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 إلى كل من كانت لھ البصمات المتواضع یشرفني أن أھدي ھذا العملكما 

علیھ  من الظلمات إلى النور و إخراجھا. البشریة في ھدایة الراسخة

  .صلوات اهللا و تسلیمھ إلى یوم الدین

و إلى  رسولھ، أمي و أبيكما أھدیھ إلى من لھم الفضل علي بعد اهللا و 

  .إخوتي الثالث

و صغیرا دون  عائلة قرادة كبیراو إلى أعز صدیقة لي ربیعة و كل أفراد 

خالي منى  ابنةو أبناءھا حفظھم اهللا و إلى  عمي الحاجة أن أنسى زوجة

  .كل أفراد عائلة جیالليو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

بالحلم و أكرمنا  و زیننا بالعلم الذي أعاننا الحمد هللا سبحانھ و تعالى

صلي على خاتم األنبیاء و المرسلین سیدنا اإلسالم،وأو نعمة  بالتقوى

  .محمد علیھ أفضل الصالة و أتم التسلیم

بلكرشة موالي  إلى األستاذ الفاضل و التقدیر الكبیر الجزیل أتقدم بالشكر
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: إلى األستاذ كما أتقدم بجزیل الشكر .أفكار البحث المتواصل في معالجة

  .لزعر حمید
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  :مقدمة

إذ  و النواة المركزیة في بناء اقتصاد أیة دولة من دول العالمتعتبر المنظمة اللبنة األساسیة 

التجارة و ظھور  و عولمة بمتغیرات كثیرة و سریعة ن المؤسسة تعیش في محیط یتسمأ

أن تمتلك ھذه المنظمة العدید من الموارد التي تستخدمھا لتحسین  حیث یفترض أقطب عالمیة

و من ثم تحقیق أھدافھا، لكن تبقى الموارد البشریة ھي الموارد األكثر مستویات األداء، 

، حیث تسمح لھا الجوھریة بالنسبة للمنظمة و تعتبر الثروة األولى وھمیة و األكثر تأثیرا أ

باإلضافة كثر تعقیدا أبالبقاء و االستمرار و النمو ضمن بیئة غیر مستقرة و متقلبة و منتجات 

  .إلى صعوبة إرضاء الزبناء

یقاس النجاح في أیة منظمة بقدر العاملین على تحقیق المطلوب أو المتوقع من مستوى 

 اإلنتاجیةكز جھود إدارة الموارد البشریة على كیفیة تحقیق مھامھم الوظیفیة، و ترتأداء 

نواعھا و تحسین أداءھا، حیث تعتبر إدارة أبمختلف المرتفعة التي تسعى إلیھا المنظمات 

ن أذلك التي یعتمد علیھا في تحقیق ھذه األھداف، الموارد البشریة من بین الوظائف األساسیة 

و لبلوغ ھذه الغایة یتطلب ، من بین موارد المنظمة العنصر البشري أصبح مؤخرا أھم مورد

الطرق و اآللیات التي تجعل ھؤالء األفراد یحسنون مكن  إیجادالعمل على  دارة المنظمةإمن 

  .أداءھم

ء اكل واحد منھم، وأیضا درجة المثابرة في األد ن مستوى الجھد الذي یبذلھأمما یالحظ 

  . للعمل الذي یؤدیھ یختلف من فرد آلخر ومستوى االھتمام الذي یعطي كال منھم

تنعكس على كفاءة أداء كل واحد منھم في أداء المھام الشك أنھا  و مثل ھذه االختالفات

الموكلة إلیھ، و االختالف في كفاءة األداء بینھم قد یوجد حتى و لو تمتعوا جمیعا بمستوى 

فإنھ حتى لو  أو بعبارة أخرى .واحد من القدرات و المھارات و الخبرات في أداء ھذا العمل

فإنھ قد  في القدرات و المھارات و الخبرات الالزمة ألداء عمل معین، تساوى عدد األفراد 

یوجد بینھم تفاوت في مستوى األداء نتیجة تفاوتھ في درجة االھتمام و الحماس و الرغبة في 

 في قوة الرغبة و قوة التحفیز، و ھذا ما یمكن أن نطلق علیھ التفاوت أداء العمل الموكل إلیھم

  .ألداء العمل
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یؤثر على سلوك األداء الذي یبدیھ ، للتفاعل مع قدرات الفرد إن التحفیز یمثل عامال ھاما

أو قوة  الفرد لكي یؤدي العمل القوة التي تحرك و تستثیر و ھو ما یمثل الفرد في العمل

الجھد الذي یبذلھ الفرد في  كثافة يالحماس أو الرغبة للقیام بالعمل، و ھذه القوة تنعكس ف

و مھارات  ه من قدراتدألفضل ما عن درجة مثابرتھ و استمراره في األداء و في مدى تقدیمھ

  .في العمل

ن یكون ألداء العمل أأیا كان مجال اختصاصھ یلزمھ  ھمیة الحوافز في أن الموظفأتمكن 

ة ن توقظ الحماس و الدافعیأحیث انھ یمكن  و ھذا ال یأتي إال باستخدام الحوافز و راغبا فیھ

 نھاأإنتاجیتھ، كما العامل و زیادة   إیجابا على أداء لدى العامل مما ینعكس الرغبة في العملو

  من قوة بكل ما یملك و المنظمة لتدفع العامل إلى العمل تساعد على تحقیق تفاعل بین الفرد

  .ھیمعرفة ما یناسب كل موظف لداألھداف المرجوة، و على المؤسسة لتحقیق 

  :المحوریة اإلشكالیة

  فیم تكمن أھمیة تحفیز الموارد البشریة في تحسین أداء المنظمة؟

  .الفرعیة اإلشكالیاتاإلشكالیة جمیع و تنبثق عن ھذه 

  ؟ھي إدارة الموارد البشریة ما

  ھم التحدیات التي تواجھ إدارة الموارد البشریة؟أما ھي 

  التي مرت بھا؟ما ھي المراحل 

  ما ھي الحوافز؟ 

  ؟ثیر الحوافز على الموظفأما ت

  ؟من شخص إلى آخر ثر التحفیزأھل یتغیر ت

  ؟ما مدى مساھمة العالوات في تحسین أداء العمال بالمنظمة 

  :اإلشكالیةحدود 

  :المجال الموضوعي

أداء تحسین  ھمیة تحفیز الموارد البشریة و دورھا فيأتقتصر الدراسة على موضوع 

  .المنظمة
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  :المجال الزماني

  . 2013-2012طبقت الدراسة خالل العام األكادیمي 

   :المجال المكاني

  .تطبق ھذه الدراسة في المنظمات و المؤسسات

  :الفرضیات

  : الفرضیة المركزیة

الرفع من  لتوجیھ سلوك الفرد إیجابیا و بالتاليالحوافز تعتبر أداة فعالة تستخدمھا المنظمة 

  .مردود المؤسسة

  : الفرضیات الفرعیة

  . یختلف مفھوم الحوافز من مفكر آلخر

  .تختلف الحوافز المالئمة من فرد آلخر حسب حاجتھ

الحوافز التي یرغبون في  ھمأوافز البد من فھم حاجات موظفیھا و دراسة حلتحقیق نظام ال

  .الحصول علیھا

  :مبررات اختیار الموضوع

قلة األبحاث و الدراسات في ھذا المجال و الذي یعبر من المجاالت الھامة و المساھمة في 

  .و كفاءة المنظمة نتاجیة العاملإرفع 

  .نظرا ألھمیة موضوع الحوافز في تحسین أداء المنظمة

  .اقتصار الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع و على نطاق ضیق

  .في المنظماتنقص الوعي و االھتمام بنظام الحوافز 

  : العلمیة األھداف

، لذا ھذه الدراسة قد داخل المؤسسة ادھناك ندرة في دراسة أثر الحوافز على أداء األفر

  .ھدافھاأنواعھا و أسالیبھا و فوائدھا و أ حیث نتثري المكتبة الجامعیة م

  :األھداف العملیة

  .اإلنتاجیةما یحسن  لما یخدم العامل بغیة معرفةالتطلع و البحث وصوال 

  .التعرف على نوعیة الحوافز المقدمة و التي تتماشى و مصلحة المؤسسة
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 األھدافو مدى مساھمتھا في تحقیق  التعرف على أھمیة الموارد البشریة في المنظمة

  .المرجوة

  :األھداف الذاتیة

 خرىأالعلمي من جھة و من جھة لقد جاء اختیاري لھذا الموضوع من باب الفضول 

 حیاتنا المھنیة مستقبال نظرا للدور الھام الذي یمیز يف ھمیة موضوع تحفیز الموارد البشریةأ

  .داخل المؤسسة العنصر البشري

  :دبیات الدراسةأ

  :اإلطار النظري

إن للحوافز دور كبیر ف تغییر مستوى أداء الموظف سواء بشكل سلبي أو ایجابي، األمر 

  .یتطلب الحرص على توزیع تلك الحوافز بشكل عادل و موضوعي الذي

  :المنھجي اإلطار

حول  استعراض األساس النظرياتبعتنا في ھذه الدراسة المنھج الوصفي وذلك من خالل 

  .و من خالل تناولنا لمختلف مراحل التحفیز حفیز الموارد البشریةتھمیة أ

  :اإلطار المفاھیمي

لما  اإلنسانیةھي مجموعة العوامل التي تھیئھا اإلدارة للعاملین لتحریك قدراتھم : الحوافز

حقق لھم حاجاتھم ی ، و ذلك بالشكل الذيأفضل على نحو من كفاءة أداءھم ألعمالھم یزید

  .یعمل فیھا يو بما یحقق أیضا أھداف المؤسسة الت ھدافھم و رغباتھموأ

 ھدافھم الذاتیةأ نحو تحقیقن الحوافز تستخدم لدفع العاملین أالتعریف  و یتضح من ھذا

  .باإلضافة غلى تحقیق أھداف المؤسسة

ھي مجموعة األفراد المشاركة في رسم أھداف و سیاسات و نشاطات : الموارد البشریة

  .التي تقوم بھا المؤسسات وانجاز األعمال

  .تنقل لھم يھو مدى مساھمة العاملین التخاذ األعمال الت: األداء

مقصودة  اجتماعیةإال وحدات  و ماھیة) systemeنسق، (ھي عبارة عن نظام : المنظمة

  .لتحقیق أھداف معینة
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  : ھیكلة الدراسة

 إثباتعن التساؤالت المطروحة سابقا و محاولة  اإلجابةموضوع البحث و  قصد معالجة

  :صحة أو خطأ الفرضیات المقترحة، تم تقسیم بحثنا ھذا إلى ثالث فصول أساسیة

من خالل  في إدارة الموارد البشریةتطرقنا إلى المفاھیم النظریة  بالنسبة للفصل األول

  .میتھاأھدافھا وصوال إلى أھالتعرف على مفھومھا و مبادئھا و مراحل تطورھا و 

 فھو یتعلق بتحفیز الموارد البشریة و الذي تضمن مفھوم الحوافز أما الفصل الثاني

صحاب ھذه النظریات أة لھ من خالل  المفسر و الذي تضمن أھم النظریات مرحل تطورهو

و تصمیم ن ھناك العدید من التقسیمات و التصنیفات ألنواع الحوافز، أوتصنیفھا، كما رأینا 

 ھم العوامل التي تساعد على أوصوال إلى  تتصف باللیونة نظام الحوافز یمر بمراحل متتابعة

  .تحفیز العاملین

ا على شروط ثم تعرفن نظام الحوافز لى أسالیبإ كما تطرقنا من خالل الفصل الثالث

 و التي تكون قرار سیاسة التحفیزو من ثم الوصول إلى العوامل المؤثرة في اتخاذ  فعالیتھ

  .مشاكل التحفیز في المنظمةو أخیرا المنظمة،  ضمن إطار
  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول

مفاھیم نظریة إدارة 

  الموارد البشریة
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  إدارة الموارد البشریة فيمفاھیم نظریة : الفصل األول

  :تمھید

یة التي تباینت بعد مفھوم أدارة الموارد البشریة من أكثر الحقول العلمیة و الفكر

المفاھیم بالرغم من حداثة االھتمام بھ قیاسا بالحقول العلمیة األخرى في األفكار و،بشأنھ

إذ أن التطور الفكري لھذا الحقل جاء متأخرا قیاسا باالھتمام الذي  ،دارة األعمالإ

انصب على الجوانب المادیة في العملیة اإلنتاجیة ولكن العقود المتأخرة من القرن 

العنصر البشري العشرین و القرن الحادي و العشرین تركز جل االھتمام فیھا على 

  .شامل وتطورت إدارة الجودة الشاملةسیما بعد أن تبلورت بشكل واضح معالم الفكر ال
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  طبیعة إدارة الموارد البشریة: ولالمبحث األ

  مفھوم الموارد البشریة: المطلب األول

لغویا ھي المصادر أو الوسائل أو الثروة والمورد ھو المكان الذي  Ressources الموارد

ویستخدم مصطلح الموارد عادة كإشارة ،یأتي إلیھ الناس للحصول على شيء یحقق لھم نفعا

لألصول المادیة أي أنھا كانت یغلب علھا الجانب االقتصادي ولكن تم توسیع المصطلح 

نجد أن المورد في  ومن ھنا .بإمكانھا تحقیق الثروة و اإلراداتلیشمل الموارد البشریة والتي 

  .إذا تم استخدامھ بطریقة فعالة،معناه الواسع قد یكون مصدرا مادیا أو معنویا

 استخدامھالمورد بأنھ أي شيء لھ قیمة و یمكن  Max Sporin  یعرف ماكس سبورین

كون متاحا ویستطیع اإلنسان أن ویتطلب بعض الجھد لی،وھو إما یكون متاحا أو غیر متاح ،

یمكن  1حاجة أل لحل مشكلة إلشباعأو یستفید منھ ویجعلھ أداة یمكن استخدامھا لتأدیة وظیفة 

كلي مجتمعي ویعني جمیع سكان الدولة  منظور:النظر إلى الموارد البشریة بمنظورین

واجتماعیا وسیاسیا المدنیین منھم و العسكریین باعتبارھم مواطنین ترعاھم الدولة اقتصادیا 

  : ت التالیة ئاوثقافیا و تربویا و یدخل في الموارد البشریة الف

 كأولئكإلى الكسب االقتصادي ......الذین یعملون وال: الفئات المعنیة و الِمؤھلة للعمل-أ

  الذین یعملون في بیوتھم ومنشأتھم

  :المدنیة تتمثل فيوتتكون من قوة العمل ) الموارد العاملة (مجمل القوة العمل-

  العاملون براتب أو أجر-

  العاطلون عن العمل-

الفئات الغیر المؤھلة للعمل بسبب السن أو بسبب وجودھم في مؤسسات معنیة -ب

  كالسجون أو المستشفیات 

ویكون مجال  ،أما المنظور الجزئي فیعن مجموعة العاملین في منظمة أو مؤسسة ما

ستعداداتھم و قدراتھم و مھاراتھم و قیمھم و اجتھاداتھم و اھنا مجموع طاقاتھم  االھتمام

     .2وخصائصھم الدیموغرافیة

                                                             
  . 26، ص)مجموعة النیل العربیة: القاھرة( إدارة و تنمیة الموارد البشریة لالتجاھات المعاصرةمدحت محمد أبو النصر،   1
دار وائل للنشر، :عمان( 2، طإدارة الموارد البشریة في القرن الحادي العشرین,عبد البارئ إبراھیم، زھیر نعیم الصباغ  2

  .   21-20، ص)2010
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الموارد  باألھدافزعیم مدرسة اإلدارة  Peter Dru terومن ھنا عرف بیتر دراتر 

المورد الوحید الحقیقي وأن كل منظمة لھا مورد حقیقي واحد ھو الفرد أو : (البشریة بأنھا 

  .1)اإلنسان 

لنا من خالل ھذا التعریف أن الموارد البشریة ھي مصدر كل نجاح إذا تمت یتضح 

   وھي مصدر كل فشل إذا ساءت إدارتھا  ،إدارتھا بشكل جید

األفراد  ھؤالءوھي أیضا مجموعة األفراد والجماعات التي تكون في المنظمة كما یختلف 

و مستویاتھم اإلداریة كما أن ووظائفھم   سلوكا تھمفیما بینھم من حیث تكوینھم وخبراتھم و 

  .2المنظمة تستعمل الموارد البشریة من أجل تحقیق أھدافھا وتصمیم إستراتجیاتھا

 مفھوم إدارة الموارد البشریة  :الثانيالمطلب 

  :قبل التطرق لتعریف إدارة الموارد البشریة نقوم بتعریف اإلدارة

 Donaldمحاوالت تعریفیة كثیرة لإلدارة ولعل أنجحھا ما یلي عرفھا دونا لد كلوه 

Clough كما یعرفھا "فن توجیھ أنشطة جماعة من الناس نحو تحقیق ھدف مشترك '' بأنھا

بواسطتھا یقوم المدیرون بإنشاء عملیة :"بأنھا) Dalton Macfarlandدالتون ماك فرلند(

  ".على التنظیمات على طریقة األفراد توجیھ و تسییر و المحافظةو

في  األفرادحكم سلوكیات ت قراراتبكونھا عملیة اتخاذ كما یعرضھا صالح الدین جوھر 

  .3"محددة على أحسن وجھ ممكن أھدافالمتاحة لتحقیق  البشریةالمادیة استخدامھم الموارد 

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .11ص )2011دار األمة للطباعة و الترجمة، : الجزائر(إدارة الموارد البشریة ،نور الدین حاروش 1
  .25ص )2004مدیریة النشر الجامعیة، :قالمة( إدارة الموارد البشریةحمداوي وسیلة،  2
، 2007، إدارة الفجر للنشر و التوزیع، تنمیة الموارد البشریة، الجزائرعلي غربي، بلقاسم سالطنیة، اسماعیل خیرة،   3

  .08ص
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  :تعریف إدارة الموارد البشریة

فق علیھ إلدارة الموارد موحد و متفي تحدید مفھوم المدیرین  لقد اختلفت وجھات نظر

وجھة النظر : العملیة ھما في الحیاة یمكن التمییز بین وجھتي نظر رئیسیتینالبشریة،و

  .التقلیدیة و وجھة النظر الحدیثة و نوضح فیما یلي الفرق بینھما بتفصیل أكثر

  :وجھة النظر التقلیدیة

في  ما ھي إال مجرد وظیفة قلیلة األھمیة الموارد البشریة دارةإأن  یرى بعض المدیرین

ضبط و تقتصر على القیام بأعمال روتینیة، و من بینھا حفظ معلومات عن العاملینالمنظمات 

  . و الترقیات اإلجازاتاالنصراف، و أوقات الحضور و

لم تحظ باھتمام ھؤالء المدیرین، حیث یرون أن  دارة الموارد البشریةأن إیتضح من ھنا 

  .ضعیف على كفاءة و نجاح المنظمة تأثیرھا

  :وجھة النظر الحدیثة

ھم الوظائف أتعتبر من  البشریة دیرى البعض اآلخر من المدیرین أن إدارة الموار

صر نالع ، و ذلك ألھمیة، فھي ال تقل أھمیة عن الوظائف األخرىاإلداریة في المنظمة

  .1للمنظمات اإلنتاجیةو تأثیره على الكفاءة  البشري

أكثر وضوحا إلدارة الموارد للوصول إلى مفھوم  و من ھنا سنستعرض بعض التعریفات

  .البشریة

و تنمیة  عملیة اختیار و استخدام الموارد البشریة بأنھا )frenchفرانش، (یعرف 

    .2تعویض الموارد البشریة العاملة بالمنظمةو

بأنھا تلك  إدارة الموارد البشریة )Gleck,Wو، .غالك(و من ناحیة أخرى یعرف 

تخطیط  الوظیفة في التنظیم، التي تختص بإمداده بالموارد البشریة الالزمة، و یشمل ذلك

خیرا أاالحتیاجات من القوى العاملة، البحث عنھا، ثم تشغیلھا و تدریبھا و تعویضھا و 

  .االستغناء عنھا

                                                             
دار الجامعة للنشر و : اإلسكندریة( إدارة الموارد البشریة من الناحیة العلمیة و العملیةصالح الدین محمد عبد الباقي،   1

  .19، ص)2000-1999التوزیع، 
2 French, W, the personnel management process: Human resources administration, third 
edition, ( Honghton Migglinto, Bostair, 1974), P3. 
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 إدارة الموارد البشریة بأنھا تخطیط و تنظیم و توجیھ)Flippo, Eفلیبو، ه (و یعرف 

و تعویضھم و المحافظة علیھم  و تنمیتھمالنواحي المتعلقة بالحصول على األفراد مراقبة و

  .1بغرض تحقیق أھداف المنظمة

اختیار  عداد وإنھا إدارة تركز على أب الحدیثة وارد البشریةمال یضا إدارةأو تعرف 

الحدیثة  حدیثة تواكب التطورات ةروفق آلیات متطو و إداریة سلیمة بطرق علمیة الموظفین

  .ارد البشریةوفي إدارة الم

 الموظفینباألفراد و على النشاطات اإلداریة الخاصة و المتعلقة و ھي أیضا إدارة تركز

البشریة بغرض تحقیق أھداف علیا فراد و إدارة الموارد مثل التخطیط في إدارة األ والعاملین

  .2و الكوادر البشریة في تنمیة و تطویر الموارد البشریة

المحور األساسي في تنظیم العالقة بین و علیھ، نستنتج بأن إدارة الموارد البشریة تمثل 

المنظمة و العاملین كما تعمل على تطویر الموظفین و تنمیتھم بغرض تحقیق األھداف 

  .المرجوة

عملیة االھتمام بكل ما یتعلق "من ناحیة أخرى بأنھا  إدارة الموارد البشریة و تعرف

لتحقیق أھدافھا، و ھذا یشمل استقطاب ھذه الموارد  أیة منظمة التي تحتاجھا بالموارد البشریة

 ، و صیانتھا و الحفاظ علیھا و توجیھھا لتحقیق أھداف المنظمةھاى استخدامو اإلشراف عل

  .3"تطویرھاو

 بالمؤسسات أفضل استخدام العاملین القول ھنا أن إدارة الموارد البشریة ھي عملیة یمكن

  .عن طریق الرفع من إنتاجیة األفراد. تحسین أداء المنظمة سبیل ياستخدام ف

" مبادئ إدارة األفراد"تعریفا آخر في كتابھ " إدوارد فلیبو"كما یعطیھا األستاذ

 و رعایة ة عملیات اختیار و تعیین و تعویض و تكاملو رقاب تخطیط وتنظیم و توجیھ:"بأنھا

في تحقیق األھداف التنظیمیة المقررة و المحددة في  اإلسھاماألفراد و الحفاظ علیھم بغرض 

  .4"المنظمة

  
                                                             

  .22صالح الدین محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص  1
  .14، ص)2012للنشر و التوزیع، دار و مكتبة حامد : عمان( 1، طإدارة الموارد البشریةمحمد سرور الحریري،   2
  .17، ص)2001دار وائل للطباعة و النشر، : عمان( )إدارة األفراد(الموارد البشریة، سعاد نائف برنوطي، إدارة   3
  .27، ص)1994 - المنشورات الجامعیة: طرابلس( إدارة األفرادصالح عودة، سعید،   4
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  المبادئ اإلستراتیجیة إلدارة الموارد البشریة: المطلب الثالث

ترتكز على مبادئ یتمثل  البشریةنستنتج من خالل التعاریف السابقة أن إدارة الموارد 

  :أھمھا فیما یلي

 :مبدأ اإلدارة - 1

 تكاملھن حیث أھمیتھ و حاجاتھ و وحدتھ وم یركز ھذا المبدأ على إدارة العنصر البشري

  .اندماجھ في المنظمةو

ن استراتیجیات الموارد البشریة یعتبر مبدأ سلوكیا، أي أ دارة المورد البشريإمبدأ 

 .اإلستراتیجیةتطبیقاتھا البد أن تتوافق مع مراحل اإلدارة و

 :مبدأ النظم - 2

ھي  المنظمة نأ، و بما )المنظمة(ھي جزء من النظام األكبر  إن إدارة الموارد البشریة

 .نظام فرعي تابع لھذا النظام نظام أكبر فإن الموارد البشریة

 :مبدأ األنشطة المحتسبة - 3

فاعلة من  ، بحیث أن إدارة الموارد البشریةبارتباطھ بمبدأ الموارد البشریة أھمیتھتظھر 

الفرص المتاحة  لمواطن القوة و الضعف في أنشطتھا، و من خال تحدید خالل تشخیصھا

 .1التھدیدات المحتملة لعناصر البیئة الداخلیةو

 :مبدأ األصول - 4

منشأة، بحیث تحتاج عددا من الموارد یشكل األفراد أھم األصول التي یمكن أن تمثلھا أي 

 .لقیام ھذه األخیرة و بقاءھا حیة

 :مبدأ السیاسات و األھداف - 5

مع أھداف و استراتیجیات المنشأة، ألن  یتمثل ذلك في ربط سیاسات و إجراءات األفراد

 .أھداف األفراد تتحقق من خالل أفراد المنشأة

 :مبدأ الثقافة التنظیمیة - 6

األجواء العامة  و الخصائص التي تشكل كل التقالید و األعراف الثقافة التنظیمیة ھي

 لذا تحتاج إدارة الموارد البشریة. للمنظمة، حیث تساھم في تكوین خصائص مھمة للعاملین
                                                             

مؤسسة الوراق للنشر و : عمان( 1، طریة، مدخل استراتیجي متكاملإدارة الموارد البشیوسف حجیم الطائي و آخرون،   1
  .40ص) 2006التوزیع، 



 مفاهيم نظرية في إدارة الموارد البشرية     الفصل األول

12 
 

أن الثقافة  فحسب دفیس لویس .1نظمتھا المختلفةأفي  و تراعیھاأن تعرف ھذه الخصائص 

  .2و القیم السائدة فیھاالسائدة ھي التي تحدد خصوصیات التنظیمات 

  )01:أنظر الشكل رقم: (و یمكن توضیح ذلك كما في الشكل الموالي

  

                                                             
  .41- 40نفس المرجع ، ص  1
  .08، ص )1998دار الغرب للنشر و التوزیع، : وھران( 1، طالقیم الثقافیة و التسییریات، غبوفلجة   2
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  المبادئ اإلستراتیجیة لمفھوم الموارد البشریة: 01شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .41یم الطائي و آخرون، مرجع سابق، صجح فیوس: المصدر

السیاسات مبدأ 
 واألھداف

إدارة العنصر 
 البشري

 األنظمةمبدأ  مبدأ األصول األنشطة

الثقافة مبدأ 
 التنظیمیة

  المبادئ اإلستراتیجیة
 لمفھوم إدارة الموارد البشریة

  تحقیق الھدف االستراتیجي 
للموارد البشریة یقدم أفضل المنتجات 

 وأجودھا لتحقیق التمایز
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  إلدارة الموارد البشریة التطور التاریخي: المبحث الثاني

  التحول من إدارة األفراد إلى إدارة الموارد البشریة: المطلب األول

 البشریة و مدى من المفید أن نبتدئ ھذا المطلب بتوضیح مقارنة األفراد بإدارة الموارد

  :وجود تلك االختالفات بالفعل و التي تتمثل في

طبقة المدیرین بینما تركز إدارة األفراد على تركز إدارة الموارد البشریة على  - 1

 .العاملین

بینما بمسؤولیاتھ، قیامھمیشكل المدیرون محور اھتمام إدارة الموارد البشریة من خالل  - 2

 .على األفراد و المتخصصین في شؤون األفراددارة األفراد تركز في ممارستھا إ

بخالف إدارة األفراد، تشكل إدارة ثقافة المنظمة أحد األنشطة الرئیسیة التي یقوم بھا  - 3

  .1التنفیذیون المدیرون

لقد برز مفھوم جدید إلدارة األفراد خالل سبعینیات القران الماضي ھو مفھوم إدارة 

یة و اجتماعیة و تكنولوجیة و إداریة ساھمت في اقتصاد، وھناك عوامل الموارد البشریة

  :وھو كاآلتي نشر ھذا المصطلح

لتزاید ھي ناتجة عن الضغوط التي واجھتھا المنظمات نتیجة  :العوامل االقتصادیة - 

تحسین نوعیة للعاملین و و ذلك من أجل رفع مستوى كفاءة اإلنتاجیة العنصر البشريتكلفة 

 .المنتجات

ارتفاع كتنوع مصادر العمالة و واجھت المنظمات قضایا أخرى :العوامل االجتماعیة - 

التدخالت المستمرة من قبل  العاملین إضافة إلى مستواھا الثقافي و تزاید احتیاجات 

 .الحكومات

، و كذا والمعداتاآلالت أو نوعیة سواء في مجال تقنیة اإلنتاج  :العوامل التكنولوجیة - 

 .و أنظمة المعلومات شبكة االتصاالتتطور 

لقد فرضت التطورات اإلداریة و االستخدام الكبیر للحاسب اآللي  :العوامل اإلداریة - 

 .قاعة حدیثة في كیفیة تناول قضایا األفراد

                                                             
  .62یوسف حجیم الطائي و آخرون، مرجع سابق، ص  1
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محل مصطلح إدارة األفراد في أغلب " إدارة الموارد البشریة"لقد حل مصطلح 

المؤلفات و البحوث التي تحمل ھذه الجامعات األجنبیة و العربیة، كما ظھرت الكثیر من 

  :و الشك أن ھذا التحول یحمل في مضامینھ ما یلي. التسمیة

الموارد في المنظمة و ال یمكن مساواتھم مع بقیة  األفراد أھم عنصر استراتیجي -

 .األخرى في المنظمة

 .االستراتیجي في المنظمةإن إدارة الموارد البشریة شریك أساسي في عملیة التخطیط  -

معنویة و یتمتعون بروح  أفراد مؤھلین إال بواسطة ال یمكن تحقیق أھداف المنظمة -

 .والء عالي للمنظمةو عالیة

ن باستطاعة إدارة أالبعض، أي و أھداف العاملین یكمل بعضھا  ھداف المنظمةأإن  -

  .1و احتیاجات العاملینمن خالل مواءمة بین احتیاجات أن تحقق ھذه األھداف  المنظمة

 الجدیدة لدور الموارد البشریة یصبح مصطلح إدارة األفراد منطلق ھذه الفلسفةو من 

في إدارة تنفیذیة مشاركة تماما و التي ھي  ھي إدارة الموارد البشریة جزءا من وظیفة أكبر

ارة مستقلة أو إدارة و تحقیق أھدافھا و لیست إد وضع استراتیجیات المنظمة

  .2العلیا منفذة لقرارات اإلدارةاستشاریة،و

  مراحل تطور إدارة الموارد البشریة: المطلب الثاني

یجب أن نتطرق إلى األسباب الرئیسیة  قبل التطرق لمراحل تطور إدارة الموارد البشریة

 إدارة الموارد البشریة األھم في تطورأن السبب " علي السلمي"لتطورھا، بحیث یرى 

  :یرجع إلى عاملین رئیسین ھما ھمیتھاأازدیاد و

 اإلنتاجیة، أي أن اإلنسان بما یملكھللكفاءة  كمحدد أساسي اكتشاف أھمیة األداء البشري - 1

 الكفاءة األساسي في تحقیق ھو العنصر للعملمن مھارات و قدرات و بما یتمتع بھ من دوافع 

و ما یتمتع بھ من دوافع للعمل ھو   و قدرات  بما یملكھ من مھارات اإلنسان أن أياإلنتاجیة، 

و أن اآلالت و المعدات و العناصر المادیة اإلنتاجیة، في تحقیق الكفاءة  ساسياألعنصر ال

 .األخرى ھي في الحقیقة عوامل مساعدة لإلنسان

                                                             
  .7، صمرجع سابقعادل حرحوش صالح،   1
  .63یوسف حجیم الطائي و آخرون،  مرجع سابق، ص  2
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في توجیھ األداء البشري و التأثیر علیھ ھمیة و قدرة إدارة الموارد البشریة أاكتشاف  - 2

توفر للمنظمة  أنتستطیع  إدارة األفرادیوضح أن وھذا . اإلنتاجیةبما یحقق المزید من الكفاءة 

األمر . حسن أدائھا لوظائفھا من خاللو ذلك ذات الكفاءة و المھارة  أفضل العناصر البشریة

  .1الذي یحقق قدرة أعلى في زیادة اإلنتاج و تحسین اإلنتاجیة

تطور إدارة الموارد البشریة من خالل مراحل متعددة مر بھا  ھذه األسبابیندرج ضمن 

  :األفراد العاملون و المتمثلة في المراحل التالیة

 :مرحلة العبودیة - 1

 اإلنسانیة بین األطراف الرئیسیةللعالقات لقد سبقت الثورة الصناعیة أنواع متعددة 

ن األفراد قد أیجد  نظام العبودیة البشریة في مرحلةإدارة الموارد فالمتتبع لطبیعة . لإلدارة

  .الزراعیة اإلنتاج في إدارة وسائل مساواتھم بالحیواناتتمت 

التي تعمل لدفع األجور، لذلك ال تحتاج المنظمة  لقد تمیزت ھذه المرحلة بعدم وجود نظام

  .2إلدارة الموارد البشریةإلى وظیفة مستقلة  في مجتمع یسوده ھكذا نظام

  :الثورة الصناعیةمرحلة ما قبل  - 2

كان صاحب حیث  البسیطة لألعمال الیدویة اإلنسان بممارسة لقد اتسمت ھذه المرحلة

 ، ثم ما لبث أن ظھر بعد ذلك نظامكسلعة یبیعھا و یشتریھا العامل لدیھینظر إلى  العمل

فئة معینة الخبرة و القدرة على تشغیل العاملین لدیھا  إذ تمتلك بموجبھ ،3الصناعات المنزلیة

 اإلقطاع في الریف و الطوائف بوضوح أنظمة التطور ظھرت و بعد ذلك. مقابل أجر محدد

 .أسالیب العمل الجاریة آنذاك اقتضتھا في المدن، و كانت ھذه الطوائف ذات قواعد

  :مرحلة الثورة الصناعیة - 3

بالعنصر التي نبھت إلى ضرورة االھتمام  الكثیر من الكتابات تمیزت ھذه المرحلة بظھور

العاملة  و ربط القوىتطویر اآلالت : و ھي ، كما تمیزت بثالث خصائصالبشري

برز السمات التي تمیز أو من . من األفراد إنشاء المصانع التي توظف أعدادا ھائلةو،باآلالت

التخصص في الوظائف غیر أن ھذه  ھو تقسیم العمل و زیادة اإلنتاج داخل المصنعبھا نظام 

                                                             
  .31ص) 2003دار الجامعة الجدیدة للنشر، : اإلسكندریة( دارة الموارد البشریةمحمد سعید أنور سلطان، إ  1
  .55یوسف حجیم الطائي و آخرون، مرجع سابق، ص  2
  .21كاظم حمود و آخرون،  صخضیر  3
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إلى  تطویر إدارة الموارد البشریةالتي أثرت في  ئالمزایا رافقتھا مجموعة أخرى من المساو

البدایة  بمثابة فمن وجھة نظر اإلدارة في المصانع، كان قدوم الثورة الصناعیة .1حد بعید

، و اآلثار أكفاء مثل مشاكل التعامل مع عمال التي كان علیھا مواجھتھا لكاشلكثیر من الم

و سوء  ،2المتكررة و المملة نشأة كثیر من األعمال الروتینیةعن  ةتجانالالتي السلبیة 

التي رافقت حمالت واسعة لتشكیل  من تلك الحاالت العاملین ألداءالظروف المصاحبة 

  .3التنظیمات النقابیة و االتحادات المھنیة

  :حركة اإلدارة العلمیة - 4

 Frederickتایلر،  فریدریك(قادھا  القرن العشرین الحركة في أوائلظھرت ھذه 

Taylor(، ساھمت في و التي  ھذه الفترةالتطورات الھامة التي شھدتھا حیث كانت من بین

  .بإدارة الموارد البشریةزیادة االھتمام 

تعتمد على  مبدأ الثواب و العقاب من خالل وضع مناھج علمیة ركزت ھذه الحركة على

و أالوقت  ، و اعتبار عاملو تحدید مواصفاتھم العاملین و تدریبھماختیار محددة في أسس 

 المحددة وفقا للطرق مع أداء األعمال تناسبھا بشكل دقیق من األمور الواجب الزمن

  .4و المعدل المطلوبألسرعة اوب

فاإلدارة وفقا لھ . مسؤولیات العاملین اإلدارة و بین مسؤولیاتكما نادى تایلور بالفضل 

  .، و العمال مسؤولون عن التنفیذمسؤولة عن التخطیط

 ممكنة إنتاجیة بأنھا ركزت بشكل كبیر على تحقیق أفضل ه الحركةذیالحظ من خالل ھ

في  ، حیث لم تكن ھناكمستویات و أھداف العاملین بغض النظر عما إذا تحققت من العمال

  .5جمیع حقوقھم و تطالب بنیل ترعى شؤون العاملین عمالیة حینھا تنظیمات

  

                                                             
  .56یوسف حجیم الطائي، مؤید عبد الحسن الفضل و آخرون، مرجع سابق، ص  1
  .47محمد سعید أنور سلطان، مرجع سابق، ص  2
  .21كاظم حمود، یاسن كاسب الخوشة، مرجع سابق، صخضیر  3
  .07عادل حرحوش صالح، مؤید سعید السالم، مرجع سابق، ص   4
  .07ص نفس المرجع،  5
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بھذا و. ، و ھذا ما یؤدي إلى عدم تطویر قدرات األفرادكما تمیزت ھذه الحركة بالروتین

لتدارك أخرى  إلى ظھور عدة نظریات مما أدى في التسییر ھذه الحركة فعالیتھا فقدت

  .1بنظریة اآللة و التي كثیرا ما توصف  الحركة العلمیة سلبیات

 :اإلنسانیةحركة العالقات  - 5

و رغباتھم  العمالألھداف  العلمیة نتیجة لتجاھل اإلدارة 1920ظھرت ھذه الحركة بعد 

 و المسماةو زمالئھ  "ألتون مایو"إلیھا كل من  التي توصل التجاربالشخصیة من خالل 

الذي  جدیدة لألسلوب مؤشرات النتائج حیث قدمت تلك )Hawthorneھورثون، (بتجارب 

 .ن تمارسھ اإلدارة مع العاملینأیجب 

حیث اكتشف . األفراد إنتاجیةعلى  المنطقیة أن تأثیر العوامل ھذه التجارب نتیجة فقد ظھر

إنتاجیة اإلنتاجیة، فوجد أن لھا تأثیر خاص على  غیر الرسمیة العمل أن جماعات الباحثون

درجة قبول الجماعة للفرد، و مدى شعوره باألمان عن : أكثر بمحددات مثلالعامل تتأثر 

 .2األجور و الحوافز المادیة: مثل المحددات المادیة

البد أن یعاملوا  العالقات اإلنسانیة كانت ترى أن العاملین من ھنا نستنتج أن حركة

و یحقق ذلك  معا، و تحقق الرضا الوظیفي احتیاجاتھم المادیة و المعنویة إنسانیة تلبي-معاملة

  .في النھایة أھدافھم و أھداف اإلدارة

  تحدیات إدارة الموارد البشریة: المطلب الثالث

و قد صاحبت  في وقتنا الحاضر مجاالت العمل المختلفةلقد حدثت كثیر من التغیرات في 

 العاملین تجاه لتحقیق أھدافھا و العقبات أمام إدارة األفراد كثیر من التحدیات ھذه التغیرات

لھذه   ثلةمفیما یلي بعض األ، و سوف نذكر من ناحیة أخرى و تجاه المنظمة من ناحیة

  :3التحدیات

  

  

  

                                                             
  .143ص) 1981دار المعارف، : اإلسكندریة(، علم االجتماع اإلداريقباري محمد اسماعیل،   1
  .50محمد سعید أنور سلطان، مرجع سابق، ص  2
  .103صالح الدین محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص  3
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 :إدارة الجودة الشاملة - 1

من خالل بناء  دارة الموارد البشریةإالشامل في مختلف مسارات لقد أسھم التحدي النوعي 

المتقدمة كالوالیات  في المجتمعات العاملة لمختلف المنظمات التنظیمیة االستراتیجیات

  :التالیة على الجوانب من األقطار على التركیز و الیابان و غیرھا المتحدة األمریكیة

 مساھمة العاملین - 1

 التمكین - 2

 المستھلكینتحقیق رضا  - 3

 الوقایة بدل من العالج - 4

 اإلدارة بالحقائق - 5

 التحسین المستمر - 6

 التي أولتھا على األھمیةأكدت بال شك  على ھذه الجوانب التركیزنرى أن و من ھنا 

مجاالت سبل اإلسھام في مختلف  أمامھ العامل، بحیث سیرت للفرداإلنسانیة  المنظمات

  .المستمر و التطویر التحسین

 أدوارا شاملة الموارد البشریة إدارةتعطي  جعلت من المنظمات المنطلقاتإن ھذه 

 في التكیف و االستجابة االیجابیةالتغیر و حول آثاره  لمتطلبات في االستجابة وواسعة

 .1المرجوة المتسارعة نحو تحقیق األھداف

 :االعتماد على التكنولوجیا الحدیثةزیادة  - 2

ل قیدا على إدارة الموارد أصبح یشك اسبات اآللیةحالتكنولوجیة، واستخدام الإن التطورات 

إلى تغیرات جذریة  االلكترونیة الملحوظة في التكنولوجیاغیرات تالبشري، فسوف تؤدي ال

بعض  ھمیةأ، كما سوف تزداد التي تحتاج إلیھا المنظمات األعمال و المھارات في أنواع

ھذه  اجاتتیحامع تلبیة  بما یتناسب ، و التخطیط للمستقبلالتنمیةو مثل التدریب األنشطة

عن بعض  االستغناء ولوجیانالتك عن التوسع في استخدامكما ینتج . التغیرات

  .أخرى لھمالبحث عن فرص عمل ،والعاملین

                                                             
  .104صالح الدین محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص   1
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تجاه العمالة  من سیاستھا أن تعدل لى إدارة الموارد البشریةعینبغي  و من ھنا، نستنتج بأنھ

 .للتغیرات التكنولوجیة وفقاو تتكیف لتتالءم 

 :القوى العاملة التغیرات في تركیب - 3

و من بین ظمات،نالم الحالیة بمختلف تغیر في تركیب القوى العاملة لقد لوحظ أنھ ھناك

في العدید من  ، حیث أصبحت المرأة تنافس الرجلساء العامالتنھذه التغیرات زیادة نسبة ال

 فتزاید معدالت النساء. الوظائف، و قد یلقي ھذا عبئا جدیدا على إدارة الموارد البشریة

لزیادة المساواة في الدفع سوف یخلق متطلبات جدیدة  العمالت و المشاركات في قوة العمل

سیاسات خاصة  إعداد العامالت كما تتطلب الزیادة في معدل النساء فرص الترقي الوظیفيو

للمستقبل  أفضل لتوفیر خطط مستعدة للتجاوب و على اإلدارة أن تكون ، خاصة األمھاتبھن

 .الخاصة بالعمالة من الجنس اآلخر الوظیفي

 :تغیر القیم و االتجاھات - 4

، فال شك الموارد البشریة إلدارة دورا ھاما بالنسبة و المعتقدات تلعب القیم و االتجاھات

بعض الدول كالوالیات المتحدة  االقتصادي الذي حققتھ ینعاملدوافع و سلوك الأنھا تؤثر سلبا 

الرھنیة في المخاطر و العمل، قبول احترام: مثل معینةتستند على قیم  نھاأمثال نجد  ةاألمریكی

  .األفضلجل أمن  تحملھا، قبول مبدأ التنافس

. في األجھزة الحكومیةكما لوحظ بأنھ ھناك اتجاھات واضحة بین القوى العاملة خاصة 

، انخفاض دافع إلى التھرب من المسؤولیة كالمیل اإلنتاجیةسلبي على األداء و  لھا تأثیر

العلمي، نفسي ظاھرة الالمباالة و عدم الوالء و االنتماء  ، االفتقار إلى األسلوباالنجاز

  ...للعمل

حیث یقع  الموارد البشریة إلدارة تعتبر تحدیا في قیم العمل و بالتالي، فكل ھذه التغیرات

ن معلى األقل التقلیل  وص منھا ألمعوقات و التخلسؤولیة مواجھة ھذه ام على عاتق اإلدارة

العاملة  من القوى حدتھا، و یتطلب ذلك إعداد سیاسات عمالة قادرة على االستفادة الكاملة

  .بالمنظمات
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 :للعاملین العائد و التعویض المادي - 5

الكثیر من  ، و عدم قدرةأجورا أعلى االقتصادي إلى طلب العاملین یؤدي التضخم

على دفع  الكثیر من المنظمات تتناسب و عدم قدرة أعلى للعاملین على دفع أجور المنظمات

 االیجابیة و عدم توافر الحوافز و ضعف مستوى األجور تناسب مع مستوى ھذا التضخم

 نتظام في العملإلى عدم اال قد یؤدي ذلك مؤثرا على مستوى األداء، كمایعتبر عامال 

 على إدارة ادیدالرسمي، و بالتالي یلقى عبئا ج ضافیة خارج العملإعمال أالبحث عن و

  .للعمل كثرأمن حیث قدرتھا على دفع العاملین و تحفیزھم لبذل مجھود  الموارد البشریة

سوف یتزاید في درجة  في المستقبل وظیفة الموارد البشریةن أداء أو من ھنا، یتضح لنا ب

و المھارات، و علیھ  راتدالمزید من المتخصصین ذوي الق و ذلك یتطلب صعوبتھ و تعقیده

جل أو العلمیة من  إلى المزید من المعرفة الفنیة حتاجونیسوف  الموارد البشریة فإن مدیري

 .1أن یقوموا بفاعلیة أكثر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .107- 105خضیر كاظم محمود، مرجع سابق، ص  1
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  وظائف إدارة الموارد البشریةھداف و أ: المبحث الثالث

  .إلدارة الموارد البشریة اإلستراتیجیةاألھداف : المطلب األول

الذین  حثیناغلب البأ ھي أھداف المنظمة كما اتفق علیھا دارة الموارد البشریةإإن أھداف 

  :ھما أساسیین نھا تنطوي على ھدفینأ بصفة عامة و وجدوا المنظمات بتحلیل أھدافقاموا 

 .ومخرجاتھا  نتاجیةالعملیة اإل بین مدخالت من خالل العالقةو ھي تتجسد : الكفاءة - 1

  : من زاویتین ھما داء المنظمةأعن كفاءة  یمكن التعبیر

أو من خالل تحدید نصابھا في  العائد على االستثمارأداء المنظمة، و یقاس من خالل  -

 .)Market Share(السوق 

 سبب الغیاب، الحوادث: عدیدة مثل مؤشرات قیاسھ بواسطة و یمكن، أداء العاملین -

 ...عن العمل الفصلاإلصابات، 

أي أنھ ،مع الموارد البشریة واإلجراءات الخاصة بالتعامل القراراتتتمثل في  :العدالة - 2

كلما أدى ذلك إلى رضا  التوظیف و التدریب و التقییم و التحفیزروعیت العدالة في أمور 

 .1العاملین

 دارة الموارد البشریةإأھداف  یمكن بلورة ظمةناألساسیین للم خالل ھذین الھدفین و من

  :على النحو التالي

  :نحو المجتمع أھداف إدارة الموارد البشریة

كما . المتاحة بین الفرص و شاغلیھا، أي التوازن بین األعمال المحافظة على التوازن

و كذا  یوضع الشخص المناسب في المكان المناسب ممثال التوزیع المثمر لالستخدام تعني

  .من الجھود البشریة ةداالستفا

اجیة مما تجعلھم یشعرون تنإ كثرھاأو  المجتمع في اتجاه أحسن األعمال فرادأمساعدة 

  .، وإقبالھم على العملتھم ، غلى جانب رفع معنویابالحماس تجاه العمل

الحدیثة و المتقدمة لتكون تحت متناول العاملین و تمكنھم من بذل أقصى  اإلمكانیاتتوفیر 

  .طاقاتھم و الحصول على مقابل لھذا الجھد المبذول

                                                             
  .18- 17ح، مؤید سعید السالم، مرجع سابق، ص عادل حرحوش صال  1
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و تجنب االستخدام غیر السلیم  املین، و المحافظة على قوة العمل،توفیر الحمایة للع

  .لألفراد

د على تحقیق الرفاھیة توفیر جو من العمل تسوده حریة الحركة و التعبیر، مما یساع

  .العامة لألفراد و المجتمع

  :دارة الموارد البشریة نحو العاملینإأھداف 

العمل  تاحة فرص التقدم للعاملین، وتوفیر شروط أو ظروف عمل منشطة تمكنھم منإ

  .الفعال الذي یزید من دخولھم

لى جانب توفیر إو التبذیر في الطاقات البشریة،  اإلسرافتوفیر سیاسات موضوعیة تمنع 

  .1اإلنسانسیاسات تنمي حریة الحركة و االستقاللیة و المعاملة التي تتفق و كرامة 

  :دارة الموارد البشریة نحو المنظمةإأھداف 

  . تطویر األفراد و الموظفین و تدریبھم و رفع مستویاتھم العلمیة و العملیة

من اختیار و تعیین ووصف  تحقیق االنسجام و الترابط و التكامل بین سیاسات األفراد

  .2الوظائف و األجور و المرتبات

نتاج السلع و الخدمات وفق المعاییر الكمیة و النوعیة عن طریق االستفادة القصوى من إ

  .جھود العاملین

 نتاج السلع أو الخدماتإالحصول على األفراد األكفاء للعمل في مختلف الوظائف من أجل 

  .3بأحسن الطرق

ذلك ھداف العاملین و أھداف اإلدارة وتمراریة الرغبة في العمل و اندماج أالحفاظ على اس

   :، و لتحقیق ذلك البد منرغبات العمال إشباعلخلق التعاون عن طریق العمل على 

انة ضد عوائق العمل من األمراض ، توفیر ضمتوفیر نظام عادل لألجور و المكافآت -

 .حوادث العملو

 .الشیخوخةتوفیر عون مادي عند  -

                                                             
 2001دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، : عمان( 1، طإدارة الموارد البشریة، مدخل كميمھدي حسن زویلف،   1
  .21ص)

) 2006 مؤسسة لورد العالمیة للشؤون الجامعیة للنشر،: البحرین( إدارة الموارد البشریة،أسامة كامل، محمد الصیرفي،    2
  .13ص 

  .19- 18عادل حرحوش صالح، و آخرون، مرجع سابق، ص  3
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 .بداعھ فیھإأن یتلقى الفرد من رؤسائھ اعترافا بعملھ و  -

  .1فر للفرد فرصة للتعبیر عن ذاتھأن تو -

  .دارة الموارد البشریةإوظائف : المطلب الثاني

دارة الموارد البشریة على اعتبار الوظائف اآلتي ذكرھا ھي األھم في إیكاد یجمع مفكرو 

  :دارة ھذه الموارد، و ھيإ

  :الموارد البشریة تخطیط 

یرتبط تخطیط الموارد البشریة بجمیع األفراد الممثلین للسكان في الدول لتوفیر األفراد 

و یقصد بھ تحدید حجم و عدد . القادرین على العمل، و من المھارات و التخصصات المختلفة

مع العناصر البشریة من عدد السكان التي تدخل سوق العمل أو تخرج منھ بغرض التعامل 

  .مشاكل العمالة

  

عملیة الحصول على العدد من األفراد المؤھلین "كما یعرف تخطیط الموارد البشریة بأنھ

  .2"ئف المناسبة، وفي الوقت المناسبللوظا

تحدید االحتیاجات " ومن ھنا، نستطیع القول بأن تخطیط الموارد البشریة یتمثل في 

طات المراد انجازھا و النوع ، وفقا لطبیعة النشامن القوى العاملة في المنظمة بالكم  المطلوبة

  .3"في المنظمة

عداد تحلیل لكل ما إیقصد بتوصیف الوظائف : تحلیل و تصمیم و توصیف الوظائف

لى دراسة إكما تھدف . تتضمنھ من واجبات و مسؤولیات و أسالیب في العمل و األداء

  .مخاطرمكانیات و معوقات و إالظروف التي تؤدى فیھا العمل من 

تحدید المسؤولیات المرتبطة بھا الھدف الرئیسي لھذه الوظیفة ھو تصنیف الوظائف و 

ن یشغلھا و المتمثلة في التعلیم تصمیم الوظیفة بشكل مناسب و تحدید مواصفات مو

  .4االجتماعیة و الجسمیةو الصفات  المھارة،الخبرة،

                                                             
  .23-22مھدي حسن زویلف، مرجع سابق،   1
الدار الجامعیة للنشر و التوزیع، : اإلسكندریة( مدخل استراتیجي لتخطیط و تنمیة الموارد البشریةراویة محمد حسن،   2

  .75، ص )2003
  .31خضیر كاظم حمود، و آخرون، مرجع سابق، ص  3
  .169-168ص ) 1985مكتبة غریب، : مصر( إدارة األفراد و الكفاءة اإلنتاجیة،علي السلمي،    4
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  : االستقطاب و االختیار و التعیین

كما . تعتبر وظیفة االختیار امتدادا طبیعیا لوظیفة البحث و االستقطاب للموارد البشریة

لى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، و ذلك عن طریق إتھدف عملیة االختیار 

و بین مؤھالت و خصائص الشخص المتقدم  فق بین متطلبات وواجبات الوظیفةالتوا

  .1للوظیفة

الموارد البشریة في المؤسسة دراسة دقیقة للمصادر التي تمكن  كما یقتضي البحث عن

  .الحصول على األیدي العاملة

حجم : ومن ثم، فان اختیار المصدر المناسب یتوقف على عدة عوامل أساسیة منھا

 مكانیتھا و أیضا ظروف العمل في المجتمع بصفة خاصةإالمؤسسات و ظروفھا و 

  .2والظروف االقتصادیة بصفة عامة

  : تصمیم نظام األجور و الرواتب

بتحدید القیمة النسبیة لكل وظیفة و تحدید أجرھا، كما تھتم "تھتم وظیفة ھیكل األجور 

  ".سلیم للقیم المختلفة للوظائف دارة سلیمة لنظام األجور حتى یتم ضمان مقابلإب

العاملین على  ویمكن تحفیز. منح مقابل عادل لألداء المتمیز"بینما نظام الحوافز یتمثل في 

  .3"ائھم الفردي أو أدائھم الجماعيأد

إشباع حاجات العاملین في أي تقدیر الحوافز على أساس األداء الكلي للمنظمة بما یكفل 

  .طار تحقیق أھداف المنظمةإ

  :داءاألتقییم و تقویم 

 تصرفاتھممالحظة سلوكھم وو تحلیل أداء العاملین لعملھم و دراسة"لى إیشیر تقییم األداء 

مالھم الحالیة أثناء العمل و ذلك للحكم على مدى نجاحھم و مستوى كفاءتھم في القیام بأع

ات أكبر أو مكانیات النمو و التقدم للفرد في المستقبل و تحملھ لمسؤولیأیضا للحكم على إو

  .4"ترقیة لوظیفة أخرى

                                                             
  .131-129صالح الدین محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص  1
  .42ص )2003دار الصفاء للنشر، : عمان( 1، طدارة الموارد البشریةإعلي محمد ربابعة،   2
  .29عصام الدین أمین أبو علفة، مرجع سابق، ص  3
  .367صالح الدین محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص   4
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و تنظیمیة لتقویم األداء المنجز للعاملین وفق قواعد  إداریةوضع ضوابط كما یتم وفق ذلك 

فردي أو و ثوابت ینظم من خاللھا أسلوب العدالة و المساواة في التقویم العام لألداء ال

  .1الجماعي للعاملین لدیھا

  :إعداد خطة التدریب

محاولة لتغییر سلوك األفراد بجعلھم یستخدمون طرقا و أسالیب "یعرف التدریب بأنھ 

  .2"مختلفة في أداء عملھم

 ة التدریب بغرض رفع كفاءة األفراد و معارفھم و مھاراتھمطأنش حیث تمارس المنظمة

ن تحدد احتیاجات المرؤوسین للتدریب أعلى المنظمة . أنشطة معینةوتوجیھ اتجاھاتھم نحو 

الوظیفة  و تھتم ھذه. ن تقیم فعالیة ھذا التدریبأو  ن تستخدم أسالیب و الطرق المناسبةأو

و وضع نظام  طبیعة المؤسسة مناسب لنظاموفقا  اإلجازاتو  بتحدید ساعات العمل و الراحة

  .3یتكفل بكفاءة العامل

  :وضع نظام الترقیات

یتم من خالل وضع الضوابط للترقیات و النقل للعاملین في المنظمة حیث تشیر الترقیة 

على  لتحفیز العاملینداة أاالنتقال لمركز أفضل بالنسبة للعمال مما ھو علیھ اآلن، فھي "إلى 

  .4"و اكتساب المعلومات العلم و التعلم

  :برامج الصحة و السالمة المھنیة

  .5مما یساعد على زیادة األداء المناسبة في العمل روف المناخیةو ذلك من خالل تھیئة الظ

  .أھمیة إدارة الموارد البشریة: المطلب الثالث

 حد الموجودات الثمینةأو ھو . تعد الموارد البشریة عنصرا رئیسیا لنجاح أیة منظمة

والضروریة للمنظمة و التي ال یمكن االستغناء عنھا و استبدالھا، حیث تقوم المنظمات بإنشاء 

                                                             
  .31خضیر كاظم حمود، و آخرون، مرجع سابق، ص  1
  .346علي السلمي، مرجع سابق، ص  2
  .18ص) 2002لبنان  منشورات النھضة العربیة، ( إدارة الموارد البشریة من منظور استراتیجي ، قاسم ابراھیم بلوط  3
  .79ص ) 2005دار الشروق، : عمان( 3، طإدارة الموارد البشریةمصطفى نجیب محمود،   4
  .18خضیر كاظم حمود، و آخرون، مرجع سابق، ص  5
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فیھا بغیة تسھیل التعامل مع األفراد العاملین فیھا و حل المشاكل التي ة الموارد البشریة ارإد

  .1تنشأ فیما بینھم

ن المنظمة والموظفین تمثل محور األساس في تنظیم العالقات بی إن إدارة الموارد البشریة

  :، كما تكتسب الموارد البشریة أھمیتھا منالمرجوة و ترمي غلى تحقیق أھدافھا و غایاتھا

  :الدراسات و البحوث

باعتباره العامل  العدید من الدراسات و البحوث على العنایة بالعنصر البشري أكدتفقد 

اإلنسانیة و لتحفیز العاملین و إشباع حاجاتھم اإلنتاج و لتزاید أھمیة العالقات ادة یالرئیسي لز

  .ألن نجاح و فشل كافة المنظمات مرھون بالعنصر البشري

  :التكلفة

  .لتغطیة األجور و تعویضات العاملین حیث تتمثل في النفقات التي تتحملھا المنظمات

  : الحاجة إلى التخصص

تأھیال و تدریبا متخصصا  إدارة الموارد البشریةأصبح من الضروري أن یتطلب عمل 

 و وضع لھذه الوظیفة كتخطیط القوى العاملة و تصنیف الوظائف العدیدة في الجوانب

  .2...ورجسیاسات األ

من  كبرأكما أثار انتباه بعض المدیرین أن العائد على االستثمار في الموارد البشریة ھو 

ن أو كنتیجة لھذا فإن إدارة الموارد البشریة المتطورة یمكن . العائد على االستثمار في اآلالت

  .، و في تنمیة قدرات متمیزةاإلستراتیجیة التنافسیةتلعب دورا رئیسیا في 

ھمیة الدور االستراتیجي في إدارة الموارد أ لقد أدت المشاكل االقتصادیة إلى زیادة

على أنا وسیلة لتقلیل أثر  وارد بشریةللم اإلستراتیجیةالبشریة حیث أصبح ینظر إلى اإلدارة 

إدارة الموارد البشریة جزءا متكامال و ضروریا  اعتبار صبح مألوفاألذلك عدم التأكد البیئي، 

  .اإلستراتیجیةفي تكوین و تنمیة 

 في توفیر المیزة كنتیجة لدورھا بالنسبة لإلدارة بصفة عامة ھمیة الموارد البشریةأتزداد 

البیئة المتقدمة و زیادة إدراكھا لمتطلبات  التنافسیة للمنظمة و زیادة قدرتھا على المنافسة

 )Meckel Porterمایكل بورتر، (تكنولوجیا في المستقبل، حیث وجد االستراتیجي الشھیر 
                                                             

  .20ص) 2004دار الحامد للنشر و التوزیع، : عمان(، دارة الموارد البشریةمحمد صالح، فالح، إ  1
  .24مھدي حسن زویلف، مرجع سابق، ص  2
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فأصبح ھناك  فھي المغزى الرئیسي في تحقیق المیزة التنافسیة أما إدارة الموارد البشریة

جودة القوى العاملة و التي تمكن المنظمات من المنافسة تزاید كبیر في إدراكھا من خالل 

و االبتكارات التكنولوجیة و ھذا بدال من االعتماد على  إلى السوق على أساس االستجابة

  .1ة فقطضالتكالیف المنخف

  :الخالصة و االستنتاجات

جة ی، و ذلك نتأكبر من ذي قبل مكانة و أھمیة اكتسبت وظیفة إدارة الموارد البشریة

  .االقتناع و التسلیم بأن العنصر البشري ھو العنصر الحیوي و األساسي في المنظمة

تحظى ببالغ األھمیة في المنظمات المعاصرة باعتبار أن محور أصبحت إدارة الموارد 

 ي تسعىذال الذي أصبح الیوم یمثل أساس التمیز و التفوق وجوھر عملھا ھو العنصر البشري

على مستویات األداء و الكفاءة أ تحقق المنظمات بھأي منظمة لتحقیقھ، و أھم مورد یمكن أن 

  .إذا أحسن استثماره اإلنتاجیة

على تسییر ھذه و التحكم فیھ تعمل المؤسسات أداءھمو لكسب رضا العاملین و زیادة 

 من خالل المھام و الوظائف التي تقوم بھا إدارة الموارد البشریة فیھا الالموارد بشكل فع

ناھیك عن وظیفة مكافئة  والتي تسمح للمنظمة باختیار الشخص المناسب في المكان المناسب

و تحفیزھم و رفع الروح المعنویة لدیھم و خلق مستوى من الرضا  و تعویض العاملین

واإلحساس باالنتماء لدیھم و دفعھم لبذل المزید من الجھد من خالل إعطاء كل عامل ما 

  .یستحقھ نظري جھده

                                                             
  .157- 156ص مرجع سابق، راویة محمد حسن،   1
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  تحفیز الموارد البشریة: الفصل الثاني

  :تمھید

النفس،ویأتي  لقد حظي موضوع الحوافز باھتمام الكثیر من البحثین و علماء اإلدارة و علم

املین  أار الواضحة للحوافز و ما تشكلھ من ثذلك من اآل ث  ھمیة كبیر  في تحسن أداء الع ، حی

ل   المادي و المعنوي إلى تشجیع العاملین للقیام  الحوافز المالئمة بنوعیھااختیار  یؤدي ا وك بم

اءة،      إلیھم ن الكف إن معظم الموسوعات    على أحسن وجھ و على مستوى عال م ذا ف تحرس   ل

ا          ة استخدامھا و توزیعھ ة و بكیفی د ثابت ى وضع أسس خاصة و قواع داف     عل ق األھ ا یحق بم

   .و البعید على المستوى القریب المرجوة منھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تحفيز الموارد البشرية     ثانيالفصل ال

30 
 

  .مفھوم التحفیز و تطویریھ :المبحث األول

  .مفھوم التحفیز :المطلب األول

  .الصیب و الیربوعالتحفیزیة مشتق من الفعل حفز یحفز واحتفزه وحفز عن 

  . بالرمع) حفزه(واحتفزه : حفز

زا ن األ   : تحفز،حف زه ع ھ و حف ر طغی ھأ: م یھ    أ: عجل ي مش زه ف ھ و احتف د  : زعج واجتھ

ل  :واحتفز في صالتھاحتث،و ا الخی أي : تضام في سجوده واجتمح في جلوسھ ، وحفزوا علیھ

  .1صبوھا

لھ لتحقیق األداء المطلوب، لذا ن دوافع الفرد ال تكفي لتحدید نمط سلوكھ، كما ھو مخطط إ

ا یعرف      رد و ھو م یتطلب األمر البحث عن شيء ما یمكن من خاللھ تحدید نمط سلوك كل ف

  .بالحوافز

النشاطات المتعددة التي یقوم بھا اإلنسان أثناء "بأنھ  motivationومن ھنا عرف التحفیز 

  . 2"حیاتھ لیشبع حاجاتھ و یحقق أھدافھ و توقعاتھ و یتكیف مع متطلبات الحیاة

وه   ا ن ة    "كم ر علف ین اب دین أم ام ال ى       " عص ادرا عل رد ق ون الف ي أن یك ھ ال یكف ى ان إل

  .عن طریق التحفیز العمل،وإنما أیضا یكون راغبا فیھ، و تتم تنمیة ھذه الرغبة

اره    " حیث عرف التحفیز بأنھ رد باعتب ھ الف شيء خارجي یوجد في محیط العمل،تجذب إلی

وسیلة إلشباع رغبة یشعر بھا، أو مثیرك تحرك السلوك اإلنساني، وتساعد على توجیھ األداء 

رد  ا للف افز مھم ول الح بح الحص ا یص ھ .3"حینم ا بأن ز أیض رف التحفی ا ع عور " كم ك الش ذل

ارجي لدى الفرد یولد فیھ الرغبة في القیام بنشاط أو انجاز عمل أو سلوك معین یسعى من الخ

  .4"ورائھ إلى تحقیق أھداف معینة 

                                                             
) 2009البصائر للنشر و التوزیع، ( ،طبعة خاصة اإلسكندریة  معجم األفعال المتعدیة نحرفموسى األحمدي نویواث،   1

  .59ص 
  .47ص) 1991نھضة العربیة،دار ال: مصر(1،ط إدارة األفراد و العالقات اإلنسانیةمحمد عاطف عبید،   2

دار : اإلسكندریة()النظریة و التطبیق(اتجاھات معاصرة في إدارة الموارد البشریة عصام الدین أمین أبو علفة،   3
  .187ص)2002الجامعیة، 

  .116صمرجع سابق، نور الدین حارویش،   4



 تحفيز الموارد البشرية     ثانيالفصل ال

31 
 

ل    ھ عام یتضح من خالل ھذا التعریف بان التحفیز ھو شعور خارجي في المجتمع حیث ان

  .ر بھاالذي توظفھ اإلدارة في جذب الفرد إلیھا باعتباره وسیلة إلشباع رغبة یشع

ي األداء عن           زه ف ة كنتیجة لتمی ي المنظم رد ف ا الف فالحوافز ھي العوائد التي تحصل علیھ

  .1"أقرانھ

در   ھ   pinderكما عرف بین ز بكون در من        " التحفی ي تص وى النشیطة الت مجموعة من الق

ي         ین ف ى تصرف مع رد العامل عل داخل الشخص ومن محیطھ في آن واحد، و ھي تحث الف

ھ عملھ و تحدد ات ذكر         2.جاھھ، وشكلھ، وشدتھ، ومدت ارف السابقة ال ا من خالل التع یتضح لن

ذي              ز و ال ألداء المتمی ل ل ة المقاب ر بمثاب و یعتب ر من وسیلة لإلشباع ، فھ و أكث بأن التحفیز ھ

یركز على مكافأة العاملین نظیر تمیزھم في األداء قصد تحقیق األھداف المرجوة من وجود    

  .استمرارھا المنظمة لكل و نجاحھا و

  .التطور التاریخي للحوافز: المطلب الثاني

ي          اء یھتمون ف دا العلم ة ب ة اإلدارة العلمی رزت حرك ا ب مع بدایة القرن الثامن عشر عند م

راداري   أبحوثھم و دراستھم بموضوع الحوافز و یمكن  ر ال ن نمیز ثالثة مراحل لتطویر الفك

  :فیما یحضن موضوع الحوافز

  :أو الكالسیكیة المرحلة التقلیدیة - 1

دة اقتصادیة     ة وح تمثل ھذه المرحلة النظرة التقلیدیة في اإلدارة حیث اعتبرت فیھا المنظم

  .مثالیة ال عالقة لھا بالبیئة الخارجیة، و أن أھدافھا ھي تعظیم األرباح فقط

نھم       رین م حاب المصانع و المفك دیرین و أص ر  "فمن وجھة نظر الم اكس فیی رد  " م إن الف

ھ طم د  بطبع ن جھ ھ م ا یبذل ؤولیة، و أن م ب المس ا یتجن ل، دائم ب العم ول، وال یح وح وكس

ي            ل الحافز ف ع األجر ق ا ارتف الي كلم ع مستوى األجرة، و بالت وطاقة یرتبط ارتباطا سلبیا م

  .العمل و بالعكس

                                                             
  .212ص )2001:دار الجامعیة: اإلسكندریة( 1، طرؤیة مستقبلیة–إدارة الموارد البشریة راویة حسین محمد،   1
  . 151ص، مرجع سابقحمداوي وسیلة،  2
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ا       ل علیھ ي یعم ة الت . و ھكذا كان یعتبر الفرد في ھذه المرحلة أداة لإلنتاج و جزءا من اآلل

أن   فمحو ول ب ر اھتمام ھذه المرحلة و نظریاتھا كان اإلنتاجیة و زیادتھا، و بالتالي نستطیع الق

  .1ھذه المرحلة ركزت على الحوافز المادیة فقط

  :مدرسة العالقات اإلنسانیة

ل             ة التعام ى اإلنسان و كیفی ي مجال النظرة إل ة بتطور واضح ف لقد امتازت ھذه المرحل

بة         ة المناس م الفرص وفر لھ ا ت دعون حینم ال مب ھ، وان العم ون   . مع أن اإلدارة تك ھ ف وعلی

ى التطور       ا تساعدھم عل ل، كم القرارات بالتشاور مع العاملین وتشعر العاملین باالنتماء للعم

ى الع   جعھم عل ي شكل            وتش ذول ف د المب ین اآلجر و الجھ ة ب ددت العالق ا ح اعي، كم ل الجم م

  .عالقة موجبة أي كلما زاد اآلجر زاد الجھد المبذول

وافز       ب الح ى جان ة إل وافز المعنوی ى الح زت عل ة رك ذه المرحل تنتج أن ھ ا، نس ن ھن وم

  . المادیة على عكس المدرسة التقلیدیة التي ركزت على الحوافز المادیة

   :درسة المعاصرةالم 

فتھا          ع فلس ي وض ة ف ى و الثانی رحلتین األول ارب الم ن تج ة م ذه المرحل تفادت ھ د اس لق

د         د، فق د بعی ى ح رد و الحوافز إل ة و الف الخاصة بالحوافز، حیث تطورت النظرة إلى المنظم

ة تتكون من         ة فنی دة اجتماعی ا وح أضحى ینظر إلى المنظمات باعتبارھا نظاما مفتوحا، وإنھ

ز و   أج ف ھ رد أو الموظ ر، و أن الف بعض األخ ى ال ھا عل ؤثر بعض ة، ی ة و متفاعل اء متداخل

  .جوھر المنظمة و ركیزتھا األساسیة في تحفیز مختلف أھدافھا

ى    ة إل ھ دون الحاج ى نفس ا عل ون رقیب ھ أن یك ع من ان اإلدارة تتوق ج ف ان ناض وألن اإلنس

  .رقیب خارجي

رة م ة المعاص ذه المرحل ي ھ وافز ف دى  إن الح رد و م أداء الف ة ب ة و مقترن ة و متباین تنوع

  .تحقیقھ لألھداف المتورطة بھ

                                                             
  .114یوسف حجیم الطائي وآخرون، مرجع سابق، ص   1
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یتبین من خالل المراحل السابقة بان معاییر تقدیم الحوافز في النظریة التقلیدیة و اإلنسانیة 

ي أضیق     ا إال ف كانت سریة للغایة، و من حق اإلدارة العلیا االحتفاظ بھا و عدم اإلفصاح عنھ

دود، بینم  ر    الح حة و أكث ي واض ة المعاصرة فھ ات اإلداری ي النظری ا ف ة تمام دھا مختلف ا نج

  .1موضوعیة و غالبا ما تقدم في صیغ كمیة وساھم األفراد في تحدیدھا

رد          ة الف حیح و ربطت بإنتاجی ا وجھت بالشكل الص زات إذا م و من ھنا،نستنتج بأن المحف

  .جتمع و المنظمةفإنھا تؤدي إلى نتائج مرغوبة على صعید الفرد و الم

  :نظریة سلم الحاجات

ي      ل، فف ي مجال العم تعتبر نظریة سلم الحاجات من اشھر النظریات في دراسة الحوافز ف

وان   1943دراستھ القیمة المنشورة سنة    ز اإلنساني   "بعن ة التحفی ام ماسلو    " نظری ین ابراھ ب

Abraham maslow    ق غا ھ و تحقی ة حاجات تمرار لتلبی عى باس رد یس الیب  أن الف ھ بأس یت

ي      ھ الت رتبط بحاجات ھ م تدریجیة، و بصفة متخصص في علم النفس، فقد فسر سلوك الفرد بأن

  . یرید أن یشبعھا

ا           ي یشعر بھ اك مجموعة من الحاجات الت ى أن ھن ة عل حیث استند ماسلو في ھذه النظری

  :2الفرد و تعمل كمحرك و دافع للسلوك و تتلخص النظریة بما یلي

ائ  - و ك ان ھ ى  اإلنس ؤثر عل اج ی ذا االحتی ة، و ھ یاء معین اج ألش عر باالحتی ن یش

ذه      وتر ھ ة الت اء حال سلوكھ،فالحاجات غیر المشبعة تسبب التوتر لدیھ، و الفرد یرغب في إنھ

ر مشبعة          ان الحاجة الغی الي ف من خالل مجھود و سعي منھ للبحث عن إشباع الحاجة، وبالت

 .ھي حاجة مؤثرة على السلوك اإلنساني

 ج الحاجات في ھرم یعكس مدى أھمیة أو مدى إلحاح ھذه الحاجاتتتدر -

ة         - دءا بالحاجات األولی ي إشباعھ للحاجات ب رد ف ة (تتقدم الف ى    ) الفیزیولوجی ل إل م ینتق ث

 .الحاجة لألمان ثم الحاجة إلى االنتماء ثم حاجات التقدیر و أخیرا حاجات تحقیق الذات

                                                             
  .150ص) 1987مكتبة دار الحق،: مسقط(، الحوافز و اثرھا على العمالبن علي الحزاز،   1
) 1997الدار الجامعیة للنشر و التوزیع، : اإلسكندریة( محمد صالح الحناوي، محمد سعید سلطان، السلوك التنظیمي  2

  .241ص
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ة أو ا     - دة طویل بعة لم ر المش ات غی ي       إن الحاج عوبة ف ن ص رد م ا الف اني منھ ي یع لت

د من          ى العدی ر إل ؤدي األم د یسبب أالم نفسیة وی إشباعھا، قد تؤدي إلى إحباط و توتر حاد ق

ذه       ن ھ ھ م ي نفس ا أن یحم ن خاللھ رد م اول ال ال یح ل ردود أفع ي تمث ة الت ائل الدفاعی الوس

 .االحتیاط

ا       - ات و رتبھ س مجموع ي خم ان ف ات اإلنس لو حاج نف ماس د ص لم أو  فق كل س ي ش ف

 .1ھرم،كما ھو مبین في الشكل رقم

   .ھرم ماسلو: 1الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
د النمر، و آخرون،    : المصدر ة  سعود بن محم اض ( األسس و الوظائف  –اإلدارة العام ة،    : الری رزدق التجاری مطابع الف

  .74ص) 2006

و ھي عبارة عن الحاجات الضروریة لإلنسان و التي ال یستطیع   :الحاجات الفیزیولوجیة

أتي      وم، و ت االستغناء عنھا مثل الحاجة إلى الماء و الغذاء و الھواء و المسكن و الراحة و الن

  .1ھذه الحاجات في ھذه الحاجات في المرتبة األولى، ویرتبط إشباعھا بالنقود كقوة شرائیة

ى  لمجرد أن یشبع  :حاجات األمان الفرد حاجاتھ الفیزیولوجیة بدرجة مرضیة فانھ ینتقل إل

ار أو             ن أي أخط ة م رد و الحمای اة الف امین حی ة ت ي محاول ل ف ي تتمث ان والت ات األم حاج

ي        ة الت وفیر العناصر المادی ي ت تلخص ف حوادث،وتفضیلھ للعمل في البیئة مستقرة، أي أنھا ت

                                                             
 )2006مطابع الفرزدق التجاریة، : الریاض(  اإلدارة العامة األسس و الوظائفسعود بن محمد النمر و آخرون،   1

  .84ص

  الحاجة لتحقیق
 الذات

 

  الحاجة لتحقیق
 الذات

 الحاجة للتقدیر

 
 الحاجة لالنتماء

 الحاجات الفیزیولوجیة

 حاجات األمان
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د     تحمي اإلنسان من الضرر المادي و المعنوي ، وكذ ا یول ة مم ھ الفیزیولوجی لك حمایة حاجات

  .1لدیھ الشعور باالستقرار و االطمئنان

اء ى االنتم ة إل رز   :الحاج ان، تب ات األم ة و حاج ات الفیزیولوجی باع الحاج تم إش ا ی حینم

ین              ي جوده ب رد ف ة الف ي رغب ل ف ى السلوك اإلنساني، و تتمث ؤثر عل اء كم الحاجة إلى االنتم

ھ جزء من جماعة            اآلخرین، حیث أن اإلنس ھ من أن یشعر بأن د ل ال ب ھ، ف اعي بطبع ان اجتم

  2.یعیش بینھا و یتصل بھا و ینتمي إلیھا

رافھم           :الحاجة للتقدیر  دیر من طرف اآلخرین و اعت رام و التق ى االحت و ھي الحاجة إل

وة            نفس و الق ي ال ة ف ى إحساسھ بالثق ذلك الحاجة إل اعي وك زه االجتم بمجھودات الفرد ومرك

  .مقدرة و الكفاءةوال

إن ظھور حاجات إثبات الذات یأتي فقط بعد أن تكون بقیة الحاجات :الحاجة لتحقیق الذات

األخرى قد أشبعت بصفة أساسیة، و قد عرف ماسلو حاجة إثبات الذات على أنھا رغبة الفرد 

ھ من خال           ق ذات رد أن یحق ا یحاول الف راد، فھن ره من األف ل في أن یصبح أكثر تمیزا عن غی

در ممكن من         ر ق ق اكب ة لتحقی ي محاول تعظیم استخدام قدراتھ و مھاراتھ الحالیة والمحتملة ف

  .االنجازات التي تحقق رضاه و سعادتھ

ي    ق العمل و قد تمت نظریة ماسلو بتمویل كبیر و أیدتھا العدید من الدراسات، إال أن التطبی

املی   ة كإشباع     لھا أوضح ضرورة إدخال بعض التعدیالت لفھم سلوك الع ي مواقف مختلف ن ف

باع   ي إش ل ف ا یفش د م رد عن لوك الف ت ، أو س س الوق ي نف ات ف ن الرغب توى م ن مس ر م أكث

  .3مستوى معین من الرغبات

  :العاملین یةرنظ

ب   ب للكات رین و تنس ة ذات المتغی ا النظری ا أیض ق علیھ دریك (و یطل فری

رج، ب     )  Frederick Herzbergھیرزب دس و محاس ائي مھن ى م ة عل رى دراس ذي أج ال

                                                             
  .220ص )2005دار حامد للنشر: عمان(1، طاألسالیب في اإلدارةتطور الفكر و صبحي جیر العتیبي ،  1
  .274ص )2001الدار الجامعیة، : اإلسكندریة(  المدخل الحدیث في اإلدارة العامةثابت عبد الرحمان إدریس،   2
  .128ص )1998دار زھران للنشر و التوزیع، : عمان( السلوك التنظیميحسین حدیم ، 3
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نة ا          1959س ى الرض ة إل ل المؤدی ین العوام ل ب ى الفص ل إل ا أن یتوص ن خاللھ ن م وتمك

  .والعوامل المؤدیة إلى عدم الرضا

  .حیث صنف العوامل المؤثرة على سلوك األفراد في العمل إلى مجموعتین

ذ   :العوامل الوقائیة - 1 ة       و یؤدي عدم توافر أو وجود ھ ى حال ل إل ة العم ي بیئ ل ف ه العوام

ق        د أطل ل، و ق ة للعم ة قوی ى دافعی األشیاء وعدم الرضا لدى الفرد، ولكن توافرھا ال یؤدي إل

باع   ة إش ي درج مان ادن روریة لض ا ض ة لكونھ یانة أو الوقای ل الص ل عوام ذه العوام ى ھ عل

 .الحاجات

زة - 2 ل المحف إذا  : العوام ة، ف وى الوظیف ة بمحت ل مرتبط ي عوام راد   ھ ان األف وفرت ك ت

ؤدي            ا ال ی دم الرضا توافرھ ألداء، ولكن ع زھم ل ى تحفی ؤدي إل راضین عن وظائفھم فھي ت

 :بالضرورة إلى حالة عالیة من األشیاء وعدم الرضا لدى العامل و أھم ھذه العوامل

 .االنجاز في العمل -

 .التقدم و الترقي في العمل -

 .إمكانیة النمو و التطور الشخصي -

 .1و التقدیراالعتراف  -

ویة   رة و عض ة مباش ا عالق ا لھ ق الرض ي تحق ل الت ى أن العوام رج إل ل ھیرزب د توص فق

م    ل، وأھ بطبیعة الوظیفة التي یشغلھا الفرد، إما عوامل عدم الرضا فترتبط عضویا ببیئة العم

ا    دم الرض ا و ع ي أن الرض ة ھ ذه النظری ا ھ لت إلیھ ي توص ائج الت تیاء(النت ا ) االس ھم

، قد یخلق ولیس من الضروري أن التخلص من العوامل التي تؤثر على االستیاءنقیضان،كما 

  .2انسجاما في العمل، ولیس بالضرورة أیضا أن یؤدي ذلك إلى الرضا الوظیفي

ل       رد العام دى الف و من ھنا یتبین لنا بأن عملیة التحفیز تتطلب دراسة الحاجات اإلنسانیة ل

دعم         وتصنیفھا حسب أھمیتھا و التركیز على ات، وی لم األھمی ي س ا ف ا یلیھ م م األكثر أھمیة ت

س          ي نف ل ف رد العام ع حاجات الف ھذا االفتراض حقیقة عدم إمكانیة المؤسسة من إشباع جمی

                                                             
دار المسیرة للنشر : عمان(1،طمبادئ اإلدارة مع التركیز على إدارة األعمالخلیل محمد حسن الشماع،  1

  .244ص)1999والتوزیع،
  .293ص)2006دار المنھل اللقیاني ،: بیروت( 1، طاالتجاھات الحدیثة في إدارة و تحدیات المدیریةكامل بربر،  2
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ة        وافز المالی ى الح ة عل ز المؤسس د ترك باع، فق ن اإلش توى م نفس المس ت و ب الوق

  .1ألھمیتھا،ولكنھا تعطي أھمیة اقل للحاجات األخرى

  التحفیزنظم أنواع  :ثالثالمطلب ال 

  :ھناك زوایا متعددة یمكن أن تصنف بموجبھا الحوافز و ھي كاألتي

  :الحوافز االیجابیة

  :و تنقسم إلى 2.و ھي الحوافز التي تنمي روح اإلبداع و التجدید

  :الحوافز المادیة_ ا

ة       ة و تنمی ى اإلنتاجی زه عل ة و تحف رد المادی ات الف بع حاج ي تش ي الت ة ھ وافز المادی الح

  والتطویر حیث تھدف الحوافز المادیة إلى رفع الكفاءة و تحسین األداء 

ھ           ر من الحوافز ألن أثیرا من غی ر ت ر استخداما و أكث كما یعد ھذا النوع من الحوافز األكث

  . 3یشبع حاجات العاملین

  :لتحضیر المادي عدة أشكال نذكر منھایأخذ ا

  األجور 

د     ل، فلق د و العم ذل الجھ خاص لب ت األش ي تح ة الت وافز المادی م الح ن أھ ر م ر األج یعتب

اختلفت اآلراء بین العلماء حتى تحدید أھمیة األجور و دورھا المستمر في تحضیر على رفع 

ل     كفاءة األداء،و لكن بالرغم من ھذا االختالف تبقى األجور  م الحوافز الخاصة بالعم احد أھ

كن       یة كالمس ة  و األساس اتھم األولی اتھم و رغب ن حاج ر م ق الكثی المین تحقی یح للع ا تت كونھ

  .4...والملبس و المأكل 

  

                                                             
  .266ص)2004دار الحامد للنشر و التوزیع، : عمان( استراتیجيمدخل : إدارة الموارد البشریةخالد مطر العیتي،  1
  .276ص) 1994.دار مجداوي:عمان(1ط إدارة األفراد في منظور كمي و العالقات اإلنسانیة،زویلف مھدي،  2
  .292ص) 2000( إستراتیجیة تكامل إدارة الموارد البشریةعبد الجلیل راشد محمد،  3

المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر : لبنان(1،طاألداء التنظیميإدارة الموارد البشریة و كفاءة كامل بربر،  4
  .114ص)  1997والتوزیع،
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  ملحقات األجور 

رة              رتبط مباش رة و ت ي متغی دي، وھ ر القاع ى األج اف إل ي تض ر الت ك العناص ي تل ھ

یم أداء  ائج تقی ب نت ذا تلع ذه  باألداء،لھ ن ھ ھا و م د بعض ي تحدی ریة دورا ف وارد البش الم

  1:المعلقات

  :المكافآت التشجیعیة

نح لل     املین، تم ة للع ة المقدم وافز المالی م الح ن أھ جیعیة م ات التش ر الكاف املین تعتب ع

ى أساس   و الموظفین الممتازین نتیجة زیادة إنتاجھم عن المستوى المحدد، كما أنھا تحسب عل

  .أساس االثنین معا زمني وإنتاجي أو على

  :یوجد نوعان من العالوات التي نضاف إلى األجر األساسي للعمل ھما:العالوات 

  :العالوات الدوریة 

ة    فة دوری ة بص غ معین ل مبل نح للعام ي( تم ثال أو سداس نة م ل س ھ ) ك ادة خبرت ة زی نتیج

د      ي می ذي أحرزه ف ى   وتضاعف مھاراتھ المھنیة تعبیرا لھ عن التقدم االیجابي ال ان العمل حت

ا ساھم بشكل     یستطیع مواجھة أعباء الحیاة المتزایدة عن طریق تلك المكافآت المقدمة لھ، مم

  .كبیر في رفع معنویاتھ

  :وھناك نوعان

ي            :عالوة الكفاءة  وده ف ة ومجھ ادة إنتاجی ل نتیجة لزی نح للعام ي األجر تم ادة ف و ھي زی

  .العمل

ل  : عالوة األقدمیة ر عن إخالصھ        و ھي تعویض كام ي المؤسسة، وتعب رد ف لعضویة الف

ع            ى م زداد باستمرار حت ھ ی أن مرتب رد شعورا نفسیا ب طیلة سنوات الخدمة، حیث تعطي للف

  .بقاءه في نفس الوظیفة مما یرفع من معنویاتھ

  

                                                             
  . 205مصطفى نجیب شاوش، مرجع سابق، ص  1
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  :العالوات االستثنائیة

ات،      الیف أو النفق ي التك وفیر ف اح   تكون العالوة االستثنائیة مقابل إبداعات و ت ق أرب و تحق

  .زائدة و غیر منتظرة بالنسبة للمؤسسة

ابي    كل ایج آت بش ن المكاف وع م ذا الن نعكس ھ ا ی ا  كم زداد إخالص ل فی لوك العام ى س عل

  .تفانیا في عملھ و زیادة مجھوداتھ و تحسین مستوى أدائھ و كفاءتھ المھنیةو

  :الحوافز المعنویة -ب

ى              املین عل ارة الع ي إث ال ف ى الم د عل ي ال تعتم ك الحوافز الت ة تل یقصد بالحوافز المعنوی

  .1العمل،بل یعتمد على وسائل معنویة أساسھا احترام العنصر البشري

ھ إشباع         ق ل ي تساعد اإلنسان و تحق و من ھنا نرى بأن الحوافز المعنویة ھي الحوافز الت

ق      حاجاتھ النفسیة و االجتماعیة، فتز ھ، وتحقی ھ ل ھ ووالئ ي عمل ید من شعور العامل بالرضا ف

  .التعاون بین زمالئھ

  :و ھناك أنواع متعددة من الحوافز المعنویة مثل

ادة        :الترقیة ا زی ل معھ ا تحم ا إذ أنھ حیث تعتبر حافزا معنویا إلى جانب كونھا حافزا مادی

  .في األعباء و المسؤولیة و تأكید الذات

وظیفي  راء ال ة       إن :اإلث ات الوظیف ع واجب ى تنوی ل عل وظیفي یعم راء ال لوب اإلث أس

ھ   ومسؤولیاتھا و التجدید في أعباءھا بالشكل الذي یھیئ لشاغلھا أن یجد قدراتھ ویطور مھارت

  .بمقابلة ھذه األعباء و المسؤولیات

  :المشاركة في اتخاذ القرارات 

  .التي لھا عالقة بھمویعني ذلك إشراك الموظفین أو العاملین في اتخاذ القرارات 

  :الوظیفة المناسبة

  .حیث تنبع أھمیتھا من أنھا تجعل الطریق ممھدا للموظف لكي یبرز طاقتھ و إمكاناتھ
                                                             

  .210مصطفى نجیب شاوش، مرجع سابق، ص  1
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ي لوحات الشرف داخل       :لوحات الشرف ل ف ویعني ذلك إدراج أسماء المتمیزین في العم

  .المؤسسة مما یزید والءھم و یدفعھم للمزید من لجھد

ل        على أي منظمة أن  دیھا نظام متكام ك لكي یكون ل تختار التولیفة المناسبة للحوافز و ذل

ي       وافز و ھ ذه الح نیف ھ دة لتص ا عدی اك طرق ز، وھن م المتمی ى أدائھ املین عل ھ الع ز ب یحف

  :كاألتي

  :حوافز على مستوى العمال  - 1

م           ھ واضح واھ ز بأن ان حساب حوافزھم یتمی الي ف اس وبالت یتمیز أداء العمال بسھولة القی

أن المصانع،وھم العمال في الورش ولعمال الذین یسھل حساب الحوافز لھم آو قیاس إنتاجھم ا

اري          ت المعی ة أو الحوافز بالوق ة الحوافز بالقطع م ھي أنظم أو (أنظمة الحوافز التي تقدم لھ

  . 1)النمطي

  :الحوافز بالقطعة 

ة یت           ذه الطریق ي ھ ا، فف ع األجور و الحوافز مع م طرق دف ذي    تعتبر من أھ دد الحافز ال ح

  . 2یحصل علیھ العامل بحسب كمیة اإلنتاج أو القطعة المنتجة 

یفضل عند تطبیق ھذه الطریقة أن یكون ھنالك اجر ثابت یومي أو شھري أو في كثیر من  

ة ذه الطریق ق ھ ب تطبی ان یتطل ي أو   األحی اج النمط مى باإلنت ل یس ن العم ي م د ادن ود ح وج

  .اإلنتاج المعیاري

ھذه الطریقة أنھا سھلة الفھم و الحساب معا كما أن عوائد الفرد ترتبط مباشرة  یالحظ على 

اھر "بمقدار إنتاجھ و سلوكھ فحسب ل في صعوبة        " احمد م ة تتمث ذه الطریق وب ھ م عی إن أھ

تحدید حجم اإلنتاج النمطي أو المعیاري أو محاولة من العمال لتخفیضھ أو معارضتھ إذا كان 

  .3ج ھذه الطریقة إلى قیاس مستمر للكمیة المنتجة من العملعالیا علیھم، كما تحتا

  

                                                             
  .255 حمد ماھر، مرجع سابق، صأ  1
  .223ص )2007،الطباعة والنشر والتوزیعدار الوفاء لدنیا :مصر( إدارة الموارد البشریةمحمد حافظ حجازي،  2
  .256 احمد ماھر، مرجع سابق،ص  3
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  :حوافز الوقت

دد     ت مح ي وق اري  (في ھذه الطریقة على العامل أن یقوم باإلنتاج ف أ  ) نمطي أو معی ویكاف

  .على مقدار الوفرة في ھذا الوقت أو یكافأ على استغالل نفس الوقت في أنتاج أكثر

وم ب    ل أن یق ى العام ت النمطي         كما انھ تجب عل ھ بالوق ق علی دد ویطل ت مح ي وق اج ف اإلنت

  . 1المحدد أو المعیاري، ویكافأ على استغالل الوقت نفسھ في إنتاج أكثر

روض أن      7لنفرض أن العامل یقوم بإنتاج خالل وقت نمطي ھو  وم و المف ي الی ساعات ف

تج    150ینتج دة   200وحدة خالل السبع ساعات ھذه، ثم لنفرض أن العامل استطاع أن ین وح

ھ استطاع    150إلى  50وحدة، وبقیام نحاسب سنة 50خالل الوقت المحدد، أي بزیادة  نجد ان

ت             تغالل الوق و اس ا ھ اج ھن ي اإلنت ز ف ث، أي أن التمی بة الثل افیا بنس ا إض ق إنتاج أن یحق

  . 2المعیاري أو النمطي إلنتاج لكفاءة عالیة

 حوافز المخصصین و اإلداریین - 2

وع األول      ي أن الن ك ف ال وذل وافز العم ن ح ین ع ین و اإلداری وافز المخصص ف ح تختل

یعتمد على أداء یصعب قیاسھ كمیا بینما یسھل ھذا القیاس في النوع الثاني، وھناك عدة أنواع 

  :من حوافز المتخصصین و اإلداریین منھا ما یلي

ة و المحصلة،     :العمولة  -  أ ع الوظائف البیعی ى      یتبع ھذا النظام م ائع عل ث یحصل الب حی

ل       ا ، او تحص ا ثابت بض راتب ا دون أن یق ي یحققھ ات الت فقات و المبیع ن الص ة م بة مئوی نس

على نسبة مئویة من الدیون التي یحصلھا و كذلك دون راتب شھري محدد، ) محصل الدیون(

ى عموالت       م بالحصول عل و یمتد اآلمر أحیانا إلى بعض المناصب اإلداریة، حیث یسمح لھ

 .في الصفقات التي یعقدونھا مع الشركات األخرى

  

  

                                                             
  34،ص )2007دار الكنوز : عمان(اإلدارة بالحوافزھیثم العافي،   1
  .35نفس المرجع، ص   2
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 عالوة الكفاءة  - ب

ى     اءا عل ف بن ھ الموظ ل علی ذي یحص ھري ال ب الش ر أو الرات ي األج ادة ف ا زی د بھ یقص

د سنة        ذه العالوة بع نح ھ إنتاجیتھ العالیة أو تمیزه في العمل أو انضباطھ المتواصل وعادة تم

  . من العمل وبعد أن یثبت أن الموظف ذو إنتاجیة عالیة

ة    و علیھ نستنتج بأن ھذه الطریقة تصلح لجمیع الوظا ة و التخصصیة و العمالی ئف اإلداری

  .1ویمكن تطبیقھا في تحسین أداء العاملین و لتحقیق أھداف المنظمة

  :المكافات -ج

ى        اءا عل ك بن ة، وذل ات اإلداری تقدم الكثیر من المنظمات مكافأة لكبار المتخصصین و الفئ

ام   األداء العام للمنظمة ككل أو ألداء إدارتھم التي یشرفون علیھا، و یقا ى األداء الع س ھذا عل

وارد         ت او الم الیف او الوق ي التك التوفیر ف ات أو ب اج أو المبیع باإلرباح عادة أو بكمیات اإلنت

  .البشریة

  :حوافز جماعات العمل - 3

غ             ع لكل مجموعة مبل ا توزی تم فیھ ل، و ی ض المنظمات حوافز لجماعات العم تستخدم بع

اوي،     ة بالتس اء الجماع ى أعض م عل د و یقس ن     واح یبھ م ى نص ل عل رد یحص ل ف أي أن ك

  .الحوافز بناءا على إنتاجھ الجماعة ككل

  .و نالحظ أن إنتاجیة الجماعة قد تحسب على أساس الكمیة أو الوقت

ھناك العدید من األسباب التي تشجع المنظمة على استخدام طرق الحوافز الجماعیة، واھم 

ردا،    ل منف اس أداء العام عوبة قی ي ص باب ھ ذه األس ل   ھ ن عم زء م و ج ھ ھ ك الن عمل وذل

ي جماعة العمل، ویصعب فصل       المجموعة، أو ألن إنتاجھ یتأثر بمساھمات وجود زمالئھ ف

  .العمل الفردي منھا
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 :حوافز على مستوى المنظمة ككل  - 4

ھي عبارة عن خطط حوافز مبنیة على أساس األداء الكلي للمنظمة، و حینھا تكون الكفاءة 

نحھم جزءا من      الكلیة عالیة ترغب ال منظمة في إشراك العاملین في الناتج الكلي من خالل م

  :1النتیجة الكلیة للمنظمة، وھناك نظامان للحوافز على مستوى المنظمة ھما

 :المشاركة في األرباح   -  أ

بة          تقطاع نس ن اس رة ع ي عب ة، وھ ي المنظم املین ف ة الع ادة غالبی ا ع تفید منھ ویس

م تو ) %10(ولتكن ب أو        من إرباح الشركة ث ع حسب الرات تم التوزی املین و ی ى الع ا عل زیعھ

  .الدرجة أو المستوى اإلداري أو كفاءة األداء

 :ملكیة العاملین ألسھم الشركة   - ب

اتج        ي الن ب المشاركة ف ة لتقری یمكن اعتبار العاملین ألسھم الشركة ھي أكثر الطرق مثالی

  .2امتالك شركتھم بنسبة محددة واألداء النھائي للمنظمة، ففي ھذه الطریقة من حق العاملین

  :حوافز سلبیة  -ج

ة و   ھي الحوافز المستخدمة لمنع السلوك السلبي من الحدوث أو التكرار و تقویمھ و الخدم

دم     ؤولیة و ع عور بالمس دم الش ال و ع ل و التساھل و اإلھم لبي التكاس لوك الس ة الس من أمثل

اب  االنصیاع للتوجھات و األوامر و التعلیمات، مما یدف ع اإلدارة بتطبیق الحوافز السلبیة العق

ود        دف المنش ى الھ ھ إل ول ب ین األداء و الوص و تحس راد نح لوك األف ر س دخل لتغیی كم

  .والمرغوب

فالحافز السلبي یتضمن نوعا من العقاب، وھذا العقاب یجعل الشخص یخشى تكرار الخطأ 

  . و المخالفةحتى یتجنب العقوبة و یعتبر ھذا حافزا لعدم الوقوع ي الخطأ 

                                                             
  36، مرجع سابق،صي نھیثم العا   1
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ابون            ا یث أنھم مثلم املین ب ذكر الع ز فھي ت ة التحفی ي عملی ا ف فالحوافز السلبیة تحدث توازن

ذلك         تحفظ اإلدارة ب عیف، ف ى األداء الض اقبون عل إنھم یع از، ف ز و الممت ى األداء المتمی عل

  .1رھبتھا وتضمن جدیة العاملین

  :و من أمثلة الحوافز السلبیة

 اإلنذار و الردع  -

 م من الراتبالخص -

 الحرمان من العالوة -

 .الحرمان من الترقیة و غیرھا و حسب النظام المعمول بھ -

  :كما أن ھناك أثار ضارة للتوقیف و العقاب منھا

ا یضع         - دیھم الخوف مم د ل د یول إن فرض العقاب على العاملین دون توضیح أسبابھ ق

 .شبح العقاب أمامھم دوما

ي  إن العقاب قد یؤدي إلى عدم التعاو - ن بین العاملبن و قد یجعلھم یخافون من الوقوع ف

 .الخطأ

إن إنزال العقاب على الفرد دائما متردد أو یشعر بالخوف و عدم تحمل المسؤولیة في  -

 . 2العمل خوفا من الوقوع في الخطأ

ھ أن الحوافز سواء      و من ھنا نوضح الفرق بین الحوافز االیجابیة و السلبیة، مما الشك فی

املین نحو           كانت سلبیة دفع الع ي طرق استعمالھا، ل ددات ف ق نظام و مح أو ایجابیة تعمل وف

ة           ام الموكل ذ الموظفین للمھ ة تنفی ع مسبقا لكیفی وظیفي، وحسب األداء المتوق تحسین أدائھم ال

إلیھم فھل من المحتسب تطویر و تحسین األداء بتغریر سلوك الموظف بحوافز ایجابیة سواء 

ھ من خالل استخدام          كانت مادیة أو معنوی  ى تحسین أدائ اره عل ب الموظف و إجب ة أو ترھی

 .الحوافز السلبیة كأداة لتقویم السلوك الوظیفي

  

                                                             
  .287ص) 1987مكتبة دار الحق، : مسقط( الحوافز و أثرھا على العمالمبارك بن علي الحزاز،   1
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  :كما یمكن تقسیم الحوافز من حیث األطراف ذات العالقة أو المستفیدون إلى

لبیة     :حوافز فردیة - 1 ة أو الس ة و االیجابی ة و المعنوی و ھي تتمثل في كافة الحوافز المادی

الحسم سلوك معین كاإلنذار و المكافأة والموجھة لموظف معین دون غیره و ذلك لتصرف أو 

و غیر ذلك، و تختص ھذه الحوافز بالمجھود الفردي لألفراد، أي ال تشمل الجماعات،مثال أن 

موظف أو بتوجیھ خطاب شكر لكل فرد حقق قدرا عالیا من اإلنتاج تمنح مكافأة مالیة ألفضل 

دفعھم       ا ی راد المجموعة مم آو األداء و ھذا النوع من الحوافز تخلق جوا من التنافس داخل أف

 .للمزید من األداء الجید

ا         ین و من أمثالھ ل مع ذه نتیجة انجاز عم فالحوافز الفردیة ھي ما یحصل علیھا الفرد و ھ

  .المكافآت، العالوات التشجیعیةالترقیات، 

ادة        ھ لزی جعھ و تغری د تش رد واح و في رؤیة أخرى فان الحوافز الفردیة ھي التي توجھ ف

  .تخصیص مكافأة لموظف الشھر: أداءه و إنتاجھ و من أمثلتھا

 تخصیص جائزة ألفضل موظف في الدائرة -

 .1إعطاء ھدیة ألفضل موظف في القسم -

وافز الفر   ا أن الح ین لن روح   تب ل ب اوني و العم ل التع ا للعم ي تقلیلھ لبیا ف ؤثر س د ت ة ق دی

  .الفریق مما ینبھ إلى ضرورة استخدام الحوافز الفردیة و الجماعیة معا

ھذه الحوافز تركز على العمل الجماعي و التعاون بین العاملین ومن   :حوافز جماعیة - 2

ھ إلى مجموعة من األفراد في وحدة و الرعایة االجتماعیة التي قد توج العینیةأمثلتھا، المزایا 

قد اإلنتاجیة ولى تحسین و رفع كفاءة اإلداریة وإداریة أو قسم واحد أو إدارة واحدة لحفزھم ع

 .و معنویةأو سلبیة مادیة أتكون الحوافز الجماعیة ایجابیة 

ر ح      ھ ال یعتب اعي ان افز الجم ھ الح ف ب ا یتص م م یا    إن أھ افزا نفس ل ح ط ب ا فق افزا مالی

از   و ابي للجھ د الرق ن الجھ ل م ة و یقل اء للجماع اس باالنتم ى اإلحس ث عل ھ یبع ا ألن اجتماعی

اذ       ى اتخ درة عل ده الق ر عن اكلھم فتثم ل مش ي ج ھم ف ى أنفس املون عل د الع اإلداري، إذ یعتم

  .القرارات والمشاركة في المسؤولیة
                                                             

  .311- 310راویة حسن محمد، مرجع سابق،ص  1
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ق   روح الفری ل ب اون و العم جع روح التع ة تش وافز الجماعی ظ أن الح د، إذ یالح الواح

  .1یحرص كل مرؤوس على أن ال یتعارض عملھ مع عمل زمالئھ بل یتكامل معھم

  :كما قسمت الحوافز من حیث ارتباطھا بالفرد مباشرة إلى

وھي التي ترتبط بالعمل نفسھ، وتشمل اإلحساس بمسؤولیة الفرد تجاه  : حوافز داخلیة - 1

ل لل   ذه العوام ي      جزء ذي مغزى من العمل ونتائجھ و تتیح ھ ھ ف ھ وقدرات رد استخدام مھارات ف

ان الحوافز           ة أخرى ف ي رؤی دة عن أداءه، و ف ات المرت وفر المعلوم التطویر و التقدیر كما ت

 :الداخلیة ھي الحوافز التي تحقق من خاللھا العمل ذاتھ و منھا

ى            م، الحصول عل ل مھ أداء عم ام ب ارات متنوعة، القی ل، استخدام مھ االستقاللیة في العم

  ت مرتدة من العمل ذاتھ معلوما

رد من مصادر أخرى     : حوافز خارجیة - 2 و ھي ال ترتبط بالعمل نفسھ بل نعود على الف

ا اإلضافیة والمشاركة         ة و المزای ي الحوافز المادی ة ف في المؤسسة و تتمثل الحوافز الخارجی

ات و           ة والترقی ل و المھن دیر زمالء العم جیعیة و تق اح و الحوافز التش ي األرب ات ف التعویض

 .المؤجلة

یة         اط رئیس ة أنم د ثالث ة و توج وافز الداخلی أثیر الح ن ت ل م ا اق ون تأثیرھ ا یك ا م و غالب

  :للحوافز الخارجیة المتاحة أمام إدارة المؤسسة ھي

 األجر و المكافآت المالیة األخرى -

 التقدیر و الثناء من جانب المشرفین و الزمالء -

 الترقیة -

ة ال    إن الحوافز الداخلیة ھي تل ا الحوافز الخارجی ك الحوافز المرتبطة بالوظیفة نفسھا بینم

ل والمجموعات       ترتبط بالعمل نفسھ بل تعود لألفراد من مصادر أخرى و تشمل زمالء العم

  .2غیر الرسمیة و التنظیم الرسمي

ا      ا وإدارتھ م تخطیطھ و احك و مجمل القول أن جمیع الحوافز عبارة عن مثیرات خارجیة ل

فإنھا تلعب دورا مھما في إثارة و إیقاظ دوافع الفرد، كما أنھا تحرك و توقظ شعور الموظفین 

                                                             
  .321-320، صسابق مرجع اویة محمد حسن،ر  1
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دعم         ا ت ا أنھ دراتھم وطاقتھم، كم ل لق ریھم لالستخدام األمث لوكھم و تغ ات، وتوجھ س بالمنظم

  .لفرد و عملھ وبین اإلدارة التي یعمل فیھاالصلة بین ا

  .أھمیة التحفیز ومراحل تصمیم نظامھ :المبحث الثاني

  .أھمیة التحفیز :المطلب األول

تشیر الدراسات إلى أن االھتمام بموضوع الحوافز بدا مع بدایة الفكر اإلداري، وأصبح     

  أھمیة في الوقت الحاضر ألسباب التالیة أكثر

دة ا  - 1 اد ح درة       ازدی ادة ق تم زی ي تح ریة الت وارد البش ى الم ات عل ین المنظم ة ب لمنافس

دراتھم ومعارضھم         ى تطویر ق املین عل ز الع ة و حف ارات الالزم . المنظمة على اجتناب المھ

ب دورا   الحوافز تلع ان  أف ي المك عھم ف ل ووض الحة للعم ر الص اء العناص ي انتق یا ف ساس

 .المناسب

ل النفسیة     غموض واضح في مضمون عملیة التحفی - 2 ز الرتباطھا بمجموعة من العوام

احثین        ن الب ر م ام الكثی ذب اھتم ى ج ذي أدى إل ر ال دة، اآلم ة المعق ة و التنظیمی واالجتماعی

 .واعتماد التحفیز موضوعا لدراساتھم قصد التوصل إلى مفھوم واضح و عام لعملیة التحفیز

ا    - 3 ي لھ ات و الت ھ المنظم ي توج دیات الت ود و التح د القی اءة  تزای ى كف ر عل أثیر مباش ت

 .المنظمة و قدرتھا على البقاء و االستمرار

ا     - 4 ي ممارسة أعمالھ زیادة حجم المنظمات و تنوع أنشطتھا ومیلھا إلى االتجاه الدولي ف

رى         ات و دول أخ ى مجتمع ال إل املین لالنتق ع الع ى دف ان إل ض األحی ي بع ا مضطرة ف جعلھ

 .للعمل

ى أن    - 5 ات إل ن الدراس ر م یر الكثی مان    تش ة و ض ادة دافعی ي زی ر ف وافز دورا كبی للح

 .                                                       1استقرار الموارد البشریة في المنظمة

داف        ومن ھنا أصبح لنظم الحوافز دورا فعاال و أھمیة كبیرة في تحقیق الكثیر من األھ

 :ألھمیة في النقاط التالیةالتي تسعى إلى تحقیقھا، ویمكن تحدید ھذه ا

 .الزیادة في أرباح المؤسسة من خالل زیادة اإلنتاجیة -

 .زیادة مداخیل العملین وخلق الشعور باالستقرار و الوالء للمؤسسة -
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ى          - ھ والحرص عل ام بنوعیت ادة االھتم تخفیض تكلفة العمل في المؤسسة من خالل زی

 .تقلیل ھدر الوقت و المواد المستخدمة في اإلنتاج

ات   - تفادي الكثیر من مشاكل العمل، كالغیاب،و دوران العمل السلبي وانخفاض المعنوی

 .وقلة الصراعات

 .تطویر سلوك العمل المقبول في المؤسسة واستقرار القیم -

 .1خلق استقرار أعلى في موارد المؤسسة البشریة -

 .إشعار العاملین بروح العدالة داخل المنظمة -

أنھ لدى وضع نظام الحوافز في منظمة ما البد من األخذ  یرى عادل جودة من جھة أخرى

  .بعین االعتبار ھدفین رئیسیین تالیین

ا یجب     حیث أن : الھدف االقتصادي  - أ ة م ي منظم دة   أوضع نظام الحوافز ف ود بفائ ن یع

ق االستخدام األفضل لعناصر      على المنظمة و العالمین لدیھا ، حیث تسعى المنظمة ھن طری

ا   اإلنتاجیةإلى زیادة التي تھدف  اإلنتاج ھ و نوعیتھ ا     يالت  و تحسین منتجات دة علیھ ود بالفائ تع

 .أوال و كذلك على العاملین لدیھا

م من عناصر            - ب ھ العنصر األھ ث ان ل مباشرة حی ق بالعام الھدف المعنوي و ھو المتعل

د   و ھو المستھدف من وضع نظام للحوافز      اإلنتاجیةو المتحكم في العملیة  اإلنتاج ذا  والب لھ

  .2و احتیاجاتھ التي البد من فھمھا للتعامل معھ النظام من المساھمة إلشباع بعض رغباتھ

ھ  تنتج أن ا نس م الوطالم املین ھ ا  سأن الع داف كلم وغ األھ ال وبل یة ألداء األعم یلة األساس

دیھم ة ل ة االیجابی ورة المؤسس ت ص ة كان روح المعنوی ع ال ى رف ك عل ا أدى ذل الي  كلم و بالت

  .امنھاالرتقاء باألداء إلى أعلى الدرجات باعتبارھم جزءا ال یتجزأ 

مجموعة من األھداف التي نستطیع تحقیقھا من  كما أشارت بعض الدراسات إلى أنھ ھناك 

  :و ھذه األھداف ھي نفسھا التي تظھر أھمیة الحوافز و تتلخص فیما یلي خالل الحوافز

فراد و العاملین و رفع روحھم المعنویة بما یحقق ذلك ھدفا المساھمة في إشباع حاجات األ

،وتعزیز لھؤالء األفراد اإلنتاجیةو عرضا رئیسیا لھ انعكاساتھ على زیادة  إنسانیا في حد ذاتھ

  .ھامع المؤسسة و إدارت و عالقاتھم انتماءاتھم

                                                             
  .41ص )1982دیوان المطبوعات الجامعیة،:الجزائر(حوافز اإلنتاج في الصناعة صالح بیومي،   1
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املین  لوك الع ي س تحكم ف ي ال اھمة ف ك المس من تحری ا یض ھ بم لوك أو توجیھ ذا الس أو  ھ

  .ظمة و العاملیننتعدیلھ أو حتى إلغاءه حسب المصلحة المشتركة بین الم

داف المؤسسة        املین بأھ ز الع ي تعزی ولھم   أو سیاسیتھا المساھمة ف دراتھم و می ز ق  و تعزی

ة ا الكیفی املین معھ ی  ألن الع ا یس را م م اإلدارةئكثی م     ون فھ وء الفھ دا بس ا ملب د مناخ ا یول مم

  .العدوانیة و السلبیة بین الطرفین

ع  املیندف ار الع ل إلظھ ام بالعم ن االھتم د م ھ المزی ون ب ذي یقوم تخدام  ال ول و اس للوص

ي   لطاقاتھم و قدراتھم أفضل مما یزید من إنتاجیة المؤسسة و تحسن من خدماتھا و عطاءھا ف

  .1النوع

  نظام الحوافز تصمیممراحل : المطلب الثاني

  :من بین المراحل التي یتأسس فیھا نظام الحوافز، نذكر منھا ما یلي

 :ف النظامدتحدي ھ - 1

ددة       داف عام و استراتیجیات مح ى أھ ات إل وم بوضع نظام      تسعى المنظم ى من یق ، و عل

د یكون ھف      ھذا جیدا، و یقوم بترجمتھ بشكل ھدف ن یدرسأالحوافز  في نظام الحوافز و ق

ا  أأو تحسین الجودة   الحوافز تعظیم األرباح أو رفع المبیعات أو رفع اإلیراداتنظام  و غیرھ

  .من األھداف األخرى

ذا ا ق ھ ةللتحقی ادف جزئی ى أھ یمھا إل ب تقس دف یج یم ھ دات التنظ ب وح طة  بحس كاألنش

  ...كزا، و المصانع و المراإلداراتوالقطاعات و

ى   ي   أو تقسیم الھدف العام إل ة یعن داف جزئی ى األسفل        ھ ى إل ضرورة التسلسل من األعل

  .2في وضع النظام حیث یحقق ھذا مبدأ المشاركة وذلك داخل كل وحدة تنظیمیة

 :دراسة األداء - 2

ة        د طریق ى تحدی ا تسعى إل وب، كم تسعى ھذه الخطوة على تحدید و توصیف األداء المطل

  .قیاس األداء الفعلي

  :یليإن تحدید و توصیف األداء المطلوب یستدعي ما 

     لیم میم س ائف ذات تص ود وظ الم       : وج حة المع ددة و واض ة مح ون الوظیف ث تك بحی

 .واألھداف و ذات بدایات و نھایات معلومة و عملیات ونواتج واضحة
                                                             

  .15ص) 2005رسالة ماجیستیر، ( أداء العاملیندورا لحوافز المادیة و المعنویة في رفع عبد الرحمان بن علي وابل،   1
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  املین ن الع لیم م دد س ود ع ا : وج ل منھ وب و ال أق ن المطل ر م داد أكث ال األع ل ف ، و ھ

ھل ھي    نوعیة الحوافز  ن ھذا السؤال یحدد؟ ألم متكاملةأعمالھم متشابھة أ العاملین بالوظیفة

 ؟ جماعیة أم فرعیة

     لیمة الیب       : وجود طرق عمل س ل، و أس ة للعم وائح و خطوات كامل اك ل ھ ھن ى ان بمعن

 .للمراحل والعملیاتو خطوات  العمل للحصول على مدخالت ، و خطواتو األداء لالتصال

   ة ل مالئم روف عم ود ظ ث      : وج ن حی ك م ل، وذل ب للعم ان المناس ھ المك د ب و یقص

 .یضا نواتج العملأالتجھیزات و األدوات و العملیات و 

 فال یمكن معاملة فرد على عمل لیس لھ السیطرة : وجود سیطرة كاملة للفرد على العمل

 .1 علیھ

لمدیر الشؤون  جمالي المتاحذلك المبلغ اإل و یقصد بھا تحدید أو وضع میزانیة الحوافز - 3

 :ن یغطي المبلغ النقاط التالیةأ، و یجب المالیة ینفق على ھذا النظام

 و ھذا یمثل الغالبیة العظمى لمیزانیة الحوافز: و الجوائز قیمة الحوافز.  

  ة ھ         التكالیف اإلداری ل تصمیم النظام و تعدیل ود مث الیف بن ھ  و ھي تغطي تك  واجتماعات

 .وتدریب القائمین على النظام

  و الملصقات الدعائیة  و ھي تغطي بنود النشرات و الكتیبات التعریفیة: تكالیف الترویج

 .و الخطابات و الدعوات للمراسالت

  .ھاتذا وذلك بالنظر لحجم الحوافزیمكن التفریق بین نوعین للمیزانیات، الحوافز، 

   ة ة ثابت دد م  : میزانی ا یتح ت  بفیھ غ ثاب ة الحوافز     و معروف مسبقا   ل ول أن میزانی أن تق  ك

ادم  ام الق الل الع ین دوالر خ ة مالی اثالث دد وفق ي تتح ابقة ، و ھ رة الس ة للخب م  للمنظم و حج

 .، و مدى كفایة األجور و أھمیة الحافز و زیادة اإلنتاجمیزانیة األجور

   ة ة مرن ي :  میزانی لفا    أو یعن ددة س ر مح رة و غی ة متغی ب   ن تكون المیزانی دد حس و تح

 .األرقام، األرباح و اإلنتاج
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ثال        فإن میزانیة الحافزو على ھذا  ان تكون م ر ك ة من شيء متغی  %05: تمثل نسبة مئوی

ى اإلدارة    من قیمة األرباح ود مسبقا عل ث   ، و میزة ھذه الطریقة ھي أنھا ال تفرض أي قی حی

  .1ال تفرض على المنظمة دفع مبلغ معین مسبقا نھاأ

  العاملین زالعوامل التي تساعد على تحفی: الثالثالمطلب 

ل    ى العوام اونھم        إذا أردنا التعرف عل املین و كسب تع ز الع ى تحفی ي تساعد عل یجب   الت

راد  لاالحترام و  التقدیر بشعور البناء العمل على  ا     ألف ى م اء عل إطرائھم و الثن نجزوه من   أب

  .أعمال جیدة

 .مھتم بھم و إشعار العاملین أنك، التحلي بالصبر - 1

ل   - 2 ي تحم ل   المسؤولیة  فسح المجال لألفراد للمشاركة ف ى    لتحسین العم دریبھم عل و ت

 .ذلك

 .روطلب المزید من األفكا العاملین في تصورات اإلدارة مشاركة - 3

 .، وتشجیعھم على ذلكالعمل على تعلیم اآلخرین كیفیة انجاز األشیاء بأنفسھم - 4

 .الوظیفیة و األقدمیة في العمل لیس بالمعاییرربط العالوات باالنجاز الجید للعمل، و  - 5

 .تشجیع و السماح بالمبادرات الجانبیة - 6

 .القیم التي أضافتھا ھذه االنجازات للمؤسسة تقییم انجازات العاملین و تبیان - 7

 في سبیل ھذا العمل تذكیرھم بالتضحیات التي قام بھا اآلخرون - 8

 .ة، عن كانت لھا آثار سلبیثار طلك علیھمآو صدورھم من  نزع الخوف من قلوبھم - 9

 .و االفتراءات اإلشاعاتلھم من  جعل الحصانة -10

 .صدائم بوجوب قرن العمل باإلخالالیر كالتذ -11

 .في التوزیع و المھام جموعات العمل متناسبةممحاولة جعل  -12

 .محاولة التواصل مع العاملین -13

 .ھم في أشیاء كثیرةغباتللعاملین ما یثر رتوفیر  -14

  :تنقل التحفیز إلى العاملینلكي ھناك ثالث طرق 

ن الوقت أتحیط بالمؤسسة و األخطار التي  ھم ل بأن تذكر :التحفیز عن طریق الخوف -

ا أن نحاول التشبث    ل أن     یداھمنا، و علین وح قب فینة ن ان  بس ذنا الطوف ذه    یأخ ل ھ وال و مث  األق
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ة   ذه طریق ر  وھ ي أول األم دي ف ك     تج د ذل ا بع ا بریق دي لھ م ال تج ا    ث ون من وراءھ ن یك و ل

 .د ایجابيومرد

جدي في أول تا و ھذه الطریقة أیض :و الحوافز المادیة المكافئاتالتحفیز عن طریق  -

ث ألا ا ال تلب ر و لكن دتھا أنإال م ن ح ف م راد إذا   تخ د آلن األف دى البعی ى الم دي عل و ال تج

 .فلن یتحركوا إال إذا كان ھناك حافز مادي فقط اعتادوا على ذلك

جمیعا بالنفع ویساھم  ن تطور المؤسسة یعود علیھمأ بإقناعھم: إقناعھمخاطبة العقل و  -

  .1في بناء مستقبل أفضل لھم
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  :و االستنتاجات ةصالخال

ذي        دور ال بعد السرد لمفھوم وأنواع وأھمیة نظام الحوافز، وكیف یمكن لھا أن تؤدي ال

ة یجب أن تكون ضمن خطة          ة و المعنوی أن الحوافز المادی وضعت من اجلھ، فیمكن القول ب

إنصاف كل من العامل و المنظمة و تشجع على استمرار الجھود المتنافسة من   تكفلمبرمجة 

املین و ا  ب الع رد    جان ة الف ع كفای ب م دیرین و أن تتناس ي    لم ز ف د متمی ن جھ ھ م ا یبذل و م

ر من        لھ،مع دد كبی ذه الخطة ع وتكون واضحة ال لبس فیھا تجاه المستقبل، وان یستفید من ھ

  .الموظفین دون أن تجیر لمصلحة البعض فحسب
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  أسالیب و مشاكل التحفیز: الفصل الثالث

  :تمھید

ادة  تلعب الحوافز دورا ھاما في حیاة المنظمات  فأي منظمة تسعى إلى تحقیق أھدافھا و زی

ولن . من اجل البقاء و االستمرار و المتغیرات المعاصرة قدراتھا التنافسیة لمواجھة التحدیات

ا             ذب أفضل العناصر البشریة كم ى ج د یعمل عل ام حوافز جی ك إال من خالل نظ ق ذل یتحق

ة   املین بالمنظم ز الع ا و تحفی ة و زی     ونوع ات كامن ن طاق دالھم م ا ب ر م عورھم ادلتفجی ة ش

اء ال     والء و االنتم وظیفي و ال ى مستویات     ذبالرضا ال دوره عل نعكس ب ا   داء اأي ی ة كم لمنظم

  .ونوعا
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  .أسالیب و شروط نظام الحوافز: المبحث األول

  .أسالیب التحفیز اإلنساني: المطلب األول

  :لقد تعدت وسائل التحفیز اإلداري ومع ھذا یمكن ذكر بعض منھا في ھذا المجال

ى السلطة       ،إتباع نظریة اإلدارة باألھداف - اد عل ؤمن بالتسلط و االعتم وھي فلسفة ال ت

ا       ل أنھ ود، ب یم الجھ في دارتھا لجھود العاملین، أو مكافأتھم أو حرمانھم من المكافأة نتیجة تقی

ن          راد وھي م ة سلوك األف ي متابع ارات نفسیة ف ار عوامل سلوكیة و اعتب ین االعتب ذ بع تأخ

ذا األداء و ھي    الوسائل الحدیثة في التحفیز،فھي تشرك الف رد في متابعة أدائھ وإقرار شكل ھ

 : من الطرق الدیمقراطیة في اإلدارة ومفادھا

د    - ى تحدی أنھا تحاكي العاملین بأھداف تحدد معھم سلفا إذ یتفق الرئیس و المرؤوس عل

 .النتائج المتوقعة خالل فترة زمنیة مقبلة

رة     - رئیس كل عث و أیبقى كل من الریس والمرؤوس ملتزمین بتلك األھداف، فیسجل ال

 .مبادرة خالل العام وھو یراقب مدى وفاء الفرد اللتزاماتھ التي حددھا مع الرئیس

ن        - رؤوس ع رئیس الم دل ال رؤوس لی رئیس و الم ل ال ة یتقاب نة التقییمی ة الس ي نھای ف

ي أداء ال  ك          ھفواتھ خالل العام و تعثره ف ي العمل خالل تل دى ابتداعھ ف ھ م ین ل ھ أو یب تزامات

 .الفترة

درج   ، المشاركة في اإلدارة - رار اإلداري وتن وھي اشتراك العاملین في عملیة اتخاذ الق

ق         ذلك تحق س اإلدارة وب ي مجل ي اللجان أو المشاركة ف ھذه المشاركة في اشتراك العاملین ف

 .من العمل المتمیزالحاجة إلى الذات، وتدفع العاملین للمزید 

اإغ - یعھ ءن ل و توس ل   و ،العم جر و المل د الض ذلك نبع ا وب ل أفقی یع العم ھ توس ي ب نعن

ا    داف أم ل   إوتشجع على اإلبداع، وتثیر في الفرد االھتمام و الرغبة في تحقیق األھ اء العم غن

دي     ن التح ا م ل نوع یكن العم راد ل ؤولیات اإلف ادة مس ي زی ا، و ھ ل عمودی یع العم و توس فھ

 . 1ووسیلة إلثبات الذات وخلق شعور بقیمة العمل، كما أنھا توفر للفرد فرصة نمو الشخصیة
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  :         كما یبنى نظام الحوافز على عدد من القواعد و المبادئ تتمثل فیما یلي

دى             - ى الم ذلك عل دى التقصیر وك ى الم ة من نظام الحوافز عل دف و الغای وضوح الھ

 .إلى تحقیقھ) الفرد، الجماعة، المنظمة(األطرافالبعید، بحیث تسعى جمیع 

ادام    ،المساواة و العدالة - فلكل فرد الحق في إن یتقاضى نصیب متساوي من الحوافز م

اح بالتساوي        ى تقسیم األرب اق المساھمین عل قد التزم باألسس و المعاییر المحددة، ویمثل اتف

 .بینھم حسب عدد األسھم

ل    ،تمیز األداء - اج    :حیث یعد من أھم القواعد الحاكمة لمخ الحوافز مث ة اإلنت ادة كمی زی

 .وجودتھا و تخفیض تكلفة اإلنتاج ووقت االنجاز

وة و المجھود - ث،الق ع     حی ة، وم خص أو جماع ل ش درة ك ق ق وافز وف ع الح تم توزی ی

ان یفرض األ        ض األحی ي بع ائج إال أن الحال ف ى النت ذ  مراعاة الحوافز تمنح في الغالب عل خ

 .بالوسائل و األسباب و المجھود المبذول

ار  - ارة و االبتك ذین     ذإ ،المھ املین ال وافز للع یص ح ات بتخص ض المنظم تم بع تھ

ارا    دمون أفك یحصلون على شھادات أعلى ائو براءات اختراع أو دورات تدریبیة أو الذین یق

 .و حلوال ابتكاریھ لمشكالت العمل و اإلدارة

ي     ذإ ،الحاجة و الرغبة - اتھم، فف یتم توزیع الحوافز على العاملین وفق حاجاتھم و رغب

ة الحوافز    بدایة حیاتھم الوظیفیة تزداد أھمیة الحوافز المادیة بالنسبة لھم، في حین تزداد أھمی

 .1المعنویة لألفراد في المستویات اإلداریة العلیا

ا ال ش     لبیة ،مم ة و الس ھ أن الحوافز سواء    من ھنا نوضح الفرق بین الحوافز االیجابی ك فی

املین نحو           دفع الع ي طرق استعمالھا، ل ددات ف ق نظام و مح كانت سلبیة أو ایجابیة تعمل وف

ة        ام الموكل ذ الموظفین للمھ ة تنفی تحسین أدائھم الوظیفي، وحسب األداء المتوقع مسبقا، لكیفی

ف و إجب     لوك الموظ ز س ین األداء بتعزی ویر و تحس ب تط ن المحتس ل م یھم، فھ ى إل اره عل

  .تحسین أداءه من خالل استخدام الحوافز السلبیة كأداة لتقویم السلوك الوظیفي
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  .شروط نظام الحوافز: المطلب الثاني

ا مجموعة من          د و أن تضع اإلدارة أمامھ ا ال ب داف المرجوة منھ لكي تحقق الحوافز األھ

  .الشروط األساسیة التي تساھم في نجاح ھذا النظام و نذكر منھا

  :ساطةالب

  .حساباتھمفھوما وذلك في بنوده و صیاغتھ وو یعني إن یكون النظام مختصرا وواضحا و 

  :التحدید

ول          ي أن نق ال یكف روحة ف ا مش یتم تحفیزھ ذي س لوك ال واع الس ون أن ھ أن یك د ب و یقص

ر "إن ى  " نتیج أكث ؤدي إل الیف  "أو ی یض التك ر وضوحا من        " تخف ذا أكث ل یجب أن یكون ھ ب

  .لما ھو متوقع من أنواع مختلفة من التصرف خالل شرح تفصیلي

  :معاییر األداء

ل   ویقصد بذلك أن یتم وضع معاییر لألداء و السلوك، وان یتم ذلك من خالل دراسات تجع

  .ھذه المعاییر محددة، وقابلة للقیاس،كما یمكن تحقیقھا

  :ربط الحافز باألداء

ذه     یجب أن یشعر األفراد بأن مجھوداتھم تؤدي إلى الحصول  على الحوافز، وان تكون ھ

  .العالقة واضحة، ومضمونة

  :التفاوت

ا       دت قیمتھ وافز، و إال فق ن الح در م س الق ى نف املون عل ل الع ب أن یحص ال یج

  .الحافزة،واالختالف یجب أن یعتمد على مقدار األداء الذي أنتجھ الفرد
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  :العدالة

ذه      ق ھ دن تحقی م، وع یجب أن تتناسب حوافز الفرد إلى أدائھ مع حوافز اآلخرین في أدائھ

  . العدالة یؤدي إلى شعور الرد باالستیاء

  :السیطرة

ال ال       ى األعم راد عل ن األف ة م یطرة كامل ي س روف    تعن ا و الظ ون بھ ي یقوم ت

  .مون بھ من أعمالوالموارد التي یستخدمونھا وذلك حتى یمكن حسابھم على ما یقوالمحیطة،

  :التغطیة الكاملة لألداء

ة و الجودة     ادة الكمی تعني أن یشمل نظام الحوافز كل أنواع اإلجادة في األداء من حیث زی

  .وتخفیض التكالیف

  :المشاركة

ھم            ھ، وتحمس اعھم ب ن اقتن د م وافز یمكن أن تزی ي وضع نظام الح املین ف إن مشاركة الع

  .لھ،والمحافظة علیھ

  :التنویع

ة   یج یة لكاف رة و مرض ون مثی ى تك ا، حت ي نوعھ ة ف وافز مختلف ون الح ب أن تك

  .االحتیاجات،فمنھا المادي و منھا المعنوي كالحفالت و غیرھا

  :الجدوى

ق من      تم التحق ا وی یجب أن یكون النظام منفعة للمنظمة في شكل زیادة إیراداتھا أو نواتجھ

د النظام و أال أص     ل و بع ا      ذلك بمقارنة المنظمة قب ة و لیست إنفاق ات جاری بحت الحوافز نفق

  .1استثماریا

  
                                                             

  .55أحمد ماھر، مرجع سابق، ص   1



 أساليب و مشاكل التحفيز     ثالثالفصل ال

59 
 

  :ملموس و كبیر

دث العكس           د یح أثیر ایجابي، و ق ي تكون ذات ت ط ھي الت الحوافز الكبیرة و الواضحة فق

  .عندما یكون مقدار الحافز قلیال

  :االستقرار و المرونة

ت    املون و إن اس ھ الع ى یتفھم رى حت رة ألخ ن فت ام م دیل النظ ب تع تم ال یج ر ی دعى األم

  .تغییره

  :العالنیة

ات       وح التوقع دم جم ھ، وع املین فی ة الع ن ثق د م ي یزی ا، لك وافز معلن ام الح ب أن نظ یج

  .بالنسبة للحوافز

  :مساندة اإلدارة العلیا

  .و یكون ذلك عند بدایة النظام إلعطائھ الدفعة القویة، وعند عقد حفالت الحوافز و الجوائز

   :تدریب المشرفین

ى       ین عل رفین والمالحظ ام فالمش اء األقس دریب اإلدارات و رؤس یم و ت ن تعل د م ال ب

  إجراءات النظام 

  :نظام التسجیل

یجب أن یكون ھناك نظام سلیم لتسجیل أنماط و أنواع و مستویات األداء، دون تحیز، بدقة 

  . 1عالیة حتى یمكن حساب الحوافز بدقة و موضوعیة
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  تحفیز و العوامل المؤثرة فیھ أسالیب و مشاكل التحفیزمشاكل ال:  ثانيالمبحث ال

  .العوامل المؤثرة على أنظمة الحوافز: المطلب األول

ة     اء التخطیط ألنظم إن نظام الحوافز یتأثر بعدد من العوامل التي یجب مراعاتھا قبل و أثن

  :1الحوافز، ومن ھذه العوامل ما یلي

ل و   : العوامل الداخلیة - 1 ا العوام ا       ویقصد بھ ي لھ ة و الت وى الموجودة داخل المنظم الق

ود    دور أساسي في تشكیلھا، ومن أھم العوامل ا ا ت ة و م ھ من    لداخلیة أھداف المنظم أن تحقق

 :2أنشطتھا و كیف یؤثر ذلك في شكل أنظمة الحوافز، وتتمثل فیما یلي

ة   - أ داف المؤسس ور       : أھ م األج كل وحج ى ش ر عل أثیر مباش ة ت داف المؤسس ألھ

اح دون  والتعویضا ت التي تدفعھا للعاملین، فإذا كان الھدف النھائي للمؤسسة ھو تحقیق األرب

ا وال تعط أي        ا وروابطھ ل المؤسسة من أجورھ النظر إلى أي شيء أخر فمن المتوقع أن تقل

اھتمام بالحوافز، األمر الذي سیؤدي في البدایة إلى أرباح سریعة لكن ھذا الذي سیتحول على 

الي        المدى البعید إلى م وبالت ة لھ املین عن الحوافز المقدم خسارة، وذلك نتیجة لعدم رضا الع

 .سوف یقل أداؤھم مما ینعكس سلبا على اإلنتاج

اح          :إستراتیجیة المؤسسة  - ب ر األرب دافا غی دد أھ م استراتجیات المؤسسة أن تح من أھ

ن اال       د حاجة م ى تول ؤدي إل ك سوف ی املین الن ذل تقرار الع منھا راحة و اس اء ومن ض نتم

 ................    والوالء للمؤسسة مما  
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  العوامل الداخلیة والخارجیة المؤثرة على األجورتقسیم 

  ) 1(جدول رقم

  العوامل الخارجیة  یةخلادالعوامل ال  م

  القوانین و التشریعات  أھداف المنظمة  1

  المنافسون  إستراتیجیة المنظمة  2

  العرض و الطلب  استراتیجیات الموارد البشریة  3

  النقابات  دور حیاة المنظمة  4

  ثقافة المجتمع  تصمیم الوظائف  5

  ــــــــ  احتیاجات العاملین  6
  .58أحمد ماھر، مرجع سابق، ص: المصدر

ا تخل ضمن إطار      كما یرى عادل جودة أن ھناك عوامل كثیرة تؤثر على الحوافز منھا م

  :للدولة و للتوضیح ما یليالمنظمة ومنھا ما یتصل بالسیاسة العامة 

  ) عوامل خارجیة: (على مستوى الدولة

ل المؤسسات من          - أ وانین، تعم ر كق ي تظھ ة و الت سیاسة الدولة االقتصادیة و االجتماعی

ل           وي معالجة ك ذي یحت ل الخارجي ال الي فھي تشكل العام خالل إدارتھا على تطبیقھا و بالت

 .المشكالت الناجمة عن التطبیق

راد          القیم االجتم   - ب ى أف ؤثر بشكل واضح عل ذي ی اعي السائد و ال اعیة و النظام االجتم

 .المجتمع و یحدد رغباتھم و حاجاتھم و األولویات في ذلك

  ):عوامل داخلیة(على مستوى إدارة المؤسسة 

ار نظام الحوافز          - أ ى اختی ھ عل درة إدارت ھ و ق تنوع الجھاز اإلداري و إمكاناتھ و تنظیم

 .المناسب

ادیات ال   - ب اد       اقتص بة لالقتص ا بالنس اطھا و مردودھ ة نش دى فعالی ھا و م ة نفس مؤسس

 .الوطني
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 .1نوع القوة العاملة و تركیبھا المھني و االجتماعي و الثقافي  - ت

  :أن العوامل المؤثرة في فعالیة نظام الحوافز) حجیم الطائي(أما من وجھة نظر 

  .وھو أن یكون التحفیز تالیا مباشرا للعمل قدر المستطاع  :التبعیة

وع  ا    :الحجم و الن ھ بینھم ل ونوع م العم ھ وحج م الحافز ونوع ون حج ن المناسب أن یك م

  .تناسب

  .وھو أن یدرك المحفز لما حفز :إدراك سبب التحفیز

ي المجال نفسھ فالح      : الثبات ز األخر ف ر  فإذا حفز احد العاملین في مجال و لم یحف افز غی

  .ثابت

  .2ال یصح أن یطالب العامل إال بما ھو قادر علیھ:التحكم

ة  - 2 دود           : العوامل الخارجی ة أو ھي خارج الح ا یخرج عن نطاق سیطرة المنظم ھو م

أثیر المنافسة و المنافسین         وانین و التشریعات و ت أثیر الق الجغرافیة للمنظمة، أو ھي تشمل ت

ات   ادات و نقاب ب واتح رض و الطل ى   والع ا عل ي تأثیرھ ع ف ة المجتم را ثقاف املین، وأخی الع

 .3الحوافز

املین      :القوانین و التشریعات - ین المؤسسة و الع ة ب التي تسنھا الدولة لكي تنظم العالق

ا یسبب       ة، وإم ذه العالق فیھا، إما لرغبة المشروع في الدولة في توفیر خصائص معینة من ھ

 .ھا لن تحلھاوجود مشاكل كبیرة لم تستطع المؤسسات بنفس

ون - ور      :المنافس ب و األج دفع الروات ة ب ات الخاص د الممارس د تحدی ط قواع ن ابس م

ا إن      دة یجب علیھ والحوافز و المزایا وخدمات العاملین ھي تقلید المنافسین، فالمؤسسة الجدی

ا         دیث أنظمتھ ي تح ي ترغب ف رة الت تقتدي بما یفعلھ المنافسین أو تفوقھ، أما المؤسسات الكبی

وا ات   للح ور و التعویض االت األج تى مج ي ش ین ف ات النافس درس ممارس ا أن ت فز علیھ

 والحوافز 
                                                             

  .35ص) 1978المنظمة العربیة للعلوم اإلداریة : مصر( الحوافزعادل جودة،   1
  .416یوسف حجیم الطائي،وآخرون، مرجع سابق، ص  2
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ب  - رض و الطل وق     :الع ي س ة ف ة  المعروض ة المتاح م العمال ى حج رض إل یر الع یش

ات       ھ المؤسس ا تطلب م م ى حج ب إل یر الطل ل، ویش ن    العم ي مھ ة ف ن عمال ة م المختلف

درة وأخ     معینة، ا ن ائف بھ اك وظ ال ھن ة الح ان     وبطبیع ع ب األولى تتمت وفرة، ف د ب رى توج

 .1روابطھا وتعویضاتھا و حوافزھا عالیة بالمقارنة مع الثانیة

ات - ون     :النقاب ي یعمل ركات الت ة الش ي مواجھ املین ف ن الع اءھا م ل أعض تمث

ز            ي ترك م القضایا الت ن أھ ا، و م ة بھ ن خالل المطالب وق أعضائھا م ى حق بھا،للمحافظة عل

 :التعویضات ھيعلیھا و تمس األجور و 

  .تحدید الحد األدنى ألجر العاملین في الوظائف المختلفة-

  .راتب التقاعد، واالستقطاعات الخاصة بھا، ومساھمة المنظمة فیھا-

  .أنواع و حجم المزایا و الخدمات-

  .الزیادات السنویة المتعلقة باألقدمیة، وبزیادة تكلفة المعیشة-

یم            :ثقافة المجتمع - ھ من ق ر ب ا تعتب ا وم ي ثقافتھ بعض ف ف بعضھا ال المجتمعات تختل

ة      ة كقیم ز بالفردی ة تعت دة األمریكی ات المتح ة الوالی ة، فثقاف اھیم معین د و مف ادات و تقالی وع

أساسیة ھو ما یعني أنھا تقدر األداء الفردي،و منح اجر و تعویضات عالیة مالئمة لھذا األداء 

د ا  ة          العالي، مع مخاطرة فق ي الثقاف د ف ى العكس نج ة األداء المنخفض، و عل ي حال ة ف لوظیف

طة          م بواس ل معھ تم التعام راد أداءا ی ك األف ى أولئ ة و حت یم الجماعی دیر للق ة تق الیابانی

ین    یھم لتحس غط عل ایتھم و الض دریبھم و رع وم بت ي تق ا، والت ون إلیھ ي ینتم ات الت المجموع

 .2األداء
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  .التحفیز في المنظمةمشكالت : المطلب الثاني

ة        م تستطع المنظم ة سیئة، و إن ل إن أنظمة الحوافز قد یعاب علیھا بان لھا أعراض جانبی

م أسباب         إفأتعالجھا أن تدرس ھذه األعراض و  د تفضح النظام، ومن أھ ذه األعراض ق ن ھ

  :فشل نظام الحوافز ما یلي

ى   ،عدم وجود أھداف و معاییر لألداء - ل و التوصل   تحلی ضعف  ویرجع ذلك إل ل العم

 .إلى األنشطة و المھام المكونة للعمل و التي یتم ترجمتھا بعد ذلك إلى معاییر لألداء

املین     ،خوف العاملین من رفع المعاییر في المستقبل - ى ظن الع و یرجع ھذا الخوف إل

ا،      ب ى تحقیقھ ادرین عل املین الق ة أن الع إذا  أن اإلدارة یمكن أن ترفع معاییر األداء على خلفی ف

ا        م بأنھ ا تتس املین، وإنم اق الع ة، واتف ة لوصف الوظیف ى دراس ة عل اییر مبنی ذه المع ت ھ كان

 .1مفھومة فیجب على اإلدارة أن ال ترفعھا

اییر         ،صعوبة قیاس معاییر األداء - ر عن مع ة التعبی دم إمكانی ى ع وترجع الصعوبة عل

األداء في شكل كمي واضح، أو أن تسجیلھ صعب، أو لعدم توافر األشخاص التي تقوم بقیاسھ 

 . و تسجیلھ

اییر  - ق المع ى تحقی املین عل درة الع دم ق اییر  درم و ، ع ة المع دم واقعی ى ع ا إل ك إم ذل

ام الخاصة   المطلوبة، أو أنھا غیر مفھومة، أو لعدم ت دریب العاملین على أداء األنشطة و المھ

 .بالعمالء لعدم قیام المنظمة بتوفیر الموارد المطلوبة لتحقیق العمل

ى           ، فالالصراع و المنافسة  - ؤدي إل د ی م األفضل ق راز أدائھ ى إب راد عل ین األف افس ب تن

 .الشعور بأن اآلخرین حد دون مصالحھم

املین  - ین اإلدارة والع ة ب دان الثق ن    إذ  ،فق ؤولین ع املین المس ین الع ة ب دث مواجھ تح

 .2تحقیق المعدالت و المعاییر و الذین یظنون أن اإلدارة قد تقوم برفع المعاییر وتغییرھا

ل        - ت وأخرى یجع ین وق دلھا ب م و تب إن تعدد الحوافز و تباین أھداف العاملین ودوافعھ

رة الموارد البشریة وتزداد ھذه مشكلة مسالة اختیار الحافز مشكلة حقیقیة أمام العاملین في إدا

ة   ا العربی ي بالدن ا ف أن   ألعمق دة بش اكل عدی ن مش اني م ا تع ة فیھ ات العامل ة المنظم ن غالبی

                                                             
  .96ص) 2003دار الفاروق للنشر،: مصر( كیف تصنع نظاما للحوافز و المكافآتجون فیشر،   1
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اني من         دھا تع ات نج ذه المنظم ي ھ الحوافز فإلى جانب ضعف دور إدارة الموارد البشریة ف

 :واحدة أو أكثر من المشاكل اآلتیة بخصوص الحوافز

 اف نظام الحوافز لكل من اإلدارة و المستفیدین عدم وضوح أھد -

 .غیاب الدراسات العلمیة وللبحوث المدنیة المتعلقة بدوافع و اتجاھات العاملین -

ى        - ك إل د أدى ذل ا، و ق اء علیھ عدم التحدید الدقیق لمعدالت األداء لكي تمنح الحوافز بن

ات    حصول أعداد كبیرة من العاملین على حوافز واحدة أو متشابھة  بالرغم من وجود الفروق

 .المھاریة و الثقافیة فیما بینھا

ب     - ي اغل یة ف ل الشخص ویم للعوام ة التق وع عملی املین وخض ویم أداء الع ة تق دم دق ع

 .األحیان

ى       - ھ عل ذي تترك ر ال ا و األث نقص مھارة المدیرین في تطبیق الحوافز من حیث فعالیتھ

ي    رات الت ا والثغ ق منھ د المتحق راد، والعائ دیل   األف اج للتع ي تحت واحي الت ا، و الن د فیھ توج

 .وغیاب اإلحصاءات الدالة على ذلك

رغم السلبیات و المشاكل التي ذكرناھا سابقا نخوض التحفیز إال أن عدم استخدام نظام     

  :التحفیز في المنظمات یؤدي إلى تعرضھا لعدة مخاطر من بینھا

 .تدني مستوى األداء لدى العاملین -

 .معدالت اإلنتاج و اإلنتاجیة إلى مستویات اقل من األھداف المرجوةانخفاض  -

 .تراجع جودة المنتجات و الخدمات -

 .زیادة الزمن المنفق على انجاز المھام و األعمال عن الوقت الفعلي المحدد سابقا -

واد       - ل والح ب ودوران العم بة التغی اع نس ا و ارتف دم الرض املین بع عور الع ث ش

 .األمراض المھنیةو

 .ابتعاد العاملین عن العمل في إطار التعاون و تكریس النزعة المصلحیة الذاتیة -

 .سیادة الالمباالة، وغیاب روح المسؤولیة في األعمال التي یقوم بھا العاملون -

 .استغالل كل الفرص للتأخر في الحضور إلى العمل والسعي إلى مغادرتھ قبل األوان -

 .1في كل وقت و مناسبةازدیاد المطالب و الشكاوى باستمرار  -
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  :الخالصة و االستنتاجات

ب ة         تاكتس ك نتیج ل، وذل ن ذي قب ر م ة اكب ة و أھمی ریة مكان وارد البش ة إدارة الم وظیف

  .االقتناع و السلیم بان العنصر البشري ھو العنصر الحیوي و األساسي في المنظمة

ات المعاصرة     ي المنظم ار أن محور   وأصبحت إدارة الموارد تحظى ببالغ األھمیة ف باعتب

وجوھر عملھا العنصر البشري الذي أصبح الیوم یمثل أساس التمیز و التفوق الذي تسعى أي 

اءة    تویات األداء والكف ى مس ات أعل ق المنظم ن أن تحق ورد یمك م م ھ، واھ ى تحقیق ة إل منظم

  .اإلنتاجیة إذا أحسن استثماره

یھم عمل   تحكم ف م و ال ادة أدائھ املین و زی ا الع ب رض ذه  ولكس ییر ھ ى تس ة عل ت المؤسس

الموارد بالشكل الفعال من خالل المھام و الوظائف التي تقوم بھا إدارة الموارد البشریة فیھا، 

ة           ى وظیف ان المناسب باإلضافة إل ي المك خص المناسب ف ار الش و التي تسمح للمنظمة باختی

مستوى من الرضا   مكافأة وتعویض العاملین وتحفیزھم و رفع الروح المعنویة عندھم وخلق 

و اإلحساس باالنتماء لدیھم و دفعھم لبذل المزید من الجھد من خالل إعطاء عامل ما یستحقھ  

  .ه جھدهاتج
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  :الخاتمة

بسبب  األھمیةو قد اكتسب ھذه  من المواضع المھمة و المطروحةیعتبر موضوع الحوافز 

ب    زیادة المنافسة ذا انصبت أغل ود  ج بین المنظمات ل وارد البشریة  إدارة ھ ى ال  الم  عنصر عل

ري ة تح البش ز  ین سو كیفی ر التمیی ة و عنص ي المؤسس ة ف ة الرابح اره الورق أداءه باعتب

  .طریق الحوافز ،وھذا عنفیھا

نھ من الضروري على المؤسسة  أن تقوم باختیار العمال األكفاء ذووي أو من ھنا اتضح ب

  .و تحفیزھم للرفع من أداءھم المھارات و ال تكتفي بھذا فقط بل تقوم بتدریبھم

و     ا استنتاجھ ھ ز   أو أھم ما أمكنن ام بدراسة التحفی دوافع       ن االھتم ى ال أثیر عل ھ من ت و مال

و معرفتھ و تحفیزه في كداللة على قدرة الفرد  تفرضھ الرغبة لتحسین أداء العاملین اإلنسانیة

 . بما یضمن تحقیق األھداف المنشودة اإلنتاجیةو رفع كفاءتھ  المنظمة

ل و لكي      ذا العم ة لھ ال یكفي أن یكون الفرد قادرا على العمل و إنما األھم ھو توافر الرغب

  . المنظمة أن تسعى إلشباع حاجات الفرد  إدارةتنشط ھذه الرغبة على 

ر     ا بالعنص و اھتمامھ رة ھ ات المعاص اح المؤسس ل نج م عوام ن أھ تنتج أن م ا نس ن ھن م

ة     ل المنافس ي ظ تمرارھا ف ات و اس اء المؤسس ھ، فبق ھ و آمال ق رغبات دى تحقی ري و بم البش

  .العالمیة مرھون بھذا العنصر
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  :توصیاتال

ین   - وار ب و للح ق ج دیم  اإلدارةخل مح بتق املین یس دة   و الع ار الجدی ات و األفك االقتراح

 .محاولة تجسیدھا میدانیاو

وارد    االعتماد على نشاط تخطیط الموارد البشریة للتنبؤ  - باالحتیاجات المستقبلیة من الم

 .البشریة 

اییر ال  - ى المع اد عل ب االعتم املین یج ار الع د اختی ة عن ة المبنی اءة علمی س الكف ى أس عل

 .المؤھالت و تعیین الرجل المناسب في المكان المناسبو

إجراء تقییم العاملین كل سداسي أو ثالثي لمدى أھمیة تكرار عملیة التقییم و التي تمكن   -

 .اإلدارة من معرفة مدى توافق الفرد مع وظیفتھ و درجة تقدمھ في أداء مھامھ

ي         مواصلة منح الحوافز في وقتھا و عدم تأ - ا ف ل من تأثیرھ ذي یقل ى النحو ال ا عل خیرھ

 .تحقیق الھدف المنشود منھا 

ا     - املین وفق ین الع یجب أن یرتبط نظام الحوافز فعلیا بمستوى األداء، بحیث یتم التمییز ب

ط            تم رب ذلك ی م ، و ب د لتحسین أدائھ ذل أقصى جھ ى ب املین عل لمستوى أدائھم مما یشجع الع

 .تقدیم الحوافز بتحسین األداء

 .ثیر في تحسین األداءالتركیز على الحوافز المادیة و المعنویة التي لھا األولویة و التأ -

إجراء المزید من الدراسات و البحوث المستقبلیة المتعلقة بالحوافز و دورھا في تحسین  -

 .مستوى األداء



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة المصادر و المراجع
  

  

  

  

  

  

  

  

  



     قائمة المصادر و المراجع

69 
 

  :قائمة المصادر و المراجع

  :المصادر باللغة العربیة

مؤسسة لورد : البحرین( إدارة الموارد البشریة،أسامة كامل، محمد الصیرفي،   .1
 .)2006العالمیة للشؤون الجامعیة للنشر، 

 ).1987مكتبة دار الحق،: مسقط(الحوافز و اثرھا على العمال، بن علي الحزاز،  .2
دار الغرب للنشر : وھران( 1، طالقیم الثقافیة و التسییربوفلجة ھیات،  .3

 .)1998والتوزیع،
الدار : اإلسكندریة(  المدخل الحدیث في اإلدارة العامةثابت عبد الرحمان إدریس،  .4

 .)2001الجامعیة، 
دار الفاروق : مصر( للحوافز و المكافآت كیف تصنع نظاماجون فیشر،  .5

 .)2003للنشر،
 .)1998و التوزیع،دار زھران للنشر : عمان( السلوك التنظیميحسین حدیم ، .6
 ).2004المة،قمیریة،)) قالمة(الجزائر( إدارة الموارد البشریةحمداوي وسیلة،  .7
: عمان(1،طمبادئ اإلدارة مع التركیز على إدارة األعمالخلیل محمد حسن الشماع،  .8

 ).1999دار المسیرة للنشر والتوزیع،
دار : اإلسكندریة( 1، طرؤیة مستقبلیة–إدارة الموارد البشریة راویة حسین محمد،  .9

 ).2001:الجامعیة
: اإلسكندریة( مدخل استراتیجي لتخطیط و تنمیة الموارد البشریةراویة محمد حسن،  .10

 ).2003الدار الجامعیة للنشر و التوزیع، 
دار :عمان(1طإدارة األفراد في منظور كمي و العالقات اإلنسانیة،زویلف مھدي،  .11

 ).1994.مجداوي
دار وائل : عمان( )إدارة األفراد(الموارد البشریة، سعاد نائف برنوطي، إدارة  .12

 ).2001للطباعة و النشر، 
 مطابع: الریاض( اإلدارة العامة األسس و الوظائفسعود بن محمد النمر و آخرون،  .13

  ).2006الفرزدق التجاریة، 
 ).1994 - المنشورات الجامعیة: طرابلس( إدارة األفرادصالح عودة، سعید،  .14
دار حامد : عمان(1، طتطور الفكر و األسالیب في اإلدارةصبحي جیر العتیبي ، .15
 ).2005للنشر
 العملیةالناحیة العلمیة و إدارة الموارد البشریة منصالح الدین محمد عبد الباقي،  .16

 ).2000- 1999دار الجامعة للنشر و التوزیع، : اإلسكندریة(
دیوان المطبوعات :الجزائر( حوافز اإلنتاج في الصناعةصالح بیومي،  .17

 ).1982الجامعیة،
 ).1978المنظمة العربیة للعلوم اإلداریة : مصر( الحوافزعادل جودة،  .18
مدخل إدارة الموارد البشریة عادل حرحوش صالح، مؤید سعید السالم،  .19

 ).2006مطبعة االقتصاد للطباعة والنشر، : األردن(إستراتیجي
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إدارة الموارد البشریة في القرن الحادي ,عبد البارئ إبراھیم، زھیر نعیم الصباغ  .20
  ).2010دار وائل للنشر، :عمان( 2، طالعشرین

 ).2000( إستراتیجیة تكامل إدارة الموارد البشریةعبد الجلیل راشد محمد،  .21
 دلیل اإلدارة الذكیة لتنمیة الموارد البشریةعبد الحمید عبد الفتاح المغربي،  .22

 ).2007المكتبیة العصریة للنشر والتوزیع،: المنصورة(
 دورا لحوافز المادیة و المعنویة في رفع أداء العاملینعبد الرحمان بن علي وابل،  .23

 ).2005رسالة ماجیستیر، (
النظریة (اتجاھات معاصرة في إدارة الموارد البشریة عصام الدین أمین أبو علفة،  .24

 ).2002دار الجامعیة، : اإلسكندریة()والتطبیق
 .عصام الدین أمین أبو علفة، مرجع سابق .25
 ).1998مكتبة غریب،: مصر( إدارة األفراد و الكفاءة اإلنتاجیة،علي السلمي،   .26
إدارة  :الجزائر(البشریة،تنمیة الموارد علي غربي، بلقاسم سالطنیة، اسماعیل خیرة،  .27

 .)2007الفجر للنشر و التوزیع، 
 ).2003دار الصفاء للنشر،: عمان( 1، طدارة الموارد البشریةعلي محمد ربابعة، إ .28
منشورات  :لبنان( إدارة الموارد البشریة من منظور استراتیجي ، قاسم ابراھیم بلوط .29

 ).2002النھضة العربیة، 
  ).1981دار المعارف،: اإلسكندریة(، االجتماع اإلداريعلم قباري محمد اسماعیل،  .30
دار : بیروت( 1، طاالتجاھات الحدیثة في إدارة و تحدیات المدیریةكامل بربر،  .31

 ).2006المنھل اللقیاني ،
المؤسسة : لبنان(1،طإدارة الموارد البشریة و كفاءة األداء التنظیميكامل بربر، .32

 ). 1997والتوزیع،الجامعیة للدراسات و النشر 
مكتبة دار : مسقط( الحوافز و أثرھا على العمالمبارك بن علي الحزاز،  .33
 ).1987الحق،
دار و مكتبة حامد للنشر : عمان( 1، طإدارة الموارد البشریةمحمد سرور الحریري،  .34

 ).2012و التوزیع، 
دار الجامعة الجدیدة : اإلسكندریة( دارة الموارد البشریةمحمد سعید أنور سلطان، إ .35

 ).2003للنشر، 
الدار : اإلسكندریة( محمد صالح الحناوي، محمد سعید سلطان، السلوك التنظیمي .36

 ).1997الجامعیة للنشر و التوزیع، 
دار الحامد للنشر : مانع(، دارة الموارد البشریةمحمد صالح، فالح، إ .37

 ).2004والتوزیع،
دار النھضة : مصر(1،ط األفراد و العالقات اإلنسانیةإدارة محمد عاطف عبید،  .38

 ).1991العربیة،
 إدارة و تنمیة الموارد البشریة لالتجاھات المعاصرةمدحت محمد أبو النصر،  .39

 ). مجموعة النیل العربیة: القاھرة(
 ).2005دار الشروق،: عمان( 3، طإدارة الموارد البشریةمصطفى نجیب محمود،  .40
دار الفكر : عمان( 1، طإدارة الموارد البشریة، مدخل كميمھدي حسن زویلف،  .41

 ). 2001للطباعة و النشر و التوزیع، 
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دار الفكر للطباعة : عمان(1، طاإلدارة نظریات ومبادئمھدي حسن زویلف،  .42
 ).2001والنشر، 

دار األمة للطباعة و النشر : الجزائر ( 1، طإدارة الوارد البشریةنور الدین حاروش،  .43
 ). 2011ع، و التوزی

دار األمة للطباعة : الجزائر( 1ط إدارة الموارد البشریة،نور الدین حارویش،  .44
 ).2011والترجمة و التوزیع

 ).2007دار كنوز المعرفة، : عمان( اإلدارة بالحوافزھیثم العاني، .45
إدارة الموارد البشریة، مدخل استراتیجي یوسف حجیم الطائي و آخرون،  .46

 ).2006الوراق للنشر و التوزیع، مؤسسة : عمان( 1ط،متكامل
  

  : المذكرات
كلیة اإلدارة : جامعة بغداد( الحوافز في المنشأ الصناعیةعاملة محسن ناجي،أنظمة  .1

 ).1995واالقتصاد،ماجستیر
  

  :الموسوعات و المعاجم
،طبعة خاصة اإلسكندریة  معجم األفعال المتعدیة نحرفموسى األحمدي نویواث،  .1

 ).2009التوزیع، البصائر للنشر و (
  

  :المصادر باللغة األجنبیة
1. French, W, the personnel management process: Human 

resources administration, third edition, ( Honghton Migglinto, Bostair, 
1974), P3. 
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