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 تشكرات
 

 

اللھم لك الشكر ولك الحمد حمدا كثيرا مباركا يليق بجل وجھك 

وعظيم سلطانك أن وفقتني (نجاز ھذا العمل، لك الحمد حتى 

...رضيت ولك الحمد بعد الرضى إذاترضى ولك الحمد   

:أما بعد  

الدكتور : ا>ستاذ إلىأتقدم بالشكر الجزيل، وا(متنان العظيم 

على ھذه المذكرة، وعلى ما  اEشراف، لقبوله بورغدة حسين

.سديدة وآراءقدمه لي من توجيھات قيمة   

من ساعدني في ھذا البحث، وأخص بالذكر ،  إلىكما أتقدم بالشكر 

، على  الدكتور بوبكر بوسالمبلمھدي عبد الوھاب،  ستاذا>

.توجيھاتھم القيمة التي وفرت عني الجھد الكثير  

لكل أعضاء لجنة المناقشة الذين سأنال شرف كما أتقدم بالشكر 

مناقشتھم لبحثي ھذا، فلھم مني كل الشكر والعرفان على مجمل 

.النصائح والتوجيھات وا(نتقادات التي ستنير مسارنا العلمي  

، على المؤسسات محل الدراسةكما أتقدم بالشكر إلى عمال 

التطبيقي المساعدة المقدمة بتوفير المعلومات المتعلقة بالجانب 

.للبحث  



مكتبة كلية العلوم ا(قتصادية،  كما أتقدم بالشكر إلى عمال

  التجارية وعلوم التسيير، وعلى رأسھم ا>خ سمير مخلوطي

يد على انجاز ر إلى كل من ساعدني من قريب أو بعكما أتقدم بالشك

.ھذا العمل  

.إلى كل ھؤ(ء أقول لھم شكرا، وجزاكم هللا خير الجزاء  
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  ةـدمـمق

إن أهم ما مييز عامل األعمال املعاصر هو سرعة التحول والتغري يف بيئة األعمال، والذي أصبح السمة     

املميزة هلذا العامل وما اجنر عنه من حدة املنافسة بني املؤسسات، السعي احلثيث الكتساب مزايا تنافسية، تزايد 

حتقيق مستويات أداء عالية، األمر الذي جعل هذه  إىل باإلضافةمعدالت االبتكار والتغري التكنولوجي، 

املؤسسات يف موقف صعب، ال يكفي معه األداء العادي ملواجهة هذه التغريات والتحوالت السريعة، بل 

  .مستويات عالية، فعالة، مميزة والعمل على استدامته إىلها أدائ رفعيستلزم منها املوقف العمل على 

فان حتقق فاعلية األداء يف املؤسسات االقتصادية مل يعد يتوقف فقط على ما متتلكه  يف ظل هذه التغريات،    

تتحدد فعالية األداء بدرجة أساسية بقدرة  وإمناوموارد، سواء مادية، مالية، بشرية وتنظيمية،  إمكانياتمن 

اردها البشرية بصفة املختلفة بصفة عامة، ومن مو  واإلمكانياتاملؤسسات على تعظيم االستفادة من املوارد 

خاصة، فالقيمة احلقيقية للمؤسسة االقتصادية تكمن يف قيمة مواردها البشرية، وكفاءاا الفردية واجلماعية  

  .إىل تطبيقات حتقق األداء املميز واملستدامكرأس مال فكري، وقدرة توظيفها للمعرفة الكامنة فيه، وحتويلها 

التغريات والتطورات املعرفية والعلمية اليت يشهدها عاملنا اليوم، فقد ألقي على عاتق املؤسسة  إىلفبالنظر     

، حىت تكسبها ...االقتصادية واجبات ومسؤوليات جديدة فيما خيص املوارد البشرية من تدريب وحتفيز

ها، وهو ما يساهم يف ائبذل جمهودات أكرب من أجل حتسني وتطوير أد إىلاملهارات واملعارف الالزمة ودفعها 

  .للمؤسسة االقتصادية )االقتصادي، االجتماعي، البيئي( تعزيز األداء املستدام

فقد أصبحت املوارد البشرية أحد أهم عوامل تنافسية وجناعة أداء املؤسسات االقتصادية، األمر الذي     

إىل دورها  قليديتتحول من إطارها التأعطاها بعدا اسرتاتيجيا يف قيادا، مما جعل وظيفة املوارد البشرية 

 وتعزيز األداء املستداماالسرتاتيجي، كما أن الدور التقليدي لوظيفة املوارد البشرية مل يعد كافيا لتحقيق التميز 

للمؤسسة االقتصادية، لذلك أصبح لزاما على هذه األخرية تسيري مواردها البشرية وفق منظور اسرتاتيجي،  

عملية حتويل املدخالت املادية داخل املؤسسة إىل سلع وخدمات، األمر الذي حيتم أن كوا تتوقف عليها 

التحكم يف جودة تلك الكفاءات  عليها تكون تلك املوارد البشرية أكثر مهارة، كفاءة، ومعرفة، ويفرض

  .وتوظيف املعرفة الكامنة فيها، بسبب ارتكاز أداء املؤسسة االقتصادية عليها

ها املستدام حقيقة هامة هي أن أهم تلك املؤثرة على كفاءة املؤسسة وأدائ ليل القوى املختلفةلقد أثبت حت    

القوى وأعظمها أثرا هو العنصر البشري، وهلذا فمؤسسة املستقبل ستشهد املزيد من الرتكيز على نوعية جديدة 
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يع خلق مستويات أداء عالية، مميزة، من املوارد البشرية اليت تتوفر فيها القدرات واملهارات العالية اليت تستط

  .ومستدامة

يعترب مدخل تدريب وحتفيز املوارد البشرية من املواضع األساسية يف عصرنا احلاضر ملا له من ارتباط مباشر     

هذا املدخل حيتل الصدارة يف أولويات العديد من املؤسسات باعتباره  أصبح، وقد اإلنتاجيةباألداء والكفاءة 

لتحقيق كفاءة إنتاجية ومستويات أداء عالية ومستدامة، ويهدف هذا املدخل إىل إكساب أحد السبل املهمة 

مميز، املوارد البشرية املهارات واملعارف الالزمة ودفعهم لبذل جمهودات أكرب للوصول إىل أداء عايل، اجيايب، 

  .ومستدام

أمام كل هذه األوضاع فقد أولت املؤسسات االقتصادية أمهية كبرية لتدريب وحتفيز املوارد البشرية من أجل     

أداء مستدام ميكنها من حتقيق أهدافها، وذلك باعتبار التدريب والتحفيز أحد احملاور الرئيسية  إىلالوصول 

  .لتعزيز األداء املستدام للمؤسسة االقتصاديةعهم لتدعيم وتنويع مهارات وخربات العاملني ودف

  :من خالل كل ما تقدم تظهر لنا إشكالية هذه الدراسة يف التساؤل الرئيسي التايل    

في تعزيز األداء المستدام دور تدريب وتحفيز الموارد البشرية  ما

  ؟ محل الدراسة االقتصاديةللمؤسسات 
  :األسئلة الفرعية التاليةوتندرج حتت هذا التساؤل الرئيسي     

  ؟ حمل الدراسة تدريب املوارد البشرية يف املؤسساتما واقع  - 

  حمل الدراسة؟ حتفيز املوارد البشرية يف املؤسساتما واقع  - 

  ما واقع األداء املستدام يف املؤسسات حمل الدراسة؟ - 

حمل  يف املؤسسات )االقتصادي، االجتماعي والبيئي( تدريب املوارد البشرية يف تعزيز األداء املستدامما دور  - 

  الدراسة؟

حمل  للمؤسسات )االقتصادي، االجتماعي والبيئي( ز املوارد البشرية يف تعزيز األداء املستداميحتفما دور  - 

  الدراسة؟

  فرضيات الدراسة -2

  .املوارد البشرية يف تعزيز األداء املستدام يف املؤسسات حمل الدراسة فيزيوجد دور لتدريب وحت: الفرضية الرئيسية

  

  :من هذه الفرضية الرئيسية تنبثق الفرضيات الفرعية التالية
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  حمل الدراسة ذو مستوى عايل؛ تدريب املوارد البشرية يف املؤسسات- 

  حمل الدراسة ذو مستوى عايل؛ يف املؤسساتحتفيز املوارد البشرية  - 

  األداء املستدام يف املؤسسات حمل الدراسة ذو مستوى عايل؛ - 

  حمل الدراسة؛ سساتاملستدام يف املؤ  االقتصادي يف تعزيز األداء دور لتدريب املوارد البشرية - 

  يف تعزيز األداء االجتماعي املستدام يف املؤسسات حمل الدراسة؛ دور لتدريب املوارد البشرية - 

  يف تعزيز األداء البيئي املستدام يف املؤسسات حمل الدراسة؛ دور البشريةلتدريب املوارد  - 

  حمل الدراسة؛ املستدام يف املؤسسات االقتصادي تعزيز األداءيف لتحفيز املوارد البشرية دور  - 

  ملستدام يف املؤسسات حمل الدراسة؛يف تعزيز األداء االجتماعي ا دور لتحفيز املوارد البشرية - 

  .يف تعزيز األداء البيئي املستدام يف املؤسسات حمل الدراسة دور املوارد البشريةلتحفيز  - 

  أهمة الدراسة -3

تنبع أمهة هذه الدراسة من أمهية حتقيق أداء مستدام، وما ميثله بالنسبة للمؤسسات، باعتباره سبيال لزيادة     

  .اإلنتاجية وحتقيق أهداف البقاء والرحبية

بأمهية املوارد البشرية  - خاصة يف الدول النامية ومنها اجلزائر–بسبب ضعف اهتمام املؤسسات االقتصادية 

ميكن هلذه الدراسة أن تساهم يف وتدريبها وحتفيزها يف حتقيق األداء املتميز واملستدام للمؤسسة االقتصادية، 

رد البشرية، يف حتقيق مستويات أداء عالية حتسيس مسريي املؤسسات االقتصادية بأمهية تدريب وحتفيز املوا

  .ومستدامة

 الذي أولته املؤسسات الرائدة يف العامل لتدريب وحتفيز ريتكمن أمهية هذه الدراسة أيضا يف االهتمام الكب    

وأداء مستدام عايل جعل مواردها البشرية قوة عمل ذات كفاءة  إىلمواردها البشرية، واليت دف من وراء ذلك 

  .ستوى ومتميزامل

كل من تدريب املوارد البشرية، حتفيز املوارد البشرية،    تنبع أمهية هذه الدراسة أيضا من خالل حماولتنا القرتاح    

  .كنماذج متكن املؤسسة االقتصادية من حتقيق أداء متميز ومستدام

  أسباب اختيار الموضوع -4

  حبكم ختصصنا يف إدارة األعمال، وميلنا لدراسة املواضيع املتعلقة باملوارد البشرية؛ - 

قناعتنا اخلاصة بالقيمة املتميزة، واألمهية القصوى اليت تكتسيها املوارد البشرية، واعتقادنا بأا مصدر األداء  - 

  ة يصعب تقليدها؛املتميز واملستدام، بالنظر إىل ما حتوزه من مهارات وقدرات وخربة نادر 
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  شعورنا باألمهية اإلسرتاتيجية للموارد البشرية، خاصة تدريبها وحتفيزها؛ - 

املؤسسات اجلزائرية إىل الرتكيز على مدخل تدريب  تسليط الضوء ولفت انتباه الباحثني واملسؤولني خاصة يف - 

  اره سبيال لتحقيق األداء املنتظر؛وحتفز املوارد البشرية، واعتب

عدم اهتمامها أكثر بتدريب وحتفيز املوارد  إىلنا بأن ضعف أداء املؤسسة اجلزائرية يعود بدرجة كبرية اعتقاد - 

  .البشرية

  أهداف الدراسة -5

ث املبين على الرتكيز أكثر على املوارد البشرية، وهذا من يحماولة املسامهة يف صياغة النموذج الفكري احلد - 

مدخل تدريب وحتفيز املوارد البشرية يف حتسني فرص حتقيق أداء متميز  خالل التأكيد على الدور الذي يلعبه

  ومستدام؛

حماولة اقرتاح مقاربة نظرية تفرتض أن حتقيق وتعزيز املؤسسة االقتصادية ألداء متميز ومستدام مرتبط بشكل  - 

  رئيسي باالهتمام أكثر مبدخل تدريب وحتفيز املوارد البشرية؛

تدريب وحتفيز املوارد البشرية يف حتقيق وتعزيز األداء املستدام للمؤسسات تسليط الضوء على أمهية  - 

  االقتصادية؛

حماولة التأكيد على الدور الذي يلعبه كل من التدريب والتحفيز يف إكساب املوارد البشرية املهارات  - 

  والكفاءات الالزمة، ودفعهم إىل أداء عملهم بكل احرتافية؛

على أمهية مدخل تدريب وحتفيز املوارد البشرية باعتبارها أحد الركائز األساسية  حماولة تقدمي دليل علمي - 

  لتحقيق أداء متميز ومستدام يف ظل التطورات املتسارعة اليت تشهدها بيئة املؤسسات االقتصادية؛

ريين يف املسامهة يف اقرتاح جمموعة من األفكار املتعلقة مبدخل تدريب وحتفيز املوارد البشرية على املس - 

  ؛خاصة اجلزائرية منها ،املؤسسات

تزويد املكتبة اجلزائرية مبرجع مهم حول مدخل تدريب وحتفيز املوارد البشرية ودوره يف حتقيق وتعزيز األداء  - 

  .املستدام للمؤسسة االقتصادية

  

  

  منهج الدراسة -6
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ضبط أبعاد، مساعي، أسئلة يعترب منهج البحث ضروري، إذ هو الذي ينري الطريق ويساعد الباحث يف    

تدريبات على منهجية البحث العلمي يف "يف كتابه بعنوان " رشيد زروايت"وفرضيات البحث، ويعرفه األستاذ 

على أنه عبارة عن جمموعة من العمليات واخلطوات اليت يتبعها الباحث بغية حتقيق هدف " العلوم االجتماعية

  .حبثه

اليت يتبعها الباحث لدراسة ظاهرة أو مشكلة ما، قصد وصفها وتفسري  فاملنهج العلمي هو تلك الطريقة   

  .العالقات املختلفة اليت تؤثر وتتأثر ا، قصد التحكم فيها والتنبؤ بسلوكها مستقبال

، سنعتمد يف بعد االطالع على الدراسات السابقة املرتبطة مبوضوع دراستنا، واستنادا إىل مشكلة الدراسة    

الذي جيمع بني األدب النظري من خالل االعتماد على املراجع  يعلى املنهج الوصفي التحليلهذه الدراسة 

والكتب واألطروحات واملداخالت واملقاالت، وحتليل البيانات املتحصل عليها من إجابات املستجوبني حول 

  .بنود وحماور االستمارة

  البياناتأدوات الدراسة ومصادر جمع  -7

وتعزيز يف حتقيق املوارد البشرية  تدريب وحتفيزدور بعد االطالع على جمموعة من الدراسات املرتبطة مبوضوع     

، سنعتمد يف الدراسة النظرية على املسح املكتيب بغرض الوقوف على ما يف املؤسسة االقتصاديةاألداء املستدام 

  .واجلديد، وكذا االت واملقاالت والدراسات السابقة تناولته املراجع واملصادر العربية واألجنبية، القدمي منها

  :االقتصادية أن نستخدم ما يلي وسنحاول يف الدراسة امليدانية اخلاصة مبجموعة من املؤسسات    

  .وذلك ملالءمتها مع هذا النوع من الدراسات: االستبانة - 

املنتظمة مع خمتلف األطراف املرتبطة باملوضوع وذلك من خالل حماولة إجراء العديد من املقابالت : املقابلة - 

  .يف املؤسسات حمل الدراسة

  .وذلك بغرض مجع البيانات اليت ال ميكن احلصول عليها عن طريق الدراسة النظرية واملكتبية: املالحظة - 

  :حدود الدراسة -8

 اجلانب النظري على معاجلة اإلشكالية حمل البحث وحتقيق أهدافه، فستقتصر دراستنا يفدف تسيري     

التحليل اجلزئي الوحدوي وليس التحليل الكلي، فموضوع دراستنا سيعاجل دور تدريب وحتفيز املوارد البشرية يف 

، كما ستقتصر دراستنا يف اجلانب ةتعزيز األداء املستدام يف املؤسسة االقتصادية، وليس على مستوى الدول

عني الكبرية، املنطقة الصناعية لوالية ( بوالية سطيف االقتصاديةالتطبيقي على جمموعة من املؤسسات 

  ).سطيف، عني وملان، العلمة
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  الدراسات السابقة -9

  :بعنوان مقال مبجلة دراسات العدد االقتصادي،، )Bournane Brahim"    )2011" دراسة-

Le rôle de Ressources Humaines dans une démarche de développement 
durable 

حاول الباحث من خالل هذه الدراسة إىل معرفة األبعاد االجتماعية للتنمية املستدامة، وكيف يتم ترمجتها    

إىل مسؤولية اجتماعية للمؤسسات، كما حاول الباحث تقدمي مقاربة لنموذج تنمية مستدامة مطبق على املوارد 

  .البشرية

  :مايليومن أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة    

يف إطار التنمية املستدامة، ال جيب على املؤسسات البحث فقط على حتقيق األداء املايل، بل جيب عليها  - 

  .العمل على حتقيق األداء االجتماعي والبيئي

وتبين  املؤسسة من خالل وضع وتنفيذ نظام لإلدارة البيئية إسرتاتيجيةقيم التنمية املستدامة يف  إدماجضرورة  - 

  .املسؤولية االجتماعية

يف إطار سعي املؤسسة لتحسني صورا فإا تعتمد ومتنح أولوية كبرية خاصة للجمعيات اخلريية من خالل  - 

تقدمي مساعدات، ومل بعد املوارد البشرية، وهو ما يؤثر على استقرارهم وتشجيعهم على االنتقال للعمل يف 

  .مؤسسات أخرى

للتنمية املستدامة يضم العالقات مع الشركاء، قواعد احلوكمة والشفافية، وأيضا تسيري البعد االجتماعي  - 

  .املوارد البشرية

   : بعنوان ، أطروحة دكتوراه دولة)2008/2009( "بلمهدي عبد الوهاب" دراسة -

دراسة ميدانية في المؤسسة الوطنية إلنتاج  –نظام مقترح ألنظمة الحوافز للمؤسسة االقتصادية العمومية 

  .العلمة AMCأجهزة القياس  والمراقبة 

بالعلمة، ودراسة العالقة  AMCتطرق الباحث من خالل دراسته إىل تقييم أنظمة احلوافز املطبقة يف مؤسسة 

املوجودة بني احلوافز املقدمة بأنواعها والرضا الوظيفي واألداء واإلبداع، مث حاول اقرتاح نظام للحوافز باالستناد 

  .على الدراسة امليدانية يف املؤسسة حمل الدراسة

، دراسة مدى تأثري وقد حاول الباحث من خالل هذه الدراسة تقييم أنظمة احلوافز املستخدمة يف املؤسسة

احلوافز على الرضا، األداء واإلبداع، مع حتديد العوامل اليت تعيق التحفيز يف املؤسسة، وأخري حماولة اقرتاح نظام 

  .يساعد املؤسسة على إعادة النظر يف نظام احلوافز املطبق

   :بعنوان ، مذكرة ماجستري)2003( "نبق بوبكر" دراسة - 



 عامـــةمقدمــة 

 

 ز 

 

التابعة لسوناطراك، DMNدراسة حالة مديرية الصيانة  - التدريب–االستثمار في الموارد البشرية 

  .األغواط

املوارد البشرية وتنميتها من خالل أهم املدارس، مث حتليل التدريب كأهم  إدارةتناولت هذه الدراسة تطور     

أن هناك اهتمام باالستثمار يف التدريب من  إىلجماالت االستثمار يف املوارد البشرية، وقد توصلت الدراسة 

، بدليل تغيري نظم التدريب التقليدية، واالهتمام جبلب املكونني من اخلارج، وفتح مراكز تكوين طرف املؤسسة

  .خاصة باملؤسسة

  :بعنوان مذكرة ماجستري، )2011/2012( "دشاش محمد الصالح" دراسة -

دراسة  -االقتصادية لمؤسسةالمستدام لداء األ تطوير في للكفاءات البشرية ةياإلستراتيج اإلدارةدور  

  .عين الكبيرة، سطيف saniakصناعة اللواحق الصناعية والصحية حالة مؤسسة 

للكفاءات البشرية، وتوصل  اإلسرتاتيجية باإلدارةاألداء املستدام وعالقته  إىلتطرق الباحث يف دراسته     

 إىلاملوارد البشرية عامة، والتدريب والتحفيز خصوصا تفتقد  إدارةأن وظائف  إىلالباحث من خالل دراسته 

  .للمؤسسة حمل الدراسة اإلسرتاتيجيةما قورنت باألهداف  إذاالبعد االسرتاتيجي 

  : بعنوان، أطروحة دكتوراه علوم )2011" (العايب عبدالرحمان"دراسة  - 

  .التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة ما إن كانت الرهانات اليت تفرضها التنمية املستدامة تدخل ضمن انشغاالت    

 باإلضافةمتطلبات ورغبات أصحاب املصاحل،  إشباعمؤسسات صناعة االمسنت يف اجلزائر، كذلك بالنسبة إىل 

  .إىل الوقوف على ما يتحكم يف األداء الشامل للمؤسسات حمل الدراسة يف ظل حتديات التنمية املستدامة

  :ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة مايلي   

ما تشرتطه متطلبات املعايري  عن مجيع املعلومات، إال باإلفصاحاملؤسسات االقتصادية اجلزائرية ال تقوم  - 

  .Iso 9001  ،Iso 14001واملواصفات اليت تنتهجها املؤسسات من أجل احلصول على شهادة اإليزو مثل 

محاية املستهلك، محاية (ال يوجد دور جلماعات الضغط املتمثلة يف املنظمات غري احلكومية واجلمعيات  - 

رات لقياس وتقييم األداء الشامل، واإلفصاح عن املسؤولية يف إلزام املؤسسات على اعتماد مؤش...) البيئة

  .االجتماعية للمؤسسات

، تعتمد املؤسسات على عدة مؤشرات لإلملام )االقتصادي، االجتماعي، البيئي(لقياس األداء الشامل  - 

  .جبميع جوانبه
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   :بعنوان مذكرة ماجستري، )2011/2012( "سراج وهيبة"دراسة  -

دراسة حالة  - االقتصادية لمؤسسةالمستدام لداء األ تنمية الموارد البشرية كمدخل لتحسين إستراتيجية

  .عين الكبيرة، سطيف saniakصناعة اللواحق الصناعية والصحية مؤسسة 

األداء ودورها يف  إدارةمن منظور تنمية املوارد البشرية  إسرتاتيجية إىلتطرقت الباحثة يف هذه الدراسة     

كما هدفت هذه الدراسة إىل التعرف حتسني األداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي للمؤسسة االقتصادية،  

االقتصادي، (على مدى مسامهة إسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية يف حتسني األداء املستدام مبكوناته الثالثة 

  ).االجتماعي، البيئي

وذلك من  - سطيف–حالة شركة تصنيع اللواحق الصناعية والصحية بعني الكبرية  ومشلت الدراسة دراسة   

الصحة والسالمة املهنية املتبعة باملؤسسة،  وإجراءاتت باملؤسسة، اواملبيع اإلنتاجخالل الوقوف على تطور 

  .إىل نظام اإلدارة البيئية باملؤسسة باإلضافة

  :ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة مايلي   

املوارد البشرية باملؤسسة ال حتتل مكانة هامة وال تتكامل مع اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة وال تندرج  - 

  .ضمنها

ك أثر تكوين وتنمية املوارد البشرية يف حتسني األداء االقتصادي باملؤسسة يربز بنسبة ضئيلة، وبالتايل هنا - 

  .عوامل أخرى تساهم أكثر يف حتسني األداء االقتصادي

  .املؤسسة متتلك مؤشرات جيدة لألداء االجتماعي سواء ما يتعلق بالعاملني، اتمع والبيئة - 

تبذل املؤسسة جمهودات معتربة يف جمال اإلدارة البيئية، ولكن مسامهة تكوين املوارد البشرية يف هذا اال  - 

  .ضعيف

  

 

، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة الدراسات العليا يف تسيري )Okassie Ambolou) "2005" دراسة - 

  :بعنوان املوارد البشرية

Strategies de motivation et optimisation des ressourcrs humaines a Air Liquide 
SEGOA. 
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حتليل خمتلف عوامل التحفيز، ومعرفة أي نوع من احلوافز القادرة على وضع  هدفت هذه الدراسة إىل   

تعديالت على نظام التحفيز  وإدخالالعاملني يف حركية دائمة وفعالة ألداء العمل، مع حماولة تقدمي اقرتاحات 

  .احلايل

استمارة على خمتلف أفراد  66حيث قام الباحث بتوزيع ، SEGOAوقد مشلت هذه الدراسة دراسة حالة    

  .استمارة صاحلة للدراسة 60املؤسسة، واسرتجع 

  : من خالل هذه الدراسة مايلي إليهاومن أهم النتائج املتوصل    

  .إضافيةاملؤسسة تقوم بالرفع من قيمة املنح املقدمة لعاملني، وهذا من أجل منحهم قدرة شرائية  - 

  .ق باملزايا االجتماعية املقدمة للعاملنيتتمتع املؤسسة بصورة جيدة فيما يتعل - 

من معارف وكفاءات  فرص التدريب متاحة جلميع األفراد باملؤسسة، لكن بشرط أن تكون مسامهة يف الرفع - 

  .األفراد، وإال فلن يكون للتدريب أي فائدة

  .صورة املؤسسة فيما يتعلق بدرجة رضا العاملني خمتلفة عن الواقع ولكنها متوازنة - 

  :بعنوان ، مذكرة ماجستري)2013" (عمران العربي"دراسة  - 

دراسة حالة شركة مناجم –دور إدارة المعرفة في تحسين األداء المستدام في المؤسسة االقتصادية 

  .بتبسة SONIPHOSالفوسفات 

طبيق، البنية اكتساب وتوليد املعرفة، ختزين، توزيع، ت(هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على دور إدارة املعرفة    

  ).االقتصادي، االجتماعي، البيئي(يف حتسني األداء املستدام ) التحتية والتكنولوجية

: استمارة كمايلي 47وقد مشلت هذه الدراسة دراسة حالة شركة مناجم الفوسفات بتبسة، وتضمنت توزيع    

استمارة صاحلة  32جببل العنق، وقد مت اسرتجاع  20مبركز دراسات البحث والتطوير، و 12للمديرية العامة،  15

  .للدراسة

  : الدراسة مايلي إليهاومن أهم النتائج اليت توصلت    

وبالتايل فقد قامت بعدة إجراءات يف سبيل حتسني أداءها  ISO 14001املؤسسة حمل الدراسة حتصلت على  - 

والغربلة للحيلولة دون مرور الغبار، كما قامت  البيئي، من بينها تركيب املصايف على مستوى مصانع االستخراج

  .بإبرام عدة عقود مع شركات خمتلفة لبيع ومعاجلة املخلفات

أن املؤسسة تسعى إىل التقليل من كمية املياه املستعملة يف نشاطها، حيث تقوم بإعادة تصفية املياه  - 

  .املستعملة من الشوائب الصناعية من أجل إعادة استعماهلا
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ؤسسة تشرتط حتمية املراقبة الطبية يف فرتات زمنية منتظمة لعماهلا، مع إجبارهم على ارتداء اللباس أن امل - 

  .الواقي حلمايتهم من خماطر حميط العمل، كما توفر املؤسسة لعماهلا وذويهم العالج ااين

  :بعنوان، مذكرة ماجستري )Trichi Ourdia) "2012"دراسة  - 

La gestion des rémunération, un outil de motivation au service de la performance au 
travail : cas de l’entreprise privée ALGERIENNE CEVITAL. 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على دور التعويضات كوسيلة لتحفيز األفراد يف سبيل حتقيق أداء جيد    

وذلك بتوزيع جمموعة من االستمارات ، CEVITALحالة شركة للمؤسسة، وقد مشلت هذه الدراسة دراسة 

  .على العمال، وحتليل خمتلف البيانات املتحصل عليها

  :ومن أهم النتائج اليت توصلت اليها هذه الدراسة مايلي   

أن العمال يف املؤسسة حمل الدراسة حريصون على بعث التنافسية فيما بينهم، كما يصرون على ضرورة  - 

  .يف حتديد حجم التعويضات لكل عاملالعدالة واملساواة 

شروط العمل، الصحة والسالمة املهنية، : من بني اآلليات األكثر فعالية يف التحفيز وحتقيق الرضا جند - 

  ...التدريب

  .ؤسسةلتحفيز يف املؤسسة حمل الدراسة دور مهم وأساسي يف حتسني والرفع من أداء امليلعب ا - 

  :بعنوان ، مذكرة ماجستري)2014" (مساعدية عماد"دراسة  - 

تنمية الموارد البشرية في تحقيق المسؤولية االجتماعية في المؤسسات االقتصادية  إستراتيجيةدور 

  -االقتصادية دراسة حالة بعض المؤسسات–الجزائرية 

يف سياق جديد ) التدريب والتعلم(تنمية املوارد البشرية  إسرتاتيجيةهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على    

  .دورها يف املؤسسة من خالل ما حتققه من مزايا وإبرازمرتبط بإدماج املسؤولية االجتماعية، 

سطيف، برج بوعريريج (وقد مشلت هذه الدراسة حالة جمموعة من املؤسسات االقتصادية يف واليات    

  .منها صاحلة للدراسة 61استمارة واسرتجاع  74وذلك باستهداف اإلطارات، وقد مت توزيع ) واملسيلة

  :ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة مايلي   

  .راسة تتوفر خطة سنوية لتدريب املوارد البشريةيف أغلب املؤسسات حمل الد - 

يف ) التدريب على اآلالت اجلديدة وكيفية استخدامها(هناك اعتماد كبري على التجريب التقليدي  - 

  .املؤسسات حمل الدراسة

  .البعد االقتصادي يشكل أولوية بالنسبة للمؤسسات حمل الدراسة، مث يليه البعد االجتماعي فالبعد البيئي - 
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  .املؤسسات حمل الدراسة تويل أمهية كبرية للرعاية الطبية للعاملني - 

هناك متييز و عدم توفر عدالة بني املوظفني يف الرواتب، فرص يرى األفراد يف املؤسسات حمل الدراسة أن  - 

  .التكوين، والتحفيز

يعها أو التخلص منها برميها املؤسسات حمل الدراسة ال تويل أمهية كبرية ملعاجلة النفايات فأغلبها تقوم بب - 

  .خارج حميط املؤسسة

  بيان االستفادة من الدراسات السابقة -10

دراستنا احلالية جاءت على ضوء ما تطرقت إليه الدراسات السابقة يف حقل املوارد البشرية واألداء املستدام    

وما قدمته من نتائج وتوصيات، حيث ساعدتنا يف إعطاء إطار مفاهيمي ملتغريات الدراسة، وهو ما ساهم 

دور تدريب وحتفيز املوارد البشرية يف تعزيز وسهل لنا بناء منهجية الدراسة وحتديد املشكلة وبناء أداة لقياس 

  .األداء املستدام

  :وقد توصلت الدراسات السابقة إىل العديد من النتائج أمهها   

  .يف حتسني األداء االقتصادي ضعيف أثر تكوين وتنمية املوارد البشرية - 

  .مسامهة تكوين املوارد البشرية يف جمال اإلدارة البيئية ضعيف - 

  .األداء االقتصادي، األداء االجتماعي، األداء البيئي: اد األداء املستدام حسب أوليتها كمايليترتب أبع - 

  .للتحفيز دور هام وحموري يف حتقيق الرضا وحتسني أداء املؤسسة االقتصادية - 

  ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة -11

أن ما عدا دراسة  لمن خالل استعراض جمموعة من الدراسات السابقة املرتبطة مبوضوع دراستنا، ميكن القو     

اليت ركزت على ربط التحفيز باألداء، فقد ركزت الدراسات السابقة إما على ربط املوارد البشرية " تريشي"

للكفاءات باألداء املستدام  اإلسرتاتيجيةواإلدارة تنمية املوارد البشرية  إسرتاتيجيةبالتنمية املستدامة، أو ربط 

  .، أو ربط األداء املستدام مبتغري آخر غري املوارد البشرية كإدارة املعرفة والتنمية املستدامةةاالقتصاديللمؤسسة 

 إال أن ما مييز دراستنا هذه عن الدراسات السابقة هي أا حتاول ربط نشاطني أساسيني من أنشطة املوارد   

البشرية ومها التدريب والتحفيز مبتغري هام وهو األداء املستدام، وبالتايل وخالفا للدراسات السابقة فإن دراستنا 

  .ومتغري تابع املتمثل يف األداء املستدام) التدريب والتحفيز(هذه فيها متغريين مستقلني 

رد البشرية كمدخل من مداخل تعزيز األداء إن ما مييز دراستنا احلالية هو البحث يف دور تدريب وحتفيز املوا   

  .االقتصادي، االجتماعي والبيئي: املستدام بأبعاده الثالثة
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  هيكل البحث -12

والوصول إىل النتائج املنتظرة من هذه الدراسة، فإن اخلطة املتبعة ستعاجله من لتجسيد موضوع البحث    

فصل تطبيقي وخامتة عامة، وكانت تقسيمات فصول خالل مقدمة عامة، ثالثة فصول نظرية، باإلضافة إىل 

  :الدراسة كمايلي

  مدخل إلى تدريب الموارد البشرية: الفصل األول -

سنتطرق من خالل هذا الفصل إىل املفاهيم األساسية يف تدريب املوارد البشرية، مث خطوات، أساليب،    

ديثة يف تدريب املوارد أنواع ونظريات التدريب، تقييم، معوقات وحتديات التدريب، باإلضافة إىل االجتاهات احل

  .البشرية

  مدخل إلى تحفيز الموارد البشرية: الفصل الثاني -

سنتطرق من خالل هذا الفصل إىل املفاهيم األساسية لتحفيز املوارد البشرية، أنواع، نظريات ومستويات       

  .التحفيز، باإلضافة إىل تقدمي عام حول نظام احلوافز يف املؤسسة

  جوانب مساهمة التدريب والتحفيز في تعزيز األداء المستدام: الفصل الثالث -

سنتطرق من خالل هذا الفصل إىل مدخل على األداء، باإلضافة إىل اإلطار املفاهيمي لألداء املستدام،       

جوانب مسامهة حتفيز املوارد البشرية يف تعزيز  جوانب مسامهة تدريب املوارد البشرية يف تعزيز األداء املستدام، و

  .األداء املستدام

  موعة من المؤسسات االقتصادية بوالية سطيفدراسة ميدانية لمج: الفصل الرابع -

سنتطرق من خالل هذا الفصل إىل اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية، عرض وحتليل بيانات الدراسة    

  .امليدانية، مناقشة النتائج واختبار الفرضيات



 

 

 

 

 

 

  الفصــل األولالفصــل األولالفصــل األولالفصــل األول

المـوارد  المـوارد  المـوارد  المـوارد  مدخل إلى تدريب  مدخل إلى تدريب  مدخل إلى تدريب  مدخل إلى تدريب  

 البشـريةالبشـريةالبشـريةالبشـرية
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  تمهيد

يشهد عاملنا املعاصر سلسلة من التغريات والتطورات املعرفية والعلمية، بشكل مل يسبق له مثيل يف أي       

لى عاتق املؤسسات واجبات هذه التغريات اليت حتدث قد ألقت عحقبة سابقة من تاريخ البشرية، وأن 

من املؤسسات املعاصرة باعتباره الوسيلة ومسؤوليات جديدة، من بينها التدريب الذي يلقى اهتماما متزايدا 

األفضل إلعداد وتنمية املوارد البشرية، وإكسابه معارف ومهارات جديدة تساعد يف حتسني عمله وتطوير أداءه 

  .وبالتايل تطوير أداء املؤسسة ككل

، اختصاصهايف أي مؤسسة مهما كانت طبيعتها ونوع عملها و  اإلداريةيعترب التدريب أحد أهم األنشطة      

أداها، ولقد تزايد االهتمام بتدريب املوارد البشرية  وحتسنيوتنمية املوارد البشرية  إلعدادوأنه الوسيلة األفضل 

الرئيسية لتدعيم وتنويع  اإلسرتاتيجيةوتنميتها يف املؤسسات كافة حمليا ودوليا، باعتبار التدريب أحد  احملاور 

والتحسني املستمر اإلنتاجية زيادة  إىللك املؤسسات، والذي يهدف مهارات وخربات ومعارف العاملني يف ت

  ,لألداء

مفاهيم تقدمي وذلك من خالل خالل هذا الفصل سنتناول خمتلف اجلوانب املتعلقة بتدريب املوارد البشرية    

وحتديات تقييم، معوقات ، خطوات، نظريات، أساليب التدريب وأنواعه، أساسية يف تدريب املوارد البشرية

  .االجتاهات احلديثة يف التدريب، التدريب
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  مفاهيم أساسية في تدريب الموارد البشرية: المبحث األول

املوارد البشرية ال تقتصر على حتديد احتياجات املؤسسة من املوارد البشرية، واستقطاا  إدارةوظائف  إن     

  .جماالت حتسني كفاءة املوارد البشرية وتطويرها وذلك عن طريق التدريب إىلمتتد  وإمناواختيارها وتعيينها، 

واخلدمية وحتسني أساليب  اإلنتاجيةرفع الكفاءة  إىلاهلادفة  اإلداريةميثل التدريب مكانة هامة بني األنشطة    

يف تطوير وتنمية  املختلفة هو ما يلعبه التدريب اإلداريةات العمل، ولعل السبب يف هذه املكانة على املستوي

  .الكفاءات البشرية مما يساعد على حتقيق أهداف املؤسسة بكفاءة

ماهية التدريب، أبعاد التدريب، مبادئ واجتاهات : مايلي إىلمن خالل هذا املبحث سنحاول التطرق    

  التدريب، املدرب واملتدرب وعناصرالتدريب، مكونات 

  ماهية التدريب: المطلب األول

بني األنشطة اإلدارية الكفاءة مما جعله حيتل مكانة مهمة  رفعيعد التدريب من وسائل التطوير الفعالة يف      

رفع الكفاءة اإلنتاجية وحتسني األداء، فقدرات ومهارات املوارد البشرية يف حاجة إىل الصقل  إىلاليت دف 

مهارات ومعارف جديدة متكنهم من حتسني  والدعم املستمر مبا يكفل تنمية مواهبهم وكفاءام، بإكساا

  .األداء ودعم تنافسية املؤسسة

  التعليم، التنمية، التطوير، التدريب: أوال

التمييز بني خمتلف املفاهيم املتعلقة بالتدريب، أو القريبة منه يف املفهوم، وذلك  مايلي سنحاول من خالل     

  .والتنمية، التدريب والتطوير من خالل التفريق بني التدريب والتعليم، التدريب

   التدريب والتعليم -1

مجيع النشاطات املصممة لتطوير املهارات  إىل لإلشارةكلمة التدريب مصطلحا شامال بصفة عامة تستخدم     

الفنية والسلوكية املختلفة، ولكن عادة ما يتم التمييز بني مصطلحي التدريب والتعليم، فالتعليم تكون أهدافه 

ألدوار  وإعدادهتطوير الفرد بصفة عامة اجتماعيا وفكريا،  إىلعامة، ويكون يف العادة أوسع نطاقا، ويهدف 

، أما التدريب فيكون معنيا بتطوير مهارات ومعارف حمددة ألداء أنشطة أو أو يف مهنة معينة متعددة يف اتمع

مهام حمددة، هلذا فهو يتصل بالعملية اليت ميكن فيها حتديد نتائج التدريب على أا نوع حمدد من األداء أو 

  .االستجابة السلوكية

الفرد بالكيفية اليت يؤدي  إعداديب يرتكز على كما فرق بعض الكتاب بني التدريب والتعليم، فالتدر     

مبعلومات  اإلنسانمبقتضاها عمال ما، أو حيل مشكلة من مشاكل معينة، بينما التعليم من شأنه أن ميد 

  .1تفسريية أو تعليمية عامة تساعده على مواجهة املوقف أو حل املشاكل العامة اليت تواجهه يف حياته

                                                           
1
M Billy, J hodge et herbert johnson, management and organizational behaviour, New york, 1990, p58 
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اال أنه من ناحية أخرى، فان التمييز بني التعليم والتدريب قد يكون مناسبا للوظائف ذات املستوى األدىن    

األفراد يف املستويات العليا خيتلط بالتعليم، بل  إليهيف السلم التنظيمي، يف حني أن نوع التدريب الذي حيتاج 

  .1 املستويات العلياأن هناك من جيادل يف أن التعليم بديل أفضل للمديرين يف

  التدريب والتنمية -2

أنه ميكن التمييز بينهما، فالتدريب  إالبالرغم من أن مصطلحي التدريب والتنمية يستخدمان كمرتادفني،    

يركز يف العادة على تزويد املوظف مبهارات حمددة لسد  عجز معني يف أداءه لعمله احلايل، فالتدريب يركز على 

وينصب على االحتياجات احلالية للمؤسسة، ويف املقابل موعات، ويكون حمدد بعمل معني، األفراد وليس ا

فان التنمية هي اجلهود اليت تبذل لتزويد األفراد بالقدرات اليت حتتاجها املؤسسة يف املستقبل، ويكون تركيز 

التنمية كل جمموعة  والعمل الذي سيشغله يف املستقبل، ويكون نطاقالتنمية على العمل احلايل للموظف 

  .2العمل أو املؤسسة، وتعىن مبهارات القوى العاملة واحتياجاا الطويلة املدى

تبدو أمهية التمييز بني التدريب والتنمية يف التعامل مع االحتياجات اإلسرتاتيجية للمؤسسة على املدى    

أسلوب التدريب للتعامل مع اجلوانب ذات املدى الطويل،  إىلالقصري والطويل، فمن غري املناسب اللجوء 

وباملثل فان استخدام أسلوب التنمية للتعامل مع مشكالت األداء احلالية للعمل قد ال يكون فعاال، هلذا فان 

  .الكثري من الربامج تتضمن عناصر من التدريب والتنمية لتحقيق أقصى حد من الفعالية يف هذا اال

  التطويرالتدريب و  -3

  :3من أهم الفروق بني مفهومي التدريب والتطوير، نذكر مايلي   

فريكز على الوظيفة احلالية واملستقبلية للموظف، تطوير لالى الوظيفة احلالية للموظف، أما التدريب يؤثر ع - أ 

  أي اليت ميكن أن يؤديها املوظف مستقبال سواء من خالل النقل أو الرتقية،

نطاق التدريب ينصب على املوظفني كأفراد، بينما ينصب التطوير على مجاعات العمل أو املؤسسة   إن - ب

  ككل،

التدريب يتجه لالهتمام باالحتياجات احلالية للمؤسسة أي يف األجل القصري، أما التطوير فهو يهتم  إن - ج

  حباجات املؤسسة يف األجل الطويل،

لسريع والواضح يف أداء العاملني، بينما يكون اهلدف من التطوير هو اهلدف من التدريب هو التحسني ا إن -د

  .الوظيفي للموارد البشرية يف املؤسسة بصفة عامة اإلثراءحتقيق 

 :وميكن توضيح الفروق السابقة يف اجلدول التايل   

  

                                                           
1
  685،686ص، .، الرياض، السعودية، ص2001مازن فارس راشد، إدارة الموارد البشرية، مكتبة العبيكان للنشر، الطبعة ا�ولى،   

2
  686مازن فارس راشد، المرجع نفسه، ص   

3
، 2008/2009جامعة قناة السويس، مصر،  - مدخل استراتيجي لتعظيم القدرات التنافسية–سيد محمد جاد الرب، إدارة الموارد البشرية   

   336،337ص، 
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  الفروق األساسية بين التدريب والتطوير): 01(الجدول 

  التــــــــــــطوير  ـــدريبالت  عامل المقــــارنة

  الوظيفة احلالية واملستقبلية  الوظيفة احلالية  ـــأثيــــرالتــ

  مجاعات العمل أو املؤسسة ككل  املوظفني كأفراد  ـــــــطاقالنـ

  يف األجل الطويل  يف الوقت احلاضر  ـــــــــوقتال

  العمل املستقبلياإلعداد من أجل متطلبات   عالج ضعف املهارات احلالية  ــــــــــدفاله

جامعة قناة السويس،  -مدخل اسرتاتيجي لتعظيم القدرات التنافسية–املوارد البشرية  إدارةسيد حممد جاد الرب، : المصدر

  .337، ص، 2008/2009مصر، 

  مفهوم التدريب: ثانيا

املقدمة ملفهوم التدريب، حيث ال يوجد تعريف واحد متفق عليه وهذا نظرا الختالف تعددت التعاريف    

  : وجهات نظر الكتاب املعرفني هلذا املفهوم، ونذكر من بني هذه التعاريف مايلي

التدريب عملية دف إىل إكساب املتدربني اخلربات واملهارات اليت حيتاجون إليها ألداء أعماهلم بشكل  - 1

  .1لتحسني قدرام على مواجهة مشاكل تواجه املؤسسة اليت يعملون فيهاأفضل، أو 

تزويد املوظف باملعلومات واملعارف اليت تكسبه املهارة  يف  إىليعرف التدريب على أنه اجلهود اليت دف  - 2

له احلايل أو أداء العمل، أو تنميته وتطوير ما لديه من مهارات ومعارف وخربات مبا يزيد من كفاءته يف أداء عم

  .2ذات مستوى أعلى يف املستقبل القريب بعده ألداء أعمال

  .3التدريب هو احلصول على املعرفة واملهارات والقدرات املطلوبة الجناز مهام وظيفة معينة - 3

املعرفة أو السلوك الالزم  وإعطاؤهمالتدريب هو العملية اليت يتم من خالهلا تعليم األشخاص املهارات،  - 4

  .4حىت يتمكنوا من تنفيذ مسؤوليام من خالل املقاييس املطلوبة

يتمثل التدريب يف جممل النشاطات والوسائل والطرق اليت تساعد على حتسني معارف العمال وسلوكهم  - 5

عية من جهة وقدرام الفكرية، لتحقيق أهداف املؤسسة من جهة، وحتقيق أهدافهم الشخصية واالجتما

 .5أخرى، دون نسيان األداء اجليد لوظائفهم احلالية واملستقبلية

التدريب هو جممل العمليات القادرة على جعل األفراد واجلماعات يؤدون وظائفهم مبهارة من أجل السري  -6

  .1احلسن للمؤسسة

                                                           
1
، القاھرة، 2007مجموعة النيل العربية للنشر، الطبعة ا�ولى،  -ا4تجاھات المعاصرة–مدحت أبو النصر، إدارة وتنمية الموارد البشرية   

  .244مصر، ص، 
2
  259، حلب، سوريا، ص، 2010موارد البشرية من منظور إس7مي، شعاع للنشر والعلوم، الطبعة ا�ولى، عبدالمنعم دھمان، إدارة ال  

3
الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة ا�ولى،  -مدخل استراتيجي متكامل–يوسف حجيم الطائي، مؤيد عبدالحسين الفضل، إدارة الموارد البشرية   

  271، عمان، ا�ردن، ص، 2006
4
  118، القاھرة، ص، 2006اي، إدارة الموارد البشرية، دار الفاروق للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ياري كشو  

5
 SEKIOU Lakhdar, gestion du personnel, les éditions d’organisation, paris, 1986, p 153 
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كل أو بعض املعلومات، يعرف التدريب على أنه اخلربات املنظمة اليت تستخدم لنقل أو تعديل أو صقل   - 7

  .2املهارات، املعارف واالجتاهات اخلاصة باألفراد يف املؤسسة

التدريب هو النشاط الفعال الذي يساهم يف زيادة مهارة املوارد البشرية يف أداء أعماهلم لتنفيذ خطط  - 8

  .3دة فاعليتهاوبرامج العمل احلالية واملستقبلية، وذلك على أسس علمية دف رفع كفاءة املؤسسة وزيا

تغيريات يف الفرد واجلماعة من ناحية املعلومات واخلربات  إحداث إىلالتدريب هو نشاط خمطط يهدف  - 9

  .4واملهارات ومعدالت األداء وطرق العمل واالجتاهات مما جيعل الفرد أو تلك اجلماعة الئقة للقيام بأعماهلا

من خالل هذه التعاريف ميكن أن نعرف التدريب على أنه عملية خمططة ومستمرة، دف إىل تلبية    

االحتياجات التدريبية احلالية واملستقبلية لدى الفرد، من خالل زيادة معارفه وتدعيم اجتاهاته وحتسني مهاراته 

  .يف املؤسسة وصقل مواهبه، مبا يساهم يف حتسني أداءه يف العمل وزيادة اإلنتاجية

  التدريب جزء من منظومة تنمية الموارد البشرية: ثالثا

قبل البدء يف نشاط التدريب ينبغي التحقق من أن العناصر التالية ملنظومة تنمية املوارد البشرية قد مت تفعيلها    

  :5بكفاءة

  أن الفرد قد مت اختياره لشغل وظيفة تتفق متطلباا مع قدراته ورغباته، - 1

  الوظيفة الصحيحة للفرد الذي مت اختياره لشغلها، وتتناسب مع قدراته وتوجهاته، إسنادأنه قد مت  - 2

  أن الفرد يتلقى التوجيه املستمر من الرؤساء واملشرفني، - 3

  أنه قد مت وضع الفرد يف فريق عمل مناسب ومتجانس، - 4

  املناسبة للتصرف،أن الفرد قد مت متكينه من األداء وختويله الصالحيات  - 5

  أن الفرد قد مت حتميله مسؤوليات حمددة، وأن النتائج املستهدفة من عمله واضحة له، - 6

وأن نتائج التقومي قد مت مراجعتها والتأكد من أا تكشف  أن نظام تقومي أداء الفرد يتم تطبيقه بكل كفاءة - 7

  بدقة عن مستوى كفاءة الفرد يف األداء،

  .ال عملية حتديد االحتياجات التدريبية وفقا للنظام املعتمدأنه قد مت استكم - 8

مث يأيت التدريب ليكمل حلقات تلك املنظومة يف حالة التأكد من أن الفرد يواجه مشاكل أو صعوبات يف    

 .أداء عمله تعود إىل قصور يف مهاراته وقدراته أو معارفه وخرباته

  

                                                                                                                                                                                
1
VATIER Raymond, développement de l’entreprise et promotion des hommes, entreprise moderne d’édition, paris, 

1984, p203 
2
  88، عمان، ا�ردن، ص، 2010بن عنتر عبد الرحمان، إدارة الموارد البشرية، دار يازوري العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة العربية،   

3
  184، عمان، ا�ردن، ص، 2009ھيثم حمود الشبلي، إدارة المنشات المعاصرة، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة ا�ولى،   

4
لطبعة نجم عبدA العزاوي، عبدA حسين جواد، الوظائف ا@ستراتيجية في إدارة الموارد البشرية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ا  

  224، عمان، ا�ردن، ص 2010العربية، 
5
  270، ص، 2008ب للطباعة والنشر والتوزيع، القاھرة، مصر، دار غري - منظور استراتيجي–علي السلمي، إدارة الموارد البشرية   
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  أهمية وأهداف التدريب: رابعا

لنجاح املؤسسات يف حتقيق أهدافها وغاياا، تعتمد إىل حد كبري على كفاءة أداء القوى العاملة املشاركة يف    

عملياا، وعلى قدرا على اإلنتاج والتكيف مع مستويات التقنية املستخدمة يف العمل، لذا فان اإلعداد 

  .لوصول إىل غايااوالتأهيل اجليد للقوى العاملة هو األساس الذي ميكنها من ا

  .وسنحاول يف هذا اال أن نبني األمهية اليت تكتسيها عملية التدريب واألهداف اليت تتحقق عن طريقه   

  أهمية التدريب -1

تنامي أمهية الدور  إىلكافة املؤسسات على العنصر البشري يف حتقيق أهدافها وغاياا أدى تزايد اعتماد     

ري يف حياة تلك املؤسسات وتطورها، والذي بدوره يتوقف على مدى كفاءة العاملني الذي يلعبه العنصر البش

يعد التدريب الشريان الذي  إذصحيحا،  إعدادا وإعدادهمواملهارات اليت يتمتعون ا كمحصلة ائية لتدريبهم 

  .يغذي كفاءة العاملني وينمي مهارام

  :1تتمثل أمهية التدريب يف اجلوانب التالية   

  أهمية التدريب بالنسبة للمؤسسة -أ

  :تكمن أمهية التدريب بالنسبة للمؤسسة فيمايلي   

لألداء، سواء أكان ذلك لألداء احلايل أو األداء املستقبلي املتوقع، فعن طريق ومعاجلة نقاط الضعف  إزالة - 

  .ملؤسسةمعاجلة نقاط ضعف األداء ميكن أن يتحسن األداء، مما ينعكس بنتائج اجيابية على ا

  .التدريب صفة املؤسسات احلديثة اليت تسعى إىل التحديث - 

  .حتسني وتطوير املعارف واملهارات اخلاصة بالعمل يف كل مستويات املؤسسة - 

  .فاعلية أكثرالتدريب ميكن املؤسسة من حل مشاكلها واختاذ قراراا ب - 

  .املعلومات اليت حتتاجها املؤسسة لصيانة أهداها وتنفيذ سياساا وإثراءيساعد التدريب يف جتديد  - 

  .يساهم التدريب يف ربط أهداف العاملني بأهداف املؤسسة - 

  .تطوير أساليب القيادة وترشيد القرارات - 

  .توضيح السياسات العامة للمؤسسة إىليساعد العاملني يف التعرف على األهداف التنظيمية، مما يؤدي  - 

  .يساهم يف انفتاح املؤسسة على اتمع اخلارجي وذلك دف تطوير براجمها  وإمكانياا - 

  أهمية التدريب بالنسبة للعاملين -ب

  :تكمن أمهية التدريب بالنسبة للعاملني فيمايلي   

  .طلوبةقد ال تكون موجودة لديهم، متكنهم من أداء واجبام بالكفاءة املتزويد األفراد مبهارات ومعارف  - 

القرارات األحسن، كما يزيد من قابليتهم ومهارام يف حل املشاكل اليت تواجههم يساعد األفراد يف اختاذ  - 

  .يف بيئة العمل
                                                           

1
  273.274ص، .يوسف حجيم الطائي، مرجع سابق، ص  
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حتسني وتطوير سلوكيات األفراد مبا يتناسب وطبيعة األعمال اليت يؤدوا، والعالقات اليت تتطلبها هذه  - 

  .األعمال

  .الدافعة لألداء، وتوفري الفرصة أمام األفراد للتطوير والتمييز والرتقية يف العملتطوير وتنمية العوامل  - 

  .التقليل من أخطاء األفراد العاملني وحوادث العمل - 

  .بأن املؤسسة مكان جيد للعمل إدراكهمووالء األفراد العاملني للمؤسسة، وتعزيز زيادة التزام  - 

  .املعرفة بالعمل أو قلة املهارات اليت ينجم عنها ضعف األداءيساعد يف تقليل القلق الناجم عن عدم  - 

  .تزويد األفراد العاملني باملعلومات اليت تعمل على حتسني مهارام القيادية واالتصاالت واالجتاهات - 

  .حتسني االتصاالت بني األفراد العاملني، وتقوية متاسكهم داخل املؤسسة - 

  .ماعي للفرد وزيادة األمان الوظيفيحتسني املستوى االقتصادي واالجت - 

ويف األخري ميكن القول أن التدريب يسمح بتحسني كفاءة املؤسسة وتنسيق املهام، وذلك بالرفع من    

  .1مستوى كفاءة ومعارف ومهارات العمال

  بالنسبة للمؤسسة والعاملنيوالشكل املوايل يوضح ويعكس أمهية التدريب    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Bernard Martory, Daniel crozet, gestion des R H pilotage social et performances, édition 5, Dunod, Paris, 

2003, p 90. 
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  التدريب للمؤسسة والعاملينأهمية : 01الشكل 

  

  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  186، عمان، األردن، ص 2009هيثم محود الشبلي، إدارة املنشات املعاصرة، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، : المصدر

من خالل الشكل يتبني أن للتدريب أمهية كبرية سواء بالنسبة للمؤسسة من خالل تقليل التكاليف، القدرة 

ك بالنسبة للعاملني من خالل كسب رضاهم تميز وتقليل معدالت دوران العمل، كذلعلى املنافسة، ال

 .ووالءهم املطلق للمؤسسة مما جيعلهم يؤدون عملهم بكل كفاءة وفعالية

  أهداف التدريب -2

يئة القوى البشرية لتحقيق أهداف املؤسسة، وبصفة عامة ميكن حتديد أهداف  إىلدف عملية التدريب     

  :التدريب فيمايلي

  

  

  التدريب

طرق ، معارف، معلومات

  فهم أوضح،جديدة

  العاملين

  

الوالء ، العاملنيكسب رضا 

القناعة مبستوى ، املطلق للمؤسسة

األمان املعتمد على ، اخلدمات

 الثقة

  المؤسسة

القدرة يف التميز ، تقليل التكاليف

حتسني مناخ العمل ، واملنافسة

تقليل ، الذي خيلق الرضا الوظيفي

متكني ، معدالت دوران العمل

 البقاء

  الموارد البشرية

 ،اكتساب معرفة ،تغيري يف السلوك

تقليل ، رفع الكفاءة، اكتساب ثقة

ثقة أكرب ، تنمية مهارة، األخطاء

  والء أكرب للمؤسسة، بالنفس
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  للتعلم المستمرالتدريب مدخل  -أ

تركيز التدريب على منظومة معارف العاملني دف تعزيز املعارف األساسية وتعميقها، يرتتب على ذلك    

 من املشاركة يف حركة املعرفة وتعزيزها والتبصر والتحليل، لتمكني العاملنيوتطوير القدرات الذاتية على التفكري 

  .1وقدرام الشخصية باجتهادام إليهاباملعارف اليت قد يتوصلون 

  التدريب مدخل للتربية المستمرة -ب

التدريبية، ملا ميكن أن تلعبه من دور مؤثر عجزت عنه  اإلداراتيبدو هذا اهلدف من أهم ما يواجه    

فة االنفصام يف احلركة العامة وعدم قدرة الفلس إطاراملؤسسات التعليمية والرتبوية يف كثري من املؤسسات يف 

  :2إىلالتدريب من خالل هذا اهلدف  إدارةعلى مسايرة ذلك بتقدمي النظم القيمية املوازية، وتسعى 

تعزيز االجتاهات والقيم املوجودة لدى العاملني اليت تكون متفقة مع منظومة القيم اليت تطالب املؤسسة  - 

  بضرورة بناءها يف بيئتها الداخلية،

  ،إليهاتعديل القيم واالجتاهات اليت جيب تعديلها مبا يتفق مع منظومة القيم اليت يتم التوصل  - 

  ، إليهاتغيري القيم واالجتاهات املوجودة لدى العاملني، واليت تبدو متعارضة مع منظومة القيم اليت يتم التوصل  - 

رتحات والتصورات التنظيمية القادرة على وضع لدى العاملني لتمكينهم من تقدمي املق تطوير القدرات الذاتية - 

  .مواقع الريادة إىلمنظومة القيم موضع التطبيق، ودفع املؤسسة 

  التدريب مدخل للمهارة -ج

 :3يرتكز هذا اهلدف من أجل   

  ،اإلداريةتعزيز املهارات املوجودة واملطلوب توكيدها، وصقلها مبا يتناسب مع متطلبات الفعالية  - 

من خالل إكساب العمال ملهارات جديدة  املهارات مبا يتناسب مع التكنولوجيا املتجددة، تعديل بعض - 

  .تواكب التقدم يف جمال التكنولوجيا احلديثة واملتطورة

، نتيجة التجدد املستمر يف تكنولوجيا العمل واستبداهلا إليهاتغيري بعض املهارات اليت مل تعد املؤسسة حباجة  - 

  ة مناسبة،مهارات جديد بإدخال

، واملسامهة يف ابتداع األساليب والوسائل املساندة تطوير القدرات الذاتية لدى العاملني ملتابعة صقل مهارام - 

  ملنظومة املهارات، واملساعدة على تطويرها،

أجيال تعزيز املهارات املوجودة واملطلوب توكيدها وصقلها مبا يتناسب مع متطلبات الفعالية اإلدارية، وإعداد  - 

  .4لشغل الوظائف القيادية

                                                           
1
  187ھيثم حمود الشبلي، مرجع سابق، ص   

2
  47.46ص، .، عمان، ا�ردن، ص2000عبد المعطي عساف، التدريب وتنمية الموارد البشرية، دار زھران للنشر والتوزيع،   

3
  47،48المرجع نفسه، ص،   

4
 ،01، العدد31علي يونس ميا وآخرون، قياس أثر التدريب في أداء العاملين، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، المجلد   

  .07، ص2009
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تنمية قدرات ومهارات العاملني الالزمة ألداء الوظائف اليت يشغلوا يف الفرتة احلالية، أو الوظائف اليت  - 

  .1ميكن أن يشغلوها يف الفرتات الالحقة

األهداف احملورية السالفة الذكر، فان التدريب يساهم يف حتقيق بعض األهداف الفرعية أو  إىل إضافة   

  :العملياتية األخرى، وأمهها

  تنمية الثقة بني املؤسسة والعاملني فيها، - 

  تدعيم سياسات الرتقية الداخلية ومساعدة العاملني على رسم وختطيط مسارام الوظيفية، - 

مليات النقل الداخلي، واالستفادة من العاملني يف بعض املواقع اليت قد التطورات مضاعفة املرونة يف ع - 

أو تضييق عملياا، وذلك بتدريبهم على العمل يف مواقع  إلغاء إىلالتكنولوجية، أو تغيري االسرتاتيجيات 

  أخرى،

  وأساليبه،تكييف العاملني اجلدد وأقلمتهم مع مناخ العمل وإدارته ونظمه وعالقاته  - 

  .تنمية عالقات تفاعلية لتحكم أوساط العاملني على مجيع املستويات الوظيفية - 

وبصفة عامة فان اهلدف الرئيسي من عملية التدريب هو ضمان حتقيق أفضل عائد ممكن من االستثمار يف    

أو االجتاه، مبا يعزز كفاءة املوارد البشرية، من خالل حتقيق نوع من التغيري يف املعرفة أو املهارات أو السلوك 

  .العاملني

   أبعاد، مبادئ، واتجاهات التدريب : المطلب الثاني

زيادة كفاءة وفاعلية املؤسسة يف تأدية األدوار اليت تقوم ا وحتقيق األهداف  إىلتسعى عملية التدريب    

الجتاهات اليت سنحاول تلخيصها املطلوبة منها، وترتكز عملية التدريب على جمموعة من األهداف واملبادئ وا

  .من خالل هذا املطلب

  األبعاد األساسية للتدريب: أوال

تتوقف عملية التدريب يف املؤسسة على الفهم الصحيح واجليد لألبعاد األساسية لعملية التدريب، والشكل    

  .املوايل يوضح أهم األبعاد األساسية لعملية التدريب

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

1
  285، القاھرة، مصر، ص، 2003 -مدخل استراتيجي –عادل محمد زايد، إدارة الموارد البشرية   
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 األساسية لعملية التدريباألبعاد : 02الشكل 

         

        

  

  

  

  

  

  

  
  290، القاهرة، مصر، ص، 2003مدخل اسرتاتيجي،  -عادل حممد زايد، إدارة املوارد البشرية: المصدر

  :1من خالل هذا الشكل ميكن أن نلخص أهم األبعاد األساسية لعملية التدريب فيمايلي   

للمؤسسة،  اإلسرتاتيجيةتستخدم يف حتقيق األهداف  إداريةيعترب التدريب أداة : التدريب نظام فرعي -1 

، والنظام الفرعي هو ذلك )املؤسسة(ومن هذا املنطلق فان عملية التدريب تعترب نظام فرعي للنظام الكلي 

النظام الذي يتكون من أجزاء وعناصر خمتلفة خيتص كل واحد منه بدور متميز، وتتوقف الفعالية النهائية له يف 

ويؤدي االعرتاف بكون التدريب نظاما فرعيا وعناصره، حتقيق أهدافه على مدى التكامل والرتابط بني أفراده 

إىل االعرتاف بأمهية وجود ارتباط وتكامل بني نشاط التدريب وبني األنشطة األخرى اليت تؤدى داخل 

  .املؤسسة

نشاط التدريب يف املؤسسات بصفة مستمرة، وذلك ملواكبة  إىلتظهر احلاجة  :التدريب عملية مستمرة -2

نشاط التدريب ال تظهر فقط يف  إىلدث يف بيئة العمل الداخلية واخلارجية، أي أن احلاجة التغريات اليت حت

احلاالت اليت تظهر فيها مشاكل عمل ترغب املؤسسة يف حلها، وتكمن األسباب احلقيقية الستمرارية نشاط 

  :التدريب فيمايلي

واليت تؤثر بشكل مباشر على أداء وكفاءة تاليف أثر التغريات اليت حتدث يف البيئة اخلارجية للمؤسسة  - أ

  العمل،

إىل تعديل نظم العمل الداخلية ملواجهة التغريات اليت حتدث يف بيئة العمل االستجابة حلاجة املؤسسة  - ب

  اخلارجية،

  

                                                           
1
  292.291ص، .عادل محمد زايد، مرجع سابق، ص  

 األبعاد األساسية للتدريب

التدريب عملية 

 مستمرة

واقعية 

 التدريب
التدريب 

 عملية شاملة

التدريب القصير 

 والطويل األجل

التدريب نظام 

 فرعي
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التطور الذي حيدث يف تركيب هيكل العمالة والذي يؤدي إىل نقص املهارات واملعارف للعاملني داخل  - ج

  .و ظهور احلاجة إىل تنمية النواحي السلوكية للعاملنياملؤسسة، أ

العاملني يف املؤسسة، ويرجع السبب يف ميكن أن يوجه نشاط التدريب إىل مجيع : التدريب عملية شاملة -3

  .ذلك اىل أن التدريب يصاحب الفرد منذ بداية التحاقه بالعمل حىت بلوغه سن املعاش

بقدر املستطاع كل الوظائف التنظيمية على اختالف مستوياا كذلك جيب أن يشمل نشاط التدريب     

، غري أنه من الضروري يف هذا اال أن يتم التفرقة بني ااالت التنظيمية اليت يساهم التدريب يف اإلدارية

حلها، وااالت التنظيمية اليت ال يساهم التدريب قي حلها بشكل كفء، فالتدريب ليس عالجا سحريا لكل 

مشاكل املؤسسة، ففي بعض األحيان تكون مشاكل املؤسسة نابعة من متغريات بيئية ليس للمؤسسة قدرة 

  .على التحكم فيها

نشاط التدريب ميكن أن يغطي احتياجات املؤسسة يف األجلني  إن: التدريب قصير وطويل األجل -4

هي الفرق بني مستوى  األجلقصرية القصري والطويل، ويظهر من خالل الشكل أدناه أن احلاجات التدريبية 

طويلة األجل هي الفرق بني مستوى التدريبية األداء احلايل املطلوب ومستوى األداء الفعلي، بينما احلاجات 

  .األداء احلايل املطلوب ومستوى األداء االسرتاتيجي

  التدريب في األجلين القصير والطويل: 03الشكل 

  
 ال

 

 

 

 

 

 

 

  295، القاهرة، مصر، ص، 2003-مدخل اسرتاتيجي–عادل حممد زايد، إدارة املوارد البشرية  :المصدر

االحتياجات التدريبية طويلة األجل تعكس مدى رغبة املؤسسة يف يتضح من خالل هذا الشكل أن    

من حقيقة أن امليزة التنافسية للمؤسسة ميكن أن تتحقق من خالل  االستثمار طويل األجل، وتظهر أمهية ذلك

  .االستثمار طويل األجل يف مواردها البشرية

تعين واقعية التدريب أن يتم التدريب يف ظل ظروف مماثلة لظروف العمل كلما أمكن : واقعية التدريب -5

ذلك، وأن يكون معربا عن احتياجات تدريبية حقيقية للعاملني، وقد يؤدي عدم واقعية التدريب إىل إصابة 

 األداء المرغوب

 األداء الحالي

 األداء االستراتيجي

احتياجات تدريبية 

 قصيرة األجل

تدريبية احتياجات 

 طويلة األجل

 الفرق يعكس

 الفرق يعكس
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ىل الواقع العاملني بدرجة عالية من اإلحباط، ويرجع السبب يف ذلك إىل عدم قدرم على نقل التدريب إ

العملي، أما إذا كان التدريب واقعيا، فان ذلك يسهل عملية نقل ما تعلمه الفرد من برامج التدريب إىل مكان 

  .تعظيم العائد من نشاط التدريب إىلالعمل، مما يؤدي 

  مبادئ التدريب: ثانيا

ختضع العملية التدريبية إىل عدة مبادئ عامة ينبغي مراعاا يف مجيع مراحل هذه العملية، وميكن إجيازها    

  :1فيمايلي

  .جيب أن يتم التدريب وفقا للقوانني واألنظمة واللوائح املعمول ا يف املؤسسة: الشرعية -1

  .لالحتياجات التدريبيةجيب أن يتم التدريب بناء على فهم دقيق وواضح : المنطق -2

حتقيقها، وحمددة حتديدا دقيقا من وواقعية حبيث ميكن  جيب أن تكون أهداف التدريب واضحة: الهدف -3

  .حيث املوضوع، الزمان، املكان ومن حيث الكم والكيف والتكلفة

) ، املهاراتالقيم واالجتاهات، املعارف(جيب أن يشمل التدريب مجيع أبعاد التنمية البشرية : الشمول -4

  .كما جيب أن يوجه إىل مجيع املستويات الوظيفية يف املؤسسة ليشمل مجيع فئات العاملني فيها

وهذا يعين أنه على مسؤويل التدريب يف أي مؤسسة أن يضعوا اسرتاتيجيات تدريبية تراعي : االستمرارية -5

العمل وأدواته، ويف األفكار واملعلومات عملية التحول والتغري املستمرة يف مجيع اجلوانب، خاصة يف أساليب 

العاملني على التكيف والتوازن املستمر أمام هذه التحوالت، وذا فانه يتوقع أن املتصلة بذلك، حىت يساعدوا 

 إنتبدأ العمليات التدريبية للعاملني مع بداية حيام الوظيفية لتستمر معهم خطوة خطوة، ومرحلة مرحلة، بل 

" التدريب للمستقبل " أن متهد للتحوالت والتغريات املنتظرة أو املتوقعة، وذلك عن طريق املؤسسات مطالبة 

  ".التدريب للتكييف املسبق للعاملني " ألغراض ختطيط املسار الوظيفي للعاملني، وعن طريق 

درج بصورة خمططة إىل القضايا جيب أن يبدأ التدريب مبعاجلة القضايا البسيطة، مث يت: التربية والواقعية -6

أنه ال ميكن تعليم الناس رسم األشياء املتحركة " األكثر تعقيدا، وتبقى احلكمة السائدة لدى مسؤويل التدريب 

  ".قبل تعليمهم رسم األشياء الساكنة

جيب أن يتطور نظام التدريب خاصة فيما يتصل بالوسائل واألدوات واألساليب مع : مرونة التدريب -7

تطورات اليت حتدث على هذه األصعدة، وضرورة تدريب املدربني على استيعاب هذه التطورات وتوظيفها يف ال

  .خدمة العملية التدريبية

  

 

  

                                                           
1
  54.53ص، .عبد المعطي عساف، مرجع سابق، ص  
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  اتجاهات التدريب: ثالثا

  :1ميكن حتديد ثالثة اجتاهات للتدريب، نذكرها فيمايلي   

جديدة هو يف حاجة إليها، وتصحيح يستهدف هذا االجتاه تزويد املتدرب مبعلومات : اتجاه نظري -1

  .املعلومات اخلاطئة اليت لديه، وتذكريه مبعلومات هامة حصل عليها من قبل املؤسسات التعليمية اليت خترج فيها

االجتاهات  وإلغاءيستهدف هذا االجتاه تدعيم االجتاهات االجيابية لدى املتدرب : اتجاه نفسي وسلوكي -2

  .أمكن إناجتاهات اجيابية حملها  حاللإالسلبية لديه، والعمل على 

املتدرب مهارات جديدة تساعده على القيام بعمله بكفاءة  إكسابيستهدف هذا االجتاه : اتجاه عملي -3

حتسني مستوى املهارات املوجودة بالفعل لدى املتدرب، مبا  إىلوفعالية أكثر، كذلك قد يهدف االجتاه العملي 

  .بأكرب درجة ممكنة وإتقانهيساهم يف ارتفاع معدالت أداءه لعمله 

  مكونات منظومة التدريب، شروط ضمان فعاليته وعناصر جودته: المطلب الثالث

كوناته وعناصره والرتابط بني ميف حتقيق أهدافه تتوقف على مدى التكامل إن فعالية وكفاءة التدريب    

من خالل هذا املطلب أن نتطرق إىل خمتلف مكونات منظومة التدريب، باإلضافة إىل وأطرافه، وسنحاول 

  .شروط ضمنت فعاليته وعناصر جودته

  مكونات منظومة التدريب: أوال

املعاصر، حيث توفر اطارا عاما من االجتاهات العلمية احلديثة السائدة يف الفكر االداري تعترب فكرة النظم    

يوضح العالقة بني املدخالت واملخرجات ألي نظام، وحيدد العوامل الداخلية واخلارجية املؤثرة يف نشاط معني 

ويربط بينهما يف تكوين متكامل، كذلك فان اجتاه النظم يتيح الفرصة للتفكري يف مكونات النظام األساسي 

نا من فهم وتفسري النظم الكبرية املعقدة، وسنحاول أن نتطرق اىل التدريب  وجتزئته اىل نظم فرعية، مما ميكن

  .كنظام من خالل احلديث عن مكوناته

  .والشكل املوايل يوضح مكونات منظومة التدريب يف ضوء فكرة النظم

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
1
  250.249ص، .مدحت أبو النصر، مرجع سابق، ص  
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  مكونات منظومة التدريب: 04الشكل 

  إدارة التدريب

  مخرجات  -3  مدخالت  -1

  التدريب  التدريب

  

  

  التغذية العكسية -4

القاهرة،  ،2007جمموعة النيل العربية للنشر، الطبعة األوىل،  -االجتاهات املعاصرة–مدحت أبو النصر، إدارة وتنمية املوارد البشرية : لمصدرا

  .253مصر، ص، 

  :1التدريب كالتايلمن خالل هذا الشكل، ميكن احلديث عن مكونات منظومة 

  مدخالت التدريب -1

 الوظائف اليت يشغلوا، األفراد املطلوب تدريبهم، :وهي املكونات األساسية اليت يقوم عليها التدريب، وهي   

القائمون  أمناط السلوك املطلوب وترغيب املتدربني بإتباعها، اخلربات واملعارف واملعلومات املطلوب إكساا،

األوضاع اإلدارية والتنظيمية السائدة يف املؤسسة وطبيعة املشاكل اليت  من مدربني ومسؤولني، بالعمل التدرييب

إن هذه املدخالت ينبغي أن تتكامل بشكل حيقق التجانس وكذا نقاط القوة اليت تتميز ا،  تعاين منها،

  .والتفاعل االجيايب بينها

  األنشطة التدريبية -2

توصيف وحتليل للوظائف التدريبية، وتتمثل يف  اليت تقوم ا املؤسسة من أجل األداء األمثل اإلجراءاتوهي    

توصيف وحتليل السلوك وتقييم  ،واإلجراءاتتوصيف وحتليل العمليات  ،واإلداريةاألوضاع واألمناط التنظيمية 

املدربني ويئتهم  إعداد رد العلمية،املناهج واملوا وإعدادتصميم الربامج  األداء، حتديد االحتياجات التدريبية،

تنفيذ الربامج التدريبية واإلشراف على األداء خالل مراحله  جتهيز املساعدات التدريبية، للنشاط التدرييب،

  .متابعة وتقييم النشاط التدرييب وتقدير كفاءته والعائد منه املختلفة،

  مخرجات التدريب -3

  :هي) نتائج(ة خمرجات يسعى املتدرب عادة إىل حتقيق ثالث   

  :وتتمثل يف: النتائج االقتصادية -أ

من خالل رفع مهارات العاملني، مما يؤدي إىل زيادة إنتاجيتهم، وهو ما ينعكس باإلجياب  حتسني النتائج،- 

  .على إنتاجية املؤسسة وحتقيقها ألهدافها

                                                           
1
  255-253مدحت أبو النصر، مرجع سابق، ص،   

األنشطة التدريبية -2  
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من خالل خفض الوقت اإلضايف غري الضروري، بزيادة إنتاجية العاملني يف وقت  خفض الوقت الضائع،- 

  .العمل األصلي

وذلك من خالل إتقان العمل والتعاون، والعمل بروح الفريق، وتطوير أساليب العمل  حتسني جودة العمل،- 

  .لضمان أداء العمل بفعالية

اء، وذلك باخنفاض عدد الشكاوي املقدمة من واخنفاض معدالت اخلطأ يف األد اختفاء شكاوى العمالء،- 

  .طرف الزبائن عن منتجات وخدمات املؤسسة

وتتمثل يف السلوك اجليد للمتدربني وعالقام اإلنسانية األفضل، وإقباهلم وحتمسهم : النتائج السلوكية -ب

لديهم بأهداف املؤسسة، للعمل، وسرعة استيعام للتعليمات، ومن مث توفري درجات أعلى من الفهم واإلقناع 

  .وزيادة إحساسهم بواجبات الوظيفة وتعميق شعورهم باالنتماء

وتتمثل يف أعداد متزايدة من العاملني الذين تتوفر لديهم معلومات أو خربات أو قدرات : النتائج البشرية -ج

  .معينة

  التغذية العكسية أو المرتدة -4

عند مقارنة النتائج الفعلية ومطابقتها لألهداف احملددة للتدريب، تنساب نتائج هذه املقارنة فيما يعرف يف    

أن يكون لدى  ولتحقيق ذلك بشكل كفء وفعال، فانه من األفضل، )العكسية(لغة النظم بالتغذية املرتدة 

يانات اليت توضح النتائج اليت حققتها الربامج إدارة التدريب مركز للمعلومات ترد إليه األرقام واملؤشرات والب

التدريبية، وتبوب هذه البيانات وتصنف وحتفظ وتكون معدة لالستعمال عندما تطلبها إدارة التدريب، وتوجد 

  :ا

تقارير املدربني عن العملية التدريبية، العمال املتدربني، أساليب التدريب، الربنامج التدرييب، التقنيات  - 

  .ة يف العملية التدريبيةاملستخدم

السجالت املتعلقة بالعملية التدريبية كسجل العمال املستفيدين من العملية التدريبية، برنامج التدريب،  - 

  .املكان والزمان الذي مت فيه التدريب

  .يبوهي عبارة عن آراء املستفيدين من العملية التدريبية حول مجيع اجلوانب املتعلقة بالتدر  االستقصاءات، - 

  .وهي تقارير يتم إعدادها طيلة فرتة التدريب تقارير املالحظة، - 

  .اليت جيب تدريبها، والنتائج املتوقعة من ذلك االحتياجات التدريبية، وذلك من خالل حتديد الفئة - 

وتعترب هذه املعلومات حجر الزاوية يف عملية صنع القرارات وحتديد األهداف وتصميم اخلطط ووضع    

 .املطلوبة واملناسبة الربامج
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  الشروط األساسية لضمان فعالية التدريب: ثانيا

  :1لضمان فعالية نشاط التدريب فيمايليتتمثل الشروط األساسية    

تربط بني أهدافه وفعالياته، وبني أهداف واسرتاتيجيات املؤسسة  إسرتاتيجيةانطالق التدريب من رؤية  - 1

  .املوارد البشرية إدارةواسرتاتيجيات 

تقنيات املعلومات واالتصاالت املتطورة يف ختطيط وتنفيذ خمتلف تطوير تقنيات التدريب، واستثمار  - 2

  .التدريب

 إعالممكتبة، برامج (ترك مساحة كافية لتفعيل برامج التنمية الذاتية وتوفري مقوماا من جانب املؤسسة  - 3

  ...)ص التعامل مع االنرتنت، تنظيم مسابقات يف القراءة، برامج تعليم اللغات األجنبية، فر آيل

  .ادمج التقنيات احلديثة والسائدة يف املؤسسة يف عمليات التدريب - 4

توفري الضمانات واملقومات الصحيحة لتحقيق العائد املستهدف من التدريب، وذلك باعتباره استثمار  - 5

  .مستقبلي

  .املؤسسة، وتتفاعل مع خصائصها املميزة تنمية أساليب تدريبية تتماشى مع ظروف - 6

 اإلنتاجيةلتنفيذ الربامج التدريبية األكثر ارتباطا بطبيعة األنشطة  توفري جمموعة من املدربني احملرتفني - 7

  .والتسويقية للمؤسسة واليت يتكرر تنفيذها

، وحتديد معايري وإمكانيااحصر مراكز ومؤسسات التدريب اخلارجية الوطنية واألجنبية، وتقومي قدراا  - 8

  .بني حلضور براجمهاإيفاد متدر املفاضلة بينها عند 

  :ضرورة توافق أنشطة التدريب مع مراحل التقدم الوظيفي املخططة لكل فرد على النحو التايل - 9

  )تدريب تعريفي باملؤسسة ومتطلبات العمل ا(عند التحاقه بالعمل   -  أ

تدريب لتنمية (املختلفة اليت يشغلها على نفس املستوى الوظيفي أثناء أداءه لواجبات الوظائف   -  ب

 )املعارف واملهارات وتطوير السلوك وعالج مشكالت األداء

وتنمية القدرات القيادية  إلعدادتدريب (التهيئة للرتقية لشغل وظائف أعلى يف املستوى التنظيمي   -  ج

 )اإلداريةوممارسة الوظائف 

  )صصي حسب طبيعة املهمة ومتطلبااتدريب خت(مهام خاصة  إسنادعند   - د

  عناصر جودة التدريب: ثالثا

املنظومة املتكاملة ألنشطة وفعاليات تنمية املوارد البشرية، وباستثمار باقة  إطارلتحقيق تدريب فعال يف   

اجتاهات ملهارات، املستوى املعريف، القدرات، ا: التأثري املستهدف يف إحداث إىلمرتابطة من التقنيات اهلادفة 

  .األفراد ودوافع

                                                           
1
  274.273ص، .علي السلمي، مرجع سابق، ص  
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  :1العناصر اليت حتقق جودة التدريب، نذكرها فيمايليهناك جمموعة من 

  .وتنمية املوارد البشرية إدارةأمهية التكامل بني التدريب، وباقي عمليات وأنشطة  - 1

  .التدريب باعتباره نظاما متكامال إىلتكامل عمليات التدريب يف ذاا، والنظر  - 2

  .واندماج أطراف عملية التدريب، ليشكلوا فريق عمل متكامل ومتفاهمتكامل  - 3

انطالق التدريب من نظرة إسرتاتيجية تربط بني أهداف وفعاليات التدريب وبني اسرتاتيجيات املؤسسة  - 4

  .وأهدافها

ثمارها يف أمهية استخدام التدريب مبثابة احلضانة لتفجري طاقات وإمكانات الفرد مع إتاحة الفرص له الست - 5

  ".التمكني"األداء من خالل 

  .أمهية تطوير تقنيات التدريب لرتتفع إىل مستوى التقنيات املعاصرة للمعلومات واالتصاالت - 6

أن الرتابط هو السمة الرئيسية لإلدارة املعاصرة، وهو أيضا الشرط الرئيسي لفعالية التدريب مبا يتماشى  - 7

  .فاهيم إدارة العملياتواالجتاه اإلداري املعاصر لتطبيق م

  المتدرب والمدرب: المطلب الرابع

توفر املتدرب االجيايب واملدرب الذي ميتلك جمموعة املتدرب على جمموعة من العوامل، منها  إنتاجيةتتوقف    

من الصفات ولديه معرفة بأساليب التدريب وقدرة على اختيار أنسبها للموقف التدرييب، وسنناقش من خالل 

  .املطلب مسات املتدرب، املتدرب االجيايب، صفات وممارسات املدرب، اختيار املدربهذا 

  المتدرب: أوال

كي يكون املتدرب متدربا اجيابيا، جيب أن يتمتع مبجموعة من الصفات والسمات اليت تسمح له بفهم     

  .واستيعاا وتطبيقها على أرض الواقع من خالل أداءهالربامج التدريبية 

  سمات المتدرب -1

تؤثر السمات الشخصية للمتدرب يف كيفية تعلمه مهام ومعلومات جديدة، ومن بني هذه السمات نذكر    

  :2مايلي

تركز القدرة على مدى استعداد املتدرب للتعلم، وتتفاعل قدرة املتدرب ودافعيته مع : القدرة على التدرب -أ

  :ا توضيح ذلك من خالل الصيغة التاليةمدركاته لبيئة العمل لتحدد مستوى أداءه، وميكنن

  )إدراك بيئة العمل×القدرة×الدافعية= (القدرة على التدرب

أحدامها توضح هذه املعادلة وجوب امتالك املتدرب كال من الدافعية والقدرة على التعلم معا، ألن عدم وجود 

فني إن مل يشعروا بوجود دعم يف بيئة يعين عدم إمكانية إمتام عملية التعلم، كما تظهر هذه املعادلة أن املوظ

                                                           
1
  285يوسف حجيم الطائي،مرجع سابق، ص،   

2
، 2011جون وارنر، راندي دي سايمون، تنمية الموارد البشرية، الجزء ا�ول، ترجمة عبد المحسن لغساني، النشر العلمي والمطابع،   

  93، 89، 88لرياض، المملكة العربية السعودية، ص، جامعة الملك سعود، ا
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العمل يساعدهم على تعلم مهارات جديدة، فقد تقل احتماالت تعلمهم هلا، ومن مث استخدامهم لتلك 

  .املهارات

لذلك فانه من األمهية أن ندرك بأن القدرة على التدرب ال تقع عاتق املتدرب فقط، بل هناك أيضا دور لبيئة 

  .على قيام املتدرب باستخدام ما تعلمهالعمل واليت جيب أن تؤكد 

جدا يف جمال جهود تنمية املوارد البشرية، ذلك أن إحلاق املوظفني على التدرب تعد عامال مهما  القدرة  إن

بالربامج التدريبية دون أن تتوفر لديهم الدافعية الالزمة حلضورها أو اجلاهزية الالزمة للقيام ا على حنو جيد، 

  .د الوقت واملوارد التنظيميةأمر كفيل بتبدي

" راي نوي"قد تؤثر شخصية املتدرب واجتاهاته يف عملية التعلم، وقد توصل : الشخصية واالتجاهات -ب

Ray Noe  إىل أن االجتاهات اليت يبديها املوظف جتاه استكشاف املسار الوظيفي واالندماج بالعمل تؤثر يف

ما أظهرت حبوث أخرى أن االندماج بالعمل، والتوقعات املرجوة عملية التعلم ويف انعكاساا على العمل، ك

  .من التدريب، وثقة املتدرب بنفسه، كلها مواضيع ترتبط بالنجاح يف عملية التدريب

القدرة على التحكم، احلاجة لتحقيق االجناز، : ومن أبرز السمات الشخصية املرتبطة بتعلم املوظف نذكر

  .االجتماعيالنشاط، االستقاللية والتواصل 

  المتدرب االيجابي -2

  :1املتدرب االجيايب هو الذي   

  :ال جيعل املناقشة تفلت منه، وهذا يفرض على املتدرب أن - أ

بري عن عدم استيعابه لنقطة معينة، وذلك من خالل طلب تقدمي شرح من املدرب عن النقاط ال يرتدد يف التع- 

  .اليت مل يتم استيعاا من طرف املتدرب

يوجه األسئلة املناسبة، وذلك من خالل توجيه األسئلة من املتدرب للمدرب، خاصة يف اجلوانب اليت مت - 

  .شرحها ولكنها غري مفهومة

التوضيحية اليت تزيد من استيعابه، وذلك بطلب املتدرب بتقدمي أمثلة وجتارب عن خمتلف يطلب األمثلة - 

  .، وهو ما يساعد على توضيح املفاهيمالعناصر اليت مت تناوهلا يف الربنامج التدرييب

فهو ال ينشغل مع زميله يف أحاديث جانبية تشتت فكره، وتضيع عليه فرصة : يتجنب األحاديث اجلانبية - ب

  .احلوار

، فاالنتظار أو فهو ال يرتدد يف عرض وجهات نظره يف األوقات املناسبة: يتحدث يف الوقت املناسب - ج

  .نسياا إىلالتأجيل قد جيعل الفكرة غري مناسبة للمناقشة، أو قد يؤدي 

                                                           
1
، عمان، 2010دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة ا�ولى،  -إطار نظري وحا4ت عملية –نادر أحمد أبو شيخة، إدارة الموارد البشرية   

  244.243ا�ردن، ص،ص، 
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وذلك بأن يربط املناقشة دائما بالواقع العلمي، ويف ضوء خرباته السابقة، وتصوراته : يلتزم بالعلمية والواقعية -د

 .عن املستقبل

، وال يشغل نفسه اغل، فال يقاطع وال يتشلالتصالمبعىن أنه يراعي املبادئ األساسية : اإلنصاتيتقن فن  - ه

  اخل ...بالرد و 

، ويستعرض واملشاكل ويطرحها للمناقشةفهو يدون األسئلة : يف ذهنه إىل الربنامج واألسئلة معدة يأيت -و

  .تنفيذهجدول الربنامج قبل البدء ب

  .أفكارهمفيتعرف على آرائهم واجتاهام و : يهتم بآراء اآلخرين  -ي 

  . فتجده متحررا من القيود الذاتية اليت تعيق فكره: يفكر حبرية وانطالق  –ز 

   .بصورة ودية ويتجنب اجلدل وحيرتم الرأي اآلخر اتفاقهفيعرب عن عدم : جييد فن االتفاق مع اآلخرين –ح 

 يثرثر، ويتجنب اخلطابة، ويتحدث بصوت فهو ال: عن وجهة نظره بكلمات موضوعية وواضحةيعرب  –ط 

  .مسموع واضح و 

  ــدرب الم: اثــانـــي

إن املدرب يستهدف تغيري اآلخرين ، فمن الطبيعي أن ال يكون األهم هو مقدار ما يعلمه املدرب ، ولكن    

األهم هو مقدار استطاعته إيصال ما يعلم  إىل من ال يعلم  واحملاولة منه أن ينتقل يف إلقائه من السهل إىل 

  .إىل اهول الصعب ، ومن املعلوم 

  صفات وممارسات المدرب- 1

  :1تتوافر يف املدرب جمموعة من الصفات والقدرات واملهارات، وذلك على النحو التايل أنجيب    

اللياقة البدنية وحسن املظهر، الصوت : تتضمن الصفات الشخصية للمدرب مايلي: الصفات الشخصية - أ

احلسن، سالمة السمع والبصر، البشاشة والصحة النفسية، الصراحة وفرض االحرتام، املبادرة وقوة الشخصية، 

  .االتزان واللباقة، سرعة املالحظة، سعة االطالع وغزارة التجربة

ات ذات الصلة باملوضوع التدرييب، أي أن يكون متمكنا ومتخصصا يف ااالت اليت املعلومات واخلرب  - ب

  .سيتم تناوهلا يف الربنامج التدرييب

، القدرة علة ضبط الذات، واإلنسانيةالقدرة الكالمية، املهارات الفكرية والتدريبية (القدرات واملهارات  - ج

  )القدرة على حل املشاكل

، وهذا يعين أن يكون )واإلنتاجاجتاهات اجيابية حنو التدريب والبشر وقيم حمابية للعمل (جتاهات والقيم اال -د

  .ذو مسعة جيدة يف جمال التدريب، وتعامله مع األفراد

  :وعلى صعيد املمارسة هناك قدرات ومهارات البد أن ميتلكها املدرب، وبالتايل على املدرب أن   

                                                           
1
  445.444نادر أحمد أبو شيخة، مرجع سابق، ص،   
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  .الوصول إليهايلقي نظرة عامة على املادة التدريبية، وحيدد األهداف اليت يريد  - 

اليت تقوم على مشاركة املتدربني، وذلك من خالل تطبيقه ألساليب تدريبية  يستعني باألساليب التدريبية - 

  .تساعد على مشاركة املتدربني

مبختلف املشاكل اليت ميكن ا يعين أن يكون واعيا قوعها ملواجهتها، وهو محياول التنبؤ باملشاكل احملتمل و  - 

  .حدوثها أثناء التدريب، وإجياد احللول هلا مسبقا

 يستشعر احتياجام واهتمامام، وذلك من خالل استعانته باساليب يضع نفسه يف مكان املتدربني حىت - 

  .بنيبسيطة ولغة واضحة وغري معقدة، وهو ما يتماشى مع املستوى التعليمي للمتدر 

 الرسومات ،التدريبية بتقنيات العرض احلديثة،كالكمبيوتر، شاشات العرض، األشكاليدعم املادة  - 

  .والبيانات

  اختيار المدرب -2

تدرييب كبري، ميتلك الكفاءة التدريبية  إطارعملية اختيار املدرب تكون سهلة عندما يكون لدى املؤسسة    

واخلربة الالزمة يف املوضوع التدرييب، ويقصد بالكفاءة التدريبية املعرفة واملهارات املختلفة الالزمة لتصميم وتطبيق 

املعلومة بوضوح، واستخدام  إيصالجيب على املدربني الفعالني أن يكونوا قادرين على  إذالربنامج التدرييب، 

  .1املتنوعة، فضال عن امتالكهم للمهارات الشخصية، والقدرة علة حتفيز اآلخرين للتعلمتعليمية ت الالتقنيا

برامج تدريب املدربني لتزويد اخلرباء باملعارف واملهارات التعليمية الضرورية،  إىلوقد تلجأ بعض املؤسسات    

  .ليصبحوا قادرين على تصميم وتطبيق الربامج التدريبية

  :2وضع املعايري التالية عند اختيار املدربنيوميكن    

عملية حول املهمة اليت سيقوم ا، أي أنه جيمع بني اجلانب النظري والتطبيقي فيما يتعلق اخلربة العلمية وال - أ

  .باملوضوع الذي سيقوم بتدريبه

  .التدريبأن تتوفر لديه الرغبة يف التدريب، أي عدم الضغط وكثرة اإلحلاح لقبول عرض  - ب

  .اد عالقات إنسانية مع املتدربنيوإجي املقدرة على االتصال والتواصل - ج

  .الذكاء، ويشمل القدرة على التحليل، التخطيط، مجع وتنسيق األفكار، اإلبداع، السرعة يف التعلم -د

ناوله يف قدرة على طرح األفكار اإلبداعية، وهو ما يعكس مدى متكنه وختصصه يف املوضوع املراد تامل - ه

  .الربنامج التدرييب

املقدرة على التحليل، أي قدرة املدرب على الشرح اجليد، وتقدمي أمثلة توضيحية تساعد العمل على فهم  -و

  .واستيعاب الربنامج التدرييب

  أنواع المدربين -3
                                                           

1
  194ابق، ص، جون وارنر، مرجع س  

2
علي لطفي، التدريب من أجل تنمية الموارد البشرية، ورقة عمل مقدمة في الملتقى العربي الخامس ل7ستشارات والتدريب في ا�ردن، أيام   

  446، ص، 2008، المرجع في التدريب وإدارة الموارد البشرية، المنظمة العربية للتنمية ا@دارية، القاھرة، مصر، 2007جوان  2-3-4



مدخل إلى تدريب الموارد البشرية                      الفصل ا�ول                                

 

23 

 

  : 1بشكل عام هناك أربعة أنواع من املدربني   

يقوم بنقل املعلومات إىل املتدربني عن طريق الدروس ويقصد به الشخص الذي : املدرب احملاضر - أ

  .واحملاضرات

األفراد من خالل قيادته ملؤمتر أو ندوة أو وهو الشخص الذي يتوىل تدريب جمموعة من : املدرب القائد - ب

  .مناقشة

اخلربة ويقصد به الشخص املدرب الذي لديه اخلربة العلمية إىل جانب قدر معقول من : املدرب التطبيقي - ج

النظرية، وهذا النوع من املدربني يكون قادرا على تدريب جمموعات املتدربني باستخدام أساليب دراسة احلالة 

  .واملناقشات

يقصد به الشخص الذي لديه خربة ومعرفة بالعلوم السلوكية وكيفية تعديل السلوك حنو : املدرب النفسي -د

  .ماهو صحيح

  ج التدريبيالبرنام فعالية المدرب في: ثالثا

  2:للمدرب دور كبري يف جناح أو فشل الربنامج التدرييب، ولزيادة فعالية املدرب، البد من توفر الشروط التالية   

  .ضرورة توفر اخلربة واملعرفة بالعمل الذي يقوم بالتدريب فيه - 1

  .عملية التدريبالحتياجات املتدرب ورغباته أثناء لدى املدرب  واإلحساس اإلدراكضرورة توفر  - 2

  .واحلوافز املادية املناسبة للمدربني املكافآتتوفري  - 3

  .توفري ويئة كافة املستلزمات والتسهيالت الالزمة للقيام مبهمتهم التدريبية على أفضل وجه - 4

  .بالتدريب وموضوعه وإميانهتوفر احلماس والرغبة لدى املدرب، ومها يعربان عن رغبته واهتمامه  - 5

  .اآلخرينعلى املواجهة وذلك من خالل قدرته على مواجهة نفسه، ومواجهة  واإلمكانيةدرة الق - 6

حلاجام وأشد  إدارةلفهم طبيعة املتدربني وجعلهم أكثر أن يلم املدرب باجلوانب الرتبوية والنفسية  - 7

  .مبشاكلهم إحساسا

  .والتقومي للربامج واملتدربنيأن تتوفر لديه املهارات القيادية كالتخطيط، التنظيم،  - 8

يف جمال ختصصه، وحماولة تطبيق األفكار بطريقة علمية لتغيري  اإلبداعيأن تكون له القدرة على التفكري  - 9

  .السلوك يف االجتاه املستهدف

 

 

  

  

                                                           
1
  09، ص، 2008/2009د، تدريب وتنمية الموارد البشرية،  رسالة ماجستير في إدارة ا�عمال، كلية ا4قتصاد، جامعة دمشق، إياد عما  

2
  310.309ص، .يوسف حجيم الطائي، مرجع سابق، ص  
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  خطوات، نظريات، أساليب وأنواع التدريب: المبحث الثاني

املراحل اليت متر ا العملية التدريبية، ماهي أهم يتم التطرق من خالل هذا املبحث إىل اخلطوات و    

، ماهي أنواع التدريب، وماهي األساليب والطرق املستعملة )النظريات(املسامهات البحثية يف جمال التدريب 

  لتدريب العاملني يف املؤسسة؟

  خطوات التدريب: المطلب األول

  :جتميعها فيمايليية التدريبية مبجموعة من اخلطوات، ميكن متر العمل   

  جمع وتحليل البيانات: أوال

تتعلق هذه املرحلة بتوفري كافة املعلومات والبيانات عن خمتلف عناصر نظام التدريب سواء كانت داخل أو    

خارج املؤسسة، هذه العملية هي جزء من نظام املعلومات اإلدارية وذلك من أجل ختطيط التدريب، وتتمثل 

  :1هذه املعلومات فيمايلي

  )املهام، الوظائف( اإلداريمعلومات عن التنظيم  - 1

  .معلومات عن األهداف املتوقع حتقيقها، والسياسات املنتهجة يف إطار ذلك - 2

  .اإلداريةمعلومات عن تطور النشاط وأسلوب ممارسة الوظائف  - 3

  .واإلجراءاتاملادية والنظم  اإلمكانياتمعلومات عن  - 4

  .معلومات عن األفراد والظروف احمليطة - 5

نبغي أن ينظر إليها على أا مرحلة مؤقتة، بل ينبغي أن تكون جزءا متكامال عن نظام وهذه املرحلة ال ي

  .املعلومات

  تحديد االحتياجات التدريبية: ثانيا

احلاضر واملستقبل، وتعترب االحتياجات التدريبية متجددة : يتعلق مفهوم االحتياجات التدريبية ببعدين زمنيني   

املطلوب تدريبهم ملواجهة أي موقف تشري املؤشرات السابقة اىل احتمال  ومستمرة، فهي تعرب عن األفراد

  2:حدوثه، وخالل حتديد االحتياجات التدريبية يتم مايلي

  .حتديد مهارات األداء الوظيفي لتحسني األداء واإلنتاجية - 1

تعليمهم، خربام، حتليل من هم يف حاجة إىل التدريب، للتأكد من مالءمة الربنامج التدرييب ملستوى  - 2

  .مهارام وتوجهام

  : وعموما عند حتديد االحتياجات التدريبية يتم اإلجابة عن األسئلة التالية

 .أي ماهي ااالت املعنية بعملية التدريب أين تقع احلاجة للتدريب؟ - 

                                                           
1
  98بن عنتر عبد الرحمان، مرجع سابق، ص،   

2
، الرياض، المملكة العربية السعودية، 2007د البشرية، دار المريخ للنشر، جاري ديسلر، ترجمة محمد سيد أحمد عبد المتعال، ادارة الموار  

  266ص، 
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 .وذلك باختيار أسلوب التدريب املالئم وموضوع التدريب ما نوع التدريب املطلوب؟ - 

 .وذلك بتحديد األشخاص املعنيني بالعملية التدريبية حيتاج للتدريب؟ من الذي - 

  تصميم البرامج التدريبية: ثالثا

أساليب التدريب، األدوات املساعدة احملتوى التدرييب، : يتضمن تصميم الربامج التدريبية عدة مواضيع أمهها   

  :1عدة عمليات أمهها فيها، ووضع نظام لتطبيق ومتابعة الربنامج، وتشمل هذه املرحلة

  .حتديد أهداف الربنامج التدرييب، اليت ينتظر حتقيقها بعد االنتهاء من تنفيذ الربنامج التدرييب - 1

هارات اليت سيتدرب عليها األفراد، أي اجلوانب اليت جيب تدعيمها، واملستهدفة من العملية حتديد نوع امل - 2

  .التدريبية

  .وضع املنهج التدرييب - 3

ار أسلوب التدريب من بني عدة أنواع من األساليب، وذلك ليكون فعاال ويساعد على استيعاب اختي - 4

  .املتدربني

  .حتديد مكان التدريب، وهو احليز املكاين الذي سيجتمع فيه املدرب باملتدربني لتنفيذ الربنامج التدرييب - 5

  .واملدة اليت يستغرقهاحتديد فرتة التدريب، أي توقيت بداية التدريب واالنتهاء منه،  - 6

  تنفيذ البرنامج التدريبي: رابعا

  :تستهدف هذه املرحلة مايلي   

  .املتدربني يف الربنامج التدرييب كمحتويات، مادة تدريبية، مدربني، وتسهيالت إدارية راءآالتعرف على  - 1

  .تقييم املتدربني وإعداد تقرير وملف متابعة لكل متدرب - 2

  .حفل يف ختام الربنامج التدرييب إقامةتوزيع شهادات املشاركة ، من خالل  - 3

  :2ويتطلب تنفيذ الربنامج التدرييب مايلي   

  .افتتاح الربنامج - 

  .االجتماع باملتدربني لتسجيل بيانام وشرح أهداف التدريب وتوزيع جدول الربنامج التدرييب واستعراضه - 

جو تدرييب يشعر املتدربني بااللتزام جبدول الربنامج التدرييب وبأمهية التدريب الرتباط حمتوياته بعمل  إجياد - 

  .يف الرأي واملناقشة وإشراكهم، برضاعلى التدريب  إقباهلمالتدريب، مبا يضمن 

ة جمموعات عمل صغرية، حبيث يرتاوح عدد أعضاء كل جمموعة بني مخسة وست إىلتقسيم املتدربني  - 

متدربني، وختصيص مشرف لكل جمموعة ، تكون مهمته تشجيع أعضاء اموعة على االستفادة من التدريب 

  .واجياد احللول املناسبة  للمشاكل اليت تواجههم

  .واإلدارينيعقد اجتماعات تنسيقية بني مدير التدريب واملدربني  - 

                                                           
1
  100بن عنتر عبد الرحمان، مرجع سابق، ص،   

2
  412نادر أحمد أبو شيخة، مرجع سابق، ص،   
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  تقييم البرنامج التدريبي  :خامسا

مرحلة من مراحل التدريب، وذلك لضمان  آخرتقييم الربنامج التدرييب من العناصر املهمة واملستمرة، وهو 

 .حتقيق الفعالية املستهدفة من التدريب، وسيتم التطرق بالتفصيل هلذا العنصر يف املبحث الثالث

  نظريات التدريب: المطلب الثاني

لقد حظيت العمليات التعليمية والتدريبية باهتمام كثري من العلماء والباحثني يف ميادين املعرفة املختلفة،    

خاصة ميدان علم النفس الذي يعترب علم دراسة الفرد، والذي يتصل يف مواضيعه اتصاال مباشرا بالشخصية 

هم املسامهات البحثية يف هذا اال نستطيع االنسانية ، وبوسائل وطرق التعامل معها وتطويرها، ومبالحظة أ

  :1أن نصنف جممل هذه املسامهات يف عدة نظريات رئيسية هي

  النظريات السلوكية: أوال

عملية تشكيل عالقات ترابطية بني املتغريات أو  إاليرى أصحاب هذه النظرية أن العملية التدريبية ليست    

املثريات من ناحية، وبني االستجابة السلوكية من ناحية أخرى، وغالبا ما تتحقق عملية التدريب املطلوبة عندما 

قادرا على التحكم يف االستجابة السلوكية وضبطها، فتظهر االستجابة مبجرد بروز املثري يف ) املثري(يصبح املتغري 

، هذا مع مالحظة اختالف درجة قوة الرتابطات ونوعيتها باختفائهئة الشخص املرغوب يف تدريبه وختتفي بي

  .واملواقف اليت حتدث فيها، وباختالف درجة تكرارهاباختالف األوضاع 

يف فكرته املسماة االنعكاس الشرطي، ومسامهات " بافلوف"من أشهر املسامهات يف هذا اال مسامهات    

حول معدالت أو " ثورندايك"يف فكرته املسماة االشرتاط اإلجرائي، أو يف فكرته اليت جسدها مع " رسكن"

  .مكيفات السلوك

  :من أبرز املبادئ التدريبية اليت تقدمها هذه النظريات مايلي   

اليت يعيش ا لتأثريات البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية  اإلنساينخيضع السلوك : مبدأ املؤثر واالستجابة - 1

  .ويستجيب هلااألفراد، ويتميز هذا السلوك بأنه سلوك تفاعلي وال ميكن فصله عن هذه املؤثرات 

   .يعين أن السلوك اإلنساين يزداد تعزيزا وترسيخا بازدياد خضوع األشخاص املعنيني: مبدأ التعزيز - 2

إن مجيع مقومات الشخصية ومنظوماا، و بالتايل املنظومات احملددة للسلوك قابلة :مبدأ تعديل السلوك - 3

اليت كانت حتدد ) املثريات(للتعديل والتغيري، إذا ما مت إحداث تعديالت أو تغيريات يف املتغريات أو الشروط 

، قائم على برنامج منظم أووضع جدول السلوكيات السابقة، وتزداد هذه العملية جناحا وفعالية كلما مت 

  .ات وتغيريات يف املؤثرات املعنيةتأثري  حسابات دقيقة وشاملة ملا جيب إحداثه من

ينتمي السلوك إىل حد كبري إىل منظومة احلاجات اإلنسانية، وكلما متكن املدربون من :مبدأ انتماء السلوك - 4

تعزيز السلوكيات املطلوبة وتعديل وتغيري  أمكنهما ربط براجمهم مع هذه املنظومة لدى املشاركني، كلم

  .السلوكيات غري املرغوبة
                                                           

1
  80- 71عبد المعطي عساف، مرجع سابق، ص،   
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لسلوك املكتسب يقوي ويضعف حبسب ما يرتتب على أدائه من آثار على املتدرب فكلما  إن ا: مبدأ األثر - 5

 ملعنينيكلما دفع األشخاص ا... كان السلوك يؤدي إىل احلصول على مزيد من النجاح أو اإلبداع أو املكافأة

  .إىل مزيد من التعلم وتكرار السلوكيات اليت أدت م إىل النجاح 

أفضل التدريب حيدث عندما يكون العامل أكثر استعدادا الستقباله وتقبله، و تتأثر :مبدأ االستعداد - 6

 علىاالستعدادات عادة بقدرات األشخاص وسعة آفاقهم وتلمسهم آلثار التدريب، و إدارام ألمهية ذلك 

  .حيام الوظيفية أو العامة مسار

 ) المعرفية،اإلدراكية( ات العقليةالنظري: ثانيا

شكك أصحاب هذه النظريات يف قدرة النظريات السلوكية وأفكارها عن العالقات االشرتاطية، وخاصة    

إن الكائن البشري ليس  فيما يتصل بتفسري العمليات العقلية املعرفية املعقدة، كالتفكري واإلبداع والتنظيم، وقالوا

جمرد كائن سليب يتلقى املثريات واملعلومات ويستجيب هلا على حنو آيل، بل هو شخصية اجيابية واعية 

  .وتفاعلية، يقوم بالتفاعل مع املعلومات واستيعاا وحتليلها وتنظيمها ودجمها يف البيئة املعرفية لديه

، نظرية التمثيل لــــ "جان بياجيه"ة، نظرية التطور املعريف لـــ ومن أبرز هذه النظريات املتصلة ذه املدرس   

  ".أوزيل"ونظرية املنظم التمهيدي لـــ " جريوم برونر"

  :ومن أبرز املبادئ التدريبية اليت ميكن استخالصها من هذه النظريات مايلي   

  .البيئةالتعلم عن طريق التفاعل املباشر مع موضوع التدريب، ومع مثريات مبدأ  - 1

  .مبدأ إشراك أكرب عدد من احلواس العضوية أثناء عملية التدريب لتحقيق عملييت املالءمة والتمثل - 2

املفهوم فاملبدأ  إىلارد واملنظم، من الكلمة  إىلشبه احملسوس،  إىلمبدأ التدرج يف التدريب من احملسوس  - 3

  .فحل املشاكل

املكتسبة يف عملية التدريب، مما يؤثر يف دافعية الفرد حنو التدريب مبدأ دور اخلربة السابقة واالجتاهات  - 4

  .املنشود

  .التعامل واكتساب املعارف واملهارات يفمبدأ االستبصار والتفكري كعامل أساسي  - 5

مبدأ التدريب التشاركي، والذي يقوم على الطريقة االستنتاجية اليت تنادي باالنطالق من الكليات  - 6

  .التفاصيل واجلزئيات ىلإ) العموميات(

الذي يقوم على الدور الفعال للمتدرب يف عملية االستكشاف، واالنطالق  مبدأ التدريب االستكشايف - 7

  .من البحث عن اجلزئيات والتفصيل  وجتميعها للوصول إىل االستنتاجات والتعميمات

ءمة، حيث يتمكن من الوصول مبدأ االستبصار الكلي الذي يتوصل إليه املتدرب إذا وضع يف ظروف مال - 8

  .إىل حل املشكلة اليت يواجهها

  النظريات اإلنسانية الكلية: ثالثا
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، وال لإلنسانكلية ال تقتصر على السلوك الظاهر   إنسانيةأن التدريب عملية يرى أصحاب هذه النظريات    

عندما يتدرب ويتطور  واإلنسانعلى كيانه وشخصيته الفردية واالجتماعية كذلك،  وإمناعلى بناء العقلية فقط، 

يتطور بصورة كلية مرتابطة  إمنانتيجة العوامل والظروف املختلفة اليت مير ا، سواء أكانت خمططة أو مصادفة، 

هذا التطور والتغري مجيع املقومات السلوكية والعقلية الداخلية، والقيم  إحداثومتكاملة، وتتفاعل يف 

والفردية اليت تتصل بثقافة املرء وفلسفة اتمع وتقاليده وحاجاته ومتطلباته   واالجتاهات والنزعات االجتماعية

  .كذلك

، ومن أهم النظريات نظرية التأثري االجتماعي، "جون ديوي"و " كارل روجرز"من رواد هذه املدرسة    

  .النظرية الربمجاتية، نظرية الدافعية، ونظرية اخلربة واالستكشاف

  :كن استخالصها من هذه النظريات وتوظيفها يف عملية التدريب مايليومن املبادئ اليت مي   

املؤسسات االجتماعية  إطاريف  اآلخرينيكتسب قيمه من خالل عالقاته مع األشخاص  اإلنسانأن  - 1

  .اليت يتكون منها جمتمعه واإلنسانية

املتدربني االجتاهات  إلكسابواليت تتطلب التخطيط االهتمام باجلوانب االنفعالية الوجدانية يف التدريب،  - 2

 األساسيةوالقيم واملواقف االجيابية الالزمة لتنمية االنتماء للمهنة والعمل، واملؤسسية، وااللتزام بالقيم واملبادئ 

  .يف العمل

املتدربني  توظيف أساليب احملاكاة ولعب األدوار يف عمليات التدريب، ملا هلا من قيمة كبرية يف مساعدة - 3

  .على متثيل املواقف واستيعاا وممارسة مهاراا، وحتسني آثارها وانعكاساا على اآلخرين

االهتمام باحلوافز والدوافع اإلنسانية، اخلارجية والداخلية يف استشارة اهتمام املتدربني يف موضوع التدريب،  - 4

  .واحملافظة على هذا االهتمام اىل أن تتحقق األهداف

  .التدريب عن طريق ممارسة العمل، ألنه يتيح الفرصة الكتساب اخلربة املباشرة - 5

قابلية تطبيق ما مت تعلمه يف الواقع واحلياة العملية، وإمكانية استخدامه يف حل املشاكل اليت يواجهها  - 6

  .املتدرب يف إطار عمله ومسؤولياته

  نظريات تعليم الكبار: رابعا

موجه  مال يف مسات كثرية ينبغي أخذها بعني االعتبار يف تصميم أي برنامج تدرييبيتميز الراشدون من الع   

  :هلم، ومن أبرز هذه السمات مايلي

  .امتالك القدرة على التفكري النقدي املستقل دون احلاجة إىل حوافز خارجية - 1

  .امليل لالستقاللية والقدرة على العمل املستقل - 2

  .م تعمل على توجيههم ذاتياامتالك أهداف شخصية خاصة  - 3

  .القدرة على حتمل املسؤولية - 4

  .التوجه الواقعي وامليل لالهتمام مبشاكل العمل احلاضرة والقائمة أكثر من املستقبلية - 5
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تربير السلوك واختاذ املواقف الدفاعية، لذا ينبغي تبين العقل واملنطق يف مناقشة األمور  إىللنزعة شدة ا - 6

  .معهم

  ,القدرة على التكيف والتصرف مع األمور الطارئة - 7

  ...)الدورات التدريبية، حضور املؤمترات(االهتمام بالتطور الفكري والنمو املهين  - 8

  نظرية دينامية الجماعة: خامسا

املبادئ اليت ينبغي توظف نظرية دينامية اجلماعة يف العملية اإلدارية عند تصميم برامج التدريب، ومن أهم    

  :مراعاا يف اإلدارة وتصميم برامج التدريب مايلي

ضرورة بناء فلسفة مشرتكة حتكم املؤسسة اليت تنتمي هلا اجلماعات املختلفة، ورمبا اتمع املعين الذي  - 1

  .حييط ا

ضرورة خلق التجانس يف األهداف، ويتحقق ذلك بإشراك املتدربني يف حتديد هذه األهداف وتوضيحها  - 2

  .واالتفاق عليها قبل تبنيها

أعلى، ويف  إىلضرورة االحتفاظ خبطوط تواصل واتصال واضحة وثابتة من أعلى إىل أسفل، ومن أسفل  - 3

املشاركة يف املناقشة، واألساليب املختلفة إلدارة احللقات، املستوى األفقي كذلك، ويتحقق هذا من خالل 

  .بوتنظيم االجتماعات اإلدارية ونشاطات التدري

  .من الثقة واملودة بني قادة األنشطة واملتدربني، وبني املدير واملرؤوسنيضرورة توفري مناخ  - 4

ضرورة تبين االنفتاح واالستعداد لتقبل وجهات النظر املختلفة والتفاعل معها مبوضوعية وعقالنية بعيدا عن  - 5

  .التعصب، للخروج بأفكار ووجهات نظر مشرتكة

  .ح املعنوية للجماعة وروح الفريق تعزيزا لتماسك مجاعات املتدربنياحملافظة على الرو  - 6

  .ضرورة العدالة واملوضوعية يف التعامل مع أفراد اجلماعة دون متييز - 7

من مجيع هذه النظريات ويف األخري نقول أن املدرب الناجح، الفعال هو القادر على االستفادة الشاملة 

  .التدريبية وتوظيفها وتطبيقها إلجناح العملية

  أنواع التدريب: المطلب الثالث

هناك عدة أنواع من الربامج التدريبية اليت تعتمدها املؤسسات، وتعتمد تلك األنواع على أسس خمتلفة    

لتصنيف الربامج التدريبية، فبعضها يعتمد على املستوى التنظيمي للربامج، وبعضها يقسم الربنامج وفقا 

  .لألسس الزمنية، وبعضها يعتمد على عدد املتدربني كأساس للتقييم

  التدريب وفق المستوى التنظيمي: أوال

  :1يندرج ضمن املستوى التنظيمي األنواع التالية   

                                                           
1
، عمان، ا�ردن، 2007خضير كاظم حمود، ياسين كاسب الخرشة، إدارة الموارد البشرية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الطبعة ا�ولى،   

  141ص، 
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معينة األفراد مهارة ومعرفة األداء يف مهنة  إكسابميثل التدريب الذي يستهدف : التدريب المهني -1

حديثا، أو رمبا يشمل يتخصص الفرد املتدرب بأدائها، وهذا النوع من التدريب يشمل األفراد الذين مت تعيينهم 

  .القدامى من العاملني ممن يتطلب أداءهم اكتساب بعض املهارات أو املعارف اجلديدة

ينصب هذا النوع من التدريب على األفراد العاملني يف الوظائف التدريبية والتنظيمية،  :التدريب اإلداري -2

، وأحيانا اإلداريالوسطى أو الدنيا يف العمل  باإلداراتوغالبا ما يتم الرتكيز من خالله على األفراد والعاملني 

  .الذين يستهدف يئتهم للمراكز القيادية العليايشمل تدريب العاملني 

يشمل هذا النوع من التدريب، تدريب املشرفني لزيادة مهارام وقدرام على  :التدريب اإلشرافي -3

والتعامل مع األفراد حتت ظل مسؤوليتهم، لغرض نيل رضاهم  وتوجههم حنو حتقيق األهداف املراد  اإلشراف

حتقيقها، وغالبا ما يشمل هذا النوع من التدريب معلومات عن التنظيم الرمسي والتنظيم غري الرمسي والصراعات 

اليت ترتبط بطبيعة العالقة السائدة يف  ات العمالية  وأمناط القيادة واختاذ القرارات وغريها من املعارف واملعلوم

  .األعمال الذي يتوخون حتسينها وتطويرها بغية اجناز املهام املوكلة إليهم بكفاءة وفعالية عالية

خمتلف الربامج  إطاريتم تدريب املدربني يف املؤسسة بغية قيامهم بدورهم التدرييب يف  :تدريب المدربين -4

املهارات واملعارف  إتقاندربني ال يقتصر على النواحي الفنية البحتة اليت تركز على أن تدريب امل إذالتدريبية، 

واألساليب الرتبوية  اإلنسانيةميتد ليشمل اجلوانب املتعلقة بعلم النفس والعالقات  وإمنااملهنية أو التخصصية، 

ا، كما يستلزم استيعاب هؤالء لغرض رفع كفاءم يف التعامل الناجح مع األفراد الذين يتولون تدريبهم الحق

املدربني لنظريات التعلم واالتصال وأساليب التدريب وأنواعها والتقنيات املستخدمة يف االتصاالت وغريها من 

  .ينبغي أن يتحلى ا املدرب يف تعامله مع خمتلف املستويات التنظيمية واإلدارية السائدةاجلوانب اليت 

  

  

يعتمد هذا التدريب على املدة الزمنية املطلوبة للتدريب كأساس لتحديد نوع  :التدريب وفق الزمن: ثانيا

  :1التدريب، وتتمثل هذه األنواع فيمايلي

 إطارستة أسابيع، ويف  إىلفرتة أسبوع  غالبا ما يستغرق هذا النوع من التدريب: التدريب القصير األجل -1

 بإعطاءيتم عقد الدورات التدريبية بصورة مكثفة أو مركزة، حيث يقوم املدرب عادة هذا النوع من التدريب 

فكرة عامة وشاملة حول الربنامج التدرييب دون الدخول يف التفاصيل اليت يتطلبها الربنامج، وهلذا فان من 

كما أن املتدرب ،  عيوب هذا النوع التدريب عدم توفر الوقت الكايف للمدرب لتغطية املوضوع بصورة تفصيلية

  .ال ميتلك الوقت الكايف لإلملام باملادة التدريبية بصورة كاملة وشاملة

                                                           
1
  142خضير كاظم حمود، مرجع سابق، ص،   
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سنة أو أكثر، ومن املزايا اليت يتسم ا هذا  إىلهذا النوع من التدريب ميتد  :التدريب الطويل األجل -2

مما جيعل االستفادة أكرب  وكافية حول املادة التدريبيةالنمط من التدريب حصول املتدرب على معلومات وافية 

بكثري قياسا بالتدريب القصري األجل، كما أن املدرب ميتلك الوقت الكايف للدخول يف التفاصيل اليت يرغب 

بإيصاهلا للمتدرب، ومن عيوب هذا النوع من التدريب طول الفرتة الزمنية، واليت تتطلب تعيني أشخاص 

  .كاليف النامجة عن العملية التدريبيةيقومون بأداء عمل املتدرب، باإلضافة إىل الت

  :يأخذ األبعاد التاليةهذا النوع من التدريب  :التدريب وفق نوعية األفراد: ثالثا

هو ذلك النوع من التدريب الذي يقوم به الفرد لتطوير مهاراته وقدراته ومعارفه، على   : التدريب الذاتي -1

أن تتوفر له الظروف اليت تساعده على تنمية نفسه بنفسه يف عمله، كتوفر نظام احلوافز التشجيعية  والظفر 

  .1برعاية من غريه على صورة معاونه

يتمثل هذا النوع من التدريب يف تطوير املهارات والقدرات الفردية واليت غالبا ما تتعلق  :التدريب الفردي -2

  .2أو فنية عليا، وهلذا فانه يقتصر على األفراد املعنيني بذلك فقط إداريةباألفراد الذين تتم ترقيتهم ملراكز 

التدريب، اذ غالبا ما  يفهذا النوع من التدريب يعتمد على األسلوب اجلماعي  :التدريب الجماعي -3

يلتحق جمموعة من األفراد املراد تدريبهم مجاعيا يف مراكز تدريبية متخصصة لغرض تطوير مهارام يف أحد 

ااالت اليت يعملون ا، كمجموعة من الفنيني على استخدام اآلالت أو األجهزة اجلديدة، أو جمموعة من 

لتقنيات احلديثة يف العمل، وهكذا فان هذا النوع من التدريب اإلداريني على استخدام أجهزة احلاسوب أو ا

  .3يقوم على أساس تدريب مجاعات وليس أفراد

  

  

  أساليب التدريب: المطلب الرابع

التدريب خيضع اىل العديد من املزايا والعناية الفائقة، فاذا أرادت املؤسسة أن تدرب بصورة  إن اختيار طريقة   

وتدرك وتضمن كفاءة املتدرب، وعليها تقدمي العديد من املوارد واملساعدات ناجحة، فعليها أن ختطط 

  .والتسهيالت التعليمية املناسبة

تتوفر العديد من أساليب التدريب املختلفة، وسنحاول من خالل هذا املطلب ألن نتناول أهم أساليب    

جمموعة من األساليب، حيث تعرف  التدريب واألكثر انتشارا، وسنلخصها يف طريقتان أساسيتان لكل منهما

 .الطريقة األوىل بالتدريب أثناء أداء العمل، أما الطريقة الثانية فهي التدريب خارج أداء العمل

  

                                                           
1
  232نجم عبد A العزاوي، مرجع سابق، ص،   

2
  143خضير كاظم حمود، مرجع سابق، ص،   

3
  143نفسه، ص، المرجع   
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  التدريب أثناء أداء العمل: أوال

تشمل هذه الطريقة تدريب مبادئ الوظيفة أو العمل، حيث تشمل كل املتدربني وتالءم كل االختالفات يف    

للتعليم، وتطبق بصورة مباشرة على واجبات الوظيفة وتكون تكاليفها منخفضة، حيث من خالل هذا  القابلية

  .التدريب يتلقى العاملون اجلدد التدريب بينما يؤدون وظائفهم واقعا

  :1يشمل التدريب أثناء الوظيفة اخلطوات التالية   

  العمل؛عن ) ماذا، أين، كيف وملاذا: (الشرح التفصيلي لــــ - 1

  أداء العمل، من أجل أن يراقب الفرد العامل ويوجه أسئلة؛ - 2

  جعل العامل يؤدي الوظيفة واقعيا؛ - 3

  .التزود بالتغذية العكسية مباشرة لكيفية أداء العمل - 4

  :ومن بني أكثر األساليب جتسيدا هلذه الطريقة نذكر مايلي

هذا األسلوب مصمم لتدريب املتدربني الذين لديهم دراية قليلة بالواجبات  إن :تدريب أوامر الوظيفة -1

  :2املنجزة يف وظيفة معينة، ويتألف هذا األسلوب من أربعة خطوات هي

  على تقبل التدريب بوجهات نظر اجيابية؛ختفيف القلق وحتضري املتدرب، حيث يتم تشجيع املتدربني  - أ

   ، مع التأكيد على احملادثة والرؤية والتوضيح واملساءلة؛تقدمي األوامر مرحلة بعد مرحلة - ب

  منح املتدربون فرصة أداء مهام الوظيفة حتت إشراف املدرب؛  - ج

خالل املرحلة املتقدمة، يوضع كل متدرب يف مكانه الصحيح، ويتم بالتايل تقليل مسألة اإلشراف بصورة  -د

  .تدرجيية

هو أسلوب جديد يتنقل املتدرب فيه من وظيفة إىل وظيفة أو عدة وظائف أخرى  :التدوير الوظيفي -2

على هذا األسلوب  آخرونالواسع يف وظيفته األصلية، ويطلق  اإلملام وإعطاءه آفاقهوظيفته لتوسيع  إىلمقاربة 

لية مهام أخرى للوظيفة األصلية يف حدود الصالحية واملسؤو  إضافةوذلك عن طريق " التوسع الوظيفي"

   :3لتنمية وتدريب القيادات اإلدارية إلكسام خربات واسعة من حيثاجلديدة، ويستخدم هذا األسلوب 

  .اليت تواجه املؤسسات اإلداريةمعرفة السياسات واملشاكل  - أ

  ,التغيري يف سلوك األفراد إحداثدور القائد يف  - ب

  .مواجهة مواقف العمل واختاذ القرار - ج

  .واالتصاالت القائمة داخل هذه املؤسساتة غري الرمسيطبيعة النظام  -د

  .االت العمل باملؤسسة املدى تنمية قدرة القائد على التصور الشامل والنظرة البعيدة  - ه

                                                           
1
  287يوسف حجيم الطائي، مرجع سابق، ص،   

2
  287المرجع نفسه، ص،   

3
  261.260ص، .نجم عبد A العزاوي، مرجع سابق، ص  
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تقنية التدريب العملي على طريقة التعلم عن طريق االكتشاف، واليت تقوم على تعتمد  : التدريب العملي -3

أن أكثر الطرق فاعلية يف التعلم هي عندما يكون على املتدرب أن يكتشف ويستوضح بنفسه، وتستلزم هذه 

ته معرفته حىت يتمكن من تنفيذ مسؤوليا إىلاملتدرب  حيتاجالتقنية أن يكون هناك رؤية واضحة خبصوص ما 

املتدرب  إعطاءبكفاءة، كما يستلزم أيضا حتديد املكان الذي يتم فيه احلصول على املعلومات، مث بعد ذلك 

  .1ملخص حول املعلومات الالزمة

يتم مبوجب هذا األسلوب من التدريب يئة مكان جمهز بكافة أنواع : التدريب في بيئة مماثلة للعمل -4

واملعدات  واآلالتهو موجود يف مكان العمل األصلي، أي مناذج من املكائن املستلزمات واملعدات املشاة ملا 

  اليت يستخدمها العامل يف العمل، 

  .2هذه الطريقة يؤ الفرد العامل ليقوم بنقل وتطبيق ما تعلمه يف بيئة التدريب إىل بيئة العمل

يستخدم هذا األسلوب يف تدريب وتنمية األفراد والسيما املدراء، ومبقتضى  :التدريب الخاص أو المنفرد -5

معلومات للمتدرب الذي بقربه حول مستوى أداءه، مع تقدمي  بإعطاءهذا األسلوب يقوم املدير أو املشرف 

أن كفاءة هذا األسلوب تعتمد بشكل  إىلاالقرتاحات واملالحظات ليأخذها املتدرب بعني االعتبار، ونشري هنا 

  .إعطاء الفرصة للتدريب املنفرد ملرؤوسيهمباشر على مدى قبول املدير 

  التدريب خارج مواقع الوظيفة: ثانيا

يقصد بالتدريب خارج مواقع الوظيفة أو العمل، قيام املؤسسات بإرسال موظفيها للتدريب يف أماكن خارج    

رج مواقع العمل عندما تقتضي بعض األعمال مستويات عالية من املهارة ال الوظيفة، ويستخدم التدريب خا

  .ميكن توفريها لعدم توفر اجلهاز التدرييب الكفء داخل املؤسسة، أو لضيق الوقت

ومن مزايا التدريب خارج مواقع العمل أنه ال يرتتب عليه أي تعطيل يف سري العملية اإلنتاجية، وجيري فيه    

تدرب على حدة ويراعى فيه الفروق الفردية، ومن مساوئه أنه باهض التكاليف، وحيتاج إىل االهتمام بكل م

  .متخصصني ذوي درجة عالية من الكفاءة واملهارة

احملاضرات، امللتقيات، املؤمترات، الزيارات : ومن بني أهم أساليب التدريب خارج مواقع الوظيفة نذكر مايلي   

  .اخل 3...امليدانية

طريقة لالتصال ونقل املعلومات اخلاصة بالعمل إىل املتدرب عن احملاضرات هي  :المحاضراتأسلوب  -1

طريق احملاضر، وتعترب احملاضرة الطريقة التقليدية يف التدريب، وفيها تعرض احلقائق واملعلومات عن موضوع 

ذلك، وجيب أن تتوفر  معني على عدد كبري من املتدربني يف وقت واحد، ويتوىل احملاضر الدور األساسي يف

  :4لدى احملاضر صفات تؤهله للقيام بدوره من حيث

                                                           
1
  .131ياري كشواي، مرجع سابق، ص،   

2
  290يوسف حجيم الطائئي، مرجع سابق، ص،   

3
  89، بن عكنون، الجزائر، ص، 1993المطبوعات الجامعية، أحمد طرطار، الترشيد ا4قتصادي للطاقات ا4نتاجية، ديوان   
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  234نجم عبد A العزاوي، مرجع سابق، ص،   
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اإللقاء املناسب واجلذاب الذي يثري اهتمام املتدربني، وميكن من إيصال املعلومات واألفكار إىل اآلخرين  - أ

  بسهولة ووضوح،

خيصصان للمناقشة إمكانية تقسيم وقت احملاضرة، حبيث يكون الثلث للمحاضرة، والثلثان الباقيان  - ب

  واحلوار واألسئلة،

  تشجيع كل األعضاء املتدربني على املشاركة وطرح أسئلتهم،ـ - ج

  .توجيه اإلجابة للمجموعة وليس للسائل فقط -د

وتزداد فاعلية هذه الطريقة يف التدريب إذا ما صاحبها استخدام وسائل إيضاح كالرسوم أو الصور أو    

  .اخلرائط أو األفالم وغريها

توصيل قدر كبري متتاز احملاضرات بقلة التكاليف، أي أنه أسلوب اقتصادي، حيث ميكن من خالل احملاضرة    

  .1من املعلومات لعدد كبري من األفراد بطريقة سريعة

  :2غري أنه يؤخذ على أسلوب احملاضرات مايلي   

احملاضرة طريق واحد لالتصال، فال يستطيع احملاضر أن يعرف ما يدور يف أذهان السامعني، ومقدار  إن - أ

  استيعام ملا يلقى عليهم خاصة إذا كان عددهم كبري،

  احملاضر غالبا ما يتناول العموميات من األمور، وال يتعرض يف كثري من األحيان للتفاصيل العلمية، - ب

كأسلوب يؤدي إىل صقل املهارات أو تغيري السلوك، فقيمتها حمدودة فقط يف فرض احملاضرة ال تصلح   - ج

  نقل املعلومات إىل املتدربني،

  ال تأخذ احملاضرة باالعتبار الفروق الفردية بني املتدربني، -د

  .ال توفر احملاضرة للمتدرب فرصة لتجربة أو تطبيق ما يسمع - ه

أنه ال يقلل من شأا وقيمتها وأمهيتها كوسيلة لنقل املعلومات  إالورغم كل ما يؤخذ على احملاضرات،    

  .بشكل مباشر، غري أن جناح احملاضرة يتوقف على شخصية احملاضر وقدرته على جلب اهتمام وانتباه املتدربني

على أساس تبادل عدد من املتخصصني ملوضوع حمدد من جوانب خمتلفة، تنظم الندوة : أسلوب الندوات -2

يقوم كل مشرتك يف الندوة بدراسة جانب معني من املوضوع وإعداد تقرير عنه، ونشري هنا إىل أن حيث 

  .3املشرتكون عادة ما يكون هلم خربات كبرية يف جمال الدراسة والبحث العلمي

كما تستخدم الندوات القيادية لعرض النظريات واملفاهيم احلديثة للعلوم اإلدارية دف تنمية قدرات     

عضاء إداريا، ومتكينهم من التعبري عن آراءهم عمليا ملا يعرتضهم من عقبات ومشاكل يف ضوء تلك األ

                                                           
1
  696مازن فارس راشد، مرجع سابق، ص،   

2
ص، .، عمان، ا�ردن، ص2008طاھر محمود الك7لده، تنمية وإدارة الموارد البشرية، دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة ا�ولى،   

67.66  
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  69طاھر محمود الك7لده، مرجع سابق، ص،   
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النظريات واملفاهيم، ويف الوقت احلاضر أصبح للندوات دور هام يف التنمية اإلدارية، وخاصة ما إذا متيزت 

  :1مبايلي

  االختيار السليم للمتحدثني املتخصصني يف موضوع الندوة، - أ

الندوة، حتديد عناصر املوضوع  إدارةواالتفاق على  اآلراءقد لقاء قبل الندوة بني املتحدثني يتناول تبادل ع - ب

  وتقسيم الوقت بني املتحدثني، حتديد مدير الندوة ودوره يف ربط املفاهيم واألفكار واملعلومات للمحدثني،

  التنسيق،تعدد املتحدثني يف الندوة ضمان لنجاحها، ولكن بصورة تضمن  - ج

  .نسخ احملاضرات وتوزيعها للمتدربني قبل أو بعد احملاضرة حىت تكون مرجعا للمتدربني مستقبال -د

لقاء موعات وفق خطط مدروسة يتحدد فيها املتدربون املقصود باملؤمترات هو إجراء  :المؤتمرات -3

عداد حبوثهم وأوراق العمل، ويتوىل وموضوع املؤمتر، وجلنة التحضري للمؤمتر، وتوجيه الدعوات للباحثني إل

  .املدرب تنظيم إلقاء الكلمات وتوجيه األسئلة والتنسيق املطلوب ووضع االستنتاجات

اكتشاف حلول واقعية ممكنة التطبيق  إىلويتميز هذا األسلوب بعدد من املزايا اليت تدفع مبجموعة املؤمتر    

  :2أمهها

  اال لزيادة فاعلية االتصاالت بني خمتلف املشاركني، إتاحة - أ

  بني األطراف املعنية باملوضوع،احللول  إجيادالتعاون يف  - ب

  .للتفكري الفردي واجلماعي اخلالق املالئمتوفري املناخ  - ج

  :نظام العمل يف املؤمترات كأسلوب خمصص للتدريب يتم على أربعة مراحل   

وجيريها خمتصون يف املؤمتر للتعرف على اجلوانب املشكلة ملوضوع دراسة : يدية للمؤمترمرحلة الدراسات التمه - 

  .املؤمتر

للقيام مبناقشة موضوع املؤمتر للمؤمتر  اإلعدادمن خالل هذه املرحلة يتم تكوين جلنة : للمؤمتر اإلعدادمرحلة  - 

العلمية املستخدمة يف املؤمتر ووضع ورقة العمل وتشخيص املشاكل، اختيار املواضيع الفرعية، حتديد األساليب 

  .للمؤمتر

يف هذه املرحلة جيتمع املؤمتر بكامل أعضاءه للتحليل املعمق ملشكالت موضوع : مرحلة انعقاد املؤمتر - 

  .البحث

 إىلمن خالهلا يتم رفع نتائج املؤمتر من توصيات ومقرتحات : مرحلة التوصية بنتائج املؤمتر ومتابعتها - 

 .واختاذ القرارات لتنفيذها إلقرارها سؤولنيامل

، ولكن téléconférenceتطبيق التكنولوجيا احلديثة على املؤمترات ميكن عقد مؤمترات عن بعد  إطارويف      

  .1ما يعاب عليها ضعف االتصال بني املدرب واملتدربني

                                                           
1
  244نجم عبد A العزاوي، مرجع سابق، ص،   

2
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مجعت من الواقع عن مشكلة تواجه املؤسسة، يراد اختاذ تتمثل احلالة يف جمموعة معلومات : دراسة الحالة -4

قرار بشأا ويطلب من احلاضرين مناقشة هذه البيانات وحتديد توصيام بالنسبة للمشكلة موضوع الدراسة، 

وتضع احلالة املتدربني يف حميط الواقع العملي ملشكلة معينة، وتدفعهم مبساعدة املدرب أو املشرف على 

يف إطار من التالحم الفكري تفكري العميق يف جوانبها واستعراض وجهات النظر املختلفة ال إىلالتدريب 

  .للمتدربني من واقع خربم العملية

  :2ولدراسة احلالة عدة مزايا، نذكر أمهها فيمايلي   

صيانة تساعد يف معاونة املتدربني يف حل املشاكل املختلفة، حيث متكنهم من التوصل يف النهاية اىل  - أ

  يف مشاكل مشاة، مبادئ علمية ميكن أن يستند إليها

  حث املتدربني على اختاذ موقف اجيابية يف دراستهم وحتليلهم، - ب

  عالجا ناجحا، اإلداريةاملعاونة يف تنمية القدرات على معاجلة املشاكل  - ج

أن احلالة العملية  إذال التدريب، تعترب احلاالت العملية حلقة الوصل املالئمة بني جمال اخلربة العلمية وجم -د

  ، إطارهتعمل على أن يندمج املتدرب يف اجلو التنظيمي الذي يعيشه يف 

من املمكن أن تتضمن دراسة احلالة معلومات جديدة، كما  إذتضمن توصيل املعلومات املطلوبة بسهولة،  - ه

  .اآلخرينوجتارب  آراءة من أن االشرتاك يف مناقشتها يساعد يف تثبيت هذه املعلومات واالستفاد

يركز هذا األسلوب على تنمية املهارات السلوكية لألفراد العاملني، ويتمثل هذا األسلوب  :تمثيل األدوار -5

يف استحداث موقف معني أو حالة من احلاالت، أو مشكلة من املشاكل الشائعة احلدوث يف املؤسسات 

تدرييب ضروري إلكساب مهارات واستجابات وهو أسلوب  ،اإلنسانيةأو  اإلداريةأو نتيجة للعالقات التنظيمية 

سلوكية معقدة، تتطلب ليتصرف يف مواقف معقدة خاصة ملواقف تتطلب االستجابة جماة اآلخرين وليس جمرد 

  .تشخيص وحتليل املشكلة

حيث يوزع املدرب أدوارا وسيناريوهات على أطراف احلالة ليتصرفوا وفقا هلا، فقد يكزن هناك دورا مكتوب    

، حبيث يتصرف كل منهم وفقا يلعب فيه دور املرؤوس آخرلشخص يلعب فيه دور املدير ودور لشخص 

  .3ا األداءملقتضيات دوره، ويكون هناك فريق آخر من املتدربني ميثلون دور املشاهدين هلذ

يتميز هذا األسلوب بكونه أكثر فاعلية يف تطوير املهارات والقدرات املتصلة مبواجهة مواقف احلياة العملية،     

كما تتيح الفرصة للمتدرب يف الكشف عن نفسه ومعرفة أخطائه، وبالتايل انتقاد تصرفاته أمام زمالءه 

  .ومرؤوسيه ورؤساءه

                                                                                                                                                                                
1
سناء عبد الكريم الخناق، دور التعليم عن بعد في التنمية البشرية المستدامة، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي حول التنمية   

  .285، ص، 2008أفريل،  08-07، يومي 1المستدامة والكفاءة ا4ستخدامية للموارد المتاحة، جامعة سطيف 
2
  68، طاھر محمود الك7لده، مرجع سابق، ص  

3
  293يوسف حجيم الطائي، مرجع سابق، ص،   
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لوب املباريات اإلدارية من األساليب احلديثة يف التدريب، ويهدف إىل يعترب أس :المباريات اإلدارية -6

وجب ومب وليات ختطيط واختاذ قرارات معينة،توسيع خربات املتدربني بشراكهم يف أعمال يتحملون فيها مسؤ 

عدد من اجلوالت،  إىل اإلداريةجمموعتني أو أكثر، وتنقسم املباراة  إىلجمموعة املتدربني  تقسمهذا األسلوب 

كل جمموعة على ضوء املعلومات والبيانات املعطاة باختاذ القرارات املناسبة، وحتسب نتيجة كل   يقوم فيها أفراد

قرار بناء على أسلوب حمدد مسبقا مبعرفة هيئة التدريب أو املشرفني عليه، وال يعلم املتدربون عنه شيئا، على أن 

ائج بإعادة دراسة املواقف واختاذ قرار جديد، وهكذا تستمر املباراة لعدة تبلغ كل جمموعة على ضوء هذه النت

  .1جوالت، ويف اجلولة األخرية تعلن نتيجة املباراة حسب جمموع النقاط اليت حصلت عليها كل جمموعة

يب غالبا ما يستخدم هذا التدريب لتدريب املديرين، حيث يقصد بأسلوب الربيد الوارد تدر  :البريد الوارد -7

املديرين على كيفية اختاذ القرارات يف موقف العمل االعتيادي، حيث يعطى كل مدير متدرب جمموعة من 

املواضيع الواقعية ويطلب منهم اختاذ القرار املناسب حللها، ويف اية يوم التدريب يستعرض كل متدرب احللول 

تعلم املتدربون كيفية التعامل مع املشاكل ومنط واآلراء اليت تبناها لتتم مناقشتها، ومن خالل تلك املناقشات ي

  .2حلوهلا

لإلشارة فان هذا األسلوب يصلح لتدريب الفرد على اكتساب معارف ضرورية ومتنوعة تتعلق باختاذ    

  .القرارات

من خالل هذا األسلوب، يقوم املتدرب بتطوير نفسه ذاتيا عن طريق اطالعه : أسلوب التطوير الذاتي -8

  حىت يكون على وعي بكل ما حيدث له  املؤلفات والكتب والبحوث  املتخصصة يف جمال عملهعلى أحدث 

  يف عمله وادارته، كما يستطيع أن يسجل نفسه يف اجلامعة حلضور فصول الدراسة منتظمة أو برامج لتوسيع

  .3معلوماته واكتساب اخلربة

  تقييم، معوقات وتحديات التدريب: المبحث الثالث

بعد االنتهاء من وضع الربنامج التدرييب وتنفيذه، تأيت عملية التقييم ملعرفة مدى حتقيق الربنامج التدرييب    

  .تلك األهداف إىليف الوصول  اإلخفاقألهدافه، ومعرفة أسباب النجاح أو 

انه عملية التدريب تعرتضها جمموعة من املعوقات والتحديات ، واليت جيب أن يذكرها املديرون و املسؤولني    

  . عن التدريب لتجنب اإلخفاق يف الوصول إىل األهداف اليت وضع التدريب من أجلها

 .أن نتطرق إىل خمتلف هذه النقاطوسنحاول من خالل هذا املبحث    

 

  

                                                           
1
  72.71ص، .طاھر محمود الك7لده، مرجع سابق، ص  

2
  294يوسف حجيم الطائي، مرجع سابق، ص،   

3
  262نجم عبد A العزاوي، مرجع سابق، ص،   
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  التدريب تقييم: المطلب األول

يف هذا اال جيب أن يتم تقدير وقياس كفاءة عملية التدريب سواء بشكل كمي أو غري كمي، وذلك    

  .إلشباعهاللتعرف على مدى الوفاء باحلاجات التدريبية  اليت مت تصميم الربامج التدريبية 

  تعريف تقييم التدريب: أوال

ملعرفة ماذا فعل املدربون، وماهي السبل اليت جتعل الربامج أكثر فاعلية، مث ماهي إن التقييم وسيلة    

التعديالت اليت جيب أن تتم على حمتوى الربنامج، وعلى املنهجية واألساليب املستخدمة، كما يشري تقييم 

ة املواد واألساليب لالحتياجات التدريبية القائمة، وعن مدى مالءمالربنامج التدرييب  إشباعمدى  إىلالتدريب 

  .1التدريبية املستخدمة يف الربنامج

  مبررات تقييم التدريب: ثانيا

  :2، ومن أبرزها مايليتقييم مدى جناح نشاط التدريب إىل هناك العديد من املربرات اليت تدفع املؤسسات   

  حتديد مدى حتقيق نشاط التدريب لألهداف املخططة،  - 1

  اإلخفاق يف تنفيذ الربنامج التدرييب، ومعرفة أسباب ذلك،تقرير مدى النجاح أو  - 2

  الواقع العملي،  إىلمعرفة مدى قدرة العاملني على نقل التدريب  - 3

  حتديد التكلفة والعائد من نشاط التدريب، - 4

حتديد نوعية برامج التدريب اليت ميكن االستمرار يف تقدميها، أو تلك الربامج اليت جيب التوقف عن  - 5

  دميها،تق

  تقدمي تغذية راجعة عن نوعية أداء موظفي التدريب، - 6

  .توفري البيانات واملعلومات اليت تساعد اإلدارة على اختاذ القرارات - 7

  صعوبات تقييم التدريب: ثالثا

  :3يعترب تقييم برامج التدريب من األمور الصعبة واملعقدة، وذلك لألسباب التالية   

خاصة فيما يتعلق باجلوانب املعنوية   عملية التدريب،صعوبة احلصول على املعلومات والبيانات عن نتائج  - 1

  .كالرضا

فظهور نتائج العملية التدريبية ليست آنية، وإمنا  احلاجة إىل مرور وقت طويل لقياس العائد من التدريب، - 2

  .تتطلب مرور وت للوقوف عليها

  )التكنولوجيا، احلوافز، بيئة العمل(التدرييب على األداء عن اآلثار األخرى صعوبة فصل األثر  - 3

  .تتأثر عملية التدريب جبوانب سلوكية ونفسية كثرية تؤثر على كفاءة عملية التقييم - 4

                                                           
1
  413نادر أحمد أبو شيخة، مرجع سابق، ص،   

2
  379عادل محمد زايد، مرجع سابق، ص،   

3
  379محمد جاد الرب، مرجع سابق، ص،  سيد  
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  جوانب عملية تقييم التدريب: رابعا

  :1متتد عملية تقييم التدريب لتشمل ثالثة جوانب أساسية، تتمثل فيمايلي   

يتمثل يف تقييم حمتوى الربنامج، ويتعلق هذا اجلانب بدراسة فعالية حمتوى الربنامج يف : الجانب األول -1

  .ضوء األهداف اليت حددت له

  .يتمثل يف تقييم إمكانيات املتدربني وقدرام ومهارام: الجانب الثاني -2

وكفاءته بوجه عام، واهلدف هنا هو  يتمثل يف تقييم أثر التدريب على أداء املتدرب: الجانب الثالث -3

قياس أثر التدريب على أداء املتدرب، وما ينبغي أن حيققه، وقياس أثر التدريب على كفاءة وأداء املؤسسة بوجه 

  .عام

  مستويات التقييم: خامسا

يف هذا اال  حفلت أدبيات التدريب بالعديد من مداخل أو مستويات التقييم، ولعل من أفضل ما كتب   

  :2مايلي

 ريب باالعتماد على ثالثة معايريأنه ميكن تقييم التد "Korbكورب "يعتقد  : "Korbكورب "نموذج  -1

  : أساسية هي

املعيار األول يركز على قياس فعالية التدريب كعملية أي معرفة مدى التقدم الذي أحرزه املشاركون يف  - أ

  .واملهارات واالجتاهات اليت اكتسبوهاالربنامج من حيث املعلومات 

املعيار الثاين يتناول أثر التدريب على سلوك املتدرب بعد انتهاء الربنامج التدرييب والتحاقه جبهة عمله،  - ب

  التغري   واجتاهات وظيفية إجيابية، ومدى إسهام  من حيث قدرته على ترمجة املعلومات املكتسبة إىل سلوك

  واجتاهاته يف حتقيق فعالية املؤسسة، ومدى االنسجام مع األهداف املتوقعة من الربنامجاحلاصل يف سلوكه 

  .التدرييب

املعيار الثالث يناقش أثر التدريب على املؤسسة ككل، وها يتضمن معرفة أثر التدريب على جناح  - ج

من السلعة أو  لعام للجمهور، رفع الروح املعنوية للعاملني، حتقيق الرضا ااإلنتاجيةاملؤسسة، من حيث زيادة 

  .اخلدمة املقدمة، والقدرة على مواجهة املستقبل وحتدياته

يقوم هذا النموذج على تقييم التدريب وفق أربعة مستويات  :" Kirkpatrickكير كباتريك "نموذج  -2

  :هي

أن تبدأ عملية التقييم بقياس رد الفعل وانطباعات املتدربني حول التدريب، يرى كري كباتريك : رد الفعل -أ

احملتوى، املدربون، املواد التدريبية، : ويهدف هذا املقياس إىل معرفة مدى رضا املشاركني عن الربنامج من حيث

  ؟ األساليب و اخلدمات اإلدارية، وهل كان الربنامج ممتعا و مثريا أم أنه كان ممال و جامدا

                                                           
1
  416نادر أحمد أبو شيخة، مرجع سابق، ص،   

2
  425- 419ص، -المرجع نفسه، ص  
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و يتم هذا القياس عادة باالعتماد على استبيان، دف احلصول على ردود الفعل يف صورة كمية قدر    

ف احملققة من غريها، وهذا ميكن املدرب من حتسني نقاط ضعف الربنامج ااإلمكان، مما يسمح مبعرفة األهد

  . 1التدرييب

حلقائق من قبل املتدربني من املبادئ وا يعىن هذا املستوى بقياس ما مت فهمه واستيعابه :التعلم -ب

واألساليب، ويرى كري كباتريك أن قياس التعلم يف الربامج التدريبية اليت دف إىل إكساب مهارات أسهل 

  .تزويد املتدرب مبعارف ومعلومات تتعلق باملبادئ واحلقائق إىلنسبيا من قياسه يف الربامج اليت دف 

يف العمل نتيجة للربنامج الذي يعىن هذا املستوى بقياس التغريات اليت طرأت على سلوك الفرد : السلوك -ج

إىل أي مدى استطاع املشاركون تطبيق ما : شارك فيه، والسؤال الكبري الذي يطرح هنا ويقتضي إجابة هو

  تعلموه يف الربنامج؟

  : إن هذا املستوى من التقييم يفرض إتباع اخلطوات التالية   

  بالربنامج التدرييب وبعده، االلتحاقإجراء تقييم لألداء الوظيفي للمتدرب قبل  - 

  إجراء التقييم من قبل املشرف على املتدرب أو من قبل مرؤوسيه أو زمالءه، - 

إعداد حتليل إحصائي ملقارنة أداء املتدرب قبل بدء الربنامج وبعد االنتهاء من تنفيذه بفرتة كافية تسمح  - 

  .موقع عمله تعلمه يف الربنامج يف من تطبيق ما للمتدرب

يقصد ذا املستوى تقييم الربامج التدريبية يف ضوء النتائج املرجوة واملرغوبة، كأن يتم قياس أثر : النتائج -د

الربنامج التدرييب على معدل دوران العمل والتكلفة والروح املعنوية للعاملني وغريها، بوصفها أهدافا متوقعة 

  .مرغوبة للربنامج التدرييب مقارنة بالعوامل األخرى

  

مخسة مستويات للتقييم، وهو بذلك أن هناك  "Hamblinهامبلني "يرى  :"Hamblinهامبلين "نموذج  -3

  :وأضاف إليه مستوى آخر، وذلك على النحو التايل" كري كباتريك"تبىن تقسيم 

املتدربني يف  آراءحياول هذا املستوى التعرف على ردود أفعال املتدربني جتاه التدريب، أي معرفة : رد الفعل -أ

  .أسلوب التدريب، ويف مقدار الفائدة املتحققة من التدريب

حياول هذا املستوى التعرف على مدى ما اكتسبه املتدربون من معارف ومهارات واجتاهات : التعلم -ب

  .اجيابية

حياول هذا املستوى التعرف على مدى قدرة املتدربني على تطبيق ما تعلموه وترمجوه إىل سلوك  :السلوك -ج

  .يف موقع العمل

                                                           
1
 Maurice Thévent et ses collègues, fonction RH, politiques-métiers et outils des RH, Pearson éducation 2012,France ,Paris, P195.  
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االجيابية والتغريات السلوكية الناجتة عن حياول هذا املستوى تقدير أثر االجتاهات : أداء المؤسسة -د

  .تدريب على األداء التنظيمي كما ونوعاالتدريب، ويهدف هذا التقييم إىل معرفة التغريات اليت أحدثها ال

ويقصد ا النتائج األخرى اليت مل يتم قياسها من خالل مستويات التقييم السابقة، : النتائج اإلضافية -ه

مثل القيمة االجتماعية للتدريب، وإىل أي حد يشعر املتدربون أم أصبحوا يف حالة أفضل، ومدى إسهام 

  .بني وإشباع حاجام وحتقيق أهدافهم الشخصيةالتدريب يف حتقيق رضا املتدر 

  : يقسم باركر مستويات التقييم إىل أربعة، وهي :" Parkerباركر "نموذج  -4

  .يقرر مدى حتسن أداء الفرد يف وظيفته، وذلك باالستناد إىل عدد من املؤشراتوهذا : األداء الوظيفي -أ

الربنامج على أداء اجلماعة وعلى املؤسسة ككل، وذلك  ويقرر هذا النوع من التقييم أثر: أداء الجماعة -ب

  .باالستناد إىل عدد من املؤشرات

حيدد هذا النوع من التقييم مدى رضا املشارك عن الربنامج، وذلك باالعتماد على : رضا المشاركين -ج

  .االستبيانات واملقابالت عند االنتهاء من تنفيذ الربنامج

حيدد هذا النوع من التقييم احلقائق واألساليب واملهارات اليت استوعبها  :المعرفة المكتسبة للمشارك -د

  .أحدمها قبلي واآلخر بعدي: املشارك يف الربنامج التدرييب، وهنا يتم استخدام اختبارين

  مقومات التدريب: المطلب الثاني

ئد اجيايب، ومن أهم هذه أن يستند إىل مقومات إدارية وتنظيمية جتعله أمرا ممكنا وله عاالبد للتدريب    

  :1املقومات اإلدارية والتنظيمية مايلي

يف اختيار األفراد للعمل، بناء على معايري وأسس واضحة، ومراعاة الدقة يف إسناد توفر الدقة واملوضوعية  - 

بني قدرم ووضعيتهم النفسية واالجتماعية وبني متطلبات شغل هذه الوظائف إليهم ومراعاة التناسب 

  .ئفالوظا

وجود خطة للعمل حتدد األهداف واألنشطة املطلوبة، وتفصيل األهداف الدقيقة لكل جزء من أجزاء  - 

  .املؤسسة، وذلك حىت يأيت التدريب حمققا هلا

توفر اإلمكانيات واملعدات الفنية الالزمة لألداء السليم للعمل، إذ ال معىن لتدريب األفراد على ممارسة  - 

  .إمكانيات ومستلزمات الوفاء اواجبات بدون توفر 

توفر القيادة واإلشراف من قبل الرؤساء واملشرفني الذين حيصل منهم املوظف على املعلومات األساسية  - 

  .والتوجيه املستمر يف أداء العمل

وأمناط تفر نظام مستمر لقياس أداء العاملني وتقييم كفاءام وحتليل مؤشرات األداء وتتبع عالقام الوظيفية  - 

  .سلوكهم

                                                           
1
  98.97ص، .ن، مرجع سابق، صبن عنتر عبد الرحما  
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توفر نظام للحوافز املادية واملعنوية يربط بني التقدم الوظيفي واملزايا وأشكال التقدير املادي واملعنوي اليت  - 

 .حيصل عليها من ناحية، وبني أداءه الوظيفي من ناحية أخرى

  معوقات التدريب: المطلب الثالث

  1:ريبية، ومن أهم هذه املعوقات مايليومشاكل تعاين منها العملية التد هناك عدة معوقات   

  اختالف اهلياكل التنظيمية للمؤسسة، وعدم حتديد االختصاصات وتوزيع املسؤوليات بني األفراد، - 

  سوء التخطيط أو اعتماده على بيانات غري صحيحة، أو توقعات مبالغ فيها، - 

معاملة املشرفني هلم، أو منازعات األفراد مع ضعف الروح املعنوية للعاملني بسبب اخنفاض األجور، أو سوء  - 

  بعضهم البعض،

  .ضعف املشرفني على إدارة التدريب يف التصميم اجليد لربامج التدريب، وكذا تنفيذه ومتابعته وتقييمه - 

  2:قد تواجه املؤسسات معوقات أخرى، نذكر منها، باإلضافة إىل املعوقات السابقة   

  ميزانيات التدريب،ضعف و  قصور اإلمكانيات، - 

  .وبالتايل قد ال تستفيد الفئة احلقيقية املعنية بالتدريب عدم االهتمام بتحديد وحتليل االحتياجات التدريبية، - 

  وضع بعض العاملني غري األكفاء يف أقسام وإدارات التدريب، - 

  الربامج التدريبية، على غلبة الطابع النظريو  قصور التنسيق والتعاون بني اجلهات التدريبية، - 

  .االهتمام بالتدريب اإلداري على حساب التدريب الفين واملعلومايت واملايل يف كثري من األحيان - 

ونشري هنا إىل أن الكاتب توصل إىل هذه املعوقات بعد دراسة ميدانية حول التدريب يف بعض املؤسسات    

  .االقتصادية

  

  تحديات التدريب: المطلب الرابع

عن التدريب،  املسؤولني و املدراءض عملية التدريب ملزيد من األسئلة اهلامة اليت جيب أن جييب عليها تتعر    

  :3ونذكر منها مايلي

  هل التدريب هو الحل: أوال

إن اهلدف األساسي من التدريب هو التخلص من مشاكل األداء أو حتسني األداء نفسه، ومن ناحية أخرى    

فليس كل مشاكل األداء تستدعي القيام بالتدريب حللها، حيث أن القصور يف األداء له أسباب عديدة، فمثال 

ال ينم ا أن اخنفاض جودة املواد اخلام اخنفاض حجم وفعالية الرقابة على األداء ال حتتاج لتدريب لعالجها، كم

، ...حتسينها من خالل التدريب، وهناك أيضا مشاكل خاصة بالعمالء، بالسوق اخلارجي والظروف اخلارجية 

                                                           
1
  96بن عنتر عبد الرحمان، مرجع سابق، ص،   

2
  262مدحت أبو النصر، مرجع سابق، ص،   

3
  342-339سيد محمد جاد الرب، مرجع سابق، ص،   
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وهلذا جيب على املدراء قبل اختيار التدريب كحل للمشاكل السائدة، أن حيللوا ويشخصوا بوضوح تام املوقف 

  .لتدريب يعترب مناسبا أم الاملطروح لتحديد عما إذا كان ا

  هل األهداف التدريبية واضحة وحقيقية؟: ثانيا

ناجحا جيب التحديد الواضح والدقيق لألهداف املتوخاة منه، فهذه األهداف حتدد لكي يكون التدريب    

ج، فقد ال حمتويات الربامج التدريبية، وحتدد أيضا املعايري اليت ميكن من خالهلا احلكم على كفاءة هذه الربام

تستطيع اإلدارة أن تتوقع بكفاءة أن إحدى دورات التدريب قد جتعل كل فرد خبريا يف احلاسب اآليل، ومثل 

هذا التوقع قد يفشل نظرا ألن اهلدف غري ملموس، وما مل تكن األهداف واضحة وحمددة قبل وضع برامج 

  .اطئة وحنو نتائج خاطئةالتدريب فإن املؤسسة قد جتد نفسها تدرب موظفني من أجل أسباب خ

  ؟هل يعتبر التدريب استثمارا جيدا: ثالثا

واليت حتتاج إىل ميزانية كبرية لإلنفاق على املكان واملساعدات التدريبية يعترب التدريب من األنشطة املكلفة    

تكلفة التدريب إذا وإعداد وتنفيذ وتقييم الربامج، وأيضا لإلنفاق على املدربني باإلضافة إىل املتدربني، وتزداد 

  .ما أخذنا فرتة توقف املتدربني عن العمل خالل فرتة تنفيذ التدريب

ولتحديد عما إذا كان االستثمار يف التدريب يعترب جيدا أم ال، فإن هذا يتطلب قياس العوائد األساسية    

ئده املالية بسهولة، للتدريب يف شكل نقدي، فمثال التدريب الذي يتم على اآلالت واملعدات ميكن قياس عوا

  .أما التدريب يف اجلوانب غري امللموسة مثل فرق العمل وتنوع العمالة ميثل حتديا كبريا يف عملية التقييم

  كيف سيتم التدريب؟: رابعا

ميكن استخدام عدد كبري من طرق وأنواع التدريب يف احلياة العملية، منها ما يعتمد على احلاسب اآليل أو    

احملاكاة أو ما يعتمد على الطرق التقليدية، وبعض هذه الطرق قد تكزن أكثر كفاءة وفاعلية من الطرق األخرى 

ن تقييم برامج التدريب يعتمد على الفن والعلم حسب األغراض واملواقف التدريبية املطلوبة، ولذا ميكن القول بأ

  .، حيث ال توجد طريقة واحدة للتدريب تناسب كل األغراضمعا

وبصيغة أخرى خلص الدكتور مدحت أبو نصر التحديات اليت يواجهها التدريب يف مؤسسات القرن    

  :احلادي والعشرين فيمايلي

  الموارد البشريةاالتجاهات الحديثة في تدريب : المبحث الرابع

أبرز وأهم االجتاهات احلديثة يف جمال تدريب املوارد البشرية، حيث سنتطرق من خالل هذا املبحث إىل    

التدريب االلكرتوين، التدريب البيئي، التدريب ونظام إدارة اجلودة الشاملة، وأخريا التدريب ونظام سنتناول 

  .الصحة والسالمة املهنية

  التدريب االلكتروني: المطلب األول

إن التقدم العلمي الذي يشهده عصرنا هذا خصوصا يف اال االلكرتوين، قد أثر على كافة نواحي احلياة    

وأنشطتها، وغري الكثري من املفاهيم واألساليب ، وكان التدريب من بينها، حيث استخدمت التكنولوجيا يف 
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لتدريب االلكرتوين واقعا ملموسا ومستخدما يف العديد من حمال التدريب حىت أصبح ما يصطلح عليه اآلن با

  .املؤسسات

  مفهوم التدريب االلكتروني: أوال

الرقمية املبنية ميكن تعريف التدريب االلكرتوين على أنه عملية منظومية تتم يف بيئة مشبعة بالتطبيقات التقنية    

هزة املتنقلة لعرض الربجميات واحلقائب على استخدام شبكة االنرتنت واحلاسوب متعدد الوسائط واألج

والدورات التدريبية االلكرتونية، لتحقيق األهداف التدريبية وإتقان املهارات بناء على سرعة املتدربني يف التعلم 

  .1ومستويام الفكرية وظروف عملهم وحيام ومواقعهم اجلغرافية

ولوجيا الوسائط املتعددة واالنرتنت لتحسني جودة التدريب االلكرتوين على أنه استخدام تكنويعرف أيضا    

التدريب من خالل تيسري الوصول إىل املصادر واخلدمات، كذلك االتصال والتعاون والتشارك عن بعد 

الصوت، الصورة، الرسومات، املكتبات االلكرتونية، : والشبكات والوسائط مثلباستخدام احلواسيب، 

  .2االنرتنت وغريها

أن التدريب االلكرتوين هو عملية إكساب جمموعة من املعارف واملهارات واالجتاهات إىل وميكن القول    

جمموعة من األفراد باستخدام الوسائط االلكرتونية يف االتصال واستقبال املعلومات واكتساب املهارات 

ين والزماين للمتدربني واملدرب، باإلضافة والتفاعل بني املتدرب واملدرب، وال يستلزم هذا التدريب االلتقاء املكا

  . إىل أنه يلغي مجيع املكونات املادية للتدريب

كما ميكن تعريف التدريب االلكرتوين بأنه التدريب يف زمن االنرتنت والتداخل بني التدريب والشبكات     

  .3واالقتصاد اجلديد، فهو الرؤية املستقبلية ملا سيؤول إليه التدريب

كن أن نقول أن التدريب االلكرتوين هو استخدام التكنولوجيات احلديثة املتعددة الوسائط وأخري مي   

  .واالنرتنت لتحسني نوعية التدريب

  أهمية التدريب االلكتروني: ثانيا

  : تكمن أمهية هذا النوع من التدريب من عدة عوامل أمهها   

بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال، يقضي بأن تدريب يف االبتكارات وتطبيقاا ودجمها  التطور املتسارع - 1

املتدربني على استخدام هذه االبتكارات لتحديد معلومام باستمرار، سيجعلهم أفضل العاملني املستقبليني 

                                                           
1
علي بن شرف الموسوي، التدريب ا4لكتروني وتطبيقاته في تطوير الموارد البشرية في قطاع التعليم في دول الخليج العربي، مداخلة مقدمة   

، جامعة الملك سعود، 2010أفريل  14-13- 12ضمن فعاليات الندوة ا�ولى في تطبيقات تقنية المعلومات وا4تصال في التعليم والتدريب، أيام 
  03عودية، ص، الس

2
معروف دويكات، معاذ ا�سمر، التدريب ا4لكتروني في المؤسسات المالية والمصرفية، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر اقتصاديات المعرفة،   

  10، ص، 2007جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، أوت، 
3
المبنية على الدرايات، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى  سعيد عيمر، التكوين ا4لكتروني وإسھامه في تنمية الكفاءات داخل ا4قتصاديات  

، 2005نوفمبر  13-12الدولي حول اقتصاد المعرفة، كلة العلوم ا4قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، أيام 
   89ص، 
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القادرين على التعامل مع مجيع القضايا اليت تواجههم، ألم ميلكون القدرة والثقة واملهارات التقنية الالزمة 

  رفهم،لتوسيع معا

ضرورة مواكبة التطور املعريف ويئة األفراد للتعامل مع معطيات العوملة من خالل التعلم املستمر مدى  - 2

  احلياة،

 .التقليل من التكاليف وتوفري الوقت ، مقابل احلصول على نتائج تدريبية نوعية - 3

  :1تكمن أمهية التدريب االلكرتوين فيمايليكما 

التدريب الفاعل يستطيع األفراد من كافة األعمار واملستويات أن يستفيدوا من  يف ظل ،متكني العاملني - 

  التدريب، عمال مببدأ تكافؤ الفرص والريب للجميع،

  اإلبداع واالبتكار، حيث ميكن للتدريب أن يكون أكثر إبداعا وابتكارا استعدادا تمع املعرفة، - 

ى التكيف مع احتياجات مجيع األفراد أينما كانوا وكيفما املرونة، حيث أن التدريب االلكرتوين يعمل عل - 

  حيتاجون إىل التدريب،

  .حتقيق قيمة أكرب، وذلك باستغالل وتطوير أساليب مبتكرة، لتحسني اجلودة - 

  عناصر التدريب االلكتروني: ثالثا

  : 2تتكون العناصر األساسية للتدريب االلكرتوين ممايلي   

  :توفر املميزات التاليةويتطلب فيه : المدرب -1

  القدرة على التدريب باستخدام تقنيات التدريب احلديثة،-   

  .معرفة استخدام احلاسب اآليل مبا يف ذلك االنرتنت والربيد االلكرتوين -   

  :ويتطلب فيه توفر املميزات التالية:المتدرب -2

  مهارة التعلم الذايت،-   

  .يف ذلك االنرتنت والربيد االلكرتوينمعرفة استخدام احلاسب اآليل مبا -   

  :ويتطلب فيه توفر املميزات التالية: طاقم الدعم التقني -3

  التخصص يف احلاسب اآليل ومجيع جوانب االنرتنت،-   

  معرفة برامج احلاسب اآليل،-   

  .املعرفة بتكنولوجيا التدريب وعملية التدريب-   

  ...وشبكات من أجهزة وبرامج: التجهيزات األساسية -4

  مزايا وعقبات التدريب االلكتروني: رابعا

                                                           
1
، القاھرة، 2008عة النيل العربية للنشر، الطبعة ا�ولى، جينفر جوي وزم7ءه، تنمية الموارد البشرية، ترجمة ع7 أحمد إص7ح، مجمو  

  200مصر، ص، 
2
  12معروف دويكات، مرجع سابق، ص،   
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  1:للتدريب االلكرتوين مزايا وعقبات، سنحاول تلخيصها فيمايلي   

 :تكمن مزايا التدريب االلكرتوين فيمايلي: المزايا -1

    تقليص احلاجة لالنتقال والسفر،و ختفيض نفقات التدريب،  -   

تدريب األفراد وتأهيلهم دون احلاجة إىل ترك  وبالتايل توفري التدريب يف الوقت املناسب ويف أي مكان، -   

  أعماهلم،

  زيادة فرص التدريب وعدم ارتباطها مبحدودية األماكن وارتفاع التكاليف، -   

تعملة يف التدريب سهولة استخدام الوسائل املسو  التفاعل النشط بني أطراف العملية التدريبية، -   

  .االلكرتوين

  :تكمن أهم العقبات اليت يواجهها التدريب االلكرتوين فيمايلي :العقبات -2

  هو ما يؤثر على فعالية التدريب، انعزال املدرب عن املتدربني، حيث تفصله مسافة كبرية عنهم، -   

  صعوبة التحقق من كفاءة أساليب التقييم املتاحة على شبكات االنرتنت، -   

  .صعوبة التدريب بالنسبة لألفراد الذين ال ميلكون مهارات استخدام احلاسوب والتكنولوجيا -   

  التدريب البيئي: المطلب الثاني

يعمل هذا النوع من التدريب على تنمية الوعي لدى العاملني، وحتسيسهم بأمهية البيئة واحلفاظ عليها، وكذا    

 البيئيةمبخاطر التلوث وانعكاساته السلبية على التوازن البيئي وذلك بتزويدهم باملعارف واملهارات حلل املشاكل 

  .احلالية وجتنب حدوث مشاكل بيئية جديدة

  

  

  التدريب البيئيمفهوم : أوال

ميكننا تقدمي مفهوم للتدريب البيئي باعتباره ذلك التدريب الذي يهدف إىل إكساب املوارد البشرية املعارف    

واالجتاهات واملهارات البيئية السليمة اليت جتعلهم قادرين على القيام مبهامهم بنجاح، والتعامل الصحيح مع 

  .البيئة

غلى مرحلة على تنمية معارف واجتاهات ومهارات األفراد فقط، بل يتعداها إن التدريب البيئي ال يقتصر    

استثمار الطاقات اليت خيتزنوا ومل جتد طريقها لالستخدام الفعلي بعد، باإلضافة إىل تعديل السلوك وتطوير 

   .أساليب األداء االجيايب حنو البيئة وحتسني فعاليته وذلك من خالل التدريب النظري والعملي

  دور إدارة الموارد البشرية في التدريب البيئي: ثانيا

  : 1تم إدارة املوارد البشرية بإدراج التدريب البيئي ضمن اهتماماا وذلك عن طريق   

                                                           
1
، القاھرة، 2006بريان ھويكنز، جيمس ماركيم، ا@دارة ا4لكترونية للموارد البشرية، ترجمة خالد العامري، دار الفاروق للنشر والتوزيع،   

  13مصر، ص، 
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العمل على جلب العاملني ذوي التوجه البيئي القوي واختيارهم وتعيينهم يف مناصب حساسة على  - 1

  مستوى املؤسسة،

املدى دف إىل تدريب إطارات املؤسسة، وتوعيتهم بأمهية مراعاة البعد البيئي عند إعداد خطة طويلة  - 2

  ،إعداد اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة وعند اختاذ القرارات املختلفة

العمل على نشر الثقافة البيئية من خالل التوعية والتحسني، وجعلها جزأ ال يتجزأ من الثقافة العامة  - 3

  للمؤسسة،

االهتمام بتدريب العمال على مستوى مجيع الوظائف واملصاحل يف املؤسسة، وحتسيسهم بأمهية تبين  - 4

  .املؤسسة للسياسات البيئية، وأثرها االجيايب على السمعة البيئية للمؤسسة

  أهمية التدريب البيئي: اثالث

  :تكمن أمهية التدريب البيئي فيمايلي   

يما يتعلق جبوانب البيئة، ميكنهم من اإلجابة على مجيع األسئلة املتعلقة توعية وحتسيس وتدريب األفراد ف - 1

  ،2بالبيئة، وإقناع احمليط باالجتاهات البيئية

التدريب البيئي هو املدخل السليم لرتشيد سلوك األفراد وتبصريهم بالتوابع البيئية ألعماهلم وقرارام،  - 2

  وتعاملهم مع البيئة،

  التوازن والتناغم بني متطلبات البيئة ومتطلبات عملهم، ومتطلبات حيام،استعادة األفراد  - 3

  مساعدة األفراد على ممارسة السلوك البيئي املرغوب فيه، مما ينعكس باإلجياب على البيئة، - 4

معها، وهذه نقطة اجيابية ميكن إدراجها ضمن  إكساب املؤسسة مسعة بيئية جيدة لدى خمتلف املتعاملني  - 5

  .قوة املؤسسة نقاط

  أهداف التدريب البيئي: رابعا

  :تكمن أمهية التدريب البيئي فيمايلي   

  الوعي واحلس البيئي يف التعامل مع األمور والقضايا البيئية،مساعدة العمال على اكتساب : التوعية - 1

مساعدة العمال على اكتساب اخلربات البيئية املتنوعة، واحلصول على املعلومات األساسية حول : املعرفة -2

  البيئة، مفاهيمها، مشاكلها،

مساعدة العمال على اكتساب جمموعة من القيم واملبادئ ذات العالقة بالبيئة، وحتفيزهم على : التوجيه -3

  املشاركة الفعالة يف حتسني وتطوير ومحاية البيئة،

مساعدة العمال على اكتساب املهارات الالزمة لتمكينهم من حتديد وتعريف املشاكل البيئية : املهارة -4

  سبة هلا،احللول املنا وإجياد
                                                                                                                                                                                

1
  110، بيروت، لبنان، ص، 2004، مارس 42ق دح7ن، المسؤولية ا4جتماعية للمؤسسات، مجلة عالم العمل، العدد عبد A صاد  

2
 Bournane Brahim, le rôle des ressources humaines dans une démarche de développement durable, revue 

DIRASSAT, N d’économie, N :16, Université Amar Telidji, Laghouat, décembre, 2011, p, 59 
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املساعدة يف تطوير قدرات العمال على املشاركة الفعالة على كافة املستويات يف حل املشاكل : املشاركة -5

  .والقضايا البيئية املختلفة

  مبادئ التدريب البيئي: خامسا

  : جيب على التدريب البيئي أن يتصف مبجموعة من املبادئ، نلخصها فيمايلي   

  يئة ويأخذ بعني االعتبار مجيع أنواعها ومصادرها ومجيع جماالا،يهتم بكافة جوانب الب - 1

  يكون عملية متواصلة ومستمرة، -2

وعاملية حىت يتسىن للعمال  إقليميةيتفحص ويوضح القضايا البيئية الرئيسية من وجهة نظر حملية، وطنية،  -3

  التعرف على الظروف البيئية يف خمتلف األماكن،

  البيئية الراهنة،يركز على األوضاع  -4

  يأخذ بعني االعتبار مجيع اجلوانب البيئية، -5

  فسح اال للعمال للمشاركة يف إبداء الر أي واملناقشة، -6

  يساعد العمال على اكتشاف وإدراك األسباب الرئيسية ملخاطر البيئة، -7

إىل تطوير طرق التفكري  إظهار مدى تفاقم املشاكل والقضايا البيئية وتعقدها، وبالتايل مدى احلاجة -8

  .والتعامل مع هذه القضايا وطرق حلها

  برامج التدريب البيئي: سادسا

  :ه الربامج على مايليتأهيل عماهلا بيئيا، حيث ترتكز هذتتبع املؤسسات برامج معينة لتدريب و    

وينشطون فيها، أي مساعدة العمال على اكتساب الوعي والشعور بأمهية البيئة اليت يعيشون : النوعية_ 

  .وخبطورة املشاكل اليت تتعرض هلا، وما ينجم عنها من أثار سلبية

وذلك من خالل مساعدم على احلصول على جتارب متنوعة من أجل : إمدادهم باملعرفة واملهارات الالزمة - 

  .لوقوع فيها مستقبالفهم املشاكل البيئية وحماولة تشخيصها، ملعرفة أسباا وإجياد احللول املناسبة هلا لتجنب ا

زرع روح اجلماعة والتعاون بني العمال من أجل تكوين مجاعات تتميز بقيم ومشاعر االهتمام بالبيئة  - 

  .ومحايتها من األضرار اليت ددها، وذلك بوصفهم مواطنني مسؤولني جتاه البيئة

  :مثلة هذه الربامج واألنشطة، نذكر مايليأومن     

دف هذه املسابقات إىل تنمية الوعي البيئي لدى العمال، ولفت اهتمامهم   :المسابقات البيئية -1

بالقضايا البيئية وتنمية االجتاهات اإلجيابية حنو البيئة، وتفعيل املشاركة اإلجيابية والتعاون يف حل املشاكل، 

  .وخلق أجيال واعية بالقضايا البيئية

بإعداد وتنفيذ خطة تدريبية موجهة بالعمال مبختلف تقوم املؤسسات : الدورات التدريبية البيئة -2

  :مستويام، لتدريبهم وتأهيلهم يف احملاالت املتعلقة بالبيئة، وقد تشمل هذه الدورات عدة جماالت منها
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وذلك باملسامهة يف احلفاظ على استخدام املواد األولية، ووضع األهداف والسياسات  نظم اإلدارة البيئية، - 

  البيئية،

  .من خالل زرع ثقافة التشجري واالعتناء باملساحات اخلضراء تشجري، املساحات اخلضراء،ال - 

وذلك بتوفري فرص التدريب للعمال يف جمال رسكلة وإعادة  إعادة تدوير املخلفات وطريقة التعامل معها، - 

  استخدام النفايات،

  وذلك بتعريفهم مبختلف املشاريع اليت تساهم يف احلفاظ على البيئة، املشاريع الصديقة للبيئة، - 

وذلك بتدريب العمال على حسن استخدام املواد، وعلى استخدام التكنولوجيا النظيفة  اإلنتاج األنظف، - 

  والصديقة للبيئة يف العملية اإلنتاجية،

ال تضر بالبيئة، والتأثري يف قرار شراء  التسويق األخضر، وذلك من خالل الرتويج للمنتجات اخلضراء اليت - 

  .للزبائن

  :ودف هذه الدورات البيئية إىل ما يلي   

  .إلقاء الضوء على دور العمال يف ااالت البيئية، والتعامل مع املشاكل البيئية واملشاركة اإلجيابية يف حلها - 

سسام، كالتخطيط البيئي، اإلنتاج األنظف، ة البيئية، لتطبيقها يف مؤ ف العمال مبختلف أساليب اإلدار يتعر  - 

  .التسويق األخضر

  .متكني املشاركني من وضع ختطيط بيئي مستقبلي للمؤسسات اليت يعملون ا - 

  .إكساب العمال املهارات الالزمة للدخول إىل سوق العمل يف جماالت محاية البيئة - 

  .حنو محاية البيئة واحملافظة عليها إكساب العمال املهارات الالزمة واالجتاهات اإلجيابية - 

حيث تقوم املؤسسة بتوفري صحف  :الصحف والكتب والوسائل والبرامج االلكترونية المتعلقة بالبيئة -3

وكتب لعماهلا، باإلضافة إىل الكتب والربامج على احلاسوب من أجل توسيع ثقافتهم البيئية اليت تنعكس 

  .باإلجياب على خمتلف ممارسام جتاه البيئة

   التدريب في إطار إدارة الجودة الشاملة:المطلب الثالث

اجلودة الشاملة، باعتباره مدخال لتحقيق التميز وبناء القدرات التنافسية اإلدارة املعاصرة مبفهوم إدارة  اهتمت   

وتطورات ظاهرة  اليت متكن املؤسسات من التعامل بإجيابية يف األسواق، وبفعل الضغوط التنافسية من ناحية،

، ومطلبا ال العوملة من ناحية أخرى أصبح التوجه حنو تطبيق مفاهيم وتقنيات إدارة اجلودة الشاملة مسة حيوية

غىن عنه يف املؤسسات املعاصرة، وقد كان التدريب أحد أهم اآلليات املساعدة على إعداد املوارد البشرية 

  .القادرة على استيعاب وتطبيق تقنيات إدارة اجلودة الشاملة

  مفهوم التدريب في إطار إدارة الجودة الشاملة: أوال
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العمال على املعارف واملهارات الالزمة اليت متكنهم من وضع التدريب هو نشاط مستمر، يضمن أن حيصل    

  .1تلك املعارف موضع التطبيق الصحيح والناجح ملنهجية إدارة اجلودة الشاملة

  مكونات نظام التدريب في إطار إدارة الجودة الشاملة: ثانيا

  :2يتكون نظام التدريب من ثالثة عناصر أساسية هي   

متثل املدخالت يف نظام إدارة التدريب كل املعلومات األساسية اليت تشكل املادة اخلام يف  :تالمدخال -1

  : عمليات التدريب، وتتمثل هذه املدخالت فيمايلي

الذين يقوم نظام التدريب على خدمتهم، وهم ) مبفهوم نظام إدارة اجلودة الشاملة( املعلومات عن العمالء - أ

دمة التدريبية ورؤساءهم الذين يتأثرون بنتائج التدريب سلبا وإجيابا، وكذا كل العمال الذين حيصلون على اخل

  .أصحاب العالقة مع هؤالء املتدربني الذين تتأثر مصاحلهم وفق نتائج التدريب وفعاليته

اخلدمات مدخالت تنظيمية تشمل املعلومات األساسية عن الواقع التنظيمي الذي يعمل به طاليب  - ب

وتأثرياا على طبيعة التدريبية واملتصلني م، وطبيعة النظم واألوضاع والعالقات التنظيمية بني وحدات التنظيم 

  .عمل وكفاءة أداء املتدربني ومن حوهلم

مدخالت فنية عن تقنيات التدريب املتاحة وإمكانيات استخدامها ومتطلبات التطبيق الفعال لتلك  -ج

  .التقنيات

  

مدخالت إنتاجية تصف األوضاع التقنية يف مواقع اإلنتاج اليت يعمل ا املتدربون واملتصلني م، وطبيعة  -د

  .التقنيات املستخدمة ومشكالت األداء

مدخالت ثقافية تعرب عن الثقافة التنظيمية ومدى تقبلها ألفكار وجدوى التدريب، ومدى مساحها لنتائج  -ه

  من معارف ومهارات،   لتطبيق ما حصلوا عليه  متكني املتدربني  الواقع من خاللإىل حيز   أن تظهر  التدريب

  .كذلك توضح املدخالت الثقافية الوضع العام لفكرة التدريب وأمهيته يف اتمع

مدخالت اقتصادية تضم معلومات عن األمور املالية واملوازنات املخصصة للتدريب ومعايري استخدامها،  -و

  .ومستويات العائد على االستثمار املتوقعة من اإلنفاق التدرييب

عمليات نظام التدريب هي مجيع األنشطة والفعاليات اليت تتم من أجل استقبال املدخالت  :العمليات -2

ائجها والتعرف على مدى رضا العمالء عنها، تندمات التدريبية، ومتابعة وتقييم عها إلنتاج اخلوالتعامل م

  :وتضم عمليات التدريب مايلي

  .وتشمل ختطيط التدريب، وتابعة التدريب، وتقييم التدريب: العمليات اإلدارية - أ

                                                           
1
، القاھرة، مصر، ص، 2013مبروكة عمر محيرق، أساسيات تدريب الموارد البشرية، دار السحاب للنشر والتوزيع، الطبعة ا�ولى،   

289.  
2
  280-278علي السلمي، مرجع سابق، ص،   
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وتشمل حتديد االحتياجات التدريبية، تطوير التدريب، تصميم التدريب، : العمليات الفنية املتخصصة - ب

  .تدربني، تنفيذ الربامج التدريبية، تقومي التدريب واملتدربنيإنتاج الوسائل واملواد التدريبية، إعداد وتنمية امل

إعداد املوازنات التدريبية، ضبط للتدريب، وتشمل ختطيط االحتياجات التمويلية : العمليات االقتصادية -ج

  .اإلنفاق على التدريب، مث تقومي العائد االقتصادي للتدريب

وتتكامل اموعات الثالث من العمليات لتحقيق اخلدمات التدريبية باملستويات اليت حتقق رضا العمالء      

  )الوفاء باالحتياجات التدريبية (

تتمثل يف النتائج اليت يتوصل التدريب لتحقيقها وتقدميها للعمالء يف شكل خدمات تدريبية  :المخرجات -3

تتمتع مبستويات اجلودة املناسبة الحتياجات هؤالء العمالء، وتتبلور خمرجات التدريب يف االحتياجات التدريبية 

تويات أفضل من قيق مساملشبعة واليت تبدو يف شكل تغيريات سلوكية وحتسني يف مستويات األداء، وحت

  .نتاجية والقضاء على مشكالت األداءاإل

   أهمية التدريب في إطار إدارة الجودة الشاملة -ثالثا

  :1تتمثل أمهية التدريب يف إطار إدارة اجلودة الشاملة فيمايلي   

  .ضمان التوصل إىل األداء السليم من أول مرة - 1

  .تطبيق إدارة اجلودة الشاملةضمان قبول التغيري من طرف األفراد عن  - 2

  .جتنب األخطاء وتقليص العيب وحتقيق مبدأ الالخطأ - 3

  .املسامهة يف التحسني املستمر واختاذه كشعار دائم من طرف األفراد - 4

  .تقليل احلاجة لإلشراف وتنمية روح املسؤولية والرقابة الذاتية - 5

  .زيادة االستقرار واملرونة يف أعمال املؤسسة - 6

   أهداف التدريب في إطار إدارة الجودة الشاملة:رابعا

  :2تتمثل أهداف التدريب يف إطار إدارة اجلودة الشاملة فيمايلي   

  .تساعد الربامج التدريبية العمال على حتسني جودة املنتوج - 1

  .تدريب العمال اجلدد على املمارسات املتبعة بغية عدم الوقوع يف أخطاء متس جودة املنتوج - 2

  .حتسني األداء وبناء القدرات - 3

  .تقليل التكاليف املادية وزيادة معدالت العائد - 4

  .زيادة اإلنتاجية والعطاء داخل املؤسسة التدريبية بتطبيق اجلودة من طرف اجلميع - 5

 .تطبيق اجلودة يؤدي إىل رضا مجيع األطراف املعنية بالعملية التدريبية - 6

  

                                                           
1
   304مبروكة عمر محيرق،مرجع سابق،ص،  

2
  . 304ق،ص،مبروكة عمر محيرق،مرجع ساب  
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  دريب وفق إدارة الجودة الشاملةمبادئ تفعيل نظام الت: خامسا

واملمارسة املتصلة لعمليات التدريب باملؤسسات، يتبني لنا جمموعة من   من خالل الدراسات املستمرة   

املبادئ اليت توضح حقيقة التدريب، باعتباره يف األساس شكال من أشكال تأكيد اجلودة يف األداء، وتتمثل 

  :1هذه املبادئ فيمايلي

حني حتدد احتياجاته، أو حني  )العميل األساسي(إن البداية احلقيقية للتدريب هي التعرف على املتدرب  - 1

يتم الكشف عن احتياجاته بطريقة أو بأخرى مبساعدة املختصني يف التدريب، لذا تكمن أهم أسباب  قصور 

  .التدريب واحنصار تأثريه يف عدم مشاركة املتدرب يف التعبري عن احتياجاته

إن التدريب ليس عالقة حمصورة بني املدرب واملتدرب، ولكن هناك أطراف أخرى مهمة يف تلك العالقة  -2

هي الرئيس املباشر والزمالء واملوردين وغريهم من األطراف اخلارجية الذين يتعامل معهم املتدرب، وكذا العمالء 

  .والضرورية للعملية التدريبيةاملعلومات الالزمة الذين يقوم على خدمتهم، حيث يقدم كل منهم 

إن املدرب ليس جمرد ناقل للمادة التدريبية، أو وسيطا سلبيا يف العملية التدريبية، وإمنا هو عنصر اجيايب  -3

يعمل يف اجتاهني، أوهلما يؤثر بشكل مباشر يف املتدرب من خالل التفاعل معه يف موقع التدريب، والثاين هو 

ي ميكن العمل، وذلك من خالل التغيري الذ ني به يفالتأثري غري املباشر يف رئيس املتدرب وزمالءه وكافة املتصل

  .انتهاء التدريبيف سلوكه ومهاراته ومعارفه اليت ينقلها إىل موقع العمل بعد  إحداثه

إن املتدرب هو حمور االرتكاز يف العملية التدريبية، إذ ميارس دورا ثالثي األبعاد، فهو مصدر للمعلومات،  -4

تدريبية، ومستقبل اخلدمة التدريبية، وهو أيضا مشارك يف فعاليات التدريب مشارك يف حتديد احتياجاته ال

  .  باملناقشة وتقدمي األفكار واخلربة للمتدربني اآلخرين

  عمليات التدريب وفق مفهوم إدارة الجودة الشاملة: سادسا

يف صورة معلومات  باعتبار التدريب نظام مفتوح، فإنه حيصل على املدخالت من املناخ الداخلي واخلارجي   

تستخدم لتنشيط وحتريك سلسلة مهمة من العمليات اليت توفر جممل اخلدمات التدريبية لعمالء النظام مبفهوم 

  :2إدارة اجلودة الشاملة، وتضم هذه العمليات مايلي

خاطر، واملالتدريب بدراسة املناخ احمليط للتعرف على الفرص  خمططويهتم  :دراسة وحتليل املناخ اخلارجي - 1

واهلدف هو تبصر كيف ميكن ختطيط وتنفيذ األنشطة التدريبية يف املؤسسة باستثمار الفرص املتاحة يف املناخ 

  :وجتنب املخاطر، ويهتم خمططو التدريب بعناصر املناخ اخلارجي التالية

نشطة املؤسسة ومن مث الظروف االقتصادية، االجتماعية، السياسية السائدة يف املناخ وتأثرياا احملتملة غلى أ - 

  فعاليات التدريب ا،

  ي تتعامل فيه املؤسسة،السوق الذ - 
                                                           

1
ار محمد جاسم الشعبان، محمد صالح ا�بعج، إدارة الموارد البشرية في ظل استخدام ا�ساليب العلمية الحديثة، الجودة الشاملة، الھندرة، د  

  223، عمان، ا�ردن، ص، 2014الرضوان للنشر والتوزيع، الطبعة ا�ولى، 
2
  294-286علي السلمي، مرجع سابق، ص،   
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العمالء الذين يتعاملون مع منتجات املؤسسة من أفراد، مؤسسات، هيئات، والتعرف على خصائصهم  - 

  يات رضاهم عن التعامل مع املؤسسة،ومستو 

  املنافسون، وما يتمتعون به من مزايا ال تتوفر للمؤسسة، - 

  الفرص واألساليب والبدائل التدريبية املتاحة لالستخدام بواسطة املؤسسة واألعباء واملزايا املرتتبة على ذلك، - 

هذه املعلومات الناجتة عن دراسة وحتليل املناخ اخلارجي تساعد إدارة التدريب يف التعرف على العمالء    

 تفعيل التوجه لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة بالتحديد احملتملني وطبيعة احتياجام التدريبية، ومن مث تساهم يف

  .الدقيق للعمالء والرتكيز على إرضاءهم

تتيح دراسة وحتليل املناخ الداخلي التعرف على جممل الظروف واألوضاع : دراسة وحتليل املناخ الداخلي -2

كما مادية وبشرية   إمكانياتوفر هلا من ، التكنولوجية، واملالية السائدة يف املؤسسة، وما يتاإلنتاجيةالتنظيمية، 

ونوعا، وطبيعة وتوجهات الثقافة التنظيمية السائدة، وكذلك التعرف على أهداف وسياسات اإلدارة العليا اليت 

  .توجه جممل عمليات وفعاليات املؤسسة ومنها التدريب

الذاتية  اإلمكانياتهو التعرف على  الغرض الذي تسعى إليه إدارة التدريب من دراسة املناخ الداخلي   

من قيود  اإلمكانياتاملتاحة للمؤسسة، واليت ميكن االعتماد عليها يف إدارة التدريب، وما يقيد استخدام تلك 

  .معوقات تنظيمية أو بشرية أو تقنية أو

ستقي إدارة التدريب ، ومنها تحتدد اإلدارة العليا اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة: حتديد إسرتاتيجية التدريب -3

التوجهات اإلسرتاتيجية إلدارة وتنمية املوارد البشرية، ومن مث ميكن استخالص وبناء إسرتاتيجية واضحة 

للتدريب تعرب عن التوقعات املرجوة منه يف بناء القدرات واملهارات وتنمية املعارف وأمناط السلوك االجيايب 

  .شف عنها نظم تقييم األداءللعاملني باملؤسسة وفق االحتياجات اليت تك

  :تشمل أهداف التدريب مايلي :حتديد أهداف التدريب -4

األهداف االقتصادية، وترتكز يف زيادة اإلنتاج، حتسني اإلنتاجية، زيادة املبيعات، تنمية احلصة السوقية،  - 

  .زيادة معدالت النمو، وتأكيد املركز التنافسي

استغالل الطاقات اإلنتاجية املتاحة، وسرعة استيعاب التقنيات األهداف التقنية، وتدور حول حتسني  - 

  .اجلديدة

، وتم بتعديل اجتاهات ودوافع العمال وتنمية رغبام يف األداء األحسن، وتنمية روح األهداف السلوكية - 

  .الفريق بينهم

  :مايلي من أهم سياسات التدريب :حتديد سياسات التدريب -5

  ترشيح واختيار املتدربني،سياسة حتديد قواعد  - 

  سياسة حتديد االحتياجات وحتديد دور املدرب، دور املتدرب، ومسؤولية الرئيس املباشر للمتدرب، - 
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سياسة ختطيط التدريب، وحتديد أساليب التخطيط وتوقيته وأسس اختيار القائمني عليه، ومعايري تقييم  - 

  فعاليته،

  اجلدد والتدريب أثناء العمل، سياسة توقيت التدريب بالنسبة للعاملني - 

سياسة ترشيح واختيار وإعداد وتنمية املدربني، مصادر احلصول عليهم، وشروط التأهيل واخلربة الالزمة  - 

  توفرها لديهم،

الذاتية يف تنفيذ الفعاليات التدريبية، أم  واإلمكانياتسياسة تنفيذ التدريب وحتديد مدى االستعانة باملوارد  - 

  جلهات خارجية متخصصة، إسنادهايتم 

  .سياسة تقييم التدريب وحتديد معايري وتقنيات التقييم، وتقرير القائمني به ومسؤوليام وصالحيام - 

وفق مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة يصبح العميل ليس فقط املتدرب الذي ميكن أن نطلق : حتديد العمالء -6

ء أيضا أصحاب املصلحة وذوي العالقة باملتدرب بسبب مهام بل يعترب من العمال »العميل املباشر«عليه اسم 

عمله، ويف مقدمتهم الرئيس املباشر وزمالء العمل وأعضاء فرق العمل اليت يشارك فيها املتدرب، مث يأيت يف 

قائمة العمالء غري املباشرين املستفيدين من أداء املتدرب وهم الزبائن واملوردين وغريهم ممن يتعامل معهم 

  .ب مهام عملهبسب

يعترب حتديد االحتياجات التدريبية هو القضية : )احتياجات العمالء(حتديد االحتياجات التدريبية  - 7

تصبح القضية أكثر تعقيدا،  ومع تعدد العمالء حسب مفهوم إدارة اجلودة الشاملة األساسية يف التدريب،

الشعور (ولكنها أكثر فاعلية، وتعرب االحتياجات التدريبية عن رغبات إذا مت إشباعها للعميل يشعر بالرضا 

، بذلك )بالرضا هنا معناه أن يصبح قادرا على مباشرة عمله بكفاءة أعلى ترضي العميل الداخلي أو اخلارجي

تدريبية بلغة العميل ذاته، أي بالطريقة اليت يتوقع ا إشباع احلاجة، وإال تتضح أمهية التعبري عن االحتياجات ال

  .لن يتحقق الرضا مهما كانت اجلهود املبذولة لإلشباع

هي أساس التدريب، إذ ال بد من ترمجتها بلغة املدربني، إن احتياجات العمالء : ترمجة احتياجات العمالء -8

إىل خطوات عمل يتم تدريب الفرد على كيفية أدائها، وكذلك ترتجم  ترمجة االحتياج: وتتخذ الرتمجة شكلني

  .االحتياجات إىل حتسني يف األداء وفق نتائج ميكن قياسها

من خالهلا يتم مراجعة املوارد واإلمكانيات املتاحة، ملعرفة مدى  :دراسة إمكانية حتقيق احتياجات العمالء -9

إمكانية حتقيق االحتياجات التدريبية اليت مت حتديدها وترمجتها، واملقصود بذلك التحقق من إمكانية تطوير 

 حالة ، ويفاملادة التدريبية وتنفيذها مبا هو متاح من إمكانيات ذاتية وإنتاجوتصميم العمل التدرييب املناسب 

  .قصور اإلمكانيات يكون النظر يف االستعانة مبوارد خارجية أو إتباع أسلوب اإلسناد للغري

تستهدف عملية ختطيط التدريب حصر األنشطة الالزمة لتطوير وتصميم التدريب،  :ختطيط التدريب-10

  .وتدبري املدخالت املناسبة، وتنسيق أداء األنشطة باألساليب ويف التوقيتات وباملعدالت احملققة لألهداف
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الت، تتصف عملية ختطيط التدريب بكوا نظام فرعي يف إطار نظام التدريب األساسي، يتكون من مدخ   

  :عمليات وخمرجات، وهو ما يوضحه الشكل التايل

  نظام تخطيط التدريب: 05الشكل 
  

  
  
  

       

  

     
  

     
  

  

  291، القاهرة، مصر، ص، 2008منظور اسرتاتيجي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، –علي السلمي، إدارة املوارد البشرية : املصدر

يقصد بتطوير املنتجات التدريبية عملية تصور ماهية الفعاليات التدريبية اليت  :تطوير املنتجات التدريبية -11

ميكنها أن حتقق االحتياج التدرييب، ومعىن التطوير إذن هو إعداد الفكرة العامة أو اإلطار الفكري للعمل 

  .التدرييب الذي ميكنه حتقيق االحتياج التدرييب

هو حتديد املواصفات واملكونات املختلفة للعمل هي حتديد عملية تصميم التدريب : تصميم التدريب -12

التدرييب مبا جيعله قادرا عند تنفيذه على حتقيق االحتياجات التدريبية، أي إرضاء العميل وحتقيق أهداف اجلودة 

  .الشاملة

التدريبية سلسلة من العمليات، وتطبيقا ملفهوم إدارة اجلودة  اجلهودتتضمن : تطوير العمليات التدريبية -13

الشاملة فإن هذه العمليات ختضع ملنطق التحسني املستمر، ويشمل التحسني املستمر أجزاء العملية الثالثة، 

  :وقد يتخذ أشكاال متعددة منها

  ختفيض الوقت املستغرق يف األداء، - 

  حتسني أسلوب األداء، - 

  ات الداخلة يف األنشطة،حتديث املعلوم - 

  ابتكار أساليب أفضل لتنفيذ األنشطة، - 

  يف وحدة الزمن،زيادة كمية االجناز  - 

  ترشيد تكلفة األداء، - 

 المدخالت
احتياجات العمالء بعد  -

  ترجمتها

  الموارد المتاحة -

القيود المفروضة على  -

  استخدام الموارد

  أهداف وسياسات التدريب -

  أهداف وسياسات المؤسسة -

  العمليات

تحليل متطلبات إشباع  -

  االحتياجات

إعداد المواد والوسائل  -

  التدريبية

  جدولة التدريب -

 إعادة موازنة التدريب -

  المخرجات

  خطط تدريب -

  برامج تدريب -

  مواد تدريبية -

  وسائل التدريب -

  مدربون -

 ضوابط ومعايير الجودة -
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البشرية أهم مورد يف العمليات التدريبية، ومن أهم املوارد البشرية يف  املوارد ثلمت: ختطيط املواد التدريبية -14

التدريب، خمططي التدريب، مصممي الربامج التدريبية، أخصائي وسائل وتقنيات مديري : العمليات التدريبية

  .التدريب، املشرفني الفنيني واإلداريني، واملدربون

من جانب آخر تشمل عملية ختطيط املواد التدريبية حتديد االحتياجات من التجهيزات، األماكن، الوسائل،    

  .عمل على تدبريها لتحقيق العمل التدرييبوما يرتتب على ذلك من مطالب متويلية، وال

منها، يتبلور كل ما سبق يف إطار زمين حيدد املراحل املختلفة وتوقيت كل : توقيت الفعاليات التدريبية -15

مع بيان عالقات التزامن بني الفعاليات املختلفة، مث تشرع إدارة التدريب والفرتة اليت يستغرقها اجناز كل مرحلة، 

مت ختطيطه وتصميمه يف إطار ضوابط ومفاهيم إدارة اجلودة الشاملة، وتتم يف ذات الوقت عمليات  يف تنفيذ ما

  .املتابعة والتقييم حسب اخلطة احملددة

من خالل كل ما سبق ميكن أن نستخلص أن التدريب يف حقيقة األمر هو حلقة هامة يف إدارة اجلودة    

دريب عليها، وأن إدارة اجلودة الشاملة أساس يف التدريب، إذ الشاملة، إذ لكي تتحقق اجلودة البد من الت

  .لكي تتحقق فعاليات التدريب البد من االلتزام مبفهوم اجلودة الشاملة
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   الصةخ

لقد أدركت املؤسسات املعاصرة أمهية تدريب املوارد البشرية من أجل االرتقاء إىل مستوى األداء املتميز    

املؤسسة، ومن أجل احملافظة على بقاءها وتطورها خاصة مع التغريات والتحوالت اليت للعاملني ومن مث 

  .تشهدها املؤسسة

وهلذا يعد موضوع تدريب املوارد البشرية من املواضيع املهمة ألي مؤسسة، حيث أن العنصر البشري هو    

ية عالية تتناسب وطبيعة عمل احملرك األساسي ملوارد املؤسسة، وخاصة عندما يتمتع مبهارات وقدرات معرف

املؤسسة، وللتدريب أثر فعال على مردودية العنصر البشري وهو ضروري للمحافظة على قوة عمل ذات كفاءة 

عالية، حيث يرفع من مستوى املهارات واملعارف والقدرات مما يؤدي إىل رفع مستوى أداء املوارد البشرية 

  .وحتسني أداء املؤسسة ككل
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  تمهيد

البشري هو أساس النشاط اإلنتاجي  وردال تقل أمهية عن باقي املوارد األخرى، فاملإن قدرات املوارد البشرية     

الذي أتاح فرصة االستغالل األمثل لباقي املوارد املتوفرة باملؤسسة، وبالتايل فالعنصر البشري يعد أهم قوة بل 

  . وأعظمها أثرا يف نشاط املؤسسة

املؤسسات وضمان استمرارها وازدهارها مرهون باالستخدام األمثل للعنصر البشري املتوفر واملتوقع،  إن تطور   

ه، فأغلب املؤسسات اليت ترمي إىل الريادة ته ومحاسته للعمل ومدى جناعة أدائوعلى مدى كفاءته وقدراته وخربا

ءهم وكسب والءهم والتأثري يف اجتاهام والتميز تركز على تنمية املورد البشري من خالل حتفيز العمال وإرضا

  .وإثارة دوافعهم وتوجيه سلوكهم يف االجتاه الذي حيقق أهداف املؤسسة

املؤثرات األساسية اليت تلعب دورا هاما وحيويا يف سلوك األفراد، ومن خالله ميكن خلق يعترب التحفيز من    

حد كبري  إىلقدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها تتوقف  الرغبة لديهم يف األداء، األمر الذي ميكن معه القول أن

على جناح املؤسسة يف توفري القدر الكايف من الدافعية لدى األفراد ووضع نظام فعال للحوافز يساهم يف حتقيق 

  .رضا العمال، مما يؤدي إىل رفع الروح املعنوية وزيادة معدالت األداء

اىل خمتلف اجلوانب املتعلقة بتحفيز املوارد البشرية ودلك من ومن خالل هذا الفصل سنحاول أن نتطرق غ   

  :خالل تناول النقاط التالية

  مفاهيم أساسية يف حتفيز املوارد البشرية  - 

  أنواع، نظريات ومستويات التحفيز  - 

  نظام احلوافز يف املؤسسة  - 

  تقييم نظام احلوافز، متطلبات جناحه وعوامل فشله  - 
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  مفاهيم أساسية في تحفيز الموارد البشرية: ألولالمبحث ا

للعمل واإلنتاج، والباعث على النشاط وبذل اجلهد وإتقان العمل، ولو  يعد التحفيز من احملركات األساسية   

ال األمل الذي ميثله احلافز وما يستقر يف أذهان العاملني من إمكانية احلصول عليه مع زيادة اجلهد والنشاط، 

  .وال أنتجوا وال أبدعوا ملا عملوا

فالتحفيز يلعب دور هام يف حياة العامل، وله أثر بارز يف توجيه السلوك وحتديد االجتاهات، كذلك فان    

  .التحفيز له أثر كبري ومباشر يف ارتفاع مستوى رضا العمال وخفض اإلحباط، وزيادة كفاءة أداء أفراد املؤسسة

  البشريةماهية تحفيز الموارد : المطلب األول

واحملورية يف علم اإلدارة، وذلك ألنه ميس صميم العامل البشري، يعد موضوع التحفيز من املواضيع الرئيسية    

  .ذلك العامل الذي ميثل اهلدف والوسيلة وغاية النتائج حني اجناز أي عمل كان

  الدافع، الحاجة والحافز: أوال

  الدافع والحافز -1

ال يكتسبان ملؤسسة فمن الضروري عدم اخللط بني مفهوم الدافع واحلافز، ألما نظرا ألمهية التحفيز يف ا   

نفس املعىن ولكن يصبان يف نفس الوعاء وهو العامل، حيث يقصد بالدافع القوة احملركة يف داخل الفرد إلثارة 

ه، أما رغبته حنو العمل وتعرب عن حاجاته وتظهر على كل شكل سلوك أو تصرف موجه حنو حتقيق طموحات

احلافز فهو ذلك العامل الذي يهدف إىل إثارة القوى الكامنة يف الفرد واليت حتدد منط السلوك أو التصرف 

  .املطلوب، عن طريق إشباع حاجاته اإلنسانية املتزايدة باستمرار

ان احلافز ولكن مع هذا، فان هناك ترابط قوي بني الدافع واحلافز، فإذا كان الدافع ينبع من داخل الفرد، ف   

هو العامل اخلارجي الذي يؤثر على سلوك الفرد من خالل إشباع حاجاته، مبعىن أن احلافز عامل خارجي 

، فهناك تالزم فطري بني الدافع واحلافز أساسه 1جيذب إليه الفرد باعتباره وسيلة إلشباع حاجاته اليت حتركه

  .1ردإشباع احلاجات أو الرغبات وبشكل مستمر ومتالزم حلياة الف

ميكن القول أن الدافع هو جمموعة من العوامل الداخلية النشطة، والقوة املوجهة من خالل ما سبق    

لتصرفات اإلنسان، أو شعور وإحساس داخلي حيرك الفرد دف تقليل التوتر الناتج عن نقص إشباع حاجات 

  .حاجات معينة إلشباعاه معني اجت إىل، أما احلافز فهو عامل خارجي خياطب الدافع ويوجه السلوك 1معينة

  ل املوايل وضح الفرق بني الدافع واحلافزواجلدو    

  

  

                                                           
1
، ص، 1997ا�داء التنظيمي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة ا�ولى، كامل بربر، إدارة الموارد البشرية وكفاءة   

105.  
1
  .214، ص، 1997علي السلمي، إدارة ا�فراد لرفع الكفاءة ا(نتاجية، دار المعارف للنشر والتوزيع، القاھرة، مصر،   

1
  .255، ص، 2000للنشر، الطبعة الثانية، عمان، ا�ردن،  خالد عبد الرحيم الھيتي، إدارة الموارد البشرية، دار وائل  
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  المقارنة بين الدافع والحافز: )02(ل الجدو 

  احلافــــز  الدافــــع  املقارنة

  

  

  التعريف

مثري داخلي وقوة تنبغ من داخل الفرد تثري فيه 

الرغبة وتدفعه لتوجيه سلوكه وتصرفاته إلشباع 

  غبةهذه الر 

مثر خارج يعمل على خلق أو حتريك الدافع، ووجه 

الفرد اجيابيا حنو احلصول على احلافز مبا يؤدي 

إلشباع الفرد لسلوك معني يتفق مع األداء الذي 

  تطلبه اإلدارة

  

  

  العوامل

  املؤثرة 

  التكوين النفسي للفرد -

  ثقافة اتمع والقيم واألفكار -

  الظروف االقتصادية -

  لتكنولوجيالتطور ا -

  التعليم وخربات احلياة -

  التأثري املتبادل بني العوامل السابقة -

  :حوافز مادية -

  مباشرة

  غري مباشرة

  :حوافز معنوية -

  متعلقة بالعمل

  متعلقة ببيئة العمل

ص، .، ص، عمان، األردن2009طبعة األوىل، لع، اييداء للنشر والتوز غوالتنظيمي، دار  اإلنساينالسلوك  إدارةرائد يوسف احلاج،  :لمصدرا

146.145  

  الحاجة والحافز -2

هناك مصطلح آخر مرتبط بالتحفيز وهو مصطلح احلاجة، حيث تعرف احلاجة بأا النقص واحلرمان الذي    

الشعور بالنقص والعوز بالنسبة لشيء معني، وهو " يأيت السلوك إلزالته، وتعرف أيضا بأا مثيسبب التوتر، 

وعدم اتزان داخلي يدفع الفرد إىل سلوك يف اجتاه معني حىت يتم إشباع هذه احلاجة، وبذلك يؤدي إىل تأخر 

  .1فاحلاجة هي إحدى عناصر وأجزاء التحفيز

  الفرق بين الدافع، الحاجة، الحافز -3

رغبة لتوضيح الفرق بني الدافع واحلاجة واحلافز ميكن القول أن الدافع عبارة عن شعور، واحلاجة عبارة عن ال   

  .2)رد فعل(يف فعل، أما احلافز فهو تلبية 

  :ل التايلنستعرض جمموعة من األمثلة يف اجلدو  لتبسيط الفرق بن هذه املفاهيم،   

  

  

  

                                                           
1
–سامية لحول، فطيمة زعزع، أثر التحفيز على تحسين ا�داء الوظيفي في المؤسسات العمومية، دراسة حالة مؤسسة البريد والمواص3ت   

، 2015فيفري  25-24العمومية في الجزائر، أيام  مدخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوطني حول تسيير الموارد البشرية في الھيئات -باتنة
  03جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص، 

2
المجموعة العربة للتدريب والنشر، الطبعة ا�ولى، القاھرة، مصر،  - أساليب التحفيز الوظيفي–مدحت محمد أبو النصر، ا(دارة الحوافز   

  .109، ص، 2009
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  الفرق بين الدافع، الحاجة، الحافز: )03(ل الجدو 

  احلافــز  احلاجــة  الدافــع

  تقدمي املاء  الرغبة يف الشرب  العطش

  قدمي الطعامت  الرغبة يف األكل  الجوع

  توفري األمن واألمان  الرغبة يف االطمئنان  الشعور بالقلق

  توفري الصداقة أو عضوية مجاعات أخرى  الرغبة يف االنضمام إىل اآلخرين  الشعور بالوحدة

عة األوىل، القاهرة، مصر، اموعة العربة للتدريب والنشر، الطب -أساليب التحفيز الوظيفي–مدحت حممد أبو النصر، اإلدارة احلوافز : المصدر

  .109، ص، 2009

  التطور التاريخي للحوافز: ثانيا

مر التحفيز كغريه من الوظائف األخرى بتطورات عرب احلقب التارخيية املختلفة، وطبقا لطبيعة الفلسفة لقد  

اإلنساين يف حتقيق الفكرية هلذه املدرسة أو تلك، اال أا باتت من أكثر الوظائف اإلدارية وتأثريا على السلوك 

  .أهداف املؤسسة

  :ومييز الكتاب بني ثالثة مراحل أساسية، تتمثل فيمايلي   

  المدرسة التقليدية: المرحلة األولى -

، اليت ترى أن املؤسسة وحدة اقتصادية مثالية ال عالقة هلا مع اإلدارةمتثل هذه املرحلة املدرسة التقليدية يف    

عظيم األرباح وفقط، وتتمثل يف بداية الثورة الصناعية بأوروبا حيث رأى أصحاب البيئة اخلارجية، وهدفها ت

، والعمل شاق، والعامل هذه املصانع واملديرون املهنيون على وضع سياساا بأن العامل كسول وال حيب العمل

ءلة، وبناءا على غري طموح وأنه دائما يتجنب املسؤولية، والعامل حيب اإلشراف املباشر الذي يعفيه من املسا

  .1ذلك فان ما يبذله من طاقة وجهد يرتبط ارتباطا سلبيا مع مستوى األجرة

مؤسس حركة التنظيم العلمي للعمل، وكان أساس الفكرة " فريديريك تايلور"ومن أبرز رواد هذه املدرسة    

كال الطرفني، حيث كان عند تايلور هو إقناع كل من العمال وأصحاب العمل برفاهية املؤسسة اليت تعود على  

  .2دائما يركز على اجلانب املادي االقتصادي للفرد

عندما قام مبجموعة من  1910عن التحفز، وكان ذلك سنة ذين حتدثوا يلور من األوائل الويعترب تا   

مبستوى أداء العمال لزيادة ) تعويضات وعالوات(الدراسات، من بينها دراسة عالقة األجور التشجيعية 

يتهم، ففي دراسته هذه جند أنه ركز على أمهية احلوافز املادية، وافرتض أن العامل كسول بطبعه وال ميكن إنتاج

  .حتفيزه إال من خالل األجور واحلوافز املالية فقط

                                                           
1
  ,405يوسف حجيم الطائي، مرجع سابق، ص،   

2
بحث علمي في الجوانب ا?جتماعية والنفسية والقانونية، دار الكتاب الحديث، الطبعة  -الحوافز والمكافآت–معمر داود، منظمات ا�عمال   

  .45، ص، 2006ا�ولى، القاھرة، مصر، 
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من خالل ما سبق جند أنه من خالل هذه املرحلة قد مت الرتكيز على اجلانب املادي لألفراد، ومت إغفال    

ية معنوية ميكن أن يكون هلا أثرا مساويا للجانب املادي أو يفوقه يف حتفيز العمال ودفعهم جوانب أخرى نفس

  .لبذل أقصى جمهودام يف العمل وبلوغ املستويات املقررة ألدائه

  المدرسة اإلنسانية: المرحلة الثانية -

، والعمال ملتزمون نظرت هذه املرحلة للعامل على أساس أنه خملوق اقتصادي، وأنه يستمتع بالعمل   

  .بطبيعتهم كما أم مبدعون إذا ما أتيحت هلم الفرصة املناسبة

وقد صاحبها تطور ملحوظ يف العلوم النفسية واالجتماعية، ، خاصة آخروقد عرفت هذه املدرسة اجتاها    

نفسية  فقد رأت أن اإلنسان ليس خملوقا اقتصاديا يعمل من أجل املادة فحسب، وإمنا لديه حاجات أخرى

  .1واجتماعية وذهنية

وأصبحت املؤسسة وفق هذه املدرسة تكون القرارات فيها بالتشاور مع العاملني، وتشعر العاملني باالنتماء 

للعمل، كما تساعدهم على التطور وتشجعهم على العمل اجلماعي، كما حددت العالقة بني األجر واجلهد 

  .2ا زاد األجر زاد اجلهد املبذولاملبذول يف شكل عالقة موجبة مستقيمة، أي كلم

الذي قام بإجراء دراسة أثر ظروف العمل املادة كاإلضاءة، " التون مايو"ومن أبرز رواد هذه املدرسة    

على اإلنتاجية مبصانع هاورثون بالواليات املتحدة األمريكية، وقد خلص من ... الرطوبة، التهوية والنظافة

املادية ليست هي العامل املؤثر على الكفاءة اإلنتاجية ، فاجتهت الدراسة خالل دراسته إىل أن ظروف العمل 

  .إىل علم النفس واالجتماع للبحث عن احملرك األساسي لسلوك الفرد

ان املدرسة التقليدية يف املرحلة األوىل ركزت على احلوافز املادية فقط وأمهلت احلوافز املعنوية، لذلك جند أن    

ة الثانية تقدم حوافز منوعة، فإىل جانب احلوافز املالية هناك احلوافز املعنوية كالتقدير املؤسسات يف املرحل

  .واالحرتام

  المدرسة المعاصرة: المرحلة الثالثة -

حد  إىلاملؤسسة والفرد واحلوافز  إىلالسائد حاليا، حيث تطورت النظرة  اإلداريجتسد هذه املرحلة الفكر    

أصبحت نظاما مفتوحا بشكل أكثر من السابق، فاملؤسسة خالل هذه املرحلة بعيد وأصبحت تعكس الواقع 

تؤثر وتتأثر باتمع الذي تنشط فيه، وأن العامل هو جوهر املؤسسة وركيزا األساسية باعتباره يتمتع بطاقات 

  .إبداعية يساهم من خالهلا يف حتقيق أهداف وغايات املؤسسة

مادة ومعنوية، فردية ومجاعية، : متعددةاحلوافز اليت أصبحت تأخذ صورا ويف هذه املرحلة تباينت أنواع    

  وحتصيله من ناحية، ودوافعه وحاجاته ودرجة أمهية هذه الدوافع  باجناز العامل  اجيابية وسلبية، كلها ترتبط

  
                                                           
1
 Omar Aktouf, l management entre tradition et renouvellement, 4 éme édition, canada, Gaetan Morin 

Edition, 2006, p, 171. 
2
  .406يوسف حجيم الطائي، مرجع ساق، ص،   
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  1.من ناحية أخرى 

يات التقليدية واإلنسانية سرية وقد تباينت معايري تقدمي احلوافز عرب هذه املراحل الثالث، فهي يف النظر    

للغاية، ومن حق اإلدارة العليا االحتفاظ ا وعدم اإلفصاح عنها إال يف أضيق احلدود، بينما جند املعايري خمتلفة 

متاما يف املرحلة املعاصرة، فهي واضحة وأكثر موضوعية، وغالبا ما تقدم يف صيغ كمية ويساهم األفراد يف 

  .2يلة مباشرة على تشجيع اإلبداع والتجديدحتديدها، لذلك تعمل كوس

  مفهوم تحفيز الموارد البشرية: ثالثا

عملية حتفيز املوارد البشرية تبدأ عندما تعرف اإلدارة احلاجات اليت يرغب العاملني يف حتقيقها، وتعرف    

الدفع حنو سلوك أفضل عملية التحفيز بأا عملية تنظيمية قيادية تستهدف استثمار املؤثر اخلارجي االجيايب ب

  .3وأداء أعلى، أو أا استثمار املؤثر اخلارجي السليب بالدفع حنو تغيري السلوك املرغوب

  :4وميكن معرفة حاجات العاملني من خالل السلوك الذي يسلكونه، حيث يتأثر سلوكهم بالعوامل التالية   

  وهو أي تغري يف ظروف العامل الداخلية أو اخلارجية،: السبب - 

  ، فهو حيدد اجتاه السلوك ومدى قوته،رغبة غري مشبعة لديه إلشباعوهو الذي يوجه سلوك العامل : الدافع - 

  .وهو الغاية اليت يسعى العامل إىل حتقيقها: اهلدف - 

  :انطالقا مما سبق، ميكن حتديد السلوك اإلنساين وطريقة حتفيزه يف الشكل التايل

  املينعملية التحفيز عند الع: )06(الشكل 

  

  

 

 

 

 

 
    .114، ص، 2004حممد فاحل صاحل، إدارة املوارد البشرية، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، : المصدر

من خالل هذا الشكل يتبني لنا أن عملية حتفيز العامل تبدأ بظهور حاجة غري مشبعة لديه، وبالتايل يشعر    

  ث عن إشباعها، ويرتتب عن ذلك  سلوك أو تصرف معني، و يقابل هذا بالنقص  وحياول أن  يقوم بالبح

  .السلوك أو التصرف مؤثر خارجي يعمل على إشباع احلاجة اليت يبحث عنها

                                                           
1
سعيد سي عامر، علي محمد عبد الوھاب، الفكر المعاصر في التنظيم وا(دارة، مركز سيرفيس ل3ستشارات والتطوير ا(داري، الطبعة   

  . 348، ص، 1998الثانية، القاھرة، 
2
  .406يوسف حجيم الطائي، مرجع سابق، ص،   

3
  .255خالد عبد الرحيم الھيتي، مرجع سابق،   

4
  .114، ص، 2004محمد فالح صالح، إدارة الموارد البشرية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ا�ردن،   

 ظهور احلاجة

 البحث عن اشباعها

 حتفيز العاملني سلوك أو تصرف

احلاجة إشباع  
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يعد التحفيز قوة حمركة خارجية تستخدم حلث الفرد على بذل اجلهد والقيام بالعمل بالشكل املطلوب    

لألداء املتميز، وبالتايل فان للتحفيز تأثريا كبريا ومباشرا على توجيه السلوك واملتميز، مبعىن أا مبثابة املقابل 

  .وحتديد االجتاهات وزيادة اإلنتاجية واالرتفاع مبستوى رضا العاملني

يعرب التحفيز عن رغبات أو حاجات غري حمققة حياول الفرد العمل من أجل إشباعها، وهذا التحفيز يبدأ    

  .ة إىل شيء معني، مث حتديده، مث اختاذ سلوك معني إلشباع هذه احلاجةمن شعور الفرد باحلاج

عدة تعاريف قدمت من طرف الكتاب ملصطلح التحفيز، سنحاول التطرق إىل بعض منها، بغية  هناك   

  .الوصول إىل تعريف إجرائي شامل

والسرور يف أعماهلم،  واإلقدامحصول األفراد على احلماس :التحفيز على أنه " مدحت أبو النصر"يعرف    

، مبا يدفعهم إىل القيام بالعمل املطلوب منهم على خري وجه دون شكوى أو تذمر، الثقة يف أنفسهم وإكسام

جمموعة من العوامل أو املؤثرات اليت تدفع الفرد حنو بذل أكرب اجلهود يف : التحفيز بأنه" حممد مرعي"ويعرف 

مقابل حصوله على ما يضمن حتقيق رغباته وإشباع حاجاته  عمله، واالبتعاد عن ارتكاب األخطاء يف

  .1املتعددة، وحتقيق مشروعه وتطلعاته اليت يسعى لبلوغها خالل عمله

من القوى اليت حترك األفراد ألن يتصرفوا بطرق أو باجتاهات معينة، وهذه  جمموعة: كما يعرف التحفيز بأنه    

  .2و أهداف معينةالقوى حترك سلوك العاملني حنو حتقيق هدف أ

شعور خارجي لدى الفرد يولد فيه الرغبة يف القيام بنشاط : أن التحفيز هو" سعد عامر أبو شندي"ويرى    

  .3أو سلوك معني، يسعى من وراءه إىل حتقيق أهداف حمددة

 امل واألساليب اليت تستخدمها مؤسسةو جمموعة من الع: التحفيز على أنه" يوسف حجيم الطائي"ويعرف    

ما للتأثري يف سلوك األفراد العاملني لديها، مما جيعلهم يبذلون املزيد من اهتمامام بعملهم وأداءهم كما ونوعا، 

 وإشباعالروح املعنوية عند األفراد العاملني  ورفعخفض تكاليف العمل،  إىل، وبالتايل اإلنتاجزيادة  إىلمما يؤدي 

  .4حاجام

جمموعة من األدوات والوسائل اليت تسعى : التحفيز على أنه" فتاح املغريبعبد احلميد عبد ال"كما يعرف     

 إشباعاملؤسسة لتوفريها للعاملني ا، سواء كانت مادية أو معنوية، فردية أو مجاعية، اجيابية أو سلبية، دف 

راعاة الظروف من ناحية، وحتقيق الفاعلية املنشودة من ناحية أخرى، وذلك مب اإلنسانيةاحلاجات والرغبات 

  .5البيئية احمليطة

                                                           
1
  .151مدحت أبو النصر، ا(دارة بالحوافز، مرجع سابق، ص،   

2
 Michael Amiel et ces collègues, management de l’administration, 2 éme édition, Bruxelles, 1998, p, 61. 

3
، عمان، ا�ردن، 2010سعد عامر أبو شندي، إدارة الموارد البشرية في المؤسسات التعليمية، الطبعة ا�ولى، دار أسامة للنشر والتوزيع،   

  .142ص، 
4
  .405يوسف حجيم الطائي، مرجع سابق، ص،   

5
ي، عبد العزيز بن سلطان العنقري، إدارة الموارد البشرية لمواجھة تحديات القرن الواحد والعشرون، دار عبد الحميد عبد الفتاح المغرب  

  .353، ص، 2015المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
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كذلك ميكن تعريف التحفيز على أنه قيام اإلدارة بتوفري جو مالءم ورفع الروح املعنوية للمرؤوسني، مما يؤدي     

إىل تقدمي أفضل ما لديهم من مهارات وكفاءات وخلق روح العمل والتنافس بينهم، وهذا ما يساهم أو يؤدي 

  .1إىل حتقيق أهداف املؤسسة

القوة اليت ختلق، توجه، وحتافظ : تعريفا للتحفيز على أنه )1998(" مارتني"و " بارتول"كما قدم كل من     

  :2هي على سلوكيات املرؤوسني، ويركز هذا التعريف على ثالثة عناصر أساسية

  خلق شعور لدى الفرد عن حجم املنفعة أو املصلحة اليت ستتحقق لديه إذا ما أجنز ذلك اهلدف؛ - 

  توجيه جمموعة التصرفات والسلوكيات اليت يتخذها الفرد يف سبيل حتقيق هدفه؛ - 

  .احملافظة على السلوك وجمموعة تلك التصرفات إىل غاية حتقيق اهلدف املنشود - 

وأخريا ميكن القول أن التحفيز هو مثري خارجي يوجد يف املؤسسة أو البيئة احمليطة بالعامل، حيرك دوافع العامل 

اجلهد أو السلوك أو العمل إلشباع حاجاته اليت أثارها هذا احلافز، أي أن التحفيز هو مؤثر حيرك للقيام ب

  .السلوك حنو إشباع حاجات الفرد وحتقيق أهدافه

أن الكثري منها يركز على مصطلح احلاجة كمصدر للتحفيز، تلتقي يف يالحظ من خالل التعاريف السابقة    

حتسني مستوى (يف تصرفات األفراد، كما تلتقي يف اهلدف من عملية التحفيز  جانب إثارة السلوك، والتأثري

  .3)أداء وكفاءة الفرد من جهة وحتقيق أهداف املؤسسة من جهة أخرى

من خالل ما سبق ميكن أن نعرف التحفيز على أنه جمموعة من العوامل اخلارجية اليت جتذب العامل،    

ك من خالل التأثري على سلوكه حىت يتم حتقيق أهداف املؤسسة ورفع باعتبارها وسيلة إلشباع حاجاته، وذل

  .مستوى أداءها

  :4من خالل كل ما سبق، ميكن الوقوف على العناصر التالية   

  .أن التحفيز هو جمموعة من األدوات والوسائل - 

  .بتوفري احلوافز إمكانيااتقوم املؤسسة حسب  - 

حبسب احتياجات األفراد ودوافعهم  وإمنافقط،  وإمكانياااملؤسسة  تتعدد أنواع احلوافز ليس حبسب قدرة - 

  .أيضا

  شرائحهم من ناحية، وحتقيق  األفراد مبختلف   حاجات إشباع  التحفيز يف  اهلدف األساسي من  يتمثل - 

  .اإلنتاجية احملددة من ناحية أخرى  

   .ظام احلوافز يف املؤسسةجيب أخذ الظروف واملتغريات البيئية يف احلسبان عند إعداد ن - 

                                                           
1
 Manmohan Joshi, Human Resource management, 1 st édition, 2013, p, 51. 

2
 Zorler Senyucel, Managing Te Human Resource in the 21 st contry, 2009, p, 23. 

3
دراسة ميدانية في المؤسسة الوطنية (نتاج أجھزة –بلمھدي عبد الوھاب، نظام مقترح �نظمة الحوافز للمؤسسة ا?قتصادية العمومية   

، 2008/2009، 1وم التسيير، جامعة سطيف أطروحة دكتوراه دولة، كلية العلوم ا?قتصادية والتجارية وعل -AMCالقياس والمراقبة 
  .21ص،

4
  .353عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، مرجع سابق، ص،  
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ويف األخري ينبغي القول بأن التحفيز من أهم العوامل واألساليب اليت تؤدي باألفراد اىل بذل أقصى جهد    

الكفاءة يف أداءهم من  رك قدرات األفراد حنو حتقيقحيمستويات عليا، فالتحفيز  إىل بأدائهموالوصول ممكن 

  .أجل حتقيق أهداف املؤسسة

  اصر التحفيزعن: رابعا

  :1تتمثل أهم عناصر التحفيز فيما يلي   

  .الشخص الذي تولد لديه عملية التحفيز ليعمل بشكل أفضل وتليب بعض حاجاته: احملفز - 

اخلص الذي يقوم بعملية التحفيز، وجيب أن يكون عادال ومطلعا على دوافع األفراد، ولديه الرغبة يف : احملفز - 

  .موعة من األهدافالقيام بالعملية لتحقيق جم

  .هو الوسيلة اليت يتم من خالهلا التأثري على سلوك األفراد: احلافز - 

  .واليت من خالهلا يتبني مدى جتاوب الفرد مع عملية التحفيز: التغذية العكسية - 

  أساليب التحفيزو  أهمية، أهداف: المطلب الثاني

على العمال يف كافة املستويات التنظيمية، تنبع األمهية يعترب التحفيز أهم أداة يف يد إدارة املؤسسة للتأثري    

األساسية للحوافز من أمهية العنصر البشري كأحد عناصر اإلنتاج اليت ميكن من خالل استخدامها بكفاءة 

  .حتقيق أهداف الفرد واملؤسسة وأهداف اتمع املتمثلة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية

  .نحاول التطرق إىل أمهية وأهداف التحفيز، باإلضافة إىل أساليبه ومكوناتهمن خالل هذا املطلب س   

 أهمية التحفيز: أوال

وزيادة إنتاجهم، وتبدو أمهية التحفيز يف خمتلف  يلعب التحفيز دورا مهما يف حفز العاملني على العمل   

  :املستويات على النحو التايل

  أهمية التحفيز على المستوى الفردي -1

  :2كن أمهية التحفيز على املستوى الفردي فيما يليمت   

  .، من خالل احلوافز املادية اليت توفرها املؤسسة لعماهلادخل األفراد زيادة - 

  .وسؤ زيادة رضا األفراد، وحتسني العالقة بني الرئيس واملر  - 

  لشعور باملكانةاحتياجات العاملني بشىت أنواعها، وعلى األخص ما ميس التقدير واالحرتام وا إشباع - 

املني بروح العدالة داخل املؤسسة، من خالل العدالة يف تدمي احلوافز، واملعايري اليت يتم على إشعار الع - 

  .أساسها منح احلوافز

                                                           
1
  .04سامية لحول، فطيمة زعزع، مرجع سابق، ص،  
ات الملتقى الياس قشوط، طويل ياسمينة، التحفيز وأثره في تفعيل أداء ا�فراد العاملين في المؤسسات العمومية، مداخلة مقدمة ضمن فعالي 2

، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 25/02/2015-24الوطني حول تسيير الموارد البشرية في الھيئات العمومية في الجزار، يومي 
   07ص، 
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تاليف الكثري من مشاكل العمل، كالغياب ودوران العمل السليب واخنفاض املعنويات وكثرة الصراعات، مما  - 

  .1املوارد البشريةيقود إىل خلق استقرار يف 

التقليل من مقاومة التغيري، فعندما ميلك العمال كل املعلومات يف املؤسسة فان اإلدارة ذه احلالة ال تكون  - 

  .حباجة إلقناع األفراد بأمهية التغيري

  أهمية التحفيز على مستوى الجماعات -2

  :2تكمن أمهية التحفيز على مستوى اجلماعات فيمايلي   

ذام، ومن هنا حيدث  إثباتحيب األفراد : اس اجلماعات وتشجيع املنافسة فيما بني أفراد اجلماعةمح إثارة - 

  .والتحدياسبة نما توفرت لدى األفراد الفرص امل إذاالتنافس 

يؤدي التحفيز اجلماعي إىل احتاد اجلماعة لتحقيق املعايري املطلوبة للحصول : تنمية روح املشاركة والتعاون - 

كما تسمح املشاركة ألفراد اجلماعة يف اختاذ القرارات بتقبلها وتفاعلهم لتنفيذها، وشعورهم باألمهية عليها،  

  .القتناع اإلدارة بآرائهم ووجهات نظرهم

يشجع التحفيز اجلماعي ذوي املهارات العالية من نقل هذه املهارات : تنمية املهارات فيما بني أفراد اجلماعة - 

  .من فرص التنمية والتدريب أثناء العملد زمالئهم، مما يزي إىل

  أهمية التحفيز على مستوى المؤسسة -3

  :3تكمن أمهية التحفيز على مستوى املؤسسة فيما يلي   

يساهم التحفيز يف االستجابة لتأثري الضغوط احمليطة  إذ: التكيف مع متطلبات البيئة الداخلية واخلارجية - 

  .االجتماعية، التكنولوجية واحلكوميةباملؤسسة يف النواحي االقتصادية، 

ختطيط املوارد البشرية، حتليل : وأنشطة املوارد البشرية املختلفة ومنهاالتكامل والرتابط بني نشاط التحفيز  - 

، حيث تؤثر هذه ...الوظائف، االستقطاب، االختيار والتعيني، التدريب، تقييم األداء واألجور، الرتقيات 

  .لنتائج املتوقعة على مستوى املؤسسةاألنشطة جمتمعة على ا

يساهم التحفيز يف حتقيق جو من الرضا عن العمل لدى األفراد، مما يدفعهم : يئة املناخ التنظيمي املناسب - 

  .للحرص على املصلحة العامة، والسعي لزيادة اإلنتاجية، وحتقيق أهداف املؤسسة

من خالل ختفيض تكاليف العمل، بزيادة االهتمام  وذلك: احلصول على أفضل النتائج النهائية لألداء - 

  .4بالنوعية واحلرص على تقليل هدر الوقت واملواد املستخدمة

  أهداف التحفيز: ثانيا

  :5تسعى املؤسسات من خالل عملية التحفيز إىل حتقيق األهداف التالية   
                                                           

1
  252خالد عبد الرحيم الھيتي، مرجع سابق، ص،   

2
  354عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، مرجع سابق، ص،   

3
  355المرجع نفسه، ص،   

4
  252خالد عبد الرحيم الھيتي، مرجع سابق، ص،   

5
  149سعد عامر أبو شندي، مرجع سابق، ص،   
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  .تشجيع املنافسة بني العاملني - 

  .متييز األفراد ذوي األداء املتميز - 

  .حتفيز العاملني ذوي األداء املتوسط إىل التقدم - 

  .استمرار التميز يف األداء وتطوير األداء املستقبلي - 

ربط أهداف املؤسسة بأهداف العاملني، فاملؤسسة تسعى لتحقيق أهدافها من خالل أداء وإنتاجية عماهلا،  - 

  .وهذا من خالل احلوافز اليت تقدمها هلم

  .ت البشرية باعتبارها أهم عنصر خيلق التميزاحملافظة على الكفاءا - 

  .تنمية روح التعاون وروح الفريق يف العمل اجلماعي، وحتقيق الرضا واالستقرار الوظيفي - 

  :1ف التحفيز يف هدفني أساسيني مهاأهدا وإبرازومن جهة أخرى، ميكن حتديد    

االستخدام األمثل لعناصر اإلنتاج من فمن خالل نظام احلوافز تسعى كل مؤسسة إىل : اهلدف االقتصادي - 

  أجل زيادة إنتاجية املؤسسة وحتسني منتجاا وخدماا؛

هذا اهلدف يتعلق بالعامل كونه أهم عناصر اإلنتاج واملتحكم يف العملية اإلنتاجية وعقلها : اهلدف املعنوي - 

يز أن يساهم يف إشباع بعض رغباته املؤثر، وهو املستهدف من خالل عملية التحفيز، وبالتايل البد هلذا التحف

  .وحاجاته اليت البد من فهمها للتعامل معها

  أساليب التحفيز: ثالثا

  :2للمؤسسة أن تزيد من فاعليتها يف حتفيز العاملني إذا قامت مبا يليميكن    

  .أيضا املعرفة الدقيقة بأهداف املؤسسة، ونقلها بصورة حمددة وواضحة للعمال، فهي تعترب أهدافا هلم - 

  .معرفة حاجات العمال وميوهلم واجتاهام، والتعامل معهم على أساس مبدأ مراعاة الفروق الفردية - 

  .منح احلوافز على أساس األداء، وليس على أي أساس آخر - 

  .املني، فذلك يشعرهم أم مقدرين وحمرتمني من طرف املسؤولنياالستماع إىل اقرتاحات الع - 

  .العاملني، فذلك حيفز العاملني اآلخرين ملزيد من اجلهد يف العملحتفيز املتميز من  - 

  .ومتماشية مع رغباته أن تكون املكافأة ذات قيمة بالنسبة للفرد - 

  .تقدمي املكافأة عن السلوك أو االجناز املطلوب أمام اجلماعة لبعث احلماس لدى باقي العاملني - 

  .ة كلما أمكن ذلك، وعدم التأخر أو املماطلة يف تقدميهاة مباشر تقدمي املكافأة بعد حتقيق النتائج املطلوب - 

  .احلوافز من مالية، مادية ومعنوية، فردية ومجاعيةالتنويع يف تقدمي  - 

  .تشجيع املشاركة وروح التعاون بني العاملني - 

  

                                                           
1
  23بلمھدي عبد الوھاب، مرجع سابق، ص،   

2
  178مدحت أبو النصر، ا(دارة بالحوافز، مرجع سابق، ص،   
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  كيفية، أسس، وأسباب التحفيز: المطلب الثالث

لسهل حتفيز األفراد دون دراسة تصرفات وسلوكيات وأداء عملية معقدة، فليس من اعملية التحفيز هي    

ودوافع العاملني، كما جيب على املؤسسة تقدمي احلوافز على أسس موضوعية، منطقية وعادلة جتسيدا ملبدأ 

  .العدالة واملساواة

  كيفية التحفيز: أوال

  :1ميكن للمؤسسة أن تقوم بعملية التحفيز كمايلي   

األحكام املسبقة على الغري، عدم الثقة، توقعات : واليت تثبط من عزمية العاملني مثلإزالة معوقات التحفيز  - 

  ...غري واضحة عن أداء العاملني، معاملة العاملني بشكل غري عادل

  .تشجيع التفاعل بني العاملني، وتكوين مجاعات عمل فيما بينهم - 

رتقية ويئتهم لتحمل مناصب عليا يف من خالل توفري فرص لل تشجيع العاملني على حتمل املسؤولية - 

  .املستقبل

  .املني، وتقييم هذا األداء بإنصاف مما يساهم يف الرفع من روحهم املعنويةإظهار اإلعجاب بأداء الع - 

  .وضع أجور تنافسية وعادلة - 

 مجيع اإلصغاء للعمال، واألخذ بعني االعتبار مقرتحام ومناقشتها بشكل معقول وعقالين، وإشراكهم يف - 

  .مراحل العمل

  .تقدير األعمال املتميزة، بوضع حوافز خاصة مادية أو معنوية لذوي األداء املتميز - 

  .قدمي أجور تنافسية وعادلة، وحوافز موضوعية تتناسب مع أداء العاملنيت - 

  .جلهودمكافأة املتميزين بصورة علنية مما يزيد شعورهم باالجناز، وحث اآلخرين على بذل املزيد من ا - 

  أسس منح التحفيز: ثانيا

يرتكز التحفيز على عدة معايري لألداء والسلوك ومؤشرات الجناز األهداف املطلوبة، ومن أهم هذه املعايري    

  :2مايلي

يعترب من أهم املعايري يف حساب احلوافز، حيث يتم حتليل األداء ومن م وضع معايري حمددة : معيار األداء -1

  ...كمية العمل، جودة العمل: سبة لكل وظيفة مثلقابلة لقياسه بالن

يستعمل هذا املعيار يف قياس ناتج العمل، لكنه أقل موضوعية من املعيار األول، حيث : معيار المجهود -2

  .ال يؤدي اجلهد املبذول من العامل إىل اجناز العمل بفعالية

اها العامل يف املؤسسة بعني االعتبار، واليت وهو معيار شائع االستعمال، ويأخذ املدة اليت قض: األقدمية -3

  .تشري اىل الوالء واالنتماء

                                                           
1
  97-95ردن، ص، ، عمان، ا�2008فيصل حسونة، ادارة الموارد البشرية، دار أسامة للنشر والتوزيع،   

2
   07الياس قشوط، مرجع سابق، ص،  
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وهو معيار كريا ما يستخدم يف املؤسسات احلديثة اليت تشجع عماهلا على اجناز : تحقيق األهداف -4

  .األهداف املسطرة واحملددة مسبقا

  أسباب التحفيز: ثالثا

رات الكامنة لدى الفرد، فالفرد يف املؤسسة يعمل مقابل عائد، يتمثل دور التحفيز يف حتريك الطاقات والقد   

  :1ولكن األهم هو مستوى أداء الفرد، فاملؤسسة تقوم بالتحفيز من أجل مايلي

  ...زيادة نواتج العمل يف شكل مبيعات، أرباح كميات إنتاج، جودة اإلنتاج - 

ت املتعلقة بالتقدير واالحرتام والشعور إشباع حاجات ومتطلبات العاملني بشىت أنواعها، وخاصة احلاجا - 

  .باملكانة

  .العاملني بالعدالة داخل املؤسسة، وهو ما جيعلهم يشعرون بالرضا، مما يساهم بالرفع من أداءهم إشعار - 

والرفع من روح الوالء واالنتماء، وهذا يأيت من خالل السمعة  املؤسسة، إىلاستقطاب العمال األكفاء  - 

  . جمال حتفيزها للعاملنياجليدة للمؤسسة يف

  .الفريق والعمل اجلماعي من خالل العمل كفريق واحدتنمية روح التعاون بني العاملني، وتنمية روح  - 

  .صورة ومسعة املؤسسة لدى اتمع يف جمال االهتمام بالعاملني والتنويع والعدالة يف تقدمي احلوافز حتسني - 

د خيتلفون يف االستجابة للمؤثرات اخلارجية ومنها التحفيز، وان معرفة ما معرفة ما حيفز العاملني، ألن األفرا - 

  .2حيبه العاملون يعطي للمؤسسة دفعا قويا يف استثمار طاقات العمال

  التحفيز الفعال: المطلب الرابع

صل التحفيز هو مولد النشاط والفاعلية يف العمل، يدي إىل احلصول على أداء عايل من العاملني، ولكي ت   

املؤسسة إىل ذلك جيب عليها االهتمام بكيفية التحفيز، وذلك عن طريق إتباع أفضل السبل وأسرعها وأكثرها 

جدوى لتحقيق ذلك، ولكي يكون التحفيز فعاال جيب الرتكيز على األساليب التحفيزية اليت تؤدي إىل إجياد 

  .نوع من الدميومة يف اإلنتاج والفعالية

  الشروط التحفز الفع: أوال

إن مهارة التحفيز تعتمد على وجود أنظمة متقنة وواضحة للجميع، وتتمل أهم شروط التحفيز الفعال    

  : 3فيمايلي

  .لني، والكشف عن األداء املتميز وتشجيعه، وعن األداء املعيب والعمل على حتسينهمتابعة أداء العام - 

افز اجيابيا، وعند اخلطأ أو االحنراف يكون بشكل مميز يكون احلسرعة تقدير احلافز، فعند أداء العامل  - 

  .سلبيا

                                                           
1
  163.162ص، .، ا�ردن، ص2012زيد عبوي، القيادة ودورھا في العملية ا(دارية، دار البداية للنشر والتوزيع،   

2
، 2011ا�ولى،  دار ثمرات للنشر والتوزيع، الطبعة -كيف تحفز اKخرين وتحصل على أفضل ما لديھم–إبراھيم الفقي، قوة التحفيز   

  15.14ص، .القاھرة، مصر، ص
3
  .246عبد المنعم دھمان، مرجع سابق، ص،   



مدخل إلى تحفيز الموارد البشرية                                                    الفصل الثاني  

 

72 

 

  .وضوح الربط بن األداء والتحفيز، ليس فقط بالنسبة ملن حيصل عليه، ولكن أيضا بالنسبة جلميع العمال - 

التأكيد على التحفيز اجلماعي كلما أمكن ذلك، من أجل حتفيز العاملني على التعاون واإلقبال على العمل  - 

  .واحد اجلماعي كفريق

يشارك فيها  زإشراك العاملني يف احلكم على نتائج العمل، وتقدير احلوافز املناسبة من خالل جلنة للحواف - 

  .العاملني

  .أمهية تناسب التحفيز مع رغبات العاملني حىت حيقق التحفيز التأثري املستهدف - 

  العوامل المساعدة على التحفيز الفعال: ثانيا

  : 1التحفيز الفعال، من أمهها إىلالعوامل املساعدة للوصول  توجد جمموعة هامة من   

ومعىن ذلك أن العمال سيشعرون بتحفيز أكثر للعمل حينما يدركون : التعاون بين العمال ومؤسساتهم -1

أمهية التعاون مع املؤسسات اليت يعملون فيها، من أجل النجاح املشرتك الجناز عمل ما، فعندما يتم إزالة كل 

يل اليت ميكن أن تعرتض شعور العمال باملسؤولية جتاه جناح أو فشل أهداف مؤسسام، فان ذلك العراق

  .سيمكن من خلق حتفيز للعمل املشرتك

نوعية  إضافةعندما يدركون ويقتنعون بأن ما يقومون به من عمل يشكل أن العمال يعين ذلك : االقتناع -2

ار بنفس الوترية والعزمية، ألم يغرون بالرغبة واالعتزاز ، فان ذلك سيحفزهم لالستمر عمل مؤسسام إىل

  . بعملهم، األمر الذي يؤدي يف النهاية إىل زيادة الفعالية يف العمل

العمال سيعرون بتحفيز أكثر للعمل عندما تعطيهم إدارة املؤسسات اليت يعملون : التسيير بالمشاركة – 3

  .فيها الصالحية الختاذ القرارات أناء العمل

وبالتايل جيب على املؤسسات أن تركز على العوامل اليت تؤثر على محاس العمال أثناء العمل، خاصة    

  .العوامل الكامنة داخل كل واحد منهم

  التحفيز الناجح والمؤثر: ثالثا

ن كثري حول احلوافز اليت تدفع باألفراد للعمل بكفاءة وفاعلية، وعلى الرغم من ذلك فلكي يكو هناك جدل     

  :2التحفيز ناجحا ومؤثرا يف دفع األفراد حنو العمل واإلنتاج سعيا لتحقيق األهداف جيب أن يتوف فيه مايلي

  .انسجام أهداف العمل وأهداف العمال - 

  .يف أداء هذه الوظيفة اإلبداعالوظيفة مع ميول العامل وقدراته، وهو ما يساهم يف  توافق - 

  

  .نوي يف التحفيز، أي التنويع يف تقدمي احلوافز، مادية ومعنوية، فردية ومجاعيةنبني املادي واملعاجلمع بني اجلا - 

                                                           
1
ص، .، ص2008، 06الداوي الشيخ، تحليل أثر التدريب والتحفيز على تنمية الموارد البشرية في البلدان ا(س3مية، مجلة الباحث، العدد   

14.13  
2
  160.159ص، .سعد عامر أبو شندي، مرجع سابق، ص  
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  بالسلوك املطلوب وفورية التطبيق، أي ربط احلافز بتحقيق سلوك معني ارتباط احلافز - 

  .عور العاملني بذلكشمبدأ العدالة عند تقدمي احلوافز و  - 

بآرائهم وأفكارهم واقرتاحام فيما يتعلق باملعايري  إشراك العمال يف وضع خطة احلوافز، من خالل األخذ - 

  .اليت يتم على أساسها منح التحفيز، والطرق املستخدمة لذلك

، واستطالع آراءهم جتاه احلوافز، كتغذية عكسية وردة فعل من العاملني جتاه التعرف على ردة فعل العاملني - 

  .احلوافز املقدمة من طرف املؤسسة

  .جزءا من إدارة املوارد البشرية، جيب أن يتناسق مع بقية األجزاءاعتبار التحفيز  - 

رئيسيا للعمل واإلقبال عليه، فمدير  توفر العالقات الطيبة يف جو العمل هو نفسه ميثل حافزا اجيابيا إن   

 املؤسسة الذي يوفر مناخا جيدا حتكمه عالقات إنسانية طيبة، يقبل هو والعاملني على العمل بنشاط وروح

  . عالية، وينعكس ذلك على اجلهود املبذولة لتحسني العمل واإلبداع فيه

  أنواع، نظريات ومستويات التحفيز: المبحث الثاني

املوارد البشرية من خالل حتقيق احتياجام  إدارةيعد التحفيز من أهم مسات إدارة األعمال، ومن فنون    

، وقد ارتكزت العديد من املؤسسات يف عصر التنافس وحتفيزهم لبذل كل طاقام لتحقيق التطور الدائم

  .واألسواق العاملية على التحفيز للحفاظ على املوارد البشرية وتطويرها وحتقيق أهدافها

ناجحة، فليس املهم أن يكون  إدارةوضرورة احرتامها يف  اإلنسانيةفكر التحفيز هو اعرتاف باحلاجات  إن   

ة املناسبة لتحقيق ذوام، واالعرتاف ئد لتحفيز العاملني، ولكن اختيارهم وتوفري البيالعائد املايل هو اال الوحي

واالبتكار  اإلبداعبالفروق الفردية بينهم واكتشاف نقاط القوة واملهارة لديهم، كذلك االهتمام بتتبع أعمال 

  .هر العملوإعطاءهم الدافع املعنوي واملادي املناسب، فاإلنسان يف اإلدارة احلديثة هو جو 

من خالل ما سبق، نالحظ أن التحفيز يأخذ عدة أشكال وأنواع ومستويات، وسنحاول من خالل هذا    

  .املبحث أن نتطرق إىل أهم أنواع ومستويات التحفيز، باإلضافة إىل أهم النظريات اليت تناولت التحفيز

  أنواع التحفيز: المطلب األول

ومتاحة أمام املؤسسة، ميكن االختيار من بينها لتقدمي املناسب منها  هناك عدة أنواع من التحفيز مطروحة   

للعاملني ملقابلة دوافعهم وإشباع حاجام، وسنحاول أن نستعرض من خالل هذا املطلب جمموعة من األنواع 

  .التالية

  أنواع التحفيز حسب طبيعتها: أوال

  .اديحتفيز معنوي وم: وفق هذا املعيار، فالتحفيز ينقسم إىل   
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  التحفيز المعنوي    -1

حتقيق األهداف بكل كفاءة وفعالية، وهو عبارة عن أشياء غري مادية  إىلاملعنوي بالفرد يؤدي التحفيز    

تقدمها املؤسسة لتشجيع العمال ورفع مستويام، واملسامهة يف رفع نفسية الفرد وإشعاره بالرضا جتاه عمله، 

  .تماعيةوإشباعه حلاجاته النفسية واالج

التحفيز املعنوي هو ذلك النوع  من التحفيز الذي ال يعتمد على املال يف إثارة وحتفيز العاملني على العمل،    

  بل تعتمد على وسائل معنوية  أساسها  احرتام العنصر البشري، الذي يعترب كائن حي له  أحاسيس 

  .وتطلعات يسعى إىل حتقيقها

  أشكال التحفيز المعنوي -أ

  :1خذ التحفيز املعنوي عدة أشكال، نذكر أمهها فيمايلييأ   

للعور بالثناء يف العمل خاصة عند النجاح واألداء املتميز، وعكس ما يعتقد حيتاج العامل : الثناء والتقدير -

بعض املدراء بأن الثناء والتقدير للعاملني قد يعطي انطباعات عن عدم اجلدية، فان التقدير يعكس فكرة أننا 

عا شركاء حنو هدف حمدد، وميثل اجتاها اجيابيا يعزز من االلتزام و األداء املتميز، ويزيد من إحساس الفرد مجي

 .بالرضا عن نفسه

للتقدير والثناء أشكاال عديدة أمهها كتابة خطابات أو بطاقات الشكر للعاملني مذكورا فيها اجلهد أو    

التقدير والتذكارات اليت حيتفظ ا العامل كرمز للتكرمي ات داالجناز الذي حققه أحد زمالءهم، كذلك شها

أو لوحة الشرف اليت والتقدير الذي حصل عليه، أيضا هناك التقدير من خالل ما يعرف بسجالت النجاح 

  .يذكر فيها اسم العامل والعمل الذي أجنزه وجهوده املستمرة مع املؤسسة وصورته

ثراء العمل أو إثراءه إضافة واجبات ومهام جديدة للعمل الذي يقصد بتوسيع وإ: إثراء العملتوسيع و  -

يقوم به العامل يف جمال ختصصه، كفرصة املشاركة يف اختاذ بعض القرارات، وهذا الشكل من أشكال التحفيز 

  .املعنوي أثبت فعالية كبرية يف جمال التحفيز املعنوي للعاملني وزيادة رغبتهم يف العمل وحتسني األداء

إن توفر املناخ الصحي املناسب يف بيئة العمل كاإلضاءة اجليدة والتهوية : ن ظروف ومناخ العملتحسي -

اخل، يؤثر بكل اجيايب على مساعدة العاملني على حتقيق األداء اجليد، ويعكس مدى اهتمام املؤسسة ...املناسبة

هم وإنتاجيتهم ئالرقي بأدامن خالل  بتوفري أفضل ظروف العمل للعاملني، وبالتايل تأثريه على حتفيز العاملني

  .ووالءهم وانتماءهم للمؤسسة

بدال من اعتماد املدراء دائما على نربة النقد للعاملني، والبحث دائما عن نقائص  : المساندة االيجابية -

أكثر  األداء وما يعيبه والتأثري املعنوي السيئ لذلك وشعورهم الدائم بالضعف واالستياء، فان هناك اجتاه آخر

                                                           
1
ص، .، القاھرة، مصر، ص2011سامع أحمد رفعت عبد الباقي، إدارة الموارد البشرية في المجال السياسي، دار شتات للنشر والبرمجيات،   

172.171  
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اجيابية وذلك من خالل الرتكيز على اجلوانب االجيابية يف األداء، ومساندة األعمال اجليدة، ملا لذلك من دور  

  .كبري يف تعزيز رغبة العاملني يف العمل ورفع روحهم املعنوية

له  كل عضو من أعضاء جمموعة العمل له حياته اخلاصة خارج نطاق العمل، واليت متثل: إبداء االهتمام -

االهتمام الصادق بشخصية وحياة كل عضو يف  إبداءأمهية رمبا تكون أكرب من العمل، وهنا البد على املدراء 

الرتحيب بالعامل بعد التغيب عن العمل : اموعة، وهناك أمثلة بسيطة على هذا من واقع احلياة العملية مثل

  .أو املرض لإلجازةلفرتة من الوقت سواء 

  المعنوي أهداف التحفيز -ب

، حيث جنده يعمل على التمييز بني األشخاص العاملني حني األداء األفضل، عدة أهدافللتحفيز املعنوي    

تشجيع التنافس بني األشخاص العاملني يف املؤسسة، رفع مستوى فاعلية األشخاص ذوي األداء املتوسط، 

تمر لدوافع االنتماء والوالء للمؤسسة، و زيادة إظهار طابع املؤسسة وصورا إىل البيئة احمليطة، التوليد املس

  .1عالقات التعاون بني األشخاص العاملني

  شروط التحفيز المعنوي -ج

  :2للتحفيز املعنوي جمموعة من الشروط، نلخصها أمهها فيمايلي   

  .لنياحلصول على التحفيز املعنوي لكافة العام إىلتوضيح جوانب األداء والسلوك الوظيفي اليت تقود  - 

  .وتعزيزها باحلوافز االهتمام باجلوانب االجيابية يف األداء والسلوك الوظيفي لدى العاملني - 

  .وقيمة احلافز) معلومة/خدمة/منتج(حتقيق التوازن بني قيمة املخرجات  - 

  .تقدمي احلوافز خالل فرتات متتالية لتحقيق دميومة واستمرار األداء والسلوك اجليد - 

  .فور احلصول على النتائج احملققةتقدمي احلوافز  - 

  ).مادية، معنوية، فردية، مجاعية(وافز املتنوعة املقدمة للمستحقني إتباع أسلوب احل - 

  التحفيز المادي -2

التحفيز املادي هو التحفيز الذي يشبع حاجات الفرد املادية، ويأخذ شكل حوافز ملموسة تتخذ أشكاال    

  .متنوعة

ي من أهم أنواع التحفيز، حيث أنه القادر على الوفاء باحلاجات األساسية للفرد، وحيث يعترب التحفيز املاد   

  .اإلنساينتكون النقود دافعا قويا للسلوك 

  أشكال التحفيز المادي -أ

  :3يأخذ التحفيز املادي عدة أشكال، نذكر أمهها فيمايلي   

                                                           
1
  .154مدحت أبو النصر، ا(دارة بالحوافز، مرجع سابق، ص،   

2
  .154المرجع نفسه، ص،   

3
  .141، عمان، ا�ردن، ص، 2009لبشرية، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة ا�ولى، ھاشم حمدي رضا، تنمية وبناء نظم الموارد ا  
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لكثري من احلاجات األولية واألساسية  من التحفيز يتيح للعامل حتقيق اهذا الشكل : الراتب واألجر -

كاملأكل وامللبس واملسكن وشراء ما يلزم من حاجات يرغبها، وميكن عن طريقه استقطاب العمالة اجليدة 

  .للعمل يف املؤسسة ورفع اإلنتاج عن طريق ربط األجر باإلنتاجية

حافز على العمل إال إذا ربطت ال ميكن القول أن الزيادات الدورية على الراتب هي : الزيادات الدورية -

باإلنتاج، أي يكون أساس منحها هو كفاءة ونشاط وإنتاجية العامل يف عمله، حبيث يعرف العمال أن 

حصوهلم على الزيادة مرتبط باألداء اجليد للعمل، أما إذا ارتبط منح الزيادة باألقدمية فهذا احلافز يفقد أمهيته 

  .بالنسبة لزيادة اإلنتاج

املكافأة هي مبلغ من املال يعطى للفرد العامل لقاء قيامه بعمل متميز، أو حتقيق مستوى معني  :ةالمكافأ -

  .من اإلنتاج، ويكون أساس منح هذه املكافأة هو كفاءة وجدية وفعالية الفرد العامل

يتم املؤسسة نسبة مئوية من األرباح لمن خالل هذا الشكل يف التحفيز، ختصص  :المشاركة في األرباح -

توزيعها على العاملني، ويتم احتساا إما على أساس األرباح اإلمجالية أو الصافية، وتعترب املشاركة يف األرباح 

  .حافزا ماديا للعاملني على زيادة إنتاجيتهم وترقية أداءهم وزيادة األرباح، وبالتايل زيادة حصتهم منها

  : هناك عدة أنواع من العالوات أمهها: العالوات -

 الوة الكفاءة وهي زيادة يف الراتب بناء على أداء الفرد يف عمله؛ع - 

 عالوة األقدمية وهي تعويض عن عضوية الفرد باملؤسسة لفرتة زمنية معينة؛ - 

 .العالوة االستثنائية ومتنح لوجود أداء متميز جدا من الفرد يستلزم تعويضه - 

ملؤسسة هي أكثر الطرق مثالية لتحقيق ميكن اعتبار ملكية العاملني ألسهم ا: شراء أسهم المؤسسة -

حيث يكون من حق العاملني امتالك نسبة من أسهم املشاركة يف األرباح واألداء اإلمجايل للمؤسسة، 

مؤسستهم، وقد تتيح املؤسسة للعاملني االختيار ما بني احلصول على  نصيبهم من األرباح أو العالوات أو 

  .املؤسسة املكافآت، وبني  شراء أسهم يف رأمسال

  أهداف التحفيز المادي -ب

  :1للتحفيز املادي عدة أهداف، نذكر أمهها فيمايلي   

  .اإلحساس بالقدرة على الكسب من خالل بذل اجلهود - 

  .ضمان املستوى املعيشي املناسب للشخص العامل، وإمداده بالقدرة الشرائية الكافية - 

  .ملبذولةالشعور باحرتام الذات وتقديرها لقاء اجلهود ا - 

  .إدراك احرتام اآلخرين للذات لقاء احلصول على األجر املناسب - 

  

                                                           
1
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  شروط التحفيز المادي -ج

  :1إن ضمان حتقيق التحفيز املادي ألهدافه يتطلب استيفاء الشروط التالية   

  .أن يكون عادال، ويطبق وفق القوانني واللوائح اإلدارية النافذة على اجلميع - 

  .ا يتقاضاه األقران اآلخرين يف سوق العملأن يكون مطابقا مل - 

  .أن يكون مناسبا ملا يبذله الفرد من جهود يف عمله - 

  .أن يكون متوافقا مع اإلمكانيات املالية للمؤسسة - 

  .أن يكون مشبعا للحاجات اإلنسانية واالجتماعية والنفسية - 

  .أن يكون دافعا حنو رفع معدالت اإلنتاجية - 

  .مع املعدالت احملددة لألداءأن يكون متوافقا  - 

  .أن يكون مقدما للشخص العامل - 

  .أن يكون ضامنا لالستمرار يف توفري متطلبات احلياة - 

  أنواع التحفيز حسب أثرها: ثانيا

  حتفيز اجيايب وحتفيز سليب:  إىلوفق هذا املعيار ميكن تقسيم التحفيز    

  :التحفيز االيجابي -أ

يف التحفيز الذي جيذب األفراد العاملني حنو اجناز عمل معني تستهدفه املؤسسة، يتمثل التحفيز االجيايب    

ويتمل يف خمتلف أشكال التحفيز املادي واملعنوي، فالتحفيز االجيايب يشجع األفراد العاملني على إحداث 

املستعمل السلوك املرغوب فيه من طرف املؤسسة اليت حتدد السلوك االجيايب واحلافز املادي أو املعنوي 

  .2لتحقيقه

  يعترب التحفيز االجيايب من أفضل األنواع يف حتريك  العاملني وتشجيعهم من أجل أداء  األعمال بالكفاءة    

  .املدعمات اليت متنح وتقدم للفرد نتيجة قيامه بالسلوك املرغوب فيه: املطلوبة، وقد عرف التحفيز االجيايب بأنه

ويف املقابل يعترب التحفيز االجيايب اعرتاف من ن حث الفرد على العمل أكثر، عن طريق التحفيز االجيايب ميك   

املؤسسة للفرد على قدرته وكفاءته، فالعمال الذين يقومون باجناز عملهم مبستوى يفوق زمالءهم، هلم احلق يف 

  .االستفادة من احلوافز االجيابية اليت جتعلهم يف مستوى أعلى من زمالءهم

الرواتب واألجور، املكافآت النقدية، الثناء والتقدير، املساندة : ال التحفيز االجيايب نذكر مايليومن أمثلة أك   

  .اخل...االجيابية، منح التدريب، التأمني واخلدمات االجتماعية والصحية

  

  
                                                           

1
، 2003محمد مرعي مرعي، التحفيز المعنوي وكيفية تفعيله في القطاع الحكومي العربي، المنظمة العربية للتنمية ا(دارية، القاھرة،   

  .09.08ص، .ص
2
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  التحفيز السلبي -ب

هديد والعقاب، وهذا يهدف التحفيز السليب إىل التأثري يف سلوك العاملني، وذلك باستخدام أسلوب الت   

بالنظر إىل أن بعض األفراد ال يستجيبون للتحفيز االجيايب، فالتحفيز السليب جيعل الفرد العامل خيشى تكرار 

  .اخلطأ

  :1ويأخذ التحفيز السليب أشكاال عديدة، نذكر أمهها فيمايلي   

 .دم تكراره مستقبال، وهو من األساليب املستعملة لتأديب العميل عن فعل ما، وتنبيهه لعالتحذير - 

 .، وهي عقوبة تصدر يف حق العامل املقصر يف عملهالتوبيخ - 

، ويتخذ عدة أشكال منها اإلنذار الشفهي، الكتايب، الكتايب النهائي، ويعين اختاذ أي إجراء اإلنذار - 

 .تأدييب قبل إصدار إشعار كتايب للعامل

 .فة املنسوبة إليه، وذلك من خالل استجواب العامل عن املخالالتحويل للتحقيق - 

 .، والذي يأيت بعد نفاذ اإلجراءات اإلدارية األخرىاخلصم من الراتب - 

، أي حرمان العامل وعدم استفادته من الساعات اإلضافية يف العمل، وهو ما إلغاء الوقت اإلضايف - 

 .يعين عدم حصوله على أجر إضايف

 .ام به العامل غري مرغوب فيه، كدليل على أن التصرف الذي قنشر االسم يف القائمة السوداء - 

 .، وبالتايل عدم األخذ بأفكاره وآراءه واقرتاحاتهحرمان الفرد من املشاركة يف صنع القرارات - 

  :وبغرض جتنب اآلثار السلبية للتحفيز السليب، جيب مراعاة االعتبارات التالية   

 .ال جيوز معاقبة العامل عن خطأ واحد بأكثر من حافز سليب واحد - 

 .إعطاء احلافز السليب للعامل وقت حدوث اخلطأ كي يكون له أثرا فعاال عليه وعلى زمالءه أن يتم - 

ب على العمل نفسه وليس لغرض شخصي، أي أن يكون العقاب موضوعي أن يكون العقا - 

 .ومنطقي وبعيد عن األمور الشخصية

 .مستقبال ن التأديب للسلوك وليس لالجتاهات، وهذا من أجل تعديل العامل لسلوكهأن يكو  - 

يكافؤ  ثجنب يف توازن مثمر، حي إىلويف األخري نقول أن التحفيز االجيايب والسليب جيب أن يسريا جنبا    

اد ويؤخذ املقصر بتقصريه، وكما منثل التحفيز االجيايب يف التحفيز املادي واملعنوي فان التحفيز السليب جيب 

 اإلدارةتقييم شامل لكفاءة  بإجراءبط التحفيز بكل صوره أن يتمل أيضا يف هاتني الصورتني، وجيب أن يرت

  .حىت يكون التحفيز مبين على أسس سليمةونتائج أعماهلا، 

  أنواع التحفيز من حيث المستهدفين منه: ثالثا

  .وفق هذا املعيار، ميكن تقسيم التحفيز إىل حتفيز فردي ومجاعي   

  
                                                           

1
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  التحفيز الفردي -1

صد به جتيع أو حتفيز أفراد معينني لزيادة اإلنتاج، كتخصيص مكافأة للرد الذي الذي يقوهو ذلك التحفيز    

  .1ينتج أفضل إنتاج، أو ختصيص جائزة ألفضل عامل

وميكن أن يكون التحفيز الفردي معنوي أو مايل أو مادي، وقد يكون اجيايب أو سليب، فيأخذ العامل    

قدير رئيسه يف صورة ثناء أو خطاب كر أو اشرتاك يف اختاذ مكافأة تشجيعية نظري عمله املمتاز، وحيصل على ت

  .قرار أو حل مشكلة معينة

إىل إجياد وبعث روح التنافس الفردي، مما يؤدي اىل خلق جو من التنافس بني يهدف التحفيز الفردي    

  .األفراد

  التحفيز الجماعي -2

لعاملني، فالتحفيز اجلماعي يكون مقابل عمل وهو التحفيز الذي يركز على العمل اجلماعي والتعاون بني ا   

مجاعي، فهي تنمي لدى العاملني روح العمل كفريق متكامل، ويؤدي إىل تعزيز التعاون بينهم وزرع ثقافة العمل 

  .اجلماعي للوصول إىل األهداف احملددة

ال، وانشغال املدير إن عدم وجود روح العمل كفريق يكل سببا للتنافس والنزاع  والتأخر يف اجناز األعم   

  .2باستمرار مبعاجلة النزاعات والصراعات اليت تنشأ بني العمال

يهدف التحفيز اجلماعي إىل إشباع حاجات نفسية واجتماعية ومادية ومعنوية لدى أعضاء اجلماعة    

جلماعات املساعدات املالية ، الزيادة العامة يف األجورالواحدة، وتتمثل أهم أشكال التحفيز اجلماعي يف 

اإلجازة ، الضمان االجتماعي، اخلدمات الثقافية والرتفيهية، التأمينات الصحية، املشاركة يف األرباح، العمل

 .اجلوائز، و ...)الزواج، الوالدة، التعليم(املنح املختلفة ، املرضية والعائلية

  أنواع التحفيز حسب قرار صدوره: رابعا

  :3ري رمسي كمايليمنيز بني نوعني من التحفيز رمسي وغ   

الرتقيات : يقصد به التحفيز الذي صدر به قرار من قبل املؤسسة ومن أملتها :التحفيز الرسمي -1

  .والعالوات

الثناء والشكر، : يقصد به التحفيز الذي مل يصدر به قرار من قبل املؤسسة مثل :التحفيز غير الرسمي -2

  .املدح، خطاب تقدير غري رمسي

  

  

                                                           
1
  .23، ص، 2002جمال الدين لعويسات، السلوك التنظيمي والتطوير ا(داري، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،   

2
 Marie Dominique Pujol, ressources humaines –la boite a outils d l’entreprise, 2 éme Edition 

d’organisation, paris, 2003, p ; 182. 
3
  .161مدحت أبو النصر، ا(دارة بالحوافز، مرجع سابق، ص،   
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  تحفيز حسب موقعهأنواع ال: خامسا

  :1وفق هذا املعيار يقسم التحفيز إىل مايلي   

الذي يشعر به الفرد بشكل ملموس، وقد يأخذ هذا النوع من هو ذلك التحفيز : التحفيز المباشر -1

: اخل، وكذا الشكل املعنوي مثل...املكافآت، املنح، احلوافز العينية كالعالج ااين: التحفيز الشكل املادي مثل

  .اخل...يداليات، لوحات الشرفامل

: هو ذلك التحفيز الذي ال ميس العامل بصفة مباشرة، ومن األمثلة على ذلك :التحفيز غير المباشر -2

  .اخل...ظروف العمل املالءمة، التكوين، العالقات بني العمال

  التحفيز الداخلي والخارجي: سادسا

  : 2جي كمايليميكن تقسيم التحفيز إىل حتفيز داخلي وآخر خار    

هذا النوع من التحفيز يرتبط بالعمل نفسه، ويشمل اإلحساس مبسؤولية الفرد العامل  :التحفيز الداخلي -1

جتاه جزء ذي مغزى من العمل ونتائجه، وتتيح هذه العوامل للفرد استخدام مهاراته وقدراته يف التطوير 

  .والتقدير، كما توفر له املعلومات املرتدة عن أداءه

وهو ذلك التحفيز الذي مينح للفرد العامل نظري جهد ال يرتبط بالعمل الوظيفي  :التحفيز الخارجي -2

نفسه، وإمنا يعود إىل تقدير من جهة خارجية عن نطاق الوظيفة، مثل حصول الفرد العامل على تقدير قيادة 

تحفيز اخلارجي حيدث تأثريه عليا أو يف صورة منحه درجة علمية شرفية نظري جهود بذهلا، وهذا النوع من ال

  .االجيايب املباشر يف نفسية الفرد العامل، وينتقل هذا األثر بصورة مباشرة إىل بقية زمالءه لكي يقتدوا به

ميكن " حممد مرعي مرعي"باإلضافة إىل األنواع السالفة الذكر، هناك أنواع جديدة اقرتحها     - 

داء املتميز واإلنتاجية ولزيادة درجة الرضا الوظيفي االستفادة منها يف عملية التحفيز ملزيد من األ

الوالء التنظيمي، ونلخصها يف صالة الصور، جمموعات الصور، استعراض مراحل املشاريع، سرتات و 

االجناز، جملة احلائط، استخدام مواقف السيارات، تغيري أثاث املكتب، املقابلة االجيابية، استقبال 

ير، مالحظة االجناز اخلاص، املكاملات اهلاتفية اخلاصة، شهادة تقديرية املوظف اجلديد، مقابلة املد

  .3نسيجية، بطاقة اجلدية يف العمل، هاتف حممول ملدة حمددة

  :من خالل كل ما سبق، نستخلص املالحظات التالية   

 عدة عوامل ميكن أن حتفز العامل لبذل املزيد من اجلهدهناك  - 

 احلوافز متعددة ومتنوعة  - 

                                                           
1
  .145، الجزائر، ص، 2011نور الدين حاروش، إدارة الموارد البشرية، دار ا�مة للطباعة والترجمة والتوزيع،   

2
، السعيد مبروك إبراھيم، إدارة الموارد البشرية بالمكتبات الجامعية في عصر المعرفة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة ا�ولى  

  .133.132ص، .، ا(سكندرية، مصر، ص2014
3
  166-162مدحت أبو النصر، مرجع سابق، ص،   



مدخل إلى تحفيز الموارد البشرية                                                    الفصل الثاني  

 

81 

 

ميكن أن يكون احلافز معنوي، مايل، مادي، اجيايب يف نفس (ز متداخلة مع بعضها البعض احلواف - 

 )الوقت مثل الرتقية

 احلوافز املالية ليست هي الدافع الوحيد للعمل - 

 .التحفيز الفردي قد يثمر يف املدى القصري، لكن هلا آثار سلبية على روح الفريق - 

  نظريات التحفيز: المطلب الثاني

تحوذ التحفيز على اهتمام الكثري من املختصني بعلم النفس واإلدارة، الذين وضعوا العديد من لقد اس   

النظريات اليت تناولت هذه الظاهرة بالشرح والتفسري، إذ سامهت هذه النظريات بشكل واسع يف مساعدة 

األفراد املتباينة، وحاجات املدراء العاملني يف شىت املؤسسات، وبتباين مستويام التنظيمية على معرفة دوافع 

  .دف وضع سياسات التحفيز املالءمة، وفيمايلي سنتناول أهم هذه النظريات

  نظرية سلم الحاجات لماسلو: أوال

  محتوى النظرية -1

عرب عدد من السنوات تقدمي نظرية عامة  Abraham Maslow" أبراهام ماسلو"لقد حاول عامل النفس    

يف تقدمي أول نظرية يف هذا اال، واليت مسيت بنظرية هرم  1925د، ولقد جنح عام لتفسري احلوافز لدى الفر 

  .احلاجات ملاسلو، هذا وتعترب نظرية ماسلو من أكثر النظريات اليت ظهرت يف هذا اال وانتشارا ومن أشهرها

تدفع به إىل انتهاج  النظرية إىل أن الفرد حتكمه احتياجات حمددة، وهذه االحتياجات هي اليتتشري هذه    

سلوكيات وتصرفات معينة يسعى دائما إلشباعها، ويف السياق نفسه وضع ماسلو أربعة افرتاضات أساسية 

 :1حتكم نظريته، وتتمثل هذه االفرتاضات فيمايلي

جمموعة من احلاجات الكثرية و املتداخلة واملعقدة يصعب التعرف عليها أو التمييز يف ذات كل فرد  إن - أ

  ا؛بينه

حماولة  إىلالتام حلاجة ما لدى الفرد فهي ال تعود دافعة للسلوك، وبالتايل يتم االنتقال  اإلشباعحتقق  إذا - ب

  حاجة أخرى؛ إشباع

 إحلاحالكايف للحاجات املتوقعة يف قاعدة اهلرم قبل أن يكون أي  اإلشباعيفرتض ماسلو أن يتم أوال  - ج

  إشباع احلاجات املوجودة أعاله؛بضرورة 

يف اهلرم ترتبط باجلانب االجتماعي للفرد وما تتسم به من تنوع وتداخل، فطرق باعتبار أن احلاجات العليا  -د

إشباعها تتعدد وتفوق طرق إشباع احلاجات الدنيا املرتبطة باحلاجات الفيزيولوجية واليت تكون عادة حمددة 

  .وسهلة اإلشباع

                                                           
1
 Nicole Aubert, diriger et motivé, art et pratique du management, 2 éme édition, édition d’organisation, 

paris, France ; 2002, p.p, 20.19 
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أنواع من احلاجات، وميكن حسب ماسلو تقسيم هذه احلاجات فان الفرد لديه مخسة ووفقا لنظرية ماسلو    

  اإلنسانية حسب أمهيتها اإلنسانية، حسب أمهيتها ودرجة إحلاحها يف تدرج هرمي يبدأ باحلاجات 

  :1األساسية وينتهي باحلاجات ذات املستوى األعلى، وتتمثل هذه احلاجات فيمايلي

  :الحاجات الفسيولوجية -     

احلاجات األساسية والضرورية لبقاء اإلنسان، وتضم احلاجة إىل الطعام، املاء، موعة جميف وتتمثل    

األكسجني، الكساء والنوم وما شابه ذلك، وبالتطبيق على التنظيم فان هذه احلاجات بالنسبة للعاملني يف 

  .ري ذلكاملؤسسة تتمثل يف األجور واحلوافز املادية بأنواعها، والوجبات الغذائية واالسرتاحة وغ

األمن واحلماية مثل محاية نفسه من األخطار اليت  إىلوتتمثل يف حاجة الفرد  :الحاجة إلى األمان -

هو وأسرته، واألمان ضد املستقبل ومفاجآته، وبالتطبيق على التنظيم فان  دد حياته أو مستقبله

لوظيفي يف األجلني مثل هذا النوع من احلاجات ميكن ترمجتها إىل حاجات العاملني إىل األمان ا

القصري والطويل، واحلاجة إىل احلصول على املعاش اية اخلدمة، واحلماية ضد اإلصابات واحلوادث 

  .يف العمل

وتضم تلك احلاجات الالزمة لتحقيق التفاعل االجتماعي، وتتمثل يف   :ءالحاجة إلى االنتما -

واحلاجة للصداقة، وبالتطبيق على التنظيم  احلاجة إىل االنتماء إىل األسرة، أو اجلماعة أو للموظفني،

فان هذا النوع من احلاجات ميكن ترمجته يف حاجات العاملني يف املؤسسة إىل االنتماء للجماعات 

  .الرمسية وغري الرمسية، واالنتماء للمؤسسة والصداقة وما شابه ذلك

اءة، االستقاليل، القوة، وتشمل تلك احلاجة املتعلقة بالشعور بالكف :الحاجة للتقدير واالحترام -

الثقة بالنفس والتقدير، واالعرتاف احلقيق هلذه اخلصائص أو الصفات من طرف اآلخرين، ومن بني 

والتقدير جند توافر الفرصة للفرد يف املؤسسة للقيام  لالحرتامرمبا تقابل احلاجة مل التنظيمية اليت االعو 

ز وحتمل املسؤولية، ومن العوامل التنظيمية أيضا بأعمال أو مهام هامة ومميزة جتعله يشعر باالجنا

  .التقدير املعنوي واالعرتاف بالكفاءة وما شابه ذلك

وتتمثل يف حاجة ما يستطيع أن يكون الفرد العامل، وتشمل حاجة  :الحاجة إلى تقدير الذات -

موح، ومن بني تطوير قدرات الفرد الكامنة، املعرفة، املهارة، اإلبداع، االبتكار، وحتقيق أقصى الط

العوامل التنظيمية اليت تساعد على إشباع مل هذا النوع من احلاجات جند توفري الفرص للعاملني 

  .لإلبداع واالبتكار والنمو، وكذلك توفري فرص للتنمية الذاتية وحتقيق التقدم الشخصي

ا حسب األمهية، كما وبناءا على هذه النظرية، فان احلاجات مرتبطة مع بعضها البعض، ومرتبة تصاعدي   

  :يظهر يف الشكل املوايل

                                                           
1
-104 ص، ا�ردن، عمان، ،2009سامر جلدة، السلوك التنظيمي والنظريات ا(دارية الحديثة، الطبعة ا�ولى، دار أسامة للنشر والتوزيع،   

106  
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  هرم الحاجات لماسلو: )07(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  
Source: Okassie Ambolou, stratégie de motivation et optimisation des ressources humaines a Air 

Liquide SEGOA, mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme d’étude supérieures, 

spécialité en gestion des ressources humaines, centre Africain d’étude supérieures en gestion, 

2004/2005, p ; 13. 

من أجل البقاء، حيث تسود يف املستوى األدىن،  الفسيولوجيةاحلاجات يالحظ من خالل الشكل أمهية    

  .رد إىل احلاجة اليت تليها يف األمهية وهي األمن واحلمايةوعندما يتم إشباعها بدرجة مرضية ينتقل الف

إن احلاجة املشبعة مل تعد حمفزة، بينما احلاجة غري املشبعة تدفع الفرد للتحرك، لذلك عندما يتم إشباع   

  .احلاجات الفسيولوجية فان حاجات األمن واحلماية تبدأ بتحفيز السلوك

نسان كائنا اجتماعيا بطبعه، وقد أشارت الدراسات إىل أن األفراد تظهر احلاجات االجتماعية من كون اإل   

  . الذين يعملون مبفردهم مبعزل عن اآلخرين ال تتوفر لديهم الرغبة يف العمل بسبب العزلة والوحدانية

كذلك بينت دراسات أخرى أن األقسام والوحدات اإلدارية اليت متنح أفرادها مستوى متدن من التفاعل     

اعي واالتصال مع الغري لديها أعلى نسبة دوران عمل، لذلك فان إشباع احلاجات االجتماعية يف موقع االجتم

  .العمل مقيد إىل حد بعيد بالتكنولوجيا املستخدمة يف األداء

حاجات التقدير واالحرتام متنح إدارة املؤسسة جماال واسعا خللق بيئة تنظيمية تعمل على إشباعها، وهذه    

ري حمدودة اإلشباع، ومن الناحية التنظيمية يعتمد إشباعها بشكل أساسي على السياسات اإلدارية احلاجات غ

   .  والسلوك القيادي

أخريا حاجات حتقيق الذات وهي متثل احلاجة إىل إدراك إمكانية تطور الفرد وتقدمه إىل أقصى درجة، إذ ال    

الذين استطاعوا إشباع بقية احلاجات على هرم ماسلو  يتم إشباع هذه احلاجة بالكامل، وهي مهمة إىل أولئك

  .بدرجة مقبولة

  

  

  

اتالحاجة إلى تحقيق الذ  

 الحاجة إلى التقدير واالحترام

اءـــــاجة إلى االنتمــالح  
 

انـــــة إلى األمـــاجـــالح  

ةـــوجيــولـــات الفسيـــاجــالح  
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  تقييم النظرية -2

حول نظرية ماسلو، فبعض الدراسات تشري إىل أن الرتتيب اهلرمي يوجد اختالف يف وجهات النظر    

الفرد للحاجات هو ترتيب اصطناعي، إذ أن مجيع هذه احلاجات متداخلة ومتفاعلة مع بعضها البعض لدى 

الواحد، بينما أشارت دراسات أخرى إىل أن تطبيق نظرية ماسلو واالختالف يف ترتيب احلاجات مرهون 

بالعوامل البيئية واالختالفات الثقافية، مثال ذلك الدراسات اليت أجريت يف املؤسسات األمريكية واملكسيكية 

ية كانت غري مشبعة بشكل عال، بينما  أظهرت أن حاجات حتقيق الذات عند املديرين يف املؤسسات األمريك

كانت تلك احلاجات متثل احلاجة الثانية املشبعة بشكل عال عند املوظفني يف املؤسسات املكسيكية، كذلك 

أشارت دراسات أخرى إىل أن املوظفني يف اسبانيا وبلجيكا أكثر إشباعا حلاجات التقدير واالحرتام من 

  .1حاجات األمن واحلماية

ض هذه النظرية أنه يتم االنتقال من إشباع إحدى احلاجات إىل إشباع حاجة أخرى فور إشباع تفرت كما     

2احلاجة األدىن، إال أنه يف الواقع قد يقوم الفرد بإشباع أكثر من حاجة يف نفس الوقت
  .  

  نظرية ماك كليالند في الحاجات: ثانيا

يلة يف دراسة هيكل احلاجات اإلنسانية سنوات طو " ديفيد ماك كليالند"لقد أمضى العامل النفسي    

قدم نظريته للحاجات، ومن وجهة نظر إدارية فهذه النظرية تنص على  1961وتطبيقاا يف الدافعية، ويف سنة 

بأنه قادر على اجناز ذلك العمل، واألفراد خيتلفون  فأن لكل فرد حس عميق الجناز ما يوكل إليه، كما يعر 

االجناز، فناك من يكون اجنازهم متدنيا وآخرين يكون اجنازهم عاليا وهؤالء فيما بينهم يف قدرم على 

  .3القادرون على حتديد أهدافهم بشكل جيد

  محتوى النظرية -1

احلاجة إىل : لقد استطاع ماك كليالند أن يتوصل إىل ثالث جمموعات من احلاجات حتفز األفراد وهي   

  .القوة االجناز،احلاجة إىل االنتماء واحلاجة إىل

  الحاجة إلى االنجاز -أ

وقد كانت هذه احلاجة من أكثر جماالت البحث واالختبار من جانب ماك كليالند وزمالءه، وينصرف    

مفهوم احلاجة إىل االجناز إىل حاجات الفرد لتحقيق الكفاءة ، التفوق والرباعة، وقد متكن ماك كليالند من 

  4:د الذين تكون لديهم دوافع عالية لالجناز، وذلك كمايليالتوصل إىل بعض اخلصائص املميزة لألفرا

                                                           
1
، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ا�ردن، ص، 2008يمي في منظمات ا�عمال، الطبعة الرابعة، محمود سلمان العميان، السلوك التنظ  

285.  
2
 Jean Marie Peretti, ressources humaines et gestion des personnes, Vuibert, 4 éme édition ; paris, 2002, p, 

28. 
3
ي في ا(دارة وا(شراف التربوي، الطبعة الثالثة، دار الفرقان للنشر والتوزيع، يعقوب حسين نشوان، جميل عمر نشوان، السلوك التنظيم  

  .20، عمان، ا�ردن، ص، 2004
4
  .113سامر جلدة، مرجع سابق، ص،   
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 .ميكن فيها حتمل املسؤولية اخلصية للنتائج املتوقعةيفضلون املواقف اليت  - 

لديهم النزعة لوضع األهداف الصعبة نسبيا واليت قد تنطوي على خماطر، فالنجاح يف حتقيق أهداف  - 

 .جنازسهلة ال ميد الفرد إال بالقليل حول الشعور باال

الرغبة يف احلصول على املعلومات من األثر الراجع لألداء، فمثل هذه املعلومات تسمح لألفراد الذين  - 

 .لديهم حاجات عالية من االجناز إىل تعديل إسرتاتيجيتهم باالجناز لزيادة التأكد من حتقيق النجاح

  : جات االجناز من األفراد مايليإىل ما سبق من خصائص لذوي الدرجة العالية من حا"Reitizريتز "ويضيف 

أم يشعرون بالرضا بدرجة كبرية عند اجناز شيء ما، ومن هنا فان املكافآت مقابل االجناز تعترب  - 

 .أقل أمهية من اإلحساس باالجناز نفسه

 ,من املمكن أن جندهم مستغرقني متاما يف مهمة أو عمل معني - 

األهداف طويلة األجل، وهذا ليس بغرض إسعاد  أم غالبا يهتمون باالبتكار والسعي إىل حتقيق - 

 .اآلخرين أو إحلاق الضرر باآلخرين بل رد الشعور بالرضا نتيجة الجناز شيء ما

  نتماءاال إلىالحاجة  -ب

وهي الرغبة يف بناء عالقات الصداقة والتفاعل مع اآلخرين، ويشبع األفراد هذه احلاجة من خالل الصداقة    

تماعية مع الغري والتواصل مع اآلخرين، وهؤالء األفراد يشعرون بالسرور عند تفاعلهم مع وإقامة عالقات اج

اآلخرين، والبحث عن الدعم النفسي وجيدون اإلشباع من خالل تنمية وتعميق التفاهم املشرتك وإقامة أواصر 

  .الصداقة مع اآلخرين

ملؤسسة فرصة إلشباع عالقات صداقة جديدة،  واألفراد الذين لديهم حاجة شديدة إىل االندماج يرون يف ا   

  .1كما أم يندفعون وراء املهام اليت تتطلب التعامل املتكرر مع زمالء العمل

  الحاجة إل القوة -ج

القوة والسيطرة واإلشراف على اآلخرين حاجة اجتماعية جتعل الفرد يسلك طريقة توفر له الفرصة لكسب    

ن، واألفراد الذين لديهم حاجة شديدة إىل القوة يرون يف املؤسسة فرصة القوة والتأثري على سلوك اآلخري

  .للوصول إىل املركز وامتالك السلطة وممارسة الرقابة والتأثري على اآلخرين

  : 2إىل وجود مخسة مصادر للقوة وهي" French and Raven"ويشري    

 .قوة منح املكافآت، وهي القدرة على مكافأة اآلخرين - 

سرية وهي القوة على معاقبة اآلخرين بسبب عدم امتثاهلم لألوامر أو الفشل يف اجناز ما هو القوة الق - 

 .مطلوب منهم

 .القوة الشرعية وهي السلطة القانونية يف حتديد السلوك الواجب إتباعه من قبل اآلخرين - 

                                                           
1
  .291محمود سلمان العميان، مرجع سابق، ص،   

2
  .115سامر جلدة، مرجع سابق، ص،   
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 .قوة اإلعجاب وهي مبنية على توفر مسات شخصية لدى الشخص الذي ميتلك القوة - 

 .يف جمال أو موضوع معني ة الفنية، وهذه مبنية على امتالك معرفة خاصةقوة اخلرب  - 

  تقييم النظرية -2

إن ما يؤخذ على هذه النظرية أا ركزت على دوافع اإلجناز وجتاهلت الدوافع األخرى، إال أن أمهيتها ترتبط    

ة متوسطة من املخاطرة وعلم  بأمهية حاجات االجناز، إذ ميكن تطبيق هذه النظرية بتوفر ظروف عمل ذات درج

كامل يف التقدم يف االجناز، وتصميم برامج التدريب لرفع واقع االجناز نظرا لكونه من الدوافع اليت ميكن 

  .1تدريب األفراد عليها

  نظرية ألدفر للوجود واالرتباط والنمو: ثالثا

" ألدفر"ت اإلنسانية، وتعترب نظرية واليت تعتمد أيضا على احلاجا" ألدفر"باسم صاحبها مسيت هذه النظرية    

من حيث تقييمه للحاجات اإلنسانية، ولكن مع اختالف يف بعض الفروض حول " ماسلو"امتدادا لنظرية 

  .العالقة بني احلاجات والدافعية

احلاجات اإلنسانية للفرد إىل ثالثة جمموعات أساسية تتشابه يف املضمون مع احلاجات " ألدفر"وقد قسم    

  :، وذلك كما هو موضح يف الشكل التايل"ماسلو"لـ  اخلمس

  هرم الحاجات عند ألدفر: )08(الشكل 

     

  

  

  

  
    .118، ص،  2009، األردن عمان، ،سامر جلدة، السلوك التنظيمي والنظريات اإلدارية احلديثة، الطبعة األوىل، دار أسامة للنشر والتوزيع :المصدر

  محتوى النظرية -1

  :2ظرية، تتمثل احلاجات اإلنسانية الثالثة فيمايليوفقا هلذه الن

  حاجة الوجود أو البقاء -أ

  وهذه احلاجات متثل احلاجات الفسيولوجية يف هرم ماسلو، باإلضافة إىل جزء من احلاجة إىل األمان واليت   

  اصة ميكن إشباعها  من خالل ظروف  مادية وليس من خالل عالقات  شخصية، وهكذا فإن احلاجات اخل 

  .الطعام، الشراب، النوم، األجر، ظروف العمل املادية وما شابه ذلك: بوجود الفرد تتمثل يف

  حاجة االرتباط -ب

                                                           
1
  .54بلمھدي عبد الوھاب، مرجع سابق، ص،   

2
  .117مر جلدة، مرجع سابق، ص، سا  

 حاجات الوجود أو البقاء

 حاجة النمو

 حاجة االرتباط
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وتتمثل يف تلك احلاجات اليت ميكن إشباعها عن طريق االتصاالت املفتوحة وتبادل األفكار واملشاعر مع    

اجات التقدير واالحرتام واملتمثلة يف ردود أفعال اآلخرين، وهي تقابل يف هرم ماسلو حاجة االنتماء وبعض ح

  .اآلخرين، وقد أكد ألدفر أن حاجات االرتباط يتم إشباعها بواسطة التفاعل الصادق واملفتوح

  حاجة النمو -ج

هذه احلاجات يف تنمية الفرد وحتقيق ذاته، وتقابل حاجات حتقيق الذات يف هرم ماسلو وجزء من وتتمثل    

  .واالحرتامحاجات التقدير 

  تقييم النظرية -2

ألدفر وماسلو على وجود سلم للحاجات، وأن الفرد يتحرك على هذا السلم تدرجييا من أسفل  لقد اتفق    

إىل أعلى، كما اتفقا على أن احلاجات غري املشبعة هي اليت حتفز الفرد، وأن احلاجات املشبعة تصبح أقل 

ماسلو يف كيفية حترك الفرد وانتقاله من فئة إىل أخرى، إذ يرى ألدفر  أمهية، ولكن ختتلف نظرية ألدفر عن نظرية

أن الفرد يتحرك إىل أعلى وإىل أسفل إىل سلم احلاجات، أي أنه يف حالة إخفاق الفرد يف حماولته إلشباع 

تبة حاجات النمو تربز حاجات االرتباط قوة دافعة رئيسية جتعل الفرد يعيد توجيه جهوده إلشباع حاجات املر 

الدنيا، وقد نوه ألدفر بأن هناك متغريات عدة ميكن أن تؤثر على األمهية النسبية هلذه احلاجات وأولوية 

إشباعها من بيئة إىل أخرى، ومثال ذلك أن الفرد الذي يفشل يف الوصول إىل مركز وظيفي مرموق قد يقوم 

املؤسسة وأنظمتها بإشباع حاجات  مع اآلخرين، كذلك إذا مل تسمح سياسات االجتماعيةبتقوية عالقاته 

  .1الرتباطجهوده حنو إشباع حاجات الوجود واالنمو والتطور، قد يوجه الفرد 

  :وهكذا من خالل الوصف السابق لنظرية ألدفر ميكن أن نتوصل إىل نتيجتني هامتني مها   

كلما أشبع املستوى األقل من احلاجات اإلنسانية، كلما كان هناك الرغبة إلشباع حاجات املستوى  - 

 .األعلى

 .كلما مل تشبع احلاجات يف املستوى األعلى كلما تولدت الرغبة يف إشباع حاجات املستوى األقل - 

ظرية ماسلو، كما أن من ناحية أخرى، تعرضت نظرية ألدفر النتقادات مشاة لالنتقادات اليت وجهت لن

استخدام نظرية ألدفر يف تشخيص مشاكل الدافعية جتعلنا نوجه العديد من األسئلة اليت حتتاج إىل إجابة مقنعة 

  .2واليت تتشابه مع األسئلة اليت وجهت لنظرية ماسلو

  )المتغيرين(نظرية العاملين : رابعا

" Frederick Herzbergفريدريك هارزبرغ "تب ويطلق عليها أيضا النظرية ذات املتغريين، وتنسب للكا   

 قام بدراسة ميدانية عن الرضا كمحرك لسلوك األفراد، حيث قام مبقابلة عينة )1959(وخالل اخلمسينات 

  .مهندس وحماسب 200مكونة من 

                                                           
1
  .297محمود سلمان العميان، مرجع سابق، ص،   

2
  .119سامر جلدة، مرجع سابق، ص،   
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ة وقد كانت الدراسة يف عدد من الشركات العاملة يف بنسلفانيا يف أمريكا، حيث وجه ألفراد عينة الدراس   

  : السؤالني املواليني

 هل ميكنك أن تشرح لنا العوامل اليت جتعلك راض يف عملك؟ - 

 هل ميكنك أن تشرح لنا العوامل اليت جتعلك غري راض يف عملك؟ - 

ومتكن من خالل هذه الدراسة أن يتوصل إىل الفصل بني العوامل املؤدية إىل الرضا والعوامل املؤدية إىل عدم 

  .1الرضا

  ةمحتوى النظري -1

لقد أفرزت نتائج الدراسة اليت قام ا هارزبرغ عن وجود جمموعتني من العوامل املؤثرة على سلوك األفراد    

  :وهي

  العوامل الوقائية - أ

ومسيت كذلك ألا ضرورية للحفاظ على مستوى معني من الرضا، ألنه وحسب هارزبرغ فإن     - 

، أما توفرها فال يؤدي بالضرورة إىل حتقيق الفرديؤدي بالضرورة إىل عدم رضا عدم توفر هذه العوامل 

رضا الفرد وزيادة محاسه للعمل، وهذه العوامل ترتبط مبحيط العوامل، وقد حدد هارزبرغ عشرة 

سياسة املؤسسة وأسلوب إدارا، أسلوب اإلشراف، العالقات بني املشرف  تتمثل يف  عوامل وقائية

لعالقات بني الزمالء يف العمل، األجور والرواتب، األمن العالقات بني املرؤوسني ، ا واملرؤوسني

 .2اخل...الوظيفي، املركز الوظيفي، و ظروف العوامل املادية من إضاءة، وية، ضجيج، حرارة 

  العوامل المحفزة -ب

دي وهي العوامل اليت يؤدي توفرها داخل املؤسسة إىل حتفيز الفرد على األداء والعمل، أما عدم توفرها فيؤ    

  .3)حمتوى العمل(إىل عدم حتفيز الفرد إىل العمل، ألا حسب هارزبرغ ترتبط بالعمل حبد ذاته 

اإلجناز يف العمل، التقدير واالحرتام نتيجة اإلجناز، املسؤولية إلجناز العمل،  :وتتضمن هذه العوامل مايلي   

  .الرتقية، احتمالية التطور والتقدم، طبيعة العمل وحمتواه

يؤدي إىل الشعور بالرضا والقناعة لدى العاملني، وبذلك ذه العوامل يف موقف العمل وبشكل مالءم هفوجود 

ملزيد من العمل وإثارة الدوافع الداخلية ترى هذه النظرية أن العوامل احملفزة هي اليت ميكن أن تدفع األفراد 

العاملني بالنسبة للمؤسسة أن تم بنوعية  لديهم، أما العوامل الوقائية فهي اليت متنع عدم الرضا، ومغزى نظرية

                                                           
1
 Annick Cohen, Toute la fonction Ressources Humaines, paris, Dunod, 2006, p, 72. 

2
 Trichi Ourdia, la gestion des rémunération –un outil de motivation au service de la performance au travail, 

cas d l’entreprise privée algérienne CEVITAL- mémoire magister, option management des entreprises, 

Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou ; Algérie, 2012 , p, 32. 
3
 Marc Inghan, Management stratégique et compétitivité, Deboeck, Université d Bruxelles, 1995, p, 42. 
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األعمال والوظائف مثل إثراء املهام من خالل أن يكون هناك نوع من التحدي الذي يولد للعامل عورا بقيمة 

  :1ما يعمل وينجز ويوفر له فرص النمو والتطور، ويف هذا اإلطار فقد ميز هارزبرغ بني أسلوبني مها

إضافة واجبات أخرى للوظيفة األساسية اليت يقوم ا األسلوب يتضمن هذ: لأسلوب توسيع العم -

ا الفرد بدال من أن يقتصر على القيام بواجبات ومسؤوليات حمددة، وكأن يف هذا األسلوب رجوعا 

ضي على قاألساسية يعن مبدأ التخصص يف العمل، إن إضافة الواجبات واملسؤوليات إىل الوظيفة 

  .يل يزيد حتفيز األفراد على أداء الواجبات واملسؤولياتالعمل والروتني فيها، وبالتا

العاملني فرصا أكرب وحرية أوسع يف ختطيط يقصد مببدأ إثراء العمل إعطاء : أسلوب إثراء العمل -

وتنظيم ومراقبة أعماهلم، وهذا يعين زيادة التوسع العمودي يف الوظيفة يف حني يعين أسلوب توسيع 

  .فيهاالعمل زيادة التوسع األفقي 

إعطاء املرؤوسني بعض الواجبات اليت يوم ا رئيسه، وبالتايل زيادة مشاركته يف ويقضي أسلوب إثراء العمل 

صنع القرارات اليت تتعلق بوظيفته بكل يؤدي إىل تغيري حمتوى الوظيفة، ويؤدي هذا األسلوب إىل زيادة ارتباط 

كة واالجناز بشكل يؤدي إىل رفع روحه املعنوية، وبالتايل املرؤوس ووالءه لوظيفته، كما يزيد من إحساسه باملشار 

  .حتسني إنتاجيته

  والشكل املوايل يلخص أهم العوامل املؤثرة على السلوك حسب نظرية العاملني هلارزبرغ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

1
  .150، عمان، ا�ردن، ص،2000نادر أحمد أبو شيخة، إدارة الموارد البشرية، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة ا�ولى،   
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  العوامل المؤثرة على السلوك حسب هارزبرغ: )09(الشكل 

  االجناز                                                                                         

  االعرتاف من اآلخرين                                                                                         

  طبيعة العمل                                                                                         

  املسؤولية                                                                                         

  التقدم والتطور                                                                                         

  األجر                                                                                         

  العالقة بني الزمالء                                                                                        

  الظروف املادية للعمل                                                                                        

  العالقة مع الرؤساء                                                                                        

  اإلشراف                                                                                        

  

  

           عدم الرضا      40-   30-  20-  10-     0      10    20   30    40                  الرضـا
Source :Okassie Amboulou, op.cit, p 14 

 

اإلحصائية، واليت أكدها العديد من الكتاب اآلخرين، تساعد على الفصل بني العوامل املؤثرة يف هذه الدراسة 

1:سلوك الفرد، واملتمثلة فيمايلي  

 الرضا واليت هلا صفة التحفيز، وتسمى أيضا بالعوامل احملركة؛عوامل  - 

  .عوامل عدم الرضا واليت هلا صفة عدم التحفيز، وتسمى أيضا بالعوامل الوقائية - 

  تقييم النظرية -2

من قبل املختصني، فقد  إليهاشأن غريها من النظريات مل تسلم من االنتقادات اليت وجهت  إن هذه النظرية   

ديد من الدراسات حول هذه النظرية معظمها مل تدعم فكرة وجود نوعني منفصلني من العوامل، أجريت الع

  :ومن أهم هذه االنتقادات نذكر مايلي

ل اسبني فقط، مما يدفع إىل التساؤ استندت النظرية أساسا يف دراستها على عينة من املهندسني واحمل - 

 .على اموعات املهنية األخرىإذا كانت هذه العينة احملدودة تسمح بالتعميم عما 

                                                           
1
 Okassie Ambolou, stratégie de motivation et optimisation des ressources humaines a Air Liquide SEGOA, 

mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme d’étude supérieures, spécialité en gestion des ressources 

humaines, centre Africain d’étude supérieures en gestion, 2004/2005, p, 14. 
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إىل الرضا عن العمل بصورة مبسطة جدا، حبيث أن املدير يستطيع بسهولة حتقيق " هارزبرغ"نظر  - 

الرضا للفرد، وهذه الصورة بعيدة عن الواقع لكون أن الرضا عملية معقدة وصعبة فيما يتعلق 

 بالسيطرة على بيئة العمل

هذا النموذج يبقى منوذجا مهما يساعد املدراء واملعنيني يف إدارة شؤون  وعلى الرغم من هذه االنتقادات، فإن

املوارد البشرية على حتديد الظروف أو العوامل احملفزة للعاملني، وتلك اليت يسبب فقداا أو نقصها شعورا بعدم 

  .1الرضا لديهم

  فر ونظرية هارزبرغاجلدول املوايل يوضح العالقة بني كل من نظرية احلاجات ملاسلو ونظرية ألد

  العالقة بين نظرية ماسلو، ألدفر، هارزبرغ: )04(الجدول

  نظرية هارزبرغ  نظرية ألدفــر  نظرية ماسلــو

  حاجة تحقيق الذات -

  حاجة التقدير واالحترام -

  الحاجة إلى االنتماء -

  الحاجة إلى األمان -

  الحاجات الفسيولوجية -

  حاجات

  النمو

  حاجات االرتباط

  الوجودحاجات 

  أو البقاء

  

  عوامل 

  دافعة

  أو حمفزة

  عوامل

  وقائية

 Okassie Amboulou, op.cit, p15.: Source 

  :2كل من ماسلو، ألدفر وهارزبرغ الناش حول حتفيز العمل يرتكز على فكرتني مهالقد طور  

قدير التحفيز يكون عن طريق العوامل اجلوهرية املتعلقة مبحتوى العمل، ولكن أيضا نظام الت - 

 .واالحرتام، املكافآت، وتنمية األفراد من خالل زيادة املسؤولية واالستقاللية

كل هذا العمل والبحث يف هذه العوامل يبقى بدون جدوى ما مل يتم يف البداية حتسني ظروف  - 

 .العمل، األجهزة واحمليط املادي للعمل

  لـ دوجالس ماك غرغور x,yنظرية : خامسا

نظره عن طبيعة البشر، واخترب يف أعماله غور وهو عامل نفس اجتماعي، بتقدمي وجهة قام دوجالس ماك غري   

ونظرية " x"افرتاضات أساسية من السلوك البشري، كما عرض نظريتني خمتلفتني للطبيعة البشرية أمسامها نظرية 

"y " 1960املنشور سنة " اجلانب اإلنساين ملشروع األعمال"يف كتابه.  

ألنه ال يريد أن يوحي أو حيكم على املضمون بوصفه جيدا أو " y"و " x"الرمزين " ريغورماك غ"استخدم    

  .رديئا أو متشددا أو متساهال، لكنه يوحي باختبار النظريتني عمليا

                                                           
1
  .341نجم عبد N العزاوي، مرجع سابق، ص،   

2
 Okassie Amboulou, op.cit, p16. 



مدخل إلى تحفيز الموارد البشرية                                                    الفصل الثاني  

 

92 

 

على السلوك اإلداري، هاتان تركز هذه النظرية بشكل أقل على احتياجات املوظفني، وبشكل أكرب    

وة على قر بثس افرتاض أن آراء رئيس العمل يف موظفيه ومعرفته م سوف تؤ النظريتان تقومان على أسا

  .الطريقة اليت يسعى من خالهلا لتحفيزهم

  :1وفيمايلي توضيح لالفرتاضات اليت قامت عليها كل منهما   

  "x"افتراضات نظرية  -1

  :على االفرتاضات األساسية التالية" x"تقوم نظرية    

وم بتجنبه قدر اإلمكان، وملواجهة ذلك على قم الرغبة يف العمل موروثة، ويلدى اإلنسان العادي عد - 

 .واملزايا العادية هي أهم حوافز العمليود عنه، فاألجر قاإلدارة وضع حوافز لإلنتاج ورفع ال

بسبب عدم الرغبة يف العمل، البد من إجبار معظم الناس على العمل، ومراقبتهم عن قرب  - 

قاع العقوبة، فاإلنسان يعمل خوفا من العقاب واحلرمان، وليس حبا يف وتوجيههم وديدهم بإي

 .العمل

يفضل اإلنسان العادي تلقي األوامر من غريه وال يريد حتمل املسؤولية، وجيب أن يقاد، كما أنه  - 

 .خامل قليل الطموح ويرغب يف حتقيق األمن أكثر من أي شيء آخر

  "y"افتراضات نظرية  -2

  :على االفرتاضات األساسية التالية "y"تقوم نظرية    

فاإلنسان العادي ال يتجنب العمل، وإمنا أن بذل اجلهد اجلسدي والفكري يف العمل أمر طبيعي،  - 

 .يعتربه مصدر اطمئنان ورضا

إن الرقابة اخلارجية والتهديد بالعقوبة ليست هي السبب الوحيد للحصول على اجلهد، فاإلنسان  - 

 .ه يف سبيل حتقيق األهداف اليت يلتزم ايستطيع توجيه ومراقبة ذات

إن أهم مكافأة ميكن تقدميها مقابل االلتزام تتمثل يف اشباع حاجات حتقيق الذات، وقد يكون هذا  - 

 .اإلشباع  نتيجة مباشرة للجهد املوجه حنو حتقيق أهداف املؤسسة

 .وف طبيعيةاإلنسان العادي ال يقبل املسؤولية فحسب، بل يبحث عنها عندما تكون الظر  - 

 .يستطيع معظم الناس تقدمي إسهام فعال يف حل املشاكل التنظيمية - 

 .إن طاقة الفرد العادي غري مستغلة بشكل جيد - 

إن العاملني بشر مل خيلقوا ضد آمال وأهداف اإلدارة، بل يعملون طمعا يف املكافأة ال خوفا من  - 

 .العقاب

كحالتني " ماك غريغور"ان بشكل واضح، وينظر إليهما إن اموعتني السابقتني من االفرتاضات خمتلفت   

  ".y"أو بنظرية " x"خمتلفتني، فهو يتصور املدير معتدا بنظرية 
                                                           

1
  .148.147ص، .نادر أحمد أبو شيخة، مرجع سابق، ص  
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متشائمة وغري مرنة، فالرقابة مفروضة ومستمرة، ويف املقابل فإن " x"إن الفلسفة اليت توم عليها نظرية   

ا أا تربط بني حاجات الفرد وحاجات املؤسسة ما متفائلة ومرنة، كم" y"الفلسفة اليت تقوم عليها نظرية 

  . استطاعت إىل ذلك سبيال

  "y"نظرية  و" x"واجلدول املوايل يوضح أهم االختالفات بني نظرية    

  "y"و نظرية " x"االختالف بين نظرية : )05(الجدول 

  "y"نظرية   "x"نظرية   

  نسان حيب العمل والنشاطاإل -  اإلنسان سليب ال حيب العمل -  األفضلية الطبيعية

  حتقيق الذات -  األجر -  التحفيز في العمل

  تفضيل العمل كفريق والتحدي -

  اخلوف من العقاب -  اإلدارة نظرة

تفضيل العمل جبانب شخص يقوده  -

  ويراقبه

  القدرة على حتمل املسؤولية واملشاركة -

  التوجيه الذايت -

  الرقابة الذاتية -

  املوافقة والتأييد -  املقاومة للتغيري والتحسني -  القدرة على التغيير

  احلماس -

  يف تطور مستمر -  حمددة مسبقا مبرحلة الطفولة -  تصور اإلنسان

حمدد ويقتصر على تنفيذ ما هو مطلوب  -  مقتضى العمل

  منه

قوي بسبب وجود إرادة كبرية للفهم  -

  واالبتكار

Source: Jean Pierre Helfer et ces collègues, management-stratégie et organisation, 7 éme 

édition, Librairie, Vuibert, Paris, 2008, p 353. 

  نظرية التعزيز:سادسا

وحمور هذه النظرية هو العالقة بني " Skinnerسكنر "رواد هذه النظرية يف جمال السلوك التنظيمي من أهم    

ك اإلنسان على حنو معني هو استجابة ملثري خارجي، والسلوك املثري واالستجابة، وترى هذه النظرية أن سلو 

الذي يعزز باملكافأة يستمر ويتكرر، بينما السلوك الذي ال يعزز سيتوقف وال يتكرر، وإذا ما كانت نتيجة 

السلوك تشكل خربة سارة واجيابية للفرد زادت احتماالت تكرار هذا السلوك مستقبال والعكس صحيح، فإذا 

  .السلوك جتربة سيئة وسلبية فإنه من احملتمل أن يضمحل السلوك ويتجنبه الفرد مستقبالما نتج عن 

فاعلية املثري يف إحداث السلوك املرغوب فيه عند األفراد حسب عدد مرات التعزيز اليت تصاحب تتفاوت    

فإن " سكنر"نظر  ذلك السلوك، وعلى قوة التأثري الذي يرتكه وعلى اقرتان التعزيز باالستجابة، ومن وجهة

املكافآت هي املعززات اليت دف إىل استمرار إثارة السلوك االجيايب عند األفراد، ولكن ما يعترب معززا لدر فرد 

  .قد يكون غري ذلك عند فرد آخر
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على أسلوب تعديل السلوك التنظيمي يف نظرية التعزيز، والذي يرتكز على املبادئ " سكنر"لقد اعتمد    

  :1التالية

  الطرق اليت يرون أا تؤدي م إىل حتقيق مكاسب شخصية؛ن األفراد يسلكون أ -1

  .أن السلوك اإلنساين ميكن تشكيله وحتديده من خالل التحكم باملكاسب والعوائد -2

كما تؤكد النظرية على أنه لتعزيز سلوك اجيايب، فإنه من الضروري أن حيدث التعزيز مباشرة بعد سلوك معني     

  .2حظ الفرد عملية االرتباط املباشر بني ذلك السلوك والقيمة اإلجيابيةحىت يال

عند تطبيق هذه النظرية، على املسري أن حيفز عماله ليضمن تكرار سلوكهم، ألن السلوك غري املعزز    

فراد الرتقية، تقدمي راتب مرضي لألفراد، جعل األ: سيتوقف مع مرور الوقت، وأهم ما ميكن أن يوفره املسري هو

  .يسامهون يف اختاذ القرارات، تفويض السلطة لألفراد

ومن أهم االنتقادات املوجهة هلذه النظرية هو اعتبار أن السلوك اإلنساين حيدد من قبل مثريات خارجية، أي    

ية وقيم اهتمامها بالعوامل اخلارجية فقط باعتبارها املؤثر الوحيد على السلوك اإلنساين، وإمهاهلا للدوافع الداخل

  .وى احملركة لسلوكه والدافعة لتقدمي أداء جيدقالفرد واجتاهاته يف عملية التحفيز، واليت قد تكون من أهم ال

  نظرية التوقع وتطوراتها: سابعا

هذه النظرية مدخال مغايرا للمدخل الذي سارت عليه النظريات اليت سبقتها، إذ اعتمدت على لقد تبنت    

نوع وطريقة االستجابة للمؤثرات الداخلية واخلارجية اليت توجه سلوكهم من خالل دفعهم  فكرة تباين األفراد يف

حاجات : ذلك جمموعة من األمور منها اعتمادوحتفيزهم، ولذلك يصعب وضعهم يف جمموعة واحدة بسبب 

  .3...معني الفرد واملوقف الذي حييط به، نوع القيادة وسلوك القائد، العائد املتوقع من من سلوك أو أداء

  محتوى النظرية -1

 ثنظريته بناءا على عدد من التفسريات السلوكية حلوافز األفراد يف موقع العمل، حي 1964سنة " فروم"قدم    

يرى أن سلوك الفرد يرتكز أساسا على املنفعة الشخصية، وهو خيتار سلوكا ضمن بدائل متعددة للسلوك بناءا 

  .ه هو السبيل األكرب لتحقيق أهدافهعلى اعتاده أن السلوك الذي اختار 

تفرتض نظرية التوقع أن الفرد سيكون مدفوعا لبذل جهد عال حينما يعتقد أن ذلك اجلهد سوف يؤدي    

وأن تلك املكافآت ...مكافأة، زيادة يف األجر، ترقية : إىل تقييم جيد لألداء، أي أن التقييم سوف يؤدي إىل

  :4واملتمثلة يفرد، وعليه فإن نظرية التوقع ترتكز على ثالثة عالقات تؤدي لتحقيق األهداف الشخصية للف

                                                           
1
  .298محمود سلمان العميان، مرجع سابق، ص،   

2
، عمان، ا�ردن، 2006لمحات معاصرة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،: رضا صاحب أبو أحمد آل علي، سنان كاظم الموسوي، ا(دارة  

  .443ص، 
3
  .342.341ص، .، مرجع سابق، صنجم عبد N العزاوي  

4
عبد الرحمان بن علي الوابل، دور الحوافز المادية والمعنوية في رفع مستوى أداء العاملين من وجھة نظر ضباط ا�من العام المشاركين   

  .31، ص، 2005في موسم الحج، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم ا�منية، السعودية، 
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إدراك الفرد باحتمال أم بذل كمية معينة من اجلهد سوف يؤدي الجناز : العالقة بني اجلهد واألداء - 

 .العمل

درجة اعتقاد الفرد أن األداء مبستوى معني سوف يؤدي إىل حتقيق : العالقة بني األداء واملكافآت - 

 .افاألهد

أو درجة إشباع املكافآت لألهداف الشخصية للفرد : العالقة بني املكافآت واألهداف الشخصية - 

 .وحاجاته، وجاذبية تلك املكافآت احملتملة للفرد

 :1من جمموعة من العناصر اليت تتفاعل فيما بينها واملتمثلة يف" فروم"وتتكون نظرية 

هل أنا قادر : ود املبذولة، وهي اإلجابة على السؤال التايللتوقعات بالنسبة للجهوختص ا : درجة التوقع -أ

؟ إذن فهي ترتكز على كيفية تفكري الفرد يف إمكانية جناحه بالنسبة إىل موقف حمدد، إذن فهي رقابة ...على 

  .ذاتية تعرب عن احتمال يضعه الفرد حول فرص النجاح

يدي إىل الوصول حلوافز معينة، أي أن التوصل إىل هي احتمال أن القيام ذا األداء  :الروابط الوسيلية -ب

بني األداء (النتيجة يكون بفضل السلوك أو أداء معني، ومن أجل هذا فعلى املشرف توضيح هذه العالقة 

  .للمرؤوسني من أجل متكينهم من رفع دافعيتهم حنو األداء) واملكافأة

على الفرد من عائد معني حيرص عليه، فقيم العوائد يرمز هذا العنصر إىل القيمة اليت تعود  :قوة العوائد -ج

ختتلف من فرد إىل آخر، ألا قيمة ذاتية يعطيها الفرد هلذه العوائد حسب اهتمامه ا، مما يؤدي إىل اختالف 

  .   تأثريها كدافع لألفراد

توقع، الروابط ومن خالل هذه العناصر ميكن القول أن قوة التحفيز للقيام بالعمل هي حصيلة كل من ال   

ومن أجل حتفيز الفرد البد من اجتماع العناصر الثالثة معا، ألن انعدام أحدمها يعين الوسيلية وقوة العوائد، 

  :فالتحفيز هو حمصلة العوامل الثالثة التالية" فروم"انعدام التحفيز، وحسب 

  قوة العوائد Xالروابط الوسيلية  Xالتوقع=الدافعية

  تطورات النظرية -2

وقد ربطا الرضا بكل من اإلجناز " فروم"منوذج  1968عام  "Porter, Lawler"" بورتر و لولر"طور    

يتحدد رضا الفرد مبدى تقارب والعائد، فهم يضعون حلقة وسيطية بني اإلجناز والرضا، ومبوجب هذا النموذج 

جناز أو اجلهد املبذول، فإذا ما كانت العوائد الفعلية مع العوائد اليت يعتقد الفرد بأا عادلة ومنسجمة مع اإل

العوائد الفعلية لقاء اإلجناز تعادل أو تزيد على العوائد اليت يعتقد الفرد بأا عادلة فإن الرضا احملقق سيدفع 

بالفرد إىل تكرار اجلهد، وأما إذا قلت هذه العوائد عما يعتقد الفرد أنه يستحقه فستحدث حالة عدم الرضا، 

  .لالستمرار يف اجلهد ويوقف الدافعية

                                                           
1
 Nicole Aubert et ces collègues, op.cit, p.p. 37.36. 
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هو املفهوم الذي يشتمل عليه منوذجهما بأن " فروم"إىل نظرية " بورتر و لولر"لذلك فإن من أبرز ما أضافه    

تتحدد مبدى التقارب بني العوائد الفعلية استمرارية األداء تعتمد على قناعة الفرد ورضاه، وأن القناعة والرضا 

  : 1أن هناك نوعني من العوائد مها" بورتر و لولر"الفرد، وقد بني  اليت مت احلصول عليها وما يعتده

وهي اليت يشعر ا الفرد عندما حيقق إجناز عايل، وهذه تشبع احلاجات العليا عند : عوائد ذاتية - 

 .الفرد

وهي اليت حيصل عليها الفرد من املؤسسة إلشباع حاجاته الدنيا كالرتقية واألجور : عوائد خارجية - 

 .لوظيفيواألمن ا

  "بورتر و لولر"والشكل املوايل يوضح منوذج 

 "بورتر و لولر"نموذج : )10(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

    .295حممود سلمان عميان، مرجع سابق، ص، : المصدر

على التداخل بني عملية التحفيز واإلجناز واإلشباع والرضا، وهذا يعين أنه جيب " بورتر و لولر"يوضح منوذج    

اإلداريني ضرورة إدراك أن تكون أهداف املرؤوسني متوسطة الصعوبة ومتفقة مع قدرام ومهارام، وربط نظام 

  .التحفيز مع احلاجات الفعلية للمرؤوسني والعمل على إشباعها

  تقييم النظرية -3

يثة يف ميدان التحفيز، إال يف نظرية التوقع تعكس النظرة احلد" لولر"و " بورتر"، "فروم"كل من رغم أن آراء     

  :أا تعرضت لبعض االنتقادات من قبل الباحثني والدارسني، وأمهها

 .ميتاز النموذج بالتعقيد والصعوبة يف تطبيقه - 

صعوبة معرفة املكافآت املناسبة حلاجات الفرد، خاصة وأن هذه األخرية متعددة وختتلف من فرد  - 

 .آلخر

 .فردصعوبة التقدير اجليد ملستوى رضا ال - 

  نظرية العدالة: ثامنا

                                                           
1
  .294محمود سلمان العميان، مرجع سابق، ص،   

 عوائد ذاتية

عدالة العوائد كما 

 يتوقعها الفرد

 عوائد خارجية

 الرضا اإلنجاز
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  محتوى النظرية -1

عرفت  1980، ويف منتصف "أدامز"مع أعمال  1960أوال سنة تطوراا الرئيسية عرفت نظرية العدالة    

  .1حول مفهوم العدالة التنظيمية" غرينربغ"هذه النظرية تطورات جديدة يف ظل األعمال اليت قام ا 

على أن األفراد يقدمون للمؤسسة مدخالت يف شكل مسامهات وقدرات " مزأدا"وتنص نظرية العدالة لـ    

ومؤهالت ويف مقابل ذلك حيصلون على خمرجات يف شكل تعويضات، وهنا يوم الفرد مبقارنة معدل مدخالته 

وخمرجاته مبعدل مدخالت وخمرجات زمالءه للخروج بنتيجة حمددة حول ما إذا كان هناك إنصاف يف 

  .2التعويضات أم ال

  :3كمايلي Adamsوميكن متثيل مقارنة العدالة يف نظرية    

  العوائد الشخصية                ويتم مقارنتها مع        عوائد اآلخرين       

  مدخالت اآلخرين                                      املدخالت الشخصية 

الذي قد شكل نسبة ويقارا بنسبة الشخص اآلخر وعند املقارنة فإن الفرد يضع خمرجاته ومدخالته يف    

يكون عضوا يف نفس مجاعة العمل، أو موظف آخر بنفس املؤسسة أو شخص يعمل يف نفس اال ولكن يف 

مؤسسة أخرى، وقد يقارن بنفسه ولكن يف فرتة أخرى من حياته، إن هذه املقارنة تسفر عن ثالثة حاالت 

  ).عدالة(، أو نسبة متساوية )عدم عدالة(، نسبة أقل من غريه )العدالةعدم (نسبة أعلى من غريه : خمتلفة

  .التقييم، املقارنة والسلوك: تشتمل نظرية العدالة على ثالثة خطوات أساسية هي 

جدارة الشخص، مستوى التعليم، املهارة، مقدار اجلهد املبذول يف العمل (يتضمن التقييم قياس املدخالت    

، أما السلوك )اخل...العوائد املادية، الرتقية، االهتمام الذايت، التميز، التقدير واالحرتام (واملخرجات ) اخل...

ة بني التقييم واملقارنة، فعندما يدرك الشخص بأن الوضع يتسم بالعدالة فإنه يستجيب قفهو عملية إدراك العال

النسبتني، مل على إعادة املساواة الوضع غري عادل فإنه يع بأنبشكل إجيايب، وعلى العكس من ذلك إذا شعر 

وهذا السعي إلعادة املساواة يستخدم لتفسري دافعية العمل، وتقرتح النظرية الطرق التالية إلعادة العور 

  :4باملساواة

 تقليل اجلهد املبذول يف العمل - 

 املطالبة بالزيادة يف األجر - 

 التغيري يف عوائد الشخص اآلخر الذي متت املقارنة به - 

 إىل عمل آخر يف املؤسسةاالنتقال  - 

 ترك العمل - 
                                                           
1
 Patrick Roussel, la motivation au travail, concept et théories, édition EMS, Paris, 2001, p.08. 

2
 Patrick Gilbert et ces collègues, organisation et comportement nouvelles proche, nouveaux enjeux, édition 

Dunod, pais ; France, 2005, p.101. 
3
  .54بلمھدي عبد الوھاب، مرجع سابق، ص،  

4
  .299محمود سلمان العميان، مرجع سابق، ص،   
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  تقييم النظرية -2

وجهت إىل هذه النظرية ميل األفراد إىل املبالغة يف تدير جهودهم اليت يبذلوا، واملبالغة من االنتقادات اليت    

يف تقدير العوائد اليت حيصل عليها اآلخرين، فينشأ عن ذلك ميل لدى األفراد يف الشعور بعدم املساواة، 

املقابل متتاز هذه النظرية بأا تم باجلماعة وتأثرياا ، وفهم الفرد وإدراكه لآلخرين، كذلك تدعو إىل إجياد وب

الطرق والوسائل املختلفة اليت جتعل الفرد يشعر بعدالة معاملة اإلدارة له، كما تركز على احلوافز النقدية نظرا 

  .1بطها بالعدالةلسهولة قياسها واإلحساس ا وإدراك أمهيتها ور 

  نظرية تكوين الهدف: تاسعا

  محتوى النظرية -1

تعتمد نظرية تكوين األهداف يف حتفيز األفراد على حتديد أهدافهم، ويعين حتديد األهداف عملية حتسني    

، واهلدف هو احلصول على مستوى معني من األداء من خالل األهداف واملواعيد النهائية ومعايري اجلودة

يف املهمة يف غضون فرتة زمنية عادة ما تكون حمددة، وتزعم هذه النظرية أن لألفراد أهدافا يسعون الكفاءة 

لتحقيقها، وحتديد هذه األهداف من خالل عمليات إدراكية واستجابات انفعالية يؤثر بشكل كبري على 

تحفيز الفرد فإنه يكفي سلوكهم يف العمل وتأيت عملية التحفيز لتوجيه سلوكهم حنو حتقيق اهلدف، وهكذا فل

تشجيعه على حتديد أهداف أداء عايل، أو على األقل جعله يتقبل األهداف املقرتحة عليه، وعندما يبدي 

  .الفرد اهتماما بتحقيق هذه األهداف فإنه يواف على تقدمي املطلوب للقيام بذلك

على طبيعة األهداف، الوضوح ومستوى  تتوف عملية حتفيز األفراد لتحقيق األداء املرتفع والنتائج املرغوبة   

الصعوبة والتحديد، قيمة اهلدف بالنسبة للشخص، مستوى اجلذب وااللتزام، وعلى كيفية حتديدها باإلحالة أو 

باملشاركة، فطبية اهلدف جتعل من األفراد الذين مينحون أهدافا حمددة وصعبة يتفوقون على غريهم يف العمل، 

بتحقيق األهداف ألنه دون االلتزام ال ميكن التأثري على األداء، وهذا االلتزام لعامل وقيمة اهلدف تدعم التزام ا

  .يؤثر عليه جمموعة من العوامل منها سلطة الشخص املقيم لألهداف

تتفق نظرية تكوين اهلدف مع نظام اإلدارة باألهداف، فأسلوب اإلدارة باألهداف هو التطبيق العملي    

اهلدف، ووفقا لنظام اإلدارة باألهداف يتم حتديد األهداف حسب إمكانيات املؤسسة والفعلي لنظرية تكوين 

ومبشاركة األفراد الذين يقومون بتحقيقها، مث حتدد خطط وبرامج تنفيذ هذه األهداف، كما حتدد طرق قياس 

حفيز وفقا نتائج حتقيقها، مث يتم وضع نظام للحوافز على أساس االستحقاق، أي أن كل عامل حيصل على الت

ملا حققه من أداء، ويسنح هذا النظام بتعريف الفرد بنتائج أداءه مع تصحيح األخطاء اليت وع فيها ليتجنبها 

  .2يف املستقبل

                                                           
1
  .121سامر جلدة، مرجع سابق، ص،   

2
ذاتي �ساتذة التعليم العالي، دراسة ميدانية بجامعة ونوغي فتيحة، أثر الرواتب على الرضا الوظيفي والرضا عن التعويضات والحفز ال  

، 1فرحات عبس سطيف، أطروحة دكتوراه علوم في علوم التسيير، كلية العلوم ا?قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف 
  .44.43ص، .، ص2014/2015
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  :1ة الفرد، فإنه جيب أن يتوافر فيها اخلصائص التاليةيلكي تستخدم األهداف كمجال حمدد لدافع   

 .أن تكون األهداف حمددة وليست عامة - 

 ذات حتدي بالنسبة للفردأن تكون  - 

 .أن تكون األهداف ذات جاذبية وذات قيمة بالنسبة للفرد - 

 مشاركة األفراد يف حتديد األهداف - 

 .قابلية األهداف للقياس، وأن تكون هناك تغذية مرتدة - 

  تقييم النظرية -2

  2:مايليلقد طالت نظرية تكوين األهداف العديد من االنتقادات، نذكر أمهها في   

 .على من تع مسؤولية حتديد األهداف، هل يوم ا املسؤول لوحده أو املوظف فقط أو كالمها معا - 

 .غري العلمية قد تقضي عل حتقيق األهدافاإلشراف السيئ والتغذية العكسية  - 

تعدد األهداف قد تكون له آثارا سلبية، من خالل تشويش أفكار الفرد، لذلك جيب الرتكيز على  - 

 .األساسية فقط األهداف

عدم قابلية األهداف للتحقيق من وجهة نظر الفرد حسب املوارد املتاحة والوقت املتاح، قد يؤدي  - 

 .باألفراد إىل اعتبارها مفروضة عليهم وبالتايل يعتربوا صعبة التحقيق

لفرد، لكي تكون األهداف حمفزة لألفراد، جيب أن يكون هناك نوع من الثقة املتبادلة بني الرئيس وا - 

 .غري أن التجربة أظهرت أن ذلك ليس سهل التحقيق دوما

   Zنظرية : عاشرا

التجارب العملية لتطبيق النظرية اليابانية يف اإلدارة عدم فعاليتها من قبل املؤسسات خارج لقد أثبتت    

الذي يعمل اليابان، وذلك الختالف البيئة اليت تعمل فيها تلك املؤسسات وخاصة بالنسبة للعنصر البشري 

من اجيابيات  االستفادةفيها ويتعامل معها، األمر الذي أدى إىل ظهور نظرية جديدة حتاول بقدر اإلمكان 

  .فيما خيص العنصر البشري النظرية اليابانية واالحتفاظ باجيابيات النظريات اإلدارية األخرى املطبقة يف الغرب

أن اإلنتاجية يف اليابان وخاصة املؤسسات " William Ouchiوليام أوشي "الحظ عامل اإلدارة الياباين    

الصناعية قد حققت أرقاما قياسية بالنسبة ملثيالا يف الواليات املتحدة األمريكية، فد ازدادت إنتاجية معظم 

املؤسسات يف اليابان يف أعقاب احلرب العاملية الثانية إىل أربعة أضعاف إنتاجية املؤسسات األمريكية، والحظ 

أن هذه الزيادة ال تعود إىل السياسات النقدية أو االستثمارية يف األحباث " وليام أوشي"امل اإلدارة الياباين ع

والتنمية أو إىل العمل الدؤوب للعامل، ولكن تعود إىل كيفية إدارة العنصر البشري يف هذه املؤسسات، حيث 

ذ أن هذه األمور متوفرة يف املؤسسات األمريكية يتمكن العاملون فيها من العمل معا بكفاءة وتعاون أكثر، إ

                                                           
1
  .66بلمھدي عبد الوھاب، مرجع سابق، ص،   

2
  .45، ونوغي فتيحة، مرجع سابق، ص  
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بدرجة تعادل أو تفوق مثيالا يف اليابان، لكن مشكلة تدين اإلنتاجية يف املؤسسات األمريكية تكمن يف  

  . كيفية إدارة هذه املؤسسات

اصة الواليات ملعاجلة مشكلة تدين اإلنتاجية وخاصة بالنسبة للمؤسسات اليابانية العاملة خارج اليابان وخ   

Z مريكية قام بوضع نظريةاملتحدة األ
1
.  

وفيمايلي عرض ألهم وأبرز السمات الوظيفية املتعلقة باحلياة الوظيفية للعاملني، يؤكد على ضرورا أسلوب    

  :2اإلدارة الياباين وأمهها مايلي

حلني بلوغه سن اخلامسة  يف اليابان، املوظف الذي يعني يف املؤسسة يبقى فيها :الوظيفة مدى الحياة -1

وهو سن التقاعد، وال يفصل إال لسبب خطري، وهذا ما يوفر االستقرار الوظيفي للعامل ويعزز واخلمسني 

  .انتماءه ملؤسسته

ال يقيم أداء العامل يف املؤسسة اليابانية إال بعد مضي عشرة سنوات على  :التقييم والترقية البطيئان -2

جنازه وعلى ضوء جهده يتحصل على الرتقية، وعلى الرغم من أن هذه السياسة اتعيينه، حيث يتم استعراض 

مؤملة للعمال اجلدد إال أا جتعلهم أكثر انفتاحا لتقبل التعاون  ورفع مستوى األداء، حيث ال يوجد  جمال  

  .للتنافس والغرية  بينهم على املدى القريب

، ويعود السبب يف ذلك إىل )سنة 55(انية مبكر نسبيا سن التقاعد يف املؤسسة الياب: التقاعد المبكر -3

  .إفساح اال أمام الشباب ليأخذوا فرصتهم يف العمل واحلياة الوظيفية

تم املؤسسات اليابانية بتطوير احلياة الوظيفية للعاملني فيها،  :مسارات الحياة الوظيفية غير المتخصصة -4

لف املواقع العملية يف املستوى اإلداري الواحد، كي يصبح لدى كل وذلك بإتاحة الفرصة هلم بالتنقل بني خمت

فرد منهم خربة يف القيام بأي مهمة يف ذلك املستوى، األمر الذي يكسب املوظف معرفة يف خصائص 

  .وصعوبات كل مهمة يف ذلك املستوى، وبالتايل يعزز تعاونه وتقديره لعمل اآلخرين من زمالءه

  التحفيزمستويات : المطلب الثالث

  :3تقدم املؤسسات التحفيز على مستويني اثنني مها   

  .التحفيز على مستوى الفرد، التحفيز على مستوى املؤسسة ككل

  التحفيز على مستوى الفرد: أوال

  يشمل هذا التحفيز العمال، حوافز املتخصصني واإلداريني   

  :وتتمثل حوافز العمال فيمايلي: حوافز العمال -1

                                                           
ص، .، عمان، ا�ردن، ص2002صبحي العتيبي، تطور الفكر وا�نشطة ا(دارية، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة ا�ولى،  1

83.82.   
  .82.81ص، .المرجع نفسه، ص 2

3
  .414.413ص، .يوسف حجيم الطائي، مرجع سابق، ص  
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وهي تعترب من أهم طرق دفع كل من األجور واحلوافز معا، ويف هذه الطريقة                   : فز بالقطعةالحوا -أ    

  .يتحدد احلافز الذي حيصل عليه العامل حسب كمية اإلنتاج أو القطعة املنتجة

و ) ريمنطي أو معيا(يف هذه الطريقة على العامل أن يقوم باإلنتاج يف وقت حمدد : حوافز الوقت - ب   

  .يكافؤ على مقدار الوفرة يف هذا الوقت، أو يكافؤ على استغالل نفس الوقت يف إنتاج أكثر

  : وتشمل هذه احلوافز مايلي: حوافز المتخصصين واإلداريين -2

ويتبع مثل هذا النظام مع الوظائف البيعية واحملصلية، حيث حيصل احملصل على نسبة مئوية من : العولمة -أ   

  . حيصلها، وحيصل البائع أو احملصل على نسبة مئوية من الصفقات واملبيعات اليت حيققهاالديون اليت

  :تشمل العالوة عدة أنواع من أمهها: العالوة - ب   

وهي عبارة عن زيادة يف األجر بناءا على إنتاجية الفرد يف عمله، وهي متنح بعد فرتة : عالوة الكفاءة - 

 .تاجيته عاليةعام تقريبا وحني يثبت الفرد أن إن

 .هي تعويض كامل عن عضوية الفرد يف املؤسسة تعبريا عن إخالصه ملدة عام: عالوة األقدمية - 

 .ومتنح هذه العالوة بسبب وجود أداء وجمهود مميز يستلزم التعويض االستثنائي: العالوة االستثنائية - 

تصبح حقا مكتسبا له وتضاف يف وكل العالوات تتميز بأن تأثريها تراكمي، أي حني حيصل عليها الفرد    

  .األمد على عوائد املستقبل

  التحفيز على مستوى المؤسسة ككل: ثانيا

  :ومتل هذه احلوافز مايلي   

من ويستفيد منها عادة غالبية العمال يف املؤسسة، وهي عبارة عن استطاع نسبة : المشاركة في األرباح -1

توزيع حسب الراتب أو الدرجة أو املستوى اإلداري أو كفاءة أرباح املؤسسة وتوزيعها على العمال، ويتم ال

  .األداء أو أكثر من أساس واحد

ويطلق عليها أيضا توفري التكاليف، والسبب يف ذلك أا عبارة عن خطط لتجيع : خطط االقتراحات -2

ميكن أن يكون األفراد على وضع اقرتاحات لتخفيض تكاليف العمل واإلنتاج، وأن الوفرة يف هذه التكاليف 

  .أساسا مكافأة حلساب من قاموا بتقدمي هذه االقرتاحات

ميكن اعتبارها من أكثر الطرق مثالية لتقريب املشاركة يف الناتج واألداء : ملكية العمال ألسهم المؤسسة -3

  .النهائي للمؤسسة، ويف هذه الطريقة من حق العمال امتالك أسهم يف مؤسستهم بنسبة حمدودة

  نظام الحوافز في المؤسسات: ثالثالمبحث ال

إن حتديد أداء الفرد مرتبط ارتباطا وثيقا مبدى التحكم اجليد يف السياسة التحفيزية، حيث أن ارتفاع مستوى    

أداء األفراد يكون مقرونا باحلوافز الفعالة وكيفية إدارة وتصميم نظام جيد للحوافز وحتريك دوافع العمل لدى 

  .أداءهم الوظيفيجتاه سريورة  األفراد
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  موقع نظام الحوافز في منظومة المؤسسة: المطلب األول

تتكون منظومة أي مؤسسة من ثالثة نظم رئيسية، حيتوي كل منها على نظم فرعية عديدة تعمل داخلها،    

فين يشكل النظام البشري واالجتماعي أحد تلك النظم الرئيسية إضافة إىل النظام املايل االقتصادي والنظام ال

العمليايت، كما يتكون ذلك النظام البشري من أهداف خاصة به ومدخالت وعمليات وخمرجات، ويتفاعل مع 

  . النظم األخرى يف املؤسسة لتحقيق النتائج املرجوة

  .والشكل املوايل يوضح موقع نظام احلوافز يف منظومة املؤسسة
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  تحفيز فيهامنظومة المؤسسة وموقع نظام ال: )11(الشكل 

  

    

  

  : يتكون هذا النظام من

  السياسات واإلجراءات املقررة -

  االجتماعية، االقتصادية، املعرفة، املعلومات: األهداف -

  املواد، املوارد، الوسائل، املعلومات: املدخالت -

  :العمليات اجلارية داخل نظام التحفيز -

  املوارد البشرية واستقطاا ختطيط -     

  تنظيم مراكز العمل وحتديد املهام واملسؤوليات -     

  االختيار والتعيني والتوظيف -     

  مار وتشغيل املوارد البشريةثاست -     

 

 

 

 

  

  :املخرجات والنتائج احملققة -

  مات، الصورة والسمعة يف البيئةاملنتجات واخلدمات، األداء، الفاعلية، املعارف، املهارات، املعلو    

  )تغذية راجعة وعمليات التصحيح املستمر(عدم حتقيق الرضا   درجة الرضا احملقق

 

 )النجاح(حتقيق الرضا 

 

حممد مرعي مرعي، التحفيز املعنوي وكيفية تفعيله يف القطاع العام احلكومي العريب، القاهرة، املنظمة العربية للتنمية : المصدر

  .07، ص، 2003، اإلدارية

تتضح لنا أمهية نظام التحفيز وسط النظام البشري واالجتماعي بشكل خاص، إذ يكون يف صلب السياسات 

  .واإلسرتاتيجيات املرسومة، واألهداف احملددة، واملدخالت والعمليات، واملخرجات والنتائج

ؤسسات، ألن حتقيق الرضا يولد أي إن درجة الرضا احملقق للموارد البشرية ترصد مدى التحفيز يف امل   

اإلشباع، ويعيد دورة عمل املنظومة بكافة مكوناا، أما عدم حتقيق الرضا فيدفع اجلميع حنو التغذية الراجعة، 

النظام البشري االجتماعي 

)إدارة الموارد البشرية(  

نظام الفني ال

 العملياتي

النظام المالي 

 االقتصادي

  توفير بيئة العمل وظروفه -

  تحفيز الموارد البشرية -

  تنمية الموارد البشرية -

 تدريب وتطوير وترقية الموارد البشرية -

 نظام

 التحفيز

يتحقق عبر 

 االرتباط بما سبق
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ومن مث إىل كشف مصادر اخللل وعالجها، وتصحيح األخطاء احلاصلة باستمرار للوصول باملؤسسة إىل 

  .1األهداف املنشودة

  ط ومبادئ النظام الجيد للتحفيزشرو : المطلب الثاني

هناك عدة مبادئ وشروط تأخذها بعني االعتبار إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة عند تصميم وتنفيذ وحتديد    

  :2نظام احلوافز، نوجزها فيمايلي

  .وحساباتهوصيانة بنود النظام البساطة والوضوح واالختصار يف وضع  - 

  .الذي من خالله يتم التحفيز حتديد أنواع السلوك و التصرف - 

  .إمكانية حتقيق النظام وحتقيق التصرفات اليت سيتم حتفيزها أمرا واردا - 

  .أن تكون التصرفات والسلوكيات اليت سيتم حتفيزها أو األهداف والعوائد قابلة للقياس بسهولة - 

 ميكن حتقيقها وقابليتها أن يتم وضع معايري حمددة ألداء السلوك، أو مؤشرات اإلجناز واألهداف اليت - 

  .للقياس

  .ربط احلوافز باألداء وذلك من خالل شعور األفراد بأن جمهودهم يؤدي إىل احلصول على حوافز - 

  .التفاوت يف احلصول على نفس القدر من احلوافز للعاملني، وأن يكون ذلك على أساس مقدار أداء الفرد - 

  .ألداء األفراد دون التفرقة بينهم العدالة يف منح احلوافز، وأن تكون مناسبة - 

  .جيب أن يضمن نظام احلوافز دخال ال يقل عما كان حيصل عليه العامل قبل تطبيقه - 

  .السيطرة الكاملة على األعمال اليت يقوم ا األفراد، وذلك للتمكن من تقييمهم على األداء - 

لزيادة يف الكمية واجلودة وتقدمي أفكار أن يشمل نظام احلوافز كل أنواع اإلجادة يف األداء من حيث ا - 

  .جديدة

  .ضرورة مشاركة العاملني يف وضع نظام احلوافز، والقناعة به والتحمس له واحملافظة عليه - 

  .التنويع يف احلوافز املادية واملعنوية حىت تكون مثرية ومرضية لكافة االحتياجات - 

  .جيب أن يشمل النظام كل العاملني باملؤسسة - 

  .أن تكون احلوافز ملموسة وذات تأثري اجيايب جيب - 

  .االستقاللية واملرونة يف تطبيق النظام حىت يتفهمه العاملون - 

  .العالنية يف تطبيق نظام احلوافز، مما يزيد من ثقة العاملني فيه، وعدم مجوح التوقعات بالنسبة للحوافز - 

  .على التساؤالت اليت تدور حوله وكيفية مساندته تدريب املشرفني واملالحظني على إجراءات النظام، والرد - 

  .جيب أن يكون هناك نظام دقيق وسليم وموضوعي لتسجيل أمناط وأنواع ومستويات األداء ودون حتيز - 

  .إعطاء الدفعة األوىل القوية لنظام احلوافز من خالل استخدام برامج دعائية واسعة مع العمال: بداية قوية - 

                                                           
1
  .6.5ص، .محمد مرعي مرعي، مرجع سابق، ص  

2
  .296ر عبد الرحمان، مرجع سابق، ص، بن عنت  
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  .ذلك بتوزيع اجلوائز يف احلفالت اخلاصة بشكل متثيلي قويويتم : اية قوية - 

كذلك من أهم شروط فعالية نظام احلوافز ضمان استمراريتها، وذلك خللق الشعور بالطمأنينة بتوقع     

  .1استمرارية قيام املؤسسة بإشباع تلك احلاجات، وضمان ذلك مستقبال وضمان الوفاء بالتزاماا اليت تقررها

  مراحل تصميم نظام الحوافز: الثلمطلب الثا

  :2إن تصميم نظام احلوافز يشمل عدة مراحل أو خطوات، ميكن توضيحها كمايلي   

البد أن يتم يف البداية حتديد هدف عام لنظام احلوافز، سواء كان هذا اهلدف يف : تحديد هدف النظام: أوال

ار جديدة، أو حتسني اجلودة أو غريها من شكل تعظيم األرباح، أو ختفيض التكاليف، أو التشجيع على أفك

  .األهداف

 :)التقييم الذاتي(ستستخدم، والتفكير في الطرق غير المستعملة تقييم األداء وتحديد الطرق التي : ثانيا

يعترب تقييم األداء عملية مستمرة ومنظمة، وحتقق فوائد مهمة أمهها أنه يعترب أساسا الختاذ القرارات املتعلقة 

     .ت العامة لألجور واملكافآت واحلوافز بشكل حيقق مبدأ العدالةبالسياسا

يقصد بذلك ذلك املبلغ اإلمجايل املتاح للمسؤول لكي ينفق على هذا النظام، : تحديد ميزانية الحوافز: ثالثا

بات قيمة احلوافز واجلوائز، التكاليف اإلدارية، تكاليف الرتويج مثل الكتي: على أن تغطي البنود التالية

مثل أن حيدد مبلغ مقتطع من (وامللصقات الدعائية واملراسالت واحلفالت، كما جيب التفريق بني امليزانية الثابتة 

حبيث ال تكون حمددة سلفا وإمنا تكون نسبة من العائد مثال أو (، وامليزانية املرنة )خالل خربة السنوات السابقة

   ).حتقيق اهلدف من نظام احلوافز وهكذا

ترمجة النظام يف شكل خطوات وإجراءات متسلسلة لتسجيل ويقصد ا : وضع إجراءات النظام: رابعا

األداء، وحساباته، وتصميم مناذجه، وأدوار املشاركني فيه، وأنواع احلوافز واجلوائز، وتوقيت تقدمي احلوافز، وأهم 

  : اإلجراءات مايلي

 .يل أنواع األداء املميزحتديد األدوار لكل رئيس ملالحظة سلوك مرؤوسيه، وتسج - 

 .االجتماعات اخلاصة بلجنة احلوافز - 

 .توقيت تقدمي احلوافز، هل هي شهرية، ربع سنوية، أم تعطى بعد األداء املتميز مباشرة - 

 .نوع احلوافز لكل نوع من األداء - 

  ).سجالت القياس، وتسجيل األداء الفعلي، واقرتاح صرف وتقدمي حوافز معينة(النماذج املختلفة  - 

  

  

                                                           
1
  .163، عمان، ا�ردن، ص، 2001مھدي حسن زوليف، إدارة الموارد البشرية، الطبعة ا�ولى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،   

2
، الرياض، السعودية، ص، 2013محمد سيد حمزاوي، ا(دارة الحديثة للموارد البشرية في المنظمات العامة، دار المريخ للنشر والتوزيع،   

143 -145  
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  إطار مقترح لبناء وتشييد نظام فعال للحوافز: لمطلب الرابعا

وتنفيذ نظم فعالة للحوافز واملكافآت اإلضافية، وذلك  وبناء لتصميم نظام " حممد جاد الرب"اقرتح الدكتور    

  :1كمايلي

تصميم حتليل و : إن نظم األجور واحلوافز جيب أن تكون مبنية على وظائف أخرى للموارد البشرية مثل :أوال

 الوظائف، فإذا ما متت األخرية بطريقة صحيحة ودقيقة تتميز بالعدالة واملصداقية، فإن نظم األجور واحلوافز

  .سوف تكون سهلة التحديد والتنفيذ واملتابعة

أجور ثابتة وأجور متغرية، : إن حجم التعويضات اليت حيصل عليها العامل ميكن تقسيمها إىل نوعني :ثانيا

  .شكل حوافز أو عالوات أو مشاركة يف الربح أو غريها سواء كانت يف

لذا جيب وضع نظم فعالة لألجور األساسية لتحقيق التوازن بني جمهودات العاملني ومتطلبات تنفيذ اخلطة،    

وأيضا بني ما حيصلون عليه كمقابل مادي، فتحديد األجر املايل األساسي بعدالة يقلل من تنوع وتعدد نظم 

  .كافآتاحلوافز وامل

عند تصميم نظام احلوافز أو التعويضات النقدية اإلضافية وغري النقدية، جيب على املؤسسة استطالع : ثالثا

النظم املطبقة يف املؤسسات املناظرة، آراء ومقرتحات العاملني، آراء ومقرتحات إدارة املوارد البشرية، آراء 

ابات العمالية، القيود واإلجراءات واحلدود احلكومية ومقرتحات اخلرباء واملستشارين، آراء ومقرتحات النق

  .والبيئية

املزايا والعيوب، التكاليف والعوائد، األجل القصري أم  :يتم املفاضلة بني نظم احلوافز املتاحة من حيث :رابعا

  .اإلنتاجية، األداء، املهارة، املعرفة وغريها: الطويل، الرتكيز على جانب واحد أو عدة جوانب مثل

  .يتم اختيار النظام املفضل أو خليط من أكثر من نظام، ويتم وضع اإلجراءات لتنفيذ النظام :خامسا

  .يتم تطبيق النظام خالل فرتة انتقالية قد تكون سنة أو ستة أشهر أو دورة إنتاج :سادسا

  ذلك مبقارنتها متعارف عليها، و  يتم قياس األداء الذي كان مستهدفا من خالل معايري كمية لألداء  :سابعا

معدالت الزيادة يف اإلنتاجية، معدالت  مبا كان سادا قبل تطبيق نظام احلوافز اجلديد، ومن أمثلة هذه املعايري

معدالت التخفيض يف  الزيادة يف الرحبية، معدالت الزيادة يف النصيب السوقي، معدالت التخفيض يف الغياب،

ل، معدالت التخفيض يف الوحدات املعيبة أو التالفة، دوران العمل، معدالت التخفيض يف حوادث العم

  .معدالت التخفيض يف الفاقد اإلنتاجي

تعديل النظام اجلديد، إلغاء النظام اجلديد والبحث عن نظم  إقرار النظام اجلديد، يتم على ضوء ذلك :ثامنا

  .أخرى
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تيجية للمؤسسة، ومن مث ال جيب جيب أن تدرك اإلدارة العليا أن اهلدف هو حتقيق األهداف اإلسرتا :تاسعا

  .الرتكيز على نظم األجور أو احلوافز أو املشاركة وحدها، ولكن جيب دعمها وتعزيزها بنظم أخرى

تظل مشاركة العمال والنقابات العمالية وأصحاب املنافع خاصة العمالء من أهم دعائم وركائز النجاح  :عاشرا

  .والكفاءة والفاعلية ألي نظام جديد

  تقييم نظام الحوافز، وعوامل نجاحه وفشله: الرابع المبحث

باعتباره أحد الفكر التنظيمي،  اهتماميعترب موضوع الفعالية من املواضيع اهلامة اليت شكلت حيزا كبريا من    

أسس تقييم النجاح أو الفشل يف كل الوظائف واألعمال واملمارسات واألهداف املسطرة اليت تتبناها املؤسسة 

تحقيقها، فيمكن للمؤسسة التعرف على مستوى فعالية نظام احلوافز من خالل بعض املؤشرات اليت وتسعى ل

تظهر ذلك بصفة واضحة، وهذا ما سنتناوله يف هذا املبح باإلضافة إىل الوقوف على أهم عوامل جناح وفشل 

  .نظام احلوافز

  معايير ومؤشرات تقييم نظام الحوافز: المطلب األول

من أن حوافز األداء حتقق العديد من املزايا للمؤسسة تتمثل يف إثارة دوافع العاملني لألداء على الرغم    

واالرتقاء به وحتقيق أهداف املؤسسة، إال أنه يف بعض األحيان قد ال تشبع حاجات العاملني وبالتايل ال 

مدى فعالية نظام احلوافز،  يتحقق اهلدف املرجو منها، لذلك فإن هناك بعض املعايري أو املؤشرات اليت تعكس

  :1واليت نوجزها فيمايلي

  .إذا كان نظام احلوافز حمركا لدوافع العاملني سينعكس ذلك إيابا على مستوى األداء، األداء: أوال

كلما كان نظام احلوافز جمزيا، ساعد ذلك على خفض تكلفة ، تكلفة العمل بالنسبة للوحدة المنتجة: ثانيا

  )مستوى جودة أعلىخفض التالف، وقت األداء، (الوحدة 

اخنفاض معدالت : يعترب معيار الرضا مقياسا لفاعلية نظام احلوافز، ومن مؤشرات الرضا، رضا العاملين: ثالثا

واليت تؤثر بدورها على التكلفة اليت تتحملها ...) الغياب، التأخري، إصابات العمل، معدل دوران العمالة

  .املؤسسة

 واملؤشرات، فإن املؤسسة بال شك حباجة إىل جهاز ونظام مناسب للمعلومات واملتابعة هذه املعايريولقياس    

  .والرقابة وتوفري نظام سليم ملعدالت األداء للعاملني ا

  متطلبات نجاح نظام الحوافز: المطلب الثاني

رتبط جناح هذا النظام إن جناح نظام احلوافز يتطلب حتقيق التوازن بني أهداف املؤسسة وأهداف العاملني، وي   

  :2بعدد من املتطلبات، نوجزها فيمايلي
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  :التركيز على الجوانب التالية: أوال

أن تكون األهداف واقعية، وترتبط بسياسات توفر هلا إمكانية التنفيذ، وبنظام حوافز يوفر اإلشباع  - 

 .للعاملني حبصوهلم على حوافز تناسب اجلهد املبذول

تنمية عور العاملني باإلجناز وتأكيد الذات، من خالل العمل والرغبة يف  أن يعمل نظام احلوافز على - 

 .التعاون مع اآلخرين للوصول ألفضل أداء

أن يعر العاملون بأمهية وعدالة نظام احلوافز، وبالتايل يكون هناك اقتناع عام لديهم ذا النظام  - 

 .وضرورة تنفيذه

على من قبل تطبيقه، حىت يشعر العاملون بأمهيته يراعى أن يكون دخل العامل بعد تطبيق النظام أ - 

 .وفائدته

جيب وضع معايري األداء أو معدالت القياس من خالل دراسات يشرتك فيها العاملون، مع مراعاة  - 

 .وف التطبيق الفعلية وجتنب الظروف غري العاديةر ظ

مكانه احلصول على أن يتناسب احلافز مع مهارة العامل ومقدار اجلد الذي يبذله، وأن يكون يف إ - 

 ).بدنيا أو ذهنيا(احلافز مع مضاعفة اجلهد 

  :وضع نظام للحوافز يتصف بالتالي: انيثا

 .جيب أن تتناسب حوافز الفرد مع جهده مقارنة مع حوافز اآلخرين إىل جهودهم: العدالة - 

 .جيب أن يكون النظام واضحا ومفهوما وخمتصا، وذلك يف بنوده وصياغة حساباته: البساطة - 

ال جيب تعديل النظام كل فرتة قصرية حىت يتفهمه العاملون، ولكن إذا تغريت : الستقرار واملرونةا - 

 .الظروف جيب أن يتم تغيريه وفقا هلذا التغيري

جيب أن يكون هناك أجر يكفي احتياجات العاملني، وميثل نظام احلوافز زيادة على األجر،  : الكفاية - 

 . ال يقل عما كان حيصل عليه العامل قبل تطبيقهكما جيب أن يضمن النظام اجلديد دخال

جيب أن يكون للنظام منفعة للمؤسسة يف شكل زيادة إيراداا أو حتسني اخلدمات اليت : اجلدوى - 

 .تقدمها، وإال أصبح النظام تكلفة دون جدوى تعود على املؤسسة

العبئ املايل الذي ستتحمله  حتديد حيث يتم، تحديد تكلفة نظام الحوافز لتحديد العبئ المالي: ثالثا

  .املؤسسة كنتيجة لتطبيق النظام، مع أسلوب توزيع احلافز املستحق على املستفيدين من النظام

  عقبات نظام الحوافز: المطلب الثالث

اليت قد تواجه نظام احلوافز وتعوقه عن حتقيق األهداف املرجوة منه، وميكن توضيح أهم هناك بعض العقبات    

  :1ات فيمايليهذه العقب
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املعدل الذي يستطيع العامل حتقيقه ويزيد عن احلد املطلوب، ويقصد ذا املعدل مقدار العمل الذي  :أوال

يستطيع املوظف القيام به، وعادة ال يستطيع هذا املعدل إال اتهد من العاملني، وذلك حىت حيقق النظام 

جلهد، ومن الطبيعي أن هذا األثر لكي يتحقق يتطلب األثر املطلوب منه، وهو حث العاملني على مزيد من ا

كمية لكل وجود معايري موضوعية قابلة للقياس، وهذا ميثل مشكلة يف الواقع العملي لصعوبة وضع معايري  

الوظائف، باإلضافة ملشكلة حتديد مدى الزيادة يف األجر الذي حيصل عليه العامل حىت ال حيدث رفع لتكلفة 

  .صحة العاملني نتيجة املبالغة يف اجلهد املبذولالعمل أو اإلضرار ب

عن املعدل الدقيق، حيث يف حالة املبالغة قد يصعب ) باملبالغة أو اخلفض(عدم الدقة يف وضع املعايري  :ثانيا

على العاملني بلوغ اهلدف، مما يؤدي إىل التأثري السليب على روحهم املعنوية، أما يف احلالة األخرى وهي عدم 

اخلفض فهذا بال شك يفقد النظام فعاليته، أي يصبح الكل سواسية وعدم التمييز بني اتهد الدقة ب

  .واملتخاذل، مما يقلل من فائدة نظام احلوافز

ظاهرة تقييد اإلنتاج، حيث تظهر هذه الظاهرة من خوف العاملني من قيام اإلدارة بتخفيض احلوافز بعد  :ثالثا

  التايل حياول  بعض العاملني التأثري على العاملني األكفاء حىت  يتماشى  زيادة اإلنتاج  عن حد معني، وب

  .مستوى أداءهم مع مستوى أداء بقية الزمالء

  مشاكل وأسباب فشل نظام الحوافز: المطلب الرابع

جمموعة من املشاكل واألسباب اليت جتعل نظام احلوافز فاشال، نلخص أمهها " ي ديسلرر جا"اقرتح     

  :1فيمايلي

األجر احملفز ال يعد بديال لإلدارة اجليدة، فمكافأة الفرد على مستوى أداءه يرتض أن حتفزه على بذل  :أوال

املزيد من اجلهد، ولكن ليس احلافز هو املتهم يف كل األحوال، فقد تكون هناك أسباب أخرى اإلدارة هي 

عدم العناية بسياسات االختيار غموض التعليمات، عدم وضوح األهداف، : الوحيدة املسؤولة عنها مثل

  .والتدريب

الرتكيز فقط على ما مينح احلافز من أجله، حيث يشري علماء النفس بأن األفراد يبذلون أقصى ما لديهم  :ثانيا

من جهد إذا عرفوا أم سيكافؤون عليه، ولكن هذه اجلهود غالبا ما تركز على ناحية معينة دون األخرى، فلو 

ح على أساس عدد الوحدات املنتجة فسوف يبذل الفرد أقصى ما لديه من جهد إلنتاج أن احلافز سوف مين

  .أكرب عدد من الوحدات بغض النظر عن مستوى اجلودة

أن املال حيقق حالة من اهلدوء املؤقت لدى الفرد " هارزبرغ"أن األجر ليس احلافز الوحيد، حيث أشار  :ثالثا

تقدمي املزيد من األموال لن يزيد من دافعية الفرد، ذلك فهو يرى أن وسرعان ما يزول تأثري هذا احلافز، ول
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أن تقد املؤسسة قدرا مالئما من احلوافز املالية باإلضافة إىل جمموعة من احلوافز غري " هارزبرغ"ولذلك يقرتح 

  .زيادة فرص إحساس الفرد باإلجناز وحتقيق النجاح يف وظيفته: املالية مثل

، فالبعض ينظر إىل املكافأة والعقاب على أما، وجهان لعملة واحدة، ولذلك فإن مكافأة املخطئ :رابعا

أفعل هذا وملاذا مل حتصل على "ال ختتلف كثريا عن عبارة " افعل ذا وسوف حتصل على ذلك"العبارة التالية 

  ".تلك

رق العمل بسبب أن املكافآت قد متزق العالقات بني األفراد، ولذلك فهي تقلل من فرص تشكيل ف :خامسا

  .تركيز الفرد على حتقيق مصلحته اخلاصة

قد يسري يف  قد يؤدي منح املكافآت إىل إعانة األداء، حيث يشري أحد اخلرباء إىل أن حتقيق التميز :سادسا

أحد االجتاهات واملكافآت تسري يف اجتاه آخر، حيث يتم إخبار األفراد بأن دخلهم سوف يعتمد على 

تقييم األداء، ومن مث فهم يركزون على زيادة عدد الوحدات املنتجة بغض النظر عن مستوى  اإلنتاجية أو نتائج

  .اجلودة، وقد يسلكون سلوكا ال أخالقيا يف سبيل حتقيق املعايري املوضوعية

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

  ختفض التكلفة، ولذلك فإن حدوث أي تغيريات يعين صعوبة حتقيق هذا اهلدف، وبالتايل يلعب  معينة مثل

  .احلافز دورا وسيطا بني حدوث التغيري ودرجة استجابة العاملني

قد تقلل املكافآت احلافز الداخلي لدى الفرد، ونظرا ألا فد تشعره بأنه ال يستطيع األداء اجليد : ثامنا

  .اختياريا لواجبات وظيفته

عن األفراد يرغبون يف احلصول على حوافز معنوية باإلضافة إىل احلوافز املادية، فالفرد يرغب يف أن : تاسعا

يستمتع بعمله وأن يشعر بقيمته وهو ميارس واجبات وظيفته، ولذلك فإن الرتكيز على احلوافز املادية فقط 

  .لل من درجة والء العاملني للمؤسسةقسوف ي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



مدخل إلى تحفيز الموارد البشرية                                                    الفصل الثاني  

 

111 

 

  الصة خ

يلعب التحفيز يف حياة اإلنسان دورا هاما، وله أثر بارز يف توجيه السلوك وحتديد االجتاهات، كذلك    

فللتحفيز أثر كبري ومباشر على زيادة اإلنتاجية واالرتقاء مبستوى رضا العاملني وختفيض إحباطهم، فبالنظر إىل 

إلنتاجية للعاملني باعتبارها أحد أبرز املؤشرات احملركة أمهية احلوافز مبختلف أنواعها ودورها يف رفع الكفاءة ا

لدوافع العمل من جهة، وكوا العامل الرئيسي لشعور األفراد باالستقرار الوظيفي من جهة أخرى، فإنه أصبح 

من الضروري وجود سياسة حتفيزية حمكمة تضمن وجود توازن بني رغبات العمال واألهداف املسطرة من قبل 

ارد البشرية للمؤسسة، ومعرفة اجلوانب احملفزة للعاملني ومراقبة سلوكيام وحركام ليتم حتفيزهم إدارة املو 

والتحكم يف سريورة التحفيز للوصول نتائج أحسن ألداء املوارد البشرية، وهذا يف سبيل االرتقاء بأداء املؤسسة 

 .وحتقيق أهدافها
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  تمهيد

القاسم املشرتك جلميع اجلهود املبذولة من قبل اإلدارة والعاملني يف املؤسسات، كما أن البحوث يعترب األداء    

والدراسات يف جمال نظرية املؤسسة واإلدارة دف إىل إجياد اآلليات والنماذج والفلسفات والنظريات اإلدارية 

   .متيز املؤسسات وهي تنافس بعضها البعضالقادرة عند تطبيقها أن جتعل من األداء حالة 

حيضى األداء بأمهية كبرية يف املؤسسات، لذا فقد نال وال يزال ينال االهتمام املتزايد من طرف الباحثني    

ل الدافع األساسي لوجود أي ثأن األداء ميواملفكرين واملمارسني يف جمال اإلدارة والتسيري، وهذا من منطلق 

ري أن ملؤسسات اليت تريد حتقيق أهدافها من الرحبية، البقاء واالستمرارية فمن الضرو مؤسسة من عدمه، فا

ها وضمان استمراريته واستدامته خاصة يف ظل تسارع التغريات البيئية واشتداد تعمل على تطوير وحتسني أدائ

  .املنافسة

سني األداء والعمل على استمراريته يعترب االهتمام باملوارد البشرية من املداخل احلديثة اليت تعمل على حت   

واستدامته، فمستوى كفاءة وفعالية أداء املؤسسة يتوقف على مدى استيعاب املوارد البشرية لوظائفهم ومدى 

اهتمام املؤسسة ذه املوارد، ويعترب تدريب وحتفيز املوارد البشرية من أهم الوظائف اليت تم ا املؤسسة من 

نمية قدرام، ووضع نظام وخطط لتحفيزهم وإثارة الرغبة لديهم ألداء العمل بكل كفاءة خالل حماولة تطوير وت

وفعالية، وهذا يف سبيل حتقيق أداء متميز والعمل على حتسينه وتعزيزه لضمان استمراريته واستدامته مبا حيقق 

  .أهداف املؤسسة

  :آليتوسنحاول أن نتطرق من خالل هذا الفصل إىل أربعة مباحث وهي كا   

 مدخل إىل األداء: املبحث األول - 

 األداء املستدام: املبحث الثاين - 

 التدريب واألداء املستدام: املبحث الثالث - 

 التحفيز واألداء املستدام: املبحث الرابع - 
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  مدخل إلى األداء: المبحث األول

الشمولية والعنصر احملوري  يعد األداء مفهوم هام وجوهري بالنسبة للمؤسسات، ويكاد أن يكون الظاهرة   

جلميع فروع وحقول املعرفة اإلدارية، فضال عن كونه البعد األكثر أمهية ملختلف املؤسسات، والذي يتمحور 

  .خوله وجود املؤسسة من عدمه، ألنه يساهم يف تطويرها وحتقيق أهدافها

املفهوم والتطور : اللوسنحاول من خالل املبحث أن نتناول بالدراسة عموميات حول األداء من خ   

اخل، باإلضافة إىل تقييم األداء وقياسه، وأخريا مت التطرق إىل مداخل ...التارخيي، األنواع، األبعاد، املستويات

  .حتسني األداء

  ماهية وأهمية األداء: المطلب األول

ؤسسات على إن األداء مفهوم واسع، وحمتوياته متجددة بتجدد وتغري وتطور أي مكون من مكونات امل   

يف املؤسسات مستمرة يف التفكري مبوضوع األداء طاملا أن تلك املؤسسات اختالف أنواعها، وال تزال اإلدارات 

موجودة، وسنحاول من خالل هذا املطلب أن نعطي نظرة مشولية حول األداء بإطار تارخيي، مث استعراض 

  .امل لألداء باإلضافة إىل أمهيتهخمتلف املفاهيم القريبة من األداء، وحماولة إعطاء تعريف ش

  تطور مفهوم األداء من النظرة التقليدية إلى النظرة الحديثة: أوال

إن التطور احلاصل يف مفهوم األداء جاء على مراحل متعاقبة ، حيث عرف تطورا منذ بداية استعماالته    

ميزت حركية اتمعات البشرية، واليت   األوىل إىل وقتنا احلايل، وهذا بفعل التطورات االقتصادية وغريها اليت

الباحثني يف هذا احلقل من املعرفة، وتتجسد النظرة التقليدية  إسهاماتكانت بدورها دافعا قويا لربوز 

رائد مدرسة اإلدارة العلمية يف إعطاء مفهوم دقيق لألداء  "تايلور فريدريك"للمفكرين يف هذا اال ومن 

قصد الوصول خالل الدراسة الدقيقة للحركة اليت يؤديها العمال وتوقيت كل منها بقياسه، وهذا من  واالهتمام

إىل الوقت الالزم إلدارة اآللة وإيقافها يف إطار ما يعرف بدراسة احلركة والزمن، ومع بداية القرن العشرين حتول 

ية الرتكيز على الكميات اهتمام املؤسسات من إسرتاتيجية الرتكيز على الكميات املمكن إنتاجها إىل إسرتاتيج

  .1املمكن بيعها، ومتل األداء حينها يف التحكم يف أسعار املنتجات عن طريق التحكم يف التكاليف الداخلية

غري أنه مع مرور الزمن عرف مفهوم األداء تطورا جديدا يف حمتواه، فبدال من االعتماد على الزمن املستغرق    

مت داء والتحكم يف األسعار كآلية لتحديد مفهوم األداء وطرق قياسه، لألفراد واملعدات لتحديد معدالت األ

االنتقال إىل األخذ يف احلسبان التطورات اليت تشهدها بيئة املؤسسات عند حتديد مفهوم األداء، فتوسع مفهوم 

التطور  األداء ليشمل إنتاج القيمة للزبون بعدما اقتصر على عامل ختفيض التكاليف، ومن جهة أخرى متل هذا

يف توسيع مفهوم األداء ليشمل أيضا املستفيدين من األداء ، ونعين بذلك أن مفهوم األداء ظل مقتصرا ملدة 

لينتقل بعدها يف ، " Holder Value Share "قتصادية للمسامهني أي ما يعرف بـمعتربة على املردودية املالية واال

                                                           
1
  222.221ص، .، الجزائر، ص2009/2010، 07الشيخ الداوي، تحليل ا�سس النظرية لمفھوم ا�داء، مجلة الباحث، العدد   
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مسامهني، موردين، عمال، (حل أطراف أخرى من إىل مفهوم أوسع يأخذ يف احلسبان مصاطار التطور إ

  .Stakholder Value"1"وهو ما يعرف بـ ) اخل...اتمع

  المفاهيم القريبة من األداء: ثانيا

هناك العديد من املصطلحات اليت تقرتب يف مضموا من مصطلح األداء، وسنحاول أن نلخص هذه    

  :املصطلحات فيمايلي

  لفعاليةاألداء بين الكفاءة وا -1

يربط الباحثون أحيانا األداء باملعىن االقتصادي يف استخدام املوارد، وبالتايل يستخدم األداء للتعبري عن    

  .مستويات الكفاءة والفعالية اليت حتققها املؤسسة

حيث يقصد بالكفاءة مدى حتقيق األهداف، وبالتايل فهي تقاس بالعالقة بني النتائج احملققة واألهداف    

  .2رسومةامل

كما تعرف الكفاءة على أا القدرة على تنفيذ جمموعة مهام حمددة، وهي قابلة للقياس واملالحظة يف     

يف العمل، وهي ال تظهر ) املعارف(النشاط، وبشكل أوسع الكفاءة هي استعداد لتجنيد وجتميع ووضع املوارد 

  .3إال أثناء العمل

يف " Gilbert و M. Porter"حمدد مسبقا، وهو ما ذهب إليه  عنيمرتبطة دف مكما نشري إىل أن الكفاءة 

على أا جمموعة من املعارف والقدرات والسلوكيات املهيكلة قصد حتقيق هدف يف حالة تعريفهما للكفاءة 

  .4عمل معني

تيجة تعريفا للكفاءة على أا القدرة على اختيار السبيل الذي حيقق أحسن ن" H. Mentez berg"كما قدم     

 بتطبيق اإلمكانيات املتوفرة، وبعبارة أخرى فإن الكفاءة تعين الوصول إىل تعظيم أي هدف تسعى املؤسسة

  .5إليه

يف حني يقصد بالفعالية القدرة على تدنية مستويات استخدام املوارد دون املساس باألهداف املسطرة، واليت    

  .6وارد املستخدمةتقاس بالعالقة بني النتائج وعوامله أو النتائج وامل

الفعالية على أا تلك العالقة بني النتائج احملققة فعال والنتائج املقدرة وذلك من " M. Bartoli"كما يعرف     

  الفعالية على أا اإلنتاجية املرتفعة وقدرة" Steersو  Mahoney"خالل قياس االحنراف، ويعرف كل من 

  على االستقرار واالبتكار، كمـا يعرفها  عن القدرة فضال   البيئة على التكيف مع   املؤسسات

                                                           
1
  .222الشيخ الداوي، مرجع سابق، ص،   

2
، جامعة محمد خيضر، 2001ر مفھوم وتقييم، مجلة العلوم ا/نسانية، العدد ا�ول، نوفمب: عبد المليك مزھودة، ا�داء بين الكفاءة والفعالية  

  .87بسكرة، ص، 
3
، جوان 07ا/طار المفاھيمي والمجا;ت الكبرى، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد : كما منصوري، سماح صولج، تسيير الكفاءات  

  .50، ص، 2010
4
 Boterf G, construire les compétences individuelles et collective, Edition d’organisation, Paris, 2000, p 45. 

5
 Mntezberg. Henry, le management au cœur des organisation, Edition d’organisation , Paris, 1998, p 480.  

6
  .87عبد المليك مزھودة، مرجع سابق، ص،   
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"Katz  وKahn " ا تعين تعظيم معدل العائد على االستثمار بكافة الطرق املشروعة، وهي تعترب مؤشراعلى أ

  .1للقدرة على البقاء واستمرار التحكم يف البيئة

حثني األداء يف أحد بعديه، جبعله إما باإلضافة إىل االختالف يف تعريف الكفاءة والفعالية، حيصر بعض البا

مرادفا للكفاءة أو مرادفا للفعالية، فمنهم من يرى أن مفهوم الفعالية يتساوى مع مفهوم األداء وعلى هذا 

األساس يعتربون األداء على أنه عالقة بني املوارد املخصصة والنتائج احملققة، ومنهم من يرى أن مفهوم الكفاءة 

داء، حيث عرف بعضهم األداء على أنه األهداف أو املخرجات اليت يسعى النظام إىل يتساوى مع مفهوم األ

  .2النتائج املتحصل عليها أوحتقيقها 

ويف الواقع الكفاءة والفعالية مها وجهان متالزمان عندما يتعلق األمر بقياس اإلجنازات، كما يعكس ذلك    

، حيث عرف أنه العالقة بني النتيجة واهود وهو أيضا التوجه الذي يعرف األداء انطالقا من البعدين معا

معلومة كمية يف أغلب األحيان تبني حالة أو درجة بلوغ الغايات واألهداف واملعايري واخلطط املتبعة من طرف 

  .املؤسسة

ت من بلوغ أهدافها أا حققت ومن خالل كل ما سبق فإنه ال ميكن احلكم على املؤسسة اليت متكن   

ات جيدة من األداء إذا كان ذلك قد كلفها الكثري من املوارد يفوق مثيالا، كذلك بالنسبة للمؤسسة ويمست

اليت متكنت من توظيف كامل املوارد املتاحة لديها إذا كان ذلك حقق هلا نتائج دون مستوى األهداف 

ول، ميكن التعبري عنه مبعايري كمية املسطرة، ومنه ميكن القول أن األداء ميثل العالقة بني النتيجة واجلهد املبذ

  .3ونوعية أو هو تعبري عن مستوى معني من األهداف احملققة مبستوى معني من املوارد

  والشكل املوايل يوضح األداء من منظور الكفاءة والفعالية   

  األداء من منظور الكفاءة والفعالية: )12(الشكل 

   

     

   
  
  

       
          

  
  
  
  .88ص، ، 2001العدد األول، نوفمرب مفهوم وتقييم، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، : عبد املليك مزهودة، األداء بني الكفاءة والفعالية: لمصدرا

                                                           
1
اء، معھد ا;قتصاد ا;س?مي، جامعة الملك عبد العزيز، شوقي بورقبة، التمييز بين الكفاءة والفعالية والفاعلية وا�داء،  كتاب حوار ا�ربع  

  .04، ص، 2011جدة، السعودية، 
2
  .87عبد المليك مزھودة مرجع سابق، ص،   

3
  .88المرجع نفسه، ص،   

 رأس المال

 العمل

 المواد األولية

 المعلومات

 الثقافة

 اإلنتاج

 الربح

القيمة المضافة   

 رقم األعمال

 عائد السهم

 الكفاءة

 االستمرارية والنمو

 الفعالية األداء
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  اإلنتاجية -2

اإلنتاجية  يتعلق مفهوم اإلنتاجية باستخدام املدخالت والتكنولوجيا املرتبطة بالعالقة اإلنتاجية، حيث تعرف   

على أا مقدار ما تنتجه الوحدة الواحدة من عوامل اإلنتاج، ويف هذا اخلصوص منيز بني نوعني من مفاهيم 

اإلنتاجية، اإلنتاجية اجلزئية وتعين مقدار ما ينتجه أحد عوامل اإلنتاج كالعمل ورأس املال، واإلنتاجية الكلية 

  .1اليت تعين مقدار ما تنتجه مجلة عوامل اإلنتاج

كما ميكن تعريف اإلنتاجية على أا استغالل املؤسسة للموارد اليت يف متناوهلا بطريقة معينة، أو أا التوازن     

الذي ميكن حتقيقه بني عوامل اإلنتاج املختلفة، فإذا كان هدف املؤسسة هو زيادة اإلنتاجية، فإن هذا ال يأيت 

حيث يتحقق هلا أكرب كمية من السلع واخلدمات بأقل  إال باستخدام مواردها بأحسن الوسائل املمكنة،

  .2التكاليف وبأقل جهد ممكن

من خالل ما سبق نستنتج أن اإلنتاجية تشري إىل قدرة املؤسسة على حتقيق أكرب قدر ممكن من األهداف    

ألهداف وحسن املطلوبة باستخدام أقل موارد ممكنة، فهي تربط بني الكفاءة والفعالية فيما خيص الوصول إىل ا

  .استخدام العناصر املتاحة

  المردودية -3

األساسية لكل مؤسسة حتتاج إىل قدرة املؤسسة على حتقيق النتائج، وتعترب من القيود يقصد باملردودية    

االستمرار، التكيف والنمو يف إطار حميط تنافسي متغري، إضافة إىل أن املسامهني يهتمون مبردودية املؤسسة اليت 

  .روا فيها، فأرباحهم تتوقف على مستوى املردودية اليت حتققها املؤسسةاستثم

  التنافسية -4

مل يتم االتفاق على مفهوم حمدد للتنافسية، فهناك من يرى أن التنافسية فكرة عريضة تضم اإلنتاجية الكلية    

افسية السعر والتجارة، ومستويات املعيشة والنمو االقتصادي، وفريق آخر يستخدم فريقا ضيقا يرتكز على تن

  .3وخيتلف مفهوم التنافسية باختالف حمل احلديث فيما إذا كانت مؤسسة، أو قطاع أو دولة

ما دام حمور دراستنا يتمحور حول املؤسسة االقتصادية، فسنتطرق إىل مفهوم التنافسية على مستوى    

 "صا بعد ظهور كتابات              املؤسسة، الذي كان وال يزال حمور اهتمام العديد من الدراسات خصو 

M. Porter ." ا القدرة على تزويد املستهلك مبنتجاتوميكن تعريف التنافسية على مستوى املؤسسة بأ

  .4وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية من املنافسني اآلخرين يف السوق

                                                           
1
، السنة 2007، مارس 61مصطفى بابكر، ا/نتاجية وقياسھا، جسر التنمية، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية، العدد   

  .03السادسة، المعھد العربي للتخطيط بالكويت، ص، 
2
مدخل تاريخي، التطور التكنولوجي، مدخل إنشائي، المنشاة الصناعية، مركز ا/سكندرية للكتاب، مصر، : ص?ح الشنواني، إدارة ا/نتاج  

  .352، ص، 2000
3
قتصادية الجزائرية، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوطني ا�ول كمال رزيق، فارس مسدور، تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة ا;  

  . 201، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص، 2003أفريل  22حول المؤسسة ا;قتصادية الجزائرية وتحديات المناخ ا;قتصادي الجديد، 
4
، القاھرة، 2014لى، دار الكتاب الحديث للنشر والتوزيع، سعاد فھم الحوال، التسويق ا�خضر ودوره في زيادة رضا العم?ء، الطبعة ا�و  

  .220مصر، ص، 
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، كما 1كرب نسبيا من منافسيهاكما تعرف أيضا على أا مقياس لقدرة املؤسسة على حتقيق حصة سوقية أ    

ينظر للتنافسية من زوايا خمتلفة، فمنهم من يرى أا حمفز قوي يدفع إىل بذل املزيد من اجلهد قصد حتسني 

متواصل لألداء يف كافة املستويات، أي أا اجلهود واإلجراءات واالبتكارات والضغوطات وكافة الفعاليات 

بتكارية والتطويرية اليت متارسها املؤسسات من أجل احلصول على شرحية أكرب اإلدارية والتسويقية واإلنتاجية اال

ورقعة أكثر اتساعا يف األسواق اليت تم ا، ومنهم من يرى التنافسية بأا كافة اإلجراءات اليت تتخذها 

  .2املؤسسة إلعاقة دخول منتجني جدد للساحة اليت يرغبون يف اإلنفراد ا يف األسواق

، )الكفاءة، الفعالية، اإلنتاجية، املردودية، التنافسية(خالل التطرق إىل خمتلف املفاهيم القريبة من األداء من    

مفهوم شامل يتضمن التفوق والتميز يف كافة املستويات، بينما تلك املفاهيم ختص جزء من يتبني لنا أن األداء 

د وحتقيق األهداف، واإلنتاجية تتضمن حتقيق التفوق األداء ، فالكفاءة والفعالية تتضمن حسن استخدام املوار 

يف النشاط اإلنتاجي، واملردودية تتضمن حتقيق التفوق يف اال املايل، والتنافسية تسعى إىل التفوق يف اال 

  .التجاري

كمؤشرات تعترب  ) الكفاءة، الفعالية، اإلنتاجية، املردودية، التنافسية(لذلك ميكن القول أن هذه املفاهيم    

  .لألداء، توفرها ضروري لكي يكون األداء متميز وشامل

  مفهوم األداء: ثالثا

واليت تعين اإلجناز، التنفيذ، النتائج، أي أن األداء  Performanceإىل الكلمة اإلجنليزية يرجع أصل كلمة األداء    

  .3عن هذه األعمالتنفيذ لألعمال بناءا على جمموعة من األهداف مع مراعاة النتائج املرتتبة 

على الرغم من كثرة البحوث والدراسات اليت تتناول األداء، إال أن اال الزال واسعا ملزيد من البحث    

دة يتفق عليه دنه مل يعد مفهوما بسيطا بقياسات حموالدراسة لغرض تأطري هذا املفهوم الواسع، خاصة وأ

نطلقات البحثية ضمن موضوع األداء، واستمرار املؤسسات اجلميع، وعلى الرغم من تعدد واتساع األبعاد وامل

الوثيق مبختلف  الرتباطهباالهتمام والرتكيز على خمتلف جوانبه، يبقى األداء جماال خصبا للبحث والدراسة 

وتشعب وتنوع تلك املتغريات وتأثريها املتغريات والعوامل البيئية سواء أكانت الداخلية أم اخلارجية منها، 

ل معه، فاألداء مفهوم واسع وحمتوياته متجددة بتجدد وتغري وتطور أي من مكونات املؤسسة على املتباد

اختالف أنواعها، وال تزال اإلدارات العليا يف املؤسسات مستمرة يف التفكري مبوضوع األداء طاملا أن تلك 

  .4املؤسسات موجودة

                                                           
1
عطية ص?ح سلطان، تحسين القدرات التنافسية العامة  والخاصة وفقا لمعايير ا�داء ا;ستراتيجي، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات المؤتمر   

  .305، عمان، ا�ردن، ص، 2008والخاص، أفريل العربي ا�ول حول إدارة التميز والتنافسية في مؤسسات القطاع العام 
2
  .29، مصر، ص، 2002مدخل إستراتيجي، دار الجامعة الجديدة، : نبيل محمد مرسي، إستراتيجية ا/نتاج والعمليات  

3
لدولي حول رأس رايس وفاء، دور التعلم التنظيمي في تحسين ا�داء التنافسي لمنظمات ا�عمال، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى ا  

  .07، جامعة الشلف، الجزائر، ص، 2011ديسمبر  13/14المال الفكري في منظمات ا�عمال العربية في ا;قتصاديات الحديثة، أيام 
4
أساسيات ا�داء وبطاقة التقييم المتوازن، : وائل محمد صبحي إدريس، طاھر محسن منصور الغالبي، سلسلة إدارة ا�داء ا;ستراتيجي  

  .38.37ص، .، عمان، ا�ردن، ص2009عة ا�ولى، دار وائل للنشر، الطب
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 واملقاييس اليت يتم االعتماد عليها يف دراسة إن االختالف حول مفهوم األداء ينبع من اختالف املعايري   

غم من هذا االختالف فإن أغلب الباحثني يعربون عن األداء من خالل النجاح الذي ر األداء وقياسه، وعلى ال

" حيث عرفا األداء على أنه  "Miller et Bromily"حتققه املؤسسة يف حتقيق أهدافها، وهو ما ذهب إليه 

بكفاءة وفعالية بصورة جتعلها قادرة على  استغالهلاو م املؤسسة للموارد املالية والبشرية، انعكاس لكيفية استخدا

درجة "من خالل تعريفه لألداء على أنه " أمحد سيد مصطفى"، ونفس االجتاه ذهب إليه 1"حتقيق أهدافها

األداء حسب هذا  ، كما يعرف أيضا2"بلوغ الفرد أو الفريق أو املؤسسة لألهداف املخططة بكفاءة وفعالية

العمليات اليت تتضمن إتباع وسائل وأساليب يتم عن طريقها القيام بالنشاطات للوصول إىل "االجتاه بأنه 

  .3"أهداف هذه النشاطات، باستخدام موارد وإمكانيات معينة

املتاحة  من خالل هذه التعاريف جند األداء مرتبط بالكفاءة والفعالية من جهة وبكيفية استخدام املوارد   

املؤسسة من جهة أخرى، ولكنه ال ميكننا احلكم على أداء املؤسسة االقتصادية  وحتقيق أهداف) مادية وبشرية(

جيد أو سيء من خالل حتقيق األهداف املسطرة، فقد تكون املؤسسة قد حققت أهدافها ولكن ذلك كلفها 

  .الكثري من املوارد مقارنة مبنافسيها

ف األداء من خالل ربطه مبجموعة من املقاييس واملعايري وقدرة املؤسسة على تطبيقها، وهناك اجتاه آخر يعر    

جمموعة من املعايري املالءمة للتمثيل " من خالل تعريفه لألداء على أنه " Jean Yves"وهو ما ذهب إليه 

واملنتجات وعلى  والقياس اليت حيددها الباحثون، واليت متكن من إعطاء حكم تقييمي على األنشطة والنتائج

  .4"آثار املؤسسة على البيئة اخلارجية

وهناك من يعرف األداء على أنه عملية التعرف على خمتلف العمليات أو العالقات اإلنتاجية اليت تربط بني    

مراحل اإلنتاج املختلفة دف الوصول إىل خصائص النشاط اإلنتاجي املمارس من طرف الوحدة اإلنتاجية 

  .5ى إداراوتأثريها عل

هوم اقتصر لدى الكثري من فكذلك من منطلق كون األداء يعرب عن مدى اجناز املهام، فإن األداء كم    

الكيفية اليت يؤدي ا " الباحثني على املورد البشري دون غريه من املوارد، حيث يرى بعضهم أن األداء يعين 

املرافقة هلا باستخدام وسائل اإلنتاج املتاحة لتوفري العاملون املهام أثناء العمليات اإلنتاجية والعمليات 

جراء التحويالت الكمية والكيفية املناسبة لطبيعة العملية اإلنتاجية عليها، ولتخزينها مستلزمات اإلنتاج، وإل

  ، وهو 6"طبقا للربنامج املسطر واألهداف احملددة للوحدة اإلنتاجية خالل الفرتة الزمنية املدروسة وتسويقها
                                                           

1
  .218الشيخ الداوي، تحليل ا�سس النظرية لمفھوم ا�داء، مرجع سابق، ص،   

2
  .415، القاھرة، مصر، ص، 2002ا�صول والمھارات، : أحمد سيد مصطفى، إدارة البشر  

3
  .355، عمان، ا�ردن، ص، 2009ى، عالم الكتاب الحديث، فليح حسن خلف، اقتصاديات ا�عمال، الطبعة ا�ول  

4
 Jean Yves Saulquin, Gestion des Ressources Humaines et Performance des Services : les cas des 

établissement socio-sanitaire, revue de gestion des ressources humaines n : 036, Edition ESKA, Paris, 2000, 

p 20.  
5
 Paul Amadieu, Véronique Bessiér, Analyse de l’information financière, 2 éme Edition, Economica, Paris, 

2010, p 225. 
6
  .86عبد المليك مزھود، مرجع سابق، ص،   
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العملية اليت من خالهلا حتدد كيف يؤدي " ا ذهب إليه باحثون آخرون من خالل تعريف األداء على أنه م

" Chevalier"، ولتربير هذا الرأي يرى 1"العامل وظيفته وما يرتتب على ذلك من وضع خطة لتحسني األداء

لعوامل كرأس املال، العمل، وآخرون معه أن اإلنتاج اإلمجايل للمؤسسة ينتج عن التوفيق بني العديد من ا

اخل، أما األداء فينتج مباشرة عن عنصر العمل، وبالتايل فإن كل عامل سيعطي األداء الذي يتناسب ...املعرفة

  .2مع قدراته ومع طبيعة عمله

إن التوجهات العامة يف الفكر اإلداري تشري إىل أن األداء مفهوم ذو أبعاد مشولية، لذلك فإن التوجهات    

  :3تغطي الصورة الشمولية التكاملية للمفهوم، وهييثة تنطلق من ستة أطر مفاهيمية احلد

  .انعكاس لقدرة املؤسسة وقابليتها لتحقيق أهدافهابكونه حيث يعرب عن األداء : النجاح -1

األداء حمصلة لقدرة املؤسسة على استغالل مواردها وتوجيهها حنو حتقيق األهداف املنشودة، : الموارد -2

األداء هو انعكاس لكيفية استخدام املؤسسة ملواردها املالية والبشرية، واستغالهلا بالصورة اليت جتعلها قادرة ف

  .على حتقيق أهدافها

  .حيث أن األداء ميثل النتائج املرغوبة اليت تسعى املؤسسة إىل حتقيقها: النتائج المرغوبة -3

مت الرتكيز على مدى قدرة املؤسسة على تكييف عناصر  هنا: البعد البيئي الداخلي والخارجي للمؤسسة -4

البعد البيئي واخلارجي للمؤسسة لتعزيز أنشطتها باجتاه حتقيق أهدافها، فاألداء هو النتائج املتحققة نتيجة 

تفاعل العوامل الداخلية على اختالف أنواعها والتأثريات اخلارجية واستغالهلا من قبل املؤسسة لتحقيق 

  .أهدافها

األداء هو املستوى الذي تتمتع به خمرجات املؤسسات بعد إجراء العمليات على : مدخل النظم -5

  .مدخالا، فاألداء هو خمرجات األنشطة واألحداث اليت تشكل داخل املؤسسة

  .حيث وصف األداء بنتائج األنشطة اليت يتوقع أن تقابل األهداف املوضوعة: المفهوم الشمولي -6

الكتاب والباحثني حول مفهوم األداء، فإم يتفقون على أن األداء مفهوم جوهري، هو دالة ومهما اختلف    

لكافة أنشطة املؤسسة، وهو املرآة اليت تعكس مستوى املؤسسة من خمتلف جوانبها، وهو الفعل الذي تسعى  

  .4كافة األطراف يف املؤسسة لتعزيزه

داء، وكتعريف شامل ميكن القول أن األداء يعكس قدرة من خالل استعراض جل املفاهيم السابقة عن األ   

بكل كفاءة وفعالية من أجل حتقيق ) مادية وبشرية(املؤسسة على حسن استغالل استخدام املوارد املتاحة 

  .أهدافها بناءا على معايري ومؤشرات حمددة سلفا

  

                                                           
1
  .50، ص، 2009ة ا�طر المنھجية والتطبيقات العلمية، طبع: سيد محمد جاد الرب، إستراتيجية تطوير و تحسين ا�داء  

2
  .86عبد المليك مزھود، مرجع سابق، ص،   

3
  .39.38ص، .وائل محمد صبحي إدريس، مرجع سابق، ص  

4
  .40المرجع نفسه، ص،   
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  أهمية األداء: رابعا

  :1ذه األمهية من خالل ثالثة أبعاد رئيسية هيهشة تويل املؤسسات أمهية كبرية لألداء، وميكن مناق   

ميثل األداء مركز اإلدارة اإلسرتاتيجية، حيث حتتوي مجيع املنطلقات اإلدارية على : لنظريةامن الناحية  -1

مضامني ودالالت ختتص باألداء سواء بشكل ضمين أو بشكل مباشر، ويرجع السبب يف ذلك إىل أن األداء 

  .اتيجية املتبعة من قبل اإلدارةميثل اختبارا لإلسرت 

تظهر أمهية األداء من خالل استخدام أغلب دراسات البحوث واإلدارة : من الناحية التجريبية -2

  .اإلسرتاتيجية األداء الختبار اإلسرتاتيجيات املختلفة والعمليات الناجتة عنها

الكبري واملميز من قبل إدارات  تظهر أمهية األداء من خالل حجم االهتمام: من الناحية اإلدارية -3

  .املؤسسات باألداء ونتائجه، والتحوالت اليت جتري يف هذه املؤسسات اعتمادا على نتائج األداء

تواجه املؤسسات اليوم حتديات كبرية، فهي تعمل يف ظل بيئة غري مستقرة تتميز بالتقلب والتغري السريعني    

ملذهلة يف تقنيات االتصال واملعلومات  واالجتاه حنو االقتصاد املعريف،  وعدم االنتظام، باإلضافة إىل التطورات ا

كل هذا حيتم على املؤسسات الوقوف على أداءها للكشف عن إمكانياا وقدراا وقيمتها التنافسية وموقعها 

  .يف السوق

د من فاعلية أداء كذلك من خالل األداء تتمكن املؤسسة من اختاذ القرارات وإجراء التعديالت اليت تزي    

املؤسسة، وحتقيق أهدافها بالتفوق والريادة، كما يساعد يف الكشف عن مدى مالءمة اخلطط واألهداف 

والسياسات والربامج للموارد املادية والبشرية املتاحة، كذلك الكشف عن مستوى التنسيق بني خمتلف األنشطة 

  .هام امللقاة على عاتقهاوالوظائف، ومدى قدرة املوارد البشرية على القيام بامل

من خالل كل ما سبق، ميكن القول أن أمهية األداء تكمن يف أنه الكاشف احلقيقي ملوقع املؤسسة يف    

  .السوق، ومدى جناحها يف حتقيق أهدافها

  قياس األداء ومؤشراته: المطلب الثاني

ه ينبثق عن رسالة املؤسسة وعملية يعترب قياس األداء اهلدف األعظم لعملية التحول اإلسرتاتيجي، وألن   

التخطيط اإلسرتاتيجي فيها، فإنه يوفر البيانات اليت مت مجعها وحتليلها وتقريرها واستخدامها يف اختاذ قرارات 

األعمال بصورة سليمة، وعموما فإن قياس األداء يوجه أعمال وأنشطة خمتلف الوحدات التنظيمية والوظيفية يف 

يع األمثل للموارد، وتوثيق خطى التقدم حنو حتقيق األهداف املطلوبة، والتعرف إىل املؤسسة من خالل التوز 

  .نقاط القوة والضعف وتوفري التقييم الذايت للمناخ التنظيمي احلايل، وتوجيه عملية حتسني أعمال املؤسسة

  

  

                                                           
1
منھج معاصر، دار اليازوري العلمية للنشر : خالد محمد بني حمدان، وائل محمد صبحي إدريس، ا/ستراتيجية والتخطيط ا/ستراتيجي  

  .384، عمان، ا�ردن، ص، 2009لطبعة العربية، والتوزيع، ا
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  مفهوم قياس األداء، أهميته وأهدافه: أوال

منها االهتمام أكثر باألداء، وذلك من خالل تطوير معايري للمؤسسات تتطلب إن التحديات املعاصرة    

  .ومقاييس أكثر دقة ومشولية، وهذا يف سبيل االرتقاء بأداء املؤسسة وحتقيق أهدافها

  مفهوم قياس األداء -1

ب برامج املؤسسة وتوثيقها، وخاصة مراقبة وتوثيق جوانيعرف قياس األداء على أنه املراقبة املستمرة الجنازات    

سري التقدم حنو حتقيق غايات موضوعة مسبقا، ومن اجلدير بالذكر أن قياس األداء يتناول أنواع أو مستويات 

أنشطة الربامج املنفذة، واملنتجات واخلدمات اليت تنشأ من تلك الربامج، ونتائج تلك املنتجات واخلدمات 

  .1املقدمة

ة صورة مهمة حول منتجاا وخدماا والعمليات اليت ومن الناحية الكمية فإن قياس األداء يعطي للمؤسس   

تؤدي إىل إنتاج تلك اخلدمات واملنتجات، فقياس األداء يعترب أداة يساعد املؤسسة على فهم وإدارة وحتسني 

  :2عملياا، وهو يساعد املؤسسة على فهم واستيعاب مايلي

  مستوى جودة أعماهلا؛ - 

  غاياا؛ هل أن املؤسسة متضي قدما يف حتقيق - 

  ماهو مستوى رضا عمالءها؛ - 

  هل إجراءات وعمليات املؤسسة تسري وفق الرقابة اإلحصائية؛ - 

  .هل هناك ضرورة إلجراء حتسينات وأين - 

وعموما فإن قياس األداء يوفر للمؤسسة املعلومات الضرورية الختاذ القرارات الصحيحة واختاذ اإلجراءات 

  .التصحيحية املناسبة

  ياس األداء أهمية ق -2

  :3ميكن إجياز أمهية قياس األداء يف املؤسسة فيمايلي   

قياس األداء تؤدي إىل حتقيق فوائد كثرية للمؤسسة، حيث أا توفر مدخل واضح للرتكيز على إن عملية  - 

ير حول أداء اخلطة اإلسرتاتيجية فضال عن الغايات ومستوى األداء، كما أن القياس يوفر آلية معينة لرفع التقار 

  .برنامج العمل إىل اإلدارة العليا

على ما جيب إجنازه، وحيث املؤسسات على توفري الوقت واملوارد والطاقات الالزمة  االهتماميركز القياس  - 

لتحقيق األهداف، كما أن القياس يوفر التغذية العكسية حول جمريات سري التقدم حنو األهداف، وإذا ما  

يكون مبقدور املؤسسة أن تعمل على حتليل الفجوات املوجودة يف األداء، ن األهداف كانت النتاج ختتلف ع

  .وإجراء التعديالت
                                                           

1
  .69وائل محمد صبحي إدريس، مرجع سابق، ص،   

2
  .69المرجع نفسه، ص،   

3
  .392.391ص، .خالد محمد بني حمدان، مرجع سابق، ص  
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  .إدارة املنتجات واخلدمات وعملية إيصاهلا إىل العمالءيؤدي إىل حتسني إن قياس األداء  - 

ت اخلارجية ما بني إن قياس األداء حيسن واقع االتصاالت الداخلية ما بني العاملني، فضال عن االتصاال - 

املؤسسة وعمالءها ومتعامليها، فالتأكيد على قياس وحتسني األداء يؤدي إىل إجياد مناخ جديد من شأنه التأثري 

  .يف مجيع عمالء املؤسسة ومتعامليها

  .إن قياس األداء يساعد على إعطاء توضيحات حول التنفيذ للربامج وتكاليف هذه الربامج - 

جع على التوجه بشكل بناء حول حل املشاكل، حيث أن القياس يوفر بيانات حقيقية إن قياس األداء يش - 

  .ملموسة ميكن االستناد إليها يف اختاذ قرارات سليمة حول عمليات املؤسسة

  .القياس ميكن املؤسسة من التعرف على احملاور اليت حتتاج إىل االهتمام والرتكيز - 

س، فإذا ما كانت مؤسسة ال تعلم أين هي اآلن من حيث واقع ال ميكن أن يكون هناك حتسني دون قيا - 

  .عملياا، ال ميكن أن تعرف ما هو مستقبلها، وبالتأكيد ال ميكن الوصول إىل حيث تريد

  :1باإلضافة إىل ما سبق، تكمن أمهية قياس أداء املؤسسة يف أنه يساعد املؤسسة على   

  .ؤسسة بأساس منطقي الختيار أوىل العمليات بالتطويرقياس كفاءة العمليات، وبالتايل إمداد امل - 

  .حتديد أفضل املمارسات يف املؤسسات ومباشرة استخدامها يف أماكن أخرى - 

  .اختاذ قرارات مالية أفضل وأسرع للتحكم يف تقدم املؤسسات مما يقلل املخاطر - 

قائق مما يدعم التحفيز القائم على حماسبة املسؤولني عن املهام، وربط األداء باحلوافز على أساس من احل - 

  .املنافسة

  .مقارنة أداء العمليات بالقياسات االسرتشادية من خارج املؤسسة - 

  :2وباختصار فإن املؤسسات حتتاج لقياس األداء لالعتبارات التالية   

  .قياس األداء يساعد يف تقليل االحنرافات اليت حتدث أثناء العمل: الرقابة - 

  .يستخدم القياس لتقييم أداء العمليات وحتديد التحسينات املطلوب تنفيذها: ايتالتقييم الذ - 

يستخدم القياس لتحديد مصادر العيوب، اجتاهات العمليات، منع األخطاء، حتديد  : التحسني املستمر - 

  .كفاءة وفعالية العمليات، أيضا فرص التحسني

لتأكد من أن املؤسسة حتقق القيمة املضافة ألهدافها، أو بدون قياس األداء ال توجد طريقة ل: تقييم اإلدارة - 

  .أن املؤسسة تعمل بكفاءة وفعالية

  أهداف قياس األداء -3

  :3هناك أربعة أهداف أساسية تسعى املؤسسة لتحقيقها من وراء قياس األداء، تتمثل فيمايلي   

                                                           
1
  .386مصر، ص، ، القاھرة، 2008شريف عبد المجيد مازن، مؤشرات ا�داء ا�ساسية، المنظمة العربية للتنمية ا/دارية،   

2
  .498، القاھرة، مصر، ص، 2008النشأة والتطور التاريخي وا�ھمية، المنظمة العربية للتنمية ا/دارية، :عبد الرحيم محمد، قياس ا�داء  

3
، دار 2009ى، تطوير عوامل تحسين القيم المعنوية وقياسھا، الطبعة العربية ا�ول: برنارد مار، ا/دارة ا/ستراتيجية لمستويات ا�داء  

  .107.106ص، .الفاروق ل?ستثمارات الثقافية، القاھرة، مصر، ص
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  : معرفة المكانة التي تحتلها المؤسسة -أ

ملرحلة لتحديد موقع املؤسسة، فمن الصعب حتديد إسرتاتيجيات املؤسسة أو يستخدم القياس يف هذه ا   

إذا مل يكن لدينا نقطة بداية، كذلك فإن القياس ميكن املؤسسة من التخطيط ملبادرات من أجل التحسني 

ة خالل املقارنة باملؤسسات األخرى من معرفة موقعها مقارنة باآلخرين، كذلك تتيح املقاييس الفرصة للمؤسس

  .ملراقبة ما حترزه من تقدم

  :متابعة األداء -ب

إن قياس األداء يعمل على إتاحة العديد من الوسائل كي تتمكن من خالهلا املؤسسة من متابعة األداء، قد    

يكون ذلك متابعة تطوعية أو قانونية، فاملتطلبات القانونية مثال جترب املؤسسات على تقدمي التقارير السنوية، 

نسبة التقارير اليت تصدرها املؤسسات بشأن مسائل متعددة مثل خدمة العمالء واألداء داخل وتتضاعف 

  . املؤسسة، وكذلك معرفة ما إذا كانوا يوفون باملسؤوليات االجتماعية أم ال

  :تحديد األولويات -ج

كنها من حتسني عندما يتم وضع مقاييس لألداء، فإن ذلك يتيح الفرصة للمؤسسة إلبراز أهم األمور، ومي   

  .التحكم داخل املؤسسة أي التحكم يف التكلفة واإلدارة

  :اإلصرار على تحقيق التقدم -د

جانب من جوانب األداء، فالبد تؤثر املقاييس على تصرف األفراد وسلوكهم، فإذا قامت املؤسسة بقياس    

ا سيتم قياسه بدقة حىت تتم عملية أن يكون هناك إشارة أن هذا هو اجلانب املهم، وبالتايل البد من حتديد م

  .القياس بكفاءة

  يوضح أهداف عملية قياس األداءوالشكل املوايل    

  أهداف قياس األداء: )13(الشكل 

  

  

  

  

  

  

، دار 2009 تطوير عوامل حتسني القيم املعنوية وقياسها، الطبعة العربية األوىل،: برنارد مار، اإلدارة اإلسرتاتيجية ملستويات األداء :المصدر

  .108، الفاروق لالستثمارات الثقافية، القاهرة، مصر، ص

  :1انطالقا من الشكل، ميكن اختصار أهداف قياس األداء يف ثالثة معايري رئيسية هي

                                                           
1
  .107برنارد مار، مرجع سابق، ص،   

التعلم واتخاذ قرار 

 إستراتيجي

رفع التقارير واالمتثال  التحكم في سلوك األفراد

 لألوامر
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تستخدم املقاييس يف املتابعة مع املستثمرين يف املؤسسة، وذلك إما بشكل : كتابة التقارير واالمتثال لألوامر  - 

  .إجباري ألسباب ملزمة تطوعي أو بشكل

تستخدم املقاييس لتشجيع األفراد وتغيري سلوكهم، وتستخدم أيضا لتحديد قيمة : التحكم يف سلوك األفراد - 

  .التعويض لاللتزام مبعايري العمل املتنوعة واهلادفة

اإلدارية املناسبة، تستخدم املقاييس من أجل اختاذ القرارات : اختاذ القرار اإلسرتاتيجي والتعلم داخل املؤسسة - 

  .وكذا التعلم والتحسن بشكل مستمر

  المقارنة بين قياس األداء المؤسسي والقياس التقليدي لألداء: ثانيا

  لألداء يلخص الشكل التايل أوجه املقارنة بني قياس األداء املؤسسي والقياس التقليدي   

  داءمقارنة بين األداء المؤسسي والقياس التقليدي لأل :)06(ل جدو ال

  األداء المؤسسي  أداء الوحدات التنظيمية  األداء الفردي  أوجه المقارنة

  

  

  معنى المصطلح

للقيام  اليت ميارسها الفرد األعمال

مبسؤولياته اليت يضطلع بتنفيذها يف 

الوحدات التنظيمية وصوال لتحقيق 

األهداف اليت وضعت له، واليت تساهم 

  يةبدورها يف حتقيق أهداف الوحدة التنظيم

األعمال اليت متارسها الوحدة التنظيمية 

للقيام بدورها الذي تضطلع بتنفيذه يف 

املؤسسة، وصوال لتحقيق األهداف اليت 

وضعت هلا على ضوء األهداف 

  اإلسرتاتيجية للمؤسسة وسياسيتها العامة

املنظومة املتكاملة لنتائج أعمال املؤسسة 

يف ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها 

  اخلارجيةالداخلية و 

  اإلدارة العليا  الرئيس املباشر   من يقوم بتنفيذه

  أجهزة الرقابة الداخلية

  أجهزة الرقابة املركزية

  اإلدارات املعنية

  السلطة القانونية

  

  مواضيع القياس

  الوقت املستنفذ

  التكلفة

  اجلودة

  الفعالية االقتصادية

  الفعالية اإلدارية
  الفعالية البيئية

  ةالفعالية االقتصادي

  الفعالية السياسية

  الفعالية االجتماعية

  

  

  مؤشرات القياس

  الوقت املعياري

  التكلفة املعيارية

  األهداف املعيارية

  درجة تقسيم العمل

  درجة التخصص

  درجة اآللية

  املخرجات إنتاجنظم 

  درجة املركزية

  أنظمة اجلزاء وتدرجها

  فعالية االتصاالت

درجة القبول االجتماعي لقرارات 

  ةاملؤسس

  درجة االستقاللية يف عمل املؤسسة

  مدى توافر إيديولوجية حمددة للعمل

  مدى التمثيل االجتماعي يف املؤسسة

، 2009املفهوم، األمهية التحديات، الطبعة األوىل، عامل الكتاب احلديث للنشر والتوزيع، : نعيم إبراهيم الظاهر، اإلدارة اإلسرتاتيجية :المصدر

  .179إربد، األردن، ص، 

من خالل اجلدول جند أن هناك اختالف يف قياس األداء الفردي واألداء املؤسسي، فاألداء الفردي يتعلق    

باملهام اليت يؤديها الفرد يف إطار قيامه مبسؤولياته، ويتم قياسه من طرف الرئيس املباشر للفرد أو اإلدارة اليت 

مة متكاملة لنتائج أعمال املؤسسة يف ضوء تفاعلها مع ينتمي إليها، بينما جند األداء املؤسسي عبارة عن منظو 
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عناصرها، وبالتايل فهو يتعلق جبميع جوانب املؤسسة، ويتم قياسه من طرف أجهزة الرابة واإلدارات املعنية 

  .والسلطة القانونية

  أصناف مقاييس األداء، والجوانب التي يتعرض لها: ثالثا

  أصناف مقاييس األداء -1

  :1معظم مقاييس األداء ضمن واحد من التصنيفات الستة التاليةميكن تصنيف    

  .هي خاصية من خصائص العمليات واليت تشري إىل درجة مطابقة املخرجات ملتطلبات املؤسسة :الفعالية -أ

ري إىل درجة خروج عمليات املؤسسة بالناتج شواليت تمن خصائص العمليات هي خاصية  :الكفاءة -ب

  .ة من املوارداملطلوب بأدىن تكلف

  .هي مستوى تلبية املنتج أو اخلدمة ملتطلبات وتوقعات العمالء :الجودة -ج

هذه اخلاصية تقيس مدى اجناز العمل بشكل صحيح ويف الوقت احملدد له، إذ البد من وضع  :التوقيت -د

  .معايري خاصة لضبط توقيت األعمال، وعادة ما تستند مثل هذه املعايري مع متطلبات العمالء

ارنة بقيمة العمل ورأس املال ومجيع املستلزمات قوهي القيمة املضافة من قبل العملية م :اإلنتاجية -ه

  .املستخدمة

هذه اخلاصية تقيس جانب اللياقة العامة للمؤسسة ومدى توفر بيئة وظروف  :الصحة والسالمة المهنية - و

  .عمل مالءمة للعاملني

    ا اعتمادا على كما ميكن للمؤسسة تطوير تصنيفاا اخلاصة ملقاييس األداء حسب ما يالءم عمليا

  .رسالتها

  واجلدول املوايل يوضح ماهية هذه املقاييس وكيفية التعبري عنها

  تصنيف مقاييس األداء :)07(ل جدو ال

  التعبير عنه بالوحدات  ...يقيس   المقياس

  ء املدخالت املخططةاملدخالت الفعلية إزا  قدرة املؤسسة على أداء املهام  الكفاءة

  املخرجات الفعلية إزاء املخرجات املخططة  قدرة املؤسسة على التخطيط ملخرجات عملياا  الفعالية

مسألة اجناز وحدة العمل بشكل صحيح، وأن معايري   الجودة

  اجلودة هنا حتدد حسب احتياجات العمالء

عدد الوحدات املنتجة بشكل إزاء إمجايل عدد الوحدات 

  املنتجة

مسألة اجناز وحدة العمل يف الوقت احملدد، وأن معايري   التوقيت

  التوقيت حتدد حسب احتياجات العمالء

عدد الوحدات املنتجة يف الوقت احملدد إزاء إمجايل عدد 

  الوحدات املنتجة

  املخرجات إزاء املدخالت  حجم املوارد اليت تستخدم إلنتاج وحدة عمل  اإلنتاجية

أساسيات األداء وبطاقة التقييم املتوازن، : صبحي إدريس، طاهر حمسن منصور الغاليب، سلسلة إدارة األداء االسرتاتيجيوائل حممد  :المصدر

  .78، ، عمان، األردن، ص2009الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، 

  

                                                           
1
  .77وائل محمد صبحي إدريس، مرجع سابق، ص،   
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  قياس األداء مستويات -2

  :1هامة، هي مستوياتثالثة أي نوع من القياس الصحيح يستلزم أن يقوم بعمله من خالل البحث يف    

على املؤسسة أن تقوم بوضع أهداف مرحلية ودقيقة لكل عمل على حدى، جيب  :األهداف وتحقيقها -أ

ولكل خطوة على حدى، قياس األداء الذي يعمل يف هذا املستوى، فيبحث يف األهداف املرحلية التنفيذية 

  .على أرض الواقع ومدي التقصري يف حتقيقهاواليت تعمل يف ظل األهداف العامة  ويقيس مدى حتقيقها 

طريقة قياس األهداف ومدى حتقيقها ال يعين جمال التعرض لذات اهلدف أو للبحث يف مدى صحته أو     

و تنفيذه على ه، فإن هذا ليس من عمل القياس، و إمنا يعمل القياس يف دائرة البحث يف مدى حتقيقه أخط

  .أرض الواقع

املستوى الثاين من مستويات عمل القياس هو الربنامج العملي التنفيذي للخطة  :يالبرنامج التنفيذ -ب

املوضوعة ككل، ويدخل يف ذلك األهداف و الوسائل املستخدمة لتحقيقها، واحملددات اليت حتيط بالعمل 

ي للخطة، وال وباملنهجية احلركية لتنفيذه ويتم القياس عرب املشاركة من العاملني ومعهم أثناء التحرك التنفيذ

ميكن جناح هذا النوع من القياس من خالل تقييم التقارير الورقية فقط، ولكن البد من املراقبة امليدانية للعمل 

  .عن قرب ليتحقق املراد من القياس

مدى قبول أو وهي املستوى الثالث من مستويات القياس، ويقصد بالعوامل اخلارجية  :العوامل الخارجية -ج

ملؤداة أو اإلنتاج املعروض، املعوقات اخلارجية، طريقة تعامل العاملني مع اتمع اخلارجي، رفض اخلدمة ا

  .اخلصوم و األعداء اخلارجيني

وإمهال أي عامل منها إمهال شديد  وهذه العوامل من أهم العوامل اخلارجية اليت ينبغي للقياس أن يعمل فيها،

  .لنجاحللعملية القياسية وبالتايل إمهال لقياسات ا

  مؤشرات قياس األداء: رابعا

مهمة قياس األداء على دقة ومالءمة املؤشرات واملعايري، وعلى قابليتها للقياس واالحتساب يعتمد جناح    

لتؤدي الغرض املطلوب، وهناك عدد كبري من املؤشرات اليت ميكن االستعانة ا لقياس األداء يف املؤسسات، 

  عن جانب معني من األداء، إال أنه انطالقا من جممل هذه املؤشرات ميكن وبالرغم من أن كل مؤشر يعرب 

  .االستدالل على مستوى أداء املؤسسة

وسنحاول أن نتطرق يف هذا العنصر إىل خمتلف املؤشرات املالية املستخدمة يف قياس أداء املؤسسة،    

  .باإلضافة إىل املؤشرات غري املالية

  

  

                                                           
1
، 2009للنشر والتوزيع، المفھوم، ا�ھمية، التحديات، الطبعة ا�ولى، عالم الكتاب الحديث : نعيم إبراھيم الظاھر، ا/دارة ا/ستراتيجية  

  .183إربد، ا�ردن، ص، 
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  المؤشرات المالية -1

من استخدام املؤشرات املالية هو تقييم أداء املؤسسة تقييما موضوعيا جلوانب عديدة الغرض األساسي  إن   

قوا وقابليتها على حتقيق األرباح والعوائد على استثماراا، وكذلك قابليتها على : من جوانب نشاطها مثل

املختلفة وحجم الديون املرتتبة عليها  مواجهة التزاماا بشكل فعال والوقوف على القيمة احلقيقية ألصوهلا

  .وقابليتها على مجع موارد جديدة ومواجهة املشاكل الداخلية واخلارجية

تعد املؤشرات املالية من بني األدوات الضرورية يف قياس األداء، ألا تظهر العالقات القائمة بني األرقام اليت    

أا تستخدم للحصول على مؤشرات متنوعة على كفاءة  تتضمنها امليزانيات وقوائم نتائج األعمال، كما

املؤسسة يف تنفيذ أعماهلا ودرا على حتقيق األرباح ومواجهة االلتزامات، كما أن املؤشرات املالية تستخدم يف 

عدة أغراض كمعاينة االجتاه بني الفرتات املالية لنفس املؤسسة، مقارنة املؤسسة مع املؤسسات األخرى العاملة 

نفس القطاع، مقارنة املؤشرات املالية للمؤسسة ببعض املؤشرات املعيارية احملددة مسبقا، والتنبؤات  يف

  .1املستقبلية

  :2وتصنف املؤشرات املالية إىل عدة أصناف، نذكر أمهها فيمايلي   

  :هناك عدة معايري للرحبية، نذكر أمهها فيمايلي: الربحية -أ

  

 = املخططةنسبة حتقق إمجايل األرباح  -

 

، وكلما ارتفعت )أو الصافية(ويستخدم هذا املؤشر للداللة على درجة حتقيق اهد املخطط لألرباح اإلمجالية    

  .النسبة كلما دل ذلك على حتقيق مستوى أعلى لألرباح املخططة

  

 = األرباحنسبة تطور إمجايل  - 

 

  .ينة باملقارنة مع السنة السابقةويقيس هذا املؤشر نسبة الزيادة يف حجم األرباح يف سنة مع

  

 = معدل العائد على رأس املال - 

 

ويعكس هذا املؤشر معدل العائد أو املردود الذي حيصل عليه املستثمر، أو األرباح املتحققة لكل وحدة نقد 

  .من رأس املال املستثمر
                                                           

1
حالة  -نحو إرساء نموذج لMنذار المبكر باستعمال المحاكاة المالية: دادان عبدالغني، قياس وتقييم ا�داء المالي في المؤسسات ا;قتصادية  

  .46.45ص، .، ص2006/2007بورصتي الجزائر وباريس، أطروحة دكتوراه في العلوم ا;قتصادية، جامعة الجزائر، 
2
  .270- 261، عمان، ا�ردن، ص، 2005مدحت القريشي، ا;قتصاد الصناعي، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع،   

                          اجمالي الربح المتحقق

                              *100  

خطط                             اجمالي الربح الم

ة للسنة الحالية                         ح المتحققا رباجمالي األ

                                            *100  

  رباح المتحققة للسنة السابقةاجمالي األ

  )الصافية(األرباح اإلجمالية 

                              *100  

  رأس المال المستثمر
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 = معدل العائد على صايف الثروة - 

 

  ئد على رأس املال، وهو أيضا مؤشر للرحبية طويلـة األمد، ويبني عائـد وميثل هذا املؤشر بديال ملعدل العا

  .استثمارات املالكني للمؤسسة

  :1وهناك مؤشرات أخرى للرحبية قصرية األمد منها   

  

                                                  وكلما ارتفعت النسبة كلما كان ذلك دليل على ارتفاع               =                          هامش الربح الصايف  - 

  .كفاءة املؤسسة                                                      

  

 فإا تعكس  )1(وإذا كانت النسبة هنا أكرب من الواحد                               = هامش التشغيل  - 

  .مستوى موجبا من الرحبية                                               

  السيولة -ب

يعكس مؤشر السيولة قدرة املؤسسة على مواجهة التزاماا اجلارية ومقدار السيولة املمكن التصرف فيها    

  :ملواجهة هذه االلتزامات، وتقاس درجة السيولة من خالل مؤشرين مها

  

 = النسبة اجلارية  - 

  

ل اجلارية إىل اخلصوم اجلارية، وتشمل األصول اجلارية املخزون واألوراق املالية األصو ويعكس هذا املؤشر    

واملدينون والنقد يف اليد ويف البنوك، وكل هذه األصول هي سائلة مبعىن ميكن حتويلها إىل نقد ملواجهة الديون 

  .اجلارية

قد ال من وجهة نظر اإلدارة وكلما ارتفعت النسبة كلما كان ذلك أفضل من وجهة نظر الدائنني، ولكن    

يكون ذلك حكيما لتجميع أصول سائلة أكثر من احلاجة وخاصة النقود واملخزون الزائد، ألن املؤسسة تفقد 

  .فرصا للربح من جراء األصول السائلة هذه، وهلذا فهناك مقايضة بني السيولة والرحبية بعد حد معني

  

  = نسبة األصول السريعة  - 

  

                                                           
1
الفشل (محمود ج?ل أحمد، ط?ل الكسار، استخدام مؤشرات النسب المالية في تقويم ا�داء المالي والتنبؤ با�زمات المالية للشركات   

  .08، ص، 2009، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية ا;قتصاد والعلوم ا/دارية، جامعة الزرقاء الخاصة، ا�ردن، )يالمال

  )أو الصافية(األرباح اإلجمالية 

                                 *100  

  صافي ثروة المالكين

  صافي الربح

  

  صافي المبيعات

  صافي المبيعات

  

  اجمالي تكاليف التشغيل

  األصول الجارية

  

  الخصوم الجارية

  المخزون -األصول الجارية 

  

  لخصوم الجاريةا
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تعطي صورة أوضح على وضع السيولة لدى املؤسسة، وأن فكرة هذه النسبة بسيطة وهي أنه يف هذه النسبة    

حالة توقف املؤسسة عن النشاط ماهي إمكانياا ملواجهة التزاماا اجلارية من خالل ماهو متوفر لديها من 

ا السبب يستبعد املخزون أموال حتت اليد، ذلك ألن التصرف باملخزون وحتويله إىل نقد قد يستغرق وقتا، وهلذ

  .من النسبة أعاله

هو قيمة مقبولة وأن أي قيمة أقل من  )1(وبالنسبة للقيمة املقبولة للنسبة أعاله، يعترب أن الواحد صحيح    

     . ذلك تشكل حتذير للمؤسسة

  مؤشرات النشاط -ج

لى توليد املبيعات استنادا إىل ما تقيس هذه املؤشرات كفاءة املؤسسة على إدارة األصول، أي قدرة اإلدارة ع   

  .لديها من أصول

  :ومن املؤشرات الشائعة يف هذا اال مايلي

  

  = معدل دوران األصول  - 

 

ويسمى هذا املؤشر أيضا مبعدل دوران رأس املال، أي عدد املرات اليت يستطيع الدينار املستمر يف رأس املال 

  .ملؤشر كلما عكس ذلك الوضع اجليد لألصول املاديةمن توليد عواد مبيعات، وكلما ارتفع هذا ا

  

 = معدل دوران صايف رأس املال الثابت  - 

 

ويعكس هذا املؤشر كفاءة رأس املال الثابت يف العملية اإلنتاجية، فكلما ارتفع املعدل كلما دل على ارتفاع  

  .كفاءة استغالل رأس املال الثابت

  

 = معدل دوران رأس مال التشغيل  - 

 

  .ارتفاع هذا املعدل ميثل إشارة على كفاءة استغالل رأس املال التشغيلي

  المؤشرات الهيكلية -د

تبني هذه املؤشرات هيكل اخلصوم واألصول يف املؤسسة، وتعكس العالقة بني املصادر املختلفة للتمويل    

  :ومنط استخداماا، وأهم هذه املؤشرات مايلي

  

  =نسبة الديون إىل األصول  - 

  صافي المبيعات

  

  صافي األصول

  صافي المبيعات

  

  صافي رأس المال الثابت

  صافي المبيعات

  

  رأس مال التشغيل

  )طويلة وقصيرة األجل(اجمالي القروض 

  

  رأس المال المستمر
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در اإلشارة إىل أن رأس املال تبني هذه النسبة نسبة متويل الديون إىل إمجايل األصول يف املؤسسة، وجت   

  .ستمر يتكون من إمجايل القروض باإلضافة إىل االحتياطات ورأس املال املدفوعال

والذي يقلل من بري، ونشري هنا إىل أن ارتفاع نسبة الديون إىل األصول يعين أن املؤسسة لديها عبئ ديون ك   

  .هام األمان للمقرضني

  

 = نسبة الدين إىل حقوق املالكني  - 

 

  .وتعترب هذه النسبة وسيلة مهمة لتقييم السمعة االئتمانية للمؤسسة

  

 = نسبة صايف الثروة  - 

 

وكلما كانت هذه النسبة مرتفعة، كان ذلك يف صاحل املؤسسة، حيث أن مطالبات الدائنني على أصول 

  .املؤسسة تكون قليلة

  

 = نسبة صايف ثروة املالكني إىل األصول الثابتة - 

 

وتكون املؤسسة يف وضع أفضل  تبني هذه النسبة مدى مسامهة رأس املال اململوك يف تكوين رأس املال الثابت، 

وة املالكني والذي يعين أن جزءا من ثر (كلما ارتفعت هذه النسبة، وإذا ما وصلت النسبة إىل أكرب من الواحد 

  .فإن ذلك يوفر ضمانة أكرب للدائنني) يتم استخدامه لألصول اجلارية

  

 = نسبة التوزيع الداخلي  - 

 

وتبني هذه النسبة حصة صايف األصول الثابتة يف جمموع صايف األصول، وتعكس هذه النسبة الرتكيب العضوي 

  .ملاللرأس املال ويعطي هذا املؤشر فكرة حول كيفية استغالل رأس ا

هناك من يضيف القيمة كمؤشر مايل من املؤشرات املالية لقياس األداء، ومن بني املؤشرات املستخدمة    

  :1لقياس القيمة جند

   القيمة احلالية  الصافية للمؤسسة، وترتجم حتديد القيمة املالية   املؤشر إىل  يهدف هذا: VANمؤشر  - 

                                                           
1
  .53-51دادان عبد الغني، مرجع سابق، ص،   

  إجمالي القروض

  

رأس المال (حقوق المالكين 

ي ثروة صاف

  المالكين

  

  صافي ثروة المالكين

  

  األصول الثابتة

  صافي األصول الثابتة

  

  مجموع صافي األصول
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ة املتوقعة من جهة، ومعدل املردودية املطلوب لتغطية تكلفة األصول الصافية البحث الدائم عن التدفقات املالي

  :حسب العالقة التالية

  القيمة احملاسبية لألصل االقتصادي –القيمة األصل االقتصادي = القيمة املشكلة

بفضل ارتفاع القيمة املستقبلية لألصل ويفسر هذا األمر أن املستثمر يتوقع عوائد اجيابية خالل املستقبل 

  .االقتصادي مقارنة بقيمته احملاسبية

اليت شكلتها املؤسسة يساعد هذا املؤشر على قياس قيمة الثروات : )الربح االقتصادي( EVAمؤشر  - 

خالل فرتة زمنية معينة، مع األخذ يف احلسبان تكلفة األموال اخلاصة، عالوة على تكلفة املديونية، فاإليراد 

ل املردودية االقتصادية احملقق مقارنة بالتكلفة الوسطية املرجحة لرأس املال، االقتصادي هو القدر اإلضايف ملعد

  .مضروبا يف قيمة األصل االقتصادي يعطي القيمة املشكلة للفرتة) الفارق(هذا الفائض 

  )تكلفة رأس املال –معدل املردودية االقتصادية ( ×األصل االقتصادي = االيراد االقتصادي 

وسيلة للتسيري املايل الالمركزي، ألنه ميكن وحدات املؤسسة من قياس أداءها املايل بشكل ويعد هذا املؤشر    

  .انفرادي، وذلك بفرض معدالت مردودية خاصة بكل وحدة

  :1وللمؤشرات املالية عدة مزايا، نكر أمهها فيمايلي   

على كل املؤسسات  تعترب كقياسات موضوعية نسبيا لكوا ختضع لقواعد إعداد واضحة، وأا تفرض - 

  .القابلة للمقارنة

تلزم املؤسسات بوضع تعترب قياسات موثوق فيها لكون املراقبة املفروضة من اجلهات احملاسبية والضريبية  - 

  .إجراءات ذات مصداقية

يعرب عن القياسات احملاسبية كلها بقياس واحد وهو القيمة النقدية، األمر الذي يسهل ضم املعلومات  - 

  .ومن مث مقارنتها املختلفة

هذه املؤشرات متوفرة مسبقا طاملا أا أعدت لغرض قانوين، وبذلك فإن إنشاء املؤشرات املالية سهل  - 

  .وتكلفته منخفضة

تعترب املؤشرات املالية مهمة ألن تركيبتها تسمح بتلخيص أداء املؤسسة يف قياس واحد، وحىت عند حماولة    

  .حمدودا ، وهذا يسمح باملقارنات ويسهل تشخيص األداء العام للمؤسسةتركيب املؤشرات فإن عددها يظل 

وأا مل  )Sharholders(هذه املؤشرات املالية يتبني لنا أا موجهة خلدمة املسامهني من خالل استعراض    

ي ة ملستخدمه، فهناك عدة انتقادات موج)Stakeholders(تأخذ بعني االعتبار باقي األطراف ذات املصلحة 

 :2املؤشرات املالية فقط، من بينه هذه االنتقادات نذكر مايلي

                                                           
1
لطبعة ا�ولى، مجلة المؤسسة الجامعية فرنسواز جيرو، اوليفييه سولبيك وآخرون، المراقبة ا/دارية وقيادة ا�داء، ترجمة وردية راشد، ا  

  .79، بيروت، لبنان، ص، 2007للدراسات والنشر والتوزيع، 
2
 Nicolas Berland, Mesurer et piloter la performance, 2009, paris, France, p122. 
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واملالية، كون هذه املؤشرات قدمية وال تسمح بالتنبؤ الصحيح لألداء املستقبلي،  احملاسبية حمدودية املؤشرات  - 

  .كما أا ال تسمح بالتقييم والقياس غري املادي

ألداء بالنظر إىل الغموض الذي تتسم به بيئة األعمال هناك حاجة إىل توسيع قياس ا: الضغوط التنافسية - 

  .وتعقد وتطور عروض املؤسسات

مثل برامج إدارة اجلودة الشاملة، تسيري سلسلة اإلمداد والتموين، إدارة العالقة مع : تطوير أنظمة املنافسة - 

  .الزبون، حيث أا تعترب أنظمة لقياس األداء منافسة من النظام احملاسيب

يف حني تعترب املؤشرات غري املالية ) مؤشرات متأخرة(أن املؤشرات املالية واحملاسبية تعترب مؤشرات نتائج كما     

  .كمؤشرات متقدمة

  .وسنحاول من خالل هذا العنصر املوايل التطرق إىل أهم املؤشرات غري املالية

  المؤشرات غير المالية -2

وكذا سيئ مبدى حتقيقها قيمة للمسامهني مبنحهم سعر السهم يرتبط احلكم على أداء املؤسسة باجليد أو ال   

حصة ربح السهم، وقيمة للعمال بتوفري بيئة حتثهم على التقدم والتطوير، قيمة للزبائن بتقدمي منتجات 

وخدمات تليب احتياجام، قيمة للمجتمع من خالل حتقيق رقي وازدهار اتمع، هلذا فقد ظهرت املؤشرات 

  :قياس األداء، وميكن تلخيص هذه املؤشرات يف اجلدول التايلغري املالية ل

  المؤشرات غير المالية لألداء :)08(ل جدو ال
  المؤشــــر  المجـــال

  منو األسواق، نسبة منو األنشطة، احلصة السوقية  النمــو

  اإلبداع

  

  متوسط املدة إلطالق منتجات جديدة يف السوق

  م األعمالنسبة قيمة املنتجات اجلديدة إىل رق

  نسبة مسامهة رقم األعمال يف البحث والتطوير

  

  )الزبون(العميل 

  متوسط الوقت الالزم لالستجابة إىل شكاوي وطلبات العمالء/ معدل رضا العمالء

  نسبة العمالء املتكررين

  التنافسية

  السعر

  

  الجودة والعمليات الداخلية

  مؤشرات اجلودة

  عدد العمليات اليت تتم بصورة آلية

  نسبة األخطاء يف العمليات

  

  التطوير والتعليم

  معدل رضا املوظفني

  معدل اقرتاحات التطوير لكل عامل

  نسبة مصاريف التكوين

  معدل احلوادث  البيئة

، 01صادية، العدد حممد زرقون، احلاج عرابة، أثر إدارة املعرفة على األداء يف املؤسسة االقتصادية، الة اجلزائرية للتنمية االقت: راجع :المصدر

و بالل خلف السكارنه، اإلسرتاتيجية والتخطيط اإلسرتاتيجي، الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع . 128، اجلزائر، ص، 2014ديسمرب 

  .360، عمان، األردن، ص، 2015الطباعة، 
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  صعوبات قياس األداء: خامسا

  :1هي هناك مخسة نقاط أساسية تبني صعوبات قياس األداء   

خمرجات القياس أن تكشف عن أثر  ميكن حملصالت أو: صعوبة حتديد أسباب ونتائج حمصالت القياس -1

برامج املؤسسة، لكن عدم وجود البيانات يؤدي إىل صعوبة التحقق من دور الربامج وأثرها على تلك 

  .املخرجات

ة عدم تلبية أهداف األداء، البد وأن إن النتائج الضعيفة ال تشري بالضرورة إىل ضعف التنفيذ، ففي حال -2

يكون هناك شيء ما خطأ، لكن معلومات األداء حبد ذاا ال توفر التفسري أو التربير، لكنها توفر للمؤسسة 

  .مؤشر يبني ضرورة القيام بالبحث ملعرفة السبب

تصبح أهداف األداء هناك خماطرة أيضا عندما : إن األرقام والنسب اإلحصائية ال تعاجل عيوب املعلومات -3

جمرد أرقام إحصائية، حيث إن حتديد غايات رقمية ال يؤدي إىل حتقيق التحسينات يف العملية، بل البد من 

   املرجوة التعرف إىل التحديات وتغيري العمليات، وهذا  هو املطلوب من أجل حتسني  األداء وحتقيق  النتائج

يوفر قياس األداء أداة جيدة لإلدارة والتحسني املستمر، غري : فعلياملقاييس هي جمرد صورة تقريبية للنظام ال -4

أن األفراد ميكن أن حياولوا التالعب بالنظام بصورة تبدو فيها براجمهم وكأا متميزة وجيدة، باإلضافة لذلك رمبا 

  .إليها يف اختاذ القرارات لالستنادال تتوفر بيانات دقيقة 

تساعد مقاييس األداء يف صياغة األساس لإلدارة : بالقوانني واللوائح لتزاماالإن مقاييس األداء ال تضمن  -5

حول االلتزام بالقوانني واللوائح أو فاعلية وسائل السليمة لألداء، غري أن مقاييس األداء ال توفر املعلومات 

ميكن أن يعجل من سرعة  الرقابة الداخلية، فتجاوز وسائل الرقابة الداخلية أو عدم االلتزام بالقوانني واللوائح

  .العمليات وهكذا يؤدي إىل إحصائيات أداء مرغوبة، لكنها ال تؤدي بالضرورة لتحقيق أداء جيد

  مداخل قياس األداء: المطلب الثالث

تواجه املؤسسة االقتصادية، من بينها أنظمة ومداخل قياس األداء، ألن من ال يستطيع حتديات هناك عدة    

  .2ن يسري وال أن يقوم بالتحسنيالقياس ال يستطيع أ

هناك العديد من املداخل املستخدمة يف قياس األداء، سنتناول األهم منها من حيث االستخدام من قبل    

  :العديد من املؤسسات، وهي

  مدخل أصحاب المصالح: أوال

اء لكل جمموعة على اإلدارة العليا للمؤسسات أن تضع واحد أو أكثر من مقاييس األد" Freeman"يقرتح    

واليت جيب أن تقابل أهدافهم فيها، فالطبيعة املتشابكة ألهداف املؤسسات من أصحاب املصاحل يف املؤسسة 

وحاجات األطراف املرتبطة ا تنسحب على طبيعة جماالت األداء اليت تغطي تلك األهداف املتشابكة، 

                                                           
1
  .73.72ص، .وائل محمد صبحي إدريس، مرجع سابق، ص  

2
 Patrick Iribarne, les tableaux de bord de la performance, Edition Dunod, 2003, Paris, France, p 01. 
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م بني تلك األهداف، حبيث تكون نتائج قياس وتفرض على املؤسسات حتديد احلد األدىن من التنسيق والتالؤ 

  .األداء يف خمتلف ااالت متناغمة بالشكل الذي يدعم األداء الكلي للمؤسسة

ويؤكد رواد هذا املدخل على أهداف أصحاب املصاحل واحلقوق بوصفها جماالت أداء رئيسية، ينبغي على    

  .1معايري تالءم كل جمال مبا ميثله من أطراف مرتبطة بهاملؤسسة قياس األداء املنظمي من خالهلا وفق مقاييس و 

  .واجلدول املوايل يبني أهم جماميع أصحاب املصاحل واحلقوق، ومقاييس األداء اليت تؤشر أهدافهم ومصاحلهم   

  مجاميع أصحاب المصالح والحقوق وتأثيرهم على أداء المؤسسة :)09(ل جدو ال
فئة أصحاب المصالح  قياسات األداء على المدى القريب قياسات األداء على المدى البعيد

 والحقوق

 النمو يف املبيعات

 معدل دوران املستهلكني

 القدرة على السيطرة على األسعار

)لقيمة واحلجما(املبيعات   

 املستهلكني اجلدد

 عدد احتياجات املستهلكني اجلدد اليت مت توفريها

 المستهلكون

 

:معدالت النمو يف كل من  

 كلفة املواد األولية

 زمن التسليم

 املخزون

 أفكار املوردين اجلديدة

 كلفة املواد األولية

 زمن التسليم

 املخزون

 توفري املواد األولية

 

  الموردون

 

 

 

ة على إقناع سوق األوراق املالية باإلسرتاتيجية املتبعةالقدر   

 النمو يف العائد على حق امللكية

 العائد على السهم

 القيمة السوقية للسهم

 عدد القوائم اليت توصي بشراء أسهم املؤسسة

 العائد على حق امللكية

 

 المساهمون

 عدد الرتقيات من الداخل

 معدل الدوران

 عدد االقرتاحات

يةاإلنتاج  

 عدد الشكاوي

 األفراد

 عدد القوانني اجلديدة اليت تؤثر على الصناعة

 مستوى التعاون يف املواجهات التنافسية

 عدد التشريعات اجلديدة اليت تؤثر يف املؤسسة

 العالقات مع األعضاء والطاقم

 الجهات التشريعية

 

التغري يف السياسات نتيجة ضغوط اجلمعيات تاعدد مر   

لبة باملساعدة من قبل اجلمعياتعدد مرات املطا  

 عدد االجتماعات

 عدد املواجهات غري الودية

 عدد مرات تكوين االئتالفات

 عدد القضايا املرفوعة

 جمعيات حماية المستهلك

 

 

 عدد املطالبات باملساعدة من قبل املدافعني عن البيئة

 عدد اللقاءات

 عدد املواجهات غري الودية

 عدد مرات تكوين االئتالفات

 عدد الشكاوي لدى اجلهات املتخصصة

 عدد القضايا املرفوعة

 

 المدافعون عن البيئة

، دار اليازوري العلمية للنشر 2009خالد حممد بين محدان، وائل حممد إدريس، اإلسرتاتيجية والتخطيط اإلسرتاتيجي، الطبعة العربية،  :المصدر

  .395والتوزيع، عمان، األردن، ص، 

  لقيادةمدخل لوحة ا: ثانيا

                                                           
1
  .394.393ص، .خالد محمد بني حمدان،مرجع سابق، ص  
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، حيث تعد لوحة القيادة أداة تستخدم من 1932إىل عام  يف حقل اإلدارةلوحة القيادة يرجع استخدام    

قبل اإلدارة العليا للمؤسسة يف إلقاء نظرة سريعة يف عملياا والبيئة احمليطة ا، مفهوم لوحة القياس مأخوذ من 

يستخدمها السائقون أو الطيارون ملعرفة مؤشرات دالة  لوحات القياس املوجودة يف السيارات والطائرات اليت

على مستوى األداء مثل السرعة، الوقود املستهلك، الضغط واملسافة املقطوعة وغريها لضمان جناح الوصول إىل 

اهلدف، وقد ظهرت فكرة لوحة القيادة يف فرنسا يف املؤسسات واحتوت اللوحة على مؤشرات أداء متنوعة 

جية، بعد ذلك مت تطويرها واستخدامها على كافة املستويات اإلدارية وألغراض وأهداف للعمليات اإلنتا

متعددة، وبذلك تصبح هذه اللوحة عبارة عن جمموعة من مؤشرات األداء املتشابكة على خمتلف املستويات 

  .1التنظيمية

بلة للقياس ومعايري ملموسة ويعترب هذا املدخل ترمجة لرسالة، رؤية وإسرتاتيجية املؤسسة إىل مؤشرات قا   

دف املتابعة والرصد، جمموع هذه املؤشرات واملعايري املختارة بعناية تشكل يف مجوعها ما يسمى بلوحة 

  .2القيادة

تعرف لوحة القيادة على أا وسيلة تسيريية تساعد على اختيار وعرض املعلومات اليت تعد مبثابة مفاتيح    

ح جيب أن تكون سهلة القراءة ومالءمة لكل مستعمل، كما ستحتوي على جزء من الختاذ القرار، هذه اللوائ

  .3املعطيات يف شكل أهداف مسطرة وأيضا قياس االحنرافات

وضعيتها بصفة منظمة ودورية، حيث  إبرازوبالتايل لوحة القيادة هي تشخيص دائم يف املؤسسة ترتكز على    

ة نسب يف جداول رقمية أو منحنيات أو رسوم بيانية، فلوحة القيادة تظهر املعلومات املتعلقة بالتسيري بواسط

يف التسيري موجزة، معربة يستطيع من خالهلا املسري تقدمي تسلسل األحداث ويعيد فحص ومواجهة التوجهات 

  .وتصحيح القرارات

  :4مايليتتميز لوحات القيادة بقدرا على القيام بعدة وظائف أساسية يف املؤسسة، نذكر منها    

رقم األعمال، (تسمح لوحات القيادة بإظهار النتائج املالية : أداة لقياس األداء واملساعدة يف اختاذ القرارات -1

مما يسنح بقياس ومقارنتها باألهداف احملددة، ...) عدد الوحدات املنتجة ( والنتائج غري املالية ...) اهلوامش

ة تساعد املسؤولني على اختاذ القرارات، كوا تزودهم مبعلومات حول أداء املسؤولني، كما أا تعترب أداة هام

  .املتغريات األساسية يف عملية التسيري اليومي

                                                           
1
منظور منھجي متكامل، الطبعة ا�ولى، دار وائل للنشر : طاھر محسن منصور الغالبي، وائل محمد منصور إدريس، ا/دارة ا/ستراتيجية  

  .494 ص، ا�ردن، ،، عمان2007والتوزيع، 
2
 Gorge Monard, Balanced Scorecard, Instrument de la modernisation de l’administration fédéral, 2006, 

Bruxelles, Belgique, p 07. 
3
 Martory Bernard, Crozet Daniel, gstion des ressources humaines, 6 éme édition, Edition Dunod, 2005, 

Paris, France, p 240. 
4
رحيم حسين، بونقيب أحمد، دور لوحات القيادة في دعم فعالية مراقبة التسيير، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد الرابع، ديسمبر   

  .5.4ص، .، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ص2008
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تسمح لوحات القيادة بعملية احلوار ما بني خمتلف املستويات اإلدارية يف املؤسسة، : أداة حوار واتصال -2

ح أسباب االحنرافات واإلجراءات اليت اختذها، كما فمن خالهلا يستطيع كل مسؤول أن يعلق على نتائجه ويشر 

ميكن ألي مسؤول أن حيصل على التوجيهات اليت تساعده يف إدارة عملياته، مما يسنح للمسؤولني على مجيع  

  املستويات بالتواصل فيما بيتهم ومع  اإلدارة  العليا من خالل  اإلطالع على النتائج واألهداف 

  .ةالظاهرة يف لوحات القياد

تعترب لوحة القيادة مرآة تعكس أداء املسؤولني وتظهر قابليتهم : أداة للتحفيز ولتنمية مهارات املسؤولني -3

على رفع التحديات اليت واجهوها، فلوحة القيادة تولد لديهم شعورا بالتقدم حنو حتقيق األهداف وحتفزهم على 

 إلجيادة التسيري،والقيام بعمليات التفكري والتحليل ذلك، كما أن التحسني املستمر بالنقاط األساسية يف عملي

مهارات أفضل احللول، واالطالع على املشاكل اليت واجهها املسؤولني يف األقسام املختلفة من املؤسسة، ينمي 

وقدرات املسؤولني ومينحهم القدرة على اختاذ القرارات والتواصل مع األعضاء يف املؤسسة بغرض حتفيزهم 

  .حتقيق أداء أفضلودفعهم حنو 

  مدخل القيمة االقتصادية المضافة: ثالثا

ميثل مدخل القيمة االقتصادية املضافة مقياس مركب من مؤشرات األداء املايل، وتعد مقاييس القيمة    

  .االقتصادية املضافة خمتلفة بني العائد على رأس املال املستثمر وكلفته

 االقتصادية املضافةوالشكل املوايل يوضح هيكل تطبيقي للقيمة 

  هيكل تطبيقي للقيمة االقتصادية المضافة :)14(الشكل 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
  .495 ص، ردن،األ ،، عمان2007منظور منهجي متكامل، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، : طاهر حمسن منصور الغاليب، وال حممد منصور إدريس، اإلدارة اإلسرتاتيجية :المصدر

إن مدخل القيمة االقتصادية املضافة يزود املؤسسة مبعلومات مفيدة عن قيمة العمليات ألكثر املقاييس    

الربح احملاسيب، العائد على رأس املال، كما أن هذا املدخل يساعد اإلدارة العليا : احملاسبية لألداء مثل

تحديد رسالة  -1

 حساب القيمة االقتصادية المضافة -2

 تحديد مقاييس األداء

التخطيط التشغيلي -3  

 للنشاطات

 للعوائد

 للتكاليف

 لرأس المال العامل

 كلفة رأس المال

 العوائد

 التكاليف

 رأس المال العامل
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فرص التغيريات واليت م كل املدراء يف بناء قيمة ألصحاب  للمؤسسة على وضع احلوافز وأنظمة املراقبة لزيادة

  .املصاحل واحلقوق

ويعد هذا املدخل مفيدا بكل كبري عندما يتم استخدامه لقياس مستوى حتسني األداء، أو عندما يتم مقارنة    

  .1مستوى العمليات يف نفس املؤسسة

  مدخل التميز في األعمال: رابعا

 األعمال على تسعة حماور، لكل واحد منها وزنه اخلاص من حيث األمهية، وهذه التميز يفيشمل منوذج    

  :2احملاور هي

أي كيفية توجيه مدراء اإلدارة العليا باملؤسسة، وكيفية تعامل املؤسسة مع مسؤولياا أمام األفراد : القيادة -1

  .واتمع

تطوير مجيع إمكانيام وكيفية توحيدهم مع أهداف أي كيفية متكني املؤسسة لعامليها من : املوارد البشرية -2

  .املؤسسة

أي كيفية حتديد املؤسسة لالجتاه اإلسرتاتيجي وكيفية حتديدها خلطط العمل : السياسة واإلسرتاتيجية -3

  .الرئيسية

ل وتتمثل باختيار األساليب املالءمة للتحالفات والشراكة مع اآلخرين، وسبل استغال: الشراكة واملوارد -4

  .املوارد بشكل أمثل

أي دراسة جوانب كيفية تصميم وإدارة وحتسني العمليات األساسية يف عمليات اإلنتاج : العمليات -5

  .واإلسناد والتسليم يف املؤسسة

وتتضمن حتديد املؤسسة الحتياجات وتوقعات وطموحات العاملني ووضع مؤشرات : نتائج املوارد البشرية -6

  .لذلك

أي كيف حتدد املؤسسة متطلبات وتوقعات العمالء، وتبين العالقات مع العمالء، وتكسب : ءنتائج العمال -7

  .العمالء وحتاول إرضاءهم واحملافظة عليهم

واليت تشري إىل احتياجات وتوقعات وطموحات اتمع وجوانب املسؤولية االجتماعية : نتائج اتمع -8

  .واألخالقية من قبل املؤسسة جتاه اتمع

  .أي مستوى حتسن أداء املؤسسة يف حماور عملها الرئيسية: نتائج األداء الرئيسية -9

  والشكل املوايل يوضح مدخل التميز يف األعمال

  

  

                                                           
1
  .494طاھر محسن منصور الغالبي، مرجع سابق، ص،   

2
  .496.495ص، .المرجع نفسه، ص  
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 مدخل التميز في األعمال:)15(الشكل 

  

  

 

 

 

 

 
 إلبداع والتعلم والشفافيةا

 ،، عمان2007منظور منهجي متكامل، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، : ريس، اإلدارة اإلسرتاتيجيةطاهر حمسن منصور الغاليب، وال حممد منصور إد :المصدر

  .497 ص، األردن،

يستخدم منوذج التميز يف األعمال لتحديد الكيفية اليت تعمل فيها إدارة املؤسسات على حتسني األداء ووضع 

ز على النتائج، وذلك من خالل القيادة، املوارد البشرية، السياسة ة على تقوية الرتكياملعايري الالزمة واملساعد

واإلسرتاتيجية، الشركاء واملوارد، العمليات، نتائج املوارد البشرية، نتائج العمالء، نتائج اتمع، نتائج األداء 

  .الرئيسية

  مدخل بطاقة األداء المتوازن: خامسا

دة حدة املنافسة أدى باملؤسسات إىل االهتمام الشامل إن التطور احلاصل يف عمل املؤسسات، وزيا   

بالعمل، وبذلك ال ميكن اعتماد مقاييس ومؤشرات مالية وحماسبية فقط للتعبري عن هذه الشمولية، لذا تطلب 

األمر التغلب على هذه التحديات من خالل انتقال املؤسسات يف تفكريها من العصر الصناعي إىل العصر 

لية والرتكيز على جوانب متعددة من األداء الذي يعطي للمؤسسة قدرة أكرب على املعريف حيث الشمو 

  .االستمرار واملنافسة وإرضاء العمالء وخمتلف أصحاب املصاحل

  نشأة وتطور بطاقة األداء المتوازن -1

جاء بطاقة األداء املتوازن جاء التقاء عدة تيارات يف الفكر اإلداري واملايل، فهي مدخل لقد جاءت    

منسجما مع التطور احلاصل يف جوانب اإلدارة املختلفة، ومصاحبا ملداخل أخرى كثرية انعكست بشكل 

اجيايب لتعطي هذا املدخل زمخا وأمهية يف املمارسة اإلدارية، وإذا ما مت الرجوع إىل أصل نشأة بطاقة األداء 

خربات استشارية قادها العديد من الباحثني املتوازن، فإنه ميكن القول أن ظهورها جاء من خالل تراكم معريف و 

  : واملنظرين يف العديد من املؤسسات يف بداية التسعينات من القرن املاضي، ويعترب كل من

 Robert S. Kaplan, David D. Norton  أساس ظهور فكرة بطاقة األداء املتوازن وتطوير أسسها، واليت جاءت

الل التسعينيات من القرن املاضي، وتعود أول بطاقة أداء متوازن مت متزامنة مع تطور العديد من املفاهيم خ

 الموارد البشرية

 السياسة واإلستراتيجية

 نتائج المجتمع الشركاء والموارد

 نتائج العمالء

  نتائج الموارد البشرية
 
 

 العمليات

 
 
 

 القيادة

 نتائج

 األداء

 الرئيسية

 المنھجيات
 

 النتائج
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، حيث استخدمت هذه املؤسسة بطاقة أكثر مشولية من 1987عام  Anolog Devicesاستخدامها إىل مؤسسة 

جوانب خاصة مثل سرعة التسليم للعميل، املداخل السابقة لفحص وقياس األداء، وقد مشلت هذه البطاقة 

  .1العمليات التطبيقية، وفاعلية تطوير منتجات جديدة باإلضافة إىل املقاييس املاليةجودة ودورة 

إن التأكيد على التطور احلاصل يف مناهج عمل املؤسسات يبني أن بطاقة األداء املتوازن كإطار لقياس    

ولقد تطورت بطاقة األداء قد تطور كثريا يف أسلوب تطبيقه منذ بداية استخدامها املبكر بداية التسعينات، 

األداء املتوازن كثريا خالل السنوات األخرية، وميكن عرض ثالثة أجيال رئيسية ملراحل تطور هذه البطاقة  

  2: كالتايل

حيث مت وصف بطاقة األداء املتوازن كمصفوفة ذات أربعة منظورات لقياس األداء، حيث مت : الجيل األول

ىل ما كان يستخدم من قياسات مالية، إن هذا اجليل جتسد يف إضافة قياسات غري مالية ومؤشرات عديدة إ

العمالء، العمليات الداخلية، التعلم والنمو إضافة إىل املنظور املايل، حيث : إضافة ثالثة منظورات أخرى وهي

  .يتم قياس األداء ضمن هذه املنظورات األربعة

  .نوالشكل املوايل يوضح اجليل األول من بطاقة األداء املتواز  

  الجيل األول من بطاقة األداء المتوازن :)16(الشكل 

  

  

  

  

 

  

  
Source : André Chardonnet, Dominique Thibaudon, PDCA et Performance Durable, 2 éme édition, groupe Eyrolles, 
2014, Paris, France, p298.  

                                                           
1
  .143- 141وائل محمد صبحي إدريس، مرجع سابق، ص،   

2
  .150-145المرجع نفسه، ص،   

للنجاح ماليا 

؟ كيف يجب 

أن تظهر أمام 

المستمرين 

وحملة 

  األسهم

  المنظور المالي
  المبادرات  المستهدفات  المقاييس  األهداف

        

لتحقيق رؤية 

المؤسسة، 

ماهي سبل 

المحافظة على 

قدرات 

المؤسسة 

للتغيير 

  والتحسين

  منظور التعلم والنمو
  المبادرات  المستهدفات  المقاييس  األهداف

        

لتحقيق رؤية 

المؤسسة،  

كيف يجب 

أن تظهر 

المؤسسة 

  أمام عمالءها

  منظور العمالء
  المبادرات  المستهدفات  المقاييس  األهداف

        

إلرضاء 

المستثمرين 

والعمالء، 

ماهي العمليات 

الداخلية التي 

يز يجب أن تتم

  بها المؤسسة

  منظور العمليات الداخلية
  المبادرات  المستهدفات  المقاييس  األهداف

        

 الرؤية

راتيجيةاإلست  
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اجليل األول من بطاقة األداء املتوازن يف العديد من املؤسسات، ونتيجة للمشاكل نتيجة لتطبيق  :الجيل الثاني

اليت رافقت تطبيق هذا اجليل واليت نذكر منها الغموض، وكيفية اختيار القياسات املالءمة للمنظورات األربعة، 

على األداء الشمويل فقد مت تطوير عالقات السبب والنتيجة بني املنظورات األربعة لتعطي انعكاسا اجيابيا 

بطاقة األداء املتوازن، كما للمؤسسة، ولقد مثلت هذه اجلوانب مفتاح التطور يف اجليل الثاين من استخدام 

  :يوضحه الشكل املوايل

  )الجيل الثاني(بين منظورات بطاقة األداء المتوازن  عالقات السبب والنتيجة :)17(الشكل 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ،، عمان2007منظور منهجي متكامل، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، : ل حممد منصور إدريس، اإلدارة اإلسرتاتيجيةئطاهر حمسن منصور الغاليب، وا :المصدر

  .505 ص، األردن،

ألبعاد األربعة لبطاقة أنه حدث تطور يف عالقات السبب والنتيجة بني امن خالل الشكل أعاله نالحظ    

األداء املتوازن، فباإلضافة إىل تسليط الضوء على الروابط السببية بني أبعاد البطاقة، فقد مت الرتكيز على الربط 

بني مؤشرات األداء يف حد ذاا، مما أدى إىل انتقال البطاقة من كوا نظام لتطوير قياس األداء إىل اعتبارها 

  .جوهر نظام اإلدارة

الوردة يف سامهت بتعزيز دقة استخدام العديد من اخلصائص واآلليات مثل اجليل الثالث مناذج : ل الثالثالجي

  .اجليل الثاين لكي يتم إعطاءها صيغة عملية أكثر ارتباطا باجلوانب اإلسرتاتيجية لألداء

 لتحقيق رؤيتنا

 تحقيق رضا المجتمع

ليةالقدرات الما  

التحسين المستمر 

 للعمليات الرئيسية

قابليات متميزة لدى 

 الفئات العاملة

فاعلية الشركات الداخلية 

 والخارجية

 التنظيم الموحد للمؤسسة

اإلدارة الجيدة لموجودات 

 المؤسسة

 التميز في خدمة العمالء

 إيجاد حلول ذكية ومبدعة

قابليات مالية مستقبلية 

 واسعة

 فاعلية نتائج البرنامج
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  :وميكن تلخيص املكونات الرئيسية للجيل الثالث من بطاقة األداء املتوازن كمايلي   

والذي يوضح مشولية القرارات وتنظيم األنشطة وليس التحول يف تفاصيل وضع األهداف قبل : بيان االجتاه - 

  .وصف دقيق وصحيح هلذا االجتاه

واليت تبني مسامهة االجتاه العام بإعطاء وضوح لتقاسم الرؤية الشمولية للعمل يف : األهداف اإلسرتاتيجية - 

مرتابطة يف إطار نظام من التفكري املنهجي وعالقات السبب والنتيجة بني  املؤسسة، ووضع أهداف إسرتاتيجية

  .هذه األهداف

حيث يبني أن حتديد األهداف اإلسرتاتيجية يتم بشكل منفصل بني : منوذج الربط اإلسرتاتيجي واملنظورات - 

ر الداخلي للبطاقة واملتمثل املنظورات األربعة، وهنا يتم الفصل بني نوعني من املنظورات، األول يركز على املنظو 

مبنظور العمليات الداخلية ومنظور التعلم والنمو، فيما يركز الثاين على املنظور اخلارجي للبطاقة  والذي يتضمن  

  :كل من منظور العمالء واملنظور املايل، كما هو موضح يف الشكل التايل

  زنالربط اإلستراتيجي لمنظورات بطاقة األداء المتوا :)18(الشكل 

  المنظور الخارجي

  منظور العمالء  المنظور المالي

    

  

  

  منظور العمليات الداخلية  منظور التعلم والنمو

  المنظور الداخلي

وائل حممد صبحي إدريس، طاهر حمسن منصور الغاليب، أساسيات األداء وبطاقة التقييم املتوازن، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر،  :المصدر

  .150ن، األردن، ص، ، عما2009

وهذه تبني أنه عندما يتم االتفاق على األهداف وتصبح القياسات حمددة لتدعيم قدرة : املقاييس واملبادرات - 

اإلدارة العليا يف فحص ومراقبة تطور املؤسسة باجتاه حتقيق األهداف وحتديد املبادرات الالزمة لتحقيق هذه 

  .األهداف

  زن وأبعادهامفهوم بطاقة األداء المتوا -2

وليس فقط جمرد نظام لقياس األداء، والذي ميكن املؤسسة  على أنه نظام لإلدارةينظر لبطاقة األداء املتوازن    

من إيضاح الرؤية اخلاصة ا وإسرتاتيجيتها، مع بيان كيفية ترمجة هذه الرؤية اإلسرتاتيجية إىل خطط وأنشطة 

 
 

المنظور 

 اإلستراتيجي
 

 
 

المنظور 

 التشغيلي
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املؤسسة على توفري األدوات واملؤشرات مبا يساعد على حتقيق تنفيذية، ويعمل هذا األسلوب لتقييم أداء 

  .1مستوى متميز من النجاح املستقبلي

  تعرف بطاقة  األداء املتوازن على  أا طريقة  للتأكد من  فعالية طريقة ما، ليتم اعتمادها، وهي تبىن على  

يسية املتعلقة بالعمل خمتارة لتساهم يف الرئبعض العبارات غري الوحدات النقدية، تتضمن عدة أنواع من النسب 

تطوير املؤسسة مستقبال، وبتعبري آخر تدل بطاقة األداء املتوازن على كيفية خلق التوازن من عدة عوامل 

  .2متعددة خمتارة تعكس إسرتاتيجية األعمال

 التخطيط االسرتاتيجي أحد املمارسات املتميزة كأداة هامة من أدوات حتسنيكما تعترب بطاقة األداء املتوازن     

يف املؤسسات، وهي أداة هامة لرتمجة اسرتاتيجيات ورسالة والرؤية اإلسرتاتيجية للمؤسسة إىل أهداف تشغيلية 

على مجيع املستويات يف املؤسسات مع حتديد معايري القياس املناسبة ومن خالل خطط العمل التفصيلية 

  .3لتحقيق هذه األهداف

قة األداء املتوازن على أا أداة لرتمجة مهمة وإسرتاتيجية املؤسسة إىل جمموعة من كما ميكن تعريف بطا    

  .4مقاييس األداء لتوفري األساس لبناء نظام إدارة أداء اسرتاتيجي

إن ظهور مفهوم بطاقة األداء املتوازن أدى إىل إدراك أن ليس هناك مؤشرا واحدا لألداء ميكن أن يقيس أداء    

قة األداء املتوازن ترتجم رؤية املؤسسة إىل جمموعة مؤشرات لألداء املوزعة ما بني أربعة منظورات املؤسسة، فبطا

  .5املنظور املايل، منظور العمالء، منظور العمليات الداخلية ومنظور التعلم والنمو: أساسية هي

ال واحد، حبيث حتقق  تكون بطاقة األداء املتوازن من أربعة بطاقات منفصلة، كل بطاقة حتتوي أهدافا   

األربع بطاقات التوازن بني األهداف القصرية والطويلة األجل بني األهداف املادية واألهداف اخلاصة بتطور 

  : العمل، وتغطي هذه البطاقات األربعة ااالت التالية

كلفة املنتجات، هذه البطاقة حتوي أهدافا مالية حبتة مثل العائد على االستثمار، ت :المنظور المالي -أ

  .6، ويستخدم لقياس ذلك النسب املالية واألرقام املالية املختلفة...الرحبية، التدفق النقدي

ويشري املنظور املايل إىل مسألة مدى مسامهة إسرتاتيجية املؤسسة وتنفيذها يف حتسني األداء املرتبط جبوانب    

  العليا،  املستويات األدىن إىل املستويات  من املباشر صعودا   خط السلطة  اإلنتاج والتسويق ضمن

  

                                                           
1
، القاھرة، مصر، ص، 2005محمد محمود يوسف، البعد ا/ستراتيجي لتقييم ا�داء المتوازن، منشورات المنظمة العربية للتنمية ا/دارية،   

126.  
2
 ا�ردن، ،، عمان2015خطيط ا;ستراتيجي، الطبعة ا�ولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ب?ل خلف السكارنه، ا/ستراتيجية والت  

  .348 ص،
3
أسلوب ا�داء المتوازن، منشورات المنظمة العربية للتنمية ا/دارية، أعمال مؤتمر ا�ساليب : عادل مبروك، مدخل المعايير ا�ساسية  

  .94، القاھرة، مصر، ص، 2008الحديثة في قياس ا�داء الحكومي، 
4
 ھشام محمد السيد عبد الس?م، بطاقات ا�داء المتوازن، منشورات المنظمة العربية للتنمية ا/دارية، أعمال مؤتمر ا�ساليب الحديثة في  

  .253، القاھرة، مصر، ص، 2008قياس ا�داء الحكومي، 
5
  .500طاھر محسن منصور الغالبي، مرجع سابق، ص،   

6
  .351.350ص، .ل خلف السكارنه، مرجع سابق، صب?  
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  .1فاألهداف املالية النموذجية جيب أن تتماشى مع األرباح والنمو وقيمة املسامهني

والتساؤل الذي ميكن طرحه هنا، هو هل ينبغي النظر إىل العمل من منظور مايل فقط؟ فهناك عدة    

  .انتقادات وجهت للمقاييس املالية

تعتمد معظم املؤسسات يف الوقت احلاضر على وضع متطلبات وحاجات العمالء يف : ءمنظور العمال - ب

  قلب إسرتاتيجياا، ملا يشكله هذا اجلانب من أمهية كبرية تنعكس على جناح املؤسسة يف املنافسة وبقاءها

ت بنوعية واستمرارية نشاطها يف سوق املنافسة الذي يتحقق من خالل قدرة املؤسسة على تقدمي سلع وخدما

عالية وأسعار مقبولة، إن بطاقة األداء املتوازن أخذت باالعتبار تلك اخلصائص من خالل احتواءها على 

منظور العمالء الذي يركز على تلك األهداف اليت ميثل اجنازها حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة، إن 

ت أو النتائج النامجة من اإلسرتاتيجية منظور العمالء يشتمل على عدة مقاييس أساسية أو عامة للمحصال

املصاغة واملنفذة بشكل جيد، وأن مقاييس احملصالت األساسية تضم رضا العمالء واالحتفاظ بالعمالء 

  .2واكتساب عمالء جدد ورحبية العمالء وحصة السوق يف القطاعات املستهدفة

اليت تتميز ا املؤسسة الداخلية احليوية  يقصد به مجيع األنشطة والفعاليات: منظور العمليات الداخلية -ج

غريها، واليت من خالهلا يتم مقابلة حاجات العمالء وغايات وأهداف املالكني، إن املقاييس الداخلية عن 

لبطاقة األداء املتوازن يفرتض أن تنبثق من العمليات اليت هلا أثر على رضا العمالء، ومن املفرتض أن حتاول 

كفاءا وتقنياا املطلوبة لضمان املواصلة على خط قيادة السوق، ويستلزم على   املؤسسات حتد وقياس

  .3املؤسسات أن تقرر ماهي العمليات والكفاءات اليت ينبغي أن تتفوق فيها وحتديد املقاييس لكل منها

هذه الدورة إن هذا املنظور يأخذ بعني االعتبار ثالثة دورات، األوىل تسمى دورة اإلبداع، حيث يتم وفق    

حتديد حجم السوق الذي يستوعب املنتج أو اخلدمة وتوعية املستهلك هلا وهذا يتم بعد إجراء دراسات 

السوق، ويتمثل اإلبداع هنا بقدرة املؤسسة وعملياا الداخلية األخذ بعني االعتبار تلبية حاجات العمالء من 

 الدورة الثانية وهي دورة العمليات اليت تبدأ خالل تطوير منتجات جديدة ومتطورة، مث تنتقل السلسلة إىل

بتحديد التصميم املطلوب وأسلوب اإلنتاج للمنتجات أو طبيعة اخلدمة املقدمة للعميل، وتنتقل إىل تسليم 

اخلدمات اليت تقدم للعمالء، مث تنتقل السلسلة إىل الدورة الثالثة واألخرية وهي دورة خدمات ما بعد /املنتجات

ترتكز ا األنشطة على حتديد طبيعة اخلدمات ونوعتها املقدمة للعميل ما بعد عملية التجهيز، كما البيع واليت 

يدخل هنا أيضا خدمات برامج التعليم اليت تعدها املؤسسة لتدريب العمالء على كيفية استخدام املنتجات 

  .4املقدمة هلم

  والشكل املوايل يوضح منظور العمليات الداخلية

                                                           
1
  .174وائل محمد صبحي إدريس، مرجع سابق، ص،   

2
  .501طاھر محسن منصور الغالبي، مرجع سابق، ص،   

3
  .502المرجع نفسه، ص،   

4
  .225وائل محمد صبحي إدريس، مرجع سابق، ص،   
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  سلسلة القيمة الداخلية :)19(الشكل 

  دورة العمليات                   دورة خدمات ما بعد البيع                  دورة اإلبداع                 

  

  

  

، عمان، األردن، ص، 2009شر، وائل حممد صبحي إدريس، طاهر حمسن منصور الغاليب، أساسيات األداء وبطاقة التقييم املتوازن، الطبعة األوىل، دار وائل للن :المصدر

224.  
  منظور التعلم والنمو -د

والنمو، والذي يقصد به حتديد وتشخيص البنية التحتية   يرتكز منظور التعلم والنمو حول التعلم التنظيمي   

اليت جيب أن حتققها املؤسسة إلجياد منو وحتسني طويل األجل، ويتحقق التعلم والنمو يف املؤسسة من خالل 

  : 1موارد أساسية هي ثالثة

إن التطور املهم والكبري الذي حصل يف قدرات العاملني جاء مرتبطا بتغري جذري : قدرات العاملني - 

وأساسي بالدور األساسي الذي يلعبه هؤالء العاملني يف املؤسسة، فاجتاه املؤسسة حنو تقوية هذه القدرات 

  .و املؤسسة مستقبالوجعلها متميزة يهيئ جماال خصبا للتحسني املستمر ومن

إن رضا العاملني ومهارام تعترب ضرورية للقيام بالعمليات واألنشطة املختلفة : قدرات أنظمة املعلومات - 

بطريقة تؤدي إىل إنتاج سلع وخدمات تليب رغبات العمالء، ولكن هذا األمر غري كايف لوحده ما مل يرتبط 

  .ني مبا هو ضروري يف ااالت املختلفة للعميلبوجود أنظمة معلومات قادرة على تزويد العامل

واملتمثلة يف التحفيز والتمكني واالندماج يف العمل، فال ميكن للمؤسسة أن حتقق : اإلجراءات التنظيمية - 

نتناج اجيابية ما مل يكن هناك انسجام وتفاعل بني قدرات العاملني ومهارام وطبيعة اإلجراءات التنظيمية واليت 

  .جعلهم أكثر اندماجا يف العمل تساهم يف

  أهمية ومزايا بطاقة األداء المتوازن -3

نتيجة لتوظيفها يف  إن أمهية بطاقة األداء املتوازن تتبلور من خالل املنافع العديدة من استخدامها، واليت جاء   

  :2إمجال أمهها فما يلياملؤسسات، وميكن 

  .جة عن مؤسسامتزويد املدراء مبؤشرات السبب ومؤشرات النتي - 

حتديد املقاييس يف بطاقة األداء املتوازن ميل الدافع األساسي لألهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة ومتطلبات  - 

  .التنافس

تتمكن املؤسسة من خالل املنظورات األربعة يف بطاقة األداء املتوازن من مراقبة النتائج املالية، ويف نفس  - 

  .قدرات واكتساب املوجودات غري امللموسةالوقت مراقبة التقدم يف بناء ال

                                                           
1
  .248- 245وائل محمد صبحي إدريس، مرجع سابق، ص،   

2
  .154.153ص، .جع نفسه، صالمر  

تحديد 

 السوق

تطوير المنتج 

ةالخدم أو  

بناء 

المنتجات أو 

 الخدمات

تسليم 

المنتجات أو 

 الخدمات

خدمة 

 العمالء

تحديد احتياجات 

 العمالء

حاجة  إرضاء

 العمالء



المستدام ا!داء ساھمة التدريب والتحفيز في تعزيزالفصل الثالث               جوانب م  

 

146 

 

التوجه حنو العمالء، تدنية : جتمع ويف تقرير واحد العديد من العناصر املتفرقة لربامج العمل التنافسية مثل - 

  .وقت االستجابة، حتسني النوعية، تأكيد العمل اجلماعي وتقليل وقت طرح املنتجات اجلديدة

   .املؤسسةتعترب ترمجة لرؤية وإسرتاتيجية  - 

  .تعمل عل إجياد ترابط بني األهداف ومقاييس األداء - 

  تعطي اإلدارة صورة شاملة عن طبيعة العمليات ملختلف األعمال

  :1كما لبطاقة األداء املتوازن عدة مزايا، ميكن تلخيصها فيما يلي    

  .متد اإلدارة بصورة شاملة عن عمليات املشروع - 

  .ات األطراف ذات العالقةمتكن املؤسسة من إدارة متطلب - 

  .تسهل وحتسن طريقة تدفق املعلومات وتوصيل وفهم أهداف العمل لكل مستويات املؤسسة - 

  .حتسن النظم التقليدية للرقابة واحملاسبة بإدخال احلقائق غري املالية واألكثر نوعية - 

  .أساس األداء تساعد على اإلدارة الفعالة للموارد البشرية من خالل حتفيز املوظفني على - 

يتبني أن هناك فرق بني هذه املداخل، فكل مدخل له خصوصياته وله جوانب معينة من خالل ما سبق    

  :، وميكن أن نلخص هذا يف اجلدول التايل2يركز عليها

  الفرق بين مداخل القياس التقليدية واإلستراتيجية :)10(ل جدو ال

  ةمداخل قياس إستراتيجي  مداخل القياس التقليدية

تركز يف آن واحد على اجلوانب املالية، الزبائن، العمليات   )تركز على املاضي(تركز على اجلوانب املالية 

  والكفاءات والرتكيز على املستقبل

  عندها عالقة مباشرة باإلسرتاتيجية  ليس هلا عالقة باإلسرتاتيجية

  تم بتحسني األداء  تم بالوصول إىل التكلفة املثلى

  توجه حنو التعلم اجلماعي  التعلم الفردي توجه حنو

Patrick Iribarane, les tableaux de bord de la performance, Edition Dunod, 2003, paris, France, p 04.: Source 

  تحسين أداء المؤسسة االقتصادية: المطلب الرابع

سباب اليت تستدعي حتسني األداء، سنحاول التطرق من خالل هذا العنصر إىل مفهوم حتسني األداء، األ   

  .باإلضافة إىل برامج حتسني األداء

  

                                                           
1
  .352ب?ل خلف السكارنه، مرجع سابق، ص،   

2
 Patrick Iribarane, les tableaux de bord de la performance, Edition Dunod, 2003, paris, France, p 04. 
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  مفهوم تحسين األداء: أوال

  املخرجات وإنتاجية العمليات،   سنية لتحاملوارد املتاحمجيع  استخدام "على أنه يعرف حتسني األداء       

  .1قة املثلىوحتقيق التكامل بني التكنولوجيا الصحيحة اليت توظف رأس املال بالطري

  :2كما أن املؤسسة قد تصل إىل حتسني أداءها من خالل    

  تقليل التكاليف نتيجة تقليل احتمال التجربة واخلطأ يف األداء - 

  .رفع مستوى األداء باجلودة املطلوبة - 

رونة يف املشاركة الفاعلة يف اكتساب املهارات املختلفة ومنها اإلدارية وتعلمها، مما يؤدي إىل اكتساب امل - 

  .األداء

فعملية حتسني األداء هي عملية مستمرة، حيث أن املؤسسة الرائدة تقوم دائما بتطوير وحتسني أداءها    

  .ملواكبة خمتلف التطورات يف مجيع ااالت

  أسباب تحسين األداء: ثانيا

  :3ميكن تقسيم أسباب اللجوء إىل حتسني األداء باملؤسسات إىل   

  ةاألسباب الداخلي -1

تؤدي إىل اخنفاض أداءها، وبالتايل عدم القدرة على  تعاين الكثري من املؤسسات من عوائق ومشاكل داخلية   

  : مواجهة املنافسة واالرتقاء ملستوى تطلعات الزبائن، ومن أبرز هذه املشاكل ما يلي

  .املنجزةتناقض أهداف املؤسسة مع تلك اخلاصة بالعمال، أي بني مستويات األداء املخططة و  - 

  .ضعف نظم احملاسبة عن نتائج األداء، بسبب تشتت املسؤوليات بني مستويات وأفراد املؤسسة - 

  .عدم االستعداد الكايف للمستقبل والرتكيز فقط على املدى القصري - 

  .تبذير الوقت يف العمليات مما خيفض فرص بلوغ األسواق يف الوقت املناسب - 

  .جلديدةاالستخدام الشكلي للتقنيات ا - 

  األسباب الخارجية -2

  :يف عوامل احمليط اخلارجية املؤثرة على أداء املؤسسة، ونذكر منهاتتمثل هذه األسباب    

  .االجتاه حنو التكتالت االقتصادية اليت تسمح بزيادة القدرة التنافسية والسيطرة على األسواق - 

  .ها السوقيةالتطور التكنولوجي السريع الذي يتيح للمؤسسة زيادة حصت - 

                                                           
1
عاليات الملتقى الدولي حول أداء وفعالية شريفي مسعودة، دولي سعاد، تحسين ا�داء من خ?ل مدخل التعلم التنظيمي، مداخلة مقدمة ضمن ف  

، كلية العلوم ا;قتصادية التجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، الجزائر، 2009نوفمبر  10/11المنظمة في ظل التنمية المستدامة، أيام 
  .05ص، 

2
ة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي حول ا�داء سناء عبد الكريم الخناق، مظاھر تحسين ا�داء ا;ستراتيجي والميزة التنافسية، مداخل  

  .47، كلية الحقوق والعلوم ا;قتصادية، جامعة ورقلة، الجزائر، ص، 2005مارس  08/09المتميز للمنظمات والحكومات، أيام 
3
ة، أطروحة دكتوراه دولة، دراسة ميدانية لمؤسسات ا/سمنت الجزائري: إلھام يحياوي، دور الجودة في تحسين أداء المؤسسات الصناعية  

  .35.34ص، .، ص1، كلية العلوم ا;قتصادية التجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف 2007
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  .ظهور الشركات متعددة اجلنسيات اليت سيطرت على األسواق العاملية - 

  .توعية فريق العمل بضرورة التجديد واإلبداع لرفع مستوى األداء الفعلي - 

باإلضافة إىل األسباب السالفة الذكر، فمع بروز مفهوم التنمية املستدامة، أصبح لزاما على املؤسسة التقيد    

ومعايريها، وإدماجها يف عمليات املؤسسة من خالل ضرورة االستخدام األمثل للموارد وإنتاج  بضوابطها

يف أداء املؤسسة ) االقتصادي، االجتماعي والبيئي(منتجات نظيفة، وإدماج أبعاد التنمية املستدامة 

  .االقتصادية

  مداخل تحسين األداء: ثالثا

املؤسسة االقتصادية إما عندما يكون األداء املنجز أقل من  يتم اللجوء إىل مداخل كفيلة بتحسني أداء   

املخطط أو وجود التوازن بينهما، حيث أنه متاشيا مع تطورات احمليط تلجأ املؤسسة إىل التحسني املستمر 

  .ألداءها لبلوغ األفضل والتميز يف أداءها

  : ويتم حتسني أداء املؤسسة االقتصادية وفق أحد املداخل التالية   

 إدارة اجلودة الشاملة - 

 متكن العاملني - 

 املقارنة املرجعية - 

 إعادة اهلندسة - 

 التحسني املستمر - 

  مدخل إدارة الجودة الشاملة -1

تعد إدارة اجلودة الشاملة من أحدث املفاهيم اإلدارية اليت تقوم على جمموعة من األفكار واملبادئ اليت ميكن    

 عرفها ارات واكهلو  ممكن، وقد  قيق أفضل أداءحت من أجل   تتبناها، وذلك  إدارة أن  ألي

 Bhart Wakhu  ا التفوقيف األداء إلسعاد املستهلكني عن طريق عمل املديرين واألفراد العاملني مع على أ

بعضهم البعض من أجل حتقيق أو تزويد املستهلكني جبودة ذات قيمة من خالل تأدية العمل الصحيح 

  .1األوىل ويف كل وقت بالشكل الصحيح ومن املرة

  : 2يتميز مدخل إدارة اجلودة الشاملة بكونه يسمح للمؤسسة مبايلي   

  .جيعل األداء املنتظر من طرف الزبائن موضوعيا ويسمح مبشاطرته على املستوى احمللي - 

  .جيمع اجلهات املعنية حول أهداف تنفيذية وتنظيمية مشرتكة - 

  .لزبائن، املوردون، الفاعلون احملليونا: ربط اجلهات املعنية حول املسار - 

  .خلق واحملافظة على دورة عودة املعلومة، عودة التجربة اليت تسمح للجهات املعنية بتحسني مستمر لألداء - 

                                                           
1
  .381.380ص، .ھيثم حمود الشبلي، مرجع سابق، ص  

2
  .331فرنسواز جيرو، مرجع سابق، ص،   
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  .زيادة الشفافية على املستوى الداخلي - 

  .التسهيل والتسريع من مترن األفراد اجلدد العاملني حمليا - 

  .يس األعراض فقطمعاجلة أسباب املشاكل ول - 

وعلى املستوى اخلارجي مع الزبائن، ) العمال، اإلطارات، اإلدارة(خلق الثقة على املستوى الداخلي  - 

  .املسامهني واتمع

  :1ويتم حتسني أداء املؤسسات بالرتكيز على مدخل إدارة اجلودة الشاملة من خالل   

  .صنع منتجات مطابقة للمواصفات العاملية - 

  .ة العمليات اإلنتاجية من خالل االستخدام األمثل للمواردرفع كفاء - 

  .تلبية رغبات الزبائن لرفع حصتها السوقية، وبالتايل تعزيز مكانتها التنافسية - 

إن االهتمام باجلودة من طرف املؤسسات لتحسني أداءها يعد ضرورة حتمية دف احلصول على ميزات    

  .اق العاملية وتزايد طلبات الزبائن على اجلودة وزيادة حدة املنافسةتنافسية يف ظل التغريات وتطور األسو 

  مدخل تمكين العاملين -2

املعاصرة يف الفكر اإلداري، والذي يرتقي بالعنصر البشري يف املؤسسات من املفاهيم يعترب التمكني    

ارسة بعض الشركات األجنبية بعد املعاصرة، حيث بدأ املفهوم املعاصر للتمكني يتبلور يف أدبيات اإلدارة ويف مم

الثمانينات من القرن العشرين، وبالتايل مل يظهر فكر التمكني بشكل مفاجئ، بل ظهر نتيجة عملية تراكمية 

  .2وتطورية

يعرف التمكني بأنه عملية حتسني املشاعر املقدرة ذاتيا بني العاملني يف املؤسسة من خالل يئة الظروف    

سيطرة وزيادة املمارسات الرمسية واألساليب غري الرمسية إلمدادهم مبعلومات عن مقدرم اليت تساعدهم على ال

  .3الذاتية

  أنه إسرتاتيجية حديثة دف إلطالق الطاقات الكامنة لألفراد، ومشاركتهم يف  كما يعرف التمكني على    

ية تكامل حاجات األفراد مع رؤية حتديد الرؤية املستقبلية للمؤسسة، وذلك ألن جناح املؤسسة يعتمد على كيف

  .4املؤسسة وأفرادها

ويكون التمكني من خالل توفري جو عمل بإتباع أسلوبني، أسلوب حتسني االتصاالت اهلرمية من أعلى إىل    

أسفل، أو من خالل زيادة التحفيز للعمال الذي يتم بالرفع من ثقة العمال يف قدرم على أداء مهامهم 
                                                           

1
الجزائرية، دراية ميدانية بشركة ا;سمنت عين التوتة، باتنة، إلھام يحياوي، الجودة كمدخل لتحسين ا�داء ا;نتاجي للمؤسسات الصناعية   

  .49.48ص، .، الجزائر، ص2007مجلة الباحث، العدد الخامس، 
2
دراسة ميدانية على شركة سوناطراك البترولية الجزائرية، المديرية الجھوية : أبو بكر بوسالم، دور التمكين ا/داري في التميز التنظيمي  

، كلية العلوم ا;قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 2014/2015لرمل، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص إدارة أعمال، لMنتاج بحاسي ا
  .07جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، ص، 

3
، ا/سكندرية، 2014نية، الموارد البشرية بين النظرية والتطبيق، الطبعة ا�ولى، مكتبة الوفاء القانو: محمد موسى أحمد، إدارة ا�فراد  

  .189مصر، ص، 
4
، عمان 2013ناصر جرادات، عزام أبو الحمام، المسؤولية ا�خ?قية وا;جتماعية للمنظمات، الطبعة ا�ولى، إثراء للنشر والتوزيع،   

  .67ا�ردن، ص، 
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ارهم بقدرم على التأثري يف العمل وحبرية اختيار كيفية أداء مهامهم، وبالتايل يتم بشكل أفضل، وبإشع

التمكني من خالل تفويض املزيد من السلطة التنفيذية للعمال وإشراكهم يف صنع القرارات، وتشري نتائج 

  .1الدراسات إىل أمهية التمكني كمدخل لدعم كفاءة وفعالية أداء املؤسسات

  نة المرجعيةالمقار مدخل  -3

يقصد باملقارنة املرجعية تلك العملية املستمرة لقياس املنتجات واخلدمات واألنشطة مقابل املستويات    

األفضل لألداء، اليت غالبا ما توجد يف الوحدات املنافسة أو وحدات أخرى لديها عمليات مشاة، وبالتايل 

ت األكثر جناحا أو الرائدة يف القطاع بصورة مستمرة قصد فاملقارنة املرجعية تتم من خالل املقارنة مع الوحدا

  .حتسني األداء

يستخدم مدخل املقارنة املرجعية حتسن أداء املؤسسات، وهذا بتتبع مراحلها والوقوف على عوامل جناح كل   

  :2مرحلة، وتتمثل هذه املراحل فيما يلي

ملؤسسة بالتخطيط اجليد والتحديد الدقيق ألهداف قبل البدء يف عملية املقارنة املرجعية تقوم ا :التخطيط -أ

العملية، وهذا بتحديد كمية ونوع املعلومات الالزمة واليت حتتاجها املؤسسة، وكذا اجلوانب اليت يتم حتسينها، 

ويكون التخطيط كذلك من خالل تقدير االحتياجات احلالية واملستقبلية من املوارد، باإلضافة إىل حتديد 

ء املطلوبة مث مقارنتها باملوقف احلايل يف املؤسسة، وتكون النتيجة وجود فجوة يف األداء واليت مستويات األدا

 إجراءستحاول املؤسسة سدها، كما جيب أن يبىن التخطيط على أساس املعرفة اجليدة للشريك الذي يتم 

وع النشاط، جمال الصناعة، املقارنة معه، وكذا مراعاة االختيار اجليد له مبا يتوافق واعتبارات املؤسسة كن

  .واإلسرتاتيجية املتبعة

  .فكل هذا يسهل من عملية املقارنة ويعطي نتائج اجيابية، ويعرف املؤسسة على نقاط قوا ونقاط ضعفها   

تشمل هذه اخلطوة على مقارنة النتائج املتحصل عليها مع القيمة املتوقعة لكل معيار مت  :تقييم األداء -ب

صود من هذه اخلطوة هو حتديد االحنرافات احلاصلة، ومن املعلوم دوما أن هناك درجة من التباين حتديده، واملق

  ، وحتسب الفجوة)حدود السماح(بني األداء الفعلي واألداء املتوقع، لذا جيب حتديد احلدود املقبولة 

ارنة املرجعية يف هذه اخلطوة هو بطرح القيم الفعلية من القيم املستهدفة أو املخطط هلا، ومن مزايا استخدام املق

  .أا تساعد املقيم يف إجراء تقييم شامل لإلسرتاتيجية  إذا اقتضى األمر ذلك

إن قياس وتقييم األداء انطالقا من املعايري املقرتحة يف املرحلة السابقة يؤدي : اختاذ اإلجراءات التصحيحية - ج

خذ إجراءات تصحيحية للحفاظ على مستوى جيد إىل كشف اختالالت، وهذا ما يتطلب من املقيم أن يت

متعلق باملعلومات املتدفقة من احمليط الداخلي واخلارجي، وهنا يظهر ومقبول من األداء، وجناح هذه اخلطوة 

                                                           
1
  .122.120ص، .وال محمد صبحي إدريس، مرجع سابق، ص  

2
المراعي، /دراسة مقارنة شركتي الحضنة: مساھمة المقارنة المرجعية في قيادة وتقييم أداء المؤسسات صالح ب?سكة، نور الدين مزياني،  

  .60،ص، 2013مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، العدد الرابع، ديسمبر 
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الدور الذي تقدمه املقارنة املرجعية من خالل توفري القدر الكايف من املعلومات والذي يكون مصدرها الشريك 

  .قارنة معهالذي مت إجراء امل

ومن هنا يتضح الدور الفعال للمقارنة املرجعية يف حتسني األداء داخل املؤسسة، حيث أن اهلدف العام هلذا    

  .املدخل هو االستفادة من اآلخرين وحتقيق النجاح والبقاء يف ظل بيئة سريعة التغري والتعقيد

  مدخل إعادة الهندسة -4

ة التصميم السريع واجلذري للعمليات اإلدارية واإلسرتاتيجية ذات تعرف إعادة اهلندسة على أا إعاد   

القيمة، وكذلك للنظم والسياسات واهلياكل التنظيمية املساندة دف تعظيم تدفقات العمل وزيادة اإلنتاجية 

بصورة خارقة، كما ينظر إىل إعادة اهلندسة على أا ليست إعادة التنظيم، فهي حبث عن إعادة تصميم 

وسريع للعمليات ذات القيمة اإلسرتاتيجية، دف إحداث طفرات حتقق قيمة إسرتاتيجية مضافة، بل  جذري

  .1حتقق قفزة قوية

أنه يتوجب توفر عدد من املستلزمات وأن تعددة ملدخل إعادة اهلندسة، ت الدراسات والتطبيقات املينولقد ب   

  :2، وميكن حتديد أمهها فيما يلييراعي الشروط الالزمة لتوافر احلد املطلوب من النجاح

  .مستوى عال من الوعي واإلدراك لدى العاملني - 

  .مستوى عال من التدريب والتعليم لدى العاملني - 

  .مستوى أداء عال ومتطور - 

  .توفري ثقة أكرب بالعاملني وقدرام - 

  .الرتكيز على روح الفريق يف العمل بدال من العمل الفردي - 

لإلدارة العليا يف إدارة وتوجيه التغيري واملشاركة فيه، وإعالم العاملني بأكرب قدر ممكن من دور أساسي ومهم  - 

  .املعلومات عن أسباب هذا التغيري وتوجيهاته وغاياته ومراحله

  .االستعانة باخلرباء واملختصني يف جماالت التنظيم وإعادة التنظيم وإعادة اهلندسة - 

  .املتاحة للمديرين والعاملني فيما يتعلق بكافة جوانب عملية التغيرياالستفادة من جماالت التدريب  - 

  .أخرى سبقت يف جتربة التغيري االستفادة من خربة أجهزة ومؤسسات - 

  : 3وعموما فإن إعادة اهلندسة تتضمن ثالثة مسات رئيسية هي   

 ).أي املستهلك(الرتكيز على العميل  - 

 .ه لإلنتاجهيكل تنظيمي يكون مدعما لإلنتاج أو موج - 

 .الرغبة يف إعادة التفكري والنظر يف العمل التنظيمي - 

                                                           
1
  .173، ، الجزائر، ص2007مقاربة معاصرة، مجلة الباحث، العدد الخامس، : بوحنية قوي، إعادة ھندسة ا�داء الجامعي  

2
بلعور سليمان، مصيطفى عبد اللطيف، إعادة الھندسة مدخ? لRداء المتميز، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي حول ا�داء   

  .477، كلية الحقوق والعلوم ا;قتصادية، جامعة ورقلة، الجزائر، ص، 2005مارس  08/09المتميز للمنظمات والحكومات، أيام 
3
  .139مجلة الباحث، مرجع سابق، ص،  بوحنية قوي،  
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  )كايزن(مدخل التحسين المستمر  -5

   Kaizn  كايزن كلمة يابانية تعين التحسني املستمر، ووفقا هلذا املدخل فإن حتسني أداء املؤسسة يتسم

  :1بالصفات التالية

 .وقفا على مجاعة أو مستوى إداري معني إن التحسني املستمر مسؤولية كل فرد يف املؤسسة وليس - 

إن التحسني املستمر يركز على حتسني العمليات وال يهتم بالنتائج فقط، فهو يراجع العمليات  - 

 .ويطورها وحيسن فيها وصوال إىل نتائج أفضل

ال فالتحسني ...) اإلنتاجية، التسويقية، التمويلية واإلدارية(حتسني األداء جيب أن يشمل كل ااالت  - 

 .على جمال معني وإمنا يشمل كل جماالت العمل يف املؤسسةيقتصر 

 .االعرتاف بوجود املشاكل هو الطريق الصحيح إلحداث التحسني - 

 .تعتمد فلسفة التحسني املستمر على التسليم بأمهية العميل وضرورة إرضاءه وإشباع رغباته - 

وليها اإلدارة والعاملني فيها اهتماما مستمرا، فهو إن التحسني املستمر عملية مستمرة يف حد ذاا، والبد أن ت

يعين إجراء حتسينات مستمرة لكافة العوامل املرتبطة بتحويل املدخالت إىل خمرجات، ويشمل جمال التحسني 

أيضا جمال املباين، التجهيزات، املواد، طرق العمل وسلوكيات العاملني وغريها، وتطلب جناح تطبيق هذا 

رة هلذا املفهوم، وذلك على كافة املستويات باملؤسسة، فهو يتطلب تغيريا جذريا يف ثقافة املدخل دعن اإلدا

  .املؤسسة أي يف القيم والسلوكيات املشرتكة لإلدارة والعاملني

  األداء المستدام: المبحث الثاني

جياد منط جديد بإالتنمية املستدامة، منادية لقد انقضى وقت طويل منذ أن طرحت جلنة برونتالند مفهوم    

للنمو تليب احتياجات احلاضر دون املساس بقدرة أجيال املستقبل على تلبية االحتياجات اخلاصة ا، فقد 

  .يقة حتدت النماذج السائدة لألداءاحتوت هذه العبارة البسيطة على ثالثة حتميات عم

  مها،التعرف على القيود االيكولوجية الواجب على النشاط البشري احرتا: أوال - 

  مفهوم االحتياجات السيما احتياجات األفراد األشد فقرا،: ثانيا - 

  .مبدأ العدالة بني األجيال الذي يضيف بعدا زمنيا إىل حتقيق التنمية: ثالثا - 

ن ميالد االستدامة جاء يف التوقيت املناسب، حيث ظهرت يف وقت دخلت فيه املؤسسات يف حالة حتقيق إ   

  ناسية مسؤولياا االجتماعية والبيئية، هلذا فقد األهداف االقتصادية مت

 Peter Kinder يف اململكة املتحدة، و  Fessa Tennantو   Marc Companaleقامت جمموعة من الرواد بقيادة 

قرار "يف اسرتاليا بصياغة مسودة  Robert Rosen، و يف كندا Marc De Sousa Shieldsيف الواليات املتحدة، و 

عى للفت انتباه املؤسسات حول العامل إىل الصلة بني أداء املؤسسة والتنمية املستدامة بأبعادها الذي س" ريد

                                                           
1
  .467ھيثم حمود الشبلي، مرجع سابق، ص،   
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، وبالتايل كي يكون أداء املؤسسة االقتصادية مستداما جيب أن يتمحور حول 1االقتصادية، االجتماعية والبيئية

  .2اجلانب االقتصادي، االجتماعي والبيئي: اجلوانب التالية

  ماهية األداء المستدام: ولطلب األمال

إن ظهور التنمية املستدامة فرض على املؤسسات عدة حتديات، من بينها إدماج أبعاد التنمية املستدامة    

يف ممارسات املؤسسة، هلذا فقد ظهرت جماالت جديدة لألداء جتاوزت الرحبية ) خاصة االجتماعي والبيئي(

علقة باملسؤولية االجتماعية والبيئية، وعليه فاألداء املستدام هو ذلك واحلصة السوقية واإلنتاجية إىل جماالت مت

  .األداء الذي يوفق بني اجلوانب االقتصادية، االجتماعية والبيئية

  .نشري فقط أن مصطلح األداء املستدام مت تداوله بني الكتاب مبصطلح آخر وهو األداء الشامل

  مفهوم األداء المستدام: أوال

تنمية املستدامة، فمصطلح األداء ال ميكن فصله أساسا عن املسؤولية، وتركز هذه املسؤولية من منظور ال   

على البعد النوعي للتنمية، فالتنمية من أجل التنمية ليس موضوع حمفز، بل جيب أن يكون هلا معىن، فتوضيح 

  .3األداء املستداممعىن العمل وهدف التنمية وفق منظور التنمية املستدامة هو حجر الزاوية لسياسة 

صعب للغاية بالنظر خلصائصه املتطورة باستمرار، فقد حاول إن إعطاء مفهوم دقيق ملصطلح األداء املستدام    

عدة كتاب إعطاء مفهوم وحتديد أفضل لذا املفهوم، واعتربوا أن األداء املستدام يعين أحسن نظام الستخدام 

  .4لعمالوختصيص املوارد بني العمالء، املسامهني وا

فاألداء املستدام هو املمارسة اليت أثبتت جدارا يف عامل املؤسسات، واليت تقوم " Paul Pinto"ووفقا لـ    

بتحقيق الكفاءة االقتصادية، ألنه يؤكد على حتقيق النجاح لكل من الزبون، العامل واملساهم مع احلفاظ على 

ضافة إىل الكفاءة االجتماعية والبيئية وإال فسنجد النظام ، باإل5التوازن املستمر بني هذه اجلهات املتفاعلة

البيئي ضعيف وغري متوازن، وبالتايل فاألداء املستدام هو قدرة املؤسسة على حتقيق أداء مرضي جلميع 

  .األطراف

: إن هذا التعريف قد حصر األطراف ذات املصلحة يف املسامهني والزبائن والعمال، وتناسى كل من   

احلكومة، مجعيات محاية املستهلك واملدافعون عن البيئة، وعليه ميكن تعريف األداء املستدام على أنه  املوردون،

مسامهني، عمال، زبائن، موردون، حكومة، مجعيات (قدرة املؤسسة على خلق القيمة لألطراف ذات املصلحة 

                                                           
1
فن ا�داء طويل المدى، ترجمة ع? أحمد إص?ح، الطبعة ا�ولى، مجموعة النيل : كاري كروسينسكي، نيك روبنز، ا;ستثمار المستدام  

  .51، القاھرة، مصر، ص، 2011العربية للنشر، 
2
 Patrick D’humiéres, le développement durable ; le management de l’entreprise responsable, Edition 

d’organisation, 2005, paris, France, p 79. 
3
 Bernard Calisti, Francis Karolewiez, RH et Développement durable, Edition d’organisation, 2005, paris, 

France, p 21. 
4
 Paul Pinto, la performance durable, Edition Dunod, 2001, Paris, France, p 01. 

5
 Patrick Mallea, Performance Durable en santé et territoire, méthode d’anticipation et d’évaluation des 

vulnérabilités pour les agences régionales de santé MAEVA, thèse pour obtenir de grade de docteur, l’école 

nationale supérieur des mines de Paris, 2011, mines paristech, France, p 75. 
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بني خمتلف األبعاد االقتصادية، ، ومدى قدرا على حتقيق التوازن )محاية املستهلك، املدافعون عن البيئة

  .1االجتماعية والبيئية

كما يعرف األداء املستدام على أنه جتميع للنتائج االقتصادية، االجتماعية والبيئية، ويعين األداء املستدام     

العمال أيضا أن األداء ليس فقط النتائج املالية وتعظيم املنفعة للمسامهني، فدميومة األداء يتطلب مراعاة مصاحل 

واتمع احمللي والزبائن والبيئة الطبيعية وكذلك األجيال املستقبلية، كما يعرف بأنه ذلك األداء الذي يسمح 

بقياس اآلثار النامجة عن تصرفات املؤسسة يف الوسط والبيئة اليت تنشط فيها، ويف إطار املسؤولية االجتماعية 

ى كيفية إدارة املؤسسة ملسؤوليتها االجتماعية وقياسها ومن للمؤسسات فإن األداء املستدام يسمح بالتعرف عل

  .2مث احلكم عليها

ميكن تعريف األداء املستدام انطالقا من أبعاده االقتصادية، االجتماعية والبيئية، على  Reynaudوحسب    

الندماج األداء أنه جتميع لألداء االقتصادي، االجتماعي والبيئي، كما أنه يشري إىل تصميم شامل وكلي يسعى 

االقتصادية، (يف ج مشويل، حيث هذا االندماج ينطوي على التماسك والتكامل بني األبعاد الثالثة 

  .3بواسطة مناذج سببية تربط بني خمتلف عوامل هذه األبعاد) االجتماعية والبيئية

تصادي، اجتماعي، اق(األداء املستدام باعتباره هدفا متعدد األبعاد  Dohou et Berlandكما عرف     

 Capron etوالذي يتعلق باملؤسسات واتمع، سواء العاملني أو املواطنني، أما بالنسبة لـ ) جمتمعي، مايل وبيئي

Quairel  املستدام وتقييمه يظهر عندما ال ختضع املؤسسة فقط لضرورة املساءلة املالية من  باألداءفاالهتمام

، فمن اتمعية والبيئية جلميع األطراف ذات املصلحة سلوكيااير عن قبل مالكيها، بل جيب عليها تدمي تقر 

يشمل مستويني، األول تنوع أصحاب املصاحل، وبالتايل ) مستدام(خالل هذين التعريفني نالحظ أن مصطلح 

، )الداخليني واخلارجيني(فاألداء يأخذ باالعتبار آثار أنشطة املؤسسة على مجيع األطراف ذات املصلحة 

االقتصادي، االجتماعي (لثاين تنوع األبعاد من خالل توازن األهداف اإلسرتاتيجية املتبعة وقياس األداء وا

أن األداء املستدام جاء لتقييم مدى تبين وتنفيذ املؤسسات ملفهوم  Capron et Quairelكما يعترب .4)والبيئي

 يل، االجتماعي التنمية املستدامة، وذلك من خالل اجلمع بني كل من األداء املا

  .5إىل أن األداء املستدام هو مفهوم متعدد األبعاد ويصعب قياسه تقنيا Baretوالبيئي، حيث يشر 

                                                           
1
 Patrice Roussel, gestion des performances au travail, Edition de boeck, 2007, Paris, p 18. 

2
دية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة، أطروحة دكتوراه علوم في العلوم ا;قتصادية، كلية العلوم العايب عبدالرحمان، التحكم في ا�داء الشامل للمؤسسة ا;قتصا،   

  .159ص، ، 2010/2011، 1ا;قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف 
3
 Emilie Chardine Baumann, modèle d’évaluation des performances économique, nvironnementale et social dans les 

chaines logistiques, INSA de Lyon, 2011, France, p 50. 
4
 Jean Francis Ory, contrôle et pilotage de la performance globale des universités, une approche par les parties 

prenante ; l’exemple du développement durable, thèse pour obtenir le grade de docteur, sciences de gestion, 

universités de Reims Champagne-Ardenne, France, 2015, p 100.  
5 Abdessalem Bouallegui, les leviers de la performance globale des entreprises publiques, cas de la SONEDE, université 

virtuelle de Tunis, 2013, p 10. 
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قدرة املؤسسة على إرضاء مجيع األطراف ذات  هواألداء املستدام  من خالل ما سبق ميكن القول أن   

ئن، املوردون، احلكومة، مجعيات محاية املستهلك، املصلحة باملفهوم الواسع واملتمثلة يف املسامهني، العمال، الزبا

  .، عن طريق إدماج كل من البعد االقتصادي، االجتماعي والبيئياملدافعون عن البيئة

  :من خالل ما سبق يتبني أن   

األداء املستدام يرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية املستدامة ومبفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسات، وهذا  - 

 .1مرتبط بإشباع رغبات أصحاب املصاحل األخري

عدم وجود تعريف واضح وحمدد لألداء املستدام، فالتعاريف اليت قدمت وضعت على أساس ربط  - 

 ).االقتصادي، االجتماعي، البيئي(األداء املستدام بأبعاد التنمية املستدامة 

   Emmanuelle Reynaudداء املستدام للمؤسسة االقتصادية حسب والشكل املوايل يوضح معىن األ

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                           
1
  .160مرجع سابق، ص،  العايب عبدالرحمان،  



المستدام ا!داء ساھمة التدريب والتحفيز في تعزيزالفصل الثالث               جوانب م  

 

156 

 

  األداء المستدام :)20(الشكل 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

املستدامة، أطروحة دكتوراه علوم يف  العايب عبدالرمحان، التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتديات التنمية :راجع :المصدر

  .161، ص، 2010/2011، 1العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف 

Anas hattabou, le pilotage de la performance globale entre logique de conformation et logique d’innovation ; 
une approche par les systèmes antagonistes, cas de deux entreprises pionnier au Maroc, thèse doctorat en 
sciences de gestion, université Montesquieu, Bordeaux 05, France, 2011, p 115. 

ئي، وذلك من خالل الشكل يتضح أن األداء املستدام يضم كل من األداء االقتصادي، االجتماعي والبي   

، الرضا الوظيفي اإلنتاجيةسة لعوائد مناسبة من األموال املستثمرة، ميزة تنافسية، زيادة ساملؤ من خالل حتقيق 

اإلنسان، العدالة والتوجه حنو الزبون، واألداء االجتماعي من خالل توفري ظروف عمل جيدة، احرتام حقوق 

 األداء المستدام

 األداء االجتماعي األداء البيئي األداء االقتصادي

في الموارد االقتصاد 

 التخلص من النفايات

األداء  التخفيف من حدة التلوث

 العملياتي

الفعالية 

 التنظيمية

األداء 

 المالي

العائد 

المناسب 

على 

األموال 

 المستثمرة

الميزة 

 االنتاجية

التوجه نحو 

 الزبون

الرضا 

 الوظيفي

الرفاهية 

االقتصادية 

 واالجتماعية

العدالة 

: االجتماعية

توفير فرص 

متساوية للعمل 

لكافة فئات 

 المجتمع

تحسين مستوى 

 معيشة العمال

دعم الهيئات 

الخيرية 

ومؤسسات 

المجتمع 

 مالءمة المنتجات

 أمان المنتجات

 عدالة المداخيل

 والطاقة

 ظروف عمل جيدة

  حترام حقوق اإلنسانا
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من النفايات وختفيف حدة التلوث، تصميم منتجات  يف توزيع املداخيل، واألداء البيئي من خالل التخلص

  .مالءمة للبيئة واالقتصاد يف استعمال املوارد

  أبعاد وركائز األداء المستدام: ثانيا

  .فيمايلي عرض هلم أبعاد األداء املستدام وأهم الركائز اليت يستند إليها   

  أبعاد األداء المستدام -1

اء املستدام مرتبط بالتنمية املستدامة، ميكن حتديد أبعاد األداء املستدام كما أشرنا سابقا، ما دام أن األد    

  :1فيمايلي

الذي من خالله تقوم املؤسسة بإشباع رغبات املسامهني والزبائن واملوردين واكتساب : البعد االقتصادي - أ

سسة، ومن خالله أيضا تعمل تصدرها املؤ ثقتهم، ويقاس هذا األداء باالستعانة بالتقارير والقوائم املالية اليت 

املؤسسة على حتقيق عائد مناسب من األموال املستثمرة، حتقيق ميزة تنافسية متكنها من مواجهة املنافسة 

  .وضمان البقاء، رفع اإلنتاجية واالستجابة لتطلعات الزبائن

فاعلة، كما تعمل عل مواردها البشرية أطرافا والذي يركز على قدرة املؤسسة على ج: البعد االجتماعي - ب

، العدالة االجتماعية، توفري فرص واالجتماعية املؤسسة من خالل هذا البعد على حتقيق الرفاهية االقتصادية

متساوية للعمل جلميع فئات اتمع، دعم خمتلف اجلمعيات، إدماج ذوي االحتياجات اخلاصة يف العمل، 

  .روط الصحة والسالمة املهنيةتوفري ظروف العمل الالئقة، املسؤولية االجتماعية وش

للمؤسسة يف تنمية وتطوير بيئتها، من خالل العمل على  والذي يركز على املسامهة الفاعلة: البعد البيئي - ج

التخفيف من حدة التلوث معاجلة النفايات والتخلص السليم منها، حسن استخدام املوارد والطاقة وعدم 

  .صبح صديقة للبيئةالتبذير، والعمل على تطوير منتجاا لت

  :والشكل املوايل يلخص هذه األبعاد

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
حالة قطاع صناعة : العايب عبد الرحمان، التحكم في ا�داء الشامل للمؤسسة ا;قتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة  

ي ظل التنمية المستدامة، منشورات مخبر ا;سمنت في الجزائر، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي حول ا�داء وفعالية المنظمة ف
 السياسات وا;ستراتيجيات ا;قتصادية في الجزائر، الجزء ا�ول، كلية العلوم ا;قتصادية التجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف،

  .571، ص، 2009نوفمبر  10/11المسيلة، 
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  أبعاد األداء المستدام :)21(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  
Source: Jean-Jacques Pluchart, Lois Charbon Jean, le management durable d’entreprise ; les 
performances de l’entreprise socialement responsable, 2011, Edition SEFI, Québec, Canada, p 109. 
 

ركائز األداء المستدام -2  

األداء املستدام لن يكون مستقرا إال قالوا أن  Paul Pinto, Jean Supizet: العديد من الكتاب مثل   

الشكل ، و 1إذا كان قائما على أربعة ركائز أساسية، واليت متثل الدعامة األساسية للحفاظ على عالقات تعاونية

  .املوايل يوضح هذه الركائز

  ركائز األداء المستدام :)22(الشكل 

  

  

  

  

  
Source: Patrick Mallea, Performance Durable en santé et territoire, méthode d’anticipation et d’évaluation des 
vulnérabilités pour les agences régionales de santé MAEVA, thèse pour obtenir de grade de docteur, l’école nationale 

supérieur des mines de Paris, 2011, mines paristech, France, p 77.   
من خالل هذا الشكل، يتبني لنا أن كل ركيزة هلا أمهيتها يف خمطط األداء املستدام، حيث تتمثل هذه الركائز    

  : يف

واليت تتشكل من الشفافية، العدالة، االلتزام، املسؤولية، اإلبداع، الثقة،  القيم اليت متثل حيوية املؤسسة، - 

 .اإلخالص والوالء، حيث تساعد هذه القيم املؤسسة على البقاء واالستمرارية

                                                           
1
 Paul Mallea, op.cit, p 76. 

  األداء المستدام

لأداء طويل األج  

 ارضاء مجيع األطراف ذات املصلحة

 األداء البيئي

 محاية البيئة واملوارد الطبيعية

 األداء االجتماعي

الشغل، شروط العمل، 

 تنمية األفراد

ياألداء االقتصاد  

 خلق القيمة للمسامهني

 ا!داء
 المستدام

 اإلنتاجية
 الحيوية

المردود

 ية

 التنافسية
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سوق، خاصة فيما يتعلق بالتنافسية، أي عمل املؤسسة على احلصول وامتالك مزايا تنافسية متكنها ال - 

لسوق، والرفع من حصتها السوقية واحلصول على والء الزبائن وكسب سني يف امن مواجهة املناف

 .آخرين جدد

ر البشري، فيما يتعلق باإلنتاجية، أي العمل على العناية باملورد البشري عن طري توفري ظروف العنص - 

عمل جيدة وبيئة عمل صحية، ووضع أنظمة لتحفيزه على العمل والرفع من مستوى أداءه، وهو ما 

 .حتسني إنتاجية املؤسسةيساهم يف 

يف املهن، لضمان حتقيق املردودية، أي أن توزيع وممارسة املهام والوظائف يف املؤسسة تكون التخصص  - 

على أساس التخصص، وذلك لضمان تأدية املهام بشكل جيد وفعال، وهو ما يساهم يف حتقيق 

 .املردودية

  أهمية األداء المستدام: ثالثا

  :1ملستدام فيمايلياألداء ا أمهيةتكمن    

االقتصادية، االجتماعية (الثالثة  األبعادمل شيساعد على إعادة صياغة اسرتاتيجيات املؤسسات، لت - 

  ...).اإلشهارالتسويق، املشرتيات، تصميم املنتج، ( األقساميف مجيع ) والبيئية

االقتصادية، (بعاد الثالثة مع األ متالئمةيساعد على إعادة تصميم العمليات، املنتجات واخلدمات، لتصبح  - 

  ).االجتماعية والبيئية

 يتيح للمؤسسات عقد شراكة يف تطوير وتنفيذ االتفاقيات الدولية املتعلقة بالتنمية املستدامة بأبعادها - 

  .االقتصادية، االجتماعية والبيئية

طراف ذات املصلحة، م، وذلك بالتشاور مع خمتلف األتطوير خمتلف املؤشرات املتعلقة باألداء املستدا - 

  .واستخدامها يف تقييم أداء املؤسسة، ومقارنته بأداء املؤسسات األخرى

يساعد املؤسسة على تبين خمتلف املفاهيم املتعلقة باألداء املستدام كالتدقيق االجتماعي، احملاسبة  - 

  .اخل...االجتماعية، التسويق األخضر، اإلنتاج األنظف

  .مهة الفعالة يف احلوار مع مجيع األطراف ذات املصلحةالشفافية، االنفتاح واملسا - 

ألن األداء  مسريو املؤسسات يهتمون أكثر مبفاهيم األداء االقتصادي، االجتماعي والبيئيلقد أصبح    

املستدام يسمح بقياس تأثري ونتائج املشاريع اإلسرتاتيجية للمؤسسة يف األجل املتوسط و الطويل من خالل 

إنشاء مؤشرات ومعايري  فسية جديدة، وإعادة تنظيم املؤسسة، وتطوير العالمة التجارية للمؤسسة،بناء مزايا تنا

  .2ميكن إدراجها يف تقارير التسيري، ولوحات القيادة وخمتلف وسائل اإلشهار

    
                                                           
1
 Emilie Chardine Baumann, op.cit, p 35. 

2
 Jean-Jacques Pluchart, Lois Charbon Jean, le management durable d’entreprise ; les performances de 

l’entreprise socialement responsable, 2011, Edition SEFI, Québec, Canada, p 109. 
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  نماذج تقييم األداء المستدام: المطلب الثاني

ء املستدام، من خالل استعراض بطاقة األداء املتوازن سنحاول فيمايلي أن نتطرق إىل أهم مناذج تقييم األدا   

املستدامة، بطاقة األداء املتوازن الشاملة، مؤشرات داوجنز، منوذج سكانديا نافيقاتور، واملبادرة العاملية إلعداد 

  التقارير

  بطاقة األداء المتوازن المستدامة: أوال

ديدة، أمهها جتاهله للبعدين االجتماعي والبيئي يف قياس لقد حظي منوذج بطاقة األداء املتوازن  بانتقادات ش   

يف إدخال تعديالت على هذا النموذج، حيث أنه باإلضافة إىل  2001األداء، ونتيجة لذلك شرع يف سنة 

مت إدماج بعد خامس وهو البعد اتمعي، وأصبح النموذج " نورتن"و" كابالن"األبعاد األربعة اليت اقرتحها 

  :، والذي يأخذ الشكل التايل1داء املتوازن املستدامةيسمى بطاقة األ

  نموذج بطاقة األداء المتوازن المستدامة :)23(الشكل 

  

  

  

  

  

العايب عبدالرمحان، التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتديات التنمية املستدامة، أطروحة دكتوراه علوم  :المصدر

  .197، ص، 2010/2011، 1القتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف يف العلوم ا

سنة  Zingales، وزينقالس 2002سنة  Figge، وفيج 2001سنة  Biekerعلى الرغم من اتفاق كل من بيكر    

فقوا على الكيفية اليت يتم ا إدماج على تسمية النموذج ببطاقة األداء املتوازن املستدامة، إال أم مل يت 2004

األبعاد البيئية واالجتماعية ضمن بطاقة األداء املتوازن األصلية، ويف هذا اال ميكن التفرقة بني ثالثة طرق 

  :2خمتلفة يف عرض بطاقة األداء املتوازن املستدامة، وهي

لكن يتم إضافة املؤشرات البيئية ترك النموذج األصلي املقرتح من طرف نورتن وكابالن على حاله، و  - 1

  .Beikerواالجتماعية ضمن األبعاد األربعة التقليدية للنموذج، وهذا ما ذهب إليه 

إضافة بعد خامس إىل األبعاد األربعة التقليدية ويسمى ببعد اتمع أو اتمع والبيئة، من أجل توسعة  - 2

  .لرتكيز على أمهية اتمع والبيئة يف قياس األداءحقل العوامل اليت تراعيها بطاقة األداء املتوازن وا

  صياغة منوذج خاص  ببطاقة األداء  املتوازن املستدامة  املستخدم لتكملة بطاقة األداء  املتوازن التقليدية - 3

  .ولكن تستعمل فقط يف متابعة تنفيذ إسرتاتيجية التنمية املستدامة من خالل وضع أهداف اجتماعية وبيئية

                                                           
1
دية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة، أطروحة دكتوراه علوم العايب عبدالرحمان، التحكم في ا�داء الشامل للمؤسسة ا;قتصا  

  . 197، ص، 2010/2011، 1في العلوم ا;قتصادية، كلية العلوم ا;قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف 
2
  .198.197ص، .المرجع نفسه، ص  

 الزبائن

 
القوى البشرية                البيئة المجتمعية                                              

 
 

 األداء المالي

 العمليات التشغيلية



المستدام ا!داء ساھمة التدريب والتحفيز في تعزيزالفصل الثالث               جوانب م  

 

161 

 

املوايل يعطي مثاال حول ترك النموذج األصلي املقرتح من طرف نورتن وكابالن على حاله ولكن مع  والشكل 

  إضافة املؤشرات البيئية واالجتماعية ضمن األبعاد األربعة التقليدية للنموذج

  لبطاقة األداء المتوازن المستدامة  Beikerنموذج بيكر  :)24(الشكل 

  

    البعد المالي

  

  

  د الزبونبع

  

  

  بعد العمليات 

  الداخلـية

  

  

  بعد النمو

  والتعلم

  

Source: Anas hattabou, le pilotage de la performance globale entre logique de conformation et logique 

d’innovation ; une approche par les systèmes antagonistes, cas de deux entreprises pionnier au Maroc, thèse 
doctorat en sciences de gestion, université Montesquieu, Bordeaux 05, France, 2011, p140 

من خالل الشكل يتضح أنه مت إضافة بعد خامس خاص باالستدامة البيئية واالجتماعية إىل األبعاد األربعة    

، ومن املمكن تطبيقه يف املؤسسات املعرضة بدرجة كبرية يف املؤسسة للبطاقة، وهو ما يطور حالة االستدامة

ألمور االستدامة، وتقوم آلية بطاقة األداء املتوازن املستدامة على حتديد األهداف البيئية واالجتماعية وربطها 

  .1ببعضها البعض عن طريق سلسلة من السبب واألثر

  بطاقة األداء المتوازن الشاملة: ثانيا

املسامهني، : مبدأ يفرض على املؤسسة ضرورة إرضاء سبعة فئات وهي Supizetدد من جهته، فقد ح   

املستخدمني، املؤسسة ذاا باعتبارها شخص طبيعي، الشركاء، املوظفني واتمع، ومن خالل هذا الشرط 

  عالقات  الظي يستند منوذجه على جمموعة من ستة" بطاقة األداء املتوازن الشاملة"الذي مت وضعه فإنه يقرتح 

                                                           
1
البيئي في بطاقة ا�داء المتوازن لتفعيل دور منظمات ا�عمال في التنمية المستدامة، مجلة نادية راضي عبد الحليم، دمج مؤشرات ا�داء   

  .09، مصر، ص، 2015، العدد الثاني، ديسمبر، 21العلوم ا;قتصادية وا/دارية، كلية التجارة، جامعة ا�زھر، المجاد 

خلق القيمة بتخفيض استهالك الموارد 

طاقةوال  
خفض تكاليف 

 اإلنتاج

تخفيض المشتريات 

 وتكاليف التخزين

عمليات التدويرتحسين   خفض تكاليف النفايات 

 التحكم في استعمال المواد الخطرة
وادتخفيض استعمال الم  

 توعية العمال باقتصاد الموارد



المستدام ا!داء ساھمة التدريب والتحفيز في تعزيزالفصل الثالث               جوانب م  

 

162 

 

  :1سببية بني األطراف ذات املصلحة، واملتمثلة يف

  .إرضاء املسامهني يتم عن طريق تعظيم املداخيل، وهي حبد ذاا هلا عالقة برضا الزبائن - 1

إرضاء الزبائن يتم عن طريق إرضاء مستخدمي املنتجات واخلدمات اليت توفرها املؤسسة، وذلك بالعمل  - 2

  .إليفاء بتوقعاموتطويرها ل على حتسينها

إرضاء املسامهني يتم عن طريق حتقيق أداء أمثل للمؤسسة، وإرضاء الزبائن ومستخدمي املنتجات يتم عن  - 3

  .طريق التحسني املستمر يف املنتجات وإدارة العالقة مع الزبائن

  .األداء األمثل للمؤسسة يتحقق عن طريق حتسني رضا الشركاء - 4

  .وإرضاء الشركاء يتحققان عن طريق حتسني رضا املوظفني يف املؤسسة األداء األمثل للمؤسسة - 5

األداء املستدام يتحقق إذا كانت كل شروط البيئة الداخلية واخلارجية هي نتيجة عالقة حضارية، مسؤولة،  - 6

  .ومواطنة مع اتمع

خلاصة باألبعاد األربعة كلها، ومن خالل بطاقة األداء الشاملة يتم ربط البعد املستدام اخلامس باملؤشرات ا   

ومن مث جيعل عالقات السببية واضحة، بينما حيتفظ يف نفس الوقت باخلصوصية، وهي دف إىل إدخال 

  .2األمور البيئية واالجتماعية يف كل األبعاد، مروجة لفكرة دراية املؤسسة بقوة االستدامة

  نموذج سكانديا نافيقاتور: ثالثا

، ومت تفعيله لدى شركة 1997سنة  Malone et Edvinsonمن طرف الباحثان  استحدث هذا النموذج   

SKanadia AFS  السويدية، حيث تقوم أسس هذا النموذج على مفهوم رأس املال الفكري، وهو يأخذ بعني

 االعتبار جزء مهم من أبعاد املسؤولية واألداء االجتماعي خاصة ذلك املتعلق باملوارد البشرية والزبائن، وقد

صنف هذا النموذج رأس املال الفكري إىل رأس مال بشري ورأس مال هيكلي، وبعدها قام الباحثان نفسهما 

اال املايل، جمال العمالء، جمال العمليات : بتطوير النموذج األويل حيث أصبح حيتوي على مخسة جماالت

  .3ل رأس املال املعريفالداخلية، جمال النمو والتعلم وجمال املوارد البشرية، ويف جممله يشك

  والشكل املوايل يوضح يوضح منوذج سكانديا نافيقاتور

  

  

  

  

                                                           
1
 Anas hattabou, le pilotage de la performance globale entre logique de conformation et logique d’innovation ; une 

approche par les systèmes antagonistes, cas de deux entreprises pionnier au Maroc, thèse doctorat en sciences de 

gestion, université Montesquieu, Bordeaux 05, France, 2011, p 140. 
2
  .25، مرجع سابق، ص، نادية راضي عبد الحليم  

3
أمحمد فرعون، ا�داء الشامل في المؤسسات ا;قتصادية، دراسة حالة مؤسسات الصناعات الغذائية في الجزائر، أطروحة دكتوراه علوم في   

  .57، ص، 2016/2017العلوم ا;قتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 
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  نموذج سكانديا نافيقاتور: )25(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source: Anas hattabou, le pilotage de la performance globale entre logique de conformation et logique 

d’innovation ; une approche par les systèmes antagonistes, cas de deux entreprises pionnier au Maroc, thèse 
doctorat en sciences de gestion, université Montesquieu, Bordeaux 05, France, 2011, p142 

راقبة التسيري تطوير هذا النموذج بإدماجه ضمن مراقبة التسيري، معتربا م Martoryكما حاول الباحث     

االجتماعية إحدى مكونات نظام مراقبة التسيري، ويف هذا السياق اقرتح قياس وتقييم األداء االجتماعي 

للمؤسسة مبجموعة من املؤشرات منها السياسة االجتماعية للمؤسسة، سياسة األجور، املناخ االجتماعي، 

  .1، صورة ومسعة املؤسسة من الداخل واخلارجالتصرفات االجتماعية لألفراد، العالقة بني العمل واإلدارة

  مؤشرات دواجنز لقياس أداء المؤسسات المتعهدة بالتنمية المستدامة: رابعا

لقد قامت بعض البورصات العاملية بتطوير مؤشرات تسمح هلا بقياس األداء املستدام للمؤسسات    

، وتلخص مؤشرات داوجنز لقياس "Dow Jones"مبؤشرات داوجنز  االقتصادية، ويأيت على رأسها ما يسمى

  :أداء املؤسسات املتعهدة بالتنمية املستدامة كما يبينه اجلدول التايل

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .54أمحمد فرعون، مرجع سابق، ص   

  الماضي
  
  
  

  الحاضر
  
  
  

  المستقبل
  
  

 ةـــالبيئ

 البعد المالي

عمaءتوجه ال  التركيز على العمليات البعد اcجتماعي 

دــديــو والتجـــالنم  
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مؤشرات داوجنز لقياس أداء المؤسسات المتعهدة بالتنمية المستدامة :)11(ل جدو ال  

وبعقالنية خالل الزمنتستخدم املوارد بكفاءة وفعالية  ابتكاريهترتكز املنتجات واخلدمات على تكنولوجيا   التكنولوجيا 

ثقافة املؤسسات والعالقات مع املسامهني/القدرة التنظيمية/معايري مسؤولية اإلدارة التحكم  

 المؤسسي

زيادة املنافسة الدولية /اإلنتاجيةالزيادة يف /النمو االقتصادي طويل األجل/يهتم املسامهون بالعوائد املالية السليمة

املال الفكري أو املعريف واملسامهات يف رأس  
 المساهمون

عن أداءها واإلفصاحتقوم املؤسسات صناعتها باجتاه االستدامة من خالل عرض أنشطتها   الصناعة 

حتول /التغريات السكانية/تشجع املؤسسات الرفاه االجتماعي من خالل االستجابة املالءمة للتغري االجتماعي السريع

عليم املستمرالنماذج الثقافية واحلاجة للت  
 المجتمع

العايب عبدالرمحان، التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتديات التنمية املستدامة، أطروحة دكتوراه علوم  :المصدر

 .178، ص، 2010/2011، 1يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف 

مت اختيارها طبقا لتعهدات وفق هذا اجلدول يتبني أن مؤشرات األداء املستدام وفق تصنيف داوجنز    

طبيعة التكنولوجيا : املؤسسات بتطبيق التنمية املستدامة حسب مخسة مبادئ خاصة بالتنمية املستدامة وهي

باع رغبات املسامهني، استدامة املستعملة يف تأدية األنشطة من طرف املؤسسات، احلوكمة، القدرة على إش

  .1الصناعة، وأخريا الدور اتمعي

  )اإلفصاح العالمي( المبادرة العالمية إلعداد التقارير: خامسا

إعداد تقرير التنمية املستدامة، تعد هذه املبادرة من أكثر األطر العاملية لإلبالغ، حيث تكمن مهمتها يف    

لية للمقارنة وإمكانية التحقق من املعلومات املقدمة ألجل الرفع من طرق تتوفر فيه الدقة، املصداقية، القاب

إعداده ملستوى يعادل التقرير املايل، وتتضمن املبادرة العاملية إلعداد التقارير مبدأين أساسيني مها الشفافية 

  .2والشمولية

املستدامة يف فئات وجوانب مبادئها  وترتكز املبادرة العاملية إلعداد التقارير على األبعاد الثالثة للتنمية   

  :3التوجيهية كمايلي

األداء االقتصادي، التواجد يف السوق، اآلثار االقتصادية غري املباشرة، ممارسات : اجلانب االقتصادي - 1

  .الشراء

التوظيف، الصحة والسالمة املهنية، عالقة العمال (ممارسات العمالة والعمل الالئق : اجلانب االجتماعي - 2

، ...)عدم التمييز، احلرية النقابية، عمالة األطفال(، حقوق اإلنسان )باإلدارة، التدريب، التنوع وتكافؤ الفرص

مكافحة الفساد، السياسة العامة، السلوك املناهض للمنافسة، آليات الشكاوي املتعلقة باآلثار على (اتمع 

                                                           
1
  .178العايب عبد الرحمان، أطروحة الدكتوراه، مرجع سابق، ص،   

2
  .57أمحمد فرعون، مرجع سابق، ص،   
;قتصادية، المبادرة العالمية /عداد التقارير، المبادئ التوجيھية /عداد تقارير ا;ستدامة، أمستردام، ترجمة أمانة الدولة السويسرية للشؤون ا 3

  .09، ص، 2013



المستدام ا!داء ساھمة التدريب والتحفيز في تعزيزالفصل الثالث               جوانب م  

 

165 

 

صقات املعلومات على املنتجات واخلدمات، صحة العميل وسالمته، وضع مل(، مسؤولية املنتج )اتمع

  ).االتصاالت التسويقية

محاية البيئة من التلوث، ختفيض حجم االنبعاثات من املؤسسات، تدوير النفايات وإعادة : اجلانب البيئي - 3

  .اخل...استخدامها، احلفاظ على املساحات اخلضراء

ام، وذلك لكونه أداء متعدد األبعاد، وهم ينجم عن ويف األخري نشري إىل أن هناك يف قياس األداء املستد   

التفاعل بني األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة على مستوى املؤسسة، وبسبب هذا التعقد فصعب على املؤسسة 

قياس درجة إدماج أبعاد التنمية املستدامة يف أداءها، وقياس عائدها على االستثمار، كما أنه مكن الصعب 

املرجعية املثلى اليت حققت مجيع أهدافها االقتصادية، االجتماعية والبيئية ليتم مقارنة أداء  حتديد املؤسسة

املؤسسة مع أداء هذه املؤسسة املرجعية، كما أن األداء املستدام يبدو كاتفاقية بني املؤسسة ومجيع األطراف 

واعد احملددة لقياس هذه األهداف، ذات املصلحة، من خالل االتفاق على مجيع األهداف املراد حتقيقها، والق

ولكن هذه االتفاقية لن تكون قابلة للتطبيق إال بشرط أن يكون كل بعد من أبعاد األداء املستدام يكون نتيجة 

  .1حل توافقي متفاوض عليه بني مجيع األطراف ذات املصلحة 

سنتطرق إىل مكونات األداء  األداء املستدام، حيثقياس ب املوايل سنتعمق أكثر يف مؤشرات لويف املط   

  ).املؤشرات االقتصادية، االجتماعية والبيئية(املستدام واملؤشرات اخلاصة بكل مكون 

  )مفاهيم ومؤشرات(مكونات األداء المستدام : المطلب الثالث

داء األداء االقتصادي، األ: سنحاول التطرق من خالل هذا املطلب إىل مكونات األداء املستدام املتمثلة يف   

  .االجتماعي واألداء البيئي، باإلضافة إىل املؤشرات املتعلقة بكل مكون

  األداء االقتصادي: أوال

حتققه املؤسسة من جراء تعظيم نتيجتها، مع ختفيض مستوى ض الذي ئيف الفايتمثل األداء االقتصادي      

ي تلبية حاجات الزبائن عن طريق خلق ، وميثل األداء االقتصاد)أي استخدام املوارد بكفاءة(استخدام مواردها 

 .2القيمة هلم وفق شوط التكلفة، اجلودة والوقت

  ففي السابق   جمموعة من املؤشرات  الكمية والنوعية،إن األداء االقتصادي ميكن تقييمه باالعتماد على      

الذي بدأت تعرفه  كانت مؤشرات األداء االقتصادي تسمح بقياس األداء املايل للمؤسسة، ولكن مع التطور

املؤسسات يف اإلقبال على تبين التنمية املستدامة، ظهرت إىل الوجود مؤشرات أخرى إضافة إىل املؤشرات 

التنمية   املالية، وهي تسمح بقياس اإلسهامات االقتصادية للمؤسسة بغرض قياس مدى مراعاا ملعايري

                                                           
1
 Abdessalem Bouallegui, op.cit, p 12. 

2
 Philipe L, méthodes et pratiqus de la performance ; le pilotage par les processus et les compétences, 

Edition d’organisation, 2001, Paris, France, p 11. 
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ري املؤسسة على االقتصاد وعلى حياة األفراد وعلى املستدامة، فمن خالل هذه املؤشرات ميكن احلكم على تأث

  .1البيئة الطبيعية

  وسنحاول من خالل مايلي أن نتطرق إىل أهم مؤشرات األداء االقتصادي   

  مؤشرات األداء المالي -1

هناك عدة أصناف من املؤشرات املالية، وقد قمنا بالتطرق إليها بالتفصيل يف املبحث األول من الفصل    

  :2ث، لذلك سنذكر باختصار أهم هذه املؤشرات فيمايليالثال

  :هناك عدة معايري للرحبية، نذكر أمهها فيما يلي: الربحية -أ

                                                                  األهداف املخططة نسبة حتقق إمجايل - 

  األرباح نسبة تطور إمجايل  - 

     املالمعدل العائد على رأس  - 

  هامش الربح الصايف  - 

  هامش التشغيل  - 

يعكس مؤشر السيولة قدرة املؤسسة على مواجهة التزاماا اجلارية، ومقدار السيولة املمكن  :السيولة -ب

  :التصرف ا ملواجهة هذه االلتزامات، وتقاس درجة السيولة من خالل مؤشرين مها

            النسبة اجلارية                          - 

  نسبة األصول السريعة  - 

تقيس هذه املؤشرات قدرة اإلدارة على توليد املبيعات استنادا إىل ما لديها من : مؤشرات النشاط -ج

  : أصول، ومن بني هذه املؤشرات مايلي

                           معدل دوران األصول     - 

  ن رأس املالأو معدل دورامعدل دوران رأس املال التشغيل  -   

  = الثابترأس املال  صايف معدل دوران - 

تعكس هذه املؤشرات العالقة بني املصادر املختلفة للتمويل ومنط استخداماا،  :المؤشرات الهيكلية -د

  : وأمهها مايلي

  الديون إىل األصولنسبة  - 

   نسبة الديون إىل حقوق املالكني - 

                 نسبة صايف الثروة - 

  ة التوزيع الداخلينسب - 

                                                           
1
  .168العايب عبد الرحمان، ا�طروحة، مرجع سابق، ص،   

2
  .270- 267بق، ص، مدحت القريشي، مرجع سا  
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  نسبة صايف ثروة املالكني إىل األصول الثابتة - 

  مؤشرات متعلقة بالجانب التسويقي -2

  :1وتتمثل أهم هذه املؤشرات فيما يلي   

، وهي ترمز إىل نصيب املؤسسة أو نسبة مبيعاا إىل املبيعات اإلمجالية احلصة السوقية للمؤسسة - 

 .للصناعة

 .يعكس كفاءة املؤسسة يف توليد حجم كايف من املبيعات ، وهومعدل دوران العمالء - 

، وهذا يعين مدى رضا الزبائن عن املنتجات واخلدمات اليت تقدمها مستوى رضا الزبائن وتطوره - 

 .املؤسسة

، أي عدد الشكاوي اليت تلقتها املؤسسة من طرف الزبائن، واملتعلقة عدد شكاوى الزبائن وتطورها - 

 .مبنتجاا وخدماا

، أي عدد املنتجات املعيبة، وهذا املؤشر عدد عمليات البيع اليت حتتوي على عيوب يف املنتجات - 

 .يعكس جودة املنتجات واخلدمات اليت تقمها املؤسسة

  اإلنتاجية -3

تعد اإلنتاجية من املواضيع احليوية اليت تلقى اهتماما متزايدا يف اجلوانب االقتصادية كافة، وعلى الرغم من    

ية موضوع اإلنتاجية فقد اختلف االقتصاديون يف حتديد مفهوم حمدد هلا، وذلك الختالف وجهات النظر أمه

والزاوية اليت ينطلق منها كانت سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو إدارية أو غريها، وقد ورد يف مفهوم 

نتاج اليت استخدمت يف احلصول اإلنتاجية بأا قياس العالقة بني املخرجات واملدخالت أو مجيع عناصر اإل

على خمرجات، وتوصف اإلنتاجية بأا مقدار املخرجات املنتجة باستخدام وحدة واحدة من مصادر اإلنتاج، 

أن اإلنتاجية هي النسبة اليت متثل جمموع " Bain"وبذلك فهي مقياس لكفاءة استخدام املوارد املتاحة، ويرى 

، واإلنتاجية ليست مقياسا لإلنتاج أو املخرجات املنتجة، وإمنا هي املخرجات مقسوما على جمموع املدخالت

  .2مقياس لكيفية استخدام عناصر اإلنتاج للحصول على نتائج مرغوبة

  القيمة االقتصادية المضافة -4

،  ويكمن الفرق بني املفهومني يف "الربح املتبقي"تعترب القيمة االقتصادية املضافة الشكل املطور ملفهوم    

يف سنوات الستينات (لغرض من االستعمال، حيث استعمل مؤشر الربح املتبقي خلدمة مسريي املؤسسات ا

، بينما استعمل مؤشر )مؤشر داخلي(كأداة لتقييم األداء الداخلي للمؤسسة ووحداا ) من القرن املاضي

                                                           
1
  .181العايب عبد الرحمان، مرجع سابق، ص،   

2
 عبد الغفور حسن كنعان المعماري، حافظ جاسم عرب المولى، تقييم كفاءة ا�داء ا;قتصادي للشركة العامة لصناعة ا�دوية في نينوى للمدة  

، كلية ا/دارة وا;قتصاد، جامعة الموصل، العراق، 2010، 32، مجلد 99دراسة تحليلية مقارنة، مجلة تنمية الرافدين، العدد :2002-2007
  .05ص، 
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كأداة اتصال يستعملها ) املاضيمنذ بداية الثمانينات من القرن (القيمة االقتصادية املضافة خلدمة املسامهني 

  .1املسريون لتمرير معلومات للمسامهني حول أداء املؤسسة

وعموما تعد القيمة االقتصادية املضافة مؤشرا لقياس األداء ويف نفس الوقت طريقة للتسيري، كما أا طريقة    

ك تصبح وسيلة تدفع املسريين للتحفيز، حبيث جندها تقوم بقياس أداء مسريي املؤسسات أمام املسامهني، فبذل

ويصبح األمر أكثر حينما يتم ربط نظام املكافآت واحلوافز ذا لبذل جهود حنو حتسني أداء مؤسسام، 

خذة من طرف تاملؤشر ليصبح وسلة للتحفيز، وكونه طريقة للتسيري فيتجسد يف قدرته على ترشيد القرارات امل

  .وتقييم املشاريع االستثمارية ووضع أهداف لألداءإلسرتاتيجيات املسريين، حيث ميكن استخدامه يف تقييم ا

الوسائل، من /ويتم وفق القيمة االقتصادية املضافة ربط املسريين باملؤسسة وحتسيسهم ا وفق منطلق النتائج   

 من جهة، ووفق تكلفة) مسؤول(خالل العالقة اليت تربط النتائج باألموال اليت وضعت حتت تصرف كل مسري 

من جهة ثانية، ) املسامهني بالدرجة األوىل(رأس املال اليت متثل التعويض الذي حيصل عليه أصحاب األموال 

  :2ويتم حساب القيمة االقتصادية املضافة من خالل العالقة التالية

رأس المال ×التكلفة رأس الم( –صافي األرباح الناتجة عن عمليات التشغيل بعد الضريبة = القيمة االقتصادية المضافة 

  )المستثمر

  رأس المال المستثمر×)معدل تكلفة رأس المال -معدل العائد على رأس المال المستثمر= (القيمة االقتصادية المضافة

مما سبق، يتبني املفهوم األساسي للقيمة االقتصادية املضافة يف اهلامش الذي ينتج عن الفرق بني العائد 

  .سة لفرتة معينة وتكلفة املوارد املالية اليت استخدمتهااالقتصادي احملقق من طرف املؤس

  األداء االجتماعي: ثانيا

األداء االجتماعي، مفهوم املسؤولية االجتماعية، باإلضافة إىل إىل مفهوم يف هذا العنصر سنحاول التطرق    

  .التطرق ألهم مؤشرات األداء االجتماعي

  مفهوم األداء االجتماعي -1

جناح املؤسسة يف حتقيق أهدافها االجتماعية املوضوعة واحملددة سلفا، ويقسم  االجتماعي يقصد باألداء   

األداء االجتماعي إىل قسمني داخلي وخارجي، فاألداء الداخلي يرتبط باملالكني والعمال، أما األداء اخلارجي 

  .3فريتبط بالزبائن، اتمع احمللي، احلكومة وذوي االحتياجات اخلاصة

يعرف األداء االجتماعي على أنه ذلك األداء الذي يقيس بدقة ممارسة املؤسسة ملسؤوليتها حيال كما     

القوانني، اإلنسان موظفيها، وهو يعس فعالية تسيري املوارد البشرية يف املؤسسة، وهو يركز على احرتام حقوق 

                                                           
1
  .60،ص، 2010، 07ھواري سويسي، دراسة تحليلية لمؤشرات قياس أداء المؤسسات من منظور خلق القيمة، مجلة الباحث، العدد   

2
  .61المرجع نفسه، ص،   

3
دراسة تطبيقية على عينة من مؤسسات الغرب : للمسؤولية ا;جتماعية مقدم وھيبة، تقييم مدى استجابة منظمات ا�عمال في الجزائر  

، كلية العلوم ا;قتصادية التجارية وعلوم التسيير، جامعة وھران، 2013/2014الجزائري، أطروحة دكتوراه علوم في علوم التسيير، 
  .161الجزائر، ص، 
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وينطوي  ،ليت تؤطر الشغل وشوط العمل، معايري اجلودة والصحة والسالمة املهنية ا)الوطنية والدولية(التسويات 

  :1األداء االجتماعي على اإلجراءات التالية

 .، وفرص عمل متكافئة للجميعملتوفري الع - 

، من خالل توفري منخ مالءم توفري ظروف الصحة والسالمة املهنية للموظفني والعمل على حتسينها - 

 .وبيئة صحية ملمارسة العمل

بني  ، حماربة التمييزلعمال من خالل األجور، املكافآت والعالواتل التعويض العادل(عالقات العمل  - 

 )تسيري التنوع العمال على أساس اجلنس أو العرق و

، الفردية واملعنويةة بني املادية موالتنويع يف احلوافز املقد لتحفيزمن خالل تصميم نظام ل تنمية األفراد  - 

ة للجميع على بطريقة عادلة وموضوعية الرتقيفرص توفري ، للجميع التدريبتوفري فرص ، واجلماعية

 .وعلى أساس الكفاءة

من خالل التعريفني السابقني يتبني أن األداء االجتماعي يتمل يف توفري مجيع الظروف املساعدة على تأدية    

ظروف الصحة والسالمة املهنية، عالقات العمل، التحفيز، التدريب، (العمال لعملهم والعمل على حتسينها 

من جهة، والتزام املؤسسة بالتزاماا االجتماعية جتاه اتمع، الزبائن، احلكومة وذوي االحتياجات ...) الرتقية

  .اخلاصة

 Carrollوجتدر اإلشارة إىل أنه يوجد منوذجني مرجعيني يف جمال األداء االجتماعي وأبعاده، ومها منوذج    

ومنوذج  Carrollقدمي حتليل مقارن بني كل من منوذج لت 2003يف  Gond، مث أتى بعد ذلك Woodومنوذج 

Woodواجلدول املوايل يوضح هذين النموذجني واملقارنة بينهما ،.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 Jean Jacques Pluchart, op.cit, p 105. 
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  لألداء االجتماعيWood  و Carrollالمقارنة بين نموذج : )12(الجدول 

  أبعاد األداء االجتماعي  تعريف األداء االجتماعي  النموذج

  
Carroll  

  
1997  

فاعل بني خمتلف أصناف املسؤوليات اتمعية، الت

املشاكل احملددة املرتبطة باملسؤولية، وفلسفة اإلجابة 

  .على هذه املشاكل

مسؤوليات جمتمعية تدمج املستويات االقتصادية،  -

  .القانونية، األخالقية، التقديرية

  .ممانعة، دفاعية، تكيفية، تطوعية: فلسفة التعامل -

البيئة، االستهالك، التمييز، أمن : عيةاألبعاد اتم -

  .املنتجات، امن العمل، املسامهة

  
Wood  

  
1991  

ترتيب تنظيمي ملبدأ املسؤولية اتمعية، عمليات 

التحسني اتمعي والربامج، السياسات والنتائج 

  . املالحظة واملرتبطة بالعالقات االجتماعية للمؤسسة

  .سية، التنظيمية والفرديةمبادئ املسؤولية اتمعية املؤس - 

تقييم وحنليل احمليط، تسيري : عمليات التحسيس اتمعي -

  .األطراف ذات املصلحة، تسيري املشاكل االجتماعية

اآلثار االجتماعية، : نتائج السلوك االجتماعي للمؤسسة -

  .الربامج اتمعية والسياسات اتمعية

Source: Anas hattabou, le pilotage de la performance globale entre logique de conformation et logique 

d’innovation ; une approche par les systèmes antagonistes, cas de deux entreprises pionnier au Maroc, thèse 
doctorat en sciences de gestion, université Montesquieu, Bordeaux 05, France, 2011, p92 

من خالل اجلدول يتبني أن لألداء االجتماعي عدة أبعاد، فمنها ما يتعلق باملسؤولية االجتماعية وكيفية    

تعامل املؤسسة معها، تسيري األطراف ذات املصلحة، الصحة والسالمة املهنية، البيئة، االستهالك وأمن 

ملسامهة يف الربامج االجتماعية، العدالة املنتجات، حماربة التمييز، التعامل مع املشاكل االجتماعية، ا

  .االجتماعية

  SA 8000حسب معيار المساءلة االجتماعية  مجاالت األداء االجتماعي -2

للمحاسبة االجتماعية،  SA 8000عند التطرق االت األداء االجتماعي، فإننا جند يف األساس معيار     

ممارستها لتصبح مقبولة اجتماعيا، واحلفاظ عليها  حيث يعترب معيار دويل يشجع املؤسسات على تطوير

 SAIمن طرف معهد املساءلة االجتماعية  1997وتطبيقها يف أماكن العمل، حيث مت اإلعالن عنه يف أكتوبر 

وهو منظمة أمريكية خمتصة يف حتليل املمارسات اإلدارية  CEPالتابع لس أولويات احلقوق االقتصادي 

 .1ألمريكيةوالبيئية  للمؤسسات ا

منع تشغيل األطفال، منع حقوق العامل، (ويتعلق معيار املساءلة االجتماعية باحرتام احلقوق االجتماعية    

ة، حرية م، برامج اإلشراف، حماربة التمييز ومراقبة األجور، ساعات العمل، الصحة والسال)اإلجبار على العمل

  .2التجمع والتفاوض اجلماعي

تتضمن جمموعة األنشطة اليت ختتص بقياس وحتليل األداء االجتماعي لوحدة ة االجتماعية وبالتايل فاحملاسب   

  حماسبية  معينة، وتوصيل  املعلومات الالزمة للفئات واألطراف  املختصة بذلك، بغرض مساعدم يف عملية 

                                                           
1
 Alain Chauveaux, Jean Jacques Rosé, L’entreprise responsable, Edition d’organisation, Paris, France, 2001, 

p 226.  
2
  .92مقدم وھيبة، مرجع سابق، ص،   
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  .1التقييم واختاذ القرارات

ىل ضمان شروط جيدة للعمل يف املؤسسة، ولكن يهدف إ SA 8000وبالتايل فمعيار املساءلة االجتماعية    

، الوحدات الفرعية، وخدمات ما بعد البيع، وميكن حصر ااالت التسعة لألداء االجتماعي أيضا عند املوردين

 :2حسب هذا املعيار فيمايلي

ال الصحة منع عمالة األطفال، منع العمل الشاق، منع املمارسات التأديبية، احرتام القواعد األساسية يف جم

والسالمة، حرية التجمع وحق التفاوض اجلماعي، حتديد وقت ساعات العمل، منح حد أدىن من األجور 

يغطي احلاجات األساسية، عدم التمييز على أساس العرق، الدين، اجلنس، املتابعة والرقابة املستقلة لتطبيق هذا 

  .املعيار

  المسؤولية االجتماعية -3

لية االجتماعية معروفا بشكل واضح يف النصف األول من القرن العشرين، حيث  مل يكن مصطلح املسؤو    

فقد ظهرت  كانت املؤسسات حتاول تعظيم أرباحها بكافة الوسائل، ولكن مع النقد املستمر ملفهوم األرباح

  .دوافع ألن تتبىن املؤسسات دورا أكرب جتاه عماهلا، واتمع والبيئة اليت تنشط فيها

  مسؤولية االجتماعيةمفهوم ال -أ

وهو ترمجة للمصطلح  سنة يف أوروبا، 15إن مصطلح املسؤولية االجتماعية ظهر بصفة واضحة منذ حوايل    

ويرتبط هذا املصطلح باالندماج يف قرارات املؤسسة،  ،CRS Corporate Social Responsability االجنليزي

املسؤولية االجتماعية وفق هذا التصور على أا مسامهة وانعكاس نشاط املؤسسة على احمليط واتمع، وتقدم 

، فاملواضيع األساسية اليت يهتم ا البعد االجتماعي للتنمية املستدامة مقرتحة 3املؤسسات يف التنمية املستدامة

مؤسسات اجتماعية، حتليل منط احلياة، التماسك االجتماعي، العدالة   4:يف جمموعة من أربعة أصناف وهي

  .ساواةوامل

وقد سجل الباحثون، أن هناك فروقا أساسية بني التصميم األمريكي ملفهوم املسؤولية االجتماعية واالجتاه    

  :األورويب، وهو ما يوضحه اجلدول املوايل

  

  

  

  
                                                           

1
 حسين ھادي عنيزة، ماھر ناجي علي، تأثير ا/فصاح عن المسؤولية ا;جتماعية بالقوائم المالية في قرارات مستخدمي ھذه القوائم، دراسة  

  .160، جامعة الكوفة، ص، 26تطبيقية واستط?عية، مجلة الغري للعلوم ا;قتصادية وا/دارية، السنة التاسعة، العدد 
2
 Anas Hattabou, op.cit, p 127. 

3
 Jean Marie Courrent, RSE et développement durable en PME, groupe de Boeck S.A, 2012, Bruxelles, 

Belgique, p 17. 
4
 Beat Burgenmerie, Economie du développement durable, 2 éme édition, Edition du Boeck Université, 

2005, Bruxelles, Belgique, p 202. 
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  المقاربة األمريكية واألوروبية للمسؤولية االجتماعية: )13(الجدول 

  المقاربة األوروبية  المقاربة األمريكية

جزء من فلسفة إدارية فيما يتعلق بثقافة تنظيمية قائمة على مرجعية   .دي اآلثار املضرة بقيمة حقوق املسامهني وبالسمعةتفا

  .القيم

  .ال ميكن لإلدارة أن تتجاهل الدميقراطية واحلرية يف مكان العمل  .مطالب خارجية أدت إىل خلق القواعد السلوكية األخالقية

  .وجهات النظر األخالقية من قبل الشركاء االجتماعيني  ."الصدق والنزاهة"دنية التقاليد اجلمهورية امل

  ).غري قانوين(جانب تطوعي   .أمهية القوانني حول الفساد

  .مدونات األخالق هي عبارة عن دليل غري ملزم  .مدونات األخالق هي شبه قوانني

  ).تمبا يف ذلك النقابا(صاحب العمل /شراكة عامل  .إصدار إرشادات

  .اآلثار االقتصادية ال األعمال، بالنظر إىل وجهات النظر اإلخالقية  .أخالقيات األعمال يف ميدان اإلدارة

أحممد فرعون، األداء الشامل يف املؤسسات االقتصادية، دراسة حالة مؤسسات الصناعات الغذائية يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه علوم يف  :المصدر

  .17ص، ، 2016/2017، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر العلوم االقتصادية،

  :وقد قدمت العديد من املنظمات الدولية تعريفها للمسؤولية االجتماعية، نذكر منها   

املسؤولية االجتماعية هي مسؤولية املؤسسة عن اآلثار املرتتبة ): ISO(تعريف املنظمة العاملية للتقييس  - 

لى اتمع والبيئة، عرب الشفافية والسلوك األخالقي املتناسق مع التنمية املستدامة ورفاهية لقراراا وأنشطتها ع

  .1اتمع، مع األخذ بعني االعتبار توقعات األطراف ذات املصلحة

املسؤولية االجتماعية هي مجيع احملاوالت اليت تساهم يف تطوع املؤسسات : تعريف الغرفة التجارية العاملية - 

  التنمية بسبب اعتبارات أخالقية واجتماعية، ما جيعل املسؤولية االجتماعية تعتمد على املبادرات من لتحقيق

رجال األعمال دون وجود إجراءات ملزمة قانونيا، لذلك فاملسؤولية االجتماعية تتحقق من خالل اإلقناع 

  .2والتعليم

التزام املؤسسة اجتاه اتمع الذي تعمل فيه،  املسؤولية االجتماعية على أا" Drucker"كما عرف الباحث    

املسؤولية االجتماعية على أا التزام على املؤسسة جتاه اتمع الذي تعمل فيه وذلك " Holmes"وقد عرف 

حماربة الفقر، حتسني اخلدمات الصحية : عن طريق املسامهة مبجموعة كبرية من األنشطة االجتماعية مثل

    .3فرص عمل وحل مكلة اإلسكان واملواصالت وغريهاومكافحة التلوث، خلق 

البعد االقتصادي : فقد خلص املسؤولية االجتماعية يف أربعة جوانب رئيسية تتمثل يف" Carroll"أما الباحث 

  ، )املسؤولية اخلريية(، البعد اخلريي )املسؤولية القانونية(، البعد القانوين )االقتصادية املسؤولية(

                                                           
1
 Olivier Dubigeon, Piloter un développement responsable, Pearson Education, 3 éme édition, 2009, Paris, 

France, p 06. 
2
  .162، عمان، ا�ردن، ص، 2009ل خلف السكارنه، أخ?قيات ا�عمال، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ب?  

3
  .15، ا/سكندرية، مصر، ص، 2007محمد الصيرفي، المسؤولية ا;جتماعية لMدارة، الطبعة ا�ولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،   
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  .1)املسؤولية األخالقية(ي البعد األخالق 

املسؤولية االجتماعية على أا ادماج طوعي من طرف املؤسسات " Dominique Wolff"ويعرف    

لالهتمامات االجتماعية والبيئية يف نشاطاا التجارية وعالقاا مع األطراف ذات املصلحة، وأن تكون 

لمتطلبات القانونية املطبقة، ولكن أيضا زيادة االستثمار املؤسسة مسؤولة اجتماعيا ال يعين فقط اإلرضاء التام ل

  .2يف الرأمسال البشري، احمليط، والعالقات مع األطراف ذات املصلحة

كما تعرف املسؤولية االجتماعية على أا مسؤولية املؤسسة عن آثار قراراا وأنشطتها على اتمع والبيئة،     

  :3يعمل علىوهو ما يرتجم يف سلوك شفاف وأخالقي 

 .املسامهة يف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك صحة اتمع ورفاهيته - 

 .األخذ بعني االعتبار توقعات أصحاب املصلحة - 

 .احرتام القوانني السارية وتوافقها مع املعايري الدولية - 

 .دجمها يف مجيع جوانب املؤسسة، وتنفيذها يف خمتلف عالقاا - 

  :4ميكن القول أنانطالقا من التعاريف السابقة 

املسؤولية االجتماعية تغطي املسائل االجتماعية والبيئية، على الرغم من املصطلح االجنليزي للمسؤولية  - 

  .االجتماعية يركز فقط على البعد االجتماعي

عدم فصل املسؤولية االجتماعية للمؤسسات عن اإلسرتاتيجية والعمليات، ألنه ينطوي دمج االنشغاالت  - 

  .ية والبيئية يف هذه اإلسرتاتيجية والعملياتاالجتماع

  .املسؤولية االجتماعية للمؤسسات مفهوم طوعي - 

جانب مهم من املسؤولية االجتماعية للمؤسسات وهو طريقة تفاعل املؤسسات مع أصحاب املصلحة  - 

  ...).العمال، الزبائن، السلطات احمللية، اتمع(الداخليني واخلارجيني 

أكيد على أن املؤسسة تكون مسؤولة اجتماعيا  ال يعين فقط االمتثال للقوانني ذات الصلة، التهم من امل - 

باالستثمار املطلوب أكثر يف الرأمسال البشري والبيئة والعالقة مع األطراف ذات ولكن الذهاب أبعد من ذلك 

  .املصلحة

 تعتمد فقط على كفاءا األساسية، كل مؤسسة تشارك يف املسؤولية االجتماعية بطريقتها اخلاصة، واليت ال  - 

  .مواردها ومصاحل األطراف ذات املصلحة، ولكن أيضا التقاليد الثقافية للبلد واملنطقة اليت تنشط فيها املؤسسة

                                                           
1
ن تحقيق التنافسية ومحددات المسؤولية ا;جتماعية والبيئية، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات عبد الغفور دادن، حفصي رشيد، المؤسسة بي  

، كلية 2012نوفمبر  20/21الملتقى الدولي حول سلوك المؤسسة ا;قتصادية في ظل رھانات التنمية المستدامة والعدالة ا;جتماعية، أيام 
  .406اصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ص، العلوم ا;قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ق

2
 Dominique Wolff, Fabrice Mauléon, le management durable ; l’essentiel du développement durable 

appliqué aux entrprises, 2008, LAVOISIER , Paris, France, p 135. 
3
 Jean Francis Ory, op.cit, p 16. 

4
 Emilie Chardine Baumann, op.cit, p 36. 
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على أا التزام املؤسسة مبجموعة من األنشطة اليت تقوم ا ومنه ميكن أن نعرف املسؤولية االجتماعية    

 ا واملتعاملني معها من ناحية، وأفراد اتمع والبيئة احمليطة من ناحية أخرى، وذلك يف املؤسسة جتاه العاملني

  .إطار قيم وأخالق وقوانني هذا اتمع

  أهمية المسؤولية االجتماعية -ب

حبدود معينة متثل عملية مهمة ومفيدة للمؤسسات يف عالقاا بكون املسؤولية االجتماعية هناك اتفاق عام    

اتمع الذي تنشط فيه ملواجهة االنتقادات والضغوط املفروض عليها، ومن شأن الوفاء باملسؤولية  مع

  :1االجتماعية حتقيق عدة مزايا بالنسبة للمجتمع والدولة واملؤسسة، وأمهها مايلي

  بالنسبة للمؤسسة -

تربنا أن املسؤولية متثل حتسني صورة املؤسسة يف اتمع وخاصة لدى العمالء والعمال، وخاصة إذا اع - 

  .مبادرات طوعية للمؤسسة اجتاه أطراف مباشرة أو غري مباشرة من وجود املؤسسة

من شأن التزام املؤسسة باملسؤولية االجتماعية حتسني مناخ العمل، كما تؤدي إىل بعث روح التعاون  - 

  .والرتابط بني خمتلف األطراف

 مع التغريات احلاصلة يف حاجات اتمع، كما أن هناك فوائد أخرى متثل املسؤولية االجتماعية جتاوبا فعاال - 

  .تتمثل يف املردود املادي واألداء املتطور من جراء تبين هذه املسؤولية

  بالنسبة للمجتمع -

حتقيق االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص، وهو جوهر املسؤولية  - 

  .ية للمؤسسةاالجتماع

  .حتسني نوعية اخلدمات املقدمة للمجتمع - 

  .زيادة الوعي بأمهية االندماج التام بني املؤسسات وخمتلف الفئات ذات املصاحل - 

االرتقاء بالتنمية انطالقا من زيادة الثقافة والوعي االجتماعي على مستوى األفراد، وهذا يساهم يف حتقيق  - 

  .لعدالة االجتماعيةاالستقرار السياسي والشعور با

  بالنسبة للدولة -

ختفيف األعباء اليت تتحملها الدولة يف سبيل أداء مهامها وخدماا الصحية والتعليمية والثقافية واالجتماعية  - 

  .األخرى

يؤدي االلتزام باملسؤولية االجتماعية إىل تعظيم عوائد الدولة بسبب وعي املؤسسات بأمهية املسامهة العادلة  - 

  .حيحة يف حتمل التكاليف االجتماعيةوالص

                                                           
1
عبد الرزاق مو;ي لخضر، حسين شنيني، أثر تبني المسؤولية ا;جتماعية على ا�داء المالي للشركات، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات   

ة العلوم ، كلي2011نوفمبر  22/23الملتقى الدولي حول نمو المؤسسات وا;قتصاديات بين تحقيق ا�داء المالي وتحديات ا�داء البيئي، أيام 
  .231.230ص، .ا;قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ورقلة، الجزائر، ص
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آلليات اليت جتد الدولة احلديثة نفسها غري املسامهة يف التطور التكنولوجي والقضاء على البطالة وغريها من ا - 

  . قادرة على القيام بأعباءها مجيعا

  أبعاد المسؤولية االجتماعية -ج

  :1ليهناك أربعة أبعاد للمسؤولية االجتماعية، نلخصها فيماي   

يقر هذا البعد بضرورة االستناد إىل مبادئ املنافسة والتطور التكنولوجي يف إطار يبني  :البعد االقتصادي -

  .املسؤولية االجتماعية للمؤسسة، ومبا ال يلحق الضرر ال باملؤسسة وال باتمع

، وقوانني محاية املستهلك يف يرتكز هذا البعد على محاية البيئة، السالمة املهنية، العدالة :البعد القانوني -

  .شكل قوانني يفرتض على املؤسسات احرتامها بالشكل الذي يسمح بارتقاء اتمع

يستند هذا املبدأ يف حتليله إىل املبادئ األخالقية اليت تكفلها األعراف والقيم االجتماعية، : البعد األخالقي -

االستهالك، والقضاء على البطالة من خالل فتح اال من خالل ضرورة محاية البيئة واجلوانب األخالقية يف 

  .للتوظيف وتكافؤ الفرص احرتام العادات والتقاليد السائدة يف اتمع

 يرتبط هذا البعد بدرجة كبرية بنوعية احلياة من خالل ضرورة االرتقاء ذه األخرية، وما :البعد الخيري -

  .والنقل وغريهاعن ذلك من عناصر ترتبط بالذوق العام  يتفرع

" Carrol"وبالتايل فإن املسؤولية االجتماعية للمؤسسة هي حاصل جمموع العناصر األربعة واليت أوردها    

  :2بشكل املعادلة التالية

+ المسؤولية األخالقية+ المسؤولية القانونية+المسؤولية االقتصادية= المسؤولية االجتماعية الشاملة

  المسؤولية الخيرية

متثل مسؤوليات أساسية جيب أن تضطلع ا املؤسسات، حيث جيب عليها إنتاج  :لية االقتصاديةالمسؤو  -

السلع واخلدمات ذات القيمة للمجتمع وبتكلفة معقولة ونوعية جيدة، ويف إطار هذه املسؤوليات حتقق 

  .املؤسسة العوائد واألرباح الكافية بتعويض مسامهات أصحاب رأس املال والعاملني وغريهم

وهذه املسؤوليات عادة ما حتددها احلكومات بقوانني وتعليمات جيب أن حترتمها  :المسؤولية القانونية -

املؤسسات، ويف هذا اإلطار ميكن اإلشارة إىل إتاحة فرص العمل بصورة متكافئة للجميع دون متييز بسبب 

  .اجلنس أو القومية أو غريها

ات أن تستوعب اجلوانب القيمية واألخالقية والسلوكية يفرتض على املؤسس :المسؤولية األخالقية -

واملعتقدات يف اتمع الذي تنشط فيه، ويف هذا اإلطار فإن هذه اجلوانب مل تؤطر بعد بقوانني ملزمة، ولكن 

احرتامها يعد أمرا ضروريا لزيادة مسعة املؤسسة يف اتمع وقبوهلا، لذلك وجب على املؤسسة أن تكون ملتزمة 

  .ما هو صحيح وعادل ونزيهبعمل 

                                                           
1
  .109عبد الغفور دادان، مرجع سابق، ص،   

2
  .235.234ص، .عبد الرزاق مو;ي لخضر، مرجع سابق، ص  
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وتتمثل هذه املسؤولية يف مبادرات طوعية غري ملزمة للمؤسسات، بل  ):التطوعية(المسؤولية الخيرية  -

تبادر فيها بشكل إنساين وطوعي، وقد تكون هذه املبادرات لعموم فئات اتمع أو لفئات خاصة ككبار 

   .السن أو غريها

  المسؤولية االجتماعية استراتيجيات تعامل المؤسسة مع -د

  :إن تبين املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات يتمحور حول أربعة مواقف كما يوضحها الشكل املوايل   

  استراتيجيات تعامل المؤسسة مع المسؤولية االجتماعية :)26(الشكل 

  ستراتيجيةإلا 

  تطوعيةال

  اإلستراتيجية

  التكيفية 

  اإلستراتيجية  

  الدفاعية

  اإلستراتيجية 

  الممانعة

  
  االلتزام بالمسؤولية االجتماعية

، 2009، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، طاهر حمسن منصور الغاليب، إدارة وإسرتاتيجية منظمة األعمال املتوسطة والصغرية: المصدر

  .98عمان، األردن، ص، 

  1:يوضح الشكل أعاله أربعة اسرتاتيجيات لتعامل املؤسسة مع املسؤولية االجتماعية، وهي

متثل هذه اإلسرتاتيجية نظرة تقليدية للدور االجتماعي للمؤسسة االقتصادية، حيث  :اإلستراتيجية الممانعة -

دارة املؤسسة أا غري ملزمة وبالتايل غري مسؤولة عن ممارسة دور اجتماعي اجتاه أي طرف من أصحاب ترى إ

املصاحل، كما ترى أن الغاية الوحيدة من وجودها هو حتقيق العوائد واألرباح من خالل ممارسات اقتصادية 

وحيدة لألعمال، وأن جممل القرارات فاعلة وكفؤة، وأن القيام ذا الدور االقتصادي كما جيب هو املسؤولية ال

املتخذة جيب أن تكون اقتصادية فقط، هلذا ترفض القرارات اليت ال تليب معطيات األرباح والعوائد املالية حىت 

  لو كانت جيدة من الناحية االجتماعية

ي حمدود جدا، يف هذا اإلطار فإن املؤسسة االقتصادية حتاول القيام بدور اجتماع :اإلستراتيجية الدفاعية -

حيث تقوم مبا يتطابق مع املتطلبات القانونية املفروضة وبالقدر الذي جيعلها حتمي نفسها من االنتقادات 

                                                           
1
، 2009ة ا�ولى، دار وائل للنشر والتوزيع، طاھر محسن منصور الغالبي، إدارة وإستراتيجية منظمة ا�عمال المتوسطة والصغيرة، الطبع  

  .97.96ص، .عمان، ا�ردن، ص

  تتوىل القيادة املبادرات االجتماعية-

  ونية، األخالقية والعقالنيةتتبىن املؤسسة املسؤوليات االقتصادية، القان-

  االلتزام باحلد األدىن من املتطلبات األخالقية -

  تتبىن املؤسسة املسؤوليات االقتصادية، القانونية واألخالقية -

  االلتزام باحلد األدىن من املتطلبات القانونية -

  تتبىن املؤسسة املسؤوليات االقتصادية والقانونية -

  تماعيةحماربة املتطلبات االج -

  تتبىن املؤسسات املسؤوليات االقتصادية -
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املوجهة هلا، كاالستجابة باحلد األدىن للضغوط الناشئة من قبل مجعيات الضغط ومحاية البيئة وفق معايري قانونية 

  .معتمدة

إلسرتاتيجية، فإن املؤسسة تساهم باألنشطة االجتماعية من خالل يف هذه ا: اإلستراتيجية التكيفية -

اإلنفاق على اجلوانب املختلفة واملرتبطة حبس أخالقي يتجاوز الشروط القانونية، ويف هذا اال فاملؤسسة 

ها تراعي املسؤوليات األخالقية من خالل االهتمام بالقيم واألعراف والسلوكيات املقبولة اجتماعيا ويركز علي

  .اتمع الذي تعمل فيه

يف إطار هذه اإلسرتاتيجية، تأخذ املؤسسة زمام املبادرة يف توفري  ):المبادرة(اإلستراتيجية التطوعية  -

املتطلبات االجتماعية وتلبية كل من املسؤوليات االقتصادية، القانونية، األخالقية، ويكون لديها االستعداد 

إليها، وكذا إمكانية االستجابة للضغوط اخلارجية والتهديدات وكذا التشريعات للتعامل مع االامات اليت توجه 

  .احلكومية

  مؤشرات األداء االجتماعي -4

مجيع تلك املؤشرات اليت تستعمل يف قياس مدى تأثري املؤسسة على يقصد مبؤشرات األداء االجتماعي    

  ).اخل...مع، اجلمعياتالعمال، املسامهني، الزبائن، ات(األطراف ذات املصلحة 

تقيس مؤشرات األداء االجتماعي فعالية خمتلف األنشطة االجتماعية اليت تؤديها املؤسسات من خالل    

جماالت املسؤولية االجتماعية، ومقارنة هذه املؤشرات الكمية والقيمية لسنوات عديدة للوقوف عند تطورها 

  .1ملؤسسةومدى تعاملها مع األداء االجتماعي املطلوب من ا

كما جتدر اإلشارة إىل أن اهلدف األساسي لتقييم وقياس األداء االجتماعي للمؤسسة هو يف األساس ليس     

احلجم على األرباح اليت حتققها يف املستقبل، ولكن يكون على التصرفات والسلوكات املنتهجة يف السياق 

  .2االجتماعي

  :3وسنذكر أهم هذه املؤشرات فيمايلي

فأة القوى العاملة من خالل األجور واملزايا املدفوعة، للوقوف على مدى العناية م يف خمتلف قياس مكا - 

  .ااالت االجتماعية

  ).التدريب والتطوير(قياس مدى مسامهة املؤسسة يف اجلوانب الفنية للعاملني فيها  - 

  ).الصحة والسالمة املهنية توفري شروط(قياس مدى مسامهة املؤسسة يف توفري األمن الصناعي للعاملني  - 

                                                           
1
لخديمي عبد الحميد، أو;د حيمودة عبد اللطيف، مؤشرات التنمية المستدامة وا�داء ا;جتماعي لمنظمات ا�عمال، مداخلة مقدمة ضمن   

، كلية العلوم ا;قتصادية التجارية 2012فيفري  15/16ماعية، ايام فعاليات الملتقى الدولي الثالث حول منظمات ا�عمال والمسؤولية ا;جت
  .05وعلوم التسيير، جامعة بشار، الجزائر، ص، 

2
 Cécile Lapenu er François Doligez, mesure des performances sociales ; les implication pour le secteur de la 

micro finance, revue internationale de l’économie sociale, RECMA, N 304, France, p 55. 
3
  .06.05ص، .لخديمي عب الحميد، مرجع سابق، ص  
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قياس مدى مسامهة املؤسسة يف استقرار العمل يف حميطها من خالل قياس معدل دوران العاملني ومعدل  - 

  .التغيب

قياس مدى مسامهة املؤسسة يف حل بعض املشاكل االجتماعية كاإلسكان، النقل، وتوفري وسائل  - 

  .املواصالت

الرفاهية االجتماعية والثقافية للبيئة احمليطة واتمع بشكل عام كبناء  قياس مدى مسامهة املؤسسة يف حتقيق - 

  .املدارس واملستشفيات

  .قياس مدى مسامهة املؤسسة يف أحباث منع التلوث والضوضاء وجتميل احمليط - 

  .والعقالين للموارد االقتصادية املتاحة هلا الكفءقياس مدى االستغالل  - 

  .يف الدراسات واألحباث التطويرية للمنتجقياس مدى مسامهة املؤسسة  - 

  :1ميكن إضافة املؤشرات التاليةباإلضافة إىل املؤشرات السابقة،    

وذلك يعين توظيف عاملني مبا يزيد عن حاجة املؤسسة، وتقاس مسامهة املؤسسة يف توظيف عمالة زائدة،  - 

  .هذا اال من خالل األجور اليت متنحها هلذه العمالة الزائدة

  .توظيف ذوي االحتياجات اخلاصة، أي نسبة املعوقني إىل إمجايل العاملني - 

ومؤسسات التعليم، وهو ما ينعكس باإلجياب على مسعة املؤسسة، واألساس املعتمد دعم األحباث العلمية  - 

  .لقياس هذه املسامهة هو قيمة ما تتحمله من تكاليف مقابل توفري هذا الدعم

التدريب للعاملني، وتقاس املسامهة االجتماعية يف هذا اال بتكلفة هذه الربامج، وعدد إعداد وتنفيذ برامج  - 

  .املستفيدين من هذه الربامج

  ).شوط الصحة والسالمة املهنية(توفري بيئة عمل صحية وآمنة  - 

  .الواتاملسامهة يف حتسني الرفاهية املادية للعاملني، وذلك من خالل األجور، املنح، املكافآت والع - 

املسامهة يف توفري وحدات سكنية للعمال، إما امتثاال ملتطلبات قانونية أو من خالل مبادرة خاصة من قبل  - 

  .املؤسسات

املسامهة يف توفري وسائل النقل للعاملني، واألساس املعتمد يف قياس هذه املسامهة هو إما تقدير ما تتحمله  - 

  .مة، أو من خالل ما يتحقق من منافع نتيجة هذه اخلدمةاملؤسسة من تكاليف مقابل توفري هذه اخلد

التزام املؤسسة مبواصفات اجلودة وشروط أمان استخدام املنتج، وتقاس هذه املسامهة مبقدار تكلفة أجهزة  - 

ومعدات الرقابة على اجلودة واختبار أمان املنتج ومصاريف تشغيلها، وغري ذلك من التكاليف اليت يكون 

  .ل املؤسسة هلا تويف احلماية للمستهلكالدافع من حتم

 .عدد شكاوي العمالء وكمية البضاعة املرتدة منهم، وعدد احلوادث اليت نشأت من استخدام منتج املؤسسة - 

                                                           
1
سفير محمد، حيدوشي عاشور، قياس ا�داء ا;جتماعي ونطاق ا/فصاح عن معلوماته في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مداخلة مقدمة   

;جتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تدعيم إستراتيجية التنمية المستدامة، كلية ضمن فعاليات الملتقى الدولي حول دور المسؤولية ا
  .8-6، ص، 15.14/10/2016العلوم ا;قتصادية، التجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، أيام 
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  األداء البيئي: ثالثا

، من اليت تعتمدها املؤسسات االقتصادية يف محاية البيئة إىل كفاءة أنظمة اإلدارة البيئية يشري األداء البيئي   

خالل سياسات بيئية تركز على األنشطة اإلنتاجية بغرض احلد من آثارها السلبية على البيئة واتمع، ومن 

مستعينة يف ذلك  أجل حتقيق األداء البيئي املستدام تقوم املؤسسات االقتصادية بوضع أنظمة لإلدارة البيئية

يث متثل مثل هذه املواصفات للمؤسسات ، ح14001باملواصفات القياسية الدولية أمهها معيار إيزو 

  .1االقتصادية مجلة من األدوات تستخدم يف حتسني األداء البيئي

  مفهوم األداء البيئي -1

إعالن املؤسسة حول نواياها والقواعد املتبعة فيما يتعلق بالتوجه البيئي مبثابة تعترب السياسة البيئية للمؤسسة    

حيدد سلوكياا وأهدافها البيئية اليت تسعى لتحقيقها، ويعترب نظام إدارة  ألنشطتها، حيث يكون يف شكل إطار

البيئة كإطار حمدد لألدوات واآلليات اليت تستخدمها إدارة البيئة لتحقيق األهداف البيئية للمؤسسة، فهو اآللية 

يف املؤسسة تستخدم نظام  اليت يتم من خالهلا احلكم على األداء البيئي للمؤسسة ومتابعته، كما أن إدارة البيئة

  إدارة  البيئة كأداة للرقابة  على تطبيق  املتطلبات وااللتزامات اخلاصة  باحلفاظ على 

  .2البيئة

وللمؤسسة ذات التوجه البيئي عدة وظائف ومهام لإلدارة البيئية فيها، حيث يؤدي القيام ذه الوظائف    

  :3تمثل هذه الوظائف فيمايليبفعالية إىل حتسني األداء البيئي للمؤسسة، وت

يعين التخطيط يف هذا السياق حتديد األهداف والعمليات اليت متكن املؤسسة من تنفيذ : التخطيط - 

السياسات البيئية، ويف هذا اإلطار يتم االنطالق من املعايري أو املواصفات املرجعية العاملية املعتمدة من 

اخل، ...ASTM، املنظمة األمريكية لالختبار واملواد ISOللتقييس املنظمة العاملية : املنظمات الدولية مثل

  .وينبغي على التخطيط البيئي أن يكون شامال جلميع أنشطة املؤسسة التموينية واإلنتاجية والتسويقية

وهي الوظيفة اليت تتمثل يف تنفيذ العمليات والسياسات البيئية كما هو خمطط هلا، حيث تشمل : التنفيذ - 

  .شطة املؤسسةمجيع أن

تتمثل يف مراقبة ومتابعة العمليات فيما يتعلق باإلجراءات القانونية واملتطلبات التشغيلية وأهداف : الرقابة - 

السياسات البيئية مع العمل على تقييم األداء البيئي، أي تقييم مدى النجاح الذي حققته اإلجراءات والتدابري 

                                                           
1
ين ا�داء البيئي المستدام للمؤسسات ا;قتصادية، مداخلة مقدمة ضمن بقة الشريف، العايب عبد الرحمان، قراءة في دور الدولة الداعم لتحس  

، 2012نوفمبر  20/21فعاليات الملتقى الدولي حول سلوك المؤسسة ا;قتصادية في ظل رھانات التنمية المستدامة والعدالة ا;جتماعية، أيام 
  .83ورقلة، الجزائر، ص،  كلية العلوم ا;قتصادية التجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح،

2
عثمان حسن عثمان، دور إدارة البيئة في تحسين ا�داء البيئي للمؤسسة ا;قتصادية، بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي حول التنمية   

ؤسسات الصغيرة ، منشورات مخبر الشراكة وا;ستثمار في الم2008أفريل  07/08المستدامة والكفاءة ا;ستخدامية للموارد المتاحة، أيام 
، الجزائر، 1، كلية العلوم ا;قتصادية التجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف 2008مغاربي، الجزء ا�ول، -والمتوسطة في الفضاء ا�ورو

  .524ص، 
3
  .526المرجع نفسه، ص،   
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ذا اإلطار تتم الرقابة من خالل ما يسمى بالرقابة البيئية كنظام فرعي البيئية املتخذة من طرف املؤسسة، ويف ه

  .من نظام الرقابة الشامل

تستدعي هذه الوظيفة إذا تطلب األمر القيام بتصحيح وتقومي العمليات، حيث يتضمن املعيار : التطوير - 

ISO 14001 التحسني املستمر للعمليات.  

داء البيئي على أنه ينتج من جمهودات ترشيد املؤسسة الستهالكها إىل األ  Jean Jacques Pluchartينظر   

، استعادة ...)خاصة انبعاثات الغاز، االحتباس احلراري(للمواد األولية، الطاقة، حتديد املخاطر املرتبطة بالبيئة 

ئية تضفي ، حيث أن اإلجراءات واملمارسات واملبادرات البي)عن طريق التدوير وإعادة االستعمال(النفايات 

 .1على املؤسسة صورة املواطنة والشرعية يف اتمع الذي تنشط فيه

كما ميكن تعريف األداء البيئي بأنه النتائج اليت تتحصل عليها إدارة املؤسسة من خالل تعاملها مع البيئة،     

لتحكم يف اجلوانب البيئية بأنه النتائج القابلة للقياس لنظام إدارة البيئة يف منظمة ذات االرتباط باويعرف أيضا 

جتاه  ةعلى أنه كل تصرفات املؤسسى Lilly Scheibe، كما يعرفه والناجتة عن األهداف والسياسات البيئية

البيئة بغض النظر عن قابليتها أو عدم قابليتها للقياس،وبغض النظر أيضا عن تأثريها عليها أو عدمه، أي أن 

  .2لبيئة سواء كان ذلك اجيابيا أم سلبيااألداء البيئي هو تأثري املؤسسة على ا

إن حتقيق األداء البيئي يكون باحرتام التشريعات والقوانني من ناحية، ولكن البد أن يؤدي إىل حتسني    

  .3املردود املايل، فتحسني طرق اإلنتاج من شأنه أن حيقق اجيابيات من الناحية املالية ومن الناحية البيئية

  سسة باألداء البيئيدوافع اهتمام المؤ  -2

تكمن أمهية األداء البيئي للمؤسسة يف أنه يؤدي إىل زيادة اإليرادات من خالل توفري فرص الوصول إىل      

يف ختفيض التلوث، كذلك فإن األداء البيئي  أسواق معينة، التنويع يف املنتجات وبيع تكنولوجيا متخصصة

للمخاطر والعالقات مع أصحاب املصلحة اخلارجيني، يؤدي إىل ختفيض التكاليف من خالل إدارة أفضل 

  .4وخفض تكاليف املوارد اخلام والطاقة واخلدمات، رأس املال واليد العاملة

  :وميكن اختصار هذه اآلليات يف اجلدول التايل

  

  

  

  

  
                                                           
1
 Jean Jacques Pluchart, op.cit, p 106.105. 

2
  .526عمان حسن عثمان، مرجع سابق، ص،   

3
  .84قة الشريف، العايب عبد الرحمان، مرجع سابق، ص، ب  

4
 Laurent Da Silva, les indicateur de performance environnementale de l’éco efficacité, le cas de Mine 

Canadian Malartic, université de Sherbrooke, Canada, 2013, p 06. 
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  أهمية ودوافع اهتمام المؤسسة باألداء البيئي: )14(الجدول 

  أمثلة/الوصف  اآلليات

  اإليراداتزيادة 

  .العديد من املنظمات تتبىن سياسات الشراء املسؤول  ألسواق جديدة فرص الدخول

هي املؤسسة الكندية الوحيدة املنتجة للورق الرقيق واألنسجة الورقية، واليت " كاسكاد"  التنويع يف املنتجات

  .لبعض منتجاا" عملية بدون الكلوريد"حتصلت على شهادة 

  .ر براءات اخرتاع لتكنولوجيا إعادة تدوير النفاياتتطوي  بيع تكنولوجيا ضد التلوث

  تخفيض التكاليف

إدارة املخاطر والعالقة مع أصحاب 

  املصلحة اخلارجيني

  .احلد من خماطر التقاضي املتعلقة باحلوادث البيئية والشكاوي البيئية

تكلفة املواد األولية، الطاقة، 

  واخلدمات

ة من خالل استعمال ونشر تكنولوجيا نظيفة بإمكان املؤسسات حتقيق مداخيل معترب 

  .حمافظة على البيئة

  .أصبح األداء البيئي معيار حلصول املؤسسات على قروض من املؤسسات املالية  تكلفة رأس املال

تكاليف الصحة والسالمة املهنية للعاملني ميكن ختفيضها عن طريق حتسني األداء   تكلفة اليد العاملة

  .ان العاملنيالبيئي، وتقليل دور 
Source: Laurent Da Silva, les indicateur de performance environnementale de l’éco efficacité, le cas de Mine 
Canadian Malartic, université de Sherbrooke, Canada, 2013, p 07. 

حفاظ على البيئة دوافع اهتمام باإلضافة إىل الدوافع السابقة الذكر، فقد خلصت الوكالة األمريكية لل   

  :1املؤسسة باألداء البيئي فيمايلي

  .يساعد على التنبؤ باملشكالت البيئية املتوقعة، وحيفز على اقتناص الفرص املتاحة وإجياد احللول مسبقا - 

دي يدعم ويرفع من تنافسية املؤسسة، فتخفيض تكلفة الطاقة أو االستغناء عن بعض املواد غري الضرورية يؤ  - 

  .الزيادة الفعلية يف األرباح، كما ميكن أن يساعد املؤسسة يف الدخول إىل بعض األسواق اجلديدة

  .يساعد على التخلص من النفايات ومنع التلوث واحلفاظ على املوارد وتوفري األموال - 

  .يساعد على حتسني صورة ومسعة املؤسسة - 

لى استقطاب الكفاءات، فمواضيع مثل البيئة، الصحة، حيافظ على األفراد احلاليني يف املؤسسة ويشجع ع - 

  .تعترب من املواضيع اليت تستحوذ على اهتمامات األفراد العاملني... السالمة املهنية

م الوقوع يف التجاوزات وما ضمان التسيري األفضل لاللتزامات القانونية البيئية، وهو ما يضمن للمؤسسة عد - 

إضافة إىل                                                                            .عنها من مضاعفاتيرتتب 

ميكنها من اكتساب كفاءة بيئية يف خمتلف نشاطاا، واليت ميكن أن كل ما سبق، فإن األداء البيئي للمؤسسة 

                                                           
1
  .521عثمان حسن عمان، مرجع سابق، ص،   
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ارد، ويصبح الدخل تفضي إىل ابتكارات بيئية رائدة، وهو ما يسمح للمؤسسة بتحسني كمية االنتفاع من املو 

، وهو ما يتيح )استغالل النفايات(اإلضايف ممكنا باستغالل األفضلية التامة لالنتفاع من املنتجات اجلانبية 

  .1للمؤسسة اكتساب ميزة تنافسية مستدامة

  أبعاد األداء البيئي -3

ة مع أصحاب املصاحل، حتسني املنتجات والعمليات، حتسني العالق: لألداء البيئي أربعة أبعاد تتمثل يف   

احرتام القوانني والتشريعات البيئية، وحتسني صورة ومسعة املؤسسة، واجلدول املوايل يلخص هذه األبعاد يف 

  :شكل مصفوفة كمايلي

  مصفوفة األداء البيئي :)15(ل جدو ال

خارجي-محور داخلي  

  محور العمليات والنتائج

  خارجي  داخلي

  حتسني العالقة مع أصحاب املصاحل  ياتحتسني املنتجات والعمل  العمليات

  احرتام القوانني والتشريعات  النتائج

  حتقيق عوائد مالية

  آثار بيئية اجيابية

  حتسني صورة ومسعة املؤسسة

لة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى العايب عبد الرمحان، قراءة يف دور الدولة الداعم لتحسني األداء البيئي املستدام للمؤسسات االقتصادية، مداخبقة الشريف،  :المصدر

، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، 2012نوفمرب  20/21 الدويل حول سلوك املؤسسة االقتصادية يف ظل رهانات التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية، أيام

  .83جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، ص، 

البيئي له انعكاسات على العمليات والنتاج، فمن ناحية العمليات فهو يساعد  أن األداءمن اجلدول يتضح    

على حتسني املنتجات داخل املؤسسة كما يعمل على حتسني عالقة املؤسسة مع األطراف ذات املصلحة، أما 

، من ناحية النتائج فهو يساعد املؤسسة على حتقيق عوائد مالية واحرتام القوانني والتشريعات للمؤسسة

  .باإلضافة إىل حتسني صورة ومسعة املؤسسة بتحقيق آثار بيئية اجيابية

  تقييم األداء البيئي وخطواته -4

يعد تقييم األداء البيئي للمؤسسات من األمور املعقدة وذلك اختالف نوعيات األداء وصعوبة احلصول      

عوبة استخدام املعايري اخلارجية يف وضع على املعلومات الالزمة لصياغة املقاييس البيئية املالئمة، بسبب ص

املؤشرات، وهو ما أدى إىل اعتماد مداخل تقليدية جلعل األرقام اليت تتيحها تلك املؤشرات ذات مدلول،  

كمقارنة األداء املرجعي الذي يتم من خالله مقارنة املؤشرات يف املؤسسات املعنية مبثيالا، والتحدي الذي 

يد احلاالت املشاة بدقة  والذي يكون قياس مؤشر معني له نفس املعين يف كليهما،  هو حتدواجه هذا املدخل 

كما جتدر اإلشارة إىل أن هناك تقارب بني االجتاهات يف املداخل النظرية والعملية حاليا لتقييم األداء البيئي 

  ت املتعددة حيث تقوم املؤسسات بتطوير مقاييس تقييم األداء البيئي، وتقييم استخدام املؤشرا

                                                           
1
متى يكون التوجه ا�خضر مجزيا، الطبعة ا�ولى، مركز ا/مارات للبحوث والدراسات : ريناتو جيه أورساتو، استراتيجيات ا;ستدامة  

  .82، أبو ظبي، ا/مارات، ص، 2012ا/ستراتيجية، 
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لألداء البيئي، وتصميم أطر إلعداد التقارير، مما أرسى أسس نظام قياس منطي يسمح للمؤسسات بإدارة 

  .1أداءها البيئي بطريقة أكثر استدامة، ومبقارنة ذلك األداء باملستهدف بصورة متواصلة

األداء البيئي  إلدارة خبصوصنهج لتسهيل قرارات ام بأنه 14031ويعرف تقييم األداء البيئي حسب إيزو      

، تقييم املعلومات وفقا ملقياس األداء البيئي، إعداد التقارير للمؤسسة، باختيار املؤشرات، مجع وحتليل البيانات

  .2وتوصيل املعلومة والفحص الدوري، ويف النهاية تطوير هذا املنهج

الالزمة لتمكني املؤسسة من متابعة أهدافها جيب أن يوفر املعلومات  من خالل ما سبق، فإن األداء البيئي     

  :3البيئية ورصد التغريات يف أداءها البيئي، ولذلك فتقييم األداء البيئي يساعد املؤسسة على

  .حتديد اجلوانب البيئية، وحتديد اجلوانب اليت سيتم التعامل معها على أا هامة - 

  .م األداء باملقارنة يف األجلني القصري والطويلوضع أهداف وغايات دف حتسني األداء البيئي، وتقيي - 

  .حتديد اإلمكانيات لتحسني إدارة اجلوانب البيئية - 

  .البيئي بأدائهاحتديد االجتاهات املتعلقة  - 

  ).داخل املؤسسة وخارجها(للجميع تقرير عن األداء البيئي، وتوفري فرصة للوصول إىل هذا التقرير  - 

  :4لبيئي، ميكن إتباع اخلطوات التاليةويف إطار تقييم األداء ا   

  حتديد اجلوانب البيئية اهلامة - أ

تتمثل اخلطوة األوىل يف إبراز اجلوانب البيئية الناجتة عن نشاط املؤسسة، ففي البداية تدرس اجلوانب اهلامة       

بسيط، ميكن  وتكون موضوع متابعة، والطريقة املقرتحة تبدأ بتحديد هذه اجلوانب على أساس جدول ملخص

اخلرائط البيئية، حتليل التدفقات (وضع نظام اإلدارة البيئية إبرازها بفضل خمتلف التقنيات املقرتحة يف إطار 

  ...).برسوم بيانية

  حتديد البيانات املتاحة ومجعها - ب

ختفيض (قيقها األهداف البيئية اليت يتعني حت: من املهم حتديد ماهي املعطيات املتوفرة يف املؤسسة وخاصة     

، ...)املنتجات اخلطرة يف املخازن، املواد األولية (جرد املنتجات ، ...)استهالك املياه، ختفيض إنتاج النفايات

الشكاوى، ( ، التسجيالت املتاحة )الكمية املنتجة(، وثائق املتابعة العملياتية الرسوم التنظيمية، والقيم احملددة

  .، احملاسبة البيئية...)التدريب

  اختيار املؤشرات - ج

هذه اخلطوة هي اجلزء األكثر أمهية يف تقييم األداء البيئي، وسوف نقدم بعض املعلومات اليت تساعد      

  املؤسسات يف اختيار مؤشرات األداء البيئي األنسب لنشاطها، ألنه ال توجد قوائم حمددة من مؤشرات 

                                                           
1
  .143، الجزائر، ص، 2012، 11الطيب الوافي، الريادة في ا�داء البيئي، شركة نوكيا نموذجا، مجلة الباحث، العدد   

2
  .09نادية راضي عبد الحليم، مرجع سابق، ص،   

3
 Laurent Da Silva, op.it, p 17. 

4
 Eddy Bauraing, Jacques Nicolas, Marianne Von Frenckell, les indicateurs de performance 

environnementales, Fondation Universitaire Luxembourgeoise FUL, Luxembourg, 2000, p 13-24. 



المستدام ا!داء ساھمة التدريب والتحفيز في تعزيزالفصل الثالث               جوانب م  

 

184 

 

احتياجاا والزبائن : رات األداء البيئية على أساساألداء املثالية، وبالتايل على املؤسسات حتديد مؤش

  .املستهدفني، اجلوانب واآلثار البيئية اليت متت معاجلتها يف اخلطوة األوىل

  حتويل البيانات إىل مؤشرات -د

حتويل البيانات إىل مؤشرات أداء يكون بشكل دقيق، وبالتايل جيب التأكد من توافق البيانات املتاحة مع      

ر، وهنا سوف يتطلب يف بعض األحيان حتويل البيانات األساسية من أجل توحيد وحدة القياس املؤش

  .املشرتكة، ومبجرد حتويل هذه البيانات إىل مؤشرات سيكون من الضروري تفسري هذه املعلومات

غايات معايري تنظيمية، أهداف و (كما ينبغي مقارنة هذه املؤشرات باملعايري اليت مت وضعها سابقا       

  ).اموعة، أهداف وغايات املؤسسة نفسها

  التقارير - ه

كما ذكرنا سابقا، فمؤشرات األداء ميكن اعتبارها كأداة اتصال مهمة، وسيعتمد التقرير املستخدم اجلمهور 

  ).العمال، املديرية، اإلدارة الوسطى، اجلمهور اخلارجي(املستهدف باملؤشرات 

  مؤشرات األداء البيئي -5

شر األداء البيئي هي األداة اليت توفر معلومات حول التقدم املعمق من طرف املؤسسات يف املسائل مؤ     

 .1اخل...، مثل تطور االستهالك السنوي للمياه، عدد األهداف البيئية احملققة، تطو كمية النفاياتالبيئية

، )التشغيلية(األداء العملياتية  تقسم مؤشرات األداء البيئي إىل قسمني، مؤشرات أداء اإلدارة، ومؤشرات   

  .وفيمايلي شكل يوضح خمتلف هذه املؤشرات، والعالقة بني إدارة املؤسسة، عملياا، واحمليط

  العالقة بين مختلف المؤشرات البيئية: )27(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Source: Laurent Da Silva, les indicateur de performance environnementale de l’éco efficacité, le 
cas de Mine Canadian Malartic, université de Sherbrooke, Canada, 2013, p 19. 

                                                           
1
 Eddy Bauraing et ces colégues, op.it, p 03. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المحيط
  )مؤشرات الحالة البيئية(

 المدخQت

 المخرجات

 التلوث

 المؤسسة
)مؤشرات ا!داء البيئي(  

 
 إدارة المؤسسة

)مؤشرات أداء اXدارة(  
 
 

 عمليات المؤسسة
)مؤشرات ا!داء العملياتية أو التشغيلية(  
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  :1ستنتج من خالل الشكل أن مؤشرات األداء البيئي تتمثل يفن

حيث تقيس هذه املؤشرات اجلهود املبذولة من طرف املؤسسة للتأثري على األداء : مؤشرات أداء اإلدارة - أ

لعمليات املؤسسة، وتتعلق هذه املؤشرات بالسياسات واملمارسات واإلجراءات والقرارات املتعلقة باإلدارة  البيئي

عدد ساعات  تدريب العاملني يف ااالت البيئية، امليزانية املخصصة : البيئية، ومن أمثلة هذه املؤشرات جند

ال التنظيمي، العائد على االستثمار يف مشاريع إلجياد حلول احلد من استهالك املياه، عدد حاالت عدم االمتث

  ).اخل...التحسني البيئية

وتتضمن مؤشرات أداء اإلدارة أهدافا حمددة تتمثل يف التنبؤ بالتغريات يف األداء، حتديد األسباب الرئيسية    

  .اليت تفسر جتاوز أو عدم حتقيق أهداف األداء البيئي، وحتديد فرص اختاذ اإلجراءات الوقائية

يف توليد النفايات  تقيس هذه املؤشرات أداء عمليات املؤسسة): التشغيلية(مؤشرات األداء العملياتية  - ب

واالنبعاثات، وهي تنشأ جزيا من قرارات اإلدارة فيما يتعلق باإلدارة البيئية، وهي تعترب مقاييس لقياس 

  .العمليات غري اجليدة وغري الفعالة

  :ة تتعلق بثالثة جماالت رئيسية من عمليات املؤسسةمؤشرات األداء العملياتي   

 ).املواد، الطاقة، اخلدمات املستخدمة يف العمليات، املرافق املادية واملعدات: املدخالت - 

 .املنتجات واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة، النفايات واالنبعاثات: املخرجات - 

، املنتجات اخلدمات، الصيانة، املعاجلة الكفاءة التشغيلية، تصميم العمليات: العمليات التشغيلية - 

 .الوقائية

كمية املياه املستهلكة، ثاين أكسيد الكربون املنبعث، كمية املياه غري : ومن أمثلة مؤشرات األداء التشغيلية

  .اخل...املعاجلة اليت مت تصريفها

وفر معلومات عن احلالة احمللية، باإلضافة إىل املؤشرات السابقة الذكر، جند مؤشرات احلالة البيئية، واليت ت - ج

  .اإلقليمية، الوطنية أو العاملية للبيئة

العالقة بني احلالة البيئية وأنشطة املؤسسة هي عالقة سببية، ومع ذلك جيب األخذ بعني االعتبار أن    

ا تأثري املؤسسة ليست مسؤولة وحدها عن حالة البيئة، وذا فإن جهود املؤسسات حلماية البيئة قد يكون هل

تكون قادرة على التمييز بني األداء واضح على احمليط الطبيعي، ولذلك ليس من املؤكد أن املؤشرات البيئية 

  .البيئي الفعلي من احلالة البيئية اليت تنتج جزئيا من هذا األداء نفسه

ملواد الصلبة العالقة يف املياه تركيز اجلسيمات الدقيقة يف اهلواء احمليط، تركيز ا: ومن أمثلة مؤشرات احلالة البيئية

  .اخل...السطحية بالقرب من املوقع، بيانات عن طول عمر السكان احملليني

 ، قياس إدماج معلومات لصياغة التقارير البيئية، قياس األداء البيئي :2ودف مؤشرات األداء البيئي إىل   

                                                           
1
 Laurent Da Silva, op.cit, p 19.20. 

2
 Heinz Wener Engel, les indicateurs de performance environnementale ; outil de gestion , outil de 

communication, projet innovant de recherche-action, Bruxelles, Belgique, p 08. 
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التقدم يف حتقيق األبعاد الثالثة  قياس مدى، حمليطقياس التحسن املستمر يف اة، نظام اإلدارة البيئية يف املؤسس

، قياس وتوثيق الفصل بني استعمال املوارد واألرباح، متكني املؤسسة من )االقتصادي، االجتماعي والبيئي(

 .اإلدارة اجليدة لألداء البيئي

  1:ة التاليةولكي تؤدي هذه املؤشرات دورها بشكل فعال، البد من حتقيق املتطلبات العامة واخلاص    

  املتطلبات العامة - أ

  .أي االرتباط دف حتسني األداء البيئي من خالل وجود أهداف بيئية حمددة: التوجه للهدف - 

بالنظر لتعقد نظام املؤشرات البيئية ينبغي الرتكيز على مسائل حمددة وذات قيمة عالية : اجلوهرية والوضوح - 

  .مع اتسام املؤشرات بالبساطة والوضوح

ضمان االستمرارية باستخدام مؤشرات يتم اعتمادها بناء على قواعد : االستمرارية والقابلية للمقارنة - 

  .وأساليب حساب موحدة، مما يسهل من عمليات املقارنة املطلوبة

  املتطلبات اخلاصة - ب

املؤسسة أي ضرورة مراعاة املؤشرات عند تطبيقهل الظروف اخلاصة ب:  مراعاة الظروف اخلاصة للمؤسسة - 

  .واإلطار الذي تعمل من خالله

أي إمكانية قياس الظاهرة البيئية بنفس الطريقة لكل املؤسسات، والبد من : القابلية لقياس األداء البيئي - 

  .قياس التكاليف البيئية يف إطار املؤشرات للتمكن من إظهار النجاحات احملققة وقياسها

م مؤشرات مرتبطة بالعمليات املختلفة داخل املؤسسة نفسها، وذلك أي استخدا: االرتباط بالعمليات املعينة - 

  .ملعرفة تأثري كل عملية على حدا على جممل نشاط املؤسسة، وبالتايل العمل على التعامل معها بشكل منفرد

  :من خالل ما سبق ميكن القول أن أهم املؤشرات املستخدمة لقياس األداء البيئي تتمثل يف  

 .ى خطة تبني فيها األهداف والغايات البيئية اليت تسعى لتحقيقهاتوفر املؤسسة عل - 

 .املراجعة الدورية لألهداف والغايات البيئية - 

 .مدى توفري املؤسسة جلميع اإلمكانيات لتحقيق أهدافها البيئية - 

 .الكفاءة يف استخدام املواد األولية، والكميات املستعملة - 

 .لطاقةالكفاءة يف استخدام الطاقة، ومصدر هذه ا - 

 .معدل استخدام املاء والكميات الضائعة - 

املرتتبة من جراء أنشطة املؤسسة واليت تؤثر سلبا ) السائلة، اهلوائية والصلبة(حجم وكمية النفايات  - 

 .على البيئة

 .عدد العقوبات والغرامات احلكومية - 

 .معدل التدوير وإعادة استعمال النفايات - 

                                                           
1
  .530عثمان حسن عثمان، مرجع سابق، ص،   



المستدام ا!داء ساھمة التدريب والتحفيز في تعزيزالفصل الثالث               جوانب م  

 

187 

 

 .ملصلحة عن املمارسات البيئية للمؤسسةمدى رضا اتمع ومجيع األطراف ذات ا - 

 .مدى توفري املؤسسة إلمكانيات التدريب البيئي لعماهلا - 

 .عدد الدورات التدريبية البيئية اليت استفاد منها أفراد املؤسسة - 

  .عدد املسابقات والتظاهرات البيئية اليت قامت املؤسسة بتنظيمها - 

  المستدام تدريب الموارد البشرية واألداء: المبحث الثالث

رة األداء، إذ ااملؤسسة من خالل نظم إد إليهاهو الغاية النهائية اليت تسعى األداء املستدام وتعزيزه إن تطوير    

امل مع مظاهر القصور اليت كشفت عنها عمليات تشخيص وحتليل وتقييم األداء املستدام مقارنة بأهدافه عتت

دام هو حتقيق التعادل أو التماثل بني مستويات األداء الفعلي وخططه، فاهلدف من تطوير وتعزيز األداء املست

وبني املستويات املستهدفة يف اخلطة، ويف ضوء التعرف على مظاهر وأسباب القصور يف األداء تتجه جهود 

  .1تطوير وتعزيز األداء ليصبح مستداما إىل عدة جماالت من بينها تدريب املوارد البشرية

مهما يف حزمة متكاملة من آليات تطوير وتعزيز األداء املستدام وسد الفجوات اليت  يعترب التدريب عنصرا   

  .2تفصل األداء الفعلي عن املستهدف

سنتناول من خالل هذا املبحث اجلوانب اليت يساهم فيها تدريب املوارد البشرية يف تعزيز األداء االقتصادي،    

  .االجتماعي والبيئي للمؤسسة االقتصادية

  تدريب الموارد البشرية واألداء االقتصادي: ب األولالمطل

  :يساهم تدريب املوارد البشرية يف تعزيز األداء االقتصادي للمؤسسة يف عدة جماالت، نذكر أمهها فيمايلي   

  التدريب االلكتروني كمدخل للتعامل مع مختلف التقنيات الحديثة: أوال

ط جديد من أساليب التدريب احلديثة، يتبىن معطيات عصر التدريب االلكرتوين للموارد البشرية هو من   

التغريات السريعة ويستوعب تقنياته املتجددة، ويعمل على االستثمار يف تقنيات املعلومات واالتصاالت يف 

  :3أداء خنتلف الوظائف، فعن طريق التدريب االلكرتوين تتمكن املؤسسة من

  .حوالت يف سوق العملالتعامل الفوري واالجيايب مع خمتلف الت -1

التطوير املستمر والسريع إلعادة هندسة اهلياكل التنظيمية، ونظم وإجراءات العمل وأسس اختاذ القرارات  -2

  .وتوزيع الصالحيات واملسؤوليات يف شؤون املوارد البشرية ملواكبة تطورات التقنية

يات املعلومات، تقنيات االتصاالت االعتماد على تقنيات العصر األساسية، وهي احلاسب اآليل، تقن -3

  .وشبكة االنرتنت يف أداء املهام

                                                           
1
  .303علي السلمي، مرجع سابق، ص،   

2
محمد عبد الوھاب حسن عشماوي، ا/دارة ا/ستراتيجية في تنمية الموارد البشرية، الطبعة ا�ولى، الشركة العربية المتحدة للتسويق   

  .300 ، القاھرة، مصر، ص،2014والتوريدات، 
3
  .343علي السلمي، مرجع سابق، ص،   
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تيسري التعلم واستثمار اخلربات واملعرفة املرتاكمة للموارد البشرية وتوظيفها لتنمية القدرات التنافسية  -4

  .املعرفة خلق املعرفة، استخدام املعرفة، توزيع: بأبعادها الثالثة" إدارة املعرفة"للمؤسسة من خالل مفهوم 

  :كما ميكن التدريب االلكرتوين املؤسسة من حتقيق مايلي    

  .التقليل من التكاليف وتوفري الوقت - 

  .اإلبداع واالبتكار، حيث ميكن للتدريب االلكرتوين أن يكون أكثر إبداعا وابتكارا استعدادا تمع املعرفة - 

  .ة لتحسني اجلودةحتقيق قيمة أكرب، وذلك باستغالل وتطوير أساليب مبتكر  - 

  التدريب واألداء المالي: انياث

إن تدريب املوارد البشرية وزيادة معرفهم ومهارام يؤدي للوصول إىل أداء أكثر فعالية على مستوى اإلدارة    

عدم الوقوع يف األخطاء والعمل على  املالية، فتدريب املوارد البشرية يعمل على حتسني األداء املايل من خالل

حها إن وجدت، وجتديد املعارف املتعلقة باإلدارة املالية، كما أن التدريب يساعد على التعامل مع تصحي

خمتلف الطرق واألساليب احلديثة يف التقييم وإعداد القوائم املالية والتحليل املايل وخمتلف املهارات واملعارف 

  .اجلديدة ونقلها إىل بيئة العمل

  مثل للمواردالتدريب واالستغالل األ: ثالثا

إن تدريب املوارد البشرية على االستعمال واالستغالل األمثل والعقالين ملختلف املوارد املادية واملالية املتوفرة    

يف املؤسسة، من شأنه أن يعمل على صياغة إسرتاتيجية ناجحة تعمل على حتقيق األهداف اليت تسعى 

  .املؤسسة إليها

الالزمة يف املوارد البشرية اليت متلكها املؤسسة، يعمل على ضمان االستغالل إن توفر املهارات والكفاءات    

األمثل للمواد اخلام واملواد األولية، وبالتايل حصول املؤسسة على خمرجات ونتائج بتكاليف معقولة وجودة 

ق أرباحا تضمن هلا مقبولة ميكن تسويقها للزبائن، وباملقابل تتحصل املؤسسة على السيولة النقدية واملالية وحتق

  .البقاء، النمو واالستمرارية

  التدريب وتحسين إنتاجية المؤسسة: رابعا

إن تدريب املوارد البشرية يعمل على تطوير وحتسني كفاءة وإنتاجية املؤسسة، وذلك من خالل تعليمهم    

  .1وظيفي والفين هلمعلى حسن استخدام أدوات ووسائل العمل وتنمية مهارام وخربام، وحتسني األداء ال

) خاصة التدريب االلكرتوين والتدريب يف إطار إدارة اجلودة الشاملة(كما أن االجتاهات احلديثة يف التدريب     

االقتصاد يف تكاليف التدريب ختفيض الفرتة اليت (تعمل على رفع وحتسني اإلنتاجية أما بتخفيض املدخالت 

  ).احلصول على نتائج تدريبية نوعية(املخرجات ، أو بتعظيم )يغيب عنها املتدرب عن عمله

  :2وبالتايل فاملؤسسة تستطيع حتسني إنتاجيتها بفضل تدريبها ملواردها البشرية من خالل   
                                                           

1
  .40، القاھرة، مصر، ص، 1998مشعل مسعود القاضي، دور التدريب المھني في إعداد القوى العاملة، مكتبة مدبولي،   

2
إفريقيا، العدد السابع، بارك نعيمة، تنمية الموارد البشرية وأھميتھا في تحسين ا/نتاجية وتحقيق الميزة التنافسية، مجلة اقتصاديات شمال   

  .281ص، 
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 .زيادة الفعالية مبستوى أحسن من اإلتقان ومستوى أعلى من االحتفاظ بالتعلم - 

 .زيادة الفعالية بتنمية االجتاهات االجيابية لدى املتدربني - 

 .بإنقاص الوقت الالزم للتدريبفع الكفاءة ر  - 

 .تعظيم الكفاءة بتقليل الكلفة اإلمنائية بواسطة زيادة عدد مرات إعادة الربنامج - 

 .تعظيم الكفاءة بتدريب عدد أكرب من املتدربني يف كل مرة يعاد فيها الربنامج - 

 .ؤسسة بإعادة الربنامج التدرييبتعظيم الكفاءة بتقليل نفقات املوارد البشرية عند كل مرة تقوم فيها امل - 

   التدريب والميزة التنافسية المستدامة: خامسا

تتفق وجهات نظر املدراء على أمهية وظيفة ونشاط التدريب يف املؤسسة، ويتضح ذلك من خالل األموال     

  .املستثمرة يف جمال تدريب املوارد البشرية

  :ملزايا التنافسية التاليةإن سياسات التدريب ميكن أن حتقق للمؤسسة ا     

حيث أن التدريب يعمل على حتقيق نتائج غري عادية، نتائج مبتكرة، مما حيقق متييزا واضحا : االبتكار -أ

  .للمؤسسة، مما جيعل املؤسسة تكتسب ميزة تنافسية جتعلها رائدة يف السوق مقارنة مبنافسيها

، حيث "الكفاءات اجلماعية"مح خبلق ما يسمىإن عملية التدريب الفعالة تس :الكفاءات الجماعية -ب

تسمح هذه الكفاءات اجلماعية، بإنشاء موارد جديدة للمؤسسة، وتسمح أيضا بتطورها وتراكمها، حيث 

  :تتوفر فيها اخلصائص التالية

  تتيح الوصول إىل عدة أنواع من األسواق؛ - 

  لزبون؛تساهم بشكل معترب يف قيمة املنتج النهائي امللحوظة من قبل ا - 

  .يصعب تقليدها من طرف املنافسني - 

  وما يالحظ على املؤسسـات أا تعمد إىل إضفاء نوع من الضبابية على كفاءاا، وذلك لكسب ميزة    

  .تنافسية أكثر قوة واستدامة، واحليلولة دون فهم املنافسني للمصدر الرئيسي هلذه امليزة

والقدرات لدى العاملني، يؤدي إىل حتسني أداءهم، وبالتايل زيادة املهارات  صقلإن زيادة : زيادة اإلنتاج -ج

إنتاجيتهم، ومن هنا ختلق إمكانية فرض أسعار منخفضة على منتجاا وخدماا، وختلق ما يسمى مبيزة 

  .التكلفة األقل

اعلية توجد عالقة وثيقة بني اإلنتاجية والتنافسية، حيث تفيد قياسات اإلنتاجية يف حتديد مدى ف     

استخدام اإلدارة للموارد املتاحة، ويف املؤسسات ترتبط اإلنتاجية بالقدرة التنافسية للمؤسسة، فإذا تساوت 

مؤسسات يف مستوى الناتج، لكن استهلكت إحدامها مدخالت أقل من األخرى فكانت إنتاجيتها أعلى، 

هكذا تستطيع أن تزيد من حصتها يف فإا تستطيع بذلك حتديد سعر أقل من منافسيها، أي أسعار تنافسية و 

  .املبيعات بالسوق، كما ميكنها أن ختتار البيع بنفس سعر البيع لدى منافسيها ومن مث حتقق أرباحا عالية
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إن الربامج التدريبية تؤدي مردودا أكثر من كلفتها، حيث يسمح التدريب بتحمل  :اقتصاد النفقات -د

  :اج وذلك ألنهاملؤسسة أقل قدر ممكن من تكاليف اإلنت

  يعمل على ختفيض صيانة اآلالت وإصالحها؛ -

  .يقلل من نسبة اهلدم والتلف -

  .وبالتايل تتمكن املؤسسة من االقتصاد يف النفقات من سالمة لآللة واقتصاد يف املوارد وقلة املخاطر

سواء يف إدارة يؤدي التدريب إىل ختفيض الوقت الالزم ألداء العمل ككل، حيث يعترب الوقت  :الوقت -ه

اإلنتاج وإدارة اخلدمات ميزة تنافسية، فالوصول إىل الزبون أسرع من املنافسني ميثل ميزة تنافسية، وميكن حتديد 

  :املزايا التنافسية واليت متثل جوهر املنافسة على أساس الوقت كالتايل

  ختفيض زمن دورة التصنيع املنتجات؛ -

  ؛)ملنقضية بني تاريخ اإلصدار واالستالم للطلبيةا(ختفيض زمن الدورة للزبون الفرتة  -

  .االلتزام جبداول زمنية حمددة وثابتة لتسليم املكونات الداخلة يف عمليات التصنيع -

حيث تتحقق اجلودة عندما ينجح املنتج يف تصميم وتنفيذ وتقدمي منتج يشبع حاجات وتوقعات : الجودة - و

  .ذه األعمالالعمالء، وللتدريب دور كبري يف حتقيق ه

وترتبط جودة املنتج مبدركات العميل ملدى تلبية املنتج هلذه احلاجات والتوقعات، وتعد اجلودة سالحا تنافسيا 

  .فاعال، ولن ميانع عمالء كثريون أن يدفعوا أكثر ليتلقوا منتجات أعلى جودة

  التدريب وخلق القيمة: سادسا

ة تدريب لعمال املؤسسة، وهذا ما يساعد يف زيادة خربات بوضع إسرتاتيجيتقوم إدارة املوارد البشرية    

ومهارات وقدرات العاملني، مما يؤدي إىل إجناز أعماهلم ومهامهم بكفاءة وفعالية وحتقيق القيمة املقرتحة 

  .للزبائن، ومن مث بلوغ األهداف املالية املتمثلة يف القيمة املضافة ومعدل العائد على االستثمار

لتدريب يف خلق التفوق والتميز يف املؤسسة عن طريق اإلبداع والتطوير مثل اجياد منتجات كما يساهم ا    

جديدة، اخرتاق أسواق جديدة وكسب زبائن جدد، كما جند أن للتدريب دور يف ختفيض أوقات التسليم 

يمة للمؤسسة من يعد مصدرا أساسيا يف خلق القواالستجابة لطلبات الزبائن، وبالتايل فتدريب املوارد البشرية 

خالل زيادة مهارات وقدرات العاملني من أجل إدخال حتسينات جديدة على خمتلف املنتجات وزيادة العوائد 

  .1وحتقيق أهداف املؤسسة

  

  

                                                           
1
جدي شوقي، زبير محمد، ا;ستثمار في رأس المال الفكري كمدخل لتحقيق ميزة تنافسية، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي حول   

لعلوم ا;قتصادية التجارية ، كلية ا2011ديسمبر  13/14رأس المال الفكري في منظمات ا�عمال العربية في ظل ا;قتصاديات الحديثة، ايام 
  .16وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ص، 
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  تدريب الموارد البشرية واألداء االجتماعي: المطلب الثاني

يدها، هلذا فإدارة املؤسسات تعطي فريدة للمؤسسات ال ميكن تقلميزة تنافسية لقد أصبحت املوارد البشرية    

كبرية وتتحمل مسؤوليتها االجتماعية واألخالقية جتاه هذا املورد، وذلك من خالل وسائل عديدة تغطي   أمهية

األنشطة اليت تويل هلا املؤسسات أمهية بالغة   متعددة واملتنوعة، ويعترب التدريب من أهجممل األنشطة الفرعية امل

ء االجتماعي للمؤسسة باخلصوص واألداء املستدام بشكل عام، وذلك من خالل األداكونه يساهم يف تعزيز 

املسامهة يف تلقني إجراءات الصحة والسالمة املهنية للعاملني، حتقيق املسؤولية االجتماعية، وتدريب العاملني 

  .املسرحني واملقبلني على التقاعد

  التدريب والمسؤولية االجتماعية : أوال

جتسد إدارة املوارد البشرية التزاماا األخالقية واالجتماعية من خالل تدريب مواردها البشرية، ميكن أن    

حيث ينعكس هذا التدريب باإلجياب لصاحل العاملني واملؤسسة، وأهم ما جيب أخذه بعني االعتبار كي 

  :1يساهم التدريب يف حتقيق املسؤولية االجتماعية مايلي

  .القيادات املستقبلية تنمية املهارات وبناء -1

  .ملتزمة مبهارات عاليةخلق فرص عمل  -2

  .العاملني أصحاب الرأي اآلخر إقصاءعدم استغالل برامج التدريب لتبذير املوارد أو  -3

أن يكون التدريب ضمن برامج هادفة ملواكبة التطور العلمي والتكنولوجي حلماية العاملني من التقادم،  -4

  .بضرورة مواصلة اإلطالع على كل ما يستجد يف حقول املعرفة وتوليد الشعور لديهم

  .تعزيز ثقافة املؤسسة واملسار الوظيفي من خالل التدريب -5

ولعل ما جيب أيضا أن تراعيه املؤسسة يف ممارساا االجتماعية استغالل برامج التدريب لتطوير العمال    

  .عنيني بالتدريب بغض النظر عن اجلنس، العرق أو الدينوحتسني مستواهم الوظيفي، باإلضافة إىل إدراج امل

  التدريب ونظام الصحة والسالمة المهنية: ثانيا

األمن والسالمة املهنية على أنه البحث عن جو العمل الالئق واملنسجم مما يضمن " جون بيزوس"يعرف    

  .للعامل التفرغ جبميع قواه للكفاءة املهنية

فمن الناحية النفسية إذا أحس الفرد حلوادث جانبني، أوهلما نفسي والثاين مادي، إن لألمن والوقاية من ا   

باألمان فإن ذلك ينعكس على تصرفاته الشخصية، مما يدفعه إىل تطوير آليات احلياة بصورة أفضل، خاصة إذا 

يتعلق باملظاهر تلقى ثقافة حتسيسية حول أمهية احلفاظ على بيئة صعبة ملمارسة نشاطه، أما اجلانب املادي ف

                                                           
1
: بوريش أحمد، بلحاج أمينة، المسؤولية ا;جتماعية ودورھا في ترشيد إستراتيجية إدارة الموارد البشرية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة  

ؤسسات العالمية، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي الثالث حول دور المسؤولية دراسة حالة مؤسسة سوناطراك وبعض تجارب الم
، جامعة 2016نوفمبر  14/15أيام  -الواقع والرھانات–ا;جتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تدعيم إستراتيجية التنمية المستدامة 

  .12حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ص، 
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اخلارجية لألمن واليت تتمثل يف اإلجراءات اليت تتخذها اجلهات املعنية باملؤسسة جتاه األخطار اليت دد األمن 

  .1واالستقرار يف بيئة العمل

  : ويهتم برنامج الصحة والسالمة املهنية بتحقيق أساس السالمة من خالل   

 .سامة واخلطرة وطرق ختزينها ومعاجلتهاتوفري قواعد السالمة يف استخدام املواد ال - 

 .التحكم يف مستوى الضوضاء والضجيج يف العمل كأحد جوانب التلوث املؤثرة على العامل - 

 .احملافظة على النظافة سواء داخل حميط املؤسسة أو خارجها - 

 استحداث نظام التعويضات اليت حتدث أثناء ممارسة العمل - 

 .سالمة املهنيةشراء اآلالت واألجهزة اليت حتقق ال - 

فكل هذه اإلجراءات تتخذها املؤسسة يف سبيل حتقيق بيئة عمل آمنة خالية من املخاطر وحمصنة من مصادر 

اخلطر، وجتدر اإلشارة إىل أن مسؤولية تطبيق برامج الصحة والسالمة املهنية تقع على عاتق كافة العمال يف 

  .2العليا املؤسسة بداية من العامل البسيط وصوال إىل اإلدارة

  وبدورها تعمل إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة على توفري ظروف عمل مناسبة متنع وقوع أخطار دد    

صحة وسالمة العاملني ا، حيث تستمد هذه العناية قوامها من عامل أخالقي والتزام اجتماعي، مبا فيه توفري 

  .بيئة عمل آمنة، صحية وخالية من املخاطر

والعمل على احملافظة عليها، هنا يتم اللجوء إىل ر التزام املؤسسة بقواعد الصحة والسالمة املهنية ويف إطا   

األفالم، : التنويع يف العمليات التدريبية اخلاصة بالصحة والسالمة املهنية، وذلك باستخدام عدة أساليب منها

ه فإن حتقيق قواعد الصحة والسالمة املهنية وعلياخل، ...احملاضرات، املناقشات، التجارب، الدراسات امليدانية

  :يف املؤسسة يتطلب تدريب العاملني على مايلي

تدريب العاملني على اإلسعافات األولية، وتوفري املعدات الالزمة يف كل مواقع العمل، والتأكد من أا   -1

  .كافية وصاحلة لالستعمال

يستعمل يف هذا اال اللقاءات الشخصية، ، حيث )معلومات حول خماطر املهنة(التثقيف الصحي  -2

  .3اخل...امللصقات، األفالم، احملاضرات، الندوات، الدورات التكوينية

  .عقد اجتماعات دورية لتعريف العاملني مبخاطر العمل وآثارها، وسبل الوقاية منها -3

ني على أمهيتها وضرورة تدريب العمال على استخدام معدات السالمة واملالبس الواقية، وإرشاد العامل -4

  .استعماهلا

  .تنظيم دورات تدريبية لتعريف العاملني باملستجدات احلاصلة يف العمل وبرامج الصحة والسالمة املهنية -5

                                                           
1
بختي، الطاھر خامدة، المسؤولية البيئية وا;جتماعية للمؤسسة ودورھا في تحقيق التنمية المستدامة، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات إبراھيم   

، كلية العلوم ا;قتصادية التجارية 2008أفريل  07/08الملتقى الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة ا;ستخدامية للموارد المتاحة، أيام 
  .189، ص، 1تسيير، جامعة سطيف وعلوم ال

2
  .193، عمان، ا�ردن، ص، 2007زيد منير عبود، إدارة الموارد البشرية، الطبعة ا�ولى، دار كنوز المعرفة ،   

3
  .138، عمان، ا�ردن، ص، 2010ھاشم حمدي رضا، التدريب والتأھيل ا/داري، الطبعة ا�ولى، الراية للنشر والتوزيع،   
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استخدام األفالم وأشرطة الفيديو املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية يف التدريب بصورة مستمرة، كوسيلة  -6

  .1إرشادية وحتذيرية للعمال

وعليه فإن التدريب على خمتلف برامج الصحة والسالمة املهنية، وعلى وسائل األمن الصناعي يؤدي إىل    

التقليل من حوادث العمل واحملافظة على العاملني، وبالتايل املسامهة يف تعزيز األداء االجتماعي للمؤسسة 

  .االقتصادية

  التدريب وإعادة التدريب: ثالثا

حيتم عليها ترقية وتطوير االعرتاف باخلربات واملهارات بالبعد االجتماعي لألداء ت إن التزام املؤسسا   

املكتسبة من طرف العاملني عن طريق التدريب، والعمل على إكسام للمهارات املتعلقة بالتكنولوجيات 

خمططات  احلديثة لإلعالم واالتصال، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتم الرتكيز على إدماج املتضررين من

  .2إعادة اهليكلة للذين فقدوا مناصب شغلهم بتدريبهم وحتسني كفاءم

  ويف هذا اال، تقوم املؤسسة حبصر الوظائف اليت تتميز مبعدالت ترك عالية، مع توجيه التدريب لتلك   

للقيام مبثل الوظائف، وميكن وضع تصور عن مضمون برامج التدريب وإعادة التدريب املطلوبة للعمالة الفائضة 

من خالل رفع مهارات العاملني مبا ميكنهم من القيام بتلك األعمال اجلديدة، ومن أهم هذه األعمال 

  : األساليب املستخدمة يف هذا الشأن، نذكر مايلي

 .تدريب العاملني املستغىن عنهم يف البحث عن وظيفة جديدة - 

بيعة الوظائف اليت يبحثون عنها، مثل تدريب العاملني املستغىن عنهم على مهارات جديدة تناسب ط - 

 .تدريبهم على مهارات احلاسب اآليل

تدريب العاملني صغار السن على مهارات أخرى حتتاجها املؤسسة، وبالتايل حتويلهم من أعمال إىل  - 

 .أعمال أخرى حتتاجها املؤسسة

د االنتهاء من تدريب العاملني الذين سيخرجون مبكرا على التقاعد على كيفية ترتيب حيام بع - 

 .اخلدمة

تدريب العاملني على كيفية البدء يف مشاريع استثمارية، مثل دراسات اجلدوى، إدارة املشاريع الصغرية  - 

 .3والتمويل

  

 

                                                           
1
، عمان، 2009حمود، ياسين كاسب الخرشة، إدارة الموارد البشرية، الطبعة الثانية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، خضير كاظم م  

  .232ا�ردن، ص، 
2
العايب عبد الرحمان، مساھمة إدماج البعد ا;جتماعي للتنمية المستدامة في تطوير إدارة الموارد البشرية في المؤسسات ا;قتصادية   

، 11دراسة حالة المؤسسة ا;قتصادية العمومية للتوظيب وفنون الطباعة ببرج بوعريريج، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد : زائريةالج
  .18، كلية العلوم ا;قتصادية التجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص، 2012

3
  .283، الكويت، ص، 2000والتوزيع، أحمد ماھر، تحليل العمالة، الدار الجامعية للنشر   
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  التدريب واألداء البيئي: المطلب الثالث

نقية تضمن  تمع، والذي يستدعي ضرورة احملافظة على بيئةيف ا الذي يعيش فيه الفردتعترب البيئة اال    

العيش بسالم يف بيئة خالية من خمتلف التأثريات الصحية املتعددة، ولكن يف بعض األحيان وباخلصوص يف 

الوقت احلايل تتعرض البيئة أبشع أشكال التدمري من خالل قطع األشجار، القضاء على املساحات اخلضراء، 

  .اخل...ملخلفاتتلويث املياه واحمليط مبختلف املواد السامة، االنبعاثات وا

ترفع يف عاملنا املعاصر اليوم شعارات حترير اإلنسان من بيئة متلوثة، فريبط أصحاا يف ذلك بني اخلضرة    

واحمليط، ويكونون مجعيات ألناس يتمنطقون باحلزام األخضر وحيملون الشعارات اخلضراء وينضوون حتت لواء 

د اهلواء امللوث بنفايات املصانع ودخان مداخنها، وإشعاع أنصار محاية البيئة، ورسالة هؤالء هي الكفاح ض

  .اخل...تكنولوجيا التجارب النووية

وبالتايل محاية البيئة هي مسؤولية عدة أطراف، من بني هذه األطراف جند املؤسسات االقتصادية اليت تسعى    

صول على منتجات خضراء نظيفة، من أجل احل إىل محاية البيئة باستخدام مواد أولية نظيفة، تكنولوجيا نظيفة

ويف إطار سعي املؤسسة هلذا املغزى تقع على عاتق إدارة املوارد البشرية داخل املؤسسة مسؤوليات جسام فيما 

يتعلق باحلفاظ على البيئة واملشاركة الفعالة يف احلد والتغلب على املشاكل البيئية، وتأيت هذه املسؤولية خاصة 

رية تعترب ذات ارتباط وثيق جبميع وظائف وأنشطة املؤسسة ذات األثر البيئي السليب وأن وظيفة املوارد البش

  .املباشر كاإلنتاج

وبالتايل يستلزم على إدارة املوارد البشرية تبين نظام متكامل لتدريب وإعداد الكوادر البيئية املختلفة داخل    

الثقافة البيئية يف أذهام، والعمل على إدارة ، من خالل التدريب والتأهيل البيئي لألفراد، غرس 1املؤسسة

  .املخلفات واالنبعاثات

  التدريب والتأهيل البيئي لألفراد: أوال

إن التدريب البيئي للموارد البشرية يف املؤسسة يساعد على ممارسة السلوك البيئي املرغوب فيه، وتبصري    

  .يئي لديهم ولفت اهتمامهم بالقضايا البيئيةالعاملني بالتوابع البيئية ألعماهلم، وتنمية الوعي الب

وهلذا تقوم املؤسسة بتبين خطة طويلة املدى دف إىل تكوين العاملني يف املؤسسة وتوعيتهم بأمهية مراعاة    

اجلانب البيئي، وذلك من خالل تنفيذ جمموعة من الربامج والدورات التدريبية دف تأهيلهم وحتسني أداءهم 

بيئية ووضع املفاهيم واالجتاهات البيئية يف األنشطة وااالت اليت يعملون ا كاإلنتاج األنظف يف ااالت ال

والتسويق األخضر، إضافة إىل تزويدهم باألساليب احلديثة إلدارة املخلفات الصناعية، وتدريبهم على كيفية 

افة البيئية وإدراجها بصفة مؤكدة ضمن استعمال التكنولوجيا النظيفة للحفاظ على البيئة من التلوث، ونشر الثق

  .الثقافة العامة للمؤسسة

                                                           
1
  .110، بيروت، ص، 2004، مارس 49عبد Z صادق دح?ن، المسؤولية ا;جتماعية للمؤسسات، مجلة عالم العمل، العدد   
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) التدريب البيئي(من خالل ما سبق، يتضح أن إدراج البعد البيئي ضمن إسرتاتيجية التدريب يف املؤسسة    

إكساب املوارد البشرية املعارف وملهارات واالجتاهات البيئية السليمة، اليت جتعلهم قادرين على يعمل على 

  .، وهو ما يساهم يف تعزيز األداء البيئي للمؤسسة1القيام مبهامهم بنجاح والتعامل الصحيح والسليم مع البيئة

  التدريب على إدارة المخلفات واالنبعاثات: ثانيا

إن إدراج البعد البيئي يف إسرتاتيجية تدريب املوارد البشرية يعمل على إكساب األفراد خمتلف املعارف    

هم على حسن استخدام املوارد الطبيعية املتعلقة بإدارة املخلفات واالنبعاثات، وذلك من خالل تدريبواملهارات 

املواد األولية، املاء، الطاقة، وعلى كيفية التعامل مع املخاطر الصحية والسالمة املهنية، وتدريبهم على : مثل

، وذلك من خالل تعريفهم 2اثات الغازيةاإلدارة اجليدة ملختلف املخلفات الصلبة أو السائلة وكذا االنبع

خبصائص هذه النفايات واالنبعاثات، وأساليب التعامل معها بدءا من مصدر إنتاج هذه النفايات واالنبعاثات 

وانتهاءا مبعاجلتها والتخلص النهائي منها، وذلك حتقيقا ملبدأ اإلدارة املتكاملة للتخلص اآلمن من هذه النفايات 

  .3واالنبعاثات

  لشكل املوايل يلخص جماالت مسامهة تدريب املوارد البشرية يف تعزيز األداء املستدام للمؤسسة االقتصاديةوا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
1
  .184، القاھرة، مصر، ص، 2007التدريب البيئي، منشور وزاري لوزارة الدولة لشؤون البيئة، الفصل العشرون،   

2
، ديسمبر 04موسى عبد الناصر، ا/دارة البيئية وآليات تفعيلھا في المؤسسة الصناعية، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد  رحمان آمال،  

  .92، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص، 2008
3
اھن وا]فاق المستقبلية، مداخلة الوضع الر: محمد بنعلي الزھراني، فايدة أبو الجدايل، ا/دارة المستدامة للنفايات الطبية في الوطن العربي  

نوفمبر، شرم  21/22، أيام )ا;تجاھات الحديثة في إدارة المخلفات الملوثة للبيئة(مقدمة ضمن فعاليات المؤتمر العربي الثالث لMدارة البيئية 
  .206الشيخ، مصر، ص، 
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  التدريب واألداء المستدام: )28(الشكل 

  

   

  

  

  

  

    

      األداء

 المستدام

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحث :المصدر

  األداء المستدام و ة تحفيز الموارد البشري: المبحث الرابع

بالنسبة لألفراد، وميثل جوهر قدرم على النجاح، فبالنظر إىل أن هدف املؤسسة هو يعد التحفيز أمرا هاما    

القدرة والدافع إلجناز تلك ) العاملني(اجناز املهام من خالل اآلخرين، فيجب إذا أن يكون لدى اآلخرين 

  .املهام

 على مستوى املؤسسة عن طريق مشاركة مجيع العاملني، وذلك باستخدام وللتحفيز مبختلف أنواعه تأثري   

واستبداهلا باجتاهات التعاون واملشاركة " حنن، هم"معادلة مناسبة من خالل التخلص من االجتاهات  أوصيغة 

قتصادي، اال(اهلادفة ويئة مناخ يتعاون فيه كل العمال يف سبيل تعزيز األداء املستدام للمؤسسة االقتصادية 

، حيث أن حتديد أداء املؤسسة مرتبط ارتباطا وثيقا مبدى حتكمها اجليد يف السياسة )االجتماعي والبيئي

التحفيزية، وبالتايل فإن جناح وتطور املؤسسة يتوقف أساس على قدرة املؤسسة على إتباع سياسات حتفيزية 

  .فعالة ومؤثرة يف العاملني دف الوصول إىل قمة املردودية

  

  

ل مع مختلف التدريب االلكتروني للتعام

 التقنيات الحديثة

 تحسين األداء المالي

 خلق القيمة

 االستغالل األمثل للموارد

 تحسين إنتاجية المؤسسة

 تحقيق ميزة تنافسية مستدامة

 التدريب والمسؤولية االجتماعية

 التدريب ونظام الصحة والسالمة المهنية

لين على تدريب العمال المسرحين والمقب

 التقاعد

 التدريب والتأهيل البيئي لألفراد

 التدريب على إدارة المخلفات واالنبعاثات

 التدريب

 األداء االقتصادي

جتماعياألداء اال  

لبيئياألداء ا  
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  التحفيز واألداء االقتصادي: المطلب األول

تصرفام وسلوكيام وحركام ليتم حتفيزهم والتحكم يف سريورة للعاملني ومراقبة إن معرفة اجلوانب احملفزة    

التحفيز، يؤدي بالوصول إىل نتائج أحسن ألداء العاملني وهذا يف سبيل حتقيق أهداف املؤسسة وتعزيز أداءها، 

  .ل الرفع من كفاءة اإلدارة والكفاءة اإلنتاجية وحتسني مردودية املؤسسةوذلك من خال

  ز وكفاءة اإلدارةيالتحف: أوال

إن عملية حتفيز العاملني هي الشغل الشاغل للمديرين يف كل العصور، ولذلك فقد ظهرت عدة مداخل    

 كل عصر، فاالجتاهات احلديثة تنادي لكيفية حتفيز العاملني، متأثرة بالقيم االجتماعية والثقافية السائدة يف

  : 1باالهتمام لكل من عنصري املقدرة والدافعية، وذلك من خالل مايلي

 .اعتبار أن اإلدارة نظام مفتوح تتفاعل فيها كافة العوامل لتحقيق أهداف العمل واألفراد - 

 .إمكانية اشرتاك األفراد يف حتديد أعباء العمل - 

 .افزالتأكيد على تنع ومشروطية احلو  - 

إن أسس حتديد احلوافز هو البحث الفعلي عن حاجات األفراد والظروف اليت تشكل اإلطار العام  - 

 .هذه احلاجات وإشباعالكتشاف 

وحتمل املسؤولية من خالل تطبيق مفاهيم الرقابة الذاتية حىت بلوغ  تشجيع األفراد على االبتكار - 

 .مستويات األداء احملددة

اهات احلديثة لإلدارة هو تأكيد دور الفرد يف حتقيق أهداف املؤسسة إن واجب املدير يف ظل االجت - 

 .من خالل تنمية مقدرة املرؤوسني وتطويرها، وحتفيزهم للوصول إىل أفضل مستويات األداء املمكنة

  التحفيز والكفاءة اإلنتاجية: ثانيا

ة، وتعترب العوامل اإلنسانية هي احملدد فنية وإنساني: إن الكفاءة اإلنتاجية للمؤسسة تتأثر بنوعني من العوامل   

   :2الرئيسي للكفاءة اإلنتاجية، حيث يؤثر التحفيز على الكفاءة اإلنتاجية عن طريق مايلي

 .حتسني معدالت استغالل الطاقة اإلنتاجية املتاحة - 

 .ترشيد استخدام اآلالت واملعدات وختفيض األعطال - 

 .اجترشيد استخدام املواد اخلام ومستلزمات اإلنت - 

ختفيض الوقت يف العمليات اإلنتاجية بتفادي األعطال وتسريع األداء نتيجة لتحسني املهارات وإتباع  - 

 .سلوك األداء اإلجيايب

 .ختفيض التكاليف يف كافة مراحل العمل، وصوال إىل ختفيض التكلفة الكلية للوحدة املنتجة - 

 .حتسني التصميم وتطوير وحتديث مواصفات السلع املنتجة - 

                                                           
1
  .298بن عنترعبد الرحمان، مرجع سابق، ص،   

2
  .300.299ص، .المرجع نفسه، ص  
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 . معدالت جودة املنتجات وااللتزام بنظام اجلودة الشاملة يف كافة مراحل اإلنتاجحتسني - 

حتسني احلالة املعنوية للعاملني، وتأكيد التقدير جلهودهم وحثهم على املشاركة اإلجيابية يف حتقيق  - 

 .اجنازات مميزة

  التحفيز ومردودية المؤسسة: ثالثا

، وباألخص على مردودية املؤسسة ألخرى هلا تأثري على املؤسسةكغريها من الوظائف اإن وظيفة التحفيز     

  : 1تلخيص هذا التأثري يف النقاط التاليةوميكن 

 .زيادة نواتج العمل يف شكل كميات إنتاج، اجلودة يف اإلنتاج، وحتقيق مبيعات وأرباح - 

 .ختفيض الفاقد يف العمل، ومن أمثلة ذلك ختفيض التكاليف وختفيض كميات اخلامات - 

شباع حاجيات العاملني بشىت أنواعها، وعلى األخص ما يسمى التقدير واالحرتام والشعور باملكانة، إ - 

 .مما يدفع بالعامل إىل زيادة وحتسني مهاراته يف العمل مما يؤدي إىل زيادة إنتاجية املؤسسة

وح الوالء جذب العاملني إىل املؤسسة وإشعارهم بروح العدالة داخل املؤسسة، مما يؤدي إىل رفع ر  - 

 .، مما يشجعهم على العمل من أجل زيادة مبيعات املؤسسةواالنتماء، وتنمية روح الفريق والتضامن

تصميم نظام للصحة واألمن للتقليل من اخلسارة يف الوقت النامجة عن حوادث العمل، واإللقاء على  - 

 .التكلفة العالجية وتعويضات العاملني إىل حد أدىن

  يز واألداء االجتماعيالتحف: المطلب الثاني

إن املؤسسة االقتصادية حىت وإن كان تعظيم األرباح لصاحل املسامهني يبقى هو هدفها األمسى، إال أا    

مطالبة بإدماج البعد االجتماعي يف خمتلف وظائفها، وحتملها ملسؤولياا االجتماعية، ومن بينها جند سياسة 

ن إدماج البعد االجتماعي يف حتفيز األفراد حيتم عليها تدعيم التحفيز املتبعة من طرف املؤسسة، حيث أ

املساواة يف األجور واملكافآت، االعرتاف باملهارات املكتسبة وتثمينها، توفري اخلدمات االجتماعية، حتسني 

  .اخل...ظروف العمل

  المسؤولية االجتماعية في إستراتيجية األجور والمكافآت: أوال

آت جممل املزايا واملنافع املباشرة وغري املباشرة اليت متنحها املؤسسة للعاملني، بغرض زيادة متثل األجور واملكاف   

على األداء  والءهم والتزامهم وكذا تطوير قدرام وتنمية روح اإلبداع لديهم، مما ينعكس بنتائج اجيابية

لية االجتماعية للمؤسسة من خالل واإلنتاجية، وبالتايل تساهم إسرتاتيجية األجور والرواتب يف حتقيق املسؤو 

  :2مايلي

أن تتسم األجور واملكافآت بالعدالة واملساواة، وأن تكون قادرة على حتفيز العاملني وزيادة اجنذام  - 

 .للعمل واإلبداع فيه، وزيادة ثقتهم بنظام املؤسسة

                                                           
1
  .301بن عنتر عبد الرحمان، مرجع سابق، ص،   

2
  .13بوريش أحمد، بلحاج أمينة، مرجع سابق، ص،   
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 .مراعاة إدارة املوارد البشرية اختيار الطرق املناسبة لدفع األجور واملكافآت - 

 .عدم التمييز يف األجور واملكافآت بني النساء والرجال - 

باإلضافة إىل منح املكافآت والعالوات اليت تسمح لألفراد بتحسني معيشتهم والرفع من مستواهم االجتماعي، 

لسياسات وممارسات إدارة املوارد البشرية املنسجمة " Martory et Crozet" "مارتوري وكروزي"حيث أن منوذج 

ات املسؤولية االجتماعية للمؤسسات أكد على ضرورة تدعيم املساواة يف األجور واالعرتاف مع متطلب

  .1باملهارات املكتسبة وتثمينها

  المسؤولية االجتماعية في إستراتيجية الخدمات االجتماعية: ثانيا

لعجزة والبطالة، كما املعاشات، التأمينات اخلاصة باملرضى ا: تم املؤسسات مبنح عامليها مزايا معينة مثل   

تم املؤسسات بتقدمي خدمات للعاملني يف شكل خدمات اجتماعية، مالية، وقد متتد إىل اإلسكان 

واملواصالت وغريها، وهي تأخذ عدة أشكال ومتارس بصفة مستمرة يف املؤسسة كتجسيد ملسؤوليتها 

  : 2ة فيمايلياالجتماعية جتاه مواردها البشرية، وتتمثل هذه املمارسات االجتماعي

وهو التكفل باملصاريف املرتتبة عن احلمل والوضع مبختلف تبعاته، باإلضافة إىل دفع : التأمين عن الوالدة -1

  .أجرة املرأة العاملة عن املدة اليت توقفت فيها عن العمل بسبب الوضع

لتحاق مبنصب هو منح معاش للمؤمن الذي يضطره العجز إىل االنقطاع عن اال: التأمين عن العجز -2

عمله، ويشمل بدوره التكفل بالعامل الذي يصاب بعجز مينعه بشكل تلقائي عن االستمرار يف العمل، وهذا 

بتخصيص معاش دام للعامل العاجز ميكنه من العيش دون حاجة للعمل أو الغري، على أن هذا احلق ال 

الذي عمل مدة متكنه من االستفادة من  العامل كيستفاد منه إال إذا كان العامل مل يبلغ سن التقاعد وكذل

  .التقاعد

الورثة أو األشخاص (خيص هذا النوع من التأمني متكني ذوي حقوق العامل املتوىف : التأمين عن الوفاة -3

حىت يستفيدوا من منحة الوفاة املقدرة بأجرة سنوية كاملة عن العمل على أساس األجر ) املتكفل من قبله

  .ضاه العامل املتوىفاألخري الذي كان يتقا

  : إضافة إىل اخلدمات واملزايا السابقة املقدمة، تقوم املؤسسة مبنح العاملني أنواع أخرى من املزايا نذكر منها

أي إعطاء الفرد خالل ساعات العمل الرمسية فرتات راحة متكنه من االسرتاحة واستعادة : فترات الراحة -

 .نشاطه وتركيزه

  يدخل ي أن للعامل احلق يف االستفادة من إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ال أ: اإلجازات السنوية -

  .يف حساا أيام العطل واألعياد واملناسبات الرمسية

  ).املناسبات الوطنية والدينية(العطالت الرسمية واألعياد  -

                                                           
1
  .18العايب عبد الرحمان، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، مرجع سابق، ص،   

2
  .13بوريش أحمد، مرجع سابق، ص،   
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، السكن، شراء سيارة، بأسعار فائدة ميسرة ملواجهة التزامام االجتماعية كاملرضمنح قروض للعاملين  -

  .اخل...تأثيث منزل

  تحسين ظروف العمل: ثالثا

وأيضا هلا تأثري سيكولوجي على العاملني أنفسهم إن بيئة العمل هلا تأثري واضح على اإلنتاج كما ونوعا،    

وفر وعلى اجتاهام ومواقفهم جتاه أعماهلم، ويقصد بظروف العمل كل ما حييط بالعامل ويؤثر فيه ماديا كت

األدوات املكتبية واألثاث، توفري متطلبات االستقرار الوظيفي، عدالة نظام األجور واحلوافز، أو معنويا  

كالعالقات االجتماعية بني العاملني وعالقام باملشرفني واإلدارة العليا، املشاركة الفعلية للعمال مبعناها 

عة املستمرة ألفكار العاملني وتطبيقها يف حدود الواسع، إثراء الوظائف وإشباع طموحات العاملني، املتاب

  .األخالق، الثقة يف العامل وإمكاناته ألداء العمل املكلف به وتشجيعه على املشاركة

  حماية المرأة العاملة وإدماج المعوقين: رابعا

ملة حبسب حاجام يعين محاية املرأة العاملة اإلنصاف بني الرجل العامل واملرأة العا: حماية المرأة العاملة -1

، وذلك بتحقيق املساواة بني الرجل واملرأة 1واهتمامام اخلاصة من ناحية احلقوق واملنافع والواجبات والفرص

يف كافة احلقوق، باإلضافة إىل القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وضمان تكافؤ الفرص يف كافة 

ومكافحة كافة أشكال استغالل املرأة وابتزازها، وتوفري خدمات )...الرتقية، األجور، التدريب(جماالت العمل 

  .دور احلضانة

على أنه جيب على صاحب العمل أن يشغل ) اجلزائري(من قانون العمل  13تنص املادة : إدماج المعوقين -2

، وذلك 2ة فيهمن العمال املعوقني النسبة احملددة يف قانون حقوق األشخاص املعوقني النافذ ووفق الشروط الوارد

من خالل محايتهم من أي شكل من أشكال التميز يف جمال العمل، وتوفري إمكانيات تدريبهم وتأهيلهم 

  . للعمل، وتوفري التجهيزات واألدوات اخلاصة م ملساعدم على ممارسة مهامهم بشكل آمن وبصفة عادية

  التقييم العادل ألداء العاملين: خامسا

وفرها يف عملية تقييم أداء العاملني يف إطار جتسيد مبادئ املسؤولية االجتماعية، من الشروط الواجب ت   

   :3نذكر مايلي

، وضرورة جتسيد اجلوانب املوضوعية والسلوكية والذاتية عند وضع هذه أن تكون معايري ثابتة للتقييم - 

 .املعايري

 .علميةأن تكون عملية التقييم مفهومة للعاملني حسب مستويام العملية وال - 

  .باإلضافة إىل ضرورة توفر الثقة واملصداقية واملوضوعية بعيدا عن التحيز والتمييز خالل عملية تقييم األداء

                                                           
1
ن، الطبعة الثانية، منشورات منظمة العمل الدولية، مكتب العمل الدولي، منظمة العمل الدولية، حقوق المرأة العاملة والمساواة بين الجنسي  

  .38، ص، 2000جنيف، 
2
  .من قانون العمل الجزائري 13المادة   

3
  .183، ص، 2008طاھر محمود الك?لده، تنمية وإدارة الموارد البشرية، الطبعة ا�ولى، دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ا�ردن   
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  التحفيز واألداء البيئي: المطلب الثالث

تعترب البيئة بالنسبة إىل الكثري شيء مادي وملموس فقط، ولكنها يف احلقيقة أكرب من ذلك بكثري، فالبيئة     

د ومعنوي إىل حد بعيد، واهم شيء فيها هو العالقة بني الفرد واألشياء واألشخاص احمليطني به، كائن جمر 

  .واألهم من ذلك كله هي عالقة الفرد باألفكار واملفاهيم والقيم اليت متأل عامله

ة االقتصادية، إن حتفيز األفراد ميكن أن يلعب دورا كبريا يف احلفاظ على البيئة وحتسني األداء البيئي للمؤسس   

وذلك من خالل حتفيز األفراد على اكتساب الثقافة البيئية، التشجيع على اإلبداع البيئي، إشراك العمال يف  

  .كل ما يتعلق بااالت البيئية، ووضع نظام للمكافآت متعلق باألمور البيئية

  تحفيز الموارد البشرية على اكتساب الثقافة البيئية: أوال

وارد البشرية على الدخول يف دورات تدريبية متعلقة بااالت البيئية ميكنهم من اكتساب ثقافة إن حتفيز امل   

 ومهامه ووظائفه يف املؤسسة، مثل وسلوكياتهووعي بيئي جتاه كل ما يتعلق بالبيئة، وتطبيق ذلك يف تصرفاته 

كن، وترشيد استخدام املوارد استخدام احلد األدىن من الطاقات اإلنتاجية وتقليص الفاقد إىل أكرب حد مم

والتقليل من هدر الطاقة، باإلضافة إىل استعماهلم لتكنولوجيا نظيفة خضراء ال تضر بالبيئة، وهذا كله يساهم 

  .يف تعزيز األداء البيئي للمؤسسة

باإلضافة إىل ما سبق، فإن حتفيز األفراد على الدخول يف دورات تدريبية بيئية يساعدهم على التنبؤ    

باملشاكل والتغريات البيئية اليت ميكن أن تواجهها املؤسسة عند قيامها بأنشطتها مثل التسويق األخضر 

  .واالستعداد للتصدي هلا يف املستقبل

  تحفيز الموارد البشرية على اإلبداع البيئي: ثانيا

ائل واآلليات اليت متكنهم إن حتفيز املؤسسة ألفرادها على اإلبداع البيئي عن طريق دعمهم وتوفري مجيع الوس   

من ابتكار منتجات جديدة خضراء صديقة للبيئة تأخذ بعني االعتبار التوجهات البيئية، وتشجيعهم على 

البحث واإلبداع واالبتكار لتحقيق السبل املالءمة للقضايا البيئية الراهنة، يساهم يف تعزيز األداء البيئي 

  .للمؤسسة

  ق بالمجال البيئيوضع نظام للمكافآت متعل: ثالثا

اهتمامات األفراد العاملني يف املؤسسات، لذلك  تعترب مواضيع مثل البيئة من املواضيع اليت تستحوذ على   

فإن وضع نظام للمكافآت واجلوائز خاص للموظفني الذين يبدعون يف اال البيئي سواء بتصميم منتج أخضر 

ملوثة للبيئة، أو طريقة لتسيري النفايات ورسكلتها، فهذا حيفز  أو ابتكار طريقة إنتاج أنظف غري) صديق للبيئة(

ويشجع األفراد العاملني على تبين البعد البيئي يف خمتلف تصرفام وسلوكيام وأفكارهم، وهو ما يساعد يف 

   .تعزيز األداء البيئي للمؤسسة

  إشراك الموارد البشرية في تحديد التوجهات البيئية للمؤسسة: رابعا
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إن إشراك املؤسسة ملواردها البشرية يف حتديد األهداف والعمليات اليت متكنها من تنفيذ السياسات البيئية،    

وتنفيذ متطلبات نظام اإلدارة البيئية يزيد من وعيهم بأمهية الشأن البيئي وضرورة االلتزام البيئي والرفع من 

  .ةمعنويام، وهو ما يساهم يف تعزيز األداء البيئي للمؤسس

  .والشكل املوايل يلخص جماالت مسامهة حتفيز املوارد البشرية يف تعزيز األداء املستدام للمؤسسة االقتصادية   

  التحفيز واألداء المستدام :)29(الشكل 

  

  

  

  

  

  

 

ءاألدا  

 المستدام

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحث: المصدر

  

  

  

 كفاءة اإلدارة

 الكفاءة اإلنتاجية

 مردودية المؤسسة

المسؤولية االجتماعية في 

 إستراتيجية األجور والمكافآت

المسؤولية االجتماعية في 

إستراتيجية الخدمات 

 االجتماعية

 تحسين ظروف العمل

ادل ألداء العاملينالتقييم الع  

حماية المرأة العاملة وإدماج 

 المعوقين

 اإلبداع البيئي

 الثقافة البيئية

إشراك العمال في تحديد 

 التوجهات البيئية للمؤسسة

نظام للمكافآت متعلق 

البيئي بالمجال  

 التحفيز

 األداء االقتصادي

جتماعياألداء اال  

بيئياألداء ال  
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   خالصة

 ادية تشهد العديد من التغريات والتحوالت والتطورات، األمر الذيلقد أصبحت بيئة املؤسسات االقتص   

جعل هذه املؤسسات يف موقف صعب ال يكفي معه األداء العادي ملواجهة آثار تلك التغريات، بل يستلزم 

لضمان البقاء وحتقيق األهداف ) اقتصادي، اجتماعي، بيئي(منها هذا املوقف العمل على حتقيق أداء مستدام 

  .نشأت من أجلهااليت أ

ومن خالل ما تطرقنا إليه يف هذا الفصل، ميكن القول أن تدريب وحتفيز املوارد البشرية يعتربان من أهم    

، فإدماج )االقتصادي، االجتماعي والبيئي(االسرتاتيجيات اليت متكن املؤسسة من تعزيز أداءها املستدام بأبعاده 

حفيز اليت تنتهجها املؤسسة يساهم يف تعزيز األداء املستدام للمؤسسة هذه األبعاد يف إسرتاتيجية التدريب والت

على إدماج هذه األبعاد يف أداءهم لوظائفهم حمفزة و االقتصادية، وذلك بتوفري موارد بشرية مدربة، مؤهلة، 

  .يةومهامهم وخمتلف تصرفام وسلوكيام وهو ما ينعكس باإلجياب على األداء املستدام للمؤسسة االقتصاد



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        ـعـعـعـعل الرابل الرابل الرابل الرابــــالفصالفصالفصالفص
دراسة حالة مجموعة من  دراسة حالة مجموعة من  دراسة حالة مجموعة من  دراسة حالة مجموعة من  

المؤسسات االقتصادية بوالية  المؤسسات االقتصادية بوالية  المؤسسات االقتصادية بوالية  المؤسسات االقتصادية بوالية  

 سطيفسطيفسطيفسطيف
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  تمهيد

بعدما تطرقنا إىل اإلطار النظري ملختلف متغريات الدراسة، واليت أكدت لنا الدور املهم الذي يلعبه كل من    

، يأيت )االقتصادي، االجتماعي، البيئي(تدريب وحتفيز املوارد البشرية يف تعزيز األداء املستدام بأبعاده الثالثة 

ر النظرية على جمموعة من املؤسسات االقتصادية هذا الفصل العملي كمحاولة إلسقاط هذه املفاهيم واألط

يف تعزيز األداء املستدام بوالية سطيف، للوقوف على الدور الذي يلعبه كل من تدريب وحتفيز املوارد البشرية 

  .للمؤسسات حمل الدراسة

ونسعى من خالل هذا الفصل إىل حتقيق اهلدف األساسي للبحث، واملتمثل يف الكشف عن دور تدريب    

  .وحتفيز املوارد البشرية يف تعزيز األداء املستدام يف جمموعة من املؤسسات االقتصادية بوالية سطيف

وسنتناول من خالل هذا الفصل اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية، حتليل ومناقشة إجابات األفراد حول    

تائج وتقدمي التوصيات اليت ختدم حماور وعبارات االستمارة، مث اختبار الفرضيات من أجل الوصول إىل الن

  .الدراسة
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  دراسة الميدانيةلاإلطار المنهجي ل: المبحث األول

سنحاول التطرق من خالل هذا املبحث إىل اإلجراءات املنهجية اليت مت االعتماد عليها يف الدراسة، وذلك    

من خالل التطرق إىل جمتمع وعينة الدراسة وأدوات مجع البيانات، منوذج ومتغريات الدراسة، أدوات املعاجلة 

  .اة القياس، صدقها وثباااإلحصائية املستعملة يف الدراسة، إضافة إىل إجراءات تطوير أد

  مجتمع وعينة الدراسة، وأدوات جمع البيانات: المطلب األول

  فيمايلي سنستعرض جمتمع وعينة الدراسة، واألدوات املستخدمة يف الدراسة جلمع البيانات   

  مجتمع وعينة الدراسة: أوال

واخلاصة، واليت تنشط يف خمتلف يتمثل جمتمع الدراسة يف جمموعة من املؤسسات االقتصادية العمومية    

  .النشاطات اإلنتاجية، والواقعة على مستوى إقليم والية سطيف

تعرف العينة على أا جمتمع الدراسة الذي جتمع منه البيانات امليدانية، وهي تعترب جزءا من الكل، مبعىن أنه    

ها الدراسة، فالعينة إذن هي جزء من تؤخذ جمموعة من أفراد اتمع على أن تكون ممثلة للمجتمع لتجرى علي

نسبة معينة من أفراد اتمع األصلي، مث تعميم نتائج الدراسة على اتمع كله، ويستخدم أسلوب  أومعني 

البحث بالعينة عندما ال ميكن للباحث القيام بأسلوب املسح االجتماعي، أي عند استحالة دراسة مجيع أفراد 

  .1اتمع لظرف من الظروف

، قمنا بزيارة إىل مديرية الصناعة واملناجم بغية معرفة املؤسسات الواقعة على ويف إطار حتديد عينة الدراسة   

أو إيزو  14001أو إيزو  9001مستوى والية سطيف، واليت تالءم دراستنا كاملؤسسات اليت حصلت على إيزو 

نبحث عنها كان ضعيفا، وهذا ما حال دون ، ولكن استجابة املديرية لطلبنا واملعلومات اليت كنا 26000

  .احلصول على املعلومات املرجوة

وهلذا فقد كثفنا من جهودنا من خالل القيام بزيارات ميدانية لعدد من املؤسسات االقتصادية بوالية    

عديد من قصديه متثل جمتمع الدراسة امليدانية من خالل زيارتنا امليدانية للسطيف، وقررنا االعتماد على عينة 

املؤسسات االقتصادية العمومية واخلاصة بوالية سطيف، وااللتقاء ببعض مسؤوليها لالستفسار عن حصوهلا 

  .أو واحدة منها، للوقوف على مالءمتها أو عدمه لدراستنا 26000، 14001، 9001على شهادات اإليزو 

لب القياس، أو اختبار فرضيات وتستخدم العينة القصدية عموما يف الدراسات االستطالعية اليت تتط   

ن من اختيار العينة كة إذا كان جمتمع البحث غري مضبوط، وبالتايل ال يوجد إطار دقيق ميحمددة، وخاص

عشوائيا، ففي مثل هذه احلاالت يلجأ الباحث الختيار جمموعة من الوحدات اليت تالءم أغراض البحث، وهذا 

  .2ية أو بعينة الصدفةما يسمى بالعينة الغرضية أو العينة القصد

                                                           
1
  .267، الجزائر، ص، 2008رشيد زرواتي، تدريبات على منھجية البحث العلمي في العلوم ا�جتماعية، الطبعة الثالثة،   

2
  .276المرجع نفسه، ص،   



دراسة حالة مجموعة من المؤسسات ا�قتصادية بو�ية سطيف              الفصل الرابع  

 

207 

 

، ألن اختيارنا هلا كان لتحقيق اهلدف الذي نسعى لبلوغه،  قصديهوبالتايل ميكن اعتبار عينة الدراسة عينة    

  .ألنه مت اختيار املؤسسات اليت تتالءم مع موضوع دراستنا

ولقد مت اختيار جمموعة من األفراد املبحوثني لإلجابة على بنود وحماور االستمارة، ففي بداية األمر كنا نود    

استهداف اإلطارات واملسؤولني يف املؤسسات حمل الدراسة، ولكن بعد مشاورة جمموعة من األساتذة املختصني 

التدريب، التحفيز (اشرة مع متغريات الدراسة قررنا إشراك العمال ضمن عينة املبحوثني لكوم ذي صلة مب

، وبالتايل فقد مت اختيار عينة من العاملني يف املستويات اإلدارية العليا والوسطى والتنفيذية من مستوى ...)

ن راسة، وقد تعمدنا هذا التنويع ألإطار باملؤسسة وعون حتكم وتنفيذيني لكل مؤسسة من املؤسسات حمل الد

حث عن التنوع من خالل الرتكيز على خمتلف املستويات التنظيمية، وذلك للوقوف على خمتلف العينة أساسا تب

وجهات النظر حول موضوع التدريب، التحفيز واألداء املستدام، ومنه اقرتاح ما ميكن أن يؤدي إىل حتسني 

وخاصة التنفيذيني كوم  النتائج، وقد مت اختيار هذه الفئات الثالثة بالضبط ألا ذات عالقة مبوضع دراستنا،

  .األكثر ارتباطا بالتدريب والتحفيز ودورهم يف تعزيز األداء املستدام للمؤسسة االقتصادية

الية و وعن طريقة حتديد املؤسسات حمل الدراسة، فقد قمنا بزيارة ميدانية موعة من املؤسسات االقتصادية ب   

فعند التقاءنا مبسؤويل إىل األداء املستدام بأبعاده،  باإلضافة سطيف وذلك ملعرفة واقع التدريب والتحفيز فيها،

هذه املؤسسات كنا نركز استفساراتنا على وجود أو عدم وجود خطة سنوية للتدريب، نظام احلوافز، شهادات 

  .26000، 14001، 9001اإليزو 

  :1التاليةمنا حبساا باالعتماد على املعادلة قوفيما يتعلق بعينة الدراسة فقد    

                                      X(1-x) 
                     n=  
                                X(1-x)    + 				��		 
                                     N              �� 

n :حجم العينة  

x : 50نسبة وجود الظواهر حمل الدراسة يف العينة وقد اعتمدنا على% 

  %) 5- (+نسبة اخلطأ املسموح به وقد اعتربناه يف حدود �		 

وبذلك تكون الدرجة املعيارية  )%95(الدرجة املعيارية املقابلة ملعامل الثقة الذي تعمم به النتائج وهو    �    

)1.96.(  

N : واملتمثل يف جمموع العاملني يف املؤسسات حمل الدراسة  )1634(حجم جمتمع البحث.                                               

 .من العاملني يف املؤسسات حمل الدراسة 311يكون حجم عينة البحث هو وبالتعويض يف املعادلة السابقة   

                                                           
1
  .179بوسالم أبو بكر، مرجع سابق، ص،   
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وفيما خيص توزيع االستمارات يف املؤسسات فقد اخرتنا عينة مكونة من جمموعة من اإلطارات وجمموعة من    

  .لكل مؤسسةألعوان التنفيذيني ا أعوان التحكم وأخرى من

استمارة، بينما  300استمارة على املؤسسات حمل الدراسة، وقد مت اسرتجاع  311وبالتايل فقد قمنا بتوزيع    

، أو ، وذلك راجع إىل مماطلة البعض يف اإلجابة على حماور االستمارة وإرجاعهااتاستمار  10مل يتم استغالل 

لالستغالل والتحليل كوا مل يتم اإلجابة على كامل حماور االستمارة، وبالتايل عدد عدم صالحيتها 

  .استمارة 290االستمارات اليت قمنا باالعتماد عليها يف الدراسة 

  أدوات جمع بيانات الدراسة: ثانيا

  :خالل إجراءنا للدراسة امليدانية، استعملنا األدوات والوسائل التالية جلمع البيانات   

تعرف املقابلة بأا تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة، حياول فيه الشخص القائم : المقابلة -1

  .1أو معتقدات أشخاص آخرين للحصول على بعض البيانات املوضوعيةباملقابلة أن يستشري معلومات أو آراء 

ولقد مت استعمال املقابلة من خالل حوارنا وحتدثنا مع خمتلف مسؤويل املؤسسات حمل الدراسة للحصول على 

  .املعلومات الالزمة

أرادوا ملء  حيث مت اللجوء إىل استعمال هذا األسلوب مع بعض األفراد الذين: االستبانة بالمقابلة -2

  .االستبانة حبضورنا فور توزيعها، وبالتايل استالمها

تعد املالحظة من األدوات اليت ميكن استخدامها للحصول على بيانات تتعلق ببعض : المالحظة -3

  2احلوادث والوقائع، وهي تعترب من أكثر األدوات دقة وأقلها حتيزا

  .تنقالتنا بني خمتلف املؤسسات حمل الدراسةولقد مت استعمال املالحظة من خالل خمتلف 

تعرف االستبانة على أا منوذج يضم جمموعة من األسئلة توجه إىل األفراد، من أجل احلصول : االستبانة -4

على معلومات حول موضوع ما، ويتم تنفيذ االستبانة إما عن طريق املقابلة الشخصية أو أن ترسل إىل 

  .3املبحوثني عن طريق الربيد

كأداة رئيسية يف مجع البيانات الالزمة لدراستنا، وهي مبينة يف امللحق رقم ولقد قمنا باستعمال االستبانة     

)01(.  

  :وألجل صياغة االستمارة يف شكلها النهائي، اتبعنا املراحل واخلطوات التالية   

استمارة بشكلها األويل باالعتماد على اجلانب النظري حيث قمنا بتصميم : مرحلة اإلعداد األولي -أ

  .إىل الفرضيات والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسةالبحث، إضافة  وإشكاليةللموضوع 

، أما اجلزء األول فيتعلق باملتغريات الشخصية واخلصائص الوظيفية ولقد تكونت االستمارة من ثالثة أجزاء   

، أما اجلزء الثاين من االستمارة )نس، العمر، املستوى التعليمي، املستوى الوظيفي، األقدميةاجل( لعينة الدراسة 

                                                           
1
  .212 ص، ،رشيد زرواتي، مرجع سابق  

2
  .50، ص، 2003سھيل رزق دياب، مناھج البحث العلمي، غزة، فلسطين، مارس   

3
  .182رشيد زرواتي، مرجع سابق، ص،   
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حمور التدريب : البشرية والذي قسمناه إىل حمورين مها املواردفيتعلق باملتغري املستقل واملتمثل يف تدريب وحتفيز 

وحمور التحفيز، أما فيما يتعلق باجلزء الثالث من االستمارة فيتعلق باملتغري التابع واملتمثل يف األداء املستدام 

  .األداء االقتصادي، األداء االجتماعي واألداء البيئي: بأبعاده الثالثة واملتمثلة يف

  .سؤال 100إىل أن تصميم االستمارة يف شكلها األويل كان حيتوي على  وجتدر اإلشارة   

بعد الصياغة األولية لالستمارة، توجهنا موعة من املؤسسات حمل : مرحلة الدراسة االستطالعية -ب

الدراسة قصد إجراء دراسة أولية استطالعية، للوقوف على مدى مالءمة حماور ومتغريات وعبارات االستمارة 

ملؤسسات حمل الدراسة، وذا فقد قمنا بعدة زيارات ومقابالت مع مسؤولني من املؤسسات حمل الدراسة، مع ا

وهذا ما أدى إىل حذف العديد من العبارات الغري مالءمة مع املؤسسات حمل الدراسة، كما مت إضافة بعض 

  .العبارات اليت تتماشى مع موضوع دراستنا

باالعتماد على اجلانب النظري للموضوع الصياغة األولية لالستمارة بعد : مرحلة تحكيم االستمارة -ج

تعديالت حول عبارات  وإجراءستطالعية الوفرضيات البحث والدراسات السابقة، وبعد الدراسة ا وإشكالية

آراءهم  وإبداءة من األساتذة احملكمني، حيث قاموا مبناقشتها عاالستمارة، مت عرض االستمارة على جممو 

  .ام حول حماور وبنود وعبارات االستمارة، ومدى اتساق العبارات مع بنود وحماور االستمارةومالحظ

وكان من بني املالحظات املوجهة من طرف األساتذة احملكمني هي كثرة األسئلة، تكرار بعض األسئلة، بعض  

  .العبارات كانت مركبة، وجود عدد من العبارات ال تتماشى وحمور االستمارة

بعد التصميم األويل لالستمارة، وإجراء دراسة استطالعية، وحتكيم االستمارة : حلة اإلعداد النهائيمر  -د

عند جمموعة من األساتذة املختصني، حيث مت األخذ بعني االعتبار املالحظات والتوجيهات املوجهة من 

طرفهم، وذلك من خالل حذف بعض العبارات، وإعادة صياغة البعض منها، وإضافة جمموعة من األسئلة، 

  .عبارة 61نا بالصياغة النهائية لالستمارة بـ قم

  :وبالتايل فقد مت تقسيم االستمارة إىل ثالثة أجزاء كمايلي   

اجلنس، العمر، (واخلصائص الوظيفية لعينة الدراسة  الذي يتعلق باملتغريات الشخصية :الجزء األول -

  )املستوى التعليمي، األقدمية، املستوى الوظيفي

يتعلق اجلزء الثاين من االستمارة باملتغري املستقل واملتمثل يف تدريب وحتفيز املوارد البشرية بـ  :الجزء الثاني -

  : عبارة، والذي قسمناه إىل حمورين أساسيني مها 26

تقوم املؤسسة بتحليل : عبارة، واملتمثلة يف 11تدريب املوارد البشرية، ويتم قياسه من خالل : المحور األول -

علقة بعناصر نظام التدريب، توجد يف املؤسسة خطة سنوية لتدريب املوارد البشرية، تقوم املؤسسة البيانات املت

بتحديد االحتياجات التدريبية قبل وضع اخلطة التدريبية، دف املؤسسة من خالل التدريب إىل تنمية مهارات 

، تعتمد املؤسسة على تقنيات وم املؤسسة بتدريب عماهلا على شروط الصحة والسالمة املهنيةالعاملني، تق

املعلومات واالتصاالت املتطورة يف التدريب، تعتمد املؤسسة على أسلوب التدوير الوظيفي يف التدريب، تعتمد 
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، حترص تستعني املؤسسة مبدربني ذوي كفاءة تدريبية عاليةاملؤسسة على أسلوب التدريب خارج أماكن العمل، 

ك بااللتزام، حترص املؤسسة على متابعة مدى التقدم احلاصل يف أداءك املؤسسة على توفري جو تدرييب يشعر 

  .بعد التدريب

متنح املؤسسة احلوافز : عبارة، واملتمثلة يف 15حتفيز املوارد البشرية، ويتم قياسه من خالل  :المحور الثاني -

بط املؤسسة تقدمي احلوافز ، تعتمد املؤسسة على معيار األقدمية يف منح احلوافز، تر للعمال على أساس أداءهم

يثين املسؤول يف املؤسسة ، تقوم املؤسسة بإشراك العمال يف وضع معايري تقدمي احلوافزبتحقيق اهلدف املسطر، 

توفر املؤسسة فرص الرتقية ، حترص املؤسسة على رفع الروح املعنوية للعاملني، بنجاح كعند تأدية مهام ليكع

تقدم املؤسسة شهادات تقديرية للعمال ذوي األداء ، سؤولنياملمن طرف  حمرتم يننشعر أ، أجلميع العاملني

 ، أشعرتقدم املؤسسة زيادات يف األجور مرتبطة باألقدمية، تقاضى يف املؤسسة أجرا حمفزا على العمل، أاملتميز

ة استثنائية ، ختصص املؤسسة نسبة من األرباح لتوزيعها عليكم، متنح املؤسسة عالو املقدمة عادلة العالواتأن 

  .لذوي األداء املتميز، متنح املؤسسة عالوة األقدمية لعماهلا

( يتعلق اجلزء الثالث من االستمارة باملتغري التابع واملتمثل يف األداء املستدام بأبعاده الثالثة  :الجزء الثالث -

  :ية هيعبارة، والذي قسمناه إىل ثالثة حماور أساس 35بـ ) االقتصادي، االجتماعي والبيئي

تعترب الزيادة يف  : عبارات، واملتمثلة يف 10األداء االقتصادي، والذي يتم قياسه من خالل  :المحور األول -

كمية اإلنتاج هدفا تسعى املؤسسة لتحقيقه، تعمل املؤسسة على تطوير أساليب إنتاجية جديدة،  تعمل 

، التنويع يف املنتجات الخرتاق أسواق جديدةتعمل املؤسسة على املؤسسة دائما على حتسني جودة منتجاا، 

، عالقة املؤسسة مبورديها جيدة، املؤسسة مل عمليات البيع اليت حتتوي على عيوب يف املنتجات منخفضة

تستقبل شكاوى من الزبائن عن منتجات املؤسسة، تسعى املؤسسة إىل تقدمي منتجات بأسعار تنافسية، تسعى 

  .قم أعماهلا، ختصص املؤسسة نسبة من األرباح إلعادة استثمارهااملؤسسة دائما إىل الرفع من ر 

تقوم املؤسسة : عبارة، واملتمثلة يف 12األداء االجتماعي، والذي يتم قياسه من خالل  :المحور الثاني -

مسعة املؤسسة يف جمال الصحة والسالمة ، بتوفري بيئة عمل آمنة باالعتماد على شروط الصحة والسالمة املهنية

تلتزم املؤسسة ، ...)السكن، النقل(تساهم املؤسسة يف توفري اخلدمات االجتماعية للعمال ، املهنية جيدة

شعر بالعدالة االجتماعية فيما يتعلق مبمارسات املؤسسة جتاه ، أبالقوانني اليت توفر الرعاية الصحية للعمال

املؤسسة باحرتام قانون العمل فيما يتعلق تلتزم ي، ارس فيها مهامأمشعر بالرضا عن الظروف اليت ، أعماهلا

تعترب املؤسسة ، تقدم املؤسسة مساعدات للمشاريع اخلريية، ذوي االحتياجات اخلاصة يف العمل بإدماج

تقوم املؤسسة ، تعمل املؤسسة على فتح حوار مع مجعيات محاية املستهلك، النقابات العمالية كشريك هام

تقوم املؤسسة باإلفصاح عن ممارساا االجتماعية جلميع ، ة اليت تنشط فيهابدعم اجلمعيات املوجودة يف البيئ

  .األطراف ذات املصلحة
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تقوم املؤسسة بالتنبؤ : عبارة، واملتمثلة يف 13األداء البيئي، والذي يتم قياسه من خالل : المحور الثالث -

خطة تبني فيها األهداف البيئية اليت تسعى  تتوفر لدى املؤسسة، باملشاكل البيئية املتوقعة إلجياد احللول مسبقا

تقوم املؤسسة بدعم أنشطة ، تستعمل املؤسسة يف عملياا اإلنتاجية مواد أولية نظيفة غري ملوثة، لتحقيقها

ستخدم املؤسسة آالت متطورة لتخفيض حجم اآلثار ، البحث والتطوير لتخفيض اآلثار السلبية على البيئة

تسعى املؤسسة لتطوير لذلك، قابلة للتدوير مبواد قابلة التسعى املؤسسة الستبدال املواد غري ، البيئية اخلطرية

تقوم املؤسسة ، حجم النفايات املرتتبة من جراء أنشطة املؤسسة منخفض، منتجاا لتصبح صديقة للبيئة

بتشريعات املؤسسة ، تلتزم اتقوم املؤسسة بتخفيض كمية املياه اليت تستهلكه، بإعادة استعمال وتدوير نفاياا

تقوم املؤسسة ، تعمل املؤسسة على دعم مجعيات محاية البيئةمن التلوث،  البيئة مايةفيما يتعلق حب الدولة

  .14001حبماية البيئة اليت تنشط فيها من التلوث باالعتماد على مواصفات إيزو 

عامل  20سات حمل الدراسة واليت تضمنت ولقد قمنا بتجريب االستمارة على جمموعة من العمال يف املؤس   

يف خمتلف املستويات، وذلك للوقوف على مدى وضوح األسئلة، وبعد مدة قمنا بإعادة توزيع االستمارة على 

أغلبية اموعة السابقة وإجراء مقارنة بني اإلجابات يف املرة األوىل واملرة الثانية للتأكد من عدم وجود 

  .الستمارة على خمتلف العاملني يف املؤسسات حمل الدراسةاختالفات، ومن مث توزيع ا

ولقد اعتمدنا عند توزيع االستمارة على طريقة التوزيع املباشر من طكرف الباحث على العاملني يدا بيد،     

كذلك التوزيع من طرف إطار باملؤسسة على زمالءه من اإلطارات وباقي العمال باملؤسسة، ويف بعض 

  .ماد على أسلوب االستمارة باملقابلة وذلك لتوضيح بعض العبارات اليت يراها ايب غامضةاألحيان مت االعت

  نموذج، متغيرات الدراسة، واألساليب اإلحصائية المستخدمة: المطلب الثاني

سوف نستعرض من خالل هذا املطلب منوذج الدراسة، متغرياا، إضافة إىل أهم األساليب اإلحصائية    

  .املستخدمة يف الدراسة

  نموذج الدراسة: أوال

انطالقا من الدراسة النظرية والدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع الدراسة، وعلى ضوء إشكالية الدراسة    

شكيل منوذج للدراسة والذي ينطلق من فكرة أساسية وهي دور تدريب وحتفيز املوارد وفرضياا وأهدافها، مت ت

  .البشرية يف تعزيز األداء املستدام، والشكل املوايل يوضح هذا النموذج
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  نموذج الدراسة: )30(الشكل 

  المتغير التابع                               المتغير المستقل                                           

  تدريب وتحفيز الموارد البشرية                                                       األداء المستدام

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالب :المصدر

  :يتبني من خالل هذا النموذج مايلي

، حيث )األداء املستدام( ومتغري تابع ) التدريب والتحفيز(يشمل هذا النموذج متغريين، متغري مستقل  -1

األداء : التدريب، التحفيز، بينما يتكون املتغري التابع من ثالثة حماور هي: يتكون املتغري املستقل من حمورين

  .االقتصادي، األداء االجتماعي واألداء البيئي

إن حركة املخطط تفرتض وجود دور مباشر لكل من التدريب والتحفيز يف كل بعد من أبعاد متغري األداء  -2

  .املستدام، وبالتايل حنصل على الدور الكلي ملتغري التدريب والتحفيز يف متغري األداء املستدام

  متغيرات الدراسة: ثانيا

ن أجل القيام بدراستنا وفهم العالقة بني متغرياا، جيب أن نقوم بتحديد املتغري املستقل واملتغري التابع، م   

ومعرفة احملاور املكونة هلذين املتغريين، وذلك من أجل الوقوف على دور املتغري املستقل يف املتغري التابع، وماهو 

  : التابع، وتتمثل متغريات الدراسة فيمايليدور أي جزء من مكونات املتغري املستقل يف املتغري

  تدريب وتحفيز الموارد البشرية: لمتغير المستقلا -1

  : إىل حمورين أساسيني مها املتغري املستقل يف الدراسة هو تدريب وحتفيز املوارد البشرية، حيث مت تقسيمه   

يف املؤسسات حمل الدراسة، من سنحاول التعرف من خالل هذا احملور على واقع التدريب : التدريب -أ

، ومن خالل اإلجراءات التدريبية املنتهجة فيها، وكذلك من خالل وجود خطة سنوية لتدريب املوارد البشرية

  .خالل مدى متابعة مدى التقدم احلاصل يف أداء العامل بعد التدريب

سسات حمل الدراسة، من سنحاول التعرف من خالل هذا احملور على واقع التحفيز يف املؤ  :التحفيز -ب

  .خالل األسس اليت من خالهلا يتم منح احلوافز، باإلضافة إىل احلوافز املادية واملعنوية

بـــالتدري  

 التحفيــز

 ا6داء البيئي

 ا6داء ا�جتماعي

 ا6داء ا�قتصادي
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  المستداماألداء : المتغير التابع -2

األداء : املتغري التابع يف الدراسة هو األداء املستدام، حيث قمنا بتقسيمه إىل ثالثة حماور رئيسية هي   

  .االقتصادي، األداء االجتماعي واألداء البيئي

سنحاول التطرق من خالله إىل اجلانب اإلنتاجي للمؤسسات حمل الدراسة، إضافة  :األداء االقتصادي -أ

  .وأخريا اجلانب املايلإىل اجلانب التسويقي 

سنحاول التطرق من خالله إىل مدى التزام املؤسسات حمل الدراسة باملسؤولية  :األداء االجتماعي -ب

االجتماعية، ومدى توفر شروط الصحة والسالمة املهنية، ومدى توفريها للخدمات االجتماعية لعماهلا، 

  .وممارساا االجتماعية جتاه البيئة اليت تنشط فيها

سنحاول التطرق من خالله إىل مدى احرتام املؤسسات حمل الدراسة للبيئة اليت تنشط  :األداء البيئي -ج

نظيفة وتكنولوجيا خضراء صديقة للبيئة، ومدى فيها، من خالل محايتها من التلوث، واستعماهلا ملواد أولية 

  .ةإعادة استعماهلا وتدويرها للنفايات، ومدى دعمها جلمعيات محاية البيئ

  أدوات المعالجة اإلحصائية: ثالثا

لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات املتحصل عليها، مت استخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم    

، وهو برنامج حيتوي على جمموعة من االختبارات اإلحصائية SPSSاالجتماعية والذي يرمز له اختصارا بالرمز 

اخل، وضمن اإلحصاء ...في مثل التكرارات، املتوسطات واالحنرافات املعياريةاليت تندرج ضمن اإلحصاء الوص

اخل، وفيمايلي جمموعة األساليب اإلحصائية ...االستداليل مثل معامالت االرتباط، التباين األحادي 

  :املستخدمة يف الدراسة

، وذلك لقياس ثبات أداة الدراسة االستطالعية "Alpha Cronbach"معامل الثبات ألفا كرونباخ  - 1

والوقوف على مدى صالحيتها واعتمادها يف الدراسة امليدانية للوثوق بنتائج الدراسة، حيث كلما  ) االستبانة(

  .فأكثر دل ذلك على الثبات واالتساق الداخلي للمقياس املستخدم )0.6(كان املعامل 

ستعانة بالتكرارات والنسب املئوية للتعرف على اخلصائص الشخصية متت اال: التكرارات والنسب املئوية - 2

  .والوظيفية ألفراد عينة الدراسة، وكذا لتحديد استجابات أفرادها جتاه عبارات حماور االستبانة

أفراد عينة  استجاباتملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض  مت استعمال املتوسط احلسايب: املتوسط احلسايب - 3

توى أمهية فقرات وعبارات كل كل عبارة من عبارات متغريات الدراسة، واعتمادها يف ترتيب مس  الدراسة على

  :املقياس كمايلي مستوى حمور، وباعتبار مقياس االستمارة هو مقياس ليكرت اخلماسي، فيتم احلكم على

  تقسيم فئات مقياس ليكرت الخماسي: )16(الجدول 

  1.80-1.00  2.60-1.81  3.40-2.61  4.20-3.41  5.00-4.21  الفئات

  ضعيف جدا  ضعيف  متوسط  قوي  قوي جدا  المستوى
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مت استخدام هذا املقياس ملعرفة مدى احنراف استجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة : االحنراف املعياري - 4

  .من عبارات متغرياا، ولكل حمور من حماورها عن متوسطها احلسايب

املبحوثني جتاه  إجاباتوذلك لكشف الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف : اختبار حتليل التباين األحادي - 5

  .متغريات الدراسة

  .املبحوثني حول حماور الدراسة مبقارنتها مع املتوسط الفرضي إجاباتلعينة واحدة، لتحديد  Tاختبار  - 6

  .حماور املتغري املستقل باملتغري التابع اطملعرفة درجة ارتب استخدامهمعامل االرتباط، مت  - 7

ويقصد  ا اختبار الشكل الدايل للعالقة بني املتغري التابع واملتغريات : F- Testاختبار املعنوية الكلية  - 8

التفسريية يف منوذج االحندار، حيث أن قبول الشكل الدايل املقرتح يعين أن هناك معامل واحد على األقل من 

  ).خيتلف عن الصفر(منوذج االحندار معنوي معامالت 

ويقصد ا اختبار معنوية معامالت االحندار لكل متغري من املتغريات : T- Testاختبار املعنوية اجلزئية  - 9

إىل ثابت االحندار، وحتقق املعنوية اجلزئية للنموذج يعين هناك على األقل واحد  باإلضافةالتفسريية على حدى، 

إىل القوة التفسريية للنموذج من خالل معامل التحديد ومعامل  باإلضافةتلف عن الصفر، من املعامالت خي

  .التحديد املعدل

وذلك ملعرفة نوع التوزيع الذي تتخذه البيانات، ولصالحية استخدام : مسرنوف-اختبار كولوجمروف -10

  . منوذج االحندار جيب أن تتبع البيانات التوزيع الطبيعي

أبعاد املتغري املستقل مع املتغري التابع، ويتم تقييم كل متغري  إدخال، وذلك من خالل االحندار البسيط -11

  .لمتغري التابعل مستقل بناء على قدرته التفسريية

  إجراءات تطوير أداة القياس، صدقها وثباتها: المطلب الثالث

  االستمارة: أوال

إىل الدراسة النظرية من أجل فهم متغريات يات، وبعد التطرق بعد حتديد مشكلة الدراسة وصياغة الفرض   

  : البحث، مت البحث يف كيفية قياس املتغريين مث بناء استمارة مكونة من األجزاء التالية

اجلنس، العمر، (والذي يتعلق باملتغريات الشخصية واخلصائص الوظيفية لعينة الدراسة  :جزء األولال -

  )املستوى التعليمي، األقدمية، املستوى الوظيفي

  .والذي تطرقنا فيه إىل املتغري املستقل، واملتمثل يف التدريب والتحفيز :الجزء الثاني -

: ابع، واملتمثل يف األداء املستدام بثالثة حماور أساسية هيوالذي تطرقنا فيه إىل املتغري الت :الجزء الثالث -

  .األداء االقتصادي، األداء االجتماعي واألداء البيئي

  اختيار مقياس االستمارة: اثاني
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اخلماسي، ألنه يعترب من أكثر املقاييس استخداما لقياس اآلراء، " likert"لقد مت اختيار مقياس ليكرت    

سهولة فهمه وتوازن درجاته، حيث يقابل كل فقرة من حماور أداة الدراسة مخسة خيارات وهذا بالنظر إىل 

  :مقسمة إىل درجات كمايلي

  غري موافق متاما )1(درجة  - 

  غري موافق )2(درجة  - 

  حمايد )3(درجة  - 

  موافق )4(درجة  - 

  موافق متاما    )5(درجة  - 

  االختبارات المتعلقة بأداة القياس: ثالثا

  اختبار الصدق -1

صاحلة للقياس، وأن احملاور والفقرات ) االستمارة(اهلدف من اختبار الصدق هو التأكد من أن أداة القياس    

اليت حتتويها صاحلة للحصول على البيانات املرغوبة، فقد مت عرض االستمارة على جمموعة من األساتذة 

خالل إعادة صياغة بعض العبارات وإجراء  ، وقد مت األخذ بعني االعتبار مالحظام من1املختصني

  .التعديالت املطلوبة

كما ) االستمارة بشكلها النهائي(ويف ضوء تصويبات ومالحظات احملكمني، فقد مت إعداد أداة الدراسة    

  .)01(هي موضحة يف امللحق رقم 

 اختبار الثبات -2

كرونباخ، حيث كلما  - الختبار ثبات أو جتانس املقياس واتساقه الداخلي، سنقوم باستخدام معامل ألفا   

  .فأكثر دل ذلك على الثبات واالتساق الداخلي للمقياس املستخدم) 0.60(كرونباخ - كان معامل ألفا

  معامل الثبات للعينة االستطالعية -أ

إطار، عون (عامال يف خمتلف املستويات  20نة من العمال قدرت بـ لقد مت إجراء دراسة استطالعية على عي   

كرونباخ، - ، حيث قمنا بقياس ثبات االستبانة للعينة االستطالعية باستعمال معامل ألفا)حتكم، عون تنفيذ

وذلك للوقوف على مدى صالحية وثبات االستمارة بشكلها النهائي، وقد بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ 

، وهذا يعين أن االستمارة ثابتة )0.70أكرب من (قيمة مقبولة إحصائيا  ، وهي)0.976(للعينة االستطالعية 

  .وميكن االعتماد عليها يف الدراسة امليدانية

  معامل ثبات االستمارة -ب

  كرونباخ ملختلف أبعاد الدراسة- فيمايلي جدول يعرض معامالت الثبات ألفا   

                                                           
1
  )02(أنظر الملحق رقم   
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  معامل ثبات االستمارة: )17(الجدول 

  القرار  معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  محتوى المحور  المحور

  التدرب و

  التحفيز

    0.923  11  التدريب

  

تعترب معامالت 

الثبات للمقياس 

  مقبولة بشكل كبري

  0.926  15  التحفيز

  0.951  26  التدريب والتحفيز

  األداء

  المستدام

  0.767  10  األداء االقتصادي

  0.862  12  األداء االجتماعي

  0.912  13  البيئياألداء 

  0.936  35  األداء المستدام

  0.966  61  المجمـــوع الكلـــي

  SPSS 20من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

، حيث تراوحت يف حمور التدريب )0.70(يتبني من اجلدول أعاله أن معامالت الثبات ألبعاد الدراسة فاقت    

على التوايل، ويف حمور األداء املستدام بأبعاده االقتصادية، االجتماعية والبيئية  0.926 و 0.923والتحفيز بني 

  .على التوايل 0.912و  0.862و  0.767تراوحت بني 

، ومعامل الثبات الكلي حملور األداء املستدام 0.951وقد بلغ معامل الثبات الكلي حملور التدريب والتحفيز    

 )0.70(، وهي كلها معامالت أكرب من النسبة املعيارية 0.966عامل الكلي لالستمارة ، بينما بلغ امل0.936بلغ 

  .مما يدل أن االستمارة تتمتع بدرجة عالية من الثبات

  عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية: المبحث الثاني

اجلنس، السن، األقدمية، املستوى (سنتناول يف هذا املبحث وصف للمتغريات الشخصية املتمثلة يف    

واملتغري ) التدريب والتحفيز(إىل حتليل النتائج املتعلقة باملتغري املستقل  باإلضافة، )التعليمي، املستوى الوظيفي

  ).البيئيةاألداء املستدام بأبعاده االقتصادية، االجتماعية، (التابع 

  الشخصيةالبيانات بالمتعلقة  النتائج عرض وتحليل: المطلب األول

 ،سنستعرض يف هذا املطلب النتائج املتعلقة بوصف اخلصائص الوظيفية والشخصية ألفراد عينة الدراسة   

  ).الوظيفي املستوى التعليمي، املستوى األقدمية، السن، اجلنس،( خالل من وذلك

  :التايل اجلدول يف موضح هو كما الدراسة عينة خصائص وصف مت ولد
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  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية: )18(الجدول 
  

  الجنس

  النسبة المئوية  التكرار  الفئة

  %67.2  195  ذكر

 %32.8  95  أنثى

 %100  290  المجموع

  

  

  العمر

  %47.9  92  سنة 30أقل من 

  %31.7  139  سنة 40- 30من 

  %17.9  52  سنة 50-41من 

  %02.4  07  سنة 60-51من 

  %100  290  المجموع

  

  

  األقدمية

  %39.7  115  سنوات 5أقل من 

  %34.1  99  سنوات 10-5من 

  %13.1  38  سنة 15-11من 

  %13.1  38  سنة فأكثر 16

  %100  290  المجموع

  

  المستوى

  التعليمي

  %08.3  24  متوسط

  %36.6  106  ثانوي

  %55.2  160  جامعي

  %100  290  المجموع

  

  المستوى

  الوظيفي

  %45.5  132  إطار

  %33.1  96  عون حتكم

  %21.4  62  عون تنفيذ

  %100  290  المجموع

  SPSS 20من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

  

من أصل جمموع أفراد عينة  )%32.8(بنسبة قدرت بـ  )95(نالحظ من اجلدول أعاله أن عدد اإلناث بلغ    

 يفوقونالذكور ، وبذلك نرى أن )67.2%(بنسبة مئوية قدرت  )195(الدراسة، يف حني بلغ عدد الذكور 

  .بثالثة أضعاف، وذلك راجع لعادات وتقاليد املنطقة اإلناث

كما نالحظ أيضا أن توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري السن أن أعلى نسبة يف الفئات العمرية كانت     

، كما يوضح اجلدول %47.9بـ  بنسبة مئوية قدرت )139(حيث بلغ عدد األفراد يف هذه الفئة  )40-30(الفئة 

، )50-41(، وأما الفئات )%31.7(رت بـ جاءت يف املرتبة الثانية بنسبة مئوية قد) سنة 30أقل من (أن الفئة 

على  )2.4%(، )17.9%(، فجاءت يف املراتب الثالثة والرابعة على التوايل، بنسب مئوية قدرت بـ )60- 51(

التوايل، وهو ما يدل على التنويع يف أعمار عينة الدراسة مما يعكس وجود خربات متنوعة وهو ما خيدم أهداف 

  .بنود وحماور االستمارة باقتناع الدراسة، ويضمن اإلجابة على
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بلغ عدد )سنوات 5 أقل من(كذلك يوضح اجلدول أعاله توزيع أفراد العينة حسب األقدمية، حيث الفئة     

، حيث بلغ عدد األفراد )سنوات 10- 5(، مث تليها الفئة )%39.7(فردا بنسبة مئوية قدرت بـ  )115(األفراد فيها 

سنة  16(و  ،)سنة 15-11( ، وجاء يف املرتبة الثالثة الفئتان)34.1%(فردا بنسبة مئوية قدرت بـ  )99(فيها 

   .يف كل فئة )13.1%(، بنسبة مئوية قدرت بـ يف كل فئة فردا )38(ا محيث بلغ عدد األفراد فيه )فأكثر

من خالل اجلدول أعاله أيضا، نالحظ أن أعلى نسبة من العمال تتمثل يف فئة اجلامعيني بنسبة مئوية    

فردا، مث تليها فئة الثانويني بنسبة مئوية قدرت بـ  )160(،حيث بلغ عدد األفراد فيها )%55.2(قدرت بـ 

فردا، وجاءت يف املرتبة األخرية فئة ذوي مستوى تعليمي  )106(، حيث بلغ عدد األفراد فيها )%36.6(

  .فردا )24(، حيث بلغ عدد األفراد فيها )%8.3(متوسط بنسبة مئوية قدرت بـ 

بنسبة مئوية  اإلطاراتنسبة من العمال تتمثل يف فئة  اجلدول أعاله أيضا، نالحظ أن أعلىمن خالل    

بنسبة مئوية قدرت بـ أعوان التحكم فردا، مث تليها فئة  )132(، حيث بلغ عدد األفراد فيها )%45.5(قدرت بـ 

بنسبة مئوية أعوان التنفيذ فردا، وجاءت يف املرتبة األخرية فئة  )96(، حيث بلغ عدد األفراد فيها )%33.1(

متثل أعلى  اإلطاراتأن فئة فردا، وعليه فيمكن القول  )62(، حيث بلغ عدد األفراد فيها )%21.4(قدرت بـ 

  .نسبة، مما يلزم املؤسسة إعطاءها األمهية الكافية

  الدراسة محل المؤسسات في والتحفيز بالتدريب المتعلقة النتائج وتحليل عرض :الثاني المطلب

 يف لواملتمث املستقل باملتغري املتعلقة النتائج ومناقشة وحتليل بعرض نوم أن املطلب هذا خالل من سنحاول   

 من كل واقع حول الدراسة عينة أفراد واستجابات آراء على الوقوف خالل من وذلك والتحفيز، التدريب

 احلسابية، املتوسطات ذلك سبيل يف الطالب استخدم وقد الدراسة، حمل املؤسسات يف والتحفيز التدريب

 .معنويتها ودرجة الواحدة للعينة T-TEST اختبار استخدام مت كما املعياري، االحنراف

  بالتدريب المتعلقة النتائج وتحليل عرض :أوال

  :التايل اجلدول يف موضحة هي كما بالتدريب، املتعلقة النتائج فيمايلي سنستعرض   
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  بالتدريب المتعلقة البيانات تحليل نتائج :)19( الجدول

  بارةــــالع
 المتوسط

  الحسابي

 االنحراف

  المعياري

 األهمية  القرار  الداللة  T قيمة

  نسبيةلا

تقوم املؤسسة بتحليل البيانات املتعلقة بعناصر نظام 

  .التدريب

  خامسا  قوي  0.000  72.489  0.88  3.77

  ثانيا  قوي  0.000  79.816  0.83  3.90  .توجد يف املؤسسة خطة سنوية لتدريب املوارد البشرية

التدريبية قبل وضع تقوم املؤسسة بتحديد االحتياجات 

  .اخلطة التدريبية

  رابعا  قوي  0.000  75.319  0.85  3.78

دف املؤسسة من خالل التدريب إىل تنمية مهارات 

  .العاملني

  أوال  قوي  0.000  81.363  0.83  3.97

وم املؤسسة بتدريب عماهلا على شروط الصحة تق

  .والسالمة املهنية

  ثالثا  قوي  0.000  68.982  0.96  3.88

تعتمد املؤسسة على تقنيات املعلومات واالتصاالت 

  .املتطورة يف التدريب

  تاسعا  قوي  0.000  57.174  1.03  3.47

تعتمد املؤسسة على أسلوب التدوير الوظيفي يف 

  .التدريب

 حادي  متوسط  0.000  56.802  1.01  3.37

  عشر

تعتمد املؤسسة على أسلوب التدريب خارج أماكن 

  .العمل

  سابعا  قوي  0.000  61.146  1.00  3.61

  سادسا  قوي  0.000  69.231  0.92  3.75  .تستعني املؤسسة مبدربني ذوي كفاءة تدريبية عالية

  ثامنا  قوي  0.000  56.375  1.06  3.53  .حترص املؤسسة على توفري جو تدرييب يشعرك بااللتزام

حترص املؤسسة على متابعة مدى التقدم احلاصل يف 

  .أداءك بعد التدريب

  عاشرا  متوسط  0.000  52.681  1.09  3.38

  قوي  0.000  86.902  0.72  3.67  المجمــوع

  SPSS 20من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

 بني تراوحت حيث قوية، التدريب لعبارات احلسابية املتوسطات معظم أن يتضح أعاله اجلدول خالل من   

  .)0.005( خطأ مستوى عند دالة معيارية باحنرافات وذلك ، 3.97 و 3.37

 وذلك األوىل، املرتبة يف جاءت واليت التدريب، عملية خالل من املؤسسة هدف إىل 04 رقم العبارة تشري - 

 حمل اتاملؤسس إليه تسعى الذي اهلدف أن على يؤكدون املبحوثني أن يعين وهذا ،3.97 يساوي حسايب مبتوسط

  .أفضل بشكل مهامهم لتأدية وذلك كفاءم، من والرفع العاملني مهارات تنمية هو التدريب من الدراسة

 وذلك الثانية، املرتبة يف جاءت واليت للتدريب، سنوية خطة على املؤسسة توفر مدى إىل 02 رقم العبارة تشري - 

 خطة على تتوفر الدراسة حمل اتاملؤسس أن على يؤكدون املبحوثني أن يعين وهذا ،3.90 يساوي حسايب مبتوسط

  .باملؤسسة العاملني لكل دورية التدريب فرص بتوفري وذلك للتدريب، سنوية

 املرتبة يف جاءت واليت املهنية، والسالمة الصحة شروط على لعماهلا املؤسسة تدريب إىل 05 رقم العبارة تشري - 

 الدراسة حمل املؤسسات أن على يؤكدون حوثنياملب أن يعين وهذا ،3.88 يساوي حسايب مبتوسط وذلك ،الثالثة
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 وتفادي بأمان ملهامهم العمال تأدية أجل من وذلك املهنية والسالمة بالصحة خاصة تدريبية برامج بتوفري تقوم

  .العمل حوادث

 يف تجاء واليت التدريبية، اخلطة وضع قبل التدريبية االحتياجات بتحديد املؤسسة قيام إىل 03 رقم العبارة تشري - 

 اخلطة بوضع تقوم الدراسة حمل املؤسسات أن يعين ما وهذا ،3.78 يساوي حسايب مبتوسط وذلك الرابعة، املرتبة

 على والتعرف بتحديد أوال تقوم فهي وبالتايل التدريبية، االحتياجات إىل استنادا مدروسة بطريقة التدريبية

  .للتدريب سنوية خطة وضع أساسها على ليتم التدريبية، االحتياجات

 املرتبة يف جاءت واليت التدريب، نظام بعناصر املتعلقة البيانات بتحليل املؤسسة قيام إىل 01 رقم العبارة تشري - 

 الدراسة حمل املؤسسات أن على يؤكدون املبحوثني أن يعين وهذا ،3.77 يساوي حسايب مبتوسط وذلك اخلامسة،

  .وخمرجات ،تدريبية وبرامج أنشطة مدخالت، من التدريب نظام بعناصر املتعلقة البيانات خمتلف بتحليل تقوم

 وذلك السادسة، املرتبة يف جاءت واليت عالية، كفاءة ذوي مبدربني املؤسسة استعانة إىل 09 رم العبارة تشري - 

 التدريبية الربامج ملختلف تنفيذها عند الدراسة حمل املؤسسات أن يعين ما وهو ،3.75 يساوي حسايب مبتوسط

  .العالية واملهارة والكفاءة باخلربة يتميزون مبدربني تستعني

 املرتبة يف جاءت واليت العمل، أماكن خارج التدريب أسلوب على املؤسسة اعتماد إىل 08 رقم العبارة تشري - 

 حمل املؤسسات اعتماد على يؤكدون املبحوثني أن يعين وهذا ،3.61 يساوي حسايب مبتوسط وذلك السابعة،

 أو الوطن خارج تدريبية دورات يف العمال ببعث سواء وذلك العمل، أماكن خارج التدريب أسلوب على ةالدراس

  ...جامعات معاهد، خاصة، تدريب مبراكز باالستعانة وذلك داخله،

 املرتبة يف جاءت واليت بااللتزام، العمال يشعر تدرييب جو توفري على ملؤسسة حرص إىل 10 رقم العبارة تشري - 

 تدرييب مناخ توفري على حريصة الدراسة حمل املؤسسات أن يعين ما وهو ،3.53 يساوي حسايب مبتوسط منةالثا

  .التدريبية الدورات من لالستفادة أكثر وحيفزهم ويدفعهم بااللتزام خالله من العمال يشعر

 يف جاءت واليت التدريب، يف املتطورة واالتصاالت املعلومات لتقنيات املؤسسة اعتماد إىل 06 رقم العبارة تشري - 

 املؤسسات استعانة على يؤكدون املبحوثني أن يعين ما وهو ،3.47 يساوي حسايب مبتوسط وذلك التاسعة، املرتبة

  .التدريبية العملية يف... شاشات أقراص، حواسيب، ،انرتنت من واالتصاالت املعلومات بتقنيات الدراسة حمل

 واليت التدريب، بعد العامل أداء يف احلاصل التقدم مدى متابعة على املؤسسة حرص ىلإ 11 رقم العبارة تشري - 

 أن على يؤكدون املبحوثني أن يعين وهذا ،3.38 يساوي حسايب مبتوسط وذلك العاشرة، املرتبة يف جاءت

 ملتابعة نظام لىع توفرها عدم إىل راجع وهذا التدريب، بعد العامل أداء دائما تتابع ال الدراسة حمل املؤسسات

  .التدريب بعد العمال أداء وتقييم

 املرتبة يف جاءت واليت التدريب، يف الوظيفي التدوير أسلوب على املؤسسة اعتماد إىل 07 رقم العبارة تشري - 

 توم ال الدراسة حمل املؤسسات أن يعين ما وهو ،3.37 يساوي حسايب مبتوسط وذلك واألخرية، عشر احلادي

  .التدريب بغرض وذلك الوظائف مبختلف تعريفه بغية أخرى إىل وظيفة من عاملال بنقل دائما
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 ،3.67 يساوي بالتدريب املتعلقة العبارات جلميع احلسايب املتوسط أن أعاله اجلدول من يتبني عامة وبصفة   

 أن مبعىن املتغري، ذا راتلعبا الدراسة عينة أفراد قبول يعين ما وهو االستبيان، مقياس من الرابعة الفئة يف جاء والذي

  .للتدريب كبرية أمهية تويل املؤسسة

  بالتحفيز المتعلقة النتائج وتحليل عرض :ثانيا

  :التايل اجلدول يف موضحة هي كما بالتحفيز، املتعلقة النتائج فيمايلي سنستعرض   

  حفيزبالت المتعلقة البيانات تحليل نتائج :)20( الجدول

  العــــبارة
 المتوسط

  الحسابي

 االنحراف

  المعياري

 األهمية  القرار  الداللة  T قيمة

  نسبيةلا

  سابعا  متوسط  0.000  48.630  1.17  3.35  .متنح املؤسسة احلوافز للعمال على أساس أداءهم

  ثامنا  متوسط  0.000  52.542  1.07  3.30  .تعتمد املؤسسة على معيار األقدمية يف منح احلوافز

  خامسا  قوي  0.000  56.177  1.04  3.43  .تقدمي احلوافز بتحقيق اهلدف املسطرتربط املؤسسة 

  عشر مخسة  متوسط  0.000  43.648  1.10  2.84  .تقوم املؤسسة بإشراك العمال يف وضع معايري تقدمي احلوافز

  سادسا  قوي  0.000  52.168  1.11  3.41  .بنجاح كعند تأدية مهام ليكيثين املسؤول يف املؤسسة ع

  تاسعا  متوسط  0.000  48.220  1.16  3.286  .املؤسسة على رفع الروح املعنوية للعاملنيحترص 

  عاشرا  متوسط  0.000  45.471  1.22  3.282  .توفر املؤسسة فرص الرتقية جلميع العاملني

  رابعا  قوي  0.000  59.098  1.04  3.62  .سؤولنياملحمرتم من طرف  يننشعر أأ

  عشر أربعة  متوسط  0.000  42.871  1.14  2.89  .للعمال ذوي األداء املتميزتقدم املؤسسة شهادات تقديرية 

  عشر إحدى  متوسط  0.000  44.897  1.21  3.20  .تقاضى يف املؤسسة أجرا حمفزا على العملأ

  ثالثا  قوي  0.000  65.410  0.95  3.67  .تقدم املؤسسة زيادات يف األجور مرتبطة باألقدمية

  عشر اثنا  متوسط  0.000  47.512  1.14  3.20  .املقدمة عادلة العالواتأن  أشعر

  أوال  قوي  0.000  69.475  0.95  3.90  .ختصص املؤسسة نسبة من األرباح لتوزيعها عليكم

  عشر ثالثة  متوسط  0.000  40.761  1.25  3.00  .متنح املؤسسة عالوة استثنائية لذوي األداء املتميز

  ثانيا  قوي  0.000  70.091  091.  3.75  .لعماهلامتنح املؤسسة عالوة األقدمية 

  المجمــوع
  متوسط  0.000  73.387  0.77  3.34

  SPSS 20من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

 و 2.84 بني تراوحت حيث متوسطة، التحفيز لعبارات احلسابية املتوسطات أن يتضح أعاله اجلدول خالل من   

  .)0.05( خطأ مستوى عند دالة معيارية باحنرافات وذلك ،3.90

 األوىل، املرتبة يف جاءت واليت العمال، على لتوزيعها األرباح من لنسبة املؤسسة ختصيص إىل 24 العبارة تشري - 

 األرباح من نسبة ختصص املؤسسة أن على يؤكدون املبحوثني أن يعين وهذا ،3.90 يساوي حسايب مبتوسط وذلك

 تنتهجه الذي املادي التحفيز من نوع وهذا الدراسة، حمل باملؤسسات العمال كافة على لتوزيعها ويةالسن

  .أفضل أداء حتقيق على العمال حلث الدراسة حمل املؤسسات

 حسايب مبتوسط وذلك الثانية، املرتبة يف جاءت واليت لعماهلا، األقدمية لعالوة املؤسسة منح إىل 26 العبارة تشري - 

  .لعماهلا األقدمية عالوة متنح الدراسة حمل املؤسسات أن على يؤكدون املبحوثني أن يعين ما وهو ،3.75 يساوي
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 حسايب مبتوسط الثالثة املرتبة يف جاءت واليت باألقدمية، األجور يف الزيادات املؤسسة ربط إىل 22 العبارة تشري - 

 يف الزيادة يربط الدراسة حمل املؤسسات يف األجور نظام أن على يؤكدون املبحوثني أن يعين وهذا ،3.67 يساوي

  .باألقدمية األجور

 حسايب توسطمب الرابعة املرتبة يف جاءت واليت املسؤولني، طرف من باالحرتام العامل شعور إىل 19 العبارة تشري - 

 مناصبهم عن النظر بغض العمال حيرتمون الدراسة حمل املؤسسات يف املسؤولني أن يعين ما وهو ،3.62 يساوي

  .وإخالص جد بكل مهامه وميارس بالرضا يشعر العامل جيعل املعنوي التحفيز من نوع وهذا وسلطتهم،

 مبتوسط اخلامسة املرتبة يف جاءت واليت املسطر، اهلدف بتحقيق احلوافز تقدمي املؤسسة ربط إىل 14 العبارة تشري - 

 مرهون احلوافز تقدمي فإن الدراسة، حمل املؤسسات يف احلوافز نظام يف أنه يعين ما وهو ،3.43 يساوي حسايب

  .الدراسة حمل املؤسسات طرف من املسطر اهلدف بتحقيق

 مبتوسط السادسة املرتبة يف جاءت بنجاح،واليت مهامه تأدية عند العامل على املسؤول ثناء ىلإ 16 العبارة تشري - 

 وهو بنجاح، تأديته عند العامل على يثين املسؤول أن على يؤكدون املبحوثني أن يعين وهذا ،3.41 يساوي حسايب

  .الدراسة لحم للمؤسسات والوالء بالرضا العامل شعور يف يساهم املعنوي التحفيز من نوع

 مبتوسط السابعة املرتبة يف جاءت واليت أداءهم، أساس على للعمال احلوافز ةاملؤسس منح إىل 12 العبارة تشري - 

 أداءهم أساس على للعمال احلوافز مبنح تقوم ال الدراسة حمل املؤسسات أن يعين ما وهو ،3.35 يساوي حسايب

  .احلوافز منح ا يتم اليت الطريقة عن الرضا من كبرية بدرجة يشعرون ال العمال أن على يدل وهذا دائما،

 مبتوسط الثامنة املرتبة يف جاءت واليت احلوافز، منح يف دميةقاأل معيار على املؤسسة اعتماد إىل 13 العبارة تشري - 

 منح يف األقدمية معيار على دائما تعتمد ال الدراسة حمل املؤسسات أن يعين ما وهو ،3.30 يساوي حسايب

 بالعمال مبساوام وذلك الرضا عدم إىل القدامى بالعمال يؤدي ما وهو أخرى، معايري على تعتمد بل احلوافز،

  .اجلدد

 مبتوسط التاسعة املرتبة يف جاءت واليت للعاملني، املعنوية الروح رفع على املؤسسة حرص إىل 17 العبارة تشري - 

 على دائما حترص ال الدراسة حمل املؤسسات أن ىعل يؤكدون حوثنياملب أن يعين وهذا ،3.286 يساوي حسايب

  .للعمال الكايف االهتمام تبدي ال فهي وبالتايل للعاملني، املعنوية الروح رفع

 حسايب مبتوسط العاشرة املرتبة يف جاءت واليت للجميع، الرتقية لفرص املؤسسة توفري إىل 18 العبارة ريتش - 

 وبالتايل للجميع، عادلة بطريقة الرتقية فرص بتوفري دائما تقوم ال الدراسة حمل ملؤسساتا أن يعين ما وهو ،3.282

  .الرتقية فرص توفري حول املؤسسة مبمارسات يتعلق فيما الرضا من كبرية بدرجة يشعرون ال فالعمال

 حسايب مبتوسط عشر ةاحلادي املرتبة يف جاءت واليت لعماهلا، حمفزة ألجور املؤسسة دفع إىل 21 العبارة تشري - 

 وبالتايل متوسطة، أجورهم وإمنا كبرية، بدرجة حمفزة ألجور هم تقاضي عدم يعين ما وهو ،3.20 يساوي

  .كبرية بدرجة حمفز أجور نظام على تتوفر ال فاملؤسسة
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 الثانية تبةاملر  يف جاءت واليت عادلة، املؤسسة طرف من املقدمة العالوات بأن العامل شعور إىل 23 العبارة تشري - 

 تقدمي يف املطلقة بالعدالة يشعرون ال املبحوثني أن على يؤكده ما وهو ،3.20 يساوي حسايب مبتوسط عشر

  .أخرى فئات حساب على فئات ختدم د الدراسة حمل املؤسسات يف العالوات تقدمي فطريقة وبالتايل احلوافز،

 عشر الثالثة املرتبة يف جاءت واليت ،املتميز األداء لذوي استثنائية لعالوة املؤسسة منح إىل 25 العبارة تشري - 

 ذوي للعمال استثنائية عالوة تقدم ال الدراسة حمل املؤسسات أن يعين ما وهو ،3.00 يساوي حسايب مبتوسط

  .العمال لدى واإلبداع املبادرة روح تثبيط إىل يؤدي ما وهو املتميز، األداء

 عشر الرابعة املرتبة يف جاءت واليت ز،ياملتم األداء لذوي ديريةقت لشهادات املؤسسة تقدم إىل 20 العبارة تشري - 

 هذا أن رغم زين،ياملتم للعمال تقديرية شهادات منح ثقافة غياب يعين ما وهو ،2.89 يساوي حسايب مبتوسط

  .كبرية لعاملنيا نفسية على وآثاره مكلف، غري املعنوي التحفيز من النوع

 عشر اخلامسة املرتبة يف جاءت احلوافز،واليت تدم معايري وضع يف للعمال املؤسسة إشراك إىل  15 العبارة تشري - 

 معايري وضع يف العمال بإشراك تقوم ال الدراسة حمل املؤسسات أن يعين ما وهو ،2.84 يساوي حسايب مبتوسط

  .إليهم الرجوع دون اإلدارة طرف من املعاير هذه وضع يتم وإمنا احلوافز، تقدمي

 ،3.34 يساوي يزبالتحف املتعلقة العبارات جلمع احلسايب املتوسط أن أعاله اجلدول من يتبني عامة وبصفة   

 هذا عبارات جلميع العينة أفراد بولق عدم على يدل ما وهو االستبيان، مقياس من الثالثة الفئة يف جاء والذي

 أن يعين ما وهو الدراسة، حمل املؤسسات يف احلوافز نظام على الرضا متام راضون ليسوا مالفالع وبالتايل املتغري،

  .للتحفيز كبرية أمهية تويل ال املؤسسات هذه

  المستدام باألداء المتعلقة النتائج وتحليل عرض :الثالث المطلب

 األداء يف واملتمثل التابع باملتغري املتعلقة النتائج ومناقشة وحتليل بعرض نوم أن املطلب هذا خالل من سنحاول   

 عينة أفراد واستجابات آراء على الوقوف خالل من وذلك والبيئية، االجتماعية االقتصادية، بأبعاده املستدام

 املتوسطات ذلك سبيل يف الطالب استخدم وقد دراسة،ال حمل املؤسسات يف املستدام األداء واقع حول الدراسة

  .معنويتها ودرجة الواحدة للعينة T-TEST اختبار استخدام مت كما املعياري، االحنراف احلسابية،
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  االقتصادي باألداء المتعلقة النتائج وتحليل عرض :أوال

  :التايل اجلدول يف موضحة هي كما االقتصادي، باألداء املتعلقة النتائج فيمايلي سنستعرض   

  االقتصادي داءباأل المتعلقة البيانات تحليل نتائج :)21( الجدول

  العــــبارة
 المتوسط

  الحسابي

 االنحراف

  المعياري

 األهمية  القرار  الداللة  T قيمة

  نسبيةلا

  أوال  جدا قوي  0.000  96.548  0.74  4.22  .تعترب الزيادة يف كمية اإلنتاج هدفا تسعى املؤسسة لتحقيقه

  خامسا  قوي  0.000  66.862  0.96  3.78  .تعمل املؤسسة على تطوير أساليب إنتاجية جديدة

  ثالثا  قوي  0.000  84.336  0.80  3.98  .تعمل املؤسسة دائما على حتسني جودة منتجاا

تعمل املؤسسة على التنويع يف املنتجات الخرتاق أسواق 

  .جديدة

  تاسعا  قوي  0.000  57.122  1.04  3.52

  ثامنا  قوي  0.000  66.532  0.90  3.54  .عمليات البيع اليت حتتوي على عيوب يف املنتجات منخفضة

  سادسا  قوي  0.000  71.142  0.88  3.71  .عالقة املؤسسة مبورديها جيدة

املؤسسة مل تستقبل شكاوى من الزبائن عن منتجات 

  .املؤسسة

  عاشرا  متوسط  0.000  52.026  1.07  3.29

  رابعا  قوي  0.000  24.632  2.68  3.87  .املؤسسة إىل تقدمي منتجات بأسعار تنافسيةتسعى 

  ثانيا  قوي  0.000  85.441  0.81  4.06  .تسعى املؤسسة دائما إىل الرفع من رقم أعماهلا

  سابعا  قوي  0.000  56.938  1.07  3.61  .ختصص املؤسسة نسبة من األرباح إلعادة استثمارها

  المجمــوع
  قوي  0.000  91.973  0.69  3.76

  SPSS 20من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

من خالل اجلدول أعاله، يتضح أن املتوسطات احلسابية لعبارات األداء االقتصادي قوية، حيث تراوحت    

  .)0.05(، وذلك باحنرافات معيارية دالة عند مستوى خطأ 4.22و  3.29بني 

هدفا تسعى لتحقيقه، واليت جاءت يف املرتبة  اإلنتاجإىل اعتبار املؤسسة الزيادة يف كمية  27تشري العبارة  - 

، اإلنتاجوهو ما يعين اهتمام املؤسسات حمل الدراسة بالزيادة يف كمية ، 4.22األوىل مبتوسط حسايب يساوي 

  .واعتبارها كهدف تسعى لتحقيقه لالستجابة ملتطلبات السوق

إىل سعي املؤسسة للرفع من رقم أعماهلا، واليت جاءت يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب  35تشري العبارة  - 

، وهو ما يعكس اهتمام املؤسسات حمل الدراسة باجلانب املايل، وبالتايل اهتمامهم الكبري بالرفع 4.06يساوي 

  .من رقم األعمال

إىل عمل املؤسسة الدائم على حتسني جودة منتجاا، واليت جاءت يف املرتبة الثالثة مبتوسط  29تشري العبارة  - 

، وهذا يعين أن املؤسسات حمل الدراسة حريصة على حتسني جودة منجاا للوفاء 3.98حسايب يساوي 

  .بتطلعات الزبائن
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اليت جاءت يف املرتبة الرابعة مبتوسط إىل سعي املؤسسة لتقدمي منتجات بأسعار تنافسية، و  34تشري العبارة  - 

، وهو ما يعين أن املبحوثني يؤكدون سعي املؤسسات حمل الدراسة للتقليل من التكاليف 3.84حسايب يساوي 

  .من أجل تقدمي منتجات بأسعار تنافسية، وهو ما يساهم يف الرفع من احلصة السوقية وزيادة املبيعات

جديدة، واليت جاءت يف املرتبة اخلامسة  إنتاجيةعل تطوير أساليب  إىل عمل املؤسسة 28تشري العبارة  - 

، وذلك اإلنتاجية، وهو ما يعكس سعي املؤسسات حمل الدراسة لتطوير أساليبها 3.78مبتوسط حسايب يساوي 

  .إمكانياتحسب ما يتوفر هلا من  اإلنتاجمبواكبة التكنولوجيا احلديثة يف 

مبتوسط حسايب املؤسسة مبورديها جيدة، واليت جاءت يف املرتبة السادسة إىل أن عالقة  32تشري العبارة  - 

، وهذا يعين أن املبحوثني يؤكدون على أن عالقة املؤسسات حمل الدراسة مبورديها جيدة، مبنية 3.71يساوي 

  .على الثقة والشفافية واملصداقية، وال توجد مشاكل بينهما

إىل ختصيص املؤسسة لنسبة من األرباح إلعادة استثمارها، واليت جاءت يف املرتبة السابعة  36تشري العبارة  - 

، وهو ما يعين قيام املؤسسات حمل الدراسة بتخصيص نسبة من أرباحها إلعادة 3.61مبتوسط حسايب يساوي 

  .وارتفاع رقم أعماهلا اإلنتاجاستثمارها، وهو ما تؤكده الزيادة يف كمية 

إىل اخنفاض عمليات البيع اليت حتتوي على عيوب يف املنتجات، واليت جاءت يف املرتبة  31بارة تشري الع - 

جات املقدمة للزبائن ت، وهذا يعين أن املبحوثني يؤكدون على سالمة املن3.54الثامنة مبتوسط حسايب يساوي 

ما يعين التزام هذه  من طرف املؤسسات حمل الدراسة، وحىت إن كانت هناك عيوب فهي قليلة جدا، وهذا

  .املؤسسات باجلودة يف منتجاا

إىل عمل املؤسسة على تنويع منتجاا الخرتاق أسواق جديدة، واليت جاءت يف املرتبة  30تشري العبارة  - 

، وهو ما يعكس اهتمام املؤسسات حمل الدراسة على التنويع يف 3.52التاسعة مبتوسط حسايب يساوي 

ق جديدة، وذلك بغرض كسب حصة سوقية جديدة وزبائن جدد، ومتكنها من منتجاا الستهداف أسوا

  .املنافسة والصمود

عن منتجات املؤسسة، والت جاءت يف  إىل عدم استقبال املؤسسة لشكاوي من الزبائن 33تشري العبارة  - 

عدد حمدود  وهو ما يعين أن املؤسسات حمل الدراسة استقبلت، 3.29املرتبة العاشرة مبتوسط حسايب يساوي 

  .من الشكاوي عن منتجاا من قبل الزبائن

وبصفة عامة، يتبني من اجلدول أعاله أن املتوسط احلسايب جلميع العبارات املتعلقة باألداء االقتصادي    

، والذي جاء يف الفئة الرابعة من مياس االستبيان، وهو قوي يدل على قبول أفراد العينة لعبارات 3.76يساوي 

  .غري، ومبعىن أن املؤسسات حمل الدراسة تويل أمهية كبرية لألداء االقتصاديهذا املت

ككمية يف هذا اجلانب، فقد قمنا مبحاولة احلصول على بعض املعلومات   إليهاولتدعيم النتائج املتوصل    

اإلنتاج، املبيعات ورم األعمال للمؤسسات حمل الدراسة، ولكن قوبلنا بالرفض من طرف بعض املؤسسات 
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وذلك لتحفظهم عن تقدمي األرقام املتعلقة باإلنتاج، املبيعات ورم األعمال، وبالتايل سنقوم فيمايلي باستعراض 

  .ة اليت قدمت لنا تسهيالت يف هذا االلكمية اإلنتاج، املبيعات ورقم األعمال للمؤسسات حمل الدراس

  تطور كميات اإلنتاج: )22(الجدول 
  السنوات

  المؤسسة
2013  2014  

  
2015  2016  

SCAEK شركة االمسنت عني الكبرية  
  )طن(

1280414  1310148  1320207  /  

BCR شركة صناعة اللواحق الصناعية والصحية  
  )وحدة(

1565569  1355472  1490187  1567957  

BATICIM شركة بناء اهلياكل املعدنية الصناعية  
  )طن(

8600  9100  13100  17600  

  من إعداد الطالب، باالعتماد على معلومات مقدمة من طرف املؤسسات: المصدر

، 2014، 2013يتضمن اجلدول أعاله كمية اإلنتاج لبعض من املؤسسات حمل الدراسة، وذلك لسنوات    

نة ألخرى، اإلنتاج هلذه املؤسسات يف تزايد من سحيث يتضح من خالل اجلدول أن كمية  ،2016، 2015

يف جمال األداء االقتصادي، من خالل سعي املؤسسات حمل الدراسة  اوهذا ما يؤكد النتائج املتوصل إليها سابق

 2014خالل سنة  BCRمؤسسة  أنإىل  اإلشارةواعتباره هدفا تسعى لتحقيقه، جتدر  اإلنتاجلزيادة كمية 

، وذلك راجع للظروف اليت مرت ا املؤسسة يف تلك الفرتة من 2013مقارنة بسنة  إنتاجهااخنفضت كمية 

  .تسريح لبعض العمال ومعاناا من بعض املشاكل اإلدارية والتقنية

  المبيعاتتطور كميات : )23(الجدول 
  السنوات

  المؤسسة
2013  2014  

  
2015  2016  

SCAEK  
  )طن(

1279125  1300491  1335470  1370275  

BCR  
  )وحدة(

1163810  1079457  1302860  1543360  

  من إعداد الطالب، باالعتماد على معلومات مقدمة من طرف املؤسسات: المصدر

، 2015، 2014، 2013وذلك لسنوات  SCAEK . BCRيتضمن اجلدول أعاله كمية املبيعات لكل من    

حيث يتضح من خالل اجلدول أن كمية املبيعات يف تزايد من سنة ألخرى، وهو ما أدى إىل زيادة  ،2016

احلصة السوقية وكسب زبائن جدد، وهذا راجع إىل جودة منتجات هذه املؤسسات، باإلضافة إىل حرصها 

ء االقتصادي، وجتدر على تقدمي منتجات بأسعار تنافسية، وهذا ما يؤكد النتائج املتوصل إليها سابقا يف األدا

اخنفضت مبيعاا وذلك راجع موعة من الظروف  2014خالل سنة  BCRاإلشارة إىل أن إىل أن مؤسسة 

  .اليت مرت ا واليت ذكرناها سابقا
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  تطور رقم األعمال: )24(الجدول 
  السنوات

  المؤسسة
2013  2014  

  
2015  2016  

SCAEK  
  

7056398298.25  8198404832.92  8453844795.67  /  

BCR  
  

703857437.00  761547926.00  789463991.89  /  

BATICIM  
  

973758382.51  1451606969.87  1638176057.70  /  

  مليون دج: الوحدة                                                                  من إعداد الطالب، باالعتماد على معلومات مقدمة من طرف املؤسسات: المصدر

، 2014، 2013يتضمن اجلدول أعاله رقم األعمال لبعض من املؤسسات حمل الدراسة، وذلك لسنوات    

وهذا ما حيث يتضح من خالل اجلدول أن رقم األعمال هلذه املؤسسات يف تزايد من سنة ألخرى، ، 2015

يؤكد النتائج املتوصل إليها سابقا يف جمال األداء االقتصادي، من خالل سعي املؤسسات حمل الدراسة إىل 

  .الرفع من رقم أعماهلا، وختصيص نسبة من األرباح إلعادة استثمارها

  عرض وتحليل النتائج المتعلقة باألداء االجتماعي: ثانيا

  :باألداء االجتماعي، كما هي موضحة يف اجلدول التايلسنستعرض فيمايلي النتائج املتعلقة    

  االجتماعي داءباأل المتعلقة البيانات تحليل نتائج :)25( الجدول

  العــــبارة
 المتوسط

  الحسابي

 االنحراف

  المعياري

 األهمية  القرار  الداللة  T قيمة

  نسبيةلا

تقوم املؤسسة بتوفري بيئة عمل آمنة باالعتماد على شروط الصحة 

  .والسالمة املهنية

  أوال  قوي  0.000  67.622  0.99  3.96

  ثانيا  قوي  0.000  61.700  1.04  3.78  .مسعة املؤسسة يف جمال الصحة والسالمة املهنية جيدة

السكن، (تساهم املؤسسة يف توفري اخلدمات االجتماعية للعمال 

  ...).النقل

  رابعا   قوي  0.000  53.891  1.09  3.45

  ثالثا  قوي  0.000  65.621  0.97  3.77  .بالقوانني اليت توفر الرعاية الصحية للعمالتلتزم املؤسسة 

شعر بالعدالة االجتماعية فيما يتعلق مبمارسات املؤسسة جتاه أ

  .عماهلا

  سابعا  متوسط  0.000  51.884  1.09  3.33

  خامسا  متوسط  0.000  51.616  1.12  3.42  .يارس فيها مهامأمشعر بالرضا عن الظروف اليت أ

ذوي  بإدماجتلتزم املؤسسة باحرتام قانون العمل فيما يتعلق 

  .االحتياجات اخلاصة يف العمل

 إحدى  متوسط  0.000  45.424  1.15  3.08

  عشر

  ثامنا  متوسط  0.000  47.708  1.17  3.28  .تقدم املؤسسة مساعدات للمشاريع اخلريية

  سادسا  متوسط  0.000  17.972  3.21  3.39  .تعترب املؤسسة النقابات العمالية كشريك هام

  عاشرا  متوسط  0.000  47.163  1.12  3.10  .تعمل املؤسسة على فتح حوار مع مجعيات محاية املستهلك

  تاسعا  متوسط  0.000  49.786  1.09  3.20  .تقوم املؤسسة بدعم اجلمعيات املوجودة يف البيئة اليت تنشط فيها

االجتماعية جلميع األطراف تقوم املؤسسة باإلفصاح عن ممارساا 

  .ذات املصلحة

  عشر اثنا  متوسط  0.000  42.888  1.15  2.91

  متوسط  0.000  65.401  0.88  3.39  المجمــوع

  SPSS 20من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر
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احلسابية لعبارات األداء االجتماعي متوسطة، حيث من خالل اجلدول أعاله يتضح أن املتوسطات    

  .)0.05(، وذلك باحنرافات معيارية دالة عند مستوى خطأ 2.91و  3.96تراوحت بني 

سة لبيئة عمل آمنة باالعتماد على شروط الصحة والسالمة املهنية، واليت سإىل توفري املؤ  37تشري العبارة  - 

، وهذا يعين أن املبحوثني يؤكدون على حرص املؤسسات حمل 3.96جاءت يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب 

الدراسة على توفري بيئة عمل صحية وآمنة باالعتماد على شروط الصحة والسالمة املهنية، وذلك لتجنب 

  .حودث وخماطر العمل

املرتبة الثانية  إىل أن مسعة املؤسسة يف جمال الصحة والسالمة املهنية جيدة، واليت جاءت يف 38 العبارة ريتش - 

، وهو ما يعين أن مسعة املؤسسات حمل الدراسة فيما يتعلق مبمارساا يف جمال 3.78مبتوسط حسايب يساوي 

الصحة والسالمة املهنية جيدة، وبالتايل فالعمال راضون عن ممارسات هذه املؤسسات يف جمال الصحة 

  .والسالمة املهنية

الثالثة  واليت جاءت يف املرتبةة بالقوانني اليت توفر الرعاية الصحية للعمال، إىل التزام املؤسس 40تشري العبارة  - 

على تطبيق القوانني املتعلقة  ، وهو ما يعين التزام وحرص املؤسسات حمل الدراسة3.77مبتوسط حسايب يساوي 

  .بتوفري الرعاية الصحية للعمال، فالعمال راضون عن ما توفره هلم من خدمات صحية

إىل مسامهة املؤسسة يف توفري اخلدمات االجتماعية للعمال، واليت جاءت يف املرتبة الرابعة  39لعبارة تشري ا - 

، وهذا يعين أن املبحوثني يؤكدون على مسامهة املؤسسات حمل الدراسة يف توفري 3.45مبتوسط حسايب يساوي 

  ...جتماعية كالسكن، النقلاخلدمات االجتماعية، وبالتايل فهم راضون عن ما تقدمه هلم من خدمات ا

إىل شعور العامل بالرضا عن الظروف اليت ميارس فيها مهامه، واليت جاءت يف املرتبة  42تشري العبارة  - 

، وهو ما يعين شعور العمال بالرضا عن الظروف واملناخ الذي توفره 3.42اخلامسة مبتوسط حسايب يساوي 

  .املؤسسات حمل الدراسة ملمارسة مهامهم

إىل اعتبار املؤسسة للنقابات العمالية كشريك هام، واليت جاءت يف املرتبة السادسة مبتوسط  45 العبارة تشري - 

، وهو ما يعين أن املؤسسات حمل الدراسة ال تويل االهتمام الكايف للنقابات العمالية، 3.39حسايب يساوي 

  .وبالتايل ال تعتربها كشريك هام بدرجة كبرية

إىل شعور العامل بالعدالة االجتماعية فيما يتعلق مبمارسات املؤسسة جتاه العمال، واليت  41تشري العبارة  - 

وهذا يعين أن املبحوثني يكدون على توفر نوع من ، 3.33جاءت يف املرتبة السابعة مبتوسط حسايب يساوي 

  .العمال همارسات املؤسسات حمل الدراسة جتاالالعدالة االجتماعية فيما يتعلق مب

إىل تقدمي املؤسسة ملساعدات للمشاريع اخلريية، واليت جاءت يف املرتبة الثامنة مبتوسط  44شري العبارة ت - 

، وهو ما يعين أن املؤسسات حمل الدراسة ال تقدم مساعدات كبرية للمشاريع اخلريية، 3.28حسايب يساوي 

  .وبالتايل فهي تساهم وتلتزم باحلد األدىن يف تقدمي املساعدات
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املوجودة يف بيئتها، واليت جاءت يف املرتبة التاسعة مبتوسط  للجمعياتإىل دعم املؤسسة  47العبارة  تشري - 

، وهو ما يعين أن املؤسسات حمل الدراسة ال تقدم الدعم الكايف للجمعيات اليت تنشط 3.20حسايب يساوي 

  .يف بيئتها، وبالتايل فهي تساهم وتلتزم باحلد األدىن يف تقدمي الدعم

إىل فتح املؤسسة حلوار مع مجعيات محاية املستهلك، واليت جاءت يف املرتبة العاشرة مبتوسط  46تشري العبارة  - 

، وهو ما يعين أمن املؤسسات حمل الدراسة ال تعترب مجعيات محاية املستهلك كشريك 3.10حسايب يساوي 

  .هام، وذلك بالنظر إىل حتفظها عموما يف فتح قنوات احلوار معها

ذوي االحتياجات اخلاصة، واليت  بإدماجإىل احرتام املؤسسة لقانون العمل فيما يتعلق  43ري العبارة شت - 

، وهذا يعين أن املؤسسات حمل الدراسة ال تويل أمهية كبرية 3.08جاءت يف املرتبة احلادية عشر مبتوسط حسايب 

  .وم بإدماج ذوي االحتياجات اخلاصةنادرا ما تقانون العمل يف هذا اال، وبالتايل فهي قالحرتام 

إىل اإلفصاح عن املمارسات االجتماعية جلميع األطراف ذات املصلحة، واليت جاءت يف  48تشري العبارة  - 

، وهذا يعين أن املؤسسات حمل الدراسة ال تقوم باإلفصاح عن 2.91املرتبة الثانية عشر مبتوسط حسايب يساوي 

األطراف ذات املصلحة، وإمنا تفصح عنها يف أضيق احلدود للمسامهني وأعضاء املمارسات االجتماعية جلميع 

  .اإلدارة

وبصفة عامة، يتبني من اجلدول أعاله أن املتوسط احلسايب جلميع العبارات املتعلقة باألداء االجتماعي    

ول أفراد العينة بق، والذي جاء يف الفئة الثالثة من مقياس االستمارة، وهو ما يدل على عدم 3.39يساوي 

بالدرجة الكافية عن عبارات هذا املتغري، وبالتايل فالعمال ليسوا مجيعا راضون على األداء االجتماعي 

  للمؤسسات حمل الدراسة، وبالتايل تبقى املمارسات االجتماعية للمؤسسات حمل الدراسة متوسطة

  عرض وتحليل النتائج المتعلقة باألداء البيئي: ثالثا

  :النتائج املتعلقة باألداء البيئي، كما هو موضح يف اجلدول التايلفيمايلي  سنستعرض   
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  ة باألداء البيئيقنتائج تحليل البيانات المتعل: )26(الجدول

  العــــبارة
 المتوسط

  الحسابي

 االنحراف

  المعياري

 األهمية  القرار  الداللة  T قيمة

  نسبيةلا

  عشر اثنا  متوسط  0.000  47.815  1.16  3.26  .البيئية املتوقعة إلجياد احللول مسبقاتقوم املؤسسة بالتنبؤ باملشاكل 

تتوفر لدى املؤسسة خطة تبني فيها األهداف البيئية اليت تسعى 

  .لتحقيقها

  سابعا  قوي  0.000  54.810  1.07  3.44

  ثانيا  قوي  0.000  58.414  1.04  3.57  .تستعمل املؤسسة يف عملياا اإلنتاجية مواد أولية نظيفة غري ملوثة

تقوم املؤسسة بدعم أنشطة البحث والتطوير لتخفيض اآلثار السلبية 

  .على البيئة

  تاسعا  متوسط  0.000  54.627  1.06  3.40

تستخدم املؤسسة آالت متطورة لتخفيض حجم اآلثار البيئية 

  .اخلطرية

  سادسا  قوي  0.000  53.567  1.10  3.46

  عاشرا  متوسط  0.000  53.477  1.06  3.34  .لذلكقابلة للتدوير مبواد قابلة التسعى املؤسسة الستبدال املواد غري 

  خامسا  قوي  0.000  55.293  1.07  3.49  تسعى املؤسسة لتطوير منتجاا لتصبح صديقة للبيئة

  رابعا  قوي  0.000  29.419  2.04  3.53  حجم النفايات املرتتبة من جراء أنشطة املؤسسة منخفض

  عشر إحدى  متوسط  0.000  51.968  1.08  3.31  .تقوم املؤسسة بإعادة استعمال وتدوير نفاياا

  ثامنا  قوي  0.000  53.799  1.09  3.44  .تقوم املؤسسة بتخفيض كمية املياه اليت تستهلكها

  ثالثا  قوي  0.000  60.349  1.00  3.56  .من التلوث البيئة مايةفيما يتعلق حب بتشريعات الدولةاملؤسسة تلتزم 

  عشر ثالثة  متوسط  0.000  53.599  1.03  3.25  .تعمل املؤسسة على دعم مجعيات محاية البيئة

تقوم املؤسسة حبماية البيئة اليت تنشط فيها من التلوث باالعتماد 

  .14001على مواصفات إيزو 

  أوال  قوي  0.000  60.529  1.01  3.61

  المجمــوع
  قوي  0.000  71.644  0.81  3.44

  قوي  0.000  85.498  0.70  3.53  األداء المستدام بأبعاده الثالثة

  SPSS 20من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

من خالل اجلدول أعاله، يتضح أن املتوسطات احلسابية جلميع العبارات املتعلقة باألداء البيئي عموما قوية،    

  .)0.05(، وذلك باحنرافات معيارية دالة عند مستوى خطأ 3.61و  3.25حيث تراوحت بني 

إىل محاية املؤسسة للبيئة اليت تنشط فيها من التلوث باالعتماد على مواصفات إيزو  61تشري العبارة  - 

، وهو ما يعين أن املؤسسات حمل الدراسة 3.61، واليت جاءت يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب يساوي 14001

، 14001تويل أمهية كبرية للبيئة اليت تنشط فيها ، وذلك حبمايتها من التلوث اعتمادا على مواصفات إيزو 

، وفيها من استوفت مجيع 14001ودليل ذلك أن املؤسسات حمل الدراسة فيها من حتصل على شهادة إيزو 

  .الشهادة الشروط وهي يف انتظار احلصول على

ملواد نظيفة غري ملوثة، واليت جاءت يف املرتبة  اإلنتاجيةاستعمال املؤسسة يف عملياا إىل  51تشري العبارة  - 

، وهو ما يعين أن املؤسسات حمل الدراسة تويل أمهية النتقاء واستخدام 3.57الثانية مبتوسط حسايب يساوي 

  .ية البيئة من التلوثمواد أولية نظيفة صديقة للبيئة، وذلك بغرض محا
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إىل التزام املؤسسة بتشريعات الدولة فيما يتعلق حبماية البيئة من التلوث، واليت جاءت يف  59تشري العبارة  - 

، وهو ما يعين أن املؤسسات حمل الدراسة حتمي البيئة اليت تنشط 3.56املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب يساوي 

  .وتطبيق التشريعات والقوانني اليت تسنها الدولة يف هذا االفيها من التلوث وذلك بااللتزام 

إىل أن حجم النفايات املرتتبة عن نشاط املؤسسة منخفض، واليت جاءت يف املرتبة الرابعة  56تشري العبارة  - 

، وهو ما يعين أن املؤسسات حمل الدراسة تقوم باالستغالل األمثل ملواردها، 3.53مبتوسط حسايب يساوي 

  .أنشطتهالك بدليل اخنفاض حجم النفايات املرتتبة من وذ

إىل سعي املؤسسة لتطوير منتجاا لتصبح صديقة للبيئة، واليت جاءت يف املرتبة اخلامسة  55تشري العبارة  - 

، وهو ما يعين أن املؤسسات حمل الدراسة تبذل جهود معتربة فيما يتعلق 3.49مبتوسط حسايب يساوي 

  .جاا لتصبح غري ملوثة وصديقة للبيئةبتكييف وتطوير منت

، واليت جاءت يف إىل استخدام املؤسسة آلالت متطورة لتخفيض حجم اآلثار البيئية اخلطرية 53تشري العبارة  - 

املؤسسات حمل الدراسة تستخدم آالت  أن، وهو ما يعين 3.46املرتبة السادسة مبتوسط حسايب يساوي 

  .بتكنولوجيا متطورة من أجل تقليل األضرار اليت متس بالبيئة اليت تنشط فيها

إىل توفر املؤسسة على خطة تبني فيها األهداف البيئية اليت تسعى لتحقيقها، واليت جاءت  50تشري العبارة  - 

البعد  بإدراجيعين أن املؤسسات حمل الدراسة تقوم  ، وهو ما3.44يف املرتبة السابعة مبتوسط حسايب يساوي 

  .البيئي ضمن خططها وسياساا، حيث أا تقوم بتحديد األهداف املنتظر حتقيقها يف جمال البيئة

إىل ختفيض املؤسسة لكمية املياه اليت تستهلكها، واليت جاءت يف املرتبة الثامنة مبتوسط  58تشري العبارة  - 

وهو ما يعين أن املؤسسات حمل الدراسة توم باالستخدام العقالين للمياه يف خمتلف ، 3.44حسايب يساوي 

  .اإلنتاجيةأنشطتها وعملياا 

إىل دعم املؤسسة ألنشطة البحث والتطوير لتخفيض اآلثار السلبية للبيئة، واليت جاءت يف  52تشري العبارة  - 

 عدم تقدمي الدعم الكايف من أجل تشجيع نشاط ، وهو ما يعين3.40املرتبة التاسعة مبتوسط حسايب يساوي 

  .، البحث والتطوير يف ااالت البيئية للمؤسسات حمل الدراسةاإلبداع

إىل سعي املؤسسة الستبدال املواد األولية القابلة للتدوير مبواد قابلة لذلك، واليت جاءت يف  54تشري العبارة  - 

يعين أن جهود املؤسسات حمل الدراسة يف هذا اال غري كافية،  ، وهو ما3.34املرتبة العاشرة مبتوسط حسايب 

  .وذلك راجع لشح هذه املواد القابلة للتدوير أو ارتفاع تكلفة احلصول عليها

استعمال وتدوير املؤسسة لنفاياا، واليت جاءت يف املرتبة احلادية عشر مبتوسط  إعادةإىل  57تشري العبارة  - 

استعمال وتدوير مجيع نفاياا، بل  بإعادة أن املؤسسات حمل الدراسة ال تقوم ، وهو ما يعين3.31حسايب 

  .يف جمال إعادة استعمال وتدوير النفايات اإلمكانياتالبعض منها فقط، وذلك راجع لنقص 



دراسة حالة مجموعة من المؤسسات ا�قتصادية بو�ية سطيف              الفصل الرابع  

 

232 

 

احللول مسبقا، واليت جاءت يف  إلجيادإىل قيام املؤسسة بالتنبؤ باملشاكل البيئية املتوقعة  49تشري العبارة  - 

، وهو ما يعين أن املؤسسات حمل الدراسة ال تويل االهتمام الكايف 3.26املرتبة الثانية عشر مبتوسط حسايب 

  .للتخطيط البيئي وتوقع ما ميكن أن حيصل من مشاكل يف جمال محاية البيئة

 جاءت يف املرتبة الثالثة عشر واألخرية إىل دعم املؤسسة جلمعيات محاية البيئة، واليت 60تشري العبارة  - 

، وهذا ما يعين أن املؤسسات حمل الدراسة ال تقدم الدعم الكايف هلذا النوع من 3.25مبتوسط حسايب يساوي 

  .اجلمعيات، بل مسامهتها يف هذا اال تكون يف حدود ضيقة

بارات املتعلقة باألداء البيئي يساوي وبصفة عامة، يتبني من اجلدول أعاله أن املتوسط احلسايب جلميع الع   

، وهو قوي يدل على قبول أفراد العينة لعبارات هذا املتغري، وبالتايل فنشاط املؤسسة فيما يتعلق باألداء 3.44

  .البيئي مقبول

ككل األداء املستدام  ب املتعلقة عباراتالاجلدول أعاله نالحظ أن املتوسط احلسايب جلميع  كذلك من خالل    

  .، وهو ما يدل على أن مستوى األداء املستدام يف املؤسسات حمل الدراسة قوي3.53ي يساو 

  اختبار الفرضيات، النتائج العامة للدراسة واالقتراحات: المبحث الثالث

يتم التطرق من خالل املبحث إىل اختبار فرضيات الدراسة، وذلك باستخدام منوذج االحندار البسيط سوف    

داء املستدام، ولكن استخدام مثل هذا وحتفيز املوارد البشرية يف تعزيز األ بقة بني دور تدريلتوضيح نوع العال

النموذج يتطلب توفر جمموعة من الشروط النظرية والرياضية، وهذا ما سنحاول توضيحه يف املطلب األول من 

التدريب والتحفيز يف تعزيز هذا املبحث، مث بعد ذلك نقوم باختبار مدى صدق الفرضيات املقرتحة حول دور 

األداء املستدام موعة من املؤسسات االقتصادية لوالية سطيف، مث تقدمي النتائج العامة اليت توصلت إليها 

  .الدراسة وصوال إىل االقرتاحات

  نتائج اختبار نموذج االنحدار: المطلب األول

االحندار، واليت من بينها الشرط النظري سنحاول من خالل هذا املطلب التأكد من شروط صالحية منوذج    

لتأكيد وجود عالقة بني املتغريين، وهو ما أكدناه من خالل املبحث الثالث من الفصل الثالث بوجود دور 

لتدريب وحتفيز املوارد البشرية يف تعزيز األداء املستدام بأبعاده االقتصادية، االجتماعية والبيئية، وبالتايل نكون 

لصالحية تطبيق النموذج، ولكن هناك شروط رياضية البد من توفرها، ) النظري(الشرط األول قد تأكدنا من 

  :واليت سنوضحها فيمايلي

  االرتباط: أوال

سوف نعرض فيمايلي جدول نبني فيه عالقة االرتباط ما بني التدريب والتحفيز مع األداء املستدام بأبعاده    

  .د استعملنا يف ذلك معامل بريسوناالقتصادية، االجتماعية والبيئية، ولق
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  )األداء المستدام(والمتغير التابع ) التدريب والتحفيز(نتائج عالقة االرتباط بين المتغير المستقل : )27(الجدول 

  المتغير المستقل

  المتغير التابع

  القرار  مستوى الداللة  معامل االرتباط بيرسون

  قوي جدا  0.000  66.9  األداء االقتصادي

  قوي جدا  0.000  75.9  االداء االجتماعي

  قوي جدا  0.000  71.3  األداء البيئي

  قوي جدا  0.000  81.5  األداء المستدام

  SPSS 20من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

يتضح من خالل اجلدول أعاله وجود عالقة ارتباط قوية وموجبة بني تدريب وحتفيز املوارد البشرية واألداء    

 %71.3، %75.9، %66.9مي معامل بريسون  حيث بلغتالقتصادية، االجتماعية والبيئية،ا بأبعادهاملستدام 

، كما )0.05(طأ املعتمد يف الدراسة اخلوهي قيمة أقل من مستوى  0.000على التوايل عند مستوى داللة بلغ 

) األداء املستدام ككل(واملتغري التابع ) التدريب والتحفيز(سجلنا ارتباط موجب وقوي بني املتغري املستقل 

وهي قيمة أقل من مستوى اخلطأ املعتمد  0.000عند مستوى داللة  %81.5حيث بلغ معامل االرتباط بريسون 

  .)0.05(يف الدراسة 

  اختبار المعنوية الكلية: ثانيا

بعد تأكيدنا لوجود عالقة بني متغريات الدراسة وذلك بتطبيق معامل االرتباط بريسون، سوف حناول    

 Y=Ax+b      فيمايلي التأكد من وجود معنوية كلية يف النموذج والذي ميكن توضيحه من خالل املعادلة

خيتلف عن الصفر،  )a ,b(حيث يفرتض اختبار املعنوية الكلية وجود على األقل واحد من املعامالت    

، حيث قمنا بصياغة الفرضيتني )F-Test(منا باستخدام اختبار فيشر قوللتأكد من املعنوية الكلية للنموذج 

  :اآلتيتني

H0  معنوي، وذلك إذا كانت قيمة  غريمنوذج االحندارF ؛0.05ة عند مستوى غري دال  

H1  ،وذلك إذا كانت قيمة منوذج االحندار معنويF 0.05ة عند مستوى دال.  

  :ولقد مت من خالل اختبار فيشر إىل النتائج املبينة يف اجلدول املوايل   

  المعنوية الكلية) F-Test(اختبار : )28(الجدول 

  الداللة F  متوسط املربعات  درجة احلرية  جمموع املربعات  النموذج

  0.000  569.212  92.661  1  62.691  االنحدار  

      0.163  288  46.898  الخطأ

        289  139.589  الكلي

  SPSS 20من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر
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، وهو ما يعين وجود على األقل 0.000مبستوى داللة  569.212بلغت  Fيتضح من اجلدول أعاله أن قيمة 

واحد من املعامالت خيتلف عن الصفر، وبالتايل نرفض الفرض العدمي، ونقبل بالفرض البديل وبالتايل فنموذج 

  .االحندار معنوي

كذلك قمنا حبساب معاملي التحديد يف النموذج لتوضيح القدرة التفسريية للنموذج، أي نسبة تفسري املتغري     

، واجلدول املوايل يوضح القدرة التفسريية )األداء املستدام(ري التابع للتغري يف املتغ) التدريب والتحفيز(املستقل 

  للنموذج

  القدرة التفسيرية لنموذج االنحداراختبار : )29(الجدول 

  اخلطأ املعياري للتقدير  معامل التحديد املعدل  معامل التحديد  معامل االرتباط  النموذج

1  0.815  0.664  0.663  0.40354  

  SPSS 20من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

 %66.3وقيمة معامل التحديد املعدل  %66.4يتضح أن قيمة معامل التحديد من خالل اجلدول أعاله    

األداء (من التغريات يف املتغري التابع  %66.3يفسر ) التدريب والتحفيز(وهو ما يعين أن املتغري املستقل 

  .، وهو ما يعين وجود قوة تفسريية جيدة يف منوذج االحندار)املستدام

  اختبار اعتدالية التوزيع: ثالثا

مسرنوف -استكماال لشروط صالحية تطبيق منوذج االحندار ، سوف حناول استخدام اختبار كولوجمروف   

  :التوزيع الطبيعي أم ال، ولقد مت وضع فرضيتني لذلك مهاوذلك ملعرفة هل أن البيانات تتبع 

H0  البيانات تتبع توزيعا غري طبيعي، وذلك إذا كانت قيمةF  ؛0.05دالة عند مستوى  

H1  ،وذلك إذا كانت قيمة البيانات تتبع توزيعا طبيعياF  0.05غري دالة عند مستوى.  

  خالل هذا االختبارواجلدول املوايل يوضح النتائج املتوصل إليها من 

  سمرنوف-اختبار كولومجروف: )30(الجدول 
  ويلك- شابيرو  سمرنوف -كولومجروف  

  الداللة  Nعدد المشاهدات   إحصائية االختبار  الداللة Nعدد المشاهدات   إحصائية االختبار

  0.260  290  0.973  0.228  290  0.056  توزيع البواقي

  SPSS 20من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

عند  0.056مسرنوف بلغت -يف اختبار كولوجمروف اإلحصائيةمن خالل اجلدول أعاله يتضح أن القيمة    

عند مستوى داللة  0.973ويلك قيمة -يف اختبار شابريو اإلحصائية، وبلغت القيمة 0.228مستوى داللة 

م غري دالة، وبالتايل نرفض الفرض العدمي ونبل بالفرض البديل، وعله فالبيانات تتبع ، وعليه فهي قي0.260

  .توزيعا طبيعيا

  وما يؤكد ذلك ، الشكل املوايل الذي يوضح جتانس توزيع البواقي   
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  تجانس توزيع البواقي: )31(الشكل 

  
  SPSS 20من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

يتضح من خالل الشكل أعاله أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، حيث أا تتوزع على جانيب اخلط    

  .املستقيم بطريقة منتظمة

انطالقا من االختبارات السابقة، نكون قد تأكدنا من صالحية تبيق منوذج االحندار، وبغية بناء معادلة 

  .اجلزئيةاالحندار سنقوم فيمايلي باختبار املعنوية 

  اختبار المعنوية الجزئية: رابعا

  : ض اختبار املعنوية اجلزئية مايلييفرت    

  :الجزء الثابت -1

H0  معنوي، وذلك إذا كانت قيمة  غريمعامل االحندارt  ؛0.05غري دالة عند مستوى  

H1  ،وذلك إذا كانت قيمة معامل االحندار معنويt  0.05دالة عند مستوى.  

  :المستقلالجزء  -2

H0  معنوي، وذلك إذا كانت قيمة  غريمعامل االحندارt  ؛0.05غري دالة عند مستوى  

H1  ،وذلك إذا كانت قيمة معامل االحندار معنويt  0.05دالة عند مستوى.  

  واجلدول املوايل يوضح النتائج املتوصل إليها
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  نموذج االنحدار: )31( الجدول

  النموذج

          

 tقيمة   المعامالت المعيارية  غير المعياريةالمعامالت 

  المحسوبة

  الداللة

A  الخطأ غير المعياري  Beta 

 
1 
  

  0.000  5.505    0.122  0.669  الجزء الثابت

المتغير (التدريب والتحفيز 

  )المستقل

0.805  0.034  0.815  23.858  0.000  

  SPSS 20من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

، 0.000مبستوى داللة  0.669بلغ قيمة ) bابت ثاجلزء ال(من خالل اجلدول أعاله يتبني أن معامل االحندار    

  .يل نرفض الفرض العدمي ونقبل بالفرض البديل وبالتايل معامل االحندار معنوياوبالت

، 0.000مبستوى داللة  0.805كذلك بالنسبة لقيمة معامل االحندار للمتغري املستقل، حيث بلغت قيمة     

  .امل االحندار معنويعوعليه نرفض الفرض العدمي ونقبل بالفرض البديل، وبالتايل م

  :ومن خالل ما سبق، ميكن بناء معادلة االحندار كمايلي

Y= 0.805X+0.669 

  اختبار فرضيات الدراسة: المطلب الثاني

من شروط صالحية النموذج، سنحاول فيمايلي عرض وحتليل ومناقشة فرضيات هذا البحث،  بعد التأكد   

األداء (يف تعزيز املتغري التابع ) التدريب والتحفيز(وذلك باستخدام منوذج االحندار ملعرفة دور املتغري املستقل 

  ).املستدام بأبعاده االقتصادية، االجتماعية والبيئية

  ة الفرضية الفرعية األولىنتائج اختبار صح: أوال

  : تنص الفرضية الفرعية األوىل على مايلي   

  .تدريب الموارد البشرية في المؤسسات محل الدراسة ذو مستوى عالي

املتعلق ببيانات التدريب يف املؤسسات حمل الدراسة ، جند أن املتوسطات  )19(بالرجوع إىل اجلدول رقم    

احلسابية قوية يف مجيع العبارات حيث جاءت يف املنطقة الرابعة من مقياس االستبيان، ما عدا املتوسطات 

عكس ، فقد كانت متوسطة وجاءت يف املنطقة الثالثة يف مقاس االستبيان، وقد ان11و 7احلسابية للعبارتني 

للتدريب والذي جاء يف املنطقة الرابعة يف مقياس االستبيان، وعليه فمستوى ذلك على املتوسط احلسايب العام 

تدريب املوارد البشرية يف املؤسسات حمل الدراسة قوي وذو مستوى عايل، وبالتايل ميكن قبول الفرضية الفرعية 

  .األوىل للدراسة

  رعية الثانيةنتائج اختبار صحة الفرضية الف: ثانيا

  :تنص الفرضية الفرعية الثانية على مايلي   

  .تحفيز الموارد البشرية في المؤسسات محل الدراسة ذو مستوى عالي
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املتعلق ببيانات التحفيز يف املؤسسات حمل الدراسة، جند أن هناك ستة  )20(بالرجوع إىل اجلدول    

،  16، 14، 19، 22، 26، 24وهي العبارات  متوسطات قوية جاءت يف املنطقة الرابعة من مقياس االستبيان،

كما أنه هناك تسعة متوسطات حسابية متوسطة جاءت يف املنطقة الثالثة من مقياس االستبيان وهي 

، ولقد انعكس ذلك على املتوسط العام للتحفيز والذي 15، 20، 25، 23، 21، 18، 17، 13، 12 :العبارات

جاء يف املنطقة الثالثة يف مقياس االستبيان، وعليه فمستوى حتفيز املوارد البشرية يف املؤسسات حمل الدراسة 

   .متوسط، وبالتايل نرفض الفرضية الفرعية الثانية

  الفرضية الفرعية الثالثةاختبار صحة : ثالثا

  :الفرضية الفرعية الثالثة على مايليتنص    

  .األداء المستدام في المؤسسات محل الدراسة ذو مستوى عالي

املتعلق ببيانات األداء االقتصادي يف املؤسسات حمل الدراسة، جند أن املتوسط  )21(بالرجوع إىل اجلدول    

  .العام لألداء االقتصادي جاء يف املنطقة الرابعة يف مقياس االستبيان، وبالتايل فهو قوي

سط املتعلق ببيانات األداء االجتماعي يف املؤسسات حمل الدراسة، جند أن املتو  )25(وبالرجوع إىل اجلدول    

  .العام لألداء االجتماعي جاء يف املنطقة الثالثة يف مقياس االستبيان، وبالتايل فهو متوسط

املتعلق ببيانات األداء البيئي يف املؤسسات حمل الدراسة، جند أن املتوسط العام  )26(وبالرجوع إىل اجلدول    

  .يل فهو قويلألداء البيئي جاء يف املنطقة الرابعة يف مقياس االستبيان، وبالتا

جند أن املتوسط العام لألداء املستدام يف املؤسسات حمل الدراسة جاء يف  )26(وبالرجوع أيضا إىل اجلدول    

املنطقة الرابعة من مقياس االستبيان، وعليه ميكن القول أن مستوى األداء املستدام يف املؤسسات حمل الدراسة 

  .ميكن قبول الفرضية الفرعية الثالثة قوي، وبالتايل

  نتائج اختبار صحة الفرضية الفرعية الرابعة: رابعا

  : تنص الفرضية الفرعية الرابعة على مايلي   

  .لتدريب الموارد البشرية دور في تعزيز األداء االقتصادي في المؤسسات محل الدراسة

ار البسيط للتحقق من دور تدريب املوارد البشرية يف الختبار صحة هذه الفرضية، مت استخدام حتليل االحند   

  :تعزيز األداء االقتصادي يف املؤسسات حمل الدراسة، كما هو موضح يف اجلدول التايل

  نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار دور التدريب في تعزيز األداء االقتصادي: )32(الجدول 

  الداللةمستوى   المحسوبة Tقيمة   Beta  المتغـيـر

  0.000  12.134  0.582  األداء االقتصادي

  SPSS 20من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

يف املتغري التابع ) التدريب(إىل وجدود دور للمتغري املستقل الواردة يف اجلدول أعاله  اإلحصائيةري النتائج شت   

اليت  ، وهي أكرب من قيمتها اجلدولية)12.134(احملسوبة اليت بلغت  T، استنادا إىل قيمة )األداء االقتصادي(
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 Beta قيمة ني، يف ح)0.05(أقل من مستوى الداللة املعتمد  )0.000(كما أن مستوى الداللة   )1.646(تبلغ 

وحدة يف املتغري  )0.582(بوحدة واحدة يؤدي إىل تغري بـ ) التدريب(توضح أن كل تغري يف املتغري املستقل 

، وبالتايل نقبل الفرضية الفرعية الرابعة اليت تنص على أنه لتدريب املوارد البشرية دور )األداء االقتصادي(التابع 

  .يف تعزيز األداء االقتصادي يف املؤسسات حمل الدراسة

  نتائج اختبار صحة الفرضية الفرعية الخامسة: خامسا

  : على مايلي امسةتنص الفرضية الفرعية اخل

  .في المؤسسات محل الدراسة االجتماعيلتدريب الموارد البشرية دور في تعزيز األداء 

الختبار صحة هذه الفرضية، مت استخدام حتليل االحندار البسيط للتحقق من دور تدريب املوارد البشرية يف    

  :تعزيز األداء االجتماعي يف املؤسسات حمل الدراسة، كما هو موضح يف اجلدول التايل

  جتماعيالنتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار دور التدريب في تعزيز األداء ا: )33(الجدول 

  مستوى الداللة  المحسوبة Tقيمة   Beta  المتغـيـر

  0.000  15.820  0.682  جتماعياألداء اال

  SPSS 20من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

يف املتغري التابع ) التدريب(تشري النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول أعاله إىل وجدود دور للمتغري املستقل    

، وهي أكرب من قيمتها اجلدولية اليت )15.820(احملسوبة اليت بلغت  T، استنادا إىل قيمة )األداء االجتماعي(

 قيمة ني، يف ح)0.05(من مستوى الداللة املعتمد  أقل )0.000(، كما أن مستوى الداللة  )1.646(تبلغ 

Beta  وحدة يف  )0.682(بوحدة واحدة يؤدي إىل تغري بـ ) التدريب(توضح أن كل تغري يف املتغري املستقل

اليت تنص على أنه لتدريب املوارد  امسة، وبالتايل نقبل الفرضية الفرعية اخل)جتماعياألداء اال(املتغري التابع 

  .يف املؤسسات حمل الدراسة جتماعيالبشرية دور يف تعزيز األداء اال

  نتائج اختبار صحة الفرضية الفرعية السادسة: سادسا

  : تنص الفرضية الفرعية السادسة على مايلي

  .في المؤسسات محل الدراسة بيئيلتدريب الموارد البشرية دور في تعزيز األداء ال

الختبار صحة هذه الفرضية، مت استخدام حتليل االحندار البسيط للتحقق من دور تدريب املوارد البشرية يف    

  :تعزيز األداء البيئي يف املؤسسات حمل الدراسة، كما هو موضح يف اجلدول التايل

  بيئيالتدريب في تعزيز األداء النتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار دور : )34(الجدول 

  مستوى الداللة  المحسوبة Tقيمة   Beta  المتغـيـر

  0.000  15.130  0.665  بيئياألداء ال

  SPSS 20من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر
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يف املتغري التابع ) التدريب(تشري النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول أعاله إىل وجدود دور للمتغري املستقل    

اليت تبلغ  ، وهي أكرب من قيمتها اجلدولية)15.130(احملسوبة اليت بلغت  T، استنادا إىل قيمة )األداء البيئي(

 Beta، يف حني قيمة )0.05(مستوى الداللة املعتمد أقل من  )0.000(، كما أن مستوى الداللة )1.646(

وحدة يف املتغري  )0.665(بوحدة واحدة يؤدي إىل تغري بـ ) التدريب(توضح أن كل تغري يف املتغري املستقل 

، وبالتايل نقبل الفرضية الفرعية السادسة اليت تنص على أنه لتدريب املوارد البشرية دور يف )األداء البيئي(التابع 

  .زيز األداء البيئي يف املؤسسات حمل الدراسةتع

  نتائج اختبار صحة الفرضية السابعة: سابعا

  : تنص الفرضية الفرعية السابعة على مايلي

  .في المؤسسات محل الدراسة قتصاديالموارد البشرية دور في تعزيز األداء اال حفيزلت

الختبار صحة هذه الفرضية، مت استخدام حتليل االحندار البسيط للتحقق من دور حتفيز املوارد البشرية يف    

  :تعزيز األداء االقتصادي يف املؤسسات حمل الدراسة، كما هو موضح يف اجلدول التايل

  قتصاديفي تعزيز األداء اال حفيزنتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار دور الت: )35(الجدول 

  مستوى الداللة  المحسوبة Tقيمة   Beta  المتغـيـر

  0.000  14.838  0.658  قتصادياألداء اال

  SPSS 20من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

يف املتغري التابع ) التحفيز(تشري النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول أعاله إىل وجدود دور للمتغري املستقل    

اليت  ، وهي أكرب من قيمتها اجلدولية)14.838(احملسوبة اليت بلغت  T، استنادا إىل قيمة )األداء االقتصادي(

، يف حني قيمة )0.05(أقل من مستوى الداللة املعتمد  )0.000(، كما أن مستوى الداللة  )1.646(تبلغ 

Beta  وحدة يف  )0.658(بوحدة واحدة يؤدي إىل تغري بـ ) التحفيز(توضح أن كل تغري يف املتغري املستقل

، وبالتايل نقبل الفرضية الفرعية السابعة اليت تنص على أنه لتحفيز املوارد )األداء االقتصادي(املتغري التابع 

  .ة دور يف تعزيز األداء االقتصادي يف املؤسسات حمل الدراسةالبشري

  نتائج اختبار صحة الفرضية الفرعية الثامنة: ثامنا

  : تنص الفرضية الفرعية الثامنة على مايلي

  .في المؤسسات محل الدراسة جتماعيالموارد البشرية دور في تعزيز األداء اال حفيزلت

الختبار صحة هذه الفرضية، مت استخدام حتليل االحندار البسيط للتحقق من دور حتفيز املوارد البشرية يف    

  :تعزيز األداء االجتماعي يف املؤسسات حمل الدراسة، كما هو موضح يف اجلدول التايل
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  جتماعيفي تعزيز األداء اال حفيزنتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار دور الت: )36(الجدول 

  مستوى الداللة  المحسوبة Tقيمة   Beta  المتغـيـر

  0.000  17.922  0.726  جتماعياألداء اال

  SPSS 20من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

يف املتغري التابع ) التحفيز(تشري النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول أعاله إىل وجدود دور للمتغري املستقل    

اليت  ، وهي أكرب من قيمتها اجلدولية)17.922(احملسوبة اليت بلغت  T، استنادا إىل قيمة )األداء االجتماعي(

، يف حني قيمة )0.05(أقل من مستوى الداللة املعتمد  )0.000(، كما أن مستوى الداللة  )1.646(تبلغ 

Beta  وحدة يف  )0.726(بوحدة واحدة يؤدي إىل تغري بـ ) التحفيز(توضح أن كل تغري يف املتغري املستقل

، وبالتايل نقبل الفرضية الفرعية الثامنة اليت تنص على أنه لتحفيز املوارد )األداء االجتماعي(املتغري التابع 

  .ة دور يف تعزيز األداء االجتماعي يف املؤسسات حمل الدراسةالبشري

  نتائج اختبار الفرضية الفرعية التاسعة: تاسعا

  : تنص الفرضية الفرعية التاسعة على مايلي

  .في المؤسسات محل الدراسة بيئيالموارد البشرية دور في تعزيز األداء ال حفيزلت

الختبار صحة هذه الفرضية، مت استخدام حتليل االحندار البسيط للتحقق من دور حتفيز املوارد البشرية يف    

  :تعزيز األداء البيئي يف املؤسسات حمل الدراسة، كما هو موضح يف اجلدول التايل

  بيئيفي تعزيز األداء ال حفيزنتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار دور الت: )37(الجدول 

  مستوى الداللة  المحسوبة Tقيمة   Beta  المتغـيـر

  0.000  14.830  0.658  بيئياألداء ال

  SPSS 20من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

يف املتغري التابع ) التحفيز(تشري النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول أعاله إىل وجدود دور للمتغري املستقل    

اليت تبلغ  ، وهي أكرب من قيمتها اجلدولية)14.830(احملسوبة اليت بلغت  T، استنادا إىل قيمة )األداء البيئي(

 Beta، يف حني قيمة )0.05(أقل من مستوى الداللة املعتمد  )0.000(، كما أن مستوى الداللة )1.646(

وحدة يف املتغري التابع  )0.658(بوحدة واحدة يؤدي إىل تغري بـ ) التحفيز(توضح أن كل تغري يف املتغري املستقل 

ور يف تعزيز ، وبالتايل نقبل الفرضية الفرعية التاسعة اليت تنص على أنه لتحفيز املوارد البشرية د)األداء البيئي(

 .األداء البيئي يف املؤسسات حمل الدراسة
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  نتائج اختبار الفرضية الرئيسية: عاشرا

  : تنص الفرضية الفرعية السادسة على مايلي

  .في المؤسسات محل الدراسة مستدامفي تعزيز األداء ال يوجد دور لتدريب وتحفيز الموارد البشرية

املوارد  وحتفيز الختبار صحة هذه الفرضية، مت استخدام حتليل االحندار البسيط للتحقق من دور تدريب   

  :يف املؤسسات حمل الدراسة، كما هو موضح يف اجلدول التايل ستدامالبشرية يف تعزيز األداء امل

  مستدامفي تعزيز األداء ال والتحفيز نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار دور التدريب: )38(الجدول 

  مستوى الداللة  المحسوبة Tقيمة   Beta  المتغـيـر

  0.000  23.858  0.815  مستداماألداء ال

  SPSS 20من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

يف ) والتحفيز التدريب(تشري النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول أعاله إىل وجدود دور للمتغري املستقل    

، وهي أكرب من قيمتها )23.858(احملسوبة اليت بلغت  T، استنادا إىل قيمة )ستداماألداء امل(املتغري التابع 

، يف )0.05(أقل من مستوى الداللة املعتمد  )0.000(، كما أن مستوى الداللة )1.646(اليت تبلغ  اجلدولية

بوحدة واحدة يؤدي إىل تغري بـ ) والتحفيز التدريب(توضح أن كل تغري يف املتغري املستقل  Betaحني قيمة 

يوجد دور اليت تنص على أنه الرئيسية ، وبالتايل نقبل الفرضية )ستداماألداء امل(وحدة يف املتغري التابع  )0.815(

  .يف املؤسسات حمل الدراسة ستداماملوارد البشرية يف تعزيز األداء امل وحتفيز يبلتدر 

  النتائج العامة للدراسة واالقتراحات: الثالثالمطلب 

سنتناول من خالل هذا املطلب استخالص ألهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة املتعلقة باملؤسسات    

حمل الدراسة، وتأسيسا على ما تقدم من حتليل وتفسري وزيارة ميدانية للمؤسسات حمل الدراسة، وعلى ضوء 

  .لى بعض جوانب الدراسةالنتائج املتوصل إليها تأيت االقرتاحات اليت تساهم يف إزالة الغموض ع

  النتائج العامة للدراسة: أوال

ت هذه الدراسة إىل لبعد عرض وحتليل خمتلف بيانات الدراسة امليدانية، ومناقشتها يف ضوء الفرضيات، توص   

 ، واليتدراسةلمجلة من احلقائق املتعلقة بالتدريب والتحفيز ودورمها يف تعزيز األداء املستدام يف املؤسسات حمل ا

  :مع تبيان مدى اتفاقها مع نتائج الدراسات السابقة سنحاول عرضها فيمايلي

على خطة سنوية لتدريب املوارد البشرية، يتم وضعها من طرف إدارة املوارد تتوفر املؤسسات حمل الدراسة  - 1

وهو ما يساعدهم على البشرية يف املؤسسة، وهو ما من شأنه أن يرفع يف كفاءة املوارد البشرية وتنمية مهارام، 

، حيث توصلت إىل أن أغلب "مساعدية عماد"أداء مهامهم وفق ماهو مطلوب ، وهذا ما تؤكده دراسة 

  .املؤسسات تتوفر على خطة سنوية تدريب مواردها البشرية
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إن املؤسسات حمل الدراسة تويل أمهية كبرية للتدريب، حيث أا قبل وضع اخلطة التدريبية تقوم بتحليل  - 2

خمتلف البيانات املتعلقة بنظام التدريب وحتديد االحتياجات التدريبية، وهم ما يساهم يف الصياغة اجليدة 

  .والفعالة للخطة التدريبية

يف إطار سعي املؤسسات حمل الدراسة لتوفري بيئة عمل مالءمة، فإا حترص على تصميم برامج تدريبية  - 3

  .لتقليل من حوادث العمل واألضرار النامجة عنهتتعلق بالصحة والسالمة املهنية، وهذا ل

املؤسسات حمل الدراسة تسعى لتوفري بيئة تدريبية مناسبة، وذلك باالعتماد على تقنيات املعلومات  - 4

واالتصال، واالستعانة مبدربني ذوي كفاءات عالية، وحىت أا تستعني مبعاهد ومراكز تكوين خارج الوطن، 

واليت توصلت إىل اهتمام املؤسسات بتغيري نظم التدريب التقليدية " نبق بوبكر"ة وهذا ما تؤكده دراس

  .واالهتمام جبلب املكونني من اخلارج واالستعانة مبراكز  ومعاهد تكوين خاصة

إن ما يعاب على املؤسسات حمل الدراسة أا ال تعتمد كثريا على أسلوب التدوير الوظيفي يف التدريب،  - 5

العامل ال يكتسب مهارات أخرى خارج إطار عمله، كما أا ال حترص كثريا على متابعة مدى وهو ما جيعل 

  .وجود حتسن يف أداء العامل بعد التدريب

تقوم املؤسسات حمل الدراسة بتوفري فرص التدريب جلميع ويف كافة املستويات، وهذا ما يتوافق مع نتائج  - 6

أن املؤسسة توفر فرص تدريب جلميع األفراد، بشرط أن أين توصلت إىل " Okassie Ambolou"دراسة 

  .التدريب يف األخري بالرفع من معارف وكفاءات املوارد البشرية يساهم

إن العمال يف املؤسسات حمل الدراسة يشعرون بأم حمرتمون من طرف مسؤوليهم، وأم يثنون عليهم  - 7

قية جلميع، وهو ما يساهم يف رفع الروح املعنوية عند أداء مهامهم بنجاح، كما أن املؤسسة توفر فرص تر 

  .للعمال

إن املؤسسات حمل الدراسة تقدم عالوات وزيادات يف األجور مرتبطة باألقدمية، وهو ما يتوافق مع دراسة  - 8

Okassie Ambolou " اليت توصلت إىل أن املؤسسة تقدم منح لألفراد، وذلك من أجل منحهم قدرة شرائية

  .إضافية

ظم العمال يف املؤسسات حمل الدراسة جيمعون على أن املؤسسات ختصص نسبة من األرباح لتوزيعها مع - 9

  .عليهم كل اية سنة

العمال يف وضع معايري تقدمي احلوافز، كما أن ثقافة  بإشراكإن املؤسسات حمل الدراسة غالبا ما تقوم  -10

وهذا ما ال جيعل التحفيز يف هذه تميز غائبة، منح شهادات تقديرية وعالوات استثنائية لذوي األداء امل

يف دراسته، أين توصلت إىل أن " دشاش حممد صاحل"املؤسسات ال يصل إىل مستويات عالية، وهو ما يؤكده 

  .وظيفة التحفيز تفتقد إىل البعد االسرتاتيجي

استجابة لطلبات إن املؤسسات حمل الدراسة تعمل جاهدة من أجل زيادة كميات اإلنتاج، وهذا  -11

  .وتطلعات الزبائن، وهو ما يساهم يف الرفع من أرقام أعمال هذه املؤسسات
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يف إطار املنافسة اليت يشهدها السوق، فإن املؤسسات حمل الدراسة حريصة على استخدام أساليب  -12

رنة باملنافسني، وهلذا حديثة، وذلك لتحسني جودة منتجاا والتنويع فيها، وتقدميها بأسعار تنافسية مقا إنتاجية

  .جند أن هذه املؤسسات ختصص نسبة من األرباح إلعادة استثمارها

أا حريصة على توفري  مسعة املؤسسات حمل الدراسة فيما يتعلق بالصحة والسالمة املهنية جيدة، حيث -13

ري الرعاية الصحية حريصة على توف أابيئة عمل آمنة باالعتماد على شروط الصحة والسالمة املهنية، كما 

يف دراسته اليت توصلت إىل أن املؤسسات " عمران العريب"لعماهلا، وهو ما يتوافق مع النتائج اليت توصل إليها 

  .توفر الرعاية الطبية للعمال، وجتربهم على ارتداء اللباس الواقي حلمايتهم من خماطر حميط العمل

من اخلدمات االجتماعية للعمال كالسكن، النقل، منحة تساهم املؤسسات حمل الدراسة يف توفري مجلة  -14

  ...الزواج، منحة الكراء، قرض لشراء مسكن

ال تعترب املؤسسات حمل الدراسة النقابات العمالية ومجعيات محاية املستهلك كشركاء هامني، حيث أا  -15

، أين توصلت أنه ال يوجد "الرمحانالعايب عبد" غالبا ما تقوم بفتح قنوات احلوار معها، وهذا ما تؤكده دراسة 

دور جلماعات الضغط اليت من بينها مجعيات محاية املستهلك يف إلزام املؤسسات على اعتماد معايري 

ومؤشرات لقياس أداءها، وهذا دليل على عدم إقدام املؤسسات حمل الدراسة على فيتح قنوات احلوار بينها 

  .وبني هذه اجلمعيات

عن ممارساا االجتماعية يف حدود  باإلفصاحسة إىل أن املؤسسات حمل الدراسة توم تشري نتائج الدرا -16

، أين توصلت إىل أن املؤسسات االقتصادية اجلزائرية "العايب عبدالرمحان" ة، وهذا ما تؤكده أيضا دراسة قضي

عليها أجل احلصول عن مجيع املعلومات إال ما تشرتطه متطلبات املواصفات اليت تسعى من  باإلفصاحال تقوم 

  ).شهادات اإليزو(

با ما تقوم املؤسسات حمل الدراسة باحرتام قانون العمل فيما يتعلق بإدماج ذوي االحتياجات لغا -17

  .اخلاصة، حيث أن نسبة تشغيل هذه الفئة ضئيلة إن مل تكن منعدمة

للبيئة، حيث أا تقوم إن املؤسسات حمل الدراسة تسعى جاهدة لتطوير منتجاا لتصبح صديقة  -18

باستعمال مواد أولية نظيفة غري ملوثة، وتستخدم يف عملياا اإلنتاجية آالت متطورة، وهذا حلماية البيئة من 

  .التلوث

تلتزم املؤسسات حمل الدراسة بالقوانني اليت تفرضها الدولة فيما يتعلق حبماية البيئة، حيث أا تدرج  -19

ة اليت تسعى لتحقيقها، كما أا تلتزم حبماية البيئة من التلوث باالعتماد على ضمن خططها األهداف البيئي

حيث توصل إلىل أن املؤسسات تقوم بعدة " عمران العريب"، وهذا ما تؤكده دراسة 14001مواصفات إيزو 

  .14001إجراءات يف سبيل حتسني أداءها البيئي باالعتماد على مواصفات إيزو 

باملشاكل البيئية املتوقع حدوثها إلجياد  يت تبذهلا املؤسسات حمل الدراسة يف جمال التنبؤرغم اهودات ال -20

احللول مسبقا، ودعمها ألنشطة البحث والتطوير لتخفيض حجم اآلثار السلبية على البيئة، إال أن هذه 
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ت إىل أن املؤسسات اليت توصل" سراج وهيبة"اهودات ال ترى إىل املستوى املطلوب، وهو ما تؤكده دراسة 

 Bournane"تبذل جمهودات معتربة ولكن ليست كافية يف جمال اإلدارة البيئية، وهو ما تؤكده أيضا دراسة 

Brahim " اليت توصلت إىل ضرورة إدماج مي التنمية املستدامة يف إسرتاتيجية املؤسسة من خالل وضع وتنفيذ

  .نظام لإلدارة البيئية

اسة ال تقوم بإعادة استعمال وتدوير مجيع نفاياا، فهناك نفايات يتم التخلص إن املؤسسات حمل الدر  -21

اليت توصلت إىل أن املؤسسات ال " مساعدية عماد"منها بعد املعاجلة، وأخرى يتم بيعها، وهو ما تؤكده دراسة 

  .تويل أمهية كبرية ملعاجلة النفايات

  .جلمعيات محاية البيئة دم الدعم الكايفقإن املؤسسات حمل الدراسة ال ت -22

تشري نتائج الدراسة إىل أن األداء االقتصادي يشكل أولوية بالنسبة للمؤسسات حمل الدراسة مقارنة  -23

، أين "Bournane Brahim"ودراسة " مساعدية عماد"باألداء االجتماعي والبيئي، وهذا ما تؤكده دراسة 

القتصادي واملايل كأولوية،لذلك جيب عليها العمل على توصلوا إىل أن املؤسسات تبحث على حتقيق األداء ا

  ).االقتصادي، االجتماعي والبيئي(حتقيق مجيع أبعاد األداء املستدام 

االقتصادي، االجتماعي (ألداء املستدام بأبعاده الثالثة يوجد دور لتدريب املوارد البشرية يف تعزيز ا -24

  ) والبيئي

االقتصادي، االجتماعي (البشرية يف تعزيز األداء املستدام بأبعاده الثالثة يوجد دور لتحفيز املوارد  -25

  )والبيئي

  االقتراحات: ثانيا

وفقا للنتائج اليت مت التوصل إليها من خالل التحليل اإلحصائي للبيانات اليت مت مجعها من الدراسة امليدانية،    

  :مت اخلروج باالقرتاحات التالية

  .التدريبية األساليبؤسسات حمل الدراسة على التنويع يف ضرورة اعتماد امل - 1

مل بعد العملية اداء العأييم التدريب، ومتابعة مدى حتسن قاستحداث املؤسسات حمل الدراسة لنظام ت - 2

  .التدريبية

العمال عند وضع املعايري اليت يتم على أساسها تقدمي  بإشراكجيب على املؤسسات حمل الدراسة أن تقوم  - 3

  .احلوافز

ملنح احلوافز،   أخرىاسة يف احلوافز املقدمة، وذلك من خالل استحداث معايري ر تنويع املؤسسات حمل الد - 4

  .كمنح عالوة استثنائية وشهادات تقديرية لذوي األداء املتميز

املستهلك كشركاء هامني، جيب فتح  لعمالية ومجعيات محايةاعتبار املؤسسات حمل الدراسة للنقابات ا - 5

  .وأفكارهم بآرائهمقنوات احلوار معهم لألخذ 
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جلميع األطراف ) اصة االجتماعية والبيئيةخ(رساا اضرورة إفصاح املؤسسات حمل الدراسة عن مجيع مم - 6

  .ذات املصلحة

  .ذوي االحتياجات اخلاصة بإدماجاحرتام املؤسسات حمل الدراسة لقانون العمل فيما يتعلق  - 7

عة احلدوث قاستحداث املؤسسات حمل الدراسة لنظام إدارة بيئية يعمل على التنبؤ باملشاكل البيئية املتو  - 8

  .اقحلول هلا مسب إلجياد

والتطوير خاصة يف اال البيئي، للعمل على ، البحث اإلبداعدعم املؤسسات حمل الدراسة ألنشطة  - 9

  .ختفيض حجم اآلثار السلبية اليت تضر بالبيئة

  .إلعادة استعمال وتدوير النفايات مبختلف أنواعها أخرىاعتماد املؤسسات حمل الدراسة لطرق  -10

  .ختصيص املؤسسات حمل الدراسة لنسبة من أرباحها لدعم اجلمعيات اليت تنشط يف حميطها -11

االقتصادي، االجتماعي (ضرورة عمل املؤسسات حمل الدراسة على حتقيق مجيع أبعاد األداء املستدام  -12

  .وليس حتقيق بعد على حساب آخر) والبيئي
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  خالصـة 

إىل استعراض وحتليل  باإلضافةمن خالل هذا الفصل مت التطرق إىل اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية،    

بالدراسة امليدانية، مث قمنا بعد ذلك باختبار صحة فرضيات الدراسة، واليت أثبتنا من  املتعلقةومناقشة النتائج 

لى أن مستوى تدريب املوارد البشرية يف املؤسسات حمل الدراسة قوي، أما مستوى حتفيز املوارد عخالهلا 

األداء املستدام فيها أيضا كان قويا، كما أثبتنا صحة الفرضيات  البشرية فيها فهو متوسط، كما أن مستوى

املتعلقة بوجود دور لتدريب املوارد البشرية يف تعزيز األداء املستدام بأبعاده االقتصادية االجتماعية والبيئية، 

القتصادية، بعاده اوأيضا صحة الفرضيات املتعلقة بوجود دور لتحفيز املوارد البشرية يف تعزيز األداء املستدام بأ

  .االجتماعية والبيئية

وتطرقنا أيضا من خالل هذا الفصل إىل استعراض خمتلف النتائج املتوصل إليها يف الدراسة ومدى اتفاقها    

مع بعض الدراسات السابقة، ويف األخري وعلى ضوء النتائج املتوصل إليها قمنا بتقدمي جمموعة من االقرتاحات 

  .ية األخذ االيت يرى الباحث أمه
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  خاتمــة

بعد تناولنا واستعراضنا ملختلف اجلوانب النظرية ملوضوع التدريب والتحفيز واألداء املستدام، اتضح لنا أن    

املؤسسات االقتصادية الرائدة تم مبواردها البشرية، وتسعى جاهدة لالستثمار فيها، حيث أيقنت أن املوارد 

  .ة، النمو واالستمراريةالبشرية هي السبيل املناسب لتحقيق أهداف البقاء، الرحبي

فبيئة املؤسسات االقتصادية تشهد تغريات وحتوالت وتطورات يف عدة جماالت، األمر الذي جعل هذه    

املؤسسات يف موقف ال يكفي معه األداء العادي ملواجهة آثار تلك التغريات، بل يستلزم منها العمل على 

  .اف اليت تسعى إليهاتعزيز واستدامة أداءها لضمان البقاء وحتقيق األهد

وأمام هذا الوضع يعترب التدريب والتحفيز من املداخل اليت تعمل على تعزيز األداء املستدام للمؤسسات    

معارف  إلعداد وتنمية املوارد البشرية وإكسابهاالقتصادية، وذلك باعتبار أن التدريب هو الوسيلة األفضل 

ءه، وهو ما يساهم يف تعزيز األداء املستدام للمؤسسة ومهارات جديدة تساعده يف حتسني وتطوير أدا

االقتصادية، كذلك بالنسبة للتحفيز الذي يلعب دورا هاما وحموريا يف حياة العامل، حيث يعمل على توجيه 

سلوكه وحتديد اجتاهاته، وباعتبار أن التحفيز من احملركات األساسية للعمل واإلنتاج والباعث على النشاط 

تدام للمؤسسة االقتصادية، ذلك يساهم يف زيادة كفاءة العامل ويعمل على تعزيز األداء املسك،  العمل وإتقان

  .واستدامته االقتصاديةيل فإن التدريب والتحفيز من املداخل احلديثة اليت تعمل على تعزيز أداء املؤسسة وبالتا

ؤسسات االقتصادية بوالية سطيف، على جمموعة من امل بإجراءهاومن خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا    

يتبني لنا أن مستوى التدريب فيها قوي، وهو ما يعكس درجة اهتمام هذه املؤسسات بالرفع من كفاءة مواردها 

البشرية وتنمية مهارام، أما مستوى التحفيز فيها فهو متوسط، وذلك راجع لعدم التنويع يف احلوافز املقدمة 

أن مستوى األداء يف هذه املؤسسات قوي، وهو ما يعكس حرصها على الرفع من  بني املادية واملعنوية، كما

  .أداءها االقتصادي، االجتماعي والبيئي

االقتصادية،  ويف األخري نؤكد على أن لتدريب وحتفيز املوارد البشرية دور يف تعزيز األداء املستدام بأبعاده   

  .االجتماعية والبيئية يف املؤسسات االقتصادية

وكنهاية مفتوحة هلذه الدراسة نؤكد على أن مواضيع مثل التدريب، التحفيز، األداء املستدام، األداء    

االقتصادي، األداء االجتماعي، األداء البيئي، هي مواضيع خصبة للدراسة والتحليل بالنسبة للمؤسسات، 

اقعية هلا يف مل على إجياد إسقاطات و لذلك البد من تعميق االهتمام بالدراسات امليدانية هلذه املواضيع، والع

 .األحباث املستقبلية
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  سنة 60أكثر من                                          

  

  األقدمية -3

  سنوات 10إىل  5سنوات                                 من  5أقل من               

  سنة فأكثر 16سنة                                   15إىل  11من               

  

  التعليميالمستوى  -4

  متوسط                           ثانوي                          جامعي             

  

  وظيفيالمستوى ال -5

  إطار                           عون حتكم                         عون تنفيذ             
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  الموارد البشريةتدريب وتحفيز : الجزء الثاني
  

  راتــفقال
  

  اســالمقي

موافق 

  تماما

غير   محايد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  تماما

  تـدريـب الموارد البشرية:أوال

            .تحليل البيانات املتعلقة بعناصر نظام التدريببتقوم املؤسسة   01

            .توجد يف املؤسسة خطة سنوية لتدريب املوارد البشرية  02

            .املؤسسة بتحديد االحتياجات التدريبية قبل وضع اخلطة التدريبية تقوم  03

04  املؤسسة من خالل التدريب إىل تنمية مهارات العاملني دف.            

            .وم املؤسسة بتدريب عماهلا على شروط الصحة والسالمة املهنيةتق  05

            .املتطورة يف التدريبتعتمد املؤسسة على تقنيات املعلومات واالتصاالت   06

            .تعتمد املؤسسة على أسلوب التدوير الوظيفي يف التدريب  07

            .تعتمد املؤسسة على أسلوب التدريب خارج أماكن العمل  08

            .تستعني املؤسسة مبدربني ذوي كفاءة تدريبية عالية  09

            .حترص املؤسسة على توفري جو تدرييب يشعرك بااللتزام  10

            .حترص املؤسسة على متابعة مدى التقدم احلاصل يف أداءك بعد التدريب  11

  تـحفيـز الموارد البشريـة:ثانيا

            .متنح املؤسسة احلوافز للعمال على أساس أداءهم  12

            .تعتمد املؤسسة على معيار األقدمية يف منح احلوافز  13

            .بتحقيق اهلدف املسطرتربط املؤسسة تقدمي احلوافز   14

            .تقوم املؤسسة بإشراك العمال يف وضع معايري تقدمي احلوافز  15

            .بنجاح كعند تأدية مهام ليكيثين املسؤول يف املؤسسة ع  16

            .حترص املؤسسة على رفع الروح املعنوية للعاملني  17

            .توفر املؤسسة فرص الرتقية جلميع العاملني  18

            .سؤولنياملحمرتم من طرف  يننشعر أأ  19

            .تقدم املؤسسة شهادات تقديرية للعمال ذوي األداء املتميز  20

            .تقاضى يف املؤسسة أجرا حمفزا على العملأ  21

            .تقدم املؤسسة زيادات يف األجور مرتبطة باألقدمية  22

            .املقدمة عادلة العالواتأن  أشعر  23

            .ختصص املؤسسة نسبة من األرباح لتوزيعها عليكم  24

            .متنح املؤسسة عالوة استثنائية لذوي األداء املتميز  25

            .متنح املؤسسة عالوة األقدمية لعماهلا  26
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  االقتصادي، االجتماعي، البيئي: األداء المستدام : الجزء الثالث
  

  راتــالفق
  

  اســـالمقي

موافق 

  تماما

غير   محايد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  تماما

  األداء االقتصــــــادي:أوال

            .تعترب الزيادة يف كمية اإلنتاج هدفا تسعى املؤسسة لتحقيقه  27

            .تعمل املؤسسة على تطوير أساليب إنتاجية جديدة  28

            .تعمل املؤسسة دائما على حتسني جودة منتجاا  29

            .املؤسسة على التنويع يف املنتجات الخرتاق أسواق جديدةتعمل   30

            .عمليات البيع اليت حتتوي على عيوب يف املنتجات منخفضة  31

            .عالقة املؤسسة مبورديها جيدة  32

            .املؤسسة مل تستقبل شكاوى من الزبائن عن منتجات املؤسسة  33

            .بأسعار تنافسيةتسعى املؤسسة إىل تقدمي منتجات   34

            .تسعى املؤسسة دائما إىل الرفع من رقم أعماهلا  35

            .ختصص املؤسسة نسبة من األرباح إلعادة استثمارها  36

  ـاعــياألداء االجتمـ:ثانيا

تقوم املؤسسة بتوفري بيئة عمل آمنة باالعتماد على شروط الصحة والسالمة   37

  .املهنية

          

            .ال الصحة والسالمة املهنية جيدةاملؤسسة يف جممسعة   38

            ...).السكن، النقل(تساهم املؤسسة يف توفري اخلدمات االجتماعية للعمال   39

            .تلتزم املؤسسة بالقوانني اليت توفر الرعاية الصحية للعمال  40

            .عماهلاشعر بالعدالة االجتماعية فيما يتعلق مبمارسات املؤسسة جتاه أ  41

            .يارس فيها مهامأمبالرضا عن الظروف اليت شعر أ  42

ذوي االحتياجات  بإدماجتلتزم املؤسسة باحرتام قانون العمل فيما يتعلق   43

  .اخلاصة يف العمل

          

            .تقدم املؤسسة مساعدات للمشاريع اخلريية  44

            .تعترب املؤسسة النقابات العمالية كشريك هام  45

            .تعمل املؤسسة على فتح حوار مع مجعيات محاية املستهلك  46

            .تقوم املؤسسة بدعم اجلمعيات املوجودة يف البيئة اليت تنشط فيها  47

تقوم املؤسسة باإلفصاح عن ممارساا االجتماعية جلميع األطراف ذات   48

  .املصلحة
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  األداء البـيئـي:ثالثا

            .املؤسسة بالتنبؤ باملشاكل البيئية املتوقعة إلجياد احللول مسبقاتقوم   49

            .تتوفر لدى املؤسسة خطة تبني فيها األهداف البيئية اليت تسعى لتحقيقها  50

            .تستعمل املؤسسة يف عملياا اإلنتاجية مواد أولية نظيفة غري ملوثة  51

والتطوير لتخفيض اآلثار السلبية على تقوم املؤسسة بدعم أنشطة البحث   52

  .البيئة

          

            .تستخدم املؤسسة آالت متطورة لتخفيض حجم اآلثار البيئية اخلطرية  53

            .لذلكقابلة للتدوير مبواد قابلة الغري تسعى املؤسسة الستبدال املواد   54

            تسعى املؤسسة لتطوير منتجاا لتصبح صديقة للبيئة  55

            حجم النفايات املرتتبة من جراء أنشطة املؤسسة منخفض  56

            .تقوم املؤسسة بإعادة استعمال وتدوير نفاياا  57

            .تقوم املؤسسة بتخفيض كمية املياه اليت تستهلكها  58

            .من التلوث البيئة مايةفيما يتعلق حب الدولة بتشريعاتاملؤسسة تلتزم   59

            .على دعم مجعيات محاية البيئة تعمل املؤسسة  60

تقوم املؤسسة حبماية البيئة اليت تنشط فيها من التلوث باالعتماد على   61

  .14001مواصفات إيزو 
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  قائمة األساتذة المحكمين: )02(الملحق رقم 

  

  1، أستاذ بجامعة سطيف د بورغدة حسين.أ

  1، أستاذ بجامعة سطيف د بلمهدي عبد الوهاب.أ

  1، أستاذ بجامعة سطيف د بوهزة محمد.أ

  1، أستاذ محاضر أ بجامعة سطيف سكاك مراد. د

  1، أستاذ محاضر أ بجامعة سطيف بن سديرة عمر. د

بوسالم أبوبكر، أستاذ محاضر أ بالمركز الجامعي . د

  ميلة

  1برباش توفيق، أستاذ محاضر ب بجامعة سطيف . د

  1ونوغي فتيحة، أستاذ محاضر ب بجامعة سطيف. د

  1خلوطة ريمة، أستاذ محاضر ب بجامعة سطيف. د
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  المؤسسات محل الدراسةقائمة : )03(الملحق رقم 

  

SCAEKشركة االسمنت عين الكبيرة ،  

BCRمؤسسة صناعة اللواحق الصناعية والصحية، عين الكبيرة ،  

AMCالمؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة، العلمة ،  

ENPEC الصناعية سطيف، المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروكيميائية، المنطقة  

BATICIMشركة بناء الهياكل المعدنية الصناعية، فرع عين ولمان ،  
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  SPSS النتائج المتعلقة بمخرجات برنامج: 04 الملحق رقم

 
  )استمارة 20(للعينة ا�ستط�عية معامل الثبات 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,976 61 

 معامل ثبات ا�ستمارة ككل
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,966 61 

 
 Statistiquesمعامل الثبات التدريب

de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,923 11 

 
 معامل ثبات التحفيز

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,926 15 

 التحفيز والتدريبمعامل ثبات 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,951 26 

  ا�قتصادي ا(داء معامل ثبات
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,767 10 
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 ا�جتماعي ا(داء معامل ثبات

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,862 12 

  
 البيئيا(داء امل ثبات مع

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,912 13 

  داء المستدام ا( ثبات معامل
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,936 35 

 

  المتوسطات الحسابية لكل المحاور
 

Statistiques sur échantillon unique 

 Moyenne Ecart-type 

f 3,7724 ,88623 

g 3,9000 ,83210 

h 3,7897 ,85682 

i 3,9724 ,83143 

j 3,8897 ,96023 

k 3,4793 1,03632 

l 3,3759 1,01209 

m 3,6138 1,00646 

n 3,7517 ,92284 

o 3,5379 1,06872 

p 3,3897 1,09571 

tadrib 3,6793 ,72100 

q 3,3517 1,17371 

r 3,3034 1,07068 

s 3,4345 1,04112 

t 2,8448 1,10991 

u 3,4103 1,11326 

v 3,2862 1,16055 
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w 3,2828 1,22942 

x 3,6276 1,04530 

y 2,8931 1,14922 

z 3,2069 1,21636 

aa 3,6793 ,95790 

ab 3,2034 1,14818 

ac 3,9000 ,95595 

ad 3,0000 1,25337 

ae 3,7517 ,91153 

tahfiz 3,3451 ,77621 

tadtah 3,5122 ,69499 

af 4,2241 ,74507 

ag 3,7862 ,96432 

ah 3,9828 ,80421 

ai 3,5207 1,04959 

aj 3,5448 ,90733 

ak 3,7172 ,88980 

al 3,2966 1,07905 

am 3,8793 2,68198 

an 4,0655 ,81030 

ao 3,6103 1,07981 

ecoperfo 3,7628 ,69670 

ap 3,9690 ,99952 

aq 3,7897 1,04595 

ar 3,4517 1,09074 

as 3,7724 ,97898 

at 3,3379 1,09558 

au 3,4241 1,12970 

av 3,0828 1,15572 

aw 3,2828 1,17178 

ax 3,3966 3,21835 

ay 3,1034 1,12058 

az 3,2034 1,09576 

ba 2,9138 1,15696 

socioperfo 3,3940 ,88373 

bb 3,2621 1,16179 

bc 3,4483 1,07137 

bd 3,5793 1,04348 

be 3,4069 1,06206 

bf 3,4621 1,10062 

bg 3,3414 1,06405 

bh 3,4931 1,07582 

bi 3,5379 2,04794 
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bj 3,3103 1,08476 

bk 3,4448 1,09041 

bl 3,5690 1,00710 

bm 3,2552 1,03422 

bn 3,6138 1,01672 

envirooperfo 3,4403 ,81774 

perfo 3,5323 ,70357 

 
 

Test sur échantillon unique 

 
Valeur du test = 0                                        

t Sig. (bilatérale) 

f 72,489 ,000 

g 79,816 ,000 

h 75,319 ,000 

i 81,363 ,000 

j 68,982 ,000 

k 57,174 ,000 

l 56,802 ,000 

m 61,146 ,000 

n 69,231 ,000 

o 56,375 ,000 

p 52,681 ,000 

tadrib 86,902 ,000 

q 48,630 ,000 

r 52,542 ,000 

s 56,177 ,000 

t 43,648 ,000 

u 52,168 ,000 

v 48,220 ,000 

w 45,471 ,000 

x 59,098 ,000 

y 42,871 ,000 

z 44,897 ,000 

aa 65,410 ,000 

ab 47,512 ,000 

ac 69,475 ,000 

ad 40,761 ,000 

ae 70,091 ,000 

tahfiz 73,387 ,000 

tadtah 86,060 ,000 
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af 96,548 ,000 

ag 66,862 ,000 

ah 84,336 ,000 

ai 57,122 ,000 

aj 66,532 ,000 

ak 71,142 ,000 

al 52,026 ,000 

am 24,632 ,000 

an 85,441 ,000 

ao 56,938 ,000 

ecoperfo 91,973 ,000 

ap 67,622 ,000 

aq 61,700 ,000 

ar 53,891 ,000 

as 65,621 ,000 

at 51,884 ,000 

au 51,616 ,000 

av 45,424 ,000 

aw 47,708 ,000 

ax 17,972 ,000 

ay 47,163 ,000 

az 49,786 ,000 

ba 42,888 ,000 

socioperfo 65,401 ,000 

bb 47,815 ,000 

bc 54,810 ,000 

bd 58,414 ,000 

be 54,627 ,000 

bf 53,567 ,000 

bg 53,477 ,000 

bh 55,293 ,000 

bi 29,419 ,000 

bj 51,968 ,000 

bk 53,799 ,000 

bl 60,349 ,000 

bm 53,599 ,000 

bn 60,529 ,000 

envirooperfo 71,644 ,000 

perfo 85,498 ,000 
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  ا�رتباط

  المستدامارتباط التحفيز والتدريب با(داء  1
 

Corrélations 

 tadtah perfo 

tadtah Corrélation de Pearson 1 ,815
**

 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 290 290 

perfo Corrélation de Pearson ,815
**

 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 290 290 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 

  المستدام داءارتباط التدريب با( 2
 

Corrélations 

 perfo tadrib 

perfo Corrélation de Pearson 1 ,735
**

 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 290 290 

tadrib Corrélation de Pearson ,735
**

 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 290 290 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 

  ا�قتصاديا(داء التدريب بارتباط  3 
 

Corrélations 

 tadrib ecoperfo 

tadrib Corrélation de Pearson 1 ,582
**

 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 290 290 

ecoperfo Corrélation de Pearson ,582
**

 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 290 290 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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  ا�جتماعي با(داء التدريبارتباط  4
 

Corrélations 

 tadrib socioperfo 

tadrib Corrélation de Pearson 1 ,682
**

 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 290 290 

socioperfo Corrélation de Pearson ,682
**

 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 290 290 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 

  البيئيبا(داء التدريب ارتباط  5
 

Corrélations 

 tadrib Envirooperfo 

tadrib Corrélation de Pearson 1 ,665
**

 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 290 290 

envirooperfo Corrélation de Pearson ,665
**

 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 290 290 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 

  المستدام داءارتباط التحفيز با( 6
 

Corrélations 

 tahfiz perfo 

tahfiz Corrélation de Pearson 1 ,776
**

 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 290 290 

perfo Corrélation de Pearson ,776
**

 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 290 290 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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  ا�قتصاديداء ا(التحفيز بارتباط  7
 

Corrélations 

 tahfiz ecoperfo 

tahfiz Corrélation de Pearson 1 ,658
**

 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 290 290 

ecoperfo Corrélation de Pearson ,658
**

 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 290 290 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 

  ا�جتماعيا(داء التحفيز بارتباط  8
 

Corrélations 

 tahfiz socioperfo 

tahfiz Corrélation de Pearson 1 ,726
**

 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 290 290 

socioperfo Corrélation de Pearson ,726
**

 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 290 290 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 

  البيئي با(داء التحفيزارتباط  9
 

Corrélations 

 tahfiz Envirooperfo 

tahfiz Corrélation de Pearson 1 ,658
**

 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 290 290 

envirooperfo Corrélation de Pearson ,658
**

 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 290 290 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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  ا�قتصادي ا(داء التحفييز والتدريب معارتباط  10
 

Corrélations 

 tadtah ecoperfo 

tadtah Corrélation de Pearson 1 ,669
**

 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 290 290 

ecoperfo Corrélation de Pearson ,669
**

 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 290 290 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 

  يعا�جتما ا(داء التدريب والتحفيز معارتباط  11

  
 

Corrélations 

 tadtah socioperfo 

tadtah Corrélation de Pearson 1 ,759
**

 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 290 290 

socioperfo Corrélation de Pearson ,759
**

 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 290 290 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 

  البيئي ا(داء  التدريب والتحفيز معارتباط  12 

  
 

Corrélations 

 tadtah Envirooperfo 

tadtah Corrélation de Pearson 1 ,713
**

 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 290 290 

envirooperfo Corrélation de Pearson ,713
**

 1 

Sig. (bilatérale) ,000  
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N 290 290 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

  

  ا�نحدارنماذج 

  ص�حية نموذج ا�نحدار شروط

  المعنوية الكلية
 

ANOVA
b

 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés D Sig. 

1 Régression 92,691 1 92,691 569,212 ,000
a

 

Résidu 46,898 288 ,163   

Total 139,589 289    

a. Valeurs prédites : (constantes), perfo 

b. Variable dépendante : tadtah 

 

 

  التوزيع الطبيعياختبار  

  اختبار سميرنوف
 

Tests de normalité 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistique ddl Signification Statistique ddl Signification 

Standardized Residual ,056 290 ,228 ,973 290 ,260 

a. Correction de signification de Lilliefors 
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  المعنوية الجزئية 
 

Coefficients
a

 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) ,669 ,122  5,505 ,000 

perfo ,805 ,034 ,815 23,858 ,000 

a. Variable dépendante : tadtah 

 

 

 )القدرة التفسيرية للنموذج(معامل التحديد 
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Récapitulatif des modèles
b

 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation Durbin-Watson 

1 ,815
a

 ,664 ,663 ,40354 1,651 

a. Valeurs prédites : (constantes), perfo 

b. Variable dépendante : tadtah 

 

 
  نماذج ا�نحدارتطبيق : ثانيا 

  
  ا�قتصادي في تعزيز ا(داءالتدريب دور  1
 

Coefficients
a

 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

T Sig. A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,414 ,190  7,452 ,000 

ecoperfo ,602 ,050 ,582 12,134 ,000 
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Coefficients
a

 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

T Sig. A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,414 ,190  7,452 ,000 

ecoperfo ,602 ,050 ,582 12,134 ,000 

a. Variable dépendante : tadrib 
  معامل التحديد 

 
Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux 
R-deux 

ajusté 

Erreur 
standard de 

l'estimation 
Durbin-
Watson 

1 ,582a ,338 ,336 ,58751 1,658 

a. Valeurs prédites : (constantes), ecoperfo 
b. Variable dépendante : tadrib 

 

 
  ا�جتماعي في تعزيز ا(داءالتدريب دور  2
  
 

Coefficients
a

 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,791 ,123  14,525 ,000 

socioperfo ,556 ,035 ,682 15,820 ,000 

a. Variable dépendante : tadrib 

 

 
  التحديد 

 

Récapitulatif des modèles
b

 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation Durbin-Watson 

1 ,682
a

 ,465 ,463 ,52830 1,687 

a. Valeurs prédites : (constantes), socioperfo 

b. Variable dépendante : tadrib 
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  البيئي في تعزيز ا(داء التدريب دور  3
 

Coefficients
a

 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

T Sig. A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,661 ,137  12,111 ,000 

envirooperfo ,587 ,039 ,665 15,130 ,000 

a. Variable dépendante : tadrib 

 

 

  معامل التحديد
 

Récapitulatif des modèles
b

 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation Durbin-Watson 

1 ,665
a

 ,443 ,441 ,53911 1,787 

a. Valeurs prédites : (constantes), envirooperfo 

b. Variable dépendante : tadrib 

 

 

  في تعزيز ا(داء المستدام التدريب دور  4
 

Coefficients
a

 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

T Sig. A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,018 ,147  6,904 ,000 

perfo ,754 ,041 ,735 18,412 ,000 

a. Variable dépendante : tadrib 

 

 

  معامل التحديد 
 

Récapitulatif des modèles
b

 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation Durbin-Watson 

1 ,735
a

 ,541 ,539 ,48950 1,825 
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Récapitulatif des modèles
b

 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation Durbin-Watson 

1 ,735
a

 ,541 ,539 ,48950 1,825 

a. Valeurs prédites : (constantes), perfo 

b. Variable dépendante : tadrib 

 

 

  ا(داء ا�قتصادي في تعزيزالتحفيز دور  5

  
 

Coefficients
a

 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

T Sig. A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) ,586 ,189  3,097 ,002 

ecoperfo ,733 ,049 ,658 14,838 ,000 

a. Variable dépendante : tahfiz 

 

 

  معامل التحديد 
 

Récapitulatif des modèles
b

 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation Durbin-Watson 

1 ,658
a

 ,433 ,431 ,58536 1,492 

a. Valeurs prédites : (constantes), ecoperfo 

b. Variable dépendante : tahfiz 

 

 

  ا�جتماعي في تعزيز ا(داء التحفيزدور  6
 

Coefficients
a

 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

T Sig. A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,180 ,125  9,460 ,000 

socioperfo ,638 ,036 ,726 17,922 ,000 
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Coefficients
a

 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

T Sig. A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,180 ,125  9,460 ,000 

socioperfo ,638 ,036 ,726 17,922 ,000 

a. Variable dépendante : tahfiz 

 

 

  امل التحديد مع
 

Récapitulatif des modèles
b

 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation Durbin-Watson 

1 ,726
a

 ,527 ,526 ,53462 1,699 

a. Valeurs prédites : (constantes), socioperfo 

b. Variable dépendante : tahfiz 

 

 

  البيئي ا(داءفي تعزيز التحفيز دور  7
 

Coefficients
a

 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

T Sig. A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,196 ,149  8,032 ,000 

envirooperfo ,625 ,042 ,658 14,830 ,000 

a. Variable dépendante : tahfiz 

 

 

  معامل التحديد
 

Récapitulatif des modèles
b

 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation Durbin-Watson 

1 ,658
a

 ,433 ,431 ,58550 1,427 

a. Valeurs prédites : (constantes), envirooperfo 

b. Variable dépendante : tahfiz 
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   ستدامفي تعزيز ا(داء المالتحفيز دور  8
 

Coefficients
a

 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

T Sig. A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) ,320 ,148  2,169 ,031 

perfo ,856 ,041 ,776 20,894 ,000 

a. Variable dépendante : tahfiz 

 

 

  معامل التحديد 
 

Récapitulatif des modèles
b

 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation Durbin-Watson 

1 ,776
a

 ,603 ,601 ,49022 1,537 

a. Valeurs prédites : (constantes), perfo 

b. Variable dépendante : tahfiz 

 

  النتائج المتعلقة بالبيانات الشخصية

VAR00001 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide F 95 32,8 32,8 32,8 

H 195 67,2 67,2 100,0 

Total 290 100,0 100,0  

 

 

VAR00002 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,00 92 31,7 31,7 31,7 

2,00 139 47,9 47,9 79,7 

3,00 52 17,9 17,9 97,6 

4,00 7 2,4 2,4 100,0 

Total 290 100,0 100,0  



المالحــق                                                                                                        

 

286 

 

 

 

VAR00003 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,00 115 39,7 39,7 39,7 

2,00 99 34,1 34,1 73,8 

3,00 38 13,1 13,1 86,9 

4,00 38 13,1 13,1 100,0 

Total 290 100,0 100,0  

 

 

VAR00004 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,00 24 8,3 8,3 8,3 

2,00 106 36,6 36,6 44,8 

3,00 160 55,2 55,2 100,0 

Total 290 100,0 100,0  

 

 

VAR00005 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,00 132 45,5 45,5 45,5 

2,00 96 33,1 33,1 78,3 

3,00 62 21,4 21,4 99,7 

Total 290 100,0 100,0  
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 فهرس الجداول

  الصفحة  وانــالعن  الرقم

  05  الفروق األساسية بني التدريب والتطوير  01

  61  املقارنة بني الدافع واحلافز  02

  62  الفرق بني الدافع، احلاجة، احلافز  03

  91  العالقة بني نظرية ماسلو، ألدفر، هارزبرغ  04

  y"  93"ونظرية " x"االختالف بني نظرية   05

  125  بني األداء املؤسسي والقياس التقليدي لألداءمقارنة   06

  126  تصنيف مقاييس األداء  07

  133  املؤشرات غري املالية لألداء  08

  135  جماميع أصحاب املصاحل واحلقوق وتأثريهم على أداء املؤسسة  09

  146  الفرق بني مداخل القياس التقليدية واإلسرتاتيجية  10

  164  أداء املؤسسات املتعهدة بالتنمية املستدامةمؤشرات داوجنز لقياس   11

  170  لألداء االجتماعي woodو  carrollاملقارنة بني منوذج   12

  172  املقاربة األمريكية واألوروبية لألداء االجتماعي  13

  181  أمهية ودوافع اهتمام املؤسسة باألداء البيئي  14

  182  مصفوفة األداء البيئي  15

  213  مقياس ليكرت اخلماسيتقسيم فئات   16

  216  معامل ثبات االستمارة  17

  217  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املتغريات الدميغرافية  18

  219  بالتدريب املتعلقة البيانات حتليل نتائج  19

  221  بالتحفيز املتعلقة البيانات حتليل نتائج  20

  224  االقتصادي باألداء املتعلقة البيانات حتليل نتائج  21

  226  تطور كميات اإلنتاج  22

  226  تطور كميات املبيعات  23

  227  تطور رقم األعمال  24

  227  االجتماعي باألداء املتعلقة البيانات حتليل نتائج  25

  230  نتائج حتليل البيانات املتعلقة باألداء البيئي  26

األداء (واملتغري التابع ) والتحفيز التدريب(نتائج عالقة االرتباط بني املتغري املستقل   27

  )املستدام

233  

  233  املعنوية الكلية) F-Test(اختبار   28
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  234  اختبار القدرة التفسريية لنموذج االحندار  29

  234  مسرنوف-اختبار كولوجمروف  30

  236  منوذج االحندار  31

  237  األداء االقتصادينتائج حتليل االحندار البسيط الختبار دور التدريب يف تعزيز   32

  238  نتائج حتليل االحندار البسيط الختبار دور التدريب يف تعزيز األداء االجتماعي  33

  238  نتائج حتليل االحندار البسيط الختبار دور التدريب يف تعزيز األداء البيئي  34

  239  االقتصادينتائج حتليل االحندار البسيط الختبار دور التحفيز يف تعزيز األداء   35

  240  نتائج حتليل االحندار البسيط الختبار دور التحفيز يف تعزيز األداء االجتماعي  36

  240  نتائج حتليل االحندار البسيط الختبار دور التحفيز يف تعزيز األداء البيئي  37

  241  تدامنتائج حتليل االحندار البسيط الختبار دور التدريب والتحفيز يف تعزيز األداء املس  38

  

 الـفهرس األشك

  الصفحة  العنــوان  الرقم

  09  أمهية التدريب للمؤسسة والعاملني  01

  12  األبعاد األساسية لعملية التدريب  02

  13  التدريب يف األجلني القصري والطويل  03

  16  مكونات منظومة التدريب  04

  55  نظام ختطيط التدريب  05

  64  عملية التحفيز عند العاملني  06

  83  هرم احلاجات ملاسلو  07

  86  هرم احلاجات عند ألدفر  08

  90  العوامل املؤثرة على السلوك حسب هارزبرغ  09

  96  "بورتر ولولر"منوذج   10
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  139  مدخل التميز يف األعمال  15
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  141  عالقات السبب والنتيجة بني منظورات بطاقة األداء املتوازن  17

  142  الربط االسرتاتيجي ملنظورات بطاقة األداء املتوازن  18
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  158  ركائز األداء املستدام  22

  160  منوذج بطاقة األداء املتوازن املستدامة  23

  161  لبطاقة األداء املتوازن املستدامة Beikerمنوذج بيكر   24

  163  منوذج سكانديا نافيقاتور  25

  176  املؤسسة مع املسؤولية االجتماعيةاسرتاتيجيات تعامل   26

  184  العالقة بني خمتلف املؤشرات البيئية  27

  196  التدريب واألداء املستدام  28

  202  التحفيز واألداء املستدام  29

  212  منوذج الدراسة  30

  235  جتانس توزيع البواقي  31

  فهرس المالحــق

  الصفحة  العنــوان  الرقم

  262  االستمارة  01

  267  قائمة األساتذة احملكمني  02

  268  قائمة املؤسسات حمل الدراسة  03

  SPSS  269نتائج برنامج   04
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 فهرس المحتوياتفهرس المحتوياتفهرس المحتوياتفهرس المحتويات

        الصفحةالصفحةالصفحةالصفحة        العنوانالعنوانالعنوانالعنوان

  ل-أ        المقدمة العامةالمقدمة العامةالمقدمة العامةالمقدمة العامة

  مدخل إلى تدريب الموارد البشريةمدخل إلى تدريب الموارد البشريةمدخل إلى تدريب الموارد البشريةمدخل إلى تدريب الموارد البشرية: : : : الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

  02  متهيد

  03  مفاهيم أساسية في تدريب الموارد البشرية: المبحث األول

  03  ماهية التدريب: املطلب األول

  03  التعليم، التنمية، التطوير، التدريب: أوال

  05  التدريبمفهوم : ثانيا

  06  التدريب جزء من منظومة تنمية املوارد البشرية: ثالثا

  07  أمهية وأهداف التدريب: رابعا

  11  أبعاد، مبادئ، واجتاهات التدريب : املطلب الثاين

  11  األبعاد األساسية للتدريب: أوال

  14  مبادئ التدريب: ثانيا

  15  اجتاهات التدريب: ثالثا

  15  مكونات منظومة التدريب، شروط ضمان فعاليته وعناصر جودته: املطلب الثالث

  15  مكونات منظومة التدريب: أوال

  18  الشروط األساسية لضمان فعالية التدريب: ثانيا

  18  عناصر جودة التدريب: ثالثا

  19  املتدرب واملدرب: املطلب الرابع

  19  املتدرب: أوال

  21  املدرب: ثانيا

  23  املدرب يف الربنامج التدرييبفعالية : ثالثا

  24  خطوات، نظريات، أساليب وأنواع التدريب: المبحث الثاني

  24  خطوات التدريب: املطلب األول

  26  نظريات التدريب: املطلب الثاين

  26  النظريات السلوكية: أوال

  27  ) املعرفية،اإلدراكية( النظريات العقلية: ثانيا

  28  اإلنسانية الكليةالنظريات : ثالثا

  28  نظريات تعليم الكبار: رابعا
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  29  نظرية دينامية اجلماعة: خامسا

  30  أنواع التدريب: املطلب الثالث

  30  التدريب وفق املستوى التنظيمي: أوال

  31  التدريب وفق الزمن: ثانيا

  31  التدريب وفق نوعية األفراد: ثالثا

  32  أساليب التدريب: املطلب الرابع

  32  التدريب أثناء أداء العمل: أوال

  33  التدريب خارج مواقع الوظيفة: ثانيا

  38  تقييم، معوقات وتحديات التدريب: المبحث الثالث

  38  تقييم التدريب: املطلب األول

  38  تعريف تقييم التدريب: أوال

  38  مربرات تقييم التدريب: ثانيا

  39  صعوبات تقييم التدريب: ثالثا

  39  جوانب عملية تقييم التدريب: رابعا

  39  مستويات التقييم: خامسا

  41  مقومات التدريب: املطلب الثاين

  42  معوقات التدريب: املطلب الثالث

  43  حتديات التدريب: املطلب الرابع

  44  االتجاهات الحديثة في تدريب الموارد البشرية: المبحث الرابع

  44  التدريب االلكرتوين: املطلب األول

  44  مفهوم التدريب االلكرتوين: أوال

  45  أمهية التدريب االلكرتوين: ثانيا

  45  عناصر التدريب االلكرتوين: ثالثا

  46  مزايا وعقبات التدريب االلكرتوين: رابعا

  46  التدريب البيئي: املطلب الثاين

  47  مفهوم التدريب البيئي: أوال

  47  التدريب البيئيدور إدارة املوارد البشرية يف : ثانيا

  47  أمهية التدريب البيئي: ثالثا

  48  أهداف التدريب البيئي: رابعا

  48  مبادئ التدريب البيئي: خامسا

  48  برامج التدريب البيئي: سادسا
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  50  التدريب يف إطار إدارة اجلودة الشاملة :املطلب الثالث

  50  مفهوم التدريب يف إطار إدارة اجلودة الشاملة: أوال

  50  مكونات نظام التدريب يف إطار إدارة اجلودة الشاملة: ثانيا

  51  أمهية التدريب يف إطار إدارة اجلودة الشاملة  -ثالثا

  52  أهداف التدريب يف إطار إدارة اجلودة الشاملة :رابعا

  52  مبادئ تفعيل نظام التدريب وفق إدارة اجلودة الشاملة: خامسا

  53  مفهوم إدارة اجلودة الشاملةعمليات التدريب وفق : سادسا

  57  خالصة الفصل األول

        مدخل إلى تحفيز الموارد البشريةمدخل إلى تحفيز الموارد البشريةمدخل إلى تحفيز الموارد البشريةمدخل إلى تحفيز الموارد البشرية: : : : الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

  59  متهيد 

  60  مفاهيم أساسية في تحفيز الموارد البشرية: المبحث األول

  60  ماهية حتفيز املوارد البشرية: املطلب األول

  60  الدافع، احلاجة واحلافز: أوال

  62  التطور التارخيي للحوافز: ثانيا

  64  مفهوم حتفيز املوارد البشرية: ثالثا

  67  عناصر التحفيز: رابعا

  67  أمهية، أهداف وأساليب التحفيز: املطلب الثاين

  67  أمهية التحفيز: أوال

  68  أهداف التحفيز: ثانيا

  69  أساليب التحفيز: ثالثا

  70  كيفية، أسس، وأسباب التحفيز: املطلب الثالث

  70  كيفية التحفيز: أوال

  70  أسس منح التحفيز: ثانيا

  71  أسباب التحفيز: ثالثا

  71  التحفيز الفعال: املطلب الرابع

  71  شروط التحفز الفعال: أوال

  72  العوامل املساعدة على التحفيز الفعال: ثانيا

  72  التحفيز الناجح واملؤثر: ثالثا

  73  ومستويات التحفيزأنواع، نظريات : المبحث الثاني

  73  أنواع التحفيز: املطلب األول

  73  أنواع التحفيز حسب طبيعتها: أوال
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  77  أنواع التحفيز حسب أثرها: ثانيا

  78  أنواع التحفيز من حيث املستهدفني منه: ثالثا

  79  أنواع التحفيز حسب قرار صدوره: رابعا

  80  أنواع التحفيز حسب موقعه: خامسا

  80  التحفيز الداخلي واخلارجي: سادسا

  81  نظريات التحفيز: املطلب الثاين

  81  نظرية سلم احلاجات ملاسلو: أوال

  84  نظرية ماك كليالند يف احلاجات: ثانيا

  86  نظرية ألدفر للوجود واالرتباط والنمو: ثالثا

  88  )املتغريين(نظرية العاملني : رابعا

  91  لـ دوجالس ماك غرغور x,yنظرية : خامسا

  93  نظرية التعزيز:سادسا

  94  نظرية التوقع وتطوراا: سابعا

  97  نظرية العدالة: ثامنا

  98  نظرية تكوين اهلدف: تاسعا

  Z   99نظرية : عاشرا

  101  مستويات التحفيز: املطلب الثالث

  101  التحفيز على مستوى الفرد: أوال

  101  املؤسسة ككلالتحفيز على مستوى : ثانيا

  102  نظام الحوافز في المؤسسات: المبحث الثالث

  102  موقع نظام احلوافز يف منظومة املؤسسة: املطلب األول

  104  شروط ومبادئ النظام اجليد للتحفيز: املطلب الثاين

  105  مراحل تصميم نظام احلوافز: املطلب الثالث

  106  نظام فعال للحوافزإطار مقرتح لبناء وتشييد : املطلب الرابع

  107  تقييم نظام الحوافز، وعوامل نجاحه وفشله: المبحث الرابع

  107  معايري ومؤشرات تقييم نظام احلوافز: املطلب األول

  107  متطلبات جناح نظام احلوافز: املطلب الثاين

  108  عقبات نظام احلوافز: املطلب الثالث

  109  احلوافز مشاكل وأسباب فشل نظام: املطلب الرابع

  111  خالصة الفصل الثاين

        األداء المستدام وجوانب مساهمة التدريب والتحفيز في تعزيزهاألداء المستدام وجوانب مساهمة التدريب والتحفيز في تعزيزهاألداء المستدام وجوانب مساهمة التدريب والتحفيز في تعزيزهاألداء المستدام وجوانب مساهمة التدريب والتحفيز في تعزيزه: : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث
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  113  متهيد

  114  مدخل إلى األداء: المبحث األول

  114  ماهية وأمهية األداء: املطلب األول

  114  احلديثةتطور مفهوم األداء من النظرة التقليدية إىل النظرة : أوال

  115  املفاهيم القريبة من األداء: ثانيا

  118  مفهوم األداء: ثالثا

  121  أمهية األداء: رابعا

  121  قياس األداء ومؤشراته: املطلب الثاين

  122  مفهوم قياس األداء، أمهيته وأهدافه: أوال

  125  املقارنة بني قياس األداء املؤسسي والقياس التقليدي لألداء: ثانيا

  126  أصناف مقاييس األداء، واجلوانب اليت يتعرض هلا: ثالثا

  127  مؤشرات قياس األداء: رابعا

  134  صعوبات قياس األداء: خامسا

  134  مداخل قياس األداء: املطلب الثالث

  134  مدخل أصحاب املصاحل: أوال

  136  مدخل لوحة القيادة: ثانيا

  137  مدخل القيمة االقتصادية املضافة: ثالثا

  138  مدخل التميز يف األعمال: رابعا

  139  مدخل بطاقة األداء املتوازن: خامسا

  146  حتسني أداء املؤسسة االقتصادية: املطلب الرابع

  147  مفهوم حتسني األداء: أوال

  147  أسباب حتسني األداء: ثانيا

  148  مداخل حتسني األداء: ثالثا

  152  األداء المستدام: المبحث الثاني

  153  ماهية األداء املستدام: املطلب األول

  153  مفهوم األداء املستدام: أوال

  157  أبعاد وركائز األداء املستدام: ثانيا

  159  أمهية األداء املستدام: ثالثا

  160  األداء املستدام مناذج تقييم: املطلب الثاين

  165  )مفاهيم ومؤشرات(مكونات األداء املستدام : املطلب الثالث

  165  األداء االقتصادي: أوال
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  168  األداء االجتماعي: ثانيا

  179  األداء البيئي: ثالثا

  187  األداء المستدام  وتدريب الموارد البشرية : المبحث الثالث

  187  تدريب املوارد البشرية واألداء االقتصادي: املطلب األول

  187  التقنيات احلديثةالتدريب االلكرتوين كمدخل للتعامل مع خمتلف : أوال

  188  التدريب واألداء املايل: ثانيا

  188    التدريب واالستغالل األمثل للموارد: ثالثا

  188  التدريب وحتسني إنتاجية املؤسسة: رابعا

  189  التدريب وامليزة التنافسية املستدامة : خامسا

  190  التدريب وخلق القيمة: سادسا

  191  البشرية واألداء االجتماعي تدريب املوارد: املطلب الثاين

  191  التدريب واملسؤولية االجتماعية : أوال

  191  التدريب ونظام الصحة والسالمة املهنية: ثانيا

  193  التدريب وإعادة التدريب: ثالثا

  194  التدريب واألداء البيئي: املطلب الثالث

  194  التدريب والتأهيل البيئي لألفراد: أوال

  195  التدريب على إدارة املخلفات واالنبعاثات: ثانيا

  196  األداء المستدام  وتحفيز الموارد البشرية : المبحث الرابع

  197  التحفيز واألداء االقتصادي: املطلب األول

  197  التحفز وكفاءة اإلدارة: أوال

  197  التحفيز والكفاءة اإلنتاجية: ثانيا

  198  التحفيز ومردودية املؤسسة: ثالثا

  198  التحفيز واألداء االجتماعي: املطلب الثاين

  198  املسؤولية االجتماعية يف إسرتاتيجية األجور واملكافآت: أوال

  199  املسؤولية االجتماعية يف إسرتاتيجية اخلدمات االجتماعية: ثانيا

  200  حتسني ظروف العمل: ثالثا

  200  محاية املرأة العاملة وإدماج املعوقني: رابعا

  200  التقييم العادل ألداء العاملني: خامسا

  201  التحفيز واألداء البيئي: املطلب الثالث

  201  حتفيز املوارد البشرية على اكتساب الثقافة البيئية: أوال

  201  حتفيز املوارد البشرية على اإلبداع البيئي: ثانيا
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  201  وضع نظام للمكافآت متعلق باال البيئي: ثالثا

  202  إشراك املوارد البشرية يف حتديد التوجهات البيئية للمؤسسة :رابعا

  203  خالصة الفصل الثالث

        دراسة حالة مجموعة من المؤسسات االقتصادية بوالية سطيفدراسة حالة مجموعة من المؤسسات االقتصادية بوالية سطيفدراسة حالة مجموعة من المؤسسات االقتصادية بوالية سطيفدراسة حالة مجموعة من المؤسسات االقتصادية بوالية سطيف: : : : الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع

  205  متهيد

  206  اإلطار المنهجي للدراسة الميدانية: المبحث األول

  206  وأدوات مجع البياناتجمتمع وعينة الدراسة، : املطلب األول

  206  جمتمع وعينة الدراسة: أوال

  208  أدوات مجع بيانات الدراسة: ثانيا

  211  منوذج، متغريات الدراسة، واألساليب اإلحصائية املستخدمة: املطلب الثاين

  211  منوذج الدراسة: أوال

  212  متغريات الدراسة: ثانيا

  213  أدوات املعاجلة اإلحصائية: ثالثا

  214  إجراءات تطوير أداة القياس، صدقها وثباا: املطلب الثالث

  214  االستمارة: أوال

  214  اختيار مقياس االستمارة: ثانيا

  215  )الصدق والثبات(االختبارات املتعلقة بأداة القياس : ثالثا

  216  عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية: المبحث الثاني

  216  وحتليل النتائج املتعلقة بالبيانات الشخصيةعرض : املطلب األول

  218  الدراسة حمل املؤسسات يف والتحفيز بالتدريب املتعلقة النتائج وحتليل عرض :الثاين املطلب

  218  بالتدريب املتعلقة النتائج وحتليل عرض :أوال

  221  بالتحفيز املتعلقة النتائج وحتليل عرض :ثانيا

  223  املستدام باألداء املتعلقة النتائج وحتليل عرض :الثالث املطلب

  224  االقتصادي باألداء املتعلقة النتائج وحتليل عرض :أوال

  227  عرض وحتليل النتائج املتعلقة باألداء االجتماعي: ثانيا

  229  عرض وحتليل النتائج املتعلقة باألداء البيئي: ثالثا

  232  العامة للدراسة واالقتراحاتاختبار الفرضيات، النتائج : المبحث الثالث

  232  حندارمنوذج اال نتائج اختبار:املطلب األول
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  232  االرتباط: أوال

  233  اختبار املعنوية الكلية: ثانيا

  234  اختبار اعتدالية التوزيع: ثالثا

  235  اختبار املعنوية اجلزئية: رابعا

  236  اختبار فرضيات الدراسة: املطلب الثاين

  236  نتائج اختبار صحة الفرضية الفرعية األوىل: أوال

  236  نتائج اختبار صحة الفرضية الفرعية الثانية: ثانيا

  237  اختبار صحة الفرضية الفرعية الثالثة: ثالثا

  237  نتائج اختبار صحة الفرضية الفرعية الرابعة: رابعا

  238  نتائج اختبار صحة الفرضية الفرعية اخلامسة: خامسا

  238  نتائج اختبار صحة الفرضية الفرعية السادسة: سادسا

  239  نتائج اختبار صحة الفرضية السابعة: سابعا

  239  نتائج اختبار صحة الفرضية الفرعية الثامنة: ثامنا

  240  نتائج اختبار الفرضية الفرعية التاسعة: تاسعا

  240  نتائج اختبار الفرضية الرئيسية: عاشرا

  241  النتائج العامة للدراسة واالقرتاحات :املطلب الثالث

  241  النتائج العامة للدراسة: أوال

  244  االقرتاحات: ثانيا

  246  خالصـة الفصل

  248  اخلامتة العامة

  250  قائمة املراجع 

  262  املالحـق

  288  فهرس اجلداول واألشكال واملالحق

  291  تايو تفهرس احمل

 



  الملخص

حتديد دور التدريب والتحفيز يف تعزيز األداء املستدام موعة من املؤسسات االقتصادية بوالية سعت هذه الدراسة إىل    

سطيف، وقد حتددت الدراسة مبتغري مستقل متثل يف تدريب وحتفيز املوارد البشرية، ومتغري تابع متثل يف األداء املستدام بأبعاده 

  .االجتماعية والبيئيةاالقتصادية، 

مفردة، وقد مت استخدام  )290(ولتحقيق أهداف الدراسة مت تطوير استمارة جلمع البيانات من أفراد العينة اليت بلغ عددها    

لتحليل بيانات االستمارة، وذلك باالعتماد على جمموعة من األساليب  SPSSالرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

يف تعزيز األداء املستدام  )%81.5(صلت الدراسة إىل أن هناك دور لتدريب وحتفيز املوارد البشرية بنسبة اإلحصائية، وقد تو 

  .للمؤسسات حمل الدراسة

وتوصي هذه الدراسة بضرورة االهتمام أكثر بتدريب و حتفيز املوارد البشرية والتنويع يف احلوافز املقدمة هلم، من أجل تعزيز    

  .املؤسسات حمل الدراسة األداء املستدام يف

 .التدريب، التحفيز، األداء املستدام، األداء االقتصادي، األداء االجتماعي، األداء البيئي: الكلمات المفتاحية

 

  

Résumé 

 

   Cette étude visait a déterminer le rôle de la formation et la motivation des ressources 

humaines dans l’amélioration de la performance durable d’un groupe d’entreprises 

économiques a Sétif , l’étude a été identifiée par une variable indépendante qui représente 

la formation et la motivation des ressources humaines, et par une variable dépendante qui 

indique la performance durable avec ses trois dimension (économique, sociale et 

environnementale) . 

   Pour attendre les objectifs de l’étude, nous avons développé un questionnaire dans le but 

de recueillir des données auprès des membres de l’échantillon de l’étude (290). Ces 

données ont été analysées par l’utilisation du programme des paquets statistiques des 

sciences sociales (SPSS) afin d’analyser les données du questionnaire, en appliquant un 

ensemble de méthodes statistiques. L’étude a indiqué un rôle important pour la formation 

et la motivation (81.5%) dans l’amélioration la performance durable des entreprises 

étudiées. 

   Enfin l’étude recommandé d’accorder plus d’attention a la formation des ressources 

humaines et a diversifier les incitations offertes, afin d’améliorer la performance durable  

des entreprises étudiées. 

 

Mots Clés : formation, motivation, performance durable, performance économique, 

performance sociale, performance environnementale. 


