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  جنـاز ىـذا امعمل املتواضع أ وال وشكــــر هللا امعلــي امعظـمي، امقـدير أ ن منحنا امقـوة عىل ا 

و كذا اموادلين امكرميني عىل مساهدهتام و رعايهتام ادلامئتني كـام ال هنىس أ ن خنص ابمشكـر اخلــامص  

ىل ال س تاذ امكــرمي بن ش ين يوسف اذلي  أ شـرف علينا وقـدم منا كـل امعــون خـالل اجنـازان  ا 

. نلمـذكرة ومل يبخـل علينا بـأ ي هجـد أ و هطاحئ أ توجهيات

  ىل كـل موظفي بدلية بوقريات عىل دمعيم و تسييليم مكـا هتوجـو ابمشكـر والامتـنان ا 

.  هممتنا

  وكـذكل لكية امعلوم الاقتطادية و امتجارية علوم امتس يري وال يفوتنا أ ن وشكـر لك أ سـاتذة

ىل لك من قـدم منا يد املسـاعدة ومو بلكـمة طيبة أ و تشجـيع المتام ىـذه املـذكرة   .معـال املكتبة وا 

.... شكرا ممك مجيعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

بسم هللا امرمحن امرحمي  وامطالة وامسالم عىل أ رشف املرسلني 

ىل يوم ادلين وبعد  ...  وعىل اهل وحصبو ومن يليو ا 

يل وادلي امعزيزين  أ طال هللا يف معرىام   أ ىدي ىذه ادلراسة املتواضعة ا 

خويت امكرام   واىل ا 

. و لك من سامه من بعيد أ و قريب يف مساعديت عىل اجنازه

ىل لك من يعرفين  كام اىدي ىذا امبحث ا 

س تاذ بن ش ين   وال أ وىس لك داكترة وأ ساتذة لكية امعلوم الاقتطادية و امتجارية علوم امتس يري وخاضة ال 

ىل لك امزمالء و امزميالت يف ادلراسة وكذا يف امعمل . يوسف، كام اىدي ىذا امبحث ا 
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 مقدمة عامة
 



 مقدمة عامة

 ~ أ  ~
 

 بالغة كاىتماـ متزايد يف أنبيةنو بات يلقى أيعترب اؼبورد البشرم ؿبور عملية التسيَت يف اؼبؤسسات اغبديثة،حيث 
 االسًتاتيجيات كىذا من خبلؿ اقتناء العمالة كإقباح يف تنفيذ الربامج كاػبطط كاألداةاألساسيةاػبطط التسيَتية 

 ليست كافية إذا دل األخَتةاتو نوأإالاعبيدة كاؼبؤىلة كإكساهبم اؼبهارات اؼبختلفة من أجل رفع قدراهتم على األداء، 
يكن ىناؾ دافع قوم للعمل ، فكفاءة العنصر البشرم تتوقف على أمرين رئيسيُت نبا القدرة على العمل كالرغبة 

... فيو ، فالقدرة تتمثل فيما يبتلكو العنصر البشرم من مهارات كمعارؼ كقدرات اليت تكتسب بالتعليم كالتدريب
إخل باإلضافة إذل االستعداد الشخصي، أما الرغبة فتتمثل يف اغبوافز اليت تدفع بسلوؾ ىذا العنصر البشرم يف 

االذباه الذم وبقق أىدافو كأىداؼ اؼبؤسسة معا، لذا يعترب استعماؿ نظاـ حوافز فعاؿ السبيل الوحيد للوصوؿ إذل 
 .أداء عاؿ ك راقي

فاغبوافز ىي عديد القيم اؼبادية ك اؼبعنوية كؿبور مركزم لفعاليات كنشاطات اؼبنظمات اؼبعاصرة يف بيئة العمل، 
 العمل، اؼبشاركة يف باالستقرار يفكاؼبعنوية فهي تتعلق ... فاغبوافز اؼبادية تتمثل يف الركاتب كاألجور كالعبلكات

. إخل.... كالًتقية كتقدير جهود العاملُت بالشكر كالثناءاالنتماء كااللتزاـصنع القرار، 

: إشكالية البحث

:  ضمن ىذا اإلطار تندرج إشكالية حبثنا ىذا كاليت يبكن صياغتها على الشكل التارل

 موظفي البلديات؟ أداءما مدى مساىمة الحوافز في تحسين 

: األسئلة الفرعية

:   لئلجابة على ىذه اإلشكالية يبكن طرح بعض األسئلة الفرعية التالية

  لؤلفراد العاملُت يف البلديات؟ األداءما مستول 
  ما مدل كجود اإلنصاؼ ك العدالة يف منح اغبوافز من قبل كزارة الداخلية ؼبوظفيها؟
  األفراد العاملُت هبا؟ أداءما مدل مسانبة اغبوافز اؼبطبقة يف البلديات يف رفع 
  لؤلفراد العاملُت يف البلديات؟ األداءىل يبكن للحوافز أف تؤدم دكرىا يف ربسُت 

:  فرضيات البحث

:  قصد اإلجابة على ىذه األسئلة ككمنطلق للبحث يبكننا ربديد بعض الفرضيات التالية

  ؛ األفراد العاملُت يف البلدياتأداءال تؤدم اغبوافز إذل ربسُت 



 مقدمة عامة

 ~ ب  ~
 

  ؛ األفراد العاملُت يف البلديات باغبوافز اؼبطبقةأداءاليتػأثر مستول 
  للعاملُت يف قطاع الًتبية الوطنيةاألداء للحوافز على ربسُت إحصائيةال يوجد أثر ذك داللة  .

: أىمية البحث

: يستمد ىذا البحث أنبيتو انطبلقا من النقاط التالية

  إثراء اؼبعلومات كزيادة معارفنا يف موضوع اغبوافز الذم يعترب من اؼبواضيع اؼبهمة اؼبطركحة على
 ؛الساحة

 ؛مكانة العنصر البشرم داخل اؼبؤسسة كاالقتناع بأنو مورد أساسي هبب االىتماـ بو 
  لفت انتباه الباحثُت مستقببل يف زبصص إدارة كتسيَت اؼبؤسسة لدراسة ىذا اؼبوضوع كإثراء أنبيتو كربليل

 ؛أبعاده
  للعاملُت على مستول البلدياتأداءدكر اغبوافز اؼبادية كاؼبعنوية يف ربسُت  .

:  أىداف البحث

: إف اؽبدؼ اؼبراد الوصوؿ إليو من خبلؿ دراستنا ؽبذا اؼبوضوع بالذات يتمثل يف النقاط األساسية التالية   

:  يهدؼ ىذا البحث إذل ربقيق ما يلي

 ؛التعرؼ على اغبوافز دبختلف أنواعها  كعناصرىا كاعبوانب اؼبتعلقة هبا 
  ؛ك تقييمو ك العوامل اؼبؤثرة عليواألداءالتعرؼ على 
  ؛ الوظيفياألداءالتعرؼ على العبلقة بُت اغبوافز ك 
  ؛ العاملُت كربسينوأداءدراسة أنبية تفعيل نظاـ اغبوافز من أجل الرفع من مستول 
 اػبركج بأىم النتائج كالتوصيات اؼبتعلقة هبذه الدراسة  .

: أسباب ومبررات اختيار ىذا الموضوع

 :     لقد كقع ىذا االختيار ؽبذا اؼبوضوع نظرا لعدة أسباب ذاتية كموضوعية تتمثل يف

 : األسباب الذاتية
 اؼبوضوع جدير بالدراسة كيتوافق مع زبصصنا .



 مقدمة عامة

 ~ ت  ~
 

  يف اؼبؤسسةأدائوالتحسيس بأنبية العنصر البشرم كاالعتناء بو كالرفع من مستول  .

: األسباب الموضوعية– ب 

 أنبية اغبوافز إذل جانب تقييم اآلداء الوظيفي يف اؼبؤسسة .
 تقييم كفاءة كفعالية نظاـ اغبوافز يف اؼبؤسسة .

:  المنهج المتبع في البحث

     لقد اعتمدنا يف حبثنا ىذا على اؼبنهج الوصفي التحليلي ؼببلئمتو لدراسة الظواىر االجتماعية كاإلنسانية، 
حيث مت دراسة ىذا اؼبوضوع كربليل اؼبفاىيم اػباصة بو كباألداء ، كؿباكلة فهم العبلقة بُت ـبتلف أنواع 

اغبوافز كمستويات األداء الوظيفي للعاملُت اليت ربققها ، ككذلك من خبلؿ استخداـ االستبياف يف اعبانب 
 .التطبيقي للدراسة من أجل تقريب كإسقاط الدراسة النظرية على كاقع البلديات

: أدوات البحث

لقد اعتمدنا يف صبع البيانات كاؼبعلومات ككل على ؾبموعة من الوسائل كاألدكات يف كل من اعبانب النظرم ك 
 .التطبيقي

 للحصوؿ على اؼبعلومات مت االعتماد على اؼبسح اؼبكتيب لكل من الكتب : في الجانب النظري
كاؼبذكرات كالرسائل ككل اؼبرجع اليت ؽبا صلة باؼبوضوع، باإلضافة إذل شبكة االنًتنيت باعتبارىا كسيلة 

 .مهمة كحديثة كسريعة للحصوؿ على اؼبعلومات
 حيث مت االعتماد يف اغبصوؿ على البيانات كاؼبعلومات على:في الجاني التطبيقي   :
 ؛استمارة االستبياف اؼبوجهة ألفراد العينة اؼبختارة يف ىذا البحث -
اعبداكؿ لعرض بعض اؼبتغَتات كتفريغ البيانات كاؼبعلومات اؼبتحصل عليها من خبلؿ استمارة  -

 ؛االستبياف
 .(موظفي بلدية بوقَتات كالية مستغازل  )إحصاءات كأرقاـ خاصة بالبلدية ؿبل الدراسة  -
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 تمهيد

يعترب موضوع التحفيز من أىم اؼبواضيع اليت ربظى يف الوقت اغبارل باىتماـ اؼبؤسسات، فهو يعد من أىم 
اؼبتغَتات اؼبستثقلة لتحسُت األداء بكفاءة كفعالية كربقيق اعبودة الشاملة، كىذا يعٍت ربقيق أىداؼ اؼبنظمة، كنظرا 
ألنبية التحفيز يف ربقيق ىذه األىداؼ ازداد االىتماـ هبا من قبل علماء اإلدارة كالباحثُت الذين تباينت كجهات 

نظرىم كبو مفهـو التحفيز كأنبيتهودرجة تأثَته يف دفع اآلخرين كربفيزىم للعمل من أجل ربقيق أىداؼ 
 .منظماهتم

لذلك أصبح من الضركرم كجود سياسة ربفيزية ؿبكمة تضمن كجود أك خلق توازف بُت رغبات العماؿ كاألىداؼ 
 .اؼبسطرة من قبل إدارة اؼبنظمة

 :      كعليو سنعرض يف ىذا الفصل ثبلث مباحث أساسية ىي

 .مفاىيم أساسية يف التحفيز:المبحث األول

 .حوؿ التحفيز عموميات :المبحث الثاني

 .ماىية نظاـ اغبوافز:المبحث الثالث
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 مفاىيم أساسية فيالتحفيز:المبحث األول

      لقد اختلفت كجهات نظر الباحثُت كاؼبختصُت اإلداريُت حوؿ ربديد مفهـو التحفيز كدرجة أنبيتو داخل 
اؼبنظمة، لذلك سنتطرؽ يف ىذا اؼببحث إذل مفهـو التحفيز من خبلؿ سرد ؾبموعة من التعاريف، باإلضافة إذل 

 .التطور التارىبي للتحفيز، كما سيتم التطرؽ إذل طرؽ التحفيز كأىدافو

 مفهومالتحفيزوأىميتو:المطلب األول
 .سيتم التطرؽ يف ىذا اؼبطلب إذل تعريف التحفيز مع ذكر أنبيتو

 مفهوم التحفيز: الفرع األول

 :1 كما يليكفقا ألراء كاذباىات اؼبفكرينالتحفيز تعددت اؼبفاىيم اليت تناكلت 
، كيبذلوف معو جهدا أكربفبا األفضل ينهضوف بعملهم كبو األفرادؾبموعة العوامل اليت ذبعل "يعرفو ديبوؾ بأنو 

 " .يبذلو غَتىم
شحن كتقوية مشاعر الفرد ": ككذلك بػػػػ." لبذؿ ؾبهود لتحقيق ىدؼ أك منفعةاالستعداد ":أنوأما باش فعرفو بػػػػ

 ."كأحاسيسو الداخلية اليت تقوده إذل ربقيق أىدافو،كتسهل عليو القياـ بو
 كالنظم اليت تطبق على صباعة من العاملينبغرض إثارة الرغبة لديهم اإلجراءاتؾبموعة من  ":بينما يعرفو شاؿ بأنو

 ." يف العمل بكفاءةكاالستمرار
 ." كاغباجات الداخلية كاػبارجيةكالتفضيبلتؾبموعة الدكافع كالرغبات : "ككيرل بارجورف أف التحفيز ق

تشجيع األفراد كاستنهاض نبمهم حىت ينشطوا يف أعماؽبم من أجل ربقيق :" يعرؼ التحفيز على أنوكذلك 
أىداؼ اؼبؤسسة، كتبدأ العملية بالتأثَت اػبارجي على األفراد كأف يعرض عليهم أجرا أعلى من أجل القياـ بعمل 

 2." أكثر، لكن قباحها يتوقف على عوامل داخليةتتصل بوضعية الفرد النفسية
 على إشباع حاجات كرغبات األفراد من خبلؿ كاليت تعملؾبموعة الظركؼ اليت تتوافر يف بيئة العمل :"ىوالتحفيز

 3."قيامهم بالعمل

صرؼ ت اؿأكالعوامل اليت هتدؼ إذل إثارة القول الكامنة يف الفرد كاليت ربدد مبط السلوؾ، :" بالتحديدالتحفيزىو
 4".اؼبطلوب عن طريق إشباع كافة احتياجاتو اإلنسانية

                                                           
مدجلة اغبقوؽ كالعلـو -". دراسة حادل مؤسسة موبيليس لبلتصاالت، ككالة باتنة، اعبزائر– أثر التحفيز على ربسُت األداء الوظيفي يف اؼبؤسسات " فطيمة زعزع، سامية غبوؿ، 1

 .26: ، ص2013، اعبزائر، 18اإلنسانية، دراسات اقتصادية، العدد 
 .13: ، ص2008، اعبزائر، 06ؾبلة الباحث، العدد ". ربليل أثر التدريب كالتحفيز على تنمية اؼبوارد البشرية يف الدكؿ اإلسبلمية"الداكم الشيخ، 2
. 186: ، ص2007دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع،عماف، ". العملية اإلدارية مبادئ كأصوؿ كعلم كفن" ضرار العتييب كآخركف، 3
. 102: ، ص2000، بَتكت، 2اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر، الطبعة ". إدارة اؼبوارد البشرية ككفاءة األداء التنظيمي"كامل بربر، 3
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كعليو، يعترب التحفيز ؾبموعة من العوامل البيولوجية كالفسيولوجية كاليت تعمل على إحداث أك توجيو السلوؾ 
 1.للقياـ بالعمل بشكل مستمر كبطريقة أفضل

 :      كمن التعاريف السابقة يبكن صياغة التعريف اآليت

يف بذؿ مستول أعلي من اعبهود على أف تؤدم ىذه لديهم تنمية الرغبة األفراد كإثارة سلوؾ       التحفيز ىو 
 .ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة، كذلك ؿاعبهود إذل إشباع حاجات معينة

 أىمية التحفيز: الفرع الثاني

 :2لقد ازداد االىتماـ بالتحفيز يف الوقت اغباضر نظرا ألنبيتو كاليت تكمن يف ـبتلف اؼبستويات على النحو اآليت

أىمية التحفيز على مستوى الجماعات : أوال
 هبب على األفراد إثبات ذاهتم : فيما بين أفراد الجماعةوتشجيع المنافسةإثارة حماس الجماعات  -

 .كالتحدم وبدث التنافس إذا ما توفرت لدل األفراد الفرص اؼبناسبة للمنافسة كمن ىنا
 تؤدم اغبوافز اعبماعية إذل تكاثف اعبماعة لتحقيق اؼبعايَت اؼبطلوبة :والتعاونتنمية روح المشاركة  -

كتفاعلهم للحصوؿ عليها، كما تسمح اؼبشاركة ألفراد اعبماعة يف ازباذ القرارات بتقبلهم 
 .ككجهات نظرىم القتناع اإلدارة بآرائهم لتنفيذىاكشعورىم باألنبية

 تشجيع اغبوافز اعبماعية ذكم اؼبهارات العالية من نقل ىذه :تنمية المهارات فيما بين أفراد الجماعة -
 . العملكالتدريب أثناءاؼبهارات إذل زمبلئهم فبا يزيد من فرص التنمية 

أىمية التحفيز على مستوى المنظمة : ثانيا
 تسهم اغبوافز يف االستجابة لتأثَت الضغوط احمليطة :والخارجيةالتكليف مع متطلبات البيئة الداخلية  -

، فبا يتطلب من اؼبنظمة ابتكار كاالجتماعية كالتكنولوجية كاغبكوميةباؼبنظمة يف النواحي االقتصادية 
 مكانتهما، ىذا يستدعي بدكره االستغبلؿ األمثل كاغبفاظ على لتحسُت إنتاجها كالوسائل اغبديثةالطرؽ 

 .كالبشرية اؼبتاحةللموارد اؼبادية 

                                                           
 .26: ، ص2013 مرجع سبق ذكره، فطيمة زعزع، سامية غبوؿ، 1
ؾبلة الدراسات اؼبالية كاحملاسبية -". دراسم ميدانية يف مؤسسة اغبجار عنابة–نظاـ التحفيز كاألداء الوظيفي للعامل يف اؼبؤسسة االقتصادية اعبزائرية "ياظبينة منايفي، صربينة رماش، 2

 .263-262: ، ص2018، اعبزائر، ديسمرب 10كاإلدارية، العدد 
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كربليل  اؼبوارد البشرية، كمنها زبطيط البشرية اؼبختلفة، كأنشطة اؼبوارد نشاط التحفيز كالًتابط بُتالتكامل 
 كاألجور، كاؼبنافع كاػبدمات كالًتقيات الوظائفواالستقطاب كاالختيار كالتعيُت كالتدريب كالتنمية كتقييم األداء

 . األنشطة ؾبتمعة على النتائج اؼبتوقعة على مستول اؼبنظمةكتؤثر ىذه
 تسمح اغبوافز بتحقيق جو من الرضا عن العمل لدل األفراد فبا :المناسبتهيئة المناخ التنظيمي  -

 . اؼبنظمةكربقيق أىداؼ اإلنتاجية كالسعي لزيادةيدفعهم للحرص على اؼبصلحة العامة 

 نبذة عن التطور التاريخي للتحفيزوالنظريات المفسرة لو: المطلب الثاني
 .سنتطرؽ يف ىذا اؼبطلب إذل التحدث عن التطور التارىبي للتحفيز مع ذكر ـبتلف النظريات اؼبفسرة لو

 نبذة عن التطور التاريخي للتحفيز: الفرع األول
إف االىتماـ باغبوافز ليس حديث العهد، فقد اىتمت يف اؼباضي حركة اإلدارة العلمية دبوضوع اغبوافز اىتماما 

كبَتا، ففي أكاخر القرف التاسع عشر كضع نظاـ جديد لرفع األجور على أساس القطعة اؼبنتجة من طرؼ اؼبهندس 
كبالتارل نظاـ األجر بالقطعة من أقدـ نظم اغبوافز، ىذا النظاـ "،TaylorFrederickفريدريك تايلور "األمريكي 

يقًتح كجود معدلُت من األجور اإلنتاج بالقطعة، األكؿ مرتفع إذا سبكن العامل من االنتهاء من القطعة يف الوقت 
 .احملدد، كالثاشل منخفض إذا كاف إنتاج القطعة يف كقت أطوؿ من الوقت احملدد ؽبا

 اؼبعدؿ اؼبنخفض ألجر القطعة بأجر مضموف ، كاستبدؿ"تايلور"أحد تبلمذة "Guentجانت"بعد ذلك جاء 
 .للعامل حىت كدل يستطع العامل ربقيق اإلنتاج اؼبطلوب، فانو وبصل على أجر مضموف

 اإلنتاجية اليت درجة كفايتوفقد كضع نظاما على أساسُت وبدد أجر العامل على حسب "Emersonامَتسوف"أما 
كتبلميذه يف كضع نظاـ األجور كاؼبكافآت على أساس " تايلور"كفبا ال شك فيو ىو اعتماد ، يتم حسبها أسبوعيا

اإلنتاج شرط أال يكوف على حساب اعبودة كالكفاية، أك عبئها على العمل لكن ىذا ال يعٍت أنو دل تكن ىناؾ 
فنجد ،  الذم يوفره العامل خبلؿ قيامو بالعملية اإلنتاجيةأساسها الوقتأنظمة أخرل للحوافز، فنجد نظما أخرل 

كمن خبلؿ نظامو حاكؿ إغراء العامل ماديا على إنتاج الوحدة يف كقت أقل "HalsFrederickفريديريك ىالس"
كاؼببلحظ حاليا أف فكرة اغبوافز دل تعد مقتصرة على تطبيق النظامُت السابقُت فحسب، ، منالوقت اؼبقرر إلنتاجها

 1.فقد تعددت كاختلفت أنواع اغبوافز كذلك الختبلؼ أىداؼ اؼبؤسسة كتنوع كتعدد اغباجات للموارد البشرية

 النظريات المفسرة للتحفيز: الفرع الثاني

                                                           
، اعبزائر، 17ؾبلة اقتصاديات مشاؿ افريقيا، العدد ". –دراسة ميدانية باؼبؤسسة الوطنية للدىن لوحدة كىراف – عبلقة التحفيز دبستول أداء العاملُت " بلقايد براىيم، بورم شوقي، 1

 .257: ، ص2017
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      ىناؾ العديد من النظريات اليت قدمت على طوؿ الفكر اإلدارم منها ما سبت االستفادة منو بشكل ؿبدكد 
 .كمنها ما يستعمل إذل اليـو يف تسيَت اؼبوارد البشرية

 النظرية الكالسيكية: أوال

الذم يعترب " فديريك تايلور"نبعت ىذه النظرية أساسا يف التطور الطبيعي ؼببادئ اإلدارة العامة اليت نادل هبا 
 كأف العاملمؤسسة ىذه النظرية كترتكز ىذه النظرية أساسا على أف النقود ىي خَت دافع للعمل يف اؼبنظمات 

بطبيعتو يسعى دائما لزيادة أجره ؽبذا االذباه فإنو هبب ربط األجر بإنتاجية العمل دبعٌت أنو كلما زاد اإلنساف يف 
 1.إنتاجيتو زاد أجره

 2:نبانظريتو يف اإلدارة العلمية لؤلفراد على فرضُت أساسيُت " فريدريك تايلور"كقد بٌت 

 ؛أف تطبيق األساليب العلمية يف العمل يؤدم إذل الكثافة يف اإلنتاج

إف تطبيق اغبوافز النقدية يؤدم إذل زيادة اإلنتاج دبجهود كزمن معقولُت كإف اغبوافز اؼبادية ىي األساس غبفر 
 .األفراد كزيادة اإلنتاج

كلقد أثبت تايلور أنو يبكن زيادة اغبافز على اإلنتاج كالتحكم فيو من خبلؿ نظاـ األجور، فكل زيادة يف األجر 
يصاحبها زيادة يف اإلنتاجية، ككل إنتاجية أعلى يصاحبها أك يقابلها أجر أعلى كىكذا، كال سبنح اغبوافز اؼبادية إال 
للفرد اؼبمتاز الذم وبقق اؼبستويات احملددة لئلنتاج أك يزيد عليها، أما الفرد اؼبنخفض األداء الذم ال يصل إنتاجو 
إذل اؼبستول فعلى اإلدارة تدريبو أك نقلو أك فصلو، كأثناء دراستو قاـ بدراسة دقيقة للعمل الصناعي يف كل مرحلة 
من مراحلو، ذلك بتحليل العمل إذل حركاتو كعملياتو األكلية، مث استبعاد اغبركات الزائدة كالغَت ضركرية مث تقدير 

الزمن الذم يلـز لكل حركة من اغبركات الضركرية تقديرا دقيقا بواسطة الكركنومًت، مث التأليف بُت اغبركات األكلية 
الضركرية يف ؾبموعات تكوف أفضل طريقة كأسرعها يف أداء العمل كتكوف ىذه الطريقة اؼبثلى الوحيدة اليت هبب 

 . 3"دراسة اغبركة كالزمن"أف يتبعها العامل يف عملو كقد عرفت دراستو ىذه باسم 

 

تسمى ىذه النظرية بالنظرية الكبلسيكية لكوهنا اعتربت اإلنساف يعمل فقط ألسباب اقتصادية كككائن اقتصادم 
يسعى لتعظيم اؼبنفعة كمن أىم جوانب اػبلل يف النظرية ىي أف اإلنساف اؼبعاصر ال يعمل من أجل الدخل على 

                                                           
1
https://grhumaines.blogspot.com/2018/08/blog-post_24.html. 

2
https://hrdiscussion.com/hr66381.html. 

3
https://grhumaines.blogspot.com/2018/08/blog-post_24.html 

https://grhumaines.blogspot.com/2018/08/blog-post_24.html
https://hrdiscussion.com/hr66381.html
https://grhumaines.blogspot.com/2018/08/blog-post_24.html
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الرغم من أنبيتو كأنو ال يستجيب دائما ؼببلغو كحىت بالنسبة للحافز االقتصادم فهو ال يستجيب لو كما ىو بل 
كلكن رغم كل ىذه الدراسة دل يبنع من . غالبا ما يستخدـ عقلو يف اغبكم عليو كقد يقـو بفعل غَت ما تريد اإلدارة

 1:أف توجو للنظرية عدة انتقادات منها

لقد حدد تايلور األداء النمطي على أساس أكفأ عامل كفرض على باقي العماؿ بأف يصلوا إليو على ما  -
 مصَتىم الطرد يف حُت أنو كاف من اؼبفركض كإال كافبينهم من فركؽ يف القدرة كالقوة كدرجة االحتماؿ 

أف يقاس ىذا األداء النمطي على أساس العامل اؼبتوسط كبذلك يكوف تايلور قد استخدـ يف سبيل 
كصولو إذل األداء النمطي الضغط كالرقابة الصارمة فبا خلق جوا من التناقض بُت العماؿ كىذا ما أدل إذل 

 ؛توتر عبلقات العمل
 هتتم النظرية الكبلسيكية باؼبتغَتات النفسية االجتماعية كتأثَتىا على سلوؾ العماؿ كمعاملتهم دل -

كاآلالت حبيث على الفرد تنفيذ كسبثيل ما يطلب منو من عمل مهما كاف غَت عادؿ أك كانت شركطو 
 ؛غرب مناسبة

ذباىل تايلور كجود اغبوافز اؼبعنوية كأثرىا يف زيادة جهد العاملُت كبالتارل االرتفاع دبعدالت األداء كربقيق  -
رضاىم عن العمل كاعترب أف اغبافز الوحيد ىو األجر ما داـ العامل ـبلوؽ اقتصادم تنحصر حاجاتو يف 

األشياء اؼبادية كما ازبذ قادة اإلدارة العلمية متجها كبو زيادة اإلنتاج فبا أكجد مشاكل سيكولوجية 
 .فتحت اجملاؿ إذل دراسات أخرل

 النظريات النيوكالسيكية: ثانيا

يف العشرينات من القرف اؼباضي، ظهرت حركة جديدة تسمى حركة العبلقات :حركة العالقات اإلنسانية .1
اإلنسانية تركز على أنبية ربسن العبلقات يف بيئة العمل، مثل ربسُت االتصاؿ بُت اؼبوظفُت كاؼبشرفُت 

ىذه النظرية مبنية على دراسة أظهر زيادة دبقدار ، عليهم، كإتاحة ؾباؿ أكرب للتحاكر كإبداء اآلراء
 إال أف ىذه النظرية انتقدت ألهنا ركزت على طريقة ،يف اإلنتاجية بعد تطبيق التغيَتات اؼبذكورة30%

 2.كاحدة فقط كطريقة مثلى للتحفيز

 كيف مصنعالتابع لشركة 1924 ففي عاـ ،كانت دراسة ىاكثورف إحدل الدراسات الرئيسية يف ىذا اؼبذىب      ك
حيث . مت عزؿ ؾبموعة من النساء ككضعهم يف غرفة خاصة إلنتاج أدكات كهربائية لكن يف ظركؼ عمل جديدة

كما مت السماح للموظفُت . عاـ الباحثوف بتقدصل كجبات غداء ؾبانية، كساعات عمل أقل، كفًتات راحة أكثر
                                                           

1
https://grhumaines.blogspot.com/2018/08/blog-post_24.html 

 .47: ، ص2008تنمية كتسيَت اؼبوارد البشرية، اعبزائر، : مذكرة ماجستَت زبصص-". اؼبؤسسة اؼبينائية لسكيكدة مبوذجا–اغبوافز كالفعالية التنظيمية "عبد العزيز شنيق، 2

https://grhumaines.blogspot.com/2018/08/blog-post_24.html
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جبانب ىذه التغيَتات . باإلضافة لتغيَت يف نظاـ اغبوافز اؼبالية. بالقياـ بالعمل على شكل ؾبموعات صغَتة
 1.حيث أصبح اؼبشرفوف اجتماعيُت كأكثر تفهما. سبت تغيَتات يف نظاـ اإلدارة" اؼبادية"

ىي " التغيَتات اؼبادية" ككاف االستنتاج األكرل أف ،كالحظ الدارسوف أف اإلنتاجية قد زادت بعد ىذه التغيَتات
لكن بعد عمل تغيَتات سلبية، كتقليل اإلضاءة أك زيادة درجة حرارة الغرفة غبد يصعب العمل فيو، . السبب

من ذلك استنتج الباحثوف أف سبب زيادة اإلنتاجية ليست التغيَتات يف بيئة . كانت اإلنتاجية ال تزاؿ يف ارتفاع
 2.فكلما زادت الركح االجتماعية بُت اؼبوظفُت، زادت إنتاجيتو. العمل، كإمبا يف طريقة إدارة العاملُت

حيث قاـ عادل النفس ": دوغالس ماك غريغور"DouglasMCGregorلـ  (Y)ونظرية  (X)نظرية  .2
اؼبهٍت دكغبلس يف اػبمسينات بتطوير النظرية اليت تقوؿ إف معظم اؼبدارس يبيلوف إذل االشًتاؾ يف إحدل 

أف اؼبدراء  (X)، حيث ترل نظرية (Y)ك  (X)النظريتُت عن الطبيعة البشرية، كقد ظبى ىاتُت النظريتُت 
 :3يركف أف اؼبوظف

 خامل ال وبب العمل؛ -
 ليس لو طموح فكل ما يهمو األماف؛ -
 .وبتاج إذل رقابة كإشراؼ مستمرين -

فتعترب مثالية تقدمية كربمل العديد من اعبوانب اإلهبابية إذا عرفنا كيف نستغلها كتتمثل فيما  (Y)      أما نظرية 
 :4يلي

 أف العمل عملية طبيعية لدل الناس كربتاج إذل بذؿ جهد عقلي كجسمي؛ -
 االلتزاـ اذباه األىداؼ اؼبرتبطة بالرضا كاإلقباز كاغبوافز؛ -
 .اؼبوظف العادم يبحث عن اؼبسؤكلية كيقبلها يف األحواؿ الصحيحة -

 

 

 

                                                           
 .47: عبد العزيز شنيق، مرجع سبق ذكره، ص1
 .48: مرجع سبق ذكره، ص2
. 15: ، ص2016إدارة كحكامة ؿبلية، اعبزائر، : مذكرة ماسًت ربصص-". دراسة حالة مديرية التجارة بوالية مسيلة– سياسة اغبوافز كربسُت أداء اؼبوارد البشرية " عاشور حورية، 3
 .16: مرجع سبق ذكره، صعاشور حورية، 4
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 1النظريات الحديثة: ثالثا

العمل، حيث لعبت نظرية التوقع لدافعية" فكتور فرـك"VictorVroomقدـ 1964 يف عاـ :نظرية التوقع .1
 بُت الوظيفة أك اؼبهنة  النظرية يف كيفية تنبؤبػشرح العبلقةدكرا ىاما يف فكر كسلوؾ التنظيم، كتبحث ىذه

 :كاعبهد الذم يبذلو الفرد فيها، كعلى ىذا فإف النظرية تتضمن ثبلث متغَتات
 . كىي مدل األنبية اليت يعطيها الفرد للنواتج احملتملة أك اؼبكافآت اليت وبققها عملو:الجاذبية -
 كىي درجة اعتقاد الفرد بأف مستول أدائو يؤدم إذل ربقيق النواتج :االرتباط بين األداء والمكافأة -

 .اؼبرغوبة
 . كىي احتماؿ اؼبدرؾ للفرد بأف اعبهد اؼببذكؿ سيؤدم إذل ربقيق األداء:ارتباط الجهد واألداء -
إذل أف 1963 عاـ "ستاسيأدمز"StacyAdamsتستند ىذه النظرية اليت كصفتها :نظرية العدالة والمساواة .2

العوائد اليت ربصل عليها، إذل يف عملو نسبة عبهود اليت بذؽبا بقارنة ادلالفرد يعيش درجة العدالة من خبلؿ 
النتيجة ىي شعور الفرد بالرضا، أما إذا كانت  الفئتاف تكوف عادلة كتساكتفإذا كانت نتيجة اؼبقارنة 

 .العكس فإف النتيجة ىي شعور الفرد بعدـ الرضا عن عملو

 كمت تصنيف األطر اؼبرجعية يف ثبلث تشَت الدالئل العلمية أف اؼبرجع اؼبختار يعترب متغَتا ىاما يف نظرية العدالة
 .األخر أك الغَت، النظاـ، الذات: ؾبموعات ىي

الذم يرل أف العوامل البيئية " فريديريك سكينر"FrederikSkinnerككاضع ىذه النظرية ق:نظرية التعزيز .3
اػبارجية ىي اليت ربدد السلوؾ، كمن ىنا فإف التفاعبلت العقلية الداخلية ليست موضع اىتمامو، لذلك 

فإف احملفزات ىي اليت تتحكم يف السلوؾ، كيشًتط سكينر الستخداـ ىذه النظرية يف ؾباؿ اغبوافز ما 
 :يلي

 ؛ربديد السلوؾ اؼبرغوب فيو -
 ؛جعل الثواب نتيجة مباشرة للسلوؾ اؼبرغوب فيو -
 .اختيار األسلوب األفضل للتعزيز -
، حبيث أف ؿبور ىذه النظرية يدكر حوؿ سر قباح Z نظرية " أكشيكيلياـ"WilliamOuchiقدـ:Zنظرية  .4

اإلدارة اليابانية، يرجع إذل اىتمامها بعمبلئها كاىتمامهم بأىدافهم كالسهر على ربقيقها، حيث أدخلت 

                                                           
. 18-17:  عاشور حورية، مرجع سبق ذكره، ص1
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متغَتات ثقافية كقيمية للمجتمع الياباشل على طرؽ تسيَت كمبط التنظيم يف ىذا البلد، كقد أصبح من 
 .التقاليد التنظيمية أف يكوف العمل على مدل اغبياة

 أىداف التحفيز: المطلب الثالث
 :1        إف ىناؾ ؾبموعة من األىداؼ تسعى اؼبنظمة إذل ربقيقها من خبلؿ ربفيز عماؽبا، كيبكن تقسيمها إذل

 :العماؿ حينما يقبلوف كيتحمسوف لتطبيق نظاـ ما للحوافز يدفعهم إذل:أىداف العامليـن .1
 حاجتهم اؼباسة كبو الزيادة اؼبادية يف دخلهم، كالرغبة يف رفع مستول معيشتهم؛ -

 اغبصوؿ على اؼبزيد من اؼبزايا كاػبدمات من اؼبنشأة اليت يعملوف هبا؛ -

رغبتهم يف إشباع اغباجات اؼبعنوية اليت تتمثل يف التقدير كاالحًتاـ كالتشجيع اؼبستمر كاإلحساس  -
 . باالنتماء إذل اؼبنشاة

تتمثل ىذه األىداؼ يف ربقيق مكاسب مادية متوقعة أك غَت متوقعة كتتلخص ىذه :أىداف المنـشــأة .2
 :األىداؼ فيما يلي

 .عن طريق استخداـ نقس العناصر اؼبنتجة كاؼبواد اػباـ كالطاقات كالعماؿ: زيادة حجم اإلنتاج -

 كذلك من خبلؿ االستخداـ األمثل للموارد اؼبتاحة كإقبلؿ النسبة :تخفيض العادم والضياع والفاقد -
اعبارية للعوادـ كالضياع يف الطاقة كالوقت، كالفوائد اؼبختلفة بُت اػبامات كاؼبواد اؼبساعدة نتيجة للنقل 

 .كاالستخداـ السيئ، كبالتارل ربقيق كفرات مالية كمكاسب تتمثل يف خفض التكلفة الكلية للصنع

 كذلك برفع مستول اعبودة للسلعة اؼبنتجة بتحسُت مستول اػبدمة اؼبنتفع :تجويد السلعة أو الخدمة -
هبا، كليس خبفض اؼبستول نتيجة اإلسراع يف اإلنتاج أك بزيادة اغبجم، أم دبعٌت آخر االلتزاـ باؼبواصفات 

 .احملددة للجودة كليس بأقل منها

 كباعتبار أف ىذا اؽبدؼ ىو اؽبدؼ النهائي الذم تسعى إليو اؼبنشاة، كمن خبلؿ :زيادة ربحية المنشاة -
كمعٌت زيادة الرحبية ربقيق الفائض الكبَت كاألكثر عن السابق كالذم يؤىلها . إدخاؽبا لنظاـ اغبوافز

كهبعلها قادرة على التوسع كالنمو كالتقدـ كاالستمرار، كمكافأة األفراد كتقدصل اؼبزايا العينية ؽبم، كىذا فبا 
 .يساعد اؼبنشأة من احتبلؿ موقع تنافسي مرموؽ بُت مستول اؼبنشآت الشبيهة

                                                           
. 189-188: ، ص2007دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، الطبعة العربية، عماف، ". العملية اإلدارية مبادئ كأصوؿ كعلم كفن"ضرار العتييب كآخركف، 1
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ككبل النوعُت من األىداؼ يكمل النوع األخر حىت كلو كانت بعض أىداؼ العاملُت :تكامـل األىـداف -
تعترب أىدافا فردية، فبل شك يف أف ىذه األىداؼ الفردية جزء من األىداؼ اعبماعية، اليت تتكامل 

 .بالتارل مع ما وبصل عليو صبيع العاملُت من حوافز مادية

قد زبتلف بعض ىذه األىداؼ من ؾبموعة ألخرل من العاملُت مثل العاملُت يف اإلنتاج أك يف اػبدمات، كقد 
تتناقض بعض ىذه األىداؼ مع أىداؼ اؼبنشاة من كقت ألخر أك يف كقت من األكقات، إال أف اؼبهم ىو 

 .التكامل النهائي كاؼبصلحة اؼبشًتكة اليت يبكن ربقيقها عن طريق تطبيق نظاـ اغبوافز
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 حول التحفيزعموميات : المبحث الثاني
      يعد التحفيز من األمور اؽبامة لكل من األفراد كاؼبذربُت كاؼبؤسسات، حيث يتوقف مدل قباح اؼبؤسسة 

 . كفعاليتها على مدل دافعية كضباس أفرادىا للعمل
 طرق التحفيز: المطلب األول

 :1 فيما يلي طرؽ التحفيزتلخص
 :كيتمثل يف: والتقديراالعتراف : أوال

 ؛التأكد من أف مت إقبازه يتم تقديره بشكل مبلئم -
 ؛ من حيث النتائج التنظيميةكأنبية عملهممساعدة األفراد على رؤية مدل تكامل  -
 ؛اإلشادة بتحسينات األداء مهمات كانت ضئيلة -
 ؛إظهار الثقة بالعاملُت -
 ؛إظهار مدل ما اكتسبو العاملوف من خربة يف األداء -
 . فرد ىبضع إلشرافككاؼبعرفة بكلإظهار االىتماـ  -

 :كيتمثل يف: إرجاع األثر: ثانيا
 ؛ العاملُت على ربسُت أدائهم يف اؼبستقبلكمبلئم يساعدتقدصل إرجاع أثر فورم  -
 ؛ فهم العاملُت ؽباكالتأكد منتوضيح توقعاتك  -
 ؛ العاملُتكاؼبعاعبة الفعالةلشكاكلاالستماع اعبيد  -
 ؛إظهار كاقعيتك اػباصة من خبلؿ السلوؾ اك االذباه -
 ؛انتقاد السلوؾ ال األشخاص -
 ؛القلق عنصر ىاـ التحفيز فبل تتخلص منو سباما -
 .يرتبط دائما باألداء اإلهبايب" اغبب"ال تعتقد أف  -

 :كتتمثل يف: المساعدة على األداء: ثالثا
 ؛تقدصل الدعم عند اغباجة إليو -
 كالتنظيمية؛التأكد من إدراؾ العاملُت ؼبدل ارتباط مهامهم باألىداؼ الشخصية  -
 ؛ تتسق مع العملكالبيئات اليتتصميم اؼبهاـ  -

                                                           
. 264-263: ، صمرجع سبق ذكره ياظبينة منايفي، صربينة رماش، 1
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 ؛مراعاة أف يكوف اإلشراؼ ذك طابع فردم -
 ؛العمل على التخلص من عوائق اإلقباز الفردم -
 كاالتصاالت اؼبفتوحة؛خلق مناخ من الثقة  -
 كطويل األجل؛اىتم بالتحفيز قصَت  -
 كحرية االختيار؛تزكيد العاملُت باؼبركنة  -
 ؛تشجيع العاملُت على كضع أىدافهم اػباصة -
 ؛تشجيع األفراد على اؼبشاركة يف ازباذ القرارات اليت تؤثر عليهم -
 . التحدمكإذكاء ركحتشجيع العاملُت على االنغماس يف أنشطة جديدة  -

 :كيتمثل يف: والعقابالتوازن : رابعا
 كالتعزيز؛استخداـ طرؽ مناسبة للتشجيع  -
 ؛التقليل من استخداـ القول اؼبخولة قانونا ألدسل حد فبكن -
 ؛ الضركرمكالعقاب غَتإلغاء التهديد  -
 .كالرضاتقدصل مزيج مبلئم من اؼبكافأة  -
 :كتتمثل يف: والمسائلةالمسؤولية : خامسا

 كؿباسبتهم عليها؛ربميل العاملُت اؼبسؤكلية  -
 .التأكد من أف اعبهد يسهم يف ربقيق النتائج -

 أنواع الحوافز: المطلب الثاني
 :1ثة تقسيمات أساسية، كىيالتصنف اغبوافز كفقا لث

 . حيث تصنف اغبوافز كفقا ؼبعيار اؼبادة إذل حوافز مادية كحوافز معنوية:المادةالحوافز وفقا لمعيار  .1
، اإلنسانية اؼبادية كالفسيولوجية أك اإلنسافتلك اغبوافز اليت تشبع حاجات " كىي :الماديةالحوافز  -

 أك ربسُت ظركؼ ، كىي حوافز مادية مباشرةاألجركيبكن أف تستخدـ اغبوافز اؼبادية يف صورة الزيادة يف 
أما اغبوافز اؼبادية غَت اؼبباشرة . إخل...اإلنتاج كحوافز العبلكاتكاألجر، "األرباحالعمل اؼبادية كاؼبشاركة يف 

 .االجتماعيةفتتمثل يف اؽبدايا كاػبدمات 

                                                           
 .28: صمرجع سبق ذكره، فطيمة زعزع، سامية غبوؿ، 1
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تلك اغبوافز اليت تعتمد اؼباؿ كأسلوب يف إثارة العاملُت كربفيزىم، بل يعتمد " ىي :الحوافز المعنوية -
كاليت تقسم من حيث أثرىا إذل حوافزمعنوية مباشرة كحوافز معنوية غَت ... كسائل معنوية غَت مالية

 .مباشرة
 . تقسم اغبوافز إذل حوافز إهبابية كحوافز سلبيةاألثر كفقا ؼبعيار : تأثيرىااتجاهالحوافز حسب  .2

 كبو سلوؾ إهبايب، كىذا يتطلب ربديد السلوؾ األفراد يقصد هبا تلك اليت ذبذب :اإليجابيةلحوافز ا -
كتتمثل بذلك اغبوافز اليت تعمل ، الذم تريده اؼبؤسسة، مث اغبافز اؼبادم أك اؼبعنوم الذم يكافئواإلهبايب

 .على رفع الركح اؼبعنوية كالتجديد كىي فردية أكصباعية
 بغرض منع السلوؾ السليب، كتقويبو كاغبد من اإلدارةالوسائل اليت تستخدمها " كىي :الحوافز السلبية -

 كالتوجيهاتوىي فردية االنصياعلؤلكامركعدـ العبلكات، كالتكاسل كاغبرماف من اإلهبابيةلؤلفرادالتصرفات غَت 
 .أك صباعية

 . كتصنف كفقا ؽبذا اؼبعيار إذل حوافز فردية كحوافز صباعية:الحوافز من حيث من يتحصل عليها .3
 أف العامل يريد اؼباؿ من جهة، افًتاض سبنع للعاملُت بصورة فردية مستقلة، كتنطلق من :الفرديةالحوافز  -

 . لبذؿ مزيد من اعبهد للحصوؿ على مزيد من اؼباؿ من جهة أخرلاستعدادكانو على 
هتدؼ إذل تشجيع ركح الفريق كتقرير التعاكف بُت " سبنح على أساس اعبماعة ك:الحوافز الجماعية -

 الرئيسية باألىداؼ فيو إضرار ألف، زمبلئوالعاملُت، حبيث ربرص على أف اال يتعارض عملو مع عمل 
 ."للمؤسسة

 أسس منح الحوافز : المطلب الثالث

، حيث إف أىم معيار ؼبنح اغبوافز ىو التميز يف األداء كال ضَت من استخداـ معايَت أخرل مثل اجملهود كاالقدمية
 :1تتمثل يف

يعترب التميز يف األداء اؼبعيار األساسي، كردبا األكحد لدل البعض، كىو أف يزيد :Performanceاألداء  -
 كاف يف الكمية أك يف اعبودة، أك توفَت يف كقت العمل، أك يف التكاليف، ءلؤلداء،سواعن اؼبعدؿ النمطي 

 .كيعترب التميز يف األداء، أىم اؼبعايَت على اإلطبلؽ غبساب اغبوافز
 أحيانا قياس ناتج العمل، كذلك ألنو غَت ملموس ككاضح، كما يف كظائف يصعب:Effortالمجهود  -

اػبدمات، كاألعماؿ اغبكومية، لذا فإف العربة ليس يف النتيجة كإمبا يف الوسيلة اليت استخدمها الفرد 
 .للوصوؿ إذل اؽبدؼ

                                                           
1
https://hrdiscussion.com/hr104143.html. 

https://hrdiscussion.com/hr104143.html
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 هبا طوؿ الفًتة اليت قضاىا الفرد يف العمل، كىي تشَت إذل حد ما إذل الوالء كيقصد:Seniorityألقدمية ا -
 .أك االنتماء الذم هبب مكافئتو بشكل ما، كىي تكوف بشكل عبلكة يف الغالب ؼبكافئة األقدمية

بعض اؼبنظمات تعوض كتكافئ الفرد على ما وبصل عليو من شهادات أعلى، أك رخص، :Skillsالمهارة -
 . أك براءات، أك إجازات، أك دكرات تدريبية
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 ماىية نظام الحوافز: المبحث الثالث

     إف اؼبنظمة تسعى إذل تصميم نظاـ حوافز قادر على زيادة أداء العماؿ كربقيق رضاىم آخذة بعُت االعتبار 
 .العوامل اؼبؤثرة فيو كاػبصائص الواجب توفرىا فيو لضماف فعاليتو

 البرنامج السليم لنظام الحوافز وشروط نجاحو: المطلب األول
قبل إعداد الربنامج السليم لنظاـ اغبوافز هبب على اإلدارة معرفة اغبوافز اؼببلئمة للعاملُت، كذلك عن طريق معرفة 

ـبتلف الفئات العمالية فيكل كقت، كتستخدـ اإلدارة عدة أساليب ؼبعرفة  هبا اغباجات اؼبختلفةاليت تشعر
 : 1اىذىاغباجات نذكر منو

توزيع قوائم استقصاء للتعرؼ على كجهات نظر العاملُت فيما ىبص سياسة األجور، ساعات العمل،  -
 ؛فًتات الراحة

 .االتصاؿ بالعاملُت يف مقاببلت شخصية أك ندكات للمناقشة كتبادؿ اآلراء -

 البرنامج السليم لنظام الحوافز : الفرع األول
على اإلدارة الناجحة أف تعمل على تقدصل حافز يستجيب لرغبة موجودة فعبل، كيشعر األفراد بنقص يف إشباعها 

أك تقدصل حافز جديد اإلثارة، حاجات كرغبات جديدة، كحىت تتمكن من إعداد ىذا الربنامج البد عليها من 
 :2معرفة موقفها بالنسبة لعدة نواحي ـبتلفة أنبها

 على اؼبؤسسة معرفة نوع اإلنتاج ككميتو كتطوره خبلؿ السنوات السابقة، كمعرفة ما يتطلب من :اإلنتاج -
 .مواد كذبهيزات كمصادر اغبصوؿ عليها كتكلفتها

 هبب التعرؼ على تكلفة أجور العماؿ كمستول اؼبهارة كالتدريب الذم حصلوا عليو، إضافة إذل :العمالة -
 .التعرؼ على معدالت دكراف العماؿ خبلؿ السنوات السابقة

 هبب معرفة أسعار البيع ككمية اؼببيعات، ككذلك مناطق البيع ككمية العموالت كمصاريف :التسويق -
 .اإلعبلف كالتخزين

 كفيها يتم التعرؼ على الطاقة اإلنتاجية العاطلة كاؼبباشل غَت اؼبستعملة، :الظروف واإلمكانيات المتاحة -
 .إضافة اذل التعرؼ على البطالة اؼبقنعة

                                                           
، اغبزائر، 17ؾبلة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا، العدد -". راسة ميدانية باؼبؤسسة الوطنية للدىن لوحدة كىراف–عبلقة التحفيز دبستول أداء العاملُت "بلقايد براىيم، بورم شوقي، 1

. 258: ، ص2017
. 258: مرجع سبق ذكره، ص2
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فبا سبق يتضح مدل أنبية اغبوافز كمقـو رئيسي يف اؼبؤسسات بصفة عامة، بل كركيزة أساسية، كال يقتصر ك
االىتماـ فقط بوضع اغبوافز، بل البد من ربطها باألداء حبيث توضع معايَت ؿبددة، عادلة كموضوعية حىت تؤدم 

1تلك اغبوافز األىداؼ اؼبرغوبة
. 

 شروط نجاح نظام الحوافز: الفرع الثاني
 :2      حىت يكوف نظاـ اغبوافز فعاؿ هبب أف تتوفر فيو ؾبموعة من الشركط ىي

 . كتعٍت أف يكوف النظاـ ـبتصرا ككاضحا كمفهوما كذلك يف صياغتو كحساباتو:البساطة -

السعي :  كيقصد بو أف تكوف أنواع السلوؾ اليت ينبغي ربفيزىا ؿبددة كمفسرة، كأف نقوؿ:التحديد -
 .لئلنتاج أكثر أك تقليل التكاليف

 . اليت سيتم ربفيزىا أمرت هبب أف يكوف احتماؿ التوصل إذل ربقيق التصرفات كالسلوكيا:يمكن تحقيقو -

 . هبب أف يكوف األداء أم السلوكيات كالتصرفات مادية قابلة للتقييم كالقياس:يمكن قياسو -

 هبي أف يتم كضع معايَت ؿبددة لتقييم األداء كالسلوؾ، كأف يتم ذلك من خبلؿ دراسات :معايير األداء -
 .ذبعل ىذه اؼبعايَت يبكن ربقيقها كقابلة للقياس

 . ال هبب أف وبصل صبيع العاملُت على القدر نفسو للحوافز:التفاوت -

 هبب أف تتناسب حوافز الفرد إذل أدائو مو حوافز اآلخرين إذل أدائهم، كعدـ ربقيق العدالة قد :العدالة -
 .يؤدم إذل الشعور باالستياء

 . هبب أف يكوف ىناؾ أجر كايف يكفي احتياجات العاملُت:الكفاية -

 كيعٍت سيطرة كاملة من األفراد على األعماؿ اليت يقوموف هبا كالظركؼ احمليطة هبا حىت يبكن :السيطرة -
 .تقييم ما يقوموف بو من أعماؿ

 كىو أف يشتمل نظاـ اغبوافز على كل أنواع اإلهباد يف األداء من حيث زيادة :التغطية الكاملة لألداء -
 .الكمية، جودة النتائج، زبفيض التكاليف، تقليل اغبوادث

 أف مشاركة العماؿ يف كضع نظاـ اغبوافز يبكن أف يزيد إقناعهم بو كربسينهم لو كاحملافظة :المشاركة -
 .عليو

 . هبب أف تكوف اغبوافز ـبتلفة يف نوعها حىت تكوف مثَتة كمرضية لكافة االحتياجات:التوزيع -

                                                           
. 258: بلقايد براىيم، بورم شوقي، مرجع سبق ذكره، ص1
مذكرة ليسانس يف العلـو ". دراسة ميدانية باؼبؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بوالية كرقلة–أنبية ربفيز اؼبوارد البشرية يف ربسُت أداء اؼبؤسسة " أضبد صاغبي، كنزة كربوسة، 2

 . 14-13: ، ص2013السياسية زبصص تنظيمات سياسية كإدارية، جامعة كرقلة، اعبزائر، 
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 . هببأف يكوف النظاـ يشكل منفعة للمنظمة يف زيادة إيراداهتا أك نواذبها:الجدوى -

 . كىو أف يشمل النظاـ كل الوظائف باؼبنظمة:شمول كل العاملين -

 . هبب أف تكوف اغبوافز كاضحة ككبَتة ليكوف ؽبا تأثَت، ألف العكس قد يؤدم إذل العكس:البذخ -

 . يتماشى نظاـ اغبوافز مع التغَتات اليت ربدث داخل اؼبؤسسة أك ؿبيطها اػبارجي:المرونة -

 . هبب أف يكوف نظاـ اغبوافز معلنا لكي يزيد من ثقة العاملُت:العالنية -

 . مساندة اإلدارة العليا عند بداية النظاـ إلعطاء الدفعة القوية:اإلسناد -

 . هبب تدريب اؼبشرفُت كىم اؼبدراء كرؤساء األقساـ كاؼببلحظُت كاؼبشرفُت على إجراءات النظاـ:التدريب -

 هبب أف يكوف نظاـ اغبوافز ذك بداية قوية دبساندة اإلدارة العليا كاستخداـ إعبلنات كشعارات :القوة -
 .قوية

 مراحل تصميم نظام الحوافز وتقييمو ومخاصر عدم استخدامو: المطلب الثاني
 .سيتم التطرؽ يف ىذا اؼببحث إذل مراحل تصميم نظاـ اغبوافز كتقييم ىذا النظاـ

 مراحل تصميم نظام الحوافز: الفرع األول
 :إف تصميم نظاـ اغبوافز يبر بعدة مراحل يبكن توضيحها كما يلي

 البد يف البداية ربديد ىدؼ لنظاـ اغبوافز، سواء كاف ىذا اؽبدؼ يف شكل :تحديد ىدف النظام .1
تعظيم لؤلرباح أك زيادة اؼببيعات أك اإليرادات، أك قد يكوف زبفيض للتكاليف أك التشجيع على أفكار 

جديدة أك ربسُت للجودة أك غَتىا من األىداؼ، كلتحقيق ىذا اؽبدؼ العاـ فإنو هبب تقسيمو إذل 
، كلذلك فإف نظاـ اغبوافز (األنشطة، اإلدارات، الفركع، األقساـ)أىداؼ جزئية حبسب كحدات التنظيم 

الشامل يبكن أف يتضمن عدة أنظمة فرعية بداخلو، فهذا نظاـ جزئي لرجل البيع كذلك نظاـ جزئي 
1.اخل...لرجاؿ اإلدارة العليا، كنظاـ جزئي آخر للعماؿ التنفيذيُت

 

كتسعى ىذه اػبطوة إذل ربديد كتوصيف األداء اؼبطلوب، كما تسعى إذل ربديد طريقة :دراسة األداء .2
 .قياس األداء الفعلي

2يليإف ربديد كتوصيف األداء اؼبطلوب يستدعي ما 
: 

 ؛ كظائف ذات تصميم سليمكجود -

                                                           
 ربصص إدارة األعماؿ التسيَتمذكرة ماسًت يف علـو -".  حالة شركة اإلظبنت لسور الغزالفدراسة-اقتصادمتقييم نظاـ اغبوافز ؼبؤسسة عمومية جزائرية ذات طابع "خليفي أماؿ، 1

 .48: ، ص2014االسًتاتيجية، جامعة البويرة، اعبزائر، 
2
https://sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=238&SecID=53 

https://sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=238&SecID=53


                                                                              اإلطار النظري للتحفيزالفصل األول

~ 22 ~ 
 

 ؛كجود عدد سليم للعاملُت -

 ؛كجود ظركؼ عمل مبلئمة -

 .كجود سيطرة كاملة للفرد على العمل -

 يقصد هبا ذلك اؼببلغ اإلصبارل اؼبتاح للمسؤكؿ على نظاـ اغبوافز لكي ينفق :تحديد ميزانية الحوافز .3
 :1على ىذا النظاـ، حيث هبب أف تغطي األمواؿ اؼبخصصة يف ميزانية اغبوافز البنود التالية

 . كىي سبثل اعبزء األكرب يف ميزانية اغبوافز:قيمة الحوافز والجوائز -

 . مثل تكاليف تصميم النظاـ كتعديلو كتدريب اؼبدراء على النظاـ:التكاليف اإلدارية -

 كىي تغطي بنودا مثل النشرات كالكتابات التعريفية، اؼبلصقات الدعائية، اؼبراسبلت :تكاليف الترويج -
 .كاغبفبلت

 :كما هبب التفريق بُت نوعُت من ميزانيات اغبوافز عند ربديد حجم ميزانية اغبوافز
 يتم ربديد مبلغ ثابت كمعركؼ مسبقا خبلؿ العاـ القادـ كفقا للخربة السابقة للمنظمة :ميزانية ثابتة -

 .كحجم ميزانية األجور

حيث تكوف اؼبيزانية متغَتة كغَت ؿبددة سلفا، كذلك حسب أرقاـ األرباح أك اؼببيعات أك :ميزانية مرنة -
 من األرباح %4اإلنتاج، كعلى ىذا فإف ميزانية اغبوافز سبثل نسبة مئوية من شيء متغَت كأف تكوف مثبل 

 من اؼببيعات، تتميز ىذه الطريقة بأهنا ال تفرض أم قيود مسبقة على اإلدارة، حيث أهنا ال %10أك 
تتعهد بدفع مبلغ معُت، كذلك ألف مبلغ اغبوافز ال يتحدد إال يف ظل ما يتحقق من أداء كنواتج كأف ىذه 

 .األخَتة ىي اليت سبوؿ ميزانية اغبوافز كبالتارل فالنظاـ يبوؿ نفسو بنفسو

 . يف ىذه اؼبرحلة يتم ترصبة نظاـ اغبوافز يف شكل خطوات متسلسلة:وضع إجراءات النظام .4

 :2اكما يعتمد النظاـ الفعاؿ للحوافز على عدة أسس أنبو

 اؼبتميز يعٍت ما يزيد عن اؼبعدؿ كاألداء، لؤلفراد من أىم أسس منح اغبوافز األداء إف التميز يف :األداء -
 .اؼبعيارم

 قياس الناتج النهائي للعمل لكونو غَت ملموس، كما ىو اغباؿ يف األحياف يصعب يف بعض :المجهود -
 .إخل... اغبكوميةكاألعماؿأداء الوظائف اػبدمية، 

                                                           
 .49:  خليفي أماؿ، مرجع سبق ذكره، ص1
 .29: صمرجع سبق ذكره، فطيمة زعزع، سامية غبوؿ، 2
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 . ؽباكالئهوانتمائو يقصد هبا الفًتة اليت قضاىا الفرد يف اؼبؤسسة، كىي تعرب عن مدل :األقدمية -

 تكافئ بعض اؼبؤسسات الفرد على ما يتحصل عليو من شهادات أعلى أك عند حصولو على :المهارة -
 .إخل...بعض الرخص، أك الرباءات أك الدكرات التدريبية

 تقييم نظام الحوافز: الفرع الثاني
ألجل تقييم نظم اغبوافز فإف ىناؾ ثبلثة معايَت أك مؤشرات رئيسية هبب أف ذبرل مقارنة ؽبذه اؼبؤشرات اؼبعايَت 

قبل تطبيق نظاـ اغبوافز كبعد تطبيقو، كما أنو يبكن إجراء مفاضلة بُت األنظمة اؼبختلفة للحوافز من خبلؿ قياس 
 .ما حققو كل كاحد منها يف ىذه اؼبؤشرات كمقارنتو دبا حققتو النظم األخرل

 :1كاؼبعايَت كاؼبؤشرات اليت يبكن اعتمادىا يف التقييم ىي
 يستخدـ معيار تقييم أثر أنظمة اغبوافز على األداء لدل األفراد العاملُت،كبافًتاض ثبات العوامل :األداء .1

األخرل فإنو بقدر ما يكوف نظاـ اغبوافز اؼبعتمدة مؤثرا على دافعية األفراد كيشجعهم على االندفاع 
 .للعمل، فإف ذلك سيظهر بشكل كاضح على مستول األداء الذم وبققونو

 عندما يكوف يف اؼبنظمة نظاـ حملاسبة التكاليف دقيقا كمطبقا بشكل :تكلفة العمل بالنسبة للوحدة .2
فعاؿ فإنو يضمن ربديد نصيب الوحدة الواحدة اؼبنتجة أك اؼبباعة من تكاليف العمل، كيستخدـ جانب 

التكلفة ىذا يف ربديد مدل فاعلية نظاـ اغبوافز اؼبعتمد كاؼبطبق، فبقدر ما يتمكن نظاـ اغبوافز من 
زبفيض نصيب الوحدة الواحدة من الكلفة أك كحد أدسل يؤدم إذل ربقيق استقرار يف نصيبها من ىذه 

 .الكلفة فإف النظاـ فعاؿ ككفء
 سبثل درجة رضى األفراد العاملُت على نظاـ اغبوافز اؼبطبق عليهم أحد اؼبعايَت اؼبهمة :رضى العاملين .3

لقياس درجة قباحو، فبل فائدة من تطبيق نظاـ حوافز دقيق كمنظم بأسلوب علمي إال أنو غَت مرغوب 
من جانب األفراد العاملُت لذلك البد أف تضمن اإلدارة توفر جانب القبوؿ كالقناعة بنظاـ اغبوافز من 

 2.قبل العاملُت يف اؼبنظمة
 :3كيبكن تقدصل بعض اؼبؤشرات ؼبطابقتها مع الوضع اغبارل

 االرتفاعات اؼبفاجئة يف كافة بنود التكلفة ما بُت اؼبرحلتُت؛ -

                                                           
 .485 : ص،1985،اإلسكندرية، دار اؼبعرفة اعبامعية. "إدارة القول العاملة " عاشور،أضبد صقر 1
 .485 : صمرجع سبق ذكره،2
-122-121: ، ص ص2003مذكر ليسانس، جامعة اؼبديػػة، اعبزائر، ". ERMحالة مؤسسة االقباز باؼبدية : الرضا عن العمل كعبلقتو باغبوافز"أضبد زرقة، إظباعيل علجي، 3

136. 
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 تعدد اؼبنتجات كتنوعها، ككذا اختبلؼ مصادرىا كأنواع اؼبواد األكلية الداخلة يف اإلنتاج؛ -

 زيادة االستهبلكات الناذبة عن التوسع، أك البفاضها نتيجة مدة استخدامها؛ -

 زيادة تدريب العاملُت كتأقلمهم معاآلالت كاإلنتاج؛ -

 .إحداث التطورات مع خطوط اإلنتاج -

كأخَتا يبكن القوؿ إف التقييم قد أظهر أنو ال يبكن للنظاـ أف ينتج إذا دل تتعاكف إدارات اؼبؤسسة إلهباد اغبلوؿ 
 .األكثر اقتصاديةكاليت تنعكس آثارىا على العاملُت كاؼبؤسسة معا

 مخاطر عدم استخدام نظام الحوافز: الفرع الثالث
 :1ةافة فئات العاملُت، فهي قد تتعرض للمخاطر التارلؾ تستخدـ اؼبؤسسة نظاـ ربفيز فعاؿ يغطي دلإذا 

 ؛تدشل مستول األداء لدل العاملُت -

 ؛البفاض معدالت اإلنتاج كاإلنتاجية إذل مستويات أقل من األىداؼ احملددة -
 ؛تراجع جودة اؼبنتجات كاػبدمات -

 ؛زيادة الزمن اؼبنفق على إقباز اؼبهاـ كاألعماؿ عن الوقت الفعلي احملدد سابقان  -

 أعماؽبم؛شعور العاملُت بعدـ الرضا يف  -

 ؛ابتعاد العاملُت عن العمل يف إطار التعاكف، كتكريس النزعة اؼبصلحية الذاتية -

 ؛سيادة البلمباالة، كغياب ركح اؼبسئولية يف األعماؿ اليت يقـو هبا العاملوف -

حُت ظهور التقصَت يف العمل، كالتنصل من ربمل األخطاء "توجيو العاملُت اللـو إذل بعضهم بعضا -
 ؛كربميلها لآلخرين

اؼبرض، الظركؼ )ارتفاع نسبة التغيبية اؼبقصودة أم نسبة الغياب عن العملتحت ذرائع ـبتلفة مثل  -
 ؛(...االجتماعية

 ؛ارتفاع نسبة دكراف العملوترؾ اؼبؤسسة حُت توفر فرص عمل يف مؤسسات أخرل -

 ؛ؿ الفرص للتأخر عن اغبضور إذل العمل، كالسعي إذل مغادرتو قبل األكافؾاستغبلؿ  -

الزيارات، )االبتعاد عن مكاف العمل يف أكقات الراحة ىركبا من بيئتو ككسطو ربت ذرائع ـبتلفة  -
 ؛(تاللقاءا

                                                           
-08: اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدكؿ العربية، ص". التحفيز اؼبعنوم ككيفية تفعيلو" ؿبمد مرعي مرعي، 1

09.file:///E:/Nouveau%20dossier/MASTER%201/unpan009675.pdf 

file:///E:\Nouveau%20dossier\MASTER%201\unpan009675.pdf
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 ؛ؿ قضية تطرح يف اؼبؤسسة، كسد آفاؽ النجاحؾالتعبَت عن الشك كاالرتياب يف جدكل  -

 ؛ؿ كقت كمناسبة تسمح بذلكؾازدياد اؼبطالب كالشكاكل باستمرار يف  -

 ؛ؿ موقف كحالةؾظهور عبلمات عدـ السعادة على مبلمح العاملُت، كالتذمر يف  -

 ؛ازدياد حوادث العمل كأمراضو اؼبهنية نتيجة األخطاء اغباصلة كحاالت اإلنباؿ حُت اؼبمارسة -

عدـ سبتع اإلدارة باالحًتاـ كالتقدير من العاملُت يف اؼبؤسسة، كاهتامها بالتقصَت يف حقوقهم كتلبية  -
 .احتياجاهتم

 العوامل المؤثرة في نظام الحوافز: المطلب الثالث
 حيث تقـو اؼبنظمات بتحفيز اؼبوظفُت الذين يبذلوف ،الدافع أك اغبافز ىو العامل الذم وبفز على قباح اؼبنظمة
 فقد يعتقد الناس أف الراتب اؼبادم ىو األداة التحفيزية ،قصارل جهدىم يف مكاف العمل لتحقيق أىداؼ اؼبنظمة

 ،الوحيدة اليت تؤثر على أداء اؼبوظف، كلكن بيئة مكاف العمل تعترب أيضا من العوامل اليت تؤثر على أداء اؼبوظف
كال يؤدم التحفيز يف العمل إذل ضماف أنو يتم العمل يف الوقت اؼبناسب فحسب، بل يضمن أيضا عدـ اؼبساس 

 كإليك العوامل اليت تؤثر ، كبالنسبة للدافع يف مكاف العمل، فإف البيئة تعترب عامل ىاـ للغاية،بنوعية كجودة العمل
 :1على بيئة العمل أك زيادة مستويات ربفيز اؼبوظفُت

إف مكاف العمل ىو كل شيء عن األفراد الذين يعملوف معا لتحقيق ىدؼ : العالقة بين زمالء العمل .1
ا عدـ احًتاـ  موحد، لذلك فمن الضركرم أف وبًـت صبيع زمبلء العمل بعضهم بعضا، كال يظهركف أبدن

 فإذا كاف لدل اؼبوظفُت كعي كإدراؾ جيد عن العمل الذم يقـو بو اآلخركف ككيف ،ذباه بعضهم البعض
تضيف كاجباهتم كمهامهم قيمة إذل اؼبنظمة، بالتارل سيكوف من األسهل خلق مكاف عمل يسوده 

 كما أف العبلقة اعبيدة بُت اؼبوظفُت تقلل أيضا من مستول التوتر كاإلجهاد كذبعل ،االحًتاـ ك اؼبسئولية
 .اؼبوظفُت يشعركف باؼبزيد من األروبية كاالسًتخاء يف مكاف العمل

 لذا هبب ،يلعب القائد دكرنا رئيسيا يف اغبفاظ على بيئة عمل مبلئمة: دور القيادة في مكان العمل .2
 كمن الضركرم على القادة أف وبًتموا اؼبوظفُت ،على القائد أف يدرؾ كيفية التعامل مع ـبتلف اؼبوظفُت

 . اؼبتبادؿاالحًتاـكذلك من شأنو أف هبعل اآلخرين يتبعوف هنجو كوبذك حذكه فبا سيساعد يف نشر ثقافة 
 من خلفيات متنوعة كؾبموعات ـبتلفة أفرادكلما كاف ىناؾ : إدارة النزاع و الصراع في بيئة العمل .3

 لذلك فمن اؼبهم إدارة الصراع بطريقة ال ،يعملوف معا، كلما كاف ىناؾ احتماالت أف ينشأ نزاع أك صراع

                                                           
1
https://hrdiscussion.com/hr122566.html. 
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تؤثر على بيئة مكاف العمل، لذا هبب على اإلدارة أف تتبع ىذه السياسات كاؼببادئ التوجيهية اليت 
 .تساعد يف حل النزاعات كالصراعات يف أقرب كقت كبطريقة أسهل

إف اغبوافز اليت ربصل عليها عندما ربقق نتائج مالية للشركة تعترب أمر : حوافز و مكافآت مكان العمل .4
يبكن أف تكوف ذا فائدة جيدة حيث ذبعل اؼبوظف وبافظ على كجوده   كمن ناحية أخرل،،بالغ األنبية

 إف الشخص الذم يعزز فكرة منظمة كاحدة ،داخل مكاف العمل كيضيف اؽبدكء ك السكوف للمنظمة
 .يقـو بإضافة اؽبدكء ك إظهار االحًتاـ ك خصائص األداء اليت ال تعترب جوىرية

لي الثقافة التنظيمية القواعد كالسلوكيات اليت يصورىا األفراد أثناء كجودىم يف : ثقافة مكان العمل .5 سبم
 اؼبكتب إذل كربيط ثقافة مكاف العمل بكل شيء يف العمل بداية من طريقة دخوؿ األفراد ،العمل

 فهي تتعلق ،كالطريقة اليت يغادركف هبا، كالطريقة اليت يرتدكف هبا الزم اػباص هبم إذل طريقة تناكؽبم للطعاـ
بكيفية قياـ الفرد باألشياء يف العمل، كقد تكوف رظبية أك غَت رظبية كلكنها تؤثر بشدة على اؼبنظمة 

، كاؼبركنة كاالحًتاـ، كاالتصاؿفثقافة تبادؿ اؼبعرفة، كمساعدة بعضهم البعض،  ،كتظهر ربفيز اؼبوظفُت
 من نظَتهتا اليت ال يبكنها أف تسامح أكثر ربفيزا األخطاء، ستجعل اؼبوظفوف الستيعابالبلزمة 

 . اليت تعرقل التواصل كتبادؿ اؼبعرفةالتنظيمياألخطاء، حيث توجد طبقات من اؽبيكل 
إف التعلم يف مكاف العمل يعترب أمر مفيد لكل من الشخص  :التعليم أو التعلم في مكان العمل .6

كاؼبنظمة، من ناحية أنو يضيف إذل قوة الفرد ك باؼبثل فإف األعماؿ تستفيد من اؼبهارات كالتوجو كالسلوؾ 
 كفقط من أجل ربفيز اؼبوظفُت ينبغي على شركات األعماؿ أف توفر فرص كافية حيث ،البلزمُت للعمل

يبكن للموظفُت معرفة اؼبزيد ك اؼبزيد عن اؼبهارات اليت تضيف قيمة كأنبية للشركة كتسهيل نقل التعلم من 
 .خبلؿ توفَت اؼبوارد الكافية كمن خبلؿ توجيو تنفيذ اؼبهارات اؼبكتسبة

      كيبكن للمنظمة أف تنشئ ثقافة جيدة حيث يتقاسم اؼبوظفوف مهاراهتم ك أفكارىم ك آراءىم ككجهات 
نظرىم، ألنو إذا كانت اؼبنظمة زبلق مناخنا يتقاسم ك يتشارؾ فيو الناس بأفكارىم ك يرغبوف يف نقل مهاراهتم إذل 
 .موظفُت آخرين، فإف ذلك سيخلق موظفُت ؿبفزين كما يبكنهم أف يركا فرصة للنمو كطريقة رائعة للتعلم من اػبربة
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 خاتمة الفصل

      يعترب التحفيز من إحدل مقومات العمل الذم هبب أف تقـو بو اؼبؤسسة كاليت بدكهنا ال يبكن ألم مؤسسة 
أف تقـو بتحقيق كامل األىداؼ اؼبسطرة، فاغبوافز ىي الطريقة اليت من خبلؽبا تعرب اؼبؤسسة للعنصر البشرم 

داخلها عن مدل تقديرىا ألدائو اؼبتميز كاؼبتقن، كىو إحدل الطرؽ األساسية اليت أصبحت جل اؼبؤسسات تعمل 
على إعطائو األنبية القصول، خاصة ما يشهده عادل اؼبؤسسات اليـو من التنافس على جلب العنصر البشرم 

الذم لو أداء جيد كمهارة عالية كذلك عن طريق التنافس بُت اؼبؤسسات يف التفنن يف كضع طريقة كضع 
التحفيزات داخل اؼبؤسسة حتة تساعد ىذه األخَتة على ربقيق أىدافها كذلك جبانب توافر اإلمكانيات اؼبادية 

 .للمؤسسة كخربة العاملُت هبا كبل يف ؾبالو
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 تمهيد

لقد ثبت كجود فركؽ كاختبلفات بُت األفراد كىي ظاىرة عامة تبلحظ دائما يف صبيع نواحي اغبياة، ؽبذه الفركؽ 
تأثَتىا على صبلحية الفرد للعمل كحجم العمل ، كجودة أدائها كأخَتا استمرارية الشخص يف العمل أك تركو كنظرا 

 .لوجود ىذه الفركؽ كاف البد من التعرؼ على  طريقة أداء العاملُت للعمل كسلوكهم كتصرفاهتم أثناء العمل

فتقدصل أداء العاملُت باؼبنظمة يعد من أىم األنشطة اليت تقـو ؽبا إدارة اؼبوارد البشرية لتحديد مدل قدرة اؼبنظمة 
على ربقيق األىداؼ، كيعترب كذلك من العوامل اؼبساعدة على تنمية قدرات العماؿ كاستثمار طاقتهم دبا ينعكس 

 .على زيادة فعالية اؼبنظمة

 : كؿباكلة منا لئلؼباـ هبذا اؼبوضوع الذم سنتناكلو يف ثبلثة مباحث

 . ماىية أداءالعاملُت:المبحث األول

 .  ماىية تقييم ك ربسُت األداء:المبحث الثاني

 . طرؽ ك مؤشرات تقييم األداء ك كيفية عبلجها:المبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماىية أداء العاملين : المبحث األول
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 تعريف األداء: المطلب األول

     يشَت األداء إذل درجة ربقيق كإسباـ اؼبهاـ اؼبكونة لوظيفة الفرد ، كىو يعكس الكيفية اليت ربقق أك يشبع هبا 
 .الفرد متطلبات الوظيفة 

      غالبا ما وبدث تداخل بُت األداء كاعبهد، فاعبهد يشَت إذل الطاقة اؼببذكلة أما األداء فيقاس على أساس 
 .النتائج احملققة من طرؼ الفرد

 الطالب قد يبذؿ جهدا كبَتا يف االستعداد لبلمتحاف، كلكنو وبصل على درجات منخفضة، كيف مثل ىذه :فمثال
 1.اغبالة يكوف اعبهد اؼببذكؿ عاليا بينما األداء منخفضا

     األداء ىو التفاعل بُت السلوؾ كاإلقباز، إنو ؾبموع السلوؾ كالنتائج معا، ىو ارباد السلوؾ كنتائجو، ىو ليس 
السلوؾ لوحده أك اإلقباز لوحده، إنو تكاملهما معا،إنو ما تسعى اؼبنظمة للوصوؿ إليو، األداء ىو نتيجة السلوؾ 
أم ما ينتج عن السلوؾ، السلوؾ ىو فعالية كنشاط بينما نتائج السلوؾ ىي التغَتات اليت ربصل يف البيئة احمليطة 

 2.بالفرد بسبب ذلك السلوؾ

يقصد دبفهـو األداء اؼبخرجات ك األىداؼ اليت تسعى اؼبنظمة اذل ربقيقها عن طريق العاملُت فيها، كلدا     _ 
فهو مفهـو يعكس كل من األىداؼ كالوسائل البلزمة لتحقيقها، ام انو مفهـو يربط بُت أكجو النشاط كاألىداؼ 

 3.اليت تسعى إذل ربقيقها اؼبنظمات عن طريق مهاـ ك كاجبات يقـو هبا العاملوف داخل تلك اؼبنظمات

 4.كما يعرؼ على انو قدرة اؼبوظف على ربقيق أىداؼ الوظيفة اليت يشغلها يف اؼبنظمة     _ 

 

 

 

 محددات األداء: المطلب الثاني 

                                                           
  .215 ،ص 2000 ركاية ؿبمد حسن ، إدارة اؼبوارد البشرية ، الدار اعبامعية للطبع كالنشر كالتوزيع ، مصر ، 1
    http://www.faisal-dahleh.maktoobblog.com , 01/03/2019فيصل الدحلة ، األداء ىو ما بعد التدريب،2
:   أضبد السيد كردم، مفهـو األداء الوظيفي 3

http://www.ayadina.kenanaonline.com/conpics/57137/posts/123651,08/03/2016. 
 .اؼبرجع نفسو4
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األداء الوظيفي ىو العمل الذم يؤديو العامل كمدل تفهمو لدكره كاختصاصو كمدل إتباعو للتعليمات اليت تصل 
 1.إليو من اإلدارة عرب اؼبشرؼ اؼبباشر لو

األداء الوظيفي ىو األثر الصايف عبهود الفرد اليت تبدأ بالقدرات كإدراؾ الدكر أك اؼبهاـ، كيعٍت ىذا أف األداء يف 
 .الرغبة ، القدرات كاإلدراؾ : موقف معُت يبكن أف ينظر إليو على أنو نتاج للعبلقة اؼبتداخلة من كل من 

 . ىي قوة داخلية كامنة ربرؾ الفرد للقياـ بعملو كقد تكوف قوية أك ضعيفة :(الدافعية )الرغبة  -

 . ىي اػبصائص الشخصية اؼبستخدمة ألداء الوظيفة :(الجهد )القدرات  -

 .كيشَت إذل االذباه الذم يعتقد الفرد انو من الضركرم توجيو جهوده يف العمل من خبللو : اإلدراك  -

كلتحقيق مستول مرضي من األداء البد من كجود حد أدسل من اإلتقاف يف كل مكوف من مكونات األداء دبعٌت 
أف األفراد عندما يبذلوف جهود فائقة كيكوف لديهم قدرات متفوقة كلكنهم ال يفهموف أدكارىم فإف ادائهم لن 

يكوف مقبوال من كجهة نظر اآلخرين ، فبالرغم من بذؿ اعبهود الكبَتة يف العمل فإف ىذا العمل لن يكوف موجها 
يف الطريق الصحيح كبنفس الطريقة، فإف الفرد الذم يعمل جبهد كبَت كيفهم عملو كلكن تنقصو القدرات فعادة ما 

كىناؾ احتماؿ أخَت كىو أف الفرد قد يكوف لديو القدرات البلزمة كالفهم . يقيم مستول أدائو كأداء منخفض
البلـز للدكر الذم يقـو بو ، كلكنو كسوؿ كال يبذؿ جهدا كبَتا يف العمل فيكوف أداء مثل ىذا الفرد أيضا 

كبطبيعة اغباؿ قد يكوف أداء الفرد جيدا أك مرتفعا يف مكوف من مكونات االداء كضعيفا يف ؾباؿ من . منخفضا
 2.اجملاالت األخرل

 :كباختصار يبكن التعبَت عن األداء الوظيفي بالعبلقة اآلتية 
 

 

أما األداء التنظيمي فهو األثر الصايف عبهود اؼبنظمة لتحقيق أىدافها من خبلؿ اؼبوارد اؼبتاحة ، فاألداء ىنا ناتج 
 .الكفاءة كالفعالية : عن العبلقة اؼبتداخلة بُت 

 . ىي االستخداـ األمثل كالعقبلشل للموارد اؼبتاحة :الكفاءة  -

                                                           
 . الوظيفي لدل العاملُت كآثاره على األداء الوظيفياسادل عواد الشمرم، الرض1

http://www.ac.ly/ub/attachement.php?attachementid=1382&d=1262562868,08/03/2019. 
  .216ركاية ؿبمد حسن ، مرجع سبق ذكره ، ص 2

الرغبة = األداء الوظيفي  x القدرة xاإلدراك  
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 . مدل ربقيق األىداؼ اؼبسطرة :الفعالية  -

 

 

 العوامل المؤثرة في األداء : المطلب الثالث 

تكاد  " BAJT"يتأثر األفراد بالعديد من العوامل اؼبختلفة كاؼبتشابكة إذ يصعب ربديد كل ىذه العوامل إذ يقوؿ 
 .ال توجد ظاىرة يف اغبياة االقتصادية أك اغبياة االجتماعية أك اغبياة عموما ال تؤثر يف األداء 

كإذل جانب تعدد ك اختبلؼ العوامل اؼبؤثرة على األداء يؤثر الزماف كاؼبكاف ككذا كالعوامل الفيزيائية على الفرد 
كأدائو كمن ىنا يتضح انو توجد عوامل تؤدم إذل رفع األداء كأخرل تؤدم إذل خفضو كيبكن حصر بعضها يف 

 1:نوعُت رئيسيُت نبا 

  عوامل داخلية :الفرع األول 

 :         تتكوف من ؾبموعة متعددة من العوامل نذكر منها 

 يشكل أىم مورد يف اؼبؤسسة فنمو تنافسية كتطور اؼبؤسسة مرىوف دبدل استقطاهبا :العنصر البشري  -
 يف مهاراهتا كمعارفها كقدراهتا على االنسجاـ يف اعبماعة كمدل العناية اليت تعطيها ةلعناصر بشرية متميز

 .لتنمية كتطوير فبتلكاهتا كالعمل على إهباد كتنمية الدافع لديها لبذؿ جهد أكرب كأداء أفضل 
 إف لئلدارة مسؤكلية كبَتة يف زبطيط كتنظيم كتنسيق كقيادة كرقابة صبيع اؼبوارد اليت تقع ضمن :اإلدارة  -

نطاؽ مسؤكليتها كسيطرهتا فهي بذلك تؤثر على صبيع األنشطة يف اؼبؤسسة كمنو فهي مسؤكلة بنسبة 
 .كبَتة عن زيادة معدالت األداء داخل اؼبؤسسة 

 ، ة يشمل على توزيع كربديد اؼبهاـ كاؼبسؤكليات كفقا للتخصصات على العماؿ داخل اؼبؤسس:التنظيم  -
أم تقسيم العمل عليهم كفق مهاراهتم كإمكانياهتم اػباصة ، إف درجة التنظيم كإحداث اؼبتغَتات البلزمة 

كفقا للمستجدات يف نظم كأساليب العمل كالتوظيف كمنظومة اغبوافز كالتنمية كالتدريب من شأنو أف 
تؤثر على األداء ، لذا كجب أف تكوف ألم مؤسسة مركنة ديناميكية يف أم تنظيم بشكل ذبعلو قابلة 

 .للتغيَت كفق اؼبستجدات الراىنة 

                                                           
العمورم ميلود،فيساج كيساـ، اغبوافز كتأثَتىا على آداء العاملُت يف اؼبؤسسة األداء الوظيفي كالتنظيمي ، مذكر لنيل شهادة ليسانس، اؼبديػػة، 1

  .72.74، ص 2007

الكفاءة = األداء التنظيمي  xالفعالية  
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 تشَت على مدل أنبية العناصر احمليطة بالفرد أثناء تأدية كظيفتو، إف عدـ االنتظاـ يف العمل :بيئة العمل  -
 .كاالنسحاب كالغيابات كاغبوادث يعود سببو الرئيسي لسلبية بيئة العمل 

 يشَت إذل أنبية الوظيفة كاؼبنصب الذم يشغلو الفرد كمدل توقر فرص النمو كالًتقية :طبيعة العمل  -
اؼبتاحة أمامو ، حيث كلما زادت درجة توافق الفرد ككظيفة أدل ذلك إذل زيادة دافعيتو كحبو للعمل 

 .ككالئو ؼبؤسستو 

 إف العوامل التكنولوجية يف آالت كمعدات ككسائل اتصاؿ كغَتىا تؤثر تأثَتا كبَتا على :العوامل الفنية  -
 .األداء اعبيد ، كال يكفي ىذا بل هبب أف يكوف الفرد على علم بكيفية عمل ىذه الوسائل 

 عوامل خارجية : الفرع الثاني

 :  كتتكوف من ؾبموعة من العوامل ىي 

 : البيئة االجتماعية والثقافية  . أ
 العادات كالتقاليد اؼبوركثة؛ -
 العرؼ كأمور الدين؛ -

 اؼبستول التعليمي كمدل تقدير األفراد التعليم كرغباهتم يف اغبصوؿ عليو؛ -

 : البيئة السياسية والقانونية .    ب

 طبيعة النظاـ السياسي؛  -

 مدل االستقرار السياسي؛ -

 مركنة القوانُت كالتشريعات؛ -

 السياسات اػبارجية اؼبتبعة من قبل الدكلة؛ -

 .العبلقات الدكلية كنوعيتها -

 :البيئة االقتصادية - ج

  ؛(حر ، موجو)اإلطار العاـ القتصاد الدكلة 

 االستقرار االقتصادم؛ 

 النظاـ البنكي كمدل تأثَت السياسات التشريعية على نشاط البنوؾ؛ 

 األسواؽ اؼبالية كمدل كجود أسواؽ لؤلسهم كالسندات؛ 
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 السياسات اؼبالية اؼبتبعة من قبل الدكلة. 

 العوامل اؼبؤثرة يف األداء (01)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الب من إعداد الط:المصدر

 

 

 

 

 

 ماىيـة تقييم و تحسين األداء: المبحث الثاني 

 تعريف تقييم و تحسيناألداء: المطلب األول 

 العوامل المؤثرة في األداء

 عوامل خارجية عوامل داخلية

العنصر 
البشري 
واإلدار

 ة

بيئة وطبيعة 
 العمل

العوامل 
 الفنية

 اإلدارة

 و

لتنظيما  

البيئة 
االجتماعية 

 والثقافية

البيئة السياسية 
 والقانونية

البيئة 
 االقتصادية
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 تعريف تقييماألداء:  الفرع األول 

     حاكؿ الدارسوف ؽبذا اؼبوضوع الوصوؿ إذل تعريف شامل كمتكامل لعملية تقييم أداء األفراد ، كؽبذا تعددت 
 : التعاريف كاختلفت يف ؿبتواىا كىدفها كمن بينها نذكر ما يلي 

تقييم أداء العاملُت يعٍت قياس كفاءهتم كمدل مسانبتهم يف اقباز األعماؿ اؼبناطة هبم ككذلك اغبكم على " 
 1".سلوكهم كتصرفاهتم أثناء العمل 

تقييم األداء ىو عملية يتم دبوجبها تقدير جهود العاملُت منصف كعادؿ لتجرم مكافآهتم بقدر ما يعملوف " 
كينتجوف كذلك باالستناد إذل عناصر كمعدالت يتم دبوجبها مقارنة أدائهم هبا لتحديد مستول كفاءهتم يف العمل 

 2".الذم يعملونو 

 3".تقييم األداء ىو نظاـ يتم من خبللو ربديد مدل كفاءة أداء العاملُت ألعماؽبم 

نشاط مهم من أنشطة اؼبوارد البشرية يستهدؼ التأكد من مدل كوف الفرد العامل يف اؼبنظمة : " يعرؼ بأنو 
 4".يؤدم عملو بشكل فاعل 

 5.تقييم األداء ىو قياس كفاية األداء الوظيفي لفرد ما ، كحكم على قدرتو كاستعداده للتقدـ

العملية اليت من خبلؽبا يتأكد اؼبديركف أف األنشطة اليت يبارسها : "  كزمبلؤه بأنو raymond noeيعرفو 
 6".العاملوف كاؼبخرجات اليت وبققوهنا تتطابق مع األىداؼ التنظيمية السابق ربديدىا 

 

يبثل العملية اليت من خبلؽبا تقيس اؼبنظمة مدل جودة العمل الذم : "  على أنو Hall ك Goodaleكما يعرفو 
 7".يبارسو كالعاملوف هبا كؿباكلة تنمية كتطوير ىذا األداء 

 : من خبلؿ التعاريف السابقة يبكننا صياغة التعريف اآليت 
                                                           

  .75 ، ص 2000شحاده نظمي ، إدارة اؼبوارد البشرية ، دار صفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع ، عماف ، الطبعة األكذل ، 1
  .75اؼبرجع نفسو ، ص 2
  . 371 ، ص 2003أضبد ماىر ، االختبارات كاستخدامها يف إدارة اؼبوارد البشرية كاألفراد ، الدار اعبامعية ، اإلسكندرية ، 3
  .177 ، ص 2000خالد عبد الرحيم اؽبييت  ، إدارة اؼبوارد البشرية ، دار كمكتبة اغبامد للنشر كالتوزيع ، عماف ، الطبعة األكذل ، 4
 .56، ص2004، مركز اػبربات اؼبهنية لئلدارة، اعبيزة، الطبعة الثالثة، 1عبد الرضباف توفيق، منهج اإلدارة العليا، ؾباالت تقييم األداء الفعاؿ،ج5
 .256عبد اغبميد عبد الفتاح اؼبغريب ، مرجع سبق ذكره ، ص 6
 .260عبد اغبميد عبد الفتاح اؼبغريب ، مرجع سبق ذكره ، ص 7
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تقييم األداء ىو ؿباكلة لتحليل أداء الفرد بكل ما يتعلق بو من صفات نفسية أك بدنية أك مهارات فنية أك فكرية " 
كذلك هبدؼ ربديد نقاط القوة كالضعف كؿباكلة تعزيز األكذل كمواجهة الثانية من اجل ضماف ربقيق فعالية 

 " .اؼبنظمة آنيا كيف اؼبستقبل 

 : كجدير بالذكر أنو ىناؾ خلط يف مفاىيم اؼبصطلحات اآلتية 

  كالذم يعٍت مقارنة األداء اؼبتحقق مع األداء اؼبعيارم :قياس األداء . 

  كيعٍت إعطاء قيمة لؤلداء احملقق من خبلؿ معرفة اإلهبابيات كالسلبيات :تقييم األداء . 

  يعٍت معاعبة نقاط الضعف يف األداء احملقق كإزالة االكبرافات :تقويم األداء . 

 تعريف تحسناألداء:  الفرع الثاني 

     يقصد بتحسُت األداء استخداـ صبيع اؼبوارد اؼبتاحة لتحسُت اؼبخرجات ك انتاجية العمليات ، ك ربقيق 
التكامل بُت التكنولوجيا الصحيحة اليت توظف رأس اؼباؿ بالطريقة اؼبثلى ، ك يتطلب ربسُت األداء توازف ؾبموعة 
من العناصر اليت تتمثل يف  اعبودة ، االنتاجية ، التكنولوجيا ك التكلفة ، ك يؤكد توازف ىذه العناصر أف توقعات 

إدارة " احتياجات أصحاب اؼبصلحة يف اؼبؤسسة قد أخذت بعُت االعتبار ك يطلق على ىذا اؼبنهج اؼبتكامل 
 1"التحسُت الشامل 

 (2 ):كيقسماػبزامي حسربأيعلماءاإلدارةعناصرإدارةربسيناألداءإذل ما يلي:عناصرإدارةتحسيناألداء .1

 كىويبثبلالسًتاتيجيةالتيتحدداذباىاتالتحسيناؼبستقبلية،كالتيتعملعلىًتكيز :التوجيو
 .الطاقاتوحشداعبهودلتحسينعبلقاتالعمبللرئيسةفياؼبؤسسة

 كىيتتميزبأهناتضعاؼبؤسسةأمافبنهجياتالتحسيناألساسيةالتيتتكاملمع :المفاىيماألساسية
 . األنشطةالعاديةألداءاألعماؿ

 كىيًتكزعلىعملياتتحفيزصناعةاؼبنتجأكاػبدمةالتيتجعبلؼبؤسسةأكثر:عملياتالتسليم 

 . كفاءةكفعالية،كتزيدمنقدرهتاعلىالتكيف،كفيالوقتذاهتتخفضالوقتواعبهدكالتكلفة

 كىوىبتصبوضعاؼبقاييسواؽبيكبللتنظيميللمؤسسة:التأثيرالتنظيمي. 

                                                           
  .11 ص 1999اػبزامي ، تكنولوجيا األداء من التقييم اذل التحسُت ، مكتبة ابن سينا ، عبد اغبكيم أضبد 1
  .44، ص الرجع نفسو2
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 كىبتصهذااعبانببنظاماؼبكافآتواالعًتافبالفضبللذييتضمناغبوافزاؼباليةكغَتاؼباليةهبدفد:المكافآتواالعترافبالفضل
 .عمأنبيةاؼبهاماألخرىداخبللبناءاؽبرمي

 : العالقةبينالحوافزوتحسيناألداءفيرأيُكتاباإلدارة .2

     اىتمالعديدمنالباحثينوكتاباإلدارةبتوضيحالعبلقةبيناغبوافزكربسيناألداء،فعلىسبيبلؼبثالنجدأنالدراساتالتيتلتنظرية 
، ( Z ) كيتمثلهذاالنوعفيY ) ك ( Xحولسلوكياتالبشر،قدأضافتنوعاثالثاخببلؼ(مكرهبر)

يتصرفدائماكفقاللظركفواألحواالحمليطةهبوربثهعلىالتعاملبإهبابية،فإذاحصلعلىبعضاغبوافزمثبللتعليموالتدريبفإنأداءىسوفيتح
سن،كإذاتوفرتلهحوافزمعنويةأخرىمثلفرصاؼبنافسةكحصلعلىقدرمناسبللتعبَتعنحاجاهتوأفكارىفإهنسوفيقدمعلىتحمبلؼبزيدـ

 1.ناؼبسؤكلية،كإذاكجداؼبناخوالتنظيماؼبناسبفسيعملعلىزيادةجهدىوتعاكهنوالتزامو

إلىأناغبوافزاؼباديةتساعدعلىتحسيناألداء،فعلىسبيبلؼبثاؿ عالقيكيشَت 
حققأسلوبتوزيعأسهمتملكفياؼبؤسساتنجاحاكبَتافياؼبؤسساتالتيبدأتتطبيقهعلىموظفيها،حيثأنشعوراؼبوظفأهنأصبحمالكاؼ

ياؼبؤسسةيدفعهلمضاعفةجهدىوربسينأدائهفيالعمل،كىذاما 
 كىذاماال , ينعكستلقائياعلىاإلنتاجيةكاألرباحووبققاالستفادةعبميعاألطراؼ

 2.يتحققفيالوزاراتاغبكوميةكمنهاكزارةالًتبيةكالتعليم 

ك 
إلىأمبنأنبمزايانظاماألجرحسباإلنتاجأهنيساعدعلىخلقركحاالبتكارلدىالعاملُت،كربسينأسلوبعملهم،كذلكمنشاويشيشَت

 3. أجلزيادةإنتاجهم،كبالتاليزيادةاألجرالذييتقاضونو
 

 أىداف وأىمية تقييم األداء : المطلب الثاني 

 أىداف تقييم األداء : الفرع األول 

إف عملية تقييم األداء لؤلفراد ما ىي إال عملية مراجعة النشاط اإلنتاجي لؤلفراد من أجل تقييم إسهاماهتم يف 
 1:ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة ، حيث تًتكز أىداؼ عملية تقييم األداء يف 

                                                           
  .448 ، ص 2007عبد العزيز ؿبمد  مبلئكة ، مبادئ ك مهارات القيادة ك االدارة ، دار العلم ، 1
  .501 ، ص 2007مدشل عبد القادر عبلقي ، إدارة اؼبوارد البشرية ، دار خوارـز للنشر ، جدة ، 2
  .184 ، ص 2005 إدارة األفراد ، دار الشركؽ ، عماف ، –شاكيش ، إدارة اؼبوارد البشرية مصطفى قبيب 3
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 اختيار األفراد الصاغبُت للًتقية؛ 

  تفادم احملسوبية عن طريق توجيو األسس اليت تتم بناء عليها الًتقية أك زيادة األجور، كتوحيد األسس اليت
 يتم بناء عليها الفصل اك التوقيع اعبزاءات؛

  تنمية اؼبنافسة بُت األفراد كتشجيعهم على بذؿ ؾبهود أكرب حىت يستفيدكا من فرص التقدـ اؼبفتوحة
 أمامهم؛

 بُت األقساـ اؼبختلفة لزيادة إنتاجيتها؛ةتشجيع اؼبنافس  

 إمكاف قياس إنتاجية ككفاية األقساـ اؼبختلفة؛ 

  تسهيل زبطيط القول العاملة عن طريق معرفة األفراد الذين يبكن أف يتدرجوا يف مناصب أعلى يف
 اؼبستقبل؛

 معرفة األفراد الذين وبتاجوف إذل عناية خاصة أك تدريب فبيز لتحسُت كفايتهم؛ 

 احملافظة على مستول عاؿ أك مستمر للكفاية اإلنتاجية؛ 

  مساعدة اؼبشرفُت اؼبباشرين على تفهم العاملُت ربت إشرافهم ، كربسُت االتصاؿ هبم فبا يساعد على
تقوية العبلقات بُت الطرفُت كزيادة التعاكف بينهم لرفع الكفاية اإلنتاجية من ناحية كلتنمية قدرات األفراد 

 من ناحية أخرل لبلستفادة من فرص التقدـ؛

  تزكيد األفراد دبعلومات مفصلة تلقي الضوء على السياسات اؼبستقبلية لبلختيار كالتدريب كالنقل كالًتقية
 .كغَتىا

 2:   كباختصار تقـو برامج تقييم األداء بتحقيق ىدفُت نبا 

  اخل .. كذلك عن طريق ازباذ القرارات اؼبتعلقة بالنقل كالًتقية كاالستغناء :ىدف إداري. 

  كذلك عن طريق ربديد نقاط الضعف عند العاملُت سبهيدا للتغلب عليها باإلضافة إذل :ىدف تطويري 
 .زيادة حفز العاملُت عن طريق استخداـ طرؽ موضوعية يف عملية التقييم 

 أىمية تقييم األداء : الفرع الثاني 
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تعود أنبية تقييم األداء كونو يساعد اؼبنظمة يف التعرؼ على مستول أداء عامليها دبا يبكنها من زبطيط نظم اؼبوارد 
 1:البشرية على أسس سليمة ، كيبكن تلخيص أنبية تقييم األداء يف النقاط اآلتية 

إف جوا من التفاىم كالعبلقات الطيبة يسود بُت العاملُت كاإلدارة عندما يشعر  :رفع معنويات العاملين .1
العاملوف أف جهودىم كطاقاهتم يف تأدية أعماؽبم ىي موضع تقدير اإلدارة ، كأف اؽبدؼ األساسي من 

 .التقييم ىو معاعبة نقاط الضعف يف األداء على ضوء ما يظهره مصدر رفع معنوياهتم 

إثبات عدالتها كربديد اؼبكافآت التشجيعية كمنح العبلكات كما تعترب  :دعم إجراءات الترقية والنقل .2
معيارا ىاما إلهباد نظم اغبوافز كاؼبكافآت كالعبلكات كما تعترب كسيلة فعالة ؼبعرفة الذين ىم حباجة إذل 

 .االنتقاؿ لوظائف أخرل تتفق كقدراهتم 

يف تنمية كتطوير األفراد الذين يعملوف ربت  : يساعد في تحديد مدى فعالية المشرفين والمديرين .3
 .إشرافهم كتوجيهاهتم 

 إف تقييم أداء العاملُت كفق نظاـ ؿبدد كمواعيد ؿبددة سيلـز اإلدارات تتبع :استمرار الرقابة واإلشراف  .4
منجزات العاملُت كتقدصل تقاريرىم حوؿ كفاءهتم ، كاالحتفاظ بسجبلت لتدكين مبلحظاهتم ، كنتائج 

 .تقييمهم كوثائق للحكم على صحة التقييم كالتقيد دبواعيده، كبذلك يضمن استمرارية الرقابة كاإلشراؼ 

 .إذل إجراء تعديبلت يف الركاتب كاألجور للعاملُت  : يمكن أن تؤدي نتائج تقييم األداء .5

 .ضعف العاملُت كاقًتاح إجراءاهتم لتحسُت أدائهم  :يعتبر تقييم األداء وسيلة أو أداة لتقويم .6

كبالتارل ربديد أنواع برامج التدريب  :يعتبر من العوامل األساسية في الكشف عن الحاجات التدريبية .7
 .كالتطوير البلزمة 

فبا يعترب مؤشرا إلجراء دراسات ميدانية :يزود إدارة األفراد بالمعلومات عن أداء و أوضاع العاملينفيها  .8
تتناكؿ أكضاع العاملُت كمشكبلهتم كإنتاجيتهم كمستقبل اؼبؤسسة ، كما يعترب مؤشرا لعمليات االختيار 

 .كالتعيُت اليت سبت يف اؼبؤسسة 

 خطوات تقييم األداء: المطلب الثالث 
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من برامج التقييم تنفذ من قبل الرئيس اؼبباشر للمرؤكسُت ، كىذا مبٍت  % 98لقد أشارت الدراسات على أف 
على الفرضية القائلة بأف الرئيس اؼبباشر ىو أقدر الناس على مبلحظة سلوؾ مرؤكسيو كتقييمها حبكم اتصالو 

 .اؼبباشر كاؼبستمر هبم 

 كجهت االنتقادات إذل دكر الرئيس يف عملية التقييم الف ذلك يعطيو سلطة مطلقة يف اغبكم على مرؤكسيو، كردا 
على ذلك دعا بعض الكتاب إذل ترؾ اغبرية الكاملة للفرد بتقييم نفسو ، لكن ذلك غَت عملي ألف األفراد دائما 

 .يقيموف أنفسهم بأفضل فبا يستحقوف 

كمن االذباىات اغبديثة يف تقييم األداء ىو إعطاء الزمبلء صبلحية تقييم بعضهم البعض ، ككذلك قياـ اؼبرؤكسُت 
 .بتقييم رؤسائهم

ىناؾ اذباه ثبلثي لعملية التقييم كذلك عن طريق قياـ الرئيس كالزميل كاؼبرؤكس نفسو بعملية التقييم كذلك للقضاء 
على التحيز الشخصي لعملية التقييم كيتم على ىذا األساس زبصيص أكزاف معينة لرأم كل طرؼ يف عملية 

 1.التقييم

 :  كمهما كاف اؼبسؤكؿ عن عملية تقييم األداء فإهنا سبر باؼبراحل اآلتية 

كيقصد هبا األساس الذم ينسب إليو الفرد كبالتارل يقارف بو اغبكم عليو أك ىي : تحديد معايير األداء  .1
 .اؼبستويات اليت يعترب فيها األداء جيدا أك مرضيا 

 : كبصورة عامة فإف ىذه اؼبعايَت يؤكد على جانبُت أساسيُت نبا 

  كمية اإلنتاج ، النوعية ، :  يعرب على اؼبقومات األساسية اليت تستلزمها طبيعة العمل مثل :موضوعي
 .السرعة ، كربقيق األىداؼ 

  يكشف عن صفات الفرد الشخصية كالقابلية كالسرعة يف التعلم كاالستفادة من :ذاتي وسلوكي 
التدريب كإمكانية االعتماد عليها كعبلقتو مع الرؤساء كاؼبديرين، كيشًتط يف اؼبعيار كمهما كانت نوعيتو 

 :أف يكوف دقيقا يف التعبَت عن األداء اؼبراد قياسو كيكوف اؼبعيار ىكذا إذا سبيز باػبصائص اآلتية

  أم اف العوامل الداخلة يف اؼبقياس هبب أف تعرب عن تلك اػبصائص اليت يتطلبها أداء :صدق المقياس 
 .العمل بدكف زيادة أك نقص 
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  يعٍت أف يكوف نتائج أعماؿ الفرد من خبلؿ اؼبقياس ثابتة عند ما يكوف أداؤه ثابتا ، :ثبات المقياس 
 .كما زبتلف نتائج القياس باختبلؼ درجات أك مستويات أدائو 

  كنعٍت هبا درجة حساسية اؼبقياس بإظهار االختبلفات يف مستويات األداء مهما كانت بسيطة : التمييز
 .، فتميز بُت األداء الفرد كؾبوعة من األفراد 

  كنعٍت بو كضوح اؼبقياس كإمكانية استخدامو من قبل الرؤساء يف العمل:سهولة استخدام المقياس . 

  هبب أف تكوف اؼبعايَت مقبولة من قبل األفراد العاملُت كاؼبعيار اؼبقبوؿ ىو اؼبعيار العادؿ الذم :القبول 
 .يعكس األداء الفعلي لؤلفراد 

هبب توفَت اؼبعايَت لؤلفراد العاملُت ؼبعرفة ما هبب أف يعملوا كماذا : نقل توقعات األداء لألفراد العاملين  .2
يتوقع منهم ، كأفضل طريقة لتحقيق ذلك ىي نقل اؼبعلومات من اؼبدير ؼبرؤكسيو ، كمناقشتها معهم ، 

 .كالتأكد من فهمها مث معرفة ردكد فعل اؼبرؤكسُت حوؿ االستفهاـ عن أية جوانب غَت كاضحة ؽبم 
كىذه اػبطوة تتعلق جبميع اؼبعلومات حوؿ األداء الفعلي كىناؾ أربع مصادر للمعلومات :  قياس األداء  .3

 : تستخدـ لقياس األداء الفعلي ىي 
 مبلحظة األفراد العاملُت؛ -

 التقارير اإلحصائية؛ -

 التقارير الشفوية؛ -

 .التقارير اؼبكتوبة -
تعترب ىذه اػبطوة ضركرة ؼبعرفة االكبرافات بُت األداء : مقارنة األداء الفعلي مع األداء المعياري  .4

اؼبعيارم كاألداء الفعلي ، كمن األمور اؼبهمة ىنا ىي إمكانية اؼبقيم يف الوصوؿ إذل نتيجة حقيقية كصادقة 
 .تعكس األداء الفعلي للفرد كقناعة الفرد هبذه النتيجة 

هبب أف تتم مناقشة كافة اعبوانب اإلهبابية كالسلبية بينهم : مناقشة نتائج التقييم مع األفراد العاملين  .5
كبُت اؼبقيم أك اؼبشرؼ لتوضيح األمور اؼبهمة قد ال يدركها الفرد العامل كخاصة اعبوانب السلبية يف 

 .األداء

قد تكوف مباشرة كسريعة دكف أف يتحقق من األسباب اليت أدت إذل ىذه : اإلجراءات التصحيحية  .6
االكبرافات ، كإمبا ؿباكلة تعديل األداء فهذا التصحيح ىو من النوع الفٍت ،  كقد تكوف أكثر دقة حبيث 
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يتم البحث عن أسباب ككيفية حصوؿ االكبرافات كربديد السبب الرئيسي لذلك كىذا األسلوب يعترب 
 1.أكثر عقبلنية كلو فوائد أكثر يف اؼبستقبل

إف عملية تقييم األداء قد تكوف إما سنوية ، أك نصف سنوية ، أك يف مناسبات معينة كاقًتاب موعد ترقية فرد 
 .معُت ، كما ذبرم عملية التقييم عند ظهور اختبلؼ كاضح بُت اإلقباز الفعلي للفرد كاإلقباز اؼبتوقع

كلضماف فعالية تقييم األداء هبب أف تكوف الفًتة بُت األداء الفعلي كبُت قياسو كتقييمو قصَتة جدا الستدراؾ 
 .االكبرافات يف حالة كجودىا 

 كيبُت الشكل التارل أىم خطوات تنفيذ نظاـ تقييم األداء الوظيفي

 خطوات تنفيذ نظام تقييم اآلداء الوظيفي ( 02 )الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . من إعداد الطالب:المصدر 

 طرق و مؤشرات تقييم األداء : المبحث الثالث 
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  .89-88ص 

 تحديد معايير األداء

 نقل توقعات األداء لألفراد العاملين

 قيـــــاس األداء

 مقارنة األداء الفعلي مع األداء المعياري

 مناقشة نتائج التقييم مع األفراد العاملين

 اإلجراءات التصحيحية
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الطرؽ التقليدية لتقييم األداء كالطرؽ اغبديثة اليت : تتعدد طرؽ تقييم األداء كيبكن ربديدىا يف ؾبموعتُت
 : سنستعرضها على النحو التارل 

 الطرق التقليدية : المطلب األول 

كىي الطرؽ اليت تعتمد على التقديرات الشخصية للرؤساء على أداء مرؤكسيهم ، حيث أهنا ال تعتمد على العوامل 
 :اؼبوضوعية كزبتلف عن بعضها البعض يف ربديد األحكاـ اؼبختلفة كىذه الطرؽ ىي 

 طريقة الترتيب البسيط : الفرع األول 

 أشخاص 10كيقـو اؼبقيم كفق ىذه الطريقة بًتتيب األفراد من األحسن إذل األسوأ ، فإذا كاف اؼبطلوب تقييم 
 1. إذل الشخص األخَت يف اجملموعة10 ألحسن فرد كرقم 1فيعطى الرقم 

كسبيز ىذه الطريقة بالبساطة كسهولة االستخداـ ، أما عيوهبا فهي  معرفة كيف يكوف ىؤالء أفضل من البعض 
اآلخر كما ىي درجة األفضلية ، كما أف ىذه الطريقة عرضة للتأثَتات الشخصية يف عبلقة اؼبقيم بالفرد العامل ، 

 2.كيبكن معاعبة ىذا باالعتماد على أكثر من مقيم لتقليل التحيز

 طريقة المقارنة الثنائية : الفرع الثاني 

يقـو اؼبقيم على أساس ىذه الطريقة دبقارنة كل فرد يف اجملموعة اؼبطلوب تقييمها مع باقي أفراد اجملموعة ، فإذا 
عادؿ ، كليد ، فادم ، كهبمع تقسيمهم إذل ؾبموعات : كاف اؼبطلوب تقييم ؾبموعة من ثبلثة أشخاص ىم 
 : ثنائية حبيث ىبتار األفضل يف كل ؾبموعة كما يلي 

(x)                وليد(x)                       وليد (x) عادل  

  عادل               فادي                        فادي

كيكوف عدد اؼبرات اليت اختَت فيها الفرد ىو الرقم الذم وبدد على أساسو اؼبرتبة اليت وبتلها بُت األفراد اؼبراد 
 .كليد ىو األكؿ يليو عادؿ ، بينما وبتل فادم اؼبركز األخَت : تقييمهم ، ففي اؼبثاؿ السابق يكوف 

تتميز ىذه الطريقة بصعوبة التطبيق عندما يكوف حجم اجملموعة اؼبراد تقييمها كبَتا جدا ، كذلك الزدياد اجملوعات 
 1.الثنائية اؼبمكنة دبعدؿ عارل جدا 
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 : كوبسب عدد اجملموعات الثنائية باستخداـ اؼبعادلة التالية 

 .عدد األفراد اؼبطلوب ترتيبهم : ن حيث  ،2 (/1-ن)ن= عدد المجموعات الممكنة 

 طريقة التدرج:الفرع الثالث 

كفقا ؽبذه الطريقة يتم كضع تصنيفات لؤلفراد العاملُت ، يبثل كل تصنيف درجة معينة لؤلداء ، فقد تكوف ىناؾ 
األداء اؼبرضي ، األداء غَت اؼبرضي كاألداء اؼبتميز ، توضع ىذه التصنيفات من قبل : ثبلثة تصنيفات كاآليت 

اإلدارة اك اؼبقيم كمن مث تتم مقارنة أداء األفراد كفقا ؽبذه التصنيفات احملددة مسبقا ، حيث يوضع كل فرد كفقا 
 . لدرجة أدائو ، لذلك فإف كل فرد من األفراد العاملُت إما أف يستلم درجة متميزة اك مرضي أك غَت مرضي 

 طريقة التدرج البياني  :الفرع الرابع 

تعتمد ىذه الطريقة على ربديد عدد الصفات أك اػبصائص اليت تتعلق بالعمل كاألداء حيث تكوف لكل صفة أك 
خاصية درجة ـبتلفة مرقمة اك مصنفة بشكل متسلسل كبناء على ذلك يتم تقييم كل فرد كفقا لدرجة امتبلكو ؽبذه 

 .الصفات اك اػبصائص من قبل اؼبقيم الذم يضع عبلمة تتناسب مع ما يراه من مستول أداء اؼبوظف

 اؼبرتبطة باألداء صإف أنبية كفائدة ىذه الطريقة يف تقييم األداء تعتمد على الدقة يف ربديد الصفات كاػبصائ
 : الفعاؿ ، كمن عيوب ىذه الطريقة ما يلي 

أنو ال ترتبط بصورة مباشرة بأسلوب األفراد موضع التقييم ، حيث أف الفرد العامل يقيم كفقا ألحكاـ  -
 اؼبشرفُت فيما يتعلق بكمية كنوعية العمل فبا يؤدم إذل التحيز يف عملية التقييم؛

كفقا ؽبذا النوع من الطرؽ من الصعب على الفرد العامل ربديد كيفية تغيَت سلوكو للحصوؿ على تقييم  -
 عاؿ؛

من الصعب تصميم برامج تدريبية لؤلفراد العاملُت الذين يكوف تقييمهم منخفض ، فالصفات ىي عامة  -
 2.يف الغالب حيث البد من ربديد نقاط الضعف بدقة ليتسٌت تعديل السلوؾ

يتطلب استخداـ ىذا السلوؾ درجة عالية من الشعور باؼبسؤكلية كاغبكم العادؿ من قبل اؼبشرؼ اؼبباشر ، كما 
 .يتطلب جهودا كبَتة يف اؼببلحظة كاإلشراؼ على سلوؾ العاملُت كمتابعتهم 
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 : كؽبذا التقييم نوعاف نبا 

 : التقويم من خالل األوصاف التقديرية كما يلي -أ 
 

 

 كىو األكثر استعماال ألنو يعطي فكرة كاضحة كدقيقة ؼبدل توافر :التقويم من خالل األسلوب الوصفي –ب 
 :  الصفات يف اؼبوظف كمدل قيامو بواجبات كظيفتو كالشكل التارل يوضح ذلك 

 

 

 

كتقتصر مهمة اؼبقيم دبوجب ىذا األسلوب على دراسة كل صفة على حدل بشكل دقيق ككضع إشارة معينة على 
ما ىو أكثر انطباعا على اؼبوظف كيتم تكرار العملية لباقي الصفات ، كبعد أف يتم تقوصل صبيع الصفات يستخرج 

 : التقدير النهائي الذم تعرب عن أداء اؼبوظف على النحو التارل 

 80 ، معاملة اعبمهور 90 ، القدرة على التفكَت 60 ، حسن التصرؼ 80 ، اؼبواظبة على العمل 90التعاكف 
 درجة للتقديرات 80 =5 /400 ، كىنا يستخرج اؼبتوسط اغبسايب الذم يساكم 400، فاجملموع يكوف 

 1.السابقة ، مث هبرم ربويلو إذل قيمة كصفية تعرب عن  أدائو ضمن فئات ؿبددة

  طريقة قوائم المراجعة : الفرع الخامس

تقـو ىذه القوائم بشرح جوانب كثَتة من سلوؾ اؼبرؤكسُت يف العمل كالصفات اليت تتوافر فيهم، ككضعها يف قائمة 
مع ربديد أنبية كل عنصر يف تأثَته على األداء للوظيفة كتوضع قيمة كل عنصر أك صفة أمامو حسب أنبيتها 

حبيث ال يعرؼ ىذه القيم إال مدير اؼبوارد البشرية ، كما على الرئيس اؼبباشر إال أف وبدد تلك الصفات اليت تتوافر 
مثبل ، كيقـو مدير اؼبوارد البشرية بعد ذلك بوضع القيمة اؼبناظرة لكل  (      )يف أداء اؼبرؤكسُت بوضع عبلمة 
 .عنصر يتوافر يف أداء اؼبرؤكسُت

 : كيوضح الشكل التارل مبوذج لقائمة اؼبراجعة 
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 قائمة مراجعة التقييم لألداء: (03)شكل رقم

 :..........التاريخ : .................        القسم : .....................          االسم 

 .أماـ العبارة اليت تنطبق على اؼبرؤكس  (      )ضع عبلمة 

 يتبع تعليمات اؼبشرؼ 

 يقًتح أفكار جديدة 

 يتطوع ؼبساعدة زمبلئو 

 وبب عملو 

 يرتكب أخطاء يف عملو 

....................... 

...................... 

....................... 
 

  .92علي ؿبمد ربايعة ، مرجع سبق ذكره ، ص : اؼبصدر 
 طريقة االختيار اإلجباري : الفرع السادس

يعمل : تتطلب ىذه الطريقة من اؼبقيم أف ىبتار الصفة اليت تكوف أكثر كصفا كانطباقا على الفرد العامل مثل 
جبدية كحرص ، أك يتأخر عادة عن العمل ، كىذه التقييمات كالصفات ذبمع من قبل إدارة األفراد كتعطى ؽبا 

 1.درجات حيث تكوف سرية كغَت معركفة

كما أف ىذه الطريقة ال تتطلب أم نوع من التدريب كالتهيئة اؼبسبقة للمقيم كيكوف تأثَت ىذه الطريقة فعاال عند 
 .استخداـ عبنة التقييم بدؿ شخص كاحد 

اجملهود العارل اؼببذكؿ يف اإلعداد كالتهيئة كالعبارات حبيث تكوف منطقية على الوظيفة  :  أما عيوب ىذه الطريقة
أك العمل الذم يؤديو الفرد العامل كلذلك يتم االستعانة باػبرباء كاالستشاريُت يف اجملاالت السلوكية كاإلدارية 

 2.ككذلك عدـ استخدامها إذا ما كاف اؽبدؼ من التقييم ربديد اعبوانب اليت ربتاج إذل تطوير يف أداء األفراد

 طريقة المواقف الحرجة : الفرع السابع
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تتضمن ىذه الطريقة قياـ الرئيس اؼبباشر للفرد بتدكين األعماؿ اإلهبابية كالسلبية اليت يبلحظها على أداء الفرد 
ألعماؿ خبلؿ فًتة التقييم ، كيتم االحتفاظ هبا كاستخدامها للداللة على مستول أداء الفرد حبيث يتم استيعاب 

 .اغبوادث اليت ال يبيز بُت األداء الفعاؿ كاألداء غَت الفعاؿ 

كمن عيوب ىذه الطريقة أهنا تستهلك كقتا كبَتا كجهدا كبَتا من قبل اؼبقيم يف مبلحظة أداء العاملُت،  إضافة إذل 
البفاض اؼبوضوعية إذا كانت اؼبواقف السلبية مؤقتة يتم استدراكها من قبل الفرد العامل ، كمع ذلك قيم على 

 . أساسها 

 طريقة المقالة : الفرع الثامن

تعتمد ىذه الطريقة على كتابة التقارير التفصيلية من قبل اؼبشرؼ اؼبباشر يصف فيها جوانب الضعف كالقوة 
 .كاألداء اؼباضي ، كمهارات األفراد العاملُت إضافة إذل كضع كاالقًتاحات التطويرية لكل منهم 

كمن فبيزات ىذه الطريقة أهنا بسيطة ال تتطلب تدريبا عاليا القبازىا كما يؤخذ على ىذه الطريقة ىي أهنا غَت 
منظمة بشكل ثابت ، حبيث زبضع للتغَت من قبل اؼبشرؼ أك اؼبقيم فإما أف تزداد اؼبعلومات فيها أك تقل ، كما 

 1.أف ىذه الطريقة تتطلب إمكانية جيدة يف الكتابة كالتعبَت عن اآلراء 

 الطرق الحديثة : المطلب الثاني 

كقد أتت ىذه الطرؽ لتقييم األداء هبدؼ التقليل من درجة األخطاء كالصعوبات اليت كاجهت اؼبقيمُت يف الطرؽ 
 : التقليدية كمن ىذه الطرؽ ما يلي 

 

 

 طريقة التدرج على أساس السلوك  :الفرع األول 

يعتمد ىذا اؼبقياس على العناصر األساسية اليت تتضمنها طريقيت التدرج البياشل كاؼبواقف اغبرجة ، حيث أنو يتم 
ربديد كتصميم اعمدة لكل صفة أك أسلوب مستمد من كاقع العمل الفعلي كليس صفات عامة ؿبددة مسبقا 
كما ىو اغباؿ يف مقياس التدرج البياشل ، كيتم تقييم الفرد بناء على امتبلكو للصفات كسلوكو اؼبتوقع يف العمل 

حبيث تكوف الصفات كالسلوكيات مرتبطة دبتطلبات العمل األساسية ، كذلك األمر يتم توضيح كتفسَت اؼبستويات 
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اؼبختلفة للسلوؾ كأف يكوف أداء متميز أك جيد أك ضعيف فبا يساعد اؼبقيم يف ربط تقييماتو مع سلوؾ الفرد يف 
 .العمل أثناء عملية التقييم 

 : مزايا ىذه الطريقة  .1
 تساىم يف قلة األخطاء بسبب ربديدىا ألبعاد العمل للمقيم ، ككذلك مبلئمتها للفرد العامل؛ -

يتم كضع اؼبقياس باؼبشاركة بُت األفراد العاملُت الذين يبتلكوف مهارة يف األداء فبا يؤدم إذل موضوعية  -
 ىذا اؼبقياس؛

 إهنا مقنعة لكل األفراد العاملُت اؼبقيمُت فبا يؤدم إذل تقليل الصراع عند العاملُت حوؿ نتائج التقييم؛ -

 1.تساعد يف ربديد نقاط الضعف فبا يساعد يف ربديد االحتياجات التدريبية كالتطويرية لؤلفراد العاملُت -

 2:عيوب ىذه الطريقة  .2

 ارتفاع التكاليف كالوقت كاعبهد اؼبطلوبُت يف تطوير اؼبقاييس كتنفيذىا؛ -

تتطلب مقاييس متعددة لكل عمل ، كلذلك نستخدـ فقط لؤلعماؿ اليت ربتوم على سلوكيات يبكن  -
 مبلحظتها كاليت ربتوم على اغبركات اعبسيمة كليس احملتويات الذىنية كاإلبداعية؛

 .ال يبكن استخدامها يف اؼبنظمات الصغَتة الرتفاع تكلفتها -

 طريقة المالحظات السلوكية : الفرع الثاني

مت تطوير ىذا اؼبقياس لتبليف عيوب الطريقة األكذل ، كدبوجب ىذه الطريقة يتم ربديد األبعاد السلوكية اؼبتوقعة 
لؤلداء كما يف الطريقة السابقة إال أف اؼبقيم ىنا يقـو دببلحظة سلوؾ األفراد العاملُت كترتيبهم على طبسة أكزاف 

لكل بعد بدال من كزف كاحد ، كمن مث ذبمع الدرجات اليت وبصل عليها األفراد العاملُت لكل بعد من ابعاد 
 .العمل أم اف كل بعد أك متغَت وبتوم على مواقف متعددة 

كتتميز ىذه الطريقة بأهنا تركز على السلوؾ اؼببلحظ بدال من السلوؾ اؼبتوقع أم أف اؼبقيم يقـو يف ىذه الطريقة 
دبراقبة كمتابعة األفراد العاملُت ، بينما يف الطريقة السابقة يقـو اؼبقيم بعملية التقييم حسب توقعو كمعرفتو لسلوؾ 

 3.األفراد العاملُت
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 طريقة اإلدارة باألىداف : الفرع الثالث

تعتمد ىذه الطريقة على أف العربة بالنتائج أم أف الرئيس اؼبباشر لن يلتفت إذل سلوؾ اؼبرؤكسُت كال إذل صفاهتم 
 : بل سيهتم دبا استطاعوا أف وبققوه من نتائج كسبر ىذه الطريقة بعدة خطوات كىي كاآليت 

ربديد األىداؼ كالنتائج اؼبطلوب ربقيقها كاليت سيتم قياس األداء كتقييمو على أساسها ، كيتم ىذا  -
 باالتفاؽ بُت الرئيس كاؼبرؤكسُت؛

 أثناء التنفيذ يقـو الرئيس دبساعدة مرؤكسيو يف ربقيق األىداؼ كمتابعة ربقيق النتائج؛ -

يف هناية اؼبدة اؼبتفق عليها يتم تقييم النتائج اليت ربققت كذلك دبقارنة ما مت ربقيقو دبا اتفق عليو يف بداية  -
 .الفًتة  كربديد االكبراؼ عن التنفيذ إهبابا أك سلبا

 : ومن مزايا ىذه الطريقة  .1
 تشجيع األفراد يف ربديد األىداؼ فبا يزيد من دافعيتهم كبو العمل؛ -

 من الطرؽ اؼبوضوعية اؼبعتمدة على األداء الفعلي؛ -

 تؤدم إذل تعريف األفراد دبا ىو مطلوب منهم مسبقا كما ىي إمكانياهتم؛ -

 .تسهيل عملية التخطيط كالتنسيق يف األىداؼ لعمـو اؼبنظمة -

 : وما يؤخذ على ىذه الطريقة  .2
 التأكيد على النتائج فبا يؤدم إذل انباؿ كيفية ربقيق ىذه النتائج؛ -

 1.من الصعب مقارنة مستول أداء األفراد نظرا إذل أف كل فرد مقيم كفقا ؼبدل ربقيق األىداؼ احملددة -

 

  طريقة مراكز التقييم :الفرع الرابع 

تستخدـ ىذه الطريقة يف تطوير اؼبديرين كتقييم أدائهم الف إجراءاهتا تساعد األفراد على فهم نقاط الضعف كالقوة 
 بقصد 1940فبا يقود إذل تطوير األداء ، كلقد طبق ىذا األسلوب ألكؿ مرة يف اؼبرافق العسكرية األؼبانية عاـ 

 .اختيار اؼبرشحُت للعمل 
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إف الصفات األساسية اليت تسعى إذل قياسها مراكز التقييم تضمن مهارات التخطيط كالتنظيم كالعبلقات اإلنسانية 
كنوعية التفكَت مقاكمة الضغوط كالدكافع كبو العمل كدرجة االعتماد على اآلخرين إضافة إذل مهارات التعامل 

 .كاالتصاؿ 

 : من مزايا ىذه الطريقة  .1
 استخدامها من قبل اإلدارة العليا يف التنظيم؛ -

يؤدم األخذ بالعوامل األساسية السابقة إذل أف يكوف لدل الفرد القابلية للتأثَت يف اآلخرين إضافة إذل  -
 .التحسس كتقدير اؼبشاعر كرغبات اآلخرين

 : عيوب ىذه الطريقة  .2
 تكلفتها عالية؛ -

 1.عدـ امكانية استخدامها يف صبيع اؼبستويات اإلدارية اؼبختلفة -
 أخطاء عملية التقييم وكيفية عالجها : المطلب الثالث 

 أخطاء عملية تقييم األداء : الفرع األول 

إف تقييم األداء ىو قياس لكفاية األداء الوظيفي كحكم على قدرة األفراد على القياـ بواجباهتم ، كؼبا كاف لتقدير 
اؼبشرؼ لكفاءة مرؤكسيو كحكمو على مستويات أدائهم كزف كبَت كخصوصا إذا دل تكن كل أعماؽبم أك جوانب 

، كيبكن إبراز ىذه األخطاء أك 2منها خاضعة للقياس اؼبوضوعي الدقيق فإف ىناؾ أخطاء تصحب عملية التقييم
 : اؼبشاكل كما يلي 

 .اؼبشاكل الذاتية  -
 .اؼبشاكل اؼبوضوعية  -

 : المشاكل الذاتية : أوال 

تتضمن ىذه اؼبشاكل ؾبموعة من األخطاء اليت يبكن أف ترتكب خبلؿ عملية تصميم نظاـ تقييم األداء كتتمثل 
 : أىم ىذه اؼبشاكل كاآليت 
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تتعلق ىذه اؼبشكلة خبصائص الفرد القائم بأعماؿ التقييم كبشكل مباشر اك غَت : خصائص المقيم  .1
مباشر فاؼبديرين حديثي اػبربة يف ؾباؿ العمل اإلدارم قد يبيلوف إذل القسوة كالصرامة على عكس اؼبديرين 

ذكم اػبربة اإلدارية كاإلدراؾ العارل ؽبذا يفضل عند اختيار من يقـو بعملية التقييم اف يتميز باػبربة 
 .كاإلدراؾ كاالستقرار العاطفي كاالعتزاز بالنفس كالقدرة على التفاعل االجتماعي 

يبيل بعض القائمُت بعملية التقييم إذل الرفق باآلخرين كالتساىل معهم فبا ينعكس : التساىل والرفق  .2
على نتائج التقييم بشكل سليب كيفقد العملية اؽبدؼ األساسي منها كأف تكوف النتائج متساكية عبميع 

 .اؼبقيمُت 

تظهر تلك اؼبشكلة بسبب تأثر القائم بالتقييم ببعض الصفات أك اػبصائص اليت يتميز هبا : تأثير الهالة  .3
من يقـو بتقييمو ؼبا تظهر النتائج بغَت ما قصد بعملية التقييم كتظهر النتائج اإلهبابية  يف حالة التأثَت 
اإلهبايب كسلبية يف حالة التأثر السليب كيف اغبالتُت يعترب االمر مشكلة ، كذلك الف العملية ستخالف 

 .كاحد من أىم مقوماهتا األساسية كاؼبتمثل يف عدالة كدقة التقييم كاغبيادية يف النظر إذل الشخص اؼبقيم 

تسمى أيضا باؼبيل كبو الوسط كتظهر بسبب ميل القائم بالتقييم إذل إصدار أحكاـ : النزعة المركزية  .4
متوسطة كعامة ذباه اؼبقيمُت دكف سبايز ملحوظ كغالبا ما تظهر ىذه اؼبشكلة أثناء عملية قياس االداء ، 
إذ يعطى األداء القيمة الوسطية يف سلم التقييم كمثل ىذه اؼبشكلة تنعكس بناتج سلبية على األحكاـ 

النهائية اؼبتعلقة بتحديد نقاط القوة كالضعف يف األداء حيث يصعب على اإلدارة ربديد الوضع اغبقيقي 
ألداء العاملُت فبا يًتتب بنتائج سلبية على نشاطات إدارة كاؼبوارد البشرية اليت زبطط كتنفذ اعتماد على 

 1.نتائج تقييم األداء كالتدريب مثبل

تظهر تلك اؼبشكلة مع عمليات القياس كالتقييم اليت سبتد ؼبدة طويلة إذف يعتمد : األولية والحداثة  .5
القائم بالعملية إذل األخذ باألداء األكرل للفرد دكف األخذ بنظر االعتبار التطورات البلحقة ألكؿ عملية 

تقييم أك أف يهمل أداء الفرد السابق، كيعمد اؼبقيم إذل إعطاء صورة عن أحدث مستول لؤلداء كيف 
اغبالتُت ال تعترب عملية التقييم دقيقة إذ أف عملية القياس كالتقييم تتميز باالستمرارية اليت تستهدؼ 

 2.إحصاء صبيع التغَتات السابقة كاغبالية كاؼبتوقعة مستقببل لؤلداء

                                                           
  .191-190خالد عبد الرحيم اؽبييت ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
  .191خالد عبد الرحيم اؽبييت ، اؼبرجع السابق ، ص 2
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قد يفضل اؼبشرؼ عامبل اك موظفا اك عددا منهم عن بقية العماؿ اك اؼبوظفُت كقد : التحيز الشخصي  .6
ال يبيل لعدد آخر فيعطيهم تقييما يف غَت صاغبهم ، كقد هبد اؼبشرؼ أف كاحدا من موظفيو لو ميوؿ اك 
كجهات نظر مشاهبة ؼبيولو ككجهات نظره ، فيميزه يف التقييم عن ذلك الذم وبمل كجهات نظره ـبالفة 
، كما قد يتأثر اؼبشرؼ يف تقييمو لعائلة اؼبوظف اك نسبو اك بلدتو اك مقدار تعليمو أك خصائص أخرل 

 .غَت موضوعية 

كذلك حُت يقيم األشخاص طبقا للوظائف اليت يشغلوهنا فإذا كاف مركز : التأثر بالوظيفة أو المركز  .7
الوظيفة عاليا أك مهما أك إذا كاف اظبها خطَتا فإف اؼبقيم يعطي شاغلها تقديرا حسنا كالعكس صحيح ، 

أم اف اؼبشرؼ ىنا ال يركز على األداء الفعلي شاغل الوظيفة كإمبا يبٍت تقييمو على اسم الوظيفة أك 
 1.ظبعتها أك مركزىا

 :المشاكل الموضوعية : ثانيا 

 2:ترتبط أغلب ىذه اؼبشاكل دبدخبلت كعمليات كنشاط القياس كالتقييم كيبكن تلخيصها فيما يلي

 الوضوح يف ربديد أىداؼ التقييم فقد زبطأ اؼبنظمة يف ربديد اؽبدؼ األساسي من التقييم كبالتارل  -
 تصبح العملية ىدر يف الوقت كاؼباؿ؛

 على فهم غايات اؼبعيار الذايت ةسوء اختيار معايَت التقييم كتظهر تلك اؼبشكلة بسبب عدـ قدرة اؼبنظم -
 اك اؼبوضوعي كمثل ىذا االمل يفوت على اؼبنظمة فرصة استثمار ىدؼ عملية القياس كالتقييم؛

سوء اختيار إجراءات التقوصل أم عدـ قدرة اؼبنظمة يف التميز ما بُت ؿبتويات العملية اؼبتمثلة بالقياس  -
 كالتقييم كالتقوصل؛

اػبطأ يف اختيار كقت التقييم كما ىو معركؼ فإف اؼبنظمات تتباين يف عدد مرات تقييم األداء فمنها من  -
تقـو بالعملية سنويا كمنها من تقـو ؽبا فصليا أك مرة لكل ستة أشهر ، كيعتمد عدد مرات فبارسة العملية 

 على إمكانيات اؼبنظمة كمستول أداء العاملُت فيها؛

عدـ الدقة يف مبلحظة أداء العاملُت اك اعتماد معايَت غَت دقيقة يف إجراء مقارنات األداء ، أك اػبطأ يف  -
 .ربديد اذباىاتو

 كيفية عالج أخطاء التقييم : الفرع الثاني 
                                                           

  .66-64عبد الرضباف توفيق ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
  .192خالد عبد الرحيم اؽبييت  ، مرجع سابق ، ص 2
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يبكن ذبنب أخطاء التقييم أك زبفيف حدهتا بشكل ملحوظ من خبلؿ ىيكل النقاط التالية كاليت يبكن اعتبارىا 
 1:أيضا مقومات لفعالية نظاـ تقييم األداء 

كضع فلسفة للتقييم مفادىا أنو ليس تصيدا لؤلخطاء بل جزءا من عملية شاملة للتنمية كعلى ضوء تلك  -
 تتحدد أىداؼ التقييم؛

 ربديد أىداؼ كاضحة للمنظمة كلكل كحدة تنظيمية؛ -

الرئيس ، اؼبرؤكس ، إدارة )هتيئة نظاـ فاعل لبلتصاالت ييسر نقل كربديث اؼبعلومات بُت أطراؼ التقييم  -
 ؛(اؼبوارد البشرية 

 هتيئة نظاـ فاعل للمعلومات عن أىداؼ كمعايَت كؾباالت التقييم كنتائجو؛ -

 كصف سليم للوظائف وبدد ما يتوقع من اؼبوظف يف عملو ك ما يعد تفوقا أك ذباكزا لواجبات الوظيفة؛ -

 معايَت موضوعية دقيقة التقييم تبعد عن االعتبارات الشخصية كلما أمكن؛ -

 طريقة أك طرؽ سليمة لتقييم األداء؛ -

تدريب كايف للرؤساء على كيفية إجراء التقييم كمقابلة التقييم كفهم سلوكيات األفراد كربديد األىداؼ  -
كاؼبعايَت الرقابية ، كيبكن استخداـ أسلوب اؼبختربات كمدخل تدرييب مناسب يف ىذا الصدد حيث يبكن 
تعريض الرؤساء ألمباط سلوؾ معينة للمرؤكسُت كجعلهم يتفاعلوف معها من خبلؿ سبثيل األدكار كرؤساء 

 مقيمُت؛

كما يبكن أف يتضمن التدريب دراسة حاالت تتناكؿ طريقة أك طرؽ للتقييم مث تناقش مدل صبلحيتها  -
كتقدـ أمثلة افًتاضية ؼبرؤكسُت ، كيقـو كل رئيس بتقييمهم مث يناقش الرؤساء تقييماهتم كأسباب اختبلفها 

 ، كينتهوف بتحديد أنسب طرؽ التقييم؛

اتصاؿ فعاؿ بُت الرئيس كاؼبرؤكسُت يساعد على خلق عبلقة متبادلة تتسم بالوضوح كالصراحة كتقبل  -
 النقد اؼبوضوعي؛

 مشاركة اؼبرؤكسُت يف ازباذ قرار التقييم كبالتبعية يف ربديد االحتياجات التدريبية؛ -

دكرية التقييم على مدار العاـ حيث تكوف كل ثبلثة أك أربعة شهور فيتسٌت للمرؤكس معرفة ما قد يكوف  -
من قصور يف أدائو أكال بأكؿ ليبادر إذل تداركو ، كذلك بدال من اف يفاجأ بتقدير ضعيف أك جيد يف 

                                                           
  .358-356 ، ص 2000أضبد سيد مصطفى ، إدارة اؼبوارد البشرية منظور القرف اغبادم كالعشرين ، دار الكتب ، القاىرة ، 1
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هناية العاـ كحىت لو دل يكن التقييم الرظبي دكريا فيجب أف يبادر الرئيس إلعبلـ مرؤكسيو دبا يراه قصورا 
 فيناقشو فيو أكال باكؿ كيوجهو إذل تداركو؛

مع التدريب _ بناء على ثقة متبادلة بُت اإلدارة العليا كاؼبستويات القيادية الدنيا ، حبيث يؤدم ذلك  -
إذل إقبلع اإلدارة العليا عن ربديد نسبة من يقيموف بتقدير امتياز ، لقد اضطرت _ الكايف على التقييم 

اإلدارة يف كثَت من اؼبنظمات إذل إلزاـ مديريها إذل التقيد بذلك ال لشيء إال أهنا الحظت تساىل 
كإسراؼ صبهور اؼبديرين يف منح تقدير امتياز ؼبن ال يستحقوف لكن حسن اختيار اؼبديرين كبناء ثقة 

 متبادلة كتدريبهم على تقييم فاعل لؤلداء يبكن أف وبررىم من ىذا القيد؛

جعل تقرير تقييم األداء عبلنيا كليس سريا حبيث يستطيع اؼبوظف أف يتعرؼ على نقاط قوتو كضعفو  -
 .حبيث يبادر إذل تبليف نقاط الضعف كتعزيز نقاط القوة أكال بأكؿ

فبا سبق فإف على اؼبنظمة اليت تريد الوصوؿ إذل عملية قياس كتقييم فعالة كقليلة اؼبشاكل ، أف تأخذ عند تصميم 
 : نظاـ التقييم األداء بعُت االعتبار النقاط اآلتية 

 كضوح أىداؼ عملية تقييم األداء؛ -

 التوقيت الصحيح للعملية؛ -

 صدؽ كثبات معايَت التقييم؛ -

 دقة اؼبعلومات اؼبعتمدة مع األىداؼ؛ -

 تناسب طريقة التقييم مع األىداؼ؛ -

 مؤىبلت القائم بعملية التقييم؛ -

 .قناعة اإلدارة بأنبية تقييم األداء -

 

 

 

 خالصة الفصل
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إف عملية تقييم األداء، أداة رقابية ملقاة على عاتق إدارة اؼبوارد البشرية ؼبراقبة أنشطتها اؼبختلفة ؿبددة بذلك نقاط 
كال يتحقق ىذا إال من خبلؿ التكامل كالتنسيق بينها . القوة كالضعف فيها كالعمل على تعزيز األكذل كؾباهبة الثانية

 .كبُت اإلدارات األخرل

 ىناؾ عدة طرؽ لتقييم األداء إذ ال توجد طريقة مثلى لذلك، فعلى اؼبنظمة اختيار الطريقة اليت تتبلءـ كسياستها 
 .كأىدافها كإمكانياهتا كؿباكلة التخفيف من عيوب كنقائص الطريقة اؼبستعملة اليت ال زبلو منها طرؽ التقييم

إف الصعوبة اليت تواجهها عملية تقييم األداء تكمن يف قياس كتقييم أداء بعض الوظائف كاألعماؿ اإلدارية اليت 
 .ليس ؽبا طابع كمي إمبا تعتمد على الطاقات الذىنية كاؼبعرفية

كيف األخَت يبكن القوؿ بأف عملية تقييم األداء ك ربسينو التكاد زبلو من األخطاء كالعيوب ألهنا من صنع 
اإلنساف ، كاإلنساف معركؼ بطبيعتو أنو ليس معصوما من اػبطأ ، كلكن ىذه العملية ىي ؿباكلة للتخفيف 
.كالتقليل من األخطاء اليت يقع فيها تقييم األداء ، على األقل بشكل موضوعي كقريب للدقة يف أم مؤسسة 



 

 

 
 

 

 

 

 الفصل الثالث
 الدراسة التطبيقية
 لبلدية بوقيرات
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 تمهيد
قمنا يف الفصلُت السابقُت بعرض اؼبفاىيم النظرية للتحفيز كأنبيتو يف ربسُت أداء العاملُت كمدل مسانبتو يف 

اؼبؤسسة ككل، كسنحاكؿ يف خذا الفصل إسقاط ىذه اؼبفاىيم كاختبارىا على أرض الواقع هبدؼ التعرؼ علو 
ميداف الدراسة يف بلدية بوقَتات دبختلف عماؽبا، كذلك التعرؼ على تقدصل عاـ للمؤسسة، كأخَتا يتم التطرؽ إذل 

 .عرض كتفسَت نتائج الدراسة
:  سنعاجل ىذا الفصل كفق اؼببحثُت التاليُت

 .تقدصل عاـ لبلدية بوقَتات: المبحث األول
.  اؼبوارد البشرية يف ربسُت أداء مستخدمي بلدية بوقَتاتربفيزدكر : المبحث الثاني
 . عرض كربليل النتائج:المبحث الثالث
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تقديم عام لبلدية بوقيرات : المبحث األول
خصائص عامة حول البلدية : المطلب األول

تعد البلدية اػبلية األساسية يف تكوين الدكلة باعتبارىا صباعة ؿبلية ذات طابع إدارم تتمتع بالشخصية اؼبعنوية 
كاالستقبلؿ اؼبارل، كتوضع ربت كصاية كارل الوالية فبثبل يف رئيس الدائرة، كتعترب أصغر كحدة يف التقسيم اعبغرايف 

كاإلدارم للببلد كؽبا دكر كبَت يف التسيَت كاالقباز، كتشكل البلدية الوحدة البلمركزية، مستقلة نسبيا كمكلفة باؼبهاـ 
اليت زبصها، كؽبا أف تتخذ بعض القرارات دكف عرض األمر مسػبقا على سلطات الدكلة، كلكنها زبضع لرقابة تلك 

السلطات لتكوف القرارات مطابقة للقوانُت كاألنظمة اؼبعموؿ هبا، كىي اؼبمثل الرظبي للشعب، فاجمللس الشعيب 
 .البلدم يبلك من السلطة ما يؤىلو إلقباز ما ىبطط من نشاطات كبرامج

تقع بلدية بوقَتات يف اعبنوب الشرقي من كالية مستغازل، كتعترب مركزا للدائرة اليت : الموقع الجغرافي .1
كيبعد مركزىا عن مقر كالية مستغازل ، تضم أربعة بلديات ىي بوقَتات، سَتات، السوافلية كالصفصاؼ

 : الرابط بُت كالييت مستغازل كغليزاف، وبدىا23 كلم على الطريق الوطٍت رقم 27بػ
؛ (كالية مستغازل)من الغرب بلدية سػػَتات  •
؛ (كالية مستغازل)من الشماؿ بلدية السوافلية  •
؛ (كالية غليزاف)من الشرؽ بلدية يػػػػػػػلل  •
. (كالية معسكر)كجنوبا بلدية الغمػػرم  •

 بلػػغ عػػدد سػػػكاف بلػػدية بوقػػػَتات حسب آخر إحصاء عاـ للسكن كالسكاف سنة :عدد السكان .2
 .  نسمة31.469 حوارل 2008

 . 2 كلم97.06تبلغ مساحة البلدية : مساحتـها .3
عرفت بلدية بوقَتات ربوالت عمرانية منذ نشأهتا خبلؿ العهد االستعمارم باعتبارىا مركز إدارم باؼبنطقة، كحبكم 

موقعها اعبغرايف ككذا استحواذىا على أراضي خصبة كمنبسطة، األمر الذم ظبح بتنوع مناخها، تتميز اؼبنطقة 
خبصائصها الفبلحية كالنشاط الزراعي الذم يعاشل نقص يف العتاد كتراجع اؼبساحة الزراعية بسبب الزحف العمراشل، 

نتيجة الستقباؽبا سكاف القرل اؼببعثرة حوؽبا إضافة إذل سكاف الواليات اجملاكرة ال سيما الشلف، تيارت، 
بسبب األكضاع األمنية اليت عرفتها العشرية األخَتة من القرف اؼباضي، إضافة إذل عودة السكاف ... غليزاف

. األصليُت
. ىذه التغَتات أحدثت تركيبة اقتصادية غَت متوازنة حيث قبد تفشي البطالة بُت السكاف
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أىمية وأىداف بلدية بوقيرات  : المطلب الثاني
 : تتمثل أنبية بلدية بوقَتات يف عدة ؾباالت، منها: بلديةال أىمية :الفرع األول

:  المجال السياسي - أ
السهر على تنفيذ ـبتلف الربامج اؼبسطرة من طرؼ السلطة العليا؛  -
. أداة كصل بُت الشعب كالسلطة -
:  المجال االجتماعي - ب
التكفل باحتياجات اؼبواطن كخدمة طلبات اجملتمع كالسكن، إيصاؿ الكهرباء، الغاز كاؼباء الشركب،  -

. كشق الطرقات
: المجال االقتصادي- جـ

اؼبسانبة يف امتصاص البطالة كذلك خبلق مناصب شغل يف شىت اجملاالت؛  -
تعطي الديناميكية للعديد من الفركع، كتساىم يف دخل الوطن كاؼبستخدمُت من خبلؿ الدفع اعبزائي  -

 .كالضريبة على الدخل اإلصبارل
 أىداف البلدية :الفرع الثاني

:  تتمثل أىدافها يف
تطبيق كل القوانُت اؼبنصوص عليها اؼبتعلقة باػبدمات؛  -
 تدعيم اؼبؤسسة باؼبوارد البشرية ذات الكفاءة اػباصة؛ -
 تعميم استعماؿ الرقمنة لتسهيل تقدصل اػبدمات دبختلف اؼبصاحل؛ -
 ضماف اػبدمة اعبيدة كالتغطية عرب ـبتلف اؼبناطق الريفية التابعة للبلدية؛ -
اؼبسانبة يف ترقية كضباية البيئة يف اجملاالت اؼبرتبطة حبفظ الصحة كالنقاكة كمكافحة األضرار كاآلفات  -

 .االجتماعية
كالدكر اؼبهم للبلدية ىو الدكر اإلنساشل كاالجتماعي كاؼبتمثل يف تقدصل اػبدمات كهتيئة الظركؼ اؼببلئمة  -

. لسبلمة اؼبواطن كأمنو كتوفَت كل سبل راحتو
. الهيكل التنظيمي للبلدية وتحليلو: المطلب الثالث

اؽبيكل التنظيمي ألم مؤسسة يبٌت أساسا على نوع النشاط الذم سبارسو ككذا على العبلقات القائمة بُت 
عناصره، كيعرؼ بأنو اإلطار الرظبي الذم تعمل من خبللو اؼبؤسسة، فإذا ظهرت خبلفات أك احتكاكات فإف 
اؽبيكل التنظيمي السليم غالبا ما يساعد على حلها فهو بذلك يلعب دكر مهم يف كظيفة التنظيم كالرقابة ككذا 

. تسهيل العمل لتحقيق اؽبدؼ اؼبنشود للبلدية
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يضم اؽبيكل التنظيمي ؾبموعة من اؼبصاحل هتدؼ إذل تأدية كظيفة إدارة البلدية، كيتكوف ىيكل بلدية بوقَتات من 
 12 مصاحل تضم 5 ك،اإلدارة العامة اليت يرأسها رئيس اجمللس الشعيب البلدم كيشرؼ عليها األمُت العاـ للبلدية

(. 04) فرع، تسَت حسب اؼبهاـ اؼبنوطة هبا كاؼبوزعة عليها، كما ىو موضح يف الشكل 11مكتب يتفرع عنها 



 لثدراسة تطبيقية لحالة بلدية بوقيراتالفصل الثا 
 

~ 61 ~ 
 

 

رئيس المجلس الشعبي 

 البلدي

 األماوة العامة

 مكتب املستخدمين

 

مصلحة المستخدميه 

 والتكىيه

 

مصلحة التىظيم والشؤون 

 العامة

 

 مصلحة الحالة المدوية

 

 مصلحة المالية والمحاسبة

 مكتب الخدمت الوطنيت والجمعياث واملناسعاث

 مكتب جنقل املزكباث

مكتب الصفقاث العموميت  مكتب امليزانيت والحساباث مكتب الحالت املدنيت

 وجفويضاث املزفق العام

 مكتب البناء والتعمير
 فرع ألاجور واملنح

 

 مكتب ممتلكاث البلديت

مكتب الشؤون الاجتماعيت 

 والثقافيت والزياضيت

 

مكتب بطاقت التعزيف الوطنيت 

 وجواس السفزالبيومتريين

 

 فرع ملحقت الخدايديت

 فرع حظيرة البلديت

 

 والية –الهيكل التىظيمي لمصالح بلدية بىقيرات 

 مستغاوم

 

 فرع ملحقت أوالد بن يوسف

 فرع السكن

 فرع رخص السياقت

 مكتب الانتخاباث

 فرع الشرطت العامت

 فرع جرقيم املركباث

 

 فرع التسيير والتجهيز

مكتب التكوين واللجان 

 فرع عقود التعمير املتساويت ألاعضاء

 
 فرع الشباك الوحيد

 

ؿالشك(:04)  

. مكتب املستخدمين: املصدر

 

 

 المصلحة التقىية
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:  كفيما يلي ربليل للهيكل التنظيمي
 :رئيس المجلس الشعبي البلدي .1

يعترب اؼبسؤكؿ األكؿ على مستول البلدية، كىو متصدر القائمة الفائزة يف االنتخابات البلدية، لو كامل 
الصبلحيات، يساعده يف أداء مهامو أعضاء اجمللس، موزعُت على أربع نواب، أربع رؤساء عباف، مندكبُت بلديُت، 

. كشبانية أعضاء، زبوؿ ؽبم مسؤكلية ازباذ القرارات كالتصويت داخل اجمللس
اؼبهمة األساسية لرئيس اجمللس الشعيب البلدم ىي حفظ األمن كاالستقرار لسكاف البلدية، كما يدير الرئيس أمواؿ 

البلدية كاحملافظة على حقوقها، كباعتباره فبثبل للدكلة يف إقليم البلدية يتمتع بصبلحيات كاسعة كاردة بالعديد من 
 ,النصوص القانونية، منها صفيت ضابط الشرطة القضائية كضابط اغبالة اؼبدنية

 :اإلدارة العامة .2
يشرؼ عليها األمُت العاـ للبلدية، يعُت من طرؼ الوارل بعد اقًتاحو من طرؼ رئيس اجمللس الشعيب البلدم، 

مصاحل كيعترب الركيزة األساسية للبلدية كىو مساعد مباشر لرئيس اجمللس الشعيب البلدم يف تسيَت شؤكف إدارة 
 ىبوؿ ، الذم2016-12-13 اؼبؤرخ يف 16/320البلدية، صبلحياتو منصوص عليها يف اؼبرسـو التنفيذم رقم 

: لو ربت سلطة رئيس اجمللس الشعيب البلدم القياـ دبا يلي
 ضماف ربضَت اجتماعات اجمللس الشعيب البلدم؛ -
 ضماف متابعة تنفيذ مداكالت اجمللس الشعيب البلدم؛ -
 .يط كتنسيق سَت اؼبصاحل اإلدارية كالتقنية للبلديةتنش -

 :كتتكوف اإلدارة العامة من مصاحل كمكاتب كما سنوضحو
:  مصلحة المستخدمين والتكوين2-1

تعترب ىػػذه اؼبصلحة مػػن بُت أىػػػم اؼبصاحل اؼبوجودة فػي البلدية كتعمل على تنظيم كتسيَت اؼبوارد البشرية للبلدية، 
  :كاؼبتابعة الدائمة للمسار اؼبهٍت للمستخدـ كمراقبة أدائو، تتفرع إذل مكتبُت نبا

 : مهامو:  مكتب المستخدمين2-1-1
إعداد اؼبخطط السنوم لتسيَت اؼبوارد البشرية، يعد بداية كل سنة اعتمادا على مداكلة للمجلس الشعيب  -

البلدم، كيصادؽ عليو من طرؼ مفتشية الوظيفة العمومية؛ 
متابعة اغبياة اؼبهنية للمستخدـ من بداية توظيفو إذل هناية مدة توظيفو بوفاتو، إحالتو على التقاعد،  -

 إخل؛... االستقالة
إقباز ـبتلف القرارات اػباصة بالتعيُت، الًتسيم، الًتقية؛ العطل اؼبرضية طويلة اؼبدل، التكفل، الشطب،  -

 ؛..االنتداب، اإلحالة على االستيداع، التقاعد
 التحويبلت عن طريق اغبركة العادية أك اإلدارية؛ -
 اإلجازات ك العقوبات؛ -
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 إعداد شهادات العمل؛ -
 ربضَت اؼبلفات اػباصة بالًتقية يف الدرجة أك الرتبة أك التأىيل إذل مناصب عليا؛ -
 ؛(داخلية أك خارجية)التحضَت كاإلشراؼ على اؼبسابقات كاالمتحانات اؼبهنية  -
 إعداد كمتابعة القوائم االظبية للعماؿ كتأشَتىا من طرؼ اؼبراقب اؼبارل؛ -
 دراسة كربضَت ملفات التقاعد كمتابعتها على مستول الصندكؽ الوطٍت للتقاعد؛ -
 اقباز اؼبخطط السنوم غبصيلة الشغل؛ -
 ؛(فرع األجور كاؼبنح)إعداد األجرة الشهرية للعماؿ ككذا العبلكات  -
 ؛Etat Matriceإعداد جدكؿ اغبصيلة السنوية -
 تسليم كشوؼ ركاتب العماؿ؛ -
 إعداد بطاقة االلتزامات كبعثها للمراقب اؼبارل ألجل التأشَتة؛ -
 إعداد قوائم الضماف االجتماعي؛ -
 . حل النزاعات القائمة بُت اؼبستخدمُت بالطرؽ اإلدارية اؼبمكنة -

 : مكتب التكوين واللجان المتساوية األعضاء2-1-2
إعداد اؼبخطط السنوم للتكوين كربسُت اؼبستول، يعد بداية كل سنة كيؤشر  عليو من طرؼ مفتشية  -

الوظيفة العمومية؛ 
 إعداد جداكؿ ترقية اؼبستخدمُت يف الرتب كالدرجات؛ -
 إبداء الرأم يف بعض اإلجراءات العقابية؛ -
 .إحالة النزاعات بُت اؼبستخدمُت اليت فشلت بشأهنا اغبلوؿ الودية، على اللجنة اؼبتساكية األعضاء -

  : التنظــيم والشؤون العامةمصلحــــة 2-2
:  تتمثل مهامو يف:مكتب الخدمة الوطنية والجمعيات والمنازعات2-2-1

 إعداد اعبدكؿ السنوم إلحصاء الشباب للخدمة الوطنية؛ -
 توزيع االستدعاء اؼبتعلق بالفحص الطيب ألداء اػبدمة الوطنية؛ -
 استبلـ ملفات تكوين كذبديد اعبمعيات احمللية؛ -
  ربرير ك الرد على العرائض أماـ اؽبياكل اؼبختصة؛ -
 .متابعة تنفيذ األحكاـ النهائية سواء لصاحل أك ضد البلدية -

 : مهامو: مكتب االنتخابات2-2-2
 ضبط القوائم االنتخابية؛ -
 الشطب يف حالة ربويل اإلقامة أك الوفاة أك تعديل األخطاء ك التسجيل اؼبكرر؛ -
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تسجيل اؼبواطنُت الذين بلغوا السن القانوشل لبلنتخاب أثناء اؼبراجعة السنوية للقوائم، كاؼبواطنُت الذين  -
 غَتكا مقر بلديتهم األصلية إذل البلدية اعبديدة؛

 إعداد بطاقة الناخب ك توزيعها؛ -
 .التحضَت لبلنتخابات كالسهر على السَت اغبسن للعملية -

مت استحداث ىذا اؼبكتب مؤخرا بعدما مت : مكتب بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين2-2-3
 :ربويل صبلحيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية كجواز السفر للبلدية بدؿ الدائرة سابقا، كتتمثل مهامو يف

  البيومًتيُت؛بطاقة التعريف الوطنية أك جواز السفر اغبصوؿ على ملفاتاستبلـ  -
 دراسةاؼبلفات كربويل اؼبعلومات للمركز الوطٍت ألجل إعداد الوثيقة اؼبطلوبة؛ -
يف حالة اؼبلفات اؼبرفوضة مؤقتا بعد معاينة صحيفة السوابق العدلية، على اؼبكتب أف يقـو بػتحويل  -

 إلبداء الرأم النهائي؛ (رئيس الدائرة)اؼبلفات إذل السلطة اؼبخولة 
 بطاقات التعريف الوطنية كجوازات السفر البيومًتيُت فور استبلمها من الدائرة، كتسليمها تبليغ أصحاب -

 .ألصحاهبا
: مهامو تتمثل يف: مكتب الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية2-2-4

 ضبط قوائم العماؿ دبختلف صيغ التشغيل؛ -
 إعداد أكراؽ اغبضور؛ -
دراسةاؼبلفات اؼبتعلقة باألشخاص اؼبصابُت باألمراض اؼبزمنة، ذكم االحتياجات اػباصة، كبار السن  -

 كربات البيت؛
 التنسيق ك العمل مع ـبتلف اعبمعيات؛ -
 إعداد براؾبتنظيم ـبتلف التظاىرات الثقافية كالرياضية؛ -
 .(فرع السكن)استبلـ ملفات طاليب اإلعانة لبناء سكن ريفي  -

ىذا اؼبكتب بدكره مت استحداثو مؤخرا بعدما مت ربويل صبلحياتو للبلدية بدؿ : مكتب تنقل المركبات2-2-5
 :الدائرة سابقا، كتتمثل مهامو يف

 استبلـ ملفات رخص السياقة كترقيم اؼبركبات؛ -
 .إعداد الوثيقة اؼبطلوبة كتسليمها لصاحبها -
. ىذه الوثائق سبضى من طرؼ موظفُت مؤىلُت مفوضُت من طرؼ الوارل -

تعترب ىذه اؼبصلحة كاجهة البلدية كالقلب النابض ؽبا، ؼبا تستقبلو يوميا من عدد  : الحالة المدنيةمصلحــــة 2-3
:  تتمثل مهامها يفكيوجد ؽبا فرعُت بكل من منطقيت اػبدايدية كأكالد بن يوسف، كبَت من اؼبواطنُت، 

 ؛(..شهادات اؼبيبلد، الزكاج، الوفاة )استخراج كثائق اغبالة اؼبدنية دبختلف أنواعها  -
 تسجيل اؼبواليد كالوفيات كإبراـ عقود الزكاج كتقييدىا يف سجبلت خاصة؛ -
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 إحصاء اؼبواليد، الوفيات كالزكاج دكريا كإعبلـ اؼبركز الوطٍت هبا؛ -
 . التصديق على ـبتلف الوثائق -

  : المالية والمحاسبةمصلحــــة 2-4
: تتمثل مهامو يف: مكتب الميزانية والحسابات2-4-1

 اإلشراؼ على صبيع عمليات التجهيز كاالستثمار اػباصة باؼبشاريع بالتنسيق مػع مكػػتب الصفػػقات؛ -
 تزكيد األمُت العاـ جبميع البيانات كاؼبعطيات ألجل إعداد ميزانيات البلدية؛ -
 دفع مستحقات اؼبؤسسات اؼبقاكلة كاؼبمونُت؛ -
مقر البلدية كملحقاهتا، )دفع فواتَت استهبلؾ الكهرباء، الغاز كاؼباء الشركب لكل اؼبقرات التابعة للبلدية  -

؛ (اؼبدارس االبتدائية، اؼبساجد
 تسديد الديوف اؼبًتتبة على عاتق البلدية؛ -
 ربصيل مستحقات البلدية عند الغَت؛ -
 منح رخص اغبفبلت ك األعراس؛ -
 تسديد كتسوية ـبتلف الفواتَت؛ -
 ؛(اؼبياه الصاغبة للشرب، الغاز الطبيعي، قنوات الصرؼ الصحي )منح رخص الًتميم أك أشغاؿ الربط  -
 .إعدادبطاقات االلتزاماتلجميع العمليات اؼبالية -

 :تكمن مهامو يف:مكتب ممتلكات البلدية2-4-2
 إحصاء صبيع فبتلكات البلدية من عقارات كمنقوالت؛ -
 متابعة ربصيل حقوؽ إهبار فبتلكات البلدية؛ -
 .إعداد قوائم السكاف ؼبتابعة دفع رسم رمي القمامات -
: كوبوم ىذا اؼبكتب على أىم فرع بالبلدية كاؼبتمثل يف حظَتة البلدية، مهامو تتمثل يف -
 السهر على تنظيم ؿبيط إقليم البلدية؛ -
 صبع القمامات اؼبنزلية كتفريغها باؼبفرغ العمومي؛ -
 تنظيف األماكن العمومية؛ -
 توفَت النقل اؼبدرسي؛ -
 تزكيد اؼبناطق النائية باؼبياه الصاغبة للشرب؛ -
 متابعة استهبلؾ العتاد للوقود؛ -
 ؛(الشاحنات، اغبافبلت، السيارات، اعبرارات" صيانة كمراقبة كل معدات ك عتاد البلدية  -
 إعداد كفتح سجبلت دخوؿ كخركج كل السلع من اؼبخزف؛ -
 صيانة الطرقات، -
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 تصبيغ األرصفة؛ -
. صيانة اؼبساحات اػبضراء كاغبدائق اؼبتواجدة على مستول البلدية -

  : التقنيةمصلحــــة ال2-5
: تتمثل مهامو يف: مكتب الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام2-5-1

 إعداد ك ربرير الصفقات اؼبربؾبة من طرؼ البلدية؛ -
 اإلعبلف عن اؼبشاريع عرب اؼبناقصات كاؼبزايدات؛ -
 إبراـ اتفاقيات مع اؼبقاكلُت اغبائزين على اؼبشاريع اؼبعلن عنها؛ -
 إعداد األكامر بانطبلؽ األشغاؿ للمشاريع؛ -
 توفَت كل الوسائل الضركرية للجنة فتح كتقييم العركض كعبنة الصفقات العمومية؛ -
 متابعة اؼبشاريع القطاعية؛ -
 .اؼبتابعة اؼبيدانية لنسبة األشغاؿ يف اآلجاؿ احملددة -

 : يقـو ىذا اؼبكتب بػ: مكتب البناء والتعمير2-5-2
، 200-07-30 اؼبؤرخ يف08/15دراسة ملفات التسوية يف إطار القانوف رقم  -

 احملددلقواعدمطابقةالبناياتوإسباـ إقبازىا؛
 إعداد قرارات اؼبستفيدين من البناءات الريفية؛ -
 ؛(البناء أك اؽبدـ)تنظيم خرجات ميدانية ؼبراقبة نسبة األشغاؿ  -
 دراسة كإصدار عقود التعمَت؛ -
 تسليم شهادة التقسيم، شهادة التعمَت، كرخص اؽبدـ كالبناء؛ -
 . على اؼبخططات السكنية كالبناياتاإلشراؼ -

 ىي ؾبمل مصاحل كمكاتب بلدية بوقَتات اؼببينة يف اؽبيكل التنظيمي للبلدية، اؼبعدؿ من طرؼ اجمللس الشعيب 
، كاؼبصادؽ عليها من طرؼ الوارل، إال أنو ىناؾ بعض 2018-02-28 اؼبؤرخة يف 02البلدم عرب مداكلة رقم 

: اؼبكاتب موجودة فعليا كتقـو دبهاـ لكنها غَت مدرجة يف اؽبيكل التنظيمي، نذكر منها
 :  مهامو: مكتب األرشيف- 2-5-3

 السهر على حفظ الوثائق اإلدارية للسنوات اؼباضية؛ -
 تنظيم األرشيف حسب اؼبصاحل؛ -
 .تقدصل اؼبعلومات األرشيفية للمصاحل اؼبعنية حسب االحتياجات -

 : مهامو: مكتب المنشآت المصنفة وغير المصنفة- 2-5-4
 اخل؛....اإلعبلف عن فتح أك غلق ؿباسن كمساكئ إنشاء مؤسسة أك مقهى -
 .منح رخصة إلنشاء تلك اؼبؤسسة أك اؼبقهى تبعا للنتائج النهائية -
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أستحدث ىذا اؼبنصب مؤخرا بعد : مكتب منسق أشغال دورات المجالس المنتخبة ولجانها- 2-5-6
 احملدد لعدد اؼبناصب العليا ذات الطابع الوظيفي 2017-12-21صدكر القرار الوزارم اؼبشًتؾ اؼبؤرخ يف 

: بعنواف إدارة اعبماعات اإلقليمية، تتمثل مهامو يف
 ربضَت اجتماعات اجمللس اؼبنتخب كعبانو بالتنسيق مع اؼبصاحل اؼبعنية؛ -
 إعداد كتبليغ االستدعاءات ألعضاء اجمللس كاللجاف؛ -
 ضماف أمانة اجمللس كاللجاف؛ -
 . كحفظ سجبلت مداكالت اجمللس كاللجاف طبقا للقوانُت كالتنظيمات اؼبعموؿ هباترتيب -

 :مهامو تتمثل يف: مكتب الوقاية الصحية والبيئة- 2-5-7
 مراقبة اآلبار كاػبزانات اؼبائية اؼبوجودة عرب تراب البلدية؛ -
 مراقبة اؼبدارس الًتبوية؛ -
 مراقبة احملبلت التجارية؛ -
 احملافظة على نظافة احمليط؛ -
 ؛(مأكوالت، مشركبات، اؼباء )أخذ كدراسة عينة رباليل ـبربية  -
 .القضاء على اغبيوانات اؼبتشردة -

 :مهامو تتمثل يف: مكتب االستقبال والتوجيو- 2-5-8
 استقباؿ اؼبواطنُت كتوجيههم؛ -
 الرد على شكاكم اؼبواطنُت؛ -
 .مراقبة أعواف أمن مقر البلدية -

 :مهامو تتمثل يف: مكتب البريد- 2-5-9
 استقباؿ الربيد الوارد كتسجيلو؛ -
 .تسجيل الربيد الصادر -

 :مهامو تتمثل يف: مكتب الخدمات االجتماعية- 2-5-10
قركض، اقتناء )معاعبة طلبات اؼبستخدمُت الراغبُت يف االستفادة من مسانبة عبنة اػبدمات االجتماعية  -

، منح  ؛(..لواـز
 .تكرصل العماؿ يف ـبتلف اؼبناسبات -

 :مهامها تتمثل يف: خلية اإلعالم- 2-5-11
 اإلشراؼ على الصفحة الرظبية للبلدية عرب مواقع التواصل االجتماعي؛ -
 تغطية نشاطات البلدية؛ -
 .متابعة انشغاالت اؼبواطنُت عرب مواقع التواصل االجتماعي كتبليغها لرئيس اجمللس الشعيب البلدم -
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داء  األفي تحسين التحفيز دور : المبحث الثاني
 تحفيز الموارد البشرية: المطلب األول

      إف كظيفة إدارة اؼبوارد البشرية ىي احملور األساسي لتسيَت اؼبؤسسة، نظرا ؼبا ربويو من خطوات ىامة 
 : الستخداـ العنصر البشرم كاؼبتمثلة يف

: التكوين- 1
يتم من خبلؿ ىذا اإلجراء متابعة كربسُت اؼبستول عبميع اؼبستخدمُت على صبيع اؼبستويات، كتكوف مدة التكوين 

ؿبددة من طرؼ سلطة التعيُت بالنسبة للتكوين الداخلي كعلى حسابو، كما ذبرم السلطات الوصية لتسوية 
إجراءات ربسُت اؼبستول خارجيا، يف إحدل اؼبراكز احملددة من طرؼ الدكلة كتكوف ىذه التخصصات متعددة 

. كعبميع اؼبستويات، يتلقى خبلؽبا اؼبستخدمُت دركسا يف صبيع التخصصات اإلدارية كاؼبعلوماتية
:  التوظيف- 2

تتم عملية التوظيف يف البلدية بناء على اؼبناصب اؼبفتوحة يف ـبطط تسيَت اؼبوارد البشرية، كعلى أساس 
اإلمكانيات اؼبالية اؼبمكنة يف ميزانية البلدية، كيكوف ىذا التوظيف على أساس الشهادة أك اؼبؤىل العلمي احملصل 

:  عليو، كيكوف ذلك بطريقتُت
كيشمل اؼبستخدمُت الذين يزاكلوف عملهم يف البلدية حسب كظائفهم، كتتم ترقيتهم : التوظيف الداخلي -

على أساس االمتحانات اؼبهنية الداخلية أك على أساس الًتقية االختيارية بنسبة ؿبددة ال تتعدل حدكد 
10كربدد ىذه القوائم على أساس معايَت مثل الكفاءة اؼبهنية كاألقدمية يف منصب الشغل ، .

تتم ىذه العملية كذلك على أساس اؼبناصب اؼبفتوحة يف ـبططات البلدية لتسيَت : التوظيف الخارجي -
اؼبوارد البشرية، كتشمل العملية اؼبًتشحُت الذين تتوفر فيهم الشركط الضركرية غباالت التوظيف اػبارجي، 

كتتم على أساس اإلعبلنات كاؼبلصقات كفتح قرارات إجراء عملية التوظيف اؼبرتبطة باؼبسابقات 
ذبرل اؼبسابقات . كاالمتحانات اؼبهنية، كتتشكل خبلؽبا عباف مراقبة لتسيَت ىذه العملية لدراسة اؼبلفات

 .باؼبراكز احملددة من طرؼ الوزارة الوصية
 بسبب التقشف 2015كىنا سجلنا مبلحظة تكمن يف أف صبيع عمليات التوظيف اػبارجي مت ذبميدىا منذ سنة 

كسياسة ترشيد النفقات اليت أقرهتا الدكلة، أما بالنسبة للتوظيف الداخلي فتم السماح بالعمليات اليت تكوف على 
. أساس الًتقية االختيارية فقط

 :تتم ترقية اؼبستخدمُت حسب استعداداهتم كاعبهود اليت يبذلوهنا كىذا حسب الكيفيات اآلتية:الترقية- 3
عن طريق اؼبسابقات أك االمتحانات اؼبهنية اليت تنظم إذا اقتضى اغباؿ؛  -
باالختيار بُت اؼبستخدمُت الذين تتوفر فيهم شركط األقدمية عن طريق التسجيل يف جدكؿ سنوم  -

للًتقية؛ 
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على أساس الشهادات من بُت اؼبستخدمُت الذين أحرزكا اؼبؤىبلت كالشهادات اؼبطلوبة يف حدكد  -
. الوظائف الشاغرة

: الرقابة وتقييم أداء المستخدمين وأىدافو- 4
: الرقابة- أ

إّف متابعة نشاطات اؼبستخدمُت اؼبختلفة ضركرم جدا للتعرؼ على ـبتلف ربركاهتم داخل البلدية، كبالتارل 
ضبطها كفق القوانُت كعدـ فتح اجملاؿ للفوضى كالتسيب، كالقضاء على الركح اإلتكالية بُت اؼبستخدمُت كعدـ 

.  االلتزاـ باألكقات احملددة لكل مستخدـ أثناء تأديتو للوظيفة اؼبكلف هبا
:   ىذه اؼبتابعة تتم نسبيا فقط، كذلك عرب ما يلي

:  ربدد غيابات اؼبستخدـ عن طريق: الغيابات -
 .كيتم توقيع اؼبستخدـ كل يـو يف الكشف كيف حالة عدـ حضوره يسجل غائبا: كشف الحضور -
عند الغياب غَت اؼبربر يوجو للمستخدـ استفسار، كبناء على تربير اؼبستخدـ، : تقرير إشعار بالغياب -

. تتخذ اإلدارة اإلجراء البلـز كفقا للقوانُت اؼبعموؿ هبا
يقدـ اؼبستخدـ شهادة طبية تسمى كقف عن العمل تقدـ لو من طرؼ الطبيب، يتم : العطل المرضية -

التأشَت عليها من طرؼ مصاحل الصندكؽ الوطٍت للضماف االجتماعي، كيف أثناء ىذه العطلة ىبصم 
للمستخدـ من راتبو مدة ىذه العطلة اؼبرضية، كيتقاضى باؼبقابل منحة من قبل الصندكؽ الوطٍت للضماف 

. االجتماعي
 للمستخدـ اغبق يف شهر راحة كل سنة، ربسب بيومُت كنصف يـو عن كل :العطل السنوية ومتابعتها -

شهر، يقدـ طلبو ؼبكتب اؼبستخدمُت، كيتم اؼبوافقة عليو عن طريق سند عطلة، كلئلدارة سلطة التحكم 
. يف إعداد برنامج سنوم للعطل حفاظا على سَتكرة اؼبصلحة العامة للبلدية

 تكوف ىذه العطل يف اغباالت اػباصة كاؼبناسبات اليت زبص اؼبستخدـ كالوفاة، :العطل االستثنائية -
.  أياـ كامل السنة10، ختاف ابن، كىذه العطل ال تتجاكز (موعد طيب)الزكاج، مرافقة اؼبريض للعبلج 

.  كىي عطل يطلبها اؼبستخدـ تعويضا مثبل عن فًتة عمل إضافية قاـ هبا:عطل استخالفية -
:  تقييم أداء المستخدمين- ب

تقييم أداء اؼبستخدمُت ىي عملية مستمرة يقـو هبا اؼبستخدموف اؼبدربوف على أدائها، فبثلُت يف رئيس اجمللس 
:  الشعيب البلدم، األمُت العاـ للبلدية، رؤساء اؼبصاحل ككذا اللجاف اػباصة، كتشمل زاكيتُت أساسيتُت نبا

 مدل أداء اؼبستخدـ للوظائف اؼبسندة إليو؛ -
 .مدل قدرتو على التقدـ كاالستفادة من فرص الرقي كالزيادة يف األجور -

 فتقييم األداء ىو قياس كفاءة األداء الوظيفي للمستخدـ كاغبكم على قدرتو كاستعداده، كيفًتض أف تكوف 
: أشكاؿ تقييم األداء يف البلدية على أساس ما يلي
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منحة اؼبردكدية حيث تقدـ من طرؼ رئيس اؼبصلحة على شكل نقطة كعلى أساس ىذه النقطة تعطى لو - 
اؼبنحة؛ 

. نقطة تعطى من طرؼ رئيس اؼبصلحة بصفتو اؼبسؤكؿ اؼبباشر، من أجل الًتقية يف الرتب كالدرجات- 
إال أنو نادرا ما يتم العمل هبذا الشكل، فقد الحظنا أنو يف غالب األحياف يتم التنقيط من طرؼ رئيس اجمللس 

. الشعيب البلدم، كىذا ما يلغي دكر األمُت العاـ كرؤساء اؼبصاحل، كهبعل تقييمهم شكلي
 : إف لتقييم أداء اؼبستخدمُت أنبية بالغة تتمثل يف:أىداف تقييم أداء المستخدم- جـ

اختيار اؼبستخدمُت اؼبؤىلُت للًتقية؛   -
 اجتناب احملسوبية عن طريق إتباع األسس اليت تتم بناء عليها الًتقية؛ -
التنمية من خبلؿ اؼبنافسة بُت اؼبستخدمُت كتشجيعهم على تقدصل اػبدمات اعبيدة حىت يستفيدكا من  -

 فرص التقدـ ؽبم؛
 معرفة اؼبستخدمُت الذين وبتاجوف إذل عناية خاصة أك تدريب فبيز لتحسُت كفاءاهتم؛ -
 احملافظة على مستول عاؿ كمستمر لكفاءات اؼبستخدمُت يف تقدصل خدماهتم؛ -
مساعدة اؼبشرفُت كاؼبسَتين اؼبباشرين يف تفهم اؼبستخدمُت الذين ىم ربت إشرافهم، كربسُت االتصاؿ  -

هبم، فبا يساعد على تقوية العبلقات بُت الطرفُت، كتزكيد اإلدارة باؼبعلومات اليت تساعد على كضع 
 .السياسات اؼبستقبلية لبلختيار كالتوظيف كالتكوين كالًتقية كغَتىا

كيبقى جزء من ىذه األىداؼ ؾبرد حرب على كرؽ، كما يواجو اؼبسَت ؾبموعة من اؼبشاكل من طرؼ اؼبستخدمُت 
:  تتمثل يف
الغيابات كخاصة اؼبتكررة، كبدكف مربر؛  -
 التأخرات أم الوصوؿ إذل العمل يف كقت متأخر فبا يؤثر على مستول تقدصل اػبدمات؛ -
عدـ االىتماـ كاإلنباؿ من طرؼ بعض اؼبستخدمُت ألعماؽبم، كىذا يستلزموضع عقوبات لوضعية  -

: اؼبستخدـ اؼبقصر كاؼبتمثلة يف
اإلنذار الشفهي كىو ربذير اؼبسَت للمستخدـ كجها لوجو؛  -
 اإلنذار الكتايب؛ -
اإلحالة على اللجنة التأديبية عند تكرار اؼبستخدـ ؽبذه األعماؿ كعدـ االمتثاؿ لئلنذارات اليت قدمت  -

دل نقف على تطبيق النقطة األخَتة رغم ذباكزات بعض )لو، كقد تصل العقوبة إذل فصلو عن العمل 
 . (اؼبستخدمُت كتعرضهم للعديد من اإلنذارات الكتابية
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 أثر أداء المستخدمين . د
إف أداء اؼبهاـ اؼبنوطة بكل مستخدـ من مستخدمي البلدية لو تأثَت مباشر على أداء اؼبصلحة اليت ينتمي ؽبا، إما 

: باإلهباب أك السلب، كينعكس ذلك على أداء البلدية بصفة عامة، كنوضح ذلك من خبلؿ ما يلي
أثر أداء المستخدمين على سير المصلحة - 1

كل مستخدـ بالبلدية توكل لو مهاـ ؿبددة للقياـ هبا، كيكوف ألدائو تأثَت على السَت اغبسن للمصلحة التابع ؽبا 
: ىذا اؼبستخدـ، كيتمثل ذلك يف ما يلي

 نذكر منها: اآلثار اإليجابية  :
 إعطاء صورة حسنة للمصلحة؛ -
 تقوية كسبتُت العبلقة بُت مستخدمي اؼبصلحة؛ -
 اغبصوؿ على ثناء اإلدارة العليا للبلدية؛ -
. العمل يف جو ىادئ كمشجع -
 نذكر منها: اآلثار السلبية  :
 تأنيب اإلدارة العليا للبلدية؛ -
 الدخوؿ يف دكامة مشاكل مع اإلدارة؛ -
 شكاكم اؼبواطنُت؛ -
. تشويو صورة اؼبصلحة -

: أثر أداء المستخدمين على سير البلدية- 2
تأثَت أداء اؼبستخدـ على اؼبصلحة التابع ؽبا يكوف لو بالضركرة انعكاس على األداء العاـ للبلدية، كيتمثل ذلك يف 

: ما يلي
 نذكر منها: اآلثار اإليجابية  :
 إعطاء صورة حسنة على البلدية؛ -
 تشجيع التنافس بُت مستخدمي اؼبصلحة؛ -
 اغبصوؿ على ثناء الوصاية كـبتلف اإلدارات اليت تتعامل معها البلدية؛ -
 العمل يف جو ىادئ كمشجع؛ -
 كسب رضا اؼبواطن؛ -
. االنتقاؿ إذل اإلبداع بعد ضماف السَت اغبسن للبلدية -
 نذكر منها: اآلثار السلبية  :
 اؼببلحظات السلبية للوصاية؛ -
 تشويو صورة البلدية؛ -
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 احتجاجات اؼبواطنُت كسخطهم؛ -
. ىدر الوقت يف معاعبة اؼبشاكل -

 الحوافزالمطبقةفيبلدية بوقيرات وتقييمها: المطلب الثاني

 الحوافزالمطبقةفيبلدية بوقيرات: الفرع األول

خبللفًتةإجراءالدراسةالتطبيقيةيف بلدية بوقَتات ؿببللدراسة،كباستخدافبختلفاألدكاتواألساليب 
اإلحصائيةفيجمعاؼبعلوماسبنمبلحظةالواقعفيالبلدية ،كإجراءمقابلةمععينةمناؼبسؤكلينورؤساء اؼبصاغبحولواقعاغبوافزفيبلدية 

بوقَتات،كتأثَتىاعلىأداءاؼبوظفينوبالتاليتحسُت مردكديتهم ،كأثرذلككلهعلى األداءالكليللجماعات احمللية يف اعبزائر 
 .،أضفإلىذلكمخرجاتاالستمارةاؼبوزعةعلىعينةمنموظفي البلديةكسيتم التطرقلهذىاغبوافزبشيءمنالتفصيل 

 تقييمالحوافزفيبلدية بوقيرات محاللدراسة :الفرع الثاني
     لدراسةموضوعأثرالتحفيزعلى ربسُت أداءالعاملينببلدية بوقَتات،كحينإجراء 

اؼبقاببلسبعبعضاؼبسؤكلينلمعرفةظركفسَتالعملواغبوافزاؼبطبقةمنقبلها،اتضحأنالبلدية تطبقنظاـ 
اغبوافزكتوليهاىتمامابالغا،إالأهنناكاختبلفافياغبوافزسواءكانتماديةأكمعنوية ،إالأمبوظفي البلدية 

 (كبنسبةكبَتةيبيلونإلىاالستفادةمناغبوافزاؼباديةأكثرمنهامعنوية ، كمردذلكالواقعاالجتماعي
،كالتيتحتمعلىموظفي البلديةاالىتمامبها  )غبلءاؼبعيشة،كثرةاألعباءاالجتماعية

كبالنظرلنشاطاؼبؤسسة ، يبلحظأنبلدية بوقَتات  .أكثرمنأوبافزآخر،معأناغبوافزاؼبعنويةالتقؤلنبيةعناغبوافزاؼبادية
 .تطبيقاغبوافزلفائدةكلشرائحاؼبوظفُت

      منأبرزاغبوافزالتيلهاتأثَتكبَتعلىعماؽبامكافآتاؼبردكديةالفرديةالتييتحصلعليها اؼبوظفينكلثبلثة أشهر، كماتقدمالبلدية 
زيادةفيأجرموظفيهاكلسنتينأكثبلث سنوات ك اؼبتمثلة يف الًتقية بالدرجات ابتداءا من الدرجة األكذل إذل غاية الدرجة 

الثانية عشر بالنسبة لئلداريُت ك ىي أخر درجة  يتحصل عليها اؼبوظف خبلؿ مساره اؼبهٍت 
،كالتيتحددبنسبةمئويةتضافإلىاألجرالسابق،كىي 

، كما سبنح زيادة سنوية مقدرة بػ .تعتربدبثابةحافزمهميسانبفيتحسينوتطويركضعيةالعامبلالجتماعيةكرفعقدرهتالشرائية
باؼبئة بالنسبة للعماؿ اؼبهنيُت، إضافة إذل الًتقية يف الصنف، حيث تتم كل طبس سنوات عن طريق امتحاف 1,40

 .مهٍت ككل عشر سنوات اختياريا عن طريق دراسة ملفات اؼبوظفُت
 

 فاعليةالحوافزلدى موظفي البلدية واستراتيجيتها : المطلب الثالث
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 فاعليةالحوافزلدى موظفي البلدية :الفرع األول
     إثرالقيامبالًتبصالتطبيقيفي بلدية بوقَتات ؿببللدراسةكالعملعلىمستوىمختلػػػفاؼبصاغبواألقساـ ، كجدتاف جل 

موظفي البلدية سواء رؤساء مصاحل ، اداريُت ، عماؿ مهننُت يهتموف باغبوافز اؼبادية اليت تعود عليهم بالدخل من 
أجل ربسُت القدرة الشرائية كوف اف الراتب الشهرم ال يكفي لتغطية عشركف يـو فقط من كل شهر كوف اف ىذا 

 . القطاع ذك طابع خدمايت 
 استراتيجيةبلدية بوقيرات:الفرع الثاني

     لكلمؤسسةإجراءازباصةتديرهبا شؤكهنالتحقيقأىدفا ،كذلكاغبالفي اعبماعات احمللية 
 :تأخذعلىعاتقهاربقيقمجموعةمناألىدافعلىاؼبدىالقصَتكالبعيد ،كيبكنإهبازأىدافالبلديات كآفاقها اؼبستقبليةفيمايلي 

 تلبية طػلبات موظفيها قصد الرفع من مستول األداء؛ -
 .العمل على توفَت أحسن اػبدمات للمواطن -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اإلجراءات المنهجية للبحث الميداني وتحليل النتائج:المبحثالثالث
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 ث     إف اإلجراءات اؼبنهجية للبحث اؼبيداشل تتطلبتوفرؾبموعةمنالوسائبللبلزمةلذلك،كاستمارة البح
كاألدكاتاؼبستعملةفيو ،كالربناؾبالذييتماستخدامهلمعاعبةكربليبللبياناتالتييتمجمعهاإحصائيا ،إضافة 

إلىأدكاتالتحليبلإلحصائياؼبستخدمة،كأخَتاقياظبدىثباتوصدقاؼبعلوماتاؼبتحصل عليهامنخبلؿ استمارةالبحث، كمنو 
 .عرض كربليل النتائج

 حدودالدراسةواألدواتالمستعملةللحصولعلىالمعلومات :المطلباألول

 مجتمعوعينةالدراسة:الفرع األول

     يبكن تعريف ؾبتمع الدراسة على أنو صبيع األفراد الذين يشكلوف موضوع مشكلة الدراسة، كىو يعترب اؼبكاف 
األساسي لوجود الظاىرة أك اؼبشكلة البحثية كاليت تدرس فيو كذبمع من خبللو البيانات كاؼبعلومات اليت تدكر 

 1.حوؽبا مشكلة البحث 
 . فمجتمع الدراسة أك البحث يف دراستنا ىذه ىو صبيع العاملُت يف اؼبديرية باختبلؼ مستوياهتم 

أما عينة الدراسة فيمكن تعرفها على أهنا ؾبموعة جزئية من ؾبتمع الدراسة ، كاؼبمثلة لعناصر اجملتمع أفضل سبثيل 
 2.حبيث يبكن من خبلؽبا تعميم نتائج تلك العينة على ؾبتمع الدراسة

 ( 80 )لقد مت توزيع استمارة االستبياف على عينة الدراسة اليت مت اختيارىا ، كاليت يتكوف عدد مفرداهتا من شبانوف 
مفردة ، حبيث قدـ لنا بعض اؼبسؤكلُت باؼبديرية اؼبساعدة اؼبمكنة يف توزيع االستمارة كحث العاملُت على ملئها 
كتعبئتها بكل موضوعية كصدؽ ، كحاكلنا شرح بعض اؼبعاشل كالكلمات كاعبمل اليت ربتويها االستمارة لبعض 

 .اإلخوة العاملُت باؼبديرية 
كما أف أسلوب اؼبعاينة الذم مت اعتماده ىو أخذ عينة عشوائية بسيطة ، كإطار اؼبعاينة ىو األفراد العاملُت 

 . باؼبديرية ، أما كحدة اؼبعاينة فهي تتمثل يف مديرية الًتبية لوالية مستغازل 
 األدواتالمستعملةللحصولعلىالمعلومات:الفرع الثاني

     للتغلبعلىإشكاليةالنقصفياؼبعلومةكعدمقدرةاغبصولعليهافيبعضاألحيانتماعتمادؾبموعة 
 :مناألدكاتاؼبختلفةبغرضالوصولؤلكربقدرفبكنمناؼبعطياتاؼبرغوبة كالبلزمةكالتيتخدفبوضوع البحثوىي

                                                           
  .5: ، ص2005ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، الطبعة اػبامسة، اعبزائر، ". اإلحصاء مع سبارين كمسائل ؿبلولة" جيبلرل جبلطو ، 1

  .6: ، ص السابقنفس اؼبرجع2
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سباالستعانةدبجموعةمنالوثائقالتيتتعلقباؽبيكبللتنظيمي للمديريةكتوزيع  :الوثائقوالسجالت .  1
 .العاملينعلىمصاغبهاكىذابغرضتحديدالعيناتالتيسيتمسحبهامنكلمصلحةلتوزععليهااالستمارة 

استخدمتاؼبقابلةتدعيمالبلستمارةفيجمعالبياناتواؼبعلوماتالبلزمةؼبوضوعالدراسة ، : المقابلة .  2
كذلكلتفسَتبعضالعباراتلتسهيلفهمهامنطرفالعاملُت،كماسباعتمادىذىاألداةمنأجبللوصوؿ 

إلىاؼبعلوماتوالبياناتغَتاؼبتاحةإاللدىمسئولينمعينينوالتييتطلباغبصولعليهابعضاإلصرار،كقد 
 .سبإجراءاؼبقاببلسبعمجموعةمنإطاراتومسئولياؼبديريةاؼبتمثلينأساسنافَتؤساءاؼبصاحل 

باإلضافةإلىاؼبقابلةاستخدمتاؼببلحظةكأسلوبثانيللبحث ،إذتعدمناألدكاتاؼبهمة :المالحظة  . 3
التيتساعدفيجمعالبياناتوتسجيلها،ككصفاغبقائقواألحداث،كماتساعدعلىتكوينتصورحوؿ 

 .الوقائعوالظركفاحمليطةبالعاملُت
باعتباراالستمارةمنأكثراألدكاتاستعماال فيجمعالبيانات،سباالستعانة هبا فيجمع :االستمارة.  4

أكربعددفبكنمناؼبعلوماتالتيتخصالعمالوتعربعنآرائهموشعورنبحوؼبوضوعالدراسة،حيث 
تعترباالستمارةكسيلةفعالةللوصوإللىبعضاؼبعلوماتالتيبلتوفرىااؼبقابلةأكاؼببلحظة ،كقدسبإعدادىذه 
 كقد  .االستمارةبعدماسبتحديدأبعاداؼبوضوعومكوناتو ،كإدراكأنبيةاؼبعلوماتاؼبطلوبةكعبلقتهاباؼبوضوع

 التدرجفياألسئلةكتسلسلهاهبدؼ إثارةاىتماـ اؼبستوجبُت  :سبمراعاةالعديدمناعبوانبخبلإلعداداالستمارةمنها
كتنظيمأفكارنبوترتيبها ،كسبأيضااالعتمادعلىلغةبسيطةمستوحاةمنخبللبيئةالعمل 

كؿباكاةالعماؿ،كماسباالبتعادعناألسئلةاحملرجةكالتيتمنعاألفرادمناإلدالءبالبياناتالواقعية ،إضافةإذل 
 .ذلكتمتكراربعضاألسئلة هبدؼ التأكدمنصدقاؼبستجوبُت

 القسماألكػباصباألسئلةاؼبتعلقةبالبياناتالشخصية  :كقداشتملتاالستمارةعلىقسمينرئيسيُت
 :كالعمػر،كاعبنس،كاؼبؤىػػبللعلمي ،بينماتناكاللقسمالثانيثبلثةؿباكرمقسمةكمايلي 

 .عبارات09العباراتاػباصةبقياظبستوىاألداءفياؼبؤسسة،كعددىا:المحوراألول 
 .عبارات09العباراتاػباصةبواقعالعدالةكاإلنصاففيمنحاغبوافز،كعددىا :المحورالثاني
العباراتاػباصةدبدىمسانبةاغبوافزفيتحسينأداءاألفرادالعاملينفياؼبؤسسةؿبل  :المحورالثالث

 .عبارات04الدراسة،كعددىا
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 اختبارأداةالدراسةوأساليبالتحليالإلحصائيالمستخدمة :المطلبالثاني
قببللشركعفيعمليةالتحليلواستخبلصالنتائج،هبباختبارأداةالدراسةكذلكمنحيثمدل 

 .صدقوثباتالعباراتالتيتضمنتهااالستمارة،حتىتكونالنتائجذاسبصداقيةكأكثركاقعية 
 صدقأداةالدراسة:الفرع األول

بعدإسباماػبطوةاألكلىمنإعداداالستبيانوتطويره 
،سبعرضهفيصورهتاألكليةعلىمجموعةمناحملكمينمنذكياػبربةكاؼبعرفةفيمجااللبحثالعلميللحكمعليو ،كربديدمدىوضوح 
عباراهتاكمدىانتمائهاإلىمحورىاكمبلءمتهالقياظباكضعتؤلجلو ،ككفايةالعباراتلتغطيةكلمحورمن ؿباكرمتغَتاتالدراسة 

 ،كبناءاعلىذلكتمتعديلبعضالعباراتلتخرجفيصورهتا النهائية  
 أساليبالتحليالإلحصائيالمستخدمة:الفرع الثاني

     بعدالتأكدمنالصدقالظاىرم ،البنائي ،كمعاملثباتأداةالدراسة ،كبعدالتوقيععلىاتفاقيةالًتبص بينجامعةعبد اغبميد 
مستغامبو مديرية الًتبية ؿبل الدراسة ،كاغبصولعلىموافقةاعبهاتاإلداريةاؼبختصة - بن باديس 

استبيانػػػػاعلىأفػػػػرادعينػػػػةالػػدراسػػة ،كلتسهيػػػػبلختبػػػػارفرضيػػػػػػاتالػػدراسػػػػػػػة 80 لتطبيػػقالػػػدراسػػػةميػػدانيػػا،تػػمتػػوزيػػع 
كالقيامباغبساباتالبلزمة ،كمعاعبةالبياناتبسرعةكبدقةأكرب ، سباستخدامربناؾبالتحليبلإلحصائيللعلـو االجتماعية 

(SPSS)التكرارات ك اؼبتوسط اغبسايب ك  : كىوبرناؾبيحتويعلىمجموعةكبَتةمناالختباراتاإلحصائيةمثل
  .االكبرافاؼبعياريوأكثرىاتعقيدامثلتحليبللتباينواالكبدار

كماسباستخدامربناؾبمايكركسوفتاكسل  إلعداد الرسومات البيانية اؼبتعلقة بالبياناتالديبغرافيةألفرادعينة 

 .الدراسةكالتيتندرجضمناحملوراألكلللدراسة ،كىذامنشأهنإعطاءصورة أكثركضوحاعلىًتكيبةأفرادالعينة

 عرضوتحلياللنتائج:المطلبالثالث
     سيتمفيهذااؼببحثتحليلوتفريغالبياناتاؼبتحصلعليهامناؼبؤسسةباالعتمادعلىاالستمارة ، 

 .باالعتمادعلىبعضاألساليباإلحصائية
 تحليلخصائصعينةالدراسة:الفرعاألول

     بغرضالتعرفواالستفادةمنسماتوخصائصعينةالدراسة ،سيتمعرضالبياناتالديبغرافيةاؼبتعلقة باألفرادالذينتماستجواهبم 
الرتب، الفئات، طبيعة العقد، اعبنس، السن، اؼبؤىل العلمي ك  : ،كتوضيحخصائصهممنحيث

:  مستخدما، موزعوف كما يلي80يبلغ تعداد مستخدمي بلدية بوقَتات : ككانتالنتائجعلىالنحواآليت
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: توزيع الموارد البشرية حسب الرتب- 1
:  رتبة، كما ىو مبُت أدناه22التعداد الكلي موزع على 

توزيع الموارد البشرية حسب الرتب :01الجدول رقم 
المناصب المشغولة  الرتب

 04متصرؼ إقليمي رئيسي 
 06متصرؼ إقليمي 

 13ملحق اإلدارة اإلقليمية 
 01عوف رئيسي لئلدارة اإلقليمية 

 08عوف اإلدارة اإلقليمية 
 05عوف مكتب لئلدارة اإلقليمية 

 01مهندس معمارم لئلدارة اإلقليمية 
 01تقٍت سامي لئلدارة اإلقليمية يف التسيَت التقٍت كاغبضرم 

 02تقٍت سامي يف اإلعبلـ اآلرل لئلدارة اإلقليمية 
 02عوف تقٍت يف اإلعبلـ اآلرل لئلدارة اإلقليمية 

 01عوف تقٍت لئلدارة اإلقليمية يف التسيَت التقٍت كاغبضرم 
 01كثائقي أمُت احملفوظات رئيسي لئلدارة اإلقليمية 

 01مفتش رئيسي يف النظافة كالنقاكة العمومية كالبيئة 
 13رئيس األعواف يف النظافة كالنقاكة العمومية 

 01عامل مهٍت خارج الصنف 
 06 1عامل مهٍت من الصنف 
 12 2عامل مهٍت من الصنف 

 02 1سائقي السيارة من الصنف 
 16حػارس  

 10سائق سيارة من اؼبستول الثاشل  
 06عامل مهٍت مستول أكؿ  

 80المجموع 
مكتب اؼبستخدمُت : المصدر

 
يتوزع تعداد اؼبستخدمُت عرب أربع فئات، كما ىو مبُت يف اعبدكؿ :توزيع الموارد البشرية حسب الفئات- 2

 :التارل
توزيع الموارد البشرية حسب الفئات :02مالجدول رق



 لثالدراسة التطبيقية لبلدية بوقيراتالفصل الثا

~ 78 ~ 
 

النسبة العدد الصنف الفئات 
 %16.25 13 17 إذل 11من التصميم 
 %20 16 10 – 9التطبيق 
 %11.25 9 8 – 7التحكم 
 %52.5 42 6 إذل 1من التنفيذ 

 %100 80المجموع 
مكتب اؼبستخدمُت : المصدر

، كىم (%52.5 )النصف يتبُت لنا أف فئة التنفيذ تضم أكرب عدد من اؼبستخدمُت دبا يعادؿ اعبدكؿمن خبلؿ 
، كىذا أمر طبيعي باعتبار غالبية اؼبهاـ اؼبوكلة (عماؿ مهنيوف، سائقي سيارات، حراس)من ذكم الرتب الدنيا 

للبلدية ربتاج ؼبستخدمُت ينتموف ؽبذه الفئة، يف حُت ربوم فئة التصميم اليت تضم حاملي الشهادات اعبامعية أك 
، كىو (%12)اؼبتحصلُت على اؼبستول الثانوم كؽبم خربة مهنية طويلة، ربوم عدد ال بأس بو من اؼبستخدمُت 

. عدد كاؼ مقارنة بالعدد اإلصبارل
ينقسم تعداد اؼبستخدمُت إذل مستخدمُت دائمُت كآخركف :توزيع الموارد البشرية حسب طبيعة العقد- 3

 :متعاقدين، كما ىو مبُت يف اعبدكؿ التارل
توزيع الموارد البشرية حسب طبيعة العقد :03الجدول رقم 

النسبة  العدد طبيعة عقد التوظيف
 %72.5 58 دائمُت

 %27.5 22 متعاقدين
 %100 80المجموع 

 مكتب اؼبستخدمُت: المصدر
 كىي نسبة ال ،(%27,5)نبلحظ أف نسبة اؼبستخدمُت اؼبتعاقدين تقارب ثلث العدد الكلي للمستخدمُت 

يستهاف هبا، كقد تؤثر سلبا على اؼبردكد العاـ للبلدية، باعتبار أف اؼبتعاقد ال يعمل بأروبية، بسبب األجرة الزىيدة 
. كفقدانو لبعض اغبقوؽ

يتوزع تعداد اؼبستخدمُت حسب الفئات العمرية كما ىو مبُت يف : توزيع الموارد البشرية حسب السن- 4
: اعبدكؿ التارل

 
 توزيع أفراد العينة حسب العمر: (04)اعبدكؿ رقم 

  (%) النسبة المئوية  التكرارات العمر
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%  15 12  سنة30أقل من 

%  22.50 18  سنة40إذل - 35من 

%  23.75 19  سنة50إذل - 41من 

%  38.75 31  سنة فأكثر51من 

%  100 80 اجملمػوع

 Excel من إعداد الطالب اعتمادا على نتائج االستبياف ك ـبرجات برنامج :المصدر

 توزيع أفراد العينة حسب العمر: (04)الشكل رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تقل أعمارىم عن % 15أف نسبة  (03 - 03)ك الشكل رقم  (02 - 03)يظهر من اعبدكؿ رقم 

 من العينة % 23.75 سنة ، ك نسبة 40 سنة ك 31 أعمارىم بُت % 22.5 سنة ، كما نسبتو 30
ك يكشف اعبدكؿ .  سنة فأكثر 51 أعمارىم من % 38.75 سنة ، ك نسبة 51 ك 41أعمارىم 

 .أف فئة الكهوؿ اليت تستحوذ على نسبة كبَتة مقارنة مع النسب األخرل 
يتوزع تعداد اؼبستخدمُت حسب اعبنس، كما ىو مبُت يف : توزيع الموارد البشرية حسب طبيعة الجنس- 5

: اعبدكؿ التارل
 
 
 

 توزيع أفراد العينة حسب اعبنس: (05)اعبدكؿ رقم 

 توزٌع أفراد العٌنة حسب العمر
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  (%) النسبة المئوية  التكرارات الجنس

 ذكػر
71 88.75  %

%  11.25 9 أنثػى

 % 100 80 اجملمػوع

 .Excel من إعداد الطالب اعتمادا على نتائج االستبياف ك ـبرجات برنامج :المصدر

 توزيع أفراد العينة حسب اعبنس: (05)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 88.75)ىػػو أف نسبػػػػة الػػػػذكػػػور كاؼبقػػػػدرة بػػػػػػ  (05)ك الشكػػل رقم  (05)مػػػػػػػػػا نبلحظػػو مػػن خػػبلؿ اعبدكؿ رقم 
، كىذا يعٍت أف العنصر السائد يف اؼبديرية ىو عنصر  ( % 11.25) أكرب من نسبة اإلناث كاؼبقدرة ب  (%

الذكور الذم يًتبع على نسبة كبَتة باؼبديرية ، كىذا ما يبُت أف األفراد العاملُت باؼبديرية ىم من الذكور مقارنة 
 .باإلناث 

 .يتضمن توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اؼبؤىل العلمي: توزيع الموارد البشرية حسب المؤىل العلمي- 6
 
 
 

 توزيع أفراد العينة حسب اؼبؤىل العلمي: (06)اعبدكؿ رقم 

 تــوزيـع أفــراد العينــة حسـب الجـنس

 

88,75%

11,25%

ذكر

أنثى
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  (%) النسبة المئوية  التكرارات المؤىل العلمي

%  11.25 09 ابتدائي

%  17.50 14 متوسط

%  32.5 26 ثانوم

%  38.75 31 جامعي

%  100 80 اجملمػوع

 Excel استمارة االستبياف اؼبوجهة ألفراد العينة اؼبختارة كـبرجات برنامج :المصدر

 توزيع أفراد العينة حسب اؼبؤىل العلمي: (06)الشكل رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ىػو أف اؼبستول أك اؼبػؤىػل اعبػامعي  (04 - 03)ك الشكل رقم  (03 - 03)مػػػػػا نبلحظػػػػو من اعبدكؿ رقم

، مث تليهػا بعػػػػد ذلك نسبػػػة مػػن أفػػػػػػراد العينػػػػػة  ( % 38.75 )لؤلفػػػراد العػػاملُت بػػاؼبديريػػة يبثل نسبػػة تقػػػدر بػ 
  ، مث تليها نسبة من أفراد العينة ذكم اؼبستول اؼبتوسط كاليت %32.5ذكم اؼبستػػػول الثػػػانػػوم كاليت تقػػػػػػػػػػدر بػػػ 

 % 11.25 ) ، مث تليها أخَتا نسبة من أفراد العينة ذكم اؼبستول االبتدائي كاليت تقدر ب % 17.50تقدر بػ 
، فبا يدؿ ىذا كلو على أف ىناؾ ترتيب لؤلكلويات من طػرؼ اؼبديريػػة فيمػػا ىبص توزيػػع أفػػػرادىا العاملُت كل  (

أم كل على حسب اؼبؤىل العلمي الذم  )على حسب اؼبناصب كاؼبستويات اإلداريػػػػة اليت تتطلبها اؼبديريػػة 
، فبا يبُت أف مديرية الًتبية توظف كربتاج إذل إطارات كمهندسُت كمسَتين ذكم كفاءة قادرة على تسيَت  (يبتلكو

 . اؼبديرية يف قطاعها بشكل جيد 
 .يتضمن توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات العمل: توزيع الموارد البشرية حسب سنوات العمل - 7

 توزٌع أفراد العٌنة حسب المؤهل العلمً
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 توزيع أفراد العينة حسب سنوات العمل: (07)اعبدكؿ رقم 
  (%) النسبة المئوية  التكرارات سنوات العمل

%  8.75 07  سنوات5أقل من 

%  18.75 15  سنوات10 إذل 5من 

%  30 24  سنوات15 إذل 10من 

%  40 32  سنة فأكثر15من 

%  100 80 اجملمػوع

 Exce استمارة االستبياف اؼبوجهة ألفراد العينة اؼبختارة ك ـبرجات برنامج :المصدر

 توزيع أفراد العينة حسب سنوات العمل: (07): الشكل رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 من أفراد % 8.75أف نسبة  (05 - 03)ك الشكل رقم  (04 - 03)مػػػػػػػػػػػا نبلحظػػػػو مػػن اعبدكؿ من اعبدكؿ 
 من أفراد % 30 سنوات ، كنسبة 10 إذل 5 خربهتم من % 18.75 سنوات ، 05العينة خربهتم أقل من 
 سنة فأكثر ، كىذا 15 من أفراد العينة خربهتم من % 40 سنوات ، ك نسبة 15 إذل 10العينة خربهتم من من 

 سنة ، فبا يدؿ ىذا أيضا على أنو 21كلو يدؿ على أف أغلب أفراد العينة مدة خدمتهم يف اؼبديرية أكثر من 
كلما زادت مدة اػبدمة يف الوظيفة اليت يشغلها األفراد العاملُت باؼبديرية تزداد خربهتم يف كظيفتهم كبالتارل 

 .إجاباهتم تكوف قريبة للدقة كتؤخذ بعُت االعتبار 
 عرض و تحليل إجابات أفراد العينة: الفرعالثاني 

 توزٌع أفراد العٌنة حسب سنوات العمل
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لقد مت ذبميع كل البيانات كاؼبعلومات اؼبتحصل عليها من خبلؿ استمارة االستبياف كإدخاؽبا يف الربنامج 
ؼبعاعبتها كربليلها ربليبل إحصائيا من أجل إعطاء كافة النتائج حوؿ معرفة تأثَت كل من ( SPSS)اإلحصائي 

 .اغبوافز اؼبادية كاؼبعنوية على مستول األداء 

 عرض و تحليل إجابات أفراد العينة في المحور األول: أوال
     مت حساب التكرارات ، النسب اؼبئوية ، إلجابات مفردات الدراسة على ؿبور مستول األداء للعاملُت يف 

 .اؼبديرية ؿبل الدراسة 
 اإلجابة على السؤاؿ األكؿ : (08)اعبدكؿ رقم 

 النسب المؤية التكرارات اإلجابــــة
%  38.75 31 نعم

%  00 00 ال

%  61.25 49 أحيانا

%  100 80 المجموع

 

 فردا أهنم ينجزكف أحيانا األعماؿ اؼبطلوبة منهم يف 49من خبلؿ ربليل اعبدكؿ أعبله  يتبُت أف 
، فيما أكد البقية أهنم دائمي االقباز لؤلعماؿ اؼبطلوبة منهم  % 61.25الوقت احملدد ك ذلك بنسبة 

 ، ك مرد ذلك لوجود رقابة صارمة على العماؿ إلقباز أعماؽبم يف الوقت % 42.5ك ذلك بنسبة 
 .احملدد 

 اإلجابة على السؤاؿ الثاشل : (09)اعبدكؿ رقم 
 النسب المؤية التكرارات اإلجابــــة

%  57.5 46 نعم

%  00 00 ال

%  42.5 34 أحيانا

%  100 80 المجموع
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 فردا على أهنم يلتزموف يف عملهم بأكقات العمل الرظبية 49من خبلؿ ربليل اعبدكؿ يتبُت أنو قد كافق 
 ، فيما أبدل البقية رأيهم بأهنم أحيانا يلتزموف يف عملهم بأكقات % 57.5دكف تأخَت ك ذلك بنسبة 

 . ، ك ذلك لعدـ توفَت كسائل النقل من طرؼ اؼبديرية % 42.5العمل الرظبية ، ك ذلك بنسبة 
 اإلجابة على السؤاؿ الثالث: (10)اعبدكؿ رقم 

 النسب المؤية التكرارات اإلجابــــة
%  63.75 51 نعم

%  36.25 29 ال

 % 100 80 المجموع
 

  استعدادىم التاـ لتحمل اؼبمسؤكلية الناذبة % 63.75 فردا  بنسبة 51من خبلؿ  اعبدكؿ يتبُت أف 
 فقد أبدكا العكس من ذلك كدل يوافقوا على % 36.25 فردا  بنسبة 29عن تصرفاهتم اػباطئة ، يف مقابل 

 .العبارة 
 اإلجابة على السؤاؿ الرابع : (11)اعبدكؿ رقم 

 النسب المؤية التكرارات اإلجابــــة
%  50 40 نعم

%  11.25 09 ال

%  38.75 31 أحيانا

%  100 80 المجموع

 

، % 50 فردا أبدكا موافقتهم على ىذه العبارة  بنسبة 40من خبلؿ ربليل اعبدكؿ  أعبله يتبُت أف 
 من العينة أهنم أحيانا يلتزموف دبكاف العمل ك عدـ التحرؾ ك تضيع % 38.75 فردا بنسبة 31ك

الوقت ، بينما نفى بقية اؼبستوجبُت ذلك ، ك مرد ذلك لوجود رقابة على العماؿ ك أثناء أكقات العمل 
 .من قبل رؤسائهم يف كل قسم ك يف كل مصلحة يف اؼبؤسسة

 
 
 



 لثالدراسة التطبيقية لبلدية بوقيراتالفصل الثا

~ 85 ~ 
 

 اإلجابة على السؤاؿ اػبامس : (12)اعبدكؿ رقم 
 النسب المؤية التكرارات اإلجابــــة

%  78.75 63 نعم

%  21.25 17 ال

%  100 80 المجموع

 

  يهتموف باللباس ك اعتباره عامبل ضركريا يف حسن % 78.75 فردا بنسبة 63يبُت اعبدكؿ أعبله أف 
ك يعود ذلك إذل طبيعة العمل يف .  فقد أبدك العكس % 21.25 فردا بنسبة 29أدائهم يف مقابل 

 .  اؼبؤسسة إذ تلـز اإلدارة عماؽبا باللباس اغبسن كوهنا ذات طابع خدمايت
 اإلجابة على السؤاؿ السادس : (13)اعبدكؿ رقم 

 النسب المؤية التكرارات اإلجابــــة
%  72.50 58 نعم

%  00 00 ال

%  27.5 22 أحيانا

%  100 80 المجموع
 

  يف االعتماد على النفس يف اقباز األعماؿ % 72.50 فردا بنسبة 58من ربليل اعبدكؿ قبد 
 فػػػػػػػػػردا فكانت اجاباهتم أهنم أحيانا يعتمدكف على الغَت يف اقباز أعمػػاؽبػػم 22اؼبطلوبة منهم ، أمػػا 

 ، ك ىذا ما يدؿ على أف البلدية هتم بالتخصص يف العمل ، حيث ال يبكن % 27.50بنسبػػػة 
 . ألحد أف يشغل مكاف آخر يف غَت زبصصو 

 اإلجابة على السؤاؿ السابع : (14)اعبدكؿ رقم 
 النسب المؤيـــة التكـرارات اإلجــابــــة

%  57.5 46 نعم

%  13.75 11 ال

%  28.75 23 أحيانا

%  100 80 المجموع
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 ، يف حُت دل % 57.5 فردا بنسبة 46من ربليل اعبدكؿ أعبله قبد أف عدد اؼبوافقُت على العبارة ىم 
  فهم أحيانا يتقيدكف بالقواعد ك % 28.75 ، أما البقية نسبتة % 13.75 آخرين بنسبة 11يوافق 

 .اإلجراءات داخل البلدية 
 اإلجابة على السؤاؿ الثامن : (15)اعبدكؿ رقم 

 النسب المؤيـــة التكـرارات اإلجــابــــة
%  66.25 53 نعم

%  33.75 27 ال

%  100 80 المجموع
 

 موافقتهم على ىذه % 66.25 فردا بنسبة  53من ربليل اعبدكؿ  أعبله يتبُت أنو قد  أبدل 
 من العينة على ىذه العبارة ، فبا يدؿ % 33.75العبارة، يف حُت دل يوافق البقية ك اليت سبثل نسبة 

 .على كجود الصرامة يف العمل داخل البلدية
 اإلجابة على السؤاؿ التاسع : (16)اعبدكؿ رقم 

 النسب المؤيـــة التكـرارات اإلجــابــــة
%  57.5 33 نعم

%  22.5 18 ال

%  36.25 29 أحيانا

%  100 80 المجموع
 

 موافقتهم على ىذه العبارة ، % 57.5 فردا بنسبة  33من ربليل اعبدكؿ  أعبله قبد أنو قد أبدل 
 من العينة رأيهم بأهنم أحيانا هبدكف مشكلة حُت االنتقاؿ من % 36.25 فردا بنسبة 29فيما أبدل 

 على العبارة ، ك مرد ذلك يعود إذل % 22.5قسم إذل أخر ، يف حُت دل يوافق بقية اؼببحوثُت بنسبة 
 . شرط التخصص يف بعض اجملاالت ك اليت ال يبكن أف يشغلها إال أىل الختصاص 
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 عرض و تحليل إجابات أفراد العينة في المحور الثاني : ثانيا
     مت حساب التكرارات ، النسب اؼبئوية ، إلجابات مفردات الدراسة على ؿبور مستول األداء للعاملُت يف 

 .البلدية ؿبل الدراسة 
 اإلجابة على السؤاؿ العاشر: (17)اعبدكؿ رقم 

 النسب المؤيـــة التكـرارات اإلجــابــــة
%  67.5 54 نعم

%  32.5 26 ال

%  100 80 المجموع
 

 ، يف % 67.5من ربليل اعبدكؿ أعبله يتبُت أف األغلبية أبدكا موافقتهم على العبارة ك ذلك بنسبة  
 فبا يعٍت أنو بصفة عامة شعور عماؿ %  32.5أعرضت بقية العينة على ىذا البند ك ذلك بنسبة 

اؼبؤسسة ؿبل الدراسة بعدالة نظاـ اغبوافز ك اؼبكافآت اؼبقدمة من قبل اإلدارة ك بالتارل يدعم نظاـ 
 . اغبوافز باذباه ربسُت األداء الوظيفي 

 اإلجابة على السؤاؿ اغبادم عشر : (18): اعبدكؿ رقم
 النسب المؤيـــة التكـرارات اإلجــابــــة

%  57.5 46 نعم

%  23.75 19 ال

%  18.75 15 أحيانا

%  100 80 المجموع

 

 ، فيما أبدل % 57.5 فردا كافقوا ،  على العبارة ك ذلك بنسبة 46من اعبدكؿ  أعبله يتبُت أف 
 من العينة رأيهم بأهنم أحيانا سبنح اغبوافز ألصحاب اآلداء اؼبتميز ، % 18.75 فردا دبا نسبتو 15

 على العبارة ، ك بالتارل فهذه النتيجة تؤكد أف معظم % 22.5يف أعرض بقية اؼببحوثُت بنسبة 
 . اغبوافز سبنح ك توزع ؼبستحقيها ، ك بالتارل نظاـ اغبوافز وبقق ىدفو يف ربفيز اؼبوظفُت ك ربسُت اآلداء

 
 



 لثالدراسة التطبيقية لبلدية بوقيراتالفصل الثا

~ 88 ~ 
 

 اإلجابة على السؤاؿ الثاشل عشر : (19)اعبدكؿ رقم 
 النسب المؤيـــة التكـرارات اإلجــابــــة

%  48.75 39 نعم

%  51.25 41 ال

%  100 80 المجموع
 

 فردا من اؼببحوثُت 39اؼببلحظ من خبلؿ اعبدكؿ  أعبله أف  نبلحظ ك جود اذباىُت ، أين اعترب 
  أنو ال يوجد تأثَت لطرؽ ك آليات منح اغبوافز على أداء األفراد العاملُت يف % 48.75بنسبة 

 من اؼبستوجبُت أف ىناؾ تأثَت ، فبا يعٍت أف معظم % 51.25اؼبؤسسة ؿبل الدراسة ، بينما اعترب 
 . أفراد العينة  يتأثركف بطرؽ ك آليات منح اغبوافز ك اؼبكافآت  

 اإلجابة على السؤاؿ الثالث عشر : (20)اعبدكؿ رقم 
 النسب المؤيـــة التكـرارات اإلجــابــــة

%  22.5 18 نعم

%  48.75 39 ال

%  28.75 23 أحيانا

%  100 80 المجموع

 

 من أفراد العينة أف 39درجة التجانس العالية يف إجابات اؼبستوجبُت حوؿ ىذه العبارة ، حيث رفض 
 من % 22.50 يف حُت أبدل % 48.75يكوف ىناؾ ظلم نسيب يف منح اغبوافز ك ذلك بنسبة 

اؼبستوجبُت موافقتهم على ك جود ىذا الظلم يف البلدية ، أما بقية اؼببحوثُت فهم يركف أنو أحيانا يوجد 
نوع من الظلم من قبل اإلدارة يف اؼبكافآت ك ـبتلف اغبوافز ، فبا يعٍت أنو بصفة عامة شعور موظفي 

البلدية ؿبل الدراسة بعدالة نظاـ اغبوافز ك اؼبكافآت اؼبقدمة  ، إال أف ىذا ال ينفي ك جود ظلم 
 . ملموس يف منح اغبوافز ك الًتقيات يشعر بو أفراد عينة الدراسة 
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 اإلجابة على السؤاؿ الرابع عشر: (21)اعبدكؿ رقم 
 النسب المؤيـــة التكـرارات اإلجــابــــة

%  63.75 51 نعم

%  36.25 29 ال

%  100 80 المجموع

 

 ، أما % 63.75 فردا كافقوا على العبارة ك ذلك بنسبة  51اؼببلحظ من خبلؿ اعبدكؿ  أعبله قبد 
  فلم يوافقوا على كيفية منح الدرجات ك الًتقيات ، ك بالتارل %  36.25بقية العينة اؼببحوثُت بنسبة 

 .   فهذه النتيجة تعٍت أف غالبية الدرجات ك الًتقيات سبنح ك توزع ؼبن يستحقها 
 اإلجابة على السؤاؿ اػبامس عشر : (22)اعبدكؿ رقم 

 النسب المؤيـــة التكـرارات اإلجــابــــة
%  60 48 نعم

%  40 32 ال

%  100 80 المجموع

 

 66.25ما يستدؿ من اعبدكؿ أعبله أف أغلبية اؼبستوجبُت أبدكا موافقتهم على العبارة ك ذلك بنسبة 
  .%  33.75 يف حُت أعرضت بقية العينة على ىذا البند بنسبة %

 اإلجابة على السؤاؿ السادس عشر : (23)اعبدكؿ رقم 
 النسب المؤيـــة التكـرارات اإلجــابــــة

%  76.25 61 نعم

%  23.75 19 ال

%  100 80 المجموع

 

 يف % 76.25يشَت من اعبدكؿ أعبله أف نسبة اؼبوافقة على ىذا البند كانت عالية اذ قدرت بنسبة 
 ، ك مرد ذلك أف معظم أفراد العينة يركف %  25.75حُت أعرضت بقية العينة على ىذا البند بنسبة 

أف التدرج الوظيفي مناسب أضف إذل ذلك يشعركف ك يساعدكف يف الدفع برضا عارل عن درجاهتم 
 .الوظيفية ، ك ذلك الشعور يسهم يف ربسُت اآلداء 
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 اإلجابة على السؤاؿ السابع عشر : (24)اعبدكؿ رقم 
 النسب المؤيـــة التكـرارات اإلجــابــــة

%  73.75 59 نعم

%  26.25 21 ال

%  100 80 المجموع

 

 يف حُت % 73.75من اعبدكؿ أعبله يتبُت أف نسبة اؼبوافقة على ىذا البند كانت عالية إذ قدرت بػ
 ، ك ىذه النتيجة تؤكد أنو من يقصر يف مهامو %  26.25أعرضت بقية العينة على ىذا البند بنسبة 

كظيفتو فاإلدارة تلجأ إذل استخداـ معيار العقاب كحافز معنوم أك مادم لدفع اؼبقصرين كبو ربسُت 
 .    أدائهم 

 عرض و تحليل إجابات أفراد العينة في المحور الثالث : ثالثا

      مت حساب التكرارات ، النسب اؼبئوية ، إلجابات مفردات الدراسة على ؿبور مستول األداء 

 .للعاملُت يف البلدية ؿبل الدراسة 

 اإلجابة على السؤاؿ الثامن عشر: (25)اعبدكؿ رقم 
 النسب المؤيـــة التكـرارات اإلجــابــــة

%  33.75 27 نعم

%  66.25 53 ال

%  100 80 المجموع

 

 يف % 66.25ما يستنبط من اعبدكؿ أعبله أف نسبة كبَتة من اؼبستوجبُت دل يوافقوا على العبارة ك ذلك بنسبة 
حُت أبدل البقية موافقتهم على ذلك ، فبا يعٍت بصفة عامة أف عدـ العدالة يف منح اؼبكافآت بالغالب يؤثر سلبا 

على األداء الوظيفي لبعض اؼبوظفُت الذين دل يتلقوا مكافآت ، ك ذلك يعٍت أف قيمة ك كلفة اؼبكافآت اؼبنحرفة يف 
 .   اذباىاهتا تصبح عبئ ، ك تعطي نتائج عكسية ك سلبية على األداء بشكل عاـ 
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 اإلجابة على السؤاؿ التاسع عشر: (26): اعبدكؿ رقم 
 النسب المؤيـــة التكـرارات اإلجــابــــة

%  77.5 62 نعم

%  22.5 18 ال

%  100 80 المجموع

 

 يف حُت يف % 77.5     يشَت اعبدكؿ أعبله إذل أف غالبية اؼببحوثُت كافقوا على العبارة ك بنسبة 
 ، ك مرد ذلك يعود إذل اعتقادىم بأنو ال يتم الربط % 22.5أعرض بقية اؼبستوجبُت ك ذلك بنسبة 
 .  بُت نظاـ اغبوافز ك نتائج تقييم اآلداء 

 اإلجابة على السؤاؿ العشركف: (27)اعبدكؿ رقم 
 النسب المؤيـــة التكـرارات اإلجــابــــة

%  78.75 63 نعم

%  21.25 17 ال

%  100 80 المجموع

 

 يف % 66.25      يوضح اعبدكؿ أعبله أف أغلبية اؼبستوجبُت كافقوا على العبارة ك ذلك بنسبة 
حُت أعرض بقية العينة على ذلك ، فبا يعٍت ك بصفة عامة أف نتائج تقييم األداء تعترب فرصة للحصوؿ 

على اغبوافز ، ك ىذا ما يزيد من فعالية نظاـ تقييم األداء كأداة رئيسية يف ترسيخ سياسية الثواب ك 
 .  العقاب 

 اإلجابة على السؤاؿ الواحد ك العشركف: (28)اعبدكؿ رقم 
 النسب المؤيـــة التكـرارات اإلجــابــــة

%  78.75 63 نعم

%  21.25 17 ال

%  100 80 المجموع

 

 86.25 فردا  على العبارة ك ذلك بنسبة  69من خبلؿ ربليل  اعبدكؿ  أعبله يتبُت أنو قد  كافق 
 ، ك ىذا يعٍت أف ىناؾ نوع من اؼبنافسة بُت العماؿ يف %  13.75 ، أما البقية فأعرضوا بنسبة %
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أداء نشاطهم بغية جلب النظر من قبل اؼبسؤكلُت عليهم يف البلدية ك اغبصوؿ على اؼبكافآت كاغبوافز، 
 . كىذا يعترب من اآلثار االهبابية للحوافز على أداء العماؿ 

 اإلجابة على السؤاؿ الثاشل ك العشركف : (29)اعبدكؿ رقم 
 النسب المؤيـــة التكـرارات اإلجــابــــة

%  78.75 63 نعم

%  21.25 17 ال

%  100 80 المجموع

 

 يف % 78.75من اعبدكؿ أعبله يتنب أف أغلبية اؼببحوثُت أبدكا موافقتهم على العبارة ك ذلك بنسبة 
حُت أعرض بقية العينة على ذلك ، فبا يعٍت أف اغبوافز اؼبطبقة يف البلدية ؿبل الدراسة ال تقدـ عشوائيا 

 .   ك دكف مقابل كما يف بعض القطاعات اغبكومية ، بل هبب أف يكوف ىناؾ مقابل 
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خالصة الفصل 
 اؼبوارد البشرية يف ربفيزدكر "استهلينا يف دراسة اغبالة اليت قمنا هبا ببلدية بوقَتات حوؿ اؼبوضوع  اؼبتعلق بػ

، بالتعريف بالبلدية كمكاف تواجدىا، كتطرقنا إذل مهامها، مصاغبها كأىدافها، باإلضافة "تسيَت اعبماعات احمللية
إذل اػبدمات اليت تقدمها كؿباكلة تكيفها مع اؼبستجدات اؼبعاصرة، كالعوؼبة، األكضاع االقتصادية كاالجتماعية، 

إخل، ىذا ما يؤدم إذل تقدصل ...كطرؽ التسيَت كقنوات االتصاؿ، كاالىتماـ دبعايَت اؼبردكدية، الكفاءات، الفعالية
. خدمات جيدة للمواطن

األداء إذل ضركرة توفَت آليات للتحفيز من أجل ضماف كخلصنا إذل كجوب التزاـ اإلدارة العليا يف البلدية 
اعبيد كاؼبتمّيز كالعمل على جعلو مسؤكلية صبيع اؼبستخدمُت، كاىتماـ تلك اإلدارة بدراسة حاجات اؼبواطنُت 

كرغباهتم كربسُت اػبدمات اؼبقدمة ؽبم، كما وبد ذلك من صعوبات كعراقيل ربوؿ دكف الوصوؿ إذل تقدصل خدمة 
. عمومية راقية

كانعكاسو على سَت البلدية، ككذا دكر مصلحة اؼبستخدمُت يف ضماف لتحفيز كما أكضحنا األثر البالغ ؿ
السَت اغبسن للبلدية، ؼبا ؽبذه اؼبصلحة من دكر جد ىاـ يف الرفع من مردكد اؼبستخدمُت، كما ينتج عنو من زيادة 

.  راقيةفعالية البلدية كما تقدمو من خدمة عمومية
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اؼبوارد البشرية ربفيز بعد دراستنا ؼبوضوع دكر التحفيز يف تسيَت اعبماعات احمللية نرل أّف االىتماـ ب
كرعايتها أمرا مهما يف كقتنا اغبارل، كيرجع ىذا االىتماـ إذل كوهنا سبثل عنصرا ىاما من عناصر اإلنتاج، كال يبكن 

أف تؤدم البلدية مهامها دكف توفر اػبربات كاؼبهارات البشرية البلزمة، فبا يظهر بأف التحفيز يعترب دبثابة القلب 
النابض لئلدارة اغبديثة، كوهنا تضطلع بوظائف كمهاـ تعزز مكانتها يف اؽبيكل التنظيمي للمؤسسة كذبعلها كسيلة 

. من كسائل البقاء كالديبومة يف النشاط كالنجاح
: كعليو يبكننا صياغة النتائج التالية

 للتحفيز دكر كأثر كبَتين يف ربسُت أداء اؼبستخدمُت من خبلؿ اؼبسانبة يف زيادة رغبتهم كدافعيتهم؛ 
 مستول األداء بالبلديات غَت مرضي نظرا لضعف التحفيزات اؼبقدمة؛ 
 سوء توظيف اؼبوارد كالقدرات البشرية كنقص التحفيز اؼبعنوم؛ 
 ضعف التنظيم كسوء التسيَت بالبلديات. 

:  االقتراحات
بعد دراسة اغبالة اليت قمنا هبا يف بلدية بوقَتات نقًتح بعض التوصيات اليت تدعم دكر اإلدارة يف ربسُت 

: أداء اؼبستخدمُت كانعكاس ذلك إهبابا على تسيَت اعبماعات احمللية، كعليو هبب
  توفَت اغبوافز خاصة اؼبعنوية منها؛
  التزاـ اؼبستخدمُت باألداء اؼبتميز؛ 
 كضع آليات للتحفيز لتطوير األداء؛ 
 توفَت الوسائل كاؼبعدات من أجل تسهيل العمل؛ 
 ربسُت أداء اؼبستخدمُت كربنامج لتطوير اؼبوارد البشرية؛ 
  كأىم اقًتاح ىو فصل اإلدارة عن اؼبنتخبُت، كىذا دبنح األمُت العاـ للبلدية صبلحيات كاسعة يف

 ؛تسيَت اإلدارة العامة
 االىتمامبالتحفيزدبعنىأمشلوأعمقمماكانيتعاملبهتقليديا،أيعدماكبصارىاعلىاؼبستخدمينالذينيبدكنقصورفيم

 .ستوياتأدائهم،بليجبأنيشملجميعأفراداؼبؤسسةمهماكانسنهمومستوانباؼبعرفيوالوظيفي
  : االقتراحاتوالتوصيات

فيضوءاإلطارالنظريوالتطبيقيلهذىالدراسةكبناءاعلىتمعرضهسابقاألنبالنتائجاؼبتوصئلليهافيهذيناإلطارينيمكنتلخيصأنبالت
  : كصياتالتيخلصتإليهادراستناىذىوىيكمايلي

علىبلدية بوقَتات  -
أنتعيدالنظربشكلجيدفيتقديبهاللحوافزاؼبعنويةلؤلفرادللعاملينبهاكذلكمنخبلإلشراكهمفيازباذالقراراتكلفيحدكدـ

سؤكليتهوصبلحياتو،كالتقردبنهمبإقامةحفبلتالتكريبللمتميزينوتقديبشهاداتالتقديركخطاباتالشكركالثناءعليهمعرؼ
 انادبجهوداهتمالتييبذلوهنا؛



 الخاتمة العامة

~ 96 ~ 
 

 علىأنتسانبفيتعديلوتصحيحنظاماغبوافزاؼبوجودفيهابشكلفعاؿ؛ -
 إعادةالنظرفيعدمربطتفكَتاألفرادالعاملينبالبلديةفياغبوافزاؼباديةفقطدكناغبوافزاألخرل؛ -
عليها  -

 أنتحرصحرصادائماكمستمراعلىتحسينأدائهاكأداءعامليهاكربطاألىدافالعامةللبلديةباألىدافالشخصيةللعاملُت؛
ترسيخمبدأحصوعبميعاألفرادالعاملينبالبلدية  -

علىاغبوافزاؼباديةكاؼبعنويةكذلكوفقاؼبعايَتؿبددةكمدركسةبطريقةعلميةدقيقةككاضحةكيقبلبهااعبميعدكنتحيزلطرفآ
خر،مثئلعادةالنظرفيمعايَتالًتقيةكأنتمنحالًتقيةعلىأساسالكفاءةاؼبتوفرةفيالفردالعاملفإذاتساكتالكفاءةتكونالًتقي
ةعلىأساساػبربةكاألقدميةفيالعمل،ككذلكربطاؼبكافآتبنتائجتقييممستوىالفردألداءعملهوعدفبنحهاتلقائياعبميعا

 .لعاملينبطريقةعشوائية
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 البيانات الشخصية : أوال 

 يف اؼبكاف اؼبقابل لئلجابة اؼبناسبة أك مؤل الفراغ ) × (          الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية بوضع عبلمة 
  .بكتابة اإلجابة اؼبناسبة

 اعبنس 
 ذكػػػػػػػر                                                           أنثى

 العمػػر 
 سنة40 إذل أقل من 31من -  سنة                                   ب30أقل من  - أ

  سنة فأكثر51من -  سنة                         د 50 إذل أقل من 14من -  جػ 

  اؼبؤىل العلمي 
 متوسط- ابتدائي                                             ب - أ

 جامعي- ثانوم                                                 د -  جػ 

 سنوات العمل 
 سنوات10 إذل أقل من 05من -  سنوات                                ب05أقل من  - أ

  سنة فأكثر20من -  سنة                       د 20 إذل أقل من 10من -   جػ 

  اؼبصلحة اليت تعمل فيها 
.................................................................................................

.... 
 البيانات األساسية: ثانيا 

  يف اؼبكاف اؼبقابل لئلجابة اؼبناسبة) × (فضبل بوضع عبلمة 

 مستوى آداء العاملين في البلدية -
 .أقبز األعماؿ اؼبطلوبة مٍت يف الوقت احملدد  -1

 نعم                                ال                                     أحيانا
 
 .ألتـز يف عملي بأكقات العمل الرظبية دكف تأخَت  -2

 نعم                                ال                                     أحيانا



 

 

 .ىل صدرت منك تصرفات خاطئة أثناء فًتة عملك  -3
 نعم                                ال                                     أحيانا

 .أثناء أكقات العمل ألتـز دبكاف عملي ك ال أربرؾ منو ك ال أضيع الوقت يف ما ال يفيد اؼبديرية  -4
 نعم                                ال                                     أحيانا

 .االىتماـ باللباس ك األناقة يف اؼبظهر عامل ضركرم يف حسن آداء العمل  -5
 نعم                                ال                                     أحيانا

 .أعتمد على نفسي يف اقباز األعماؿ اليت كلفت هبا  -6
 نعم                                ال                                     أحيانا

 .يتقيد العامل بالقواعد ك اإلجراءات ك تنظيمات العمل  -7
 نعم                                ال                                     أحيانا

 .غالبا ما وباسبٍت مسؤكؿ اؼبصلحة على طريقة إقباز عمل معُت ك ليس على اقباز العمل نفسو  -8
 نعم                                ال                                     أحيانا

 .ال أجد أم مشكلة يف آداء العمل حُت إنتقارل من مصلحة إذل أخرل داخل اؼبديرية  -9
 نعم                                ال                                     أحيانا

 اإلنصاف و العدالة في منح الحوافز بالبلدية -
 .تسود العدالة نظاـ اغبوافز ك اؼبكافآت  -10

 نعم                                ال                                     
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