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Abstract:                                                                                                          
       This research has revealed the relationship of motivation to the level of performance of 
workers through a case study carried-out at the National Enterprise of Paints based in the city of 
Oran. For this purpose, a questionnaire was distributed to the employees of this institution. The 
results showed that motivation plays a major role in raising job performance; however, other 
factors may affect the staff’s performance including the personal and social aspects, work 
experience, and loyalty towards the institution.  
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املؤسسة االقتصادية هي األداة اليت يزاول فيها العنصر البشري اإلنتاج والتبادل وحتديد التكاليف واإليرادات وكذلك إلشباع  :مقدمة
ولذلك كان من الالزم على احلاجات اإلنسانية وهي اإلطار الذي ينظم عالقات األفراد يف ا�تمع بتوجيه السلوك اإلنساين حنو ذلك 

مجيع املؤسسات االهتمام بالعنصر البشري وفهم سلوكه وخمتلف احملددات النفسية اليت توجه هذا السلوك وتدفعه إىل إثارة نشاطه 
تعد أمهية وتوجيهه يف االجتاه الذي حيقق به إنتاجية عالية ألن االهتمام بطبيعة السلوك اإلنساين هو اخلطوة األوىل لتحسني األداء، و 

العنصر البشري كمحرك وحمدد أساسي لرفع كفاءة األداء وبالتايل فإن رغبة املرء يف العمل تعكس بالضرورة كفاءة أدائه وإنتاجيته هذه 
الرغبة وبدون أدىن شك تصبح إحدى املهمات الصعبة اليت تواجه اإلدارة يف املؤسسة وبصفة خاصة إدارة املوارد البشرية واليت تنحصر 

 .كيفية إثارة رغبة الفرد وتوجيه السلوك الناتج عنها يف االجتاه الذي حيقق األداء املطلوب وبالتبعية أداء املؤسسة  يف
: يتحدد أداء العنصر البشري والذي يعترب جوهر عملية اإلنتاج واملتغري األساسي فيها بتفاعل عاملني أساسيني :اشكالية البحث

 .القدرة على العمل و الرغبة فيه
والتمييز بني هذين العاملني مهم، إذ على أساسه حتدد اإلجراءات اليت تؤثر يف حتسني أداء املورد البشري، فإذا كانت مشكلة القدرة 
حتل بتكوين وتدريب العاملني وزيادة مهار�م فإن مشكلة الرغبة يف العمل تواجهها املؤسسة باستخدام أساليب وأنظمة أخرى إلدارة 

، ومن هنا تظهر مشكلة جديدة )التحفيز(أو ) احلوافز(أسس علمية، وذلك عن طريق استخدام اخلطط التشجيعية  هذا السلوك على
 وقصد .إلدارة املوارد البشرية وهي حتديد حاجات األفراد باختيار احلوافز املالئمة واليت من شأ�ا أن ترفع من مستوى أداء العاملني

  .أدائه زيادة على الفرد تشجع اليت املادية واملعنوية احلوافز خمتلف تقدمي ىلإ املؤسسة تسعى البشري املورد حتفيز
مبا أن حاجات اإلنسان كثرية ودرجة اإلشباع فيها ختتلف من إنسان إىل آخر، فإن احلافز الذي يثري إنسانا قد ال يثري اآلخر، وعلى 

رة املؤسسات للتأثري على سلوك املوارد البشرية وزيادة إنتاجهم فإنه الرغم من أن احلوافز املادية أكثر انتشارا واستخداما من طرف إدا
  .جيب أال �مل الدور الذي تلعبه احلوافز املعنوية يف ذلك

 : يف يتمثل رئيسي سؤال هذا ما جعلنا حنصر حبثنا يف   
  « كيف يمكن أن يؤثر التحفيز على مستوى أداء العاملين داخل المؤسسة؟"

ابة على إشكالية الدراسة الرئيسية، وحىت يكتسي هذا العمل طابعا علميا ومنهجيا، قمنا بصياغة فرضيات لإلج :فرضيات البحث
  :�دف طرحها للمناقشة واختبار صحتها، واليت ميكن تلخيصها فيما يلي

 .التحفيز يؤثر إجيابيا على مستوى أداء العاملني :الفرضية األولى   
  .خرى هلا أمهية يف أداء العاملنييوجد عناصر أ :الفرضية الثانية   
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 بسبب األمهية هذه وقد اكتسب االقتصادي النقاش ساحة على املطروحة املهمة املواضيع من احلوافز موضوع يعترب :أهمية الدراسة
 .للبلدان احلدود اجلغرافية وتالشي السوق، انفتاح ظل يف املؤسسات بني املنافسة زيادة

 التمييز وعنصر املؤسسة يف الراحبة باعتباره الورقة أدائه حتسني وكيفية البشري املورد على البشرية ملواردا إدارة جهود أغلب انصبت لذا
 .عامة بصفة والتطوير التأهيل خاصة ونظم بصفة احلوافز نظام طريق عن وهذا فيها
 عن والرضا للموارد البشرية بالنسبة لرضاا والئهم لتحقيق وكسب آدائهم من للرفع وحتفيزهم بتدريبهم تقوم بل فقط �ذا تكتفي وال

  .للمؤسسة بالنسبة األداء
  :وللوصول إىل نتائج علمية جتيب على اإلشكالية املطروحة، اعتمدنا على خطة تتضمن ثالثة حماور :خطة الدراسة

  عموميات حول التحفيز: احملور االول   
  أداء العاملني: احملور الثاين   
  -املؤسسة الوطنية للدهن وحدة وهران –ميدانية حول عالقة التحفيز مبستوى أداء العاملني  دراسة: احملور الثالث   

  عموميات حول التحفيز :المحور االول
 هو الفرد ويبقى كافة، املتاحة واإلمكانات اجلهود توظيف خالل من أهدافها إىل للوصول جاهدة ملؤسسةا تعمل   

   .للمنظمات والنجاح املنافسة يف الكثري عليه يعول والذي دوماً  املتغري والعنصر والتقدم، النجاح حمور
، واالستقرارحالة الرضي  والوصول إىلمن املعلوم أن لكل إنسان حاجات متعددة، تدفعه إىل اختاذ سلوك معني من أجل إشباعها    

وتوجيه على العمل  ملوارد البشريةآلية حتث ا كفاءة أفراد املنشأة تتحكم يف كفاءة املنشأة ككل وجب االهتمام �م وإجياد  ومبا أن
  .ا�هود وحمرك هلذاشك فيه أن التحفز أكرب باعث  ومما ال املنشأة،يف  سلوكهم

مع  يةعالقة طرد له ذيالو  مالالع حتفيز وارد البشريةاهتمامات إدارة امل لذلك كان من أوىل ،العملفاحلافز من أهم حمددات سلوك    
  .1املؤسسةككل على مردودية   هذا ينعكسو  انتاجية العامل،

  :تعريف التحفيز .1
إن تنوع  احلوافز وتعددها ارتبط بتعدد وجهات النظر فيما يتعلق مبكانة العنصر البشري يف املؤسسة عرب خمتلف مراحل االهتمام به،    

احد أال وهو حتفيز العامل مبا يضمن حتقق ويف ذلك جند تعدد التعاريف اليت ابرزت فحوى احلوافز، وإن تعددت يبقى اهلدف املنشود و 
  .اهلدف العام للطرفني املؤسسة و الفرد

، يشري هذا التعريف إىل 2"جمموعة العوامل اليت تدفع الفرد إلختيار التصرف املناسب لتحقيق اهلدف: "لقد عرفت احلوافز على أ�ا   
تيار تصرف أو سلوك مناسب يوصل إىل حتقيق اهلدف، إذن حيفز أن الفرد يرغب يف بلوغ هدف حمدد، فهو حباجة إىل من يدفعه الخ

  .الفرد مبجموعة من العوامل تكون دافعة له حنو حتقيق اهلدف املرغوب فيه
الذي يستحق احلافز هو أداء  وأنه األداءاملقابل لألداء املتميز حيث يعترب أنه األجر القادم على الوفاء بالغرض " :اأ�وتعرف أيضا   

ا حيسنو  مل أجرا زائد عن العمال الذين وجبدية يتقاضونهذا أن األفراد الذين يؤدون عملهم بكيفية حسنة  واملقصود مني غري عاد
  .3"عملهم

حنو القيام  واستشارة رغبتهمن توجيه سلوكه  واليت متكن ،كل الوسائل املتاحة يف البيئة احمليطة بالفرد: "كما تعرف بأ�ا    
 املؤسسة،إشباع حاجته أو جتنب ضرر حىت يتم حتقيق أهداف  وذلك بغرض :معنيد عن فعل بعمل حمدد أو االبتعا

  .4"أدائها ىورفع مستو 
من تنبعث  واخلارجية اليت واملؤثرات الداخليةز يشمل يف جمموعة العوامل ينقول بأن التحف سبق،وانطالقا مما    
جمموعة العوامل اليت تعمل على  فإن احلوافز هي ىن آخرمبعو  .العمل لرفع مستوى العمل لدفع األفراد إىل ؤسسةامل

التأثري على سلوك الفرد من خالل إشباع حاجاته وبناءا على ما تقدم جند أن التوافق بني احلاجات اليت حترك الفرد 
  :وبني وسائل إشباع تلك احلاجات هو الذي حيدد

 .درجة رضا الفرد عن عمله ·
 .ؤسسةالفرد يف امل استقرار ·
 .وإنتاجيتهداء الفرد جودة أ ·
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 .كفاءة األداء التنظيمي ·
  : تطور التحفيز .2

إن االهتمام باحلوافز ليس حديث العهد، فقد اهتمت يف املاضي حركة اإلدارة العلمية مبوضوع احلوافز اهتماما كبريا، ففي أواخر    
فريدريك تايلور "هندس األمريكي القرن التاسع عشر وضع نظام جديد لرفع األجور على أساس القطعة املنتجة من طرف امل

Frederick Taylor"،  وبالتايل نظام األجر بالقطعة من أقدم نظم احلوافز، هذا النظام يقرتح وجود معدلني من األجور اإلنتاج
يف وقت أطول  والثاين منخفض إذا كان إنتاج القطعة ،بالقطعة، األول مرتفع إذا متكن العامل من االنتهاء من القطعة يف الوقت احملدد

  .5من الوقت احملدد هلا
واستبدل املعدل املنخفض ألجر القطعة بأجر مضمون للعامل حىت ومل ،" تايلور"أحد تالمذة "Guentجانت "بعد ذلك جاء  ·

  .فانه حيصل على أجر مضمون ،يستطع العامل حتقيق اإلنتاج املطلوب
ر العامل على حسب درجة كفايته اإلنتاجية اليت يتم حسبها فقد وضع نظاما على أساسني حيدد أج" Emersonامريسون "أما  ·

  .أسبوعيا
وتالميذه يف وضع نظام األجور واملكافآت على أساس اإلنتاج شرط أال يكون على حساب " تايلور"ومما ال شك فيه هو اعتماد  ·

وافز، فنجد نظما أخرى أساسها اجلودة والكفاية، أو عبئها على العمل لكن هذا ال يعين أنه مل تكن هناك أنظمة أخرى للح
  .6الوقت الذي يوفره العامل خالل قيامه بالعملية اإلنتاجية

ومن خالل نظامه حاول إغراء العامل ماديا على إنتاج الوحدة يف وقت أقل من "  Frederick Halsفريديريك هالس"فنجد  ·
  .7الوقت املقرر إلنتاجها

رة على تطبيق النظامني السابقني فحسب، فقد تعددت واختلفت أنواع احلوافز واملالحظ حاليا أن فكرة احلوافز مل تعد مقتص ·
 .وذلك الختالف أهداف املؤسسة وتنوع وتعدد احلاجات للموارد البشرية

  : أهمية التحفيز .3
فاحلوافز . يكون حمفزا احملفز عن أدائه عندما ال اك فارقا كبريا بني األداء للفرديعترب التحفيز شيئا ال غىن عنه يف املؤسسات ألن هن   

ذات أمهية كربى وتأثري فعال يف تيسري العملية اإلنتاجية، فإذا ما استخدمت بطريقة عقالنية فهذا يؤدي إىل رفع الكفاية اإلنتاجية 
  .وإشباع حاجات العمال املختلفة

جهة أخرى �دف إىل إشباع  إذن فعملية التحفيز ذات أمهية مزدوجة فهي تسعي من جهة إىل حتقيق أهداف املؤسسة ومن   
  : 8وميكن تلخيص هذه األمهية فيمايلي ،حاجات الفرد املختلفة

  .زيادة كمية اإلنتاج وسرعته ·
 .خفض التكاليف وزيادة كمية املبيعات ·
 .احملافظة على جودة اإلنتاج أو حتسينه ·
 .وضع أساس متني للتحكم يف اإلنتاج والعمالة ·
 .يف العمل ووضع نسب حمددة هلا احلد من التآلف يف اإلنتاج والفائض ·
 .مراقبة العمال وذلك من خالل قياس كفاء�م اإلنتاجية يف أوقات حمددة ·
 .ربط األجر باإلنتاج وحتفيز العمال كل قدر جهده ·
 .احملافظة على اآلالت وصيانتها ·
 .حتقيق رضي العامل وإشباع حاجته الضرورية والنفسية واالجتماعية ·

رفع  ا ينجر عنهعب دورا اقتصاديا واجتماعيا يف نفس الوقت، فتؤدي إىل زيادة اإلنتاج الوطين للمجتمع ممتلوبالتايل فإن احلوافز 
  ةأفضل للمعيش ىالتايل حتقيق مستو دخل العامل، وب

  :عناصر الحوافز .4
   :9التحفيزتعترب مبثابة املتغريات اليت حتدد قيمة دالة  التحفيز،هناك ثالث عناصر أساسية يف عملية    
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غري  العاجز،خبالف الشخص  التحفز،فالشخص املؤهل أو القادر على القيام بعمل معني ميكن حتسني آدائه عن طريق  :القدرة.1.4
  .أصالأو غري املؤهل  املدرب،

فالطبيب  يكفي،لتحقيق هدف معني حيث أن جمرد وجود القدرة وحدها ال  والوقت الالزمنيالذي يشري إىل الطاقة  :الجهد. 2.4
  .يعاجلهاليفهم طبيعة احلالة اليت  وينفق وقتا،ؤهل مثال جيب أن يبذل جهدا امل

  .أداءه فعال ولو متصول إىل النجاح يف أداء العمل تقل حىت إذا مل تكن الرغبة موجودة فان فرصة الو :الرغبة. 3.4
  :البرنامج السليم للحوافز وشرط نجاحه .5

وذلك عن طريق معرفة احلاجات املختلفة  ،جيب على اإلدارة معرفة احلوافز املالئمة للعاملني قبل إعداد الربنامج السليم لنظام احلوافز   
  10:ه احلاجات نذكر منهاذعدة أساليب ملعرفة ه وتستخدم اإلدارة ،اليت تشعر �ا خمتلف الفئات العمالية يف كل وقت

  .األجور، ساعات العمل، فرتات الراحةتوزيع قوائم استقصاء للتعرف على وجهات نظر العاملني فيما خيص سياسة  ·
 .االتصال بالعاملني يف مقابالت شخصية أو ندوات للمناقشة وتبادل اآلراء ·

  :وهذا النظام يتطلب شروط أساسية لنجاحه
  :شروط نجاح تطبيق نظام الحوافز.1.5

ه الشروط ذه احلوافز هذأساسية لوضع نظام ه تلتزم بشروط من املهم واملفيد جدا لإلدارة عند حتديدها لنظام احلوافز املالئمة أن   
  :11هي
  .لك يف بنوده وصياغتهذا أن يكون النظام خمتصرا وواضحا ومفهوما و ذويعين ه :البساطة ·
  .شعور الفرد بأن جمهوداته تؤدي إىل احلصول على حافز معني :ربط الحوافز باألداء ·
  .منوحمعناه اختالف األداء سيؤدي إىل اختالف احلافز امل :التفاوت ·
  .أي على اإلدارة األخذ بآراء وأفكار العمال يف وضع نظام احلوافز :المشاركة ·
  .أن تطبق املؤسسة أنواعا خمتلفة من احلوافز هو :ويعنالت ·
  . أن يكون للحافز هدفا معينا كرفع اإلنتاج :الهدف ·
  .وهو إعالن اجلزاء اجيابيا كان أم سلبيا على كافة العاملني :العالنية ·
  .وذلك بتدريب املسؤولني على إجراءات النظام :مشرفينتدريب ال ·
  .مبعىن أن يشمل نظام احلوافز كل عمال املؤسسة وذلك حسب وظيفتهم :الشمولية ·
  .مبعىن أن يكون احلافز متناسبا مع حاجات كل فئة من األفراد :أن يكون مناسبا ·

  :البرنامج السليم لنظام الحوافز.2.5
ويشعر األفراد بنقص يف إشباعها أو تقدمي حافز  ،عمل على تقدمي حافز يستجيب لرغبة موجودة فعالعلى اإلدارة الناجحة أن ت   

بالنسبة لعدة نواحي معرفة موقفها  ا الربنامج البد عليها منذه جديد اإلثارة، حاجات ورغبات جديدة، وحىت تتمكن من إعداد
  :خمتلفة أمهها

ومعرفة ما يتطلب من مواد وجتهيزات ومصادر  ،كميته وتطوره خالل السنوات السابقةعلى املؤسسة معرفة نوع اإلنتاج و : اإلنتاج ·
  .احلصول عليها وتكلفتها

إضافة إىل التعرف على معدالت  ،جيب التعرف على تكلفة أجور العمال ومستوى املهارة والتدريب الذي حصلوا عليه: العمالة ·
  .دوران العمال خالل السنوات السابقة

  .وكذلك مناطق البيع وكمية العموالت ومصاريف اإلعالن والتخزين ،معرفة أسعار البيع وكمية املبيعات جيب: التسويق ·
التعرف على  إضافة اىل وفيها يتم التعرف على الطاقة اإلنتاجية العاطلة واملباين غري املستعملة، :الظروف واإلمكانيات المتاحة ·

  .البطالة املقنعة
 بوضع فقط االهتمام يقتصر وال ،أساسية وركيزة بل عامة، بصفة املؤسسات يف رئيسي كمقوم حلوافزا أمهية مدى يتضح سبق ومما

  .املرغوبة األهداف احلوافز تلك تؤدي حىت وموضوعية عادلة ،حمددة معايري توضع حبيث باألداء ربطها من البد بل ،احلوافز
  أداء العاملين :المحور الثاني



  -وحدة وهرانلاملؤسسة الوطنية للدهن دراسة ميدانية ب –مبستوى أداء العاملني  تحفيز عالقة ال

               بوري شوقي.د+  بلقايد براهيم .د

 270 - 255 ص، 2017السداسي الثاين ، 17 لعددا               ISSN  6132-1112                               جملة اقتصاديات مشال إفريقيا          
259 

 هو البشري فالعنصر وفلسفا�م، اختالف مذاهبهم على واملتخصصني املفكرين بني نقاش موضوع بشريةال الطاقات أمهية تزال ال   
 اليت األهداف املؤسسات حتقق و�ا األخرى، واملادية الطبيعية الطاقات �ا استثمار اليت يتم واليد احملركة املفكر والعقل احلقيقية الثروة

 .حتقيقها إىل تسعى
 حتسني على العمل إىل املختلفة مراحله وهدف اهتمامه حماور رئيسا من حمورا األداء وكان احلقيقة، هذه اإلداري الفكر أدرك ولقد   

  .املؤسسة يف العاملني املوظفني مستوى على أو اإلدارة، مستوى على ككل أو املؤسسة مستوى على سواء مبستوياته املختلفة، األداء
  :ماهية األداء وأهميته.1

  :  األداء ماهية 1.1
يف مفهوم األداء جيب أن منيز بني مسة العمل والسلوك ومسة النتيجة لألداء، فسمة السلوك تشري إىل ما يقوم به الفرد يف حالة    

العمل، إما األداء فهو فقط السلوك الذي له عالقة بأهداف املؤسسة، حيث تعددت التعاريف واملفاهيم يف تعريف األداء، بتعدد 
  :لباحثني، وهذا يرجع إىل الدراسات الكثرية اليت تناولت هذا املوضوع، ومن بني هذه التعاريفالعلماء وا

األداء هو نشاط ميكن الفرد من اجناز املهمة أو اهلدف املخصص له بنجاح، ويتوقف ذلك على القيود العادية لالستخدام املعقول "   
   .12"للموارد املتاحة

  .13"وخاصة السلوك الذي يغري احمليط بأي شكل من األشكال ،يؤدي إىل نتيجة األداء هو أي نشاط أو سلوك"   
  .14"اآلخرون عليهحيث أن الفرد يقوم �ذا السلوك استجابة ملهمة معينة سواء قام �ا بذاته أو فرضها  ،سلوك حيدث نتيجة"   
  .15"وحتمله ملسؤولياته ومدى صالحيته يف القيام بعمله ،كفاءة الفرد أو العامل لعمله ومسلكه فيه"   
  :ايل لألداءلته التعاريف خنلص إىل التعريف امن خالل هذ   
والذي يُظهر فيه ما ميلكه من معارف وقدرات ومهارات، من خالله يتم إجناز أهداف  ،األداء هو النشاط الذي يقوم به العامل"   

  ".الفرد وأهداف املؤسسة
ويف مدى حتمله  ،يف القيام بعمله) قدرات، معارف، مهارات(امتالك العامل للكفاءة نستنتج بأن األداء ينطلق من من هذا و    

كال من األهداف والوسائل الالزمة لتحقيقها، أي أ�ا تربط بني أوجه النشاط وبني األهداف اليت   يعكس التعريفكما   ،ملسؤولياته
  .تسعى هذه األنشطة إىل حتقيقها داخل املؤسسة

جمموعة من التصرفات يقوم �ا العامل الذي يتميز خبصائص معينة يف اريف املتعددة يتبني أن األداء يتمثل من خالل هذه التع   
  .ويؤدي هذا السلوك الذي يقوم به إىل نتيجة ،حتدد سلوكه) مسات شخصية، وخصائص ذاتية(

 :كما يتبني أن لألداء وجهني أو جانبني يتمثالن فيما يلي   
أي أن يكون سلوك يتماشى وما يتطلب املركز من  ؤسسة،ل يف سلوك أو تصرفات العامل داخل املويتمث :الجانب السلوكي ·

 .مهارات ودقة يف اإلجناز العمل
  .ويتمثل يف مردود العامل أو إنتاجه الذي يقاس من الناحية الكمية وكذا من الناحية الكيفية :الجانب المادي ·

  : أهمية األداء .2.1
 وكذا حتقيق ،ولكي تنجز األنشطة اليت ختصصت �ا بصفة جيدة ،ىل أداء أمثل لعماهلا لكي حتقق أهدافهاإإن املؤسسات حتتاج    

  .ن األداء مطلب أساسي لتطوير املهن وحتقيق النجاح يف سوق العملأكما   ،امليزة التنافسية واالستمرارية يف السوق
األداء املنخفض وعدم حتقيق األهداف قد أن أي  ،ن مصدر رضا والعكسن يكو أفاألداء اجليد ميكن  ،األداء ضروري ومهم لألفراد   

ن العمال الذين جييدون أكما   ،ن األداء يكافئ قيمة مالية وفوائد أخرىإا هو معروف عند اجلميع فوكم ،يكون مصدر عدم رضا
  .16كون أدائهم منخفضوذلك بشكل أسهل بكثري من العمال الذين ي ،عملهم حيصلون على ترقية وعلى فرص مهنية أفضل

   :حددات األداءم .2   
        :الجهد المبذول .1.2

وهي متثل القوة اليت ، ألداء الذي يبديه الفرد يف العملإن اجلهد املبذول ميثل الدافعية اليت تتفاعل مع قدرات الفرد ليؤثر على سلوك ا   
وقوة الدافعية حتدد  ،وهذه القوة تنعكس يف كثافة اجلهد الذي يبذله الفرد ،حترك الفرد ليؤدي العمل، ومتثل الرغبة يف القيام مبهام العمل

  .مدى استخدام العامل لقدراته يف األداء فبقدر ما تزيد الدافعية يزيد العامل من تلك القدرات
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القدرات اخلصائص اجلسدية، باإلضافة اىل و   نقسم بدورها اىل اخلصائص الشخصيةوت: القدرات والخصائص الفردية.1.2.2
  :احلسية واحلركية واملعرفية

نستطيع التنبؤ بسلوك الفرد أمام متطلبات العمل من خالل معرفة نشاطاته املهنية السابقة املوجودة يف استمارة  :اخلصائص الشخصية
  .اخل...طلب الوظيفة اململوءة مبعلومات حول حياته املهنية واملتغريات األساسية كالعمر، نوع التكوين السابق

 .إن احلالة الصحية للعامل والتنافس احلسي احلركي من احملددات األساسية للعامل :اخلصائص اجلسدية
ويكون تأثريه  ،القدرة متثل العامل الثاين الذي يتفاعل مع الدافعية يف حتديد األداء :القدرات الحسية والحركية والمعرفية.2.2.2

معاجلتها مرتبطة بالقدرات احلسية واحلركية و كما أن فعالية استعمال املعلومات  ،عليها حسب طبيعة ومتطلبات القدرات الالزمة
  .واملعرفية للعامل

تتضمن االستجابات احلركية اليت يقوم �ا الفرد بناء على إدراكه ملثريات معينة، وال بد اإلشارة إىل ثالثة خصائص  :القدرات احلركية
  :17وهي

 .السريعة ألحد املثريات ويطلق عليها الزمن ومتثل القدرة على االستجابة :السرعة ·
وهي القدرة على القيام بسلسلة من احلركات الدقيقة والسريعة تتضمن تنسيق بني حركة العني وحركة  :التآزر الحس الحركي ·

  .القدرة على القيام بالتكيف الدقيق حلركة العضالتو اليد، 
  .وهذا للقيام باملهمة وتأديتها ،والتنسيق وقوة التحمل وتتضمن القوة واملرونة والتوازن: اللياقة الجسمانية ·

 :تعترب حاسة السمع والبصر من أهم احلواس لتكيف الفرد مع حميط العمل :القدرات احلسية
 .من أمهها القدرة على حدة اإلبصار، ومتييز املسافات واأللوان والتنسيق البصري :قدرة اإلبصار ·
 .تمييز بني املثريات الصوتية املختلفةوال  وتتعلق حبدة السمع: قدرة السمع ·

فرع منه جمموعتني القدرات العقلية هي اليت تؤثر على أداء األفراد يف املهام الصعبة ومتثل الذكاء العام للعامل، وتت :القدرة املعرفية
فهي القدرات العقلية  االخرىمي، أما حدمها القدرات اللغوية واحلسابية والتعليمية اليت تربط باألداء املدرسي والتعليإمتثل  :رئيسيتني

  .18واليدوية ذات الطبيعة امليكانيكية
عامل الفهم اللغوي، الطالقة اللغوية، القدرة : ويرى أنه جيب متثيلها بعامل عام وإمنا بعديد من العوامل للقدرات العقلية األولية

  .19تنباطيلتذكر، وعامل التفكري االساحلسابية، عامل السرعة اإلدراكية، عامل ا
 :إدراك العامل لدوره الوظيفي .2.2

 ،نعين بإدراك العامل لدوره الوظيفي تصوره وانطباعه عن األنشطة اليت يتكون منها عمله والسلوك الذي ميارسه ودوره يف مكان العمل  
أي  ،ئه يف أمور تتعلق بالعملكما أنه يتعامل مع زمال،حيث أنه يتلقى تعليمات وردود أفعال وآراء من رئيسه على أدائه وتصرفاته 

يتلقى مؤثرات يف صورة من املعلومات اليت متثل مدخالت يقوم بانتقاء البعض منها، وتفسريها وتنظيمها ويستوعبها ويفهمها بطرقة 
  :خاصة متأثرة بدوافعه وخرباته السابقة وبطبيعة املعلومات وخصائصها، وميكن إبراز هذه املراحل كما يلي

 .تتمثل يف جمموعة من املثريات اليت يواجها الفرد :للمثيرات التعرض .1.2.2
 ،العامل بدوره ليعاجلها ويتصرف على أساسها وتتمثل هذه املرحلة يف املعلومات اليت يتلقاها: استقبال وتسجيل المعلومات. ب

باإلضافة إىل حواس  ،ية كالعني واألذنعن طريق وظيفة اإلحساس اليت تتم بواسطة األعضاء احلس) عملية التلقي(وتكون هذه العملية 
  .أخرى كحاسة الشم أو اللمس

حتتوي هذه املرحلة على جمموعة من العمليات حىت يتم فيها حتويل املعلومات اليت يتلقاها العامل عرب اجلهاز  :التفسير .2.2.2
املعاجلة قد حتتوي على اشتقاق املعلومات مع العصيب، أين تتم معاجلتها بالنخاع الشوكي أو الدماغ للوصول إىل اختاذ قرار، هذه 
 .معلومات كانت قد خزنت يف الدماغ من قبل إلعطائها معىن حيدد داللة هذه املعلومات

أي  ،فهذا العامل يقوم باالستجابة وإصدار الفعل كنتيجة للقرار املتخذ ،ومتثل املرحلة األخرية للعملية :االستجابة السلوكية .3.2.2
  .لعامل على أساس معاجلته ملعلومات وما أدركهردود أفعال ا
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وال ميكن أن يؤثر كل عنصر على األداء مبعزل عن  إحتادهاواجلدير بالذكر أن هذه العوامل واحملددات ال ميكن أن تعمل خارج    
أي من  ،مضامني األداءالعنصر اآلخر، ومعىن هذا أنه يوجد تفاعل فيما بني هذه العناصر، حبيث يعترب تفاعل وإدراك احملتوى من 

  :                      20أساسياته وخصوصياته، وميكن تلخيص ما سبق يف املعادلة اآلتية
  
  
  

إن النظر إىل األداء كسلوك بشري، فهو خيتلف من فرد آلخر تبعًا لدرجة محاس هذا األخري لعمله، ومدى امتالكه للقدرات    
ري من املسريين بأداء العمال، ألنه من خالله يتم التعرف على مدى حتقيق املؤسسات الالزمة، وإدراكه لدوره حيث يهتم الكث

  .ألهدافها، ومن عملية تقييمه حتدد نقاط القوة والضعف لدى العاملني
   :مكونات األداء.3  

العاملة، فهي الزمة لقياس فاعلية إن دراسة مكونات األداء، متثل مصدراً أساسياً للمعلومات اليت تبىن عليها الكثري من برامج القوى    
  .األداء يف العمل

  :تحديد ماهية األنشطة والمهام التي يحتويها األداء .1.3
حتاول معظم دراسات العمل إىل حتديد مكونات األنشطة، حيث ال يقتصر هدفها على حتديد املكونات املستقرة نسبياً، وإمنا    

  .الزمن أو األفراد أو الظروف: تغري بتغرييتعداه إىل حتديد األنشطة واملهام اليت ت
  .األنشطة اليت تتغري بتغري الزمن الذي يؤدى فيه العمل ·
  .األنشطة اليت تتغري بتفاوت العمال  ·
  :وميكن أن يقسم متغري الظروف الذي بتغريه يتغري األداء إىل: األنشطة اليت تتغري بتغيري الظروف اليت حتيط باألداء ·
 .اإلضاءة، الضوضاء، التهوية: مثل :ة المادية للعملمتغير متعلق بالبيئ -
من رؤساء مشرفني ومجاعات العمل، ويدخل حتت هذا خصائص األفراد واجلماعات : متغير متعلق بالبيئة االجتماعية للعمل -

 .تأثريهم ونفوذهم على شاغل العملوطبيعة 
 .ا العمل يف املاضي، وحاالت الفشل أو النجاح السابقة يف األداءكتلك املتعلقة مبصدر التغريات اليت تعرض هل: متغيرات تاريخية -
 .كتلك املتعلقة بتكوين أنشطة العمل يف األزمنة املختلفة، وطبيعة ضغوط العمل واألزمات اليت يكتنفها األداء: متغيرات كيفية -

  :الخصائص والمواصفات المطلوبة في العامل تحديد .2.3
إن هذا اهلدف ميثل مهزة الوصل اليت تربط بني حبوث حتليل األداء ومكوناته وحبوث االختيار، فعلى أساس دراسة أنشطة األداء    

  . واجلوانب الثابتة واملتغري فيه ميكن إجراء حتديد مبدئي للخصائص اليت جيب أن تتوفر يف العامل الذي يقوم بأداء هذه األنشطة
  : لى األداءلعوامل المؤثرة عا.4   
تكاد ال توجد  كما انه من الصعب حتديد كل هذه العوامل، إذ. جبملة من العوامل تتعدد وختتلف باختالف الوظائف ماليتأثر الع   

  .ظاهرة يف احلياة االقتصادية أو احلياة االجتماعية أو احلياة عموماً، ال تؤثر على األداء
  :كما يلي  أداء األفراد �ما، وهذين العاملني وميكن اإلشارة إىل عاملني رئيسني يتأثر   

  اإلدراك  xالقدرات  xالدافعية = األداء   
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   :العوامل الداخلية .1.4
  :وهي كل ما حتتويه املؤسسة من وظائف متعددة ووسائل خمتلفة، وهي تتكون من عدة عوامل   

، ومن حيث يشكل أهم مورد يف املؤسسة، ملا له من فاعلية وديناميكية مؤثرة يف مجيع عمليات اإلنتاج: العنصر البشري .1.1.4
  .21دوره يف اختاذ القرارات واحللول السريعة ملختلف املواقف، فالعنصر البشري يعترب األساس يف حتديد جودة اإلنتاج وكميته وتكلفته

 تقع حتت سيطرة يقع على عاتق اإلدارة مسؤوليات كربى ذات أمهية بالغة يف استخدام فعال جلميع املوارد اليت :اإلدارة .2.1.4
واملتمثلة يف التخطيط والتنظيم والتنسيق  ،من زيادة معدالت األداء يعتمد على أساليب اإلدارة %75ن أكثر من أويقال  املؤسسة،

والقيادة والرقابة، حيث تؤثر أساليبها على مجيع األنشطة، لذلك فإن أي ضعف أو تقصري ألي دعامة إدارية سيكون سببًا يف عجز  
  .كفاءة وفاعلية اإلدارة ككل

إن درجة املوازنة  .وفقا للتخصصات والسيطرة والتنسيق املهام واملسؤوليات وتقسيم العمليشمل على توزيع وحتديد  :التنظيم. 3.1.4
ومنظومة احلوافز والتنمية  ،يف التنظيم وإحداث املتغريات الالزمة وفقا للمستجدات اجلديدة يف نظم وأساليب العمل والتوظيف

  .كثريا على األداء وحتقيق األهداف بكفاية ومبستويات أعلى  والتدريب من شأنه أن يؤثر
ت وما يعرف مبكونات البيئة الداخلية من عالقا ،توجد عناصر عديدة حتيط بالعامل أثناء أدائه لوظائفه: بيئة العمل. 4.1.4

مة، هلا تأثري بالغ األمهية على السلوك أو ما يسمى بالعوامل املنظ اخل،....نظام احلوافز، االتصال  ،اجتماعية تنظيمية أفقية ورأسية
مل، كثريًا ما يؤدي لسلبية بيئة ب والغيابات واحلوادث ودوران العن عدم انتظام يف العمل واالنسحاكما أ.األدائي للعنصر البشري

  .العمل
املتاحة لشاغلها، ومستوى  تشري إىل مدى أمهية الوظيفة اليت يؤديها العامل، ومقدار فرص النمو والرتقية: طبيعة العمل. 5.1.4

اإلشباع املرتتبة عن الوظيفة، حيث كلما زادت درجة التوافق بني العامل والعمل الذي يؤديه زادت دافعيته ووالؤه للمؤسسة وبالتبعية 
  .اإلنتاجية

ظروف تشغيل املكائن إن املاكينات واملعدات هلا دور مركزي يف التأثري على األداء، وجمال الصيانة و  :العوامل الفنية.6.1.4 
  . واملعدات ومدى توفر قطع الغيار واملعرفة األدائية، كلها حمددة حلجم ومستوى الطاقة اإلنتاجية املستخدمة

  :العوامل الخارجية .2.4
  :تتضمن العوامل اخلارجية املؤثرة على أداء املؤسسات قائمة من العوامل منها   

العادات والتقاليد املوروثة، النزعات الفردية يف ا�تمع، نسبة األمية، أنواع برامج التعليم  من :البيئة االجتماعية والثقافية .1.2.4
 .املهين والفين

وذلك من حيث طبيعة النظام السياسي، االستقرار السياسي، مرونة األنظمة والتشريعات،  :البيئة السياسية والقانونية. 2.2.4
 .السياسة اخلارجية

  ).اقتصاد حر أو موجه(وذلك من حيث اإلطار االقتصادي العام للدولة  :صاديةالبيئة االقت. 3.2.4
  :ميكن تلخيص العوامل املؤثرة يف األداء يف املخطط املوايل
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 العنصر البشري -

 اإلدارة  -

 طبيعة العمل -

 املناخ التنظيمي -

  العوامل الفنية -

 العوامل المؤثرة على األداء

 الداخليةالعوامل  العوامل الخارجية

البيئة السياسية                                               -
 البيئة القانونية -

 البيئة االقتصادية -

 بيئة االجتماعيةال -

  العوامل المؤثرة في األداء: )01(رقمالشكل 
  
  

  باحثنيمن اعداد ال: المصدر
  :ماهية تقييم األداء .5  

  : مفهوم تقييم األداء.1.5
ية مصممة من طرف إدارة املوارد البشرية، تشتمل على جمموعة من القواعد واألسس العلمية واإلجراءات من أجل تقدير ما هو عمل   

   .22أجنزه الفرد
  :أهداف تقييم األداء .2.5

   :23تستهدف عملية تقييم األداء ثالثة غايات تقع على ثالث مستويات وهي   
  :ؤسسةعلى مستوى الم .2.2.5

  .الئم من الثقة والتعاون األخالقيإجياد مناخ م ·
  .رفع مستوى أداء العاملني واستثمار قدرا�م وإمكانا�م ·
  .مساعدة املنظمة يف وضع معدالت أداء معيارية متكنها من االحتفاظ بالقوى العاملة ذات املهارات والقدرات املتميزة ·

  :على مستوى المديرين.3.2.5
 .لتقرب إليهم للتعرف على مشكال�م والصعوبات اليت تواجههم يف العملتطوير العالقات اجليدة مع العاملني وا ·
 .دفع املديرين إىل تنمية مهارا�م وإمكانا�م الفكرية حىت ميكنهم التوصل إىل تقومي سليم وموضوعي ألداء تابعيهم ·

  :على مستوى الفرد العامل .4.2.5
 .وا من احلصول على احرتام وتقدير رؤسائهمدفع العاملني إىل العمل باجتهاد وجدية وإخالص حىت يتمكن ·
  .شعور العاملني بالعدالة وبأن جهودهم املبذولة تؤخذ بعني االعتبار ·

  :أهمية تقييم األداء .3.5
 من جهة، إن أمهية عملية تقييم األداء ترجع إىل وجود العديد من العوامل اليت تسبب يف تباعد بني خصائص الفرد الذي مت اختياره   

  : وشروط التأهيل لألداء الناجح للوظيفة من جهة أخرى، ومن هذه العوامل متطلباتوبني 



  -وحدة وهرانلاملؤسسة الوطنية للدهن دراسة ميدانية ب –مبستوى أداء العاملني  تحفيز عالقة ال

               بوري شوقي.د+  بلقايد براهيم .د

 270 - 255 ص، 2017السداسي الثاين ، 17 لعددا               ISSN  6132-1112                               جملة اقتصاديات مشال إفريقيا          
264 

إضافة أعمال جديدة، التوسيع اجلغرايف خلصائص الوظيفة، تفويض : التغريات اليت تطرأ على حمتويات الوظيفة املتمثلة يف ·
  .صالحيات من مستوى تنظيمي أعلى، تغري موقع الوظيفة يف اهليكل التنظيمي

  .غريات املختلفة اليت قد تدخل على أساليب وطرق العمل املتصلة بالوظيفة، كاستخدام اإلعالم اآليلالت ·
  .التغريات اليت قد تطرأ على الظروف احمليطة بأداء العمل، مثل التغريات يف تركيبة قوة العمل، ونوعية العمالء ·
  .اراتهرتفاع أو اخنفاض مستوى مهالتغريات اليت تطرأ على الفرد ذاته إل ·
  .يفيد تقييم األداء يف الكشف عن أوجه القصور اليت تتواجد يف جماالت االختيار والتدريب واإلشراف ·
حرص العمال على معرفة وجهة نظر رؤسائهم حول أدائهم لألعمال املوكلة إليهم من جهة، ومن جهة أخرى اهتمام كل رئيس  ·

 .مبعرفة مقدار التقدم الذي طرأ على أداء املرؤوسني
  -المؤسسة الوطنية للدهن وحدة وهران –دراسة ميدانية حول عالقة التحفيز بمستوى أداء العاملين  :لمحور الثالثا

والتطورات أهم مالحمها يف جمموعة من التحوالت  واليت متثلت العاملية، بالتغريات وتأثرا استجابةمن أكثر األنشطة اإلنتاج يعد قطاع    
يف أداء العاملني وجناح  كان للتحفيز دور هاماو  ات اإلنتاجية لتحديد الوسائل الالزمة لتحقيق أهدافهااملؤسساليت شهد�ا  اجلذرية

  . التسيري يف املؤسسات
 الوطنية السوق احتياجات من %80لى ع تسيطر اجلزائر يف الدهون صناعة جمال يف رائدة مؤسسة للدهن الوطنية املؤسسة تعترب   

  .وهران وحدة بينها من الوطين الرتاب عرب موزعة وحدات 06 إىل تنقسم حيث .امنتجا� جلودة نظرا وذلك
  :المؤسسة الوطنية للدهن وحدة وهرانعامة عن نظرة  .1

  :تعريف الوحدة 1.1
وهي من بني الوحدات الستة التابعة للمؤسسة الوطنية للدهن، مت تأميمها  ،UPOتعرف بوحدة إنتاج الدهن بوهران    
حيث أدجمت إىل املؤسسة الوطنية للدهن يوم  ،Vue De Coteو    Ripolinن الشركات األجنبية م 14/06/1968
01/01/1988.  

  :المساحة
 2م 310500:مساحة الكلية ·
 2م 8774:مساحة املغطاة ·

  :موقعها بالنسبة إلى
 كلم  06:املطار ·
 كلم  05:امليناء ·
 كلم  02:الطريق الوطين ·

  :النشاط الرئيسي
 .إنتاج وبيع الدهون ·
 .بناء، صناعة: وعية اإلنتاجن ·

  
 

  :ومبيعات الوحدة إنتاج .2.1
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  UPOاحصائيات ومبيعات الوحدة : )01(الجدول رقم
    2013  2014  2015 2016 تقديرات

  )طن(الكمية  13980  14506  13119  14970
  )ج.مليون د(المبيعات   726614  723917  677223  779693

 للوحدة مكتب التخطيط والتنظيم واملراقبة :المصدر
 :صميم الدراسة وخطواتها اإلجرائيةت.2    

  :منهجية الدراسة.1.2
 : تعترب منهجية الدراسة اخلطوة األوىل لدراسة خصائص العينة، وتتضح فيما يلي   

جمتمع الدراسة هو كل ما ميكن أن تعمم عليه نتائج البحث، وحصر جمتمع الدراسة يعد ضروريا لتربير  :مجتمع الدراسة .1.1.2
االقتصار على العينة بدال من تطبيق البحث على جمتمعه، وكذلك معرفة مدى قابلية نتائج الدراسة للتعميم وتأكيد متثيل العينة 

ملا كان توجه الدراسة احلالية هو معرفة عالقة التحفيز مبستوى أداء العاملني، فمن الطبيعي أن يكون جمتمع الدراسة متمثال . للمجتمع
  .ة باختيار املؤسسة الوطنية للدهن وحدة وهرانيف مؤسسة إنتاجي

يتم اللجوء الختيار عينة من ا�تمع ما إذا تعذر إجراء الدراسة على مجيع أفراد جمتمع البحث، لكثرة : عينة الدراسة .2.1.2
العاملني يف املؤسسة اليت عددهم، هلذا فقد مت أخذ عينة من املؤسسة الوطنية للدهن بوهران، حيث مت توزيع االستبيان على األفراد 

استبيانا بنسبة اسرتجاع ) 20(استبيان على عينة الدراسة، ومت احلصول على ) 30(أجرينا فيها الدراسة، وعلى هذا األساس مت توزيع 
66.67.%  
وأيضا املعلومات مت اللجوء إىل استخدام جمموعة من األدوات اليت أملتها طبيعة املوضوع، : أدوات الدراسة وجمع البيانات .3.1.2

 : وقد مت مجع البيانات من املصادر التالية. يف حد ذا�ا
  : المصادر األولية.1.3.1.2

ملعاجلة اجلوانب التحليلية ملوضوع الدراسة مت اللجوء إىل مجع البيانات األولية من خالل االستبيان كأداة رئيسية جلمع  :االستبيان-
ومن أهم االعتبارات املنهجية . يف توفري الوقت واجلهد، ومت تصميمه باالعتماد على األستاذة املشرفةالبيانات امليدانية ملا هلا من أمهية 

اليت اعتمدت يف اختيار هذه األداة كوسيلة أساسية يف مجع البيانات امليدانية هو أن االستبيان يعد أداة منظمة ومضبوطة جلمع بيانات 
اليت توجه ألفراد املؤسسة للحصول على بيانات معينة، باإلضافة إىل االتساق والتكامل  الدراسة من خالل صياغة منوذج من األسئلة

  .بني استخدام هذه األداة واإلطار العام ملوضوع البحث وكذا حجم العينة
تجانسة ويف إعداد وتصميم االستبيان مت مراعاة التدرج يف األسئلة والتسلسل املنطقي، وأن تكون األسئلة حمددة ودقيقة وم   

وقد مت إجناز هذا االستبيان . أسئلة ذات اختيارات متعددة وأسئلة حمددة اإلجابة أو مغلقة: ومضمو�ا واضح، وتضمنت هذه األسئلة
  . مرحلة اإلعداد، مرحلة جتريب األسئلة، ومرحلة الصياغة النهائية: يف عدة مراحل

من الكتب إضافة اىل األحباث املنشورة وأطروحات الدكتوراه اليت  مت االعتماد على قائمة متنوعة: المصادر الثانوية.2.3.1.2
تناولت جوانب من موضوع الدراسة، مع االستعانة أيضا باألنرتنيت، وذلك �دف استكمال اإلطار النظري للدراسة، ومن خالهلا مت 

  . حتديد مشكلة الدراسة وفرضيا�ا
  ): االستبيان(وصف وتحليل أداة الدراسة .2.2



  -وحدة وهرانلاملؤسسة الوطنية للدهن دراسة ميدانية ب –مبستوى أداء العاملني  تحفيز عالقة ال

               بوري شوقي.د+  بلقايد براهيم .د

 270 - 255 ص، 2017السداسي الثاين ، 17 لعددا               ISSN  6132-1112                               جملة اقتصاديات مشال إفريقيا          
266 

استخدام االستبيان كأداة للدراسة، حيث يعترب االستبيان أداة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع  مت   
  :معني، وفيما يلي شرح ألهم حماوره وأبعاده، والتأكد من مدى صالحيته لغرض الدراسة

  : ىل صفة التقدمي، هي كما يلييتكون االستبيان من ثالثة حماور باإلضافة إ: محاور وأبعاد االستبيان
املنصب التحصيل العلمي،  اجلنس، السن، احلالة املدنية، املهنة احلالية،: باملعلومات الشخصية والوظيفيةيتعلق : احملور األول ·

 .اخلربة
 .يتعلق مبتغري التحفيز وأنواعه للمؤسسة :احملور الثاين ·
  .بة للموارد البشريةيتعلق مبتغري األداء وأمهيته بالنس :احملور الثالث ·

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة .3.2
لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضيا�ا اعتمدنا على جمموعة من األساليب اإلحصائية مبا يتالءم مع طبيعة الدراسة وتوجها�ا،    

  :ومتثلت هذه األساليب فيما يلي
 .التكرارات والنسب املئوية  ·
وع ودرجة العالقة بني متغريات الدراسة املستقلة والتابعة، وللتعرف على قوة واجتاه ومعنوية العالقة بني لقياس ن :معامل اإلرتباط ·

 .املتغريات
 معامل التحديد ·

  :تفسير وتحليل النتائج.3
  : دراسة المعلومات الشخصية ألفراد عينة الدراسة .1.3

  :الجنس .1.1.3
  نستوزيع أفراد العينة حسب الج: )02(الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار 
 60,0 12 رجل 

 40,0 8 امرأة
 100,0 20 المجموع 

  نيحثابمن إعداد ال :المصدر
بنسبة مئوية تقدر  20من جمموع  12يتبني من خالل اجلدول أن النسبة العالية من أفراد العينة كانت ذكورا، حيث بلغ عددهم    
، و�ذا فإن عينة الدراسة يغلب عليها الطابع %20بنسبة مئوية تقدر بـ  08اإلناث  من عينة الدراسة، يف حني بلغ عدد %60بـ 

  .الذكوري، كون املؤسسة ذات طابع إنتاجي
  
  
  
  

  : العمر .2.1.3
  توزيع أفراد العينة حسب العمر: )03(الجدول رقم 
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 النسبة المئوية التكرار 
 45.0 9 سنة30 من أقل 
 50,0 10 سنة 49و 30 بني ما 
 5,0 1 سنة 50 من أكثر 
 100,0 20 ا�موع 

  نيباحثمن إعداد ال :المصدر
ىل خربة افراد هذه الفئة داخل إوتعود هذه  ،%50سنة متثل 49و 30نالحظ من اجلدول نسبة عالية ألفراد العينة ما بني    

أما فئة األكثر  ،كبرية على تشغيل الشباب  كون املؤسسة تعتمد بدرجة% 45سنة متثل  30بينما تأيت بعدها فئة األقل من  ،املؤسسة
  .ىل تطلب إدارة املؤسسة اىل أفراد ذوي خربة عاليةإوهذا راجع ، % 5سنة متثل  50من 

 :المنصب الوظيفي .3.1.3
  توزيع أفراد العينة حسب المنصب: )04(الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار 
 20.0 4 إطار 

 30,0 6 تحكم عون
 50,0 10 منفذ عون

 100,0 20  المجموع 
  نيباحثمن إعداد ال :المصدر

حيث ارتفاع نسبة األعوان  ،نالحظ من خالل اجلدول تطابق توزيع املناصب داخل املؤسسة مع توزيع املوارد البشرية يف املنامجنت   
ىل وجود مناصب إوهذا راجع % 30تحكم سبة أعوان الوتأيت ن ،ىل اليد العاملةإراجع اىل احتياجات املؤسسة % 50املنفذين بنسبة 

  .فتعود اىل اإلطارات العليا داخل املؤسسة% 20أما نسبة  ،ذات طابع اداري
  :التحصيل العلمي.4.1.3

 توزيع أفراد العينة حسب التحصيل العلمي: )05(الجدول رقم
 النسبة المئوية التكرار 

 5,0 1 األساسي  التعليم شهادة
 25,0 5 المتوسطشهادة التعليم 

 15,0 3 البكالوريا شهادة
 30,0 6 ليسانس شهادة
 20,0 4 ماستر شهادة
 5,0 1 متخصص ديبلوم

 100,0 20 المجموع
  باحثنيمن إعداد ال :المصدر

لشهادة التعليم األساسي % 25و 5نسبيت بنالحظ من خالل اجلدول تباين يف توزيع أفراد العينة حسب التحصيل العلمي وذلك    
لشهادة البكالوريا والليسانس % 20و 30و 15أما نسب  ،نتاجية ال تتطلب مستوى علمي عايلاإل يرجع إىل أنوسط و واملت
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للديبلوم املتخصص وهذا حلاجة املؤسسة اىل % 5أما نسبة  ،ىل مستويات علمية ملناصب معينةإوهذا لتطلب املؤسسة  ،واملاسرت
  . ختصصات معينة

  :فراد عينة الدراسةتحليل الوصفي إلجابات أ .2.3
  :وصف اختيار أفراد العينة ألنواع التحفيز .1.2.3

  إجابات أفراد العينة حول أنواع التحفيز: )06(الجدول رقم 

 المؤسسة في التحفيز أنواع
 اجابات أفراد العينة

 النسبة المئوية التكرار
  15,9 13 العمل على حمفز واملرؤوس الرئيس بني اجليدة العالقة

  17,1 14 العمل على حمفز التكوين نيةامكا
  9,8 8 العمل على حمفز متتالية ترقيات على حيتوي العمل

  15,9 13 العمل على حمفز متفهمة جمموعة ضمن العمل
  17,1 14 األداء يف حمفز والتقدم النجاح
  13,4 11 العمل يف حمفزة مرحية عمل شروط

  11,0 9 العمل يف حمفز األجر العايل
  باحثنيمن إعداد ال :المصدر   
يف " النجاح والتقدم"و" التكوين امكانية"منوذلك يأيت كال  ،نالحظ من خالل جدول تباين يف اختيار أفراد العينة ألنواع التحفيز   
 ،%15.9بنسبة " متفهمة جمموعة ضمن العمل"و" واملرؤوس الرئيس بني اجليدة العالقة"ويليها كل من  ،%17.1دارة بنسبة الص

 على حيتوي العمل"وكان يف األخري  ،%11.0أما األجر العايل فكان بنسبة  ،%13.4بنسبة " مرحية عمل عامل الشروط"ويأيت 
  %. 9.8بنسبة " متتالية ترقيات

  : الربط بين التحفيز واألداء .2.2.3
  :عالقة األجر باألداء.1.2.2.3

 عالقة األجر باألداء: )07(جدول رقم ال
 األداء 

  R :0.336 االتباط معامل  لرضى عن األجرا
 R2 :0.1128معامل التحديد

  باحثنيمن إعداد ال :المصدر
عالقة طردية بني الرضى عن األجر ، حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود عالقة االجر باالداءيوضح اجلدول السابق    

تغريات يف من ال %11.28ته قيم، أي أن ما )0,1128( بلغ R2 دمبعامل حتديو ، )R )0,336 االرتباطإذ بلغ معامل  واألداء
     .األداءمن  % 11.28ه سبتفسر ما ني األجريف  ، مبعىن آخر أن التغرياالجرناتج عن التغري يف  األداء

  
  
  
  

  :عالقة المجهود المبذول بإمكانية التكوين.2.2.2.3
  نعالقة المجهود المبذول بإمكانية التكوي: )08(جدول رقمال
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    المجهود المبذول
  R :0.426 االتباط معامل 

    R2 :0.1814معامل التحديد
  التكوين

  باحثنيمن إعداد ال :المصدر
مبعامل و ، Rالتباط ملعامل ا )0.426(وذلك بقيمة من خالل اجلدول نالحظ وجود عالقة طردية بني التكوين وا�هود املبذول    

  .التكوينناتج عن التغري يف  ا�هود املبذولتغري يف من ال %18.14ه تقيم، أي أن ما )0,1814( بلغ R2 دحتدي
  :األداءبعالقة الترقيات المتتالية .3.2.2.3

  عالقة الترقيات المتتالية مع األداء: )09(جدول رقمال
    األداء

   – R :0.43 االتباط معامل 
  R2 :0.1849معامل التحديد

  الترقيات المتتالية

  باحثنيمن إعداد ال :المصدر
عالقة عكسية بني الرتقيات املتتالية  وجود ، حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائيالرتقيات املتتالية باالداءيوضح اجلدول السابق    

تغريات يف من ال %18.49ته قيم، أي أن ما )0.1849( بلغ R2 دمبعامل حتديو ، )-  R )0.43 االرتباطإذ بلغ معامل  واألداء
  .األداءمن  %18.49ه سبتفسر ما ني الرتقيات املتتاليةيف  ، مبعىن آخر أن التغريلرتقيات املتتاليةاناتج عن  األداء

  :عالقة األداء مع العمل ضمن مجموعة متفهمة.4.2.2.3
  عالقة األداء مع العمل ضمن مجموعة متفهمة: )10(جدول رقمال

    األداء
  R:0.23 االتباط معامل 

  R2 :0.05معامل التحديد
  ضمن مجموعة متفهمة العمل

  باحثنيمن إعداد ال :المصدر
، Rالتباط املعامل )0.23(قيمة وذلك بضمن جمموعة متفهمة واألداء من خالل اجلدول نالحظ وجود عالقة طردية بني العمل    
  .متفهمةجمموعة ضمن العمل ناتج عن التغري يف األداء تغري يف من ال %0.05ته قيم، أي أن ما )0,05( بلغ R2 دمبعامل حتديو 

  :اختبار صحة الفرضيات .3.3
اختبار فرضيات الدراسة، حيث تركزت مهمة هذه الفقرة على اختبار مدى قبول أو رفض فرضيات الدراسة  ه النقطةنتناول يف هذ   

  :والتحديد، وذلك كما يلي الرتباطمن خالل استخدام معامل ا
  ."وى أداء العاملنيالتحفيز يؤثر إجيابيا على مست": الفرضية األولى ·

وذلك من خالل  ،من خالل عنصر الربط بني التحفيز وأداء العاملني تبني لنا تأثري بعض أنواع التحفيز بشكل إجيايب على األداء
  :حيث كان ،R2 والتحديد R الرتباطا لنينسب معام

R=0.43, R2=0.1128 (11.28%) : داءبني عامل التحفيز يتمثل يف األجر و تأثريه على األ.  
R=0.426, R2=0.1814 (18.14%)  :بني عامل التكوين و األداء متمثال يف ا�هود املبذول.  

R=0.23, R2=0.05 (5%)  :بني العمل ضمن جمموعة متفهمة وعالقتها باألداء.  
  ."يوجد عناصر أخرى هلا أمهية يف أداء العاملني": الفرضية الثانية ·

  :وكمثال لذلك ،املني تبني لنا وجود عوامل أخرى تؤثر يف أداء العاملنيمن خالل الربط بني التحفيز وأداء الع
R=-0.43, R2=0.1849 (18.49%)  :العالقة بني الرتقيات املتتالية واألداء.  

إال أنه هناك عوامل أخرى تؤثر يف أداء  ،التحفيز يلعب دور مهم يف األداء لعنصري التحفيز واألداء تبني أن من خالل ربطنا   
 .اخل...عاملني واليت متس اجلانب الشخصي واالجتماعي وحىت العملي كاخلربة، الوفاء للمؤسسة،حب العامل ملؤسستهال
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ىل إ يوجد تكامل بني الفرضية األوىل والفرضية الثانية وذلك بوجود تأثري التحفيز مبختلف أنواعه على األداء إضافة"ومنه نستنتج أنه    
  ."ألداءوجود عوامل أخرى تؤثر على ا

  :خالصة
من خالل دراستنا هذه استطعنا يف األخري أن نصل إىل عدة نتائج كحوصلة للموضوع، وكإجابة على إشكالية البحث وتأكيدا    

  :يف النقاط التاليةللفرضيات املطروحة، واليت ميكن إبرازها 
، استشارة رغبتهم يف القيام بعمل حمدد أو االبتعاد احلوافز هي جمموعة الوسائل اليت توظفها املؤسسة من أجل توجيه سلوك العمال -

عن سلوك غري حمدد، بغية حتقيق أهدافها ورفع مستوى أدائها و�دف املؤسسة من تطبيق احلوافز باختالف أنواعها من حيث تأثريها 
  .يف العامل نفسه إىل حتقيق رضاه وإشباع حاجاته املادية والنفسية واالجتماعية

افز ال ميكن أن تتحقق إال بوجود ارتباط كامل وواضح، بني أداء العامل واحلصول على احلافز، كما تتوقف فعاليتها إن فعالية احلو  -
  .على مدى رغبة الفرد يف احلصول عليها من جهة، ومدى إدراكها لعدالتها من جهة ثانية

  .عمل على الرفع من نسبته وحتسينه يف املؤسسةتعترب خمتلف أنواع التحفيز الدافع اإلجيايب ألداء املوارد البشرية حبيث ي -
إال أنه هناك عوامل أخرى تؤثر يف أداء العاملني واليت متس اجلانب الشخصي واالجتماعي  ،األداءرفع يف  امهم ايلعب التحفيز دور  -

  .اخل...وحىت العملي كاخلربة، الوفاء للمؤسسة،حب العامل ملؤسسته
  :الهوامش
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