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  :مقدمة
  يشهد العامل حتوالت وتغريات كثرية يف تركيبة اجملتمعات واملؤسسات متثلت يف النمو 
االقتصادي السريع والعوملة واعتماد أسلوب التنمية، وهذه التغريات مل حتدث نتيجة لزيادة رأس املال أو 

بشرية العاملة، استخدام التكنولوجيا يف املؤسسات فحسب، بل بالدرجة األوىل من خالل القوى ال
  . هو أهم عناصر االنتاج ءفالعنصر البشري املؤهل والكف

واملنظمة باعتبارها متثل تكامال بني جهود أعضائها، فاهنا حتتاج إىل تفاعل مستمر بني أعضائها، 
وال يتم ذلك إال من خالل عملية االتصال، فوجود الفرد يف مجاعات عمل يفرض عليه التفاعل 

  .ء آخرين قد تكون هلم نفس اخلصائص وقد خيالفونهوالتواصل مع أعضا
لذلك يعد االتصال من أهم املواضيع اليت أصبح الباحثون يهتمون هبا عند دراستهم للسلوك 
االنساين يف التنظيم، النه ال ميكن تصور أي سلوك بشري منظم بدون اتصال، كما ان ضمان استمرار 

ساليب جديدة ملواجهة املنافسة، مع االهتمام أكثر جبودة حياة املؤسسة يفرض عليها البحث دوما عن أ
  .كان سلعة أم خدمة من خالل وضع مواصفات معينة وأبرزها تلك املتعلقة باالتصال أاملنتوج سواء

فاالتصاالت تعترب إحدى املهارات األساسية اليت ينبغي ان يتحلى هبا مجيع الرؤساء يف املؤسسة 
صاحل مرورا برؤساء األقسام، من أجل التنسيق بني خمتلف الوظائف واملصاحل بدءا باملدير إىل رؤساء  امل

وحتقيق التكامل بني قدرات ومهارات متنوعة بغية الوصول إىل األهداف املشتركة، حيث ميثل االتصال 
) وهي إيصال املعلومات( الذي يسمح بتحقيق وظيفة ظاهرةفهو . حد البناءات الفرعية املكونة للتنظيمأ

  ).حتقيق  التكامل الوظيفي وضمان بقاء التنظيم(رى كامنة وأخ
وعلى اعتبار املؤسسات اجلزائرية تسعى إىل مسايرة التطور االجتماعي والثقايف املوجود 
وخصوصا بعد دخوهلا إىل اقتصاد السوق وظهور العوملة اليت أصبحت حتمية، فهي حباجة إىل التطرق 

 االتصال وتنمية املوارد املؤسسة من متغريات وأبعاد وأمهها عمليتبالتحليل والدراسة لكل ما تتضمنه ا
البشرية، خاصة واهنا قد انتهجت عدة سياسات إصالحية لتحقيق الفعالية التنظيمية، ولكنها كانت 

  .تتعرض لتناقضات ومشكالت عند تطبيق كل سياسة إصالحية مما أدى هبا إىل الفشل
الوقوف على عالقة االتصال بتنمية املوارد البشرية يف  هذا البحث يستهدف حماولة لذلك فان

املؤسسة، وسيكون تناول هذا املوضوع من خالل اعتماد منهجية تشكل اإلطار العام للدراسة وهي 
  .فصول ستة حتوي جانبني رئيسيني وتضم 

  .وحيوي أربعة فصول نظرية: اجلانب النظري



 

 

مهية وأسباب اختيار موضوع الدراسة، أوويتناول حتديد مشكلة الدراسة، : الفصل األول
  .أهدافها وتساؤالهتا مع حتديد مفاهيم الدراسة وأيضا الدراسات السابقةو

ويتناول عملية االتصال يف املؤسسة وذلك من خالل معرفة مفهوم االتصال، : الفصل الثاين
   إىل عرض وضعية شروط االتصال الفعال ومعوقاته باإلضافةو انواعه ووسائله، ومناذجه ونظرياته،و

  .االتصال يف املؤسسة اجلزائرية
وستناول فيه عملية تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة من حيث التطرق ملفهوم : الفصل الثالث

تنمية املوارد البشرية، عناصر هذه العملية والعمليات اجلزئية املكونة هلا، نظريات تنمية املوارد البشرية 
  .ارد البشرية يف املؤسسة اجلزائريةوأيضا وضعية تنمية املو
ويتناول العالقة بني االتصال وعملييت اإلشراف وتقييم األداء يف املؤسسة : الفصل الرابع

باعتبارها من أهم عمليات تنمية املوارد البشرية، حيث مت عرض بعض املفاهيم النظرية املتعلقة 
  .تغريي الدراسةبالعمليتني وأخريا الوصول إىل العالقة املوجودة بني م

  :وحيوي فصلني : اجلانب امليداين
يشري إىل اإلطار املنهجي للدراسة من خالل حتديد جماالت الدراسة، املناهج :  الفصل اخلامس

املالحظة، املسح الشامل، املقابلة واالستمارة وحتليل (املستخدمة يف الدراسة وأدوات مجع البيانات 
  ).الوثائق

ريغ البيانات وحتليلها، والنتائج املتوصل إليها باإلضافة إىل خامتة وخصص لتف: الفصل السادس
البحث وهي حوصلة هنائية، مث أهم التوصيات واالقتراحات اليت ميكن للمؤسسة جمال الدراسة ان 

  .تستفيد منها
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  :حتديد مشكلة البحث-1
جمتمعات تتسم بالتغري والتطور املستمر، ولكي يثبت هؤالء األفراد وجودهم يعيش األفراد يف 

 ان فيما بينهم، ولذلك فاالتصالويستطيعون التفاهم والتأثري يف بعضهم البعض البد من حدوث عملية 
 ب كوهناانا عملية أساسية وحيوية إىل جاهنية، كما انسنت تعترب القاعدة األساسية للعالقات االاالتصاال

  .عملية مستمرة ال تتوقف عند وقت أو مرحلة معينة
 عملية اجتماعية وضرورة من ضرورات استمرار احلياة االجتماعية، ختدم يف احملل االتصال ف

  .األول وظيفة التكامل االجتماعي بني األفراد واجلماعات
جتعلهم وائح، واملؤسسة باعتبارها مجاعة من األفراد جتمعهم أهداف مشتركة، وحتكمهم قواعد ول

ت اليت تتم االتصاالات واألفكار  ومن هنا ال ميكن تصور أي تنظيم دون انيتبادلون املعلومات والبي
  .بداخله

ية من أهم املواضيع اليت يهتم هبا الباحثون عند دراسة السلوك االتصالوقد أصبحت العملية 
  .ملسائل اليت تشغل املؤسسات احلديثةيضا من أبرز اية أاالتصالالعملية  يف التنظيمات وتعد اينسناال

 يتزود هبا املدير من أجل ان تعرب عن إحدى املهارات األساسية اليت ينبغي االتصال عملية ان
  .التكامل والتنسيق بني خمتلف جهود العاملني وأوجه نشاط املؤسسة

إلدارة من اهتمت فقط بالوظائف التقليدية لقد ت النظريات الكالسيكية يف التنظيم انكوإذا 
فاق ان النظريات احلديثة هتتم أكثر بطريقة عمل املدير وكيفية انختطيط وتنظيم وقيادة وتوجيه ورقابة، ف
  .ت والتعامل مع املعلوماتاالتصاالوقته، حيث يقضي املدير معظم وقته يف 

  : يؤدي العديد من الوظائف من بينهااالتصال انوعليه ف
  .ملؤسسة املختلفةالتنسيق بني األعمال وأقسام ا -
  . توجه األفراد لتحقيق األهداف املشتركة يف أداء مهامهم-
  . توضيح السياسات واخلطط وبرامج املؤسسة-

الذي يوىل عناية فائقة فهو ويعترب العنصر البشري أهم العناصر اليت تتشكل منها أي مؤسسة،
ملؤسسة يف حتقيق أهدافها فاملورد البشري واهتماما كبريا، وذلك باعتباره املورد األهم الذي تعتمد عليه ا

  .القادر على املشاركة اإلجيابيةهو هو مصدر املعلومات واالبتكارات و
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 انوهلذا فقد تزايد االهتمام باملوارد البشرية وتنميتها على مستوى املؤسسات بشكل كبري، باعتبار 
بها العلمية والعملية والفنية انالتنمية البشرية تستهدف تنمية وحتسني كل الطاقات البشرية يف جو

  .والسلوكية
فعملية تنمية املوارد البشرية تسعى إىل تغيري منظم وهادف من أجل زيادة معارف العاملني يف 
املؤسسة ومهاراهتم وقدراهتم مبا حيقق رفع مستوى األداء وحتسني جودة املنتوج أو اخلدمة املقدمة وأيضا 

  .حتقيق االستقرار يف العمل
عمليات (ق هذه األهداف يتم من خالل وضع خطة متكاملة تشمل جمموعة من العمليات وحتقي

ختطيط املوارد البشرية، االستقطاب، التعيني، االختيار، التدريب، : واملتمثلة يف) تنمية املوارد البشرية
  .وغريها من العمليات املختلفة.... اإلشراف، التحفيز، تقييم األداء

ا وحدة متكاملة يف اهنبشرية هي عملية ديناميكية مستمرة يف املؤسسة، كما  تنمية املوارد الان
عناصرها السابقة الذكر إذ كفاءة أداء كل عنصر يعكس بالنتيجة كفاءة األداء التنظيمي للمؤسسة 

  .ككل
 . املورد البشري حيظى بعناية فائقة يف املؤسسات احلديثة وخاصة بالنسبة للدول الناميةانلذلك ف

هذا الصدد شهدت اجلزائر عدة حماوالت لتنمية خمتلف القوى العاملة من خالل تطوير أساليب ويف 
وذلك من أجل مواجهة : شاء مراكز خمتلفة للتكوين والتدريب لتأهيل مواردها البشريةانالتنظيم و

 البقاء يف السوق، خصوصا يف ظل العوملة اليت تفرض على اناملنافسة الداخلية واخلارجية وضم
  .املؤسسات البحث دوما عن طرق وسياسات جديدة لتنمية عامليها مبا يتماشى والتغريات احلديثة

 يف املؤسسة وعالقته بتنمية االتصالوعلى ضوء ما سبق حناول من خالل هذا املوضوع دراسة 
  ).الرمسي الرمسي وغري االتصال( الداخلي بني العمال بنوعيه االتصالاملوارد البشرية، حبيث سيتم تناول 

الدعائم إحدى اإلشراف وتقييم األداء باعتبارها متثل : األتيةوسيتم التركيز على العمليات 
  .األساسية لعملية تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة

فمن أهم العالقات اليت تربز يف املؤسسة عالقات اإلشراف، حيث يوجد رئيس ومرؤوسني حتدد 
  .كما تتأثر هذه العالقة باجتاهات وميول األفراد الفاعلني يف هذه املؤسسةني معينة، انعالقاهتم لوائح وقو

 للمشرف دورا أساسيا يف املؤسسة يتجلى يف الوظائف العديدة اليت يؤديها كالتخطيط ان
  .واملشاركة يف وضع سياسة العمل، ومد العامل باخلربات الفنية ألداء وظائفهم وتوجيه العالقات بينهم

 من عملية أمشل للتنمية املتكاملة هلم، فهي العملية اليت اية تقييم أداء العاملني تعد جزء عملان   كما 
  .اط ومستويات أداء األفراد، وحتديد درجة كفاءهتم احلالية واملتوقعةامنتسمح بتحليل وتقييم 
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لقوة فالتقييم يعترب وسيلة لترشيد وحتسني األداء من خالل ما يوفر من معلومات عن نقاط ا     
  . على اختاذ القراراتا هاما والضعف لدى العمال، كما يعترب مساعد
تاجيتهم انية حول أوضاع العمال وان للقيام بدراسات ميدا هاماباإلضافة إىل كون التقييم مؤشر

  .وحول مستقبل املؤسسة نفسها
  :األتية معاجلة موضوعنا تنطلق من اإلشكالية ان مما سبق عرضه ف-
  ؟ؤديهما الدور الذي ت ية عالقة بتنمية املوارد البشرية يف املؤسسة؟تصالاالهل للعملية *
  ؟تائج تأثريها على حتقيق أهداف املؤسسةانوم
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  :أمهية وأسباب اختيار املوضوع-2
تنبع أمهية الدراسة من كوهنا تعاجل إحدى املسائل اليت تشغل املؤسسات احلديثة مبا فيها املؤسسة 

 حول أمهية ان ونشاطه كعضو، فال خيتلف اثنانسنتصال تأثريا كبريا يف سلوك اال لالانذلك  اجلزائرية،
 التفاعل بني األفراد الفاعلني أمر ضروري كي يؤدي كل فرد منهم الدور ان، ذلك ة يف املؤسساالتصال
 يف ديهؤ مع التركيز على الدور الذي تاالتصالاولة لتناول عملية حملذلك تعترب هذه الدراسة . املنوط به

تنمية املوارد البشرية باملؤسسة من خالل إبراز أمهية كل من عملييت اإلشراف وتقييم األداء، فاإلشراف 
 ان مهم كما ييعترب مظهرا أساسيا من مظاهر التنظيم يف املؤسسات عموما وله أمهية ودور ديناميك

أمهيته كأداة وكأسلوب له دوره أما تقييم األداء فتظهر . املشرف يعد حلقة وصل بني الغدارة والعمال
 مبدى األخذ هبذا األسلوب وذلك ملا ايف تنمية وتطوير املؤسسات فقد أصبح جناح املؤسسات مقرون

  .ات عن أداء األفراد يف املاضي واحلاضر وتوقع أدائهم يف املستقبلانيوفره من بي
 كعملية تنظيمية االتصال أما فيما خيص أسباب اختيار هذا املوضوع فتكمن يف قلة الدراسات حول

هلا دورها أيضا يف حتسني أداء  عملية االتصال نالتساهم يف توطيد العالقات بني املشرفني واملرؤوسني و
  .العاملني من خالل معرفة نقاط القوة والضعف
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  :أهداف الدراسة-3
 االتصالدة بني  اهلدف من الدراسة هو الوصول إىل حقائق علمية وعملية عن العالقة املوجوان

  .وتنمية املورد البشري يف املؤسسة
  : املتوخاة من هذا البحث هيالعلميةفأهم األهداف * 
 على منط اإلشراف املوجود يف املؤسسة، وهذا من خالل التعرف االتصالمعرفة مدى تأثري  -أ

ني وأيضا معرفة أمهية  يف حتسني العالقات بني اإلدارة واملرؤوساالتصال ؤديه الذي ياينسنعلى الدور اال
  . الصاعد يف زيادة مهارة العامل وكفاءته يف العملاالتصال
الكشف عن حقيقة إبالغ املرؤوسني بنتائج تقييم أدائهم من طرف اإلدارة ومدى أمهية ذلك  -ب

 املؤسسات وهي ة املستعملة بكثرة يف إداراالتصاليف حتسني أعماهلم وهنا تربز أمهية إحدى وسائل 
ير، حيث هندف إىل إبراز ضرورة مشاركة العمال يف هذه التقارير اخلاصة بتقييم األداء وما مدى التقار

  .مسامهة ذلك يف التعرف على نقاط القوة والضعف يف األداء
أثناء عملية ) املرسل إليهم( باإلضافة إىل التأكيد على ضرورة مراعاة اإلدارة خلصائص العمال

 مدى فمعرفة من الناحية النفسية أما .  خلفيتهم الثقافية واالجتماعيةو التقييم هذا من ناحية اللغة
  .إدراكهم واستيعاهبم للمعلومات

 هذه الدراسة هتدف إىل تقدمي اقتراحات للمؤسسة جمال الدراسة بغرض ان هو العمليأما اهلدف *
، -ي تنمية القدراتأ- يف هذه العملية االتصالتنمية قدرات األفراد العاملني، من خالل إبراز دور 

 وتفعيله مبا يضمن تعزيز االتصالحيث هتدف هذه الدراسة إىل التأكيد على ضرورة اهتمام اإلدارة ب
وهذا . العالقات اإلشرافية بني العمال واإلدارة وأيضا مبا يساعد على حتقيق أهداف عملية تقييم األداء

ت األفراد خدمة ألهداف كل من العمال ات ومهاراانكمن أجل حتقيق هدف واحد هو تنمية وزيادة إم
  .واإلدارة واملؤسسة
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  :تساؤالت الدراسة -4
ه حيتمل كل اإلجابات ان التساؤل أكثر مرونة من الفرضية يف توجيه اهتمامات الباحث، كما ان

  .املمكنة اليت يتعذر على الفرضية قبوهلا
  : التساؤل الرئيسي التايلومن خالل ما سبق التطرق إليه يف العناصر السابقة ميكن صياغة

  ية عالقة بتنمية املوارد البشرية يف املؤسسة؟االتصال هل للعملية *
  :األتيةطالقا من هذا التساؤل الرئيسي ميكن طرح التساؤالت الفرعية ان و
  ؟ةية على النمط اإلشرايف السائد يف املؤسساالتصالما هو تأثري العملية  -1
  ية بني املشرف ومرؤوسيه؟انسن يف تعزيز العالقات االهل لتبادل املعلومات دور -1-1
ية على املستوى النازل فقط ينقص من مهارات العامل االتصالهل اقتصار العملية  -1-2

  وكفاءته؟
  نتائج التقييم يسمح بتحسني أدائهم؟بهل إبالغ املرؤوسني  -2
  ائهم؟إىل أي مدى تسمح التقارير باطالع العمال على نتائج تقييم أد -2-1
  هل عدم مراعاة اإلدارة خلصائص العمال يعيق عملية تنمية قدراهتم؟ -2-2
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  :حتديد مفاهيم الدراسة-5
  :االتصالمفهوم -5-1

تعترب املعلومة مبثابة احملرك حلياة األفراد واملؤسسات يف اجملتمع املعاصر، فاملعلومة تعد مطلبا حامسا 
  .ألي اتصال فاعل ومؤثر

 يعد قلب احلياة النابض يف جسم املؤسسة، واجلهاز الذي يتحسس ما يدور صالاالت انومنه ف
 والتماشي مع عخارج هذا اجلسم التنظيمي من وقائع ومستجدات، هبدف حتقيق التكيف السري

  .التغريات احلاصلة يف البيئة احمليطة
  .)1("اتدفق للمعلومات وتبادهل " االتصال ان Kahn" انك"  وKatz"كاتز" يعترب كل من-
:     " هان باالتصال Sanborn" بورنانوس " Redding"ريدينغ" كما يعرف كل من -

  .)2("إرسال املعلومات واستقباهلا
  ".نقل املعلومات" ، نلمس تركيزا أساسيا على عنصر مشترك وهو من خالل هذين التعريفني*
  : هواالتصال ان)Berlson, Steiner" (بريلسون وستاينر" يف حني يرى -

  ".عملية نقل الرموز والكلمات والصور واإلحصائيات بقصد اإلقناع أو التأثري على السلوك" 
 هو عملية نقل االتصال ان نقدم تعريفا إجرائيا يوفق بني هذه التعاريف بالقول انوسنحاول *

قيق للمعلومات وتبادهلا بني مرسل ومستقبل، باستخدام عدة أساليب تسمح بنقل رسالة حمددة، قصد حت
 التغري ميثل أهم ان عملية متغرية ومستمرة، باعتبار االتصالأهداف معينة والتأثري يف الطرف اآلخر، ف

 يف االتصالنا سنركز على انمسة متيز حياة األفراد واجلماعات ومييز أيضا حياة املؤسسات، لذلك نقول 
داخل ) املرسل واملستقبل(يف التفاعل بني طر) الرسائل(دراستنا باعتباره عملية تتضمن تبادال للمعلومات 

  .نطاق التنظيم عرب قنوات قد تكون رمسية أو غري رمسية، صعودا وهبوطا ويف كل االجتاهات

                                                 
، مكتبة العبيكان، الرياض، 2، طدراسة في االنماط والمفاهيم وعالم الوسيلة اإلعالمية: علم االتصال  عبد اهللا الطويرقي، )1( 

  .218ص 

.18، ص2000ب الجامعي، اإلمارات العربية المتحدة، ، دار الكتا1، طاالتصال التنظيميمحمد ناجي الجوهر،  ) 2)  
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  :مفهوم تنمية املوارد البشرية -5-2
تويل معظم املؤسسات اليوم عناية فائقة لربامج التنمية البشرية باعتبارها متثل أحد مقومات جناح هذه 

  : ومؤشرا ملدى حتقيق أهدافهااملؤسسات
 التنمية البشرية تعىن انإىل  1990أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن األمم املتحدة سنة " -

بتوسيع نطاق االختيار أمام األفراد وذلك بزيادة فرصهم يف التعليم والرعاية الصحية والدخل 
  .)1("والعمالة
  :ااهند البشرية بتنمية املوار" موسى اللوزي" كما يعرف -
ه بزيادة معرفة انإعداد العنصر البشري إعدادا صحيحا مبا يتفق واحتياجات اجملتمع، على أساس " 

  .)2(" يزداد ويتطور استغالله للموارد الطبيعية فضال عن زيادة طاقاته وجهودهانسنوقدرة اال
ة قد تطور، ومل يعد مقتصرا على  مفهوم تنمية املوارد البشريانإىل " مكتب العمل العريب" وقد أشار -
اط التفكري امناط التعليم والتدريب، بل أصبح يركز على تطوير نوعية التعليم والتدريب، وتطوير امنتطوير 

والسلوك، ونوعية مشاركة اجلمهور يف اختاذ القرارات والعالقات االجتماعية والعادات والتقاليد وثقافة 
  )3 (.الشعوب

 تنمية املوارد البشرية تركز بشكل أساسي انا تتضمن اتفاقا حول اهنف نقول من خالل هذه التعاري*
 هذه التعاريف تناولت انعلى حتسني ظروف احلياة للفرد من ناحية الصحة والتعليم والعيش الكرمي، مبعىن 

داخل قوة ت هذه املوارد البشرية انك، سواء أ) يف اجملتمع بأكمله(مفهوم تنمية املوارد البشرية بشكل عام 
  .)*( خارجهامالعمل أ
أما يف دراستنا فسنركز على تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة أي كيفية حتسني قدرات ومهارات مجيع -

  .األفراد العاملني يف املؤسسة مهما اختلفت مستوياهتم اإلدارية

                                                 
 ، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الدولي حول التنمية ماهية تنمية الموارد البشریة والواقع في العالم العربي والنامي لعلى بوآميش، )1 (

 . 2004 مارس )10 -9(،ئرالبشرية وفرص االندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية، جامعة ورقلة، الجزا

  .87، ص 2000، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن،1، طالمفاهيم، األسس، التطبيقات:التنمية اإلداریة  موسى اللوزي، )2 (

.100 لعلى بوآميش، مرجع سابق، ص)  3) 
معات والثانويات، ربات البيوت، المسجونون، طالب الجا: هم القادرون على العمل وال يبحثون عنه مثل:  األفراد خارج قوة العمل)*(

).100مرجع لعلى بوآميش، مرجع سابق، ص: انظر...(الزاهدون عن العمل    
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  : تنمية املوارد البشرية تعينانوعليه خنلص إىل *
 األفراد العاملني، باعتبارهم منتجني أو يقدمون خدمات معينة، زيادة وحتسني قدرات ومعارف
  .وهذا هبدف زيادة طاقتهم على العمل

ا تعين كيفية تطوير طرق وأساليب العمل، وتطوير نوعية املشاركة يف اختاذ القرارات اهنكما 
  .والعالقات االجتماعية، باإلضافة إىل تعديل سلوك األفراد داخل املؤسسة

د مفهوم تنمية املوارد البشرية مقتصرا على زيادة قدرات األفراد بغرض حتسني إذن مل يع-
ية انسنا من أجل حتسني معيشتهم وأيضا إشباع حاجياهتم االامنتاج أو تقدمي خدمة فقط، وناال

  .واالجتماعية
رب  هدفه الوحيد هو حتصيل أكا اقتصاديمبعىن مل يعد هذا املفهوم يركز على الفرد باعتباره رجال

كوسيلة إلعادة النظر يف (ا أصبح يأخذ بعني االعتبار نوعية العالقات االجتماعية امن و،عائد مادي
  ).عالقات الفرد العامل مع رؤسائه ومرؤوسيه وزمالئه

  :األتيةومن جهة أخرى ميكن اعتبار تنمية املوارد البشرية كنظام يشتمل على العمليات -
تعيني، اإلشراف، التدريب، تقييم األداء، إثراء العمل، التوصيف، االستقطاب، االختيار، ال
  .التحفيز، وتقدمي خدمات ومزايا للعاملني

  . تعود بالفائدة على األفراد واملؤسسة على حد سواءانا اهنوكل هذه العمليات من ش
ه سنركز يف حبثنا على كل من ان ف-عنصر حتديد مشكلة البحثيف  –وكما أشرنا سابقا 

  .)*(.يم األداء كمؤشرين ملفهوم تنمية املوارد البشريةاإلشراف وتقي

                                                 
الخاص بالدراسة النظرية لتنمية (  سيتم التطرق بالتفصيل لكل من مفهومي اإلشراف وتقييم األداء في الفصل الثالث (*) .

  ).الموارد البشرية في المؤسسة
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  :مفهوم األداء -5-3
تاج وتطويره أو حتسني ن اهلدف الرئيسي جلميع املؤسسات هو إما احلصول على زيادة االان

  .اخلدمة املقدمة وهذا ال يتحقق إال من خالل حتقيق األداء األفضل للعامل
الذين العمل  املأجور اهتماما واسعا من طرف  الباحثني و قد شهد األداء العمايل منذ ظهور 

  .اهتموا بكيفية حتسينه و زيادته  كل حسب تصوره و منهجه
، اهتم بتقسيم العمل " ثروة األمم" يف كتابه )ليزيجن العامل اال( "آدم مسيث"فنجد  -

  .ة تاج بصورة مباشرنوالتخصص يف حماولة منه لتحسني األداء ، و بالتايل زيادة اال
 فحاول وضع أ فضل طريقة لألداء من خالل دراسته للحركة والوقت "فريديريك تايلور"أما  -

 .،حماوال الوصول إىل إجياد طريقة مثلى تقلل من احلركات الزائدة و الزمن الضائع
 مدى تأثري العوامل "هاوثورن"قد اثبت من خالل جتارب " إلتون مايو"و يف املقابل جند  -

 القرار ، عالقات ذ ،املشاركة يف اختااالتصال دور (داء العامل داخل املؤسسة االجتماعية على أ
  . )...العمل الطيبة،

" أمحد زكي بدوي"  بعض التعاريف اليت تناولت مفهوم األداء،حيث يعرفه يأيتونضيف فيما  -
 :هانب

  .)1("ظمة العملانون وانتأدية العامل لتوجيهات وإشراف صاحب العمل ووفقا ألحكام الق" 
  :هانكما يعرف األداء ب-
أي نشاط أو سلوك يؤدي إىل نتيجة ، وخاصة السلوك الذي يغري احمليط بأي شكل من " 

  .)2("األشكال
 عرفه باحثون  وفاألداء من خالل هذا التعريف يأخذ صفة الفعالية والتغيري يف كل ما هو حميط به

  :هانآخرون ب
تاجية والعمليات املرافقة هلا نهم أثناء العمليات االالكيفية اليت يؤدي هبا العاملون مهام" 

  .)3 (..."تاجنتاج املتاحة لتوفري مستلزمات االنباستخدام وسائل اال
فهذا التعريـف يركز على الوسـائل املستخدمة لتحقيق األهـداف احملـددة للمؤسسة،  مبعىن 

  .يركز على عنصر الكفاءةفهو آخر 
  : نعرف األداء تعريفا إجرائيا كالتايلانمن خالل هذه التعاريف ميكن *

                                                 
 .101، دار النهضة العربية، بيروت، بدون سنة نشر،صعالقات العمل في الدول العربية زآي بدوي،  أحمد)1 (

 244، ص1992، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ،أسس علم النفس الصناعي التنظيمي مصطفى عشوي، )2 (

، 2001، العدد األول، نوفمبر لعلوم االنسانيةمجلة ا" مفهوم وتقييم: األداء بين الكفاءة والفعالية" عبد المليك مزهودة، )3 (
 .99-85ص.جامعة بسكرة، الجزائر، ص
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املادية، املالية، (از املهام من خالل استخدام الوسائل املتاحة بالكامل اجنيّعرب األداء عن مدى 
 وهذا ما يعرب عنه بالكفاءة، كما يعرب األداء عن مدى .دون إسراف أو ضياع...) البشرية واملعلومات

  .قيق الفعالية أي مدى حت، حتقيق األهداف املرسومة
ومدى حتقيق األهداف ) الكفاءة( األداء ميثل العالقة بني اجملهود املبذولانومنه ميكن القول ب

  ).الفعالية(احملددة 
 مستوى جيد من األداء يتطلب توظيفا كامال للموارد املتاحة لدى املؤسسة باإلضافة إىل انوضم

  .حتقيق نتائج يف مستوى األهداف احملددة
  .ازجنتاج ومواصفاته، وكذا السرعة يف االننلمس األداء يف الواقع من خالل كميات اال انوميكن 

  : مفهوم املوارد البشرية-5-4
 املوارد انالفعال، إذ " املورد البشري"  القدرة على املنافسة هو ان املصدر احلقيقي لضمان

التصميم : شري واملتمثل يف عملياتال تكون فعالة دون توافر العمل الب) املادية واملالية واملعلومات(
  اخل...از، التطوير، التقومي ،جنواإلبداع، الربجمة، التنسيق، اال

  )1(". داخل قوة العمل أو خارجهاانكتدلّ على العنصر البشري سواء "  املوارد البشرية ان-
  .ن منهم أو غري العاملنيوفهذا التعريف يشمل مجيع األفراد سواء العامل

مجيع األفراد الذين يعملون هبا، ) املؤسسات( باملوارد البشرية يف املشروعات يقصد" كما -
بينما يقصد باملوارد البشرية يف الدولة مجيع األفراد الذين حيملون جنسية هذه الدولة ويقيمون هبا 

  .)2("بصفة دائمة
  .ائمة األصليني للدولة واملقيمني هبا بصفة دانك هذا التعريف يقتصر على الساننالحظ 

نا سنركز يف حبثنا هذا على مفهوم املوارد البشرية يف املؤسسة الذي يعين مجيع األفراد انغري 
 املورد البشري هو بالدرجة األوىل طاقة ذهنية وقدرة فكرية، ومصدر انالعاملني هبا، باعتبار 

ن خالل تقدمي للمعلومات واالقتراحات واالبتكارات وعنصر فاعل وقادر على املشاركة اإلجيابية م
  .الرأي

در ما متلكه الطبيعة باعتباره عنصرا فريدا يصنع احلياة ويطورها ان ميثل أغلى وانسنفاال" 
  )1(".وخيلق أبعادا جديدة هلا، ويضيف املزيد من الرفاهية والتقدم عليها

                                                 
، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، قسنطينة، تنمية الموارد البشریة علي غربي، بلقاسم سالطنية، إسماعيل قيرة، )1 (

 .67، ص 2002الجزائر، 

 . 100 لعلى بوآميش، مرجع سابق، ص)2 (
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  : الدراسات السابقة-6
 نتائج جديدة ختدم البحث طالق منه للوصول إىلن ميكن االا نظرياتعترب الدراسات السابقة تراث

  .العلمي وتكون إجابات على تساؤالت الدراسة املطروحة
طالقا من موضوع الدراسة فغن هناك العديد من الدراسات السابقة اليت أجراها الباحثون انو

 أو تلك اليت تطرقت ملتغري تنمية املوارد البشرية حيث سيتم التركيز على االتصالسواء اليت تناولت 
  . اإلشراف وتقييم األداءمؤشري

لذلك سنعرض أهم الدراسات اليت ختدم موضوعنا، ونتطرق إىل أهم النتائج اليت توصلت إليها 
  .مع إعطاء وجهات النظر املختلفة حوهلا

  ":فريديريك تايلور"دراسات /أ
ل ذاك ، من خالانع ملشكالت التنظيم الصناعية املوجودة جنتقدمي احلل اال" تايلور"لقد حاول 

، وهذا بغرض الوصول إىل "احلركة والزمن" إتباع األسلوب العلمي يف دراسته اليت ركز فيها على 
  .تاجية يف الدرجة األوىل ننتائج دقيقة تزيد من اال

 ومن أهم مبادئه العلمية جند مبدأ تقسيم العمل إىل أبعد احلدود، باإلضافة إىل الفصل التام بني 
صر مهمة التصميم على اإلدارة مبا يف ذلك فئة املشرفني أما التنفيذ فهو التصميم والتنفيذ ، حيث تقت

مهما " تايلور" ب القيادي واإلشرايف الذي يعتربه ان ننسى اجلانمن اختصاص العمال البسطاء دون 
  . فالعامل جمرب على االلتزام باألوامر والقرارات املتخذة من قبل اإلدارة.تاجيةنلنجاح العملية اال

تاج حيث ن حول اإلشراف املوجه حنو العمل واالانك" تايلور "  التركيز يف دراساتانوعليه ف
ية انسنيركز املشرف على العمل ذاته من حيث التخطيط والرقابة الدقيقة ، فنادرا ما يراعي الناحية اال

  .للعامل الذي يشرف عليه 
  .تاجنسامهة يف زيادة اال بالطرق الفنية وأساليب العمل املمباإلضافة إىل االهتما

 دراسته ان تايلور حاول التنسيق بني اجملهود العضلي للعمال ومتطلبات العمل، إال انرغم ف"
ية انسنب االجتماعية واالاناعتربت العامل كآلة جيب ضبط حركتها وسرعتها وأغفلت بذلك اجلو

   )2("للعمل 

                                                                                                                                                             
،      ص 2002، دار النهضة العربية، بيروت، 1، طإدارة الموارد البشریة من منظور استراتيجياهيم بلوط،  حسن إبر)1 (

127 . 

، دار النهضة  العربية للطباعة 2 ،طاألسس السلوآية وأدوات البحث التطبيقي: إدارة القوى العاملة  أحمد صقر عاشور ، )2 (
 .124،ص1979: والنشر ، بيروت
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يه الفرد العامل والتحكم يف مواقفه وأدائه ه ميكن توجان اإلدارة العلمية ترى انميكن القول منه و
ب انمن خالل التحكم يف الزمن واحلركة، وذلك بضبطه جسميا وفيزيولوجيا وأمهلت متاما اجل

 للعامل خاصة من الناحية اإلشرافية وهذا ما يؤثر سلبا على تنمية قدارته اينسناالجتماعي واال
  . وحتسني مهارته 

  :"هاوثورن"دراسات / ب
" وسترن إلكتريك" وزمالؤه يف شركة " إلتون مايو" يف نتائج التجارب اليت أجراها وتتمثل 

 اهلدف األول منها هو البحث عن أثر الظروف انك، واليت )1932-1927( ع هاوثورن انمبص
 العوامل املادية ليست وحدها املؤثر على انم توصلوا إىل اهنتاجية، إال نالفيزيقية للعمل على اال

تماء إىل مجاعة ناال ( ة واألداء، بل توجد عوامل أخرى هلا تأثري أكرب وهي العوامل االجتماعيتاجيةناال
  ...). اجلماعي،انالعمل ، عالقات اإلشراف ،الكي

، حيث كشف )1(ب معينة من اإلشرافان ولو  بطريقة غري مباشرة جو عاجلتإذن هذه التجارب
  .ات االجتماعية يف التقدم يف العمل والشعور باملسؤوليةعن أمهية املناخ اإلشرايف من خالل دور العالق

املهتم مبشاكل العمال املهنية هو فاإلشراف الذي يسمح باملشاركة يف اختاذ القرارات و
 يؤدي إىل انه ان بني أعضاء التنظيم ، كل هذا من شاالتصالواالجتماعية وباخلصوص املسهل لعملية 
  . وتنمية قدرات العامل ما خيدم أهداف التنظيمخلق جو من التعاون والرضا عن العمل

 املؤثرة يف ة باعتباره ميثل أحد العوامل االجتماعياالتصال هذا باإلضافة إىل توضيحها لدور -
السلوك التنظيمي،ى وأيضا كونه وسيلة لنقل استفسارات العمال واقتراحاهتم للمستويات العليا 

  .ت غري الرمسية اليت هلا تأثري كبري على سلوك العمال صاالاالتا بينت دور اهنكما . ولتحسني أدائهم
تقادات ن العديد من االانطالقة للدراسات الالحقة ، غري نت مبثابة االانك" هاوثورن "ب جتاران

قد يكون للعدد دور يف التأثري على ه انذلك وجهت هلا كوهنا متت يف وسط ضيق من العمال 
  .ب الرمسي للتنظيم والذي له أمهية كربى يف الرأمساليةانىل إمهاهلا للجالعالقات اإلشرافية ، باإلضافة إ

  )2 (:االتصالدراسة حول القيادة و/ ج
طالقا انيف شركة النصر لألصواف واملنسوجات مبصر، وهذا " حممد علي حممد"قام هبذه الدراسة 

  :تيةمن األهداف اآل
                                                 

  ، 1981، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 2، طدراسات في علم  اجتماع الصناعة: زاق حلبي  عبد الر)1 (
 .55-54ص. ص

، رسالة مقدمة لنيل شهادة األسلوب اإلشرافي وعالقته بمشاآل العمل في التنظيم الصناعيآمال بوقرة، :  نقال عن)2 (
 .83-80، ص ص)2001-2000(اتنة، الجزائر،، جامعة ب-تخصص تنظيم وعمل-الماجستير في علم االجتماع
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ؤديه املشرفون عن العمل ونطاق  مدى معرفة املرؤوسني لطبيعة الدور الرمسي الذي ي-1
  .املسؤولية احملدد لكل منهم

  . تقييم العمل للمشرفني وفقا لألسس اليت يركز عليها التنظيم يف اختيار القادة-2
 طبيعة العالقة بني املشرف والعامل ومدى عمق التفاعل االجتماعي بينهما والطابع الغالب -3
  .ت االتصاالعلى 

تاج وحتقيق األهداف الرمسية، أو نؤوسيه، ومدى متركز إشرافه حول اال اجتاه املشرف حنو مر-4
  .اهتمامه أيضا بتأكيد روابط وصالت التكامل االجتماعي

  :اتان اعتمد الباحث يف دراسته هذه على نوعني من البي-
 ات الكيفية اليت سجلها من خالل مالحظاته املباشرة لألحداث والفعال ،واملقابالت احلرةانالبي* 

  .اليت قام هبا مع كثري من أعضاء التنظيم
ات الكمية اليت حتصل عليها عن طريق توجيه األسئلة لعينة خمتارة من العمال يف األقسام انالبي* 
  .املختلفة
  : على مستويني لإلشراف مهاثحيث ركز الباح-

  ).رؤساء األقسام(اينخلط الثا، و)الرؤساء املباشرون للعمال( مستوى اخلط األول 
  :تية توصلت دراسته إىل أهم النتائج األ-
  :وظائف املشرف ونطاق مسؤوليته- 1

ات كمية تكشف عن مدى وضوح دور املشرف أو رئيس العمال انحتصلت الدراسة على بي
  .بالنسبة للعمال وإدراكهم لنطاق مسؤولياهتم

تنفيذ العمل،  مهمة الرئيس تتمثل يف مراقبة ان يف نظرهم انكمن العمال % 59.5لـفالنسبة 
هي احملافظة على النظام واالستقرار، وتوزعت النسبة املئوية املتبقية بني % 36.1ت يف رأي انكبينما 

تاج وإصالح نتاجية ومراقبة جودة االنعدة وظائف يتوالها املشرف كاإلشراف على العملية اال
مل % 11.7ـ  ات الدراسة عن وجود نسبة تقدر بانة اآلالت واملعدات كما كشف بيانوصي

  .تستطع حتديد مهمة املشرف
  :أسس اختيار القادة يف التنظيم- 2

 التنظيم يرتكز على أسس موضعية يف اختيار املشرفني أو قادة احلظ األول، انأشار العمال إىل 
إىل الكفاءة يف العمل باعتبارها املعيار الذي تستند إليه اإلدارة يف ترقية العمال % 59.5حيث أشار 
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أشاروا إىل % 1.5إىل التعلم و% 5.8إىل األقدمية، و% 47.3ظائف الرؤساء، كما أشار إىل و
  .االعتماد على االختبارات

تهم نتيجة لتوافر معايري موضوعية مثل انك بعض الرؤساء حصلوا على مانوأشار هنا الباحث إىل 
على املراكز القيادية لعوامل  داخلربة واملهارة والتعلم، بينما هناك أقسام أخرى حصل فيها بعض األفرا

  .شخصية
  :طبيعة العالقة بالرؤساء وأسلوب اإلشراف -3

 بني الرؤساء ي االجتماعاالتصال يقدم صورة عن مدى عمق التفاعل وانحاول الباحث 
  : واملرؤوسني يف التنظيم من خالل طرح جمموعة من األسئلة منها 

  ل فقط؟ هل تنحصر عالقة املشرف بالعمال يف جمال العم-
مستويات اإلشراف املختلفة بني يف  هل هناك فرصة لظهور عالقات اجتماعية غري رمسية -
  العمال؟
 هل يتمركز اإلشراف حول األداء أم يهتم أيضا بتدعيم الصالت والروابط االجتماعية بني -

  مجاعة العمل؟
ا عالقات عمل اهن العالقة بني املشرفني والعمال ال ميكن وصفها بان نكشفت الدراسة ع* 

  .فقط، بل هناك بعض النسب املئوية تشري إىل ظهور روابط اجتماعية غري رمسية بني العمال واملشرفني
 ا الدراسة توصلت إىل كون اإلشراف يف املؤسسة جمال الدراسة موجهانخالصة القول هي * 

 غري ة روابط اجتماعي هناك بعض النسب املئوية اليت تشري إىل ظهورانحنو العمل بدرجة كبرية إال 
  .رمسية بني العمال ومشرفيهم

مع األخذ بعني االعتبار التباين املوجود بني األقسام حيث لكل قسم مناخه اخلاص الذي يأيت 
  .نتيجة ألسلوب املشرف يف إدارة عمله

 ومنه يرى الباحث ضرورة توافر نوع من التوازن يف اإلشراف بني االهتمام بالعالقات الرمسية -
از األهداف التنظيمية بكفاءة، وبني العالقات االجتماعية اليت حتقق اجنيت حتفز مجاعات العمل على ال

  .اإلشباع والرضا لدى املرؤوسني
يعمل على تنمية نفسه  لكن ويف الوقت ،تاجن فاملشرف الناجح يوجه إشرافه أساسا حنو اال-

  .عالقات اجتماعية مع مرؤوسيه
داخل مجاعة العمل يسمح للمشرف مبعرفة حاجيات مرؤوسيه غري ال لالتصال عفوجود نظام ف
  .ية بني الطرفنيانسن يتعلق منها بتنمية قدراهتم  وبذلك يعزز العالقات االااملشبعة و باألخص م
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 يف االتصال تكشف طرق اإلشراف وعالقته بان هذه الدراسة حاولت ان يف األخري نقول -
طالقا من انلت إىل نتائج هامة ميكن االستفادة منها يف حبثنا ع دول العامل الثالث، وتوصانأحد مص

  .لثقايف املوجود بني اجملتمعني املصري واجلزائري االبعد احلضاري و
  : واختاذ القرار التنظيمياالتصالدراسة حول /د
  )1 (.جبامعة منتوري قسنطينة" بوضرسة زهري"هي دراسة أجراها -
  :هدف الدراسة-

 يف اختاذ القرار التنظيمي، من خالل التركيز االتصالىل معرفة مدى تأثري هدفت هذه الدراسة إ
  :على ثالثة أبعاد هي

  .، القيم، العوامل التنظيمية)شخصية الفرد(الشخصية 
  :يأيت هذه األبعاد فيما مؤشراتومتثلت -
  :مؤشرات الشخصية*

حاجة ( املوجهات الديناميكية، القدرات العقلية،)فعايل واالجتماعينالتوافق اال(السمات املزاجية
  ).تماءناز، حاجة االجنالقوة والنفوذ، حاجة اال

  :مت التركيز على: مؤشر القيم*
  تماءناز، قيم االجنالاة، قيم انكقيم امل

  :متثلت يف: العوامل التنظيمية*
إدارة القوة مبؤشريها إدارة املعلومات وإدارة العالقات وبالتحديد إدارة العمل اجلماعي ،

  .جلاذبيةوا
  .من رؤساء أقسام كليات جامعة منتوري بقسنطينة27 مشلت الدراسة :عينة الدراسة -
  :أسباب اختيار الباحث للدراسة -

 الفعال يف حياة أي منظمة، فبدون أي اتصاالت االتصالمت اختيار هذه الدراسة نظرا ألمهية 
 اإلشاعات وبالتايل ال ميكن حتقيق  هذا يؤدي إىل ظهورانجيدة الميكن نقل املعلومات اهلامة كما 

  .اهلداف التنظيمية املشتركة
 عملية اختاذ القرار ميثل أحد النشاطات الرئيسية للمديرين ومتثل قوام حياة انومن جهة أخرى ف

  .أي منظمة مبا يف ذلك اجلامعة
                                                 

الملتقى الدولي حول سيكولوجية االتصال : ، ورقة بحثية مقدمة في ، االتصال واتخاذ القرار التنظيمي زهير بوضرسة)1 (
 .423-399،ص ص2005مارس)22-21-20(والعالقات االنسانية، جامعة ورقلة، الجزائر، أيام
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 الالزمة اتان يسمح بتوفري البياالتصال ان، فاالتصالطالقا من تصنيف أحد الباحثني ألغراض انو
  الختاذ القرارات

 واختاذ القرار التنظيمي االتصالطالقا من هذه األسباب حاول الباحث دراسة العالقة بني انوعليه 
  .من خالل التركيز على املؤشرات املذكورة سابقا

  :اتانأدوات مجع البي-
اجلزء (؛ أجزاء  أربعة، حيث تضمنانب املوضوع مت استخدام أداة االستبيانلإلملام جبميع جو

 يشمل العوامل الفردية ايناجلزء الث وخاص باملعلومات الشخصية واملهنية اخلاصة باملبحوثنياألول 
 واألخري يتمثل واجلزء الرابععبارة 20 القيم يضم ان يتمثل يف استبياجلزء الثالث  وعبارة21ويضم 
  ).عبارة20 ويضم ، العوامل التنظيميةانيف استبي

 موافق بشدة مستويات حدها األعلى ةى موافقته أو عدم موافقته خبمسحيث خيتار املبحوث مد
  )1( وميثل بالرقمغري موافق بشدة، وحدها األدىن )5(وميثل بالرقم 

  :نتائج الدراسة
  .)1( لكن سنحاول التركيز على ما خيدم موضوعنا،توصلت الدراسة إىل عدة نتائج

دون مراعاهتم لوجهات نظر املرؤوسني خيلق هلم  قيام رؤساء األقسام مبهامهم انبينت الدراسة  -
 بالنقص يدفعهم إىل ام آالت شعوراهنعلى صعوبات يف تطبيق القرارات، حيث ختلق معاملة األفراد 

  .اإلمهال والتمرد أو احلقد
 عدم التأكد من نيفضل رؤساء األقسام مجع املعلومات الكاملة قبل اختاذ أي قرار،ال -

  .القرار يؤدي إىل حمدودية درجة الرشد يف اختاذ القراراملعلومات املتعلقة ب
  . املنصب أكثر من اعتماده على قوة وحضور شخصيتهةيعتمد رئيس القسم يف قراراته على قو -

  :األتيةحيث تستمد قوة املنصب من املصادر 
أمهية عمل الشخص ( الضرورية، )تاالتصاالمدى النفاد إىل املعلومات يف شبكة (التمركز

أمهية عمل الشخص وعالقاته باألولويات (وثوقية الصلة ، )بروز الشخص(الربوز، )رورتهوض
  ).التنظيمية

  .دورا مهما يف اختاذ القرارات ؤدي  درجة التحكم يف شبكة املعلومات تانوعليه ف

                                                 
 .  420-416ص  زهير بوضرسة ، مرجع سابق، ص )1 (
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 الوقت يكون انات فانعندما يصل املدير إىل أكرب قدر ممكن من البي" ه انخالصة القول هي *
 ان احملافظة على القوة يتطلب انف" هنري مينتزبرغ" وكما أشار ... القرار املناسبالختاذمناسبا 

  ).1"(تقوم اإلدارة باختاذ القرارات السليمة يف الوقت املناسب

 فكلما . يعترب أحد العوامل التنظيمية اليت هلا تأثري على اختاذ القرار داخل التنظيماالتصالإذن ف
  .زمة ويف الوقت املناسب كلما سهل اختاذ القرار السليم والرشيد فرت املعلومات الالاتو

  :دراسة حول تقييم األداء يف املؤسسة ودوره يف حتفيز العمال/هـ
أستاذ بقسم علوم التسيري جبامعة " (بلوناس عبد اهللا" هي عبارة عن دراسة نظرية للباحث 

  )2 ().بومرداس
 ملا له من أمهية كربى يف وظيفة تسيري املوارد البشرية، تناولت الدراسة تقييم األداء يف املؤسسة-

 تقييم انفهو مبثابة وسيلة لقياس مقدرة األفراد ، ولتعريفهم مبواطن الضعف والقوة يف أدائهم وبالتايل ف
  .األداء مبثابة أداة تدفع على حتسني مستوى األداء

ترقية األفراد، (لحوافز يف املؤسسة لبناء نظام ل) قاعدة (اباإلضافة إىل كون تقييم األداء أساس
  ...).نقلهم على مناصب أعلى أو العكس 

 اهلدف اجلوهري من عملية تقييم األداء هو بناء نظام للحوافز انتوصل الباحث يف دراسته إىل -
  :يفتتمثل هذه اخلطوات وذلك من خالل اتباع خطوات تسمح بتحقيق ذلك و

  .ية، وضع إجراءات للنظامانديد امليز حتديد هدف النظام، دراسة األداء، حت
  ):نظام احلوافز(حتديد هدف النظام -1

 فقد يكون اهلدف هو خفض التكاليف وتعظيم األرباح، أو حتسني اجلودة، أو الرفع من رقم 
  .األعمال  وغريها من األهداف

لسلي ولتحقيق اهلدف العام لنظام احلوافز البد من تقسيمه إىل أهداف جزئية توزع بشكل تس
من أعلى إىل أسفل داخل كل وحدة تنظيمية، وهذا بغرض منح فرصة للجميع للمسامهة يف حتقيق 

  . حتقيق مبدأ املشاركة يف وضع نظام احلوافز نفسههذه األهداف ويف الوقت
  
  

                                                 
 .419 نفس المرجع، ص )1 (

اليوم الدراسي حول االنتاجية : ، ورقة بحثية مقدمة فيتقييم األداء في المؤسسة ودوره في تحفيز العمال بلوناس عبد اهللا، )2 (
الجزائر والموارد البشرية آمؤشرات لألداء في المؤسسة الجزائرية في آفاق االنضمام لالقتصاد العالمي، جامعة بسكرة، 

 .11-01، ص ص19/10/2002
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  :دراسة األداء -2
  :تقتضي دراسة األداء حتديد وتوصيف األداء املطلوب وهذا يتطلب مجلة من األمور

  .ح يف الوظائفالوضو -
  . أيضااالتصالوجود طرق عمل سليمة وأساليب واضحة لألداء و -
  .    خطوات واضحة ملدخالت العمل وخمرجاته -
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فر ظروف عمل فيزيقية الئقة ومالئمة مثل اآلالت، اإلضاءة، احلرارة، التهوية، اتو -
  اخل...املواصالت،

  .وجود عدد حمدد من العمال -
  ...ء مثل كمية العمل، جودته،توضيح مؤشرات األدا -
  .ضعيفأو مقبول، أو جيد،  أو يد جدا، أو جممتاز: وضع معايري للتقييم مثل -
  :ية احلوافزانحتديد ميز-3

 يغطي انية احلوافز االعتماد املايل املخصص لكي ينفق على نظام احلوافز، الذي جيب ان يقصد مبيز
  اخل...مية، امللصقات، املراسالتاملكافآت، العالوات، الرحالت، النشرات اإلعال

  :وضع إجراءات النظام-4
أخريا يترجم هذا النظام إىل إجراءات عملية إدارية تعىن بتسجيل األداء وحساباته واجتماعاته 

، باإلضافة إىل توقيت )اإلجيابية والسلبية ، اجلماعية و الفردية(واع احلوافز انوأدوار املشاركني فيه و
  .تقدمي هذه احلوافز

 تقييم األداء عبارة عن عملية دراسة وحتليل أداء العمال لعملهم انباختصار توصل الباحث إىل * 
 وذلك للحكم على مدى جناحهم وكفاءهتم وتطوير .ومالحظة سلوكهم وتصرفاهتم أثناء العمل

فز املالئمة،  ختتار نوع احلواانه يتعني على املؤسسة بعد القيام بتقييم األداء انقدراهتم مستقبال، إذ 
احلوافز اإلجيابية لألفراد الذين أداؤهم متميز مثل زيادة األجر، املكافأة املادية، املشاركة يف األرباح 

  .كحوافز مادية، والعمل على استقرار العامل يف عمله واشتراكه يف القرار والترقية كحوافز معنوية
ة لتقومي السلوك غري السليم لبعض العمال  كأدا)*( تلجأ املؤسسة إىل احلوافز السلبيةانكما ميكن 

  .ولتحسني األداء حنو األفضل
  :لدراسات السابقة اخالصة 

ه توجد العديد من الدراسات حول املوضوع انكخالصة للدراسات السابقة املعروضة، نقول 
  .ية، لكن مت التركيز على تلك اليت ختدم متغريات الدراسةانسواء النظرية منها أو امليد

                                                 
(
*

  :نواع الحوافز السلبيةأ   (
  ...،يتوجه شفاهة من الرئيس المباشر إلى العامل المخالف مثل التانيب، لفت النظر، االنذار الشفو : عقوبات معنوية-
  ... عقوبات آتابية مثل االنذار الكتابي، االنذار بالفصل -
  .العامل أو راتبه عقوبات مالية آاالقتطاع من أجرة -
  ... عقوبات أدبية مثل الوقف عن العمل لمدة معينة أو التحويل إلى قسم آخر، خفض الرتبة، الحرمان من الترقية-
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واملتعلقة خصوصا " تايلور" مت تناول أهم النقاط اليت تطرقت هلا املدرسة العلمية بقيادة حيث 
وزمالئه، واليت بينت " مايو"كنتيجة ألهم جتارب " هاوثورن"  واإلشراف، مث التطرق لبحوث االتصالب

ال إىل اإلدارة ت غري الرمسية وأيضا دور التغذية العكسية يف إيصال آراء ومقترحات العماالتصاالتأثري 
العليا، باإلضافة إىل إشارهتا لدور منط آخر من اإلشراف وهو املوجه حنو العمال، فوضحت بذلك 

 واالجتماعي  للمشرف وتأثريه اإلجيايب على أداء األفراد وأيضا دوره يف حتقيق األهداف اينسنالدور اال
  .التنظيمية
 ينطلق منه الباحث ا نظرياية تبقى تراثانسناال نتائج كل من املدرسة العلمية ومدرسة العالقات ان

  .بغية الوصول إىل نتائج قد تكون مدعمة أو مطورة ملا سبق الوصول إليه
 العامل الثالث مثل انهذا اإلضافة إىل التركيز على بعض الدراسات احلديثة اليت أجريت يف بلد

مبؤشريها ( وتنمية املوارد البشرية صالاالت  وهو:مصر واجلزائر، واليت تناولت أحد متغريي هذه الدراسة
  ).اإلشراف وتقييم األداء

      
  

           
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


