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 المقدمة

الذي ٌشمل الحوافز واالتصاالت والمٌادة مازال غٌر  االنسانٌةموضوع العاللات •

 .واضح لدى معظم المهندسٌن

عن  همٌةاأللدى المهندسٌن ال تمل فً  االنسانٌةان المهارات التً تتعلك بالعاللات •

ن هنان المهندسون فً دراستهم الجامعٌة ،أل المهارات الفنٌة التً ٌكتسبها هإالء

 .اتصاال مباشرا بٌن المهندسٌن والعاملٌن فً موالع العمل

 ادبًالتً لها اثر  االنسانٌةٌسمى بالكرامة  ما االنسانٌةالعاللات  اسس اهمان من •

   .والمجموعات االشخاصومعنوي على الحوافز واالتصاالت المتبادلة بٌن 

وذلن حسب  االفرادلدى  االنتاجٌةز هو زٌادة المدرة ٌالهدف الرئٌسً من التحف•

 .لدراتهم الفنٌة
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  :ومن مؤشرات عدم التحفيز ما يلي

 . ارتفاع معدل الغٌاب وترن العمل•

 .  ارتفاع معدالت الشكاوى•

 . ارتفاع معدل الحوادث وإصابات العمل•

 .  انخفاض معدالت اإلنتاجٌة•

 .  انخفاض معدالت الجودة•

هذه الظواهر لد تكون نتٌجة ألسباب كثٌرة فً المنظمة ولد تخفً 

مشكالت إنسانٌة لذا تبرز أهمٌة دراستها وتحلٌلها لمعرفة األسباب 

 . الحمٌمٌة ووضع الحلول الكفٌلة بالسٌطرة علٌها

 المقدمة
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 العالقة بين الحوافز والدوافع

 الدافع والحافزالبد أوالً من الفصل بٌن 

فالدافع شًء ٌنبع من نفس اإلنسان وٌخلك لدٌه الرغبة فً العمل أي لوة 

 . داخلٌة تدفعه للبحث عن هدف محدد

فهو شًء خارجً ٌجذب الفرد باعتباره وسٌلة إلشباع حاجات  الحافزأما 

علٌه كلما كانت عملٌة التوفٌك بٌن الدوافع إلى العمل والحافز إلى . إنسانٌة

العمل الموجود فً التنظٌم مكتملة كلما كانت فاعلٌة الحافز فً إثارة أنواع 

 .  السلون المطلوب أكبر
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 أنواع الحوافز

تتنوع الحوافز التً تمدمها اإلدارة للعاملٌن وكذلن تتنوع كمٌتها •

 .وطرق إدارتها ،وتولٌتاتها

وٌمكن المول أنه بمدر ما ٌوجد من دوافع وحاجات عند األفراد •

والجماعات، وبمدر ما توجد حوافز مختلفة لممابلة هذه الدوافع 

والحاجات إال أن أكثر التصنٌفات الشائعة للحوافز، هو ما 

 :ٌعرضه الشكل التالً
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  احلوافز

  مادية معنوية

 فردية مجاعية فردية مجاعية
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  مادية  

  اجيابية  سلبية

 فردية مجاعية فردية مجاعية

 حرمان الجماعة من المكافأة -     الخصم من المرتب  -  التأمين االجتماعي       -      ربط األجر باإلنتاج 

 العالوات االستثنائية      -    الحرمان من العالوة  -نظام التقاعد           -      المكافأة الشخصية          -

 حرمان الجماعة من االمتيازات المالية  -التوقيف عن العمل       -   نظم األجور العادلة      -      العالوات االستثنائية

 تأخير الترقية -   تقديم مساعدات مالية    -       البدالت المختلفة           -

 عالج بالمجان –       وجبات غذائية اقتصادية  -
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 حرمان اجلماعة من -             انذارتوجيه  -ظروف عمل مالئمة              -خطاابت شكر للمتميزين   -
 التأديب                    النشاط الرايضي -عالقة طيبة بني الرؤساء          -االعرتاف والتقدير من      -
 التهديد ابلعقاب                  اجلماعي -جانب اإلدارة                 وادلرؤوسني                        -
 احلرمان من اخلدمات -التحويل للتحقيق        -عالقة طيبة بني الزمالء           -الثناء وادلديح                -
 . نشر أمساء العاملني      االجتماعية ادلقدمة -نشاط رايضي                    -نشر أمساء ادلمتازين          -
  .مجاعي انذارتوجيه  -ادلهملني يف العمل       -توفري وسائل االنتقال            –يف لوحة الشرف             -

  معنوية  

  اجيابية  سلبية

 فردية مجاعية فردية مجاعية
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 :القيادة اسلوب -1

للعمل  االفراد امكانٌاتالمٌادة ٌلعب دورا هاما فً استمطاب  اسلوب

 .الوىبجدٌة ودافعٌة 

 :الشعور باالنتماء واألهمية -2

شركة هو ان ال ٌكون لدى العاملٌن شعور  ٌةأان اكبر خطر ٌهدد بماء 

 .باالنتماء لها بحٌث ٌعتبرونها مصدر رزق لهم ال غٌر

 العوامل المؤثرة في الدوافع
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 :المرتبات -3•

تلعب دورا هاما فً دافعٌة الموى  االجوران المرتبات او •

 .الوىممنعا نالحظ دافعٌة  االجرالعاملة فإذا كان 

 :االستقرار الوظيفي -4•

ٌعمل االستمرار الوظٌفً على تهٌئة الظروف النفسٌة لدى •

 .العاملٌن مما ٌعمل على رفع درجة الدافعٌة للعمل لدٌهم

 العوامل المؤثرة في الدوافع

 :الردئالتمييز بين االداء الجيد واألداء  -5•

للعاملٌن ٌخلك المنافسة  والردئان التمٌٌز بٌن االداء الجٌد •

 .بٌنهم وٌعمل على زٌادة الدافعٌة

10 



 :نظام الحوافز الٌهااألهداف التً ٌسعى 

 األهداف

 أهداف العاملٌن أهداف الشركة

 تحسٌن المستوى المعٌشً

 اشباع الحاجات المعنوٌة

 زٌادة حجم االنتاج

 تملٌل الفالد

 تحسٌن الجودة

 زٌادة أرباح الشركة
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 خصائص نظام الحوافز

تعتبر الحوافز هً إحدى ممومات العمل المإسسً والتً بدونها ال ٌمكن ألي مإسسة أن 

هً الطرٌمة التً من خاللها تعبر المإسسة للموظف  زتموم بتحمٌك كامل أهدافها؛ فالحواف

عن مدى تمدٌرها ألدائه المتمٌز وعمله المتمن، وهً من إحدى الطرق التً تساعد 

المإسسة على تحمٌك أهدافها وذلن بجانب توافر اإلمكانٌات المادٌة للمإسسة وخبرة 

 .العاملٌن بالمإسسة كال فً مجاله

 

وال ٌمكن للحوافز أن تحمك أهدافها بالمإسسة إال من خالل وجود آلٌة عمل ونظام محدد 

إلدارتها بالشكل األمثل مع توافر عنصر فً غاٌة األهمٌة أال وهو المصدالٌة فً تطبٌك 

نظام الحوافز داخل المإسسة، وأن ٌتم تمنٌن مثل هذه الحوافز لٌتم منحها ألصحاب التمٌز 

 .على أن يكون الحافز على قدر العملفً العمل، 
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 عامة لكي تتحقق الفعالية لنظام الدافعية  ارشادات

 :ما يلي  اتباعوالتحفيز عليك 

ال تفترض بؤن كل شخص ٌمكن دفعه للعمل باستخدام نفس األسلوب أو األدوات،  -1•

 .فما ٌرغب فٌه شخص لد ال ٌهم شخص آخر على اإلطالق

طموحاته، . أن تدرن أن هنان اختالفاً بٌن الموظفٌن، فإن خلفٌة كل موظف أهدافه -2•

 .وخبرته التً ٌمكن أن توضح إلى حد كبٌر رغباته

ال تخلط بٌن المعنوٌات للموظفٌن والدوافع فإنه ٌمكن أن ٌكون الموظفون سعداء  -3•

 .ومبتهجٌن ولكن لٌس هنان ما ٌدفعهم إلى زٌادة إنتاجهم

 .عمل على الربط المباشر بٌن الحافز ومستوى األداءا -4•

عمل على تنفٌذ المكافآت وتولٌع الجزاءات فً أسرع ولت ممكن، فكلما اتسع ا -5•

 .الحٌز الزمنً بٌن األداء والمجازاة كلما ضعف تؤثٌرها

 .ال تطلك تهدٌدات فارغة فإن أعمالن تتكلم أفضل من كلماتن -6•

 .أعمل على جعل العمل ممتعاً فاألعمال غٌر الجذابة ال تدفع الموظفٌن -7•

 .استمع إلى الموظفٌن فكثٌراً ما ٌخبرونن عما ٌمكن أن ٌدفعهم للعمل -8•
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وهنان عنصر ٌجب أن تعٌه المإسسة وهو تدرٌب العاملٌن بها لرفع كفاءتهم 

 .وتوفٌر فرص التدرٌب لجمٌع العاملٌن؛ ألن ذلن ٌإدي إلى تحمٌك المإسسة لدورها

وعنصر آخر وهو تمٌٌم مستوى الحوافز ومدى فاعلٌتها بالنسبة للموظف وذلن من 

 .خالل تمٌٌم أداء الموظفٌن بالعمل من خالل التمٌٌم الدوري لكل العاملٌن فً المإسسة
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