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مقدمـ ـ ـ ــة

مقدمة
مقدم ـ ـ ـة :

إن جناح أي مؤسسة يف ربقيق أىدافها يتوقف أساسا على مدى االىتمام بادلورد البشري فيها ،وذلك من خالل
إجياد السياسات و الربامج اخلاصة بنمط تسريه و ربفيزه وتنميتو باستمرار ،فالعنصر البشري يعترب ادلورد الرئيسي الذي ال
يس تطاع االستغناء عنو ،خاصة بالنسبة للدول النامية ومنها اجلزائر ،اليت تعرف ربوالت وتغريات وانفتاح يفرض على
قطاعها العمومي أن يلعب دورا متميزا على ادلستوى الداخلي و اخلارجي ،ويعترب قطاع الرياضة من أىم القطاعات اليت
تساىم يف ربقيق التوازن االجتماعي ،واالقتصادي للدولة ،وبالتايل ربقيق التنمية والتطور .
ومن خالل األمهية اإلسرتاتيجية لقطاع الرياضة ،هتدف اإلدارة إىل تنمية العالقات ما بني ادلنظمة و العاملني لضمان
استمرار القوى العاملة هبا و خاصة ذوي ادلهارات و التخصصات الفنية ،و تنمية ادلبادئ و اإلبداع لدى األفراد و إجياد
دوافع لديهم لبذل ادلزيد من اجلهد و األداء و غرس احلماس فيهم .
ومن الوسائل ادلهمة لتحقيق ذلك ىو توفري احملفزات دبختلف أنواعها  ،ومدى إشباعها للحاجات ادلختلفة لألفراد
داخل اإلدارة ،كوهنا تعد باعثا أساسيا لطاقات ورغبات األفراد يف العمل ،و تتيح ذلم ادلزيد من األجور و ادلزايا ادلادية و
ادلعنوية مم يؤدي إىل ربسني الظروف و تعزيز طاقاهتا اإلنتاجية و الرحبية و قدرهتا على التنافس و خلق الوالء التنظيمي
فيهم  ،ىذا األخري الذي يعد مفتاحا أساسيا ومهما لتفحص مدى انسجام األفراد مع بعضهم البعض ومع منظماهتم
،كما أصبح مؤشرا مهما على جناح تلك ادلنظمات .
و الرغبة يف العمل يف العمل تتمثل يف احلوافز اليت تدفع سلوكو يف االذباه الذي حيقق أىداف ادلنظمة و احلوافز
تتمثل يف العوامل و ادلؤثرات اخلارجية اليت تشجع الفرد على زيادة أدائو و احلوافز متعددة ومتنوعة و ميكن أن تكون
اجيابية أو سلبية و ميكن أن تكون يف شكل ربفيز مادي او معنوي  ،و احلوافز مرت دبراحل متطورة وتبلورت بالصورة اليت
نراىا هبا اآلن فبدأت بادلرحلة التقليدية و اليت يتم الرتكيز فيها فقط على احلوافز ادلادية مث عقبتها مرحلة ادلدرسة العالقات
اإلنسانية اليت اىت مت باحلوافز ادلعنوية جبانب ادلادية مث جاءت ادلرحلة ادلادية اليت تربط بني احلوافز ادلادية و ادلعنوية ومدى
األداء  ،فاحلوافز توقظ احلماس و الدافعية يف العمل لدى العامل مم ينعكس اجيابيا على األداء العام و زيادة اإلنتاجية ،
كما أن احلوافز تع مل على منع شروط الفرد باإلحباط وتدفع العامل إىل ادلثابرة بعملو و ذبعل كفاءتو عالية و ترتبط
مواضيع التحفيز ارتباطا وثيقا بالسيكولوجية النفسية لدى األفراد حيث تعترب من أىم العوامل اليت ميكن اعتبارىا من
ادلؤثرات االجيابية و ىي دبثابة مقياس دلدى فاعلية أداء األ فراد فذذا كانت معنويات األفراد مرتفعة فهذا يؤدي اىل ربقيق
النتائج اليت ترغب ادلنظمة بتحقيقها .
وانطالقا من ىنا كان موضوع دراستنا وىو دور احلوافز يف ربقيق الوالء التنظيمي وقد تضمنت الدراسة جانبني
احدمها نظري و األخر تطبيقي .
اخللفية النظرية  :وتطرقنا فيها اىل ربديد طبيعة احلوافز ،األسس و الشروط و متطلبات نظام احلوافز ،أساليب التحفيز و
أمهية و أىداف احلوافز ،و ايضا ادلراحل األساسية لتصميم نظام احلوافز و العملية التحفيزية ،انواع احلوافز ،واىم مزايا و
عيوب احلوافز ادلادية وادلعنوية.
أ

مقدمة
إضافة إىل ربديد أىم نظريات احلوافز من نظريات كالسيكية (اإلدارة العلمية) ،و العالقات اإلنسانية و بعض
النظريات احلديثة مثل نظريات سلم احلاجات ،ونظرية العدالة ،مث حوصلة عامة عن النظريات .
وخصصنا عنصر الوالء التنظيمي الذي ربدثنا فيو عن مداخلو ،أنواعو ،مراحلو وأبعاده ومناذجو ،أمهية وخصائص
الوالء التنظيمي ،و العوامل ادلساعدة على تطويره ،عالقتو ببعض ادلتغريات الوظيفية ،واىم اجملاالت و الوسائل التحفيزية
ادلدعمة للوالء التنظيمي .
اجلانب التطبيقي :وخصصنا لو فصلني
األول:تطرقنا فيو اىل اجلانب ادلنهجي للبحث من حيث رلاالت الدراسة (اجملال ادلكاين ،اجملال البشري،و اجملال الزمين )،
مث منهج البحث ،العينة ،وتقنيات مجع البيانات ،وأخريا صعوبات البحث .
الثاين :خصصناه جلمع البيانات وتفسريىا ومناقشة النتائج يف ضوء الفرضيات،مث خرجنا ببعض التوصيات،وانتهاء خبامتة .

ب

الفصل األول
الخلفية النظرية والدراسات السابقة
 -Iالخلفية النظرية
 -1-Iالحوافز

 -2-Iالوالء التنظيمي

-IIالدراسات السابقة والتعليق عليها

الخلفية النظرية والدراسات السابقة

الفصل األول
 -Iالخلفية النظرية:
 -1 -Iالحوافز:
تمهيد:

تعًت اغبوافز من األساسيات اليت تضمن للمؤسسات ربقيق أىدافها كىي من العناصر اؼبهمة اليت تدفع باألفراد
إذل اإلبداع ك العطاء ك زبتلف اغبوافز من شخص إذل أخر حبسب احتياجات اإلفراد ك توقعاهتا من األعماؿ اليت يقوموف
هبا فهناؾ من يكوف دافعو الرئيسي للعمل ىو اغبصوؿ على اؼباؿ كىناؾ من يدفعهم حب العمل ك اؼبهنة إذل تنمية
ا ؼبهارات ك ىناؾ صنف أخر من األفراد يسعى لتحصيل موقعو داخل اؼبؤسسة بالتعلق باؼبؤكلُت ك اعبماعات اليت سبنحو
اؼبزايا كاػبدمات فيكوف اغبافز حُت إذ ىو تكوين عبلقات اجتماعية.
-1-1 -Iطبيعة الحوافز:
اغبفز قوة أك شعور داخلي وبرؾ كينشط سلوؾ الفرد إلشباع حاجات ك رغبات ك غايات معينة من اجل زبفيف حاالت
التوتر اؼبصاحبة للنقص يف إشباع تلك اغباجات ك الرغبات بشكل أكثر ربديدا فاف اغبفز يعترب متغَتا ككسيط ال يبكن
مبلحظتو بطريقة مباشرة ك يؤثر على سلوؾ الفرد كما ال يبكن مبلحظتو اك ظباعو ال يبكن استنتاجو من خبلؿ السلوؾ
الذم يقوـ بو الفرد أثناء قيامو بعملو كمن خبلؿ اعبهد الذم يبذلو يف تأديتو مهامو فعامل الفرؽ يف االقباز يوضع بطريقة
غَت مباشرة الفرؽ يف مستول اغبفز .
اتفق علماء اؼبدرسة السلوكية باف كل أنواع السلوؾ قابلة ك خاضعة للحفز كاف ىناؾ أسباب كراء قياـ الفرد بعمل معُت
اك سلوؾ معُت كىذا يعٍت أف السلوؾ اإلنساين مصممة إلشباع الرغبات أك األىداؼ اؼبعينة ك يبكن توضيح تلك
العبلقات بُت السلوؾ ك اغباجات بالشكل التارل (.ضرار العتييب ، 2007:ص.) 187
البحث عن اشباع الحاجة عن
طريق سلوك

الشعور بالحاجات

اشباع الحاجة

تقييم الموقف و البحث عن
حاجات جديدة

شكل رقم : 1عمليات الحفز عند األفراد
4

الخلفية النظرية والدراسات السابقة

الفصل األول

كمن خبلؿ الشك ل يتضح أف نقطة البداية يف عملية اغبفز عند األفراد تبدأ بالشعور ك النقص  ،نتيجة عدـ توفر
حاجة معينة كىنا يبدأ الفرد بالتذكَت يف البحث عن إشباع تلك اغباجات ك تلبيتها كذلك بانتهاج طريق معُت يتمكن من
خبله من إشباع ىذه اغبجة ك تكتمل دكرة التحقيق بتقييم اؼبواقف ك الشركع بالبحث عن إشباع حاجات جديدة ك
العمل عن ربقيقها ك إشباعها بنفس الطريقة .
إف اؽبدؼ األساسي للحفز ىو زيادة لئلقباز عند األفراد ك ىذا االقباز يتحقق عن طريق التفاعل بُت اغبفز ك قدرات
ك ؾبهدات الفرد ،كيبكن التعبَت عن ذلك باؼبعادلة التالية :
اقباز الفرد =اغبفز * قدرات الفرد( .ؿبمود سليماف العمياف،2005.ص .)281
ىذا ك يتأثر سلوؾ العاملُت بالعوامل التالية:
السبب :كىو أم تغيَت وبدث يف ظركؼ العامل الداخلية ك اػبارجية.
الدافع :كىو الذم يوجو سلوؾ العاملُت إلشباع رغبة غَت مشبعة.
اؽبدؼ  :ك ىو الغاية اليت يسعى العامل إذل ربقيقها( .ؿبمد فارح الصاحل ،2004 :ص.)114
 -2-1 -Iأسس و شروط و متطلبات نجاح نظام حوافز :
أسس نجاح نظام حوافز :يرل اضبد ماىر انو أىم أسس منح اغبوافز ،ىي أربع عوامل أساسية :
األداء  :يعترب التميز يف األداء اؼبعيار األساسي ك ردبا األكحد لدل البعض ،كىو يعٍت ما يزيد عن اؼبعدؿ النمطي يف
األداء  ،سواء كاف ذلك يف الكمية أك اعبودة أك كفرة يف كقت معُت من العمل  ،ككفرة يف التكاليف  ،ك يعترب التمييز يف

األداء انبم اؼبعايَت على اإلطبلؽ غبساب اغبوافز .
المجهود  :يصعب أحيانا قياس ناتج العمل  ،كذلك ألنو غَت ملموس ككاضح كما يف أداء الوظائف ك اػبدمات،
األعماؿ اغبكومية أك الف الناتج شيء احتملي اغبدكث مثل الفوز بالعرض يف إحدل اؼبناقصات  ،ك بالتارل فاف العربة
أحيانا باحملاكلة ك ليس بالنتيجة  ،أك قد يبكن األخذ باغبسباف مكافأة اعبهود أك األسلوب  ،أك الوسيلة اليت استخدمها
الفرد لكي يصل اذل النتائج ك األداء  ،كهبب االعًتاؼ باف ىذا اؼبعيار اقل أنبية من معيار األداء لصعوبة قياسو كعدـ
موضعيتو يف كثَت من األحياف .
األقدمية  :يقصد هبا طوؿ الفًتة اليت قضاىا الفرد يف العمل  ،كىي تشَت اذل حد ما اذل الوالء ك االنتماء  ،ك الذم
وبب مكافأتو بشكل ما ،كىي تأيت بشكل عبلكات يف الغالب دبكافأة األقدمية .
5

الخلفية النظرية والدراسات السابقة

الفصل األول

المهارة  :بعض اؼبنضمات تعوض ك تكافئ الفرد على ما وبصل عليو من شهادات أعلى أك ارخص ،اك إجازات  ،أك

أدكات تأديبية  ،كما أف نصيب ىذا اؼبعيار ؿبدكد جدا ك ال يساىم إال بقدر ضئيل يف حساب حوافز العاملُت (.اضبد
ماىر ،2009:ص.) 351-350
كمن ىنا يتضح لنا انو من اجل اقباح أسس منح اغبوافز  ،البد من كجود ؾبموعة من الشركط الظركرية اليت البد من
أخذىا بعُت االعتبار  ،اذا ارادت اؼبنضمة االستفادة من اغبوافز يف اقباح العملية اإلنتاجية كزيادة مردكدىا .
 شروط نجاح نظام الحوافز: اف ترتبط اغبوافز بأىداؼ العاملُت ك اإلدارة معا ،كىذا يتطلب إقامة جسور مشًتكة ما بُت أىداؼ العاملُت ك أىداؼاؼبنظمة .
أف زبلق صلة كثيقة بُت اغبوافز كاؽبدؼ . اف تتضمن استمرارية اغبوافز ،كذلك خبلق الشعور ك الطمأنينة لدل األفراد بتوقع استمرارية قياـ اؼبنضمة بإشباع تلكاغباجات ك ضماف ذلك اؼبستقبل.
أف تضمن اؼبنظمة الوفاء بالتزاماهتا اليت تقرىا اغبوافز .اف يكوف اغبافز متناسبا مع دكافع الفرد ،كاف تكوف األداة اؼبطلوبة لتحفيظ النقص يف اإلشباع .أف تتناسب اغبوافز تناسبا طرديا ملحوظا مع اعبهود اليت يبذؽبا العاملوف لتؤدم دكرىا . البد للمنظمة أف ربدد الوقت اؼببلئم الذم تستخدـ بو اغبوافز ك خاصة تلك اغبوافز اؼبادية اليت البد أف تكوف يفمواعيد ؿبددة ك مقاربة (.السيد عليوة ، 2001:ص.) 105
اف يرتبط يف ذىن العامل العبلقات الوثيقة بُت األداء ك بُت اغبصوؿ على اغبافز ،كىذا اؼببدأ أساس قباح أم حافزوبث العماؿ على زيادة اإلنتاج ك ربسُت مستواه ،كما هبب اف يكوف احتماؿ اغبصوؿ على اغبافز مؤكدا إذا مت األداء
اؼبطلوب(.قبم العزاكم ،عبد اهلل حكمة النقار،2007:ص.)53
انو من اجل تطبيق االسس كربقيق الشركط البلزمة لنجاح نظاـ اغبوافز ك فعاليتو ،البداف تبٌت االسس على معايَت
علمية موضوعية كاضحة اؼبعادل كاف يراعى فيها االداء ك اعبهد اؼببذكؿ من طرؼ العماؿ للحصوؿ على انتاجية عالية ،من
اجل اقباح نظاـ اغبوافز .
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-3-1 -Iمتطلبات نظام الحوافز :

ترل ركاية حسن ؿبمد انو يوجد متطل بُت أساسُت ػبطط اغبوافز  ،لكي تعمل بفاعلية ك يتعلق أكؽبما بالطرؽ ك
اإلجراءات ك الوسائل اؼبستخدمة يف تقييم أداء األفراد "فإذا كانت اغبوافز ترتبط دبستول أداء الفرد ،أذا البد اف يشعر
الفرد باف أداءه ك أداء اآلخرين مقيم بطريقة دقيقة ك صحيحة كعادلة  ،كمن الطبيعي أف زبتلف دقة ك سهولة تقييم
األداء باختبلؼ نوعية الوظائف ك طبيعة األداء  ،أما اؼبتطلب الثاين بزيادة فعالية نظاـ اغبوافز فيتمثل يف ضركرة اعتماد
اغبوافز على األداء  ،كقد يبدك ىذا ك كأنو متطلب كاضح ك لكن يف كاقع األمر تتجاكز معظم اؼبنظمات ىذا اؼبتطلب
،فبل بد للفرد اف يشعر بوجود عبلقة بُت ما يفعلو  ،كبُت ما وبصل عليو  ،فخطط اغبوافز الفردية تعتمد على مدل
إدراؾ الفرد لوجود عبلقة مباشرة بُت أدائو ك مكافأتو  ،كبنفس الطريقة فاف اغبوافز اعبماعية تعتمد على إدراؾ األفراد
لوجود عبلقة بُت أداء اعبماعة ،كمكافأة أعضاء اعبماعة أيضا هبب أف يدرؾ أعضاء اعبماعة أف األداء الفردم يؤثر على
مستول اداء اعبماعة ككل ،أما اغبوافز على مستول اؼبنظمة فاف ؽبا متطلبات اغبوافز اعبماعية أم أف األفراد البد اف
يدركوا كجود عبلقة بُت االداء التنظيمي ك مكافئاهتم الفردية  ،باإلضافة اذل ذلك فبلبد اف يعتقدكا اف أداءىم الفردم
يؤثر على األداء التنظيمي (.ركاية حسن ؿبمد،2000:ص.)209،208
اما باسم عدرل فَتل اف اىم متطلبُت اساسيُت مثل ىاتو الربامج ىي :
-1العدالة :هبب اف تكوف األىداؼ اك اؼبعايَت اؼبوضوعة أماـ اؼبوظفُت فبكنة التحقيق ،ك إال سيكوف لربنامج حوافز
العاملُت اثر ظار على دكافع العاملُت ك أدائهم بدال من أف وبفزىم .
 هبب أف وبصل العاملوف الذين يؤدكف عملهم بطريقة أفضل من غَتىم على مقابل أعلى ،هبب أف يفهم صبيع من يفاؼبؤسسة ىذه اغبقيقة .
عندما يعمل اؼبوظفوف جبد اكثر ك يأتوف بنتائج افضل هبب اف وبصلوف على مقابل اكرب .هبب اف يعكس نظاـ اؼبكافاة اؼبستويات اؽبرمية داخل اؼبؤسسة .-2الشفافية :
هبب اف تكوف برامج حوافز العاملُت بسيطة بقدر اإلمكاف حىت يبكن اف يفهمها كل من يتأثر هباهبب اف يعتمد برنامج اغبوافز بقدر اإلمكاف على مؤشرات موضوعية متنوعةهبب اف توصل ىذه القواعد بوضوح ،اك توضع على سبورة اؼببلحظات أك نظاـ الكومبيوتر (.باسم عدرل،2015:ص.)15، 16
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اف لنظاـ اغبوافز متطلبات أساسية ك ضركرية ،اذ هبب أف تتوفر كسائل من اجل تقييم أداء األفراد ،كالبد أف تتسم
ىذه اؼبتطلبات بالوضوح ك العدالة يف التوزيع ك الشفافية ك اؼبوضوعية ،من اجل ربقيق األىداؼ التنظيمية .
 -4-1 -Iأساليب التحفيز :
توجد أساليب عديدة غبفز الفرد على اػبلق ك اإلبداع يف العمل ،كمن ىذه األساليب نذكر ما يلي :
-أسلوب توسيع العمل  :بدال أف يقتصر عمل الفرد على ؾباؿ متخصص اك ؿبدكد فاف الفرد يبنح صبلحيات ال ألداء

مهاـ اخرل على نفس اؼبستول اإلدارم ،فمثبل بدال من يقتصر مصمم عمل اإلعبلـ على تصميم الرسالة اإلعبلنية فانو

يعطي مهاـ إضافية ؽبا عبلقة باإلعبلف ككل( .بشَت العبلؽ،2008:ص.)321.322.324
يفيد ىذا األسلوب يف سبكُت الفرد من االطبلع على إجراءات العمل الكلي يف دائرتو اؼبتخصصة فبا هبعلو يف كضع
يشعر فيو انو بالفعل جزء من ىذه الدائرة ،كما يساىم يف القضاء على حاالت اؼبلل ك الرتابة .
أسلوب إثراء العمل :ك يقصد من مبدا اثراء العمل اعطاء العاملُت فرصا ال اكثر ،كحرية أكسع يف زبطيط ك تنظيم كتوجيو ك مراقبة أعماؽبم ،كى ذا يعٍت زيادة التوسع العمودم يف العماؿ بينما أسلوب توسيع العمل يعٍت زيادة التوسع

األفقي يف اإلعماؿ.
أسلوب اإلدارة باألىداؼ  :اف اإلدارة باألىداؼ ىو أسلوب يبكن كصفو بأنو فلسفة إدارية هتدؼ اذل ربقيق اعليدرجات اغبفز الداخلي لئلفراد من خبلؿ آلية اشًتاؾ اؼبرؤكسُت مع الرؤساء يف ربديد األىداؼ ك زيادة رقابة اؼبرؤكس
على عملو كىذا يعٍت زيادة مشاركة اؼبرؤكس يف ازباذ القرارات من اىم النتائج اؼبًتتبة عن ىذا األسلوب نذكر :
 ربفيظ حاالت القلق ك عدـ االستقرار ك عدـ الراحة بالنسبة للمرؤكس . ربسن مشاركة الرؤساء يف اؼبنشاة.ربسُت موقف األفراد ك رفع ركحهم اؼبعنوية اذباه الشركة آك اؼبنشاة باإلضافة إذل ىذه األساليب ىناؾ أساليب أخرل يفاغبفز منها :
 -1مشاركة العاملُت يف األرباح اليت تنتجها الوحدة االقتصادية.
-2التمتع باػبدمات الصحية ك االجتماعية ك الًتفيهية .
-3توفَت فرص الًتقية ك التقدـ يف العمل.
-4البعثات الدراسية ك التدريبية خارج اؼبنشاة ك اليت تعد دبثابة مكافأة للعاملُت اجملتهدين.
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-5اقتصار عضوية ؾبالس إدارات الشركات ك النقابات ك اجملالس الشعبية على البارزين من العماؿ.
كما اف ىناؾ أساليب أخرل يبكن تطبيقها لزيادة فهم اإلدارة للعاملُت فيها كمن مث التصرؼ بشكل يضمن ربفيز ىؤالء
العاملُت كمن ىذه األساليب االىتماـ بالركح اؼبعنوية عن طريق قيامها ب:
أ -مسح إحصائي ؼبعرفة أراء ك اذباىات العاملُت اذباه اؼبنشاة.
ب -كضع نظاـ صندكؽ االقًتاحات لكي يستطيع الفرد التعبَت عن مشاكلو ك أرائو ك أفكاره .
ج-سياسة الباب اؼبفتوح من قبل اؼبدير مع مرؤكسيو( .سناف اؼبوسوم.)252 ،2008:
إف ىذه األساليب التحفيزية تشمل على إدراؾ ؾبهدات اؼبوظفُت كعلى تقدير مسانباهتم كبو ربقيق األىداؼ التنظيمية
للمؤسسة ،ـ ربسُت ىاتو األساليب ك تطبيقها دبصداقية تؤدم إذل دفع العاملُت إذل بذؿ اجملهود لؤلداء اؼبطلوب .
 -5-1 -Iأىمية وأىداؼ الحوافز :
- 1-5أىمية الحوافز :ال يزاؿ اىتماـ العلماء ك الباحثُت اإلداريُت منصبا حوؿ االىتماـ بالطاقات البشرية يف تنفيذ
اؼبهاـ ك األعماؿ ،كتعد اغبوافز أىم الوسائل اليت يبكن من خبلؿ أم استفادة من قدرات العاملُت كتوجيههم كبو ربقيق
أىداؼ اؼبنظمة ،كما أف أنبية اغبوافز تنبع من كوهنا سبس ـبتلف اؼبستويات أفراد كصباعات كمنظمات( .طارؽ علي

اعبماز:ص.)74
كلقد قاـ طارؽ اعبماز بتحديد انبية اغبوافز على ىاتو اؼبستويات الثبلثة على النحو التارل :
أ-أىمية الحوافز على المستوى الفردي:
*االعتراؼ بقيمة ما ينجزه الفرد و اشباع حاجاتو و التقدير :هبب االعًتاؼ دبا يبذلو العامل من جهد كإتقاف لؤلداء
ك اإلخبلص يف العمل كذلك لتشجيعو ك حثو على االستمرار يف العمل ،دبا يبكنو من اإلبداع ك اغبرص على النمو ك
التقدـ .
*أداء التغذية المرتدة :حيث يسعى معظم األفراد إذل الوقوؼ على نتائج أفعاؽبم كرد فعل الغَت اذباىها ،استجابة
لرغبتهم يف معرفة اؼبعلومات ك البيانات عن أدائهم ،كإشباع لغرائزىم يف حب االستطبلع.

*الدعم اؼبارل :يبثل الدعم اؼبارل أنبية كبَتة ؼبعظم األفراد فالتعويض اؼبارل وبتل مكانة كبَتة يف ارض العمل ،حىت يتمكن
األفراد من إشباع حاجاهتم اؼبادية .
*تحمل المسؤولية :كاليت تعد من العوامل البارزة يف اقباز األعماؿ ك ربقيق األىداؼ .
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ب-أىمية الحوافز على مستوى الجماعات :

*إثارة ضباس اعبماعات ،كتشجيع اؼبنافسة يف ما بُت أفراد اعبماعة ،حيث هبب على األفراد إثبات ذاهتم من ىنا وبدث
التنافس خاصة إذا األفراد الفرصة اؼبناسبة للمنافسة ك التحدم
* تنمية اؼبهارات ما بُت أفراد اعبماعة  ،حيث تشجع اغبوافز اعبماعية ذكم اؼبهارات العالية من نقل ىذه اؼبهارات اذل
زمبلئهم مم يزيد من فرص التنمية ك التدريب أثناء العمل
* تنمية ركح اؼبشاركة ك التعاكف حيث تؤدم اغبوافز اعبماعية اذل تكاتف اعبماعة لتحقيق اؼبعايَت اؼبطلوبة للحصوؿ عليها
كما تسمح اؼبشاركة ألفراد اعبماعة بازباذ القرارات بتقبلهم ك تفعلهم لتنفيذىا ك شعورىم باألنبية لبلقتناع اإلدارة بآرائهم
ككجهات نظرىم .
ج-أىمية الحوافز على مستوى المنظمة :
* التكيف مع متطلبات البيئة الداخلية ك اػبارجية حيث تساىم اغبوافز يف االستجابة بتأثَت الضغوط احمليطة باؼبنظمة يف
النواحي االقتصادية ك االجتماعية ك التكنولوجية ك اغبكومية ،مم يتطلب من اؼبنظمة ابتكار الطرؽ ك الوسائل اغبديثة
لتحسُت إنتاجها ك اغبفاظ على مكانتها .
* التكامل ك الًتابط بُت نشاط التحفيز ك أنشطة اؼبوارد البشرية اؼبختلفة كمنها التخطيط  ،كربليل الوظائف ك االختيار ك
التعيُت ك التدريب ك التنمية ك تقييم األداء ،األجور ك اؼبنافع ك اػبدمات ك ترقيات (.طارؽ اعبماز:ص .)75

 2-5أىداؼ الحوافز :
بشكل عاـ يبكن القوؿ باف القادة اإلداريُت ك اؼبختصوف يؤكدكف على أنبية التحفيز يف مسار العمل بأنو وبقق فوائد
عديدة حصرىا ؿبمد مرعي يف النقاط التالية :
 -1السبيل يف اؼببادرة اؼبستمرة كاإلبداع اؼبتجدد .
 -2يؤدم إذل ربقيق التوازف الذم هبعل نظاـ العمل متحرؾ بانسجاـ ك حيوية.
 -3أداة لتغيَت كتطوير ك تصحيح عرب إدخاؿ عناصر فعالة ك جديدة يف مواقع العمل تزيد من حيويتها .
 -4وبدث رد فعل قوم يف بيئة العمل الداخلية ك اػبارجية اليت تؤثر بفاعلية على التنفيذ ك اؼبتابعة( .ؿبمد مرعي
مرعي،2002:ص.)07
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باالظافة إذل أف للحوافز أىداؼ خاصة بالفرد ك أخرل باؼبؤسسة ك أخرل باجملتمع ككل ،حيث أف أىداؼ اؼبنظمة
تتلخص يف :
 زيادة حجم اإلنتاج :عن طريق استخداـ نفس العناصر اؼبنتجة كالعماؿ. زيادة ربحية المنشاة :كىو اؽبدؼ ال الرئيسي الذم تسعى اليو اؼبنظمة ،ك اؼبقصود بو ىو ربقيق الفائض الذم يؤىلهاك هبعلها قدرة على التوسع( .ظرار العتييب :ص.)188
 اؼبسانبة يف إشباع حاجات األفراد العاملُت كرفع ركحهم اؼبعنوية ؼبا وبقق األىداؼ اإلنسانية . اؼبسانبة يف التحكم يف سلوؾ العاملُت  ،مم يصم ربريك ىذا السلوؾ ك ربريكو حسب اؼبصاحل اؼبشًتكة ما بُتاؼبؤسسة ك العاملُت هبا .
 دفع العاملُت إلظهار اؼبزيد من االىتماـ للعمل الذم يقوموف بو للوصوؿ إذل اؽبدؼ اؼبنشود. اف اغبوافز ىي اليت ترسم لبلفراد اذباىاهتم ك غاياهتم يف ربديد طبيعة العمل الذم ىبتاركنو ك ربديد مدل قوةاالستجابة لديهم للجهد اؼببذكؿ للوصوؿ اذل ىدؼ معُت .
 -6-1 -Iالمراحل األساسية لتصميم نظام الحوافز:
لكي تتمكن اإلدارة من تصميم نظاـ جديد للحوافز ،عليها اتباع ؾبموعة من اػبطوات ك اليت هبب اف سبر هبا ،كما
يبكنها اف تعدؿ من ىاتو اػبطوات بالشكل الذم تراه مناسبا كعلى الرغم من اختبلؼ العلماء اؼبختصُت يف ربديد ىاتو
اػبطوات غَت أهنا صبيعا تؤدم اذل ربسُت االداء كبالتارل ربديد أىداؼ اؼبنظمة ،كيبكننا ربديد ىتو اؼبراحل على الشكل
التارل :
 1-6مرحلة الدراسة و اإلعداد :تقوـ إدارة اؼبوارد البشرية بإجراء دراسة تفصيلية جملموعة من العوامل اإلنسانية ك
اإلدارية ك االقتصادية ،من حيث تركيب القول العاملة ك دكافع ك حاجات األفراد ك التغَتات اليت طرأت عليها من خبلؿ
الفًتة السابقة ك اذباىاهتا ك كذلك اؼبعدالت اغبالية لؤلداء ك نظم اغبوافز السابقة ك القوانُت ك التعليمات اؼبنظمة ؽبا ،إذل
جانب دراسة سياسات األفراد األخرل ،كما يستلزـ الوقوؼ عند القيم األساسية السائدة يف ؾبتمع اؼبنظمة ك توقعات
األفراد ك نظرىم إذل اغبوافز ك مفهوـ اغبقوؽ ك الواجبات .ك تعد ق>ق اؼبرحلة األكذل ،حيث أهنا تطلع بالدراسة ك
التحليل على البحث من أىم اؼبقومات التحفيزية للعاملُت بغية تعديلها لتحقيق اؼبستلزمات الضركرية .
 2-6مرحلة وضع الخطة :ك ىي اؼبرحلة اؼبوالية بعد تطبيق ك ربليل البيانات من قبل ادارة اؼبوارد البشرية اليت صبعتها يف
اؼبرحلة االكذل بقصد معرفة ابعادىا ،تبدا ىذه اؼبرحلة بوضع خطة خاصة بنظاـ اغبوافز ك الذم هبب اف يسَت حبسب
اػبطوات التالية :
ربديد اؽبدؼ من نظاـ اغبوافز كنشره بُت العاملُت صبيعا .11
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ربديد اغبد االدىن من اجر الوظيفة يف ضوء سلم الركاتب ك االجور اؼبعموؿ بو .ربديد معدالت االداء للوظيفة على اساس فردم اك صباعي .ربديد معدالت اغبوافز يف ضوء طبيعة العمل يف اؼبنظمة (.عادؿ حرحوش صاحل ،2006:ص.)199كالبد اف تكوف خطة نظاـ اغبوافز كاضحة كشاملة ك مرنة قابلة للفهم من قبل العاملُت من اجل مواجهة التغَتات ك
التحديات دكف اؼبساس خبطواهتا االساسية .
 3-6مرحلة تجريب الخطة :ك ىي اؼبرحلة اليت تأيت بعد كضع اػبطة تقوـ اإلدارة بتهيئة اؼبناخ اؼبناسب لتطبيقها مقل
عقد لقاءات مع العاملُت من اجل شرح اػبطة ؽبم ك مدل أنبيتها ك موضوعتيها ،كتنصح اإلدارة بضركرة ذبريب اػبطة يف
ىذه اؼبرحلة على نطاؽ ضيق للتأكد من سبلمتها ك كمبلءهتا للتطبيق يف اؼبنظمة ،ك يفضل اختيار احد أقساـ اؼبنظمة أك
ؾبموعة صغَتة من اؼبوظفُت من اجل التعرؼ على ردكد أفعاؽبم ذباه اػبطة ك مدل استجابتهم ؽبا ك حرصهم على
قباحها .
 4-6مرحلة التنفيذ و المتابعة  :كىي اؼبرحلة األخَتة ،كبعد صبع اؼبعلومات األزمة ك الضركرية يف اؼبراحل السابقة كبناءا
عليها تقوـ اإلدارة بإجراء التعديبلت البلزمة على اػبطة أك على باقي السياسات األخرل ،دبا يضمن قباح اػبطة
كتنفيذىا بشكل شامل كصحيح "،كهبب اغن تتابع االدارة عملية تنفيذ خطة اغبوافز للوقوؼ على مدل قباحها ،اك
تعثرىا كأسباب ذلك لكي تتمكن من ازباذ التدابَت اؼبناسبة لتضمن سبلمتها كاستمرار قباحو مستقببل" (.عادؿ
حرحوشصاحل:مرجع سابق،ص.)200
اف كضع اغبوافز يعترب عملية ادارية ادارية ،ىبضع اذل العبلقة اؼبتبادلة بُت العامل ك اؼبؤسسة اليت يعمل هبا ،ك اليت
تكوف يف ؾبموعة من اؼبراحل ،كىذه العبلقة يبكن اف نوضحها بالنموذج التارل :
ادارة المؤسسة

هدف المؤسسة

هدف العامل

العامل

شكل رقم :22يوضح مراحل انجاز العملية التحفيزية (.ابراىيم الغمرم ، 1979:ص)160
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 -مرحلة إثارة الدوافع :كىي اإلدارة اليت تبدا اإلدارة فيها أداة اؼبؤسسة إشعار العامل باغبصوؿ على شيء مقابل أداءه

لعملو ،ضمن ظركؼ معينة .

 مرحلة توجيو السلوؾ :كىي اؼبرحلة اليت يباشر فيها العامل نشاطو بعد أف يتلقى اؼبعايَت اليت يرتبط هبا ك يستخدمهاليتمكن من ربقيق ىدؼ اؼبؤسسة .
-مرحلة تقييم األداء :عندما ينتهي العامل من نشاطو ينتج ناتج معينا تقوـ اؼبؤسسة بتقييم اإلنتاج ك توزيع اغبوافز على

العماؿ .

مرحلة تقييم فاعلية الحافز :كيتم فيها دراسة مدل اشباع اغبافز غباجات العاملُت ،الف اغبوافز زبتلف يف فاعليتهاتبعا لدرجة النقص يف اإلشباع اليت يشعر بو العامل (.ىيثم اؼبعاين:ص.)55
-7-1 -Iأنواع الحوافز :
الحوافز

من حيث
المستفيد منها

من حيث
طبيعتها
فردية

حوافز معنوية

حوافز مادية

من حيث اثارها

جماعية

حوافز سلبية

حوافز ايجابية

زبصيص مكافآت
االجر كاؼبكافآت اؼبدح كالثناء
اغبوافز اؼبادية
اػبدمات

اؼبيداليات ك الرحبلت

اعطاء ىدية

التعاكف بُت العاملُت

عبلكات تشجيعية

اؼبنافسة

سلبية كالتوبيخ
الًتقيات

األكظبة كالتكرًن

التأمينات

اؼبشاركة يف ازباذ القرارات

العبلكات

التدريب

القركض

الًتقية الشرفية

ترقيات
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يمكننا تقسيم الحوافز الى ثالث تصنيفات :


حسب طبيعتها (اغبوافز اؼبادية ك اغبوافز اؼبعنوية ).



حسب اؼبستفيدين منها (اغبوافز الفردية ك اغبوافز اعبماعية ).



حسب أثارىا(اغبوافز االهبابية ك اغبوافز السلبية ).

1-7حسب طبيعتها :
أ-الحوافز المادية :كتتمثل اغبوافز اؼبادية يف كل ما يدفع للعاملُت بشكل نقدم ك عيٍت من اجل العمل على زيادةمعدالت إنتاجهم (فاركؽ عبيدة فلية ،2009:ص  )261كيأخذ التحفيز اؼبادم أشكاؿ متعددة نذكر منها :
األجور والمرتبات :كىي إعطاء العاملُت أجور تتناسب مع عدد ما ينتجونو من كحدات أك خدمات ،ككلما زاداألجر زاد اغبافز لدل العاملُت لبذؿ اعبهد لتحسُت األداء ،فاألجر عنصر ىاـ من عناصر اإلشباع يف اجملتمع(.ؿبمد
قاسم القريويت  2005:ص.)72
التعويضات :منها العبلكات الدكرية كاؼبنح اليت سبنح يف مواعيد ؿبددة باإلضافة إذل تعويضات التخصص كالبدالتكالزيادات الدكرية،كاليت تكوف كلها حافزا كأساس منحها كفاءة الفرد يف عملو.

-المشاركة في األرباح :كيتمثل ىذا اؼبنهج يف التحفيز بوجود معادلة يتقاسم على أساسها العاملوف يف اؼبنظمة األرباح

اؼبتحققة بنتيجة عملهم(،ؿبمد قاسم القريويت :مرجع سابق ، ) 72كيكثر استخداـ ىذا انوع من اغبوافز يف القطاع
اػباص.
-ظروؼ إمكانيات العمل المادية :تشكل ىذه الظركؼ اؼبادية احمليطة بالعمل مثل :اآلالت كاؼبعدات ،كمكاف العمل

اإلنارة ...،اخل عامبل مؤثرا على كفاءة األفراد يف العمل كرغبتهم فيو إذل حد كبَت ،مهما كانت تلك الظركؼ مهيأة لعمل
أحسن .
اؼبزايا العينية ذات القيمة اؼبادية :مثل األجهزة ك بطاقات السفر . اػبدمات االجتماعية :زبتلف اػبدمات اليت تقدمها اؼبؤسسة من حيث النوع ك اؼبستول ك لكنها تشًتؾ صبيعا يف كوهناتتصف بالقدرة على إشباع بعض اغباجات األساسية اليت يشعر هبا األفراد كىي بذلك هتدؼ إذل ربفيزىم ك دفعهم إذل
بذؿ ؾبهود أكثر ك زبتلف أنواع اػبدمات باختبلؼ اؼبشاريع ،كلكنها تشمل بصفة عامة األنواع التالية :
خدمات غذائية :ك يقصد هبا تقدًن كجبات غذائية.خدمات اإلسكان :يقصد هبا توفَت اؼبساكن للعاملُت كأسرىم.14
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خدمات صحية :سبكُت العامل من العبلج الطيب.

خدمات النقل :كىي توفَت كسائل النقل للعاملُت لنقلهم من أماكن إقامتهم اذل اؼبؤسسة .
الزيادات الدورية :كتعترب الزيادات الدكرية ذات داللة كحافز ترتبط باإلنتاج فهي مكافاة على نشاط الفرد.
المكافاة :كىي مبلغ مقدـ للعامل نتيجة عمل متميز يقوـ بو ،لتحقيق مستول معُت من االنتاج .ب -الحوافز المعنوية :كىي حوافز مرتبطة بإشباع حاجات األفراد النفسية ك االجتماعية بعيدة عن اؼبالية ىدفها رفعمعنوياهتم ،كربسُت اؼبناخ التنظيمي السائد ،كتفعيل العبلقات االجتماعية بُت العاملُت ،فاغبوافز اؼبعنوية تعطي للعامل
الشعور باف ما يقدمو ىو تقدير للجهد اؼببذكؿ ،كمن دالئل ىاتو اغبوافز نذكر ما يلي:
*األمن و االستقرار في العمل :يسعى معظم األفراد اذل األماف ك االستقرار يف العمل فهم حباجة اذل اإلحساس بأهنم

مؤمنوف من ـباطر فقداف العمل .

*المديح و الثناء  :يهتم األفراد بالتقدير ك االحًتاـ الذم يلقونو اذباه القياـ بأداء متميز لذلك على اإلدارة اف ربتفظ

باستخداـ ىذا التعبَت يف الوقت اؼبناسب كحافز للعاملُت على اداء مطلوب (.كامل ؿبمد اؼبغريب2010:ص) 134

فاغبافز اؼبعنوم يعتمد على إثارة أحاسيس ك مشاعر كتطلعات العاملُت اليت يسعوف اذل ربقيقها من خبلؿ عملهم
باؼبؤسسة  ،فهي اليت تزيد من شعور العامل من الرضا ك االحتكاؾ ك التعاكف مع الزمبلء .
*"فرص الترقية و التقدم :تكوف الًتقية كحافز معنوم فعاؿ اذا مت ربطها بكافات يف األداء ك اإلنتاجية ،كتكوف دافعا
للعاملُت الراغبُت يف شغل منصب كضيفي ربقيقا للمكانة ك اآلجر ك اؼبسؤكليات ك الواجبات ،فهي ذبمع بُت اؼبزايا
اؼبادية ك اؼبعنوية "(.قبم عبد اهلل العزاكم ،2010:ص)495

*اؼبشاركة الكاملة للعاملُت :كىذه اؼبشاركة تستعدم ثقافة خاصة داخل اؼبنظمة كتتطلب التحفيز على اؼبشاركة بتحفيز
العاملُت ماديا بالنقود ك معنويا بتقديرىم ك االعًتاؼ هبم كاحًتامهم ،كاعطائهم الفرصة للقياـ بعمل يكوف لو تاثَت اهبايب
على عمل اؼبنظمة معا ،كىي ربث الفرد على زيادة االنتاج كربقيق نوع من الرضا عن العمل (.كامل ؿبمد اؼبغريب
،2010:ص)136
*توسيع العمل :كىو إضافة مهاـ جديدة لعمل الفرد يف نطاؽ زبصصو من اجل إخراجو من اؼبلل ك ؿبارية الركتُت.
*إغناء العمل وإثراءه :اضافة مهاـ قريبة من زبصص العامل بإشراكو يف بعض القرارات ؼبا يرفع يف معنوياتو كىناؾ
ؾبموعة اخرل من اغبوافز اؼبعنوية نلخصها فيما يلي :



الشعور بالتقدـ ك النمو باستخداـ مقاييس ك معايَت ربقيق الذات .15
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الشعور بأنبية العمل اذا يصح العمل مشوقا كالدافع كبَت عندما يدرؾ الفرداف كاجباتو شيء مهم ( .اشرؼ
ؿبمد عبد الغٍت ،2004:ص)369
 2-7الحوافز من حيث المستفيدين منها :
وتنقسم الى نوعين :

أ-اغبوافز الفردية :ك توجو للفرد بغية مكافأتو على ؾبهوداتو ك سلوكياتو اعبيدة ال قباز العمل كما وبق للعاملُت يف جزء
من العائد الذين يسانبوف يف ربقيقو يف منظماهتم ك إال فإهنم سوؼ وببطوف كتقل إنتاجيتهم لذا هبب اف تعرب اغبوافز
على مدل مسانبتهم يف ربقيق عائد للمنظمة علما أف اغبوافز الفردية ،قد تثمر يف اؼبدل القصَت ،لكن ؽبا اثأر سلبية عل
ركح الفريق ك تؤدم اذل التنافس ،كعدـ التعاكف لذا يفضل اف تقوـ اغبوافز على اساس اداء الفريق كليس على اسس فردية
،كمن اىم أشكاؿ الفوائد اليت وبصل عليها األفراد نذكر منها ما يلي :
*حوافز على القطعة :كىذا نوع من اغبوافز من ابسط األنواع ،كمعناه اف تعطى اؼبكافاة على القطعة .
*نظام حوافز يقوم على توفر الوقت :كمعناه اف نكافئ الفرد على انتاج ؿبدد كانتاجو يف اقل من الوقت ،كىذا عادة ما
يتم لدل العامل صاحب اػبربة .
*نظام حوافز يعتمد على العموالت :كىو نظاـ يعتمد على حجم اؼببيعات.
*زيادة إضافية فردية:كتكوف نقدية أك جائزة أك تذكرة سفر ،أك إقامة يف فندؽ...اخل .
 -مميزات الحوافز الفردية:



تأثر تأثَتا مباشرا على العامل كتشجع على اؼبنافسة الفردية.



تناسب دخل العامل مع أدائو كإنتاجو.



ربديد اؼبكافآت.



ىبضع األداء لتحكيم الفرد مباشرة .

اما سلبياتها فنذكر:


ال تعم صبيع العماؿ كاستعماؽبا كمحدد غباالت اإلنتاج الكمي.



ال تتناسب كثَتا مع األعماؿ الدقيقة.



ال تدفع العماؿ اذل التعاكف كتسبب الكثَت من الشكاكم .



تتطلب نفقات كثَتة.



من الصعب االستمرار فيها كإبقاء عليها ؼبدة طويلة.

ب-الحوافز الجماعية :ىناؾ بعض األعماؿ اليت ال تتطلب فردا كاحدا إلقبازىا ،كإمبا تشًتؾ ؾبموعة من األشخاص
إلقبازىا ،لذلك فاغبوافز لكامل اجملموعة ،ف كل فرد يعتمد على األخر يف اقباز العمل ،كاغبافز يعطي على عامل الربح
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كتقليل التكاليف ،كىنا تتوذل اجملموعة فبارسة الضغوط على ام فرد من أعضائها ،من اجل ربقيق مزيد من اعبهد ،فهذا
الفرد عائق للمجموعة كعليها أف تضغط عليو للتحسُت(.طارؽ علي اعبماز:ص)80
"ك اغبوافز ا عبماعية ىي اليت تقدـ لكافة افراد اؼبؤسسة اك لكافة العاملُت يف قسم معُت ،كهتدؼ اغبوافز اعبماعية اليت
تشجع ركح الفريق ك التنسيق كالتعاكف بُت العاملُت ،حبيث وبرص كبل منهم على اف ال يتعارض عملو مع عمل زمبلئو".
باإلضافة اذل كجود أىداؼ أخرل نذكر منها:


إشباع اغباجات.



زيادة التعاكف بُت األفراد.



تقوية الركابط بُت أعضاء اعبماعة الواحدة.



إثارة اؼبنافسة كالرغبة يف ربقيق اؼبصلحة العامة.



تقريب التنظيم الغَت رظبي من اإلدارة.

 3-7الحوافز حسب اثارىا :
أ-الحوافز السلبية :كيقصد هبا ـبتلف العقوبات اليت يتم إيقاعها على اؼبرؤكسُت تأخذ أشكاال مادية كأخرل معنوية .
"-الحوافز المادية :تتمثل يف تنزيل درجة اؼبوظف ،اك العمل على توقيف عبلكتو الدكرية اك العزؿ اؼبؤقت .
الحوافز المعنوية :العمل على حرماف الشخص من نشر اظبو على لوحة اإلعبلنات ،تأنيب اؼبوظف اك توبيخو"ب-الحوافز االيجابية :كىي تلك اغبوافز اؼبتمثلة باغبوافز اؼبادية ك اؼبعنوية بأشكاؽبا اؼبختلفة .

7-

 -مزايا و عيوب الحوافز :

اف للحوافز بأنواعها مزايا عديدة ألهنا تدفع العماؿ ألداء كاجباهتم اذباه مؤسساهتم ،غَت اف اإلفراط يف استخدامها كسوء
تسيَتىا ينعكس سلبا فبا ىبلق عيوب عدة.

1-7مزايا الحوافز (خالد عبد الرضباف اؽبييت ،1999:ص ،)24كمن مزايا اغبوافز اذكر :

مزايا اغبوافز اؼبادية :*اف اغبافز اؼبادم يعترب األساس االزـ ألم نظاـ متكامل للحوافز ،كاذا دل تبذؿ اؼبؤسسة جهود كافية لوظع ىنا األساس

السليم فاف نظم اغبوافز االخرل لن يأيت شبارىا اؼبطلوبة.
*يساعد يف بعض االعماؿ على زبلص اؼبضايقات اؼبباشرة كيدخل يف باب ربصُت الظركؼ اليت يؤدم فيها العمل كيزيد
من رضا العاملُت.
*اف اغبوافز النقدية هبب اف تقدـ عند ربقيق أىداؼ اؼبنظمة بشكل يفوؽ اؼبستول اؼبطلوب .
*يشتمل اغبافز اؼبادم على عدة معاين نفسية كاجتماعية نتيجة ؼبا توفره للفرد من قدرة شرائية سبكنو من اغبصوؿ على
السلعة كاػبدمات اليت يريدىا.
*زيادة نواتج العمل يف شكل كميات إنتاج كإرباح.
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ب-مزايا الحوافز المعنوية:

*اف اغبافز اؼبادم ال يتحقق اؽبدؼ منو مادل يقًتف حبافز معنوم .
*يوفر الطمأنينة للعاملُت كوبافظ على معنوياهتم .
*يساعد الفرد على التخلص من متاعبو الشخصية.
*يبنح االفراد لئلحساس باالعتزاز بالعمل ك الشعور بالرضي.
*يزيد ثقة األفراد بأنفسهم كيزيد رغبتهم بزيادة مهارهتم ك النمو داخل اؼبنظمة .
*اشعار العاملُت بركح العدالة داخل اؼبنظمة .
تنمية ركح التعاكف بُت العاملُت كتنمية ركح الفريق ك التضامن.
4-7عيوب الحوافز :ومن عيوب الحوافز اذكر :

 -اغبوافز اؼبادية ضعيفة االثر بعد حد اإلشباع اؼبناسب ،كلذلك قد ال يسعى األفراد لزيادة اإلنتاج للحصوؿ على

مكاسب مادية .
أحيانا تكوف اغبوافز اؼبادية دافعا شاقا كمتعبا تدفع العماؿ إذل العمل اؼبفضي على صحتهم اعبسدية اك النفسيةمستقببل.
 احيانا تؤدم اغبوافز اذل حدكث مشاكل بُت العاملُت ،الذين ربصلوا على اؼبزايا ك اغبوافز النقدية ،كبُت العاملُت الذيندل وبصلوا عليها ،كبالتارل قد تؤدم ربطيم ركح الفريق ك تدىور اؼبستول التعاكف بُت العاملُت .
-8-1 -Iنظريات الحوافز :
تمهيد:

إف النظريات اليت تتناكؿ موضوع اغبوافز لدل العاملُت يف اؼبؤسسة عديدة كـبتلفة باختبلؼ جوانب الدراسة لكل منها،
كمن أجل ربقيق التحفيز اؼببلئم لؤلفراد يف العمل ،يتطلب األمر التعرض ؼبختلف ىذه النظريات ،كاإلؼباـ باؼبفاىيم الواردة

فيها ،بغية التعرؼ على اغباجات اؼبختلفة لؤلفراد العاملُت ،كمن أجل تشخيص الوضع كربديد السلوؾ اإلدارم اؼبناسب.
كفبا ال شك فيو أف ىذه النظريات قد أرست مبادئ ىامة كأساليب فنية كأفكارا ترتكز على تأمبلت فكرية
كفركض علمية ،كنتائج قد قبحت حينما كضعت يف ؾباؿ التجربة ،كنظرا ألنبية ىذه النظريات كفائدهتا ،سنقدـ
استعراض ألىم ىذه النظريات.
-1نظرية اإلدارة العلمية لػ"فريدريك تايلور":
ترل ىذه النظرية أنو لكي يكوف أداء الفرد يف اؼبستول اؼبطلوب ،البد من اختيار أفضل الوسائل كاألساليب
اؼبادية يف الت نظيمات اإلدارية الرظبية ،حبيث أف األجور العالية تؤدم إذل بذؿ اؼبزيد من اعبهد ،كبالتارل زيادة اإلنتاج ككل
إنتاجية عالية يقابلها أجرا عارل ،كىكذا ال سبنح اغبوافز النقدية إال للعامل اؼبمتاز.
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لقد قاـ تايلور بدراسة دقيقة للعمل الصناعي يف كل مرحلة من مراحلو ،كذلك بتحليل العمل إذل جزئيات،
كدراسة كل جزء على حدل ،كما قاـ بدراسة اغبركة كالزمن.
كتشكل الفرضيات اليت بنيت عليها آراء تايلور كأتباعو ما يسمى بنظرية "الرجل االقتصادم" كمفاد ىذه النظرية
ما يلي:
إف الفرد شخص أناين يسعى دائما إذل تعظيم مكاسبو الذاتية على حساب اؼبصلحة العامة.
أف الفرد كسوؿ بطبيعتو ،هبب مراقبتو بدقة كربفيزه باستمرار كخاصة يف النواحي اؼبادية.
الكسب اؼبادم ىو اغبافز األكثر أنبية ،لذا ركزت نظرية الرجل االقتصادم على زيادة اإلنتاجية للعامل ،كربفيزه
دكما ماديا دكف اعتبار اإلنسانية.
اإلنتاجية العالية ،تتحقق من خبلؿ زيادة اعبر (اغبفز اؼبادم)( .خليل ؿبمد حسن الشماع،2007 ،
ص.)277
إف اؼبتمعن يف دراسات تايلور يكشف أهنا خالية من اعبوانب النفسية كاالجتماعية للفرد كأف الدافع الوحيد للعمل ىو
الدافع اؼبادم فقط ،كأف العنصر البشرم ىو آلة بيولوجية ،يبكن التحكم فيها من خبلؿ اغبافز اؼبادم كبالتارل إنباؿ
اعبوانب النفسية فيو.
نظرهتا إذل العامل باعتباره كسوؿ ،كيبكن استغبللو عن طريق اغبوافز.
اعتمادىا على التنظيم الرظبي كالعبلقات الرظبية يف اؼبنظمة.
ذباىل تايلور كجود اغبوافز اؼبعنوية كأثرىا يف زيادة جهد العاملُت ،كاعتبار أف العامل كاغبافز الوحيد للفرد ىو
األجر ماداـ العامل ـبلوؽ اقتصادم تنحصر حاجياتو يف األشياء اؼبادية.
-2نظرية العالقات اإلنسانية لػ"التون مايو":
ترل نظرية العبلقات اإلنسانية ،كاليت جاءت كرد فعل على النظرية الكبلسيكية بأف اغبوافز اؼبادية كحدىا غَت
كافية  ،بل البد من كجود حوافز معنوية ،حيث تفًتض ىذه النظرية أف الفرد بطبيعتو نشيط كوبب العمل كالطموح ،كال
تنحصر حاجاتو يف األشياء اؼبادية ،بل تتعداىا إذل حاجات نفسية كأخرل اجتماعية .لقد قاـ "التوف مايو" كزمبلئو
بدراسات كثَتة ،كانت هتدؼ يف بداية األمر إذل التأكد من مبادئ حركة التنظيم العلمي للعمل ،كذلك من خبلؿ ذباربو
يف مصانع "اؽباكثورف" ،تليها باقي التجارب كمن خبلؿ ربليل النتائج توصل الباحثُت إذل أنو ليست العوامل اؼبادية
كحدىا اليت تتحكم يف إنتاجية العاملُت ،بل تتعدل إذل عوامل نفسية كاجتماعية اليت توجو السلوؾ الفردم ،كما توصلت
األحباث إذل أف العامل يف اؼبؤسسة يعمل داخل اعبماعة ؽبا عاداهتا كتقاليدىا ،كىي غالبا ما تنشأ دكف اعًتاؼ أك تقرير
من اإلدارة كيطلق عليها اعبماعات غَت الرظبية تنشأ من خبلؿ التعاكف كاالحتكاؾ ،كتتمثل أىدافها يف مقاكمة القواعد
كالتشريعات الصادرة من قبل اإلدارة ،كىي تنشأ من غَت قواعد كالتزامات قانونية.
إذف لقد كشفت نظرية مايو كزمبلئو أف األجور كاؼبكافئات كظركؼ العمل اؼبادية عوامل مؤثرة على الكفاية
اإلنتاجية إال أهنا دل تكن احملرؾ األساسي كحوافز للعمل بل كانت اعبماعات الغَت الرظبية كىي تلك اعبماعات الصغَتة
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اليت تعمل معا لفًتات معينة كقد تكوف بينها ؾبموعة من االذباىات كاآلراء كبالتارل االنتماء إليها كااللتزاـ هبا ىو احملرؾ
األساسي ؽبذه اغبوافز( .عارؼ بن ماطل اعبرير ،2007 ،ص.)30
كقد سبيزت ىذه النظرية بعدد من األساليب اليت أعدت ؼبساعدة اؼبديرين يف دفع العاملُت كربفيزىم ،كترتكز ىذه
األساليب على ثبلثة أنشطة ىي:



تشجيع العاملُت على اؼبشاركة يف القرارات اإلدارية.



إعادة تصميم الوظائف بطريقة توفر قدرا أكرب من التحدم لقدرات العاملُت كىي اؼبشاركة يف نشاطات اؼبنظمة.



ربسُت تدفق االتصاؿ بُت الرئيس كاؼبرؤكسُت( .حسُت عبد اغبميد أضبد رشواف ،2004 ،ص.)60

كرغم أنبية النظرية كاكتشافها عبانب مهم يف حياة األفراد ،كىو اعبانب اؼبعنوم ،إال أف ىذا دل يسلمها من التعرض
لبعض االنتقادات ،أنبها أف اؼبغاالة يف اعبوانب اؼبعنوية يؤدم إذل كجود األنانية لدل العاملُت.
-3نظرية سلم الحاجات لػ"أبراىام ماسلو":

ترل ىذه النظرة أف اإلنساف كائن فبيز يسعى لتحقق أىداؼ مهمة أنبها ربقيق الذات ،كيقًتب اسم ماسلو
بنظرية سلم اغباجات ،اليت ترل أف للعامل حاجات متعددة ،فهو إنساف يطلب اؼبزيد إذ انو ما أف يرضي حاجة كاحدة

حىت يطالب بغَتىا ،كىي عملية يبارسها من معهده حىت غبده.
ىبتلف مفهوـ ماسلو ؼبفهوـ الدافعية  Motivationيف ىذا الصدد عن اؼبفاىيم األخرل الشائعة ،فرغم أف
الكثَت يركف أف الدافعية ىي شيء يعملو شخص لشخص آخر إال أنو بالنسبة ؼباسلو شيء ذايت ال يبكن أف يكوف
مفركضا من اػبارج فهو قوة داخلية تدفع الفرد أل ف يقوـ بعمل معُت ،كأىم دافع لدل اإلنساف ىو ربقيق رسالتو يف
اغبياة ،كىي ما ظباه ماسلو بتحقيق الذات ،يرل "ماسلو" أف لدل اإلنساف عدة دكافع أك حاجات ،اغباجات
الفسيولوجية بداية القاعدة يف اؽبرـ ،كتتمثل يف اغباجة إذل الطعاـ كاؼبسكن كغَتىا ،كتأيت اغباجة للعشور كاألمن اعبسمي
كاالنفعارل كاغباجة للتحرر يف اؼبرتبة الثانية ،أما اغباجة لبلنتماء كاغبب كىي أكؿ حاجة اجتماعية فتأيت يف اؼبرتبة الثالثة،
كىي تعٍت حاجة الشخص ألف يكوف عضوا يف صباعة ،أما اغباجة قبل األخَتة فهي اغباجة للشعور باالحًتاـ كالتقدير
من قبل اآلخرين ،أما اغباجة األخَتة فهي تلك اليت تأيت يف قمة اؽبرـ ،كىي ربقيق الذات أك رسالة اإلنساف يف ىذا
الوجود( .ؿبمد قاسم القريويت ،2005 ،ص.)59 ،57 ،56
إف مضامُت ىذه النظرية لئلدارة عديدة ،حيث ترشد اإلدارة يف كيفية إثارة الدافعية لدل العاملُت دكف أف تعترب
كجود ىذه اغباجا ت خطرا عليها ،إف من شأف تطبيق ىذه النظرية أف تزيل ـباكؼ اإلدارة من عداء اعبامعات ألىداؼ
التنظيم ،كتروبها من عناء اإلجراءات الرقابية الطويلة ،اليت يقصد هبا مقاكمة التجمعات غَت الرظبية داخل العمل ،إف
حرماف اإلنساف من اغباجات اؼبختلفة كخاصة تلك اليت يف قمة اؽبرـ ،تؤدم إذل سلبية الفرد كعدـ رغبتو يف التعاكف مع
اإلدارة.
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حاجات
تحقيق
الذات
حاجات التقدير
حاجات األمن
حاجات فيزيولوجية

شكل ( :)4يمثل ىرم تدرج الحاجات اإلنسانية لػ(أبراىام ماسلو)
كرغم ما جاء بو نظرية ماسلو إال أهنا تعرضت لبعض االنتقادات من أنبها :أنو ال يوجد دائما طبس مستويات للحاجات
أك هبذا الًتتيب  ،باإلضافة إذل أنو تدرج اغباجات اغبقيقي لؤلفراد ال يتفق دائما مع مبوذج (ماسلو) كمع ذلك فإف نظرية
ماسلو لعبت دكرا مهما يف فهم الدكافع اإلنسانية.
كفائدة النظرية تدرج اغباجات اإلنسانية ،تكمن بأهنا تعد الدراسة العلمية اؼبنظمة األكذل اليت أكضحت أف دكافع الفرد ال
تقتصر على الدكافع االقتصادية كاالجتماعية.
ىناؾ دكافع أظبى من تلك اغبوافز كىي اؼبعنوية اليت ؽبا دكر مؤثر كموجو للسلوؾ.
كيبكن كضع تصورا عن كيفية إشباع ىذه اغباجات يف اؼبؤسسة كفقا ؼبا يلي:
الحاجات الفسيولوجية :تشبع باألجر الكايف كاالمتيازات العينة اؼبتنوعة.
حاجات األمن :كيبكن ربقيقها بتوفَت ظركؼ العمل اؼببلئمة.
الحاجات االجتماعية :تشبع بتنمية الركح اعبماعية كتنظيم العمل.
حاجات التقدير :كيبكن ربقيقها عن طريق االعًتاؼ باإلقبازات كاالشًتاؾ يف ازباذ القرارات.
حاجات تحقيق الذات :كتشبع بًتقية اؼبؤسسة لبلخًتاع كاالبتكار كإسناد اؼبهاـ لؤلفراد( .عبد الفتاح بوطبخم،2001 ،

ص.)141-139

-4نظرية ذات العاملين لػ "فريدرك ىيرزبيرغ":
ترتكز نظرية ىَتزبَتغ على دكر العمل كظركفو يف حياة األفراد العاملُت ،كقد قاـ بدراسة استطبلعية ؼبائتُت من
احملاسبُت كاؼبهندسُت ؿباكال فهم شعورىم ح وؿ األعماؿ اليت يؤدكهنا كقد توصل من تلك الدراسة إذل تصنيف فئتُت من
العوامل تسمى الفئة األكذل :العوامل الدافعية (التحفيزية) ،كالفئة الثانية :العوامل الوقائية.
أ-الفئة األولى :العوامل التحفيزية :كتشمل العوامل التالية:


الشعور باإلقباز.



الشعور باعًتاؼ اآلخرين بأنبية دكر العامل يف التنظيم.
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الرغبة يف ربمل اؼبسؤكلية كربكم الشخص يف كظيفتو.



التطور كالنمو الشخصي.



إمكانيات التقدـ يف الوظيفة( .ؿبمد قاسم القريويت ،2005 ،ص.)60

ب-الفئة الثانية :العوامل الوقائية كتشمل العوامل التالية:



سياسة الشركة كإدارهتا.



مبط اإلشراؼ.



العبلقة مع الرؤساء.



ظركؼ العمل.



الراتب كاألجور كاؼبكافآت.



اؼبركز االجتماعي( .مغريب عبد القادر ،ديب سليم ،2009 ،ص.)100

كيؤدم عدـ كجود ىذه العوامل إذل حاالت عدـ الرضا األفراد بينما ال يعٍت كجودىا ربفيزا ؽبم على العمل ،كتتمثل ىذه
العوامل يف أساسيات اؼبؤسسة كإدارهتا كالعبلقات اؼبتبادلة مع الرئيس كاؼبرؤكسُت كالشعور باألماف كاالستقرار يف العمل.
كباشًتاؾ نوعُت من العوامل تسهل عملية ربفيز الفرد ،كربقيق رضا أعلى كىو ما يؤثر إهبابا على عملو ،كيرل ىَتزبَتغ
أنو إذا استطاعت اؼبؤسسة توفَت ىذه العوامل كغَته فإف العامل سيؤدم نشاطو بشكل أفضل ،كبالتارل أكثر مردكدية.
(مغريب عبد القادر ،ديب سليم ،2009 ،ص.)100
نظرية ىَتزبَتغ قدمت إطارا ىاما كمفيدا ؼبفهوـ اغباجات اإلنسانية اغبافزة كاليت تعترب مهمة يف دفع العاملُت للعمل،
كتبُت كيف تؤثر ىذه اغباجات على سلوؾ األفراد كإقبازاهتم.
كيبكن القوؿ أف ىناؾ أكجو تشابو كأكجو اختبلؼ بُت نظرية ماسلو كنظرية ذات العاملُت حددىا صباؿ الدين كما يلي:
-1أوجو التشابو:
تتفق النظريتُت من حيث أف العوامل الدافعة عند ىَتزبَتغ تقابل اغباجات العليا لتحقيق الذات كاالحًتاـ عند
ماسلو كما ىو موضح يف الشكل ،بينما تقابل العوامل الوقائية الصحية باقي اغباجات يف ىرـ ماسلو مثل االنتماء
كاألماف.
إف كبل من ماسلو ىَتزبَتغ ركزا على العوامل الداخلية للفرد.
-2أوجو االختالؼ:



حاكؿ ماسلو تفسَت الدافعية من مدخل نفسي يرتبط باغباجات الداخلية لئلنساف عموما ،بينما حاكؿ ىَتزبَتغ

تفسَت الدافعية من مدخل يعتمد على الوظيفة.



توصل ماسلو إذل أف اغباجات غَت اؼبشبعة ىي اليت تدفع السلوؾ اإلنساين أما ىَتزبَتغ فَتل أف العوامل الدافعة

ىي اليت تقابل اغباجات العليا( .صباؿ الدين ؿبمد اؼبرسي ،ثابت عبد الرضبن إدريس ،2000 ،ص.)375 ،374
لقد خضعت نظرية ذات العاملُت إذل النقد الذم يرتكز على ما يلي:
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استخداـ مبوذج اؼبقابلة الشخصية يف األحباث من شأنو أف تكوف اإلجابات كفقا لرغبات الباحثُت.
ليس ىناؾ معيارا أك مقاييسا للتفرقة بُت الشعور بالرضا التاـ كاالستياء ،حيث اعتمدت على التقرير الشخصي.

شكل رقم ( :)5نظرية ىيرزبيرغ
العوامل الدافعة:
-

اإلقباز.
التقدـ.

-

النمو.
االعًتاؼ.
اؼبسؤكلية.

العوامل الوقائية:
-

اؼبرتب.
أماف الوظيفة.
ظركؼ العمل.

-

اؼبكانة.
اإلشراؽ.
العبلقة.

-5نضرية ماك جريجور  xو:y

يعد ماؾ أكؿ من دعا إذل إحداث التكامل بُت أىداؼ اؼبنشأة كأىداؼ الفرد العامل .ػبص ماؾ يف نظرية X

أفكار اؼبدرسة الكبلسيكية يف تعاملها مع العنصر البشرم بالشكل التارل:



اإلنساف يكره العمل كوباكؿ ذبنبو كاالبتعاد عنو إذا استطاع ذلك ،كبالتارل البد من إجباره.



اإلنساف طموحو قليل ،فهو ال يبحث إال عن األماف كاالستقرار يف العمل كال هبب ربمل اؼبسؤكلية.



اغبافز اؼبادم كالعقاب ىو األسلوب اؼبناسب إلجبار اإلنساف على العمل كاإلنتاج.



اإلدارة الصحيحة ىي اليت تستجيب لطلبات العاملُت.

يف حُت ركز يف نظريتو  Yعلى ما يلي:
عندما ينخفض أداء الفرد العامل فإف ىذا الفشل ال يكوف ىو سببو األكؿ بل رئيسو الذم دل يعرؼ كيف يوجهو كوبفزه
على العمل كيثَت فيو الدافعية.
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اغبافز اؼبادم كالعقاب ال وبفزاف على العمل بل اؼبعاملة اغبسنة ،كاإلقناع كالًتغيب ىي أدكات التحفيز للعماؿ،
باإلضافة إذل كجود نظاـ للحوافز اؼبعنوية كليس اؼبادية فقط.
اإلنساف وبب عملو كيبحث عنو إذا كجد معاملة حسنة يف اؼبنشأة اليت يعمل هبا.
اإلنساف ال يتهرب من اؼبسؤكلية بل يبحث عن ربد إلثبات قباحو كربقيق طموحو.
إذا اضطرت اؼبنظمة إذل فبارسة السلطة ،كفرض العقاب على بعض اؼبهنيُت فيجب أف مبارسها بعقبلنية( .علي
عباس ،2010 ،ص.)63-62
فبا سبق نفهم أف ماؾ جرهبور قصد يف نظريتو أف تكوف اؼبنشأة مكاف عمل ؿببب للنفس كإشعاره أف كجوده كعملو فيها
ىو مصدر مهم إلشباع حاجاتو اؼبعنوية ،النفسية كاالجتماعية ،كأف مستقبلو الوظيفي كمستقبل أسرتو مرتبط هبا.
نظرية " " Xىي فلسفة متشائمة كمتشددة حيث تكوف الرقابة مفركضة كمستمرة يف حُت أف فلسفة " "Yىي فلسفة
متفائلة كمرنة كما أهنا تًتاكح بُت حاجات الفرد كحاجات اؼبؤسسة.
ذباىل "ماؾ جرهبور" أسلوب القيادة الفعالة إذ القائد ال يستطيع تغيَت أسلوب األفراد فبا يوافق طبيعة اؼبوقف الذم
يواجهو كطبيعة اؼبرؤكسُت ،كيف ىذه اغبالة قد يتبع القائد إحدل النظريتُت ( )Xك ( )Yأك أسلوبا منهما كىو قائد فعاؿ
يف ىذه اغباالت.

24

الخلفية النظرية والدراسات السابقة

الفصل األول

الشكل رقم ( :)6نظرية x
Xنظرية

ينتج عنها

تؤكد

تحديد دقيق لخطوات

التهرب من المسؤولية

العمل ورقابة شديدة

تؤدم إذل
تؤدم إذل

السلبية في العمل

الشكل رقم ( :)7نظرية( :yنبيل رسالن ،1978 ،ص.)22
ينتج عنها

Xنظرية

تؤكد

تحديد دقيق لخطوات العمل

التهرب من المسؤولية

ورقابة شديدة

تؤدم إذل

تؤدم إذل
السلبية في العمل

-6نظرية اإلنجاز لػ "ديفيد ماكليالند":
ترل ىذه النظرية أف لدل األفراد أربع حاجات رئيسية ىي:
اغباجة إذل ا لقوة ،اغباجة إذل اإلقباز ،اغباجة إذل االنتماء ،اغباجة إذل السلطة ،حيث يفسر تلك اغباجات
كالتارل:
أ-الحاجة إلى القوة :فاألفراد الذم يكوف لديهم اغباجة إذل القوة يبحثوف عن فرص غبل اؼبشكبلت كالتحدم.
ب-الحاجة إلى اإلنجاز :األفراد الذين لديهم ىذه اغباجة هبدكف يف اؼبنظمة فرص غبل اؼبشكبلت كالتحدم.
ج-الحاجة إلى االنتماء :األفراد الذين لديهم ىذه اغباجة هبدكف يف اؼبنظمة فرص لتكوين عبلقات الصداقة ،حىت
يندفعوف كراء اؼبهاـ اليت تتطلب التفاعل اؼبتكرر مع زمبلء العمل( .نبيل رسبلف ،1978 ،ص.)20
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د-الحاجة إلى السلطة :ىذا النمط من األفراد يبيلوف دائما ؼبمارسة التأثَت كالرقابة القوية ،كعادة ما يسعى مثل ىؤالء
األشخاص للحصوؿ على مناصب قيادية (علي غريب كآخركف ،2004 ،ص .)87كيف نظر ماكليبلند :فإف األفراد
الذين لديهم دافع اإلقباز القوم يتميزكف باػبصائص التالية:

يفضلوف أداء اؼبهاـ اليت سبنحهم قدرا كافيا من اؼبسؤكلية كاالستقبللية.
يفضلوف ربديد األىداؼ الصعبة نسبيا كلديهم دافع قوم على اؼبثابرة كربمل اؼبخاطر يف اغباالت الفاشلة.
تسيطر مشاعر الرضا على األفراد الذين يتميزكف بدافع إقباز قوم لدل ربقيقهم نتائج جيدة ،حىت إذا دل تكن
تلك النتائج متبوعة بفوائد مادية.
إف نظرية اإلقباز تعد نظرية للتحفيز كالدافع ألهنا أكجدت ارتباطا بدافع اإلقباز بالرغبة م التجديد كالتحدم كاالبتكار
كقد بُت أف اغبافز على اإلقباز لو مستويُت نبا:



مستول الطموح.



مستول األداء.

كاغبافز على اإلقباز ىو الفرؽ بُت ىاذين اؼبستويُت ،فمثبل النجاح يف اؼباضي من شأنو أف وبفز الفرد على توضيح
طموحو مستقببل ،كمن العوامل اليت تؤثر على مستول الفرد كقدراتو ،سواء أكانت موركثة أك مكتسبة( .ؿبمد حسن
العجمي ،2008 ،ص.)173
يتضح فبا قدمتو النظرية من أفكار أهنا أبرزت خصائص الفرد الذم يتميز بالدافع القوم لئلقباز ،تلك اعبوانب اليت دل
تتعرض ؽبا النظريات السابقة ،كبالتارل يبكن التأكد من ىذه اػبصائص لدل اختيار اؼبسَتين لتحقيق فعالية األداء،
كتأخذ بالفركؽ الفردية اؼبوجودة بُت األفراد.
-7نظرية التوقع لفروم فيكتور:

تركز ىذه النظرية على االفًتاض بأف الدافعية (اغبافزية) تبدأ برغبة الفرد للحصوؿ على شيء ما ،سواء كاف ماديا
أك معنويا ،فاإلنساف عند التحاقو بالعمل يتوقع أف وبصل على إيراد مادم أك معنوم يشبع حاجاتو مقابل ما يقدمو
للمؤسسة ،كما يطلب منو لبذؿ جهوده إلقباز عملو فيها.
إف العبلقة بُت األىداؼ الفردية كاألىداؼ اؼبؤسسة تتحدد كفق ثبلث متغَتات رئيسية:



اعبهد الذم يبذلو الفرد كيتمثل حبجم أك ساعات العمل.



مستول األداء الناتج عن اعبهد اؼببذكؿ كيتمثل يف كمية اإلنتاج.

اؼبردكد اؼبادم أك اؼبعنوم ،سلبا أك إهبابا الذم يًتتب على ربقيق ىذا اؼبستول من األداء كيتمثل باألجر كتقدير

الزمبلء كالرؤساء كاؼبكافئات كالًتقية أك اغبوافز يف ـبتلف أشكاؽبا.
أف قوة الدافع للقياـ بالعمل ىي نتيجة للعوامل الثبلثة التالية:



درجة االرتباط بُت مستول األداء احملقق كاعبهد الذم يبذلو الفرد :فزيادة اعبهد إف دل يكن موجها التوجيو فإنو

ال يؤدم إذل مستول األداء اؼبرغوب كقد أطلق على ىذه العبلقة التوقع.
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درجة االرتباط بُت مستول األداء احملقق كاإليراد الذم وبصل عليو الفرد من العمل كيطلق علها اسم التكافؤ نتيجة تفاعل
عنصرين:



مدل منفعة ىذا اإليراد للشخص :فكلما لىب حاجات أكثر قيمة أك منفعة لديو زادت قيمتو.



احتماؿ رب قيق ىذا اإليراد نتيجة عملو :كتزداد درجة االحتماؿ كلما كاف العمل ىو الطريق الوحيد للحصوؿ

على اإليراد( .ضرار العتييب كآخركف ،مرجع سابق ،ص.)213
إف نظرية التوقع لػ "فيكتور فركـ" سبثل أىم النظريات اليت تفسر اغبوافز لدل اؼبوارد البشرية ،كترل ىذه النظرية أف الرغبة
القوية أك اؼبيل للعمل بطريقة معينة يعتمد على قوة التوقع ألف ذلك العمل أك التصرؼ سوؼ تًتتب عليو نتائج معينة،
كما يعتمد على رغبة الفرد يف الوصوؿ إذل تلك النتائج كىذا كما يوضحو مبوذج التوقع التارل( :علي غربي وآخرون،
مرجع سابق ،ص.)87
شكل رقم ( :)7يوضح نموذج التوقع
جهد الفرد

جهد الفرد
التوقع 1

جهد الفرد

جهد الفرد

التوقع 2

من خبلؿ مبوذج التوقع ،فإف قوة اغبفز عند الفرد لبذؿ اعبهد البلزـ إلقباز عمل ما تعتمد على مدل توقعو للوصوؿ إذل
ذلك اإلقباز ،كىذا ما يبثل التوقع األكؿ حيث النظرية كإذا ما حقق الفرد إقبازه فإنو سيكافأ على ىذا اإلقباز ،كىذا
التوقع الثاين ،إذف ىناؾ توقعاف يتعلق األكؿ باعبهد باإلقباز كالثاين بالنتائج اؼبتوقعة.
-8نظرة الحاجات المعدلة:

نتيجة لبلنتقادات اليت كجهت إذل نظرية ماسلو ،فقذ بذلت جهود من قبل علماء آخرين يف ؿباكلة إلدخاؿ

بعض التعديبلت اليت يبكن بواسطتها اغبد من أكجو النقص يف نظرية ماسلو.
اعتمد "كبليتوندريفر" عاـ  1972يف بناء نظريتو على أساس أطركحة ماسلو فهو ىبتزؿ فئات اؽبرـ اػبمس إذل
ثبلث فقط كىي:
حاجات االنتماء :كىي نابعة من التفاعل االجتماعي :كىي تعرب عن درجة االرتباط القائمة ما بُت الفرد كالبيئة

احمليطة كاجملتمع ككل.
حاجة الوجود :كتشبو اغباجات األساسية من حاجات الفسيولوجية كاألمن عند ماسلو ،كىي من الضركريات

اليت يسعى اإلنساف يف البحث عنها كربقيقها لضماف بقائو ككجوده.


حاجات النمو :كىي صبيع ما يتعلق بتطور قدرات اإلنساف كاستعداداتو دبا يف ذلك اغباجة إذل تقدير كربقيق

الذات( .ؿبمود سليماف العمياف ،مرجع سابق ،ص.)296
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كالفرؽ بُت نظرية ماسلوكدرفَت:
نظرية درفَت تظهر أكثر من حاجة يف نفس الوقت.
كبشكل عاـ سبتاز نظرية "دريفر" يف اقًتاحاهتا بالسهولة كالبساطة على عكس نظرية ماسلو ،كقد كجهت أنظار
رجاؿ اإلدارة إذل ضركرة مراعاة اغباجات اإلنسانية يف العمل كهتيئة الظركؼ اؼببلئمة اليت تساعد على ربقيقها ،فمعرفة
اإلدارة هبذه اػبطوة تعد خطوة أساسية يف سبيل تدعيم كربديد اغبوافز اليت ربقق اإلشباع اؼبطلوب كبالتارل رفع اإلنتاجية
ككفاءهتا.
إذا دل يتم إشباع حاجات عليا تزداد الرغبة إلشباع حاجات يف مستول أدىن.
الثابت.

ىرـ ماسلو يتبع تطورا ثابتا للحاجات على شكل تدرج ،أما نظرية درفَت فإهنا ال تفًتض كال تأبو ؽبذا السلم
يوضح الشكل رقم ( :)8سلم الحاجات عند درفير
حاجة النمو
حاجة االنتماء
حاجة الوجود

-9نموذج "بورترولولر" في الدوافع واألداء والرضا الوظيفي:

لقد طور بورتركلولر عاـ  1968مبوذج فركـ كقد ربطا الرضا بكل من اإلقباز كالعائد فهم يضعوف حلقة كسيطة
بُت اإلقباز كالرضا ،كىي العوائد كما يف الشكل (.)10
كدبوجب ىذه النظرية يتحدد رضا الفرد دبدل تقارب العوائد الفعلية مع العوائد اليت يعتقد الفرد بأهنا عادة
كمنسجمة مع اإلقباز أك اعبهد اؼببذكؿ ،فإذا ما كانت العوائد الفعلية لقاء اإلقباز تعادؿ أك تزيد على العوائد اليت يعتقد
الفرد بأهنا عادلة ،فإف الرضا اؼبتحقق سيدفع الفرد إذل تكرار اعبهد ،أما إذا قلت ىذه العوائد عما يعتقد الفرد أنو
يستحقو ،فستحدث حالة عدـ الرضى ،كيوقف الدافعية لبلستمرار يف اعبهد ،لذلك فإف من أبرز ما أضافو مبوذج
"بورتركلولر" إذل نظرية "فركـ" ىو اؼبفهوـ الذم يشتمل عليو مبوذجهما بأف استمرارية األداء تعتمد على قناعة العامل
كرضاه ،كإف القناعة كالرضا يتحدداف دبدل تقارب بُت الفوائد الفعلية اليت مت اغبصوؿ عليها كما يعتقد الفرد( .ؿبمود

سلماف العمياف ،مرجع سابق ،ص.)61

-

كقد بُت "بورتركلولر" أف ىناؾ نوعُت من العوائد:
عوائد ذاتية :كىي اليت يشعر هبا الفرد عندما وبقق اإلقباز اؼبرتفع ،كىذه تشبع اغباجات العليا عند الفرد.
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عوائد خارجية :كىي اليت وبصل عليها الفرد من اؼبؤسسة أك اؼبنظمة بإشباع حاجاتو الدنيا كالًتقية كاألجور
كاألمن الوظيفي ،كالشكل اؼبوارل يبُت مبوذج "بورتركلولر" يف الدكافع كاألداء الوظيفي( .خليل ؿبمد حسن الشماع ،خضَت
كاظم ضبود ،مرجع سابق ،ص.)284
الشكل رقم ( :)9نموذج بورترولولر في الدوافع واألداء والرضا الوظيفي
عوائد ذاتية
عدالة العوائد كما

اإلنجاز

يدركها الفرد

الرضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

عوائد خارجية

كيوضح مبوذج "بورتركلولر" التداخل بُت اغبوافز كاإلقباز كاإلشباع /الرضا كىذا يعٍت أنو يتعُت على اإلداريُت ضركرة إدراؾ
أف تكوف أىداؼ اؼبرؤكسُت أك العاملُت متوسطة الصعوبة كمتفقة مع قدراهتم كمهاراهتم ،كربط نظاـ اغبوافز مع اغباجات
الفعلية للعاملُت كالعمل على إشباعها.
كعلى الرغم على أف ىذا النموذج ىو اعتد من سابقو ،فإنو إمبا يؤكد على حقيقة كوف التحفيز عملية مقعدة ،كليس ؾبرد
سبب كنتيجة ،كما يؤكد على دكر اؼبدير يف صياغة ىيكل اؼبكافأة ،كعلى ضركرة تفاعل أداء كظيفة التحفيز مع بقية
الوظائف اإلدارية (التخطيط ،التنظيم ،الرقابة).
-12نظرية العدالة لستاسي آدمز:
تدكر ىذه النظرية حوؿ العبلقة بُت الرضا الوظيفي كالعدالة ،كتفًتض أف درجة شعور العامل بعدالة ما وبصل
عليو من مكافأة كحوافز من عملو ربدد بدرجة كبَتة شعوره بالرضا فبا يؤثر يف مستول أدائو كإنتاجيتو.
كتستند ىذه النظرية اليت كضعها "ستاسي آدمز" إذل أف الفرد يقيس درجة العدالة من خبلؿ مقارنتو النسبية
للجهود اليت يبذؽبا يف عملو إذل الفوائد أك اؼبخرجات اليت وبصل عليها مع تلك النسبة ألمثالو العاملُت يف الوظائف
الشبيهة.
كبنفس الظركؼ فإذا كانت نتيجة اؼبقارنة عادلة كتساكت النسبتُت تكوف النتيجة ىي شعور الفرد بالرضا ،أما إذا
كانت العكس فإف النتيجة ىي شعور بعدـ الرضا عن عملو.
كتشمل نظرية العدالة على ثبلث خطوات أساسية ىي :التقييم ،كاؼبقارنة ،كالسلوؾ تضمن التقييم قياس
اؼبدخبلت مثل جدارة الشخص ،مستول التعليم ،اؼبهارة ،مقدار اعبهد اؼببذكؿ يف العمل كاؼبخرجات مثل الفوائد اؼبادية،
الًتقية ،التمييز ،االىتماـ الذايت.
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أما السلوؾ فهو عملية إدراؾ العبلقة بُت التقييم كاؼبقارنة  ،فعندما يدرؾ الشخص بأف الوضع يتسم بالعدالة فإنو
يستجيب بشكل إهبايب ،كعلى العكس من ذلك فإف شعر بأف الوضع غَت عادؿ ،فإنو يعمل على إعادة اؼبساكاة بُت
اؼبدرؾ كتقًتح النظرية الطرؽ التالية إلعادة الشعور باؼبساكاة منها:


تقليل اعبهد اؼببذكؿ يف العمل.



اؼبطالبة بالزيادة يف األجر.



تغيَت يف عوائد الشخص اآلخر الذم سبت اؼبقارنة بو.



االنتقاؿ إذل عمر آخر يف اؼبنظمة.

ترؾ العمل( .ؿبمود سليماف العمياف ،مرجع سابق ،ص .)299 ،298

هتتم ىذه النظرية باعبماعة كتأثَتاهتا ،كفهم الفرد كإدراكو لآلخرين ،كما تدعو إذل إهباد الطرؽ كالوسائل اؼبختلفة اليت
ذبعل الفرد يشعر بعدالة معاملة اإلدارة لو كما تركز على اغبوافز النقدية نظرا لسهولة قياسها كاإلحساس هبا ،كإدراؾ
أنبيتها كربطا بالعدالة.
-11نظرية اليابانية (وليام أوشي) :Z
تقوـ ىذه النظرية على االىتمامات اإلنسانية لؤلفراد يف النظم ،كيسود اؼبؤسسة اليابانية إحساس كفهم ضمٍت
باستمرارية عبلقة العامل دبؤسستو كبأبدية ىذه العبلقة ،كىي عبلقة مستمرة ماداـ العامل قادرا على العمل ،كتضمن
اإلدارة االستخداـ اؼبستمر طيلة اغبياة عبميع العاملُت فيها ،توفر ؽبم تسهيبلت ،رفاه اجتماعي ،كمشاريع إسكاف،
كمراكز ترفيو ،كىذه صبيعا تعترب مؤشرات كدالئل على موقف النظاـ ،أك صاحب العمل ،من أنو ال يوظف أك يستخدـ
جهود عمل العامل كيهتم هبذا اعبانب فقط ،كلكنو يف اغبقيقة يهتم باإلنساف كلو كيوظفو ،كما يدؿ على مصطلح
Marugakaeالذم يعٍت االندماج كاالحتواء الكامل ،أيضا تطبق اإلدارة اليابانية مفهوـ الًتقية على أساس األقدمية.
أما التزاـ العاملُت يف اؼبؤسسة اليابانية فيقوـ على الثقة اؼبتبادلة بُت اؼبستخدـ كاؼبستخدـ ،كتعمد ىذه الثقة على
مصداقية الوعود ،سواء اؼبعلن عنها أك اؼبتضمنة.
كيبكن إصباؿ أىم ما تتميز بو إدارة اؼبؤسسة اليابانية فيما يلي:



تقارب الطبيعة الثقافية يف النظاـ.



اإلحساس بالعائلية اليت تشمل حياة العاملُت اؼبهنية كاالجتماعية.



درجة عالية من التناغم كالتقارب القائمة على الثقة ،كاؼبودة ،كاأللفة ،كااللتزاـ.



اؼبشاركة اعبماعية كركح الفريق يف إدارة النظاـ كضع القرارات.
إف مثل ىذه اػبصائص تسهم يف ربط الفرد بالنظاـ ،كربط النظاـ بالفرد( .ىاين عبد الرضبن صاحل الطويل،2006 ،



ص.)107-106

كعلى ضوء ىذه اػبصائص ،يرل "كلياـ" أف اإلدارة اليابانية تقوـ على األسس كاؼببادئ التالية:
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الترقية واألجور :يرتبط نظاـ الًتقية بنطاؽ التوظيف مدل اغبياة ،كيعتمد نظاـ الًتقية يف معظم اؼبؤسسات على أساس

األفراد يف ضوء مؤىبلهتم كقدراهتم كمدة اػبدمة ،باإلضافة إذل مستول األداء كاؼبهارة ،أما األجور فتحدد حسب نوع
الدراسة اليت ربصل عليها العامل.
عدم التخصص في المهنة :أم أف اؼبوظف يبارس أكثر من مهنة.
أسلوب القرارات اعبماعية.
اؼبراقبة الضمنية.

إف ىذه اؼببادئ كاألسس اليت تعتمد عليها مؤسسات العمل بالياباف تساىم يف دفع كربفيز العاملُت هبا على
العمل كاإلنتاجية ،كتتيح ؽبم الرضا الوظيفي.
فحسب نظرية "كلياـ أكشي" فإف األداء اعبيد كاػبربة كاألقدمية كاؼبشاركة يف برامج التدريب على أسس للتفرقة
كالتمييز يف دفع األجور كاؼبرتبات كاغبوافز كالتعويضات ،كاعبدير بالذمر أف مسانبة العاملُت كاشًتاكهم يف حضور برامج
التدريب ال يساعد فقط على ربسُت اإلنتاجية كأجور األفراد ،بل يقلل من معدؿ دكراف العمل يف اؼبؤسسات.
 -12حوصلة عامة حول نظريات الحوافز:

من ربليل اغبوافز كما كرد يف ظل النظريات اؼبختلفة ،يتضح إف اغباجات اإلنسانية ىي احملدد األساسي لؤلفراد

كدكافعهم يف العمل ،كمفهوـ اغبوافز تطور بتطوير نظريات التنظيم.
فبينما تشَت نظرية التنظيم الصناعي للعمل إف الدافع األساسي للفرد يف العمل اقتصادم ىو اؼبادة ،فإف حركة
العبلقات اإلنسانية تؤكد على أنبية اإلشباع االجتماعي ،كما تؤكد على أنبية التنظيم غَت الرظبي يف ربقيق ىذا اإلشباع.
أما نظرية تدرج اغباجات فقد أعطت ربليبل أكثر دقة كتنظيما لدكافع الفرد يف العمل من خبلؿ ربليلها
للحاجات اإلنسانية ،كتوظيف ىذا التحليل يف اؼبؤسسة يبكن اؼبسَت التنبؤ بشكل أكثر كاقعية بسلوؾ األفراد يف العمل.
كما قدمتو نظرية العوامل اؼبزدكجة (نظرية ذات العاملُت) من ربليل للحوافز ال ىبرج عن نطاؽ ربليل نظرية تدرج
اغباجات حيث هبمع "ىرزبرغ" يف ربليلو بُت العوامل اؼبادية اليت تشكل أساس نظرية التنظيم الصناعية كالدكافع
االجتماعية اليت تشكل أساس حركة العبلقات اإلنسانية يف العوامل الصحية ،اعتربهتا كاجبة اإلشباع لكل األفراد يف
اؼبؤسسة مهما اختلفت مستوياهتم كرتبهم الوظيفية ،كىي اؼبسؤكلة عن زكاؿ حالة عدـ الرضا كال تشكل الدكافع إذل
العمل.
أما حاجات تقدير كحاجات ربقيق الذات فجمعها "ىرزبرغ" يف العوامل الدافعة كىي اؼبسؤكلة عن الشعور حبالة
الرضا كتشكل الدافع إذل العمل كىي عوامل غَت قابلة لئلشباع.
لكن الواقع يؤكد أنو ال يبكن نزع صفة الدافعية عن العوامل الصحية فدكافع الفرد إذل العمل ىي دكافع مادية
كاجتماعية كنفسية.
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أما ربليل نظرية ( ) Xفليخص كجهة النظر التقليدية يف اإلدارة ،حيث تقوـ ىذه النظرية على تصور أف الفرد
تتحكم يف سلوكو العوامل االقتصادية قط ،فمهوـ ىذه النظرية إذف عن اغبوافز ال ىبتلف عن اؼبفهوـ الذم قدمتو نظرية
التنظيم العلمي للعمل.
كىذه النظرية أصبحت غَت مبلئمة ،لذا هبب أف ربل ؿبلها مبادئ نظرية ( ،)Yحيث ترل ىذه النظرية أف ما
يوجو سلوؾ الفرد سعيو إذل إشباع اغباجات االجتماعية كحاجات التقدير كحاجات ربقيق الذات ،ىذا إذل جانب
اغباجات الفسيولوجية كحاجات األماف.
كىذه النظرية ال زبتلف عن التصور الذم طرحتو نظرية تدرج اغباجات كنظرية ذات العاملُت كنظرية ( )Yتطابق
إذا مفهوـ اإلدارة باألىداؼ ،كىو اؼبفهوـ اغبديث يف اإلدارة ،لكن حقل األعماؿ يؤكد أنو ال يبكن اعتبار نظرية أحسن
من أخرل ،فتحليل اؼبشرؼ اؼبوقف يبكنو من ربديد مبادئ النظرية األكثر فعالية.
كقد توصلت نظرية اإلقباز إذل أف األفراد الذين لديهم الدافع القوم إذل اإلقباز أقدر من غَتىم على ربقيق
النجاح يف العمل ،كىذه النظرية يبكن توظيفها يف إدارة اؼبوارد البشرية خاصة يف عملية اختيار األفراد لشغل اؼبناصب.
كتنظر نظرية التوقع إذل الدافعية على أهنا ؿبصلة لثبلث عوامل أساسية كىي العزـ كالتوقع كقوة اعبذب ،كقوة
الدافعية تتأثر بقيمة ىذه العوامل الثبلث.
كيوضح مبوذج "بورتركلولر" التداخل بُت اغبوافز كاإلقباز كاإلشباع كالرضا كىذا يعٍت أنو يتعُت على اإلداريُت
ضركرة إدراؾ أف تكوف أىداؼ العاملُت متوسط الصعوبة كمتفقة مع قدراهتم كمهارهتم ،كربط نظاـ اغبوافز مع اغباجات
الفعلية للعاملُت كالعمل على إشباعها.
كيوضح مبوذج "بورتركلولر" التداخل بُت اغبوافز كاإلقباز كاإلشباع كالرضا كىذا يعٍت أنو يتعُت على اإلداريُت
ضركرة إدراؾ أف تكوف أىداؼ العاملُت متوسط الصعوبة كمتفقة مع قدرهتم كمهارهتم ،كربط نظاـ اغبوافز مع اغباجات
الفعلية للعاملُت كالعمل على إشباعها.
كتركز نظرية العدالة على أنبية العبلقة بُت الفرد كالرضا الوظيفي ،فشعور الفرد بالعدالة يف توزيع اغبوافز ترتبط
بشعور الفرد كرضاه فبا يؤثر على مستول أدائو.
إنسانية مباشرة دكف حواجز رظبية بُت أفراد أك عماؿ اؼبؤسسة ،فبا ينعكس إهبابيا على دكافعهم للعمل ،كالرفع
من الركح اؼبعنوية لديهم ،كالتوسيع من نطاؽ التعاكف كالتضامن.
فمفهوـ اغبوافز إذا تطور بتطور ـبتلف النظريات ،كلتحقيق االستغبلؿ األمثل للموارد البشرية ،كبالتارل ؼبوارد
اؼبؤسسة ،فاؼبسَت مطالب بال كشف عن اغبوافز الفعلية للفرد يف العمل كىذا يتطلب على األقل اإلؼباـ باؼبفاىيم الواردة يف
ىذه النظريات ،لكي تسهل عملية تشخيص الوضع كربديد السلوؾ اإلدارم اؼببلئم.
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 -2-Iالوالء التنظيمي:
تمهيد:

إف االىتماـ دبوضوع الوالء التنظيمي ،يعود إذل كثاقة ارتباطو بعدد من الظواىر السلوكية ذات العبلقة بسلوكيات كاذباه
اؼبوظف ،سواء منها ما كاف ىبص الفرد ،أك اجملتمع ،أك اؼبنظمة ككل ،فالوالء التنظيمي كأم متغَت سلوكي آخر ،ال يبثل
كاقعا ملموسا بل يبثل اصطبلحا مطلقا غَت ؿبسوس يف ذاتو ،كقد سبحورت الدراسات اؼببكرة يف ىذا اجملاؿ كيف دراسة
الوالء التنظيمي يف مدخلُت رئيسُت ،يركز أحدنبا على االذباىات ،كالثاين على أساس السلوؾ.

المدخل االتجاىي:

يقصد بو العمليات اليت من خبلؽبا تتطابق أىداؼ اؼبنظمة كقيمها مع أىداؼ الفرد كتزداد رغبة األفراد يف البقاء
كاالستمرار فيها ،كيسميو البعض باؼبدخل النفسي كينظر ىذا االذباه إذل الوالء على أنو اذباه يعكس االرتباط ما بُت الفرد
كاؼبنظمة من حيث طبيعتو كنوعيتو ،ككفقا ؽبذا اؼبدخل يبكن تعريف الوالء التنظيمي بأنو "القوة النسبية لتماثل الفردم مع
منظمتو كانغماسو فيها"( .دنا لطفي ضبداف ،مرجع سابق ،ص .)32 ،31

المدخل السلوكي:

كيقصد بو العمليات اليت من خبلؽبا يصبح الفرد مرتبطا باؼبنظمة نتيجة لسلوكو ،فاعبهد كالوقت الذم قضانبا

الفرد داخل اؼبنظمة هبعلو يتمسك هبا كبعضويتها.
ككفقا ؽبذا اؼبدخل يتم إحساس اؼبوظف بالوالء التنظيمي للمنظمة من خبلؿ االستثمارات اؼبادية كالغَت مادية
اليت يستثمرىا الفرد يف اؼبنظمة ،فالوالء ىنا ينبع من اؼبكاسب اليت يرل اؼبوظف أنو وبققها نتيجة استمراره يف اؼبنظمة ،أك
التكاليف اليت قد يكبدىا نتيجة تركو ؽبا( .دنا لطفي ضبداف ،اؼبرجع نفسو ،ص.)32

كمن ىنا نبلحظ بأف ىذا اؼبدخل السلوكي ىو امتداد للمدخل االذباىي يظهر بصورة جلية فيما تستفيده
اؼبنظمة من اؼبوظف نتيجة بقائو فيها.
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-2 -2-Iأنواع الوالء:

ىناؾ أنواع عديدة من الوالء لدل األفراد ،سواء اذباه عمل معُت ،أك حزب ،أك دين ،أك منظمة...اخل كقد رصد
مدحت أبو نصر أبرزىا على النحو التارل:
-1-2الوالء الشخصي:

كىو كال شك لنفسك كفلسفتك يف اغبياة ،كلثقافتك اليت تنتمي إليها ،كيدخل ربت الوالء الشخصي على
سبيل اؼبثاؿ :الوالء الرياضي ألحد األندية الرياضية ،كالوالء السياسي ألحد األحزاب السياسية...اخل( .مدحت ؿبمد أبو

نصر ،2005 ،ص.)40

أما الوالء الشخصي يف رأم ماكس فيرب فيكوف للقائد ،كللواجب الرظبي الذم وبدد العبلقات داخل اعبهاز اإلدارم،
الذم يتميز بالوالء التنظيمي كالطاعة للقواعد اليت تسن ،كللقادة الذين يطبقوهنا( .جورج سيًتز ،2006 ،ص.)259
-2-2الوالء الديني:
كىو الوالء الذم نعتنقو ،كنؤمن بو ،كيزداد كالئك الديٍت كلما التزمت كطبقت قواعد كمبادئ ىذا الدين
بالشكل الصحيح( .مدحت ؿبمد أبو نصر ،مرجع سابق ،ص.)40
كيعترب كالء اؼبسلمُت للدين اإلسبلمي ،ربت سوط العذاب يف عهد قريش خَت الدين مقاؿ عن ىذا القوؿ.
-3-2الوالء الوطني:

كىو كالء للوطن الذم ننتمي إليو ،فكل كاحد منها مواطن يف بلد ما كلو جنسية ىذا البلد ،كيزداد الوالء الوطٍت
كلما كنت ـبلصا لو ،ككنت مواطنا صاغبا زبدـ الوطن ،كتضحي من أجلو إذا تطلب األمر ذلك.

-4-2الوالء المهني:

كىو كالء للمهنة اليت أصبحت عضوا فيها ،كيزداد الوالء اؼبهٍت كلما التزمت دببادئ كقيم كأخبلقيات اؼبهنة
بشكل صحيح(.مدحت ؿبمد أبو نصر ،مرجع سابق ،ص ،)40كترل الدكتورة سعاد نائف أف من أىم الوظائف
الفرعية الرئيسية إلدارة اؼبوارد البشرية ىو اغبفاظ على العاملُت كضبايتهم من اؼبخاطر من أجل خلق الوالء لديهم من أجل
خلق االلتزاـ لديهم كالتأكد (من سبسكهم باؼبنظمة كأىدافها)( .سعاد نائف برنوطي ،2004 ،ص.)229
كمن أىم مؤشرات ىذا الوالء كاليت يبكن االستفادة منها كالتارل:
العضوية الفعالة يف النقابة اؼبهنية.
-

احًتاـ زمبلء اؼبهنة.
التعاكف مع زمبلء اؼبهنة.
االفتخار باالنتساب إذل اؼبهنة.

-

اؼبسانبة يف ربقيق أىداؼ اؼبهنة.
فبارسة اؼبهنة بالشكل الصحيح.
احملافظة على سرية اؼبعلومات اليت يتم اغبصوؿ عليها من العمبلء عند فبارستو اؼبهنة.
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كنستطيع أف نطلق على الوالء اؼبهٍت الوالء الوظيفي أم الوالء للوظيفة اليت نشغلها.
-5-2الوالء للعمالء:

كىو كالء عبمهور اؼبنظمة اليت تعمل هبا ،ىؤالء العمبلء الذين تقدـ ؽبم السلع كاػبدمات ،كمن أىم مؤشرات

ىذا الوالء كاليت يبكن االستفادة منها ما يلي:
احًتاـ العمبلء.
االلتزاـ بالقواعد كأخبلقيات التعامل مع اآلخرين.
مصداقية الوعود مع العمبلء.
-

إشراؾ العمبلء يف عمليات صنع القرارات.
دراستو مقًتحات العمبلء كاالستفادة منها.
االىتماـ بشكاكل العمبلء كالعمل على حلها.

-

اتباع برامج ؼبكافأة العمبلء( .مدحت ؿبمد أبو نصر ،مرجع سابق ،ص.)41

-6-2الوالء التنظيمي:

كيظهر الوالء التنظيمي يف اإلخبلص كاالندماج الذم يبديو الفرد كبو اؼبنظمة اليت يعمل فيها ،كال يبدم أية

صورة ؼبغادرهتا أك تركها من خبلؿ تبٍت قيمها ،كأىدافها ،كإبداء الرغبة الشديدة يف البقاء فيها ،كمن أىم اؼبؤشرات اليت
يراىا مدحت أبو نصر تعرب عن الوالء التنظيمي ما يلي:
درجة توحد العاملُت مع اؼبؤسسة.
درجة الشعور باؼبسؤكلية لدل العاملُت.
-

درجة اؼبشاركة الفعالة لدل العاملُت يف أنشطة كعمليات اؼبنظمة.
الدفاع عن اؼبنظمة من أم ىجوـ أك نقد.
تفضيل اؼبصلحة العامة عن اؼبصلحة اػباصة.
اغبديث عن اؼبنظمة بكل خَت.

-

عدـ التفكَت يف االنتقاؿ إذل منظمة أخرل.
ارتفاع معنويات العاملُت.
البفاض شكاكل العاملُت.

-3 -2-Iمراحل وأبعاد ونماذج الوالء التنظيمي:
-1-3مراحل الوالء التنظيمي:

ليس ىناؾ إصباع على ىذه اؼبراحل من قبل العلماء ،كلكن ىناؾ إصباعا على أف الفرد الذم يصل إذل درجة من

الوالء التنظيمي ال بد أف يبر دبراحل أساسية ـبتلفة حددت عموما بثبلث مراحل نذكرىا:
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-1-1-3مرحلة التجربة:

أم قبل الدخوؿ إذل العمل ،كسبتد ىذه اؼبرحلة لعاـ كاحد حيث يعتمد على ما يتوفر لدل الفرد من
خربات العمل ،ألف األفراد يدخلوف اؼبنظمات كعندىم درجات أك مستويات ـبتلفة من االستعداد للوالء التنظيمي ،ناصبة
عن توقعات الفرد ،كظركؼ العمل كطبيعة البيئة االجتماعية ،كما سبثلو من قيم كاذباىات كأفكار ،ففي ىذه اؼبرحلة
يهدؼ إذل ربقيق األمن كالشعور بو( .موسى اللوزم ،2003 ،ص.)124 ،123
لذلك يهتم الفرد باغبصوؿ على الرضا كالقبوؿ من مؤسستو اليت يعمل هبا ،كيبذؿ أقصى جهده ليبدع
كيربز يف عملو كيكوف ؿبط أنظار كل من حولو ،كما أف ىناؾ خربات تظهر ضمن ىذه اؼبرحلة نذكر منها ،كضوح

الدكر ،كفهم التوقعات.
-2-1-3مرحلة العمل والبدء بو:

كتًتاكح الفًتة الزمنية ؽبذه اؼبرحلة من عامُت إذل أربعة أعواـ ،كتظهر خبلؽبا خصائص فبيزة تتمثل يف األنبية

الشخصية كاػبوؼ من العجز ،كظهور قيم الوالء التنظيمي ،كيسعى الفرد خبلؽبا إذل إثبات ذاتو من خبلؿ عملو كالتأكيد
على اإلقباز الذم حققو.
-3-1-3مرحلة الثقة في التنظيم:
كسبثل السنة اػبامسة من تاريخ بدء العمل حيث تزداد االذباىات اليت تعرب عن زيادة الوالء التنظيمي ،كيزداد مبو
ىذا الوالء حىت يصل إذل مرحلة النضوج ،مث دعم الوالء من خبلؿ اؼبؤسسة اليت يعمل الفرد يف التنظيم ،كيبدأ فيها ترسيخ
اذباىات الوالء كبو اؼبؤسسة اليت يعمل هبا ،حبيث تصبح متينة الركابط ،كيشعر اإلنساف حينها أنو يريد أف يعمل دكف
ملل أك إكراه لصاحل اؼبؤسسة ،فهي تعرب عن انتماءه ؼبؤسستو( .موسى اللوزم ،اؼبرجع نفسو ،ص.)124
-2-3أبعاد ونماذج الوالء التنظيمي:

تشَت أدبيات الوالء التنظيمي إذل كجود ؾبموعة من النماذج اؼبتبنية عددا من األبعاد ،كرغم اتفاؽ غالبية
الباحثُت على تعدد أبعاد الوالء التنظيمي ،إال أهنم دل يستطيعوا اػبركج بنموذج ؿبدد لدراسة كالء األفراد للمنظمات كاليت

زبتلف باختبلؼ القوة ا لباعثة كاحملركة لو ،كمن أىم كأبرز النماذج اؼبفسرة للوالء التنظيمي كاليت تناكلت ىذه األبعاد كاليت
عرضها مشعل بن ضبس يف مذكرتو ما يلي:
-1-2-3نموذج اتزيوني:
كالذم يستند فيو إذل أف القوة أك السلطة اليت سبلكها اؼبنظمة على حساب الفرد ،نابعة من طبيعة اندماج الفرد
مع اؼبنظمة كاالمتثاؿ لتوجيهات ىذا التنظيم ،كيشَت ىذا النموذج إذل أف الوالء التنظيمي يأخذ األبعاد التالية:
والء أخالقي :كيبثل توجيها إهبابيا عميقا كبو التنظيم ،استنادا إذل توحد الفرد مع األىداؼ كالقيم كمعايَت السلطة،كيرتبط ىذا النوع من الوالء بالتوجو القيمي كبو العمل ،أك ما نستطيع تسميتو بالوالء اؼبعنوم.
والء حسابي :كالذم نستطيع تسميتو بالوالء القائم على حساب اؼبنافع كاؼبزايا اؼبتبادلة كالذم يستند بصورة أساسيةعلى العبلقة التبادلية اليت تنمو بُت الفرد كالتنظيم ،فتقدير العائد مع العبلقة بُت كم ككيف اؼبثَتات التنظيمية ،كبُت إسهاـ
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الفرد يف العمل ،يعمل على إهباد توازف بُت مستول الوالء لدل األفراد على اؼبثَت التنظيمي ،كإسهاـ الفرد باتباع مستول
الرضا.
والء اغترابي :كيبثل توجيها سلبيا كبو التنظيم كينجم عن مواقف كسلوكيات الفرد ،كقد حدد كسنكي السمات احملددةل صورة الذات كاليت يبكن تعزيزىا أك إحباطها كعبلقتها بالدكر نذكر :الذكاء ،االجتماعية ،الطموح ،االستقبللية( .مشعل
بن ضبس بن مشقاف العتييب ،2008 ،ص.)58
-2-2-3نموذج كانتور:
كيشَت إذل كجود ثبلثة أبعاد رئيسية للوالء التنظيمي كاؼبتمثلة فيما يلي:


الوالء المستمر :كيعٍت أف يكرس الفرد حياه كيضحي دبصاغبو للبقاء كاستمرارية اعبماعة( .نور الدين حاركش،

 ،2011ص.)238


الوالء التالحمي :يشَت إذل العبلقات االجتماعية اليت تربط الفرد بغَته ،بشكل يؤدم إذل سباسك اعبماعة

كاستمراريتها ،كيركز على السلوؾ اؼبدعم للتضامن االجتماعي.


الوالء الموجو :يشَت إذل درجة ارتباط بقيم اعبماعة كمبادئها كاالمتثاؿ لسلطتها ،كاؼبعايَت اليت ربددىا( .نور

الدين حاركش ،اؼبرجع السابق ،ص.)238
-3-2-3نموذج مايو وألن وسميث:

كيعترب ىذا النموذج مشاهبا لنموذج السابق إذ يبيز بُت ثبلث أبعاد للوالء التنظيمي تعكس عبلقة الفرد كرغبتو يف
البقاء باؼبؤسسة كقد أكضحها العجمي على النحو التارل:



الوالء الوجداني :كيقصد بو شعور اؼبوظف باالرتباط باؼبنظمة كاؼبسانبة فيها لدرجة أنو يعرؼ هبا.



الوالء المستمر :كىو مبٍت على التكاليف اليت يرل اؼبوظف أنو يستحملها يف حالة تركو للمنظمة.



الوالء المعياري :كيشَت إذل شعور اؼبوظف بااللتزاـ بالبقاء يف اؼبنظمة ،حيث أثبتت العديد من الدراسات أف

الوالء التنظيمي يساعد على رفع معنويات العاملُت كالرغبة الشديدة يف البقاء باؼبؤسسة كخفض من معدالت الغياب.
(راشد شبيب العجمي ،1999 ،ص.)49
-4-2-3نموذج "كيدرون":
قسم كيدركف أبعاد الوالء التنظيمي إذل بعدين أساسيُت نبا:


الوالء األدبي :كيقصد بو تبٍت الفرد لقيم كأىداؼ اؼبنظمة ،كاعتبارىا جزءا من قيمو كأىدافو.



الوالء المحسوب :كيقصد بو رغبة اؼبوظف باالستمرار بالعمل يف اؼبنظمة برغم من كجود عمل بديل دبنظمة

أخرل كدبزايا أفضل.
-5-2-3نموذج "تساو" و "سالنيك":

كقد ركزا على بعدين أساسيُت نبا:
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الوالء االتجاىي :كيعٍت األمور اليت تؤدم إذل تطابق أىداؼ كقيم الفرد مع أىداؼ كقيم اؼبنظمة ،حبيث تزداد



الوالء السلوكي :كيقصد بو العمليات اليت من خبلؽبا يصبح الفرد مرتبطا باؼبنظمة بسبب سلوكو ،فاعبهد الذم

رغبتو يف البقاء كاالستمرار يف العمل باؼبنظمة.

يبذلو الفرد كالوقت الذم قضانبا الفرد يف اؼبنظمة هبعبلنو يتمسك هبا ،لكونو عضوا فيها.
-6-2-3نموذج سيترز:

كقد ركز ىذا النموذج على خبلؼ النماذج السابقة على ثبلث خصائص مهمة يف حياة األفراد أكؽبما

اػبصائص الشخصية كينحدر ربتها اغباجة لئلقباز كالتعلم كالعمر كربديد الدكر باإلضافة إذل خصائص العمل كخربات
العمل ،كاليت تتفاعل معا كمدخبلت ،كتكوف ميل الفرد لبلندماج باؼبنظمة كاؼبشاركة يف كضع قراراهتا كاعتقاده القوم
بقبوؿ أىدافها ،كقيمها ،كرغبتو األكيدة يف بذؿ أكرب جهد ؽبا ،فبا ينتج عنو رغبة قوية للفرد اؼبوظف يف عدـ ترؾ
التنظيم ،كالبفاض نسبة غيابو ،كبذؿ اؼبزيد من اعبهد كالوالء لتحقيق أىدافو اؼبنشودة ،ىذا كقد حدد أيبن اؼبعاين ؽبذا
النموذج كالعوامل اؼبؤثرة يف تكوين الوالء التنظيمي ،كاليت أكضح سيًتز من خبلؽبا أنو يبكن اتباع منهج النظم كمصنفا
ىذه العوامل كالسلوؾ يف ؾبموعات كما يوضحها الشكل التارل:
شكل رقم ( :)12يوضح مدخالت ومخرجات الوالء التنظيمي عند سيترز

الخصائص الشخصية:

-الرغبة كاؼبيل للبقاء يف

-اغباجة لئلقباز.

التنظيم.

التعلم.-البفاض نسبة دكراف العمل.

العمر.-ربديد الدكر.

-اؼبيل للتربع بالعمل طواعية

خصائص العمل:
التحدم يف العمل.الرضا عن العمل.-فرصة للتفاعبلت

الوالء
التنظيمي

لتحقيق أىداؼ التنظيم.
اؼبيل لبذؿ اعبهود لتحقيقإقباز أكرب.

االجتماعية.
التغذية العائدة.خبرات العمل:
-طبيعة كنوعية اػبربات.

المصدر :المعاني أيمن عودة :الوالء التنظيمي لدى المديرين في الوزارات األردنية ،دراسة ميدانية ،مجلة اإلداري ،مسقط ،مجلد
 ،21عدد ،1999 ،78ص.31
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-4 -2-Iأىمية وخصائص الوالء التنظيمي:
-1-4أىمية الوالء التنظيمي:
-

الوالء التنظيمي يبثل أحد اؼبؤشرات اإلهبابية كاألساسية للتنبؤ بعديد من النواحي السلوكية ،كخاصة معدؿ دكراف

العمل ،فاألفراد الذين لديهم كالء سيكونوف أطوؿ بقاء يف اؼبنظمة كأكثر عمبل كبو ربقيق أىدافها.
يبكن أف يساعد الوالء التنظيمي إذل حد ما يف تفسَت كيفية إهباد األفراد ىدفا ؽبم يف اغبياة.
يعترب عامل رئيسي يف احملافظة على العمل كاستمراره ،كالتفاين من أجل استمرار اغبياة يف اؼبنظمة بغض النظر
عن اؼبكاسب الضركرية مادية أك غَت مادية.
إف كالء األفراد للمنظمات يعترب عامبل ىاما يف التنبؤ بفعالية اؼبنظمة (مصعب بن عبد اهلل اؽبادم القتامي،
 ،2009ص ، )27كمن ىنا نرل بأف الوالء التنظيمي يلعب دكرا ىاما يف قباح اؼبنظمات على اختبلفها ،كهبب أف تورل
اؼبنظمات ىذا اعبانب قدرا أ كرب من االىتماـ كأف تراعي ظركؼ العاملُت لديها ،كأف تستخدـ معهم كافة األدكات
اؼبمكنة للحفاظ عليهم خاصة األساسية اليت تثبت كالء العاملُت ؼبنظماهتم كىي كاآليت:



احًتاـ اؼبنظمة كإدارهتا كبذؿ أقصى اعبهود لتحقيق رضاىم كاؼبتمثل بالسعي اغبثيث لتحقيق أىداؼ اؼبنظمة.



استعداد العاملُت للتضحية بالوقت كاعبهد اإلضايف بغرض الوقوؼ مع اؼبنظمة يف ؿبنة معينة أك لتحقيق ىدؼ

تنافسي معُت يعمل على رفع شأف اؼبنظمة كوبسن من ظبعتها أماـ اآلخرين.



رفع الكفاءة الوظيفية كتكاتف اعبهود كاحملافظة على أسرار العمل كالدفاع عن ظبعة اؼبنظمة.

مدل مقاكمة اؼبغريات كالعركض اليت تقدمها اؼبنظمات اؼبنافسة لغرض استقطاب القدرات الوظيفية كاؼبهارات

إليها من بقية اؼبنظمات لبلستفادة من خرباهتا اؼبًتاكمة كمهاراهتا يف إدارة كتنفيذ األعماؿ.


االستعداد الدائم لتطوير الذات ،كدبا ىبدـ الطرفُت اؼبنظمة كالعاملُت.

-2-4خصائص الوالء التنظيمي:


يبتاز الوالء التنظيمي بعدد من اػبصائص كاليت حددىا عبد اهلل الربيدم على النحو التارل:
الوالء التنظيمي مفهوـ سلوكي ال هبسد كاقعا ملموسا ،بل يبثل مفهوما ذبريديا لواقع غَت ؿبسوس بذاتو ،كلكنو

كاقع وبمل مؤشرات تشَت إذل أف اؼبوظف ذك الوالء التنظيمي اؼبرتفع:
لديو إيباف مًتسخ بأىداؼ اؼبنظمة كقيمها التنظيمية.
يبتلك االستعداد الكبَت للبذؿ كالعطاء يف سبيل ربقيق اؼبنظمة ألىدافها كالوصوؿ إذل رؤية اليت تنشدىا.
-



الرغبة القوية بالبقاء يف اؼبنظمة كعدـ مغادرهتا حىت مع كجود مغريات.
الوالء التنظيمي ال يبكن إهباده لدل اؼبوظفُت بالقوة ،بل ىو معٌت داخلي يبكن استنباطو من خبلؿ سلسلة من

التعامبلت النوعية داخل اؼبنظمة.



ينمو الوالء التنظيمي باالستقرار ،ذلك أف اؼبوظف ال يبنح كالء للمنظمة بسهولة كبسرعة إال بعد التحليل

كاالختبار ما بُت أىدافو كقيمو ،كأىداؼ كقيم اؼبنظمة( .عبد اهلل الربيدم ،2006 ،بدكف ذكر الصفحة).
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-5 -2-Iالعوامل المساعدة على تنمية الوالء التنظيمي:

من أىم أسباب كعناصر النجاح ألم تنظيم كمؤسسة ىو شعور موظفيها بالوالء ؽبا ألف الوالء من أظبى كأرقى
الدكافع اليت ربث العامل لبذؿ أقصى ما يبلك من جهد كإمكانيات ،متجاىبل مصاغبو الشخصية اليت تتعارض مع
أىداؼ مؤسستو كمن بُت ىذه العوامل ما يلي:
-1-5السياسات:

ضركرة العمل على تبٍت سياسات داخلية ،تساعد على إشباع حاجات األفراد العاملُت يف التنظيم كربقيق

التوازف ،فبا يولد الشعور بالرضا كاالطمئناف.
-2-5وضوح وتحديد األدوار:
كلما كانت األىداؼ كاضحة ،كلما كانت عملية إدراؾ كفهم األفراد للوالء كللمنظمة أكرب ،فحُت يعرؼ كل
فرد دكره كمكانتو يف العمل تسَت العجلة بنظاـ كسبلسة كانسجاـ ،كيقل الصراع داخل اؼبؤسسة( .سامح عبد اؼبطلب
عامر ،عادؿ ؿبمود سيد قنديل ،2010 ،ص ،)256كبالتارل ينمو الوالء لدل الفرد كبو اؼبؤسسة ،كعلى قدر اإليباف
باؽبدؼ يكوف إيبانا دبا نعمل كاإليباف بأىداؼ العمل هبعلنا نتبناىا كهدؼ شخصي كاتفاؽ أىداؼ اؼبنظمة مع أىدافنا
يزكي مشاعر الوالء كاالنتماء لدل العاملُت ،فيكرسوف جهودىم كحياهتم من أجل عملهم.
-3-5العمل على تنمية مشاركة األفراد العاملين:

فاؼبشاركة ىي االشًتاؾ الفعلي كالعقلي للفرد يف موقف صباعي يشجعو على اؼبشاركة كاؼبسانبة لتحقيق األىداؼ
(عبد الكرًن دركيش ،ليلى تكبل ،1984 ،ص ، )639كىنا يبكن استنتاج ثبلثة ؿباكر مهمة تقوـ عليها عملية اؼبشاركة
كىي:
تنطوم اؼبشارك ة يف اؼبسانبة الفعلية يف ربقيق أىداؼ التنظيم من خبلؿ اؼبشاركة الفعلية القائمة على األسس
العلمية.
أهنا تعمل على زيادة حافزيو األفراد كتدفعهم للعمل كذلك بإعطائهم الفرص اعبيدة للمشاركة كإلطبلؽ الطاقات
كاؼببادرات كاالبتكارات.
تعمل على تنمية مهارات األفراد يف العمل كتقبل اؼبسؤكلية.
-4-5العمل على تحسين المناخ التنظيمي:
اؼبناخ التنظيمي ىو البيئة الداخلية ؼبنظمة معينة ،يتعرؼ العاملوف عليها ،كىي أيضا ؾبموعة اػبصائص أك
الصفات اليت تتصف هبا اؼبنظمة كذبعلها زبتلف عن غَتىا من اؼبنظمات ،كذلك من خبلؿ بيئة تنظيمية كأسلوب مبلئم
يوجو العاملُت داخل اؼبنظمة كيكوف ؽبذه الصفات أك اػبصائص تأثَت يف سلوؾ العاملُت فيها فبا يدفعهم للعمل على
ربقيق أىدافها.
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-5-5تطبيق أنظمة مناسبة من الحوافز:

يتطلب اؼبناخ اعبيد توفَت حوافز مادية كمعنوية مناسبة ،تؤدم إذل زيادة الرضا كبالتارل زيادة الوالء كارتفاع
معدالت اإلنتاج كتقليل التكاليف.

-6-5العمل على بناء ثقافة تنظيمية:

كذلك باالىتماـ بإشباع حاجات العاملُت كالنظر إليهم كأعضاء يف بيئة عمل كاحدة ،رباكؿ ترسيخ معايَت أداء
متميز إلفرادىا كتعمل على توفَت درجة كبَتة من االحًتاـ اؼبتبادؿ كإعطائهم دكرا كبَتا باؼبشاركة يف ازباذ القرارات،

كاالستماع إذل اؼبوظفُت كتشجيعهم ليدركوا اؼبوىبة اؽبائلة اليت يبلكها العاملوف( .موسى اللوزم ،مرجع سابق ،ص ،130
.)131
-7-5نمط القيادة:

إف الدكر الكبَت الذم هبب على اإلدارة القياـ بو ىو إقناع اآلخرين كيف جو عمل مناسب ،بضركرة إقباز

األعماؿ بدقة كفعالية ،فاإلدارة الناجحة ىي تلك اإلدارة القادرة على كسب التأييد اعبماعي إلقباز األعماؿ من خبلؿ
تنمية مهارات األفراد اإلدارية باستخداـ أنظمة اغبوافز اؼبناسبة.
كقد تناكؿ الباحثوف مفهوـ القيادة ،نظرا ألنبيتو كمدخل يف تنمية الوالء التنظيمي لدل األفراد يف منظمات
ؿبددة ،كالقيادة تتعلق أساسا دبهارات شفوية كعقلية كاجتماعية( .عمار عوابدم ،1984 ،ص.)246
كتستطيع اإلدارة أف توجو التماسك كالتفاعل االجتماعي ؼبصلحة العاملُت كاإلدارة معا ،فتحقق اندماجا بُت
أىدافها كأىدافهم دبا يلي:
أف تعمل على تك وين ؾبموعة عمل يسودىا الوئاـ ،كأف تعمل على رفع معنوياهتم كاالىتماـ هبا لتحقيق التآلف
بُت أفرادىا كاسعة االنسجاـ كالتجاذب بينهم ،كبذلك يزداد شعور اعبماعة باألمن كاالستقرار.
يتطلب من اإلدارة ربديد مسؤكليات األفراد ؼبنع الصداـ كاالحتكاؾ بُت أعضاء اعبماعة ،كما أف عليها تنمية
ركح التعاكف كاإلحساس بأنبية اعبهود اؼبتعاكنة اؼبشًتكة لتحقيق األىداؼ.
البد لئلدارة أف تسعى إذل فهم القول احملركة داخل اعبماعة ،كيتطلب ذلك دراسة علمية لتحليلها.
كبناء على ىذا فإف مسؤكلية القيادة ؽبا أنبية يف حياة اؼبنظمات كاستمراريتها ،فعليها مسؤكلية اختيار األىداؼ كتنمية
كالء األفراد كالقائد الناجح ىو الذم يستطيع أف يعمل على زيادة درجات الوالء التنظيمي لدل األفراد ،كأف كالء
اؼبوظف ينبغي أف يكوف دائما للنظاـ القائم ،كأف يكوف القرار اؼبختص متماشيا مع االحتياجات( .ببلؿ خلف
السكارنة ،2009 ،ص.)147
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-6 -2-Iعالقة الوالء التنظيمي ببعض المتغيرات الوظيفية:
-1-6عالقة الوالء التنظيمي بالروح المعنوية:

االذباىات اإلهبابية تنمي التعاكف التلقائي بُت كل الطاقات يف سبيل ربقيق األىداؼ التنظيمية كالركح اؼبعنوية

ىي إنتاج اإلدارة الناجحة ،فالركح اؼبعنوية العال ية تعرب عن العبلقة اؼبتميزة للمنظمة اعبديدة مع العاملُت فيها (موسى
اللوزي ،مرجع سابق ،ص ،)135 ،134فبا هبعلهم وببوف عملهم كمنظماهتم فبا يدفعهم للعمل حبماس كرغبة كبَتة
لتحقق األىداؼ التنظيمية كبالتارل زيادة الوالء التنظيمي( .لينة حساـ احملتسب ،مركاف سعيد جلعود.)2008 ،

-2-6عالقة الوالء التنظيمي باألداء:

إف األفراد الذين لديهم درجات عالية من الوالء التنظيمي ،الناتج عن اغبب كإخبلص األفراد كضباسهم ،يدفعهم
إذل ذلك إلعطاء كل طاقاهتم من أجل خلق اإلبداع كاألداء اؼبتميز.

-3-6عالقة الوالء التنظيمي بدوران العمل:

كىو توقف الفرد عن العضوية يف اؼبنظمة اليت يتقاضى منها تعويضا نقديا ،كتعد مشكلة تسرب العاملُت مشكلة
كبَتة ؽبا أسباب عديدة ،يف مقدمتها ضعف الوالء كتعطيل األداء ،االرتباؾ يف األمباط االجتماعية كاالتصاالت ،كمن

أىم العوامل اؼبؤدية إذل ظاىرة الدكراف نذكر:
زبفيض عدد العاملُت بالفصل اعبماعي أك باؼبعاش اؼببكر حبجة اػبصخصة.
خفض التكاليف بإنقاص الركاتب أك ذبميدىا.
ساعات العمل اجملحفة.
غياب التأمُت.
كيقوؿ فريديريك رايتشلد إف ىذه العوامل ليست كحدىا اؼبسؤكلة عن ضعف أك تقليل الوالء اؼبؤسسي لدل العاملُت بل
ىناؾ عوامل أخرل مثل:
-

العمل اؼبمل.
االستهانة جبهود العاملُت.
الرقابة لتصيد األخطاء.
اإلحساس بالظلم.

ضعف القيمة اليت تقدمها اؼبنظمة للعاملُت.
التغيَت اؼبستمر بشكل أكثر من البلزـ ،كإخفاء اغبقائق.
كىذه العوامل تؤدم إذل:
تدين اؼبعنويات :فإذا استمرت عملية ترؾ العاملُت للمنظمة كالذىاب إذل مكاف عمل آخر فإف ذلك سيضعف
الركح اؼبعنوية لبقية األفراد العاملُت.
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ارتفاع التكاليف :فتسرب العاملُت يًتتب على تكاليف عالية ،مثل اإلعبلف عن كظائف جديدة( .موسى
اللوزم ،مرجع سابق ،ص.)134
زيادة يف أعباء األعماؿ :كنتيجة لًتؾ العامل للمنظمة فإف أعباء العمل على العاملُت ستزداد عملية استبداؿ
عناصر جديدة من ذكم الكفاءات العالية باؼبوظفُت إذل كقت كجهد كإذل تكاليف عالية تستغرؽ فًتات زمنية ،كيبكن
النظر إذل األفراد من أربعة جوانب ىي:


المترقبون :كىم الذين ينتظركف توفر فرص العمل اػبارجية لًتؾ الوظائف اغبالية.



المضطربون :كىم الذين ال وببوف أعماؽبم كلكنهم يعملوف من دكف دكافع( .سامح عبد اؼبطلب السيد قنديل،

مرجع سابق ،ص.)258

أعماؽبم.


المقبلون :كىم الذين وببوف أعماؽبم ،نتيجة لشعورىم بأهنا تشبع حاجاهتم كال توجد لديهم الرغبة يف ترؾ
المندمجون :كىم من تتوافر فيهم الرغبة يف عملهم نتيجة إلشباع حاجاهتم كحصوؽبم على درجة عالية من

االستقرار الوظيفي ،فهؤالء يبقوف يف عملهم كوبققوف أىداؼ اؼبنظمة كأىدافهم.
كىنا يبلحظ أف اجملموعة األكذل كالثانية ىم األكثر رغبة يف فبارسة السلوؾ السليب الضار بالتنظيم ،مثل الغياب اؼبذكور،
كترؾ العمل يف ساعات مبكرة ،كعدـ التعاكف...اخل.
أما اجملموعة الثالثة كالرابعة فهم األكثر كالء كانتماء ؼبنظماهتم ،كتتوافر لديهم الرغبة كاالستقرار يف العمل كبذؿ اعبهود
لتحقيق األىداؼ.
-4-6عالقة الوالء التنظيمي بالمكانة االجتماعية:

اؼبكانة ىي مرتبة األفراد كلما حددىا البناء التنظيمي ،فهي إما اؼبكانة الرظبية أك اؼبكانة االجتماعية ،كفقداف
اؼبكانة يعترب حدثا سيئا ألم فرد ،كسيئا يف عدـ قبولو من قبل أفراد اعبماعة اليت يعمل فيها بشكل مناسب ،األمر الذم
يًتتب عليو شعور الفرد بالقلق كاالضطراب كمن مث ترؾ العمل ،كىناؾ أسباب عديدة تعطي ؼبفهوـ اؼبكانة االجتماعية يف

العمل ىي:
ظركؼ العمل كاألجر.
األقدمية.
ما وبصل عليو الفرد من خارج بيئة التنظيم من تعليم كمكانة كمهنة.
الدرجة الرظبية اليت وبصل عليها الفرد يف البناء التنظيمي.
كمن خبلؿ ىذه العبلقة ،نستطيع استخبلص أىم اؼبقومات اؼبؤدية إذل زيادة الوالء التنظيمي ،كاليت يبكن عرضها يف
النقاط التالية:
إعطاء أنبية لبلتصاالت مع العاملُت ،كفتح قنوات االتصاؿ سليمة ،لتوصيل كجهات النظر يف الوقت اؼبناسب
مع مراعاة اتباع مبدأ االتصاالت اؼبباشرة.
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األخذ بوجهة نظر األفراد يف العمل كالوفاء باحتياجاهتم.
إعطاء الفرصة اؼبناسبة لؤلفراد إلبراز أفكارىم كالتعاكف مع إلدارة لتطوير العمل يف اؼبنظمة.
تقدًن اؼبنظمة للعاملُت ،كشرح كتوضيح غرض اؼبنظمة كاسًتاتيجيتها كتشجيع اؼبوظفُت عن العمل فيها( .سيد

ؿبمد جاد الرب ،2009 ،ص.)113
-5-6عالقة الوالء التنظيمي بالسن:

حيث أف ىناؾ ع بلقة بُت عمر الفرد كدرجة حبو للمنظمة ،ككالئو ؽبا ،ألنو كلما تقدـ الفرد بالعمر كلما زاد
تعلقو بالبقاء فيها.

-6-6عالقة الوالء التنظيمي بمدة الخدمة:
فقد كجد سيموف كمارش بأف طوؿ اؼبدة الزمنية داخل التنظيم بصاحبو البفاض يف حرية كم البدائل اؼبطركحة أما
الفرد لبلنتقاؿ إذل تنظيم آخر (ؿبمد حسن رظبي ،2004 ،ص .)18فالفرد كلما زادت مدة عملو باؼبنظمة كلما أدل
ذلك إذل ارتباطو هبا كذلك بسبب العبلقة االجتماعية للفرد اذباه زمبلئو كعبلقتو اذباه اؼبنظمة اليت تأسست على تراكم
اػبدمات اؼبتعددة اليت تلقاىا من اؼبنظمة طواؿ مدة خدمتو هبا ،كبالتارل يكوف كالئو عاليا.
-7-6عالقة الوالء التنظيمي بمستوى التعليم:
إف ارتفاع مستول التعليم بالنسبة للفرد يصاحبو ارتفاع يف مستول التوقعات اليت قد ال يستطيع التنظيم مقابلتها
فضبل عن ارتفاع مستول التعليم للفرد ،كزيادة اػبربات يف ؾباؿ العمل تؤدم إذل ارتفاع مستول الوالء التنظيمي( .ؿبمد
حسن رظبي ،مرجع سابق ،ص.)18
-8-6عالقة الوالء التنظيمي بالجنس:
ىناؾ بعض الدراسات اليت أكدت على أف الرجاؿ أكثر استقرارا كالتزاما من اؼبرأة ،كالبعض اآلخر عكس ذلك،
فبالنسبة للدراسات اليت أكدت على أف النساء أكثر كالء من الرجاؿ ،فعللت ذلك بأف اؼبرأة ليس ؽبا فرص اغبصوؿ على
عمل يف مكاف آخر ،كىذا ما هبعلها تؤدم عمبل جيدا خوفا من فقداف منصبها كيدفعها بأف تكوف أكثر كالءا( .صبلح
الدين ؿبمد عبد الباقي ،2004 ،ص.)95
-9-6عالقة الحوافز بالوالء التنظيمي:

إف كثَت من الدراسات ترل بأف أنظمة اغبوافز كاؼبكافآت ،ترفع من درجة الوالء التنظيمي كالرضا الوظيفي ،كهبذا

الصدد يرل " " Johnston. Jبأف ىناؾ ظاىرة ترؾ العمل يف اعبامعة ،بسبب مستول متوسط من الرضا الوظيفي لدل
العاملُت ،كىذا بسبب نقص اغبوافز اؼبادية كقصور نظاـ العبلكات كاؼبكافآت على تلبية احتياجات العاملُت كإشباعها،
كىو هبذا الصدد يوصي إدارة اعبامعة بإعادة النظر يف نظاـ اغبوافز كالًتقيات ،كسياسات األجور ،بشكل وبسن اؼبناخ
التنظيمي كيزيد من درجة االرتباط باعبامعة كالوالء ؽبا( .بوحنية قول ،2008 ،ص.)543
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كىنا يؤكد لئلدارة على عنصر ىاـ ذبذب لئلدا رة كسب كالء موظفيها ،كىو التحفيز فكلما استجابت اؼبنظمة
لرغبات موظفيها ،كحاجاهتم ،كلما ضمنت كالءىم ،كإف احتياجات اؼبوظفُت تتمثل يف احتياجات مادية ،كشعور
بالقيمة كالشعور بالنجاح.
كمن ىنا فإف على اإلدارة أف تبحث عن أسباب التحفيز لدل ىذه اعبماعات ،دبراقبة سلوكها كمعرفة
احتياجاهتا ،كالقياـ على ربقيقها حىت تضمن ىذا الوالء(.طارؽ علي اعبماز ،د.س ،ص.)7
يرل صباؿ أضبد توفيق ،أف من أىم العوامل األساسية كاحملفزة اليت يستجيب ؽبا معظم األفراد يف ؾباؿ الدافعية
كاليت يتعُت على كل مسؤكؿ إدارم أف يدركها ،آخذا يف االعتبار أف األنبية النسبية لكل من ىذه العوامل ،تتفاكت
باختبلؼ األفراد كحبسب طبيعة اؼبواقف ،كمن أىم العوامل نذكر ما يلي:
أ.

المكانة االجتماعية وكسب االحترام :حيث وبرص العاملوف على بذؿ قدر كبَت من اعبهد يف ؾباؽبم الوظيفي

من أجل الفوز باحًتاـ زمبلئهم ،كعمبل على دعم مكانت هم االجتماعية ،كعندما وبظى الفرد بدرجة عالية من التقدير

فإف ذلك يبثل حافزا حقيقيا لو قيمتو ،كىو يؤدم إذل نوع من اإلشباع العميق للنفس ،ىذا باإلضافة إذل ما يبيل إليو الفرد
من حب اإلحساس بأنبيتو يف القسم الذم يعمل بو ،كبُت اعبماعة اليت ينتمي ؽبا.
ب.

األمان :إف ا لسعي كبو ربقيق األماف من زاكية اقتصادية ،أصبح من األىداؼ اؼبألوفة كاؼبوجهة لتصرفات األفراد

مثل :التأمُت ضد الشيخوخة ،كحوادث العمل.
إف اإلحساس باألماف ينطوم على أكثر فبا تتضمنو اعبوانب االقتصادية ،فهو يشمل على الثقة بالنفس اؼبستمدة من
اؼبواءمة الشخصية لظركؼ بيئة معينة ،ففي اجملاؿ الوظيفي ،تنتج ىذه الثقة من منطلقات عديدة منها :معرفة الواجبات
–الدراسة التامة بكيفية أدائها –إدراؾ مستول الكفاءة الذم حققو الفرد يف إقباز كاجبات ،ككلها أمور يتعُت على
الرئيس أف يزكد مرؤكسيو لدعم الثقة بالنفس ،كمن مث اإلحساس بالوالء كاألماف.
ج .جاذبية العمل :يتأثر اغبماس الذم يبلزـ الفرد يف تأدية عملو ،االعتزاز كبو ما يتفق إقبازه من عمل ،فإف عملو
يضفي عليو إشباعا عميقا ،خاصة عندما ىبتار ىذا العمل ؼبهارة خاصة ،أك لقدر فائقة على اإلبداع كاالبتكار ،كفبا يزيد

من جاذبية العمل توافر الظركؼ اؼبناسبة يف بيئة العمل مثل :اإلضاءة –اعتداؿ درجة اغبرارة –حسن اؼبناظر احمليطة
دبكاف العمل –توافر استعدادات النظافة كاغبماية من اغبوادث.
د .القيمة المستفادة اجتماعيا من العمل :يبيل العاملوف إذل بذؿ من اعبهد عندما يشعركف بأف عملهم ينطوم على
خدمة ؽبا خدمة قيم تها االجتماعية ،فالفرد الذم وبصل على أجر مقابل عملو يف شركة تستهدؼ الربح ،إذ يستمد من
شعوره بأنبية العمل الذم ينجزه قوة دافعة ؼبضاعفة اعبهد كإتقاف العمل .فما يشجع الفرد على أداء عملو حبماس شديد
شعوره بوالء كأف ما يبذلو من جهد سهم يف ربقيق السعادة البشرية بشكل أك بآخر.
ىػ-المعاملة اإلنسانية للفرد :فبل بد أف تكوف العبلقة الشخصية بُت الريس كمرؤكسيو عبلقة كذك تآلف ،فكثَتا ما
ينجح الرئيس يف تنمية ركح الصداقة كذلك من اؼبعاملة اإلنسانية للعامل يدخل يف إطارىا إتاحة الفرصة بالتزكد باؼبعرفة
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عن اؼبشكبلت اعبارية ،كبالتارل إعطاءه الفرصة يف االشًتاؾ بالرأم يف دائرة نشاطو( .صباؿ أضبد توفيق،1986 ،
ص.)394-391
-7 -2-Iالمجاالت والوسائل التحفيزية المدعمة للوالء التنظيمي:
ما دامت اؼبنظمة ربقق أرباحا عالية ،كما داـ العاملوف يقدموف كل قدراهتم العقلية كالبدنية ،دبا ىبدـ قباح
كرب قيق أىداؼ منظمتهم ،فلما ال وبصلوف على التحفيز اؼبناسب كدبا يقوم كالئهم ؼبنظماهتم ،كيؤكد على ديبومة
كاستمرارية قباح اؼبنظمة يف عملها كإنتاجها.
إف اؼبطلع على كربل اؼبؤسسات العاؼبية الواسعة االنتشار ،فسيجد أف ما تقدمو ؼبوظفيها ضربا من التدليل ،لكنو
عندما يطل ع على حجم اإلنتاج كاالنتشار كاألرباح سيجد ما تقدمو ؽبم متواضعا مقابل ذلك ،كمن أىم اجملاالت اليت
يبكن للمنظمة استثمارىا يف طاقاهتا البشرية لتعزيز حالة الوالء ىي:
أ-أساليب التعزيز اإليجابي للوالء التنظيمي:
-

اغبوافز اإلهبابية اؼبعنوية نذكر:



الكلمة الطيبة.



كلمة تقدير كشكر أماـ الزمبلء.



جائزة أفضل عامل.



تفويض بعض السلطات.



اغبصوؿ على تقدير فبتاز يف التقدير السنوم( .مدحت أبو نصر ،مرجع سابق ،ص.)60

-الحوافز اإليجابية المادية نذكر:



تعزيز التعويضات غَت اؼبباشرة :كيقصد هبا كل ما تقدمو اؼبنظمة للعاملُت معها عدا التعويض اؼبباشر (الراتب)

كىي عبارة عن عدد من اػبدمات كالضمانات اليت تساعد اؼبوظف يف حياتو الوظيفية كاؼبعيشية كربقق لو نوع من الراحة
كاالطمئناف على مستقبل عملو مع ىذه اؼبنظمة ،حيث سيشعر اؼبوظف أف منظمتو تسعى إذل إرضائو ألنو جزء من
بنائها كليس ؾبرد عدد معُت فيها ،كمن أىم ىذه التعويضات:
الراتب التقاعدم.
برامج اػبدمات االجتماعية.
برامج التسليف بدكف فوائد.
-

اػبدمات الصحية اؼبتنوعة.
برامج توفَت األجهزة اؼبنزلية اؼبتنوعة.
مشاريع اإلسكاف للموظفُت.

-

برامج التأمُت الصحي كاالجتماعي ضد اغبوادث كغَتىا.
العبلكات اليت وبصل عليها العماؿ يف رأس السنة.
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قركض التذاكر الفصلية...اخل( .بارم كشواف ،2008 ،ص.)179



ربقيق العدالة الوظيفية بُت العاملُت يف حصوؽبم على الًتقيات ضمن نظاـ متكامل ال وبتوم على ثغرات

ليستفيد منها بعضهم على حساب اآلخرين.
التزاـ اؼبنظمة بتطوير القدرات الذىنية للعاملُت م ن خبلؿ حرصها عليهم من قبل أنفسهم ،كعلى اكتساهبم
الدرجة العلمية العالية ،فتسعى إذل ترشيح اؼبتميزين منهم إلكماؿ الدراسات األكاديبية كنيل الشهادات العليا.
اغبصوؿ على مكافأة التميز.
ب-بعض أساليب التعزيز السلبي للوالء التنظيمي:
الحوافز السلبية المعنوية نذكر:



التنبيو كالتحذير الشفوم.



خطاب لفت النظر.



سحب بعض السلطات.



اغبصوؿ على تقدير ضعيف يف التقدير السنوم.

الحوافز السلبية المادية نذكر منها:


ذبميد أم ترقيات.



اغبرماف من حضور برنامج تدرييب.



زبفيض يف الراتب.



عدـ اغبصوؿ على أم حوافز مالية.



عدـ توفَت أدكات العمل اغبديث للموظف.

الشكل رقم ( :)11يوضح المجاالت التي يجب توفرىا من قبل المنظمة لخلق الوالء
التقدير

اغبافز كاػبدمات

االعًتاؼ بإقبازات اؼبوظف

اؼبساندة

إقامة عالقات ود بين العاملين

إفساح الطريق لتطوير المهارات من

والرئيس

الوالء التنظيمي
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الخالصة :

يعترب الوالء التنظيمي من أىم العوامل احملددة لفعالية ككفاءة اؼبنظمة ،فكلما كاف مستول الوالء التنظيمي مرتفعا كاف
مستول الرضا كاألداء ،باإلضافة إذل البفاض معدؿ دكراف العمل ،ىذا كقد أخذ الوالء التنظيمي أبعادا ـبتلفة ،من ؾبرد
دراسة كفحص للطرؽ اؼبختلفة لقياس الوالء إذل دراسة نتائج السلوؾ.
كللوالء التنظيمي أنبية بالغة يف حياة األفراد كاؼبنظمات نتيجة األىداؼ احملققة من كرائو ،فمىت استطاعت اؼبنظمة غرسو
لدل العاملُت كلما مكنها ذلك من التقدـ كالتغلب على كثَت من اؼبشاكل.
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-IIالدراسات السابقة :
الدراسة األولى:

ىي دراسة لعبد الرضباف بن علي الوابل بعنواف "دكر اغبوافز اؼبادية ك اؼبعنوية يف رفع مستول أداء العاملُت من كجهة نظر
ضباط األمن اؼبشاركُت يف موسم اغبج ،رسالة ماجست َت يف العلوـ اإلدارية ،ربت إشراؼ الدكتور إبراىيم بن عبد اهلل
الناجي ،كسبت مناقشتها سنة 2005
 يهدؼ البحث إذل معرفة رأم ضباط األمن العاـ اؼبشاركُت يف موسم اغبج حوؿ نظم اغبوافز اؼبطبقة حاليا حيثربدثت الدراسة حوؿ االجابة عن التساؤالت التالية :
ما رأم ضباط األ من اؼبشاركُت يف موسم اغبج يف نظاـ اغبوافز اؼبادية ك اؼبعنوية ك اليت تسمح ؽبم مقابل مشاركتهم يفموسم اغبج؟
ما اؼبعوقات اليت تواجو استخداـ أنواع اغبوافز يف األمن العاـ ك اليت زبص اؼبشاركُت يف موسم اغبج ؟ما أصل االختبلؼ يف اػبصائص الشخصية على االذباه كبو دكر اغبوافز اؼبادية ك اؼبعنوية يف تطوير األداء الوظيفيللضباط اؼبشاركُت يف موسم اغبج؟
المنهج المتبع :اعتمد الباحث على اؼبنهج الوصفي التحليلي
كلقد توصل الباحث اذل ؾبموعة من النتائج من أنبها ما يلي :
امتبلؾ القائد األمٍت اؼبهارة اؼبتوسطة لتحفيز العاملُتاالستخداـ اؼبتوسط للقائد االمٍت للحوافز اؼبعنوية ؼبكافأة العاملُتاالستخداـ اؼبتوسط للقائد االمٍت للحوافز اؼبادية ؼبكافأة العاملُتأكثر اغبوافز اؼبستعملة عادة يف العمل اإلدارم األمٍت ىو :العبلكات الفنية الثناء الشفوم ،شهادة الشكر ،الًتقيات،الثناء أماـ الزمبلء
الدراسة الثانية:بعنواف "اغبوافز كأداء العاملُت يف اؼبؤسسة الصحية العمومية اعبوارية أجريت سنة 2006كىي دراسة لنيل شهادة
اؼباجستَت من إعداد نور الدين بوالشرش
هتدؼ اذل ابراز العبلقة اؼبوجودة بُت اغبوافز بنوعيها كمستول أداء العامُت باؼبؤسسة الصحية العمومية اعبزائرية
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 التعرؼ على أىم اؼبشاكل اليت تفًتض يف األداء الفعاؿ باؼبؤسسة الصحية العمومية حيث جاءت فرضيات الدراسةعلى شكل تساؤالت كىي :
 -التساؤل الرئيسي :ما العبلقة بُت اغبوافز دبختلف انواعها كمستول اداء العاملُت يف اؼبؤسسة الصحية العمومية

اعبزائرية ؟

التساؤالت الفرعية :

ما عبلقة اغبوافز اؼبادية بأداء العاملُت يف اؼبؤسسة الصحية العمومية اعبزائرية؟ما عبلقة اغبوافز اؼبعنوية لرفع الركح اؼبعنوية للعاملُت كاستقرارىم يف العمل ؟المنهج المتبع :مت استخداـ اؼبنهج الوصفي يف صبيع اؼبعلومات ك اؼبعطياتعينة الدراسة و طريقة اختيارىا :ؾبتمع الدراسة مستشفى اغبكيم ضرباف (عنابة) اعبزائر ككانت العينة العشوائية قدرتب  84عامل تأكيد العاملُت ( 80. 90باؼبائة) على عدـ كفاية األجر .
 عدـ فاعلية نظاـ الًتقية ك لذا اإلحباط ك عدـ االستقرار العاملُت يف عملهم كذلك ما عرب عنو ( 86. 90باؼبائة )مناؼببحوثُت
 اغبوافز ؽبا عبلقة كبَتة دبستول اداء العاملُت ك أف البفاض أداء العمل ناتج عن عدـ كجود نظاـ حوافز فعاؿ يشبعاغباجات احملتملة لؤلفراد
الدراسة الثالثة :
دراسة بعنواف "اغبوافز ك الفعالية التنظيمية اؼبؤسسة اؼبينائية لسكيكدة مبوذجا "للطالب :عبد العزيز شنيق ،جامعة 20
أكت  55سكيكدة للعاـ اعبامعي ، 2008/2007قسم علم االجتماع ك الديبغرافيا ،ىبصص تنمية ك تسيَت اؼبوارد
البشرية.
يتلخص التساؤؿ الرئيسي للدراسة يف اإلشكالية التالية "ما ىي اىم اغبوافز (اغبافز اؼبادم ،التشجيع ،اؼبشاركة يف ازباذ
القرار ) األكثر تأثَتا على الفعالية التنظيمية "
اما األسئلة الفرعية فتتجسد يف التساؤالت التالية :
-1ام اغبوافز اؼبادية االكثر تاثَتا على معدؿ الفاعلية التنظيمية يف اؼبؤسسة اعبزائرية اؼبعاصرة ؟
-2ما ىي اىم اغبوافز اليت تدفع الفرد للعمل بشكل يتواءـ مع ربقيق االىداؼ ؟
-3ىل ىناؾ عبلقة بُت اغبوافز اؼبعنوية ك بُت االنتاجية ؟
أىداؼ الدراسة :تسعى الدراسة إذل ربقيق األىداؼ التالية :
 -1التعرؼ على حقيقة نظاـ اغبوافز اؼبعموؿ بو يف مؤسساتنا االقتصادية .
-2ربديد عناصر ك مكونات كل من اغبوافز اؼبادية ك اؼبعنوية .
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-3فهم طبيعة العبلقة بُت اغبوافز اؼبعنوية ك اؼبادية ك الفعالية التنظيمية

ؾبتمع البحث ك العينة اؼبستخدمة ،ؾبتمع البحث يشمل صبيع عماؿ اؼبؤسسة اؼبينائية لسكيكدة  ،حيث تظم 1473
عامبل ،ك اؼبؤسسة موزعة على شباف مديريات تعمل كلها ربت اشراؼ اؼبديرية العامة ،ك لقد مت اختيار نسبة 10باؼبائة
ليصبح افراد العينة  103فردا .ك استخداـ العينة العشوائية البسيطة .
نتائج الدراسة :
 االرتباط االهبايب بُت اغبوافز بنوعيها اؼبادم ك اؼبعنوم ك بُت الفاعلية التنظيمية ك ما ربملو من مؤشرات متعددة كمتنوعة .
األجر الذم يتقاضاه العامل كافيا لسد حاجيات الفرد اؼبتعددة .العامل يعترب نفسو عنصرا فعاال يف اؼبؤسسة من خبلؿ إعطائو اؼبكانة البلئقة بو ك إشراكو يف العمل
الدراسات المتعلقة بالوالء التنظيمي :
الدراسة األولى  :بعنواف " ضغوط العمل ك أثرىا على الوالء التنظيمي دراسة تطبيقية على اؼبدراء العاملُت يف كزارة
الداخلية بقطاع غزة " للطالب :ؿبمد صبلح الدين ابو العبل ،اعبامعة اإلسبلمية ،غزة ،قسم إدارة األعماؿ ،لعاـ

.2010/2009
مشكلة البحث تًتكز يف السؤاؿ التارل :
ما اثر مستول ضغوط العمل عل درجة الوالء التنظيمي للمدراء العاملُت يف كزارة الداخلية ك االمن الوطٍت يف قطاع غزة ؟
فرضيات الدراسة :
-1ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية  0.005بُت مستول ضغوط العمل ك بُت درجة الوالء التنظيمي لدل اؼبدراء
العاملُت يف كزارة الداخلية بقطاع غزة ،ك ينشق منها الفرضيات الفرعية كىي كالتارل :
ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت مستول صراع الدكر ك عبلقتها بضغوط العمل ك اثرىا على الوالء التنظيمي .ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت بُت األعباء الوظيفية ك عبلقتها بضغوط العمل ك أثرىا على الوالء التنظيمي .-ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت بيئة العمل ك عبلقتها بضغوط العمل ك أثرىا على الوالء التنظيمي .
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اىداؼ الدراسة  :يهدؼ البحث اذل ربقيق ما يلي :

التعرؼ على مستويات ضغوط العمل ك درجة الوالء التنظيمي لدل اؼبدراء يف كزارة الداخلية بقطاع غزةالتعرؼ على العبلقة بُت مستويات ضغوط العمل ك درجة الوالء التنظيمي بُت اؼبدراء يف كزارة الداخلية بقطاع غزة التعرؼ على الفركؽ اؼبتوسطات يف الضغوط ك الوالء التنظيمي للعاملُت يف كزارة الداخلية لقطاع غزة ك اليت تعزلللمتغَتات الشخصية ك الوظيفية
أىمية الدراسة  :ك تنبع من كوهنا تعاجل موضوعا حيويا ك صناعة الوالء التنظيمي للمدراء يف كزارة الداخلية ك األمن
الوطٍت كمدل تأثَته بضغوط العمل ككضع التوصيات اؼبناسبة الكفيلة بالتغلب على اؼبشاكل ك تذليل مسببات
الضغوطات ك زيادة اإلنتاجية مم يعكس أداء متميز لدل العماؿ
ؾبتمع الدراسة :يتمثل ؾبتمع الدراسة يف اؼبستويات اإلدارية العليا بوزارة الداخلية يف قطاع غزة.
عينة الدراسة :استخداـ الباحث العينة العشوائية الطبقية ،ك قد بلغ حجم العينة  200فرد من اؼبدراء يف كزارة الداخلية
النتائج المتوصل إليها :
 81باؼبائة من أفراد ؾبتمع الدراسة تًتاكح أعمارىم ما بُت  25ك  40عاـ .عدـ كجود فركؽ بُت إجابات اؼببحوثُت حوؿ ضغوط العمل ك اثرىا على الوالء التنظيمي لدل اؼبدراء العاملُت يف كزارةالداخلية بقطاع غزة .
 كجود عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بُت مستول صراع الدكر ك غموض الدكر ك عبئ العمل ك بيئة العمل اؼباديةك الوالء التنظيمي عند أفراد ؾبتمع الدراسة .
إف رغبة افراد ؾبتمع الدراسة حوؿ بذؿ اؼبزيد من اعبهد إلقباح العمل يف الوزارة كاف عارل جدا حيث بلغ نسبة 92.6باؼبائة
الدراسة الثانية :
العبلقة بُت اغبرية األكاديبية ك الوالء التنظيمي لدل أعضاء اؽبيأة التدريسية يف اعبامعات الفلسطينية
من إعداد :نالطفي ضبداف ،ربت إشراؼ غساف حسُت حبلو ،قدمت الدراسة لنيل درجة اؼباجستَت يف اإلدارة الًتبوية
جبامعة النجاح الوطنية يف نابلس ،فلسطُت عاـ  2008ـ.
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تتلخص اؼبشكلة يف ىذه الدراسة يف معرفة مدل اغبرية اؼبعطاة لعضو ىيأة التدريس يف اعبامعات الفلسطينية للتعبَت عن
كل ما هبوؿ يف فكرىم ؟كتندرج ربت ىذه اإلشكالية األسئلة التالية :
-1ما درجة فبارسة اغبرية األكاديبية لدل أعضاء اؽبيأة التدريسية يف اعبامعات الفلسطينية ؟
-2ما درجة الوالء التنظيمي لدل اعضاء اؽبيأة التدريسية يف اعبامعات الفلسطينية ؟
اىداؼ الدراسة :
التعرؼ إذل درجة الوالء التنظيمي عند اعظاء اؽبيأة التدريسية يف اعبامعات الفلسطينية .
التعرؼ على أنبية كالء األفراد إذل مؤسساهتم اليت يشتغلوف هبا
عينة الدراسة :
تكوف ؾبتمع الدراسة من صبيع اعضاء اؽبيأة التدريسية يف اعبامعات الفلسطينية ( جامعة النجاح الوطنية ،جامعة بَتزيت
،جامعة ابوديس ،اعبامعة العربية األمريكية) بلغ عددىم  1498عضو اؽبيأة التدريسية ،كمت اختيارىا بالطريقة العشوائية
الطبقية ك ىي تشكل نسبة  20باؼبائة استخدمت الباحثة االستمارة فقط باإلضافة إذل االعتماد على  spssللتحليل
اإلحصائي .
كانت اىم النتائج المتحصل عليها :
-1أف درجة كاقع اغبرية األكاديبية لدل أعضاء اؽبيأة التدريسية يف اعبامعات الفلسطينية كانت متوسطة حيث كصلت
النسبة اؼبئوية لبلستجابة 78.4باؼبائة
-2ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستول  0.05=aبُت اغبرية األكاديبية ك الوالء التنظيمي لدل أعضاء
اؽبيأة التدريسية يف اعبامعات الفلسطينية .
-3درجة الوالء لؤلعضاء كانت عالية كصلت النسبة اؼبئوية لبلستجابة  78.4باؼبائة
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 التعليق على الدراسات السابقة :

أفادتنا ىا تو الدراسات يف دعم اإلطار النظرم كخاصة من خبلؿ اؼبعلومات اؼبتعلقة بالوالء التنظيمي ،ك أيضا أفادتنا من
خبلؿ اختيار العينة ،ك بناء االستمارة ،ككضع اػبطة ،ك اختيار األدكات اؼبناسبة ،ك صياغة الفركض .
حيث يبكن استخبلص األمور التالية:
 نتائج الدراسات السابقة توصلت إذل أنبية اغبوافز ك الوالء التنظيمي يف رفع مستول األداء للعاملُت يف اؼبؤسسات.عاعبت الدراسات السابقة يف ؾباؿ اغبوافز أك الوالء التنظيمي ؾبموعة من اؼبتغَتات مثل اؼبسمى الوظيفي ،اؼبؤىلالعلمي ،سنوات اػبربة .
كل الدراسات السابقة اعتمدت على اؼبنهج الوصفي لوصف الظاىرة كتفسَتىا . اعتمدت على ؾبموعة من األدكات تراكحت بُت االستمارة ك اؼبقابلة ك اؼببلحظة .ككاف اؽبدؼ من كراء كل الدراسات ىو الوصوؿ إذل كيفية االستفادة من نظم اغبوافز يف الوصوؿ ؼبستويات رقيعة مناالداء.
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 -1الكلمات الدالة في الدراسة :

يعترب حتديد ادلفاىيم ضرورة ملحة يستخدمها الباحث لتحديد مضمون االشكالية حبيث يعمل على ترمجة مشكلة حبثو
اىل متغَتات و مؤشرات ذات داللة علمية لذلك كان البد من ضبط التصورات احملورية دلوضوع الدراسة و اليت ميكننا
حصرىا يف مفهومُت رئيسيُت ذنا
* الحوافز .
* الوالء التنظيمي .
 -1-1مفهوم الحوافز 9
 لغة 9
مأخوذة من فعل حفز ،زنفز ،حفزا أي9دفع /أعجل.
وتحفز 9هتيأ و حتضر لألمر.
الحافز =الدافع أو احملرك (يوسف شكري فرحات، 20049ص ) 132
 اصطالحا9
تعددت مفاىيم احلوافز بتعدد حديث العلماء و ادلختصُت فيها ،ونذكر من ىذه التعاريف9
يعرف امحد ماىر احلافز على انو  9عبارة عن العائد أو الشيء ادلوجود وخارج الفرد ،والذي يود أن زنصل عليو ،وقد
تكون احلوافز ذات أثار طيبة (ارنابية)  ،وقد تكون احلوافز ذات أثار غَت طيبة (سلبية) (امحد ماىر، 20009ص)143
وىنا ك يف الفكر اإلسالمي اىتمام باحلوافز الدنيوية واألخروية دلن صدق وأحسن العمل  ،حيث قال اهلل تعاىل  9والذين
امنوا وعملوا الصاحلات سندخلهم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها أبدا ذلم أزواج مطهرة وندخلهم ظال ظليال
(.القرآن الكرمي،سورة النساء  ،اآلية ) 151
يف حُت يعرفها ىاشم محدي بأهنا  9وسيلة او فرصة مثل ادلكافأة و العالوة وغَتىا من احلوافز ،نوفرىا أمام الفرد لنثَت هبا
رغبتو وخنلق لديو الدافعية من اجل احلصول عليها ،وإشباع حاجة زنس هبا و يريد إشباعها (ىاشم محدي رضا 2010،
،ص.) 140
أما ربابعة زلمد فعرفها على أهنا9مؤثر خارجي زنرك شعور اإلنسان و رنعلو يسلك سلوكا معينا لتحقيق اذلدف ادلطلوب.
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وأيضا9أهنا رلموعة من الضر وف اليت تتوفر يف جو ال عمل ،وتشبع رغبات اإلفراد اليت يسعون إىل إشباعها عن طريق
العمل (.علي زلمد ربابعة ، 20039ص.)17
وىذا التعريف يقًتب كثَتا من التعريف الذي قدمو طلعت ابراىيم لطفي على أن احلوافز ىي  9رلموعة العوامل أو الضر
وف اليت تتوفر يف جو العمل ،واليت تعمل على إثارة تلك القوى احلركية يف اإلنسان ،و اليت تؤثر على سلوكو و تصرفاتو
(.طلعت إبراىيم لطفي، 20019ص.) 78
تعريف مصطفى شاويش 9ىو رلموعة من ادلثَتات اخلارجية و العوامل اليت تثَت الفرد و تدفعو ألداء األعمال ادلوكلة اليو
على خَت وجو عن طريق إشباع حاجاتو و رغباتو ادلادية و ادلعنوية (.مصطفى شاويش جنيب، 2005،ص) 207
ومما سبق من التعاريف اليت ذكرىا العلماء و الباحثون عن احلوافز نالحظ اهنا متقاربة من حيث داللتها فهي يف
رلملها تشَت اىل رلموعة عوامل خارجية ،وىي رلمل ما يريد أن زنصل عليها الفرد ،تستعملها اإلدارات أو ادلنضمات
إلثارة رغبة األفراد ،و خلق الدافعية لديهم إلشباع حاجاهتم ،قد تكون ذلا اثأر ارنابية و أحيانا أثار سلبية ،ومن ىنا
تفرق ما بُت احلوافز والدوافع على النحو التايل9
الحافز  9شيء خارجي يوجد يف اجملتمع او البيئة احمليطة بالشخص ،جتذب إليها الفرد باعتبارىا وسائل إلشباع حاجات

األفراد اليت يشعرون هبا (.علي سلمي، 1875،ص.)214

 التعريف اإلجرائي  9ىو كل ما تقدمو ادلؤسسات العمومية سواء كانت خدماتية رياضية  ،من وسائل مادية
ومعنوية تؤدي إىل رفع أداء األفراد وإشباع حاجاهتم ورغباهتم لكسب و ضمان والئهم للمؤسسة .
أما الدافع فهو 9كل ما يدفع الفرد و توجهو إىل القيام بعمل ما(.إبراىيم بن عبد العزيز الدعيلح، 20059ص. )57
فهي تلك القوى الداخلية اليت حترك اإلنسان وىي 9زلركات داخلية للسلوك و ختتلف عن احلوافز و اليت تعترب عوامل
خارجية تشَت اىل ادلكافئات و احملفزات اليت يتوقعها األفراد العاملُت للعمل و اليت ميكن أن تكون حوافز مادية تتصل
بادلنافع ادلادية او حوافز معنوية ( .سعاد نائف برنوطي، 20049ص.) 401
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-2-1مفهوم الوالء التنظيمي 9

لتوضيح ما يشَت إليو الوالء التنظيمي جبدر بنا على أن نقف على ادلعٌت الدقيق للوالء من الناحية اللغوية ومن مث من
الناحية االصطالحية .
 لغة 9
مأخوذة من الفعل 9وايل ،يوايل ،مواالة ،ووالء.،أي 9ناصر ،أيد وتابع(.يوسف شكري فرحات 9مرجع سابق)
وجاء يف لسان العرب ،الوالء يف ادلعتق ،وادلواالة من وايل القوم قال ابن األثَت  9وقولو صلى اهلل عليو وسلم  9من كنت يف
مواله وعلي مواله .وقال الشافعي 9يعٍت بذلك والء لإلسالم(.عبد الفتاح خليفات ،20089ص) 282
وجاء يف القرءان الكرمي قولو تعاىل يف سورة زلمد ذلك بان اهلل موىل الذين امنوا وان الكافرين ال موىل ذلم اآلية 11
(.القرءان الكرمي 9سورة زلمد ،اآلية ) 11
 التعريف االصطالحي 9
يرى ستَتز بان الوالء التنظيمي 9بانو عبارة عن حالة نفسية تعكس عالقة الفرد مع منظمتو و ارتباطو هبا
ويعرف الن ومايو الوالء التنظيمي بانو عبارة عن حالة نفسية تعكس عالقة الفرد بادلنظمة اليت يعمل فيها(.عبد الفتاح
خليفات ، 20089ص) 282
يف حُت يرى كل من بوترز زمالءه بان الوالء ال تنظيمي ىو  9قوة تطابق الفرد مع منظمتو ،وارتباطو هبا  ،ويعرفو اويل 9
االرتباط النفسي الذي يربط النفس بادلنظمة مما يدفعو لالندماج يف العمل فيها  ،واىل تبٍت قيمة ادلنظمة .
اما العتيب والسواط فقد عرفاه على انو  9االرتباط النفسي الذي يربط الفرد بادلنظمة و الذي يتجلى يف رغبتو بالبقاء
بادلنظمة ،وتبٍت قيمها وبذل جهد كبَت لتحقيق أىدافها .
يف حُت أن فريدريك ريتشلد ،فعرف الوالء بأنو 9منهج وطريقة حياة بالنسبة للشركات ،اليت تسعى لتأسيس قاعدة
صلبة من العمالء.
وان اإلدارة القائمة على الوالء ىي 9اإلدارة اذلادفة إلعطاء اكرب قيمة ممكنة ،قيمة تكفي عائداهتا إلرضاء العاملُت و
ادلساذنُت .)p323،frederick.f.reichheled:1996(.
 التعريف اإلجرائي  9وىو مدى إخالص ووفاء و اندماج الفرد حنو ادلنظمة اليت يعمل فيها ووفائو ذلا ،والرغبة
الشديدة للبقاء فيها .
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تعترب القوى العاملة من أىم ادلوارد اليت تعتمد عليها ادلنظمة يف تنفيذ أنشطتها و برارلها  ،سعيا منها لتحقيق
أىدافها ادلنشودة  ،لذلك كان على اإلدارة االىتمام هبذا ادلورد  ،وتنميتو و حتفيزه  ،باعتبار ان احلوافز دتثل عوامل
خارجية تشجيعية جتعل العاملُت يقدمون أفضل ما لديهم  ،سواء أكانت ىذه احلوافز مادية كاألجر و ادلكافآت و اذلدايا
أو حوافز معنوية كادلدح و الثناء و االحًتام و التقدير و اليت كلها تعد عوامل حتفيزية للعاملُت و جتعل كفاءهتم عالية و
حتث على ادلداومة و االبتكار و تدفعهم بانتظام لبذل أقصى اجلهود و الطاقات و القدرات ادلوجودة لديهم  ،من اجل
تلبية و إشباع حاجاهتم  ،وحاجات منظماهتم و تزداد ىذه ادلقومات وضوحا اذا ما ارتبطت بالرغبة القوية يف البقاء يف
ىذه ادلنضمة و االنتماء إليها و تبٍت قيمها  ،و إعطاء اكرب قدر من الوقت و اجلهد من اجل اإلسهام يف جناحها و
استمرارىا.
ونظرا ألذنية احلوافز يف حياة األفراد  ،أصبحت تشكل زلور اىتمام العديد من العلماء و الباحثُت ادلختصُت يف
شىت رلاالت ادلعرفة العلمية  ،فادلدرسة الكالسيكية اليت تبنت اجتاه اإلدارة العلمية لفريدريك تايلور ركزت على احلوافز
ادلادية يف توجيو سلوك األفراد داخل التنظيم  ،وان الزيادة يف األجر مرتبطة بزيادة اجلهد يف رفع اإلنتاجية  ،وان العامل
يستجيب لكل حتفيز مادي يقدم لو  ،وانو رلرد الة ىدفها الربح ادلادي فقط  ،إال أن مدرسة العالقات اإلنسانية  ،اليت
يتزعمها التون مايو أكدت على ضرورة االىتمام باحلوافز ادلعنوية اىل جانب احلوافز ادلادية  ،مثل تقدير العامل و االىتمام
جبهده و قدراتو  ،و اليت كلها ذات تأثَت فعال و مباشر على الروح ادلعنوية لديو  ،و دافع إىل العمل و بالتايل الزيادة يف
اإلنتاجية و ادلردودية للعامل .
ومن ىذا ادلنطلق انقسمت التصورات النظرية إىل عدة اجتاىات يركز بعضها على اجلوانب االقتصادية حيث كلما
زادت احلوافز ادلادية أدى ذلك اىل زيادة اإلنتاجية اما البعض اآلخرون فيتناولون مسألة احلوافز يف ضوء عدة متغَتات مثل
طبيعة العمل ،و الشعور باالجناز ،و ادلسؤولية و االعًتاف ب قيمة و أذنية الفرد .
إن إتباع ادلنهج اإلداري السليم ادلعتمد على ادلنهجية العلمية من انظمة و حوافز و ترفيعات ،يعترب من األدوات
ادلساذنة و الفعالة يف خلق ما يعرف بالوالء التنظيمي  ،الذي يشَت يف زلتواه إىل االندماج ،و احملبة و اإلخالص
والتضحية و التفاين اليت يبديها العامل اجتاه عملو .
والوالء التنظيمي للعاملُت ينعكس يف عدة صور ارنابية  ،تتمثل خاصة يف اخنفاض نسبة الغياب  ،و قلة دوران
العمل و ظهور االنضباط و االستقرار الو ضيفي و االنتظام يف ادلستوى و األداء  ،و كل ىذه العوامل تعد عناصر حيوية
يف بلوغ أىداف ادلنضمة  ،وحتقيق الثقة ادلتبادلة ما بُت اإلدارة و العاملُت يف ادلنضمة  ،و تنمية السلوك اإلبداعي لدى
العاملُت  ،وإرناد حافز لديهم لبذل مزيد من اجلهد و األداء لذلك جند العديد من ادلؤسسات تركز يف اىتمامها على
احلوافز يف خلق الوالء التنظيمي لدى عامليها "وىذا ما يفسر تفوق اليابان يف اإلنتاجية على مثيالهتا من الدول
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ادلتقدمة" حيث يعزى ىذا التفوق إىل درجة االنتماء العامل الياباين إىل ادلنضمة اليت يعمل فيها  ،و إىل األسلوب ادلتبع
من طرف الدارسات لتحفيز عامليها و احلفاظ عليهم .
و اجلزائر واحدة من بُت الدول اليت حتاول االلتحاق هبذا التطور من اجل حتسُت أداء مؤسساهتا و رفع مستوى والء
موظفيها إىل أن رلمل ادلشاكل اليت عانتها يف العشرية األخَتة حول احلديث عن احلقوق ادلادية و ادلعنوية ادلًتدية مثل
ضعف األجر و عدم كفايتو  ،و الالمباالة من ادلسؤولُت  ،و صعوبة االتصال  ،جاء يف ىذا البحث ليلقي على واحدة
من بُت ادلؤسسات الرياضية مبديرية الشباب و الرياضة لوالية ادلسيلة ىي األخرى حتاول االستفادة من عامليها مبا زنقق
أىدافها و أىداف اجملتمع .
ومن ىنا جاء اختيارنا ذلذا ادلوضوع قصد اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية التالية 9
التساؤل العام إلشكالية الدراسة:
 ىل للحوافز دور يف حتقيق الوالء التنظيمي يف ادلؤسسات الرياضية ؟و الذي تندرج حتتو األسئلة الفرعية التالية 9
التساؤالت الجزئية:
 ىل تساعد احلوافز ادلادية يف حتقيق الوالء التنظيمي يف ادلؤسسات الرياضية ؟ ىل تساعد احلوافز ادلعنوية يف حتقيق الوالء التنظيمي يف ادلؤسسات الرياضية ؟-3

أهداف الدراسة :

 إن اذلدف ادلرجو من ىذه الدراسة ىو زلاولة إبراز دور احلوافز بنوعيها ادلادية و ادلعنوية و مستوى والء وإخالص العاملُت يف ادلنظمة الرياضية يف ضل اإلصالحات اليت يشهدىا قطاع الرياضة حايل و ذلك من خالل
 التعرف على دور احلوافز ادلادية ( األجر  ،ادلكافآت  ،الًتقية ) بأداء العاملُت يف ادلؤسسة الرياضية و دورىا يفحتقيق الوالء التنظيمي للعاملُت .
 التعرف على دور احلوافز ادلعنوية كادلدح و الثناء و التشكر بالروح ادلعنوية للعاملُت واستقرارىم يف العملوانضباطهم يف ادلواعيد.
 الوقوف على أىم ادلشاكل اليت تقف يف وجو أداء العاملُت و حتد من والئهم التنظيمي. إبراز دور الوالء التنظيمي يف إدناء قدرات العاملُت و خلق احلماس و تشجيعهم على العمل .60
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 -4أهمية الموضوع :
 التعرف على أىم احلوافز ادلادية ادلقدمة من طرف مدرية الشباب و الرياضة. التعرف على أىم احلوافز ادلعنوية ادلقدمة من طرف مدرية الشباب و الرياضة. التعرف على أىم ادلشاكل و العراقيل اليت تقف أمام تطبيق نضام احلوافز . التعرف على أىم توجهات العاملُت و على أىم احلوافز ادلفضلة لديهم . -5فرضيات الدراسة :
-1-5الفرضية العامة :
 للحوافز دور يف حتقيق الوالء التنظيمي للعاملُت بادلؤسسات الرياضية .-2-5الفرضيات الجزئية :
 للحوافز ادلادية دور يف حتقيق الوالء التنظيمي للعمال يف ادلؤسسات الرياضية .-

للحوافز ادلعنوية دور يف حتقيق الوالء التنظيمي للعمال يف ادلؤسسات الرياضية
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 -1الدراسة االستطالعية:

تعد الدراسة االستطالعية اخلطوة األوىل اليت تساعد الطالب الباحث يف إلقاء نظرة عامة حول جوانب الدراسة ادليدانية
لبحثو  ،وهتدف الدراسة االستطالعية إىل التأكد من مالئمة مكان الدراسة للبحث  ،والتحقق من مدى صالحية األداة
ادلستعلمة جلمع ادلعلومات  ،ومعرفة الزمن ادلناسب وادلتطلب إلجرائها ،وحىت نتمكن من معرفة سلتلف اجلوانب ادلراد
دراستها قمنا بزيارة مديرية الشباب والرياضة ادلعنية بالدراسة وذلك من أجل اإلدلام واإلحاطة جبوانب ادلشكلة ادلعاجلة يف
حبثنا ،وذلك من خالل التعرف على دور احلوافز يف حتقيق الوالء التنظيمي مبديرية الشباب والرياضة.
 -2المنهج المتبع في الدراسة :
إن اختيار منهج البحث يعترب من أىم ادلراحل يف عملية البحث العلمي ويعين مجلة ادلبادئ والقواعد اليت جيب إتباعها
من ألف حبثو إىل يائو ،بغية الكشف عن العالقات العامة واجلوىرية والضرورية اليت ختضع ذلا ظواىر موضوع

الدراسة(.سالطنية ،اجليالين ،4002،ص)42

كما يساعدنا أيضا يف توضيح كيفية مجع البيانات وادلعلومات حول ادلوضوع ادلدروس والذي ىو بالعنوان اآليت (دور
الحوافز في تحقيق الوالء التنظيمي في مديرية الشباب و الرياضة ).
ويعرف المنهج الوصفي بأنو "وصف العالقة بني ادلتغريات وصفا كميا ،أي حتديد الدرجة اليت ترتبط هبا متغريات كمية

بعضها بالبعض اآلخر" (أبو عالم 4002 ،ص .)432

واستخدم الطالب ادلنهج الوصفي التحليلي الذي ال يقتصر عن وصف الظاىرة ،بل يتعداه إىل حتليل وتفسري أبعاد
الظاىرة والربط بني مدلوالهتا ،للوصول إىل استنتاجات تفيد يف الفهم الواقعي واحلقيقي للدراسة  .إذ يعترب من أحسن
ادلناىج اليت تتسم بادلوضوعية ذلك أن ادلستجوبني جيدون كل احلرية يف التعبري عن أرائهم  ،وزيادة عن ىذا فطبيعة
موضوعنا تتطلب مثل ىذا ادلنهج شلا دفعنا الختياره.
 -3مجتمع وعينة الدراسة :
 مجتمع الدراسة  :يعرف  grawitzاجملتمع على أنو :رلموعة منتهية من العناصر احملددة مسبقا واليت ترتكز

عليها ادلالحظات( .موريس أصلرس،4002،ص.)42
إن اجملتمع يعترب مشول كافة وحدات الظاىرة اليت ضلن بصدد دراستها ،ورلتمع الدراسة يتكون من مسريي وإداريي مديرية
الشباب والرياضة بوالية ادلسيلة والبالغ عددىم( )33حسب ادلعلومات اليت مت احلصول عليها من مدير مديرية الشباب
والرياضة ويف ضوء ىذه ادلعطيات ميكننا حتديد عينة البحث.
عينة البحث وكيفية اختيارىا:لقد اعتمدنا يف ىذه الدراسة على طريقة ادلسح الشامل ( احلصر الشامل ) ،وذلك راجع
إىل أن عدد إداريي مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة قليل ويقدر ب 33إداري ،وىذا ما يسهل علينا إجراء العمل
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ادليداين من خالل توزيع االستمارة على مجيع ادلوجودين داخل ادلديرية  ،وهبذا يتم احلصول على نتائج دتثل اجملتمع ككل.
فتمثلت عينة البحث يف 30:إداري من رلموع اجملتمع األصلي.
 -4أدوات جمع البيانات والمعلومات:
 االستبيان:

قمنا يف حبثنا ىذا استعمال تقنية االستمارة كأداة جلمع البيانات و يف أبسط صورة و ىو" :عبارة عن رلموعة من األسئلة
تعد إعدادا زلددا و ترسل بواسطة الربيد أو تسلم مباشرة إىل األشخاص ادلختارين لتسجيل اجيابيتها على صحيفة
األسئلة الواردة و يتم ذلك دون م عاونة الباحث ألفراد سواء يف فهم األسئلة أو تسجيل اإلجابات عليها ،وقد تًتاوح
االستمارة االستبيان من قائمة صغرية لألسئلة إىل صغري قد يتجاوز عشرات الصحف ،كما ختتلف من ناحية نوع األسئلة
(مغلقة ،مفتوحة ،نصف مفتوحة) ( .زلمد حسن عالوي و أسامة كامل راتب ،1999،ص .)36
 -ثبات األداة "االستبيان " :الثبات يعترب عامل يف عملية تقنني االستبيان  ,وىو يعين أن يكون االستبيان على درجة عالية من الدقة واالستقرار يف
النتائج احملصل عليها  .ويشري "رايتسون " وجامسان " وآخرون إىل أن الثبات يعين درجة ثبات ما يقيسو االستبيان ,
وكم ا تشري " رمزية الغريب " إىل أن الثبات يعين أن يعطي االختبار نفس النتائج إذا ما أعيد على نفس األفراد ويف نفس
الظروف.
حيث قام الطالب بتوزيع االستبيان يف ادلرحلة األوىل على عينة من ادلوظفني اإلداريني مبديرية الشباب والرياضة بوالية
ادلسيلة وبلغ عددىم  05موظفني بغية التعرف على مدى صالحية االداة ادلستعملة يف الدراسية ،وللتأكد من ثبا
ثبات األداة "االستبيان " :

الثبات ميثل العامل الثاين يف األمهية بعد الصدق يف عملية تقنني االستبيان  ,وىو يعين أن يكون االستبيان على درجة
عالية من الدقة واإلتقان  ,فيما وضع لقياسو .
ويشري "رايتسون " وجامسان " وآخرون إىل أن الثبات يعين درجة ثبات ما يقيسو االستبيان  ,وكما تشري " رمزية الغريب

" إىل أن الثبات يعين أن يعطي االختبار نفس النتائج إذا ما أعيد على نفس األفراد ويف نفس الظروف.
حيث قام الطالب الباحث بتوزيع االستبيان يف ادلرحلة األوىل على عينة موظفي مديرية الشباب والرياضة وبلغ عددىم
 05موظفني .
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ألفا كرونباخ  :وللتأكد من ثبات االستبيان قمنا بإتباع طريقة ألفا كرونباخ  ،وكانت النتيجة كما يلي:
الجدول رقم ( ).1يبني قيمة ألفا كرونباخ لالستبيان ككل.
المحور

قيمة ألفا كرونباخ

األول

0.54

الثاين

0.46

الكلي

0.87

 صدق المحكمين:مت التأكد من صدق اداة الدراسة ادلتمثلة يف االستبيان ادلستخدم بطريقة إجياد صدق احملتوى للفقرات وذلك من
خالل عرضها بصورهتا األولية على جلنة من األساتذة ادلقًتحة من طرف ادلشرف وعددىم مخس زلكمني ،وطلب
منه م إبداء الرأي حول مدى السالمة اللغوية لصياغة الفقرات ووضوح معناىا ومدى قدرهتا على مدى حتقيق
الدراسة ،وقد مت األخذ بعني االعتبار اقًتاحات األساتذة من حيث إعادة الصياغة لبعض الفقرات ،او حذفها أو
تعديلها كما ىو موضح يف ادللحق.
 -5إجراءات التطبيق الميداني لألداة
المجال المكاني:
أجريت الدراسة ادليدانية دلوضوع" :دور احلوافز يف حتقيق الوالء التنظيمي " مبديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة.
أ -تعريف مديرية الشباب و الرياضة لوالية المسيلة :

مديرية الشباب و الرياضة بوالية ادلسيلة ىي مؤسسة عمومية أنشأت بعد التقسيم اإلداري اجلديد سنة  4891و
باشرت أعماذلا يف بداية  4891و بعد سنتني أي يف  14جانفي  4891أعيدت ىيكلة مصاحل الوالية ،و أصبحت
تشمل أقسام و مصاحل  ،حيث التحق قطاع الشبيبة و الرياضة بقسم استثمار ادلوارد البشرية ،و أصبحت تشمل مصلحة
الشباب و الرياضة  ،وبعد صدور ادلرسوم التنفيذي رقم  431/81:ادلؤرخ يف 41جويلية  ،4881الذي حيدد قواعد
تنظيم مصاحل ترقية الشبيبة و الرياضة حيث تنظم مصاحل ترقية الشبيبة يف الوالية إىل أن جاء ادلرسوم التنفيذي رقم :
 493/83ادلؤرخ يف  43نوفمرب  4883وادلتضمن تغيري تسمية ترقية الشبيبة يف الوالية لتصبح التسمية مديرية
الشباب و الرياضة.

و تعترب مديرية الشباب و الرياضة مؤسسة ذات طابع خدمي وذلك نظرا للمسامهة الكبرية ذلا يف تنشيط ادليدان

الرياضي و الشباين داخل مناطق الوالية وحىت من اخلارج من خالل تبادل النشاطات مع الواليات األخرى كتنظيم
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دورات مشًتكة يف سلتلف الرياضات  ،وتعتمد ادلديرية يف نشاطها على عدة مصاحل تابعة ذلا وكل مصلحة متخصصة يف
رلال معني.
كما يًتكز أساس نشاط مديرية الشباب والرياضة يف متابعة النوادي الرياضية ،و الرابطات وتفعيل دورىا يف شىت
اجملاالت وذلك بادلسامهة يف الدعم ادلعنوي و ادلادي ،وكذا متابعتها ألجل حتسني األداء للنوادي الرياضية وكذا النشاطات
الشبانية عموما و ادلتابعة ادليدانية ذلا.
ب -المصالح التابعة للمديرية :


مصلحة التربية البدنية و الرياضية :

و تتكون من ثالثة مكاتب :
 مكتب تطوير الًتبية البدنية و الرياضية . مكتب اكتشاف ادلواىب الرياضية الشابة و تطويرىا . مكتب اجلمعيات الرياضية و التظاىرات الرياضية .

مصلحة نشاطات الشباب :

و تتكون من ثالث مكاتب :

 مكتب االتصال و إعالم الشباب . مكتب الربامج االجتماعية و الًتبوية و تسلية الشباب . مكتب مشاريع الشباب و ترقية احلركة اجلمعوية .

مصلحة التكوين و إدارة الوسائل :

و تتكون من ثالث مكاتب :
 مكتب ادلوظفني و التكوين . مكتب ادليزانية و متابعة إعانات و مساعدات اجلمعيات الرياضية و الشبانية و مراقبتها . مكتب الوسائل العامة .

مصلحة االستثمارات و التجهيزات :

 -مكتب ادلنشآت و التجهيزات .

 مكتب التقييس و الصيانة. مكتب اإلحصائيات و الربامج .وكذلك توجد مفتشتني واحدة دلصلحة الرياضة و األخرى دلصلحة الشباب .
  .المجال ألزماني :كانت بداية الطالب الباحث ذلذه الدراسة بتاريخ 2015-12-27إىل غاية  2016-02-27بالنسبة
للجانب النظري أما اجلانب التطبيقي فقد كانت بتاريخ  2016-02-28إىل غاية .2016-05-5
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 -المجال البشري :

ميثل اجملال البشري لدراستنا ادلوظفني اإلداريني مبدرية الشباب والرياضة بوالية ادلسيلة.
 متغيرات الدراسة :
 المتغير المستقل  :وىو العامل الذي يردي الباحث قياس مدى تأثريه يف الظاىرة ادلدروسة وعامة ما يعرفباسم ادلتغري أو العامل التجرييب ،ويتمثل يف دراستنا يف " دور الحوافز "
 المتغير التابع  :وىذا المتغير ىو نتاج تأثير العامل المستقل في الظاىرة ،ويتمثل في دراستنا ىذه في"الوالء التنظيمي "
-6األساليب اإلحصائية :
 احلزم اإلحصائية ( :)SPSSىي احد واىم وأشهر حزم الربامج اجلاىزة يف رلال ادلعاجلة اإلحصائية للبيانات  ,إذيتمتع ىذا الربنامج بالعديد من اخلصائص الفريدة اليت دتيزه عن باق الربامج ادلماثلة  ,وأىم ىذه اخلصائص  ,بساطة
االستخدام وسهولة الفهم  ( .عبد احلميد عطية  ,2001 ,ص. ) 391
مث استخدام الربنامج اإلحصائي (  )SPPSاإلصدار رقم  22عن طريق األساليب اإلحصائية التالية :
 معامل الثبات ألفاكرومباخ: النسبة المئوية :النسبة المئوية=

التكرار× 100
رلموع التكرارات

اختبار كا:²

يعترب اختبار كا ²من أفضل االختبارات اإلحصائية اليت تستخدم يف حساب داللة الفروق بني تكرارات النسبة و
التكرارات و يستخدم كا ²حلساب داللة فرق البيانات العددية اليت ميكن حتويلها إىل تكرار أو نسب مئوية و تقوم

فكرهتا األساسية على قياس مدى اختالف التكرارات ادلشاىدة و التكرارات ادلتوقعة و احملتملة احلدوث -).عبد ادلنعم
أمحد الدردير -اإلحصاء البارامًتي و الالبارامًتي -عامل الكتب -القاىرة-2006 -ص).130
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عرض وتحليل النتائج
أ /تحليل البيانات الوصفية الخاصة باستبيان .
* -حسب متغير الجنس :

الجدول رقم ( )1يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس
الجنس

التكرارات

النسبة المئوية

ذكر

23

%76.70

أنثى

7

%23.30

اإلجمالي

30

%100

من خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم اإلمجال  100فردا (موظفا)،اذ
نالحظ أن  23فردا ميثلون حجم الذكور ( ادلوظفني ) بنسبة بلغت  %76.70وىي النسبة الغالبة يف دتثيل عينة
الدراسة  ،أما عدد اإلناث (ادلوظفات ) قدر ب ( )07بنسبة قدرت بـ  ،% 23.30وىذا ما ىو موضح من خالل
الشكل رقم ()1

الشكل رقم ( )1يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس
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* -حسب متغير السن :

الجدول رقم ( )2يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير السن
السن

التكرارات

النسبة المئوية

من 20إلى  30سنة

9

%30

من  30إلى  40سنة

8

%26.7

من 40إلى  50سنة

8

%26.7

أكثر من  50سنة

5

%16.6

اإلجمالي

30

%100

من خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ حجمهم إمجاال  30فردا ،نالحظ أن  09أفراد
ميثلون حجم ادلوظفني الذين ينتمون اىل فئة احملدد رلاال من  20سنة اىل  30سنة وبنسبة بلغت  ،%30أما عدد
ادلوظفني الذين ميثلون الفئة العمرية من  30إىل  40سنة فكان عددىم  08موظفا و بنسبة قدرت بـ ،% 26.7
وكان عدد ادلوظفني الذين ينتمون اىل الفئة العمرية احملددة يف رلال من  40إىل  50سنة وبنسبة قدرت ب26.7
 ،%و الذين جتاوزت أعمارىم  50سنة ( )05موظفني وبنسبة قدرت ب  ، ،% 16.7وىذا ما ىو موضح من
خالل الشكل رقم ()2

الشكل رقم ( )2يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير السن
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* -حسب متغير الخدمة في المؤسسة :

الجدول رقم ( )3يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الخدمة في المؤسسة
الخدمة في المؤسسة

التكرارات

النسبة المئوية

أقل من  10سنوات

13

%43.30

من  10إلى  20سنوات

13

%43.30

أكثر  20سنوات

4

%13.30

اإلجمالي

30

%100

من خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال  30فردا ،نالحظ أن  13من
أفراد عينة الدراسة ميثلون عدد ادلوظفني األقل من  10سنوات بنسبة بلغت  ،%43.30أما عدد ادلوظفني الذين
ينتمون للمجال( 20 -10سنة خدمة يف ادلؤسسة ) فكان عددىم  13موظفا و بنسبة قدرت بـ  ،% 43.30وكان
عدد ادلوظفني الذين جتاوزوا  20سنة خدمة يف ادلؤسسة ( )04موظفني وبنسبة قدرت ب  ،13.30وىذا ما ىو
موضح من خالل الشكل رقم ()3

الشكل رقم ( )3يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير الخدمة في المؤسسة
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* -حسب متغير المؤهل العلمي :

الجدول رقم ( )4يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
المؤهل

التكرارات

النسبة المئوية

جامعي

22

%73.30

ثانوي

07

%23.30

متوسط

01

%3.30

اإلجمالي

30

%100

من خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال  30فردا ،نالحظ أن 22
موظف ذلم مستوى تعليم العايل (جامعي) ،وىو عدد ميثل أغلبية أفراد عينة الدراسة بنسبة بلغت  ،%73.30أما
بالنسبة دلوظفني ادلتحصلني على مستوى تعليمي ثانوي كان عددىم (  )07موظفني بنسبة قدرت بـ  ،%23.30يف
حني كان عدد ادلوظفني الذين ينتمون إىل التعليم (متوسط ) فكان عددىم ( )01بنسبة قدرت ب ( ،)04ان أفراد
عينة الدراسة ميثلون ادلستويات التعليمية التالية ( جامعي ،ثانوي ،متوسط ) ،وىذا ما يوضحو الشكل رقم ()4

الشكل رقم ( )4يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي .
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* -حسب متغير الحالة العائلية :

الجدول رقم ( )5يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة العائلية
الحالة العائلية

التكرارات

النسبة المئوية

متزوج

18

%60

أعزب

11

%36.70

مطلق

01

%3.30

اإلجمالي

30

%100

من خال ل اجلدول أعاله وبالنظر إىل تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال  30فردا ،نالحظ أن 18
موظف متزوجني  ،وىو عدد ميثل أغلبية أفراد عينة الدراسة بنسبة بلغت  ،%60أما بالنسبة ادلوظفني الذين ينتمون
اىل فئة العزاب كان عددىم (  )11موظف بنسبة قدرت بـ  ،%36.70يف حني كان عدد ادلوظفني الذين كانت
حالتهم العائلية االنفصال ( مطلق ) فكان عددىم ( )01بنسبة قدرت ب (  ، )%3.30وىذا ما يوضحو الشكل
رقم ()5

الشكل رقم ( )5يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة العائلية .
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:

الجدول رقم ( )6يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير السكن
السكن

التكرارات

النسبة المئوية

وسط المدينة

19

%60.30

خارج المدينة

11

%36.70

اإلجمالي

30

%100

من خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال  30فردا ،نالحظ أن 91
موظف يقطنون بوسط ادلدينة  ،وىو عدد ميثل أغلبية أفراد عينة الدراسة بنسبة بلغت  ،%60.30أما بالنسبة
ادلوظفني الذين يقطنون خارج كان عددىم (  )11موظف بنسبة قدرت بـ  ،36.70وىذا ما يوضحو الشكل رقم
()6

الشكل رقم ( )6يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير السكن .

ب /تحليل أسئلة االستبيان الخاص بالموظفين :
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* المحور األول:للحوافز المادية دور ايجابي في تحقيق الوالء التنظيمي لدى الموظفين :
السؤال رقم (:)08

 ىل الزيادة يف أجرك تزيد من والئك للمؤسسة ؟ وبعد ادلعاجلة اإلحصائية مت التوصل إىل النتائج ادلوضحة يف
اجلدول التايل :

بدائل اإلجابة على التكرار

السؤال رقم  01المشاهد

النسبة

التكرار

الفرق بين التكرار

المئوية

المتوقع

المشاهد والمتوقع

نعم

29

%96.66

15

14

ال

1

%04.34

15

-14

اإلجمالي

30

%100

درجة

الحرية
1

قيمةK²

26.13

مستوى
الداللة

0.000

////

القرار
دال عند
مستوى
0.01

من خالل اجلدول أعاله رقم ( )8نالحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال ( )30فردا قد انقسمت إىل
رلموعتني  ،دتثلت اجملموعة األوىل يف األفراد الذين دتحورت إجاباهتم على السؤال رقم ( )01بالبديل "نعم" وقد بلغ عددىم
( )29فردا بنسبة مئوية بلغت  ،%96.66أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على ىذا السؤال بالبديل "ال"
والبالغ عددىم ( )01فرد بنسبة مئوية قدرت  ،% 04.33وللتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اللجوء إىل
اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من اجلدول أعاله أن قيمتها عند درجة احلرية ()1قدرت بـ  26.13وىي قيمة
دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ( ،)α=0.01وبالتايل فإن ىناك فرق دال إحصائيا بني اجملموعتني لصاحل اجملموعة األوىل،
ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو  %99مع احتمال الوقوع يف اخلطأ بنسبة .%1

الشكل رقم ( )8يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()08
االستنتاج :
من خالل حتليل نتائج اجلدول السابق نستنتج أن الزيادة يف االجر تزيد من والء ادلوضفني اجتاه مؤسستهم.
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الفصل الرابع

السؤال رقم (:)08
نص السؤال رقم ( )08بالنسبة ألفراد عينة الدراسة الذين أجابوا على السؤال السابق بالبديل " نعم " الذي ينص "
ىل الزيادة يف أجرك تزيد من والئك للمؤسسة ؟ وبعد ادلعاجلة اإلحصائية مت التوصل إىل النتيجة ادلوضحة يف اجلدول التايل اليت
توضح بدائل السؤال  08أن سبب الزيادة قد يعود إىل " االقدمية ،ادلهارة والكفاءة  ،األداء ادلبذول "
الجدول رقم ( )8يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()08
بدائل اإلجابة على التكرار

السؤال رقم  02المشاهد

األقدمية
ادلهارةو والكفاءة
األداء ادلبذول
اإلجمالي

النسبة

التكرار

الفرق بين التكرار

المئوية

المتوقع

المشاهد والمتوقع

12

%41.37

7.5

4.5

9

%31.03

7.5

1.5

8

%27.58

7.5

0.5

29

%100

درجة

الحرية

2

قيمةK²

8.66

مستوى
الداللة

0.03

القرار

دال عند
مستوى
0.05

من خالل اجلدول أعاله رقم ( )8نالحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال ( )29فردا قد
انقسمت إىل ثالث رلموعات ،دتثلت اجملموعة األوىل يف األفراد الذين دتحورت إجاباهتم على السؤال رقم ( )02بالبديل
" االقدمية " وقد بلغ عددىم ( )12فردا بنسبة مئوية بلغت  ،% 41.37أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين
كانت إجابتهم على ىذا السؤال بالبديل " الكفاءة وادلهارة " والبالغ عددىم ( )09فرد بنسبة مئوية قدرت بـ31.03
 ،%وأما اجملموعة الثالثة كانت إجابتهم على ىذا السؤال بالبديل " األداء ادلبذول " وللتأكد من داللة ىذه الفروق يف
التكرارات والنسب مت اللجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من اجلدول أعاله أن قيمتها عند درجة
احلرية ( )02قدرت بـ  08.66وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ( ،)α=0.05وبالتايل فإن ىناك فرق
دال إحصائيا بني اجملموعتني لصاحل اجملموعة األوىل،
ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو  %95مع احتمال
الوقوع يف اخلطأ بنسبة .%5
الشكل رقم ( )8يوضح توزيع نسب إجابات أفراد
عينة الدراسة على السؤال رقم ()08
االستنتاج:
من خالل اجلدول رقم( ) 8نستنتج ان أغلبية ادلوظفني يصرحون ان االقدمية ىي السبب ادلباشر يف الوالء للمؤسسة
ىي االقدمية
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الفصل الرابع
السؤال رقم (:)09

نص السؤال رقم ( )09على " :ىل األجر الذي تتقاضاه مينحك مكانة اجتماعية داخل مؤسستك ؟  ،وبعد

ادلعاجلة اإلحصائية مت التوصل إىل النتيجة ادلوضحة يف اجلدول التايل:

الجدول رقم ( )9يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()9
بدائل اإلجابة على التكرار

السؤال رقم  03المشاهد

النسبة

التكرار

الفرق بين التكرار

المئوية

المتوقع

المشاهد والمتوقع

نعم

27

%90

15

12

ال

3

%10

15

-12

االجمالي

30

%100

////

درجة

الحرية
1

قيمةK²

19.20

مستوى
الداللة

0,000

القرار
دال عند
مستوى
0.01

من خالل اجلدول أعاله رقم ( )9نالحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال ( )30فردا قد انقسمت
إىل رلموعتني  ،دتثلت اجملموعة األوىل يف األفراد الذين دتحورت إجاباهتم على السؤال رقم ( )03بالبديل "نعم" وقد بلغ
عددىم ( )27فردا بنسبة مئوية بلغت  ،%90أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على ىذا السؤال
بالبديل "ال" والبالغ عددىم ( )03فرد بنسبة مئوية قدرت بـ ،% 10وللتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات
والنسب مت اللجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من اجلدول أعاله أن قيمتها عند درجة احلرية ()1
قدرت بـ 19.20وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ( ،)α=0.01وبالتايل فإن ىناك فرق دال إحصائيا
بني اجملموعتني لصاحل اجملموعة األوىل ،ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو  %99مع احتمال الوقوع يف اخلطأ بنسبة
.%1
الشكل رقم ( )9يوضح توزيع نسب إجابات أفراد
عينة الدراسة على السؤال رقم ()9
االستنتاج:
من خالل حتليل نتائج اجلدول السابق نستنتج
 ،أن أغلبية ادلوطفني يرون ان قيمة االجر الذي
يتلقونو يعطيهم مكانة اجتماعية داخل ادلؤسسة .
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الفصل الرابع
السؤال رقم (:)10

نص السؤال رقم ( " )10ىل سبق وان استفدت من الرتقية ،وبعد ادلعاجلة اإلحصائية مت التوصل إىل النتيجة ادلوضحة يف
اجلدول التايل:
الجدول رقم ( )10يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()10
بدائل اإلجابة على التكرار

السؤال رقم  04المشاهد

النسبة

التكرار

الفرق بين التكرار

المئوية

المتوقع

المشاهد والمتوقع

نعم

27

%90

15

-9

ال

03

%10

15

18

اإلجمالي

30

100

درجة

الحرية
1

قيمةK²

19.20

مستوى
الداللة

0,000

////

القرار
دال عند
مستوى
0.01

من خالل اجلدول أعاله رقم ( )10نالحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال ( )30فردا قد
انقسمت إىل رلموعتني  ،دتثلت اجملموعة األوىل يف األفراد الذين دتحورت إجاباهتم على السؤال رقم ( )03بالبديل "نعم"
وقد بلغ عددىم ( )27فردا بنسبة مئوية بلغت  ،% 90أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على ىذا
السؤال بالبديل "ال" والبالغ عددىم ( )03فرد بنسبة مئوية قدرت بـ ،% 10وللتأكد من داللة ىذه الفروق يف
التكرارات والنسب مت اللجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من اجلدول أعاله أن قيمتها عند درجة
احلرية ( )1قدرت بـ 19.20وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ( ،)α=0.01وبالتايل فإن ىناك فرق دال
إحصائيا بني اجملموعتني لصاحل اجملموعة األوىل ،ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو  %99مع احتمال الوقوع يف اخلطأ
بنسبة .%1

الشكل رقم ( )10يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()10

االستنتاج  :من خالل اجلدول رقم  10نستنتج ان اغلبية ادلوظفني استفادو من الرتقية داخل ادلؤسسة
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الفصل الرابع
السؤال رقم (:)11

نص السؤال رقم ( :)11ىل سياسة الرتقية ادلتبعة دلؤسستك زاد يف انتمائك ذلا ؟
وبعد ادلعاجلة اإلحصائية مت التوصل إىل النتيجة ادلوضحة يف اجلدول التايل:
الجدول رقم ( )11يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()11
بدائل اإلجابة على التكرار

السؤال رقم  01المشاهد

النسبة

التكرار

الفرق بين التكرار

المئوية

المتوقع

المشاهد والمتوقع

نعم

29

%96.66

15

14

ال

1

%04.34

15

-14

اإلجمالي

30

%100

درجة

الحرية
1

قيمةK²

26.13

////

مستوى
الداللة

0.000

القرار
دال عند
مستوى
0.01

من خالل اجلدول أعاله رقم ( )11نالحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال ( )30فردا قد
انقسمت إىل رلموعتني  ،دتثلت اجملموعة األوىل يف األفراد الذين دتحورت إجاباهتم على السؤال رقم ( )01بالبديل "نعم"
وقد بلغ عددىم ( )29فردا بنسبة مئوية بلغت  ،%96.66أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على
ىذا السؤال بالبديل "ال" والبالغ عددىم ( )01فرد بنسبة مئوية قدرت  ،% 04.33وللتأكد من داللة ىذه الفروق يف
التكرارات والنسب مت اللجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من اجلدول أعاله أن قيمتها عند درجة
احلرية ()1قدرت بـ  26.13وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ( ،)α=0.01وبالتايل فإن ىناك فرق دال
إحصائيا بني اجملموعتني لصاحل اجملموعة األوىل ،ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو  %99مع احتمال الوقوع يف اخلطأ
بنسبة .%1

الشكل رقم ( )11يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()11

االستنتاج:
من خالل اجلدول رقم  11نستنتج ان السياسة ادلتبعة من طرف ادلؤسسة يف الرتقية للموظفني تزيد من والئهم ذلا.
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الفصل الرابع
السؤال رقم " "11

نص السؤال رقم ( )11بالنسبة ألفراد عينة الدراسة الذين أجابوا على السؤال السابق بالبديل " نعم الذي ينص " ىل سياسة

الرتقية ادلتبعة دلؤسستك زاد يف انتمائك ذلا ؟ والذي تفرع منو السؤال الذي يقدم بدائل وأسس اليت تعتمدىا ادلؤسسة وفق
البدائل " االداء  ،الكفاءة  ،اخلربة " وبعد ادلعاجلة اإلحصائية مت التوصل إىل النتيجة ادلوضحة يف اجلدول التايل :
الجدول رقم ( )11يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()11
بدائل اإلجابة على التكرار

السؤال رقم  02المشاهد

االداء
الكفاءة
اخلربة
اإلجمالي

النسبة

التكرار

الفرق بين التكرار

المئوية

المتوقع

المشاهد والمتوقع

7

%25.92

7.5

-0.5

17

%62.96

7.5

9.5

3

%11.11

7.5

-4.5

27

درجة

الحرية

2

قيمةK²

17.46

مستوى
الداللة

0.00

القرار

دال عند
مستوى
0.05

%100
الشكل رقم ( )11يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()11

من خالل اجلدول أعاله رقـم ( )11نالحـظ أن إجابـات أفـراد
عينــة الدراســة والبــالغ عــددىم إمجــاال ( )27فــردا قــد انقســمت
إىل ثــالث رلموعــات ،دتثلــت اجملموعــة األوىل يف األف ـراد الــذين
دتحـورت إجابــاهتم علــى السـؤال رقــم ( )06بالبــديل " الكفــاءة
" وقــد بلــغ عــددىم ( )17فــردا بنســبة مئويــة بلغــت 62.96
 ،%أمــا اجملموعــة الثانيــة فتمثــل األف ـراد الــذين كانــت إجــابتهم
علــى ىــذا الس ـؤال بالبــديل " االداء " والبــالغ عــددىم ()07
فرد بنسبة مئوية قـدرت ب ـ ،% 25.92وأمـا اجملموعـة الثالثـة كانـت إجـابتهم علـى ىـذا السـؤال بالبـديل " اخلـربة " والبـالغ عـددىم
 03وبنســبة مئويــة قــدرت ب  % 11.11وللتأكــد مــن داللــة ىــذه الفــروق يف التك ـرارات والنســب مت اللجــوء إىل اختبــار الداللــة
اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من اجلدول أعاله أن قيمتها عند درجة احلرية ( )02قدرت بـ  17.46وىي قيمة دالة إحصـائيا
عند مستوى الداللة ألفا ( ،)α=0.05وبالتايل فإن ىناك فرق دال إحصائيا بني اجملموعتني لصاحل اجملموعة األوىل ،ونسبة التأكد
من ىذه النتيجة ىو  %95مع احتمال الوقوع يف اخلطأ بنسبة .%5

االستنتاج:
نستنتج من خالل اجلدول رقم  12ان اغلبية ادلوظفني والذين كانت اجابتهم بنعم كان ذلك راجع اىل الكفاءة
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الفصل الرابع

السؤال رقم (:)12
نص السؤال رقم ( )12على :ىل تقدم ادلؤسسة مكافآت على العمل اإلضايف مم يدفعك للتمسك هبا ؟ ،
وبعد ادلعاجلة اإلحصائية مت التوصل إىل النتيجة ادلوضحة يف اجلدول التايل:
الجدول رقم ( )12يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()12
بدائل اإلجابة على

التكرار

السؤال رقم 07

المشاهد

النسبة

المئوية

الفرق بين
التكرار

التكرار

المتوقع

المشاهد

نعم

25

%83.3

15

10

ال

5

16.66

15

-10

اإلجمالي

30

%100

والمتوقع

درجة

الحرية

1

قيمةK²

مستوى
الداللة

0.00 13.33

/////

القرار

دال عند
مستوى
0.05

الشكل رقم ( )12يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()12

من خالل اجلدول أعاله رقم ( )12نالحظ أن إجابات
أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال ( )30فردا قد
انقسمت إىل رلموعتني  ،دتثلت اجملموعة األوىل يف األفراد
الذين دتحورت إجاباهتم على السؤال رقم ( )12بالبديل
"نعم " وقد بلغ عددىم ( )25فردا بنسبة مئوية بلغت
 ،%83.3أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت
إجابتهم على ىذا السؤال بالبديل" ال " والبالغ عددىم
( )05فرد بنسبة مئوية قدرت ب ،% 16.66وللتأكد
من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اللجوء إىل

اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من اجلدول أعاله أن قيمتها عند درجة احلرية ( )1قدرت بـ 13.33
وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ( ،)α=0.01وبالتايل فإن ىناك فرق دال إحصائيا بني اجملموعتني
لصاحل اجملموعة األوىل ،ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو  %99مع احتمال الوقوع يف اخلطأ بنسبة .%1

االستنتاج:
نستنتج من خالل اجلدول رقم  12ان ادلؤسسة تقوم بتقدمي مكافأة مالية عند القيام بعمل اضايف.
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الفصل الرابع

السؤال رقم (:)13
نص السؤال رقم ( )13على :ىل تقدم ادلؤسسة خدمات ومزايا اجتماعية زادت من وفائك لعملك؟
وبعد ادلعاجلة اإلحصائية مت التوصل إىل النتيجة ادلوضحة يف اجلدول التايل:
الجدول رقم ( )13يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()13
بدائل اإلجابة على

التكرار

السؤال رقم 07

المشاهد

النسبة

المئوية

التكرار

الفرق بين
التكرار

المتوقع

المشاهد

نعم

22

%73.3

15

7

ال

08

26.66

15

-7

اإلجمالي

30

%100

من خالل اجلدول أعاله رقم ( )13نالحظ أن
إجابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم

والمتوقع

/////

درجة

الحرية

1

قيمةK²

6.35

مستوى
الداللة

0.011

القرار

دال عند
مستوى
0.05

الشكل رقم ( )13يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()13

إمجاال ( )30فردا قد انقسمت إىل رلموعتني ،
دتثلت اجملموعة األوىل يف األفراد الذين دتحورت
إجاباهتم على السؤال رقم ( )13بالبديل "نعم
" وقد بلغ عددىم ( )22فردا بنسبة مئوية
بلغت  ،%73.3أما اجملموعة الثانية فتمثل
األفراد الذين كانت إجابتهم على ىذا السؤال
بالبديل" ال والبالغ عددىم ( )08فرد بنسبة
مئوية قدرت ب ،% 26.66وللتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اللجوء إىل اختبار الداللة
اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من اجلدول أعاله أن قيمتها عند درجة احلرية ( )1قدرت بـ  6.53وىي قيمة دالة
إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ( ،)α=0.05وبالتايل فإن ىناك فرق دال إحصائيا بني اجملموعتني لصاحل اجملموعة
األوىل ،ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو  %95مع احتمال الوقوع يف اخلطأ بنسبة .%5
االستنتاج :
من خالل اجلدول رقم  13نستنتج ان ادلؤسسة تقوم بتوفري خدمات ومزايا اجتماعية تزيد من وفاء العاملني للمؤسسة.
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السؤال رقم (:)13
نص السؤال رقم ( ) 13بالنسبة ألفراد عينة الدراسة الذين أجابوا على السؤال السابق بالبديل " نعم الذي ينص " ىل
تقدم ادلؤسسة مكافآت على العمل اإلضايف مم يدفعك للتمسك هبا وبعد ادلعاجلة اإلحصائية مت التوصل إىل النتيجة ادلوضحة يف
اجلدول التايل اليت توضح بدائل السؤال  13أن منط ادلكافآت وفق النمط ادلتاحة يف البدائل " السكن ،مواصالت  ،تأمينات

" :

الجدول رقم ( )13يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()13
بدائل

اإلجابة

السؤال رقم 09

النسبة

على التكرار

المشاهد المئوية

التكرار

المتوقع

الفرق

التكرار

بين

درجة

الحرية

المشاهد

والمتوقع

السكن

5

%22.7

7.5

-2.5

الموصالت

3

13.66

7.5

-4.5

التأمينات

14

%63.3

7.5

6.5

اإلجمالي

22

100

///

2

قيمةK²

9.20

مستوى
الداللة

020,0

القرار

دال عند
مستوى
0.05

الشكل رقم ( )13يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()13

من خالل اجلدول أعاله رقم ( )13نالحظ أن
إجابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال ()22
فردا قد انقسمت إىل ثالث رلموعات  ،دتثلت
اجملموعة األوىل يف األفراد الذين دتحورت إجاباهتم على
السؤال رقم ( )09بالبديل "التامينات " وقد بلغ
عددىم ( )14فردا بنسبة مئوية بلغت  ،%63.3أما
اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على
ىذا السؤال بالبديل " السكن " والبالغ عددىم ()5
فردا بنسبة مئوية قدرت بـ،%22.7أما اجملموعة الثالثة كانت إجاباهتم على السؤال بالبديل " ادلوصالت " والبالغ عددىم ()03
فردا بنسبة مئوية قدرت ب  ، 13.66وللتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اللجوء إىل اختبار الداللة
اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من اجلدول أعاله أن قيمتها عند درجة احلرية ( )2قدرت بـ  9.20وىي قيمة دالة إحصائيا

عند مستوى الداللة ألفا ( ،)α=0.05وبالتايل فإن ىناك فرق دال إحصائيا بني اجملموعتني لصاحل اجملموعة األوىل ،ونسبة
التأكد من ىذه النتيجة ىو  %95مع احتمال الوقوع يف اخلطأ بنسبة .%5
االستنتاج :
من خالل اجلدول رقم  13نستنج ان نوع اخلدمات االجتماعية االكثر استفادة ىي التامينات للموظفني
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السؤال رقم (:)14
نص السؤال رقم ( )14على :ىل ترى ان ىناك استمرارية يف الزيادات الدورية ؟
وبعد ادلعاجلة اإلحصائية مت التوصل إىل النتيجة ادلوضحة يف اجلدول التايل:

،

الجدول رقم ( )14يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()14
الفرق بين
بدائل اإلجابة على

التكرار

السؤال رقم 10

المشاهد

النسبة

المئوية

التكرار

المتوقع

التكرار

المشاهد

درجة

الحرية

قيمةK²

مستوى
الداللة

القرار

والمتوقع
نعم

24

%80

15

9

ال

06

20

15

-9

اإلجمالي

30

%100

1

/////

0.001 10.80

دال عند
مستوى
0.05

الشكل رقم ( )14يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()14

من خالل اجلدول أعاله رقم ( )14نالحظ أن
إجابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال
( )30فردا قد انقسمت إىل رلموعتني  ،دتثلت
اجملموعة األوىل يف األفراد الذين دتحورت إجاباهتم
على السؤال رقم ( )10بالبديل "نعم " وقد بلغ
عددىم ( )24فردا بنسبة مئوية بلغت  ،%80أما
اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم
على ىذا السؤال بالبديل" ال والبالغ عددىم
( )06فرد بنسبة مئوية قدرت ب ،% 20
وللتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات
والنسب مت اللجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية
(كا )²حيث نالحظ من اجلدول أعاله أن قيمتها عند درجة احلرية ( )1قدرت بـ  10.53وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى
الداللة ألفا ( ،)α=0.05وبالتايل فإن ىناك فرق دال إحصائيا بني اجملموعتني لصاحل اجملموعة األوىل ،ونسبة التأكد من ىذه
النتيجة ىو  %95مع احتمال الوقوع يف اخلطأ بنسبة .%5

االستنتاج:
نستنتج من خالل اجلدول رقم  14أن ىناك استقرار يف الزيادات الدورية
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* المحور الثاني :للحوافز المعنوية دور ايجابي في تحقيق الوالء التنظيمي لدى الموظفين
السؤال رقم (:)15

نص السؤال رقم ( )15على " :ىل حتض باألمن و االستقرار يف العمل ؟  ،وبعد ادلعاجلة اإلحصائية مت

التوصل إىل النتيجة ادلوضحة يف اجلدول التايل:
الجدول رقم ( )15يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()15
بدائل اإلجابة على

التكرار

السؤال رقم 11

النسبة

التكرار

الفرق بين
التكرار

المشاهد

المئوية

المتوقع

المشاهد

نعم

29

%96.66

15

14

ال

1

%4.33

15

-14

اإلجمالي

30

%100

والمتوقع

درجة

الحرية

1

/////

قيمةK²

26.13

مستوى
الداللة

0,000

القرار

دال عند
مستوى
0.01

الشكل رقم ( )15يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()15

من خالل اجلدول أعاله رقم ( )15نالحظ أن إجابات
أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال ( )30فردا قد
انقسمت إىل رلموعتني  ،دتثلت اجملموعة األوىل يف األفراد
الذين دتحورت إجاباهتم على السؤال رقم ( )15بالبديل
"نعم" وقد بلغ عددىم ( )29فردا بنسبة مئوية بلغت
 ،%96.33أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت
إجابتهم على ىذا السؤال بالبديل "ال" والبالغ عددىم
( )01فرد بنسبة مئوية قدرت  ،% 4.66وللتأكد من
داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اللجوء إىل
اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من اجلدول

أعاله أن قيمتها عند درجة احلرية ( )1قدرت بـ  26.13وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
( ،)α=0.01وبالتايل فإن ىناك فرق دال إحصائيا بني اجملموعتني لصاحل اجملموعة األوىل ،ونسبة التأكد من ىذه
النتيجة ىو  %99مع احتمال الوقوع يف اخلطأ بنسبة .%1
االستنتاج:
نستنج من خالل اجلدول رقم  15ان ادلؤسسة توفر االمن و االستقرار يف العمل
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السؤال رقم (:)15

نص السؤال رقم ( )15بالنسبة ألفراد عينة الدراسة الذين أجابوا على السؤال السابق بالبديل " نعم " الذي
ينص على " ىل حتض باألمن و االستقرار يف العمل ؟اليت توضح بدائل السؤال  15أن شعور ادلوظف باآلمن واالستقرار

يف العمل يزيد االرتباط بادلؤسسة او ال يزيد االرتباط هبا .
وبعد ادلعاجلة اإلحصائية مت التوصل إىل النتيجة ادلوضحة يف اجلدول التايل:
الجدول رقم ( )15يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()15
بدائل اإلجابة على

التكرار

زاد االرتباطي بالمؤسسة

السؤال رقم 12

لم يزد ارتباطي
بالمؤسسة
اإلجمالي

النسبة

التكرار

الفرق بين
التكرار

المشاهد

المئوية

المتوقع

المشاهد

23

%79.31

15

8

6

%20.68

-15

-8

29

%100

والمتوقع

درجة

الحرية

1

K²

قيمة

مستوى
الداللة

0.000 26.00

/////

القرار

دال عند
مستوى
0.01

الشكل رقم ( )15يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()15

من خالل اجلدول أعاله رقم ( )15نالحظ أن إجابات
أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال ( )29فردا قد
انقسمت إىل رلموعتني  ،دتثلت اجملموعة األوىل يف
األفراد الذين دتحورت إجاباهتم على السؤال رقم ()12
بالبديل "زاد ارتباطي بادلؤسسة " وقد بلغ عددىم ()23
فردا بنسبة مئوية بلغت  ،%79.31أما اجملموعة الثانية
فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على ىذا السؤال
بالبديل "مل يزيد ارتباطي بادلؤسسة " والبالغ عددىم
( )6فرد بنسبة مئوية قدرت بـ ،% 20.68وللتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اللجوء إىل اختبار الداللة
اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من اجلدول أعاله أن قيمتها عند درجة احلرية ( )1قدرت بـ  26.60وىي قيمة دالة إحصائيا
عند مستوى الداللة ألفا ( ،)α=0.01وبالتايل فإن ىناك فرق دال إحصائيا بني اجملموعتني لصاحل اجملموعة األوىل ،ونسبة
التأكد من ىذه النتيجة ىو  %99مع احتمال الوقوع يف اخلطأ بنسبة .%1

االستنتاج:
ومن نستنج ان من خالل االمن و االستقرار يف العمل الذي توفره ادلؤسسة زاد ارتباط ادلوظفني مبؤسستهم.
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السؤال رقم (:)16

نص السؤال رقم ( ) 16على " :ىل تساىم يف اختاذ القرار ؟  ،وبعد ادلعاجلة اإلحصائية مت التوصل إىل النتيجة
ادلوضحة يف اجلدول التايل:
الجدول رقم ( )16يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()16
بدائل اإلجابة على التكرار

السؤال رقم  13المشاهد

النسبة

التكرار

الفرق بين التكرار

المئوية

المتوقع

المشاهد والمتوقع

نعم

27

%90

15

12

ال

3

%10

15

-12

اإلجمالي

30

%100

////

درجة

الحرية
1

قيمةK²

19.20

مستوى

القرار

الداللة

0,000

دال عند
مستوى
0.01

الشكل رقم ( )16يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()16

من خالل اجلدول أعاله رقم ( )16نالحظ أن
إجابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال
( )30فردا قد انقسمت إىل رلموعتني  ،دتثلت
اجملموعة األوىل يف األفراد الذين دتحورت إجاباهتم
على السؤال رقم ( )13بالبديل "نعم" وقد بلغ
عددىم ( )27فردا بنسبة مئوية بلغت  ،%90أما
اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم
على ىذا السؤال بالبديل "ال" والبالغ عددىم ()03
فرد بنسبة مئوية قدرت بـ ،%10وللتأكد من داللة
ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اللجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من اجلدول أعاله أن
قيمتها عند درجة احلرية ( )1قدرت بـ  19.20وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا (،)α=0.01
وبالتايل فإن ىناك ف رق دال إحصائيا بني اجملموعتني لصاحل اجملموعة األوىل ،ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو %99
مع احتمال الوقوع يف اخلطأ بنسبة .%1
االستنتاج:
من خالل حتليل نتائج اجلدول السابق نستنتج أن ادلؤسسة تعطي امهية وتشاور للعاملني وادلوظفني يف اختاذ القرار
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السؤال رقم (:)16

خيص السؤال  16أفراد عينة الدراسة الذين أجابوا بنعم على السؤال السابق بالبديل " نعم الذي بنص على " ىل تشارك
يف اختاذ القرار داخل مؤسستك ؟  ،وىل تسهم مشاركتك يف تعزيز " االستقرار  ،تلبية الحاجات النفسية  ،ترسخ
االنتماء والوالء للمؤسسة  "،وبعد ادلعاجلة اإلحصائية مت التوصل إىل النتيجة ادلوضحة يف اجلدول التايل:
الجدول رقم ( )16يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()16
بدائل اإلجابة على

التكرار

االستقرار

السؤال رقم 14

النسبة

التكرار

الفرق بين التكرار

المشاهد

المئوية

المتوقع

المشاهد والمتوقع

01

%33.3

1.5

-0.5

2

%66.7

1.5

0.5

تلبية الحاجات النفسية

00

00

اإلجمالي

03

100

ترسيخ الوالء و االنتماء
للمؤسسة

////

درجة

الحرية

1

قيمةK²

0.33

مستوى
الداللة

القرار

غري دال
 0,54عند مستوى
0.05

الشكل رقم ( )16يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()16

من خالل اجلدول أعاله رقم ( )16نالحظ أن إجابات أفراد

عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال ( )03فردا قد انقسمت إىل
رلموعتني  ،دتثلت اجملموعة األوىل يف األفراد الذين دتحورت
إجاباهتم على السؤال رقم ( )14بالبديل "االستقرار " وقد بلغ
عددىم ( )01فردا بنسبة مئوية بلغت  ،%33.3أما اجملموعة
الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على ىذا السؤال
بالبديل " ترسيخ الوالء واالنتماء " والبالغ عددىم ( )02فرد
بنسبة مئوية قدرت بـ  ،%66.7وللتأكد من داللة ىذه الفروق
يف التكرارات والنسب مت اللجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية
(كا )²حيث نالحظ من اجلدول أعاله أن قيمتها عند درجة احلرية ( )1قدرت بـ  0.33وىي قيمة غري دالة إحصائيا
عند مستوى الداللة ألفا ( ،)α=0.05وبالتايل عدم وجود فرق دال إحصائيا بني اجملموعتني .

االستنتاج :
من خالل القراءة اإلحصائية وحتليل نتائج اجلدول السابق نستنتج ان من خالل ادلسامهة يف اختاذ القرار زاد يف ترسيخ
االنتماء و الوالء للمؤسسة
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الفصل الرابع
السؤال رقم (:)17

نص السؤال رقم ( ) 17على " :ىل يويل رؤساء عملك االىتمام و التقدير لك ما زادك عالقة مبؤسستك ؟ بعد
ادلعاجلة اإلحصائية مت التوصل إىل النتيجة ادلوضحة يف اجلدول التايل:
الجدول رقم ( )17يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()17
بدائل اإلجابة على التكرار

السؤال رقم  15المشاهد

النسبة

التكرار

الفرق بين التكرار

المئوية

المتوقع

المشاهد والمتوقع

نعم

26

%86.66

15

11

ال

04

%13.33

15

-11

االجمالي

30

%100

////

درجة

الحرية
1

قيمةK²

16.13

مستوى
الداللة

0,000

القرار
دال عند
مستوى
0.01

الشكل رقم ( )17يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()17

من خالل اجلدول أعاله رقم ( )17نالحظ أن إجابات أفراد

عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال ( )30فردا قد انقسمت إىل
رلموعتني  ،دتثلت اجملموعة األوىل يف األفراد الذين دتحورت
إجاباهتم على السؤال رقم ( )17بالبديل " نعم" وقد بلغ
عددىم ( )26فردا بنسبة مئوية بلغت  ،%86.66أما اجملموعة
الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على ىذا السؤال
بالبديل "ال" والبالغ عددىم ( )04فرد بنسبة مئوية قدرت بـ
 ،%13.33وللتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات
والنسب مت اللجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث
نالحظ من اجلدول أعاله أن قيمتها عند درجة احلرية ()1
قدرت بـ  16.13وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ( ،)α=0.01وبالتايل فإن ىناك فرق دال إحصائيا
بني اجملموعتني لصاحل اجملموعة األوىل ،ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو  %99مع احتمال الوقوع يف االخلطأ بنسبة
.%1
االستنتاج:
من خالل القراءة اإلحصائية وحتليل نتائج اجلدول السابق نستنتج أن اىتمام وتقدير رؤساء العمل يزيد من الوالء
للمؤسسة .
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الفصل الرابع
السؤال رقم (:)18

نص السؤال رقم ( )18على " :ىل سبق ان استفدت من امتيازات جعلتك أكثر ارتباطا بعملك؟ وبعد ادلعاجلة
اإلحصائية مت التوصل إىل النتيجة ادلوضحة يف اجلدول التايل:
الجدول رقم ( )18يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()18
بدائل اإلجابة على التكرار

السؤال رقم  16المشاهد

النسبة

التكرار

الفرق بين التكرار

المئوية

المتوقع

المشاهد والمتوقع

نعم

24

%80

15

-9

ال

06

%20

15

9

اإلجمالي

30

%100

////

درجة

الحرية
1

قيمةK²

10.80

مستوى
الداللة

0,010

القرار
دال عند
مستوى
0.05

الشكل رقم ( )18يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()18

من خالل اجلدول أعاله رقم ( )18نالحظ أن
إجابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال
( )30فردا قد انقسمت إىل رلموعتني  ،دتثلت
اجملموعة األوىل يف األفراد الذين دتحورت إجاباهتم
على السؤال رقم ( )18بالبديل " نعم " وقد بلغ
عددىم ( )24فردا بنسبة مئوية بلغت  ،%80أما
اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم
على ىذا السؤال بالبديل "ال " والبالغ عددىم
( )06فرد بنسبة مئوية قدرت بـ  ،%20وللتأكد

من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت
اللجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من اجلدول أعاله أن قيمتها عند درجة احلرية ( )1قدرت بـ
 10.80وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ( ،)α=0.05وبالتايل فإن ىناك فرق دال إحصائيا بني
اجملموعتني لصاحل اجملموعة األوىل ،ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو  %95مع احتمال الوقوع يف اخلطأ بنسبة .%5
االستنتاج:
من خالل القراءة اإلحصائية وحتليل نتائج اجلدول السابق نستنتج أن ادلؤسسة تقوم باعطاء امتيازات للموظفني جعلتهم
اكثر ارتباطا بعملهم
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الفصل الرابع
السؤال رقم (:) 19

نص السؤال رقم ( )19على " :ىل تتلقى عبارات شكر و ثناء كحافز يزيد من معنوياتك ويربطك أكثر
بعملك ؟ وبعد ادلعاجلة اإلحصائية مت التوصل إىل النتيجة ادلوضحة يف اجلدول التايل:
الجدول رقم ( )19يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()19
بدائل اإلجابة على التكرار

السؤال رقم  17المشاهد

النسبة

التكرار

الفرق بين التكرار

المئوية

المتوقع

المشاهد والمتوقع

نعم

21

%70

15

6

ال

09

%30

15

-6

اإلجمالي

30

%100

////

درجة

الحرية
1

قيمةK²

4.80

مستوى
الداللة

0,020

القرار
دال عند
مستوى
0.05

الشكل رقم ( )19يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()19

من خالل اجلدول أعاله رقم ( )19نالحظ أن
إجابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال
( )30فردا قد انقسمت إىل رلموعتني  ،دتثلت
اجملموعة األوىل يف األفراد الذين دتحورت إجاباهتم
على السؤال رقم ( )19بالبديل " نعم " وقد بلغ
عددىم ( )21فردا بنسبة مئوية بلغت  ،%70أما
اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم
على ىذا السؤال بالبديل "ال " والبالغ عددىم
( )09فرد بنسبة مئوية قدرت بـ  ،%30وللتأكد

من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اللجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من اجلدول
أعاله أن قيمتها عند درجة احلرية ( )1قدرت بـ  04.80وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
( ،) α=0.05وبالتايل فإن ىناك فرق دال إحصائيا بني اجملموعتني لصاحل اجملموعة األوىل ،ونسبة التأكد من ىذه
النتيجة ىو  %95مع احتمال الوقوع يف اخلطأ بنسبة .%5
االستنتاج :
ومنو نستنتج من خالل اجلدول رقم  19ان عبارات الشكر والثناء تعترب كحافز وتزيد من معنويات واالرتباط يف العمل
من طرف ادلوظفني
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الفصل الرابع
السؤال رقم (:) 20

نص السؤال رقم ( )20على " :ىل تستفيد من مهام جديدة ىدفها كسر الروتني لتكسب والء ادلؤسسة ؟،
وبعد ادلعاجلة اإلحصائية مت التوصل إىل النتيجة ادلوضحة يف اجلدول التايل:
الجدول رقم ( )20يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()20
بدائل اإلجابة على التكرار

السؤال رقم  18المشاهد

النسبة

التكرار

الفرق بين التكرار

المئوية

المتوقع

المشاهد والمتوقع

نعم

25

%83.33

15

10

ال

05

%16.66

15

اإلجمالي

30

%100

من خالل اجلدول أعاله رقم ( )20نالحظ أن
إجابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال

-10

درجة

الحرية
1

قيمةK²

13.33

////

مستوى
الداللة

0,028

القرار
دال عند
مستوى
0.05

الشكل رقم ( )20يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()20

( )30فردا قد انقسمت إىل رلموعتني  ،دتثلت
اجملموعة األوىل يف األفراد الذين دتحورت
إجاباهتم على السؤال رقم ( )18بالبديل " نعم
" وقد بلغ عددىم ( )25فردا بنسبة مئوية
بلغت  ،%83.33أما اجملموعة الثانية فتمثل
األفراد الذين كانت إجابتهم على ىذا السؤال
بالبديل "ال " والبالغ عددىم ( )05فرد بنسبة
مئوية قدرت بـ  ،%16.66وللتأكد من داللة
ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اللجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من اجلدول أعاله أن
قيمتها عند درجة احلرية ( )1قدرت بـ  13.33وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ( ،)α=0.05وبالتايل
فإن ىناك فرق دال إحصائيا بني اجملموعتني لصاحل اجملموعة األوىل ،ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو  %95مع
احتمال الوقوع يف اخلطأ بنسبة .%5
االستنتاج:
ومنو نستنتج ان ادلؤسسة تقوم بإعطاء مهام جديدة هبدف كسر الروتني وكسب والء ادلؤسسة
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الفصل الرابع
مناقشة فرضيات الدراسة:

الفرضية األولى .للحوافز المادية دور ايجابي في تحقيق الوالء التنظيمي لدى الموظفين

تفسري نتائج احملور األول اخلاص بالفرضية األوىل من خالل إجابات ادلوظفني على عبارات احملور األول من االستبيان.
نتائج احملور األول اخلاص بإجابات ادلوظفني
2

الداللة االحصائية

السؤال

كا

السؤال رقم8

26.13

دالة

السؤال رقم8

8.66

دالة

السؤال رقم9

19.20

دالة

السؤال رقم10

19.20

دالة

السؤال رقم11

26.13

دالة

السؤال رقم11

17.46

دالة

السؤال رقم12

13.33

دالة

السؤال رقم 13

6.35

دالة

السؤال رقم 13

9.20

دالة

السؤال رقم 14

10.80

دالة

تنطلق الفرضية األوىل :من ان للحوافز ادلادية دور اجيايب يف حتقيق الوالء التنظيمي يف مديرية الشباب و الرياضة بادلسيلة
ويف ضوء النتائج اليت مت عرضها يف اجلداول السابقة اخلاصة مبحور احلوافز ادلادية تبني ان الفرضية االوىل قد حتققت
وتنص ان احلوافز ادلادية ذلا دور يف حتقيق الوالء التنظيمي يف مديرية الشباب و الرياضة بادلسيلة .
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الفصل الرابع

الفرضية الثانية :للحوافز المعنوية دور ايجابي في تحقيق الوالء التنظيمي لدى الموظفين

تفسري نتائج احملور الثاين اخلاص بالفرضية الثانية من خالل إجابات األساتذة على عبارات احملور الثاين من االستبيان.
نتائج احملور الثاين اخلاص بإجابات ادلوظفني
2

الداللة اإلحصائية

السؤال

كا

السؤال رقم15

26.13

دالة

السؤال رقم15

26.00

دالة

السؤال رقم16

19.20

دالة

السؤال رقم17

16.33

دالة

السؤال رقم18

10.80

دالة

السؤال رقم19

4.80

دالة

السؤال رقم20

13.33

دالة

تنطلق الفرضية اجلزئية الثانية :من أن :للحوافز ادلعنوية دور اجيايب يف حتقيق الوالء التنظيمي لدى ادلوظفني مبديرية
الشباب و الرياضة بادلسيلة ويف ضوء النتائج اليت مت عرضها يف اجلداول السابقة اخلاصة مبحور احلوافز ادلعنوية تبني ان
الفرضية الثانية قد حتققت وتنص ان احلوافز ادلعنوية ذلا دور يف حتقيق الوالء التنظيمي يف مديرية الشباب و الرياضة
بادلسيلة
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الفصل الرابع
مقارنة النتائج بالفرضية العامة:

جدول رقم ( )21يوضح مقارنة النتائج بالفرضية العامة
الفرضية

صياغتها

النتيجة

الفرضية اجلزئية األوىل

للحوافز المادية دور ايجابي في تحقيق الوالء التنظيمي

حتققت

لدى الموظفين
الفرضية اجلزئية الثانية

للحوافز المعنوية دور ايجابي في تحقيق الوالء التنظيمي

حتققت

لدى الموظفين
الفرضية العامة

للحواف دور ايجابي في تحقيق الوالء التنظيمي لدى

حتققت

الموظفين.
من خالل اجلدول رقم ( ) 21يتبني أن الفرضيتني اجلزئيتني اليت اقرتحناىا كحلول مؤقتة دلشكلة البحث قد
حتققت  ،وىذا ما أثبتتو النتائج ادلتحصل عليها من خالل االستبيان ادلوجهة للموظفني ومنو نستنتج ان الفرضية العامة
للبحث قد حتققت  ،واليت تنص :للحوافز دور في تحقيق الوالء التنظيمي لدى الموظفين .
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استنتاجات و اقتراحات
 -1استنتاجات عامة
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 -3األفاق المستقبلية للدراسة
 -4قائمة المصادر المراجع
 -5المالحق
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استنتاجات و اقتراحات

الفصل الخامس
 -1استنتاجات عامة :

يف األخري نستنتج من خالل حبثنا ىذا أن نظام احلوافز يف مديرية الشباب و الرياضة بوالية ادلسيلة انو كلما توفرت احلوافز
ادلادية وادلعنوية كلما ارتفعت لدى اإلداريني و ادلوظفني روح الوالء التنظيمي و التمسك بالعمل فيها و بالتايل ميكن القول
بان الفرضية العامة للبحث زلققة أي أن للحوافز دور يف حتقيق الوالء التنظيمي وىذا ما أسفرت عليو نتائج البحث
حيث :
أن الفرضية األوىل تقول أن للتحفيز ادلادي دور يف حتقيق الوالء التنظيمي يف مديرية الشباب و الرياضة حبسب النتائج أهنا
حتققت .
والفرضية الثانية تقول بان للتحفيز ادلعنوي دور يف حتقيق الوالء التنظيمي يف مديرية الشباب والرياضة و حبسب النتائج أهنا
حتققت.
 -2التوصيات و االقتراحات :
على ضوء االستنتاجات السابقة نقًتح بعض التوصيات :
 وضع نظام للحوافز واضح ادلعامل ،يكفل بتوزيع احلوافز بعدالة كاملة بني ادلوظفني ،باإلضافة إىل ترسيخ مبدأ حصولمجيع ادلوظفني على ىتو احلوافز.
 االىتمام باحلوافز ادلادية خاصة ادلكافأة ،دون الًتكيز على زلفز األجر وحده . االىتمام أكثر باحلوافز ادلعنوية خاصة منها توزيع ادليداليات و األومسة . العتماد على أسلوب مكافأة العاملني اجملتهدين واالىتمام بالًتقية الشرفية. العمل على حتسني مكانة مجيع العاملني دون ختصيصها لدى البعض ،حىت يزيد الوالء التنظيمي للعاملني ويعطيهمدفعا قويا للتمسك أكثر بادلديرية .
 االىتمام بادلوظفني احملدثني يف الوظيفة وغرس أىداف مبدأ حتقيق أىداف ادلؤسسة ،من خالل توفري وتسهيل مجيعظروف العمل ادلالئمة من اجل خلق الوالء التنظيمي لديهم .
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 زلاولة االىتمام بالعملية االتصالية داخل ادلؤسسة ألهنا تساعد على حتسني العالقات بني العمال و رسساء ادلصاحباعتبار أن التصال زلفز معنوي يشجع العمال على العمل .
 إتاحة فرص الًتقية ادلادية جلميع العاملني لالستفادة منها من اجل حتسني قدراهتم ومهارهتم وبالتايل حتسني الداء وخلقالوالء .
جيب على اإلدارة أن تقوم بتوعية العمال على كيفية تطبيق نظام احلوافز ادلعمول بو ،وشرحو ذلم . العمل على تنمية الوالء التنظيمي لدى العاملني اجلدد ،وذلك عن طريق االىتمام بأىم العوامل ادلؤثرة عليوومنها :حتقيق األمن و االستقرار الوظيفي ،تطبيق أنظمة مناسبة من احلوافز ،وضوح األدوار وادلهمات الوظيفية ،وتوطيد
العالقات االجتماعية .
 -3األفاق المستقبلية للدراسة :
إن عملنا احملدود تناول بعض اجلوانب ادلهمة من ادلوضوع واغفل بعضها ،ومن اجل فتح أفاق جديدة للبحث يف ىذا
اجملال الواسع نقًتح كاآليت :
 تصنيف وتوصيف و تقومي الوظائف و بناء اذلياكل التنظيمية وحتديد األجور ادلناسبة ووضع سلم رواتب لكل الوظائفو الدرجات الوظيفية و حتديد البدالت و العالوات و ادلكافآت بأنواعها .
 تفعيل وتطوير الئحة ادلكافآت ادلعتمدة بادلؤسسات الرياضية حسب نظام العمل لتكون أساسا لبناء نظام حوافز عادلو فعال يتسم بالبساط ة والواقعية واالستمرارية ووضوح األىداف و يرتبط باجملهود و األداء و اإلنتاجية و يتناسب مع
وضعية كل مديرية من مديريات الشباب و الرياضة و نشاطها وإمكانياهتا ،
حبيث يكون قادرا على مكافأة اجملد و زلاسبة ادلسيء.
على أصحاب العمل و القادة اإلداريني و ادلشرفني على العمل بناء الثقة بني العاملني و حتديد األىداف و التوقعاتادلطلوبة منهم و تقدير جهودىم و جودة إعماذلم و اإلصغاء اجليد ذلم و مساع شكواىم ومقًتحاهتم و مراعاة مشاعرىم
و التعرف على دوافعهم و إثارة محاسهم وتشجيعهم على روح ادلبادرة و اإلبداع و االبتكار و اإلحساس بادلسؤولية و
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تشجيع األداء الناجح و التحفيز الذايت و شحذ اذلمم و تفجري الطاقات الكامنة وجعل بيئة العمل جاذبة و العمل متعة
ليصبح زلفزا.
 رفع مهارات العاملني و تشجيع النمو الو ضيفي و تطويره من خالل إعداد اخلطط و الربامج التدريبية العملية والنظرية،و اليت من شاهنا صقل ادلهارات وبناء القدرات و الكفاءات لدى العاملني .
 االىتمام بتنمية التحفيز الذايت للعاملني ،وإشراكهم يف اختاذ القرار و منحهم التفويض و السلطات الالزمة ألداءمهامهم بفعالية ومنحهم الشعور باالحًتام و تقدير الذات و تقييم جهودىم والثناء عليها
االح تفاء بادلوظفني ووضع أمساء اجملدين وادلتفوقني وادلميزين وادلبدعني منهم يف لوحات الشرف ووضعها يف مواقع بارزةيف أماكن العمل و منحهم األومسة وادليداليات و كؤوس اإلنتاج و الشهادات التقدير و خطابات الشكر
دراسة و حبث دور احلوافز يف زيادة معنويات ادلوظفني و االرتقاء باحللول الناجعة لتسطري برنامج للتحفيز ضمن الربامجادلعتمدة و عدالة فرص الًتقيات و االمتيازات ،وتفر طرق مستقبلية للتحفيز ادلادي و ادلعنوي و طرقو .
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الملحق رقم 11
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
جامعة محمد بوضياف المسيلة.
معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية.
قسم اإلدارة والتسيير الرياضي.

استمارة استبيان
يف إطار اجناز مذكرة حبث موضوعها :دور التحفيز يف حتقيق الوالء التنظيمي مبديرية الشباب و الرياضة لوالية ادلسيلة .
يرجى منكم أخيت الكرمية ،أخي الكرمي ،التكرم باإلجابة بتعبئة االستبانة ادلرفقة ،بعد قراءة كل سؤال من أسئلة االستبيان
قراءة متأنية ،مث وضع عالمة  xيف اخلانة اليت تعرب عن مدى توافقكم عليها ،مع مراعاة يف ذلك الصراحة و ادلوضوعية
،علما بان ادلعلومات ادلقدمة لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي و تبقى يف سرية تامة وتتوقف على دقتها صحة
النتائج اليت ستتوصل إليها الدراسة .

تقبلوا جزيل الشكر و التقدير

السنة اجلامعية 2016_2015
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الفصل الخامس
البيانات العامة :
_ 1اجلنس:

ذكر

انثى

_2السن:

من 30_20

من 50_40

من40_30
_3احلالة العائلية :متزوج

فوق 50
اعزب

_ 5ادلستوى العلمي:

مطلق
جامعي
ثانوي
متوسط

_6السكن:

وسط ادلدينة
خارج ادلدينة

_ 7اخلدمة يف ادلؤسسة:

اقل من  10سنوات
من  10اىل  20سنة
فوق  20سنة

المحور األول " الحوافز المادية :
_ 8ىل الزيادة يف أجرك تزيد من والئك للمؤسسة ؟

ال

نعم

_ إذا كانت اإلجابة بنعم فهل ىذا راجع إىل
األقدمية
ادلهارة و والكفاءة
األداء ادلبذول
_ 9ىل األجر الذي تتقاضاه مينحك مكانة اجتماعية داخل مؤسستك ؟
 _10ىل سبق وان استفدت من الًتقية ؟
_ 11ىل سياسة الًتقية ادلتبعة دلؤسستك زاد يف انتمائك ذلا ؟

نعم

نعم

ال
ال

نعم

ال
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إذا كانت اإلجابة بنعم فهل ىذا راجع إىل :
األداء
اخلربة
الكفاءة
 _12ىل تقدم ادلؤسسة مكافآت على العمل اإلضايف مم يدفعك للتمسك هبا ؟

نعم

ال

_ 13ىل تقدم ادلؤسسات خدمات ومزايا اجتماعية زادت من وفائك لعملك ؟

نعم

ال

يف حالة اإلجابة بنعم فما ىو نوعها :
_سكن
_مواصالت
_تأمينات
 _14ىل ترى ان ىناك استمرارية يف الزيادات الدورية ؟

ال

نعم

المحور الثاني" الحوافز المعنوية :
 _ 15ىل حتض باألمن و االستقرار يف العمل ؟

نعم

إذا كانت اإلجابة بنعم فهل زادك ارتباطا مبؤسستك؟

نعم

ال

_ 16ىل تساىم يف اختاذ القرار ؟

نعم

ال

يف حالة اإلجابة بنعم ىل حتقق لك ادلسامهة يف اختاذ القرار
_االستقرار
_تلبية احلاجة النفسية
_ترسيخ االنتماء و الوالء للمؤسسة

ال
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_17ىل يويل رسساء عملك االىتمام و التقدير لك ما زادك عالقة مبؤسستك ؟
_ 18ىل سبق ان استفدت من امتيازات جعلتك أكثر ارتباطا بعملك؟

نعم
نعم

ال
ال

إذا كانت اإلجابة بنعم فما ىاتو االمتيازات ...............................................................
......................................................................................................
_19ىل تتلقى عبارات شكر و ثناء كحافز يزيد من معنوياتك ويربطك أكثر بعملك ؟ نعم
-20ىل تستفيد من مهام جديدة ىدفها كسر الروتني لتكسب والء ادلؤسسة ؟

نعم

ال
ال

الفصل الخامس
الملحق رقم 12
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الملحق رقم 13
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استنتاجات و اقتراحات

ملخص الدراسة:

 -عنوان الدراسة :دور الحوافز في تحقيق الوالء التنظيمي

 -أهداف الدراسة:

 إبراز دور احلوافز بنوعيها ادلادية و ادلعنوية و مستوى والء و إخالص العاملني يف ادلنظمة الرياضية يف ضل اإلصالحات اليت يشهدىا قطاع الرياضة احلايل التعرف على دور احلوافز ادلادية ( األجر ’ ادلكافآت ’ الًتقية ) بأداء العاملني يف ادلؤسسة الرياضية و دورىا يف حتقيق الوالء التنظيمي للعاملني . التعرف على دور احلوافز ادلعنوية كادلدح و الثناء و التشكر بالروح ادلعنوية للعاملني واستقرارىم يف العمل وانضباطهم يف ادلواعيد. الوقوف على أىم ادلشاكل اليت تقف يف وجو أداء العاملني و حتد من والئهم التنظيمي. إبراز دور الوالء التنظيمي يف إمناء قدرات العاملني و خلق احلماس و تشجيعهم على العمل . مشكلة الدراسة :ىل للحوافز دور يف حتقيق الوالء التنظيمي يف ادلؤسسات الرياضية ؟ -التساؤالت الجزئية:

 ىل تساعد احلوافز ادلادية يف حتقيق الوالء التنظيمي يف ادلؤسسات الرياضية ؟ ىل تساعد احلوافز ادلعنوية يف حتقيق الوالء التنظيمي يف ادلؤسسات الرياضية ؟ -فرضيات الدراسة :الفرضية العامة:

 للحوافز دور يف حتقيق الوالء التنظيمي للعاملني بادلؤسسات الرياضية . -الفرضيات الجزئية:

 للحوافز ادلادية دور يف حتقيق الوالء التنظيمي للعمال يف ادلؤسسات الرياضية . للحوافز ادلعنوية دور يف حتقيق الوالء التنظيمي للعمال يف ادلؤسسات الرياضية . -إجراءات الدراسة الميدانية :

 العينة :اعتمدنا يف ىذه الدراسة على طريقة ادلسح الشامل ،احلصر الشامل إلداريي مديرية الشباب والرياضة. -المجال الزمني :دامت دراستنا مدة شهرين خالل ادلوسم السنوي .2016/2015

 المجال المكاني :أجريت دراستنا على مستوى مديرية الشباب والرياضة بوالية ادلسيلة . -المنهج المتبع  :استخدمنا يف حبثنا ادلنهج الوصفي .

 األدوات المستعملة في الدراسة  :االستبيان و ىو أداة من أدوات احلصول على احلقائق و البيانات و ادلعلومات . -النتائج المتوصل إليها :

 للحوافز دور كبري ومباشر بالنسبة للفرد العامل يف انتمائو للمؤسسة .حيث تعطى احلوافز على أسس سلتلفة منها ما يقدم على أساس األقدمية و أخرى على أساس ادلهارة و الكفاءة مث األداء و اجلهد ادلبذول .حيقق العامل أداء عايل يف ظل نظام احلوافز فانو حيصل على نتيجة ويزداد والءه .-.للحوافز ادلادية وادلعنوية تأثري اجيايب ومباشر على وفاء ووالء الفرد للمؤسسة.

 التوصيات واالقتراحات :وضع نظام للحوافز واضح ادلعامل ،يكفل بتوزيع احلوافز بعدالة كاملة بني ادلوظفني ،باإلضافة إىل ترسيخ مبدأ حصول مجيع ادلوظفني على ىتو احلوافز. االىتمام باحلوافز ادلادية خاصة ادلكافأة ،دون الًتكيز على زلفز األجر وحده . االىتمام أكثر باحلوافز ادلعنوية خاصة منها توزيع ادليداليات و األومسة . العتماد على أسلوب مكافأة العاملني اجملتهدين واالىتمام بالًتقية الشرفية. -العمل على حتسني مكانة مجيع العاملني دون ختصيصها لدى البعض ،حىت يزيد الوالء التنظيمي للعاملني ويعطيهم دفعا قويا للتمسك أكثر بادلديرية .
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Synthèse de l'étude :
- Titre de l'étude: Le rôle des incitations pour atteindre la loyauté organisationnelle
- Objectifs de l'étude:
- Mise en évidence le rôle des incitations, tant physiques que morales, et le niveau de loyauté et de dévouement des
employés dans les sports organisés dans les réformes perdues qui ont lieu dans le secteur du sport actuel
- Comprendre le rôle des incitations matérielles (la mise à niveau des salaires "récompenses) le rendement des
travailleurs de l'institution sportive et son rôle dans la réalisation de loyauté envers l'organisation des employés.
- Comprendre le rôle de la louange de stimulants moraux et moral des travailleurs et de la stabilité dans le travail et
la discipline dans les rendez-vous.
- Tenez-vous sur les problèmes les plus importants qui se dressent sur la face de la performance des employés et
limitent la loyauté envers l'organisation.
- Soulignant le rôle de la loyauté envers l'organisation dans le développement de la capacité des travailleurs et de
créer l'enthousiasme et les encourager à travailler.
- Le problème de l'étude: Le rôle incitatif dans la réalisation de loyauté envers l'organisation dans les institutions
sportives?
- Questions partielles:
- Avez-vous aidé des incitations matérielles dans la réalisation de loyauté envers l'organisation dans les institutions
sportives?
- Est-ce stimulants moraux aideront à atteindre la loyauté organisationnelle dans les institutions sportives?
- Hypothèses: le principe général:
- Incitations rôle dans la réalisation de loyauté envers l'organisation des travailleurs des institutions sportives.
- hypothèses partielles:
- Incitations matérielles sont importantes dans la réalisation de loyauté envers l'organisation des travailleurs dans les
institutions sportives.
- Incitations pour rôle moral dans la réalisation de loyauté envers l'organisation des travailleurs dans les institutions
sportives.
- Les procédures d'étude sur le terrain:
- L'échantillon: nous avons adopté dans cette étude sur la méthode d'enquête complète, inventaire complet des
modérateurs de la jeunesse et de la Direction des Sports.
- Le domaine temporel: Notre étude a duré deux mois au cours de la saison 2015/2016 annuelle.
- Domaine spatial: Notre étude a été menée au niveau de l'état de la jeunesse et de la Direction des Sports liquéfiés.
- Méthodologie: Dans notre recherche, nous avons utilisé l'approche descriptive.
- Les outils utilisés dans l'étude: le questionnaire et est un outil des outils pour obtenir les faits et les données et
informations.
- Les résultats obtenus à:
- Incitations pour le rôle important et direct à l'égard d'une personne appartenant à l'institution.
-Donner l'incentives pour divers motifs, y compris ce qui est offert sur la base de l'ancienneté et l'autre sur la base
des compétences, l'efficacité et la performance et l'effort.
-Réaliser la performance dans le cadre du système d'incitation, il obtient le résultat et d'accroître la fidélité.
-Incitations matérielles et morales pour un impact direct et positif sur le respect de l'individu et de loyauté envers
l'institution.
- Recommandations et suggestions:
-Développer Un système d'incitations et clairement définies, pour assurer la pleine distribution des incitations
équité entre les employés, en plus d'établir le principe que tous les employés de ces incitations
- Incitations matérielles bonus d'intérêt spécial, sans se focaliser sur le salaire seulement.
- Plus d'attention en particulier les stimulants moraux distribuent des médailles et des décorations.
- Adopter la méthode de récompense des employés qui travaillent dur et d'attention à la mise à niveau d'honneur.
- Les travaux visant à améliorer l'état de tous les employés sans alloué à l'autre, encore plus que la loyauté envers
l'organisation des travailleurs et de leur donner un coup de pouce plus de tenir à la Direction.
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انًهخص بانؼزبيت:
يهخض انذساعح:
-

ػُٕاٌ انذساعح :دٔس انذٕافض ف ٙذذقٛق انٕالء انرُظًٙٛ

أْذاف انذساعح: اتشاص دٔس انذٕافض تُٕػٓٛا انًادٚح ٔ انًؼُٕٚح ٔ يغرٕٖ ٔالء ٔ اخالص انؼايه ٍٛف ٙانًُظًح انشٚاضٛح ف ٙضم اإلطالداخ انرٚ ٙشٓذْا قطاع انشٚاضح انذانٙانرؼشف ػهٗ دٔس انذٕافض انًادٚح ( األجش ’ انًكافآخ ’ انرشقٛح ) تؤداء انؼايه ٍٛف ٙانًئعغح انشٚاضٛح ٔ دٔسْا ف ٙذذقٛق انٕالء انرُظ ًٙٛنهؼايه.ٍٛ انرؼشف ػهٗ دٔس انذٕافض انًؼُٕٚح كانًذح ٔ انثُاء ٔ انرشكش تانشٔح انًؼُٕٚح نهؼايهٔ ٍٛاعرقشاسْى ف ٙانؼًم ٔاَضثاطٓى ف ٙانًٕاػٛذ.انٕقٕف ػهٗ أْى انًشاكم انر ٙذقف فٔ ٙجّ أداء انؼايه ٔ ٍٛذذذ يٍ ٔالئٓى انرُظ. ًٙٛ اتشاص دٔس انٕالء انرُظ ًٙٛف ٙاًَاء قذساخ انؼايه ٔ ٍٛخهق انذًاط ٔ ذشجٛؼٓى ػهٗ انؼًم. يشكهح انذساعحْ :م نهذٕافض دٔس ف ٙذذقٛق انٕالء انرُظ ًٙٛف ٙانًئعغاخ انشٚاضٛح ؟-

انرغاإالخ انجضئٛح:

-

ْم ذغاػذ انذٕافض انًادٚح ف ٙذذقٛق انٕالء انرُظ ًٙٛف ٙانًئعغاخ انشٚاضٛح ؟

-

ْم ذغاػذ انذٕافض انًؼُٕٚح ف ٙذذقٛق انٕالء انرُظ ًٙٛف ٙانًئعغاخ انشٚاضٛح ؟

-

فشضٛاخ انذساعح :انفشضٛح انؼايح:

-

نهذٕافض دٔس ف ٙذذقٛق انٕالء انرُظ ًٙٛنهؼايه ٍٛتانًئعغاخ انشٚاضٛح.

انفشضٛاخ انجضئٛح:نهذٕافض انًادٚح دٔس ف ٙذذقٛق انٕالء انرُظ ًٙٛنهؼًال ف ٙانًئعغاخ انشٚاضٛح.نهذٕافض انًؼُٕٚح دٔس ف ٙذذقٛق انٕالء انرُظ ًٙٛنهؼًال ف ٙانًئعغاخ انشٚاضٛح.اجشاءاخ انذساعح انًٛذاَٛح: انؼُٛح :اػرًذَا فْ ٙزِ انذساعح ػهٗ طشٚقح انًغخ انشايم ،انذظش انشايم إلداس ٙٚيذٚشٚح انشثاب ٔانشٚاضح .انًجال انضيُ :ٙدايد دساعرُا يذج شٓش ٍٚخالل انًٕعى انغُٕ٘ .2012/2012انًجال انًكاَ :ٙأجشٚد دساعرُا ػهٗ يغرٕٖ يذٚشٚح انشثاب ٔانشٚاضح تٕالٚح انًغٛهح .انًُٓج انًرثغ  :اعرخذيُا ف ٙتذثُا انًُٓج انٕطف.ٙاألدٔاخ انًغرؼًهح ف ٙانذساعح  :االعرثٛاٌ ٔ ْٕ أداج يٍ أدٔاخ انذظٕل ػهٗ انذقائق ٔ انثٛاَاخ ٔ انًؼهٕياخ.انُرائج انًرٕطم انٓٛا:نهذٕافض دٔس كثٛش ٔيثاشش تانُغثح نهفشد انؼايم ف ٙاَرًائّ نهًئعغح. دٛث ذؼطٗ انذٕافض ػهٗ أعظ يخرهفح يُٓا يا ٚقذو ػهٗ أعاط األقذيٛح ٔ أخشٖ ػهٗ أعاط انًٓاسج ٔ انكفاءج ثى األداء ٔ انجٓذ انًثزٔل .ٚذقق انؼايم أداء ػان ٙف ٙظم َظاو انذٕافض فاَّ ٚذظم ػهٗ َرٛجح ٔٚضداد ٔالءِ..نهذٕافض انًادٚح ٔانًؼُٕٚح ذؤثٛش اٚجاتٔ ٙيثاشش ػهٗ ٔفاء ٔٔالء انفشد نهًئعغح.انرٕطٛاخ ٔاالقرشاداخ:ٔضغ َظاو نهذٕافض ٔاضخ انًؼانى ٚ،كفم ترٕصٚغ انذٕافض تؼذانح كايهح ت ٍٛانًٕظف، ٍٛتاإلضافح انٗ ذشعٛخ يثذأ دظٕل جًٛغ انًٕظف ٍٛػهٗ ْرّ انذٕافض.االْرًاو تانذٕافض انًادٚح خاطح انًكافؤج ،دٌٔ انرشكٛض ػهٗ يذفض األجش ٔدذِ.االْرًاو أكثش تانذٕافض انًؼُٕٚح خاطح يُٓا ذٕصٚغ انًٛذانٛاخ ٔ األٔعًح.الػرًاد ػهٗ أعهٕب يكافؤج انؼايه ٍٛانًجرٓذٔ ٍٚاالْرًاو تانرشقٛح انششفٛح . -انؼًم ػهٗ ذذغ ٍٛيكاَح جًٛغ انؼايه ٍٛدٌٔ ذخظٛظٓا نذٖ انثؼض ،درٗ ٚضٚذ انٕالء انرُظ ًٙٛنهؼايهٚٔ ٍٛؼطٓٛى دفؼا قٕٚا نهرًغك أكثش تانًذٚشٚح.

كهًاث انًفاحيح :انحىافز -انىالء انخُظيًي

:بانفزَسيت
Synthèse de l'étude :
- Titre de l'étude: Le rôle des incitations pour atteindre la loyauté organisationnelle
- Objectifs de l'étude:
- Mise en évidence le rôle des incitations, tant physiques que morales, et le niveau de loyauté et de dévouement des employés dans les
sports organisés dans les réformes perdues qui ont lieu dans le secteur du sport actuel
- Comprendre le rôle des incitations matérielles (la mise à niveau des salaires "récompenses) le rendement des travailleurs de
l'institution sportive et son rôle dans la réalisation de loyauté envers l'organisation des employés.
- Comprendre le rôle de la louange de stimulants moraux et moral des travailleurs et de la stabilité dans le travail et la discipline dans
les rendez-vous.
- Tenez-vous sur les problèmes les plus importants qui se dressent sur la face de la performance des employés et limitent la loyauté
envers l'organisation.
- Soulignant le rôle de la loyauté envers l'organisation dans le développement de la capacité des travailleurs et de créer l'enthousiasme
et les encourager à travailler.
- Le problème de l'étude: Le rôle incitatif dans la réalisation de loyauté envers l'organisation dans les institutions sportives?
- Questions partielles:
- Avez-vous aidé des incitations matérielles dans la réalisation de loyauté envers l'organisation dans les institutions sportives?
- Est-ce stimulants moraux aideront à atteindre la loyauté organisationnelle dans les institutions sportives?
- Hypothèses: le principe général:
- Incitations rôle dans la réalisation de loyauté envers l'organisation des travailleurs des institutions sportives.
- hypothèses partielles:
- Incitations matérielles sont importantes dans la réalisation de loyauté envers l'organisation des travailleurs dans les institutions
sportives.
- Incitations pour rôle moral dans la réalisation de loyauté envers l'organisation des travailleurs dans les institutions sportives.
- Les procédures d'étude sur le terrain:
- L'échantillon: nous avons adopté dans cette étude sur la méthode d'enquête complète, inventaire complet des modérateurs de la
jeunesse et de la Direction des Sports.
- Le domaine temporel: Notre étude a duré deux mois au cours de la saison 2015/2016 annuelle.
- Domaine spatial: Notre étude a été menée au niveau de l'état de la jeunesse et de la Direction des Sports liquéfiés.
- Méthodologie: Dans notre recherche, nous avons utilisé l'approche descriptive.
- Les outils utilisés dans l'étude: le questionnaire et est un outil des outils pour obtenir les faits et les données et informations.
- Les résultats obtenus à:
- Incitations pour le rôle important et direct à l'égard d'une personne appartenant à l'institution.
-Donner l'incentives pour divers motifs, y compris ce qui est offert sur la base de l'ancienneté et l'autre sur la base des compétences,
l'efficacité et la performance et l'effort.
-Réaliser la performance dans le cadre du système d'incitation, il obtient le résultat et d'accroître la fidélité.
-Incitations matérielles et morales pour un impact direct et positif sur le respect de l'individu et de loyauté envers l'institution.
- Recommandations et suggestions:
-Développer Un système d'incitations et clairement définies, pour assurer la pleine distribution des incitations équité entre les
employés, en plus d'établir le principe que tous les employés de ces incitations
- Incitations matérielles bonus d'intérêt spécial, sans se focaliser sur le salaire seulement.
- Plus d'attention en particulier les stimulants moraux distribuent des médailles et des décorations.
- Adopter la méthode de récompense des employés qui travaillent dur et d'attention à la mise à niveau d'honneur.
- Les travaux visant à améliorer l'état de tous les employés sans alloué à l'autre, encore plus que la loyauté envers l'organisation des
travailleurs et de leur donner un coup de pouce plus de tenir à la Direction.

Mots clés:
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جاء هذا انبحث في فصىل
.
انفصم األول :انخهفٛح انُضشٚح ٔانذساعاخ انغاتقح
وحُاول انفصم انثاَي :االطاس انؼاو نهذساعح
أيا انفصم انثانث  :االجشاءاخ انًٛذاَٛح نهذساعح
انفصم انزابغ  :ححهيم انُخائج ويُاقشخها

يٍ أهى انُخائج انخي حىصهج إنيها انباحث :
1اعرُراجاخ ػايح:ف ٙاألخٛش َغرُرج يٍ خالل تذثُا ْزا أٌ َظاو انذٕافض ف ٙيذٚشٚح انشثاب ٔ انشٚاضح تٕالٚح انًغٛهح اَّ كهًا ذٕفشخ انذٕافض انًادٚح ٔانًؼُٕٚح
كهًا اسذفؼد نذٖ اإلداس ٔ ٍٛٚانًٕظف ٍٛسٔح انٕالء انرُظ ٔ ًٙٛانرًغك تانؼًم فٓٛا ٔ تانرانًٚ ٙكٍ انقٕل تاٌ انفشضٛح انؼايح نهثذث يذققح أ٘
أٌ نهذٕافض دٔس ف ٙذذقٛق انٕالء انرُظْٔ ًٙٛزا يا أعفشخ ػهَ ّٛرائج انثذث دٛث:
أٌ انفشضٛح األٔنٗ ذقٕل أٌ نهرذفٛض انًاد٘ دٔس ف ٙذذقٛق انٕالء انرُظ ًٙٛف ٙيذٚشٚح انشثاب ٔ انشٚاضح تذغة انُرائج أَٓا ذذققد.
ٔانفشضٛح انثاَٛح ذقٕل تاٌ نهرذفٛض انًؼُٕ٘ دٔس ف ٙذذقٛق انٕالء انرُظ ًٙٛف ٙيذٚشٚح انشثاب ٔانشٚاضح ٔ تذغة انُرائج أَٓا ذذققد.

حىصم انباحث نهؼذيذ يٍ انخىصياث و االقخزاحاث أهًها :
ٔضغ َظاو نهذٕافض ٔاضخ انًؼانى ٚ،كفم ترٕصٚغ انذٕافض تؼذانح كايهح ت ٍٛانًٕظف، ٍٛتاإلضافح انٗ ذشعٛخ يثذأ دظٕلجًٛغ انًٕظف ٍٛػهٗ ْرّ انذٕافض.
االْرًاو تانذٕافض انًادٚح خاطح انًكافؤج ،دٌٔ انرشكٛض ػهٗ يذفض األجش ٔدذِ.االْرًاو أكثش تانذٕافض انًؼُٕٚح خاطح يُٓا ذٕصٚغ انًٛذانٛاخ ٔ األٔعًح.الػرًاد ػهٗ أعهٕب يكافؤج انؼايه ٍٛانًجرٓذٔ ٍٚاالْرًاو تانرشقٛح انششفٛح .انؼًم ػهٗ ذذغ ٍٛيكاَح جًٛغ انؼايه ٍٛدٌٔ ذخظٛظٓا نذٖ انثؼض ،درٗ ٚضٚذ انٕالء انرُظ ًٙٛنهؼايهٚٔ ٍٛؼطٓٛى دفؼاقٕٚا نهرًغك أكثش تانًذٚشٚح.
االْرًاو تانًٕظف ٍٛانًذذث ٍٛف ٙانٕظٛفح ٔغشط أْذاف يثذأ ذذقٛق أْذاف انًئعغح ،يٍ خالل ذٕفٛش ٔذغٓٛم جًٛغظشٔف انؼًم انًالئًح يٍ اجم خهق انٕالء انرُظ ًٙٛنذٓٚى.
يذأنح االْرًاو تانؼًهٛح االذظانٛح داخم انًئعغح ألَٓا ذغاػذ ػهٗ ذذغ ٍٛانؼالقاخ ت ٍٛانؼًال ٔ سإعاء انًظانختاػرثاس أٌ الذظال يذفض يؼُٕ٘ ٚشجغ انؼًال ػهٗ انؼًم.
اذادح فشص انرشقٛح انًادٚح نجًٛغ انؼايه ٍٛنالعرفادج يُٓا يٍ اجم ذذغ ٍٛقذساذٓى ٔيٓاسذٓى ٔتانران ٙذذغ ٍٛانذاء ٔخهقانٕالء.
ٚجة ػهٗ اإلداسج أٌ ذقٕو ترٕػٛح انؼًال ػهٗ كٛفٛح ذطثٛق َظاو انذٕافض انًؼًٕل تّٔ ،ششدّ نٓى.انؼًم ػهٗ ذًُٛح انٕالء انرُظ ًٙٛنذٖ انؼايه ٍٛانجذد ٔ،رنك ػٍ طشٚق االْرًاو تؤْى انؼٕايم انًئثشج ػهّٛٔيُٓا :ذذقٛق األيٍ ٔ االعرقشاس انٕظٛف، ٙذطثٛق أَظًح يُاعثح يٍ انذٕافض ٔ،ضٕح األدٔاس ٔانًًٓاخ انٕظٛفٛح
ٔ،ذٕطٛذ انؼالقاخ االجرًاػٛح .
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Résumé:
Synthèse de l'étude:
Titre de l'étude: Le rôle des incitations pour atteindre la loyauté organisationnelle
-Objectifs de l'étude:
- Mise en évidence le rôle des incitations, tant physiques que morales, et le niveau de loyauté et de
dévouement des employés dans les sports organisés dans les réformes perdues qui ont lieu dans le
secteur du sport actuel
- Comprendre le rôle des incitations matérielles (la mise à niveau des salaires "récompenses) le
rendement des travailleurs de l'institution sportive et son rôle dans la réalisation de loyauté envers
l'organisation des employés.
- Comprendre le rôle de la louange de stimulants moraux et moral des travailleurs et de la stabilité
dans le travail et la discipline dans les rendez-vous.
- Tenez-vous sur les problèmes les plus importants qui se dressent sur la face de la performance des
employés et limitent la loyauté envers l'organisation.
- Soulignant le rôle de la loyauté envers l'organisation dans le développement de la capacité des
travailleurs et de créer l'enthousiasme et les encourager à travailler.
-Le problème de l'étude: Le rôle incitatif dans la réalisation de loyauté envers l'organisation dans les
institutions sportives?
- Questions partielles:
- Avez-vous aidé des incitations matérielles dans la réalisation de loyauté envers l'organisation dans
les institutions sportives?
- Est-ce stimulants moraux aideront à atteindre la loyauté organisationnelle dans les institutions
sportives?
-Hypothèses: le principe général:

- Incitations rôle dans la réalisation de loyauté envers l'organisation des travailleurs des institutions
sportives.
-hypothèses partielles:
- Incitations matérielles sont importantes dans la réalisation de loyauté envers l'organisation des
travailleurs dans les institutions sportives.
- Incitations pour rôle moral dans la réalisation de loyauté envers l'organisation des travailleurs dans
les institutions sportives.
-Les procédures d'étude sur le terrain:
- L'échantillon: nous avons adopté dans cette étude sur la méthode d'enquête complète, inventaire
complet des modérateurs de la jeunesse et de la Direction des Sports.
- Le domaine temporel: Notre étude a duré deux mois au cours de la saison 2015/2016 annuelle.
- Domaine spatial: Notre étude a été menée au niveau de l'état de la jeunesse et de la Direction des
Sports liquéfiés.
-Méthodologie: Dans notre recherche, nous avons utilisé l'approche descriptive.
- Les outils utilisés dans l'étude: le questionnaire et est un outil des outils pour obtenir les faits et les
données et informations.
- Les résultats obtenus à:
- Incitations pour le rôle important et direct à l'égard d'une personne appartenant à l'institution.
- Donner l'incentives pour divers motifs, y compris ce qui est offert sur la base de l'ancienneté et
l'autre sur la base des compétences, l'efficacité et la performance et l'effort.
- Réaliser la performance dans le cadre du système d'incitation, il obtient le résultat et d'accroître la
fidélité.
- Incitations matérielles et morales pour un impact direct et positif sur le respect de l'individu et de
loyauté envers l'institution.
-Recommandations et suggestions:
- Développer Un système d'incitations et clairement définies, pour assurer la pleine distribution des
incitations équité entre les employés, en plus d'établir le principe que tous les employés de ces
incitations
- Incitations matérielles bonus d'intérêt spécial, sans se focaliser sur le salaire seulement.
- Plus d'attention en particulier les stimulants moraux distribuent des médailles et des décorations.
- Adopter la méthode de récompense des employés qui travaillent dur et d'attention à la mise à
niveau d'honneur.
- Les travaux visant à améliorer l'état de tous les employés sans alloué à l'autre, encore plus que la
loyauté envers l'organisation des travailleurs et de leur donner un coup de pouce plus de tenir à la
Direction.
Mots clés : Incentives - loyauté envers l'organisation
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Ce mémoire et contienne de trois « 03 » chapitre
Chapitre 1: Contexte théorique et études antérieures
Chapitre 2 : Cadre général pour l'étude
Chapitre 3 : Méthodes sur le terrain pour l'étudeRésultat essentielle que le chercheure à conclue :
- Incitations pour le rôle important et direct à l'égard d'une personne appartenant à l'institution.
Incentives -hat donnés pour divers motifs, y compris ce qui est offert sur la base de l'ancienneté et l'autre sur
la base des compétences, l'efficacité et la performance et l'effort.
Factor
-ahakq haute performance dans le cadre du système d'incitation, il obtient le résultat et d'accroître la fidélité.
-.Incitations matérielles et morales pour un impact direct et positif sur le respect de l'individu et de loyauté
envers l'institution.

