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 ــداءــــــــــإه 
رمز العمل و , رمز القوة و الصرب , أهدي هذا العمل املتواضع إىل رمز احلنان و العطاء 

 دار والدي احلبيبأمي حفظها هللا ،إىل أعمدة المن سهر الليايل , قوة العـزمية 

و تربيتهما و تضحيتهما املتواصلة ألجلي ملا متكنت من إهناء    اللذان لوال عنايتهما...

 .مشواري الدراسي 

, إىل شريكة حيايت ذات القلب الكبري و الصرب االمتناهي و اإليثار احملبب على النفس 

 .إىل سندي و مشجعيت طيلة السنتني األخريتني من دراسيت 

 . يت احلبيبة أمينة وأخوايت حفيظة ، كرمية إىل أخ

, و يدخل به الفرحة إىل قليب  أخيت الصغرية أنيسةإىل كل من يصنع الضجيج يف منزلنا 

 .. مجيعا بدون استثناء  أخوايتأوالد 

 .إىل  رفقاء  العمل و املعاانة 

 الكل بدون استثناء ... حسني, دمحمإىل أصدقائي 

 . مسكت القلم ألول مرة يف حيايت  منذ أساتذيت و معلميإىل 

 . و إىل كل من حيبين يف هللا من قريب أو من بعيد 

 . هذا و احلمد هلل الذي وفقنا هلذا العمل 

 ريــــــشــــم
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 كراتــشــــــت
 :و الشكر اجلزيل, مت بعون هللا تعاىل االنتهاء من هذا العمل

       لقيمةو مساعدهتا اعلى هذه املذكرة  على إشرافها رقيةمالحي  للدكتورة

 .و صربها الكبري و حسن معاملتها أثناء فرتة العمل

  ألستاذة حجار آسية و الدكتورة قبايلي حورية و كذا األساتذة األفاضل ا

و ال ننسي كل من ساعدان من عمال الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر 

مدير املوارد  دسيد أمحبن وراد  يدو ابألخص الس, املدير مبستغامن من عون أمن إىل

 . اليت كانت لنا عوان و ذخرا بن كرداغ تواتية وبن جياليلو السيدة  البشرية ابلوكالة

 هللا عليه ابلصحة   سلطان أمحد أنعممن بعيد السيد  ساعدانشكر خاص ملن 

 . على حسن صنيعه شرقي أمحد كما ال ننسي السيد, و طول العمر إن شاء هللا

 
مكتبة امللحق اجلامعي   و كل من ساعدان على إجناز  و يف األخري نشكر عمال

 . هذا العمل املتواضع من قريب أو من بعيد
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 :ملخص الدراسة ابللغة العربية 
املؤسسة وذلك هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أمهية حتفيز املوارد البشرية و أتثريه يف حتسني أداء          

من خالل دراسة نظام احلوافز وأنواع نظم املكافآت يف الوكالة الوطنية لتسري القرض املصغر وتقييم مدى فعاليته 
 وجناعته على حتسني األداء الوظيفي ، و اخلروج بنتائج تساهم يف وضع نظام للحوافز ينال رضا املوظفني يف الوكالة 

أن املوظفني العاملني يف الوكالة غري راضني ابألغلبية : عض النتائج أمهها حيث توصلت هذه الدراسة إىل ب     
عن نظام احلوافز املطبق يف الوكالة ، وان هناك العديد من السلبيات مثل عدم وجود معايري اثبتة لتقييم أداء 

وظفني يرون أن احلوافز املوظفني ،عدم تطبيق احلوافز ابلعدل ،وجود عوامل شخصية يف تطبيق احلوافز وان أغلبية امل
املمنوحة هلم غري كافية ،لذلك توصل البحث إىل أن احلرمان من احلافز يؤدي إىل التأثري على درجة التعاون بني 

 .الزمالء وكذا التأثري على درجة الوالء للوكالة الوطنية لتسري القرض املصغر ملستغامن وعلى درجة االستقرار فيها
 : الكلمات املفتاحية 

 تحفيز ، إدارة املوارد البشرية ، تقيم األداءال
 :ملخص الدراسة ابللغة الفرنسية

              Cette étude visait à reconnaître l'importance de la motivation humaine et son impact 

dans l'amélioration de la performance de l'organisation à travers l'étude du système 

d'incitations et de types de systèmes de récompenses à ANGEM et d'évaluer l'efficacité pour 

améliorer la performance de l'emploi, et de trouver des résultats de contribuer au 

développement du système de motivation pour obtenir satisfaction personnel chez la Société. 

            Cette étude a révélé quelques-uns des résultats les plus importants: la majorité du 

personnel de l'agence n'est pas satisfaite du système de la motivation appliqué, et qu'il ya de 

nombreux inconvénients tels que l'absence de critères fermes pour évaluer la performance du 

personnel, le systeme de motivation n'est pas équitablement appliqué, ayant un des facteurs 

personnels dans l'application des mesures d'incitation et majorité du personnel estiment que 

les motivations qui leur sont accordées ne sont pas suffisantes, de sorte que la recherche a 

révélé que le refus de la motivation conduit à influencer le degré de coopération entre 

collègues, ainsi que l'impact sur le degré de loyauté à L'ANGEM Mostaganem et sur le degré 

de stabilité 
les Mots-clés :  
la Motivation, Gestion des ressources humains, évaluation de la performance 
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 .جــأ ـ ..................................................................................مقدمة عامة
                          .في  املوارد البشرية حت:  الفصل األول

 .01................................................................................مقدمة الفصل 

  .02...........................................ماهية إدارة املوارد البشرية :املبحث األول

 .02.......................................نشأة و تعريف إدارة املوارد البشرية : املطلب األول

 60..........................................أمهية و دور إدارة املوارد البشرية : املطلب الثاين 

 . 60....................................................مزيج املستخدمني : املطلب الثالث 

 .12.............................................البشريةتقنيات مراقبة املوارد : املطلب الرابع 

 .       42...............................................حتفي  املوارد البشرية : املبحث الثاين 

 . 12................................................تعريف و أمهية التحفيز : املطلب األول 

 .12...............................................أهداف ومبادئ التحفيز : املطلب الثاين 

 42..............................................أنواع و نظرايت التحفيز : املطلب الثالث 

  .22....................................عوامل و مراحل تصميم نظام احلوافز : املطلب الرابع 

 42......................................................................ة الفصل خالص
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وتقيمها أداء املؤسسة حتسنيرية يف مسامهة حتفي  املوارد البش: الفصل الثاين   

 . 44.........................................................................مقدمة الفصل  

 . 65..............................أداء األفراد و العوامل احملددة له : األول  املبحث

 .40................................مفهوم األداء و العوامل احملددة له  : املطلب األول 

 . 42......................................مؤشرات األداء و خصائصه : املطلب الثاين 

 . 21.......................................العوامل املؤثرة على األداء : الث املطلب الث

 . 42...............األداء أمهية التحفي  يف حتسني أداء املؤسسة و تقيم: املبحث الثاين 

 . 22................................ وأنواعه تعريف و أمهية تقييم األداء: املطلب األول 

 . 21..........................................وعالقتها ابألداء احلواف  :املطلب الثاين          

  .20................................  األداءمسؤولية و طرق  تقييم : املطلب الثالث        

 .00.................................كيفية اختبار و استخدام النتائج : املطلب الرابع 

 . 262.......................................................................خالصة الفصل 
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 دراسة تطبيقية يف فرع الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر: الفصل الثالث 

ANGEM  مبستغامن     

مقدمة 
. 204..........................................................................الفصل  

201..ماهية الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر و هياكله التنظيمية: املبحث األول   

 264......................التعريف ابلوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر: املطلب األول 

 .     262................................................أهدافها و مهامها: املطلب الثاين 

  260...................................................تنظيم الوكالة: املطلب الثالث 

  .222.....................................التمويل داخل الوكالة ومعوقاته :املطلب الرابع

 .242اعتها عل  الصعيد و مدى جن الفرعأنواع نظم احلواف  املطبقة يف : املبحث الثاين 

 . 212..............مبستغامن وهيكلها التنظيمي ANGEMتقدمي وكالة :املطلب األول 

 . 212.......................... تقدمي إدارة املوارد البشرية لوكالة مستغامن: املطلب الثاين 

 210................................أنواع نظم احلوافز املطبقة يف الفرع:  املطلب الثالث

 242........مدى جناعة نظام احلوافز املطبقة يف الفرع على الصعيد العملي :املطلب الرابع 

 . 224........................................................خالصة الفصل

 .220.......................................................................خامتة 
 220..........................................................................قائمة املراجع 

 241..........................................................................املالحققائمة 
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 : فهرس األشكال 

 

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

 22 ياب مراحل االختيارخريطة النس 62شكل رقم

 22 مكوانت نظام التدريب 61شكل رقم

 40 أهم أنواع احلوافز املستخدمة لتنمية املوارد البشرية 64شكل رقم

 26 مستوايت حلاجة اليت تولد الدوافع حسب نظرية ماسلو 62شكل رقم

 22 نظرية ذات العاملني هلرزبرج 64شكل رقم

 26 بة املالية طريقة دوبرنت يف الرقا 60شكل رقم

 20 أنواع لتقييم األداء يف املنشآت 62شكل رقم

 22 حتديد املسؤول عن تقييم األداء 62شكل رقم

 04 خطوات طريقة مراكز التقييم يف تقييم األداء 60شكل رقم

 212 مكوانت مصلحة املستخدمني لوكالة مستغامن 26شكل رقم
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 :فهرس اجلداول 

 

 الصفحة دولعنوان اجل رقم اجلدول

 11 شكل لوحة القيادة  62جدول رقم 

 22 .جدول مؤشرات تقييم األداء التسويقي  61جدول رقم 

 26 جدول مؤشرات تقييم األداء اإلنتاجي  64جدول رقم 

 22 جدول مؤشرات تقييم األداء التمويلي 62جدول رقم 

 224 القرضجدول امناط التمويل يف الوكالة الوطنية لتسري  64جدول رقم 

 222 جدول لتوزيع القروض حسب اجلنس لدى الوكالة  60جدول رقم 

 222 جدول لتوزيع القروض حسب القطاعات لدى الوكالة  62جدول رقم 

 220 جدول القروض احلسنة املمنوحة وطنيا  62جدول رقم 

 214 جدول املوارد البشرية يف وكالة مستغامن  60جدول رقم 
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يسود عامل اليوم جمموعة من التغريات و التحوالت اليت فرضت واقعا جديدا على املستوى االقتصادي 

 . اخل ....... السياسي االجتماعي التكنولوجي الثقايف 
فقد أصبح العامل املعاصر , وقد انعكست هذه التغريات و الوجهات على املفاهيم و التقنيات اإلدارية 

, و التغيري و الديناميكية و كذا اعتماده على العلم و التقنيات اجلديدة و االنفتاح و التواصل قائما على احلركة 
فقد كان للتحوالت للمفاهيم و التقنيات اإلدارية احلديثة أتثريا واضحا على مفاهيم إدارة املوارد البشرية بدرجة 

كبري من طرف اإلدارة و تعترب الدعامة   واضحة حبيث تغريت النظرة إىل العنصر البشري فأصبح حيظى ابهتمام
 . األساسية اليت تستند عليها املنظمة 

فالعنصر البشري يعترب مصدر الفكر و التطوير و اإلبداع من خالل استغالل طاقاته و إمكانياته و  
توفرت فهو يساهم مسامهة فعالة يف حتقيق أهداف املنظمة و أهداف الفرد إذا ما , توظيف مهاراته و قدراته 

 . ظروف العمل املناسبة 
و يف ظل التغريات التكنولوجية السريعة كان البد من االهتمام ابلتنمية البشرية  و االرتقاء مبستوى العمال  

و العمل , إىل املستوى املطلوب من خالل استغالل قدراته و طاقاته    و االستفادة منها فعال يف مواقع العمل 
فاملنظمة أصبحت هتتم بتنمية املورد البشري . كل هذا لن يكون إال عن طريق التحفيز   و, على تنميتها و صقلها 

و كذا حتسني أداء العاملني حسب ما تتطلبه التغريات التكنولوجية و , و حتفيزه من أجل حتسني قدراته و مهاراته 
 . و حتسني جودة منتجاهتا , التقنية مما يؤدي إىل رفع إنتاجية عماهلا 

فلم يعد ينحصر يف توفري مبلغ مايل ضئيل بل قد تطور و مت , هنا أصبح للتحفيز أمهية كبرية و من  
و من هنا جند جمموعة من , و كفاءة الفرد  اعتباره الركيزة األساسية يف املنظمة الذي يعمل على رفع األداء

  .اإلشكاليات املطروحة حول موضوع التحفيز
    

 :  اإلشكالية
 :نقدم مشكلة البحث اليت ميكن صياغتها يف ما يلي يف ضوء ما سبق 

 ؟ اجلزائرية ما مدى أتثري احلوافز على أداء املؤسسات
 :و منه و للرد على هذا السؤال البد من اإلجابة على عدة تساؤالت و هي  

 ما مدى االهتمام ابلعنصر البشري يف املنظمة ؟ -
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 رية يف ظل التحوالت ؟ما هي درجة أمهية التحفيز يف إدارة املوارد البش -
 ما مدى جناعة أساليب التحفيز املطبقة يف حتسني أداء املؤسسة ؟ -
 كيف يتم تقييم أداء املؤسسات و األفراد ؟ -

 :الفرضيات 
 .إن حتفيز الفرد له أمهية كبرية و هو أداة فعالة و ذات مردودية هامة يف إدارة املوارد البشرية  -
, الطرق من خالل استغالل كل املعارف  و الطاقات الكامنة لديه ميكن استثمار العنصر البشري أبحسن -

 .مما يعود ابلفائدة عليه و على املؤسسة 
 .ضرورة اهتمام املسؤولني على كافة املستوايت يف املنظمة مبسألة التحفيز -

 : أهداف الدراسة 
 : هندف من خالل حبثنا هذا إىل حتقيق النقاط التالية 

 .الناجحة لعملية حتفيز املوارد البشرية حماولة إجياد الطريقة  .2
 . مما يساعدان حنن كطلبة على اإلملام أكثر ابملوضوع , إسقاط البحث النظري على أرض الواقع  .1
 . أتمني إسرتاتيجية يف تسيري عملية التحفيز  .4
 .حتسيس العاملني واإلدارة على حد سواء أبمهية املوضوع  .2

تحليلي فيما خيص اللى األسئلة املطروحة اعتمدان يف حبثنا هذا على املنهج من أجل اإلجابة ع: املنهج املستعمل 
 . أما الفصل الثالث فركزان على حتليل االستبيان واستخالص االستنتاج , الفصل األول والفصل الثاين 

 :دوافع الدراسة 
 : ميكن تلخيص أهم الدوافع للدراسة يف النقاط التالية 

-ملوارد البشرية واملعاملة السيئة للعمال يف معظم املؤسسات اجلزائرية اخلاصةأتثران ابإلمهال الكبري اب .2
Privé- السيما يف القطاع الذي اعمل فيه شخصيا. 

 . توفر املراجع الالزمة لإلحاطة ابملوضوع من عدة جوانب  .1
 .كون املوارد البشرية مهمة و أساسية يف أي مؤسسة  .4
 . أن ميسه من الناحية االقتصادية  املوضوع يتعلق ابإلنسان حبد ذاته قبل .2
 . تعدد وجهات النظر يف هذا املوضوع  .4
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كما ميكننا أن نعكسه على أرض , الشعور ابلرغبة يف اإلطالع و االستفادة قدر اإلمكان يف جمال واسع  .0
 .الواقع يف تسيري املؤسسات

 :خطة البحث 
قمنا بتقسيم حبثنا هذا إىل ثالث , ه قصد اإلجابة على اإلشكاليات حمل البحث و اختبار صحة فرضيات

 . فصول 
فدرسنا من خالله ماهية إدارة املوارد البشرية و ذلك , خصصنا الفصل األول لدراسة حتفيز املوارد البشرية 

و أهم , كما تطرقنا إىل موضوع التحفيز , بصورة خمتصرة مسلطني على ما جد من جديد يف هذا امليدان 
 . هذا املوضوع من عدة جوانب  الدراسات اليت أجريت يف

و مما سبق وجب علينا دراسة مسامهة حتفيز املوارد البشرية يف تقييم أداء املؤسسة يف الفصل الثاين من 
خالل حتديد ماهية األداء اليت بين عليها ماهية تقييم األداء و ابلتايل دراسة عناصر تقييم األداء  ومدى أمهية حتفيز 

 . سني أداء املؤسسة أي مدى عالقة حتفيز املوارد البشرية أبداء املؤسسةاملوارد البشرية يف حت
أما الفصل الثالث فقد خصصناه لطرح الدراسة امليدانية  و ذلك قصد إعطاء مصداقية أكرب لعملنا 

رية و حيث قمنا برتبص يف فرع الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  مبستغامن قصد عكس دراستنا النظ. املتواضع 
 .                                                      ANGEMاستنتاج مدى استخدام و جناعة حتفيز املوارد البشرية يف مؤسسة مثل 
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 الفصل األول
 

حتفي  املوارد 

 البشرية
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 مقدمة الفصل
فال ميكن حتقيق  ،ا متثل املوارد البشرية موردا من أهم موارد املنظمات و أصال من أهم األصول اليت متتلكه

فاملنظمة بدون أفراد ما هي إال جمموعة من املباين و املعدات و . خرية بدون هذه املوارد البشرية ألأهداف هذه ا
 .هي اليت تصنع و ختلق املنظمات ،أو املعدات   و ليس املباين, فاألفراد , ت فقط اآلال

يف تنمية مهاراهتا حىت تكون قادرة على حتقيق لذلك من الضروري االهتمام هبذه املوارد و االستثمار 
 .أهداف املنظمة بفعالية و حىت تواكب التغريات البيئية اليت تواجهها 

و كذا تعريف حتفيز املوارد البشرية و  ،وسنتعرف أكثر على ماهية املوارد البشرية و دورها و أهدافها
و ذلك يف  ثريه على املوارد البشرية يف أي منظمةو مدى أت  ،أهدافه و أنواعه و مراحل تصميم نظام احلوافز 

 . الفصل التايل 
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 .ماهية إدارة املوارد البشرية :املبحث األول
و قصد  ،إن جناح أو فشل أي مؤسسة مرتبط أساسا ابلقلب النابض فيها أال و هو إدارة املوارد البشرية 

 . العناصر من وجهة نظران  التعريف أكثر هبا سنتطرق يف عجالة إىل أهم
 :نشأة و تعريف إدارة املوارد البشرية : املطلب األول

إال بعد سلسلة طويلة من التطورات يف اجملال اإلداري  ،إن املفهوم احلديث إلدارة املوارد البشرية مل يستقر 
وسنحاول يف . ته املختلفة إىل جانب التطور التكنولوجي يف جماال, و االجتماعي , و االقتصادي , و الصناعي , 

و ذلك , هذا املقام أن نستعرض مراحل هذا التطور يف مفهوم إدارة املوارد البشرية و نشأهتا حىت وقتنا احلاضر 
 :بشيء من اإلجياز على النحو التايل 

لقد بدا االهتمام بوظيفة إدارة املوارد البشرية يف املصانع اإلنكليزية بشكل خاص و ذلك يف منتصف 
حيث ركز عدد من رجال األعمال على ضرورة االهتمام بتحسني ظروف العمل و توفري , لقرن التاسع عشر ا

و من أبرز املهتمني إبدارة املوارد البشرية يف تلك املرحلة الزمنية فإن . الظروف األكثر تناسبا مع حاجة العاملني 
وأكد , بضرورة إصدار ما يسمى بقانون املصانع  فقد اهتم, حيتل موقع الصدارة يف هذا اجملال " روبرت أوين "

كما أكد على احلد من تشغيل , على ضرورة االهتمام ابلفرد العامل يف املصانع  و التعامل معه كعنصر بشري 
رجل أعمال  فقد بدء بنفسه بتطبيق هذه " أوين "و ملا كان . صغار السن و ختفيض عدد ساعات العمل 

 1(2).مسي من قبل الكثريين أبيب إدارة األفراد لذلك , األفكار يف مصنعه 
و بسبب ضعف املركز النسيب و التفاضلي لألفراد العاملني و انتشار البطالة بسبب الكساد االقتصادي 

و مع ذلك أكمل نضاله , جتاواب واضحا من قبل أصحاب املصانع و رجال األعمال  " أوين"مل تلقي أفكار ,
ولقد انتشرت أفكار تنادي ابالهتمام ابلفرد يف املصانع األوروبية , منظمات األعمال  لتأكيد اجلانب اإلنساين يف

حيث أتسست مجعية األفراد العاملني هبدف ترويج , و األمريكية  خصوصا يف السنوات األوىل من القرن العشرين 
 . لألفكار الداعية إىل االهتمام ابلفرد يف املنضمات األعمال و برفاهيته 

 . مرحلة احلرب العاملية األوىل : ة األوىل املرحل
مما أدى إىل تزايد االهتمام , مع اندالع نريان احلرب العاملية األوىل و ما صاحبها من ندرة يف اليد العاملة   

و دراسة أسباب اإلجهاد , و رفع مستوى أدائها , يف كيفية إعداد العمالة املتوفرة بشكل جيد لألعمال اإلنتاجية 
قامت إبسناد هذه , و نظرا لضيق وقتها . و استخدام اختبارات الذكاء   و الكفاءة يف اختيارا لعمالة ,  لق و الق

                                                 
 . 73ص,  4991, طرابلس , منشورات الجامعة المفتوحة , إدارة األفراد ,صالح عودة سعيد   -1
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ولكن جتدر . و أمهية الدور الذي تقوم به , و هذا ما جعلها تتزايد يف أمهيتها , املهمة إىل إدارة املوارد البشرية 
مركزة على الكفاية اإلنتاجية , األعمال  و الباحثني كانت جهود رجال , اإلشارة إىل أنه حىت ذلك الوقت 

و ,  دون النظر و العناية ابلعنصر البشرى , و ترشيد العمليات اإلنتاجية , للعاملني أبقصى درجة ممكنة 
 2(2). االعتبارات اإلنسـانية 

 .مرحلة ما بعد احلرب العاملية األوىل : املرحلة الثانية
, ش بسبب انتهاء  احلرب العاملية األوىل إىل زايدة مهولة يف معدالت البطالة أدى تسريح الكثري من اجلي  

و منه فتح الباب لرجال ,هذا ما جعل سوق العمل مكتظة ابألفراد العاملني الفائضني عن حاجة املنظمات 
اليت كان قد دعا و الفصل الكيفي حبرية كاملة مما أدى إىل انتكاس األفكار    مال ملمارسة عمليات االختيار األع

ومنه أمهلت األقسام اخلاصة بشؤون و رفاهية األفراد وذلك النتفاء احلاجة هلا من وجهة , "روبرت أوين "إليها 
كل هذا أدى ببعض احلكومات إىل التدخل للتغلب على املشاكل اليت ظهرت بسبب , نظر أصحاب املصانع 

    . الكساد الذي أعقب هذه الفرتة 
 . مرحلة الثالثينيات : ة املرحلة الثالث

و يف تلك املرحلة انصب اهتمام اإلدارة على البحث عن أفضل الوسائل لتطوير أساليب اختيار األفراد 
و , كما رافق ذلك اهتمام اإلدارة ابالستخدام األمثل للعاملني , العاملني ألداء األعمال من بني املتقدمني للتعيني 

كما أعيد النظر يف األفكار , و بدء التوجيه اجلاد العتماده " كان املناسب الرجل املناسب يف امل"طرح مفهوم 
 3(1) .اليت تركز على رفاهية األفراد العاملني 

 " . موائمة األشخاص مع الوظائف" و بعبارة أخرى عمدت اإلدارات إىل تطبيق سياسة 
 .مرحلة احلرب العاملية الثانية : املرحلة الرابعة 

و املعاانة اليت مرت هبا املصانع واحدة , فاحلرب حرب , ا حرب عاملية أوىل أو اثنية مهما كان امسه 
 . فقد حلت النساء حمل الرجال يف املعامل ,

وبدأت احلكومات جهودا مكثفة لتدعيم التعاون بني اإلدارة و األفراد لتحقيق املصلحة املشرتكة للطرفني 
و قد بدأ التوسع يف إنشاء أقسام إدارة ,  لشؤون األفراد العاملني ومت توجيه املنظمات إىل تعيني أخصائيني,  

                                                 
 .                                      41ص, 4994, األردن , مؤسسة زهران ,إدارة الموارد البشرية , عمر وصفي عقيلي   -4

 

 . 41ص ,  4992, القاهرة , دار الفكر العربي ,  إدارة و تخطيط القوى العملة على مستوى المشروع  , عثمان  رفعت  -2



 

 19 

 

األفراد يف املنظمات األعمال و تركز اهتمام هذه األقسام على خلق أجواء عمل مناسبة و حتسني العالقات 
 4(2) .الصناعية 

 .مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية : املرحلة اخلامسة 
و , ة الثانية حصل توسع يف جمال العمل التخصصي أمام إدارة املوارد البشرية عقب انتهاء احلرب العاملي

و تفتحت جماالت جديدة يف ميادين االختيار و التعيني و تقييم الوظائف و حتديد , تقدمت أساليب التعامل 
 .اخل ....فئات األجور املدفوعة إىل العاملني 

مما ,اهتا تصلح ألن تكون علما مستقال إلدارة املوارد البشرية كل ذلك ساعد على توفري مادة علمية قائمة بذ   
أدى إىل فصل إدارة املوارد البشرية يف املنظمات الكبرية احلجم عن اإلدارات األخرى و حتملها ملسؤولياهتا و قيامها 

 5(1).ابعتبارها ختصصا جديدا 
 . مرحلة حديثة : املرحلة السادسة 

فنجد أن هناك منو متزايد يف أمهيتها لكافة املنشآت , ارد البشرية يف املستقبل وإذا نظران إىل إدارة املو   
نتيجة للتغريات االقتصادية و االجتماعية و التكنولوجية  و هناك كثري من التحدايت اليت جيب أن تتصدى هلا 

ألوتوماتيكية و االعتماد على ومن هذه التحدايت االجتاه املتزايد حنو التوسع يف استخدام ا, إدارة املوارد البشرية 
الكمبيوتر يف إجناز كثري من وظائف إدارة املوارد البشرية كثري من الضغوط السياسية و االجتماعية        و 

وكذلك التغري املستمر يف مكوانت القوى العاملة على مستوى الدولة من حيث املهن و ,  االقتصادية 
وبذلك أصبحت إدارة املوارد البشرية إحدى وظائف املنشأة  6(4)(.عامالت, عاملني )التخصصات و اجلنس 

و هي ال تقل أمهية عن وظائف اإلنتاج و التسويق و التمويل , األساسية املميزة و الواضحة يف العصر احلديث 
 .اخل ...

 
 
 .      تعريف إدارة املوارد البشرية  

اجة واضحة و ابرزة لوجود إدارة متخصصة تعىن بشؤون يف املراحل األوىل لتطور الفكر اإلداري مل تكن هناك ح
لكن ميكن ,اختلفت وجهات النظر يف حتديد مفهوم موحد إلدارة األفراداملفهوم و مع تطور هذا , املوارد البشرية  

                                                 
 . 14ص,  4991, طرابلس , منشورات الجامعة المفتوحة , إدارة األفراد ,صالح عودة سعيد   -4

 . 14ص ,  مرجع سبق ذكره  , صالح عودة سعيد    -2

 
7- 

 79و  79ص, الدار الجامعية , الجوانب العلمية و التطبيقية في إدارة الموارد البشرية بالمنضمات , د الباقي صالح الدين دمحم عب 
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د ما و يرى أصحاب النظرة التقليدية أن إدارة األفرا.  التمييز بني وجهيت نظر خمتلفتني و مها التقليدية و احلديثة 
يشتمل على نواحي تنفيذية مثال ذلك حفظ ملفات   و سجالت العاملني ومتابعة , هي إال نشاط روتيين 

و انعكس ذلك على الدور الذي يقوم به . النواحي املتعلقة هبم كضبط أوقات حضورهم و انصرافهم و إجازاهتم 
 .  يفة يف اهليكل التنظيمي العام للمنشأةمدير األفراد و كذلك الوضع التنظيمي للجهاز الذي يقوم أبداء الوظ

أن إدارة األفراد تعترب إحدى الوظائف األساسية ,  من انحية أخرى يرى أصحاب وجهة النظر احلديثة 
و ذلك ألمهية العنصر اإلنساين و ...( التمويل ,التسويق ,اإلنتاج )يف املنشأة و هلا نفس أمهية تلك الوظائف 

 .و أصبحت إدارة مسؤولة حبد ذاهتا   ةتاجية للمنشألى الكفاية اإلنأتثريه ع
و هبدف الوصول إىل مفهوم موحد و أكثر وضوحا إلدارة األفراد فإننا سنتناول فيما يلي جمموعة من 

 .بعض هذه التعاريف لفرتة زمنية ماضية نسبيا , التعاريف تبني وجهة نظر الكتاب املهتمني هبا 
  
هنا اإلدارة اليت تقوم بشؤون االستخدام األمثل للموارد البشرية على مجيع املستوايت أب"   7(2)فأمحد ماهر فعرفها -

بغية املساعدة على حتقيق أهداف هذا املشروع لذلك فهي هتتم اهتماما كبريا ابلوظائف اليت تقوم , ابملشروع 
 "ة العليا أبدائها هذه املوارد على مستوى رئيس العمال و اإلدارة الوسطى و مستوايت اإلدار 

التدريب و , تقييم األداء ,االختيار التعيني ,أبهنا استخدام القوى العاملة داخل املنشأة " كما عرفها سيكوال  -
تقدمي اخلدمات االجتماعية و الصحية للعاملني و أخريا حبوث , العالقات الصناعية ,التعويض و املرتبات , التنمية 
 (1)".األفراد

أن إدارة املوارد البشرية عبارة عن القانون أو النظام الذي حيدد طرق و تنظيم معاملة "يرزو يرى  بيجروس و ما -
و أيضا االستخدام األمثل لقدراهتم و إمكانياهتم لتحقيق أعلى , األفراد ابملنشأة حبيث ميكنهم حتقيق ذواهتم 

   8(4)". إنتاجية
ية كافة املديرين يف املنشأة و أيضا توصيف ملا تقوم به إدارة املوارد البشرية مسؤول:"و عرفها جرانت و مسيث  -

 9(2)" املوارد البشرية املتخصصون يف إدارة األفراد 

                                                 
4

 .29ص ,  4994,مصر ,القاهرة ,دار الغريب , إدارة الموارد البشرية ,أحمد ماهر   -

2
ـ 

 . 24ص , 2444,مصر ,اإلسكندرية ,الدار الجامعية ,إدارة الموارد البشرية ,صالح عبد الباقي  
7

 .24ص ,, مرجع سبق ذكره  , صالح عبد الباقي  -
4

 .24ص ,, مرجع سبق ذكره  , صالح عبد الباقي  -
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هناك موارد و قوى بشرية مالئمة و هي "التايل  أما نظمي شحادة فلقد عرف  إدارة املوارد البشرية على النحو -
يل حتقيق أهداف املؤسسة و هذه اإلسهامات هي تتجه عبارة عن األفراد الذين يؤدون إسهامات ذات قيمة يف سب

 10(1)". إلنتاجهم يف الوظائف اليت يشغلوهنا كموظفني و عاملني
و رغم الكم اهلائل من التعاريف إال أن وجهة  نظر دمحم سعيد سلطان تبقي هي النظرة امللمة جبميع 

يعترب البشر مورد ابلنسبة :  "على النحو التايل حيث عرف إدارة املوارد البشرية , عناصر إدارة املوارد البشرية 
و استغالله و تنمية هذا االستثمار فعليها إدارته ,و لكي تستطيع املنظمة استخدامه , للمنظمة فهو ميثل استثمارا 

و  ,مثلما يتطلب ذلك استخدام العوامل املادية اإلنتاج , التوجيه و التقييم , التنظيم,مبعىن أنه يتطلب التخطيط ,
و ابلتايل فإدارة املوارد , يعترب املتغري احملوري يف كل املنظمات والذي بدونه تفقد األصول املادية قيمتها متاما 

لذا جيب . البشرية يكون هدفها هو التفهم و االستخدام الفعال للعالقة بني املوارد البشرية و املهمة اليت  يقوم هبا 
 11(4)." رية مبعىن أنه جيب إدارهتا تنظيم و قيادة املوارد البش, ختطيط 
 . أمهية و دور إدارة املوارد البشرية : املطلب الثاين     

و دور إدارة املوارد البشرية و , من خالل هذا املطلب سنتناول ابختصار أمهية إدارة املوارد البشرية 
    .كما سنتطرق إىل أهدافها أيضا , خصوصا يف اهليكل التنظيمي العام للمؤسسة 

 .أمهية إدارة املوارد البشرية:الفرع األول
و بشكل عام ميكننا القول أن زايدة أمهية إدارة املوارد البشرية كإحدى وظائف املنشأة األساسية يعود 

 12(2): لألسباب اآلتية 
أن  و الدور اهلام الذي ميكن, كأحد عناصر اإلنتاج األساسية , اكتشاف أمهية العنصر البشري يف العمل  -أ

 .و يف توجيهه و التأثري عليه , تلعبه إدارة املوارد البشرية كوحدة خمتصة  يف تنمية و تطوير األداء اإلنساين للعمل 
عن طريقها أصبحت إدارة املشروع , ظهور النقاابت العمالية أضفى أمهية كبرية على إدارة املوارد البشرية    -ب

رة يف رسم العالقات الطيبة و خلق جو التعاون الفعال و البناء بني تعتمد بشكل أساسي و مباشر على هذه اإلدا
 . و بني إدارة املنشأة من جهة أخرى , النقابة من جهة 

                                                 
2

 .41ص ,2444,األردن ,عمان ,دار الصفاء , إدارة الموارد البشرية ,نظمي شحادة  -
7

 .74ص , 4997, لبنان ,بيروت ,الدار الجامعية , إدارة الموارد البشرية ,دمحم سعيد سلطان   -
1

 .1ص ,  مرجع سبق ذكره  , عمر وصفي عقيلي   -
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أدى إىل تزايد كبري بل تضخم يف ,منو حجم املنشأة نتيجة التطور الفين و التكنولوجي يف جماالت اإلنتاج   -ج
تقوم , زايدة مشاكل العمالة   و احلاجة إىل وحدة إدارية متخصصة و هذا أدى إىل , اليد العاملة يف املنشأة 

 .و رعاية شؤون العاملني فيها , مبعاجلة هذه املشاكل 
أو اجلامعات و الراديو و التلفزيون   داء عن طريق املدارس أو املعاهأن النمو و التطور التعليمي و الثقايف سو   -د

و ابلتايل فان طبيعة  رغباهتم و آماهلم , دة وعي العاملني و ثقافتهم اخل كل ذلك أدى إىل زاي...و اجملاالت 
مما أدى إىل ضرورة وجود خرباء يقومون بدراسة السلوك البشري   , للمستقبل اختلفت عما هي عليه يف السابق 

 .و وضع قواعد تستخدم يف رسم السياسات اليت تتعامل مع األفراد 
مل عن طريق القوانني و األنظمة اليت حتدد اخلطوط العريضة للعالقة بني إدارة التدخل احلكومي يف ميدان الع -هـ

و خلق جوا جديدا من التفكري يف , زاد من مسؤوليات إدارة املوارد البشرية و أمهيتها , املنشأة و العاملني فيها 
كاهل إدارة املوارد البشرية   و لقد وضع هذا التداخل على, عن طريق مشاركة العاملني يف اإلدارة , ميادين العمل 
إذ ال , تتمثل يف رسم سياسة التعامل مع العنصر البشري يف ظل هذه القوانني          و األنظمة , أعباء جديدة 

و هنا تربز مدى احلاجة إىل خربة و دراية , يتسع وقت و خربة مدير و املنشات لدراستها ووضعها موضع التنفيذ  
     . حبيث تقوم هبذه املهمة نيابة عنهم , املتخصصة مبثل هذه األمور إدارة املوارد البشرية 

 .دور إدارة املوارد البشرية : الفرع الثاين 
من األفضل أن تكون إدارة املوارد البشرية على اتصال مباشر مع , من اجل أداء رسالتها على أمت وجه 

و تتمثل هذه األدوار يف , اليت تقوم هبا إدارة املوارد البشرية ألجل حتقيق خمتلف األدوار , اإلدارة العليا يف املنشأة 
 :النقاط الثالث التالية 

 .ـ  دور استشاري 2
 . ـ  دور تنفيذي  1
 . ـ دور رقايب  4

 13 (2): دور استشاري  -2
االت حيث يقوم مدير إدارة املوارد البشرية بتقدمي املشورة و النصح لإلدارة العليا يف املنشأة يف كافة جم

و من انحية أخرى فأهنا تقدم النصح     و اإلرشاد للمديرين التنقيذين يف املنشأة و . إدارة املوارد البشرية 
و عمل إدارة املوارد البشرية هنا . تساعدهم علي عالج املشاكل اليت تقابلهم فيما خيص العاملني حتت رائستهم 

                                                 
4

 . 13ص,   مرجع سبق ذكره  , صالح الدين دمحم عبد الباقي  -
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فدورها فقط هو , مشاكل األفراد أو اختاذ قرارات بشأهنا  مبعىن أهنا ال متلك سلطة البث يف, استشاري فقط 
تقدمي املقرتحات و احللول فيما يعرض عليها من مشاكل األفراد يف اإلدارات األخرى وهلذه اإلدارات حق رفض أو 

يث ح, و هذا الرأي يرتبط بتطبيق مبدأ تعادل السلطة مع املسؤولية للمديرين يف املنشأة . قبول هذه املقرتحات 
و من املنطقي أن ترتك له وحدة سلطة اختاذ , أن كل مدير مسؤول عن تنفيذ خطط و أعمال معينة يف إدارته 

القرارات داخل إدارته مبا يف ذلك األعمال املتعلقة إبدارة املوارد البشرية و هو يقوم أبداء ذلك بناء علي املقرتحات 
 .و يكون دور إدارة األفراد يف هذه احلالة دور املرشد و الناصح  .و الفتاوى اليت تصله من إدارة املوارد البشرية 

 14(1):دور تنفيذي  - 4
حيث تقوم ابلعديد من األعمال التنفيذية مثل أعمال السياسات اخلاصة ابلقوى العاملة مثال ذلك  

دمات للعاملني يف و تقدمي اخل, و االحتفاظ بتسجيالت العاملني , إعداد البحوث و الدراسات يف جمال األفراد 
 . و االجتماعية   أة املختلفة كاخلدمات الطبيةإدارات املنش

 15(4):دور رقايب - 1
و ذلك للتأكد , كما تقوم إدارة املوارد البشرية بدور رقايب على أعمال اإلدارات األخرى يف جمال األفراد 

ملديرين أو خمالفتهم للوائح العمل يف املنشأة و عدم جتاوز ا, من تنفيذ السياسات اخلاصة ابلقوى العاملة ابملنشأة 
و عادة ما يتم تصميم مناذج , و يتم ذلك عن طريق طلب إدارة املوارد البشرية بياانت من اإلدارات املختلفة 

خاصة تستوفيها اإلدارات املختصة و ترسلها إىل إدارة األفراد بتحليل هذه البياانت و استخالص النتائج و حتديد 
 . ات و اقرتاح أفضل احللول لعالج هذه االحنرافات االحنراف

 
 

 .م يج املستخدمني : املطلب الثالث 
تتمثل يف جمموع أهم السياسات املتبعة يف حدود إدارة املوارد , م يج املستخدمني 
 : و ميكن تلخيصها كما يلي .  و التحفي  , التدريب , البشرية  وتتمثل يف التوظيف 

 . التوظيف  :الفرع األول      

                                                 
2

 .34ص,   2444_  4999طبعة ,الدار الجامعية , إدارة الموارد البشرية ,  صالح الدين دمحم عبد الباقي   -
7

 .34ص  , ره  مرجع سبق ذك, صالح الدين دمحم عبد الباقي   -
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و الرئيسية إلدارة املوارد البشرية   ويعترب من املهام األساسية, ة يكتسي التوظيف أمهية ابلغة يف أي مؤسس
فالتوظيف يعرب عن العملية اليت مبوجبها يتم استقطاب أكفأ و أجدر العناصر و ترغيبها يف االنضمام و . 

ر اإلمداد احلالية و البحث عن مصادر جديدة و يعود جناح االشرتاك يف النشاط و القيام بتنمية و تطوير مصاد
كما أنه يؤدى إىل , اإلدارة يف اختيار األفراد املناسبني بتحقيق أعلى معدالت اإلنتاج أبعلى جهد و تكلفة 

و كذلك يتطلب , حتقيق حالة من التجانس يف التنظيم و حتسني العالقات اإلنسانية بني األفراد  و اإلدارة 
ون وأن تشرتك إدارة املوارد البشرية مع اإلدارة العليا يف املؤسسة على رسم سياسة الستقطاب العدد املطلوب التعا

 .و الكايف من املوارد البشرية  و املالئمة للمؤسسة 
 :أهداف التوظيف  .2

 16(2)مما سبق ميكننا استخالص أهم أهداف التوظيف 
 . ر ـ تشجيع مبدأ اشرتاك املوظفني يف اختاذ القرا

 . ـ ربط أهداف املؤسسة ابألهداف الشخصية للموظفني و تشجيعهم لتحقيقها  
 . و االستمرار فيه    لنوا أعضاءها و إعدادهم للعمـ استقطاب أكثر العناصر متيزا و ترغيبهم ليكو  
 . ـ  التعرف على أفضل املرتشحني من جانب اخلربة املهنية و القدرة الفنية  
 . الستقرار الوظيفي لألفراد العاملني اجلدد و القدامى ابملؤسسة ـ حتقيق قدر من ا 
 . ـ تكوين قوة منتجة و تتمتع بدرجة عالية من الرضا  

و تعتمد إدارة املوارد البشرية على جمموعة من العوامل كأساس لتوظيف العاملني األكثر تناسبا مع حاجة 
 : املؤسسة وتتمثل هذه العوامل يف 

ومع , تتمثل يف مدى قدرة الفرد العامل على التوفيق و الربط بني قدراته العقلية و البدنية  و: أ ـاملهارة 
 .األعمال املسندة إليه 

و , و تتمثل يف جمموع املعلومات و اخلربات اليت اكتسبها الفرد خالل أدائه لعمله : ب ـ اخلربات السابقة 
 . بفضل هذه اخلربة تسهل عملية األداء 

تطبيقا ملبدأ الرجل املناسب يف املكان املناسب فال : التعلم و الدورات التكوينية السابقة ج ـ مستوى 
 . اخل ......ميكن تعيني صاحب شهادة االبتدائي يف منصب حماسب 

                                                 
4

 . 414إلى  477ص , الجمهورية العربية السورية , دار األنس , اإلدارة األسس و الوظائف , بتصرف  إيهاب صبيح دمحم زريق   -
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إدارة املوارد البشرية تسعى دوما لتوظيف أفراد يتحملون أعباء : د ـ درجة االستعداد لتحمل املسؤولية 
 . ن هذا االختيار يف املقابالت و االختبارات  املختلفة اليت جترى للمتقدمني للعمل و يكو , أعماهلم 

يعتمد أساس قابلية أداء الفرد للعمل على أساس ما ميلكه من معلومات   و خربات سابقة : هـ ـ القابلية 
. 

تتعلق , و أتثري كبري د ـ إضافة ملا سبق فنجد أن هناك جمموعة أخرى من العوامل اليت هلا أمهية ابلغة    
أي تلك املواصفات , اخل.... , الشخصية , اجلنس , بطبيعة العمل يف حد ذاته من بني هذه العوامل جند السن 

 . النفسية و اجلسمية اليت ميتلكها الفرد    و تطابقها مع الوظيفة 
  :خطوات عملية االختيار  .1

كما أنه ابلنسبة . ليست واحدة يف كل مشروع  فالعملية, وليس هناك خطوات منطية لعملية االختيار 
للمشروع الواحد ليس من الضروري أن جترى عملية االختيار بطريقة واحدة يف كل الظروف و ابلنسبة جلميع 

إال أنه ميكن أن نذكر اخلطوات التالية كنموذج ملا تنطوي عليه عملية االختيار من خطوات إذ كانت . األعمال 
فقد , بينما يستخدم  البعض األخر , أن اخلطوات اليت سنذكرها قد ال يستخدم بعضها  أي, تتسم ابلتعقيد 

و .و قد يتم الرتكيز على بعض اخلطوات , وقد يكتفي ابختبارات معينة دون أخرى , خيتصر عدد املقابالت 
 17(2):تتمثل يف 
 .دة ـ املقابلة التمهيدية لتقرير الصالحية من انحية توفر شروط أساسية حمد 2
 .ـ ملء طلب التحاق ابلعمل للتأكد من توفر البياانت األساسية  1
 .ـ اختبارات على العمل و ضرورة احلصول على املستوى املطلوب  4
 .ـ مقابلة اثنية للتأكد من الصفات الشخصية  2
 .ـ االختيار املبدئي من بني األفراد عن طريق إدارة األفراد  4
 .يق الرئيس املباشر أو املدير املسؤول ـ االختيار النهائي عن طر  0
 . ـ الفحص الطيب لتقرير اللياقة البدنية بصفة هنائية  2
 .ـ التعيني  2

 18(2): و الشكل التايل يوضح خريطة النسياب مراحل االختيار 
  خريطة النسياب مراحل االختيار : 02ـ  02 شكل رقم

                                                 
4

 . 442ص ,  4999, مؤسسة شباب الجامعة , إدارة األفراد و العالقات اإلنسانية , صالح الشنواني    -
4

 . 247ص ,2444طبعة , رد البشرية إدارة الموا, أحمد سيد مصطفى    -
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 . 164ص ,  1666طبعة , إدارة املوارد البشرية ـ منظور القرن احلادى و العشرين ـ , أمحد سيد مصطفى : املصدر 

 
هناك مصدران , م ابلوظائف الشاغرة إدارة املوارد البشرية تسعى الختيار القوى العاملة الالزمة للقيا

 :رئيسيان للحصول على املوارد البشرية مها
 : ـ املصادر الداخلية  2

حيث , احلصول على املوارد البشرية يكون من خالل ترقية األفراد العاملني من داخل املنظمة نفسها 
 . لألفراد العاملني من داخل املنظمة  تكون األعمال مهيأة يف كافة املستوايت التنظيمية ما عدا املواقع الدنيا

 :إن هذه السياسة هلا فوائد عديدة منها 
 . أ ـ خلق عالقات جيدة مع األفراد العاملني و اإلدارة   
 . ب ـ دفع األفراد العاملني يف املنظمة لزايدة اإلنتاجية و الوالء للمنظمة  
 . توفر املعلومات الوافية عن األفراد العاملني ج ـ ندعم هذه السياسة احتماالت االختيار اجليدة بسبب  

 . د ـ قلة التكاليف قياسا ابملصادر اخلارجية 
 .  هـ ـ معرفة  األفراد العاملني بضوابط و إجراءات عمل املنظمة 

 :رغم كل ما ذكر من فوائد و مزااي فإنه البد من االستعانة  ابملصادر اخلارجية لسببني رئيسيني 
 .فاءات و خربات و استعدادات جديدة جلذب ك: األول 

 .اخل... اإلقالة , للنقص احلاصل يف القوة الداخلية  بسبب عوامل  كثرية  منها  التقاعد : الثاين 
 . يضاف إىل ذلك أنه البد من املصادر اخلارجية يف الوظائف الدنيا 

 : ـ املصادر اخلارجية  4
اخلارجية أي األفراد الذين يرغبون يف العمل و الذين  لغرض احلصول على املوارد البشرية من املصادر

لديهم القدرة و االستعداد له من االعتماد على بعض الوسائل اليت تساعد إدارة املوارد البشرية يف احلصول على 
 . احتياجاهتم من األفراد 
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      19(2): و من هذه الوسائل الشائعة اآلتية 
االستخدام للحصول على األفراد العاملني البد أن حيدد فيه نوع  من الطرق الشائعة: أ ـ اإلعالانت  

ومع ذلك هناك ثالث متغريات تؤثر يف مدى االستجابة من قبل . العمل و الشروط الواجب توفرها يف املتقدمني 
 : طاليب العمل لإلعالن و هذه املتغريات هي 

 . ـ سوق العمل و أنواع املنافسة  
 . ها الشائعة االقتصادية و االجتماعية ـ مسعة املنظمة و ظروف 
 .ـ درجة حتديد متطلبات العمل و الدقة يف اإلعالن  

وهذا املتغري األخري من املمكن التحكم فيه بدرجة كبرية من قبل إدارة األفراد حيث أن هناك ما يدعى 
يستخدم مثل هذا اإلعالن يف ابإلعالن األعمى الذي ال حيدد املنظمة أو متطلبات العمل بشكل دقيق و غالبا ما 

الوقت الذي تسعى فيه املنظمة أو متطلبات العمل بشكل دقيق إىل الرتقية من الداخل أو أن األماكن الوظيفية 
اليت ترغب املنظمة بشغلها هي حاليا مشغولة أو أن املنظمة حتاول سحب و جذب األكفاء فقط حيث غالبا ما 

كما و قد حتاول بعض املنظمات . مة صاحبة اإلعالن الغامض أو األعمى يسعى هؤالء جبهد إىل االتصال ابملنظ
 من خالل هذا النوع من اإلعالانت إىل معرفة عرض العمل

 .و الطلب عليه  
حيث , من أفضل وسائل احلصول على املوارد البشرية املطلوبة : ب ـ توصية األفراد العاملني احلاليني 

أفضل املصادر وال سيما عندما يكون الفرد الذي يقدم هذه هذا املصدر هو  الدراسات إىل أنأشارت الكثري من 
و املنظمة و النزاهة و الصدق و رغم ذلك فإن هناك بعض احملددات على للعمل التوصية كفوءا  و يتمتع ابلوالء 

 : هذه الوسيلة هي 
 . ـ عدم الفصل بني عالقات الصداقة و متطلبات العمل من املؤهالت  
با ما تكون التوصية ألقارب و معارف الشخص املوصي مما يؤدى إىل تشكيل عائالت داخل العمل ـ غال 

بغض النظر عن مدى الكفاءة و القدرة اليت يتمتع هبا األفراد املكونني هلذه العائالت و هذا يتناىف مع شروط 
 . النجاح يف العمل الذي يعتمد على الكفاءة و الوالء كأساس رئيسي 

ميكن حصرها يف ثالث نقاط أساسية هي الوكاالت العامة   و الوكاالت  :االت االستخدام جـ ـ وك 
 . اخلاصة  و االستشارات اإلدارية 

                                                 
4

 .       39إلى   32ص, دار وائل للنشر , إدارة الموارد البشرية , على حسين علي , بتصرف  سهيلة دمحم عباس   -
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أما النوع األول كثري االنتشار يف البلدان الرأمسالية للتقليل من  مشكلة البطالة يف تلك البلدان و كذلك 
و يكون أساسا , يق التوازن يف حركة االقتصاد و املوارد البشرية توجد يف البلدان االشرتاكية للمساعدة على حتق

و املنظمات يف إجياد األفراد املناسبني و هي مؤسسة اتبعة للدولة حيث حتتفظ  ل ملساعدة األفراد الباحثني عن عم
 بسجالت أبمساء األفراد الراغبني يف العمل و بصورة خاصة األفراد الذين حيملون مؤهالت دنيا 

 . هارات قليلة و م
أما النوع الثاين فيتمثل يف الوكاالت  اخلاصة و هي مكاتب توجد يف الغالب يف الدول الرأمسالية و الفرق 

كما أن هذه الوكاالت توفر خدمات , بينها و بني الوكاالت العامة يف تقدميها اخلدمات اخلاصة ابملواقع العليا 
ل خالل مدة جتريبية ترتاوح من ستة أشهر إىل سنة حلماية املنظمة و متكاملة ابتداء من اإلعالن عن الفرد العام

 . إدارهتا إذا مل يكن الفرد املرشح للوظيفة و املعني منها قد أدى عمله بكفاءة 
أما النوع الثالث فيتمثل يف االستشارات اإلدارية فهي وكاالت خاصة متخصصة يف املساعدة على 

و العليا مثل هذه الوكاالت توجد يف الغالب يف  تالل املواقع اإلدارية الوسطىحاحلصول على األفراد العاملني ال
 . البلدان الرأمسالية شأهنا شأن الوكاالت اخلاصة 

إن املعاهد التعليمية و اجلامعات توفر الفرص للخرجني : د ـ املدارس و املعاهد املهنية و اجلامعات 
ففي البلدان . ملتعلقة  إبجياد أو البحث عن أماكن العمل املناسبة اجلدد من خالل اخلدمات اليت تقدمها هلم و ا

الرأمسالية غالبا ما تكون هناك مراكز للتعيني  يف مجيع املعاهد املهنية و اجلامعات هتدف إىل إمداد كافة املؤسسات 
ؤسسات اليت تتناسب مبعلومات وافية حول خرجيها و مواصفاهتم و تعد هذه املراكز مبثابة وسيط بني اخلريج و امل

و يتم تنظيم هذه العملية يف البلدان االشرتاكية أبشكال خمتلفة فقد تتكفل . مع ختصصه و كفاءته و مؤهالته 
وزارة أو مركز معني بعملية تعيني اخلرجني و عليه فإن هذه الوزارة أو املركز تتجمع لديه كافة املعلومات عن اخلرجيني 

الكليات و يقوم مبهمة توجيههم حسب الفرص املتاحة و توزيعهم على املؤسسات  من كافة املدارس و املعاهد و
 . املختلفة 

من املمكن أن تكون هذه املنظمات كمصدر للباحثني عن العمل : هـ ـ اجلمعيات و املنظمات املهنية 
هيلية ملنتسبيها لغرض حيث تقدم خدماهتا اليت غالبا ما تكون متمثلة بنشر إعالانت يف دورايهتا و إقامة برامج أت

 . مساعدهتم على احلصول على عمل     و لتعريف املنظمة و املنظمات املختلفة من جهة أخرى 
تتبىن بعض املنظمات تصميم و إعداد  برامج تدريبية عملية لتحسني : د ـ برامج التدريب و التشغيل 

ليات    و بعد انتهاء مدة الربانمج التدرييب فرص االستخدام لألفراد غري املؤهلني أو الذين تنقصهم بعض القب
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يرشح هؤالء املتدربني إىل األعمال الشاغرة و اليت تكون يف الغالب أعماال تتطلب مهارات فنية و عملية و مثال 
على هذه الوسيلة ما تقوم به مؤسسات التصنيع العسكري يف العراق سابقا و بعض املؤسسات اإلنتاجية كشركات 

 .                             يج الغزل و النس
 . التدريب :الفرع الثاين 

و سوف , لقد تعددت تعاريف التدريب و كل منها يتناول العملية التدريبية من زاوية ختتلف عن األخرى   
 :و هي كالتايل , نعرض بعض التعاريف اليت نراها هامة 

و  التصرفات بني خمتلف الطبقات   خلربات و املهارات لومات واالتدريب هو التطوير املنطقي املستمر للمع"   
 20(2)"العاملة و الذي يساعد على تقدمهم و تقدم اإلدارة اليت يعملون هبا 

التدريب هو الربامج الرمسية الىت تستخدمها املؤسسات ملساعدة املوظفني : " تعريف عبد الرمحـن عبد الباقي عمر 
ءة يف أعماهلم احلالية  و املستقبلية عن طريق تنمية العادات الفكرية و و العمال على كسب الفعالية و الكفا

 21(1)" العلمية املناسبة و املهارات و املعارف و االجتاهات مبا يناسب حتقيق أهداف املنشأة 
 هتدف إىل إحداث, حمورها الفرد يف جممله , عملية منظمة مستمرة "أما على دمحم عبد الوهاب عرف التدريب أبنه 

يتطلبها الفرد و العمل _ حالية أو مستقبلية _ ملقابلة احتياجات حمددة , تغريات حمددة سلوكية و فنية و ذهنية 
 22(4)".الذي يؤديه و املؤسسة اليت يعمل فيها و اجملتمع الكبري

و من وجهة نظران فإن هذا التعريف هو األمشل و من خالله ميكننا استخالص مكوانت نظام 
 :  ة يف الشكل التايل التدريب موضح

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4

 . 299ص , 4999, مكتبة القاهرة الحديثة ,التخطيط للتدريب في مجاالت التنمية , دمحم جمال برعي   -
2

 9رسالة ماجستير جامعة الجزائر ص -حالة مركب السيارات الصناعية بالريبة -عاليته في المؤسسات الصناعيةيرقي حسين، أسس وتقييم ف -
7

 49ص ,  4994,الرياض , معهد اإلدارة العامة , مدخل علمي لفعالية األفراد و المنظمات : التدريب و التطوير , علي دمحم عبد الوهاب   -
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 مكوانت نظام التدريب: 04ـ  02 شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 .414ص ,  4002, القاهرة , دار غريب للنشر و التوزيع , إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية ,علي السلمي : املصدر 

 أهداف التدريب 
اد أي برانمج تدرييب هي حتديد أهدافه بدقة و الشك أبن اخلطوة األوىل اليت جيب التفكري فيها عند إعد

كما تعترب كمقياس لتقييم النشاط بعد تنفيذه و احلكم , وضوح لتساعد يف رسم الطريق الذي يؤدي إىل حتقيقها 
و فيما يلي سوف نقوم بتقسيم أهداف . عليه ابلنجاح أو الفشل يف ضوء حتقيق هذه األهداف أو العكس 

 23(2):ن األهداف كما يليالتدريب إىل جمموعتني م
 . األهداف العامة للتدريب : أوال 

ابلرغم من اختالف الربامج التدريبية من مؤسسة إىل أخرى إال أهنا تشرتك يف جمموعة من 
و تتمثل هذه ,     األهداف العامة اليت جيب أن تراعيها عند إعدادها للربانمج التدرييب 

 :األهداف فيما يلي 
 

                                                 
4

 .    21إلى 49ص   من, ذكره  مرجع سبق, يرقي حسينبتصرف عن   -

 المخرجات  عمليات المعالجة المدخالت

معلومات عن الفرد *   

المستوى التعليمي *   

معلومات و قواعد * 

العمل      

معلومات عن       * 

التنظيم          

تحديد و تحليل * 

 االحتياجات 

التصميم*   

التنفيذ *   

التقييم *   

الموارد البشرية    * 

ذات كفاءة عالية     

جو عمل  مالئم*   

نتائج اقتصادية *   

تحسين مستوى     * 

المتدربين       

إعطاء سمعة جيدة * 

   لمؤسسةل    

 

 تغـذية عكسيـة
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 : رية األهداف اإلدا -2
و يعىن هذا النوع من األهداف خبدمة اإلدارة بكافة مستوايهتا حبيث تعمل بكفاءة أعل   

. 
 : و فيما يلي بعض األهداف اإلدارية اليت جيب أن حيققها أي برانمج تدرييب بصفة عامة  

 .أ ـ ختفيف عبء عل  املشرفني 
 . ب ـ حتقيق املرونة و االستقرار يف التنظيم 

 . اإلدارة يف اكتشاف الكفاءات لتحقيق مبدأ الرجل املناسب يف املكان املناسب ج ـ مساعدة 
 . د ـ تسهيل عملية االتصال سواء كان من أعل  مستوى إداري إىل أسفله أو العكس 

 : األهداف الفنية  - 1
و يتعلق هذا النوع من األهداف بكافة النواحي يف املؤسسة لضمان سالمتها سواء كان 

أو ,   أو ابلنسبة لألفراد العاملني فيها , سبة لآلالت و املعدات اليت تستخدمها ذلك ابلن
 ابلنسبة للمنتج

 :و من أهم هذه األهداف جند 
 .أ ـ ختفيض تكاليف صيانة اآلالت و إصالحها 

 . ب ـ ختفيض حوادث العمل 
 (ة املطلوبتني استخدام املواد ابلكمية و الكيفي.)ج ـ التقليل من نسبة العادم أو التالف 
 . د ـ يساهم يف معاجلة مشاكل العمل 

 
 :  األهداف االقتصادية و االجتماعية  -4

و حتقيق هذه األهداف يؤدي إىل النهوض ابلنواحي االقتصادية للمؤسسة عن طريق 
وكذلك , تنمية القدرات االقتصادية و تعظيم الربح يف املؤسسة و ضمان البقاء يف السوق 
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توى االجتماعي للعاملني مبا يتيحه التدريب من فرص أفضل للكسب أمام ابلنهوض ابملس
 . و شعورهم ابألمهية و املكانة يف املؤسسة , العاملني 

 : و ميكن صياغة هذه األهداف يف عدة نقاط رئيسية كالتايل 
 . أ ـ زايدة الكفاية اإلنتاجية 

 . ب ـ ارتفاع الربح 
 . ة ج ـ زايدة القدرة التنافسية للمؤسس

 .  د ـ رفع معنوايت األفراد 
 . األهداف املرحلية للتدريب : اثنيا 

و حىت حتقيق األهداف العامة للتدريب و اليت سبق التحدث عنها من إدارية و فنية و 
جيب أن يتدرج الربانمج التدرييب يف حتقيقه هلذه األهداف عل  ثالث , اقتصادية و اجتماعية 

 . ية مستوايت من األهداف املرحل
 : و تتمثل هذه األهداف يف اآليت 

 : األهداف العادية _  2 
 :و هذا النوع من األهداف يشمل األهداف التقليدية للتدريب مثال ذلك 

 .أ ـ تدريب العمال اجلدد لتمكينهم من اإلملام بظروف العمل و متطلباته 
 . ب ـ تدريب رؤساء أو مشريف العمال على تطبيق أساليب عمل جديدة 

 . ج ـ إعداد برانمج تذكريي لبعض األفراد هبدف التأكد من معلوماهتم الوظيفية األساسية 
ويتم حتديد هذه األهداف عن طريق احلصر الواقعي لعدد العاملني املطلوب تدريبهم     و هذا يعطي هذا النوع  

 .  يسعى التدريب إىل حتقيقه من األهداف أمهية كربى جتعلها تكون األساس أو القاعدة يف  هرم األهداف اليت
 : أهداف حل املشاكل  -4

و ترك  هذه اجملموعة من األهداف عل  إجياد حلول حمددة و مناسبة للمشكالت اليت قد 
وذلك , يعاين منها التنظيم يف املؤسسة حىت ميكنه مواصلة التقدم و النمو لصاحل العمل ككل 

 : عن طريق 
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 . على التعامل مع تلك املشكالت  أ ـ إعداد و تدريب أفراد قادرين
 .  ب ـ تطبيق أساليب علمية متطورة يف عالجها 

ألن , و ميثل هذا النوع من األهداف املتعلق حبل املشكالت درجة أرقى يف املستوى من األهداف العادية 
ضا قدرة على و يتطلب أي, حتقيقها يتطلب خربة و دراية أبحوال املؤسسة ككل يف التنظيم و ظروفه و غريها 

 .التشخيص و التحليل بدرجة أعلى مما يتطلبه حتقيق األهداف العادية 
 : ومن أهداف حل املشكالت نذكر اآليت 

و ذلك بسبب عدم , أ ـ حل مشكالت العاملني اليت تتعلق ابنقطاعهم عن العمل يف بعض احلاالت و التغيب 
 . رضا بعض العاملني عن أعماهلم 

 . اإلنسانية بني العاملني و تطوير اجتاهاهتم ب ـ تقوية العالقات 
 .ج ـ اإلقالل من تذمر العاملني و شكا ويهم بعد أن دربوا على العمل تدريبا صحيحا 

 : األهداف االبتكارية   -1
و الغرض , نتائج مبتكرة , و ختتص هذه اجملموعة من األهداف مبحاولة حتقيق نتائج غري عادية 

و االرتفاع مبستوى األداء يف التنظيم       و التقدم به حنو جماالت و أفاق مل يسبق األساسي هلذه األهداف ه
و حتقق بذلك متيزا واضحا يف موقف املؤسسة ابلقياس إىل املؤسسات األخرى املماثلة أو املنافسة , التوصل إليها 

 . و لذلك تعرب هذه األهداف عن أعلى مستوى يف األهداف التدريبية , 
 .تدريب أنواع ال

ال يوجد نوع واحد للتدريب بل توجد أنواع عديدة و هذا طبقا لالختالفات يف طبيعة 
التدريب و اجملال الذي سيتم فيه و اهلدف من ورائه و كذلك املستوى الوظيفي   أو نوع 

 . الوظيفة 
 :و فيما يلي نقدم أهم أنواع التدريب و نذكر منها 

 . مبثابة تعريف و تقدمي العمل و ينقسم إىل  توجيه املوظف اجلديد : التوظيف أ ـ التدريب يف املراحل األوىل من 
 . التدريب التخصصي االبتدائي *      
 . التدريب أثناء أتدية اخلدمة *      

 .و يتضمن األنواع التالية : ب ـ التدريب يف املراحل املتقدمة من التوظيف 
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 .التدريب بغرض الرتقية و النقل *      
 . التدريب بغرض جتديد املعلومات أو بغرض تطبيق النظم املستحدثة *     

 . التدريب للتهيئة للمعاش *     
 . ج ـ التدريب املهين أو الفين 

 . د ـ التدريب التخصصي 
 . هـ ـ التدريب اإلداري 

و , التدريب  و اهلدف منو ختتلف طرق و أساليب التدريب حسب املكان و حسب عدد املتدربني 
,  أكثر الطرق للتدريب الشائعة االستخدام جند التدريب يف موقع العمل و التدريب عن طريق ممارسة املهنة  

هو  24)*(و تدوير العمل,أيضا التدريب يف بيئة مماثلة للعمل و احملاضرات و عرض األفالم , طريقة التعليم للعمل 
 . أحدث هذه الطرق

 .احلواف : الفرع الثالث 

 .                                                                            و اليت سوف نتطرق إليها بصورة دقيقة الحقا , م السياسات املتبعة يف إدارة املوارد البشرية إحدى أه 
 .تقنيات مراقبة املوارد البشرية : املطلب الرابع  

إدارة املوارد البشرية السعي إىل تطوير مفهومها و  كان البد على, قصد احلصول على مردودية أحسن 
و أصبحت اإلسرتاتيجية االجتماعية حمور ,   كل هذا أدى إىل وضع معايري جديدة ملراقبة املوارد البشرية , أدائها 

 25(2): للتحليل بتقنيات خمتلفة من أهم هذه التقنيات جند
 . ـ ميزانية املوارد البشرية  2
 . وارد البشرية ـ لوحة قيادة امل 1
 .   ـ مراجعة املوارد البشرية  4

 .مي انية املوارد البشرية  : الفرع األول 
تعرب بشكل واضح عن مدى التطور الكبري , فكرة تقدمي ميزانية اجتماعية متوازنة مثلها مثل امليزانية املالية 

حيث ال جند أحسن من امليزانية . ؤسسة و السريع ابلنسبة إىل حجم اإلنسان و وضعيته االجتماعية ابلنسبة للم

                                                 
*

 .تتم عملية نقل األفراد العاملين داخل المنظمة من قسم إلى أخر أو من عمل إلى أخر : تدوير العمل   -

4  - sociologie du travail et gestion des ressources humaines Michel de Coster    bock université 3éme 

édition  
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غري أن تطبيق , مع ترمجة املساواة االجتماعية , االجتماعية للجمع بني النظام االجتماعي و النظام االقتصادي 
إال يف املؤسسات الكبرية , هذا النوع من امليزانيات يف البلدان النامية مثل اجلزائر ال يزال جمرد فكرة بعيدة  التنفيذ 

 . مؤسسة صيدال و سونطراك ك, 
و لنأخذ , أما يف البلدان املتطورة فإن عملية إعداد امليزانية االجتماعية أمر مفروض عن طريق القانون 

الذي ألزم املؤسسات اليت ,  2022جويلية  21فحسب القانون الفرنسي الصادر يف . على سبيل املثال فرنسا 
جتمع يف وثيقة : " ونص املادة جاء كالتايل , زانية االجتماعية شخص على األقل ابستخدام املي 466تستخدم 

مع تسجيل ما مت إجنازه وقياس  ما استجد , واحدة أهم املعطيات الرقمية املعربة عن وضعية املؤسسة االجتماعية 
 "  خالل السنة املاضية و السنتان السابقتان هلا 

 .لوحة قيادة املوارد البشرية : الفرع الثاين 
حة القيادة هي تقدمي شامل و بيداغوجي ملؤشرات التسيري اليت تسمح للمؤسسة مبتابعة حتقيق أهداف لو 

 26 * (2)املؤسسة
لوحة القيادة هي جمموعة املؤشرات يرتاوح عددها بني اخلمس إىل عشر مدرجة و تسهل للمسري معرفة 

 (1)ق املوافقة لطبيعة الوظيفةحالة تطور النظام الذي يقوده و حتديد النزاعات اليت تؤثر على أفا
 : و متر لوحة القيادة أثناء عملية اإلعداد ابملراحل األساسية التالية 

اإلدارة ,اإلدارة التجارية , اإلدارة اإلنتاجية)أي حتديد املهام األساسية بدقة : ـ حتديد مهام مراكز املسؤولية  2
 (املالية 

و جيب اختيار العناصر األساسية اليت تعرب عن هذه األهداف كعدد :ـ حتديد عناصر األساسية احملددة للهدف  1
 . الكمية املنتجة  , الكميات املباعة , العمال 

 . و البد من حتديد أدق هلذه املعايري  ابلنسب : ـ حتديد املعايري  4
 . حيث يسمح هذا املؤشر بقياس تطور املعيار : ـ اختيار املؤشر  2

 : ادة يف الشكل التايل و ميكن تقدمي لوحة القي
 

 شكل لوحة القيادة : 02.02جدول رقم 

                                                 
1- Leroy et Michel : « le tableau de bord au service de l’entreprise .  édition d’organisation ;  paris 1988 ; 

p 07. 

2- pauquin ; Encyclopédie de gestion ; p 268 .      
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 لوحة القيادة ملركز معني 
 الزاوية األوىل  النتائج األهداف االحنرافات

 02املؤشر 
 61املؤشر 
 64املؤشر 

 الزاوية الثانية 
  62املؤشر 
 61املؤشر 
 64املؤشر 

   

  
Claude Alazaro ; contrôle de gestion ; 5éme édition ; dumod ; France ; 2001 ; p 577. 

ويف نطاق حبثنا فإن لوحة القيادة املوارد البشرية  هي اليت تقوم إدارة , و هناك عدة أنواع للوحة القيادة 
و اندرا ما جند لوحة القيادة االجتماعية ضمن لوحة القيادة اإلمجالية اليت أتخذ بعني , املوارد البشرية إبعدادها
 . املالية , التقنية , االعتبار احلالة التجارية 

كما تركز لوحة القيادة االجتماعية على أمهية االحنرافات بني األهداف املسطرة عن طريق خمططات و 
 . سياسات مالية و التطبيق امليداين عن طريق الدراسة امليدانية املرتبطة ابجلوانب املوارد البشرية 

 .     ة املوارد البشرية  املراجع: الفرع الثالث 
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مع ,عمق عملية املراقبة يهدف إىل التأكد من مدى قدرة املؤشرات و املعايري على عكس الوضعية املدروسة  
خصوصا و أن امليزانية ما , و مع خطوات إنشاء لوحة القيادة , ذكر األخطار اليت ميكن أن تتعرض هلا املؤسسة 

, ة  لعدة أشهر ملخصة يف وثيقة واحدة أطلق عليه تسمية ميزانية املوارد البشرية هي إال لوحة قيادة للموارد البشري
 . و اليت سبق التطرق إليها 

و , تتمكن اإلدارة من تعديل أو تغيري اإلسرتاتيجية املطبقة , و من خالل عملية مراجعة املوارد البشرية 
 .    ذلك وفقا حلاجتها 

 

 .لبشرية حتفي  املوارد ا: املبحث الثاين 
وفيما يلي , يعترب موضوع حتفيز املوارد البشرية من أهم املواضيع املدروسة يف نطاق إدارة املوارد البشرية 

 .  تلخيص ألهم جوانب التحفيز  
 .   تعريف و أمهية التحفي  :املطلب األول 

 .تعريف التحفي  :الفرع األول     
فكل ابحث يرى التحفي  من زاوية ,الكم اهلائل من التعاريف  الباحث يف جمال التحفي  جيد نفسه حائرا أمام

و لكن كل هذه التعاريف      أو أمجلها يتطرق إىل موضوع الدوافع , خمتلفة و من مصادر و نظرايت متباينة 
 . و فيما يلي بعض التعاريف للتحفي  , و احلاجات 

 : يف الدين اإلسالمي  النصوص الدالة عليه
 :ارد يف القرآن والسنة من حيث أصل التحفيز و 

 .احلث على القيام ابلعمل إن كان خرياً أو تركه إن كان شراً  -أ 
 .الثناء على العمل إن كان خرياً أو ذمه إن كان شراً -ب 

فانفروا ] ..  -آل عمران / 214اآلية..[وسارعوا إىل معفرة من ربكم  : ] قول هللا تعاىل : فمن األصل األول 
وال … .] 22/احلجرات ..[ ال يسخر قوم من قوم : ).. ، وقوله تعاىل  22النساء [ نفروا مجيعا ثبات أو ا

( احرص على ما ينفعك واستعن ابهلل وال تعجز ) ، وقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص  21/احلجرات [ يغتب بعضكم بعضا 
 .احلديث رواه مسلم ، إىل غريها من النصوص  الشرعية 

..[ إن تبدوا الصدقات فنعما هي ] ، 26/ص [ نعم العبد إنه أواب … : ] قوله تعاىل : اين ومن األصل الث
نعم العبد عبد هللا : ) وقوله عليه الصالة والسالم .  46/ص[ وإن له عندان لزلفى وحسن مآب ] ،  122البقرة 
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ت أرى لك عقاًل رجوت هللا أال يسلمك إال إىل خري كن: ) رواه البخاري ، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص خلالد ( لو كان يقوم الليل 
 .واآلايت واألحاديث يف ذلك عديدة ( ويل أنه مسعر حرب لو كان معه رجال ) وقوله أليب بصري ( . 
توفرها إدارة , (اخل ..عالوات , مكافأة )فرص أو وسائل "كما عرف عمر وصفي عقيلي احلواف  أبهنا       

عن , لتثري هبا رغباهتم و ختلق لديهم الدافع من اجل السعي للحصول عليها . املني املنظمة أمام األفراد الع
وذلك إلشباع حاجاهتم اليت حيسون و يشعرون هبا و اليت , والسلوك السليم . والعمل املنتج , طريق اجلهد 

 (2)".حتتاج إىل إشباع
27 

ويفرتض هذا التعريف أن األجر أو املرتب . ز مبثابة املقابل لألداء املتمي"أما امحد ماهر فقد عرف احلوافز 
و , و طبيعة الوظيفة , و ابلتبعية قادر على الوفاء ابملتطلبات األساسية للحياة , قادر على الوفاء بقيمة الوظيفة 

وأن األداء , كما يفرتض هذا التعريف أن احلوافز تركز على مكافأة العاملني عن متيزهم يف األداء . قيمة املنصب 
أو رمبا وفقا ملعايري أخرى تشري إىل استحقاق العاملني إىل تعويض أيضا , لذي يستحق احلافز هو أداء غري عادى ا

 (1)" .يزيد عن األجر
و . شيء خارجي يوجد يف حميط العمل ـ أو اجملتمع ـ جيذب إليه الفرد ابعتباره وسيلة إشباع رغبة يشعر هبا "    

نساين وتساعد على توجيه األداء حينما يصبح احلصول على احلافز مهما ابلنسبة احلوافز مثريات حترك السلوك اإل
 (4)". للفرد

 
العوامل اليت جتعل األفراد ينهضون بعملهم على حنو أفضل  ويبذلون معه جهدا " و يعرف دميوك  احلوافز على أهنا 

العاملني مبا يزيد أداءهم كما ونوعا أو أساليب حتريك قدرات " كما و عرفت على أهنا " . أكرب مما يبذله غريهم 
  28(2)" . أحدمها 

به  صالح سعيد عودة حبيث خلص إىل أن  جاء  كما  ميكن تقدمي تعريف شامل  للتحفيز على الشكل الذي 
احلوافز هي جمموعة العوامل واألساليب اليت تستخدم  للتأثري يف  سلوك األفراد العاملني و حتثهم على بذل جهد 

  (4). زايدة األداء كما و نوعا هبدف حتقيق أهداف املنظمة  وإشباع حاجات األفراد ذاهتم  أكرب و

                                                 
 .  291ص ,  مرجع سبق ذكره , عمر وصفي عقيلي    -4

 .  279ص ,  4999,الدار الجامعية ,احمد ماهر إدارة الموارد البشرية   -2

 . 723ص , دار غريب  ,ادارة الموارد البشرية , على السلمى   -7

 . 299ص , مرجع سبق ذكره , إدارة األفراد , صالح عودة سعيد  -1

 . 294ص ,مرجع سبق ذكره , صالح سعيد عودة   -1
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 .احلاجات الدوافع وعالقتها ابحلواف  
فإنه جيب أن يكون هنالك فهم كامل حلاجات األفراد العاملني , ألجل وضع نظام فعال للحوافز يف املنظمة    

فاحلاجات عادات تولد نوعا من التوتر يدفع . سلوك األفراد و نشاطهم و ذلك لتأثري هذه احلاجات على , فيها 
و هتدف التصرفات السلوكية إىل إشباع احلاجات , الفرد ابجتاه أحداث سلوك معني للتقليل من حدة هذا التوتر 

 .اإلنسانية 
وجه السلوك اإلنساين أبهنا عبارة عن الرغبات و احلاجات و أي قوى مشاهبة تسري   و ت *ميكن تعريف الدوافع 

أو حنافظ عليه , فتكون الدافعية هي كل ما يتعلق بتلك القوى اليت تنشط السلوك اإلنساين , حنو أهداف معينة 
و بعبارة أخرى فإن الدافعية هي كل ما يتعلق بتلك القوى اليت حتافظ .   يف مستوى معني أو توجه وجهة معينة 
و كذلك ميكن النظر إليها على أهنا نتاج لعمليات داخلية         أو , ها على أو تغري اجتاه طبيعة و شدة سلوك

إن الدافعية قوة و ميل حترك الفرد بطريقة . تثري محاسه و إصراره و اندفاعه للقيام بعمل معني , خارجية عند الفرد 
 .   حمددة مرتبطة هبدف ما 

و مديرو , و عندما يبحث املديرون بشكل عام . دف فالسلوك اإلنساين الذي حتركه الدوافع سلوك ها          
:                                                                                                     الدوافع فإهنم يهتمون بقضااي ثالث أساسية هي , األفراد بشكل خاص 

 . ـ القوى و العوامل اليت حترك سلوك العاملني  2
 . ـ االجتاه الذي يتجه إليه سلوك العاملني  1
 . ـ كيفية احملافظة على ذلك السلوك يف مستوى معني 4
 1عوامل ضعف التحفي  والدافعية  29

ومن هنا حيسن بنا ذكر بعض العوامل . من املعلوم أن األخذ أبضداد هذه النقاط يؤدي إىل إحباط العاملني     
 ومن  م قلة وجود احلافز والدافعية لديهم ، فمن ذلك ما قيل عن بعض أرابب اليت تؤدي إىل إحباط املرؤوسني

 : اإلدارة عشر طرق حتبط املرؤوسني
   .عدم االستقرار  -2
 .اإلذالل وسوء املعاملة  -1
 .اآلمال الكاذبة  -4
 .الروتني  -2

                                                 
 

 . 294ص , مرجع سبق ذكره , صالح سعيد عودة   -4
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 .ضعف نواتج العمل -4
   .األهداف املتعارضة  -0
 .كثرة توجيه اللوم   -2
 حملاابة ا -2
 .السلوك الشخصي السليب للرئيس  -0

 .الرواتب غري اجملزية  -26
 . و هذا ما سنراه الحقا , ومنه جند أن نظرايت التحفيز غالبا ما تركز على احلاجات و الدوافع 

 أمهية التحفي  :الفرع الثاين     
 (2): ميكن تلخيصها يف النقاط التالية  إن أمهية وضع و تطبيق نظام كفؤ للحوافز يتجه يف جوانب إجيابية عديدة 
, ـ حتقق نظم احلوافز الكفؤة زايدة يف العوائد املتحققة للمنظمة من خالل الكفاءة اإلنتاجية لألفراد العاملني  2

ـ يؤدى إىل دفع العاملني إىل زايدة اإلنتاج و حتسني 30فاالختيار الصحيح و الدقيق للحافز سواء املادي أو املعنوي 
 . ته نوعي

ـ تساهم نظم احلوافز يف تفجري قدرات العاملني و طاقاهتم و استخدامها أفضل استخدام و يؤدي هذا إىل  1
و , وهذا يؤدى إىل تقليل التكاليف اليت تتحملها املنظمة , تقليص حجم قوة العمل املطلوبة من  قبل املنظمة

 يؤدي كذلك إىل إمكانية
 ىل منظمات أخرى قد تعاىن من نقص يف حجم قوة العمل توجيه الطاقات البشرية الفائضة إ 
ـ حتسني الوضع املادي والنفسي و االجتماعي للفرد و حتقق عملية ربط للمصاحل الذاتية للفرد مع مصاحل  4

 . منظمته 
وير و ـ تقليل كلف اإلنتاج نتيجة ملا حتققه نظم احلوافز املطبقة من دفع األفراد العاملني ابجتاه ابتكار و تط 2

 .اعتماد أساليب عمل حديثة من شأهنا أن تقلص يف وقت و املواد األولية املصروفة يف اإلنتاج 
و هذا بدوره يساعد على حل الكثري , ـ تتحقق حالة الرضا لدى األفراد العاملني ملا حيصلون عليه من حوافز  4

ع معدالت التكاليف و املعدالت العالية من املشاكل اليت تواجهها اإلدارات كاخنفاض قدرات اإلنتاج و ارتفا 
 .لدوران العمل و النزاعات العمالية و غريها

 

                                                 
30

 . 294و 294ص , ه مرجع سبق ذكر, صالح عودة سعيد  -ـ  1 
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 .أهداف ومبادئ التحفي  : املطلب الثاين 

 .األول أهذاف التحفيز و الثاين مبادئها , ميكن تقسيم هذا املطلب إىل فرعني 
 .أهداف التحفي  :الفرع األول    

النوع األول يوضح مدى ارتباط وتوافق احلوافز مع األهداف , عنيميكن تقسيم أهداف احلوافز إىل نو 
و ,أما النوع الثاين فهو مبين على النوع األول   و الذي خيص نظام حوافز الصناعة أساسا  , االسرتاتيجية العامة 

 : تتمثل أهداف النوع األول يف النقاط التالية
و حتسني اإلنتاجية يف كل مواقع العمل مبا حيقق األهداف ـ املساعدة يف دفع العاملني إىل زايدة اإلنتاج  2

 . املخططة 
و احلرص , و مستلزمات اإلنتاج  ف و ترشيد استخدام املواد اخلامـ املساعدة يف دفع العاملني إىل ضبط التكالي 1

 . على صيانة اآلالت و املعدات 
وحتسني املركز التنافسي للشركة ابطراد , قدرة التنافسية ـ املساعدة يف دفع العاملني إىل تنمية املبيعات و أتكيد ال 4
. 
, و التحسني املستمر للعمليات , ـ املساعدة يف دفع العاملني على االلتزام بسياسات و نظم اجلودة الكاملة  2

 . وتنمية التعاون الفعال فيما بينهم 
داء يف مجيع اجملاالت دون التضحية ابجلودة ـ املساعدة يف دفع العاملني للعمل على ختفيض الوقت و تسريع األ 4

 . و عناصر األداء األخرى 
 31(2). ـ املساعدة يف حتقيق األرابح املتزايدة للشركة و حتسني العوائد الصحاهبا  0

 : أما النوع الثاين يستهدف يف األساس إىل حتقيق ما يلي 
 . العمالء طبقا لنوع املنتجات  ـ حتقيق خطط اإلنتاج لكل فرتة حبسب توقعات السوق أو طلبات 2
 . ـ حتسني معدالت استغالل الطاقات اإلنتاجية املتاحة  1
 . ـ ترشيد استخدام املواد اخلام و مستلزمات اإلنتاج  4
 . ـ ترشيد استخدام اآلالت و املعدات و ختفيض األعطال  2
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داء نتيجة لتحسني املهارات و اتباع سلوك ـ ختفيض الوقت يف العمليات اإلنتاجية بتفادي األعطال و تسريع األ 4
 . األداء اإلجيايب 

 . ـ ختفيض التكاليف يف كافة مراحل العمل وصوال إىل ختفيض التكلفة الكلية للوحدة املنتجة يف املتوسط  0
 . تطوير و حتديث مواصفات السلع املنتجة , ـ حتسني التصميمات  2
لتزام بنظام اجلودة الشاملة يف كافة مراحل اإلنتاج و قطاعات العمل و اال, ـ حتسني معدالت جودة املنتجات  2

 . ابملصنع 
, املخازن ) ـ حتقيق الرتابط و التنافس على مستوى العمليات اإلنتاجية و فيما بينها و بني العمليات املساندة  0

 . يقية و فيما بني اجلميع و العمليات التسو ( احلساابت , املوارد البشرية , املشرتايت 
ـ حتسني احلالة املعنوية للعاملني و أتكيد التقدير جلهودهم و حثهم على املشاركة اإلجيابية يف حتقيق إجنازات  26

 . متميزة 
 .مبادئ التحفي  :الفرع الثاين    

 هناك أربعة عشر مبدأ يف التحفيز و هي مبثابة مرشد حنو الطرق العلمية الواجب التأكيد عليها لتعزيز سلوك
 : اآلخرين و هي على النحو التايل 

 32(2).  جعل حاجات األفراد تتطابق مع مهام التنظيم و واجباتهـ  2
الفرد تكون لديه الرغبة يف العمل إذا كان حيقق أو يشبع بعض من حاجاته لذلك فإن املؤسسة العريقة يف عصران 

العامة و احلاجات للعاملني و هذا حبد ذاته  احلاضر حتاول عن ذكاء و وعى أبن جتد قواسم مشرتكة بني املصاحل
ويف هذا اجملال هناك بعض املقرتحات و السياسات اليت ميكن اتباعها لتحقيق هذا , يعترب حافز لزايدة اإلنتاجية 

 . املبدأ
هنم ـ التوصية برتقية من يقوم بعمله على أكمل وجه و بكفاءة عالية و انضباط فاألفراد الذين يربهنون للقائد أب 

 . أهل للمسؤولية يستحقون املكافأة 
ـ األفراد الذين يفشلون عند اختبارهم جيب أن يتم وضع برانمج تدرييب هلم خالل ساعات الراحة أو من ضمن  

 . وقتهم اخلاص 
 . ـ  جيب أن ال تسمح لألفراد ابلذهاب إىل الراحة دون أن يكونوا قد امتو القيام بواجباهتم كاملة دون أتجيل  
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ـ األفراد الذين يتأخرون ألي سبب كان عن برانجمهم التدرييب األسبوعي يتم إحضارهم فبل  موعد بداء الربانمج  
 . بوقت  كايف عن دون زمالءهم 

و أن هناك , و الذي هو يف الواقع األمر يعكس مصاحل األفراد جمتمعني " املصلحة العامة " ـ  توضيح مفهوم  
 .مع الواجب املعطى له قواسم مشرتكة كثرية للفرد 

 (2).  مكافأة سلوك الفرد و اجلماعة و الذي يدعم مهام التنظيمـ  4

والذين , القائد عليه أن خيصص مكافآت متنوعة األشكال ألعلى جمموعة ممن قاموا بواجباهتم على خري وجه 
وكل ذلك له , تكون إطراء  وميكن أن, سامهو حقيقة يف جناح التنظيم و املكافآت ميكن أن تكون أشياء ملموسة 

 : و من أمثلة ذلك نذكر . أتثري نفسي كبري يف عملية التحفيز سواء على مستوى الفرد أو اجلماعة 
ـ استخدام اإلجازة كمكافآت سواء على مستوى الفرد أو اجلماعة يف التنظيم عندما يكون مستواهم ممتاز يف  

 . التفتيش السنوي العام 
اإلطراء الشفهي بشكل فردي عندما يكون الفرد قد احسن عمال بشكل مميز و استخدم  ـ استخدام املديح و 

 . املهارات املطلوبة , املعرفة , القيم الصحيحة و السلوك 
 . يدرس أو  ينجز واجب صعب و يبذل فيه كل جهوده و حياول أن يسعى لزايدة مسؤولياته , ـ  كافئ من يعمل  
 33(1). الذين يتصرفون بطريقة تتعارض مع مهمة التنظيم     و مهامه و مقايسة  ـ إرشاد أو معاقبة األفراد 1

و الواقع أن هذا املبدأ ضروري يف بعض األحيان لألفراد الغري مهتمني و غري مكرتثني وال يستجيبوا 
ذا كان هناك فإ, وحيث ان األفراد خمتلفون يف تكوينهم و ثقافتهم و أنشأهتم و ردود فعلهم , للتحفيز اإلجيايب 

فإذا كان هناك بعض من األفراد ال يتجاوب مع , بعض من األفراد خمتلفون يف تكوينهم و ثقافتهم و ردود فعلهم 
التعزيز اإلجيايب بشكل ال خيدم مهام التنظيم و واجباته فانه البد من استخدام القطب األخر من أساليب التحفيز      

ستخدم علماء النفس هذا املبداء و نقيضه إلاثرة السلوك وأحداثه كأحد و قد ا, و التعزيز هو أسلوب العقاب 
و ميكن للقائد يف هذا اجملال استخدام " الثواب والعقاب " وسائل التعليم و قد عرفه علماء النفس أبسلوب 
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ليكونوا صالحيته ضد السلوك الفردي الغري مرغوب وأيضا توضيح السلوكيات الغري مرغوبة و مع التوضيح لألفراد 
كذلك استخدام أسلوب التوجيه و اإلرشاد كمقدمة , و معرفة جبانب أساليب التحفيز اإلجيابية على اطالع  
 . تسبق العقاب 

                                           34  (2): ـ كن مثال أعلى يف كل األشياء  2

ام و االنضباط بشكل مثايل  جيعله مثل أعلى تقيد القائد ابلتعليمات و املعايري و أخالقيات السلوك الع
وهذا ينطبق على التقيد ابلدوام و اللباس و أسلوب املخاطبة اإلشراف , لألفراد و مرجع هلم يقلدوه و يقتدوا أثره 

 . اخل .. و املتابعة 
وايهتم و القائد الذي يبدو غري مهتما يعكس عدم اهتمامه على األفراد التابعني و يؤثر ابلتايل علي معن 

واجباهتم اليومية و يؤدي كل ذلك إىل التسيب و الفوضى و ما يعكسه ذلك يف احملصلة النهائية على مستوى 
 . الضبط و الربط و الطاعة و التقيد ابألوامر و التعليمات الصادرة 

 . ـ طور املعنوايت يف وحدتك  6
عنوايت العالية تقوى و ترفع من وترية نشاط فامل, املعنوايت تتأثر بشكل كبري بنظام التعزيز يف التنظيم 

كل شيء يعمله القائد يؤثر بطريقة أو أبخرى على التابعني هلذا . الفرد وطاقته العقلية و اجلسمية يف العمل 
قرار صادر من جانبه على ردود الفعل املتوقعة من اجلماعة , فالقائد عليه مسؤولية يف معرفة أتثري أي فعل أ

ك فالقائد مطلوب منه أن يفعل ما ميكن أن خيلق احلماس و االندفاع  و األمل يف نفوس األخريني لذل, املرؤوسة 
 .ـ جعل التابعني يف حتدي مستمر مع املشاكل الصعبة  5. 

ألن املعرفة و , التدريب هو أحد أساليب حتفيز السلوك , هذا املبدأ ينمى اإلصرار و اإلميان ابألهداف 
قهر الرتدد و اخلوف و جتعل الفرد ذو معنوية عالية و إحساس بقدرته على مواجهة مع األحداث املهارة حبد ذاهتا ت

 . و األشياء 
القائد الذي جيعل اتبعيه يواجهون املشاكل  أبنفسهم و حياولون أن يطوروا احللول املناسبة عليه أن  

, و قدرته على معاجلة املشاكل اليت تصادفه    حيفزهم بطريقة إجيابية ألن الفرد بطبيعته يسعى إىل أن يثبت أهليته 
من هنا فإن القائد عليه أن يوضح مهام التنظيم و واجباته و أن يكون مفهوم من قبل اجلميع حىت يستطيع األفراد 
أن يطوروا حلوال للمشاكل اليت تعرتضهم ابجتاه حتقيق مهمة التنظيم و بشكل ال يتعارض مع التعليمات و القوانني 

 . نظمة الصادرة هبذا اخلصوص و األ
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 35(2):ـ السماح ابملشاركة يف التخطيط للحوادث املستقبلية  4
االشرتاك يف التخطيط عامل مهم من عوامل التحفيز ألن األفراد يشعرون أبهنم يشاركون يف حل 

املرؤوسني و جيعل مشاكلهم و أهنم جزء من عملية صنع القرار و هذا ابلتايل يطور عامل االتصال بني القادة و 
 . األمور أكثر وضوحا ابإلضافة إىل أن املشاركة تؤدي إىل متاسك املرؤوسني و جتانسهم أكثر فأكثر 

  .ـ خفف من أسباب االهتمامات الشخصية ملرءوسيك لكي يستطيع املرؤوسون  الرتكي  عل  أعماهلم  8
فبعضهم قد يكون , و مهمة للتابعني األشياء اليت تبدو بسيطة و غري مهمة لك كقائد قد تكون حرجه 

, فيجب الشعور معهم و مساعدهتم يف كافة الشؤون العائلية و الشخصية . أو قانونية , لديه مشاكل عائلية مالية 
 : هناك االجتاهات اليت ميكن للقائد السري هبا لتحقيق هذا املبدأ مثل 

 . نظيم ـ أن يكون لديه برانمج الستقبال العمال اجلدد يف الت   
 . ـ مساعدة األفراد ماليا و قانونيا يف حل مشاكلهم    
 . ـ تشجيع عقد احملاداثت الغري رمسية بني القادة يف خمتلف مواقع املسؤولية     و اجلماعات املرؤوسة    
 .   ـ القيام بعملية اإلرشاد و التوجيه حلل املشاكل اليت تعرتضهم    
ئد ملشكلة الفرد و كأهنا  مشكلة القائد نفسه و خلق إحساس لدى الفرد أبنه موضع ـ إعطاء أمهية من قبل القا   

 . اهتمام و أن مشكلته أتخذ حيزا و مساحة يف حتفيز القائد 
 36(2). ـ اجعل املرؤوسني متأكدين أبهنم موضع عناية و أهنم ميلكون األدوات اليت تساعد عل  النجاح  9

األمنية , هتم و الوقوف معهم يف كل ما حيقق و يشبع حاجاهتم اجلسمية االهتمام ابملرؤوسني تعىن مساعد
فاالهتمام ابملرؤوسني ال يقل عن اهتمام األب بطفله أو هي قريبة من هذا املعىن يف كل ,االجتماعية و النفسية ,

ا من قيم و فالقائد عليه أن حيضر مرؤوسيه للعمل و احلياة بكافة شجوهن, ما يتصل حبياته اخلاصة و العامة 
, مهارات ألهنا األدوات اليت تسمح هلم و للتنظيم ابلبقاء و االستمرار و الدميومة جبدارة,صفات سلوكية  و عرفية 

فهناك جانب هام معنوي غري , عليه أن يهتم بكافة املسائل العاطفية النفسية و حاجاهتم الفردية و معنوايهتم 
 .  حياة الفرد مادي اكثر أتثريا من اجلوانب املادية يف
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 : وبشكل عام لتحقيق هذا املبدأ ال بد من االسرتشاد ابلنقاط التالية  
 . ـ أتكد ابن مرؤسيك يف وضع نفسي جيد   
 . ـ العناية الصحية للعاملني   
 . ـ توفر املرافق الصحية اجليدة و توفري وسائل النظافة   
 . و القلب لسماعها ن يكون القائد مفتوح العقل و أ ـ مساعدة املرؤوسني على حل مشاكلهم الشخصية  
 

 .ـ تبليغ العاملني ابملهام  20
هذا املبدأ يؤكد أسلوب االتصال املفتوح و الواضح بني الرئيس و املرؤوسني لتوضيح و شرح املهام املوكلة 

على املهام و  و حىت حنافظ على استمرارية اطالع املرؤوسني, و كيفية تنفيذها من اجملموعة كفريق واحد 
 : األهداف املطلوب تنفيذها ال بد من اختاذ بعض اإلجراءات الضرورية التالية 

ـ عمل نقاشات و اجتماعات على فرتات زمنية مع املرؤوسني للحديث عن املهام    و األدوار و الواجبات و    
 . مسالك تنفيذ املراحل 

 . و تنفيذها مستقبال ـ عمل برامج تدريب تتفق مع طبيعة املهام املرج   
 . ـ حماولة توزيع األدوار و الواجبات حسب اختصاص كل جمموعة للتدريب عليها      و إتقاهنا بشكل جيد    
 37(2). ـ استخدام أساليب ضغط إجيابية ابجتاهك كقائد و ابجتاه التنظيم  22

حبذر شديد حىت ال تنقلب  لكن جيب أن يكون ذلك, الضغط اإلجيايب هو قوة حتفيزية ميكن استخدامها 
النتائج إىل ضدها و أساليب الغط اإلجيابية جيب أن تبين على املعايري والقيم املهنية و على أخالقيات السلوك 
اإلنساين بشكل ال يؤذي التابعني بل يؤدي إىل حتفزهم و عليه فالقائد مطلوب منه أن يقدم مربرات مقنعة ألي 

 . إجراء 
 38(1). حصائيات كوسيلة رئيسية يف تقييم التنظيم و حتفي  التابعني ـ جتنب استخدام اإل 24

القائد يف تعامله مع املرؤوسني جيب أن أيخذ بعني االعتبار انه يتعامل مع بشر و كثري ما ختطئ لغة 
الرغبة األرقام يف تفسري كثري من األمور اليت تتعلق ابألهداف ووسائل حتقيقها و طبيعة العالقات داخل اجلماعة و 

 . اخل ... يف العمل 
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 . ـ اجعل وظائف التابعني عل  شكل حتدي و إاثرة و ذات معين قدر اإلمكان  21
جيب التعامل مع الفرد ككتلة من األحاسيس و املشاعر و القدرات البناءة و ليس كآله ألن هذا يساعد 

 :خطوات  منها   و القائد هنا  ميكنه حتقيق هذا املبدأ ابتباع مجلة. على اإلبداع  
 . ـ تفويض السلطة و املسؤولية واإلدارة إىل التابعني   
 . ـ أتكد من أن التابعني و الذين أعطوا املسؤولية يعرفون متاما ما هو مطلوب منهم      و ماذا تتوقع منهم أيضا   

 . جة مسئوليتك كقائد       ـ اشعر التابعني اهنم مسؤولون عن حتقيق األهداف و املعايري يف الوحدة بنفس در    
 . ـ اعمل على زايدة مسؤوليات األفراد الذين لديهم القدرات و اإلمكانيات املميزة   

 . ـ ال حتكم أو تتقبل أي شكل حلكم مسبق ابحلديث أو السلوك يف وحدتك  22
تتناقض مع املبادئ األحكام املسبقة و اليت تتم ابلفعل ـ السلوك ـ أو ابحلديث هلا أتثريات سلبية     و 

كذلك أتثريها السليب , اليت يبىن عليها نظام العمل ألهنا تتناقض مع العدالة و األخالق   و مزااي السلوك السوي 
 . فهي تدمر أنظمة احلوافز املستخدمة لتعزيز السلوك و تؤثر على متاسك اجلماعة و تفاعلها . على التحفيز 

ولتحقيق هذه املبادئ البد من استخدام أدوات إجيابية , عشر للحوافز هبذا املبدأ نكمل املبادئ األربعة 
و اليت تصادف القادة هي أن حياول التوفيق يف استخدام مبدأين ,  إال أن من اكثر املشاكل تعقيدا, و إكراهية 

 .  خيتلفان يف املعىن إال أن التطبيق يف ارض الواقع جيعلهما  منسجمني  كثريا  
 

 .أنواع و نظرايت التحفي  : املطلب الثالث
 .أنواع التحفي  :الفرع األول    

وكل تقسيم يستند إىل أساس معني أو يهدف إىل إبراز جانب معني من , هناك عدة تقسيمات  للحوافز 
و سنتناول سبع تقسيمات كل واحد منها يتناول احلوافز من جانب معني ووفق أساس . األنواع املختلفة للحوافز 

 39(2):و هذه األسس و التقسيمات هي  كما يلي , قسيم حمدد للت
 .ـ حوافز أولية :         ـ من حيث ارتباطها ابلدوافع  2 

 . ـ  حوافز اجتماعية                                            

                                                 
  . 729ص  ,سبق ذكره مرجع , على السلمي  -4
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 . ـ  حوافز ذاتية                                            
 فز ماديةـ حوا: ـ من حيث طبيعتها  1

 . ـ حوافز معنوية                             
 .  . ـ حوافز إجيابية :  ـ من حيث أتثريها  4

 . ـ حوافز سلبية                              
 . ـ حوافز مرتبطة ابإلنتاج : ـ من حيث أسلوب تقدميها  2 

 . ابإلنتاج  ـ حوافز غري مرتبطة                                      
 .ـ حوافز فردية : ـ من حيث أساس حساهبا  4 

 .ـ حوافز مجاعية                                       
 . ـ حوافز فعالة : ـ من حيث قوة أتثريها  0

 . ـ حوافز غري فعالة                                  
 . ـ حوافز مؤقتة : ـ من حيث استمرارها  2 

 . ـ حوافز متكررة                                   
 . و فيما يلي سوف نتطرق إليها عنصرا بعنصر 

 
 :  ـ من حيث ارتباطها ابلدوافع  2
إلشباع احلاجات األساسية و احلاجات الدنيا ابعتبارها تقع يف أدىن سلم احلاجات و ال : ـ حواف  أولية      

 .  ترتبط حباجات عليا متقدمة لإلنسان
 .    إلشباع حاجاته االجتماعية املتقدمة عن احلوافز األولية : حواف  اجتماعية  -
فيفتح اجملال أمام الفرد لنمو , هذا املستوي من التحفيز يكون بعد إشباع احلاجات السابقة  :حواف  ذاتية    -

 . احتياجاته 
 .ية تنقسم إىل قسمني حواف  مادية و حواف  معنو *: ـ من حيث طبيعتها  1
إضافة إىل احلاجات , فهي ترتكز على إشباع احلاجات املتعلقة ابملأكل و امللبس و املسكن : حواف  مادية  -

, واحلاجات  املتعلقة ابخلدمات الصحية و حتسني ظروف العمل و غريها , املرتبطة ابألمن و االستقرار الوظيفي 
 :                 أبرزها ما يلي لذلك فاحلوافز املادية تضم جمموعة كبرية من احلوافز 
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 أـ احلافز املايل يتضمن كل أنواع خمتلفة حلاالت استالم الفرد لألحوال من منظمته 
ولكن بال شك يبقي األجر هو أبرز هذه األنواع املختلفة , اخل ...و املتمثلة يف األجر و املكافئات و العالوات 

 . الستالم الفرد للنقد 
ستقرار يف العمل وال مينح هذا احلافز جلميع األفراد بدون استثناء الن ذلك يؤدى إىل التأثري ب ـ الضماانت و اال

 . السليب على معنوايت العاملني و ابلتايل على معدالت األداء اليت حيققها العاملون ذاهتم 
لذلك فان , داء ج ـ بيئة العمل و ساعاته تؤثر بشكل واضح على درجة رضا الفرد و على درجة كفاءتة يف األ

 . وجودها وتوفرها للفرد يشكل حافزا مهما وقواي ابجتاه حتسني مستوى األداء كما و نوعا 
د ـ الرعاية الصحية و االجتماعية للعاملني فالفرد يوظف كل قواه الفكرية و اجلسدية خلدمة املنظمة و أداء 

                                                                                                              .                     األعمال اليت يكلف هبا ابندفاع ورغبة 
و فيما يلي سنتناول عددا من هذه , حوافز غري مادية تتعلق إبشباع احلاجات النفسية و الذاتية :ـ حوافز معنوية 

 : احلوافز 
 .أ ـ الشعور ابالعتزاز ابلعمل 

 .ـ إاتحة فرص للرتقية والتقدم  ب
 .ت ـ التقدير و الثناء لألداء الكفؤ 

 .ج ـ  تفويض الصالحيات و املسؤوليات 
 .د ـ املركز األديب 

 .هـ ـ املنافسة 
 .و ـ حتديد املسؤولية بدقة 
 .ي ـ معرفة نتائج األداء 

 .           ة تنقسم احلوافز إىل حوافز إجيابية و حوافز سلبي :ـ من حيث أتثريها  1
وهي أن الفرد مييل إىل تكرار السلوك اجملزي الذي حيقق له مزااي و , وترتكز يف ذلك على حقيقة سلوكية 

و تشتمل احلوافز اإلجيابية و السلبية  , و يتوقف عن السلوك احملبط الذي يلحق به ضررا أو سلبيات , إجيابيات 
و الرتقية إجيابية وتنزيل الرتبة .... و إيقافها حافز سليب , حافز إجيايب فاملكافأة ... كال النوعني املادي و املعنوي 

 . سليب 
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إذا تذكر األفراد أهنم مثلما يثابون على األداء املمتاز .. و حتدث احلوافز السلبية توازان يف عملية التحفيز 
كما قد حتدث , جدية العاملني و تضمن , فإهنم يعاقبون على األداء الضعيف و ابلتايل حتفظ اإلدارة هيبتها , 

و ... فانه يلتزم ابلسلوك الوظيفي السليم , و هو أن العامل حني يتجنب العقاب , احلوافز السلبية أثرا إجيابيا أخر
ولكن من جهة أخرى فان , فيشيع السلوك السليم بني العاملني ... قد يؤدي استمراره يف ذلك إىل عادة و تطوير 

أو تسبب عدم تعاون هؤالء مع اإلدارة ...     تشيع جوا من العدائية بني اإلدارة و العاملني احلوافز السلبية قد 
أو تؤدى إىل إحباطهم أو تقصر جهودهم على كيفية تفادى العقاب و عدم توجيه جهودهم حنو االبتكار و ... 

 . 40(2)التطوير 
أما األوىل , اج و حوافز غري مرتبطة ابإلنتاج و تتمثل يف  حوافز مرتبطة ابإلنت :ـ من حيث أسلوب تقدميها  2

أما النوع الثاين فاملسري ال ينظر إىل مستوى أو , فتقدم احلوافز عند حتقيق مستوى معني من اإلنتاج أو نوعية معينة 
 . مثال تقدمي مبالغ مالية يف املناسبات الدينية و الوطنية , نوعية اإلنتاج 

 . مل  حوافز فردية و حوافز مجاعية و تش:   ـ من حيث أساس حساهبا 6
ـ تعتمد احلوافز الفردية على أداء الفرد و منه ميكن للفرد أن يلمس العالقة بني األداء    و املكافأة اليت غالبا ما 

 :وسنتناوهلما ابختصار , وبشكل عام فان هناك طريقتني أساسيتني الحتساب األجور للعاملني , تكون مادية 
 وذلك وفق املعادلة التالية , األجور على أساس الزمن أ ـ طريقة دفع 

 أجر الساعة الواحدة  × عدد ساعات العمل الفعلية = األجر 
وهذه الطريقة لدفع األجر للعاملني على أساس كمية اإلنتاج  الذي , ب ـ طريقة دفع األجر على أساس اإلنتاج 

 .جمموعة من النظم اليت اهتمت مبوضوع احلوافز الفردية ينتجه العامل ووفرت جماال واسعا أمام املعينني لوضع 
 41(2) : ومن هذه النظم نذكر ما يلي  

وحتقق احلوافز ,  ـ حوافز مجاعية حيث حيصل كل أفراد اجلماعة على حوافز تعتمد على أداء اجملموعة ككل 
 :اجلماعية أهدافا هامة تتمثل يف 

 . أ ـ إشباع حاجة االنتماء و الوالء
 . دة التعاون بني األفراد ب ـ زاي

 . ج ـ تقوية الروابط بني أعضاء اجلماعة الواحدة 
 . د ـ إاثرة املنافسة و الرغبة يف حتقيق املصلحة العامة 

                                                 
 . 11ص , مرجع سبق ذكره , على دمحم عبد الوهاب 4

 711الى   779ص ,  4991, طرابلس , منشورات الجامعة المفتوحة , صالح عودة سعيد  2
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 . هـ ـ تقريب التنظيم غري الرمسي من اإلدارة 
 .تتمثل يف حوافز فعالة وحوافز غري فعالة :  ـ من حيث قوة أتثريها 5

, ة فتحاول الربط بني الدفع و األداء سعيا ملكافأة األداء فوق املتوسط بسرعة و بطريقة مباشرة أما احلوافز الفعال
أو من خالل الرتقية ملستوى , وابلرغم من إمكانية مكافأة األداء اجليد من خالل زايدة املرتب أو األجر األساسي 

والعكس  42 (1)مها كثري من القيود األخرى كما أنه حيك, إال أن هذه املكافآت قد تستغرق وقتا طويال , أعلى 
 . صحيح ابلنسبة للحوافز الغري فعالة 

أما احلوافز املؤقتة فهي مرتبطة بفرتة زمنية .و تتمثل يف حوافز مؤقتة و حوافز متكررة : ـ من حيث استمرارها  4 
لعكس صحيح ابلنسبة للحوافز و ا, أو مرحلة معينة و تنتهي هذه احلوافز مبجرد انتهاء تلك الفرتة أو املرحلة 

 : و من أمثلة هذه احلوافز جند , املتكررة 
وهي عبارة عن استقطاع نسبة من أرابح , و يستفيد منها غالبية العاملني يف املنظمة : (2)املشاركة يف األرابح

أو كفاءة , داري أو املستوى اإل, أو الدرجة , و يتم التوزيع حسب املرتب .  م توزيعها علي العاملني , الشركة 
 . أو تقسيمها على عدة مرات يف السنة , مرة واحدة , و يتم التوزيع نقدا . أو أكثر من أساس واحد , األداء 

العاملني ألسهم الشركة هي أكثر الطرق مثالية قراب  ملكيةوميكن اعتبار : ملكية العاملني ألسهم الشركة 
ويف هذه الطريقة يكون من حق العاملني امتالك شركتهم هذا , نظمة من املشاركة يف الناتج و األداء النهائي للم

 .يكون بنسب حمدودة ابلطبع 
أي أن هذين النوعني ميكن أن يكوان من احلوافز املتكررة أو من احلوافز املؤقتة  حسب السياسة املتبعة من طرف 

 .املؤسسة 
و , حدود لالبتكار يف أنواع احلوافز  ولكن ال,وما مت عرضه هو اشهرها , و هناك أنواع أخرى كثرية 

و من أمثلة هذه احلوافز . وهدف املنظمة , و مشاكل األداء , وطريقة العمل , ذلك حسب احتياجات العاملني 
أجهزة منزلية , سيارة , وعمرة أو حج , رحلة جمانية , مكافأة استثنائية عن عمل طارئ متميز و:األخرى ما يلي 
 .اخل ............,الدروع و كؤوس االمتياز , ت الشكروخطااب, أدوات شخصية 

 
 : أما أهم أنواع احلوافز املستخدمة لتنمية املوارد البشرية فيمكن تلخيصها يف الشكل التايل 

                                                 
 . 743ص ,  2444, إدارة الموارد البشرية ـرؤية مستقبلية ـالدار الجامعية , راوية حسن  1

   219ص  ,مرجع سبق ذكره , أحمد ماهر 2
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  أهم أنواع الحوافز المستخدمة لتنمية الموارد البشرية :47.44شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
و لكنها يف ذاهتا ال تؤدى إىل حتسني , على مستوى األداء و متنعه من التدهور يقصد ابحلوافز الوقائية  أهنا حتافظ 

 .األداء 
 .نظرايت التحفي  :الفرع الثاين    

 :حفي  تنظرايت ال
وابلتايل , لذلك كان البد أن تدرس حمركات السلوك   و النشاط , تسعى املؤسسات إىل تطوير النتاج 

ألن ما يطبق يف مؤسسة      أو شركة معينة أو على مستوى إدارة معينة ال , إلزام وجود نظام حوافز خاص هبا 
ميكن تعميمه و ذلك لعدة أسباب منها اختالف األفراد واختالف احلاجات و بيئة العمل و القيادة و مادة العمل 

 اخل اإلنتاج... 
 : و فيما يلي بعض أهم النظرايت 

 :نظرية احلاجة ملاسلو 
 تولد الدوافع حسب نظرية ماسلو مستوايت حلاجة اليت

أهم أنواع الحوافز المستخدمة 

 لتنمية الموارد البشرية

 حوافز مادية حوافز معنوية  حوافز وقائية 

ـ ظروف العمل مريحة    

ـ ساعات العمل          

المريحة        

ـ مكان العمل صحي    

ـ إمكانية العمل المادية    

ـ نظم العالج الطبيعي  

  

يفة المناسبة ـ الوظ   

ـ ضمان و استقرار     

العمل             

ـ فرص التدريب         

والتعليم           

ـ فرص التقدم الوظيفي    

ـ عــالقــات العــمل    

زيادات       )ـ األجر  

(األجر            

ـ المكافآت و المنح      

المالية               

ـ المزايا العينية    

في األرباح ـ المشاركة    

 ـ نظم تملك األسهم 

دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع , إدارة الموارد البشرية , على السلمي : المصدر 

.131ص ,   
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 مستوايت حلاجة اليت تولد الدوافع حسب نظرية ماسلو:  02.02 شكل رقم

 حاجة حتقيق الذات
 ر واالحرتامـــــات التقديـــــحـاج

 ــيـولــــــــاء والـمـــــــــات االنـتـمــــــــاجــــــحـ
 ــــــــنــــــــــــــــــــــــة األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــحــــ
 ـــةــــــــوجــيـــــــــــــــــــــــــــولــــــات الـفــسـيــــــــــــاجــــــــــــــــالـحــ

  .www.ishraf.gotevot.edu.sa/reading/motivation.htmالشبكة املعلوماتية: املصدر 
حلاجات اإلنسانية على شكل هرم متثل قاعدته احلاجات الفسيولوجية األساسية وتتدرج إن ماسلو رتب ا

تلك احلاجات ارتفاعا حىت تصل اىل قمة اهلرم حيث حاجات حتقيق الذات وال ميكن االنتقال إىل حاجة أعلى 
 قبل إشباع احلاجة األقل 

 : وفقا للتقسيم اآليت  
 : ـ احلاجات الفسيولوجية  2

عن احلاجات األساسية لبقاء حياة اإلنسان ومتتاز أبهنا فطرية كما تعترب نقطة البداية يف هي عبارة 
الوصول إىل اشباع حاجات أخرى وهي عامة جلميع البشر إال أن االختالف يعود إىل  درجة اإلشباع املطلوبة 

ع قبول ورضا من لكل فرد حسب حاجته ، وأن العمل الذي حيقق هذه احلاجات إىل قدر معني سيكون موضو 
 العاملني 

 
 

 : ب ـ احلاجات إىل األمن 
يعتمد حتقيقها على مقدار اإلشباع املتحقق من احلاجات الفسيولوجية فهي مهمة للفرد فهو يسعى إىل 

ألوالده  كذلك يسعى إىل حتقيق األمن يف العمل سواء من انحية أتمني الدخل أو وحتقيق األمن والطمأنينة له 
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خطار الناجتة عن العمل وان شعور الفرد بعدم حتقيقه هلذه احلاجة سيؤدي إىل انشغاله فكراي ونفسيا من األ محايته
مما يؤثر على أدائه يف العمل هلذا على اإلدارة أن تدرك أمهية حاجة األمن للعامل خللق روح من اإلبداع بني 

  .العاملني 
 : ج ـ احلاجات االجتماعية 

يرغب إن يكون حمبواب من اآلخرين عن طريق انتمائه لآلخرين ومشاركته هلم إن اإلنسان اجتماعي بطبعة 
يف مبادئهم وشعاراهتم  اليت حتدد مسرية حياته ، وان العمل الذي يزاوله العامل فيه فرصة لتحقيق هذه احلاجة عن 

يستطيع طريق تكوين عالقات ود وصداقة مع العاملني معه وقد أوضحت الدراسات أن جو العمل الذي ال 
إشباع هذه احلاجات يؤدي إىل اختالف التوازن النفسي لدى العاملني ومن  م إىل مشكالت عمالية تؤدي إىل 

 . نقص اإلنتاج وارتفاع معدالت الغياب وترك العمل وهذا جيعل التنظيم يفشل يف حتقيق أهدافه 
 :حاجات التقدير  -د

 من اآلخرين حيسسه مبكانته شعور العامل ابلثقة وحصوله على التقدير واالحرتام
هذه احلاجة تشعر الفرد أبمهيته وقيمة ما لديه من إمكاانت ليساهم يف حتقيق أهداف املشروع هلذا تعترب من 
وظائف املدير لذلك إن املدراء الذين يركزون على حاجات التقدير كمحرك لدوافع العاملني تتحقق أهداف 

الفرد يف التنظيم هذا وجيعل االستفادة منه حمدودة وخيلق مشكالت مشاريعهم على عكس من يقلل من إمكانيات 
 .بني الفرد والتنظيم 

 :احلاجة إىل حتقيق الذات -هـ
أي حتقيق طموحات الفرد العليا يف إن يكون اإلنسان ما يريد إن يكون وهي املرحلة اليت يصل فيها 

رب احلاجة إىل االستقالل من أهم مكوانت هذه اإلنسان إىل درجة مميزة  عن غريه ويصبح له كيان مستقل وتعت
احلاجة حيث تظهر منذ مرحلة الطفولة وتتطور مع تقدمه يف العمر وينضج وابلتايل يبدأ بتحرر من االعتماد على 

 . الغري 
وينظر الفرد  االستقالل يف العمل عند منحة احلرية يف تنفيذ األعمال وابلتايل يستغل ما لديه من مواهب وقدرات 

 .فردية 
 الدافعية  وإجيادحتفي    
  : (y&x)نظرية دوجالس و ماك جرجيور   
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قد تفعل الكثري من أجل العاملني لرفع معنوايهتم وحتفيزهم للعمل وال جتد استجابة، ولذا فمن املفيد أن 
ر لرفع تتعرف على الطبيعة اإلنسانية للعاملني لكي تستطيع تفهم نفسيتهم، ومن  م الوصول إىل هدفك كمدي

 :وتنمية مهاراهتم يف أداء األعمال املوكولة إليهم، هناك نظريتان أساسيتان يف التعامل مع األفراد وخاصة ألول مرة

  .y تسمى نظرية: ، والثانية x تسمى نظرية: األوىل 
م حىت األويل نظرية متشائمة جًدا تفرتض اخلطأ يف كل احمليطني إىل أن يثبت العكس، كمن يقول اإلنسان مته

كل احمليطني إىل أن يثبت العكس، كمن يقول   والثانية تفرتض التفاؤل الكبري وتفرتض الصواب يف. تثبت براءته
  .املتهم بريء إىل أن تثبت إدانته

  :عل   x  وتقوم فروض نظرية
العامل ..ةالعامل يتملص من املسئولي.. العامل غري طموح.. العامل ال حيب العمل.. العامل كسول.. العمل شاق

العامل مستعد لتقبل الرشوة ابملال ..العامل ال يتحرك إال ابملال.. حيب اإلشراف املباشر الذي يعفيه من املساءلة
  :وابلتايل يكون املدير وفًقا هلذه النظرية..حىت لو كان ضد مصلحة املؤسسة

.. م يف العمل حتت إشرافهكل خطوة تت.. يهيمن على سري العمل.. ينفرد ابلقرارات دون الرجوع إىل أحد
  .ال يقبل كلمة نقد توجه إليه.. يسعى لتحقيق أهدافه بكل الوسائل.. ال يثق إال بنفسه

  :تقوم عل  الفروض التالية yأما نظرية 
حتقيق اإلجناز عامل مهم كاألجر .. العمل احملبب كاللعب ال إرهاق فيه وال ملل.. الناس دائًما تستمتع ابلعمل

وعليه فإن اإلدارة تكون  .. العمال مبدعون إذا وجدوا الفرصة املناسبة.. العمال ملتزمون بطبيعتهم.. ملمتاًما للعا
  :كاآليت

 .يشجع العمل اجلماعي.. يساعد العاملني على التطور.. يُشعر العاملني ابالنتماء للعمل.. القرارات ابلتشاور

  :ولكن انتبه إىل حماذيرها وهي يف النهاية الواضح أن الطريقة الثانية هي أفضل للعمل

 .ـ أن يسيء العمال استخدام السلطة املمنوحة هلم2
  .ـ عدم وجود سياسات صارمة جتاه العمال1
 .ـ أحيااًن ال يهتمون بسياسة املؤسسة ويسري كل واحد منهم مبفرده4
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 43(2) :نظرية ذات العاملني هلرزبرج 
قام , لتنمية نظرية العاملني للدافعية ,ثني يف أوائل الستينات يف حماولة قام هبا هرزبرج و جمموعة من الباح

و قد طلب هرزبرج من أفراد العينة أن يتذكر و بعض . و احملاسبني  كونة من مائيت فرد من املهندسنيمبقابلة عينة م
فيها بعدم  وبعض املواقف األخرى اليت شعرو, املواقف اليت شعرو فيها ابلرضا و الدافعية و احلماس يف عملهم 

 .  م طلب منهم حتديد مسببات شعورهم يف املوقفني , الرضا و عدم احلماس و الدافعية يف عملهم
و خمتلفتني متاما ترتبطان  تنيو قد كانت مفاجأة هلرزبرج عندما أكتشف أن هناك جمموعتني منفصل

يه كان نقيضا للنموذج التقليدي فما توصل إل, ( وعدم الرضا , مشاعر الرضا )ابلنوعني من املشاعر يف العمل 
 . حيث كان ينظر إىل الرضا كبعد واحد يقع يف مدى يرتاوح بني الرضا و عدم الرضا . للرضا و الدافعية 

فإن الرضا قد يتحقق بعوامل أخرى غري , فوفقا هلرزبرج انه بينما قد يؤدي اخنفاض األجر إىل عدم الرضا 
ويوضح الشكل , أو حصوله على تقدير اآلخرين ,     توى إجناز عايل مثل حتقيق الفرد ملس, األجر املرتفع 

أن الرضا يف النموذج التقليدي كان ميثل بعد واحد يرتاوح بني الرضا و عدم  (نظرية ذات العاملني هلرزبرج )التايل
ر ابلرضا إىل الشعور أما بعد أحباث هرزبرج ووفقا لتوصله جملموعتني خمتلفتني يرتاوح البعد األول من الشعو . الرضا 

 .أما البعد الثاين فيرتاوح بني الشعور بعدم الرضا إىل الشعور ابختفاء مسببات عدم الرضا . بعدم مسببات الرضا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  424ـ 443ص ,  2442,الدار الجامعية ,السلوك التنظيمي المعاصر , بتصرف راوية حسن  -4
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 نظرية ذات العاملني هلرزبرج: 64.62شكل رقم
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .  229السلوك التنظيمي املعاصر ص , راوية حسن  :املصدر 

سبق ميكننا أن نستنتج أبن العوامل السلبية تعترب مبثابة عوامل مساعدة للعوامل اإلجيابية  مما
و هبذا فالنظرية هذه تقوم عل  أساس أن حتقيق رضا . وهي حتقيق ما هو متوقع منها من التحفي  

 : الفرد مرتبط بتحقيق مطلبني من مطالب الطبيعة اإلنسانية 

 

 وجهة النظرالتقليدية  

 عدم الرضا 

وجهة نظر هرزبرج 

عدم وجود مسببات 

الرضا                  

أو عدم الشعور    )  

(بالرضا   

سببات عدم وجود م

االستياء            

عدم الشعور )

(باالستياء   

 الرضا

 الرضا

عدم الرضا  

(االستياء )   

 العوامل الدافعة 

اإلنجاز *   

التقدير من اآلخرين *   

العمل ذاته *   

المسؤولية *   

 العوامل الوقائية

اإلشراف *   

شروط و ظروف * 

 العمل 

العالقات داخل المنظمة *   

من األجور و األ*   

سياسات المنظمة *   

  

 

 نظرية ذات العاملين لهرزبرج
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 . جتنب املعاانة و األمل  حاجة اإلنسان إىل: األول 
 .  حاجة اإلنسان إىل الرتقي و التقدم : الثاين 

إال أهنا  و  , وأتثريها على سلوكه يف العمل , وابلرغم من إسهامات النظرية يف حتسني فهم دافعيه الفرد 
 : ومن أهم انتقادات جند , ككل النظرايت فلقد مت انتقادها 

إال إذا ما مت اختبارها بطرق و أساليب ختتلف عن األساليب البحثية اليت ـ التشكيك يف مدى صدق النظرية  2
 . استخدمها هرزبرج و مؤيديه 

 . حيث مشلت فقط مهندسني وحماسبني , عينة البحث للمجتمع , ـ عدم تعبري و متثيل  1
و يف , ت كمسبب للرضا فمثال ظهر األجر يف بعض احلاال, ـ مل أتخذ النظرية يف اعتبارها االختالفات الفردية  4

فتأثري العوامل قد يتوقف على عمر الفرد و املستوى التنظيمي , بعض أخر من احلاالت كمسبب لعدم الرضا 
 . الذي يعمل به 

 .  ـ مل حتدد النظرية العالقة بني الرضا و الدافعية  2
 :نظرية اتيلور ـ النظرية الكالسيكية ـ 

عايري و مقاييس دقيقة ألداء العمل ابعتماد دراسات الوقت و احلركة تقوم هذه النظرية على أساس وضع م  
ومبوجب هذه النظرية تتحقق زايدة اإلنتاج . يف حتديد مستوايت األداء املطلوب حتقيقها خالل فرتة زمنية حمددة 

لور أن كما أفرتض اتي.من خالل تطبيق نظم للحوافز النقدية املبنية على أساس الوقت املطلوب ألداء العمل
. اعتماد نظام األجور املتزايدة تبعا لتزايد حجم و مسؤوليات األداء يؤدى إىل حتقيق زايدة يف إنتاجية الفرد 

و على هذا األساس فالعاملون الذين ال يتجاوز . ومبوجب هذا النظام فاألجر األعلى يقابل اإلنتاج األعلى 
اإلدارة و مثل هؤالء العاملني جيب أن تفكر , صلون على حوافز إجنازهم املستوى احملدد من قبل إدارة املنظمة ال حي

ووفق هذا التطور فان هذه النظرية هتمل اجلانب اإلنساين يف العملية , أو االستغناء عنهم  إما بتدريبهم أو نقلهم 
 44 (2). اإلدارية و تنظر إىل الفرد و كأنه ال خيتلف عن أي عنصر من عناصر اإلنتاج األخرى 

 
 
 

                                                 
 .  741ص ,   4991, طرابلس ,منشورات الجامعة المفتوحة , إدارة األفراد , صالح عودة سعيد  4
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 :رية التوقع نظ
قوة أو االحتمال  أبن هذا ,تتوقف على كل من ,فان قوة امليل للتصرف بطريقة معينة ,وفقا لنظرية التوقع 

فإن النظرية , و على هذا . أو منفعة هذه النواتج للفرد وعلى مدى جاذبية  , نواتج معينة التصرف سيتبعه حتقيق 
 : تتضمن ثالثة متغريات 

و . أو املكافأة اليت حيققها يف عمله يعطيها الفرد للنواتج احملتملة  وهي مدى األمهية اليت ( : فعةاملن) ـ اجلاذبية  2
 .هي تتمثل يف احلاجة غري املشبعة للفرد 

أبن مستوى أدائه يؤدى إىل حتقيقه للنواتج املرغوبة , و هي درجة اعتقاد الفرد : ـ االرتباط بني األداء و املكافأة  1
تتوقف على , أو حتقيق انتج معني يف أي وقت , مدى رغبة الفرد يف العمل : اط بني اجلهد و األداء ـ االرتب 4.

وتتوقف قوة دافعيه الفرد , وإدراكه للقيمة النسبية هلذا األداء كوسيلة لتحقيق هذه األهداف , أهداف  الفرد 
وميكننا تتبع , ف الذي يسعى إىل حتقيقه على مدى قوة اعتقاد الفرد إبمكانية حتقيق اهلد, ( اجلهد ) لألداء 

 : خطوات التوقع كالتايل 
 خطوات التوقع 

 
 
 

كما أهنا تتصف ,و لقد خضعت نظرية التوقع إىل كثري من الدراسات و األحباث للتأكد من صحتها 
كثري من اإلجراءات وأيضا  , فهي  تفتقد إىل الصدق التجرييب . مما يصعب اختبارها  ,بدرجة كبرية من التعقيد 

اليت استخدمت الختبار العالقات بني املتغريات مل تتبع أساليب مقدمة للبحث العلمي من وجهة نظر بعض 
 .أيضا فان األفراد اندرا ما يتميزون ابلرشد و املوضوعية يف اختيار السلوك كما توقعت نظرية التوقع , الباحثني 

 
 :نظرية العالقات اإلنسانية 

. وينظر إليه نظرة أنسا نية صحيحة , مام هنا على الفرد ابعتباره قيمة عليا يف اجملتمع ينصب االهت
وهذا يتطلب . فيكون الرتكيز على ضرورة خلق أجواء التعاون و التفاهم و االنسجام بني األفراد العاملني و اإلدارة 

م و مشاكلهم و  و دوافع سلوكهمن اإلدارة أن تبذل جهودها للتعرف على رغبات و أهداف األفراد العاملني
ومن أبرز . ألجل أن تضمن اندفاعهم العايل ألداء أعماهلم بكفاءة وفاعلية , أو تذليلها    العمل على حلها  

الجهد المبذول 

 للفرد

أداء 

 الفرد 

المكافآت 

أ التنظيمية 

ه

د

ا
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كما أن دراسة . يف مصانع هوثورون " ألتون مايو "املسامهات اليت أدت إىل بلورة هذه النظرية أحباث و جتارب 
املنظمة هي جمتمع إنساين يهدف إىل حتقيق جمموعة من األهداف احملددة و  تقوم على أساس أن" ليكرت "

يشارك يف حتقيقها مجيع العاملني ـ رؤساء و مرؤوسني ـ وتعتمد درجة قدرهتم على حتقيق هذه األهداف على طبيعة 
الحرتام و الود و أي أن اإلنتاجية يف املنظمة تكون عالية إذا كانت هناك عالقات مبنية على ا. العالقة بينهم 

 . التفاهم بني العاملني و العكس صحيح 
 :نظرية اإلجناز 

يفهم احلافز هنا على انه تلك العوامل و املؤثرات اليت جتعل الفرد يسلك سلوكا حيقق من خالله مستوى 
وح واحلافز يكون ذا أمهية كبرية من وجهة نظر الفرد ـ كما كان مستوى الطم. الطموح الذي يرغب ببلوغه 

وعلى العكس كلما كان مستوى الطموح منخفضا كان احلافز , املطلوب يتضمن درجة عالية من الصعوبة 
ومن . فأداء املطلوب حتقيقه يف هذه احلالة ال يكون عاليا لذلك ال يستلزم وجود حافز لتحقيقه , املطلوب ضعيفا 

ني األداء الفعلي و بني املستوى املطلوب هذا يفهم أن درجة إجناز الفرد تعتمد على حجم املساحة الفاصلة ب
وأن مستوى اإلجناز جيب أن ال " . مستوى اإلجناز "بلوغه ـ مستوى الطموح ـ وهذا ما يطلق عليه املختصون 

و إمنا جيب أن يكون معقوال حبيث , يكون مستحيال ابلقدر الذي يصعب على الفرد حتقيقه مهما بذل من جهد 
 . ميكن الوصول إليه 

 :ارة ابألهداف اإلد
ظهرت حديثا كأحد تكتيكات نظام التحفيز وهي ابلتايل اسرتاتيجية جديده تتبناها كثري من املؤسسات 

وتتلخص هذه النظرية أبن األهداف العامة للتنظيمات يتم تقريرها من خالل املشاورة و املشاركة , العريقة الرمسية 
امة و اهلدف قد يكون خاص أو عام لكنه جيب أن يكون معروف بني الرؤساء و املرؤوسني يف حتديد األهداف الع

 : و هناك فوائد مجة هلذا النوع من األسلوب منها , وواضح 
ـ أن الفرد يكون لديه تعاريف حمددة و معرية و دقيقة لألهداف و املقاييس توضح مستوى اإلجناز املطلوب  

 . لتحقيقها 
اف العامة من خالل اشرتاكه يف املناقشات    و املشاورات املتبادلة بني ـ اشرتاك الفرد يف حتديد و تقرير األهد 

 . أصحاب العمل و العمال 
 .ـ إجياد نظام تقييم مبىن على التحصيل واإلجناز و مبىن على املشاورة  
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بب ـ يكون هناك احتمالية قوية يف أن األهداف الشخصية للعاملني قد حتققت ضمن األهداف العامة للتنظيم بس 
 . اشرتاك العاملني يف املسامهة واالشرتاك يف حتديد هذه األهداف 

ـ خيلق هذا األسلوب موقفا يكون فيه رئيس العمل أكثر استجابة لتسهيل و مساعدة العاملني يف حكمة وتقييمه  
 . إلجنازهم 

جناز املرغوب حيث أن ـ خيلق هذا األسلوب موقفا جيعل فيه العاملني اكثر نشاطا و مساعده و تصحيحا حنو اإل 
 . ذلك يليب أيضا حاجاهتم الشخصية 

كما جند يف السنوات األخرية كم هائل من النظرايت اجلديدة يف جمال التحفيز كال منها تتعقد أكثر     
ولكن تبقي , وتطبيقها على الواقع يعطي نتائج خمتلفة , فأكثر مع جمال الدراسة النفسية و العلوم االجتماعية 

 . ايت السابقة أهم النظرايت النظر 
 . عوامل و مراحل تصميم نظام احلواف  : املطلب الرابع 

 .  تطبيق نظام حوافز و مراحل تصميم نظام حوافز  و جند يف هذا املطلب عوامل
 .عوامل تطبيق نظام حواف  : الفرع األول     

و التجديد و جتنب االبتكار   و, دة ملموسة فيها قصد احملافظة على معدالت اإلنتاج و حتقيق زاي
و يعتمد تطبيق منظومة احلوافز على عدد من العوامل أمهها ما يلي . تستخدم احلوافز املختلفة , معوقات اإلنتاج 

:(2)45 
 . ـ إنتاج العاملني كأفراد أو مجاعات  2
 . ـ وجود عالقة ترابطية اثبتة بني اإلنتاج و املهارة املطلوبة  1
 . جم اإلنتاج حلساب احلافز املناسب ـ سهولة قياس ح 4
 . ـ توفر فرصة ختفيض تكلفة اإلنتاج  2
 .ـ درجة قبول العاملني ملنظومة احلوافز  4

زايدات عن العوامل السابقة الذكر فإن أي إدارة البد هلا من أن أتخذ يف عني االعتبار شروط النظام اجليد للحوافز 
 46(1): وهي كالتايل , 
 . وحسابه , وصياغته , و ذلك يف بنوده , ومفهوما , وواضحا , ن يكون النظام خمتصرا أ: ـ البساطة  2

                                                 
 .  491ص ,  4999,امعةمؤسسة شباب الج,إدارة وظائف األفراد و تنمية الموارد البشرية  , فريد النجار   -4

 .  247ص ,  مرجع سابق الذكر , ادارة الموارد البشرية , أحمد ماهر   -2
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 . و يقصد هبا أن تكون أنواع السلوك الذي سيتم حتفيزها مشروحة : ـ التحديد  1
 . جيب أن يكون احتمال التوصل و حتقيق التصرفات و السلوك اليت سيتم حتفيزها أمرا واردا : ـ ميكن حتقيقه  4
 . وجب أن تكون التصرفات و السلوك و أيضا العوائد قابلة للقياس بسهولة : ـ ميكن قياسه  2
وان يتم ذلك من خالل دراسات جتعل هذه املعايري حمددة , أي وضع معايري لألداء و السلوك : ـ معايري لألداء  4
 . وقابلة للقياس كما ذكر, و ميكن حتقيقها , 
وأن تكون هذه , بد أن يشعر األفراد أبن جمهوداهتم تؤدى إىل احلصول على احلوافز ال: ـ ربط احلافز ابألداء  0

 . العالقة واضحة و مفهومة 
 . وإال فقدت قيمتها احلافزة, ال جيب أن حيصل العاملون على نفس القدر من احلوافز : ـ التفاوت 2
أدائهم و عدم حتقيق هذه العدالة يؤدي إىل  تناسب حوافز الفرد إىل أداءه مع حوافز األخرين إىل: ـ العدالة  2

 . شعور الفرد ابالستياء 
 .و ميثل نظام احلوافز زايدة األجر , جيب أن يكون هناك أجر يكفي احتياجات العاملني : ـ الكفاية  0

واملوارد , و الظروف احمليطة ,          أي سيطرة كاملة من األفراد على األعمال اليت يقومون هبا : ـ السيطرة  26
 حماسبتهم.وذلك حىت ميكن حماسبتهم على ما يقومون به من أداء, اليت يستخدموهنا 

 . و يعين أن يشمل نظام احلوافز كل أنواع اإلجادة يف األداء : ـ التغطية الكاملة لألداء  22
 . مشاركة العاملني يف وضع نظام احلوافز : ـ املشاركة  21
 . احلوافز خمتلفة يف نوعها جيب أن تكون : ـ التنويع  24
و إال أصبحت احلوافز , جيب أن يكون للنظام منفعة للمنظمة يف شكل زايدة إيراداهتا أو نواجتها : ـ اجلدوى  22

 . نفقات جارية و ليست إنفاقا استشاراي 
 . أن يشمل النظام يف وضعه الكامل كل العاملني ابملنظمة : ـ كل العاملني  24
 وقد حيدث العكس عندما يكون احلافز قليال , تكون ذات أتثري إجيايب : برية ـ ملموسة و ك 20
و إذا استدعى , جيب عدم تعديل النظام من فرتة إىل أخري ملنح فرصة للعمال لتفهمه : االستقرار و املرونة  22

 . األمر وجب أن يتم تغيريه 
 .التوقعات للحوافز  وعدم مجوح, لكي يزيد من ثقة العاملني فيه : ـ العالنية  20
 . كما جيب الرد على التساؤالت اليت قد تدور حوله و كيفية مساندة النظام : ـ تدريب املشرفني  16
 . حىت ميكن حساب احلوافز بدقة موضوعية : ـ نظام للتسجيل  12
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 . ـ قصد ضمان توسع لقاعدة الرضا والقبول للنظام  11
و ينتهي ابحلفالت , النظام التحفيزي قواي يف البداية مبساندة اإلدارة العليا يكون : ـ بداية قوية و هناية قوية  14

 . اخلاصة بتوزيع اجلوائز و احلوافز 
 .   مراحل تصميم نظام حواف  : الفرع الثاين  

ولذلك فإهنا أتخذ يف , إن أي إدارة للموارد البشرية تسعي دوما إىل حتقيق النظام األمثل للتحفيز 
هذا النظام , كما تقوم بوضع      و تصميم نظام للحوافز , ط النظام اجليد للحوافز السابقة الذكر احلسبان شرو 

 47(2): وهي كالتايل , ميكن تلخيصه يف أربعة نقاط 
 . ـ حتديد هدف النظام  2
 . ـ دراسة األداء  1
 . ـ حتديد امليزانية  4
 . ـ وضع إجراءات النظام  2

كما أنه ميكن أن نظيف أو ,راحل يف تعديل األنظمة الغري مؤدية ألهدافها كما ميكن استخدام هذه امل
 .نعدل اخلطوات السابقة الذكر حسب ما تراه اإلدارة مناسبا 

 : و فيما يلي شرح مبسط للنقاط السابقة الذكر 
 : ـ حتديد هدف النظام  2

بوضع نظام للحوافز أن يدرس وعلى من يقوم , تسعى املنظمات إىل أهداف عامة و اسرتاتيجيات حمددة 
ولتحقيق هذا اهلدف العام سواء للمنظمة أو . وحياول بعد ذلك ترمجته يف شكل هدف لنظام احلوافز . هذا جيدا 

و منه فإن هذا االختالف , حبسب وحدات التنظيم , فإنه جيب تقسيمه إىل أهداف جزئية , لنظام احلوافز 
و األهم يف  . وقد تكون خمتلفة يف طبيعتها , هناك أهداف خاصة هبا الكائن بني هذه الوحدات يربر أن يكون 

 . كل هذا أهنا جيب أن تعكس و ترتجم إىل أجزاء واضحة يف نظام احلوافز 
وذلك داخل كل , و تقسيم اهلدف العام إىل أهداف جزئية يعىن ضرورة التسلسل من أعلى إىل أسفل 

وصوال حىت املسامهة الفردية لكل , و إىل األقسام , إىل اإلدارات , ة انتقاال من اإلدارات العام, وحدة تنظيمية 
 . و حيقق هذا أيضا مبدأ املشاركة يف وضع النظام . شخص يف حتقيق هذه األهداف 

 :ـ دراسة األداء  4
                                                 

 .  219ص ,مرجع سابق الذكر , إدارة الموارد البشرية , أحمد ماهر  4
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كما تسعى إىل حتديد طريقة قياس األداء , وتوصيف األداء املطلوب , و تسعى هذه اخلطوة إىل حتديد 
ووجود عدد سليم , إن حتديد و توصيف األداء املطلوب يستدعى  وجود وظائف ذات تصميم سليم .  الفعلي

كما يشرتط وجود سيطرة كاملة للفرد على , للعاملني كما جيب وجود طرق عمل سليمة يف ظروف عمل مالئمة 
 : رية الشكل التايل و أتخذ النقطة األخ.العمل فال ميكن حماسبة الفرد على عمل ليس له أي سيطرة عليه 

 . ـ كمية العمل    
 . ـ  جودة العمل    
 . ـ التدرج والرتتيب    
 :ـ حتديد املي انية  1

و جيب أن يغطى املبلغ . و يقصد هبا املبلغ اإلمجايل املتاح ملدير نظام احلوافز لكي ينفق على هذا النظام 
 : املوجود يف ميزانية احلوافز البنود التالية 

 . ومتثل الغالبية العضمى مليزانية احلوافز , ة احلوافز و اجلوائز ـ قيم 
 اخل...تغطي بنود مثل تكاليف تصميم النظام وتعديله: ـ التكاليف اإلدارية  
 . اخل ...تغطي بنودا مثل النشرات و الكتيبات التعريفية: ـ تكاليف الرتويج  

و ذلك ابلنظر , ريق بني نوعني من ميزانيات احلوافز حيث ميكن التف, و يتم حتديد حجم ميزانية احلوافز  
 :                              إىل حجم احلوافز ذاهتا 

و , و هي تتحدد وفقا للخربة السابقة للمنظمة , و فيها يتحدد مبلغ اثبت و معروف مسبقا : أ ـ ميزانية اثبتة 
 . حلوافز لزايدة اإلنتاج و أمهية ا, و مدى كفاية األجور , حجم ميزانية األجور 

و ذلك حسب أرقام األرابح أو املبيعات , و غري حمددة سلفا , و يعين أن تكون امليزانية متغرية : ب ـ ميزانية مرنة 
حيث أهنا ال تتعهد بدفع مبلغ , و تتميز هذه الطريقة أبهنا ال تفرض أي قيود مسبقة على اإلدارة , أو اإلنتاج 

و أن هذه النواتج هي اليت , غ احلوافز ال يتحدد إال يف ظل ما يتحقق من أداء و نواتج و ذلك ألن مبل, معني 
 .                 متول ميزانية احلوافز 

 :ـ وضع إجراءات النظام  2
و , و حساابته , و هي تعىن بتسجيل األداء . و إجراءات متسلسلة , و هنا يتم ترمجة النظام يف شكل خطوات 

و فيما يلي . و توقيت تقدمي احلوافز , و أنواع احلوافز و اجلوائز , و أدوار املشاركني فيه, جتماعاته و ا, مناذجه 
 : شرح ألهم اإلجراءات 
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و تسجيل أنواع األداء ,      و هنا يتم حتديد دور كل رئيس يف مالحظة سلوك مرؤوسيه : أ ـ حتديد األدوار 
 . املتميز الذي يستحق احلافز 

أو بني مدير , أو قيم احلوافز , قد حيتاج األمر إىل عقد اجتماعات خاصة بلجنة احلوافز : ماعات ب ـ االجت
 . احلوافز و غريه من املديرين 
 .اخل ... يف مناسبات دينية أو وطنية ... سنواي , شهراي : جـ ـ توقيت تقدمي احلوافز 

 . اع األداء هناك الئحة حتدد أنواع احلوافز لكل أنو : د ـ نوع احلوافز 
 .ومناذج اقرتاح صرف   و تقدمي حوافز معينة , تشمل سجالت قياس و تسجيل األداء الفعلي : هـ ـ النماذج 

 : أسس منح احلوافز 
 حبيث , و لكي تكون الصورة واضحة فال بد لنا من معرفة أسس منح احلوافز 

 48(2): التايلجند أن عملية منح احلوافز تكون مبنية على أسس و نلخص أمهها ك 
يعترب من أهم املعايري يف حساب احلوافز و يتم حتليل األداء ومن  م وضع معايري حمددة قابلة لقياسه : معيار األداء 

 . اخل ...,جودة العمل , ابلنسبة لكل وظيفة مثل كمية العمل 
حيث ال يؤدي ,ملعيار األول لكنه أقل موضوعية من ا, يستعمل هذا املعيار يف قياس انتج العمل : معيار اجملهود 

 . اجملهود املبذول من العامل دائما إىل إجناز العمل بفعالية 
 
 

و هو معيار شائع االستخدام و أيخذ يف االعتبار املدة اليت قضاها العامل يف املنظمة و اليت تشري إىل : األقدمية 
 . الوالء و االنتماء 
 املنظمات احلديثة اليت تشجع عماهلا على إجناز األهداف و هو معيار مستخدم كثريا يف: حتقيق األهداف 

 .املسطرة و احملددة مسبقا 
 
 
 
 

                                                 
 .  419و  413ص ,  2441, مديرية النشر لجامعة قالمة ,إدارة الموارد البشرية , حمداوي وسيلة   -4
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 : خالصة الفصل 
تشري إدارة املوارد البشرية إىل جمموعة السياسات و املمارسات اليت تشمل اجلوانب املتعلقة ابملوارد البشرية 

و  , و توجيههم و تدريبهم , قطاب و اختيار األفراد است, داخل املنظمة من ختطيط االحتياجات من هذه املوارد 
هذه األخرية تلعب دورا هاما يف احلفاظ على هذه املوارد و تنمية والئها , كذا تصميم أنظمة األجور واحلوافز 

و تطبيق , فاحلوافز هي األساليب املستخدمة حلث العاملني على العمل جبد و إبتقان , للمؤسسة و تقوية أدائها 
احلوافز حيقق زايدة يف العوائد املتحققة للمنظمة من خالل الكفاءة اإلنتاجية لألفراد العاملني كما أن احلوافز  نظام

و تطبيق هذه النظم يقودان إىل , تساهم يف تفجري قدرات العاملني وطاقاهتم و استخدامها أفضل استخدام 
 ملطبقة على أدائها    تقنيات مراقبة املوارد البشرية و مدى أتثري نظم احلوافز ا
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 الفصل الثاين
مسامهة حتفي  املوارد 

 البشرية يف
حتسني أداء املؤسسة 

 وتقييمها
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 مقدمة الفصل
لقد ثبت وجود فروق و اختالفات بني األفراد و بعضهم البعض و هي ظاهرة عامة نالحظها دائما يف 

و هلذه الفروق أتثري على صالحية الفرد للعمل و حجم العمل و جودة أدائه ، و أخريا , مجيع نواحي احلياة 
لى طريقة أداء لشخص يف العمل أو تركه ،  و نظرا لوجود هذه الفروق كان البد من التعرف عاستمرارية ا

و سلوكهم و تصرفاهتم أثناء العمل ، ويقوم هبذه العملية كل مدير يف عمله ، و حتت إشراف العاملني للعمل  
وافز أو حتديد من حيتاج إىل تدريب إدارة املوارد البشرية ، ويتم هذا التقييم لألداء لعدة أغراض قد تكون ملنح احل

 .  أو لألغراض أخرى
و معايري التقييم املستخدمة يف اء أبنواعه و عناصره و طرق   و سنتعرض يف هذا الفصل إىل تعريف األد

 . و كذا أمهية التحفيز لتحسني أداء املؤسسة و العالقة اليت تربط بني التحفيز و األداءاملؤسسات 
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 . أداء األفراد و العوامل احملددة له : ملبحث األول ا
حيث من خالله , يعترب األداء االقتصادي من أهم املوضوعات اليت حتدد درجة تطور و تنظيم االقتصاد 

و من هذه األمهية الكبرية , تتشكل الركائز املادية للمجتمع و اليت تؤمن انطالقة حنو احلضارة و الرفاه االجتماعي 
ء االقتصادي أدركت الدول املتقدمة ذلك و بدأت الدول النامية يف الرتكيز عليه لتحقيق معدالت منو أعلى لألدا

 . يف مستوايت اإلنتاجية 
 . و فيما يلي إيضاح ألهم مفاهيم األداء و كفاءته يف املشاريع االقتصادية 

 . مفهوم و حمددات األداء : املطلب األول 
 . اء مفهوم األد: الفرع األول 

يشري األداء إىل درجة حتقيق و إمتام املهام املكونة لوظيفة الفرد و هو يعكس الكيفية اليت حيقق أو يشبع 
فاجلهد يشري إىل الطاقة املبذولة , هبا الفرد متطلبات الوظيفة و غالبا ما حيدث لبس و تداخل بني األداء و اجلهد 

 (2). ها الفرد أما األداء فيقاس على أساس النتائج اليت حقق, 
و يعرب مفهوم األداء على املستوى الذي حيققه الفرد العامل عند قيامه بعمله من حيث كمية و جودة العمل املقدم 

 49(1). و األداء هو ما يبذله كل من يعمل ابملؤسسة من منظمني و مديرين و مهندسني , من طرفه 
حتقيق تلك األهداف املنتظرة مع ختفيض املوارد أما األستاذ ملني علوطي فقد عرف األداء أبنه حماولة 

و , و هي الوصول إىل األهداف املرجوة " الفعالية " املستخدمة لتحقيق تلك األهداف و يشتمل مفهومي 
 (4).و هي ختفيض املوارد املستخدمة " النجاعة"

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .  2444, إدارة الموارد البشرية ـرؤية مستقبلية ـالدار الجامعية , حسن راوية    -1

 . 417 ص,  2441, مديرية النشر لجامعة قالمة ,إدارة الموارد البشرية , وسيلة حمداوي   -2

, ماجيستار في علوم التسيير رسالة , تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت و تأثيرها على تحسين األداء االقتصادي للمؤسسة , لمين علوطي   -7

   2441سنة . 417ص , جامعة الجزائر  
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درجة حتقيق الفرد العامل للمهام األداء هو : حيث قال , بينما يتميز تعريف  ظاهر حممود كاللدة ابلشمولية 
 (2). املوكلة إليه من حيث اجلهد و اجلودة و النوعية احملققة مع العمل على ختفيض تكاليف املوارد املستخدمة 

 50(1). حمددات األداء : الفرع الثاين 
وإدراك الدور و , إن األداء الوظيفي هو األثر الصايف جلهود الفرد اليت تبدأ ابلقدرات 

ويعين هذا أن األداء يف موقف معني ميكن أن ينظر إليه عل  أنه نتاج للعالقة املتداخلة , ام امله
 : بني كل من 

 . اجلهد  .2
 . القدرات  .4
 ( . املهام)إدراك الدور  .1

و يشري اجلهد إىل الناتج من حصول الفرد ألداء مهمته و يعرب عن درجة محاس الفرد 
 . جهده بقدر ما يعرب و يعكس درجة دافعيته ألداء العملألداء عمله و بقدر ما ي يد العامل من 

أما القدرات فهي اخلصائص الشخصية املستخدمة ألداء الوظيفة و ال تتغري أو تنقلب 
 . هذه القدرات عرب فرتة زمنية قصرية 

ل من و يشري إدراك الدور أو املهمة إىل اإلجتاه الذي يعتقد الفرد أنه من الضروري توجيه جهوده يف العم
 . خالله و تقوم األنشطة و السلوك الذي يعتقد الفرد أبمهيتها يف أداء مهامه بتعريف إدراك الدور 

 .و لتحقيق مستوى مرضى من األداء ال بد من وجود حد أدىن من اإلتقان يف كل حمددات األداء 
ال يفهمون أدوارهم  مبعىن أن األفراد عندما يبذلون جهود فائقة و يكون لديهم قدرات متفوقة و لكنهم

فإن هذا العمل . فبالرغم من بذل اجلهود الكبرية يف العمل , فإن أدائهم لن يكون مقبوال من وجهة نظر اآلخرين 
و بنفس الطريقة فإن الفرد الذي يعمل جبهد كبري و يفهم عمله و لكن . لن يكون موجها يف الطريق الصحيح 

كاحتمال أخري و هو أن الفرد قد يكون لديه  وهنا, ئه كأداء منخفض تنقصه القدرات فعادات ما يقيم مستوى أدا
القدرات األزمة و الفهم الالزم للدور الذي يقوم به و لكنه كسول و ال يبذل جهدا كبريا يف العمل فيكون أداء 

 . مثل هذا الفرد أيضا منخفضا 

                                                 
   121ص , مرجع سابق الذكر , , ظاهر محمود كاللدة  -1
 .  05ص , دار النهضة العربية  ,إدارة القوى العاملة ,أحمد صقر عاشور  - -1
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 . اإلدراك × القدرة ×  الدافعية= األداء    
51(2). ات األداء و خصائصه مؤشر : املطلب الثاين   

لقد تعددت مؤشرات كفاءة األداء و اختلفت أمهيتها النسبية حسب النظم االقتصادية و االجتماعية و 
و عليه جيب أن تكون املؤشرات املختارة مالئمة لطبيعة و أهداف الوحدة , السياسية السائدة يف كل بلد 

 :ذه املؤشرات فيما يلي و ميكن تلخيص أهم ه, اإلنتاجية موضوع التقييم 
  : ـ معايري الطاقة اإلنتاجية  2

إن أمهية هذا املعيار أتيت من كونه يرتبط ارتباطا وثيقا بني الطاقة اإلنتاجية من جهة و بني كل من 
أي زايدة نسب االنتفاع من ) حيث أنه كلما ارتفع اإلنتاج , التكاليف و األرابح و املبيعات من جهة أخرى 

اخنفضت حصة الوحدة من التكاليف الثابتة و ذلك من خالل توزيع إمجايل التكاليف على وحدات , ( الطاقة 
و من  م التوصل إىل املرونة يف األسعار و زايدة الوحدات املنتجة     و , أكرب يف حالة االستغالل األمثل للطاقة 

 . تلبية احتياجات اجملتمع من السلع و اخلدمات 
القدرة اإلنتاجية املتوفرة يف املنشأة الصناعية مبا يف ذلك : " الطاقة اإلنتاجية أبهنا  و ميكن التعبري عن 

و يتم قياس و ختطيط , و خالل فرتة زمنية معينة , القائمة املستحدثة و املستبعدة ضمن أسلوب إنتاجي معني 
 " . هذه القدرة عينيا يف صورة ساعات عمل      أو وحدات إنتاج 

 :عاب هذا املعيار جيب معرفة أنواع الطاقة و هي و لغرض استي 
 : الطاقة اإلنتاجية النظرية  2ـ  2

من  %266و تتم إذا أنتجت الوحدة اإلنتاجية , و هي القدرة على اإلنتاج أبقصى سرعة و بدون انقطاع 
وصول إليها لعدة و هذا ما يصعب حتقيقه عمليا ألنه غاية مستهدفة و غري ممكن ال, طاقتها اإلنتاجية احملددة

 : أسباب من مجلتها 
 . وجود الوقت الضائع نتيجة اإلصالح و الصيانة  .2
 .التوقفات النامجة عن كفاءة األيدي العاملة  .1
اإلختناقات النامجة عن العجز يف كمية املوارد األولية أو املساعدة أو التأخر يف استالمها أو عدم انتظام  .4

 . ت النوعية ورود املواد األولية أو سوء مواصفا
 .التوقفات النامجة عن العطل أو اخللل يف اآلالت و العدد  .2
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 . االنقطاع عن العمل بسبب املرض أو اإلجازات مبختلف أنواعها  .4
 . األسباب التنظيمية اليت قد تعرض سري اإلنتاج و االنتفاع األمثل للطاقة  .0

 . ية إن هذه السماحات ختفض الطاقة ملستوى يطلق عليه ابلطاقة العمل
 52( :الفعلية) الطاقة اإلنتاجية العملية   4ـ 2

و  %26و يرتاوح مستوى حدود هذه الطاقة ما بني , و هي الطاقة النظرية مستبعدا منها السماحات 
 . و تنخفض إىل أقل من ذلك يف البلدان النامية , من الطاقة النظرية   % 26
 . السماحات  -الطاقة النظرية = الطاقة العملية    

و السماحات تعرب عن التوقعات أثناء و عند و هناية سري العمليات اإلنتاجية       و التوقف بسبب 
 . تغري سرعة اآلالت 

 : الطاقة اإلنتاجية القصوى  1ـ  2
هي طاقة اإلنتاج احملددة خالل فرتة زمنية حمددة ملواصفات عوامل اإلنتاج مع فرض توفري جمموعة 

 : هي متكاملة من الشروط و 
 . الصيانة املنتظمة  .2
 . طاقة عمالية مدربة على درجة كبرية من الكفاءة اإلنتاجية  .1
 . توفر مستلزمات اإلنتاج ابملواصفات احملددة  .4

و يستبعد من حساب الطاقة القصوى ذلك اجلزء الذي ال ميكن حتقيقه بسبب إعداد اآلالت لإلنتاج 
 . ائع املسموح به فنيا أي أن يستبعد الوقت الض. الصناعي و الصيانة 

 53:الطاقة املتاحة  2ـ  2
و تعرب عن الطاقة القصوى مطروحا منها اإلختناقات داخل األقسام أو املراكز اإلنتاجية على أساس 

 . القدرة اإلنتاجية ألضعف مرحلة أو عملية إنتاجية 
 : الطاقة التصميمية  6ـ  2

دات يف املنشأة و اليت إبمكان املعدات و املكائن إنتاجها و يقصد هبا الطاقة اإلنتاجية للتجهيزات و املع
معىن ذلك إمكانية االنتفاع من هذه املكائن و . حسب تصميمها وفق الشروط الفنية و املتطلبات األخري 

 . املعدات أبعلى درجة ممكنة و خالل فرتة زمنية معينة 
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 : الطاقة املخططة  5ـ  2 
و يتم ذلك . ف احلصول عليه من السلع و اخلدمات خالل فرتة اخلطة و هي متثل كمية اإلنتاج املستهد

 . استنادا إىل الطاقة التصميمية و الطاقة املتاحة يف املنشأة 
 : فهي , أما املؤشرات املستخدمة لقياس كفاءة األداء ابستخدام معيار الطاقة اإلنتاجية 

  الطاقة اإلنتاجية الفعلية / علياإلنتاج الف= مدى االنتفاع من الطاقة التصحيحية عمليا. 
  املدى الذي سيتم االنتفاع به من اإلمكانيات املتاحة يف املنشأة الصناعية خالل فرتة زمنية معينة

 . الطاقة اإلنتاجية التصميمية / اإلنتاج املخطط =
  الطاقة اإلنتاجية املخططة / اإلنتاج الفعلي = املدى الذي يتم به تنفيذ أهداف اخلطة . 

, يعترب ذلك مؤشرا هاما يف قياس كفاءة األداء الصناعي و يبني مدى انسجام سري تنفيذ اخلطة مع أهدافها  و
 . أي استخدامه يف متابعة تنفيذ اخلطة 

 54: ـ معايري اإلنتاجية  4
 : مها , إن اإلنتاجية تستخدم للتعبري عن اجتاهني 

و , ه العام الرتفاع أو اخنفاض اإلنتاجية فيها كمؤشر لقياس كفاءة املنشأة من خالل االجتا, األول 
 . و هذا ما يعرب عنه ابجتاه اإلنتاجية الكلية , الذي يعكس درجة استثمار املنشأة ملواردها 

كمؤشر لقياس كفاءة أحد عناصر العملية اإلنتاجية داخل املنشأة و درجة االنتفاع فيه و هو , و الثاين 
و ميكن التعبري عن اإلنتاجية الكلية على أهنا العالقة بني املدخالت و املخرجات , ة ما يعرب عنه ابإلنتاجية اجلزئي

 :أي أهنا , 
 . املدخالت / املخرجات = اإلنتاجية 

رأس املال +العمل ( / ) املخرجات ) اإلنتاج = أو يعرب عنها على أهنا العالقة بني اإلنتاج و مستلزماته اإلنتاجية 
 ( لية املواد األو + األرض + 

و املدخالت من خالل ما يلي قة النسبية بني املخرجات و تتحقق زايدة اإلنتاجية الكلية من خالل العال
 . عندما تزداد املخرجات بنسبة أكرب من الزايدة يف املدخالت : 

 . عندما تنخفض املدخالت مع بقاء املخرجات اثبتة  .2
 . عندما تزداد املخرجات مع بقاء املدخالت اثبتة  .1
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 . ندما تنخفض املدخالت بنسبة أكرب من اخنفاض املخرجات ع .4
و ابلنظر لصعوبة القياس جلميع املدخالت بوحدات متشاهبة ابإلضافة إىل صعوبة تقييم بعض العوامل  

كان من األسهل كثريا مقارنة املخرجات مع عامل واحد بدال من , كاألرض و الظروف اجلوية يف الزراعة 
 . و هذا يقودان إىل استخدام اإلنتاجية اجلزئية , رية عديدة مقرنتها مع عوامل متغ

 : اإلنتاجية اجل ئية 
وتعرب اإلنتاجية اجلزئية عن العالقة بني حجم الناتج و واحد من عوامل اإلنتاج حيث يعرب عنها ابملعادلة 

 : التالية 
 . أحد عوامل اإلنتاج / الناتج = اإلنتاجية اجلزئية 

مل اإلنتاج فعليه تتعدد أنواع اإلنتاجية اجلزئية فتأيت لتعرب عن إنتاجية املكامن أو و ابلنظر لتعدد عوا
إنتاجية املواد إنتاجية األرض و غريها و من السهولة يف هذه احلالة احتساب نسبة التغري احلاصلة نتيجة للتغري يف 

 . أحد عوامل اإلنتاج 
 55:خالل املعادالت البسيطة التالية وميكن التعبري الكمي عن إنتاجية عوامل اإلنتاج من

:                                                                                          إنتاجية املكائن  .2
                      :      و املكامن حيث إن ( الناتج ) و هي العالقة النسبية بني املخرجات 

 ( .رأس املال)املكائن / الناتج= إنتاجية املكائن 
 : إنتاجية املواد  .1

 : و هي العالقة النسبية بني املخرجات و املواد حيث إن 
 ( . أولية أو نصف مصنعة ) املواد / الناتج = إنتاجية املواد 

 : إنتاجية األرض  .4
 . اخل .. و هي العالقة النسبية بني الناتج و إنتاجية الفدان الواحد أو اهلكتار الواحد 

 .األرض / الناتج = نتاجية األرض إ
 .  و تقل أمهيتها يف قياس كفاءة املشروعات الصناعية , و تستخدم يف قياس كفاءة املشروعات الزراعية 

 : إنتاجية العمل  .2
 و هي العالقة النسبية بني الناتج و عدد العاملني 
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 . عدد العاملني / الناتج = إنتاجية العمل 
 : من خالل اعتماد ما يلي , نتاجية العمل و هنالك عدة طرق حلساب إ

  و يعرب عنه االنتاج املتحقق خالل الوحدات الزمنية , كعالقة بني اإلنتاج املتحقق و الوقت املبذول فيه
. 
  كعالقة بني الوقت املبذول يف اإلنتاج املتحقق و يعرب عنه يف كمية العمل املبذول لوحدة املنتوج . 

 :  قياس إنتاجية العمل و تعتمد الطرق التالية يف
 :ـ الطريقة الطبيعية  2

و هي تعبري , و تعترب هذه الطريقة من أسهل و أدق الطرق املستخدمة يف حساب و ختطيط اإلنتاجية 
 : و يعرب عن اإلنتاجية مبوجبها , مباشر عن أتثري قوة العمل و مدى تطورها 

 .لزمن الفعلي الالزم لإلنتاج ا/ عدد الوحدات املنتجة من سلعة معينة = اإلنتاجية 
  pl = y/t: و يرمز إليها 

 .زمن اإلنتاج ( t)ترمز إىل كمية اإلنتاج و ( y)ترمز إىل إنتاجية العمل و ( pl)حيث إن 
 : طريقة األسعار الثابتة 

و تعتمد هذه الطريقة على تثبيت أسعار املنتجات خالل الفرتة الزمنية املراد قياس تطور اإلنتاجية 
حيث يهدف تثبيت األسعار هنا إىل تفادي أتثري تغري األسعار على حساب التطور احلقيقي لإلنتاجية . هلا خال
و عن طريق ضرب السعر الثابت لكل نوع من أنواع اإلنتاج يف عدد الوحدات املنتجة من كل نوع و مجع حوا , 

 : 56 عنه ذلك ابملعادلة التالية و يعرب, صل الضرب هذه ينتج إمجايل قيمة اإلنتاج ابألسعار الثابتة 
 السعر الثابت× جمموع اإلنتاج من كل نوع                   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=    اإلنتاجية 
 ( أو ساعات العمل) عدد العاملني                       

   = pl       :       و يرمز هلا 
 

تعين عدد (L)السعر الثابت للوحدة من كل نوع و ( r)تعين كمية اإلنتاج من كل نوع و ( y)حيث إن 
 .  ملني العا
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و لغرض حساب فاعلية إنتاجية العمل فتحدد من خالل النسبة بني انتاجية لفرتة اخلطة و إنتاجية العمل 
 : 57يف فرتة األساس وتستخدم هلددا الغرض املعادلة التالية 

 السعر الثابت× جمموع اإلنتاج املخطط                                                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= يف إنتاجية العمل (  التغري) النمو 

 .  عدد العاملني يف السنة اخلطة                                                    
 

 السعر الثابت × جمموع اإلنتاج يف السنة األساس                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= يف إنتاجية العمل ( التغري ) النمو 

 عدد العاملني يف سنة األساس                                                       
 

 ∆ PL=                         / =                 و يرمز هلا 
 

سنة ( n)و أن , ترمز إىل منو انتاجية العمل يف الفرتة اخلطة ابلنسبة لفرتة األساس (   ∆ PL)حيث إن 
 . سنة األساس ( (oاهلدف و 

وقد أصبحت هذه الطريقة , لتجنب أاثر التغري قي األسعار خالل قرتة القياس و تستخدم هذه الطريقة 
, حيث إن البياانت اليت تتطلبها متوافرة نسبيا , هي األكثر استعماال و األكثر شيوعا لقياس إنتاجية العمل , 

 . ية كما أن املؤشرات اليت تسفر عنها ميكن استخدامها يف اجملاالت املختلفة للسياسة االقتصاد
 : طريقة القيمة املضافة

تستخدم هذه الطريقة تاليف أتثري اإلنتاجية بقيمة مستلزمات اإلنتاج اليت تعكس التغيري الظاهري يف 
 : االنتاجية ـ و ميكن قياس اإلنتاجية مبوجب دلك من خالل 

 نتاجالقيمة املضافة لكل وحدة من الوحدات اإل× جمموع اإلنتاج من كل نوع                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=   اإلنتاجية 

 عدد العاملني                                                 
 

                                                 
 222مرجع سبق ذكره ـ ص. عقيل جاسم عبد هللا 

57
  

∑ Yo – R 

Lo 

∑ Yo – R 

Lo 



 

 78 

 

 
  PL=                         :و يرمز لذلك 

 
 . القيمة املضافة لكل وحدة من الوحدات اإلنتاج  ((vحيث إن 

 58: كما ميكن قياس منو إنتاجية العمل مبوجب هذه الطريقة وفقا للمعادلة التالية 
 

 .القيمة املضافة لكل وحدة يف سنة اهلدف×جمموع اإلنتاج من كل نوع يف السنة اهلدف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدد العاملني يف سنة اهلدف                                             
 

 ضافة لكل وحدة يف سنة األساس          القيمة امل×جمموع اإلنتاج يف كل سنة األساس =اإلنتاجية                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

 عدد العملني يف سنة األساس                                                
 

  ∆ PL=                                 = اإلنتاجية 
 

 : د ـ طريقة جتميع الوقت 
و هي تبني معدل   وتعتمد هذه الطريقة على حساب الزمن إلنتاج الوحدة من نوع معني من اإلنتاج 
و يعرب عن ذالك . تطور اإلنتاجية على أساس تغيري عدد الوحدات املنتجة من إنتاج معني يف الوحدة الزمنية 

 : من خالل املعادلة التالية قياسا 
 الزمن الالزم إلنتاج وحدة معينة يف سنة األساس × جمموع اإلنتاج يف السنة اهلدف          
       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=اإلنتاجية 

 الزمن الالزم إلنتاج وحدة معينة يف سنة اهلدف  × جمموع اإلنتاج يف سنة اهلدف             
     PL=                   :و يرمز هلا 
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 .الزمن يف سنة اهلدف (  tn) الزمن يف األساس و ( to)حيث إن 

 االعتبار حساب الزمن املاضي الذي و حتديد منو إنتاجية العمل جيب أن ال يغيب عن البال و أن يؤخذ بعني
ميثل األعمال األخرى قبل وصول املادة املنتجة ملراحل اإلنتاج األخرية و اليت تكون يف  فروع أخري و يف أوقات 

و دون االقتصار على الزمن و أوقات أخرى املطلوب , ألن كل إنتاج هو نتيجة عدة عمليات جمتمعة , أخرى 
 . ألن ذلك يؤدي إىل تقديرات خاطئة لإلنتاج ,  لإلنتاج الفعلي( الالزم)

إنتاجية العمل من خالل العالقة بني إنتاجية العمل يف فرتة اخلطة و إنتاجية ( ديناميكية )و يتم قياس فاعلية 
 . العمل يف فرتة األساس و من خالل املعادلة التالية و ابلطريقة الطبيعية اليت أشران هلا 

 حجم اإلنتاج املخطط      حجم اإلنتاج يف سنة األساس                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= فاعلية إنتاجية العمل 

 وقت العمل املخطط          وقت العمل يف السنة األساس                               
 

 ∆  PL=        :و يرمز ملا 
 

 : و ابستخدام املعادلة التالية     ل معرفة فاعلية إنتاجية العمل  وصل إىل حجم العاملني اإلضافيني خالو يتم الت
 اإلنتاج املخطط           اإلنتاج يف سنة األساس                                      

 ـــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= عدد العملني اإلضافيني 
 إنتاجية العمل املخططة     إنتاجية العمل يف سنة األساس                                    

 
  ∆  L=        :و يرمز هلا 

 
 : 59حيث سنحصل على املعادلة التالية 

 . العاملني يف سنة األساس  –العاملني يف سنة اهلدف = عدد العاملني اإلضافيني 
 L = LI - LO ∆ : و يرمز لذلك 
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أهم معيار صناعي كونه يرتبط , ترب اإلنتاجية سواء كانت العامة أو إنتاجية العمل بشكل خاص تع, و عموما 
 . حيث إنه يعكس فاعلية العمل اإلنساين املبذول , ابلعنصر احلاسم يف اإلنتاج الصناعي و هو اإلنسان 

 
 60: ـ معيار القيمة املضافة  1

اليت تضيفها املنشأة أو تساهم هبا مع غريها من املنشآت يف أبهنا القيمة اإلنتاجية ) تعرف القيمة املضافة 
 ( . األرابح , األجور , اإلجيار , الفوائد ) أو هي عوائد عوامل اإلنتاج . خلق الناتج القومي 

 . قيمة مستلزمات اإلنتاج  –قيمة اإلنتاج = فإن القيمة املضافة , و عليه 
أي , بعدان منها اإلنداثرات فإن الصايف يشكل القيمة املضافة الصافية و لو است, و هي القيمة املضافة اإلمجالية 

 : أن 
 (  اإلنداثرات+ قيمة مستلزمات اإلنتاج )–قيمة اإلنتاج = القيمة املضافة الصافية 

 : و تعترب القيمة املضافة األساس املوضوعي حلساب إنتاجية العمل املبذول حيث حتسب 
 القيمة املضافة الصافية                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= القيمة املضافة لعنصر العمل 
 كمية العمل املبذول                                             

خصوصا يف اجملتمعات , و يعترب هذا املعيار من أهم املعايري للحكم على مدى جناح املنشأة الصناعية 
و معرفة مقدار مسامهته يف هذا , حيث تقاس به درجة أمهية املنشأة الصناعية يف االقتصاد القومي , االشرتاكية 

 القيمة املضافة املتحققة من نشاط املنشأة كان مدعاة للقول بتحسني أداء تلك املنشأة  فكلما زادت. الدخل 
 : ـ معيار الرحبية  2

يعرب اصطالح الربح لدى احملاسبني عن زايدة قيمة مبيعات املنشأة من السلع      و اخلدمات على تكاليف و 
أي أن الربح , فالربح هو الفائض عن التكاليف  ,عوامل اإلنتاج املستخدمة يف إجياد هذه السلع أو اخلدمات 

 . بطريقة معادلة اإليرادات و التكاليف , يساواي إليرادات مطروحا منها التكاليف و تسمى هذه الطريقة 
 :و هناك نظريتان لتحديد صايف الربح مبوجب هذه الطريقة مها 

  نظرية صايف الربح الشامل . 
 ( . الربح التشغيلي ) يات التشغيلية احلالية نظرية صايف الربح الناتج من العمل 
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و مبوجب نظرية صايف الربح الشامل تعترب كل عناصر اإليرادات و التكاليف عناصر ضرورية لتحديد 
صايف الربح سواء كانت عناصر تشغيلية أو غري تشغيلية مثل األرابح اليت جتنيها املنشأة من موارد ال عالقة هلا 

أو التكاليف اليت تتكبدها يف نواح ال عالقة هلا ابلعمل األساسي الذي تقوم به مثل األرابح ابلعمل الذي تقوم به 
 . اخل ... اليت جتنيها    أو اخلسائر اليت تتكبدها عند بيعها ألصل اثبت أو تسوايت خسائر السنوات السابقة 

ر اإليرادات و التكاليف التشغيلية أما نظرية صايف الربح الناتج من العمليات التشغيلية احلالية فتأخذ عناص
و وجهة النظر يف هذا . فقط بعني اإلعتبار ألهنا هي اليت متثل العوامل الضرورية و اهلامة لتحديد صايف الربح 

املنطق هي أن النواحي التشغيلية هي اليت تقيس قدرة املنشأة على توليد األرابح مما جيعل املقارنة مع منشآت 
كما أن صايف , نتائج سنة معينة بنتائج سنوات أخرى لنفس املنشأة عملية ممكنة و منطقية أخرى    أو مقارنة 

الربح يف هذه احلالة ميكن أن يكون معيارا سليما لقياس كفاءة التشغيل يف املنشأة كما يصلح الختاذ القرارات 
 .  و يسمى الربح يف هذه احلالة ابلربح التشغيلي, املتعلقة ابلتخطيط و التحليل 

 .فهو ما يسمي ابلربح االقتصادي , أما املفهوم الدقيق للربح 
 : 61معايري الرحبية 

 : أمهها , لقياس الرحبية معايري خمتلفة 
و تستند القوة االيرادية إىل نظرية صايف الربح . و املراد هبا قدرة املنشأة على توليد األرابح : ـ القوة اإليرادية  2

 . أي أهنا تقيس قدرهتا على توليد الربح التشغيلي . غيلية احلالية الناتج عن العمليات التش
 . و يعتمد على نظرية صايف الربح الشامل, ـ العائد على االستثمار و هو مقياس هام جدا  1
 : ـ القوة االيرادية  2

و , قوم به يتجسد مفهوم القوة اإليرادية يف قدرة املنشأة على توليد األرابح من العمل األساسي الذي ت
هي عبارة عن العالقة بني قدرة دينار املبيعات على توليد األرابح و قدرة دينار املوجودات التشغيلية على توليد 

 : و يتم استخراجه كما يلي ,  املبيعات ابصطالح معدل دوران األصول العاملة 
 صايف املبيعات                                               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ران األصول العاملة معدل دو 
 صايف األصول العاملة                                            
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بيعات هو إمجايل املبيعات خالل الفرتة موضع الدراسة مطروحا منها مردودات و مسمحات و صايف امل
أما صايف األصول العاملة فهي األصول اليت تستعمل فعال يف إنتاج السلعة أو اخلدمة اليت أنشئت , املبيعات 

ملة عن عدد املرات اليت و يعرب دوران األصول العا, املنشأة أصال من أجل إنتاجها مطروحا منها االهتالكات 
أو عدد مرات استخدام األصول العاملة يف خلق املبيعات . تستطيع املبيعات أن تغطي هبا أصول املنشأة العاملة 

 ( . احلافة ) أو  ( هامش الربح التشغيلي ) أما قدرة دينار املبيعات على توليد األرابح فيعرب عنه ابصطالح . 
و كلما زاد حجم , عدد داننري املبيعات اليت يولدها دينار األصول العاملة و من الطبيعي أنه كلما زاد  

و ميكن وضع هذه , الربح الذي يولده دينار املبيعات زادت قدرة املنشأة على توليد األرابح أي قوهتا اإليرادية 
 :  62العالقة كما يلي
 . احلافة × معدل دوران األصول العاملة = القوة اإليرادية 

 : عويض تصبح املعادلة و ابلت
 صايف املبيعات            صايف الربح التشغيلي قبل الفوائد و الضرائب                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= القوة اإليرادية
 صايف املبيعات            صايف األصول العاملة                       

 
 

 
 صايف الربح التشغيلي فبل الفوائد و الضرائب                         

 .  266× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= القوة اإليرادية 
 صايف األصول العاملة                                       

 
وامل الرئيسية يف تقييم نشاط املنشأة و يالحظ أن تقدير القوة اإليرادية مبوجب هذه الطريقة يرتكز على الع

 : و هي , 
  املبيعات الصافية . 
  الربح التشغيلي قبل دفع الفوائد و الضرائب . 
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  صايف األصول العاملة التشغيلية . 
 : ميكن تلخيصها مبا يلي , و تسعى إيدارات املنشآت إىل حتسني و زايدة قوهتا االيرادية من خالل طرق عديدة 

 : افة أ ـ حتسني احل
 : و ميكن حتسني احلافة إبحدى الطرق التالية 

 ( .املصاريف التشغيلية ) ـ زايدة املبيعات بنسبة أكرب من زايدة املبيعات  2
 . ـ ختفيض تكاليف العمليات بنسبة أكرب من ختفيض املبيعات  1
 . ـ زايدة املبيعات مع ثبات تكاليف العمليات  4
 . كاليف العمليات ـ ثبات املبيعات مع ختفيض ت 2
 . ـ زايدة املبيعات مع ختفيض تكاليف العمليات  4

 : ب ـ حتسني معدل الدوران 
 : ميكن حتسني معدل دوران األصول إبحدى الطرق التالية 

 . ـ زايدة املبيعات بنسبة أكرب من زايدة صايف األصول العاملة  2
 . لعاملة ـ ختفيض املبيعات بنسبة أقل من ختفيض صايف األصول ا 1
 .ـ زايدة املبيعات مع ثبات صايف األصول العاملة  4
 . ـ ثبات املبيعات مع ختفيض صايف األصول العاملة  2
 . ـ زايدة املبيعات و ختفيض صايف األصول العاملة  4

 : جـ ـ تغيري كل من حافة و معدل الدوران 
 : حسبما يلي , لدوران بشكل أو أبخر كما ميكن حتسني القوة االيرادية عن طريق تغيري كل من معدل ا

 . ـ حتسني احلافة مع ثبات معدل الدوران  2
 . ـ حتسني معدل الدوران مع ثبات احلافة  1
ـ حتسني معدل دوران و ختفيض احلافة حبيث تكون نسبة الزايدة يف معدل الدوران أكرب من نسبة اخنفاض  4

 .احلافة 
 . فة ـ حتسني معدل الدوران و حتسني احلا 2
ـ حتسني احلافة و ختفيض معدل الدوران حبيث تكون نسبة الزايدة يف احلافة أكرب من نسبة اخنفاض معدل  4

 . الدوران 
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 : العوامل املؤثرة يف القوة اإليرادية 
إىل تغيري يستطيع احمللل املايل أن يتبع  العناصر اليت تؤدي إىل تغيري احلافة أو ثباهتا          أو العناصر اليت تؤدي 

املبنية يف الشكل التايل الذي يوضح عالقات " دوبونت"معدل الدوران أو ثباته ابستعمال ما يعرف بطريقة 
و ابلتايل تساعد على حتديد العوامل و املتغريات اليت تؤثر يف . العناصر اليت تتألف منها القوة اإليرادية للمنشأة 

و ذلك بتتبع (      أو إىل ثباهتا ) ليت أدت إىل تغيري القوة اإليرادية قدرة املنشأة على توليد األرابح احلقيقية ا
التغري إىل جذوره العميقة مما يقدم تقييما جيدا ملدى جدوى كل من السياسات التشغيلية   و االستثمارية يف دعم 

 . قدرة املنشأة على توليد األرابح 
 .طريقة دوبرنت يف الرقابة املالية : 05.04 شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 

 . 114ص ,  2000, الطبعة األوىل , دارو مكتبة احلامد للنشر و التوزيع , مدخل يف تقييم املشروعات ,عقيل جاسم عبد هللا  :املصدر
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 : ـ معيار العائد عل  رأس املال املستثمر  6
و يسرتشد كثريا  يهتم         ( النظام) يكتسب هذا املعيار أمهية كبرية يف النظام الرأمسايل لكونه 

كما أنه حيظى أبمهية نسبية . و إمكانية حتقيق الوحدة اإلنتاجية لعائد جمز على أمواهلا , ابعتبارات أقصى األرابح 
حيث يستخدم كمؤشر للوقوف على إنتاجية األصول املستثمرة يف الوحدة اإلنتاجية و , يف النظام االشرتاكي 

و نستنتج من ذلك أن هذا املؤشر يستعمل  , قيق االستخدام األمثل هلا ابلتايل مدى كفاءة هذه  األصول يف حت
و ذلك أن حجم , كأداة للتعرف على كفاءة األداء يف خمتلف الدول ابختالف أنظمتها االقتصادية و السياسية 

ته و و ذلك لعمومي, االستثمار يف املنشأة الصناعية يعد من أفضل األسس للتعبري عن حجم املنشأة و طاقتها 
 . مشوله 

 :  63و يعرب عنه ابلصيغة التالية
 الربح           املبيعات                       الربح                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل العائد على االستثمار 
 أس املال املستثمراملبيعات    رأس املال املستثمر     ر                                       

  . رأس املال املتداول + رأس املال الثابت = و إن رأس املال املستثمر 
 .و كلما كانت نسبة هذا العامل مرتفعة كان األداء االقتصادي كفؤا و مقتدرا 

 : و ميكن تفسري هذين املعادلتني كما يلي 
 املبيعات/الربح = نسبة الربح ابلقياس إىل املبيعات 

 : و إن                                                   
 املبيعات                                            

 ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل دوران رأس املال 
 رأس املال املستثمر                                        

 
و يوضح هذا املؤشر السرعة أو الكفاءة اليت جتري هبا عملية استخدام أصول الوحدة اإلنتاجية يف 

 . عملياهتا التشغيلية 
 

                                                 
 229مرجع سبق ذكره ـ ص. عقيل جاسم عبد هللا 
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 : و ـ معايري أخرى 
 : مثل , خدم يف تقييم األداء للوحدات اإلنتاجية و ابإلضافة إىل املعايري السابقة هناك معايري أخرى تست

 . ـ التكاليف  2
 .وتقسم إىل السيولة و رأس املال , ـ املالية  1
 .ـ املبيعات  4
 . ـ درجة التصنيع  2 
 . ـ درجة االعتماد على املستلزمات السلعية املستوردة  4
 . ـ درجة املسامهة يف التصدير  0
 . لع اجلاهزة ـ املخزون السلعي من الس 2
 . ـ نسبة األايدي العاملة لقيمة اإلنتاج  2
 . ـ االحنرافات  0

 64(2) .العوامل املؤثرة عل  األداء : املطلب الثالث 
,  هناك بعض العوامل خارج نطاق سيطرة الفرد و اليت ميكن ان تؤثر عل  مستوى أدائه 

جيب أن تؤخذ يف اإلعتبار ألهنا  و ابلرغم من أن بعض هذه العوامل قد تؤخذ كأعذار إال أهنا
 . حقيقية و موجودة ابلفعل 

 : ومن اكثر عوائق األداء شيوعا جند 
  النقص يف تصارع املتطلبات على وقت الفرد. 
  عدم الكفاية يف تسهيالت العمل و الرتكيبات و التجهيزات . 
  السياسات احملددة للعمل و اليت تؤثر على الوظيفة . 
 خرين نقص التعاون من اآل . 
  منط اإلشراف واإلضاءة و احلرارة و الضوضاء . 
  ترتيب اآلالت و الوردايت. 

                                                 
 .   244ص , 2444, الدار الجامعية , ادارة الموارد البشرية رؤية مستقبلية , راوية حسن   -1
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  حىت احلظ و الصدفة ميكن أن يكون عائق لألداء و هو ما ال ميكن التحكم به      و جيب النظر
رب لذلك فإنه من أك, إىل هذه العوامل البيئية على أهنا مؤثرات على اجلهد و القدرة      و االجتاه 

 و أهم مسؤوليات اإلدارة مها 
 . توفري شروط عمل كافية و مناسبة للعاملني  .2
 . توفري بيئة مدعمة تقل فيها عوائق األداء إىل أقصى حد ممكن  .1
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 . أمهية التحفي  يف حتسني أداء املؤسسة و تقيمه :املبحث الثاين 
ية وما مدى مسامهة التحفيز يف حتسني أداء املؤسسة  و معرفة أتثريه ما أمهمن خالل هذا املبحث ارأتينا أن نعرف 

 كما سنتطرق إىل أنواع تقييم األداء و أمهيته  الذي يكون عرب معايري تقييم األداءو فاعليته عن طريق 
 .  و أنواعه تعريف و أمهية تقييم األداء: املطلب األول 
 . تعريف تقييم األداء : الفرع األول 

 :و من أهم التعاريف نذكر , تعاريف تقييم األداء و تنوعت تعددت 
وذلك , تقييم األداء هو نظام رمسي مصمم من أجل قياس و تقييم أداء و سلوك  األفراد أثناء العمل 

عن طريق املالحظة املستمرة و املنتظمة هلذا األداء و السلوك       و نتائجها و خالل فرتات زمنية حمددة و 
 65(2). جيرى يف األخري تقدير جهد و نشاط و سلوك و كفاءة كل فرد على حده , معروفة 

هو قياس األداء الفعلي و مقارنة النتائج احملققة ابملعايري اليت سبق , أما زهري اثبت فقد عرفه كالتايل 
 (1). داء وحتديد االحنرافات ووضع اخلطط الالزمة لتحسني األ, حتديدها و املستمدة من األهداف املتوقعة 

 
هو فحص حتليل انتقادي شامل خلطط و أهداف و طرق التشغيل و استخدام املوارد البشرية و املادية 
هبدف التحقق من كفاءة و اقتصادية املوارد و استخدامها أفضل استخدام و أعلى كفاءة حبيث يؤدي ذلك إىل 

 (4). حتقيق األهداف و اخلطط املرسومة هلا 
 (2). أبنه نظام يتم من خالله حتديد مدى كفاءة أداء العاملني ألعماهلم كما عرفه أمحد ماهر 

تقييم األداء هو نظام حتليل أداء األفراد و مقارنة النتائج : و منه ميكن تقدمي التعريف الشامل التايل 
الضعف و القوة يف احملققة مع األهداف املوضوعية و املعايري احملددة سابق        و التحقق من كفاءة ملعرفة نقاط 

 . النظام و تقومي أداء األفراد العاملني 
 . و أنواعه أمهية تقييم األداء: الفرع الثاين 

                                                 
 .  499ص ,  مرجع سابق الذكر , عمر وصفي عقيلي   -1

 .  41ص  ,القاهرة  , دار القباء , كيف تقيم أداء , زهير ثابت   -2

 . 499ص , مرجع سابق الذكر , عقيل جاسم عبد هللا   -7

 . 291ص, مرجع سابق الذكر , أحمد ماهر   -1
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  :أمهية تقييم األداء -2
 

 (2): ميكن تلخيص أمهية األداء فيما يلي 
 . إن تقييم األداء يتمثل يف االستخدام األمثل للموارد االقتصادية  .2
فيساعد تقييم األداء على التحقق من قيام ,  املشروعات و االلتزام هبا يوضح العالقات التبادلية بني .1

 .الوحدات بوظائفها أبفضل كفاءة ممكنة 
سواء على املستوى القومي أو , تربط أمهية تقييم األداء ارتباطا وثيقا ابلتخطيط على كافة املستوايت   .4

 . املستوى القطاعي  أو مستوى املنشأة 
 : لي كذلك يساعد على ماي .2

  توجيه العاملني يف أداء أعماهلم. 
  توجيه إشراف اإلدارة العليا . 
  توضيح سري العمليات اإلنتاجية . 
 أو التسويق أو      حتقيق التنسيق بني خمتلف أوجه النشاط للمنشأة و ما يتعلق يف اإلنتاج

 . التمويل أو األفراد
 ددة للمنتج حتديد معايري اجلودة لإلنتاج على أساس املواصفات احمل . 

 . أسس التقييم الفعال لألداء 
 66: ميكن تلخيص أهم األسس اليت يقوم عليها التقييم الفعال ألداء العاملني على النحو التايل 

 . حتديد أهداف و جماالت تقييم األداء العاملني على حنو دقيق  .2
 . جوب وضوح املعايري معايرة و رسم عملية التقييم الكلي و جعلها موضوعية بقدر اإلمكان و و  .1
فغلى سبيل املثال فإن املعايري اليت , جيب أن يكون نظام تقييم األداء وثيق الصلة ابلوظيفة بقدر اإلمكان  .4

 . يتم تقييمها ـ مثل املواظبة و كمية اجلهد ـ جيب أن تكون حمسوسة  على ضوء طبيعة الوظيفة 
 .  األداء فيها التعريف الواضح و الدقيق لواجبات كل وظيفة و معايري .2
 . تدريب القائمني ابلتقييم تدريبا كافيا على استخدام نظام و أساليب التقييم و مناذجه  .4
 . جيب أن يكون للقائمني ابلتقييم اتصال يومي حقيقي مع العاملني الذين يتم تقييمهم  .0

                                                 
 . 94ص , مرجع سابق الذكر , زهير ثابت   -4
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فإن وزن كل "  مية الك"و " اجلودة"و" احلضور"إذا كان التقييم يتعلق ابلعديد من مقاييس األداء مثل  .2
 . مقياس فيما يتعلق ابلعمل الكلي يتهني أن يكون اثبتا على مدار وقت التقييم 

 . جيب أن يتم التقييم عن طريق أكثر من شخص واحد و أن يتم كل تقييم بشكل مستقل  .2
 . جيب تزويد العاملني بتغذية عكسية بوضوح عن كيفية أدائهم و مستوى هذا األداء .0

تقييم أداء العاملني استخدام أسلوب تقييم النتائج الذي يركز على ختطيط األداء و جيب أن يتضمن  .26
 .أسلوب تقييم السلوك الذي يركز على الصفات و السمات السلوكية 

 
 . أنواع تقييم األداء -4

 : هناك ثالثة أنواع لتقييم األداء يف املنشآت يوضحها الشكل التايل 

األداء يف املنشآتأنواع لتقييم  :  04.04شكل رقم  
 

 
 
 
 
 

 
 

.  24ص , كيفية تقييم أداء الشركات  و العاملني , زهري اثبت  : املصدر  
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. ـ تقييم األداء عل  املستوى الكلي للمؤسسة  2  
من أهم العناصر اليت ختضع للتقييم على املستوى الكلي ـ املنشأة ـ ما 

:يلي   
و األرابح و رضا العمالء و   احملدد لإلجناز و الدخل  وقتنوعية املخرجات و كميتها و ال: الفعالية  .2

 . رضا العاملني 
العائد على األموال املستثمرة  ـ اإلنتاج ـ معدل دوران املخزون ـ املبيعات لكل عامل ـ معدل : الكفاءة  .1

 . اخل ... دوران العاملني ـ تكلفة التدريب لكل عامل ـ معدل الغياب 
 . س املرحلية للنتائج ـ احلوادث املرابطة ـ اخلطوات الفرعية للمشروعات املقايي: التقدم يف العمل  .4
 . أساليب و نظم إجراء العمل  .2
 . عادات العمل  .4

  : من أهم هذه الوسائل ما يلي : أساليب قياس األداء الكلي للمنشأة 
(2)67  

و هي مراقبة ما حيدث فعليا و حتديد ما إذا : املالحظة  .2
 . كان مالئما أم ال 

 .سواء العمالء الداخليني  يف املنشأة أو عمالئها اخلارجيني : تقصاء العمالء اس .1
تركز املراجعة و التدقيق على نظم و أساليب و إجراءات العمل و ليس على النتائج : املراجعة و التدقيق  .4

دارات اليت و يتم عادات إجراء التدقيق من قبل العاملني يف املنشأة من غري األعضاء يف األقسام و اإل) 
و يكتب املراجع تقريرا بعد القيام ابلتفتيش الشخصي يبني تفصيليا ما أكتشف مع ( تتوىل التنفيذ 

 .اإلشارة إىل أية ممارسات تنحرف عن السياسات املوضوعة أو اللوائح املعتمدة 

                                                 
.  41ص , مرجع سابق الذكر , زهير ثابت   -4  
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من  هناك بعض أنواع األداء اليت ميكن مراقبتها بسهولة من خالل العديد: االحتفاظ ابلسجالت  .2
ويصدق هذا عندما ينصب االهتمام على حجم املخرجات و نوعيتها و , إجراءات حفظ السجالت 

 .                                                     التكاليف و الدخل 
 . مقارنة التكلفة الفعلية مع التكلفة املتنبأ هبا : ) قوائم األداء املتوقع  .4
 . ستغلة و املعطلة حلول الطاقات اإلنتاجية امل .0
حيث يتم االتصال بني الرئيس و العاملني خبصوص تقدم األداء الفردي حنو : املتابعة املرحلية للتقدم  .2

 . النتائج املتفق عليها 
 :ويتم طبقا للمراحل التالية ,مجع معلومات أساسية عن املنشأة  .2

  النشاطها  نوع , حجم نشاطها , ملكيتها , مجع معلومات أساسية عن املنشأة ... 
  سواء البيئة املباشرة أو اخلارجية الكلية : مجع معلومات عن بيئة املنشأة . 
  مجع معلومات عن توقعات أصحاب املصاحل الرئيسية يف املنشأة . 
  دراسة املنشأة . 
  أهداف املنشأة. 
  سياسات املشروع . 
  اإلجراءات و التنبؤ . 
  الربامج الزمنية . 
 ظيمي تصميم اهليكل التن . 
  االتصال . 
  القيادة و التعاون االختياري . 
  قياس األداء . املعايري الرقابية . 
  الرقابة الكلية على املشروع . 

. ـ تقييم أداء األنشطة الرئيسية 1  
: و يشمل أربعة جماالت رئيسية و هي    

 .تقييم األداء التسويقي  .2
 . تقييم األداء اإلنتاجي  .1



 

 93 

 

 . تقييم األداء التمويلي  .4
 . تقييم أداء العاملني  .2

 :  تقييم األداء التسويقيـ  2
تطوير و تسعري   و ترويج و توزيع السلع , و تتلخص وظيفة التسويق يف عملية ختطيط و تنفيذ و متابعة 

 و يتم تقييم, و اخلدمات و األفكار خللق التبادل الذي حيقق اإلشباع و املنافع لكل األفراد و املنظمات و اجملتمع 
 : األداء التسويقي طبقا للمعايري الواردة يف اجلدول التايل 

 
 .جدول مؤشرات تقييم األداء التسويقي  :61.61جدول رقم 

الفرتات                                          
 املؤشرات 

الربع 
 األول 

الربع 
 الثاين 

الربع 
 الثالث 

الربع 
 الرابع 

إمجايل 
 العام 

العام 
 املاضي 

عدل منو املبيعات م        
       التكاليف التسويقية كنسبة من املبيعات 

       اخلصومات كنسبة من املبيعات 
       الديون املعدومة كنسبة من املبيعات 
       خمزون املنتجات كنسبة من املبيعات 

       متوسط حجم الطلبية 
       رحبية املبيعات 

        عدد األسواق اجلديدة
       (احلجم و القيمة)مستوى املبيعات 

       عدد املنتجات اجلديدة 
       عدد العمالء اجلدد
       النصيب السوقي 
       االنتشار البيعي 

       عدد شكاوى العمالء 
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       الصورة الذهنية للشركة 
       وجود اإلسرتاتيجية التسويقية 

       بيعات نسبة مردودات امل
       معدل دوران املخزون 

       كفاءة االئتمان 

 . 66ص , املرجع السابق , زهري اثبت : املصدر 
 

 :ـ تقييم األداء اإلنتاجي  4

يسع  النظام اإلنتاجي إىل توفري كم ونوع للمنتجات املستهدفة يف الوقت املناسب    و 
ة أداة النظام اإلنتاجي من خالل املؤشرات اليت ابلتكلفة املناسبة و ميكن احلكم عل  كفاء

 . يتضمنها اجلدول 
 
 
 
 
 
 

 .جدول مؤشرات تقييم األداء اإلنتاجي: 01.04جدول رقم 
 املؤشرات  بنود التقييم

 .ـ نسبة قيمة املواد املرفوضة لعدم مطابقة املواصفات إىل إمجايل املشرتايت  ـ املواد اخلام  2
 . تأخرة يف التسليم إىل قيمة املشرتايت خالل فرتة معينة ـ نسبة قيمة املواد امل

 (.نسبة املواد املستخدمة/ نسبة املواد م)ـ نسبة املواد م
 (.  كمية اخلامات املنصرفة لإلنتاج /كمية اإلسراف يف اخلامات )ـ نسبة اإلسراف يف اخلامات
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ـ جودة املنتجات  4  .  إمجايل املشرتايت ـ نسبة املرفوض لعدم مطابقة املواصفات إىل 
 . ـ نسبة الوقت املستخدم يف التفتيش و الفحص إىل وقت اإلنتاج 

 . ـ نسبة تكاليف الفحص إىل تكاليف اإلنتاج 
 .ـ نسبة الطاقة الفعلية املستخدمة إىل الطاقة الكلية للمصنع  ـ الطاقة اإلنتاجية  4

 ـ نسبة الطاقة العاملة إىل الطاقة الكلية يف املصنع 
ـ الكفاية اإلنتاجية  2  .ـ معدل اإلنتاج لعدد ساعات العمل  

 .ـ معدل اإلنتاج ابلنسبة لرأس املال املستثمر 
 .  ـ نسبة الطلبات اليت مت تنفيذها يف امليعاد احملدد هلا 

 (.عدد ساعات العمل املتاحة / عدد ساعات الوقت الضائع )ـ نسبة الوقت الضائع  ـ العمالة 4
 (.عدد ساعات عمل خمططة /كمية إنتاج خمصصة)العامل املستهدفة  ـ إنتاجية

 (.عدد ساعات العمل املدفوعة/ كمية اإلنتاج الفعلية )ـ اإلنتاجية الفعلية للعامل 
 (.عدد ساعات العمل املتاحة /عدد أايم التغيب ألسباب غري مشروعة )ـ نسبة التغيب 

متوسط عدد العاملني يف نفس / العمل  عدد العمال الذين تركوا) ـمعدل دوران العمل 
 (.الفرتة 

 .ـ نسبة تكاليف مناولة املواد إىل إمجايل تكاليف املصنع  ـ التكاليف  0
 .ـ نسبة تكاليف الصيانة إىل التكلفة الكلية للوحدة املنتجة 

 . ـ نسبة األجور إىل تكلفة الوحدة املنتجة 
 . 40ص, املرجع السابق , زهري اثبت  :املصدر 

 : ـ تقييم األداء التمويلي   1
ويف , يستهدف النشاط التمويلي على مستوى املنشأة احلصول على األموال املطلوبة ابلقدر املناسب 

و , الوقت املناسب و تقرير استخدامها بشكل كفء و فعال للوصول إىل األهداف و النتائج املالية املرغوبة 
و رحبية , استخدام األصول الثابتة , احلماية الرحبية , هيكل التمويل , يولة يتطلب تقييم املايل تقييم كل من الس

 .و يوضح اجلدول التايل أكثر معدالت تقييم األداء شيوعا , وكفاءة عمليات التشغيل , األصول املستثمرة 
 جدول مؤشرات تقييم األداء التمويلي:  02.04جدول رقم  

 املؤشرات بنود التقييم
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 ( . اخلصوم املتداولة/ األصول املتداولة) ـ نسبة التداول  ـ السيولة 2
 (.اخلصوم املتداولة/ النقدية وما يعادهلا )ـ نسبة السيولة السريعة 
 (.النقدية و شبه النقدية /املبيعات)ـ سرعة دوران النقدية 

خصوم متداولة  -أصول متداولة/ املخزون)ـ املخزون إىل صايف رأس املال العامل 
.) 

 ( .صايف حقوق امللكية /إمجايل املديونية)ـ نسبة املديونية إىل امللكية  ـ الرافعة  1
 ( .النفقات الثابتة/األرابح الصافية قبل النفقات الثابتة)ـ تغطية النفقات الثابتة 

 (.صايف حقوق امللكية/األصول الثابتة)ـ اخلصوم املتداولة إىل امللكية 
 ( .صايف حقوق امللكية / األصول الثابتة)  ـ األصول الثابتة إىل امللكية
 .ـ معدل التمويل ابلقروض 

ـ نسب النشاط  4
كفاءة استخدام )

 (املوارد

 ( .متوسط املخزون/املبيعات)ـ معدل دوران املخزون 
 (.متوسط املبيعات اليومية/ املقبوضات)ـ متوسط فرتة التحصيل 

 (. صايف رأس املال العامل / املبيعات)ـ معدل دوران صايف رأس املال العامل 
 (.األصول الثابتة/املبيعات)ـ معدل دوران األصول الثابتة
 (.صايف احلقوق امللكية/املبيعات)ـ معدل دوران حقوق امللكية 

 (. إمجايل األصول/املبيعات)ـ معدل دوران إمجايل رأس املال
 (.املبيعات/تشغيلإمجايل العائد من ال)ـ إمجايل العائد من التشغيل  ـ الرحبية 2

 (.املبيعات/صايف ربح التشغيل)ـ صايف العائد من التشغيل 
 (. املبيعات/صايف ربح التشغيل)ـ معدل العائد على املبيعات 

 (. إمجايل األصول/إمجايل الدخل قبل الضرائب)ـ إنتاجية األصول 
(.ةصايف حقوق امللكي/صايف الربح بعد الضرائب)ـ معدل العائد على رأس املال   

 (. صايف رأس املال العامل)ـ معدل العائد على رأس املال العامل 
 . 06ص, املرجع السابق , زهري اثبت  :املصدر 

 
  :ـ تقييم أداء العاملني  2
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و يقصد به قياس مدى قيام العاملني ابلوظائف املسندة إليهم و حتقيقهم لألهداف 
و زايدة عل  االستفادة من فرص الرتقية     ومدى تقدمهم يف العمل و قدرهتم, املطلوبة منهم 

 األجور 
 احلوافز و عالقتها ابألداء : املطلب الثاين 

إن التحفيز يف العمل، مظهر حيوي من مظاهر العمل اجليد، فهو يعاجل قضية التزام األشخاص بعملهم،وبتايل 
سهلة املنال ،كالرغبة يف حتقيق ما يصبون إىل حتقيقه من أهداف شخصية ،حىت ولو كانت هذه األهداف 

   68. احلصول على مزيد من املال أو احلصول على الرتقية أو غري ذلك من أهداف العاملني
وتعترب عملية حتفيز العاملني من املشاكل التنظيمية بسبب تنوع حاجات األفراد وتغيريها من وقت آلخر 

من جهة أخرى جند أن للمنظمة حاجاهتا املتمثلة ،واستحالة قيام أي منظمة إبشباع مجيع حاجات العاملني فيها و 
. يف حتقيق اهلدف الرمسي من خالل األفراد العاملني،وهذا يتطلب تكامل حاجات كل من الفرد واملنظمة

وابإلضافة إىل أمهية إشباع حاجات األفراد العاملني لضمان حفزهم ألداء أعماهلم بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية 
وهو التأكد من وجود الرغبة لديهم يف القيام ابلعمل ، ألن األداء املرتفع الذي تصبو إليه ،هناك جانب آخر هام 

 .املنظمة يساوي القدرة على األداء والرغبة فيه
 (الرغبة يف األداء x القدرة على األداء= أداء مرتفع ) 
ال ميكن ضمان مستوى " املدير  درجة عالية من التحفيز املرؤوسني بواسطة" وبدون وجود هذه الرغبة يف األداء  

عايل من األداء أو اإلنتاجية ،األمر الذي جيعل من الضروري للمدير تفهم كيفية حتفيز مرؤوسيه حبيث مسكن 
وبذلك يتضح لنا أن احلوافز تلعب دورا مها يف فز العاملني على  69.استخراج أفضل ما فيهم من طاقات ومواهب

جهم من حيث النوعية والكمية، وحتسني أداء العاملني وزايدة إنتاجيتهم يتوقف العمل وحتسني أدائهم وزايدة إنتا
 :على مدى توافر الشروط التالية

 .مستوى قدرة العامل على العمل وكفائتة•         
 .وجود حافز عند العامل حيفزه على العمل والنشاط•         

                                                 
68

 . 9،ص4991، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان،(اجي حدادن)، ترجمة مركز التعريب والبرمجة 4ترشيد وتحفيز الموظفين، ط : كينان كيت -
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 . 4م، ص 4999الدافعية وحوافز العمل، مركز الخبرات المهنية لإلدارة،: توفيق عبد الرحمن - 
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 70:زايدة اإلنتاج ودفع مستواه لبد من  ولكي تعطى احلوافز النتيجة املرجوة منها وتؤدي إىل*  
 أن يكون العامل راضيا عن عمله•         

 . ان يكون العمال راضيا عن اجلور اليت يتقاضها•        . 
 . أن تعرتف اإلدارة مبجهود العمال وتشيد به•        
 .أن ترتبط احلوافز أبهداف العاملني واإلدارة معا•        

على إجياد صلة وثيقة بني احلافز واهلدف،إذ ال فائدة من حوافز ال تؤدي إىل الوصول إىل  أن تعمل•         
 . اهلدف

 . ضمان استمرارية عملية التحفيز خللق شعور االطمئنان عند العاملني•        
 ".احلوافز " ضمان حتقيق املنظمة الوفاء ابلتزاماهتا اليت تقررها •        

 .احلوافز طرداي مع اجملهود املبذول وتتناسب مع دوافعهأن تتناسب •         
 أسباب اخنفاض اإلنتاجية وعالقة هذه األسباب بتحفي  العاملني يف الواقع العملي: أوال 
كثريا ما يسمع ما نسمع املديرين يشكون من أن العاملني لديه مل يعودوا يعملون أبقصى طاقتهم كما كان احلال   

البحوث والدراسات يف هذا اجملال فإنه ميكن اإلشارة إىل أربعة أسباب رئيسية كل منها  يف املاضي ، ومن واقع
 يشري بشكل مباشر أو غري مباشر إىل نوع احلوافز ،وهذه األسباب هي

عدم جاذبية احلوافز اليت توفرها املنظمة للعاملني هبا، بينما احلقيقة أن البعض قد يرغب يف احلافز املادي  -أ : 
وابلتأكيد فإنه ما مل يكن ( مثل فرص الرتقية ،أو فرص التدريب)البعض اآلخر قد يرغب يف احلافز غري املاديبينما 

 . احلافز مرغواب فيه من جانب شاغل الوظيفة فإن أتثريه على األداء يقرتب من الصفر
( أو حافز آخر)جرضعف العالقة بني احلافز واألداء وذلك أنه على الرغم من كثرة احلديث عن ربط األ -ب 

 .فإنه اندرا ما يتم هذا الربط يف الواقع العملي( أو األداء)ابإلنتاج 
عدم الثقة يف اإلدارة والذي ينتج عادة من عدم وفاء اإلدارة بوعودها اخلاصة ابحلصول على حوافز أو مزااي  -ج  

 .معينة يف حالة األداء اجليد
وعية األعمال اليت يقوم أبدائها، األمر الذي جيعل هذه األعمال ضعف اشرتاك العاملني أو أخذ رأيه يف ن -د  

 71.تكليفا أكثر منها احتياجا أو إشباعا
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  719-719م، ص 2442المجذوب فاروق، اإلدارة العامة، العملية اإلدارية والوظيفية العامة واإلصالح اإلداري، منشورات الحلبي، لبنان، - 
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 اخلطوات اليت تساعد عل  حتفي  العاملني لتحسني األداء : اثنيا 
 هناك جمموعة من اخلطوات تساعد املدير للتفاعل مع العاملني مع العاملني حنو أداء أفضل،كما حتفزهم للعمل

 : بشكل يربطون معه مصاحلهم الشخصية وأهدافهم مع مصاحل العمل وأهدافه، وهذه اخلطوات هي 
فالعاملني لديهم الرغبة يف التطور والتحسن،ولكنهم حيجمون عن ذلك إذا  : مساعدة العاملني على التوسع(  2

هم لإلجناز عمل يتعدى كان مفروض عليهم من أعلى،وعلى املدير أن يريهم ما أضافوه للمنظمة عندما حيفز 
 . األهداف املطلوبة

قياسا على املخرجات اليت متيز األداء، وما إذا كان هذا األداء : وضع مستوايت وقياسات واضحة للعمل(  1
جيد أو غري مقبول، مع مراعاة مناقشة هذا األمر مع العاملني و االستماع إىل آرائهم،وتشجيعهم على أن يعطوا 

هنا واقعية لقياس األداء، وهذه املناقشة ترتك أشر طيبا لدى العاملني يف تقبلهم هلذه القياسات املواصفات اليت يرو 
 .وحماولة تطوير أدائهم

وهذا من ضمن أهم العوامل اليت تضعف التحفز عند العاملني هو عدم : تعيني حجم مسؤولية العاملني(    4 
من شعوره ابملسؤولية وابلتايل سيزيد من حتفزه لألداء  الوضوح مبا هو متوقع منهم عمله، فإذا ذلك سوف يزيد

 . اجليد
يرغب أغلب العاملني بشدة أن يكون هلم دور يف : مساعدة العاملني على إكتساب مستوايت أعلى لألداء(  2

توقعات األداء، ويف املداخالت اليت حتسن مستوايت األداء، وهبذا يصبح من الضروري إشراك العاملني يف وضع 
تصورات واملقرتحات عن توقعات األداء ألنه رمبا جيد املدير عند العاملني تصورات ومعلومات ،عن رفع ال

 . مستوايت األداء
على املدير أن يدون قائمة ابملعلومات عند قياسات ومستوايت ما يتوقعه : توثيق ما اتفق عليه مع العاملني (  4

رق الوصول إىل هذه املستوايت ألنواع معينة من العمل  م توثيق هو والعاملون من أداء،وحتديد الوقت الذي يستغ
 .ذلك

جيب على املدير مراقبة ما مت إجنازه، ومتابعة أداء العاملني، وتقدمي املساعدة والتوجيه :املالحظة واملتابعة(  0 
 . للعاملني القليل خربة، والتأكد للعاملني اجليدين أهنم أهال للثقة

                                                                                                                                                         

71 . 1توفيق عبد الرمحن، نفس املرجع، ص-
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وخاصة ملن حيقق من العاملني نتائج جيدة تفوق األداء املتوقع، وتتنوع : اضح يف املكافآتاستخدام أسلوب و (  2
هذه املكافآت مابني احلوافز املادية كالعالوات واحلوافز املعنوية كإبراز مكانة العامل املتميز أو إصدار شهادة تقدير 

 72.جلهوده املتميزة أو إعطائه ترقية مناسبة
 
 األساليب لتحفي  العاملني وحتسني دافعيتهم للعمل وتطوير سلوكهم أهم الطرق و : اثلثا 

يوجد اتفاق على أمهية احلوافز جبميع أنواعها وأشكاهلا لتطوير العمل، وضمان االرتقاء ابإلنتاجية، ولكن هناك 
لعاملون اختالف يف وجهات النظر حول الطرق واألساليب اليت جيب أن تتبع لتحفيز العاملني وتطوير أدائهم،فا

اليوم يتم حتفيزهم مبا هو أكثر من األجر اجليد،فإشباع حاجات املستوى األعلى هلا نفس األمهية،والكثري من 
الشباب اليوم والذين يدخلون سوق العمل ينصب اهتمامهم على حتقيق الذات أكثر من اهتمامهم بتحقيق 

احلاجات املعنوية هلا نفس األمهية للعمل ابلنسبة  النجاح املهين حيث أنو وقت الفراغ والروابط العائلية وإشباع
  73هلم
ومن أجل حتفيز العاملني وضمان حتسني وتطوير أدائهم جيب على أصحاب العمل واملديرون أن يذهبوا إىل ما    

 : هو أبعد من احملفزات التقليدية، ومن أهم الطرق واألساليب املستخدمة لتحفيز العاملني وتطويرهم مايلي
إن مشاركة الفرد يف وضع أهداف ونتائج له للعمل على حتقيق سيزيد من دافعيته : ختطيط ووضع اهلداف    -

 . وخباصة إذا كانت هذه األهداف واضحة، وحمددة، وقابلة للقياس، وترضي طموحه، وذات قيمة عالية للفرد
بعمله وابلوحدة التنظيمية اليت يعمل هبا إن مشاركة الفرد يف القرارات واألمور ذات عالقة : املشاركة يف العمل    -

 . يزيد من محاسه وانتمائه والتزاماته
حيث يتم تغيري أفعال العاملني وسلوكهم ابلتشجيع املنتظم لألفعال املرغوبة وتنشيط تلك : تعديل السلوك     -

احلاجة إىل التغيري، ولقد أثبتت  األفعال غري املرغوبة فيها، ويبدأ املديرون بتحديد أي من الفعال املرغوبة وأيها يف
الدراسات أن الثناء والتقدير جلهود العاملني يكون أكثر فاعلية من استخدام أسلوب العقاب، وتستخدم 

 . املنظمات أنواع عديدة من املكافآت لتدعيم سلوك العاملني اجملتهدين

                                                 
 33 - 99األردن، ص  -فن تحفيز العاملين، ترجمة زكي مجيد حسن، بيت األفكار الدولية، عمان(: د ، ت)بروس آن بيتوني، جيمس س -

72
  

73
د عبد المتعال، دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة اإلدارة، ترجمة ومراجعة، رفاعي دمحم رفاعي، ودمحم سيد أحم: راتشمان دافيد وآخرون- 

  299م، ص 2444العربية السعودية، 
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د من احتمال فقدان وظائفهم وهذا الشعور يشعر الكثري من األفراد اليوم بتهدي: التدريب واإلعادة التدريب    -
بعدم األمان ميكن أن يؤدي إىل حتفيز أقل للعامل كما يهدد إنتاجية املنظمة كما ميكن أن تؤدي خماوف العمل إىل 

حدوث مشاكل شخصية تعوق بدورها أداء الفرد أثناء العمل، وإحدى الطرق لتحفيز هؤالء العاملني هي توفري 
وقد أشارت .مهاراهتم أو إاتحة إعادة التدريب والذي ميد العاملني مبهارات جديدة متاماالتدريب الذي يصقل 

الدراسات أنه كلما تقبل العاملون برامج التدريب على أهنا تطوير لقدراهتم الذاتية كلما كانت الفوائد الناجتة كبرية 
ب مراعاة ربط التدريب ابجلانب اخلاص ومن أمهها زايدة الوالء للمنظمة، وحتسني األداء واإلنتاجية ،وهناك جي

 74.للعاملني ،والبحث عن أساليب جديدة يف التدريب يف الوقت املناسب
إن توفري احلوافز مبين على املقدمة املنطقية اليت تفرتض أن األفراد سوف يبذلون جهود إضافية : توفري احلوافز    - 

ومن األمور اهلامة اليت جيب على اإلدارة مراعاهتا أن . ائهمعند تقدمي جائزة رمزية، أو بتشجيع عيين على حسن أد
تعمل على إشعار كل من عامل فيها أبمهية عمله مهما كان هذا العمل بسيط، وتشعر أبن عمله يشكل حلقة يف 

سلسلة متكاملة، وأي عطل أو خلل يف هذه السلسلة سوف يعكس على العمل أبكمله، كما على اإلدارة أن 
ورة أكرب عن العمل بشكل عام وعن دوره بشكل خاص، إن الظروف العمل احملسنة حتقق النفع تعطي الفرد ص

لكل من الفرد واملنظمة على حد سواء، فالعمال تتوفر هلم فرصة استخدام قدراهتم اخلاصة وتطوير مهاراهتم كما 
  75.تظفر املنظمة خباصية املنظمة األكثر حتفيزا

 
 . تقييم األداء مسؤولية وطرق: املطلب الثالث 

 . مسؤولية تقييم االداء : الفرع األول 
 
 
 
 

 
 حتديد املسؤول عن تقييم األداء: 62.61شكل رقم

                                                 
224 - 249نفس المرجع، ص : بروس آن بيتوني
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 . 490ص , نفس املرجع السابق , أمحد ماهر :املصدر 

حيث عادات ما يتطلب تقييم أداء املوظف شخص قريب منه و يالحظ : ـ الرئيس يقيم مرءوسيه  2
و هي الطريقة األكثر شيوعا و اليت تتماش  مع مبادئ اإلدارة عل  , وقت أدائه طوال ال

 : األخص مبدأ وحدة األمر و ذلك لعدة أسباب منها 
و هو الذي حيدد , أن الرئيس املباشر هو الذي حيدد أهداف قسمه أو إدارته  -

 . املسؤوليات و الواجبات و بعد التوجيه يراقب عملية التنفيذ 
باشر يكون له صلة مباشرة و مستمرة مع املرؤوسني و ابلتايل يستطيع أن الرئيس امل -

و ابلتايل يكون األقدر عل  تقييم أداء , يتعرف عل  نقاط القوة و الضعف يف أدائهم 
 76(2)املرؤوسني عل  أساس واقعي 

إبمكان املشرف املباشر الربط بني العوائد اليت يستحقها الفرد العامل وفقا ألدائه 
.(4) 
إذا قد تفيد هذه الطريقة املنظمات يف املواقف احلرجة و ذات : ـ املرؤوسون يقيمون رئيسهم  1

فبعض وحدات اجليش و البوليس و املستشفيات      و املهام اخلاصة  , احلساسية العالية 
إال أن ذلك يتم يف النادر يف املنظمات و مازال يتم , تتطلب قيام املرؤوسني بتقييم الرؤساء 

                                                 
 . 161ص, ع سابق الذكر مرج, صالح الدين دمحم عبد الباقي  -1

  .  162ص , مرجع سابق الذكر , ظاهر محمود كاللدة  -1

 الرئيس

يقوم بالتقييم ؟ من   

 مجموعة مقيمين 

 المرؤوسين  الزمالء 
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كما أنه حيوطه بعض املشاكل من أمهها تناقض مبادئ اإلدارة عل  األخص مبدأ , بشكل جترييب 
و تسلسل الرآسة من األعل  إىل األسفل كما أن الرؤساء حيتجون عل  قيام , وحدة األمر 

 . املرؤوسني بذلك 
 : ـ تقييم الزمالء  4

و هناك . حتت التجريب  اندرة االستخدام و ما زالت, و هذه الطريقة مثل سابقتها 
خماطر يف استخدامها عل  املستوى التنظيمي األدىن ألهنا قد تفسد العالقات االجتماعية داخل 

و ميكن يف بعض األحوال استخدامها يف املستوايت اإلدارية احملتملة لدى قادة و . العمل 
 . مديري املستقبل 

ء بوضع تقييم مشرتك من بينهم لكل حيث تقوم جمموعة من الرؤسا: ـ تقييم جلنة رؤساء  2
و هو أمر ليس متوفر بشكل دائم مما قد حييل , و لديهم املعلومات الكافية للتقييم , مرؤوس 

 " . حصيلة جهل مشرتك "عملية التقييم إىل 
, لذلك متيل بعض املنظمات إىل جعل كل رئيس يقوم مبلء منوذج التقييم كل عل  حده 

 لنماذج يف جدول واحد مما يعط  التقييم شكل فخم يبعده عن الفردية مث يتم مجع و تبويب كل ا
و عل  العموم فإن الطريقة املفصلة و الشائعة هي الطريقة األوىل أي تقييم الرئيس ملرءوسيه 

 . فهي أجنح طريقة لسهولة تطبيقها و لتماشيها كما ذكران مع مبادئ اإلدارة
 

 
 . ألداء طرق و معايري تقييم ا: الفرع الثاين 

 . طرق تقييم األداء  -
 : و ميكن تقسيمها إىل طرق تقليدية و طرق حديثة , هناك العديد من الطرق املستعملة لتقييم األداء 

 . الطرق التقليدية : أوال 
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و إن  , تعتمد الطرق التقليدية يف عملية تقييم األداء على احلكم الشخصي للرؤساء على أداء مرؤوسيهم 
 : و من هذه الطرق , ه الطرق ختتلف عن األخرى يف حتديدها ألنواع األحكام احملددة فيها كل طريقة من هذ

 : ـ طريقة الرتتيب البسيط  2
و تعتمد هذه الطريقة على ترتيب األفراد , تعد هذه الطريقة من أقدم الطرق املستعملة يف تقييم األداء 

, املقيم كل فرد عامل يف ترتيب يبدأ تصاعداي أو تنازليا حيث يضع , العاملني ابلتسلسل من األحسن إىل األسوأ 
بدال من إعطاء جمموعة من النقاط , املفرتض وجودها بني أفراد جمموعة العمل  و ذلك طبقا لبعض اخلصائص

و مما يؤخذ على هذه الطريقة هو عرضتها للتأثريات , لكل مرؤوس اعتمادا على صفاته الشخصية اليت يتميز هبا 
يف عالقة املقيم ابلفرد العامل و كوهنا غري موضوعية من حيث درجة األفضلية و من مزاايها سهولة  الشخصية

 . تطبيقها و وضوحها لألفراد العاملني 
 

 :ـ طريقة املقارنة امل دوجة  4
يقوم املقيم وفقا هلذه الطريقة مبقارنة كل فرد عامل مع مجيع األفراد العاملني الذين 

أفراد عاملني فيتم تقييم  6فإذا كان لدينا مثال , لتقييم يف اجملموعة نفسها خيضعون هم أيضا ل
و ( جـ) مع ( أ ) ملعرفة من هو األفضل مث يتم مقارنته ( ب ) مع الفرد الثاين ( أ ) الفرد األول 

 20أفراد عاملني يتضمن  6ملعرفة أيهم األفضل لذلك فاستخدام هذه الطريقة لـ ( هـ ) و ( د ) 
 . ات حيث أيخذ كل قرار شخصني فقط قرار 

 .  1( (/2 -عدداألفراد العاملني )× عدد األفراد العاملني = )عدد القرارات املتخذة   
 2 / (n ( n - 1 ) ): و الصيغة الرايضية لذلك هي 

 .تشري إىل عدد األفراد العاملني  nحيث 
 :ـ طريقة التدرج  1

بل إدارة املوارد البشرية و ميثل كل توضع حسب هذه الطريقة عدة تصنيفات من ق
و يتم مقارنة أداء األفراد وفقا هلذه التصنيفات احملددة مسبقا حيث , تصنيف درجة معينة لألداء 

و مما يؤخذ عل  هذه الطريقة هو أتثريات مستدمية و مؤثرة . يوضع كل فرد  وفقا لدرجة أدائه 
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يقة ال توضح الفرو قات الفردية يف األداء ضمن عل  الروح املعنوية هلذه الفئة كما أن هذه الطر 
 . الدرجة أو التصنيف الواحد مما يتنايف و العدالة يف التقييم 

 :  ـ طريقة التدرج البياين  2
وتعتمد هذه الطريقة عل  حتديد عدد من , و تسم  أيضا بطريقة املقاييس املتدرجة 

ألداء و يتم تقييم كل فرد حسب الصفات أو اخلصائص اليت متكن الفرد من رفع مستوى ا
و ترجع فعالية هذه الطريقة إىل , مقياس التدرج البياين احملدود وفقا لدرجة امتالكه هلذه الصفات 

 77(2).الدقة يف حتديد الصفات و اخلصائص املرتبطة ابألداء 
 :  ـ طريقة قوائم املراجعة  6

العبارات اليت تصف مستوايت خمتلفة ألداء  يستخدم الرئيس يف هذه الطريقة قائمة حتتوى على عدد من
و يقوم هؤالء اخلرباء بتخصيص وزن أو , و اليت خيتارها خرباء ذوو دراية بسلوكيات الوظيفة حمل التقييم , العامل 

و تفيد هذه الطريقة إذا أمكن وضع عبارات منطية لكل وظيفة أو لكل عمل من األعمال , قيمة معينة لكل عبارة 
 78(1). معرفة املقيم للدرجات اليت حتدد قيمة كل صفة جيعله غري موضوعي يف تقسيمه لكن عدم . 

 

 : ـ طريقة اإلختيار اإلجباري  5
حسب هذه الطريقة خيتار املقيم الصفة أو العبارة اليت تكون أكثر وصف للعامل     و تتكون كل صفة 

 : و مثال ذلك , و ابإلجياب من زوج من الصفات يصف يف الغالب سلوك الفرد إما ابلسلب   أ
 . يبتكر حلوال جديدة للمشكالت اليت يواجهها يف العمل  .2
 . جييد التعامل مع ضغوط و أزمات العمل  .1
 . ال حيدد أولوايت ألهداف العمل  .4
 . ال يتعاون مع زمالئه و رؤسائه  .2

ة أكرب من وهذه الطريقة تقلل من املتحي ات الشخصية فاملقيم ال يعرف أي العبارات هلا أمهي
 . كما أن هذه الطريقة ال تتطلب أي نوع من أنواع التدريب و التهيئة املسبقة للمقيم , غريها 

                                                 
 . 474ص ,  مرجع سابق الذكر , وسيلة حمداوى   -4

 .  449ص  ,مرجع سابق الذكر , زهير ثابت   -2
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و من مأخذ هذه الطريقة هو عدم إمكانية استخدامها إذا ما كان اهلدف من عملية التقييم هو حتديد اجلوانب 
 لطريقة الحيث أن هذه ا, اليت حتتاج إىل تطوير يف أداء األفراد العاملني 

و ابلتايل ال يعرف املقيم و ال الفرد العامل السلوك املرغوب فيه و املطلوب منه , حتدد جوانب النقص يف األداء  
 (2)79.يف أدائه لعمله 

 : ـ طريقة املواقف احلرجة  4
ه مبوجب هذه الطريقة يركز املقيم على السلوكيات األساسية املسامهة يف أداء العمل بفاعلية أو أدائ

مبستوى منخفض من الفاعلية أي السلوكيات األساسية املسامهة إجيااب       و السلوكيات األساسية املسامهة سلبا 
هذه املواقف اجلوهرية اإلجيابية أو السلبية يتم تسجيلها من فبل املشرف املقيم خالل فرتة التقييم لكل . يف األداء 

و , ا حدث أي تسجيل املواقف اإلجيابية و املواقف السلبية فرد عامل حيث يتضمن التسجيل خالصة توضح ماذ
 : من أهم سلبيات هذه الطريقة 

تتطلب جهود كبرية مستمرة من فبل املقيم يف متابعة و مالحظة األداء و كتابة املواقف اإلجيابية و السلبية  .2
 . أثناء فرتة التقييم 

لسلبية املؤشرة يف بداية فرتة التقييم قد تكون اخنفاض املوضوعية يف عملية التقييم حيث أن املواقف ا .1
و مع ذلك سجلت يف قائمة التقييم و مت تقييم الفرد العامل , مواقف مؤقتة مت تالفيها من قبل العامل 

 80(2). على ضوئها 
 : ـ الطريقة املثالية  8

ئيس بكتابة تقرير إىل حد كبري حيث يقوم الر ( املواقف احلرجة ) تشابه هذه الطريقة األحداث اهلامة 
تفصيلي يف هناية الفرتة يصف فيه جوانب الضعف و القوة و األداء املاضي و مهارات األفراد العاملني إضافة إىل 
وضع االقرتاحات التطويرية لكل منهم و ذلك دون أن يعتمد يف كتابة تقريره على أجنده أو قائمة يسجل فيها 

  (1).لطريقة املواقف احلرجة األحداث اجلوهرية كما هو احلال ابلنسبة 
, و يعاب على هذه الطريقة أهنا حتتاج إىل مهارات عالية من جانب الرئيس يف إعداد و كتابة التقرير 

 (4). كما حتتاج إىل وقت طويل يف كتابة هذا األخري و خاصة إذا كان عدد املرؤوسني كبري 

                                                 
 .  211ص ,  مرجع سابق الذكر , ظاهر محمود كاللدة   -4

 

 

 .  219ص , مرجع سابق الذكر, ظاهر محمود كاللدة   -4

 .  219ص ,مرجع سابق الذكر , ظاهر محمود كاللدة   -2

 . 421ص,مرجع سابق الذكر , زهير ثابت   -7
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 . الطرق احلديثة : اثنيا 
و من , ظهرت الطرق احلديثة , لتقليدية يف التقييم لتفادي عيوب و أخطاء الطرق ا

 :  أمهها ما يلي 
 :ـ مقياس التدرج على األساس السلوكي  2
و يتم حسب هذه الطريقة حتديد و , ربط هذا املقياس بني طريقيت التدرج البياين و املواقف احلرجة   

, ا على مدى امتالكه للسلوك أو الصفة تصميم أعمدة لكل سلوك مستقى من واقع العمل  م تقييم الفرد بناء
كما يتم توضيح املستوايت املختلفة للسلوك و درجة فاعليتها مما يساعد املقيم على ربط تقييمه بسلوك الفرد يف 

 . العمل أثناء عملية التقييم 
 : ـ مقياس املالحظات السلوكية  4

و ترتكز , عال مقارنة ابألهداف املسطرة يعتمد تقييم األداء حسب هذه الطريقة على النتائج احملققة ف
هذه الطريقة على السلوك املالحظ أي تتم مالحظة السلوك بدال من السلوك املتوقع أي أن املقيم يقوم يف هذه 
الطريقة مبراقبة و متابعة األفراد العاملني يف حني أنه يف طريقة التدرج على األساس السلوكي يقوم املقيم بعملية 

  (2). ا لتوقعه و معرفته لسلوك األفراد العاملني التقييم وفق
81 

 :ـ طريقة اإلدارة ابألهداف  1
تعتمد عملية التقييم وفقا لإلدارة ابألهداف عل  أساس النتائج حيث يتم تقييم األفراد 

األوىل هي : و لذلك فإن هذه الطريقة تتضمن خطوتني أساسيتني , عل  أساس كيفية اإلجناز 
 . و الثانية مراجعة األداء , حتديد األهداف 

و يتم حتديد اهلدف , عند حتديد األهداف يكون هناك لقاء لكل فرد مع رئيسه أو مشرفه املباشر  .2
و من الضروري أن تكون هذه األهداف واقعية ووفقا لقدرات و مهارات , ابالتفاق لفرتة معينة مستقبلية 

 .     و قابليتها للقياس و جيب قبوهلا من قبل العاملني, األفراد العاملني 
يف اخلطوة التالية يلتقي الرؤساء و املرؤوسني ملناقشة مدى التقدم يف حتقيق األهداف لكل فرد من األفراد  .1

 . العاملني و يتم تقييم األفراد وفقا ملا مت حتديده من أهداف يف املرحلة األوىل و ما مت حتقيقه من قبلهم 

                                                 
 .  472ص  , مرجع سابق الذكر , وسيلة حمداوي   -4
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 82(2): ـ طريقة مراك  التقييم  2
و العالقات اإلنسانية  التنظيم  , عينة مثل التخطيط تسعى هذه الطريقة إىل قياس مهارات و صفات م

و تستخدم هذه الطريقة لتقييم , بتحديد مقاييس معينة هلذه الصفات على الرغم من صعوبة حتديدها , اخل ... 
 . دارة العليا مد راء خمتلف املستوايت اإلدارية و بصورة خاصة األفراد املرشحني لإل

و نوعية التفكري و مقاومة الضغوط و الدوافع حنو العمل و درجة االعتماد على اآلخرين إضافة إىل 
 . مهارات التفاعالت و االتصاالت 

و املخطط األيت يوضح خطوات التطوير و , وفقا لربامج خاصة و تدريبات يف عملية اختاذ القرارات 
 . ز التقييم التقييم املستخدمة من قبل مراك

 1).خطوات طريقة مراكز التقييم يف تقييم األداء 

 

 خطوات طريقة مراكز التقييم يف تقييم األداء:  09.04شكل رقم  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 .100ص ,مرجع سابق الذكر , ظاهر حممود كاللدة  :املصدر
                                                 

 . 291ص ,مرجع سابق الذكر , ظاهر محمود كاللدة   -4

 .299ص ,مرجع سابق الذكر , ظاهر محمود كاللدة   -2

تحديد هدف 

 البرنامج

الحصول على دعم 

 اإلدارة

 تحليل العمل

تحديد األبعاد 

 الضرورية للتقييم

تطوير السياسات للحصول 

 على التغذية العكسية 

تصميم األدوات                

 و التسهيالت الالزمة 

 عمل تحديد إجراءات ال

تصميم برنامج تدريب 

 المقيم 

تنفيذ 

 البرنامج

تدريب 

 المقيم 

 توفير التغذية العكسية 

تقييم المشارك وفقا 

 لمعايير النجاح 
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 . معايري تقييم األداء  - 

: و املعايري نوعان مها , ة يقارن هبا أداؤهم الفعلي دديتم قياس و تقييم العاملني ابستخدام معايري حم
 . العناصر و معدالت األداء 

 : ـ العناصر  2
و تشمل الصفات و املميزات اليت جيب أن تتوفر يف الفرد وأن يتجلى هبا يف عمله  و سلوكه ليتمكن من 

املواظبة على , التعاون , األمانة  ,و مثال عليها اإلخالص و التفاين يف العمل , أداء عمله بنجاح و بكفاءة 
و , إذ على ضوء مدى توفر هذه العناصر يف الفرد و سلوكه يتم احلكم على مستوى كفاءته . العمل    اخل 
 : للعناصر نوعان 

مثل املواظبة على , هو الذي يشمل العناصر امللموسة اليت ميكن قياسها بسهولة لدى الفرد  :األول  
 . العمل و الدقة فيه 
نظرا ألهنا تتكون , و هو الذي يشمل الصفات غري امللموسة و اليت جيد املقوم صعوبة يف قياسها  :الثاين 

و مثل , و هذه تتطلب مالحظة مستمرة لكي يتمكن املقيم من مالحظتها , من الصفات الشخصية لدى الفرد 
 .اخل...و التعاون , األمانة الذكاء الشخصية , هذه الصفات 

 :ديد عناصر القياس كيفية حت
تقوم عملية التحديد و االختيار على النتائج اليت توصلت إليها عملية حتليل األعمال اليت تبني مهام و 

 . مسؤوليات كل عمل مع حتديد مواصفات شاغلة 
و , و جيب عند حتديد و اختيار عناصر القياس مراعاة توفر شروط معينة تلعب دورا يف جناح قياس كفاءة الفرد 

 : فيما يلي أهم هذه الشروط 
و بعبارة أوضح أن , و تعين أن يكون العنصر عاما شامال  ألكرب عدد ممكن من العاملني : العمومية  .2

و , عنصر اإلخالص : يكون متوفرا لدى أغلب العاملني و ليس مقتصرا على أقلية فقط مثال ذلك 
 . األمانة و املواظبة على العمل 
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صر و قياس مدى توفره لدى الفرد ، إذ من الضروري أن تكون الصفات سهلة إمكانية مالحظة العن .1
املالحظة ، و ذلك لتسهيل مهمة املقوم لذلك جيب االبتعاد عن الصفات صعبة القياس كاالستقرار 

 .العاطفي و اهلدوء النفسي
ف من هذا هو إمكانية متييز العنصر سواء من حيث املعىن أو تسمية عن مجيع العناصر األخرى و اهلد .4

 . و لتجنب التأويل و الفهم اخلاطئ ملعانيها من قبل املقومني , منع تداخل الصفات مع بعضها البعض 
جيب أن تبني العناصر العوامل و املؤثرات اليت تتعلق بنجاح أو إخفاق كل عمل والواجبات واملسؤوليات  .2

 .اليت جيب على املوظف القيام هبا ليؤدي عمله بكفاءة  
 . ن تتنوع و تتناسب العناصر املختارة مع طبيعة عمل كل وظيفة وظروفهاجيب أ .4
و أال تكون مركبة حتمل أكثر من معىن واحد كاألخالق , أن تكون سهلة الفهم و بسيطة غري معقدة  .0

 . مثال 
تعريف العناصر و يقصد بتعريفها شرح ماذا يقصد بكل عنصر ؟ و ماذا يعين ؟ و إال ما يهدف ؟ و    .2

و بلغة سهلة حبيث ال يتحمل أي غموض أو إمكانية التحريف يف , شكل واضح و مفهوم ذلك ب
 . التأويل يف املعىن 

 
 : ـ املعدالت  4

ميكن تعريف معدل األداء أبنه عبارة عن ميزان ميكن بواسطته للمقوم أن يزن إنتاجية املوظف ملعرفة 
و يتم هذا مبقارنة العمل املنجز , ة زمنية حمددة مدى كفاءته يف العمل من حيث اجلودة و الكمية خالل فرت 

 . للموظف مع املعدل احملدد للتوصل أخريا إىل حتديد مستوى إنتاجية من حيث الكمية أو اجلودة 
 : و ملعدالت األداء ثالثة أنواع ميكن إيضاحها فيما يلي 

ليت جيب أن تنتج خالل فرتة و مبوجبها يتم حتديد كمية معينة من وحدات اإلنتاج ا: املعدالت الكمية  .2
 . أي أهنا تدل على العالقة بني كمية العمل املنتج و الزمن املرتبط هبذا األداء , زمنية حمددة 

. و تعين وجوب وصول إنتاج الفرد إىل مستوى معني من اجلودة و الدقة و اإلتقان : املعدالت النوعية  .1
 . املعيب جيب أال يتجاوزها الفرد و غالبا ما حتدد نسبة معينة لألخطاء أو اإلنتاج 

إذ مبوجبه جيب أن يصل إنتاج الفرد , و هذا املعدل هو مزيج من السابقني : املعدالت الكمية النوعية  .4
و , إىل عدد معني من الوحدات خالل فرتة زمنية حمددة        و مبستوى معني من اجلودة و اإلتقان 
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كاتبة خالل ربع ساعة على أال يتجاوز عدد األخطاء كتابة مائة سطر على اآللة ال: مثال ذلك 
 . اخلمسة 

إن مسألة حتديد املعدل األفضل لالستخدام هي مسألة اتبعة لطبيعة و ماهية نوع العمل واإلنتاج و 
 . اخلدمات اليت يقدمها كل تنظيم

 : ط أمهها و لكي تكون معدالت األداء صاحلة للقياس بشكل صحيح ودقيق  البد من توفر بعض الشرو  
ألن اخنفاضها . و ال مرتفعة , أن تكون معقولة و متثل األداء العادي حبيث ال تكون منخفضة كثريا  .2

 . يضعف احلافز على زايدة اإلنتاج و ارتفاعها جيعلها خيالية صعب الوصول إليها 
ف التأكد و ذلك هبد,     جيب مراجعتها بني كل مدة و أخرى بسبب التغريات اليت حتدث يف العمل  .1

 . من أهنا مازالت معقولة و أهنا توصلت إىل أهداف قابلة للتحقيق 
 . أن يتوفر فيها عنصر املرونة لكي ميكن تعديلها حسب ما تقتضيه الظروف  .4
 . أن تشرح و تعرف للعاملني بطريقة مفهومة  .2
 . ألفراد أن يتوفر فيها الدقة لكي ميكن االعتماد عليها عند التخطيط و الرقابة و حماسبة ا .4
 .و اليت تؤثر على أدائه للعمل , أن تراعى الظروف و العوامل اليت ال ميكن للفرد التحكم فيها  .0

 
 . كيفية اختبار و استخدام النتائج : املطلب الرابع 
 83(2). طرق اختبار املستخدمني ابلنتائج احملققة : الفرع األول 

وسني بنتيجة التقييم أم عدم إخبارهم بذلك ؟ و هو األمر هل من األفضل إخبار املرؤ : تتساءل بعض املنظمات 
و , إذ تفصل بعض املنظمات السرية تقارير تقييم األداء , الذي يطلق عليه أحياان بعالنية و سرية نتائج التقييم 

عدم إخبار العاملني بنتيجة التقييم و ذلك ألنه أأمن من حيث عدم خلق مشاكل يف عالقات املشرفني 
و يف عالقات الزمالء ببعضهم و متيل املنظمات العسكرية و األمنية إىل اتباع هذا األسلوب ملا توفره , ني ابملرؤوس

 : إال أن هناك منظمات أخرى تفضل إخبار املرؤوسني بنتائج التقييم و هذا لعدة أسباب . من تلك املزااي 
  املرؤوس يود أن يعرف مستوى أدائه . 
  ئيسه املباشر يف عمله املرؤوس يود أن يعرف رأي ر . 
  املرؤوس يود أن يرتقي مبستوى أدائه يف املستقبل مبعرفة مستواه احلايل. 

                                                 
 .  749ص ,  مرجع سابق الذكر , ر أحمد ماه -4
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  العالنية تشيع جو التفاهم و التعاون و الوضوح داخل العمل . 
أو من خالل , ( أي إدارة املوارد البشرية ) و تطبق عملية إخبار املستخدمني إما عن طريق إدارة املنظمة 

أو من خالل مقابلة مباشرة بني الرئيس و , أو بواسطة الرئيس املباشر , ي يوضح نتيجة التقييم خطاب رمس
و قد ثبت علميا أن تطبيق هذه األخرية   ـ أي مقابالت التقييم بني الرئيس و مرؤوسيه ـ ذات أتثري  , مرؤوسيه 

 كبري على األداء املقبل للمرؤوسني  
 :    جيب أن يتبعها أي رئيس عند إدارته ملقابالت تقييم األداء و أمهها و هناك جمموعة من القواعد اليت 

 .الصراحة يف تقدمي املعلومات عن املرؤوس أو عدم إخفاء املعلومات عن املرؤوس .2
 .كوسيلة لكي يعلم مدى تقدمه يف إلجناز , تقدمي أكرب قدر ممكن من املعلومات إىل املرؤوس  .1
و احلسم يف إدارة املقابلة ,   ك من خالل األدلة و الرباهني اخلاصة ابلعمل و ذل, إقناع املرؤوس ابلنتيجة  .4

 . 
وذلك من خالل إعطاء الفرصة للمرؤوس لكي يعرب عن رأيه أي أن يقوم الرئيس املباشر , الدميوقراطية  .2

 . ابالستماع إىل مرؤوسيه 
سيلة أيضا إىل تنمية املرؤوس يف وهي و , و تطوير و حتسني األداء , هي وسيلة حلل املشاكل , املقابلة  .4

 . عمله 
 : و لزايدة فعالية مقابالت التقييم من خالل استخدام املبادئ السابقة يفضل انتهاج اخلطوات التالية للمقابالت 

 . دقيقة  16إىل  24يفضل أ، تكون مدة املقابلة يف حدود  .2
 . عر سيئة     أو توتروذلك المتصاص أي مشا, تبدأ املقابلة بتحية قصرية و غري رمسية  .1
 . يتم عرض اجلوانب احلسنة أوال و خيصص وقت أطول للمدح كلما ارتفعت الكفاءة .4
و يتم ذلك ابستخدام أكرب قدر من , و اليت حتتاج إىل تطوير , يلي ذلك عرض جلوانب األداء الضعيفة  .2

 . و عدم استخدام النقد , األدلة 
 . وعلى الرئيس أن يستمع له , ره جيب إعطاء فرصة للمرؤوس أن يشرح وجهة نظ .4
وذلك بتبادل وجهة النظر فيما جيب أن حيدث , و أوجه الضعف , يتم الرتكيز على تصحيح األخطاء  .0

وأن , و على الرئيس أن حيصل على تعهد من املرؤوس أبنه سيحسن أدائه بشكل معني , مستقبال 
 . الرئيس سيساعد املرؤوس على حتقيق ذلك 
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و أزمنة يتحقق فيها , قابلة يف شكل خطة مستقبلية أو اتفاق به خطوات لتحسني األداء يتم التلخيص امل .2
 . هذا التحسني 

 . كيفية استخدام النتائج احملققة : الفرع الثاين 
 . ـ مراجعة نتائج التقييم  2

ميكن أن تلعب إدارة املوارد البشرية دورا مهما يف مراجعة نتائج التقييم و اليت قام هبا 
 : و مهمة املراجعة تكون فيما يلي , لرؤساء املباشرون ا

مراجعة شكلية للتأكد من استكمال قوائم التقييم من كل زواايها و عدم نسيان أي رئيس مباشر ألي  .2
 . بند من بنود التقييم 

مثل ) و ذلك للتأكد من عدم وجود أي تغريات عامة , مراجعة نتائج كل رئيس مباشر على حده  .1
أو متحيزات شخصية يف تفضيل بعض املرؤوسني أو عدم تفضيل البعض ( التشدد و التوسط  التساهل و

 . األخر 
مراجعة النتائج الكلية للتقييم للتعرف عل حتسني أو تدهور الصورة اإلمجالية      و للتعرف على اآلاثر  .4

 . املالية اليت تؤدي إليها نتائج التقييم مثل احلوافز و العالوات و املكافآت 
يف انتظار الوقت املناسب , التأكد من وضع مل تقييم خاص أبحد العاملني يف امللف اخلاص به  .2

 .أو عالوة أو مكافأة أو تدريب, الستخدامه إما يف ترقية أو نقل 
 .ـ التظلم من نتيجة التقييم  4

و ذلك من أي , لم تقرتح نظم اإلدارة اليت تتسم ابلدميوقراطية يف العمل ضرورة منح العاملني حق التظ
و يعين التظلم إعطاء , و من أهم هذه األوضاع ما ميس تقييم األداء , قرار أو وضع يفاضل بني هؤالء العاملني 

 .و يتم ذلك عادة من خالل قنوات معينة , احلق للعاملني يف االعرتاض على نتيجة التقييم 
  

 .ـ استخدام نتائج التقييم 1
و إن كان هذا ) تقييم للعاملني أنه ميكن أن يستخدم كأساس للرتقية      من أهم استخدامات نتائج ال

معيبا يف بعض األحيان ألنه ليس هناك ضمان أن تؤدي عمله احلايل بكفاءة سيؤدي عمله اجلديد بعد الرتقية 
 ( .بكفاءة

 . كما ميكن أن يستخدم كأساس ملنح العالوات و املكافآت و احلوافز 
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ابفرتاض أن التقارير توضح أوجه القصور ) دد على أساسه احتياج العاملني للتدريب كما أنه ميكن أن حت
 ( . يف األداء و اجلوانب اليت حتتاج إىل تطوير 

و ميكن أيضا استخدامها كأساس لتطوير العاملني بواسطة رؤسائهم املباشرين  وذلك من خالل توجيههم 
 . و إعطائهم النصائح الكافية لتحسني األداء 

 84(2). االنتقادات املوجهة لتقييم األداء : الفرع الثالث 
 : من أهم االنتقادات اليت وجهها الكتاب يف دراستهم و أحباثهم لتقييم األداء ما يلي 

وهذه اآلراء , إن ماهية قياس األداء إمنا هي تسجيل آلراء املقومني عن أداء و كفاءة العاملني يف العمل  .2
و من احملتمل أن يسئ , ء للمعايري املوضوعية و اليت سيقارن هبا أداء العاملني تعتمد على مدى فهم هؤال

ألهنا سوق تعطى , و عدم حتقيق هدفها , هؤالء فهم هذه املعايري مما يؤدي إىل إنفاق هذه العملية 
 . عندئذ نتائج غري صحيحة عن كفاءة العاملني 

و ذلك بسبب أن , ء ابلنسبة للوظائف اإلدارية من الصعوبة مبكان التأكد من صحة نتائج قياس األدا .1
أغلب العناصر اليت تدخل يف قياسها غري ملموسة اليت من الصعب أن يتم قياسها بشكل صحيح و 

 . دقيق متاما 
عدم ضمان املوضوعية يف نتائج القياس بسبب اعتماد القياس على الرأي و احلكم الشخصي للمقوم يف  .4

قوم درجات عالية يف قياس كفاءة بعض العاملني جماملة هلم بسبب فقد يعطي امل, أغلب األحيان 
و هناك أيضا بعض الرؤساء يقللون , الصداقة أو القرابة اليت تربطه هبم       أو حسب أقدمية املوظف 

كما قد , من أمهية و كفاءة بعض املوظفني على اعتبار أهنم جدد يف العمل ومازالت معرفتهم به قليلة 
الرؤساء من قيمة و كفاءة بعض املوظفني الذين قام بتدريبهم هبدف إظهار مقدرته على يرفع بعض 

 . اخل ...التدريب أمام اإلدارة العليا 
مقاومة العاملني لقياس األداء العتقادهم أبن مثل هذا النظام سيضعهم موضع رقابة مستمرة و دائمة  .2

 . د فعل عكسي عندهم مما يؤدي إىل ر , على أدائهم و تصرفاهتم خالل العمل 
إن هذه االعرتاضات اليت وجهت لقياس األداء ال تتماشى مع مصلحة العمل ،      و مهما كانت 
طبيعة تلك الصعاب أو قوة هذه احلجج املوجهة هلذه السياسة فال بد من التغلب عليها و إعداد نظام موضوعي 

 :  عتبار النقاط التالية و سليم لقياس و تقييم األداء قدر اإلمكان أخذين بعني اال

                                                 
 . 437ص  , مرجع سابق الذكر , عمر وصفي عقيلي  -4
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حتديد العناصر و الصفات اليت سيقوم عليها قياس األداء بشكل واضح و مفهوم حبيث يستطيع فهمها   .2
 .كل املقومني الذين سيقومون بتنفيذ عملية القياس 

استخدام سجالت خاصة تدون فيها أعمال كل مرؤوس خالل فرتة القياس ليعتمد عليها املقوم عند  .1
 . األفراد و ال يعتمد على ذاكرته  قياس أداء

و , مراجعة النتائج من فبل املستوايت اإلدارية األعلى املرفوعة من قبل الرؤساء الذين قاموا بعملية القياس  .4
و فتح اجملال , وجوب مساءلتهم و حماسبتهم على صحة و عدالة التقارير املرفوعة عن كفاءة مرؤوسيهم 

 . ج تقوميهم و ذلك حتقيقا للموضوعية و العدالة يف القياس أمام العاملني للتظلم من نتائ
و إجبار املقيمني  , أن يتم وضع عناصر القياس و معايري األداء على أساس حتليل و توصيف األعمال  .2

 . ابلتقيد هبا 
إذ من الضروري قيام األخصائيني , خلق الشعور ابلثقة و االطمئنان لدى العاملني بنظام قياس األداء  .4

لذين يشرفون على وضعه مبناقشة النظام املقرتح مع الرؤساء و املرؤوسني و خمتلف املستوايت اإلدارية ا
كما أن عليهم شرح اهلدف من النظام و الفوائد اليت , و أخذ آرائهم و مقرتحاهتم فيه , داخل املنشأة 

و , بشكل عام  سوف تعود على العاملني بشكل خاص و على العاملني بشكل خاص و على املنشأة
و أن هذا النظام سرياعى يف تطبيقه النزاهة و البعد عن ,  ذلك بتطوير أدائهم لزايدة كفاءهتم يف العمل 

 . التحيز و احملسوبية 
تدريب املقومني الذين سيقومون بتنفيذ القياس وذلك لتوحيد مفهومهم و للوصول إىل نتائج صحيحة و  .0

 . دقيقة 
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  : خالصة الفصل 

ما رأينا من خالل إسهابنا يف موضوع تقييم أداء و سلوك األفراد أثناء العمل من أجل تقدير ك
و لتحديد , و ابلتايل مكافأة الفرد املنتج ,     جهودهم اليت يبذلوهنا يف املنظمة على أساس موضوعي و عادل 

ذا فعملية القياس عملية مستمرة و إ, نقاط الضعف يف األداء للعمل على تالفيها     و تطوير األداء مستقبال 
و ,  معتمدا يف تقييمه على معايري موضوعية , تتطلب شخص يدعى املقيم يقوم مبالحظة أداء و سلوك الفرد 

تربز أمهية قياس األداء كإحدى وظائف أو أساسيات األفراد يف املنظمة من كونه يساعد على رفع الروح املعنوية 
و يشعر املوظف , و أنه يساعد على تطوير األداء الذايت ,  وحتفيزهم  عملللعاملني و حتسني عالقات ال

و لذلك جيب أن , مبسؤولياته و يوفر الضمان يف أن معاملة العاملني تقوم على أساس من العدالة و املساواة 
حتفزهم  يكون وسيلة كل مؤسسة يف حتقيق مستوى مرتفع من األداء أن هتتم بعماهلا و تقابل أدائهم مبكافآت

 . على إجناز العمل و االستمرار فيه بشكل جيد 
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 مقدمة الفصل

وجب , بعد دراستنا للجانب النظري ملوضوع حتفيز املوارد البشرية و أمهيته البالغة يف حتسني أداء املؤسسة 
لقرض املصغر مبستغامن ليكون و اخرتان مؤسسة الوكالة الوطنية لتسري ا, أن نسقط هذا اجلانب على أرض الواقع 

, حقل حبثنا و دراستنا التطبيقية نظرا لكونه مؤسسة اقتصادية انجحة ذات مكانة على املستوى الوطين و الدويل 
 .و لكونه يشغل عدد كبري من األيدي العاملة و اليت هي نواة حبثنا 

تطرق إىل أنواع نظم التحفيز املطبقة  م سن, و سنبدأ أوال بتعريف املؤسسة و اهليكل التنظيمي هلا ومهامها
 . و كذا مدى جناعة هذه النظم يف حتسني أداء األفراد و املؤسسة , 
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 ماهية الوكالة الوطنية لتسري القرض املصغر و هياكله التنظيمية: املبحث األول 
املوضوع أوال ابلبداية أال و أن أهم شيء يف أي دراسة علمية هو اجلانب التطبيقي لذلك ارأتينا دراسة 

 عرب هياكله التنظيمية ، شبكاته وأهدافه و مهامه  AGENMهي التعرف على الوكالة 
 :مفهوم التمويل املصغر وأمهيته االقتصاديةالبد ان نتطرق اىل  ولكن أوال و قبل كل  شيء

 :مفهوم التمويل املصغر -2
 :تعريف التمويل املصغر -2-2
ويل األصغر يف اإلشارة إىل تقدمي اخلدمات املالية، ومنها التوفري والقروض ووسائل الدفع، يستخدم مصطلح التم 

إىل الفئات منخفضة الدخل من السكان، مثل احلرفيني وصغار التجار واملزارعني، بل وحىت من املوظفني، 
فيستخدم  (85CGAP ,2006)يستخدم مصطلح التمويل األصغر هنا مبعناه املقبول دوليا، أما يف اجلزائر 

مصطلح التمويل األصغر، واالئتمان األصغر أيضا فيما يتعلق ابإلجراءات احلكومية الرامية إىل املساعدة على 
إنشاء مؤسسات األعمال البالغة الصغر ومكافحة البطالة، ويشمل التمويل األصغر تقدمي اخلدمات املصرفية 

اليت تشّغل أقل من )توفري التمويل ملنشآت األعمال البالغة الصغر لألفراد املستبعدين من النظام املايل، إىل جانب 
 .، وميكن أن يشمل كذلك قروض اإلسكان والقروض االستهالكية، بل وحىت التأمني أيضا(موظفني 26

وجيب التفرقة بني متويل منشآت األعمال البالغة الصغر وبني التدابري الرامية إىل مساندة قيام مؤسسات األعمال 
غرية عن طريق تنسيق املساعدة ألصحاب مشروعات العمل احلر، واملساندة املالية تعين عموما تقدمي قروض الص

ويبدأ تنفيذ هذه التدابري يف األساس خالل مرحلة التأسيس ومتزج بني التحويل واملساعدة الفنية، . منخفضة الفائدة
 .ء املعدات وسدادها خالل سنوات عديدةويركز اجلانب املايل على قروض متوسطة أو طويلة األجل لشرا

واألنظمة املالية ملنشآت األعمال البالغة الصغر هي ترتيبات تكميلية تستخدم أساسا ملؤسسات األعمال القائمة، 
شهرا، وتقتصر  12حيث توفر متويال لرأس املال العامل أو رأس املال االستثماري آلجال قصرية نسبيا تصل إىل 

 .على متابعة القروض لضمان انتظام السداداخلدمات املعاونة 
وخدمة العمالء يف جمال التمويل األصغر هي خدمة عالية املستوى، وتظهر التجارب يف خمتلف البلدان أن 

وتستند إىل ضماانت غري ( غالبا خالل أقل من أسبوع)معدالت السداد ممتازة، فالقروض تقدم يف وقت قصري 
أشياء مرهونة، ويتم جتديد القروض على وجه السرعة، وميكن زايدة حجمها مع  تقليدية مثل ضماانت مكفولة أو

منو نشاط اإلقراض، وميكن تسهيل هذه العملية ابستخدام أساليب تقييم التصنيفات االئتمانية، ويتمثل الغرض من 
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دمات، بدال من وضع التمويل األصغر يف إنشاء أنظمة مالية ائتمانية تتيح ألكرب عدد من األفراد احلصول على اخل
 .إجراءات حمددة أو مؤقتة للفئات املستبعدة من القطاع املايل

 :تعريف التمويل املصغر يف اجل ائر -
يتم تسديده على مرحلة قصرية، و مينح . القرض املصغر هو سلفه صغرية احلجم، وهو خمصص إلقتناء عتاد بسيط

يوجه القـرض املصغر إىل إحداث األنشطة، مبـا يف . حسب صيغ تتوافق واحتياجات نشاطات األشخاص املعنيني
و لشراء املواد األولية، وذلك قصد . ذلك األنشطة يف املنزل من خالل اقتناء العتاد الصغري الالزم النطالق املشروع

 . و الشغل املنجز مبقر السكن و كذا النشاطات التجارية املنتجة( الشغل الذايت)ترقية الشغل احلر 
و لقد ظهر يف العديد من البلدان السائرة يف طريق النمو   ،لقرض املصغر وسيلة ملكافحة البطالة و الفقريعترب ا

صالحات  رات املرتتبة عن  برامج  اإلـكعامل فعال يف امتصاص الفائض يف اليد العاملة، الناتج عن التأثي
 46666)خمسني ألف دينار جزائري ـقتصادية،وينحصر القرض املصغر بني حد أدىن لكلفة املشروع يقدر باإل
و هو قابل للتسديد على مرحلة ترتاوح  ،(دج 266666)أربع مئة ألف دينار جزائري وحد أقصى يقدر بـ (دج

و تعتربه السلطات العامة برانجما يهدف إىل ترقية ، ( 1662،  60اجلريدة الرمسية العدد ) راشه 06إىل  21بني 
ستفادة من صوص حنو الفئات اليت تعاين من البطالة و تلك اليت ليست مؤهلة لإلو تنمية الشغل، و هو موجه ابخل

،وهو ما  يغطي احتياجات كل الفئات اليت تتوفر على قدرات يف خلق نشاط حلساهبا ةجهاز املؤسسة املصغر 
 .اخلاص

 :األمهية االقتصادية للقرض املصغر -2-4
 :(1661نصار، عزمي مصطفى، أمحد)تتمثل أمهية القرض املصغر يف 

احمللية،  استخدام التكنولوجيا، زايدة و ترشيد املدخرات احملليةاملعيشة،  رفع مستوى، ختفيف البطالة، ختفيف الفقر
توفري اخلدمات و ، توفري تشكيلة السلع األساسية أبسعار منافسة، توفري الصناعات املغذية للصناعات الكبرية

حتويل األنشطة غري الرمسية و ، استخدام اخلدمات احمللية، ملاهرة و غري املاهرةة اـدام العمالـستخ، اات اإلنتاجـخدم
املسامهة يف حتقيق التنمية املكانية بقدرهتا على التوطن يف اجملتمعات ، غري املنظمة إىل أنشطة رمسية و منظمة

 .اجلديدة
 :و بصفة عامة يهدف جهاز القرض املصغر إىل

جتماعية عن طريق تشجيع سكان األرايف للعودة إىل تقرار و الشراكة اإلسالبحث عن اإل: اهلدف السياسي -
 .أراضيهم
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و يتم ذلك إبنشاء نشاطات خمتلفة و حتسني الوضعية املعيشية عن طريق رفع الدخل : اهلدف االقتصادي -
 .الفردي من أجل زايدة ثروات البالد

 .يفة و خاصة لذوي الدخل احملدودحتسيـن الدخول و ظـروف احلياة للفئات الضع: جتماعياهلدف اإل -
 . L'ANGEMالتعريف بوكالة : املطلب األول 

و , يف هذا اجلانب التطبيقي اجتهنا إىل الوكالة الوطنية لتسري القرض املصغر و ابلتخصيص فرع مستغامن 
فيز على أداء الفرع  كما ندرس اثر هذا التح, ذلك لدراسة إدارة املوارد البشرية و عملية التخفيز املطبقة يف الفرع 

  . ككل 
    ANGEM .86حملة عن وكالة : الفرع األول   

كأداة حملاربة البطالة والفقر، ذلك الذي تقوم به الوكالة الوطنية لتسيري   2000هي نظام عمل متت إقامته سنة 
لكون القرض املصغر، وهي تستهدف بدون حدود عمرية األشخاص الذين لديهم إرادة إلنشاء نشاط وال مي

" حول موضوع  1661األموال الضرورية لذلك، و قد تبني ذلك خالل امللتقى الدويل الذي نظم يف ديسمرب 
و بناءا على التوصيات املقدمة خالل هذا التجمع الذي ضم عددا معتربا من " جتربة القرض املصغر يف اجلزائر

-62سيري القرض املصغر مبوجب املرسوم التنفيذي رقم اخلرباء يف جمال التمويل املصغر،  م إنشاء الوكالة الوطنية لت
 .(1662،  06اجلريدة الرمسية العدد) 1662جانفي  11املؤرخ يف  22

، حيث تندرج ضمن االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة  1662أنشأت الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر يف عام 
  : مت تشخيصها و تلبية املتطلبات التاليةوقد جاءت ملعاجلة شىت النقائص اليت. الفقر والتهميش

 ، منح االقروض بطريقة المركزية 
 ، ختفيف شروط التأهيل 
 تطبيق الشروط املوضوعية للفئات احملرومة ،  مع طرق  تكييف االجراءات 
 ،سيولة آليات املوافقة واملنح الفعلي للقروض من اجل تفعيل الدعم ومسامهة الفئات احملرومة 
 ام عن طريق إنشاء قواعد عملية كافية ،استدامة النظ 
  القدرة على تلبية الطلب القوي، وخاصة من رابت البيوت، األسر املنتجة من احلرفيني وصغار

 .ومريب املواشي   املزارعني

                                                 
50/50/1516بتاريخ    - http://www.angem.dz/_ar/article/presentation/
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 تعريف الوكالة-1
انفي ج 11املؤرخ يف  22-62مت إنشاء الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

منها تنسيقيتني )تنسيقية والئية  20تتمثل يف شبكة المركزية تضم .املعدل و هي  وكالة ذات طابع خاص 1662
وابلتايل يعترب . ،موزعة عرب كافة أرجاء الوطن وهي مدعمة خبالاي املــرافقة على مستوى الــدوائر(ابجلزائر العاصمة

جتماعية اهلادفة إىل مكافحة البطالة و األوضاع املرتدية اإلجهاز القرض املصغر برانجما يعتمد على السياسة 
بواسطة دعم  مصغر معيشي للمجتمع و هو موجه إىل أشخاص بدون عمل و لكنهم قادرون على القيام بنشاط

مايل قليل و بشروط مرنة و مرحية و على هذا يعتمد هذا اجلهاز على منح قروض يف آجال سريعة تتكون من 
يتم تسديدها على املدى القصري أو الطويل و تكون مرفوقة  ،(دج 2666666تصل إىل غاية )رية ـمبالغ صغ

مبساعدة الدولة و اليت تتمثل يف ختفيض نسبة الفوائد مع ضمان يتكفل به صندوق  الضمان املشرتك للقروض 
 .املصغرة

لمستفيد و سلفة بدون فائدة من املسامهة الشخصية ل :و يعتمد جهاز القرض املصغر يف متويل املشاريع على     
و يهدف هذا الربانمج إىل اإلدماج  .الوكالـة الوطنية لتسيري القرض املصغر و مسامهة البنك يف شكل قـرض بنكـي

الل ـات، من خـة للسلع و اخلدمـاملنتج ةـجتماعي للمواطنني املستفيدين عرب أحداث األنشطقتصادي و اإلاإل
إنشاء نشاطات خمتلفة من أجل اخلروج النهائي من  هم واشرة مشاريعـن ملبـة للمواطنيوحـيات املمنـتوسيع اإلمكان
 :ة و الفقر، و ابلتايل فهو موجه إىلـوضعية البطال

البطالني املسجلني يف الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة مبا فيهم أولئك الذين انتهت مدة استفادهتم من  -
 .حقوقهم

 .مل ببيتهااملرأة اليت ترغب يف الع -
 .األشخاص ال سيما الشباب الذين ينشطون يف القطاع غري الرمسي -
 .حاملي شهادات التكوين املهين -
 .احلرفيني -
 .املواطنني القاطنني ابلقرى و البوادي -

و بصفة عامة فإن هذا اجلهاز موجه إىل الفئات من املواطنني الذين ال ميكنهم اإلستفادة من القرض يف إطار 
 .صغرة و ذلك بسبب شرط السن أو التأهيل أو بسبب القدرة املالية الشخصيةاملؤسسات امل
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 87:اطار انشاء الوكالة : الفرع الثاين 
 :اإلطار العام-2

هذا التطور من شأنه تعزيز . هو جزء من التنمية االجتماعية املستهدفة من قبل احلكومة  برانمج القروض املصغرة
الذايت ، من أجل حتقيق مستوى معيشي الئق و فرص عمل جمدية ، وتنفيذ قدرة األفراد والسكان إىل الدعم 

السياسة االجتماعية اجلديدة ، هدفها األساسي ختفيض التكاليف االجتماعية لعملية االنتقال إىل اقتصاد السوق 
 .هبذا املعىن ، ميثل الدعم املستهدف واملشاركايت ويقرتح كبديل لإلتكالية.

 والتشريعي  اإلطار القانوين-1

التجربة اجلزائرية يف القرض املصغر " حول  1661عقب التوصيات املنبثقة عن امللتقى الدويل خالل ديسمرب عام 
 :مبوجب ANGEMالوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر   مت إنشاء" 

  املتعلق جبهاز القروض املصغرة1622مارس  11املؤرخ يف  244-22املرسوم الرائسي رقم ،. 
 الوكالة الوطنية   هليكل  املتعلق إبنشاء واحملدد  1662  جانقي 11من  22-62رسوم التنفيذي رقم امل

 لتسيري القرض املصغر ، معدل ؛
  من  24-62واملعدل للمرسوم التنفيذي رقم  1622مارس  11من  242-22املرسوم التنفيذي رقم

 من القروض املصغرة؛  لمستفيدينالذي حيدد شروط ومستوى اإلعاانت املمنوحة ل 1662جانفي  11
  املتعلق إبنشاء و حتديد هيكل صندوق   1662جانفي  11من  20-62املرسوم التنفيذي رقم

 .، معدل  االضمان املشرتك القروض املصغرة

 88أهدافها و مهامها: املطلب الثاين 
 :االهداف -2

 :أهداف الوكالة الوطنية لتسيري القروض املصغرة

 حة البطالة والفقر يف املناطق احلضرية والريفية من خالل تشجيع العمل احلر، و العمل املسامهة يف مكاف
 .يف االبيت واحلرف واملهن ، وال سيما الفئات النسوية 

                                                 
50/50/1516بتاريخ  - http://www.angem.dz/_ar/article/presentation/
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  رفع الوعي بني سكان ريف يف مناطقهم األصلية من خالل إبراز املنتجات االقتصادية والثقافية ، من
 .والعمالة   السلع واخلدمات ، املولدة للمداخيل

  تنمية روح املقاولتية ، لتحل حمل اإلتكالية ، وابلتايل تساعد على االدماج االجتماعي والتنمية الفردية
 .لالشخاص

 ومرحلة   املستفيدين يف تنفيذ أنشطتهم، ال سيما فيما يتعلق بتمويل مشاريعهم   توجيه ،ومرافقة  دعم
 االستغالل

 إحرتام االتفاقيات والعقود اليت تربطهم   املستفيدين مع احلرص على  املنجزة من طرف  متابعة األنشطة
 . ANGEMمع الوكالة الوطنية لتسيري الوطنية 

 تقنيات متويل وتسيري األنشطة املدرة   يف جمال  تكوبن حاملي املشاريع واملستفيدين من القروض املصغرة
 .  للمداخيل والؤسسات اجلد املصغرة

  بيع/وض املصغرة عن طريق تنظيم املعارض عرضدعم تسويق منتجات القر. 

 : املهام األساسية للوكالة  - -1
 ( :1664منشورات الوكالة الداخلية ،)تتمثل املهام األساسية للوكالة يف

 .تسيري جهاز القرض املصغر وفق التشريع و القانون املعمول هبما -
 . جناز أنشطتهمدعم ، نصح و مرافقة املستفيدين من القرض املصغر يف إطار إ -
 .منح سلف بدون فوائد -
 .إبالغ املستفيدين ذوي املشاريع املؤهلة للجهاز مبختلف املساعدات اليت ستمنح هلم -
ضمان متابعة األنشطة اليت ينجزها املستفيدون مع احلرص على احرتام بنود دفاتر الشروط اليت تربط هؤالء  -

 .احلاجة لدى املؤسسات و اهليئات املعنية بتنفيذ مشاريعهم املستفيدين ابلوكالة، ابإلضافة إىل مساعدهتم عند
 :و هبذه الصفة تكلف الوكالة على وجه اخلصوص مبا يلي

 .تشكيل قاعدة املعطيات حول األنشطة واألشخاص املستفيدين من اجلهاز  -
ذ خطة التمويل تكوين عالقات دائمة مع البنوك واملؤسسات املالية يف إطار الرتكيب املايل للمشاريع، وتنفي -

 .ومتابعة اجناز املشاريع واستغالهلا واملشاركة يف حتصيل الديون غري املسددة يف آجاهلا 
إبرام اتفاقيات مع كل هيئة ومؤسسة أو منظمة هدفها القيام أبنشطة إعالمية وحتسيسية وكذا مرافقة املستفيدين  -

 .كالةمن القرض املصغر     يف إطار تنفيذ أنشطتهم وذلك حلساب الو 
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 89تنظيم الوكالة : املطلب الثالث 
 جملس التوجيه و جلنة املراقبة : الفرع االول 

 جملس التوجيه -2

 :يتكون جملس التوجيه من األعضاء التاليني
 ممثل الوزارة املكلفة ابلتشغيل  -  
 ممثل وزير الداخلية واجلماعات احمللية   -  
 ممثل الوزير املكلف ابملالية   -  
 ممثل الزير املكلف ابألسرة و قضااي املرأة   -  
 ممثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب   -  
 ممثل الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة   -  
 ممثل وكالة التنمية االجتماعية   -  
 ممثل صندوق الضمان االجتماعي لغري األجراء   -  
 ةممثل مجعية البنوك و املؤسسات املالي   -  
 ممثل الغرفة الوطنية للفالحة   -  
 ممثل الغرفة اجلزائرية للصيد و تربية املائيات   -  
 ممثل الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية و احلرف   -  
 ممثل صندوق الضمان املشرتك للقروض املصغرة   -  
 .ممثلني عن اجلمعيات الوطنية هبدف مماثل هلدف الوكالة( 4)ثالثة    -  

 توىل املدير العام للوكالة أمانة جملس التوجيهي
يعني الوزير املكلف ابلتشغيل أعضاء جملس التوجيه بقرار، بناء على اقرتاح من السلطات اليت ينتمون إليها لفرتة  

 .سنوات قابلة للتجديد( 4)ثالث 

                                                 
56/50/1516بتاريخ  - http://www.angem.dz/_ar/article/organisation-de-l-angem-en-bref/
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طاع عضوية أحد األعضاء، ويف حالة انق. تنتهي عضوية األعضاء املعينني حبكم وظيفتهم ابنتهاء هذه الوظيفة
 .وخيلفه العضو اجلديد املعني حىت انقضاء مدة العضوية. يستخلف حسب األشكال نفسها

ينتخب رئيس جملس التوجيه نظراؤه ملدة سنة واحدة ويساعده انئب رئيس ينتخب حسب األشكال نفسها 
 .هاويف حالة انقضاء مدة عضويتهما، ويستخلفان حسب األشكال نفس. ولنفس املدة

يتقاضى أعضاء جملس التوجيه تعويضات عن املصاريف املدفوعة وفقا لألحكام املنصوص عليها يف التنظيم املعمول 
 .به

أشهر على األقل بناء على استدعاء من رئيسه وميكن أن جيتمع، زايدة ( 4)جيتمع جملس التوجيه مرة كل ثالثة 
أعضائه أو بطلب من ( 1/4)ئيسه أو ابقرتاح من ثلثي على ذلك، يف دورة غري عادية بناء على استدعاء من ر 

 .الوزير املكلف ابلتشغيل إذا اقتضت الظروف ذلك
      

يكلف رئيس جملس التوجيه إبرسال استدعاء حيدد فيه جدول األعمال إىل كل عضو يف اجمللس قبل مخسة عشر 
 .يوما على األقل من اتريخ االجتماع( 24)

 .أايم( 2)الدورات غري العادية دون أن يقل عن مثانية  وميكن تقليص هذا األجل يف

أعضائه على األقل وإذا مل يكتمل النصاب، يصح ( 1/4)ال تصح مداوالت جملس التوجيه إال حبضور ثلثي 
 .اجتماع جملس التوجيه بعد استدعاء اثن ويتداول حينئذ مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين

 ت األعضاء احلاضرين ويف حالة تعادل األصوات،تتخذ قرارات اجمللس أبغلبية أصوا
 .يكون صوت الرئيس مرجحا 

 .حترر مداوالت جملس التوجيه يف حماضر وتدون على سجل خاص مرقم ومؤشر و يوقعها الرئيس

 .ترسل احملاضر إىل الوزير املكلف ابلتشغيل يف غضون األسبوع الذي يلي املصادقة عليها 

يوما اليت تلي إرسال حمضر جملس التوجيه، القرارات اليت ( 46)ل، يف غضون الثالثني يلغي الوزير املكلف ابلتشغي
 :تكون
 إما خمالفة للقانون أو للتنظيم،  -  
 .إما من طبيعتها أن ختل ابلتوازن املايل للوكالة  -  
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 :تتعلق مبا أييت ال تكون قرارات جملس التوجيه انفذة إال بعد موافقة الوزير املكلف ابلتشغيل عليها، عندما

 مشاريع تنظيم مصاحل الوكالة املركزية والالمركزية،  -  
 .اجلداول التقديرية لنفقات جتهيز مصاحل الوكالة وسريها  -  

من ( 62)املذكوراتن أعاله و املداوالت، موافق عليها بعد مضي شهر واحد  24و  22تعترب أحكام املادتني 
 .ابلتشغيل، ما مل يبلغ اعرتاض صريح على ذلك يف غضون هذا األجل اتريخ إرساهلا إىل الوزير املكلف

 :يتداول جملس التوجيه وفقا للقوانني والتنظيمات املعمول هبا فيما أييت

 برانمج نشاط الوكالة  -  
 نفقات سري الوكالة وجتهيزها  -  
 تنظيم و نظام الوكالة الداخليان  -  
  وكالةاملخطط السنوي لتمويل أنشطة ال  -  
 القواعد العامة الستعمال الوسائل املالية املوجودة  -  
 إنشاء فروع حملية للوكالة  -  
 قبول اهلبات و الوصااي واإلعاانت  -  
 اقتناء البناايت واستئجارها ونقل ملكية احلقوق املنقولة أو العقارية وتبادهلا  -  
 ة وتكوينهماملسائل املرتبطة بشروط توظيف مستخدمي الوكال  -  
 حصائل و حساابت النتائج  -  
 احلساابت( أو حمافظي)تعيني حمافظ   -  
كل تدبري أو كل برانمج يرمي إىل إشراك الوكالة يف حتفيز وإنشاء أجهزة أو مؤسسات مدعوة إىل دعم عملها   -  

 .يف جمال إحداث األنشطة من طرف املستفيدين من القرض املصغر

 .دمني و مرتباهتم، ابستثناء أعوان املديرية مبوجب اتفاقية مجاعيةحتدد شروط عمل املستخ

 يعني جملس التوجيه من بني أعضائه، أعضاء جلنة املراقبة ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد

 :جلنة املراقبة -1
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  يعينهم جملس التوجيه(64)تتكون جلنة املراقبة يف الوكالة من ثالثة أعضاء ،. 
  ئيسها ضمن أعضائها للمدة اليت تدوم فيها عهدهتاتعني جلنة املراقبة ر. 
 تكلف جلنة املراقبة مبمارسة الرقابة الالحقة لتنفيذ قراراهتا حلساب جملس التوجيه. 
  أشهر وعند االقتضاء بطلب من املدير العام أو عضوين ( 4)جتتمع حبضور املدير العام يف هناية كل ثالثة

 .من أعضائها( 1)اثنني 
  العام كل املالحظات أو التوصيات املفيدة عن أحسن الكيفيات لتنفيذ الربامج واملشاريع تقدم للمدير

 .اليت شرعت فيها الوكالة
 تبدي رأيها يف التقارير الدورية عن املتابعة والتنفيذ والتقييم اليت يعدها املدير العام. 
  ادات الوكالة ونفقاهتا وبرانمج تقدم جمللس التوجيه مالحظاهتا وتوصياهتا عن البياانت التقديرية إلير

 .نشاطها وكذا التقرير السنوي عن تسيري املدير العام
  تقوم بكل مراقبة أو تدقيق للحساابت عن استعمال أموال الوكالة وتشرف عليهما يف هنايتهما مببادرة

 .منها أو بناء على قرار من جملس التوجيه
  ترسل إىل الوزير املكلف ابلتشغيل وحتفظ وفقا يرتتب على اجتماعات جلنة املراقبة إعداد حماضر

 .لألعراف
  حيدد جملس التوجيه يف نظامه الداخلي مبلغ تعويض فصلي لصاحل أعضاء جلنة املراقبة وحيدد التكفل

 .ابملصاريف املرتبطة مباشرة مبمارسة مهامهم أو تعويضها

 ANGEMاهليكل التنظيمي لوكالة : الفرع الثاين 
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 التمويل داخل الوكالة ومعوقاته : املطلب الرابع 
 شروط أتهيل للحصول عل  القرض وطرق متويله: الفرع االول 

 :(4006الداخلية ، منشورات الوكالة)شروط التأهيل للحصول عل  القرض املصغر من الوكالة  - 2
 .سنة فما فوق 22بلوغ سن  -
 . عدم امتالك دخل أو امتالك مداخيل غري اثبتة وغري منتظمة -
 . إثبات مقر اإلقامة -
امتالك شهادة تثبت الكفاءة املهنية أو وثيقة معادلة معرتف هبا أو التمتع مبهارة مهنية مؤكدة تتوافق مع النشاط  -

 .املرغوب إجنازه
 . مساعدة أخرى إلنشاء النشاطات عدم االستفادة من -
 (. حسب احلالة ) القدرة على دفع املسامهة الشخصية  -
 . االشرتاك يف صندوق الضمان املشرتك للقروض املصغرة يف حالة طلب املقاول لقرض بنكي -
 .االلتزام بتسديد القرض ونسبة الفوائد للبنك حسب اجلدول الزمين  -
 فوائد للوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر حسب اجلدول الزمينااللتزام بتسديد مبلغ السلفية بدون  -
 
 :طرق التمويل املطبقة داخل وكالة تسيري القرض املصغر -4
 :أمنـاط القـروض اليت متنحها الوكالة  -

 يف برانمج متويلها على  صيغتني من التمويل انطالقا من   (angem)تعتمد الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر
إىل قروض ( دج 266.666سلفية بدون فوائد متنحها الوكالة واليت التتجاوز )سلفة صغرية لتأمني لقمة العيش 

تسمح كل صيغة، حبكم . دج والىت تستدعي تركيبا ماليا مع إحدى البنوك 2666.666معتربة التتجاوز  
يؤدي ذلك إىل نوع من التخصص خصوصياهتا، بتمويل انشطة حمددة كما يستقطب أيضا فئة معينة من السكان ف

املرقع الرمسي للوكالة الوطنية لتسيري القرض )يف املشاريع مما يزيد  من رفع فعالية هاتني الصيغتني واملتمثلتني يف 
 (:املصغر

دج بدون فوائد موجه لشراء املادة األولية  يتم تسديده 266.666قرض بقيمة :  متويل شراء املواد األولية - 
 .شهرا 40إىل  12على مدى 
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من اجل اقتناء عتاد صغري ومادة أولية إلنشاء مؤسسة  2666.666قرض بقيمة التتعدي : التمويل الثالثي -
، قرض بدون  %2: املسامهة الشخصية (.من سنة إىل مخس سنوات)شهر   06إىل 21ويتم تسديده على مدى 

 .التجارية املطبقة لدى البنوكمن النسبة %16اىل 4من : الفوائد =  70%قرض بنكي  ،% 10فوائد
اجلريدة )جتدر اإلشارة إىل أنه أدخلت تعديالت على صيغ التمويل يف إطار جهاز القرض املصغر نذكر أمهها 

 الرمسية 
 :  (20،1622العدد
رفع سقف التمويالت من ثالثون ألف دج إىل مائة ألف دج ، على شكل سلفة بدون فوائد بعنوان شراء املواد  -

 .األولية 
رفع سقف التمويالت من أربعة مائة ألف دج إىل مليون دج القتناء األدوات البسيطة والتجهيزات واملواد  -

 .األولية لالنطالق يف النشاط 
 .إلغاء املسامهة الشخصية املفروضة على طالب القرض املصغر ابلنسبة لنمط متويل شراء مواد أولية  -
 .ابلنسبة لنمط التمويل الثالثي  % 2ب القرض املصغر إىل ختفيض املسامهة الشخصية املفروضة على طال -
يف املناطق اخلاصة  % 04رفع نسبة ختفيض الفوائد التجارية اليت تطبقها البنوك على القرض البنكي إىل نسبة  -

 .واجلنوب واهلضاب العليا 
البسيطة واملواد األولية إىل رفع السلفية بدون فوائد املوجهة إىل تكملة القرض البنكي يف حالة اقتناء األدوات  -
 .من تكلفة النشاط  % 10

 (:للصيغتني)واليكم جدول خمتصر ألمناط التمويل 
 (ANGEM)يوضح  أمناط التمويل يف الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  :06.01جدول 

القرض  سلفة الوكالة نسبة الفائدة
 البنكي

املسامهة 
 الشخصية

 قيمة املشروع صنف املقاول 

مجيع األصناف   %6 - 100% -
 (شراء مواد أولية)

 دج266666

 مناطق خاصة 5% 
 مناطق أخرى5%

29% 
29% 

70% 
70% 

1% 
1%         

 مجيع األصناف 
 مجيع االصناف

 ال يتجاوز
 دج 2666666

 64/64/1624: بتاريخwww.angem.dz الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر : املصدر
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لسابق ميكن توضيح أهم الفوائد واملساعدات املمنوحة للمستفيدين من القرض املصغر واملتمثلة من خالل اجلدول ا
 : يف

من  % 16إىل  % 4من ) مينح القرض البنكي بنسبة فائدة خمفضة تقع على عاتق املستفيد  -2
نسبة الفائدة  ، فيما تتحمل اخلزينة العمومية فارق(نسبة الفائدة احملددة من طرف البنك وذلك حسب احلاالت 

 .التجارية 
 .من الكلفة اإلمجالية يف منط التمويل الثالثي % 10ميكن منح سلفة بدون فوائد قدرها  -1
من الكلفة اإلمجالية للمشروع  % 266متنح الوكالة سلفة بدون فوائد لشراء مواد أولية مقدرة ب -4

 .واليت ال ميكن أن تفوق مائة ألف دينار جزائري
سنوات  لتسديد القرض البنكي األصلي، وأتجيل ملدة سنة ( 64) ثمينح أتجيل ملدة ثال -2

 .واحدة لدفع الفوائد
االستفادة من التكوينات يف جمال تسيري املؤسسة واملشاركة يف الصالوانت واملعارض اليت تنظمها  -4

 .الوكالة 
 .90االستفادة من التخفيضات اجلبائية -0

 :1624ـ صيغة جدبدة لشباب اجلنوب إبتداء من 
ت الوكالة الوطنية لتسيري القروض املصغرة رفع قيمة القرض الذي متنحه القتناء املواد األولية من قرر 

رفع قيمة وذالك بلصاحل الشباب املقاولني بوالايت اجلنوب  1624دج سنة  146.666دج إىل  266.666
 ."دج دون فوائد 146.666إىل  266.666القرض اخلاص ابقتناء املواد األولية من 

 :   املساعدات واإلمتيازات اليت متنحها الوكالة -4-4
 .املرافقة والدعم والنصح واملساعدة على انشاء األنشطة -
كيفية )germe و (كيفية إنشاء مؤسساتكم)CREFتكوين املقاولني التكوين حسب برانمج -

 BITيف إطار التعاون مع مكتب املنظمة الدولية للعمل ( التسيري األحسن ملؤسساتكم
 (FEFG)تكوين يف جمال التعليم العايل العام  -

                                                 
فادة من إعانة الصندوق الوطني لإلطالع على التخفيضات الجبائية الممنوحة لألنشطة التي يقوم بها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون لالست 9090

قانون المالية التكميلي )  1511، سنة  25الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد : لدعم القرض المصغر أنظر 

 ( . 1511لسنة 

 



 

 117 

 

 (  TVAP)اختبارات املصادقة على املكتسبات املهنية  -
      :األنشطة املمولة من طرف الوكالة  -4-1

صناعة العجائن الغدائية،الكسكس،اخلبز،حلوايت عصرية وتقليدية،صناعة :  الصناعة الغدائية  -
 الشوكالطة ،

 .ليب السمك،حتميص وتغليف الفول السوداينحتميص ورحي القهوة،تع
عدة )األلبسة اجلاهزة،خياطة املالبس، نسج املالبس،احلياكة ، صنع الغطية املنزلية: األلبسة

 (.السرير،املطبخ، املفروشات
 .األحذية التقليدية،األلبسة:  الصناعة اجللدية 
اعة املعدنية، صناعة األقفال، األاثث،منتجات خشبية،صناعة السالل، الصن:   الصناعة اخلشبية 

 .احلدادة
 :الفالحة-  

 .تسمني األبقار،األغنام، املاعز إنتاج اللحوم واحلليب، تربية الدواجن واألرانب والنحل: تربية املاشية 
 .، مشتلة الزهور ونبااتت الزينة(التجفيف والتخزين)إنتاج البذور،الفواكه واخلضر :فالحة األرض 

 :ديةالصناعة التقلي-  
النسيج والزرايب التقليدية،خياطة املالبس التقليدية،الطراز التقليدي، الرسم على احلرير والقطيفة والزجاج، 

 .أدوات الزينة،الفخار، املنتجات املصنوعة ابلزجاج ، النقش على اخلشب
 : اخلدمات -

 .يزاتاإلعالم اآليل،احلالقة والتجميل،األكل السريع،تصليح السيارات وخمتلف التجه
 .عيادة طبية عامة أو متخصصة،طبيب األسنان:  الصحة 

 :املباين واألشغال العمومية -
 الكهرابء،الدهن،السباكة،النجارة،صناعة حجر البناء: أشغال البناء،أعمال متعلقة ابملباين

 : دراسة تقييميه ألنشطة الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر -1
 (:(ANGEMالوطنية للقرض املصغر إحصائيات حول الوكالة  -1-2
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 :إحصائيات وطنية متعلقة بقرض املادة األولية -
نستعرض يف مايلي جدول يوضح  توزيع طلب القروض  على املستوي الوطين حسب جنس املستفيد   

 : وقطاع النشاط للمستفيد
  (6402ىل غاية ديسمرب منذ إنشاء الوكالة إ)يوضح توزيع طلب القروض حسب اجلنس  :  05.01جدول  رقم  

 
 

 
 

 64/64/2016: بتاريخwww.angem.dz الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر : املصدر
 

وطنيا من حيث االستفادة من القروض املمنوحة من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن النساء هن األكرب حصة 
وهو ما يفسر أن النساء األكثر اهتمام بقروض شراء املواد % 40.22ويليهم الرجال ب %  06.40بنسبة 

 (.صناعات تقليدية)األولية من أجل شراء مواد النسيج واخلياطة 
 

 (4026ء الوكالة إىل غاية ديسمرب منذ إنشا)  القطاعاتيوضح توزيع طلب القروض حسب : 04.01جدول  رقم  
صناعة  جتارة

 تقليدية
بناء وأشغال  خدمات 

 عمومية
 حسب قطاعات األنشطة فالحة صناعة

 عدد القروض املمنوحة 20 160 242 202 40 002 04 146 20 244 02
 النسبة املئوية 20.20% 42.22% 2.21% 12.60% 20.62% 6.62%

 64/64/1620: بتاريخwww.angem.dz القرض املصغر  الوكالة الوطنية لتسيري: املصدر
 

مت ( قرض 242202%) 42.22ونالحظ أيضا ان  قطاع الصناعة يستحوذ على أكرب حصة من القروض ب 
مت قطاع الفالحة يف املرتبة الرابعة % 20.62ويليه الصناعات التقليدية ب %  12.60أييت قطاع اخلدمات ب 

 (.قرض 02%) 6.62و أخريا قطاع التجارة ب %  2.21مومية ب مت قطاع األشغال الع% 20.20ب 
 
 

 حسب اجلنس املستفيد النساء  الرجال
 عدد القروض املمنوحة 476 834 120 287

 النسبة املئوية 06.40% 40.22%
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 (4026منذ إنشاء الوكالة إىل غاية ديسمرب )يوضح القروض احلسنة املمنوحة وطنيا  :  08.01جدول  رقم  
 
 
 
 
 
 

 .64/64/1620: بتاريخwww.angem.dz الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر : املصدر
 

 املعوقات اليت تواجه إسرتاتيجية القرض املصغر يف اجل ائر:  ينالفرع الثا
 :يف اجل ائر أهم التحدايت واملعوقات اليت تواجه إسرتاتيجية القرض املصغر -

تواجه إسرتاتيجية القرض املصغر يف اجلزائر حتدايت ومعوقات عديدة، منها ما يتعلق ابإلطار التنظيمي العام 
ومنها ما يتعلق ابلفئة   ،(ANGEM)للتمويل املصغر، ومنها ما يتعلق ابجلهاز املشرف على القرض املصغر 

 (.1626مغين انصر،)املستهدفة 
 :ات املتعلقة ابإلطار التنظيمي العام للتمويل املصغرالتحدايت واملعوق  -2
 :ميكن إجيار أمهها فيما يلي 
أن اجلزائر ال تتوفر على نظام مايل خاص مبنح القرض املصغرة، وأن النظام املوجود مرتبط ابلبنوك املالية يف ظل  -

قراطية وغياب الشفافية وانعدام عدم وجود مؤسسات مالية خمتصة يف اإلقراض املصغر، وما ينتج عن ذلك من بريو 
 .املتابعة للمشاريع املوجهة للشباب

ابإلضافة إىل ارتباط التمويل املصغر يف اجلزائر ابلبنوك العمومية، فإن هذه األخرية ال تويل االهتمام الكايف  -
ة من عدم مرونة ، كما عانت الوكال(املعتادة عليها)للتمويل املصغر نظرا لرتكيز خرباهتا يف األنشطة األخرى 

 .اإلجراءات البنكية وثقلها مما أثر سلبا على العديد من املشاريع 
غياب البنوك اخلاصة اليت تشيع التنافس واليت تقدم هذا النوع من التمويل، مما يلغي عنصر التحفيز ملنح مثل  -

 . هذه القروض
 (.كثرة التعديالت)تعقد وغموض النصوص التشريعية والتنظيمية  -

 برامج التمويل عدد القـروض املمنوحة
 عدد السلف بدون فوائد لشراء املادة األولية 214 410
 بدون فوائد إلنشاء مشروععدد السلف  12 120
 اجملـمـوع 262 508
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 .عوبة اإلجراءات اإلدارية والتنفيذية، مما جعل معاجلة امللفات واعتماد املشاريع تتم ببطءص -
 .عدم توفر مراكز أو هيئات تعمل على توفري و نشر املعلومات و اإلحصائيات -
 
 (:ANGEM)املعوقات املتعلقة ابجلهاز املشرف عل  القرض املصغر   -4

يف منوذج التسيري، حيث تتبع الوكالة منذ إنشائها سنة   ANGEM  يتمثل العائق الرئيسي املتعلق بـجهاز
منوذج تسيري مركزي يعتمد أساسا على املديرية العامة، ويتم وضع التنسيقيات اليت استحدثت تدرجييا بعد  1662

نشاء إنشاء الوكالة هبدف تسيري اجلهاز فحسب، إال أن هذا النموذج بدا يظهر حمدوديته بعد سنوات قالئل من إ
هذه الوكالة، بسبب التوسع الذي عرفته هذه األخرية ، حيث برزت العديد من االختالالت والتأخريات يف عملية 

 .التكفل اليت يشرف عليها اجلهاز مما أدى إىل متديد اآلجال يف معاجلة ملفات املستفيدين من القرض املصغر 
مسؤولية النهوض ابلبناء املؤسسايت ورفع مستوى  فضال عن ضعف القدرات والكوادر البشرية اليت تقع عليها

 .قدرات العاملني يف هذا القطاع 
  :املعوقات املتعلقة ابلفئة املستهدفة

 : وتتمثل أساسا يف
 .للكثري من املستفيدين من القروض املصغرة أو الطالبني هلا  نقص الكفاءة املهنية والتسيريية  -
على حساب االستثمار ( ال يتطلب مناصب شغل كثرية  الذي) ترجيح النشاط التجاري و اخلدمي  -

 .املنتج املولد ملناصب الشغل 
وجود نسبة معتربة من عدم سداد السلف والقروض يف آجاهلا احملددة، حيث تشري اإلحصائيات إىل أن  -

 .من جمموع القروض املقدمة % 46.0نسبة التحصيل يف اآلجال احملددة بلغت 
التقنية للهيئات املالية تلبية كل الطلب على القروض املصغرة أو مواءمة كل اجلمهور، من املستحيل من الناحية 

فنوعية األنشطة اليت ميكن متويلها ابلقروض املصغرة ليست دائما مرغوبة من قبل الراغبني يف إنشاء املشاريع 
 املصغرة
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 تها عل  الصعيد العملي و مدى جناع الوكالةأنواع نظم احلواف  املطبقة يف :  املبحث الثاين
 وهيكلها التنظيميتقدمي الوكالة الوطنية لتسري القرض املصغر مبستغامن : املطلب األول 

, و ابلتحديد داخل الوالية انحية مديرية التجارة , كلم من وسط مدينة مستغامن  62على بعد حوايل 
و تعمل بصفة رمسية ويف , ر لوالية مستغامن جند فرع الوكالة الوطنية لتسري القرض املصغ, وعلى  مساحة صغرية 

 91استقاللية تسيري جزئية حيث أهنا اتبعة للوكالة الوطنية الوالئية لوالية سيدي بلعباس
 

 :اهليكل التنظيمي
و ميكن تلخيص اهليكل التنظيمي للوكالة الوطنية لتسري القرض املصغر لوالية مستغامن يف الشكل البياين 

 : 92التايل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1516مكنب المستخدمبن لدى الوكالة الوطنبة لتسير القرض لمستغانم سنة -
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سابق نفس المرجع ال -
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 1620مكتب املستخدمني للوكالة الوطنية لتسري القرض املصغر ملستغامن : املصدر 

 
 93:وميكن شرح وتلخيص املصاحل ومهامها ابلشكل التايل

 

                                                 
1516مكتب مصلحة المستخدمين للوكالة الوطنية لتسير القرض لمستغانم  -
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 مدير الوكالة الوطنية

 المرافق الرئيسي مساعد المدير

 مرافقي الدائرات

            االدارة 

 و الوسائل

متابعة  المحاسبة ماليةال

التخفيضات 

 البنكية

         المتابعة االتصال

و التحصيل   

 األمانة العامة
 

 خلية اإلعالم األلي

عون متعدد  السائق

 الخدمات
 عون أمن

 
 عون نظافة
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هو على قمة املؤسسة وهو مسؤول على مجيع االفراد و املستخدمني  و هو على قمة  :مدير الوكالة الوالئية  -
غَرض وضع األهداف املقرَّرة قيَد التنفيذ، واستثمار املوارد املتاحة، وابلتايل فإن وظيفته هي اإلشراف على سة املؤس

 مجيع املصاحل 
 مهمته مساعدة املدير يف مهامه  :مساعد املدير -
ى الدوائر و تنسيق وترتيب امللفات والعمل ككل بني اخلالاي املرافقة املتواجدة على مستو  :املرافق الرئيسي  -

 الوكالة الوالئية 
 .و ألهنا موضوع حبثنا سنتحدث عنها بتفصيل الحقها :مصلحة اإلدارة و الوسائل   -
التدقيق يف امللفات املودعة لدى الوكالة الوالئية و حساهبا وذلك بغرض  طلب التمويل املايل  :مصلحة املالية  -

 .الية سيدي بلعباس من املديرية لناحية الغربية للجزائر الكائنة بو 
الشهرية،الفصلية و : تقوم بتسجيل عمليات احملاسبة ومقارنتها و تقدمي امليزانيات املختلفة  :مصلحة احملاسبة  -

 .السنوية
مهامها تتمثل يف متابعة ومراقبة الفوائد على القروض البنكية اخلاصة  :مصلحة متابعة التخفيضات البنكية -

 .الوكالة للمشاريع ابلقروض املمنوحة من طرف 
التعريف ابجلهاز على مستوى مراكز التكوين املهين و اجلامعة و متثيل الوكالة و القيام  :مصلحة اإلتصال -

 اخل ...خبرجات ميدانية و عروض يف الصاالت 
 .القيام بتحصيل وحساب ما قدمته الوكالة  من متويل ملختلف القروض  :مصلحة املتابعة و التحصيل  -
و الرد على املكاملات اهلاتفية ...ترتيب و استقبال الزابئن وكذا الربيد الصادر و الوارد  :حة األمانة العامةمصل -
. 
تسجيل بياانت املستفيدين على تطبيقات وبرامج خاصة يف احلاسوب ويسمى  :مصلحة خلية اإلعالم األيل  -

 ANGEM Application.الربانمج املستعمل لدى املصلحة 
يتمثل عمله يف توصيل امللفات و الرسائل إىل املديرية أو أي فرع من فروع الوكالة يف اجلزائر  ومرافقة   :ق السائ -

 كل من مصلحة متابعة و التحصيل  و اإلتصال و توصيلهم و  العمال أيضا يف مهامهم و خرجاهتم امليدانية 
إيداع امللفات على مستوى البنك أي   غالبا ما يكون مكان عمله هو امليدان من :عون متعدد اخلدمات  -

 وسيط أو مراسل لكن ميكن أن  تكون له  مهام أخرى لكونه متعدد اخلدمات 
 .ضبط األمن العام للوكالة و حفظ النظام و تنظيم عمليات اإلستقبال  الزابئن و طاليب القروض :  عون أمن -
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 .تنظيف مقر عمل الوكالة  :عون نظافة 
 

 دمي إدارة املوارد البشرية لوكالة مستغامن تق: املطلب الثاين
وحيتل مركز مهم حبيث ميكن لنا القول أن هذه , عبارة عن هيكل مساعد على التوجيه و التنظيم داخل املنظمة 

ابلرغم من أهنا ليست هلا السلطة الكاملة وال متارس نشاطها بشكل . اإلدارة تشكل حجر األساس يف الوكالة 
تها للمديرية الوالئية لسيدي بلعباس لكن تتكلف بشؤون املستخدمني على مستوى وكالة مباشر و ذلك لتبعي

مستغامن من انحية األجر ، تسجيل احلضور، التنقيط ،طلب العطل مبختلف أنواعها ،طلبات اخلاصة للعمال   و 
 94.مشاكل العمال  

 :صغر من عدة مصاحل تلخص يف الشكل االيت و تتكون إدارة املوارد البشرية يف الوكالة الوطنية لتسري القرض امل
 مكوانت مصلحة اإلدارة لوكالة مستغامن: 20.01شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

                                                 
1516مصلحة الموارد البشرية لوكالة مستغانم -
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 اإلدارة و الوسائل

 المستخدمين الوسائل العامة

 المخزن

اراتييرة السظح  

 المشتريات

لعتادتصليح ا  
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 1620مكتب املستخدمني للوكالة الوطنية لتسري القرض املصغر ملستغامن : املصدر 
 : املوجودات من املوارد البشرية 

 :  95أو متغرية بصورة خمتصرة يف اجلدول التايلميكن تلخيص املوارد البشرية سواء كانت دائمة 
 املوارد البشرية سواء كانت دائمة أو متغرية بصورة خمتصرة : 09.01جدول رقم  

 
 البيان اإلداريون السائقون ومتعددو اخلدمات عون أمن ونظافة

 ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث
 اجملموع املوارد 12 22 2 6 4 1

 اجملموع 41 2 4
 اإلمجايل 22

 1620مكتب املستخدمني للوكالة الوطنية لتسري القرض املصغر ملستغامن : املصدر 
 
 :إدارة املوارد البشرية  

كما تقوم مبراقبة املوارد , و قصد القيام بكل وظائفها تنتهج إدارة املوارد البشرية سياسة إدارية واضحة 
   (Fiche de Notation / Pointage)اخلاصة هبا   البشرية عن طريق ورقة التنقيط و تسجيل احلضور 

وتنقط الورقات   و يف هناية الشهر حتسب , 02ملحق رقم  EXELبصفة يومية و تكون مطبقة يف برانمج 
أي أن هذه عملية التنقيط ما هي إال حتفيز يومي للموارد البشرية يف , لتحصيل األجر الشهري لكل عامل  

 . املراجعة من فرتة إىل أخرى كما تقام عملية , الوكالة
و حيدد هذا القانون الرتتيبات العامة و , العمل يف وكالة مستغامن جبدية يفرضها القانون الداخلي يتميز 

كما يوضح خمتلف شروط العمل من حتديد أوقات العمل أربعني ساعة , النظام و االنضباط العام يف العمل 
تتوزع حصص عملهم من األحد إىل  حبيث جند عمال الوكالة, ناءات موزعة على مخس أايم ما عدى بعض اإلستث

علما أنه لديهم احلق يف الراحة يف , من الساعة الثامنة صباحا إىل غاية الرابعة  و النصف مساءا , غاية اخلميس 
حيدد  كما, كما يوجد توزيع خاص للعمال يف إيطار العمل املصنف ,  , حدود الساعة الثانية عشر ملدة ساعة 

 . هذا القانون الساعات اإلضافية و املستفيدون منها و كيفية تطبيقها و حتصيل مقابلها 
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و حمددات االنضباط يف العمل و , كما ينطوي القانون الداخلي على الرتتيبات العامة الصحة و األمن 
 . العقوابت و اإلجراءات التأديبية 

 . داخلي املصادق عليه  ترسل إىل املفتشية العامة للعمل و جيدر بنا الذكر أن نسخة من هذا القانون ال
 .., كما تقدم املؤسسة خدمات اجتماعية عديدة مثال أتمني

 أنواع نظم احلواف  املطبقة يف الوكالة : املطلب الثالث  
ملوارد فإن إدارة ا, قصد الوصول إىل األهداف املسطرة من قبل الوكالة سواء كانت اقتصادية أو غري اقتصادية 

و ميكن تلخيص هذه , البشرية وضعت نظام حتفيز مبين على العالقات اإلنسانية  و االقتصادية و علم النفس 
 : 96النظم من خالل النقاط التالية 

 والذي هو احلاف  املعتمد بشكل كبري لدى الوكالة . األجر .2
 . التعويضات  .1
 . املكافآت  .4

 
 . األجر  -2

حيث أن األجور عبارة عن كل ما , قة حسنة بني العمال و اإلدارة تستعمل األجور قصد إجياد عال
وتقوم مصلحة املستخدمني , يتقضاه كل من العامل أو املوظف كجزاء مقابل أتديتهما ألي نوع من األنشطة 

على حساب أجور العمال حيث تقوم املصلحة جبميع أجور العمال      و تعديل , على مستوى الوكالة
سوية األخطاء و حفاظ على حقوق كل عامل وضعت هذه املصلحة بطاقة مهنية خاصة بكل اإلجراءات و ت

األول خاص , و ميكن التفرقة بني نوعان , حتدد فيها املنصب الذي يشغله و مجيع االمتيازات اخلاصة به, عامل 
 :  مراحل نلخصها كما يلي  ابلعمال الدائمني       و الثاين ابلعمال املؤقتني   و متر عملية إعداد األجرة بعدة

 .مرحلة إعداد البياانت  .2
 . مرحلة إعداد الكشف  .1
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: تتمثل يف مجع الواثئق الالزمة إلعداد استمارة األجرة النهائية حيث تتلقى املصلحة كل من : ـ مرحلة إعداد البياانت  2  

  احلالة العائلية , ة الدرج, الرتقيم , اللقب , و تشمل البياانت الشخصية كاالسم : استمارة شخصية ,
و يتم احلصول ,  م حتفظ كل هذه املعلومات جبهاز احلاسوب . اخل ....,اتريخ التوظيف , اتريخ امليالد 

 على هذه االستمارة من نفس املصلحة  
  و , و يتم االحتفاظ هبا ابملصلحة وتتضمن أايم احلضور الفعلي يف شهر لكل عامل  :استمارة التنقيط

 .  02ملحق رقم . تم إعداد استمارة مكافأة املردود الفردي لكل عامل على أساسها ي
 :نقاط 4حيث يتم التنقيط على : وجيدر بنا ذكر كيفية التنقيط 

A-  نوعية العمل  و معاملهاX 4 
B - سرعة التنفيذ و معاملها  X 2 
C - روح املبادرة و معاملها  X 2 
D- اإلنضباط و معاملها  X 2 
E - معاملها السلوك و  X 4 

حيث هذه النقاط حتسب يف األخري بطريقة حسابية خاصة ابلوكالة لتضاف يف األخري يف كشف األجر 
 :  على التايل 

          

 
 األجر القاعدي X  نسبة مئوية   =  

   لذا  تعترب احلاف  الكبري و املعتمد بشكل كبري لدى الوكالة
 صنا يف الوكالة فإن املوظفني يعريون اإلهتمام الكبري للعملية التنقيطلذا حسب ما حلظنا يف مدة ترب

 
    تعد بصورة شهرية تضم نوع التعويض يف الساعات اإلضافية للعمل  :استمارة الساعات اإليضافية ,

 . سواء كان التعويض يف األايم العادية أو يف أايم العطل 
  قصد تقدمي منح , إبرسال استمارة ملصلحة األجوركل مسؤول قسم يقوم : إستمارة املردود الفردي

 .و تسجل هذه الوثيقة حظورهم اليومي و سلوكهم , املكافأة لكل عامل 
  متلئ هذه اإلستمارة داخل املصاحل املعينة جلميع العمال على أساس احلظور : إستمارة املردود اجلماعي

ذي يقوم على أساسها مبنح املكافأة لكل لرتسل ملصلحة األجر ال, اليومي و السلوك اليومي للعمال 
 . عامل 
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 تتلخص يف هذه اإلستمارة مجيع مكوانت األجرة و ملدة سنة كاملة اخلاصة  :األجرة  إستمارة عناصر
 بكل عامل و اليت على أساسها يتم إعداد كشف األجرة النهائية 

رسال كل من االستمارة الشخصية و أين تقوم مصلحة املستخدمني داخل الوكالة إب: ـ مرحلة إعداد الكشف  4
و , استمارة التنقيط و املردود اجلماعي إىل مركز املعاجلة ابإلعالم اآليل قصد مراقبة هذه االستمارات لكل عامل 

و على مستوى مصلحة املستخدمني تتم مراجعة هذه العمليات مع     , ابلتايل ينشأ كشف األجرة املؤقت 
أما يف حالة وجود خطأ يتم إرسال إشعار إىل مركز اإلعالم اآليل للوكالة أين , يحة التأشري عليها إذا كانت صح

األوىل لكل عامل عند هناية الشهر و الثانية يتم , يتم تصحيح و إعداد كشف األجرة النهائي يف شكل نسختني 
    . 4ملحق رقم . اإلحتفاض هبا داخل مصلحة املستخدمني ابلوكالة

 
فبناء عليه حتسب التعويضات  و املكافآت و ميكن , ناء على األجر القاعدي و حيسب األجر ب   

 حتديد األجور بناء على السلم اإلداري و على سلم لألجور املوضوع من طرف الوكالة
و , ساعة عمل يف الشهر  224.44أي , ساعة يف األسبوع  26كما أن األجرة حتسب على أساس 

كما وجدت قيمة , ساعة يف الشهر  224.44/ األجر القاعدي منه قيمة الساعة الواحدة تساوى 
 :وفق القاعدة التالية  224.44ساعة
 ساعة يف الشهر  241.11=شهر يف السنة  24÷أسبوع يف السنة  64× ساعة عمل يف األسبوع  20

 .و ميكن لألجر القاعدي أن يتغري يف حالة وجود غياب 
 . التعويضات  -4

  : indemnité d'expérience professionnelleتعويض اخلربة املهنية 
تتم عملية تعويض اخلربة املهنية عن طريق األخذ بعني االعتبار اخلربة السالفة للعامل خارج الوكالة الوالئية 

  . من األجر القاعدي لكل سنة من العمل يف فرع وكالة مستغامن  % 1.4و نزيد نسبة , 
 :indemnité de travail postéتعويض عمل املنصب 

 : متنح ألربع فئات وهي كالتايل 
 .اسرتجاع الساعات  .2
 . العمل الليلي  .1
 . العمل أثناء أايم الراحة األسبوعية  .4
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 . العمل أثناء األعياد املدفوعة األجر  .2
 :   indemnité de panierتعويض السلة

ة  و  السبت و أايم أي يستثىن اجلمع,عبارة عن مثن الوجبة اليومية مضروب يف عدد أايم العمل 
 . دينار جزائري  266و قدر مثن هذه الوجبة بـ,الغياب

  : indemnité de transportتعويض النقل 
وذلك وفق , مينح هذا التعويض لألشخاص الساكنني على بعد كيلومرت أ و أكثر من مكان العمل  

 : املقاييس التالية 
  دينار  466كلم تعويض يبلغ 26إىل  62من . 
 دينار  246كلم تعويض يبلغ 14إىل  26من. 
  دينار  2666كلم تعويض يبلغ 26إىل  14من. 
  دينار  1666كلم تعويض يبلغ 26ما فوق . 

 : indemnité kilométrique تعويض ابلكيلومرت
.دينار 4ويقيم الكيلومرت الواحد بـ , تقدم اإلدارة تعويض عن كل كلم مقطوع , عند القيام مبهمة   

 :  indemnité heures supplémentairesات اإلضافية تعويض الساع
, من األجر القاعدي  %266و  % 46فتحسب وفق نسبيت , ختتلف نسبة تعويض الساعات اإلضافية 

 : و حتدد النسب كما يلي , وفقا لألايم اليت مت التعويض فيها 
 46%  ليال  12إىل غاية  20:46تعطى ملن يعمل أايم العطل ابتداء من. 
 266  %  صباحا من اليوم التايل  4ليال إىل غاية  12و تعطى ملن يعمل ابتداء من الساعة . 

من األجر   %46ساعة فتحمل اإلضافة على الشهر املقبل بنسبة  44إن زادت ساعات التعويض عن 
  . القاعدي 

 :  indemnité de vacanceتعويض العطلة 
 . العطل السنوية  من حق كل عامل احلصول على تعويض مايل أثناء

 : indemnité complémentaire d’allocation familialesتعويض مكمل للمنح العائلية 
, دينار عن كل طفل متمدرس مل يبلغ سن الثامن عشر بعد  1666متنح املؤسسة لكل عامل مبلغ  

 .كما أوجدت استثناء ملن تعدى الثامن عشر يف حالة إثبات متدرسه 
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 :      indemnité complémentaire des frais de mission  يف املهامتعويض تغطية مصار 

عند تتضمن هذه التعويضات  مصاريف املهام املتمثلة يف الوجبات الغذائية و اليت قدر مبلغ الوجبة 
وهو يف مهمة خارج  12H00دينار وذلك يف حالة ان كان العامل قد مر عليه وقت الفطور  266الواحدة 

 .   دينار  2666أما مثن املبيت لليوم الواحد فحدد , 18H00س الشيء ابلنسبة لوقت املساء واليته و نف
 . املكافآت  -1

  :  prime de rendement individuelleمكافأة املردود الفردي
يقوم هبا مسؤول , و هي مكافأة يتحصل عليها العامل بناء على عملية تنقيط و تقييم شهرية ألدائه 

و ,  01تخدمني و انطالقا من هذا التنقيط الشهري يتم مأل وثيقة خاصة بكل عامل امللحق رقم مصلحة املس
من األجر القاعدي و يف هناية السنة جتمع هذه الواثئق لكل   %14على أساسها حتدد املكافأة اليت تبلغ 

 وط معينة يف هناية السنة   يستحقها العامل وفق تنقيط و شر echlons و يتم حتديد زايدة يف الدرجات ,   الشهور
 :   prime de fin de travailمكافأة هناية العمل 

 وذلك عند هناية مشواره املهين , حيث يستفيد العامل من مكافأة تتمثل يف مخس درجات 
 :  prime a caractère éxceptionnel مكافأة ذات طابع استثنائي 

 : و ميكن تقدمي هذه املكافأة لسببني مها 
 خرتاعات و التبديالت و التحسينات اال. 
  أعمال منجزة خارج نطاق العمل العادي. 

 :   prime de fidélité مكافأة الوفاء
  . متنح هذه املكافأة لعائلة الفقيد , يف حالة وفاة أحد العمال أثناء أدائه لعمله 

 :    prime de fin d’année  مكافأة هناية السنة
 . و حتدد قيمة املكافأة وفق املسري الرئيسي , ل هناية السنة من جرد و ميزانية وضعت هذه املكافأة ألعما

  :prime de gratificationمكافأة اخلربة املهنية 
حبيث تقدم مبالغ رمزية لذوى األقدمية  وذلك وفقا , جتمع هذه املكافأة بني اجلانب املادي و املعنوي 

 : للشروط التالية 
  دينار  21666.66على مبلغ سنة يتحصل  24أقدمية. 
  دينار  24466.66سنة يتحصل على مبلغ  16أقدمية. 
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  دينار  22666.66سنة يتحصل على مبلغ  14أقدمية. 
  دينار  14666.66سنة يتحصل على مبلغ  44أقدمية 

   % IEP = 2.5مقابل كل عام يف اخلدمة :         إبختصار 
 . املطبقة يف الفرع  مدى جناعة نظام احلواف : املطلب الرابع 
 ملاذا االستبيان ؟:  الفرع األول 

تنبهنا لشيء مهم و , عند تنقلنا إىل فرع وكالة الوطنية لتسري القرض املصغر قصد دراسة أمهية التحفيز 
املتمثل يف كون جممل اتصاالتنا إن مل نقل كلها حمصورة مع عناصر من اإلدارة و لذلك و قصد ملس عمق التحفيز 

تلف العمال يف اإلدارة ،ارأتينا مجع عدد من األسئلة يف جمال التحفيز على شكل استبيان يوزع بشكل بني خم
 46فلقد وزعنا شخصيا , فتمت العملية بصورة جيدة , و لقي ذلك استحسان من طرف املسريين , عشوائي 

  16حبيث بلغت عدد االستبياانت اليت مت إرجاعها , و كان التجاوب كبري , نسخة
 . نتائج االستبيان : الفرع الثاين 

بدأان مباشرات بعملية , عند مجعنا لالستبيان وذلك مبساعدة كبرية من قبل عاملي قسم إدارة املوارد البشرية 
 : نسخة كالتايل   16و كانت النتائج املئوية ابلنسبة  ل , تفريغ اإلجاابت 

 
 .اجلنس : السؤال األول 

 النسب التكرار البيان

 %02.00 12  ذكر
 %42.22 24 أنثى 

 %266 22 اجملموع
 

 .      السن : السؤال الثاين 
 النسب التكرار البيان

 %4.44 1  14إىل  22من 
 %22.11 46 44إىل  10من 
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 %11.22 0 24إىل  40من 
 %22.22 2 46إىل  40من 

 %6.66 6  46أكثر من 
 %02.22 40 اجملموع 

 
 .العمل يف املؤسسة أقدمية : السؤال الثالث

 النسبة التكرار البيان
 %24.44 26  4إىل  2من 
 %26 4 26إىل  0من 
 %0.00 0 24إىل  22من 
 %42.22 24 16إىل  20من 

 %66 6  16أكثر من 
 %01.11 40 اجملموع 

 
 : احلالة العائلية السؤال الرابع 

 النسبة التكرار البيان
 %26 12 متزوج
 %10.00 26 أعزب
 %1.12 1 مطلق / أرمل 

 %02.22 26 اجملموع
 

 عدد أفراد األسرة :السؤال اخلامس
 

 النسبة التكرار البيان
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 %16 22 4إىل  2من 
 %42.22 10 0إىل  2من 
 %24.44 1 0إىل  2من 

 %2.22 2  0أكثر من 
 01.11 26 اجملموع

 
   يدفع ابلعمال إىل رفع أدائهم ؟ هل هذه املؤسسة حسب رأيك تستعمل نظام حواف   :دسالسؤال السا

 النسبة التكرار البيان
 %42.22 26 نعم 

 %42.22 46 ال
 %04.44 26 اجملموع

 
 هل استفدت من عالوات و مكافآت ؟  : لسابعالسؤال ا

 النسبة التكرار البيان
 %46 21 نعم
 %42.22 12 ال

 %02.22 26 اجملموع
 
 
 
 
 

 ة متاحة جلميع العمال ؟    هل فرص الرتقي:  الثامنالسؤال 
 النسبة  التكرار  البيان 
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 %46 26 نعم
 %04.44 12 ال

 %04.44 42 اجملموع
 

 هل استفدت من الرتقية ؟: التاسعالسؤال 
 النسبة التكرار البيان

 %22.22 16 نعم
 %42.22 12 ال

 %266 22 اجملموع
 

 رفك ؟ هل أجرتك مساوية للجهد املبذول من ط: العاشرالسؤال 
 النسبة التكرار البيان

 %02.22 46 نعم
 %42.22 26 ال

 %02.22 26 اجملموع
 

إذا عرض عليك منصب عمل يف مؤسسة أخرى مبرتب أعل  من مرتبك هل سترتك : عشر حاديالسؤال 
 .منصبك احلايل 

 النسبة التكرار البيان
 %14.44 22 نعم
 %24.44 12 ال

 %02.22 40 اجملموع
 

 هل توفر املؤسسة وجبات غذائية كاملة: عشر  لثايناالسؤال 
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 النسبة التكرار البيان
 %6.66 6 دائما
 %6.66 6 أحياان

 %02.22 26 معدومة 
 %02.22 26 اجملموع

 
 هل أنت راض عن خدمات الرتفيه املقدمة من طرف اإلدارة: عشر  الثالثالسؤال 

 
 النسبة التكرار البيان

 %12.22 24 نعم
 %22.22 14 ال

 %02.26 26 اجملموع
 

 هل تالئم ساعات العمل املطبقة مع طبيعة نشاطكم: عشر الرابعالسؤال 
 النسبة التكرار البيان

 %00.00 40 نعم
 %62.22 1 ال

 %266 22 اجملموع
 
 
 
 

 
 .                 هل توجد فرتات راحة بني ساعات العمل : عشر اخلامسالسؤال 
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 لنسبة ا التكرار  البيان 
 %22.22 44 نعم
 %14.44 4 ال

 %02.22 42 اجملموع
 

 إن نعم فهل هي كايف: عشر  السادسالسؤل 
 النسبة التكرار البيان

 %44.44 46 نعم
 %22.22 4 ال

 %22.22 44 اجملموع
 

 هل تعملون يف ميدان ختصصكم: لسابع عشرالسؤال ا
 النسبة التكرار البيان

 %06.02 46 نعم
 %40.62 0 ال

 %00.00 40 اجملموع
 

 هل استفدمت من تكوين أو إعادة تكوين يف املؤسسة:  الثامن عشرالسؤال 
 النسبة التكرار البيان

 %26 20 نعم
 %42.22 12 ال

 %02.22 26 اجملموع
 
 

 هل ظروف العمل مالئمة يف املؤسسة:  التاسع عشرالسؤال 
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 النسبة التكرار البيان
 %24.44 22 نعم
 %44.44 11 ال

 %02.22 26 اجملموع
 

 كيف عالقتك و اإلدارة  :العشرينالسؤال 
 النسبة التكرار البيان

 %14.44 26 جيدة 
 %42.22 16 متوسطة

 %12.22 2 سيئة
 %02.22 42 اجملموع 

 
 كيف عالقتك مع زمالئك: و العشرينلواحد السؤال ا

 النسبة التكرار البيان
 %04.44 46 جيدة 

 %42.22 2 متوسطة
 %4.44 4 سيئة

 %266 22 اجملموع 
 
 
 
 
 
 

  يكون اختاذ القرار: و العشرين الثاينالسؤال  
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 النسبة التكرار البيان
 %10.00 4 ابملشاركة
 %20.22 46 مفروض
 %02.22 44 اجملموع

 
 هل هتتم اإلدارة ابالحتجاجات و املتطلبات  : و العشرينالثالث السؤال  

 سبةالن التكرار البيان
 %40.00 24 نعم
 %06 12 ال

 %00.00 42 اجملموع
 

 صداقة  أو منفعة, هل هناك تفضيل لبعض األفراد يف املؤسسة بسبب قرابة  :و العشرين  الرابعالسؤال 
 النسبة التكرار البيان

 % 24.44 46 نعم
 %16 2 ال

 %04.44 42 اجملموع
 

 يم األداء للفردهل يوجد نظام تقي:  اخلامس و العشرينالسؤال  
 النسبة التكرار البيان

 42.22% 22 نعم
  54.44% 12 ال

 96.66% 40 اجملموع
 عملية التقييم اليت عل  أساسها حتدد احلواف  يف املؤسسة هل هي: السادس و العشرينالسؤال 

 النسبة التكرار البيان
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 %2.2 1 عادلة 
 %22.22 16 غري عادلة

 %22.22 26 مالئمة
 %16 4 ئمةغري مال
 % 02.22 42 اجملموع

 
  هل يتم تبليغك بتاريخ أو فرتة التقييم :السابع و العشرينالسؤال  

 النسبة التكرار البيان
 %10.00 2 نعم
 % 00.00 46 ال

 % 00.00 42 اجملموع
 

 هل تقييم رئيسك يبعث فيك روح للعمل أكثر فأكثر :الثامن و العشرينالسؤال 
 لنسبةا التكرار البيان

 %06 12 نعم
 % 40.00 26 ال

   %00.00 42 اجملموع
 
 
 
 
 
 

 هل أنت راض عن تنقيطك الشهري :التاسع و العشرينالسؤال 
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 النسب التكرار البيان
 66.66% 46 نعم 

 % 30  2 ال
 96.66% 42 اجملموع

 
 هل رقابة رئيسك: السؤال الثالثون

 النسب التكرار البيان
 %06 10 عادية
 %12.22 4 ة صارم

 %2.22 4 التوجد
 %02.22 40 اجملموع

 
 هل رقابة رئيسك و تقييمه حيادي: و الثالثونالواحد السؤال 

 النسب التكرار البيان
 %22.22 16 نعم
 %44.44 22 ال

 %04.44 42 اجملموع
 

 هل قدمت لكم حواف :  و الثالثون الثاينالسؤال 
 النسب التكرار البيان

 %46 26 نعم
 %02.22 10 ال

 %02.22 40 اجملموع
 

  إن نعم فهل كانت احلواف  املادية:  و الثالثون  لثالسؤال الثا
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 النسب التكرار البيان
 %22.22 26 مرضية

 %21.11 2 غري مرضية
 %46 22 اجملموع

 
 .حتليل نتائج االستبيان : الفرع الثالث 

و ذلك بعكس معاين النسب , ليل نتائج االستبيان عند حصولنا على النتائج فإن أول ما نقوم به هو حت
 : لذلك ارأتينا أن تقسم األجوبة إىل عدة جوانب كما يلي , و التعمق يف مدلوهلا , املتحصل عليها 

  حتليل اجلوانب االجتماعية. 
  جانب رأي العمال يف نظام احلوافز. 
  جانب ظروف العمل. 
  جانب أنواع عالقات العمل. 
 داء جانب تقييم األ. 

 :حتليل اجلوانب االجتماعية 
أي تغلب , ذكور و الباقي إيناث مما يعكس الواقع  % 02.22تتكون العينة العشوائية املدروسة من 

مما , سنة  44إىل  10ـ يرتاوح سنهم من  %22و أغلب هؤالء ـ حوايل . عنصر الرجايل عن عنصر النسوة
إىل  20عند األفراد ذو أقدمية من  %  22.22كز أعلى نسبة ينعكس على أقدمية العمل يف املؤسسة حبيث تتمر 

و املالحظ أن املؤسسة استخدمت يف السنوات اخلمس األخرية عدد كبري مقارنتا ابلسنوات  .سنة  16غاية 
 . السابقة هلا 

و إن دل ذلك عن شيء فإنه يدل على االستقرار  % 26كما أن أغلبهم متزوجون حبيث بلغو 
و منه فكل فرد لديه ارتباطات عائلية و يف أغلب األحيان جند أن أغلب , ب أفراد العينة االجتماعي ألغل

 . أي عائالت منوذجية متكونة من األب و األم وأربعة أطفال , عائالت العمال تتكون من أو أقل من ستة أفراد 
ئف املسندة إليهم كما يدل و خيتلف توزيع األفراد يف السلم اإلداري مما يدل على التنوع الكبري يف الوظا

 .اخل ... ذلك عن اختالف املستوي التعليمي و اخلربة 
 : جانب رأي العمال يف نظام احلواف  
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حيث جند , يري أغلب عمال الفرع أن نظام احلوافز املطبق يف الفرع ال يدفع ابلعمال إىل رفع أدائهم 
و يرى أغلب العمال أن فرص الرتقية متاحة , كافآت تقارب كبري بني عدد األفراد املستفدين من العالوات و امل

من %  42.22حبيث جند أن , جلميع العمال هم يف األغلب عمال ذوي رتب إدارية مرتفعة يف السلم اإلداري
أما من حصل على الرتقية فثلثهم  استفاد منها ملرة واحدة فقط أما الباقي , العينة مل يستفيدوا من الرتقية 

 . ة تناقصية كلما ارتفع عدد الرتقيات فمتدرجني بصور 
و أغلبهم يرون أن احلوافز , ابإلجياب  %46و عن تساؤلنا حول تقدمي احلوافز للعمال حبيث أجاب 

غري أن الثلثني يرون , املادية املقدمة هلم مرضية و هم يف الغالب كما يف احلالة السابقة ذوي رتب إدارية مرتفعة 
 . يرون أن أجرهتم تساوى جهدهم  % 02.22و عن األجر جند, ز أهنم ال يتحصلون على حواف

 
 : جانب ظروف العمل 

أجاب أغلب العمال ابإلجياب عن تساؤلنا حول إمكانية التخلي عن العمل يف املؤسسة مقابل منصب عمل 
, يف السن  والكرب, و من الفئة الثانية اليت أجابت ابلنفي جند أهنم أشخاص متزوجني , أعلى يف مؤسسة أخرى 

 . أي أهنم يبحثون عن االستقرار الوظيفي و ذلك وفق الوضعية االجتماعية 
يرون أن فرتات  % 44.44و أن , و يرى أغلب العمال أن ساعات العمل تتماشى و طبيعة نشاطهم 

كما جند نسبة , فقط  % 24.44وأن ظروف عملهم هي مقبولة من طرف . الراحة بني ساعات العمل كافية 
 من العينة املستجوبة ال تعمل يف ميدان ختصصها  % 42.22

 :جانب أنواع عالقات العمل 
يراها  %42.22و ,       منهم يروهنا جيدة  % 04.44و عن عالقة العمال مع زمالئهم فوجدان أن 

 . أما الباقي القليل فرياها سيئة و من املالحظ أهنم أشخاص يف الغالب جدد يف العمل ,متوسطة 
قسم يرى أن عالقته و اإلدارة , سم أداء العاملني حول عالقتهم و اإلدارة إىل قسمني متساويني و ينق

فاألول ميثل العمال الذين يرون , أما القسم الثاين فيقسم بدوره إىل قسمني األول أكرب من الثاين قليال , متوسطة 
أما القسم األصغر فيعرب عن مدى استياء , ة أن عالقتهم و اإلدارة جيدة و يف الغالب هم أشخاص من هيئة اإلدار 

منهم يرون أن اإلدارة ال هتتم  % 06و ما يعكس ذلك هو أن , هؤالء العمال من عالقتهم و اإلدارة 
 . ابالحتجاجات و املتظلمات 
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و أكد أغلب , صداقة    أو منفعة , و أنه هناك تفضيل واسع لبعض األفراد يف املؤسسة بسبب قرابة 
 . لى كلميت املنفعة و القرابة من خالل التسطري العمال ع

 :جانب تقييم األداء 
أما عن عملية التقييم اليت على أساسها . من العينة وجود نظام تقييم األداء لألفراد   % 42.22نفى 

من العمال ال يتم   % 00.00خصوصا و أن . حتدد احلوافز يف مؤسسة فأغلبها غري عادلة و غري مالئمة 
و هذا , هذا التقييم حسب ثلثي العمال يبعث روح العمل أكثر فأكثر للعمال . هم بتاريخ أو فرتة التقييم تبليغ

 .التنقيط يكون شهري حيث جند أن ثلث العمال غري راضني عنه 
و , و أحياان صارمة ,    كما أن التقييم يكون من قبل الرئيس املباشر و تكون هذه الرقابة غالبا عادية 

منهم غري   % 44.44و , من العمال أبنه حيادي   % 22.22هذا التقييم يراه , د يف بعض األحيان ال توج
 . حيادي 

 :االستنتاجات 
أنه جيب تقدمي عالوات و فرص ترقية و حوافز مادية مرضية بشكل يغطي حاجات  و منه نستنتج

 . و ذلك تقييما لنشاطهم يف أوساط العمل , العمال 
و توفري , روف العمل و ما يتعلق به من خالل حتسني ظروف النقل     و تطويرها كما جيب حتسني ظ
كما , ووضع نظام خدمات ترفيه خمتلف من رحالت و نشاطات مبختلف أنواعها , وجبات غذائية صحية كاملة 

جل كم جيب انتهاج سياسة الر , البد من تكثيف عملية التدريب و خصوصا ملن ال يعملون يف جمال ختصصهم 
مما سيدفع ابلعاملني إىل العمل , املناسب يف املكان املناسب حيث يعني صاحب كل كفاءة يف جمال ختصصه 

و حيثهم على تطوير إمكانياهتم الشخصية عن طريق , أكثر فأكثر من خالل تشجيعهم ابلتدريبات اإلضافية 
 . التكوين الذايت 

كما جيب حتسني عالقة , القة العامل ابإلدارة و ع, و جيب السعي لتحسني عالقة اإلدارة ابلعامل 
و منه ميكن لإلدارة االهتمام آبراء و احتجاجات و تظلمات , العمال فيما بينهم قصد حتسني  مناخ العمل 

من املسؤولية للعمال عن طريق   و إعطاء نوع, سبب كان  األفراد دون تفضيل لشخص دون األخر ألي 
 . ارات القر  إشراكهم يف عملية اختاذ 
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و احملافظة , أما يف جمال تقييم األداء فيجب العمل على مراقبة من يقوم بعملية تقييم أداء األفراد يف شفافية اتمة 
كما جيب أن يبقى , على سرية أوقات تقييم األداء قصد احملافظة على مستوى أداء جيد خالل كل أوقات العمل 

 . عاة عملية جتديد طرق التقييم من مصلحة إىل أخرى كما جيب مرا, دوما وسيلة من وسائل التحفيز 
كما الحظنا مدى استجابة , ومنه تستنتج فارق وجهة نظر اإلدارة لعملية التحفيز و وجهة نظر العمال 

 .و ابلتايل حتقيق تنمية الفرع , األداء الفردي و اجلماعي للخطط املوضوعة 
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 :خالصة الفصل 
و جدان أن اإلدارة تطبق , اسة حالة فرع الوكالة الوطنية لتسري القرض املصغر مبستغامنمن خالل در 

 .اخل ... سياسات حتفيز متنوعة كاملكافآت والعالوات و املنح و التنقيط اليومي
و معظم تلك احلوافز مرتبطة بنتائج نظام تقييم أداء العمال املطبق و األسلوب الغالب يف هذه املؤسسة 

حيث ينقط  , حيث تعرب عن وثيقة حتدد فيها جمموعة من النقاط مرفقة ابحلضور مقابل هلا , قة التنقيط هو طري
كل عامل حسب صفات العمل اليت تنطبق عليه و بناء على جمموع النقاط حتدد اإلدارة ما إذا كان العامل 

 . يستحق املكافأة أو الرتقية ابلدرجة أوال 
ألنه و حسب نتائج , و اتباع طرق أحدث و أمشل , ن هذه الطريقة التقليدية و لكن على املؤسسة أن تطور م

خاصة إن كان الرئيس املباشر ال يفهم , الذي أجريناه فإن أغلب العمال غري راضني عن هذا النظام  االستبيان
ة بني أو ألسباب أخرى شخصية ألن هذا املقياس يعتمد أساسا على املعرفة املباشر , جيدا هذا األسلوب 

  .العامل  ورئيسه يف العمل 
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 خامتة عامة
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هدفت دراستنا إىل اإلجابة عن تساؤلنا املطروح،  أي عن مدى أتثري احلواف  و املكافآت 
عل  أداء املؤسسة حيث تبني أن للحواف  أتثري كبري عل  أداء العاملني نظرا لدورها الفعال يف 
الرفع من أداء املؤسسة لتمكينها من مواجهة املنافسة و املسامهة للوصول إىل حتقيق األهداف 

ملسطرة ، لذا من املهم أن تسع  املؤسسات إىل جذب واستقطاب الكفاءات و العمل عل  ا
إرضائها عن طريق تقدمي حواف  مادية ومعنوية ، لعلها تساهم يف كسب رضا العمال و ابلتايل 

 (.عالقة طردية)اخل ...حتقيق أهداف املؤسسة من الربح و التوسع
، فإن حتفي  الفرد له أمهية كبرية وهو أداة فعالة كما أردان أيضا أن نبني صحة الفرضيات 

وذات مردودية هامة يف إدارة املوارد البشرية وذلك الرتباطها املباشر مع أداء املؤسسة ، كما أنه 
ال خيتلف اثنان عل  أن االستثمار املوجه إلدارة املوارد املباشرة هو ركي ة للتطور وحمور التنمية 

ارف و الطاقات الكامنة للعامل فاإلنسان هو ثروة و حمور حتقيق من خالل استغالل كل املع
معدالت متسارعة للتنمية الشاملة ولذا البد من  ضرورة اهتمام املسئولني عل  كافة املستوايت 

 .مبسألة التحفي 
إن دراسة أمهية حتفي  املوارد البشرية يف حتسني أداء املؤسسة قادان إىل التعمق يف نقاط 

و ميكن لنا أن نقسم هذه االستنتاجات إىل مستويني , صلنا إىل استنتاجات عديدة عديدة و أو 
 . األول عل  املستوى النظري و الثاين عل  املستوى التطبيقي ,  اثنني 

  
 : ـ عل  املستوى النظري  2

حبيث هتدف هذه , حيتل العنصر البشري أمهية ابلغة يف تفعيل النشاط داخل املؤسسة 
و انعكس هذا  و لذلك فقد احتلت أمهية ابلغة , إجناز و بلوغ أهدافها املخطط هلا  األخرية إىل

, االهتمام إىل دراسات عديدة و عميقة لدراسة العنصر البشري و ابلتايل وضع إدارة خاصة به 
 . و استمر االهتمام حيث ال ت ال األحباث قائمة يف جمال إدارة املوارد البشرية 
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را حامسا يف تفعيل و استثارة و توجيه السلوك الوظيفي ابجتاه حتقيق األهداف و تلعب احلواف  دو 

العامة للمنظمات سواء كانت منظمات أعمال أو عامة و يعود ذلك الرتباطها املباشر أبداء العاملني و 
من واسع فاحلواف  عامل , إجنازهم و كفايتهم اإلنتاجية وصوال إىل أقص  استثمار لعناصر اإلنتاج املختلفة 

و حمور مرك ي لفعاليات و نشاطات املنظمات املعاصرة يف مسرح بيئة العمل القيم املادية و املعنوية  
 . الداخلية و اخلارجية 

 
كما أن األداء الوظيفي يرتبط بعوامل متعددة مؤثرة عليه كمتغريات مستقلة للحواف  مثل النمط 

املعنوايت العالية و اليت مجيعها تنعكس , استقرار العمل , الرض  الوظيفي , اخلربة , التدريب , القيادي 
فإلنتاج هو املؤشر الواضح و الذي ميكن قياسه كمحصالت ملموسة , النوع عل  اإلنتاج من حيث الكم و 

و لقياس أثر احلواف  فقط البد من تثبيت متغري احلواف  و ع ل املتغريات األخرى للحصول , لألداء الوظيفي 
 . عل  قياس فيه ثبات و صدق 

 :  ـ عل  املستوى التطبيقي  4
الوكالة الوطنية لتسيري القرض راستنا امليدانية اليت أجريناها يف فرع مت استخالص النقاط التالية من خالل د

 :املصغر مبستغامن 
  ختصيص إدارة خاصة ابملوارد البشرية قائمة بذاهتا. 
 ـ نوعا ما اتباع إدارة املوارد البشرية يف عملها طريقة حديثة . 
  وجود تنوع يف احلوافز مما يدفع ابلعمال رفع الكفاءة اإلنتاجية.  
  سياسة األجور املطبقة حمفزة للمجهود الفردي و اجلماعي . 
  يتميز الفرع بشبكة أجور ختتلف عن ابقي املؤسسات. 
  اتباع طرق تقييم دورية . 

 
 : االقرتاحات و احللول املناسبة 

 : من خالل حبثنا جند أنه البد من تطبيق تغيريات كالتايل 
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  كما , االهتمام بنتائج االستبيان و من مجيع اجلوانب سواء االجتماعية أو رأي العمال يف نظام احلوافز
 و تطوير جانب تقييم األداء , جيب حتسني جانب أنواع عالقات العمل و جانب ظروف العمل 

  و وضع صندوق داخل كل مصلحة أو قسم قصد فتح جمال للعمال للتعبري عن أفكارهم، مشاكلهم
, جتمع  من طرف شخص من إدارة املوارد البشرية , اخل  بدون ذكر أمساء أو توقيع .... انشغاال هتم 

 . و ترمجة اإلنشغاالت وإيصاهلا إىل اإلدارة حللها , قصد تفادى رقابة املسؤول املباشر 
  االهتمام ابلوضعية النفسية للعامل وذلك عن طريق تعيني أخصائيني نفسيني . 
 حبيث يتنقل العامل , ى تنشيط العملية اإلنتاجية قصد تفادى ما يعرف ابمللل يف العمل العمل عل

 .من جهة أخرى يتحصل على خربة أكثر , الواحد يف السلسلة اإلنتاجية كلها 
  وضع سياسات حتفيزية جديدة وحتسني التحفيزات املادية . 
  اخل ... ظروفه و شروطه  و حتديد شروط التدريب و, تشجيع روح املبادرة و االبتكار . 
  مع تكثيف نشاطاهتا , و االهتمام ابملنظمات العمالية أكثر , وضع سياسة ترفيهية مكثفة 

 
 

 :أفاق البحث
و من أهم املواضيع اليت , من خالل دراستنا هذه وجدان أنه هناك جماالت حبث واسعة يف هذا امليدان 

 : ميكن دراستها جند 
  حتليل العالقة بني الرضا الوظيفي و األداء . 
  حتليل األداء و العوامل النفسية للموارد البشرية. 
  أثر تقييم األداء على إنتاجية العامل . 
  أفاق إدارة املوارد البشرية . 

 . هذا يف اإلمجال عملنا راجني من املوىل عز و جل أن نكون قد أسهبنا و لو قليال يف توضيح املفاهيم املتعلقة به 
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