
 :الثامنةالمحاضرة     

 التحفٌز
                                



 األهداف

 :  ٌهدف هذا الفصل

 

 تعرٌف الطالب بمسألة التحفٌز فً المنظمات

 

 منح الطالب مجموعة من األدوات األساسٌة فً مجال تحفٌز األفراد 
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  مفاهٌم

 :  الدافع•

العامل المحرن النابع من داخل االنسان والذي ٌثٌر الرغبة للعمل 
 واالنجاز

 :الحاجة•

 رغبة ملحة باشباع نمص او عوز معٌن لدى الفرد 

 :  الحافز•

 مؤثر خارجً غرضه اثارة الدوافع وتحمٌك االستجابة لها
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 من ومهمة الجوانب أهم من جانب اإلدارة فً :التحفٌز•
 . المدٌر مهام وأصعب أكبر

 من العاملٌن على للتأثٌر تهدف إدارٌة ممارسة وهو•
 لغرض والحاجات والرغبات الدوافع تحرٌن خالل

 لدٌهم ما أفضل لتمدٌم مستعدٌن وجعلهم إشباعها
 .المنظمة هدف لتحمٌك
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الموى المؤثرة فً سلون الفرد بطرٌمة معٌنة = التحفٌز   

معرفة هذه الموى من طرف المدٌر ضرورٌة لتحفٌز األفراد 

 العاملٌن بالمنظمة وتحمٌك األهداف 

 لذا ٌالحظ اهتمام المدٌر بالتحفٌز فً كل المنظمات

الحظ أٌضا اختالفات كثٌرة فً ممارسات التحفٌزنلكن   
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 مداخل التحفٌز

التحول نحو منظور الرجل االجتماعً الذي : مدخال العالقات االنسانٌة

 ٌهتم بجو العمل ولعالقات االنسانٌة فٌه

التركٌز على الحوافز المادٌة فقط من منظور : المدخل التقلٌدي

 الرجل االقتصادي

الفرد نظام متكامل وتحفٌزه ٌكون من : مدخل الموارد البشرٌة

 جمٌع الجوانب

ثالثً األبعاد: المنظور المعاصر  

 المحتوى           المسار         التعزٌز
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 التملٌدي  لمدخلا

 :الشائع لدى الفكر الكالسٌكً وحسب هذا المنظور المدخل هو 

 ٌعمل اإلنسان من أجل الحصول على أعلى عوائد التصادٌة مادٌة

 ٌربط الفكر الكالسٌكً األداء بالمكافأة 

وتشكل المكافأة المادٌة لدى هذا الفكر الحافز الوحٌد  على 

 العمل 



 العاللات اإلنسانٌة  مدخل

 Hawthorneنتٌجة ألبحاث المدخل جاء هذا 

مفاده أن اإلنسان ال ٌبحث عن المكافأة المادٌة فحسب بل ٌحتاج إلى جو 

 عمل مالئم وإلى عاللات عمل مرضٌة 

ٌتم تحفٌز األفراد بتحسٌن جو العمل وبناء المدخل من خالل هذا 

 إلى جانب المكافأة المادٌة... فرق عمل 



 الموارد البشرٌة مدخل

فإن للعامل حاجات معمدة ومترابطة ولتحفٌزه البد من المدخل حسب هذا 

 التعامل الشمولً   

خلك جو عمل )ال ٌكفً التحفٌز بالمكافأة  وتلبٌة الحاجات االجتماعٌة 

ولكن أٌضا بتلبٌة أنواع أخرى من الحاجات ( وبناء فرق عمل

 (النفسٌة مثال)



 المعاصر   لمدخل ا

 المعاصر فً ثالث نظرٌات المدخل ٌظهر 

تبحث فً تحلٌل الحاجات اإلنسانٌة وكٌفٌة : نظرٌة المحتوى

 إشباعها فً بٌئة العمل 

تبحث هذه النظرٌة فً معرفة أسباب إتباع الفرد : نظرٌة العملٌة

 سلون معٌن بدال من سلون آخر

تركز على تعلم العاملٌن واالستفادة من نتائج : نظرٌة التعزٌز

 سلوكهم السابمة لتعزٌز السلوكٌات الالحمة
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 نظرٌات التحفٌز

 نظرٌة التعزٌز

 :نظرٌات المسار
 نظرٌة العدالة-

 نظرٌة التوقع-

 نظرٌة تحدٌد األهداف-

 

 :نظرٌات المحتوى
 ماسلونظرٌة -

 الدرفرنظرٌة -

 هارزبارغنظرٌة -

 كلٌالند ماكنظرٌة  -
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 نظرٌات المحتوى

 الحاجة 
 لتحقٌق الذات

الحاجة للتقدٌر 
 واالحترام

 الحاجة االجتماعٌة أو االنتماء

 الحاجة إلى األمن

 الحاجات الفسٌولوجٌة

 لماسلونظرٌة تدرج الحاجات •

االبداع واألعمال المثٌرة للتحدي، صنع 

 القرار

المسإولٌة عن وظٌفة مهمة، الترقٌة، اعتراف 

 واشادة باالنجاز

 عالقات، تفاعل مع األفراد، 

 ظروف عمل امنة، امان وظٌفً، راتب جٌد

فترات استراحة، راحة جسدٌة، ساعات عمل 

 معقولة، راتب مقبول
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 : حسب نظرٌة ماسلو

 الحاجة المشبعة ال تحفز

 هو المحفز( العوز)النمص 

 ال تكون الحاجة فاعلة إال بعد تلبٌة الحاجة السابمة لها

1 

2 

 (تتطور)الحاجات ترتمً 



 Alderferألدرفرنظرٌة 

 أنواع  3تمسم الحاجات إلى 

 الحاجات الفٌسٌولوجٌة

 الحاجات إلى األمن

 حب الذات

 الحاجات إلى االنتماء

 تحمٌك الذات

 الحاجات إلى الوجود

 الحاجات إلى العاللات 

 الحاجات إلى النمو 
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 حاجات الوجود

 حاجات العاللات

 حاجات النمو

EXISTENCE 

RELATEDNESS 

GROWTH 

 ماسلوهً نظرٌة تحاول تطوٌر نظرٌة 

1 

2 

3 
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 حاجات الوجود 

 حاجات العاللات

 حاجات النمو

 تحفٌز األفراد ٌفرض معرفة كٌفٌة تلبٌة هذه المجموعات من الحاجات 

 ...األكل والطعام والسكن 

 بالعاللات والتمدٌر 

 ...بالتطوٌر والتعلم 
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 (نظرية العاملين) هارزبارغنظرية 

 عدم الرضا الوظٌفً الرضا الوظٌفً

 :ٌتؤثر بالعوامل المحفزة

 االنجاز•

 االعتراف واالشادة باالنجاز•

 المسؤلٌة•

 محتوى العمل•

 فرصة التمدم والتطور•

 النمو الشخصً•

 :تؤثر بالعوامل الصحٌة

 ظروف العمل•

 العاللات مع زمالء العمل•

 السٌاسات ولواعد العمل•

 نوعٌة المشرفٌن•

 الراتب واألجور األساسٌة•

تحسٌن العوامل المحفزة 

 ٌزٌد من الرضا الوظٌفً

تحسٌن العوامل الصحٌة ٌقلل 

 من عدم الرضا
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 Herzbergنظرٌة هارزبرغ 

 Herzbergتسمى أٌضا نظرٌة العاملٌن لـ 

 :تجمع هذه النظرٌة عوامل التحفٌز فً مجموعتٌن 

 عوامل محفزة
 عوامل اللٌالة 

18 



 عوامل خارجٌة لها عاللة ببٌئة العمل  هً عوامل اللٌالة 

الراتب، ظروف العمل، سٌاسة الموارد : تتضمن  

 ...البشرٌة

 رضا إلى تؤدي فال اإلدارة طرف من االعتبار بعٌن أخذت إذا أنها العوامل هذه خصائص من

     الرضا عدم إلى تؤدي فإنها أهملت إذا أما المدى طوٌل

الزٌادة فً الراتب تعطً رضا لصٌر المدى وعدم الزٌادة فٌه : مثال

 تؤدي إلى عدم الرضا

 Maslowتناسب العوامل الدنٌا عند 



 (عوامل الرضا)العوامل المحفزة 

   Maslowتناسب العوامل العلٌا عند 

 :مثل ( عند الفرد)هً عوامل داخلٌة 

إمكانٌة تحسٌن المهارات، الشعور بالمسؤولٌة، المدرة على 

 اإلنجاز، 

هً عوامل تؤدي إلى رضا طوٌل المدى وزٌادة التحفٌز إن أخذت 

 بعٌن االعتبار من طرف اإلدارة 

إثراء وتوسٌع وتدوٌر    Herzbergالعوامل المحفزة، ٌقترح تحسٌن ل

 العمل 
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 McClelland   نظرٌة

 

 
 McClellandحسب 

 أنواع 3الحاجات  
  

الرغبة فً اإلنجازات : ( أو اإلنجاز)الحاجة إلى االكتمال 
 بأحسن الطرق، والتعامل مع المهام الصعبة والتحدٌات

الرغبة فً التحكم والسٌطرة على : الحاجة إلى السلطة
 اآلخرٌن والتأثٌر فً سلوكهم

الرغبة فً تكوٌن عاللات مع : الحاجة إلى االنتماء
   بهااآلخرٌن واالحتفاظ 
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 خالصة نظريات المحتوى

 كم هو عدد الحاجات المختلفة لدى الفرد•

هل ٌمكن أن تشبع المكافآت والنتائج •
 المتحققة بعض النتائج

 هل ٌوجد هنا تسلسل هرمً للحاجات•

باختالف أنواعها جات االحما مدى أهمٌة •
 لدى األفراد
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 نظريات المسار

 VROOMنظرٌة االنتظار لـ 

 .  ٌسمٌها البعض نظرٌة التولع  •

   (Victor Vroom) 1964ظهرت فً    •
 ٌتمنى العامل أن ٌحصل على النتٌجة المنتظرة مقابل سلوك معٌن فً العمل   •

 ٌكون المجهود حسب االنتظار   •

 مكافؤةعامل ٌزٌد المجهود مع أمل أنه ٌحصل على ال
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 (تابع) نظرٌات المسار

 

 ADAMS لـ العدل نظرٌة

 (J.S. ADAMS)  1965 فً ظهرت•
 ٌقومون التً المقارنة عن ٌنتج ما حسب العمال تحفٌز مستوى ٌكون•

  بها

   جهة، من علٌه حصلوا وما ٌنتظرون كانوا ما بٌن •
 أخرى جهة من غٌرهم علٌه ٌحصل وما علٌه ٌحصلون ما وبٌن •
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 SKINNERنظرية التعزيز 

   الخارجٌة البٌئة على النظرٌة هذه ركزت•

 مرضٌة نتائج ٌجنً الذي السلون أن مفاده والذي ( effect law )األثر لانون تفترض•
 ٌتكرر فال مرضٌة نتائج ٌجنً ال الذي السلون أما ٌتكرر

 االٌجابً التعزٌز•

 السلبً التعزٌز•

 العموبة•
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 نظرٌات المحتوى

MASLOW 

ALDERFER 

HERZBERG 

 نظرٌات العملٌة

VROOM 

ADAMS 

 نظرٌة التعزٌز

SKINNER 

 نظرٌات التحفٌز

McCLELLAND 
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