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 اإلستبيانة  :(1امللحق رقم)
  

 سيدي حتية طيبة و بعد،
بني التحفيز أرجو التكرم ابإلجابة عن األسئلة املوجودة يف هذه اإلستبيانة، علما أن هدفها هو معرفة العالقة 

، إن هذه اإلستبانة صممت ألغراض البحث  القيادي ومستوى أداء العمل لدى عمال جممع تربية الدواجن 
فقط، ومن أجل ذلك نطلب منكم اإلجابة بصراحة و موضوعية عن األسئلة املطروحة فيه الستغالل العلمي 

 املعلومات و االستفادة منها لصاحل اجلزء التطبيقي يف مذكرة لنيل شهادة املاسرت.
 إن املعلومات اليت سوف تعطوهنا سوف حتاط ابلسرية التامة.           

 شكرا.
 :االستمارة

 على اإلجابة املناسبة ، وأجب عن األسئلة املقرتحة:( ×)ضع عالمة    
 :معلومات شخصية 
  أنثى          اجلنس :             ذكر -1  
 الفئة العمرية: -2  

  سنة   30أقل من     
  سنة     40-30من    
  سنة     50-40من     
 سنة   50أكثر من     

 
 املستوى التعليمي: -3
 أخرى      مابعد التدرج   جامعي   اثنوي      

 سنوات اخلربة:    -4    
 سنوات      5أقل من 

 سنوات    10إىل  5من
 سنة 20إىل  10من

 سنة 20أكثر من 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 



أوافق 

 بشدة

 الرقم العبارة أعارض بشدة أعارض محايد أوافق

ال يقبل وال يتفهم المدير      
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 الغياب.

1 

يوزع المدير الواجبات      

على العاملين دون 

 مراعاة لقدراتهم.

2 

يسعى المدير إلى تطبيق      

 تعليماته بحذافيرها.

3 

ال يهتم المدير بتجريب      

 برامج تدريب العاملين.

4 

يتردد المدير في إعطاء      

من الحريات  أي نوع

 للعاملين.

5 

ال يهتم المدير بآراء      

المرؤوسين جول 

 سلوكيات.

6 

ال يلزم المدير جميع      

 العاملين بمستويات أداء.

7 

يضع المدير خطة العمل      

 وطريقة أدائه بمشاركة.

8 

يهتم المدير بالمناقشة      

وتبادل اآلراء حول 

 العمل.

9 

أسلوب ال يعتمد المدير      

 األمر والنهي في التعامل.

10 

يعتبر المدير العاملين      

على قدر كاف من تحمل 

 المسؤولية.

11 

يأخذ في عين االعتبار      

مصالح ومشاكل 

 المرؤوسين.

12 

يستطيع مدير الفريق      

المشاركة في صنع 

 القرارات.

13 

يثني المدير أداء      

 الجماعة.

14 

بالنسبة للمدير هو المهم      

بناء فريق عمل عالي 

 األداء.

15 

يقسم المدير األعمال      

 الكبيرة إلى مهام صغيرة.

16 

يساهم الزمالء بشكل      

 فعال في رقي المؤسسة.

17 



يلتقي أفراد الجماعة      

والزمالء خارج نطاق 

 العمل.  

18 

يتحد الزمالء في مواجهة      

 تماسكهم.أي مشكلة تهدد 

19 

يختار الزمالء بعضهم      

البعض عند تحديد 

 مجموعة األداء مهمة ما.

20 

ال يعتبر المدير وجود      

فريق العمل متماسك 

 بمثابة تهديد له.

21 

يوجه المدير عمل      

الجماعة بهدف تحسين 

 األداء.

22 

ال يفرق المدير في تعامله      

 مع أفراد فريق العمل.

23 

يستأثر المدير باتخاذ      

القرارات حتى في وجود 

 الجماعة.  

24 

كل الظروف المحيطة      

بالعمل )اإلضاءة 

 والتهوية...( جد جيدة.

25 

فرصتي في التقدم      

 والترقية ممكنة.

26 

أحصل بسهولة على كل      

 ما أحتاجه ألداء عملي.

27 

أجري ال يتناسب مع      

 به.العمل الذي أقوم 

28 

عالوة وتعويض مخاطر      

 العمل المرضية.

29 

يسهم إطالع العامل على      
 نتائج تقييم أدئه يف تطويره.

30 

بوجه عام أان راض ومراتح      
للعالقة اليت بيين وبني زمالئي 

 يف العمل.

31 

أشعر حبب العمل أكثر من      
 اآلخرين.

32 

أشعر ابألمان والطمأنينة يف      
 عملي.

33 



 

هناك عدالة في التعامل      

من المدير مع جميع 

 العمال.

34 

سوف تتحسن األمور لو      

 غادر هذا المدير اإلدارة.

35 

تشجيع مديرك يدفعك      

 إلنجاز عملك بكفاءة.

36 

عدم تفويض السلطات      

 يعيق تحسين أدائك.

37 

ضعف التفاعل بينك وبين      

انخفاض رئيسك يسهم في 

 مستوى أدائك.

38 

اهتمام المدير باقتراحات      

المرؤوسين في العمل 

يشجعهم على رفع 

 مستوى أدائهم.

39 

العمل بواسطة الجماعة      

يسهل المهام ويحسن 

 األداء.

40 

يتبادل أفراد فريق العمل      

 الخبرات والمهارات.

41 

فرق العمل بذل المهام      

 الصعبة والمعقدة.

42 

العمل ضمن الجماعة      

يقلل الصراعات ويرفع 

 مستوى األداء.

43 

يسهم إطالع العامل على      

نتائج تقييم أدائه في 

 تطويره.

44 

عدالة نظام تقييم األداء      

تعد حافز للعاملين 

 لتطوير أدائهم وتحسينه.

45 

ثمة تركيز على مبدأ      

الجدارة واالستحقاق في 

بهدف تحسين الترقية 

 األداء.
 

46 

تحقيق العدالة في تعامل      

المدير يدفعني إلى رفع 

 مستوى أدائي.

47 

                                  



  
  

  

  

  اإلھــــــــداء
  

الة ــــــــــصــم و الـــیــــرحـــن الـــمـم هللا الرحــــبس
  :دـــعـا بــــن أمـــــرف المرسلیــــى أشـــالم علـــــــــوالس

  

نا الخالصة إلى قدم من ھذا المنبر تحیاتتبودنا أن ن          
فیة و الھما دوام الصحة و الع ىتمننالوالدین الكریمین، و

معارفیة  «شرفالمھدي ھذا العمل إلى األستاذ اء،كما نالھن
كـل من إلى القیمـة، و  ا بنصائحھنعلی الذي لـم یبخل  »الطیب

  .ساندنا في إنجاز ھذا العمـل المتواضـع

ة ـــبـــــالطل ناالئـــجمیع زم ىـــــھ إلـــھدینكما  
تعلیمنا ولو م كان لھ الفضل في ـإلـى كل معل ـصـــاألخــوب

  .وشكرا جزیال.......حرفا واحدا
  أبركـــان حسیـن                                                              

 أ
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  الخاتمة العامة

  

الزاوية لنجاح أي مؤسسة وضمان استمراريتها يف ظل املنافسة الشديدة،  رتعترب القيادة اإلدارية حج

أمهية دراسة هذا املتغري لتحديد طبيعته وحتليل التأثري الذي يرتكه  والتغري الدائم يف بيئة األعمال، من هنا برزت

ذا منذ فجر التاريخ عرب احلضارات املتعاقبة كان للقيادة  على األداء  الوظيفي لألفراد يف املؤسسة، وبدأ االهتمام 

تمدت فلسفة كونفوشيوس الصينية اع اإلمرباطوريةفيها نصيب، فاحلضارة الفرعونية اعتمدت اهلرمية يف احلكم أما 

احرتام العادات والقواعد وكذا الثقة واملعرفة والشجاعة  واإلنصاف اإلنساينيف القيادة واملبنية على اإلحساس 

  .والشدة

أنّ األوىل بالقيادة هم أهل العلم واملعرفة، وبعد توحيد أجزاء  اإلغريقيةاحلضارة  مفكرويف حني رأى        

احلضارة الرومانية اعتمدت معايري اجلدارة والكفاءة يف اختيار القادة بعد أن كانت معايري الغىن واألصل النبيل هي 

كيفية اختيار القادة   أساس االختيار، أما احلضارة العربية فقد أرسى اإلسالم قواعد املدنية والتنظيم اإلداري وبني

وبظهور مدارس الفكر اإلداري احلديث جاءت وحدد الشروط واملقومات الواجب توفرها يف القائد الرشيد، 

بدراسات مستفيضة يف جمال القيادة، فاملدرسة العلمية اهتمت بدراسة احلوافز املادية، يف حني أسهمت املدرسة 

وأخالقية وثقافية وصفات تتعلق باخلربة جيب توفرها يف املدير، أما العملية لإلدارة بتحديد صفات جسمية وعقلية 

، وجاءت مدرسة العالقات )الشرعية، التقليدية، الكاريزمية(املدرسة البريوقراطية فقدت ثالثة مناذج للسلطة 

  .يف حتقيق القيادة الناجحة اإلنساينلتكمل ما أغفله اآلخرون وتبني أمهية اجلانب  اإلنسانية
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 اإلتباع، )، فكرية وشخصيةإنسانيةفنية، (يادة اإلدارية مكونات هي القائد وما ميتلكه من مهارات وللق

م، عملية التأثري االجيايب على  ووسائله يف ذلك مصادر قوته مبختلف أنواعها، املوقف  اإلتباعوما ينتظرونه من قاد

ة هلا كالرئاسة، الزعامة وختتلف القياد. بعناصره ومتغرياته، وأخريا األهداف املشرتكة ة عن العديد من املفاهيم املشا

ا، بينما تفرض الرئاسة على اجلماعة  اإلدارية، حيث تتبع القيادة من مجاعة تؤمن بأهدافها ومتثل مصدر سلطا

ا خوفا من العقاب، أما ما مييز الزعامة عن القيادة هو اعتماد الزعيم على تأثريه الشخ صي بشكل رمسي، ويقبلو

ما  ّ بشكل مبالغ فيه، وبالنسبة لإلدارة فهناك من املفكرين من يرى أنّ القيادة جزء من  اإلدارة، وآخرون يرون أ

ما مفهومني متداخلني، وغريهم يرى أنّ القيادة فن واإلدارة علم   .متكامالن، وبعضهم مييل إىل كو

هذه النقاش االقتصادي وقد اكتسب  يعترب موضوع احلوافز من املواضيع املهمة املطروحة على ساحة

  .األمهية بسبب زيادة املنافسة بني املؤسسات يف ظل انفتاح السوق، وتالشي احلدود اجلغرافية للبلدان

لذا انصبت أغلب جهود إدارة املوارد البشرية على املورد البشري وكيفية حتسني أدائه باعتباره الورقة الراحبة 

  .ها وهذا عن طريق نظام احلوافز بصفة خاصة ونظم التأهيل والتطوير بصفة عامةيف املؤسسة وعنصر التمييز في

، وال املهاراتومن هنا اتضح أنّه من الضروري على أي مؤسسة أن تقوم باختيار العمال األكفاء وذوي 

ذا فقط بل تقوم بتدريبهم وحتفيزهم للرفع من أدائهم وكسب والئهم لتحقيق الرضا الوظيفي با لنسبة تكتفي 

  .للعمال والرضا هن األداء بالنسبة للمنظمة

ورفع مستوى األداء الوظيفي هو غاية كل مؤسسة، وتعد عملية تقييم أداء العاملني من األمهية مبكان، 

فهي حتدد مواطن القوة ونقاط الضعف يف أداء األفراد، ولنجاح هذه العملية يشرتط سالمة معايري التقييم، ألنّ 

دها أو استعماهلا يؤدي إىل فقد ثقة املرؤوسني يف نتائجها، وبالتايل فنجاح عملية التقييم يسهل أي خطأ يف حتدي

مناهج وسبل حتسني األداء وتطويره، واليت من  إتباعتعزيز مواطن قوة األداء ومعاجلة نقاط الضعف فيه عن طريق 

وارد البشرية، وكذا مناذج اجلدارة لتحسني األداء بينها التخطيط املرن للموارد البشرية واعتماد املرونة يف إدارة امل
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بالرتكيز على األفراد ذوي اجلدارة واألداء املتميز كمرجعية للتوظيف واالختيار، واستعمال منهج اإلدارة باألهداف  

  .كأسلوب لتحسني األداء كون التحديد املسبق لألهداف يوضح للمرؤوسني حجم ونوع العمل املطلوب

اإلدارية وسائل يف التأثري على األداء الوظيفي، تعرضنا يف هذه الدراسة إىل ثالثة منها، فكان وللقيادة 

أوهلا هو منط القيادة أو اإلشراف ودوره يف حتديد وتوجيه سلوك األفراد، واختالف حجم التأثري من منط إىل آخر 

حلر يف القيادة، أما الوسيلة الثانية من وسائل وذلك حسب منط القيادة املتبع الدميقراطي أو األوتوقراطي أو النمط ا

القيادة كانت بناء فرق العمل وأمهيتها يف رفع مستوى أداء األفراد، وأخريا الوسيلة الثالثة للقيادة اإلدارية، وتتمثل 

  .عنوييف حتقيق الرضا علة نظام احلوافز املطبق يف املؤسسة وذلك بإجياد نظام للتحفيز متكامل بشقيه املادي وامل

املوضوع على إحدى  إسقاطويف هذه الدراسة ألثر القيادة اإلدارية على مستوى أداء املرؤوسني، مت 

جممع تربية الدواجن مبستغامن، إلخضاع فرضيات الدراسة للتحليل واالختبار، املؤسسات االقتصادية واملتمثلة يف 

، وهل تتوافق )األداء الوظيفي(على املتغري التابع ) داريةالقيادة اإل(ومعرفة ما إذا كان هناك تأثري للمتغري املستقل 

مع ما مت طرحه يف اجلزء النظري من الدراسة أم ال، مت اعتماد منهج املسح بالعينة يف هذه الدراسة، واستعمل 

وكانت نتائج . نسخة من االستبيان أجريت عليها هذه الدراسة 32االستبيان كأداة للدراسة حيث مت توزيع 

  :امليداين واإلجابة على الفرضيات كاآليت البحث

  :اإلجابة عن الفرضيات الجزئية

  إن العنصر البشري هو العنصر األساسي الذي تقوم عليه املؤسسات مهما اختلفت

طبيعتها وتنوعت وظائفها ومهامها ويعد احملرك والدافع الذي ترتكز عليه هذه األخرية يف 

باملؤسسات حنو النمو واالزدهار مىت استغل بالطريقة القيام مبختلف أنشطتها وهو يدفع 

  .السليمة وبالتايل حتقيق كافة الدوافع واألهداف املقررة لذلك
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  إن عنصر املوضوعية هو األساس والضروري الذي بفضله نقيم أداء املوارد البشرية وهو منط

ي وهكذا ضروري لقيادة فريق العمل داخل أي مؤسسة والذي يقوده إىل الرضا الوظيف

  .يتسىن لنا حتقيق أهداف أي مؤسسة

  

  :الفرضية العامة ناإلجابة ع

  أثبتت الدراسة صحة الفرضية العامة، حيث توصلت إىل وجود عالقة اجيابية ذات داللة

  .بني التحفيز القيادي ومستوى أداء العمل لدى عمال جممع تربية الدواجن مبستغامن إحصائية

  

  : الدراسات المقترحة

  :مواضيع للدراسة متس جانب من موضوعنا منهانقرتح 

 .عوائد االستثمار يف الرأس املال البشري -

 .أساليب تفعيل نظام احلوافز يف املؤسسة االقتصادية -

  تسويق رأس املال البشري يف املؤسسة االقتصادية -



 إدارة الموارد البشرية سياسة و نظام حوافز             :                                                 ل األولــــــالفصـ
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       .إدارة الموارد البشرية سياسة و نظام الحوافز: ول

  :االول مقـــدمـــة الفصـــل 

يعترب موضوع املوارد البشرية من أهم املواضيع اليت حتظي يف الوقت احلايل جبملة من االهتمامات على 

مجيع الصواعد خاصة من طرف فئة الكتاب و الباحثني االقتصاديني و ذلك من خالل املواضيع اليت تقصدها 

ا إحدى عوامل التحفيز و هذا ما أ ثبته الدراسات احلاصلة بكون العامل البشري باملعاجلة ملا هلا من أمهية بالغة كو

هو أكثر العوامل اإلنتاجية تغريا و هو يتقرر وفقا للظروف املادية و املعنوية يف العمل و هذا ما تستند عليه 

الكفاءة اإلنتاجية و نصل إىل ذلك بفضل حمرك لطاقات اإلنسان محاس و اندفاع و هذا كله يقودنا إىل معرفة 

  .احلافز اإلنساين

  :و سنتطرق يف هذا الفصل إىل اإلطار النظري للتحفيز يف املؤسسة، حيث نتناول فيه ما يليلذا 

 إدارة الموارد البشرية كسياسة :المبحـــث األول. 

 ــــي  .نظام الحوافز في إدارة الموارد البشرية :المبحـــث الثــــان
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 .إدارة الموارد البشرية كسياسة: األول المبحث

 :مدخل إلدارة الموارد البشرية: األول المطلب

 يف الفكر اإلداري القدمي منها و املعاصر و ذلك تغريايعترب مفهوم للموارد البشرية من أكثر املفاهيم 

اجلهود حنو  وجود فكر متجدد يوجه على، و تشهد آثار و كتابات احلضارات القدمية املتجددلطبيعة هذا املفهوم 

  .احلضارات تلك بناء

  :إدارة للموارد البشرية مفهوم: أوال

 ختتلف وجهات نظر املفكرين و االقتصاديني فهم يضر مفهوم إدارة املوارد البشرية و رغم تعاريفهم

تعاريف  يليفيما ا ما جند أن هناك نقاط مشرتكة نتقاطع عندها هذه املفاهيم و لبغاأننا إال  املتنوعةاملختلفة و 

  1:لبعض املفكرين

 هي جزء من اإلدارة يعىن بشؤون األفراد العاملني من حيث التعيني و التأهيل و التدريب وتطوير : العالق

 .الكفاءات و كذلك و صف أعماهلم

 بيئة  ميتلكون املواهب و اخليال الالزمني للشركات لكي تتنافس يف الذينجذب و تنمية األفراد : الخزامي

 .متغرية و معقدة

 }Nigéro{:  م و تطوير مهارا تنميةو  تعيينهمفن اجتذاب العاملني و اختيارهم و يئة م، و قدرا

 للظروف التنظيمية املالئمة من حيث الكم و الكيف الستخراج أفضل ما فيهم من طاقات و تشجيعهم

 .قدر ممكن من اجلهد و العطاء أكرببذل  على
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 }Sikola{ :علىللقوى العاملة باملنشأة و يشتمل ذلك  هي استخدام : 

 الصحية وو املرتبات و تقدمي اخلدمات االجتماعية  التعويضو  التنميةاألداء و  تقييمعمليات التعيني و 

 .للعاملني وحبوث األفراد

 }GLUECK.W{ : ختتص بإمداد الوارد البشرية الالزمة ويشمل اليتهي تلك الوظيفة يف التنظيم 

 1.او تشغيله عنهاذلك ختطيط االحتياجات من للقوى العاملة و البحث 

ا إحدى الوظائف أو اإلدارات األساسية و  ع يمج ، حمور عملهاتيف كافة أنواع املنظما الرئيسيةكما أ

ا من أمور وظيفياملوارد البشرية اليت تعمل ف  ساعةاملنظمة و حىت  يفة، منذ ساعة تعيينها يها، و كل ما نطق 

املمارسات املتنوعة املتعلقة باملوارد  و تؤدي هذه اإلدارة جمموعة من األنشطة و. انتهاء خدمتها و عملها فيها

 مل هذه األنشطةشتو ت. املنظمة إسرتاتيجيةرسالة و ختدم ا، نابعة و ، و ذلك يف ظل إسرتاتيجية خاصة البشرية

: علقتتهام خيتص مجيعا جبوانب هامة تشتمل على أبعاد و امل و املمارسات على جمموعة واسعة من الوظائف

 وفق احتياجات. البشرية و توفريها باملواصفات املطلوبة و الوقت املطلوب بتقدير احتياجات املنظمة من املوارد

 طشرو  توفري، و البشريةتدريب و تنمية موارد املنظمة  علىمث للعمل . املستقبلية و أهدافها إسرتاتيجيتها تنفيذ

 مادي و اجتماعي مناسب، ساعدها على أداء املطلوب منها مبستوىعمل تنظيمي عادلة هلا، و مناخ  توظيف

ا على  هذه املوارد وحتفيز : هيأبعاد هامة  علىنشاطات إدارة املوارد البشرية  تشملو . عايل من الفعالية مساعد

ا و حل مشاكلها، يف مسعى لتحقيق التكامل و التوافق  حتقيق  أهدافها و أهداف املنظمة،بني أهدافها و تطلعا

   .و زرع حب العمل قي نفوسها، و الوالء و االنتماء لديها اجتاه املنظمة

 مسالة توفري السالمة و الصحة يف مكان العمل الذي علىكما تشمل نشاطات إدارة املوارد البشرية 

 هذه بهتقوم  و لعل من أهم ما. األمان و االستقرار الوظيفي هلا كذلك، و  أعماهلارس فيه للموارد البشرية متا

                                                
 .07مرجع سبق ذكره، ص فيصل حسونة، 1
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 شكلبو  ،عالية املستوىتنظيمية اإلدارة هو، جعل قوة العمل يف املنظمة فريقا واحدا متعاونا متآزرا، يعمل بفعالية 

املنظمة و غايتها املستقبلية اليت تطمح  رسالة حتقيقو  .وفق املطلوب إجنازها، من أجل إسرتاتيجيتهامنسق مع 

عتمد يف تهذه اإلدارة  جند، فشيء طبيعي أن البشرية إدارة املوارد عملو مبا أن العنصر اإلنساين هو حمور .هلا

فز ؟ حتف يها، و كمعلتعرف كيف يتم التعامل اإلجيايب ، اإلنساين ممارستها داخل املنظمة على نظريات السلوك

ا ؟ و ك تتمكيف و   و ميكن القول. منها فرق عمل فعالة حتقق أهداف للعمل اجلماعي و روح الفريق ف يبىنيقياد

  1:أنأخريا 

 إدارة الموارد البشرية تمثل إدارة ووظيفة أساسية قي المنظمات، نعمل على تحقيق االستخدام«

                  ن مموعة جم علىشمل تللموارد البشرية التي نعمل فيها، من خالل إستراتيجية  األمثل

             المنظمة و رسالتها  إستراتيجيةبشكل يتوافق هذا االستخدام مع ، الممارسات المتعددة السياسات و

  .»تحقيقها سهم فييو 

  :التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية: ثانيا

 :أسباب االهتمام بإدارة الموارد البشرية .1

املنظمة حيث  ظهور التنظيمات العماليةيف العصر احلديث، ساعد على  :و التطور الصناعي التوسع .3.1

  .بدأت املشاكل بني اإلدارة واملوارد البشرية يف املنشأة

و فرص الثقافة أمام العاملني و هذا أدى إىل زيادة الوعي نتيجة  :التوسع الكبير في التعليم .1.2

 مما أدى للحاجة إىل وجود متخصصني يف إدارة للموارد البشرية والتعليمي، الثقايفمستواهم ارتفاع 

 .النوعيات احلديثة من املوارد البشرية  معحديثة للتعامل  ووسائل

 

                                                
 .12، ص2009عمر وصفي عقيلي، إدارة املوارد البشرية، بعد اسرتاتيجي، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، األردن،  1
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بإصدار قوانني  :العمال و أصحاب العمل بينفي العالقات  الحكوميزيادة التدخل  .3.1

 تطبيق القوانني لتجذب وقوعمما أدى إىل ضرورة وجود إدارة متخصصة حتافظ على  عمالية،وتشريعات 

 .املؤسسة يف مشاكل مع احلكومة

 طلب األمر ضرورةو ت :ندافع عن الموارد البشرية التيظهور النقابات والمنظمات العمالية  .4.1

 بني ا أدى إىل أمهية وجود إدارة متخصصة خللق التعاونمم ة،االهتمام بعالقات اإلدارة باملنظمات العمالي

 .عمالية اإلدارة واملنظمات ال

ا إدارة املوارد البشرية إن :البشريةها إدارة الموارد بالمراحل التاريخية التي مرت  .2  أهم املراحل اليت مرت 

 1:هيقرن التاسع عشر حىت اآلن المن منتصف 

 :الصناعيةعد الثورة بالحياة الصناعية تطورات : األولى المرحلة 

 حيث كان مثال الصناع ميارسون املتخصصةكانت الصناعات حمصورة يف نظام الطوائف   ذلكقبل 

 إدارة املوارد البشرية كانت الثوري الصناعية ناحيةومن  صناعتهم اليدوية يف املنازل بأدوات بسيطة،

  :حيث من املشاكل اإلنسانية ريلكث البدايةمبثابة 

 اآللة أكثر من اعتمادها علىإىل العامل باعتباره سلعة تباع وتشرتى بعد أن اعتمدت اإلدارة  نظرت 

 .العاملعلى 

   كثري من األعمال املتكررة اليت ال حتتاج إىل مهارة بسلب نظام املصنع الكبرينشأة. 

 الرغم من ذلك فإن الثوري الصناعية حققت زيادة هائلة يف اإلنتاج والسلع و على. 

  

 

                                                
 .09فيصل حسونة، مرجع سبق ذكره، ص 1



 إدارة الموارد البشرية سياسة و نظام حوافز             :                                                 ل األولــــــالفصـ
 

~ 7 ~ 
 

 :العلميةظهور حركة اإلدارة :الثانية  المرحلة 

بقيادة  التطورات اليت سامهت قي ظهور أمهية إدارة للموارد البشرية هي انتشار حركة اإلداري العلمية من

  :لإلدارة و هيتايلور الذي توصل إىل األسس األربعة 

 الصواب  و أو طريقة اخلطأ التجريبيةيقصد تايلور بذلك استبدال الطريقة  و :حقيقي في اإلدارة تطوير

أوجه النشاط  يف اإلدارة بالطريقة العلمية اليت تعتمد على األسس املنطقية واملالحظة املنظمة وتقسيم

 .واملعدات املستخدمة املوارد علىأ علىاملرتبطة بالوظيفة مث تبسيط واختصار األعمال املطلوبة اعتمادا 

  من نتأكد تربه تايلور األساس يف جناح إدارة املوارد البشرية، فبعد أن و يع :للعاملين العلمياالختيار

م الالزمة لتحمل عبء الوظيفة م و مهارا  .اختيارهميتم  قدرا

 بالطاقة ينتجايلور أن العامل لن تيؤكد  حيث: بتنمية و تطوير الموارد البشرية و تعليمهم االهتمام 

 مناسب على العمل و هو أمر جوهري تدريب استعداد للعمل، واملطلوبة منه إال بعد أن يكون لديه 

 .للوصول إىل املستوى املطلوب من العمل

 رغبة بنيه باإلمكان التوفيق نايلور أحيث يؤكد ت :البشريةموارد الاإلدارة و  بينالحقيقي  التعاون 

 يادة إنتاجية العاملتكلفة العمل و ذلك بز  ختفيضصاحب العمل يف بني رغبة العامل يف زيادة أجره و 

 .إنتاجيتهأن يشارك يف الدخل الزائد الرتفاع معدل ب

جوم و وركز هذا اهلجوم  علىو قد أكد تايلور  إنتاج  معدالت بأداءمطالبته للعمال  علىالعمل و قوبل 

  .اإلنساينأجر لنفس الدرجة، كما أمهل اجلاذب  علىدون أن حيصلوا 
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 :المنظمات العماليةنمو : المرحلة الثالثة 

 يف بداهة القرن العشرين منت و قويت املنظمات العمالية قي الدول خاصة يف املواصالت و املواد

اإلدارة  العمل، و تعترب ظهور حركة ساعات،و حاولت النقابات العمالية زيادة أجور العمال و خفض الثقيلة

  1.العمالية ساعدت يف ظهور النقابات) اليت حاولت استغالل العاهل ملصلحة رب العمل(العلمية 

  :الحرب العالمية األولىبداية  :المرحلة الرابعة 

تعيينهم حيث أظهرت احلرب العاملية األوىل احلاجة إىل استخدام طرق جديدة الختبار املوظفني قبل 

العلمية  اإلدارةطور ت، و مع بعد توظيفهمالعمل تفاديا ألسباب فشلهم  علىقت بنجاح بو ط) بتاو  ثل ألفام(

املؤسسات للمساعدة يف التوظيف  ض املتخصصني يف إدارة املوارد البشرية الظهور يفبعالنفس الصناعي بدأ  علمو 

 هؤالء طالئع أوىل ساعدت يف تكوين إدارة املوارد ، و ميكن اعتبارالصناعيو التدريب و الرعاية الصحية و األمن 

بالرعاية االجتماعية للعمال من إنشاء مراكز للخدمة االجتماعية  هتمامو تزايد اال ،البشرية مبفهومها احلديث

 اجلوانب السابقةعمله على داية ظهور أقسام شؤون املوارد البشرية و اقتصر ب واإلسكان، و ميثل إنشاء هذه املراكز

  .عية للعاملللموارد البشرية من املهتمني بالنواحي اإليرانية و االجتما بأقسام و كان معظم العاملني

 1915موارد بشرية مستقلة و أعد أول برنامج تدريس ملديري هذه األقسام عام  قسامت أنشئمث أ

من إدارات  كثري  أنشئت 1920عام  و 1919يف إدارة املوارد البشرية عام  تدريبيةبرامج  بتقدميكلية   12وقامت 

  .املوارد البشرية قي الشركات الكبرية و األجهزة احلكومية

  

  

  

                                                
 .10مرجع سبق ذكره ، ص فيصل حسونة، 1



 إدارة الموارد البشرية سياسة و نظام حوافز             :                                                 ل األولــــــالفصـ
 

~ 9 ~ 
 

 :الثانيةالعالمية األولى و  الحرب: المرحلة الخامسة 

اية العشرينات و بداية الثالثينات من هذا القرن تطورات يف جمال العالقات اإلنسانية حيث  شهدت 

 توفر للظروف ، و أقنعت الكثريين لضرورة إرضاء العاملني عن عملهم وألتون مايوبواسطة  هوثون جتاربأجريت 

  .املناسبة للعمل

 :ما بعد الحرب العالمية حتى اآلن: المرحلة السادسة 

 ا يف هذه املرحلة إدارة املوارد البشرية حيث مشلت تدريب و تنمية  اتسع نطاق األعمال اليت تقوم 

العاملني و وضع برامج لتدريبهم و حتفيزهم و ترشيد العالقات اإلنسانية و ليس فقط حفظ ملفات 

 .املوارد البشرية و ضبط حضورهم و انصرافهم و األعمال الروتينية

  البشرية و االستفادة من نتائج حبوث مازالت االجتاهات احلديثة يف املوارد البشرية تركز على العالقات

علم النفس و االنرتبولوجيا و كان نتيجة ذلك تزايد استخدام مصطلح العلوم اإلنسانية أنه أكثر مشوال 

ألنه يضع يف اعتباره مجيع اجلوانب اخلاصة بيئة و ظروف العمل و العامل و أثرها على سلوكه، و جيب 

رد أداة معاونة لإلدارة يف الكشف عن دوافع السلوك اإلنساين التأكد مع أن العلوم السلوكية ما هي جم

للعاملني و أثر العوامل على هذه السلوكيات،و تضيف نوعا من املعرفة اجلديدة اليت يستفاد منها يف 

 .جمال إدارة املوارد البشرية مثل سياسة التحفيز و التنظيمات غري الرمسية

 فتطورت و توسعت لوقت احلايل جزء أساسي من املؤسسات لقد أصبحت إدارة املوارد البشرية يف ا

لتصبح إدارة كاملة للموارد البشرية بدال من موظف واحد و أصبحت تساهم يف املكانة التنافسية 

 .للمؤسسة و كذلك يف رحبيتها
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ا يف منو متزايد ألمهيتها يف كافة  املؤسسات نتيجة و مستقبال ميكن النظر إىل إدارة املوارد البشرية على أ

التغريات السياسية و التكنولوجية، و هناك حتديات جيب أن تتصدى هلا إدارة املوارد البشرية مثل االجتاه املتزايد يف 

االعتماد على الكمبيوتر و األوتوماتيكيات يف إجناز كثري من الوظائف اليت كانت تعتمد على العامل، و أيضا 

التغري املستمر يف مكونات القوى العاملة من حيث املهن                              الضغوط السياسية و االقتصادية و 

و التخصصات، وجيب التأكيد على استخدام املفاهيم اجلديدة مثل هندسة اإلدارة و اجلودة الشاملة يف جمال إدارة 

  .املوارد البشرية

  :دور و أهداف إدارة الموارد البشرية .3

ا اإلدارة باعتبارها وظيفة أساسية يف املؤسسة، أما األهداف فهي نقصد باألدوار تلك امل هام اليت تقوم 

تمع   .ما تسعى إىل حتقيقه عن طريق أدائها لتلك األدوار، و تتعدى هذه األهداف حدود املؤسسة لتشمل ا

  :دور إدارة الموارد البشرية .1.3

منظمات األعمال خصوصا بعد نشأة يف ظل النظرة اجلديدة للبيئة اخلارجية و مدى تأثريها على 

املنظمات الدولية ذات الفروع املتعددة، و من هنا تعزز الدور الذي ميكن أن تلعبه اإلدارة من خالل النظرة 

اإلسرتاتيجية للبيئة اخلارجية و تشجيع أنظمة اجلدب و التحفيز للكفاءات و احملافظة عليها بغية خلق ميزة تنافسية 

  .البشري متمثلة يف رأس املال

  1:فمن هنا متيز الدور الذي تقوم به إدارة املوارد البشرية ببعدين

  

  

  

                                                
 .63، ص2004شر و التوزيع، الطبعة الثانية، األردن، حممد فاحل، إدارة املوارد البشرية، دار حامد للن 1
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 دور استشاري:  

جماالت إدارة  يف املؤسسة قي كافة العليا لإلدارةحيث يقوم إدارة املوارد البشرية بتقدمي املشورة و النصح 

ا تقدم النصح و البشريةللموارد  على يف املنظمة و تساعدهم  التنفيذينيللمديرين  اإلرشاد، من ناحية أخرى فإ

  .العاملني حتت رئاستهم خيصابلهم فهم تقحل املشاكل اليت 

ا ال ميلك السلطة الختاذ    .ألفرادا مشاكل بشأن قراراتفعمل إدارة املوارد البشرية هذا استشاري فقط أل

 دور تنفيذي:  

ذلك ، و مثال البشريةمثل ألعمال السياسة اخلاصة باملوارد  التنفيذيةحيث نقوم بالعديد هن األعمال 

إدارات املنظمة  تقدمي اخلدمات للعاملني يف لنيالبحوث و الدراسات يف جمال األفراد، االحتفاظ سجالت العام

 أعمال اإلدارات األخرى علىرقايب  ، كما نقوم إدارة للموارد البشرية بدورةاالجتماعياملختلفة كاخلدمات الطبية و 

اذج منبالقوى العاملة باملنظمة، و عادة ما يتم تصميم  فيذ السياسات اخلاصةتنيف جمال األفراد، وذلك للتأكد عن 

 شرية، حيث تقوم هذه األخرية بتحليل هذهبيرسلها إىل إدارة املوارد ال خاصة تستوفيها اإلدارات املختصة و

  .االحنرافات و اقرتاح أفضل الطول لعالج هذه االحنرافات حتديدو  النتائج استخالصالبيانات و 

  :أهداف إدارة الموارد البشرية .2.3

 كن شطرهاتمن أهداف املنظمة إن مل  يتجزأللموارد البشرية هي جزء ال  إدارةبالتأكيد أن أهداف 

املنظمة  تمداخالبني ضة لزيادة كفاءة العمل عن طريق رسم املخطوط العري خالهلاسعى من تاألكثر أمهية و اليت 

او   ديدحتخالل توصيف الوظائف و  و جممل األنشطة و العمليات و الفعاليات اليت نقوم فهم بلغها من خمرجا

  .يهاغلشا
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 و تسعى لتحقيق االنسجام و الوالء و العدالة من خالل القرارات و األنظمة و اإلجراءات اخلاصة

  1:يليأهداف إدارة للموارد البشرية كما  حتديدبالتعامل مع للموارد البشرية و ميكن 

  أهداف الشركة حتقيقاملسامهة يف. 

 توظيف املهارات و الكفاءات عالية التدريب و احملفزة. 

  قدر ممكن علىاملوظفني إىل أ عنديادة الرضا الوظيفي و حيقق الذات ز. 

 إيصال سياسات املوارد البشرية إىل مجيع املوظفني يف املنظمة. 

 السياسات السلوكية و أخالقيات العمل علىمهة يف احملافظة املسا. 

  كل املنظمة و املوظف  علىلتعود بالنفع  "التغيري"إدارة و ضبط عملية. 

 إىل حتقيق معادلة مستوى األداء اجليد و هي املقدرة و الرغبة، حيث أن زيادة املقدرة يتمثل يف  السعي

  .برامج تدريب و تطوير العاملني و أما زيادة الرغبة فيتمثل يف أنظمة احلوافز و برامج الصحة و السالمة

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .13فيصل حسونة، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 .إدارة الموارد البشرية من منظور معاصر :الثاني المطلب

  :النظرة المعاصرة لدور إدارة الموارد البشرية .1

ة  يأمه مع التغري املعاصر يف جمال االهتمام باملوارد البشرية أصبح إلدارة املوارد البشرية بأنهميكن القول 

عالقة املورد  تنظيم هي اجلهة الرئيسية املسؤولة عن ، فقد باتتكربى يف املنظمات املعاصرة يف للدول املتقدمة

ا أصبحيف العمل مع املنظمة، و البشري  ا على أ لتفجري طاقات التفكري  وسيلة ينظر إىل دورها و ممارسا

 للمنظمة املعاصرة هو  التنظيميالبشرية يف اهليكل  أصبح موقع إدارة املوارد عليهواإلبداع لدى هذا املورد اهلام، و 

  .املختلفة يف تعاملها مع مواردها البشرية اإلدارا و املرشد و املساعد ح، فهي الناصالعلياإلدارة ا

خيص املوارد البشرية  فيما 12الـــتوجهات املنظمات يف الدول الصناعية مع بداية للقرن  نعرضو 

ا شركة  وذلكا، وإدارا   1:يليكما   "IBM"من خالل دراسة قامت 

  هلا القيمة املضافة حتققأحد أصول املنظمة األساسية اليت املورد البشري العمل على جعل. 

 العنصر البشري هو سالح املنظمة يف البقاء ألن رضا املستهلك مرتبط برضاه. 

  عاليا يف قائمة اهتمامات اإلدارة العليا يف املنظمات ترتيباالعنصر البشري و إدارته يأخذان. 

  لتحقيق  ها بشكل جهد، و حتفيز البشريةدعم جهود إدارة املوارد البشرية لتفجري طاقات و قدرات املوارد

 .اإلبداع و االبتكار لديها

  ا عملنوفر املرونة الكافية يف  .املوارد البشرية و إدارا

 ا من خالل رضا الزبائن  .ربط جناح املنظمة بنجاح املوارد البشرية و إدار

 متكني إدارة املوارد البشرية من وضع برامج لدمج العاملني يف املنظمة. 

  فلماذا ؟ جدا،عمل و مهمة إدارة للموارد البشرية مهمة حساسة و صعبة  ميكن للقول أن

                                                
 .48عمر وصفي عقيلي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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ا تتعامل مع اإلنسان الكائن احلي املعقد، الذي يؤثر يف  تتمثل صعوبة عمل هذه اإلدارة قي كو

 ، نابعة من ذاته و شخصيته و من للظروف البيئيةكةشابمتواجتاهاته و سلوكه عوامل متعددة و  دافعيته

  :فإدارة املوارد البشرية نتعامل مع العنصر البشري من خالل املتغريات التالية. و بعمله. بهاحمليطة 

يف عمله  ؤهمدى إدراكه للدور املطلوب منه أدا ،و سلوكه، دافعتيه، أدائه اجتاهاته ،إمكاناته ،قدراته

فهي ال  ة تغري مستمر،من شخص آلخر، و هي يف حال متباينةهذه املتغريات . والظروف احمليطة به و بعمله

تعامل مع أشياء جامدة  ت اليت ال، و هذا ما يزيد عن صعوبة عمل إدارة للموارد البشرية، االستقرار بطابع تتصف

 ، تتأثر بالعواملمتباينة تسلوكيا ، ومتنوعةعامل مع بشر، هلم انفعاالت تت بلا، هكن التحكم مبمياليت  كاآلالت

  .داخل املنظمة و خارجها البيئية

 لقى االهتمام الكبري قي الدول الصناعيةتكما أنه تتباين أمهية إدارة للموارد البشرية من بلد آلخر، فهي 

ا    1:يلي هذه األمهية من منظمة ألخرى حسب ما تتابنيكما . ذلك يف للدول النامية غرياملتقدمة يف حني أ

مدى التدخل احلكومي يف ميادين  ،شاطها، عدد العمال، توزيعها اجلغرايفن حجم، عملهاطبيعة 

ا للعنصر  ا، فلسفة املنظمة و نظر   .املستقبلية املنظمة إسرتاتيجية، البشريالعمل،وجود النقابات و مدى قو

 و كمثال عن مدى أمهية العنصر البشري فقد أجريت دراسة يف التسعينات من األلفية املاضية يف

الشركات   هذه بنيمنة شركة، و مل تستخدم الدراسة معايري مفاضلة  لبأفض، تتعلق الواليات املتحدة األمريكية

ا استخدمت  الرغم من أمهية هذه على، أو املوقع اجلغرايف الصناعة، رأس املال، أو نوع كاحلجم اخلصائص إال أ

ما تصنعه  من خالل إدارة هذه املوارد ، و مدى كفاءة الشركة قي التعامل مع مواردها البشرية :هيخاصية واحدة 

  .اخل....و التحفيز و الرعاية التنمية،  جماالت التدريب و يفتنفذه من برامج متنوعة و 

  

                                                
 .49نفس املرجع السابق، ص 1
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  1.لهو من خالل ما سيق ميكن استنتاج مفهوم عام ملدير املوارد البشرية حسب النظرة املعاصرة 

 شكلبوجه عام و إدارة املوارد البشرية بو معرفة اإلدارة أكادمييا يف اجلامعة  علمدرس : اختصاصي 

الني السابقني تعليميا، و حيمل مؤهال صخا  .جامعيا يف ا

 ذو مهارات متعددة متكنه من ممارسة معظم وظائف إدارة للموارد البشرية يف كافة: استشاري 

 متكنه من كما) اخل...ف، التدريب، تقيهم الوظائالبشريختطيط املورد (جماالت للعمل داخل املنظمة 

 تقدمي النصح و املشورة و املساعدة لكافة املديرين و الرؤساء حول كيفية التعامل اإلجيايب مع

 .و هو جهة استشارية مركزية يف املنظمة،مرؤوسيهم

 هو عنصر يف اإلدارة التنفيذية العليا شأنه شأن باقي مديري اإلدارات األخرى، و يعمل حتت :تنفيذي 

 .وتنفيذهااملتعلقة باملوارد البشرية ت العام و مسؤول عن اختاذ القرارا التنفيذيير اإلشراف املباشر للمد

 فيمدهم بسياسات و برامج املوارد البشرية، ري اإلدارات يف املنظمةيهو دائم االتصال مع مد: منسق 

م،اليت  ا يف إدارا  مجيعللتأكد من أن التطبيق يتم بشكل موحد يف ، و متابعة تطبيقها سيطبقو

  .اإلدارات

 املنظمة و حتقيق إسرتاتيجيةفيذي مثلهم، يف وضع تنيساهم مع باقي مديري اإلدارات باعتباره : شريك 

 .أهدافها

 شرية يف العديد من الشركات األمريكية و األوروبية البأصبح مدير إدارة للموارد : نائب الرئيس          

 نظرا لدوره اهلام يف املنظمة، و احتياج رئيسها له يف معظمالشركة، أحد نواب مدير عام  ،و اليابانية

 :التاليةملوارد البشرية أن يلم باألمور اإدارة  مدير علىيتوجب  تقدمما  جانبإىل .األوقات
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 قوانني و تشريعات العمل و خربة و ممارسة يف جماهلا. 

 عمل النقابات. 

 عمل اإلدارات األخرى يف املنظمة طبيعة. 

   اإلسرتاتيجيةاإلدارة. 

 رسالة املنظمة و ثقافتها التنظيمية. 

 النفس و االجتماع علم. 

  :شخصية منها صخبصائو بوجه عام جيب أن يتحلى مدير إدارة للموارد البشرية 

 الشخصية اجلذابة. 

 الصرب و التحمل. 

  الفهم و االستيعاب و إدراك األمور علىالقدرة. 

  االستنتاجقرارات من خلل مهارة التحليل و الاختاذ  علىالقدرة. 

 القدرة على إقناع اآلخرين. 

  ممهارة التعامل مع الناس و  .بشكل خاص عملية االتصال 

 :تحديات إدارة الموارد البشرية .2

 :الموارد البشرية و تحديات التكنولوجيا الحديثة .1.2

 كوين الثورة التكنولوجيةتاعل يف و تتف، ثورة تكنولوجية جديدة نتمثل يف طاقات هائلة العامليشهد 

اجلديدة لإلعالم  ، و متثل التكنولوجياتالتكنولوجيو التطور  العلميمسبوقة يف جمال البحث  غرياجلديدة بطريقة 

  .واالتصال حمور االرتكاز فيها
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 حد سواء علىاملؤسسات و للدول  تسعىو أصبحت التكنولوجيا أساس اكتساب امليزات التنافسية اليت 

يار حواجز  قوى التنافسية و التحديات الناشئة عن العوملة و انفتاح األسواق وال التواجه  تنميتهإىل تكوينها و  ا

منتجي  بنيالتنافس  و حيتدم. أحناء السوق العاملي الواحد بنيرأس املال  تدفقاتجارة و تع حرية النو موا

األعلى يف  اإلنتاجيالنشاط  من االستثمار فيها، باعتبارها حول تطويرها و حتقيق العوائد اهلائلة تالتكنولوجيا

      التكنولوجيات املتطورة إىل خمتلف أسواق  من منتجاتهو هي لذلك تتسابق يف تسويق . إنتاج القيمة املضافة

  1:يف كالمها صعب، و يتمثالن  بتحدينياألخرى حماصرة  و خاصة يف للدول النامية اليت أصبحت هيالعامل، 

  من التحول إىل أمناط اإلنتاج الكثيفة من حيث رأمسالالتكنولوجي مبا يعنيه ضرورة مواكبة التطور 

 شري، و ذلك حىت يتسىن اكتساب القدرة التنافسية الالزمة اليت تساعدالبو القليلة االعتماد على املورد 

 .مكان يف السوق علىيف احلصول 

 ذات العمالة الكثيفة و القليلة االعتماد على رأس ضرورة التمسك بذلك النوع من التكنولوجيات              

 إنو  على عمل،يف احلصول  الراغبةعمل جديدة للموارد البشرية  صو ذلك من أجل توفري فر  املال،

ا عوامل. من احتماالت فقد القدرة التنافسية يزيدكان ذلك   هذا و متثل التكنولوجيا اجلديدة يف حد ذا

 أي أن،يف جماالت عديدة باستمرار تطبيقهاضاغطة من أجل التوسع يف استخدامها و التوسع يف 

 مثلما هوا، ظروف الستقبال تكنولوجيات أخرى أكثر تقدما و تطور ال يهيئاستخدام تكنولوجية جديدة 

مثل  حلال ففيا بطبيعةاملعلوماتية أكثر يسرا، و  تطبيقاتاحلال عند استخدام احلاسب الربي الذي جيعل 

 .إىل التعاظم مييلهذا الوضع فإن األثر السليب على املوارد البشرية 
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 أهم النتائج المترتبة عن استعمال التكنولوجيات الجديدة: 

 تطبيق التكنولوجيا على نطاق جراءاليت تظهر من  النتائجال ميكن بأي حال من األحوال حصر كل 

  1:يفج املتمثلة ائأهم النت و ميكن ذكر. مستوى املؤسسات علىواسع 

  العمل للموارد  صفر  تقلصة الناشئة عن التكنولوجيا اجلديدة يالتوسع يف اآللترتتب على           

 .اإلنتاجقوى العاملة يف منظمات ال ختفيضشرية، واالجتاه املتزايد إىل الب

  نتيجة اإلنتاجيةيفعل ارتفاع  املنتجةرغم زيادة الكميات  لإلنتاجأعداد العاملني الالزمني تناقص 

 .للتكنولوجيات اجلديدة

  لقطاعات اإلنتاج الثالثة بالنسبةالعمل ص فر  علىسيادة اآلثار السلبية للتكنولوجيات اجلديدة :

تقدم مع  اإلنتاجيةتشهد القطاعات الثالثة حالة من ازدهار  حيث. الصناعة، الزراعة واخلدمات

 .ى العاملة يف كل منهاو أعداد الق خفضتنالتكنولوجيات و يف نفس الوقت 

  نقص فرص العمل             إىل  يؤديلقد كان يف السابق استعمال التكنولوجيات اجلديدة يف الزراعة

جماال الستيعاب  متثلالعمال الذين يفقدون عملهم يف الزراعة إىل الصناعة اليت كانت  فيها، فيتحول

البة يف الصناعة أصليتقدم اآل و مع. املطرودة من الزراعة العمالة  حت صناعة اخلدمات هي ا

 ت صناعة اخلدمات هي األخرى طاردةبحأص اآلنو لكن . إليه املطرودون من الصناعةيتجه الذي 

 اهلائل املتمثل يف استخدام واسع النطاق لتكنولوجيا التكنولوجيالتقدم  بسببالبشرية  للموارد

  .املعلوماتية الكمبيوتر و

                                                
 .153نفس املرجع السابق، ص 1
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 املؤسسات أعلى  تصبح لآلليةلتقدم املستمر للتكنولوجيا اجلديدة و االنتشار الواسع ع ام             

األرباح ليس على املستوى احمللي فقط و إمنا  حتقيق على، و أقدر التنافس، وأكثر قدرة على إنتاجية

 .حاجتها إىل القوى العاملة تقلالوقت  نفسو لكن يف ، املستوى العاملي على

 لوظائفهم البشرو املعلوماتية قد أدت إىل فقدان ماليني  التكنولوجيةهذه الثورة  أنالواضح  من 

 .م، كما اختفت من الوجود فئات كاملة من الوظائف مل يعد هلا وجودئبشكل دا

   ديدا حقيقيا للموارد البشرية لقد أصبحت البطالة ا مبختلفمتثل  عمال           إذ طالت ، فئا

اإلدارة الوسطى و املختصني يف جماالت العمل املختلفة الذين حلت التكنولوجيا و ما  أفراد، اإلنتاج

 .اآلالت الذكية حملهم باسم يعرف

  ا  اهب، و هذا فضال عن ماليني من أشالتارخييةلقد تعوملت البطالة حبيث بلغت أعلى معدال

مإمكانو هم الذين يعملون أعماال ال يستخدمون فيها كل البطالني،   الذين فقدوا على ة، زياديا

 .متاماتوقفوا عن البحث  حبيثعلى عمل،  األمل يف احلصول

 تسمح برامج الكمبيوتر و شبكات املعلومات و اإلنرتنت و هندسة احلاسبات اجلديدة اليت  إن

 اعدت يف تأكيد ظاهرة البطالةسة يف السعة و الذاكرة و السرعة، كلها عوامل ئلبإمكانات ها

من العمالة اليدوية أو الروتينية  ٪75ل التكنولوجيا اجلديدة حمل حتفمن املتوقع أن ، التكنولوجية

 .واليت ال يتضمن أي حمتوى ذهين أو معريف

  أعداد قليلة من املوارد يستوعبالثورة التكنولوجية اجلديدة قي إنشاء قطاع جديد  سامهتلقد 

 زراعة و اخلدمات، و هو قطاع صناعة املعرفة و الذيالبشرية املطرودة من قطاعات الصناعة و ال

                 ، مربجمي الكمبيوتر املهنيني ينينالف، ، الباحثنيني، العلماءيضم رجال األعمال و املقاول

 .التفكري و احملتوى الذهين و املعرفة علىاملستشارين غريهم من أصحاب املهن اليت تعتمد  ،املعلمني
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 العمل الالزمةص ه مل يتمكن من توفر كل فر ن، إال أةاألخري هذا القطاع يشهد منوا يف السنوات  و مع أن

 .التقليدية اإلنتاجيةالستيعاب املوارد البشرية املطرودة من القطاعات 

 مؤسساتنا إعادة علىأم ال، فإن سواء قبلت به و أمام هذا التحدي التكنولوجي الذي يهدد مؤسساتنا 

تداعياته  ار حقائق املوقف التكنولوجي وعتبأخذ باالتاستخدام للموارد البشرية حبيث تيجية ياغة إسرتاص

نتائج مع متطلبات و  وافقتتاملتاحة لكي  البشريةملوارد اإعادة هيكلة على مل تعو باملوازاة مع ذلك . ةاملستقبلي

برتكيز املورد البشري  لتعامل معأساليب متطورة ل تنميةو . ات إعادة اهلندسة و اهليكلة للمؤسساتمتطلب

. للفكر و اإلبداع و التطوير ه، و االعتماد عليه كمصدربالقيام  اآللةال تستطيع فيما استخدامه و استثماره 

            على املفاهيم و القواعد  العمل البشري ال تعتمد ميلتنظكذلك التفكري يف أساليب و أمناط جديدة و 

 و أيضا. أفضل و أعلى قيمة األفراد ألداء استنهاضالوجود التكنولوجي الكثيف يف  تستثمر، ولكن التقليدية

اإلدارية اجلديدة املتوافقة مع املقومات  إعادة هندسة منظومة إدارة املوارد البشرية كجزء متكامل من املنظومة

  .التكنولوجية املتطورة

املعادلة  املؤسسات اجلزائرية املعاصرة يتمثل يف حتقيق جيب أن نتعامل به الذيالتحدي األكرب  يبقىو 

  .األمثل التكنولوجيا اجلديدة إىل احلد ستخدمتعمل جديدة و يف نفس الوقت  صساهم يف خلق فر تاليت 

  :الموارد البشرية و تحديات العولمة .2.2

 االت املعرفةيف جم نقاشو ال يكاد خيلو أي ر، لقد أصبحت العوملة مبثابة السمة البارزة هلذا العص

 طغىلياملتخصصة  و لقد جتاوز األطر املعرفة ،ض، سواء بالقبول أو بالرفحاإلنسانية من استعماالت هذا املصطل

ريات احلياة اليومية، كما أن العوملة كاحلداثة هي على ظاهره العصر و مسته، و أن الوقوف  التناول السوسيولوجي 

 لف، و علينا أن تسارع إىل دراسةختالعصر و  على ا هو خروجإمنها، عن وجهها أو حماولة جتنيها أو العزلة يف

ا و التنبه ا عناصر هذه العوملة و فهم مكونا   .الجتاها
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حدوده،  العولمة هي نمط سياسي اقتصادي ثقافي لنموذجي غربي متطور خرج بتجربته عن« 1إذن

عن  الغربمن  أن العولمة هي ظاهرة قادمة بمعنى. يات فرضها التطور المعاصربهدف تحقيق أهداف و غا

  .»معها إيجابيا حضاريا و متجهة إلى مجتمعات نامية و متخلفة حتى يكون التعامل مجتمعات متقدمة

حياتية بالنظر  اع، فإن حتديد مىت برزت العوملة كحقيقةمجإذا كان تعريف العوملة يكتسي غموضا و عدم إ

 فإن ملالعوملة تعين حركة لدمج العا فإذا كانت. إىل خمتلف املعاين و املضامني اليت طبعت املفهوم هو أكثر صعوبة

 فذلك أيضا، بروابط اقتصادية جتارية و استثمارية إىل زيادة ربط العامل تشرية، و إذا كانت ميحركة دمج العامل قد

بال حدود اقتصادية و سياسية و ثقافية، و بالتايل نظام اقتصادي  بروز عامل تعينو أخريا إذا كانت العوملة . قدمي

 ، و العامل القائم حاهلااآلنموجودة حىت  غريجمتمع عاملي واحد، فإن العوملة  عاملي موحد و ثقافة عاملية موحدة و

 و حتما احلدود ،اجلغرافيةاحلدود  كيف ذل، مبا و مازال متمسكا كل التمسك باحلدود، هو امتداد للعامل القدمي

ا مازالت الوحدة االرتكازية يف العامل املعاصرتتتجسد يف شكل الدول اليت حتاول أن  السياسية و اليت  و ما. كد أ

الفعلي لتلك  أما إذا كانت مبثابة التجسيد ،الصراعات االقتصادية و الثقافية وحىت احلروب لدليل ساطع على ذلك

           الزمان حيث  دي إىل انكماش العامل منتؤ لتكنولوجية املتالحقة، و اليت التطورات احلياتية و الفكرية و ا

ذا االن، و املكا  جديدة و مل تربز سوى فإن العوملة هي حقيقة حياتيةنكماش، و بالتايل زيادة وعي األفراد 

يار االحتاد السو حت، و التسعيناتخالل عقد  وفق هذا . نظام دويل جديد ارتسام ، و اإلعالن عنفيييتديدا بعد ا

 اليت بدأت. و التكنولوجية اجلديدة واتصاليةاملعل و ذاك، فإن والدة العوملة ترتبط أشد االرتباط بالثورة العلمية و

   إىل درجة كبرية من حركة األفراد و رأس املال و السلع  سهلت و عجلت حبيثدماجا، نالعامل و جتعله ا تكتسح

  .املعلومات و اخلدمات و

  

                                                
 .157علي غريب، مرجع سبق ذكره، ص 1
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كلمة  قبل منتصف الثمانينات حيث جند أن صه مل يكن ملفهوم العوملة أي حضور خانحقيقة األمر أ

 حصبهذا الوقت أ و منذ، 1991عام العوملة دخلت قاموس أوكس فورد للكلمات اإلجنليزية اجلديدة للمرة األوىل 

  .هذا املفهوم من أكثر املفاهيم تداوال و اصطالحا

ذا ظاهرة  ى اعتبار أن كلعلها، و ذلك عليالعاملي بالرغم مما هلا و ما  الطابعشاملة تأخذ  فالعوملة 

ا ال  االت احليوية تصو مشوليتها  القطرية،راعي احلدود اجلغرافية للدولة تمكونا           من اقتصادية  لإلنسانيب كل ا

 منوذجين تببالدرجة األوىل  العوملة و العاملية فالعوملة هي بنيو هنا وجب التفريق . فيةاسية و اجتماعية و ثقايو س

 ا تعرب بصورةأيشهده العصر احلايل، كما  ، عاكسة بذلك مظهرا أساسيا من مظاهر التطور احلضاري الذينيمع

  1.العامل و أمركته علىاألمريكية  اهليمنةمباشرة عن إرادة 

ا إقصاء لكل ما هو خصوص االرتقاء  أما العاملية فهي الطموح حنو. اهليمنةرادة إل فرضو بالتايل  يإ

اآلخر و الرغبة يف األخذ على باخلصوصية إىل املستوى العاملي، و هذا الطموح مشروع لكونه يدعو إىل االنفتاح 

  .ءو العطا

  

  

  

  

  

  

                                                
 .24زائر، ص، اجل2004ناصر دادي عدون، إدارة املوارد البشرية و السلوك التنظيمي، الطبعة الثانية، دار احملمدية العامة،  1
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 :إدارة الموارد البشرية سياسات : ثالثال المطلب

ا ا   إن التطورات الكبرية اليت مرت  إدارة املوارد البشرية حىت وصوهلا إىل اإلطار التنفيذي و االعرتاف 

كإدارة متخصصة يف أهم أصل من أصول اإلنتاج املتمثل يف املوارد البشرية صاحبتها سياسات يف خمتلف امليادين 

  :و أراء فيها ملختلف املفكرين و من بني هذه السياسات نذكر

 :سياسة التكوين .1

يتناول العملية التكوينية من وجهات تتعدد و تتنوع تعاريف التكوين و كل منها  :التكوينتعريف سياسة  .1.1

 1:نظر خمتلفة نذكر منها

  التكوين هو جممل النشاطات و الوسائل و الطرق و الدعائم اليت تساعد يف حتفيز العمال لتحسني

م الفكرية الضرورية يف آن واحد، و هذا م و قدرا ما سينعكس على أدائهم  معارفهم و سلوكيا

لوظائفهم احلالية أو املستقبلية، لتحقيق أهداف املؤسسة من جهة، و حتقيق أهدافهم الشخصية من جهة 

 .أخرى

  و يرى"RAYMOND VATIER "القادرة على جعل  أن التكوين هو جممل العمليات

ا مستقبال مبهارة من   .أجل السري احلسن املؤسسةاألفراد يؤدون وظائفهم احلالية و اليت قد يكلفون 

فبصفة عامة يعترب التكوين، الوسيلة املثلى اليت من خالهلا يكتسب العمال معارف و أفكار و مهارات 

  .ضرورية، قصد االستخدام األمثل لنفس وسائل اإلنتاج و بطرق أكثر كفاءة

  :شروط التكوين الفعال .2.1

ــــــه إجــــــراء خمطــــــط و مــــــنظم و مســــــتمر، يهــــــدف إىل تغيــــــري  ــــــى أن ــال عل ــــــز النشــــــاط التكــــــويين الفعــــ يتمي

  سلوك األفراد يف اجتاه يتالءم و أهداف املؤسسة، و لكي يتحقق هذا البد أن يأخذ بعني االعتبار 

                                                
 .113علي سلمي، إدارة األفراد لرفع الكفاءة اإلنتاجية، الطبعة األوىل، دار املعارف، مصر، ص 1
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  1:العوامل األساسية التالية

  التعاون و التجاوب بني األطراف التكوين نشاط تعاوين و من مث فعن حتقيق أهدافه يتوقف على درجة

ا حىت يتحقق للتكوين  املختلفة، من اإلدارة املكونة إىل املتكون كل عليه التزامات حمددة البد من الوفاء 

 .النجاح و الفعالية

  مهمة اإلدارة هي أن تقبل على عملية أو نشاط التكوين على اقتناع بأمهية و مبا ميكن أن يتحقق عنه

 .ئدللمؤسسة من فوا

  ينعكس دور املكون يف العملية التكوينية يف ربط أجزاء النشاط التكويين املختلفة و حتقيق             

 .التناسق و التجانس بينهما

 اية األمر هو املقرر األخري ملدى فعالية وكفاءة التكوين عن حيث درجة  وأخريا فغن املتكون يف 

 تلك األمناط السلوكية اجلديدة يف استخدامدى قدرته يف و ماكتساب للمعلومات واملهارات اجلديدة، 

 .أساسية يف إجناح التكوين عملية املتكوننيعمله بعد التكوين، ولذلك فإن اختيار 

 :أهمية التكوين .3.1

، خمتلفة اختباراتال يكتفي انتقاء األفراد الصاحلني الذين يقع عليهم االختيار قي ضوء ما لتجري من 

 ة رفعبغيالعاملون  اليت يشغلها ئفتكوينات على أعمال الوظا: يعقب عملية االختيار يوفر وإمنا هن الضروري أن

  .املؤسسة م، لكن هذا ال حيجب ضرورة استخدام هذه الكفاءات خدمة ملصلحةمستوى كفاء

تمعحىت  كما أن جناح املؤسسات و وسيلة  ككل، مرتبط بالضرورة بتكوين األفراد فالتكوين يعترب  ا

 وعدم مالئمة الفرد نمية االقتصادية واالزدهار االجتماعي، والتأمني ضد البطالة والشيخوخة وفقدان التوظيفللت

                                                
 .118علي سلمي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 تكاليف اإلنتاج، ورفع ختفيض كمية وتوعية العمل،  حتسنيا من أجل يلعمله، فالتكوين يعترب أمر هاما أساس

  .باملؤسسة اإلنتاجيةلكفاية ا لرفعالعاملني فهو يعترب إحدى الوسائل الرئيسية  و حتفيزاملعنويات 

  1:يليللمؤسسة من حيث ما  بالنسبةيكتسي التكوين أمهية  و

  الوظيفة اليت بأعباءيلتحقون بالعمل ألول مرة حيتاجون إىل التهيئة املبدئية للقيام  الذينإن األفراد 

ا والتكوين  ا، وبالتايل التعريف   .عليهاسيقومون 

   غري، كما أن األفراد ال يقومون بعمل واحد وال ميارسون مسؤولية واحدة فقط، هل تتإن الوظائف نفسها

  عدة وظائف وعدة مسؤوليات خالل فرتة عملهم، الشيء الذي يتطلب إعادة تكوينهمبنيينتقلون 

 .أخرى ئفعقد ترقيتهم وانتقاهلم إىل وظا

  معه حتبأصعلى عمليات اإلنتاج، والذي  حتسيناتتواكبه  اآليلإن التطور التكنولوجي أو          

 اإلبداعية و االبتكارية هي الصفة الغالية يف العمل ، وأصبح عامل اليوم مطالبا بأن يكون لديه قدر من

األفراد تبعا  تكويناملهارة لتأدية الكثري من الواجبات التكنولوجية املعقدة والدقيقة، وهذا يتطلب 

 أساليب وأدوات اإلنتاج دقة وتعقيدا نطلب ذلك مستوى أعلى من التكوين لدىت ازدادلذلك،فكلما 

 .العامل

  :التاليةلألفراد العاملني فتتمثل يف النقاط  بالنسبةأما 

  م وحل أكثرجعل األفراد  فهما للمنظمة، وأكثر إستعابا لدورهم فيها، إضافة إىل حتسن قرارا

 .مشاكلهم يف العمل

 ينمي العوامل فراد لتحقيق التطوير، التمييز والرتقية يف العمل، كما يطور وإتاحة الفرصة أمام األ 

 .الدافعية لألداء
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  تطوير مهارات األفراد فيما خيص االتصاالت و التفاعالت و ذلك مبا حيقق األداء الفعال كما

 .يهدف إىل تقليل القلق الناجم عن قلة اخلربة و املهارة الجناز العمل

  :سياسة التدريب .2

الكفاءة  استقطاب و جذب املوارد البشرية عالية علىال يتوقف ، إن بناء املؤسسات يف العصر احلديث

خطط هذه  كافة  تنفيذ علىفقط، بل حتتاج هذه املؤسسات إىل موارد بسرية بصفة مستمرة مؤهلة و مدربة 

يعين حياة املؤسسة ال  ة قي وقت ما منو إذا توفرت للموارد البشرية املدربة و املؤهل. الفاعلية و الكفاءة املتميزة

ا تستطيع مواجهة املستقبل بنفس مهارات و قدرات األمس للموارد كذل  إن ضرورات كثرة فرضت. البشرية أ

ا أنظمة اقتصادية اجتماعية من انطالقااملؤسسات التنمية املستمرة ملواردها البشرية  على  حقيقة راسخة كو

 ناءبو إال فإن عملية ، مع هذه الضرورات تاملؤسسا كيفتت بالضرورة أن الكون، مما يعين علىمفتوحة 

  1.ةطويل ستمر إىل فرتةتاملؤسسات بالكفاءات لن 

 عامل يفالسريعة  التغيريات نتيجةشرية فرضته ضرورات كثرة البإن تزايد االهتمام بتنمية و تدريب املوارد 

تمعات احلديثةاليوم و اليت كان من نتائجها تعقد و تطور  على  االجتاهاتكافة  ضغوطا يف لتفشك، ا

ا على مواجهة  مع هذه املتغريات تتناغماملؤسسات كي تتكيف مع هذه الضرورات أوال و أن  لتعظيم قدر

  .حتديات املنافسة ثانيا

اإن تعقيدات الوظائف و  ا، و إن االجتاهات الداعية إىل ضرورة حتسني نوعيا ت اجلودة مستويا و حركيا

 حتديات العوملة، كل إناحلديثة و  إن استخدامات التكنولوجيا، القرارات صنعتشكيل فرق العمل و  إن، و اخلدمة

 إدارة املوارد تشاطا اسرتاتيجيا ضمن اسرتاجتيان هذه الضرورات جعلت من عملية التدريب و تنمية املوارد البشرية

 لالرتقاء مبواردها إىل مستويات الفاعلية و الكفاءة و التميز يف لالزمةهلا كافة املوارد املالية ا ختصصشرية، الب

                                                
 .54، ص2004العامة، اجلزائر، بربار كامل، إدارة املوارد البشرية و السلوك التنظيمي، الطبعة األوىل، دار احملمدية  1
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 بعض املؤسسات يف أمريكا على أن هذه الضرورات زادت علىاليت جرت  و قد أشارت إحدى الدراسات. األداء

برامج تدريبية رمسية  علىمن مواردها حيصلون  ٪48حوايل  إذمواردها البشرية  بتنمية من أمهية قيام املؤسسات

موضع  ن املؤسساتم ٪41و يف دراسة أخرى اتضح أن . ساعة تدريبية يف املتوسط 45ة، مبعدل يرمس غريو 

ا يف فرتات قادمة   .الدراسة رفعت ميزانيات التدريب فيها بشكل كبري و أن هذه الزيادة متوقع زياد

  :البشريةعملية تدريب الموارد  .1.2

اية األمر إىلة متكاملة نياملوارد البشرية يف األساس عملية فعملية التدريب تعترب  حتقيق نتائج  دف يف 

  .و خفض التكاليف و تعظيم األرباح اإلنتاجيةما يتعلق برفع يعملية ف

 ن عدةمون تكو إليها كعملية متكاملة متسلسلة  نظرنات التدريب يف حتقيق أهدافه إذا نيانزداد إمكا

تنتهي  سح االحتياجات التدريبية احلقيقية للموارد البشرية ومب، تبدأ )تو خمرجا تالمداخ(مراحل أو خطوات 

              ة استخدام األساليبيفي، من ناحية إحداث التغيري املطلوب يف كةييبالتدر يم العائد من العملية يتقب

  .رفع مستويات و معدالت اإلنتاجية علىاملتاحة و املتوقعة مما ساعد 

  .التنمية و املراحل األساسية لعملية التدريب و اخلطواتمن هذا املبدأ ال بد لنا من التطرق إىل  انطالقا

 خطوات عملية التدريب: 

دى التزام إدارة املوارد البشرية يف اإلعداد والتخطيط متوقف أهداف العملية التدريبية يف املؤسسات على ت

الربامج التدريبية تنفيذ تصميم ، التدريبيةاالحتياجات  ، حتديداملعلومات حتليلمجع و : املسبق للخطوات التالية

من التفصيل للوقوف على أمهية   هذا و سنتناول اخلطوات بشيء. الربامج التدريبية و أخريا تقييم فعالية التدريب

  1.كل خطوة و مدى عالقتها باخلطوات التالية

  

                                                
 .35عبد الفتاح رأفت، سيكولوجية التدريب و تنمية املوارد البشرية، الطبعة الثانية، دار الفكر العريب، القاهرة، ص 1
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  البياناتجمع و تحليل: 

التدرييب يف  ليل البيانات توفري كافة املعطيات و البيانات عن خمتلف عناصر النظامدم مرحلة مجع و خخت

ب النظر إىل جيبالتايل ال  و املؤسسة،و كذلك كافة املكونات املنطقة بعملية التدريب من داخل و خارج  املؤسسة

ا مرحلية و مؤقتة هل  ا جزءا ينبغيهذه املرحلة على أ  ظم املعلومات اإلداريةنمتكامال عن  النظر إليها كو

هذا وتتضمن ، ها يف التخطيط للعملية التدريبيةعلي تساعد على نوفر كافة املعطيات و البيانات اليت ميكن االعتماد

  1:حتليل البيانات التاليةجتميع و  املرحلةهذه 

 معلومات عن أهداف املؤسسة. 

 الوظائف و املهام اليت جيب إجنازها لتحقيقة التنظيم يف املؤسسة ما فيها بمعلومات عن تركي 

 .األهداف

 اليت  معلومات عن وصف توظيف الوظائف بقصد معرفة مسات الوظيفة و مسات شاغل الوظيفة

 .املهام املوكلة إليه لتنفيذجيب توافرها فيه 

 عن املسار الوظيفي كافة للموارد البشرية منذ خيوهلا إىل املؤسسة تمعلوما. 

عن  ، تشكل يف األساس مؤشرات أو إجاباتحتليلهاإن مجع البيانات و املعلومات املشار إليها بقصد 

و هي يف  ملواردها التدريبيةحتليل الحتياجات  علىمتعددة تؤسس إلطار يساعد إدارة املوارد البشرية  أسئلة

  .ن العملية التدريبيةماألساس املرحلة الثانية 
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 التدريبيةحديد االحتياجات ت: 

اليت  االحتياجات للمؤسسة، أنواع األعمال و املهام حتديدعن  تعبرياالحتياجات الضريبية هو  حتديدإن 

ا و أنواع املهارات الالزمة ألداء هذه املهام    .السابقةحتليل املرحلة ضوء  علىجيب القيام 

  1:التاليةو قد ال خترج هذه االحتياجات عن املوضوعات 

  للعمل أو  جماالت بعضاملعلومات أو املعارف و ذلك يف  تغيريتتعلق بزيادة أو تطوير أو احتياجات

 .أهدافه أو بظروف تنطق باملؤسسة

  البشرية أو املارداملهارات لدى بعض  بعضأو تعديل  تطويراحتياجات نتعلق بزيادة أو              

 .سة املهامو طرق األداء يف ممار  بأساليبمجيعهم، و ذلك فهما ينطق 

  للموارد البشرية أو جمموعات العمل بعضبتطوير أو تغيري سلوكيات  تتعلقاحتياجات. 

 فهو يشمل كافة الوحدات يف املستويات التنظيمية لتحديديتعلق بتحليل التنظيم العد األول و الذي 

  .ا املؤسسةاحلاجة إىل التدريب خاصة يف ظل التأثريات املتبادلة للمحيطات اليت تعمل يف إطاره

 ما البعد الثاين فيتعلق بتحليل املهام حني يهدف هذا التحليل إىل حتديد االحتياجات التدريبية خاصةأ

للفجوة بني  التحليل الدقيق علىللموارد البشرية اجلديدة حيث أن حتليل وصفو توصيف الوظائف يساعد بالنسبة 

يف حتديد االحتياجات احلالية األداء بالنسبة للموارد البشرية  و قد يستخدم حتليل. املهارات املطلوبة لتفعيل األداء

  .من خالل معرفة القصور يف األداء التدريبية

 احلاجة إىل تبدواألفراد فيهدف إىل حتديد األفراد اللذين  حتليلما يتعلق بالتحليل الثالث أي يأما ف

دف ر  تنميةتدريبهم و  م مسألة ضرورية  م و مهارا املطلوب هلذه  مستويات أدائهم لتتالءم مع األداءع فقدرا

 .املهام
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يف  قدره إدارة املوارد البشرية علىوقف تتإمكانيات االستفادة من طريقة التدريب أثناء العمل ن كما أ

دا يإعدادا ج تدريب الرؤساء و إعدادهمعلى وضع ضوابط هلذه الطريقة يأيت يف أوليات هذه الضوابط الرتكيز 

 املؤسسات و أدت إىل و قد أدى هذا االهتمام إىل شيوع هذه الطريقة يف معظم. اء العملنأث ؤوسيهم،مر لتدريب 

  .د ريب املوارد البشريةجتيف عمليات  نتائج باهرة

 ةكر  دور املدرب لفريق تقليدقوم مبحاولة املشرفة تفهذه الطريقة : المشرف مالحظةالتدريب تحت 

 بطريقة منظمة، مبعىن و تطوير أداء موظفيه من خالل مالحظته ملرؤوسيه حتليلاملشرف مالحظة و  فيتوىلالقدم 

و اقرتاحاته  نصائحهتوجيهاته و  ه وتمن خلل إرشادا مرؤوسيهآخر يقوم املشرف بتوجيه أنشطة و أعمال 

  .وانتقاداته

ري غ لعمل يفا هذه الطريقة يتم تدريب املوارد البشرية خارج مكان مقتضى: العمل التدريب خارج مكان

 أخذ هذه الطريقةتاملؤسسة أو خارجها، و قد  يف أماكن خمصصة سواء داخل التجريبتم يو قد ، األوقات الرمسية

تلمذ، ت، الالبصرية، التقنيات السمعية و ة، احملاكااملربمجالتعليم  دراسة احلالة، ة،احملاضر  :أشكاال متعددة أبرزها

  .والتدريب عن بعد

  :سياسة التوظيف .3

  :تعريف سياسة التوظيف .1.3

 أمهية وهذا انطالقا من ل،عمااأل غدارةإن رسم سياسة التوظيف يعترب من االهتمامات الرئيسية يف جمال 

 األشخاص للقيام سبأنمن خلل اختيار  اإلنتاجيةالعنصر البشري ومسامهته يف الرفع من مستوى الكفاءة 

  .بالعمال والوظائف احملددة
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ا ميكن تعريف سياسة ال و  حديدتمن المنظمة  تقتضياإلدارية المستمرة التي  العملية"1توظيف بأ

 في و ترغيبهااحتياجاتها من القوى البشرية القادرة والراغبة والمتاحة للعمل والبحث عن هذه العناصر 

تحقيق  إعداد هؤالء للعمل والمساهمة في ا، وهالعمل ثم اختيار أفضل العناصر المتقدمة ليكونوا أعضاء ب

  ".الجماعة عناصر الوالء والتعاون وروح توافراالستمرار في العمل لضمان  علىأهداف المنظمة وحثهم 

           رجل إداري مهما كان املستوى اإلداري الذي يعمل لك  يهمالعناصر البشرية أمر  فتوظيو سياسة 

املؤسسة هي  ن إدارة القوى العاملة يفأ حيثاإلشراف يف دائرة اختصاصه،  أوومهما كانت درجة التمكن  ه،في

 و تنميتهاوالعمل على تطويرها  األوىل يف رسم وممارسة سياسة ناجحة للتوظيف ، ةاإلدارة اليت تقع عليها املسؤولي

  .أكثر مرونة لتتماشى مع ظروف التغيري وجعلها

 األخرى رجال اإلدارة يف اإلداراتإال أن التعاون املثمر واملشاركة اإلجيابية، واملسامهة الفعالة من جانب 

 هذه العوامل ال توافر بغريذلك ميكن للقول انه  و علىمطلوبة بل تعترب حتمية واجهة لنجاح سياسة التوظيف، 

  .يف للوقت املناسب ميكن أن حتقق وجود الفرد املناسب يف املكان املناسب و

  : التوظيف أهداف سياسة  .2.3

  2:تصبو إليها كل مؤسسة ومتثل هذه األهداف فهما يليأبعاد  لسياسة التوظيف أهداف و

 حماولة استخدام أعلى املهارات واملقدرة أو االستعداد للقوى العاملة اليت حتتاج إليها املؤسسة. 

  مية القدرات الذاتية وكفاءة العاملنيلتن صتأكيد لضمان الفر. 

 الوصول إىل درجة اإلشباع األمثل حلاجات أو رغبات األفراد. 

 العاملة شؤون القوى اتعلى األخص قرار  مبدأ اشرتك العاملني يف عملية إصدار القرارات وجيع تش. 

  ملنظمةا بأهدافأهداف املنظمة أو ربط اهلداف الشخصية للعاملني و تشجيعه االعرتاف بذاتية الفرد. 
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 الوصول إىل احلد األقصى يف مسامهة الفرد لتحقيق أهداف املنظمة. 

 كفاءة وقدرة وجدارة القيادة  ضمان وتأكيد. 

  لممستوى عال من األمان االقتصادي للفرد العاتوفري. 

  سياسة توظيف تتماشى مع نص وروح وهدف السياسة العامة للدولة علىاحلفاظ. 

 ع العاملني يف املؤسسة من اجل احلفاظيمج ليتوعبهامكتوبة ومفهومة  تكونأن و جيب على السياسة 

  .املوضوع و للهدفحناملادية والبشرية من خالل سياستها القائمة على التوجيه املستمر  على جهودها ومواردها

  :سياسة التوظيف مبادئ .3.3

 يفإن التمسك بسياسة عامة للتوظيف مبدأ عام يتعني األخذ به، إذ تعترب هذه السياسة مرشدا رئيسيا 

عاما لألهداف  إطار السياسةهذه  تعتربناحية أخرى  و منجمال اختاذ القرارات اإلدارية اخلاصة بالقوى العاملة، 

  . حتقيقهااملؤسسة إىل  تسعىاليت 

ا املؤسسة يف  املبادئان الركائز أو بيحاول تنوس   1.لسياسة التوظيف ختطيطهااليت نلتزم 

وجناح  يف العمل يعترب الركيزة واألساس يف هناء الدول املتقدمة عامة، اإلنساينالعنصر إن  :المبدأ األول 

 .املنظمات خاصة

 سياسة التعليم منعلى سياسة التوظيف ترتبط ارتباط وثيقا، وتعتمد اعتمادا كلها إن  :الثاني المبدأ 

 .أخرى ناحيةالتدريب عن و سياسة ناحية، 

 مستعد للعمل ضرورة اقتصادية و و راغبإن ضمان عمل دائم ودخل دائم لكل قادر : الثالث المبدأ 

 .يف الدول النامية خاصة و عامة،واجتماعية يف الدول 
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خللق  إن ربط سياسة التوظيف يف املنظمة بالسياسة واألهداف العامة للدولة ضرورة حتمية: المبدأ الرابع 

 .جمتمع مرتابط ومتعاون

 :سياسة األجور .4

 :تعريف األجر .1.4

  1.بعض منهانذكر و فيما يلي لقد اختلفت وتعددت التعاريف املوضحة ملفهوم األجر 

 الدخل الذي يتقاضاه العامل، أو" بأنهيعرف األجر عادة لدى االقتصاديني كما لدى الكالسيك 

وشراء باعتبار العمل سلعة كأي سلعة أخرى  بيعفي عملية  عملمقابل تقديم  عليهحصل يتالذي  دخلال

 مختلف األسواق ومنها سوقي فالطلب  االقتصاد الذي يتميز بحرية النشاط ويعمل قانون العرض و في

  ".لالعم

أيضا  لبالذي يتقاضاه،  الشخصفقط بالعمل الذي يقدمه  ترتبطعن األجر  نظرة البعضقد تعطى  و

محسوبا  ليس فقط تعويضا،"ر جاألأن  1820دي يكتب سنة نمثال االقتصادي سيمو جند . جبوانب أخرى

كذلك خالل بل  أثناء العمل فقط،  ليسأن يكتفي لحفظه  و البدالمدة، إنه دخل الفقر، ب بالساعة حس

  ".االنقطاع عن العمل

 منذ وقت قريب، مقابل العمل الذي يقدمه الفرد من قوة عمله الفكرية ا، وليوال يعري األجر حا

      تنظيميف  النقابات والدولة تدخلامللحقات املادية واملعنوية، خاصة مع  بعضواملعضلة، بل أيضا ترتبط به 

  .ل قانون العملوحقوق العامل من خال تأميناتمن  يتطلبهما  و عمل،ال
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       مل يعد األجر إال جزاءا من كسب : " يف القانون" DALLOZ 1961"فحسب موسوعة 

 املدفوعة املبالغولكن أيضا من  الكسب ال يتكون فقط من املبالغ املدفوعة مقابل العمل، أن هذا و عمل،ال

 إال ألنه قد أصلح لألجر وظيفة غذائية مسيطرة يفصله عن املقابلة للعمل املقدم بواسطة ذلكعمل، وما المبناسبة 

 احتياجات العامليهتم بالذي هو جمموع االمتيازات اللصيقة بالوظيفة العامة،  باملرتبحد األجر تو لقد . العامل

  .أكثر يكثر من اهتمامه بقيمة العمل الذي يؤديه

  :طرق دفع األجور .2.4

إىل دفع  على أساسها حتسب األجور، فباإلضافة اليتالعديد من طرق دفع األجور، أو األساليب  هناك

نتعرض لبعضها، و يظهر  طرق األخرى سوفالدا من عد، جند بالشهرباليوم، أو باألسبوع أو : األجور بالزمن

  1:نذكرطرق الهذه  و من بنيالفرق بني كل منها يف األهداف و اآلثار 

 فبعد رصده  ،1880ايلور سنة تزي، قدم يمن بني للطرق املستعملة يف دفع األجر التحف: طريقة تايلور

          الواجب إنتاجها يف  منها، حدد عددا من الوحدات يحلركات العامل، و حصره للشيء الضرور 

 و وضع. للوحدة يف هذا الرقم معدل أجرة أواليومي و وضع هلا أجرة  لإلنتاجالقياسي  مأي الرقاليوم، 

 املستوى هن األجر الذي يتقاضاه العامل عن من األول، و هم ٪25معدل أجرة آخر منخفض بنسبة 

          املستوى األدىن  بنيو الفرق . و لو بوحدة واحدة ق الرقم القياسيكل قطعة إذ مل يصل إىل حتق

 .املكافأة رة القطعة يعرب عن نسبةجاألقصى أل و

وحدة، و املعدل  20إنتاج لوظيفة ما، يلور لتوضيح طريقته هو أنه وضع معدل تاملثال الذي قدمه و ا

  .سنتا 15سنتا،  12=التوايل للقطعة علىاألدىن و األعلى 
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 سنتا 20املعدل  قبوحدة يط أو ويتسافإذا أنتج العامل عددا من للقطع أو الوحدات يف اليوم تقل أو 

  .دوالر2.28=سنتا228= 12×19:وحدة 19عند أجره  فيكون

  .دوالر3=سنتا300= 15×20: سنتا وحدة 20و عند 

ا ذات العمال، و هذه الطريقة قد القت معارضة من  القياسي على  ديد الرقمحت بينهامن  عيوبأل

 و لوالقياسي، و ال حيقق املكافأة،  اهر، أما املتوسط أو الضعيف فال ميكن له أن يصل إىل احلداملأساس العامل 

  .يف البحث عنها نفسهأجهد 

 من الناجتة  أجرته علىحيصل العامل  حبيثسي طريقة القتصاد الوقت اللقد وضع ه :طريقة هالسي

 :حسب العالقة املقتصد  مكافأة مبا يقابل أجرة ثلث الزمن ويف الوقت العادي، أو أقل، عمله  حتقيق

  .أجرة الساعة×قت املستغرقالو  -الوقت القياسي 3/1+ وقت املستغرقال× أجرة الساعة= الكليةاألجرة 

  .الوقت املقتصد كمكافأة نصفأي ثلثني أو  2/1أو  3/2نسبة  يو قد طبق بعد هالس

 ريسنوات من هذا األخ  8قام روان بوضع طريقة تشبه هالسي لعد مرور :طريقة روان                

 :هي حسب العالقة و) 1890-1890(

 أجرة×)املقتصدالوقت × لقياسيالوقت ا/الوقت املستغرق(+أجرة الساعة× املستغرقلوقت ا= ةاألجر 

  .الساعة

ال و هي يف  ـــ تميزتملها باإلضافة إىل السابقة جمو هناك طرق أخرى استخدمت يف هذا ا   :بــ

 .عمل معني، و هي بذلك حتاكي تايلور لتنفيذاعتمادها على الوقت القياسي احملدد  .1

 .ديد الوقت القياسي للعمل احملددحتيعتمد جناحها أو فشلها إىل حد كبري بدرجة  .2

 .لجزء مقب ه يفليو هو ما سنتطرق إ، انطالقا من احلاجات اإلنسانية ر،الدوافع و احلوافترتكز على   .3
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تمعاتيأخرى هلا ارتباط باألقدم تشجيعيةو هناك أجور  ا جنده و، ة و هي عادة تستعمل يف خمتلف ا

يعرف تغيري املؤسسة  ل، و الذي المكمثال واضح أين تلعب األقدمية نورا مهما يف حياة العا  الياباينيف االقتصاد 

  .إال يف حاالت استثنائية

  .اطرق دفع األجور يف سلوك العمال و ما يرتبط  تأثريو يف هذا اجلدول يتضح لنا 

  .أثر دفع األجور على سلوك العمال: 01الجدول رقم 

  الجماعة المنتفعة  العائق األساسي  القيم الخلفية  السلوك الذي تنتجه  الطريقة
ال حتايب، مبساواة معدل   احرتام مواعيد العمل  بالوقت

  األجور
ال تقرتن 

  بالكفاءة
  العمال ذوي الكفاءات

تعرتف بالفروق الفردية يف   زيادة كمية اإلنتاج  باإلنتاج
  األداء

ختلق عدم 
  االطمئنان

  من العملاألكفاء 

البقاء أطول مدة يف   باألقدمية
  املؤسسة

متنح فرصة للتطور و أمانا 
  للشيخوخة

ضد العمال 
  اجلدد

  ذوي األقدمية

  

  .ناصر دادي عدون، إدارة الموارد البشرية و السلوك التنظيمي: المصدر
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  .نظام الحوافز في إدارة الموارد البشرية: الثانيالمبحـث 

  .ماهية الحوافز: األولالمطلــب 

  :مفهوم التحفيز .1

الفرد إىل  تدفع اليت اخلارجيةعلى تلك العوامل  يدلنقول حفزه أو حثه أو حركه ومنه يتضح أن التحفيز 

  .القيام بعمل ما احلركة و

وإثارة  واستنهاضهم لتشجيعهمموعة من األفراد جمتطبق على  اليتوالنظم  اإلجراءاتاحلوافز هي تلك 

  .لالستمرار يف العمل وبالكفاية املطلوبةالرغبة لديهم 

بذلك  ل حتقيق أهداف املقسمة واملقصودجهو تشجع األفراد واستنهاضهم لكي ينشطوا يف العمل من أ

عليه األرباح يف يع ا مرتفعا أو توز جر عليه أ يعرضكأن   اخلارجيةأن املؤسسة تقوم بالتأثري على الفرد من الناحية 

: املساعدة على العمل مثل ظروفاللتأثري عليه من الناحية النفسية كأن توفر له مجع كما ميكن ا  السنة،أواخر 

  1.أيام راحته يفتنظم رحالت سياحية 

 القادم على الوفاء بالغرض وأنه األداء الذكي يستحق جرهو املقابل لألداء املتميز، حيث يعترب أنه األ

 راجيتقاضون أوحدية احلافز هو أداء غري عادي واملقصود من هذا أن األفراد الذين يؤدون عملهم بكيفية حسنة 

  2.ذين مل حيسنوا عملهمالزائد عن العمال 

سلوك  شعور داخلي لدى الفرد يولد فيه الرغبة التخاذ نشاط أو: "نر يرون التحفيز بأنهيبرلسون وستا

  3".ةتحقيق أهداف معين ىمعين يهدف منه الوصول إل

                                                
 .180، ص1995ديوان املطبوعات، اجلزائر، حممد رفيق اخلطيب، وظائف التسيري التقنية، . د 1
 .360، ص1995أمحد ماهر، إدارة املوارد البشرية، الدار اجلامعية للطباعة و النشر و التوزيع، اإلسكندرية، . د 2
 .435، ص1999مدين عبد القادر عالقي، إدارة املوارد البشرية، دار زهران للنشر، جدة، . د 3
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 ةاالنفتاحي دف الرفع منتساعد العامل على للعمل والعطاء أكثر  اليتاحلوافز هي إجياد الطرق املناسبة 

  .أو حتسني اخلدمة حسب طبيعة املؤسسة

حيث  متقاربة من اذكرها العلماء والباحثون عن احلوافز أ اليتموعة التعريفات جممما سبق نالحظ أن 

 دف اإلدارةتعدها اليت  اخلارجيةوعة العوامل واملؤثرات جمأن احلوافز هي عبارة عن  ملها تشري إىلجمداللتها، ويف 

م و إنتاجيتهمالتأثري على سلوك العاملني لديها من أحل رفع     .كفاء

 خلي ينبع منأما الدافع فهو دا خارجيفاحلافز افع، ب أن نفرق بني احلافز والدجيوفقا هلذا املفهوم  و

  .توقظ الدوافع أن حترك و احلوافز ميكنداخل اإلنسان ولكن 

  :الحوافز أهمية .2

طريق  تسعى املؤسسة لتحقيقها عن اليتإن لنظام احلوافز دور هام وفعاال ال تقل أمهية يف حتقيق األهداف 

  :يلى أمهية احلوافز فيما يلجحتفيز العمال بطريقة فعالة ومناسبة وتت

  للعاملني وبالتايل حتقق املؤسسة أرباحا إضافية اإلنتاجيةرفع كفاءة. 

  املؤسسةة مبصاحل للعمال وربط مصاحله اخلاص واالجتماعيواملعنوي  املادياالستقرار. 

 احلوافز تقلل من تكاليف اإلنتاج من خالل ابتكار وتطوير أساليب العمل. 

  وغريها ياباتلغا املشاكل كالنزاعات وإشعار العاملني بروح العدالة مما يساهم يف حل للعديد من. 

 م واستسالمها أفضل استخدامطاقا تساهم احلوافز يف تفسري قدرات العاملني و. 

 حيافظون على  حيافظون عليها كما لهمجيعرفع روح الوالء واالنتماء ما  املنظمة و إىلالعاملني  جذب

 .وسائلهم اخلاصة

  روح الفريق والتضامنتنمية روح التعاون بني العاملني وتنمية. 
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 :أنواع الحوافز .3

 :الحوافز المادية و الحوافز المعنوية .1.3

  :الحوافز المادية .1.1.3

 رجفرد املادية، وهي احلوافز امللموسة تتخذ أشكاال متنوعة كاألال حاجاتع بتش اليتهي احلوافز 

 التشجيعيةور جواأليف األرباح ر املقابلة للزيادات يف نفقات العيشة واملشاركة جالزيادات يف األ العالوات السنوية و

 للعاملني وضمان اإلدارة دمهاتق اليتوظروف وإمكانات العمل املادية وساعات العمل واخلدمات املختلفة 

  1.للالستقرار يف العم

 :الحوافز المعنوية .2.1.3

يف            الزيادة  من العامل متمتعا براحة نفسية تدفعه إىل جتعل و اليتهي تلك احلوافز الغري ملموسة 

مرؤوسيه  والعالقة الطبيعية مع االجتماعيةلى هذه احلوافز يف إشعار العمل باألمن واالنتماء واملكانة جاألداء، تت

دينهادات تقدير ش والعاملني باإلضافة إىل ذلك االتصال املباشر بالعاملني وإشراكهم يف اختاذ القرارات وتقدم  ا

  2.الشرف لوحاتأمسائهم على  ووضع

 :الحوافز الفردية والحوافز الجماعية .2.3

 :الحوافز الفردية .2.1.3

ومكافأة  ائزةجأفراد معينني لزيادة اإلنتاج أو لتحسني األداء، وتتخصص  لتشجيع املوجهةهي احلوافز 

          إلنتاج وأداء  بني العمال سعيا للوصول االجيايب ينتج أفضل وأحسن إنتاجه مما يولد التنافس الذيللعامل 

العمل وغريها من  رة العامل وإخالصه يفثابمل نتيجةاألقدمية سب كون أيضا احلوافز الفردية على حتو  ضل،فأ

  .تقدميه لعمل مميز نتيجةتقدم  اليتاملكافآت والعالوات 
                                                

 .173، ص2003األفراد، دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان، مهدي حسن زوليف، إدارة . د 1
2 http://www.hrdiscussion.com/hr1160.html ixzzlnrkgl7yw.09/02/2016.  



 إدارة الموارد البشرية سياسة و نظام حوافز             :                                                 ل األولــــــالفصـ
 

~ 40 ~ 
 

  :الحوافز الجماعية .2.2.3

املؤسسات الكبرية اليت ال تستطيع مراقبة كل عامل على حدا، و ذلك عن طريق حتفيز و تستعملها 

           اجلماعة على أدائها و ما حتققه من نتائج جيدة و تتجلى هذه احلوافز يف توزيع أرباح و حتفيظ تكاليف 

لعمل و وضع األهداف املراد العامل يف وضع اقرتاحاته بشأن ختفيض التكاليف و ا التشغيل، و منها أيضا اشرتاك

  .التوصل إليها من خالل العمال

 :الحوافز اإليجابية و السلبية .3.3

  :الحوافز اإليجابية .1.3.3

هي اليت رغبات األفراد العاملني، حبيث تكون مرتبطة باألداء إىل أن يشعر العامل باجلهود الذي يؤدي 

دف إليه املؤسسة، كإشراك العامل يف إىل احلصول احلافز معني و حبيث توجه سلوك الفرد حنو االجتاه  الذي 

  .إعطاء آراءه البناءة و تشجيعه على االبتكار و االخرتاع و حتمل املسؤولية

  :الحوافز السلبية .2.3.3

ا احلوافز اليت تطبقها املؤسسة على عماهلا لتتجنب تصرفت معينة، و تكون غالبا عقابية كاخلصم من إ

يم من فرص التدرب على أفضل و اختيار موقع عمله و غريها من احملفزات األجر و حرمانه من الرتقية و الرتس

  .السلبية، فتدفع بالعامل االبتعاد عن سلوك معني أو فرضه عليه

 :معايير منح الحوافز .4

  :األداء .1.4

  
  



 إدارة الموارد البشرية سياسة و نظام حوافز             :                                                 ل األولــــــالفصـ
 

~ 41 ~ 
 

األوحد لدى بعض املؤسسات و هذا ما يزيد عن املعدل النمطي يعترب الداء املعيار األساسي و رمبا 

ويعترب األداء لألداء سواء كان ذلك يف الكمية أو اجلودة أو يف وقت العمل أو يف التكليف أو يف أي مورد آخر 

  1.احلوافز أو الناتج النهائي للعمل أهم املعايري على اإلطالق حلساب) ءاألدا يفالتميز (قول العادي 

  :ودالجه .2.4

 كما يف أداء وظائفه اخلدماتح  واض يصعب أحيانا قياس ناتج العمل وذلك ألنه غري ملموس و

 ت أوايف إحدى املناقص البعضشيء احتمايل احلديث مثل الفوز  الناتجواألعمال احلكومية أو ألن 

هودان مكافأة باحلسكن األخذ يف ميأو قد  بالنتيجةليس  أحيانا باحملاولة و ربةبالتايل فإن الع،املسابقات أو  ا

موضوعيته يف   لصعوبة قياسه وعدم )أو الناتج النهائي(األسلوب بأن هذا املعيار أقل أمهية كثريا من معيار األداء 

  .كثري من األحيان

 :األقدمية .3.4

 والذيهي تشري إىل حد ما إىل الوالء واالنتماء  العمل ويف  ا طول الفرتة الين قضاها الفردويقصد 

يف األقدمية عالوات  يف شكل عالوات يف الغالب ملكافأة األقدمية وتظهر يتمكافأته يشكل ما، وهي تأ بجي

  .ص من العمل اخلاربالعمل احلكومي بشكل أك

  :المهارة .4.4

أو ت الفرد على ما حصل عليه من شهاداته أعلى أو رخص أو براءا فئتكا املنظمات تعوضه و ضبع

بقدر ضئيل يف  دا وال يساهم إالجن نصيب هذا املعيار األخري حمدود فإأو دورات تدريبية وكما نالحظ  إجازات

  .حساب حوافز العاملني

  

                                                
 .350، ص2007أمحد ماهر، إدارة املوارد البشرية، دار اجلامعية، اإلسكندرية، . د 1



 إدارة الموارد البشرية سياسة و نظام حوافز             :                                                 ل األولــــــالفصـ
 

~ 42 ~ 
 

  :ميم نظام الحوافزصعملية ت: المطلب الثاني

فيما بينها سواء و تتكامل ترتابط  أراء تتفاعل ومن جمموعة يعترب نظام احلوافز عملية نظامية تتكون 

 أو سلبية نتائج اجيابية األجزاء ويقود التفاعل بدوره إىل حتكم هذه اليت املبادئضوء  يفيتحدد أو سلبيا،  ابياجيإ

 تتكون من ثالثة مكونات أساسية وهي الفرد التحفيزفهناك من يقول بأن منظومة اء، واألد كالسلو  على صعيد

 اوأهدافها وطموحا اوسياسا انظمة وإمكاناباختالف امل ختتلفالعمل فأنظمة احلوافز  والوظيفة وموقف

 اخلطوات املتبعة قبل وضع نظام احلوافز والعوامل املؤثرة فيه وقواعدكل من  املطلب هذا يفنقدم  فوسو 

  .التصميم، باإلضافة إىل تقسيم و أسباب فشل نظام احلوافز مراحل لكصه وكذئوخصا

  :والعوامل المؤثرة فيه ع نظام الحوافزضل و بالخطوات المتبعة ق: أوال

  :يف ذلكإتباعها  جيبنظام احلوافز وتصميمه هناك خطوات  وضعل بق

  :وضع نظام الحوافز قبلالمتبعة الخطوات  .1

 نم الغرضمن إتباعها حن يتحقق  بدإعداد برنامج سليم للحوافز هناك خطوات الحىت نتمكن من 

  1:احلوافز و ذلك من خالل دراسة واقع املنظمة جبمع البيانات عن تصميم نظام

م و أنواع التدريب : اإلنتاج .3.1 م و تكلفة أجورهم و كذلك مهارا جيب التعرف على عدد العمال و فئا

الذي حصلوا عليه، و أخريا تطور العمالة خالل عدة سنوات سابقة و معدالت دوران العمال، كما جيب 

 .ل هل هو عمل يدوي آيل أو جتميعي، باإلضافة إىل وصف طبيعة العملمعرفة نوع العم

اإلعالن و مصاريف كمية العموالت  و البيعومناطق  املبيعاتكمية  و البيعمعرفة أسعار  جيب :التسويق .2.1

 .والتخزين

                                                
وح املعنوية، مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علم نفس العمل و التنظيم، جواد محزة، احلوافز املادية و املعنوية و أثرها على الر  1

 .46-45، ص ص 2005/2006جامعة منتوري، قسنطينة، كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية، قسم علم النفس و العلوم الرتبوية، 
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املستعملة التعرف على الطاقة اإلنتاجية العاطلة واملباين غري جيب  :الظروف و اإلمكانيات المتاحة .3.1

 .املعدالت و األماكنلك كذ والعمالة،

و جداول نصراف اال داول احلضور وج للعمل و املنظمةمع القرارات جت صر وحبالقيام  :نظم العمل .4.1

 .املرضية اإلجازاتكذلك  و هأنواع اختالفعلى  الغياب

 نمنتائج معينة ، استخالص املنظمة تنشاطا جمملعلى  اانعكاسا حتليلها و دراستها و: التكاليف .5.1

عالقة ة باملشاكل املتوقعة، مدى دش كشف، إعداد  يف املنظمةعلى املشاكل القائمة الوقوف : مثل دراسة املوقف

 التطور حتديد أنواع احلوافز املالئمة بعد دراسة رغبات بإمكانيةأو املتوقعة وعالقتها  احلوافز باملشاكل القائمة

 طريقة صرفها واملدة املقررة طريقة حساب احلوافز وو  فئةنوع احلوافز لكل ميثل  و األفراد، وضع مشروع احلوافز

 .لصرفه هذه احلوافز

وافز موزعة على أقسام للحطريق وضع ميزانية تقديرية و ذلك عن  :تحديد الرقم اإلجمالي للحوافز .6.1

 .اخلدمات بطريقة مناسبة و اإلنتاج

شهرية حتت  مبالغالكتاب أن تتم احملاسبة على أساس دفع  بعضيفضل  :الدفعطريقة  أساس و .7.1

اية  ةالتسوي مث تتماحلساب  ا أن تضعف من قيمة الربع األخري من السنة إال أن هذه الطريقة من شأيف 

 .احلافز وقوته

 النظامب أن تتابع جييتم التأكد من أن نظام احلوافز املوضوع سليما حىت : تهمتابعة نظام الحوافز وتقوي .8.1

تتم عملية تقومي إلنتاجية، أن وتأثريه على خفض التكاليف وزيادة ا اإلنتاجعلى أساس مدى حتقيقه ألهداف 

 .للتأكد من صالحيته وفعاليته و املؤشراتالنسب  بعضباستخدام ، من وقت آلخر النظام
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 :وامل المؤثرة في نظام الحوافزالع .2

 إطار املنظمة ومنها ما يفاحلوافز ويف اختاذ قرار سياسة التحفيز منها ما يدخل هناك عوامل تؤثر يف نظم 

  1:بالسياسة العامة للدولة كما يلي يتعلق

 :أنظمة احلوافز بعاملني تتأثرحيث  :على مستوى الدولة .1.2

 ا على  املنظماتواليت تظهر كقوانني تعمل : سياسة الدولة االقتصادية واالجتماعية من خالل إدار

 .ة كل املشكالت النامجة عن التطبيقجلمعا حيتوي الذياخلارجي  اإلطاروبالتايل فهي تشكل  تطبيقها

 تمعد فراوالذي يؤثر يشكل واضح على أ: دالقيم االجتماعية والنظام االجتماعي السائ دد و حي ا

محا وم رغبا  .ذلك يفواألولويات  جا

  :يتأثر النظام بالعوامل اآلتية حيث :مستوى إدارة المنظمة على .2.2

  وإمكاناته وتنظيمه وقدرة إدارته على اختيار نظام احلوافز املناسب اإلداري اجلهازنوع. 

 مردودها بالنسبة لالقتصاد الوطين اقتصاديات املنضمة نفسها ومدى فعالية نشاطها و. 

  والثقايف تماعيواالج املهيننوع القوى العاملة وتركيبها. 

  :بــــسواء وضع النظام على مستوى الدولة أو على مستوى املنظمة فإنه يتأثر  و

  للمنظمة االقتصاديالوضع. 

 النظام الضرييب املتبع. 

 الوضع العام للعمالة. 

 املعايري املتبعة يف قرار نظام احلوافز. 

 هيكل األجور و توافقه مع طبيعة العمل و اجلهد و احلاجات. 

                                                
 .46جوادي محزة، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 الواقع االجتماعي الذي يعيشه العامل. 

 انسجام العامل مع عمله و تأثري الظروف احمليطة عليه. 

 حب العامل لعمله و اندفاعه و بذل ما يستطيع من أجل زيادة إنتاجه و أدائه. 

نظام يف وضع ملنظمة ونشاطها توثر تأثريا مباشرا و احمليطة باما سبق نرى أن العوامل اخلارجية  خاللومن 

 و تسود فيه املنافسةجوختلق ا، عليه للحصولالعاملني فالكل يسعين ب هام جلميع طاملا أن احلوافز مكساحلوافز، 

حيث  استقرارامن أقل النظم  هيطيع أن نؤكد على أن نظام احلوافز ستإىل االمتياز والتفوق، هلذا نللوصول 

  .مع الظروف احمليطة و املتطورةنظام منسجما القى يب، حىت وأخرى فرتةإعادة النظر فيها بني كيل  يقتضي احلال

  :نظام الحوافز الفعال و خصائصقواعد : ثانيا

جيب وهذا ، النظام فعاليتهحىت يتحقق ا، احرتامها واالهتمام  جيبنظام احلوافز على عدة قواعد  يبىن

  .اليت تضمن له النجاحواملقومات  صذلك النظام بالعديد من اخلصائ يتسم أن

  :زقواعد نظام الحواف .1

  :اآليتنظام احلوافز على عدد من القواعد يوضحها الشكل  يبىن

  .قواعد نظام الحوافز الفعال: 01الشكل رقم 

  
  .147زاهر عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر

 املهارة و االبتكار

  قواعد نظام
  

 الحوافز الفعال

 احلاجة و الرغبة

 القوة و اجلهد

 وضوح اهلدف

 املساواة و العدالة

 األداءمتيز 
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  1:و من أهم القواعد اليت جيب أخذها يف عني االعتبار عند حتديد نظام احلوافز ما يلي

القصري و املدى  املدى علىدد بوضوح اهلدف من نظام احلوافز حيأن  جيب :ةوضوح الهدف والغاي .3.1

 .حتقيقه ماعة، املنظمة إىلاجل ،يع األطراف، الفردالبعيد حبيث تسعى مج

ب أن يتسم نظام احلوافز بالعدالة، ومن مث فلكل فرد احلق أن يتقاضى نصيب جي :المساواة والعدالة .2.1

 ظمةأرباح املنميثل اتفاق املسامهني على تقسيم  وة، املعايري احملدد وس من احلوافز ما دام قد التزم باألس متساوي

 .حسب عدد األسهم طبقا هلذه القاعدة حيث حيصل منهم على حصة متساوية من األرباح بالتساوي بينهم

يعد متييز أداء من أهم القواعد احلاكمة ملنح احلوافز، إذ جيب أن تزيد كمية األداء وجودته : تمييز األداء .3.1

 .وقته، حىت يتم حساب احلوافزأو  اإلنتاجتنخفض تكلفة و أ

           احلوافز جمموع  على انتزاع جزء من اجلماعةأو  الشخصافز وفق قدرة حو يتم توزيع : القوة و المجهود .4.1

 األخذ بالوسائل يفرضاألحيان و مع مراعاة أن احلوافز متنح يف الغالب على النتائج إال أن احلال يف بعض 

هود املبذولواألسباب   .و ا

م يتم : الحاجة والرغبة .5.1 متوزيع احلوافز على األفراد وفق حاجا  زادت حاجة الفرد و كلما، و رغبا

 ية احلوافز املادية بالنسبة هلم يف حني تزدادمهم الوظيفية ترداد أ، فاألفراد يف بداية حياحصته حوافز زادتلل

 .اإلدارية يف املستويات لألفراد أمهية احلوافز املعنوية

 لألفراد الذين حيصلون على شهادات أعلى أوبعض املنظمات بتخصيص حوافز تتم  :واالبتكار المهارة .6.1

 .تكارية ملشكالت العمل واإلدارةبأو دورات تدريبية أو الذين يقدمون أفكارا وحلوال إ براءات اخرتاع

  توفرها لتصميم وتنفيذ نظام احلوافز  جيبموعة من الشروط جمباإلضافة هلذه القواعد واألسس هناك 

  

                                                
 .148-147يد، مرجع سبق ذكره ص ص بشار يزيد الول 1
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  1:ذكر منها ما يليكن مي بفعالية

 املسؤولني والعمل به ويعلم، أن يكون مفهوم من طريف املنفذين مبعىن: تعريف النظام واإلعالن عنه 

 .بوجوده اجلميع

 منذ البداية واحتمال حتقيقها أن يكون السلوك والتصرفات املنتظرة حمددة : تحديد السلوك المنتظر

 .واردا

  وجود معايري حمددة قابلة للقياس والتحقيق يعين: فيه بسهولةب إمكانية قياس األداء والسلوك المرغو. 

 العاملني على رفع مستوى األداء لتشجيع: ةربط الحوافز باألداء بصورة واضعة ومفهوم. 

 اتاملختلفة لتلبية كافة االحتياطيشمل احلوافز : عمتنو  أن يكون النظام عادل و. 

 :خصائص نظام الحوافز الفعال .2

  2:منها نذكر اخلصائصه ذومسات ومن بني ه خبصائصالفعال  احلوافزميتاز نظام 

 نميكشكل  يف حتفيزهسيتم  الذي و االجنازوالتصرفات  السلوكياتم جب أن ترت جي :القابلية للقياس .1.2

 .و قياس أبعادهتقديره 

بال مبالغة يف تقدير ديد معايري احلوافز حتالواقعية املوضوعية عند ىل حتري يشري هذا إ و: التطبيقإمكانية  .2.2

 .الكميات أو األوقات أو األرقام

             واالستفادة منه، نظام احلوافز وإمكانية فهمه واستيعاب أسلوبهوضوح  منالبد  :البساطة والوضوح  .3.2

 .و ذلك من حيث إجراءات تطبيقه و حسابه

 تعديل على قباهلمإيتسم بإثارة األفراد وحثهم على العمل والتأثري على دوافعهم لزيادة جيب أن : التحفيز .4.2

 .و تدقيق األداء املنشود السلوك
                                                

 .158محداوي وسيلة، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .149-148زاهر عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
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            يؤدي لتثبيتهم  مباالذي سيطبق عليهم احلوافز وضع نظام  يفأن يشارك العاملني  يفضل: المشاركة .5.2

 .يادة اقتناعهم به والدفاع عنهو ز   و حتمسهم، 

 واضحة ومعدالت حمددة ود وجعلى  جوهريةيعتمد نظام احلوافز بصورة : معدالت األداءتحديد  .6.2

م تؤدي للحصول على احلوافز من خالل حتقيقهم  وموضوعية لألداء، و جيب أن يشعر األفراد بأن جمهودا

 .لتلك املعدالت

لتحقيق يتسم النظام الفعال بقبوله من جانب األفراد املستفيدين منه، وإال فقد أمهيته وتأثريه : القبول  .7.2

 .املنشودة أهدافه

 العاملني على نفس املقدار منها، إذ جيب أن تعتمد يف مجيعها إذا حصل مهيتتفقد احلوافز أ: المالئمة .8.2

 األعمار السنوية واحلاجات اإلنسانية ويف املستويات اإلدارية  االختالفاتطرقها على مراعاة  ومداخلها 

 .ديد مقدار احلوافزحتاجلودة وغريها من معايري   والكميات واألرقام

أو تعديل ه مكانية تطوير أإال أن ذلك ال ينفي م، باالستقرار واالنتظاجيب أن يتسم : المرونة .9.2

 .إذا استدعى األمر ذلك معايريه بعض

 أعماهلاأو نتائج أرباحها  وعلى شكل زيادة أن يكون للنظام منفذ للمنظمة جيب : التنظيمية الجدوى .10.2

 .و يتم ذلك مبقارنة النتائج قبل و بعد النظام

تتعلق فعالية تقدمي احلوافز بالتوقيت، فالثواب الذي يتبع السلوك بسرعة أفضل من  :التوقيت المناسب .11.2

 .ذلك الذي يتم بعد فرتة طويلة من حدوث الفعل و التصرف
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  .مراحل تصميم نظام الحوافز: ثالثا

ا املادية  البشرية          ختتلف نظم احلوافز اليت يتم إعدادها من قبل املنظمات باختالف املنظمة و إمكانا

ا للتحفيز إلثارة دوافع األفراد لتحقيق األهداف و لكل منظمة أساسيات و مراحل  و التقنية يف ضوء نظر

 1:لتصميم نظامها للحوافز و لتصميم نظام احلوافز جيب على مراعاة و إتباع ما يلي

 سرتاتيجيات حمددة        ا و احتقيق أهداف معينة وخاصة تسعى املنظمات إىل : تحديد هدف النظام

 لنظام فوحناول بعد ذلك ترمجته يف شكل هدجيدا، بوضع نظام احلوافز أن يدرس هذا  على من يقوم و

التشجيع ، التكاليف ختفيض، رفع املبيعات تعظيم األرباحنظام احلوافز مثال  ففقد يكون هد، احلوافر

 .األهدافسني اجلودة وغريها من و روح املبادرة، حت واإلبداععلى االبتكار 

 ديد طريقةحتخالل ، من األداء املطلوب و توصيفاهلدف من دراسة األداء هو حتديد : دراسة األداء 

 :ما يليوذلك يستدعى  ،الفعلي األداءقياس 

 سليم للوظائف      تصميم. 

 من العاملني فعدد كا وجود. 

  عمل مالئمةوجود ظروف. 

  كاملة للفرد على العمل  سيطرةوجود. 

 إدارة املوارد البشرية لكي ينفق على نظام هو ذلك املبلغ اإلمجايل املتاح ملدير : تحديد ميزانية للحوافز

 :احلوافز، و جيب أن يغطي املبلغ املوجود اجلوانب التالية

 مثل يةجزئ جوانبهي متثل الغالبية مليزانية احلوافز وهي تتضمن  و: الحوافز والجوائز قيمة :

 .املكافآت، الرحالت، اهلدايا، و غريها

                                                
 .102فيصل حسونة، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 وتدريب  بسجالتهتصميم للنظام وتعديله، االحتفاظ  تكاليف يغطحيث ت: اإلدارية التكاليف

 . على النظام املسؤولني

 ئية، امللصقات الدعا، عديدة مثل النشرات والكتيبات التعريفية جوانبتغطي : تكاليف الترويج

 .اخل...احلفالت ، رخطابات الشك

  :هافشلل المؤدية سباباألو نظام الحوافز تقييم : رابعا

و التنفيذ وترمجته دور التطبيق  مث يأيت. ذكرناها سابقا اليتبعد تصميم نظام احلوافز وفق القواعد والشروط 

مت حتقيقه من هذا النظام أو فشله من خالل ما جناح النهاية يتم الوقوف واحلكم على  يف ظمة، وناقع امليف و 

يعترب رضا العاملني  وتصحيحية،  عمله من إجراءاتمبا جيب مث بعد ذلك القيام . مرغوبة جنتائ ومسطرة  أهداف

  .قبوهلم لرغبتهم فيهخالل معيار لتقييم نظام احلوافز أهم مؤشر و 

  :تقييم نظام الحوافز .1

 بعني تؤخذأن  الفائقة و بالعنايةظى أن حتو اليت جيب  ،ئيسية لتقييم نظام احلوافرر هناك ثالثة مؤشرات 

  1:قبل و بعد تطبيق هذا النظام و نذكر منها ما يلي االعتبار

، فإنه ثبات العوامل األخرىافرتاض  مع، أثر النظام على أداء العاملنييستخدم لتقييم  :مؤشر األداء .1.1

 الذيواضح على مستوى األداء  بشكلذلك سيظهر  فإن األفرادعلى  مؤثراما كان نظام احلوافز املعتمد  بقدر

 .حيققونه

فبقدر ما متكن نظام احلوافز من ختفيض الوحدة الواحدة أو : مؤشر تكلفة العمل بالنسبة للوحدة 2 .1

 .ءفإن هذا النظام فعال وكف ا،استقرار يف تكلفتهحتقيق 

                                                
خلضر، باتنة،  ليلى غضبان، الرتقية كحافز لتحسني أداء العاملني، مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، جامعة احلاج 1

 .08، ص2009/2010
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 جناح أحد أهم املعايري لقياس مدى املطبقرضا العاملني على نظام احلوافز  درجةمتثل : رضا العاملين 3 .1

 ما دام غري مرغوب فيه من يبأسلوب علمو مصاغ من تطبيق نظام حوافز دقيق منظم  النظام، فالهذا 

 توفر القبول والقناعة بنظام احلوافز من قبل العاملني يف تضمنمن اإلدارة أن ، لذا البد العاملني فطر 

 .املنظمة

 :فشل نظم التحفيز أسباب .2

  1:فيما يلي أمههانظم التحفيز، ميكن ذكر  فشل إىل تؤدي أسبابهناك عده 

  ا تقوم األجر احملفز ال يعد بديال لإلدارة اجليدة و الفعالة، فمكافأة الفرد عن مستوى أدائه يفرتض أ

بتحفيزه على بذل املزيد من اجلهد، و لكن ليس احلافز هو املتهم يف كل األحوال، فقد تكون هناك 

غموض التعليمات، عدم وضوح  : هي الوحيدة املسؤولة عنها مثل اب أخرى تكون اإلدارةأسب

 .االختيار و التدريب تاألهداف، عدم الثقة، األخالقيات، الصراعات، عدم العناية بسياسا

 أجله، حيث يشري علماء النفس إىل أن األفراد يبذلون أقصى ما  الرتكيز فقط على ما مينح احلافز من

م سوف يكافئون عليه، و لكن هذه اجلهود غالبا ما تركز على ناحية معينة لديهم  من جهد إذا عرفوا أ

دون األخرى، فلو أن احلافز سوف مينح على أساس عدد الوحدات املنتجة فسوف يبذل الفرد أقصى ما 

 .لديه من جهد إلنتاج أكرب عدد من الوحدات بغض النظر عن مستوى اجلودة

  فريدريك هيرزبرغ "حافز الوحيد، حيث أشار عامل النفس إن األجر ليسFrederick 

Herzberg " إىل أن املال حيقق حالة من اهلدوء و االستقرار املؤقت لدى الفرد و سرعان ما يزول

تأثري هذا احلافز و لذا فهو يرى أ، تقدمي املزيد من األموال لن يزيد من دافعية الفرد و لذلك يقرتح هذا 

                                                
 .347، 345مدحت حممد أبو النصر، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
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ز برغ أن تقدم املنظمة قدر مالئم من احلوافز املالية باإلضافة إىل جمموعة من احلوافز غري املادية العامل هري 

 .زيادة فرص إحساس الفرد باالجناز و حتقيق النجاح النفسي يف وظيفته: مثل

 ما وجهان لعملة واحدة، و لذلك فإن  مكافأة املخطئ، فالبعض ينظر إىل املكافأة و العقاب على أ

أفعل هذا أو لماذا : "ال ختتلف كثريا عن عبارة" أفعل هذا و سوف تحصل على تلك: "بارة التاليةالع

  ".لم تحصل على تلك

  إن املكافآت قد متزق العالقات بني األفراد و لذلك فهي تقلل من فرص تشكيل فرق العمل بسبب تركيز

 .الفرد على حتقيق مصلحته اخلاصة

 اقة األداء، حيث يشري بعض اخلرباء إىل حتقيق التميز قد يسري يف أحد قد تؤدي منح املكافآت إىل إع

االجتاهات و املكافآت تسري يف اجتاه آخر، حيث يتم إخبار األفراد بأن دخلهم سوف يعتمد على 

اإلنتاجية أو نتائج تقييم األداء، و من مث زيادة عدد الوحدات املنتجة بغض النظر عن مستوى            

 .و قد يسلكون ال أخالقيا يف سبيل حتقيق املعايري املوضوعةاجلودة، 

  قد تقلل املكافآت من درجة استجابة األفراد، نظرا ألن الرتكيز األساسي لديهم هو حتقيق أهداف معينة

مثل خفض التكلفة، و لذلك فإن حدوث أية تغيريات يعين صعوبة حتقيق هذا اهلدف، و بالتايل يلعب 

 .بني حدوث التغيري و درجة استجابة العاملنياحلافز دورا وسيطا 

  ا تشعره بأنه ال يستطيع األداء اجليد لواجبات قد تقلل املكافآت احلافز الداخلي لدى الفرد، و نظرا أل

 .وظيفته اختياريا

  يستمتع أن يف فالفرد يرغب، على حوافز معنوية إضافة إىل احلوافز املادية يف احلصولأن األفراد يرغبون 

فقط احلوافز املادية الرتكيز على فإن  و لذلكوضيعته،  واجباتمته وهو ميارس قيعر بشن يأ و بعمله

 .العاملني للمنظمةدرجة وف يقلل من س
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  :بناءا على ما سبق ميكن استنتاج أو إعطاء حصيلة استنتاجيه على نظام احلوافز كما يلي

 جيب تصميم نظاما موضوعيا و عادال للتحفيز. 

  بني ثقافة املنظمة و نظام التحفيز املستخدمالتوازن. 

 عند تصميم نظام احلوافز من قبل اإلدارة جيب معرفة و االلتزام مبا يلي: 

 .و مفهوما لدى اجلميعواضحا  و خمتصراأن يكون النظام : البساطة -

 .إىل احلصول على حافز معنيمبعىن الفرد يشعر بأن جمهوداته تؤدي  :ربط الحوافز باألداء -

 .احلافز املمنوح فاختال إىل سيؤدياألداء  فومعناه اختال: التفاوت -

 .أي على اإلدارة األخذ بآراء و اقرتاحات و أفكار العمال يف وضع نظام احلوافز: المشاركة -

 .احلوافزتنويع : التنويع -

 .أن يكون للحافز هدفا معروفا و معينا: الهدف -

 .سلبيا على كافة العاملني و هي إعالن اجلزاء إجيابيا كان أم: العالنية -

 .و ذلك بتدريب املسؤولني على إجراءات النظام: تدريب المشرفين -

 .حسب وظيفته املنظمة كل يفأن يشمل نظام احلوافز كل العاملني مبعىن : الشمولية -

 .مبعىن أن يكون احلافز متناسبا مع حاجات كل فئة األفراد :أن يكون مناسبا -

 .ظهور احلاجة إليهظهور احلافز وقت : الوقتية -
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  :نظام احلوافز من خالل الشكل املوايل ميكن توضيح

  .نموذج و عناصر نظام الحوافز): 02(الشكل رقم 

  

  .من إعداد الطالب: لمصدرا

  

  

  

  

 مدخالت عمليات مخرجات

تنفيذ و متابعة و تقييم 
 نظام احلوافز

  .الربامج-

  .املوازنات -

  .اإلجراءات -

األداء و الرضا -

  .الوظيفي

  .املتابعة-

 .التقومي-

 نظام احلوافز صياغة

  .الغاية-

  .األهداف-

  .القواعد و الشروط-

  .دراسة األداء-

  .اإلجراءات-

 .امليزانية-

 التشخيص البيئي

  .بيئة خارجية-

  .منافسة-

  .معلومات-

  .سوق العمل-

قوى الطلب و العرض -

  .على القوى العاملة

  .الظروف-

 

  .بيئة داخلية-

  .اهليكل التنظيمي-

  .نظام األجور-

  .األفراد-

  .الرغبات-

  .السلوك و التصرفات-

  .الدوافع-

  .احلاجات-

 .الطموحات-
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  :و ذلك بطرح جمموعة من األسئلةالتوضيحات  من خالل الشكل نقدم بعض

 ).أعضاء املنظمة وعي(هل املنظمة مؤهلة الستخدام نظام احلوافز  -

 .هل املنظمة مارست نظام احلوافز من قبل و بالتايل تعرف أمهية نظام احلوافز -

 ).تشخيص داخلي و تشخيص خارجي(ما هو الوضع احلقيقي احلايل للمنظمة داخليا و خارجيا  -

اليت حترك  ، مث ما هي االجتاهاتتقوم املنظمة بنظام احلوافز وبالتايل حتدد الغاية من هذا النظامملاذا  -

 .وطموحات األفراد واملنظمة توجيهاتهنا معرفة كل  األمام و ىلإ نظمةامل

برامج و إجراءات و خطط، باملنظمة من هذا النظام وبالتايل على شكل ص مث حتدد للهدف اخلا  -

 من تنفيذ ومتابعة وتقييم نظام احلوافزخطوة متكن مث نبدأ بأول  ذلك؟ املنظمة بعد  مث ماذا تفعل

بالتصحيحات توقف مث القيام تمث بعد ذلك ال  ،سطر من قبلامل اهلدف لعمل وبالتايل هل حققناوا

لذلك احلوافز من )التغذية العكسية(الدوريةاملراجعة  راءجالالزمة، لذا ينبغي على إدارة املنظمة إ

  :خالل

احلوافز  ضرورة ارتباط ،بتةمواعيد ثا يفصرفه احلوافز ، عدالة احلافز، ارتكاز احلافز على أسس مقبولة -

هودات  ،العملبدوافع   .تقدير قيم احلافز للطريقةالتأكد من فهم العاملني ، املبذولة للعاملنيو با

و السبب يف ذلك هو راجع املنظمات  مجيعميكن تطبيقه على  للحوافزد نظام مثايل جال يو  األخرييف 

 ا، وكذلك طبيعة األفراد منلظروف خاصة  ا خاصمنظمة سياق  و ظروف و مواقف املنظمة،فكلإىل سياق 

 .املوارد البشريةتسيري هو تسيري  أصعبكما هو معروف  و، والسلوك والتغيريحيث التعقيد 
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  .بيئة عمل النظام التحفيزي: المطلب الثالث

تتعدد املدارس اليت توضح كيفية بناء الثقافة أو بيئة العمل احملفزة، لكن اعتمادا على أبرز األطروحات مت 

الذي يوضح العوامل الالزمة لتوفري بيئة عمل حتفيزية داخل ..) الشكل رقم " (التاءات اخلمس"وضح منوذج 

ــ  ـــ   ".توليد األفكارو " ر عقولهمعص"املؤسسات عامة كانت أو خاصة، قبل أن نطالب املوظفني ب

  .التاءات الخمس العوامل المؤدية إلى توفير بيئة عمل محفزة): 03(شكل رقم 

  
  .2012بندر الضبعان، بونيه، : المصدر

  

  

  

  

  

التنويع

التنظيم

التواصل

التفاعل

التغيري



 إدارة الموارد البشرية سياسة و نظام حوافز             :                                                 ل األولــــــالفصـ
 

~ 57 ~ 
 

  :العوامل الالزمة لبيئة النظام التحفيزي

 :التنويع: العامل األول 

   أحد أسباب جناح " تنوع القوى العاملة"يف جمال تنمية املوارد البشرية أن عدة دراسات  أثبتت

املؤسسات، فإذا كان موظفوا املؤسسة نسخا مكررة من بعضهم البعض يف الفكر و األسلوب اإلداري و املؤهالت 

ا مغايرة، لذا جيب أن و اخلربة، فمن املستبعد أن خيرج من بينهم من يفكر بطريقة غري منطية أو يرى األمور من زواي

مرشحني من بيئات خمتلفة  ( حترص املؤسسات على تنويع مواردها البشرية عند االستقطاب و التوظيف 

ليس منعا للمحاباة و احملسوبيات فقط، و إمنا لضمان احلصول على ) قطاعات، جامعات، مناطق، جنسيات

هذا الذي يدعو احلكومة أو مالك الشركات إىل موظفني ميلكون رؤى خمتلفة و إضرام املنافسة بينهم، رمبا 

م غالبا ما حيملون فكرا جديدا قادرا على التغيري موعة أل  1.االستعانة بقياديني من خارج ا

 :التنظيم: العامل الثاني 

ا، هل إدارة؟  يتم هذا تنظيم الوحدة املسؤولة عن تلقي املقرتحات و األفكار اجلديدة و حتديد اختصاصا

ا مقتصرة على فريق العمل؟ من املهم جدا حتديد هذه الوحدة  أم أن املهمة موزعة على عدة إدارات؟ أم أ

ا جلميع املوظفني، حيث يعرف أكل منهم املسؤوليني عن  اإلدارية، و األهم اإلعالن عن مهامها و اختصاصا

صاهلا إىل املعنية، لكنهم ال يستطيعون تلقي األفكار، مع العلم أن بعض املوظفني يتحمسون لطرح األفكار، و إي

  .املشاركة يف تنفيذها إما لعدم قدرة أو عدم رغبة
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 :التواصل: العامل الثالث 

أن حتافظ املؤسسة على قنوات مفتوحة بني اإلدارات العليا و املوظفني، يتم من خالهلا  من الضروري

دورية، أو تقارير شهرية، أو صندوق اقرتاحات، أو قد تكون هذه القنوات اجتماعات إرسال و استقبال األفكار، 

بريد الكرتونيا، فاإلعالن عن املشكالت اليت تواجهها املؤسسة يتيح أمام املوظفني فرصة التفكري حبلول مناسبة، 

ا غابت عن أذهان كبار املديرين، على املنوال نفسه  فقد تأيت فكرة من موظف استقبال ندر عوائد للشركة جند أ

م يف أي وقت و دون انتظار            جيب  توفري قنوات، يستطيع املوظفون من خالهلا إيصال مقرتحا

موعة من املوظفني طرح األفكار  للمشكالت، و لعل أشهر هذه القنوات هي اجتماعات التفكري حيث يتاح 

 1.بإنسابية و سالسة دون أن تتعرض للنقاش أو االنتقاد

 :التفاعل: العامل الرابع 

شيء يقتل املوظف املبدع سوى رؤية فكرته حتفظ يف درج املدير، فاملوظف ما إن يطرح فكرة، حىت لو  ال

ا اخلام،  يود أن يشعر برتحيب من املديرين دون قمع أو مصادرة، و بالطبع ال نتوقع أن أي فكرة كانت يف صور

يطرحها هذا املوظف ستكون جيدة أو عملية، ستظل هناك أفكار غري جيدة أو غري واقعية، لكننا أحيانا حنتاج 

سي املؤسسة ثقافة ترحب بطرح إىل فرز الكثري من األفكار السيئة قبل التوصل إىل الفكرة الرائعة و من املهم أن تر 

األفكار بغض النظر عن جدوى التطبيق، فكثري من املوظفني يرتددون يف طرح أفكار خشية مساع نقد أو تأنيب أو 

من اإلدارة، لكن عندما حيس بقية املوظفني برتحيب اإلدارة للفكرة و فوق ذلك حصول صاحب الفكرة  كم

م من ناحية ثانية جيب أن اجليدة على مكافأة تشجيعية سيؤمنون مب دى جتاوب اإلدارة و تفاعلها مع مقرتحا

األول هو تركيز على نوعية األفكار ال عددها فبعض املؤسسات ال تكرتث إال باستخراج أكرب : حنرص على أمرين

 لذلك أما الثاين فيمكن يف كسر الروتني هلم إرهاقا ذهنياقدر من األفكار من عقول موظفيها األمر الذي يسبب 
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حيتاج املوظفني املبدعون إىل كسر الروتني و تلطيف أجواء العمل مبستويات مقبولة من الضحك و املرح و اخلروج 

 .لتناول الغذاء أو ممارسة اهلوايات

 :التغيير: العامل الخامس 

أن يتم استيفاء العوامل األربعة السابقة تدخل الفكرة املطروحة مرحلة التنفيذ، سيشعر املوظف هنا  بعد

أنه فعال أصبح أداة من أدوات التغيري يف املؤسسة، فالفكرة اليت طرحها تأهلت إىل مرحلة التطبيق و بالتايل 

و إحداث تغيري من خالل طرح منتجات أو إحداث التغيري املنشود، هلذا فإن تبين املؤسسة للفكرة و تطبيقها 

خدمات جديدة يف السوق لن حيفز بقية املوظفني فحسب بل سيحافظ على موقعها بني املنافسني و هذا ما 

عمالق االستشارات يف العامل اليت تؤكد أن قدرة املؤسسة على حتفيز مواردها البشرية أصبح " ماكينزي"أشار إليه 

  1.داء و الربحسببا من أسباب النمو و األ
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  :االول خالصة الفصــــل

اتضح من خالل ما سبق أن للحافز طبيعة خاصة يف حياة املوارد البشرية فهي تفسر طبيعة إدارة املوارد 

البشرية من جهة و أمهيتها داخل املؤسسات العمومية و هذا االهتمام بل و اإلملام مبختلف هذه اجلوانب 

يف إطار عنصر التحفيز أو النظام التحفيزي فهو فعال يف أي مؤسسة أو منظمة ملا له من أمهية بالغة  ستخدامتيةإلا

و ضرورة قصوى و هذا ما يقرره عرب إجياد الصيغ الفعالة و املالئمة لتحسني أمناط التسيري و بلوغ األهداف 

 .يةاإلسرتاتيجية، و هذا مىت توفرت اإلمكانيات سواء التنظيمية أو املاد
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  :الثالث مقـــدمـــة الفصـــل

جممع تربية  "هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر التحفيز القيادي على أداء األفراد يف املؤسسة حمل الدراسة      

، حيث يناقش منهج الدراسة الذي استخدمه الباحث، كما يبني جمتمع الدراسة وكيفية اختيار "الدواجن مبستغامن

ا واألساليب اإلحصائية اليت استخدمت يف البحثالعينة، وكذا كيفية    .بناء أداة الدراسة والتأكد من صدقها وثبا

جممع يف  ألثر التحفيز القيادي على مستوى أداء األفراد اجلانب التطبيقيو سنتطرق يف هذا الفصل إىل 

   : والذي سنتناول فيه مايلي الدواجن تربية

 ـ لمحة عامة حول مجمع تربية الدواجن :المبحث األولGAO  

 اإلطار المنهجي للدراسة: المبحث الثاني  

 تحليل نتائج الدراسة: المبحث الثالث  
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   GAOـ لمحة عامة حول مجمع تربية الدواجن :المبحث األول

  GAOنشأة وتطور مجمع : المطلب األول

مت "   GAO"اجلهوي لرتبية الدواجن للغرب مت انشاء الديوان  1981أوت  15يف : GAOنشأة  -1

"  GAO"مت انشاء جممع  1998جانفي  19املنعقدة يف "   AGEX" على إثر اجلمعية العامة االستثنائية 

من املرسوم  544وحيمل هذا األخري نظام قانوين إذ يعترب شركة مسامهة طبقا للمادة  1998مارس  10وهذا يف 

  .معدل ومتمم للقانون التجاري 1993أفريل  25يف املؤرخ  08 -93التشريعي رقم 

برأس مال  SGPPRODAهي ذات طابع عمومي تابع لشركة تسيري املسامهات االنتاج الفالحي      

  . 2.703.000.000قدره 

سلسلة من التطورات مرتبطة بالتغريات السياسية   GAOلقد عرف جممع ال: تطور المجمع -2

  :واالقتصادية للبالد ومتثلت يف املراحل التالية

مع بسبب مشاكل متعلقة باسترياد املواد واملعدات  1994 -1990عرفت مرحلة  - تدهور انتاجية ا

تأقلم مع التغريات السياسية الضرورية لإلنتاج وقد حتسنت انتاجيتها بعد االستقرار يف البالد بشكل ملوحوظ، ولل

مع بتطوير وخلق عقود مع شركاء عديدين لتحسني سلعها املوجهة للتصدير داخل  اليت عرفتها اجلزائر قام ا

  :الوطن كما يلي

  مع من مؤسسة ذات الشخص الوحيد إىل شركة املسامهة وأكثر  2000قامت يف جويلية بتحويل ا

ا للمادة استقاللية عن املقر الرئيسي للمجم من املرسوم التشريعي رقم  610ع وأصبح هلا جملس إدارة خاص 

، )مستغامن(، دهرافيب )مستغامن(هافيب : من القانون التجاري وهي  1993أفريل  25املؤرخ يف  93-08

 .   ، أفيكاب لسيدي بلعباس وشايف لتلمسان)وهران(وحدة مذابح للغرب 
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 مع بعقد شراكة يف يف فرتة ال ثمانينات مع عمالء أجنبيني خارج البلد وداخله تدعى شركة قام ا

SPA FRANCE  من خالل استرياد صوص من اخلارج وتقوم برتبيته ويقسم إىل نصفني النصف األول

يذهب لالستهالك والنصف اآلخر يذهب للتبييض، إضافة إىل شركات أخرى من فرنسا وأملانيا تستورد أدوية 

     .         الدجاج وآالت صناعة الغذاء

   مع بالتصدير لداخل البلد فقط وهي تعمل على حتقيق هدف التصدير للخارج من خالل لقد قامت ا

 .ما ستقتنيه من آالت حديثة يف االنتاج يف الفرتة القريبة

  GAO ــالهيكل التنظيمي لل: المطلب الثاني

تساعد يف تقييم العمال وحتديد الوظائف  حد املخططات اليتأ GAOالـــ  يعترب اهليكل التنظيمي ملقر     

  .ترتيبها حسب السلم اإلداري، من حيث تباين املديريات الفرعية وأقسام الديوان

  : DIRECTION GENERALE  اإلدارة العامة.2-1

لس اإلداري للمجمع الذي يرأسه هذا األخري، طبقا  السلطة العليا يف املقر، تتكون من املدير العام وا

  ). من القانون التجاري 674(ملادة ا

وهلذا املدير العام كامل الصالحيات يف إصدار القرارات وإعطاء التوجيهات اخلاصة بسري العمل داخل          

 .الشركة و فروعها

  :CELLULE AUDITخلية التدقيق .2-2

احرتام إجراءات التسيري، وكذلك هذه اخللية على عالقة مباشرة باملدير العام وتتمثل مهامها يف التأكد من 

  .تدقيق وفحص العمليات واألنشطة املختلفة وحسابات الشركة داخل الشركة وفروعها

لقد كانت فيما قبل هذه الوظيفة تابعة إىل قسم مراقبة التسيري، حيث كان املدقق الداخلي يتلقى أوامر ويسلم 

  .تقارير لرئيسه الذي يسلمها إىل املدير العام
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أصبحت خلية التدقيق مرتبطة مباشرة مع املدير العام والذي يعترب أعلى سلطة يف أل  2005 ويف فيفري       

GAO  ملمثل مسامهات الدولة  36وهذا رقم "note n° 36 du D.P.E " وحتتوي على جمموعة من

  :التوصيات نذكر منها

  .ربط مصلحة التدقيق بأعلى سلطة يف املؤسسة -

 .الداخلي ومنحه السلطة الضرورية ملمارسة وظيفته ضمان استقاللية التدقيق -

لس اإلداري للشركة القابضة وحافظوا احلاسبات -   .وضع عالقات وظيفية بني مصلحة التدقيق وا

وبالتايل أصبح املدقق الداخلي يتعامل مع املدير العام مباشرة دون أي وساطة فيما خيص تلقي أمر مهمة أو      

  .نهجية عمل املدقق مل تتغريتسليم التقارير، لكل م

  : Contrôle de Gestionقسم مراقبة التسيير  .2-3

بإجراء دراسات اقتصادية للمشاريع، مهمته إعداد امليزانية التقديرية للمجمع، وذلك بعد إعداد ميزانية  يقوم       

كما يشري إىل االحنرافات .لكل نشاط، قسم وحدة، وتقرير شهري، ثالثي، سداسي وسنوي لنشاط الشركة وحتليله

  .اجويعطي اإلجراءات التصحيحية ويتابع تطور سعر التكلفة لعوامل اإلنت

  : Division Consolidation et Analyseقسم التوطيد و التحليل .2-4

 ترتبط ارتباطا وثيقا مع مجيع األقسام واملديريات، باعتبارها العمود الفقري الذي ترتكز عليه، حيث يقوم        

  :م وظائفها هيهذا القسم بتسجيل كل العمليات املختلفة واملتعلقة بالنشاط التجاري مع مجيع الوحدات و أه

  .العالقات البنكية -

  .تسديد الفواتري  -

  .إعداد امليزانية احملاسبية واجلبائية -

 .تسوية الديون  -
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    .متابعة املشاريع -

  .حتليالت اقتصادية -

  :Division Administration et Généraleقسم اإلدارة العامة .2-5

  .رسم خمطط لتسيري املسار املهين -

  .مهامه تسيري املوارد البشرية واملتابعة القانونية من -

  .يساعد جلنة املشاركة يف تسيري اخلدمات االجتماعية -

  .احملافظة على ممتلكات املؤسسة -

ا يف املؤسسة -   .يهتم ويتابع املكاتب وأدوا

   : Division Avicultureقسم تربية الدواجن  .2-6

  .مهمتها متابعة تربية الدواجن من ناحية اإلنتاج، الصحة والتموين  -

  .حيرص على متابعة الربنامج الصحي -

  .يقوم بوضع خمطط اإلنتاج للمؤسسة -

  .حتليل اخلصائص اإلنتاجية واحد إجراءات الالزمة لتحسينها -

    :Division Alimentقسم التغذية  .2-7

املتخصصة يف صناعة أغذية األنعام، تسيري املخزون، النقل والصيانة تم مبتابعة نشاط الوحدات  -   

  .وكذلك مراقبة النوعية

  .تضمن مصلحة ما بعد البيع -

  ...).مثن -طلب(تقوم بدراسة السوق -

  .اجناز السياسة التجارية للمؤسسة -
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  .توقعات البيع -

  :  Division Etudes et Developmentقسم الدراسات و التطور  .2-8

  .تم مبتابعة التجهيزات املوجودة يف خمتلف الوحدات -

 .بناء وحدات جديدة تابعة للمجمع -

  .دراسة خصوصيات اإلنتاج بالوحدات لتوفري التجهيزات الضرورية -

  

  

  

  .الهيكل التنظيمي لمقر مجمع تربية الدواجن بالغرب: )13( الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 رئيس المدير العام

 التحليل مخبر

 خلية التدقيق

مساعد المدير 
 العام

 أمانة السر

تربية قسم 
 الدواجن

قسم التوطيد 
 والتحليل

قسم تغذية 
 األنعام

قسم مراقبة 
 التسيير

قسم اإلدارة 
 العامة

قسم الدراسات 
 و التطور
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  سياسات إدارة الموارد البشرية في المجمع: المطلب الثالث 

تعترب عملية توظيف يف املركب حسب ما أدىل به رئيس مصلحة املستخدمني من أهم العمليات  :التوظيف :أوال

  .املوجودة فيه وعلى هذا األساس فان املركب يويل أمهية كبرية هلذه العملية

  :إن عملية التوظيف تقوم لعدة أسباب نذكر منها: أسباب التوظيف -1

اء عقود العمال -التقاعد -  خلق مناصب عمل جديدة بشرط -الرتقية - حالة شغور مناصب العمال -إ

مع يعطي أمهية كبرية للخربة   .يتطلب إطار أو إطار سامي يف بعض األحيان مع اإلشارة إىل أن هذا ا

  .مصدر داخلي و مصدر خارجي: إن لعملية التوظيف مصدرين رئيسيني :مصادر التوظيف -2

  .يتمثل يف ترقية العمال فمجمع تربية الدواجن يرتكز خاصة على هذا املصدر :المصدر الداخلي. أ

مع عند حاجته إىل كفاءة مل تكن متوفرة يف مواردها البشرية ويكون  :المصدر الخارجي .ب فيلجا إليه ا

  :عن طريق

االت -    .اإلعالنات يف اجلرائد وا

  .فتسجيل يف مسابقات التوظي - 

  .)اخل....جامعات، مراكز التكوين املهين(اتصال مراكز التخرج  - 

عن خطوات عملية التوظيف ختضع لعدة ) رئيس مصلحة املستخدمني (حسب أقوال السيد املسؤول      

 :  خطوات متسلسلة هي

 

  : متر عملية التوظيف بعدة مراحل أمهها: عملية التوظيف) خطوات( مراحل -3

    .مبكتب اليد العاملة االتصال -

  .استقبال ملفات املرتشحني -
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  ).إعادة النظر يف تكوين امللفات(  تصفية امللفات -

    .انتقاء املؤهل من املرتشحني -

بدراسة ملفات املرتشحني الذين تتوفر فيهم الصفات امليزات  GRHتقوم إدارة :دراسة ملفات المترشحين  -

  : ،حيث تتكون هذه امللفات من  ORAVIOاملطلوبة من طرف إدارة املركب 

 طلب خطي.   

 شهادة ميالد. 

 بطاقة اإلقامة. 

 04 صور مشسية. 

  شهادة الكفاءة(املؤهالت(. 

 اجلنسية.  

 شهادة السوابق العدلية. 

 شهادة مدرسية.  

 

ّ إبعد انتقاء املرتشحني املناسبني واملطلوبني كما ونوعا ف: المقابلة - للمركب هي اليت تتوىل تأين  GRHإدارة  ن

خطوة من خطوات التوظيف أال وهي املقابلة، اليت يوجد خصيصا هلذه اخلطوة جلنة خمتصة، وحسب رأي 

ّ إاملسؤولني ف ا تسمح ن ــاملقابلة مهمة سواء بالنسبة إليهم أو بالنسبة للمرتشحني كو   :بـ بــ

  .طالع على أنواع العمل الذي هو بصدد تنفيذهجل معرفة املركب وكذا االأبإعطاء فرصة للمرتشحني من  -

جل ختطي عقبات اخلجل والتعقد، وهذا إلبداء أفكاره والتعرف على أإعطاء الفرصة للمرتشح من  -

  .إمكانياته
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ثالث خطوة يف عملية التوظيف والتعيني وتتمثل يف اإلمضاء على عقد العمل : اإلمضاء على عقد العمل -

  .والقانون األساسي اخلاص باملؤسسة الذي أقرتهمبوجب قانون العمل 

        :ORAVIOأنواع عقود العمل في مركب  -

  :للمركب هو GRHغالبا ما يكون عقد العمل الذي تستخدمه إدارة 

وحسب املسؤولني فانه بسبب ما يقدمه من ضمانات ترضي املوظف : عقد العمل لمدة غير محدودة * 

مع كونه يسمح   :وا

يف حالة ) العامل(جتديده بعد التأكد من قرارات العمل، ويف نفس الوقت ميكن االستغناء عنه  من املمكن -

  .عدم كفاءته

  .هناك بعض األعمال اليت ال تسمح باستخدام وقت دائم -

  

مع، إال أن هذا األخري يلجا إىل هذا النوع من العقود يف : عقد العمل المؤقت*  يعترب اقل انتشارا داخل ا

  :احلاالت اآلتية

   .استخدام موظف دائم تغيب عنه مؤقتا -

 .ذهاب معظم العمال الدائمني للعطل الصيفية -

 .وجود أشغال مؤقتة -

  :التكوين والتدريب :ثانيا

يعترب التكوين والتدريب عامالن جوهريان يف تنمية وتطوير موارد جممع تربية الدواجن البشرية وكما صرح لنا      

  .رئيس مصلحة املستخدمني الذي يؤدي باملؤسسة اىل حتقيق األهداف املسطرة
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  :  الهدف من التكوين -

ا، وذلك من اج      ل حتسني مستواهم الذي يؤدي إىل إنتاجية املؤسسة تقوم يف كل مرة بالتكوين لعماهلا وإطارا

 . أفضل مما يسمح هلا بالبقاء واالستقرارية يف السوق، وضمان دميومتها 

  : التحفيز :ثالثا

مع وله تأثري كبري على الرضاء الوظيفي وتتمثل التحفيزات يف مايلي       يعترب التحفيز وسيلة أساسية يف هذا ا

  .)الزيادة يف األجور حسب الوحدات املنتجة التكوين، الرتقية، املنح،(

  :الترقية :رابعا

ا تكسب والء املؤسسة من طرف العمال ويكون قرار الرتقية يف       تعتمد املؤسسة كثريا على هذه الوسيلة كو

  :احلاالت التالية

  ).اخلربة(األقدمية   -

 .بعد التكوينات  -

 ).تغيري املنصب(منصب شاغر  -

  :سياسة األجور :خامسا

ا تقوم اقتطاعات من األجور يف حالة الغيابات الغري       تقوم إدارة هذه الوحدة بدفع اجر شهري للعامل، كما أ

  .مربرة أو السلوكات الناجتة عن العمال

  :يتكون من :مكونات األجر -

وهو ما يطلق عليه األجر القاعدي حيث حيدد حسب املنصب الذي يشغله العامل، : الجزء الثابت -1

  .وهو حمدود حسب شبكة األجور للوحدة
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ويأخذ بعني االعتبار التعويضات اخلاصة بكل عامل وكذا مجيع االقتطاعات مثل : الجزء المتغير -2

  .اقتطاع الضمان االجتماعي كما يشمل نظام احلوافز
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  اإلطار المنهجي للدراسة: المبحث الثاني

جممع تربية  "على أثر التحفيز القيادي على أداء األفراد يف املؤسسة حمل الدراسة هدفت الدراسة إىل التعرف      

، حيث يناقش منهج الدراسة الذي استخدمه الباحث، كما يبني جمتمع الدراسة وكيفية اختيار "الدواجن مبستغامن

ا واألساليب اإلحصائ   .ية اليت استخدمت يف البحثالعينة، وكذا كيفية بناء أداة الدراسة والتأكد من صدقها وثبا

  المنهج ومجتمع الدراسة: المطلب األول

  المنهج المستخدم في الدراسة: أوال

إن طبيعة مشكلة املوضوع ونوع املعلومات اليت يريد الباحث الوصول إليها عن طريق حتليل وتفسري البيانات،      

 التحفيز القيادي واألداء بالنسبة للفرد أو العامل،  ومبا أنّ هدف الدراسة هو الوقوف على طبيعة العالقة بني تأثري

كل هذا جعل الباحث ملزم على استخدام املنهج الوصفي التحليلي على اعتبار أنّه املنهج األمثل هلذا النوع من 

  . الدراسة

ول إىل ويقوم املنهج الوصفي التحليلي على مجع احلقائق واملعلومات ومقارنتها وحتليلها وتفسريها للوص     

مقبولة، أو هو دراسة وحتليل وتفسري الظاهرة من خالل حتديد خصائصها وأبعادها وتوصيف العالقات تعميمات 

دف الوصول إىل وصف علمي متكامل لذلك فهو يشتمل على عدد من املناهج الفرعية واألساليب  بينها، 

ية أو التارخيية أو املسوح االجتماعية، وال يقتصر املساعدة، كأن يعتمد مثال على دراسة احلالة أو الدراسات امليدان

ا يشمل حتليل البيانات  املنهج الوصفي التحليلي على التعرف على معامل الظاهرة وحتديد أسباب وجودها، وإّمن

        1.وقياسها وتفسريها والتوصل إىل وصف الظاهرة ونتائجها

  

     

                                                             
 .   100ا، ص ماتيو جيدير، ترمجة ملكة أبيض، منهجية الباحث املبتدئ يف األدب واللغات والعلوم االنسانية واالجتماعية، وزارة الثقافة، دمشق، سوري -1
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  مجتمع الدراسة : ثانيا

  :حدود الدراسة -1

 GAOجممع تربية الدواجن للغرب " متثل احلدود املكانية للدراسة يف املؤسسة حمل الدراسة : الحدود المكانية

  ".-مستغامن  -صالمندر 

 .، اإلطارت والعمال التنفيذيون دون استثناء أحد"مع تربية الدواجنجم"تتمثل يف كل عمال : الحدود البشرية

     2016ماي 26فيفري إىل 8الفرتة املمتدة منمت هذا البحث يف : الحدود الزمنية

  :  مجتمع الدراسة -2

جمتمع البحث هو جمموعة عناصر هلا خاصية أو عدة خصائص مشرتكة متيزها عن غريها من العناصر األخرى      

تمع جمموعة من األشياء اليت نريد دراستها إ: " واليت جيري عليها البحث، ويقول سعيد امساعيل ما يقصد با

  .  1"لوصفها أو الستقراء السمات العامة هلا، أو الستقراء العالقة بينها 

، "جممع تربية الدواجن مستغامن "ويتمثل جمتمع البحث يف هذه الدراسة يف القادة اإداريني واملرؤوسني ملؤسسة      

  . امل وهو ما ميثل جمتمع الدراسةع 32حيث يضم جمموع يد عاملة قدرت بـــ 

  

  :عينة الدراسة -ثالثا

مت اعتماد أسلوب املسح بالعينة يف دراسة جمتمع الدراسة، حيث أنّ املسح بالعينة على أسس سليمة تكون      

ممثلة للمجتمع العام أصدق متثيل، وتقدم للباحثني ما يسعون إليه من معلومات، وتصف سلوك اجلمهور أو 

  2 .الظاهرة املبحوثة بأقل جهد ووقت وتكاليف ممكنة

                                                             
 .     220، ص 1994، 1امساعيل، قواعد أساسية يف البحث العلمي، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة سعيد  -1
  .      63، ص 2008، 1رحيم يونس، أكرم العزاوي، مقدمة يف منهج البحث العلمي، دار دجلة، األردن، الطبعة  -2
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  :والعينة املختارة بأسلوب املعينة السليمة هي اليت يراعى يف اختيارها أن تكون     

 .ممثلة جلميع الصفات املوجودة يف جمتمع البحث بنسبة وجودها فيه  -

تمع األصلي  - ا بعضها ببعض بالشكل الذي تتخذ مع ا      .     حتتفظ فيها هذه الصفات بعالقا

  :العينة الصغرية بدرجة كبرية من الثقة هيوبشروط التعميم من     

 .أن تكون ممثلة للمجتمع األصلي  -

تمع األصلي فرص متساوية يف االختيار  -  .أن تكون لوحدات ا

 32عشوائية، حاولنا أن تكون مراعية للشروط العينة السليمة فتكونت من  ةطبقيحيث متّ اختيار عينة     

ام ورؤساء املصاحل عبارة عن قادة، أما املرؤوسني فتمثلوا يف اإلطاراتـ أعوان موظف ومت اعتبار مجيع رؤساء األقس

من جمتمع  %17التحكم وأعوان التنفيذ الذين كان عددهم كبريا مقارنة بعدد القادة، وقد بلغت نسبة العينة 

  .الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 واضح يف جمتمع الدراسة، جبيث ميكن تقييم جمتمع الدراسة إىل ) عدم جتانس(هناك تباين نستخدم هذا النوع من العينات عندما يكون : العينة الطبقية
 .       جمموعات أو طبقات بناءا على هذاالتباين
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  )البحث(عينة الدراسة : )14(الشكل

 
  .عداد الطالبإمن : المصدر

  أدوات الدراسة : مطلب الثانيال

  أدوات جمع البيانات: أوال

 :المالحظة -1

ا احملرك  هي اخلطوة األوىل      ّ يف البحث العلمي وهي من أهم عناصر البحث التجرييب وأكثرها أمهية، أل

األساسي لبقية عناصر املنهج التجرييب، حيث أنّ املالحظة هي اليت تقود إىل وضع الفرضيات وحتمية إجراء 

والوقائع، استخدمت  عملية التجريب على الفرضيات، الستخراج القوانني والنظريات العلمية اليت تفسر الظواهر

هذه األداة من خالل الدراسة االستطالعية للمؤسسة يف حماولة لتحديد العالقات السائدة بني املرؤوسني 

  .        ورؤسائهم يف جمال العمل

 :المقابلة -2

ة وتعد أداة هامة للحصول على املعلومات وتستخدم يف جماالت متعددة، وقد استخدمت املقابلة يف حماول     

تاريخ االنشاء، طبيعة العمل، عدد : (ومعطيات عامة حول املؤسسة حمل الدراسة مثل جلمع معلومات

   . ، باإلضافة إىل توضيح الغرض من االستبيان يف الدراسة ألفراد العينة....)العمال

83%

17%

مجتمع الدراسة

عینة الدراسة

 نسبة عينة البحث من مجتمع الدراسة
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 :االستبيان - 3 

ع البيانات واملعلومات من تعد قائمة االستقصاء أو صحيفة االستبيان أحد األدوات األساسية يف مج      

مصادرها األولية يقوم من خالهلا الباحث بإعداد جمموعة من األسئلة يقوم بإلقائها على املستقصى منه ومجع 

وقائمة األسئلة هي النموذج النمطي الذي يستخدمه الباحث يف مجع البيانات واملعلومات من  1.إجاباته وحتليلها

ليت حتتويها القائمة للمستقصى منه وتدوين إجاباته على نفس القائمة اليت جيب خالل توجيه جمموعة من األسئلة ا

  .  أن تضم مساحة كافية لتسجيل تلك اإلجابات

  :بناء االستبيان

، مت إعداد االستبيان بأسئلة مغلقة مبا يتالءم ومتطلبات الدراسة ومت االعتماد على سلم ثنائي يف تصميمه   

لح املدير بدال من القائد وذلك لتجنب حدوث أي غموض يف فهم مصطلح القائد باإلضافة إىل استخدام مصط

  :من طرف مفردات العينة، ومت إعداد االستبيان وفق مراحل التالية

 . إعداد استبيان أويل من أجل استخدامه يف مجع البيانات واملعلومات  -

 .يناسب الدراسة إجراء دراسة استطالعية ميدانية أولية لالستبيان وتعديله حسب ما  -

  .  توزيع االستبيان على مجيع مفردات العينة جلمع البيانات الالزمة للدراسة  -

  :وقد مت بناء االستبيان بناءا على أربعة حماور أساسية هي

ويشمل هذا األخري على جمموعة من املعلومات والبيانات الشخصية  :المعلومات الشخصية: المحور األول

  :والوظيفية للمفردة البحث، حيث يضم أربعة فقرات تتعلق بكل من

 .اجلنس -

 .العمر -

                                                             
  .       81- 80، ص 1992املصرية، مصر،  حممد عبد الغين مسعود، حمسن أمحد اخلضريي، األسس العلمية لكتابة رسائل املاجستري والدكتوراه، مكتبة األجنلو -1
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 . املستوى التعليمي -

 ).العمر الوظيفي(األقدمية يف املؤسسة  -

، حيث )35إىل العبارة  01العبارة  من(عبارة  35وتضمن هذا احملور : خاص بالقيادة والتحفيز: الثانيالمحور 

  :نذكرها كاآليت ةأساسي ادبعثالثة أضم هذا احملور 

، )12إىل العبارة  01من العبارة (عبارة  12وميثل بعد اإلشراف، وتضمن هذا البعد : البعد األول -

األوتوقراطية، أما ، تدل على القيادة )06إىل العبارة  01من العبارة (قسمت إىل قسمني، اجلزء األول وعبارته 

، تدل على منط القيادة الدميقراطية ويتم اإلجابة عليها وفق )12إىل العبارة  07من العبارة (اجلزء الثاين وعبارته 

 .سلم ليكارت اخلماسي

، )24إىل العبارة  13من العبارة (عبارة  12ويتمثل يف بناء فرق العمل وتضمن هذا البعد : البعد الثاني -

 .  وسيتم االجابة عليها وفق سلم ليكارت اخلماسي

إىل  25من العبارة (عبارة  11ويتمثل يف التحفيز ومدى الرضا على نظام احلوافز وتضمن : البعد الثالث -

 ).35العبارة 

إىل العبارة  36من العبارة (عبارة  12يركز على األداء الوظيفي، حيث احتوى هذا احملور على : المحور الثالث

         .  ، وسيتم االجابة عليها وفق سلم ليكارت اخلماسي)47

     :واعتمد الباحث كما ذكرنا إجابات الفقرات وفق سلم ليكارت اخلماسي كما يلي

  التصنيف  وافق بشدةم  موافق  محايد  غير موافق  غير موافق بشدة

  الدرجة  5  4  3  2  1

يقصد به أنّ أداة القياس تقيس ما صممت لقياسه وال تقيس شيئا آخر، مث التأكد من صدق وثبات      

  .االستبيان



 واقع التحفیز القیادي على مستوى أداء األفراد لمجمع تربیة الدواجن            : الفصل الثالث
 

~                                                                    147 ~ 

  أدوات التحليل اإلحصائي في الدراسة: ثانيا

أداة هامة ومتقدمة إلجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة  Excelيشكل برنامج احلاسوب احلزمة اإلحصائية      

اإلحصائية املطلوبة وحتليل عالقات االرتباط بني  ستخراج النتائجاللتحليل بيانات األحباث العلمية، مثّ استخدامها 

   :  متغريات الدراسة باستعمال األساليب اإلحصائية التالية

م على التكرارات والنسب املئوية والرسوم البيان - ية، لوصف خصائص مفردات العينة وحتديد نسب إجابا

 .حمور الدراسة

أقل من (املتوسط احلسايب ملعرفة درجة استجابات أفراد الدراسة لعبارات االستبيان حسب درجة املوافقة  -

أمهية  ، وذلك للتعرف على رأي العاملني حول النمط القيادي املتبع،)قبول العبارة 3رفض العبارة، أكرب من  3

 .فرق العمل، الرضا على نظام احلوافز وتأثري ما سبق على مستوى األداء

واعتمادا على هذه األساليب اإلحصائية متت معاجلة البيانات اهلام املتحصل عليها من استمارات االستبيان      

     .عرض لتحليل نتائج التحليل اإلحصائي املوزعة على مفردات عينة الدراسة وفيما يلي
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  تحليل نتائج الدراسة: المبحث الثالث

بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة واملتمثلة يف االستبيان وذلك من خالل دراستها مع األستاذ      

نسخة من االستبيان حيث أجري عليها التحليل  32املشرف ومن مثّ توزيعها على مفردات العينة، حيث متّ توزيع 

البيانات املكونة من إجابات عينة الدراسة، وتعد عملية التحليل اإلحصائي للبيانات أهم اإلحصائي لتحليل 

مراحل البحث العلمي امليداين وهي املرحلة اليت تبني على أساسها نتائج الدراسة املتعلقة باجلانب التطبيقي ملعرفة 

  .مبستغامن درجة تأثري التحفيز القيادي على األداء لدى أفراد جممع تربية الدواجن

اجلنس، السن، : التطرق إىل اخلصائص الوصفية هلا على أساس املعايري التالية البحث سيتم اومن خالل هذ     

     .املستوى التعليمي واألقدمية، مثّ التحليل ألهم النتائج املتوصل إليها خبصوص متغريات الدراسة

  التحليل الوصفي لخصائص العينة  : المطلب األول

  وزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس ت: أوال

   : ميكن توضيح توزيع أفراد العينة من حيث اجلنس من خالل اجلدول والشكل املواليني

  .عينة الدراسة حسب الجنستوزيع : )09( الجدول

  %النسبة المئوية   التكرار  النوع 

  78  25  ذكر

  22  07  أنثى

  % 100  32  المجموع

  .من إعداد الطالب :المصدر
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  .توزيع عينة الدراسة حسب الجنس: )15( الشكل

  
  .من إعداد الطالب: المصدر

  

من أفراد عينة الدراسة هم من  %22من عينة الدراسة هم من الذكور و %78يبني اجلدول أعاله أنّ      

، مقابل اخنفاض يف نسبة اإلناث، أي ارتفاع نسبة العاملني من جنس الذكور يف جممع تربية الدواجن مبستغامن

مع، هذا العمل الذي يتطلب العمل الدائم على غرار  العاملني من جنس اإلناث، ويرجع هذا إىل طبيعة عمل ا

اإلناث الذين قد يأخذون عطل مرضية أكثر من الرجال كالوالدة مثال، وذلك لضمان السري احلسن اإلداري الذي 

  . يتطلب الذكور أكثر من اإلناث

  السنتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب : ثانيا 

  :   ميكن توضيح توزيع أفراد العينة من حيث السن من خالل اجلدول والشكل املواليني

  

  

  

  

  

78%

22%

ذكر أنثى
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  .السنتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب : )10(الجدول

  %النسبة المئوية   التكرار  العمر

  13  04  سنة  30أقل من 

  64  20  سنة  40أقل من  - 30من 

  20  06  سنة  50أقل من  - 40من 

  03  02  سنة فأكثر 50

  % 100  32  المجموع

  .من إعداد الطالب: المصدر

  .سنتوزيع عينة الدراسة حسب ال: )16(الشكل

  
  .من إعداد الطالب: المصدر

 30من أفراد عينة الدراسة كانت أعمارهم يف الفئة العمرية أقل من  % 13من اجلدول أعاله يتضح لنا أنّ نسبة      

من أفراد  %20سنة، وأنّ نسبة  40إىل  30اسة كانت أعمارهم ما بني من أفراد عينة الدر %64سنة، وأنّ ما نسبته 

كانت أعمارهم يف الفئة   من أفراد العينة %3سنة، وأنّ نسبة  50إىل  40العينة كانت أعمارهم تنتمي إىل الفئة العمرية من 

سنة وحىت  30من الشباب أعمارهم أقل من  بنسبة عالية، ومما سبق نستنتج أنّ عينة البحث تتميز سنة 50العمرية ألكثر من  

وهذه طاقة كبرية حتتاجها طبيعة العمل يف جممع تربية الدواجن مبستغامن لتحقيق مستوى أعلى من  %77سنة قدرت بــــ  40

            .  األداء

64%

20%

13%

3%

سنة 40أقل من  30من 

سنة 50أقل من  40من 

سنة 30أقل من 

سنة فأكثر 50
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    مستوى التعليميتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب ال: ثالثا

  :  ميكن توضيح توزيع أفراد العينة من حيث املستوى التعليمي من خالل اجلدول والشكل املواليني

   . مستوى التعليميتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب ال :)11(الجدول

  %النسبة المئوية   التكرار  المؤهل العلمي

  16  05  ثانوي

  55  17  جامعي

  06  02  ما بعد التدرج

  23  07  آخر

  % 100  32  المجموع

  .من إعداد الطالب: المصدر

  .مستوى التعليميحسب ال العينةتوزيع  : )17(الشكل

  
  .من إعداد الطالب: المصدر

من أفراد عينة الدراسة حيملون الشهادة الثانوية، وأنّ نسبة  16من اجلدول أعاله يتضح لنا أنّ نسبة      

55  فبلغت ، أما حاملي شهادة ما بعد التدرج )ليسانس، مهندس(من أفراد العينة من ذوي الشهادة اجلامعية

، ومما سبق نستنتج أنّ أكثر من نصف أفراد العينة  23، أما حاملي شهادة املهن التقنية بنسبة 6نسبتهم 

55%23%

16%

6%
جامعي 

آخر

ثانوي

ما بعد التدرج
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ــــ حيم ، وهذا ما يدل على استثمار املؤسسة حمل الدراسة يف 61لون الشهادات اجلامعية بنسبة إمجالية قدرت ب

ا ورفع مستوى األداء فيها دف حتسني مستوى خدما    .      الكفاءات اجلامعية 

     قدميةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب األ: رابعا

  :  ميكن توضيح توزيع أفراد العينة من حيث األقدمية من خالل اجلدول والشكل املواليني

  

       .قدميةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب األ :)12(الجدول

  %النسبة المئوية   التكرار  عدد السنوات العمل بالمديرية

  18  06  سنوات 5أقل من 

  13  04  سنوات  10أقل من  -5من 

  47  15  سنوات  20أقل من  - 10من 

  22  07  فأكثرسنة  20

  % 100  32  المجموع

  .من إعداد الطالب: المصدر
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  .قدميةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب األ: )18(الشكل

  
  .من إعداد الطالب: المصدر

من عينة  %13سنوات، وأنّ نسبة  5من العينة مل تزد سنوات اخلربة عن  %18أنّ نسبة  الهعيبني اجلدول أ     

من  %47سنوات، يف حني تراوحت سنوات اخلربة بنسبة  10و  5الدراسة تراوحت سنوات اخلربة لديهم ما بني 

من  %22سنة فبلغت  20سنة، أما الذين لديهم سنوات اخلربة أكثر من  20أقل من  10عينة الدراسة ما بني 

  .ينة الدراسةع

سنوات وهي مدة طويلة نسبيا هم النسبة  10وعليه يالحظ أنّ املوظفني من أصحاب اخلربة أكثر من      

، وهذا يعين أنّ معظم املبحوثني لديهم سنوات خربة طويلة يف جمال %69األكرب، حيث بلغت ما يقارب 

م على أسئلة االستبيان أكثر داللة حول    .              أثر التحفيز القيادي على أداء الوظيفي للفردعملهم، ما جيعل إجابا

  

  

  التحليل اإلحصائي لمعطيات االستبيان: المطلب الثاني

  عرض وتحليل بيانات محور التحفيز القيادي: أوال

يضم حمور التحفيز القيادي ثالث أبعاد رئيسية كما تقدم وهي بعد اإلشراف، بعد فريق العمل، بعد الرضا      

   :ن احلوافز، وكانت النائج كما يليع

18%

13%

22%

47%

سنوات 5أقل من 

سنوات 10أقل من  5من 

سنة 20أكثر من 

سنة 20أقل من  10من 
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 : بعد اإلشراف -1

يعرب منط القيادة عن األسلوب السائد الذي يعتمده القائد اإلداري يف قيادته ملرؤوسيه من حيث اعتماده      

سلوكيات معينة كطريقة التسيري واالتصال مع املرؤوسني وطريقته يف صنع واختاذ القرار ومدى املشاركة يف املعلومات 

ها حمددات لنوع النمط القيادي إن كان منط دميقراطي املقدمة من طرفه إىل مرؤوسيه، وتعترب هذه السلوكيات وغري 

  . أو منط أوتوقراطي ومنط آخر

ما أكثر شيوعا خاصة بالنسبة للقطاع       ّ اقتصرنا يف دراستنا على النمط الدميقراطي والنمط األوتوقراطي أل

ومية تابعة للدولة أو االقتصادي، حيث يسعى أصحابه إىل حتقيق األرباح سواء كانت مؤسسات هذا القطاع عم

خاصة يسريها األفراد، وبالتايل لن يسمحوا بوجود منط قيادي حر نسيب، ذلك نظرا حلساسية القطاع وأمهيته، كون 

تمع   . أنّ هذا النمط من القيادة يتسم يف جممله بالالمباالت واإلمهال، مما يعطل مصاحل املؤسسة والفرد وا

لقيادي السائد يف جممع تربية الدواجن مبستغامن، مت تفريغ معطيات االستبيان وبغرض التعرف على األسلوب ا     

، ونشري إىل أنّ التحليل اعتمد على سلم ليكارت اخلماسي، والذي حيتوي على مخس درجات Excelج ميف برنا

ما كانت متوسطات اإلجابات أقل من5إىل  1ترتاوح من  ذه الدرجات وكّل أي من  3 ، فنتائج الدراسة مرتبطة 

للمبحوثني حول العبارة وميلهم إىل رفضها، أما إذا كانت ترتاوح فهذا يدل على استجابة منخفضة ) 2.99 -1(

فهذا يدل على استجابة مرتفعة للمبحوثني حول العبارة وميلهم إىل قبوهلا، وكانت نتائج ) 5-3(ما بني 

       :     بارات بعد اإلشراف كما هو موضح يف اجلدول التايللع استجابات أفراد العينة يف جممع تربية الدواجن مبستغامن
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  .)محور التحفيز القيادي(نتائج استجابة أفراد العينة لبعد اإلشراف : )13(الجدول

  

  الرقم

    )التكرار والنسب المئوية(استجابة أفراد العينة   العبارة

المتوسط 

  الحسابي

  

درجة 

  االستجابة

أعارض   محور التحفيز القيادي

  بشدة

أوافق   أوافق  محايد  أعارض

  بشدة

1  

  

ال يقبل وال يتفهم المدير أي 

  .اعتذار للتأخر أو الغياب

  منخفضة  2.65  1  5  13  8  5

15.6  25  40.6  15.6  3.2  

يوزع المدير الواجبات على   2

  .العاملين دون مراعاة لقدراتهم

  منخفضة  2.71  00  9  11  6  6

18.8  18.8  34.4  28  00  

يسعى المدير إلى تطبيق تعليماته   3

  .بحذافيرها

  مرتفعة  3.34  4  13  8  5  2

5.3  15.6  25  40.6  12.5  

ال يهتم المدير بتجريب برامج   4

  . تدريب العاملين

  منخفضة  2.71  00  5  16  8  3

9.4  25  50  15.6  00  

يتردد المدير في إعطاء أي نوع   5

  .للعاملينمن الحريات 

  منخفضة  2.65  00  5  16  6  5

15.6  18.8  50  15.6  00  

ال يهتم المدير بآراء المرؤوسين   6

  . جول سلوكيات

  منخفضة  2.53  00  7  9  10  6

18.8  31.3  28.1  21.9  00  

ال يلزم المدير جميع العاملين   7

  .بمستويات أداء

  مرتفعة  3.18  2  13  9  5  3

9.4  15.6  28.2   40.6   6.2   

يضع المدير خطة العمل وطريقة   8

  . أدائه بمشاركة

  مرتفعة  3.34  2  14  10  5  1

3.2  15.6  32.2  43.8  5.3   
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يهتم المدير بالمناقشة وتبادل   9

  .اآلراء حول العمل

  مرتفعة  3.68  2  19  7  3  0

00  9.8   21.8   59.3   9.3   

أسلوب األمر ال يعتمد المدير   10

  .والنهي في التعامل

  مرتفعة  3.53  2  15  12  2  1

3.2  6.2   37.5  47   6.2   

يعتبر المدير العاملين على قدر    11

  .كاف من تحمل المسؤولية

  مرتفعة  3.18  1  14  9  6  2

6.2   18.7   28.2   43.8  3.2  

يأخذ في عين االعتبار مصالح   12

  .ومشاكل المرؤوسين

  مرتفعة  3.25  1  13  12  5  1

3.2  15.6  37.5  40.5  3.2  

  مرتفعة  3.06  .استجابة أفراد العينة لبعد اإلشراف

  .من إعداد الطالب: المصدر

بأمهية نسبية مرتفعة وجاءت  3.06من خالل اجلدول أعاله يتضح لنا أنّ املتوسط احلسايب اإلمجايل قد بلغ      

  :النتائج كالتايل

تراوحت قيم املتوسط ) 6إىل  1(بالنسبة للعبارات الدالة على النمط األتوقراطي يف القيادة وهي العبارة من      

بأمهية نسبية منخفضة، وهذا يدل على أنّ استجابات أفراد العينة  2.71-2.53احلسايب ملعظم العبارات بني 

، واليت 03النمط األوتوقراطي، ما عدا العبارة رقم مع تربية الدواجن متيل إىل رفض حمنوى العبارات الدالة على 

، ومنه فإنّ إجابات أفراد العينة على هذه العبارة متيل إىل قبوهلا، ويرجع الباحث 3.34بلغ املتوسط احلسايب هلا 

ا هي األدرى مبصاحل املؤسسة وأفرادها   ّ كون السبب يف ذلك هو اعتقاد القيادة اإلدارية يف جممع تربية الدواجن إ

  .يف املؤسسة حبكم موقع القائد يف أعلى هرم السلم الوظيفيأنّ لديها معطيات ليست لدى باقي العاملني 

تراوحت قيم ) 12إىل  7(بالنسبة للعبارات الدالة على النمط الدميقراطي يف القيادة وهي العبارات من      

تفعة، وهذا يدل على أنّ استجابات أفراد بأمهية نسبية مر  3.68-3.18املتوسط احلسايب لكل العبارات بني 
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مع تربية الدواجن متيل إىل قبول حمتوى العبارات الدالة على النمط الدميقراطي ال يلزم " املدير"، فالقائد العينة 

العاملني مبستوى أداء معني وال يعتمد أسلوب األمر والنهي يف تعامله معهم، بل يعتمد مبدأ املشاركة واحلوار حول 

  .اء العمل ويعتربهم على قدر كاف من املسؤولية، كما يأخذ مصاحلهم ومشاكلهم بعني االعتبارأد

مما سبق من حتليل الستجابات أفراد العينة حول بعد اإلشراف، يتبني لنا أنّ رفضهم ملدلول عبارات النمط      

ي بأنّ النمط القيادي السائد يف جممع األوتوقراطي وميلهم إىل قبول العبارات الدالة على النمط الدميقراطي، توح

  .تربية الدواجن هو النمط الدميقراطي

 :بعد فريق العمل -2

تفريغ  بعدفريق العمل، لعبارات بعد  كانت نتائج استجابات أفراد العينة يف جممع تربية الدواجن مبستغامن

  :          ، كما هو موضح يف اجلدول التايلExcelج ممعطيات االستبيان يف برنا

  

  . )محور التحفيز القيادي( نتائج استجابة أفراد العينة لبعد بناء فريق العمل: )14(الجدول

  

  الرقم

    )التكرار والنسب المئوية(استجابة أفراد العينة   العبارة

المتوسط 

  الحسابي

  

درجة 

  االستجابة

أعارض   محور التحفيز القيادي

  بشدة

أوافق   أوافق  محايد  أعارض

  بشدة

13  

  

يستطيع مدير الفريق المشاركة في 

  . صنع القرارات

  مرتفعة  3.28  1  15  9  6  1

3.1  18.8  28.1  46.9  3.1  

  مرتفعة  3.43  3  13  8  5  1  .يثني المدير أداء الجماعة  14

3.1  15.6  25  40.6  9.3  

المهم بالنسبة للمدير هو بناء   15

  .فريق عمل عالي األداء

  مرتفعة  3.34  2  15  8  6  1

3.1   18.6  25  46.9  6.2  
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يقسم المدير األعمال الكبيرة إلى   16

  .مهام صغيرة

  مرتفعة  3.12  1  10  14  6  1

3.1  18.6  43.7  31.3  3.1  

يساهم الزمالء بشكل فعال في   17

  .رقي المؤسسة

  مرتفعة  3.12  1  13  9  7  2

6.2  21.8  28.1  40.6  3.1  

يلتقي أفراد الجماعة والزمالء   18

  .  خارج نطاق العمل

  مرتفعة  3.40  4  14  7  5  2

6.2   15.6  21.8  43.6   12.2   

يتحد الزمالء في مواجهة أي   19

  .مشكلة تهدد تماسكهم

  مرتفعة  3.34  4  11  11  4  2

6.2   12.2   31.4   31.4   12.2   

يختار الزمالء بعضهم البعض عند   20

  .تحديد مجموعة األداء مهمة ما

  مرتفعة  3.13  2  10  11  8  1

3.1   25   31.4   31.3   6.2   

ال يعتبر المدير وجود فريق العمل   21

  . متماسك بمثابة تهديد له

  مرتفعة  3.41  3  13  11  4  1

3.1   12.2   31.4   40.6   9.3   

المدير عمل الجماعة يوجه   22

  .بهدف تحسين األداء

  مرتفعة  3.25  0  17  8  6  1

3.1   18.6  25   53.1   00   

ال يفرق المدير في تعامله مع   23

  .أفراد فريق العمل

  مرتفعة  3.21  2  12  11  5  2

6.2   15.6  31.4   37.6   6.2   

يستأثر المدير باتخاذ القرارات   24

  .  في وجود الجماعة ىحت

  منخفضة  2.81  0  9  13  8  3

9.3   25   40.6   28.1   00   

  مرتفعة  3.23  .استجابة أفراد العينة لبعد بناء فريق العمل

  .من إعداد الطالب: المصدر
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بأمهية نسبية مرتفعة، وهذا يدل على  3.23خالل اجلدول أعاله يتضح لنا أنّ املتوسط احلسايب قد بلغ  من     

واملرؤوسني يف جممع تربية الدواجن مبستغامن يدركون أمهية فريق العمل يف نشاط املؤسسة، " املدير" أنّ كل من القائد

ما عدا  3.43و  3.12وسطات العبارات بني وهذا ما دلت عليه استجابات أفراد العينة، حيث تراوحت مت

، ويرجع ذلك إىل أنّ املدير قد يضطر )يف وجود اجلماعة يستأثر املدير باختاذ القرارات حىت( 24العبارة رقم 

أحيانا إىل اختاذ قرارات مهمة ال حتتمل التأخري يف مواقف معينة، لذا فهو ال يرجع إىل أفراد الفريق يف اختاذ القرار 

ا   .بشأ

يدرك أمهية فريق العمل يف حياة " املدير"إالّ أنّه إمجاال ومن نتائج اجلدول السابق فإنّنا نالحظ أنّ القائد      

املؤسسة ونشاطها، فهو يشجع الفريق على املشاركة يف صنع القرارات ويثمن أداء اجلماعة ويعمل على بناء فريق 

دف وعايل األداء، وال يعترب وجود فريق ا عمل فعال ديد له بل يوجه عمل اجلماعة  لعمل متماسك مبثابة 

حتسني األداء، كما يقسم املدير األعمال الكبرية إىل مهام صغرية، وال يفرق يف تعامله مع أفراد فريق العمل، وهذا 

  . ما يتوافق مع منط القيادة الدميقراطي

األداء يتفق مع رؤية املرؤوسني، حيث يرتك للزمالء إنّ سلوك القائد يف استعماله لفريق العمل كوسيلة لرفع      

حرية اختيار بعضهم البعض عند حتديد جمموعة أداء مهمة ما وما يزيدها قوة وترابط أعضاء الفريق والتقائهم 

خارج أوقات العمل، وعليه فاملرؤوسني يرون أنّ الزمالء يسامهون بشكل فعال يف رقي املؤسسة ويتحدون يف 

دد متاسكهممواجهة أي مشك       .لة 

 :بعد الرضا عن الحوافز -3

 بعدالرضا عن احلوافز، لعبارات بعد  كانت نتائج استجابات أفراد العينة يف جممع تربية الدواجن مبستغامن

   :  ، كما هو موضح يف اجلدول التايلExcelتفريغ معطيات االستبيان يف برناج 
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  ). محور التحفيز القيادي(نتائج استجابات أفراد العينة لبعد الرضا عن الحوافز : )15(الجدول

  

  الرقم

    )التكرار والنسب المئوية(استجابة أفراد العينة   العبارة

المتوسط 

  الحسابي

  

درجة 

  االستجابة

أعارض   محور التحفيز القيادي

  بشدة

أوافق   أوافق  محايد  أعارض

  بشدة

25  

  

المحيطة بالعمل كل الظروف 

  .جد جيدة...) اإلضاءة والتهوية(

  مرتفعة  3.15  2  13  9  5  3

9.3  15.6  28.1  40.6  6.2  

فرصتي في التقدم والترقية   26

  .ممكنة

  مرتفعة  3.37  4  13  8  5  2

6.2  15.6  25  40.6  12.2  

أحصل بسهولة على كل ما   27

  .أحتاجه ألداء عملي

  نخفضةم  2.93  1  9  11  9  2

6.2   28.1  31.4  28.1  3.1  

أجري ال يتناسب مع العمل الذي   28

  .أقوم به

  نخفضةم  2.78  1  5  14  10  2

2.6   31.3   43.7  15.6  3.1  

عالوة وتعويض مخاطر العمل   29

  .المرضية

  نخفضةم  2.81  1  7  12  9  3

9.3   28.1    21.8   3.1  

على نتائج  يسهم إطالع العامل  30

  .تقييم أدئه في تطويره

  مرتفعة  3.40  4  12  10  5  1

3.1   15.6  31.3   37.6  12.2  

بوجه عام أنا راض ومرتاح للعالقة   31

  .التي بيني وبين زمالئي في العمل

  مرتفعة  3.65  2  20  7  3  0

00   9.3   21.8   62.5  2.6   

أشعر بحب العمل أكثر من   32

  .اآلخرين

  مرتفعة  3.09  1  11  11  8  1

3.1   25    31.4  31.4  3.1   
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أشعر باألمان والطمأنينة في   33

  .عملي

  مرتفعة  3.15  1  14  8  7  2

2.6   21.8   25    43.7  3.1   

ك عدالة في التعامل من ناه  34

  . المدير مع جميع العمال

  نخفضةم  2.90  1  6  17  4  4

12.2  12.2  53.1  18.8  3.1   

سوف تتحسن األمور لو غادر   35

  .هذا المدير اإلدارة

  نخفضةم  2.68  1  4  14  10  3

9.3   31.3   43.7  12.2  3.1   

  مرتفعة  3.08  .الرضا عن الحوافزاستجابة أفراد العينة لبعد 

  .من إعداد الطالب: المصدر

  

بأمهية نسبية مرتفعة، وهذا يدل  3.08بلغ  خالل اجلدول أعاله يتضح لنا أنّ ملتوسط احلسايب اإلمجايل من     

على أنّ استجابات أفراد العينة يف جممع تربية الدواجن بالرضا عموما حول حمور الرضا عن احلوافز املقدمة هلم 

  .سواء كانت مادية أو معنوية

  :وكانت النتائج كما يلي) 29إىل  24من (عبارات فاحلوافز املادية ممثلة بال     

 "جد جيدة...) اإلضاءة والتهوية(كل الظروف المحيطة بالعمل  " )25(بلغ املتوسط احلسايب للعبارة      

بأمهية نسبية مرتفعة، وهذا يدل على أنّ ظروف العمل املادية مقبولة لدى املرؤوسني، وبلغ املتوسط  3.15

بأمهية نسبية مرتفعة، وهذا يدل على  3.37قيمة  "فرصتي في التقدم والترقية ممكنة" ) 26(احلسايب للعبارة 

  .أنّ فرص الرتقية متاحة للجميع دون استثناء

" أحصل بسهولة على كل ما أحتاجه ألداء عملي"  )27(لكى العبارتني ملتوسط احلسايب يف حني كان ا     

، وهذا يدل على 2.85منخفض األمهية حيث بلغ "أجري ال يتناسب مع العمل الذي أقوم به"  )28(والعبارة 

عليها احلصول عدم رضا العمال حول توفر متطلبات ومستلزمات العمل، أما يف حالة توفرها فإنّ طول إجراءات 
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بعيد العمل، وعدم رضا بعض العمال عن األجر الذي حيصلون عليه مقابل ما يبذلون من جهد وما يواجهون من 

حيث بلغ  "عالوة وتعويض مخاطر العمل المرضية"  )29(أخطار يف عملهم وهذا ما تؤكده نتائج العبارة 

  .ميل العمال إىل رفض العبارة بأمهية منخفضة تدل على 2.81املتوسط احلسايب 

  :وكانت النتائج كما يلي) 35إىل  30من (أما احلوافز املعنوية فكانت ممثلة بالعبارات      

بأمهية نسبية  3.65و  3.09حمصورة بني ) 33- 32-31-30(جاءت قيمة املتوسط احلسايب للعبارات      

ع العامل على نتائج تقييم أدائه يسهم يف تطويره، مرتفعة، وهذا يدل على قبول مدلول هذه العبارات، فإطال

حبب العمل ووجود الرضا عن العالقة اليت بني الفرد وزمالئه يف العمل الناجتة عن العمل كفريق يؤدي إىل الشعور 

بول والطمأنينة يف العمل، وعليه فإنّ استجابات أفراد العينة على العبارات الدالة على احلوافز املعنوية متيل إىل ق

    ). 35و  34(حمتواها ما عدا العبارتني 

 2.90فبلغ املتوسط احلسايب  "هناك عدالة في التعامل من المدير مع جميع العمال" ) 34(أما العبارة      

نسبية منخفضة، تدل على عدم الرضا لدى بعض العمال حول سلوك املدير، حيث يرون أنّ هناك متييزا يف  بأمهية

  .التعامل من طرف املدير

 2,68فبلغ املتوسط احلسايب  "سوف تتحسن األمور لو غادر هذا المدير اإلدارة" ) 35(أما العبارة      

لعينة حملتوى العبارة، ويرون أنّ هذا املدير هو األفضل هلم على بأمهية نسبية منخفضةـ تدل على عدم قبول أفراد ا

  .الرغم من وجود بعض النقائص يف تعامله معهم

  عرض وتحليل بيانات محور األداء   : ثانيا

بعد حتليل حمور التحفيز القيادي، سنعاجل يف هذه النقطة نتائج استجابات أفراد العينة يف جممع تربية الدواجن      

                          : يف اجلدول التايل كانت النتائج كما هو موضح،  بعد تفريغ معطيات االستبيانو  حمور األداء،امن لعبارات مبستغ
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  . نتائج استجابات أفراد العينة لمحور األداء: )16(الجدول

  

  الرقم

    )التكرار والنسب المئوية(استجابة أفراد العينة   العبارة

المتوسط 

  الحسابي

  

درجة 

  االستجابة

األداء لدى : الثالث محورال

  األفراد

أعارض 

  بشدة

أوافق   أوافق  محايد  أعارض

  بشدة

تشجيع مديرك يدفعك إلنجاز   36

  .عملك بكفاءة

  مرتفعة  3.53  2  17  10  2  1

3.1   6.2  31.3  53.1  6.2  

عدم تفويض السلطات يعيق   37

  .تحسين أدائك

  ةمرتفع  3.50  2  17  9  3  1

3.1   9.3  28.1  53.1  6.2  

ضعف التفاعل بينك وبين   38

رئيسك يسهم في انخفاض 

  .مستوى أدائك

  مرتفعة  3.59  4  16  8  3  1

3.1   9.3  25  50  12.2  

اهتمام المدير باقتراحات   39

المرؤوسين في العمل يشجعهم 

  . على رفع مستوى أدائهم

  مرتفعة  3.06  1  11  12  5  3

9.3  15.6  37.6  31.4  3.1   

العمل بواسطة الجماعة يسهل   40

  . المهام ويحسن األداء

  ةمرتفع  3.53  4  20  4  3  1

3.1   9.3  12.2  62.2  12.2  

يتبادل أفراد فريق العمل   41

  .الخبرات والمهارات

  مرتفعة  3.60  2  19  8  2  1

3.1   6.2  25  59.5   6.2  

العمل بذل المهام الصعبة فرق   42

  .والمعقدة

  مرتفعة  3.84  5  20  5  1  1

3.1   3.1   15.6  62.2  15.6  
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العمل ضمن الجماعة يقلل   43

  .الصراعات ويرفع مستوى األداء

  مرتفعة  3.55  2  17  10  2  1

3.1   6.2  31.3  53.1  6.2  

يسهم إطالع العامل على نتائج   44

  .تطويرهتقييم أدائه في 

  مرتفعة  3.37  1  16  10  4  1

3.1   12.2  31.3  50%    3.1   

عدالة نظام تقييم األداء تعد   45

حافز للعاملين لتطوير أدائهم 

  .وتحسينه

  مرتفعة  3.87  7  17  6  1  1

3.1   3.1   18.8  53.1  21.8  

ثمة تركيز على مبدأ الجدارة   46

واالستحقاق في الترقية بهدف 

  . تحسين األداء

  مرتفعة  2.84  2  8  10  7  5

15.6  21.8  31.3  25  6.2  

تحقيق العدالة في تعامل المدير   47

  .يدفعني إلى رفع مستوى أدائي

  ةنخفضم  3.25  3  10  13  4  2

6.2  12.2  40.6%   31.3  9.3  

  مرتفعة  3.45  .محور األداءأفراد العينة لاستجابة 

  .من إعداد الطالب: المصدر

بأمهية نسبية مرتفعة، وهذا يدل  3.45من خالل اجلدول أعاله يتضح لنا أنّ ملتوسط احلسايب اإلمجايل بلغ      

وفريق " املدير"القائد ورؤيتهم لتأثر األداء بكل من سلوك على أنّ استجابات أفراد العينة يف جممع تربية الدواجن 

  :العمل ونظام احلوافز املتبع يف املؤسسة، وجاءت النتائج كما يلي

فقد بلغ املتوسط احلسايب هلا بني ) 39-38-37-36(فيما خيص تأثري القائد واملعرب عنه بالعبارات      

بارات وأكدوا على أنّ بأمهية نسبية مرتفعة، حيث كان رأي أفراد العينة موافقا حملتوى الع 3.59إىل  3.06

م يف العمل يدفعهم إلجناز العمل بكفاءة  ويشجعهم على رفع تشجيع املدير للمرؤوسني واهتمامه باقرتاحا
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مستوى أدائهم، وإنّ ضعف التفاعل بني الرئيس واملرؤوسني وعدم تفويض السلطات للمرؤوسني يؤدي إىل إعاقة 

  .واخنفاض مستوى األداء

فقد بلغ املتوسط احلسايب هلا ) 43- 42-41-40(تأثري فريق العمل على األداء واملعرب عنه بالعبارات  أما     

بأمهية نسبية مرتفعة، حيث كان رأي أفراد العينة موافقا حملتوى العبارات وأكدوا على أمهية  3.48إىل  3.53بني 

 تبادل أعضاء الفريق اخلربات واملهارات، كما العمل كفريق وأنّ العمل بواسطة اجلماعة يقلل الصراعات ويسهم يف

  .يسهل املهام الصعبة واملعقدة ويؤدي إىل رفع مستوى األداء وحتسينه

فقد بلغ املتوسط احلسايب ) 47- 46- 45-44(أما تأثري نظام احلوافز على األداء واملعرب عنه بالعبارات      

ة مرتفعة، حيث كان رأي أفراد العينة موافقا حملتوى بأمهية نسبي 3.87إىل  3.25بني ) 47-45-44(للعبارات 

امل املدير وكذا العبارات وأكدوا على أنّ إطالع العامل على نتائج تقييم أدائه يف تطويره، وأنّ توفر العدالة يف تع

  .يف نظام تقييم األداء تدفع األفراد إىل رفع أدائهم وحتسينه

  

فبلغ ، "بدأ الجدارة واالستحقاق في الترقية بهدف تحسين األداءثمة تركيز على م"  )46(أما العبارة      

بأمهية نسبية منخفضة، تدل على عدم قبول أفرد العينة حملتوى العبارة، ويرون أنّ الرتقية  2.84املتوسط احلسايب 

يري اجلدارة يف يف املؤسسة ال تقدم وفق مبدأ اجلدارة واالستحقاق بل تتم اعتبارات أخرى، وأنّه يف حال اعتماد معا

    . الرتقية فإنّ ذلك سيعد حافز لألفراد وسيؤدي إىل حتسني أدائهم
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  :الثالث الفصل خالصة

أثر التحفيز القيادي على أداء األفراد يف املؤسسة االقتصادية جاء يف هذا الفصل التطبيقي اخلاص بدراسة      

امليدانية يف جممع ولتحليل عينات الدراسة، وعليه توصلت الدراسة "جممع تربية الدواجن مبستغامن "حمل الدراسة 

ويف هذه احلالة وجد أنّ األسلوب ) منط اإلشراف(تربية الدواجن مبستغامن، إىل أنّ التحفيز القيادي بوسائله، 

لى أداء األفراد، تؤثر إجيابا ع. القيادي السائد هو الدميقراطي، بناء فرق العمل الفعالة، إجياد نظام مرضي للحوافز

            .      وهذا من خالل حتليل استجابات أفراد العينة
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  .الموارد البشريةو قيادة  

  :الثاني مقـــدمـــة الفصـــل

يعترب تقييم أداء الفرد داخل املؤسسات ذا قيمة اجيابية و أمهية بالغة فهي تفسر وجود صورة مستحدثة يف 

ا متدها مبعلومات هامة و ضرورية بالنسبة أو باملوازاة مع أداء العمال و من  جمال أداء األفراد داخل املؤسسات كو

 لنا بفضل هذه العملية التعرف على طبيعة عملية تقييم خالل هذه الدراسة أو اخلطة اإلسرتاتيجية املتبعة يتسىن

األداء و هذا بيان خمتلف اجلوانب اليت يرتكز عليه أداء العامل داخل املؤسسة بتحديد خمتلف املفاهيم و األهداف 

من  و معايري التقييم كما أوجدت الدراسات ظاهرة القيادة اليت ال تقل أمهية عن سابقها فهي كل متكامل ملا هلا

ولوجية و اليت ارتكزت يف جلها على األثر البالغ الذي بتأثريات يف خمتلف اجلوانب االقتصادية السياسية، السيس

تمع   .ترتكه القيادة سواء كان اجيابيا أو سلبيا على الفرد و املؤسسة و حىت داخل ا

مل يف املؤسسة والذي سنتناول لتقييم األداء وقيادة فريق الع و سنتطرق يف هذا الفصل إىل اإلطار النظري

    : فيه مايلي

 تقييم أداء الموارد البشرية: المبحث األول.  

 قيادة فريق العمل: المبحث الثاني. 
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  .تقييم أداء الموارد البشرية: المبحث األول

  .داءاألماهية تقييم : المطلب األول

  .داءاألتعريف تقييم : أوال

اليت أطلقها كتاب اإلدارة على تقييم األداء، فقد مسي تارة تقييم األداء  التسمياتتعددت 

"Performance" كما مسي بقياس الكفاءة ،"Rating" و آخرون مسو بتقييم الكفاءة، إال أننا أن ،

فهي عملية خمططة و مستندة إىل قواعد و أساليب حمددة  1خري تسمية هلا هو تقييم األداء النتشار استعماهلا،

دف إيقاع العقوبات  ا عملية إجيابية ال تسعى إىل كشف العيوب و األخطاء  بشكل موضوعي و واقعي، كما أ

                على املقصرين من املوظفني، و هي عملية حركية و مستمرة، و إن كانت نتائجها النهائية ال تظهر يف 

  2.لتو و اللحظةا

قياس مدى قيام العاملين بالوظائف المسندة إليهم "و ميكن تعريف تقييم أداء املورد البشري على 

وتحقيقهم لألهداف المطلوبة منهم، و مدى تقدمهم في العمل و قدرتهم على االستفادة من فرص الترقي 

  3".و زيادة األجور

أنه وسيلة لتعريف العامل بمستوى أدائه و اقتراح التغيرات التي يحتاجها  على: "كما ميكن تعريفه

  4".في سلوكه و اتجاهاته و مهاراته و معارفه

ا ميتشاسكيو يعرفها  عبارة عن مراجعة منظمة ألداء مستخدم لمهمة حيث تستخدم هذه : " بأ

  5".األخيرة لتقويم فعاليته في الشكل

                                                
 .338-337، ص ص 2010نوري منري، تسيري املوارد البشرية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  1
 .332، ص2010، دار صفاء للنشر و التوزيع، األردن، )إطار نظري و حاالت عملية(نادر أمحد أبو شبخة، إدارة املوارد البشرية  2
 .87، ص2010ثابت، كيف تقييم أداء الشركات و العاملني، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع، مصر،  زهري 3
 .85نور الدين حاروش، مرجع سبق ذكره، ص 4
 .160، ص2007رحبي مصطفى عليان، أسس اإلدارة املعاصرة، دار األمة للطباعة و الرتمجة، األردن،  5
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عملية دورية منتظمة يقوم بممارستها المدير من خالل "داء بأنه فعرف تقييم األ" Yodler"أما 

جمع المعلومات عن االنجازات الفعلية للعاملين معه خالل مدة زمنية معينة، و  مقارنتها بمعدالت األداء 

القياسية المعدة سلفا، و هي فعالية تتطلب من مدير استخدام مهارات مختلفة لتطوير أداء األفراد العاملين 

  1".عهم

ا كامل بربرو عرفها الدكتور  عملية التقديم و التقدير المنتظمة و المستمرة للفرد بالنسبة  : "بأ

  ".إلنجاز الفرد في العمل و توقعات تنميته و تطويره في المستقبل

ا تلتقي يف املورد البشري، إال  أداءاخلاصة بتقييم  التعريفاتكثرة  م منغوعلى الر  نقطة واحدة أ

اإلدارية القي يعمل في تحقيق الوحدة  خالل فترة معينة لبيان مدى مساهمته الفرد قياس إنتاجية"وهي

  2".بها

حتقيق و سلوكهم و مدى يف كفاءة العاملني  ديدتقييم األداء إىل أنه نظام يتم من خالله حت ينصرفوقد 

 نقاط القوةإىل كشف وتسمى أن عملية تقييم األداء عملية مستمرة  يتضحاملوضوعة هلم وبذلك  فاألهدا

  3.مكل من أداء العاملني وسلوكهم أثناء أداء أعماهل تشمل تقييم اكما أيف أداء املورد البشري،   والضعف 

التي يستخدمها  أداء العاملين هو العملية"  القول أن التقييمميكن  ومن خالل كل التعاريف السابقة 

 فيهالشكل المرغوب كان الموظف يقوم بأداء عمله على النحو المطلوب أو ا  لتحديد فيما إذالمستخدم 

بكل ما يتعلق به من صفات نفسية أو بدنية، أو مهارات فنية، فكرية أو  دالفر  تحليل أداءومحاولة 

  ".سلوكية

  

                                                
تمع العريب للنشر و التوزيع، األردن، منري نوري، فريد كورتل، إدارة ا 1  .232، ص 2011ملوارد البشرية، مكتبة ا
 .145، ص2003حممد الصرييف، إدارة األفراد و العالقات اإلنسانية، دار قنديل للنشر و التوزيع، األردن،  2
يد تعليب، إدارة املوارد البشرية  3  .204، ص2010دار لفكر اجلامعي، مصر،  ،)مدخل معاصر(حممد عبد العليم صابر، خالد عبد ا
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شأنه و من هنا نستخلص أن املنظمات تبدي أمهية بالغة لعملية تقييم أداء العاملني، إذ أن التقييم من 

أن خيلق األجواء اإلدارية القادرة على متابعة األنشطة اجلارية يف املنظمة و التحقق من مدى التزام األفراد العاملني 

م وفق معطيات العمل و البناء، و تتجلى األمهية اليت ينطوي عليها تقييم األداء من  م و واجبا باجناز مسؤوليا

  1:خالل ما يلي

معرفة مستوى أداء العامل متهد له الطريق حنو تدريبه و تطوير أدائه و حتسني إنتاجيته و ذلك  -

 .باالتفاق مع قائده

حتديد األفراد املتميزين و وضعهم يف الصورة أمام املسؤولني متهيدا لرتقيتهم و ترفعيهم إىل مراكز  -

 .وظيفة أعلى

كافآت و العالوات الدورية و الكشف عن حتسني أداء الوظيفة و تطويرها و حتديد خمتلف امل -

 .االحتياجات التدريبية

التأكد من املعاملة العادلة جلميع املوظفني، و أن املستندات املتعلقة بذلك ستكون عنصرا هاما يف  -

تأييد سالمة موقف املنظمة يف حالة ظلم أحد املوظفني حول القرارات اليت متس ترقيته أو تعويضه أو 

اء خدمته  .إ

يف تطوير و توجيه ) اليت تساعد املديرين(مدخل الختاذ القرارات املتعلقة باألفراد، و توفري الوسائل  -

أداء األفراد و التخطيط املستقبلي للعمل و تنمية املهارات و القدرات و العالقات بني خمتلف 

 .مستويات اختاذ القرار من ناحية، و العاملني من ناحية أخرى

د و دافع هلم املزيد من العمل و اإلنتاج مبا يوفره من تغذية راجعة عن مدى التقدم معزز ألداء األفرا -

  .الذي يتم إحرازه يف اجتاه حتقيق األهداف املنشودة

                                                
وعلوم  نعيمة فضيل، أمهية تقييم أداء العاملني يف تدعيم أداء املؤسسة، مذكرة تندرج ضمن متطلبات شهادة املاجيستري، كلية العلوم االقتصادية1

 .27، ص2005/2006التسيري، إدارة األعمال، 
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  :و الشكل التايل يوضح أمهية أداء العاملني

  .أمهية أداء املورد البشري): 04(الشكل رقم 

  .29نعيمة فضيل، مرجع سبق ذكره، ص: املصدر

  

  

  

  

  

  

 تقييم أداء العاملين

 بالنسبة للعمال بالنسبة للمشرفية

 ضمان استمرارية الرقابة

 تنمية قدرات التحليل

 تنمية االتصال بالعمال

 اإلحساس بالمسؤولية

 اختبار العامل تحت التجربة

 تطوير أداء العامل

 زيادة مستوى الرضا الوظيفي
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  .داءاألأهداف تقييم : ثانيا

شطة املهمة اليت متارسها إدارة املوارد البشرية يف يتضح مما سبق أن عملية تقييم أداء املرود البشري من األن

  :املنظمة، و هذه األخرية عند قيامها بعملية التقييم، تستهدف حتقيق األهداف التالية

  :األهداف على مستوى المنظمة .1

بني األهداف اليت تسعى إدارة املوارد البشرية إىل حتقيقها من خالل عملية التقييم على مستوى  من

  :املنظمة ما يلي

توفر عملية تقييم األداء للمنظمة معلومات غنية و واضحة و صحيحة عن أداء مواردها البشرية اليت  -

حتسني هذا األداء، و حتقيق  تعمل لديها بشكل دوري و مستمر مبا خيدم استمرارية عملية تطوير و

 .فعالية تنظيمية عالية املستوى ألدائها التنظيمي الكلي مع مرور الزمن

و نشاط العاملني، و خصائصهم ) اإلسرتاتيجية(دف إىل الربط و التكامل بني األهداف التنظيمية  -

 .املناسبة لتنفيذ اإلسرتاتيجية و املتمثلة يف باملخرجات احملددة مسبقا

تكاليف العمل اإلنساين، و إمكانية ترثيه سياسيات اإلنتاج و ساعات التوظيف عن طريق  حتديد -

 .الربط بني القائد و التكلفة

توفري معلومات أساسية و ضرورية الختاذ بعض القرارات املتصلة بالرتقيات و التعيني و النقل و الفعل  -

 .و املكافآت

 ).لبشريةمهام إدارة املوارد ا(تفعيل نشاطات املنظمة  -
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 :األهداف على مستوى العاملين .2

  1:و اليت تتمثل يف

اية فرتة زمنية حمددة،  - يتضح من تقييم األداء أنه ال يلي كما يعتقد بعضهم أنه حكم يصدر يف 

ليحدد ما يستحقه الفرد من تقدير يبين على أساسه بقاؤه يف العمل، أو ترشيحه للرتقية، أو حصوله 

معرفة حقيقية مستوى أداء العاملني، : يكن شيئا أكثر و أهم من ذلك و هوعلى حوافز مالية، بل 

من أجل تطوير حتسني هذا املستوى باستمرار، و كذلك من خالل برامج التدريب و التنمية اليت 

 .تعدها إدارة املوارد البشرية ملعاجلة النتائج اليت يوضحها التقدمي

خالل توليد القناعة الكاملة لديهم بأن اجلهود اليت  تقييم أدائهم ينمي فيهم روح املسؤولية من -

ا يف سبيل حتقيق أهداف املنظمة تقع حتت عملية التقييم، مما جيعلهم جيتهدون يف العمل  يبذلو

 .ليفوزوا باملكافآت و يتجنبوا العقوبات

م، و تعريف الفرد مبستوى أدائه - م و مهارا  .تسيري و تطوير قدرا

ا، و معرفة الكفاءات العالية على  اكتشاف مواطن القوة - و الضعف و النتائج و حتديد مسببا

 .مستوى األفراد و تدعيمها و معرفة األفراد ذوي األداء احملمود و عالجه

تساعد عملية التقييم على اقرتاح جمموعة من الوسائل و الطرق املناسبة لتطوير سلوك العاملني  -

 .ة و بصورة مستمرةوتطوير بيئتهم الوظيفية بأساليب عملي
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 :األهداف على مستوى المديرين .3

  1:و تتمثل هذه األهداف يف

 .التعرف على كيفية أداء املوظف بشكل علمي و موضوعي -

م، مما يساعد على تقوية العالقات  - وضع العاملني حتت إشرافهم و تفهمهم، و حتسني االتصال 

من جهة و تنمية قدرات األفراد من جهة  إلنتاجيةابني الطرفني و زيادة التعاون بينهم لرفع الكفاءة 

 .أخرى

خلق جو من التفاهم بني الرئيس و املرؤوسني، فإذا أخطأ العامل على التعرف معرفة أسباب ذلك  -

 .االحنراف مبا جيعله راضيا بأمهية التقييم لعمله يف كافة املراحل

اهلدف األساسي من وراء عملية تقييم األداء هو حتقيق الرتابط بني املنظمة و العامل من خالل رفع  إن

ا على  معنوياته و حتسني العالقات يف بيئة العمل، كما يهدف يف نفس الوقت إىل رفع كفاءة املنظمة و قدر

  .حتقيق أهدافها

  

                                                
 .27فضيل، مرجع سبق ذكره، صنعيمة  1



 أداء و قيادة الموارد البشرية                                                                :               الثانيل  ــــــالفصـ
 

~ 69 ~ 
 

  .أهداف تقييم أداء المورد البشري): 05(الشكل رقم 

  

  

  .90زهير ثابت، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر

  

  

  

  

  

  

 أهداف تقييم أداء العاملين

 ورترشيد سياسات األج
 ختطيط املسار الوظيفي

 حتديد االحتياجات التدرجيية

 قياس الكفاءة و اإلنتاجية

 توفري التوثيق للقرارات اإلدارية

 التعرف على مستوى أداء العاملني املسامهة يف ختطيط القوى

 اختيار األفراد الصاحلني للرتقية

 تشجيع املنافسة بني العاملني واإلدارة

 وضع خطط حتسني األداء

 تفهم املديرية لقدرات العاملني حتسني عملية االتصال
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  . داءاألمعايير تقييم : المطلب الثاني

املعايري اليت تؤثر على أداء العامل مباشرة و يقوم على أساسها الفرد، مثل كمية اإلنتاج و نوعية  و هي

اخلدمة املقدمة للعمالء، املعرفة اجليدة للعمليات، الكفاءة، و يركز تقييم األداء الفعال على املعايري اليت ميكن 

ا، و قد تكون للمعايري الشخصية األثر األكرب يف مالحظتها مثل سلوك العاملني أثناء العمل و النتائج اليت حي ققو

  1.أداء العامل خاصة فيما يتعلق بالتفاعل و التعامل مع اآلخرين، و تعترب هذه املعايري صعبة التقييم و التقدير

  .العالقة بين السلوك و الشخصية و النتائج): 06(الشكل رقم 

ماريو هاينز، ترمجة حممد مرسي و آخرين، إدارة األداء و إدارة البحوث، اململكة العربية : املصدر

  .180، ص1988السعودية، 

                                                
 .97زهري ثابت، مرجع سبق ذكره، ص 1

  1الشخصية 
  

 القابلية

  2الشخصية 
  

 املهارات، القدرات

  النتائج
  

 االجنازات

  السلوك
  

 التصرفات
  3الشخصية 

  
  االهتمامات

  تاالجتاها
  الدوافع
 القيم
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  :المعايير الشخصية: أوال

غالبا ما تركز هذه املعايري على قدرة املوظف على البذل و العطاء و حتقيق الذات، و الرباعة و اللياقة اليت 

ا املوظف يف مواقف خمتلفة، و مدى النضج االنفعايل و استواء الشخصية، و على الرغم من أن  يتحلى 

عوبة إمكانية تقييم عوامل الشخصية الشخصية تعترب عنصرا أساسيا للنجاح يف أداء العمل إال أنه من الص

  :لألسباب التالية

  غموض العبارات اليت تصف الشخصية مما يؤدي إىل تقييم غري موضوعي و غري صادق حبسب فهم

 .القائم بعملية التقييم

 ليس هناك اتفاق عام على معايري الشخصية لتقييم أداء العاملني. 

  ذا أثار  ليس اجلانب العملي له، و بذلك يكون التقييمتقييم الشخصية ميس اجلانب الشخصي للعامل و

  1.و من مت يؤثر سلبا على أدائه) عداء و حساسية و السلوك الدفاعي(سلبية على نفسية العامل 

  :معايير النتائج: ثانيا

ا يف الغالب اهلدف األول للتقييم و هي تعترب  النتائج يف العادة هي احملصلة النهائية لألداء كما أ

القياس،حيث تكون يف معظم األحيان أرقامها خمتصرة مثل وحدات اإلنتاج أو املبيعات اإلمجالية أو الدخل 

يف وظائف خاصة كتلك اليت تقدم خدمات لتقييم ) للعمالء(اإلمجايل، و قد تكون باستخدام احلكم الشخصي 

  .النتائج
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  1:ةو يتم تقييم نتائج األداء من خالل العوامل األربعة اآلتي

 حجم ما مت إجنازه باملقارنة مع ما كان متوقعا: الكمية. 

 معرفة تكلفة حتقيق النتائج و مقارنتها مع التكلفة احملتملة: التكلفة. 

 نوعية العمل الذي أجنز باملقارنة مع املتوقع: الجودة. 

 يتم  االجناز هل أجنز العامل العمل املطلوب منه يف الوقت احملدد، و إذا كان هناك تأخري يف: الوقت

  .البحث عن األسباب اليت أدت إىل هذا التأخري

  :معايير السلوك: ثالثا

الضروري إعطاء اجلانب السلوكي يف معايري التقييم وزنا ال يقل أمهية عن املعايري األخرى اليت تتعلق من 

ا سهلة و ميكن  بتقييم األداء، بالرغم من أنه ال ميكن قياس معايري السلوك مبوضوعية مثل النتائج إال أ

تقييمها،ذلك أن هناك تصرفات تصدر من العامل قد ال تؤثر يف األداء الوظيفي و لكنها تؤثر يف عمل املنظمة 

ا و من هذه التصرفات  ، و فيما يلي )الكذب، النفاق، الرشوة، السرقة يف التعامالت(من خالل التأثري على صور

  :اليت يتم تقييمها سنعرض أمثلة لعدد من املعايري السلوكية

 و تتمثل يف احلكم على األمور اليت يتم اختاذ إجراءات حياهلا و حتمل مسؤولية : اتخاذ القرارات

 .اإلجراء

 ا: تحديد األولويات  .و تتمثل يف مقدرة العامل على ترتيب األمور حسب أولويا

 ب العمل املطلوب باملوارد هل هذا العامل يهتم باجناز العمل اليومي؟ و هل ينظم عمله حس: التنظيم

 املتاحة؟

 هل يقوم العامل بوضع خطة عمل له؟: التخطيط 
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 هل لدى العامل مهارات اتصال يعرب عن أفكاره بوضوح و فعالية مع اآلخرين و مدى صدق : االتصال

 .وموضوعية هذه املعلومات

  :و هناك من يقسم األداء إىل ثالثة أنواع و هي

  :المعايير الكمية  -أ 

النوع جيري حتديد كمية معينة من وحدات اإلنتاج اليت جيب أن تنتج خالل مدة زمنية حمددة  مبوجب هذا

ذا األداء، فمثال إنتاج  ا تدل على العالقة بني كمية العمل املنتج و الزمن املرتبط  سيارة خالل مدة ) 50(أي أ

  ).المعدل الزمني لإلنتاج(شهر و يسمى هذا املعيار 

  :المعايير النوعية  - ب 

  .و تعين وجوب أن يصل إنتاج الفرد إىل مستوى معني من اجلودة و اإلتقان

  :المعايير النوعية و الكمية  -ج 

من منتج معني على أن ) 50(من املعايري الكمية و النوعية، و كمثال عليه هو أن جيري إنتاج  هو مزيج

  .وحدات) 5(ال تتجاوز الوحدات التالفة عن 

 خصائص معايير األداء الفعالة:  

نظرا لصعوبة عملية تقييم األداء فهي حتتم على القائمني على تنفيذها ختطيطا سليما مبنيا على معايري 

عملية للتقييم و يشرتط يف هذه املعايري أن تكون دقيقة يف التعبري على األداء املراد قياسه، و ذلك جيب أن يتميز 

  1:باخلصائص التالية
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  :الثبات .1

ملعايري من التباين نتيجة خطأ عشوائي أي أن الثبات ينصرف إىل املعايري وليس هو املدى الذي ختلو فيه ا

إىل األداء، أي يضم املعايري جانب االستقرار و التوافق يف النتائج اليت يتم احلصول عليها عند قياس األداء يف 

  .أوقات خمتلفة أو أشخاص خمتلفني

  :التميز .2

عاملني و بشكل واضح و يوفر ملتخذي القرار درجة واضحة حيث مييز اجلهود و األداء املختلف بني ال

  .عن األداء الفعلي يف املؤسسة لكل عامل

  :الصدق .3

ا تكون ذات طابع موضوعي  إن هذه املعايري تقيس العوامل الداخلية للعمل بدون زيادة أو نقصان أي أ

  .ذي جيب قياسهبعيدة عن أي اعتبارات شخصية، و هي تعكس درجة قدرة املعايري على قياس ل

  :الدقة .4

إن املعيار الدقيق يدل حتما على ثبات و صدق النتائج فقد تكون هناك جمموعة من معايري األداء تكون 

  .ثابتة و صادقة و لكنها غري دقيقة بسبب تساهل املقيم

  :سهولة استخدام المعايير .5

وضوح املعايري و إمكانية استخدامها من قبل الرؤساء و يكون ذلك ببساطة و عدم تعقيد املعايري  أي

  .هذا يسهل عملية التقييم

  :القبول .6

أن تكون املعايري املستخدمة يف تقييم األداء مقبولة من قبل األفراد العاملني و حىت يكون مقبوال  البد

  .البد أن يشري إىل العدالة و يعكس األداء الفعلي لألفراد العاملني
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  :طرق تقييم األداء: المطلب الثالث

دم الغاية من التقييم، فهناك الكثري من طرق تقييم أداء العام لني و تكون كل طريقة مستخدمة خت هناك

م العاملني التعرف عليها للوقوف على تقدمهم يف األداء، و هناك طرق توفر  طرق توفر جمموعة من البيانات 

عمل جديدة تتناسب و نتائج التقييم، لكن   إسرتاتيجيةملتخذي القرار البيانات اليت متكنهم من وضع خطط و 

تتخللها، لذلك تقوم بعض املنظمات باستخدام أكثر من طريقة لتحصل على كل طريقة تقييم مزايا و عيوب 

  .أعلى درجة من املزايا يف التقييم و تقليل من العيوب و سنقسم هذه الطرق إىل تقليدية و حديثة

  :الطرق التقليدية: أوال

  :و هناك عدة طرق تقليدية نذكر منها

 :طريقة التدرج البياني .1

طريقة منوذجا يتضمن خصائص و صفات معينة يرد احلكم عليها يف أداء يستعمل املشرف يف هذه ال

مرؤوسيه، و أمام كل صفة من الصفات يضع وزن أو درجة تبدأ من الواحد و تنتهي خبمسة، فيقوم املشرف بوضع 

ا، و  يوضح التايل  اجلدولعالمة أمام الدرجة اليت يراها تتناسب و تقدير العاملني خبصوص الصفة اليت تتعلق 

  1:ذلك

  

  

  

  

  

                                                
 .247مهدي حسن زويلف، مرجع سبق ذكره، ص 1



 أداء و قيادة الموارد البشرية                                                                :               الثانيل  ــــــالفصـ
 

~ 76 ~ 
 

  :نموذج التدرج البياني): 02(الجدول رقم 

  الصفة
  درجات التقييم

  ضعيف
)1(  

  مقبول
)2(  

  جيد
)3(  

  جيد جدا
)4(  

  ممتاز
)5(  

            احلاجة لإلشراف و التوجيه
    √        كمية األداء

      √      االنتظام يف دوام
        √    إتباع التعليمات

          √  القدرة على اإلبداع
  

، دار المحالوي للنشر، عمان، )مدخل كمي(مهدي حسن الزويلف، إدارة األفراد : المصدر

  .247، ص1998األردن، 

 مزايا هذه الطريقة: 

 تعتمد على الدقة يف حتديد الصفات و اخلصائص املرتبطة باألداء الفعال. 

  االقتصاديةتستخدم يف حالة وجود أعداد كبرية أو صغرية و هي تتالءم مع مجيع القطاعات. 

 عيوب هذه الطريقة: 

  التقييم للعاملني يكون وفقا ألحكام املشرفني فيها بكمية و نوعية العمل مما يقلل من موضوعية

 .الطريقة

 من الصعب على العامل حتديد كيفية تغيري سلوكه للحصول على تقييم عال. 

 ةالصفات اليت تقيم تكون عامة يف الغالب فمن الصعب وضع خطط عمل دقيق. 
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 :طريقة الترتيب البسيط .2

و هي أبسط و أقدم الطرق املستخدمة يف تقييم أداء العاملني حيث يقوم الشخص القائم بعملية التقييم 

م من األحسن إىل األسوأ و يكون ذلك مبقارنة العاملني ببعضهم  برتتيب األفراد حمل التقييم تنازليا حسب كفاء

  .لي للشخصو يكون التقييم على أساس األداء الك

 مزايا هذه الطريقة: 

 بسيطة و غري معقدة و سهلة التطبيق. 

 التفريق بني العاملني األكفاء و غري األكفاء بطريقة واضحة. 

 عيوب هذه الطريقة: 

  تتصف هذه الطريقة بال موضوعية أن شخصية القائم بالتقييم و طريقة تفكريه يرتتب عليها نتيجة

 .التقييم

 ال ميكن تطبيقها إذا احتوت املنظمة على عدد كبري من املستخدمني. 

  ال تعطي صورة دقيقة عن أداء املستخدمني فهي ال تظهر نواحي الضعف و القصور يف األداء و ال

 .نواحي القوة

 :مقارنة أزواج من المستخدمينطريقة  .3

 نة مع بقية املستخدمني يف نفسمن خالل هذه الطريقة يتم مقارنة كل مستخدم يف قسم أو جمموعة معي

موعة فيقوم مبقارنة الفرد مع كل واحد منهم، و يقيم املرؤوسني حبسب عدد املرات اليت امتاز فيها أو كان  ا

أحسن من زمالئه من حيث كمية اإلنتاج، اجلودة و التعاون مع الرئيس و الزمالء و تستعمل املعادلة اآلتية يف 

  1.نائيةوعات الثمحتديد عدد ا
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موعة ܰحيث    :عدد أفراد ا

  .نتائج المقارنة بين أزواج من المستخدمين): 03(الجدول رقم 

  الرتتيب  عدد املرات اليت امتاز فيها املرؤوس عن زمالئه  املرؤوسني
  الثانية  3  ليلى

  الرابع  1  شريف
  األول  4  مصطفى

  الثالث  2  أمحد
  اخلامس  /  حممد

  

سيد مصطفى، إدارة املوارد البشرية، منظور القرن احلادي و العشرين، دون ذكر مكان أمحد : املصدر

  .349، ص2000النشر، 

 مزايا هذه الطريقة:  

  ا إذا قام أكثر من نفس إىل  يصلونبعملية املقارنة ففي الغالب سوف  شخصتتميز هذه الطريقة بأ

 .التقييمأي طريقة أخرى من طرق  اتبعتالنتائج تقريبا عما لو 

  فقط و خيتار األفضل من بينهما اثننيأنه يقارن بني  ذلكسهولة عملية التقييم على املقيم. 

 عيوب الطريقة: 

 اليت حتتوي عدد كبري من العمال استخدامها يف املنظمة يصعب. 

  القوة و الضعف للعاملني حتددال. 

 املقيم بني العاملني تشخيصنظرا ألنه يعتمد على  املوضوعيةالتقييم بعدم  يتصف. 
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 :طريقة التوزيع اإلجباري .4

 دا يرتكز غالبيةجيمنحىن التوزيع الطبيعية  علىالتوقيع الطبيعي و يعتمد  مبادئعلى  الطريقةتعتمد هذه 

موعة املمتازة حول أحد  تأيتالعاملني حول الوسط احلسايب بينما  موعة ت أطرافا  حول الطرف لضعيفةقابلها ا

 ؤسسة،وهودده املحتشكل  ـــالكفاءة بدرجات قياس  علىتوزيع مرؤوسيه  علىيكون كل رئيس جمربا نسبيا ، فاألخر

 كلما بعدنا ظن هذه الدرجة  االخنفاضخذ درجة وسطية من املقاييس و يبدأ النسبة يف تأيرى أن الغالبية  توزيع

مستخدم كل العام  ألداء  طبقا للمستوى  املختلفة للمستوياتاحملددة  يوضح النسبو الشكل التايل ، الوسطية

  .1جمموعة من العوامل املختلفة للتقييموليس على  أساس 

  .ى التوزيع الطبيعي للمستخدمين في التوزيع إجبارينمنح): 07(الشكل رقم 

  

  
  

القاهرة، زهري ثباث، كيف تقييم أداء الشركات و العاملني، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع، : املصدر

  .10، ص2001
                                                

 .417سبق ذكره، ص صالح الدين عبد الباقي، مرجع 1
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 مزايا هذه الطريقة: 

 سهولة و بساطة عملية تقييم األداء. 

  جهدا يف التقييمال يبذل. 

  التقييم للعاملني تعميمفادى التساهل و امليل إىل تتة التقييم و عسر. 

 كالرتقيةحمددة   ألغراضعمل هذه الطريقة ت. 

 تستخدم عند تقييم عدد كبري من املستخدمني. 

 هذه الطريقة عيوب: 

 رأي الشخصي للمقيم يف نتائج حلياالتوزيع اإلجباري للعاملني مما يظهر  بسبباملوضوعية  نقص 

 .التقييم

  هذا التوزيعمت عليه الذي  األساسييوجد تفصيلي ملعايري التقييم و ال. 

 :طريقة التدرج .5

 درجة حمددة لألداء قد تصنيفلألفراد العاملني و ميثل كلى  تصنيفاتهذه الطريقة  حسبيتم وضع 

  1.هتوافق و أدائتعامل درجة  لأداء متميز و يكون لكأداء ضعيف، أداء مرضي، : كاآليت  كونت

 مزايا الطريقة: 

 سهولة و بساطة عملية التقييم. 

  على جمموعة حمددة من التقييم الرتكيز  من اهلدفيستفاد من هذه الطريقة أكثر إذا كان

 .املستخدمني

 

                                                
 .417عمر وصفي عقيلي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 ا  :عيو

  سلبية على مشاعر األفراد العاملني بأثر مستدمي تأثرياتهلذه الطريقة. 

  العدالة يف التقييممما ينفي  التصنيفن هذا مالفردية يف األداء ض الفرقاتال يوضح. 

 :طريقة القوائم .6

من وضع تاليت  الصفاتأنواع السلوك و قوائم خمتلفة تصف ) املقيم(مبوجب هذه الطريقة يستخدم الرئيس

ا تصف أداء العامل الذي يقوم تلكعلى التقييم  املشرفشرية، خيتار الباملواد  إدارة قيل  اجلمل اليت يعتقد أ

كل مجلة وصفية، و ما على املقيم إال أن يضع عالمة   أمامتتضمن جانبني لإلجابة إما بنعم أو ال  هيو بتقييمه، 

)X ( خمتلفة ألداءمستويات  تصفعلى مجل متنوعة  حتتويهذه القوائم ، املستخدم تنطبق علىالصفة اليت أمام 

وزن   بتحديدإىل إدارة املوارد البشرية و يتوىل قسم شؤون املستخدمني  ترسلقوائم املراجعة  إمتامعند  و، العاملني

تقديراته لضمان عدم حتيز املقيم يف  ذلكمعلوم للمقيم و يف  غري خاصمبوجب دليل  من اإلجاباتكل إجابة 

 و لكن بأسلوب خمتلفة و من مت نقيد درجة الدقة املكررةمن األسئلة بوضع عددا  أيضاالتحيز  لتقليل منيكون او 

  1.و التقدير

 مزايا هذه الطريقة: 

  تقلل من التحيزات حيث أن  املقيم و املسؤول حيدد صفات خمتلفة يف أداء العاملني و تكرار األسئلة

 .بأسلوب خمتلف يقلل من التحيز

  بسهولة االستخداممتتاز. 

  

 

                                                
 .254سهيلة حممد عباس و علي حسن علي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 عيوب هذه الطريقة: 

  تكلفها العالية حيث تتطلب إعداد قوائم بعدد األقسام املوجودة يف املنظمة و بعدد التدرج الوظيفي

 .لديها

 صعوبة التمييز بني العبارات و الصفات من خالل التقييم. 

  .نموذج القوائم): 04(الجدول رقم 

  ال  نعم  األسئلة
  .كبري عملههل لديه اهتمام  

  .هل يواظب على احلضور
  .هل لديه معلومات كافية عن العمل

  .هل يتبع التعليمات بدقة
  .هل يتهرب من املسؤولية

  .هل يقدم أفكار طيبة
  .هل يهتم مبشكالت و متاعب معاونيه

  هل يتأكد من أن معدات العمل حبالة جيدة دائما

    

  

، 1999حممد عباس و علي حسن علمي، إدارة املوارد البشرية، دار وائل للنشر، األردن،  سهيلة: املصدر

  .255ص

  :طريقة االختيار اإلجباري .7

يتم وفق هذه الطريقة وضع جمموعات عديدة من العبارات، و تتكون كل جمموعة على أربع 

عبارات،عبارتني منها متثالن الصفات املرغوبة و اآلخرين متثالن الصفات غري املرغوبة يف أداء الفرد، تتوىل إدارة 

ة يف كل ثنائية و هذه الشفرة ال يعرفها املوارد البشرية بوضع شفرة سرية خاصة بتحديد العبارة اليت تعترب أكثر أمهي

يف كل جمموعة باختيار مجلتني فقط، واحدة تقيس الصفة املرغوبة يف أداء املرؤوس ) املقيم(املقيم، يقوم الشرف 
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وألخرى تقس الصفة غري املرغوبة، و اهلدف من وجود أربع محل يف كل جمموعة هو أن يبدو ظاهريا أن كل مجلة 

احلقيقة أن لكل مجلة وزن و قيمة حقيقية جيهلها املشرف و من مت ال يستطيع أن يقيم هلا هدف و لكن يف 

املرؤوس تقييما حسنا أو سيئا و لذا فإنه خيتار اجلملة اليت تصف فعال سلوك الشخص يف الوظيفة و أما احلقيقة 

  1.فهناك واحدة من الصفتني تكون كصفة مرغوبة يف التقييم أو مدمومة فيه

أوردها ون التقييم يف يد إدارة املوارد البشرية، و تكون بصفة حمايدة، و مقيمة بالبيانات اليت و بذلك يك

  .املقيم

  .نموذج االختيار اإلجباري): 05(جدول رقم 

موعتني؟   اخرت عبارة واحدة من ا

  02جمموعة   01جمموعة 
  اختيار  الصفة  اختيار  الصفة
    ال يوجد أولويات ألهداف العمل    حلوال جديدة للمشكالت اليت يواجهها يبتكر

    ال يتعاون مع زمالئه و رؤسائه    جييد التعامل مع ضغوط و أزمات العمل
زهري ثابت، كيف تقييم أداء الشركات و العاملني، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع، : املصدر

  .122، ص2001القاهرة،

 هذه الطريقة مزايا: 

 تكون ذات مصداقية كبرية نظرا لكرب اجلانب املوضوعي فيها. 

 جترب املقيم على حتليل أداء عامليه و سلوكهم بشكل جيد لتحديد نقاط الضعف و القوة. 

  

 

                                                
 .425عمر وصفي عقيلي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 عيوبها : 

 حتدد جوانب النقص بشكل دقيق يف أداء العاملني حيث ال يعرف مقيم و الفرد العامل السلوك  ال

 .املرغوب فيه و املطلوب منه يف أدائه لعمله

 :طريقة الوقائع الحرجة .8

ا املستخدم، فيتم تسجيل  حيث تركز هذه الطريقة على قيام املقيم بتسجيل األحداث اجلوهرية اليت قام 

الرتكيز على احلدث يف ذاته بل يتم  وقت و مىت و أين و ملاذا حدث هذا التصرف و لكن يف هذه الطريقة ال يتم

الرتكيز على التصرف و السلوك الذي أظهره العامل اجتاه احلدث فمن خالل هذه الطريقة يقوم املشرف بتسجيل 

نت جيدة أو فاشلة و ذلك يف ملف املستخدم و بعد االنتهاء من التقييم الوقائع اليت تطرأ خالل العمل سواء كا

تقوم اإلدارة بتحديد كفاءة الفرد، و ذلك على أساس عدد احلوادث اليت حدثت يف أدائه و احتساب قيمتها 

  1.واستخراج معدل يعرب عن كفاءة الفرد

و ليست جمرد آراء غري مستندة على و جتدر اإلشارة إىل أن األحداث اجلوهرية عبارة عن حقائق ثابتة 

ا الفرد العامل سواء كانت ذات مردودية إجيابية أو سلبية   .حقيقة مؤكدة، و هي تعترب أعماال فعلية يقوم 

ا  ذلكساء املباشرين ؤ هذه الطريقة إىل قدرة و كفاءة عالية من قبل الر  حتتاجو   منهم مالحظة يتطلبأ

  .و املواقف و حتليلها و مقارنتها مع الوقائع احملددة اثعلى أحد وقوفمرؤوسهم و  دقيقة ألداء

 مزايا هذه الطريقة: 

 م من خالل اإلمكانياتالعاملني واكتشاف و الرتكيز على كفاءة و قدرة التحيز  عدم  و قدرا

 .األحداث و احلوادث

 عطي املشرف مقاييس موضوعية ألداء املستخدمنيت. 

                                                
 .211مهدي حسن زويلف، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 عيوبها : 

  و طريقة  ثو األحدا تقدير الرؤساء للمواقف املرؤوسني و م ن ستمر جهد كبري و متتطلب

 .ووصفهم هلاتصنيفهم 

  م مراقبون و أن العشرين ، يضايق املستخدمني رؤوسيهإن مراقبة املشرف مل يتصيد ويشعرهم بأ

 .حركتهمأخطاءهم و يقيد 

  :الطرق الحديثة: اثاني

 :البياني السلوكي جطريقة التدر  .1

املواقف احلرجة  و طريقة البياينطريقة التدرج ميزت العيوب اليت  علىهذه الطريقة للتغلب  استحدث

عامة الفعلي و ليست صفات صفة أو سلوك مستمد من واقع العمل  لكلو تصميم أعمدة  حتديديتم  حيث أنه

و سلوكه املتوقع  للصفات مدى امتالكهمن الفرد على  طريقة التدرج البياين و يقياحلال يف كما هو  ددة مسبقاحم

تفسري يتم ربط و كما   ،مرتبطة مبتطلبات العمل األساسي تالسلوكياأو  الصفاتتكون هذه  حبيث يف واقع العمل

ربط ، وهذا يساعد على فأو ضعي جيدلسلوك و درجة تعرب عليه كأن نقول األداء متميز أو  املختلفة املستويات

  1.مباشرة مع سلوك الفرد يف العمل أثناء عملية التقييم تقسيمه بصورة

  

  

  

  

  

                                                
 .258-256سهيلة حممد عباس، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
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  .نموذج لطريقة التدرج البياني السلوكي): 06(الجدول رقم 

  .على سلوكيات اليت تتطابق مع عمل املستخدم) ×(ضع عالمة 

  احلالة    درجة القياس
  -10  ممتاز

9 -  
  .كل املهام بطريقة ممتازة  يقوم باستخدام كل مهاراته الفنية و ينجز

  - 8  جيد جدا
7 -  

يقوم يف معظم األوقات باستخدام جزء كبري من املهارات الفنية وينجز  
  .معظم املهام بطريقة جيدة

  - 6  جيد
5 -  

  .قادر على أن يستخدم بعض املهارات الفنية و ينجز معظم املهام

  - 4  متوسط
3 -  

ينجز معظم املهارات يواجه صعوبة يف استخدام املهارات الفنية و 
  .متأخرا

  - 2  ضعيف
1 -  

يواجه صعوبات كثرية يف استخدام املهارات و ينجز املهام متأخرا 
  .بسبب هذه الصعوبات

  

، 1999سهيلة حممد عباس و علي حسن علي، إدارة املوارد البشرية، دار وائل للنشر، األردن، : املصدر

  .258ص
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 مزايا هذه الطريقة:  

 يف عملية التقييم بسلب حتديدها ألبعاد التقييم املرتتبةقلل من األخطاء ت. 

  الفعلي باألداء املطلوبالعمل ربط أداء. 

 يف هذا املقياس قوالصد املوضوعيةكرب ب اتصافه. 

  يكون هدف التقييم بذلك و  بدقةالعاملني  أداءيف  الضعفتساهم هذه الطريقة يف حتديد نقاط

 .غريهابالتحفيز و التدريب و ة فيما يتمثل خاصي أكثر فعالية

 عيوب هذه الطريقة: 

  إضافة إىل الوقت الذي تستغرقههذه الطريقة  تنفيذو اجلهود املطلوبة يف  التكلفةارتفاع. 

  ليسكاليت تتضمن القوات اجلسمية و لألعمال اليت ميكن مالحظتها   بالنسبةال ميكن استخدامها إال 

 .اإلبداعيةاحملتويات الذهنية و 

 :طريقة المالحظات السلوكية .2

هذه الطريقة نتيجة تطوير طريقة التدرج البياين السلوكي السابقة حيث يتم وفق هذه الطريقة الرتكيز على 

السلوك املالحظ و املتوقعة لألداء كما يف الطريقة السابقة إال أن املقيم يقوم مبراقبة و متابعة سلوك األفراد العاملني 

ييم األداء اعتمادا على النتائج احملققة فعال، فتحديد األبعاد السلوكية املتوقعة لألداء الفعال و مالحظة ويكون تق

سلوك األفراد يتم باالعتماد على مخسة أوزان لكل بعد، بدال من وزن واحد، و جتميع الدرجات اليت حيصل عليها 

  1.الفرد يف تقييم أبعاد العمل

  

  

                                                
 .280صالح الدين عبد الباقي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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  .المالحظة السلوكية نموذج): 08(الشكل رقم 

  العنصر موضوع التقييم

 .يشرح تفاصيل التغري و أبعاده للمرؤوسني -

  .ال حيدث أبدا) 1) (2) (3) (4) (5(حيدث دائما 

 .يبني ملاذا يعترب التغري ضروريا -

  .ال حيدث أبدا) 1) (2) (3) (4) (5(حيدث دائما 

 .يشرح كيف يؤثر التغري على موقف العاملني -

  .ال حيدث أبدا) 1) (2) (3) (4) (5(دائما  حيدث

 درجة: اإلمجايل -

  دون املتوسط              متوسط                          جيد                               ممتاز

)3-6)                  (7-9)                         (10 -12)                          (13-15(  

  

، 1999سهيلة حممد عباس و علي حسن علي، إدارة املوارد البشرية، دار وائل للنشر، األردن،  :املصدر
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 :طريقة مراكز التقييم .3

وفقا هلذه الطريقة يتم قياس مهارات و صفات سلوكية معينة للعامل، مثل التخطيط، التنظيم و العالقات 

ت يف ضوء حتديد األهداف م حتليل العمل، حتديد األبعاد اإلنسانية، و ذلك بوضع معايري قياسية هلذه الصفا

الضرورية للتقييم بالرغم من صعوبة حتديدها فهي تستخدم لتطوير أداء املدعيني و بصورة خاصة لألفراد املرشحني 

  1.لإلدارة العليا

 مزايا هذه الطريقة: 

 تركز على التقييم املوضوعي ألداء األفراد يف املهام اإلدارية. 

 معلومات حمددة و مؤكدة ميكن أن تساعد يف وضع خطط للتنمية اإلدارية لألفراد توفر. 

 توفر معلومات عن جوانب القوة و الضعف يف أداء األفراد. 

 تتميز بالقبول العام لدى العاملني من مديرين و عاملني. 

 عيوب هذه الطريقة: 

 تاكلفتها العالية و صعوبة وضع معايري دقيقة للمهارات و السلوكي. 

 و مهاراته بدال من  هتكون نتائج التقييم أكثر تأثريا على شخصية العامل نظرا لرتكيزها على سلوكيات

 .نتائج عمله

 صعوبة استخدامها يف مجيع املستويات اإلدارية املختلفة. 

  

  

  

                                                
 .133محداوي وسيلة، مرجع سبق ذكره، ص 1
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  .خطوات طريقة مراكز التقييم أداء املديرين): 09(الشكل رقم 

  

، 1990سهيلة حممد عباس و علي حسني علي، إدارة املوارد البشرية، دار وائل للنشر، األردن، : املصدر

  .267ص

  

  

 تحديد هدف البرنامج

 الحصول على دعم اإلدارة

 تحليل العمل

 للتقييماألبعاد الضرورية تحديد 

تطوير السياسات للحصول 
 على التغذية العكسية

تصميم األدوات و التسهيالت  تنفيذ البرنامج
 الالزمة

 إجراءات العملتحديد 

 تصميم برنامج التدريب المقيم

 توفير التغذية العكسية

 تقييم المشارك وفقا لمعايير النجاح

 تدريب المقيم
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 :طريقة التقرير المكتوب .4

هذه الطريقة يقوم فيها املشرف بكتابة تقرير تفصيلي على املوظف يصف فيه نقاط القوة و نقاط  يف

ا، إضافة إىل املهارات اليت ميلكها هذا املوظف و ميكن تطويرها مستقبال و إمكانية التقدم  الضعف اليت يتصف 

  1.الوظيفي أو ترقية هذا املوظف

 و يعاب على هذه الطريقة: 

 وضوعية بل الرأي الشخصي للمشرفال تتصف بامل. 

 ذا التقرير و مكوناته  .ال توجد مواصفات و معايري خاصة 

 حتتاج إىل جهد و وقت كبريين إلمتام هذه التقارير و خاصة إذا كان عدد العاملني كبري. 

 :طريقة اإلدارة باألهداف .5

و يشرتك الرئيس و املرؤوسني يف تركز هذه الطريقة على األداء يف املستقبل إىل جانب األداء يف املاضي 

حتديد األهداف الواجب الوصول إليها، و يتم تقييم األداء مبقارنة األهداف املوضوعية و املسطرة من قبل املنظمة 

  :للفرد من أجل إجنازه مع أجنز فعال، و تتم هذه الطريقة عرب املراحل التالية

  .دارة باألهدافأساليب تقييم األداء عن طريق اإل): 07(الجدول رقم 

  نسبة االجناز  االجناز  املستهدف  األهداف
  .عدد الزيارات البيعية للعمالء

  .عدد العمالء اجلدد
  .تنمية املبيعات السلعية

  .عدد الشكاوي

200  
70  

200  
30  

210  
70  

150  
20  

10,5٪  
100٪  

75٪  
66٪  

اجلامعة، اإلسكندرية، مصر، ، دار )راوية مستقبلية(راوية حممد حسن، إدارة املوارد البشرية : املصدر

  .225، ص2003
                                                

 .221-220راوية حممد حسن، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
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إن اهلدف األساسي هلذه الطريقة هو تعزيز العالقات بني الرئيس و املرؤوس و كذا حتسني مناخ و ظروف 

  .العمل املناسب

 مزايا هذه الطريقة: 

 العتمادها على األداء الفعلي و احملدد يف شكل كمي طريقة موضوعية. 

 م إطالع األفراد على ما هو  .مطلوب منهم مسبقا و ما هي إمكانيا

 تسهل عملية التخطيط و التنسيق يف األهداف. 

 عيوب هذه الطريقة: 

 صعوبة املقارنة بني أداء األفراد نظرا الرتباط كل فرد بتحقيق األهداف املسطرة له. 

 و خاصة يف حتديد األهداف بشكل واضح و خاصة عند  تتطلب مهارات إدارية كبرية و عالية

 .تداخل النشاطات بني العاملني

 :تقييم المجموعةطريقة  .6

موعة ) أربعة أو أكثر(يف هذه الطريقة يتم تقييم املرؤوسني بواسطة جمموعة من املشرفني  كما تساعد ا

ملرؤوسيه و أسباب مستويات هذا األداء و طرق الرئيس املباشر يف مناقشة معدالت أداء العاملني و األداء الفعلي 

  1.حتسني األداء املتاح داخل إدارته

  

  

  

  

                                                
 .84، ص1997أمحد حممد غنيم، الثورة اإلدارية املضادة، منهج القرن احلادي و العشرين، املكتبة املعاصرة،  1
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 مزايا هذه الطريقة: 

  استخدام أكثر من عضو يف احلكم على األداء يساعد على التخلص من عيوب التحيز الشخصي

 .واألخطاء الفردية األخرى

 تكون هذه الطريقة مفيدة يف حالة الشك يف التحيز الشخصي. 

 عيوب هذه الطريقة: 

 ا تأخذ الكثري من الوقت  .أ

 ا ليست من الطرق الكمية  .ال ميكن عمل املقارنات بني األفراد املقيمني نظرا أل
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  .قيادة فريق العمل: المبحث الثاني

  .أنماط القيادة اإلدارية: المطلب األول

 السلطة ميكن تفويضتوجد عده تقسيمات ألمناط القيادة ذلك وفق معايري خمتلفة، فمن وجهة نظر 

وأخرى غري قسيمها إىل قيادي رمسية تميكن  التنظيموأخرى ال مركزية، ومن حيث طبيعة  مركزيةقسيمها إىل قياده 

أسلوب  على بناءقسم القادة الذي يعترب من أكثر التقسيمات شيوعا، ي، وحسب التقسيم الكالسيكيرمسية، 

األمناط  وحيصر هذا التقسيم ،د، وطريقته يف التأثري، حيث نتدرج حتته مجيع التقسيمات األخرى للقيادةئلقاا

  .، و النمط الدميقراطي والنمط احلراألوتوقراطيالنمط  :القيادية يف ثالثة أنواع من القيادة هي

  .اإلدارية دةياألهم خصائص هذه األمناط الق عرضما يلى يوف

 :األوتوقراطينمط القيادة  .1

 :مفهوم النمط األوتوقراطي 

بنفسه  ويتخذ من خالله القرارات تسلطيااليت ميلك فيها القائد سلوكا  ةهي القياداألوتوقراطية، القيادة 

أوجه  خيطط وينفذ وحيدد أساليب العمل وحيدد الذيفالقائد هو الرأي، داء باآلخرين ولو بإ مشاركةمن دون 

  1.شاط املنظمة دون استشارة أعضاء املنظمةن

وهذه ة، مييل إىل قلة العمل والتهرب من املسؤولي بطبعهاإلنسان كسول  أنويستند هذا النمط إىل فرضية 

يئه النق العمل، ولذا  اء والعقاب وليس حبا يفز عله يعمل خوفا من اجلجت الغري و علىاد واالعتماد يالصفات 

  2.متابعة دقيقة وإشراف مباشر من رئيسه للتأكد من القيام مبتطلبات وظيفتهحيتاج إىل 

  

                                                
 .45، ص2011ملوارد البشرية، القيادة اإلدارية، دار املعمورة للطباعة و النشر، العراق، املعهد التطويري لتنمية ا 1
 .327، ص1997األسس و الوظائف، مكتبة الفرزدق، الرياض، : النمر و آخرون، اإلدارة العامة 2
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ا تقوم  األوتوقراطيةالقيادة  علىالعلماء  بعضوقد أطلق   التحفيز السليب علىاسم القيادة السلبية أل

  1.سانيةاإلنيهمل العالقات  بعد اإلنتاج و علىفالقائد هنا يركز اهتمامه ، التهديد والعقاب علىالقائم 

  2:على مبادئ أساسية هياإلدارية  ةيقوم هذا النمط من القياد و

 .يف العمل داخل املنظمة اإلدارية أساسي كمبدأاختاذ املروية املطلقة   -

 .و صالحياتهسلطاته على توسيع العمل باستمرار  السلطة مهما كانت بساطتها و تفويضعدم  -

م، " وأخراأوال "االهتمام و الرتكيز على العمل  - دون االهتمام باملوظفني و مشاكلهم، و انشغاال

م، لذا فإن األفراد يلتزمون باألعمال رهبة ال رغبة  .ورغبا

بناء عالقات التنظيم على أساس شخصي فقط، و عدم ممارسة سلطة اجلزاء ثوابا أو عقابا  -

 .مبوضوعية

 .يب العملاإلنفراد بصنع السياسات، إصدار القرارات و وضع اخلطط، حتديد أسال -

 .اختاذ السلطة الرمسية أداة حتكم و ضغط على العاملني إلجبارهم على  اجناز األعمال -

 .السلطة الرمسية املخولة له مبوجب قوانني و لوائح اهليئة اإلدارية -

  :أشكال القيادة األوتوقراطية 

هي القيادة األوتوقراطية مييز بعض مفكري اإلدارة بني ثالثة أشكال رئيسية لنمط القيادة األوتوقراطية و 

  .التسلطية، القيادة األوتوقراطية اخلرية، القيادة األوتوقراطية البقة

توصل وليم ريدن بعد الدراسات اليت أجراها عن : القيادة األوتوقراطية التسلطية أو التحكمية  .أ 

إلضافة الستعماله  النمط األوتوقراطي التسلطي إىل أن القائد األوتوقراطي املتسلط يبدوا استبداديا، با

كثرة التهديد كتحفيز، وحيد للمرؤوسني، كما ينفرد يف اختاذ القرارات، و ال يسعى إلشباع حاجات 

                                                
 .153، ص2007عمان، معن حممود عيامرة، مروان حمسن بين أمحد، القيادة و الرقابة و االتصال اإلداري، دار حامد،  1
 .260، ص2006كيف حتمى مهاراتك اإلدارية، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، : نبيل حممد مرسي، املهارات و الوظائف اإلدارية 2
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            مرؤوسيه، مما يرتتب عليه ميل املرؤوسني إىل ترك العمل و االنسحاب من التنظيم الذي 

ئد يف مرؤوسيه الجناز العمل دون فالنمط األوتوقراطي التسلطي يقوم على حتكم القا وعليه 1يقوده،

 2.اهتمامه بالعالقات اإلنسانية، و هو ميثل أعلى درجات السلوك األوتوقراطي تطرفا يف استبداديته

يتصف القائد األوتوقراطي اخلري كونه يثق يف نفسه و يف طريقة أدائه : القيادة األوتوقراطية الخيرة  .ب 

أداء مرتفع يف األجل القصري و الطويل، و تبدو مهارته للعمل، و يرتكز اهتمامه على حتقيق مستوى 

الرئيسية يف محل موظفيه على تنفيذ ما يريد هو أن ينفذه، فهو خيلق بكفاءة و مهارة املناخ الذي 

من احتمال ظهور سلوك عدواين ضده إىل أقصى حد ممكن، و يرفع من  يساعد على التقليل

و قد توصل ريدن من خالل دراساته إىل أن القائد  3مستوى والء املرؤوسني و طاعتهم لقيادته،

اخلري ميكن اعتباره من الطراز املتفاين يف العمل، كما استخلص جمموعة من املؤثرات عن  األوتوقراطي

النمط األوتوقراطي اخلري من أمهها أنه حازم و مبادر، ينجز أعماله بالتزام، و يقيم نتائج              

 4.النمط شائع يف اإلدارة احلديثةأعماله، ويضيف هذا 

م يشرتكون معه يف صنع  :القيادة األوتوقراطية اللبقة  .ج  و هو القائد الذي جيعل مرؤوسيه يعتقدون أ

القرار، عن طريق الندوات و اللقاءات اليت يعقدها مع مساعديه ليرتك لدى العاملني انطباعا بوجود 

، و منط القيادة األوتوقراطية اللبقة يبدوا 5القرارات مبفردهاحلرية و إتاحة فرصة املناقشة، و لكنه يتخذ 

أقل درجات السلوك األوتوقراطي تطرفا يف استبداديته و أكثر اقرتابا من السلوك الدميقراطي من حيث 

                                                
 .158-157نواف كنعان، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
 .159نواف كنعان، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .149، ص2010، 1لة، دار املسرية للنشر و التوزيع، عمان، طالسكارنه بالل، القيادة اإلدارية الفعا 3
 .161نواف كنعان، مرجع سبق ذكره، ص 4
 .248، ص1970هاشم زكي حممود، اجلوانب السلوكية يف اإلدارة، وكالة املطبوعات، الكويت،  5
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إعطائه قدرا و لو بسيطا من احلرية للمرؤوسني من خالل توليد إحساس املشاركة لديهم، و يبقى ذا 

 1.ألن القائد حيتفظ بسلطته يف اختاذ القرارطابع أوتوقراطي 

 :مزايا النمط األوتوقراطي للقيادة 

هناك جوانب اجيابية للقيادة األوتوقراطية جيب عدم اغفاهلا حيث تكون يف بعض األوقات أكثر فعالية 

قتضي و حسب كنعان ميكن أن يكون األوتوقراطي ناجحا يف بعض املواقف اليت ت. من أنواع القيادة األخرى

  :منها" بروم و مان"و كل من " ماكموري"، و هذا ما أكدته دراسات )مع بعض النوعيات من املوظفني(تطبيقه 

املوظفني الذين خيشون استعمال السلطة، يتقبلون بارتياح تركيز القائد األوتوقراطي كل السلطات يف  -

 .يده،وال يرغبون يف أن تفوض هلم السلطة، للتخلص من عبء املسؤولية

 .املوظفني الذين تنقصهم الثقة بالنفس -

 .املوظفني الذين لديهم ميول عدوانية، حيث ال جتدي األساليب احلكيمة يف إقناعهم و استجابتهم -

  2:أما جراي فريى أن القيادة األوتوقراطية تكون فعالة يف املواقف التالية

دد سالمة  -  .التنظيم أو العاملنيخالل فرتة األزمات، و يف ظل الظروف الطارئة اليت 

م بسيطة -  .عندما يكون املوظفون جدد و قدرا

 .عندما يكون االتصال و التنسيق على درجة بالغة من األمهية -

 .إذا كان القائد خبريا معرتفا بقدراته يف جمال املشكلة -

 .عندما تكون نوعية القرار على أـهمية بالغة، و قبول القرار من املرؤوسني ذو أمهية بسيطة -

 .إذا كانت هناك حاجة إىل تنظيم و تنسيق مبدئيني -

                                                
 .163-162نواف كنعان، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
عة حممود حسن ناصر، األمناط القيادية و عالقتها باألداء الوظيفي من جهة نظر العاملني، رسالة ماجستري، إدارة أعمال، غري منشورة، اجلام حسن 2

 .44، ص2010اإلسالمية، غزة، 
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إن ما تقدم طرحه من مزايا للنمط القيادي األوتوقراطي ال يعين فعاليته كأسلوب قيادي يف كل 

األحوال،ذلك إن كثريا من الدراسات أثبتت أوجه قصور كثرية، و نتائج سلبية عند تطبيقه، بالنسبة للمرؤوسني من 

م  .و أدائهم خالل اخنفاض معنويا

  :النمط األوتوقراطي للقيادة عيوب 

  1:من بني اآلثار السلبية على املرؤوسني الناجتة عن استعمال هذا النمط من القيادة نذكر ما يلي

مركزية السلطة و االنفراد يف اختاذ القرارات و عدم إشراك مرؤوسيه تستلزم إملام القائد بكل  -

التعقيد الذي تتميز به التنظيمات األمور،وهذا من الصعب حتقيقه يف الواقع العملي خاصة يف ظل 

 .احلديثة

ي إىل قتل روح املبادلة إصدار القائد األوتوقراطي التعليمات املفصلة و إصراره على تنفيذها بدقة يؤد -

و االبتكار لدى املرؤوسني و إضعاف روحهم املعنوية، مما يولد لديهم حالة من االضطراب النفسي 

 .الذي يؤثر سلبا على أدائهم يف العمل

من القائد  - االتصاالت اهلابطة–إن إتباع األوتوقراطي، لنمط االتصاالت يف اجتاه واحد  -

 .التغذية العكسية و بالتايل عدم الفهم املتبادل بني الطرفنيللمرؤوسني،يؤدي إىل تعطيل 

استخدام القائد األوتوقراطي التحفيز السليب كتوقيع العقاب عليهم، التهديد و التخويف، يرتتب  -

 .عليه دفع املرؤوس إىل اجناز العمل بالقدر الذي جينبه العقاب و ال يبذل أقصى جهده يف العمل

راطي ألسلوب الضغط و الشدة و التحكم دون تقديره و احرتامه ملرؤوسيه استخدام القائد األوتوق -

السلوك العدواين للموظف مثل (يرتتب عليه توليد شعور بالفشل و اإلحباط، و من أبرز مظاهره 

                                                
 .180-168نواف كنعان، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
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األخطاء يف العمل، ارتداد شخصية املوظف مثل االفتقار إىل ضبط  روح التخريب، تعمد ارتكاب

 ).ديق اإلشاعات، احلساسية الزائدة، جتاهل املوظف للتعليماتاالنفعال، القابلية لتص

ظهور التجمعات الغري رمسية بني املرؤوسني داخل التنظيم الرمسي و ذلك للتخفيف من التوتر النفسي  -

 .و اإلحباط، ما يؤثر على األداء بسبب الصراع بني التنظيم الرمسي و التنظيم الغري رمسي

ا اخنفاض الروح املعنوية للع - انعدام رضا (املني مما يؤدي إىل إضعاف إنتاجيتهم، و اليت من مؤشرا

العاملني عن العمل و انعدام التعاون و الوالء للقائد، ارتفاع معدل الشكاوي و التظلمات بني 

العاملني، ارتفاع معدل الغياب عن العمل، ارتفاع معدل دوران العمل و يقصد به ترك أو تغيري 

  ).توفر اجلو الذي يساعدهم على االبتكار و اإلبداع العمل، نتيجة عدم

بعض فقد أثبتت  إليهطي يف القيادة، ورغم االنتقادات املوجهة اإن التقييم السابق للنمط األوتوقر 

إال أن  املستبد قادر على إجناز األهداف، يف ظل مواقف معينة و ظروف حمددة، األوتوقراطيالدراسات أن القائد 

القيادة مل يعد من املفكرين أن هذا النمط  بعض، لذلك يرى املرؤوسني أداءعكس على تنسلبية كثرية  تأثرياتله 

وانتشار الفكر  ،مرؤوسيهاحجمها و زيادة وعي و كرب تعقيدها احلديثة، بسبب صاحلا لالستعمال يف اإلدارة 

صنع القرار، وعليه  لتابعني له ومشاركتهم يفسانية السليمة بني القائد وانبناء العالقات اإل علىالدميقراطي القائم 

م   .موضوع النقطة املوالية و هوالنمط الدميقراطي يف القيادة،  بإتباعينصحون  فإ

 :نمط القيادة الديمقراطي .2

تمعات التقليدية بالنظام    :مفهوم النمط الديمقراطي  لذي ا الدميقراطيأخذت ا

ا أن واج،القانونيةباملكانة عندهم على ما يسمى يقوم  و التزاماته حنو تابعيه، ات الرئيس بواملقصود 

                                                
  و تعين احلكم، و الكلمة يف جمملها تعين حكم الشعب، و هي " كراطوس" الشعب، و تعين" دميوس"الدميقراطية هي كلمة يونانية مكونة من جزأين

 ....شكل من أشكال السلطة الرمسية يعلن خضوع األقلية إلدارة األغلبية و يعرتف حبرية املواطنني و املساواة بينهم
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دادية، أو من جانب واحد فقط، لكنها تببطريقة تعسفية اس ، ال متارسابنهوالزوج حنو زوجته، واألب حنو 

  .خدمات وقيود متبادلةتنصب على طبقا لقواعد حمددة ومنظمة  جترى

تمعات بوضع وراثي قائم  يفحيظى احلاكم إذ  بالرهينة  واحملاط، التقاليد األسطورية أو اخلرافية علىهذه ا

 يه أن ميتثلعل إدارية، فإن و وسائلسلطة واسعة وثروة ضخمة بو الذي يتمتع ، ومبجموعة احملرمات.. ،الدينية

جيب أن يعقد اجتماعا ، أو ينظم - مثال–ويعمل طبقا هلا، فعندما يريد أن حيارب ، جمتمعه يف الصارمةللمعايري 

 ، وقد ظهرالتشاركياسم النمط  هذا النمط القيادي علىويطلق  1.معنيالقيام بعمل  يف رغبتهعن  فيهلكي يعرب 

اوجوب  وللتابعني ، واالجتماعية "النفسية"أمهية الدوافع السيكولوجية  علىبغية التأكيد  دة القيا أنكما . مراعا

  2:فعالة يف املواقف التالية تكونالدميقراطية 

 .املشكلة جمال يفعندما يكون القائد غري خبري  -

 .تنفيذهك مبالغة لقبول املرؤوسني للقرار قيل اهن عندما تكون -

 .القائدمعلومات إضافية عن املشكلة وحيتاجها  املرؤوسنيعندها يكون لدى  -

 .عاليةمهارات  املرؤوسنيعندما يكون لدى  -

 .بسيطةكون مساحة القائد ونفوذه تعندما  -

 .للقرارمقاومة تكون هناك القائد أن  يتوقععندما  -

 .األهداف علىفاق تا هناكعندما يكون  -

                                                
 .106حسني عبد احلميد أمحد رشوان، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .526، ص2003، دار النهضة العربية، السعودية، 1اإلدارة املدرسية البعد التخطيطي و التنظيمي، طعبد الصمد األغربي،  2
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 هذا النمط هو و إن، املرؤوسنيلدى  تفضيالهو النمط األكثر  الدميقراطيمنط القياد  أناوين  و يرى

          العالقات: على ثالث ركائزويقوم هذا النمط من القيادي  1.أهداف املؤسسة حتقيقاألكثر فعالية يف 

  .السلطة و تفويض، ، و املشاركةاإلنسانية

بني االندماج  حتقيقيسعى القائد الدميقراطي للعمل على : بين القائد و تابعيهاإلنسانية العالقات   .أ 

 التوفيق علىمصاحلهم ومصاحل املؤسسة والعمل  بني التعارضاملرؤوسني واملؤسسة، وحماولة تفهم صور 

م املادية والنفسية واالجتماعية تنشط ظل القيادة الدميقراطية  و يف 2،بينها، وأخريا إشباع حاجا

 يهمه الدميقراطيالتابعني للقائد، فالقائد  و منابعني، لتمن القائد ل :كل االجتاهات  االتصاالت يف

موجهات نظرهم  ، وهتابعيو آراء  أفكار علىالتعرف   ،أفكاره، و آرائهوصيل ت، مثلما يهمه ومشكال

 3.التابعني وتوجيهاته إىل هؤالء

على تكوين ، ويشجعهم القراراتاختاذ  يف املرؤوسنييشرك القائد  الدميقراطيةظل و يف : المشاركة  .ب 

مو اجلماعة، كما حياول كسب ودهم  أفرادالعالقات الشخصية، وحيقق التفاهم بني   وا حولهتف، فيلتعاو

تام علم  علىسون دائما ؤو ومن مث يكون املر ، لتنفيذهاويسعون و يتقبلون أوامره برضا ويدعونه وحيبونه 

 ، ومعلومات وافية بأمور اجلماعة، وأيضا على قدر عال من الوعي مبختلف العوامل اليتوعلى دراية

 جحنالتغيري ال ي أنومن املعروف ... ةبغياب املشارك الدميقراطية تنتفيذا كوها، تعرض هلا أو تؤثر فيهت

 .ةفإنه سيلقى املقاوم وإالواقتناع وإرادة من الذين حيدثونه أو يتأثرون به،  رغبةإال إذا مث عن 

. تؤثر على بيئة عملهمهو تشجيع ومساعدة األفراد واجلماعات لصنع القرارات اليت : تفويض السلطة  .ج 

خوف المدير من فقدان (ليت جتعل تفويض السلطة غري مرغوب، منها وهناك جمموعة من األسباب ا
                                                

1 La tacha M. Harris, the Relationship between leadership styles of school principals and teacher 
retention, capella university, usa, 2008, p29. 

 .184سبق ذكره، صنواف كنعان، مرجع  2
 .102حسني عبد احلميد أمحد رشوان، مرجع سبق ذكره، ص 3
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، مشاركة غير صائبةقادرين على اتخاذ قرارات  غيرن العاملين بأحية، االعتقاد والصال القوة

 1).رب األفكار والخطط للمنافسينتسيعنى  لآلخرين صاحب المعلومات

  2:تيةويشمل التفويض العناصر اآل

ا -  .إليهمإىل التابعني أو املفوض  واجبات يعهد 

 .بتحقيقها زمه من إجناز الواجهات اليت ألليإ ضمتكن املفو : سلطة -

 .هم مسؤولية إجناز ما فوض فيه أمام املفوضليعانق املفوض إ علىقع تحيث : مسؤولية -

  :هيحيقق التفويض بعضا من املزايا،  و

 .كبريةمشكالت ليست   يفصاحب السلطة حىت ال يستغرق وقته وجهده ختفيف العبء على  -

 .على العمل القيادي املرؤوينتدريب  -

 .القرارات و اختاذإجناز األعمال  يف السرعة -

 :القيادة الديمقراطية 

  3:اذج لسلوكيات القائد الدميقراطي إزاء تطبيق مبدأ املشاركةمنحدد كنعان مخسة 

 ع القرار من خاللنملشاركته يف صللمرؤوسني قدرا بسيطا من احلرية  يتيحالقائد الدميقراطي الذي  -

 منهم مشاركته يف إجياد احلل املناسب هلا، وهو بذلكو يطلبه للمشكلة اليت تواجهه أمامهم،  وضعه

 يراه الذيادر يف النهاية يف اختيار احلل يب، مث للمشكلةمرؤوسيه اليت قد تضع حلوال  راءآيقدر 

 .مناسبا

                                                
، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، 1عادل بن صالح بن عمر عبد اجلبار و حممد بن مرتك القحطاين، علم النفس التنظيمي و اإلداري، ط 1

 .260، ص2007
 .103حسني عبد احلميد أمحد رشوان، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .220-219نواف كنعان، مرجع سبق ذكره، ص ص  3
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ويطلب عن  طارهاإاحلدود اليت ميكن اختاذ القرار يف  و يرسمالدميقراطي الذي حيدد املشكلة لقائد ا -

 .اذ القرار ضمن هذا اإلطارختمرؤوسيه يف ا ضقرار ضمن هذه احلدود، فهو يفو الاختاذ مرؤوسيه، 

 وسني يف كيفية املرؤ بنياحلوار  ارةثإالدميقراطي الذي يتخذ القرار بنفسه ولكنه حيرص على القائد  -

 .تعديلهيعمل على االستياء لديهم  يوإذا لق ،تنفيذه

 مع مرؤوسيه يناقشمث ، القائد الدميقراطي الذي يتيح ملرؤوسيه فرصة أكرب للمشاركة يف صنع القرارات -

 .لتنفيذهأفضل الطرق 

 اختاذ القرار الذين يرتك هلم أمر أيف صنع القرار بكة الدميقراطي الذي يتيح ملرؤوسيه املشار  القائد -

 .بينهمدوره سيقبله أي قرار مت عليه االتفاق به، وهو ييوافقون عل

  .أشكال القيادة الديمقراطية): 10(الشكل رقم 

  
  .من إعداد الطالب: المصدر

  

اشكال القائد 
الدميقراطي

يتيح قدرا بسيطا 
من احلريةة و 

املشاركة يف صنع 
القرار حيدد املشكلة 

و يرسم    
احلدود

يتخذ القرار بنفسه 
و لكن حيرص على 

إثارة احلوار 

يتيح فرصة 
أكرب للمشاركة 
يف اختاذ القرار

يرتك ملرؤوسيه أمر 
اختاذ القرار
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  1:و القائد الدميقراطي هو الذي يتصف باخلصائص اآلتية

 .يكون موضوعيا يف تناوله آلراء اآلخرين، عادال يف إصدار األحكام على هذه اآلراء أن -

 .أن يشجع النقد الذايت و يسمح بإبداء وجهات النظر -

 .يعطى أفراد اجلماعة حرية االختيار، و تقدمي االقرتاحات يف أي حلظة من اللحظات -

 .ل و الذي ميثل منوذجا قدوة هلممن خالل سلوكه املتفاع يعمل على متاسك اجلماعة و ترابطها -

يشرف على أمور اجلماعة، و يتأكد من الثقة املتبادلة بني األفراد، و يعمل على أن تسود روح الود  -

 .قائدوالتفاهم بني األفراد و بني ال

 .يعمل على حتقيق األمن النفسي لألفراد من خالل مرونته و ابتعاده عن العشوائية و التسلطية -

لوجود املسافة االجتماعية بينه و بني مرؤوسيه و اليت قد ختلق جوا من القلق بينه و بني يلغي أي أثر  -

م  .األفراد الذين يتوىل قياد

 :الديمقراطي للقيادة مزايا النمط 

كشف الدراسات أن اآلثار و املزايا االجيابية على أداء املرؤوسني للنمط الدميقراطي يف القيادة كثرية 

  2:مد سلمان املزايا التاليةتذكر، حيث يذكر حم

 .برغبة و نشاطالعمل  على وإقباهلمرفع روح املعنوية للعاملني  -

 .سليم الرتابط اجلماعي وإجياد جو اجتماعي حتقيق -

 .للجماعةاإلحساس باالنتماء تعميق  -

 .للعاملنيحتقيق االستقرار النفسي واألمان  -

 .العاملني بنيروح االبتكار والعطاء تنمية  -

                                                
 .105حسني عبد احلميد أمحد رشوان، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .261حممد سلمان العميان، مرجع سبق ذكره، ص 2
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اء، زيادة اإلنتاج واألد إىلظلمات والغياب دوران العمل ما يؤدي تال معدل الشكاوى و اخنفاض -

 :هناك مزايا أخرى ألسلوب القيادة الدميقراطية نذكر منها ،ذكره من مزاياهمت  ضافة إىل ماإ

  و من ، للتابعنيلقائد امن : اتاهجتكل اال  يفشط االتصاالت تن الدميقراطيةيف ظل القيادة

، ووجهات نظرهم و آراء تابعيه أفكار علىيهمه التعرف  الدميقراطيفالقائد  .للقائد التابعني

 1.إىل هؤالء التابعنيو توجيهاته ، و آرائه ،يهمه توصيل أفكاره ، مثلماموشاكيا

 حبماس داخلي، ويشعرون بأعماهلمويقوم األعضاء ، كما تكون اجلماعة أكثر مخسا ومتاسكا 

 2.دئغياب القا ناءثأ، ويستمر العمل حىت يف معملهبالرضا عن 

 :للقيادة الديمقراطيالنمط عيوب  

  :أسلوب القيادة الدميقراطية واليت كشفت عنها الدراسات نذكر ما يلي علىابرز املآخذ  و من

      دميقراطيةلة لتحقيق يا، وليست وسحد ذا يفاملشاركة قد ينظر إليها بعض القادة غاية  أن -

 ، إال انه يفاملرؤوسنيمن  اتاالقرتاحوتقدمي  الرأياألساسي منها هو إبداء  القيادة، الن اهلدف

 ظهراملبقصد إضفاء  يشركهم، فهو ئيالواقع العملي القائد هو يف الغالب صاحب القرار النها

 3.سلوكه القيادي على الدميقراطي

  4:ما يلي الدميقراطيالنمط  علىوان أن من املأخذ رشويرى حسني 

 .عليه مناصبهمهامه القيادية اليت يفرضها  بعضأن املشاركة تشكل مظهرا لتناول القائد عن  -

 .و سرعةاختاذ القرارات اليت تتطلب حسما  يف أحيانابطؤها  الدميقراطيةالقيادة  علىكما يعاب  -

                                                
 .102حسني عبد احلميد أمحد رشوان، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .104حسني عبد احلميد أمحد رشوان، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .247سبق ذكره، صنواف كنعان، مرجع  3
 .107-106حسني عبد احلميد أمحد رشوان، مرجع سبق ذكره، ص ص  4
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 لة وحمدودي اخلربةكانوا من اجله  أو، املسؤوليةمستوى  علىوالقيادة تفشل إذا كان التابعون ليسوا  -

 1:تتمثل يفهذا النمط من القيادة  عيوب أنويضيف حممد سلمان 

  للرؤوساءمع الشخصية البريوقراطية  يتناسبري عملي وال غ أسلوبإن استشارة املرؤوسني. 

  بالضرورة يؤديال على املرؤوسني السلوك القيادي الذي يركز اهتمامه  أنالدراسات  بعضأثبتت 

 ة، فعندما يصرف القائد اهتمامه عن اإلنتاجياإلنتاج علىاملعنوية مما يؤثر سلبا  روحهمفع إىل ر 

 .على إنتاجيتهمح املعنوية للعاملني و و الر  علىوليته عنه يكون لذلك اثر عكس ؤ ومس

 همتإنتاجي يقل عن دميقراطياجلماعة اليت يقودها قائد  يفه رغم أن إنتاج العاملني نه أحا سبق طر يتبني مم

 اج وكمه يقدر مانتاإل كفاءة  علىال يؤثر  الدميقراطيدادي، إال أن غياب القائد تبالساعة اليت يقودها قائد اس يف

  .ياب القائد االستبدادي عن مجاعتهغحيدث عند 

 :القيادة الحرة أو الفوضوية .3

  :مفهوم النمط القيادي الحر  

 هذا األسلوب من القيادي ال ميلك القائد، ويف ظل و املتساهلة، الرتسليةويطلق طيها أيضا القيادة 

املتعلقة  يف حتديد أهدافهم واختاذ القرارات للمرؤوسنيحرية كاملة رمزا للمنظمة و يرتك سلطة رمسية وإمنا ميثل 

وتركز القيادة احلرة . موجهة غريسها، فهي نف علىمعتمدة  اجلماعةهذا النمط من القيادة تتصرف يف  2بأعماهلم،

 وإتباعاملهام، و حتديد  ،و ممارسة النشاط، و احلركةالعمل والتصرف  أداء يفحرية العامل  ىعلاهتمامها 

 ل، بالقائد املعني رمسيا يف ذلك وال يتدخل. اإلجراءات اليت يراها العاملني مالئمة إلجناز العمل، وإصدار القرارات

 القائد اإلداري أن، مبعىن االتصاالتيف " فتوحالباب امل" سياسةبة، كما أن القائد يعمل ياجلماعة لنفسها كل يرتك

                                                
 .261حممد سلمان العميان، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .262حممد سلمان العميان، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 ل االتصال بهبملوظفيه، وسهل هلم سحا مفتو  بهبا ة يف اإلدارة لن يكون جمديا إال إذا جعلياحلر  أسلوبيرى أن 

  1.هاعليهم أمر  يتلبسواألفكار اليت  اآلراءلتوضيح 

  2:نذكرمن صفات  "رنمط احلال"و من بني ما يتميز له القائد يف هذا النمط القيادي 

و تغطي ملستوى إداري اقل الشخصيات القوية من هذه احلالة تظهر إحدى ا: ضعف الشخصية -

 .عليه

 .القراراتاذ اختالتذبذب قي   -

 .القائد فقلة اختاذ القرار من طر  -

 ألمور املوضوعاتاء واملالحظات حول العديد عن االتهرب من إبداء اآلر  وأحياناقلة توجيه العاملني  -

 .تعرض عليهاليت  

  :مزايا النمط الحر القيادة 

 اجيابيةمزايا و تأثريات أثبتت الدراسات اليت أجريت على منط القيادة احلر أن هلذا النوع من القيادة عدة 

، حيث لتطبيقهاملهارة لدى القائد  و توفرتحسنة إذا كانت للظروف مالئمة  نتائجدي إىل يؤ وقد على املرؤوسني 

  :إىليؤدي 

 .يل وحتقيق اإلبداع الشخصبالتقدم واملسامهة بالفكر املستق علىاألفراد تشجيع  -

 .اخلربة عن طريق االستقاللية يف العمل علىاحلصول  -

 .املرؤوسنيالتفويض إىل املرؤوسني األكفاء ونتيجة الثقة يتجاوب هؤالء يتم  -

عالية  و علميه دما يتعامل القائد مع أفراد ذوي مستويات عقلية عنمط القيادي نقد ينجح هذا ال -

 .هو احلال يف مؤسسات الدراسات واألحباث كما

                                                
 .112حسني عبد احلميد أمحد رشوان، مرجع سبق ذكره، ص  1
يد، السلوك ا 2  .239، ص 2005، دار املسرية للنشر و التوزيع، بريوت، 1لتنظيمي يف إدارة املؤسسات التعليمية، طفاروق عبده فلية، حممد عبد ا
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  1:ااألخرى منه املزايا بعضويضيف كنعان 

 .أعماله مسؤوليةحتمل  علىزيادة للموظف ثقته بنفسه وإقدامه  -

مها ية مواجهة املشاكل وتقية يف كيفمنهم من اكتساب اخلرب  اجلددميكن القائد صغار موظفيه و  -

 .وإجياد احلل املالئم هلا

  2:من مزايا ما يلي ههناك عن يضيف إىل ما سبق ذكر  و

 .والتفكري االجيايب واإلبداع املبادرةكون لديهم روح ت، تاملرؤوسنيمنو االنتماء والوالء للجماعة لدى  -

 يث إن العالقاتو ح بينهمال اتص األفراد طيبة يسودها جو من الصداقة فهناك قنوات بنيالعالقة  -

يسري وبالتايل  بأدوارهمالقيام على األفراد يشجع ، فهذا و التلقائيةبقدر من احلربة  تتسممع القائد 

 .بينهمأفراد اجلماعة وتقل املشاكل واملشاحنات  بنيالعمل ويقل العدوان 

  :النمط الحر للقيادة عيوب 

  :نذكر من بينهاقادات كثرية نتانه وجهت له ا إالمن مزايا النمط احلر للقيادة على الرغم 

 .املسؤوليةتهرب من يعملي حيث أن القائد احلر  و غريالتطبيق منط نادر إن النمط احلر  -

 فقد ثبت ،ود الفوضى، ويفقد التوجيه السليم والرقابة الفعالةتسالعمل حيث خ منا يؤدي إىل إفساد  -

 .مسرورا دائما يف عملهأن الفرد الذي يعمل حبرية مطلقة ال يكون 

  

دومنا إشراف و توجيه من القائد إىل زيادة روح الفردية بني املرؤوسني، مما  و يرى كنعان أن احلرية املطلقة

يؤدي إىل تفكك مجاعة العمل و فقدان روح التعاون بينها، و افتقارها إىل الضبط و التنظيم، ما جيعل من الصعب 

                                                
 .258نواف كنعان، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .49حسن حممود حسن ناصر، مرجع سبق ذكره، ص 2
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ا توجيهها حنو حتقيق ا على اإلنتاج على قيادا و يضاف إىل . األهداف املطلوبة، و هذا ما يضعف قدر

  1:االنتقادات املذكورة آنفا ما يلي

 .-أحيانا–اختاذ القرارات يتم من قبل األتباع بعشوائية دون علم القائد  -

 .يعتمد املرؤوسني على الرقابة الذاتية -

 .ضعف أداء املنظمة و العاملني -

 .القرار يفقده القوة املطلوبة للتنفيذغياب سلطة القائد عن  -

 .تفكك الروابط اإلنسانية بني القائد و املرؤوسني -

 .عدم وضوح قنوات االتصال بني القاعدة و القمة و العكس -

 .غياب املعلومات اهلامة عن القائد مما يؤثر على أدائه لعمله -

 .يهتم الفرد بأداء العمل دون االهتمام بالنتيجة و الغاية -

 .يف حتقيق األهداف ألن العمل يعتمد على الفردية الصعوبة -

أسلوب القيادة احلرة أساسا على حرية املرؤوسني الكاملة يف العمل، أدى بقسم من املفكرين إىل  إن قيام

إال أن هناك اجتاه آخر يرى أن هذا األسلوب ..... اجلزم بأن أسلوب القيادة احلرة غري جمدي يف التطبيق العملي

ون جمديا يف ظل ظروف معينة تقتضي تطبيقه، و معظم االنتقادات اليت وجهت إىل منط القيادة احلرة ميكن أن يك

تفكيك جمموعة العمل، و فقدان التعاون، و االفتقار إىل (تركز حول اآلثار السلبية على التنظيم و على املرؤوسني، 

  2).الضبط و التنظيم، و زيادة الروح الفردية

اع السابقة يعتمد على ظروف املوقف و املرؤوسني، ففي حال وجود تسيب أو تدين إن أي منط من األنو 

يف اخلدمات أو حتقيق خسائر، فإن النمط األول قد يكون نافعا إلعادة الوضع إىل طبيعته يف أسرع وقت خصوصا 

                                                
 .256نواف كنعان، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .74هايل عبد املوىل طشطوش، مرجع سبق ذكره، ص 2
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يعة عمل حيتاج إىل قدر  يف األعمال ذات الطبيعة النمطية، بينما النوع الثاين القيادة الدميقراطية تكون صاحلة لطب

للجامعات و الكليات و مراكز ) القيادية احلرة(كبري من اإلبداع و تبادل اآلراء و األفكار، و يصلح النوع الثالث 

البحث العلمي حيث يتعامل السيد أو رئيس القسم مع نشاطات أكادميية فيها قدر كبري من التخصص 

تكون أفقية، و يف ما يلي جدول ميثل املقارنة بني خمتلف األمناط واالستقاللية و الثقة، و العالقات عادة ما 

  .القيادية األوتوقراطية، الدميقراطية و القيادة احلرة

  .مقارنة بين أنماط القيادة األوتوقراطية، الديمقراطية و القيادة الحرة): 08(الجدول رقم 

  النمط
  املميزات

  "الفوضوي"احلر   الدميقراطي  األوتوقراطي

  سريع  بطيء و مكلف  بسرعة  اختاذ القرارات
  ال ميكن التنبؤ به  ضعيف  ممتاز  التعامل مع الطوارئ
  بطئ و صعب  بطيء  سهل  التناسق بني األفعال

  مرتفع جدا  مرتفع قليال  منخفض يعتمد على القائد  اإلبداع
  صعب و بطيء حدوثه  صعب و بطئ حدوثه  يتم بسرعة  إحداث التغيري التنظيمي

  ال ميكن التنبؤ به  نعم  ال  فريق العمل تدعيم
  قد يكون منخفضا أو مرتفعا  مييل إىل االرتفاع  منخفض  رضا العمال

  

  .48حسن محمود حسن ناصر، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر

وقراطي تاألو  ، فالقائدوأخركل منط قيادي   بنينرى اختالفا جليا يف املميزات اجلدول من خالل 

القائد الدميقراطي  عكس علىذلك،  يفمتعهما باحلرية الكاملة تاذ القرارات بسرعة لختوالفوضوي مييالن إىل ا

التعامل مع  أنيف حني  ،فاملرؤوسني وبالتايل فهو بطيء و مكلو مشاركة اذ القرار يستلزم عقد االجتماعات ختفا

 ألنه األوتوقراطيمع القائد  ممتاز ، جنده-اختاذهقرار و السرعة يف ال علىاالتفاق  علىالذي يعتمد - الطوارئ
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لقرار مع احتمال ااملرؤوسني عند اختاذه  إىلأما عند القائد الدميقراطي الذي يرجع ، مصدر القرار األول واألخري

به مع القائد الفوضوي الن كل  التنبؤميكن  ، و الالطارئةاستجابة ضعيفة للحاالت  بينهم، فنجدعدم االتفاق 

على طي فنجده يعتمد توقرااإلبداع يف النمط األو  ، أماهيتصرف مبا يراه هو مناسبا يف نظر  مرؤوسمن القائد و 

اإلبداع مرتفعة و ذلك أن القائد يعطي احلرية للجماعة  ن نسبةإالقائد فقط، أما القائد الدميقراطي و الفوضوي ف

مإلبداء آرائهم و  طي و صعب اوقر تلة القائد األو تغيري يكون بسرعة يف حا أيإحداث  إن، كما جند تصورا

 املهام و فريق للعمل من طرف القائد أداء تدعيمو يتم  وي،الفوض واطي وبطيء حدوثه يف حالة القائد الدميقر 

 على عكس القائد األوتوقراطي الذي ال يدعم املهام وال فريق العمل أما يف املشاركة ، دأبمالدميقراطي العتماده 

التنبؤ املرؤوسني ومدى التفاهم والتعاون فيما بينهم لذا ال ميكن  علىاملهام  أداء عيمالنمط الفوضوي فيتوقف تد

 ل إىل االرتفاع يف حالةيمنخفضا يف حالة القائد الفوضوي، و مي أوفقد يكون مرتفعا  عن رضا العمال أماه، ب

 كأفراد فاعلني باملؤسسة ، أما اخنفاض الرضا لدى العمال قي حالة القائد  بأمهيتهم إلحساسهم القائد الدميقراطي

اجلافة و اخلشنة عن طرف قائدهم ، واعتماده أسلوب الرتهيب والعقاب  تعة املعامالبيفراجع إىل ط طيااألوتوقر 

  .معهم

  .بناء فريق العمل: المطلب الثاني

  .مفهوم فريق العمل: أوال

بدراسة  شر، لكن الكتاب والباحثني مل يهتمواباجلماعي كان دائما من مسات اللعمل ا أنالرغم من  على

الباحثني يف ميادين  اهتمام علىمنظمة إال مع بداية القرن املاضي حيث استحوذت  علميةهذه الظاهرة بصورة 

 أن إىل اإلشارةدر ، وجتالتنظيمي علم األنثروبولوجيا والسلوك و ،فس، االجتماعناملعرفة املختلفة وأمهها علم ال

 التعاريف املقدمةبني  يف هذه الدراسة، و من كمفهوم واحدا  أخذمها نانإ إالق، يالفر  الساعة و بنيهناك من يفرق 

  :لفريق العمل نذكر
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ابيوجد العديد من التعريفات للجماعة حيث يرى مسيث  -  هلم وأكثروحدة لتكون من اثنني  أ

 ةئد جتاه البيحمو  بأسلوبالعمل والتصريف  علىالقدرة و عندهم م، اجلماعي لوحد اإلدراك

ا و ف  * ميلز أما. احمليطة  ون االتصال فيماسون من فردين أو أكثر ميار كدة تحيعرف اجلماعة أل

 1.غرض معنيعالقة يتحقق من خالهلا هدف أو  بينهمشأ تنحبيث  بينهم

أن  يشري إىل، و الذي )التعاضد(املشاركة التعاونية من مفهوم  تنبعفلسفة فريق العمل  أنويرى هالل  -

يعمل كل منهم  الفريق عندما أعضاءيكون اكرب من جمرد اجلمع احلسايب ألداء  أنأداء اجلماعة جيب 

 ولكنه كيان حيفة، الصدجتمعا ألفراد مت مبحض  أداء الفريق ليس أنوقد وصف ذلك ، منفرد

 والجناز ينةمعمهمة  قيكل له دور، يعملون معا لتحق  داألفرا أويتألف من جمموعة من األعضاء 

قيق هذه املهمة حتيل بس ، وكل فرد مستعد للتنازل عن قدر من استقالليته الذاتية يفمشرتكةأهداف 

 2.وتلك األهداف

النجاز ، الفرق هي الطريقة المفضلة لتنظيم العاملين" أن  و سويني ماكفلينويرى كل من  -

 3".التعلم في مكان العمل و تسيير العمل،

 

 قيدرجة من الدافعية والذين يعملون معا لتحق علىو الفريق هو مجاعة ناضجة من األعضاء  -

 4.ااألهداف املتفق عليه

                                                
مارس  20، و تويف يوم )تكساس(يف واكو  1916أغسطس  28هو عامل اجتماع أمريكي، ولد " charles wright mills"رايت ميلز  شالز  *

  .، أستاذ علم االجتماع يف جامعة كولومبيا يف نيويورك1962
  .214، ص2013السعودية،  ، مكتبة املتنيب،)السلوك األفراد و اجلماعات يف املنظمات(حممد ربيع زنايت، السلوك التنظيمي  1
 .244-243حممد إمساعيل بالل، مرجع سبق ذكره، ص ص  2

3 Thomas E. Harris, Mark D. Nelson, Applied organizational communication: theory and 
practice in a global environment, 3 rd, larence Erlbaum associates, new York, 2008, p301. 

  .245، ص2007، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، 1عادل صالح عبد اجلبار، حممد بن مرتك القحطاين، علم النفس التنظيمي و اإلداري، ط 4
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 يف موضوعات معينة وتتشابك يشرتكون أكثرتتكون من فردين أو أن اجلماعة   نيوكومبويرى  -

 ضوء معايري معينة يفحد أدوار و تتتتكون عالقات وصداقات وثيقا حبيث أدوارهم وتصل اتصاال 

 1.ةتضعها اجلماع

 عن وحدة اجتماعية عبارة" اجلماعة هو  أومن التعريفات السابقة ميكن وضع تعريف شامل للفريق 

 حدد بناء عليه األدوار والمكانةتتونشاط متكامل  اجتماعي تفاعل بينهم أكثر أو اثنينكون من تتمتجانسة 

 أهداف الفريق بغية تحقيق اع حاجات ورغبات األعضاءبداخل الفريق وفق معايير وقهم الفريق، وذلك إلش

  ".و المؤسسة

  :و جيب أن تتوفر يف الفريق عناصر هامة

 .وجود هدف مجاعي -

 املنظمةوحدة عاملة داخل بوصفها اجلماعة مسئولة  تكونأن  -

 فردانمفعالية من العمل كل منهم  أكثرقرارات  إىلدي ؤ العمل معا ي أنالتزام أعضاء الفريق بفكرة  -

 .يف النقطة املواليةسنبينها ن واليت مفرتة من الز تأخذ  مراحل عربالفريق  بناء عمليةتطور تو 

 .مراحل بناء فريق العمل: ثانيا

  

  2:كاأليتعمل بعدة مراحل نذكرها  الفريق  بناءمتر عملية 

  ):التكوين(مرحلة جس النبض : 1
                                                                                                                                                   

 
 نيوكومب . م. تيودور"Theodore M. Newcomb " وحصل على شهادة  ،1903يوليو  24ولد يف روك كريك بوالية أو هايو يف

، و هو رائد يف علم النفس االجتماعي األمريكي، 1929  ، و على الدكتوراه من جامعة كولومبيا يف عام1924أوبرلني يف عام البكالوريوس من كلية 
 .1984بين مسعته املهنية نتيجة حبوثه يف جمال تأثريات من الكلية على الطالب و املواقف و املعتقدات، تويف سنة 

 .215حممد ربيع زنايت، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .246-244حممد إمساعيل بالل، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
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 وهذا يعود (وظهور السلوك الدفاعي) في عالقاتهم(بالقلق وعدم التأكد  األعضاءلة يشعر حهذه املر  يف

  .)األعضاءلجهل كل عضو طبيعة رد فعل باقي ( واهلدوء ، )في القيم، المعتقدات واألفكار لالختالفات

ال  تصالتوترات وتشجيع اال و إزالةاملصداقية  تأسيساجلماعة يعمل القائد على  مرحلةيف  :ئددور القا

  .حياول خلق إحساس لدى األعضاء مبعىن العمل وروح الفريق ماك

  ):الصراع(مرحلة العصف : 2

 احتمال بتزايدميز تتلة األوىل و حم مواجهة املشكالت والصراعات الناشئة من املر تتلة حهذه املر  يف

 م، وما مل يتم التصدى هلذهايشخص رتبط باختالفت مبشكالتاألفراد للجماعة  يأيتحيث  صراعوجود 

 األفراد باالنسحاب من بعض يبدأ، فقد سلبيةفسيتأثر أداء اجلماعة لصورة  مرضاملشكالت وحلها بشكل 

  .اجلماعة استمرارية وفعالية يفلة العصف، وهو ما جيعل منها واحدة من املراحل اهلامة املؤثرة حمر  يفاجلماعة 

 خلق على و احلرصمشرتكة على تكوين رؤية نصح القائد أو باين الفريق بالعمل يمن هذا : دور القائد

  .اعمل إجيابية تتحدد من خالهلا معامل األهداف واألدوار املطلوبة القيام  بيئة

  :روضع المعايي مرحلة :3

م وتشكيل هوية تنظيمدأ األعضاء يف ب، يالنسبيةأوضاع القوي  وة طر يقضية الس تهاءنابعد حل و   أ

  .أداء الفريقثره على هذا ما جيعل الفرد يسعى لتحسني أو  ق، والرغبة يف النجاح،يوشخصية للفر 

 يعز والتماسك واالحرتام املتبادل وتو  الوحدةالصراعات والعمل على على تصفية يعمل القائد : القائددور 

  .الفريق يف منو متزايد، وهو ما جيعل أداء املشاركة خمنا و تشجيع وتنسيق األدوار 

  ):األداء(مرحلة النضج : 4
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 واهلوية الواضحة والعالقات خرب الرمسية اجليدة وعدم اخلجل يف بالوحدةيتسم الفريق  املرحلةيف هذه 

واالستقاللية حدة ترب مرحلة النضج قمة األداء و قد حيدث تطرف يف شعور الفريق بالو تعمساعدة، و  أيطلب 

   .نفسهينغلق على  أي متعصبا ويصبح كاجلزيرة فال يعي ما يدور خارجه ريويص

أسلوب القيادة باملشاركة ولكنه يتنازل عن دوره القيادي إذ  املرحلةيتخذ القائد يف هذه : القائددور 

  .دو الفريق وكأنه ليس حباجة لدور القائديبما  أحيانا

  ):االنتهاء(الشيخوخة مرحلة : 5

 ك صعوبةاكانت هنو إذا  فعندما يصل الفريق إىل قمة متاسكه و حتقيق أهدافه اليت تشكل من أجلها، 

  .فكك الفريقت إىلالالمباالة ما يؤدي  و كذلك يبدأن التدهور إلتقدمي جديد، ف

 ى تدعيم مشاعر األفراد والتعاطف معهم مما خيفف عنهمعللة حيعمل القائد يف هذه املر : ئددور القا

  .صدمة حل الفريق

  .و الشكل التايل يوضح خمتلف مراحل تكوين الفريق مع خصائص كل مرحلة
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  .مراحل تطور الجماعة و سمات كل مرحلة): 11(الشكل رقم 

  

  

، )السلوك األفراد والجماعات في المنظمات(محمد ربيع زناتي، السلوك التنظيمي : المصدر

  .222مرجع سبق ذكره، ص

  

  

  

  

  .فاعلية فريق العمل و أثره على مستوى أداء العاملين: ثالثا

 العصف التكوين
 

 االنتهاء
 

 األداء
 

  وضع
 المعايير

  تعريف األعضاء-
  .جس النبض-
  .عدم التأكد-
 .التباس املهام-

  .االتفاق على املعايري-
  .التعاون و التآلف-
  .االلتزام-
 

  .صراعات داخلية-
اختالف وجهات -

  .النظر
  .إمكانية االنسحاب-
  

  .انتهاء املهمة-
الضعف الداخلي -

 للجماعة

  .حتمل املسؤولية-
  .االجناز-
  .نضج التعامل-
 

 4.م
 

 3.م 2.م 1.م
 

 5.م
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  .العوامل التي تؤثر في سلوك فريق العمل _1

ما هو  ن هذه العواملمؤثر يف سلوك وتصرفات واستجابة أعضاء الفريق تهناك العديد من العوامل اليت 

  1:بالبيئة اخلارجيةنفسه أو بالفريق ومنها ما هو منطق باملنظمة وأخرى  بالفردمتعلق 

  بالفرد المتعلقةالعوامل: 

م لألحداث لدى أعضاء اجلماعة جيعل استجابا اإلسقاطوالفهم وطرق  اإلدراكاختالف مستوى  -

مبواملواقف متباينة وبالتايل تؤثر   .طرق خمتلفة يف ردود أفعاهلم وتصرفا

ت خالقيا، أقوانني أنظمة،مقتضيات العمل من  بنينوع من التوازن  إجياد علىقدرة الفرد م -

 .ثل اإلطار العام لسلوكهمتمناط سلوكية أالرمسية من  غريفرضه اجلماعة توما  ، اخل .....العمل

 الجماعة أو بالفريققة متعلالعوامل ال: 

 .الجتماعي والثقايف والتعليمياأفرادها  مبستوى، حمكوم اسلوك اجلماعة، أيض -

حتقيق هدف  علىسقف واحد، يعملون حتت من األفراد  ةجمموعوجود  :التفكير الجماعي -

 ظروف إلجياد مجاعةال يهيئ،جناحهم يتمثل يف حتقيقه وبالعكس، هذا التفكري اجلماعي معني

 .متماسكة

يف  الثبات النسيب مرحلةل إىل تصهنا  ،بناء اجتماعي ثابت تنميةرور الوقت تستطيع اجلماعات مب -

 .وسلوك أفرادها تصرفات

  

 

 العوامل المتعلقة بالمنظمة: 
                                                

-164، ص 2003، دار حافظ للنشر و التوزيع، السعودية، 4عبد اهللا بن عبد الغين الطجم، طلق بن عوض اهللا السواط، السلوك التنظيمي، ط 1
166. 
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 زم اجلماعات بالعملتلضعها املنظمة فيما يتعلق بالعمل تالسياسات واألنظمة والقوانني اليت  -

 .مبوجبها

 .ما يتعلق باجلماعات وكيفية التعامل معهاياليت ف فلسفة اإلدارة -

 جوهريا دوراتلعب  ، م العمل، ظروف العمل املاديةتصمي، ةالتقنية املتاح :ة الداخلية للتنظيمئالبي -

 .التفاعل املستمر من عدمه علىتشجيع األعضاء يف 

تكتالت و جتمعات وجود  ترفضا ما بالقيادي الدكتاتورية املتسلطة غال :المتبعمط القيادي نال -

 .ع السرية وجماراة األنظمة والقوانني ظاهريا فقطبهذه اجلماعات طا علىمما يضفي ، األفراد

  بالبيئة الخارجية المتعلقةالعوامل: 

 امبأثر تصرفاته تت، ميالتنظاخلارجية داخل  لبيئةالفريق يعترب امتدادا  أعضاءكل عضو من 

ن املعطيات اخل م...سياسية ، عرف، تقاليد، معتقدات دينية، وضع اقتصادي ساند، ظروف مبادئمتليه عليه من 

  .البيئية

الواجب  القضايا أهمسلوك وفعالية الفريق، نعاجل فيما يأيت املؤثرة على بعد استعراض خمتلف العوامل 

  .فريق العمل تطوير فاعلية تنمية و عندبعني االعتبار  أخذها

  .عملفاعلية فريق ال _2

القضايا بعض أن هناك  غريمجاعة مهمة لتحديد فاعلية الفريق، املؤثرة على فاعلية أي دراسة العوامل  إن

  1:و هيفاعلية الفريق  عندما نناقش تطوير تربزاملهمة اليت 

  

  :التدريب .1

                                                
 .248-247عادل بن صالح عبد اجلبار، حممد بن مرتك القحطاين، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
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م وقدرافجالفرق الفعالة ال حتدث  أن  البد ،مأة، فباإلضافة إىل مهارة األفراد يف أداء األعمال املنوطة 

الفريق والغرض منه  وحسب نوع. ، وهذا يتطلب التدريبفريقبفاعلية كأعضاء  يركزونيعرف أفراد الفريق كيف 

  .مهارات حل املشكالت والتفكري علىيكون التدريب 

  :حوا فعالني وهي كما يليبوقد أثبتت األحباث أن هناك أمور مهمة ألعضاء الفريق ليص

 الفريق للدخول يف حاالت جديدة مع أعضاءن متطلب تفاملشاريع اجلديدة : العقلية المتفتحة -

 .التغرياتالرتكيز والتأقلم اجنح يف التعامل مع هذه  علىأعضاء جدد يف الفريق واألفراد القادرين 

 .فعالية الفريق تزدادفإذا حتمل العضو يف الفريق مسئولة أعماله : المحاسبة -

 حتليل املشكالت وتطوير علىبد أن يكون عضو الفريق قادر فال : القدرة على حل المشكالت -

 .حلول بديلة هلا

 األفكار وتساعد يف احلصول يتبادلعضو الجعل  علىفهي قادرة  ):بالنسبة للفرد(مهارة االتصال -

 .ول أفضل حلل املشكلةحل على

موعة فبعض  :النزاع ضمهارة ف -  ولكن دي إىل أداء أفضل،ؤ عترب صحية وتتاخلالفات يف ا

موعة متاسكاالتصال وتقلل  علىؤثر ت النزاعاتمن  الكثري  .ا

 جعلتتكون موجودة ل أن، فالثقة ال بد اجليدوهي خاصية مهمة جدا لعضو الفريق : الثقة -

موعة   .على مستوى أداء أعلى تركزا

  ):داخل الفريق(االتصال  .2

وليكون  اجة إىل معلومات لتحقق هدفه،حبفعالية الفريق، فهو  علىوأكثر املؤثرات  أهمو واحد من ه و

  .توفر لديه معلومات متكاملةت أن البداالتصال فعاال 

  :تفويض السلطة .3
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للسلطة  ، فالفرق اليت تفتقرقراراتيكون لدى الفريق صالحية الختاذ  أنإضافة إىل املعلومات ال بد 

ماإلداكما أن عدم إعطاء الفريق صالحية يعين أن   ،فاعلية و تأثريا والصالحية اقل    .رة ال تثق 

 :المكافأة .4

موعة يكافئون بناءا  أن يعينردي، وهذا فنظام املكافأة يف معظم املنظمات  تقييم أدائهم على أعضاء ا

  .الشخصي

 أنميكن  يكون واعيا باملشاكل الشخصية اليت أنالقائد  علىو من اجل جناح العالقات الداخلية للفريق، 

يعرف كيفية  أنة حلها عند ظهورها، من اجل ذلك على القائد يكيف يعرف أنو . الفريق أعضاء بنيحتدث 

عمل بطريقة كل على حدا و مع الفريق ككل، ما يعين أن لديه معرفة جيدة   ءالتصرف مع كل فرد من األعضا

كل   ،الوضع السائدة التكيف مع علىجاح، جيب أن يكون القائد قادرا نال ى قدر منصو لتحقيق أق 1.الفرق

معظم تكون . ، و البيئةواملهمة سبب اختالف األعضاء،بهي فريدة من نوعها  -باعتبارها نظام حي -جمموعة

موعات تاريخ وما   2.معهاحيدد التوقعات بشأن سلوك القائد  ضا

 أسلوب فريق العمل وبناءه و متاسكه حتدد يف النهاية ضاءأعيف  مؤثرةكل ما تقدم طرحه من عوامل 

  .قطة املواليةنيف ال سنبينه، وهذا ما لألفرادالكلي  أداءمستوى  علىفريق العمل  تأثريوحجم 

  :األداءاثر فريق العمل على مستوى  _3

 أداء علىرتكه تكبرية لدى املؤسسات نظرا لألثر الذي   أمهيةلفرق للعمل وخاصة املتماسكة منها  إن

يف إطار البعض ، و متاسك اجلماعة يقصد به درجة اجنذاب أعضاء اجلماعة حنو بعضهم التنظيماألفراد داخل 

التأثري على أعضائها  ، و اجلماعة املتماسكة هي اليت تستطيعنفسهان قليل اجلماعة ماألمناط السلوكية احملددة 

                                                
1 Alain Duluc, leadership et confiance op, cit, p79. 
2 Thomas E. Harris and Mark D. Nelson, op. cit, p317. 
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و تأثري . الحتياجات هؤالء األعضاء اع اجلماعةبيعتمد على مدى إشهذا التماسك ، وديفرضه من قتا وإلزامهم مب

  1:يظهر من خالل النقاط التالية األداء علىهذه اجلماعات 

 ، لذلك الصراعبعضأكثر انسجاما مع  أعضاؤهااألكثر متاسكا غالبا ما يكون و اجلماعات الفرق   -

 .ءاجيابيا على مستوى األداوهذا سينعكس بالطبع ، مستوياته أدىنوالتوتر يكون يف 

 نسبة الغيابات وترك للعمل من أعضاء اجلماعة املتماسكة أنالدراسات أثبتت  بعضهناك  -

اجلماعات  نسبة اخنفاض نسبة التوتر يف حميط للعمل كن أعضاء أنض، والسبب يف ذلك هو فمنخ

 .املتماسكة

 .أعضاء تلك اجلماعة أداء علىاجلماعة يؤثر اجيابيا  متاسكم عقيادي فعال يدإتباع منط  -

هذه  تفاعل املنظمة مع اجلماعة املتماسكة البد أن يكون أكثر اجيابية، مبعىن البد أن توجه طاقات -

معدالت اإلنتاج   فاجلماعات األكثر متاسكا لديها القدرة على رفع، ا خيدم أهداف املنظمةمباجلماعة 

متاسكا فهي أقل  جلماعات األقلا تلكمن ، على العكس كما يستطيع وبنفس املستوى خفضه

 .من السالفة الذكر، خطورة من ناحية التعامل

هذه  أعضائها، يف بنيما يالشخصية ف تإذا كان مصدر متاسك اجلماعة هو احلفاظ على العالقا -

 إضافة إىل أن كثرة التفاعالتو أدائها، ها تاحلالة متاسكها قد يكون أقل تأثريا على إنتاجي

 متطلبات العمل بسبباسك اجلماعة متلكن إذا كان ، حساب العمل علىاالجتماعية قد يكون 

 .تأثر اجيابياتواألداء قد  اإلنتاجيةففي هذه احلالة 

  

  

                                                
 .172-171عبد اهللا بن عبد الغين الطجم، طلق بن عوض اهللا السواط، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
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  تأثير النمط القيادي على أداء العاملين: المطلب الثالث

  خصائص شخصية القائد: أوال

عالقة  وجود إىلمنط اإلشراف الذي يتبعه الرئيس مع مرؤوسيه  علىالدراسات اليت أجريت تشري نتائج 

  .ا املرؤوسني عن العملضو ر  أداء على و تأثريهمنط اإلشراف  بني

يبدأ  ، حيثصغريامياه، سينتج عن ذلك اثر ما حىت لو كان احلجر  بركةفإذا قمت بإلقاء حجر يف 

ما  إذاكبريا   أثرااحلجر  هلذا أن أي. ارجا، مستمرة يف االتساعيف االجتاه خ تبدأ، املياهيف  املركز متحدةظهور دوائر 

 ائدة علىفيكون له  بني تأثريه أنحيث ، يببالسلوك االجيا يتسم عندمانفس التأثر ميكن مالحظته . حبجمه قرنته

. املؤسسة ككل و علىعلى املرؤوسني،  شخص القائد فقط، يل سيمتد يف شكل دائرة مستمرة االتساع من التأثري
التأثري القيادة، فحجم  علىه، وهذا ينطبق ئإلقا ، حجم احلجر وقوةعلى عاملنياحلجر يف املاء يعتمد  و تأثري1

  .يف القيادة أسلوبهالثاين  أماشخصية القائد  ، األول خصائصمرتبط بعاملنيالذي حيدثه القائد 

 عن طريق تعبئةو ذلك مهامه الوظيفية بنجاح  أداءاليت متكنه من  األمور أهممسات القائد من  إن

 أهدافهم وأهداف حتقيق إىل ، و توجيههمأدائهممرؤوسيه بتحقيق الرضا الوظيفي لديهم لضمان رفع مستوى 

  2:بينهامن  نذكر غريهوللقائد الناجح مسات متيز عن . املؤسسة

 .اخلربة يشرك معه من يراهم ذوي لب ،يستقل يف اختاذ القرارات اهلامة وحده وإال، دميقراطيايكون  أن -

ة اإلشاعات الكاذب تعميهال  حىت كإال بعد التأكد من ذل شيئاق، وال يصدر ئاحلقا علىاالعتماد  -

 .فتكون قراراته خاطئة

 فال ينبغي للقائد أن يتخذ قرارااألتباع، احلرس الشديد، و بصفة خاصة إذا ننطق األمر مبصاحل  -

 .حيالهوردود األفعال املتوقعة  جوانبه كافة دراسة بعدإال  خطريا
                                                

 .422، ص2009، الدار اجلامعية، مصر، )لتطوير القدراتمدخل نفسي سلوكي (عاطف جابر طه عبد الرحيم، السلوك التنظيمي  1
 .226، ص 2008، دار أسامة للنشر، األردن، 1عامر عوض، السلوك التنظيمي اإلداري، ط 2
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 .، حبيث يستطيع مواجهة أي موقف دون خوفالشجاعة -

ا مبوالعقلي، البديندة حىت يستطيع أن يبذل اجلهد ي، أن يكون القائد حبالة صحية جالبدنيةالقابلية  -

 .املشاكل زهوأن يكون قوي األعصاب ال  ،يتالءم مع مسؤوليته

 بالسيادة يف جمال النشاط الذي متمتعاوهذا يعين أن يكون القائد ة، حنمل املسؤولي علىالقدرة  -

 .وعلى غريه من التابعنييشرف عليه 

 .، واملعرفة اجليدة للعمل فهذا يعد مصدر قوة بالنسبة لهلإلدارةاإلملام باألصول العلمية  -

 .اليت تستطيع أن ختطط وتنظم وتراقب املنظمةالعقلية  -

 .اكتساب الثقة علىالقدرة  -

 .احملبة املتبادلة بينه وبني األتباع -

  .نمط القيادة :ثانيا

التأثري  يعد أسلوب القيادي املطبق من طرف القادة مع مرؤوسيهم العامل الثاين املهم من حيث حجم

خيتلف عن اثر  العمل بصفة عامة، فاثر األسلوب الديكتاتوري مناخ و على أدائهمرضا املرؤوسني ومستوى  على

  .األفراد علىألثر كل منط  ويف ما يلي حتديدالدميقراطي، وكالمها خيتلفان يف األثر مع األسلوب احلر، األسلوب 

 هذا النمط من تأثرياليت يظهر فيها أهم اجلوانب  أن :األفرادنمط القيادة الديكتاتوري على  أثار_1 

  1:يأيتما  نذكرالوظيفي لديهم  األداء على يؤثروالذي بدوره  األفراد علىالقيادة 

 بطريقة ماكرة إليهاهتمام خاص عند القائد والتقرب  علىاحلصول أفراد اجلماعة بعض حماولة  -

 .اآلخرين أكتافو التسلق على ،مسترتة

 .واملشاحناتو التكتالت كثرة الدس والوشاية  -

                                                
 .80، ص2008، املسرية للنشر، األردن، 1حممد حسنني العجمي، االجتاهات احلديثة يف القيادة اإلدارية و التنمية البشرية، ط 1
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 .ةاالقرتاحات البناء قتل -

 .مالءالنقد الالذع للز اجلماعة و  أفراد بنيالكراهية انتشار  -

 مناقشةوله دون بقائد وق أيمعارضة  علىعدم القدرة  -

 .اجلماعة والعمل يف جو يسوده اخلوف والقلق أفراد -

 يف األفرادهذا النمط من القيادة على  أثارظهر ت: على األفراد الديمقراطيدة يانمط الق آثار _2

  1:يليعدة نذكر منها ما  بنجوا

 .اويقبل بعضهم بعض بينهماجلماعة مع قائدهم و فيما  أفراديتعاون  -

 بني، بل يشيع احلب الغريأكتاف  علىاجلماعة التقرب من القائد والتسلق  أفرادال حياول احد  -

 .األفرادمجيع 

 .اجلماعة أفراد بنيقل النقد السليب ي -

 .اطريقها للمناقشة واألخذ  جتداليت  البناءةتكثر االقرتاحات  -

 .بالنفسوالثقة  والطمأنينةالقائد يف جو من احلرية والشعور باألمن  رأياجلماعة  أفراديناقش  -

 .اجلماعة آراء زمالئهم أفراد يقبل -

 .والتفكري لصاحل املؤسسة واإلبداعاالبتكار  علىجوا مالئما ساعد  خيلقكل ما سبق  -

  :هذا النمط من القيادة على األفراد من خالل آثارتظهر : على األفرادنمط القيادة الحر  أثار _3

 .من الوقت الكثريازدواجية اجلهود وإضاعة  -

 .شاطناجلوانب املهمة قي أوجه ال بعضإمهال  -

م  تعبئةيف  واإلخفاقوجود محاسة حقيقية عند العاملني عدم  -  .لعملهم وإمهاهلمطاقا

                                                
 .84 العجمي، مرجع سبق ذكره، صحممد حسنني 1
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 حتدد فيهمناخ تنظيمي وذلك لعدم يوفر ، شعور بعدم الرضا لدى العاملني إىلكل هذا يؤدي  -

 .الوظيفي أدائهم علىالعمل، مما يؤثر سلبا  علىاملسؤوليات بدقة ويشجع 

  1:املرؤوسني نذكر منها أداءتؤثر على ، توجد جوانب قصور يف سلوك القادة واليت إمجاالو 

  ينظر  -اآلخرينيفشل يف مساع نصائح  -أنانياعندما يصبح القائد  :السلوكيات المرفوضةبعض

 ..تعايلتكرب و ب لآلخرين

  بعض بالرغم من صحتها يف " ولدت قائدا" مقولة شهرية: بأن القائد يولد و ال يصنعاالعتقاد

ا إالالظروف   وهذا. علمون بالتفكري والتجربةتال تكون صحيحة باستمرار فالعديد عن القادة ي أ

  القائد بني تشكيل فجوة  إىل يؤدي، ما ةاملرؤوسني بنظرة دوني إىل ينظرلقائد جيعله ااالعتقاد عند 

 .على أدائهموبالتايل على نفسية املرؤوسني ابعيه، األمر الذي يؤثر تو 

  اهي  الكاريزماالعربة يف  إن: القيادة إلىدي ؤ الكاريزما ي بأناالعتقاد التأثري املرغوب ظهر يف ت أ

يلقون احرتام زما القادة الذين اوجدوا الكاري أنث يي، حممن خالل القائد الكاريز  األفرادلدى ) املقبول(

مشكلة يف حال تغري  سوف حيدث االعتقاد، هذا مو استجابتهزائدا من أتباعهم وذلك يريد من والئهم 

 .القائد وذلك يرفض القيادة اجلديدة

  هو  رميا يكون هذا: التنظيم أواعة ي قمة الجمففقط لمن هم  تكونممارسة القيادة  باناالعتقاد

 مع الرؤساء وال تقتصر تبدأق، فالقيادة الفعالة ال يانه جتر دق إالاالعتقاد الشائع عن القيادة 

كما   ة،للقياد اليت تطور جمتمعهم يعتربون عن النماذج اجليدة األفكار يكتشفونالذين  صفاألشخاعليهم،

ا هم  األهدافويضعون  األفكارهؤالء الذين يكتشفون  أن هذا االعتقاد  .القادة فعالية أكثروينجزو

                                                
 .342-340حممد امساعيل بالل، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
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 أداءحتسن من  أنكان من املمكن   وأفكارهدر لطاقات  إىلويؤدي  األفراديقتل روح املبادرة لدى 

 .املؤسسة

  ممارسة  فالقيادة الفعالة ليست: و يحركون اآلخرينويوجهون  يتحكمون الفعالونالقادة  بأناالعتقاد

الفعالني  غري ، فالقادةإليهماملهام املوكلة  أداءمتكينهم من  علىهي القدرة  وإمناالقوة على التابعني 

وليس بالدفع  اجلذببالفعالون جيدهم يقودون  ةالقاد أماللعمل،  إىل اآلخرينلدفع  أهدافهمحيققون 

م ب اآلخرين ، و بتمكنيباألمروباإلهلام وليس   .التابعني لدور إنكارهمدال من من استخدام قدرا

 إىل التأثري ، وامتدادا هذااملؤسسةداخل  األفراد علىمن أثار األمناط املختلفة للقيادة  إليها سبق التطرق مم

 دف حتسني غريه إىلمن القائد  التأثريانتقال  يبنيالعمالء خارج حدود النظام، ميكننا اقرتاع الشكل التايل الذي 

  .العمالء رضا أمههاوحتقق األهداف التنظيمية اليت من  األداءمستوى 

  .النمط القيادي وسيلة للتأثري على أداء األفراد): 12: (الشكل رقم

  
  .423عاطف جابر طه عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص: املصدر
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املرؤوسني و على ن القيادي الناجحة حتقق جمموعة من الفوائد تعود على القائد نفسه فإحسب الشكل 

 هيتوج ضلغر  على سلوك اآلخرين التأثرييف  فوالقيادة الفعالة هي قدرة املشر . املؤسسة أداءوعلى مستوى 

م حنو   املنظمة أهدافعدم حتقيق على املشرف  صحير  أنشريطة ، "األداء المتميز"دف املراد اهل حتقيقجمهودا

  1.العاملني أهدافحساب  على

  :يفتمثل ت للقائدفالفوائد بالنسبة 

 .إليهاملوكلة  ةيالتنظيم هدافاألحتقيق  -

 .أكثره و تنظيماقل  عملالراحة النفسية يف العمل، ضغط  -

  2.لتابعيهكسبه لالحرتام نتيجة االلتزام واملعاملة احلسنة  -

  3:يتميزون مبا يلي أفرادا تنتجن القيادة السليمة إفو بالنسبة لألفراد 

 .واجباته ومهامهل فرد يف جمموعة العمل يعرف ك -

 .بكفاءةكل فرد يف جمموعة العمل واجباته يؤدي   -

 .بذاتهاجلميع يف ظل غياب القائد بذات الكفاءة كما لو كان هو موجودا يعمل  -

فريق  هلا يف العمل حبكمة مع باقي يتعرضمشكلة  أيحيل  أنالعمل  ةجمموعحياول كل فرد يف  -

 .العمل

 .لتطوير العمل دون خوف مقرتحاتهيبادر كل فرد بتقدمي  -

  

                                                
 .206، ص2009بشري العالق، تنمية املهارات اإلشرافية و القيادية، دار اليازوري للنشر، األردن،  1
 .425عاطف جابر طه عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .22مرجع سبق ذكره، صعامر عوض، السلوك التنظيمي اإلداري،  3
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أنفسهم  و خصائص املرؤوسني ا كان منط سلوك املشرف متوافقا مع تفضيالت مو ليضيف عاشور انه كل

ملرؤوسني   سلطات وحريات واسعةيفوض الذي فاملشرف . كلما زاد رضاهم عن العمل، والعكس بالعكس

م وحيقق رضاهم عيشبفضلون االستقالل يف العمل ويتمتعون بقدرات عالية، ال شك ي  أما. عن العمل احتياجا

ضة، فهو فبقدرات منخ ولية احملدودة ويتمتعونؤ يفضلون املس ألفرادالواسعة  تلك احلريات يفوضاملشرف الذي 

  1.لك استياءهم جتاه العملبذلدى مرؤوسيه ويثري ارتباكا و توترا خيلق 

  :أما بالنسبة للمؤسسة ككل، فتتمثل الفوائد احملققة يف

 .أحسن أداءى، خدمة أفضل وجودة علأ أداءكفاءة اكرب ومستوى  -

 .نيمسعة جيدة للمؤسسة وسط املنافس  -

  2.و املرؤوسنياجيايب للعمل للقائد  مناختوفر  -

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                

 .149أمحد صقر عاشور، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .426عاطف جابر طه عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص 2



 أداء و قيادة الموارد البشرية                                                                :               الثانيل  ــــــالفصـ
 

~ 129 ~ 
 

 

  :الثاني الفصــــل خالصة

املوارد من خالل ما تطرقنا إليه يف هذا الفصل و الذي يتمثل أهم عنصرين ميكنه ارتكاز عليهم يف تسيري 

نصت عليه كافة اجلهود و ذلك يتوفر على : البشرية أال و هي عامل األداء و القيادة فعند تقييمنا لألداء الذي

ا األفراد داخل املؤسسات بإخاالرتكاز تقييماته من خالل فعالية الوظائف اليت ي ضاعه إىل أسس و معايري قوم 

يم و من ناحية أخرى توصلنا إىل وجود ثالث أنواع من النمط واضحة املعامل و هذا من أجل حتقيق أهداف التقي

موعة من العوامل  ا و اختيار النمط القيادي راجع  القيادي و هي متباينة بطبيعتها و منفرد بتخصصها و توجها

ثر فمنها ما ختص القائد و أخرى خاصة باملرؤوس و األخرى باملوقف و يبقى النمط القيادي الدميقراطي هو األك

مالئمة حىت يتسىن لألطراف، اختاذ القرارات و تفويض السلطات هلم و هذا كله لتحقيق أهداف املؤسسة و رفع 

 .مستوى أداء العاملني فيها
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 املالحق
 



 المقدمة العامة
 

  أ   
  

  المقدمة العامة

إنّ إجراءات التسيري اليت ينجح يف التأثري على سلوك وأداء األفراد العاملني وفعاليتهم يف املنظمة نادرة،   

وكلنا يعلم بأنّ أهم عامل من عوامل االنتاج يف املنظمة هو العنصر البشري الذي يعتربه الباحثني ركيزة من الركائز 

االيت تبين املنظمة  عليه، حيث أنّ هلذا العنصر الثمني القدر على التطوير والسعي إىل حتقيق وتعظيم  اسرتاتيجيا

أهداف املؤسسة إذا أحس بالوالء واالنتماء واحلرص على مصاحلها وهي بدورها حتقق له اجلو املالئم لالستفادة 

املنظمة لرفع أداء العاملني وزيادة  من كفاءته وذلك باستعمال نظام حتفيز فعال والذي يعترب كسياسة تنتهجها

 .الطاقة احملركة هلم يف تقدمي أداء راق، وذلك من خالل استخدام أمناط قيادية فعالة داخل املؤسسة

ذلك أن أي رفع األداء العاملني يعد من أهم حمددات النجاح ألي مؤسسة مهما كان نوع نشاطها،  

مما يؤثر سلبا  بسبب اخنفاض انتاجية العامل فيها فهاأهداحتقيق واملالحظ لدى بعض املؤسسات اجلزائرية صعوبة 

ا يف حتقيق أهدافها والصمود أمام منافسة املؤسسات األجنبية وهو ما يطرح حتديا كبريا أمام القادة  على قدر

 .اتاإلداريني للمؤسسات الوطنية لتوجيه جهود العاملني حنو رفع األداء من أجل حقيق األهداف وبلوغ الغاي

كما تعد دراسة السلوك االنساين وحماولة حتديد أبرز العوامل املؤثرة فيه من بني أهم املتغريات اليت تضمن  

جناح القائد اإلداري يف مهمته، فهي تبني له طريقة التعامل مع كل فرد وفق ما يتالءم مع طبيعته ووفق كل ما 

 .ته وتوجيهاتهمواطن اخللل والضعف يف قراراظرف يوجد فيه، وتربز له 

در املوارد وتعطل   والقيادة يف آخر املطاف تقاس بنتائجها وهي أحد األمرين إما أن تكون قيادة رديئة 

املصاحل وتضيع الكفاءات وختتزل األهداف حىت ال يبقى من األهداف إال ما حيقق املصاحل الشخصية للقائد 

ستثمر يف املوارد وتنمي الكفاءات وحتقق ت -ممثلة لصورة القائد الناجح  -الفاشل، وإما أن تكون قيادة ناجحة 

أعلى األفراد للعمل كفريق واحد يف سبيل ضمان االستمرارية والبقاء للمؤسسة، وذلك يف ظل منافسة حادة ويف 

        .        بيئة يعد فيها الثابت الوحيد هو التغيري



 المقدمة العامة
 

  ب   
  

 العامة اإلشكالية

م واهتمامهم يف االجتاه إنّ القيادة والتحفيز باعتبارمها عملية تأثري يف ا آلخرين يعمالن على توجيه قدرا

الذي يضمن حتقيق األهداف، وأن جناح القائد يتوقف أساسا على خصائصه ومساته الشخصية اليت حتدد نوع 

 .لتحسني مستوى األداء لديهمالنمط القيادي الذي ميارسه يف التأثري على مرؤوسيه 

تمع ات والدول ما هو إال نتيجة طبيعية جلهود التحفيز القيادي الواعية كما أصبح جليا اآلن أن تقدم ا

يف حتسني ورفع مستوى األداء لدى أفرادها، فالربط بني أهداف الفرد وأهداف املؤسسة، والتقييم  واملسئولة

األداء  املستمر والسليم ألداء األفراد، وإتباع مناهج حتسني وتطوير األداء، تعد أهم األسباب للحصول على هذا

 .املتميز احملقق لألهداف

ومما سبق فإنّ مشكلة البحث تكمن يف االشكالية الرئيسية اليت نطرحها يف شكل السؤال اجلوهري 

   :          التايل

  ."؟  هو تأثير التحفيز القيادي في رفع أداء العاملين لدى مجمع تربية الدواجن بمستغانم ما"

  :عدة أسباب فرعيةوهذا السؤال اجلوهري يتفرع إىل 

 ؟مفهوم احلوافز وما أمهية نظام احلوافز يف إدارة املوارد البشرية  ام. 

  ؟تسعى كافة أطراف املنظمة إىل تعزيز أداء عماهلا حيث تعترب مرآة عاكسة لفشل أو جناح أي منظمة. 

  ؟ما مدى تأثري القيادة اإلدارية على أداء فريق العمل.   

  :فيما يليومتثلت متغريات الدراسة 

تشتمل الدراسة على متغري مستقل وهو التحفيز القيادي يتكون هذا األخري من أبعاد : المتغيرات المستقلة    

  :ثالثة مرتبطة به وهي

 . وميثل منط اإلشراف :البعد األول -



 المقدمة العامة
 

  ج   
  

 .ويتمثل يف بناء فرق العمل: البعد الثاني -

  .  ويتمثل يف التحفيز: البعد الثالث -

  .تشتمل الدراسة على متغري تابع رئيسي وهو أداء األفراد: المتغيرات التابعة

  الفرضيات

  الفرضيات الجزئية

  البد ألي مؤسسة مهما كان حجمها وطبيعة نشاطها أن تستغل العنصر البشري باستخدام احلوافز

ا وحتقيق   .أهدافها املسطرةاليت تدفع العمال إىل بذل أقصى جهد ممكن وذلك من أجل رفع كفاء

  ضرورة وجود معايري سليمة لتقييم األداء وقيادة جيدة لفريق العمل يف املؤسسة تتسم باملوضوعية

  .والدقة وحتقق للعمال الرضا الوظيفي وتضمن أهداف املؤسسة 

  الفرضية العامة

  توجد عالقة إرتباطية اجيابية بني التحفيز القيادي ومستوى أداء العمل لدى عمال جممع تربية الدواجن 

GAO - مستغامن- . 

  أسباب اختيار البحث

  : من أسباب اختيار البحث نذكر ما يلي

استمرارية حماولة معرفة مدى التأثري الذي يلعبه التحفيز القيادي على أداء األفراد من أجل ضمان  -

 .املؤسسة

 .حماولة حتديد العالقة بني متغريي الدراسة التحفيز القيادي وأداء األفراد -

أو من حيث ) األسلوب(إنّ أداء األفراد مازال بعيدا على املستوى املطلوب سواء من حيث املضمون  -

 .النتائج، وذلك لوجود خلل ما، وجب حتديده ومعاجلته



 المقدمة العامة
 

  د   
  

االقتصادية يسعون إىل رفع املردود وحتقيق األرباح وذلك من خالل رفع األداء أنّ القائدة يف املؤسسات  -

  .الوظيفي للعاملني، وعليه وجب حتديد أهم العوامل املؤثرة فيه وأهم السبل املتبعة لتحسينه

  البحث أهمية

دف رفع       تكمن أمهية البحث يف موضوع التحفيز القيادي ودوره يف املؤسسة، خاصة التأثري يف العاملني 

  :أدائهم على العوامل التالية

   يلعب التحفيز القيادي دورا أساسيا وحساسا يف كل مراحل العملية اإلدارية، وهي بذلك تضمن هلا

  .   قيق أهداف املؤسسةالفعالية والديناميكية املستمرة من أجل حت

   يعد التحفيز القيادي موضوعا أساسيا يف دراسات وحبوث الباحثني، إذ جندها يف معظم كتب اإلدارة

  .العامة، إدارة األعمال، كتب علم النفس واالجتماع

  واألطروحات النظرية له وكذا  املناخيف موضوع القيادة اإلدارية والتحفيز وتعدد  اتساع جمال البحث

 .ختالف والتباين بني املنظرين هلااال

    السلوك االنساين املتميز بالتعقيد واملزاجية وعدم الثبات جيعل من دراسة اخلصائص السلوكية للفرد سواء

م على  كان رئيسا أو مرؤوسا أمرا من األمهية مبكان، وهذا بتوفري قدر كاف من املعلومات للمدراء قصد مساعد

 .نشاطات العاملني وربطهم باألهداف اليت تسعى املؤسسة إىل حتقيقهافهم وتنظيم وتنسيق جهود و 

  معرفة مدى تأثري التحفيز القيادي يف رفع أداء العاملني يف املؤسسة حمل الدراسة.  

  البحث أهداف

 :أمهها فاألهدادف الدراسة حول القيادة اإلدارية لتحقيق جمموعة من 

  املفهوم واخلصائص وحتديد أمهيتها بالنسبة للعمل اإلداري يف التعرف على القيادة والتحفيز من حيث

 .املؤسسة حمل الدراسة
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  ه   
  

  حتديد املهارات القيادية الواجب توافرها يف القادة اإلداريني ليؤدوا مهامهم بفعالية وكفاءة، أي الصفات

 .اليت جتعل منهم عنصرا مؤثرا باإلجياب يف أداء العاملني

 وهذا ما ميثل حجز  املؤسسة الواجب على القادة اإلداريون استخدمها، معرفة حمددات رفع األداء يف

   . الزاوية يف عملية االرتقاء باملؤسسات الوطنية وضمان استمراريتها

 المتبع المنهج

التحليلي، عند وصف وحتليل متغريات الدراسة، ومشل ذلك نظام التحفيز وعملية  الوصفي املنهج مت اعتماد     

تصميمه وبيئته واألمناط القيادية، وكذلك عند دراسة األداء الوظيفي مبختلف أبعاده والعوامل املؤثرة فيه، وعملية 

  :مت االعتماد فيه علىتقييمه وسبل حتسينه، أما يف اجلانب التطبيقي مت استعمال منهج دراسة احلالة الذي 

تمع نسبيا، وضيق الوقت مت االعتماد على اختيار عينة  :أسلوب المسح بالعينة - نظرا لكرب حجم ا

 .عشوائية للدراسة واليت تشمل القادة اإلداريني ومرؤوسيهم يف املؤسسة حمل الدراسة، بوالية مستغامن

أجل االجابة على اشكالية البحث واختبار جلمع املعلومات حول عينة الدراسة من  :أسلوب االستبيان -

  .            ميدانيا ة العامةصحة الفرضي

  

  

  



                             

 

 احلمد هللا محدا يوايف ما تزايد من نعم، والشكر على مـا أوالنا من

 الفضل والكرم، الصالة والسالم على نبيه حممد سيد اخللق أمجعـني

 نسأل اهللا عز وجل أن جيعل هـذا العمل خالصا لوجهـه الكرمي وأن

.يوفقنا ملا حيبه ورضاه  

م ونطلب مـن اهللا أن ندخلااملذكرة بفضل أساتذتنا الكر لقد كتبنا هذه   

من صلـى" وإياهم ومن قرأ هذا الكتاب يف قوله صلى اهللا عليه وسلم   

"علي يف كتاب مل تزل املالئكة تستغفر له ما دام امسي يف ذلك الكتاب  

:ونتقدم بأخلص تشكراتنا إىل  

  هذا كما نشكرالذي ساعدين يف عملي  معارفية الطيباألستاذ املشرف 

  تشكراتنا  اخلالصة ايضا إىل كل من, كــل  عمال جممع تربية الدواجن

  .ساعدنا من قريب أو من بعيد 

  أبركان حسني
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