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 مقدمة النارش

كافة القضايا بتناول  نحن نعنى يف املجموعة العربية للتدريب والنرش عىل نحو خاص 

والتعرف أيضا عىل  ما يهم املنظامت  وكل واالقتصادياإلداريواملتغريات املتالحقة ومتطلبات اإلصالح 

املشرتك مع عمالئنا يف رفع وتطوير الكفاءات البرشية   الهدفإىلالتجارب العاملية الناجحة للوصول 

 كافة إدارةلتنفيذ واملؤهلني  واالستشاريني واملتخصصني من الخرباء مرتكزين بذلك عىل قاعدة بيانات

 كام يتضمن نشاط املجموعة العربية، ع طبيعة عمل املنظامتوعمليا مبا يتواكب م الربامج علميا

 تفعيل إىلظهرت الحاجة   القيام بجميع أنواع االستشارات يف كافة التخصصات وقدوالنرش للتدريب

محددة للرشكات  لتخاطب احتياجات للتدريب والنرشنشاط الربامج التدريبية يف املجموعة العربية 

التدريبية للرشكات وتصميم برامج  بدراسة وتحديد االحتياجات لقياموالجهات املختلفة من خالل ا

 .وذلك لرفع معدالت أداء العاملني وتنمية مهاراتهم املختلفة خاصة تفي بهذه االحتياجات

 :برامجنا التدريبية

تغطى كافة التخصصات التي تحتاجها القطاعات املختلفة ونذكر من هذه الربامج عىل سبيل  

 -:املثال

 املختلفةاإلدارية للمستويات األعامل إدارةو واإلرشافية اإلداريةملهارات ا . 

 املهارات السلوكية والقيادية. 

 املحاسبة بجميع فروعها وتخصصاتها. 

  املالية واالستثامردارةاإلوالتمويل . 
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 : التدريبيف  أسلوبنا

 وإعطاء عىل التلقني ه الذي يعتمد بدورالتقليدي األسلوبال نعتمد يف التدريب عىل  

ولكن نرى أن التدريب مبفهومه الحديث يجب أن يعتمد عىل الحوار والنقاش وتبادل ، املحارضات

صوراته للحلول  قد تواجهه يف عمله ووضع تالتيومساعدة املتدرب عىل طرح املشكالت .. الخربات

ونعتمد يف التدريب عىل العديد من .  من حضور الربنامجاملرجوة تحقيق االستفادة إىلمبا يؤدى 

 : األساليب مثل

  دراسة ومناقشة الحاالت العملية. 

  االستقصاءات وتبادل اآلراء واملقرتحات. 

  األفالم التدريبية. 

  متثيل األدوار. 

 بأحدث الوسائل السمعية إعدادها تم التي من قاعات التدريب كذلك لدينا مجموعة متميزة 

  . تقديم خدمة تدريبية عىل أعىل مستوى من الجودةإىلوالبرصية مبا يؤدى 

 : نقدمهاالتيأنواع الربامج 

 :هناك نوعان من الربامج 
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 :ةبرامج مركزي

 يف بداية بإرسالهاقوم ن والتي ة بتواريخ وأماكن محددالسنوية الخطة يف املدرجةوهى الربامج  

لرتشيحات من اوبعد ذلك نتلقى ، العريب كل عام للمؤسسات والهيئات والجهات يف أنحاء العامل

  . عىل تلك الربامجةالجهات املختلف

 :ةبرامج تعاقدي

 عىل جميع الربامج يف املجاالت والقطاعات السنويةنظرا لصعوبة احتواء خطة الربامج  

 لبعض مالمئة قد تكون غري بالخطة املدرجةلك مواعيد وأماكن الربامج  وكذاملختلفة واألنشطة

 متخصص يتامىش مع طبيعة تفصييل قد تطلب جهة ما تنفيذ برنامج أو املؤسسات أوالجهات 

 الجهة يتم تصميمها لتلبية احتياجات ة بالتحديد لذلك يتم تنفيذ برامج تعاقديالجهةعمل تلك 

 . والزمان املناسب لها بشكل خاص يف املكان الطالبة

 :مدة برامج التدريب

 للمؤسسات والهيئات ترتاوح مدتها من قصرية ة وتنفيذ برامج تدريبيوإعدادتم تصميم  

 وهى ما يطلق عليها تأهيليةوهناك برامج .. أربعة أسابيعإىل) خمسة أيام عمل (تدريبيأسبوع 

ن أسبوعا تدريبيا وحسب ظروف يعرش وة أربعإىلوترتاوح مدتها من مثانية أسابيع ) دبلومات(

  .الطالبة الجهة
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 األوىلدة ـالوح

 

  )املفهوم واألهمية (الرضا الوظيفي

 

 ذلك ألنه حالة ،من أكرث مفاهيم علم النفس التنظيمي غموضاالوظيفي يعترب مفهوم الرضا        

 العديد من الدراسات إىل ظهور 1976" لوك"ار  أشولقدانفعالية يصعب قياسها ودراستها بكل موضوعية، 

، ولعّل من أهم أسباب تعدد هذه البحوث اعتبار موضوع ع يف الواليات املتحدة األمريكيةيف هذا املوضو

أحيانا كمتغري مستقل يؤثر يف سلوك العامل كاألداء والتغيب واالتصال الرسمي والغري الوظيفي الرضا 

لراتب ونظام املنح واملكافآت وهيكل السلطة ونظام اتخاذ با تابع يتأثر الرسمي، وأحيانا أخرى كمتغري

الرضا يف  مبوضوع املتعلقة لنفسية واالجتامعية واملاديةالقرارات وغري ذلك من املواضيع واملتغريات ا

 محيط العمل بأبعاده املختلفة ميتد إىل السخط عن العمل نفسه مام يفّ، ذلك ألن السخط محيط العمل

وتجدر اإلشارة إىل أن أغلب بحوث ودراسات  االنتامء،ب وضعف الشعوري إىل اإلحساس باالغرتاب يؤد

 .السلوك التنظيمي قد أجريت ضمن أطر إيديولوجية يسيطر عليها بدرجات متفاوتة املذهب الرأساميل

ّ ال غري، وأن هذه وهكذا فقد اعترب تايلور العامل إنسانا اقتصاديا ميكن تسيريه ودفعه بحوافز مادية     

 .الحوافز هي التي بوسعها أن تحقق األهداف واملشاريع املرسومة من طرف اإلدارة

ّأما مدرسة العالقات اإلنسانية فقد حاولت رد االعتبـار لـبعض الجوانـب العاطفيـة     

  ومـدى  العالقـة بـني الرؤسـاء واملرؤوسـنيواالنفعالية يف سلوك اإلنسـان، فركّـزت عـىل
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  الحصول عىل الرضافهي تأكد عىل أنالنمو وكل املتعاملني فيها، أما مدرسة  توجيه املنظمة  يفهاتأثري

ّ، وال يخفى أن هذا االتجاه ّفعالية وإعطاء املسؤولية للعامل إمّنا يكون نتيجة تنمية املهارات والالوظيفي ّ

 أدوات يف مجردهم ّبأن ون حتى ال يشعرالعاملوفرصة لتقدير هو محاولة ملكافحة الشعور بامللل 

 .املؤسسات التي يعملون بها

 -:بعض التعاريف حول مصطلح الرضا الوظيفيل عرضوفيام ييل      

السعادة إلشباع الحاجات والرغبات واالرتياح الشعور النفيس بالقناعة وذلك هو   :الوظيفي الرضا

والء الثقة والاإلحساس بوالتوقعات مع العمل نفسه ومحتوى بيئة العمل ومع 

 .واالنتامء للعمل

عبارة عن االهتامم بالظروف النفسية واملادية وبالبيئة التي تسهم  :هوبوك من وجهة نظرالرضا الوظيفي 

 .يف خلق الوضع الذي يرىض به الفرد

حصيلة العوامل املتعلقة بالعمل والتي تجعل الفرد محبا له  : الرضا الوظيفي بأنّهفقد عرف سرتونج أما

 . يف بدء يومه دون أية غضاضةمقبال عليهو
 

ميكن القول أن الرضا الوظيفي هو نتيجة تفاعل الفرد مع وظيفته وهو انعكاس ملدى      وأخرياً 

اإلشباع الذي يستمده من هذا العمل، وانتامئه وتفاعله مع جامعة عمله ومع بيئة العمل الداخلية 

ظيفية أو الحالة النفسية التي يشعر بها الفرد والخارجية وبالتايل فهو يشري إىل مجموع املشاعر الو

 .نحو عمله
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o أهمية الرضا الوظيفي بالنسبة للفرد:- 

وقد  ،وأمراض القلب املختلفة, لنفسيةاألمراض ا: بظاهرتني سيئتني وهاميرتبط عدم الرضا الوظيفي      

العقيل يف الجسدي و واضحا بني الرضا الوظيفي وظاهرة اإلنهاك اأظهرت الدراسات أن هناك ارتباط

 . العمل

 ونالحظ أنه عندما يشعر املعلم مثالً بالراحة النفسية والهدوء يف عمله فأنه يزداد رضاه الوظيفي     

إذا ما توفرت له و , أي فرد بوجه عامأو لدى املعلم  كبريةحي النفسية لها أهميةوهذا دليل عىل أن النوا

 .وارتفاع مستوى أدائه وانتامئه يف العملىل زيادة إنتاجه يؤدي ذلك إسًكان راضيا عن عمله ومن ثم 

o األساسية لوفاء املوظف يف العملاألسباب :- 

يقوم الوفاء يف العمل عىل العالقة بني صاحب العمل واملوظف، أي أنه عبارة عن عقد غري مكتوب      

أجل إنجاز أعامله، وذلك املواد واملوارد التي يحتاجها املوظف من  ّيتعهد فيه صاحب العمل بتوفري

 .ّمقابل تعهد املوظف بتقديم أفضل ما لديه لتحقيق أهداف الرشكة

إنه ملن البديهي اعتبار املوظفني يف رشكة ما ممثلني لها من خالل تفاعلهم اليومي مع العمالء، سواء و    

ًوغالبا ما تنعكس ، ونيةًكان ذلك عرب املقابالت وجها لوجه، أو املكاملات الهاتفية، أو الرسائل اإللكرت

ّ فإذا كان ميتلك أي مشاعر سلبية تجاه الرشكة، ،طريقة معاملتك للموظف يف طريقة تعامله مع عمالئك

 أم ة، وبالتايل قد يتملكهم الرتدد تجاه عملية البيع، سواء كانت مؤكدبه العمالء لذلكنتفحتام سي

 .محتملة
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ّمل عمالئها باحرتام وسمو ّ تجاه رشكته، فالبد له أن يعاًومن ناحية أخرى، إذا كان املوظف ملتزما    

 مع ومن ثم فسوف يتحمس أيضا للتعاملً فورا للعميل والذي سينتقل للرشكة، هّويعرب عن حامس أخالق

 . وأصحابهاالرشكة

أن صفقة بيع واحدة غري كافية لكسب أرباح ًجيدا  املوظفني األوفياء تجاه رشكتهم يدركون      إن

 مع العمالء، وذلك من خالل تلبية قويةأن رس النجاح الدائم يكمن يف تأسيس عالقات و ،صلة للرشكةمتوا

 .ُوهو ما يرتجم يف املقابل مبعدالت أعىل للمبيعات م،ّكافة احتياجاتهم، وتخطي توقعاته

عن وظائف إن ملعدل تبديل املوظفني تأثري بارز يف ثقافة الرشكة، وكلام تجنبت تكاليف اإلعالن      

شاغرة وما يرافقها من تكاليف اللجوء إىل رشكات التوظيف، وإجراء املقابالت الطويلة واملكلفة، كلام 

  واختربتهًجيداًترسخت ثقافة رشكتك، وكلام حققت مزيدا من التقدم بفضل فريق عملك الذي تعرفه 

ن مع بعضهم البعض مام يجنبك  فموظفوك يدركون قوانني الرشكة وقيمها، وهم متآلفو،، ووثقت بهًكثريا

تضمن لك اليد العاملة األمان  وبالتايل ،ً الناتج غالبا عن تبديل املوظفني املتواصلتوتر جو العمل

 .واالستقرار بحيث تتمنى ماليني الرشكات أن تحظى مبا متلكه أنت يف رشكتك

 -:يف النقاط التاليةن أن املحفزات األساسية لوفاء املوظف يف العمل تكمميكن القول     واآلن 

ًيشعر املوظف مبزيد من االلتزام ويعترب نفسه موضعا للثقة حني تشاركه  :رؤية الرشكة املوظف إدراك•  ّ

 .وتوجهاتها والقرارات الهامة التي تتخذها ورسالتها اإلدارة العليا رؤيتها
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جر أساس ملسرية  إن املوظف الذي يشعر بأن وظيفته تشكل ح:امتالك مهنة وليس وظيفة فحسب• 

 ما لديه  لتقديم أفضلًا عليه باملكافآت، يكون أكرث حامسمهنية طويلة تعود

عىل ربح ممكن لرشكته التي يتمنى لها أمن أداء ورغبة حقيقية يف تحقيق 

 .النجاح دامئا

 للحفاظ عىل ّإن تبني خطة للعطاء وسيلة فعالة تعتمدها الرشكات :الشعور بأنه جزء من مرشوع كبري •

املوظف باالنتامء إىل رشكة ملتزمة واإلدراك بأنه جزء ال  أن شعور إذ املوظفني،

 .يتجزأ من جهودها يعززان التزامه بعمله ورشكته عىل السواء

املال ال يشرتي الوفاء غري أن األجور غري العادلة  :ًالحصول عىل رواتب عادلة مقارنة بواجباتهم املهنية• 

املوظف قد تكون من أهم األسباب التي تقوده إىل  ال توازي ما يستحقه التي

 .البحث عن عمل جديد

إن إعطاء املوظف الفرصة ملشاركة أفكاره واقرتاحاته، ومنحه الحرية يف اتخاذ  :الشعور بالسلطة• 

القرارات التي عىل صلة مبارشة بدوره يف الرشكة تعد محفزات ممتازة لتعزيز 

 .ثقته بنفسه ووفائه لعمله

واألهداف العالية له هي مفتاح الرس   بقدرات املوظف وتحديد املعايرياإلميانإن  :دي اإليجايبـالتح• 

شاعر اإليجابية تجاه زيادة امللتعزيز معدالت االندفاع والحامس لديه وبالتايل 

 .عمله
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ًيويل املوظف جهدا أكرب لعمله حين :تلقي التدريب الصحيح•  عمل  التي يبقيمته يف الرشكة يشعر امّ

وكيف أنها تحرص عىل تدريبه وتطوير مهاراته وتزويده باملعلومات  ،لصالحها

 مزيد من إىل  ذلك فيام بعدُ، مام يرتجماملهمة التي يحتاجها ألداء عمله بكفاءة

 .اإليرادات وااللتزام تجاه العمل

ًملوظف عمالً جيدا  كلمة بسيطة من الشكر والعرفان مقابل تقديم ا:االعرتاف بجهود املوظف ومكافأته• 

 فالرشكات التي تعرتف بالجهود ،ميكن أن تصنع العجائب ملعنويات املوظف

 األساسية تكون قد قضت عىل أحد األسباب ًدامئاالتي يقدمها موظفوها 

  .ّ تغيري املوظفني للرشكات التي يعملون بهاإىلاملؤدية 

 عىل دراية نيبأن املسئول األمان حني يعلم د منفاملوظف يشعر مبزي :اإلدارةو تقوية العالقة بني املوظف• 

بزمالئه يف العمل متينة وسليمة بهم ووأن عالقته ،  من أعامليقوم بهكاملة مبا 

 .بالكامل

ّ إن الرشكات التي تشجع وجود أسلوب حياة مهني سليم وتوفق بني :الحفاظ عىل حياة مهنية متوازنة• 

ًكات التي تتوقع تحسنا يف ، هي الرش يف مجال العملأولويات مختلفة ّ أداء ّ

 . وإنتاجيتهاملوظف
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o الوظيفي يف رفع الروح املعنويةأهمية الرضا :- 

عىل الروح عامل معني ميكن أن يكون له تأثري انه ليس هناك ) 1976(  أكدت دراسة فولكينز     

باملكافآت  املتعلقةلجوانب  أهمها ا,املعنويةوإمنا هناك متغريات كثرية تؤثر عىل الروح ,  مبفردهملعنويةا

 -:الوظيفي وهي الرضا ًوالتي تجتمع معا لتحققويؤكد الباحثون عىل مجموعة من العوامل ، املالية

 رــاألج:- 

ال ميثل مصدر إشباع إال للحاجات الدنيا وان توفريه ال يسبب الرضا   األجرإىل أن      يتجه بعض الكتاب 

األفراد، وقد أىت هذا الرأي بكثري من ستياء من أن تستحوذ عىل أو السعادة إمنا مينع فقط مشاعر اال

حيث أن الدراسات التي أجريت أكدت بوجود عالقات طردية بني مستوى الدخل والرضا عن االعرتاضات 

 إلشباعواألجر وان كان وسيلة  ،العمل فكلام زاد مستوى الدخل زاد الرضا عن العمل والعكس بالعكس

ة فهو وسيلة إلشباع الحاجات االجتامعية من خالل ما يتيحه للفرد من تبادل الحاجات الفسيولوجي

  .والنجاحًاملجامالت االجتامعية مع اآلخرين والبعض يرى يف األجر رمزا للتفوق 

 محتوى العمل:- 

وفيام ييل أهم . خرى     إن هذا العنرص هو املحدد الوحيد للسعادة يف العمل دون بقية العنارص األ

 -: الوظيفيات محتوى العمل و عالقتها بالرضامتغري

تتفـاوت األعـامل يف درجـة السـيطرة الذاتيـة  :درجة السيطرة الذاتية املتاحة للفـرد -أ

  وميكـن أن نفـرتض هنـا انـه كلـام زادت حريـةلتي تتيحها للفرد يف أدائـه للعمـل،ا
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 .لعمل كلام زاد رضاه عن العملها االفرد يف اختيار طرق أداء العمل ويف اختيار الرسعة التي يؤدي ب

 كلام أو مبعنى آخرميكن القول بأنه كلام كانت درجة تنوع مهام العمل عالية  :درجة تنوع مهام العمل -ب

 .قل تكرارها كلام زاد الرضا عن العمل والعكس بالعكس 

 قدراته يستخدميقوم به  ميكن القول بأنه كلام تصور الفرد أن العمل الذي : استخدام الفرد لقدراته-ج

 .كلام زاد رضاه عن العمل

 رغم أن نتائج الدراسات تشري إىل عدم وجود عالقة مبارشة بني مستوى األداء : خربات النجاح والفشل-د

توى  أن هذين املتغريين ميكن أن توجد بينهام عالقة إدخال متغريات مسإالو درجة الرضا عن العمل 

  مستوىمن أقل فتحقيق الفرد ملستوى أداء ،قدراته بالعمللتقديره الطموح وتقدير الفرد لذاته و

، فإن ذلك  طموحه أو يعادلهمن أعىلتحقيقه ملستوى أداء طموحه يثري لديه اإلحساس بالفشل، أما 

 . والرغبة يف تحقيق املزيد من التميزيثري لديه اإلحساس بالنجاح

 فرص الرتقية:- 

فكلام ري فرص الرتقية والرضا الوظيفي، القة طردية بني توف أن هناك عإىلتشري نتائج  الدراسات      

وكلام كان , كلام قل رضاه عن العملكان طموح الفرد أو توقعات الرتقية لديه أكرب مام هو متاح  

 .طموح الرتقية لديه أقل مام هو متاح فعال كلام زاد رضاه عن العمل 
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 -:منط اإلرشاف

ىل وجود يت عىل منط األرشاف الذي يتبعه الرئيس مع مرؤوسيه إتشري نتائج الدراسات التي أجر     

 تشري إىل يف هذا النطاقفالدراسات التي أجريت لعمل، رضا املرؤوسني عن اعالقة بني منط اإلرشاف و

 وتفهمهلهم واهتاممه الشخيص بهم  مبساندته محورا الهتاممه وذلك هأن املرشف الذي يجعل مرؤوسي

 لوالئهم اكتسابه ، فإن كل ذلك سيساعد عىلمن جانبهمأي أخطاء ند حدوث  وسعة صدره عألفكارهم

 .هم أكرث حرصا عىل العمل وتحقيق أعىل النتائجوجعل

 جامعة العمل:- 

مصدر منفعة للفرد أو به رضا الفرد بالقدر الذي متثل هذه الجامعة      تؤثر جامعة العمل عىل 

، كلام بينه وبينهممنافع متبادلة آلخرين يف العمل يحقق فكلام كان تفاعل الفرد مع اله، مصدر توتر 

يؤثر عليه سلبا  تفاعل الفرد مع اآلخرين  كانوكلام ,كانت جامعة العمل مصدر لرضا الفرد عن العمل

 الستياء سبباكلام كانت جامعة العمل ، بأن يشعر مثال بنوع من التوتر والقلق كلام ارتبط عمله بهم

 . أهدافه يف العملوعقبة يف تحقيقالفرد 

 ساعات العمل :- 

 بالقدر الذي يزيد  ،حرية استخدام وقت الراحةيتوفر فيه للفرد بالقدر الذي " هميكن القول بأن     

حرية الفرد يف تقيد فيه ساعات العمل مع وقت الراحة وفيه  وبالقدر الذي تتعارض ، عن العملرضاه

 ." عن العملرضا الفرد هفي بالقدر الذي ينخفض  لهذا الوقت،استخدامه
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  ظروف العمل املادية:- 

 ولقد ،تؤثر ظروف العمل املادية عىل درجة تقبل الفرد لبيئة العمل وبالتايل عىل رضاه عن العمل     

ووضع الفرد أثناء تأديته , والنظافة, والضوضاء, والرطوبة,  متغريات ظروف العمل مثل اإلضاءةشغلت

 يف السنني األوىل من هذا القرن وقيامهم لة بأدائه للعمل اهتامم الباحثنيوأمراض املهنة املتص, للعمل

، فرادعىل أثر العوامل املادية عىل األداء اإلنتاجي لألمبجموعة من الدراسات التي ركزوا من خاللها 

 درجة جودة أو سوء ظروف العمل املادية  تؤثر عىل قوة الجذب  أنوتشري نتائج هذه الدراسات إىل

 فمعدل دوران العمل ومعدل الغياب يرتفعان ، درجة رضاه عن العملوبالتايل تربط الفرد بعمله التي

 .يف األعامل التي تتصف بظروف عمل مادية

 عدالة العائد:- 

تجه عدد من النظريات الحديثة يف الرضا عن العمل إىل افرتاض أن الفرد ال يحاول الحصول عىل أكرب      ت

 ، ووراء هذا االفرتاضوإمنا يحاول أن يحصل عىل العوائد العادلة, د أو رشط قدر من العائد دون قي

 . السعي لتحقيق العدالة يف توزيع العائد إىلأن هناك قيمة أو اعتبار يدفع الناس بمسلمة 

o لتفسري أداء العاملنيلولرمنوذج بورتر و :-  

 بعد أن ساد االعتقاد الرضاالعالقة السببية بني اإلنتاجية ولولر ب     اهتم بورتر و

ن رضا العاملني يؤثر تأثريا مبارشا عىل اإلنتاجية مام جعل أنتيجة تجارب هوثورن ب

 املديرين والباحثني يلجأون إىل الدوافع الخارجية التي اعتقدوا أنها ستؤدي إىل 
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طت الضوء عىل سل ,أن الدراسات التي أجريت فيام بعد إال ملني ومن ثم إىل زيادة األداء،زيادة رضا العا

 .إنتاجيته عالقة املبارشة بني رضا العامل وضعف ال
 

العاملني منوذجا لتفسري أداء من خالل واعتامدا عىل نظرية فروم يف التوقع بني كل من بورتر و لولر     

 عن شعور تكون ناتجةومكافآت داخلية وخارجية وهذه العوائد عنه عوائد نتج ين األداء أضا بحيث افرت

واصفات وأهمية ترىض رغبات الفرد،  بالفخر عندما يؤدي عمله بكفاءة وعندما يكون هذا العمل مبالفرد

 األماناألجر و حاجاته الدنيا وتتمثل يف  فهي تلك التي متنحها املنظمة للفرد إلشباعأما العوائد الخارجية

 .الوظيفي والحاجات االجتامعية

 أي مدى اعتقاده بعدالة ،داملنظمة مقابل ما يبذله من جهمن عليه ن الفرد يوازن بني ما يحصل      إ

فاملوظف ال يكتفي فقط , نصاف أو املقارنة االجتامعية اإلويقوم هذا العنرص عىل أساس نظريةالعوائد، 

 يحصلون عليه من أدائهم مقارنة مبا ونيمواقف اآلخر يقيمل عليه بل انه أيضا بتقييم وضعه وما يحص

  .عوائد ومكافآت
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 استبيان عام  لقياس رضا املوظفني
 

 معرفة إىلنرجو تعبئة هذا االستبيان بشكل رصيح وموضوعي والذي يهدف  لخدمتك بتميز ولتحقيق رضاك الوظيفي     
رضا املوظفني من عملهم يف الرشكة مع العلم انه سيتم معاملة هذا االستبيان بشكل رسي وسيتم عمل دراسة إحصائية 

 .األهدافجابا عىل تحقيق يلجة نقاط الضعف واالرتقاء باملوارد البرشية بالرشكة والذي سينعكس إللنتائج ليتم معا
  

  )اختياري( اسم املوظف

  املسمى الوظيفي
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 الخدمة
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 دة الثانيةـالوح

 

 يف تحقيق الرضا الوظيفيوأثرهام الحوافز والدوافع 

 

  -:وافزـالح: أوالً

 بيئة العمل أو املجتمع والتي تستخدم من قبل يف من املتغريات الخارجية مجموعة :الحوافز هي     

 اإلنسانية مبا يزيد من كفاءة أدائهم ألعاملهم عىل نحو أكرب وأفضل  املوظفنيتحريك قدراتلاملنظمة 

 ً. بالشكل الذي يحقق لهم حاجاتهم وأهدافهم ومبا يحقق أهداف املنظمة أيضاذلكو

) مثري داخيل( يعمل عىل خلق أو تحريك الدافع  )مثري خارجي(  بأنهاالحوافزعرف  رؤية أخرى تويف      

ًويوجه الفرد إيجابا نحو الحصول عىل الحافز مبا يؤدي إلشباع الفرد لسلوك معني يتفق مع األداء الذي 

 .تطلبه اإلدارة

 الدافع فهو ا خارجي أم فالحافز، أن نفرق بني الحافز والدافعللمفهوم السابق فإنه ميكنًووفقا      

 . داخيل ينبع من داخل اإلنسان ولكن الحوافز ميكن أن تحرك وتوقظ الدوافع

 حيث من الدافعية مفهوم مع تتداخل رمبا والتي املعنى، يف املتصلة املفاهيم من العديد وهناك        

 النظرية الناحية وثيقا من طاارتبا الدافعية مبفهوم ترتبط أخرى مفاهيم هناك أن كام واالستخدام، املعنى

 -:نذكر منها
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o هذه تكون وقد )اإلشباع حقق وجد إذا ما معني، يش بنقص الشعور(بأنها  موريفوقد عرفها : اجةـالح 

الحاجة إىل الطعام واملاء أو حاجة اجتامعية مثل الحاجة لالنتامء  مثل داخلية الحاجة

 .واإلنجازوالحب 

o الفعيل املوجود يف البيئة الخارجية والذي يسعى الكائن الحي يشري إىل موضوع الهدف و: الباعث

بحافز قوى للوصول إليه، فهو الطعام يف حالة دافع الجوع، املاء يف حالة دافع 

 .العطش،والنجاح يف حالة دافع االنجاز

o ز بشكل  أي اإلمكانية للقيام أو تكرار السلوك بيد أن الدافع يرك، قوة امليل السلويكويقصد بها: العادة

خاص عىل الدرجة الفعلية ملقدار الطاقة التي تنطوي عليها العادة، وبالتايل ميكن اعتبار 

 .ًالدافع نوعا فعاال من العادات أو سلوكًا متعلام يتسم بالفعالية

  -:الدوافع: ًثانيا

ً عنرصا مهام يتفاعل مع قدرات الفرد ليؤثر عىل سلوك أدائه يف العمل أي مدىالدوافعمتثل  ً 

استخدامه لقدراته يف القيام بالعمل، ومتثل الدافعية هنا القوة التي تحرك وتخلق اإلثارة لدى الفرد 

لتأدية عمله، وتتمثل هذه القوة يف نطاق الجهد الذي يبذله الفرد ويف حامسه ورغبته للقيام بالعمل، ويف 

 . ربة ومعرفةدرجة مثابرته واستمراره يف األداء وتقديم أفضل ما لديه من مهارة وخ

لية تضـم  هو النظر إليها كعمالدوافعوميثل أفضل أسلوب ميكننا إتباعه لفهم 

شعور داخيل بنقص معني، وتتعدد القوى التي تـدفع بقوى أو تبدأ  مراحل متتابعة

 ًالسلوك اإلنساين إىل الـترصف والتـي غالبـا مـا تتعلـق بحاجـات األفـراد ونوعيتهـا، 
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تها من حاجات فطرية مثل الطعام والرشاب، إىل حاجات مكتسبة مثل وتتفاوت هذه الحاجات يف طبيع

 . ..الحاجة إىل اإلنجاز واالندماج مع اآلخرين، أو ما بني حاجات نفسية كالصدق والجامل

 وهنا ينشأ ويظهر الدافع وهو ،ومبجرد الشعور بهذه القوى أو الحاجة فيجب مقابلتها أو إشباعها

ويرتبط مستوى التطلع يف اإلشباع بأهداف . تحقيق نوع من الرضا أو اإلشباعما يدفع الفرد إىل الترصف ل

 : الفرد واملنظمة التي ينتمي إليها كام يف الشكل التايل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : داخيل بنقص معنيشعور

  أمنيات- رغبات – حاجات
 

 دوافع

 
 أو السلوك

 الترصف

 

 الهدف

  حالة تعديل
 بالنقص الشعور
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  -:وميكن رشح الشكل السابق يف النقاط التالية

حالة يبدأ الدافع بشعور الفرد بنقص وقلق وتوتر نتيجة وجود حاجات غري مشبعة تخلق لديه   -1

 . من عدم التوازن وتدفعه إىل رضورة عالجها

يبدأ الفرد يف البحث والدراسة عن أساليب ووسائل متكنه من إشباع هذه االحتياجات وإزالة حالة  -2

 . عدم التوازن

يتجه الفرد إىل الترصف عن طريق اختياره ألسلوب أو سياسة يتمكن عن طريق تنفيذها من  -3

 . لتي يتطلع إليهاالوصول إىل الهدف أو النتيجة ا

يعيد الفرد النظر يف سلوكه ومتابعة النتائج التي وصل إليها إلشباع احتياجاته وما إذا كانت يف  -4

ٍمستوى مرض وحققت أهدافه أم أن سلوك الفرد فشل يف عالج حالة عدم التوازن واالستقرار، وقد 

 . يتم هذا التقييم عن طريق املنظمة

ً يف شكل مكافأة أو عقاب نتيجة ما اتبعه من سلوك، ووفقا يبحث الفرد عن نتيجة أو تعويض -5

 -:ًلنتائج الثواب والعقاب يقوم الفرد مرة ثانية بتقييم وتقدير احتياجاته بناءا عىل
 

  خربته السابقة . 

 العوامل املحيطة . 

 مهاراته وقدراته . 

 إدراكه للمكافأة وعدالتها . 

 نظم الحوافز. 
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o أهداف الحوافز:-  

  هذهخاصة إذا كانتاملوظفني واالرتقاء بأدائهم هم يف تحفيز  للحوافز أثر ممن قبل فإنكام ذكرنا 

 ومن ثم فعملية ،الحوافز متفقة مع حاجات املوظف من ناحية ومرتبطة بأدائه وإنتاجه من ناحية أخرى

 -:الحوافز لها أهداف يجب مراعاتها من قبل إدارة املؤسسة وهي 

 دتشجيع املنافسة بني األفرا. 

 تحسني اإلنتاجية . 

 إبراز أنشطة املؤسسة . 

 رفع الروح املعنوية للعاملني. 

 االحتفاظ بالعاملني املمتازين. 

 مكافأة األداء املتميز . 

 تشجيع اإلبداع واالبتكار الجديد . 

 حفز األداء املتوسط إىل التقدم واالرتقاء . 

o أهمية الحوافز : 

ًن يكون متحمسا ألداء العمل وراغبا فيهتكمن أهمية الحوافز يف أن العامل يلزمه أ  وهذا ال يتأىت ،ً

إال باستخدام الحوافز حيث أنها ميكن أن توقظ الحامس والدافعية والرغبة يف العمل لدى العامل مام 

ًينعكس إيجابا عىل األداء العام وزيادة اإلنتاجية كام أنها تساعد عىل تحقيق التفاعل بني الفرد واملنظمة 

 . من قوة لتحقيق األهداف املرسومة للمنظمةونملني إىل العمل بكل ما ميلكوتدفع العا
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 : وبوجه عام فإن أهمية الحوافز تكمن يف اآليت

 املساهمة يف إشباع العاملني ورفع روحهم املعنوية . 

 املساهمة يف إعادة تنظيم منظومة احتياجات العاملني وتنسيق أولوياتها . 

 العاملني مبا يضمن تحريك هذا السلوك وتعزيزه وتوجيهه املساهمة يف التحكم يف سلوك 

 . وتعديله حسب املصلحة املشرتكة بني املنظمة والعاملني

 تنمية عادات وقيم سلوكية جديدة تسعى املنظمة إىل وجودها بني العاملني . 

  قدراتهم وميولهمولاملساهمة يف تعزيز العاملني ألهداف املنظمة أو سياساتها . 

 طاقات اإلبداعية لدى العاملني مبا يضمن ازدهار املنظمة وتفوقهاتنمية ال . 

 او أنشطة تسعى املنظمة إىل إنجازهاملساهمة يف تحقيق أي أعامل أ. 

o أنواع الحوافز:-  

  -:قسمت الحوافز من حيث طبيعتها إىل  1-

  -:حوافز مادية) أ(

سية فتشجع العاملني عىل بذل والحوافز املادية هي التي تقوم بإشباع حاجات اإلنسان األسا

: قصارى جهدهم يف العمل، وتجنيد ما لديهم من قدرات، واالرتفاع مبستوى كفايتهم، ومن هذه الحوافز

، السكن  الهادفةالراتب، املكافآت التشجيعية والعالوات، واملشاركة يف األرباح، واملكافآت عىل االقرتاحات

 .  الصحي واالجتامعيواملواصالت، ربط األجر باإلنتاج، الضامن
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 -: وللحافز املادي مزايا وعيوب رئيسية نذكرها عىل النحو التايل

 -:املزايا

 . الرسعة الفورية واألثر املبارش الذي يلمسه الفرد لجهده -1

 . تحسني األداء بشكل دوري ومنتظم -2

 .ٍاشتامله عىل معان نفسية واجتامعية -3

 -:العيوب

ً الذي غالبا ما يؤثر عىل صحتهم الجسدية أو حالتهم النفسية  إىل العمل الشاقالعاملني تدفع إنها -1

 . مستقبالً

  أسلوب ال يصلح لتحديد املقابل املايل لكثري من األعامل التي ال يحدد األجر فيها عىل أساسإنه -2

 .اإلنتاج مثل أعامل الخدمات واإلرشاف والرشطة والقضاء وكذلك أعامل البحث العلمي

  -:حوافز معنوية) ب( 

 وبالتايل تحتاج إىل مصادر إشباع متعددة فهناك بعض الحاجات ميكن أن كثريةإن حاجات اإلنسان 

ًتشبع ماديا والبعض اآلخر يشبع معنويا ًإذا هناك حاجات لدى اإلنسان ال ميكن إشباعها إال بالحوافز . ً

 . ةاملعنوي

 حاجاته وإشباع ته النفسية عىل تحسني حال هي الحوافز التي تساعد اإلنسان:والحوافز املعنوية

ا يحقق مبللعمل والعاملني والئه زيادة  بالرقي يف عمله واملوظف شعور وتعمل عىل زيادةاالجتامعية، 

كموظف مثايل املجتهد  الحوافز املعنوية توجيه خطاب شكر أو اختيار العامل ومن أمثلة ،بينهمالتعاون 

 ...يف املنظمة
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 عن الحوافز املادية بل أن املادي منها ال يتحقق ما مل يقرتن  ال تقل أهميةوالحوافز املعنوية

ًبحوافز معنوية، وتختلف أهمية الحوافز املعنوية وفقا للظروف التي متر بها املنظمة، لهذا فإن لها أن 

تختار ما بني الحوافز املعنوية ما يالءم ظروفها، والحوافز املعنوية هي التي تشبع حاجة أو أكرث من 

 .  االجتامعية أو الذاتية للفرد كالحاجة للتقدير أو تحقيق الذات أو االحرتام أو القبول االجتامعيالحاجات

  -:وهناك العديد من الحوافز املعنوية مثل
 

 طاقاته يظهرً حيث تنبع أهميتها من أنها تجعل الطريق ممهدا للموظف ليك :الوظيفة املناسبة 

 . وإمكاناته

 لوب اإلثراء الوظيفي عىل تنويع واجبات الوظيفة ومسئولياتها والتجديد أسيعمل  :اإلثراء الوظيفي

 مبقابلة هذه األعباء مهاراتهيف أعباءها بالشكل الذي يهيئ لشاغلها أن يجدد قدراته ويطور 

 . واملسئوليات

 ا  ويعني ذلك إرشاك املوظفني أو العاملني عند اتخاذ القرارات التي له:املشاركة يف اتخاذ القرارات

 . عالقة بأعامل العاملني

 حيث تعترب حافز معنوي إىل جانب كونها حافز مادي، إذ أنها تحمل معها زيادة يف األعباء :الرتقية 

 . واملسئولية وتأكيد الذات

 ويعني ذلك تقديم أنواطا لإلنتاجية العالية كتقدير العاملني الذين يحققون :أنواط الجدارة ً

 . ابتكارات داخل العمل

 فالوظيفة التي تحقق لإلنسان مركزا مرموقا تعد حافزا ايجابيا:ز االجتامعياملرك ً ً ً املركز ، فً

 .  يسعى الفرد إىل اكتسابها التياملهمةاالجتامعي من األمور 
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 ويعد هذا الحافز ، وهذا الحافز اإليجايب يعطي ملن كانت خدماته كبرية أو جليلة:تسليم األوسمة 

 . راتهم وأحقيتهم بالتقدير واالحرتامًدافعا للعاملني إلبراز قد

 -: قسمت الحوافز من حيث أثرها أو فاعليتها إىل2-

  -:حوافز إيجابية) أ(

وهي متثل تلك الحوافز التي تحمل مبدأ الثواب للعاملني والتي تلبي حاجاتهم ودوافعهم لزيادة 

وافز اإليجابية إىل تحسني األداء يف اإلنتاج وتحسني نوعيته وتقديم املقرتحات واألفكار البناءة وتهدف الح

 . العمل من خالل التشجيع بسلوك ما يؤدي إىل ذلك

والهدف الرئييس لهذا النوع من الحوافز هو تشجيع األفراد والعاملني وحثهم عىل إحداث 

 -:ثال عىل هذا النوع من الحوافز هوالسلوك املرغوب فيه وخري م
 

 عدالة األجور األساسية . 

 عالوات استثنائيةمنح األكفاء  . 

 ثبات العمل واستقرار الفرد يف عمله . 

والحوافز اإليجابية تنمي روح اإلبداع والتجديد لدى العاملني ألنها تتالءم ورغبات العاملني بحيث 

ترتك بعض النتائج اإليجابية عىل مجريات العمل مثل حافز املكافأة النقدية التي متنح للعامل مقابل 

 . عي التقديرقيامه بعمل يستد

فالحوافز اإليجابية لها أثرها امللموس يف تقوية الرابط بني الحافز واألداء 

ًفاستخدام الحافز عندما يحقق العامل إنجازا متميزا وجيدا يؤدي بالرضورة إىل ً ً 
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 االستمرار يف تحقيق مزيد من اإلنجاز يف األداء وهذه الحوافز تكون فعالة ومؤثرة عندما تستخدم فور 

 فاملكافأة عىل سبيل املثال ال تكون قادرة عىل التأثري اإليجايب يف السلوك ،م العامل بالترصف املطلوبقيا

  -:ما مل يتوفر رشطان هام

ًأن تكون الحوافز مرشوطة ومتوقفة عىل معدل األداء الكمي ومستواه النوعي فكلام كان اإلنتاج عاليا  -1

ًوجيدا يزداد تبعا لذلك حجم الحافز ً . 

إشباع ؤدي الحوافز إىل إشباع حاجة معينة يشعر العامل برضورة إشباعها فإذا مل يستطع الحافز أن ت -2

  .الحاجات والرغبة لدى العاملني فإنه يفقد قدرته التحفيزية وتكون الفائدة شبه منعدمة

 وتهدف الحوافز اإليجابية إىل رفع الكفاية اإلنتاجية وهي تركز عىل إحداث السلوك املرغوب فيه

 -:وتتمثل الحوافز اإليجابية يف
 

 ًًأن يكون األجر مناسبا وعادال . 

 ًأن يكون األجر حافزا لرفع الكفاية اإلنتاجية . 

 شعار الفرد بإنجازه. 

 العدالة واملوضوعية يف معاملة العاملني . 

 وضع بدالت خاصة مرتبطة بطبيعة العمل . 

 شكر العاملني عىل ما حققوه من نجاحات يف عملهم . 

 تقرار العامل يف عملهاس . 

 توفري فرص الرتقية االستثنائية أمام العاملني . 

 االعرتاف بكفاءة الفرد يف عمله. 

 إيجاد دورات وبعثات تدريبية داخلية أو خارجية . 

 إشعار العاملني بأهمية آرائهم ومقرتحاتهم . 
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  -:حوافز سلبية) ب( 

ث أو التكرار وتقوميه والحد منه ومن هي الحوافز املستخدمة ملنع السلوك السلبي من الحدو

للتوجيهات أمثلة السلوك السلبي التكاسل والتساهل واإلهامل وعدم الشعور باملسئولية وعدم االنصياع 

 تستخدم العقاب كمدخل وهيواألوامر والتعليامت، مام يدفع اإلدارة إىل القيام بتطبيق الحوافز السلبية، 

 .فيهألداء والوصول به إىل الهدف املنشود واملرغوب لتغيري سلوك األفراد نحو تحسني ا

ًفالحافز السلبي يتضمن نوعا من العقاب وهذا العقاب يجعل الشخص يخىش تكرار الخطأ حتى 

ًيتجنب العقوبة حافزا لعدم الوقوع يف الخطأ واملخالفة ومن الناحية العملية فإن الحافز السلبي ال يحفز 

ذر وال يدفع للتعاون وال يعلم األداء وإمنا يعلم كيف يتجنب العقاب العامل إىل العمل وإمنا هو يح

فالخوف من الفصل مثًال , وكيف يتحاىش العامل املواقف التي توقع يف العقاب دون االمتناع عن العمل

وسيلة رقابة وتحكم غري سلبية من الناحية السيكولوجية وال تؤدي إىل أقىص الطاقات لدى الفرد الذي 

 .  يؤدي العمل بالدرجة التي ال تعرضه للفصلعادًة ما

 -:ومن أمثلة الحوافز السلبية

 اإلنذار والردع. 

 الخصم من الراتب. 

 الحرمان من العالوة. 

 الحرمان من الرتقية. 
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 : وهناك آثار ضارة للتخويف والعقاب منها

 ح العقاب إن فرض العقاب عىل العاملني دون توضيح أسبابه قد يولد لديهم الخوف مام يضع شب

 ً.أمامهم دامئا

 إن العقاب قد يؤدي إىل عدم التعاون بني العاملني وقد يجعلهم يخافون من الوقوع يف الخطأ. 

  ًإن إنزال العقاب عىل الفرد يجعله دامئا مرتدد أو يشعر بالخوف وعدم تحمل املسئولية يف العمل

 .مخافة من الوقوع يف الخطأ

 -:ات العالقة أو املستفيدين إىل  قسمت الحوافز من حيث األطراف ذ3-

  -:حوافز فردية) أ(

وهي تتمثل يف كافة الحوافز املادية أو املعنوية واإليجابية أو السلبية املوجهة ملوظف معني دون 

غريه وذلك لترصف أو سلوك معني كاإلنذار واملكافأة والحسم وغري ذلك، وتختص هذه الحوافز باملجهود 

 مثالً أن متنح مكافأة مالية ألفضل موظف أو بتوجيه خطاب شكر -تشمل الجامعاتأي ال - الفردي لألفراد

ًلكل فرد حقق قدرا عاليا من اإلنتاج أو األداء وهذا النوع من الحوافز يخلق جوا من التنافس داخل  ً ً

 .أفراد املجموعة مام يدفعهم للمزيد من األداء الجيد

 : ومن أمثلتها

 الرتقيات. 

 املكافآت. 

 ات التشجيعيةالعالو . 
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الحوافز الفردية هي التي توجه إىل فرد واحد تشجعه وتغريه لزيادة أداءه ..ويف رؤية أخرى

  -: ومن أمثلتها،وإنتاجه

 تخصيص مكافأة للموظف الذي ينتج أفضل إنتاج . 

 تخصيص جائزة ألفضل موظف يف املنظمة . 

 إعطاء هدية ألفضل موظف يف القسم . 

 فيأخذ العامل مكافأة تشجيعية ، مادية أو معنوية، تكون إيجابية أو سلبيةإذن الحوافز الفردية قد

نظري عمله املختار، ويحصل عىل تقدير رئيسه يف صورة ثناء أو خطاب شكر أو اشرتاك يف اتخاذ القرارات 

 كانت نفسية أو سواءأو حل املشكالت، وتوجه الحوافز الفردية إلشباع مجموعة من الحاجات عند الفرد 

 . جتامعية أو ماديةا

  -:حوافز جامعية) ب(

تركز عىل العمل الجامعي والتعاون بني العاملني ومن أمثلتها املزايا العينية، التي  الحوافز وهي

قسم واحد يف أو  موعة من األفراد يف وحدة إداريةاالجتامعية التي قد توجه إىل مج ووالرعاية الصحية

رة واإلنتاجية، وقد تكون الحوافز الجامعية إيجابية أو سلبية، لحفزهم عىل تحسني ورفع كفاءة اإلدا

 . مادية أو معنوية

ًفقد ترصف املكافأة التشجيعية لفريق من العاملني مقابل قيامهم جميعا بعمل مشرتك، وهنا 

 .ًتوزع املكافأة عليهم بنسب معينة طبقا لدرجة مساهمة كل منهم يف تحقيق الهدف
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  -:ً أهدافا هامة منهاوالحوافز الجامعية تحقق

 إشباع حاجة االنتامء والوالء. 

 زيادة التعاون بني األفراد. 

 إثارة املنافسة والرغبة يف تحقيق املصلحة العامة. 

وتعمل الحوافز الجامعية عىل تشجيع وتنمية روح التعاون والعمل بروح الفريق، إذ يحرص كل 

كامل معه ويعرض أمثلة عىل الحوافز الجامعية مرؤوس عىل أن ال يتعارض عمله مع عمل زمالءه بل يت

 .مثل تخصيص جائزة ألحسن إدارة يف املؤسسة أو أحسن فرع

  -: قسمت الحوافز من حيث ارتباطها إىل 4-

  -:حوافز داخلية) أ(

، وتشمل اإلحساس مبسئولية الفرد تجاه جزء معني ذي ذاتهوهي الحوافز التي ترتبط بالعمل 

 -: هذه الحوافز للفردوتتيح، مغزى من العمل
 

 االستقاللية يف العمل . 

 استخدام مهارات متنوعة . 

 القيام بأداء عمل مهم . 

 الحصول عىل معلومات مرتدة من العمل ذاته. 

  -:حوافز خارجية)  ب(

  -:الحوافز الخارجية هي الحوافز التي تقدمها إدارة املنظمة وتقع خارج نطاق العمل ذاته ومنها
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 األجر النقدي . 

 األجازات. 

 التأمني.  

 الوجبات املجانية . 

 العالج . 

 الخصومات املمنوحة عىل منتجات الرشكة أو املؤسسة . 

ًوغالبا ما يكون تأثريها أقل من تأثري الحوافز الداخلية وتوجد ثالثة أمناط رئيسية للحوافز الخارجية 

  -:املتاحة أمام إدارة املنظمة هي

 ىاألجر واملكافآت املالية األخر . 

 الرتقية. 

 التقدير والثناء من جانب املرشفني والزمالء. 

 بينام الحوافز ،ويرى البعض أن الحوافز الداخلية هي تلك الحوافز املرتبطة بالوظيفة نفسها

الخارجية ال ترتبط بالعمل نفسه بل تعود لألفراد من مصادر أخرى يف املنظمة وتشمل زمالء العمل 

 . تنظيم الرسميواملجموعات غري الرسمية وال

o رشوط نـجاح الحوافز:- 

هناك مجموعة من الرشوط األساسية التي البد لإلدارة أن تأخذها بعني االعتبار إذا أرادت أن 

 -:تحقق من وراء الحوافز فوائد ترتبط بإنجاز ونجاح العمل ومنها
  
 أن ترتبط الحوافز بأهداف العاملني واإلدارة معا.ً 

 حوافز والهدفأن تخلق صلة وثيقة بني ال. 
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 البد للمنظمة أن تحدد الوقت املالئم الذي ستنفذ فيه الحوافز. 

 منحها للعاملني يف مواعيد محددة وضامن استمرارية الحوافز. 

 ضامن اإلدارة الوفاء بالتزاماتها التي تقررها الحوافز. 

 أن يتصف نظام الحوافز بالعدل واملساواة والكفاءة . 

 حوافز ورشوطه وأن يتصف بالوضوح والبساطةأن يدرك العاملون نظام ال . 

 ًأن ترتبط الحوافز ارتباطا قويا مع الجهود املبذولة لتؤدي د  .التحفيزيورها ً

o  الدافعية والرضا عن العملالعالقة بني:-  

ّذكرنا أن قوة الدافع تتوقف عىل طبيعة الفرد وحاجاته اإلنسانية املختلفة، لكن السؤال الذي 

 هل الدافع مرادف ملفهوم الرضا عن العمل؟ : يطرح نفسه هنا

بها الفرد  حالة داخلية يشعر  فالرضا-للدافع مرادف غري- عن العمل مفهوم إذا ما عرفنا أن الرضا

ويرتتب عىل العالقة بني الدوافع والرضا عن العمل أربع ، عه الحتياجاته وتؤدي إىل ارتياحهنتيجة إشبا

  :عالقات نوضحها عىل النحو التايل

  -: رضا عام عن العمل ومجهود محدود-أ

ًوتظهر هذه الحالة عندما يكون العمل الذي يؤديه الفرد محدودا والرغبة فيه محدودة أيضا،  ً

 .  مثل موظف الحكومة فهو يشعر برضا عام،ويؤدي بدون ضغط وبراحة تامة مع تفضيل الفرد له

 :  عدم الرغبة يف العمل-ب

بة يف العمل بل ال يحبون وظائفهم، ويعملون فقط تحت ضغط هم أفراد تنعدم لديهم الرغ

ً ويبذلون جهدا كبريا يف العمل نتيجة هذا الضغط كالحاجة إىل املال ملواجهة متطلبات املعيشة أو ،شديد ً

 . ًالعمل خوفا من العقاب
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 :  املجهود الكبري وعدم الرضا-ج

ف العمل أو اإلدارة أو املنظمة، وهؤالء لديهم دافع قوي للعمل ولكنهم غري راضني عن ظرو

وتظهر هذه الحالة فيام بني بعض الفنيني واملهندسني، إذ يشعر هؤالء بأن قدراتهم ومهاراتهم تفوق ما 

ًيشغلوه من وظائف ولكنهم يبذلون جهدا يف العمل من أجل املحافظة عىل أنفسهم أمالً يف تحسني 

 . م وكفاءاتهمالظروف وشغلهم للوظائف التي تتالءم مع مهاراته

 :  مجهود كبري ورضا كامل-د

ًوهم األفراد الذين يبذلون مجهودا كبريا من أجل تحقيق الذات مثل املديرين الناجحني أو  ً

 . أصحاب األعامل الصغرية ورغبة يف التملك، وهؤالء يشعرون برضا كامل عن العمل واألداء

هي املحرك الرئييس لألداء، إال أن األداء السليم الدافعية وأخريا فقد أكد الكثري من الباحثني عىل أن 

ال يعتمد فقط عىل القوى الدافعة، بل يرتبط األداء البرشي مبهارات وقدرات وخربات األفراد، فمن 

 بدون معرفة أو جيدالصعب التأكد من أن القوى الدافعة القوية واملتوافرة لدى الفرد تؤدي إىل أداء 

 . مهارة أو تدريب أو خربة

o الدوافعظريات الحوافز ون:- 

 -:امههومن أ: النظرية الكالسيكية)  أ(
 

 -: النظرية الكالسيكية لفريديريك تايلور-1

وهي نظرية مدرسة اإلدارة العلمية التي طبق فيها فريديريك تايلور اإلنسانية العلمية التي 

  -:ية الفرد وأساسهاساعدت اإلدارة عىل زيادة اإلنتاج يف زمن أقل وبجهد معقول مع تجاهل آدم
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  يؤدي تطبيق األساليب العلمية يف العمل إىل الكفاية يف اإلنتاج وإيجاد مقاييس ومعايري دقيقة

لتأدية وتنفيذ العمل يف زمن أقل وجهد محدود عن طريق استخدام الزمن والحركة يف تحديد 

 .مستويات العمل

 ن الحوافز املادية أود وزمن معقولني وإن تطبيق الحوافز النقدية يؤدي إىل زيادة اإلنتاج مبجه

 .هي األساس لحفز األفراد وزيادة اإلنتاج

ولقد أثبت تايلور أنه ميكن زيادة الحافز عىل اإلنتاج والتحكم فيه من خالل نظام األجور، فكل 

، وال زيادة يف األجر يصاحبها زيادة يف اإلنتاجية، وكل إنتاجية أعىل يصاحبها أو يقابلها أجر أعىل وهكذا

 الذي يحقق املستويات املحددة لإلنتاج أو يزيد عليها، أما الفرد الكفءمتنح الحوافز املادية إال للفرد 

 .املنخفض األداء الذي ال يصل إنتاجه إىل املستوى فعىل اإلدارة تدريبه أو نقله أو فصله 

ك والعمل الذي هذه النظرية تجعل مهمة اإلدارة يف تحفيز العاملني هي مجرد تحديد السلوو

لذلك تسمى هذه النظرية بالنظرية الكالسيكية ، تريده ثم تحديد مبلغ الحافز املادي ألداء هذا العمل

 . تعظيم املنفعةبهدف  لكونها اعتربت اإلنسان يعمل فقط ألسباب اقتصادية

 -: لدوجالس ماك جريجورY X نظرية -2

قيقة وثابتة بالكامل بالرغم من أنها ال تأيت إال يتقبل الكثريون بعض الفرضيات الدفاعية عىل أنها ح

 التي Xهذا النوع من الفرضيات تحت عنوان نظرية " دوجالس ماك جريجور"ولقد فند ، بجزء من الحل

 :وصفها بالنظرية التقليدية للتوجيه وهي

 اإلنسان العادي بطبيعته يكره العمل ويحاول االبتعاد عنه كلام أمكنه ذلك. 

  الجهد الالزم إلنجاز أهداف يبذلونتحتم تهديد معظم الناس بالعقوبة لجعلهم هذه الكراهية 

 .املؤسسة التي هي يف تناقض مع أهدافهم
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 كام أنه يبحث سؤوليةاإلنسان العادي طموحاته قليلة نسبيا ويحاول الحصول عىل قليل من امل ،

 .عن األمان االقتصادي قبل كل يشء

 الفرد العادي أن تفرتض والتي Xطبق نظرية من ي املديرين أن هناك منوقد الحظ ماك جريجور  

يفضل أن يقاد و يكره املسؤولية ،طموح ليس عندهبالجهد املطلوب،  العمل يدؤال ي، بطبيعتهكسول 

 .قابل للتغريو منغلق داخليا ،بدال من أن يقود

 وتحفيزهم هذه االفرتاضات تتطلب التدخل النشط من طرف اإلدارة لتوجيه طاقات األفرادو

فراد سوف يسودهم حالة إال فإن األكهم مبا يتوافق وحاجات املنظمة ووالرقابة عىل أعاملهم وتغيري سلو

، "ةالعصا والجزر" وهي فلسفة Xبنظرية النظرية تسمى وهذه ،  وعدم اإلقبال عىل العملمن الرتاخي

وهي  ،ات وظروف العمل األخرىعملية التوظيف وأنظمة األجور واملرتب التحكم يف هنامتلك اإلدارة و

 وبالتايل فإن ،جميعها ال تخرج من كونها الجزرة التي يسعى العامل للحصول عليها مقابل أدائه لعمله

عن طريق الرتاخي يف األداء يحول هذه الوسائل إىل عصا ميكن لإلدارة استخدامها للضغط عىل األفراد 

 .الفردبإرادة اإلدارة وليس بإرادة واستخدام هذه العصا أمر مرهون الشدة والعقاب، 

ويعتقد ماك جريجور بأن األبحاث الحديثة يف علوم السلوك قد أوضحت أن االفرتاضات البديلة 

ل الجهد الجسامين ذب:  وهي كاآليتX قد تكون أكرث صحة من مبادئ نظرية Yفيام يسميه بنظرية 

 .والعقيل يف العمل أمر طبيعي مثله مثل التعب والراحة
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 -: نظرية العالقات اإلنسانية اللتون مايو-3

تقوم هذه النظرية عىل أهمية فهم األفراد أيا كان مستواهم لبعضهم البعض من حيث سلوكهم 

وترصفاتهم وميولهم ورغباتهم حتى ميكن خلق جو من التفاهم املتبادل والتعاون املشرتك واملشاركة 

 وزمالئه يف مصانع هاوتورن مبدينة شيكاغو بالواليات "التون مايو"الجامعية، وصاحب هذه النظرية هو 

 حيث ترى هذه النظرية أن الحوافز املادية فقط لن تؤدي وحدها إىل رفع معدالت ،املتحدة األمريكية

هذه النظرية أن الفرد بطبيعته نشيط، ويحب  تفرتضو ،أخرى معنوية حوافز أن نستعمل األداء بل يجب

 .األشياء املادية واألمان بل تتعداها إىل حاجات نفسية واجتامعية اته يفالعمل وطموح وال تنحرص حاج

ومع تطور الفكر ظهرت عدة محاوالت لتطوير مفاهيم هذه النظرية بجعلها أكرث شموال وعمقا يف 

 ..ماسلو، ليكارت، هرزبورغ، ماكلالند ومتسبورغ: فهم وتفسري سلوك األفراد ومن أمثلة هؤالء

 -: اإلنسانية ملاسلو  نظرية الحاجات-4

الحاجات هي األسباب وراء كل سلوك وكل إنسان له عدد من الحاجات تنافس بعضها عىل أن "

الحاجة األقوى أو الدافع األقوى هو الذي سيحدد السلوك، فالحاجة األقوى يف وقت معني تؤدي إىل 

يحقق األهداف املتوقعة سلوك معني والحاجات املشبعة تنخفض يف حدتها وغالبا ما ال تدفع الشخص ل

 ".منه، كام أن الحاجات التي يجد الشخص استحالة تحقيقها تضعف قوتها عىل مر الزمن
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من أوىل النظريات املهمة لتفسري  " Maslow Abrahamابراهام ماسلو"وتعترب نظرية عامل النفس 

 :سلوك اإلنسان يف مجال العمل وتتلخص افرتاضاتها فيام ييل

هي الحاجة لتحقيق الذات التي تقود كل فرد وجة نفسية مركزية تحرك سلوكه ميلك اإلنسان حا -1

 .ملواصلة منوه وتعلمه ونضجه، وبطريق يبدو هادفا وموجها وليس عشوائيا مشتتا

 هذه الحاجات تنتظم ،لإلنسان مجموعة كبرية من الحاجات الفرعية الرضورية لتحقيق الذات -2

 .يف خمس مجاميع أساسية

: األولوية للبقاء عىل شكل هرم، تندرج فيه برتتيب واحد من األكرث إلحاحاترتتب من حيث  -3

ثم  األمن حاجات أولويات تليها ، الحاجات للبقاءأولويات هي أكرث فالحاجات الفيزيولوجية

 .الحب واالنتامء ثم التقدير ثم الذاتية وبهذا ميكننا أن نرسمها عىل شكل هرم أولويات

الحاجات نشطة سوية ويف آن واحد بل تنشط بالتتابع من الحاجات ال تكون كل املجاميع من  -4

 . الفيزيولوجية إىل تحقيق الذات

 -:وميكن تعريف هذه الحاجات عىل الرتتيب كام ييل

 هي الحاجات األساسية للفرد وتتمثل يف الحاجات ذات العالقة ": الحاجات املادية أو الفيزيولوجية

وتعمل هذه الحاجات عىل حفظ ..املأكليولوجي كاملاء، الهواء، بتكوين اإلنسان البيولوجي والفيز

، وهي كام يعتقد ماسلو أقوى دوافع الفرد، بعد ذلك تبدأ وازن الجسدي وصيانة الفرد للبقاءالت

 ."الحاجات األخرى يف اإللحاح والظهور
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 تتضمن الحاجات الخاصة باألمان ما ييل ":حاجات الحامية والطأمنينة واألمن: 

 .حامية من املخاطر املادية، الحامية من املخاطر الصحية ال-

 . الحامية من التدهور االقتصادي، تجنب املخاطر الصحية-

 ". الحامية من التدهور االقتصادي، تجنب املخاطر الغري متوقعة-

 كالحب واالنتامء يف عالقة الفرد بغريه، وعدم إشباع هذه الحاجات يخلق :الحاجات االجتامعية 

 .الفرد عدم التوازن يف قدرته عىل التكيف مع محيطهلدى 

 وذلك من خالل احرتام الغري له، الحاجة عىل املركز واملكانة والقوة والنفوذ :الحاجات إىل التقدير 

والكرامة ألن الفرد يبحث عن اإلحساس بأهمية عمله والحصول عىل التقدير من املسئولني وزمالئه 

 . ل جهد أكربذألن ذلك يدفعه لب

 مواهبه وكفاءاته وبالتايل تحقيق وما يتفق مع قدراته   تحقيق كلهنا الفرد يريد :الحاجة إىل اإلنجاز

 .النجاح يف عمله

 فهي تكون دافعة فقط عندما تكون غري مشبعة فمتى ، الحاجة إذن ليست دامئا دافعة لسلوك

 حياة اإلنسان تكون مجموعة واحدة هي أكرث منويف أية فرتة . أشبعت حاجة معينة ال تعود دافعة

ومتى تم إشباع مجموعة معينة . نشاطا ودافعة للسلوك يف حني تكون املجاميع األخرى كامنة أو ثانوية

 فإذا متكن اإلنسان من ،من الحاجات تتوقف عن الدفع يف حني تبدأ تنشط املجموعة التالية يف السلم

طأمن إىل ذلك تصبح هذه املجموعة من الحاجات يف مرحلة ضامن إشباع حاجاته الفيزيولوجية وا

التي (وهكذا إىل الحاجات الذاتية ...تاليةاإلشباع وتتوقف فعاليتها يف التحفيز والدفع وتنشط املجموعة ال

 ).ال تصل إىل مرحلة اإلشباع
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  الحاجات ملاسلوسلم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذات تحقيق الحاجات
  ، إنجازقوة

 ) يرى الفرد أنه جدير بهما (

  التقدير واالحرتامحاجات
  ، مركز ، ترقية ، امتالك املكانة والشعور بتقدير اآلخرينلقب

  اجتامعيةحاجات
 ... ، امتناع ، مشاركة يف اإلحساس ، االتصالصداقة

  األمنحاجات
 . من العجز ، من البطالة ، من املرض ، من الحوادثيةتهديد واالعتداء ، الحام من الالسالمة

  عضوية، فيزيولوجية أوليةحاجات
 . ، كساء ، سكن ، نوم ، راحةطعام
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 -:أهمهاومن : نظرية االتجاهات الحديثة) ب(

 -:نظرية العدالة ألدمز -1

 فهي ترى أن ما يدفع ،متثل هذه النظرية تعديل النظريات السابقة الخاصة بالنظرية االقتصادية

اإلنسان هو ليس فقط مقدار الحافز الذي يعرض عليه بل عدالته أيضا وتعترب النظرية مهمة جدا ألنها 

لنظرية عىل أساس أن الفرد يف املؤسسة تدخل عملية عقلية يف عملية الدافعية، وباختصار تقوم هذه ا

 وهذه العدالة يدركها الفرد من خالل مقارنة نسبة عوائده مثل ،يبحث عن التعويض العادل ملجهوداته

الدخل أو الراتب إىل مدخالته مثل مستوى الجهد مع نسبة عوائد اآلخرين إىل مدخالته وإذا مل تكن 

 .اهذه املقارنة متساوية فيجعلها أكرث توازن

 : نظرية التوقع أو التفضيل لـ فيكتور فروم-2 

هذه النظرية هي األخرى تهتم بعمليات عقلية تتم قبل استجابة الفرد لحافز يتعرض له، وهي 

تحاول التنبؤ عن قوة اندفاع الفرد يف وقت معني وكذلك اختالفها من فرد آلخر وهي ترى بأن قوة 

يؤثر يف السلوك الذي يصدر عن الفرد، أي أنها تحاول أو االندفاع تحصل نتيجة ما يحدث يف العقل و

تفرس ملاذا مثال يندفع طالب ما للدراسة والحصول عىل عالمة جيدة يف مادة ما يف حني يهمل ذلك يف 

عدة تفسريات لسلوك " فروم"وبناء عىل ذلك يضع ا، مادة أخرى وهو يعرف وجود احتامل أن يرسب فيه

 -:هااألفراد يف ميدان العمل من

 يرتكز سلوك الفرد عىل املنفعة الشخصية. 

 اختيار الفرد لنشاط معني يعد واحدا من بدائل األنشطة منهم 
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  هدفهيرتكز االختيار عىل اعتقاد الفرد أن النشاط املختار هو الطريق لتحقيق. 

 تلعب التوقعات دورها يف اتخاذ الفرد لقراره. 

 يف ،تحدد بحافز واحد بل بالعديد من الحوافزومن مميزات هذه النظرية أن سلوك الفرد ال ي

الفارق بني قيمة " فروم"نفس الوقت يختار منها أي الحوافز أكرث إشباعا لحاجاته كام أوضحت نظرية 

 ويؤخذ عىل هذه النظرية بأنها ال تعطي منطا عاما لسلوك األفراد تجاه أعاملهم ،الحافز واحتامل تحقيقه

 . النظرية عمليامبا ميثل صعوبة يف تطبيق هذه

 -: نظرية تدعيم السلوك لفريديريك سكيرن-3

تعترب نظرية تدعيم السلوك إحدى نظريات السلوك اإلنساين والتعلم التي طورها عامل النفس 

 الثواب حيث أكدت هذه النظرية أن رغبة الفرد يف أداء العمل تتوقف عىل خربات 1969عام " سكيرن"

بيئة الخارجية كنتيجة لألداء فإذا قام الفرد بفعل معني واتبع هذا األخري والعقاب التي حصل عليها يف ال

استمراريته، مبكافئة تحقق له إشباع معني فسيحدث هذا تدعيام وتثبيتا لهذا الفعل أو السلوك وبالتايل 

 الحصول من أما إذا قام الفرد بفعل معني ومل يتبع هذا الفعل بأية مكافأة أو أتبع بعقاب وبالتايل حرمانه

 .عىل إشباع معني فالنتيجة هي اإلحباط وعدم التشجيع وبالتايل عدم تكرار هذا السلوك

لرتقية، األجر، تلعب دور املدعم ، ا أن الحوافز اإليجابية كاملكافآت القولنستطيعونتيجة ملا سبق     

للحصول عىل هذه الحوافز  للسلوك أي استمرار الفرد يف القيام باألعامل والترصفات التي تقوده اإليجايب

أما الحوافز السلبية فهي تلعب دور املدعم السلبي للسلوك حيث يتعلم الفرد أن قيامه بهذا السلوك هو 

وسيلة حدوث خربات غري سارة له ومن ثم يحاول تفادي حدوث هذه الخربات بتجنب السلوك املؤدي 

 .إليها
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  -: لويليام أويشZ نظرية -4

العامل اإلنساين وروح الجامعة واشرتاك العامل يف اتخاذ القرارات وخلق " تقوم عىل Zإن نظرية 

الجو األرسي يف املؤسسة وروابط إنسانية واتصاالت مستمرة والشعور باملسؤولية والرقابة الذاتية 

والشعور بامللكية لكل املؤسسة وعدم فصل العامل عن العمل مدى الحياة وأهمية تحقيق دستور لكل 

الثقة، ( : Zومن أهم الدروس التي تقدمها نظرية ، "قه بالوالء واالنتامء واإلخالص الجميع لتحقيمؤسسة يسعى

 .)الدقة واملهارة، األلفة واملودة

  :Zنظرية 

 

 

  

 

 

 

 

الحوافز
 الحياة مدى وظيفة

 متخصصة غري مهن
 تلقائية ترقيات
 جامعية قرارات

انهامك،مودة

ثقــــــــة

رضـــــا

إنتاجـــية
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o  هي: مرءوسيهتحفيز أساليب ومهارات يف  الناجحللقائد :- 
 

 .يف مرءوسيه ثقته  يظهرالناجحالقائد  -

 .األداء مهام كانت ضئيلة سيناتيشيد بتحالقائد الناجح  -

 .امعند الحاجة إليهواملساندة يقدم الدعم  -

 . النقدية قد تكون أهم من املكافآت الثناء عباراتيعلم أن  -

 .ن فريق العمل وال يفرق بينهم يف املعاملةم بكل فرد يهتم -

 .االستامع الجيد واملعالجة الفعالة لشكاوى العاملنييدرك أهمية  -

 ً. أن النقد الغري البناء يجرح وال يعلم شيئايدرك -

 .ويكافئ عليه بشكل فوري العمل الجيد يقدر -

 .التخلص من عوائق اإلنجاز الفردييعمل عىل  -

 .ثقة واالتصاالت املفتوحة مناخ من اليعمل عىل إيجاد -

 . بالتحفيز قصري وطويل األجليهتم -

 . العاملني باملرونة وحرية االختيار عىل تزويديعمل -

 . عىل وضع أهدافهم الخاصة العاملنييشجع -

 . عىل املشاركة يف اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهمالعاملني يشجع -

 . روح التحديو ينمي يف نفوس العاملني حب العمل -

 . التهديد والعقاب غري الرضوري عن أسلوبيتخىل -

 .اإلنتاجو  العامليدرك أهمية الرضا الوظيفي ومدى تأثريه عىل -
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 الثالثةدة ـالوح
 

 املهنيالقيم األخالقية يف االرتقاء باألداء دور 

  

ً الفاضلة لدى الفرد دورا أساسيا يف التأثري عىل سلوكه ونشا األخالقيةتؤدي القيم طاته اليومية، ومن ً

هذا املنطلق فإن قيمنا هي أهم ما مييز شخصياتنا، ألنها  تؤثر عىل سلوكنا وترصفاتنا ومدى ثقتنا يف 

اآلخرين والرغبات التي نلبيها، وعىل جميع مظاهر حياتنا، بل إن قيمنا هي التي توجهنا للطريق القويم 

 . الحياة دوامةتأخذنايف األوقات الحرجة حني تتفرق بنا السبل و

إن ملظاهر السلوك اإلنساين الذي يسلكه الفرد وهو يؤدي مهنته التي يزاولها عالقة وطيدة بني قيمه       

وقد تصدى ،  ويطبق فلسفتها من جهة أخرىبهاالتي يعتنقها من جهة وبني قيم املنظمة التي يعمل 

 القيم ومحاولة فهمها لتفسري مجموعة من العلامء والباحثني يف شتى الحقول العلمية واملعرفية إىل قضية

السلوك اإلنساين وما يصدر عنه من مامرسات صحيحة أو خاطئة نتيجة للقيم أو املوروثات التي يحملها 

 .الفرد ويؤمن بها

o العالقة بني قيم الفرد واملنظمة وتأثريها عىل األداء الوظيفي:- 

م مل يجد طريقه ، وهو مفهو"بالثقافة التنظيمية"تتمثل قيم املنظمة فيام يسمى 

 مـن القـرن املـايض، السـبعينياتيف الدراسات التنظيمية بصـورة واضـحة إال يف نهايـة 

الذي تتبع موضـوع الثقافـة " جامست "وعىل رأس الباحثني الذين تناولوا هذا املفهوم 

 التنظيمية والتي هي تعبري عن قيم األفراد ذوي النفـوذ داخـل املـنظامت والتـي تـؤثر

 



 الرضا الوظيفي واالرتقاء بالعمل املهني 
 

 

 

  54  
 

 

وانب امللموسة من املنظمة ويف سلوك األفراد، كـام تحـدد األسـلوب الـذي ينتهجـه هـؤالء  بدورها يف الج

 . األفراد يف قراراتهم وإدارتهم ملرءوسيهم ومنظامتهم 

بني األخـالق والقـيم ، ويـرى أن القيمـة األخالقيـة مرتبطـة ) م1928 – 1874(ويربط ماكس شيلر 

 إذا حقق قيمة سلبية أو قيمـة دنيـا، ًرشاإيجابية ، ويكون ًبسلم القيم فالفعل يكون خريا إذا حقق قيمة 

وبذلك يعترب شيلر أن األخالق هي تطبيق للقيم عىل الطبيعة فمن كانت قيمه عالية فإن سلوكه املرتتـب 

 .عليها يعرب عن أخالق مميزة والعكس صحيح 

مع، وكلها تكـون ذات وهذه القيم قد تكون فردية أو مهنية، وقد تكون عامة كقيم املنظمة واملجت

عالقة تبادلية بحيث يؤثر كل منها عىل اآلخر كام أوضحها دارن شميدت وبـاري بـونز يف دراسـتهام عـىل 

 -:النحو التايل

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) املختلفةالعالقة التبادلية بني القيم( يوضحشكل 
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املشـرتكة بـني ويالحظ أن قيم املجتمع ذات تأثري مبـارش عـىل قـيم الفـرد واملنظمـة، إال أن القـيم 

 .املنظمة واألفراد تعترب ذات مصدر أسايس لفاعلية الفرد واملنظمة عىل حد سواء 

وقد بني جوليان فيليب وآالن كنيـدي أنـه عنـدما تكـون توجيهـات وقـرارات أول رجـل قيـادي يف 

كـن املنظمة منسجمة ومتسقة مع القيم السائدة يف منظمته سوف يلتزم جميع املوظفني بهذه القيم، ول

قـد  وواالرتبـاكيصبح املوظفون يف حالة من التناقض سعندما يترصف القيادي مبا يخالف القيم السائدة ف

 -:وميكن التعبري عن هذه الفكرة من خالل النموذجني التاليني، تتالىش القيم املشرتكة بينهم
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راد، كلـام كـان ذلـك أدعـى وهذا يعني أنه كلام ازدادت املساحة املشرتكة بني قيم املنظمة وقـيم األفـ    

وقـد بـني ، لتطابق القيم بينهام وأدعي إىل املزيد من الوالء والنجاح والعمل عىل تحقيق األهداف الكليـة

شميدت وبوزنر أن االختالف يف قيم األفراد واملنظامت التي يعملون فيها يؤدي إىل تصادمات يف املنظمة، 

 .  معها  وتجاوبوا إذا تفهم األفراد قيم منظامتهم اهإال أن بعض هذه التصادمات من املمكن معالجت

وقيم املنظمة هي عبارة عن ثقافتها التي تتجسد يف طبيعتها املادية والفنية والتنظيمية والجوانب 

 -: وتتمثل هذه القيم فيام ييل،التي تتصل باملوارد البرشية

مـوع رؤى مؤسسـيها ورسـالتهم  إن قيم أي منظمة إنتاجية كانت أو خدمية هي مج:تحقيق األهداف .1

 .فالقيم األساسية ألي منظمة هي تحقيق أهداف مؤسسيها وأهدافهم الفردية وأهداف املنظمة،

ن املنظمة تعمل عىل املوازنة بني العوائـد الكبـرية للمنظمـة وبـني اسـتقرارها وعـدم أ حيث :االستقرار .2

 .تعرضها للمخاطر الشديدة 

نمو أكرث ميالً إىل إعطـاء قيمـة أكـرب لإلبـداع واملخـاطرة والـربح القليـل  إن املنظامت امللتزمة بال:النمو .3

 .والقدرة العالية عىل اإلنتاج 

ً إن ـمـن طبيـعـة املنظـمـة إعـطـاء االـسـتقاللية قيـمـة ووزـنـا ، وتـسـعى املنظـمـة إىل ـتـدعيم :االـسـتقاللية .4

 .استقاللها وتقرير مصريها 

 .ًها مكانا يف هيكلها التنظيمي تعطي كل املنظامت قيمة للسلطة وتخصص ل:السلطة .5

 وللتعاون اإلرادي للفرد قيمة كبـرية يف كـل املـنظامت ، والتعـاون الفـردي دليـل واضـح عـىل :التعاون .6

 . بالوظيفة واملنظمة االلتزام
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o  تأثري القيم األخالقية عىل أداء األفراد و املنظامت:- 

ً دورا بارزا يف تشكيل وتجسيد  األخالقيةال شك أن للقيم ًثقافة املنظمة، كام أن لهـذه القـيم تـأثريا ً

ًملموسا عىل أداء األفراد سواء كانت هذه القيم من موروثات األفراد أنفسـهم أو مـنظامتهم، ولكـن مـام 

ًالشك فيه أيضا أن قيم املنظمة تؤثر تأثريا كبـريا عـىل مخرجـات األعـامل التـي يقـوم بهـا األفـراد داخـل  ً ً

 .ًإيجابا عىل قيمهم الذاتيةًاملنظمة مبا يؤثر سلبا أو 

وقد أوضح مندل وجوردان بأن قامئة القيم اإلدارية تستعمل بوجه عام كأداة فهم أعمـق بـني املـدير      

 فيام يتعلق باألساس املنطقي للعمل وفق أسلوب معني، وميكن استخدام قامئة القيم اإلداريـة ومرؤوسيه

 الرتكيـز عـىل أوجـه االخـتالف والتشـابه يف منواملوظفني متكن املديرين أنها كأداة لحل املشكالت حيث 

تحسـني أدائهـم بهدف فتمكن املدير من تغيري أسلوبه اإلداري مبا يتالءم مع قيم املوظفني وذلك قيمهم، 

 .اإلداري

o متى تظهر املشكلة األخالقية يف الوظيفة؟ 

 عـىل املصـالح العامـة أو  املشكلة األخالقية يف الوظيفة حني يقدم املوظف مصالحه الخاصـةتظهر

 عندما يستغل املوظف وظيفته لتحقيق مصالح شخصية وهنا تبدو أهمية تعميق اإلسالم ملفهـوم األمانـة

 . والتأكيد عىل أهميتها يف حياة الفرد واملجتمع

 تحددها اللـوائح التيلقواعد األخالقية مع اًوافقا تًواملهنة كعمل تتطلب من العاملني فيها سلوكا م

وانني املنظمة ملزاولة املهنة، وتكـون مسـتمدة مـن األخـالق واملبـادئ اإلسـالمية الفاضـلة التـي أرىس والق

 .قواعدها اإلسالم يف القرآن الكريم والسنة املطهرة ويف أقوال الحكامء من علامء املسلمني
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 -:هي ثالث مجموعات رئيسة من خاللميكن تصنيف القيم األخالقية املهنية و

 فهي عة القيم األخالقية التي ينبغي أن يتحىل بها العامل بغض النظر عن املهنة التي يزاولهامجمو :أوالً

صفات أخالقية عامة مرتبطة بالفرد أينام كان موقعه يف العمل وتعمل هذه القـيم األخالقيـة عـىل 

 -: يلي ومن أهم هذه القيم ما حياة أفضل وأرقى،تحسني بيئة التعامل بني الناس وتسمو بهم إىل 

 التقوى:- 

 عز وجل أعظم وأنفع وأجل القيم عىل اإلطالق وهي مفتاح سعادة املسـلم يف الـدنيا الـلـهوتقوى 

 عليه وسلم بحسن الخلق يف الحديث الذي أخرجه اإلمام أحمد عـن الـلـهواآلخرة وقد ربطها النبي صىل 

 وحسـن الـلــهلجنـة تقـوى أتـدرون أكـرث مـا يـدخل النـاس ا(:  عليه وسلم قالالـلـهأيب هريرة أنه صىل 

 ).الخلق

 األمانة:-   

ال إميان ملن ال أمانة له وال ديـن ملـن ال عهـد لـه كـام ورد يف الحـديث الـذي ووهي مفتاح اإلميان 

 .أخرجه أحمد من حديث أنس بن مالك

 الصدق:- 

 )ً لكـان خـريا لهـم الـلــهفلـو صـدقوا (: وأرفـع درجاته  أن يصـدق املرء مع ربــه كـام قـال تعـــاىل

وما يزال الرجـل يصـدق : ( عليه وسلمالـلـه ويليه الصدق مع الناس كام قال املصطفى صىل )21: محمد(

 .ً) صديقاالـلـهويتحرى الصدق حتى يكتب عند 

 البشاشة وحسن التعامل مع اآلخرين:- 

 نفوسـهم إىل اآلخـرين وإدخـال الســرور لكسب حبالبشاشة هي أول الطـريق 

 تبسـمك يف : ( وسلم أحاديث كثرية يف هذا الجانب منها عليهالـلـهوقد ذكر النبي صىل 
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 بوجه  ًال تحقرن من املعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك: (  عليه وسلمالـلـهوقال صىل ) وجه أخيك صدقة

 .)طلق

 املعروف هو البشاشة واالبتسامة فإذا فقدت فهذا يعنـي أبسط أنواعوهذا الحديث يدل عىل أن 

 .أن اإلنسان قد ترك املعروف

 الرقابة الذاتية:- 

 تعتمد عىل يقظة الضمري وربط ذلك الضـمري الحـي بخالقـه يف الرس ألنها أهم أنواع الرقابة وهي

:  عليه وسلم حينام سئل عن اإلحسان قـالالـلـهوالعلن حيث ورد يف الحديث املتفق عليه أن النبي صىل 

وع من الرقابة الوقائيـة التـي تحـول دون  وهذا الن،) كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراكالـلـهألن تعبد 

 . هي أسمى وأمثل نوع من أنواع الرقابة وهي صامم األمان ضد الفسـاد،وقوع الخلل واالنحراف

 وقـد وضـع :ًمجموعة القيم األخالقية التي ترتبط باملهنة أيـا كـان نوعهـا أو درجتهـا أو شـاغلوها ً:ثانيا

ًاإلسالم منهجا وقائيا مليئا بالقيم وا ً لضوابط الحازمة لوقاية الفرد من االنزالق يف الفساد ولحاميـة ً

مصالح الفرد واملنظمة واملجتمـع، كـام رشع اإلسـالم مجموعـة مـن الضـوابط والقـيم األخالقيـة 

ًلحامية عنرص العمل ليكون عنصـرا منتجا ومحصنا من الفســاد ، وتتمثل هذه القيــم األخالقيـة  َ ً

 -:فيام ييل

ًيـا أو  يؤدي عمالً يكتسب منه رزقه سواء كان هذا العمل فكرحينامفاملسلم  : العمل عبادةأن -1

، فاإلسالم قد حض عىل العمل واإلنتاج وطلب الرزق يف هذه الحيـاة ، الـلـهًحرفيا إمنا هو يعبد 

، فلـيس املسلم إميان من األدلة التي تؤكد والعمل ،ومل يدعو إىل االنعزالية واالنقطاع عن الدنيا

 .التمني ولكن ما وقر يف القلب وصدقه العملاإلميان ب
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 حرص اإلسالم عىل تحصني العمل من الفساد والرياء والنفـاق بـأن :اإلخالص واإلتقان يف العمل -2

جعل أساس األعامل النية، وأن تكون مخلصة هلل سبحانه وتعاىل، فذلك يصون الفـرد واملجتمـع 

ة الذاتية عىل حساب املصـلحة العامـة،  نحو إرضاء املصلح عىلككل من جو الفساد واالنحراف

وهنا نؤكد أيضا عىل رضورة توافر الخربة يف العمل، بصفتها أحد أهم مفـاتيح اإلتقـان ومـدخل 

  .أسايس لإلبداع والتميز

ً ينبغي عىل العامل أن يحرص عىل مواعيد العمل فـال يـأيت للعمـل متـأخرا :احرتام وقت العمل -3

 . مواعيد محددةيىض أجره عىل عمل ذًوال يخرج مبكرا ألنه إمنا يتقا

وهذا معناه أن كل مهنة تفرض عىل -:مجموعة القيم األخالقية التي ترتبط ببعض املهن دون بعض ً:ثالثا

أصحابها التحيل مبجموعة من القيم األخالقية التـي تتناسـب مـع طبيعـة هـذه املهنـة، فالعاطفـة 

 وقد ال تكـون مطلوبـة ،أكرث أهمية يف مهنة الطباإلنسانية مثالً، صفة أخالقية مهمة ولكنها تكون 

ًأبدا يف بعض املهن كاملهن الصناعية ألن صاحبها يتعامل مع مدخالت ماديـة، والعـدل مـثالً يكـون 

 وكـذلك القـدوة الحسـنة ،صفة أخالقية أساسية وحساسة يف بعض املهن كالحكم والقضـاء واإلدارة

 .قياديني عن غريهم من أصحاب املهنتكون أعظم وأبلغ عند القضاة واملعلمني وال

العالقة الرئيسة التي تربط وتحكم هذه الفئات الثالث من هذا الجزء ولنا أن نتصور يف نهاية 

 -:القيم األخالقية عىل الوجه التايل
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ًعـا مـن  مجموعات متداخلـة ومتشـابكة تعمـل جميهيلقيم األخالقية للمهنة ا أنميكن القول  ومام سبق 

هو السمو باملهنة إىل درجاتها األعـىل لتقـديم خدمـة أو منـتج ذي قيمـة كبـرية وجـودة وأجل هدف واحد 

 .عالية لألفراد واملجتمع

o التوجيه املهني وعالقته بأخالقيات العمل:-  

املية تبدو أهمية التوجيه املهني من العناية الفائقة التي توليها له الدول املتقدمة واألجهزة الع      

 ففي السنوات األخرية نالحظ اهتامما متزايدا بهذا ،ّاملتخصصة يف مجال االقتصاد وإعداد املوارد البرشية

  CEDFOPالذي خصصت له دراسات من قبل هياكل كربى ومنظامت مثل البنك العاملي ومركزواملوضوع 

ظمة التنمية والتعاون الدويل التي  ومجموعة البلدان املنتمية ملن ETFوالوكالة األوروبية للتدريب املهني

 -:ّ ويستخلص من جملة التقارير املنجزة عن طريق هذه املنظامت ما ييل،EOCDتعرف بـ
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ّيلعب التوجيـه املهنـي دورا رئيسـيا يف تحقيـق أهـداف الـتعلم مـدى الحيـاة واالنـدماج االجتامعـي  - ّ

ّوتحسني جدوى ومردودية سوق العمل والتنمية االقتصادية ّ.  

  .والتدريبالرتبية د عىل دعم التشغيلية وتحسني مردود منظومة يساع -

 .يساعد عىل تحسني استغالل آليات التشغيل واإلدماج املهني -

 . أكرب قدر ممكن من التوازن بني احتياجات األفراد واحتياجات سوق العمليحقق -

 .يساهم بشكل كبري يف تعديل سلوك األفراد وخلق املنافسة الرشيفة بينهم -

 . واملرؤوسنيالرئيس املبارشعد يف كرس الحاجز بني يسا -

 .والتمسك بالرأي الفردييعمل عىل معالجة سوء السلوك  -

 .ينمي بداخل األفراد الشعور باالنتامء واملسئولية -

o  أخالقية ومهنية(للتوجيه رشوط(:- 

 له الفاعلية  تحققالتيًحينام يتم تنفيذ عملية التوجيه البد وان يكون وفقا لعدد من الرشوط     
  -:وهى

 إالو األداء يف انحراف أو التوجيه وذلك بعد التأكد من وجود خطأ إىل رضورة التأكد من الحاجة  :أوالً

 . عىل املرؤوسني سلبيسيكون للتوجيه أثر 

 إطار مناسب وىف مكانه املناسب، وذلك بأن ال تتم عملية توجيه العاملني يفالتوجيه البد وان يكون : ًثانيا 

 .والحرج باإلحباط يشعرونأمام زمالئهم حتى ال 

 .وعند التأكد من ارتكابه خطأ مهنيمبعزل عن اآلخرين الفرد  يجب أن يتم توجيه: ًثالثا

 عندن يقول املدير أ حالة وجود ظاهرة جامعية بطريقة غري مبارشة مبعنى يفيفضل ان يتم التوجيه : ًرابعا

مع ًون بعمل كذا وكذا ولكن نظرا ألن سياسة املنظمة ال تتفق  يقومأفراد إن هناك" لعاملنياتوجيه 

 ..." نفعل كذا وكذاأنًهذا فعلينا جميعا 
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 دومنا اخذ األمور بصفة شخصية أو هيعىل األفراد ان يتقبلوا التوجيهات والنصائح من رؤسائهم كام ً:خامسا

 .بحساسية زائدة 

 لتوجيهاتهم وتشجيع امللتزمني بالتصحيح، والعمل عىل إعادة ًوفقا عىل املوجهني مراقبة تصحيح األداء ً:سادسا

 .إعطاء الفرصة ملن مل يؤد واجبه ويصحح أدائه بغري قصد

o آليات التوجيه املهني:- 

  وعلم االجتامع واقتصاد املهني الحديث عىل مجموعة من املواد مثل علوم الرتبية    يعتمد التوجيه

املحاورات الفردية األداة األهم يف التوجيه املهني وقد متثل ، )لوجياالسيكو(إىل جانب علم النفس  ،العمل

ك أوجه ليات االنتقاء لوظيفة معينة فهناوالبد من اإلشارة إىل رضورة التفريق بني التوجيه املهني وعم

من خالل ّ ونبني ،تشابه يف الوسائل املستعملة بني النشاطني لكنهام يختلفان من حيث الغايات والنتائج

 -: أهم هذه الفوارقالجدول التايل
 

 االنتقاءالتوجيه املهني   

دور املنتفع 

 بالخدمة

رشيك يف العملية وهو ليس يف حالة امتحان 
بقدر ما هو يف حالة استطالع للتعرف عىل 

 .والعمل عىل االرتقاء بهاالعملية خرباته 

يف حالة امتحان، عليه إثبات قدراته وكفايته 
  .فة أو مجال عمل معنيبالنظر إىل وظي

 الغاية

 -:التعريف مبا يتوفر من

 .فرص عمل وآليات اإلدماج -

 .إمكانيات مواصلة التدريب -

 .الفرص املتاحة لتغيري املسار املهني -

من وجهة نظر الفرد الحصول عىل الوظيفة 
املعروضة ومن وجهة نظر الجهة املوظفة 
الحصول عىل أفضل مرشح تتوفر فيه رشوط 

 . ملتأدية الع

 النتيجة

زيادة الوعي بأهمية العمل وتحمل املزيد 
من املسئوليات أو البدء يف مرشوع مهني 

 .جديد

  .النجاح أو الفشل يف الحصول عىل الوظيفة
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 ةــالرابعدة ـالوح

 

 كيف تصنع املنظمة الوالء يف أنفس العاملني؟

 

زيد من وي يها وتلبية رغباتهم مبا يعزز قدرتهم الوظيفية بعاملاالهتامم عىل أية منظمة بالصعبليس      

 متطلبـات الحيـاة  توفريإىل والتقدير يف العمل إضافة االحرتام سبل وذلك بتوفري، درجة والءهم الوظيفي

 مـن خـالل ثقافتهممهارتهم وزيادة إفساح املجال للعاملني لتطوير  واملناسبة للموظف وعائلتهاملعيشية 

ً والتعليم املستمر، فام دامت املنظمة تحقق أرباحا عالية ومادام العاملون يقـدمون كـل الدعم التدريبي

مبا يقوي مـن عـود قدراتهم العقلية والبدنية مبا يخدم منظمتهم فلم ال يحصلون عىل التحفيز املناسب و

 إنتاجها؟ وزيادة نجاحها استمراريةويؤكد للمنظمة والئهم 

 -: يف طاقاتها البرشية لتعزيز حالة الوالء هياستثامرهاكن للمنظمة ومن أهم املجاالت التي مي     

تعزيز التعويضات غري املبارشة وهي التـي يقصـد بهـا كـل مـا تقدمـه املنظمـة للعـاملني معهـا عـدا  .1

، وهي عبارة عن عدد من الخدمات والضامنات التـي تسـاعد املوظـف يف ) الراتب(التعويض املبارش 

 عـىل مسـتقبل عملـه مـع هـذه واالطمئنـانيشية وتحقق له نوع مـن الراحـة حياته الوظيفية واملع

املنظمة، حيث سيشعر املوظف أن منظمته تسعى اىل إرضاءه ألنه جزء مهم من بناءها وليس مجرد 

 -:عدد معني فيها ، ومن أهم هذه التعويضات

 الراتب التقاعدي.  

  وغريها والـتأمني ضد الحوادثواالجتامعيبرامج التأمني الصحي . 

  االجتامعيةبرامج الخدمات. 
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 مشاريع اإلسكان للموظفني. 

  توفري األجهزة املنزلية املدعومةبرامج. 

 برامج التسليف بدون فوائد. 

  املواصالت واالتصاالتخدمات توفري. 

 ية جامعية مجانية للمتفوقني منهمبرامج توفري دعم التعليم ألبناء العاملني وفرص تعليم. 

 املتنوعةالخدمات الصحية . 

 تحقيق العدالة الوظيفية بني العاملني يف حصولهم عىل الرتقيات ضمن نظام متكامل ال يحتـوي عـىل  .2

 .ثغرات ليستفيد منها بعضهم عىل حساب اآلخرين

كتسـابهم الـدرجات ا و املنظمة بتطوير القدرات الذهنيـة للعـاملني مـن خـالل حرصـها علـيهمالتزام .3

 الدراسـات األكادمييـة ونيـل الشـهادات إلكـاملرشيح املتميـزين مـنهم  تإىل، فتسعى العلمية العالية

 .العليا

 زيـادة احـدهامحرص املنظمة عىل تطبيق خطط التدريب والتطوير ملهارات العاملني ليحقـق شـقني  .4

، فهم ميثلـون املنظمـة التـي يعملـون خر هو تطوير املستوى الثقايف لهم العاملني، والشق اآلمهارات

نتعـرض لهـذا املوضـوع بشـكل أكـرب يف أخـر همية التدريب يف الحياة الوظيفية فسوف ، ونظرا ألبها

 .هذه الوحدة

 حـاجز  بشكل مناسـب ومبـا يـكرسومسئوليهمزيادة مستوى تحقيق العالقات اإلنسانية بني العاملني  .5

 . الشعور بروح العائلة الواحدة أو الفريق الواحدتقوية يعمل عىل ومبا، االجتامعية الفروق

 ومنحهم حقـوقهم الكاملـة ، من ناحية التمسك بهمالتعامل اإليجايب إلدارة املنظمة مع العاملني فيها .6

 . ومساعدتهم يف الظروف الصعبة
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 . الوظيفية املقدمة للعاملنياالمتيازات الوظيفي للعاملني ورفع مستوى  بتحقيق الرضااالهتامم  .7

العـاملني معهـا بواسـطة بـرامج مدروسـة ومخططـة وتسعى املنظمة بتوطيد أوارص الوالء يف نفوس     

 -:وذلك ألنها عندما تفقد الوالء عند العاملني فإنها ستفقد أموراً عديدة منها عىل سبيل املثال

 .ستفقد أموال كثرية رصفت عىل التدريب والتأهيل للعاملني السابقني بكافة مستوياتهم .1

 .ي استغرقت سنني للحصول عىل مستواها الحايلستفقد الكفاءة التي ال ميكن تعويضها بسهولة والت .2

سيكون خسارة يف الوقت الذي استغرقته املنظمة لتدريب وتعليم عامليهـا وتعايشـهم مـع أعاملهـم  .3

 .أدائهم فيه ومحاوالتهم تطويره وتحسني بالعمل مام يسبب تعلقهم اندماجيبشكل 

 . نظمةسيزيد حجم اإلنفاق الالزم لتعويض الكفاءات املهاجرة من امل .4

 .  العمل الجديد طرق يتفهمواليكطول الوقت الذي سيحتاجه العاملون الجدد  .5

 مع بقية العاملني والتـي مـن األهميـة ًسابقا الكفء التي كونها املوظف اإلنسانيةخسارة بالعالقات  .6

 . عامل مهم يف زيادة اإلنتاج وتطويرهاعتبارهابحيث ميكن 

  األفكار التطويريـةويف املنظمة إىل التي كان يضيفها املوظف خسارة يف بعض عنارص امليزة التنافسية .7

 . التي سيعمل بها الجديدةاملنظمة إىل سينقلهاالتي  للعمل

 الخطط والربامج التطويرية للمنظمة، حيث إن وضع خطة تطويرية معينـة تحتـاج اىل استقرارعدم  .8

جـة اسـتقرار ذهنـي نفس الشخص الـذي صـممها وواكـب كـل الخطـوات التـي تحتاجهـا وهـي نتي

 .ووظيفي
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 العمـل أو لصـاحبإن الوالء بالنسبة للعاملني يف املنظمة هـو ذلـك اإلحسـاس بـاإلخالص للمكـان أو     

 دقـة  الجهد وتنفيذ التوجيهات بـأقىص ما لديهم من لشخص املنظمة والذي يقتيض وجوب تقديم أقىص

 شـعور والـوالء وسمعتها مقابل اآلخرين،  لتحقيق أهداف املنظمة ورفع مستوى قدرتها التنافسيةممكنة

 منظمتـه تجـاه التـي يشـعر بهـا الفـرد االنـتامء نتيجة عوامل عديدة أهمهـا درجـة يتكوننفيس داخيل 

 -:نذكر منهاويرتبط بالوالء عدة عوامل أخرى مشجعة ، وعمله

تـأثري يف اآلخـرين مبـا متتلك القدرة عىل الات قيادية ذات مستوى ثقايف عايل  احتواء املنظمة عىل إدار-1 

 جبـاتهمالو جانـب أدائهـم إىليخدم العمل ويحقق طموح العـاملني يف تحقيـق رغبـاتهم الشخصـية 

 . الوظيفية بكل مهارة وكفاءة

 أخرى فكلـام كانـت املنظمـة تخطـط بجديـة لتحقيـق إىل رقي أهداف املنظمة، وتختلف من منظمة -2

ًو شتى املجاالت كان ذلـك دافعـا كبـريا لتمسـك العـاملني أهداف واقعية يف عامل التجارة أو األعامل أ

 .فيها بوظائفهم ألنهم يشهدون تقدمها واندماج أهدافها مع الواقع

 مدى احرتام وتقدير العـاملني ألهـداف املنظمـة، فلـيس مـن املمكـن أن يتقـدم العـاملون بـأعاملهم -3

ي يكـون مبجمـوع حصـيلته محاولـة مبستوى مهاري معني إال عندما يحبون العمل الذي يؤدونه والذ

 .تحقيق أهداف املنظمة

 ضعف مستوى أهداف املنظامت املنافسة باملقارنـة مـع أصـالة أهـداف املنظمـة، حيـث يعتـرب هـذا -4

ًالعامل عنرصا إيجابيا يف زيادة مستوى األداء للعاملني ورفع كفا  .تهمءً

ع عـدم وجـود مشـاكل أو إخفاقـات بـل   العامل النفيس املـرتبط بطـول فـرتة الخدمـة يف املنظمـة مـ-5

 .بالعكس
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 -:ا للمنظمة من خالل عدة مظاهر منه والء العاملنييتضحكام 
 

 احرتام املنظمة وإدارتها وبـذل أقىص الجهـود لتحقيـق رضـاهم واملتمثـل بالسـعي الحثيـث لتحقيـق -1

 .أهداف املنظمة

لوقـوف مـع املنظمـة يف محنـة معينـة أو  استعداد العاملني للتضحية بالوقت والجهد اإلضايف لغرض ا-2

 .لتحقيق هدف تنافيس معني يعمل عىل رفع شأن املنظمة ويحسن من سمعتها أمام اآلخرين

 . رفع الكفاءة الوظيفية وتكاتف الجهود واملحافظة عىل أرسار العمل والدفاع عن سمعة املنظمة -3

 .نظمة والعاملني الدائم لتطوير الذات ومبا يخدم الطرفني املاالستعداد -4

وعندما تتحقق حالة الوالء من قبل العاملني ملنظمتهم فـإن إدارة املنظمـة البـد مـن قيامهـا بتوجيـه      

ً للعاملني وخصوصا عند تحقيق النجاح وذلك كردود أفعال لوالئهم لها ووقوفهم االمتيازاتوإعطاء بعض 

 .بكل إخالص مع املنظمة لتجاوز األزمات الصعبة

ًاملنظمة التي تضع لنفسها برنامجا واضحا يف العمل هي التي تعمـل يف البدايـة عـىل أن إن       ً

تحافظ بأي شكل من األشكال عىل العاملني أصحاب الكفاءة واملهارة فيها ألنهم يف الحقيقة هم 

تهم ومهـاراتهم ء والوالء للمنظمة التي يعملون فيها قبل غريهم ، ألن كفاباالنتامءمن يشعرون 

العمل تحقق لهم هذا الوالء من خالل تطـويرهم للعمـل وبـراعتهم يف إنجـاح السـبل التـي يف 

تحقق أهداف املنظمة خالل تاريخهم الوظيفي فيها وبالتايل فهم قد شهدوا كل النجاحات التي 

بذلك النجاح ومل تفوت أية فرصة لتـذكريهم ) املنطقية (  سببا فيها، وشهدت لهم املنظمة كانوا

  يف طبيعتهفاإلنسان،  من نجاحها، ومل تضيع الفرص ملكافئتهم وتكرميهم أمام اآلخرينأنهم جزء
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 إنسانيته ويرغب أن تكون كل األجواء والتعامالت يف بيئته الحياتية والعملية تتم بصيغة ملؤهـا إىل مييل 

 . البعيدة عن التشنج والتعايل وبرود التعاملاإلنسانيةالروح 

محـيط داخـل  والء العـاملنيتـدرك قيمـة و النجـاح  اسـتمراريةة التي تبحث عـن الذكيت     إن املنظام

يـديرون اآللـة فـاألفراد هـم مـن  اإلنسـان ثـم اآللـة، يكون تركيزها يف املقام األول عىل هي التي  العمل

 ونهـم مـن يسـتجيبف ذلـك إىل عىل إنتـاج متميـز، إضـافة ليحصواويبدعون يف تطويرها أو يستخدموها 

لخـروج  الحلـول املناسـبة إىل أن يجـدوا ونويتكـاتف باملنظمـة تطـرأ أي ظـروفًمعنويـا عنـدما عاطفيا ًو

 .منظمتهم من أزمتها

، فمعظم املـنظامت تـوفر للعـاملني  ألداء أعاملهم تعترب بيئة منظمةن البيئة التي يجتمع فيها األفرادإ    

اطات تعمـل عـىل تكـوين الظـروف ، وهذه النشـ من خالل عدة نشاطات فعالةاالجتامعي االتصالسبل 

، والتي تعمل بدورها عىل تثبيت حالة العمل بروح الفريـق الواحـد أو اإلنسانيةاملالمئة لتوطيد العالقات 

 بالعـاملني االهـتاممما يسمى العمـل الجامعـي، وإن روح الفريـق الواحـد تشـجع املنظمـة عـىل زيـادة 

 بتفـانيهم بتحقيـق أهـداف اشرتكوا طلباتهم ألنهم بالشكل الذي سيحقق إشباع رغباتهم جميعهم وتلبية

 .املنظمة

لقد تأكد أن العالقات اإلنسانية تظهر بشكل جيل يف التعامل بـني كـل مسـتويات العـاملني باملنظمـة      

، األدب والتقـدير حيث يتم تعميقها من خالل عدة ترصفات منها حسن السلوك وسالمة النية يف التعامل

 .، تشجيع اآلخرين عىل اإلنجاز لغرض مكافئتهمبقيمة العمل الذي يؤديه اآلخرين ، الشعوراملتبادل
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o  وظيفيوأهميتها يف زيادة الوالء الالعالقات اإلنسانية:-       

  يف بيئة العمـل والعـاملنياإلنسانيةميكن إيضاح أهم التغيريات أو الفعاليات التي توفرها العالقات      

 -:ما ييلمن خالل 

 . توفر للعاملني الرضا الوظيفي يف املنظمة إنها-1

ً تعمل عىل زيادة حيوية العمل والقضاء عـىل األسـلوب الروتينـي والـذي غالبـا مـا يكـون حـاجزا بـني -2 ً

 .العاملني وبني كفاءتهم يف األداء بسبب الشعور بامللل

ملني وتنظـيمهم، فعنـدما  تعمل عىل التخفيف من ثقل اآلليات التنظيمية املعتمدة يف تسيري أمور العا-3

يكون التنظيم مفرط بشكل ال يراعي إنسانية العاملني فسيكون عامـل سـلبي مـؤثر عـىل معنويـاتهم 

 .وبالتايل عىل مستوى أدائهم

 تشكيلها العنرص اإليجـايب إلثـارة دوافـع العـاملني لحسـن األداء يف العمـل كـام إنهـا متـنحهم الفرصـة -4

 . يف العمل واإلبداع وتحقيق اإلنجاز املتميز، الواسعة لبذل املزيد من الجهود

 أو حـاالت التشـاحن والحقـد ألن العالقـات  عـن اإلحسـاس باالضـطرابات النفسـية إنها تبعد العاملني-5

 . الحقوق والواجباتوزيادة شعور األفراد باملساواة يفاإلنسانية كام أسلفنا توفر روح العمل الجامعي 

امء للعمل بسبب ما تكونـه العالقـات اإلنسـانية يف بيئـة العمـل مـن األلفـة،   إنها تؤجج الشعور باالنت-6

 .واملحبة والتعاون والصدق  واألمانة 

 . إنها متنع الترصفات السلبية مثل املجامالت التي تتسبب بحالة التسيب يف العمل -7

ري فرص التعبري عن الذات أو  إشباع الرغبات الثانوية للعاملني مثل توفإىل إنها من العوامل التي تؤدي -8

 .إلخ...االجتامعية واملكانة واالطمئناناإلحساس باألمن 
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o يف بيئة العمل اإلنسانيةالعالقات تنمية  أهداف:- 

تحقيق مبدأ التعاون بني العاملني يف بيئة العمل من جهة، ويف نواحي املجتمع من جهة أخرى لتعزيـز . 1

 .ة الثقة املتبادلةالصالت الودية والتفاهم الوثيق وتقوي

 .تحقيق زيادة اإلنتاج والتي تكون كنتيجة متوقعة من زيادة التعاون. 2

 .تحقيق اإلشباع للحاجات املتنوعة لألفراد، وتحقيق أهداف املنظمة التي يعملون فيها. 3

 .إلنتاجتحقيق املعنوية العالية بني األفراد العاملني ليك يتوفر الجو النفيس العام لصالح العمل وا. 4

o  اإلنسانيةاملبادئ الواجب توافرها بني العاملني والتي تبنى عليها العالقات:- 

 . وهي صفة البد من توفرها يف املدراء وأصحاب املسؤولية:التواضع -1

 .موظفيه الجيد البد أن يختار من أساليب التشجيع ما يناسب فاملسئول: التشجيع  -2

 .د مرؤوسيه ويتعاون معهميرشأن  للمسئول فالبد :التعاون  -3

نية مـن خـالل  للشورى أهمية كبرية يف العمل حيث أنه أسلوب يعمق جو العالقـات اإلنسـا:الشورى -4

رسعة تقبل و تحقيق الرضا إىل والعاملني معه مام يؤدي املسئولاملحبة بني توثيق رابطة 

 .القرار والعمل عىل تنفيذه

  .اإلنسانية التحيز من أهم الصفات  عنواالبتعاد إن املوضوعية :العدالة -5

 .ملن حوله أن يتحىل بالسلوك الراقي ليكون قدوة للمسئول فالبد :القدوة الحسنة -6

 .إن الشعور باملسئولية يؤدي إىل اإلحساس باإليثار وحب اآلخرين : املسؤولية -7

 . إلنسانيةمن أهم ركائز العالقات ا فالرحمة بني العاملني يف العمل تعترب :الرحمة -8



 الرضا الوظيفي واالرتقاء بالعمل املهني 
 

 

 

  73  
 

 

o ؟التدريب يف االرتقاء باملستوى املهني واإلنساين أثر 

ًبات رسيعا الذي تطور التكنولوجي والعلمي  نظرا لل أهمية كبرية يف العرص الذي نعيش فيه   للتدريب  

ملواجهة متطلبـات العمـل ومالحقـة التطـورات  ، أننا باستمرار بحاجة لتعلم مهارات وعلوم جديدةحتى

 له أسباب أخـرى مـن هيب ليس مرتبطا فقط بالعلوم واملعارف والتقنيات الحديثة ولكنالتدراملستمرة، و

 بـأدائهم الرتقـاءل خربات جديدة تؤهلهم  واكتسابهماملؤسسةب تقوية نقاط الضعف لدى العاملني أهمها

ام متؤهلهم لشغل مناصب قيادية، صفات إدارية تحمل مسؤوليات اكرب، باإلضافة إىل اكتسابهم و العميل

 أهمهـا بالنسبة للمنظمـةوهناك مزايا كبرية للتدريب ، ورغبتهم يف التطور املستمربأنفسهم يزيد ثقتهم 

مهارات  ومنح العاملني  عىل جميع املستويات يف املنظمةعداد جيل من األفراد لشغل الوظائف القياديةإ

 .سلوكية تزيد من قدراتهم عىل تطوير العمل باملنظمة

  -: فيام ييلاحي التي يعمل التدريب اإلداري عىل تنميتها لدى الفردميكن إجامل النوو

  -:تنمية املعرفة واملعلومات لدى املتدرب ومن بينها -1

 معرفة تنظيم املنشأة وسياساتها وأهدافها. 

 معلومات عن منتجات املنشأة وأسواقها. 

 معلومات عن إجراءات ونظم العمل باملنشأة. 

 اكل تنفيذهامعلومات عن خطط املنشأة ومش. 

 املعرفة الفنية بأساليب وأدوات اإلنتاج. 

 املعرفة بالوظائف اإلدارية األساسية وأساليب القيادة واإلرشاف. 

 معلومات عن املناخ النفيس واإلنتاجي للعمل. 
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 -:تنمية املهارات والقدرات للمتدرب ومن بينها -2

 املهارات القيادية. 

 املختلفةاملهارات الالزمة ألداء العمليات الفنية . 

 القدرة عىل تحليل املشاكل. 

 القدرة عىل اتخاذ القرارات. 

 املهارات يف التعبري والنقاش وإدارة الندوات واالجتامعات. 

 القدرة عىل تنظيم العمل واإلفادة من الوقت. 

 املهارات اإلدارية يف التخطيط، التنظيم، التنسيق، الرقابة. 

 -:تنمية االتجاهات للمتدرب ومن بينها -3

 نمية الشعور بتبادل املنافع بني املنشأة والعاملت. 

 تنمية الشعور بأهمية التفوق والتميز يف العمل. 

 تنمية الشعور باملسؤولية. 

 تنمية الروح الجامعية للعمل. 

 تنمية االتجاه إىل التعاون مع الرؤساء والزمالء. 

 تنمية الرغبة يف الدافع إىل العمل. 

  املنشاةاالتجاه لتأييد سياسات وأهداف. 
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o  مناهج قياس العائد من التدريب :- 

 -:منهج الرقابة عىل األداء لقياس العائد من التدريب 1-
حيث أن هناك ، ليك ميكن استخدام هذا املنهج فالبد من تحديد أسس مراقبة األداء        

 -:أساسني هام

 خالل املراحل العملية التي  وهو الذي ميكن من قياس تفاعل األفراد مع العمل من..األساس السلويك 

 . األداءأويتكون منها نظام العمل 

 وهو الذي يشري إىل السلوك الواجب االهتامم به ويعطى نظرة ثاقبة إىل النتائج .. األساس االقتصادي

 .املحتملة ملختلف مستويات األداء

علوماته وخرباته ولتطبيق هذا املنهج يتطلب األمر التعرف عىل قدرات املتدرب بدقة من ناحية م 

 .وأدائه وسلوكه واتجاهاته قبل التدريب ومقارنة هذه النواحي بشكلها بعد التدريب

 -: املنهج الوصفي لقياس العائد من التدريب2-

 .عائد معنوي، وعائد مادي: يقسم هذا املنهج العائد من التدريب إىل قسمني 

 -:قياس العائد املعنوي للتدريب -

املعنوي للتدريب بتحسني السلوك واالتجاهات وتنمية املعارف واملهارات يتعلق قياس العائد  

 .الخاصة باملتدربني

 -:ميكن قياس العائد املعنوي بعدة أساليب منها   

 االختبارات الشخصية. 

 االستقصاء. 

  بواسطة املرشفني أو الباحثني املتخصصني االستشاريني(التقييم أثناء العمل(. 
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  للتعرف عىل عائد التدريب) مجموعة التدريب/ موعة الرقابةمج(استخدام مجموعتني. 

 -:قياس العائد املادي للتدريب -

يتم قياس العائد املادي مام حققه التدريب من تقدم يف مهارات وتحسني أداء املتدربني وتقييمه  

 .و وقفهوذلك وصوال إىل ما حققه االستثامر يف التدريب من عائد وتقدير االستمرار فيه أ. ماليا

 -:املنهج اإلحصايئ لقياس العائد عىل التدريب 3-

يجب عىل الجهات التي ترغب يف تطوير التدريب أن تلجأ إىل تطبيق املنهج اإلحصايئ لقياس  

العائد من التدريب، حيث يتم مبقتضاه استخدام األساليب الكمية التي متكن من قياس نتائج التدريب 

 .نطقيومقارنتها بتكاليفها بأسلوب م

 -:يب ما ييلويتطلب املنهج اإلحصايئ لقياس العائد من التدر    

 .إعداد نظام الربامج التدريبية التي تصلح للقياس اإلحصايئ للعائد من التدريب  1-

 ..االنتباه للمشكالت املتعلقة بقياس مدى التغري يف املتدربني والجهة وطرق العمل 2-

 : قياس العائد من التدريب والتي تتلخص يفإتباع خطوات املنهج اإلحصايئ يف 3-
 

 األشكال التنظيمية للخطوات التجريبية. 

 جمع البيانات واملعلومات. 

 التحليل اإلحصايئ. 
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 استامرة تقييم نشاط تدريبي 
 

   ...................................................................................): اختياري(املشاركة / اسم املشارك 

  ...............................................................................................................:نوع وعنوان النشاط

أمام اإلجابة ) (عالمة  من واقع مشاركتكم يف هذا النشاط التدريبي، املطلوب منكم وضع 

 .املناسبة

 بيئة التدريب  ) أ( 

 دون الوسط وسط  جيد ممتاز املوضوع

     التجهيزات املكانية

     الجدول الزمني 

     خدمات األكل والرشب

 محتوى النشاط التدريبي ) ب ( 

 وسط جيد ممتاز املوضوع
دون 

 الوسط

      املشاركنيمحتوى النشاط ومالءمته لخربات واحتياجات

     األساليب التي أتبعت يف النشاط التدريبي

     مستوى املشاركة يف األنشطة والنقاش

  ما هي نقاط القوة يف هذا النشاط التدريبي؟ ) ج ( 

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

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

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

 ......................................................................................................................................... 
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 الخامسةدة ـالوح
 

 العاملنيمهارات املتابعة وتقييم أداء 

 

o املتابعة؟ املقصود بعمليةما  

يل املعلومات والبيانات للمرشوعات والربامج لتحديد مدى توافق سري     هي عملية مستمرة لجمع وتحل

  . األداءمؤرشات عىل مع الرتكيزأنشطة املرشوع مع الخطة املوضوعة له لبيان الوضع الحايل للمرشوع 

o  جراء عملية املتابعةإأسباب:- 

ب عن أنشطة الخطة إلمداد أعضاء املنظمة واملواطنني باملعلومات الدقيقة يف الوقت املناس     

 -: للمساعدة يف اتخاذ القرارات الخاصة باآليت
 

  . املوارد البرشية •

 .الجدول الزمني   •

 .تدبري املوارد واملصادر   •

 .مستوى الجودة وكفاءة األداء   •

 .اإلدارة املالية وامليزانية   •

o  أهداف عملية املتابعة:- 

  ً. له مسبقاالتنفيذ يتم وفقا للجدول الزمني املخطط •

 . تكلفة األنشطة املنفذة يف حدود املوازنة املعتمدة لذلك  •

 . مدخالت ومخرجات املرشوع تصل للفئة املستهدفة •
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 . الرصف يتم يف األوجه الصحيحة لإلنفاق  •

 . التنفيذ يتم بالجودة العالية املطابقة للمواصفات الفنية  •

 . كفاءة القوى البرشية واإلمكانيات املادية يتم استخدامها بفاعلية و •

 . إنجازات املرشوع تتم وفقا ملا هو مخطط له  •

 .السلبية لتحسينهاتحديد مواطن القوة والضعف والوقوف عىل الجوانب  •

o  أساليب و طرق املتابعة:- 

 . اإلطالع عىل تقارير وسجالت أنشطة املرشوع  •

 . الزيارات امليدانية ملواقع تنفيذ أنشطة املرشوع  •

 .  العمل وللمستفيدين و أداء العاملني باملرشوع املالحظة املنتظمة ملواقع •

 . عقد لقاءات فردية وجامعية مع العاملني باملرشوع وكافة الرشكاء  •

 . استخدام قوائم الفحص وجلسات التأمل أثناء متابعة املستفيدين أو أعضاء فريق العمل •

o أنواع مؤرشات املتابعة:- 

 .يات التي متت خالل املرشوع نعني بها كم املدخالت والعمل:مؤرشات األداء •

 . املرشوع   تبني مدى األثر الناتج عن أنشطة وهي:مؤرشات النجاح أو مؤرشات األثر •

o مواصفات املؤرش الجيد:- 

ًأن يكون محدد كميا وكيفيا  • ً . 

 .   ميكن قياسه بأحد وسائل القياس املستخدمة •

 .  أن يكون له عالقة بأهداف املرشوع •
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o طة املتابعة الرشوط األولية لوضع خ:- 

 -:البد من توافر ما ييل مسبقا 

 .الخطة التنفيذية ألنشطة املرشوع   •

 .تحديد الهدف من عملية املتابعة  •

 . تحديد الوقت الزمني للمتابعة  •

 .تحديد أساليب وطرق املتابعة  •

 .تحديد األدوار واملسئوليات  •

 ) .املؤرشات(وضع معايري األداء   •

 : ................... رشوع خطة متابعة أنشطة م:منوذج 

 

o الصفات املهنية للمتابع الجيد:- 

 أن يكون عىل دراية تامة بجميع مسئولياته  •

 أن يكون عىل قدر كاف من املهارة والخربة يف أنشطة املتابعة  •

 أن يكون ملام بالخطة التنفيذية للمرشوع واألهداف املرجوة  •

 يقوم بتوصيلها للجهات املعنيةات أن يكون أمينا يف كل ما يحصل عليه من معلوم •
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o املهارات األساسية للمتابع:- 

  .مهارات املالحظة الفعالة  •

 .املهارات تحليلية  •

 .مهارات إجراء املقابالت والحوار  •

o  السلوكيات املعوقة لعملية متابعة وتطوير األداء:- 

 . الشك والغضب وتوجيه االتهام •

 . يف الهيئةالتهديد والعقاب والتحويل للسلطة األعىل  •

 . عدم الرغبة يف مساعدة اآلخرين •

 . عدم االهتامم باحتياجات املوظف وأهدافه و اتجاهاته •

 .خلق جو معاد من خالل الترصف بشكل غري الئق مع املوظف •

o الوظيفيخطوات عملية املتابعة لتطوير األداء : - 

 .املالحظة وتجميع البيانات عن أداء األفراد •

 . الجيد  تحليل مشاكل األداء غري •

 ) .التغذية املرتدة(التعليق عىل األداء  •

 .متابعة األداء بعد التعليق عليه •

o تطوير أداء العاملني  الجيد يف املتابعدور:- 

 .عملية اإلرشاد •

  .عملية النصح •

 .عملية املواجهة  •
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o  التقييم عملية مفهوم:- 

 . ًملخطط لها مسبقااهي عملية قياس مدي نجاح مرشوع  أو برنامج ما يف الوصول لألهداف  •

عملية تقدير مرحيل لتطور املرشوع الحايل، أو الذي انتهى بالفعل مع األخذ يف االعتبار أهداف املرشوع  •

 . واملؤرشات املوضوعة 

o أهداف عملية التقييم:-  

  -:يعترب الهدف من عملية التقييم هو الوقوف عيل النقاط التالية

 . مدي تحقيق أهداف املرشوع •

 . ة اسرتاتيجية املرشوع وأنشطته لألهدافمدي مالءم •

 . مدي مالءمة أهداف املرشوع وأسلوب تنفيذه الحتياجات املجتمع •

 . مدي مشاركة املجتمع املحيل يف املرشوع •

 . مدي مراعاة املرشوع لتحقيق فرص متكافئة للنساء والرجال •

 . مدي استمرارية املرشوع •

 . مدي فعالية إدارة املرشوع •

  .رة موارد املرشوعمدي كفاءة إدا •

 -:أهمية التقييم

 .  الرئيسية للمرشوعاإلخفاقاتإظهار اإلنجازات أو  •

 . إظهار التغيريات املطلوبة وكيفية إجراؤها •

  .توفري املعلومات وزيادة املهارات من أجل التخطيط وصنع القرار •

  . من تنفيذ املرشوعالسابقةرؤية إنجازات املرشوع والتعلم من الدروس  •
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 . ف عن كفاءة وفعالية الجهود املبذولة مام يزيد من  فعالية العمل وتحسني األداءالكش •

 .اإلسهام يف اتخاذ قرار بشأن استكامل العمل أو التوسع يف املرشوع ودراسة العديد من البدائل •

 . املساعدة يف تخطيط مرشوعات أفضل يف املستقبل من ناحية أسلوب العمل، إدارة املرشوع •

 . أصوب القرارات، واختيار انسب الوسائل  الوصول إىل •

 .أو القوة فيمكن استغاللها. الكشف عن مواطن الضعف وبذلك ميكن تالفيها •

 .  تقييم و تحفيز العاملني عيل العمل من خالل نتائج التقييم اإليجابية •
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o اآلثار الناتجة عن غياب التقييم:- 

 . وجود مرشوع ال يحقق اآلثار املستهدفة منه •

 . رساف يف استخدام املوارد بسبب اختيار مرشوع ال يحقق األهداف املرجوة منه اإل •

 .  ضعف أداء العاملني  •

 .  عدم وجود استمرارية للمرشوع •

 .  صعوبة الوصول ألهداف املرشوع يف الوقت املحدد  •

  . صعوبة التعرف عيل املشاكل التي تواجه املرشوع وأسبابها وبالتايل عدم القدرة عيل حلها •

  . ضعف القدرة عيل املتابعة  •

o أنواع التقييم:- 
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o أساليب وأدوات التقييم:- 

 

o خطوات إجراء عملية التقييم:- 
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o  عملية التقييم املتعلقة ببيانات المعايري اختيار وسائل جمع:- 

 -:ة املعايري التاليةيمييجب أن تتوفر يف الوسيلة املستخدمة يف تجميع البيانات التق     

 . لبساطة ا-1

 . العملية -2

 .  املوضوعية-3

 .  الثبات والوثوق-4

 . الصدق والحقيقة -5

 -:وهي بصورة رئيسية إىل ثالثة أنواع  معايري التقييموتنقسم

هي املعايري التي يتم مـن خاللهـا فقـط تقيـيم العـاملني مثـل التقيـيم عـىل  :معايري التقييم املطلقة -1

  -:بني ما ييل أساس مواصفات العمل املنتج، وتتنوع هذه املعايري أساس السلوك فقط أو التقييم عىل

 هو عبارة عن التقييم الذي يعرب عنه باستخدام الدرجات لكل معيار لـه عالقـة :طريقة التدرج البياين -أ

أقل قيمة يف األداء، ويعاب عىل ) 1( درجات حيث ميثل الرقم 5 -1بأداء العامل، وتكون ضمن حدود 

قة عدم دقتها وعدم حيادية املقـيم فيهـا رغـم أنهـا مـن األسـاليب السـهلة وغـري املكلفـة هذه الطري

 .لتنظيم التقييم 

وهي طريقة التقييم التي تم مـن خاللهـا تجـاوز الـنقص يف التقيـيم :  طريقة التدرج البياين السلويك-ب

يات العامـل بـدرجات عرب طريقة التدرج البياين، وتتميز هذه الطريقة بالدقة من ناحيـة ربـط سـلوك

 أنـه تـم مـن خاللهـا التوسـع بإدخـال الجوانـب السـلوكية والوقـائع إىلمحددة من املستوى، إضـافة 

 من املقارنة بني هـذه الوقـائع للحصـول عـىل االستفادة إىلالحرجة للعامل يف هذا التقييم مام يؤدي 

 .شكل تدريجي ومتسلسلالتقييم النهايئ الذي يتم من خالل ثالث مراحل من إرشاف الخرباء ب
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 السـلوك املتميـز فيهـا يف اعتبـارجرائهـا كـام إن  وقـت كبـري إلإىلويعاب عىل هذه الطريقة حاجتها     

 .مرحلة معينة من أداء العامل ميكن أن يتغري يف مرحلة أخرى 

 تتميـز هـذه الطريقـة ببسـاطتها حيـث أنهـا تعتمـد عـىل املعـايري : طريقة قامئة األوزان املرجحة-ج

الشخصية للتقييم وليست عىل معايري األداء، ويتلخص أسلوبها بوصـف السـلوك مـن قبـل املقـيم 

 جهـل املقـيم بـاألوزان عليهـا، ولكـن يعـاب  عليها مع إدارة املوارد البرشيـةبواسطة كلامت متفق

 ً.تي تتسبب يف تحيز املقيم أحيانا املعايري الشخصية والواستخداماملوضوعة لكل سؤال 

 هي عملية التقييم عن طريق مراجعة الوقـائع الحرجـة التـي تصـدر عـن : الوقائع الحرجة طريقة-د

سلوك املوظف أثناء عمله ، والتي يثبتهـا مرشفـه املبـارش عـن طريـق تسـجيلها ومراقبتـه بشـكل 

مبارش، ومن ثم يتم التقييم من خالل مراجعة هذه الوقائع، إن من مواصفات هذه الطريقـة هـو 

 فرصة التحيز الشخيص للمقيم باتجاه العاملني، انخفاض أحداث حقيقية مع إىلتند دقتها ألنها تس

 . من الوقائع أكرث من الحسن منهاالسيئإال أنها يعاب عليها فطرة املرشف لتسجيل 

طريقة بسيطة تعتمد عىل كتابة تقريـر مـن قبـل املرشف املبـارش  وهي : طريقة التقرير املكتوب-هـ

أداء العاملني، حيث بإمكانه شـمول سـلوكيات متعـددة سـلبية وإيجابيـة يتضمن تفاصيل سلوك و

 الـتمكن يف أسـلوب إىل يف التقييم املستقبيل، ويعاب عىل هـذه الطريقـة حاجتهـا االستفادةميكن 

 عدم تحديد  النقاط التي ميكن أن يحويها التقرير مام يسمح له بـأن إىلاملرشف املبارش، باإلضافة 

 .يكون مطوالً

وهي الطريقة التي يتم فيها تقييم أحد العاملني نسـبة ومقارنـة مـع غـريه  :معايري التقييم النسبية -2 

، وطريقة التوزيع اإلجبـاري وطريقـة بسيطمن العاملني وتتنوع اىل ثالث طرق هي طريقة الرتتيب ال

 .املقارنات الزوجية 
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ة باألهداف حيث تعتمد هذه الطريقـة وتشمل طريقة اإلدار:  معايري التقييم املعتمدة عىل اإلنجاز-3

عىل فرضية أن العاملني يرغبون معرفة األعـامل التـي يتوقـع أن توكـل إلـيهم، إضـافة اىل رغبـتهم يف 

ن مـن إيضـاح و بصياغة القرار الذي يخص أدائهم وحياتهم العمليـة ، حيـث يـتمكن العـاملاالشرتاك

ًاملدير وخالل فرتة زمنية محددة سـلفا، إآل األعامل املنجزة ضمن خطة تحقيق األهداف التي حددها 

أن هذه الطريقة بالرغم من مزاياها الكثرية إال أنها يعـاب عليهـا أنهـا تقـيم أداء املوظـف بالوظيفـة 

 الترصف والرأي، كام أنها غري مناسبة للتطبيق يف األنشطة املتداخلة لحرية حاجتها إىلالحالية، إضافة 

 .ردي من داخل املجموعةبسبب صعوبة متييز األداء الف

o  عنارص كتابة تقرير التقييم:- 

 . صفحة الغالف -1

 . قامئة املحتويات-2

 . امللخص -3

 . معلومات التقرير األساسية-4

 . الغرض من التقييم والطرق املستخدمة-5

 . الدروس املستفادة من الطرق املستخدمة يف التقييم-6

 . نتائج عملية جمع وتحليل البيانات -7

 . االستنتاجات-8

 . التوصيات-9

  . املرفقات-10
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