
 تقديم اإلستبيان: أوال

 

 دور حتفيز املوارد البشرية يف حتسني أداء املؤسسة: الموضوع

يف إطار إمتام البحث العلمي األكادميي، و تثمينا لدور املؤسسة اجلزائرية يف عملية التنمية اإلقتصادية  
إستمارة للتعرف على أمهية التحفيز بشىت أنواعه يف املؤسسة و دوره يف رفع أداء إرتأيت يف حبثي هذا إعداد 

 .العاملني يف هذا البحث

أرجو منكم مساعدتنا بإقرتاحاتكم و توجيهاتكم من خالل مأل هذه اإلستمارة، و ذلك ليكون حبثنا 
و حنيطكم علما بأن هذه املعلومات مستخدمة لغرض البحث العلمي  أكثر موضوعية و يتميز باحلياد و الشفافية،

 .فقط

 :أمام الخانة المناسبة× ضع عالمة 

 أنثى       ذكر    : اجلنس

 عامل  مسؤول         :    الوظيفة

 مؤقت   دائم  :الطبيعة

  متواضع   متوسط   عايل :ملستوى العلميا

 سنوات   50-50من   سنوات  50-50من            سنوات 50أكثر من : سنوات اخلربة

 

 ال نوعا ما نعم األسئلة الرقم

    هل تتلقى مشاكل يف التنقل إىل املؤسسة؟ 50

    هل تسمح لك اإلدارة بإختيار أوقات العمل؟ 50

    هل التوظيف اجليد يساهم يف حتسني أداء العامل؟ 50

 اإلقتصاديةإستمارة تقييم األداء في المؤسسات 



    يف العمل؟  هل لك أوقات إسرتاحة 50

    هل تسمح لك اإلدارة بالقيام بعمل آخر؟ 50

    هل تتلقى حتفيزات معنوية من اإلدارة؟ 50

    هل تتلقى حتفيزات مادية من اإلدارة؟ 50

    هل سبق أن إستفدت من عملية الرتقية؟ 50

    هل سبق و حصلت على شهادة من املؤسسة؟  50

    هل هناك مساواة بني املوظفني؟  يف رأيك، 05

    هل تتلقى مساعدة من الزمالء أثناء العمل؟  00

    هل أنت راض عن األجر الذي تتلقاه؟ 00

    هل اإلدارة حريصة لسماع مقرتحاتك؟ 00

    هل أتيحت لك فرصة إلختاذ قرارات؟ 00

    هل أنت مستعد لتغيري املؤسسة إذا أتيحت لك الفرصة و بنفس األجر؟  00

    هل أنت متفائل مبستقبل املؤسسة؟ 00

    هل يشكل نظام تقيم األداء حافزا للموظفني لتطوير و حتسني األجر؟ 00

    هل يضع املوظفون األهداف بصورة مجاعية و يعملون معا لتحقيقها؟  00

    العمل تساهم يف الرفع من مستوى األداء؟هل مجاعية  00

    هل املشاركة يف إختاذ القرارات تساعد يف حتسني األداء؟ 05

 ما رأيك بإختصار فيما خيص دور التحفيز يف رفع مستوى األداء؟



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

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

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

 

 

 



 قائمة الجداول

رقمال الجدول الجدول  
ئعة في الحوافز الماديةاألنواع الشا  1-1الجدول   
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 تمهيد

و  املوارد البشرية موضوع يف غاية األمهية أعطى اإلهتمام به نتيجة جملموعة من التغيريات ةإن موضوع إدار     

استثمارها املواردها  التطورات املتداخلة يف خمتلف اجملاالت حبيث تعتمد كفاءة املنظمات على حسن تسيريها و

إىل  فاحلاجة األكرب باالفراد،فحاليا أصبحت اإلدارة املعاصرة تويل االهتمام ، يقود السري احلسن فهي تعد أهم ما

يف إطار التوجيهات اجلديدة و األكثر أمهية حيث تسمح مبواجهة حتديات  التسيري الفعال للموارد البشرية تظهر

من توافر أهم مسات إدارة األعمال العامة و  ىل نتيجة ،وتشجيع كان البدالعصر اجلديد من أجل الوصول إ

باملؤسسة مما جعل اإلدارة تقف أمام حتدي اخلاصة ،ويقصد بذلك التحفيز الذي يشكل دراسة للموارد البشرية 

لى ع فهاها ومسؤولياهتا مبا حيقق أهداالتنسيق بني خمتلف وظائف و للظروف املختلفة وبتكييف اسرتاتيجياهتا

 .واملنظمة العامة الفرد ،مستوى اجملتمع

  :يف هذا الفصل مت التطرق إىل عموميات حول حتفيز املوارد البشرية و ذلك من خالل املبحثني

 .ماهية إدارة املوارد البشرية :المبحث األول -  

 .مفاهيم عامة حول التحفيز: المبحث الثاني -  
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 ماهية ادارة الموارد البشرية :المبحث األول

إن من أهم عوامل جناح املؤسسات املعاصرة هو إهتمامها باملوارد البشرية و مبدى حتقيق رغباته و أماله  

هتمام هبم فبقاء املؤسسات و إستمرارها يف ظل املنافسة الشديدة ال يكفي جلب عاملني أكفاء فقط، بل جيب اإل

و ذلك عن طريق حتفيزهم من أجل الوصول إىل اآلداء املطلوب من قبل التسيري األمثل  ،و حتسني مستوياهتم

 .   للموارد البشرية

 إدارة الموارد البشرية : المطلب األول

 .قبل التطرق إىل إدارة املوارد البشرية جيب التعريف باملوارد البشرية أوال

 الموارد البشرية: أوال

هناك مفهوم تعريف للموارد البشرية أال وهو رأس املال البشري، حيث يأخذ هذا األخري كمفهوم جمموع 

الدراسات العلمية الرتاكمة العملية لدى جمموعة أفراد املؤسسة  حيث أهنا ليست مالكة له لكنها جيب أن تعمل 

ضا جمموع املهارات والقدرات اليت ميلكها على احملافظة عليه وتطويره وذلك بتوفري وسائل الوفاء، كما يعرف أي

الفرد بغاية اإلنتاجية، والذي ميكن أن يكون موروث أو مكتسب خالل مساره الدراسي اجلامعي أو اخلربة املهنية 

عن طريق حتويل املعارف، يف حني تعرف املوارد البشرية بأهنا جمموع العاملني من خمتلف الفئات املستويات 

 . 1عتمد عليهم املؤسسة احلديثة يف حتقيق أهدافهاوالتخصصات الذين ت

يف مجيع املستويات  معاملة األفراد التدريب و، التعيني ،هي دراسة السياسات املتعلقة باإلختيار كما  

زيادة ثقتها يف عدالة اإلدارة وخلق روح تعاونية بينها للوصول  والعمل على تنظيم القوى العاملة يف املؤسسة و

 .   2ليت أعلى طاقتها اإلنتاجيةباملؤسسة ا

                                                                 
 .21، ص 2102تسيري املوارد البشرية من خالل املهارات، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان،  إمساعيل حجازي،  1
ية، دار احلكيم للطباعة و النشر،   2  .22، ص 0991عادل حسن، إدارة الفرد، العالقات اإلنسان
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  :تعريف الموارد البشرية -

العمالة الدائمة و املؤقتة اليت تعمل للمنظمة ويشري لفظ العمالة إىل قيادات ورؤساء الوحدات يف كل هي     

على مدى  املؤسسات التنظيمية، ومن هذا املنطلق فإن البنية األساسية ألي منظمة هي العنصر البشري 

العصور كان االهتمام الرئيسي للباحثني يف جمال اإلدارة هو البحث عن كيفية التعظيم االستفادة من املوارد يف 

هو نقطة البداية و النهاية وهو املكون األساسي للمظمة، و غايتها يف النهاية، ولذلك اإلنسان حتقيق رفاهية 

 .3حماور األساسية لتمييز األداء التنظيمي من املنطقي أن يكون العنصر البشري هو أحد فأنه

 :أهمية الموارد البشرية -

           تعترب املوارد البشرية العنصر املهم للوصول إىل حتقيق و الغايات املرجوة فأمهيتها تكمن يف دورها املؤثر

ائية لكفاءة وفعالية نشطاهتا بوصفه احملصلة النهأ يف رفع كفاءة إدارات املنظمة وفعاليتها يف أداء مهامها و

 .4املنظمة

           تؤكد املدارس العملية يف إدارة األعمال على أمهية املوارد البشرية بالنسبة للمنظمة أو كإدارة تساعد 

 بفضل تعظيم االستفادة من الكفاءة املتوفرة يف املؤسسة، فتحسني مردودية اإلسرتاتيجيةى حتقيق األهداف لع

 .املنظمة مرتبط اليوم بقدرة كفاءة مواردها البشرية

 :هداف تخطيط الموارد البشريةأ -

التعرف على الوضع احلايل للموارد البشرية باملنظمة بشكل تفصيلي مما يساعد يف بيان الصورة الواقعية لقوة  -0

 .ختلفةالعمل احلالية موزعة على املستويات االدارية االدارات و االقسام الوظيفية امل

                                                                 
 . 22، ص 2112دراسة، القاهرة، عادل زيد، األداء التنظيمي املتميز، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، حبوث و   3
  .20، ص 2110سعاد نايف برنويف، إدارة املوارد البشرية، داراألمل للنشر، ،   4
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  و تقييمها لبيان االسلوب االفضل منها و الذي يتوافق حتديد مصادر استقطاب املوارد البشرية و دراستها، -2

 .مع ظروف املنظمة و احتياجاهتا

  الوقوف على املشكالت اليت تواجه عمليات ختطيط املوارد البشرية و حتد من االستخدام الفعال لقوة العمل -2

  .و السعى لتحليلها و دراستها يف احلاضر و املستقبل

              بتكار الطرقإستمرار إتقدمي مقرتحات و احللول العلمية للمشكالت اليت تواجه ختطيط املوارد البشرية و  -4

 .و االساليب احلديثة اليت تسمح يف تنمية اداء املوارد البشرية

               و مستويات و هياكل املوارد البشرية الالزمة ملختلف االنشطة خالل الفرتة الزمنية املستقبلية بإعدادالتنبؤ  -5

 .و مبا يغطي التوسعات و العماليات االحالل لتلك الفرتة

ارد وضع سياسات و برامج املتعلقة باختيار و التعيني و تنمية املوارد البشرية ملواكبة عمليات التخطيط للمو  -1

 .البشرية،و ضمان الوصول اىل املستوى عملي و تشغيلي صحيح داخل املنظمة

                 و حبث العوامل التعرف على املعروض من املعاملة و دراسة و حتليل خصائصهم اجلغرافية و الدميغرافية، -7

            واحي االقتصادية و االجتماعيةوحبث العوامل و املتغريات املؤثرة يف ذلك من الن و املتغريات املؤثرة فيها،

 .و السياسية و التكنولوجية

على ضمان االستقرار  العمل على صيانة املوارد البشرية و السعي لرفع كفاءهتا االنتاجية اىل جانب العمل -8

 .النفسي و االجتماعي و الصحي هلذه املوارد

 إدارة الموارد البشرية :ثانيا

البشرية إىل مجيع املمارسات املطلوبة إلجناز األعمال املتعلقة باألفراد العاملني فيها تسيري إدارة املوارد 

حيث تقوم املؤسسات بإنشائها بغية تسهيل التعامل معهم، وتقوم حبل املشاكل اليت تنشأ فيما بينهم من جهة 

العمل وحتقيق أهداف املنشأة  حسن إجناز إىلوبني اإلدارات املختلفة  يف املؤسسة من جهة و تدريبهم، مما يؤدي 
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اإلدارة اليت تقوم بتوفري ما حتتاجه املنشأة من األيدي العاملة  "من هنا جاء التعريف بإدارة املوارد البشرية على أهنا

 . 5"واحملافظة عليها وتدريبها وتطويرها والعمل على استقرارها ورفع روحها املعنوية

يضع اإلنسان على نفس مستوى املوارد اجملتمعة األخرى، إال أنه مفهوم املوارد البشرية مورد من أغلى 

املوارد، فهو القادر على حتويل املوارد الطبيعية األخرى إىل طاقة منتجة و نافعة، ذلك أن اإلنسان هو صانع هذا 

                  وهو يف هناية األمر اهلدف الذي ،ينصب طاقاته التحول يف املوارد األخرى وهو املوظف هلا وهو بداية مورد ال

وبشكل خمتصر فإن املوارد البشرية هم البشر  ،ن أجله يتم استثمار وتشغيل طاقات يف خمتلف املوارد األخرىم

 . 6املوجودين يف أي دولة أو مؤسسة أو نقطة يف العامل

ا الوسيلة اإلسرتاتيجية و الواضعة إلدارة أهم مورد باملنظمة ميكن تعريف إدارة املوارد البشرية أيضا على أهن

 . 7يسامهون أفراد ومجاعات يف حتقيق أهدافها نالذي وهو املورد البشري أي العاملني باملنظمة و ،وأعالها القيمة

                  هي جمموعة املمارسات و السياسات املطلوبة لتنفيذ خمتلف األنشطة املتعلقة حبصول املؤسسة   

على إحتياجاهتا من املوارد البشرية و تطويرها و حتفيزها و احلفاظ عليها، مما يساعد على حتقيق األهداف املرجوة 

 .  8بأعلى مستويات الكفاءة و الفعالية

و العالقات  و التكوين كما تعين اإلستخدام األمثل للعنصر البشري من ناحية التوظيف، التنمية، التأهيل 

                  ماعية للحصول على الكفاءات و اخلربات و اإلستعداد التام للعمل لإلستفادة من قدرات كل فرد اإلجت

بإستعمال أسس و مباديء اإلدارة اليت تبدأ من التخطيط، اإلستقطاب، اإلختيار، التدريب، التحفيز  ،يف املنظمة

 .9و تتقييم األداء

                                                                 
 .20-21، ص 2114حممد فاحل صاحل، إدارة املوارد البشرية، دار احلامد للنشر و التوزيع، األردن، عمان،  5

 . 05، ص 2102نشر اجلامعية اإلفريقية، أدرار، اجلزائر، لعلي بوكميش، مدخل إىل تنمية املوارد البشرية، دار ال  6
     .04، ص 2111مسري عبد الوهاب، إدارة املوارد البشرية، مركز دراسات و إستشارات اإلدارة العامة، مصر، القاهرة،   7
 . 11/2118، جملة الباحث، عدد الداوي الشيخ، حتليل أثر التدريب و التحفيز على تنمية املوارد البشرية يف البلدان اإلسالمية  8

9  Geneireve Laconogestion des ressources humaines , casbah edition; Algerie, 2004, p 4. 
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كافة املديرين يف املنشأة، و توصيف ملا يقوم به املوارد البشرية   هي مسؤولية: GRANT.J& SMITH-G حسب

 . املتخصصون يف إدارة األفراد

-SALEH ALJETOWI :10املوارد البشرية هي عملية إدارة املوارد البشرية بكفاءة عالية. 

 عناصر إدارة  الموارد البشرية : 1-1الشكل

مسار المستقبل         

 7الوظيفي 

                       

6التدريب     

البناء                

1التنظيمي   

إدارة الموارد        

 البشرية

 

تقويم األداء  التكوين                  

2الوظيفي   

 

            

4الدافعية   

              

  3االستقدام 

 .،اإلسكندرية  2117حممد حافظ احلجازي ،إدارة املوارد البشرية ،الناشر دار  الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،الطبعة األوىل :املصدر

 
                                                                 

 .092، ص 2102-0حممد حممود مصطفى، اإلدارة العامة، دار البداية ناشرون و موزعون، عمان، الطبعة   10
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 أهمية إدارة الموارد البشرية و أهدافها: المطلب الثاني

 أهمية الموارد البشرية : أوال

زيادة الوعي : األخرية االهتمام بإدارة املوارد البشرية يف ذلك يعود لسببني رئيسيني مها إزداد يف األونة 

إهتمام االدارة  ، والعليا يف املنظمة العنصر البشري يف املنظمة من أجل أهداف املنظمة و استمرار النجاح لإلدارة

بإعتبارها من أهم العوامل االسرتاتيجية يف املنظمة العليا بالتخطيط االسرتاتيجي مما جيعلها تنظر إىل املوارد البشرية 

 :تكمن أمهيتها أيضا فيمايليو  .11ألهنا تشكل مصدراً اسرتاتيجيا لتحقيق امليزة التنافسية

 .كفاءة املوارد البشرية يعوض ندرة املوارد  -

 .االهتمام باملوارد البشرية يف املنظمة وهم األفراد -

 .القيام بتطور مهارات االفراد العاملني يف املؤسسة -

 .وضع اخلطط املناسبة للتدريب -

 .القيام بدراسة مشاكل االفراد و معاجلتها -

 .12إختيار األفراد املناسبني لشغل الوظيفة -

 أهداف إدارة الموارد البشرية: ثانيا

 ارة املوارد البشرية هو تطوير األفراد مهما كان نوع و حجم املؤسسة، فإن اهلدف األساسي من وجود إد 

و حتقيق رغباهتم و أهدافها للسيطرة يف نفس الوقت، و أهداف املنظمات يف إطار إدارة املوارد البشرية، غالبا ما 

 .الكفاءة و العدالة :مها تنطوي حتت هدفني أساسيني

 

                                                                 
وارد البشرية، - 11  .04ص -02دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة االوىل ص وسيلة محداوي، إدارة امل
وارد البشرية، ابرتاك للطباعة و النشر و التوزيع، مصر  12  .05، الطبعة االوىل ص 2115بسيوين حممد الربادعي، تنمية املهارات ختطيط امل



 البشرية الموارد تحفيز حول عموميات                                     :األول الفصل

 

 

9 

 :نحو المجتمع -1

املناسب يف املكان املناسب و اإلستفادة من جهوده إىل جانب  توزيع املوارد البشرية بطريقة تضمن الشحص -

 .احملافظة على التوازن بني عددى املوارد البشرية و الفرض املتاحة هلا

إسعاد األفراد و رفع محاسهم و معنوياهتم، و بالتايل إقباهلم على العمل من خالل مساعدهتم يف إجياد األعمال  -

 .األكثر إنتاجية و رحبية

 (. دخوهلم)فري كل من الوسائل احلديثة اليت من شأهنا أن تراجع طاقاهتم و إنتاجيتهم، و بالتايل تو  -

 .احلماية و جتنب اإلستخدام غري السليم لألفراد -

حرية التعبري و احلركة يف بيئة العمل و جتنب اإلكراه و السخرية، و بالتايل حتقيق الرفاهية العامة برفع مستويات  -

 .13املعيشة

 :و تتمثل يف ما يلي: نحو العاملين -2

العمل على تقدم ترقية األفراد يف إيطار ظروف عمل منشطة حتفزهم على آداء العمل بإتقان و فعالية، و هذا  -

 .ما يرفع من دخلهم

د االإنسانية إنتهاج سياسات موضوعية حتد من إستنزاف العالقات البشرية و حتاشي  - يف معاملة األفرا

 . 14العاملني

 :و تتمثل يف ما يلي :نحو المنظمة -3

جلب األفراد األكفاء الذين تتوفر فيهم مجيع املؤهالت الالزمة، و ذلك عن طريق اإلختيار و حسب املعايري  -

 .املوضوعية

                                                                 
 .12، ص 2114األردن، سعاد ناصف برنوطي، إدارة املوارد البشرية، وائل للطباعة و النشر،   13
وارد البشرية، قسم الرتمجة بدار الفاروق، الطبعة العربية الثانية،   14  .02، ص 2119باري كشواي، إدارة امل
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و ذلك لتحديد  اإلستفادة القصوى من اجلهود البشرية عن طريق تدريبهم و تطويرهم بإجراء فرتات تكوينية، -

 .اخلربة و املعرفة اليت تتماشى مع نظام املؤسسة

العمل على زيادة رغبة العاملني يف بذل اجلهد و التفاين، و دمج أهدافها كخلق تعاون مشرتك، و ذلك يأيت  -

 .بتوزيع عادل لألجور و املكافآت و العمل على إعطاء كافة الضمانات عند التقاعد أو املرض

 : ىل أهداف املؤسسات اإلقتصادية، فإننا سنجد هدفني أساسيني مهاو إذا نظرنا إ

 .و خمرجاهتا اإلنتاجيةو اليت تتجمد من خالل العالقة بني مدخالت العملية : الكفاءة -

 .15اخلاصة بالتعامل مع املوارد البشرية اإلجراءاتتتوقف على القرارات و : العدالة-

 

 البشرية و أهم تحدياتها و العوامل المؤثرة عليهاوظائف إدارة الموارد : المطلب الثالث

 وظائف إدارة الموارد البشرية: أوال  

               يف املؤسسة، إذ أهنا  تتسم إدارة املوارد البشرية بالقيام مبختلف األنشطة الوظفية املتعلقة بالعاملني

كالتخطيط، التوجيه : اآلخرى من حيث املهام اإلدارية ختتلف عن الوظائف اليت متارسها اإلدارات الوظفية ال

 :الرقابة و التحفيز و تتمثل خمتلف هذه الوظائف يف

سسة ؤ و يتعلق هذا النشاط يف حتديد االحتياجات املطلوبة من القوى العاملة يف امل: ختطيط املوارد البشرية -0

 .ؤسسةبالكم و النوع وفقا لطبيعة النشاطات املراد اجنازها يف امل

                ويرتبط هذا النشاط بتحليل الوظائف، وتصنيفها وتوصيفها وحتديد الواجبات :حتليل وتوصيف الوظائف -2

 .و املسؤوليات احملاطة بكل مستوى وظيفي معني يف املؤسسات

                                                                 
 .28، 27، ص 2101معني امني سيد، ادارة املوارد البشرية، اجلامعة اجلزائرية، - 15
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خالل إجراء  ويرتبط هذا النشاط بتحديد سبل االختيار و التعيني للموظفني من: نيينظام االختيار و التع -2

 .عمليات التعيني و االختيار و املقابالت و الشروط الالزمة لذلك

ويتم من خالل تصميم أنظمة األجور املتعلقة بكل مستوى وظيفي معني : تصميم نظام األجور و احلوافز -4

 .16همإضافة لتحديد احلوافز املادية على مستوى الفردي أو اجلماعي للعاملني يف املؤسسات وفقا لالدائ

ضمنا لصيانة املوارد البشرية، توفر املنظمة مزايا معينة مثال املعاشات و التأمينات وخدمات  :اخلدمات املزايا و -5

 .إسكانية و خدمات صحية، لكل من ينتمي إىل املؤسسة بغض النظر عن األداء

مع املعايري السابقة  بقياس األداء احلايل التعرف على مستوى أداء العاملني يف املؤسسات، :تقومي األداء -1

 .التجهيز و اكتشاف االحنرافات و معاجلتها

             و التطوير فعاليات التدريب التأهيليجوة بني األداء املطلوب من خالل العمل على سد الف: التدريب -7

 .لو التحوي

لطريق الذي: املسار املستقبلي الوظيفي -8               للوظيفة من بداية حياته املهنية  الفرد طبقاسيسري عليه  حتديد ا

 .17حىت هنايتها

 

 

 

 

 
                                                                 

16
وارد البشرية، دار-   . 22- 20- 21، عمان ص2119املسري،  أخضر كاظم حممود، ياسني اخلرشة، إدارة امل

وارد ابشرية، مرجع سابق، ص  - 17  .20حممد حافظ احلجازي، إدارة امل
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 .مخطط توضيحي ألهم الوظائف األساسية إلدارة الموارد البشرية :2-1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .22ص  2117، مصر (0)اإلسكندرية، ط حممد سعيد أنور السلطان،إدارة املوارد البشرية، كلية التجارة جبامعة : المصدر

 

 

 

 

 .التدريب-

 .التعليم-

 

 التخطيط-

 االستقطاب-

 االختيار-

 ينيالتع-

 التوجيه-

 

 التوجيه-

 

 

 

 الدافعية-

 تقييم األداء-

 العوائد-

 احلوافز-

 

 

 الحوافز-

 

 .املزايااخلدمات و -

 .األمن و الصحة-

 .العالقات الصناعية-

 

:االستقدام  :الصناعة  
 

 :التحفيز 
 

 :البيئة 
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 18:كما تعترب وظيفة التحفيز و وظيفة تقييم االداء من اهم الوظائف االدارة املوارد البشرية و تتمثل يف 

 :وظيفة التحفيز -0

يعد تغيري اسلوب قائم على العمل الفردي اىل اسلوب قائم على العمل اجلماعي يعتمد على فرق العمل        

،مل تعد اساليب التحفيز القدمية مقبولة مع هذا االسلوب اجلديد املعاصر حيث تطلب من ادارة املوارد البشرية 

جلماعي ،و ان تتناسب و تتماشى مع التوجه تصميم و اعداد سياسة حتفيز جديدة تقوم و ترتكز على احلفز ا

                      احلديث املعاصر ،الذي ال يعد املوارد البشرية اليت تعمل يف املنظمة اجرية لدى املنظمة ،بل يعدها شريكة فيها 

              املشاركة و طبقا لذالك اعدت ادارة املوارد البشرية برامج لتمليك العاملني اسهما يف املنظمة ،و تعديل نسب

يف االرباح ووضع اساليب حتفيز معنوية جديدة تتناسب مع املوارد البشرية اليت تعمل بشكل مجاعي داخل املنظمة 

 .و االساليب املعاصرة ،يف جمال احلفز االنساين بشكل عام و تتوافق هذه االساليب التحفيزية مع التوجيهات

 :وظيفة تقييم االداء -2

داء االعمال أصبح تقييم أيعد تغري اسلوب تنفيذ االعمال من االسلوب الفردي اىل االسلوب اجلماعي،          

نظمة داخل املنظمة خيضع االنظمة و برامج و معايري تقييمية حديثة تعتمد على العمل اجلماعي بدال من األ

 نظمة و برامج ألى العمل الفردي ،حيث اتسمت تقييمية تعتمد عالنظمة و الربامج القدمية اليت كانت ختضع لأل

اجلودة و خدمة  و والوقت، و معايري تقييم االعمال احلديثة بتوفري معايري التقييم االداء اجلديدة و هي التكلفة،

             و قياس مدى رضا العمالء الذي ربطت كثري من املنظمات نظام حوافزها  ثناء البيع و بعده،أالعمالء يف 

 .عماهلا به ل

 

 
                                                                 

 . 02/14/2104يوم : بتاريخ   http://www.alukah.net/culture/0/913/#IXZZ4613mcjjQ مصدر  18
  

http://www.alukah.net/culture/0/913/#IXZZ4613mcjjQ
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 دارة الموارد البشرية إمام أالتحديات : انياث

و عمليات ادارة املوارد  هدافأتواجه ادارة املوارد البشرية الكثري من التحديات و خاصة يف ظل تطور 

 19:هم هذه التحدياتأالبشرية، و تقد عمالياهتا و من 

 .اهلياكل التنظيمية و البقاء التنظيمي للمنظماتي استتبع اجراء تغيريات يف ذالتطور التكنولوجي ال -

و التخصص يف العمل، و املهنة  التنوع الثقايف و الذي يعود اىل الفروقات احملركة بني العاملني من حيث العمر -

 .و اجلنس و غري ذلك

ثريها أنعرف مدى ت نأالظروف االقتصادية السائدة و اذا استعرضنا نتائج الالزمة االقتصادية العاملية، و ميكن  -

 .دارة املوارد البشريةإعلى 

                   و املساعدات التعليمية طفالألمتيازات مل تكن موجودة سابقا كالتامني الصحي و رعاية اإمنح العاملني  -

 .ثر على زيادة تكلفة العاملنيأمما 

رف و االفكار املبتكرة بني الفروع املختلفة بتكار و هو ما يتطلب ضرورة توزيع و نشر املعانشر املعرفة و اإل -

 .و مصدرهاأ منشئهابغض النظر عن 

داة أو متكني و  داة اجلودة الشاملة، و ما صاحبها من ظهور مفاهيم جديدة كاندماج العاملنيأنتشار تطبيق إ -

 .وىلالعمل الصحيح من املرة األ

 .تعد جزء ال يتجزأ من املنظمةدارة املوارد البشرية و اليت إسرتاتيجية إضرورة وضع  -

د العاملني يف املنظمات نتيجة لكرب حجم املنظمات و بروز الشكات متعددة اإل - زدياد املضطرد يف اعدا

 .اجلنسيات

                                                                 
.44،ص 49، ، ص2101حمفوظ أمحد جودة، إدارة املوارد البشرية، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن،عمان ،الطبعة األوىل، 19   
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متحانات نرتنت يف عقد اإلستخدام األإ نتصارإختيار و التعيني، و خاصة بعد ستقطاب و اإلتطور وسائل الإل -

 .جراء املقابالتإو 

املنافسة يف العرض و الطلب على املوارد البشرية يف ادارة و خاصة بعد زيادة  تأثرين ال يغيب عن بالنا أ جيب -

 .ني من خمتلف التخصصات و ارتفاع معدالت البطالة يف كثرية من الدولجيعداد اخلر إ

 العوامل المؤثرة على ادارة الموارد البشرية : ثالثا

ن أ إال ،ن حالة االقتصاد الوطين و الظروف احمليطة به تؤثر على املوارد البشريةإ: العوامل االقتصادية -1

و تقليصها يف فرتات   املوارد البشرية يف فرتات الرواج بإدارةنشطة اخلاصة املنظمات تتجه اىل التوسع يف األ

 .الكساد

قانونية علة إدارة املوارد البشرية من خالل اإلنتقال من جمال حيكمه  يأيت أثر العوامل ال :العوامل القانونية -2

لواليات وهذا من خالل تدخل التشريعات " دعه يعمل دعه مير"مبدأ  إىل جمال آخر مفيد بقوانني فدرالية وقوانني ا

ت العمل، وكل يف حتديد دور املنظمات العمالية و حقوقها واحلد األدىن لألجور واحلد األدىن لساعا والقوانني

 .املنظمات العمالية املتعلقة باستقطاب األفراد ومقابلتهم واختيارهم وتدريبهم وصحتهم وتقييمهم

يأيت أن هذه العوامل من خالل التغريات اجلوهرية يف أسلوب مفتشية األفراد وأسلوب : العوامل اإلجتماعية -3

 .ومة يف حياهتم قد يغري يف اجتاه اإلتساعكو هذا جعل نظرة األفراد للدور الذي جيب أن تلعبه احل تفطريهم،

التقدم التكنولوجيا الذي حدث يف اجملتمعات قد صاحبه تغريات جذرية يف القوى : العوامل التكنولوجية -4

، و األوتوماتيكيةيف  ت التوسع املستمرالعاملة كنتيجة لتغري حاجات و متطلبات املتطلبات و من أهم هذه املتغريا

 20.على احلسابات اإللكرتونية زيادة اإلعتماد

                                                                 
20 Charler henr d Arcimoces  diagnostic financier et gestion des ressoursces humaines ed 
economico 1995.p 66. 
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 مفاهيم عامة حول الحوافز :لمبحث الثانيا

إن اإلهتمام البالغ الذي توليه إدارة املوارد البشرية من خالل حتليلها و دراستها مبا يلزم املورد البشري   

                تنبع يف أمهية عملية التحفيز لدراسة العوامل احملفزة و املؤثرة على سلوك الفرد كمحرك أساسي يف املؤسسات،

و يف كيفية إستخدام هذه العوامل للوصول إىل اهلدف املرغوب؛ فالتحفيز أصبح يشكل أهم التحديات بالنسبة 

             ف املؤسسة و أهداف العاملني وذلك بتثمني جهودها و إستغالهلا بشكل دائم بني أهدا ،للمؤسسات احلديثة

 .و لضمان تنمية كفاءاهتم من أجل الوصول إىل مستوى عال من اآلداء، و ذلك بوضع نظام حوافز فعال

 التحفيز  ماهية: المطلب األول

 التحفيزتعريف : أوال

، أما الوسائل "الدوافع"يشعر العامل كأي إنسان حباجات و يريد إشباعها، و يطلق على هذه احلاجات  

؛ فالعامل الذي "احلوافز" على حنو معني فتسمى  أو العوامل اخلارجية اليت تشبع هذه احلاجات و توجه السلوك

 (.احلفز) ، يدفعه هذا إىل البحث عن عمل معني يكون أجره مرتفعا"الدافع" يشعر باحلاجة إىل املال 

التحفيز هو كل احلاالت الضاغطة داخل الفرد و اليت ميكن  (: Berlsonet Steiner) تعريف بريلسون و ستاينر -

 .     21أو قوى داخلية تنشط و تتحول متنيات رغبات أووصفها ك

                   ن واحدآيف  التحفيز جمموعة من القوى النشيطة اليت تصدر من حميطه :PENDERبيلذر تعريف -

 .22و شدته و مدته و هي حتث العامل على تصرف معني يف عمله و حتديد إجتاهاته وشكله

                                                                 
 .011، ص 0902املفاهيم اإلدارية احلديثة، جامعة األردن،  فؤاد الشيخ سامل و آخرون،  21
 . 50، ص 2114محداوي وسيلة، إدارة املوارد البشرية، مديرية النشر، جامعة قاملة،   22
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فرد، اليت متكنه من احلصول عليها و إستخدامها لاإلمكانية املتاحة اليت توفرها البيئة احمليطة ل: " كما يعرف بأنه  -

ينة، و بالشكل أو األسلوب الذي لتحريك دوافعه حنو سلوك معني، و أدائه للنشاط أو جملموعة النشاطات املع

 .     23يشبع رغباته أو حاجاته أو توقعاته، و حيقق أهدافه

احلوافز عبارة عن عوامل خارجية تشري إىل املكافآت اليت يتوقعها الفرد من قيامه بعمل ما يرى أهنا متثل العوائد  -

و املثري اخلارجي الذي يشبع احلاجة، أو الرغبة اليت يتم من خالهلا إستثماره لدوافع و حتريكها، مبعىن أن احلافز ه

فقها مع هدف الفرد و حاجته                     متولدة لدى الفرد من آدائه لعمل معني كما تتوقف فاعلية احلوافز على توا

 .24و رغباته

إحدى الطرق املادية و املعنوية أو كليهما و اليت يتم بواسطتها  : "عرف طاهر حممود كاللة احلوافز على أهنا -

توجيه و تشجيع اجلهود الفردية أو اجلماعية بإجتاه أهداف التنظيم معتمدة على قناعة و رضى النفس و إشباع 

 .25"احلاجات كخطوة مرحلية لتحقيق املراحل املرغوبة و املستهدفة يف األصل

سابقة لنا فإن احلوافز هي جمموعة العوامل و املؤثرات اليت تدفع العمال حنو بذل و من خالل هذه التعاريف ال -

 .26جهد أكرب لتنفيذ مهامهم جبد و كفاءة لرفع مستوى العمل كما و نوعا

                 

 

 

 

                                                                 
 .51، ص 0992ناصر حممد عديلي، إدارة املورد التنظيمي، الطبعة األوىل، الرياض،   23
 .11، ص 2112،  0دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان ط  خضري كاظم حممود، السلوك التنظيمي،  24
 .220الطاهر حممود كاللة، اإلجتاهات احلديثة يف القيادة اإلدارية، جامعة عمان، األردن، بدون سنة، ص   25
 .0994ية املفتوحة، طرابلس، جلمعاد مطبقة اإلنتصار، املنشورات اصاحل عودة سعيد، إدارة األفر   26
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 مؤثرات الحوافز :(3-1) الشكل

 

 

 

 

 

 

اخلربات املهنية اإلدارة،  مركزعبد الرمحان توفيق، تقييم أداء املرؤوسني و حتفيزهم منهج تنمية املوارد البشرية و األفراد، :مصدرال

 .94، ص 2114 – 2مصر، ط 

 

 و أهدافه أهمية التحفيز: انياث

 أهمية التحفيز -0

إن للحوافز أمهية يف حتقيق النجاح و البقاء يف السوق، و اجلوانب التالية توضح أمهية وضع و تطبيق نظام   

 : 27كفء للحوافز

و يؤدي إىل تقسيم  تساهم نظم احلوافز يف تفجري قدرات العاملني و طاقاهتم و إستخدامها أفضل إستخدام -0 

و هذا يؤدي إىل تقليل التكاليف اليت تتحملها املؤسسة، و بالتايل  حجم قدرة اللعمل املطلوبة من قبل املؤسسة،

 .ميكن توجيه الطاقات البشرية الفائضة آلة املؤسسات األخرى اليت تعاين مىن نقص حجم القوة العاملة

                                                                 
 .25، ص 2117سهام و آخرون، احلوافز و تأثريها على أداء املؤسسة، ختصص إدارة أعمال، جامعة املدية،  فيساح  27

 حاجات كامنة      

 مثيرةحوافز    
 (سلوك)عمل          

 (داخلية)دوافع       
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حتسني الوضع املادي و اإلجتماعي و النفسي للفرد، و حتقيق عملية ربط املصاحل الذاتية للفرد مع مصاحل  -2

 .ملنظمةا

                   تقليل كلفة اإلنتاجية نتيجة ملا حتققه نظم احلوافز املطبقة، و بالتايل دفع العاملني بإجتاه إبتكار و تطوير -2

 .و إعتماد أساليب عمل حديثة من شأهنا تقليص الوقت و املواد األولية املصروفة يف اإلنتاج

 .   ، و زيادة دخلهإشباع حاجات الفرد املالية و املعنوية -4

 .حيقق نظام احلوافز املادي أو املعنوي إىل زيادة اإلنتاج و حتسني نوعيته -5

 .حتقيق حالة من الرضى لدى العاملني ملا حيصلون عليه من احلوافز -1

فظة عليهم تساهم احلوافز يف تغذية املؤسسة أو تعزيزها باألفراد ذوي املهارات العاملية جبانب مسامهاهتا يف احملا -7

 .باإلضافة إىل تشجيع اإلبتكارات و اإلبداعات

 .إشعار العاملني بروح العدالة داخل املنظمة -8

 .حتسني صورة املشروع أمام اجملتمع -9

 .     28تنمية روح التعاون بني العاملني، و تنمية روح الفريق و التضامن -01

 أهداف الحوافز: 2

 :29على النحو التايلللحوافز عدة أهداف تسعة لتحقيقها  

 طاملا أن لعمل شيء سريعا ما ينال صاحبه اجلزاء: بقيمة ما ينجزه الفرد و إشباع حاجاته للتقدير اإلعرتاف -0

                حبق من بذل اجلهد  و إتقان اآلداء إلعرتافا، و الفصل أحيانا من العمل؛ جيب من التأديب و التوبيخ الرادع

 .و اإلخالص يف العمل بتشجيعه و حثه على اإلستمرار مبا ميكنه من اإلبداع و احلرص على دوام التقدم و النمو

                                                                 
 .05، ص 2117، عمان، 10هيثم العاين، اإلدارة باحلوافز، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر و التوزيع، طبعة   28
، كلية التجارة، جامعة املنصورة، ص (األسس العلمية و اإلجتاهات املستقبلية )د البشرية عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، عبد احملسن، إدارة املوار   29

294 . 
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يسعى معظم األفراد إىل الوقوف على نتائج عملهم و رد فعل الغري إجتاهها إستجابة : آداة للتغذية املرتدة -2

 .يف حب اإلستطالع ا لغرائزهملرغبتهم ملعرفة البيانات و املعلومات عن آدائهم و إشباع

                    ميثل الدعم املايل أمهية كبرية ملعظم األفراد، فالتعويض املايل حيتل مكانة يف جو العمل : الدعم املايل -2

 .حىت يتمكن االفراد من إشباع حاجاهتم املادية

  لكبري يف إجناز األعمال و حتقيق األهدافتعد املسؤولية من العوامل البارزة ذات األثر ا: حتمل املسؤولية -4

                فاإللتزام عنصر جوهري من عناصر تكوين الشخصية، فاألفراد يبحثون عن املكانة اإلجتماعية، و الدور الفعال

 . و األساس بالفخر و كلها متغرية ال تبدو واضحة دون حتمل املسؤولية

 طرق التحفيز و شروط نجاحها: ثالثا

 :طرق التحفيز -1

 : مههاأتزال تستخدم يف حتفيز العاملني و من  هناك عدة طرق استخدمت و ال

                 تقوم هذه الطريقة على اساس تقسيم االنتاج الزائد على االنتاج املعيارى بني العاملني: طريقة هالسي -0-0

 .للكل %75للمؤسسة و  %25للعاملني و  %51دارة بنسبة و اإل

املصفوفة جند  ذهه يف و،  نتاجمبجموعها يعطي للعاملني عالوة تعادل نسبة الوفرة يف اإل: طريقة روان -0-2

 %.011مقدار 

 .هي عالوة ثابتة متنح عند البدء بتحديد الوفرة: طريقة جانت -0-2

 .بزيادة االنتاج عند احلد املعياري هي ربط بالقطعة مع منح عالوة اضافية عند البدأ: طريقة تايلور -0-4

 : شروط نجاح التحفيز -2

 :هناك عدة شروط اساسية حتدد كيفية استخدام التحفيز بنوعيه و هي
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 :شروط التحفيز املادي -2-2

 .دارية النافذة على اجلميعن يكون عادال و يطبق القوانني و اللوائح اإلأ -

 .جهود عملهمن يكون مناسبا ملا يبذله االشخاص من أ -

 .ن يكون متوافقا مع االمكانيات املالية للمؤسسةأ -

 .ن يكون مشبعا للحاجات االنسانية و االجتماعية و النفسيةأ -

 .ن يكون متوافقا مع معدالت االنتاجيةأ -

 .ن يكون مقنعا للشخص العاملأ -

 .ن يكون ضامنا لالستقرار يف توفري متطلبات احلياةأ -

 :املعنوي شروط التحفيز -2-2

                   ىل احلصول على التحفيز املعنوي لكافة املوظفنيإو السلوك الوظيفي اليت تقود  داءاألتوضيح جوانب  -

 .و العاملني

 .و السلوك الوظيفي داءلألتقدمي احلوافز املناسبة  -

 .تعزيزها باحلوافزداء و السلوك الوظيفي لدى العاملني و االهتمام باجلوانب االجيابية يف األ -

 .  وقيمة احلافز (املنتج ، اخلدمة ،العوملة )حتقيق التوازن بني قيمة املخرجات  -

 تصنيفات الحواجز و تقسيماتها: المطلب الثاني

  ال ميكن أخذ معيار التقسيم على أساس احلوافز ألن هذه األخرية ختتلف بإختالف العنصر البشري ذاته

 .لذلك تباينت تقسيمات احلوافز بتباين معايري التقسيم

 :تقسيم الحوافز حسب طبيعتها -أوال

 :يف هذا النوع لدينا 
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هي احلوافز اليت هلا تأثري على نفسية العامل و اهلادفة إىل رفع معنوياته، و من بينها نذكر ما  :احلوافز املعنوية -1

 : 30يلي

و اليت تقدم إلشباع حاجات تأكيد الذات و إحرتام اآلخرين و ذلك بالسماح لألفراد بتقدمي  :الباب املفتوح*

 .املقرتحات و اآلراء اليت يروهنا مناسبة لرؤسائهم

يعين ذلك إدراج أمساء املتميزين يف العمل يف لوحات الشرف داخل املؤسسة، مما يزيد والءهم : لوحات الشرف* 

 .و يدفعهم للمزيد من اجلهد

 .و هي تقدمي حلقات اإلنتاجية العالية كتقدير األفراد الذين حيققون إبتكارات يف العمل: حلقات اجلدارة* 

 .و متثل إشباعا حلجات الفرد الوظيفة اليت حتقق للفرد مركزا إجتماعيا مرموقا تعد حافزا إجيابيا: املركز اإلجتماعي* 

                د، و يعطي ملن كانت خدماهتم كبرية إلبراز التقدير و القدراتيعد هذا احلافز دافعا لألفرا: تسليم األومسة* 

 .       31و اإلحرتام

و ملحقاهتا اليت  تتمثل يف إشباع احلاجيات يف شكل نقدي أو عيين، و الوسيلة يف ذلك األجر :احلوافز املادية -2

 :تعطي األمهية الكربى يف الدول املختلفة، و هي أنواع

عن الوقت، و ليس هناك  تعطي للفرد فرصة بأن يصل بإنتاجه إىل مستوى رفيع بصرف النظر: باليوميةاألجر * 

 .ما يؤدي به إىل اإلسراع يف إجناز عمله حىت يزداد أجره

حيث يرتبط أجر الفرد يف هذه الطريقة بكمية اإلنتاج اليت يقوم بإنتاجها ألهنا تعطي الفرصة : األجر بالقطعة* 

 .ق الفرديةلظهور الفرو 

 

                                                                 
 .  042، ص 2100نور الدين حاروش، إدارة املوارد البشرية، دار األمة،   30
 . 254معني  أمني سيد، إدارة املوارد البشرية، مرجع سابق، ص   31
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 األنواع الشائعة في الحوافز المادية :(1-1)جدول رقم 

 الحوافز المادية

 السلبية اإليجابية

 الجماعية الفردية الجماعية الفردية

 األجر -

 املكافآت التشجيعية -

 التفوق يف اآلداء -

 العالوات اإلستثنائية-

 الرتقية -

 التعديالت املختلفة -

 نظام املعاشات -

 املنح الدراسية -

 و التكوينية 

 تقدمي مساعدات مالية -

 املشاركة يف اآلداء -

     التأمينات ضد املرض  -

                و العجز    و الوفاة

و الشيخوخة و حوادث 

 العمل

 وجبات غذائية  -

 توفري النقل -

مشروع السكان  -

 لاللعم

           عالج جماين للعمال -

 و أسرهم

 اخلصم من املرتب -

 احلرمان من املكافآت -

 احلرمان من العالوات-

 التأخر من الرتقية -

خفض الراتب               -

 أو الدرجة

 التوقيف عن العمل -

          حرمان العمال    -

 من املكافآت

            حرمان اجملموعة  -

          من اإلمتيازات 

 اليت متنح للعاملني

 

 

 .www- shwa.gov- sa :حممد بن سليمان الضيفان، مقالة بعنوان احلافز باألداء الوظيفي، موقع األنرتنيت :لمصدرا
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 :و يتم التمييز بني نوعني من احلوافز :الحوافز من حيث أثرها -ثانيا 

 مثل العالوات اإلستثنائية هي تلك احلوافز اليت تنمي روح اإلبداع و التجديد يف العمل،: احلوافز اإلجيابية -2-0

 ....للعاملني األكفاء، ثبات العمل و إستقرار األفراد يف عملهم، و منح شهادات التقدير

                    ما ميكن  تتصف هذه احلوافز مبعارهتا لكل جتديد و إبداع، و تقرتب عللى أحسن تقدير: احلوافز السلبية -2-2

             تعترب هذه احلوافز اإلجراءات مبثابة إجراءات تأديبية مثل التخويف احلرمان  من مستوى العطاء و اإلحرتام، و

   32....من العالوات و العقاب

 :هناك نوعني أيضا :من حيث أطرافها -ثالثا 

               من األفراد يقصد هبا األفراد املعنيني، فهي ال تشمل كافة العمال ألهنا ختتص بفرد معني: احلوافز الفردية -0

 أو تقدمي حافز لذو األداء أو اإلجناز األفضل و من أمثلة هذه احلوافز هو تقدمي حافز ألفضل مدرس يف الكلية

               كما هلا بعض اجلوانب السلبية ألهنا ال تؤدي إىل التعاون و التنسيق بني العاملني، و من سلبياهتا أهنا تؤدي

 .إىل غياب روح الفريق

             تقدم هذه احلوافز إىل العاملني كمجموعة عاملة و ليس للفرد بإعتباره كائنا مستقبال: احلوافز اجلماعية-2

و من إجيابياهتا ؛ ....ومن أمثلة ذلك تقدمي جائزة ألفضل قسم من أقسام إدارة اإلنتاج أو ألفضل دائرة يف اجلامعة

 .     33ل املؤسسة الواحدة أو داخل القسم الواحدأهنا تؤدي إىل إجياد التعاون و التنسيق داخ

 

 

 

                                                                 
 .07، ص 2118جامعة وهران، ماسرت لنيل شهادة  مقدمةا على اآلداء الوظيفي، مذكرةللنحفيزو أثرهبن عمر بن حومة، اإلجتاهات احلديثة   32
 .  21-28، ص 0992صالح بيومي، حوافز اإلنتاج يف الصناعة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   33
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 العوامل المؤثرة فيه  األسس منح الحوافز و مراحل تصميمهاو :المطلب الثالث 

 أسس منح الحوافز: أوال

 إن أهم أساس أو معيار علـى اإلطالق ملنح احلوافز هو التميز يف األداء، و ال مينع األمر من إستخدام

 .    34معايري أخرى مثل اجملهود و األقدمية، و يف ما يلي عرض هلذه األسس أو املعايري

يعترب التمييز يف األداء املعيار األساسي، و رمبا األكيد لدى البعض و يف بعض : Performanceاألداء  -1

اجلودة أو وفرة يف أي مورد يف الكمية أو  احلاالت، و هي يعين ما يزيد عن املعدل النمطي لألداء سواء كان ذلك

على االطالق  ، أو النواتج النهائي للعمل أهم املعايري(و التميز يف األداء أ) آخر،و يعترب األداء فوق العادي

 .حلساب احلوافز

يف أداء وظائف  يصعب أحيانا قياس ناتج العمل، وذلك ألنه غري ملموس وواضح كما :Effort  المجهود -2

               اتسو األعمال احلكومية، أو ألن الناتج شيء إحتمايل احلدوث مثل الفوز بفرص يف أحدى املناف اخلدمات،

أو قد ميكن األخذ يف احلسبان و مكافأة  أو املسابقات، و بالتايل فإن العربة أحيانا باحملاولة وليس بالنتيجة،

لكي يصل اىل الناتج و األداء، وجيب األعرتاف بأن هذا اليت استخدمها الفرد  و الوسيلةأاجملهود أو األسلوب، 

 .لصعوبة قياسه و عدم موضوعيته يف كثري من األحيان( او الناتج النهائي )املعيار أقل أمهية كثريا من معيار األداء 

لوالء و يقصد هبا :Seniorityاألقدمية  -3   طول الفرتة اليت قضاها الفرد يف العمل وهي تشري اىل حد ما إىل ا

و تظهر  ،و الذي جيب مكافأته بشكل ما و هي تأيت يف شكل عالوات يف الغالب ملكافأة األقدمية ،و االنتماء

 .أمهية عالوة األقدمية يف احلكومة بشكل أكرب من العمل اخلاص

                                                                 
 .250-251، ص 2117أمحد ماهر، إدارة املوارد البشرية، الدار اجلامعية، مصر،   34
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     و رخصأتعوض و تكافئ الفرد على ما حيصل عليه من شهادات أعلى  بعض املنظمات: Skills المهارة -4

هذا املعيار األخري حمدود جدا وال يساهم  أو براءات، أو إجازات ، أو دوارات تدريبية و كما تالحظ فإن نصيب

 .إال بقدر ضئيل يف حساب احلوافز العاملني

يف عملهم و متنحهم احلوافز املناسبة و لذلك تقوم باختيار تكرم املؤسسة االفراد على التزامهم  :املوظف املثايل -

و مثال تسميتهم، املوظفني أختيارهم كقدرة سلوكية إفراد ذوي السلوكات املثالية يف العمل، و تعمل على األ

               نضباطاإ واألكثرىل سجالت الدوام إلتزامات بأوقات الدوام، إستنادا إفراد األكثر ني، ويتم إختيار األياملثال

 .وغريها من مؤشرات املوظف أو العامل املثايل يف العمل

               آراء موظفيها كل مدة زمنية عادة ما تكون شهر استقصاءتقوم املؤسسة بإجراء : كثر شعبيةاملوظف األ -

 .35الالزمةممن جيمع على شعبية نظرا لسلوكه االجيايب وعالقته الودية الواسعة و متكنه احلوافز 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

 .51، ص 49ص 2112منشورات املؤسسة العربية للتنمية االدارية، القاهرة  ,ية تفعيله يف القطاع العامو كيف مرعي حممد مرعي،التحفيز املعنوي  35
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 مثال لنموذج ترشيح للحصول على الحافز : (4-1)الشكل

 منوذج ترشيح للحصول على احلافز

 :إسم املرشح  -

 :القسم  -

 :الوظيفة  -

 :تاريخ االلتحاق بالوظيفة  -

 (رجاء ذكر االداء الذي يستحق احلافز بالتحصيل : )سباب الرتشيحأ -

 .دارةالرئيس املباشر مدير اإل -

 :رأي جلنة اجلوائز -

 :نوع أو قيمة احلافز -

 :موافقة أعضاء اللجنة -

 :العضو األول للعضو الثاين للعضو الثالث -

 

 .274ص ، 2117أمحد ماهر، إدارة املوارد البشرية ، الدار اجلامعية، مصر، : مصدرال

 

 مراحل تصميم نظام الحوافز  :ثانيا

 :تتم عملية تصميم احلوافز بعد مراحل هي

تسعى املنظمات اىل أهداف عامة و اسرتاتيجيات حمددة، وعلى من تقوم بوضع نظام  :تحديد هدف النظام -1

للحوافز أن يدرس هذه جيد أو حياول بعد ذلك ترمجة يف شكل هدف النظام احلوافز، وقد يكون هدف احلوافز 
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              تعظيم األرباح أو رفع املبيعات واإليرادات و قد يكون حتقيق التكاليف أو التشجيع على األفكار اجلديدة 

 .من األهداف و تشجيع الكميات املنتجة، أو غريهاأ

ىل حتديد طريقة القياس إ تسعى هذه اخلطوة اىل حتديد وتصنيف لألداء املطلوب كما تسعى :دراسة األداء -2

 :ألداء الفعلي، إن حتديد و تصنيف األداء املطلوب يستدعيا

 .وجود عدد سليم من العاملني -

 .وجود وظائف ذات تصميم سليم -

 .وجود سيطرة كاملة للفرد على العمل -

 .وجود ظروف عمل مالئمة -

              ذلك املبلغ اإلمجايل املتاح ملدير نظام احلوافز لكي يتحقق هذا النظام ويقصد هبا :تحديد ميزانية الحوافز -3

 :ن يغطي املبلغ املوجود يف امليزانية احلوافز و البنود التاليةأو جيب 

 : قيمة الجوائز و الحوافز -أ

   اهلديا العالوات و الرحالت ومثل املكافآت و  ظمي بنود جزائيةنو لبية العظمى مليزانية احلوافز الغامتثل 

 .و غريها

 :داريةالتكاليف اإل -ب

              تغطي بنود مثل تكاليف تصميم النظام و تعديله و االحتفاظ بسجالته واجتماعاته وتدريب املديرين 

 .على النظام

              املرسالت و خطابات النشروهي تغطي بنودا مثل النشرات و الكتيبات التعريفية و امللصقات الدعائية و  -ج

 .متضمنة بنودا أخرى خاصة هبا و احلفالت

 هناك مصطلحات كثرية يستخدمها الباحثون و الكتاب للداللة على قياس و تقييم األداء وتقييم املوظفني. 
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 العوامل المؤثرة على نظام الحوافز : ثالثا

                    هناك عوامل داخلية و أخرى خارجية تؤثر على مدى ممارسة املؤسسة لنظام احلوافز على أفرادها 

 :36و هي كالتايل

 : العوامل الداخلية -1

 :تؤثر األوضاع السائدة يف املؤسسة على مدى حتفيز األفراد بداخلها و ذلك وفقا ملا يلي

 .و التنوع حمتوى الوظيفة أو مركز العمل و طبيعته من حيث درجة الوضوح، التعقيد، املتعة -

 .إستعماهلاالتكنولوجيا املستعملة يف العمل من حيث تقدمها أو قدمها، تعقدها أو سهولة  -

 .اهلياكل التنظيمية من حيث درجة تعقيدها و تعدد حلقاهتا أو إنتشارها -

                                            التغيريات الوظيفية اليت حتصل على مستوى املؤسسة أو القسم أو فريق العمل أو الفرد  -

 .و درجة تواترها

 .الفرص الوظيفية املتاحة للفرد للتقدم و الرتقية، و إجناز التطلعات الشخصية -

 .املوارد املالية املتوفرة يف املؤسسة، و مدى تلبيتها نظم احلوافز املطبقة و املعمول هبا -

 .العالقات الوظيفية و اإلجتماعية سواء كانت سلبية أو إجيابية، تنافسية أو تعاونية -

 :الخارجيةالعوامل  -2

 :تؤثر البيئة على ممارسة املؤسسة لنظام احلوافز على مواردها البشرية من خالل العوامل التالية 

               التشريعات و القوانني املنظمة إلجراءات التحفيز، و مدى إستجابتها لنظم احلوافز الفعالة اليت تزيد -

 .عن معدالت التحفيز املعتمدة يف املؤسسة

 .رضى الزبائن و املوردين الذين يتعاملون مع املؤسسةمدى  -

                                                                 
 .207 -201، ص 2115علي سلمى، إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية، دار غريب، القاهرة، مصر،   36



 البشرية الموارد تحفيز حول عموميات                                     :األول الفصل

 

 

31 

 .وسائل اإلعالم الثقافية اليت تعزز أمهية التحفيز و دوره يف التطوير و التنمية -

 .صورة املؤسسة من اخلارج، و درجة رصى البيئة عنها، و إنعكاسات ذلك على سلوك الفرد يف العمل -

الوضع اإلقتصادي، السياسي و اإلجتماعي اليت تعزز العمل و تطور التحوالت و أشكال التغيري السائدة يف  -

 .املؤسسات

 الدور اإلستثماري للمختصني يف مواضيع احلوافز، و تشجيعه و تعزيزه يف كافة املؤسسات، و تعميم دراساهتم  -

 .37و أحباثهم ليصبح نظام احلوافز نشاطا مألوفا و إعتياديا لدى اجلميع

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
ثة للنشر، مصر، صالح الدين عبد الباقي،   37 وارد البشرية، دار اجلامعة احلدي  . 22، ص 2112اإلجتاهات احلديثة يف إدارة امل
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 خالصة 

خالصة ملا جاء يف طبيعة إدارة املوارد البشرية و أمهيتها للمؤسسات عموما  حبيث ميكن القول أن هذه  

 .اإلدارة أصبحت متثل أحد اإلدارات اإلسرتاتيجية يف املؤسسسة

فاإلدارة متثل املوارد البشرية اليت بدورها متثل العنصر الرئيسي الذي ترتكز عليه املؤسسات كالعصب 

و تلتزم هذه املوارد بإعطائها اإلهتمام البالغ و الكبري، فلهذا احلاجة املاسة للتسيري الفعال تظهر يف إطار الرئيسي، 

التوجيهات اجلديدة األكثر أمهية، و ذلك بتطبيق سياسة التحفيز الناجحة و املستمرة للعاملني هبدف جذهبم 

            ة حثهم على بذل اجلهد و حتسني األداءبالكم و الكيف املناسب للعمل باملنظمة و اإلحتفاظ هبم بغي

كل  شو وظائفهم لتحقيق أهداف املنظمة، و الذي هو البقاء و اإلستمرارية يف ظل املنافسة، و حاولنا اإلحاطة ب

كبري على أنه أنه أصبح من الضروري اإلهتمام بدراستها و حتليلها و الوقوف على آثارها و عالقتها مبختلف 

 .    خرى، مع الرتكيز على العوامل املؤثرة على أنظمة التحفيز للوصول إىل أفضل النتائجالوظائف األ
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 تمهيد

و هذا راجع  يف البالد، القطاع الفالحي القاعدة االساسية اليت تقام عليها هيكلة النظام االقتصادي يعترب

للدور احليوي الذي يلعبه لعالقته املباشرة بباقي القطاعات و ليكون القطاع احلساس و الضروري للغاية فهو ميتاز 

 .بدرجة خماطرة كبرية لصعوبة التحكم يف مواردها

فبنك الفالحة و التنمية الريفية يعمل على دفع عجلة التنمية وذلك من خالل منح القروض إىل الزبائن 

                  لطالبة القرض فهي تؤثر بطريقة مباشرة أو غري مباشرة على كل من اإلنتاج و اإلستهالك والشغل و غريها ا

من املتغريات اإلقتصادية، حبيث يأيت دور املوارد البشرية يف تفعيل أداء املؤسسة من خالل وضع نظام حتفيزي جيد 

ل و ذلك لتحقيق اهداف املؤسسة، حبيث جاء يف هذا الفصل بعنوان و مالئم من أجل الوصول إىل األداء الفعا

 :                           إىل مبحثني و مث تقسيمه، - -BADRسيدي خلضر بواقع التحفيز يف بنك الفالحة و التنمية الريفية 

 تقدمي عام لبنك الفالحة و التنمية الريفية بسيدي خلضر: املبحث األول -

 تأثري التحفيز علي اداء املؤسسة بنك بدر: الثايناملبحث  -
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     تقديم عام لبنك الفالحة والتنمية الريفية بسيدي لخضر :لمبحث األولا

                                       BADRوكالة                        

من خالل هذا املبحث الذي حياول الوقوف على نظرة واسعة للتعرف على بنك الفالحة والتنمية الريفية 

باعتباره حمل دراستنا التطبيقية وفيه مت التطرق إىل أسباب إنشاء البنك، ومراحل تطويره وحتليل اهليكل التنظيمي له، 

 .والتعريف بالوكالة

  BADRة والتنمية الريفية بنك لمحة عامة لبنك الفالح: المطلب األول

 نشأة البنك: أوال

مت إنشاء بنك الفالحة والتنمية الريفية تبعا إلعادة اهليكلة اليت تبنتها الدولة وذلك مبوجب مرسوم رقم 

              واهلدف األساسي من إنشاء البنك هو تنمية القطاع الفالحي والعمل 6828مارس  61املؤرخ يف  601 -28

على ترقية وكذلك دعم الصناعات التقليدية واحلرفية وطبقا هلذا عمل بنك الفالحة والتنمية الريفية على متويل 

 . املؤسسات الفالحية سواء كانت مزارع تابعة للدولة وللتعاونيات أو مزارع القطاع اخلاص أو قطاع الصيد البحري

مليار دينار جزائري  88إىل شركة مسامهة رأس ماهلا حتول بنك الفالحة والتنمية الريفية  6822وبعد عام  

سهم مكتتبة  1100 إىل مليار دينار مقسمة 11إرتفع رأس ماهلا إىل  8000سهم ومع بداية سنة  8800مقسم إىل 

والذي أعطى إستقاللية أكرب للبنوك وقام بإلغاء  6880أفريل  61وبعد قانون النقد والقرض يف . من طرف الدولة

خصيص وأصبح مبوجبه بنك الفالحة والتنمية الريفية بإمكانه القيام جبميع وظائف البنك التجاري فقام قانون الت

 .وكالة 100البنك بالتوسع اجلغرايف ليغطي الرتاب الوطين مبا يفوق 
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 هتعريف البنك ومراحل تطور : ثانيا

 :التعريف ببنك الفالحة والتنمية الريفية -1

لتدعيم مهام التطوير  6828تأسس سنة , بنك الفالحة والتنمية الريفية هو منبثق من  البنك الشعيب

قطاع جهوي، ويبلغ عدد عمالة على املستوى الوطين  16وكالة و  821أصبح تعداد وكاالته حوايل , الفالحي

 .إطار وعامل 0000حوايل 

من ضمن  121نفس السنة أعترب يف املرتبة  ويف 8006مت تصنيفه كأول مؤسسة بنكية جزائرية لسنة 

 .بنك يف العامل وهو حيتل املقام األول على مستوى الوطين 16000

  :مراحل تطور بنك الفالحة والتنمية الريفية -8

 :مر تطور بنك بدر بثالثة مراحل كمايلي  

          ضمت هذه املرحلة الثمان سنوات كان كإجياد مكانة يف القطاع الريفي يفتح العديد  :1881 -1891مرحلة 

              من الوكاالت يف املناطق ذات الطابع الفالحي، وكانت هذه املرحلة مرحلة إكتساب الشهرة، اخلربة األكيدة

هذه اخلصوصية جاءت للمخططات اإلقتصادية يف التمويل الفالحي من املواد الفالحية أو الصناعية الفالحية، 

 .اليت تعطي كل بنك جماال خاصا لتدخله
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الذي مسح للبنوك ذات التخصص بأن تساهم متويل القطاعات  80/60ظهر قانون  :1881 -1881مرحلة 

األخرى وأعطى التوسع يف حقل املعامالت والنشاطات األخرى مع بقائه الشريك األساسي األول لقطاع 

 .ةالفالح

التطور احلايل متيز عن طريق أمهية إندراج البنوك الشعبية يف إطالق إستثمار منتوج  :1112 -1111مرحلة 

 .منتوجاهتا وإجراء مطابقة لنشاطاهتا ومستوى أدائها متاشيا مع مبادئ إقتصاد السوق

 التعريف بالوكالة:ثالثا

بوالية  01منها موجودة بوالية غليزان و  01وكاالت،  60غليزان / تضم املديرية اجلهوية لوالية مستغامن

الرابط بني  66شارع  بن سليمان الطريق رقم  8حمل الرتبص؛ وتقع هذه املديرية يف  210مستغامن ومنها وكالة 

لوالية  00وعلى بعد بعد , مستغامن وتنس جتدر اإلشارة إىل أن مقر الوكالة من البيانات املوروثة عن  ،كلم من مركز ا

، مث حتول إىل مقر BNAر وجيري حاليا تعديال يف بناءه، وكان فيها سابقا مقر البنك الوطين اجلزائري اإلستعما

 .BADRلوكالة 

بدائرة سيدي  BDLالوكالة هي الوحيدة على مستوى املنظمة املتواجدة هبا بإستثناء وكالة التنمية احمللية  

 ااجماورة ملمن أوالد بوغا بلديات 60لة خدماهتا لسكان كلم من دائرة سيدي خلضر وتقدمي الوكا  60علي على بعد 

 -حمل الرتبص- 210كلم من الوالية، ويعمل هبذه الوكالة   18لوالية شلف إىل بن عبد املالك رمضان على بعد 

 .موظف 80
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 الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية     : المطلب الثاني

 تحليل الهيكل التنظيمي  :أوال

  . 210 وكالة( جهويفرع )قطاع  16يتكون من  BADRسبق وأن ذكرنا أن بنك 

 اإلدارة العامة وهيكلها - 6

يتمركز على رأسها رئيس مدير عام ومدير عام ومن ثالث مدراء عامون مساعدون أحدهم يتكلف 

 . والثاين مسؤول اإلستغالل والثالث مسؤول على اإلدارة ،باملالية واحملاسبة

 (:القطاع الجهوي)الهيكل التنظيمي للفرع  -1

 : يتكون الفرع من اإلدارة ومخس مصاحل وتتمثل يف

 .مصلحة اإلستغالل -

 . مصلحة الصندوق -

 .مصلحة حفظ األموال -

 .مصلحة إدارة املراقبة -

 .مصلحة العمليات اخلارجية -
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 التنظيم الجهوي للقطاع (: 1-3)شكل رقم

 

 

 

                                                        

 

 نوع التوظيف ومتابعة العمليات  -                                                              

                                        اخلارجية وكذا التحوالت      نوع الشبابيك                         

                                                 اىل اخلارجنوع التمويل. 

 نوع القرض وكذا إيداع املستندي  -   

 .وتسيري العقود                                                                       

 نوع اإليداع 

 نوع التحصيل                                   

 خلية الدراسات                              -                                                          

 أمانة مصلحة القروض -                                                              

 مساعدة املراقبة 

أمانة املديرية    املدير      

      مصلحة العمليات 
 اخلارجية

نائب مدير اإلدارة    

مصلحة الصندوق     

 مصلحة اإلستغالل

 مصلحة حفظ األموال

املصلحة اإلدارية واملراقبة 
 اإلعالم اآليل
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 مراسل اإلعالم اآليل 

 -بسيدي لخضر -الهيكل التنظيمي للوكالة المحلية لإلستغالل: ثانيا

- 928-الهيكل التنظيمي لوكالة سيدي لخضر  (:1-3)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .لوكالة سيدي خلضر BADRمن إعداد الطالبة إستنادا اىل وثائق بنك : المصدر

 مدير الوكالة

 األمانة العامة

 مكتب الواجهة

       المصلحةرئيس  

 اإلستقبال والتوجيه

 مصلحة التحويالت

 المكلف بالزبائن

 المكتب الخلفي

رئيس المصلحة   

 الصندوق الرئيسي

 الخدمة السريعة

 محاسبة المدفوعات

 رئيس المصلحة

روض  الق  وسائل الدفع 

 

 

 المحاسبة التجارة الخارجية

ةيالشؤون القانون الشؤون اإلدارية  
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 :وهيكلها إدارة وكالة اإلستغالل -1

 :تتكون إدارة اإلستغالل من مدير يرفع اإلستغالل واألمني املايل وثالث مصاحل تتمثل يف

 .مسؤول مصلحة اإلستغالل، املصلحة اإلدارية و مصلحة الزبائن -

 .وتنقسم هذه املصلحة إىل وظائف إدارية متخصصة

 (3-3)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 خطط إدارة الوكالةم                                      

األمني املايل 
Secrèterait 

       Serviceمصلحة االستغالل 
Exploition   

 Serviceاملصلحة اإلدارية
Administration 

 Service clientsمصلحة الزبائن

 fonctionوظيفة الشباك -6

guichet 

 fonctionشباكالوراء  وظيفة ما -8
arrière guichet 

 fonctionوظيفة املعامالت اخلارجية -1

ètranger 

 functionوظيفة العمليات العامة  -6
affaires gènèrales 

 functionوظيفة مراقبة احملاسبة  -8
contrôles comptabilitè 

 fonctionوظيفة اإلقراض -6

crèdit 

وظيفة السندات  -8
 fonction juridiqueالقانونية

recouvrement 

 fonctionوظيفة املوارد اجلبائية -1

ressources comptes 

 

املدير    Directeur 
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 نشاطات بنك الفالحة و التنمية الريفية و أهداف: المطلب الثالث

 تعريف مصالح الوكالة: أوال

ما عدا حالة  ،مسرية من طرف مدير خيتار نظرا لكفاءته و خربته يف امليدان وال يلحقه ضرر املهنية :املديرية -

و تنفيذ القرارات و هو يسعى دائما  و املدير هو الذي يتوىل تسيري برامج عمل البنك ،مهنياأ رتكاهبم خطإ

 .لتحقيق الربح للبنك

             أو حصول مانع له   الثانية، بعد املدير العام بسبب تغييبهنائب املدير أيضا هو السلطة : نيابة املديرية -

 .و أعماله سريا عاديا على دراسة التدابري، و العمليات الالزمة لتسيري هياكل بدر ووسائله

               مسرية من متخصص يف االمانة لتسجيل الربيد الوارد و الصادر، و التسجيل املالحظات عن الربيد: األمانة -

و حتويلها لدى املديرية العامة مع إشهار بإستالم، حيث أن املدير العام يكون على علم بكل بريد صادر أو وارد 

 .يف البنك

لوكالة املركزية، فهذه املصلحة : مصلحة املعامالت اخلارجية - أي عملية جتارية خارجية لتمويل على مستوى ا

 .جيخمتصة بتدخل البنك على املستوى اخلار 

 : مصلحة الصندوق -

                خرييسريها الشباكي الذي يقوم بعمليات الشيك، حيث يدفع للحساب بطلب من هذا األ: فرع الشيك -أ

 .أو الطرف اآلخر، و هذا طبعا مع إفرتاض وجود رصيد موجب للساحب

 .يتم نقل مبلغ من احلساب اآلخر، و هو متويل مباشر: فرع التمويل -ب
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يف حالة حتويل غري مباشر أي بنكات خمتلفات يتم عن طريق البنك املركزي، يف حني أن الزبون : ة املقاصةغرف -ج

 .يقضي خدمته، و غرفة املقاصة املقاصة املركزية تشرف على عدد من الغرف املماثلة يف إقليم معني

ي للوكالة املركزية و الوكاالت تتكفل هذه املصلحة بالشؤون االدارية، أي النظام اإلدار : مصلحة احلسابات -

زانية التسيري و التجهيز الفرعية، و الشؤون احملاسبية أي متابعة حسابات البنك الداخلية  .من مي

مسرية من طرف مهندس، تتكفل بإستعمال الزبائن لطليب قرض فالحي أو جتاري  و املوافقة : مصلحة القروض -

 .طبعا تتم بعد أخذ إجراءات بنكية

                هذه املصلحة تتخصص يف متابعة قانون النظام الداخلي للبنك : اإلستشارة القانونية و املنازعاتمصلحة  -

 :و هي مكلفة عن املنازعات القضائية أو اخلارجية، وهي مسرية من طرف خبري يف احملاكم، و من أهم وظائفها

 .ةمتثيل البنك أمام اجلهات القضائية و اإلدارية و األمني -

 .تقدمي التوجيهات و اإلستشارات القانونية جلميع الوكاالت عند الطلب -

 .اإلشراف على فتح و غلق احلسابات -

 .دراسة امللفات القانونية لألشخاص املعنوية و الطبيعية و تسيري حساباهتم-

 .توقيع مجيع عقود الرهن احليازي، و العقاري بإسم و حلساب البنك -

 .صدرة و إجياد حلول مطمننة إلسرتجاعها بالطرق الودية أو القضائيةمتابعة القروض امل -

                 تسمى أيضا مسلحة التنفيذ، و يقوم بتحويل النشاطات الفالحية و غري الفالحية: مصلحة اإلستغالل -

 (.فتح احلساب و إكتتاب السندات، إيداع املبالغ املالية)أي التجارية 
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               هذه املصلحة يسريها خمتصون، و املراقبة تكمن يف مراقبة امللفات يف البنك : امليزانيةمصلحة املراقبة و  -

           الوكالة يف القروض و األجور و اإلعتمادات  بوقت ملراقبةمقيدة وهي غري و هي مسرية من طرف املديرية العامة، 

لوكاالت الفرعية و العمال،   .أما امليزانية فتقوم بإعداد األجور للعمال و تقدمي امليزانيات النهائية للوكالة املركزية و ا

 نشاطات بنك الفالحة و التنمية الريفية :ثانيا

 :له دور هام يف النشاط اإلقتصادي، فهو يعمل على  

 .احة والصيد البحري تقدمي القروض للمؤسسات الصغرية و املتوسطة مثل قطاع السي -

 .تقدمي خدمات للعمالء مبا يف ذلك تسهيل التعامل عن طريق فتح حسابات جارية -

 .القيام بعملية البناء و التشييد من خالل القروض املتوسطة والطويلة األجل -

       املالية اخلاصة بالقروض إجراء عمليات اإليداع و السحب، أي تنفيد مجيع العمليات املصرفية و اإلعتمادات -

 .و اخلزينة اليت هلا صلة بأعماله قصد تسيري أمواله أو إستخداماته

إضافة إىل مهامه املتعلقة بسلك املوظفني، يتوىل إستقبال التحويالت الواردة من اهلينات املستخدمة إىل حساب  -

 .املوظفني

     البلدية  ،دارات احمللية، و متويل مشرتيات الدولة، الواليةتقدمي القروض و السلفيات لقاء سندات عامة إىل اإل -

 .و الشركات الوطنية

إعادة إستثمار إسرتاجتية مبالغ الودائع يف شكل قروض فالحية أو جتارية، متنح للقطاعني العام و اخلاص سواء  -

 .بالعملة الوطنية أو العملة الصعبة حسب إسرتاجتية املشاريع املمولة
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 أهداف البنك بدر       :ثالثا

                حيرص مسؤويل وعمال بنك الفالحة والتنمية الريفية على أداء مهامهم بشكل مطلوب كما ونوعا 

 :من أجل حتقيق أهداف املؤسسة، و اليت تتمثل يف اهلدف األساسي

و زبائن  ،لمؤسسةلد اللجوء فهناك زبائن تطلب القروض عن: جلب الزبائن وإقناعهم باللجوء إىل هذه املؤسسة -

 .تقوم املؤسسة بإقرتاح عليهم القروض

 .جلب ملفات القروض -

 . تقييم مجيع وظائف املؤسسة -

 :ومن أهدافها أيضا

 . تسيري وتنمية نشاطات املؤسسة -

ممكنة وذلك بأقصى كفاءة وفعالية , وخاصة العمليات التجارية حنو اخلارج, تنظيم وتطوير التعامالت التجارية -

 . من طرف املؤسسة

 .ختطيط الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة -

 .بأقصى مردودية ممكنة( بنك الفالحة والتنمية الريفية)الوصول إىل حتقيق أهداف املؤسسة  -
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 (BADR بنك) تأثير التحفيز على أداء المؤسسة : المبحث الثاني

 التحفيزات المقدمة في المؤسسة: المطلب األول

من خالل بعض املقابالت اليت قمنا هبا مع إدارة املوارد البشرية وجدنا أن مؤسسة بنك الفالحة والتنمية 

 .، تقوم بتحفيزات مادية ومعنوية منها اإلجيابية والسلبيةBADRالريفية بسيدي خلضر وكالة 

 : الحوافز المادية و المعنوية: أوال -

 التحفيزات المادية :1

 :املادية اليت تقدمها املؤسسة ملوظفيها مايلي من بني التحفيزات

 .تشمل األجور ، الرواتب ، واملكافآت: تتمثل يف التعويضات املباشرة  -

 .تشمل اإلجازات ، العالج الطيب: تتمثل يف التعويضات غري املباشرة  -

           التفوق  و ت لألفكارو هي تستعمل للتفوق يف األداء وكذلك املكافآت عن اإلقرتاحا: املكافآت التشجيعية -

 .يف األداء

 .وهذا كله يضمن إستقرار املوظفني( احلماية اإلجتماعية ، والضمان اإلجتماعي)تقوم املؤسسة حبماية العمال  -

 .دفع اإلجازات والعطل -
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 التحفيزات المعنوي :1

 :من بني التحفيزات املعنوية اليت تقوم هبا املؤسسة ملوظفيها مايلي

 . إنتقال املوظف من منصب إىل آخر ولكن مع زيادة األجر والرتبة واملسؤوليات: الرتقية -

وهذا من خالل توفري املؤسسة األمن وسالمة املوظفني، و توفري مالبس : الرتفيع واألمان واإلستقرار الوظيفي -

 .الشغل، الوقاية من حوادث العمل

 .القيام مبتابعة املوظف عند دخوله حىت خروج للتقاعد :املسار الوظيفي -

 .حتسني اإلتصال الفعال -

وهناك حتفيزات سلبية اليت هي عبارة عن جزاءات تأديبية تطبق على األشخاص املهملني يف تأدية 

 : مهامهم و واجباهتم، نذكر منها

 .من العالوات والتعويضات الرتبة، احلرماناخلصم من الراتب واإلنذارات والتوبيخات، وقف الرتقية، إنزال  -

 .إحاطة املوظف على جملس التأدييب: التأديب -

 أهمية التحفيز في البنك : ثانيا

                                    حسب مسؤول مصلحة املوارد البشرية، فإن احلوافز هي قوة تستطيع دفع الفرد

ه، فتدفعه إىل العمل أكثر داخل املؤسسة مبستوى أداء فعال، وهذا إىل البحث عن وسائل تليب حاجاته و رغبات



الفصل التطبيقي                      واقع التحفيز في بنك الفالحة و التنمية الريفية بسيدي 

                                                           -BADRوكالة  –لخضر 
 

 
77 

 تبين فكرة نظام احلوافز( بنك الفالحة والتنمية الريفية)يساعد على حتديد السلوك اهلادف، وقد قامت مؤسسة 

 :وهذا لسعيها الدائم إىل ترقية األداء، حاجات الفرد وااجمتمع، وأمهها

 . مل و فرض مكانة البنكمواجهة املنافسة يف سوق الع -

 .احملافظة على األمهية اإلقتصادية -

 .جذب اليد العاملة املؤهلة للعمل -

 . ترقية مستوى األداء رفع و -

 .احلفاظ على املؤسسة والوالء واالنتماء هلا و حتقيق رضا العاملني ملا حيصلون عليه من حوافز -

 .موظفي البنكإشعار العاملني بروح العدالة و املساوات بني  -

 .إعطاء صورة جيدة للبنك امام املتعاملني و ااجمتمع -

 .تنمية روح التعاون و التضامن بني املوظفي البنك -

 أسس التحفيز و العوامل المؤثرة فيه        :ثالثا

اإلجناز  منها احلوافز الفردية اليت ختتص بالفرد معني و من أمثلة هذه احلوافز هو تقدمي حافز ألفضل أداء أو -

و من سلبياهتا غياب روح  ،األفضل يف املؤسسة، ألن هذه احلوافز ال تؤدي إىل التعاون و التنسيق  بني العاملني

 .الفريق

و من إجيابياته أنه يؤدي إىل إجياد التعاون و التنسيق  احلوافز اجلماعية تقدم اجمموعة من املوظفني كأداء مجاعي، -

 .داخل املؤسسة الواحدة أو القسم الواحد



الفصل التطبيقي                      واقع التحفيز في بنك الفالحة و التنمية الريفية بسيدي 

                                                           -BADRوكالة  –لخضر 
 

 
78 

إذ يصعب قياسه لعدم ، كما أن احلوافز متنح على أساس األداء كمعيار أساسي و على أساس ااجمهود املبذول  -

 .موضوعيته يف كثري من األحيان

و على أساس املهارة متنح  ،ري إىل الوالء و اإلنتماء للمؤسسةكما متنح على أساس األقدمية، و هذا يش  -

 . شهادات تقديرية أو براءات اإلخرتاع أو إجيازات، و هذا املعيار ضنيل جدا مقارنة باملعايري األخرى

 :تتأثر احلوافز يف املؤسسة مبجموعة من العوامل نذكر منها

            املتوفرة و مدى تلبيتها لنظام احلوافز املطبق و املعمول هبا  العوامل الداخلية للمؤسسة منها املوارد املالية - 

           يف املؤسسة و العالقات الوظيفية و اإلجتماعية، سواء كانت سلبية أو اجيابية و كذلك التكنولوجيات املستعملة 

 .   و املتوفرة و سهولة إستعماهلا

و والء  أما العوامل اخلارجية منها القوانني و التشريعات املطبقة، و مدى تطابقها مع نظم حوافر املؤسسة، -

 .مع املؤسسة( الزبائن و املوردين)املتعاملني 

 تقييم أداء المؤسسة : المطلب الثاني

 تقييم أداء بنك الفالحة والتنمية الريفية: أوال

على نتائج  الريفية بتقييم املوظفني ملعرفة مستوى األداء يف حالة ما إذا حصلتيقوم بنك الفالحة والتنمية 

 :مع اإلدارة، ويتم من خالل أداء متدنية، فعملية تقييم األداء تعترب كإتفاقية موضوعة للعمال

 .التقييم الشهري يتم خالل ثالث أشهر خالل كل سنة -

 .التقييم السنوي يتم من خالل هناية كل سنة -

 :دف هذا التقييم لألداء املوظفني إىل مايلييه
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 .املساعدة يف ترقية املوظف أو العامل -

 .حتديد األجور النهائية -

 .إنتاجية العمل و حتديد منحة املسامهة يف رفع املردودية  -

 .حتفيز مجاعي لألفراد ما يضمن األداء الفعال -

 .دود الفردي واملردود اجلماعيحتديد مكافآة التقييم الدوري الذي يضم تقييم املر  -

 : كيفية التقييم

و هكذا تقييم  ، وهو تقييم خيضع له كافة العمال الدائمني يف املؤسسة وهذا كل شهر: التقييم الدوري -1

 .املردود الفردي واجلماعي، مما يؤثر بطريقة مباشرة إجيابا أو سلبا على األجر الذي يتقضاه العامل خالل كل شهر

      يقوم املشرف بتقييم أداء أعماله مع مراعاة الغيابات، نوعية العمل مسؤولية إجتاه العمل: ردود الفرديتقييم امل -

 . و هبذا التقييم يتحصل العامل على أجر يتقاضاه كنسبة من األجر القاعدي كل شهر

أي خيص جمموعة من العمال و نقطة التقييم تكون واحدة  هذا التقييم يكون مجاعيا،: تقييم املردود اجلماعي -

           مجاعية حسب قيمة الزيادة يف اإلنتاج، فكلما حصلت زيادة يف حجم مدخل اإلنتاج حصلت ااجمموعة 

 .على املنحة

 تحديد معايير تقييم الموارد البشرية : ثانيا

 :يف عملية حتديد معايري تقييم أداء املوارد البشرية يف املنظمة ومها هناك مدخالن هامان ميكن إستخدامها

 :مدخل تحليل و توصيف الوظائف داخل المنظمة -
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                تتم عملية معايري تقييم أداء املوارد البشرية ،طبقا ملدخل العمل و توصيف الوظائف داخل املنظمة

                    ف السابق القيام هبا من قبل إدارة املوارد البشرية يف املنظمةمن خالل نتائج حتليل العمل و توصيف الوظائ

    و نتائج هذا التحليل للعمل و التوصيف للوظائف توضح بشكل جلّي مهام و مسؤوليات وواجبات  كل عمل

 .أو وظيفة يف املنظمة

              يف عملية تقييم أداء املوارد البشريةو هذه املهام ما هي إال معايري يتم اإلعتماد عليها و إستخدامها  

               و الوقوف من خالل تطبيقها على حقيقة وجود أو عدم وجود إحنرافات بني الواقع العملي ألداء املوارد البشرية

 .و بني ما هو حمدد من مسؤوليات و مهام جيب القيام هبا للوصول إىل حتقيق أهداف املنظمة

 :رة العاملين القدامى داخل المنظمةمدخل خب -

ليت متتلكها اثروات اهلامة المما ال شك فيه أن عامل اخلربة باملوارد البشرية القدمية يف أية منظمة يعد من 

   هذه املنظمة، و املنظمة الناجحة هي من تستفيد من اخلربات املتوافرة لديها اإلستفادة القصوى خاصة املسامهة 

 .ايري تقييم أداء املوارد البشريةيف عملية وضع مع

 العوامل المؤثرة في معايير تقييم األداء:ثالثا 

 :هناك عدد من العوامل املؤثرة يف معايري تقييم األداء من ذلك

أي جيب  إن معايري الصفات الشخصية و معايري وصف سلوكيات املوارد تتسم بالعمومية،: صفة العمومية -

 .توافرها يف عدد كبري من املوارد البشرية العاملة داخل املنظمة

            مثل اإلنتماء)و هذه العمومية تنعكس على عدد هذه املعايري و جتعلها قليلة العدد، إذ أن الصفات الشخصية 

 .عدد كبريداخل املنظمةيشرتك فيها ( لدوامامثل احلفاظ على مواعيد )و سلوكيات األفراد( و الوالء للمنظمة
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من املهم تتسم معايري الصفات : سهولة املالحظة و تقييم الصفات الشخصية و سلوكيات املوارد البشرية -

الشخصية، و معايري سلوكيات املوارد البشرية بالسهولة من حيث املالحظة و التقييم، و ذلك لتسهيل مهمة 

املنظمة يف حتديد مدى توافر هذه املعايري يف املوارد البشري حمل التقييم  داء املوارد البشرية يفأاملكلف بعملية تقييم 

 .أثناء العمل

بد من التعريف الواضح فضال عن حتديد  فال: إمكانية متييز الصفات الشخصية و سلوكيات املوارد البشرية -

وارد البشرية، حىت ال يلتبس األهداف للمعايري اخلاصة بالصفات الشخصية، و املعايري اخلاصة بوصف سلوكيات امل

 .األمر على القائم و املكلف بعملية تقييم األداء

 العوامل المؤثرة في معايير النتائج المتوقعة ألداء الموارد البشرية في المنظمة : رابعا

 إن اهلدف من وضع معايري تقييم أداء املوارد البشرية يف أية منظمة، هو أن تكون هذه املعايري ذات فعالية

و الشروط  تبد من توافر العديد من املواصفاو كفاءة، و لكي تكتسب املعايري صفات الفاعلية و الكفاءة ال 

 :فيها، و من أهم هذه املواصفات و تلك الشروط ما يلي

  أن تتسم معايري النتائج املتوقعة ألداء املوارد البشرية بالوسطية، أي ال تكون مرتفعة جدا فيكون من الصعب  -

و تتأثر بالتايل العملية اإلنتاجية و ال تتسم  ى املوارد البشرية الوصول إليها، مما يسبب هلم اإلحباط أو اإلخفاقعل

               املعايري أيضا باإلخنفاض، فيكون بإمكان أي مورد بشري الوصول إليها، فيضعف احلافر على زيادة اإلنتاج 

 .اإلنتاجية بكل تأكيدبل و جودته و هذا ليس يف صاحل العملية 

إن معايري النتائج املتوقعة ألداء املوارد البشرية تتسم باملرونة، فاملرونة تتيح إمكانية اإلضافة أو احلذف أو التعديل  -

و لتتماشى مع التغريات اليت قد حتدث يف حميط بينة العمل  يف هذه املعايري، وفقا ملا تقتضيه مصلحة العمل،

 .الداخلية يف املنظمة أو بينة العمل اخلارجية اليت تؤثر بشكل مباشر و غري املباشر على سري العمل يف املنظمة
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عليها يف عملية إن معايري النتائج املتوقعة ألداء املوارد املوارد البشرية تتسم بالدقة، لكي تتيح للمقيم اإلعتماد  -

 . التخطيط و الرقابة لعملية تقييم األداء، ومن مث إمكانية احملاسبة العادلة للموارد البشرية حمل الدراسة

                   و متاشيها  اآلخركما تتسم معايري النتائج املتوقعة ألداء املوارد البشرية بإمكانية مراجعتها بني احلني و   -

مع التغيريات اليت قد حتدث يف العمل داخل املنظمة و التأكد من أهنا مازالت تتحلى بالوسطية، و إمكانية 

 . حتقيقها على أرض الواقع العملي

 تحليل اإلستبيان الخاص ببنك الفالحة و التنمية الريفية: المطلب الثالث

 تحليل اإلستبيان: ثانيا

 هل تتلقى مشاكل للتنقل إىل املؤسسة؟ :6س 

حسب مصلحة املوارد البشرية، مت توزيع اإلجابة بنعم، ال أو نوعا ما و كانت اإلجابات حبساب النسب : ج

 : التالية اليت يبينها اجلدول التايل

 

 

 هل تسمح لك املؤسسة بإختيار أوقات العمل؟ :8س
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ألن املؤسسة ال تسمح  ،%80مجيع املوظفون ملزمون بأوقات العمل املفروضة من طرف إدارة البنك بنسبة :  ج

 .العمل بإختيار أوقات للعمال

 

 هل التوظيف اجليد يساهم يف حتسني األداء؟: 1س

تبني أن التوظيف اجليد يسمح بتحسني األداء  01حسب آراء املوظفني، كانت النسب املبينة يف اجلدول رقم : ج

 .   بنعم90% و قدرت النسبة بـ  ،من خالل الوظيفة املالئمة و املناسبة حسب مستوى املوظفني

    

 هل لك أوقات إسرتاحة يف العمل؟ :1س 
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و ذلك من خالل وضع نظام مالئم يسمح للموظفني باستعادة النشاط  هتتم إدارة املوارد البشرية مبوظفيها،: ج

 .  %00من جديد من خالل منحهم أوقات الراحة، وكانت اإلجابة بنعم 

 

 

 هل تسمح لك اإلدارة بعمل آخر؟ :0س 

التسمح اإلدارة للموظفني بالقيام بعمل آخر غري العمل املطلوب منهم و حسب الوظيفة و كانت إجابات : ج

 .% 100البنك بنعم أي  مجيع عمال
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 هل تتلقى حتفيزات معنوية من اإلدارة؟: 1س 

، و إجابة بـ ال  %10يعترب التحفيز املعنوي للموظفني من قبل إدارة املوارد البشرية قليل نسبيا، حيث يقدر بـ : ج

00 %. 

 
 

 هل تتلقى حتفيزات مادية من اإلدارة؟ :0س

يتلقى العمال جمموعة كبرية من التحفيزات املادية من قبل اإلدارة مقارنة بالتحفيز املعنوي، فنسبة التحفيز : ج

 . منهم ال يلقون التحفيز املادي %60، أما %00املادي تقدر بـ 
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 هل سبق أن إستفدت من عملية الرتقية؟: 2س 

               حسب مصلحة املوارد البشرية، فإن معظم عمال مؤسسة بنك الفالحة و التنمية الريفية قد إستفادوا: ج

 .منهم من حتصلوا على الرتقية %80فكانت النسبة مقدرة بـ  من عملية الرتقية إال فنة قليلة منهم،

 
 

 هل سبق و أن حصلت على شهادة يف املؤسسة؟: 8س 

 .من خالل جهودهم و كفاءهتم يف أداء عملهميتحصل العمال يف املؤسسة على شهادة تقديرية و هذا : ج
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 يف رأيك، هل توجد مساواة بني املوظفني؟: 60س 

توجد مساواة بني موظفي املؤسسة من قبل مرؤوسيهم و هذا ما يفسر الوالء للمؤسسة، حبيث كانت  نعم،: ج

 .%600مجيع اإلجابات بنعم، أي 

 
 

 هل تتلقى مساعدة من الزمالء؟: 66س 

من تعاون العمال مع بعضهم  %20نعم، توجد مساعدة بني الزمالء يف أداء عملهم، حيث قدرت بنسبة : ج

    .% 80البعض مقارنة بإجابات املوظفني بنوعا ما و املقدرة بـ 
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 هل أنت راض عن األجر الذي تتقاضاه؟: 68س 

حسب إجابة املوظفني، فإن العمال راضني بنسبة عالية عن األجر الذي يتقاضونه من طرف البنك، و هذا ما : ج

 . 68ميثله الشكل التايل و املبني يف اجلدول رقم 

 
يبني الشكل التايل أن نسبة رضا املوظفني عن األجر 

 .إجابة نعم  %00الذي يتقاضونه بنسبة 

 هل اإلدارة حريصة على مساع مقرتحاتك؟: 61س 

هبم و ذلك بسماع مقرتحاهتم و مشاكلهم  اإلدارة دائما حريصة حرصا تاما بإنشغاالت املوظفني، و إهتمامها: ج

 .61و النسبة املبينة يف اجلدول رقم  لضمان السري احلسن للموارد البشرية، و هذا ما ميثله الشكل التايل
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 عدد الموظفين

 %النسبة المئوية
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ــــعم  نـــــوعاما ال نـــــ

 عدد الموظفين

 %النسبة المئوية

 20 80 16 نـــــــــعم

 20 0 / ال

 20 20 4 نـــــوعا ما

جمموع  %النسبة املنوية عدد املوظفني /
 املوظفني

 20 75 15 نـــــــــعم

 20 / 0 ال

 20 25 5 نـــــوعا ما
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يتبني من خالل الشكل التايل أن اإلدارة حريصة على 

  .%10مساع إقرتاحات موظفيها بنسبة 

 هل أتيحت لك فرصة إلختاذ قرارات؟: 61س 

نعم، تتيح إدارة البنك فرصة ملوظفيها يف إختاذ القرارات يف املؤسسة و املشاركة فيها و هذا ما يبينه الشكل : ج

 .  التايل

 
 

 هل أنت مستعد لتغيري املؤسسة اذا اتيحت لك فرصة و بنفس األجر؟: 60س 
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ــــعم  نـــــوعاما ال نـــــ

 عدد الموظفين

 %النسبة المئوية

جمموع  %النسبة املنوية عدد املوظفني /
 املوظفني

 20 60 12 نـــــــــعم

 20 15 3 ال

 20 25 5 نـــــوعا ما

جمموع  %املنوية النسبة عدد املوظفني /
 املوظفني

 20 60 12 نـــــــــعم

 20 15 3 ال

 20 25 5 نـــــوعا ما
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            60وهذا ما يبينه اجلدول رقم  ،ال، العمال غري راضني لتغيري املؤسسة اذا اتيحت هلم الفرصة وبنفس األجر: ج
. ميثله الشكل التايلو 

 
مجيع موظفي بنك الفالحة التنمية الريفية راضني عن 

 .فجميع االجابات كانت بنعم ما يفسر والء العمال للمؤسسة  % 600  البنك وما يبينه الشكل التايل بنسبة

 ؟ هل أنت متفائل مبستقبل املؤسسة: 61س 

  نعم، عمال بنك الفالحة والتنمية الريفية بسيدي خلضر مجيعهم متفائلني مبستقبل املؤسسة إال فنة قليلة منهم: ج

 .61وهذا ما يبينه اجلدول رقم 

 
ومن هذا نالحظ أن نسبة تفاؤل املوظفني مبستقبل  

 .إجابة بنوعا ما %60و نسبة  ،إجابة نعم % 80املؤسسة يقدر بنسبة 
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ــــعم  نـــــوعاما ال نـــــ

 عدد الموظفين

 %النسبة المئوية

جمموع  %النسبة املنوية عدد املوظفني 
 املوظفني

 20 0 / نـــــــــعم

 20 600 80 ال

 20 0 0 نـــــوعا ما

جمموع  %ةالنسبة املنوي عدد املوظفني /
 املوظفني

 20 90 18 نـــــــــعم

 20 / 0 ال

 20 10 2 نـــــوعا ما
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  هل يشكل نظام تقييم األداء حفزا للموظفني لتطوير و حتسني أدائهم؟: 60س 

 .  %80بنعم و نوعا ما بـ  %00يعترب نظام تقييم األداء حافزا للموظفني لتطوير و حتسني أدائهم بنسبة : ج

 
هل يضع املوظفون األهداف بصورة مجاعية و  :62س 

 يعملون معا لتحقيقها؟

للوصول إىل غاية املؤسسة و حتقيق أهدافها، يضع املوظفون األهداف بصورة مجاعية و يعملون معا لتحقيقها : ج

 .%20فكانت اإلجابة بنسبة 

 

 
 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

ــــعم  نـــــوعاما ال نـــــ

 عدد الموظفين

 %النسبة المئوية
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ــــعم  نـــــوعاما ال نـــــ

 عدد الموظفين

 %النسبة المئوية

جمموع  %النسبة املنوية عدد املوظفني /
 املوظفني

 20 70 14 نـــــــــعم

 20 / / ال

 20 20 6 نـــــوعا ما

جمموع  %النسبة املنوية عدد املوظفني /
 املوظفني

 20 85 17 نـــــــــعم

 20 0 / ال

 20 15 3 نـــــوعا ما
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 هل مجاعية العمل تساهم يف الرفع من مستوى األداء؟: 68س 

نعم، مجاعية العمل تساهم يف رفع مستوى أداء املؤسسة على غرار العمل الفردي فجماعية العمل حتقق : ج

 .  %00أفضل االداء و بأكرب نسبة مقدرة بـ 

 
 

 هل املشاركة يف إختاذ القرارات تساعد يف حتني األداء؟: 80س 

حبيث  يساعد يف حتسني أدائها بشكل أكرب،( العمل اجلماعي)مشاركة املوظفني يف إختاذ القرارات يف املؤسسة : ج

   . %20تقدر نسبة املشاركة بـ 
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ــــعم  نـــــوعاما ال نـــــ

 عدد الموظفين

 %النسبة المئوية

جمموع  %املنويةالنسبة  عدد املوظفني /
 املوظفني

 20 75 15 نـــــــــعم

 20 5 1 ال

 20 20 4 نـــــوعا ما

جمموع  %النسبة املنوية عدد املوظفني /
 املوظفني

 20 80 16 نـــــــــعم

 20 / 0 ال
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 الصةخ 

باعتبار بنك الفالحة و التنمية الريفية و ما حيققه من جناحات و استثمارات مالية اليت تسهم يف تعزيز 

النمو و التنمية االقتصادية فأهنا تعاجل االمر بتدعيم قطاع الفالحة كثروة مالية بديلة، و من خالل الدراسة لبنك 

               يعمل على منح القروض للزبائن وفق سياسة إقراضية ه أنالفالحة و التنمية الريفية بسيدي خلضر مت التوصل إىل

 .و إتباع معايري و إجراءات تكون فعالة و ناجحة

 -BADR-هذا ما مت التطرق اليه يف هذه الدراسة من خالل التعريف ببنك الفالحة و التنمية الريفية  

حبيث تصعب دراسة  بة يف حتقيقها كاملةلبنك و الرغبسيدي خلضر و ما مت التوصل اليه من خالل أهداف ا

   .ا ماحلظناه خالل الرتبص احتياجات املورد البشري يف حد ذاته و هذ
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ــــعم  نـــــوعاما ال نـــــ

 عدد الموظفين

 %النسبة المئوية

 20 20 4 نـــــوعا ما
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 :    خاتمة عامة

اليت تواجه الدول النامية   بإعتبار املوارد البشرية أهم مصدر للنجاح و التفوق، و حال للعديد من املشاكل 

األداء، فهي عنصر ديناميكي يؤدي عند تغيريه و تطويره إىل أحسن النتائج كضعف اإلنتاجية و إخنفاض مستوى 

 .و طاقة مبدعة و خالقة تعطي امليزة التنافسية بني املنظمات عند اإلهتمام هبا و حتفيزها

              و عليه، فحتما أحسنت املنظمات إستثمار مواردها البشرية اليت تتحكم يف بقية املوارد األخرى 

                صبحت أكثر قدرة على حتقيق أهدافها و بكفاءة أعلى، فحىت املنظمات اليت لديها موارد متطورةو أ

                  و ال يكون لديها موارد بشرية  مث إختيارها و تنميتها و تقييمها   التكنولوجيا أو املعلومات و رأس املال،يف

بينما ميكن لإلختيار  ،سيء للعاملني ميكن أن يهدم عمل املنظمة بالكاملو حتفيزها بشكل جيد، فإن اإلختيار ال

 .السليم و التجدد و التفنن أفضل النتائج

                 باإلضافة إىل ذلك، يعد دور حتفيز املوارد البشرية من أهم الوظائف اليت متارسها إدارة املوارد البشرية 

إال أنه على ضوء ما رأيناه هي أقل الوظائف جاذبية ، أداء املوارد البشرية بالرغم من أمهيتها القصوى يف حتسني و

جلميع اإلدارات و أسباب ذلك عديدة يأيت يف مقدمتها صعوبة حتقيق التقومي الفعال، ألن العملية ختضع للحكم 

ال عن أن الكثري الشخصي و ألن الذين ميارسوهنا على األغلب غري مدربني جيدا على كيفية إتقاهنا بفعالية، فض

من ال يرغب يف مساع اإلنتقادات بشأن أدائه، و لكن رغم هذه األسباب فإن التقومي و حتديد املستوى الفعلي 

ألداء الفرد و مدى إلتزامه بضوابط و تعليمات املنظمة، و مدى إمكانية اإلعتماد عليه مستقبال كل ذلك يشكل 
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             ل بغض النظر عن حجمها و نوعها؛ و هلذا فإن عملية التقييميف رأيي نقطة أساسية يف جناح منظمات األعما

 .ال ميكن أن حتقق نتائج حسنة هلا إذا إعتمدنا على نظام حتفيزي مالئم و أنسب يف املنظمة

 :من خالل الفرضيات املقرتحة يف الدراسة، مت التوصل إىل نتائج نذكر منها

ي منظمة كانت، و مهما كان نوعها و حجمها، فهو العمود الفقري العنصر البشري هو احملرك األساسي أل -

 .الذي ترتكز عليه من خالل مجيع نشاطاهتا و رفع طاقاهتا اإلنتاجية و حتقيق األهداف املرجوة

كما أن رضا العاملني                 التحفيزات املادية و املعنوية تدفع بدرجة كبرية عمال املؤسسة لبذل اجلهود املمكنة، -

و والئهم للمؤسسة يدفعهم إىل اإلرتقاء بأفضل األداء مؤثرين بذلك تأثريا إجيابيا على املؤسسة، حبيث ميكن القول 

أن مجيع املؤسسات بإسقاط النظر عن نقاط الضعف و معاجلتها و إجياد حلول لذلك و تعزيز نقاط القوة، يرجع 

 .البشرية يف إنتهاجها لنظام احلوافز و درجة األداء و فعاليته لذلك إىل إدارة املوارد

 :كما أسفرت هذه الدراسة علة نتائج نذكر منها 

نظرا حليازة األداء على األسلوب املتوسط، توصي الدراسة بضرورة ربط معايري التحفيز بكفاءة األداء لدى  -

 .املوظفني كي يتم تقييم األداء حسبها

ة بعض احلوافز املالية على املستوى املنخفظ، توصي الدراسة بضرورة اإللتزام بنظام عملي و موضوعي نظرا حلياز  -

 .يف عملية إستخدام التحفيز، حبيث يتم تقدمي مكافآت و ترقيات حتفز املوظفني على إجناز مهامهم بكفاءة

ستخدم على اإلطالق، و هي إختيار اإلهتمام بتفعيل و منح احلوافز املعنوية عموما، و خاصت تلك اليت ال ت -

 (.  الرتقية اإلستثنائية، إدراج األمساء يف لوحات الشرف)العامل املثايل للشكر

 .العمل على إجياد آلية ال تستخدم حوافز جتمع بني القطاعني احلكومي و اخلاص -
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نوي، و هذا من خالل الدراسة العامل اجلزائري بطبيعة احلال مييل إىل التحفيز املادي أكثره من التحفيز املع -

 .    التطبيقية اليت قمنا هبا
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 تمهيد

             يعترب تقييم األداء من النشاطات املهمة و الرئيسة لالدارة املوارد البشرية و اليت تساهم بشكل كبري

حبيث تكمن جوانب القوة و الضعف  يف حتقيق كل من األهداف االسرتاتيجية و التطويرية، و االدارية املنظمات،

               و صلب عملية التقييم، حبيث حيتاج أي نظام متكامل لتقييم األداء  يف أداء العاملني، و الذي يعترب جوهر

      و املشاركني يف عملية التقييم، و حتديد توقيته كما حيتاج األمر أيضا إىل حتديد املعايري  إىل حتديد كل املسؤولني

 .اليت سيتم على أساسها تقييم أداء العاملني

                وفضال عن كونه يساهم بشكل كبري يف حتقيق أهداف املنظمة ككل ،و من خالل تطوير نقاط القوة

و معاجلة نقاط الضعف و حماولة التخفيف منها، و يتم ذلك بالربط بني حتفيز املوارد البشرية يف املنظمة و قياس 

 .أجل الوصول إىل النتائج بأفضل كفاءة ممكنة أدائها من

فهنا حتريك الدوافع املكتوبة داخل األفراد العاملني و السعي الشباعها و حتقيق خمتلف رغباهتا و حاجاته 

             داء املؤسسةأسة التحفيز و تقييم مت التطرق إىل سيا، إذ اليت تؤثر على أدائه و هذا حمور دراستنا يف هذا الفصل

    :         ىل مبحثنيإتقسيمه خالل  من و ذلك

 . داء و تقييمهماهية األ: ولحث األاملب -  

 .داء املؤسسةأعالقة التحفيز ب: املبحث الثاين -  
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 داء المؤسسةأسياسة التحفيز و تقييم : الفصل الثاني

 ماهية األداء و تقييمه :المبحث األول

إىل قياسه بأكثر جمهود   أن االداء و تقييمه هو أهم متغريات العمل، فإن مجيع املؤسسات تسعى بإعتبار

ممكن، و ذلك جناح أو فشل أي مؤسسة يعتمد بدرجة كبرية على متغريات األداء، و أن تقييم األداء هو عملية 

             تأثري على عملية األداء يف املؤسسةقاعدية و أساسية يف إدارة املوارد البشرية، فال بد من وجود عوامل أخرى لل

                 أال و هي حتفيز املوارد البشرية بغرض الوصول إىل أعلى الكفاءات املرغوبة، و بالتايل حتقيق إنتاجية عالية

 .و الوصول إىل األهداف املطلوبة

 األداء  مفهوم: المطلب األول

 و محدداته تعريف األداء :أوال

 تعريف األداء  -1

و منه ميكن تعري ، مبا أن حتقيق األهداف ال يتم إال من خالل األداء الذي يقع على مسؤولية املؤسسة

 : األداء كاآليت

            يعترب مفهوم األداء على املستوى الذي حيققه الفرد العامل عند قيامه بعمله: ترى محداوي وسيلة بقوهلا* 

    . 1املقدم من طرف الفرد لمن حيث كمية و جودة العم

مصطفى عشوي يرى كذلك أن األداء هو أي نشاط يؤدي إىل نتيجة و خاصة السلوك الذي يغري احمليط بأي * 

 . 1شكل من األشكال
                                                                 

 .341، ص 4002محداوي وسيلة، إدارة املوارد البشرية،جامعة قاملة، مديرية النشر،   1
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نشاط يؤدي " و هناك العديد من التعاريف اليت تناولت مفهوم األداء، حيث يشري التعريف إىل أن األداء هو* 

: " ، أو بعبارة أخرى"سلوك حيدث نتيجة" ، و هو "السلوك الذي يفيد احمليط بأي أشكالإىل نتيجة، و خاصة 

 . 2"ذاتهبليه اآلخرون، أو قام هبا ا عما يفعله الفرد إستجابة ملهمة معينة سواء فرضه

ها قادرة إنعكاس لكيفية سغتخدام املؤسسة للموارد املادية، و البشرية و إستغالهلا بالصورة اليت جتعل" كما هو* 

فها  .3"على حتقيق أهدا

 نالحظ من خالل كل هذه التعاريف أن مفهوم األداء يتضمن جمموعة من األساليب اليت تنتجها املؤسسة 

يف إطار إستغالل املوارد املتاحة بغية حتقيق أهدافها و غاياهتا املرسومة؛ و عند التعمق يف حتليل هذا املفهوم، فإنه 

ثريا ما يقرن مفهوم األداء مبفهومي الكفاءة و الفعالية، و عليه يعرف األداء وفقا لذلك ينبغي اإلشارة إىل أنه ك

 ".ملدخالتا املخرجات حتت قيد تدنيةتعظيم " على أنه

             قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها بواسطة احلصول يتضمناألداء مفهوم هذا ميكن أن نالحظ و من خالل 

   .4تدنية املدخالت ضمانمع ( ناتج)على أقصى خمرجات 

   محددات األداء -4

أداء العاملني هو األثر الصايف جلهودهم و إدراك الدور و املهام، و يعين هذا أن األداء هو موقف معني  

 :ميكن أن ينظر إليه على أنه إنتاج لعالقة متداخلة بني جمموعة من احملددات و هي كاآليت

                                                                                                                                                                                                           
 .422، ص 3994مصطفى عشوي، أسس علم النفس الصناعي و التنظيمي، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،   1
        سينا للنشر و التوزيع  عبد احلكيم أمحد اخلزامي، تكنولوجيا األداء من التقييم إىل التحسن، اجلزء األول، تقييم األداء بسلسلة اإلدارات املعاصرة، مكتبة بن  2

 . 39و التصدير، مصر، بدون سنة نشر، ص 
 .413، ص 4000مان، احلسن فالح حسن عداي، اإلدارة اإلسرتاتيجية، دار وائل للنشر، ع  3
 .33ص   ،00/4002جلزائر، عدد الداوي الشيخ، حتليل أثر التدريب و التحفيز على تنمية املوارد البشرية يف البلدان النامية، جملة الباحث، جامعة ا  4
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هو عبارة عن الطاقة اجلسمانية و العقلية اليت يبذهلا الفرد ألداء مهمته، أو عمل آخر حيث يكون : اجلهد -

بنسب متباينة، إما ضعيفة أو موسطة أو كبرية فائقة؛ إن اجلهد عادة يكون متعلق باحلالة النفسية للعامل و بطبيعة 

 .احلوافز اليت متنح له مقابل أداء عمل معني

و هي اخلصائص الشخصية املستخدمة ألداء عمل معني، و القدرة تكون مقرونة بكفاءة و مهارة             : القدرات -

و هي ختتلف من فرد آلخر، و تتغري من فرتة زمنية إىل أخرى؛ إن التدريب و التكوين يلعبان دورا فعاال            

 .  يف حتسينها و تقريرها و الرفع منها

هو اإلجتاه الذي يعتقد الفرد أنه من الضروري توجيه جهوده يف العمل من خالله                        : هامإدراك الدور و امل -

إن فهم الدور و املهام من طرف الفرد العامل يؤدي إىل اإلتقان و النجاح و حتقيق الغاية و اهلدف املطلوب                

حقيق مستوى مرضي من األداء ال بد من وجود حد أدىن            و بذلك يؤدي إىل أداء فغال يف العمل، و لت

من اإلتفاق يف مكون مقبول من وجهة نظر اآلخرين، فبالرغم من بذل اجلهود الكبرية يف العمل فإن هذا العمل 

 لن يكون موجها من طرف صحيح، لذا فإن العالقة بني حمددات األداء هي عالقة تكامل و ترابط، تأثري و تأثر 

 .   1ولكي يكون العمل متكامل، ال بد من توفري هذه املكونات

 

 

 

 

                                                                 
 .433-430، ص 3999صالح عبد الباقي، إدارة املوارد البشرية، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية،   1
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 خطوات قياس األداء و أهميتها: انياث

 خطوات قياس األداء -1

 :1ميكن حتديد خطوات قياس األداء كاآليت 

د قياس أداء العاملني فيه، و هو ما يعين حتليل و وصف: الخطوة األولى -                  التعرف على طبيعة العمل املرا

 .و تصنيف و تقييم الوظائف

و البد أن تكون هذه املعايري  ،و املقيمني هلاحتديد أسس أو معايري التقييم و إعالم املقيمني  :الخطوة الثانية -

 :و ال خترج هذه األسس عن واضحة كما و نوعا يف أذهان الطرفني من عاملني و مشرفني

و من تلك الصفات ، و اليت قد تؤثر على مستويات أدائهم: هبا العاملونالصفات الشخصية اليت يتحلى  -3

 .مستوى الدافعية، و القدرة على املبادرة و احلماس يف العمل

               السلوك و التصرفات الفعلية اليت يقوم هبا العامل، كعدد الطلبات أو اخلدمات اليت حيققها أو يقدمها -4

 .اليت يستقبلها، أو عدد املقابالت اليت يقوم هبا و ما إىل ذلك من وحدات العمل أو املكاملات التليفونية

النتائج اليت يصل إليها أو حيققها العامل كنسبة الربح أو التكلفة أو مستوى رضى املتعاملني معه، و ذلك  -1

              ون دائما من الرئيسحسب القطاع أو الوظيفة اليت يعمل هبا العامل أو املوظف و من البديهي أن التقومي يك

 .إىل املرؤوس، إال أن هناك أكثر من رأي حول من يقيم من؟ فهناك تقييم املرؤوس

 .أو الكتابية قياس األداء بالطرق املناسبة سواء املالحظة املباشرة أو التقارير اإلحصائية الشفوية -2

 .إطالع املرؤوس و مناقشة التقارير عن أدائه :الخطوة الثالثة -

                                                                 
 .123ص  -123، ص 4032نوري منري، تسيري املوارد البشرية، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية،   1
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         .إختاذ اإلجراءات املناسبة لتصحيح املسار و تلقي أي خروج عن املعايري احملددة: الخطوة الرابعة -

  ءااألدأهمية قياس : 2

 :1تكمن أمهية قياس األداء من خالل األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها يف املؤسسة و تتمثل يف ما يلي 

 .األداء على قدرات العاملني، و بالتايل تتم ترقيتهم إىل وظائف أعلى حيث يكشف قياس: الرتقية -

يساعد يف حتديد مدى فعالية املشرفني و املديرين يف تنمية و تطوير األعضاء العاملني : تقييم املشرفني و املديرين -

 .يف املؤسسة

قياس األداء يساهم يف إقرتاح مكافآت مالية مناسبة لعمال  إذ أن: إجراء تعديالت يف الرواتب و األجور -

على مدى فعالية التدريب يف املؤسسة، و كذا  كماحلمن قياس  معلومات التقييم املتحصل عليهايف ضوء املؤسسة 

 .يف تقارير البحوث اليت ميكن إعدادها

 .إجراءات للتحسني من أدائهم يشكل األداء تقومي عمال املؤسسة و إقرتاح :املنشورة تقدمي -

 أساسيات تحسين األداء: 3

يقصد بتحسني األداء إستخدام مجيع املوارد املتاحة لتحسني املخرجات و إنتاجية العمليات و حتقيق 

التكامل بني التكنولوجيا الصحيحة اليت توظف رأس املال بالطريقة املثلى، و يتطلب حتسني األداء توازن جمموعة 

 . 2اليت تتمثل يف اجلودة التكنولوجيا و التكلفة من العناصر

 :إن اخلطوات الالزمة لتحسني األداء علة املستوى الفردي و فرق العمل، تتبع اخلطوات األساسية التالية

                                                                 
 . 33، ص 4001عمر سرار، الرضا عن العمل و أثره على األداء، رسالة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية، فرع التخطيط، جامعة اجلزائر،   1
 .132، ص 4002ة نظريات و مفاهيم، دار اليازوري العلمية، عمان، بشري أمحد العالق، اإلدارة احلديث  2
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 .حتديد نقاط لتحسني األداء و الفجوات املراد عالجها بإستخدام التحليل -3

 .قمت بتحديدهاتطوير خطة معاجلة القضايا و الفجوات اليت  -4

 .العمل على تأسيس الطريقة املثلى يف إجناز العمل -1

 .اإللتحاق بالربامج التدريبية لتحسني املهارات -2

 .القيام بقياس التقدم احلاصل يف املهارات بعد اإلجراءات املتخذة -3

 . عن أعمالك راجعةإعالم برد فعل رئيسك، و أن تعطيه تغذية  -0

 .مراجعة كل املعلية اليت قمت هبا و قيم نتائجها -3

 .    1حمالة أن يكون لديك دائما خططا للتطوير و التحسني املستمر لألداء -2

 العوامل المؤثرة في األداء: ثالثا

 :يرى بعض الباحثني أن هناك أربعة عوامل تؤثر يف األداء، ميكن إجنازها يف 

 .دقة املعلومات اليت على أساسها تتخذ العديد من قرارات النقل و الرتقية -3

و اجلزء الفاعل يف تقييم  بإعادة النظر يف تصرفاهتم لكوهنم يعدون احلجر األساسي للمنظمة: سلوك املرؤوسني -4

 .األداء

 .تفعيل العملية التنظيمية اليت من خالهلا يكمن مراجعة خطط نظم العمل -1

                                                                 
 .31عمر سرار، الرضا عن العمل و أثره على األداء، رسالة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية، مرجع سابق، ص   1
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حتسني و تطوير مستويات األداء باملنظمة اليت على أساسها و اعتماد أعلى نتائجها يقيم األداء الكلي  -2

 .1للمنظمة

و مبا أن لكل طريقة من طرق التقييم النقاط قوة و الضعف لذلك البد من تفحص هذه النقاط من أجل         

 .2يهتم بتقييم أدائهاملوظف الذي  و وضوع التقييمإختيار الطريقة اليت تناسب املوقف أو اهلدف، و الوظيفة م

عن العوامل املؤثرة يف األداء، أن هناك بعض العوامل خارج نطاق " سامل تيسري الشرايدة" كما جاء عن 

سيطرة الفرد، و اليت ميكن أن تؤثر يف مستوى أدائه بالرغم من أن بعض هذه العوامل قد تؤخذ كأعذار، إال أنه 

 اإلعتبار ألهنا حقيقة موجودة فعال جيب أن تؤخذ يف

 .3على األداء الوظيفيتؤثر يوضح العوامل البيئية اليت  (:1-2)الشكل  

 

 

 

 

 

 .20 ، ص4002، دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان، (أطر نظرية و تطبيقات علمية) سامل تيسري الشرايدة، الرضا الوظيفي :المصدر

                                                                 
، عامل الكتب احلديث 4000الطبعة الثانية،  عادل مرحوش، مؤيد سعيد السامل، إدارة املوارد البشرية، مدخل اسرتاتيجي، عامل الكتب احلديث،  1

 340للنشر و التوزيع عمان ص 
وارد البشرية، دار املزيح، الرياض، العربية السعودية،  4  .143، ص 4001ديسلر جاري، إدارة امل
   .20، ص 4002، دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان، (أطر نظرية و تطبيقات علمية) سامل تيسري الشرايدة، الرضا الوظيفي 3

الظروف املادية -  

بيئة العمل -  

 التعليم -

اإلشراف -  

سياسة الدائرة -  

التدريب و التطوير -  

التشريعات املنظمة للعمل -  

 اجلهد -

 القدرات -

 العمل -

 األداء
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 نظرة عن تقييم األداء : المطلب الثاني

 تعريف بتقييم األداء : أوال

قياس الكفاءة أو تقييم األداء أو لنقل تقييم أداء  : "تعددت التسميات اليت أطلقها كتاب األداء بأنه 

عملية تقييم األداء : " ، كلها مفاهيم لعملية واحدة تعددت بشأهنا التعريفات، فمنهم من إعترب أن "العاملني

 . 1"اليت حيتاجها يف سلوكه و إجتاهاته و مهاراته و معرفته وسيلة لتعريف العامل مبستوى أدائه و إقرتاح التغيريات 

عملية تقييم األداء عبارة عن مراجعة منظمة ألداء املستخدم ملهمة، حيث : " يعرفها ميتشاسكي بأن

 .2"تستخدم هذه األخرية لتقومي فعاليته يف الشغل

و هي نظام رمسي تصممه إدارة املوارد البشرية يف املنظمة، و يشمل على جمموعة من القواعد و األسس 

يف املنظمة، سواء كانوا رؤساء أو مرؤوسني أو فرق  وفقا هلا تتم عملىي أداء املوارد البشريةالعلمية و اإلجراءات اليت 

عمل، أي مجيع العاملني فيها، حبيث يقوم عل املستوى األدىن بدء من قمة اهلرم التنظيمي مرورا مبستوياته اإلدارية 

 . 3وصوال لقاعدته

                ير مسات نوعية بدرجات متفاوتة لدى الوظفنيكما أن عملية تقييم أداء املوظف، حبيث ميكن تقر 

 . 4و ما هلذه السمات عالقة بالشخصية و القدرات حىت يتمكن وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب

                                                                 
 .23، ص 4033، اجلزائر، 3نور الدين حاروش، إدارة املوارد البشرية، دار األمة للطباعة و الرتمجة، ط   1
 .402، ص 4000رواية حسن، إدارة املوارد البشرية رؤية مستقبيلة، اإلسكندرية، الدار اجلامعية،   2
 .101، ص 4003، عمان، 3، دار وائل للنشر و التوزيع، ط (بعد إسرتاتيجي )عمرو صفي عقيلي، إدارة املوارد البشرية املعاصرة   3
 .03، ص 3992عبد احملسن توفيق حممد، تقييم األداء، دار النهضة العربية، طبعة اإلخوة األشقاء للطباعة،مصر، القاهرة،   4
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لتجري مكافأهتم بقدر  كما عرف كونه عملية يتم مبوجبها تقدير جهود العاملني بشكل منصف و عادل 

و ذلك باإلستناد إىل عناصر و معدالت تتم على أساسها مقارنة أدائهم هبا لتحديد ما يعملون و ينتجون، 

 .مستوى كفاءهتم يف العمل الذي يعملونه

    عملية التقييم و التقدير املنتظمة و املستمرة للفرد بالنسبة إلجناز الفرد يف العمل: " و يعرف أيضا بأنه

 ".و توقعات تنميته و تطويره يف املستقبل

   : هتدف برامج تقييم األداء و بشكل عام إىل حتسني مستوى اإلجناز عند األفراد باإلضافة إىلو 

 .تطويرالتنمية و التسهيل  -

 .حتديد إمكانيات الفرد املتوقع إستغالهلا -

 .املساعدة يف ختطيط القوة العاملة -

                                                                                                         .1املساعد ة  يف حتديد مكافأة الفرد -

 فوائد و أهداف تقييم االداء :ثانيا

 : فوائد تقييم األداء -1

 :ميكن تلخيص فوائد تقييم األداء يف النقاط اآلتية

 .يعترب تقييم األداء من أهم الركائز اليت تبين عليها عملية املراقبة و الضبط -

 .و الضعف يف املنظمة يفيد تقييم االداء بصورة مباشرة يف تشخيص املشكالت وحلها ومعرفة مواطن القوة -

                                                                 
 .301، ص 4033الوجيز يف تسيري املوارد البشرية وفقا للقانون األساسي العام للوظيفة العمومية يف اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر  نوري منري،  1
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ير أو عند إجراء تغيريات كما أنه يفيد يف تزويد االدارة باملعلومات الالزمة إلجياد القرارات اهلامة، سواء للتطو   -

 .اخل...... جوهرية مثل ضراء آالت جديدة، تغيري املنتجات أو غزو أسواق جديدة 

 .يعترب من أهم دعائم رسم السياسات العامة سواء على مستوى املنظمة أو على مستوى الدولة -

 .1ملا يعد من أهم مصادر البيانات الالزمة للتخطيط -

 :ءالهدف من تقييم األدا -2

 :من خالل آلية تقييم اداء املوارد البشرية اليت عرضناها آنيا، باإلمكان اآلن حتديد هدف  هذا التقييم مبا يلي

و صحيحة  ن يوفر هلا معلومات غنية و واضحة و موضوعية،أبتجسيد هدف تقييم االداء يف أية منظمة يف  -

عن أداء املوارد البشرية اليت تعمل لديها بشكل دوري و مستمر مبا خيدم إستمرارية عملية تطوير و حتسني هذا 

األداء، و حتقيق فاعلية تنظيمية عالية املستوى ألدائها التنظيمي الكلي مع مرور الزمن، فنتائج التقييم تعكس 

                 فتبني فيها إذا كان يعمل جبد و نشاط، و فاعلية وفق  صورة واضحة وصادقة عن اداء كل فرد يف املنظمة

كما أن هذه النتائج   ،ما هو مطلوب أوال، لتكون مكافأته قائمة على أساس عادل يف ضوء جهده يف عمله

  تكشف جوانب الضعف يف األداء لعالجها، وجوانب القوة فيه من أجل وضع سبل الكفيلة لزيادة االستفادة منها

و العاملني فيها بآن واحد، كما خيدم اجملتمع بان تقدم املنظمة له سلعا  ن تقييم االداء خيدم املنظمةأد بالتايل جن و

 .2و خدمات ذات جودة عالية و بأسعار معقولة

 

 
                                                                 
1Dennis molho , la performance globale de l’entréprise, edition d’organisation,paris France 2003, P 226.   

 
 .102قيلي ، إدارة املوارد البشرية رؤية مستقبلية، مرجع سابق الذكر ص عمرو صفي ع  2
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 العاملين ءأهداف تقييم أدا: (2-2)لشكلا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .90ص  ،4003زهري ثابت، كيفية تقييم أداء الشركات و العاملني، دار قباء للنشر التوزيع، القاهرة  :المصدر

 التعرف على كستوى
 أداء العاملني

  إختيار األافراد
 الصاحلني للرتقية

تشجيع املنافسة          
 بني العاملني و اإلدارات

وضع خطط          

 حتسني األداء

املسامهة يف ختطيط 
 القوى العاملة

ترشيد سياسات 
 األجور

تفهم املديرين 

 لقدرات العاملني

حتسني عملية 

 اإلتصال

توفري التوثيق للقرارات 

 اإلدارية

ختطيط املسار             
 الوظيفي

قياس الكفاءة                
 و اإلنتاجية

حتديد اإلحتياجات 
 التدرجيية

 

 أهداف تقييم أداء العاملين
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 آلية تقييم أداء العاملين: ثالثا

تتعدد عناصر تقييم أداء العاملني لتشكل إطارا متكامال يفيد يف تقييم هذا األداء مبا يسهم يف حتقيق  

 :أهداف املنظمة ككل، وهذا عرض ألهم عناصر و مراحل هذا النظام

و اليت املرشد األساسي للرؤساء أو املشرفني يف عملية تقييم أداء العاملني جزء  حتديد أهداف تقييم األداء، -3

 .من أهداف إدارة املوارد البشرية و اليت متثل بدورها جزء من أهداف املنظمة ككل

 .حتديد جماالت التقييم و املعايري اليت ميكن متابعة األداء عن طريقها -4

   لة بني خمتلف الطرق من حيث مدى مالءمتها مع الوظائف حمل التقييمإختيار أنسب طرق التقييم باملفاض -1

 .و مدى موضوعية نتائجها

و أبعاده يف مسعى   وسني ليدرك اجلميع أهداف التقييمالتقييم للرؤساء و املرؤ ( أو نظام) شرح طريقة  -2

 . 1لتخفيف حدة مقاومته و كسب التأييد له

نظام التقييم بشكله الصحيح و املطلوب للوصول إىل نتائج تقييم موضوعية تدريب الرؤساء على كيفية تطبيق  -3

 .و عادلة

خالل فرتة زمنية حيددها النظام مبتابعة أداء العاملني و بشكل مستمر ( أو القائمني بالتقييم) قيام الرؤساء  -0

حملددة و اليت متثل مستوى األداء جلميع املعلومات عن األداء بدقة، مث مقارنة األداء الفعلي مع معايري التقييم ا

 .2و القصور، و جوانب القوة يف أداء العاملني املطلوب، حيث توضح هذه املقارنة جوانب الضعف

                                                                 
 .120 -113، ص 4000أمحد سيد مصطفى، إدارة املوارد البشرية، منظور القرن احلادي و العشرين، القاهرة،   1
 ين، الدار اجلامعية، اإلسكندريةافسية ملنظمة القرن احلادي و العشر مجال الدين حممد املرسي، اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية، املدخل لتحقيق امليزو التن  2

 .221، ص 4001
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التغذية العكسية لنتائج التقييم و تقييم الطرق املستخدمة، حيث يقوم الرؤساء بوضع التقرير النهائي لألداء  -3

ساعد  ، وهو ما1العكسية، تطلع عليه إدارة املوارد البشرية و كل من قيم أداؤهعلى شكل نتائج تسمى بالتغذية 

ويوضح . الطرفان على معرفة نواحي القصور ووضع خطط مستقبلية لتطوير األداء وحتسينه يف ضوء نتائج التقييم

 :الشكل التايل آلية تقييم أداء العاملني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 .141، ص 4001جاري ديسلر، إداة املوارد البشرية، ترمجة حممد سيد أمحد عبد املتعال، دار املريخ للنشر، اململكة العربية السعودية،   1
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 ملين و بعده االستراتيجيألية تقييم أداء العا :(3-2 )شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وىل، الطبعة األ   ، دار وائل للنشر و التوزيع(سرتاتيجي إبعد )دارة املوارد البشرية املعاصرة، إعمر وصفي العقيلي، : المصدر
 .102ص ، 4003 عمان،

شرح نظام التقييم لكل من يعمل بالمنظمة و تدريب 

 المقيمين على استخدامه الصحيح

مقارنة األداء الفعلي مع معايري التقييم املوضوعة ملستوى األداء 
 املطلوب

ومجع  (الرؤساء)متابعة ورقابة مستمرة لألداء من قبل املقيمني 
 املعلومات عنه

تضع إدارة املوارد البشرية نظام تقييم أداء العاملني بكامل أبعاده 
 اإلسرتاتيجية

 

يف   توفري تغذية عكسية متثل نتائج تقييم األداء للمسؤولني 
 املنظمة و ملن قيم أداؤهم

 مناقشة نتائج التقييم مع من جرى تقييم أدائهم

 حتديد جوانب الضعف و القوة يف األداء

 لذايتحتديد سبل تطوير األداء ا

 اقرتاح برامج التعلم و التدريب

 تنفيذ برامج التعلم و التدريب و التطوير الذايت

 فصل من العمل ملن ال فائدة منه

 نقل لوظيفة أخرى مناسبة

 حتسن األداء مل يتحسن األداء

 فصل من العمل

 هل حتسن األداء

 ال نعم

 حتقيق أهداف املنظمة

إنتاجية 
 عالية

 مستقبل وظيفي جيد للعاملني فاعلية تنظيمية
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 تقييم االداء و خصائص خطوات و معايير :المطلب الثالث

 داءتقييم األعملية  خطوات:والأ

جيدب ان يتم وضع معايري كي يتم مقارنة االداء مبها حبيث تصبح احملرك الذي يتم املقياس : حتديد املقاييس -

 .عليه

             أشهرعملية التقييم، تكون خالل كل ثالثة  إلجراءحتديد الفرتة الزمنية الدورية :حتديد دورية التقييم االداء -

 .و خيتلف ذلك من منظمة اىل اخرى حسب طبيعة النشاط و حجم املنظمة و غري ذلك من العوامل

وم بتقيم املوظف، أداء املوظف، مع األخذ من املعلوم ان الشخص املناسب الذي جيب أن يق: حتديد املقيم -

 .بعني األعتبار أمهية املوضوعية و الصدق

تأكد من قدرة املقيم على التنفيذ السليم للعملية التقييم، وتزويد املقيمني بأرشادات الواجب : تدريب املقيم -

 .إتباعها لذى أصبح دور املقيمني من األسباب عملية التقومي 

مناقشة املوظف بنتيجة تقيميه و الغاية من ذلك معرفة املوظف جلوانب القوة و تعزيزها : لتقوميعقالنية نتائج ا -

 .وجوانب الضعف وتفادي حصول ذلك مستقبال

املقصود بذلك هو عمل مناذج التقييم بشكل مناسب، حبيث حيتوى على املعلومات : تصميم إستمارة التقييم -

 .1و أن يكون سهل األستخدام و الفهماملطلوبة و كذلك على عناصر التقييم 

 معاير تقييم األداء :ثانيا

و يف مايلي أمثلة للمعايري املمكن  ،يقصد مبعايري تقييم األداء تلك العناصر اليت استخدمت كركائز لتقييم

 : 2إستخدامها لتقييم األداء و هي تظهر يف الشكل التايل

                                                                 
 . 330، ص 4002-3دار اسامة للنشر و التوزيع، ط فيصل حسونة، إدارة املوارد البشرية،  1
 . 233أمحد ماهر، إدارة املوارد البشرية، مرجع سابق الذكر، ص   2
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 أمثلة من معايير تقييم األداء  (:4-2)الشكل

 :معايير نواتج األداء (3) 
 كمية األداء  -3

 جودة األداء -4

 :معايير سلوك األداء (4)

 معاجلة شكاوي العمالء -3

 إدارة اإلجتماعات -4

 كتابة التقارير  -1

 املواظبة على العمل -2

 التعاون مع الزمالء -3

 قيادة املرؤوسني -0

 :معايير الصفات الشخصية( 3)

 املبادأة -3

 اإلنتباه -4

 دافعية العمل -1

 اإلتزان اإلنفعايل -2

 

 .230، ص 4032، 4أمحد ماهر، إدارة املوارد البشرية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، طبعة  :المصدر
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 :هناك عدة مبادئ يف استخدام معايري تقييم ،و هي كااليت و

عدة  أو قتصار على معيار واحدو ال جيب اإل ،داءستخدام عدد كبري نسبيا من املعايري عند تقييم األإجيب  -3

 .معايري قليلة

قلها أو معايري سلوك و  معايري النواتج من كثر موضوعيةأمكان ن تكون املعايري موضوعية بقدر اإلأجيب  -4

 .معايري الصفات الشخصية

حتليل العمل، و ذلك  دارة املوارد البشرية بدراسة وإميكن ان يتم التواصل اىل معايري موضوعية لو قامت  -1

 .هم معايري تقييمأتعرف على لل

 .داءو عالقتها على األ تأثريهاوزانا خمتلفة، و ذلك لكي تعكس أخذ املعايري أن تأميكن  -2

               نتاج من خالل قائمة تقييم تضم عدة معايري قد تكون مناسبةداء عمال اإلأذا كان املطلوب تقييم إف

 :مهيات نسبية و يظهر ذلك يف الشكل التايلأخذ يف قيمتها أاملعايري ت اتهن هأهم و األ

  أوزانها قييم والتمعايير مثال ل :(5-2)شكل

 :..........................التاريخ:..........................اإلدارة:........................... اإلسم

 تقيييم األداء األوزان المعايير

 كمية اإلنتاج  -1

 الجودة -2

 المواظبة في العمل -3

 التعاون مع الزمالء -4

 المبادأة -5

 الدافعية -6

35 

25 

15 

11 

11 

15 

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

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

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

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

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

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

 ............... 111 المجموع

 .232، ص 4032، 4إدارة املوارد البشرية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، طبعة  أمحد ماهر، :المصدر
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 داءخصائص معايير األ :ثالثا

 :ن يتميز باخلصائص التاليةأداء املراد تقييمه بشرط دقيقا يف التعبري عن األ( املقياس)حىت يكون املعيار

املقياس ضرورة اعتمادها التقييم على مقاييس تتعلق خبصائص الوظيفة و ذات صلة  و يقصد به: الصدق -3

                   داء العملأن تغري اخلصائص الىت يتطلبها أى العوامل الداخلية يف املقياس جيب أ ،داء الفردأو  بإنتاجية

 .داءفعالية األلوظيفة و املتعلقة بلجزاء املكونة ذا قاس األإتحديد صدق املقاييس بو 

                  كثرأدائه من طرق ىل تقييم ألإو يقصد به مدى ثبات نتائج التقييم يف حالة فخضوع املرؤوسني : الثبات -4

 .كثر من مقيمأذا مت من طرف إ املقيم، فثبات مقاييس التقييم يف فرتة زمنية يعطي نفس النتائج التقييم من

ذا الثقافة اليت تطفى عليها العالقات الشخصية يف التعيني و الرتقية، و املكافات إ: املنظمةالفعالية يف ثقافة  -1

 .1داء و فعاليتهىل نظام تقييم األإتفتقد 

                ، فاملقياس اجليد لألداءاملقصود بتميز املقياس هنا هو قدرتاه على التفرقة بني املستويات املختلفة : التميز -2

و القدرة على التميز تتوقف على دقة  فرادداء األأميكن من تقدير الفروق مهما كانت ضئيلة بني هو الذي 

                مهية التمييز تتضح يف احلاالت أيضا، و أالدراجات اليت حيتويها املقياس كما تتوقف على صدق املقياس 

منا احلرص على اظهار االختالف يف اجلهود و هو ما يستوجب  ،2اليت تتقارب فيها قدرات االفراد و كفاءهتم

و حىت أو التدريب  ختاذ القرارات املناسبة بشأن الرتقية و التحفيزإومستويات االداء مما ميكن متخذي القرارات من 

 .عنها ناءاإلستغ

                                                                 
 . 03ص  4030-4009باباه ولد سيدن، دور املوارد البشرية يف التأثري على األداء، جامعة أبيبكر بلقايد، تلمسان السنة   1
  4001إدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية املدخل لتحقيق امليزة التنافسية ملنظمة القرن احلادي و العشرون، الدار اجلامعية، االسكندرية،  مجال الدين حممد املرسى،  2

 .مرجع سابق 231ص 
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و التوجيهات احملددة للعاملني بشأن  لإلرشاداتو يقصد به املدى الذي يوفر به املقياس املستخدم : التجديد -3

 .1ما هو متوقع منهم و كيف ميكنهم حتقيق هذه التوقعات

               و املقياس املقبول  قتناعهم بهإونفي القبول مدى قبول األفراد للمقياس املستخدم يف تقييمهم و : القبول -0

 .نيو يعرب عن األداء الفعلي للعامل ،ىل العدالةإو الذي يشري 

 .ستخدامه من قبل الرؤساء يف العملإوتعين به وضوح املقياس و إمكانية : سهولة إستخدام املقياس -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 .103-100ص  4003أمحد صقر عاشور، إدارة القوى العاملة االسس السلوكية و ادوات البحث التطبيق، دار النهضة العربية، بريوت   1
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 عالقة التحفيز بأداء العاملين بالمؤسسة : المبحث الثاني

 و مقوماتها تقييم األداءعملية أخطاء  التحفيز و :المطلب األول

 أخطاء عملية التقييم: أوال

                    حيث يأيت التقييم مبنيا ،يعد تقييم األداء من املهام اليت تتطلب الدقة و العناية من قبل الرئيس

ن أطوال الفرتة املستهدفة بالتقييم وليس على حوادث عارضة، إال مرؤوسيه  على حقائق جتمعت لديه عن أداء

 :موضوعية التقييم وميكن ذكر أمهها يف مايليعلى  لتؤثر همرؤوسي خطاء عند تقييم أداءأاملقيم قد يقع يف عدة 

يف املواقف اليت تكون فيها املقاييس املوضوعية غري متاحة أو من الصعب إعدادها يظهر تأثري : خطأ التحيز -3

 .درجة كبرية على تقديراته ألدائهممرؤوسيه بكل شخص من   جتاهإاملشرف  شعور

مبعىن اخر حدث هو الذي يبقى يؤثر على التقييم جيدا، على الرغم من أن األحداث  :المحادثةخطأ  -2

 .السابقة مل تكن جيدة و العكس صحيح

                متوسطةىل إعطاء تقديرات إقد يعتمد القائم بعملية التقييم  :متوسطةرات ينحو إعطاء تقد تجاهاإل -1

يف أدائهم للعمل و سلكوهم، حيث تنشأ  ، و التبانياتختالفاتإلل نظرا للعاملنيال هي بالعالية وال املنخفضة 

و لعدم توفر الوقت الكايف للقيام أهذه الظاهرة بسبب عدم معرفة القائم بالتقييم بالبيانات اخلاصة بكل مرؤوس، 

 .بعملية التقييم

                        أي أن املقيم يتأثر بصفة واحدة و منها يقيم العامل على أساس األداء العام :متعميخطأ ال -2

 .1و مينحه القيمة نفسها لكل معايري التقييم

                                                                 
 .420أمحد ماهر، إدارة املوارد البشرية، مرجع سابق، ص   1
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فيميل إىل إعطاء تقديرات عالية للوظائف الشرفية و إعطاء : تأثر المقيم بمركز الشخص محل التقييم -5

 .1بسيطةتقديرات لشاغلي الوظائف ال

لذلك  ،بعض املقيمني يعتقدون أن التشدد جيرب املوظفني على مضاعفة جهودهم بإستمرار: خطأ التشدد -6

 .يعمدون اىل تقييم أقل متوسط

إن وقوع املقيم يف هذا اخلطأ يؤدي اىل حرمان بعض املوظفني من مزايا وظيفية كانوا يستحقوهنا، األمر 

 .دافعيتهم للعمل نوية والذي قد خيفض من مستوى روحهم املع

 :التساهلخطأ  -2

يقوم بإعطاء  حيث أن املقيم وبدافع من الشفقة مبن يقيم أدائهم، ولكى حيصلوا على مزايا و ظيفية

 .منه بأنه يساعدهم تقديرات عالية ظنا

الذين ميكن عالج أو حتسني األداء املوظفني  إن وقوع املقيم يف هذا اخلطأ يؤدي اىل وقوع ضرر حيث ال

 .منحوا تقديرات عالية وهم يف احلقيقة ضعفاء

                     من خالل ما سبق يتبني أنه قد يقع القائمون بعملية التقييم يف أخطاء و هذا راجع للطبيعة اإلنسانية

 .2ولذا نؤكد على ضرورة تدريب القائمني هبا حىت يكون التقييم أكثر موضوعية

  مقومات فاعلية عملية تقييم األداء :انياث

و الىت ميكن  ،ميكن جتنب أخطاء التقييم أو ختفيف حدهتا بشكل ملحوظ من خالل هيكل النقاط التالية

 :1داءإعتبارها أيضا مقومات نظام تقييم األ
                                                                 

 .09، ص 4003عمرو صفي عقيلي، إدارة املوارد البشرية املعاصرة، بعد اسرتاتيجي، طبعة اآلوىل األردن، دار وائل،   1
 .203، 203عمرو صفي عقيلي، مرجع سبق ذكره، ص   2
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 .املباشرين كقادة مقيمني للرؤساءختيار الصحيح اإل -

على ضوء ذلك  و وضع فلسفة للتقييم مؤيدها أنه ليس رصدا لألخطاء بل جزءا من عملية شاملة للتنمية -

 .تتحدد أهداف التقييم

 .حتديد أهداف واضحة للمنظمة لكل وحدة تنظيمية، حبيث تنسجم معها أهداف تقييم األداء -

 .م و نتائجههتيئة نظام فعال للمعلومات عن أهداف و معايري و جماالت التقيي -

إدارة املوارد و  الرئيس املرؤوس)ييسر نقل و حتديث املعلومات بني أطراف التقييم  لالتصاالتهتيئة نظام فعال  -

 (.البشرية

 .بعد تفوقا أو جتاوزا لوجبات الوظيفة وصف سليم للوظائف حيدد ما يتوقع من املوظف عمله، وما -

 .تصميم معايري موضوعية دقيقة للتقييم تبعده عن االعتبارات و التحيزات الشخصية كلما أمكن -

هذا مع مناقشة هذه املعايري مع الرؤساء ليقتنعوا هبا و يستخدموهنا يف عملية التقييم فقد أوضحت 

             هنم جيدوها أل ،التقييم يعرفون إستخدام معايرياملمارسات االستشارية و التكوينية أن عددا كبريا من الرؤساء 

 .إما صعبة التطبيق أو مستهلة للوقت أو جهد فوق العادي

 .إختيار طريقة أو طرق سليمة لتقييم لألداء ميكن اإلعتماد عليها بإعتبارها إحدى سبل التقييم الفاعل -

سلوكيات العاملني، و حتديد  يقيمون على كيفية إجراء التقييم، و مقابلة التقييم، فهم للرؤساءتدريب الكايف ال -

 .األهداف و املعايري الرقابية

                                                                                                                                                                                                           
 . 123، 120، ص 4002ط، .البشرية، االدارة العصرية لرأس املال الفكري، مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة دأمحد السيد مصطفى، إدارة املوارد   1
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  داء و فاعلية تقييمهإعالم املرؤوسني مبعايري التقييم ليعلموا على الوفاء هبا، و هذا من مقومات فاعلية األ -

 ؟بة هلذا األداءفكيف نتوقع من العاملني أن حيسنوا أدائهم أو يسعوا لألداء فاعل دون معرفتهم باملعامل املطلو 

                  تتسم بالوضوح  ،إتصال فعال بني الرئيس و املرؤوسني يساعد على خلق عالقة متبادلة -

 .الصراحة و تقبل النقد املوضوعي

 .حتياجاهتم التدريبيةإمشاركة املرؤوسني يف عملية تقييم األداء، و بالتبعية يف حتديد يد  -

                لعام، حيث يكون كل ثالثة أو أربعة أشهر، فيتسىن للمرؤوس معرفة ما قد يكون دورية التقييم على مدار ا -

يف هناية " جيد"أو " ضعيف"و ذلك بدال من أن يفاجأ بتقرير  ،ىل تداركهإمن قصور يف أدائه أوال بأول ليبادر 

يراه قصورا فيناقشه فيه  وحىت لو مل يكن التقييم الرمسي دوريا فيجب أن يبادر الرئيس إلعالم مرؤوسيه مبا العام،

 .أوال بأول و يوجهه اىل تداركه

اليت يكون شاغلوها حمال  لوظائفلللوظيفة أو اجملموعة النوعية  تناسب منوذج التقييم مع اخلصائص املميزة -

 .للتقييم

يم األداء علنية و ليس سرية، حبيث يستطيع املوظف أن يتعرف على نقاط قوته و ضعفه جعل نتيجة التقي -

 .1حبيث يبادر اىل تفادي نقاط الضعف و تعزيز نقاط القوة أوال بأول

 

 

 
                                                                 

 . 124أمحد سيد مصطفى، املرجع السابق ذكره، ص   1
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 الحوافز و تحسين أداء المؤسسة: لمطلب الثانيا

 دور التحفيز في تحسين أداء المؤسسة: أوال

                              العديد من الباحثني و كتاب اإلدارة بتوضيح العالقة بني احلوافز املادية إهتم

          حول سلوكيات البشر( مكرجير)نظرية لت تفعلى سبيل املثال جند أن الدرسات اليت  ،و املعنوية وحتسني األداء

، و هذا النوع يتصرف دائما وفقا للظروف واألحوال (z)وع و يتمثل هذا الن (x ,y)قد أضافت نوعا ثالثا خبالف 

                   احمليطة به و تدفقه و حتصل التعامل باجيابية فإذا توفرت له حوافز معنوية أخرى مثل فرص املناسبة

                    فكاره فإنه سوف يقدم على حتمل املزيد من املسؤوليةأ و حصل على قدر مناسب للتعبري عن حاجاته و

 .1و إذا و جد املناخ و التنظيم املناسب فسيعمل على زيادة جهده و تعاونه و إلتزامه

حقق أسلوب توزيع : اىل أن احلوافز املادية تساعد على حتسني األداء فعلى سبيل املثال" عالقي "و يشري

               حيث أن شعور املوظف أنه أصبح مالكا متلك األسهم جناحا كبريا يف املؤسسات اليت تطبيقه على موظفيها،

                 يف العمل، و هذا ما ينعكس تلقائيا على االنتاجية و األرباح يف املؤسسة يدفعه ملضاعفة جهده وحتسني أدائه

 .2و حيقق اإلستفادة جلميع األطراف

            ساعد على خلق روح االبتكار اىل أن أهم مزايا نظام األجر حسب اإلنتاج أنه ي" شاو ش"و يشري

 .3و بالتايل زيادة األجر الذي يتقاضونه ،إنتاجهملدى العاملني، و حتسني أسلوب عملهم، وذلك من أجل زيادة 

 

                                                                 
 . 222، ص 4003 ،عبد العزيز حممد مالئكة، مبادئ ومهارات القيادة و االدارة، دار العلم، جدة  1
 . 303، ص 4003جدة،  ،القي، إدارة املوارد البشرية، دار خوارزم للنشرمدين عبد القادر ع  2
 . 322ص ،4003،طبعة الثالثة الردن، مصطفى جنيب شاوش، إدارة املوارد البشرية، إدارة االفراد، دار الشروق للنشر و التوزيع ، عمان، األ  3
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 نتائج التحفيز المادي و المعنوي في المؤسسة :ثانيا

إجتاه املنظمة حنو النمو و التوسيع و رمبا كانت إن توفري اجلوانب املناسبة املتعلقة باملكانة و املنصب يؤدي اىل  -

احلوافز هي األساس أو املربر لتضخم املنظمات الصناعية كانت ام احلكومية أو سياسية، فالنمو يعين فرضا أكرب 

               لتوفري معظم أنواع احلوافز، ولذا ينظر اىل كرب حجم املنظمة على أنه يتيح فرصة أوسع للحوافز و يالحظ

 .1أنه ما مل تكن املنظمة ناجحة فإن منوها يؤدي اىل القضاء عليها

                تنمو فيها إجتاهات تسلطية تركز على اإلنتاج و تنفيذ العمليات الضرورية احملددة سلفا الضخمةإن املنظمات  -

حلقيقة غن االنتاج الضخم هي بذلك ال تساعد على تنمية إجتاهات التجديد و االبتكار و يزيد من قوة هذه ا و

دارية و بذلك تنص على فرص األشخاص الذين و باجلملة رمسية مقررة، و هذا يعيق تنمية املهارات منطية و اإل

 .مر تشجيعهم مرتبطا مبدى تذليل العقبات املشار إليهاألديهم إستعداد وطموح يصبح 

و مدى  اإلنتاجن توزع احلوافز على أساس قيمة الفرد يف إنه ينبغ على النظام األصح للتعيني و الرتقية املكافأة أ -

 .إسهامه يف حتقيق أهداف املنظمة، و هذا هو أساس قيمة إهتمام املنظمات باحلوافز املادية و غري املادية

إن هناك إعتقادا له مربراته بأن معظم نظم احلوافز تؤدي إىل إخنفاض مستوى األنتاج  وهذا حيتم من الناحية  -

قتصادية، إن توفر جانب احلوافز نوعا من الرقابة مبن إحتفاظ االنتاج مبستوى اجلودة املقررة، فهذه الطريقة حتقق اإل

 .2االنتاج العائد املناسب الذي يساعد بدوره يف منح املزايا اإلضايف

 

 

                                                                 
 . 10ص  ،4002 ،االجتاهات احلديثة و احلوافز الصناعية عبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  1
 . 343ص  مرجع سابق،داوي وسيلة، إدارة املوارد البشرية، مح  2
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 أثر التحفيز المادي و المعنوي في تحسين أداء العاملين: المطلب الثالث

متثل أنظمة احلوافز أمهية متجددة باألخص مع موجه اإلصالح و التحديث االقتصادي يف االقتصاديات 

                الناجحة مبا ينعكس ويف كل املراحل على تطور و منو القوى االنتاجية داخل أي إقتصاد، لتوسيع االنتاج 

 .و نوعا، مبا يعزز منو الدخل القومي و الثروة املادية كما

قد غريت من الغرض العام للتحفيز . و مع تطور النظم االقتصادية و االجتماعية و تغري أمناط التنمية

 .لكي ال تشمل فقط زيادة العطاء، إمنا تعديل للقيم االجتماعية السائدة يف العالقات االنتاجية

إختالف املفهوم مما ال شك فيه أن لنظام احلوافز اإلقتصادية جمموعة نظم فرعية خمتفلة تتميز ب

هو تطوير وترية عمل الفرد و حثه على تقدمي  اإلقتصادي، و يظهر بأن األجر املدفوع للفرد العامل عن قوة عمله

 .األفضل للجهة املاحنة، كما أن التشجيع بكل أشكاله هو جمموعة حوافز حنو زيادة العطاء اإلنتاجي الثري

كالمها يصب يف غاية واحدة هي تنمية و حتسني إنتاجية   مع إختالف احلافز املادي عن املعنوي، إال أن

دارة اإلقتصادية يتطلب ضرورة الفهم الكامل اإلالعمل، و بالتايل إنتاجية النشاط اإلقتصادي، بإعتباره مبدأ 

 .1لطبيعتها

اة م دور احلوافز يف سلوك الفرد و اجلماعة و اجملتمع، من املهم أيضا ضرورة حتليل و مراعيتقي كما أن 

ديناميكيات احلوافز و ديناميكيات املصاحل و احلاجات و التغريات اليت ختضع هلا و عالقاهتا املتغرية اليت تتوقف 

 .و يف احلياة اإلجتماعية  على التغري يف اإلنتاج و يف املصاحل

                                                                 
1
  جامعة اجلزائر ادية،زهية إيصوالح، دور التسيري الفعال يف حتسني أداء الفرد يف املؤسسة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم الغقتص  

 .  23، ص 4003
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                 إن مقدار الدفع امللموس الذي حيصل املستفيد مباشرة من خالل تشجيع الفرد العامل باإلستفادة 

               من املصلحة املادية يف زيادة أجره األساسي و عالواته و مكافآت؛ كما تستهدف هذه احلوافز اإلستفادة

ن املصلحة املادية لألفراد العاملني بالوحدة اإلنتاجية بزيادة أرصدة احلفز اجلماعي، بينما ال يظهر الشكل اآلخر م

كل امللموس للفرد، إمنا يعرب عنها يف شكل حتسني ظروف العمل و ذلك بإستخدام اآلالت من احلوافز املادية بالش

 .     و املعدات احلديثة و إدخال التكنولوجيا األكثر تطورا و تقدما و املشاركة باألرباح و غريها

فمنهم من يعترب  وقد إختلفت وجهات النظر اخلاصة يتقييم أمهية احلافز املادي يف حتفيز األفراد العاملني، 

                احلافز املادي الرئيسي الوحيد لألفراد العاملني و القادر على حتقيق جمموعة األهداف بسبب قدته على سد

بينما يظهره البعض بأنه واحدا من عدد كبري من املؤثرات اليت تتحكم بسلوك  إشباع احلاجات املادية و الروحية و

 .الفرد العامل

وجهات النظر اخلاصة بتقييم أمهية احلافز املادي، فإن القصور يف نظام احلوافز املادية  و مهما تكن

خيلق مشكالت إدارية كثرية، إذ يتسبب يف قيام تناقضات بني اجملتمع ككل ( كجزء من نظم احلوافز اإلقتصادية)

بأن حتقق من أهدافها  ،انياهتا الفعليةو بني املشروعات الفردية اليت قد جتد اجملزي هلا أحيانا أن تقلل من قيمة إمك

 .خططها و إن ختتلف عن أجزاء عمليات التحديث و التطوير

أما احلافز املعنوي، فهو تقييم جهد العامل و الثناء عليه، كأن يوضع إسم املتفوق من العمال يف لوحة 

 .   1الشرف يف حمل العمل، أو مينح نوط العمل أو وسام العمل أو كؤوس اإلنتاج

 

 

                                                                 
  .20مرجع سابق الذكر، ص زهية إيصالح، دور التسيري الفعال يف حتسني أداء الفرد يف املؤسسة،   1
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 الصةخ

فها يتوقف إىل حد كبري على جناح إدارة املوارد   األمر الذي ميكن قوله أن قدرة املؤسسات على حتقيق أهدا

البشرية يف توفري القدر الكايف الذي يرفع من أداء العاملني بوضع نظام حتفيز فعال، لذى أمكن القول أن تقييم 

دار موضوعي عن قدرة العامل يف أداء واجبات و مسؤوليات أداء العاملني ال خيرج عن كونه وسيلة تكمن من إص

               عمله، حبيث هتتم املنظمات من خالل إدارة املوارد البشرية فيها من تقييم أداء عماهلا باإلستناد إىل معايري

الوظائف  و أسس معينة، و ذلك يف نفس الوقت النظر إىل حجم املؤسسة و هدفها األساسي من التقييم و أنواع

 .اليت يتم تقييم أداء عماهلا

من التحكم يف دقة  هايقوهنا تعد عملية تقييم األداء من العمليات املهمة اليت تتمكن املنظمة عن طر  

                  السياسات و الربامج اليت تعدها، فهذه النتائج اليت تقيم تعتمد عليها املنظمة كمدخالت للعديد من الربامج

ملتعلقة بإدارة املوارد البشرية سواء كانت سياسات و برامج إستقطاب و إختيار و تعيني، أو برامج ملتابعة و خاصة ا

 .أو أساسيات الرتقية و نقل و مكافأة املوارد البشرية

                       اليت تقلل من فعاليته و قد يشوب نظام تقييم األداء خالل عملياته جمموعة من األخطاء و املشاكل 

و موضوعيته، و لكي تقلل من هذه األخطاء و املشاكل جيب أن يتم التعامل معها بوضع مقومات فاعلية لتقييم 

 .األداء، و من هنا مشاركة مجيع األطراف الذين ميكن أن متسهم العملية أو يستفيدوا منها
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 :    خاتمة عامة

اليت تواجه الدول النامية   بإعتبار املوارد البشرية أهم مصدر للنجاح و التفوق، و حال للعديد من املشاكل 

تطويره إىل أحسن النتائج  كضعف اإلنتاجية و إخنفاض مستوى األداء، فهي عنصر ديناميكي يؤدي عند تغيريه و

 .و طاقة مبدعة و خالقة تعطي امليزة التنافسية بني املنظمات عند اإلهتمام هبا و حتفيزها

              و عليه، فحتما أحسنت املنظمات إستثمار مواردها البشرية اليت تتحكم يف بقية املوارد األخرى 

                على، فحىت املنظمات اليت لديها موارد متطورةو أصبحت أكثر قدرة على حتقيق أهدافها و بكفاءة أ

                  و ال يكون لديها موارد بشرية  مث إختيارها و تنميتها و تقييمها   التكنولوجيا أو املعلومات و رأ  املال،يف

بينما ميكن لإلختيار  ،ملو حتفيزها بشكل جيد، فإن اإلختيار السيء للعاملني ميكن أن يهدم عمل املنظمة بالكا

 .السليم و التجدد و التفنن أفضل النتائج

                 باإلضافة إىل ذلك، يعد دور حتفيز املوارد البشرية من أهم الوظائف اليت متارسها إدارة املوارد البشرية 

أيناه هي أقل الوظائف جاذبية إال أنه على ضوء ما ر ، بالرغم من أمهيتها القصوى يف حتسني أداء املوارد البشرية و

جلميع اإلدارات و أسباب ذلك عديدة يأيت يف مقدمتها صعوبة حتقيق التقومي الفعال، ألن العملية ختضع للحكم 

الشخصي و ألن الذين ميارسوهنا على األغلب غري مدربني جيدا على كيفية إتقاهنا بفعالية، فضال عن أن الكثري 

ات بشأن أدائه، و لكن رغم هذه األسباب فإن التقومي و حتديد املستوى الفعلي من ال يرغب يف مساع اإلنتقاد

ألداء الفرد و مدى إلتزامه بضوابط و تعليمات املنظمة، و مدى إمكانية اإلعتماد عليه مستقبال كل ذلك يشكل 

             لية التقييميف رأيي نقطة أساسية يف جناح منظمات األعمال بغض النظر عن حجمها و نوعها؛ و هلذا فإن عم

 .ال ميكن أن حتقق نتائج حسنة هلا إذا إعتمدنا على نظام حتفيزي مالئم و أنسب يف املنظمة

 :من خالل الفرضيات املقرتحة يف الدراسة، مت التوصل إىل نتائج نذكر منها
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العمود الفقري  العنصر البشري هو احملرك األساسي ألي منظمة كانت، و مهما كان نوعها و حجمها، فهو -

 .الذي ترتكز عليه من خالل مجيع نشاطاهتا و رفع طاقاهتا اإلنتاجية و حتقيق األهداف املرجوة

التحفيزات املادية و املعنوية تدفع بدرجة كبرية عمال املؤسسة لبذل اجلهود املمكنة، كما أن رضا العاملني                -

أفضل األداء مؤثرين بذلك تأثريا إجيابيا على املؤسسة، حبيث ميكن القول و والئهم للمؤسسة يدفعهم إىل اإلرتقاء ب

أن مجيع املؤسسات بإسقاط النظر عن نقاط الضعف و معاجلتها و إجياد حلول لذلك و تعزيز نقاط القوة، يرجع 

 .إىل إدارة املوارد البشرية يف إنتهاجها لنظام احلوافز و درجة األداء و فعاليته لذلك

 :رت هذه الدراسة علة نتائج نذكر منهاكما أسف 

نظرا حليازة األداء على األسلوب املتوسط، توصي الدراسة بضرورة ربط معايري التحفيز بكفاءة األداء لدى  -

 .املوظفني كي يتم تقييم األداء حسبها

نظام عملي و موضوعي نظرا حليازة بعض احلوافز املالية على املستوى املنخفظ، توصي الدراسة بضرورة اإللتزام ب -

 .يف عملية إستخدام التحفيز، حبيث يتم تقدمي مكافآت و ترقيات حتفز املوظفني على إجناز مهامهم بكفاءة

اإلهتمام بتفعيل و منح احلوافز املعنوية عموما، و خاصت تلك اليت ال تستخدم على اإلطالق، و هي إختيار  -

 (.  إدراج األمساء يف لوحات الشرفالرتقية اإلستثنائية، )العامل املثايل للشكر

 .العمل على إجياد آلية ال تستخدم حوافز جتمع بني القطاعني احلكومي و اخلاص -

العامل اجلزائري بطبيعة احلال مييل إىل التحفيز املادي أكثره من التحفيز املعنوي، و هذا من خالل الدراسة  -

 .    التطبيقية اليت قمنا هبا
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 L;فهرس المحتويات

 اإلهداء

 فهرس المحتويات  

 : المقدمة العامة

 عموميات حول تحفيز الموارد البشرية  :األولالفصل 

 : ول مقدمة الفصل

 ماهية إدارة املوارد البشرية  :المبحث األول

 إدارة املوارد البشريةمفهوم  :المطلب األول

 تعريف املوارد البشرية و أمهيتها  :أوال

  أهداف التخطيط للموارد البشرية: ثانيا

 تعريف إدارة املوارد البشرية :ثالثا

 أمهية إدارة املوارد البشرية و أهدافها : المطلب الثاني

 أمهية إدارة املوارد البشرية : أوال

 أهداف إدارة املوارد البشرية : ثانيا
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 hوظائف إدارة املوارد البشرية  :أوال

 التحديات أمام إدارة املوارد البشرية  :ثانيا

 العوامل املؤثرة على إدارة املوارد البشرية  :ثالثا

 مفاهيم عامة حول التحفيز  :المبحث الثاني

 مفهوم التحفيز و أمهيته  :المطلب األول

 تعريف التحفيز  :أوال

 أمهية التحفيز و أهدافه  :ثانيا

 طرق التحفيز و شروط جناحه  :ثالثا

 تصنيفات احلوافز و تقسيمها : المطلب الثاني

 تقسيم احلوافز حسب طبيعتها  :أوال

 تقسيم احلوافز حسب أثرها  :ثانيا

 تقسيم احلوافز من حيث أطرافها  :ثالثا

 أسس منح احلوافز و مراحل تصميمها و العوامل املؤثرة فيها  :المطلب الثالث

 أسس منح احلوافز  :أوال

 مراحل تصميم أنظمة احلوافز  :ثانيا

 العوامل املؤثرة على نظام احلوافز  :ثالثا

 خامتة الفصل األول 
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 سياسة التحفيز و تقييم أداء المؤسسة : الفصل الثاني

 مقدمة الفصل الثاين 

 ماهية األداء و تقييمه : يالمبحث الثان

 التعريف باألداء: المطلب األول

 تعريف األداء و حمدداته  :أوال

 خطوات قياس األداء و أساسيات لتحسينه : ثانيا

 العوامل املؤثرة على األداء : ثالثا

 نظرة عن تقييم األداء : المطلب الثاني

 تعريف بتقييم األداء  :أوال

 األداء فوائد و أهداف تقييم  :ثانيا

 آلية تقييم أداء العاملني  :ثالثا

 خطوات و معايري عملية تقييم األداء و خصائصها  :المطلب الثالث

 خطوات عملية تقييم األداء  :أوال

 معايري تقييم األداء  :اثاني

 خصائص معايري األداء  :ثالثا

 

 عالقة التحفيز و تأثريه على أداء العاملني يف املؤسسة  :المبحث الثاني
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 التحفيز و أخطاء عملية تقييم األداء و مقوماهتا  :المطلب األول

 أخطاء عملية تقييم األداء  :أوال

 مقومات فاعلية عملية تقييم األداء  :ثانيا

 العالقة بني احلوافز و حتسني أداء املؤسسة  :المطلب الثاني

 لتحفيز يف حتسني أداء املؤسسة دور ا :أوال

 نتائج التحفيز املادي و املعنوي يف املؤسسة  :ثانيا

 أثر التحفيز املادي و املعنوي يف حتسني األداء  :المطلب الثالث

 : خامتة الفصل الثاين

 (الجانب التطبيقي)الفصل الثالث 

 : مقدمة الفصل التطبيقي

 لتنمية الريفية بسيدي خلضر  تقدمي عام البك الفالحة و ا: المبحث األول

 حملة تارخيية لبنك الفالحة و التنمية الريفية  :المطلب األول

 نشأة البنك   :أوال

 تعريف البنك و مراحل تطوراته   :ثانيا

  - 768 -التعريف بالوكالة  :ثالثا

 

 اهليكل التنظيمي لبنك الفالحة و التنمية الريفية  حتليل اهليكل التنظيمي   :المطلب الثاني
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 اهليكل التنظيمي للوكالة احمللية لإلستغالل بسيدي خلضر  :ثانيا

 مصاحل بنك الفالحة والتنمية  الريفية ونشاطاته وأهدافه :المطلب الثالث

 مصاحل بنك الفالحة و التنمية الريفية  :أوال

 ات بنك الفالحة و التنمية الريفية نشاط :ثانيا

 أهداف بنك بدر :ثالثا

 (بنك بدر)تأثري التحفيز على أداء املؤسسة : المبحث الثاني

 التحفيزات على أداء املؤسسة  :المطلب األول

 التحفيز املادي واملعنوي  :أوال

 أمهية التحفيز يف املؤسسة :ثانيا

 أسس التحفيز والعوامل املؤثرة فيه  :ثالثا

  تقييم أداء املؤسسة: المطلب الثاني

 تقييم أداء مؤسسة الفالحة و التنمية الريفية: أوال

 حتديد معايري تقييم املوارد البشرية : ثانيا

 العوامل املؤثرة يف معايري تقييم أداء  : اثالث

  ببنك الفالحة و التنمية  الريفية حتليل االستبيان اخلاص: المطلب الثالث

 :مقدمة عامة  
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تعتمد كفاءة املنظمات على حسن تسيريها و إستثمارها للموارد البشرية اليت تعد أهم ما يقود للسري  

و إعطاء األمهية للموارد البشرية حبيث تعترب  احلسن نظرا إلتساع و تطور اجملاالت خاصة يف اجملال اإلقتصادي

نظر جديدة جتاه املوارد البشرية من خالل  احملرك األساسي ألي منظمة كانت، و هلذا من الضروري تبين وجهات

التطور التكنولوجي و التقنيات املتعددة و اإلهتمام باملنظمة و طرق تطويرها بشىت األنواع، و باألخص املؤسسات 

  .الكربى

          كما أن إدارة املوارد البشرية أضحت متثل مهمة و مسؤولية جد صعبة ألن حتقيق أهداف املؤسسة 

رفع اإلنتاجية و حتسني أدائها مرتبط بشكل كبري بتحسني أداء األفراد العاملني هبا، و لبلوغ هذه أسها و على ر 

الغاية يتطلب من إدارة املؤسسات العمل علة تنمية قدرات و مهارات و مواهب العمال و كذا خلق املناخ و اجلو 

خصائصهم و قدراهتم و ثقافاهتم للوصول إىل األداء املالئمني لإلبداع البشري، هذا ما يستدعي القيام بالتغيري يف 

و العايل من جانب العمال الذي ال يتم إال عن طريق وضع نظام حتفيزي مالئم جيعل األفراد يعملون  الراقي

              حبماس، و الذي يضمن هلم حتقيق مستوى عايل للمؤسسة مما يدفعهم إىل تقدمي أفضل أداء ممكن للوصول

تغالل األمثل للموارد البشرية املتاحة؛ و هلذا أمكن القول أن اهلدف من التحفيز هو توجيه سلوك األفراد إىل اإلس

و تقويته و مواصلة حتقيق األهداف املشرتكة، و بناء على ذلك فإن احلوافز ما هي إال وسيلة لإلشباع و هي األداة 

                 وافز يف حبثنا هذا جمموعة العوامل اليت تؤثراليت يتم هبا اإلشباع، كما ميكننا القول أننا نقصد باحل

على الفرد سواء كان رئيسا أو مرؤوسا، و تدفعه إىل مزيد من اجلهد املوجه حنو حتقيق إجنازات يف أداء عند مستوى 

 .الرضا املتولد من احلوافز
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 تعمل اإلدارة جاهدة على حتسني أداء العاملني فيها و دفعهم جتاه األهداف املرسومة بالوسائل املمكنة  

            و املشروعة كافة، و الشك أن العالقة بني التحفيز و األداء تعد عالقة إجيابية، حبيث يدفع احلافز العاملني 

وعليه ميكن صياغة ، مما ينعكس إجيابيا على مستويات األداء يف املؤسسة وهناادة اجملهودات اليت يبذلإىل زي

 :اإلشكالية كما يلي

 ما دور تحفيز الموارد البشرية في تحسين أداء المؤسسة؟ -

 : وحىت يتيسر اإلملام جبوانب هذا البحث مت جتزئة اإلشكالية إىل األسئلة الفرعية التالية     

 يته  يف إدارة املوارد البشرية؟ما مفهوم التحفيز و أمه -1

 ما هي العوامل أو املتغريات اليت ترتكز عليها املؤسسة لتحسني أداء أعماهلا؟ -2

بسيدي  BADRما هو واقع احلوافز و أثرها على أداء العاملني يف بنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة  -3

 خلضر؟

 :  فرضيات الدراسة

 :بغرض معاجلتها، ميكننا صياغة فرضيتني على النحو التايلعلى ضوء هذه اإلشكالية و  

               العنصر البشري  طبيعة نشاطها أن تتخلى عن ال ميكن ألي منظمة كانت و مهما كان حجمها و -1

 .يف رفع كفاءهتا اإلنتاجية، و حتقيق األهداف املسطرة

من شأهنا أن تشعر إذ  مادية أو معنوية كانت  سواء جهد ممكن اليت تدفع العمال إىل بذل أقصى هياحلوافز  -2

 .ا يساهم يف الرفع من أدائهم و يؤثر إجيابيا على أداء املؤسسةمم العمال بدرجة عالية من الرضا
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 : أهمية الدراسة

يعترب موضوع حتفيز املوارد البشرية من املواضيع  املهمة و املطروحة يف اآلونة األخرية و خاصة علة ساحة  

  .ني املؤسساتبالنقاش اإلقتصادي، و هذا راجع إىل زيادة املنافسة 

ئه بإعتباره ادو كيفية حتسني أ هذا ما دفع بإدارة املوارد البشرية بإعطاء األولوية لدراسة حالة املورد البشري 

الورقة الراحبة لتميز املؤسسة، و هذا راجع إىل حتفيز املوارد البشرية و إتباع نظام احلوافز بصفة خاصة من أجل 

 .تأهيل و تطوير املؤسسة

من هنا، إتضح أنه من الضروري على املؤسسات أن تقوم بدراسة و إختيار العمال األكفاء و ذوي 

املهارات، و تقوم إدارة املوارد البشرية كذلك على ضرورة اإلهتمام البليغ بتدريبهم و حتفيزهم، و هذا راجع ألدائهم 

 .    يف املؤسسة و كسب والئهم لتحقيق الرضا و األداء بالنسبة للمنظمة

   :أهداف الدراسة

 : إن أهداف هذه الدراسة بالغة األمهية و تكمن يف النقاط األساسية التالية 

 .التعرف بالتحفيز و العوامل املؤثرة عليه -1

 .إكتشاف دور احلوافز يف التأثري على أداء العاملني -2

 .التعريف باألداء و معايريه و خصائصه -3

و أمهية رأس املال " بسيدي خلضر -BADRوكالة  -بنك الفالحة و التنمية الريفية" يان دور املؤسسةبت -4

البشري و دوره يف حتسني أدائها لتمكينها من املواجهة و حتقيق أهدافها، و ذلك ذلك نابع من رضا العمال 

 .بظروف العمل و اجلو الذي توفره هلم املؤسسة و والئهم هلا
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أمهية وضع نظام حتفيزي مالئم الذي يدفع العمال و خاصة اإلطارات منهم إىل تقدمي أفضل األداء إبراز  -5

 .لديهم و التجديد من أجل حتقيق غاية املؤسسة

 :أسباب إختيار الموضوع

و يرجع السبب يف ذلك  نتساءل مجيعا عن أسباب جناح املؤسسات و أسباب فشل البعض اآلخر منها 

على التغيري و املنافسة و اإلبتكار، و هلذه األسباب  الذي يعترب األداة الوحيدة اليت هلا القدرة إىل العنصر البشري

            ، و من خالله "دور حتفيز املوارد البشرية يف حتسني أداء املؤسسة" و غريها إخرتت موضوع دراسيت املتمثل يف 

 :مت البحث عن

 .مال يف املؤسساتإدارة املوارد البشرية و حتفيزها للع -

 .معرفة قدرة املؤسسات على تقييم أداء عماهلا -

 .أمهية احلوافز يف حتسني أداء العاملني يف املؤسسة -

 .معرفة مدى اإلهتمام بالتحفيز من أجل حتقيق غاية املؤسسة و وصول األهداف املرجوة -

 .العالقة بني التحفيز و تأثريه على أداء العاملني يف املؤسسة -

 : حدود الدراسة

               "يف حتسني أداء املؤسسة دور حتفيز املوارد البشرية" قمت من خالل هذه الدراسة مبعاجلة موضوع  

 :و دراسة بنك الفالحة و التنمية الريفية، و الذي مت ضبطه يف اإلطار الزماين و املكاين احملدد كما يلي

 .ية ببنك الفالحة و التنمية الريفية بسيدي خلضرتتحدد الدراسة احلال: احلدود املكانية -1
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الفالحة و التنمية الريفية بسيدي خلضر حمل الدراسة، و البالغ  موظفي بنكتتمثل يف : احلدود البشرية -2

   .عامالموظفا و  22عددهم حوايل 

                 املتمثلة يف الفرتة اليت تستغرقها الدراسة امليدانية يف إجراءات توزيع األداة و إسرتجاعها : احلدود الزمنية -3

 .2216أفريل  27إىل غاية  2216فيفري  14و احلصول على النتائج، حيث دامت ثالث أضهر منذ تاريخ 

  :منهج الدراسة

لغرض اإلجابة على جممل التساؤالت إنتهجت األسلوب الوصفي لدراسة اجلانب النظري، و الذي  

و أساليب و غريها، حيث يهتم هذا  يتناسب مع ما يتطلبه موضوعي من تقدمي لتعاريف و مفاهيم و خصائص 

إستخدام  سلوب بوصف الظاهرة لذلك إستخدمت هذا األسلوب من مناهج البحث ألنه يعطي وصفا ملدىاأل

 .أنواع احلوافز يف املؤسسات اجلزائرية  و يهتم بوصف تلك الظواهر وصفا دقيقا

فيما خيص اجلانب التطبيقي، إنتهجت األسلوب التحليلي إذ يعتمد هذا املنهج يف حتليل الواقع احلايل  أما 

 .لفن التحفيز و أثره على أداء املؤسسة و ذلك باإلجابة على أسئلة اإلستبيان

 : ة الدراسةهيكل

               تسبقهم املقدمة العامة لإلملام مبختلف جوانب املوضوع مت تقسيم البحث إىل ثالثة فصول، حبيث  

 :و تعقبهم اخلامتة العامة، و ذلك كما يلي

              إستعرضت يف املقدمة توطئة للموضوع من خالل طرح اإلشكالية الرئيسية، و أمهية الدراسة و أهداف الدراسة

 .مث التطرق إىل أسباب إختيار املوضوع
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  تناولت من خالله عموميات حول حتفيز املوارد البشرية، و حاولت التحدث يف املبحث األول :الفصل األول

خمتلف إدارة املوارد البشرية، أمهيتها و أهدافها و و  عن ماهية إدارة املوارد البشرية، مث فيها التعريف باملوارد البشرية

 .وظائفها و أهم التحديات  اليت تواجهها إدارة املوارد البشرية

احلوافز، و التعريف بالتحفيز و احلوافز و تصنيفها  حولعامة أما املبحث الثاين مت التطرق فيه إىل مفاهيم 

 .و مراحل و أسس منح احلوافز

سسة و تقسيمه إىل مبحثني، املبحث األول و تقييم أداء املؤ مت التطرق فيه إىل سياسة التحفيز : الفصل الثاني

 .  و العوامل املؤثرة عليهقياس تناول معرفة ماهية األداء و تقييمه، و جاء فيه كل من التعريف باألداء و خطوات 

   و املبحث الثاين بعنوان عالقة التحفيز و تأثريه على أداء العاملني يف املؤسسة، و مت معرفة أخطاء عملية التحفيز

مقوماهتا، و العالقة بني التحفيز و حتسني األداء يف املؤسسة و أثر التحفيز املادي و املعنوي يف حتسني أداء و 

 .العاملني

           جاء بعنوان واقع التحفيز يف بنك الفالحة و التنمية الريفية بسيدي خلضر(: الجانب التطبيقي)الفصل الثالث

 :نيو مت تقسيمه إىل مبحث -BADRوكالة  -

تناول تقدمي عام لبنك الفالحة و التنمية الريفية من خالل تعريفه و مراحل تطوره و التعريف : املبحث األول

 .و التطرق إىل اهليكل التنظيمي و مصاحل الوكالة -768-بالوكالة 

، و جاء فيه عن التحفيزات (BADRبنك ) مت فيه التطرق إىل تأثري التحفيز على أداء املؤسسة : املبحث الثاين

املقدمة يف املؤسسة و تقييم أدائها و أمهية التحفيز فيها، و من مث حتليل دور حتفيز العاملني و أدائهم يف بنك 

BADR.    
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 :لفصل األولامقدمة 

               نتيجة جملموعة من التغيرياتإن موضوع إدارة املوارد البشرية موضوع يف غاية األمهية أعطى اإلهتمام به   

و التطورات املتداخلة يف خمتلف اجملاالت حبيث تعتمد كفاءة املنظمات على حسن تسيريها و استثمارها املواردها 

             فاحلاجة  املعاصرة تويل االهتمام األكرب باالفراد، اإلدارةفحاليا أصبحت ، يقود السري احلسن فهي تعد أهم ما

يف إطار التوجيهات اجلديدة و األكثر أمهية حيث تسمح مبواجهة  إىل التسيري الفعال للموارد البشرية تظهر

من توافر أهم مسات إدارة األعمال العامة  حتديات العصر اجلديد من أجل الوصول إىل نتيجة ،وتشجيع كان البد

للموارد البشرية باملؤسسة مما جعل اإلدارة تقف أمام حتدي و اخلاصة ،ويقصد بذلك التحفيز الذي يشكل دراسة 

فها  و للظروف املختلفة وبتكييف اسرتاتيجياهتا                    التنسيق بني خمتلف وظائفها ومسؤولياهتا مبا حيقق أهدا

 .واملنظمة العامة الفرد ،لى مستوى اجملتمعع

  :املوارد البشرية و ذلك من خالل املبحثنييف هذا الفصل مت التطرق إىل عموميات حول حتفيز 

 .ماهية إدارة املوارد البشرية: املبحث األول -  

 .مفاهيم عامة حول التحفيز: املبحث الثاين -  
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 عموميات حول تحفيز الموارد البشرية :لفصل األولا

 الموارد البشريةادارة ماهية : ولالمبحث األ

و مبدى حتقيق رغباته و أماله  املعاصرة هو إهتمامها باملوارد البشرية إن من أهم عوامل جناح املؤسسات 

هتمام هبم جلب عاملني أكفاء فقط، بل جيب اإلفبقاء املؤسسات و إستمرارها يف ظل املنافسة الشديدة ال يكفي 

و ذلك عن طريق حتفيزهم من أجل الوصول إىل اآلداء املطلوب من قبل التسيري األمثل  ،و حتسني مستوياهتم

    .للموارد البشرية

 إدارة الموارد البشرية : المطلب األول

 .قبل التطرق إىل إدارة املوارد البشرية جيب التعريف باملوارد البشرية أوال

 الموارد البشرية: أوال

البشرية أال وهو رأس املال البشري، حيث يأخذ هذا األخري كمفهوم جمموع هناك مفهوم تعريف للموارد 

حيث أهنا ليست مالكة له لكنها جيب أن تعمل   الدراسات العلمية الرتاكمة العملية لدى جمموعة أفراد املؤسسة

ت اليت ميلكها على احملافظة عليه وتطويره وذلك بتوفري وسائل الوفاء، كما يعرف أيضا جمموع املهارات والقدرا

                   الفرد بغاية اإلنتاجية، والذي ميكن أن يكون موروث أو مكتسب خالل مساره الدراسي اجلامعي 

أو اخلربة املهنية عن طريق حتويل املعارف، يف حني تعرف املوارد البشرية بأهنا جمموع العاملني من خمتلف الفئات 

 . 1ليهم املؤسسة احلديثة يف حتقيق أهدافهااملستويات والتخصصات الذين تعتمد ع

                                                                 
 .22، ص 2212إمساعيل حجازي، تسيري املوارد البشرية من خالل املهارات، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان،   1
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يف مجيع املستويات  معاملة األفراد التدريب و، التعيني ،هي دراسة السياسات املتعلقة باإلختيار كما  

زيادة ثقتها يف عدالة اإلدارة وخلق روح تعاونية بينها للوصول  والعمل على تنظيم القوى العاملة يف املؤسسة و

  .  1أعلى طاقتها اإلنتاجيةباملؤسسة اليت 

  :تعريف الموارد البشرية

لوحدات يف كل هي  العمالة الدائمة و املؤقتة اليت تعمل للمنظمة ويشري لفظ العمالة إىل قيادات ورؤساء ا

على مدى العصور   املؤسسات التنظيمية، ومن هذا املنطلق فإن البنية األساسية ألي منظمة هي العنصر البشري 

مام الرئيسي للباحثني يف جمال اإلدارة هو البحث عن كيفية التعظيم االستفادة من املوارد يف حتقيق كان االهت

              هو نقطة البداية و النهاية وهو املكون األساسي للمظمة، و غايتها يف النهاية، ولذلك فأنه  اإلنسانرفاهية 

 .2األساسية لتمييز األداء التنظيميمن املنطقي أن يكون العنصر البشري هو أحد حماور 

 :أهمية الموارد البشرية

           تعترب املوارد البشرية العنصر املهم للوصول إىل حتقيق و الغايات املرجوة فأمهيتها تكمن يف دورها املؤثر

فاءة وفعالية نشطاهتا بوصفه احملصلة النهائية لكأ يف رفع كفاءة إدارات املنظمة وفعاليتها يف أداء مهامها و

 .3املنظمة

           تؤكد املدارس العملية يف إدارة األعمال على أمهية املوارد البشرية بالنسبة للمنظمة أو كإدارة تساعد 

بفضل تعظيم االستفادة من الكفاءة املتوفرة يف املؤسسة، فتحسني مردودية  اإلسرتاتيجيةى حتقيق األهداف لع

 .املنظمة مرتبط اليوم بقدرة كفاءة مواردها البشرية

                                                                 
 .23، ص 1996عادل حسن، إدارة الفرد، العالقات اإلنسانية، دار احلكيم للطباعة و النشر،   1
 . 33، ص 2223عادل زيد، األداء التنظيمي املتميز، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، حبوث و دراسة، القاهرة،   2
 . 31، ص 2221، سعاد نايف برنويف، إدارة املوارد البشرية، داراألمل للنشر،   3
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 :تخطيط الموارد البشريةهداف أ

التعرف على الوضع احلايل للموارد البشرية باملنظمة بشكل تفصيلي مما يساعد يف بيان الصورة الواقعية لقوة  -1

 .ى املستويات االدارية االدارات و االقسام الوظيفية املختلفةاحلالية موزعة علالعمل 

  و تقييمها لبيان االسلوب االفضل منها و الذي يتوافق حتديد مصادر استقطاب املوارد البشرية و دراستها، -2

 .مع ظروف املنظمة و احتياجاهتا

  ن االستخدام الفعال لقوة العملاملوارد البشرية و حتد مالوقوف على املشكالت اليت تواجه عمليات ختطيط  -3

  .و السعى لتحليلها و دراستها يف احلاضر و املستقبل

              بتكار الطرقإستمرار إتقدمي مقرتحات و احللول العلمية للمشكالت اليت تواجه ختطيط املوارد البشرية و  -4

 .اداء املوارد البشريةو االساليب احلديثة اليت تسمح يف تنمية 

               و مستويات و هياكل املوارد البشرية الالزمة ملختلف االنشطة خالل الفرتة الزمنية املستقبلية بإعدادالتنبؤ  -5

 .و مبا يغطي التوسعات و العماليات االحالل لتلك الفرتة

رد البشرية ملواكبة عمليات التخطيط للموارد وضع سياسات و برامج املتعلقة باختيار و التعيني و تنمية املوا -6

 .و ضمان الوصول اىل املستوى عملي و تشغيلي صحيح داخل املنظمةالبشرية،

                 و حبث العوامل ،التعرف على املعروض من املعاملة و دراسة و حتليل خصائصهم اجلغرافية و الدميغرافية -8

            العوامل و املتغريات املؤثرة يف ذلك من النواحي االقتصادية و االجتماعيةوحبث  و املتغريات املؤثرة فيها،

 .و السياسية و التكنولوجية
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على ضمان االستقرار  العمل على صيانة املوارد البشرية و السعي لرفع كفاءهتا االنتاجية اىل جانب العمل -7

 .املواردالنفسي و االجتماعي و الصحي هلذه 

 إدارة الموارد البشرية :ثانيا

تسيري إدارة املوارد البشرية إىل مجيع املمارسات املطلوبة إلجناز األعمال املتعلقة باألفراد العاملني فيها 

حيث تقوم املؤسسات بإنشائها بغية تسهيل التعامل معهم، وتقوم حبل املشاكل اليت تنشأ فيما بينهم من جهة 

حسن إجناز العمل وحتقيق أهداف املنشأة  إىلسة من جهة و تدريبهم، مما يؤدي وبني اإلدارات املختلفة  يف املؤس

اإلدارة اليت تقوم بتوفري ما حتتاجه املنشأة من األيدي العاملة  "على أهنا من هنا جاء التعريف بإدارة املوارد البشرية

 . 1"يةواحملافظة عليها وتدريبها وتطويرها والعمل على استقرارها ورفع روحها املعنو 

يضع اإلنسان على نفس مستوى املوارد اجملتمعة األخرى، إال أنه مفهوم املوارد البشرية مورد من أغلى 

و نافعة، ذلك أن اإلنسان هو صانع هذا  املوارد، فهو القادر على حتويل املوارد الطبيعية األخرى إىل طاقة منتجة

                  وهو يف هناية األمر اهلدف الذي ،مورد ال ينصب طاقاتهوهو املوظف هلا وهو بداية  التحول يف املوارد األخرى

وبشكل خمتصر فإن املوارد البشرية هم البشر  ،ن أجله يتم استثمار وتشغيل طاقات يف خمتلف املوارد األخرىم

  .2املوجودين يف أي دولة أو مؤسسة أو نقطة يف العامل

إلدارة أهم مورد باملنظمة  الواضعةعلى أهنا الوسيلة اإلسرتاتيجية و ميكن تعريف إدارة املوارد البشرية أيضا 

  .3يسامهون أفراد ومجاعات يف حتقيق أهدافها نالذي وهو املورد البشري أي العاملني باملنظمة و ،وأعالها القيمة

                                                                 
 .21-22، ص 2224، عمان، حممد فاحل صاحل، إدارة املوارد البشرية، دار احلامد للنشر و التوزيع، األردن 1

 . 15، ص 2212لعلي بوكميش، مدخل إىل تنمية املوارد البشرية، دار النشر اجلامعية اإلفريقية، أدرار، اجلزائر،   2
     .14، ص 2226مسري عبد الوهاب، إدارة املوارد البشرية، مركز دراسات و إستشارات اإلدارة العامة، مصر، القاهرة،   3
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                  هي جمموعة املمارسات و السياسات املطلوبة لتنفيذ خمتلف األنشطة املتعلقة حبصول املؤسسة   

على إحتياجاهتا من املوارد البشرية و تطويرها و حتفيزها و احلفاظ عليها، مما يساعد على حتقيق األهداف املرجوة 

 .  1بأعلى مستويات الكفاءة و الفعالية

ت و العالقا و التكوين كما تعين اإلستخدام األمثل للعنصر البشري من ناحية التوظيف، التنمية، التأهيل 

                  اإلجتماعية للحصول على الكفاءات و اخلربات و اإلستعداد التام للعمل لإلستفادة من قدرات كل فرد 

بإستعمال أسس و مباديء اإلدارة اليت تبدأ من التخطيط، اإلستقطاب، اإلختيار، التدريب، التحفيز  ،يف املنظمة

 .2و تتقييم األداء

هي مسؤولية كافة املديرين يف املنشأة، و توصيف ملا يقوم به املوارد البشرية : GRANT.J& SMITH-Gحسب 

 . املتخصصون يف إدارة األفراد

-SALEH ALJETOWI :3املوارد البشرية هي عملية إدارة املوارد البشرية بكفاءة عالية. 

 

 

 

 

 

                                                                 
 . 26/2227الداوي الشيخ، حتليل أثر التدريب و التحفيز على تنمية املوارد البشرية يف البلدان اإلسالمية، جملة الباحث، عدد   1

2  Geneireve Laconogestion des ressources humaines , casbah edition; Algerie, 2004, p 4. 
 .192، ص 2212-1ناشرون و موزعون، عمان، الطبعة حممد حممود مصطفى، اإلدارة العامة، دار البداية   3
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 عناصر إدارة  الموارد البشرية : 1-1الشكل

         المستقبلمسار  

     7الوظيفي 

                       

6التدريب     

البناء                

1التنظيمي   

إدارة الموارد        

 البشرية

 

تقويم األداء  التكوين                  

2الوظيفي   

 

            

4الدافعية   

              

  3االستقدام 

 

احلجازي ،إدارة املوارد البشرية ،الناشر دار  الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،الطبعة األوىل حممد حافظ :املصدر

 .،اإلسكندرية  2228
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 أهمية إدارة الموارد البشرية و أهدافها: المطلب الثاني

 أهمية الموارد البشرية  :أوال

زيادة الوعي : إزداد يف األونة األخرية االهتمام بإدارة املوارد البشرية يف ذلك يعود لسببني رئيسيني مها 

إهتمام االدارة  ، والعليا يف املنظمة العنصر البشري يف املنظمة من أجل أهداف املنظمة و استمرار النجاح لإلدارة

ملوارد البشرية بإعتبارها من أهم العوامل االسرتاتيجية يف املنظمة العليا بالتخطيط االسرتاتيجي مما جيعلها تنظر إىل ا

 .1ألهنا تشكل مصدراً اسرتاتيجيا لتحقيق امليزة التنافسية

 :تكمن أمهيتها أيضا فيمايليو  

 .كفاءة املوارد البشرية يعوض ندرة املوارد  -

 .االهتمام باملوارد البشرية يف املنظمة وهم األفراد -

 .بتطور مهارات االفراد العاملني يف املؤسسةالقيام  -

 .وضع اخلطط املناسبة للتدريب -

 .القيام بدراسة مشاكل االفراد و معاجلتها -

 .2إختيار األفراد املناسبني لشغل الوظيفة -

 

                                                                 
 .14ص -13وسيلة محداوي، إدارة املوارد البشرية، دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة االوىل ص - 1
 .15الطبعة االوىل ص ، 2225بسيوين حممد الربادعي، تنمية املهارات ختطيط املوارد البشرية، ابرتاك للطباعة و النشر و التوزيع، مصر  2



 

 
21 

 أهداف إدارة الموارد البشرية: ثانيا

 وارد البشرية هو تطوير األفراد مهما كان نوع و حجم املؤسسة، فإن اهلدف األساسي من وجود إدارة امل 

و حتقيق رغباهتم و أهدافها للسيطرة يف نفس الوقت، و أهداف املنظمات يف إطار إدارة املوارد البشرية، غالبا ما 

 .الكفاءة و العدالة :مها تنطوي حتت هدفني أساسيني

 :نحو المجتمع -1

املكان املناسب و اإلستفادة من جهوده إىل جانب توزيع املوارد البشرية بطريقة تضمن الشحص املناسب يف  -

 .احملافظة على التوازن بني عددى املوارد البشرية و الفرض املتاحة هلا

إسعاد األفراد و رفع محاسهم و معنوياهتم، و بالتايل إقباهلم على العمل من خالل مساعدهتم يف إجياد األعمال  -

 .األكثر إنتاجية و رحبية

 (. دخوهلم)وسائل احلديثة اليت من شأهنا أن تراجع طاقاهتم و إنتاجيتهم، و بالتايل توفري كل من ال -

 .احلماية و جتنب اإلستخدام غري السليم لألفراد -

حرية التعبري و احلركة يف بيئة العمل و جتنب اإلكراه و السخرية، و بالتايل حتقيق الرفاهية العامة برفع مستويات  -

 .1املعيشة

 :و تتمثل يف ما يلي: مليننحو العا -2

العمل على تقدم ترقية األفراد يف إيطار ظروف عمل منشطة حتفزهم على آداء العمل بإتقان و فعالية، و هذا  -

 .ما يرفع من دخلهم
                                                                 

 .62، ص 2224سعاد ناصف برنوطي، إدارة املوارد البشرية، وائل للطباعة و النشر، األردن،   1



 

 
22 

. 1يف معاملة األفراد العاملنياالإنسانية إنتهاج سياسات موضوعية حتد من إستنزاف العالقات البشرية و حتاشي  -

 :و تتمثل يف ما يلي :المنظمةنحو  -

جلب األفراد األكفاء الذين تتوفر فيهم مجيع املؤهالت الالزمة، و ذلك عن طريق اإلختيار و حسب املعايري  -

 .املوضوعية

اإلستفادة القصوى من اجلهود البشرية عن طريق تدريبهم و تطويرهم بإجراء فرتات تكوينية، و ذلك لتحديد  -

 .يت تتماشى مع نظام املؤسسةاخلربة و املعرفة ال

العمل على زيادة رغبة العاملني يف بذل اجلهد و التفاين، و دمج أهدافها كخلق تعاون مشرتك، و ذلك يأيت  -

 .بتوزيع عادل لألجور و املكافآت و العمل على إعطاء كافة الضمانات عند التقاعد أو املرض

 : نا سنجد هدفني أساسيني مهاو إذا نظرنا إىل أهداف املؤسسات اإلقتصادية، فإن

 .و خمرجاهتا اإلنتاجيةو اليت تتجمد من خالل العالقة بني مدخالت العملية : الكفاءة -

 .2اخلاصة بالتعامل مع املوارد البشرية اإلجراءاتتتوقف على القرارات و : العدالة-

 

 

 

 
                                                                 

 .12، ص 2229باري كشواي، إدارة املوارد البشرية، قسم الرتمجة بدار الفاروق، الطبعة العربية الثانية،   1
 .27، 28، ص 2212اجلزائرية، معني امني سيد، ادارة املوارد البشرية، اجلامعة - 2
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 و أهم تحدياتها و العوامل المؤثرة عليها وظائف إدارة الموارد البشرية: المطلب الثالث

 إدارة الموارد البشريةوظائف : أوال  

               إذ أهنا  ،يف املؤسسة تتسم إدارة املوارد البشرية بالقيام مبختلف األنشطة الوظفية املتعلقة بالعاملني

كالتخطيط، التوجيه : املهام اإلداريةمن حيث  ختتلف عن الوظائف اليت متارسها اإلدارات الوظفية اآلخرى ال

 :الرقابة و التحفيز و تتمثل خمتلف هذه الوظائف يف

سسة ؤ و يتعلق هذا النشاط يف حتديد االحتياجات املطلوبة من القوى العاملة يف امل: ختطيط املوارد البشرية -1

 .بالكم و النوع وفقا لطبيعة النشاطات املراد اجنازها يف املؤسسة

                ويرتبط هذا النشاط بتحليل الوظائف، وتصنيفها وتوصيفها وحتديد الواجبات: وتوصيف الوظائفحتليل  -2

 .يف املؤسسات و املسؤوليات احملاطة بكل مستوى وظيفي معني

ويرتبط هذا النشاط بتحديد سبل االختيار و التعيني للموظفني من خالل إجراء : نيينظام االختيار و التع -3

 .عمليات التعيني و االختيار و املقابالت و الشروط الالزمة لذلك

ويتم من خالل تصميم أنظمة األجور املتعلقة بكل مستوى وظيفي معني : تصميم نظام األجور و احلوافز -4

 .1إضافة لتحديد احلوافز املادية على مستوى الفردي أو اجلماعي للعاملني يف املؤسسات وفقا لالدائهم

ضمنا لصيانة املوارد البشرية، توفر املنظمة مزايا معينة مثال املعاشات و التأمينات وخدمات : اخلدمات ايا واملز  -5

 .إسكانية و خدمات صحية، لكل من ينتمي إىل املؤسسة بغض النظر عن األداء

                                                                 
1
 . 09- 03- 00، عمان ص9002أخضر كاظم محمود، ياسين الخرشة، إدارة الموارد البشرية، دار المسير، - 
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عايري السابقة مع امل التعرف على مستوى أداء العاملني يف املؤسسات، بقياس األداء احلايل: تقومي األداء -6

 .التجهيز و اكتشاف االحنرافات و معاجلتها

             و التطوير فعاليات التدريب التأهيليجوة بني األداء املطلوب من خالل العمل على سد الف: التدريب -8

 .لو التحوي

لطريق الذي: املسار املستقبلي الوظيفي -7               للوظيفة من بداية حياته املهنية  سيسري عليه الفرد طبقا حتديد ا

 .1حىت هنايتها

 .البشريةمخطط توضيحي ألهم الوظائف األساسية إلدارة الموارد  :2-1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 2228، مصر (1)حممد سعيد أنور السلطان،إدارة املوارد البشرية، كلية التجارة جبامعة اإلسكندرية، ط  :المصدر

 .33ص 

                                                                 
 .31مد حافظ احلجازي، إدارة املوارد ابشرية، مرجع سابق، ص حم - 1

 :البيئة 

 .التدريب-

 .التعليم-

 :االستقدام-

 التخطيط-

 االستقطاب-

 االختيار-

 التعبري-

 التوجيه-

 

 

 :التحفيز 

 الدافعية-

 تقييم األداء-

 العوائد-

 الحوافز-

 

 :الصناعة 

 .اخلدمات و املزايا-

 .األمن و الصحة-

 .العالقات الصناعية-
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 1:تقييم االداء من اهم الوظائف االدارة املوارد البشرية و تتمثل يف كما تعترب وظيفة التحفيز و وظيفة 

 :وظيفة التحفيز -1

يعد تغيري اسلوب قائم على العمل الفردي اىل اسلوب قائم على العمل اجلماعي يعتمد على فرق العمل        

مقبولة مع هذا االسلوب اجلديد املعاصر حيث تطلب من ادارة املوارد البشرية  ،مل تعد اساليب التحفيز القدمية

تصميم و اعداد سياسة حتفيز جديدة تقوم و ترتكز على احلفز اجلماعي ،و ان تتناسب و تتماشى مع التوجه 

                      دها شريكة فيها صر ،الذي ال يعد املوارد البشرية اليت تعمل يف املنظمة اجرية لدى املنظمة ،بل يعاحلديث املعا

              و طبقا لذالك اعدت ادارة املوارد البشرية برامج لتمليك العاملني اسهما يف املنظمة ،و تعديل نسب املشاركة

يف االرباح ووضع اساليب حتفيز معنوية جديدة تتناسب مع املوارد البشرية اليت تعمل بشكل مجاعي داخل املنظمة 

 .يف جمال احلفز االنساين بشكل عامو االساليب املعاصرة ، توافق هذه االساليب التحفيزية مع التوجيهاتو ت

 :وظيفة تقييم االداء -2

داء االعمال أصبح تقييم أيعد تغري اسلوب تنفيذ االعمال من االسلوب الفردي اىل االسلوب اجلماعي،          

نظمة معايري تقييمية حديثة تعتمد على العمل اجلماعي بدال من األداخل املنظمة خيضع االنظمة و برامج و 

 نظمة و برامج أتقييمية تعتمد على العمل الفردي ،حيث اتسمت النظمة و الربامج لألالقدمية اليت كانت ختضع 

ودة و خدمة اجل و والوقت، و معايري تقييم االعمال احلديثة بتوفري معايري التقييم االداء اجلديدة و هي التكلفة،

             و قياس مدى رضا العمالء الذي ربطت كثري من املنظمات نظام حوافزها  ثناء البيع و بعده،أالعمالء يف 

 .لعماهلا به 

 
                                                                 

 . 12/24/2214يوم : بتاريخ   http://www.alukah.net/culture/0/913/#IXZZ4613mcjjQمصدر  1 
  

http://www.alukah.net/culture/0/913/#IXZZ4613mcjjQ
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 دارة الموارد البشرية إمام أالتحديات  :انياث

و عمليات ادارة املوارد  هدافأتواجه ادارة املوارد البشرية الكثري من التحديات و خاصة يف ظل تطور 

 1:هم هذه التحدياتأالبشرية، و تقد عمالياهتا و من 

 .ي استتبع اجراء تغيريات يف اهلياكل التنظيمية و البقاء التنظيمي للمنظماتذالتطور التكنولوجي ال -

لعمل، و املهنة و التخصص يف ا و الذي يعود اىل الفروقات احملركة بني العاملني من حيث العمرالتنوع الثقايف  -

 .و اجلنس و غري ذلك

ثريها أن نعرف مدى تأالظروف االقتصادية السائدة و اذا استعرضنا نتائج الالزمة االقتصادية العاملية، و ميكن  -

 .دارة املوارد البشريةإعلى 

                   التعليميةو املساعدات  طفالألمتيازات مل تكن موجودة سابقا كالتامني الصحي و رعاية اإمنح العاملني  -

 .ثر على زيادة تكلفة العاملنيأمما 

بتكار و هو ما يتطلب ضرورة توزيع و نشر املعارف و االفكار املبتكرة بني الفروع املختلفة نشر املعرفة و اإل -

 .و مصدرهاأ منشئهابغض النظر عن 

داة أو متكني و  مفاهيم جديدة كاندماج العاملنير داة اجلودة الشاملة، و ما صاحبها من ظهو أنتشار تطبيق إ -

 .وىلالعمل الصحيح من املرة األ

 .من املنظمة يتجزأدارة املوارد البشرية و اليت تعد جزء ال إسرتاتيجية إضرورة وضع  -

                                                                 
.44،ص 49، ، ص2212حمفوظ أمحد جودة، إدارة املوارد البشرية، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن،عمان ،الطبعة األوىل، 1   



 

 
27 

د العاملني يف املنظمات نتيجة لكرب حجم املنظمات و بروز الشكات متعددة اإل - زدياد املضطرد يف اعدا

 .اتاجلنسي

متحانات نرتنت يف عقد اإلستخدام األإ نتصارإختيار و التعيني، و خاصة بعد ستقطاب و اإلتطور وسائل الإل -

 .جراء املقابالتإو 

و خاصة بعد زيادة يف العرض و الطلب على املوارد البشرية يف ادارة  املنافسة تأثرين ال يغيب عن بالنا أجيب  -

 .التخصصات و ارتفاع معدالت البطالة يف كثرية من الدولني من خمتلف جيعداد اخلر إ

 العوامل المؤثرة على ادارة الموارد البشرية : ثالثا

  :العوامل االقتصادية -1

                   ن املنظمات تتجهأ إال ،ن حالة االقتصاد الوطين و الظروف احمليطة به تؤثر على املوارد البشريةإ

 .و تقليصها يف فرتات  الكساد رواجاملوارد البشرية يف فرتات ال بإدارةنشطة اخلاصة اىل التوسع يف األ

 :العوامل القانونية -2

دعه يعمل "قانونية علة إدارة املوارد البشرية من خالل اإلنتقال من جمال حيكمه مبدأ  يأيت أثر العوامل ال  

                الواليات وهذا من خالل تدخل التشريعات والقواننيإىل جمال آخر مفيد بقوانني فدرالية وقوانني " دعه مير

يف حتديد دور املنظمات العمالية و حقوقها واحلد األدىن لألجور واحلد األدىن لساعات العمل، وكل املنظمات 

 .العمالية املتعلقة باستقطاب األفراد ومقابلتهم واختيارهم وتدريبهم وصحتهم وتقييمهم
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 : اإلجتماعيةالعوامل  -3

أن هذه العوامل من خالل التغريات اجلوهرية يف أسلوب مفتشية األفراد وأسلوب تفطريهم، و هذا يأيت 

 .ومة يف حياهتم قد يغري يف اجتاه اإلتساعكجعل نظرة األفراد للدور الذي جيب أن تلعبه احل

 : العوامل التكنولوجية -4

التقدم التكنولوجيا الذي حدث يف اجملتمعات قد صاحبه تغريات جذرية يف القوى العاملة كنتيجة لتغري حاجات  

               ، و زيادة اإلعتماداألوتوماتيكيةيف  و متطلبات املتطلبات و من أهم هذه املتغريات التوسع املستمر

 1.على احلسابات اإللكرتونية

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Charler henr d Arcimoces  diagnostic financier et gestion des ressoursces humaines ed economico 
1995.p 66. 
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 مفاهيم عامة حول الحوافز :المبحث الثاني

املورد البشري  إن اإلهتمام البالغ الذي توليه إدارة املوارد البشرية من خالل حتليلها و دراستها مبا يلزم  

                كمحرك أساسي يف املؤسسات، تنبع يف أمهية عملية التحفيز لدراسة العوامل احملفزة و املؤثرة على سلوك الفرد

تخدام هذه العوامل للوصول إىل اهلدف املرغوب؛ فالتحفيز أصبح يشكل أهم التحديات بالنسبة و يف كيفية إس

             وذلك بتثمني جهودها و إستغالهلا بشكل دائم بني أهداف املؤسسة و أهداف العاملني  ،للمؤسسات احلديثة

 .لك بوضع نظام حوافز فعالو لضمان تنمية كفاءاهتم من أجل الوصول إىل مستوى عال من اآلداء، و ذ

 التحفيز  ماهية: المطلب األول

 التحفيزتعريف : أوال

، أما الوسائل "الدوافع"يشعر العامل كأي إنسان حباجات و يريد إشباعها، و يطلق على هذه احلاجات  

فالعامل الذي ؛ "احلوافز" على حنو معني فتسمى  أو العوامل اخلارجية اليت تشبع هذه احلاجات و توجه السلوك

 (.احلفز) ، يدفعه هذا إىل البحث عن عمل معني يكون أجره مرتفعا"الدافع" يشعر باحلاجة إىل املال 

التحفيز هو كل احلاالت الضاغطة داخل الفرد و اليت ميكن  (: Berlsonet Steiner) تعريف بريلسون و ستاينر -

     . 1أو قوى داخلية تنشط و تتحول متنيات رغبات أووصفها ك

                   ن واحدآيف  التحفيز جمموعة من القوى النشيطة اليت تصدر من حميطه :PENDERبيلذر تعريف -

 .2و شدته و مدته حتث العامل على تصرف معني يف عمله و حتديد إجتاهاته وشكلهو هي 

                                                                 
 .126، ص 1912فؤاد الشيخ سامل و آخرون، املفاهيم اإلدارية احلديثة، جامعة األردن،   1
 . 51، ص 2224محداوي وسيلة، إدارة املوارد البشرية، مديرية النشر، جامعة قاملة،   2
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اليت متكنه من احلصول عليها و إستخدامها فرد، لاإلمكانية املتاحة اليت توفرها البيئة احمليطة ل: " كما يعرف بأنه  -

لتحريك دوافعه حنو سلوك معني، و أدائه للنشاط أو جملموعة النشاطات املعينة، و بالشكل أو األسلوب الذي 

 .     1يشبع رغباته أو حاجاته أو توقعاته، و حيقق أهدافه

الفرد من قيامه بعمل ما يرى أهنا متثل العوائد اليت يتوقعها احلوافز عبارة عن عوامل خارجية تشري إىل املكافآت  -

اليت يتم من خالهلا إستثماره لدوافع و حتريكها، مبعىن أن احلافز هو املثري اخلارجي الذي يشبع احلاجة، أو الرغبة 

فقها مع هدف الفرد و حاجته                     متولدة لدى الفرد من آدائه لعمل معني كما تتوقف فاعلية احلوافز على توا

 .2و رغباته

إحدى الطرق املادية و املعنوية أو كليهما و اليت يتم بواسطتها : " اهر حممود كاللة احلوافز على أهناطعرف  -

بإجتاه أهداف التنظيم معتمدة على قناعة و رضى النفس و إشباع توجيه و تشجيع اجلهود الفردية أو اجلماعية 

 .3"املراحل املرغوبة و املستهدفة يف األصلاحلاجات كخطوة مرحلية لتحقيق 

و من خالل هذه التعاريف السابقة لنا فإن احلوافز هي جمموعة العوامل و املؤثرات اليت تدفع العمال حنو بذل  -

 .4جهد أكرب لتنفيذ مهامهم جبد و كفاءة لرفع مستوى العمل كما و نوعا

                   

 

 

                                                                 
 .52، ص 1993ناصر حممد عديلي، إدارة املورد التنظيمي، الطبعة األوىل، الرياض،   1
 .66، ص 2222،  1خضري كاظم حممود، السلوك التنظيمي، دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان ط   2
 .221، ص بدون سنةمود كاللة، اإلجتاهات احلديثة يف القيادة اإلدارية، جامعة عمان، األردن، الطاهر حم  3
 .1994صاحل عودة سعيد، إدارة األفراد مطبقة اإلنتصار، املنشورات احلمصية املفتوحة، طرابلس،   4
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 مؤثرات الحوافز :الشكل

 

 

 

 

 

 

عبد الرمحان توفيق، تقييم أداء املرؤوسني و حتفيزهم منهج تنمية املوارد البشرية و األفراد، اخلربات املهنية  :مصدرال

 .94، ص 2224 – 2اإلدارة، مصر، ط 

 و أهدافه التحفيزأهمية : انياث

 أهمية التحفيز -1

إن للحوافز أمهية يف حتقيق النجاح و البقاء يف السوق، و اجلوانب التالية توضح أمهية وضع و تطبيق نظام   

 : 1كفء للحوافز

                                                                 
 .35، ص 2228فيساح سهام و آخرون، احلوافز و تأثريها على أداء املؤسسة، ختصص إدارة أعمال، جامعة املدية،   1

 حاجات كامنة      

 مثيرةحوافز    
 (سلوك)عمل          

 (داخلية)دوافع       
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و يؤدي إىل تقسيم  تساهم نظم احلوافز يف تفجري قدرات العاملني و طاقاهتم و إستخدامها أفضل إستخدام -1 

حجم قدرة اللعمل املطلوبة من قبل املؤسسة، و هذا يؤدي إىل تقليل التكاليف اليت تتحملها املؤسسة، و بالتايل 

 .املؤسسات األخرى اليت تعاين مىن نقص حجم القوة العاملة آلةميكن توجيه الطاقات البشرية الفائضة 

للفرد، و حتقيق عملية ربط املصاحل الذاتية للفرد مع مصاحل حتسني الوضع املادي و اإلجتماعي و النفسي  -2

 .املنظمة

                   تقليل كلفة اإلنتاجية نتيجة ملا حتققه نظم احلوافز املطبقة، و بالتايل دفع العاملني بإجتاه إبتكار و تطوير -3

 .صروفة يف اإلنتاجو املواد األولية املو إعتماد أساليب عمل حديثة من شأهنا تقليص الوقت 

    .إشباع حاجات الفرد املالية و املعنوية، و زيادة دخله -4

 .حيقق نظام احلوافز املادي أو املعنوي إىل زيادة اإلنتاج و حتسني نوعيته -5

 .حتقيق حالة من الرضى لدى العاملني ملا حيصلون عليه من احلوافز -6

تعزيزها باألفراد ذوي املهارات العاملية جبانب مسامهاهتا يف احملافظة عليهم تساهم احلوافز يف تغذية املؤسسة أو  -8

 .باإلضافة إىل تشجيع اإلبتكارات و اإلبداعات

 .إشعار العاملني بروح العدالة داخل املنظمة -7

 .حتسني صورة املشروع أمام اجملتمع -9

 .     1التضامنتنمية روح التعاون بني العاملني، و تنمية روح الفريق و  -12

 
                                                                 

1
وز المعرفة العلمية للنشر و التوزيع، طبعة     .31، ص 9002، عمان، 03هيثم العاني، اإلدارة بالحوافز، دار كن
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 أهداف الحوافز: 2

 :1للحوافز عدة أهداف تسعة لتحقيقها على النحو التايل 

 طاملا أن لعمل شيء سريعا ما ينال صاحبه اجلزاء: بقيمة ما ينجزه الفرد و إشباع حاجاته للتقدير اإلعرتاف -1

                حبق من بذل اجلهد  و إتقان اآلداء إلعرتافا، و الفصل أحيانا من العمل؛ جيب من التأديب و التوبيخ الرادع

 .و اإلخالص يف العمل بتشجيعه و حثه على اإلستمرار مبا ميكنه من اإلبداع و احلرص على دوام التقدم و النمو

يسعى معظم األفراد إىل الوقوف على نتائج عملهم و رد فعل الغري إجتاهها إستجابة : آداة للتغذية املرتدة -2

 .يف حب اإلستطالع هم ملعرفة البيانات و املعلومات عن آدائهم و إشباعا لغرائزهملرغبت

                    ميثل الدعم املايل أمهية كبرية ملعظم األفراد، فالتعويض املايل حيتل مكانة يف جو العمل : الدعم املايل -3

 .حىت يتمكن االفراد من إشباع حاجاهتم املادية

  تعد املسؤولية من العوامل البارزة ذات األثر الكبري يف إجناز األعمال و حتقيق األهداف: املسؤوليةحتمل  -4

                فاإللتزام عنصر جوهري من عناصر تكوين الشخصية، فاألفراد يبحثون عن املكانة اإلجتماعية، و الدور الفعال

  .حتمل املسؤولية و األساس بالفخر و كلها متغرية ال تبدو واضحة دون

 طرق التحفيز و شروط نجاحها :ثالثا

 :طرق التحفيز -1

  :مههاأتزال تستخدم يف حتفيز العاملني و من  هناك عدة طرق استخدمت و ال

                                                                 
1
، كلية التجارة، جامعة (األسس العلمية و اإلتجاهات المستقبلية )الموارد البشرية عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، عبد المحسن، إدارة   

 . 922المنصورة، ص 
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                 تقوم هذه الطريقة على اساس تقسيم االنتاج الزائد على االنتاج املعيارى بني العاملني: طريقة هالسي -1-1

 .للكل %85للمؤسسة و  %25للعاملني و  %52دارة بنسبة و اإل

املصفوفة جند  ذهه يف و،  نتاجمبجموعها يعطي للعاملني عالوة تعادل نسبة الوفرة يف اإل: طريقة روان -1-2

 %.122مقدار 

 .هي عالوة ثابتة متنح عند البدء بتحديد الوفرة: طريقة جانت -1-3

 .مع منح عالوة اضافية عند البدأ بزيادة االنتاج عند احلد املعياري هي ربط بالقطعة: طريقة تايلور -1-4

 : شروط نجاح التحفيز -2

 :هناك عدة شروط اساسية حتدد كيفية استخدام التحفيز بنوعيه و هي

 :شروط التحفيز املادي -2-2

 .دارية النافذة على اجلميعن يكون عادال و يطبق القوانني و اللوائح اإلأ -

 .مناسبا ملا يبذله االشخاص من جهود عملهمن يكون أ -

 .ن يكون متوافقا مع االمكانيات املالية للمؤسسةأ -

 .ن يكون مشبعا للحاجات االنسانية و االجتماعية و النفسيةأ -

 .ن يكون متوافقا مع معدالت االنتاجيةأ -

 .ن يكون مقنعا للشخص العاملأ -

 .متطلبات احلياةن يكون ضامنا لالستقرار يف توفري أ -
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 :شروط التحفيز املعنوي -2-3

                   ىل احلصول على التحفيز املعنوي لكافة املوظفنيإو السلوك الوظيفي اليت تقود  داءاألتوضيح جوانب  -

 .و العاملني

 .و السلوك الوظيفي داءلألتقدمي احلوافز املناسبة  -

 .و السلوك الوظيفي لدى العاملني و تعزيزها باحلوافز داءاالهتمام باجلوانب االجيابية يف األ -

   .وقيمة احلافز (املنتج ، اخلدمة ،العوملة )حتقيق التوازن بني قيمة املخرجات  -

 تصنيفات الحواجز و تقسيماتها: المطلب الثاني

  البشري ذاتهال ميكن أخذ معيار التقسيم على أساس احلوافز ألن هذه األخرية ختتلف بإختالف العنصر 

 .لذلك تباينت تقسيمات احلوافز بتباين معايري التقسيم

 :تقسيم الحوافز حسب طبيعتها -أوال

 :يف هذا النوع لدينا 

هي احلوافز اليت هلا تأثري على نفسية العامل و اهلادفة إىل رفع معنوياته، و من بينها نذكر ما  :احلوافز املعنوية -1

 : 1يلي

اليت تقدم إلشباع حاجات تأكيد الذات و إحرتام اآلخرين و ذلك بالسماح لألفراد بتقدمي و : الباب املفتوح*

 .املقرتحات و اآلراء اليت يروهنا مناسبة لرؤسائهم

                                                                 
 .  143، ص 2211نور الدين حاروش، إدارة املوارد البشرية، دار األمة،   1
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يعين ذلك إدراج أمساء املتميزين يف العمل يف لوحات الشرف داخل املؤسسة، مما يزيد والءهم : لوحات الشرف* 

 .و يدفعهم للمزيد من اجلهد

 .كتقدير األفراد الذين حيققون إبتكارات يف العملو هي تقدمي حلقات اإلنتاجية العالية  : حلقات اجلدارة* 

 .و متثل إشباعا حلجات الفرد الوظيفة اليت حتقق للفرد مركزا إجتماعيا مرموقا تعد حافزا إجيابيا: املركز اإلجتماعي* 

                و يعطي ملن كانت خدماهتم كبرية إلبراز التقدير و القدرات يعد هذا احلافز دافعا لألفراد،: تسليم األومسة* 

    .    1و اإلحرتام

و ملحقاهتا اليت  تتمثل يف إشباع احلاجيات يف شكل نقدي أو عيين، و الوسيلة يف ذلك األجر :احلوافز املادية -2

 :تعطي األمهية الكربى يف الدول املختلفة، و هي أنواع

عن الوقت، و ليس هناك  تعطي للفرد فرصة بأن يصل بإنتاجه إىل مستوى رفيع بصرف النظر: باليوميةاألجر * 

 .ما يؤدي به إىل اإلسراع يف إجناز عمله حىت يزداد أجره

حيث يرتبط أجر الفرد يف هذه الطريقة بكمية اإلنتاج اليت يقوم بإنتاجها ألهنا تعطي الفرصة : األجر بالقطعة* 

 .ق الفرديةلظهور الفرو 

 

 

 

 
                                                                 

 . 354معني  أمني سيد، إدارة املوارد البشرية، مرجع سابق، ص   1
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 األنواع الشائعة في الحوافز المادية :(1)جدول رقم 

 الحوافز المادية

 السلبية اإليجابية

 الجماعية الفردية الجماعية الفردية

 األجر -

 املكافآت التشجيعية -

 التفوق يف اآلداء -

 العالوات اإلستثنائية-

 الرتقية -

 التعديالت املختلفة -

 نظام املعاشات -

 املنح الدراسية -

 و التكوينية 

 تقدمي مساعدات مالية -

 املشاركة يف اآلداء -

     التأمينات ضد املرض  -

                و العجز    و الوفاة

و الشيخوخة و حوادث 

 العمل

 وجبات غذائية  -

 توفري النقل -

مشروع السكان  -

 لاللعم

           عالج جماين للعمال -

 و أسرهم

 من املرتباخلصم  -

 احلرمان من املكافآت -

 من العالوات احلرمان-

 التأخر من الرتقية -

خفض الراتب               -

 أو الدرجة

 التوقيف عن العمل -

          حرمان العمال    -

 من املكافآت

            حرمان اجملموعة  -

          من اإلمتيازات 

 اليت متنح للعاملني

 

 

                       :حممد بن سليمان الضيفان، مقالة بعنوان احلافز باألداء الوظيفي، موقع األنرتنيت :المصدر* 

www shwa.gov sa.  
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 :الحوافز من حيث أثرها -ثانيا 

 :و يتم التمييز بني نوعني من احلوافز   

 التجديد يف العمل، مثل العالوات اإلستثنائيةهي تلك احلوافز اليت تنمي روح اإلبداع و : احلوافز اإلجيابية -2-1

 ....للعاملني األكفاء، ثبات العمل و إستقرار األفراد يف عملهم، و منح شهادات التقدير

                    ما ميكن  تتصف هذه احلوافز مبعارهتا لكل جتديد و إبداع، و تقرتب عللى أحسن تقدير: احلوافز السلبية -2-2

             من مستوى العطاء و اإلحرتام، و تعترب هذه احلوافز اإلجراءات مبثابة إجراءات تأديبية مثل التخويف احلرمان 

   1....من العالوات و العقاب

 :من حيث أطرافها -ثالثا 

 :هناك نوعني أيضا 

               من األفراد ألهنا ختتص بفرد معنييقصد هبا األفراد املعنيني، فهي ال تشمل كافة العمال : احلوافز الفردية -1

 أو تقدمي حافز لذو األداء أو اإلجناز األفضل و من أمثلة هذه احلوافز هو تقدمي حافز ألفضل مدرس يف الكلية

               كما هلا بعض اجلوانب السلبية ألهنا ال تؤدي إىل التعاون و التنسيق بني العاملني، و من سلبياهتا أهنا تؤدي

 .إىل غياب روح الفريق

             تقدم هذه احلوافز إىل العاملني كمجموعة عاملة و ليس للفرد بإعتباره كائنا مستقبال: احلوافز اجلماعية-2

و من إجيابياهتا ؛ ....ومن أمثلة ذلك تقدمي جائزة ألفضل قسم من أقسام إدارة اإلنتاج أو ألفضل دائرة يف اجلامعة

 .     1إىل إجياد التعاون و التنسيق داخل املؤسسة الواحدة أو داخل القسم الواحدأهنا تؤدي 

                                                                 
 .18، ص 2227-2228بن عمر بن حومة، اإلجتاهات احلديثة للنحفيزو أثرها على اآلداء الوظيفي، مذكرة خترج لنيل شهادة باملدرسة العليا، جامعة وهران،   1
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 فيه العوامل المؤثرة  منح الحوافز و مراحل تصميمهاواألسس  :المطلب الثالث 

 أسس منح الحوافز: أوال

من إستخدام  ع األمرنإن أهم أساس أو معيار علـى اإلطالق ملنح احلوافز هو التميز يف األداء، و ال مي

   .  2معايري أخرى مثل اجملهود و األقدمية، و يف ما يلي عرض هلذه األسس أو املعايري

يعترب التمييز يف األداء املعيار األساسي، و رمبا األكيد لدى البعض و يف بعض : Performanceاألداء  -1

الكمية أو اجلودة أو وفرة يف أي مورد  يف احلاالت، و هي يعين ما يزيد عن املعدل النمطي لألداء سواء كان ذلك

على االطالق  ، أو النواتج النهائي للعمل أهم املعايري(التميز يف األداء  وأ) و يعترب األداء فوق العاديآخر،

 .حلساب احلوافز

يف أداء وظائف  يصعب أحيانا قياس ناتج العمل، وذلك ألنه غري ملموس وواضح كما :Effort  المجهود -2

               اتساخلدمات، و األعمال احلكومية، أو ألن الناتج شيء إحتمايل احلدوث مثل الفوز بفرص يف أحدى املناف

أو قد ميكن األخذ يف احلسبان و مكافأة  أو املسابقات، و بالتايل فإن العربة أحيانا باحملاولة وليس بالنتيجة،

ا الفرد لكي يصل اىل الناتج و األداء، وجيب األعرتاف بأن هذا اليت استخدمه و الوسيلةأاجملهود أو األسلوب، 

 .يف كثري من األحيان قياسه و عدم موضوعيتهلصعوبة ( او الناتج النهائي )املعيار أقل أمهية كثريا من معيار األداء 

لوالءو يقصد هبا طول الفرتة اليت قضاها الفرد يف العمل وهي تشري اىل حد  :Seniorityاألقدمية  -3   ما إىل ا

و تظهر  ،األقدميةو الذي جيب مكافأته بشكل ما و هي تأيت يف شكل عالوات يف الغالب ملكافأة  ،االنتماءو 

 .بشكل أكرب من العمل اخلاص أمهية عالوة األقدمية يف احلكومة

                                                                                                                                                                                                           
 .  32-27، ص 1992صالح بيومي، حوافز اإلنتاج يف الصناعة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   1
 .351-352، ص 2228ارد البشرية، الدار اجلامعية، مصر، أمحد ماهر، إدارة املو   2



 

 
40 

     رخص وأحيصل عليه من شهادات أعلى  الفرد على ما تكافئبعض املنظمات تعوض و : Skills المهارة -4

يساهم  هذا املعيار األخري حمدود جدا وال أو براءات، أو إجازات ، أو دوارات تدريبية و كما تالحظ فإن نصيب

 .ضئيل يف حساب احلوافز العاملني إال بقدر

 تكرم املؤسسة االفراد على التزامهم يف عملهم و متنحهم احلوافز املناسبة و لذلك تقوم باختيار :املوظف املثايل -

م، املوظفني و مثال تسميتهأختيارهم كقدرة سلوكية إفراد ذوي السلوكات املثالية يف العمل، و تعمل على األ

              نضباطا إ واألكثرىل سجالت الدوام إلتزامات بأوقات الدوام، إستنادا إفراد األكثر ني، ويتم إختيار األياملثال

 .امل املثايلوغريها من مؤشرات املوظف أو الع يف العمل

               آراء موظفيها كل مدة زمنية عادة ما تكون شهر استقصاءتقوم املؤسسة بإجراء : كثر شعبيةاملوظف األ -

 .1ممن جيمع على شعبية نظرا لسلوكه االجيايب وعالقته الودية الواسعة و متكنه احلوافز الالزمة

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
ص  9000مرعي محمد مرعي،التحفيز المعنوي، و كيفية تفعيله في القطاع العام العربي منشورات المؤسسة العربية للتنمية االدارية، القاهرة   

 .10، ص 22
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 مثال لنموذج ترشيح للحصول على الحافز : الشكل

 منوذج ترشيح للحصول على احلافز

 :إسم املرشح  -

 :القسم  -

 :الوظيفة  -

 :تاريخ االلتحاق بالوظيفة  -

 (رجاء ذكر االداء الذي يستحق احلافز بالتحصيل : )سباب الرتشيحأ -

 .دارةالرئيس املباشر مدير اإل -

 :رأي جلنة اجلوائز -

 :نوع أو قيمة احلافز -

 :موافقة أعضاء اللجنة -

 :للعضو الثالثالعضو األول للعضو الثاين  -

 

  .384ص  ،2228أمحد ماهر، إدارة املوارد البشرية ، الدار اجلامعية، مصر، : مصدرال
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 مراحل تصميم نظام الحوافز  :ثانيا

 :تتم عملية تصميم احلوافز بعد مراحل هي

تسعى املنظمات اىل أهداف عامة و اسرتاتيجيات حمددة، وعلى من تقوم بوضع نظام  :النظامتحديد هدف  -1

يف شكل هدف النظام احلوافز، وقد يكون هدف احلوافز للحوافز أن يدرس هذه جيد أو حياول بعد ذلك ترمجة 

              األفكار اجلديدة  واإليرادات و قد يكون حتقيق التكاليف أو التشجيع علىتعظيم األرباح أو رفع املبيعات 

 .من األهداف و تشجيع الكميات املنتجة، أو غريهاأ

ىل حتديد طريقة القياس إ تسعى هذه اخلطوة اىل حتديد وتصنيف لألداء املطلوب كما تسعى :دراسة األداء -2

 :األداء الفعلي، إن حتديد و تصنيف األداء املطلوب يستدعي

 .العاملنيوجود عدد سليم من  -

 .وجود وظائف ذات تصميم سليم -

 .وجود سيطرة كاملة للفرد على العمل -

 .وجود ظروف عمل مالئمة -

              ويقصد هبا ذلك املبلغ اإلمجايل املتاح ملدير نظام احلوافز لكي يتحقق هذا النظام :تحديد ميزانية الحوافز -3

 :احلوافز و البنود التالية ن يغطي املبلغ املوجود يف امليزانيةأو جيب 
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 : قيمة الجوائز و الحوافز -أ

   اهلديا مثل املكافآت و العالوات و الرحالت و جزائيةظمي بنود نو لبية العظمى مليزانية احلوافز الغامتثل 

 .و غريها

 :داريةالتكاليف اإل -ب

              تغطي بنود مثل تكاليف تصميم النظام و تعديله و االحتفاظ بسجالته واجتماعاته وتدريب املديرين 

 .على النظام

              وهي تغطي بنودا مثل النشرات و الكتيبات التعريفية و امللصقات الدعائية و املرسالت و خطابات النشر -ج

 .خاصة هبامتضمنة بنودا أخرى  و احلفالت

 هناك مصطلحات كثرية يستخدمها الباحثون و الكتاب للداللة على قياس و تقييم األداء وتقييم املوظفني. 

 مل المؤثرة على نظام الحوافز االعو  :ثالثا

                    هناك عوامل داخلية و أخرى خارجية تؤثر على مدى ممارسة املؤسسة لنظام احلوافز على أفرادها 

 :1كالتايل  و هي

 : العوامل الداخلية -1

 :تؤثر األوضاع السائدة يف املؤسسة على مدى حتفيز األفراد بداخلها و ذلك وفقا ملا يلي

 .و التنوع حمتوى الوظيفة أو مركز العمل و طبيعته من حيث درجة الوضوح، التعقيد، املتعة -

                                                                 
 .218 -216، ص 2225علي سلمى، إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية، دار غريب، القاهرة، مصر،   1
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 .إستعماهلاالتكنولوجيا املستعملة يف العمل من حيث تقدمها أو قدمها، تعقدها أو سهولة  -

 .دها و تعدد حلقاهتا أو إنتشارهااهلياكل التنظيمية من حيث درجة تعقي -

                                             التغيريات الوظيفية اليت حتصل على مستوى املؤسسة أو القسم أو فريق العمل أو الفرد -

 .و درجة تواترها

 .الفرص الوظيفية املتاحة للفرد للتقدم و الرتقية، و إجناز التطلعات الشخصية -

 .املوارد املالية املتوفرة يف املؤسسة، و مدى تلبيتها نظم احلوافز املطبقة و املعمول هبا -

 .العالقات الوظيفية و اإلجتماعية سواء كانت سلبية أو إجيابية، تنافسية أو تعاونية -

 :العوامل الخارجية -2

 :خالل العوامل التالية تؤثر البيئة على ممارسة املؤسسة لنظام احلوافز على مواردها البشرية من 

                    التشريعات و القوانني املنظمة إلجراءات التحفيز، و مدى إستجابتها لنظم احلوافز الفعالة اليت تزيد -

 .عن معدالت التحفيز املعتمدة يف املؤسسة

 .مدى رضى الزبائن و املوردين الذين يتعاملون مع املؤسسة -

 .ة اليت تعزز أمهية التحفيز و دوره يف التطوير و التنميةوسائل اإلعالم الثقافي -

 .صورة املؤسسة من اخلارج، و درجة رصى البيئة عنها، و إنعكاسات ذلك على سلوك الفرد يف العمل -

التحوالت و أشكال التغيري السائدة يف الوضع اإلقتصادي، السياسي و اإلجتماعي اليت تعزز العمل و تطور  -

 .املؤسسات
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 الدور اإلستثماري للمختصني يف مواضيع احلوافز، و تشجيعه و تعزيزه يف كافة املؤسسات، و تعميم دراساهتم  -

 .1و أحباثهم ليصبح نظام احلوافز نشاطا مألوفا و إعتياديا لدى اجلميع

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 . 22، ص 2222صالح الدين عبد الباقي، اإلجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية، دار اجلامعة احلديثة للنشر، مصر،   1
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 :خالصة الفصل األول

حبيث ميكن القول أن هذه   للمؤسسات عموما خالصة ملا جاء يف طبيعة إدارة املوارد البشرية و أمهيتها 

 .اإلدارة أصبحت متثل أحد اإلدارات اإلسرتاتيجية يف املؤسسسة

فاإلدارة متثل املوارد البشرية اليت بدورها متثل العنصر الرئيسي الذي ترتكز عليه املؤسسات كالعصب 

الرئيسي، و تلتزم هذه املوارد بإعطائها اإلهتمام البالغ و الكبري، فلهذا احلاجة املاسة للتسيري الفعال تظهر يف إطار 

التحفيز الناجحة و املستمرة للعاملني هبدف جذهبم  التوجيهات اجلديدة األكثر أمهية، و ذلك بتطبيق سياسة

            األداءبالكم و الكيف املناسب للعمل باملنظمة و اإلحتفاظ هبم بغية حثهم على بذل اجلهد و حتسني 

كل  شو وظائفهم لتحقيق أهداف املنظمة، و الذي هو البقاء و اإلستمرارية يف ظل املنافسة، و حاولنا اإلحاطة ب

و الوقوف على آثارها و عالقتها مبختلف  على أنه أنه أصبح من الضروري اإلهتمام بدراستها و حتليلهاكبري 

   .  الوظائف األخرى، مع الرتكيز على العوامل املؤثرة على أنظمة التحفيز للوصول إىل أفضل النتائج
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 :مقدمة الفصل الثاني

             النشاطات املهمة و الرئيسة لالدارة املوارد البشرية و اليت تساهم بشكل كبرييعترب تقييم األداء من 

يف حتقيق كل من األهداف االسرتاتيجية و التطويرية، و االدارية املنظمات، حبيث تكمن جوانب القوة و الضعف 

               و صلب عملية التقييم، حبيث حيتاج أي نظام متكامل لتقييم األداء  يف أداء العاملني، و الذي يعترب جوهر

      و املشاركني يف عملية التقييم، و حتديد توقيته كما حيتاج األمر أيضا إىل حتديد املعايري  إىل حتديد كل املسؤولني

 .اليت سيتم على أساسها تقييم أداء العاملني

                كبري يف حتقيق أهداف املنظمة ككل ،و من خالل تطوير نقاط القوة  وفضال عن كونه يساهم بشكل

و معاجلة نقاط الضعف و حماولة التخفيف منها، و يتم ذلك بالربط بني حتفيز املوارد البشرية يف املنظمة و قياس 

 .أدائها من أجل الوصول إىل النتائج بأفضل كفاءة ممكنة

و حاجاته  وبة داخل األفراد العاملني و السعي الشباعها و حتقيق خمتلف رغباهتاحتريك الدوافع املكتفهنا 

             داء املؤسسةأسة التحفيز و تقييم مت التطرق إىل سياإذ  ،اليت تؤثر على أدائه و هذا حمور دراستنا يف هذا الفصل

    :         ىل مبحثنيإتقسيمه خالل  من و ذلك

 . داء و تقييمهماهية األ: ولحث األاملب -  

 .داء املؤسسةأعالقة التحفيز ب: املبحث الثاين -  
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 داء المؤسسةأالتحفيز و تقييم  ةسياس :الفصل الثاني

 ماهية األداء و تقييمه :المبحث األول

إىل قياسه بأكثر جمهود   يمه هو أهم متغريات العمل، فإن مجيع املؤسسات تسعىأن االداء و تقي بإعتبار

ممكن، و ذلك جناح أو فشل أي مؤسسة يعتمد بدرجة كبرية على متغريات األداء، و أن تقييم األداء هو عملية 

             قاعدية و أساسية يف إدارة املوارد البشرية، فال بد من وجود عوامل أخرى للتأثري على عملية األداء يف املؤسسة

                 إىل أعلى الكفاءات املرغوبة، و بالتايل حتقيق إنتاجية عالية أال و هي حتفيز املوارد البشرية بغرض الوصول

 .و الوصول إىل األهداف املطلوبة

 األداء  مفهوم: المطلب األول

 تهاو محدد تعريف األداء :أوال

 تعريف األداء  -1

و منه ميكن تعري  ،مبا أن حتقيق األهداف ال يتم إال من خالل األداء الذي يقع على مسؤولية املؤسسة

 : األداء كاآليت

            يعترب مفهوم األداء على املستوى الذي حيققه الفرد العامل عند قيامه بعمله: ترى محداوي وسيلة بقوهلا* 

    . 1املقدم من طرف الفرد من حيث كمية و جودة العمل

خاصة السلوك الذي يغري احمليط بأي مصطفى عشوي يرى كذلك أن األداء هو أي نشاط يؤدي إىل نتيجة و * 

 . 1شكل من األشكال
                                                                 

 .123، ص 2224مديرية النشر،  محداوي وسيلة، إدارة املوارد البشرية،جامعة قاملة،  1
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نشاط يؤدي " و هناك العديد من التعاريف اليت تناولت مفهوم األداء، حيث يشري التعريف إىل أن األداء هو* 

: " ، أو بعبارة أخرى"حيدث نتيجة سلوك" ، و هو "إىل نتيجة، و خاصة السلوك الذي يفيد احمليط بأي أشكال

  .2"ذاتهبليه اآلخرون، أو قام هبا ع االفرد إستجابة ملهمة معينة سواء فرضهما يفعله 

إنعكاس لكيفية سغتخدام املؤسسة للموارد املادية، و البشرية و إستغالهلا بالصورة اليت جتعلها قادرة " كما هو* 

فها  .3"على حتقيق أهدا

جمموعة من األساليب اليت تنتجها نالحظ من خالل كل هذه التعاريف أن مفهوم األداء يتضمن  

يف إطار إستغالل املوارد املتاحة بغية حتقيق أهدافها و غاياهتا املرسومة؛ و عند التعمق يف حتليل هذا  املؤسسة

املفهوم، فإنه ينبغي اإلشارة إىل أنه كثريا ما يقرن مفهوم األداء مبفهومي الكفاءة و الفعالية، و عليه يعرف األداء 

 ".ملدخالتا املخرجات حتت قيد تدنيةتعظيم " على أنهوفقا لذلك 

             قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها بواسطة احلصول يتضمناألداء مفهوم هذا ميكن أن نالحظ و من خالل 

   .4تدنية املدخالت ضمانمع ( ناتج)على أقصى خمرجات 

   محددات األداء -2

جلهودهم و إدراك الدور و املهام، و يعين هذا أن األداء هو موقف معني أداء العاملني هو األثر الصايف  

 :ميكن أن ينظر إليه على أنه إنتاج لعالقة متداخلة بني جمموعة من احملددات و هي كاآليت

                                                                                                                                                                                                           
 .244، ص 1992مصطفى عشوي، أسس علم النفس الصناعي و التنظيمي، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،   1
        سينا للنشر و التوزيع  عبد احلكيم أمحد اخلزامي، تكنولوجيا األداء من التقييم إىل التحسن، اجلزء األول، تقييم األداء بسلسلة اإلدارات املعاصرة، مكتبة بن  2

 . 19و التصدير، مصر، بدون سنة نشر، ص 
 .231، ص 2222مان، احلسن فالح حسن عداي، اإلدارة اإلسرتاتيجية، دار وائل للنشر، ع  3
 .11ص   ،26/2227جلزائر، عدد الداوي الشيخ، حتليل أثر التدريب و التحفيز على تنمية املوارد البشرية يف البلدان النامية، جملة الباحث، جامعة ا  4



 

 
51 

هو عبارة عن الطاقة اجلسمانية و العقلية اليت يبذهلا الفرد ألداء مهمته، أو عمل آخر حيث يكون : اجلهد -

اينة، إما ضعيفة أو موسطة أو كبرية فائقة؛ إن اجلهد عادة يكون متعلق باحلالة النفسية للعامل و بطبيعة بنسب متب

 .احلوافز اليت متنح له مقابل أداء عمل معني

و هي اخلصائص الشخصية املستخدمة ألداء عمل معني، و القدرة تكون مقرونة بكفاءة و مهارة             : القدرات -

من فرد آلخر، و تتغري من فرتة زمنية إىل أخرى؛ إن التدريب و التكوين يلعبان دورا فعاال             و هي ختتلف

 .  يف حتسينها و تقريرها و الرفع منها

هو اإلجتاه الذي يعتقد الفرد أنه من الضروري توجيه جهوده يف العمل من خالله                        : إدراك الدور و املهام -

فهم الدور و املهام من طرف الفرد العامل يؤدي إىل اإلتقان و النجاح و حتقيق الغاية و اهلدف املطلوب                إن 

و بذلك يؤدي إىل أداء فغال يف العمل، و لتحقيق مستوى مرضي من األداء ال بد من وجود حد أدىن            

فبالرغم من بذل اجلهود الكبرية يف العمل فإن هذا العمل من اإلتفاق يف مكون مقبول من وجهة نظر اآلخرين، 

لن يكون موجها من طرف صحيح، لذا فإن العالقة بني حمددات األداء هي عالقة تكامل و ترابط، تأثري و تأثر  

 .   1ولكي يكون العمل متكامل، ال بد من توفري هذه املكونات

 

 

 

 

                                                                 
 .211-212، ص 1999صالح عبد الباقي، إدارة املوارد البشرية، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية،   1
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 خطوات قياس األداء و أهميتها: انياث

 قياس األداء خطوات -1

 :1ميكن حتديد خطوات قياس األداء كاآليت 

د قياس أداء العاملني فيه، و هو ما يعين حتليل و وصف: الخطوة األولى -                  التعرف على طبيعة العمل املرا

 .و تصنيف و تقييم الوظائف

 و البد أن تكون هذه املعايري ،املقيمني هلاو حتديد أسس أو معايري التقييم و إعالم املقيمني  :الخطوة الثانية -

 :و ال خترج هذه األسس عن واضحة كما و نوعا يف أذهان الطرفني من عاملني و مشرفني

و من تلك الصفات ، و اليت قد تؤثر على مستويات أدائهم: الصفات الشخصية اليت يتحلى هبا العاملون -1

 .احلماس يف العملمستوى الدافعية، و القدرة على املبادرة و 

               السلوك و التصرفات الفعلية اليت يقوم هبا العامل، كعدد الطلبات أو اخلدمات اليت حيققها أو يقدمها -2

 .أو املكاملات التليفونية اليت يستقبلها، أو عدد املقابالت اليت يقوم هبا و ما إىل ذلك من وحدات العمل

حيققها العامل كنسبة الربح أو التكلفة أو مستوى رضى املتعاملني معه، و ذلك النتائج اليت يصل إليها أو  -3

              حسب القطاع أو الوظيفة اليت يعمل هبا العامل أو املوظف و من البديهي أن التقومي يكون دائما من الرئيس

 .إىل املرؤوس، إال أن هناك أكثر من رأي حول من يقيم من؟ فهناك تقييم املرؤوس

 .أو الكتابية قياس األداء بالطرق املناسبة سواء املالحظة املباشرة أو التقارير اإلحصائية الشفوية -4

 .إطالع املرؤوس و مناقشة التقارير عن أدائه: الخطوة الثالثة -

                                                                 
 .348ص  -345، ص 2214منري، تسيري املوارد البشرية، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية،  نوري  1
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         .إختاذ اإلجراءات املناسبة لتصحيح املسار و تلقي أي خروج عن املعايري احملددة: الخطوة الرابعة -

  ءااألدأهمية قياس : 2

 :1تكمن أمهية قياس األداء من خالل األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها يف املؤسسة و تتمثل يف ما يلي 

 .على قدرات العاملني، و بالتايل تتم ترقيتهم إىل وظائف أعلى األداء حيث يكشف قياس: الرتقية -

يساعد يف حتديد مدى فعالية املشرفني و املديرين يف تنمية و تطوير األعضاء العاملني : تقييم املشرفني و املديرين -

 .يف املؤسسة

إذ أن قياس األداء يساهم يف إقرتاح مكافآت مالية مناسبة لعمال : إجراء تعديالت يف الرواتب و األجور -

على مدى فعالية التدريب يف املؤسسة، و كذا  كماحلمن قياس  عليهامعلومات التقييم املتحصل يف ضوء املؤسسة 

 .يف تقارير البحوث اليت ميكن إعدادها

 .يشكل األداء تقومي عمال املؤسسة و إقرتاح إجراءات للتحسني من أدائهم :املنشورة تقدمي -

 أساسيات تحسين األداء: 3

يقصد بتحسني األداء إستخدام مجيع املوارد املتاحة لتحسني املخرجات و إنتاجية العمليات و حتقيق 

توازن جمموعة التكامل بني التكنولوجيا الصحيحة اليت توظف رأس املال بالطريقة املثلى، و يتطلب حتسني األداء 

 . 2من العناصر اليت تتمثل يف اجلودة التكنولوجيا و التكلفة

 :طوات الالزمة لتحسني األداء علة املستوى الفردي و فرق العمل، تتبع اخلطوات األساسية التاليةإن اخل

                                                                 
 . 81، ص 2223عمر سرار، الرضا عن العمل و أثره على األداء، رسالة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية، فرع التخطيط، جامعة اجلزائر،   1
 .314، ص 2227بشري أمحد العالق، اإلدارة احلديثة نظريات و مفاهيم، دار اليازوري العلمية، عمان،   2
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 .حتديد نقاط لتحسني األداء و الفجوات املراد عالجها بإستخدام التحليل -1

 .تطوير خطة معاجلة القضايا و الفجوات اليت قمت بتحديدها -2

 .إجناز العملالعمل على تأسيس الطريقة املثلى يف  -3

 .اإللتحاق بالربامج التدريبية لتحسني املهارات -4

 .القيام بقياس التقدم احلاصل يف املهارات بعد اإلجراءات املتخذة -5

 . عن أعمالك راجعةإعالم برد فعل رئيسك، و أن تعطيه تغذية  -6

 .مراجعة كل املعلية اليت قمت هبا و قيم نتائجها -8

     .1دائما خططا للتطوير و التحسني املستمر لألداءحمالة أن يكون لديك  -7

 العوامل المؤثرة في األداء: ثالثا

 :يرى بعض الباحثني أن هناك أربعة عوامل تؤثر يف األداء، ميكن إجنازها يف 

 .دقة املعلومات اليت على أساسها تتخذ العديد من قرارات النقل و الرتقية -1

و اجلزء الفاعل يف تقييم  النظر يف تصرفاهتم لكوهنم يعدون احلجر األساسي للمنظمةبإعادة : سلوك املرؤوسني -2

 .األداء

 .تفعيل العملية التنظيمية اليت من خالهلا يكمن مراجعة خطط نظم العمل -3

                                                                 
 .83عمر سرار، الرضا عن العمل و أثره على األداء، رسالة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية، مرجع سابق، ص   1
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حتسني و تطوير مستويات األداء باملنظمة اليت على أساسها و اعتماد أعلى نتائجها يقيم األداء الكلي  -4

 .1مةللمنظ

و مبا أن لكل طريقة من طرق التقييم النقاط قوة و الضعف لذلك البد من تفحص هذه النقاط من أجل         

 .2يهتم بتقييم أدائهاملوظف الذي  و اهلدف، و الوظيفة موضوع التقييم إختيار الطريقة اليت تناسب املوقف أو

عن العوامل املؤثرة يف األداء، أن هناك بعض العوامل خارج نطاق " سامل تيسري الشرايدة" كما جاء عن 

 و اليت ميكن أن تؤثر يف مستوى أدائه بالرغم من أن بعض هذه العوامل قد تؤخذ كأعذار، إال أنه ،سيطرة الفرد

جيب أن تؤخذ يف اإلعتبار ألهنا حقيقة موجودة فعال، و الشكل التايل يوضح العوامل البيئية اليت على األداء 

 .3الوظيفي

 

 

 

 

 

 .72 ، ص2227التوزيع، عمان، ، دار الصفاء للنشر و (أطر نظرية و تطبيقات علمية) سامل تيسري الشرايدة، الرضا الوظيفي :المصدر

                                                                 
، عامل الكتب احلديث 2226عادل مرحوش، مؤيد سعيد السامل، إدارة املوارد البشرية، مدخل اسرتاتيجي، عامل الكتب احلديث، الطبعة الثانية،   1

 122للنشر و التوزيع عمان ص 
وارد البشرية، دار املزيح، الرياض، العربية السعودية،  2  .325، ص 2223ديسلر جاري، إدارة امل
   .72، ص 2227، دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان، (أطر نظرية و تطبيقات علمية) الشرايدة، الرضا الوظيفي سامل تيسري 3

الظروف املادية -  

بيئة العمل -  

 التعليم -

اإلشراف -  

سياسة الدائرة -  

التدريب و التطوير -  

التشريعات املنظمة للعمل -  

 اجلهد -

 القدرات -

 العمل -

 األداء
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 داء نظرة عن تقييم األ: المطلب الثاني

 داء تعريف بتقييم األ :والأ

أداء و لنقل تقييم أ داءو تقييم األأاءة كفقياس ال"  :نهأداء بطلقها كتاب األأتعددت التسميات اليت  

عملية تقييم األداء : " كلها مفاهيم لعملية واحدة تعددت بشأهنا التعريفات، فمنهم من إعترب أن  ،"العاملني

 . 1"اليت حيتاجها يف سلوكه و إجتاهاته و مهاراته و معرفته وسيلة لتعريف العامل مبستوى أدائه و إقرتاح التغيريات 

منظمة ألداء املستخدم ملهمة، حيث  عملية تقييم األداء عبارة عن مراجعة: " يعرفها ميتشاسكي بأن

 .2"تستخدم هذه األخرية لتقومي فعاليته يف الشغل

و هي نظام رمسي تصممه إدارة املوارد البشرية يف املنظمة، و يشمل على جمموعة من القواعد و األسس 

وا رؤساء أو مرؤوسني أو فرق يف املنظمة، سواء كان العلمية و اإلجراءات اليت وفقا هلا تتم عملىي أداء املوارد البشرية

عمل، أي مجيع العاملني فيها، حبيث يقوم عل املستوى األدىن بدء من قمة اهلرم التنظيمي مرورا مبستوياته اإلدارية 

 . 3وصوال لقاعدته

                كما أن عملية تقييم أداء املوظف، حبيث ميكن تقرير مسات نوعية بدرجات متفاوتة لدى الوظفني

 . 4هلذه السمات عالقة بالشخصية و القدرات حىت يتمكن وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب و ما

                                                                 
 .75، ص 2211، اجلزائر، 1نور الدين حاروش، إدارة املوارد البشرية، دار األمة للطباعة و الرتمجة، ط   1
 .227، ص 2222رواية حسن، إدارة املوارد البشرية رؤية مستقبيلة، اإلسكندرية، الدار اجلامعية،   2
 .363، ص 2225، عمان، 1، دار وائل للنشر و التوزيع، ط (بعد إسرتاتيجي) عمرو صفي عقيلي، إدارة املوارد البشرية املعاصرة   3
 .65، ص 1997عبد احملسن توفيق حممد، تقييم األداء، دار النهضة العربية، طبعة اإلخوة األشقاء للطباعة،مصر، القاهرة،   4
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لتجري مكافأهتم بقدر  كما عرف كونه عملية يتم مبوجبها تقدير جهود العاملني بشكل منصف و عادل 

أدائهم هبا لتحديد ما يعملون و ينتجون، و ذلك باإلستناد إىل عناصر و معدالت تتم على أساسها مقارنة 

 .مستوى كفاءهتم يف العمل الذي يعملونه

    عملية التقييم و التقدير املنتظمة و املستمرة للفرد بالنسبة إلجناز الفرد يف العمل: " و يعرف أيضا بأنه

 ".و توقعات تنميته و تطويره يف املستقبل

   : ز عند األفراد باإلضافة إىلو هتدف برامج تقييم األداء و بشكل عام إىل حتسني مستوى اإلجنا

 .تطويرالتنمية و التسهيل  -

 .حتديد إمكانيات الفرد املتوقع إستغالهلا -

 .املساعدة يف ختطيط القوة العاملة -

 .                                                                                                        1املساعد ة  يف حتديد مكافأة الفرد -

 ائد و أهداف تقييم االداءفو  :ثانيا

 : داءائد تقييم األفو  -1

 :ائد تقييم األداء يف النقاط اآلتيةميكن تلخيص فو 

 .تبين عليها عملية املراقبة و الضبطيعترب تقييم األداء من أهم الركائز اليت  -

 .و الضعف يف املنظمة يفيد تقييم االداء بصورة مباشرة يف تشخيص املشكالت وحلها ومعرفة مواطن القوة -

                                                                 
 .163، ص 2211اجلزائر نوري منري، الوجيز يف تسيري املوارد البشرية وفقا للقانون األساسي العام للوظيفة العمومية يف اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية،   1
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جياد القرارات اهلامة، سواء للتطوير أو عند إجراء تغيريات كما أنه يفيد يف تزويد االدارة باملعلومات الالزمة إل  -

 .اخل...... تغيري املنتجات أو غزو أسواق جديدة آالت جديدة، جوهرية مثل ضراء 

 .يعترب من أهم دعائم رسم السياسات العامة سواء على مستوى املنظمة أو على مستوى الدولة -

 .1ملا يعد من أهم مصادر البيانات الالزمة للتخطيط -

 :داءالهدف من تقييم األ -2

 :يلي هذا التقييم مبا مكان اآلن حتديد هدف البشرية اليت عرضناها آنيا، باإلمن خالل آلية تقييم اداء املوارد 

 موضوعية، و صحيحة واضحة و ن يوفر هلا معلومات غنية وأيف  ية منظمةأبتجسيد هدف تقييم االداء يف  -

و حتسني هذا ستمرارية عملية تطوير إداء املوارد البشرية اليت تعمل لديها بشكل دوري و مستمر مبا خيدم أعن 

مية عالية املستوى ألدائها التنظيمي الكلي مع مرور الزمن، فنتائج التقييم تعكس ياألداء، و حتقيق فاعلية تنظ

                 و فاعلية وفق صورة واضحة وصادقة عن اداء كل فرد يف املنظمة فتبني فيها إذا كان يعمل جبد و نشاط، 

كما أن هذه النتائج   ،قائمة على أساس عادل يف ضوء جهده يف عمله هو مطلوب أوال، لتكون مكافأته ما

  تكشف جوانب الضعف يف األداء لعالجها، وجوانب القوة فيه من أجل وضع سبل الكفيلة لزيادة االستفادة منها

ملنظمة له سلعا ن واحد، كما خيدم اجملتمع بان تقدم اآو العاملني فيها ب ن تقييم االداء خيدم املنظمةأد بالتايل جن و

 .2و خدمات ذات جودة عالية و بأسعار معقولة

 

 
                                                                 

1Dennis molho , la performance globale de l’entréprise, edition d’organisation,paris France 2003, P 226.   
 
 .364عمرو صفي عقيلي ، إدارة املوارد البشرية رؤية مستقبلية، مرجع سابق الذكر ص   2
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 العاملين ءأهداف تقييم أدا: لشكلا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .92ص  ،2221زهري ثابت، كيفية تقييم أداء الشركات و العاملني، دار قباء للنشر التوزيع، القاهرة  :المصدر

التعرف على كستوى 
 أداء العاملني

  إختيار األافراد
 الصاحلني للرتقية

تشجيع املنافسة          
 بني العاملني و اإلدارات

وضع خطط          

 حتسني األداء

املسامهة يف ختطيط 
 القوى العاملة

ترشيد سياسات 
 األجور

تفهم املديرين 

 لقدرات العاملني

حتسني عملية 

 اإلتصال

توفري التوثيق للقرارات 

 اإلدارية

ختطيط املسار             
 الوظيفي

قياس الكفاءة                
 و اإلنتاجية

حتديد اإلحتياجات 
 التدرجيية

 

 أهداف تقييم أداء العاملين
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 آلية تقييم أداء العاملين: ثالثا

األداء مبا يسهم يف حتقيق تتعدد عناصر تقييم أداء العاملني لتشكل إطارا متكامال يفيد يف تقييم هذا  

 :أهداف املنظمة ككل، وهذا عرض ألهم عناصر و مراحل هذا النظام

حتديد أهداف تقييم األداء، و اليت املرشد األساسي للرؤساء أو املشرفني يف عملية تقييم أداء العاملني جزء  -1

 .مة ككلمن أهداف إدارة املوارد البشرية و اليت متثل بدورها جزء من أهداف املنظ

 .حتديد جماالت التقييم و املعايري اليت ميكن متابعة األداء عن طريقها -2

   إختيار أنسب طرق التقييم باملفاضلة بني خمتلف الطرق من حيث مدى مالءمتها مع الوظائف حمل التقييم -3

 .و مدى موضوعية نتائجها

و أبعاده يف مسعى   اجلميع أهداف التقييم وسني ليدركالتقييم للرؤساء و املرؤ ( أو نظام) شرح طريقة  -4

 . 1لتخفيف حدة مقاومته و كسب التأييد له

تدريب الرؤساء على كيفية تطبيق نظام التقييم بشكله الصحيح و املطلوب للوصول إىل نتائج تقييم موضوعية  -5

 .و عادلة

النظام مبتابعة أداء العاملني و بشكل مستمر خالل فرتة زمنية حيددها ( أو القائمني بالتقييم) قيام الرؤساء  -6

جلميع املعلومات عن األداء بدقة، مث مقارنة األداء الفعلي مع معايري التقييم احملددة و اليت متثل مستوى األداء 

 .2و القصور، و جوانب القوة يف أداء العاملني املطلوب، حيث توضح هذه املقارنة جوانب الضعف

                                                                 
 .342 -335، ص 2222أمحد سيد مصطفى، إدارة املوارد البشرية، منظور القرن احلادي و العشرين، القاهرة،   1
 ين، الدار اجلامعية، اإلسكندريةامليزو التنافسية ملنظمة القرن احلادي و العشر مجال الدين حممد املرسي، اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية، املدخل لتحقيق   2

 .443، ص 2223
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لنتائج التقييم و تقييم الطرق املستخدمة، حيث يقوم الرؤساء بوضع التقرير النهائي لألداء التغذية العكسية  -8

ساعد  وهو ما، 1على شكل نتائج تسمى بالتغذية العكسية، تطلع عليه إدارة املوارد البشرية و كل من قيم أداؤه

ويوضح . يف ضوء نتائج التقييم الطرفان على معرفة نواحي القصور ووضع خطط مستقبلية لتطوير األداء وحتسينه

 :الشكل التايل آلية تقييم أداء العاملني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 .323، ص 2223جاري ديسلر، إداة املوارد البشرية، ترمجة حممد سيد أمحد عبد املتعال، دار املريخ للنشر، اململكة العربية السعودية،   1
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 ألية تقييم أداء العاملين و بعده االستراتيجي (:77)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ، دار وائل للنشر و التوزيع(سرتاتيجي إبعد )دارة املوارد البشرية املعاصرة، إعمر وصفي العقيلي، : المصدر
 .364ص  ،2225 وىل، عمان،الطبعة األ

بالمنظمة و تدريب شرح نظام التقييم لكل من يعمل 

 المقيمين على استخدامه الصحيح

مقارنة األداء الفعلي مع معايري التقييم املوضوعة ملستوى األداء 
 املطلوب

ومجع ( الرؤساء)متابعة ورقابة مستمرة لألداء من قبل املقيمني 
 املعلومات عنه

تضع إدارة املوارد البشرية نظام تقييم أداء العاملني بكامل أبعاده 
 اإلسرتاتيجية

 

يف   تغذية عكسية متثل نتائج تقييم األداء للمسؤولني توفري 
 املنظمة و ملن قيم أداؤهم

 مناقشة نتائج التقييم مع من جرى تقييم أدائهم

 حتديد جوانب الضعف و القوة يف األداء

 حتديد سبل تطوير األداء الذايت

 اقرتاح برامج التعلم و التدريب

 التطوير الذايتتنفيذ برامج التعلم و التدريب و 

 فصل من العمل ملن ال فائدة منه

 نقل لوظيفة أخرى مناسبة

 حتسن األداء مل يتحسن األداء

 فصل من العمل

 هل حتسن األداء

 ال نعم

 حتقيق أهداف املنظمة

إنتاجية 
 عالية

 مستقبل وظيفي جيد للعاملني فاعلية تنظيمية
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 تقييم االداء و خصائص خطوات و معايير :المطلب الثالث

 داءتقييم األعملية  خطوات:والأ

يتم مقارنة االداء مبها حبيث تصبح احملرك الذي يتم املقياس جيدب ان يتم وضع معايري كي : حتديد املقاييس -

 .عليه

             أشهرعملية التقييم، تكون خالل كل ثالثة  إلجراءحتديد الفرتة الزمنية الدورية :حتديد دورية التقييم االداء -

 .واملو خيتلف ذلك من منظمة اىل اخرى حسب طبيعة النشاط و حجم املنظمة و غري ذلك من الع

أن يقوم بتقيم املوظف، أداء املوظف، مع األخذ املناسب الذي جيب من املعلوم ان الشخص : حتديد املقيم -

 .بعني األعتبار أمهية املوضوعية و الصدق

تأكد من قدرة املقيم على التنفيذ السليم للعملية التقييم، وتزويد املقيمني بأرشادات الواجب : تدريب املقيم -

 .لذى أصبح دور املقيمني من األسباب عملية التقومي إتباعها 

مناقشة املوظف بنتيجة تقيميه و الغاية من ذلك معرفة املوظف جلوانب القوة و تعزيزها : عقالنية نتائج التقومي -

 .وجوانب الضعف وتفادي حصول ذلك مستقبال

مناسب، حبيث حيتوى على املعلومات املقصود بذلك هو عمل مناذج التقييم بشكل : ميم إستمارة التقييمتص -

 .1املطلوبة و كذلك على عناصر التقييم و أن يكون سهل األستخدام و الفهم

 معاير تقييم األداء :انياث

و يف مايلي أمثلة للمعايري املمكن  ،يقصد مبعايري تقييم األداء تلك العناصر اليت استخدمت كركائز لتقييم

 : 2إستخدامها لتقييم األداء و هي تظهر يف الشكل التايل

                                                                 
 . 152، ص 2227-1فيصل حسونة، إدارة املوارد البشرية، دار اسامة للنشر و التوزيع، ط  1
 . 415أمحد ماهر، إدارة املوارد البشرية، مرجع سابق الذكر، ص   2
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  أمثلة من معايير تقييم األداء )(:الشكل

 :معايير نواتج األداء (1) 
 كمية األداء  -1

 جودة األداء -2

 :معايير سلوك األداء (2)

 معاجلة شكاوي العمالء -1

 إدارة اإلجتماعات -2

 كتابة التقارير -3

 املواظبة على العمل -4

 التعاون مع الزمالء -5

 قيادة املرؤوسني -6

 :معايير الصفات الشخصية( 3)

 املبادأة -1

 اإلنتباه -2

 دافعية العمل -3

 اإلتزان اإلنفعايل -4

 

 .416، ص 2214، 2أمحد ماهر، إدارة املوارد البشرية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، طبعة  :المصدر
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 :عدة مبادئ يف استخدام معايري تقييم ،و هي كااليتهناك  و

عدة  أو قتصار على معيار واحدو ال جيب اإل ،داءستخدام عدد كبري نسبيا من املعايري عند تقييم األإجيب  -1

 .معايري قليلة

قلها أو معايري سلوك و  معايري النواتج من كثر موضوعيةأمكان ن تكون املعايري موضوعية بقدر اإلأجيب  -2

 .معايري الصفات الشخصية

حتليل العمل، و ذلك  دارة املوارد البشرية بدراسة وإميكن ان يتم التواصل اىل معايري موضوعية لو قامت  -3

 .هم معايري تقييمأتعرف على لل

 .داءو عالقتها على األ تأثريهاوزانا خمتلفة، و ذلك لكي تعكس أخذ املعايري أن تأميكن  -4

               نتاج من خالل قائمة تقييم تضم عدة معايري قد تكون مناسبةداء عمال اإلأذا كان املطلوب تقييم إف

 :مهيات نسبية و يظهر ذلك يف الشكل التايلأخذ يف قيمتها أاملعايري ت اتهن هأهم و األ

  أوزانها قييم والتمعايير مثال ل :)     (شكل

 :..........................التاريخ:..........................اإلدارة:........................... اإلسم

 تقيييم األداء األوزان المعايير

 كمية اإلنتاج  -1

 الجودة -2

 المواظبة في العمل -3

 التعاون مع الزمالء -4

 المبادأة -5

 الدافعية -6
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 ............... 177 المجموع

 .417، ص 2214، 2أمحد ماهر، إدارة املوارد البشرية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، طبعة  :المصدر
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 داءخصائص معايير األ :ثالثا

 :ن يتميز باخلصائص التاليةأداء املراد تقييمه بشرط دقيقا يف التعبري عن األ( املقياس)املعيارحىت يكون 

و يقصد به املقياس ضرورة اعتمادها التقييم على مقاييس تتعلق خبصائص الوظيفة و ذات صلة : الصدق -1

                   داء العملأن تغري اخلصائص الىت يتطلبها أى العوامل الداخلية يف املقياس جيب أ ،داء الفردأو  بإنتاجية

 .داءلوظيفة و املتعلقة بفعالية األلجزاء املكونة ذا قاس األإتحديد صدق املقاييس بو 

                  كثرأدائه من طرق ىل تقييم ألإو يقصد به مدى ثبات نتائج التقييم يف حالة فخضوع املرؤوسني : الثبات -2

 .كثر من مقيمأذا مت من طرف إ املقيم، فثبات مقاييس التقييم يف فرتة زمنية يعطي نفس النتائج التقييم من

ذا الثقافة اليت تطفى عليها العالقات الشخصية يف التعيني و الرتقية، و املكافات إ: الفعالية يف ثقافة املنظمة -3

 .1داء و فعاليتهىل نظام تقييم األإتفتقد 

                ، فاملقياس اجليد لألداءاملقصود بتميز املقياس هنا هو قدرتاه على التفرقة بني املستويات املختلفة : التميز -4

و القدرة على التميز تتوقف على دقة  فرادداء األأهو الذي ميكن من تقدير الفروق مهما كانت ضئيلة بني 

ليت حيتويها املق                 مهية التمييز تتضح يف احلاالت أيضا، و أ املقياسياس كما تتوقف على صدق الدراجات ا

لى اظهار االختالف يف اجلهود و هو ما يستوجب منا احلرص ع ،2اليت تتقارب فيها قدرات االفراد و كفاءهتم

و حىت أيب و التدر  ن الرتقية و التحفيزختاذ القرارات املناسبة بشأإت من مستويات االداء مما ميكن متخذي القراراو 

 .عنها ناءاإلستغ

                                                                 
 . 68ص  2212-2229باباه ولد سيدن، دور املوارد البشرية يف التأثري على األداء، جامعة أبيبكر بلقايد، تلمسان السنة   1
  2223ر اجلامعية، االسكندرية، مجال الدين حممد املرسى، إدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية املدخل لتحقيق امليزة التنافسية ملنظمة القرن احلادي و العشرون، الدا  2

 .مرجع سابق 413ص 
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وجيهات احملددة للعاملني بشأن و الت لإلرشاداتيقصد به املدى الذي يوفر به املقياس املستخدم و : التجديد -5

 .1كيف ميكنهم حتقيق هذه التوقعات  هو متوقع منهم وما 

               و املقياس املقبول  قتناعهم بهإونفي القبول مدى قبول األفراد للمقياس املستخدم يف تقييمهم و : القبول -6

 .و يعرب عن األداء الفعلي للعاملني ،ىل العدالةإو الذي يشري 

 .ستخدامه من قبل الرؤساء يف العملإوتعين به وضوح املقياس و إمكانية : سهولة إستخدام املقياس -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 .361-362ص  2228لنهضة العربية، بريوت أمحد صقر عاشور، إدارة القوى العاملة االسس السلوكية و ادوات البحث التطبيق، دار ا  1
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 أداء العاملين بالمؤسسة بالتحفيز عالقة : المبحث الثاني

 و مقوماتها تقييم األداءعملية أخطاء  التحفيز و :المطلب األول

 أخطاء عملية التقييم: أوال

                    حيث يأيت التقييم مبنيا ،يعد تقييم األداء من املهام اليت تتطلب الدقة و العناية من قبل الرئيس

ن أطوال الفرتة املستهدفة بالتقييم وليس على حوادث عارضة، إال مرؤوسيه  على حقائق جتمعت لديه عن أداء

 :موضوعية التقييم وميكن ذكر أمهها يف مايليعلى  لتؤثر مرؤوسيه خطاء عند تقييم أداءأاملقيم قد يقع يف عدة 

إعدادها يظهر تأثري يف املواقف اليت تكون فيها املقاييس املوضوعية غري متاحة أو من الصعب : خطأ التحيز -1

 .درجة كبرية على تقديراته ألدائهممرؤوسيه بكل شخص من   جتاهإاملشرف  شعور

مبعىن اخر حدث هو الذي يبقى يؤثر على التقييم جيدا، على الرغم من أن األحداث  :المحادثةخطأ  -2

 .السابقة مل تكن جيدة و العكس صحيح

                متوسطةىل إعطاء تقديرات إقد يعتمد القائم بعملية التقييم  :متوسطةرات ينحو إعطاء تقد تجاهاإل -3

يف أدائهم للعمل و سلكوهم، حيث تنشأ  ، و التبانياتختالفاتإلل نظرا للعاملنيال هي بالعالية وال املنخفضة 

الوقت الكايف للقيام و لعدم توفر أهذه الظاهرة بسبب عدم معرفة القائم بالتقييم بالبيانات اخلاصة بكل مرؤوس، 

 .بعملية التقييم

                        أي أن املقيم يتأثر بصفة واحدة و منها يقيم العامل على أساس األداء العام :متعميخطأ ال -4

 .1و مينحه القيمة نفسها لكل معايري التقييم

                                                                 
 .276أمحد ماهر، إدارة املوارد البشرية، مرجع سابق، ص   1
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عالية للوظائف الشرفية و إعطاء فيميل إىل إعطاء تقديرات : تأثر المقيم بمركز الشخص محل التقييم -5

 .1تقديرات لشاغلي الوظائف البسيطة

لذلك  ،بعض املقيمني يعتقدون أن التشدد جيرب املوظفني على مضاعفة جهودهم بإستمرار: خطأ التشدد -6

 .يعمدون اىل تقييم أقل متوسط

كانوا يستحقوهنا، األمر إن وقوع املقيم يف هذا اخلطأ يؤدي اىل حرمان بعض املوظفني من مزايا وظيفية  

 .دافعيتهم للعمل و الذي قد خيفض من مستوى روحهم املعنوية

 :التساهلخطأ  -7

يقوم بإعطاء  حيث أن املقيم وبدافع من الشفقة مبن يقيم أدائهم، ولكى حيصلوا على مزايا و ظيفية

 .منه بأنه يساعدهم تقديرات عالية ظنا

ميكن عالج أو حتسني األداء املوظفني الذين  وقوع ضرر حيث ال إن وقوع املقيم يف هذا اخلطأ يؤدي اىل

 .منحوا تقديرات عالية وهم يف احلقيقة ضعفاء

                     من خالل ما سبق يتبني أنه قد يقع القائمون بعملية التقييم يف أخطاء و هذا راجع للطبيعة اإلنسانية

 .2ولذا نؤكد على ضرورة تدريب القائمني هبا حىت يكون التقييم أكثر موضوعية

  مقومات فاعلية عملية تقييم األداء :انياث

و الىت ميكن  ،ميكن جتنب أخطاء التقييم أو ختفيف حدهتا بشكل ملحوظ من خالل هيكل النقاط التالية

 :1داءإعتبارها أيضا مقومات نظام تقييم األ
                                                                 

 .69، ص 2225عمرو صفي عقيلي، إدارة املوارد البشرية املعاصرة، بعد اسرتاتيجي، طبعة اآلوىل األردن، دار وائل،   1
 .428، 425عمرو صفي عقيلي، مرجع سبق ذكره، ص   2
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 .املباشرين كقادة مقيمني للرؤساءختيار الصحيح اإل -

على ضوء ذلك  و مؤيدها أنه ليس رصدا لألخطاء بل جزءا من عملية شاملة للتنمية وضع فلسفة للتقييم -

 .تتحدد أهداف التقييم

 .حتديد أهداف واضحة للمنظمة لكل وحدة تنظيمية، حبيث تنسجم معها أهداف تقييم األداء -

 .ال للمعلومات عن أهداف و معايري و جماالت التقييم و نتائجههتيئة نظام فع -

إدارة املوارد و  الرئيس املرؤوس)ييسر نقل و حتديث املعلومات بني أطراف التقييم  لالتصاالتهتيئة نظام فعال  -

 (.البشرية

 .الوظيفةبعد تفوقا أو جتاوزا لوجبات  وصف سليم للوظائف حيدد ما يتوقع من املوظف عمله، وما -

 .تصميم معايري موضوعية دقيقة للتقييم تبعده عن االعتبارات و التحيزات الشخصية كلما أمكن -

يف عملية التقييم فقد أوضحت  هذا مع مناقشة هذه املعايري مع الرؤساء ليقتنعوا هبا و يستخدموهنا

             هنم جيدوها أل ،دام معايري التقييميعرفون إستخاملمارسات االستشارية و التكوينية أن عددا كبريا من الرؤساء 

 .إما صعبة التطبيق أو مستهلة للوقت أو جهد فوق العادي

 .إختيار طريقة أو طرق سليمة لتقييم لألداء ميكن اإلعتماد عليها بإعتبارها إحدى سبل التقييم الفاعل -

سلوكيات العاملني، و حتديد  يقيمون على كيفية إجراء التقييم، و مقابلة التقييم، فهم للرؤساءتدريب الكايف ال -

 .األهداف و املعايري الرقابية

                                                                                                                                                                                                           
 . 341، 342، ص 2224ط، .أمحد السيد مصطفى، إدارة املوارد البشرية، االدارة العصرية لرأس املال الفكري، مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة د  1
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  داء و فاعلية تقييمهإعالم املرؤوسني مبعايري التقييم ليعلموا على الوفاء هبا، و هذا من مقومات فاعلية األ -

 ؟و يسعوا لألداء فاعل دون معرفتهم باملعامل املطلوبة هلذا األداءفكيف نتوقع من العاملني أن حيسنوا أدائهم أ

                  تتسم بالوضوح  ،إتصال فعال بني الرئيس و املرؤوسني يساعد على خلق عالقة متبادلة -

 .الصراحة و تقبل النقد املوضوعي

 .حتياجاهتم التدريبيةإمشاركة املرؤوسني يف عملية تقييم األداء، و بالتبعية يف حتديد يد  -

                دورية التقييم على مدار العام، حيث يكون كل ثالثة أو أربعة أشهر، فيتسىن للمرؤوس معرفة ما قد يكون  -

يف هناية " جيد"أو " ضعيف"و ذلك بدال من أن يفاجأ بتقرير  ،ىل تداركهإمن قصور يف أدائه أوال بأول ليبادر 

يراه قصورا فيناقشه فيه  العام، وحىت لو مل يكن التقييم الرمسي دوريا فيجب أن يبادر الرئيس إلعالم مرؤوسيه مبا

 .أوال بأول و يوجهه اىل تداركه

اليت يكون شاغلوها حمال  لوظائفلللوظيفة أو اجملموعة النوعية  تناسب منوذج التقييم مع اخلصائص املميزة -

 .للتقييم

جعل نتيجة التقييم األداء علنية و ليس سرية، حبيث يستطيع املوظف أن يتعرف على نقاط قوته و ضعفه  -

 .1حبيث يبادر اىل تفادي نقاط الضعف و تعزيز نقاط القوة أوال بأول
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 تحسين أداء المؤسسةالحوافز و : لمطلب الثانيا

 دور التحفيز في تحسين أداء المؤسسة: أوال

                              إهتم العديد من الباحثني و كتاب اإلدارة بتوضيح العالقة بني احلوافز املادية

          البشرحول سلوكيات ( مكرجير)نظرية لت تفعلى سبيل املثال جند أن الدرسات اليت  ،و املعنوية وحتسني األداء

، و هذا النوع يتصرف دائما وفقا للظروف واألحوال (z)و يتمثل هذا النوع  (x ,y)قد أضافت نوعا ثالثا خبالف 

                   احمليطة به و تدفقه و حتصل التعامل باجيابية فإذا توفرت له حوافز معنوية أخرى مثل فرص املناسبة

                    فكاره فإنه سوف يقدم على حتمل املزيد من املسؤوليةأ و حصل على قدر مناسب للتعبري عن حاجاته و

 .1و إذا و جد املناخ و التنظيم املناسب فسيعمل على زيادة جهده و تعاونه و إلتزامه

حقق أسلوب توزيع  :بيل املثالاىل أن احلوافز املادية تساعد على حتسني األداء فعلى س" عالقي "و يشري

               متلك األسهم جناحا كبريا يف املؤسسات اليت تطبيقه على موظفيها، حيث أن شعور املوظف أنه أصبح مالكا

                 يف العمل، و هذا ما ينعكس تلقائيا على االنتاجية و األرباح يف املؤسسة يدفعه ملضاعفة جهده وحتسني أدائه

 .2حيقق اإلستفادة جلميع األطرافو 

            اىل أن أهم مزايا نظام األجر حسب اإلنتاج أنه يساعد على خلق روح االبتكار " شاو ش"و يشري

 .3و بالتايل زيادة األجر الذي يتقاضونه ،إنتاجهملدى العاملني، و حتسني أسلوب عملهم، وذلك من أجل زيادة 

 

                                                                 
 . 447، ص 2228 ،عبد العزيز حممد مالئكة، مبادئ ومهارات القيادة و االدارة، دار العلم، جدة  1
 . 521، ص 2228جدة،  ،مدين عبد القادر عالقي، إدارة املوارد البشرية، دار خوارزم للنشر  2
 . 174ص ،2225،طبعة الثالثة الردن، مصطفى جنيب شاوش، إدارة املوارد البشرية، إدارة االفراد، دار الشروق للنشر و التوزيع ، عمان، األ  3
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 نتائج التحفيز المادي و المعنوي في المؤسسة :ثانيا

إن توفري اجلوانب املناسبة املتعلقة باملكانة و املنصب يؤدي اىل إجتاه املنظمة حنو النمو و التوسيع و رمبا كانت  -

احلوافز هي األساس أو املربر لتضخم املنظمات الصناعية كانت ام احلكومية أو سياسية، فالنمو يعين فرضا أكرب 

               لتوفري معظم أنواع احلوافز، ولذا ينظر اىل كرب حجم املنظمة على أنه يتيح فرصة أوسع للحوافز و يالحظ

 .1أنه ما مل تكن املنظمة ناجحة فإن منوها يؤدي اىل القضاء عليها

                الضرورية احملددة سلفاتنمو فيها إجتاهات تسلطية تركز على اإلنتاج و تنفيذ العمليات  الضخمةإن املنظمات  -

هي بذلك ال تساعد على تنمية إجتاهات التجديد و االبتكار و يزيد من قوة هذه احلقيقة غن االنتاج الضخم  و

دارية و بذلك تنص على فرص األشخاص الذين و باجلملة رمسية مقررة، و هذا يعيق تنمية املهارات منطية و اإل

 .مر تشجيعهم مرتبطا مبدى تذليل العقبات املشار إليهاأصبح لديهم إستعداد وطموح ي

 و مدى اإلنتاجاملكافأة أن توزع احلوافز على أساس قيمة الفرد يف  ةإنه ينبغ على النظام األصح للتعيني و الرتقي -

 .اديةإسهامه يف حتقيق أهداف املنظمة، و هذا هو أساس قيمة إهتمام املنظمات باحلوافز املادية و غري امل

بأن معظم نظم احلوافز تؤدي إىل إخنفاض مستوى األنتاج  وهذا حيتم من الناحية  إن هناك إعتقادا له مربراته -

قتصادية، إن توفر جانب احلوافز نوعا من الرقابة مبن إحتفاظ االنتاج مبستوى اجلودة املقررة، فهذه الطريقة حتقق اإل

 .2يف منح املزايا اإلضايف االنتاج العائد املناسب الذي يساعد بدوره
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 أثر التحفيز المادي و المعنوي في تحسين أداء العاملين: المطلب الثالث

متثل أنظمة احلوافز أمهية متجددة باألخص مع موجه اإلصالح و التحديث االقتصادي يف االقتصاديات 

                الناجحة مبا ينعكس ويف كل املراحل على تطور و منو القوى االنتاجية داخل أي إقتصاد، لتوسيع االنتاج 

 .و نوعا، مبا يعزز منو الدخل القومي و الثروة املادية كما

قد غريت من الغرض العام للتحفيز . و مع تطور النظم االقتصادية و االجتماعية و تغري أمناط التنمية

 .لكي ال تشمل فقط زيادة العطاء، إمنا تعديل للقيم االجتماعية السائدة يف العالقات االنتاجية

بإختالف املفهوم مما ال شك فيه أن لنظام احلوافز اإلقتصادية جمموعة نظم فرعية خمتفلة تتميز 

هو تطوير وترية عمل الفرد و حثه على تقدمي  اإلقتصادي، و يظهر بأن األجر املدفوع للفرد العامل عن قوة عمله

 .األفضل للجهة املاحنة، كما أن التشجيع بكل أشكاله هو جمموعة حوافز حنو زيادة العطاء اإلنتاجي الثري

ن كالمها يصب يف غاية واحدة هي تنمية و حتسني إنتاجية مع إختالف احلافز املادي عن املعنوي، إال أ

دارة اإلقتصادية يتطلب ضرورة الفهم الكامل اإلالعمل، و بالتايل إنتاجية النشاط اإلقتصادي، بإعتباره مبدأ 

 .1لطبيعتها

مراعاة م دور احلوافز يف سلوك الفرد و اجلماعة و اجملتمع، من املهم أيضا ضرورة حتليل و يتقي كما أن 

ديناميكيات احلوافز و ديناميكيات املصاحل و احلاجات و التغريات اليت ختضع هلا و عالقاهتا املتغرية اليت تتوقف 

 .و يف احلياة اإلجتماعية  على التغري يف اإلنتاج و يف املصاحل

                                                                 
1
  العلوم الغقتصادية، جامعة اجلزائر زهية إيصوالح، دور التسيري الفعال يف حتسني أداء الفرد يف املؤسسة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف  

 .  75، ص 2228
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                 فادةإن مقدار الدفع امللموس الذي حيصل املستفيد مباشرة من خالل تشجيع الفرد العامل باإلست 

               من املصلحة املادية يف زيادة أجره األساسي و عالواته و مكافآت؛ كما تستهدف هذه احلوافز اإلستفادة

ن املصلحة املادية لألفراد العاملني بالوحدة اإلنتاجية بزيادة أرصدة احلفز اجلماعي، بينما ال يظهر الشكل اآلخر م

بالشكل امللموس للفرد، إمنا يعرب عنها يف شكل حتسني ظروف العمل و ذلك بإستخدام اآلالت من احلوافز املادية 

 .     و املعدات احلديثة و إدخال التكنولوجيا األكثر تطورا و تقدما و املشاركة باألرباح و غريها

لني، فمنهم من يعترب وقد إختلفت وجهات النظر اخلاصة يتقييم أمهية احلافز املادي يف حتفيز األفراد العام 

                احلافز املادي الرئيسي الوحيد لألفراد العاملني و القادر على حتقيق جمموعة األهداف بسبب قدته على سد

بينما يظهره البعض بأنه واحدا من عدد كبري من املؤثرات اليت تتحكم بسلوك  إشباع احلاجات املادية و الروحية و

 .الفرد العامل

تكن وجهات النظر اخلاصة بتقييم أمهية احلافز املادي، فإن القصور يف نظام احلوافز املادية  و مهما

خيلق مشكالت إدارية كثرية، إذ يتسبب يف قيام تناقضات بني اجملتمع ككل ( كجزء من نظم احلوافز اإلقتصادية)

فها  ،إمكانياهتا الفعلية و بني املشروعات الفردية اليت قد جتد اجملزي هلا أحيانا أن تقلل من قيمة بأن حتقق من أهدا

 .خططها و إن ختتلف عن أجزاء عمليات التحديث و التطوير

أما احلافز املعنوي، فهو تقييم جهد العامل و الثناء عليه، كأن يوضع إسم املتفوق من العمال يف لوحة 

 .   1الشرف يف حمل العمل، أو مينح نوط العمل أو وسام العمل أو كؤوس اإلنتاج
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 :خاتمة الفصل الثاني

األمر الذي ميكن قوله أن قدرة املؤسسات على حتقيق أهدافها يتوقف إىل حد كبري على جناح إدارة املوارد  

البشرية يف توفري القدر الكايف الذي يرفع من أداء العاملني بوضع نظام حتفيز فعال، لذى أمكن القول أن تقييم 

كونه وسيلة تكمن من إصدار موضوعي عن قدرة العامل يف أداء واجبات و مسؤوليات أداء العاملني ال خيرج عن  

               عمله، حبيث هتتم املنظمات من خالل إدارة املوارد البشرية فيها من تقييم أداء عماهلا باإلستناد إىل معايري

سي من التقييم و أنواع الوظائف و أسس معينة، و ذلك يف نفس الوقت النظر إىل حجم املؤسسة و هدفها األسا

 .اليت يتم تقييم أداء عماهلا

من التحكم يف دقة  هايقوهنا تعد عملية تقييم األداء من العمليات املهمة اليت تتمكن املنظمة عن طر  

                  السياسات و الربامج اليت تعدها، فهذه النتائج اليت تقيم تعتمد عليها املنظمة كمدخالت للعديد من الربامج

و خاصة املتعلقة بإدارة املوارد البشرية سواء كانت سياسات و برامج إستقطاب و إختيار و تعيني، أو برامج ملتابعة 

 .أو أساسيات الرتقية و نقل و مكافأة املوارد البشرية

                       اليتهاليت تقلل من فع و قد يشوب نظام تقييم األداء خالل عملياته جمموعة من األخطاء و املشاكل 

و موضوعيته، و لكي تقلل من هذه األخطاء و املشاكل جيب أن يتم التعامل معها بوضع مقومات فاعلية لتقييم 

 .األداء، و من هنا مشاركة مجيع األطراف الذين ميكن أن متسهم العملية أو يستفيدوا منها
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 :قدمة الفصل التطبيقيم

يف البالد، و هذا راجع  القطاع الفالحي القاعدة االساسية اليت تقام عليها هيكلة النظام االقتصادي يعترب

للدور احليوي الذي يلعبه لعالقته املباشرة بباقي القطاعات و ليكون القطاع احلساس و الضروري للغاية فهو ميتاز 

 .بدرجة خماطرة كبرية لصعوبة التحكم يف مواردها

و التنمية الريفية يعمل على دفع عجلة التنمية وذلك من خالل منح القروض إىل الزبائن فبنك الفالحة 

                  الطالبة القرض فهي تؤثر بطريقة مباشرة أو غري مباشرة على كل من اإلنتاج و اإلستهالك والشغل و غريها 

ل أداء املؤسسة من خالل وضع نظام حتفيزي جيد من املتغريات اإلقتصادية، حبيث يأيت دور املوارد البشرية يف تفعي

و مالئم من أجل الوصول إىل األداء الفعال و ذلك لتحقيق اهداف املؤسسة، حبيث جاء يف هذا الفصل بعنوان 

 :                           إىل مبحثني و مث تقسيمه، - -BADRسيدي خلضر بواقع التحفيز يف بنك الفالحة و التنمية الريفية 

 تقدمي عام لبنك الفالحة و التنمية الريفية بسيدي خلضر: املبحث األول -

 تأثري التحفيز علي اداء املؤسسة بنك بدر: املبحث الثاين -
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     تقديم عام لبنك الفالحة والتنمية الريفية بسيدي لخضر :لمبحث األولا

                                       BADRوكالة                        

من خالل هذا املبحث الذي حياول الوقوف على نظرة واسعة للتعرف على بنك الفالحة والتنمية الريفية 

باعتباره حمل دراستنا التطبيقية وفيه مت التطرق إىل أسباب إنشاء البنك، ومراحل تطويره وحتليل اهليكل التنظيمي 

 .لةله، والتعريف بالوكا

  BADRلمحة عامة لبنك الفالحة والتنمية الريفية بنك : المطلب األول

 نشأة البنك: أوال

مت إنشاء بنك الفالحة والتنمية الريفية تبعا إلعادة اهليكلة اليت تبنتها الدولة وذلك مبوجب مرسوم رقم 

              واهلدف األساسي من إنشاء البنك هو تنمية القطاع الفالحي والعمل 1972مارس  13املؤرخ يف  126 -72

على ترقية وكذلك دعم الصناعات التقليدية واحلرفية وطبقا هلذا عمل بنك الفالحة والتنمية الريفية على متويل 

 . ص أو قطاع الصيد البحرياملؤسسات الفالحية سواء كانت مزارع تابعة للدولة وللتعاونيات أو مزارع القطاع اخلا

مليار دينار جزائري  22حتول بنك الفالحة والتنمية الريفية إىل شركة مسامهة رأس ماهلا  1977وبعد عام  

سهم مكتتبة  3322 إىل مليار دينار مقسمة 33إرتفع رأس ماهلا إىل  2222سهم ومع بداية سنة  2222مقسم إىل 

والذي أعطى إستقاللية أكرب للبنوك وقام بإلغاء  1992أفريل  14رض يف وبعد قانون النقد والق. من طرف الدولة

قانون التخصيص وأصبح مبوجبه بنك الفالحة والتنمية الريفية بإمكانه القيام جبميع وظائف البنك التجاري فقام 

 .وكالة 322البنك بالتوسع اجلغرايف ليغطي الرتاب الوطين مبا يفوق 
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 هتطور  تعريف البنك ومراحل: ثانيا

 :التعريف ببنك الفالحة والتنمية الريفية -1

لتدعيم مهام التطوير  1972تأسس سنة , بنك الفالحة والتنمية الريفية هو منبثق من  البنك الشعيب

قطاع جهوي، ويبلغ عدد عمالة على املستوى الوطين  31وكالة و  276أصبح تعداد وكاالته حوايل , الفالحي

 .إطار وعامل 8222حوايل 

من ضمن  676ويف نفس السنة أعترب يف املرتبة  2221مت تصنيفه كأول مؤسسة بنكية جزائرية لسنة 

 .بنك يف العامل وهو حيتل املقام األول على مستوى الوطين 41222

  :مراحل تطور بنك الفالحة والتنمية الريفية -2

 :مر تطور بنك بدر بثالثة مراحل كمايلي  

          ضمت هذه املرحلة الثمان سنوات كان كإجياد مكانة يف القطاع الريفي يفتح العديد  :1887 -1892مرحلة 

              من الوكاالت يف املناطق ذات الطابع الفالحي، وكانت هذه املرحلة مرحلة إكتساب الشهرة، اخلربة األكيدة

هذه اخلصوصية جاءت للمخططات اإلقتصادية يف التمويل الفالحي من املواد الفالحية أو الصناعية الفالحية، 

 .اليت تعطي كل بنك جماال خاصا لتدخله

الذي مسح للبنوك ذات التخصص بأن تساهم متويل القطاعات  92/12ظهر قانون  :1882 -1881مرحلة 

األخرى وأعطى التوسع يف حقل املعامالت والنشاطات األخرى مع بقائه الشريك األساسي األول لقطاع 

 .ةالفالح
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التطور احلايل متيز عن طريق أمهية إندراج البنوك الشعبية يف إطالق إستثمار منتوج  :2776 -2777مرحلة 

 .منتوجاهتا وإجراء مطابقة لنشاطاهتا ومستوى أدائها متاشيا مع مبادئ إقتصاد السوق

 التعريف بالوكالة:ثالثا

بوالية  24منها موجودة بوالية غليزان و  26وكاالت،  12غليزان / تضم املديرية اجلهوية لوالية مستغامن

الرابط بني  11شارع  بن سليمان الطريق رقم  2حمل الرتبص؛ وتقع هذه املديرية يف  768مستغامن ومنها وكالة 

لوالية  52وعلى بعد بعد , مستغامن وتنس جتدر اإلشارة إىل أن مقر الوكالة من البيانات املوروثة عن  ،كلم من مركز ا

، مث حتول إىل مقر BNAر وجيري حاليا تعديال يف بناءه، وكان فيها سابقا مقر البنك الوطين اجلزائري اإلستعما

 .BADRلوكالة 

بدائرة سيدي  BDLالوكالة هي الوحيدة على مستوى املنظمة املتواجدة هبا بإستثناء وكالة التنمية احمللية  

 اجملاورة ملمن أوالد بوغا بلديات 12لة خدماهتا لسكان كلم من دائرة سيدي خلضر وتقدمي الوكا  12علي على بعد 

 -حمل الرتبص- 768كلم من الوالية، ويعمل هبذه الوكالة   32لوالية شلف إىل بن عبد املالك رمضان على بعد 

 .موظف 22
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 الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية     : المطلب الثاني

 تحليل الهيكل التنظيمي  :أوال

  . 768 وكالة( جهويفرع )قطاع  31يتكون من  BADRسبق وأن ذكرنا أن بنك 

 اإلدارة العامة وهيكلها - 1

يتمركز على رأسها رئيس مدير عام ومدير عام ومن ثالث مدراء عامون مساعدون أحدهم يتكلف 

 . والثاين مسؤول اإلستغالل والثالث مسؤول على اإلدارة ،باملالية واحملاسبة

 (:القطاع الجهوي)الهيكل التنظيمي للفرع  -2

 : يتكون الفرع من اإلدارة ومخس مصاحل وتتمثل يف

 .مصلحة اإلستغالل -

 . مصلحة الصندوق -

 .مصلحة حفظ األموال -

 .مصلحة إدارة املراقبة -

 .مصلحة العمليات اخلارجية -
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 التنظيم الجهوي للقطاع (: 1)رقم شكل 

 

 

 

                                                        

 

 نوع التوظيف ومتابعة العمليات  -                                                              

                                        اخلارجية وكذا التحوالت      نوع الشبابيك                         

                                                 اخلارجاىل نوع التمويل. 

 نوع القرض وكذا إيداع املستندي  -   

 .وتسيري العقود                                                                       

 نوع اإليداع 

 نوع التحصيل                                   

 خلية الدراسات                              -                                                          

 أمانة مصلحة القروض -                                                              

 مساعدة املراقبة 

 مراسل اإلعالم اآليل 

أمانة املديرية    املدير      

      مصلحة العمليات 
 اخلارجية

نائب مدير اإلدارة    

مصلحة الصندوق     

 مصلحة اإلستغالل

 مصلحة حفظ األموال

املصلحة اإلدارية واملراقبة 
 اإلعالم اآليل
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 -بسيدي لخضر -المحلية لإلستغاللالهيكل التنظيمي للوكالة : ثانيا

 -967-الهيكل التنظيمي لوكالة سيدي لخضر  (:1)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .لوكالة سيدي خلضر BADRمن إعداد الطالبة إستنادا اىل وثائق بنك : المصدر

 األمانة العامة مدير الوكالة

 مكتب الواجهة

       المصلحةرئيس  

 اإلستقبال والتوجيه

 مصلحة التحويالت

 المكلف بالزبائن

 المكتب الخلفي

رئيس المصلحة   

 الصندوق الرئيسي

 الخدمة السريعة

 محاسبة المدفوعات

 رئيس المصلحة

روض  الق  وسائل الدفع 

 

 

 المحاسبة التجارة الخارجية

ةيالشؤون القانون الشؤون اإلدارية  
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 :إدارة وكالة اإلستغالل وهيكلها -2

 :تتكون إدارة اإلستغالل من مدير يرفع اإلستغالل واألمني املايل وثالث مصاحل تتمثل يف

 .مسؤول مصلحة اإلستغالل، املصلحة اإلدارية و مصلحة الزبائن -

 .متخصصةوتنقسم هذه املصلحة إىل وظائف إدارية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 خطط إدارة الوكالةم               

األمني املايل 
Secrèterait 

       Serviceمصلحة االستغالل 
Exploition   

 Serviceاملصلحة اإلدارية
Administration 

 Service clientsمصلحة الزبائن

 fonctionوظيفة الشباك -1
guichet 

 fonctionشباكالوراء  وظيفة ما -2
arrière guichet 

 fonctionوظيفة املعامالت اخلارجية -3

ètranger 

 functionوظيفة العمليات العامة  -1
affaires gènèrales 

 functionوظيفة مراقبة احملاسبة  -2

contrôles comptabilitè 

 fonctionوظيفة اإلقراض -1
crèdit 

وظيفة السندات  -2
 fonction juridiqueالقانونية

recouvrement 

 fonctionوظيفة املوارد اجلبائية -3

ressources comptes 

 

املدير    Directeur 
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 نشاطات بنك الفالحة و التنمية الريفية و أهداف: المطلب الثالث

 تعريف مصالح الوكالة: أوال

ما عدا حالة  ،خربته يف امليدان وال يلحقه ضرر املهنيةمسرية من طرف مدير خيتار نظرا لكفاءته و : املديرية -

و تنفيذ القرارات و هو يسعى دائما  و املدير هو الذي يتوىل تسيري برامج عمل البنك ،مهنياأ رتكاهبم خطإ

 .لتحقيق الربح للبنك

             حصول مانع له  أو  نائب املدير أيضا هو السلطة الثانية، بعد املدير العام بسبب تغييبه: نيابة املديرية -

 .و أعماله سريا عاديا على دراسة التدابري، و العمليات الالزمة لتسيري هياكل بدر ووسائله

               مسرية من متخصص يف االمانة لتسجيل الربيد الوارد و الصادر، و التسجيل املالحظات عن الربيد: األمانة -

و حتويلها لدى املديرية العامة مع إشهار بإستالم، حيث أن املدير العام يكون على علم بكل بريد صادر أو وارد 

 .يف البنك

أي عملية جتارية خارجية لتمويل على مستوى الوكالة املركزية، فهذه املصلحة : مصلحة املعامالت اخلارجية -

 .خمتصة بتدخل البنك على املستوى اخلارجي

 : لحة الصندوقمص -

                خرييسريها الشباكي الذي يقوم بعمليات الشيك، حيث يدفع للحساب بطلب من هذا األ: فرع الشيك -أ

 .أو الطرف اآلخر، و هذا طبعا مع إفرتاض وجود رصيد موجب للساحب

 .يتم نقل مبلغ من احلساب اآلخر، و هو متويل مباشر: فرع التمويل -ب
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يف حالة حتويل غري مباشر أي بنكات خمتلفات يتم عن طريق البنك املركزي، يف حني أن الزبون : ةغرفة املقاص -ج

 .يقضي خدمته، و غرفة املقاصة املقاصة املركزية تشرف على عدد من الغرف املماثلة يف إقليم معني

ة املركزية و الوكاالت تتكفل هذه املصلحة بالشؤون االدارية، أي النظام اإلداري للوكال: مصلحة احلسابات -

زانية التسيري و التجهيز الفرعية، و الشؤون احملاسبية أي متابعة حسابات البنك الداخلية  .من مي

مسرية من طرف مهندس، تتكفل بإستعمال الزبائن لطليب قرض فالحي أو جتاري  و املوافقة : مصلحة القروض -

 .طبعا تتم بعد أخذ إجراءات بنكية

                هذه املصلحة تتخصص يف متابعة قانون النظام الداخلي للبنك : ة القانونية و املنازعاتمصلحة اإلستشار  -

 :و هي مكلفة عن املنازعات القضائية أو اخلارجية، وهي مسرية من طرف خبري يف احملاكم، و من أهم وظائفها

 .متثيل البنك أمام اجلهات القضائية و اإلدارية و األمنية -

 .مي التوجيهات و اإلستشارات القانونية جلميع الوكاالت عند الطلبتقد -

 .اإلشراف على فتح و غلق احلسابات -

 .دراسة امللفات القانونية لألشخاص املعنوية و الطبيعية و تسيري حساباهتم-

 .توقيع مجيع عقود الرهن احليازي، و العقاري بإسم و حلساب البنك -

 .إجياد حلول مطمئنة إلسرتجاعها بالطرق الودية أو القضائيةمتابعة القروض املصدرة و  -

                 تسمى أيضا مسلحة التنفيذ، و يقوم بتحويل النشاطات الفالحية و غري الفالحية: مصلحة اإلستغالل -

 (.فتح احلساب و إكتتاب السندات، إيداع املبالغ املالية)أي التجارية 
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               هذه املصلحة يسريها خمتصون، و املراقبة تكمن يف مراقبة امللفات يف البنك : ةمصلحة املراقبة و امليزاني -

           الوكالة يف القروض و األجور و اإلعتمادات  بوقت ملراقبةمقيدة وهي غري و هي مسرية من طرف املديرية العامة، 

لوكاالت الفرعيةو العمال، أما امليزانية فتقوم بإعداد األجور للعمال و    .تقدمي امليزانيات النهائية للوكالة املركزية و ا

 نشاطات بنك الفالحة و التنمية الريفية :ثانيا

 :له دور هام يف النشاط اإلقتصادي، فهو يعمل على  

 .تقدمي القروض للمؤسسات الصغرية و املتوسطة مثل قطاع السياحة والصيد البحري  -

 .ا يف ذلك تسهيل التعامل عن طريق فتح حسابات جاريةتقدمي خدمات للعمالء مب -

 .القيام بعملية البناء و التشييد من خالل القروض املتوسطة والطويلة األجل -

       إجراء عمليات اإليداع و السحب، أي تنفيد مجيع العمليات املصرفية و اإلعتمادات املالية اخلاصة بالقروض -

 .له قصد تسيري أمواله أو إستخداماتهو اخلزينة اليت هلا صلة بأعما

إضافة إىل مهامه املتعلقة بسلك املوظفني، يتوىل إستقبال التحويالت الواردة من اهليئات املستخدمة إىل حساب  -

 .املوظفني

     البلدية  ،تقدمي القروض و السلفيات لقاء سندات عامة إىل اإلدارات احمللية، و متويل مشرتيات الدولة، الوالية -

 .و الشركات الوطنية

إعادة إستثمار إسرتاجتية مبالغ الودائع يف شكل قروض فالحية أو جتارية، متنح للقطاعني العام و اخلاص سواء  -

 .بالعملة الوطنية أو العملة الصعبة حسب إسرتاجتية املشاريع املمولة
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 أهداف البنك بدر       :ثالثا

                نمية الريفية على أداء مهامهم بشكل مطلوب كما ونوعا حيرص مسؤويل وعمال بنك الفالحة والت

 :من أجل حتقيق أهداف املؤسسة، و اليت تتمثل يف اهلدف األساسي

و زبائن  ،لمؤسسةلفهناك زبائن تطلب القروض عند اللجوء : جلب الزبائن وإقناعهم باللجوء إىل هذه املؤسسة -

 .تقوم املؤسسة بإقرتاح عليهم القروض

 .جلب ملفات القروض -

 . تقييم مجيع وظائف املؤسسة -

 :ومن أهدافها أيضا

 . تسيري وتنمية نشاطات املؤسسة -

وذلك بأقصى كفاءة وفعالية ممكنة , وخاصة العمليات التجارية حنو اخلارج, تنظيم وتطوير التعامالت التجارية -

 . من طرف املؤسسة

 .ختطيط الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة -

 .بأقصى مردودية ممكنة( بنك الفالحة والتنمية الريفية)الوصول إىل حتقيق أهداف املؤسسة  -
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 (BADR بنك) تأثير التحفيز على أداء المؤسسة : المبحث الثاني

 التحفيزات المقدمة في المؤسسة: المطلب األول

من خالل بعض املقابالت اليت قمنا هبا مع إدارة املوارد البشرية وجدنا أن مؤسسة بنك الفالحة والتنمية 

 .والسلبية ، تقوم بتحفيزات مادية ومعنوية منها اإلجيابيةBADRالريفية بسيدي خلضر وكالة 

 : الحوافز المادية و المعنوية: أوال -

 التحفيزات المادية :1

 :من بني التحفيزات املادية اليت تقدمها املؤسسة ملوظفيها مايلي

 .تشمل األجور ، الرواتب ، واملكافآت: تتمثل يف التعويضات املباشرة  -

 .الطيبتشمل اإلجازات ، العالج : تتمثل يف التعويضات غري املباشرة  -

           التفوق  و و هي تستعمل للتفوق يف األداء وكذلك املكافآت عن اإلقرتاحات لألفكار: املكافآت التشجيعية -

 .يف األداء

 .وهذا كله يضمن إستقرار املوظفني( احلماية اإلجتماعية ، والضمان اإلجتماعي)تقوم املؤسسة حبماية العمال  -

 .دفع اإلجازات والعطل -
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 التحفيزات المعنوي :2

 :من بني التحفيزات املعنوية اليت تقوم هبا املؤسسة ملوظفيها مايلي

 . إنتقال املوظف من منصب إىل آخر ولكن مع زيادة األجر والرتبة واملسؤوليات: الرتقية -

توفري مالبس وهذا من خالل توفري املؤسسة األمن وسالمة املوظفني، و : الرتفيع واألمان واإلستقرار الوظيفي -

 .الشغل، الوقاية من حوادث العمل

 .القيام مبتابعة املوظف عند دخوله حىت خروج للتقاعد: املسار الوظيفي -

 .حتسني اإلتصال الفعال -

وهناك حتفيزات سلبية اليت هي عبارة عن جزاءات تأديبية تطبق على األشخاص املهملني يف تأدية 

 : مهامهم و واجباهتم، نذكر منها

 .من العالوات والتعويضات خلصم من الراتب واإلنذارات والتوبيخات، وقف الرتقية، إنزال الرتبة، احلرمانا -

 .إحاطة املوظف على جملس التأدييب: التأديب -

 أهمية التحفيز في البنك : ثانيا

                                    حسب مسؤول مصلحة املوارد البشرية، فإن احلوافز هي قوة تستطيع دفع الفرد

إىل البحث عن وسائل تليب حاجاته و رغباته، فتدفعه إىل العمل أكثر داخل املؤسسة مبستوى أداء فعال، وهذا 

 تبين فكرة نظام احلوافز( بنك الفالحة والتنمية الريفية)يساعد على حتديد السلوك اهلادف، وقد قامت مؤسسة 

 : ترقية األداء، حاجات الفرد واجملتمع، وأمههاوهذا لسعيها الدائم إىل
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 . مواجهة املنافسة يف سوق العمل و فرض مكانة البنك -

 .احملافظة على األمهية اإلقتصادية -

 .جذب اليد العاملة املؤهلة للعمل -

 . ترقية مستوى األداء رفع و -

 .ني ملا حيصلون عليه من حوافزاحلفاظ على املؤسسة والوالء واالنتماء هلا و حتقيق رضا العامل -

 .إشعار العاملني بروح العدالة و املساوات بني موظفي البنك -

 .إعطاء صورة جيدة للبنك امام املتعاملني و اجملتمع -

 .تنمية روح التعاون و التضامن بني املوظفي البنك -

 أسس التحفيز و العوامل المؤثرة فيه        :ثالثا

الفردية اليت ختتص بالفرد معني و من أمثلة هذه احلوافز هو تقدمي حافز ألفضل أداء أو اإلجناز منها احلوافز  -

و من سلبياهتا غياب روح  ،األفضل يف املؤسسة، ألن هذه احلوافز ال تؤدي إىل التعاون و التنسيق  بني العاملني

 .الفريق

و من إجيابياته أنه يؤدي إىل إجياد التعاون و التنسيق  احلوافز اجلماعية تقدم جملموعة من املوظفني كأداء مجاعي، -

 .داخل املؤسسة الواحدة أو القسم الواحد

إذ يصعب قياسه لعدم  ،كما أن احلوافز متنح على أساس األداء كمعيار أساسي و على أساس اجملهود املبذول  -

 .موضوعيته يف كثري من األحيان
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و على أساس املهارة متنح  ،ري إىل الوالء و اإلنتماء للمؤسسةكما متنح على أساس األقدمية، و هذا يش  -

 . شهادات تقديرية أو براءات اإلخرتاع أو إجيازات، و هذا املعيار ضئيل جدا مقارنة باملعايري األخرى

 :تتأثر احلوافز يف املؤسسة مبجموعة من العوامل نذكر منها

            املتوفرة و مدى تلبيتها لنظام احلوافز املطبق و املعمول هبا  العوامل الداخلية للمؤسسة منها املوارد املالية - 

           يف املؤسسة و العالقات الوظيفية و اإلجتماعية، سواء كانت سلبية أو اجيابية و كذلك التكنولوجيات املستعملة 

 .   و املتوفرة و سهولة إستعماهلا

و والء  التشريعات املطبقة، و مدى تطابقها مع نظم حوافر املؤسسة،أما العوامل اخلارجية منها القوانني و  -

 .مع املؤسسة( الزبائن و املوردين)املتعاملني 

 تقييم أداء المؤسسة : المطلب الثاني

 تقييم أداء بنك الفالحة والتنمية الريفية: أوال

على نتائج  يف حالة ما إذا حصلت يقوم بنك الفالحة والتنمية الريفية بتقييم املوظفني ملعرفة مستوى األداء

 :مع اإلدارة، ويتم من خالل أداء متدنية، فعملية تقييم األداء تعترب كإتفاقية موضوعة للعمال

 .التقييم الشهري يتم خالل ثالث أشهر خالل كل سنة -

 .التقييم السنوي يتم من خالل هناية كل سنة -

 :يهدف هذا التقييم لألداء املوظفني إىل مايلي

 .املساعدة يف ترقية املوظف أو العامل -

 .حتديد األجور النهائية -
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 .إنتاجية العمل و حتديد منحة املسامهة يف رفع املردودية  -

 .حتفيز مجاعي لألفراد ما يضمن األداء الفعال -

 .حتديد مكافآة التقييم الدوري الذي يضم تقييم املردود الفردي واملردود اجلماعي -

 : كيفية التقييم

و هكذا تقييم   ،وهو تقييم خيضع له كافة العمال الدائمني يف املؤسسة وهذا كل شهر: التقييم الدوري -1

 .املردود الفردي واجلماعي، مما يؤثر بطريقة مباشرة إجيابا أو سلبا على األجر الذي يتقضاه العامل خالل كل شهر

      بتقييم أداء أعماله مع مراعاة الغيابات، نوعية العمل مسؤولية إجتاه العمليقوم املشرف : تقييم املردود الفردي -

 . و هبذا التقييم يتحصل العامل على أجر يتقاضاه كنسبة من األجر القاعدي كل شهر

هذا التقييم يكون مجاعيا، أي خيص جمموعة من العمال و نقطة التقييم تكون واحدة : تقييم املردود اجلماعي -

           ية حسب قيمة الزيادة يف اإلنتاج، فكلما حصلت زيادة يف حجم مدخل اإلنتاج حصلت اجملموعة مجاع

 .على املنحة

 تحديد معايير تقييم الموارد البشرية : ثانيا

 :هناك مدخالن هامان ميكن إستخدامها يف عملية حتديد معايري تقييم أداء املوارد البشرية يف املنظمة ومها

 :حليل و توصيف الوظائف داخل المنظمةمدخل ت -

                تتم عملية معايري تقييم أداء املوارد البشرية ،طبقا ملدخل العمل و توصيف الوظائف داخل املنظمة

                    من خالل نتائج حتليل العمل و توصيف الوظائف السابق القيام هبا من قبل إدارة املوارد البشرية يف املنظمة
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    و نتائج هذا التحليل للعمل و التوصيف للوظائف توضح بشكل جلّي مهام و مسؤوليات وواجبات  كل عمل

 .أو وظيفة يف املنظمة

              و هذه املهام ما هي إال معايري يتم اإلعتماد عليها و إستخدامها يف عملية تقييم أداء املوارد البشرية 

               و الوقوف من خالل تطبيقها على حقيقة وجود أو عدم وجود إحنرافات بني الواقع العملي ألداء املوارد البشرية

 .و بني ما هو حمدد من مسؤوليات و مهام جيب القيام هبا للوصول إىل حتقيق أهداف املنظمة

 :مدخل خبرة العاملين القدامى داخل المنظمة -

ليت متتلكها اثروات اهلامة الأن عامل اخلربة باملوارد البشرية القدمية يف أية منظمة يعد من مما ال شك فيه 

   هذه املنظمة، و املنظمة الناجحة هي من تستفيد من اخلربات املتوافرة لديها اإلستفادة القصوى خاصة املسامهة 

 .يف عملية وضع معايري تقييم أداء املوارد البشرية

 المؤثرة في معايير تقييم األداءالعوامل :ثالثا 

 :هناك عدد من العوامل املؤثرة يف معايري تقييم األداء من ذلك

إن معايري الصفات الشخصية و معايري وصف سلوكيات املوارد تتسم بالعمومية، أي جيب : صفة العمومية -

 .توافرها يف عدد كبري من املوارد البشرية العاملة داخل املنظمة

            مثل اإلنتماء)العمومية تنعكس على عدد هذه املعايري و جتعلها قليلة العدد، إذ أن الصفات الشخصية و هذه 

 .يشرتك فيها عدد كبريداخل املنظمة (لدوامامثل احلفاظ على مواعيد )و سلوكيات األفراد( و الوالء للمنظمة

من املهم تتسم معايري الصفات : وارد البشريةسهولة املالحظة و تقييم الصفات الشخصية و سلوكيات امل -

الشخصية، و معايري سلوكيات املوارد البشرية بالسهولة من حيث املالحظة و التقييم، و ذلك لتسهيل مهمة 
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داء املوارد البشرية يف املنظمة يف حتديد مدى توافر هذه املعايري يف املوارد البشري حمل التقييم أاملكلف بعملية تقييم 

 .ء العملأثنا

بد من التعريف الواضح فضال عن حتديد  فال: إمكانية متييز الصفات الشخصية و سلوكيات املوارد البشرية -

األهداف للمعايري اخلاصة بالصفات الشخصية، و املعايري اخلاصة بوصف سلوكيات املوارد البشرية، حىت ال يلتبس 

 .األمر على القائم و املكلف بعملية تقييم األداء

 العوامل المؤثرة في معايير النتائج المتوقعة ألداء الموارد البشرية في المنظمة : ابعار 

إن اهلدف من وضع معايري تقييم أداء املوارد البشرية يف أية منظمة، هو أن تكون هذه املعايري ذات فعالية 

و الشروط  تالعديد من املواصفابد من توافر و كفاءة، و لكي تكتسب املعايري صفات الفاعلية و الكفاءة ال 

 :فيها، و من أهم هذه املواصفات و تلك الشروط ما يلي

  أن تتسم معايري النتائج املتوقعة ألداء املوارد البشرية بالوسطية، أي ال تكون مرتفعة جدا فيكون من الصعب  -

و تتأثر بالتايل العملية اإلنتاجية و ال تتسم  على املوارد البشرية الوصول إليها، مما يسبب هلم اإلحباط أو اإلخفاق

               املعايري أيضا باإلخنفاض، فيكون بإمكان أي مورد بشري الوصول إليها، فيضعف احلافر على زيادة اإلنتاج 

 .بل و جودته و هذا ليس يف صاحل العملية اإلنتاجية بكل تأكيد

البشرية تتسم باملرونة، فاملرونة تتيح إمكانية اإلضافة أو احلذف أو التعديل إن معايري النتائج املتوقعة ألداء املوارد  -

يف هذه املعايري، وفقا ملا تقتضيه مصلحة العمل، و لتتماشى مع التغريات اليت قد حتدث يف حميط بيئة العمل 

 .ري العمل يف املنظمةالداخلية يف املنظمة أو بيئة العمل اخلارجية اليت تؤثر بشكل مباشر و غري املباشر على س

إن معايري النتائج املتوقعة ألداء املوارد املوارد البشرية تتسم بالدقة، لكي تتيح للمقيم اإلعتماد عليها يف عملية  -

 . التخطيط و الرقابة لعملية تقييم األداء، ومن مث إمكانية احملاسبة العادلة للموارد البشرية حمل الدراسة



 

 
97 

                   و متاشيها  اآلخرائج املتوقعة ألداء املوارد البشرية بإمكانية مراجعتها بني احلني و كما تتسم معايري النت  -

مع التغيريات اليت قد حتدث يف العمل داخل املنظمة و التأكد من أهنا مازالت تتحلى بالوسطية، و إمكانية 

 . حتقيقها على أرض الواقع العملي

 بيان الخاص ببنك الفالحة و التنمية الريفيةتحليل اإلست: المطلب الثالث

 تقديم اإلستبيان: أوال

 

 دور حتفيز املوارد البشرية يف حتسني أداء املؤسسة: الموضوع

اإلقتصادية  يف إطار إمتام البحث العلمي األكادميي، و تثمينا لدور املؤسسة اجلزائرية يف عملية التنمية 
إرتأيت يف حبثي هذا إعداد إستمارة للتعرف على أمهية التحفيز بشىت أنواعه يف املؤسسة و دوره يف رفع أداء 

 .العاملني يف هذا البحث

أرجو منكم مساعدتنا بإقرتاحاتكم و توجيهاتكم من خالل مأل هذه اإلستمارة، و ذلك ليكون حبثنا 
شفافية، و حنيطكم علما بأن هذه املعلومات مستخدمة لغرض البحث العلمي أكثر موضوعية و يتميز باحلياد و ال

 .فقط

 :أمام الخانة المناسبة× ضع عالمة 

 أنثى       ذكر    : اجلنس

 عامل  مسؤول         :    الوظيفة

 مؤقت   دائم  :الطبيعة

  متواضع   متوسط   عايل :ملستوى العلميا

 سنوات   23-21من   سنوات  25-23من            سنوات 25من أكثر : سنوات اخلربة

 

 اإلقتصاديةإستمارة تقييم األداء في المؤسسات 
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 ال نوعا ما نعم األسئلة الرقم
    هل تتلقى مشاكل يف التنقل إىل املؤسسة؟ 21
    هل تسمح لك اإلدارة بإختيار أوقات العمل؟ 22
    هل التوظيف اجليد يساهم يف حتسني أداء العامل؟ 23
    هل لك أوقات إسرتاحة يف العمل؟  24
    هل تسمح لك اإلدارة بالقيام بعمل آخر؟ 25
    هل تتلقى حتفيزات معنوية من اإلدارة؟ 26
    هل تتلقى حتفيزات مادية من اإلدارة؟ 28
    هل سبق أن إستفدت من عملية الرتقية؟ 27
    هل سبق و حصلت على شهادة من املؤسسة؟  29
    يف رأيك، هل هناك مساواة بني املوظفني؟  12
    هل تتلقى مساعدة من الزمالء أثناء العمل؟  11
    هل أنت راض عن األجر الذي تتلقاه؟ 12
    هل اإلدارة حريصة لسماع مقرتحاتك؟ 13
    هل أتيحت لك فرصة إلختاذ قرارات؟ 14
    هل أنت مستعد لتغيري املؤسسة إذا أتيحت لك الفرصة و بنفس األجر؟  15
    هل أنت متفائل مبستقبل املؤسسة؟ 16
    هل يشكل نظام تقيم األداء حافزا للموظفني لتطوير و حتسني األجر؟ 18
    هل يضع املوظفون األهداف بصورة مجاعية و يعملون معا لتحقيقها؟  17
    العمل تساهم يف الرفع من مستوى األداء؟هل مجاعية  19
    هل املشاركة يف إختاذ القرارات تساعد يف حتسني األداء؟ 22

 ما رأيك بإختصار فيما خيص دور التحفيز يف رفع مستوى األداء؟
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
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 تحليل اإلستبيان: ثانيا

 هل تتلقى مشاكل للتنقل إىل املؤسسة؟: 1س 

حسب مصلحة املوارد البشرية، مت توزيع اإلجابة بنعم، ال أو نوعا ما و كانت اإلجابات حبساب النسب : ج

 : التالية اليت يبينها اجلدول التايل

 

 

 هل تسمح لك املؤسسة بإختيار أوقات العمل؟ :2س

ألن املؤسسة ال تسمح  ،%92مجيع املوظفون ملزمون بأوقات العمل املفروضة من طرف إدارة البنك بنسبة :  ج

 .العمل بإختيار أوقات للعمال

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

 نــــــوعاما ال نـــــــعم

 عدد الموظفين

 %النسبة 

 جمموع املوظفني %النسبة املئوية عدد املوظفني /
 20 10 2 نـــــــعم

 20 60 12 ال
 20 30 6 نــــوعا ما

جمموع  %النسبة املئوية عدد املوظفني /
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 هل التوظيف اجليد يساهم يف حتسني األداء؟: 3س

تبني أن التوظيف اجليد يسمح بتحسني األداء  23حسب آراء املوظفني، كانت النسب املبينة يف اجلدول رقم : ج

 .   بنعم90% و قدرت النسبة بـ  ،من خالل الوظيفة املالئمة و املناسبة حسب مستوى املوظفني

    

 هل لك أوقات إسرتاحة يف العمل؟ :4س 

هتتم إدارة املوارد البشرية مبوظفيها، و ذلك من خالل وضع نظام مالئم يسمح للموظفني باستعادة النشاط : ج

 .  %85من جديد من خالل منحهم أوقات الراحة، وكانت اإلجابة بنعم 
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 %النسبة 

جمموع  %النسبة املئوية عدد املوظفني /
 املوظفني

 20 90 18 نــــــــعم
 20 2 0 ال

 20 10 2 نـــــوعا ما

جمموع  %النسبة املئوية عدد املوظفني /
 املوظفني

 20 75 15 نـــــــعم
 20 0 0 ال

 20 25 5 نـــــوعا ما
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 هل تسمح لك اإلدارة بعمل آخر؟: 5س 

التسمح اإلدارة للموظفني بالقيام بعمل آخر غري العمل املطلوب منهم و حسب الوظيفة و كانت إجابات : ج

 .% 100البنك بنعم أي  مجيع عمال

 

 

 هل تتلقى حتفيزات معنوية من اإلدارة؟: 6س 

، و إجابة بـ ال  %35يعترب التحفيز املعنوي للموظفني من قبل إدارة املوارد البشرية قليل نسبيا، حيث يقدر بـ : ج

52 %. 
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 20 35 7 نـــــــعم
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 هل تتلقى حتفيزات مادية من اإلدارة؟ :8س

يتلقى العمال جمموعة كبرية من التحفيزات املادية من قبل اإلدارة مقارنة بالتحفيز املعنوي، فنسبة التحفيز : ج

 . منهم ال يلقون التحفيز املادي %12، أما %85املادي تقدر بـ 

 
 

 هل سبق أن إستفدت من عملية الرتقية؟: 7س 

               قد إستفادوا حسب مصلحة املوارد البشرية، فإن معظم عمال مؤسسة بنك الفالحة و التنمية الريفية: ج

 .منهم من حتصلوا على الرتقية %92من عملية الرتقية إال فئة قليلة منهم، فكانت النسبة مقدرة بـ 
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 نــــــوعاما ال نـــــــعم

 عدد الموظفين

 %النسبة 
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ــــعم  نـــــوعاما ال نـــــ

 عدد الموظفين

 %النسبة المئوية

 جمموع املوظفني %النسبة املئوية عدد املوظفني /
 20 75 15 نـــــــعم

 20 10 2 ال
 20 15 3 نـــــوعا ما

 جمموع املوظفني %النسبة املئوية عدد املوظفني /
 20 90 18 نـــــــــعم

 20 10 2 ال
 20 / 0 نـــــوعا ما
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 يف املؤسسة؟هل سبق و أن حصلت على شهادة : 9س 

 .يتحصل العمال يف املؤسسة على شهادة تقديرية و هذا من خالل جهودهم و كفاءهتم يف أداء عملهم: ج

 

 
 

 يف رأيك، هل توجد مساواة بني املوظفني؟: 12س 

نعم، توجد مساواة بني موظفي املؤسسة من قبل مرؤوسيهم و هذا ما يفسر الوالء للمؤسسة، حبيث كانت : ج

 .%122مجيع اإلجابات بنعم، أي 
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ــــعم  نـــــوعاما ال نـــــ

 عدد الموظفين

 %النسبة المئوية

 جمموع املوظفني %النسبة املئوية عدد املوظفني /
 20 60 12 نـــــــــعم

 20 40 8 ال
 20 / / نـــــوعا ما

جمموع  %النسبة املئوية عدد املوظفني /
 املوظفني

 20 100 20 نـــــــــعم
 20 / 0 ال

 20 / 0 نـــــوعا ما
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 الزمالء؟هل تتلقى مساعدة من : 11س 

من تعاون العمال مع بعضهم  %72نعم، توجد مساعدة بني الزمالء يف أداء عملهم، حيث قدرت بنسبة : ج

    .% 22البعض مقارنة بإجابات املوظفني بنوعا ما و املقدرة بـ 

 

 
 هل أنت راض عن األجر الذي تتقاضاه؟: 12س 

حسب إجابة املوظفني، فإن العمال راضني بنسبة عالية عن األجر الذي يتقاضونه من طرف البنك، و هذا ما : ج

 . 12ميثله الشكل التايل و املبني يف اجلدول رقم 

 
 .إجابة نعم  %85يبني الشكل التايل أن نسبة رضا املوظفني عن األجر الذي يتقاضونه بنسبة 
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ــــعم  نـــــوعاما ال نـــــ

 عدد الموظفين

 %النسبة المئوية

جمموع  %النسبة املئوية عدد املوظفني /
 املوظفني

 20 80 16 نـــــــــعم
 20 0 / ال

 20 20 4 نـــــوعا ما

جمموع  %النسبة املئوية عدد املوظفني /
 املوظفني

 20 75 15 نـــــــــعم
 20 / 0 ال

 20 25 5 نـــــوعا ما
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 هل اإلدارة حريصة على مساع مقرتحاتك؟: 13س 

مقرتحاهتم و مشاكلهم اإلدارة دائما حريصة حرصا تاما بإنشغاالت املوظفني، و إهتمامها هبم و ذلك بسماع : ج

 .13و النسبة املبينة يف اجلدول رقم  لضمان السري احلسن للموارد البشرية، و هذا ما ميثله الشكل التايل

 
  .%62يتبني من خالل الشكل التايل أن اإلدارة حريصة على مساع إقرتاحات موظفيها بنسبة 

 هل أتيحت لك فرصة إلختاذ قرارات؟: 14س 

نعم، تتيح إدارة البنك فرصة ملوظفيها يف إختاذ القرارات يف املؤسسة و املشاركة فيها و هذا ما يبينه الشكل : ج

 .  التايل
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ــــعم  نـــــوعاما ال نـــــ

 عدد الموظفين

 %النسبة المئوية

جمموع  %النسبة املئوية عدد املوظفني /
 املوظفني

 20 60 12 نـــــــــعم
 20 15 3 ال

 20 25 5 نـــــوعا ما

جمموع  %املئوية النسبة عدد املوظفني /
 املوظفني

 20 60 12 نـــــــــعم
 20 15 3 ال

 20 25 5 نـــــوعا ما
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 هل أنت مستعد لتغيري املؤسسة اذا اتيحت لك فرصة و بنفس األجر؟: 15س 

            15وهذا ما يبينه اجلدول رقم  ،ال، العمال غري راضني لتغيري املؤسسة اذا اتيحت هلم الفرصة وبنفس األجر: ج
. ميثله الشكل التايل و

 
فجميع  % 122  مجيع موظفي بنك الفالحة التنمية الريفية راضني عن البنك وما يبينه الشكل التايل بنسبة

 .االجابات كانت بنعم ما يفسر والء العمال للمؤسسة 

 ؟ هل أنت متفائل مبستقبل املؤسسة: 16س 

  نعم، عمال بنك الفالحة والتنمية الريفية بسيدي خلضر مجيعهم متفائلني مبستقبل املؤسسة إال فئة قليلة منهم: ج

 .16وهذا ما يبينه اجلدول رقم 

 
إجابة  %12و نسبة  ،إجابة نعم % 92ومن هذا نالحظ أن نسبة تفاؤل املوظفني مبستقبل املؤسسة يقدر بنسبة 

 .بنوعا ما
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ــــعم  نـــــوعاما ال نـــــ

 عدد الموظفين

 %النسبة المئوية
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ــــعم  نـــــوعاما ال نـــــ

 عدد الموظفين

 %النسبة المئوية

جمموع  %النسبة املئوية عدد املوظفني 
 املوظفني

 20 2 / نـــــــــعم
 20 122 22 ال

 20 2 2 نـــــوعا ما

جمموع  %املئويةالنسبة  عدد املوظفني /
 املوظفني

 20 90 18 نـــــــــعم
 20 / 0 ال

 20 10 2 نـــــوعا ما
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  أدائهم؟هل يشكل نظام تقييم األداء حفزا للموظفني لتطوير و حتسني : 18س 

 .  %22بنعم و نوعا ما بـ  %82يعترب نظام تقييم األداء حافزا للموظفني لتطوير و حتسني أدائهم بنسبة : ج

 
 بصورة مجاعية و يعملون معا لتحقيقها؟هل يضع املوظفون األهداف : 17س 

للوصول إىل غاية املؤسسة و حتقيق أهدافها، يضع املوظفون األهداف بصورة مجاعية و يعملون معا لتحقيقها : ج

 .%75فكانت اإلجابة بنسبة 
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 عدد الموظفين

 %النسبة المئوية
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ــــعم  نـــــوعاما ال نـــــ

 عدد الموظفين

 %النسبة المئوية

جمموع  %النسبة املئوية عدد املوظفني /
 املوظفني

 20 70 14 نـــــــــعم
 20 / / ال

 20 20 6 نـــــوعا ما

جمموع  %النسبة املئوية عدد املوظفني /
 املوظفني

 20 85 17 نـــــــــعم
 20 0 / ال

 20 15 3 نـــــوعا ما
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 هل مجاعية العمل تساهم يف الرفع من مستوى األداء؟: 19س 

نعم، مجاعية العمل تساهم يف رفع مستوى أداء املؤسسة على غرار العمل الفردي فجماعية العمل حتقق : ج

 .  %85أفضل االداء و بأكرب نسبة مقدرة بـ 

 
 

 هل املشاركة يف إختاذ القرارات تساعد يف حتني األداء؟: 22س 

يساعد يف حتسني أدائها بشكل أكرب، حبيث ( العمل اجلماعي)مشاركة املوظفني يف إختاذ القرارات يف املؤسسة : ج

   . %72تقدر نسبة املشاركة بـ 
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 عدد الموظفين
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ــــعم  نـــــوعاما ال نـــــ

 عدد الموظفين

 %النسبة المئوية

جمموع  %النسبة املئوية عدد املوظفني /
 املوظفني

 20 75 15 نـــــــــعم
 20 5 1 ال

 20 20 4 نـــــوعا ما

جمموع  %النسبة املئوية املوظفنيعدد  /
 املوظفني

 20 80 16 نـــــــــعم
 20 / 0 ال

 20 20 4 نـــــوعا ما



 

 
109 

 :خاتمة الفصل التطبيقي 

باعتبار بنك الفالحة و التنمية الريفية و ما حيققه من جناحات و استثمارات مالية اليت تسهم يف تعزيز 

تعاجل االمر بتدعيم قطاع الفالحة كثروة مالية بديلة، و من خالل الدراسة لبنك النمو و التنمية االقتصادية فأهنا 

               يعمل على منح القروض للزبائن وفق سياسة إقراضية  أنهالفالحة و التنمية الريفية بسيدي خلضر مت التوصل إىل

 .و إتباع معايري و إجراءات تكون فعالة و ناجحة

 -BADR-ه يف هذه الدراسة من خالل التعريف ببنك الفالحة و التنمية الريفية و هذا ما مت التطرق الي

 .   بسيدي خلضر و ما مت التوصل اليه من خالل أهداف البنك و الرغبة يف حتقيقها كاملة
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     :خاتمة عامة

تواجه الدول النامية  اليت  بإعتبار املوارد البشرية أهم مصدر للنجاح و التفوق، و حال للعديد من املشاكل 

كضعف اإلنتاجية و إخنفاض مستوى األداء، فهي عنصر ديناميكي يؤدي عند تغيريه و تطويره إىل أحسن النتائج 

 .و طاقة مبدعة و خالقة تعطي امليزة التنافسية بني املنظمات عند اإلهتمام هبا و حتفيزها

              اليت تتحكم يف بقية املوارد األخرىو عليه، فحتما أحسنت املنظمات إستثمار مواردها البشرية  

                و أصبحت أكثر قدرة على حتقيق أهدافها و بكفاءة أعلى، فحىت املنظمات اليت لديها موارد متطورة

                  و ال يكون لديها موارد بشرية  مث إختيارها و تنميتها و تقييمها   التكنولوجيا أو املعلومات و رأس املال،يف

بينما ميكن لإلختيار  ،و حتفيزها بشكل جيد، فإن اإلختيار السيء للعاملني ميكن أن يهدم عمل املنظمة بالكامل

 .السليم و التجدد و التفنن أفضل النتائج

                 باإلضافة إىل ذلك، يعد دور حتفيز املوارد البشرية من أهم الوظائف اليت متارسها إدارة املوارد البشرية 

إال أنه على ضوء ما رأيناه هي أقل الوظائف جاذبية ، بالرغم من أمهيتها القصوى يف حتسني أداء املوارد البشرية و

جلميع اإلدارات و أسباب ذلك عديدة يأيت يف مقدمتها صعوبة حتقيق التقومي الفعال، ألن العملية ختضع للحكم 

ألغلب غري مدربني جيدا على كيفية إتقاهنا بفعالية، فضال عن أن الكثري الشخصي و ألن الذين ميارسوهنا على ا

من ال يرغب يف مساع اإلنتقادات بشأن أدائه، و لكن رغم هذه األسباب فإن التقومي و حتديد املستوى الفعلي 

ذلك يشكل  ألداء الفرد و مدى إلتزامه بضوابط و تعليمات املنظمة، و مدى إمكانية اإلعتماد عليه مستقبال كل

             يف رأيي نقطة أساسية يف جناح منظمات األعمال بغض النظر عن حجمها و نوعها؛ و هلذا فإن عملية التقييم

 .ال ميكن أن حتقق نتائج حسنة هلا إذا إعتمدنا على نظام حتفيزي مالئم و أنسب يف املنظمة
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 :تائج نذكر منهامن خالل الفرضيات املقرتحة يف الدراسة، مت التوصل إىل ن

فهو العمود الفقري  ،العنصر البشري هو احملرك األساسي ألي منظمة كانت، و مهما كان نوعها و حجمها -

 .الذي ترتكز عليه من خالل مجيع نشاطاهتا و رفع طاقاهتا اإلنتاجية و حتقيق األهداف املرجوة

               ة لبذل اجلهود املمكنة، كما أن رضا العاملنيالتحفيزات املادية و املعنوية تدفع بدرجة كبرية عمال املؤسس -

والئهم للمؤسسة يدفعهم إىل اإلرتقاء بأفضل األداء مؤثرين بذلك تأثريا إجيابيا على املؤسسة، حبيث ميكن القول  و

يرجع أن مجيع املؤسسات بإسقاط النظر عن نقاط الضعف و معاجلتها و إجياد حلول لذلك و تعزيز نقاط القوة، 

 .إىل إدارة املوارد البشرية يف إنتهاجها لنظام احلوافز و درجة األداء و فعاليته لذلك

 :كما أسفرت هذه الدراسة علة نتائج نذكر منها 

نظرا حليازة األداء على األسلوب املتوسط، توصي الدراسة بضرورة ربط معايري التحفيز بكفاءة األداء لدى  -

 .اء حسبهااملوظفني كي يتم تقييم األد

نظرا حليازة بعض احلوافز املالية على املستوى املنخفظ، توصي الدراسة بضرورة اإللتزام بنظام عملي و موضوعي  -

 .يف عملية إستخدام التحفيز، حبيث يتم تقدمي مكافآت و ترقيات حتفز املوظفني على إجناز مهامهم بكفاءة

، و خاصت تلك اليت ال تستخدم على اإلطالق، و هي إختيار اإلهتمام بتفعيل و منح احلوافز املعنوية عموما -

 (.  الرتقية اإلستثنائية، إدراج األمساء يف لوحات الشرف)العامل املثايل للشكر

 .العمل على إجياد آلية ال تستخدم حوافز جتمع بني القطاعني احلكومي و اخلاص -

العامل اجلزائري بطبيعة احلال مييل إىل التحفيز املادي أكثره من التحفيز املعنوي، و هذا من خالل الدراسة  -

    . التطبيقية اليت قمنا هبا
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1117. 

يب بكر بلقايد، تلمسان، لسنة أداء، جامعة باباه ولد سيدن، دور املوارد البشرية يف التأثري على األ -61
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  :قائمة االشكال و الجداول  -

 :قائمة االشكال  -

 

 



 
 أ

 مقدمة عامة
تعتمد كفاءة املنظمات على حسن تسيريها و إستثمارها للموارد البشرية اليت تعد أهم ما يقود للسري  

و إعطاء األمهية للموارد البشرية حبيث تعترب  احلسن نظرا إلتساع و تطور اجملاالت خاصة يف اجملال اإلقتصادي

احملرك األساسي ألي منظمة كانت، و هلذا من الضروري تبين وجهات نظر جديدة جتاه املوارد البشرية من خالل 

التطور التكنولوجي و التقنيات املتعددة و اإلهتمام باملنظمة و طرق تطويرها بشىت األنواع، و باألخص املؤسسات 

  .الكربى

و  كما أن إدارة املوارد البشرية أضحت متثل مهمة و مسؤولية جد صعبة ألن حتقيق أهداف املؤسسة 

رفع اإلنتاجية و حتسني أدائها مرتبط بشكل كبري بتحسني أداء األفراد العاملني هبا، ولبلوغ هذه الغاية على رأسها 

ب العمال و كذا خلق املناخ و اجلو يتطلب من إدارة املؤسسات العمل علة تنمية قدرات و مهارات و مواه

املالئمني لإلبداع البشري، هذا ما يستدعي القيام بالتغيري يف خصائصهم و قدراهتم و ثقافاهتم للوصول إىل األداء 

و العايل من جانب العمال الذي ال يتم إال عن طريق وضع نظام حتفيزي مالئم جيعل األفراد يعملون  الراقي

              م حتقيق مستوى عايل للمؤسسة اما يدفعهم إىل تقد م أفضل أداء امكن للوصولحبماس، و الذي يضمن هل

د  إىل اإلستغالل األمثل للموارد البشرية املتاحة؛ و هلذا أمكن القول أن اهلدف من التحفيز هو توجيه سلوك األفرا

فز ما هي إال وسيلة لإلشباع و هي األداة و تقويته و مواصلة حتقيق األهداف املشرتكة، و بناء على ذلك فإن احلوا

                 اليت يتم هبا اإلشباع، كما ميكننا القول أننا نقصد باحلوافز يف حبثنا هذا جمموعة العوامل اليت تؤثر

على الفرد سواء كان رئيسا أو مرؤوسا، و تدفعه إىل مزيد من اجلهد املوجه حنو حتقيق إجنازات يف أداء عند مستوى 

 .الرضا املتولد من احلوافز

 تعمل اإلدارة جاهدة على حتسني أداء العاملني فيها و دفعهم جتاه األهداف املرسومة بالوسائل املمكنة  

            و املشروعة كافة، و الشك أن العالقة بني التحفيز و األداء تعد عالقة إجيابية، حبيث يدفع احلافز العاملني 



 
 ب

اما ينعكس إجيابيا على مستويات األداء يف املؤسسة، وعليه ميكن صياغة  وهنااليت يبذلإىل زيادة اجملهودات 

 :اإلشكالية كما يلي

 ما دور تحفيز الموارد البشرية في تحسين أداء المؤسسة؟ -

 : وحىت يتيسر اإلملام جبوانب هذا البحث مت جتزئة اإلشكالية إىل األسئلة الفرعية التالية     

 ما مفهوم التحفيز و أمهيته  يف إدارة املوارد البشرية؟ -1

 ما هي العوامل أو املتغريات اليت ترتكز عليها املؤسسة لتحسني أداء أعماهلا؟ -2

بسيدي  BADRما هو واقع احلوافز و أثرها على أداء العاملني يف بنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة  -3

 خلضر؟

 :  فرضيات الدراسة

 :ضوء هذه اإلشكالية و بغرض معاجلتها، ميكننا صياغة فرضيتني على النحو التايل على 

               ال ميكن ألي منظمة كانت و مهما كان حجمها و طبيعة نشاطها أن تتخلى عن العنصر البشري  -1

 .يف رفع كفاءهتا اإلنتاجية، و حتقيق األهداف املسطرة

من شأهنا أن تشعر إذ  مادية أو معنوية كانت  إىل بذل أقصى جهد امكن سواءاليت تدفع العمال  هياحلوافز  -2

 .ا يساهم يف الرفع من أدائهم و يؤثر إجيابيا على أداء املؤسسةام العمال بدرجة عالية من الرضا

 : هيكل الدراسة

               حبيث تسبقهم املقدمة العامة  لإلملام مبختلف جوانب املوضوع مت تقسيم البحث إىل ثالثة فصول، 

 :و تعقبهم اخلامتة العامة، و ذلك كما يلي

              إستعرضت يف املقدمة توطئة للموضوع من خالل طرح اإلشكالية الرئيسية، و أمهية الدراسة و أهداف الدراسة

 .مث التطرق إىل أسباب إختيار املوضوع



 
 ج

  ه عموميات حول حتفيز املوارد البشرية، و حاولت التحدث يف املبحث األولتناولت من خالل :الفصل األول

إدارة املوارد البشرية، أمهيتها و أهدافها و خمتلف و  عن ماهية إدارة املوارد البشرية، مث فيها التعريف باملوارد البشرية

 .وظائفها و أهم التحديات  اليت تواجهها إدارة املوارد البشرية

الثاين مت التطرق فيه إىل مفاهيم عامة حول احلوافز، و التعريف بالتحفيز و احلوافز و تصنيفها أما املبحث 

 .و مراحل و أسس منح احلوافز

مت التطرق فيه إىل سياسة التحفيز و تقييم أداء املؤسسة و تقسيمه إىل مبحثني، املبحث األول : الفصل الثاني

 .  و العوامل املؤثرة عليهقياس ء فيه كل من التعريف باألداء و خطوات تناول معرفة ماهية األداء و تقييمه، و جا

   و املبحث الثاين بعنوان عالقة التحفيز و تأثريه على أداء العاملني يف املؤسسة، و مت معرفة أخطاء عملية التحفيز

و العالقة بني التحفيز و حتسني األداء يف املؤسسة و أثر التحفيز املادي و املعنوي يف حتسني أداء  و مقوماهتا،

 .العاملني

           جاء بعنوان واقع التحفيز يف بنك الفالحة و التنمية الريفية بسيدي خلضر(: الجانب التطبيقي)الفصل الثالث

 :و مت تقسيمه إىل مبحثني -BADRوكالة  -

تناول تقد م عام لبنك الفالحة و التنمية الريفية من خالل تعريفه و مراحل تطوره و التعريف : ث األولاملبح

 .و التطرق إىل اهليكل التنظيمي و مصاحل الوكالة -768-بالوكالة 

، و جاء فيه عن التحفيزات (BADRبنك ) مت فيه التطرق إىل تأثري التحفيز على أداء املؤسسة : املبحث الثاين

املقدمة يف املؤسسة و تقييم أدائها و أمهية التحفيز فيها، و من مث حتليل دور حتفيز العاملني و أدائهم يف بنك 

BADR. 

 

    



 
 د

 : منهج الدراسة

و الذي  لغرض اإلجابة على جممل التساؤالت إنتهجت األسلوب الوصفي لدراسة اجلانب النظري،        

و أساليب و غريها، حيث يهتم هذا  يتناسب مع ما يتطلبه موضوعي من تقد م لتعاريف و مفاهيم و خصائص 

األسلوب بوصف الظاهرة لذلك إستخدمت هذا األسلوب من مناهج البحث ألنه يعطي وصفا ملدى إستخدام 

لظواهر وصفا  اإلجابة على جممل التساؤالت . دقيقاأنواع احلوافز يف املؤسسات اجلزائرية  و يهتم بوصف تلك ا

إنتهجت األسلوب الوصفي لدراسة اجلانب النظري، و الذي يتناسب مع ما يتطلبه موضوعي من تقد م لتعاريف 

و أساليب و غريها، حيث يهتم هذا األسلوب بوصف الظاهرة لذلك إستخدمت هذا  و مفاهيم و خصائص 

دى إستخدام أنواع احلوافز يف املؤسسات اجلزائرية  و يهتم األسلوب من مناهج البحث ألنه يعطي وصفا مل

 .بوصف تلك الظواهر وصفا دقيقا

فيما خيص اجلانب التطبيقي، إنتهجت األسلوب التحليلي إذ يعتمد هذا املنهج يف حتليل الواقع احلايل لفن  أما

 .التحفيز و أثره على أداء املؤسسة و ذلك باإلجابة على أسئلة اإلستبيان

 : أهمية الدراسة

يعترب موضوع حتفيز املوارد البشرية من املواضيع  املهمة و املطروحة يف اآلونة األخرية و خاصة علة ساحة  

  .ني املؤسساتبالنقاش اإلقتصادي، و هذا راجع إىل زيادة املنافسة 

ائه بإعتباره دو كيفية حتسني أ هذا ما دفع بإدارة املوارد البشرية بإعطاء األولوية لدراسة حالة املورد البشري 

الورقة الراحبة لتميز املؤسسة، و هذا راجع إىل حتفيز املوارد البشرية و إتباع نظام احلوافز بصفة خاصة من أجل 

 .تأهيل و تطوير املؤسسة



 
 ه

من هنا، إتضح أنه من الضروري على املؤسسات أن تقوم بدراسة و إختيار العمال األكفاء و ذوي 

قوم إدارة املوارد البشرية كذلك على ضرورة اإلهتمام البليغ بتدريبهم و حتفيزهم، و هذا راجع ألدائهم املهارات، و ت

 .    يف املؤسسة و كسب والئهم لتحقيق الرضا و األداء بالنسبة للمنظمة

 :  أهداف الدراسة

 : إن أهداف هذه الدراسة بالغة األمهية و تكمن يف النقاط األساسية التالية 

 .لتعرف بالتحفيز و العوامل املؤثرة عليها -1

 .إكتشاف دور احلوافز يف التأثري على أداء العاملني -2

 .التعريف باألداء و معايريه و خصائصه -3

و أمهية رأس املال " بسيدي خلضر -BADRوكالة  -بنك الفالحة و التنمية الريفية" يان دور املؤسسةبت -4

تمكينها من املواجهة و حتقيق أهدافها، و ذلك ذلك نابع من رضا العمال البشري و دوره يف حتسني أدائها ل

 .بظروف العمل و اجلو الذي توفره هلم املؤسسة و والئهم هلا

إبراز أمهية وضع نظام حتفيزي مالئم الذي يدفع العمال و خاصة اإلطارات منهم إىل تقد م أفضل األداء  -5

 .ؤسسةلديهم و التجديد من أجل حتقيق غاية امل

 :أسباب إختيار الموضوع

و يرجع السبب يف ذلك  نتساءل مجيعا عن أسباب جناح املؤسسات و أسباب فشل البعض اآلخر منها 

على التغيري و املنافسة و اإلبتكار، و هلذه األسباب  إىل العنصر البشري الذي يعترب األداة الوحيدة اليت هلا القدرة

            ، و من خالله "دور حتفيز املوارد البشرية يف حتسني أداء املؤسسة" ثل يف و غريها إخرتت موضوع دراسيت املتم

 :مت البحث عن

 .إدارة املوارد البشرية و حتفيزها للعمال يف املؤسسات -



 
 و

 .معرفة قدرة املؤسسات على تقييم أداء عماهلا -

 .أمهية احلوافز يف حتسني أداء العاملني يف املؤسسة -

 .اإلهتمام بالتحفيز من أجل حتقيق غاية املؤسسة و وصول األهداف املرجوةمعرفة مدى  -

 .العالقة بني التحفيز و تأثريه على أداء العاملني يف املؤسسة -

 : حدود الدراسة

 :وفق االطار التايلت الدراسة د متق 

بتحفيز املوارد البشرية وقابلية  ظرا إلهتمامهمبدر ن بنكقمنا بإختيار املؤسسة اإلقتصادية : املكاين طارا -1

 .  املؤسسة إلستقبال املرتبصني

 .2116-2115خالل الفرتة الزمنية :الزمين طارا -3

  

   


