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،يعبر مضمون المذكرة بأي حال عن رأي صاحبها   



 I 

 

 شكر وتقدير 

 ربي لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك ، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، 

إذ وفقتنا إلتمام هذا العمل ويسرت لي األمر العسير  .أرجو أن تتقبل مني هذا العمل وأنت 

 راض عني .

 أتقدم بجزيل الشكر :

إلى من كان سندي بجهده وأستاذي بعلمه ومشرفي بحكمته ، إلى من لم يبخل علي بنصائحه 

 وتوجيهاته األستاذ المشرف  :بوطغان عبد الرزاق .

إلى جميع عمال معمل تكرير السكر مستغانم خصوصا قسم الموارد البشرية ، إلى كل 

 األساتذة الذين ساعدوني ولو بكلمة طيبة .

 فشكرا للجميع .
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2015.  
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 : إن املهمة الرئسية لإلدارة هي حتريك املؤسسة حنو بلوغ األهداف املسطرة من قبل الملخص 

بشكل أكثر فعالية ، وميكن حتقيق ذلك بتطبيق أساليب حتفيز املوظفني من أجل خلق بيئة عمل 
 معنوية ومادية يسعى فيها األفراد حنو العمل حبماس وشعور باملسؤولية والوالء وروح الفريق .

فتحفيز املورد البشري هي إحدى املسائل اهلامة اليت تساهم يف ترقي باملؤسسة والتطور ألن العنصر 
البشري حيتاج حملرك للعمل أكثر بالتايل حتقق املؤسسة هدفها ، وهذا األمر ميكن ان يتم بسهولة إذا 

تبنت املؤسسة مفهوم التسويق الداخلي وتعاملت مع موظفيها على أ�م زبائن داخليني جيب أن يلقوا 
االهتمام الكايف ، فالتسويق الداخلي هو عبارة عن التدريب املستمر للموظفني وهو فلفسة اإلدارة 

 اليت تقوم على فهم والتقدير ألدوار املوظفني يف املنظمة .
ومن هذا نستخلص بأن  جناح أي مؤسسة مرتبط بالدرجة األوىل بنوعية اليد العاملة املستخدمة ، 

فإذا كان هؤالء العمال أكفاء كان هناك حسن استعمال للموارد األخرى ، وبالتايل اجلودة يف االنتاج 
والعكس صحيح ، ومن هنا تظهر أمهية التكوين والتدريب ودوره يف تنمية القدرات املهنية للعمال 

 إضافة إىل أن التحفيز يفجر قدرات العاملني وطاقا�م واستخدامهم أفضل استخدام .
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 مقدمة عامة 



 مقدمــــــة عـــــامة 

  أ 

تسعى املؤسسات لصياغة رؤيتها وحتقيق الرسالة اليت قامت من أجلها واليت متثل الغرض األساسي من        

إنشاءها ،لذا فهي تعمل على إتباع اسرتاتيجيات ، السياسات املختلفة يف سبيل حتقيق ذلك ،حيث يتطلب 

جمموعة من املدخالت ،تتمثل يف املوارد البشرية ،اآلالت ، األموال ، املواد واملعلومات  .

ل أن تسخر وتعترب املوارد البشرية من أهم تلك  املدخالت وأكثرها تأثريا على املؤسسة ،لذا فإن املؤسسات حتا

جل جمهودا�ا خمتلف وسائلها من أجل تعزيز وطاملا أن تنمية وتطوير التسويق الداخلي واالهتمام باملوارد 

البشرية تؤثر بشكل كبري على منو وأداء املنظمات ، خاصة يف جمال املنظمات اخلدمية اليت حيدث فيها اللقاء 

املباشر بني مقدم اخلدمة والعميل ،فانه يصبح لقدرة ومهارة مقدم اخلدمة تأثري جوهري ومباشر على عملية 

 توصيل اخلدمة ورضا العميل .

هذا وأصبح االهتمام �ذا اجلانب من االجتاهات احلديثة لقياس اجتاهات ردود أفعال العاملني إضافة لظروف 

عملهم املادية واإلجتماعية واإلدارية والنفسية إىل جانب اهتمام املديرين �ذا العامل املهم املتمثل يف  اجلوانب 

النفسية للعاملني ، ومن األمور اليت جسدت ثورة يف إدارة األفراد إذ بدأوا ينظرون إىل رضا املوظف بإعتباره 

عنصر من عناصر التحفيز على العمل وأصبحوا شديدي االهتمام بالعوامل  واملؤثرات اليت تدفع من شعور 

العامل برضا الوظيفي ملا لذلك من عالقة اجيابية يف أدائهم واجنازا�م يف العمل  .

إن أمهية التحفيز تنبع من إهتمام العنصر البشري بالعمل ، وتظهر عندما يبدع يف عمله من خالل مكافآت 

قد تكون مادية أو معنوية أو ترقية .لقد كانت عمليات التحفيز يف املاضي عمليات روتينية فقط إلجناز العمل 

دون أن يبدع اإلنسان يف عمله              .

     وهلذا مع تطور إدارة شؤون املوظفني واالهتمام الكبري الذي حلقه به باعتباره ركيزة أساسية يف برامج 

التحفيز ، فقد مت االهتمام باحلوافز مثلها مثل  األقسام األخرى من اختيار وتقييم الوظائف وختطيط القوى 

العاملة وتوزيع األجور وتدريب القوى العاملة واألمن والسالمة  .



 مقدمــــــة عـــــامة 

  ب 

ومما سبق فإن هناك جهدا جيب أن تبذله اإلدارة عندئذ يف تكوين قوة عاملة قادرة على األداء بشكل    

فعال ,وراغبة يف حتسني مستواها  ,واالستمرارية يف ذلك  ,فالقدرة حتدد ما باستطاعة املوظف أداءه، بينما 

 تقرر الدوافع احلافزة ما سيفعله او كم أداءه.

وميكن احلكم على القدرة وقياسها خبلفية ومهارات ودورات املوظف التدريبية، بينما تعترب الدوافع احلافزة 

قوة كامنة يف النفس البشرية، إذ كلما زادت الدوافع احلافزة ارتفع ناتج املوظف والعكس صحيح .وعليه جيب 

  وأن تتخذ اخلطوات الضرورية يف سبيل حتقيق ذلك.، تتبىن التحفيز األكثر فعاليةأنعلى اإلدارة 

 املهمة الرئيسية لإلدارة هي حتريك املؤسسة حنو بلوغ األهداف املسطرة من قبل بشكل أكثر فعالية، إن

وميكن حتقيق ذلك بتطبيق أساليب حتفيز املوظفني من اجل خلق بيئة عمل معنوية ومادية يسعى فيها األفراد 

 حنو العمل حبماس وشعور باملسؤولية والوالء وروح الفريق.

ينسب جناح أو فشل أي منظمة يف حتقيق أهدافها احملددة وغايا�ا املرجوة بشكل كبري إىل مدى فعالية 

 ،صورات،مهارات،فاملدير جيب أن تكون لديه دراية ورؤية ومعرفة كافية عن قدرات، اإلدارة  للقوى العاملة �ا 

مبعىن حتفيزهم حنو العمل ،ومواقف وشخصيات العاملني عندما يريد أن يدفعهم وحيثهم إىل العمل واإلنتاج أكثر

 فإنه سيكون من الصعب عليه تنمية ، فاملدير الذي ال يستطيع  فهم ما حيفز العاملني لديه،جبد ونشاط

 .التحفيز لديهم

 

 

. 

 

 



 مقدمــــــة عـــــامة 

  ج 

اإلشكالية  :

ومما سبق نطرح االشكالية التالية  :فيما تكمن أساليب التحفيز املادي واملعنوي يف التسويق الداخلي 

املوارد البشرية وماهو دور التحفيز يف املؤسسة ؟ 

 : أسئلة فرعية

 ما الفرق بني التحفيز املادي واملعنوي ؟ -

 اليت يرتكز عليها التسويق الداخلي ؟ م -ما املفاهي

 -كيف تأثر احلوافز يف املورد البشري ؟ 

  -هل يساهم التحفيز يف حتقيق الرضا الوظيفي ؟     

الفرضيات :     

-التحفيز املادي عبارة عن مكافآت اليت تشبع حاجات اإلنسان ، أما التحفيز املعنوي فهو عبارة عن إشراك 

 العامل يف اختاذ القرارات ومعرفة أهداف املنظمة  .

  -تعرب مفاهيم التسويق عن عمق أهدافه اليت يسمو اليها .

  -تأثر احلوافز يف املورد البشري حيث تقوم بتشجيعه للعمل أكثر واملثابرة من أجل الوصول لألهداف املرجوة .

  -التحفيز ممارسة يثري دوافع الفرد ويولد الرغبة واحلماس له إلشباع حاجاته ورغباته .

  -كلما كان الفرد راضيا كلما زاد عطائه وجهد للمنظمة .

 من اجل اإلجابة على اإلشكالية والتساؤالت املطروحة اعتمدنا على املنهج الوصفي :المنهج المستخدم

، والذي يتناسب مع ما يتطلبه موضوعنا من تقدمي تعاريف، مفاهيم، خصائص، مبادئ وأساليب، مع حتليلي

 .دراسة حالة تطبيقية يف معمل تكرير السكر 

إن األسباب اليت أدت بنا إىل اختيار هذا املوضوع كثرية ومتنوعة نظرا لشساعته  :أسباب اختيار الموضوع

  :وأمهيته، نلخصها فيما يلي



 مقدمــــــة عـــــامة 

  د 

املؤسسة يف حاجة ماسة إىل حتفيز مواردها البشرية متاشيا مع التطورات اليت متليها العوملة، حيث تشتد -

 .املنافسة وال تبقى إال املؤسسات األصلح إداريا

سياسات املؤسسات اجلزائرية اليت تويل اهتماما أكرب للموارد املادية، متناسية أمهية العنصر البشري يف الرفع -

 .من مستوى أرباحها وحتقيقها ألهدافها وفقا ألسس علمية سليمة

تنبع أمهية حبثنا من أمهية املوضوع ذاته ملا للحوافز من تأثري فعال على األفراد واملؤسسات، فهي  :أهمية البحث

تعمل على تلبية حاجات األفراد مما يدفع للعمل أكثر وبالتايل زيادة اإلنتاج ورفع الكفاءة وهذا هدف كل 

 .مؤسسة

 :أهداف البحث

 :إن األهداف اليت ركزنا عليها يف حبثنا هي النقاط اليت يسعى أي مسؤول لتحقيقها وهي

 .إظهار أهم طرق التحفيز وتوضيحها .1

 .تبيان اثر تطبيق التحفيز الفعال على حتقيق املؤسسة ألهدافها .2

 .الوصول إىل الطريقة املثلى لتصميم نظام احلوافز الفعال .3

 :حدود البحث 

فهي كمايلي  :بالنسبة حلدود الدراسة 

 .  ramsucre: جتلت يف مؤسسة )معمل( تكرير السكر  -الحدود المكانية

: اجلانب النظري متت معاجلة  التحفيز املادي واملعنوي ودوره يف التسويق الداخلي يف  -الحدود الزمنية

 حىت 2015املؤسسة ،وأمهية املورد البشري كعنصر فعال يف املؤسسة ، واجلانب التطبيقي مت ن بداية فيفري  

 .2015�اية ماي 



 مقدمــــــة عـــــامة 

  ه 

من أجل اإلجابة على اإلشكالية السابقة الذكر ولتأكيد أو نفي الفرضيات املقرتحة قمنا  :خطة البحث

 .تطبيقي، والثالث نظري ، األول والثاينثالث فصول بتقسيم اخلطة إىل 

والذي تضمن ثالثة مباحث، األول مفهوم عموميات حول حتفيز املوارد البشرية  حيث تناولنا يف الفصل األول 

وطبيعة نظام احلوافز، الثاين شروط ومراحل تصميم نظام احلوافز وأنواعه، أما يف املبحث الثالث فقد ذكرنا فيه 

 .األهداف، األمهية وأسس منح احلوافز

 سياسة التسويق الداخلي للموارد البشرية .أما املبحث الثاين فقد تناولنا فيه 

من خالل املؤسسة، يف حني تناولنا يف الفصل الثاين التطبيقي إسقاط الدراسة النظرية املتوصل إليها على واقع 

 أما يف املبحث الثاين فقمنا بدراسة واقع نظام احلوافز يف حول  املؤسسة ، املبحث األول تقدمي عام، مبحثني

واملبحث الثالث قمنا بتقييم أداء العاملني  ..مؤسسة تكرير السكر رام سكر 

 



 

 الفصل األول:عموميات حول تحفيز الموارد البشرية

مفهوم التحفيز وموقعه يف املنظومة املؤسسة المبحث األول :

: تطور املوارد البشرية يف املؤسسات االقتصادية المبحث الثاني

:احلوافز كوسيلة لتحسني أداء العاملني المبحث الثالث
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 تمهيــــــــــــــد :
 

إن قدرات املوارد البشرية ال تقل أمهية عن باقي املوارد األخرى، فالعنصر البشري هو أساس النشاط اإلنتاجي  

الذي أتاح فرصة االستغالل األمثل لباقي املوارد املتوفرة باملؤسسة والعنصر البشري يعد أهم قوى بل وأعظمها 

 نشاط املؤسسة، هذا ما جعله حيضى باهتمام كبري من طرف خمتلف املفكرين يف جمال التسيري، وإن علىأثرا 

اختلفت درجة األمهية واملعايري املستخدمة يف ذلك، فهم جيمعون على دوره الفعال يف اإلبداع، االبتكار 

 . والتجديد

وأمام حدة التطور التكنولوجي، االقتصادي والتوسع فيه باستخدام أحدث النظم يف العمل وتغري مفاهيم 

وأساليب اإلدارة وكذا اتساع دائرة األعمال وتعدد التخصصات وزيادة حدة املنافسة اليت هلا تأثريا عميقا على 

التخطيط اإلسرتاتيجي للموارد البشرية، كل ذلك جعل من االستثمار يف املورد البشري حتمية ال بد منها، إذ 

يتيح فرصة تكوين القدرة التنافسية فخلق القيمة املضافة إذن بتحقيق امليزة التنافسية اليت أصبحت ضرورة أكثر 

 منها رغبة ملسايرة تغريات البيئة على املستويني الداخلي واخلارجي مبا حيقق البقاء يف ساحة األعمال .

اإلجيابية يستدعي األمر إعطاء املورد البشري حقه الكامل يف التنمية، فتبحث اإلدارة يف حتقيق هذه النتيجة ل 

 الكفيلة  وتفهم دوافعه املتباينة وكيفية التأثري عليها باالعتماد على مجلة من املغريات )احلوافز( بأنواعها املتعددة

بإثارة الدوافع الكامنة بالعنصر البشري بغرض توجيهه باجتاه  مرغوب فيه وهادف، وهذا ال حيدث تلقائيا، إال 

إذا اقرتن ذلك بنظام حمدد الستخدام احلوافز،ذلك النظام الذي ينبغي أن يؤسس وفق أسس علمية توصل إىل 

 يتحقق الصاحل العام .لإحداث رضا الفرد 
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 المبحث األول :مفهوم التحفيز وموقعه في منظومة المؤسسة .
 

 جناح املؤسسة مدى          تعد احلوافز من األمور اهلامة لكل من األفراد واملدربني واملؤسسات حيث يتوقف 

وفعاليتها على مدى دافعية ومحاس أفرادها للعمل ، لذلك فإنه على املدربني فهم معىن وطبيعة التحفيز  .

  التحفيز تعريفه وعناصره .المطلب األول  :

 االختالف ولكن مما جيدر بنا التنبيه له أن ذلك وتعريفها،ختتلف وجهات النظر حول مفهوم احلوافز        

يظهر بصورة شكلية ،حبيث ميكن مالحظة االتفاق يف املضمون  .

 يعرفها: -      إال أن هناك اختالف بني العلماء الباحثني يف حتديد مفهوم احلوافز فمنهم من 

 -أ�ا مثريات حترك السلوك اإلنساين وتساعد على توجيه األداء حينها يصبح احلصول على احلوافز مهما 1

 1بالنسبة للفرد .

 -احلوافز بأ�ا املقابل املادي واملعنوي الذي يقدم لألفراد كتعويض عن أدائهم املتميز، وبالتايل فإن التعويض 2

 الذي حيصل عليه الفرد كمقابل ألدائه املتميز يسمى حافز أو مكافئة وحيتاج األمر أن تكون إدارة املؤسسة

 ) من خالل مدير املوارد البشرية واملديرين التنفيذيني ( قادرة على قياس أداء العاملني لديهم حبيث يكون 

 3احلافز على قدرة كفاءة يف األداء .2

 -يرتبط مفهوم التحفيز بعملية التحفيز ذا�ا،حيث يعرف التحفيز بأنه الشعور الداخلي لدى الفرد الذي 3

يولد فيه الرغبة الحتاد النشاط أو سلوك معني اهلدف منه الوصول إىل حتقيق أهداف معينة  .

 . و تغيري مسارهأو إيقافه أدفع الفرد الختاذ سلوك معني  -4

 وعموما فإن تلك التعريفات تشري إىل أنه:

                                                 
 . 209 ،ص 1992 -علي السلمي ،إدارة املوارد البشرية ،مكتبة غريب، القاهرة ، 1

. 476 ص ،2007مدني عبد القادر عالقي ،إدارة الموارد البشرية ،دار الخوارزم للنشر ،جدة ،  - 2  
 . 248 -أمحد ماهر ،إدارة املوارد البشرية ، الدار العربية ، الطبعة األوىل ،اإلسكندرية ص 3
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أن احلوافز ما هي إال جمموعة املؤثرات اخلارجية اليت تعدها اإلدارة �دف التأثري على سلوك العاملني    -
 لديها من أجل رفع كفاء�م وإنتاجهم من خالل إشباع الرغبات واحلاجات.

 
( :مؤثرات احلوافز  1                            الشكل )

 واألفراد ،مركز اخلربات تقييم أداء املرؤسني وحتفيزهم منهج تنمية املوارد البشريةعبد الرمحان توفيق ،المصدر :

 . 94، ص2004 ،2املهنية اإلدارة ،مصر ،ط 

 :عناصر التحفيز -

 1هنالك ثالثة عناصر أساسية يف عملية التحفيز وتعترب مبثابة املتغريات اليت حتدد قيمة دالة التحفيز وهي :

فالشخص املؤهل والقادر على القيام بعمل معني ميكن حتسني أدائه عن طريق التحفيز القدرة: -أ

خبالف الشخص العاجز غري املدرب أو غري املؤهل أصال  .

  لتحقيق هدف معني حيث أن جمرد وجود القدرة الالالزمني: الذي يشري إىل الطاقة والوقت الجهد -ب 

  فعال جيب أن يبذل جهدا أو ينفق وقتا ليفهم طبيعة احلالة اليت يعاجلها  .لاملؤه  فالطبيبتكفي،

:إذا مل تكن الرغبة موجودة فإن فرصة الوصول إىل النجاح يف أداء العمل تقل حىت ولو مت الرغبة  -ج

 2أداؤه فعال .

                                                 
. 478مدين عبد القادر عالقي ، إدارة املوارد البشرية ، مرجع سابق ،ص - 1  
66أمحد ماهر ،إدارة املوارد البشرية ،مرجع سابق ،ص  - 2  

 حاجات كامنة

حوافز مثيرة  عمل )سلوك (
 خارجية

 دوافع )داخلية(



Ғǉ�ƈالفصل األول                                              � Ƶǚ əﬞ ǚǄƺƵǚ ƀǊƨҸҗ ƳǄҳ ғ ǛǊƹǄƺƝ  

 9 

 .أنواع التحفيز : المطلب الثاني

حيث تعددت تقسيمات الباحثني يف البعض،      توجد عدة تصنيفات للحوافز وهي متداخلة مع بعضها 

 على أقصى كفاءة ممكنة من األداء اإلنساين للحضورجمال احلوافز لوسائل أساليب ميكن لإلدارة استخدامها 

وأهم هذه التقسيمات : للعاملني،

         قسمت هذه احلوافز من حيث طبيعتها أو قيمتها إىل  :

 :  الحوافز المادية-1 

  االقتصادي.          أ -احلافز املادي هو احلافز ذو طابع املايل أو النقدي أو 

  حاجات اإلنسان األساسية فتشجع العاملني على بذل قصاوى جهدهم بإشباع        ب -هي اليت تقوم 

ومن بني هذه احلوافز الراتب واملكافئات  وجتنيد ما لديهم من قدرات واالرتفاع مبستوى كفالتهم، العمل، يف

 التشجيعية والعالوات واملشاركة يف األرباح واملكافئات عن االقرتاحات.

تكون احلوافز املادية على أشكال خمتلفة منها  :  و

ويعد من أهم احلوافز املادية وكلما كان كبريا كان له دورا يف إشباع أكرب قدر من احلاجات مما :األجر -1

 أكرب.يعطي رضا وظيفي 

 فيها أوقات العمل أكثر ساعات املعتاد مما يستدعي إعطاء األعمالبعض :اإلضافيمكافئات العمل  -2

  اإلضايف.حافز مادي للعمل 

 -املشاركة يف األرباح :حيث تقوم بعض اإلدارات بإعطاء عامليها أسهما يف شركا�ا لتحفيز العاملني   .3

حيث هلا دور كبري يف حفز العاملني وتعد حافزا ماديا أل�ا تتضمن زيادة يف األجر ميكن أن تكون الرتفيه: -4

 أكرب.حافز معنوي إذ يرتتب عليها وظيفة ذات مستويات 
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 (:األنواع الشائعة يف احلوافز املادية .1اجلدول رقم )

 اإليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجابية  السلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية 

 الفرديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الجماعـــــــــــــية  الفرديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجـــماعـــــــــــــية 

 -حرمان ا�موعة من املكافأة  

 -حرمان ا�موعة من 

 االمتيازات اليت متنح للعاملني 

 -اخلصم من املرتب احلرمان من 

املكافأة  

 -احلرمان من العالوة  

 -تأجري الرتقية  

 -خفض الراتب  

  -التوقيف  عن العمل 

 -املشاركة يف األداء  

 -التأمينات ضد 

املرض والعجز 

والشيخوخة وحوادث 

العمل  

 -وجبات غذائية  

 -توفري النقل  

 -عالج جماين 

 للعمال وأسرهم .

  -األجر

 -املكافآت التشجيعية 

والتفوق يف األداء  

 -نظام املعاشات  

 -منح دراسية تكوينية  

 -تقدمي املساعدات 

مالية  

 -األجر  

 -املكافئآت التشجيعية 

والتفوق يف األداء  

 -العالوة االستثنائية  

 -الرتقية  

 -التعديالت املختلفة 

 

 املصدر  :حممد بن سليمان الضبعان، مقالة بعنوان احلافز باألداء الوظيفي موقع األنرتنت 

« www-shura.gov –sa » . 
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 :المعنوية الحوافز -2

           ويقصد باحلوافز املعنوية هي تلك احلوافز اليت ال تعتمد على املال يف إثارة العاملني على العمل ،بل 

عات لتعتمد على وسائل معنوية أساسها احرتام العنصر البشري الذي هو كائن حي له أحاسيس ومشاعر وتط

اجتماعية يسعى إىل حتقيقها من خالل عمله يف املؤسسة  .

 خمتلف حاجا�م النفسية الذاتية إشباعوهي أشياء غري مادية تقدمها املنظمة لعامليها من أجل  -

 ومن أمهها  :واالجتماعية

: ويعد من أهم احلوافز املعنوية اليت هلا األثر الفعال على العاملني مما ينمي روح  الشكر والتقدير-1      

املنافسة بينهم لتقدمي األفضل ويكون عادة يف شكل تكرميات وشهادات شرقية وتقديرية ،وجتدر اإلشارة هنا 

إىل الوقت املناسب فإ�ا تفقد مغزاها احلقيقي  .

 الرتفيه كحافز ةاألفراد، وفعايلبر هذا احلافز من أكثر احلوافز املعنوية أمهية يف زيادة كفاءة عت :تفرص الترفيه-2

 الفرد.على العمل يتوقف على درجة ارتباط الرتفيه بإنتاجية 

 :وتتمثل يف أشرتاك العاملني يف عملية اختاذ القرار اإلداري،وتندرج ضمن هذه المشاركة في اإلدارة -3

 1املشاركة اشرتاك العمال يف اجلان أو جملس اإلدارة ،وبذلك حتقق اشباع احلاجة إىل حتقيق الذات .

:واملقصود بذلك املوافقة بني عمل أو وظيفة الفرد ومعارفه وقدراته وكذا رغبته وطموحه ، التوافق المهني  -4

العامل البشري ميكن أن يصل إىل مستويات عالية من األداء إذا كان راغبا يف عمله حمبا له وقادرا على أدائه 

وميكن اعتبار كل اخلدمات الصحية واإلجتماعية والثقافية وغريها حوافز معنوية تعمل على جلب راحة العامل 

 2زيادة األداء واملنتوج .بوبالتايل بلوغ الرضا الوظيفي 

 

                                                 
. 238 -أمحد ماهر ،مرجع سابق ،ص  1  

. 335 ،ص1982فهمي منصور ، إدارة  القوى البشرية ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، - 2  
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 . المطلب الثالث  :تقييم نظام التحفيز في المؤسسة

 :   1خصائص نظام الحوافز    *

          جيب أن يتسم نظام احلوافز ببعض اخلصائص أمهها  :

: جيب أن ترتجم السلوكات والتصرفات واإلجناز الذي يتم حتفيزه يف شكل ميكن تقديره  -القابلية للقياس1

وقياس أبعاده  .

:ويشري هذا إىل حتري الواقعية واملوضوعية عند حتديد معايري احلوافز بال مبالغة يف تقدير إمكانية التطبيق  -2

كميات أو األوقات أو األرقام  .

 منه وذلك واالستفادة : البد من وضوح نظام احلوافز وإمكانية فهمه وإستعاب أسلوبه  الوضوح والبساطة-3

من حيث إجراءات تطبيقية وحسابه  .

: جيب أن يتسم نظام احلوافز بإثارة مهم األفراد وحثهم على العمل والتأثري على دوافعهم لزيادة  التحفيز-4  

إقباهلم على تعديل السلوك وحتقيق األداء املنشود  .

: يفضل أن يشارك العاملني يف وضع نظام احلوافز الذي سيطبق عليهم مما يؤدي إىل تبنيهم  المشاركة-5

 به  .اقتناعهموحتمسهم وزيادة 

: يعتمد نظام احلوافز بصورة جوهرية على وجود معدالت حمددة وواضحة  تحديد معدالت األداء-6

 تؤدي يف احلصول على احلافز من خالل حتقيقهم لتلك جمودا�م وجيب أن يشعر األفراد بأن ءلألداوموضوعية 

املعدالت  .

 جيب أن تعتمد يف ذمنها، إتفقد احلوافز أمهيتها إذا حصل مجيع العاملني على نفس املقدار :المالئمة -7

 اإلدارية واحلاجات اإلنسانية واألرقام واجلودة .االختالفاتمداخلها على مراعاة 

                                                 
.106 -فهمي منصور ، إدارة  القوى البشرية ، مرجع سابق ، ص  1  
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 إال أن ذلك ال ينفي إمكانية تطويره أو تعديل بعض معايريه واالنتظام باالستقرارجيب أن يتسم :المرونة  -8

  ذلك.إذا استدعى األمر 

جيب أن يكون للنظام منفعة للمنظمة يف شكل زيادة إيرادا�ا وأرباحها أو نتائج :التنظيمية  الجدوى -9

أعماهلا ، ويتم ذلك مبقارنة نتائج أعمال املنظمة قبل وبعد النظام  .

 الذي يتبع السلوك بسرعة أفضل من ببالتوقيت، فالثواتتعلق فعالية تقدمي احلوافز مناسب: -التوقيت 10

 1والتصرف.ذلك يتم بعد فرتة طويلة من حدوث الفعل 

 أهمية الحوافز : 

         للحوافز أمهية كبرية يف حتقيق النجاح والبقاء يف السوق واجلوانب التالية توضح أمهية وضع وتطبيق 

 :نظام كفئ للحوافز 

 -حتقيق نظام احلوافز الفعال للزيادة يف العوائد احملققة للمنظمة من خالل رفع الكفاءة اإلنتاجية لألفراد 

 الصحيح والدقيق للحافز املادي أو املعنوي يؤدي إىل دفع العاملني إىل زيادة يف فاالختيارالعاملني ،

اإلنتاج وحتسني نوعيته   .

 -تساهم نظم احلوافز يف تفجري قدرات العاملني وطاقا�م واستخدامها أفضل استخدام ويؤدي هذا إىل 

تقسيم حجم قوة العمل املطلوبة من قبل املنظمة وهذا يؤدي إىل تقليل التكاليف اليت تتحملها املنظمة 

 توجيه الطاقات البشرية الفائضة إىل املنظمات األخرى اليت قد تعاين من نقص إمكانية،ويؤدي كذلك إىل 

حجم القوى العاملة  .

 والنفسي للفرد وحتقيق عملية ربط املصاحل الذاتية للفرد مع مصاحل واالجتماعي -حتسني الوضع املادي 

 منظمته.

                                                 
 . 376 ،ض 2003اللوري موسى ،التطور التنظيمي أساسيات ومفاهيم حديثة ،دار وائل للنشر والتوزيع ، - 1
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 نتيجة ملا حتققه نظم احلوافز املطبقة من دفع األفراد العاملني باجتاه ابتكار وتطوير اإلنتاج -تقليل كلفة 

 أساليب عمل حديثة من شأ�ا أن تقلص يف الوقت واملواد األولية املصروفة يف اإلنتاج  .واعتماد

 -حتقيق حالة من الرضا لدى األفراد العاملني ملا حيصلون عليه من احلوافز وهذا بدوره يساعد على حل 

 قدرات اإلنتاج وارتفاع معدالت التكاليف واملعدالت كاخنفاضالكثري من املشاكل اليت تواجهها اإلدارات 

 1وغريها.العالية لدوران العمل والنزعات العمالية 

 :  أهداف التحفيز*           
 

 -أهداف التحفيز على املستوى الفردي  :1

 حاجاته للتقدير :طاملا أن العمل السيئ سريعا ما ينال صاحبه وإشباع بقيمة ماينجزه الفرد االعرتاف *   

اجلزاء الرادع من التأديب والتوبيخ والفصل أحيانا من العمل  .

 اجتاهها *     أداة للتغذية املرتدة  :يسعى معظم األفراد إىل الوقوف عند النتائج عملهم ورد فعل الغري 

 . االستطالع،استجابة لرغبته للمعرفة البيانات واملعلومات عن أدائهم وإشباعا لغرائزهم يف حب 

 *      الدعم املايل :ميثل الدعم املايل أمهية كبرية ملعظم األفراد فالتعويض املايل حيتل مكانة يف جو العمل حىت 

يتمكن األفراد من إشباع حاجا�م املادية  .

 *     حتمل املسؤولية  :تعد املسؤولية من العوامل البارزة ذات األثر الكبري يف إجناز األعمال وحتقيق األهداف 

 والدور الفعال االجتماعية عنصر جوهري من عناصر تكوين الشخصية ،واألفراد يبحثون عن املكانة فااللتزام، 

واإلحساس بالفخر وكلها متغرية ال تبدو واضحة دون حتمل املسؤولية  .

 -أهداف التحفيز على مستوى اجلماعات      :2

                                                 
 . 291 ،ص 1994املنشورات اجلمعية املفتوحة ،طرابلس ، إدارة األفراد ،مطبعة االنتصار ، صاحل عودة، - 1
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  حيب األفراد إلثبات ذا�م ، وحيدث اجلماعة:إثارة محاس اجلماعات وتشجيع املنافسة فيما بني

التنافس إذا ما توفرت لدى األفراد الفرص املناسبة للمنافسة والتحدي  .

  تنمية روح املشاركة والتعاون :تؤدي روح اجلماعية لتكاثف اجلماعة لتحقيق املعايري املطلوبة

 احلصول عليها .

  دف احلوافز اجلماعية ذوي املهارات العالية من نقل املهارات إىل اجلماعة:تنمية األفراد فيما بني�

 العمل.زمالئهم مما يزيد من فرص التنمية والتدريب أثناء 

 1أهداف التحفيز على مستوى املنظمة : -3   

  لتأثري الضغوط  االستجابة تسهم احلوافز يف واخلارجية:التكيف مع املتطلبات البيئة الداخلية

 واحلكومية. والتكنولوجية واالجتماعية االقتصادية باملنظمة يف النواحي احمليطة

  التكامل والرتابط بني نشاط التحفيز وأنشطة املوارد البشرية املختلفة  :ومنها ختطيط املوارد

البشرية ،وحتليل الوظائف  .

  دف احلوافز يف حتقيق جو من الرضا عن العمل لدى األفراد مما املناسب:�يئة املناخ التنظيمي�
 املنظمة.يدفعهم للحرص على املصلحة العامة والسعي لزيادة اإلنتاجية وحتقيق أهداف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. 292صاحل عودة، إدارة األفراد ، مرجع سابق ص  - 1  
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 .تطور الموارد البشرية في المؤسسات االقتصادية :المبحث الثاني 
 : مفهوم املوارد البشرية . المطلب األول              
 :تعريف الموارد البشرية   -

 هؤالء ف، وخيتل   تعرف املوارد البشرية على أ�ا "جمموع األفراد واجلماعات اليت تكون املنظمة يف وقت معني

وظائفهم،  خيتلفون يف ا، كمم، اجتاها�م، طموحاتهم، سلوكهاألفراد فيما بينهم من حيث تكوينهم خرب�م

 اإلدارية ويف مسارا�م الوظيفية  "ممستوياته

   كما تعرف على أ�ا "جمموعات األفراد املشاركة يف رسم األهداف وسياسات ونشاطات واجناز أعمال اليت 

 1تقوم �ا املؤسسات ،وتقسم هذه املوارد إىل مخس جمموعات وهي :

املوارد االحرتافية ،القيادية ،اإلشرافية،االحتادات العمالية وباقي املوارد املشاركة  .

 وليس من خالل ومعرفته،      فاملورد البشري ميكن أن حيقق ثروة وإيرادات من خالل استخدام مهاراته 

التحويل والتغيري اليت حتدث للموارد املادية لكي حتقق الثروة لذلك لكي يصبح الفرد مورد البد أن ميتلك اخلربة 

 متخصصة. الالزمة ألداء مهام توالقدرات، واالستعداداواملهارات 

    عندما تستطيع املؤسسة أن حتصل على موارد بشرية تتوافر لديها املعرفة واملهارة فيمكن القول أن هذه 

 2البشرية. خمزون من املوارد املؤسسة لديها

 خصائص الموارد البشرية : 

ختتلف خصائص املوارد البشرية من مؤسسة إىل أخرى وذلك حسب تطور مستوى معارفهم وكفاءا�م 

 وقدرا�م ومقدار توافر هذه العناصر لدى األفراد .

 -املعارف :وهي جمموعة معلومات متحصل عليها واليت تساعد على فهم ما حييط باإلنسان من 1       

أشياء وتنقسم إىل معارف نظرية وتطبيقية  .
                                                 

  . 35، ص :2002 -علي غريب وآخرون، تنمية املوارد البشرية، دار اهلدى للطباعة والنشر، اجلزائر، 1
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: هي املعرفة العلمية والتقنية اليت تطبق على شكل إجراءات أو قرارات أو أوامر رمسية المعرفة النظرية •

 تصدر لتسيري املؤسسة .

 : وهي اخلربة متحصل عليها وال ميكن احلصول عليها اال من خالل التكوين المعرفة التطبيقية •

املباشر يف مكان العمل ، فهي مرتبطة بشخصية العامل ومدى قدرته على االستيعاب  .

 -املهارات :املهارة هي مقدرة ذهنية أو عقلية مكتسبة أو طبيعية يف الفرد، فهي قدرة الفرد على 2

التصرف بشكل معني ذلك للقيام بعمل طلب منه .

 وميكن معرفة مهارة الفرد من خالل قياس قدراته قبل القيام بالوظيفة من خالل قدرته على مواكبة متطلبات 

العمل املطلوبة وخصائصه وطرق تطبيقه للعمل كم تعمل كوسيلة للتحفيز وكذلك تقييم العامل  .

الكفاءة :جتمع الكفاءة بني املعارف النظرية والتطبيقية واملهارات واخلربات املرتاكمة لألشخاص  -3

 1احملصلني عليها حيث تنمو تتطور أفكار الشخص مع الوقت .

 -املواقف ،التصرفات ،القيم  :ميكن تعريف املواقف على أ�ا خمتلف االعتقادات ،األحاسيس واألفكار 4

املسبقة املستمدة من التجارب السابقة فهي متثل أحاسيس تعرب عن شخصية الفرد حبيث تؤثر على سلوكه 

وتصرفه ،والقيم تتميز بالذاتية واملوضوعية فهي تدخل يف تكوين الثقافة التنظيمية للمؤسسة حبيث توجه 

 نشاطه يف العمل .

 

 

 

 

                                                 
. 37علي غريب وآخرون، تنمية املوارد البشرية، مرجع سابق ص- 1  
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 : أمهية املوارد البشرية المطلب الثاني

 1 املوارد البشرية. اإلدارة تعريف : أوال •

التعريف األول  :هي اإلدارة اليت تؤمن بأن األفراد العاملني   يف خمتلف املستويات أو نشاطات  .1

املؤسسة هم من أهم املوارد ومن واجبها أن تعمل على تزوجيهم بكافة الوسائل اليت متكنهم من القيام 

بأعماهلم ملا فيه مصلحتها ومصلحتهم وأن تراقبهم وتسهر عليهم باستمرار لضمان جناحهم وجناح 

العامة  .

التعريف الثاين   :إدارة املوارد البشرية هي سلسلة القرارات اخلاصة بالعالقات الوظيفية املؤثرة يف فعالية  .2

 املنظمة والعاملني فيها .

التعريف الثالث :يعرف فرانراش إدارة املوارد البشرية بأ�ا عملية اختيار واستخدام وتنمية وتعويض  .3

 املوارد البشرية العاملة يف املؤسسة .

التعريف الرابع  :يعرف فيليبو إدارة املوارد البشرية بأ�ا ختطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة النواحي املتعلقة  .4

 باحلصول على األفراد وتنميتهم وتعويضهم واحملافظة عليهم بغرض حتقيق أهداف املنشأة .

 ثانيا  :العوامل املؤثرة على إدارة املوارد البشرية . •

: إن حالة االقتصاد الوطين والظروف احمليطة به تؤثر على املوارد البشرية إال العوامل االقتصادية .1

أن املنظمات تتجه إىل التوسع يف األنشطة اخلاصة بإدارة املوارد البشرية يف فرتات الرواج وتقلصها 

 يف فرتات الكساد .

:يأيت أثر العوامل القانونية على إدارة املوارد البشرية من خالل االنتقال من جمال العوامل القانونية  .2

حيكمه مبدأ "دعه يعمل  "إىل جمال آخر مقيد بقوانني فدرالية وقوانني الواليات وهذا من خالل 

                                                 
1 -Charler Henr d’Arcimoces, Diagnostic financier et gestion des ressources humaines, ed Économico, 1995, 
P66. 
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تدخل التشريعات والقوانني يف حتديد دور املنظمات العمالية وحقوقها ، واحلد األدىن لألجور 

واحلد األدىن لساعات العمل ،وكل السياسات املتعلقة باستقطاب األفراد ومقابلتهم ،واختبارهم 

 وتدريبهم ،وصحتهم وتقييمهم .

:يأيت أن هذه العوامل من خالل التغريات اجلوهرية يف أسلوب مفتشية العوامل االجتماعية  .3

األفراد وأسلوب تفكريهم ،وهذا جعل نظرة األفراد للدور الذي جيب أن تلعبه احلكومة يف حيا�م 

 قد يغري يف اجتاه االتساع .

:إن التقدم التكنولوجي الذي حدث يف ا�تمعات قد صاحبه تغيريات العوامل التكنولوجية  .4

جذرية يف القوى العاملة كنتيجة لتغري حاجات ومتطلبات املنظمات ومن  

أهم هذه التغيريات التوسع املستمر يف األوتوماتيكية وزيادة االعتماد على احلسابات االلكرتونية  .

 1أمهية إدارة املوارد البشرية: •

تكمن أمهية إدارة املوارد البشرية فيما يلي  :

�تم باملوارد الرئيسية يف املنظمة وهم األفراد  . -

 ال توجد مؤسسة دون إدارة موارد بشرية. -

 تقوم بتطوير مهارات األفراد  العاملني باملؤسسة . -

 تصنع اخلطط املناسبة للتدريب . -

 تقوم بدراسة مشاكل األفراد ومعاجلتها . -

ختتار األفراد املناسبني لشغل الوظائف  . -

 2أهداف إدارة املوارد البشرية: •

                                                 
 

46علي غريب وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص : .   -2  
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هنا نوعني من أهداف مها املشاركة والفعالية .

املشاركة:وتتمثل فيما يلي  : -

استقطاب واختيار املوارد البشرية القادرة على حتقيق أهداف املؤسسة . •

 التعريف باملؤسسة بشكل سليم حبيث يرغب طاليب العمل يف االنضمام للمنظمة . •

 االحتفاظ باألفراد الناجحني يف عمليات اختبار. •

 استقرار اليد العاملة يف املنظمة . •

الفعالية:وهي جعل القوى العاملة تنجز ما يطلب منها بنجاح ومثابرة وهي مرتبطة بعدة عوامل منها  : -

حتفيز األفراد  . •

 تطوير قدرا�م ومهارا�م . •

 مدهم مبهارات جديدة واملواد الكفيلة لتحقيق ذلك . •

 مساعد�م على التواصل إىل األداء املرغوب فيه . •

 تفعيل املوارد البشرية يف املؤسسة االقتصادية . :المطلب الثالث    

 التكلفة الوقت املستغرق ختفيض         يهدف املسريون إىل رفع الكفاءة  اإلنتاجية وحتسني أساليب العمل و

وذلك عن طريق حماولة تغيري مهارات  العاملني وقدرا�م من ناحية و تطوير أمناط السلوك اليت يتبعو�ا يف أداء 

أعماهلم من ناحية أخرى ، ويتم ذلك يف االستثمار يف املوارد البشرية باللجوء إىل تطوير العاملني عن طريق 

تدريبهم  بعد حتديد وحصر االحتياجات وإعادة تأهيلهم ومنع تقادم معارفهم ومؤهال�م ،مبؤهالت حديثة 

وبشكل مستمر ملواكبة التغريات السريعة واملستمرة اليت يتميز �ا عصرنا أو لتهيئة بعضهم إىل مراكز املسؤولية 
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أعلى ،أو �دف التحسني املستمر يف األداء واإلنتاجية للحفاظ على املوقع التنافسي للمؤسسة كما أنه من 

 1األمهية مبكان كسب رضا ووالء العامل ب :

 .إشاعة ثقافة احرتام العامل وتقدير العمل وإعطائه األولوية على حساب اآللة والربح * 

 . *رفع مستوى معيشته بإعطائه األجر الالئق ومكافأة العامل املتميز وفقا لألداء الفعلي

توفري ظروف عمل مناسبة :خدمات صحية، التأمني، خدمات النقل، السكن، الوجبات الغذائية،خدمات  *

 .اجتماعية، أنشطة رياضية، توفري وسائل األمن، مكفآت عند انتهاء اخلدمة وغريها

ومن بني مميزات املؤسسة اليت تعاين سوء التسيري   :

اختيار العاملني مبا فيهم املوجودين يف أعلى هرم املؤسسات االقتصادية اليتم على أساس الكفاءة وال  -

على أساس التوافق بني املنصب واختصاص الشخص املرشح له، وإمنا على أساس احملسوبية واالنتماء 

 .الفكري واجلهوي

انعدام التفكري االسرتاتيجي لدى املسريين وعدم قدرة أغلبيتهم على التنبؤ واختاذ القرارات السليمة،  *

إما ألن الوظائف اليت يشغلو�ا بعيدة عن ختصصهم أو ألن تعيينهم يف مناصبهم خضع ملعايري أخرى 

 .غري الكفاءة

سيادة املصلحة الشخصية لدى املسريين على املصلحة العامة واستغالهلم ملراكزهم الوظيفية إذا تعلق  * 

 .األمر باملؤسسات العمومية، وتصرفهم وكأن املؤسسة ملكية شخصية

ن اإلدارة تتسم بالتعسف يف استخدام سلطا�ا وعدم تطبيق مبدأ العدالة يف ألتفشي الرشوة والفساد  *

 .العمال أو يف توزيع املكافآت ترقية

فشل اإلدارة يف حتقيق االحتواء االجتماعي للعاملني بسبب انعدام احلوار وعدم فعالية قنوات االتصال  *

                                                 
.209، ص1998أمحد عامل راشد ، مذكرات يف إدارة األفراد ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بريوت ،  - 1  
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بني اجلهاز املسري والعمال واقتصاره على اللوائح اجلدارية واإلعالنات، يؤدي إىل استحالة تلبية احتياجات 

ورغبات العمال املعرب عنها عرب الشكاوي والتظلمات مما يزيد من سخطهم وسلبيتهم ونشوء عالقة عداء 

 .تدرجيية بني رأس اهلرم وقاعدته قد تتحول مع مرور الوقت إىل التمرد واإلضراب

عدم رضا العامل عن األجر الذي يتقاضاه مقابل اجلهد املبذول، إضافة إىل ضعف االعتبار املعنوي   -     

 الذي يتمتع به يف ا�تمع؛ وعدم اطمئنانه على مستقبله ألن مستقبله مرهون برضا رؤسائه.

نقص اخلربة لدى العاملني وضعف مستواهم التعليمي أو عدم توافقه مع احتياجات املؤسسة ألن   -     

التوظيف يف األصل مل خيضع للمعايري املوضوعية وإمنا للمعايري الذاتية، كما أن إعادة التأهيل والتدريب ختضع 

 1.لنفس املقاييس

كل هذا اليسمح بتحسني أداء املوارد البشرية يف املؤسسة وال يؤهلها �ارة منافسيها دون احلديث عن التميز 

سواء على أساس اجلودة أو على أساس اخلدمات املساعدة املقدمة للمستهلك أو على أساسا إلشباع املقدم 

للزبون أو حىت على أساس التكلفة األقل، خاصة أن اجلزائر فتحت سوقها ووقعت اتفاق الشراكة مع االحتاد 

 مؤسسا�ا من احلماية ويضعها وجها ضاألورويب ومقبلة على االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة؛ وهو مايعر

 :لوجه أمام منافسني أقوياء، كل ذلك يستدعي تأهيل املؤسسات االقتصادية من خالل

إعادة النظر يف حميط املؤسسة :إصالح اجلهاز اإلداري للحد من البريوقراطية، إصالح اجلهاز املصريف،  -

إصالحات ضريبية ومجركية، تفعيل البورصة لبعث سوق مالية نشطة، خصخصة املؤسسات الفاقدة 

 للنجاعة، خلق مناخ استثمار مالئم، توجيه االستثمار العام حنو البنية التحتية.

 

 

                                                 
.209صمرجع سابق ،أمحد عامل راشد ، مذكرات يف إدارة األفراد ،  -1  
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المبحث الثالث :الحوافز كوسيلة لتحسين أداء العاملين  .    

 أداء العاملني  ومكوناته .:مفهوم المطلب األول        

يعد رضا العاملني وقدرا�م ودعمهم من العوامل اهلامة اليت ترفع من األداء، ومعلوم أن األداء هو جمموعة 

السلوكيات اإلدارية املعربة عن قيام املوظف بعمله، وتتضمن جودة األداء، وحسن التنفيذ، واخلربة الفنية يف الوظيفة 

فضال عن االتصال والتفاعل مع بقية أعضاء املؤسسة، وااللتزام باللوائح اإلدارية اليت تنظم العمل وتسعى هلا بكل 

 انه جمموع السلوك والنتائج اليت حتققت معاً  .أي على انه التفاعل بني السلوك واالجناز، األداءحرص .كما يعرف 

 باملسؤوليات والواجبات واألنشطة واملهام اليت يتكون منها عمل الفرد الذي جيب عليه القيام به على أيضاويعرف 

الوجه املطلوب .وان اختالف اجناز األعمال بني األفراد تعود إىل السمات الشخصية والقيم واملعتقدات اليت يتسم �ا 

الفرد بني األداء الضعيف واألداء املتميز، وان أداء العمل هو كمية ونوعية املهام والواجبات املنجزة بواسطة األفراد أو 

ا�موعات يف العمل الذي جيب أن يساهم يف اجناز أهداف املؤسسة .

�ا جيب أن تأخذ بنظر االعتبار دراسة إوعلى املؤسسة إذا ما أرادت أن حتقق أهدافها بواسطة العاملني ف

ذا العمل، وبالتايل هالسمات الشخصية لعامليها وما يتطلبه من إجراءات لتحقيق غايا�م الشخصية من وراء 

فان املؤسسة ستحصل على رضا العاملني ووالءهم هلا، حيث إن رضا العاملني عبارة عن مشاعرهم جتاه 

أعماهلم، وانه ينتج عن إدراكهم ملا تقدمه الوظيفة هلم، وبعكسه سيخلف ذلك عدم الرضا والشعور 

بالالمسوؤلية جتاه أعماهلم والتسيب...اخل، ومن أهم ما سيخلفه عدم الرضا هو االجتاه حنو تقدمي الشكوى 

 اليت تؤثر على سري األعمال من كال اجلانبني، اجلانب التنفيذي واجلانب الرقايب.
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  1الوظيفي:األداء 

يشري األداء الوظيفي إىل درجة حتقيق وإمتام املهام املكونة لوظيفة الفرد، وهو يعكس الكيفية اليت يتحقق 

�ا، أو يشبع الفرد �ا متطلبات الوظيفة، وغالباً ما حيدث لبس وتداخل بني األداء واجلهد، فاجلهد يشري إىل 

الطاقة املبذولة، أما األداء فيقاس على أساس النتائج اليت حققها الفرد، فمثالً الطالب قد يبذل جهداً كبرياً يف 

االستعداد لالمتحان، ولكنه حيصل على درجات منخفضة، ويف مثل هذه احلالة يكون اجلهد املبذول عايل 

 .بينما األداء منخفض

واألداء بصفة عامة هو حتويل املدخالت التنظيمية كاملواد األولية واملواد نصف املصنعة واآلالت إىل 

خمرجات تتكون من سلع وخدمات مبواصفات فنية ومعدالت حمددة ويعرب مفهوم األداء الوظيفي عن األثر 

الصايف جلهود الفرد اليت تبدأ بالقدرات وإدراك الدور أو املهام بالتايل يشري إىل درجة حتقيق وإمتام املهام  

 املكونة لوظيفة الفرد.

ومفهوم األداء الوظيفي هو تنفيذ املوظف ألعماله ومسؤولياته اليت تكلفه �ا املنظمة أو اجلهة اليت ترتبط 

وظيفته �ا .اي أن األداء هو حمصلة النتائج واملخرجات اليت حققها الفرد نتيجة اجلهد املبذول من خالل قيام 

 .الفرد باملهام والواجبات واملسؤوليات املوكلة إليه

 عناصر األداء الوظيفي : 

 2 :يتكون األداء من جمموعة من العناصر أمهها

 وتشمل املعارف العامة، واملهارات الفنية، واملهنية واخللفية العامة عن الوظيفة : .املعرفة مبتطلبات الوظيفة1

 .وا�االت املرتبطة �ا

                                                 
 1  نور الدين شنويف، تفعيل نظام تقييم أداء العامل يف املؤسسة العمومية االقتصادية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه يف العلوم

  192 ، ص :2005االقتصادية ، جامعة اجلزائر، 
. 193 ،مرجع سابق ، ص نور الدين شنويف، تفعيل نظام تقييم أداء العامل يف املؤسسة العمومية االقتصادية -  2  
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 وتتمثل يف مدى ما يدركه الفرد عن عمله الذي يقوم به وما ميتلكه من رغبة ومهارات وبراعة : .نوعية العمل2

  .وقدرة على التنظيم وتنفيذ العمل دون الوقوع يف األخطاء

 أي مقدار العمل الذي يستطيع املوظف إجنازه يف الظروف العادية للعمل، ومقدار : .كمية العمل املنجز3

  .سرعة هذا اإلجناز

 وتشمل اجلدية والتفاين يف العمل وقدرة املوظف على حتمل مسؤولية العمل وإجناز األعمال : .املثابرة والوثوق4

 .يف أوقا�ا احملدد، ومدى حاجة هذا املوظف لإلرشاد والتوجيه من قبل املشرفني

 :1محددات األداء الوظيفي 

األداء الوظيفي هو األثر الصايف جلهود الفرد اليت تبدأ بالقدرات، وإدراك الدور أو املهام، ويعين هذا أن 

األداء يف موقف معني ميكن أن ينظر إليه على أنه نتاج للعالقة املتداخلة بني كل من )اجلهد، القدرات، إدراك 

 املهام(.

واجلهد هو الناتج من حصول الفرد على احلوافز إىل الطاقة اجلسمانية والعقلية، واليت يبذهلا الفرد ألداء 

مهمته، أما القدرات فهي اخلصائص الشخصية املستخدمة ألداء الوظيفة، وال تتغري وتتقلب هذه القدرات عرب 

فرتة زمنية قصرية ، ويشري ادراك املهمة إىل االجتاه الذي يعتقد الفرد أنه من الضروري توجيه جهوده يف العمل 

 .من خالله، وتقوم األنشطة والسلوك الذي يعتقد الفرد بأمهيتها يف أداء مهامه

 2 : العوامل البيئية املؤثرة على األداء الوظيفي :المطلب الثاني
هناك بعض العوامل خارج نطاق سيطرة الفرد واليت ميكن أن تؤثر يف مستوى أدائه، بالرغم من أن بعض هذه 

العوامل قد تؤخذ كأعذار، إال أنه جيب أن تؤخذ يف االعتبار أل�ا حقيقة موجودة فعًال، والشكل التايل يوضح العوامل 

 البيئية اليت تؤثر على  األداء الوظيفي.
                                                 

221 ، ص:2000فرج طريف شوقي، السلوك القيادي والفعالية اإلدارية، دار وائل للنشر، عمان،  -  1  

80، ص :2008سامل تيسري الشرايدة، الرضا الوظيفي )أطر نظرية وتطبيقات عملية(، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،  -  2  
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  .( يوضح العوامل املؤثرة يف األداء الوظيفي 2) شكل رقم

 

 

 

 
 

 

 

 

من خالل الشكل أعاله؛ يتبني لنا أن هناك جمموعة من العوامل اليت تؤثر بشكل مباشر يف حمدد األداء 

وبالتايل تؤثر يف األداء الوظيفي للموظف .فالظروف املادية تتعلق بالرواتب واألجور واالمتيازات املالية واملعنوية 

)الرتقية(، أما بالنسبة لبيئة العمل فاملقصود �ا الظروف البيئة اليت يعمل �ا املوظف كالضوضاء واألتربة ودرجة 

احلرارة...اخل، أما التعليم فيقصد به التحصيل الدراسي أو درجة تعلم املوظف، أما بالنسبة لإلشراف فيقصد به 

اجلهات الرقابية واإلشرافية على ذلك املوظف ومدى قدر�م على تطوير املوظف من خالل إجياد حلول مناسبة 

 ألخطاء املوظف، أما بالنسبة لسياسة الدائرة فتتعلق باهليكل التنظيمي والسياسة يلنقاط ضعفه وعدم التصد

العامة واخلطط...اخل، وكذلك احلال بالنسبة للتدريب والتطوير فإ�ا تؤثر يف أداء املوظف كو�ا ستعزز املعارف 

واملهارات واملدارك اليت يتملكها املوظف، أما بالنسبة للتشريعات املنظمة للعمل فسنأيت إىل ذلك وهو احملور 

 .الرئيس يف هذه الدراسة

 

 

  -الظروف المادية 
  -بيئة العمل 

  -التعليم 
 -اإلشراف 

  -سياسة الدائرة 
  -التدريب والتطوير 

  -التشريعات المنظمة للعمل 

الجهد -  
  -القدرات 
  -العمل  

 األداء
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 : الرضا الوظيفي 

الرضا الوظيفي هو التعبري أو الشعور بالرضا أو عدم الرضا عن العمل نفسه، ويعد أحد اجتاهات الفرد، 

لذلك ال ميكن قياسه .كما إن رضا العاملني عبارة عن مشاعرهم جتاه أعماهلم، وانه ينتج عن إدراكهم ملا 

تقدمه الوظيفة هلم، وملا ينبغي أن حيصلوا عليه من وظائفهم أو أعماهلم، وعليه فانه كلما قلت الفجوة بني 

االدراك كلما زاد رضا العاملني، كما انه حمصلة لالجتاهات اخلاصة حنو خمتلف العناصر املتعلقة بالعمل يف 

 املؤسسة.

 1عالقة الرضا عن العمل باألداء: *

 هناك العديد من املفكرين اإلداريني الذين تطرقوا إىل هذا املفهوم وخلصوا بثالث اجتاهات أساسية وهي:

 االجتاه األول :أن الرضا املرتفع عن العمل يؤدي إىل زيادة األداء.

االجتاه الثاين :أن األداء اجليد يؤدي إىل الرضا عن العمل .

 االجتاه الثالث :أن الرضا نتيجة حلصول العامل على مكافآت عادلة نتيجة لتقييم أدائه.

 : التعبير عن عدم الرضا 

 عدم الرضا عن العمل هو شعور ضمين ميكن إدراكه من خالل بعض التصرفات اليت يقوم �ا العاملني، مثل:

  .ترك العمل وارتفاع نسبة دوران العمل.١

  .الصراعات والنزاعات داخل العمل بني العاملني واإلدارة أو العاملني مع بعضهم البعض واليت ختلف الشكاوى.٢

  .اخنفاض درجة الوالء للمؤسسة والعمل.٣

  .إمهال العمل وزيادة نسبة الغياب واإلجازات.٤

 وتعد العوامل السابقة هي ردة فعل عدم رضا العاملني عن العمل.
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 العوامل المؤثرة في الرضا عن العمل : 

هناك جمموعة من العوامل اليت هلا تأثري مباشر يف الرضا عن العمل وتؤثر يف درجة رضا العامل عن عمله وميكن 

 تقسيم هذه العوامل إىل جمموعتني مها:

 مثل )السن، مستوى التعليم، أمهية العمل بالنسبة للعامل، املستوى اإلداري للوظيفة( . .عوامل شخصية :١

مثل )نوع العمل، األمن، التقدم يف العمل، املؤسسة نفسها، األجر أو الراتب،  .عوامل متعلقة بظروف العمل :٢

 زمالء العمل، املسؤول، منافع حيصل عليها العامل، ساعات العمل، ظروف العمل(.

 وفيما يلي شرح خمتصر لتأثري هذه العناصر يف رضا العاملني يف املؤسسة:

 1  .تأثير العوامل الشخصية على رضا العاملين١

لقد اتضح من األحباث والدراسات وجود عالقات ارتباط بني السن ودرجة رضا العاملني، فكلما زاد سن  .أ

العاملني زادت درجة رضاهم عن العمل، وميكن أن يكون السبب يف ذلك أن طموحا�م يف بداية العمر 

 تكون مرتفعة وطموحا�م عالية لذلك فان إشباع هذه احلاجات يكون فيه صعوبة.

أما بالنسبة للعالقة بني درجة التعلم والرضا الوظيفي فلقد أثبتت االجتاهات أن العامل األكثر تعلم أقل رضا  .ب

عن العمل من العامل األقل تعلماً، حيث أن العامل األكثر تعلماً أكثر طموحاً وتطلعاً ملناصب إدارية أعلى 

 لذلك درجة رضائه تكون اقل.

كما وجد أن العاملني الذين حيتلون مناصب إدارية عالية يكونوا اكثر رضا عن العمل من الذين يشغلون  .ج

 مناصب إدارية اقل.

أما بالنسبة للعمل الذي يعد مركز حياة العامل أي مصدر رزقه الوحيد، يكون مستوى رضا العامل أعلى من  .د

عامل آخر يعد العمل ليس املصدر الوحيد ملعيشته، حيث يعترب أن هناك مصادر أخرى ميكن أن تكون 

مصدر دخل له .
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 تأثير ظروف العمل في رضا العاملين :.٢

تتمثل ظروف العمل يف العوامل اليت سبق ذكرها كاألجر أو الراتب، الرتقية، الزمالء، املسؤول نفسه، مزايا 

ومنافع العمل، ساعات العمل.......اخل .ومن املالحظ أن هذه العوامل ميكن لإلدارة التحكم �ا خالفاً 

للعوامل الشخصية السابقة اليت ال ميكن لإلدارة أن تتحكم �ا، لذلك ميكن لإلدارة أن تلعب دوراً هاماً يف 

تعديل أو حتسني هذه العوامل بشكل يعمل على زيادة رضا العاملني عن أعماهلم .فإذا كان األجر منصفاً 

والرئيس متعاوناً والزمالء تربطهم عالقات طيبة، وهناك استقرار وأمن يف العمل، يعمل ذلك على زيادة 

 مستوى رضا العاملني.

وجيدر بنا القول هنا أن تأثري مجيع العوامل السابقة خيتلف من جمتمع آلخر، لذلك البد لإلدارة أن تراعي هذا 

 1.اجلانب، باإلضافة إىل ضرورة قياس رضا العاملني عن  عملهم

 عالقة تقييم األداء بالرضا الوظيفي .المطلب الثالث :

مما سبق ميكن القول أنه كلما ارتفع مستوى األداء الوظيفي لألفراد كلما حصلوا على تقدير مرتفع وبالتايل 

زيادة املكافآت اليت حيصلون عليها من ترقية وعالوات ومكافئات ...اخل .وهو ما يؤدي شعورهم بالفخر 

واالعتزاز ويرفع من معنويا�م ويزيد من مستوى رضائهم عن العمل، كما أن شعور املوظفني بأن القرارات 

اخلاصة �م تستند إيل قواعد موضوعية وعادلة، مبنية على الكفاءة يف العمل، وبناءاً على تقييم موضوعي 

ألدائهم، ذلك  

يؤدي إىل خلق الثقة لدى املرؤوسني برؤسائهم وباإلدارة وبالتايل زيادة مستوى رضاهم عن العمل ورفع 

 2روحهم املعنوية .
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مما سبق ميكن القول بأن رضا املوظفني يتأثر بسياسة اإلدارة يف األخذ بنتائج تقييم األداء، لذلك جند أن 

عملية تقييم األداء ينبغي أن تركز على تقييم صفات الفرد الشخصية وحتديد االحتياجات اليت تليب طموحاته 

وتشبع رغباته، والعمل على تلبية هذه االحتياجات مما يؤدي إيل زيادة رضا املوظفني عن العمل، وبعكسه 

 يؤدي إىل عدم الرضا.
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: خالصة  

أصبح جليا ألي مؤسسة ترغب يف حتقيق التميز والتفوق يف خدما�ا وإنتاجها، أن املوارد البشرية هي األساس 

يف ذلك ، فإن حتققت أهدافها املالية والتسويقية تبقى فعاليتها مرتبطة بتحقق اهلدف االجتماعي ، أي مدى 

الكفاءة يف تسيري املوارد البشرية ،من هنا ظهرت ضرورة إعطاء األمهية الكافية للموارد البشرية ،فهو حباجة إىل 

الشعور بالعدالة ، اإلنصاف واملساواة يف املعاملة ، توزيع العوائد توفري اجلو املالئم للعمل وغريها من العوامل 

ذات التأثري املباشر وغري املباشر على الفرد �دف بلوغ درجة من اإلشباع املتوافقة مع احلاجات املتباينة 

 واملتعددة وحىت املتنامية وفقا ملا يدركه ويتوقعه الفرد.

 
 

 



 

الفصل األول :سياسة التسويق الداخلي للموارد البشرية 

تعريف التسويق الداخلي ونشأته المبحث األول :

 : عالقة املوارد البشرية بالتسويق المبحث الثاني

 :عالقة التحفيز باالتسويق الداخلي للموارد البشريةالمبحث الثالث
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 : تمهيد

ظهر مفهوم التسويق الداخلي مع �اية السبعينات ليشكل أحد األدوات اليت تساهم يف حتسني اجلودة والنوعية 

يف املؤسسات اخلدمية ، وأهم قاعدة يقوم عليها هذا املفهوم هي اعتبار املوظفني كسوق داخلي ، أو زبائن 

داخليني والوظائف كمنتجات داخلية ، وتطبيق خمتلف التقنيات واألساليب التسويقية على هذا السوق من 

حبوث تسويق داخلي وجتزئة السوق وتطوير املزيج التسويقي الداخلي وغريها من أنشطة التسويق املعروفة  .

إن طبيعة العالقة اليت تربط منظمات اخلدمات بزبائنها هي عبارة عن تقدمي وعود من خالل برامج التسويق 

اخلارجي بأ�ا تسعى إىل حتقيق رضاهم وتلبية حاجا�م ، وتتوقف درجة صدق أو مصداقية املنظمة يف الوفاء 

بوعودها على مدى أل�م هو من سيقومون بتنفيذ تلك الوعود ، وهذا األمر ميكن أن يتم بسهولة إذا تبنت 

املنظمة مفهوم التسويق الداخلي وتعاملت مع موظفيها على أ�م زبائن داخليني جيب أن يلقوا االهتمام الكايف 

وهذا ما سيتم الوقوف عليه من خالل الفصل  .
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 الداخلي.المبحث األول:ماهية التسويق 

 . تعريف التسويق الداخلي ونشأتهالمطلب األول 

     إن التسويق الداخلي مل يأيت بشكل منفصل و مستقل عن املفهوم التسويقي بصفة عامة، فمفهوم 

التسويق الذي يرتكز على :

 *         عملية التبادل الذي ينشأ بني أطراف معينة )السوق( . 

 *         التوجه باملستهلك .

  *  التكامل بني األنشطة الوظيفية للمنظمة .             

 1 *         التوجه بالربح يف األجل الطويل  .

إذا مت تطبيقه بشكل سليم فإنه يصبح مبثابة األداة األساسية اليت متكن املنظمة من االعتماد عليها لتطبيق أي 

مفهوم أو أي فلسفة تسويقية فرعية مثل التسويق الداخلي ، وبينما تركز املنظمات على عمليات التبادل مع 

الزبائن اخلارجني ،من أجل حتقيق مرتبة هامة يف السوق الذي تنشط فيه ، جند أن الدور الذي يلعبه األفراد 

العاملني باملنظمة وباألخص اخلدماتية ،يف حتديد امليزة التنافسية ومستوى اجلودة ومدى رضا الزبائن ،قد أدى 

باملنظمات إىل تركيز االهتمام بشكل آخر من أشكال التبادل وهو ما ميكن أن يتم بني املنظمة واألفراد 

أدى إىل ظهور مفهوم تسويقي حديث يهتم بالعاملني داخل املنظمة يعرف بالتسويق  العاملني فيها ، وهذا ما

الداخلي  

   ليس هناك تعريف موحد ومتفق عليه للتسويق الداخلي ، لكن هناك العديد من احملاوالت واألفكار ،لتقدمي 

مفهوم التسويق الداخلي ،حيث يرى بعض الباحثني أن أول ظهور هلذا املفهوم كان مع بداية اخلمسينات 

 وأن ،بواسطة مديري اجلودة اليابانية ، وهو ينظر لألنشطة اليت يؤديها العاملون على أ�ا منتجات داخلية

                                                 
  1 -  130،ص2008حممد عبد العظيم ،التسويق املتقدم ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،
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املنظمة جيب أن تركز اهتمامها على احتياجات العاملني وحتاول إشباعها من خالل األنشطة اليت يؤديها 

   1األفراد ،لكي تضمن قوى عاملة ذات كفاءة عالية تساهم يف إرضاء الزبائن

  غري أن أدبيات التسويق الداخلي تؤكد أن تبلور وبروز هذا املفهوم كان مع �اية السبعينات وبداية الثمانينات  

ومنذ ذلك احلني والعديد من املؤلفني و الباحثني يقدمون إسهامات ومقاربات خمتلفة .وكان أبرزها تعريف بريي 

( حيث رف التسويق الداخلي على أنه  "اعتبار املوظفني كزبائن داخلني والوظائف منتجات داخلية 1984)

،وجب تصميمها إلرضاء رغبات وحاجات الزبائن الداخليني ،يف اجتاه حتقيق أهداف املنظمة  .

     ويتضح من هذا التعريف أن التسويق الداخلي يقوم على  :

 -                اعتبار املوظفني مستهلكني جيب البحث عن حاجا�م ورغبا�م   .

 -                تصميم الوظائف كمنتجات من أجل إرضاء وإشباع حاجات الزبائن الداخليني .

 املنظمة. -                التسويق الداخلي يعمل على حتقيق أهداف 

  طرح مفهوم التسويق الداخلي من حيث تركيزه على املوظفني كمستهلكني،على    ويعرب هذا التعريف أساسا 

 والوظائف كمنتجات داخلية ،وهي رؤية توافق كثريا ما ذهب إليه مدبري اجلودة اليابانية يف اخلمسينات،

وهذا  ويظهر هذا املفهوم قاعدة أساسية يف أدبيات التسويق الداخلي وهي موظف راض تساوي زبون راض،

يعين أن التسويق الداخلي له تأثري على الزبون اخلارجي واجلودة  .

  بالرغم من أمهية هذا املفهوم أو الرؤية اليت أخذ �ا بريي و غريه إال أ�ا مل توضح جيدا معامل التبادل ونطاق 

 ي .حدود أنشطة التسويق الداخل

 

  

                                                 
 60حامد شعبان ،أثر التسويق الداخلي كمدخل إلدارة املوارد البشرية ، جملة احملاسبة واإلدارة ، كلية التجارة ،جامعة القاهرة ،العدد  - 1
 . 2،ص2003،
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ل من بريي وبرشورمان التسويق الداخلي على أنه       وبغية إظهار أوجه أنشطة التسويق الداخلي عرف ك

عمل على جذب ، تطوير ،حتفيز ، واالحتفاظ باملوظفني املؤهلني من خالل الوظائف اليت تشبع حاجا�م ال

،التسويق الداخلي فلسفة معاملة املوظفني على أ�م زبائن داخليني وإسرتاتيجية لتشكيل الوظائف كمنتجات 

تليب احلاجات اإلنسانية  .

 *   كما عرفه كوتلر على أنه  "العمل الذي تقوم به املنظمة لتدريب وحتفيز زبائنها الداخليني ،وعلى األخص 

أولئك املوظفني الذين حيتكون مع الزبائن بشكل مباشر ، ودعم اخلدمة من أجل العمل كفريق لتحقيق 

 إدارة املوارد البشرية التسويق الداخلي شكل من أشكالأن ،وإشباع الزبائن .هذه املقاربة تظهر االرض

 . 1أي أن املنظمة �دف إىل حتقيق رضا الزبائن الداخليني

(: أهم مقاربات مفهوم التسويق الداخلي  .2اجلدول )                 
 

                    التعريف  الباحث  املقاربة  

التسويق 
الداخلي 
كمرادف 

إلدارة الموارد 
البشرية  

 1990كرونروس 
 

 فلسفة اإلدارة اليت تقوم الفهم والتقدير ألدوار املوظفني يف املنظمة.

  2001فاري 
 

التدريب املستمر ملوظفي اخلط األمامي من أجل زيادة معارفهم 
ومهارا�م التسويقية يف استغالل الفرص السوق  .

 
العمل على استقطاب وتدريب وحتفيز املوظفني من أجل خدمة  2003كوتلر 

 الزبائن على أحسن وجه

                                                 
 .152حممد عبد العظيم، التسويق املتقدم، مرجع سابق، ص  - 1
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التسويق 
الداخلي 

كإستعمال 
لتقنيات 

التسويقية 
داخليا  

بريسي ومورقان 
1991 

 
قيلمر وكارسون 

1995 

هو تطوير برامج تسويقية موجه حنو الداخل باستعمال تقنيات 
التسويق اخلارجي  .

 
العمل على نشر مسؤولية النشاط التسويقي إىل كل الوظائف 
املنظمة وبيع مسؤولية إرضاء الزبائن إىل املوظفني يف إطار بيئة 
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 :مراحل تطور مفهوم التسويق الداخلي  المطلب الثاني 

     من خالل مراجعة أدبيات التسويق الداخلي ، يتضح بأنه هناك ثالثة أشكال خمتلفة تؤشر التطور و 

  : 1التقدم الذي عرفه مفهوم التسويق الداخلي وهي

 املرحلة األوىل :إرضاء وحتفيز املوظف . •

 باملستهلك.التوجه الثانية:املرحلة  •

 اإلسرتاتيجيات.إدارة التغيري وتنفيذ الثالثة:املرحلة  •

مرحلة إرضاء وتحفيز الموظفين  : -1

أغلب اإلسهامات اليت تناولت مفهوم التسويق الداخلي يف هذه املرحلة )بريي وزمالؤه ( كانت ترتكز على 

النقاط التالية  :

 داخليني.املوظفني كمستهلكني  •

 الوظائف كمنتجات داخلية . •

 حتفيز وإرضاء املوظفني . •

من أجل جعل املوظفني أكثر استعدادا لبذل املزيد من اجلهود إلرضاء الزبائن وحتسن جودة اخلدمات اليت 

 منظما�م.تقدمها 

 بالمستهلك:مرحلة التوجه  -2

 إىل     اخلطوة الثانية اليت عرفها تطور مفهوم التسويق الداخلي كانت مع إسهامات كرونروس حيث أشار

لدور الذي يلعبه موظفو اخلط األمامي )عمال االتصال ( يف إدارة العالقة مع الزبون لكو�م مسؤولني على ا

إشباع حاجات ورغبات الزبائن ،أو املستهلكني من خالل عملية التفاعل اليت تتم بينهم ، بذلك فهو يرتكز 

                                                 
1 - ahmed .b.k ,rafik.m,op,cit,pp10,11 . 
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  الذي يتيح للمنظمة فرص تسويقية (marketing interaction ) على مفهوم التسويق التفاعلي) 

 هامة .

      من أجل االستفادة من الفرص التسويقية املتاحة ،جيب أن تعمل املنظمة على أن تكون لديها   :

 (  market ,customer orientation *موظفني لديهم توجه باملستهلك والسوق )

 بيعيه. *موظفني لديهم عقلية 

 *وجود تكامل وتناسق وخمتلف الوظائف داخل املنظمة ) يقصد موظفو اخلط األمامي واخلط اخللفي ( من 

تفعيل العالقات مع الزبائن  .

 .(Goerge1990 *استخدام التسويق كأساليب وتقنيات داخل املنظمة .)

     مرحلة إدارة التغيير وتنفيذ اإلستراتيجية : -3

           ويف هذه املرحلة يذهب الباحثني ، إىل اعتبار التسويق الداخلي كوسيلة لتنفيذ الفعال لإلسرتاتيجية 

 ( أول من نادي بالدور احملتمل للتسويق الداخلي ، كأداء إلدارة األفراد ( winter 1985وينتر،وقد كان 

،حنو حتقيق أهداف املنظمة ،ويعرف التسويق الداخلي كمايلي  :هو ختطيط وتعليم وحتفيز العاملني ،اجتاه 

حتقيق أهداف املنظمة ،من خالل العملية اليت متكن األفراد من فهم وإدراك ليس فقط قيمة الربنامج الذي 

تقدمه املنظمة ،ولكن معرفة دورهم يف الربنامج   .

إن تقدم وتطور مفهوم التسويق الداخلي كوسيلة للتنفيذ ، تدعمت أيضا من تزايد اإلقتناع بأن التسويق 

الداخلي هو ميكانيزم يساعد على حتقيق التناسق والتكامل بني وظائف املنظمة ،إىل دور التسويق الداخلي يف 

حتقيق التكامل بني الوظيفة التسويقية وباقي الوظائف األخرى للمنظمة ،بالشكل الذي جيعل من األفراد 

العاملني يف أي وظيفة موارد ختص تلك الوظيفة التسويقية  .
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   من خالل هذه املرحلة أصبح واضحا أن أنشطة التسويق الداخلي هي أكثر من التحفيز والتوجه 

للمستهلك،بل توسعت  لتشمل كل اجلهود اليت تؤدي لتقليل الصراعات بني خمتلف الوظائف ،وتفعيل 

االتصاالت الداخلية ،من أجل حتقيق التنسيق والتكامل بينها ،وبالتايل فإن األمر ال يتعلق فقط بعمال 

االتصال ،بل يشمل كل العاملني يف املنظمة من أجل املسامهة يف تقدمي اخلدمات جبودة عالية ،متكن من 

إرضاء الزبون اخلارجي  .

       هذه التوسعات واإلضافات جتعل من التسويق الداخلي أداة لتنفيذ أي إسرتاتيجية ،ويف أي منظمة 

 . 1خدمية أو غري خدمية

خصائص التسويق الداخلي  . : المطلب الثالث    

 : خصائص التسويق الداخلي •

 2      ويتصف التسويق الداخلي بعدة خصائص أمهها :

التسويق الداخلي عملية اجتماعية :فهو يطبق داخل املنظمة إلدارة عملية التبادل والتفاعل بني  .1

املنظمة والعاملني �ا ، فالعاملني ال تقتصر حاجا�م على احلاجات املادية فقط ،امنا هناك حاجات 

 اجتماعية مثل االنتماء واألمن والصداقة ،وهذا مايتحقق من خالل التسويق الداخلي .

 التسويق الداخلي عملية إدارية تعمل على تكامل الوظائف املختلفة داخل املنظمة من خالل : .2

التأكد من أن كل العاملني لديهم دراية وخربة كافية عن األنشطة اليت يقومون �ا ، و أن  •

 هذه األنشطة تؤدي إىل إشباع حاجات العمالء اخلارجيني .

التأكد من كل العاملني مت إعدادهم وحتفيزهم ألداء عملهم بكفاءة  . •

                                                 
  . 159حممد عبد العظيم ، مرجع سابق ، ص  - 1

موقع الكرتوين اإلدارة و االقتصاد .، أمهية التدريب وأثره الكبري يف تطور املؤسسات،صحفي فرجينيا  2- 
http://www.siironline.org/alabwab/edare-%20eqtesad(27)/981.htm  

http://www.siironline.org/alabwab/edare-%20eqtesad(27)/981.htm
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 أهداف التسويق الداخلي : 

أهداف التسويق الداخلي متضمنة يف أهداف التسويق اخلارجي وأهداف املنظمة ككل ،والتسويق الداخلي 

يعمل على إدارة العاملني وتدعيم دافعيتهم ،بغرض حتسني أدائهم وسلوكيا�م بطريقة تضمن جناح الربامج 

 التسويق الداخلي إىل حتقيق اآليت  : يسعىالداخلية واخلارجية ، يتم تنفيذها بواسطة املنظمة وبصفة عامة

مساعدة العاملني على فهم واستيعاب رسالة املؤسسة وأهدافها ونظام وأساليب العمل املطبقة  •

 داخل املنظمة.

حتفيز العاملني وإثارة دافعيتهم حنو اجناز وظائفهم بكفاءة ،وتغري مواقفهم وسلوكيا�م جتاه  •

 الزبائن،)وخاصة من هم على اتصال مباشر مع الزبائن ( .

 اكتساب التزام املوظفني اجتاه اخلطط واسرتاتيجيات وثقافة املنظمة . •

إدارة التغريات لالنتقال من طريقة اليت اعتدنا عمل األشياء �ا إىل العمل بالطريقة اليت نرغب  •

 النجاح. حىت حنققالقيام �ا 

يعمل على املساعدة يف بناء ثقافة تنظيمية ترتكز على خدمة الزبون وجودة اخلدمة وبذلك  •

 يؤدي إىل احلفاظ على معايري اجلودة يف تسليم اخلدمات . ماهو
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 المبحث الثاني:عالقة الموارد البشرية بالتسويق.

 :العالقات االجتماعية النفسية الوظيفية وعالقتها باألداء الوظيفي       .المطلب األول

         أوال  :العالقات االجتماعية النفسية  .

 :اإلدراك االجتماعي -

   حىت نتمكن من خلق إدراك اجتماعي إجيايب عند املوظف جتاه عمله ومنظمته وزمالئه ،يتطلب  إدارة ذلك 

املوظف حبب واحرتام وذلك عن طريق اآليت   :

 والتحدث عن طموحا�م والرتحيب بأفكارهم اجلديدة كال�م -اختاذ سياسة اإلنصات للموظفني لسماع مش

 ومقرتحا�م.

 -املسامهة يف مساعدة املوظفني على استقرار حيا�م العائلية من خالل إنشاء إدارة حبوث اجتماعية يف كل 

بيئة عمل ، هدفها كشف وحبث مهوم ومشاكل املوظفني وعرضها على اإلدارة العليا  .

 جتعل املوظف يقدم إخالصه ووالئه  إذ -حتقيق األمان الوظيفي عرب اإلجراءات تتخذها بيئة العمل نفسها

اإلدارة العليا للمنظمة ، ومع زمالئه يف العمل  .بللمنظمة اليت يعمل �ا ،وغري راغب يف ترك عمله 

 -حيتاج املوظف أن يكون على علم مبا جيري ، مبعىن أن يكون على اطالع كامل جبميع املعلومات ضمن 

إطار وظيفته ومنظمته ،ويتم ذلك من خالل حتديد مكان واضح وظاهر جلميع املوظفني للرسوم أو األعمدة 

البيانية أو النماذج أو تقارير التغذية الراجعة ،حيث أن هذا األمر يؤدي إىل ضمان تواجد املوظف بشكل 

 1مستمر يف بيئة العمل .

 

 

                                                 
. 12 ،ص 2006باري كشواري ،إدارة املوارد البشرية ،دار فاروق ، مصر ، الطبعة الثانية ،  - 1  
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  :جماعة العمل -

لضمان عدم ظهور أي مشاكل أو مشاحنات، عدم احتكار البعض على املعلومات ألنفسهم،  

على الرئيس املباشر الكفء أن يتميز بقدرة عالية على إعطاء مرؤوسيه وزمالئه املعلومات الالزمة واألخبار 

اجلديدة اليت متس العمل ، وتطور االجناز، واخلطط باألعمال املرتقبة واختصاصات العاملني وغريها ،على أن 

يعطي املعلومات بشكل يعكس حقائق حمددة ، ال معلومات عامة ، وان يعطي املعلومات يف الوقت املناسب 

واملؤثر يف تصرفات اآلخرين  .

 -تقليل الفوارق يف األجور، والذي من شأنه أن جيعل مجيع املوظفني يركزون على العمل ، فال يضيع الوقت 

يف التقرب من املدراء للحصول على مكاسب شخصية  .

 -عقد لقاءات اجتماعية بني املوظفني ، يهدف لتفعيل قيم اجتماعية وإنسانية بينهم  .

 :خصائص بيئة العمل االجتماعية النفسية  -    

 وهذا ميكن حتقيقه واإلنتاجيةالبد من توفري فرص النمو والنضج للموظف،ا أردنا أن حنقق مستوى من األداء 

من خالل   :

 -توفري التدريب املناسب وبشكل مستمر جلميع املوظفني يف التنظيمات احلكومية ، ويتم ذلك غرب برامج 

حمددة حتقق املهام الوظيفية املطلوبة ،ويف ذات الوقت تزيد من كفاءة وفعالية املوظفني مبا يؤهلهم للتكيف مع 

املتغريات اجلديدة يف سوق العمل  .

 العمل. اجلزئية أثناء ة، والدراس عن طريق التعليم املهين عايل النوعيةأفضل، -توفري فرص تعليمية 

 حيصل املوظفني نلألفراد، وأ وتقدمي منح مالية والفعال،-تصميم برنامج جوائز لتشجيع التدريب املتميز 

 باآلخرين.الشباب على تدريب أكثر مقارنة 

  -تفجري طاقات املوظفني من خالل إعطائهم فرص لإلبداع واالبتكار .
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ثانيا :العالقات االجتماعية الوظيفية .

 :معوقات اجتماعية وظيفية 

حتديد توصيف وظيفي لكل وظيفة يؤديها أي موظف ،حبيث تكون واضحة وحمددة املهام والواجبات  -

،وال يوجد بينها تشابه مع أي وظيفة أخرى ، حىت ال حتدث ازدواجية يف مهام العمل  .

ربط احلوافز واملكافآت بإجناز األعمال واملهام على أن تكون جمربة، وعلى أن يتم املساواة بني  -

 املوظفني طبقا لعدالة التوزيع.

 بوجود عمل مكثف اضرورة أال يرتبط تواجد املوظف يف مكان عمله لساعات الدوام الرمسي، وإمن -

 بتأديته، فهذا يعين إشراك املوظف مبهام ودوران وأنشطة عديدة تعود بالنفع عليه وعلى عمله.

ضرورة توفري احلضانات ورياض األطفال قريبة من مواقع العمل وبأسعار رمزية كنوع من تعزيز  -

 اخلدمات اليت هلا عالقة مبسائل األمومة والطفولة.

 . مرفع مرتبات للموظفني حبيث تشبع حاجا�م األساسية ، ومبا يضمن اهتمام أكثر بوظائفه -

 : املشاركة يف اختاذ القرار اإلداري 

من املؤكد أن تنمية التنظيمات تعتمد على تطور إمكانيات األفراد الذاتية ،وهذا يتطلب إشراكهم يف رسم 

سياسا�ا العامة ،وزيادة فرص مشاركتهم يف وضع معايري العمل ،واختاذ القرارات اإلدارية  .

إشراك الكادر اإلنساين ضمن دورات تدريب القيادات، من أجل ضمان مشاركتها يف اختاذ القرار  -

اإلداري .

إعطاء املوظف ثقة يف العمل وإعطائه بعض الصالحيات يف اجناز عمله بالطريقة اليت يعتقد أ�ا  -

 سليمة مما يضمن تدعيم العالقات االجتماعية بني أعضاء التنظيم .
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 : التكنولوجيا واالتصال 

توفري أجهزة كمبيوتر يف اإلدارات والتنظيمات اليت حتتاج هلا، وذلك ضمانا لتدريب املوظفني على  -

استخدامها، ومن مث جعل معظم األعمال واملهام تنجز عربها، مما ميكن من خلق نسق من تفاعل 

اإلنسان مع اآللة .

إشباع التكنولوجيا معناه اتساع دائرة املوظفني غري املاهرين ،وبالتايل يؤدي ذلك إىل البطالة املقنعة ،  -

لذا جيب توفري دورات تدريب للمهارات املتعددة الستخدام التقنيات احلديثة مبا يضمن رفع اخلربات 

 والعملية.

منط تكنولوجي املتبع يف التنظيم يؤثر بشكل أو بآخر يف العالقات بني أعضاء مجاعة العمل، لذا  -

وجب الرتكيز على تكنولوجيا اليت تعتمد على مجاعات عمل صغرية نسبيا ، حيث يسود هذا الصنف 

 عالقات أفضل بني املراتب اإلدارية .

حيتاج املشرفون واملدراء أن يكونوا أكثر مهارة وخربة يف النواحي التقنية  . -

 1 . ثالثا  :األداء الوظيفي

 -حتتاج خطط التنمية أن تتضمن سياسات خلق فرص العمل احلديثة ، مثل حتقيق برنامج يهدف على 

حتسني  نوعية وفعالية برامج لحتسني القابلية للتوظيف أو العمل ، ومواءمة العرض والطلب يف سوق العمل 

التدريب  ومواءمتها مع أسواق العمل احمللية ، واملساواة يف الفرص بني الرجل و املرأة ، وعليه فإن األفراد عامة 

واملوظفني خاصة جيب أن يتعلموا كيف يكونون مرنني قادرين على التكيف مع املتغريات اجلديدة ،وكيف 

يكتسبون املهارات اجلديدة مبختلف الوسائل ، وكيف تتاح هلم فرص تدريب مستمر مدى احلياة  .

                                                 
244 ، ص :2000وسيلة محداوي، إدارة املوارد البشرية، مديرية النشر جلامعة قاملة، اجلزائر،   - 1  
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 -حتسني أداء التنظيمات احلكومية من خالل ربط تطوير وتدريب العاملني مباشرة بتحقيق أهداف التنظيمات 

نفسها  .

 -وضع دوافع األداء ، والقدرات واملهارات كمعايري لقياس األداء الوظيفي  .

 -توافر فرص ألوسع عدد ممكن من الطاقات النسائية اليت ميكنها أداء أدوار القيادية  .

 -أن تقدم الدولة قروضا طوال فرتة التدريب، فتساعد هذه القروض يف تسديد تكاليف الدورات اليت تستمر 

 .ملدة عامني مثال 

:تدريب املوارد البشرية  .المطلب الثاني 

يعين ذلك التدريب": �تم �ا املنظمات يف الوقت احلاضر حيث ميثل  اليتيعد التدريب من أهم الوظائف 

اجلهد املنظم واملخطط لتزويد العاملني يف اجلهاز التعليمي مبعارف معينة وحتسني مهارا�م وقدرا�م وتطويرها ، 

وتغيري سلوكهم واجتاها�م بشكل إجيايب بناء ، وهو عملية منظمة ومستمرة ترمي إىل حتسني أداء العاملني يف 

العمل ، ليكون أداًء فعاالً لتحقيق نتائج معينة يتطلبها ذلك العمل من خالل قيام املوظف بأعمال ومهمات 

 و ميكننا أن نقول 1معينة تتفق وسياسات وإجراءات وظروف املؤسسة التعليمية اليت يعمل �ا ذلك املوظف"

يعترب نقال للمواهب و املهارات من شخص ألخر  الكتساب معارف و أساليب جديدة    أن التدريب 

وتعويض نواقص لدى الشخص أو لصقل مهارات موجودة و إيضاحها و ذلك من اجل زيادة األداء و 

الفاعلية بالعمل و التخلص من السلوكيات غري املرغوب فيها حيث تتم عملية التدريب يف املنظمات وفق 

يؤدي للجوء للتدريب حيث تنبع أمهية التدريب   مماجمموعة من األسس اليت تبىن على حافز داخلي يف املنظمة

 من خالل ":

 

                                                 
 البشرية.إدارة املوارد ،  موقع الكرتوين،حاجاته و أمهيته ،مفهومه ، لتدريبا" شحاتة عماد -1

http://annajah.net/arabic/show_article.thtml?id=5180  
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 كفايتهم النوعية . مدخالً علمياً يزيد من فاعلية األفراد ويساعد على رفع .1

 واملهارات الوظيفية الالزمة حيث تساهم يف زيادة قدرا�م يف أدائهم  إكساب املعلومات .2

 بالعمل والعاملني  حداث تغيريات إجيابية يف سلوكهم واجتاها�م يف عالقا�م .3

وصقل مهارا�م ، والتأثري يف اجتاها�م وتعديل أفكارهم  إكسا�م املعرفة اجلديدة ،وتنمية قدرا�م .4

 1 ".والسلوكيات

 :" كما و يضاف اليها

فيشعر املوظفني بتحسن وبتحفيز أكثر خبصوص العمل حسب خطة التدريب يقوى المعنويات : -

 التدريب اليت بينت وفقاً لالحتياجات التدريبية.

املؤسسات حباجة ألن حتافظ على مكانة عالية واضطالع مستمر للتطورات اجلديدة حىت التدريب مساعد للتغيير : -

حتافظ على مكانتها التنافسية والتسويقية  .

التدريب املرّكز والفّعال يعود باألرباح ويعّوض ما أنفقته املؤسسة عليه أضعافا مضاعفة .التدريب يجلب المال : -

 بالتأكيد فالتدريب يساعد للمحافظ على اجلودة العالية وحتسني اإلنتاجية يف مجيع التدريب يحافظ على الجودة: -

 2:قطاعات املؤسسة "أي أن التدريب مفيد جدا يف 

 زيادة الفاعلية لإلفراد بأسلوب علمي و رفع كفاء�م يف جمال االختصاص . •

 العاملني.اكتساب مهارات األزمة للوظيفة لزيادة األداء الوظيفي و رفع معدالت اإلنتاجية لدى  •

 االجتاهات.تنمية القدرات وصقل املهارات و تعديل السلوك و تطوير  •

 

 

                                                 
 http://www.almarefa.net/showthread.php?t=12442  منتدى املعرفة .، أمهية التدريب، معمار صالح -1

كلية الرتبية جامعة بنها .، رسالة ما جستري ،االجتاهات احلديثة يف التدريب  ، مروه حممود السعيد الفخراىن - 2  

http://www.almarefa.net/showthread.php?t=12442
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 اخلارجيني.تزويد املنظمة مبا هو جديد يف جمال العمل و ذلك من خالل إضافة اخلربات اخلارجية من املدربني  •

و حيث أن التدريب له كل هذه املزايا و األمهية كان البد من التعرف على األنواع التدريبية اليت من املمكن 

 :استخدامها حيث يتم تصنيفها وفق ملات يلي 

 من حيث الزمن : .1

 : و هو يتمثل بالتعليم و اكتساب املهارات و املعارف اليت تؤهل لدخول العمل أي انه  ":قبل الخدمة -أ

يقصد بالتدريب قبل اخلدمة إعداد األفراد علميا وعمليا ومسلكي إعدادا سليما حبيث يؤهلهم للقيام 

 1 باألعمال اليت ستوكل إليهم عند التحاقهم بوظائفهم

 املوظف بالتطورات يف جمال وظيفته ةحاطإ : و هو املتعلق بصقل املهارات و أثناء الخدمة -ب

وختصصه لتحسني مستوى أدائه  إي انه  " :يقوم هذا النوع من التدريب على فكرة قدمية ـ 

فكرة التلمذة املهنية ـ اليت تعين أساًسا أن تلقي املوظف اجلديد التعليمات والتوجيهات اليت 

تبني له أسلوب العمل من رئيسه الذي يتواله بالرعاية خالل الفرتة األوىل فيبني له الصواب 

من اخلطأ واحلقوق والواجبات، وأفضل أسلوب ألداء العمل وآداب السلوك الوظيفي .من 

 2خالل فرتة التجربة او الدوران الوظيفي و املكتب ا�اور".

 

 

 

 

 

                                                 
-http://www.moudir.com/vb/archive/index.php/tمنتدى التعليم ، موقع الكرتوين ،  أنواع التدريب  ،العريشي حممد -1

100879.html 
-http://www.islammemo.cc/fan-el-edara/Human :موقع الكرتوين، مفكرة املسلم ، تنمية املوارد البشرية -2

resources-Managment/2006/08/24/4251.html 

http://www.moudir.com/vb/archive/index.php/t-100879.html
http://www.moudir.com/vb/archive/index.php/t-100879.html
http://www.moudir.com/vb/archive/index.php/t-100879.html
http://www.moudir.com/vb/archive/index.php/t-100879.html
http://www.islammemo.cc/fan-el-edara/Human-resources-Managment/2006/08/24/4251.html
http://www.islammemo.cc/fan-el-edara/Human-resources-Managment/2006/08/24/4251.html
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 من حيث المكان  : .2

ويقصد به تدريب جمموعة من املوظفني تعقد هلم  :و هو الذي  "داخل المنظمة -أ

 و تتمثل دورات و اجتماعات و 1 "إليها واجتماعات يف املنظمة اليت ينتسبون دورات

مناقشات داخل املنظمة و من قبل املسئولني مع املوظفني  أو من قبل إدارة املوارد 

 البشرية .

 : حيث ينقطع املوظف عن العمل لفرتة ليلتحق بربنامج تدرييب يف خارج المنظمة -ب

  احد املراكز التدريبية داخل البلد أو خارجه إي انه "

أثناءها بدورة أو بربنامج  وهو يعين أن ينقطع املوظف عن العمل لفرتة حمدودة ليلتحق

ولكن ليس يف منظمته اليت  تدرييب يف أحد املراكز التدريبية يف البلد أو يف خارجها

  .  2يعمل فيها .ومن املراكز التدريبية "

  : من حيث الهدف .3

حيث خيتلف اهلدف من التدريب من منظمة ألخر فيكون   "

 التدريب لتجديد املعلومات وهو ما يسمى بالتدريب اإلنعاشي  •

تدريب املهارات يقصد بتدريب املهارات زيادة قدرة اإلداريني على أداء  •

 أعمال معينة .

التدريب السلوكي )أو تدريب االجتاهات ( يهدف التدريب السلوكي إىل  •

 تغيري أمناط السلوك أو وجهات النظر

 التدريب للرتقية   "حيث أن كال منها ميثل ما يلي  : •

                                                 
 /http://forum.illaftrain.co.uk/t15466 :موقع الكرتوين ،الدولة أنواع التدريب للعاملني يف،عبد الرمحن تيشوري - 1
  ،رسالة ماجسرت ، مرجع سابق .االجتاهات احلديثة يف التدريب  ، :مروه حممود السعيد الفخراىن 2
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  :حيث اعتمد اغلب الباحثني املراحل التالية يف التدريب و هي كما يلي  "مراحل التدريب 

المرحلة األولى  :اكتشاف الحاجة للتدريب  :

التدريب ليس غاية يف حد ذاته ولكن وسيلة لرفع قدرات لذلك البد األخذ بثالثة جوانب مهمة يف املشروع 

وهي حتليل النظم  ,حتليل األعمال  ,حتليل األفراد  

المرحلة الثانية  :تحديد االحتياجات التدريبية  :

وهي تعرب عن أنوع التغريات اليت تضاف على الفرد وهو ماال يتم إال عن طريق التدريب  .

المرحلة الثالثة  :تصميم البرامج التدريبية  :

ويتم يف هذه املرحلة حتديد موضوعات التدريب وقت التدريب  ,ومكان التدريب  ,وأساليب التدريب  ,

وأدوات التدريب  .

المرحلة الرابعة  :تنفيذ البرامج التدريبية  :

وهي تغطي اجلوانب التنفيذية اليت يهتم املخطط التدرييب  

المرحلة الخامسة  :تقييم برامج التدريب   :

  1يقضي هذا التقييم للربنامج للتأكد من أن يسري يف طريقة الصحيح "

حيث أن نستطيع تفسري هذه املراحل مبا يلي  :

 تحديد االحتياجات التدريبية و ينقسم إلى  : .1

 حتديد االحتياجات التدريبية للموظفني  و تشمل حتديد :

 املخرجات  

                                                 
تنمية املوارد البشرية موقع  ، حبث مبسط عن إدارة املوارد البشرية  ، موسى درويش .1

http://www.hrdiscussion.com/hr10263.html#ixzz16y9dHq73  
  

http://www.hrdiscussion.com/hr10263.html#ixzz16y9dHq73
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   - نوع التدريب   

 . -معرفة من املوظفني الذين حيتاجون للتدريب  –و جمال التدريب 

 تصميم البرامج التي تقابل احتياجات الموظفين  : .2

حيث ميثل اجلانب األول مسؤولية املنظمة أما اجلانب الثاين فهو ميثل اجلهات التدريبية و 

هنالك مراحل لتحديد االحتياجات التدريبية هي   :

 حتديد ماهية املشكلة اليت يعطى عليها التدريب و اليت ال نستطيع التغلب عليها . -أ

 أنواع التدريب و مدته . -ب

 هل هنالك معايري لألداء . -ت

 هل تطبق معايري اجلودة . -ث

  : تحديد االحتياجات التدريبية .3

يأيت دور تصميم الربنامج التدرييب وفق حلاجة التدريب حيث يوكل �ذه العملية غالبا املراكز 

املتخصصة يف التدريب حيث حتدد الربامج التدريبية املناسبة     و فق خلفية و طبيعة و ثقافة 

 املنظمة و ثقافة املوظفني .

  :اختيار نوع التدريب  .4

حيث حيدد نوع التدريب وفق ميزانية املنظمة و قدر�ا على التخلي عن املوظفني و السياسة 

 التنظيمية هلا حيث يتم اختيار احد األنواع السابقة من التدريب.

  تقييم التدريب : .5

حيث يقيم مستوى املوظفني بعد التدريب للتأكد من فاعلية الربامج التدريبية اليت تلقوها و 

مسامهتها يف حتسني مستوى األداء  .
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تسيري املوارد البشرية وتبين عالقات العمل  . : المطلب الثالث

باملؤسسة أو عالقة االنسان إن مشكلة كل مؤسسة ، مهما كان نوع نشاطها ، هي يف تنظيم عالقة االنسان 

بالتقنية ،وهلذا يبدو أن بناء عالقات عمل للوهلة األوىل هي يف جوهرها مشكلة تعاون ، فكل مؤسسة تستند 

إىل حد أدىن من التكامل لسلوك األفراد أو اجلماعات ،أو بتعبري ميشال كروزيه الذي يفضل مقولة الفاعلني 

بدل أفراد وذلك ألكثر من سبب، لكو�م أفراد  يطلب كل واحد منهم أهدافا متباينة ورمبا حىت متناقصة 

،فيصبح التعاون بني الفاعلني الذي تطلبه املؤسسة شرط من شروط بقائها وتكيفها ،والذي مل يتم إال بإدماج 

العامل يف مشروعها ،وهذا املطلب الضروري لبقاء املؤسسة ميكنها جتسيده بشكلني  :

إما باالكراه أو رمبا يرتبط به من التالعب وتأثري أو إيدولوجية بتعبري آخر  :باخضاع مفروض أو مقبول من 

طرف االرادات الفردية واملشاركني إلرادة وأهداف الكل أو املنظومة ، إما أن يتحقق املطب بواسطة العقد 

والتعاقد أو املفاوضة واملساومة والتنازالت وهذه املفاوضة واملساومة لبناء عالقات العمل ال تتم بشكل تلقائي 

وعفوي ، كما أن الشكل الذي تتخذه ليس هو الشكل الوحيد واألفضل والضروري وامنا هو من بني 

املمكنات وحسب ،إ�ا تظهر كسريورة صعبة اليت من خالهلا الفاعلون ينخرطون يف لعبة هلا اكراها�ا حبكم أن  

هلا قواعد وضوابط وسياقها اخلاص فهم ال يلعبون خارجها وإمنا ينتجون سلوكا�م واختيارا�م ضمنها وبداخلها 

،ويتعهدون احرتام مقابل ضمانات ،ذلك أن كل طرف مهدد بشكل مضاعف ، فمن جهة بناء عالقات 

العمل يفرض االعرتاف بعالقات السبطة والتبعية وفبول االكراهات اليت ترتتب عنها مقابل ما يف متناول 

الفاعلني من موارد يتصيدونه من احمليط ، ومن جهة أخرى بناء عالقات العمل يقتضي ديناميكية كل طرف 

ميكن أن يكون عرضة لألضرار ، هذا التمثل لعالقات العمل املبنية من خالل التعاقد واملساومة واحلسابات 

والتنازالت ، اليت يقتضيها الفاعلون وانتهاز الفرص املناسبة تنمي عن أن تصور السلطة مفهومها حموريا ومركزيا 
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للتنظيم ، فال احلاجات وال التحفيزات يكنها وحدها تفسري قيامها وتأسيسها ، كما أن قبول هذا التصور 

كمفهوم حموري يشكل ثورة صغرية يف عامل التكتالت للمؤسسة احلديثة النسبة للتسيري   .

إن املهمة الرئسية لإلدارة هي حتريك املؤسسة حنو بلوغ األهداف املسطرة من قبل بشكل أكثر فعالية ، وميكن 

حتقيق ذلك بتطبيق أساليب حتفيز املوظفني من أجل خلق بيئة عمل معنوية ومادية يسعى فيها األفراد حنو 

العمل حبماس وشعور باملسؤولية والوالء وروح الفريق  .

فتحفيز املورد البشري هي إحدى املسائل اهلامة اليت تساهم يف ترقي باملؤسسة والتطور ألن العنصر البشري 

حيتاج حملرك للعمل أكثر بالتايل حتقق املؤسسة هدفها ، وهذا األمر ميكن ان يتم بسهولة إذا تبنت املؤسسة 

مفهوم التسويق الداخلي وتعاملت مع موظفيها على أ�م زبائن داخليني جيب أن يلقوا االهتمام الكايف ، 

فالتسويق الداخلي هو عبارة عن التدريب املستمر للموظفني وهو فلفسة اإلدارة اليت تقوم على فهم والتقدير 

ألدوار املوظفني يف املنظمة  .

ومن هذا نستخلص بأن  جناح أي مؤسسة مرتبط بالدرجة األوىل بنوعية اليد العاملة املستخدمة ، فإذا كان 

هؤالء العمال أكفاء كان هناك حسن استعمال للموارد األخرى ، وبالتايل اجلودة يف االنتاج والعكس صحيح 

، ومن هنا تظهر أمهية التكوين والتدريب ودوره يف تنمية القدرات املهنية للعمال إضافة إىل أن التحفيز يفجر 

قدرات العاملني وطاقا�م واستخدامهم أفضل استخدام  .
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المبحث الثالث  :عالقة التحفيز بالتسويق الداخلي للموارد البشرية  .

أثر التحفيز املادي واملعنوي يف حتسني أداء العاملني  .     المطلب األول :

متثل أنظمة التحفيز أمهية متجددة باألخص مع موجة اإلصالح والتحديث االقتصادي يف االقتصاديات  

الناجحة مبا ينعكس ويف كل املراحل على تطور ومنو القوى اإلنتاجية داخل أي اقتصاد، لتوسيع اإلنتاج كماً 

 .ونوعا،مبا يعزز منو الدخل القومي والثروة املادية.

ومع تطور النظم االقتصادية واالجتماعية وتغري أمناط التنمية .قد غريت من الغرض العام للتحفيز  لكي ال 

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

ومما الشك فيه أن لنظام احلوافز االقتصادية جمموعة نظم فرعية خمتلفة تتميز باختالف املفهوم االقتصادي "

ويظهر بان األجر املدفوع للفرد العامل عن قوة عمله، هو  تطور وترية عمل الفرد وحثه لتقدمي األفضل للجهة 

املاحنة كما أن التشجيع بكل أشكاله هي جمموعة حوافز حنو زيادة العطاء اإلنتاجي الثري .ومع اختالف 

احلافز املادي عن املعنوي إال أن كالمها يصب يف غاية واحدة يف تنمية وحتسني إنتاجية العمل وبالتاي إنتاجية 

 االقتصادية يتطلب ضرورة الفهم الكامل لطبيعتها .لإلدارةإن ) احلفز( باعتباره مبدأ .النشاط االقتصادي،

 تديناميكيا ضرورة حتليل ومراعاة أيضاومن املهم 1وتقييم دور احلوافز يف سلوك الفرد واجلماعة وا�تمع " .

 املصاحل واحلاجات والتغريات اليت ختضع هلا وعالقا�ا املتغرية اليت تتوقف على التغري يف توديناميكيااحلوافز 

 ."االنتاج ويف املصاحل ويف احلياة االجتماعية،

ان مقدار الدفع امللموس الذي حيصل عليه املستفيد مباشرة .من خالل تشجيع الفرد العامل باالستفادة من 

ستهدف هذه احلوافز االستفادة من تمصلحة املادية يف زيادة أجره األساسي .وعالواته ومكافآته .كما 

                                                 
زهية ايصوالح، دور التسيري الفعال يف حتسني أداء الفرد يف املؤسسة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم   1 - 

 .   85،ص:2007االقتصادية، جامعة اجلزائر،
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املصلحة املادية لألفراد العاملني بالوحدة اإلنتاجية .بزيادة أرصدة احلفز اجلماعي .بينما ال يظهر الشكل األخر 

من احلوافز املادية بشكل امللموس للفرد إمنا يعرب عنها يف شكل حتسني لظروف العمل ) وذلك باستخدام 

 اآلالت واملعدات احلديثة وإدخال التكنولوجيا األكثر تطوراً وتقدماً، واملشاركة باألرباح ...وغريها .

وقد اختلفت وجهات النظر اخلاصة بتقييم أمهية احلافز املادي يف حتفيز األفراد العاملني .فمنهم من يعترب 

احلافز املادي الرئيسي الوحيد لألفراد العاملني والقادر على حتقيق جمموعة األهداف بسبب قدرته على سد 

وإشباع احلاجات املادية والروحية .بينما يظهره البعض بأنه واحداُ من عدد كبري من املؤثرات اليت تتحكم 

بسلوك الفرد العامل .ومهما تكن وجهات النظر اخلاصة بتقييم أمهية احلافز املادي .فان القصور يف نظام 

احلوافز املادية) كجزء من نظم احلوافز االقتصادية( خيلق مشكالت إدارية كثرية إذ يتسبب يف قيام تناقضات 

بني ا�تمع ككل وبني املشروعات الفردية اليت قد جتد ا�زي هلا أحياناً أن تقلل من قيمة إمكانيا�ا الفعلية بان 

 حتقق من أهداف خططها وأن تتخلف عن أجزاء عمليات التحديث والتطوير

 احلافز املعنوي فهو تقييم جهد العامل والثناء عليه .كأن يوضع اسم املتفوق من العمال يف لوحة الشرف أما

 ""يف حمل العمل او مينح نوط العمل أو وسام العمل او كؤوس االنتاج

 1:سيكولوجية العمل .1

 خيتار هلا وفقاً بقدراته وميوله واهتماماته لو ملؤهالته العلمية احلاصل عليها  .أوخيتار الفرد مهنته 

 من خالل أوومبرور الزمن يتدرج يف هذا العمل الذي التحق به من خالل ما يكتسبه من خربة فيه 

 . يف خارجهاأو التعليمية اليت يتزود �ا سواء أكان ذلك ضمن املؤسسة أوالربامج التدريبية 

 هلذا يدفعه كما إنتاجه يف تقدمه ضمن عمله ويف مواصلة احلاجة فيه وزيادة مستواه وكمية اإلنسانحيتاج 

 العمل إدارة اليت تتخذها اإلجراءات تلك اليت يطبق عليها حوافز العمل وهي اإلنتاجالتقدم والنجاح وزيادة 

                                                 
32، ص 2003جدة العطية، سلوك املنظمة )سلوك الفرد واجلماعة(، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ما - . 1  
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 مها معاً �دف حفز أو معنوي والذي يتمثل يف التقدير ل يف شكأوبشكل مادي والذي يتمثل يف النقود 

 حاجاته  ,ومن الناحية التارخيية كان هناك تياران سائدان بالنسبة إلشباع كماً ونوعاً إنتاجهالعامل ودفعه لزيادة 

 حيث رأى بأوروبا يف بداية الثورة الصناعية األوللزيادة احلوافز يف الشركات واملؤسسات الصناعية  ,متثل التيار 

 املهنيون على وضع سياسا�ا بأن العامل ) كسالن بطبعه ( وبناء على ذلك نواملديرو هذه املصانع أصحاب

 قل األجر كلما ارتفع األمر انه يف �اية األجرةفان ما يبذله من طاقة وجهد يرتبط ارتباطاً سلبياً مع مستوى 

 واجلهد املبذول تكون األجر العالقة بني أن أساساحلافز على العمل وبالعكس ,وقد بنوا رأيهم هذا على 

 حد معني يرى العامل انه بعد هذا احلد ال إىل باإلنتاج زاد اجلهد حىت يصل العامل األجر كلما زاد أيموجبة 

 بعد هذا احلد  ,واملقصود أخرى إضافيةتكون هناك منفعة يف الدخل تعادل ما يبذله من جهد يف ساعات 

 إن ومعىن ذلك ، واجلهد الذي يبذله العامل عالقة سلبيةاألجربذلك انه بعد هذا احلد تصبح العالقة بني 

 . . بعد هذا احلد يصحبه زيادة يف تفضيل العامل لوقت الفراغ على اجلهد املبذولاألجرارتفاع 

 انه خملوق اقتصادي وحددوا العالقة أساس التيار الثاين الذي جاء بعد التيار السابق فقد نظر للعامل على أما

 زاد اجلهد املبذول  "وكان األجر كلما زاد أي " يف شكل عالقة موجبة مستقيمة ، واجلهد املبذول األجربني 

 تشجيع للحافز على العمل الذي يقوم بنسبة األجر "1على رأس املؤيدين لذلك أدم مسيث ويف ذلك يقول  :

 احلوافز وأمهلت كال وجهيت النظر قد ركزت على احلوافز املادية أنالتشجيع اليت يتلقاها  . "ومن الواضح 

 املعرفة الدقيقة التفصيلية خبطوات أي تبدأ بأسلوب حتليل العمل وأساليب أسسااملعنوية  .وان علم النفس يتبع 

 لعمله ويهدف حتليل العمل من وراء املعرفة أداؤهالعمل وظروفه والواجبات اليت يقوم �ا العامل حىت يتم 

 إىل :التفصيلية خلطوات العمل 

                                                 
  1 . 40ماجدة العطية، سلوك املنظمة )سلوك الفرد واجلماعة( ،مرجع سابق ،ص  -
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 واألحجام لألطوال من متييز اإلدراكيةحتديد القدرات العقلية  -تفكري  -تذكر  -فهم  -وللقدرات  -1

 .والقدرات احلركية واملهارات

 املواد والربامج إعداد وميكن واآلالت برامج تدريب العمال فمن خالل معرفة خطوات العمل  -إعداد 2

 .العاملالنظرية والعملية اليت من شأ�ا رفع مستوى مهارة 

 يأيت من خالله ، خالل حتليل العمل الذي يبدأأ�م إذ املناسب األجر حتديد أيتقومي الوظائف  - 3

 . مالحظة خطوات العمل ومعايشة الباحث لظروف وخماطر العمل

 ملعرفة العوامل النفسية من ذكاء ومسات ، التمارض، الغيابإعدادات ،االهتمام بدراسة مشاكل العمال  -4

 .  العملإدارةشخصية متهيداً لعالجها مع 

 يتوافر فيها أنكما يرتكز على املشرف واملدير بتحديد اخلصائص النفسية من ذكاء شخصيته واليت جيب  - 5

 .النجاح داخل البناء االجتماعي جلماعة العمل

إن احلوافز املادية تدخل يف منو الدخل القومي من خالل حتسني مستوى إنتاجية العمل .ومن خالهلا مستوى  "

 ،واستمرار حملصلة العالقة هذه ال بد أن تنعكس الزيادة يف الدخل القومي وتراكمه ،إنتاجية النشاط االقتصادي

 ، وزيادة اجلور املدفوعة وحتسني مستوى املعيشة، من خالل توسيع اإلنتاج ،مرة أخرى على األفراد العاملني

 ..وتأمني السكن الصحي وتنفيذ اخلدمات االجتماعية األخرى
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 الصعوبات التي تواجه تطبيق الحوافز المادية :  

 : أمههاتواجه احلوافز املادية الكثري من العقبات والصعوبات ومن 

 العمال كماً وكيفاً لتتمكن من إنتاج الكثري من املراقبني واملفتشني للتفتيش على إىل املؤسسة حتتاج  -أن 1

 هذا العدد من إىل حافزة عليها ومن ناحية ثانية فان املؤسسة حتتاج أجور اليت تستحق اإلنتاجحساب كمية 

 .  من جراء استخدام هذه احلوافزاإلنتاج إليهااملراقبني واملفتشني ولوقف نسبة التدهور اليت يؤول 

 العائلية فعندما بأعبائهم النقود وهذا يرتبط إىل األفراد تأثري احلوافز املادية يقتصر على مدى حاجة  -إن 2

 .  بعد ذلك تقلإنتاجيتهيغطي جزءا من العمل الذي يقوم به الفرد ويسد احتياجاته فان 

 اليدوية مثل عمال احملال التجارية الضخمة األعمالخيتلف اثر احلافز النقدي من مهنة ألخرى ففي حالة  - 3

 ذوو املهن أما للمال  .أكثر ال ينظرون كثريا للرتقية بل ينظرون فإ�م األمريكية عمال مصانع السيارات أو

 .  فيؤدون الشهرة والرتقية وحتقيق الذات عن احلوافز النقدية نسبياً اإلدارةورجال 

ميكن احلصول على نوعني من احملفزات بعد تنفيذ املهمة :داخلية، وخارجية .يقصد باحملفزات الداخلية، األمور 

املشجعة اليت حيصل عليها الفرد إثر إجنازه للمهمة مثل الشعور بالفخر .أما احملفزات اخلارجية فهي اليت تقدمها 

 يف الراتب والقبول االجتماعي .وبشكل عام، يقوم املوظفون عادة مبكافأة ةكزياداملنظمة أو املوظفني للشخص 

 الرضاأنفسهم )باحلوافز الداخلية( تلقائيا بعد إجناز املهمة .وهذه احملفزات )الداخلية واخلارجية( حتتد مستوى 

 .لدى العمال

اخلطوات السابقة توضح كيفية استجابة األفراد للمحفزات عند قيامهم باألعمال ألول مرة .أما عند القيام 

بنفس املهمة أو العمل ألكثر من مرة، فسيتوفر للموظف معلومات حول احلوافز اليت تقدمها املنظمة، وهذه 

املعلومات ستؤثر على توقعات األفراد حول اجلهد واحلوافز وحول قيمة احلوافز لديهم .لذلك يرى بعد الكتاب 

 . أمهية بناء نظام للتغذية الراجعة وذلك لتحسني العملية من خالل االستماع ملالحظات وآراء اآلخرين
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: أمهية التسويق الداخلي ومدى تأثريه يف تطور املؤسسة  .المطلب الثاني

يكتسي التسويق الداخلي أمهية بالغة يف إشباع حاجات ورغبات األفراد العاملني ، وحتقيق أهداف املنظمة     

،كونه يعمل على حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني وتوفري بيئة داخلية تدعم الروح املعنوية وتنمي السلوكيات 

 االجيابية لدى األفراد اجتاه املنظمة ،وفيما يلي توضيح ألمهية التسويق الداخلي للمنظمة واألفراد العاملني .

 : أهمية التسويق الداخلي بالنسبة للمنظمة •

يعد التسويق الداخلي طريقة إدارية ،�دف إىل الوصول إىل الزبائن من خالل تطوير وحتفيز األفراد املنظمة 

بالقيام مبهامهم بأكمل وجه أثناء االتصال بالزبائن ،وتطبيق فلسفة اإلدارة واجلودة يف أداء اخلدمات من قبل 

مجيع أعضاء املنظمة ،بالطريقة اليت حتقق اجلودة ورضاء الزبائن ، 

     معىن ذلك أن اعتناق أساليب وفلسفة التسويق الداخلي يف املنظمة هو الطريق الذي تعرب منه  املنظمة إىل 

أسواقها اخلارجية ،واألداة اليت تعزز من خالهلا موقعا التنافسي يف هذه األسواق ،وهذا ما ينعكس إجيابا على 

أداء ورحبية املنظمة وأهدافها املسطرة ،ويكتسي التسويق الداخلي أمهيته بالنسبة للمنظمة انطالقا من ثالث 

حماور  :

 إدارة التغيري. •

 بناء الصورة العامة . •

 إسرتاتيجية املنظمة . •

 إدارة التغيري :قد تعتمد املنظمة إحداث تغيريات كبرية ،مثل ان تقرر  -1

( على سبيل املثال ،أو إدخال أنظمة جديدة  % 30إىل %3رفع مستوى األرباح بنسبة كبرية جدا )من 

داخل املنظمة مثل تكنولوجيات املعلومات ،أو غريها من تغيريات الكربى اليت عادة ما تكون غري خمططة مبعىن 
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فيها نوع من املفاجأة واالندفاع ،أو تفرضها ظروف معينة ،وهنا يلعب التسويق الداخلي دور مهم يف قبول و 

إجناح هذه التغيريات  .

 -بناء الصورة العامة :حسب ريتشارد نورمان ، تعد صورة املنظمة أحد العناصر 2                      

األساسية ن بني مخسة عناصر ) قطاع السوق ،مفهوم اخلدمة ،صورة املنظمة ،نظام التسليم ،ثقافة املنظمة (يف 

نظام إدارة منظمة اخلدمة ،والصورة مبثابة أداة إعالمية تستعملها املنظمة للتأثري على )املوظفني ،سوق التوظيف 

،الزبائن ،املتدخلني اآلخرين يف النشاط مثل محلة األسهم أو مالكون آخرون للموارد ....�دف :

 التموقع اإلسرتاتيجي . •

 دخول السوق بفاعلية . •

 تسهيل الوصول إىل املوارد متنوعة أو على األقل بأقل التكاليف . •

 توجيه سلوك األفراد لزيادة الدافعية واإلنتاجية . •

وهنا يلعب التسويق الداخلي دورا مهما من خالل االتصال الداخلي وتعريف بنقاط متييز املنظمة ، لدى أفراد 

املنظمة مث من خالل األفراد العاملني حتاول التموقع يف أذهان السوق ،أو القطاع املستهدف ولذلك يقال أن 

مجيع العاملني هم سفراء حمتملون للمنظمة  .

إسرتاتيجية املنظمة :تنفيذ أي إسرتاتيجية حيتاج إىل تعاون وتنسيق بني خمتلف  -2

األفراد و الوظائف ،وجهود التسويق الداخلي تعمل على تقليل حدة التداخل و 

الصراع الوظيفي ، وبناء االلتزام املطلوب لتنفيذ تلك االسرتاتيجيات على أحسن 

وجه  .

 : أهمية التسويق الداخلي بالنسبة للموظف •

العديد من املنافع واملزايا يستفيد منها املوظفني تنجم عن تطبيق برامج التسويق الداخلي نذكر منها  :     
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حتقيق الرضا لدى العاملني :احد أهم املزايا اليت تنتج عن تطبيق برامج التسويق الداخلي هو حتقيق  -

الرضا والشعور باالستقرار لدى العاملني ،فمن خالل البحث عن حاجات ومتطلبات العاملني 

والعمل على تلبيتها هي أحد أبرز العوامل اليت تساهم يف إرضاء العاملني  .

تطوير وحتسني مستوى أداء العامل :يعترب العامل أول املستفيدين من برامج التسويق الداخلي أل�ا  -

تعمل على توفري كافة الظروف املالئمة ،باإلضافة إىل برامج التدريب والتطوير وغريها من األنشطة 

اليت تدخل ضمن برامج التسويق الداخلي واليت تساهم يف حتسني أداء العامل وبالتايل زيادة اعتزازه 

 بالعمل الذي يقوم به .

حتسني العالقات بني العاملني :من خالل التسويق الداخلي تتغري نظرة العامل لزميله ،سواء كان يف  -

نفس املستوى اإلداري أو أعلى أو أقل ،بشكل جذري وبالتايل يصبح الشعور باالنتماء للمنظمة أمر 

 إجيايب بالنسبة للعامل أو املوظف .

 شعور املوظف مبعىن الوظيفة :برامج التسويق الداخلي تولد شعور لدى املوظف بأمهية املهام و  -

الواجبات اليت يقوم �ا يف املسامهة يف حتقيق األهداف املشرتكة للمنظمة والعاملني ،وبالتايل تتغري 

نظرته ملعىن العمل مما جيعله يسعى إىل حتقيق الذات والتمييز يف العمل وإشباع احلاجات العليا بدال 

  عن االكتفاء باحلاجات املادية فقط .
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 مسامهة التحفيز يف تطوير التسويق الداخلي للموارد البشرية . المطلب الثالث :

 
 - أهمية نظام التحفيز : 

لنظام التحفيز دورا فعاال وأمهية كبرية يف حتقيق الكثري من األهداف اليت تسعى املؤسسة إىل حتقيقها وذلك عن 

طريق حتفيز األفراد بشكل فعال وكفؤ  .

وتتمثل أمهية نظم التحفيز من خالل الكثري من الفوائد واملزايا اليت حتققها ، من أمهها مايلي   :

حتقق نظم التحفيز زيادة يف عوائد املنظمة من خالل رفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملني، إذ أن  -1

االختيار السليم للحافز يؤدي إىل دفع العاملني إىل زيادة اإلنتاج وحتسني نوعه  .

تساهم نظم التحفيز يف تفجري قدرات العاملني وطاقا�م واستخدامهم أفضل استخدام ، وهذا  -2

يؤدي إىل اختزال يف القوى العاملة املطلوبة وتسخري الفائض منها إىل منظمات أخرى قد تعاين 

 من نقص يف القوى العاملة .

 تعمل على حتسني الوضع املادي والنفسي واجتماعي للفرد العامل وربط مصاحله مبصاحل املنظمة. -3

تساهم يف خلق الرضا لدى العاملني عن العمل مما يساعد يف حل الكثري من املشاكل اليت تعاين  -4

اإلدارات منها مثل اخنفاض قدرات اإلنتاج وارتفاع الكلف والغياب واملنازعات والشكاوى ودوران 

 1العمل .

 

 

 

                                                 
.230 ،ص2004 -سنان موساوي "إدارة املوارد البشرية ،تأثريات العوملة عليها "دار جمداوي للنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل  1  
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 نتائج التحفيز المادي والمعنوي في المؤسسة : 

  إن توفري احلوافز املناسبة املتعلقة باملكانة واملنصب يؤدي إىل اجتاه املنظمة حنو النمو والتوسع ورمبا

أم سياسية فالنمو  كانت احلوافز هي األساس أو املربر لتضخم املنظمات الصناعية كانت أم حكومية

يعين فرصا أكرب لتوفري معظم أنواع احلوافز ، ولذا ينظر إىل كرب حجم املنظمة على أنه يتيح فرصة 

 .1مل تكن املنظمة ناجحة فإن منوها يؤدي إىل القضاء عليها  أوسع للحوافز، ويالحظ أنه ما

  إن املنظمات الضخمة تنمو فيها اجتاهات تسلطية تركز على اإلنتاج وتنفيذ العمليات الضرورية

تساعد على تنمية اجتاهات التجديد واالبتكار ويزيد من قوة هذه  وهي بذلك ال احملددة سلفا،

احلقيقة إن اإلنتاج الضخم و باجلملة رمسية مقررة ،وهذا يعيق تنمية املهارات منطية واإلدارية وبذلك 

نتضاءل فرص األشخاص الذين لديهم استعداد  وطموح ، ويصبح أمر تشجيعهم مرتبطا مبدى تذليل 

 العقبات املشار إليها .

 ،إن توزع احلوافز على أساس قيمة  أنه ينبغي على النظام االختيار األصح للتعيني والرتقي واملكافأة

الفرد يف اإلنتاج ومدى إسهامه يف حتقيق أهداف املنظمة  .وهذا هو أساس قيمة اهتمام املنظمات 

 .2باحلوافز املادية وغري مادية 

  إن هناك اعتقادا له مربراته بأن معظم نظم احلوافز تؤدي إىل اخنفاض مستوى اإلنتاج وهذا حيتم من

الناحية االقتصادية ، إن توفر جانب احلوافز نوعا من الرقابة مين احتفاظ اإلنتاج مبستوى اجلودة املقررة 

 ، فهذه الطريقة حيقق النتاج العائد املناسب الذي يساعد بدوره يف منح املزايا اإلضايف

 
 
 

                                                 
. 30،ص2004عبد احلميد عبد الفتاح املغريب ،االجتاهات احلديثة واحلوافز الصناعية ، - 1  

. 125 ،ص 2003 ، 1أمحداوي وسيلة "إدارة املوارد البشرية "طبعة - 2  
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 :خاتمة الفصل

إن جناح أي مؤسسة مرتبط بالدرجة األوىل بنوعية اليد العاملة املستخدمة ، فإذا كان هؤالء العمال أكفاء كان 

هناك حسن استعمال للموارد األخرى من بينها اآلالت ،وبالتايل اجلودة يف النتاج والعكس صحيح ،ومن 

هناك تظهر أمهية التكوين ودوره يف تنمية القدرات املهنية للعمال  .

فاملؤسسة تطمح دائما إىل أهدافها واليت تقول أ�ا مرتبطة ارتباطا وثيقا مبدى فعالية اليد العاملة ،كما ال تنسى 

أن التكنولوجية هي يف تطور مستمر مما حيتم على املؤسسة مسايرة هذا التطور وإدخال كل ماهو جديد عن 

طريق التكوين يف اخلارج أو غري ذلك من أنواع التكوين ،وأيضا  جيب توفري كل ما حتتاجه املؤسسة من أموال 

 باعتبارها مورد ال نرى نتائجه إال يف املستقبل
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صل التطبيقيفال  

 



 

 الفصل التطبيقي :دراسة حالة مؤسسة تكرير السكر مستغانم

:حملة عن املؤسسة.المبحث األول   

.  إدارة وتنمية املوارد البشرية باملؤسسة:المبحث الثاني   

:التحفيزات املقدمة يف املؤسسة .المبحث الثالث   
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مقدمة الفصل  :

، كما التحفيز يف التسويق الداخلي للموارد البشريةلقد حاولنا يف الفصلني السابقني تقدمي صورة عامة حول 

، ومن خالل هذا الفصل عملنا على إسقاط هذه الدراسة إىل أمهية احلوافز ودور العنصر البشري تطرقنا 

  مؤسسة تكرير السكر مبستغامن وهطت ما سوف نتطرق إليه .النظرية وجتسيدها ميدانيا على
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 المبحث األول :لمحة عن المؤسسة .

 التعريف باملؤسسة .المطلب األول :

 وحدة مستغامن أحد فروع املؤسسة الوطنية RAMSUCREوضع حجر األساس إلنشاء شركة تكرير السكر

 ، وسامهت يف 23/05/1969 بتاريخ  ND/DI /69/335 مبوجب املرسوم الوزاري رقم 1970للسكر سنة 

 .  cail-bah-cocr-fcb-fives   ،والشركة الفرنسية rengeinneانشائها الشركة اإليطالية

وحدة مستغامن ،غرب مدينة مزغران على الطريق الرابط بني    RAMSUCREوتقع شركة تكرير السكر

 هكتارات خاصة ،باملباين الصناعية واإلدارية ،ولقد 8 هكتار منها 11مدينيت مستغامن ووهران وتشغل مساحة 

أسست الشركة لغرض تنمية االقتصاد اجلزائري ،حيث اتبعت اجلزائر سياسة تنموية متعلقة باملواد الغذائية وعلى 

 . 18/04/1974رأسها املواد املصنعة ،وانطلقت بالشركة أول عملية إنتاجية بتاريخ 

: خوصصة املؤسسة ونظام العمل  .المطلب الثاني

، كانت املؤسسة متون باملواد األولية عن طرف الديوان الوطين لتوزيع املواد الغذائية  "الديوان 1974منذ سنة 

 ،ويف 1987الوطين للتجارة  "وكانت تستفيد من دعم الدولة سواء من ناحية التموين أو املادة األولية ،يف سنة 

ظل النظام الرأمسايل اعتمدت املؤسسة سياسة التمويل الذايت ،وأصبحت متول نفسها بنفسها ،وكانت تعاين 

اتبعت اخلوصصة عن طريق الشراكة مع اخلواص لتزويدها باملادة  ،2001من فرض الدولة لألسعار،ومنذ سنة 

 ، وعليه ختلت عن شراء املادة اخلام بنفسها  cevitalاألولية ،كتموينها بالسكر األمحر من طرف الشريك  

،مع بقائها يف فرتة جتريبية ملدة مخس سنوات حىت تاريخ  2008 نوفمرب 19،أصبحت مؤسسة خاصة بتاريخ 

 الذي تصبح فيه مؤسسة خاصة بصفة رمسية  .2013نوفمرب  19
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 " بعدما كان يف 2012 عامل "إحصاء فيفري 242 مليار دينار ،وعدد عماهلا 164أما رقم أعماهلا فيقدر ب 

 عامل يقومون مبهامهم وفق نظام عمل حمدد ، منهم  :800السابق 

 حتكم و 07 عامل  "12 موظفي التنفيذ  "،83 موظفي التحكم ،57 إطار ،18 عامل دائم :من بني "172

 تنفيذ  "ليسو مأخوذين بكفالة بالنسبة للمؤسسة  .05

 01 حتكم ، 06 إطار ، 12عامل  " 19 تنفيذ  "ومن بينهم 19حتكم ،  19 إطار ، 15 عامل متعاقد  "72

تنفيذ "، قائمة إحصائية للمستخدمني مرفقة  .

  16.00إىل غاية الساعة  08.00وهؤالء العمال يقومون بوظائفهم ملدة مثانية ساعات يف اليوم من الساعة 

 ساعة دون انقطاع بنظام املناوية ،  فهم مقسمون إىل أربع فرق  :24أما عمال الورشات فيعملون ملدة 

 مساء  .14.00صباحا إىل الساعة  6.00الفرقة األوىل تعمل من الساعة 

 مساء .22.00 صباحا إىل الساعة 14.00الفرقة الثانية تعمل من الساعة 

 صباحا  .06.00مساءا إى  22.00الفرقة الثالثة تعمل من الساعة 

 والفريق الرابع يف حالة راحة استعداد للمناوبة .

كما يستفيد العمال من يومني راحة يف األسبوع وهذا يومي  "اجلمعة والسبت  "يقوم العمال حاليا مبهامهم 

 1 كلغ ،بعدما كانت سابقا تنتج سكر ذات قطع ، سكر ذات قالب 50إلنتاج سكر عادي مبلور ،أكياس 

كلغ ،وهذا بسبب ارتفاع الكلفة يف اإلنتاج 50 كلغ وسكر عادي مبلور أكياس 2كلغ ،سكر ذات قالب 

والصيانة ،باإلضافة إىل ظروف املالية وسوقية ،وندوة وغياب قطع الغيار لتصليح اآلالت ،مما أدى إىل عطب 

العديد من اآلالت  .

كما أن كثرة الطلب على هذا النوع من املنتوج ،كون السعر يف متناول املستهلك ،أدى باملؤسسة إىل 

 االستغناء عن إنتاج األنواع األخرى .
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:أهداف املؤسسة  .المطلب الثالث 

حيرص مسؤولو وعمال مؤسسة تكرير السكر على أداء مهامهم بالشكل املطلوب كما ونوعا من أجل حتقيق 

وبلوغ أهداف املؤسسة اليت تتمثل يف  :

 -تسيري وتنمية نشاطات إنتاج السكر مبا يضمن تغطية الطلب على هذه املادة  .

 -ضمان التموين لتتمكن من حتقيق خمططا�ا املتعددة من جمال إنتاج مادة السكر  .

  -ضمان تسويق البضاعة املنتجة يف إطار األهداف املسطرة وتدابري الدولة فيا خيص عمليات التسويق  .

 -تنظيم وتطوير هياكل الصيانة لغرض الرفع من مردودية اإلنتاج  .

 -العمل على االستفادة من التكنولوجية األساليب احلديثة يف العمل مبا يسهل عمليات اإلنتاج والتسيري من 

خالل عمليات التدريب، وامللتقيات يف هذا الشأن .

المبحث الثاني :إدارة وتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة  .

: اهليكل التنظيمي للمؤسسة  .المطلب األول

اهليكل التنظيمي للمؤسسة :يتكون اهليكل التنظيمي ملؤسسة تكرير السكر من املديرية العامة املوجودة  -1

على رأس اهليكل التنظيمي رفقة األمانة العامة ،اليت تتفرغ إىل ثالث مديريات رئيسية ،وكل 

 مديرية تتفرع بدورها إىل جمموعة من املصاحل واألقسام .
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 الهيكل التنظيمي لمؤسسة تكرير السكر بمستغانم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : إدارة وحدة تكرير السكر.المصدر
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 -مديرية التجارة :اليت تتفرع بدورها إىل ثالث مصاحل 2

 *املصلحة التجارية :اليت تتكلف بإدارة عمليات التموين والبيع اخلاصة باملؤسسة .د 

 *مصلحة التموين :واليت ختتص بتسويق أو بيع املنتوج  .

 -مديرية االستغالل :واليت تتفرع إىل  :2

قسم اإلنتاج :الذي يضم بدوره قسمني ،اإلنتاج والتصنيع ،وهذا األخري هي املنطقة اليت يتم فيها  •

خمتلف عمليات اإلنتاج وحيتوي على خمتلف اآلالت ، العمال ، التقنيني واملهندسني  .

قسم الصيانة :مسؤولية تكمن يف ضمان سريورة عملية اإلنتاج وذلك عن طريق صيانة التجهيزات  •

إىل جانب صناعة قطع الغيار الضرورية لآلالت ،ففي حالة تعطل أية آلة ،يوجد مهندسني 

للخدمة السريعة ،كي ال تتعطل عملية اإلنتاج ،ويضم بدوره مصلحتني مها  :مصلحة امليكانيك 

 ومصلحة الكهرباء .

قسم املخابر )املخرب( :يقوم فيه املخربيون ملعاينة عينات من السكر األمحر ، وكذا املتابعة املستمرة  •

 ملادة السكر يف خمتلف مراحل تكريرها ) مراقبة وحتليل السكر (. 

 مديرية اإلدارة واملالية :وتضم مصلحتني مها :مصلحة املالية ومصلحة اإلدارة . •

مصلحة املالية :مكلفة بتسيري الشؤون املالية لكافة املؤسسة ملا فيها أجور املستخدمني ،  -1

وتضم مكتب احملاسبة العامة ، مكتب حماسبة املواد واخلزينة ومكتب خاص مبحاسبة 

امليزانية املعمول �ا يف املؤسسة  .

 مصلحة اإلدارة :وتتكون من : -2
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مكتب املستخدمني :املكلف واملهتم بتسيري املسار املهين للموظفني والعمال ،باإلضافة  -

إىل عمليات املراقبة واملتابعة وتقييم األداء ويندرج بعده كل من  :

مكتب التكوين :كان يهتم يف السابق باإلشراف على تدريب العمال اجلدد وارسال  -

العمال إىل مراكز التدريب إذا توفرذلك ،أما حاليا فهذا املكتب ال يقوم �ذه املهام اليت 

اسندت إىل مكتب املستخدمني لإلشراف عليها  .

مكتب الوسائل العامة :والذي يضم بدوره حضرية السيارات اليت حتتوي على شاحنات  -

 النقل وسيارات إدارية .

 ( مث DAFاهليكل التنظيمي ملصلحة اإلدارة :يضم على رأسه مديرا لإلدارة واملالية )  -3

يتفرع إىل كل من  :

األمانة ، رئيس حظرية السيارات ،رئيس مصلحة املستخدمني ،ورئيس مكتب املستخدمني  .

األمانة  :وتضم كاتبة ،عون اجتماعي،رئيس قسم احملاسبة، وحماسبة األجور  . -أ

حظرية السيارات :اليت تضم رئيس احلظرية ، سائقي سيارات الوزن اخلفيف وسيارات الوزن  -ب

 الثقيل ، أعوان الصيانة .

مصلحة املستخدمني :وتضم كل من رئيس املصلحة ، ورئيس مكتب املستخدمني ، أعوان  -ت

 النظافة ، احلجاب وخمتلف املوظفني يف املصلحة .

 : وظائف إدارة املوارد البشرية للمؤسسة  .المطلب الثاني

 "مصلحة املستخدمني "هي مصطلح أو االسم الذي يطلق على إدارة املوارد البشرية مبؤسسة تكرير السكر 

ramsucre  اليت تقوم بوظائف خمتلفة خاصة بتسيري املسار املهين للموظف ، متابعة ومراقبة األداء ،تسيري، 
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نظام احلوافز واملكافآت،االشراف على عمليات التنمية والتدريب ،وتقييم األداء واملردودية ،تطبيق العقوبات يف 

حالة عدم االلتزام بتنفيذ املهام كما جيب أن تنفذ  .

وفيما خيص عملية تنمية املوارد البشرية ، ففي الغالب حيظى العمال اجلدد بعمليات تدريب جلعلهم يكتسبون 

مهارات تساعدهم على أداء عملهم على أكمل وجه ،كما حيظى املديرون حلضور امللتقيات والندوات ،اليت 

تساعدهم على احلصول على املهارات والتقنيات جديدة تنمي قدرا�م وتساعدهم على أداء عملهم بسهولة 

ويسر  .

 : تقييم األداء  .المطلب الثالث

 وحدة مستغامن لتقييم املوظفني والعمال ملعرفة مستوى األداء يف  ramsucreتقوم مؤسسة تكرير السكر 

حالة ما حصلت على نتائج أداء متدنية فعملية تقييم األداء تعترب كاتفاقية موضوعية للعمال مع اإلدارة ، 

�دف إىل  :

 -املساعدة يف ترقية املوظف أو العامل .

 -حتديد األجور النهائية  .

 -حتديد منحة املسامهة يف رفع املردود 

 -حتفيز مجاعي لألفراد  .

 -حتديد مكافأة التقييم الدوري الذي يضم تقييم املردود الفردي واملردود اجلماعي  .

 -التقييم الدوري :وهو تقييم خيضع له كافة العمال الدائمني يف املؤسسة وهذا كل شهر وهكذا تقييم املردود 1

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

: يقوم املشرف بتقييم أداء أعماله مع مراعاة الغيابات ، نوعية العمل، مسؤولية تقييم المردود الفردي 1-1

إجتاه العمل  �ذا التقييم يتحصل العامل على أجر يتقاضاه كنيسة من أجر القاعدي كل شهر  .
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: وهذا التقييم يكون مجاعيا أي خيص جمموعة من العمال ، ونقطة التقييم تقييم المردود الجماعي 1-1

تكون واحدة مجاعية ،هذا حسب قيمة الزيادة يف اإلنتاج ،فكلما حصلت زيادة يف حجم اإلنتاج حصلت 

ا�موعة على منحة  .

ويتم التقييم بطريقة التدرج البياين ، حيث يقوم املشرف أو املسؤول املباشر مبلء استمارة التنقيط مع األخذ 

بعني االعتبار مجيع اخلصائص املتعلقة بالعامل حسب االستمارة وكل خاصية هلا سلم تنقيط فمثال حجم 

العمل هلا  :

 13قريب من جيد :

 19جيد :

 25ممتاز :

مث يقوم رئيس مصلحة املستخدمني بتنقيط العامل مرة ثانية يف نفس االستمارة "نسخة ملحقة  "لتحسب يف 

األخري النسبة املئوية ، واملتحصل عليه يتم حسابه مع األجر القاعدي للمعين  .

: التحفيزات املقدمة يف املؤسسة  .المبحث الثالث

 التحفيز املادي واملعنوي .المطلب األول  :

من خالل بعض املقابالت اليت قمنا �ا مع إدارة املوارد البشرية وجدنا أن مؤسسة تكرير السكر تقوم 

بتحفيزات مادة ومعنوية منها اإلجيابية أو سلبية  .

أوال  :التحفيزات المادية  .

من بني التحفيزات املادية اليت تقدمها املؤسسة ملوظفيها مايلي  :

 التعويضات املباشرة :تشمل األجور ، الرواتب ،واملكافآت . •

 التعويضات غري مباشرة  :تشمل اإلجازات ، العالج الطيب . •
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املكافآت التشجيعية :وهي تستعمل للتفوق يف األداء وكذلك املكافآت عن اإلقرتاحات لألفكار  •

 واألداء،

تقوم املؤسسة حبماية العمال ) احلماية االجتماعية  ، والضمان االجتماعي (وهذا كله  -

يضمن استقرار املوظفني  .

 دفع اإلجازات والعطالت . -

ثانيا  :التحفيزات المعنيوية  .

ومن بني التحفيزات املعنوية اليت تقوم �ا  املؤسسة ملوظفيها مايلي  :

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

الرتفيع واألمان واالستقرار الوظيفي وهدا من خالل توفري املؤسسة لألمن وسالمة  -

 املوظفني وهذا من خالل توفري مالبس الشغل ، الوقاية من حوادث العمل .

حسب االختصاصات التدريب والتكوين :استفادة العمال من دورات تدريبية  -

 واالحتياجات

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

 حتسني االتصال الفعال . -

وهناك حتفيزات سلبية اليت هي عبارة عن جزاءات التأديبية ندكر منها  :

اخلصم من الراتب واإلنذارات والتوبيخات ، وقف الرتقية ،إنزال الرتبة ، احلرمان من  -

العالوات والتعويضات  .

 التأديب  :إحالة املوظف على جملس التأدييب . -
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وهذه التحفيزات السلبية تطبق على األشخاص املهملني واملتهاونني يف تأدية مهامهم  -

 وواجبا�م .

تقدمي االستبيان وحتليله المطلب الثاني  :

 : تحليل نتائج إستمارة التحفيز 

التس تعطي لنا نتائجها نسب فعالية التحفيز يف ارتأينا معاجلة موضوعنا على أساس وضع استمارة أسئلة 

معمل تكرير السكر  .

وقد كانت فكرتنا يف اختيار األسئلة وقسمناها يف شكل ثالث حماور رئيسية ، يتكون كل حمور من جمموعة من 

( يف عبارة نعم أو ال ، للحصول على العمق ×األسئلة ، وسيتم حتديد اإلجابة عن كل سؤال بوضع عالمة )

والدقة يف حتليل استمارتنا هذه تعمدنا يف وضع أسئلة مغلقة يف االستمارة  .

 فرد ، مت إختيارهم بطريقة 35إختيار العينة  :لقد احتوت دراستنا على عينة حجمها  -

عشوائية إذ مت اختياره أفراد العينة من مجيع أقسام املؤسسة لكي تكون دراستنا التطبيقية 

شاملة  .
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أسئلة املنصب املهين  :المحور األول :

السؤال األول  :هل املؤسسة قامت بوضعك يف الشغل لقدراتك ومؤهالتك ؟ 
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 من العمال أن املؤسسة وضعتهم يف املكان املناسب لقدرا�م ومؤهال�م ، % 65نرى نسبة  التعليــــــــــــــــق :

  مل يوضعوا يف مكا�م املناسب .% 30فيما هنال نسبة معينة ب 

هل إعرتاف املؤسسة بكفاءاتك وقدراتك حيفزك على أداء فعال ؟ السؤال الثاني :
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 يقبلون فكرة االعرتاف والتقدير جبدار�م املهنية %77نالحظ أن معظم العمال وبالتحديد نسبة التعليق :

حتفزهم  

 ترى العكس  .% 16على أداء فعال يف حني نسبة 

 : المحور الثاني :أسئلة حول المسار الوظيفي

: هل الرتقية ملنصب أعلى تعمل على حتفيزك للعمل أكثر ؟ السؤال األول

0

5

10

15

20

نعم
ال

نعم 20 57%

ال 15 42%

ددعلا ةبسنلا

 

 من عمال مؤسسة بأن الرتقية حتفزهم على العمل أكثر ، فيما هنالك % 57نالحظ ان نسبة  التعليــــــــــق :

  ترى العكس .%40نسبة 

 ؟ هل تقدم لك املؤسسة فرص الرتقية والتكوين أو التدريبالسؤال الثاني  :
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نالحظ أن املؤسسة تقدم فرص الرتقية والتكوين وكذلك التدريب استنادا لنسبة اإلجابة اليت قدرت التعلــيـــق :

  فهم العمال الذين ال حيصلون على هذه الفرص .%40 أما نسبة %60نسبة 

 ؟ هل التدريب والتكوين يساعدانك إلكتساب قدرات جديدةالسؤال الثالث :
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 74%التعلــــــــــــــيق :من خالل اجلدول نالحظ أن معظم عمال املؤسسة يوافقون هذه الفكرة وهي متمثلة بنسبة 

 ليست موافقة وترى العكس  %25يف حني نسبة 
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المحور الثالث :أسئلة حول األجور  :

هل األجور املرتفعة حتفزك على بذل جهد أكرب ؟ السؤال األول :
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  من جمموع أفرالد العينة ترى أنه من %85 ميكن قوله من خالل مالحظتنا للجدول هو أن نسبة ا مالتعليق:

 ترى العكس  .%12الطبيعي  أن األجور املرتفعة حتفزهم على بذل جهد أكرب غري أن نسبىة 

هل ترضى باألجر الذي يقدم لك يف املؤسسة ؟ السؤال الثاني  :
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 ترضى باألجر الذي يقدم هلا يف هذه املؤسسة ،   %71من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة التعلــــــــــــــيق  :

  .%28 عكس ما تراه النسبة املمثلة ب
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المحور الرابع  :أسئلة الود والتعاون بين العمال  .

هل عملك فرديا حيفزك على أداء فعال أم العمل ضمن اجلماعة ؟ السؤال األول :

0

10

20

30

نعم     
ال    

نعم      13 37%

ال     22 62%

ددعلا ةسبنلا

 

 ال توافق العمل الفردي بل % 62نالحظ من خالل اجلدول أن أغلبية العمال بالتحديد نسبة التعلــــــــــــــيق :

 . ترى العكس %36العمل اجلماعي هو الذي حيفزهم على بذل أكرب ألداء فعال يف حني نسبة 

 ؟ كيف هي عالقتك مع زمالئك ، هل هي عالقة طيبةالسؤال الثاني  :

0

10

20

30

40

نعم   
ال    

نعم    32 91%

ال     3 9%

ددعلا ةسبنلا

 

نالحظ من اجلدول أن معظم العمال عالقتهم مع زمالئهم  هي عالقة طيبة وحسنة ومتثل التعلــــــــــــــيق :

 .  متثل العكس%06 يف حني 91%

المحور السادس  :أسئلة عن الحوافز التي تقدمها المؤسسة لعمالها  .

هل ترى املؤسسة مقصرة معك يف الدعم املادي ؟  األول  :لالسؤا



 الفصل الثالث                                                                        دراسة تطبيقية 

 81 

0

10

20

30

نعم    
ال     

نعم     25 71%

ال      10 29%

ددعلا ةبسنلا

 

 من عمال املؤسسة يرون أن املؤسسة مقصرة معهم يف الدعم املادي ،يف %71نالحظ أن نسبة التعلــــــــــــــيق :

   ترى العكس .%18حني 

 ؟ هل تتلقى هدايا وتقديرات من مؤسستك إلتقانك لعملكالسؤال الثاني :
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من خالل اجلدول نالجظ أن أغلبية العمال يف املؤسسة ال يتحصلون على هدايا وتقديرات من التعلــــــــــــــيق :

 فقط من العمال على هدايا %10 يف حني تتحصل نسبة %84املؤسسة بإتقا�م للعمل ومتثل بنسبة

  .وتقديرات على أعماهلم 
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 ؟ هل ترى بأن احلوافز املعنوية كالعطل والرتقيات جتعلك راضي ،وتبذل جهد أكربالسؤال الثالث  :
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 من عمال املؤسسة يوافقون على أن احلوافز املعنوية %76نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة التعلــــــــــــــيق  :

 ترى العكس  .%24كالعطل والرتقيات جتعلهم راضني ويبذلون جهد أكرب يف حني نسبة 

 ؟ هل ترى بأن التحفيز شيء مهم بالنسبة لكالسؤال الرابع  :
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نالجظ من خالل اجلدول أن أكرب نسبة متثل العمال الذين يرون أن التحفيز شيء مهم بالنسبة التعلــــــــــــــيق :

 .  منهم يرون العكس%18 يف حني %82هلم ب 
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 إجابة "نعم "308 إجابة إمجالية منها 455من خالل حتليلنا لنتائج إستمارة التحفيز توصلنا إىل الخالضة :

 إجابة "ال "وهذا يعين أن التحفيز غري 147،وهذا يعين أن التحفيز فعال يف مؤسسة تكرير السكر ومنها 

فعال  .

 

النسبة عدد اإلجابات أراء أفراد العينة  

 %68 308التحفيز فعال  

 %32 147التحفيز غير فعال  
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ميكننا أن من خالل حتليلنا الستمارة التحفيز املوزعة على أفراد العينة املدروسة يف مؤسسة تكرير  التعليق :

 مقتنعني بأن التحفيز يف مؤسسة ،وهم راضني بالظروف املادية واملعنوية اليت توفرها %68السكر ،أن نسبة 

 %32من أجل حتفيزهم ،ورفع أدائهم بصفة عامة ،يف حني ل حتفيزهم ،ورفع أدائهم بصفة عامة ،يف حني 

  للسياسة التحفيزية اليت تتبناها إدارة املؤسسىة ، ةالباقية فهي غري قابل
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ويعتربون التحفيز غري فعال بإعتبار الظروف هذه حق لكل العمال وهم متساوون من كيفية توزيع األرباح 

واملنح واألجور اليت ترضي العمال حسب ميزانية املؤسسة إال أن مسامهتها يف حتفيز وتشجيع السياسة 

 .التحفيزية ) نظام حتفيز فعال( للعمال تبقى ضعيفة 

 أمهية احلوافز يف املؤسسة .المطلب الثالث :

حسب قول مسؤول مصلحة املوارد البشرية فإن احلوافز هي قوة تستطيع دفع الفرد إىل البحث عن وسائل تليب 

حاجاته ورغباته ،فتدفعه إىل العمل أكثر داخل املؤسسة مبستوى أداء فعال وهذا يساعد على حتديد السلوك 

اهلادف وقد قامت مؤسسة تكرير السكر بطرح وتبين فكرة نظام احلوافز انطالقا من :اإلمكانيات املادية املتوفرة 

لديها ،وسعيها الدائم إىل ترقية األداء حاجات الفرد وا�تمع .

أمهها :�دف مؤسسة تكرير السكر من خالل سياسة احلوافز اليت تطبعها مايلي  :

  .) مواجهة املنافسة يف السوق العمل ) عرض اليد العاملة 

 . احملافظة على أمهيتها اإلقتصادية 

 . جذب اليد العاملة الكافية واملؤهلة للعمل 

 . رفع وترقية مستوى األداء 

 . احملافظة على اليد العاملة ومحايتها من ترك املؤسسة
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:خالصة الفصل   

تناولنا يف هذا الفصل عرض و حتليل و مناقشة نتائج الدراسة و منهجية العمل و التحليل اليت �دف أساسا 

 إىل إبراز مدى تأثر الرضا الوظيفي باحلوافز املادية و املعنوية لقد أفرزت نتائج الدراسة اإلستبيانية حالة من ردود

 الفعل السلبية و االجيابية حول خمتلف احملاور اليت تضمنت العوامل املؤثرة يف الرضا الوظيفي و مبعىن آخر أنواع 

 احلوافز، فجاءت ردود الفعل سلبية فيما خيص املكافأة املادية املقدمة من طرف املؤسسة فرغم توفرها فهي مل 

ترق إىل إشباع حاجات خمتلف أفراد عينة أما احلوافز املعنوية اليت مشلت طبيعة االتصال، طبيعة اإلشراف، 

مجاعة العمل، حمتوى العمل و ظروف العمل ، فتفاوتت ردود الفعل بني االجيابية أحيانا و السلبية أحيانا 

أخرى، وما مت الوصول إليه حالة عدم الرضا عن ما هو متوفر باملؤسسة جبانبه املادي واملعنوي، وإن كانت 

إن العوامل الشخصية وحسب ما جاءت به  . بعض الردود اإلجيابية تعكس حالة من الرضا فيبقى ذلك نسيب

بعض الدراسات تؤكد عالقتها مبستوى الرضا الوظيفي، كاجلنس واملستوى التعليمي ...وحسب حتليلنا وجدنا 

عالقة العوامل الشخصية بالرضا عالقة متباينة، وعكس ما أفادته الدراسات لذا تبقى العوامل الشخصية أحد 

. العوامل املؤثرة على الرضا الوظيفي ذات صلة خبصائص الفرد حبد ذاته   



 

 اخلــــــامتة العــــامة 
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يعد موضوع التحفيز من املوضوعات الرئيسية واحملورية يف علم ومهنة اإلدارة، ألنه ميس صميم العامل البشري ، 

ذلك العامل الذي ميثل اهلدف والوسيلة وغاية  والنتائج أي عمل كان  .

   فالتحفيز هو قوة حمركة خارجية تستخدم حلث االنسان على اجلهد والقيام بالعمل بالشكل املطلوب واملتميز 

مبعىن أ�ا مبثابة املقابل لألداء املتميز  .والتايل فإن للتحفيز تأثريا كبريا ومباشرا على توجيه السلوك وحتديد 

االجتاهات وزيادة االنتاجية واالرتفاع مبستوى رضا العاملني  .

    وجيب أن تقر حبق العاملني يف جزء من العائد الذي يسامهون يف حتقيقه ملنظمتهم ، وإال فأ�م سوف 

حيبطون وتقل انتاجيتهم ،لذا جيب أن تعرب احلوافز عن مدى مسامهتهم يف حتقيق عائد للمنظمة  .

ومن خالل حبثنا استنتجنا أساليب حتفيز التسويق الداخلي اليت ميكن استخدامها  :

 التعرف بدقة على أهداف املنظمة ، ونقلها بصورة حمددة وواضحة ،فهي تعترب أهدافا هلم أيضا . .1

 التعرف على حاجات العاملني وميوهلم واجتاها�م ، وتعامل معهم على أساس )مبدأ الفروق الفردية ( .2

 احلوافز املمنوحة جيب أن تكون على أساس األداء ، وليس على أساس آخر . .3

 استماع إىل اقرتاحا�م ،فتحفيز املتميز منهم حيفزهم ملزيد من اجلهد يف العمل . .4

 تقدمي املكافأة عن السلوك أو االجناز املطلوب أمام اجلماعة لتحميس باقي األعضاء . .5

 شرح طبيعة املهام للمرؤوسني مث تدريبهم ومتابعتهم . .6

 تقدمي معلومات مستمرة للمرؤوسني عن مدى التقدم يف االجناز . .7

 تعريف باإلجراءات العقاب املدرجة بالئحة املنظمة ،وكيفية استخدامها . .8

 تشجيع املشاركة وروح التعاون بني املرؤوسني . .9
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 : لنتائج واالقرتاحاتا - 1  
 النتائج : 

بناء على الدراسة النظرية والتطبيقية ملوضوع التحفيز وأثره على الرضا الوظيفي للمورد البشري يف املؤسسة 
 : االقتصادية، مت التوصل إىل النتائج التالية

نظريا :إدارة املوارد البشرية من بني أهم اإلدارات باملؤسسة اليت �تم مبختلف اجلوانب املتعلقة  -1

                     . باملورد البشري بدء من استقطابه إىل غاية مغادرته املؤسسة

املورد البشري من أهم املوارد اليت تتوفر عليها املؤسسة فهو مهزة الوصل بني خمتلف املوارد    -2

األخرى، وهو األساس يف بقاء أي مؤسسة يف ساحة األعمال من خالل قدرته على التكيف 

 ومواجهة التحديات

تعد عملية التحفيز احد أهم أنشطة إدارة املوارد البشرية، تلك العملية اليت تسهم بشكل كبري    -3

يف دفع األفراد العاملني للبدل والعطاء، شرط قيامها ) العملية( على أسس علمية وموضوعية 

 .متجددة باستمرار تندرج ضمن نظام احلوافز

إن الرضا الوظيفي للموارد البشرية، احد االهتمامات األساسية للمؤسسة اليت ينبغي حتقيقها   -4

 . من خالل عملية التحفيز

أمام التكنولوجيا املتطورة والتوجه حنو اقتصاد السوق واملنافسة الشديدة توجب على املؤسسة    -5

 . حتفيز مواردها البشرية لضمان الوالء هلا

حتقيق الرضا الوظيفي للموارد البشرية ليس باألمر السهل كونه ذا صلة بنفيسة الفرد، من مثة البد  -6

 من تفهم دوافع األفراد و مواجهتها مبختلف احلوافز ونعين بذلك توافق احلافز مع الدافع

ميدانيا :توفر خمتلف احلوافز باملؤسسة املادية واملعنوية لكنها تفتقد أمسى املبادئ األساسية يف    -7

 . تطبيقها، فنظام احلوافز ال يتوفر على األسس ومتطلبات تقدمي احلوافز
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غياب حق املورد البشري باملؤسسة حمل الدراسة فيما يتعلق مبعرفته حملتوى االتفاقية اجلماعية  -8

 . للمؤسسة

العوامل الشخصية كاجلنس واملستوى التعليمي والعمر واألقدمية يف العمل كلها عوامل هلا جانب  -9

 . من التأثري على مستوى الرضا الوظيفي، وليس هناك عالقة حمددة بالضبط بينهما

 االقرتاحات : 

ن النتائج املتوصل إليها تقودنا لتقدمي بعض االقرتاحات فيما خيص حتفيز املورد البشري واالهتمام به يف النقاط إ

 التالية

بدءا بتوفر  (ضرورة تفهم حاجات أي فرد باملؤسسة يف خمتلف املستويات )العليا، املتوسطة والدنيا -1

 . إدارة املوارد البشرية املستقلة بذا�ا و بأسسها اخلاصة �ا

  ضرورة تكوين الفرد، فذلك من شأنه دفع العامل للبدل و العطاء، وإحساسه بأنه جزء مهم باملؤسسة -2

ال بد من إعداد نظام للحوافز مع جتديده حسب الظروف اليت تنشط فيها املؤسسة و حسب  -3

 عامل.خصائص أي فرد 

ال بد من الوضوح يف تطبيق نظام احلوافز و تعريفه ملختلف العاملني إضافة إىل مشاركتهم يف إعداده،  -4

 وآرائهم.وتقبل كل اقرتاحا�م 

 .معنويالبد من تشجيع العمل اجلماعي املبين على التعاون والتكامل ملا له من تشجيع  -5

 إعادة النظر يف املنظومة االتصالية الرمسية كو�ا األساس يف نقل املعلومات - 6

املناسب .إعادة النظر يف مناصب بعض العاملني أي وضع العامل املناسب يف املكان  -7

االهتمام بوظيفة التوظيف أحد وظائف إدارة املوارد البشرية اليت حتدد مكان الفرد املناسب له، إذا متت  -8

الشخصية .على أسس علمية بعيدا عن العالقات 
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 .البشريةالعمل مببدأ اجلودة الشاملة، فهذا األخري ميس كذلك املوارد  -9  
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 http://www.siironline.org/alabwab/edare-%20eqtesad(27)/981.htmاالقتصاد.

 . 2000وسيلة محداوي، إدارة املوارد البشرية، مديرية النشر جلامعة قاملة، اجلزائر،  .32

إدارة املوارد ،  موقع الكرتوين،حاجاته و أمهيته،مفهومه ، لتدريبا"شحاتة عماد  .33

 http://annajah.net/arabic/show_article.thtml?id=5180البشرية.

 المراجع باللغة األجنبية : 

a. ahmed .b.k ,rafik.m,op,cit,pp10,11 . 

b. CharlerHenr d’Arcimoces, Diagnostic financier et gestion 

des ressources humaines, ed Économico, 1995. 
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  عبد الحميد بن باديسجامعة

 كلية العلوم االقتصادية،وعلوم التسيير والعلوم التجارية 

العلوم التجارية قسم   

  تسويق  تخصص 

ـانـــــــــــستبيـإ  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

. مالحظة :من فضلك ضع عالمة  (x) أمام اخلانة املناسبة 

. المعلومات الشخصية  -  

 

 : الجنس .1

 ذكر            أنثى 

 

لحصول على شهادة الماسترفي التسويق حول موضوع لفي إطار التحضير لمذكرة نهاية الد راسة 

أساليب التحفيز المادي والمعنوي في التسويق الداخلي للموارد البشرية ، قمنا بصياغة االستبيان 

 التالي، وذلك بهدف دراسة التحفيز في هذه المؤسسة ومدى تأثيره على  العمال .

سيكون هذا االستبيان لخدمة البحث العلمي، لذلك نرجو منكم اإلجابة بصراحة وباقتناع عن 

. األسئلة المطروحة فيه  

. نشكركم جزيل الشكر على تفهمكم ومساهمتكم في خدمة هذا البحث  

 

 

 



 90 

أسئلة المنصب المهني :لمحور األول :ا  

  1-هل املؤسسة قامت بوضعك يف الشغل لقدراتك ومؤهالتك ؟

  نعم                      ال      

  -هل إعرتاف املؤسسة بكفاءاتك وقدراتك حيفزك على أداء فعال ؟2

 نعم                       ال

: المحور الثاني :أسئلة حول المسار الوظيفي  

هل الرتقية لنصب أعلى تعمل على حتفيزك للعمل أكثر ؟ -1  

 نعم                       ال

  ؟هل تقدم لك املؤسسة فرص الرتقية والتكوين أو التدريب -2

 نعم ال

  ؟ -هل التدريب والتكوين يساعدانك إلكتساب قدرات جديدة3

 نعم                       ال

 المحور الثالث :أسئلة حول األجور :

 هل األجور املرتفعة حتفزك على بذل جهد أكرب ؟  -1

 نعم                    ال

 هل ترضى باألجر الذي يقدم لك يف املؤسسة ؟ -2

 نعم                    ال
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 المحور الرابع  :أسئلة الود والتعاون بين العمال .

 هل عملك فرديا حيفزك على أداء فعال أم العمل ضمن اجلماعة ؟ -1

 نعم                  ال

  ؟كيف هي عالقتك مع زمالئك ، هل هي عالقة طيبة -2

 نعم                  ال

 المحور السادس  :أسئلة عن الحوافز التي تقدمها المؤسسة لعمالها .

 هل ترى املؤسسة مقصرة معك يف الدعم املادي ؟ -1

 نعم                   ال

  ؟هل تتلقى هدايا وتقديرات من مؤسستك إلتقانك لعملك -2

 نعم                 ال

  ؟هل ترى بأن احلوافز املعنوية كالعطل والرتقيات جتعلك راضي ،وتبذل جهد أكرب -3

 نعم                 ال

  ؟هل ترى بأن التحفيز شيء مهم بالنسبة لك -4

     نعم                  ال
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