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  :مقدمــــــة

ام    دى االھتم ى م ا عل ف أساس دافھا یتوق ق أھ ي تحقی ة ف اح أي مؤسس ان نج إذا ك

ة  دول المتقدم ر بالنسبة القتصادیات ال د أكث ام یتزای ذا االھتم إن ھ ا ، ف بالمورد البشري فیھ

والنامیة، على حد سواء ، وذلك العتمادھا على خطط تنمویة واسعة تتطلب العنایة بالعنصر 

، وإیجاد السیاسات و البرامج الخاصة بنمط تسییرھا وتحفیزھا وتنمیتھا باستمرار، البشري 

ا  ر موردھ ر ، یعتب ل الجزائ ا مث ة منھ دول وخاصة النامی ذه ال فالعنصر البشري بالنسبة لھ

  .الرئیسي الذي ال ینضب

والجزائر بما تشھده من تحوالت اجتماعیة واقتصادیة ھامة ، السیما انتقالھا من   

خطیط المركزي إلى اقتصاد السوق یفرض علیھا أن یلعب قطاعھا العمومي دورا ممیزا الت

سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي ، ویعتبر قطاع الصحة العمومیة إحدى ھذه 

و االقتصادي ) استقرار المجتمع(القطاعات التي تساھم في تحقیق التوازن االجتماعي 

  .للدولة، وبالتالي تحقیق معاییر الجودة الشاملة )زیادة إنتاجیة وأداء العاملین(

وبالرغم من األھمیة اإلستراتیجیة لھذا القطاع الحیوي في التنمیة االجتماعیة و   

االقتصادیة للدولة ، إال أنھ یعرف جملة من المشاكل ذات أسباب ثقافیة ، تنظیمیة، 

و العملیات االجتماعیة التي اقتصادیة، اجتماعیة ارتبطت بجملة من الممارسات و العالقات 

تبلورت عبر المراحل التنمویة المختلفة التي شھدتھا المؤسسة العمومیة الجزائریة بصفة 

  .عامة،  المؤسسة الصحیة العمومیة بصفة خاصة

ومن بین ھذه المشاكل التي أثرت على األداء الفعال للعاملین بھذا القطاع، مما   

جد قضیة الحوافز بمختلف أنواعھا ومدى إشباعھا انعكس سلبا على نوعیة الخدمات، ن

  .للحاجات المختلفة لألفراد داخل المؤسسة

فأھمیة الحوافز داخل المؤسسة الصحیة، تتمثل في أنھا باعثا أساسیا ومحركا لطاقات   

ورغبات األفراد في العمل، كونھا تتیح للعامل مزیدا من األجور و المزایا المادیة و 

دي إلى تحسین ظروفھ االقتصادیة و االجتماعیة، كما أن غیاب الحوافز أو المعنویة، مما یؤ

عدم فعالیة نظامھا ینعكس سلبا على الحالة النفسیة و االجتماعیة للعامل ویظھر ذلك في 

  .انخفاض أدائھ مما ینعكس سلبا على فعالیة المؤسسة ككل  
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طة المقابلة لمختلف الفاعلین لقد بینت المالحظات و البیانات المیدانیة المستقاة بواس  

،أن للحوافز المادیة )عنابة -مستشفى الحكیم ضربان(داخل المؤسسة الصحیة میدان البحث 

والمعنویة عالقة كبیرة بمستوى أداء العاملین في المؤسسة الصحیة، وأن ھذه الحوافز تلعب 

م ناتج عن نقص أو دور المحرك األساسي لدافعیة العاملین للعمل ، فانعدام الدافعیة لدیھ

اختالل في نظام الحوافز بنوعیھا ، مما أثر سلبا على أداء العاملین،ومن تم على جودة 

  .الخدمات الصحیة

لقد جاءت ھذه الدراسة في عدة مراحل، حیث بدأ الباحث بتحدید الخطوات الكبرى 

، ثم للموضوع،وھذا من خالل التراكمات المعرفیة، ونقصد بھا القراءات و المطالعات

مستشفى الحكیم (بزیارات استطالعیة للمؤسسة الصحیة العمومیة أعقبت ھذه المرحلة 

، وقد قمنا بتقسیم ھذه الدراسات إلى سبعة فصول ، كل فصل یتضمن )عنابة  –ضربان 

  :تمھید ، عرض ، خالصة وجاءت كالتالي 

خصص لموضوع الدراسة وتم التعرض فیھ إلى اإلشكالیة ، :  الفصل األول

التساؤل الرئیسي الذي ضم تساؤلین فرعیین ، ثم تبیان أھمیة و أھداف الدراسة باإلضافة و

  .إلى المفاھیم األساسیة المعتمدة ، والدراسات السابقة والمشابھة حول الموضوع 

تناول الحوافز في المؤسسات، إذ تعرض إلى أنواع الحوافز المادیة : الفصل الثاني

لحوافز على سلوك وأداء األفراد، ثم أغراض الحوافز، فشروط ا هوالمعنویة، ثم تأثیر ھذ

  .إنجاح نظام الحوافز

خصص لألداء المؤسساتي ، حیث تم التعرض من خاللھ إلى :  الفصل الثالث

  .إشكالیة األداء المؤسساتي، ثم  إلى الرضا الوظیفي واألداء في المؤسسات 

أھم النظریات المتعلقة  تعرض بنوع من الشرح والتدقیق إلى:  الفصل الرابع

" مایو"ونظریة العالقات اإلنسانیة لـ "تایلور"بالحوافز، ومن أھمھا النظریة الكالسیكیة لـ 

وغیرھا من النظریات المختلفة ، أي بمجموع تسع نظریات " فروم "ونظریة التوقع لـ 

  .وردت في البحث مع مناقشاتھا في حوصلة عامة 

لتاریخي للمؤسسة الصحیة العمومیة الجزائریة تم یدرس التطور ا:  الفصل الخامس

التعرض من خاللھ في البدایة إلى إشكالیة الصحة بصفة عامة، ثم إلى مراحل تطور 
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المؤسسة الصحیة العمومیة الجزائریة مند االستقالل ، مع حصرھا في أربعة مراحل 

ة عامة حول نشأتھا أساسیة ، ثم إلى أنواع المؤسسة الصحیة العمومیة في الجزائر في نبذ

  .وتنظیمھا وطرق تسییرھا 

 ىعالج اإلطار المنھجي للدراسة، تم التعرض من خاللھ إل: الفصل السادس

تساؤالت الدراسة بنوع من الشرح، وعرض المنھج المستخدم في الدراسة، تم أدوات جمع 

  ).بشريالمكاني، الزماني، ال(البیانات وأسالیب تحلیلھا، ثم تحدید مجاالت الدراسة 

ویخص تحلیل البیانات والنتائج العامة ، ثم التعرض من خاللھ إلى :  الفصل السابع

  .تحلیل وتفسیر البیانات في الجزء األول منھ  ، ثم عرض نتائج الدراسة في الجزء الثاني

  

  


