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 دوافع العمل وحوافزه وأهميتها في تحقيق الرضا الوظيفي

 سامة محمد الشريفأ                               محمد سعيد الثعبان                    .أ             
 العلميث البحهيئة            جامعة الزاوية                                 /كلية  اآلداب             
 :المستخلص

مالديهم سواء فيما يتعلق بمعدالت اإلنتاجية  أفضلال يكفي توافر القدرة على العمل وحدها، لكن يقدم األفراد 
ومراعاة  ،ووسائل االنتاج والمحافظة عليها ،فيما يتعلق باالستخدام الصحيح للمواد األولية، أم الكلية اإلنتاجيةالفردية أم 

ن أن يتوافر إلى جانب تلك القدرة والرغبة في العمل والحماس لكل مايتعلق بل يتعي  نظم العمل والتعاون مع اآلخرين، 
 .فراداألبتطوير المؤسسة الصناعية التي يعمل بها 

يمه من خالل تقس وألهمية هذا الموضوع وعالقته المباشرة بموضوع البحث سيتناول الباحث بشيء من التفصيل
الحوافز قيم فيه تعريف : تعريف الدوافع وتقسيماتها، اما المحور الثاني: عدد من المحاور سيتناول في المحور األولإلى 

ناول فيه وبشيء نتسفر يواألخما المحور الرابع وأالعالقة بين الحاجات والدوافع والحوافز، : الثالثفي المحور  ووأنواعها، 
      . جاز نظريات الدوافعيمن اإل

 :مقدمةال
الحوافز تؤدي  ، حيث أشار بعضهم إلى أن أنظمةكبير من قبل المختصين والباحثين هتمامالقد حظيت الحوافز ب

ونجحت  ،نسانية قد أثارت اهتمام الكثير من الباحثين أيضا  ة أخرى إن نظرية الحاجات اإل، ومن جهإلى زيادة اإلنتاج
ك فقد لتطبيق نظام الحوافز بكفاءة وفاعلية ، إضافة إلى ذلو نموذجا  علميا  أعتبرت ااحا  كبيرا  في حيز التطبيق حيث نج

ن أ، و النسانية بين المديرين والعامليناالنسانية بضرورة إنماء المشاعر والعالقات الودية وانادى رواد نظريات العالقات 
، والتي يننتاجية للعاملالكفـــاءة اإل مستوى ويؤدي بالنتيجة إلى رفع، ل حافزا  مهما  لألفراد االتجــــاه االنساني في العمل يشك

 :د أساسا  على عنصرين أساسيين هماعتمت
 .المقدرة على العمل -أ

 .الرغبة في العمل -ب
تكونت لديه من خالل التعليم  وخبرات ،ومهارات ،وقابليات، من قدرات  ولى بما يتمتع به الفردتتعلق الفقرة األ

، أما الثانية أي الرغبة في العمل اتي الذي ينميه التعليم والتدريبلى االستعداد الذإلتدريب والممارسة العملية إضافة وا
 .االتجاه الذي يحقق أهداف المنظمةفتمثلها الحوافز التي تدفع سلوك األفراد في 

دائهم وبالتالي رفع الكفاءة أورفع كفاءة هم وطموحات همورغبات األفراد حاجاتهمية الحوافز في تحقيق أوبالنظر إلى 
إلى ذلك  ينتغطية هذا الموضوع مشير لطبعة األولى مساحة مناسبة في هذه الورقة ال انللمنظمة سيفرد الباحث اإلنتاجية

اد والتي تنعكس وتأثيراتها على سلوك األفر  ،لبعض النظريات التي أشار أصحابها إلى أهمية الحوافز المادية والمعنوية
كالتنا الكبيرة ليست  في عالم حيث أثبتت غالبية التجارب بأن معظم مش. طة بهمدائهم لألدوار المنو أبشكل إيجابي على 

 اآلخرينعلى تحقيق تعاون  يزال في عدم القدرةمابر فشل لإلنسان كان و كأوأن "ولكن في عالم األشخاص شياء األ
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى أن ( ايلتون مايو) ، وقد تصدى كثير من الباحثين لهذه المشكلة حيث أشارتوفهمهم

 . (303: 6791. الهواري)"عدم التوازن بين التقدم في المهارة الفنية والمهارة السلوكية سيكون مدمرا  "
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التعامل معه وفهمه وتوجيهه ونقطة االنطالق بطبيعة  إن البحث عن طبيعة االنسان  الفرد نقطة انطالق في
 .بط باألسباب من ورائه أو الدوافعودراسة السلوك ترت( السلوك)ة الحال هي دراس

، وان هم حاجات ورغبات ودوافع العاملينتحفيز العاملين بنجاح وفاعلية عليها أن تدرك وتتف اإلدارةولكي تستطيع 
ه الحاجات تشكل ذن هأنظام فعال للحوافز باعتبار  التي تلعبها تمثل جانبا  مهما  في وضعدوار محاولة فهم الحاجات واأل

عدد من الغرائز وعرفها  إلى اإلنساندوافع سلوك ("مكدوجلوليم )نساني ، ومن جهة أخرى فقد أرجع دافعا  قويا  للنشاط اإل
ياء من نوع خاص وااللتفاف إليها ، وينشأ عن و أشأ استعداد مظهري جسمي نفسي يدفع صاحبه الى إدراك شيء"بأنها 

هذا اإلدراك حالة وجدانية معينة تدفع الفرد إلى القيام بعمل خاص نحو الشيء المدرك أو على األقل الشعور بدافع نحو 
 .    (601 :6799. وهيب وآخرون")هذا العمل

 .تقوم عليها هذه النظريات، كما تعددت المداخل التي ددت النظريات التي تفسر الدافعيةتعوقد 
ن إبعد  اإلنتاجية،وعالقة ذلك بنمو وتطور دائهم ألعاملين ومستوى باسته العالقة بين البيئة المحيطة ويتناول البحث في درا

 .والحاجات والنظريات المتعلقة بهايستعرض بإيجاز مفاهيم الدوافع والحوافز 
 :مشكلةعرض ال

جتماعي يقوم على ايتميز هذا العنصر بتكوين نفسي  ،ةداريللعملية اإلساسي العنصر البشري هو المحرك األ
لذلك البد لإلدارة من أن ؛ ية الجماعة في االنتماء والتفاعلمجموعة من الميول واالتجاهات والدوافع عالوة على خاص

طيط تلك العالقات تدرك أهمية العالقات اإلنسانية كمحرك للسلوك البشري وبالتالي يصبح من مسؤوليتها أيضا  تخ
 .توجيهها نحو تحقيق أهداف المنظمةاإلنسانية و 

ومن خاللها يمكن  األفراد،سلوك ما  وحيويا  في همساسية التي تلعب دورا  دوافع والحوافز من المؤثــرات األوتعتبر ال
لى حد كبير على تتوقف إاألمر الذي يمكن القول أن قدرة المنظمات على تحقيق أهدافها . األداءخلق الرغبة لديهم في 

الدوافع التي  إلثارةووضع نظام فعال للحافز الذي يوجه  ،فرادالقدر الكافي من الدافعية لدى األفير دارة في تو نجاح اإل
 .األداءي إلى رفع الروح المعنوية وزيادة معدالت مما يؤد   ،وتحقق لهم الرضا عن ذلك العمل ،بدورها تدفع العاملين لإلنتاج

 :لبحثأهمية ا
 :يةاآلتهذا البحث ذا أهمية لألسباب أن يكون  انيأمل الباحث

فة هذا البحث سيلقي الضوء على أهمية الحوافز والدوافع ودورها في تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين في كا
 .المستويات

 ستراتيجي ألهمية الحوافز في القطاعات االنتاجية والخدمية المختلفة يركز على البعد اال -6
في مساعدة جهات العمل بشكل عام باالستفادة من نتائج استخدام الحوافز المادية والمعنوية بما  تساهم هذه الدراسة -3

يسهم في تحديد الرؤية المستقبلية إلدارة الموارد البشرية ويسهم بالتالي في تحسين مستويات االداء للعاملين ويسهم في 
 .الميزة التنافسية لهذه المنظمات تحقيق

 .التوصيات التي يقدمها الباحث ومدى االستفادة منها في الواقع الحالي  - 4
 :البحث تساؤالت

 :يةاآلتالتساؤالت  عنجابة اإلتحاول هذه الدراسة الوصول إلى النتائج المرجوة من خالل 
 لسياسة العمل بنظام الحوافز وبين مستوى أداء العاملين بها ؟ اإلنسانيةعمال هناك عالقة بين تطبيق منظمات األ هل -6
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 .فرادع والحوافز والحاجات لدى األهل هناك فروق جوهرية بين الدواف -6
 .هل توجد عالقة بين نظم الحوافز المطبقة على الموظفين  وبين الرضا الوظيفي لهؤالء الموظفين -3

 :تعريف الدوافع وتقسيماتها
، شعوري أو الشعوري عضوي أو اجتماعي نفسي يثير الحركي أو داخلية أو استعداد فطري أو مكتسبحالة "افع الد

، فالدوافع هي الطاقات التي ترسم للكائن الحي أهدافه وغاياته شعورية يهه إلى غاية شعورية أو الويسهم في توج ،الذهني
 . (23 - 26 :6796. زيدان")لخارجيةلتحقق التوازن الداخلي أو تهيئ له أحسن تكيف ممكن مع البيئة ا

أو هو ) جاه معين ن يسلك سلوكا  معينا  في اتقوة أو طاقة كامنة تدفع الفرد أل ويمكن النظر إلى الدافع على أنه     
 .(حاجة غير مشبعة

السلوك الذي وتتباين أنواع الدوافع التي تسيطر على الفرد وتدفعه إلى أنماط مختلفة من السلوك مثال ذلك أن نوع 
الرغبة في الراحة أو  نطلق عليه العمل ينشأ بسبب مجموعة من الدوافع قد تختلف عن الدوافع التي تخلق في الشخص

 .طلب المتعة
كما قد يكون هناك ، يبدو غامضا   اآلخربعض الدوافع يبدو واضحا  وقاطعا ، والبعض إلى أن  اإلشارةوتجدر 
 .ل مع بعضها البعض، أو قد تتداخعتناقضا  بين الدواف

ثابتة بل هي حركة  وكمبدأ عام ال يمكن القول بأن الفرد يعمل بتأثير مجموعة من الدوافع وهي ليست جامدة وال
 .ألخرىأو قد تختلف في ذات المجتمع من فترة  ،، كما أنها قد تختلف من مجتمع آلخروتغير مستمرين

 :الحاجات والدوافع
تحفيز اآلخرين بنجاح وفاعلية فما عليه إال أن يدرك ويفهم ماهي حاجاتهم ودوافعهم  المسئوللكي يستطيع 

من العاملين  ورغباتهم ، ومن األمور الصعبة التي تجابه اإلدارة في عصرنا الحديث هي الحصول على تجاوب سلوكي
حديا  لإلدارة في ل التي تشكل توعلى هذا االساس فإن الحاجات والدوافع تعد اليوم من المشاك .يناسب طموح اإلدارة
 .مختلف القطاعات

ن فهم الحاجات واالدوار التي تلعبها تمثل جانبا  مهما  في وضع نظام فعال للحوافز باعتبار ان هذه الحاجات أ"
سلوك فالحاجات تولد نوعا  من التوتر يدفع الفرد الى إحداث  ،(643 :6000بومدين، أ")إلنسانياكل دافعا  قويا  للنشاط تش

والحاجات بطبيعتها متجددة  نسانية،اإلمعين للتخفيف من حدة هذا التوتر وتهدف التصرفات السلوكية إلى إشباع الحاجات 
على  نسان ويتعين عليه ان يعملتظهر حاجات ورغبات جديدة لدى اإل و كليا  أفبمجرد إشباع حاجة او حاجتين جزئيا  

في هذا  اإلدارة، ومن واجب شباع حاجاته المتفاوتة والمتجددةمحاوالت إل تنقضي حياة الفرد كلها فيإشباعها وهكذا 
ن من أن يتخذ القرارات الصائبة فراد ودوافعهم حتى يتمك  وعن أسباب تصرفات األ ،الطبيعة البشريةبن تلم أالمجال 

 .دف والسلوكالعالقة بين الحاجات والدوافع واله :تي ضح الشكل األوالمناسبة بشأن تحفيز العاملين ويو 
 
 
 
 
 

 الحاجات الدوافع

تحقيق الهدف إشباع 

 و الحاجاتالحاجة أ

 سلوك

بذل نشاط نحو ) 

 (الهدف

 جديدة حاجات ظهور
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 .(602 :6799. خرونآوهيب و )العالقة بين الحاجات والدوافع والهدف والسلوك: 6 –شكل ال
 

تضم كل فئة منها مجموعة من الدوافع في كونها تعمل على إشباع نفس  .أساسيهسيم الدوافع إلى عدة فئات ويمكن تق
  .( 207:المرجع السابق)الحاجة ، وتتمثل تلك الفئات في

 للفرد عن إشباعها حتى يبقى على قيد الحياة ىأي بالحاجات التي ال غن :دوافع متعلقة بالحاجات األساسية لإلنسان -أ
 .لحاجة لألكل والشرب والنومكا
 .الفرد وسالمته في حاضره ومستقبله باطمئنانوهي الحاجات التي تتعلق  :والسالمة األمنحاجات  -ب
الرغبة في لفرد في اإلنجاز وتحقيق النتائج أي بالحاجات التي تتعلق برغبة ا :نساندوافع متعلقة بالحاجات النفسية لإل  -ج

 .كالحب والصداقةلحاجات العاطفية الحصول على مركز اجتماعي مرموق وا
كالحاجة إلى تكوين  جتماعياأي الحاجات التي ترتبط باإلنسان ككائن  :لقة بالحاجات االجتماعية لإلنساندوافع متع -د

 .خرين، الرغبة في مساعدة اآللحاجة إلى كسب االحترام والتقدير، االرغبة في الظهور والتميزو اقات، الصد
حقق الصورة التي نسان إلى أن يأي الحاجات التي تتعلق برغبة اإل :تأكيد الذاتدوافع تتعلق بحاجة اإلنسان إلى  -هـ

. الدوافع التي تحرك السلوك وتوجههإن مجموعة الحاجات التي يشعر بها االنسان تعتبر أساسا  لنشأة , يتخيلها عن نفسه
الحاجات األساسية تتلوها الحاجات  ينبغي التأكيد على أن تلك الحاجات ترتبط ببعضها البعض في تسلسل هرمي قاعدته"و

وهذا ما  ،(66 :6774النطاح، ")، وتأتي الحاجة إلى تأكيد الذات عند قمة الهرمثم الحاجات النفسية االجتماعية
سمة، وتعمل تلك الحاجات على تحريك اوالذي اقترن ب ،حاجات في شكل هرميإلى وضع تلك ال( ابراهام ماسلو)دفع

 .شبعة هي التي تحرك السلوك وتدفعهغير الم ، أي أن الحاجةع درجة إشباعهاك في تناسب عكسي مالسلو 
وانب المختلفة للحاجات حاطة بالجات كتفسير للسلوك يتطلب ضرورة اإلوالجدير بالمالحظة أن استخدام مفهوم الحاج"

نما،التنبؤ بهذا السلوكالمساعدة على و يكفي لتفسير سلوكه، أ بحاجة معينة ال، أي أن مجرد شعور الفرد اإلنسانية هناك  وا 
 (14 :6779. الشرقاوي):وهي،لى تفسير سليم للسلوكجب اإلحاطة بها حتى يمكن الوصول إأربعة جوانب بمفهوم الحاجة ي

 .همية النسبية للحاجة من وجهة نظر الفرداأل
 .المستوى المطلوب لإلشباع
 .المستوى الفعلي لإلشباع

 .المستوى المطلوب لإلشباعإدراك الفرد الحتمال تحقق 
 :ساسية المتعلقة بالدوافع الفروض األ
 (96 :6779. الشرقاوي):ن ثمة ثالثة فروض أساسية تتعلق بدور الدافعية في توجيه السلوك االنساني هيأ

توجيه أفكاره  ال وهيأ اإلنسان،أي أن الدوافع تتولى وظيفة خطيرة في حياة  .ن أفكار الفرد يمثالن انعكاسا  لدوافعهأا -أ 
 .وسلوكه في اتجاهات محددة
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 ، و الثباتأ تبقى على حالة واحدة من الجمود أي أن تلك الحاجات ال( حاجات الفرد في تغير وتطور مستمرين) -ب
حاجات سابقة بفعل و اقالعه عن نسان ذاته من تغيير بيولوجي أو اكتسابه لحاجات جديدة أوذلك نتيجة ما يعتري اإل

 .بيئة المحيطة به من تطور وتغييريصيب ال و نتيجة ماوالتعلم، أالخبرة 
و تحقيق الصورة التي يتخيلها حاجات االنسان تتركز حول تأكيد أ ن كلأي أ( تتركز الحاجات حول ذات الشخص) -ج
 .فسه أو ما يطلق عليه تحقيق الذاتلن

 :تعريف الحوافز وأنواعها
يلة إلشباع يجذبه  إليه باعتباره وس ، أو البيئة المحيطة بالفرد ،لمجتمعيعتبر الحافز بمثابة مثير خارجي في ا"

والتي ( الدوافع)نسانثارة القوى الحركية في اإلهي مجموعة العوامل التي تعمل على إ"، أي الحوافز حاجاته التي يشعر بها
  .(96 :6779. الشرقاوي)"تؤثر على سلوكه وتصرفاته

. ، وحوافز ذاتيةلى حوافز أولية وحوافز اجتماعيةإويمكن تقسيم الحوافز إلى ثالثة أنواع تتفق مع تقسيم الحاجات 
  .كذلك يمكن النظر من حيث كونها إيجابية أو سلبية

ي يضع أنواعا  أخرى من يجابي يسهل أو ينمي بعض التصرفات بينما الحافز السلبفالحافز اإل"
ويقصد بالحوافز المادية  ،ومن ناحية أخرى يشاع تقسيم الحوافز إلى مادية ومعنوية ،(94 :6006الثعبان، ")التصرفات

مكانياته العمل المادية ظروف  وضمان استمرار العمل،و  األجر،: ساسية وتشملنسان األع حاجات اإلبتلك التي تش ، وا 
االنسان االجتماعية والذاتية وتشمل فرص الترقية أما الحوافز المعنوية فهي تلك التي تشبع حاجات . ساعات العمل

 .والتقدم، عالقات الزمالة واإلشراف، وسياسات اإلدارة
هي االتجاه، "و،  فراداألحاجات  إشباعتؤثر على فاعليتها في  افز اختالفا  بينا  في ثالث نواحهذا وتختلف الحو 

 وعموما  فإن   ،أو قصيرة ،، قد يستمر لفترة طويلةضعيفا  أو قويا   حافز قد يكون إيجابيا  أو سلبيا ،، فالاالستمرارو القوة، و 
: 6799النجار، ")لى تفاعل تلك الخواص الثالث معا  فاعلية الحافز وقدرته على إثارة أنواع السلوك المطلوبة تتوقف ع

601). 
 :أنواع الحوافز

تحديده وفقا   نسب ما تمأن األ يانير  انأن الباحث إال، في شأن تحديد أنواع الحوافز تتباين العديد من اآلراء
: افز معنوية وعلى أساس نطاقها إلىحوافز مادية وحو : أنها صنفت على أساس طبيعتها إلى ، حيثألساس تصنيفها

حوافز : إلى  أهميتها، وعلى أساس حوافز سلبية، و حوافز إيجابية: وحوافز جماعية، وعلى أساس أثرها إلى،حوافز فردية 
 .فز مساعدةضرورية وحوا

 :أنواع الحوافز وفقا  لطبيعتها - أوال  
شابه  وما ،والمسكن ،والملبس ،المأكل: ولية مثل نسان األوهي الحوافز التي تشبع حاجات اإل :الحوافز المادية

ن ويدخل ضم، هاما  في نظام الحوافز المادية ويمثل ركنا   ،اشرةساسية أو المبجر من الحوافز المادية األتبر األ، ويعذلك
ل والمزايا نتاج ،وضمان استقرار العماته وكذلك مكافآت المشاركة في اإلجر وملحقلى حافز األإهذه الحوافز اضافة 

 ،ية والثقافية، والترفيهية، والخدمات الرياضغذية، والضمان الصحي، االجتماعي، والنقل المجاني والتالسكن: مثل ضافيةاإل
 .عند الضرورةلمساعدات االجتماعية وتقديم ا
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، ومن ان الجماعية والنفسية أو الذاتيةوهي الحوافز التي تشبع حاجات االنس (:المعنوية)الحوافز غير المادية 
، واالعتراف بإنجازاتهم ،بأهميتهم فراداألشعار ا  ، و وفرص الترقية واالحترام والتقدير، الحوافز االجتماعية: ذه الحوافزضمن ه

حصل عليه من  دائه وماأهذا إلى محاولة االحتفاظ بمستوى ية في الثناء والمديح حيث يدفعه كما تتمثل الحوافز المعنو 
، في لوحات الشرف بداخل موقع العملوصورة المنتج  ؛ نشر اسمه : ويتخذ الثناء صورا  عديدة مثل ، سمعة بين زمالئه

علنية في مع مراعاة الورسائل الشكر  ،والشارات وااللقاب الشرفية والكؤوس وشهادات التقدير أو في مكان عام بالمنظمة
ر تتمثل الحوافز المعنوية في اشتراك العاملين في عملية صنع القرا .خرين ممن لم يتم تكريمهمالمنح وذلك بما يحفز اآل
لى زيادة والئهم لجهة إها عوامل تساعد وتدفع بالعاملين ، فهذه كلهذمرحلة اتخافي  م، أله اإلعدادسواء أكان في مرحلة 
 .واحترام النظم المطبقة اإلنتاج لى زيادةإعملهم وهو ما يدفعهم 

 :أنواع الحوافز وفقا  لنطاقها -ثانيا  
، وكفاءة كل فردوفي ضؤ مخرجات وسلوك ودرجة ، فراد بصفة منفصلة هذ النوع يطبق على األ :الحوافز الفردية -أ

 .نتاجية المطلوبةعدد الوحدات واإلوتستلزم هذه الطريقة في وضع معدل إنتاج قياس بين 
والوقت  نتاج القياسيبحجة عدم عدالة معدالت  اإل ىللشكاو تثير الحوافز الفردية مشكالت عديدة، وتعد مصدرا  "و

، واختالف الظروف الفعلية التي فزول أسلوب حساب الحوا، فضال  عن الخالفات العميقة حالقياسي الذي ترتكز عليه
 .(302: 6799طه، ")يعمل فيها األفراد

هم حدودا  معينة كفاء حتى ال تتجاوز معدالت إنتاجد يمارسون ضغوطا  على زمالئهم األفراإضافة إلى ذلك أن األ     
، كما أنه يتعذر جزءا  من الحوافزهم ، مما قد يحرمالقياسية اإلنتاجلنظر في معدالت دارة إلى إعادة ان تعمد اإلأخشية 

 .هوأساليب اإلنتاج إقناع العاملين بضرورة تعديل تلك المعدالت عندما يتم تطوير وسائل
أو على أساس مجموعات من  ،بصفة جماعية ى العاملين بالمنظمةتطبق الحوافز الجماعية عل: الحوافز الجماعية -ب

 .ديد جهة كل منهم فيها بصفة فرديةهمون في عملية مشتركة يتعذر تحيس ، أومتماثلة، والذين يعملون في ظروف األفراد
، إال أنها تضحي في الغالب باألفراد من جانب عريض من العاملين ى قبوالوعلى الرغم من أن الحوافز الجماعية تلق

 .األكثر كفاءة وتميزا  لصالح القاعدة العريضة من األفراد متوسطي الكفاءة
 :ثرهاحوافز وفقا  ألأنواع ال -ثالثا  

، فقيام العاملين بزيادة العاملين ومصالح المنظمة األفرادوهي الحوافز التي تلبي حاجات ودوافع  :الحوافز االيجابية -أ
خالص لتفاني واإل، وتحمل المسؤولية واختراعاتواال واالبتكاراتالبناءة ، واآلراء هاوتقديم ج وتحسين نوعية المقترحاتنتااإل

: ؤالء العاملين، ومن هذه الحوافز، تعتبر نتائج إيجابية لها ما يقابلها من حوافز إيجابية تمنحها جهة العمل لهفي العمل
 .، والحوافز الذاتية والمعنويةاالجتماعيةز المادية، والحوافز الحواف
في استخدامها هو مؤشر التوسع  أن  ف "، عن هذا النوع من الحوافز االستغناءعلى الرغم من تعذر  :الحوافز السلبية -ب 

ل أية زيادة حقيقية في يكف ، فضال  عن أن هذا النوع من الحوافز العالقاتها بالعاملين دارة وعلى تأثرعلى فشل اإل
 .(669: ص. بدر، ت")نتاجيةاإل

حد من دارة لغرض منع السلوك السلبي وتقويمه واللحوافز الوسائل التي تستخدمها اإلويشتمل هذا النوع من ا
دم التقيد بالتعليمات ، وعوالتسيب وعدم الشعور بالمسؤولية ،، كاإلهماليجابية لألفراد العاملينغير اإل التصرفات
 .والتوجيهات
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عض االمتيازات عن ، وحجب برورة القيام بواجباته المكلف بهاإلى ض هوتنبيهومن هذه الوسائل حث الفرد العامل 
توجيه اللوم ولفت النظر و ( ضافي أو تأجيل منح العالوات والترقياتكإيقاف العمل اإل)حدودة من الزمن الفرد لفترة م

يقاف المرتب ،ويتم استخدام هذه الوسائل حسب جسامواإلنذار  .خطاء والتجاوزاتة المخالفات واأل، وا 
وهذا الرأي مبني ، ، أو التأديب وتقويم السلوكع من الحوافز بالحوافز الرادعةلى تسمية هذا النو إيميل البعض "و

 .(644: المرجع السابق")ى أساس أن هذه الحوافز هو العقابعل
ن يكون من أفمن الطبيعي  ،نتاجيةع كفاءة اإلويعتبر استخدام الحوافز السلبية في العمل من االمور الضرورية لرف

عة التي تعالج مثل هذه الوسائل الراد، عندئذ البد من استخدام غير سويومن سلك سلوكا  ،المتكاسل والمهمل بين العمال 
 .السلوكيات

لغرض تنمية ( المادية وغير المادية)يجابية بضرورة االعتماد على الحوافز اإل انومن هذا المنطلق يري الباحث
ضعاف نظمة في آن واحدالروح المعنوية ورفعها بالقدر الذي يساعد على خلق جو مناسب يخدم مصالح الفرد والم ، وا 

التي أساسها استخدام وسائل عمق من الحوافز أن هذه الحوافز لها تأثير إ، حيث العاملين األفرادلسلبية في سلوك ا الجوانب
 .، وقد تترك أثارا  سلبية في نفوسهم من قبل العاملين اغير مقبولة أساس، والتي تكون سلبية
 :هميتهاأنواع الحوافز وفقا  أل -رابعا  

 جر هو الحافز الضروري الوحيدأن األ( الكالسيكية)ية التقليدية رائد النظر ( فرديرك تايلور)يعتبر  :الحوافز الضرورية -أ
( تايلور)، وتعتمد وجهة النظر هذه على نظرة ازدادت إنتاجية الفرد األجرزاد  نه كلماإالذي يحفز الفرد على العمل حيث 

ى أجر ، أي الحصول على أعللى تحقيق المردود األمثلدف إي يهقتصادي وعقالنافاإلنسان بالنسبة له كائن "نسان لإل
 .(366: وهيب، مرجع سبق ذكره")يقدمه من جهد ممكن مقابل ما

، كحافز للعملأما األجر لدى بعض السلوكيين وعلماء النفس الصناعيين فإنه ال يلعب اال دورا  ضئيال 
عدم حاجتهم للعمل أو  من رغمالل التقاعد يبحثون عن العمويستشهدون على ذلك بأن غالبية  األفراد بعد إحالتهم على 

كانة حترام والمأة أو منحة اجتماعية تتمثل في اإلساس مكافعليه األفراد من عملهم هو في األ يحصل ، وأن جزاء ماالمال
حساس الفرد بكيانه الذاتي ى إلى إشباع ، وهم يرون بأن الفرد يسعتتعدى مستوى الكفاف جر كحافز ال، وأن قوة األوا 

 .عالقة لألجر بها ت أخرى مختلفة الحاجا
، التي هذا النوع من الحوافز يشمل أنواعا  شتى من الحوافز المادية والمعنوية الفردية والجماعية  :الحوافز المساعدة -ب

 .ساسية وملحقاتهاتقع خارج دائرة األجور األ
مع آراء الكثيرين من المهتمين بمسألة اعتبار الحوافز أن لها دورا  فعاال   انيتفق ينوختاما  لهذا الموضوع فإن الباحث

أهمية نظم  ان، ويحصر الباحثومة من قبل المنظمات وجهات العملهداف المرسهمية كبرى في تحقيق الكثير من األوأ
 :أتيوافز وفوائدها ومزاياها فيما يالح

 .نتاجية للعاملينع الكفاءة اإلل رفرباح المنظمة من خالأتحقق نظم الحوافز زيادة في 
تسهم نظم الحوافز في تفجير طاقات وقدرات العاملين واستخدامها أفضل استخدام ويؤدي هذا الى االستفادة من القوى 

 .في القوى العاملة اى قد تعاني نقصالعاملة المطلوبة ، وتسخير الفائض منها إلى منظمات أخر 
 .وربط مصالح الفرد بمصالح المنظمةتحسين الوضع المادي واالجتماعي للفرد العامل 
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، واعتماد أساليب ووسائل  هاوتطوير  خالل ابتكار أساليب العملتعمل نظم الحوافز على تقليص تكلفة االنتاج من 
 .خرىولية والمصاريف األالمواد األحديثة من شأنها تقليص الهدر في الوقت و 

الحوافز في خلق الرضا لدى العاملين عن العمل مما يساعد في حل الكثير من المشاكل التي تعاني  تسهم نظم
 .وغيرها... نتاج وارتفاع معدالت التكلفة والغياب والخالفات والشكاوي انخفاض قدرات اإل:دارات مثل منها اإل

 
 

 :ة بين الحاجات والدوافع والحوافزالعالق
والدافع هو قوة ( 96 :6779. الشرقاوي)فالحاجة هي أساس نشاط الدافع" بمفهوم الدوافع يرتبط مفهوم الحاجات 

، أما الحافز (96 :المرجع السابق)ومن ثم يحقق لها هدفا ،غبة مشبعةنسان للسلوك في اتجاه يحقق له ر داخلية تدفع اإل
لى الحوافز إخالل سلوك معين يسمح له بالوصول نسان نحوها لكي يحصل عليها وذلك من قوة خارجية تجذب اإل "فهو 

ذا سلك سلوكا  معينا  ترضى إنسان هو بمثابة جائزة يحصل عليها اإل: ذا  إفالحافز  (93: المرجع السابق)ويجعله مستحقا  له
تمال  كانت عنه الجهة التي تعرض الجائزة، وكلما كان التوافق بين الدافع والحافز على العمل الموجود في بيئة العمل مك

( دوافع العمل) اإلفراد، أي أن التوافق بيت الحاجات التي يشعر بها المطلوب أكبر .فاعلية الحافز في إثارة أنواع السلوك
ة رضائه عن ، ودرجيحدد حالة الفرد المعنويةهو الذي ( اإلدارةالحوافز التي تهيئها )وبين وسائل إشباع تلك الحاجات 

نتاجيته بفرض العمل، ومستوى آدائه  .توافر عامل المقدرة على العمل، وا 
 
 
 
 

                                                          
 

 سترداد المعلوماتا                                               
 

 .حركية نظام الدوافع: 6 –الشكل 
 :نظريات الدوافع

 :مايأتيشارة إلى أهمها فيما اإل انوقد رأى الباحث،هناك مجموعة من النظريات التي تعالج موضوع الدوافع 
 :نظرية الحاجات ألبراهام مازلو  - 6

بعضها أكثر ترتب هذه النظرية حاجات االنسان في شكل هرمي وتعتبر ان الحاجات ليست متساوية في أهميتها ف
 .خرأهمية من البعض اآل

، سفل الهرمأفي ( التكاثرو النوم  والشرب و  األكل)توجد الحاجات البيولوجية والفيزيائية ( مازلو)وبالنظر إلى هرم 
جتماعية ، وفي المستوى الثالث توجد الحاجات االالمتعلقة باألمان النفسي والبدنيفي المستوى الثاني توجد الحاجات 

 باآلخريننسان المترتبة على عالقته ك في المستوى الرابع احتياجات اإليلي ذل. (جتماعيواالسري التكاثر األ –االنتماء )

 حاجات أساسية 

 حاجات اجتماعية وتنظيمية 

 تكون تطلعات 
  اكتشاف فرص سانحة 

 اإلشباعدراك النقص في إ 

 دراك أهمية الرغبة واحتمال التحققإ 

 

 

 دوافع متنوعة 

 عمليات مدخالت

 

 مخرجات
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يلي ذلك حاجة  الحاجة إلى التطور وتحقيق الذات وتأتي في المستوى الخامس( واالعتراف بالخبرة كاالحترام والتقدير،)
 .اءت الحاجة الى العلم لغرض العلمالفرد الى الشهرة واخيرا  وفي اعلى الهرم ج

 يستطيع ال بعضها فاإلنسانبالمستويات المختلفة للهرم متصلة " عند هذا الحد فهو يؤمن بأن  (مازلو) ولم يتوقف
نسان الجائع يجب ن اإلإلحاجات الموجودة في القاعدة حيث ذا بدأ بإرضاء اإال إالحاجات الموجودة في قمة الهرم  رضاءإ

  .(630 :6771. جراهام)أوال  أن يرضي جوعه حتى يستطيع إظهار الكل من حوله
، صعب أن يركز في عملهال منكما أن الشخص حينما يواجه مشاكل في عالقاته أو مشاكل أسرية مثال  يكون "

، فإن الشعور بأنه محبوب و الشعور بالتجاهل وعدم األمان، أ إلىقد تكون مشكلة الحاجة  ،وهذا يتوقف على نوع المشكلة
خر لو كان عمال  يستطيع أن آ تركيز في عمله، أو أي شيءله غير قادر على الهذه الحاجات غير المبالة تمنعه وتجع

 (.630: المرجع السابق)يثبت ويحقق ذاته فيه
طريقا  للتعرف بصورة أوضح على احتياجات الفرد بهدف الحفاظ على جو مناسب  (مازلو)وعلى هذا تعد نظرية 

تياجاته قد احالشعور بأن كل ن كل فرد سوف يتشجع على التقدم أكثر عن إ ، حيثنسانية الواسعة والسليمةقات اإلللعال
 .التقدم نحو احتياجات أكبر ، فإنه يتشجع علىوضحت

 

 
 .(662 :6776. عمر وآخرون).تنظيم مازلو الهرمي لالحتياجات: 3 –الشكل 

 :نظرية فريديركهرزبرج   - 6
. (ذات العاملين)ميت أيضا  بنظرية وس( التحفيز الوقائي)نظرية وسميت ( جهرزبر )قدم هذه النظرية في الدافعية "

. بعيره)عوامل وقائية وعوامل دافعة: تينلى مجموعإنتاجية الشخص نظرية العوامل ذات العالقة بمدى إوقد قسمت هذه ال
 ( 692 :ت. ب

، ، مكان العملالمرتب) لبيئة التي يؤدي فيها الشخص عمله، ومن أمثلة ذلكوتتعلق المجموعة االولى عموما  با
العوامل )أما المجموعة الثانية . (اإلشرافمدى جودة و المتبعة،  اإلداريةضافي، التهوية، الحرارة، الضوضاء، السياسات اإل

  .ت وقبول مسؤوليات اكبر في العملفتتعلق بالعمل في حد ذاته وتشمل قضايا االنجاز والتحصيل وتحقيق الذا( الدافعة
تسبب شعورا  بعدم الرضا عن العمل حينما تكون غير ( العوامل الوقائية)ان المجموعة االولى من العوامل وترى النظرية 

يخلق دافعية للعمل  ال، ولكن التأكيد هنا على ان وجود هذه العوامل بدرجة كبرى وجودة أو موجودة بدرجة غير كافيةم
فضل من ألى مستوى إ، وبالتالي الوصول لق هذه الدافعيةالجو المناسب لخ نما يعمل ذلك على تهيئةا  ، و فرادلدى األ

العلم لغرض 
 العلم

 الشهرة

 الحاجة لتحقيق الذات

 الحب والحاجة لالنتماء

 احتياجات أمنية

 احتياجات طبيعية وجسدية
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، يجابيإنتاجية بشكل ن زيادة المرتب والتشجيع الذي يتلقاه الشخص من رؤوسائه قد يؤثران في اإلأمثال  نجد )نتاجية اإل
 (.مدثر يكون في العادة قصير األاألولكن هذا 
المدى الطويل وفقا  لما تراه هذه النظرية تكمن في توفر فضل على أنتاجية إقة التي تعمل على تحقيق ن الطريإ"

فإن الدافعية عند الشخص تكون كبيرة وبالتالي إنتاجيته تكون  إذا   (691 :ت. ب.  بعيره)العناصر الدافعة لدى الشخص
وتحمل نجاز والتحصيل والنمو والترقي ، ويتيح له فرص اإله في عمل يكون مشوقا  بالنسبة لهعالية متى تم وضع

نجازات ويستفاد من هذه النظرية للمرؤوسين من ا  لما يقدمه من أعمال و ؛ خرين ير اآلالمسؤوليات والحصول على تقد
 :مازاويتين اثنتين ه

 .التي تحد او تمنع حالة عدم الرضان تتحقق من توفر الظروف المناسبة او المالئمة في العمل و أدارة على اإل –أ
، وتميز المتفوقين حتى يمكن زيادة درجة الرضا نجازات المميزة للمرؤوسيناإلإلظهار لفرص دارة أن توفر اعلى اإل –ب

 .داءعدالت األعن العمل وبالتالي التحفيز على زيادة م
على أساسها كانت  ستنتاجاتهاالى هذه النظرية على أساس أن العينة التي بنيت النظرية إنتقاد اوقد تم توجيه   

يتم التوصل إليها  وأن نفس النتائج قد ال( ومهندسين –محاسبين )مستويات تعليمية ومهنية معينة  تتكون من أشخاص ذوي
 .ات ثقافية أقلفردا  في مستويألو شملت العينة 

ما يمكن بينه وجه الشبه الرئيسن إ، حيث (هرزبرج)و (مازلو)افعية لكل من ويمكن في الواقع مقارنة نظريتي الد
 . 4أن يكون كما في الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (699 :ت. ب. بعيرة ).ج الحاجات والنظرية ذات العاملينمقارنة نظرية تدر : 4 –الشكل 
 :نظرية العدالة  -3

، تهمخال بين ما يتصورونه كمد حفزون بقوة االحتفاظ على التوزانفراد يأن األ: "تفترض نظرية العدالة في الدافعية
إذا تصور الشخص عدم العدالة فإن توثرا  يشكل : "ة فإن نظرية العدالة ترى أنهئيس، وبصورة ر "ماتهم  ومكافآتهماهسإأو 

. منصور)هذا الشخص وسيكون الشخص مدفوعا  لتخفيض هذا التوتر وعدم العدالة التي تصورهاضغطا  على عقل 
6779: 609 – 607 .) 

 (االنجاز) حاجات تحقيق الذات
 العمل في حد ذاته 

 المسؤولية، النمو والترقي

 
 (نفسية) حاجات التقدير والمكانة

االعتراض من قبل  ،نجاز والتحصيلاإل
 خريناآل

 فرادالعالقات بين األ - االجتماعية الحاجات
 شرافاإل -
 داريةالسياسات اإل -
 الحاجات األمنية االستقرار الوظيفي -

 الحاجات البدنية الحياة الشخصية للفرد ، المرتببيئة العمل

 الحاجات

ية الدنيا 
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ن أحد إ، حيث ها تأثير عميق على سلوك المنتجيندرك معظم المسؤولين أن المعاملة غير العادلة يكون لوي
دائهم ويتجهون أيضا  ألالمجاالت الخادعة لحاالت عدم العدالة هذه هو أن معظم الناس يكون لهم نظرة تضخمية بالنسبة 

رؤية المواقف وبعبارة أخرى فإن معظم الناس يكون نوع من النزعة الداخلية نحو  ر المبالغ فيه لما يكسبه اآلخرون،للتقدي
 .على أنها غير عادلة

 :فرومنظرية ارك 
 .(692 :6797. منصور)"الدافع هو الذي يوجه السلوك" :مى بنظرية التوقع، وتقوم على أنوتس

، فإذا حقق ي سيبذله سيحقق النتائج المطلوبةقوة الدافع التي تواجه السلوك على شدة اقتناع الفرد بأن المجهود الذتتوقف 
لى أي  لسياسات المنشأة فيما يتعلق بالمكافآت التي سيتحصل عليهانجاز المطلوب يأتي بعد ذلك توقعه بالنسبة الفرد اإل وا 

أي أن قرار أداء أي عمل بواسطة الفرد يتوقف على توقعه فإن هذا العمل سيؤدي إلى حصوله "مدى سيشبع ذلك حاجاته 
 .(692 :6797. منصور)"على عائد وأن هذا العائد سيشبع حاجياته

ذا ما كان المتوقع ألي من  الناحيتين ضعيف فإن الفرد سيتصل إقدامه على العمل ويثير هذا النموذج تساؤالت وا 
 :فراد تتعلق كلها بالتوقعات منهابخصوص عملية تحفيز األ

 ؟له كال  منهمذابل الجهد الذي سيبفراد بمكافأة معينة مقمدى اقتناع األ وما ؟هل نظام المكافأة يحقق رغباتهم –أ
 .عات المنشأة بخصوص كمية وقيمة المجهود الذي سيبذله كال  منهم من أجل تحقيق األهداففراد توقهل يتقبل األ -ب
 
 :ماكليالند نظرية ديفد  -2

قضى الفرد وقتا  مناسبا  في التفكير في كيفية أداء وظيفته "ذا إأنه  إلىحيث تشير ( الذاتيالتحفيز )وتسمى نظرية 
ن النوع وبالتالي فإن هذا الفرد م. مما يساعده على التقدم في وظيفتهبطريقة أفضل فإنه ينجز شيئا  غير عادي له أهمية 

  :ـوهو يتميز ب ،(666 - 666: ت. ب. صقر)"ى مستوى عالنجاز علإالذي يشعر بضرورة تحقيق 
 .حلول لها إليجادالترهيب بالكامل في المواقف التي تحدث فيها مشاكل ويتحمل مسؤوليته 

 .يحافظ على تحقيق األهداف
، على أن باإلنتاججر صة تلك التي تربط األجتذاب مرؤوسين من هذا النوع خااأن تعمل على  نظمةويمكن للم

 .مكن لمثل هذا النوع أن ينتج فيهاالطبيعية التي يتعمل أوال  على توفير بيئة عمل مناسبة وتوفير الظروف 
 : خاتمةال

إلى موضوع ذو أهمية في عمل المؤسسات اإلدارية واالجتماعية خاصة فيما يتعلق برضا  تعرضت هذه الورقة
مام ، وقد تمكن من االلجراءات موضوع هذه الدراسةإبع الباحث المنهج الوصفي إلتمام العاملين وزيادة اإلنتاجية، وات

والتي  بأنه سيقدم عددا  من التوصيات انالباحث ويرى أهدافها،بعناصر الموضوع لإلجابة عن تساؤالت الدراسة وتحقيق 
 .عموماالمهتمين بمجال موضوع الدراسة  دكما يتمنى أن تفي أإلنتاجية،دارية في الوحدات اإل المسؤولين تفيدن أ يأمل

 :التوصيات
ين دارية كما يتمنى أن تفيد المهتمأن تفيد المسؤولين في الوحدات اإلعددا  من التوصيات والتي يأمل  انسيقدم الباحث

 : بمجال موضوع البحث عموما  وهي
 .وعدم التركيز على جانب دون غيره ؛الموازنة في تطبيق نظام الحوافز المادية والمعنوية
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 .ات المعيشية، بحيث تتفق والمتطلبرواتبهمموظفين والعمل على تحسين تحسين الظروف المعيشية لل
 .ضرورة وجود حوافز إضافية تشجع الموظفين على العمل 

 .خرآحتى اليتركه وينتقل إلى عمل  العمل على تعزيز حب الموظف لعمله
 .ن والعمل على دراستها بشكل جديو فاالستماع الى المقترحات التي يتقدم بها الموظ

 .في المستويات االدارية المختلفة لرفع كفاءة العاملين ؛التدريبيةاالهتمام بتنظيم الدورات 
 .ن في المؤسسة حوافز ماديةو العاملرباح منح ، أي كلما زادت األرة ربط الحوافز باألرباح المحققةضرو 
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