؼ بعػػػػػػض 
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مشػػػػػاكل اإلدارة الػػػػػيت تواجػػػػػو الرؤسػػػػػاء، كبإمكػػػػػػاهنم بالتػػػػػايل تقيػػػػػيم ىػػػػػؤالء الرؤسػػػػػػاء بػػػػػالتجرد يف حػػػػػاؿ كفػػػػػرت ذلػػػػػػم 
يلػػػػػوح هبػػػػػا الرؤسػػػػاء بعػػػػػد مرحلػػػػػة ادلؤسسػػػػات االسػػػػػتقبللية كالثقػػػػة، شلػػػػػا يسػػػػػاعد علػػػػى كػػػػػبح مجػػػػػاح العقوبػػػػة الػػػػػيت قػػػػد 

 1التقييم .
 :الزمالء -ج

ىنػػػػػػاؾ أنظمػػػػػػة تشػػػػػػًتط أف يػػػػػػتم تقيػػػػػػيم الفػػػػػػرد لػػػػػػيس مػػػػػػن قبػػػػػػل رئيسػػػػػػو بػػػػػػل مػػػػػػن قبػػػػػػل رلمػػػػػػوع العػػػػػػاملُت يف الوحػػػػػػدة 
 2اإلدارية، ْتيث يقيم كل فرد اآلخرين، كتكوف النتيجة تقييم كل فرد ىي متوسط تقييم زمبلئو لو .

دلصػػػػػدر علػػػػػى ادلسػػػػػتول التنظيمػػػػػي األدىن، ألنػػػػػو يفسػػػػػد العبلقػػػػػات االجتماعيػػػػػة ىنػػػػػاؾ سلػػػػػاطر يف اسػػػػػتخداـ ىػػػػػذا ا
 3داخل العمل 

 تقييم الفرد لذاتو: -د
تسػػػػػػػػمح بعػػػػػػػػض أنظمػػػػػػػػة التقيػػػػػػػػيم للمػػػػػػػػوظفُت أف يقيمػػػػػػػػوا أنفسػػػػػػػػهم، كالػػػػػػػػذين يؤيػػػػػػػػدكف ىػػػػػػػػذا ادلصػػػػػػػػدر يف التقيػػػػػػػػيم 

الشخصػػػػػػػػية كاالحتمػػػػػػػػػاؿ يقولػػػػػػػػوف أنػػػػػػػػو يػػػػػػػػػوفر مناخػػػػػػػػان طيبػػػػػػػػان لتحسػػػػػػػػػُت األداء، كذلػػػػػػػػك ألف الفػػػػػػػػرد يسػػػػػػػػػجل آراءه 
األكػػػػػػػرب أف يكػػػػػػػوف أقػػػػػػػل مقاكمػػػػػػػة للتغيػػػػػػػَت منػػػػػػػو إذا كانػػػػػػػت اآلراء كالتوصػػػػػػػيات مػػػػػػػن رؤسػػػػػػػاءه، كأف يبػػػػػػػذؿ رلهػػػػػػػودان 
كاضػػػػػػػػحان لتحسػػػػػػػػُت الوضػػػػػػػػع بالنسػػػػػػػػبة للبنػػػػػػػػود الضػػػػػػػػعيفة أك ادلتوسػػػػػػػػطة، كمػػػػػػػػا سػػػػػػػػجلها عػػػػػػػػن نفسػػػػػػػػو. أمػػػػػػػػا الػػػػػػػػذين 

أف يكػػػػػوف نظامػػػػػان مسػػػػػتقبل، فػػػػػبل بػػػػػد أف يعارضػػػػػوف ىػػػػػذا ادلصػػػػػدر فػػػػػإهنم يقولػػػػػوف أف تقيػػػػػيم الفػػػػػرد لذاتػػػػػو ال ؽلكػػػػػن 
يكػػػػوف مكمػػػػبل إذا كػػػػاف لػػػػو أف يوجػػػػد أساسػػػػا، كمػػػػا أنػػػػو ال يصػػػػلح إال يف حالػػػػة التقيػػػػيم مػػػػن أجػػػػل التنميػػػػة كلػػػػيس 

 4من أجل الًتقية أك العبلكات 
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 التقييم من قبل الزبائن:   -ق
تسػػػػػتخدـ بعػػػػػػض ادلنظمػػػػػات تقيػػػػػػيم الزبػػػػػػائن لػػػػػبعض العػػػػػػاملُت لػػػػػػديها، خاصػػػػػة الػػػػػػذين يعتػػػػػػرب حسػػػػػن تعػػػػػػاملهم مػػػػػػع 

 1الزبائن العنصر األىم يف أدائهم، كىذا يشمل الباعة كادلسوقُت 
فالعميػػػػػػل يعتػػػػػػرب الشػػػػػػخص الوحيػػػػػػد الػػػػػػذم يػػػػػػتمكن مػػػػػػن مبلحظػػػػػػة سػػػػػػلوؾ ادلوظػػػػػػف كاحلكػػػػػػم علػػػػػػى أدائػػػػػػو كمػػػػػػن ا 

لػػػػػػى ادلعلومػػػػػػات بشػػػػػػاف األداء. لقػػػػػػد تبنػػػػػػت العديػػػػػػد مػػػػػػن ادلنظمػػػػػػات اخلدميػػػػػػة يعتػػػػػػرب أفضػػػػػػل مصػػػػػػدر للحصػػػػػػوؿ ع
 2أنظمة لتقييم األداء تستند إىل كجهات نظر العمبلء يف أداء العاملُت 

 توقيت تقييم األداء )متى يتم التقييم(: 2-
وف إف معػػػػػػػدؿ التكػػػػػػػرار االعتيػػػػػػػادم لتقيػػػػػػػيم األداء الريػػػػػػػي ىػػػػػػػو عػػػػػػػادة مػػػػػػػرة أك مػػػػػػػرتُت كػػػػػػػل عػػػػػػػاـ ك غلػػػػػػػب أف يكػػػػػػػ

التكػػػػػرار بػػػػػالطبع مرتبطػػػػػان ّتػػػػػدكؿ ٗتطػػػػػػيط التقيػػػػػيم، كأف يكػػػػػوف مرنػػػػػان بالقػػػػػدر الكػػػػػػايف كػػػػػي يسػػػػػتوعب أيػػػػػة مواقػػػػػػف 
فالعػػػػػػاملوف الػػػػػػذين عينػػػػػػوا حػػػػػػديثان أك الػػػػػػذين أعطػػػػػػوا عمػػػػػػبل جديػػػػػػدان علػػػػػػى سػػػػػػبيل ادلثػػػػػػاؿ غلػػػػػػب تقيػػػػػػيم  اسػػػػػػتثنائية،

 3ك سنويان.كل ثبلث أشهر، كل ستة أشهر كبعد ذل أدائهم على فًتات زمنية قصَتة مثل:
يف حػػػػػُت تػػػػػتم عمليػػػػػة تقيػػػػػيم األداء يف كثػػػػػَت مػػػػػن ادلؤسسػػػػػات علػػػػػى األقػػػػػل مػػػػػرة أك مػػػػػرتُت يف السػػػػػنة فػػػػػإف الػػػػػبعض 
اآلخػػػػػر مػػػػػن ادلؤسسػػػػػات يقػػػػػيم أداء األفػػػػػراد مباشػػػػػرة بعػػػػػد االنتهػػػػػاء مػػػػػن كػػػػػل مشػػػػػركع مػػػػػن مشػػػػػاريع ادلؤسسػػػػػة الػػػػػيت 

 أصلزىا األفراد.
قيػػػػيم أدائهػػػػم دلػػػػرة كاحػػػػدة أك دلػػػػرتُت لػػػػيس كافيػػػػان خاصػػػػة ك قػػػػد أظهػػػػرت الدراسػػػػات أف األفػػػػراد قػػػػد يشػػػػعركف بػػػػأف ت

يف حػػػػػػػػاؿ أتػػػػػػػػت نتػػػػػػػػائج التقيػػػػػػػػيم غػػػػػػػػَت إغلابيػػػػػػػػة كألسػػػػػػػػباب خارجػػػػػػػػة عػػػػػػػػن إرادة األفػػػػػػػػراد، ْتيػػػػػػػػث مل يتلػػػػػػػػق األفػػػػػػػػراد 
 4االسًتجاع الكايف عن مكامن ضعفهم كاذلادؼ إىل مساعدهتم على ٖتسُت كسائل كطرؽ األداء. 

 إجراءات التقييم: 3-
الػػػػػذم يقػػػػػـو بػػػػػالتقييم كمػػػػػىت ال بػػػػػد مػػػػػن إتبػػػػػاع إجػػػػػراءات معينػػػػػة يف تنفيػػػػػذ ىػػػػػذه العمليػػػػػة كأىػػػػػم بعػػػػػد ٖتديػػػػػد مػػػػػن 

إجػػػػػػراء ىػػػػػػو ادلقابلػػػػػػة لؤلفػػػػػػراد العػػػػػػاملُت إلمػػػػػػدادىم بادلعلومػػػػػػات الػػػػػػيت هتمهػػػػػػم، كالػػػػػػيت يسػػػػػػتفيدكف منهػػػػػػا يف ٖتسػػػػػػُت 
 أدائهم مستقببل، كىذه ادلقابلة تدعى ب: "مقابلة التقييم".

                                                 
 . 395مرجع سابق، ص  إدارة ادلوارد البشرية إدارة األفراد،  سعاد نايف الربنوطي، 1
 .446ص  ، 2003امعية، اإلسكندرية، مصر، دار اجلمجاؿ الدين زلمد ادلرسي، اإلدارة اإلسًتاتيجية للموارد البشرية، ال 2
ارة البحوث ماريوف أم ىاينز، دارة األداء ، دليل شامل لبلشراؼ الفعاؿ ، ترمجة زلمود مرسي ، زىَت الصباغ ، مراجعة زكي غرشة ، ػلِت احلسُت ، اد 3

 . 185، ص   1998، معهد اإلدارة العامة ، مسقط ، الرياض ، 
 . 393مرجع سابق، ص  إدارة ادلوارد البشرية )من منظور إسًتاتيجي(، ط،إبراىيم حسن بلو  4
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 م األداءالمطلب الثاني: أخطاء تقيي
 : منها نذكر مرؤكسيهم ألداء الرؤساء تقييم عملية تصاحب اليت األخطاء من العديد ىناؾ
 : الشخصي التحيز أخطاء 1-

يتػػػػػػػأثر تقيػػػػػػػيم العامػػػػػػػل أحيانػػػػػػػا بػػػػػػػالتحيز الشخصػػػػػػػي للػػػػػػػرئيس، شلػػػػػػػا يػػػػػػػؤدم إىل تقيػػػػػػػيم ال يعكػػػػػػػس مسػػػػػػػتول األداء 
الفعلػػػػػي للعامػػػػػل. كنسػػػػػتطيع أف نقلػػػػػل مػػػػػن ىػػػػػذا التحيػػػػػز بػػػػػأف نشػػػػػرؾ اآلخػػػػػرين يف عمليػػػػػة التقيػػػػػيم، خاصػػػػػة ىػػػػػؤالء 

يػػػػػػػدقق تقييمػػػػػػػػو الػػػػػػػذين لػػػػػػػديهم معرفػػػػػػػػة ٔتسػػػػػػػتول أداء العامػػػػػػػػل، فمػػػػػػػثبل ؽلكػػػػػػػػن للمقػػػػػػػيم أف يػػػػػػػػدع رئيسػػػػػػػو يراجػػػػػػػػع ك 
النهػػػػػػائي أك يػػػػػػدعو خبػػػػػػَت سلػػػػػػتص دلراجعػػػػػػة تقييمػػػػػػو ألداء العػػػػػػاملُت. كمػػػػػػا ؽلكػػػػػػن التقليػػػػػػل مػػػػػػن التحيػػػػػػز مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ 
تعػػػػػدد التقييمػػػػػات ألداء العامػػػػػل مػػػػػن قبػػػػػل أكثػػػػػر مػػػػػن مػػػػػدير ا تصػػػػػل علػػػػػى تقريػػػػػر موحػػػػػد مػػػػػن خبللػػػػػو االجتمػػػػػاع 

 1مع من يقوموف بالتقييم 
 : الهالة أخطاء 2-

كيعػػػػػة معينػػػػػة قبػػػػػل االلتحػػػػػاؽ بعملػػػػػو أك بعػػػػػد االلتحػػػػػاؽ بػػػػػو، كغالبػػػػػان مػػػػػا ػلكػػػػػم علػػػػػى يتمتػػػػػع كػػػػػل شػػػػػخص هبالػػػػػة 
الشػػػػخص مػػػػن خػػػػبلؿ ذلػػػػك ال مػػػػن خػػػػبلؿ الواقػػػػع، كقػػػػد تكػػػػوف اذلالػػػػة نامجػػػػة عػػػػن تفوقػػػػو، كعػػػػن حسػػػػن أدائػػػػو يف 
رلػػػػػاؿ معػػػػػُت دكف غػػػػػَته، فػػػػػيحكم عليػػػػػو يف بقيػػػػػة رلػػػػػاالت نشػػػػػاطو كفػػػػػق تػػػػػأثَته، دكف االىتمػػػػػاـ بػػػػػالتقييم الصػػػػػحيح 

 2للمجاالت ادلختلفة.تبعان 
 : الوس  تقدير أخطاء 3-

مهمػػػػػػا كانػػػػػػت معػػػػػػايَت التقيػػػػػػيم الػػػػػػيت يسػػػػػػتخدمها الػػػػػػرئيس، فقػػػػػػد يقػػػػػػيم مرؤكسػػػػػػيو يف مػػػػػػدل متوسػػػػػػط كتشػػػػػػيع ىػػػػػػذه 
األخطػػػػػػػػاء، كلمػػػػػػػػا افتقػػػػػػػػرت طريقػػػػػػػػة التقيػػػػػػػػيم للدقػػػػػػػػة كادلوضػػػػػػػػوعية كاألسػػػػػػػػس السػػػػػػػػليمة، فيميػػػػػػػػل الػػػػػػػػرئيس للحكػػػػػػػػم 

ل ىػػػػػػػذه األخطػػػػػػػاء يتضػػػػػػػاءؿ الفػػػػػػػرؽ بػػػػػػػُت مسػػػػػػػتول أحسػػػػػػػن الوسػػػػػػػط ليغطػػػػػػػي قصػػػػػػػور أسػػػػػػػس التقيػػػػػػػيم، كبتػػػػػػػأثر مثػػػػػػػ
 3موظف كأسوء موظف، كتنتهي قيمة كغرض تقييم األداء .

 : المسبقة االنطباعات أخطاء 4-
غلػػػػػػب أف ال يتػػػػػػأثر تقيػػػػػػيم الػػػػػػرئيس ألداء ادلػػػػػػرؤكس باالنطبػػػػػػاع الػػػػػػذم يًتكػػػػػػو العامػػػػػػل لديػػػػػػو فاالنطبػػػػػػاع األكؿ عػػػػػػادة 

ا، لػػػػػػػذا غلػػػػػػػب أف يقتصػػػػػػػر التقيػػػػػػيم احلػػػػػػػايل علػػػػػػػى ادلسػػػػػػػاعلة الفعليػػػػػػػة يف ال ؽلثػػػػػػل األداء الفعلػػػػػػػي خػػػػػػػبلؿ الفػػػػػػػًتة كلهػػػػػػ

                                                 
 . 203مرجع سابق، ص  كيف تقيم أداء الشركات كالعاملُت،  زىَت ثابت، 1
 . 38، ص  2001زلمد مرعي مرعي، دليل نظاـ التقييم يف ادلؤسسات كاإلدارات، دار الرضا للنشر، دمشق،  2
 . 395مرجع سابق، ص  ادلوارد البشرية،إدارة  أمحد سيد مصطفى، 3
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الفػػػػًتة احلاليػػػػػة، كال غلػػػػػب السػػػػماح لسػػػػػمعة العامػػػػػل مػػػػػن حيػػػػث األداء سػػػػػواء كانػػػػػت جيػػػػدة أـ سػػػػػيئة بالتػػػػػأثَت علػػػػػى 
 1التقييم احلايل .

 : تقييم بآخر التأثر 5-
ألداء احلػػػػػػػػايل أك ادلتّوقػػػػػػػػع ذلػػػػػػػػؤالء قػػػػػػػػد يركػػػػػػػػز ادلشػػػػػػػػرفوف علػػػػػػػػى التقييمػػػػػػػػات السػػػػػػػػابقة للمػػػػػػػػوظفُت، كال يهتمػػػػػػػػوف بػػػػػػػػا

ادلػػػػػوظفُت، فيتجػػػػػػو ادلشػػػػػػرفوف لتقيػػػػػػيم مرؤكسػػػػػػيهم طبقػػػػػػان آلخػػػػػػر تقريػػػػػػر عػػػػػػنهم، فػػػػػػإذا كػػػػػػاف تقريػػػػػػر موظػػػػػػف يف الفػػػػػػًتة 
السػػػػػابقة شلتػػػػػاز فيعػػػػػد شلتػػػػػازان أيضػػػػػان يف الفػػػػػًتة احلاليػػػػػة، حػػػػػىت لػػػػػو كػػػػػاف مسػػػػػتول أدائػػػػػو قػػػػػد اطلفػػػػػض عمػػػػػا كػػػػػاف كإذا  

بقة ضػػػػػعيفان، فيعػػػػػده ادلشػػػػػرؼ ضػػػػػعيفان يف الفػػػػػًتة احلاليػػػػػة، حػػػػػىت لػػػػػو كػػػػػاف كػػػػػاف تقريػػػػػر موظػػػػػف آخػػػػػر يف الفػػػػػًتة السػػػػػا
 2ادلوظف قد حسن من أدائو بعد التقرير السابق .

 أخطاء النسياف: -6
فمعظػػػػػم التقػػػػػديرات عػػػػػن ادلرؤكسػػػػػُت تعػػػػػد لتغطػػػػػي فػػػػػًتة ماضػػػػػية غالبػػػػػان مػػػػػا تكػػػػػوف سػػػػػنة، كعػػػػػادة مػػػػػا ٘تثػػػػػل ادلسػػػػػتول 
األكسػػػػػػط أك العػػػػػػاـ لػػػػػػػؤلداء خػػػػػػبلؿ تلػػػػػػك الفػػػػػػػًتة. كؽليػػػػػػل بعػػػػػػض الرؤسػػػػػػػاء لتأسػػػػػػيس تقػػػػػػديراهتم علػػػػػػػى مػػػػػػا يسػػػػػػػهل 

دائػػػػػو يف الفػػػػػًتة تػػػػػذكره، أك علػػػػػى التصػػػػػرفات األكثػػػػػر حداثػػػػػة للمػػػػػرؤكس. كىػػػػػذا قػػػػػد ال يعػػػػػرب ٘تامػػػػػا عػػػػػن خصػػػػػائص أ
السػػػػػػابقة كلهػػػػػػا السػػػػػػيما إذا كػػػػػػاف ىػػػػػػذا ادلػػػػػػرؤكس يػػػػػػدرؾ كقػػػػػػت إعػػػػػػداد تقريػػػػػػر التقيػػػػػػيم فيتعمػػػػػػد أف يبػػػػػػدك مثاليػػػػػػان يف 

 ىذا الوقت أك قبلو بقليل . 
 :التقييم في المبالغة 7-

جلميػػػػػع ؽليػػػػػل بعػػػػػض الرؤسػػػػػاء إىل االٕتػػػػػاه ضلػػػػػو ادلبالغػػػػػة يف عمليػػػػػة التقيػػػػػيم، فقػػػػػد يػػػػػأيت التقيػػػػػيم مػػػػػن بعػػػػػض الرؤسػػػػػاء 
األفػػػػػػراد مرتفعػػػػػػان بينمػػػػػػا يػػػػػػأيت مػػػػػػن الػػػػػػبعض اآلخػػػػػػر منخفضػػػػػػان، كىػػػػػػذا يرجػػػػػػع إىل نظػػػػػػرة الرؤسػػػػػػاء إىل العػػػػػػاملُت ٖتػػػػػػت 

 الية، أك بالتقديرات ادلنخفضة . إشرافهم نظرة متطرفة سواء بالتقديرات الع
 
 
 
 
 

                                                 
 . 205مرجع سبق ذكره، ص كيف تقيم أداء الشركات كالعاملُت، زىَت ثابت،   1
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 :األداء تقييم فاعلية مقومات :الثالث المطلب
ا بشػػػػػػكل ملحػػػػػػوظ مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ ىيكػػػػػػل النقػػػػػػاط التاليػػػػػػة، الػػػػػػيت ؽلكػػػػػػن ٕتنػػػػػػب أخطػػػػػػاء التقيػػػػػػيم أك ٗتفيػػػػػػف حػػػػػػدهت

 1ؽلكن اعتبارىا أيضا مقومات لفعالية نظاـ تقييم األداء 
 ٖتديد أىداؼ كاضحة للمنظمة كلكل كحدة تنظيمية. 1-
 هتيئة نظاـ فعاؿ للمعلومات عن أىداؼ كمعايَت كرلاالت التقييم كنتائجو. 2-
قػػػػػػل كٖتػػػػػػديث ادلعلومػػػػػػات بػػػػػػُت أطػػػػػػراؼ التقيػػػػػػيم )الػػػػػػرئيس، ادلػػػػػػرؤكس هتيئػػػػػػة نظػػػػػػاـ فعػػػػػػاؿ لبلتصػػػػػػاالت ييسػػػػػػر ن 3-

 إدارة ادلوارد البشرية(.
 كصف سليم للوظائف ػلدد ما يتوقع من ادلوظف عملو، كما يعد تفوقان كٕتاكزان لواجبات الوظيفة. 4-
 معايَت موضوعية دقيقة للتقييم تبعده عن االعتبارات الشخصية كلما أمكن. 5-
 سليمة لتقييم األداء.  طريقة أك طرؽ 6-
تػػػػػػدريب كافػػػػػػة الرؤسػػػػػػاء علػػػػػػى كيفيػػػػػػة إجػػػػػػراء التقيػػػػػػيم، كمقابلػػػػػػة التقيػػػػػػيم، كفهػػػػػػم سػػػػػػلوكيات األفػػػػػػراد، كٖتديػػػػػػد  7-

األىػػػػػداؼ كادلعػػػػػايَت الرقابيػػػػػة، كؽلكػػػػػن اسػػػػػتخداـ أسػػػػػلوب ادلختػػػػػربات كمػػػػػدخل تػػػػػدرييب مناسػػػػػب يف ىػػػػػذا الصػػػػػدد، 
 كجعلهػػػػػم يتفػػػػػػاعلوف معهػػػػػا مػػػػػػن خػػػػػبلؿ ٘تثيػػػػػػل حيػػػػػث ؽلكػػػػػن تعػػػػػػريض الرؤسػػػػػاء ألظلػػػػػػاط سػػػػػلوؾ معينػػػػػػة للمرؤكسػػػػػُت

األدكار كرؤسػػػػػاء مقيمػػػػػػُت مػػػػػػع تسػػػػػػجيل اجللسػػػػػػة علػػػػػػى شػػػػػػريط فيػػػػػػديو ليعػػػػػػرض كػللػػػػػػل بعػػػػػػد ذلػػػػػػك، كيتعػػػػػػرؼ كػػػػػػل 
رئػػػػػػيس علػػػػػػػى نقػػػػػػاط الضػػػػػػػعف يف أسػػػػػػلوب تقييمػػػػػػػو كالػػػػػػػيت ٖتتػػػػػػاج الىتمػػػػػػػاـ كترشػػػػػػيد، كمػػػػػػػا يتػػػػػػيح ىػػػػػػػذا التػػػػػػػدريب 

ختلفػػػػػػة مػػػػػػن ادلرؤكسػػػػػػُت سػػػػػػواء الػػػػػػذين يرأسػػػػػػهم فعػػػػػػبلن أك للػػػػػػرئيس أساسػػػػػػان موضػػػػػػوعيان للتقيػػػػػػيم الفعػػػػػػاؿ للنوعيػػػػػػات ادل
الػػػػػػػذين مل يتعامػػػػػػػل معهػػػػػػػم، كؽلكػػػػػػػن أف يتعامػػػػػػػل معهػػػػػػػم فيمػػػػػػػا بعػػػػػػػد، كمػػػػػػػا ؽلكػػػػػػػن أف يتضػػػػػػػمن التػػػػػػػدريب دراسػػػػػػػة 
حػػػػػاالت تتنػػػػػاكؿ طريقػػػػػة أك طػػػػػرؽ للتقيػػػػػيم ا تنػػػػػاقش مػػػػػدل صػػػػػبلحيتها كتقػػػػػدـ أمثلػػػػػة افًتاضػػػػػية دلرؤكسػػػػػُت كيقػػػػػـو  

ء تقييمػػػػػػػاهتم كأسػػػػػػػباب اختبلفهػػػػػػػا كينتهػػػػػػػوف لتحديػػػػػػػد أنسػػػػػػػب طػػػػػػػرؽ كػػػػػػػل رئػػػػػػػيس بتقيػػػػػػػيمهم، ا ينػػػػػػػاقش الرؤسػػػػػػػا
 التقييم.

اتصػػػػػػاؿ فعػػػػػػاؿ بػػػػػػُت الػػػػػػرئيس كادلرؤكسػػػػػػُت يسػػػػػػاعد علػػػػػػى خلػػػػػػق عبلقػػػػػػة متبادلػػػػػػة تتسػػػػػػم بالوضػػػػػػوح كالصػػػػػػراحة  8-
 كتقبل النقد ادلوضوعي.

 مشاركة ادلرؤكسُت يف اٗتاذ قرار التقييم، كبالتبعية يف ٖتديد إالحتياجات التدريبية. 9-

                                                 
 . 356 - 354مرجع سابق، ص إدارة ادلوارد البشرية، أمحد سيد مصطفى،  1



 الفصل الثالث:                                      ادارة الموارد البشرية
 

  
 424   الصفحة

 
  

دكريػػػػة التقيػػػػيم علػػػػى مػػػػدار العػػػػاـ، حيػػػػث يكػػػػوف كػػػػل ثػػػػبلث أك أربعػػػػة شػػػػهور، فيتسػػػػٌت للمػػػػرؤس معرفػػػػة مػػػػا  10-
قػػػػػػد يكػػػػػػوف مػػػػػػن قصػػػػػػور يف أدائػػػػػػو أكال بػػػػػػأكؿ ليبػػػػػػادر إىل تداركػػػػػػو كذلػػػػػػك بػػػػػػدالن مػػػػػػن أف يفاجػػػػػػأ بتقريػػػػػػر ضػػػػػػعيف أك 

س إلعػػػػػبلـ مرؤكسػػػػػيو ٔتػػػػػا جيػػػػػد يف هنايػػػػػة العػػػػػاـ، كحػػػػػىت لػػػػػو مل يكػػػػػن التقيػػػػػيم الريػػػػػي دكريػػػػػان فيجػػػػػب أف يبػػػػػادر الػػػػػرئي
 يراه قصور، فيناقشو فيو أكال بأكؿ كيوجهو إىل تداركو.

جعػػػػػػل تقريػػػػػػر تقيػػػػػػيم األداء علنيػػػػػػان كلػػػػػػيس سػػػػػػريان، ْتيػػػػػػث يسػػػػػػتطيع ادلوظػػػػػػف أف يتعػػػػػػرؼ علػػػػػػى نقػػػػػػاط قوتػػػػػػو  11-
 1كضعفو، ْتيث يبادر إىل تفادم نقاط الضعف، كتعزيز نقاط القوة. 
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 الخالصة 
يعتمػػػد بصػػػفة كبػػػَتة علػػػى ادلػػػػوارد  اك االدارة الرياضػػػية انطبلقػػػا مػػػن ىػػػذا الفصػػػل يتضػػػح أف اجملػػػاؿ الرياضػػػػي         

البشػػرية، عكػػس بعػػض اجملػػاالت األخػػرل، الػػيت ذلػػا تعػػويض ذلػػذا ادلػػورد البشػػرم بػػاآلالت مػػثبل، كمػػن ىػػذا فػػاف تطبيػػق 
ية احلديثػػػػة، يف الوصػػػػوؿ إىل ادلطلػػػػوب مػػػػن العمالػػػػة ذات كإتبػػػػاع سلتلػػػػف الوظػػػػائف الػػػػيت تقػػػػـو هبػػػػا إدارة ادلػػػػوارد البشػػػػر 

ادلردكديػػة اجليػػدة ككػػذا االىتمػػاـ هبػػا، يصػػبح أمػػرا ضػػركريا يف اجملػػاؿ الرياضػػي، مػػن خػػبلؿ كجػػود سلتلػػف االختبػػارات، 
كمراعػػاة رلمػػل ادلعػػايَت كالطػػرؽ ادلسػػتخدمة للوصػػوؿ إىل اذلػػدؼ ادلػػراد، كذلػػك بتحقيػػق نتػػائج ذات أداء جيػػد، سػػواء  

، كمػن ىنػا نسػتخلص أف إدارة ادلػوارد البشػرية تعتػرب ادلطبقػة ت إداريا عرب سلتلف القرارات أك التطبيقات ادليدانية كان
 أساسا للعملية اإلدارية احلديثة يف سلتلف اجملاالت كخاصة الرياضية منها.

 



 الجانب التطبيقي
 

 

p                                i 

                             

 

 _ االجراءات الميدانية للدراسة                 
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 تمهيد:
 
ادليدانية كسيلة ىامة من أجل الوصوؿ إىل احلقائق ادلوجودة يف رلتمع الدراسة، كيهدؼ ىذا تعد الدراسة    

 ، كإجراءاهتا كأدكاهتا ادلستخدمة لتحقيق أىداؼ الدراسة كإصلاز اإلطار العلميدلنهج البحث اإىل تبياف  الفصل
أدكات الدراسة كطرؽ  كحجمو، كسيتم استعراض الدراسة ككصف خصائص افراد البحث ككذلك ٖتديد رلتمع

( يافاالستبا عرضا لكيفية بناء أداة البحث )  احلصوؿ على البيانات ادلطلوبة كمدل صدؽ كثبات ىذه األدكات،
، كما سيلحق ىذا مستقببل ٓتصوص اجراءات التطبيق  يافمن صدؽ كثبات أداة البحث االستب التأكدكخطة 

 كاسلوب ادلعاجلة اإلحصائية
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 الدراسة االستطالعية  .1

تعد الدراسة االستطبلعية اخلطوة األكىل اليت تساعد الباحث يف إلقاء نظرة عامة حوؿ جوانب الدراسة ادليدانية 
لبحثو ، كهتدؼ الدراسة االستطبلعية إىل التأكد من مبلئمة مكاف الدراسة للبحث ، كالتحقق من مدل صبلحية 

 دلتطلب إلجرائها. األداة ادلستعلمة جلمع ادلعلومات كمعرفة الزمن ادلناسب كا
مركبات الرياضية التابعة لديواف ادلركب الرياضي بالوادم كاالطبلع قمنا بالدراسة االستطبلعية على مستول بعض 

على رلتمع البحث كأخذ بعض ادلعلومات اخلاصة ٔتجتمع ْتثي كىذا دلعرفة كضع االستبياف بدقة ككضوح ككذا 
ك  عرض االستبياف على العماؿ  فُت بتسهيل من طرؼ مسَت ادارم  ٖتديد حجم العينة ككما   االتصاؿ بادلوظ

اإلداريُت مع األخذ بعُت االعتبار الدراسات السابقة يف ٖتديد التساؤالت اليت طرحت يف ا اجملاؿ كاإلدلاـ ّتميع 
 اجلوانب يف ىذا البحث. كقد استفدت من ىذه الدراسة االستطبلعية يف طبيعة العمل . 

  منهجية البحث كاجراءاتو  .2

يتناكؿ ىذا الفصل ايضاحا دلنهج البحث الذم سيتبعو الباحث ، ككذلك ٖتديد رلتمع الدراسة ككصف خصائص 
( كخطة التاكد من صدؽ كثبات أداة البحث  يافافراد البحث ، ا عرضا لكيفية بناء أداة البحث ) اإلستب

 راءات التطبيق كاسلوب ادلعاجلة اإلحصائية . االستبانة ، كما سيلحق ىذا مستقببل ٓتصوص اج
 منهج البحث . 1.2

يف ضوء طبيعة الدراسة كاألىداؼ اليت تسعى لتحقيقها ا استخداـ ادلنهج الوصفي التحليلي كالذم يعتمد على 
كتوضيح دراسة الواقع أك الظاىرة كما ىي يف الواقع كيهتم بوصفها كصفا دقيقا، كيعرب عنها تعبَتا كيفيا بوصفها 

خصائصها ، كتعبَتا كميا بوصفها رقميا ٔتا يوضح حجمها كدرجات ارتباطها مع الظواىر األخرل ، كىذا ادلنهج 
يهدؼ كصف الظواىر ككصف الواقع كما ىو, بل يتعداه اىل الوصوؿ اىل استنتاجات تسهم يف فهم الواقع  ال

 1كتطويره .
 كقد استخدـ الباحث مصدرين اساسيُت للمعلومات :

 دلعاجلة اجلوانب التحليلية دلوضوع الباحث جلأ الباحث اىل مجع البيانات االكلية من خبلؿ المصادر األكلية :-1
برنامج يتم استخداـ  باستخداـا تفريغها كٖتليلها  كتوزيعها على عينة من رلتمع البحث ،  يافاالستب تصميم 

( V17.Package For Social Sciences Statistical )برنامج احلـز اإلحصائية للعلـو االجتماعية 
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اإلحصائية ادلناسبة هبدؼ الوصوؿ إىل الدالالت ذات قيمة، كمؤشرات تدعم موضوع  االختبارات باستخداـ، ك 
 البحث.  

حيث إتو الباحث يف معاجلة اإلطار النظرم للبحث اىل مصادر البيانات الثانوية اليت المصادر الثانوية : -2
تتمثل يف الكتب كادلراجع العربية كاألجنبية ذات العبلقة ، كالدكريات كادلقاالت كالتقارير كاألْتاث كالدراسات 

 ختلفة. السابقة اليت تناكلت موضوع الدراسة كالبحث كادلطالعة يف مواقع االنًتنت ادل
 . المجاؿ المكاني ك الزماني 1
 حدد ىذا البحث بعدد من احملددات البشرية كادلكانية كالزمانية كادلوضوعية اآلتية :     
 الحدكد البشرية  3-1

 سيشمل البحث على رلموعة من ادلوظفُت يف إدارة ديواف ادلركب ادلتعدد الرياضات لوالية الوادم  
( عامبل ، كتقدر بنسبة تقريبا حوايل 40( عامبل, فشملت العينة على )110كيتكوف رلتمع الدراسة األصلي من )

 % من امجايل عدد العاملُت يف إدارة ديواف ادلركب ادلتعدد الرياضات لوالية الوادم 36,36
  الحدكد المكانية 3-2 

ادلتعدد الرياضات لوالية الوادم ،يشػػػػرؼ ديػػػػواف ادلػػػػركػػػػب علػػػػى سَتكز البحث على العاملُت يف إدارة ديواف ادلركب 
كحػػػػػػػدة كىػػػػػػػػػػي: كحدة ادلركب الرياضي الشط ، القاعة ادلتعددة الرياضات تكسبت ، القاعة ادلتعددة  11تسػيػيػػػػر 

دة الرياضات دلغَت ، ادلسبح النصف اكدليب الرياضات الرباح ، القاعة ادلتعددة الرياضات جامعة ، القاعة ادلتعد
مارس بالوادم ، ادلسبح النصف اكدليب بقمار بالوادم ، ادلسبح النصف اكدليب  19بالدبيلة ، ادلسبح النصف اكدليب 

 دلغَت ، قاعة متخصصة تندلة ، قاعة متخصصة ادلنظر اجلميل .اب
 الحدكد الزمانية :  3-3

لباحث قمنا بتوزيع رلموعة من االستبيانات مست أربعوف  إدارم يف ديواف إف موضوع البحث استحوذ اىتماـ ا
 . بُت شهر افريل كشهر مام يـو 20تو وادم ، استغرقت مدادلركب ادلتعدد الرياضات لوالية ال

 الحدكد الموضوعية :  3-4
 سسات الرياضيةينحصر ىذا البحث يف تناكؿ دكر التحفيز يف ٖتقيق الرضا الوظيفي لدل العاملُت يف ادلؤ 
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  عينة البحثك  مجتمع .4
يعٍت مجيع مفردات الظاىرة اليت يدرسها الباحث ، كبذلك فاف رلتمع الدراسة ىو مجيع  : الدراسة جتمعم .1.4

   1األفراد أك األشياء الذين يكونوف موضوع مشكلة الدراسة
، كالعدد التقرييب اإلداريُت يف ديواف ادلركب ادلتعدد الرياضات لوالية كسيتكوف رلتمع ىذا البحث من رلموعة من 

  .ديواف ادلركب ادلتعدد الرياضات لوالية الوادم شخصا ؽلثلوف عدة  اقساـ يف إدارة  110حوايل 
    ككيفية اختيارىا الدراسة عينة.2.4

كقد    عامل  65اعتمدنا على طريقة العينة العشوائية يف اختيار عينة البحث ك اليت بلغ حجمها يف ىذا البحث 
 5استبانة ك فحصها   استبعاد  45عينة البحث   اسًتاد  ألفرادعليهم عرب الزيارات ادليدانية ياف توزيع االستب

استبانة ك اليت ٖتقق شركط االجابة  40منها نظرا لعدـ ٖتقيقها لشركط االجابة الصحيحة ك   االعتماد على 
 الصحيحة 

 . متغيرات الدراسة 7
 .يعرؼ على انو ادلتغَت الذم يؤثر على نتائج التجربة المتغير المستقل : -
 التحفيز  ادلتغَت ادلستقل يف ْتثنا ىذا ىو:  ك
 متغَت يؤثر فيو ادلتغَت ادلستقل كىو الذم تتوقف قيمتو على مفعوؿ تأثَت قيم ادلتغَتات األخرل، المتغير التابع : -

 حيث كلما أحدثت تعديبلت على قيم ادلتغَت ادلستقل ستظهر النتائج على قيم ادلتغَت التابع.
  الرضا الوظيفي ثل يف :كادلتغَت التابع يتم

 أدكات جمع البيانات كالمعلومات .6

  :االستبياف
الدراسات ك  على رلموعة من األْتاث  االطبلعتتضمن االستمارة رلموعة من األسئلة   إعدادىا من خبلؿ ك 

األسئلة تعترب للتأكد من أف صياغة  أراء بعض األساتذة كأراء ادلوظفُتالسابقة ادلتعلقة بادلوضوع، باإلضافة إىل 
 لك زلاكر ثبلثة من دراستنا استبياف يتكوف ،الوصوؿ إىل األىداؼ ادلرجوة منهامناسبة لتغطية موضوع الدراسة ك 

ياف االستباجلزء األكؿ من  ادلثارة للتساؤالت بديلة حلوؿك طرحا   اليت الفرضيات من جزئية فرضية يقابل زلور
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رلاؿ  ، ادلؤىل العلمي ، الػجػنػسالعامة عن أفراد الدراسة ) بادلعلوماتيتضمن ادلتغَتات ادلستقلة للدراسة ادلتعلقة 
 (  الوظيفة احلالية ، سنوات اخلربة ، احلالة االجتماعية

عبارة مقسمة علة  (23: يتضمن ادلتغَتات األساسػػية للدراسة ) التابعة ( كيتكػػػوف من ) يافاالستباجلزء الثاين من 
 ثبلثة زلاكر :

 عبارات 08زلور انواع احلوافز ادلادية كيشتمل على      -1
 عبارات 07زلور انواع احلوافز ادلعنوية كيشتمل على  -2
 عبارات  08زلور الرضا الوظيفي لدل العاملُت كيشتمل على  -3

 كيقابل كل عبارة من عبارات احملورين األكؿ كالثاين قائمة ٖتمل العبارات التالية : 
اطبلقا ( كقد   إعطاء كل عبارة من العبارات السابقة درجات  ـال تستخد –قليبل  –احيانا  –غالبا  –) دائما 

 لتتم معاجلتها احصائيا على النحو التايل : 
 درجة ( التستخدـ اطبلقا 2درجات ( كقليبل )  3درجات ( ، أحيانا )  4درجات ( ، غالبا )  5دائما ) 

 درجة (  .  1)  
 كيقابل كل عبارة من عبارات احملور الثالث قائمة ٖتمل العبارات التالية : 

 غَت راضي ٘تاما (  –غَت راضي –راضي اىل حد ما–راضي–) راضي جدا         
 د   اعطاء كل عبارة من العبارات السابقة لتتم معاجلتها احصائيا على النحو التايل : كق     

درجة ( ، 2درجات ( ، غَت راضي ) 3درجات ( ، راضي اىل حد ما )  4درجات ( ، راضي )  5راضي جدا ) 
 درجة( . 1غَت راضي ٘تاما ) 

الذم  CLOSED QUESTIONNAIREالشكل ادلغلق  االستبيافكقد تبٍت الباحث يف اعداد 
رات ػلدد اإلجابات احملتملة لكل سؤاؿ ، كقد   استخداـ مقياس ليكرت ادلتدرج ذم النقاط اخلمسة لقياس العبا

 ( السابقة .23)  
  كضػػع األسػػئلة باللغػػة العربيػػة الفصػػحى كذلػػك نظػػرا لطبيعػػة التكػػوين لػػدل ادلبحػػوثُت، ك عػػدـ كجػػود أم صػػعوبة  -

العربية لؤلسئلة ك بالتايل ال داعي لكتابتهػا باللغػة األجنبيػة كخاصػة أف الباحػث أشػرؼ علػى  يف التعامل مع الصياغة
القياـ بتوزيع كشرح األسئلة لكل أفراد العينة مػن أجػل  ضػماف موضػوعية ك دقػة ادلعلومػات ادلتحصػل عليهػا، كمػا   

حة ك ادلتداكلة ْتيػث تكػوف سػهلة الفهػم األخذ بعُت االعتبار عند صياغة أسئلة االستمارة استخداـ العبارات الواض
 ك يف متناكؿ مجيع ادلستجوبُت.
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 (يافاالستب) البحث أداة كثبات صدؽ. 7
 من كلتحقق. لقياسها صممت اليت ادلتغَتات قياس على بيافاالست قدرة( Validity) األداة بصدؽ كيقصد
 :يلي ما على نعتمد البحث يف ادلستخدمة يافاالستب صدؽ مدل
 صدؽ المحتول أك الصدؽ الظاىرم.  .1.7

 احملكمُت من ىيئة على عرضها   البحث، أىداؼ ٗتدـ أهنا من كالتأكد البحث أداة زلتول صدؽ من للتحقق
 كإبداء األداة، دراسة إليهم كطلب بسكرة، جامعة يف يعملوف الذين اإلدارة رلاؿ يف ادلختصُت األكادؽليُت من

 حيث من البحث أداة كفاية مدل يف النظر إليهم كطلب للمحتول، العبارة مناسبة مدل حيث من فيها رأيهم
 أخرل مبلحظات أية أك كاإلخراج، اللغوية، الصياغة مستول كتقوًن زلتواىا، كتنوع ك وليتها، العبارات، عدد
 .الزما احملكم يراه ما كفق احلذؼ أك تغيَت، أك بالتعديل، يتعلق فيما مناسبة يركهنا

 ىيئة كآراء توصيات ضوء يف التعديبلت كأجريت ،كاقًتاحاهتم احملكمُت، مبلحظات بدراسة الطالب كقاـ 
 . البحث ألىداؼ كٖتقيقا فهما أكثر االستبانة لتصبح التحكم،

 كصدؽ الظاىرم، الصدؽ ٔتثابة ىو ادلطلوبة التعديبلت كإجراء احملكمُت ٔتبلحظات األخذ أف الطالب اعترب كقد
 .لو كضعت ما لقياس صاحلة األداة أف الطالب اعترب كبذلك. األداة احملتول
 :المحك صدؽ .2.7
 موضح ىو كما كذلك كركنباخ، ألفا الثبات دلعامل الًتبيعي اجلذر أخذ خبلؿ من احملك صدؽ معامل حساب  
 جدا مرتفع معامل كىو( 0,948)بلغ البحث ألداة الكلي الصدؽ معامل أف صلد إذ ، 2رقم  اجلدكؿ يف

 كبَتة كأبعادىا البحث حملاكر الصدؽ معامبلت مجيع أف أيضا نبلحظ كما البحث، كأىداؼ ألغراض كمناسب
 . البحث ىذا ألىداؼ كمناسبة جدا
 .لقياسو كضعت دلا صادقة ىي البحث أداة عبارات مجيع أف القوؿ ؽلكننا كهبذا
 (.Reliability)األداة ثبات.3.7
 األداة باستخداـ متشاهبة ظركؼ يف البحث كرر لو متقاربة نتائج أك النتائج نفس على احلصوؿ مدل هبا كيقصد
 كركنباخ ألفا االرتباط معامل باستخداـ البحث أداة ثبات قياس   البحث ىذا كيف. نفسها

    "Alpha Cronbach Coefficient's "،  ٔتستول القياس أداة قبوؿ مستول ػلدد كالذم %
 : يلي كما النتائج كانت حيث فأكثر،   0,60
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 نتائج صدق المحك.:  1جدول رقم 

معامل  عدد العبارات ورـــــــــالـــــمــــــح
الثبات "ألفا 

 كونباخ"

معامل 
 الصدق

فيز 
لتح

ا
 

 التحفيز المادي
 

8 0,835 0,913 

 0,793 0,630 7 التحفيز المعنوي

 0.855 0.7325 15 المـجـمـوع الـكـمـي

 0,822 0,676 9 الوظيفيالرضا 

 0,948 0,900 11 الــمـجـمـــوع الكـمــــي

 .Spss. V17من إعداد الطالب باإلعتماد على نتائج المصدر:           
معامل الثبات ( بينما 0,835للتحفيز ادلادم قد بلغ ) الثبات معامل أف نبلحظ 2رقم  اجلدكؿ ىذا خبلؿ من

 ،منو نبلحظ اف معامل الثبات( 676, 0( ، اما بالنسبة للرضا الوظيفي فقد بلغ )0,630للتحفيز ادلعنوم بلغ )
 مجيع تعترب كما البحث، ألغراض كمناسب جدا مرتفع ثبات معامل كىو ،(0,900)بلغ البحث ألداة الكلي

 .البحث ىذا ألغراض كمناسبة مرتفعو كأبعاده البحث حملاكر الثبات معامبلت
 بصحتها تامة ثقة على غلعلنا شلا ،(البحث استبياف ثبات أم) البحث أداة ثبات من تأكدنا قد نكوف كهبذا

 .النتائج لتحليل كصبلحيتها
 
 
 
 
 
 



 للدراسة يدانيةجراءات الماال                          :     االكؿالفصل 
 

  
 410الصفحة 

 
  

 صدؽ أداة البحث  .8
،كما يقصد بالصدؽ ،  1يعٍت التأكد من أهنا سوؼ تقيس ما أعدت لقياسو بصورة عادلة  االستبيافصدؽ 
هتا ، كمفردهتا من ناحية لكل العناصر اليت غلب أف تدخل يف التحليل من ناحية ، ككضوح فقرا االستمارة وؿ 
 2ْتيث تكوف مفهومة لكل من يستخدمها .ثانية 

 اإلرتباط : ىو كجود عبلقة بُت متغَتين ) ظاىرتُت ( أك اكثر . 
 متغَتين أك اكثر ألف معامل اإلرتباط قد يكوف صفرا يف حالة عدـ كجود اإلرتباط ىو كجود عبلقة من عدمها بُت

عبلقة ضلتاج احيانا إىل معرفة العبلقة بُت متغَتين ) ظاىرتُت ( كدرجة ارتباطهما اك عبلقة بعضهما البعض حيث 
قبلية ، مثل العبلقة بُت أف دراسة العبلقة بُت ظاىرتُت كمعرفة مقدار ىذه العبلقة امر مهم يف حياتنا اليومية كادلست

األطفاؿ ، كالعبلقة بُت غياب الطالب عن ادلدرسة كٖتصيلو األكادؽلي ، أك عبلقة الرضا  الوزف كالطوؿ جملموعة من
العبلقة ٔتوجب معامل  الوظيفي كطبيعة احلوافز ادلقدمة يف ادلؤسسة ، كقد استخدـ يف ْتثنا ىذا طرائق قياس

 . اإلرتباط 
 اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات. األساليب 9

 االجتماعية للعلـو اإلحصائية احلـز برنامج إستخداـ   فرضياتو، صحة كإختبار البحث أسئلة على لئلجابة
(Package For Social Sciences Statistical .v17.) 

 الشخصية بُت الفركقات دلعرفة كذلك (:One way ANOVA) األحادم التباين تحليل. 1.9
 .كالتابعة ادلستقلة ادلتغَتات يف كالوظيفية
 .البحث فرضيات إلختبار: one sample T- test)) الواحدة للعينة T إختبار.  2.9
  للبيانات الطبيعي التوزيع من التحقق ألجل(: Skewness) اإللتواء معامل إختبار.  3.9
(Normal Distribution .) 

 لقياس كذلك :s Coefficient Alpha"'Cronbach": "كركنباخ ألفا" الثبات معامل.  4.9
 .البحث أداة ثبات
 .البحث أداة صدؽ لقياس كذلك :المحك صدؽ معامل.  5.9

                                                 
 . 429، ص  1995العساؼ ، صا  محد، ، ادلدخل ايل البحث يف العلـو السلوكيو ، الرياض ، مكتبة العبيكاف للطباعة كالنشر،  1
 . 179عبيدات ، ذكقاف ، كآخركف ، مرجع سبق ذكره، ص  2
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: ٔتا أف البحث كاف سلتصرا على البيانػات الػيت ػلتويهػا االسػتبياف فقػد كجػد أف أفضػل كسػيلة  النسبة المئوية.0.7
 إحصائية دلعاجلة النتائج ادلتحصل عليها ىو استخداـ النسبة ادلئوية .

  النسب ادلئوية تساكم : عدد التكرارات طريقة حسابها x011  العينة / 

 %211           ع 

 /ع                  x 211س=ت       س           ت      
 8ع: عدد العينة                                
 ت: عدد التكرارات                               
 1س: النسبة ادلئوية                                

 : متوس  الحساب المرجح

 


ni

ini      i ×ىذه احلالة( ىو ادلشاىدة )الرتبة يف 

                                                   ni )ىو تكرار ادلشاىدة )التكرار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

75ص،1977 ،جامعة بغداد، طرؽ اإلحصاء يف الًتبية البدنية كالرياضية،صيف السامرائي ،عبده علي  1  
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  خالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
كالبد أف تكوف أدكات البحث سلتارة بدقة )عينة، اف العملية ادلنهجية امر ضركرم يف البحث العلمي      

كمتغَتات، أدكات مجع البيانات، أساليب إحصائية...اخل(، لكي تتماشى مع متطلبات البحث كٗتدمو بصفة 
 تسمح لو بالوصوؿ إىل حقائق علمية صحيحة كمفيدة للباحث كاجملتمع.

كمنو فإف االستعانة باجلانب ادلنهجي يعد أمرا ضركريا يف البحوث العلمية احلديثة قصد ربح الوقت كالوصوؿ       
إىل النتائج ادلؤكدة، إضافة إىل كجوب أف تكوف ادلنهجية كاألدكات ادلستخدمة يف البحث كاضحة كخالية من 

 الغموض كالتناقضات.
ث الذم يتبع ىذه كاإلجراءات أثناء اصلازه لبحثو يكوف قد حقق خطوة كبَتة كيف األخَت ؽلكن القوؿ أف الباح     

يف إثبات صدؽ عملو ككذا توضيح الركائز العلمية اليت اعتمد عليها للوصوؿ إىل نتائج علمية كدقيقة ؽلكن 
 االعتماد عليها مستقببل كحىت إمكانية تعميمها.
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 تػمػهػيػد         
 

ادلنهج ادلستخدـ ، ك  استعراضللدراسة كالذم   فيو  ادلنهجي اإلطاربعدما   التطرؽ إىل  
ك األدكات االحصائية ادلستعملة ، ، اليت   استخدامها يف عملية الدراسة اجملتمع البحثي ك األدكات 

سنحاكؿ ضمن ىذا الفصل التطرؽ إىل اإلطار ادليداين للبحث من خبلؿ عرض كٖتليل نتائج الدراسة 
 . الفرضيات اختبارك ادليدانية 
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 خصائص مبحوثي الدراسة. .1

فيمػػػػػػا يلػػػػػػي سػػػػػػوؼ نتطػػػػػػرؽ إىل دراسػػػػػػة خصػػػػػػائص مبحػػػػػػوثي عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة حسػػػػػػب ادلتغػػػػػػَتات )السػػػػػػمات( 
 الشخصية. 

 : توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية. 3رقم  جدكؿ
 النسبة المئوية التكرار فئات المتغير المتغير

 الجنس
 70% 28 ذكر
 30% 12 أنثى

 %100 40 المجموع

 المؤىل العلمي

 35% 14 تقٍت سامي
 52.5% 21 ليسانس
 5,.7% 3 مهندس
 5% 2 مستشار
 %100 40 المجموع

 مجاؿ الوظيفة الحالية

 2.5% 1 أعماؿ فنية
 65% 26 أعماؿ إدارية غَت إشرافية
 32.5% 13 أعماؿ إدارية إشرافية

 %100 40 المجموع

 سنوات الخبرة

 52.5% 21 سنوات5أقل من 
 30% 12 سنوات10إىل أقل من  5من 
 7.5% 3 سنة 15على أقل من 10من 

 10% 4 سنة فأكثر 15من 
 %100 40 المجموع

 .Spss v17نتائج  على باالعتمادمن إعداد الطالب  المصدر:                         
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أف أغلبيػػػػػػػة ادلبحػػػػػػػوثُت كػػػػػػػانوا مػػػػػػػن الػػػػػػػذكور، حيػػػػػػػث بلغػػػػػػػت نسػػػػػػػبتهم  3رقػػػػػػػم  اجلػػػػػػػدكؿيظهػػػػػػػر مػػػػػػػن خػػػػػػػبلؿ 
( مػػػػػػن رلمػػػػػػوع أفػػػػػػراد عينػػػػػػة البحػػػػػػث، كىػػػػػػذا راجػػػػػػع إىل طبيعػػػػػػة 30%( يف حػػػػػػُت بلغػػػػػػت نسػػػػػػبة اإلنػػػػػػاث )% 70)

 عمل ادلؤسسة زلل الدراسة. 
لػػػػػػػػى ( مػػػػػػػػن ادلبحػػػػػػػػوثُت حاصػػػػػػػػلُت ع52,5%للمبحػػػػػػػػوثُت فقػػػػػػػػد كجػػػػػػػػد أف )المؤىػػػػػػػػل العلمػػػػػػػػي كبالنسػػػػػػػبة دلتغػػػػػػػػَت 

( مػػػػػػن محلػػػػػػة شػػػػػػهادة تقػػػػػػٍت سػػػػػػامي، يف حػػػػػػُت كانػػػػػػت نسػػػػػػبة محلػػػػػػة شػػػػػػهادة 35%شػػػػػػهادة الليسػػػػػػانس، مقابػػػػػػل )
 5(، امػػػػػػا بالنسػػػػػػبة للمبحػػػػػػوثُت حػػػػػػاملي شػػػػػػهادة مستشػػػػػػار فقػػػػػػد كجػػػػػػد أف نسػػػػػػبتهم كانػػػػػػت  )7,5%ادلهنػػػػػػدس )

 (   كهبذا نستنتج أف نسبة ادلستويات التعليمية بُت مبحوثُت ىي مرتفعة كىو أمر جيد .%
فػػػػػػإف اكثػػػػػػر مػػػػػػن  نصػػػػػػف ادلبحػػػػػػوثُت كػػػػػػانوا  ؽلتهنػػػػػػوف اعمػػػػػػاؿ  مجػػػػػػاؿ الوظيفػػػػػػة الحاليػػػػػػةأمػػػػػػا فيمػػػػػػا يتعلػػػػػػق ٔتتغػػػػػػَت 

  إشػػػػػػرافيوأعمػػػػػػاؿ اداريػػػػػػة %(، كجػػػػػػاءت نسػػػػػػبة ادلبحػػػػػػوثُت الػػػػػذين لػػػػػػديهم 65كذلػػػػػػك بنسػػػػػبة ) إشػػػػػػرافيواداريػػػػػة غػػػػػػَت 
(32,5)% . 

سػػػػػػنوات 5%( مػػػػػػنهم خػػػػػػربهتم اقػػػػػػل  مػػػػػػن 52.5صلػػػػػػد أف ) لػػػػػػدل ادلبحػػػػػػوثُتالخبػػػػػػرة  كعنػػػػػػد التػػػػػػدقيق يف مسػػػػػػتول
سػػػػػنوات(، يف حػػػػػُت صلػػػػػػد  10سػػػػػنوات اىل اقػػػػػل مػػػػػن 5%( مػػػػػن ادلبحػػػػػوثُت تقػػػػػع خػػػػػربهتم يف اجملػػػػػاؿ )مػػػػػن  30ك)
سػػػػػػنة فػػػػػػأكثر (، أمػػػػػػا األفػػػػػػراد الػػػػػػذين بلغػػػػػػت  15%( مػػػػػػن ادلبحػػػػػػوثُت تقػػػػػػع خػػػػػػربهتم ضػػػػػػمن اجملػػػػػػاؿ )مػػػػػػن 10أف )

%( مػػػػن رلمػػػػوع أفػػػػراد عينػػػػة البحػػػػث، كشلػػػػا 7سػػػػبتهم )سػػػػنة( فقػػػػد حػػػػددت ن15علػػػػى أقػػػػل مػػػػن10خػػػػربهتم )مػػػػن 
سػػػػػػبق يتضػػػػػػح أف أغلبيػػػػػػة أفػػػػػػراد البحػػػػػػػث لػػػػػػديهم مسػػػػػػتول خػػػػػػربة ال بػػػػػػأس بػػػػػػػو، كىػػػػػػذا مؤشػػػػػػر علػػػػػػى اف ادلؤسسػػػػػػػة 

 تعمل على ٖتسُت خربة موظفيها .
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 االستبيافالتوزيع الطبيعي كتحليل محاكر  اختبار .2
 التوزيع الطبيعي. اختبار .1.2

مػػػػػػػػػا إذا كانػػػػػػػػػت البيانػػػػػػػػػات ٗتضػػػػػػػػػع للتوزيػػػػػػػػػع الطبيعػػػػػػػػػي أـ ال، كمػػػػػػػػػن أجػػػػػػػػػل التحقػػػػػػػػػق مػػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػػك    اختبػػػػػػػػػارأم 
" للمتغػػػػػػػػَتات ادلسػػػػػػػػتقلة، كمػػػػػػػػن ادلعلػػػػػػػػـو أف البيانػػػػػػػػات تقػػػػػػػػًتب Skewness" االلتػػػػػػػػواءقيمػػػػػػػػة معامػػػػػػػػل  احتسػػػػػػػػاب

 للمتغَتات مجيعها أقل من الواحد االلتواءمن التوزيع الطبيعي إذا كانت قيمة معامل 
 يمة معامل اإللتواء لجميع متغيرات: ق 4رقم  جدكؿ

 .Spss v17نتائج  من إعداد الطالب باإلعتماد على المصدر:                                
 

أف قيمػػػػػػة معامػػػػػػل االلتػػػػػػواء أقػػػػػػل مػػػػػػن الواحػػػػػػد شلػػػػػػا يشػػػػػػَت إىل أف بيانػػػػػػات البحػػػػػػث تتػػػػػػوزع  4رقػػػػػػم  كيظهػػػػػػر اجلػػػػػػدكؿ
 توزيعا طبيعيا، كيعد ذلك شرطا إلجراء ٖتليل االضلدار لضماف الوثوؽ بنتائجو.

 ) اإلجابة على أسئلة البحث(. االستبياف.تحليل محاكر 2.2
 اسػػػػػتخداـبغيػػػػػة اإلجابػػػػػة علػػػػػى أسػػػػػئلة البحػػػػػث، حيػػػػػث    يافاالسػػػػػتبيف ىػػػػػذا اجلػػػػػزء سػػػػػوؼ نقػػػػػـو بتحليػػػػػل زلػػػػػاكر 

( 5-1ادلعيػػػػػػػػػػارم ) علػػػػػػػػػى مقيػػػػػػػػػاس ليكػػػػػػػػػػرت  كاالضلػػػػػػػػػراؼادلتوسػػػػػػػػػػط احلسػػػػػػػػػايب  باسػػػػػػػػػتخراجاإلحصػػػػػػػػػاء الوصػػػػػػػػػفي 
ادلتعلقػػػػػػػة بػػػػػػػاحملورين التحفيػػػػػػػز ك الرضػػػػػػػا الػػػػػػػوظيفي  كقػػػػػػػد  االسػػػػػػتبيافد عينػػػػػػػة البحػػػػػػػث مػػػػػػػن عبػػػػػػػارات إلجابػػػػػػات أفػػػػػػػرا

( داال علػػػػػػى 52,أقػػػػػل مػػػػػػن  -1ت ادلبحػػػػػػوثُت عػػػػػن كػػػػػػل عبػػػػػارة مػػػػػػن )تقػػػػػرر أف يكػػػػػػوف ادلتوسػػػػػط احلسػػػػػػايب إلجابػػػػػا
 -3,5( داال علػػػػػػى مسػػػػػػػتول متوسػػػػػػط، كمػػػػػػػن )3,5أقػػػػػػػل مػػػػػػن  -2,5مسػػػػػػتول مػػػػػػنخفض مػػػػػػػن القبػػػػػػوؿ، كمػػػػػػن )

 ( داال على مستول مرتفع، كيظهر اجلدكالف تلك النتائج كما يلي: 5
 
 
 

 معامل اإللتواء المتغيػرات
 0,18 التحفيز ادلادم
 0,24 التحفيز ادلعنوم
 0.52 الرضا الوظيفي
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أفراد عينة البحث عن عبارات المتوسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية إلجابات :  5رقم جدكؿ 
 محور التحفيز

رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم 
 العبارة

 الػبػعػػػػػػػد
المتوس  
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعيارم

مستول 
 القبوؿ

 مرتفع 0,231 4,312 التحفيز المادم  -
 مرتفع 0,728 4,36 الذم يدفع للعمل  األجر 1

2 
 كادلثػابرة اجلػدارة علػى بنػاء ٘تػنح الوظيفيػة الًتقيػات غالبيػة
 . العمل يف

 مرتفع 0,673 4,16

 مرتفع 0,571 4,16 . متميز أداء على مكافأة تلقيت كأف يل سبق 3

4 
 يف رلهػػودايت كيػػثمن يقػػدر ادلباشػػر مػػديرم أف أشػػعر
  العمل

 مرتفع 0,626 4,27

 مرتفع 0,657 4,19 التأمُت الصحي كايف حلوادث العمل ك خارج العمل  5
 منخفض 155،1 911, فز على اداء العمل ػلتوفر السكن الوظيفي الذم  6
 مرتفع 0,659 4,27 ىل ادلواصبلت متوفرة بأرػلية 7
 متوسط ,9870 41،3 منح بدؿ النقل للعمل متوفرة  8
 مرتفع 0,225 4,391 التحفيز المعنوم -
 مرتفع 0,632 4,35 هتتم األمانة بتقدًن الًتقية الشرفية 9
 مرتفع 0,602 4,37 للمستحقُتتقدـ شهادات التقدير  10
 منخفض 1 ,126 30,3 ٖتسُت الوضع الوظيفي 11

12 
تكلػػػػػػػف األمانػػػػػػػة القػػػػػػػادرين للعمػػػػػػػل القيػػػػػػػادم للمسػػػػػػػاعلة يف 

 تطوير األداء الوظيفي
 مرتفع 0,573 4,29

 مرتفع 0,503 4,29 إشراؾ ادلرؤكسُت يف اٗتاذ القرارات 13
 منخفض 1,087 2 ,74 نقل ادلوظفُت لوظيفة أفضل لتحسُت أدائهم 14
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15 
االسػػػػػػػتفادة مػػػػػػػن دكرات تػػػػػػػدريب اك تكػػػػػػػوين لتحسػػػػػػػُت أداء 

 ادلوظفُت
 متوسط ,7880 3 ,47

 مرتفع 0,231 4,312 التحفيز بشكل عاـ -
 .Spss v17نتائج  من إعداد الطالب باإلعتماد على المصدر:                              
 

نبلحػػػػػػظ أف بعػػػػػػد " التحفيػػػػػػز ادلػػػػػػادم " جػػػػػػاء بالًتتيػػػػػػب   5رقػػػػػػم مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ اجلػػػػػػدكؿ  أ _ التحفيػػػػػػز المػػػػػػادم :
األكؿ مػػػػػػن حيػػػػػػث األعليػػػػػػة النسػػػػػػبية ادلعطػػػػػػاة لػػػػػػو مػػػػػػن قبػػػػػػل عينػػػػػػة البحػػػػػػث، إذ بلػػػػػػغ ادلتوسػػػػػػط احلسػػػػػػايب لئلجابػػػػػػات 

(. ككفقػػػػػػػػا دلقيػػػػػػػػاس الدراسػػػػػػػػة فػػػػػػػػإف البعػػػػػػػػد يشػػػػػػػػَت إىل 0,231معيػػػػػػػػارم ) بػػػػػػػػاضلراؼ( 4,312عػػػػػػػػن ىػػػػػػػػذا البعػػػػػػػػد )
مػػػػػػن متوسػػػػػػط إجابػػػػػػات أفػػػػػػراد عينػػػػػػة البحػػػػػػث علػػػػػػى عبػػػػػػارات مقيػػػػػػاس بعػػػػػػد نسػػػػػػبة قبػػػػػػوؿ مرتفعػػػػػػة. كمػػػػػػا نبلحػػػػػػظ 

(، 911, -4,36"التحفيػػػػػػػز ادلػػػػػػػادم  " أهنػػػػػػػا تشػػػػػػػكل قبػػػػػػػوال مرتفعػػػػػػػا، حيػػػػػػػث تراكحػػػػػػػت ادلتوسػػػػػػػطات مػػػػػػػا بػػػػػػػُت )
(. كىػػػػػذا مػػػػػا يػػػػػدؿ علػػػػػى أف ادلؤسسػػػػػة زلػػػػػل الدراسػػػػػة 155،1 -0,728ادلعياريػػػػػة مػػػػػا بػػػػػُت ) اضلرافاهتػػػػػاكتراكحػػػػػت 

كمػػػػػا أهنػػػػػا تشػػػػػجع عماذلػػػػػا   كتعتمػػػػػد عليػػػػػو يف تنميػػػػػة مواردىػػػػػا البشػػػػػرية بشػػػػػكل كبػػػػػَت، هتػػػػػتم كثػػػػػَتا بػػػػػالتحفيز ادلػػػػػادم
   .على العمل

مػػػػػن خػػػػػبلؿ اجلػػػػػدكؿ نبلحػػػػػظ أف بعػػػػػد " التحفيػػػػػز ادلعنػػػػػوم " جػػػػػاء بالًتتيػػػػػب الثػػػػػاين   ب _ التحفيػػػػػز المعنػػػػػوم :
ئلجابػػػػات عػػػػن مػػػػن حيػػػػث األعليػػػػة النسػػػػبية ادلعطػػػػاة لػػػػو مػػػػن قبػػػػل أفػػػػراد عينػػػػة البحػػػػث، إذ بلػػػػغ ادلتوسػػػػط احلسػػػػايب ل

(. ككفقػػػػػػػػا دلقيػػػػػػػػاس الدراسػػػػػػػػة فػػػػػػػػإف ىػػػػػػػػذا البعػػػػػػػػد يشػػػػػػػػَت إىل 0,758معيػػػػػػػػارم ) بػػػػػػػػاضلراؼ( 3,989ىػػػػػػػػذا البعػػػػػػػػد )
نسػػػػػػبة قبػػػػػػوؿ متوسػػػػػػطة. كمػػػػػػا نبلحػػػػػػظ مػػػػػػن متوسػػػػػػط إجابػػػػػػات أفػػػػػػراد عينػػػػػػة البحػػػػػػث علػػػػػػى عبػػػػػػارات مقيػػػػػػاس بعػػػػػػد 

, 47 -4,37"التحفيػػػػػػز ادلعنػػػػػػوم" أهنػػػػػػا تشػػػػػػكل قبػػػػػػوال متوسػػػػػػطا أيضػػػػػػا، حيػػػػػػث تراكحػػػػػػت ادلتوسػػػػػػطات مػػػػػػا بػػػػػػُت )
(، كىػػػػػػػذا مػػػػػػػا يػػػػػػدؿ علػػػػػػػى أف ادلؤسسػػػػػػػة زلػػػػػػػل ,7880 -0,602ادلعياريػػػػػػػة مػػػػػػا بػػػػػػػُت  ) اضلرافاهتػػػػػػػا(، كتراكحػػػػػػت 3

 الدراسة هتتم بتطوير التحفيز ادلعنوم لعماذلا من خبلؿ تشجيعهم ك اف كانت بنسبة متوسطة .
 
 
 
 



 عرض كتحليل نتائج الدراسة                   :     الثانيالفصل 
 

  
 410الصفحة 

 
  

المعيارية إلجابات أفراد عينة البحث عن عبارات  كاالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  : 6رقم  جدكؿ
 محور الرضا الوظيفي

رقم 
 العبارة

 الػبػعػػػػػػػػػػد
المتوس  
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعيارم

مستول 
 القبوؿ

 متوس  0 ,708 458 ,3 الرضا الوظيفي -
 متوسط 0.847 3,49 أشعر بالرضا عن الوظيفة احلالية  1

 مرتفع 0,490 4,32 العمل راضي عن عبلقيت  بزمبلء 2

 مرتفع 0,532 4,39 لرؤساء العمل دكر يف توجيهي كٖتسُت أدائي 3

 مرتفع 0,511 4.32 راضي عن انتمائك  لبيئة العمل الداخلية 4

 مرتفع 0,490 4,32 مدل رضاؾ عن ساعات العمل اليومية 5

 متوسط 0 ,974 3,39 راضي عن طبيعة العمل 6

 متوسط 1, 332 ,3  35 الًتقية ادلتوفرةراضي عن فرص  7

8 
 علػى يسػػاعدين العمػل كزلػيط كالػػزمبلء اإلدارة تعػاكف
 .أدائي تطوير

 مرتفع 0,495 4,41

 .Spss. V17من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج المصدر:                                     
 

, 3أف ادلتوسػػػػػػػػط العػػػػػػػاـ لعبػػػػػػػػارات ىػػػػػػػذا ادلتغػػػػػػػػَت ادلتعلػػػػػػػق بالرضػػػػػػػػا الػػػػػػػوظيفي  بلػػػػػػػػغ)  6 يظهػػػػػػػر مػػػػػػػن اجلػػػػػػػػدكؿ رقػػػػػػػم
(، ككفقػػػػػػػػػا دلقيػػػػػػػػػاس الدراسػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػإف ىػػػػػػػػػذا البعػػػػػػػػػد يشػػػػػػػػػَت إىل نسػػػػػػػػػبة قبػػػػػػػػػوؿ 0, 708( بػػػػػػػػػإضلراؼ معيػػػػػػػػػارم )458

متوسػػػػػػػطة. كمػػػػػػػا نبلحػػػػػػػظ مػػػػػػػن متوسػػػػػػػط إجابػػػػػػػات أفػػػػػػػراد عينػػػػػػػة البحػػػػػػػث علػػػػػػػى عبػػػػػػػارات مقيػػػػػػػاس بعػػػػػػػد "الرضػػػػػػػا 
(، 3, 35 -4,41 متوسػػػػػػػػطا أيضػػػػػػػا، حيػػػػػػػػث تراكحػػػػػػػت ادلتوسػػػػػػػػطات مػػػػػػػا بػػػػػػػػُت )الػػػػػػػوظيفي" أهنػػػػػػػا تشػػػػػػػػكل قبػػػػػػػوال

(، كىػػػػػػػػذا مػػػػػػػػا يػػػػػػػػدؿ علػػػػػػػػى أف ادلؤسسػػػػػػػػة زلػػػػػػػػل ,3321 -0, 495كتراكحػػػػػػػػت إضلرافاهتػػػػػػػػا ادلعياريػػػػػػػػة مػػػػػػػػا بػػػػػػػػُت  )
 الدراسة هتتم بتطوير برضا عامليها كالعمل على اكساهبم احلب ألصدقاء العمل ك لبيئة العمل  .

 
 



 عرض كتحليل نتائج الدراسة                   :     الثانيالفصل 
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 اختبار الفرضيات. .3

ذا اجلػػػػػػزء باختبػػػػػار صػػػػػػحة أك عػػػػػػدـ صػػػػػػحة فرضػػػػػيات الدراسػػػػػػة لئلجابػػػػػػة علػػػػػى تسػػػػػػاؤالهتا، تفسػػػػػػَت نتػػػػػػائج يهػػػػػتم ىػػػػػػ
 الفرضيات، كسيتم اختبار ىذه الفرضيات باالعتماد على قينة معامل ارتباط بَتسوف.  

 .إختبار الفرضية الرئيسية األكلى:1.3
 : قيمة معامل ارتباط بيرسوف بين التحفيز المادم كالرضا الوظيفي 7الجدكؿ رقم 

 العدد المتغيراف
المتوس  
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة معامل 
 ارتباط بيرسوف

 مستول الداللة
 الداللة

 التحفيز المادم
40 

21.38 6.75 
 0.01دالة عند  0.67

 8.10 28.35 الرضا الوظيفي

  spss v17من إعداد الطالب باإلعتماد على نتائج المصدر:                    α=(0.01)ذات داللة إحصائية عند ادلستول 
 

كذلػػػػػػذا  0.01كىػػػػػػي دالػػػػػػة عنػػػػػػد  0.67نبلحػػػػػػظ اف قيمػػػػػػة معامػػػػػػل ارتبػػػػػػاط بَتسػػػػػػوف  7رقػػػػػػم  مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ اجلػػػػػػدكؿ
نػػػػػػػرفض الفرضػػػػػػػية الصػػػػػػػفرية كنقبػػػػػػػل بالفرضػػػػػػػية البديلػػػػػػػة الػػػػػػػيت تػػػػػػػنص: "يوجػػػػػػػد عبلقػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػة احصػػػػػػػائية بػػػػػػػُت 
التحفيػػػػػز ادلػػػػػادم كالرضػػػػػا الػػػػػوظيفي" كمػػػػػن خػػػػػبلؿ اشػػػػػارة قيمػػػػػة معامػػػػػل ارتبػػػػػاط بَتسػػػػػوف فػػػػػاف ىػػػػػذه العبلقػػػػػة طرديػػػػػة 

ت درجػػػػػػة التحفيػػػػػػز ادلػػػػػػادم مرتفعػػػػػػة كلمػػػػػػا كانػػػػػػت درجػػػػػػة الرضػػػػػػا الػػػػػػوظيفي مرتفعػػػػػػة كالعكػػػػػػس كلمػػػػػػا  أم كلمػػػػػػا كانػػػػػػ
 كانت درجة التحفيز ادلادم منخفضة كانت درجة الرضا الوظيفي منخفضة.

مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ النتػػػػػػائج الػػػػػػواردة يف اجلػػػػػػدكؿ يبػػػػػػُت ثبػػػػػػات صػػػػػػبلحية النمػػػػػػوذج الختبػػػػػػار الفرضػػػػػػية الرئيسػػػػػػية األكىل  ، 
( ك يتضػػػػػػح 6.75( ك بػػػػػػاضلراؼ معيػػػػػػارم ) 21.38احلسػػػػػػايب للتحفيػػػػػػز ادلػػػػػػادم ) حيػػػػػػث بلغػػػػػػت قيمػػػػػػة ادلتوسػػػػػػط

( ك 8.10( ك بػػػػػػػاضلراؼ معيػػػػػػػارم بقيمػػػػػػػة )28.35يف نفػػػػػػػس اجلػػػػػػػدكؿ اف ادلتوسػػػػػػػط احلسػػػػػػػايب للرضػػػػػػػا الػػػػػػػوظيفي) 
ىػػػػي قػػػػوة تفسػػػػَتية نسػػػػبية ، كػػػػذلك تشػػػػَت قيمػػػػة معامػػػػل االرتبػػػػاط بَتسػػػػوف اف قػػػػوة العبلقػػػػة بػػػػُت ادلتغػػػػَتين التحفيػػػػز 

( ك ىػػػػػي عبلقػػػػػة قويػػػػػة ، شلػػػػػا يػػػػػدؿ علػػػػػى أف ىنػػػػػاؾ عبلقػػػػػة ذات داللػػػػػة 0.67الرضػػػػػا الػػػػػوظيفي بلغػػػػػت )  ادلػػػػػادم ك
احصػػػػػائية بػػػػػػُت التحفيػػػػػػز ادلػػػػػادم ك الرضػػػػػػا الػػػػػػوظيفي ك مػػػػػػن ىنػػػػػا ؽلكػػػػػػن القػػػػػػوؿ أف التحفيػػػػػز ادلػػػػػػادم يػػػػػػؤثر بشػػػػػػكل  

 كبَت على الرضا الوظيفي للعاملُت يف رلاؿ اإلدارة بادلؤسسة الرياضية .
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 الرئيسية الثانية إختبار الفرضية .3.2

 : قيمة معامل ارتباط بيرسوف بين التحفيز المعنوم كالرضا الوظيفي 8الجدكؿ رقم 

 العدد المتغيراف 
المتوسػػػػػػػػػػػػػػػ  

 الحسابي
االنحػػػػػػػػػػػػراؼ 

 المعيارم
قيمػػػػػػػػػػػػػة معامػػػػػػػػػػػػػل 
 ارتباط بيرسوف

 مستول الداللة
 الداللة

 التحفيز المعنوم
40 

19.78 8.73 
0.78 

دالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 8.10 28.35 الرضا الوظيفي   0.01

  SpssV17من إعداد الطالب باإلعتماد على نتائج المصدر:                  (.α=0.01)ذات داللة إحصائية عند ادلستول 

كذلػػػػػذا  0.01كىػػػػػي دالػػػػػة عنػػػػػد  0.78نبلحػػػػػظ اف قيمػػػػػة معامػػػػػل ارتبػػػػػاط بَتسػػػػػوف  8رقػػػػػم  مػػػػػن خػػػػػبلؿ اجلػػػػػدكؿ 
نػػػػػػػرفض الفرضػػػػػػػية الصػػػػػػػفرية كنقبػػػػػػػل بالفرضػػػػػػػية البديلػػػػػػػة الػػػػػػػيت تػػػػػػػنص: "يوجػػػػػػػد عبلقػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػة احصػػػػػػػائية بػػػػػػػُت 
التحفيػػػػز ادلعنػػػػوم كالرضػػػػػا الػػػػوظيفي" كمػػػػن خػػػػػبلؿ اشػػػػارة قيمػػػػة معامػػػػػل ارتبػػػػاط بَتسػػػػوف فػػػػػاف ىػػػػذه العبلقػػػػة طرديػػػػػة 

ت درجػػػػػة التحفيػػػػػز ادلعنػػػػػوم مرتفعػػػػػة كلمػػػػػا كانػػػػػت درجػػػػػة الرضػػػػػا الػػػػػوظيفي مرتفعػػػػػة كالعكػػػػػس كلمػػػػػا  أم كلمػػػػػا كانػػػػػ
 كانت درجة التحفيز ادلعنوم منخفضة كانت درجة الرضا الوظيفي منخفضة.   

مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ النتػػػػػػائج الػػػػػػواردة يف اجلػػػػػػدكؿ يبػػػػػػُت ثبػػػػػػات صػػػػػػبلحية النمػػػػػػوذج الختبػػػػػػار الفرضػػػػػػية الرئيسػػػػػػية الثانيػػػػػػة   ، 
( ك 8.73( ك بػػػػػػػػػػاضلراؼ معيػػػػػػػػػػارم ) 19.78ادلتوسػػػػػػػػػػط احلسػػػػػػػػػػايب للتحفيػػػػػػػػػػز ادلعنػػػػػػػػػػوم )حيػػػػػػػػػػث بلغػػػػػػػػػػت قيمػػػػػػػػػػة 

( ك بػػػػػػػػػاضلراؼ معيػػػػػػػػػارم بقيمػػػػػػػػػة 28.35يتضػػػػػػػػػح يف نفػػػػػػػػػس اجلػػػػػػػػػدكؿ اف ادلتوسػػػػػػػػػط احلسػػػػػػػػػايب للرضػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػوظيفي) 
( ك ىػػػػػػي قػػػػػػوة تفسػػػػػػَتية نسػػػػػػبية ، كػػػػػػذلك تشػػػػػػَت قيمػػػػػػة معامػػػػػػل االرتبػػػػػػاط بَتسػػػػػػوف اف قػػػػػػوة العبلقػػػػػػة بػػػػػػُت 8.10)

( ك ىػػػػػي عبلقػػػػػة قويػػػػػة جػػػػػدا ، شلػػػػػا يػػػػػدؿ علػػػػػى أف 0.78ادلعنػػػػػوم ك الرضػػػػػا الػػػػػوظيفي بلغػػػػػت ) ادلتغػػػػػَتين التحفيػػػػػز 
ىنػػػػػػػاؾ عبلقػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػة احصػػػػػػػائية بػػػػػػػُت التحفيػػػػػػػز ادلعنػػػػػػػوم ك الرضػػػػػػػا الػػػػػػػوظيفي ك مػػػػػػػن ىنػػػػػػػا ؽلكػػػػػػػن القػػػػػػػوؿ أف 
ة التحفيػػػػػز ادلعنػػػػػوم يػػػػػؤثر بشػػػػػكل كبػػػػػَت جػػػػػدا علػػػػػى الرضػػػػػا الػػػػػوظيفي للعػػػػػاملُت يف رلػػػػػاؿ اإلدارة بادلؤسسػػػػػة الرياضػػػػػي
كاف التحفيػػػػػػػػػز ادلعنػػػػػػػػػوم يلعػػػػػػػػػب دكرا ىامػػػػػػػػػا يف حيػػػػػػػػػاة العامػػػػػػػػػل للػػػػػػػػػدفع بػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػدما ضلػػػػػػػػػو األفضػػػػػػػػػل فالتشػػػػػػػػػجيعات 

 كمشاركة العماؿ يف امور ادلؤسسة يلعب دكرا ىاما يف رضا العاملُت.
 
 
 



 عرض كتحليل نتائج الدراسة                   :     الثانيالفصل 
 

  
 411الصفحة 

 
  

 . إختبار الفرضية الرئيسية الثالثة:3.3
 : قيمة معامل ارتباط بيرسوف بين التحفيز كالرضا الوظيفي 9الجدكؿ رقم 

 العدد المتغيراف 
المتوسػػػػػػػػػػػػػػػ  

 الحسابي
االنحػػػػػػػػػػػػراؼ 

 المعيارم
قيمػػػػػػػػػػػػػة معامػػػػػػػػػػػػػل 
 ارتباط بيرسوف

 مستول الداللة
 الداللة

 التحفيز
40 

41.15 14.18 
0.80 

دالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 8.10 28.35 الرضا الوظيفي   0.01

 spss v17  من إعداد الطالب باإلعتماد على نتائج المصدر:                 (.α=0.01)ذات داللة إحصائية عند ادلستول 
 

كذلػػػػػػذا  0.01كىػػػػػػي دالػػػػػػة عنػػػػػػد  0.80نبلحػػػػػػظ اف قيمػػػػػػة معامػػػػػػل ارتبػػػػػػاط بَتسػػػػػػوف  9رقػػػػػػم  مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ اجلػػػػػػدكؿ
نػػػػػػػرفض الفرضػػػػػػػية الصػػػػػػػفرية كنقبػػػػػػػل بالفرضػػػػػػػية البديلػػػػػػػة الػػػػػػػيت تػػػػػػػنص: "يوجػػػػػػػد عبلقػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػة احصػػػػػػػائية بػػػػػػػُت 
التحفيػػػػػػز كالرضػػػػػػا الػػػػػػوظيفي" كمػػػػػػن خػػػػػػبلؿ اشػػػػػػارة قيمػػػػػػة معامػػػػػػل ارتبػػػػػػاط بَتسػػػػػػوف فػػػػػػاف ىػػػػػػذه العبلقػػػػػػة طرديػػػػػػة أم  

التحفيػػػػػز مرتفعػػػػػة كلمػػػػػا كانػػػػػت درجػػػػػة الرضػػػػػا الػػػػػوظيفي مرتفعػػػػػة كالعكػػػػػس كلمػػػػػا كانػػػػػت درجػػػػػة كلمػػػػػا كانػػػػػت درجػػػػػة 
 التحفيز منخفضة كانت درجة الرضا الوظيفي منخفضة.   

مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ النتػػػػػػائج الػػػػػػواردة يف اجلػػػػػػدكؿ يبػػػػػػُت ثبػػػػػػات صػػػػػػبلحية النمػػػػػػوذج الختبػػػػػػار الفرضػػػػػػيات ، حيػػػػػػث بلغػػػػػػت 
( ك يتضػػػػػػػػح يف نفػػػػػػػػس 14.18اضلراؼ معيػػػػػػػػارم )( ك بػػػػػػػػ 41.15قيمػػػػػػػػة ادلتوسػػػػػػػػط احلسػػػػػػػػايب للتحفيػػػػػػػػز  ككػػػػػػػػل )

( ك ىػػػػػػي قػػػػػػػوة 8.10( ك بػػػػػػاضلراؼ معيػػػػػػػارم بقيمػػػػػػة )28.35اجلػػػػػػدكؿ اف ادلتوسػػػػػػط احلسػػػػػػايب للرضػػػػػػػا الػػػػػػوظيفي) 
تفسػػػػػػػَتية نسػػػػػػػػبية ، كػػػػػػػػذلك تشػػػػػػػػَت قيمػػػػػػػة معامػػػػػػػػل االرتبػػػػػػػػاط بَتسػػػػػػػػوف اف قػػػػػػػوة العبلقػػػػػػػػة بػػػػػػػػُت  التحفيػػػػػػػػز ك الرضػػػػػػػػا 

ا يػػػػػدؿ علػػػػػى أف ىنػػػػػاؾ عبلقػػػػػة ذات داللػػػػػة احصػػػػػائية ( ك ىػػػػػي عبلقػػػػػة قويػػػػػة جػػػػػدا ، شلػػػػػ0.80الػػػػػوظيفي بلغػػػػػت ) 
بػػػػػػُت التحفيػػػػػػز ك الرضػػػػػػا الػػػػػػوظيفي ك مػػػػػػن ىنػػػػػػا ؽلكػػػػػػن القػػػػػػوؿ أف التحفيػػػػػػز يػػػػػػؤثر بشػػػػػػكل كبػػػػػػَت جػػػػػػدا علػػػػػػى الرضػػػػػػا 
الػػػػػػوظيفي للعػػػػػػػاملُت يف رلػػػػػػػاؿ اإلدارة بادلؤسسػػػػػػػة الرياضػػػػػػػية  ، كىػػػػػػػذا اف دؿ اال علػػػػػػػى اف ىنػػػػػػػاؾ العبلقػػػػػػػة القويػػػػػػػة ك 

تحفيػػػػػػػػز ك مػػػػػػػػدل ارتباطهػػػػػػػػا بالرضػػػػػػػػا الػػػػػػػػوظيفي أم اف ارتفػػػػػػػػاع درجػػػػػػػػة التحفيػػػػػػػػز رابػػػػػػػػط بػػػػػػػػُت التحفيػػػػػػػػز ك انػػػػػػػػواع ال
 سيؤدم اىل ارتفاع الرضا الوظيفي للعاملُت .

 
 
 



 عرض كتحليل نتائج الدراسة                   :     الثانيالفصل 
 

  
 411الصفحة 

 
  

 نتائج اختبارات الفركؽ الفرعية  .4
 نتائج اختبارات الفركؽ بين مستول التحفيز كالمؤىل العلمي : .1.4

% يف إتاىػػػػػات 5نتػػػػػائج اختبػػػػػار الفػػػػػركؽ الفرعيػػػػػة ال توجػػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتول الداللػػػػػة 
 ادلبحوثُت حوؿ مستول التحفيز تعزل دلتغَت ادلؤىل العلمي". 

( One way ANOVAالختبػػػػػار ىػػػػػذه الفرضػػػػػية   اسػػػػػتخداـ ٖتليػػػػػل التبػػػػػاين األحػػػػػادم )  
 . 10رقم  ككانت النتائج موضحة يف اجلدكؿ

( إلختبار الفركؽ في مستول التحفيز ANOVAنتائج تحليل التباين األحادم ):  10 رقم جدكؿ
 حسب متغير المؤىل العلمي.

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوس  
 المربعات

مستول  Fقيمة 
 الداللة

بين 
 المجموعات

207.297 3 099. 69 
326. 0 

0.807 

داخل 
 المجموعات

803. 
7637 

36 161. 212 

 المجموع
100. 

7845 
39 

 .Spss. V17من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج المصدر:                                    .α=0.05مستول الداللة 
 

يظهػػػػر عػػػػدـ كجػػػػود فػػػػركؽ ذات داللػػػػة    Fيتبػػػػُت أف إختبػػػػار 10رقػػػػم مػػػػن خػػػػبلؿ نتػػػػائج  ادلوضػػػػحة يف اجلػػػػدكؿ 
% يف مسػػػػػػتول التحفيػػػػػز تعػػػػػػزل دلتغػػػػػَت ادلؤىػػػػػػل العلمػػػػػي، حيػػػػػػث بلغػػػػػت قيمػػػػػػة 5إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػػتول الداللػػػػػة 

F ( شلػػػػػػا يشػػػػػػَت إىل عػػػػػػدـ كجػػػػػػود أثػػػػػػر دلتغػػػػػػَت التحفيػػػػػػز  يف مسػػػػػػتول ادلؤىػػػػػػل العلمػػػػػػي لػػػػػػدل 0.326احملسػػػػػػوبة ، )
 .العاملُت بادلؤسسة 

 
 



 عرض كتحليل نتائج الدراسة                   :     الثانيالفصل 
 

  
 411الصفحة 

 
  

 ستول الرضا الوظيفي كالمؤىل العلمي :نتائج اختبارات الفركؽ بين م .3.2

% يف إتاىػػػػػات 5نتػػػػػائج اختبػػػػػار الفػػػػػركؽ الفرعيػػػػػة ال توجػػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتول الداللػػػػػة 
 ادلبحوثُت حوؿ مستول الرضا الوظيفي تعزل دلتغَت ادلؤىل العلمي". 

( One way ANOVAالختبػػػػػار ىػػػػػذه الفرضػػػػػية   اسػػػػػتخداـ ٖتليػػػػػل التبػػػػػاين األحػػػػػادم )  
 .11رقم  ككانت النتائج موضحة يف اجلدكؿ

( إلختبار الفركؽ في مستول الرضا ANOVAنتائج تحليل التباين األحادم ) : 11رقم جدكؿ 
 الوظيفي حسب متغير المؤىل العلمي.

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوس  
 المربعات

مستول  Fقيمة 
 الداللة

بين 
 المجموعات

242.119 3 706. 80 
1.253 

0.305 

داخل 
 المجموعات

2318.981 36 64.416 

 39 2561.100 المجموع
 Spss. V17من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج المصدر:                    .α=0.05مستول الداللة 

 
يظهػػػػر عػػػػدـ كجػػػػود فػػػػركؽ ذات    Fيتبػػػػُت أف اختبػػػػار  11رقػػػػم مػػػػن خػػػػبلؿ نتػػػػائج  ادلوضػػػػحة يف اجلػػػػدكؿ 
% يف مسػػػػػتول الرضػػػػػا الػػػػػوظيفي تعػػػػػزل دلتغػػػػػَت ادلؤىػػػػػل العلمػػػػػي، حيػػػػػث 5داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتول الداللػػػػػة 

(، ، ك ذلػػػػػػػػذا نقبػػػػػػػػل الفرضػػػػػػػػية الصػػػػػػػػفرية 0,305( كالداللػػػػػػػػة اإلحصػػػػػػػػائية )1.253احملسػػػػػػػػوبة ) Fبلغػػػػػػػػت قيمػػػػػػػػة 
رضػػػػػػا الػػػػػػػوظيفي   تعػػػػػػػزل دلتغػػػػػػػَت ادلؤىػػػػػػػل الػػػػػػيت تػػػػػػػنص علػػػػػػػى  عػػػػػػػدـ كجػػػػػػود فػػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػػة احصػػػػػػػائية  دلتغػػػػػػػَت ال

 العلمي لدل العاملُت بادلؤسسة .
 
 
 



 عرض كتحليل نتائج الدراسة                   :     الثانيالفصل 
 

  
 411الصفحة 

 
  

 نتائج اختبارات الفركؽ بين مستول التحفيز كالخبرة: .3.4

% يف 5نتػػػػػػػػػائج إختبػػػػػػػػػار الفػػػػػػػػػركؽ الفرعيػػػػػػػػػة ال توجػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػائية عنػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػتول الداللػػػػػػػػػة "
 حوؿ مستول التحفيز تعزل دلتغَت اخلربة".  إٕتاىات ادلبحوثُت

( One way ANOVAإلختبػػػػػار ىػػػػػذه الفرضػػػػػية   إسػػػػػتخداـ ٖتليػػػػػل التبػػػػػاين األحػػػػػادم )  
 . 12رقم  ككانت النتائج موضحة يف اجلدكؿ

( إلختبار الفركؽ في مستول التحفيز حسب ANOVAنتائج تحليل التباين األحادم ) 12رقم جدكؿ 
 متغير الخبرة.

 التباينمصدر 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوس  
 المربعات

مستول  Fقيمة 
 الداللة

بين 
 المجموعات

746.726 3 248.909 
1.279 

0.302 

داخل 
 المجموعات

7098.374 36 197.177 

 39 7854.100 المجموع
 Spss. V17باإلعتماد على نتائجمن إعداد الطالب  المصدر:                                    .α=0.05مستول الداللة 

 
يظهػػػر عػػػدـ كجػػػود فػػػركؽ ذات داللػػػة    Fيتبػػػُت أف اختبػػػار 12رقػػػم مػػػن خػػػبلؿ نتػػػائج  ادلوضػػػحة يف اجلػػػدكؿ 

 F% يف مسػػػػػتول التحفيػػػػػز تعػػػػػزل دلتغػػػػػَت ادلؤىػػػػػل اخلػػػػػربة، حيػػػػػث بلغػػػػػت قيمػػػػػة 5إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتول الداللػػػػػة 
ذلػػػػػػػذا نقبػػػػػػػل الفرضػػػػػػػية الصػػػػػػػفرية الػػػػػػػيت تػػػػػػػنص علػػػػػػػى  (، ، ك 0,302( كالداللػػػػػػػة اإلحصػػػػػػػائية )1.279احملسػػػػػػػوبة )

 عدـ كجود فركؽ ذات داللة احصائية  دلتغَت التحفيز   تعزل دلتغَت اخلربة  لدل العاملُت بادلؤسسة .
 
 
 
 



 عرض كتحليل نتائج الدراسة                   :     الثانيالفصل 
 

  
 411الصفحة 

 
  

 نتائج اختبارات الفركؽ بين مستول الرضا الوظيفي كالخبرة: .4.4

% يف 5الفػػػػػػػػػركؽ الفرعيػػػػػػػػػة ال توجػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػائية عنػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػتول الداللػػػػػػػػػة  اختبػػػػػػػػػارنتػػػػػػػػػائج "
 ادلبحوثُت حوؿ مستول الرضا الوظيفي تعزل دلتغَت اخلربة.  إتاىات
( One way ANOVAٖتليػػػػػل التبػػػػػاين األحػػػػػادم )  اسػػػػػتخداـىػػػػػذه الفرضػػػػػية    الختبػػػػػار 

 . 13رقم  ككانت النتائج موضحة يف اجلدكؿ
( إلختبار الفركؽ في مستول الرضا ANOVAنتائج تحليل التباين األحادم ) : 13رقم جدكؿ 

 الوظيفي حسب متغير الخبرة.

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوس  
 المربعات

مستول  Fقيمة 
 الداللة

بين 
 المجموعات

408.718 3 136.239 
2.279 

0.096 

داخل 
 المجموعات

2152.382 36 59.788 

 39 2561.100 المجموع
 Spss. V17من إعداد الطالب باإلعتماد على نتائج المصدر:                                    .α=0.05مستول الداللة 

 
يظهػػػر عػػػدـ كجػػػود فػػػركؽ ذات داللػػػة    Fيتبػػػُت أف اختبػػػار 13رقػػػم  مػػػن خػػػبلؿ نتػػػائج  ادلوضػػػحة يف اجلػػػدكؿ

% يف مسػػػػػػتول الرضػػػػػػا الػػػػػػوظيفي تعػػػػػػزل دلتغػػػػػػَت اخلػػػػػػربة ، حيػػػػػػث بلغػػػػػػت قيمػػػػػػة 5إحصػػػػػػائية عنػػػػػػد مسػػػػػػتول الداللػػػػػػة 
F ( ك ذلػػػػػػػػػذا نقبػػػػػػػػػل الفرضػػػػػػػػػية الصػػػػػػػػػفرية الػػػػػػػػػيت تػػػػػػػػػنص 0,096( كالداللػػػػػػػػػة اإلحصػػػػػػػػػائية )2.279احملسػػػػػػػػػوبة ، ،)

الػػػػػػػػػػػػوظيفي   تعػػػػػػػػػػػػزل دلتغػػػػػػػػػػػػَت اخلػػػػػػػػػػػػربة   علػػػػػػػػػػػػى  عػػػػػػػػػػػػدـ كجػػػػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػػػػػػػة احصػػػػػػػػػػػػائية  دلتغػػػػػػػػػػػػَت الرضػػػػػػػػػػػػا



 على ضوء النتائجالفصل الثالث :                     مناقشة الفرضيات 
 

  
 412الصفحة 

 
  

 مناقشة الفرضيات على ضوء النتائج .5
اليت هتدؼ أساسا إىل  ة ك منهجية العمل ك التحليلتناكلنا يف ىذا الفصل عرض ك ٖتليل ك مناقشة نتائج الدراس

لقد أفرزت نتائج الدراسة حالة من ردكد الفعل السلبية ك  إبراز مدل تأثر الرضا الوظيفي باحلوافز ادلادية ك ادلعنوية
رضا الوظيفي، يف ال ) احلوافز ادلادية ، احلوافز ادلعنوية (احملاكر اليت تضمنت العوامل ادلؤثرة  االغلابية حوؿ سلتلف

 ادلادية ادلقدمة من طرؼ ادلؤسسة فرغم توفرىا فهي مل ترؽ التحفيزات فيما ؼلص متوسطةردكد الفعل  فجاءت
اف قيمة (  7بصفة كبَتة ، حيث لوحظ من خبلؿ اجلدكؿ  ) رقم  إىل إشباع حاجات سلتلف أفراد عينة الدراسة 

كذلذا نرفض الفرضية الصفرية كنقبل بالفرضية البديلة اليت  0.01كىي دالة عند  0.67معامل ارتباط بَتسوف 
كمن خبلؿ اشارة قيمة معامل  "يوجد عالقة ذات داللة احصائية بين التحفيز المادم كالرضا الوظيفي"تنص: 

التحفيز ادلادم مرتفعة كلما كانت درجة الرضا ارتباط بَتسوف فاف ىذه العبلقة طردية أم كلما كانت درجة 
 الوظيفي مرتفعة كالعكس كلما كانت درجة التحفيز ادلادم منخفضة كانت درجة الرضا الوظيفي منخفضة.

 
العمل ، فتفاكتت ردكد  أما احلوافز ادلعنوية اليت  لت طبيعة االتصاؿ، طبيعة اإلشراؼ، مجاعة العمل، زلتول

الرضا عن ما ىو متوفر بادلؤسسة ّتانبو ىو الوصوؿ إليو  أحيانا ك السلبية أحيانا أخرل، كما  الفعل بُت االغلابية 
من خبلؿ اجلدكؿ ، ك  الرضا فيبقى ذلك نسيبعدـ تعكس حالة من  السلبيةبعض الردكد  ادلعنوم، كإف كانت

الفرضية الصفرية كنقبل  كذلذا نرفض 0.01كىي دالة عند  0.78اف قيمة معامل ارتباط بَتسوف  ( لوحظ8)رقم 
 . "يوجد عالقة ذات داللة احصائية بين التحفيز المعنوم كالرضا الوظيفي"بالفرضية البديلة اليت تنص: 

 
كذلذا نرفض  0.01كىي دالة عند  0.80نبلحظ اف قيمة معامل ارتباط بَتسوف ( 9)رقم  من خبلؿ اجلدكؿك  

"يوجد عالقة ذات داللة احصائية بين التحفيز كالرضا الفرضية الصفرية كنقبل بالفرضية البديلة اليت تنص: 
لتحفيز كمن خبلؿ اشارة قيمة معامل ارتباط بَتسوف فاف ىذه العبلقة طردية أم كلما كانت درجة ا الوظيفي"

مرتفعة كلما كانت درجة الرضا الوظيفي مرتفعة كالعكس كلما كانت درجة التحفيز منخفضة كانت درجة الرضا 
اف للحوافز دكر في تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين في المؤسسات كمن ىنا نستخلص  الوظيفي منخفضة

 .    الرياضة



 على ضوء النتائجالفصل الثالث :                     مناقشة الفرضيات 
 

  
 414الصفحة 

 
  

كالرضػػػػػػا  شػػػػػػَت إىل عػػػػػػدـ كجػػػػػػود أثػػػػػػر دلتغػػػػػػَت التحفيػػػػػػز ة تإف العوامػػػػػػل الشخصػػػػػػية كحسػػػػػػب مػػػػػػا جػػػػػػاءت بػػػػػػو الدراسػػػػػػ
_  10اجلػػػػػػداكؿ )  كمػػػػػػا جػػػػػػاءت بػػػػػػولػػػػػػدل العػػػػػػاملُت بادلؤسسػػػػػػة   ك اخلػػػػػػربة  يف مسػػػػػػتول ادلؤىػػػػػػل العلمػػػػػػي الػػػػػػوظيفي 

11 _12 _13 . )



 اقتراحات كتوصيات

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 



 استنتاجات ك اقتراحات ك توصيات
 

  
 412الصفحة 

 
  

 أىم نتائج البحث كتوصياتو
 أىم النتائج كالتوصيات اخلاصة ادلتعلقة ٔتحاكر البحث :

فيما يتعلق بأنواع الحوافز المادية المقدمة للعاملين في المؤسسات الرياضية ، فالباحث        
 يبين ما يلي :

يرل أفراد البحث بأف احلوافز ادلادية تقدـ بدرجة قليلة للعاملُت كيوصي الباحث يف ىذا  •
 باحلوافز ادلادية بدرجة أكثر. االىتماـ

فزا ماديا كاحدا فقط يقدـ غالبا للعاملُت ، كيتمثل ىذا احلافز افراد البحث موافقوف على أف حا •
 ( على الرغم احيانا أف األجر ايضا يتأخر. 5من   4,36ادلادم يف األجر ٔتتوسط )  

افراد البحث موافقوف على أف ىنالك حافزين ماديُت تقدماف أحيانا للعاملُت كتتمثل ىذه  •
 احلوافز يف احلوافز التالية : 

ؿ تنقل ،  التأمُت الصحي ، كيوصي الباحث يف ىذا بدعم تطبيقها كاالىتماـ باحلوافز ادلادية منح بد
 االخرل .

أفراد البحث موافقوف على أف ىناؾ حوافز مادية ال تقدـ إطبلقا للعاملُت كتتمثل أبرز ىذه  •
 احلوافز يف احلوافز التالية : 

 اجلوائز ادلادية العينية ، السكن الوظيفي. 
صي الباحث يف ىذا الصدد بتطبيق كتفعيل ىذه األنواع من احلوافز كالعمل على إعادة النظر يف كيو 

 تطوير اللوائح اليت ٖتوؿ دكف ذلك .
فيما يتعلق بأنواع الحوافز المعنوية المقدمة للعاملين في المؤسسات الرياضية تبين النتائج          
 التالية : 

 مع العاملُت يف اإلدارة .البأس هبا بنسبة عنوية تستخدـ يرل أفراد البحث بأف احلوافز ادل
 كيوصي الباحث بتفعيل كتطبيق نظاـ احلوافز ادلعنوية للعاملُت . 

أفراد البحث موافقوف على أف ىنالك حوافز معنوية تقدـ بدرجة قليلة للعاملُت ، كتتمثل ابرز  •
 ىذه احلوافز التالية : 



 استنتاجات ك اقتراحات ك توصيات
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االستفادة من دكرات تدريب اك تكوين لتحسُت أداء ادلوظفُت  ، إشراؾ ٖتسُت الوضع الوظيفي ، 
 ادلرؤكسُت يف اٗتاذ القرارات.

 كيوصي الباحث بدعم ىذه األنواع من احلوافز ادلعنوية كالًتكيز على بقية احلوافز ادلعنوية األخرل .
عاملُت ، كتتمثل أفراد البحث موافقوف على أف ىناؾ حوافز معنوية ال تستخدـ إطبلقا مع ال •

 ابرز ىذه احلوافز يف احلوافز التالية : 
 نقل ادلوظفُت لوظيفة أفضل لتحسُت أدائهم . 

كيوصي الباحث بتطبيق ىذه األنواع من احلوافز ادلعنوية دلا ذلا من مردكد إغلايب كلرفع الركح ادلعنوية بُت 
 زمبلء العمل .

 العمل الوظيفية بين البحث النتائج التالية : فيما يتعلق بمدل رضا العاملين عن بيئة        
 افراد البحث راضوف إىل حد ما عن بيئة العمل الوظيفية .  •
 افراد البحث راضوف عن بعض عناصر بيئة العمل الوظيفية كتتمثل أبرز ىذه العناصر فيما يلي :  •

 قات العمل .عن زمبلء العمل ػػ عن الرؤساء يف رلاؿ العمل ػػ عن ادلرؤكسُت ػػ عن عبل
كيوصي الباحث اىل دعم ىذا الرضا يصل اىل أفضل حاالتو كالبحث عن أسباب عدـ الرضا عن 

 العناصر األخرل كالعمل على كل ما ىو من شأنو ٖتقيق رضا العاملُت . 
فيما يتعلق بالعبلقة بُت مدل تطبيق احلوافز على العاملُت كبُت الرضا عن بيئة العمل الوظيفية بُت  
 حث النتائج التالية :البا

فأقل بُت تطبيق احلوافز ادلادية كادلعنوية   0.01ىناؾ عبلقة طردية ذات داللة احصائية عند مستوم 
شلا يدؿ على أنو كلما زاد تطبيق احلوافز ادلادية كادلعنوية كلما زاد رضا العاملُت عن بيئة  الوظيفيكالرضا 

 العمل الوظيفية .
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 التوصيػػػػػات العامػػػػةاالقتراحات ك 
يف ضوء النتائج اليت اسفر عنها البحث ، يقدـ الباحث عددا من التوصيات اليت يأمل اف تفيد ادلسؤكلُت 
يف ادليداف الرياضي يف ادلؤسسات الرياضية ، كما ا٘تٌت اف تفيد ادلهتمُت ٔتجاؿ موضوع البحث عموما 

 كىي :
وما كخاصة اليت حصلت على رتب متدنية كفقا إلنتاج ىذا االىتماـ بتفعيل احلوافز ادلادية عم -1

البحث مثل ) منح بدؿ تنقل ،  التأمُت الصحي ، احلوافز ادلادية كادلعنوية ، اإلسكاف ، ، ، العبلكات 
 االستثنائية ( .

االىتماـ بتفعيل احلوافز ادلعنوية عموما كخاصة اليت حصلت على رتب متدنية كفقا لنتائج ىذا  -2
ٖتسُت الوضع الوظيفي ، االستفادة من  مثل )نقل ادلوظفُت لوظيفة أفضل لتحسُت أدائهم ، البحث

 ( . دكرات تدريب اك تكوين لتحسُت أداء ادلوظفُت  ، إشراؾ ادلرؤكسُت يف اٗتاذ القرارات
 ادلوازنة يف التطبيق بُت احلوافز ادلادية كادلعنوية كعدـ الًتكيز على جانب دكف آخر . -3
كدراسة كمعاجلة أسباب عدـ الرضا عن عناصر بيئة العمل الوظيفي اليت حصلت على  ْتث -4

رتب متدنية كفقا لنتائج ىذا البحث مثل ) فرص الًتقية ، توافر طرائق ٖتفيز مادية مناسبة ، توافر طرائق 
دالة األجر ٖتفيز معنوية مناسبة ، توافر طرائق ٖتفيز فردية كمجاعية مناسبة ، توافر خدمات مناسبة، ع

 ادلمنوحة للوظيفة ، توافر الدخل ادلايل ادلناسب من الوظيفة ( .
اإلىتماـ بوضع اإلجراءات الكفيلة بإشراؾ ادلرؤكسُت يف إٗتاذ القرارات كاحلد من الرقابة ادلباشرة  -5

 كتنمية الرقابة الذاتية كٖتسُت بيئة العمل الوظيفية بشكل اكثر فاعلية .
 دكرات التدريبية يف رلاؿ احلوافز كالعبلقات اإلنسانية للموظفُت يف اإلدارة . اإلىتماـ بعقد ال -6
توفَت كظائف جديدة من خبلؿ ىيكليات مرنة تتناسب مع التطور الوظيفي خللق ابداعات  -7

 جديدة .
اف تكوف الًتقية حسب السلم الوظيفي كاعتمادا على الشهادة كاخلربة ، كليس اعتمادا على  -8

 كاحملسوبية .الواسطة 
 السماع لبلقًتاحات التطويرية من ادلوظفُت كدراستها بشكل جدم .  -9
 عمل التقييم الدكرم ألداء ادلوظفُت كبشكل مهٍت كإعطاء احلافز للمميزين .  -10
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 ٖتسُت الدخل ٔتا يتناسب مع غبلء ادلعيشة .  -11
 اتباع سياسة موضوعية للثواب كالعقاب . -12
ٖتسُت الظركؼ ادلعيشية دلوظفي ادلؤسسات الرياضية كالعمل على ٖتسُت مستول الركاتب ،  -13

 ْتيث تتفق مع متطلبات احلياة ادلعيشية . 
العمل على إغلاد نظاـ جديد للحوافز ، كزيادة االىتماـ باحلوافز كتشجيع ادلوظفُت على  -14

لية كمعنوية للموظفُت كتقدًن مكافآت ماالتنافس كاإلبداع يف العمل ، كتقدير جهود ادلوظفُت ، 
 .ادلتميزين
 أف يتناسب ادلرتب مع جهد ادلوظف يف العمل . -15
تعزيز انتماء ادلوظف دلؤسستو حىت ال يًتؾ العمل فيها كينتقل إىل عمل آخر كذلك بتقدير  -16

 اجلهود كتقدًن مجيع أنواع احلوافز .
 عهم على العمل .ضركرة توفَت حوافز إضافية للموظفُت تشج -17
 أف يليب الدخل اشباع احتياجات ادلوظفُت . -18
 أف يتناسب الراتب مع ركاتب ادلؤسسات األخرل ذات الدخل اجليد .  -19
 أف يتناسب الراتب مع الدرجة العلمية اليت ػلملها ادلوظف .  -20
 زيادة األجر حىت تشجع على القياـ بالعمل بشكل أفضل .  -21
 التعليمات اليت تصدر عن اإلدارة كاضحة .أف تكوف  -22
أف تراعي اإلدارة النواحي اإلنسانية يف العمل . -23



 الخالصة العامة
 

 

 :الخالصة العامة 
، تبُت لنا بأنو ىناؾ لدل العاملُت يف ادلؤسسات الرياضية من خبلؿ دراستنا للتحفيز كالرضا الوظيفي 

سلتلفة مادية كمعنوية إغلابية كسلبية، كلها ذات تأثَت على مستول الرضا لؤلفراد العاملُت،  حوافز
ؼلتلف من شخص إىل آخر كمن مستول إىل آخر كىذا حسب الوظيفة ادلؤسسات ىذه فالتحفيز يف 

 كادلكانة اليت ػلتلها شاغلها.
د البعض اآلخر غَت بعضهم راضي عن بعض احلوافز، يف حُت صل ادلؤسسة الرياضيةفادلوظفُت يف ىذه 
اشرة بالتحفيزات متوسط كونو يتأثر مب ا ما جعل مستول الرضا الوظيفي احلوافز، ىذ راضُت عن معظم
أف ادلؤسسات الرياضية كمدل موافقتها مع حاجاتو كرغباتو كأىدافو، كعليو ال بد من  اليت ػلصل عليها

ك٘تنحها بإنصاؼ كعدالة كموضوعية حىت ٘تكن من الشعور  اىتمامها بالتحفيزات اليت تقدمهاتويل 
.للعاملُت  بالرضا الوظيفي كٖتسُت مستواه احلقيقي
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 قائمة الكتب 
 العلميػػػػػػػػػة للنشػػػػػػػػػر  أمحػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػد اهلل الصػػػػػػػػػباب كآخػػػػػػػػػركف، أساسػػػػػػػػػيات اإلدارة احلديثػػػػػػػػػة، خػػػػػػػػػورـز

 .2005كالتوزيع، السعودية، 
  ،2004أمحد ماىر، إدارة ادلوارد البشرية، دار اجلامعية، مصر  . 
  8أمحػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػاىر، السػػػػػػػػػػػلوؾ التنظيمػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػدخل بنػػػػػػػػػػػاء ادلهػػػػػػػػػػػارات، الػػػػػػػػػػػدار اجلامعيػػػػػػػػػػػة، ، ط  ,

 .    2002اإلسكندرية ، 
  كاألفػػػػػػػػػراد، دار اجلامعيػػػػػػػػػة، أمحػػػػػػػػد مػػػػػػػػػاىر، االختبػػػػػػػػػارات كاسػػػػػػػػػتخدامها يف إدارة ادلػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػػرية

 2003مصر، 
  ،2000أمحد سيد مصطفى، إدارة ادلوارد البشرية، دار الكتاب، مصر . 
  ،أمحػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػقر عاشػػػػػػػػػور، إدارة ادلػػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػػرية العامػػػػػػػػػة، دار ادلعرفػػػػػػػػػة اجلامعيػػػػػػػػػة، االسػػػػػػػػػكندرية

1983 . 
 مػػػػػػاد علػػػػػػى أسػػػػػػامة اخلػػػػػػويل ك حسػػػػػػُت سلتػػػػػػار اجلمػػػػػػاؿ ، التكنولوجيػػػػػػا ك ادلػػػػػػوارد البشػػػػػػرية ك االعت

،  الكويػػػػػػػت ،   1الػػػػػػػذات ، دار الشػػػػػػػباب للنشػػػػػػػر ك الًتمجػػػػػػػة ، ادلعهػػػػػػػد العػػػػػػػريب للتخطػػػػػػػيط ، ط
1987 . 

  ،1970السلمي علي، إدارة األفراد لرفع الكفاية اإلنتاجية، دار ادلعارؼ، القاىرة. 
  العسػػػػػػػػاؼ ، صػػػػػػػػا  محػػػػػػػػد، ، ادلػػػػػػػػدخل ايل البحػػػػػػػػث يف العلػػػػػػػػـو السػػػػػػػػلوكية ، الريػػػػػػػػاض ، مكتبػػػػػػػػة

 . 1995باعة كالنشر، العبيكاف للط
 1الصػػػػػػػػػػػػػَتيف زلمػػػػػػػػػػػػػد ، قيػػػػػػػػػػػػػاس كتقػػػػػػػػػػػػػوًن أداء العػػػػػػػػػػػػػاملُت ، حػػػػػػػػػػػػػورس للنشػػػػػػػػػػػػػر كالتوزيػػػػػػػػػػػػػع، ط  ،

 .2008اإلسكندرية، 
  إبػػػػػػراىيم حسػػػػػػن بلػػػػػػوط، إدارة ادلػػػػػػوارد البشػػػػػػرية )مػػػػػػن منظػػػػػػور اسػػػػػػًتاتيجي(،دار النهضػػػػػػة العربيػػػػػػة

 .  2002بَتكت، 
  كرم العلميػػػػػػػة للنشػػػػػػػر كالتوزيػػػػػػػع، بشػػػػػػػَت العػػػػػػػبلؽ، اإلدارة احلديثػػػػػػػة نظريػػػػػػػات كمفػػػػػػػاىيم، دار اليػػػػػػػاز

 .2008األردف، 
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  ،بشػػػػػػػار يزيػػػػػػػد الوليػػػػػػػد، اإلدارة احلديثػػػػػػػة للمػػػػػػػوارد البشػػػػػػػرية، دار الرايػػػػػػػة للنشػػػػػػػر كالتوزيػػػػػػػع، األردف
2008 . 

  تومػػػػػػػػػاس أم ىػػػػػػػػػاينز، دافيػػػػػػػػػد ىنجػػػػػػػػػر، ترمجػػػػػػػػػة زلمػػػػػػػػػود مرسػػػػػػػػػي، اإلدارة االسػػػػػػػػػًتاتيجية، معهػػػػػػػػػد
 .  1990اإلدارة العامة، الرياض، 

 مػػػػػػنهج النظػػػػػػاـ كاألسػػػػػػاليب، نظػػػػػػم تقيػػػػػػيم األداء، مركػػػػػػز اخلػػػػػػربات ادلهنيػػػػػػة توفيػػػػػػق عبػػػػػػد الػػػػػػرمحن ،
 . 2004لئلدارة، مصر، 

  توفيػػػػػػػػق زلمػػػػػػػػد عبػػػػػػػػد احملسػػػػػػػػن، تقيػػػػػػػػيم األداء، مػػػػػػػػدخل جديػػػػػػػػد ...لعػػػػػػػػامل جديػػػػػػػػد، دار الفكػػػػػػػػر
 . 2004العريب، القاىرة، مصر، 

 امعيػػػػػػػػػػة، مجػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػدين زلمػػػػػػػػػػد ادلرسػػػػػػػػػػي، اإلدارة االسػػػػػػػػػػًتاتيجية للمػػػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػػػرية، الػػػػػػػػػػدار اجل
 . 2003اإلسكندرية، مصر، 

  ،حنػػػػػػػا نصػػػػػػػر اهلل، إدارة ادلػػػػػػػوارد البشػػػػػػػرية، الطبعػػػػػػػة األكىل، دار زىػػػػػػػراف للنشػػػػػػػر كالتوزيػػػػػػػع، عمػػػػػػػاف
2009  . 

 2ط  كالتوزيػع ، للنشػر كائػل دار البشػرية، ادلػوارد إدارة اذليػيت، مطػرالػرحيم  عبػد خالػد ، 
 . 2005 األردف،

  ادلػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػرية )مػػػػػػػػدخل اسػػػػػػػػًتاتيجي(، دار كائػػػػػػػػل خالػػػػػػػػد عبػػػػػػػػد الػػػػػػػػرحيم مطػػػػػػػػر اذليػػػػػػػػيت، إدارة
 . 2003للنشر، عماف، األردف،. 

  خضػػػػػػػَت كاضػػػػػػػم محػػػػػػػود، ياسػػػػػػػُت كاسػػػػػػػب اخلرشػػػػػػػة، إدارة ادلػػػػػػػوارد البشػػػػػػػرية، دار ادلسػػػػػػػَتة للنشػػػػػػػر
 .2007كالتوزيع، األردف، 

  ،2004راكية زلمد حسن، السلوؾ التنظيمي ادلعاصر، الدار اجلامعية، االسكندرية. 
  الػػػػػػػرحيم عػػػػػػػاطف، مفػػػػػػػاىيم جديػػػػػػػدة يف إدارة ادلػػػػػػػوارد البشػػػػػػػرية، دار الرايػػػػػػػة للنشػػػػػػػر زاىػػػػػػػر عبػػػػػػػد

 . 2011كالتوزيع، األردف، 
  ،زيػػػػػػد عبػػػػػػػوم، القيػػػػػػػادة كدكرىػػػػػػػا يف العمليػػػػػػػة اإلداريػػػػػػػة، دار البدايػػػػػػػة ناشػػػػػػػركف كموزعػػػػػػػوف، األردف

2012 . 
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 للنشػػػػػر ك  زاىػػػػػر عبػػػػػد الػػػػػرحيم عػػػػػاطف ، مفػػػػػاىيم جديػػػػػدة يف إدارة ادلػػػػػوارد البشػػػػػرية ، دار الرايػػػػػة
 . 2001التوزيع ، عماف ، االردف ، 

  ،زىػػػػػػػَت ثابػػػػػػػت، كيػػػػػػػف تقػػػػػػػيم أداء الشػػػػػػػركات كالعػػػػػػػاملُت، دار قبػػػػػػػاء للطباعػػػػػػػة كالّنشػػػػػػػر كالتوزيػػػػػػػع
 . 2001القاىرة، 

  ،2011زاىر زلمد ديرم، السلوؾ التنظيمي، دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع، األردف . 
 دارة ادلػػػػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػػػػرية، دار اليػػػػػػػػػػػازكرم طػػػػػػػػػػػاىر زلمػػػػػػػػػػػود الكبللػػػػػػػػػػػدة، االٕتاىػػػػػػػػػػػات احلديثػػػػػػػػػػػة يف إ

 .2011العلمية للنشر كالتوزيع، األردف، 
  صػػػػػا  مهػػػػػدم زلسػػػػػن العػػػػػامرم، طػػػػػاىر زلسػػػػػن منصػػػػػور الغػػػػػاليب، اإلدارة كاألعمػػػػػاؿ، دار كائػػػػػل

 .2007، األردف ، 1للنشر كالتوزيع،  ط
  ،1999صبلح شنواين ، إدارة األفراد، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر. 
 فيفػػػػػػػػػػػػػي ك آخػػػػػػػػػػػػػركف ، اإلدارة يف مشػػػػػػػػػػػػػركعات األعمػػػػػػػػػػػػػاؿ، دار الكتػػػػػػػػػػػػػاب، صػػػػػػػػػػػػػادؽ زلمػػػػػػػػػػػػػد ع

 . 1981الكويت , 
 ط كالتوزيػع ، للنشػر كائػل دار األفػراد، إدارة البشػرية ادلػوارد إدارة برنػوطي، نػائف سػعاد  

  . 2007األردف ،  ،  3
  ،سػػػػػػهيلة زلمػػػػػػد عبػػػػػػاس، علػػػػػػي حسػػػػػػن علػػػػػػي، إدارة ادلػػػػػػوارد البشػػػػػػرية، دار كائػػػػػػل للنشػػػػػػر، األردف

1999 . 
  ،سػػػػػامر جلػػػػػده، السػػػػػلوؾ التنظيمػػػػػي كالنظريػػػػػات اإلداريػػػػػة احلديثػػػػػة، دار أسػػػػػامة للنشػػػػػر كالتوزيػػػػػع

 .2009األردف، 
  ،زلمػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػَتيف، السػػػػػػػػػلوؾ االدارم ك العبلقػػػػػػػػػات االنسػػػػػػػػػانية، دار الوفػػػػػػػػػاء للطباعػػػػػػػػػة كالنشػػػػػػػػػر

 .2007االسكندرية، 
 للنشػػػػػػػر كالتوزيػػػػػػػػع، األردف،  زلمػػػػػػػد الصػػػػػػػػَتيف، إدارة األفػػػػػػػراد كالعبلقػػػػػػػػات اإلنسػػػػػػػانية، دار قنػػػػػػػػديل

2003 . 
  مصػػػػػػػػػػػطفى صليػػػػػػػػػػػب شػػػػػػػػػػػاكيش، إدارة ادلػػػػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػػػػرية إدارة األفػػػػػػػػػػػراد، دار الشػػػػػػػػػػػركؽ كالنشػػػػػػػػػػػر

 .  2005،  3،كالتوزيع، األردف، ط 
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  ادلمارسػػػػػػػػػػة، ادلؤسسػػػػػػػػػة اجلامعيػػػػػػػػػػة  –الوظػػػػػػػػػائف  –موسػػػػػػػػػى خليػػػػػػػػػػل، اإلدارة ادلعاصػػػػػػػػػرة ادلبػػػػػػػػػػادئ
 . 2005للدراسات كالنشر كالتوزيع، لبناف، 

 د قاسػػػػػػػم القريػػػػػػػويت، مبػػػػػػػادئ اإلدارة النظريػػػػػػػات كالعمليػػػػػػػات كالوظػػػػػػػائف، دار كائػػػػػػػل للنشػػػػػػػر زلمػػػػػػػ
 .  2004،  األردف،  2كالتوزيع، ط  

  مػػػػػػػػػدحت زلمػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػو النصػػػػػػػػػر، اإلدارة بػػػػػػػػػاحلوافز : أسػػػػػػػػػاليب التحفيػػػػػػػػػز الػػػػػػػػػوظيفي ، اجملموعػػػػػػػػػة
 . 2014القاىرة مصر ، العربية للتدريب كالنشر ، 

 ادلػػػػػػػوارد البشػػػػػػػرية ، دار اجلامعيػػػػػػػة اجلديػػػػػػػدة ، اإلسػػػػػػػكندرية  زلمػػػػػػػد سػػػػػػػعيد أنػػػػػػػور سػػػػػػػلطاف، إدارة
 . 2003،مصر ، 

  مصػػػػػػػػطفى زلمػػػػػػػػود أبػػػػػػػػوبكر، إدارة ادلػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػرية مػػػػػػػػدخل ٖتقيػػػػػػػػق ادليػػػػػػػػزة التنافسػػػػػػػػية، الػػػػػػػػدار
 .2008اجلامعية، مصر، 

  ،زلمػػػػػػػػد مرعػػػػػػػػي مرعػػػػػػػػي، دليػػػػػػػػل نظػػػػػػػػاـ التقيػػػػػػػػيم يف ادلؤسسػػػػػػػػات كاإلدارات، دار الرضػػػػػػػػا للنشػػػػػػػػر
 . 2001دمشق، 

  ر فهمػػػػػػي، انتاجيػػػػػػة العمػػػػػػل يف ضػػػػػػوء الػػػػػػدكافع ك احلػػػػػػوافز، دار النهضػػػػػػة العربيػػػػػػة، لبنػػػػػػاف، منصػػػػػػو
1984 . 

 . زلمد ماىر عليش : إدارة ادلوارد البشرية ، دار غريب للطباعة ، القاىرة ، دكف سنة 
  ،مهػػػػػػػػػدم حسػػػػػػػػػن زكيلػػػػػػػػػف، إدارة األفػػػػػػػػػراد) مػػػػػػػػػدخل كمػػػػػػػػػي( دار رلػػػػػػػػػدالكم للنشػػػػػػػػػر، عمػػػػػػػػػاف

 .1998األردف، 
  ىػػػػػػػاينز، دارة األداء ، دليػػػػػػػل شػػػػػػػامل لئلشػػػػػػػراؼ الفعػػػػػػػاؿ ، ترمجػػػػػػػة زلمػػػػػػػود مرسػػػػػػػي ، مػػػػػػػاريوف أم

زىػػػػػػػػػَت الصػػػػػػػػػباغ ، مراجعػػػػػػػػػة زكػػػػػػػػػي غرشػػػػػػػػػة ، ػلػػػػػػػػػِت احلسػػػػػػػػػُت ، ادارة البحػػػػػػػػػوث ، معهػػػػػػػػػد اإلدارة 
 .1998العامة ، مسقط ، الرياض ، 

 ،نورالػػػػػػػدين حػػػػػػػػاركش، إدارة ادلػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػرية، دار األمػػػػػػػة للطباعػػػػػػػػة كالًتمجػػػػػػػة كالتوزيػػػػػػػػع، اجلزائػػػػػػػػر 
2011 . 

  ،1993نبيل النجار، اإلدارة أصوذلا ك إتاىاهتا ادلعاصرة، الشركة العربية للنشر . 
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 كالتوزيػػع، كالنشػػر للطباعػػة اذلػػدل دار البشػػرية، ادلػػوارد تسػػيَت بػػومخخم، الفتػػاح عبػػد 
  . 2011 . اجلزائر،

  ،عمػػػػػػػػػػػػر زلمػػػػػػػػػػػػود غبػػػػػػػػػػػػاين، القيػػػػػػػػػػػػادة الفاعلػػػػػػػػػػػػة كالقائػػػػػػػػػػػػد الفعػػػػػػػػػػػػاؿ، إثػػػػػػػػػػػػراء للنشػػػػػػػػػػػػر كالتوزيػػػػػػػػػػػػع
 .2009ردف،األ
  دار الغػػػػػػػرب اإلسػػػػػػػبلمي، اجلزائػػػػػػػر،  21عمػػػػػػػار بوحػػػػػػػوش، نظريػػػػػػػات اإلدارة احلديثػػػػػػػة يف القػػػػػػػرف ،

2006. 
  2007 مصر، كالتوزيع، للنشر الفجر دار البشرية، ادلوارد تنمية كآخركف، غريب علي. 
 زلمػػػػػػػػد، السػػػػػػػػلوؾ التنظيمػػػػػػػػي: مػػػػػػػػدخل تطبيقػػػػػػػػي معاصػػػػػػػػر، دار  عبػػػػػػػػد البػػػػػػػػاقي صػػػػػػػػبلح الػػػػػػػػدين

 . 2003اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 
  ،عمػػػػػػر كصػػػػػػفي عقيلػػػػػػي، إدارة ادلػػػػػػوارد البشػػػػػػرية ادلعاصػػػػػػرة) بعػػػػػػد اسػػػػػػًتاتيجي(، دار كائػػػػػػل لّلنشػػػػػػر

 . 2005عماف، األردف، . 
 اء، ادلنظمػػػػػػة عقلػػػػػػة زلمػػػػػػد ادلبيضػػػػػػُت، كأسػػػػػػامة زلمػػػػػػد جػػػػػػرادات، الّتػػػػػػدريب اإلدارم ادلوجػػػػػػو بػػػػػػاألد

 . 2001العربية للتنمية  اإلدارية، 
  ،عبػػػػػد احلكػػػػػم أمحػػػػػد اخلزامػػػػػي، تكنولوجيػػػػػا األداء مػػػػػن التقيػػػػػيم إىل التحسػػػػػُت، مكتبػػػػػة إبػػػػػن سػػػػػينا

 .  1999، القاىرة،  1ج 
 مصػػػػػر، 1علػػػػػي زلمػػػػػد عبػػػػػد الوىػػػػػاب، إدارة األفػػػػػراد )مػػػػػنهج ٖتليلػػػػػي(، مكتبػػػػػة عػػػػػُت  ػػػػػس، ج ،

1975. 
  ، البحػػػػػػث العلمػػػػػػي ، الريػػػػػػاض ، دار اسػػػػػػامة للنشػػػػػػر كالتوزيػػػػػػع،  عبيػػػػػػدات ، ذكقػػػػػػاف ، كآخػػػػػػركف

1997. 
  عبػػػػػػػػده علػػػػػػػػي ،صػػػػػػػػيف السػػػػػػػػامرائي ،طػػػػػػػػرؽ اإلحصػػػػػػػػاء يف الًتبيػػػػػػػػة البدنيػػػػػػػػة كالرياضػػػػػػػػية، جامعػػػػػػػػة

 .1977بغداد، 
  ،1970عبيد زلمد، إدارة األفراد كالعبلقات اإلنسانية، دار النهضة العربية، القاىرة. 
  الػػػػػػوظيفي للعػػػػػػاملُت، دار الوفػػػػػػاء لػػػػػػدنيا الطباعػػػػػػة كالنشػػػػػػر ، الرضػػػػػػا هبنسػػػػػػيفػػػػػػايزة زلمػػػػػػد رجػػػػػػب

 .  2011كالتوزيع، مصر، 
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  ،2008فيصل حسونة، إدارة ادلوارد البشرية، دار أسامة للنشر كالتوزيع، األردف  . 
  ،فػػػػػػػاركؽ عبػػػػػػػد فليػػػػػػػو، زلمػػػػػػػد عبػػػػػػػد اجمليػػػػػػػد، السػػػػػػػلوؾ التنظيمػػػػػػػي يف إدارة ادلؤسسػػػػػػػات التعليميػػػػػػػة

 . 2005الطباعة، األردف، دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع ك 
  2000فرج طريف شوقي، السلوؾ القيادم ك الفعالية اإلدارية، كائل للنشر، عماف  . 

 
 قائمة االطركحات ك الرسائل العلمية 

  جػػػػػػوادم محػػػػػػزة، احلػػػػػػوافز ادلاديػػػػػػة كادلعنويػػػػػػة كأثرىػػػػػػا علػػػػػػى الػػػػػػركح ادلعنويػػػػػػة، مػػػػػػذكرة تنػػػػػػدرج ضػػػػػػمن
متطلبػػػػػػػػات نيػػػػػػػػل شػػػػػػػػهادة ادلاجسػػػػػػػػتَت يف علػػػػػػػػم نفػػػػػػػػس العمػػػػػػػػل كالتنظػػػػػػػػيم، قسػػػػػػػػم علػػػػػػػػم الػػػػػػػػنفس 
كالعلػػػػػػـو الًتبويػػػػػػة، كليػػػػػػة العلػػػػػػـو اإلنسػػػػػػانية كالعلػػػػػػـو االجتماعيػػػػػػة، جامعػػػػػػة منتػػػػػػورم، قسػػػػػػنطينة،  

2005 /2006. 
 الًتقيػػػػػة كحػػػػػافز لتحسػػػػػُت أداء العػػػػػاملُت، مػػػػػذكرة تنػػػػػدرج ضػػػػػمن متطلبػػػػػات نيػػػػػل ليلػػػػػى غضػػػػػباف ،

 .    2009/2010شهادة ادلاجستَت، جامعة احلاج خلضر، باتنة،  
  ىبػػػػػة سػػػػػبلمة سػػػػػامل غػػػػػواش، الرضػػػػػا الػػػػػوظيفي لػػػػػدل مػػػػػوظفي اإلدارات ادلختلفػػػػػة، مػػػػػذكرة تنػػػػػدرج

التجػػػػػػػارة، اجلامعػػػػػػػة ضػػػػػػػمن متطلبػػػػػػػات نيػػػػػػػل شػػػػػػػهادة ادلاجيسػػػػػػػًت، قسػػػػػػػم إدارة األعمػػػػػػػاؿ، كليػػػػػػػة 
 . 2008اإلسبلمية غزة، 

  كاقػػػػػع ك آفػػػػػاؽ ، رسػػػػػالة  –زيػػػػػن الػػػػػدين بلوصػػػػػيف :تنميػػػػػة ادلػػػػػوارد البشػػػػػرية بادلؤسسػػػػػة الصػػػػػناعية
 .1995ماجستَت، معهد العلـو االقتصادية قسنطينة ، 

  ،نػػػػػػػور الػػػػػػػدين شػػػػػػػنويف، تفعيػػػػػػػل نظػػػػػػػاـ تقيػػػػػػػيم أداء العامػػػػػػػل يف ادلؤسسػػػػػػػة العموميػػػػػػػة االقتصػػػػػػػادية
 . 2005درجة دكتوراه دكلة، ٗتصص: علـو اقتصادية، جامعة اجلزائر  أطركحة لنيل

  راكيػػػػػػػػػػة زلمػػػػػػػػػػد حسػػػػػػػػػػن، إدارة ادلػػػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػػػرية، رؤيػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػتقبلية، كليػػػػػػػػػػة التجػػػػػػػػػػارة، جامعػػػػػػػػػػة
 اإلسكندرية، مصر.

  ابػػػػػػراىيم محػػػػػػد العبػػػػػػود ك آخػػػػػػركف ، ٗتطػػػػػػيط القػػػػػػول العاملػػػػػػة ،معهػػػػػػد اإلدارة العامػػػػػػة ، ادلملكػػػػػػة
 .1993العربية السعودية ، 

 2004سليمة، إدارة ادلوارد البشرية ، مديرية النشر جلامعة قادلة ، اجلزائر ، محداكم  . 
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 ,2010نورم منَت، تسيَت ادلوارد البشرية، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر. 
  ، محػػػػػػػػػػػدم مصػػػػػػػػػػػطفى ادلعػػػػػػػػػػػاز ، كظػػػػػػػػػػػائف اإلدارة ، الػػػػػػػػػػػدار العربيػػػػػػػػػػػة للموسػػػػػػػػػػػوعات ، بػػػػػػػػػػػَتكت
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية         
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 

                                                    الثانية ماستر: السنة                                                    -بسكرة –جامعة محمد خيضر 
 ادارة وتسيير رياضي قسم :                               رياضية البدنية و ال النشاطات معهد عموم وتقنيات

                                                                                                                                                                  

 

 

 

   

 افاالستبي استمارة                   

 األخ الفاضل...، األخت الفاضلة...،
 

 السبلـ عليكم كرمحة اهلل كبركاتو...، 
" دكر التحفيز في تحقيق عبارة عن أداة جلمع البيانات البلزمة إلجراء دراسة بعنواف:  ادلرفق يافاالستب

دلتطلبات احلصوؿ على شهادة ادلاسًت يف  استكماالكذلك الرضا الوظيفي في المؤسسات الرياضية ". 
 علـو ٗتصص ادارة كتسيَت رياضي.  

بدقة، حيث ياف االستبكـر باإلجابة على أسئلة كنظرا  ألعلية رأيك  يف ىذا اجملاؿ، فإننا نأمل منكم الت
 يافاالستبأف نتائج الدراسة تعتمد بدرجة كبَتة على صحة إجابتكم، لذلك هنيب بكم أف تولوا ىذه 

 فمشاركتكم ضركرية كرأيكم عامل أساسي من عوامل صلاحها. اىتمامكم
ية البحث العلمي يف تطوير كالطالب على ثقة تامة من تشجيعكم كتعاكنكم إطبلقا من القناعة بأعل

ياف االستبعلما بأف كافة معلومات ىذه  مؤسساتنا لتواكب العصر كتكوف أكثر قدرة على أداء رسالتها.
 شاكرين حسن تعاكنكم                       لن تستخدـ إال يف أعراض البحث العلمي فقط.

               .                                                                                                                            كاالحتراـكتفضلوا بقبوؿ فائق التقدير 
 : ذأستاتحت اشراؼ                                                                  بػ :         الطال

       * دحية خالدبوناب                                                           ورالدين ن *

       

 .2016  2015/ السنة الجامعية:
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 القسم األكؿ: البيانات الشخصية.

، بغرض ٖتليل كتفسَت لعماؿ يهدؼ ىذا القسم على التعرؼ بعض اخلصائص االجتماعية كالوظيفية ل
منكم التكـر باإلجابة ادلناسبة على التساؤالت التالية كذلك بوضع  انرجو بعض النتائج فيما بعد. لذلك 

 .الختيارؾيف ادلربع ادلناسب )×( إشارة 
 أنثى              ذكر                                            :       . الػجػنػس1

 سنة.                     40إىل أقل من  30من    سنة                  30أقل من           . الػعػمػر:  2

 فأكثر. 50من              50إىل أقل من  40من                        
  

 
 مهندس               مستشار رياضي    ليسانس                 تقٍت سامي    . ادلؤىل العلمي:    3
 
 . رلاؿ الوظيفة احلالية: 4

                   أعماؿ إدارية              أعماؿ فنية                                                 
       

  غَت إشرافية                    أعماؿ إدارية إشرافية.  
                                                                        

 سنوات10إىل أقل من  5من                                سنوات5أقل من         . سنوات اخلربة: 5
 

 سنة فأكثر.  15من            سنة         15على أقل من 10من                           
 
 
 متزكج      اعزب                       . احلالة االجتماعية : 6
 

 مطلق                      ارمل                               
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 القسم الثاني: محاكر االستبياف. 
فيما يلي رلموعة من العبارات اليت تقيس مستول ٖتفيز العاملُت  بادلؤسسة. كادلرجو ٖتديد مدل  

 يف ادلربع ادلناسب الختيارؾ.)×( استخداـ احلوافز التالية كذلك بوضع إشارة 
 
 
 الرقم 

 عناصر الحوافز
 

 الػػػػعػػبػػػػػارات

 درجات السلم
ئما
دا

 
البا
غ

يانا 
أح

 
ليال
ق

 
دـ 
ستخ

ال ت القا
إط

 

 أ _ التحفيز المادم .......................................... التحفيػػػػػػػػػػػػزالمحور األكؿ:         
      الذم يدفع للعمل  األجر 1
       العمل يف كادلثابرة اجلدارة على بناء ٘تنح الوظيفية الًتقيات غالبية 2
      . متميز أداء على مكافأة تلقيت كأف يل سبق 3
      . العمل يف رلهودايت كيثمن يقدر ادلباشر مديرم أف أشعر 4
      التأمُت الصحي كايف حلوادث العمل ك خارج العمل  5
      فز على اداء العمل ػلتوفر السكن الوظيفي الذم  6
      ىل ادلواصبلت متوفرة بأرػلية 7
      منح بدؿ النقل للعمل متوفرة  8
 ..........................................ب _ التحفيز المعنومالتحفيػػػػػػػػػػػػزالمحور الثاني:      
      هتتم األمانة بتقدًن الًتقية الشرفية 9
      تقدـ شهادات التقدير للمستحقُت 10
      ٖتسُت الوضع الوظيفي 11

12 
تكلف األمانة القادرين للعمل القيادم للمساعلة يف تطوير األداء 

 الوظيفي
     

      إشراؾ ادلرؤكسُت يف اٗتاذ القرارات 13
      نقل ادلوظفُت لوظيفة أفضل لتحسُت أدائهم 14
      االستفادة من دكرات تدريب اك تكوين لتحسُت أداء ادلوظفُت 15
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 : الرضا الوظيػػػػفػػػػػي.الثالثالمحور 
فيما يلي رلموعة من العبارات اليت تبُت مفهـو الرضا الوظيفي  بادلؤسسة.  كادلرجو ٖتديد درجة رضاؾ  

 يف ادلربع ادلناسب الختيارؾ.)×( عنها كذلك بوضع إشارة أك عدـ رضاؾ 

اية اقًتاحات أك إضافات تريدكف ذكرىا: 
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

................. 
 
 

 
 
 الرقم 

 درجات السلم الرضا الوظيفيعناصر 
 

جدا الػػػػعػػبػػػػػارات
ضي 

را
 

ضي
را

لى  
ي ا
راض د ما
ح

ضي 
ر را
غي

ضي  
ر را
غي ماما
ت

 

      أشعر بالرضا عن الوظيفة احلالية  1
      راضي عن عبلقيت  بزمبلء العمل 2
      لرؤساء العمل دكر يف توجيهي كٖتسُت أدائي 3
      راضي عن انتمائك  لبيئة العمل الداخلية 4
      اليوميةمدل رضاؾ عن ساعات العمل  5
      راضي عن طبيعة العمل 6
      راضي عن فرص الًتقية ادلتوفرة 7
      . أدائي تطوير على يساعدين العمل كزليط كالزمبلء اإلدارة تعاكف 8



 

 

 ملخص الدراسة
 دكر التحفيز يف ٖتقيق الرضا الوظيفي لدل العاملُت يف ادلؤسسات الرياضية . عنواف الدراسة :
 ىدؼ الدراسة :

معرفػػة العبلقػػة بػػُت نظػػم احلػػوافز ادلطبقػػة علػػى العػػاملُت يف ادلؤسسػػات الرياضػػية ك بػػُت الرضػػا الػػوظيفي للعػػامليُت يف ادلؤسسػػات 
رضا الوظيفي يف التكيف كمواكبة التغَتات كالتطورات الػيت ٖتػدث يف الرياضية، كإبراز األعلية القصول اليت يكتسيها التحفيز كال

 بيئة معقدة كتتغَت يوما بعد يـو .
 ما ىو دكر التحفيز يف ٖتقيق الرضا الوظيفي لدل العاملُت يف ادلؤسسات الرياضية؟ مشكلة الدراسة :
 فرضيات الدراسة :
 يفي لدل العاملُت يف ادلؤسسات الرياضية .للحوافز دكر ىاـ يف ٖتقيق الرضا الوظ الفرضية العامة :

 : الفرضيات الفرعية 
    .  للحوافز ادلادية دكر يف ٖتقيق الرضا الوظيفي لدل العاملُت يف ادلؤسسات الرياضية 
  .للحوافز ادلعنوية دكر يف ٖتقيق الرضا الوظيفي لدل العاملُت يف ادلؤسسات الرياضية 
  ادلؤسسات الرياضية على احلوافز ادلقدمة يف ادلؤسسة الرياضيةىناؾ رضا من طرؼ العاملُت يف. 

 اجراءات الدراسة الميدانية :
٘تثلت عينة ْتثنػا علػى العمػاؿ االداريػُت يف ديػواف ادلركػب الرياضػي لواليػة الػوادم ، كقػد   اختيػارىم عشػوائيا ، حيػث  العينة :

 .لوالية الوادملديواف ادلركب الرياضي  ا اداريا ،موزعُت على بعض ادلركبات التابعة 40بلغ عددىم 
  اجػػراء البحػػث يف ديػػواف ادلركػػب الرياضػػي ادلتعػػدد الرياضػػات لواليػػة الػػوادم الفػػًتة ادلمتػػدة يف  المجػػاؿ المكػػاني كالزمػػاني :

ة ادلختػارة علػى العينػ النصف االخَت لشهر جػانفي اىل غايػة شػهر مػام ،  خبلذلػا ٖتضػَت االسػئلة اخلاصػة باالسػتبياف كتوزيعهػا
 .فم بعد دلك قمنا بعملية مجع البيانات ك ٖتليلها ك مناقشتها

 لتحقيق اىداؼ الدراسة   اتباع ادلنهج الوصفي التحليلي . المنهج ك االدكات المستعملة في الدراسة :
 استمارة استبياف . االدكات المستعملة في الدراسة :

 دراستنا اىل اىم النتائجتوصلنا من خبلؿ  النتائج المتوصل اليها :
 . اف ألنواع احلوافز ادلقدمة للعاملُت يف ادلؤسسات الرياضية دكر يف ٖتقيق الرضا الوظيفي ك اف كانت بدرجة قليلة 
  اف ىناؾ عبلقة طردية بُت احلوافز ادلطبقة كالرضا الػوظيفي أم انػو كلمػا زادت احلػوافز زاد الرضػا الػوظيفي للعػاملُت يف

 ية .ادلؤسسات الرياض
 االقتراحات ك التوصيات :

  احلػػوافز عمومػػا كخاصػػة الػػيت حصػػلت علػػى رتػػب متدنيػػة كفقػػا إلنتػػاج ىػػذا البحػػث مثػػل ) مػػنح انػػواع االىتمػػاـ بتفعيػػل
 بدؿ تنقل ،  التأمُت الصحي ،اإلسكاف، االستفادة من دكرات تدريب اك تكوين ،العبلكات االستثنائية( 

  ادلادية كادلعنوية كعدـ الًتكيز على جانب دكف آخر .ادلوازنة يف التطبيق بُت احلوافز 
 



 

 





 

 

 


