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ر دي  ق  كر والت  الش 
 

ن  وعلى  هللالحمد  د المرسلي  ي  ن  والصلاة  والسلام على  ن   ا لهب  العالمي  معي  ه اج  عد.وصاحي   وب 

ا ن  ن  ا  حمد  ف  ة  هللان  ا  هد  ح  ا من  ان  ن  هان  ب  عد ان  ا ب  ب  لن  طي  ا وي  شعدن  ة، ي  ا  ح  ا العمل وان  مام هد  ت  عالى على ا  ه وب  حان  ب 

كر الى  الش  ه ن  وح  ب  ، ان  ا  ه  ا كر واسمى  هللاالد ة  الش  ا الص عن  ح  ه ن  وح  ب  م ا  ه، ت  ي  ان  له وعن  عالى ا ولا على كرم ف ص  ب 

اب   له   ا ن  لن  ا الح  ن  ن  ا  ن  ا  الى ا ر  ر والاعت  دي  ق  ان  ، واصدق  معان ى  الت  ن  ان  والامي  له  سهامالعرف  ا على كرمها  لعن 

لها  ص  راف  وب   ش  الا  ى   ن  كرة   الت  ت  على المد  كا مق  ف  كل ا  ها ف ى  ش  ب  روع ف  د  الش  ه  الكامله  مي  ها الرعان  طوط اولب  رحه  وخ 

ل  لن  د  ها من  ن  ن  ا ن  ه  امب  ن  ه الان  ولما ف  ا علي  ي  هن  حو الد  ها على الب  هاء من  اعدا ب  ى الان  ه  وحت  عري  

ها  هان  ب  وح  مر وب  ها المست  ر  ت  حق  ة  ون  ا ها الح  عب  اب  ه  ومن  ها العلمي  ب  عان  ر  و مت  راف ها المت  ش  د كان  لا  ق  ، ف  ه  اب  كاف  عون  ال

ا ال ن  كرة  وما علي  ة المد  ا  هد  ح  ر ف ى  ان  ي  ه  الا  الع  ، ن  اءة  ن  ا والاخ رة  الي  ن  ل العطاء لها ف ى  الدن  ر  ج  رع لله ان  ن  ض  ت  ا ان  ن 

. ق  ت  وف  ا الت  اء والله ولن  ر  ر الج  ت  ا ح  اها الله عن  ر   وخ 

وا  ا المش  د ف ى  هد  ا السي  وا لن  ن  كاب  ي  اب  الد  ن  ه  علم المكي  عي  ة  ش  د  ه  ا سان  كر الى كاف  الش  ه ن  وح  ت  لك ن  ه  الى   اف  ص  الا  ن 

هم. ظ  ح  ن 
دعو الله ان   ء، ن  ى  اي  س  ا ن  لوا عن  ح  ب  اسى  ولم ن   الد

كرا  ش 
 



 الاهداء

سم م الرجمن   هللا ي   الرحت 
ا العمل الى  له  هد  ن  هدي  خ ا الا ان  ن  ى لن  ق  ت  ي  لا ن  ا اب  كل ف  ا العمل اعح  ال هد  ن  ا على ان  ن  عد ان  عملن  لىب   ا ع 

ه   ي  ن  ، الى الحي  اة  ة الحن  ا ف ى  هد  ن  ن  اب  عي  وع ما ا وا ن  ة الدن  وام الصحه   امى  ما املك ف ى  هد  ر ف ها  ى الله ان  ي  مت  ت  ه  ا  الي  الع 

ع  ت  مان  الى مي  ر كل الراحه  والا  ت  وف  ي  سهر على ب  ون  الد  الى  الحت  ا، الى الع  ن  ي  ن  رن  ب  وسهرب  على ي  عي  ى  ب  ، الت  ه  ي  والعاف 

اة   ا ف ى  الحن  ن  دون  ا الى ف  ن  ون  ى  ف  ون ى   ان  ا. الى اخ  ه لن  ط  ح  عو الله ان  ن  ، ا الى  س: الع  ي  ، ان  له  اخ ر العت   عما و والى مدلله  العان  ى.  ت   ح 

ا. ن  ن  دوم محي  هم ون  ظ  ح  ن 
و من  الله ان   خ   ا

ى  على  عت  ح   
رالى من   ى   المواصله  والعمل ا كت  ت  طي  ه الله واطال ف ى  عمرة.خ  ط  الى  خ   الع 

ى   لت  ة  على ف  ر  اصه  العر ي  ه  خ  ي  ا ا الد ن  رن  اء مست  .الى كل ا صدف  مه  ست   ي 

اب  العمر  ت   ف  له   من  اب  ج  معهم لحط 
ب   له  وسماحالى من  عس  هما الله سهن  ظ   خ 

حلوها ومرها الى كل من   ه  ن  امعي  ا الح  امن  ن  مل ا  معهم ا ج 
ا  ن  ا وعس  ا اف راحن  كن  ا .  س  ه  اء، امي  ، هن  ان  ، حن  ة   : و

اسى   وا الد ق  لمواصله  المش  ت  وف  ل الت  وخ  ه  من  المولى عر  ي  ، لراح  هدي  مرة  خ  لاء وكل محب  ف ى  الل اهدي  ت  ع هو  مت  الى ج 

. مان                                                                                                                          والعملى   ات 



 الاهداء

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب                                                          
ى  الى  ه. ان  عوان  ه و ه وحي  ي  رعان  ى  ي  ان ى  واخاطت  ن  ي   ر  الد   العر ي 

. امى  الى  ى  ت  ان  وف ها الى خ  ها وف  عوان  ها و ان  ها وحن  ها وعط  حب  ى  ن  ت  مرن  ى  ع   الت 

ل ف ى  عمرهما. طن  هما وي  ظ  ح  ن 
عو الله ان    ا

ى  الى  ه الله. اج  ط  اة  خ  دي  ف ى  الحن  ي  د   الوحي 

ى  الى  ت  طي  لاصه.خ  رة واخ  ه وصت  ان  وف  ا ب  ان  ن  ا وامي  ان   عرف 

 : له  ب  العان  اكي  وان ى  وكن  حى  الى اخ  اس-ن  و-الن  د الت  م عي   .ا

ا ى  الع  ت  ق  ى  الى صدب  لت  ة  على ف  ر  ه  العر ي  مان  لي  ها الله. ات  ظ   خ 

ا العمل. مام هد  ت  ل ا  ن  ن  ة  ف ى   و صح والمش  دم الت   الى كل من  وف ف  معى  وف 

مه     ست   ي 
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 املقدمة

اجات اإلنساااااانية و اااااهو   احرتام ا  امعية اب  لألفهادظى التحفيز حاليا ابهتمام كبري، واعرتاف املكتبات ا
هو دااامق واء امق الكام ة، ، فتحفيز العاماف همري دوافع ق و ماعات كل حساااااااااك اء ا  كفاا  وم ا ا  وهولء  وا

ماس يف العمل ودفع ق لزايد  أدائ ق، عن دههق االهتمام هبق وحسااان املعاماة واالمبش عرااااعههق ودموحامق  الهغبة وا
فز الفهد عاى اشاااابا  و غبامق، ، ومن مث  ااااما  والطمأني ةع حاجا  و غبا  وملا نفوس العاماف ابله ااااا وهشا بءو  

بعاد مظاهه القاق والتو ه من اجل الوصول وأ اقا  عاى عا ق ق، فاني ق يف أدائ ق والتعامل بكفاا  وفعالية مع امل ام امل
وعماهلا ابلء جة بة ابلء جة األوىل وعاي فتحفيز العاماف عاى حنو جيء وفعال هعود ابل فع عاى املكت اىل أداا افضااااااال 

 المانية 
الفياال األول هضااق  من اجل د اسااة املو ااوع ام ا بتقساايق البحس اىل وسااة فيااول  ئيسااية  و ع  كالتا   

وانك األساااسااية لابحس،  فه ااياما، و ساااهتالما،ومتما  يف إشااكالية الء اسااة  ع يااههن أساااساايف مبياا  لتو اايأل ا
توي هءاف الء اسة، أمهية وأ أسباب امبتيا  املو وع والء اسات السابقة، اما الع يه الماين فضق إجهااات الء اسة و

 م  ج وعي ة الء اسة وأدوات مجع البياانت  عاى حءود الء اسة،
التطو   األول هت اول ماهية التحفيز وهتضمن مف وم التحفيز، الشي   اول ا من مبالل ع يههن، الفيل الماين  

ي لات ، دوافع التحفيز ومتحفيز، أمهية الالتا  ، أساااط  طبيق التحفيز وع اصاااه وأنواع التحفيز،تحفيز وأهءاف اما  طابا 
، شااااااهو   ا  نظام التحفيزفيت اول نظام التحفيز وهتضاااااامن مف وم نظام التحفيز الع يااااااه الماين  امل  ج  ،ومبيااااااائياااااا

 التحفيز والعوامل املؤثه  يف نظام التحفيز العامي لو ع نظام التحفيز، املهاحل األساسية لتيميق نظام 

ا ت  اداا العاماف يف املكتبات ا ىل معية وهضااق كشلع ع يااههن وكل ع يااه إاما عن الفياال المالس ف و 
اامعيااة، اداا  ومت التطهق فياا اىل مف وم موعاة من ال قااا  فاالع يااااااااااااااه األول بع وا  مااهيااة أداا العاااماف ابملكتبااات ا

امعية،العاماف اب امعية،مبيااااااا ملكتبات ا امعية، أنواع العاماف ابملكتبات ا املبادئ العامة  ائ  العاماف ابملكتبات ا
امعية، إب ااااافة إود  العام امعية، اما الع يااااه الماين فكا  بع وا  اف ابملكتبات ا ىل اسااااالو العاماف يف املكتبات ا

امعية،  قييق أداا العاماف  امعية، أمهية  قييق أداا العاماف  مف وموهضاااااااق ابملكتبات ا  قييق أداا العاماف ابملكتبات ا
اااامعياااة، مبطوات  اااامعياااة، اهاااءاف  قييق أداا العااااماف يف املكتباااات ا   قييق أداا العااااماف يف املكتبااااتابملكتباااات ا

امعية  امعية ودهق  قييق أداا العاماف يف املكتبات ا  ا

 وابالنتقال اىل الفيل الهابع الشي هو حت  ع وا  عالاة األداا ابلتحفيز وهضق ع يههن، فالع يه 
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عالاااة اافااان اإلنتاااجيااة ابلتحفيز، الكفاااا   التحفيز وانتاااجيااة العاااماف وهضااااااااااااااق األول حتاا  ع وا 
 ياااااه الماين بع وا  التحفيز اما الع مبطوات حتفيز العاماف ودهق حتفيز العاماف،االنتاجية وعالات ا ابلتحفيز، 

التحفيز عاى  قييق  أثهالتحفيز عاى ساوو العاماف،  أثهالتحفيز عاى أداا العاماف،  أثهوأداا العاماف وهضق 
 التحفيز عاى إدا   أداا العاماف  وأثهالههتساا يف حتسف أداا العاماف  أثهأداا العاماف، 

موعة ة وهضاااق هو األمبه ع ياااههن وكل ع ياااه إمليءانيالفيااال اسامط الشي مبيااا  لاء اساااة ا ىل 
ااملة و طها ا في اىل التطو  1945ماي  8من ال قا  فالع يااااااااااااااه األول حت  ع وا  وااع مكتبات جامعة 

ي لامكتبات جامعة  ااملة،  1945ماي  8ااملة، اهليكل الت ظيمي ملكتبات جامعة 1945ماي  8 التا 
ااملة، اما الع يااااااااااااااه الماين  1945ماي 08عكتبات جامعة اسءمات اليت  قءم ا هش املكتبات والعاماف 

او ، مث مبتاما لابحس و اااااااع ا ال تائج العامة مث ال تائج  4فيضاااااااق  فهه  بياانت الء اساااااااة امليءانية من مبالل 
    ائمة املهاجع مث املالحق وأمبريا املاخيات  الء اسة عاى  وا الفه يات، و ات ا مبامتة لابحس، ا
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 متهيد
هجية البحث العلمي ضرررة ال التحيف  ط ر اا التحليمل التعلط يطبيعة السااورررة  وا لة  ضررر   س     تتطلب م

ا ا  طنية عيفا ارتوتما  وليهاء  ي تاقي م اإلشرريفالية الطة  ةو  ا ا دهسا اا ارتابام ما الوضررووية  الوارروت اا 
هجي  سدس السااوررررة اوتما ا ولى الاملررررمل ال ال ي عثمل اإل اا ال ي تنوم وليه أي  ااوررررة ولميةو  رت ولى ذلك دت  

امعيةء  ا ولى أتثري التحايز ولى أ ا  العاملني ابليفتبات ا هو  هل ا تنتملة  ااوت تملوا  ااوة ولمية ما     عيفا ان 

 اإلطار املنهجي للدراسة-1
 اشكالية الدراسة وتساؤالهتا-1-1

ررامعيررةودعررس التحايز وررمل ااتمررام            زاقةدررة  ولى ااوررررررررررررررهررا اليفتبررات ا  ارر ا لررا لرره ما  اليفثري ما اليفتبررات ا
اجات يغةض اشررررررررررررررباوها  جعله   التأثريط  ابلغةو: أمهية مية الس اف   الةغبات  ا ولى مة   دة العاملني ما خالت ت
نيط مسررتو ت والية ما اأ وما لسده  أفضررملاوررتعسا ا لتنس   أكثة يس للخسمات  كمل ذلك ما اجمل   ا   ارتجناز ا

  ما اجمل معةفة مستو هت  رتيس ما النيام يعملية التنيي  الستمة  معةفة أ ا  كمل وامملء

امعية ت          زاقةدة فان العاملني مبيفتبات ا امعية ا لون دتعام 1945ماي 08 ولى غةاا العاملني ابليفتبات ا
ة ما الستايسدا ا وم  أكرب شة اجة الاوة لةف  مستو أ اقه   جست فما ا نيط أاسافها  وا  كمل ذلك ما اجمل 

طةح التسررا ت ارت   والسررتايسدا الاعليني  امتملني  التمثلة أورراوررا ط تلبية اغبات  ا تياجات ا  مااي اا    ما ا
سثها التحايز ولى أ ا  العاملني مبيفتبات جامعة  التأثريات  ينالة؟1945ماي 08اليت 

ساج ضما ا ا التسا ت الةقيسي جممووة ما اأوئلة الاةوية التالية      ت
 االة؟1945ماي 08مااي  بيعة التحايز العموت يه مبيفتبات جامعة -1
 االة؟1945ماي 08ولى أي أواس دت  تنيي  أ ا  العاملني مبيفتبات جامعة -2
 االة؟1945ماي 08ايز العاملني مبيفتبات جامعة اا ماذا دؤ ي ضعف -3
 فرضيات الدراسة-1-2
 الاةضيات  اي رجاابت مؤاتة لتسا رتت الساينة  تتمثمل ط  
 االة ابلضعفء 1945ماي 08ة التحايز ابليفتبات جامعدتميز -1
 االة  فنا لة   دة ومله ء1945ماي 08ة يفتبات جامع مبأ ا  العاملني دت  تنيي -2
ايز العاملني-3  اا اخنااض أ اقه ء 1945ماي  8امعة  دؤ ي ضعف 
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 أمهية الدراسة-1-3
ملررة البيررةي ما  وافز  اخمل اليفتبةو ما داضررملتيفما أمهية السااوررة ط تسررليض الضررو  ولى   تبا  الع  لات ا

مام   جهو أ سرراالهام ولى  أت دةعيفا ان تسرراوس العمات ط  كأ الالسررؤ لني اا التحايز   التحايز  اضررافة اا أمهية 
ايية ييفاا ل أ ا  العاملنيء سني أ ا  العاملني  والااته اإل  ط 

 اهداف الدراسة-1-4
ا ا   تتمثمل ط   سعى للواوت اليها ما خالت  ااوت اك ااساا   ما خالت اأمهية ا

 التعةا ولى مااية التحايز  اخمل اليفتباتء-
مللون ولى  وافز منا-  مهامه ء أت دةيمل اليفيف وا ماذا كان العاملني 
 ولى أ ا  العاملنيء أتثرياكتياا   ا التحايز ط -
 التعةا ولى العالاة اليت تةيض التحايز أب ا  العاملنيء-

 اسباب اختيار املوضوع-1-5
نسررررمت اا أورررربام ذاتية  موضررررووية   ا اا اختياا موضرررروة السااوررررة   ن غري ا ما يني اأورررربام اليت  فعت

  اي كارت  
 أسباب ذاتية:-1-5-1
اء- ململ  اليمل اليخملي لثمل ا  الواضي  اليت هلا والاة مبجات 
ها "- سدثة  اليت ما يي ا اا الواضي  ا امعيةءالتحايز ولى أ ا   أتثريميل  العاملني ابليفتبات ا
 والاة الوضوة الو يسل مبجات التخملص )ر اال الؤوسات الواثقنية  اليفتبات(ء-
 موضوعية:أسباب -1-5-2
ملة البيةي ولى أ اقهاء يتأثري  اوبافاااتمام اليفتبات -  الع
نص ا  ضررررررعف - تيجة  اسرررررره و  امعية ورررررروا  يني العمات  اإل اال ا  يني العمات أ اليرررررراكمل الوجو ل ط اليفتبات ا

 وياوة التحايزء

امعيةء-  معةفة أوبام غيام التحايز ط اليفتبات ا

 اليفتبات ولى تنيي  أ ا  وماهلاءمعةفة مسى اسال -
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 الدراسات السابقة-1-6
 الدراسة األوىل:

ت الدبيةو غازي  سرررررراا للبا ث ااوررررررة   وان " وو لء  سررررررني اأ ا  لسى العاملني ط  أتثريو وافز ط  ا
امعة جا ت ا  السااورررة مبثاية م كةل ماجسرررتري ط ر اال  1ا ن "ءمؤورررسرررات النطاة العام ط ارت اليرررة   ارتوماتء 

ة ومان اليفربىو أثةا  السااوة اا تنملي  ءاسفت2013اأ وضو  سني اأ ا  لسى موظاي اما وافز ط   اا  ا
ة ومان اليفربىو سني اأ ا و التعةا ولى مستوى اأ ا  لسى موظاي اما وافز   سدس العالاة يني ا  لا اسفت اا 

ة  وت  اليفيررف وا الاة   ذات السرت سررني مسررتوى اأ ا  لسى  أثةلة اإل ملرراقية ط اوررتجاية افةا  العي وافز ط  ا
ة ومان اليفربىء  موظاي اما

تاقي ا  السااوة ما دلي    ما 
خاضء- ودة ولى الستوى ال وافز الا دة  الع   يازل كمل ما ا
وافز ارتجتماويةو-   اأ ا  ولى الستوى التووضء  يازل ا
ةء جو  والاة - سني اأ ا  لسى موظاي اأما وافز    تةايطية اودة يني اوتخسام ايعا  ا
ل لملرراذ ال كواء- وات   اا السررمى الوظياي لملرراذ اقيل النسرر و  جو  فة    الة ا ملرراقيا تعزى اا ا  اا ورر

ربل النليلةو ربل لملاذ ذ ي ا  يا تعزى اا الؤامل العلميءابإلضافة اا وسم  جو  فة    الة ا ملاق ا
ة(  وت العالاة يني التغري السرررررررررتنمل  التغري التاي  - اوات البحوثني )لاةا  العي تاقي السااورررررررررة أدضرررررررررا  فط ا أظهةت 

ة ومان اليفربىء أبثةللسااوة التمثلة  سني اأ ا  لسى موظاي اما وافز ط   ا
ا اس   ملة  لبحث اأ توا  السااوة ط الاململ الثاين ط ا أفست ي  الثالث  التطواالع  لتحايزو  خااةالتاا

يط الة لة التنليسدة ما التطوا   ءالتاا
 
 
 
 

                                                           

الدبيةو  1 سني اأ ا  لسى العاملني ط مؤوسات النطاة العام ط  أثة غازي  سا وو لء ا وافز ط  ة ومان اليفربى اأا ن   ااوةا ء تطبينية ولى اما
ض]ء 2013 وجامعة الية  ارت وضم كةل ماجستري  ر اال ارتومات    متاح ولى اليبيفة  ء[ 2018-02-01[ء ]ولى ا

https://meu.edu.jo/libraryTheses/5862265828501_1.pdf 
 

https://meu.edu.jo/libraryTheses/5862265828501_1.pdf
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 الدراسة الثانية:
وان "  ا  للبا ث ااوررة   ت و سررني أ ا  العاملني"وواادب فا مة الزاةل  وافز ط   تعترب ا  السااوررة  1ا

اوية يو سل  االة  ية للسيااات المل  ولى شيفمل م كةل ماوبء و  جا تSNVIمبثاية  ااوة  الة للمؤوسة الو 

 اسفت ا  السااوة اا التعةا ولى 

وافز ولى اأ ا  الوظياي  التعةا   التعةا ولى الستجساتايةاز   ا ر اال الواا  البيةدة  مام ا ط ا ا اجملات  امهية 
وافز  مام ا اوية   سل  االة  رظهاا مسى تطبيط  ية للسيااات المل وافز اليت دلنااا العاملني ط الؤوسة الو  ولى ا

سني  اوية   سل  االة   ية للسيااات المل لبيةدة أبمهية اأ ا  الوظياي ولى ر اال الواا  ا الناقمنيولى الؤوسة الو 
نيط ااساا الؤوسةء  ط 

تاقي أمهها    توالت السااوة اا مجلة ما ال

ه- سي تاج اا الزدس ما السااوة  التخطيض ما اجمل  وافز ط الؤوسة   ءمام ا

وافز الا دة  ارتجتماويةء- نص ط ا   جو  

ح العال ات  اليفافألا-  الس ادة لتحسني أ ا  وماهلاء اك وسالة ط م

ودةء- وافز الع  جنس ااتمام ما  ةا الؤوسة ا

ربل ط وملية تنيي  أ ا  العاملنيء-  نص ا

 توجس والاات تعا ن اودة فيما يني العمات ط أ ا  العمملء-

ملررررررررررة الثاين   ا ا  السااوررررررررررة ط الاملررررررررررمل الثاين ط البحث اأ ت  الع أاسافه  خااررررررررررة أمهية التحايز     افا ت
سدس ااساا التحايزء  اوتمسان وليها ط 

 

 

                                                           

اوية   سل  االة 1 ية للسيااات المل سني أ ا  العاملني   ااوة  الة  الؤوسة الو  وافز ط  ولوم م كةل ماوب   .SNVIوواادبو فا مة الزاةلء   ا ا
ضء ]2016جامعة اااسي مةابح  االةو  التسيري   ولى اليبيفة  متاح [ء2018-02-01]ء [ولى ا

  Slimani.pdf-aouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/4458/1/Balhi-https://dspace.univ 

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/4458/1/Balhia-Slimani.pdf
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 الدراسة الثالثة:
وان "تنيي  أ ا  العاملني  لبا ثة ااوة ل ة يع  اس جا ت ا  السااوة  ء1ولى أ ا  الؤوسة  أثةفااوي اربد

 ط شيفمل م كةل ماوب ط العلوم السياويةء
ا السررامهة ط اثةا  اليفتبة مبةج  ولمي ط ا ا اجملات ابإلضررافة اا التعةا ولى هتسا ا  السااوررة وموما ر 

ولى أ ا  مؤوسة  أتثريااالاااي  اأواوية لعملية تنيي  أ ا  العاملني  ك ا ارتليات الستخسمة ط ا  العملية  مسى 
ميلو زاقة  تاقي ال اتملارتت ا  دلي  تمثلة فيما اس  الت ا  السااوة اا مجلة ما ال

سني أ ا  العاملنيو- ناط الضعف  التمفما خالت ا  الع تنيي  اأ ا  له   ا كبري ط  نص ملية دت  معةفة  ثلة ط 
 ضعون لابات تسادبيةء أهن العااا  الهاااتو فبعض العمات ط ا  الؤوسة ولى ول  هب  العملية 

ووا ما ااتماما يتطبي- ط  متايعة ا  العمليةو  ان العمات رت ديررررررررااكون ط  ضرررررررر  معادري تنيي  أ ا  الؤوررررررررسررررررررة تتوا 
تاقيو ال كا و اإلجناز  السلوكء    داضلون معادري وس ل لتنييمه  كمعادري ال

 الؤوسة تنسم خسمات اجتماوية للعمات  تؤ ي اا ز  ل أ اقه ء-
ملرروت ولى وال اتو - نيط  وميفافألاهلسا ما تنيي  اأ ا  او ا اختياا اأشررخاا الؤالني للباية  ا دسفعه  اا 

 أ ا  فعاتء
ا ا  السااوررررررة ط الاملررررررمل الثالث ط البحث اأ ت   سدس ماهوم اأ    اس افا ت ا   تبيان  بيعته خااررررررة ط 

 . كيايات تطبينه
 الدراسة الرابعة:
وافز  اليفافأل  أثة العيفشو وال  خليمل ومسء البا ث ااورررررررة اام هبا  مام ا وان " سرررررررني اأ ا  الوظياي ط  يع ط 
ية زااات السررلطة  ارتوماتو ييفلية التجاال اوررالة منسمة اوررتيفمارت لتطلبات الاجسررتري ط أ ال 2 اطاة غزل"ء الالسررطي

امعة اإلوالمية يغزلء  ط ا

 التالية  لألاسااهتسا ا  السااوة اا الواوت  

                                                           

ةء تنيي  ا ا  العاملني  1 زاقة   أثةفااويو اربد ةء م كةل ماوب  او  السياوات العامة  ولى أ ا  الؤوسة   ااوة  الة مبسدةدة اتملارتت ا ميل مليا
عامةو مخيل مليا ياليل يو ض[ء ]2015ة  جامعة ا  [ء متاح ولى شبيفة 2018-02-01ء ]ولى ا

 km.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/916-http://dspace.univ 
وافز  2 مام ا سني اأ ا  الوظياي  أثة  اليفافألالعيفشو وال  خليمل ومسء  يةط  زااات السلطة  ط   لم كةل ماجستري  ا اا ء ط اطاة غزل الالسطي

امعة اإلوالمية غزلو ارتومات ضء 2007  ا  ء متاح ولى شبيفة [2018-02-01ء ][]ولى ا
http://library.iugaza.edu.ps/thesis/77953.pdf 

http://dspace.univ-km.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/916
http://library.iugaza.edu.ps/thesis/77953.pdf
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سني اأ ا  الوظيايءتنيي  - وافز ط مؤوسات النطاة العامو    ا ط تطودة   مام ا   معةفة 
وافز  اليفافأل الواوا- مام ا مام العممل مبؤوسات النطاة العام ما خالت السااوةء ولى مزا    ط 
مام- يفومي  والااهتا ط  وافز العموت يه  الياء التعةا ولى الياكمل اليت تتعلط ط اخنااض اأ ا  الوظياي ا  ا
  اس توالت ا  السااوة اا ما دلي  
اك ضر- وافز  اليفافألن ا مام ا سني أ ا  العاملني ط العف لاعالية  ية ط اطاة غزلءوزااات الالو    ا ط   سطي
ون الر- يفومي  رن اا ملرررررررررررررف للموظف ا ودة غرب مة تناوس غري م مام العال ات  الز  ات السررررررررررررر از  ضررررررررررررري  رتن 

 لتحسني اأ ا ء
سني اأ ا  الوظيايءر- نط أاسافه ط اف    يفومي رت  وافز ا مام ا  ن 
وافز  الزا  اإلضافية رت تسو  العسالة يملاة وامةءر- مام ا  ن 
ية غري وا لةور- اخ دس ن البايات الوظياية يملاة وامة ط  زااات السلطة الالسطي اك م و  اليعوا  ذلك دبني ان ا

تيجة وسم  وافز  اليفافألابلمل   ح ا ملاا ط م  للعاملني ط الوزاااتء ارت
وافزءر- مام ا ح الباية ط  اك خلمل ط  ة   اليات م  ن ا
ملررررة   ا ا  السااوررررة ط الاملررررمل الةاي   خااررررة ط البحث الةاي   ط الع التحايز ولى تنيي  أ ا   أثة اس افا ت

 العاملنيء

امسة  :الدراسة ا
وان  الؤلف ااورة اام هبا   ري  او كتام يع اورباتيجية ر اال الواا  البيرةدة ط الؤورسرة العمومية "يا  ادسي م

زاقةدة  وافز-التسادب ا مية  تسيري الواا  1"ا ملص ت يمل شها ل الاجستري ط ول  ارتجتماة  ء  اي م كةل ميفملة ل
 البيةدةء

 السااوة اا  هتسا ا   
ياو ما خالت الواوا ولى  ض  التسادب ط الؤوسةء وا لة معةفة ما-  ةي ميسا

طض  الربامي العتمسل ما  ةا الؤوسة لتسادب وماهلاء-  اليفيف ولى ا

ملرررلون ولى  وافز منايمل   رذااليفيرررف وا ما - طوات التبعة  أت دةكان العمات  مهامه  ابلؤورررسرررة  الواوا ولى ا
  ةا اإل اال ط وملية التحايزءما 

                                                           

ري يا امحسء اوباتيجية ر اال  1 وافزء ] ءم[ -عمومية  التسادبالواا  البيةدة ط الؤوسة اليا  ادسيو م ية  التوزد و ا  ء2013 اا ارتيتيفاا لل
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تاقي اليت توالت هلا ا  السااوة ما   دلي  ما يني ال
ص التسادب  اوتما اا فنض ولى النةااات ارتوررررررررباتيجية لألفةا مهات الؤوررررررررسررررررررة للطلب اليررررررررخملرررررررري ر- اليت  فيما 

 سمهاء
 كلما مسحت الاةاة  كلما زا  ا تياجها لتخملص ماء  تسادبيةهتت  الؤوسة يتسادب افةا اا وا  ةدط   اات -
سدس ارت تياجات التسادبيةءا- ليمل   ملب العممل كطةدنة أواوية ط  ليمل مهام م  وتما  الؤوسة ولى وملية 
ملرررب العممل - اارررب ط الؤورررسرررة  اأ أغلبيةالوارررف اليفاممل  التسايط لهام م سدس ال ليمل   ايب ط وملية  ثة اإل

 ءلألفةا ارت تياجات التسادبية 
تعتمس الؤوررررررسررررررة ط تنييمها للعملية التسادبية ولى  ةدنة اياس اأ ا و اليت تعرب وا مسررررررتودني مها  العياا السررررررلوكي -

سني  تاقي )ما خالت  سني مستوى مهااات  اساات ارتفةا  ابكتساهب  ولوكات(  معياا ال  مة    ارتفةا (ء)
ودة للعماتو  دت  ذلك ولى أواس ما دب له العاممل ما جهسء- وافز الا دة  الع ح الؤوسة ا  مت
ملرررررمل العاممل ولى  وافز  تيرررررجيعات كلما - نيط الااولية لسى الواا  البيرررررةدةو فيفلما  وافز   اا كبريا ط  تلعب ا

 شجعه ذلك ولى ي ت جمهو ات أكربء
امعية  الاة دةء تعتمس الؤوسة ووي اليفافأل ا  ط ميفافأل وماهلا ولى 

وان   ملررة الثاين يع مام تطبينه  خااررة ط الع وان مااية التحايز    اس افا ان ا ا اليفتام ط الاملررمل اأ ت يع
مام التحايزء ملة شة ط جناح   مام التحايز  ك لك ط و

 امليدانية إجراءات الدراسة -2
 حدود الدراسة-2-1
دود املكانية:-2-1-1  ا
امعية   ية ييفمل اليفتبات ا ا اليسا ( ميفتبات كليات 07االةو  اليت تضرر  ) 1945 ماي08ت أجةدت  ااوررت

 دلي  ابإلضافة اا اليفتبة الةكزدة  الوزوة كما
ية  ارتجتماويةءميفتبة   (1 سا  كلية العلوم اإل

 ميفتبة كلية العلوم التجاادة  ارتاتملا دةء (2

 كلية الة ضيات  ارتوالم ارتيلءميفتبة   (3

ولوجيةء (4  ميفتبة كلية العلوم التيف

  اللغاتء اآل امميفتبة كلية  (5
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يال  ولوم اأاض  اليفونء (6  ميفتبة كلية ولوم الطبيعة  ا

نو   العلوم السياويةء (7  ميفتبة كلية ا

دود الزمانية:-2-1-2  ا
ا للموضروة اا غادة  يةو  او الوات السرتغة  لسااورة م  اورتالم ليمل يياانته اليسا  دوم اوربجاة ارتورتبيان  

 ءأشهة 5 اس  امت ا  السل اةاية 
دود البشرية:-2-1-3  ا
االةو  ال دا اسا 1945 ماي08جامعة  ا  اأشرررخاا ال دا مثلته  السااورررة الوزوني ولى كافة ميفتبات  

 [ مسؤ لنيء08[ وامال  ]78وس ا  م ]
 منهج الدراسة-2-2
ليمل ايعايغية   ب السااوررررة   مي  جوا  ما اجمل  ولى رشرررريفالية السااوررررة  تسررررا رتهتاو  لإلجايةاا  اإل ا ة 

ااي السرررتخسمة  هي الواررراي ال ي دعترب ما يني اا  ال الواررروت اا ااساا السااورررة ال كوال وررراينا اوتمسان ولى ال
ه ط السااوررات العلمية  ال ي دعةا  م  ما اجمل الوارروت اا ما  ة  التحليمل   ةدنة»اب  التاسررري ييرريفمل ولمي م

 "ءأغةاض وس ل لوضعية اجتماوية ا  مييفلة اجتماوية

ه  دعةا أدضا  ة وا الييفلة  السا وةلواف المااةل   ةدنة»ا  تملودةاا كميا وا  ةدط مج  معلومات من
ليلها  اخضاوها للسااوة الساينةء" ياها     تمل

هي الوااي مةتبض م   يةء الت التعلنة ابجملارتت يأته يسااوة الييففال سا  1اإل
هي الوارررررراي ما اجمل  اررررررف   ا اوتما  ال مةي  التطبيني كان لزاما ولي نسرررررر  اا اسررررررمني ال ا د ث  مبا ان 

ية  اختياا الاةضيات النب ة مسبناء ليمل يياانهتا اليسا  المااةل ومل السااوة  
 عينة الدراسة-2-3
ة   ية رتيس ان تنوم ولى وي ة  ثلة جملتم  ما جمتم   مأخوذلان أي  ااوررررررة ولمية ميسا السااوررررررة  يث ان العي

 البحث اأالي  شاملة ولى كمل خملاقمله   يزاتهء

ة مسرررررحية  شررررراملة ليفمل العاملني مبيفتبات جامعة   ا ولى وي و  لنس يلغ 1945ماي 08فاوتمسان ط  ااورررررت
وامال 78وتبيان ولى مت توزد  ارت  العلوماتء  لنسمعممه  متخململني ط ول  اليفتبات [ وامال   78وس ا  اا ]

                                                           

ااي البحث العلمي   ة  اوسا  البحوثء  ومااء يو وشو 1 يباتو ومس ومو ء م زاقة   دوان 8طءال  امعيةو ءا -381 ءاء2016الطبووات ا
  ء139
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االةو 1945ماي 08لني ميفتبات جامعة متت النايلة م  مسؤ    و [ اوتبيان13[ اوتبيانو  ضاة]65 مت اوبجاة ]
  ء[ مسؤ لني8ال ي اسا وس ا  م]

 مجع البياانتأدوات -2-4
وة  وررراقمل مج    كما عيفا   ووة العلومات الةا  مجعهاالبياانت  سرررب  بيعة الوضررروة ا  السااورررة   تتعس  تت

ث ط  ااورررة  ا سلو يمل او اأارررمل  أكثةاورررتخسام  ية  الةا  تنملررريهاو تتعةض   أجن ما أ ال  م  البياانت اليسا
ية هلته السااوة كالتايل   اأ  ات الستعملة ط مجي  البياانت اليسا

 ة استبيان:استمار -1
ناقط  امي  البياانت وا المة ا اميطة ابلعممل  الناقمة ولى جممووة ما اأورررررررررئلة   ملررررررررروت ولى ا  اي ا

ة  ثلة   اجملتم  الةا   ااوتهء أفةا اا وي
ا ا  الوورررررريلة لعةفة  امعية أتثري لنس اوررررررتخسم ت  ذلك ما خالو التحايز ولى أ ا  العاملني ط اليفتبات ا

توي ولى وس  معني ما اأوررررررئلة يني  وعاملنيرجاابت ال  اشررررررتملت اوررررررتماال ارتوررررررتبيان ولى أايعة وا ا  كمل ووا 
اسا وس ا   1945ماي 08 يث  جهت اورررررررررتماال ارتورررررررررتبيان اا كمل العاملني مبيفتبات جامعة  والغلنة  الاتو ة

 ء( وامال78م)
 املقابلة:-2
ررا ت النرراق   يني اشررررررررررررررخرراا اخةداو    النرراق  ابلنررايلررةو اي  واا لامي  جهررا لوجرره يني   ما خالت ذلررك 

ا مجعها ما خالت ابلناي ملرررروت ولى العلومات اليت تعرب وا اآلاا   ارتاااات  اليوت  السررررلوكات اليت تع ا ولي لة ا
 ارتوتبيانء

عة لتنس  كما تعترب ما أوراليب مج  البياانت اليت تسرتهسا اورتيراال ارتفةا   البحوثني ي هجية  من طةدنة م
ة ط  البياانت الةتبطة مبوضررررررروة السااورررررررة  أاسافهاو   ن تسخمل ما البا ث ط  ر اا ناقط  ااا   يياانت  أفيفاا معي

ة اليت تعتمس ولى أوررررررررئلة  1التنةدة ال ا  للمبحوثني ط ا  البياانتء  اس اوتمسان ط ا  السااوررررررررة ولى النايلة الن
ملرررررروت ولى العطيات اليت تايسان ط البحث مبا ل مسرررررربنا ط شرررررريفمل وس ل  جمهز  جممووة ما اما او  اليت تسررررررمح اب

ينالة  ايل 1945ماي 08سم اإلشيفالية  التسا رتت  الاةضياتو  اس أجةدت النايلة م  مسؤ يل ميفتبات جامعة 
 (ء08)رررررر اسا وس ا  ي

 

                                                           

1
 .4. المرجع السابق. ص.محمود محمد الذنيبات،. عمار حوش، 
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 املالحظة:-3

ها ما البسدهي ان الال مة ما   لو م اا  أ  ات مج  البياانتو أهنا تعس ا ت خطول ط البحثو فهي رت 
هجية دنوم هبا البا ث لليفيرررررف وا تاااررررريمل  ووهاو فالال مة اي" وا لة م أي  ااورررررة ما السااورررررات مهما كان 

ااةاا"ء  1الموااة  وا العالاات اليت توجس يني و

ملرررررررررررروت ولى تسررررررررررررجيمل   وررررررررررررةد  للبياانتو  ما ق ديفون التعمط ط فه  الواف فالبا ث رت ديفتاي مبجة  ا
 ارتجتماويء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  ء139يو وشو ومااء الةج  السايطء اء 1
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 الفصل خالصة

ا يتحسدس   ا ا   يث ام هجي ال ي اوتمسان ط  ااورررررت سدس اإل اا ال ا ما خالت ا ا الاملرررررمل  لنس متيف
سدس اإلشيفالية  الاةضياتو  ااساا البحث  اواويات موضوة السااوة ما ايةاز أمهيتها  أوبام اختياا الوضوةو 
هجهو م  ايةاز السااوات الساينة التعلنة ابلوضوةو ابإلضافة اا رجةا ات السااوةء   م
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 متهيد 

اح املكتبة وفعاليتها   يعد التحفيز من األمور اهلامة لكل من االفراد واملدربني واملكتبات حيث يتوقف مدى 
والبد من وضع نظام فعال سسه أعلى املدربني فهم مع التحفيز و على مدى دافعية ومحاس افرادها للعمل لذلك 

ا تلفة وم  سبة ألهداف واسرتاتيجيات املكتبة.للتحفيز، ومراعاة ظروف وأوضاع اجتماعية 

 :ماهية التحفيز-1
 مفهوم التحفيز: -1-1

اولتها امصطلح التحف احية أليز من املصطلحات ال ت ا املدلول من ال اول دبيات بكثرة وعلى هذا األساس ت
 :وهي كااليتاللغوية واالصطالحية 

 لغة:-أ
افز  به  :"يقصد بكلمة ا عكس خارجي له أتثري على السلوك يعد   للسلوك، أيالباعث او امل به او م كل م

 1حافزا."
ارجية ال تدفع -حفزا-ضف ا ذلك "حفز ه يتضح ان التحفيز يدل على تلك العوامل ا حثه وحركه وم

فز:  ركة والقيام بعمل ما.   2."هتيا للمضي فيهالفرد ا ا
 اصطالحا:-ب

ر )الراتب( لألداءالتحفيز مبثابة املقابل  " قادر على الوفاء بقيمة الوظيفة وابلتبعية  املتميز ويفرتض هذا التعريف ان ا
صب." مبتطلباتقادرة على الوفاء   3األساسية للحياة وطبيعة الوظيفة وقيمة امل

ا لعمل من الدوافع  موعة"ا انه: ابإلضافة   4."شيء ماال تدفع

                                                           
يل،  1 سن، زكراي. معجم مقاييس اللغة. بريوت: دار ا ط[. ]25.ص.1990أبو ا  :[. متاح على شبكة2018-02-01. ]على ا

 http://waqfeya.com/book.php?bid=3144  
جد يف اللغة واالعالم. بريوت: دار املشرق،  2 ط[. ]30.ص.1991امل  :[. متاح على شبكة2018-02-01. ]على ا

 https://archive.org/details/winner125_201702_20170210  
وافز: 3 ، هيثم. االدارة اب شر والتوزيع،  العا وز للمعرفة لل  .10. ص.2007التحفيز واملكافأة. ]د.م[: دار ك
ديثة. ص.  4 ط[. ]155يزن، تيم. إدارة املوارد البشرية: أساليب اإلدارة ا  :[. متاح على شبكة2018-02-01. ]على ا

 book.com-https://www.noor  

http://waqfeya.com/book.php?bid=3144
https://archive.org/details/winner125_201702_20170210
https://www.noor-book.com/
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هد"هو: كذلك  ث العاملني على زايدة  ا الية  انتاجيتهم، وذلكالذي تبذله اإلدارة  من خالل اشباع حاجاهتم ا
اجات بشرط ان يتميز ذلك االستمرارية والتجديد و اشباع تلك ا ديدة لديهم والسعي  اجات ا  .......وخلق ا

ظور أخر  افز ابلفرض، واناملتميز حيث يعترب انه االجر القادم على الوفاء  األداء"فهو: ومن م  األداء الذي يستحق ا
ة  غري عادي، واملقصودهو أداء  دية، من هذا ان الفراد الذين يؤدون عملهم بكيفية حس اجر زائد عن  يتقاضونو

وا عملهم.العمال الذين مل   1"س

ركية  موعة"ابنه: كما انه يعرف  تؤثر على سلوكه  لإلنسان، والالعوامل ال تعمل على ااثرة تلك القوى ا
انب اال........وتصرفاته. اذ سلوك معني او  يدفعانه: يعرف على نسا ومن ا ، فهوتغري  إيقافه، اوالفرد ال  مسار

اذ نشاط او سلوك  ة."إ معني، للوصولشعور داخلي لدى الفرد يولد فيه الرغبة ال قيق اهداف معي  2 

دد منط السلوك او التصرف  عبارة»انه: ا  ابإلضافة ة يف الفرد وال  عن عوامل هتدف ا ااثرة القوى الكام
 3االنسانية." املطلوب عن طريق اشباع كافة احتياجاته

ظام الذي تتبعه اإلدارة العليا والرؤساء بشكل عام يف تقدمي  هو"التحفيز: من جهة أخرى  وتشجيع  املكافأةال
فيزهم."  4العاملني و

وصل ا التعريف التا تومن خالل هذ ال  عاريف ال مت ذكرها ت
موعة العوامل واألساليب الداعمة واملوجودة يف البيئة احمليطة  ظام، تد ابلفرد، داخلهو عبارة عن  سلوكه  فعال

قيق اهداف املؤسسة.االوتغريه وتزيد من كفاءة أدائه    نسا يف العمل مما يؤدي ا 

 التطور التارخيي لتحفيز:-1-2

وثهم ودراستهم مبوضوع  اإلدارة العلمية وبدأ عشر، برزتمع بداية القرن الثامن   التحفيز، العلماء يهتمون يف 
ا التحفيز وعلى  5أييت: ثالثة مرحل أساسية كما إ هذا األساس قسم

 
                                                           

شر والتوزيع،  1  .18.ص. 2003اللوزي، موسى. التطور السلوكي. عمان: دار وائل لل
شر والتوزيع،  2 دسة لل  .205.ص.2008سيد، امحد مصطفى. ادارة املوارد البشرية. القاهرة: مطابع دار اهل
شر والتوزيع،  3 مد. إدارة املوارد البشرية. عمان: دار الثقافة لل  .299.ص.2011زاهد، 
شر والتوزيع، ف 4 ظيمي يف املؤسسات التعليمية، عمان: دار املسرية لل  .301.ص.2005ليه، فاروق. عبد اجمليد، السيد. السلوك الت
5 ، ز الحاليبي بق المرجع. عودة حسن غ ح[ . --[. ]الخط ع. ]. ص. الس  :الشبك ع مت
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 املرحلة التقليدية:-1

ظرايت التقليدية يف   ظمة وحدة اقتصادية مثالية ال عالقة هلا ابلبيئة  اإلدارة، حيثمتثل هذ املرحلة ال تعترب امل
ارجية، فمن  يسعى دائما ا اشباع حاجاته املادية وكسول، إذاوجهة نظر "ماكس فيرب" ان الفرد بطبعه غري طموح  ا

اتيلور ركزت مدرسة اإلدارة العلمية بقيادة "فريد ريك  فقط، وكذلكوابلتا ركزت هذ املرحلة على التحفيز املادي 
 1املادي.سياستها التحفيزية على األساس  يف»

 كإحدىنتاج وكان االفراد يعتربون  ومتيزت هذ املرحلة بوجود عالقة صاحب العمل و املوارد املستخدمة يف اال 
اك عالق بني العامل  ضف ا ذلك ان االتصالات شخصية بني العمال ورب العمل ,املوارد اإلنتاجية ,ومل تكن ه

قطع ,نظرا وصاحب العمل من جهة ، ال  للظروفوبني العمال فيما بعضهم البض من جهة أخرى ,ابنه شبه م
حب العمل كان ميلك السيطرة ابعتبار ان العمل يعترب سلعة اندرة ,والعامل ال ,فصاصاحبت العمل يف تلك الفرتة 

قق خفض وساعات عمل  فهو رغباته،من خالهلا  ميتلك فرصة أخرى غري العمل  رب على قبول العمل ابجر م بذلك 
ص اتصاله صبه إمع مجاعة العمل ,فكل عامل يسعى  طويلة ,اما فيما  فاظ على م  بذل االحسن ح يضمن ا

 2عالوة على ذلك. أو يتقاض

 مدرسة العالقات االنسانية:-2

ظمة عبارة عن نظام كبري ومعقد  نأاملدرسة،  وجهة نظر هذ إلقد اشري   من أجزاء  التكوين، يتكونامل
انب اإلنسا ة يف األداء أمهها ا ظمة تعترب وحدمتباي ية، مث جتماعيةاة  وابلتا فامل انب  ف يف داخلها التفاعل بني ا

انب  ظراإلنسا وا ، وت ماعات.نه ميأ الفرد على إ الف  تلك مشاعر واحاسيس داخل ا

اجة ا االنتماء  ابألجر ال يكتملن التحفيز يف العمل أويرى "التون مايو"   االجتماعي، فحسب بل وح ا
اك عوامل أخرى متعلقة بظروف  عليها، بلصل  واملكافأة الفقط بتصميم العمل  تتأثرإنتاجية االفراد ال  وان ه

ماعة وامناط القيادة ومعاملة االفراد بتقدير   3يساعد على زايدة رضاهم وانتاجياهتم. واحرتام. مماالعمل والعالقة مع ا

                                                           
اليبية، غازي حسن عودة. املرجع السابق. ص.  1 ط[. ]10ا  :[ . متاح على الشبكة2018-02-01. ]على ا

https://meu.edu.jo/libraryTheses/5862265828501_1.pdf  
هضة،  2  .151.ص.1995صقر، عاشور امحد. إدارة القوى العاملة. بريوت: دار ال
تي، 3 ني والعالق االفراد إدارة. صالح الشن مع شب مؤسس: اإلسكندري. األهداف مدخل: اإلنس ع الج طب  ..ص. والتوزيع، والنشر ل
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قاابت وتشريعات   مو دور ال الذي اعطى حقا قانونيا للعمال يف  الشيءالعمل، وقد اثرت هذ التحوالت ب
 ...( الوظيفي  العمل، االمنساعات االجور، التفاوض مع صاحب العمل حول أمور عدة مثل )

ماية  حت للعامل ا سامهت جانب ذلك توجد عوامل أخرى  أكثر، امث تبعتها بعد ذلك اإلجراءات الرمسية ال م
ظمبشكل او أبخر،  ها اتساع حجم امل ات ونطاق التخصصات مع االكتشافات العلمية واستغالل إدارة االفراد م

 بوظائف مستقلة عن صاحب العمل واملصاحل األخرى ابملؤسسة.
لذلك اعترب االهتمام ابلعالقات اإلنسانية مرحلة حامسة يف رسم اليات التحفيز ووضع مبادئه األساسية ا  

 1 تلت بداية تطبيقه يف ارض الواقع.
ديثة:-3  املدرسة ا
سد الفكر اإلداري السائد     ظرة  حاليا, حيثوهي  وافز للتكون ال  ، بعيد حد إمؤسسة والفرد وا

ابجملتمع الذي  وتتأثريف هذ املدرسة أصبحت مفتوحة تؤثر  فاملؤسسة ،السابقتعكس الواقع بشكل اكثر من  وأصبحت
قيق أهدافها نظرا لتمتعه تعيش فيه والفرد او العامل هو جوهر املؤسس وعة وألنه  إببداعاتة وركيزهتا األساسية يف  مت

ون فاإلدارةانسان انضج  اجة ا رقيب خارجي وابعتبار ان االفراد متباي ه ان يكون رقيبا على نفسه دون ا  تتوقع م

صصاهتم وع ومقرتن أبداء ،  ,إبداعاهتم حاجاهتم ،دوافعهم يف  وافز يف هذ املرحلة متباين ومت قيقه  الفرد،فا ومدى 
 لألهداف املرتبطة به.

ت املعايري   وافز عرب هذ املراحل إوقد تباي حق اإلدارة  سرية، ومنوالثانية كانت األو  ففي الثالثة، تقدمي ا
ها يف اضيق  دود، اماالعليا االحتفاظ هبا واالفصاح ع موضوعية وغالبا ما  وأكثراملرحلة الثالثة كانت واضحة متاما  ا

سيدها لذلك تع  2.مل كوسيلة مباشرة لتشجيع االبداعتقدم يف صيغ كمية ويساهم االفراد يف 

وافز هي الوسائل ال تؤثر على سلوك العامل   ه فا تائج إدعت  وتوجهه، كماوم املتحققة،  ربط التحفيز ابل
صل عليه العاملون من حبضرور  واندت ويةة اختالف ما   واشراك العاملني مع اإلدارة يف وضع خطط وافز مادية او مع

 3للتحفيز.

 

                                                           
ايت، صالح.  1  .503.ص.املرجع السابقالش
شر والتوزيع،   2 وافز اإلدارية ودورها يف صقل ومتكني قدرات االفراد. عمان: دار الراية لل  .12.ص.2015تركي، براء رجب. نظام ا
اليبية، غازي حسن عودة. املرجع السابق.ص. 3 ط[.  .11ا  [ . متاح على الشبكة:2018-02-01]]على ا
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 :أمهية التحفيز وأهدافه-1-3

ودة   مية وا  يلي: يف العمل إضافة ا ما أكثرمتكن أمهية التحفيز يف دفع حركة الت

وية لالحرتام والتقديرشباع حاجات ورغبات العاملني مبختلف أنواعها إ • اجة املع قود وا اجة املادية لل  .ومن ا

 .، وزايدة انتمائهم ووالئهم للمكتبةشعور العاملني ابلعدالة واملساواة داخل املكتبة •

 .جذب املهارات والكفاءات واالدمغة املتميزة للعمل ابملكتبة •

 .ضا العاملني نتيجة إلشباع حاجاهتمزايدة مستوى ر  •

 .ج العاملني كما كيفازايدة انتا  •

مية روح التعاون بني العاملني داخل املكتبة •  .ت

مية الطاقات اإلبداعية واالبتكارية لدى العاملني مبا يضمن ازدهار املكتبة وتفوقها •  1 .ت

 زايدة كمية اإلنتاج وسرعته. •

 فض التكاليف وزايدة كمية املبيعات. •

ه. • سي  احملافظة على جودة اإلنتاج او 

 متني للتحكم يف اإلنتاج والعمالة. وضع أساس •

 يف هناية كل أسبوع ددة، مثالالعمال وذلك من خالل قياس كفاءهتم اإلنتاجية يف أوقات  مراقبة •

• . فيز العمال كل قدر جهد تاج و  ربط االجر ابل

 2احملافظة على اآلالت وصيانتها. •

 :يليومن بني األهداف ال تسعى التحفيز لتحقيقها بصفة خاصة فيما 

 
 

                                                           
وافز وأتثريها على مستوى أداء العاملني يف املؤسسة: دراسة حالة يف  1 صص ميلودي، أمساء. محادي، وفاء. ا زائر. مذكرة ماسرت:  مؤسسة اتصاالت ا

ط[. ]15.ص.2016، سعيدة إدارة املشاريع: جامعة الطاهر مالوي  [. متاح على شبكة":2018-02-20. ]على ا
23456789/4348ouargla.dz/jspui/handle/1-https://dspace.univ  

  
شر والتوزيع، ]د.ت[. ص.2 دالوي لل ان. إدارة املوارد البشرية وأتثريات العوملة عليها. ]د.م[: دار    .230املوسوي، س
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 1 هداف التحفيز على املستوى الفردي:أ-1

جز الفرد و عرتاف بقيمة اال • هد واتقان األداء واإلخالص  شباع حاجاته للتقدير: أيإما ي ب االعرتاف اب
ه من االبداع  رص علىيف العامل للموظف وذلك لتشجيعه وحثه مع االستمرار مبا ميك الدوام لتقدير  وا

مو  .وال

اهها، استجابة الوقوف على نتائج عملهم ورد فعل الغري إمعظم االفراد  املرتدة: يسعىأداة لتغذية  • لرغبتهم  ا
 ملعرفة املعلومات عن أدائهم.

: وذلكالدعم  •  حاجات املوظف املادية. إلشباع املا

ماعات:أ-2  هداف التحفيز على املستوى ا

افسة بني افراد إ • ماعات وتشجيع امل باثرة محاس ا ماعة:  دثعلى االفراد اثبات  ا افس  ذاهتم، و الت
اسبة والتحدي. ما توفرت لدى إذا  االفراد الفرص امل

مية روح املشاركة  • اذ القرارات بتقبلهم وتفاعلهم  ألفرادالن املشاركة تسمح  والتعاون: وذلكت ماعة يف ا ا
فيذها وشعورهم  اع ابألمهيةلت  .آبرائهماإلدارة  لإلق

مية املهارات فيما بني افراد  • ماعة: أيت يزيد من فرص  زمالئهم. مماازين ا نقل املهارات ابملوظفني املمت ا
مية والتدريب.  الت

 هداف التحفيز على مستوى املؤسسة:أ-3

ارجية: يساهمالتكيف مع متطلبات البيئة الداخلية  • احمليطة  الضغوطات لتأثريالتحفيز يف االستجابة  وا
واحي،ابملؤسسة يف كل  ديثة لتحسني انتاجها و لوسائل ابتكار الطرق و ايتطلب من املؤسسة  مما ال فاظ ا ا

 على مكانتها.

ليل  املختلفة: ومنانشطة املوارد البشرية عامل والرتابط بني نشاط التحفيز و الت • التخطيط للموارد البشرية و
مية وتقييم األداء و  تائج املتوقعة األنشطة تؤثر على ال األجور، وهذالوظائف واالختيار والتعيني والتدريب والت

 .مستوى املؤسسة على

                                                           
ط[. ]5عواريب، فاطمة الزهرة. املرجع السابق.ص. 1  [. متاح على الشبكة:2018-02-01. ]على ا

Slimani.pdf-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/4458/1/Balhia-https://dspace.univ  
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ظيمي  • اخ الت اسب: يهدفهتيئة امل قيق جو من الرضا عن العمل لدى االفراد مما يدفعهم  امل التحفيز ا 
قيق اهداف املؤسسة.  1للحرص على املصلحة العامة والسعي لزايدة اإلنتاجية و

 :فأهداف التحفيز تتمثل يفوبصفة عامة 
 وارابح.زايدة نواتج العمل يف شكل كميات انتاج وجودة مبيعات -
وعة وعلى األخص مبا يسمى ابلت-  .قدير واالحرتام والشعور ابملكانةاشباع احتياجات العاملني املت
 2اشعار العاملني بروح العدالة داخل املؤسسة.-
مية روح الفريق والتضامن.- مية روح التعاون بني العاملني وت  ت
 جذب العاملني داخل املؤسسة ورفع روح الوالء واالنتماء.-
 3االخرتاعات لدى العمال املمتازين.تشجيع االبتكارات و -

 دوافع التحفيز ومتطلباته:-1-4
شأ شيء ال  موعة من الدوافع من اجل من العدم بل كل موضوع  ي ، والتحفيزتاج ا  كغري من   ظهور

موعة من الدوافع و  املواضيع  املتطلبات وميكن إدراجها بصفة خاصة فيما يلي:ال تتطلب 
تجيسعى العامل ا إرضاء حاجاته  حيث اإلنساين:دوافع السلوك -1 ه املفتقدة، ما ي نوع من التوتر يدفعه للقيام  ع

 4 .بسلوك معني يؤدي ا الدافع الذي هو توتر داخلي يدفع العامل لتحقيق هدف معني

فسية:دوافع العمل -2 ان على صحته وعمله ومستقبل  تتمثل ال اط عائلته، وان يف شعور العامل ابالطمئ يكون 
اتمبختلف  ية، البطالة العمل، االمراضاالجتماعية من حوادث  التأمي عكس على  امله فهذ العوامل هلا دور كبري ت

فسية.  أداء العامل االن الشعور ابألمان شرط أساسي وضروري من شروط الصحة ال

اجتماعية، تكون له مكانة وقيمة  االخرين، وانان يكون العمل موضع تقدير واحرتام  دوافع العمل االجتماعية:-3
ويزيد من الرغبة يف العمل  ابألمنن التقدير االجتماعي يعزز الشعور وجود وجهود هلا قيمة تؤثر على االخرين ال وان

ماعي.  5ا

                                                           
ط[. ] .6-5عواريب، فاطمة الزهرة. املرجع السابق.ص. 1  :على الشبكة [. متاح2018-02-01]على ا

Slimani.pdf-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/4458/1/Balhia-https://dspace.univ  
و اداء بشري أفضل.  2 مد. اسرتاتيجيات التحفيز  شر اإلسالمية، الوهاب، علي   .151.ص.1982]د.م[: دار التوزيع لل
مد. املرجع السابق.ص. 3  .151الوهاب، علي 
امعية،  4 درية: الدار ا ظيمي وإدارة االفراد. االسك في، عبد الغفار. الفزاز حسني. السلوك الت  .66.ص.1996ح
5 ، ن. البشري الموارد إدارة. فيصل حسون م دار: عم نشر أس  ..ص[. .د] والتوزيع، ل
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اجة ا حتقيق -4 ال عمله  ويقصد الذات:العمل وا هبا ان العامل يوجه كل طاقاته وامكاانته ليستغلها داخل 
اجات هي ال تدفع الفرد للتعبري عن ذاته واثبات  املسطرة، وتعتربللوصول ا طموحاته واهدفه  شخصيته، هذ ا

ابية ذات قيمة انفعة  أبعماليقوم  وان  من خالل القيام ابلعمل املوكل اليه. لألخرينإ
املعاملة، بوجود عدالة ومساواة يف  العمل، وذلكيف حاجة العامل ا الشعور ابستقرار يف  تتمثل اإلجناز:دوافع -5
لسعادة العامل واستقرار يف دالالت  والرتقيات، فهذوجد تفرقة بني العمال من حيث االستحقاقات والعالوات ت وال

ققهعمله   العمل، والرضاالقول ان االستقرار مزيج من عالقات  اجاته، وميكنله هذا العمل من رخاء واشباع  وما 
 1ر من انحية املستقبل.االستقرا العمل، وكذلكبيئة  والرؤساء، عنعن الزمالء 

يد وارتفاع انتاجه-6 اح املؤسسة تطبيق نظام خاص  :دوافع الفرد ا األداء ا  للحوافز، ابستخداممن عوامل 
ث العامل  ة واملتاحة  يد املتقن، كل الوسائل املمك وااتحة الفرصة امامه لكي يقف على على بذل جهد والعمل ا

ال التطور العلمي  ما هوكل  ون وأساليب العمل. وما يرتتبجديد يف  من اجل استعمال  2عليه من تطور يف ف
ب توفري متطلبني اساسني مها:  التحفيز بفاعلية 

 اعتماد التحفيز على األداء:-أ
قق هبا املوظف متطلبات  ابألداءيقصد   الوظيفة قيق وامتام املهام املكونة للوظيفة اذ يعكس الكيفية ال 

تائج احملققة من طرف    .متطلب واضح وكأنهيبدو هذا  املوظف، وقدويقاس األداء على أساس ال
ظمات هذا  لكن يف واقع االمر وما  ما يفعلهبد للفرد ان شعر بوجود عالقة بني  املتطلب، فالتتجاوز معظم امل

ماعية( تعتمدكل أنواع التحفيز )  عليه، اذان صل املوظفني، موعة من  املوظف او إدراكعلى مدى  الفردية، ا
 ان أداء املوظف يؤثر على مستوى أداء اجملموعة ككل. ومكافاهتم، كماعالقة مباشرة بني أدائهم  لوجود

 املستعملة يف تقييم األداء:الطرق -ب
حيث ان يف حالة ارتباط التحفيز مبستوى أداء املوظف فانه من الضروري ان يشعر هذا األخري ابن أدائه وأداء  

  3 يلي: بني الطرق لتقييم األداء ما مرضية، ومناالخرين مث تقييمه بطريقة 
 
 

                                                           

 .91ص.املرجع السابق. حسونة، فيصل.  1 
شر والتوزيع،  2 فس العلم والتعليم. الكويت: االهلية لل . الشحومي، عبد هللا. علم ال  .30.ص.2006بومحامة، جيال
3 ، ل ن. .ط.البشري الموارد إدارة. سعيد مؤيد الس ل: عم  ..ص[. .د] الحديث، الكت ع
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 التقارير الدورية:-1

اصر التقييم وتوضيعها لكل الرؤساء  ديد ع اصر تتمثل األداء الف من حيث  واملرؤوسني، وهذب  الع
ابية والتعاون وااللتزام واملواظبة واالتصال  السلوكي، منالتطوير واالبتكار واألداء  ان معظم  ابألخرين، حيثحيث اإل

ظمات تستخدم منوذج موحد  يف تقييم  عموميتههو  عيبه ان املوظفني، غريري عامة لتقييم كل يضم معاي للتقرير، حيثامل
ميع، لذا موعة وظيفة متم ب استخدام عدة مناذج ا يث يضم منوذج لكل  اثلة من خالل وصف لقياس الكفاءة 

ليل الوظائف.  1و

2-: از  التقرير الت
ازليا، وذلكويتم ذلك عن طريق ترتيب املوظفني ترتيبا   تعيني  البعض، ويتمبعضهم  ألداءمبقارنة املستوى العام  ت

ديد مستوايت الباقني بني هذين املستويني ا غاية اهناء الرتتيب.  أحسن املوظفني وأقلهم شأن مث 
 ، ا الشخصي للرئيس وتقدير وعلى الرغم من سهولة هذ الطريقة اال اهنا غري موضوعية ألهنا تتوقف على اال

  الطريقة.ويف حالة زايدة عدد املرؤوسني فانه من الصعب استخدام هذ 

ر:-3  التقرير ا
 املوظف، ووظيفتهلومات عن يتم مجع املع مرؤوسيه، حيثتتم هذ الطريقة بلجوء الرئيس ا تدوين أفكار عن  

تاج ا  ية ونقاط الضعف ال  رية الرئيس يف اختيار لذاتية، اعيوهبا  التحسني، ومنيف تقارير ووضعيته امله وهذا 
تهااالت  اهاتهحسب  التقييم، ومعا صعوبة مقارنة أداء املوظفني الن كل واحد يقوم على  الشخصية، وكذلك ا
تلف أساس  ال    2 عن االخر.او 

1-5-: اصر  أسس تطبيق التحفيز وع
ها   ديد عدة أسس نذكر م  3:ما يليقبل ان نقوم بتطبيق التحفيز البد من 

                                                           
 .200ص.املرجع السابق.السامل،  1
ارية. مذ  2 ية للدرجات والدرجات ال سني أداء العاملني: دراسة ميدانية ابملؤسسة الوط وافز ودورها يف  ان. فرحاح ابتسام. ا ظيم بورنب، ح كرة ماسرت: ت

 .66.ص.2012قاملة،  11945ماي08وعمل: جامعة 
هر، 3 ين وخدم ومزاي والحوافز الروات ال دلي: والتعويض األجور نظ. احمد م م ، الدار: االسكندري..ط.الع معي -.ص. الج

. 
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مطي  ما يزيديع  البعض، وهوالتميز يف األداء املعيار األساسي لدى  يعترب األداء:-1  لألداء، سواءعن املعدل ال
ودة  عايري األداء فوق العادي اهم امل التكاليف، ويعتربوفرة يف  وأالعمل، و وفرة يف وقت أكان ذلك يف الكمية او ا
وافز. ساب ا  على االطالق 

دمات غري ملموس وواضح ك ألنه العمل، وذلكيصعب أحياان قياس انتج  اجملهود:-2 ما يف األداء ووظائف ا
كومية، عمال واأل اتج أل وأا دوث، احتما  شيءن ال اقصات او املسابقات وابلتا  مثلا الفوز يعرض يف احدى امل

تيجة.  فان العربة أحياان ابحملاولة وليست ال

ب إتشري  العمل، وهيهبا طول الفرتة ال قضاها العامل يف  ويقصد االقدمية:-3  حد الوالء واالنتماء والذي 
كومة أمهية العالوات  االقدمية، وتظهر ملكافأةيف شكل عالوات يف الغالب  أتيتمكافاته بشكل ما وهي  االقدمية يف ا

اص. أكرببشكل   من العمل ا
صلاملؤسسات تعوض العامل على  بعض املهارة:-4 عليه من شهادات اعلى او رخص او براءات او اجازات  ما 

 1 او دورات تدريبية.
اك ثالثة ا جانب هذ   دد قيمة األسس ه اصر أساسية يف عملية التحفيز وتعترب مبثابة املتغريات ال  ع

 :وتتمثل يفالتحفيز 
سني أدائه هن طريق التحفيز على خالف  فالشخص القدرة:-1 املؤهل والقادر على القيام بعمل معني ميكن 

اء  الشخص العاجز غري املدرب او غري املؤهل أصال وتع كذلك الطاقات ال يبذهلا  أتديةالعامل داخل املؤسسة اث
 2املهام املوكلة له يف عمله.

هد-2 رد وجود لذي يشري ا الطاقة والوقت الالزمني للموظف وذلك ا :ا قيق هدف معني حيث ان  من اجل 
ب ان هد لتحقيق ذلك ومثال ذلك: فالطبيب املؤهل فعال  يبذل  القدرة ال يكفي لتأدية املهام فال بد من توفر ا

ها الة ال سوف يعا فق وقتا ليفهم طبيعة ا  3.جهدا وي

                                                           
هر،1 بق. . احمد م  .-.صالمرجع الس
ظمة. ص.اهد، رشيد. أثر دوافع العمل والتحفيز كوسيلة لتحقيق الرضا  2 ط[. ]101الوظيفي واألداء يف امل [. متاح على 2018-02-15. ]على ا

 شبكة: 
http://www.enssea.net/enssea/majalat/2221.pdf  

يق في ودوره التحفيز أثر. إبراهي توفيق ميرف هللا، عوض 3 ين الوظيفي الرض تح م ع ب إدارة بحث نموذج: ل دي في المشتركين حس . غزة ب
جستير مذكرة ل إدارة: م ح[. --[. ]الخط ع. ].ص. غزة،: االعم  :شبك ع مت

https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/52269  

http://www.enssea.net/enssea/majalat/2221.pdf
https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/52269
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جاح يف أداء العمل، ح  الرغبة:-3 جاح اذ ان عدم وجود الرغبة يع عدم الوصول ا ال اك عالقة بني الرغبة وال فه
 1ولو مت أدائه فعال.

 أنواع التحفيز:-1-6
 التحفيز نوعان مها: 

مي روح االبداع  التحفيز اإلجيايب:-1  ما يلي: والتجديد ويشملهو التحفيز الذي ي
ويةاألجور  وهيمادي: حتفيز -1-1 يف األرابح وتتشكل من  االجر، واملكافأة، املشاركة والزايدات يف والعالوات الس

يةاملزااي مثل التامني الصحي  األداء، وكذلكاألجر على أساس   ذات القيمة املادية. والتعويضات واملزااي العي

وي:-1-2 وتتمثل يف الرتقية وتقدير جهود العاملني، اشراك العاملني يف اإلدارة واستقرار العمل وتعويض  حتفيز مع
اء واملدح للعاملني.الص  2 الحيات والث

 يقصد هبا العقوابت املختلفة يتم ايقاعها على املرؤوسني وتشمل ما يلي: التحفيز السليب:-2
رمان من  حتفيز مادي:-2-1 رمان من األرابح وا رمان من العالوات والرتقية، وا صم من االجر وا ويتمثل يف ا

 3لصحي.مزااي أخرى كالتامني ا

وي-2-2 يني واملهملني يف قوائموتتمثل يف اللوم والتأنيب واإلنذارات ونشر األمس :حتفيز مع  4.اء امله

تلف حسب   ح للعاملني وال  اك أنواع أخرى للتحفيز مت  شكلها، مشوليتهاإضافة ا التقسيم املذكور سابقا ه
 يلي: كما  وموقعها. وهي

 
 

                                                           
ط. ]48ص.املرجع السابق. عوض هللا، مريفت توفيق إبراهيم.  1  . متاح على شبكة:[2018-03-02] .[على ا

https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/52269  
ية من وجهة نظر ا 2 وافز على مستوى األداء الوظيفي: دراسة ميدانية بشركة االتصاالت الفلسطي لعاملني. مذكرة أبو شرخ، اندر حامد عبد الرازق. تقييم ا

ط[. ]11ص. .2010ماجستري: إدارة االعمال: جامعة االزهر بغزة،   [. متاح على شبكة:2018-02-02. ]على ا
   
http://www.alazhar.edu.ps/Library/aattachedFile.asp?id_no=0043836  

مية  3 ائية بسكيكدة. مذكر ماجستري: ت ظيمية: دراسة ميدانية ابملؤسسة املي وافز والفعالية الت يق، عبد العزيز. ا اوت 20جامعة وتسيري املوارد البشرية: ش
ط[. ] .100.ص.2008سكيكدة،   [. متاح على شبكة2018-02-02]على ا

http://vrpg.univskikda.dz/recherchePG/theses_memoires/fac_sociales_humaines/Departement%20de%20Sociologie/

these_complet_chenik.pdf  
يب. إدارة 4  .214.ص.2004املوارد البشرية: إدارة االفراد. عمان: دار الشروق، الشاويش، مصطفى 

https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/52269
http://www.alazhar.edu.ps/Library/aattachedFile.asp?id_no=0043836
http://vrpg.univskikda.dz/recherchePG/theses_memoires/fac_sociales_humaines/Departement%20de%20Sociologie/these_complet_chenik.pdf
http://vrpg.univskikda.dz/recherchePG/theses_memoires/fac_sociales_humaines/Departement%20de%20Sociologie/these_complet_chenik.pdf
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قسمالشكل: التحفيز من حيث -1 : وي  بدور إ
تلف صورته من مؤسسة ا أخرى و التحفيز الذي طبيعته  وهو املادي:التحفيز -1-1  املكافأةتتمثل يف مادي، و

اجات االنسان هلا املادية، خاصة قدية ال تعترب أساسية نظرا   .ال
ويالتحفيز -1-2 صرال تعتمد على املال للتحفيز امنا ترتكز على معايري أساسها االحرتام  :املع  1البشري. والتقدير للع

قسم ا التحفيز من حيث الشمولية:-2  :ي
الذي يعمل على اشباع رغبات الفرد واحتياجاته ابعتبار انسان له كيانه املستقبل بشعور  وهو الفردي:التحفيز -2-1

 .العالوات، مكافأةورغباته ومن بني انواعه 
ماعي:التحفيز -2-2 ماعي  وهو ا الصحية، العاملني ومن امثلته الرعااي  والتعاون بنيالذي يرتكز على العمل ا

 2 االجتماعية ال قد توجه جملموعة من االفراد العاملني يف وحدة إدارية واحدة. الرعاية

وعني مها: ويتميز املوقع:التحفيز من حيث -3  ب

 ما يلي:الذي يشجع املال على سرعة اإلنتاج ومن أنواعها  وهو املباشر:التحفيز -3-1

 مثل األجور، مكافأة مادية ال تعطى للعامل. حتفيز مادي:-3-1-1 

وي:-3-1-2  وهو التحفيز الذي يعتمد على االحرتام والتقدير. حتفيز مع
 3ونتائجه.وهو التحفيز الذي ال ميكن توفري بصورة واضحة اال من خالل ااثر  التحفيز غري املباشر:-3-2
 نظام التحفيز-2
 مفهوم نظام التحفيز وخصائصه:-2-1
ابيا او سلبيا يتحدد يف ضوء املبادئ   هما تفاعال إ موعة أجزاء تتفاعل فيما بي هو عملية نظامية تتكون من 

كم  ابية او سلبية على صعيد السلوك واألداء.ال   4هذ األجزاء ويعود التفاعل بدور ا نتائج إ

صائص التالية:يتميز نو   ظام التحفيز مبجموعة من ا
                                                           

ديث،   1 فسية. القاهرة: دار الكتاب ا وانب االجتماعية وال ث علمي يف ا وافز واملكافأة:  ظمات االعمال ا  .38.ص.2006داود، معمر. م
شر والتوزيع، برنوطي، يزن. انيف سعاد. إدارة املوارد البشرية. عمان: دار وائل  2  .257.ص.2001لل
شر والتوزيع، ]د.ت[. ص. 3 فس االجتماعي للعمل. ]د.م[: دار الغرب لل  .199خواجة عبد العزيز. مدخل ا علم ال
زائرية: دراسة حالة  4 دماتية ا وافز على أداء االفراد العاملني يف املؤسسات ا مية جدي، ايسر. عواشرية، فهمي. قرقوري، اسالم. أثر ا ك الفالحة والت بب

امعة،   .25. ص.2012الريفية. مذكرة ماسرت: العلوم التجارية: املكان: ا
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بللالقابلية  ✓ ازوالتصرفات و ان ترتجم السلوكيات  قياس:  فيز يف شكل ميكن تقدير وقياس الذي سيتم  اإل
.  ابعاد

ديد معايري الو  ا التحلي ابلواقعية هذا التطبيق: ويشريإمكانية  ✓ د   تحفيز بال مبالغة.املوضوعية ع
ه وذلك من  والبساطة: الالوضوح  ✓ بد من وضوح نظام التحفيز وإمكانية فهمه واستيعاب أسلوبه واالستفادة م

  حيث إجراءات تطبيقه وحسابه.
سيطبق عليهم مما يؤدي لتحمسهم وزايدة ان يشارك العاملون يف وضع نظام التحفيز الذي  املشاركة: يفضل ✓

اعهم به  هاقت  .والدفاع ع
ظام الفعال للتحفيز بقبوله من جانب االفراد املستفيدين  القبول: يتسم ✓ ه، واالال  .وأتثريفقد أمهيته  م
اخله وطرقه على ب ان يعتمد يف مد، ل مجيع العاملني على نفس املقدارحص إذاالتحفيز  املالئمة: تعقد ✓

اجاتيف املستوايت اإلدارية  مراعاة االختالف ديد مقدار التحفيز. مناإلنسانية وغريها  واالعمار ا  معايري 
ب ✓ .االنتظام وهذا تتسم نظام التحفيز ابالستقرار و  ان املرونة:  في إمكانية تطوير او تعديل بعض معايري  ال ي

يد، الذي يتبع السلوك بسرعة أفضل من أتجيله. ✓ اسب: تتعلق فعالية التحفيز ابلتوقيت ا   1 التوقيت امل

 جناح نظام التحفيز: شروط-2-2
ظام التحفيز املالئم ان تلتزم بشروط أساسية تتسم ابلواقعية  ديدها ل د   من واملوضوعية من املهم لإلدارة ع

ظام  اح هذا ال  وامهها:اجل 
ود و  البساطة: ويع • تصرا وواضحا ومفهوما وذلك يف ب ظام   صياغته.ان يكون ال

وافز  • صول على حافز معني: شعور ابألداءربط ا هوداته تؤدي ا ا   .الفرد ابن 

وح. • افز املم ا اختالف األداء سيؤدي ا اختالف ا  التفاوت: مع

 أفكار العمال يف وضع نظام التحفيز.آبراء و املشاركة: أي على اإلدارة  •

ويع: هو  • تلفة من اانو ن تطبق املؤسسة أأالت  2وافز.عا 

 هدفا معني كرفع اإلنتاج.ن يكون للحافز أ: اهلدف •

                                                           
قيق الرضا الوظيفي للمؤسسة: دراسة حالة بشركة توزيع الكهرابء والغاز للوسط ابلبويرة. مذكرة ماسرت:  1 علوم التسيري: جامعة ابجية، محيد. دور التحفيز يف 

ج د او ط[. ]37. ص.2014،البويرة اكلي   [. متاح على شبكة:2018-03-02. ]على ا
bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/1153-http://dspace.univ  

 
ري بن امحد. املرجع السابق.ص.  2  .143بن دريدي، م

http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/1153
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ابيا كان او سلبيا على كافة العاملني. • زاء إ  العالنية: وهو اعالن ا

ظام. •  تدريب املشرفني: وذلك بتدريب املسؤولني على إجراءات ال

 ان يشمل نظام التحفيز كل عمال املؤسسة وذلك حسب وظيفتهم. الشمولية: مبع •

اسبا:ان يكون  • افز م اسبا مع حاجات كل فئة من االف مبع ان يكون ا  1 راد.مت

فيزها امرا واردا. • قيق التصرفات ال سيتم  ب ان يكون احتمال التوصل ا  قيقه:   ميكن 

فيزها يف شكل مادي والتصرفات ميكن التعبري عن كيفية ترمجة األداء  قياسه: ماملميكن  •  دد، ألنهال سيتم 
  تكون التصرفات قابلة للقياس. للمال، وانسيكون مضيعة 

ب • اك اجرا يكفي احتياجات  الكفاية:  وافز زايدة على  العاملني، وميثلان يكون ه  االجر.نظام ا

ال  واملوارد البشريةسيطرة كاملة من االفراد على االعمال ال يقومون هبا والظروف احمليطة  السيطرة: وتع •
اسب يستخدموهنا. وذلك  2به من أداء. ما يقومونتهم على ح ميكن 

هج العلمي لوضع نظام التحفيز:-2-3  امل
ا الذي يهدف اليه إدارة املوارد   و اال جاح نظام التحفيز يف توجيه سلوك الفرد   تعترب املقومات األساسية ل

هاية يف  ظيمي املخطط له فيما إطارالبشرية ليصب يف ال  3 يلي: األداء الت
ب  أي ودوافعه:بؤ ابلتحفيز الت-1 صل عليه العامل داخل املؤسسة مع دوافعه واحتياجاته و اسب التحفيز الذي  ت

اك مالئمة بني التحفيز ودوافعه.  ان تكون ه
صول  أي التحفيز:عالقة العامل أبداء -2 ه وذلك من اجل ا ان يفهم العامل العالقة الوثيقة بني األداء املطلوب م

 على التحفيز.
صول على التحفيز مهما كانت طبيعته ونوعه مؤكد ومتاح لكافة افراد  أي للتحفيز:االاتحة املؤكدة -3 ان يكون ا

ظيمي.  4املؤسسة لضمان كفاءة األداء الت
صول على -4 صول على التحفيز وبني األداء  أي ز:التحفيقصر فرتة ا احملقق وذلك لكي ان تكون الفرتة قصرية يف ا

د العاملني.  ال يفقد قيمته ع
                                                           

شر والتوزيع،  1 ط[. ]150. ص.2004عقيلي، عمر وصفي. إدارة املوارد البشرية املعاصرة: بعد اسرتاتيجي. عمان: دار وائل لل -03-02. ]على ا
 :[. متاح على شبكة2018

    https://hrdiscussion.com/hr18400.html  
امعية، ماهر،  2 درية: الدار ا  .365. ص.2007امحد. إدارة املوارد البشرية. اإلسك
ان. فرحاح، ابتسام. املرجع السابق.ص.  3   .68بورنب، ح
4 ، ل[: .د. ]البشري الموارد إدارة. حسن راوي  ص.  الحديث، الكت ع

https://hrdiscussion.com/hr18400.html
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وع نظام -5 وعه وليس منطيا مبع ان ال يكتسي تطبيق نظام التحفيز يف املؤسسة كما يف  أي التحفيز:ت ال بد من ت
فيز خاص هبا. الختالف ظروف كل مؤسسة عن مؤسسة أخرى األخرى، وذلكاملؤسسات     1اي لكل مؤسسة نظام 

 مراحل تصميم نظام التحفيز:-2-4
ب ان متر  لتحفيز، نقدملكي تتمكن اإلدارة من تصميم نظام جيد   ا دليال علميا للخطوات ال  هبا، ه

طوات هي كما وإبمكان اسبا وهذ ا طوات ابلشكل الذي ترا م  يلي: اإلدارة ان تعدل هي هذ ا
 .مرحلة دراسة خطة نظام التحفيز:1

واإلدارية، واالقتصادية، العوامل اإلنسانية دراسة تفصيلية جملموعة من  إبجراءحيث تقوم إدارة املوارد البشرية  
عليها خالل الفرتة السابقة  طرأتال  االفراد، التغرياتوحاجات  لة، ودوافعالعامالقوى  حيث: تركيب والقانونية، من

الية  اهاهتا واملعدالت ا ظمة لألداء، وا  جانب دراسة سياسات هلا، اونظم التحفيز السابقة والقوانني والتعليمات امل

تمع املؤسسة  األخرى، كمااالفراد   د القيم األساسية السائدة يف  االفراد، ونظرهم ا وتوقعات يستلزم الوقوف ع
قوق و    الواجبات.التحفيز ومفهوم ا

 .مرحلة اعداد خطة نظام التحفيز:2
يف وتبو  وال يتم من خالهلا       معت لديها يف املرحلة السابقة من اجلبتص ليل البياانت ال   يب و

ظرية والتطبيقية، بعدما رفالتع ظام على املدلوالت ال اصة ب طة ا  يتم وضع ا
طواالتحفيز ال    ت التالية:ب ان تسري حسب ا
 التعرف على اهلدف األساسي من وجود نظام التحفيز.-
د األد -  .الوظيفة يف ضوء سلم الرواتب واألجور املعمول به يف املؤسسة ألجرديد ا
 معدالت األداء للوظيفة على أساس فردي او مجاعي.ديد -
 املؤسسة.العمل يف  طبيعةديد معدالت التحفيز يف ضوء -
 2 لعملية تغيري التحفيز مبا يتماشى مع تطورات املكتبة. إطارديد -
 

 

 
                                                           

 .314صاملرجع السابق. راوية، حسن.  1
 .315.. صنفسهاملرجع  2



 تطبيقهماهية التحفيز ونظام                                                              الفصل الثاين:
 

 

32 

 .مرحلة تطبيق خطة نظام التحفيز:3
فيذ البد م طة موضع الت اسب لتطبيقها كأن تعقد لقاءات عديدة مع العاملني ن قبل وضع ا اخ امل هتيئة امل

طة يف هذ املرحلة على نطاق ضيق )قسم معني  ريب ا طة هلم ومدى أمهيتها وموضوعيتها، ويفضل  من اجل شرح ا
موعة صغرية من  ظمة. املوظفني( للتأكداو   1من سالمتها ومالئمتها للتطبيق يف امل

 عة ومراجعة خطة نظام التحفيز:.مرحلة متاب4
صول عليها يف املراحل السابقة تقوم اإلدارة   التعديالت الالزمة على  إبجراءوعلى ضوء املعلومات ال مت ا

ب  فيذها بشكل شامل و طة وت اح ا طة او على ابقي السياسات األخرى مبا يضمن   ان تتابع اإلدارة عمليةا
اسب لتضمن  اذ العالج امل احها او تعثرها وأسباب ذلك لكي تتمكن من ا فيذ خطة التحفيز للوقوف على مدى  ت

احها مستقبال.   2سالمتها واستمرار 
 نظام التحفيز: العوامل املؤثرة يف-2-5
 املؤسسة ويتصل هبا: إطارمبجموعة من العوامل احمليطة به ويدخل  يتأثرنظام التحفيز نظام قائم بذاته  

 نظام التحفيز بعاملني مها: يتأثر الدولة:.على مستوى 1

 سياسة الدولة االقتصادية واالجتماعية:-أ
ارجي  اإلطارتظهر غالبا يف شكل قوانني تعمل املؤسسة من خالل ادارهتا على تطبيقها وابلتا تشكل   ا

امجة عن التطبيق. ة كل املشاكل ال توي معا  الذي 
ظام االجتماعي السائد:-ب  القيم االجتماعية وال
دد رغباهتم   دد نظرة  وحاجاهتم، فكلالذي يؤثر بشكل واضح على االفراد اجملتمع و تمع له عادات وقيم 

قيقها وابلتا يتحدد نظام التح افع وكذلك السبل املوصلة ا  اسب مع هذ املعطيات.افراد للم  3فيز الذي يت
 نظام اإلدارة ابلعوامل االتية: يتأثر حيث املؤسسة:.على مستوى 2
ظام التحفيز يتحدد- اسب ف ظيمه وقدرة ادارته على اختيار نظام التحفيز امل هاز اإلداري وامكانياته وت   4نوع ا

                                                           
شر وائل دار: األردن. البشرية املوارد إدارةد الرمحان. اهليثي، خالد عب  1  .258ص. .2005والتوزيع، لل
فيظ(. م  2 وارية بعني بسام )العويف عبد ا ظيمي: دراسة حالة املؤسسة العمومية لصحة ا قيق الوالء الت وافز يف  ة. أثر ا ذكرة ماسرت: إدارة مجيل، امي

اج د او ط]على  .60. ص.2015، البويرة اعمال اسرتاتيجية: جامعة اكلي   متاح على شبكة:  .[2018-03-02] .[ا
bouira.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/2570/1/mergedPDF1.pdf-http://dspace.univ   

.ص. .مصر: ]د.ن[،  .ط. ح عبد الحميد. إدارة الموارد البشري   3.جودة، عبد المحسن الفت
، بن 4 ل دراس: التنظيمي العدال رفع في الحوافز دور. خضير نوفل زان لمؤسس ح ي الوطني ب تن ستر مذكرة  .ENfORل  الموارد تسيير: م

مع: البشري ح[. --[. ]الخط ع. ].ص. بسكرة، خيضر محمد ج  :شبك ع مت
      biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/4076/1-http://dspace.univ 

http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/2570/1/mergedPDF1.pdf
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/4076/1


 تطبيقهماهية التحفيز ونظام                                                              الفصل الثاين:
 

 

33 

ظام األمثل املطابق لكل من تطلعات العام إلمكاانتوفقا  ل وقيود واهداف املؤسسة وكفاءة اإلدارة ويف اختيار ال
 املؤسسة.

انوع القوة العاملة وتركيبها امله واالجتماعي -  لألمور. يتحدد مدى تطابق رؤية العامل مع رؤية املؤسسة  والثقايف، ه
سبة لالقتصاد - ، أياقتصادايت املؤسسة نفسها ومدى فعالية نشاطها ومردودها ابل كلما زادت فعالية اقتصاد   الوط

جاح على مستوى الفرد واملؤسسة. فيزي فعال يعود ابل  1 ما كلما زاد ذلك من فرض إقامة نظام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ط[. ]50ص.املرجع السابق. بن زانة، نوفل خضري.  1  :[. متاح على شبكة2018-03-02. ]على ا
     biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/4076/1-http://dspace.univ  
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 خالصة الفصل

ظمة من قبل   ا االستخالص ابن التحفيز يعد عملية م ظة ا احملاف املكتبات، هتدفعلى ضوء الدراسة ميك
بغي ان يؤسس على استمرارية الفرد  ظام ي وافز وذلك ال دد لالستخدام ا ظام  وتشجيعه يف عمله اال ان هذا يقرتن ب

 وفق أسس عملية توصل ا احداث رضا الفرد لتحقيق الصاحل العام.
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 متهيد 

حيث ، هداف أي مكتبةأكونه يشكل اهم ، يعترب األداء احملور الرئيسي الذي تتمحور حوله جهود اإلدارة 
تلف اجملاالت على د اليهم بكل وظائ يؤدوان أمستوى أداء عماهلا والذي يفرتض  تتوقف كفاءة أدائها يف  فهم ال تس

وهو ، عب اال وهو تقييم أداء العاملنيولضمان ذلك تقوم إدارة املوارد البشرية يف املكتبة مبمارسة دور مهم وص، فعالية
دور قدمي يشرف عليها افراد يستعملون مقاييس رمسية توضع على أساس علمي موضوعي وهي وظيفة تتوسط وظائف 

ا الذي أ ألداءإدارة املوارد البشرية حيث تزودهم مجيعا ابملعلومات الضرورية  قق اهداف املكتبة. وهذا دوارهم يف اال
اصر التالية: ماهية أ اول فيه الع ت صائص، األنواع، مبادئ وأسالك الفصل س داء العاملني وال تشمل مفهوم وا

تطرق العاملني يف امعية، مث س اول فيه املفهوم، إ املكتبات ا ت امعية والذي س  تقييم أداء العاملني يف املكتبات ا
طوات والطرق.  األمهية، األهداف، ا

 ماهية أداء العاملني -1-1
 األداء:مفهوم -أ
قق او تشبع الفرد متطلباته  هو "  قيق وامتام املهام املكونة لوظيفة الفرد وهو يعكس الكيفية ال  درجة 

دثالوظيفية وغالبا  هد، فاهلدفلبس وتدخل األداء  ما  أساس  األداء فيقاس على املبذولة، امايشري ا الطاقة  وا
تائج ال حققها الفرد.  "ال

 العاملني:مفهوم أداء -ب
از املوظف  "  وطة له وال كلفته هبا املؤسسة."واملسؤوليات  لألعمالا  امل

اك تعريف أخرى يشري ا ان أداء العاملني" يشمل مجيع املسؤوليات مبختلف أنواعها  ال حددهتا هلم اإلدارة وه

 1 ".العليا 
دمات املعلوماتية "  اجلامعية:مفهوم أداء العاملني يف املكتبات -ج وطة هلم مهمة تقدمي ا اصر البشرية امل هم أولئك الع

ية، إدارية، لغويةهلم من مهارات  املهمة، فالبدمهور املستفيدين، وح يكونوا قادرين على أداء هذ   ".واتصالية ف
دمات امعية هم االفراد الذين يقومون بتقدمي ا  2للمستفيدين. وابلتا فالعاملون يف املكتبات ا

                                                           
ة. املرجع السابق.ص.  1 ط على] .7فارسي، صربي  :شبكة على متاح. [2018-02-01] .[ا

km.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/916-http://dspace.univ     
، عبد 2 ن الراز مد،. جن ء ح معي المكتب أهمي. شيم ين لتدري الج م م الع لمع ي مج. ب سي التربي ك مع..ع.األس بل، ج  ب

ح[. --[. ]الخط ع. ].ص.  :شبك ع مت

 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=75241 

http://dspace.univ-km.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/916
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=75241
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 خصائص العاملني يف املكتبات اجلامعية:-1-2
موعة من املواصفات الشخصية الواجب توفرها يف الفرد لكي يكون عامل يف املكتبة   اك  امعية، ومنه  ا

  :ما يليبني هذ املواصفات 

: أييعرف ابلعصف  ماالتحليلي: او القدرة على التفكري  ✓   االبتكارالقدرة على  الذه
ية ومهارات  ✓  عرض املعلومات بكفاءة عالية.القدرة على كتابة التقارير امله
ت ضغط ما، سواء كان هذا الضغط حجم العمل او ضيق  ✓  الوقت، اوالقدرة على إدارة الوقت وإمكانية العمل 

فسية   .بعض الضغوط ال
ولوجيا املعلومات أي قدرة الثقة و  ✓ افس يف استخدام تك ولوجيات القدرة على الت تلف التك العامل يف التعامل مع 

 .لهاملوكلة  أبعمالاء القيام املستخدمة اث
موعات  ✓ ابية من خالل   ابلبعد عن السلبية واالنتقال ا مرحلة املشاركة العمل، وذلكالقدرة على العمل إب

 يف العمل اليومي  وأتثري أكرببفاعلية 
صر التخصص يف نضيف ما سبقإضافة ا  ✓ صائص األساسية ال املكتبات و  ع املعلومات والذي يعد من بني ا

ب ان تتوفر يف العامل داخل املكتبات ا  1.امعيةال 

 أنواع العاملني يف املكتبات اجلامعية:-1-3
قسم العاملون ا مؤهلني وغري مؤهلني وذلك ابلشكل   :يف اية مكتبة مهما كان نوعها ي  التا

 الفئة األوىل:
صص  تضمال  ال املكتبات )شهادة الليسانس يف  اصلني على شهادة جامعية يف   املكتبات، او الشهادةا

امعية( والذينالدراسات التطبيقية  دمات األساسية يف  ابألعماليقومون  ا ية وكذا ا تالتق اشراف مدير  املكتبة، 
ب ان تتوفر فيه صفات  املكتبة، هذا اصل عليه يادة، اإلدارة، إضافةالقاألخري الذي   .2ا املؤهل العلمي ا

 

 

                                                           
ت: العلمية اإلدارة. حليمة قشيدون، يدون، حليمة.قش 1 امج امعية املكتبات يف البشرية للموارد امل : ماجستري مذكرة. السانيا واهرن امعة ميدانية دراسة: ا

ت امج ط على. ]91ص.  .2009 السانيا، وهران جامعة: املعلومات أنظمة م  ":شبكة على احمت. [2018-02-03] .[ا
oran1.dz/document/THA2101.pdf-https://theses.univ   

سه المرجع 2 ح[. --[. ]الخط ع. ]. ص. ن  :شبك ع مت
https://theses.univ-oran1.dz/document/THA2101.pdf  

https://theses.univ-oran1.dz/document/THA2101.pdf
https://theses.univ-oran1.dz/document/THA2101.pdf


 ات اجلامعيةأداء العاملني يف املكتب                     الفصل الثالث:                             

 

 

38 

 الثانية:الفئة 
  والسكراترية.املساعدة  ابألعمالالذين يقومون  متوسطة، وهمملون مؤهالت  املؤهلني، واغلبيتهموهي الفئة غري 

اك وجه ف العاملون ا ثالث  العاملني، فاملكتباتات نظر تتدخل يف تقسيم ه امعية األوروبية يص ا
 هي:موعات 

دمات العلمية-  .ا
دمات املتوسطة-  .ا

ية- دمات الروتي  .ا

: مديرتضم اجملموعة -   .واملتخصصون املوضوعيوناملكتبات  األو

ية يف املكتبات الثانية: اجملموعةتضم اجملموعة - يني والكتابينيا كلالثالثة:  تضم اجملموعة  الرئيسية امله  .ملوظفني غري امله
يني.-  1تضم اجملموعة الثالثة: كل املوظفني غري امله
 اجلامعية:املبادئ العامة جلودة العاملني يف املكتبات -1-4
امعية فيما   :يلي تتمثل املبادئ األساسية لقياس جودة العاملني ضمن املكتبات ا

اء وخارج العملال •  .تدريب املستمر اث

هد املبذول • واي عن ا   .التعويض العادل ماداي ومع

ية استثمار الفكر و  •   .االبتكارلإلبداع و الفرص  وإطالقالقدرات الذه

 .اءة العامل ابلعمل مع فريق العملرفع كف •

 .درينيلعمل دون رقابة لصيقة من املا •

ه الرقابة الذاتية •   .تغيري أسس تصميم العمل بتضمي

دمةليات ديد املسؤو  •  .واحملاسبة على مستوى ا

تائج وليس اإلجراءات يف تدريب وتوجيه االفراد •  2 .الرتكيز على ال

                                                           
ط[. ] .93قشيدون، حليمة. املرجع السابق. ص.  1  :[. متاح على شبكة2018-02-03]على ا

oran1.dz/document/THA2101.pdf-https://theses.univ  

   
ضل خرميط، 2 ي عبد ف دة تطبيق أسس. ع م الج م مراكز في الش ين الخدم: المكتب المع م ير الي الع ي مج. التط  /التربي ك

ن،..ع.اسط ح[. --[. ]الخط ع. ].ص. نيس  :شبك ع مت
 oran1.dz/document/THA2101.pdf-https://theses.univ   

https://theses.univ-oran1.dz/document/THA2101.pdf
https://theses.univ-oran1.dz/document/THA2101.pdf
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ها وبني مصا املؤسسة •   .تب اهتمامات ورغبات العاملني والتوفيق بي

 .سني بيئة العمل •

 1 .ترسيخ القيم واملفاهيم وسط العاملني •

وع. •  احرتام الفروق بني االفراد وإدارة الت

دمات الصحية. •  توفري ا

 2التحفيز وهذا يكون بشكل عادل ويقوم وفق معايري واضحة. •

 :اسالك العاملني يف املكتبات اجلامعية-1-5
امعية االسالك التاليةتشتمل شعبة علم امل   :كتبات ا

امعية • افظي املكتبات ا   .سلك 
امعية •   .سلك مساعدي املكتبات ا
يني  • امعيةسلك االعوان التق   .للمكتبات ا
امعية • يني للمكتبات ا   .سلك املعاونني التق

  هي: ( رتب4أربعة ) : يضماجلامعيةسلك حمافظي املكتبات -1
امعية من املستوى األول ➢   .رتبة ملحق ابملكتبات ا

امعية من املستوى الثاين ➢  .رتبة ملحق ابملكتبات ا

امعية ➢ افظ املكتبات ا   .رتبة 

امعيةرتبة رئيس  ➢  3 .افظي املكتبات ا

 

                                                           
ضل خرميط، 1 ي عبد ف بق .ع ح[. --[. ]الخط ع. ].ص.المرجع الس  :شبك ع مت

 oran1.dz/document/THA2101.pdf-https://theses.univ 
ي، مصطفى عليان.  2 لة جامعة دمشق.مج. ر مية البشرية يف املكتبات االلكرتونية )دراسة واثئقية(.  . ]على 30ص..2013، 4+3، ع.30ادارة الت

ط[. ]  [. متاح على شبكة: 2018-02-03ا
4%292004/ribhi.pdf-http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/old/human/2004/20%283  

ف 3 فيذي رقم 12/02/1992املؤرخ يف 48-92يذي رقم املرسوم الت الذي يتضمن ، 18/07/1989املؤرخ يف  122-89، املعدل واملتمم للمرسوم الت
تمني لألسالك التابعة لتعليم والتكوين العاليني،  اص للعمال امل مايو  09املؤرخة يف  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةالقانون األساسي ا

ط[. ]13.ص.31.ع.2010  :[. ]متاح على شبكة2018-02-09. ]على ا
https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm  

https://theses.univ-oran1.dz/document/THA2101.pdf
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/old/human/2004/20%283-4%292004/ribhi.pdf
https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
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  :مهام سلك حمافظي املكتبات اجلامعية-1-1

 أمهها:مهام ملحقو املكتبات اجلامعية من املستوى األول يكلفون مبجموعة من املهام -أ

  .الواثئقية، واجملموعاتاعداد سجالت جرد األرصدة  •
مهور الواثئقية واجملموعات، تيسريضمان عرض األرصدة  • صول عليها من طرف ا   .ا

 :يلي بني هذ املهام ما من :الثايناملكتبات اجلامعية من املستوى  مهام ملحقو-ب

شرات التحليلية وفهارس املواد وغري ذلك من وسائل التحقيق البيبليوغرايف •   .اعداد ال
ها ما من اجلامعية:مهام حمافظو املكتبات -ج   :يلي بي

 إبمنائهاالتدابري املتعلقة  وحفظها، اقرتاحوترتيبها  إليهمودراسة اجملموعات املوكلة  الواثئقيةتكوين األرصدة  •
  .والسهر على سالمتها

رد ومراقبة ضبطها •  .اعداد القوائم وا
وك  •  املعطيات.املشاركة يف احداث شبكات االعالم العلمي والتق واعداد ب

  يلي:بني مهامه ما  من: اجلامعيةمهام رئيس حمافظي املكتبات -د
قيقها • امعية وضمان    .وضع برانمج التوثيق للمؤسسة ابلتشاور مع السلطات ا
اور الوحدة ال •   .واثئقيةوضع 
اثهماملسامهة  •  .الواثئقيةيف معرفة األرصدة واجملموعات  أب

 اجلامعية:سلك مساعدي املكتبات -2
ها: من اجلامعية:مهام مساعدو املكتبات   بي

ية االعتيادية يف املكتبات • از االعمال التق   .ا
  .استالم الواثئق والكتب وتسجيلها •
ت تصرف املستعملني.املشاركة يف وضع الو  •  1 اثئق والكتب 

                                                           
فيذي رقم  1 ط[. ] .14ص.رجع السابق. . املاجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية. 12/02/1992املؤرخ يف 48-92املرسوم الت -02-09]على ا

 متاح على شبكة:[. 2018
 

 https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm 

https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
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 اجلامعية:سلك االعوان التقنيني للمكتبات -3
امعية الرتبة الوحيدة لعون تق للمكتبات   يني للمكتبات ا امعية ومن بني مهامهيشمل سلك االعوان التق   :ا

يفها  • ونتها وتص  والصاقها.اشغال دمج اجملموعات وع
  .ضمان تسليم الواثئق واعارهتا •
ية االعتياديةاملشاركة يف ا •  .از االعمال التق

  سلك املعاونني التقنيني للمكتبات اجلامعية:-4
امعية الذي يوضع يف   يني للمكتبات ا طرق الزوال الرتبة الوحيدة ملعاون تق يشمل سلك املعاونني التق

امعية ومن بني مهامه ما يلي:   للمكتبات ا
فاظ على املؤلفات واشغال حفظ البياانت والسحب. •  ا
ها. •  1السهر على حسن سري املخازن واحملفوظات وام

 :العاملني يف املكتبات اجلامعيةتقييم أداء -2
 :العاملنيمفهوم تقييم أداء -2-1
 التقييم:مفهوم -أ

هج علمي هو "التحليل و  دة ا م الة ال يتم  متسلسل، يكوناملراجعة املست ه تقدمي تصور عن ا اهلدف م
ابية او سلبية فيها  2."دراستها ملعرفة أي تغريات إ

قق هدف بقصد  الغايةعملية قياسية ابنه " كما عرف التقييم  ها إعطاء العمل قيمة او حكما بني مدى  م
 "التشخيص.

فيذية  ليل األهداف احملددة للمشروع او الربانمج وترمجة هذ األمور ا خطط ت  3."او هو "عملية ميكن من خالهلا 
 
 

                                                           
فيذي رقم  1  .14املرجع السابق.ص.. اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية .12/02/1992املؤرخ يف 48-92املرسوم الت
هج كمي 2 شر والتوزيع، الفضل، مؤيد. تقييم وإدارة املشروعات املتوسطة والكبرية: م  .10.ص.2009: دراسة حالة. ]د.م[: مؤسسة الوراق لل

   
دايت االلفية الثالثة. ]د.م[:  3 ديثة و اهات ا مود. إدارة املوارد البشرية: اال جق، غالب  مد تيسري. س شر الشرعة، عطا هللا  هجية لل الدار امل

 .19والتوزيع، ]د.ت[. ص.
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 العاملني:مفهوم تقييم أداء -ب
و تقدمي  هو" دمات، اعتبار أفضلنشاط املكتبة موجه  ملا يعود على املستفيدين من فائدة وما يتبع ذلك  ا

 1"املستفيدينتقييم األداء مرتبط بتلبية حاجيات  لديهم، فانمن رضا 

ديد مدى كفاءة أداء العاملني   2."ألعماهلموميكن القول ان "تقييم األداء هو نظام يتم من خالله 

هجي لكل موظف على  حصر يف كونه "تقييم م تج ان مفهوم تقييم أداء العاملني ي به  حدة، ويقصدومما سبق نست
ا وتطوير املاضي وامكاانته يف املستقبل و  تقدير أدائه يف سني األداء ا  3."اهلدف من التقييم هو 

 اجلامعية:أمهية تقييم أداء العاملني يف املكتبات -2-2

امعية  دمات تتمثل أمهية تقييم أداء العاملني ضمن املكتبات ا سني ا امعية  املقدمة، ابعتباريف  املكتبات ا
ب ان  متثل  ا، وألهناخاصة من انحية تقييمها واستغالهل مبكانة ظىمن بني مرافق املعلومات البارزة يف الدولة وال 

ية وعليه جاءت أمهية  أمسى الواجهة ال تضمن املعلومات للمستفيد يف  :التقييم انطالقا مما يليدرجات العلمية والتق
امعية.استخدام مفاهيم ومعايري موضوعية موحدة لتقييم أداء العاملني يف املكتبات  •  ا
وية وشعورهم ابملسؤولية. •  استقاء املعلومات عن أداء االفراد من مصادرها االصلية املع
 واستمرار الرقابة واالشراف.وسيلة لضمان العدالة  •
اذ القرارات. •  تقييم سياسات االختيار والتدريب واملساعدة على ا
طيط القوى البشرية. •  4 تسهيل مهمة الرؤساء يف رسم سياسات و

 .5توفر تعليمات دقيقة وواضحة يف املؤسسة تفيد ابستمراريتها وفعاليتها •

                                                           
امعية: دراسة مبكتبة امحد عروة  1 امعة األمري عبد القادر بودرابن، امحد ابراهيمي. تقييم املوارد البشرية وأثر على تسويق خدمات املعلومات يف املكتبات ا

ة. مذكرة ماجستري: اإلدارة العلمية للمعل طي ة، للعلوم اإلسالمية قس طي توري قس ط[. ]130.ص.2007ومات: جامعة م -03-09. ]على ا
  :[. متاح على شبكة2018

play&id=223constantine2.dz/catbuc2/opac_css/index.php?lvl=notice_dis-http://www.univ  
زيع،  2 الت نشر  ائل ل ن: دار  . عم ارد البشري ي حسين. إدارة الم ي، ع ي محمد. ع س، س  ..ص.عب
ر الختالن، 3 ظيف. إبراهي زيد بن منص جي ت ل ير البشر األداء تكن دة األداء لتط ن بعم ء شؤ ين التدريس هيئ أعض ظ دي.الم  ..ص.السع

ح[. .. ]--.الخط ع "  ":شبك ع مت
original.docx-3d86b21e15c3a29f4d87e511fbb95178-docx-8-https://faculty.psau.edu.sa/filedownload/doc  

 .170. ص.2000عقيلي، عمر وصفي. ادارة املوارد البشرية. عمان: دار الزهراء،  4
هر كاللدة، 5 ارد تنمي. ط ارد إدارة الم ن. البشري الم ل دار: عم ف ع نشر الث زيع، ل  ..ص. الت

http://www.univ-constantine2.dz/catbuc2/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=223
https://faculty.psau.edu.sa/filedownload/doc-8-docx-3d86b21e15c3a29f4d87e511fbb95178-original.docx
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 امعية:اهداف تقييم أداء العاملني يف املكتبات اجل-2-3
 يلي:تتمثل اهداف تقييم أداء العاملني فيمل 

 ابلنسبة اىل إدارة املكتبة:-أ
 توفري مالحات عن أداء العاملني والتعرف على احتياجاهتم. •
ديد الكفاءات  • ظيمية.توثيق املعايري املستخدمة يف    الت
  التأديبية.واإلجراءات  الرواتب، الرتقيات الشخصية: زايدةتشكيل أساسا للقرارات  •
  .ظفني واإلدارةو سهيل االتصال بني املت •

 للعاملني:ابلنسبة -ب
سني األداء مستقبال. •  تطوير قابليات ومهارات العاملني واالتفاق على خطة تتضمن 
 املعوقات ال يوجهها األداء الفعلي للعاملني. حديد •

 ابلنسبة للمجتمع األكادميي:-ج

مستفيدين )طلبة، أساتذة و  األكادمييالعاملني الذين سوف يقدمون خدمات جيدة للمجتمع  أفضلاختيار  •
)  خارجيني...ا

دمة اجملتمع األكادميي. •  1 فيز العاملني لتحسني أدائهم وذلك 
 اجلامعية:خطوات تقييم أداء العاملني يف املكتبات -2-4
 : أيوأهدافه: حتديد متطلبات التقييم -1

ازات املراد تقييمها مثل:ديد  • تائج واال  املهارات وال

جز.-  نوعية العمل امل
 .اون مع الرؤساء والزمالءالتع-
 2 درجة االبتكار يف األداء.-

                                                           
1 ، ايتي ين أداء ع التنظيمي التغيير أثر. الصمد عبد ت م معي المكتب في الع ة احمد بمكتب ميداني دراس: الج مع عر در عبد األمير بج ع ال  ل

سنطين اإلسالمي ستر مذكرة. ب ثيق مراكز المكتب تسيير تنظي: م مع: تبس: الت --[. ] الخط ع. ]-.ص. التبسي، العربي ج
ح[.   :شبك ع مت

tebessa.dz/fichiers/masters/06160086.pdf-http://www.univ  
، عدانن ماشي. تقييم األداء الوظيفي،   2 ط[. ]38.ص.2011وا  [. متاح على شبك2018-02-13. ]على ا

http://kenanaonline.com/users/EBENALRAFDEN/downloads/36443  

http://www.univ-tebessa.dz/fichiers/masters/06160086.pdf
http://kenanaonline.com/users/EBENALRAFDEN/downloads/36443
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 حتديد الطريقة املناسبة للتقييم:-2
اك طرق كثرية للتقييم وال تصلح طريقة واحدة لكل املؤسسات ولكل الوظائف  •  ه

دس  • تلف عن امله  من املمكن استخدام عدة طرق للتقييم يف املؤسسة الواحدة فطريقة تقييم املوظف اإلداري 

تلف عن الوظائف  يةو  1.الدي

 تدريب املشرفني على التقييم:-3
عكس على  وفعالة، وانالبد من تدريب الرؤساء واملشرفني على كيفية تقييم األداء بطريق عادلة  • أي خلل سي

وية  الة املع  وانتاجيتهم. للمرؤوسنيا

 مناقشة طرق التقييم مع املوظفني:-4
اقش الرئيس مع  • اصرها مثل: مرؤوسيهالبد ان ي  الطريقة املستخدمة يف التقييم وع

 التقييم.الطريقة املستخدمة يف  ❖
اصر ال سريكز  ❖  عليها.الع

 مستقبل املوظف.فائدة هذا التقييم وانعكاساته على  ❖
 للمقارنة:حتديد معايري مسبقة -5

دد يف شكل معايري ) • كمية، اهلدف من تقييم األداء هو قياس مدى التزام املوظف ملتطلبات العمل ال 
 وكذلك السلوك املوظف وادائه يف العمل. نوعية(

 مناقشة نتائج التقييم مع املوظف:-6

رية. من حق املوظف ان يعرف نتائج التقييم وان • اقشها   يعرف جوانب القوة والضعف يف أدائه وان ي

ه لتحسني جوانب الضعف. • طوات املطلوبة م  دد للموظف ا

 حتديد اهداف تطوير األداء مستقبال:-7
دد جوانب التطوير احملتملة مستقبال لرفع كفاءة األداء مثل: •  على الرئيس ان 

انب الف- اذ ا  2القرارات.، كفاءات االتصاالت، ا
                                                           

ن الي، 1 شي عدن بق. ص.م ح[. --[. ]الخط ع. ] . المرجع الس  شب ع مت
http://kenanaonline.com/users/EBENALRAFDEN/downloads/36443  

شر والتوزيع، ]د.ت[. ص. 2 ط[. 80السلمي، علي. إدارة املوارد البشرية. القاهرة: دار غريب للطباعة وال ح على [. متا 2018-03-05]. ]على ا
 :شبكة

albachareya.html-almawared-idarat-https://www.ketab.info/2017/03/pdf  

http://kenanaonline.com/users/EBENALRAFDEN/downloads/36443
https://www.ketab.info/2017/03/pdf-idarat-almawared-albachareya.html
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 طرق تقييم أداء العاملني يف املكتبات اجلامعية:-2-5

ها   امعية نذكر م اك طرق متعددة لقياس أداء العاملني يف املكتبات ا  يلي: ماه

 (:طريقة املقالة )التقرير-1

املراد تقييمه بكتابة  حول أداء العامل رأيه فيه او القائم ابلعملية يبدي ديروتعتمد على اعداد تقرير من طرف امل
مقالة او تقرير يوضح جوانب ونقاط القوة والضعف يف أداء الوظف واملهارات ال يتمتع هبا وبعض االقرتاحات لتحسني 

.  اداء

 املقارنة:طريقة -2

موعات زوجية  العمل، بعدتتعدد مرتبة العمل بني زمالئه يف  تقسيم العاملني يف احدى اقسام املكتبة ا 
تقوم هذ الطريقة على أساس مقارنة أداء الفرد موضع التقييم بصورة امجالية مع ابقي املوظفني وترتيبهم  ة من فردين.مؤلف

ازليا  تائج املقارنة وترتكز هذ الطريقة على مقارنة الفرد بغري من االفراد.يكون ت  وفقا ل

 طريقة الرتتيب:-3

ازليا من األف  من حيث أدائهم العام. األسوأضل ا مبع ترتيب االفراد ترتيبا ت

 طريقة القوائم:-4

تعتمد هذ الطريقة على تصميم قائمة تشتمل على فقرات او عبارات وصفية وامام كل عبارة يوجد مربعا 
على أي من هذين الربعني مبا يتفق  ابلتأشرييقيم املقيم  ال، حيثيسجل على احدامها كلمة نعم وعلى األخرى كلمة 
و سلوك املرؤوس وكفاءته يف العمل.  1 مع وجهة نظر 

 

 

                                                           
ط[. ]  .49توايتية، عبد الصمد. املرجع السابق. ص.  1  :[. متاح على شبكة2018-02-09]على ا

tebessa.dz/fichiers/masters/06160086.pdf-http://www.univ  

http://www.univ-tebessa.dz/fichiers/masters/06160086.pdf
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  :ابألهدافطريقة اإلدارة -5

قيق املرؤوس   هذ الطريقة عقد لقاءات وتتطلب حددها،ال سبق وان  لألهدافتتلخص مبعرفة مدى 

ديد األهداف بني القائم بعملية التقييم  ازها من املوظفواملوظف لوضع و قيقها وإ  والواجبات املطلوبة 

ية  ة،خالل فرتة زم ديدها بشكل كمي او بشكل  وأحياانوتكون عادة األهداف واضحة وواقعية  معي يتم 
اصر  وصفي، دد الع اء ال تستخدم لقياس مدى  واملعايري املوضوعيةو على مدى قيق األهداف ومن مث تقييمه ب

از من هذ  قيقه وا تائج املتحققة قي األهداف، ونالحظما مت  اسا على انه ال يتم تقييم السلوك بل تعتمد على ال
 للموظف.األهداف املرسومة 

 طريقة التقييم البياين:-6

ابالعتماد  على أساس تقييم العاملني املعلومات، وتقومالطرق استعماال وشيوعا يف املكتبات ومراكز  أكثرتعد 
اصر ال موعة من الع وحسن التصرف وغريها  العمل، االستقاللية، التعاون، الدقةالعمل مثل كمية  بتطلبها على 

تهي بتقدير ممتاز.  1 متبوعة مبقياس بياين متعدد االختيارات يبدا بتقدير ضعيف وي

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف

 

 

 

 

 

                                                           
ط[. ]  .50-49توايتية، عبد الصمد. املرجع السابق. ص.  1  :[. متاح على شبكة2018-02-09]على ا

tebessa.dz/fichiers/masters/06160086.pdf-http://www.univ  

http://www.univ-tebessa.dz/fichiers/masters/06160086.pdf
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 خالصة الفصل 

امعية من الوظائف االسرتاتيجية تقوم على مبادئ وخطوات   ميكن القول ان تقييم أداء العاملني يف املكتبات ا
از العامل يف العمل، وتوقعات عن أدائه يف املستقبل، ونالحظ ان عملية أداء العاملني يف  مرتابطة، هتدف ا تقرير ا

امعية ومراكز املعلومات اما غائية  من سلسلة االعمال اإلدارية ال يقوم هبا مدراء املكتبات، واما تقدم املكتبات ا
قق درجة عالية من املوضوعية. ددة وواضحة وال  ية على أسس ومعايري  تظم وأساليب تقليدية غري مب  بشكل غري م
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 متهيد 
فكنيفعيية  أكث  أع فهل  بط يقة ألضاءان أمهية اشبببببببببببالفر دفافع الني اض ان ففيز ن ببببببببببب فن   ي      وك فءة و 

 ت ع انذي تسبببببببب وا اني  املوتالة يسببببببببفوي فن واوض ان غالة نديه  يف انقيفم ابن  ل لن األضاء امل و و انتأكيدافنب  فم 
 .وان غالة نيي انقدرة عيى األضاء 

  وإنتاجية العاملنيالتحفيز -1
 ابلتحفيزاخنفاض اإلنتاجية  عالقة-1-1

وذنك يتوقف ابندراة األو عيى فدى قدرهتف عيى ، قية ا  قيق أ دانيهف املختي ةتسببب ى املاتبببسبببفع انو   
ف إذااتببببببببتدها فوارض ف املتفدة كفنية  ف ببببببببة  دوضة وانيت تت ي  عفضة اإلفوفنيفع احمل إطفران املاتببببببببسببببببببة ت  ل يف  أضرك

درة، الف  ة فن  ذ املوارض املتفد أكربانذي يتحت   قيق  ابن  ة.إنتفاية ممو
يشببببوون فن ان ان ففيز و ي وضوا ي  يون  قاببببى طفقفهت   املسبببباونز نسبببب ع ففيف انواقع ان  يي كثريا ونون 

فا يف املفضي   يف:ذنك  وتت ثل أتالفبك ف كفن ا
واني  انيت توني  ف املاتسة  • ذنك فن األ طفء انشف  ة النيرتاض ابن ان ففيز فتسفوين  ني ففيزعدم افذبية ا

فني  امل ز  أتثريفن ديث  قيقة ا هل ، بي فا فني  املفضي و ا فني  ن انال ض ي غب يف ا انال ض ال   يف ا
فني  ف غوب نيي  فن  نيفن ابنتأكيد انرتقية، انتووين(، و غري املفضي )ني ص  افنب شببببببببببفغل انو ي ة ففو يون ا

 .عيى األضاء توف يقرتب فن انا   أتثريان 

بفني   • بديبث عن الا  )او أي دبفني  انب  عيى ان غ  فن كث واألضاء: ذنبكضبببببببببببببب ف ان هقبة بز ا  ا  ( ة ا
 ي. يان  ذا ان بط يف انواقع  فف يت ابإلنتفج )او األضاء( نيفن  انضرا 

 وفهفرات  يف واتببببببببببببببتدها افوفنيفت يث جتذب ان ففل نالذا اهوض غري عفضية  ن سببببببببببببببهف:عدم ث اء انو ي ة  •
 األضاء.ان تقفء مبستوى 

تج عفضة  • اببوا عيى دواني  او ف ا  عدم انثقة يف اإلضارة: وانذي ي ف ببة اب فن عدم ونيفء اإلضارة بوعوض ف ا
يد. ة يف دفنة األضاء ا  ف ي

يف نوعية الع فا انيت يقوم  ضا هف، الف  انذي  ل  ذ الع فا  رأيه ضببب ف اشبببرتاك ان ففيز: او ا ذ  •
هف ادتيفاف او اشالفعف. أكث تويي ف   1ف

                                                           

ي.ك بوتة، ك ة. أمهية  1 دوز، امحد  ف فعية بولية ورقية. ق ية نيسيفراع انا   ي  املوارض انالش ية يف  سز أضاء املاتسة: ضراتة فيدانية ابملاتسة انوط
ظي فع تيفتية وإضاريةفذك ة انييسفن ط[. ]47.ص.2013، ورقية : افف ة قف دي ف ابحس: ت   [. فتفح عيى شالوة:2018-02-10. ]عيى ا

 tebessa.dz/fichiers/master/master_2147.pdf-http://www.univ 

http://www.univ-tebessa.dz/fichiers/master/master_2147.pdf
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 :ابلتحفيز اإلنتاجية الكفاءةعالقة -1-2
 ي  انو فءة، نيفنو فءةفن ان وافل األتببببببببفتببببببببية املاث ة عيى األضاء او عيى  وانقدرة عيي ت ترب ان غالة يف ان  ل  

فتجان هقة بز ك ية املوارض املستخدفة يف ع يية اإلنتفج   ان  يية.فن تيك  وبز ان
اإلضاراع فن دواني  تشبببببببببىي ية وعيى  ذا األتبببببببببف  تال  ان هقة  فف تقدف فف ياث  عيى ان غالة يف ان  ل  و و 

واني  و  اإلنتفايةان  بببببوية بز انو فءة  اندوانيع و و اف  جتف يت  اإلضارة يف وقت تبببببفبق ابعتالفر ف ا ت ت نيقط بتونيري وا
ربةى ان  ل انيت تت ثل يف انت يي  و انقدرة عي ا انقدراع انطالي ية انيت املوتسبببالة يف أضاء ان  ل ابإلضبببفنية  انتدريب، نيف

ف  ميتيوهف ان  ض يف ان  ل بثهث   1:أتفتية ع

 املادية:ظروف العمل  •
، ونقد اإلضبببببببفءة، انتدني ةوتاث  عيي  فثل  ني  ل،انيت تشبببببببول اوا  األشبببببببيفءيقابببببببد  ف تيك  اثالتت  .... ا

يي ية انيت أا يت يف املابببببببببببفنع الف يوية  وانتىفرب ان ي يةاندراتبببببببببببفع   ذ انظ وف )املفضية(نيسبببببببببببت احملدض  انواإل
عييهف ان   ففة، ونونان اإلضارة هت ل انظ وف املفضية ني  ل ابعتالفر ف غري  ل ي ين اإلنتفاية، و ذاانوديد نيو فءة 

ظ  انيهف  فك فسببببتوى نتيك انظ وف املفضية نوي ياضي ان  ض ع ي  بو فءة ت املفضية ني  ل  و سببببز انظ وفعيى ان  
تاضي ا تد ور  ذ انو فءة اإلنتفاية نتيىة تببببببببوء انظ وف املفضية  اإلنتفاية، وامنفابن بببببببب ورة ارت فر انو فءة  ل ي ين
 2ني  ل .

 االجتماعية:ظروف العمل  •

نتيىة نسبببببببببببببيسبببببببببببببية  وكفن ذنكنيو فءة اإلنتفاية  دضحاإلضارة أمهية   وف ان  ل الات فعية ك  أضركتنقد 
ة   ىا    ذ املاث اع الات فعية عي .ديث تالز ان1930انتىفرب انيت أا يت ابنول ع املتحدة الف يوية تبببببببببببببب

تظه  أمهية مجفعة ان  ل ك حدض نيو فءة اإلنتفاية و واملشبببببببببببببب نيز، وانقفضة  ،ظي  غري ان مسيو ي انتانو فءة اإلنتفاية 
 3 .أع ف هف نهنت ام بتيك انتقفنيد نيى فعة انقدرة عيى ان دط عيى ف األع فء و  واع اف ييت منيد فن  ها تقف

                                                           
درية: ضار امل فرف، ]ض.ع[. .انسي ي، عيي 1    .255ص. اضارة الني اض ن نيع انو فءة اإلنتفاية. اإلتو
س. بسم بوكرش، 2 م العالق وتنمي التحفيز سي ور بمؤسس ميداني دراس: المؤسس في الع ل أرسي ب ميت جستير مذكرة. عن ع ع: م : االجتم

ب مع: عن جي ج ر، ب ى. ].ص.  مخت ح[. --[. ]الخط ع ى مت  :شبك ع
-content/uploads/2014/07/%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%B4-annaba.dz/wp-http://biblio.univ

 %D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9.pdf 
ش، 3 مي خرش ى الحوافز أثر. س ءة مستوى رفع ع جي الكف بع  E.A.R.Aألمنيو وتذوي والتغطي البثق لوحدة ميداني دراس: اإلنت  لشرك الت

ALGAL لمسي نوف فرع ب جستير مذكرة. ميت ل إدارة: م مع: المسي: اعم ف، محمد ج ى. ].ص. بوضي [. --[. ]الخط ع
ح ى مت  ":شبك ع

  saida.dz/buseg/doc_num.php?explnum_id=206-https://www.univ 

http://biblio.univ-annaba.dz/wp-content/uploads/2014/07/%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9.pdf
http://biblio.univ-annaba.dz/wp-content/uploads/2014/07/%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9.pdf
https://www.univ-saida.dz/buseg/doc_num.php?explnum_id=206
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ف بببببببببب  أتببببببببببفتببببببببببية تشبببببببببب ل دى  ا فعة  ثهثةا فعة عيى انو فءة اإلنتفاية يتوقف عيى  وأتثري وضراة ع
ا فعة تك كي ف كفن متف  وان وس، وكذنككفنت ا فعة  درية كي ف كفنت تيطتهف قوية   وأ دانيهف. نيوي ف متسوهف

 .بز ا داف ا فعة او تت فض ف   انت فرضان انتوانيق و  قوي، ك فعيى انو فءة اإلنتفاية  أتثري فقوي كي ف كفن 

وأث  و وانقيفضة أي ف هلف  ع اضح يف تواي  ان ففيز  ب األ طفء وانس وفسفعدهت  عيىط ق األضاء  أ  .ياليفعجت

 االفراد:حاجات  •

فافع امليحة و قيق األ دافو ي خمتيف انقوى  و اشببببببببببببببالفر ا  انداني ية ني  ض واملاث ة يف تواي  انسببببببببببببببيوك 
فافع اإلنسببببفنية ندى الني اض ت د فن ان بببب ور ع، واملسبببباوا األوا عن بقفء ان  ض وتوااد عيى قيد  املطيوبة، لن ا

بفابفع فهزفبة نب  طواا ديبفتب  نون مبى ض ادتوبفك ال يبفة، ديبث تالقى  بذ ا نسبببببببببببببببفن مبىبفنب  الات بفعي تظه  ا
فافع الات فعية انيت يت  اكتسبببببببببببف ف ب  بببببببببببل ت فعهت  فع انالي ة احمليطة ب ، وبذنك توون  دفافع أ  ى ت  ف اب

فافع املوتسبببالة ان وف  نابببورة انقي  وامل فيري انسبببف دة يف ا ت ع اببب  أتبببفتبببيف يف ، ديث ا فافع ع  انتأثريت ترب ا
ف متيي ة عيى انو فءة اإلنتفاي هف: وميو  ف

فافع اناليونواية فثل اندذاء  و ي أولية:حاجات -1  ذ  إلشبببببالفرالا   و املابببببدر األتبببببفتبببببي  واملأوى. وي تربا
فافع، وفن ال ان  ض عيى ض ور ع  ا  ا اتتق ار ان  ل ي  ن بدور الا   ابإلضفنيةبقف    ها الا  

فاة ا انابببببببببببببداقة  ابأل  يندفافع يت  اشبببببببببببببالفعهف عن ط يق التابببببببببببببفا  اجتماعية:حاجات -2 والنت فء فثل ا
فافع ابعتالفر يشببببببب ل عهقفع ان  ل فع ان فهء  إلشبببببببالفروي ترب او ان  ل املابببببببدر األتبببببببفتبببببببي  ،ى فعةني  ذ ا

 .ومجفعة ان  ل
فافع انيت ي يد ان  ض  قيقهف فسبببببتقاله وذنك ابعتالفر ان كل شبببببخه رتببببب  ن سببببب   و يذاتية: حاجات -3 تيك ا

ودة ني  ض  ببورة ي فافع  ي ني ص انرتقية وانسببيطة امل  سبب ى ا جتسببيد ف عيى ارض انواقع، وفاببفضر اشببالفر  ذ ا
 1 يف أضاء ع ي .

و  ن ني اض، اذ يشبببببببببببب  فا ان  ل دفني ا ف  سببببببببببببالة وعيي  نيفن  سببببببببببببز   وف وف      انتح ي  اهن  ا ء فه  ابن
يدة وانتهوية وغري ف، وبتونيري فثل  فا اناببببببببحي وبي ة ان  ل كفإلضببببببببفءة ا ني وتالة مبف اهنف تسبببببببب ى ا محفيته  وتوني  امل

يد. ة يف ان  ل تسفعد الني اض بشول عفم عيى األضاء ا   ذ انظ وف امل 

 
                                                           

ش، 1 مي خرش بق. ص..س ى. ] المرجع الس ح[. --[. ]الخط ع ى مت  ":شبك ع
 saida.dz/buseg/doc_num.php?explnum_id=206-https://www.univ  

https://www.univ-saida.dz/buseg/doc_num.php?explnum_id=206
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 العاملني:فيز  خطوات-1-3
و أضاء   طواع تسببببببببفعد املدي  نيت فعل فع ان ففيز  فك جم وعة فن ا ك ف       ني  ل بشببببببببول   أني ببببببببل 

ه  انشخاية  طواعفاف ان  ل  وأ دانيه  فعيو يون ف   فاف   ي: وأ داني  و ذ ا
طوة  •   األوىل:ا

املدي  ان وانتحسببببببببن، نذنك عيى ع وفف نديه  ان غالة يف انتطور  انتوتببببببببع: نيفن ففيزسببببببببفعدة ان ففيز عيى ف
فز ع ل يت دى األ داف املطيوبة.    ي يه  دفف      إل  فف اضفنيو ني وتالة ع

طوة الثانية: •  ا

ي غب ان ففيز بشببدة ان يوون هل  ضور يف توق فع  :ن ضاءن ففيز عيى اكتسببفب فسببتو ع اعيى سببفعدة اف
األضاء ويف املد هع انيت  سببن فسببتو ع األضاء و ذا ياببالح فن ان بب وري اشبب اك ان ففيز يف وضببع انتاببوراع 

 .األضاءتوق فع  واملقرتدفع عن
طوة  •  الثالثة:ا

 وفسبببببببببتو ع فف يتوق  عيى املدي  ان يدون قف  ة ابمل يوففع عن قيفتبببببببببفع  وثيق فف ات ق عيي  فع ان ففيز:ت
 انذي يستد ق  نيو وا ا  ذ املستو ع. و ديد انوقت و ان ففيون فن أضاء 

طوة الرابعة: •  ا

بواملتفب ةملهدظة ا فز  فف متعيى املدي  ف اقالة  :   ي ففيزوانتواي  ن وتقدمي املسفعدةان ففيز  وفتفب ة أضاءإ
يدين اهن  ا ل نيثق  ربة، وانتأكيد ني ففيزاألقل   ة.ا

امسة:  • طوة ا  ا

قق فن ان ففيز نتف ج ايدة ت وق األضاء املوفنيأة: يف  تببببتخدام أتببببيوب واضببببحا ور ف ببببة ملن   املتوقع، وت
واني  املفضية كفن هواع  فف بز املوفنيأة ذ  ويةا واني  امل  ا بببببببببببببببدار شببببببببببببببهفضة تقدي   ،فوفنة ان ففل املت ي  كإب از  وا

 1 .نيىهوض املت ي ة او إعطف   ت قية

 

                                                           
وية يف رنيع فستوى أضاء ان ففيز فن واهة نظ  ضالفط الفن ان فم املشفرك 1 واني  املفضية وامل  ج. فذك ة انوابل، عالد ان محفن بن عيي. ضور ا ز يف فوت  ا

ية،  ط[. ] .72.ص.2005ففاستري: عيوم إضارية: افف ة انيف ان  بية ني يوم األف  :[. فتفح عيى شالوة2018-03-10]عيى ا
handle/123456789/52904https://repository.nauss.edu.sa/bitstream//  

https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/52904/
https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/52904/
https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/52904/


 الفصل الرابع:                                                            عالقة التحفيز أبداء العاملني

 

 

53 

طوة السادسة: •  ا
 

يد  وضببع فسببتو ع وقيفتببفع واضببحة ني  ل: قيفتببف عيى ا افع انيت متي  األضاء وفف إذا كفن  ذا األضاء ا
فقشببببة  ذا الف  فع ان ففيز والتببببت فر ا آرا ه  وتشببببىي ه  عيى ان ي طوا املوا بببب فع  او غري فقالوا فع ف اعفة ف

فقشبببببببببببة ترتك أث  طيالف ندى ان ففيز يف تقاليه  هلذ انقيفتبببببببببببفع و فونة تطوي   انيت ي وهنف واق ية نقيف  األضاء، و ذ امل
 أضا ه .
طوة السابعة: •  ا

د ان ففيز ت يز دى  فسبببببببباونية ان ففيز:  ذا فن ضبببببببب ن ا   ان وافل و و عدم  ،انيت ت بببببببب ف انتح ي  ع
ه  يف ع يه .  1انوضوح مبف  و فتوقع ف

 العاملني:فيز طرق -1-4
فك   واني   يع أنواعهف واشوفهلف نتطوي  ان  ل وض فن الرتقفء ابإلنتفاية، ونون   يواد ات فق عيى أمهية ا

ب ان تتالع  ظ  دوا انط ق ا  نيتح ي  ان ففيز وضببببببببب فن  سبببببببببز وتطوي  أضا ه  وفن ا   ا تهف يف واهفع ان
د:   ذ انط ق املستخدفة 

ني  ل عيى  قيقهف تبببببببببي يد فن  ونتف ج ن ان فشبببببببببفركة ان  ض يف وضبببببببببع ا داف  طيط ووضعععععععع األ داف: •
األ داف بوضببببببوح ي د عففه فسببببببفعدا  و دضة نيتحديدكفنت  ذ األ داف واضببببببحة   إذا ضاني يت ، و ف ببببببة

وية وقو  يف كفنت  ذ األ داف قفضرة عيى اذب ان  فا نتحقيقهف   إذا ني ففيز،  ف بببببببببببببببة رنيع ان وح امل 
ف تربز أمهية   اففا ان  فا نييهف.وا داف و اففا املوتالة مباف وا داف و فاف  وض ورة اقرتانوفن  

ظي ي واألفورفشفركة ان  ض يف انق اراع  ان املشاركة يف العمل: •  ة انيت ي  ل ذاع ان هقة ب  ي  وابنوددة انت
د: وانت اففت ، وفنانت ف    ف ي يد فن محفت  و  تف ج املرتتالة عيى املشفركة يف ان  ل   ا   ان

 .ألن سه  فف يق رون ني  يوا فن  ها  ن ني اضت شيد ع يية اختفذ انق اراع وان املشفركة تت ق فع امليل ان سي -

تظ ابنتشىيع  وتيوكه يت  تديري أني فا ان ففيز  ديث السلوك:تعديل  • شيطه ، امل غوبة ن ني فا امل   2وت

                                                           
ط عيى] .72انوابل، عالد ان محفن بن عيي. امل اع انسفبق. ص.  1  :شالوة عيى فتفح[. 2018-03-10[. ]ا

https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/52904  
ظ فع امل ف  ة. ع فن: ضار ز  ان،  2 ظي ي( يف امل  .98.ص.1999عسفف، عالد امل طي  د. انسيوك اإلضاري)انت

https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/52904
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فء  ويالدأ • املدي ون بتحديد أي فن األني فا امل غوبة وانيت يف دفاة ا انتديري، ونقد اثالتت اندراتبببببببببببببببفع ان انث
هوض ان ففيز يوون  وتستخدم املاتسفع أنوار عديدة  ،بان قفنيفعيية فن اتتخدام أتيوب  أكث وانتقدي  

  .نتدعي  تيوك ان ففيز ا تهدين املوفنيأةفن 

ويع فهفم ان  ض و  ويقاد العمل: أثر • وإاتدة ف يد فن ان  ص نهاتهفض وز ضة تيطفت   فساونيفت ب  توتيع وت
يدة  قق ان ع نول فن ان  ض  دد تواء، نيفن ففيون تتوني   واملوتالة عيىود ية انتا ف. لن   وف ان  ل ا

ف ة   1فهفراهت .وتطوي  هل  ني  ة التتخدام قدراهت  ا

ماعي: • فز ان  ل فن  ها ا فعفع انيت ت  ل ب وح ان  يق انوادد املت فتك املتفنف ميون  العمل ا ان ا
  ان يوون فادر نتح يك محف  الني اض وضاني يته .

وافز: • واني  فالين توفري ا د ان تونيري ا  عيى املقدفة انيت ت  ض ان الني اض تبببببببببوف يالذنون اهوض إضبببببببببفنيية ع
 أضا ه تقدمي اف  ة رف ية او بتشىيع عيى دسن 

ني ففل ك ف يهدض يشبببببببببببببب   انوثري فن الني اض انيوم بتهديد ياضي ا   ي  اقل  التدريب وإعادة التدريب: •
 فشفكل شخاية ت وض بدور ف عيى اضا ه  ميون ان تاضي خمفوف ان  فا ا ددوث  إنتفاية املوتالة، ك ف

 او ااتدة إعفضة انتدريب وانذي ميد ط ق انتح ي   ي تونيري انتدريب انذي يابببببببببقل فهفراهت  وإددىان  ل، 

ان ففيز مبهفراع اديدة متففف، وقد اشفرع اندراتفع ان  كي ف تقالل ان  يز ب انفج انتدريب عيى اهنف تطوي  
فجتة كالرية وفن أمههف ز ضة انولء ننقدراهت  انذاتية كي ف    ،ي وتالة و سببببببببببببببز األضاء واإلنتفايةكفنت ان وا د ان

بفص ني ببففيز عن أتبببببببببببببببفنيببب  بفنبب ا بب ف اعبفة ربط انتببدريبب اب ببفك  قبت ابديبدة يف انتببدريبب يف انو و 
فتب.  2 امل

 
 
 
 

                                                           
ف، 1 بق. ص.المعطي عبد عس  .. المرجع الس
ة ندى ان ففيز يف املاتسفع: ضراتة فيدانية بال ض املافنع واملستش يف 2 طقة انتل. ب فو، وا ل  فضق. ضور ان هقفع ان ففة يف   ي  انطفقفع انوفف ع يف ف

يل ضراة ضبيوم ان هقفع ان ففة: عهقفع عففة،  ط[. ]20. ص.2009ث فقدم ن  [. فتفح عيى شالوة 2018-03-18. ]عيى ا

http://siasy.net/sia/files/graduation_projects/pr/Role_of_public_relations_in_stimulating_the_potential_of_working_

in_institutions.pdf   

http://siasy.net/sia/files/graduation_projects/pr/Role_of_public_relations_in_stimulating_the_potential_of_working_in_institutions.pdf
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 العاملني:أداء التحفيز و -2
 العاملني:التحفيز على أداء  أثر-2-1
 : واملت ثية يفعييه   أتثرياعان انتح ي  وضع فن اال تقدمي  ني و  ز نيهو دت ف تيوون ن   مبف 

و يق أنيوببفر اببديببدة ت وض ابمل  ببة عيى املوتالببة وكببذنببك عيى  البتوببفراع،  ببل انتح ي  عيى تشببببببببببببببىيع ي •
و .  املو  ز و ذا فن  ها فوفنيفهت  ففض  وف 

 .أكث ا  سز أضا   وتقدمي  دففع  فف يدني  ي  ل انتح ي  املفضي عيى  سز ف يشة املو ف و ذا  •
طقية وان دانة يف  أكث ، و ذايقوم انتح ي  بتشىيع املو  ز عيى ان  ل  •  تقدمي .فن  ها امل
وي نور فن روح انت فون بز املو  ز وكذنك ش ور   بولء اجتف •   ف.املوتالة انيت ي  يون  يق انتح ي  امل 
فنيس ا    ، ممفتقدمي انتح ي  ان  ضي نال ض املو  ز امل تفزين جت ل ال  ون يقتدون  • ياضي  يق روح انت

 ان  ل الدسن.
فيب عيى املو ف ديث جت ي  يتخوف فن ان قفب امل انيق  أث انتح ي  انسييب ن   •   طف يقوم ب . أليإ
فنيس اهلدام بز املو  ز يف دفنة اتتخدافهف بط يقة غري تيي ة ممف ياضي ا انتشفر ان داوة  •  يق نور فن انت

ه .  بي
و بببببببببببببببل  ذا األث  ا دد  إذا املو ف، ألن عيى  أتثرياني اط املوتالة يف تقدمي انتح ي  ياضي ا انتقييل فن  •

ف غري فثري وابنتف  1.ياالح عالئ عيى املوتالة ضون فقفبل انتشىيع ياالح انتح ي   

 العاملني:التحفيز على سلوك  أثر-2-2

ف  يتىهون ا املسببببببببببببببيك انذي توفني ه  املوتالة  ف انقوا ان ان امل ون اذن ان يوون توقع  عيي ، ني نميو
عيى او يدنيع ا ا تيفر فوتالة فن فوتالفع ك وفن ني  ل ز ضة واألضاء فسببببببببببتوى انسببببببببببيوك  إل رةدفني ا قو   املوفنيأة

سالة ن ني اض كون  يسد دفايفع تت يق ابن  ل.  2ذنك نيفن انتح ي  أمهيت  ابن

                                                           
واني  يف  سز أضاء املاتسة ان  وفية: ضراتة دفنة مبدي ية انتىهي اع ان  وفية ابنواضي. فذك ة ففترت: اقتا 1 فض ع وفي وتسيري ت شة، مسية. ضور نظفم ا

ط[. ]67.ص.2015فاتسفع: افف ة انشهيد مح     ابنواضي،   :ى انشالوة[. فتفح عي2018-03-15. ]عيى ا
http://www.univ-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-074-1.pdf  

ى] .المرجع نفسه.ص. 2 ح[. --[. ]الخط ع ى مت  :الشبك ع

1.pdf-074-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-http://www.univ  
 

http://www.univ-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-074-1.pdf
http://www.univ-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-074-1.pdf


 الفصل الرابع:                                                            عالقة التحفيز أبداء العاملني

 

 

56 

ي  ل انتح ي  ك وافل ت  ي  ألمنفط خمتي ة فن انسبببببببيوك ان  ضي، وياضي ا ت ي  أمنفط اديدة نسبببببببيوك، ك ف 
 1.ك يف اجتف ف ز او تديري اجتف  األمنفط انسيوكية انالديية، ديث يستث   انسيو يقوم بتواي  ان  ض يف ا تيفر بز 

 العاملني:التحفيز على تقييم أداء  أثر-2-3
ىبببد انببب    ظ بببة ن تيفنو نظ ان ني و ف ان بببففبببل يف أي ف كثريا عن النسبببببببببببببببببفن يف  يطببب  الات بببفعي   ل 

يف ان  ل ان يقدر ن  اهوض واضا   يف ع ي  ويرتا  ذنك فف تبببببببببوف يتيقف فن دواني   ف ؤوتبببببببببي ,نيفملو ف يتوقع فن 
فء ففضية او  وية تت ثل يف املدح و انث ية تت يق ابلعرتاف   ديثف  يقع عيى عفتق املدراء و املسببببببببباونز فسببببببببباونية فه
  هف فن  ها نظ  تقيي  أضاء تاببببببببببوو يتحقق ذنك ال ، وفقفوفة األضاء ان بببببببببب يف و سببببببببببي   وتدعي  ديا ابألضاء

فء عيى أتس و ف فيري مل في ة األضاء ,وغفنالف فف ت  ف ب وذج تقيي  أضاء ان ففيز ,ك ف ان ع يية تقيي  األضاء  املوتالة ب
فء عيى فف يشببببب ي  ان  ل فن أعالفء ,وفن امل  وف ان  كي ف  هتدف نيت  ف عيى انقي ة ان  يية و اإلنتفاية يف املوتالة ب

 ضع أعالفء ان  ل كي ف زاض ان  ض يف ز ضة إنتفايت  واهد و ربت  .زا
واني   ,وفن  ذا امل هوم   شبببببوفهلفويف املقفبل لبد فن إعطفء ان  ض ان ففل اتبببببتحقفقفت  فن انرتقية ,األاور وا

يف  قيق ا داف  نيفن ع يية انتقيي  ن  ض فف ي ال ع يية مل اا ة نشببببببببببببفط  واضا   اإلنتفاي ,فن اال تقيي  فسببببببببببببفمهت 
ظي ية  ظ  مل هوم املاتسة وتقيي  األضاء نشفط فست   يش ل الني اض مبختيف فستو هت  وضرافهت  انت ,ك ف ان  ميون ان

 األضاء فن اندية رقفبية ,وان ع يية تقيي  األضاء هتدف ا قيف  و ديد فسببببببببببببببتو ع األضاء وفقفرنتهف مبف  و خمطط
 انيفع ان وادع ,وبذنك توون ع يية تقيي  األضاء وتيية ض ورية لختفذ اإلا اءاع نتحديد نور ,دى  وأتالفب ال

ة ان يوب وانقابببببور ظ ة   انتابببببحيحية ,وف ف  كول، وفنوابملقفبل ت ترب أضاة ت  ي ية وتشبببببىي ية نتطوي  وت ية اني اض امل
ف انط يقة انيت ميون  امل هوم ان قفيب نتقيي فء ان قفب ان ت ت د عييهف تيفتفع انثواب و  األضاء يت ح ن واني  ب يف نظ  ا

ظ ة كول تف ج انيت دققهف ان  ض فن  ها أتضية فهفم و ي ت  وفدى فسفمهت  ان  فنة يف  قيق أل داف امل  .عيى ان
 :فف يييويف أمهية نظفم تقيي  األضاء فن اال   ي  ان ففيز  

يدة رنيع فسبببببببببتو ع ان ففيز، فن  ها تونيري • دفف يشببببببببب    بي ة تسبببببببببوض ف ان هقفع ا بز ان ففيز والضاة ع
 2 ان  يز ابن اهوض   وطفقفهت   ي فوضع ا ت فم وتقدي  فن اإلضارة.

فض نظفم نيحواني  واملوفنيأة وإا اءاع انتح ي  انو ي ي. •  ت ترب ف يفرا  ففف إل

                                                           
1  ، . المرجعسمترش بق ي ى] .. ص.الس ح[. --[. ]الخط ع ى مت  :الشبك ع

http://www.univ-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-074-1.pdf 
ط[. ]44ان وش، عهء  ييل   د. امل اع انسفبق.ص. 2  :[. فتفح عيى شالوة17.28[. ]2018-02- 01.  ]عيى ا

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/77953.pdf  

http://www.univ-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-074-1.pdf
http://library.iugaza.edu.ps/thesis/77953.pdf
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 وتطوي  الني اض انذين ي  يون  ت اش انيه .ت طي فاش ا عن فدى ني فنية املش نيز واملدريز يف ت ية  •
 1 اكتشفف ان ففيز املا يز نشدل انو ي ة قيفضية يف املوتالة. •

سني  أثر-2-4  األداء:الرؤساء يف 
نيفعية  إلضارةيوون غفيت  انو ببببببببببوا  والشبببببببببب اف انذيان ففيز يي ب ان  يس او املدي  اندور احملوري يف تواي   

قفط ان  يسية ندور املدي  يف  سز أضاء  ن ضاء دض ان : امل ؤوتزو حو انتف  عيى ان

 وانتطوي ي.عيى احملفونة نيت وري البتوفري  وف ؤوتي تشىع الني اض ان ففيز  ان ❖
د ارتوفب أي  طف فن  ❖  وانت ف  .يف املسفعدة عيى انت ي  يوون ضور ان  يس املالفش   امل ؤوتزع
و  ❖ فءة ان  ف و  ن ني اضان ي  انقاور بط يقة تاحيحية ب
وف ندى  ❖  انت الري عن فشفع    فع رؤتف ه . ان ففيز، اوابن ل يسوء ش ور ا
 .ني يد وي ي فن فهفراهت  ني  ؤوتزعن ط يق ت ويض انسيطة فن ان  يس  ❖
وأ ببحفب عيى  قيق اقاببى رضببف ممون نول فن ان ففيز وقفضرة عفضنة  امل ؤوتببز فوفنيأةب ان توون  ❖

 ان  ل.
 ال ت فم ابنتو يل ف فيري األضاء املستهدف بوضوح وش فنيية. ❖
ت . ❖ فك أتفنيب تقف عيى األضاء ان  يف وط ق ف ف  ان يوون  
 وضوح ط ق وانيفع نظفم إضارة األضاء. ❖
فقشة فستو ع األضاء املستهدف املت ق عيي . ❖   2 انتأكيد عيى فشفركة ان ففيز يف ف

ي  ص يتطيببببب ان يوون ن إضارة األضاء ت ين ان األضاء املت ي  احملقق الععععاملني:أداء التحفيز على إدارة  أثر-2-5
تف ج املتوق ة وف دلع انت ويض فن ان  ل و  انو ف ف  ببببب  ت بط يقة تبببببيي ة  دض األضاء املطيوب وط ق قيفتببببب  وان

ية املفضية و ء ونيق نتف ج انتقيي  وتوني  فستي ففع األضا وفوفنيأةأاور ودواني   فتالة مبوفن ان  ل وتونيريانتق  3وانظ وف امل

 
  الني اض املا يز نيقيفم ابنو ف ف.

                                                           
ط[. ]54عهء  ييل   د. امل اع انسفبق.صان وش،  1  :[. فتفح عيى شالوة17.28[. ]2018-02- 01.  ]عيى ا

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/77953.pdf  
 .95.ص.1997اوضة، عالد احملسن. كيف ت فقب ف ؤوتيك وتوسب ادرتافه : فد ل ف ف   نقيفضة ني فنة. فا : ضار األ دقفء نيطالفعة،  2
يل عالء العكش، 3 بق. ص. .محمد خ ى] .المرجع الس ح[. .[. ]-- [. ]الخط ع ى مت  :شبك ع

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/77953.pdf  

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/77953.pdf
http://library.iugaza.edu.ps/thesis/77953.pdf


 الفصل الرابع:                                                            عالقة التحفيز أبداء العاملني

 

 

58 

ظفم فتوففل يسبببببببببببببب ى نتخطيط وتطوي   د ف هوم إضارة األضاء ن األضاء ملقفبيت  ابألاور نتقيي   األضاء. و ببببببببببببببولديث 
فتببببببالة  واني  امل يف  سببببببز فسببببببتو ع   ي  وان  ل عيى ضبببببب فن التببببببت  اريةقدف  ان  ض ومتي  يف أضا   ن  وان فضنة، ملفوا

إضبببفنية ال ان ف دلع األضاء ت تالط مبف تبببوف يتيقف ان  ض فن ت ويض عن اهوض  واملوتالة.األضاء عيى فسبببتوى ان  ض 
فك عدل نيي ف يالذن  ان  ض فن اهد و فف انو ي ية،فهفف   أتضية وطفقفت  يف اببببببببببببببل عيي  نتفج  مب   ا   ان يوون  

وانب ,نيفملاتببببببسببببببة انيت اهد ,ونتوضببببببيح اكث   نيفن ف هوم توازن األضاء انذي ميثل توفنيا ال ذ فع ان طفء فن كل ا
بتوازن املاتببببببببسببببببببة وان كل املت فقدين فع  فف ي  فتقدم ني ففيز أاور ت فضا فف قدفو فن اهد  قق توازن نييهف ,او 

العتالفر ف دا األضاء  نييتحقق بذنك ان دا وي نيع انظي  ,فع ال ذ يف ,هفسبببببببببببببة قد اعطو ف بقدر فف ا ذوا فاملاتببببببببببببب
فز يف نطفق  ,ضون ان يوون عبء او اكث  فن طفقت  او اقل فن افوفنيفت  ,واملقالوا و   املتوازن انذي يستطيع ان  ض اإل

فز  ها نيرتة   ي  ف ف دا األضاء ابن  " دضة ,ويسبببببببببببببت فض فن ف دا  و دى  ان  ل انذي يسبببببببببببببتطيع ني ض وادد إ
 1.دى  نشفط ف ز ألضاءاألضاء ابن  يسفعد عيى  ديد عدض ان ففيز انهزفز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
يل عالء العكش، 1 بق المرجع. محمد خ ى. ].ص.الس ح[. -- [. ]الخط ع ى مت  :شبك ع

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/77953.pdf  
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 خالصة الفصل 

ابب  انالشبب ي يسبب ى نيو ببوا ا األضاء املت ي  انذي ي بب ن هلف انالقفء   تج ان ان  ل يت   والتببت  ارية و ذانسببت
األ رية تتوقف عيى  انتفايته ، و ذ وز ضة ال ابل ت فم ابنتح ي  انذي يي ب ضور كالري يف  سببببببببببببببز أضاء ان ففيز

 فدى تواني  ش وط فن بز  ذ انش وط:

 .ى قدرة ان ففل عيى ان  ل وك فءت فستو  ❖
واني  ❖   .ض فن  قيق املوتالة انونيفء ابنت اففهتف انيت تق ر ف ا
واني    دافان ت بط  ❖   .املوتالة ف فان ففيز و  ا
  .ان يوون ان ففل راضيف عن ع ي  ❖
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 متهيد

بعدما قمنا ابلدراسةةا النية ا ضوعةةوونا أتثو الت الز على ودا  ااع العامدك ابضتزااا ايامعلاح سةةن اأت  م   
أتتوز عه ودا ولنا الدراسةةا قاضا ب ةح اسةةزالان  1945ماي 8خال  ثذا العصةةا ان طع ص رةةور  و  متزااا ةامعا 

 أتم  مت حتدلا أتوةض الع لاا م  خال  طزائج االسزالان أتطزائج واع عوع العةعلاا.

 قاملة1945ماي 8 مكتبات جامعة-1

ي ملكتبات -1-1  قاملة 1945 ماي 8جامعة التطور التار

لى اضتا لدراسةةزنا م متزااا   فز ت  بواهبا  النشةة  قاضا أتثص ةامعا حد ثا 1945ماي 8ةامعا  زمثا ا
 299-92كمدرسا أتطنلا لدتملاع الصناولاح مث حتولت ا مةكى ةامعص مبوةب اضةسوم الزنعلذي رقم   1986سنا 

حتولت ا ةامعاح  2001-09-18الصةةاار م  273-01اضةسةةوم رقم ح أتمبوةب1992-07-07الصةةاار  وم 
 .2003ا الةئلس بوتعدلقا م ةو دلا إو ائها اسم ةامعا م  قاا فخام أتمت 2001مت تدشلنها م 

إبعةةةةةةةةةةةةةةةةافةةا ا اضتزاةةا اضةكى ةةا أتتزمثةةا ثةةذ   حكدلةةاا  متزاةةاا07كدلةةاا حتزوي ودا07ن ايةةامعةةا م  تزتو  
 اضتزااا م:

 متزاا كدلا العدوم اإلطساطلا أتاالةزماولا. •
 الزسلت.متزاا كدلا العوم الزجار ا أتاالقزصاا ا أتودوم  •
• .  متزاا كدلا الةايعلاا أتاالوالم اال
 .تنولوةلاالعدوم الزمتزاا كدلا  •
 متزاا كدلا اآلااب أتالدغاا. •
لا  أتودوم األرض أتالتون. •  متزاا كدلا ودوم ال العا أتا
قوق أتالعدوم السلاسلا  •  متزاا كدلا ا

وند اطعصا  التدلاا اطعصدت معها  2010حلث ان ثذ  اضتزااا كاطت اتبعا لدمتزاا اضةكى ا أتلت  سنا 
 تزاا اضةكى ا ا اجملمع ايد د.اطزقدت اض 2015اضتزاا الزابعا هلا ا اضوقع ايد د أتم سنا 



ام فيز أداء العاملني يف مكتبات                   س:  الفصل ا  قاملة 1945ماي  8جامعة واقع 

 

 

62 

 اهليكل التنظيمي للمكتبة املركزية ومكتبات الكليات-1-2
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 قاملة1945ماي8خدمات مكتبات جامعة -1-3

 قاملة. 1945ماي 8: يوضح خدمات مكتبات جامعة 01جدول رقم

دمات املكتبات  ا

 املكتبة املركزية

 البيبليوغرايف التوجيه والبحث التصنيف الفهرسة االقتناء اعارة

 خارجية داخلية

× × 

  

× × 

مكككككككككتككككبككككككة كككككلككككيككككككة ا دا  
 واللغات

 ×     

مكتبكككة كليكككة علوي الطبيعكككة 
كككككيككككككاة وعكككككلكككككوي ا ر   وا

 والكون

 ×     

مكككككككتكككبككككككة ككككلكككيككككككة الكككعكككلكككوي 
 التكنولوجية

× ×     

مكتبككة كليككة الرتضكككككككككككيككات 
 واالعالي اال

× ×    × 

مكتبة كلية العلوي التجارية 
 واالقتصادية وعلوي التسيري

× ×    × 

مكتبة كلية العلوي اإلنسانية 
 واالجتماعية

× ×     

قوق والعلوي  مكتبة كلية ا
 السياسية

× ×    × 



ام فيز أداء العاملني يف مكتبات                   س:  الفصل ا  قاملة 1945ماي  8جامعة واقع 

 

 

64 

دماا اليت تقدمها متزااا ةامعا  ما  الحظ  قاضا مقزصةةةةةةةةةةةةةةة  فق  1945ماي 8ودا ايدأت   وال  ان ا
ارةلاح ودا غةار اضتزاا اضةكى ا اليت دماا  خةى مثا: االقزناعح العهةسةةةةةةةةةةةةةةةا  ودا اإلوار  بنوولها الداخدلا أتا تقوم 

اتبعا لدمتزاا اضةكى اح كما ان متزاا كدلا العدوم الزجار ا  ألهنافق   ابإلوار أتالزصةةةةةةةةةةةةةةنلخح فاضتزااا األخةى معنلا 
دمااا مع تقدا خدما الزوةله أتالا ث أتاالقزصةةةةةةةةاا ا أتودوم الزسةةةةةةةةلت أتمتزاا   قوق أتالعدوم السةةةةةةةةلاسةةةةةةةةلا قزاز  كدلا ا

 الالادلوغةام.

 قاملة.1945ماي8العاملني مبكتبات جامعة -1-4

خيزدعون و  بعضةةةةةةهم الاعي م  حلث العدا فتا متزاا أتودا  1945ماي 8ان العامدك مبتزااا ةامعا  
 خاص هبا م  العامدكح كذلك م  حلث الةتب أتالزخصصاا فنجد:

 املكتبة املركزية:-1

 التخصص الرتبة عدد العاملني

 ماةسزت الترتأتطلك مسؤأت  اضتزاا 01

 اوالم ا مهندس اأتلا اوالم ا 01

 ودم اضتزااا 1مد ق متزااا ةامعلا مسزوى  05

 ودم اضتزااا مساود متزااا ةامعلا 01

 تق سامص أتاثئق ارشلخ مساود متزااا ةامعلا 03

دماا واما مه 02  / مزعدا ا

 مسزوى اثلثا اثطوي إاار مد ق  02

 يوضح العاملني يف املكتبة املركزية. :02جدول رقم 
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 واللغات: ا دا مكتبة كلية -2

 التخصص الرتبة عدد العاملني

 للساطس كالسلك ودم اضتزااا مسؤأت  اضتزاا 01

 للساطس كالسلك ودم اضتزااا 2مد ق متزااا ةامعلا مسزوى  01

 للساطس كالسلك ودم اضتزااا 1مد ق متزااا ةامعلا مسزوى  01

شهاا  الدراساا الز القلا ايامعلا  مساود متزااا ةامعلا 03
 م ودم اضتزااا

 تق سامص توللق أتارشلخ مساود متزااا ةامعلا 03

لا  لدمتزااا ايامعلا وون تق 01  اثلثا اثطوي ودوم ال العا أتا
 : يوضح العاملني يف مكتبة ا دا  واللغات.03جدول رقم 

ياة وعلوي ا ر  والكون:-3  مكتبة علوي الطبيعة وا

 التخصص الرتبة عدد العاملني

 للساطس ودم اضتزااا مسؤأت  اضتزاا 01

 تق سامص أتاثئق أتارشلخ 1مسزوى مد ق متزااا ةامعلا 02

 ارشلختق سامص أتاثئق أت  مساود متزااا ةامعلا 02

 تق سامص أتاثئق أتارشلخ لدمتزااا ايامعلا وون تق 01

 تق سامص أتاثئق أتارشلخ 1واما مه م  مسزوى 02

ياة وعلوي ا ر  والكون. : يوضح العاملني يف مكتبة04جدول رقم  علوي الطبيعة وا
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 :مكتبة العلوي التكنولوجية-4

 التخصص الرتبة عدد العاملني

 للساطس ودم اضتزااا مسؤأت  اضتزاا 01

 للساطس ودم اضتزااا 1مد ق متزااا ةامعلا مسزوى  02

 تق سامص أتاثئق أتارشلخ ةامعلا متزااامساود  03

 مهندس اأتلا الترتأتطلك ايامعلاوون تق لدمتزااا  01

 .العلوي التكنولوجية: يوضح العاملني يف مكتبة 05جدول رقم 

5-:  مكتبة كلية الرتضيات واالعالي اال

 التخصص الرتبة عدد العاملني

 للساطس ودم اضتزااا مسؤأتلا اضتزاا 01

 للساطس ودم اضتزااا 1مسزوىمد ق متزااا ةامعلا  01

 الدراساا ايامعلا الز القلا متزااا ةامعلامساود  02

  رشلختق سامص  ةامعلا مساود متزااا 03

 شهاا  الاتدوراي واما مزعدا اضهام 01

.06جدول رقم  : يوضح العاملني يف مكتبة الرتضيات واالعالي اال
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 مكتبة كلية العلوي التجارية واالقتصادية وعلوي التسيري:-6

 التخصص الرتبة عدد العاملني

 للساطس ودم اضتزااا مسؤأت  اضتزاا 01

 للساطس ودم اضتزااا 2مد ق متزااا ةامعلا مسزوى  01

 للساطس ودم اضتزااا 1مد ق متزااا ةامعلا مسزوى  02

 للساطس ودم اضتزااا مساود متزااا ةامعلا 03

  رشلختق سامص  مساود متزااا ةامعلا 04

 بتالوراي ةامعلاوون متزااا  02
 : يوضح مكتبة العلوي التجارية واالقتصادية وعلوي التسيري.07جدول رقم

 مكتبة كلية العلوي اإلنسانية واالجتماعية:-7

 التخصص الرتبة عدد العاملني

 خة ج معهد ودم اضتزااا مسؤأت  اضتزاا 01

 للساطس ودم اضتزااا 1مد ق متزااا ةامعلا مسزوى  01

 اراساا ت القلا ايامعلا 1متزااا ةامعلا مسزوى مد ق  01

 اراساا ت القلا ةامعلا مساود متزااا 02

 تق سامص أتاثئق أتارشلخ مساود متزااا 8

 للساطس اقزصاا وون متزااا ةامعلا 01

 .: يوضح العاملني يف مكتبة العلوي االنسانية واالجتماعية8جدول رقم
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قوق والعلوي -8  السياسية:مكتبة كلية ا

 التخصص الرتبة عدد العاملني

 للساطس ودم اضتزااا 2مد ق متزااا ةامعلا مسزوى  01

 للساطس ودم اضتزااا 1مد ق متزااا ةامعلا مسزوى  01

 للساطس ودم اضتزااا مساود متزااا ةامعلا 04

 تق سامص أتاثئق أتارشلخ مساود متزااا ةامعلا 04

 اثلثا اثطويسنا  وون تق متزيب 01

 / 1واما مه مسزوى  01

قوق والعلوي السياسية.09جدول رقم  : يوضح العاملني يف مكتبة ا

ليل بياانت الدراسة-2  امليدانية تفريغ و

ان ثذ  الدراسةةةةةةةا مثا  ي اراسةةةةةةةا سةةةةةةةابقا تز دب ا لع يمووا م  الالاما الصةةةةةةة ل ا أتم  مث البد م   
القلام بعما ا حتدلدها أتثذا ما قمنا به م ثذا العنصةةةةةةةةةة الذي أزوي ودا  ربعا ياأتر  سةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةلا أتكا يور أزوي ودا 

مووا م  النزائجح أتكذلك طزعةف ودا ماذا كاطت يمووا م  األسةةةةةةةةةةةدا اضعزوحا أتاضغدقاح فاعد حتدلدها طزورةةةةةةةةةةا ا ي
 العةعلاا اليت أتععت سابقا يققا ام ال. 
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 علومات حول اجمليب:: ماحملور ا ول 2-1

نس:-1  العينة حسب ا

نس  النسبة املئوية التكرار ا

 %30.76 20 ذكر

 %69.23 45 انثى

 %100 65 اجملموع
نس: يوضح توزيع افراد 10جدول رقم  .العينة لفئات الدراسة حسب ا

اطثا بنساا 45م  الذكور م ولنا الدراسا اذ ميثدون   كرب زضح لنا ان ودا االمث م  خال  ايدأت   وال   
ح ثذا  اك ان الزخصةةةةةةةةةي  غدب ودله طابع االمثح %30.76ذكةا بنسةةةةةةةةةاا 20ر بلنما بدغ ودا الذكو  69.23%

و الزخصصاا العدملا. أتثذا راةع ا ان فةا الذكور معيمهم   زوةهون 

 العينة حسب الفئة العمرية:-2

 النسبة املئوية التكرار الفئة العمرية

 %4.61 3 سنة 25اقل من 

 %52.30 34 35-25من 

 %35.38 23 40-35من 

 %7.70 5 45من  أكثر

 %100 65 اجملموع

 .: يوضح توزيع افراد العينة حسب الفئة العمرية11جدول رقم
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قاضا تزعاما مع خمزدخ العةاا العمة اح حلث  1945ماي 8 زضةةةةةح لنا ان متزااا ةامعا م  خال  ايدأت   وال  
فةاا  23سةةةةةنا سةةةةةجدت 45-35اما بنسةةةةةاا م   %52.30طسةةةةةاا أبودافةاا  34سةةةةةنا 35-25سةةةةةجدت العةا م  

ح أتاا طسةةةاا ثص %7.70  عاا  طسةةةاا افةاا  ي ما 5فنجد سةةةنا  45اما العةا العمة ا اكثة م   %35.38بنسةةةاا 
تم  %4.6ا  افةاا ما  عا 3سةةةةةةنا اليت سةةةةةةجدت 25م  فةا اقدا  ةةهم اهنم للسةةةةةةت لد هم مد  كات  م  خأتذلك 

تعرب و  فةا الشااب أتالزالت لد هم  ألهناسنا أتذلك 35-25م  ثذا ايدأت  ان  النساا العاللا ثص م   أتما  الحظ
 اضتزااا.القدر  ودا االبداع أت اضاااراا ااخا 

ربة يف جمال العمل:-3  ا

ربة يف جمال العمل  ئويةالنسبة امل التكرار ا

 %16.92 11 سنوات5اقل من 

 %55.38 36 سنوات10ا 05من 

 %27.69 18 سنوات فما فوق10من 

 %100 65 اجملموع

دول رقم ربة يف جمال العمل12ا  .: يوضح توزيع افراد العينة حسب ا

سنواا قثا  ا طساا سجدناثا أتاليت تقدر 05طةى ابن العةا العماللا أتاليت اقا م  م  خال  ايدأت   وال   
رب  التةةافلةةا م يةةا   1945مةةاي 8أتثةةذا  ةةد  ودا ان اضتزاةةاا  ةةامعةةا  %16.92ب  قةةاضةةا ومةةاهلةةا ال ميدتون ا

م  طصخ   كثةأتثذا  د  ان  %55.38 تقدر بسنواا قثا اودا طساا أتاليت 10ا 05العماح مث تدلها فةا م  
 كعاع قاضا لد هم اقدملا م العماح أتثذا  د  ودا ان اضتزااا حتزوي ودا   1945ماي 8وما  متزااا ةامعا 

 قاضا.   1945ماي  8ضتزااا ةامعا  إجيابلاهلا خرب  م اضلدان أتثذ  تعزرب طق ا 

 

 



ام فيز أداء العاملني يف مكتبات                   س:  الفصل ا  قاملة 1945ماي  8جامعة واقع 

 

 

71 

 العلمية:الشهادة -4

 النسبة املئوية التكرار الشهادة العلمية

 %81.53 53 مكتبات

 %18.46 12 إدارة عامة

 %100 65 اجملموع

 .العلمية : يوضح توزيع افراد العينة حسب نوع الشهادة13جدول رقم

م خصةي  مزخصةصةكقاضا  1945ماي 8 زضةح لنا ان العامدك مبتزااا ةامعا م  خال  ايدأت   وال   
أتثذا االلا ودا ان  %81.53فةا مزخصةةةةةةةةةي م ودم اضتزااا بنسةةةةةةةةةاا  53 بعدا سةةةةةةةةةجدنا ما ودم اضتزااا أتثذا 

بنسةةةةةةةةةةةةةةاا  فةا 12ب قاضا  وظعون العما  أتفق ما خيدم اضتزااا أتتدلها إاار  واما  1945ماي 8متزااا ةامعا 
 لىاطلا.اض أبوما اإلاار ا كزسلت االااري أتكذلك م  اةا القلام  أبوما أتثذا م  اةا القلام  18.46%

 املؤهل العلمي:-5

 النسبة املئوية التكرار املؤهل العلمي

 %60.00 39 تقين سامي

 %32.31 21 ليسانس علم املكتبات

 %7.69 5 ماسرت علم املكتبات

 %100 65 اجملموع

 : يوضح توزيع افراد العينة حسب املؤهل العلمي.14جدول رقم
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فةا  39 طسةةةةةةةةةةةةةةاةةةا لدمؤثةةةا العدمص ثص تق سةةةةةةةةةةةةةةةةةامص ب  كرب زضةةةةةةةةةةةةةةح لنةةةا ان  م  خال  ايةةةدأت  اوال  
أتثذا  د  ودا ان معيم العامدك لد هم اخزصةةةةةةةةةةةةاص تق سةةةةةةةةةةةةامصح أتا ا  خةجيص ايامعاا م  %60.00ما عاا 

د ان اضؤثا العدمص للسةةةاطس بنسةةةاا  الزوظلخ أتثذا ما ا اذ  أتتدلها ماسةةةرت ودم  %32.31ثو موةوا م الواقع ا
د ط رب   كثة م  تق سامص. %7.69ساا اضتزااا حلث   فق  اذ مل طقا ان هلم التعاع  أتا

 احملور الثاين: معلومات عن التحفيز:-2-2
 :فكرة التحفيز يف املكتبة-6

 النسبة املئوية التكرار 

 %81.53 53 نعم

 %18.46 12 ال

 %100 65 اجملموع

 . فراد العينةابلنسبة : يوضح فكرة التحفيز يف املكتبة 15جدول رقم

قاضا لد هم فتة  حو   1945ماي 8 زضح لنا ان اغدب العامدك مبتزااا ةامعا  م  خال  ايدأت  اوال  
أتثذا ما  د  ودا اطالوهم ودا موعوع الز علىح مث تدلها  %81.53فةا بنساا  53الز على حلث بدغ وداثم ب 

 .%18.46فةا بنساا 12ودا االفةاا الذ   للس لد هم فتة  و  الز على أتبدغ وداثم ب 
 مفهوي التحفيز:-7

 النسبة املئوية التكرار 

 %13.84 9 العالوة

 %41.54 27 املكافأة

 %44.61 29 الرتقية
 %100 65 اجملموع

 : يوضح مفهوي التحفيز يف املكتبات ابلنسبة  فراد العينة.16رقمجدول 
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 عهمون اأت  نيةأتن ضع الز على  %44.61م  العامدك بنسةةةاا  29 زضةةةح لنا ان  م  خال  ايدأت  اوال  
ا وام 27ودلهم م  خال  الرتقلا أتابلزا حتقلق الةعا م العماح م حك   لةودا اطه الرتقلا أتثذا معنا  ان الز على 

 نيةأتن الله ودا اطه العالأت   %13.84وامدك بنسةةةةةاا 9بلنما  متاف  حاطه   عهمون الز على ودا %41.54بنسةةةةةاا 
م هبةةا اأت اومةةا  أتودلةةه فمع الز على خيزدخ م  وةةامةةا ا اخةح أتأتفقةةا ضةةا تعةض اللةةه م  حتعلى طزلجةةا يهوااا قةةا

 إعافلا.

امعية:-8  تطبيق التحفيز يف املكتبات ا

 

 النسبة املئوية التكرار 

 %49.23 32 نعم

 %50.76 33 ال

 %100 65 اجملموع

 .ابلنسبة  فراد العينةالتحفيز  بدأمب معرفة ما إذا كانت املكتبة تعمل : يوضح17جدول رقم

الز على  مباد  قةأتن ابن اضتزاا تعما  %49.23وامال بنسةةةةةةةاا  32 زضةةةةةةةح لنا ان  م  خال  ايدأت  اوال  
الز على أتثةةذا راةع ا  مباةةد وةةامال ابن اضتزاةةا ال تعمةةا  33أتاليت اقة هبةةا  %7650.بلنمةةا النسةةةةةةةةةةةةةةاةةا األودا ثص 

الز على فتا واما  عةفه حسةةةب ياله أتخصةةةصةةةهح أتثذ  النسةةةاا اللا كذلك ودا ان اغدالا افةاا العلنا  ضاد معهومهم 
 مل مين وا الز علىاا الالزما أتلذلك كاطت اةاابام ابلنعص.
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 إمكانية االستفادة العاملني من التحفيز للعاملني داخل املكتبات:-9

 النسبة املئوية التكرار 

 %43.07 28 نعم

 %56.92 37 ال

 %100 65 اجملموع
 وضح استفادة العاملني من التحفيز.: ي18جدول رقم

(  زضةةةةةةةةح لنا ان اغدالا العامدك مل  سةةةةةةةةزعلدأتا م  17أتتتمدا لدجدأت  السةةةةةةةةابق رقم  م  خال  ايدأت  اوال  
أتثذا  د  وا عةةةةةةةةةةةعخ الز علىح م حك اقة بعي العامدك  %56.92بنسةةةةةةةةةةةاا 37الز على حلث قدر وداثم ب 

 .%43.07وامال بنساا  28أبهنم اسزعااأتا م  الز على أتبدغ وداثم 

 طبيعة التحفيز:-10

 النسبة املئوية التكرار 

 %35.38 23 مادي

 %49.23 32 معنوي

 %15.38 10 كالمها

 %100 65 اجملموع

 .استفاد منه افراد العينة : يوضح طبيعة التحفيز الذي19جدول رقم

وامال 23 زضةةةةةةةةةةةةح لنا ان العامدك الذ   اسةةةةةةةةةةةةزعااأتا م  الز على اضااي بدغ وداثم م  خال  ايدأت   وال   
قاضا تقوم ابلز على اضااي بشةةةةتا طسةةةةيبح اال  1945ماي  8أتثذا  د  ودا ان متزااا ةامعا  %35.38بنسةةةةاا 

 %49.23واال بنسةةةةةةةةةةاا 32ان إةابا األغدالا كاطت ودا ان اضتزااا قنح الز على اضعنويح حلث قدر وداثم ب 
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وامال بنساا  10ف ك ثناك م  العامدك الذ   اةابوا ابطه اسزعااأتا م  كال الز على معنويح مااي(أتبدغ وداثم ا 
قاضا تقوم مبنح الز على اضعنوي اكثة م  اضااي  1945ماي  8ح أتم  ثنا طصةةةةةةةةا ا ان متزااا ةامعا 15.38%

 أتثذا راةع ا اسز الا الزصةف م اضلىاطلا م  طةف اضسؤأتلك.

 رضا افراد العينة ابلتحفيز:-11

 النسبة املئوية التكرار اإلجابة

 %53.84 35 نعم

 %46.15 30 ال

 %100 65 اجملموع
 رضا افراد العينة عن التحفيز الذي استفادوا منه. يوضح :20جدول رقم

 35 زضةةح لنا ان العامدك الةاعةةلك و  الز على الذي اسةةزعااأتا منه بدغ وداثم ب  م  خال  ايدأت  اوال  
أتثذا ما  د  ودا رعةةةةا العامدك أتابلزا ارتعاع  اائهم أتشةةةةعورثم ابالطزماع ا  %53.84وامال  ي ما  عاا  طسةةةةاا 

وامال  ي ما  عاا   30اضتزاا بلنما الذ   اةابوا بال  ي ودم رعةةةةةةةاثم و  الز على الذي اسةةةةةةةزعااأتا منه بدغ وداثم 
صةةةةو  ودا  قاضا ان العامدك 1945ماي  8أتثذا ما اقة به مسةةةةؤأتلك متزااا ةامعا  .%46.15طسةةةةاا   ة دأتن ا

 1الز على اضااي اأت الرتقلا.
فز العاملني:-12  احرتاي املرؤوسني 

 النسبة املئوية التكرار 

 %84.61 55 نعم

 %15.38 10 ال
 %100 65 اجملموع

 .ملرؤوسني  فراد العينةاحرتاي ا يوضح :21جدول رقم

                                                           

 .سا14.30[. 2018-04-29معدوماا مسزقا  م  مقابدا مع مسؤأت  اضتزاا اضةكى ا. ابلزار خ ]1
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الوالع لدمتزب شةةةعةأتن ابالطزماع أت  زضةةةح لنا ان احرتام اضةنيأتسةةةك لدعامدك أعىثم أت  م  خال  ايدأت  اوال  
ابن احرتام   قةأتام  العامدك  10ف ك ان  %84.61وامال بنسةةةةةةةةةةةةةةاا  55أتثذا ماقة به العامدك الذ   بدغ وداثم 

ك  ى د م  محاسةةةةةةةةهم أتابلزا ما طسةةةةةةةةزنزجه ان احرتام الةئلس لدعامد %15.38اضةنيأتسةةةةةةةةك هلم ال أعىثم أتاليت تعاا  
 شعورثم ابل م طلنا.أتذلك لارتعاع معد   اائهم 

 احملور الثالث: بياانت حول أداء العاملني والتقييم-2-3
 توفر نظاي التقييم:-13

 النسبة املئوية التكرار 

 %44.61 29 نعم

 %55.38 36 ال

 %100 65 اجملموع
  داء العاملني ابملكتبة.: يوضح توفر نظاي التقييم 22جدول رقم

ابن اضتزااا ال تزوفة ودا طيام لزقللم  اائهم   قةأتا وعةةةةةةةةةةةةةةح لنا ان اغدالا العامدك  م  خال  ايدأت  اوال  
ماي 8مسةةةةةةؤأت متزااا ةامعا معيم أتثذا ما اقة به وامال  36أتاليت عةةةةةةمت  %55.38أتابغت ثذ  النسةةةةةةاا ب 

دماا أتللس العامدكح بلنما الذ   أتامن حقاضا ابطه ال  وةد تقللم  رةةةةةةةةةةةةةةال 1945 ا ثناك ينا خمزصةةةةةةةةةةةةةةا تقوم بزقللم ا
  ةابوا ابن اضتزااا تزوفة ودا طيام لدز على امزنعوا و  اإلةابا و  طوع طيام الز على اضزوفة ااخا اضتزاا.

 عالقة التقييم اب داء:-14

 النسبة املئوية التكرار 

 %90.76 59 نعم

 %9.23 6 ال

 %100 65 اجملموع

يد.23جدول رقم  يد يؤدي ا ا داء ا  : يوضح ان التقييم ا



ام فيز أداء العاملني يف مكتبات                   س:  الفصل ا  قاملة 1945ماي  8جامعة واقع 

 

 

77 

 زضةةةةةةةةةةةةةةح لنا ان ودا العامدك الذ   قالوا ابن الزقللم ايلد  ؤاي ا األااع ةلد ثو  م  خال  ايدأت  اوال   
م أتةوا طيام ح أتثذا ما  د  ودا ان العامدك  ةغاون %90.76وامال أتاليت تزمثا  كرب طسةةةةةةةةةةةةةةاا  ي ما  عاا   59

الزقللم أتذلك ألطه إذا قلمت  وماهلم أتقت مةاقازها فاطه سةةةةلتون  ااع  فضةةةةا م حك بدغت طسةةةةاا الذ   اطعةأتا العالقا 
 أتثص طساا ال  عزد هبا. %9.23بك الزقللم ايلد أتاألااع حلث قدرا ب 

 طبيعة التحفيز وأداء العاملني:-15

 النسبة املئوية التكرار 

 %63.07 41 نعم

 %36.92 24 ال

 %100 65 اجملموع

 : يوضح طبيعة التحفيز املطبق يزيد من أداء العمل.24جدول رقم

 زضةةةةةةةةةةح لنا ان اغدالا العامدك رةةةةةةةةةةةحوا ابن الز على اض اق ااخا اضتزااا  ى د م   م  خال  ايدأت  اوال  
أتثذا  د  ودا اهنم راعون و  الز على اضعنوي  %63.07وامال ما  عاا  طساا  41 اائهم م العما أتبدغ وداثم 

الذي تضةةةةةعه هلم اضتزاااح م حك ثناك وامدك رةةةةةةحوا ابن الز على اض اق  ي اضعنوي ال  ى د م   اائهم م العما 
أترمبا  ةةع السةةةةةةةةةةةةاب م ذلك ا ان الز على اضعنوي ال  تعلهمح أتالن  %36.92وامال ما  عاا   24أتبدغ وداثم 

 الز على م طيةثم ثو الرتقلا أتاضتاف   كما أتع ت ايداأت  السابقا.
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 تقييم ا داء:-16

 النسبة املئوية التكرار 

 %32.31 21 ديد متطلبات التقييم وأهدافه

 %44.61 29 ديد الطريقة املناسبة

 %23.07 15 ني على التقييماملشرفب تدري

 %100 65 اجملموع
 : يوضح خطوات تقييم أداء افراد العينة.25جدول رقم 

 زضح لنا ان افةاا العلنا رةحوا ابن خ واا تقللم  اائهم أتا و  اليت  ةأتهنا مناساا  م  خال  ايدأت  اوال  
أتتدلها حتد د  %44.61 عاا  طسةةةةةةةةةةةةةةاا  وامال  ي ما 29وص حتد د ال ة قا اضناسةةةةةةةةةةةةةةاا لزقللمهم أتبدغ وداثم ا 

ح %23.07 عاا   طساا ما ا ح مث تدر ب اضشةفك ودا الزقللم أتكاطت %32.31مز دااا الزقللم أت ثدافه بنساا 
أتاالتصةةا  قاضا  ةى ابن تقللم العامدك  تون م  خال  االطضةةاا   1945ماي  8م حك ان مسةةؤأت  متزاا ةامعا 

 د  ودا غلاب الزقللم أتالعامدك  زمنون لو  أتثذا ما 1أتالعالقاا مع العامدك أترأتح اضااار  أتالسةةةةةةةةةةةةةةةوا م  ااع اضهام.
  .الن ذلك  قزا رأتح اضااار  وندثم أتأد م  ابداواام  حس دورو  ا  ااع أتةد م  اةا تقللمهم ل

 استخداي التقييم:-17

 النسبة املئوية التكرار 
 %46.15 30 سني
 %41.53 27 فيز
 %12.31 8 تنمية
 %100 65 اجملموع

 العينة.  فرادابلنسبة  كأداة: يوضح استخداي التقييم  26جدول رقم

                                                           

1
 .سا11.00[. 2018-05-06]معدوماا مسزقا  م  مقابدا مع مسؤأت  متزاا العدوم الزتنولوةلا ابلزار خ  
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 ك اا   شةةةةةصع  كثةقاضا  سةةةةةزخدم 1945ماي 8 زضةةةةةح لنا ان الزقللم م متزااا ةامعا  خال  ايدأت  اوال م      
أتذلك الن الةقابا تؤاي ا الزقللم م  اةا  %46.15وامال بنسةةةةةةةةةةاا  30لز سةةةةةةةةةةك األااعح حلث بدغ وداثم ب 

امال أتالذ   رةةةحوا ابن الزقللم و 27أتاليت بدغ وداثم ب  %41.53الورةةو  ا الز سةةك اضسةةزمةح مث تدلها طسةةاا 
وما   8ب أتاليت بدغ وداثم %12.31طسةةةةةةةةةةةةاا  ايتأتةهح مث   كما سةةةةةةةةةةةةزخدم لز على م  اةا القلام ابضهام ودا 

  ان الزقللم  سزخدم ك اا  لز سك األااع أتحتعلى افةاا العلنا.طساا أتما طسزنزجه   اأتثص 

 تقدمي التحفيز: -18

 النسبة املئوية التكرار 

 %60 39 نعم

 %40 26 ال

 %100 65 اجملموع

 : يوضح منح التحفيز على أساس أداء العمل.27جدول رقم

حلث   زضةةةةح لنا ان  سةةةةاس منح الز على  تون ودا  ااع العماح أتثذا مصةةةةةح به افةاا العلنا م  خال  ايدأت  اوال 
قاضا مينح ودا  سةةةةاس  1945ماي 8 د  ودا ان الز على ابضتزااا ةامعا  أتثذا ما %60بنسةةةةاا  39بدغ وداثم

اليت اقة هبا  %40العما أتللس ودا  سةةةس  خةى مثا ابسةةةوبلا أتغتثا أتحك أتان كان الز على معنويح أتتدلها طسةةةاا 
ان الز على ال مينح ودا  سةةةاس العما أتحسةةةب اةاابام م اسةةةزمار  االسةةةزالان  ح26افةاا العلنا أتاليت بدغ وداثم ب 

أتان االط ااع األأت  و  العاما  اقا مسةةةةةةةةزمة حك لو ان األسةةةةةةةةاس الذي مينح ودله الز على ثو ابسةةةةةةةةوبلا أتالصةةةةةةةةداقا 
 حتس  اااع  مع مةأتر الوقت.
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 تقييم أداء العاملني: -19

 النسبة املئوية التكرار 

 %26.15 17 مكتوبة تقارير

 %73.84 48 مالحظة أداء العامل

 %100 65 اجملموع

 : يوضح أسس اعتماد تقييم أداء افراد العينة.28جدول رقم

 زضةةةةةةةةةةةةةةح لنا ان تقللم  ااع افةاا العلنا  تون ابالوزماا ودا مالحيا  اائهم أتثذا ما  م  خال  ايدأت  اوال  
اا  48رةةةةةةةةةةةةةةةح به   زم اتااوه م  األأت  أتتدلها طسةةةةةةةةةةةةةةاا أتثذا ما  د  ودا ان  ااع العاما  %73.84وامال بنسةةةةةةةةةةةةةة

وامال ان تقللم  اائهم  زم ابالوزماا ودا تقار ة متزوبا أتقد تتون تقار ة شةةةةةةةةهة ا اأت  17اليت رةةةةةةةةةح هبا  26.15%
 فصدلا.

 احملور الرابع: عالقة التحفيز أبداء العاملني-2-4

 : ا داءيري قياس امع-20

 النسبة املئوية التكرار 

 %47.69 31 نعم

 %52.30 34 ال

 %100 65 اجملموع

 .اب داء: يوضح اهتماي املكتبة بوضع معايري واضحة لقياس الكفاءة 29جدول رقم
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بعدم اثزمام اضتزاا بوعةةةةةةةةع معا ت أتاعةةةةةةةة ا   ةابواا افةاا العلنا ل زضةةةةةةةةح لنا ان اغدا اوال م  خال  ايدأت   
أتثةةذا مةةا  ةةد  ودا ان  %52.30فةا م  افةاا العلنةةا مةةا  عةةاا   34لقلةةاس التعةةاع  م األااعح حلةةث سةةةةةةةةةةةةةةجدةةت 

أتمعايا قاضا غت مهزما لقلاس كعاع   ااع وامدلها م  اةا الوقوف ودا طقا  القو   1945ماي  8متزااا ةامعا 
ازم بوعةةةةةةةةةةةةةةع معا ت لقلاس  1945ماي  8طقا  الضةةةةةةةةةةةةةةعخح م حك  ةاب ابقص افةاا العلنا ابن متزااا ةامعا 

 .%47.69وامال  ي ما  عاا   31كعاعام أتبدغ وداثم ا 

وافز وزتدة ا داء:-21  ا

 النسبة املئوية التكرار  

 %53.84 35 نعم

 %46.15 30 ال

 %100 65 اجملموع

وافز اليت متنحها مكتبات جامعة 30جدول رقم  قاملة تؤدي ا زتدة ا داء. 1945ماي  8: يوضح ا

وافى اليت قن ها اضتزااا كافلا لىايا  األااع حلث سةةجدت طسةةازهم  خال  ايدأت  اوال م     زضةةح لنا ان ا
فق  ا كدما شةةةةةةةةةةةةةةتة  د  ودا ان افةاا العلنا أزاةون  فةا م  افةاا العلناح أتثذا ما 35 قابدها  ما %53.84ب 

م  مسةةةةةةةةةةةؤأتللهم أتاحرتامهم سةةةةةةةةةةةوف تتون كافلا لىايا  اااعثم أتشةةةةةةةةةةةعورثم ابلوالع لدمتزاا أتالعما بةأتح العة ق أتغلاب 
 ىودم رعةةةةةةةةاثم و  طوع الز عل %46.15فةا ما  عاا  ب  30ب اضشةةةةةةةةاكاح م حك ابقص افةاا العلنا اليت قدرا 

 .أتاضتاف  هلم اضتزاا  ي الز على اضعنوي أتثذا بساب معهومهم لز على ودا اطه الرتقلا  الذي قن ه
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  لتحسني ا داء: الوسيلة املناسبة-22

 النسبة املئوية التكرار 

 %24.61 16 تدريب

 %66.15 43 تكوين

 %9.23 6 ترقية

 %100 65 اجملموع

 أداء افراد العينة يف العمل.: يوضح الوسيلة املناسبة لتحسني 31جدول رقم

 زضةةةةةةةح لنا ان افةاا العلنا  ةأتن ابن ال ة قا اضناسةةةةةةةاا لز سةةةةةةةك  اائهم ثص الزتو  ح  م  خال  ايدأت  اوال  
أتثذا  د  ودا ان الزتو   ثو ال ة قا اضناسةةاا لز سةةك  اائهمح أتتدلها الوسةةلدا  %66.15حلث بدغت طسةةازهم ب 

اا  أتمهارام اضهنلا فةا أتذلك الن الزدر ب  ى د م  معارفهم  16 عاا   ما %24.61الثاطلا أتثص الزدر ب بنسةةةةةةةةةةةةةة
ناح أتمنها طةى ابن م  افةاا العل6اليت رةةةةةةةةةةةةةح هبا  %9.23أتمعةفا اضسةةةةةةةةةةةةزجدااح أت ا طسةةةةةةةةةةةةاا ثص الرتقلا ما  عاا  

 1945ماي 8الوسلدا اضناساا لز سك  اائهم ثص الزتو   أتالزدر ب. ابإلعافا ا تصة ح مسؤأت متزااا ةامعا 
 1ابن اضتزاا تقوم بوعع اأتراا تدر الا لشخي أتاحد م السنا أتااخدلا كذلك م معهد الزتو   بقسن لنا.

 نتائج ضعف التحفيز:-23

 املئويةالنسبة  التكرار 
 %83.07 54 نعم
 %16.92 11 ال

 %100 65 اجملموع

 : يوضح ضعف التحفيز يؤدي ا اخنفا  إنتاجية العاملني.32جدول رقم

                                                           

لا  أتودوم األرض أتالتون ابلزار خ ]1  .سا10.30[. 2018-05-02معدوماا مسزقا  م  مقابدا مع مسؤأتلا متزاا ودوم ال العا أتا
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عاض إطزاةلا افةاا العلنا  أتثذا ما رةح به  م  خال  ايدأت   وال   زضح لنا ان ععخ الز على  ؤاي ا ا
 أت اأتثص اودا طسةةاا أتسةةاب ذلك عةةعخ الثقا بك اإلاار  أتالعامدكح  %83.07فةا م  افةاا العلنا ما  عاا   54

ان غلاب الز على ال  ؤلة ودا  اائهم أتم  ثنا طسةةةةةةةةزنزج ان  11اليت رةةةةةةةةةح هبا افةاا العلنا  %16.92طسةةةةةةةةاا كاطت 
عاض اطزاةلزهم أترمبا بسةةةةةةةةةاب  1945ماي 8عةةةةةةةةةعخ الز على م متزااا ةامعا  ودم  ؤلة ودا  ااع افةاا العلنا أتا

 أتفاع اإلاار  بووواثا لعامدلها.

 بني الرئيس واملرؤوسني: االتصال -24

 النسبة املئوية التكرار 

 %33.84 22 سني

 %44.61 29 تنمية

 %21.54 14 تطوير

 %100 65 اجملموع

 : يوضح عملية االتصال بني الرئيس واملرؤوسني.33جدول رقم

االتصةةةةةةةةةا  بك الةئلس أتاضةنيأتسةةةةةةةةةك تؤاي ا تنملا افةاا العلنا  م  خال  ايدأت   وال   زضةةةةةةةةةح لنا ان ومدلا 
 د  ودا العالقا اضوةوا  بك الةئلس أتاضةنيأتسك تؤلة ودا  فةا أتثو ما 29اليت رةح هبا  %44.61حلث سجدت 

وار اإلجيايب مع العامدك أتالزنسةةةلق فلما بلنهم أت اع قةاراام م  ا ح مث  فضةةةاةا  ااع  ااع افةاا العلنا لذلك البد م  ا
اضةنيأتسةك تؤاي ا حتسةك  اائهمح أت ا طسةاا رةةح ةح هبا ابن االتصةا  بك الةئلس أت اليت رة %33.84تدلها طسةاا 

 تصا     الةئلس أتاضةنيأتسك تؤاي ا ت و ة  اائهم.ابن اال %21.54ما  عاا   14هبا 
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 :املكافأةأساليب منح -25

 النسبة املئوية التكرار 

 %89.23 58 نعم

 %10.77 7 ال

 %100 65 اجملموع

 .أفضليؤدي ابلعاملني ا أداء  املكافأة: يوضح استخداي أسلو  واضح يف منح 34جدول رقم

  فضةةةةةةاااع أبفةاا العلنا ا ا ؤاي  اضتاف  م منح م  خال  ايدأت  طالحظ ان اسةةةةةةزخدام  سةةةةةةدوب أتاعةةةةةةح  
العما   كماقام فةا مبااار  اأت  إذا د  ودا  أتثذا ما %89.23أتثذا ما اقة به اغدالا افةاا العلنا أتكاطت بنسةةةةةةةةةةةةةةاا 

ان اسةةةةةةةةةةزخدام  سةةةةةةةةةةدوب ثناك م  رةةةةةةةةةةةح  ح م حك كثةم  اةا العما  متافاتهاض دوب منه م الوقت ابدا جيب 
العةا  هد ال  زم متافاته ثذا ما رةح به  الن مهما وما  فضاالعلنا ا  ااع  أبفةااال  ؤاي  اضتاف  أتاعح م منح 

 .%10.77افةاا ال غت بنساا  7

اذ القرارات:-26  ا

 النسبة املئوية التكرار 

 %46.15 30 زتدة محاسه

 %44.61 29 زتدة انتمائه

 %9.23 6 زتدة والئه
 %100 65 اجملموع

اذ 35جدول رقم  القرارات ا اين تؤدي.: يوضح مشاركة العاملني يف ا
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 زضةةةةةح لنا ان مشةةةةةاركا افةاا العلنا م اخاذ القةاراا تؤاي ا زايا  محاسةةةةةهم أتتدفعهم ا م  خال  ايدأت   
فةاا مةةةا  عةةةاا   30العمةةةا األكثة أتذلةةةك الن قةاراام اخةةةذ بعك االوزاةةةار م  طةف اإلاار  العدلةةةا أتثةةةذا مةةةا اقة بةةةه 

م اخاذ القةاراا تؤاي ا زايا  اطزمائهم أتذلك اذا شةةةةةةةةةةةعة العاما ابن قةاراته ح كذلك مشةةةةةةةةةةةاركا العامدك 46.15%
فةاا بنسةةةةةةةةةةةةةاا  29رةةةةةةةةةةةةةةح به  رةةةةةةةةةةةةةائاا سةةةةةةةةةةةةةوف  عما اكثة أتأس ابطزمائه ا اضتزاا أت زم العما بةأتح العة ق أتثذا ما

اخاذ القةاراا  رةةةةحوا ابن مشةةةاركزهم م %9.23بنسةةةاا  6ح م حك ابقص افةاا العلنا أتاليت بدغ وداثم 44.61%
  ؤاي ا زايا  م  أتالئهمح أتما طسزنزجه ثو ان مشاركا العامدك م اخاذ القةاراا تى د م  محاسهم أتاطزمائهم.

 حاجات االفراد: -27

 النسبة املئوية التكرار 

 %83.07 54 نعم

 %16.92 11 ال

 %100 65 اجملموع

 أساسي يف التأثري على الكفاية اإلنتاجية.: يوضح حاجات افراد العينة تعد عنصر 36جدول رقم

ودا التعا ا اإلطزاةلا  الز لتم  خال  ايدأت   زضةةةةةةح لنا ان حاةاا افةاا العلنا تعد ونصةةةةةةة  سةةةةةةاسةةةةةةص م  
أتثذا ما  د  ودا ان حاةاا افةاا العلنا تؤلة ودا  اائهم  %83.07فةا ما  عاا  طسةةةةةةةةةةةةةةاا  54حلث بدغ وداثم 

اشةةةةةااع حاةاام أترغااام قدموا خدماا  فضةةةةةا أتالعتس رةةةةة لح الن حاةاام ثص ابةك إجيااب اأت سةةةةةدااح فتدما مت 
رةةةةةةةحوا ابن  %16.92فةا ما  عاا  طسةةةةةةاا  11الةئلسةةةةةةص ألااع  فضةةةةةةاح م حك ابقص افةاا العلنا أتبدغ وداثم ب 

 حاةاام ال تؤلة ودا  اائهم.
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 التحفيز السليب: -28

 النسبة املئوية التكرار 
 %07.69 5 العاملرفع أداء 

 %20.00 13 سني أداء العامل
 %72.30 47 اخنفا  أداء العامل

 %100 65 اجملموع

 : يوضح نتائج التحفيز السليب على افراد العينة.37جدول رقم

عاض  اائهم أتثذا ما  ألفةاام  خال  ايدأت   زضةةةةح لنا ان الز على السةةةةديب اضوةه   العلنا له وواقب أتمنها ا
ح ثذا ما  د  ودا الز على السةةةةةةةةديب  ؤلة سةةةةةةةةداا ودا  ااع افةاا العلنا %72.30فةاا ما  عاا  طسةةةةةةةةاا  47رةةةةةةةةةح به 

م ومدهمح م حك ثناك م  قا  ابن الز على  مسؤأتللاأتال  الالمااال أتابلزا  قزا ابداواام أتمهاراام أتتصاح وندثم 
ح أتثذا ما  د  ودا ان الز على السةةةديب %20فةاا ما  عاا   13سةةةديب  ؤاي ا حتسةةةك  ااع العةا حلث سةةةجدت ال

صةةةةةم م  الةاتب سةةةةةلؤاي هبم ا العما  د ا اكثة أتحتسةةةةةك  اائهمح م حك ابقص العلنا اةابوا ابن  مثا العقوبا اأت ا
ابإلعةةةةةةافا ان للع مسةةةةةةؤأت .%7.69افةاا ما  عاا  5 الز على السةةةةةةديب  ؤاي ا رفع  ااع العما أتثذا ما رةةةةةةةح به

قةةاضةةا اقةأت وتس منقةةالةةه العةةامدكح ان الز على السةةةةةةةةةةةةةةديب  ى ةةد أت ةفع م  اااثم ا  1945مةةاي  8متزاةةاا ةةةامعةةا 
 االحس .

 املشاكل اليت تواجه بتطبيق التحفيز على أداء العاملني:-29

ح هبا افةاا العلنا م متزااا العد د م  اضشةةاكا اليت رةةة   عرتعةةهان ت الق الز على ااخا اضتزااا ايامعلا  
 قاضا: 1945ماي 8ةامعا 

 طقي الزوارا بك العاما أتاضسؤأت . ✓

 العاما أتمقرتحاته. آبراعودم االخذ  ✓

وافى اضاا ا اأت اضعنو ا. ✓  ععخ ا

 ودم أتعوح األثداف لدى إاار  اضتزاا. ✓
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 ودم مزابعا العامدك. ✓

 غلاب الرتقلا. ✓

 ودم اثزمام اإلاار  مبشاكا العامدك.  ✓

 العوائق االاار ا اائما. ✓

ارج أتثذا  ✓  سداا ودا العامدك. ما  ؤلةودم إو اع العةرا يملع العامدك م االسزعاا  م  الرتبصاا م ا

 ودم حتد د مهام كا واما م  اةا القلام هبا. ✓

 ودم كعاع  الةئلس أتودم اثزمامه. ✓

 ا  ؤاي ا  القضاع ودا مواثب بعي العامدك.الزعة ق بك العامدك مم ✓

 ودم أتةوا خ ا أتاع ا لزقللم العامدك مانلا ودا اضزابعا أتاضالحيا. ✓

 طقي الزدر ب أتالزتو  . ✓

 رعوبا الزصةف م اضلىاطلا ألهنا تتون خمصصا م االقزناعاا أتكا ما خيي اضتزاا فق ال خي العامدك. ✓

 املشاكل: حات املناسبة من اجل حلاقرت اال-30

م  خال  اضشةةةةةةةةةةةةةةةاكا اليت اقة هبا افةاا العلنا أتاليت تواةه ت الق الز على ااخا اضتزااا قاموا ابقرتاح بعي  
دو  م  اةا   حتسك اضتزااا ايامعلا أتثص كااليت:ا

دو  اضناسةةةةةةةاا أتأتعةةةةةةةع بةامج تدر الا لدعما  ألثااسةةةةةةةناا القةار  ✓  االخزصةةةةةةةاص  ي اضتزالك لدوقوف أتإجياا ا
ةأتج بنزائج مةعلا.  أتا

االثزمام بز و ة الذاا أتاالتصةةةةةةةةةةةةةةةا  اضااشةةةةةةةةةةةةةةة بك العاما أتالةئلس أتاالحرتام اضزااا   عما ودا خدق حتعلى  ✓
 أتتشجلع ااخا اضتزااا.

 خدق ةو م  االحرتام أتالزعاثم لةفع إطزاةلا العما. ✓

 القلام بزدر ااا لدعامدك بشتا مسزمة. ✓

 أتمةاقازه م األخت حك ال  زم الزهةب منه أت قع ودا واتق شخي اخة.جيب أتعع خم   وما كا واما  ✓

 أتعع اضلىاطلا م تصةف اضسؤأت  م  اةا القلام ابلز على اضااي. ✓

ارا ابلعما.ااتحا العةرا لدعامدك لدمشاركا م اخاذ القةاراا  ✓  ا

 جيب مةاوا  القواطك أتإو اع العةرا لدجملع م الرتقلا أتالرتبي. ✓
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 شهاااا أتااللقاب أتزايا  م ايور أتالعالأتاا لدعامدك.منح ال ✓

وافى اليت تعوا ابلعائد  وا اضوظخ أتاضتزاا ✓  تنو ع ا

از ايلد لدعما أتللس ابلقدملا. ✓  رب  العالأتاا ابإل

 االثزمام ابلعامدك. ✓

 دراسةالعامة للنتائج -2-5

 منها: أتثص طزائج خارا توردنا هلا م  خال  الدراسا اضلداطلا أتطذكة 

 قاضا ثو الرتقلا العالأت . 1945ماي 8.الز على معهومه وند العامدك مبتزااا ةامعا 1

 قاضا ابلضعخ. 1945ماي 8. زملى الز على م متزااا ةامعا 2

 احرتام اضسؤأت  لعامدله أعىثم  كثة ألااع  فضا..3

 فق  أتثو قدلا ةدا.قاضا م  الز على اضعنوي  1945ماي 8.اسزعاا  وما  متزااا ةامعا 4

 قاضا. 1945ماي 8.ودم توفة طيام الزقللم ألااع العامدك مبتزااا ةامعا 5

  .الزقللم ايلد  ؤاي ا األااع ايلد.6

قاضا ثص حتد د ال ة قا اضناسةةةةةةةاا لدزقللم ابإلعةةةةةةةافا ا   1945ماي 8.خ واا تقللم  ااع العامدك مبتزااا ةامعا 7
 طة قا اضناساا.

 قاضا. 1945ماي 8م  سزخدم ك اا  لز سك  ااع العامدك مبتزااا ةامعا .الزقلل8

 م  الزقار ة اضتزوبا.  كثة.تقللم  ااع العامدك  تون ابالوزماا ودا اضالحيا 9

 .ابألااعبوعع معا ت أتاع ا لقلاس التعاع   1945ماي 8.ودم اثزمام متزااا ةامعا 10

وافى اليت قن ها متزااا ةامعا 11  ال تؤاي ا زايا  األااع. 1945ماي 8.ا

 . فضا ألااع.الوسلدا اضناساا لز سك  ااع العامدك ثص تتو نهم أتتدر اهم 12
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عاض 13  إطزاةلا العامدك..ععخ الز على  ؤاي ا ا

 أتحتسك  اائهم. .ومدلا االتصا  بك الةئلس أتاضةنيأتسك تؤاي ا تنملا العامدك14

 .اسزخدام  سدوب أتاعح م منح اضتاف    ؤاي ابلعامدك ا  ااع  فضا.15

 .مشاركا العامدك م اخاذ القةاراا تؤاي ا زايا  محاسهم أتاطزمائهم لدمتزاا.16

 .حاةاا العامدك تعد ونصة  ساسص م الز لت ودا التعا ا اإلطزاةلا.17

عاض  ااع العاما..الز على السديب  ؤاي ا 18  ا

 .ثناك مشاكا تواةه ت الق الز على ودا  ااع العامدك منها طقي الزوارا بك العامدك أتاضسؤأت .19

 نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات-2-6

 قثا طزائج الدراسا ودا عوع العةعلاا أتايت كما  دص: 

:  الفرضية ا و

قاضا ابلضةةةعخر فةعةةةلا يققا أتذلك 1945ماي 8ابضتزااا ةامعا زملى الز على »ان العةعةةةلا اليت تقة ابن  
ثو حتعلى معنوي فق  أتثوال  تعص إلشةةةةةةةةةةةةةااع رغااا  1945ماي8راةع لتون الز على الذي قن ه متزااا ةامعا 

 ( خت اللا ودا ذلك.10العامدك أتطزائج ايدأت  رقم 

 الفرضية الثانية:

أتفقا ضةاأتا ا ومدهمر  1945ماي 8 زم تقللم  ااع العامدك مبتزااا ةامعا »ابلنسةةاا لدعةعةةلا اليت تقة ابطه  
ال تقوم بزقللم  ااع العامدك  رةةةةةةةةةةةةةةالح أتطزائج  1945ماي8ثص فةعةةةةةةةةةةةةةةلا غت يققا أتثذا  ةةع ابن متزااا ةامعا 

 ( تثات ذلك.13ايدأت  رقم 

 الفرضية الثالثة:

عاض  اائهمر ثص فةعةةةةةةةةلا يققاح أتثذا »ليت تقة ابن م حك العةعةةةةةةةةلا ا   ؤاي عةةةةةةةةعخ حتعلى العامدك ا ا
افى أتاألااعح أتطزائج ايدأت  رقم   ( تثات ذلك.24( أت 23راةع لضعخ العالقا بك ا
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  الفصل خالصة 

 طيام م طقي هبا  وةد قاضا 1945 ماي8 ةامعا متزااا ان ا تورةةدنا اضلداطلا الدراسةةا ثذ  خال  م  
 ا ابإلعةةةةافا العامدكح رعةةةةا ودم ا  اى مما ةدا قدلا أتاضعنوي اضااي الز على غلاب م أتاضزمثا هبا اض اق الز على

 .اضتزااا هلذ  ابالطزماع شعورثم أتودم ماااراام قزا ا أت اى منخعي العما  ااع ةعا اطه
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 اخلامتة

: ماهي أتثريات التحفيز   ها وال تطرح التساؤل التا ا م كختام هلذ الدراسة نذكر اإلشكالية ال انطلق
التأثري يظهر جيدا من خالل وجود إدارة على أداء العاملني؟ والذي يتجلى من أثر التحفيز على أداء العاملني، وهذا 

صر  ه وح ترقيته، ويف ظل وجود قيادة جيدة للع جيدة للموارد البشرية وهذا انطالقا من التخطيط له واختيار وتعيي
البشري والذي ترافقه وسائل الدفع والرتغيب يف العمل كالتدريب والتحفيز فجملة هذ العوامل تؤدي ابلضرورة ا 

ه او استبداله بوسائل تفعيل ك اء ع صر البشري والفاعل الذي ال ميكن االستغ ل وظائف املكتبة ال يكون فيها الع
ولوجيا.  وآالت أخرى اوجدهتا التك
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رحاتاقرتراال

ا هبا يف مكتبات جامعة  ا بعض املقرتحات واليت  1945ماي 8 ومن خالل الدراسة اليت قم قاملة استخلص
ها ما أييت  :نذكر م

وار اإلجيايب بني الرئيس واملرؤوسني • قاش وا  .تفعيل ال
اذ القراراتخلق جو  • اسب يسود الرضا إلعطاء فرصة للعامل إلثبات وجود واشراكه يف ا  .م
فاظ على عماهلا، تطوير قدراهتم  1945ماي 8حرص مكتبات جامعة  • وية، ا وافز املع على توفري ا

ماعة  .ومهاراهتم وتفعيل روح ا
مية روح اال •  .نتماء وزايدة محاسهمالعمل على تشجيع العاملني لتحقيق أهدافهم الشخصية وت
مل املسؤولية •  .تعزيز عملية التضامن ومشاركة العاملني يف 
رص على ان يكون التقييم عادل بني مجيع العاملني مبوضوعية ووفق معايري واضحة وحمددة •  .ا
مية مهارات العاملني • ارج وت  .زايدة فرص التكوين يف ا
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ارية ظيم وعمل: . للدرجات والدرجات ال  .2012قاملة،1945ماي08جامعة مذكرة ماسرت: ت
وافز املادية على أداء االفراد العاملني يف املؤسسات  أثر عواشرية، فهمي. قرقوري، اسالم. جدي، ايسر.-35 ا

زائرية دمية ا مية الريفيا ك الفالحة والت يات البيع: دراسة حالة بب  وادرة العالقة مع الزبون: ة. مذكرة ماسرت: تق
 .2013قاملة،1945ماي08جامعة 

 الويبوغرافيا
 املعاجم:

يل، -36 سنننن، زكراي. معجم مقاييس اللغة. بريوت: دار ا ط على] .1990أبو ا [. 2018-02-01[. ]ا
     : http://waqfeya.com/book.php?bid=3144شبكة على متاح

 
جد يف اللغة واالعالم. بريوت: دار املشرق، -37 ط على] .1991امل  على متاح[. 2018-02-01[. ]ا

 : https://archive.org/details/winner125_201702_20170210شبكة
 

 مقاالت على املباشر:
تالن-38 ولوجيا األداء البشري لتطوير األداء بعمادة شؤون أعضاء هيئة ا صور بن زيد إبراهيم. توظيف تك ، م

ط[. ]التدريس وامل  [. متاح على شبكة2018-02-11وظفني. السعودية. ]على ا

:-3d86b21e15c395178-docx-8-https://faculty.psau.edu.sa/filedownload/doc

original.docx 
ط[. اهد، -39 ظمة. ]على ا رشيد. أثر دوافع العمل والتحفيز كوسيلة لتحقيق الرضا الوظيفي واألداء يف امل

  :[. متاح على شبكة15-02-2018]
http://www.enssea.net/enssea/majalat/2221.pdf  

، عدانن ماشي. تقييم-40 ط[. ]2011األداء الوظيفي،  وا [. متاح على 2018-02-13. ]على ا
 :شبكة

http://kenanaonline.com/users/EBENALRAFDEN/downloads/36443  

http://waqfeya.com/book.php?bid=3144
https://archive.org/details/winner125_201702_20170210
https://faculty.psau.edu.sa/filedownload/doc-8-docx-3d86b21e15c395178-original.docx
https://faculty.psau.edu.sa/filedownload/doc-8-docx-3d86b21e15c395178-original.docx
http://www.enssea.net/enssea/majalat/2221.pdf
http://kenanaonline.com/users/EBENALRAFDEN/downloads/36443
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ديث-41 ط[. ]يزن، تيم. إدارة املوارد البشرية: أساليب اإلدارة ا [. متاح على 2018-02-01ة. ]على ا
 :شبكة

book.com-https://www.noor    
 جمالت على املباشر:

دمات والعاملني -42 ودة الشاملة يف مراكز املعلومات واملكتبات: ا خرميط، فاضل عبد علي. أسس تطبيق ا
لة كلية ط[. ]503.ص.2014.نيسان، 13الرتبية/ واسط.ع. واليات التطوير.  -02-03. ]على ا

 :[. متاح على شبكة2018
oran1.dz/document/THA2101.pdf-https://theses.univ    

امعية-43 ان. حامد، شيماء. أمهية املكتبات ا لة كلية الرتبية  عبد الرازق، ج لتدريب العاملني ابملعلومات. 
ط[. ]2011.جامعة اببل، 05األساسية.ع.  :[. متاح على شبكة2018-02-03. ]على ا

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=75241  
ي، مصطفى -44 لة جامعة ر مية البشرية يف املكتبات االلكرتونية )دراسة واثئقية(.  عليان. ادارة الت

ط[. ]2013، 4+3، ع.30دمشق.مج.   :[. متاح على شبكة2018-02-03. ]على ا
://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/old/human/2004/20http

4%292004/ribhi.pdf-%283  
 الكتب على املباشر:

ط[. -45 شر والتوزيع، ]د.ت[. ]على ا السلمي، علي. إدارة املوارد البشرية. القاهرة: دار غريب للطباعة وال
 :[. متاح على شبكة05-03-2018]

-almawared-idarat-https://www.ketab.info/2017/03/pdf

albachareya.html  
شر والتوزيع، -46 عقيلي، عمر وصفي. إدارة املوارد البشرية املعاصرة: بعد اسرتاتيجي. عمان: دار وائل لل

ط[. ] .2004  :[. متاح على شبكة2018-03-02]على ا
    https://hrdiscussion.com/hr18400.html  

 

 

https://www.noor-book.com/
https://theses.univ-oran1.dz/document/THA2101.pdf
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=75241
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/old/human/2004/20%283-4%292004/ribhi.pdf
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/old/human/2004/20%283-4%292004/ribhi.pdf
https://www.ketab.info/2017/03/pdf-idarat-almawared-albachareya.html
https://www.ketab.info/2017/03/pdf-idarat-almawared-albachareya.html
https://hrdiscussion.com/hr18400.html
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 املذكرات على املباشر:
وافز على مستوى األداء الوظيفي: دراسة ميدانية بشركة-47  أبو شرخ، اندر حامد عبد الرازق. تقييم ا

ية من وجهة نظر العاملني. مذكرة ماجستري: إدارة االعمال: غزة: جامعة االزهر بغزة،  االتصاالت الفلسطي
ط[. ]2010  :[. متاح على شبكة2018-02-02. ]على ا

rary/aattachedFile.asp?id_no=0043836http://www.alazhar.edu.ps/Lib  
قيق الرضا الوظيفي للمؤسسة: دراسة حالة بشركة توزيع الكهرابء والغاز -48 ابجية، محيد. دور التحفيز يف 

ج د او ط[. ]2014،البويرة للوسط ابلبويرة. مذكرة ماسرت: علوم التسيري: جامعة اكلي  -02. ]على ا
 :[. متاح على شبكة03-2018

bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/1153-http://dspace.univ  
ة لدى العاملني يف املؤسسات: دراسة -49 فيز الطاقات الكام برمو، وائل صادق. دور العالقات العامة يف 

يل درجة دبلوم العالقات العامة: عالقات ميدانية ببعض املص ث مقدم ل طقة التل.  انع واملستشفيات يف م
ط[. ]2009عامة،   :[. متاح على شبكة2018-03-18. ]على ا

http://siasy.net/sia/files/graduation_projects/pr/Role_of_public_relations

_in_stimulating_the_potential_of_working_in_institutions.pdf 

    
امعية: بودرابن، امحد ابراهيمي. تقييم املوارد البشرية وأثر على تسويق خدمات املعلومات يف -50 املكتبات ا

ة. مذكرة ماجستري: اإلدارة العلمية  طي امعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية قس دراسة مبكتبة امحد عروة 
ة،  طي توري قس ط[. ] .2007للمعلومات: جامعة م   . متاح على شبكة:[2018-03-09]على ا

constantine2.dz/catbuc2/opac_css/index._dd=223-http://www.univ  
قيب-51 ية للت ظيمية: دراسة حالة ابملؤسسة الوط وافز يف رفع العدالة الت  بن زانة، نوفل خضري. دور ا

ENfOR.  ،مد خيضر بسكرة ط[. ]2014مذكرة ماسرت: تسيري املوارد البشرية: جامعة  -02. ]على ا
 :[. متاح على شبكة03-2018

biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/4076/1-http://dspace.univ  

http://www.alazhar.edu.ps/Library/aattachedFile.asp?id_no=0043836
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/1153
http://siasy.net/sia/files/graduation_projects/pr/Role_of_public_relations_in_stimulating_the_potential_of_working_in_institutions.pdf
http://siasy.net/sia/files/graduation_projects/pr/Role_of_public_relations_in_stimulating_the_potential_of_working_in_institutions.pdf
http://www.univ-constantine2.dz/catbuc2/opac_css/index._dd=223
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/4076/1
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مية العالقات العامة يف -52 املؤسسة: دراسة ميدانية مبؤسسة أرسيلور ميتال بوكرش، بسمة. سياسة التحفيز وت
ابة. مذكرة ماجستري: علم االجتماع تار :ع ابة جامعة ابجي  ط[. ]2012، ع -02-20. ]على ا

 :[. متاح على شبكة2018
http://biblio.univ-annaba.dz/wp-content/uploads/2014/07/88% 4-

%D8%A8%D8%B3%D9A9.pdf  
سني أداء املؤسسة العمومية: دراسة حالة مبديرية التجهيزات العمومية -53 وافز يف  ترشة، مسية. دور نظام ا

. ]على 2015ضر ابلوادي، ابلوادي. مذكرة ماسرت: اقتصاد عمومي وتسيري مؤسسات: جامعة الشهيد محه 
ط[. ]  :[. متاح على الشبكة2018-03-15ا

1.pdf-074-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-http://www.univ  
ظيمي على أداء -54 امعية: دراسة ميدانية مبكتبة توايتية، عبد الصمد. أثر التغيري الت العاملني يف املكتبات ا

ظيم وتسيري املكتبات ومراكز  ة. مذكرة ماسرت: ت طي امعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقس امحد عروة 
ط[. ] 2016التوثيق: تبسة: جامعة العريب التبسي،   :[. متاح على شبكة2018-02-09.ص. ]على ا

tebessa.dz/fichiers/masters/06160086.pdf-http://www.univ  
وارية بعني بسام -55 ظيمي: دراسة حالة املؤسسة العمومية لصحة ا قيق الوالء الت وافز يف  ة. أثر ا مجيل، امي

فيظ(. مذكرة ماسرت: اج )العويف عبد ا د او . ]على 2015، البويرة إدارة اعمال اسرتاتيجية: جامعة اكلي 
ط[. ]   :[. متاح على شبكة2018-03-02ا

dfbouira.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/2570.p-http://dspace.univ    
سني األداء لدى العاملني يف مؤسسات القطاع العام يف -56 وافز يف  اليبية، غازي حسن عودة. أثر ا ا

األردن: دراسة تطبيقية على امانة عمان الكربى. مذكرة ماجستري: إدارة االعمال: جامعة الشرق االوسط، 
ط[. ]2013  :[ . متاح على الشبكة2018-02-01. ]على ا

https://meu.edu.jo/libraryTheses/5862265828501_1.pdf  
وافز على رفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية: دراسة ميدانية لوحدة البثق والتغطية -57 خرشاش، سامية. أثر ا

يوم  :ابملسيلة فرع ميتانوف. مذكرة ماجستري: إدارة اعمال ALGAL التابعة لشركة E.A.R.A وتذويب أمل
مد بوضياف ط[. ]2003، املسيلة جامعة   ":[. متاح على شبكة2018-02-12. ]على ا

  =206saida.dz/buseg/doc_num.php?explnum_id-https://www.univ  

http://biblio.univ-annaba.dz/wp-content/uploads/2014/07/88%25%204-%D8%A8%D8%B3%D9A9.pdf
http://biblio.univ-annaba.dz/wp-content/uploads/2014/07/88%25%204-%D8%A8%D8%B3%D9A9.pdf
http://www.univ-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-074-1.pdf
http://www.univ-tebessa.dz/fichiers/masters/06160086.pdf
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/2570.pdf
https://meu.edu.jo/libraryTheses/5862265828501_1.pdf
https://www.univ-saida.dz/buseg/doc_num.php?explnum_id=206


بيبليوغرافيةقائمة   

 

 
101 

ائية بسكيكدة. مذكر ماجستري: -58 ظيمية: دراسة ميدانية ابملؤسسة املي وافز والفعالية الت يق، عبد العزيز. ا ش
مية وتسيري املوارد البشرية: جامعة  ط[. ]2008اوت سكيكدة، 20ت [. متاح 2018-02-02. ]على ا

 على شبكة
skikda.dz/recherchePG/theses_memoires/ -http://vrpg.univ

_complet_chenik.pdf  
سني األداء الوظيفي يف وزارا-59 وافز واملكافأة وأثر يف  مد. نظام ا ت السلطة العكش، عالء خليل 

امعة اإلسالمية غزة،  ية يف قطاع غزة. مذكرة ماجستري: ادارة االعمال: ا ط[. 2007الفلسطي . ]على ا
 :[. متاح على شبكة01-02-2018]

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/77953.pdf  
ية للسيارات عواريب، فاط-60 سني أداء العاملني: دراسة حالة: املؤسسة الوط وافز يف  مة الزهرة. دور ا

اعية وحدة ورقلة . ]على 2016مذكرة ماسرت: علوم التسيري: جامعة قاصدي مرابح ورقلة، .SNVI الص
ط[. ]  :[. متاح على الشبكة2018-02-01ا
 Slimani.pdf-ouargla.dz/jspui/bitstream/1/Balhia-https://dspace.univ  

ث إدارة -61 قيق الرضا الوظيفي للعاملني: منوذج  عوض هللا، مريفت توفيق إبراهيم. أثر التحفيز ودور يف 
ط] .2012دارة االعمال: غزة، حساابت املشرتكني يف بلدية غزة. مذكرة ماجستري: إ -03-02] .[على ا

 :[. متاح على شبكة15.03. ][2018
https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/52269  

ة. تقييم اداء -62 ميس فارسي، صربي زائر  العاملني وأثر على أداء املؤسسة: دراسة حالة مبديرية اتصاالت ا
يال بونعامة،  ط[. 2015مليانة. مذكرة ماسرت: رسم السياسات العامة: مخيس مليانة: جامعة ا . ]على ا

 :[. متاح على شبكة01-02-2018]
km.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/916-http://dspace.univ  

امعة -63 امعية: دراسة ميدانية  ت للموارد البشرية يف املكتبات ا امج قشيدون، حليمة. اإلدارة العلمية: امل
ت أنظمة املعلومات امج ط[. 2009السانيا، جامعة وهران  :واهرن السانيا. مذكرة ماجستري: م . ]على ا

 :[. متاح على شبكة03-02-2018]
oran1.dz/document/THA2101.pdf-https://theses.univ    

http://vrpg.univ-skikda.dz/recherchePG/theses_memoires/%20_complet_chenik.pdf
http://vrpg.univ-skikda.dz/recherchePG/theses_memoires/%20_complet_chenik.pdf
http://library.iugaza.edu.ps/thesis/77953.pdf
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/1/Balhia-Slimani.pdf
https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/52269
http://dspace.univ-km.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/916
https://theses.univ-oran1.dz/document/THA2101.pdf
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سني أداء -64 فيز املوارد البشرية يف  زة. أمهية  ي.كربوسة، ك دوز، امحد صا املؤسسة: دراسة ميدانية ق
ظيمات سياسية وإدارية: ورقلة: جامعة  اعية بوالية ورقلة. مذكرة الليسانس: ت ية للسيارات الص ابملؤسسة الوط

ط[. ]2013قاصدي مرابح،   [. متاح على شبكة:2018-02-10. ]على ا

 tebessa.dz/fichiers/master/master_2147.pdf-http://www.univ 
وافز وأتثريها على مستوى أداء العاملني يف املؤسسة: دراسة حالة يف -65 ميلودي، أمساء. محادي، وفاء. ا

زائر. مذ  صص إدارة املشاريع: جامعة الطاهر مالويمؤسسة اتصاالت ا . ]على 2016، سعيدة كرة ماسرت: 
ط[. ]  :[. متاح على شبكة2018-02-20ا

ouargla.dz/jspui/handle/123456789/4348-https://dspace.univ  
وية يف رفع مستوى أداء العاملني من وجهة نظر ضباط الوابل، عبد ا-66 وافز املادية واملع لرمحان بن علي. دور ا

ية،  ج. مذكرة ماجستري: علوم إدارية: جامعة انيف العربية للعلوم األم . 2005االمن العام املشاركني يف موسم ا
ط[. ]   :[. متاح على شبكة2018-03-10]على ا

https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/52904 
 : متفرقات على املباشر

فيذي رقم -67 فيذي رقم 12/02/1992املؤرخ يف 48-92املرسوم الت -89، املعدل واملتمم للمرسوم الت
تمني لألسالك التابعة 18/07/1989املؤرخ يف  122 اص للعمال امل ، الذي يتضمن القانون األساسي ا

. ]على 31..ع2010مايو  09املؤرخة يف  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةلتعليم والتكوين العاليني، 
ط[. ]  [. متاح على شبكة:2018-02-09ا

 https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm 
   

 

 

http://www.univ-tebessa.dz/fichiers/master/master_2147.pdf
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/4348
https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/52904
https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm


 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

 قاملة1945ماي 8جامعة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم االعالم واالتصال وعلم املكتبات

 شعبة: علم املكتبات

 التخصص: إدارة املؤسسات التوثيقية 

 السنة: اثنية ماسرت

 استمارة استبيان 

مجع  العلمي، هبدفيطيب  ان اضع بني ايديكم هذا االستبيان الذي مت تصميمه لفرض البحث  
يل املعلومات الالزمة ملذكرة التخرج  أداء العاملني  بتأثري التحفيز على"املوسومة شهادة املاسرت يف علم املكتبات و ل

  اشراف األستاذة لعبادلة سهامحتت ، "ابملكتبات اجلامعية
كم التلطف بتعبئةو  املقدمة ستكون اإلجاابت  لتعلموا اناملرفق، و االستبيان  على هذا األساس نرجو م

ا فائق  ري تقبلوا م موضع السرية التامة ولن تستخدم اال ألغراض علمية فقط، شاكرين لكم حسن تعاونكم. ويف ا
 االحرتام والتقدير.

اسب. [×]وضع عالمة    مالحظة:  يف املكان امل

 اعداد الطلبة:
 العقون اميان 

 لعقاقنة نسيمة

 السنة اجلامعية 

2017_2018 

 

 



 

~ 2 ~ 

 

 عامة حول اجمليب األول: معلوماتاحملور 

س؟-1  ا

 ذكر                                                       انثى

 العمر؟-2

ة25اقل من -  س

ة35-25من -  س

ة45-35من -  س

ة فما فوق45-  س

ربة يف جمال العمل؟-3  ا

وات 5اقل من -  س

وات 10-5من -  س

وات فما فوق10من -  س

 ؟نوع الشهادة العلمية-4

 مكتبات -

 إدارة عامة -

 حقوق -

-...............  ..........................................................................أخرى اذكر

 املؤهل العلمي؟-5

 تقين سامي مكتبات -

 ليسانس مكتبات-
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 ماسرت مكتبات -

...............  ............................................................................اخر اذكر

 متعلقة ابلتحفيز الثاين: بياانتاحملور 

 هل لديك فكرة عن التحفيز يف املكتبة؟-6

 ال        نعم

 ماهو مفهومك للتحفيز يف املكتبة؟-7

 العالوة -

  املكافأة-

 الرتقية -

 .......................................................................أخرى اذكرها...............-

 التحفيز يف املكتبة؟ مببدأهل تعمل مكتبتك -8

 ال        نعم 

عم، هلكانت اإلجابة   إذا-9 ه؟ ب  سبق وان استفدت م

 ال        نعم 

ه؟-10  طبيعة التحفيز الذي استفدت م

 مادي -

وي -  مع

 كالمها-

 ...............................................................................أخرى...............-

ه؟-11  هل انت راض عل طبيعة التحفيز الذي استفدت م
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 ال        نعم 

 ملاذا؟ ال. حددكانت اإلجابة ب   إذا-12

..................................................................................................... 

 ؟أكثرهل احرتام املرؤوسني لك حيفزك -13

 ال        نعم 

 شيء حيفزك؟ أثر ال. حددكانت اإلجابة ب   إذا-14

..................................................................................................... 

 حول أداء العاملني وتقييمهم. الثالث: بياانتاحملور 

 هل تتوفر مكتبتك على نظام لتقييم أداء عامليها؟-15

 ال        نعم 

ظام؟  إذا-16  كانت اإلجابة ب نعم حدد طبيعة هذا ال

..................................................................................................... 

يد؟-17 يد يؤدي ا األداء ا  هل ترى ان التقييم ا

 ال        نعم 

 طبيعة التحفيز املطبق يف مكتبتك تزيد من ادائك يف العمل؟-18

 ال        نعم 

 كانت اإلجابة ب ال حدد ملاذا؟  إذا-19

..................................................................................................... 

 خطوات تقييم ادائك؟-20

 ديد متطلبات التقييم وأهدافه-
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اسبة -  ديد الطريقة امل

 تدريب املشرفني على التقييم -

 ........................................................................حددها...............أخرى -

 ل؟ كأداةيستخدم التقييم يف املكتبة  -21

 سني -

 فيز-

مية-  ت

 ........................................................................أخرى حددها...............-

 هل يقدم التحفيز على أساس ادائك للعمل؟-22

 ال        نعم 

 كانت اإلجابة ب ال اذكر على أي أساس؟  إذا-23

................................................................................................... 

 تقييم أداء العاملني يعتمد على؟-24

 تقارير مكتوبة -

 حظة أداء العامل مال-

 .....................................................................أخرى حددها...............-

 بياانت حول عالقة التحفيز أبداء العاملني. احملور الرابع:

 ابألداء؟هل هتتم املكتبة يف وضع معايري واضحة لقياس الكفاءة -25

 ال        نعم 

 كانت اإلجابة ب ال حدد ملاذا؟  إذا-26
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............................................................................................ 

وافز اليت تقدمها املكتبة تؤدي ا زايدة األداء؟-27  هل ا

 ال        نعم 

 كانت اإلجابة ب ال حدد ملاذا؟  إذا-28

..................................................................................................... 

اسبة لتحسني أداء العاملني يف العمل؟-29  ماهي الوسيلة امل

 تدريب -

 تكوين -

 ترقية-

 هل غياب التحفيز يؤدي ا اخنفاض إنتاجية العاملني؟-30

 ال        نعم 

:هل عملية االتصال بني الرئيس و -31  املرؤوس تؤدي ا

 سني -

مية -  ت

 تطوير-

ح -32  ؟أفضليؤدي ابلعاملني ا أداء  املكافآتهل استخدام أسلوب واضح يف م

 ال        نعم 

اذ القرارات؟ ماذا تؤديا -33  مشاركة العامل يف ا

 زايدة محاسه-

 زايدة انتمائه -

 زايدة والئه-
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صر أساسي يف التأثري على الكفاية اإلنتاجية؟-34  هل حاجات العاملني تعد ع

 ال        نعم 

35-:  هل التحفيز السليب يؤدي ا

  رفع أداء العامل-

 سني أداء العامل -

 اخنفاض أداء العامل -

 بتطبيق التحفيز على أداء العاملني؟ ماهي املشاكل املرتبطة-36

......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

.............................................. 

اسبة من اجل تلك املشاكل؟-37  ماهي املقرتحات اليت تراها م

......................................................................................................
......................................................................................................

.................................................................... 

 

 



 استمارة املقابلة

 أتثري التحفيز على أداء العاملني يف املكتبات اجلامعية

ة اثنية ماسرت إدارة املؤسسات نية واالجتماعيةقاملة كلية العلوم االنسا 1945ي ما08ن طلبة جامعة  ، س
امعية  ة ا صوص أتثري التحفيز على أداء العاملني يف  2017/2018الواثئقية، لس ث ميداين  از  بصدد ا

ا مبقابلة مع مسؤولنياملكتبات  امعية. قم                 قاملة.                                                    1945ماي  08مكتبات جامعة  ا

 مسؤولني( 08هذ املقابلة موجهة ل )

 .احملور األول: واقع التحفيز يف املكتبات اجلامعية

 هل تطبق مبدا التحفيز ضمن مكتبتك؟.1

 .هل يتم تطبيق مبدا التحفيز على مجيع املوظفني؟ 2

 .هل نظام التحفيز املقدم يتم وفق أسس وضوابط علمية؟3

 كانت اإلجابة ب ال حدد ملاذا؟  وإذا .حدد هذ الضوابط؟4

 .هل العملني راضيني على نظام التحفيز املتبع؟5

 .هل يبدي العاملني اهتماما كبريا يف حتسني فعالية نظام التحفيز؟6

 احملور الثاين: تقييم أداء العاملني يف املكتبات اجلامعية.

طوات اليت يقيم على أساسها العاملني؟1  .ماهي ا

طوات؟ إذاالعاملني هبذ .هل يتم اعالم 2  كانت اإلجابة ب ال ملاذا؟  ا

صب اىل اخر؟ 3 ادا اىل ماذا يتم حتويلهم؟  إذا.هل تقوم املكتبة بتحويل العاملني من م  كانت اإلجابة ب نعم است

 .عل أي أساس يتم تقييم أداء العاملني؟4

 احملور الثالث: عالقة التحفيز أبداء العاملني.

 أداء العاملني؟.هل انت راض على 1

 ظروف العمل للموظفني؟ بتهيئة.هل مكتبتك تقوم 2



 .هل التحفيز يؤثر على أداء العاملني؟3

 .هل تقوم املكتبة بدورات تدريبية للعاملني؟4

 هل املكتبة تساعد على زايدة إنتاجية العاملني؟.5

وافز يف وقتها للعاملني؟6  .هل تقوم املكتبة بتقدمي ا

اك مساواة 7 وافز؟.هل ه  بني العاملني يف تقدمي ا

يد؟8  .هل حيصل العاملني على الرتقية مقابل أدائهم ا

فاض أداء العاملني يف املكتبة؟9  .يف نظرك ما أسباب ا

 

 

 

 



 امللخص:

ة  وأتثرييعاجل البحث موضووووووووووووووو  ال ح      الة الراه امع ة، كما يعرف اب على أداء العاملني ابملك بات ا
وي وحتديد املعوقات الرئ سوو ة واملكوواكيت الرت  عيا ق امل، ول حه ا ههلا اادف اع مد   لواقع ال ح    املادي واملع

لري وال اب ه  ااوواو ابلوواال، وكووهللووا ااع موواد على اا ووا حتل وويت اج  ووار ال كري ال سوووووووووووووو ب ووا  واملهووا لووة يف حبث
 أساس ة ل جم ع الب ا ت امل دا  ة لدراسة. كأدواتالكخص ة واملالحلة  

ا م   الال البحث   قاملة،  1945ماي 08املخ ل ة ل ح    دا يت مك بات جامعة  ال أثرياتلهد عرضوووووووووووووو
دمي جمموعة م  وحتديد عالقا ل املخ ل ة مع أداء العاملني وامل البات الرئ سوووووووووووووو ة لهللا،    ل  البحث ا   ه

امع ة، ا  مك بات جامعة حتسووووووووني و  ع يت مبد  كووووووووأ ااقياحات   1945ماي 08ا ال ح    دا يت املك بات ا
    هد ا  ههلا املبدأ، مما أضعف قدرهتا على حتسني أداء العاملني على ال اور واا  كار.

 

Résumé  
Aborde le sujet de la recherche de motivation et de son impact sur la 

performance des employés des bibliothèques universitaires, également connu sous 
le nom de la situation actuelle de la réalité de la matière et de la motivation morale 
et d'identifier les principaux obstacles et les problèmes rencontrés à faire, et pour 

atteindre cet objectif, nous avons adopté dans notre propre analyse de la production 
intellectuelle théorique et appliquée terrain, tout en se basant sur le questionnaire 
et l'entretien personnel et l'observation des outils essentiels Pour compiler les 

données de terrain à étudier. 
Nous avons offert à travers les différents effets de la recherche pour stimuler 

au sein de l'Université 8 mai Bibliothèques 1945 Guelma, et d'identifier les 
différentes relations avec le rendement des employés et les exigences principales, 

puis a conclu la recherche pour fournir un ensemble de propositions sur 

l'amélioration et l'activation du principe de stimulation dans les bibliothèques 
universitaires, parce que les bibliothèques universitaires 8 mai 1945 n'a pas cette 

Principe, qui a affaibli leur capacité à améliorer la performance des travailleurs sur 
le développement et l'innovation. 



  

 قائمة احملتوايت



  

 مقدمة



  

 الفصل األول: اإلطار املنهجي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاين: ماهية التحفيز 

 ونظام تطبيقه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث: أداء العاملني 
 ابملكتبات اجلامعية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع: أثر التحفيز على 
 أداء العاملني



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل اخلامس: واقع حتفيز أداء 
ماي 08العاملني مبكتبات جامعة 

 قاملة 1945



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خامتة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القائمة البيبليوغرافية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املالحق


