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سالم على المبعوث رحمة للعالمين سـيدنا  الصالة والالحمد هللا حمد الشاكرين، و 
وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم  -صلى اهللا عليه وسلم -محمد 
 ...وبعد. الدين

قدم لكـل يـد   أتأن يسعني إال  ال هذا العمل  مت، وأتم عد أن أنعم اهللا عليفإني ب 
 .بعظيم التقدير وموفور الشكر كريمة عاونت،

عبد  نجم الدين  /الدكتور سعادةي الفاضل اية أسجل شكرى وتقديرى إلى أستاذوبد 
الذى تعجز الكلمات عن التعبير  ، اإلسالمية والمقارنة التربية االندجاني رئيس قسمالغفور 

جـزاه اهللا    نيسـاعد مد لي يد العون والطريق، و يار له على ما قام به، حيث أنعادتلس
 هتفضـل ل محمود بن محمد كسناويالفاضل  /عني خير الجزاء ، ولسعادة االستاذ الدكتور

من توجيهاته تعلمت منه الكثير، و أسهم بالكثيرالذى باإلشراف على هذا العمل، مشكوراً 
، فقد كان البذل كثيراً ه الرسالة ام هذوإرشاداته السديدة، التى كان لها أكبر األثر فى إتم

والعطاء سخياً، إذ لم يبخل بعلم أو وقت أو جهد فى إفادتى و توجيهى رغم كثرة مشاغله 
 . ومسئولياته

 بـن  علـي  /الدكتور لسعادةكما يسعدنى ويشرفنى أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير 
على تفضلهما بالموافقة على يا سعيد عطا بنعبد الناصر /الدكتور ةدسعاومصلح المطرفي 

 .خير الجزاءعني مناقشة هذه الرسالة ، فجزاهما اهللا 
نت قد وفقت فبفضل اهللا ، و إن فإن ك -فتلك محاولة -عى بلوغ الكمالوأخيراً فإنى ال أد

 .فالكمال هللا وحده  -فحسبى أن النقص من أعمال البشر -األخرى  انتك
 الباحـث
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 .الحوافز المادیة والمعنویة للقوى العاملة في ضوء أھداف التربیة اإلسالمیة :  ن الدراسةعنوا

 :یس التاليحددت مشكلة الدراسةفي السؤال الرئ:  مشلكة الدراسة

 ما الحوافز المادیة والمعنویة للقوى العاملة في ضوء أھداف التربیة اإلسالمیة ؟ 

 .اف الدراسة ت لتحقق أھدءالفرعیة جا سئلةاأل عدد من ذا السؤالویتفرع من ھ

 : أھداف الدراسة 

 :الدراسة لتحقیق األھداف التالیة  تھدف

 .التعرف على أھداف التربیة اإلسالمیة  .١

 .التعرف على المقصود بالقوى العاملة .٢

 .التعرف على الحوافز المادیة للقوى العاملة في ضوء أھداف التربیة اإلسالمیة  .٣

 .المعنویة للقوى العاملة في ضوء أھداف التربیة اإلسالمیة التعرف على الحوافز  .٤

 

اھمی ة الح وافز المادی ة والمعنوی ة     وتوص لت الدراس ة ال ى    استخدم  الباحث المنھج الوص في  

، انطالق  ا م  ن دراس  ة عل  م االنس  ان ؛ ةاالداری   ةالعملی  لنج  اح  ةالعناص  ر االساس  ی باعتبارھ  ا م  ن

االھ  داف ع  ن   اء طاقات  ھ الكامن  ھ واس  تثمارھا لتحقی  ق  الت  ي یمك  ن م  ن خاللھ  ا اس  تدع   والم  داخل

     . ةالعملی ةطریق الممارس

ف أعطى   ةالحدیث   ةومن الطبیعي ان یسبق االسالم في فھم ھذه الحقیقھ كل النظری ات االداری   

االس الم    وم ع ان ، للحوافز دورا اكبر في حیاة االنسان عموما وحیاة االنسان العامل خصوص ا 

غفل الحوافز المادی ھ  ید االیمان واالخالقي اال أنھ لم المعنویھ تأسیسآ على البعركز على الحوافز

لعامل أجره قبل ان یجف عرقھ ومبدا ھل جزاء االحس ان  ا من خالل مبدا الثواب ،ومبدأ اعطاء

 . مبادي راسخھ في نطاق الشریعة االسالمیھ السمحھ االحسان وكلھا اال
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Abstract 
Title of the study: The moral and material incentives of the work force 

in light of the objectives of Islamic education. 
Study the problem: The problem Aldrashvi question President follows: 
What incentives physical and moral integrity of the work force in 

light of the objectives of Islamic education? 
The ramifications of this question several questions subsidiary came to 

verify Ahidjav study. 
Objectives of the study:  
Study aims to achieve the following objectives: 
١. Identify the targets of Islamic education. 
٢. Intended to identify workforce. 
٣. Identify the material incentives of the work force in light of the 

objectives of Islamic education. 
٤. Identify incentives morale of the workforce in the light of the 

objectives of Islamic education. 
 
Use descriptive researcher curriculum based on the compilation article 

on the subject of scientific study, and conduct discussions and explanations 
about the moral and material incentives of the work force in light of the 
objectives of Islamic education, and thereby aims to reach a comprehensive 
knowledge of how to achieve the goal of the study and answer questions 
from the study. 

The study found important material and moral incentives as one of the 
key elements for the success of the administrative process; Based on the 
study of anthropology, and portals through which they could summon their 
energies for the underlying invested Thakiqaa of the objectives through 
practice . 

It is natural that preceded Islam in the understanding of this fact every 
modern management theories, giving incentives for a greater role in human 
life in general and especially human life group, although Islam focused on 
Alhawwafzalmanoih based on the ethical dimension of faith, but he did not 
overlook material incentives through the principle of reward and the 
principle of giving Before working for a taxi to dry race and the principle of 
May kicks charity Allahsan and Klhambadi entrenched in the scope of the 
tolerant Islamic Sharia . 
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  :مقدمة
الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین سیدنا 

 ، وبعد  محمد وعلى آلھ وصحبھ

تحظى باھتمام  لوال تزاوع الحوافز من الموضوعات التي حظیت موض یعد

، كیف ال وقد ركزت العقیدة اإلسالمیة  اإلداري والتربوي نيك اإلنساواء السلمعل

ى من صل " : یقول النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلمف ، منذ ظھور اإلسالم على الحوافز

وكذلك ركزت على أن الحسنة في  .)١("  ً علي صالة صّلى اهللا علیھ بھا عشرا

َمن َجاء ِباْلَحَسَنِة َفَلُھ َعْشُر َأْمَثاِلَھا َوَمن َجاء   [ :تعالىلقولھ ،  اإلسالم بعشر أمثالھا

، ) ١٦٠:، اآلیة  امــاألنعسورة ( ]  ِبالسَّیَِّئِة َفَال ُیْجَزى ِإالَّ ِمْثَلَھا َوُھْم َال ُیْظَلُموَن

: ل الصالحات ،ویقول تبارك وتعالىـره للتشجیع على الخیر، وعمك وغیـــل ذلــوك

 : ولھ تعالىـــق و ،) ٦٠:سورة الرحمن اآلیة (  ]َھْل َجَزاُء اإلْحَساِن ِإال اإلْحَساُن [

آل  سورة ( ] َیْسَتْبِشُروَن ِبِنْعَمٍة مَِّن الّلِھ َوَفْضٍل َوَأنَّ الّلَھ َال ُیِضیُع َأْجَر اْلُمْؤِمِنیَن   [

 .)١٧١: ،اآلیة  عمران

بل ربما  –اآلیات تتحدث عن الثواب األخروي وھو بمعنى من المعاني  هھذ

وبخاصة إذا نظرنا إلیھ من داخل الفكر  حافز مھم ومؤثر –بكل ما للكلمة من معنى 

فإن المؤمن یثق بما عند اهللا أكثر مما یثق بما بین ، الدیني وبعین المؤمنین بھذا الدین

ومن جملة . لكن مع ذلك لم یغفل اإلسالم الحوافز المادیة والمعنویة الدنیویةو، یدیھ

األمور التي یمكن اإلشارة إلیھا في ھذا المجال فتح باب التوبة في وجھ اإلنسان الذي 

من المعاصي ثم أدركھ الندم على ما فعل فقد أوسع اهللا لھ ومنحھ فرصة  شیئاً اقترف 

وكذلك یشار إلى غیر المسلم إذا  ، الفات ویعوض عنھاالتوبة لیجبر ما فاتھ من مخ

دخل في اإلسالم بعد أن كان بالغًا عاقًال على دین آخر غیر اإلسالم ففاتھ مجموعة 

عمًال ، فمثل ھذا الشخص ال یجب علیھ قضاء ما فاتھ من العبادات، من الواجبات

                                                        
 .  ٨٧٥ديث احل ،رقم٤ص.٢ج  صحيح مسلم ، )١(



 ٣

لحكمین في باب وال شك في إمكانیة تصنیف ھذین ا. بقاعدة اإلسالم یجب ما قبلھ

 .الحوافز ذات الطابع الدنیوي 

ز تعكس صورة ایجابیة على نفسیة العامل برفع الروح المعنویة ـالحواف إن

،  )١( لدیھ ، وتحقیق صالح المنظمة بزیادة االنجاز ، وانعكاس ذلك على الصالح العام

من )  ن المرؤوسی( ملین الھدف األساسي للحفز ھو زیادة االنجاز لدى العا أنكما 

 . )٢(خالل تفاعل الحفز مع قدرات المرؤوسین 

، و مؤسسة أو منظمة من وجود نظام أو برنامج محدد ومدروس للحوافز ـ تخلال

وذلك لیساعد الموظفین على تقدیم أفضل ما لدیھم للعمل مما ینعكس بشكل إیجابي 

 .ق أھدافھاعلى تفعیل دور المنظمة داخل المجتمع، وبالتالي تكون قادرة على تحقی

أن نظام الحوافز یختلف من مؤسسة إلى أخرى وذلك حسب طبیعة ودور كل 

مؤسسة داخل المجتمع، غیر أنھا في النھایة ال تختلف عن كونھا حوافز ذات شقین 

كما أن ھناك عدة طرق تتخذھا كل ) وأخرى معنویة -حوافز مادیة : (رئیسیین ھما

ول بھا إلى أقصى درجة من االستفادة منظمة على حدة لتوظیف ھذه الحوافز للوص

 .من الموظف والمؤسسة ً بالنسبة لكال

و أن الحوافز تعتبر أحد أھم المتغیرات المستقلة الدافعة ھولعل السبب في ذلك 

اط شعلى نتائج الن مثیة اإلنتاجیة اإلیجابي على الكفا وأثرھا القاتھاوبع اتھابانعكاس

 .اإلداري والتربوي

في ضوء أھداف التربیة  قوى العاملة افز الوة حاسدربعل االھتمام ول

 اإلنتاجیة بماكفاءتھم ووظیفي أدائھم ال رفع مستوىالرغبة في  ضھفرتاإلسالمیة ، 

 ةاءفھا بكفی ملونة التي یعمداف المنظھتحقیق أ لھا لیكف یتناسب والتربیة اإلسالمیة و

وامل التي عبحت من أھم الصة ألمالوظیفي للقوي العا األداءوفعالیة، ولعل رفع كفایة 

وكذلك تحقیق أھداف  ع الخاصة والعامةنالمؤسسات والمصا أھدافق یم في تحقھتس
                                                        

      ،)١٩٩٨(،إسكندرية البناء االجتماعي للمجتمع ، املكتب اجلامعي احلديث : التنمية اإلدارية يف اخلدمات االجتماعية .اجلميلي ، خريي  ١)
 .١٢٣ص 

 . ٢٠٢، ص )٢٠٠١(، عمان ، دار الشروق  ١ طاإلدارة املدرسية احلديثة ، . عابدين ، حممد عبد القادر )  ٢



 ٤

بھ خالل الفترات السابقة ،  ا،  من خالل التغلب على ما تأثرو التربیة اإلسالمیة

وزیادة درجة الرضا الوظیفي والمتمثل في المشاعر الداخلیة والتي تظل كامنة في 

والرضا النفسي االستقرار من الناحیة  رد وتنعكس في سلوكھ الوظیفي ،نفس الف

ز فر توفر نظم من الحواطافي إ وھذا ال یتحقق إال والوجدانیة ،) الدینیة ( الروحیة 

 .في ضوء أھداف التربیة اإلسالمیة  ویةنالمادیة والمع

 الدراسة  موضوع
دة مستواه ورفع وزیاولمواصلة العطاء  -إن اإلنسان في تقدمھ ضمن عملھ 

 في یحتاج إلى حوافز -بجانب التدریب واكتساب الخبرة  ً ونوعا ً كفاءة إنتاجھ كما

یتمثل في العمل والتي تتمثل في الكسب المادي، أو في الكسب المعنوي والذي 

و  ً ونوعا ً الموظف ودفعھ لزیادة إنتاجھ كما زیحفتبھدف  ً التقدیر، أو كالھما معا

 .تھإلشباع حاجا

محوراً  رئیسیاً  تتجھ  یشكل ومدخالتھ وعملیاتھ بإدارتھ مؤسسيوان النظام ال

القادر على التعامل مع القریة الصغیرة والتطور العلمي  اإلنسانوبناء  األفضلنحو 

العاملین في جمیع المجاالت ومختلف المؤسسات والنظم  أن إذنعیشھ ،   الذي 

ً  مدى ال عیة كافة ھم من مخرجات ھذا االجتما نظام ، ویعكسون ویجسدون عملیا

 . )١(فشل مخرجاتھ  أونجاح 

أن الحوافز  لضوء علىالدراسة ا طوال بد من خالل ھذه الدراسة من تسلی

تمیزھم في األداء، وأن األداء الذي  لىعقوى العاملة یجب أن تركز على مكافأة ال

تشیر  التي سالمیةاأل اییرمعلل ً وفقا والحوافزیر عادي، وھو أداء غیستحق الحافز 

 .ألدائھم المتمیز  إلى استحقاق الموظفین إلى تعویض إضافي یزید عن األجر نتیجة

 ضا لدىعكس على مستوى الرنن عدم توفر الحوافز المناسبة یأ المؤكدمن و

ف الحماس واإلحساس بأھمیة العمل لموظقد یفقد ا وھذا بدوره، القوى العاملة

                                                        
 .٢٨٧، ص) ٢٠٠١(، األردن، نشر بدعم من اجلامعة األردنية   ٢ طمفاهيم وآفاق ، . اإلدارة التعليمية . الطويل، هاين عبد الرمحن)  ١



 ٥

على  ً ابع ینعكس سلبلطذا باھورغبتھ في األداء بفعالیة و نویةوتنخفض روحھ المع

،وحیث تھدف التربیة االسالمیة الى  رضا عن العمللءتھ في العمل نتیجة عدم افاك

ذا یبرز ھلي تابالو      بناء االنسان العامل المنتج وھذا ابناء یتطلب البحث في كل 

الدراسة لمعرفة الحوافز  ةفكر جاءت ى األداء ومن ھنا توة الحوافز في رفع مسیأھم

 .اإلسالمیة ربیة تالمؤثرة في القوى العاملة في ضوء أھداف الوالمعنویة  المادیة 

 الدراسة أسئلة 
 :السؤال الرئیس التالياإلجابة عن الدراسة   تحاول

التربیة  أھداف یة للقوى العاملة في ضوءالحوافز المادیة والمعنو ما 

 ؟إلسالمیة ا

 :اآلتیةالفرعیة األسئلة  ذا السؤالھ ویتفرع من

 ما أھداف التربیة اإلسالمیة ؟ .١

 قوى العاملة ؟ ما المقصود بال .٢

 .ما الحوافز المادیة للقوى العاملة في ضوء أھداف التربیة اإلسالمیة  .٣

 .ما الحوافز المعنویة للقوى العاملة في ضوء أھداف التربیة اإلسالمیة  .٤

 أهداف الدراسة 
 :حقیق األھداف التالیة الدراسة لت تھدف

 .التعرف على أھداف التربیة اإلسالمیة  .١

 .التعرف على المقصود بالقوى العاملة .٢

التعرف على الحوافز المادیة للقوى العاملة في ضوء أھداف التربیة  .٣

 .اإلسالمیة 

التعرف على الحوافز المعنویة للقوى العاملة في ضوء أھداف التربیة  .٤

 .اإلسالمیة 



 ٦

 ةأهمية الدراس
مدى إشباع  ه فيودورموضوع الحوافز من أھمیة  الدراسة  أھمیةتنبثق 

 ، كونھ من وتقدیره د الذي یبذلھھواز والمجالنجا بأھمیة رد واالعترافلفحاجة ا

والسلوك اإلنساني الموضوعات التي حظیت وما تزال تحظى باھتمام علماء السلوك 

 : لیة ، وتكمن أھمیتھا في المجاالت التاً معااإلداري 

الوقوف على أھمیة الحوافز المادیة تھتم بتبرز أھمیة االدراسة من نھا  .١

 .والمعنویة للقوى العاملة في ضوء أھداف التربیة اإلسالمیة 

تقدیم طریقة حدیثة في التعامل مع الحوافز المادیة والمعنویة للقوى العاملة في  .٢

 .ضوء أھداف التربیة اإلسالمیة  

ي القرار على أھم التوجھات المستقبلیة نحو الحوافز ومتخذ المسئولین تطلع .٣

 .المادیة والمعنویة للقوى العاملة ،وإتباع أسالیب جدیدة في الخطط المستقبلیة 

تفید القوى العاملة  في تحسین وتطویر مھاراتھم للحصول على الحوافز  .٤

 .المادیة والمعنویة

ي إمداد مطوري  تسھم فلھا الدراسة ،  تتوصلالنتائج والتوصیات التي  .٥

برامج الحوافز بمعلومات ورؤى جدیدة حول اعتماد المعاییر في ضوء أھداف  

 .التربیة واإلسالمیة   

 ستثري المكتبة التربویة بما تضیفھ من أفكار ومقترحاتـ بمشیئة اهللا ـ إنھا  .٦

 .  حوا الحوافز المادیة والمعنویة  حول الحوافز المادیة والمعنویة 

 منهج الدراسة 
تبع الباحث المنھج الوصفي القائم على تجمیع المادة العلمیة المتعلقة ا

 المنھج الوصفي منھج من المناھج العلمیة في البحث، ویقوم علىبموضوع الدراسة ، 

وھو نمط من أنماط التفكیر . اتباع خطوات منّظَمة في معالجة الّظواھر والقضایا

أجل تنظیم العمل العلمي والّدراسة وطریقة من طرق العمل ُیعَتَمد من  العلمي



 ٧

المنھج الوصفي یمتاز عن باقي ف األھداف المطلوبة من البحث والتحلیل لبلوغ

بتتبُِّعھ للظاھرة المدروسة باالستناد إلى معلومات تتعلق بالّظاھرة، في زمن  المناھج

 ھا، وذلك منأو فترات زمنیة مختلفة، للّنظِر إلیھا في أبعادھا المختلفة وتطّوراِت معّین

وإجراء مناقشات وتفسیرات حول  .أجل ضمان الوصول إلى نتائَج موضوعّیٍة

الحوافز المادیة والمعنویة للقوى العاملة في ضوء أھداف التربیة اإلسالمیة  ، 

ویھدف بذلك الوصول إلى تصور شامل لمعرفة مدى تحقیق ھدف الدراسة واإلجابة 

 .  عن أسئلة الدراسة 

 : حدود الدراسة
الجوانب النظریة للحوافز المادیة والمعنویة للقوى  ھذه الدراسة على تقتصرا

ه ذھ ، وھذا  قد یحد من إمكانیة تعمیم   التربیة اإلسالمیة أھداف العاملة في ضوء

االخرى مثل األالحوافز المادیة والمعنویة في النظام  المجاالت الدراسة على جمیع 

 .   فة المدني او نظام الحوافز المختل

 مصطلحات الدراسة
   :الحوافز 

 واحتفز .خلفھ من دفعھ بمعنى  یحفزه حفزه كلمة   المحیط القاموس ورد في

   "واجتھد احتث أي مشیتھ في كتحفز احتوفز

تعتبر عوامل خارجیة تشیر إلى المكافآت التي " : تعرف الحوافز على أنھا

تكون حوافز مادیة تتصل باألجر أو یتوقعھا الفرد من أدائھ للعمل ، والتي یمكن أن 

ل بزیادة السلطة ـوافز معنویة تتمثــزیادة في الراتب والمنافع المادیة األخرى ، أو ح

  )١( والنفوذ أو الھیبة

                                                        
 . ٣١، ص) هـ١٤١٤(، دار املستقبل، مطبعة بنك البتراء، عمان  ٢ط السلوك التنظيمي، .  لقريويت ،  حممد قاسما)  ١



 ٨

 تتبعھا اإلدارة التي الفعالة الوسائل إحدى تعتبر الحوافز إن"   ھاشم ویقول

وفاعلیة  بكفاءة المشروع أھداف یقتحق یكفل بما العاملین لدى اإلنتاجیة الكفایة لرفع

 )١("واقتصاد

 إلى الدافعة والخطط الوسائل مجموعة ھي الحوافز" أن   عبدالھادي ویذكر

 )٢( .  "وكیفا كما بعملھ الموظف اھتمام إثارة

التي  العناصر أو العوامل عن عبارة " : انھبأ الحوافز یعرف  رمضان أن كما

 )٣(".  األفراد حاجات في النقص تشبع

 خارجیة  مؤثرات عن عبارة" : ھي الحوافز أن  والسواط الطجم یرى و

 )٤"  (أفضل بأداء القیام على وتشجعھ الفرد تحفز

ھي محرضات السلوك التي "  أنھاعرف الحوافز في التربیة اإلسالمیة بتو

بل والمستحبات أو  –تحض على االستقامة والصالح والقیام بأداء الواجبات 

وتبعث على فعل الخیر واإلحسان والعدل، وإعطاء ذوي الحقوق  –المندوبات 

حقوقھم، وتحرك إلى األھداف التربویة عن طریق الجد والبذل والعطاء والتفاني في 

العلم والعمل والجھاد، واإلنتاج وإشاعة الفضیلة، وتباعد بین الفرد وبین االنحراف 

 )٥(".واإلھمال والتواني والقعود

وھي تتمثل في األجر وساعات العمل والمكافآت وظروف   :الحوافز المادیة

 .وإمكانات العمل المادیة

وھي االعتراف بأھمیة الفرد وسبل التشجیع على العمل   :الحوافز المعنویة

 .والشعور بالرضا الوظیفي والمسئولینوالعالقات الجدیدة بین الموظفین 

                                                        
 ٢٢٨ ، ص ص ) م ١٩٨١ (، دار الكويت ، وكالة املطبوعات ،٢ط زكي حممود ،اإلدارة العلمية ، هشام ، )  ١

 ١٢٣ص    ) م ١٩٨٢ ( لقاهرة ، دار القلم العريب  ا. ٢ط محدي أمني ،إدارة شئون موظفي الدولة ، عبد اهلادي ،)  ٢

 ٧٦ص   ) م ١٩٩٣ (،حامد أمحد ، السلوك التنظيمي ،القاهرة ،دار النهضه  رمضان)  ٣

جده ،دار النوابغ  ٢ ط ،)التطبيقات  –النظريات  –مفاهيم (، طلق عوض اهللا ، السلوك التنظيمي  والسواطعبد الغين  ، عبد اهللا الطجم)  ٤
 ٩٣ ص)هـ  ١٤١٧ ( .    

جامعة إلمام حممد بن سعود .كلية العلوم االجتماعية. رسالة دكتوراه غري منشورة. احلوافز يف التربية اإلسالمية. عبد العزيز احمليميد )٥
 .١١، ص) ١٤١٢. (اإلسالمية، الرياض



 ٩

 الم ؤثرات  مجموع ة  ابأنھ   : اجرائی اً    المعنوی ة   الح وافز  ویع رف الباح ث  

  ال دفع  بغ رض   ;توفیرھ ا  عل ى  وطاقاتھا عناصرھا اإلدارة بكل تعمل التي الخارجیة

 .یمارسونھ الذي العمل عن الرضا أدائھم وزیادة تحسین على بالعامل

  :القوى العاملة 
مجموع ة م ن ف رق األف راد، یمثل ون      :بأنھ ا   –وظیفیا  –  تعرف القوى العاملة

الوظائف والمھن واألعم ال، والتخصص ات، ینتظم ون ف ي خدم ة       معینا من"  مركبا"

المؤسسة كشخصیة اعتباریة ویرتبطون بھا بعالقة عمل قانونا وفعال، بصرف النظر 

درجة اتصال العمل مادیا بنشاط اإلنتاج،ویتقاسمون األعمال اإلداری ة والتنفیذی ة     عن

إداری ة مختلف ة، تبع ا     بمقتضى تنظ یم ینقس م إل ى وح دات وظیفی ة تق ع عل ى مس تویات        

 .لحجم المؤسسة

 : ) التربوي واإلداري ( المسئول 

. ول عن أعمال وإنجازات عدد من العاملین في المؤسسة أو المنظمةئھو المس

 .وتختلف ھذه المسؤولیة حسب الرتبة والموقع والمھام

  :بیة اإلسالمیة التر

توجیھ   ھ ، لتك   وین عملی  ة بن   اء اإلنس  ان و  : تع  رف التربی   ة اإلس  المیة بأنھ   ا   

 .شخصیَِّتِھ ، وفقًا لمنھج اإلسالم الحنیف وأھدافھ السامیة في الحیاة 

فالتربیة إذن تعني تنشئة الشخصّیة وتنمیتھا حتى تكتمل وتتخذ سماَتھا الممیِّزة 

 )١(. لھا 

  :المعاییر  

 .یعرف المعیار بأنھ النموذج الذي یحتذى بھ لقیاس درجة اكتمال أو كفاءة شيء ما

فإن المعیار ھو مواصفة فنیة أو أي وثیقة  )  ISO(األیزو  وحسب تعریف

أخرى متاحة لعامة الناس ومصاغة بتعاون أو اتفاق عام من جانب جمیع المھتمین 

 .والمتأثرین بھا، معتمدة على النتائج والتجارب المجمعة في مجال من المجاالت

                                                        
 )١٨(م ص١٩٨٥دار البشري ، : عمان  ،١ طبدر إمساعيل ،  نظرات يف التربية اإلسالمية ،  ، مسرين وعز الدين ، التميمي )  ١



 ١٠

 الدراسات السابقة

للدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع  ً رضاتناول الباحث في ھذا الجزء ع

الدراسة مع محاولة التركیز على تحدید الھدف من كل دراس ة ووص ف العین ة وبی ان     

 :ھذه الدراسات على النحو التالي قسمت و  إلیھا  أدواتھا واھم النتائج التي تم التوصل

 .الدراسات التي تناولت احلوافز يف اإلدارة الرتبوية   : أوال  
 
 )١()ھـ١٤٠٢( دراسة كحالن    .١

ھ  دفت  "المعلم  ون وح  وافز المھن  ة ف  ي المملك  ة العربی  ة الس  عودیة        " بعن  وان  

للكشف عن مدى كفایة و عدال ة الح وافز المختلف ة الت ي تق دم للمعلم ین ف ي المملك ة         

وق  د اس  تخدم الباح  ث الم  نھج الوص  في للتوص  ل ال  ى نت  ائج        ودیة ، ـالعربی  ة السع   

معلم اً  م وزعین   )  ١٢٠(طبقت الدراسة على عین ة عش وائیة بلغ ت    وقد الدراسة ، 

 .على مراحل التعلیم العام في منطقة الباحة التعلیمیة 

 :وتوصلت الدراسة للنتائج التالیة 

عدم العنایة بالحوافز المادیة للمعلم ، مما یتطلب إعادة النظر ح ول تق دیم    .١

 .حوافز مادیة خاصة بالمعلمین 

اء واقتراح ات للمعلم ین ، مم ا یتطل ب االھتم ام بإش راك       عدم العنای ة ب آر   .٢

المعلم في ص نع الق رار الترب وي باعتب اره عنص راً  ھام اً ض من العملی ة         

 .التعلیمیة 

 .عدم العنایة بتشجیع المعلمین المتمیزین عن طریق تقدیم المكافآت لھم  .٣

    ) ١( ) (١٩٩٣,Daivid &Othersدراسة دیفد وآخرون  .٢

، وھ  دفت إل  ى التع  رف عل  ى م  دى   " المعلم  ین ف  ي الع  الم الثال  ث  ح  وافز "بعن  وان 

االرتباط بین الحوافز التي یتلقاھا المعلمون في عملھ م م ن جھ ة والرض ا ال وظیفي      

                                                        
١ ( Daivid W.&Others,Teacher Incentive in athird world. Teaching and Teacher Eduation 

,V٩ N(١٩٩٣),٣ 



 ١١

ل  دیھم م  ن جھ  ة أخ  رى ، وق  د ت  م تطبی  ق الدراس  ة عل  ى عین  ة م  ن معلم  ي المرحل  ة   

ز الت ي یتلقاھ ا   الح واف  أنالمتوسطة في بوتس وانا ، وك ان م ن أب رز نت ائج الدراس ة ،      

ب  أداء ال ت  رتبط  أنھ  االمعلم ون ت  رتبط ارتباط  اً  وثیق  اً بالرض  ا ال  وظیفي ل  دیھم غی  ر  

 .للتدریس في حجرات الدراسة  المعلمین

 )١() ھـ ١٤١٢ ( الدین نصر دراسة .٣
  "السعودیة بالجامعات التدریس السعودیین ھیئة ألعضاء الوظیفي الرضا"بعنوان

 الرض ا  ع دم  أو الرض ا  لحال ة  المس ببة  العوام ل  ل ى ع التع رف  إل ى  الدراس ة  ھدفت

 الم ؤثرة  الت دریس  ھیئ ة  ألعض اء  الفردی ة  الخص ائص  ھ م  أ تحدی د  الوظیفي،وأیضا

 نظ ري  : أح دھما  ج انبین  عل ى  الدراس ة  ش ملت  ٠ الرض ا ال وظیفي   مس توى  عل ى 

                    م  ن مكون  ة نةـعی   ىــ  ـعل ةــ  ـتطبی  ق الدراس ت  م ق  دو،   يتطبیق   :واآلخ  ر

 ٠ لجمع المعلومات كأداة االستبیان الباحث استخدمو ، عضوا)  ٢٢٢ (

 : یلي ما أھمھا من كان نتائج إلى الدراسة توصلت و )١

  ٠ متوسطا یعتبر بالجامعات التدریس ھیئة ألعضاء العام الرضا مستوى أن )٢

 العم ل  ظ روف  ال وظیفي  الرض ا  بمس تویات  ارتبط ت  الت ي  العوام ل  من أن )٣

 ٠ المادیة

 رضا مستوى القت فیھا التعویض وعناصر المرتب و الترقیة جراءاتإ أن )٤

 ٠ منخفض

 )٢( )ھـ١٤٠٩( دراسة علوي  .٤
 ".أراء المعلمات حول أھمیة الحوافز التي تقدمھا لھن مھنة التدریس " بعنوان      

ھدفت إلى التعرف على أھمیة الحوافز التي تقدمھا مھنة التدریس لمعلمات المرحلة 

لكشف عن أكثر الحوافز أھمیة من وجھة نظر المعلمات ، كما ھدفت تلك الثانویة وا

ل ى م دى اخ تالف درج ة أھمی ة ك ل ح افز م ن وجھ ة نظ ر           عالدراسة إلى التع رف  
                                                        

،  ، رسالة ماجستري غري منشورةالسعودية  باجلامعات التدريس السعوديني هيئة ألعضاء الوظيفي الرضا:مسري عبد اهللا ، الدين رـنص ) ١
 .)هـ ١٤١٢ (كلية االقتصاد ، جامعة امللك عبد العزيز ، جده 

، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية، جامعة أراء املعلمات حول أمهية احلوافز اليت تقدمها هلن مهنة التدريس  فاديه أمحد ،علوي، ) ٢
 )هـ١٤٠٩(  أم القرى ، مكة املكرمة



 ١٢

المعلم  ات تبع  اً لمتغی  رات المؤھ  ل والمس  توى ال  وظیفي وس  نوات الخدم  ة والرات  ب  

ھمیة كل الشھري ونصاب الحصص ، كما ھدفت إلى التعرف على درجة اختالف أ

الحوافز المستمدة من المھن ة ـ الح وافز المالیة ـ     (مجال من مجاالت الحوافز الثالث 

 ) .الحوافز اإلداریة 

معلم ة یعمل ن ف ي المرحل ة     ) ٢١٤( عددھا  طبقت الدراسة على عینة عشوائیة بلغ 

فق رة  ) ٤١(الثانویة بمدینة جدة ،واستخدمت الباحثة في الدراسة استبیاناً  مكون من 

 . تعلق بالحوافز التي تقدمھا مھنة التدریس للمعلمات ت

 :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة  

الح وافز المس تمدة م ن المھن ة ـ الح وافز       (أـ وجود أھمیة للحوافز بمجاالتھا ال ثالث  

 ).المالیةـ الحوافز اإلداریة 

اً  لمتغی رات  ب ـ وجود اختالف في درجة أھمیة كل حافز من ح وافز الت دریس تبع     

نصاب  -الراتب الشھري  -سنوات الخدمة  -المستوى الوظیفي  -المؤھل (الدراسة 

 ) .الحصص

 )١() ھـ  ١٤٠٨  (باقازي دراسة .٥
 المرحل ة  معلم ي  ال وظیفي ل دى   بالرض ا  وعالقتھ ا  المدرسیة القیادة نمط "بعنوان 

 القیادة أنماط كثرأ على التعرف إلى الدراسة تلك ، ھدفت  "المكرمة بمكة االبتدائیة

          الدراس ة  عین ة  ملتـوش  ٠ ةـالمكرم   ةـمك   ةـاالبتدائی ة بمدین    المرحل ة  ف ي  ش یوعا 

 ٠ االستبانة المستخدمة ھي الدراسة أداة وكانت ، معلما)  ٣٦٠ (

 :یلي ما الدراسة تلك نتائج أھم من وكان

  ٠ الوظیفي الرضا یوفر المعلم یتقاضاه الذي الراتب أن )١

 المرحل ة  معلم ي  ل دى  ال وظیفي  الرض ا  درج ة  ف ي اً  ارتفاع   ھن اك  أن )٢

 تح ت  نظ ائرھم  بعك س  ، والمعتدل ة  العادل ة   القیادة نمط ظل في االبتدائیة

 ٠ التعسفي النمط ذوي إمرة
                                                        

، رسالة ماجستري غري  املكرمة مبكة االبتدائية املرحلة معلمي الوظيفي لدى بالرضا وعالقتها املدرسية دةالقيا منط:عمر أمحد باقازي،  ) ١
 . )هـ  ١٤٠٨   (منشورة ، كلية التربية، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة



 ١٣

 )١(  ) ھـ ١٤١٦(  دراسة الزھراني .٦
 بالتعلیم  الثانویة المرحلة لدى معلمي الوظیفي الرضا على الحوافز تأثیر "  بعنوان

 في التعلیم للمعلمین المقدمة للحوافز المستوى الحالي تقویم الدراسة ھدفت."  امالع

 ,ى ال وظیفي  المس تو  تق ویم  الدراس ة  ھ دفت  كم ا  .تحفیزھم في ومدى فاعلیتھا العام

 بینھ ا وب ین   العالق ة  ودراس ة  ، الرض ا  ھ ذا  على تؤثر التي المشاكل على والتعرف

 عل ى  الدراسة وطبقت ، الوصفي  المنھج ثالباح فیھا استخدم وقد.الوظیفي الرضا

 .جدة الثانویة مدارس من معلم) ٢٠٠(  من مكونة عینة

 :یلي ما الدراسة نتائج من وكان

 العم ل  مق دار  م ع  تتناس ب  روات بھم  أن ی رون  العین ة  أف راد  معظم أن تبین )١

 كبی رة  اً فرص   لھ م  تت یح  مھن تھم  أن ی رون  ال المعلم ین  أكثر الذي یبذلونھ

 .األخر المجتمع فئة مع عالقات جیدة تكوین وأ للترقیة

مس تو   وب ین  للعم ل  المالئ م  الج و  وخل ق  الح وافز  بین طردیة عالقة وجود )٢

 .واإلنجاز  األداء

 عن بمستوى رضاھم الوظیفي أداؤھم یتأثر المعلمین من العظمى الغالبیة )٣

 عملھم

 :الدراسة توصیات أما

 .الترقیة لمجا في للمعلم أكبر فرص بإتاحة الدراسة توصي )١

 التوفیر إمكانیة مع ,احتیاجاتھم تلبیة من لیتمكنوا المعلمین بأجور االھتمام )٢

 .المستقبلیة لتأمین حیاتھم

 المعنوی ة  الح وافز  بعض طریق عن ,بھم اإلدارة باھتمام المعلمین إشعار )٣

 .معنویاتھم رفع إلى یؤدي مما، الشكر وخطابات كشھادات التقدیر

 

                                                        
 )هـ ١٤١٦( العام  بالتعليم  لثانويةا املرحلة لدى معلمي الوظيفي الرضا على احلوافز تأثري :عبد اهللا حممد عبد اهللا  الزهراين ، ) ١



 ١٤

 :ي هلا عالقة باحلوافز  الدراسات الت: ثانيا  
 
 )١( )ھـ  ١٤١٩ ( العنقري دراسة .١

 تل ك  ھ دفت ٠ "أداء الع املین  مس توى  رف ع  ف ي  دورھ ا  و الح وافز  نظ م  " بعن وان 

 م ن خ الل   العاملین أداء مستوى رفع في ودورھا الحوافز نظم معرفة إلى الدراسة

 ف ي  موظف ا  ) ٩٠ (على) االستبیان ( الدراسة أداة توزیع تم وقد ، الحوافز ممارسة

 ٠ الریاض إمارة منطقة

 : یلي ما نتائجھا أھم من وكان

  ٠ اإلیجابیة المادیة الحوافز عن الرضا عدم )١

 رض ا  ع دم  ھن اك  یجابی ة؛ولكن  اإل المعنوی ة  الح وافز  عن عام بشكل الرضا )٢

 المتعلق ة  الق رارات  بع ض  اتخ اذ  ف ي  المش اركة  عملی ة  ع ن  العینة أفراد من

 ٠ بالعمل

 ع دد  ذلك ویحكم ، المفضلة الحوافز نحو بینھم فیما یتباینون نةالعی أفراد أن )٣

 ناحی ة  م ن  األول ى  المرتب ة  ف ي  المادی ة  الح وافز  االعتب ارات، وت أتي   م ن 

 ٠ التفضیل

  ٠ للحوافز واضح نظام وجود عدم ھي الحوافز في المشكالت أھم أن )٤

 )٢() ھـ ١٤٠٦ (یاغي دراسة .٢

  "األردنی ة  الحكومی ة  األجھ زة  ف ي  ح وافز لل الع ام  الموظ ف  تقی یم " الدراس ة   بعنوان

 برض اه  األردني العام للموظف المعطاة الحوافز عالقة عن الكشف الدراسة ھدفت

 نظ رة  وما لموظفیھا اإلدارة تقدمھا التي الحوافز أنواع عن الكشف و، عن وظیفتھ

 وق د  ، كافی ة  لھ م  المعط اة  الح وافز  ھ ذه  أن الموظف ون  یعتق د  وھ ل  ، الموظفین لھ ا 

                                                        
رسالة ماجستري غري منشورة ، أكادميية نايف للعلوم  ،أداء العاملني مستوى رفع يف دورها و احلوافز نظم:عبد اهللا عبد العزيز ،  العنقري )١

 .)هـ  ١٤١٩ ( األمنية ، الرياض 
، دراسة ميدانية مقارنة ، منشورات املنظمة العربية األردنية احلكومية جهزةاأل يف للحوافز العام املوظف تقييمحممد عبد الفتاح ،ياغي، )  ٢

 .)هـ ١٤٠٦ (اإلدارية ، عمان 



 ١٥

 الب الغ  البح ث  عین ة  مف ردات  م ن  نوعی ة  بیان ات  قائم ة استقص اء   الباح ث  س تخدم ا

 .العام القطاع في مختلفة في وزارات موظفین)  ٢٠٣ (عددھا

 :الدراسة نتائج من وكان

 وس ماع  لتعبی ر، ا وف رص  زمالئھ م،  م ع  العالق ة  عن راضون الموظفین أن )١

 .االقتراحات 

 . األفضل األداء على تساعد الحوافز أن )٢

 لروتینی ة  نتیج ة  لطاق اتھم  العم ل  اس تغالل  ع ن  راض ین  غی ر  الم وظفین  أن )٣

  ٠ العمل

 :مث ل  المتغی رات  بع ض  ب اختالف  العم ل  ع ن  الوظیفي الرضا درجة تفاوت )٤

 .المستوى الوظیفي .االجتماعیة الحالة ,العمر ,المؤھل

 )١() ھـ ١٤٠٣  (الوھاب عبد دراسة .٣

 فھم تعمیق إلى الدراسة تلك ھدفت  "دیةالسعو العربیة المملكة في الحوافز "بعنوان

 الح وافز  وأن واع  فیھ ا،  العوام ل الوظیفی ة الم ؤثرة    عل ى  التعرف و التحفیز، عملیة

 لھم تقدمھا الحوافز التي في انھیرو التي والمشكالت والمزایا األفراد، یفضلھا التي

 على اوالحصول منھ الحوافز نظم لتحسین السبل أھم على كذلك والتعرف اإلدارة،

الوص ول   وفعالی ة  واإلنتاجیة، الكفاءة وزیادة األفراد رضا : وھي المطلوبة، النتائج

 األھداف إلى

بین المتقدمین  من موظف )  ٣٠٠  (من مكونة عشوائیة عینة على الدراسة أجریت

 عین ة  اختی ار  ت م  كم ا  بالری اض،  العام ة  اإلدارة بمعھ د  المختلف ة  التدریبی ة  للب رامج 

 بع د  النت ائج  متابع ة  موظًف ا؛ بھ دف   )  ٢٥٠  (م ن  مكون ة  إض افیة أخ رى   عشوائیة

 أسفرت وقد٠ وبعدھا الزیادة تلك قبل النتائج وذلك لمقارنة الموظفین؛ رواتب زیادة

 :منھا النتائج، من العدید عن الدراسة

                                                        
 )هـ ١٤٠٣ (، معهد االدارة العامة ، الرياض  السعودية العربية اململكة يف ، احلوافز، علي حممد الوهاب عبد)  ١



 ١٦

 راضون األغلب في وھم جیدة بصورة محفزون منھأ الموظفین غالبیة یرى )١

 اس تغالل  وج ود  ع دم  ھن اك  ب أن  ی رون  منھأ إال ؛انھیؤدو التي الوظائف عن

 ٠ لطاقاتھم أمثل

  ٠ الترقیة فرص وكذلك األخیرة، الزیادة بعد الموظفین رواتب مناسبة )٢

 : مثل الحوافز، نظام تطبیق عملیة في مشكالت وجود الموظفین بعض یرى )٣

 . األداء تقییم دقة وعدم المستفیدین، قلة

 مثل سلیمة، أسس على بناء تقرر أن جبی الحوافز أن على الموظفون یتفق )٤

 ٠ الكفاءة، والخبرة

 )١() ھـ١٤٠٢(دراسة العدیلي  .٤

ال دوافع والح وافز والرض ا ال وظیفي ف ي األجھ زة الحكومی ة ف ي المملك ة          " بعنوان 

 ".العربیة السعودیة 

ھدفت الدراسة إلى التعرف على دوافع الموظفین السعودیین في القطاع العام التي  

حاجتھم ورغباتھم وتوقعاتھم من الوظیف ة وم دى إش باعھم لھ ذه الحاج ات       تتمثل في

ورضاھم عنھا ، كما تھدف تلك الدراسة إلى معرفة أھمیة دافعیة العمل نفسھ وبیئة 

حوافز الت ي یرغ ب   العمل وأھمیة الحوافز المادیة والمعنویة وكذلك التعرف على ال

رف عل   ى اث   ر العوام   ل دھ   ا ف   ي وظیفت   ھ  وك   ذلك التع    وجالموظ   ف الس   عودي و

 .الشخصیة والعوامل البیئیة الداخلیة على رضا الموظفین  ودافعتیھم إلى العمل 

موظفاً  یعملون في مختلف القطاعات الحكومیة ) ٥٦٢(تكونت عینة الدراسة من  

 :النتائج التالیة  إلىوالمدن في المملكة العربیة السعودیة ، وتوصلت الدراسة 

االعت   راف العم   ل نفس   ھ ، انج   ازات العم   ل ، : ع   ن الم   وظفین راض   ون  أن . أ

ف رص النم و ال وظیفي ، أنظم ة     . والتقدیر ، التقدم الوظیفي والترقي ال وظیفي  

                                                        
 ٣٦، جملة االدارة العامة ،العدد في يف األجهزة احلكومية يف اململكة العربية السعوديةالدوافع واحلوافز والرضا الوظي :، ناصر حممدالعديلي) ١

 )هـ١٤٠٢( ،فرباير



 ١٧

وإج  راءات المنظم  ة وظ  روف العم  ل وبیئت  ھ المادی  ة والرات  ب والعالق  ة م  ع     

 .الرئیس والزمالء والمرؤوسین 

لھ م   اح ة الفرص ة  إتع دم  حیاتھم الشخص یة و : أن الموظفین غیر راضین عن   . ب

 .لمشاركة في اتخاذ القرارات ل

 : ةالدراسات التي تناولت القوى العامل  :ثالثا 
 
 )١() ھـ١٤٠٢( اهللا  دراسة  القبالن وعون .١

 إل ى ھ دفت  " . الجوانب التطبیقیة للحوافز في نظام الخدم ة المدنی ة    " بعنوان  

ءة والفاعلی ة المرج  وة ،  كف ا لتحلی ل أھ م المعوق ات الت ي تح  ول دون تطبی ق الح وافز با      

 اإلدارةوطبقت على عینة عشوائیة من الموظفین الملتحقین ب البرامج التدریبی ة بمعھ د    

 .موظف ) ٢٥٠(العامة وبلغ عدد أفراد الھینة 

 :عدد من النتائج أھمھا إلى وتوصلت الدراسة 

ھناك نسبة كبیرة من أفراد العین ة یمیل ون إل ى أھمی ة إش راك مرؤوس ة ف ي ص نع          . أ

 .قرارات التي تتعلق بھم مثل النقل واإلجازات واالنتدابات ال

ة وان الح  وافز ی  م  ن أف  راد العین  ة ی  رون ع  دم كفای  ة الح  وافز الماد     %  ٤٤أن  . ب

 .المعنویة تطبق بدرجة قلیلة 

من أفراد العینة ترى عدم وجود موض وعیة ف ي تقی یم األداء ال وظیفي     %٤٧أن  . ت

 .فز النظامیة بالصورة المطلوبة مما یترتب علیھ عدم إمكانیة تطبیق الحوا

 )٢()ھـ ١٤٠٢ (دراسة الزامل وخطاب   .٢

 التع رف  إل ى  الدراس ة  ھ دفت   ."المدنی ة  الخدم ة  ف ي  الحوافز نظم فعالیة " بعنوان

 على وأثرھا العمل محیط في الحوافز وفاعلیة كفایة في والضعف القوة نواحي على

 .الحكومیة باألجھزة للعاملین دافعیة اإلنجاز

                                                        
حبث ميداين منشور ، معهد االدارة العامة ،  ،اجلوانب التطبيقية للحوافز يف نظام اخلدمة املدنية :صالح ،اهللا  وعونيوسف  القبالن،)  ١

 )هـ١٤٠٢( الرياض

 ) .هـ ١٤٠٢ (الرياض ) ٣٩(،جملة االدارة العامة ، ع  املدنية اخلدمة يف احلوافز نظم فعالية:،حممد وخطابد اهللا ، عبالزامل)  ٢



 ١٨

ن واحي   ع ن  للكش ف  عبارة وثمانین خمس من مكونة استبانھ الباحثان استخدم دوق

 عین ة  عل ى  االس تبانة  طبق ت  وق د  .المدنی ة  الخدم ة  ف ي  الح وافز  نظ م  ف ي  القص ور 

 العام ة  معھ د اإلدارة  بب رامج  مجتمع الدارسین من موظف ) ٤٠٢  (لغتب عشوائیة

 :التالیة جالنتائ إلى الدراسة وتوصلت .الدمام و وجدة بالریاض

 ن واحي  معالج ة  إل ى  تحت اج  الت ي  الح وافز  مقدم ة  ف ي  تأتي المالیة الحوافز إن )١

 .العمل في المبذول الجھد مع الراتب مناسبة وعدم ,القصور فیھا

 رسمیا  العاملین معرفة لعدم وذلك ,والمكانیة اإلداریة العمل بیئة حوافز قصور )٢

 .العمل مكان مالئمة وعدم الموظفین شؤون وسیاسات بإجراءات

مالئمت ھ   لع دم  ,العم ل  طبیع ة  وخاص ة  الوظیف ة  م ن  المس تمدة  الح وافز  قصور )٣

 .الوظیفة ومسمى الدراسة لتخصص

عالق ة   ف ي  القص ور  اتض ح  حی ث  ، العم ل  عالقات من النابعة الحوافز قصور )٤

 ،العم ل  مش اكل  مناقش ة  ف ي  الم رؤوس  مش اركة  لع دم  ,ب المرؤوس  ال رئیس 

 .یختاره  الذي باألسلوب العمل إلنجاز لھ لفرصةا إتاحة وعدم واتخاذ القرار

 )١( ) م١٩٩٢(دراسة سلیم  .٣

  " .المنظور التطبیقي للحوافز بالخدمة المدنیة " بعنوان  

معرف ة المنظ ور    إل ى  ةھ دفت الدراس   عم ان   الدراس ة بس لطنة   ھ ذه  أجری ت  وق د 

ح وافز  تطبیقي  في تحریك دوافع العم ل ل دى الموظ ف ، ورؤی ة الموظ ف ألن واع ال      ال

الت  ي یفض  لھا والمزای  ا الت  ي تق  دمھا ل  ھ ھ  ذه الح  وافز ف  ي ك  ل م  ن مس  توى الرؤس  اء       

المباشرین والموظفین الذین یقومون بأعمال إشرافیة ، كما سعت الدراسة إلى محاولة 

لت ي یرغب ون ف ي تقریرھ ا أو     االتعرف على نظرة الموظفین للحوافز وأنواع الح وافز  

وك ان  .الموظفین العمانیین ب أجھزة الخدم ة المدنی ة     تطویرھا ، وشمل مجتمع الدراسة

 : من أھم النتائج التي توصلت لھا الدراسة 

                                                        
   . )م١٩٩٢(، مسقط ) ٤٩-٤٨( ، جملة االداري ، عاملنظور التطبيقي للحوافز باخلدمة املدنية :عبد السالم سليم ،  )١
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یؤكد غالبیة الموظفین أن الحوافز تساعدھم على األداء األفضل ، وھي دلیل  . أ

 .تقدیر اإلدارة لھم واعترافھا بانجازاتھم 

ا لم  ا الم  وظفین ف  ي عملی  ة توزی  ع الح  وافز و م  دى مالءمتھ    تتف  اوت نظ  رة . ب

یبذلونھ من جھد ،فالغالبی ة ت رى أنھ ا تتناس ب ، فیم ا ی رى اآلخ رون أنھ ا ال         

 .تتناسب مع الجھد المبذول  

س  لیمة م  ن  وأس  سیھ  تم الموظف  ون بض  رورة م  نح الح  وافز طبق  اً  لمع  اییر   . ت

 .الكفاءة والتمیز في العمل : أھمھا  

 :السابقة الدراسات على التعلیق
 كفای ة  ع دم  إل ى  توص لت  الح وافز  موض وع  اول ت تن الت ي  الدراس ات  أكث ر  أن-١

 : م ن  ك ل  دراسة ھي الدراسات ھذه ومن ، المعنویة أو منھا المادیة سواء الحوافز

 ،)ـھ١٤٠٢ (،الكحالن) ھـ١٤٠٢ (اهللا وعون القبالن ،)ھـ ١٤٠٢ (وخطاب الزامل

، وھ ھ الدراس ات لھ ا عالق ة وثیق ة      )ھ ـ   ١٤٢٥( ،الغام دي  )ھ ـ  ١٤١٩(العنق ري  

ع الدراسة حیث لھا نفس االلموضوع بل وان ھ ذه الدراس ة تح تص بمج ال     بموضو

مع  ین وھ  ي الح  وافز المادی  ة والمعنوی  ة ف  ي ض  وء أھ  داف التربی  ة االس  المیة وق  د   

اس  تفاد الباح  ث م  ن ھ  ذه الدراس  ات ف  ي تك  وین فك  ر خ  اص ح  ول الح  وافز المادی  ة    

 .والمعنویة وقد انعكس ھذا على ھذه الدراسة 

 م ن  المقدم ة  الح وافز  بین عالقة وجود إلى توصلت السابقة ساتالدرا معظم أن-٢

 :من كل دراسة الوظیفي،مثل الرضا ودرجة اإلدارة

 ،) ھ ـ   ١٤٠٧(عبدالس الم   ،رحم ة )ھ ـ  ١٤٠٢ (،الع دیلي ) م  ١٩٧٨ (وف اءالزیر 

وھ ذه الدراس ات    ،)ھـ  ١٤٢٥ (،الغامدي)ـ ھ١٤١٢(    نصرالدین ١٤٠٨ (باقازي

لبالغة للحوافز ودورھا في درجة الرضا الوظیفي وزیادة االداء اشارة الى االھمیة ا

 .وھذا مؤشر استخدمة الباحث في االرتكاز على أھمیة الحوافز 

 نظ ام  لھ ا  یتع رض  الت ي  والمعوق ات  المش كالت  أھ م  تناول ت  التي الدراسات أن-٣ 

 ، الح وافز  تفعی ل  ش روط  أح د  ف ي  خل ل  وجود إلى بآخر أو بشكل توصلت الحوافز
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 ، ) ـ ھ ١٤٠٣ ( عبدالوھاب ، ) ـھ ١٤٠٢ ( اهللا وعون القبالن:الدراسات ھذه ومن

، وھذا ساعد الباح ث   )ـ ھ ١٤١٩ ( العنقري،  )م ١٩٩٢ (،سلیم) م ١٩٨٦( غي یا

على الوقوف الى اھم العواعق التي یمكن ان تكون سبب في تدنى االداء وال بد م ن  

  .تفعیل الحوافز في النظام االداري 

 التعلیمی ة،  غی ر  اإلدارات موظف و : ھ ي  الس ابقة  الدراسات تناولتھا التي عیناتال -٤

 التدریس ھیئة أعضاءو، العام لتعلیما مراحل معلماتو، العام التعلیم مراحل اومعلم

، وقد تمیزت ھذه الدراسة انھ ا ش املة لجمی ع القطاع ات وال        السعودیة بالجامعات

ات ونت  ائج یمك  ن تعمیمھ  ا ف  ي جمی  ع      تتح  دد بعین  ة محص  ورة وانم  ا ھ  ي معلوم        

 .القطاعات والمجاالت المختلفة 

 الح وافز  موض وع  تناولھ ا  ف ي  الس ابقة  الدراس ات  م ع  الحالی ة  الدراس ة  تتف ق  -٥

 الت ي  الح وافز  أن واع  أھ م  تحدی د  ف ي  تخصص ھا  ف ي  تختلف و ، وفعالیتھا وأنواعھا

 التعلیمی ة  اإلدارة تطبی ق  م دى  عل ى  والتعرف ، ودھاوج   في القوى العاملة ترغب

للقوى العاملة  بالنسبة الشروط ھذه وأھمیة الحوافز تفعیل لشروط وغیر التعلیمیة ،

 .) أداریین ومدیرین ومدیرات في مراحل التعلیم المختلفة معلمات وو نمن معلمی( 

، النظ ري  اإلط ار  بن اء  ف ي  الدراس ات  تل ك  م ن بش كل ع ام    الباح ث  اس تفاد  وق د 

 .الدراسة  ت ساؤالوالوصول الى اجابات ت
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 هاأهداف و الرتبية اإلسالمية:  لثانيا الفصل 
 

 . الرتبية العامة مفهوم  :املبحث األول 
 .الرتبية العامة  اهمية:  ثاني املبحث ال

 .العامة أنواع الرتبية : لثاملبحث الثا
  .العامة  وسائل الرتبية:املبحث الرابع 

 . الرتبية اإلسالمية  مفهوم: املبحث اخلامس  
 .أهداف الرتبية األسالمية :  سادساملبحث ال
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 هاأهداف و الرتبية اإلسالمية: ثاني الفصل  ال

العملیة التربویة التي تسعى لتحقیق نتائجھا  مدخالتیعتبر اإلنسان من أھم 

 ، والحرص علىالتربویة من خاللھ، ولعل في ذلك إشارة إلى أھمیة ھذا المدخل

 .ارضاءه وتحفیزه بما یتناسب مع قدراتھ وانجازاتھ 

عملیة ُیقصد بھا تنمیة وتطویر : ویمكن القول بصفة عامة أن التربیة ھي 

أو ھي  –قدرات ومھارات األفراد من أجل مواجھة متطلبات الحیاة بأوجھھا المختلفة 

ا یحیط بھم ، عملیة بناء شخصیة األفراد بناء شامًال كي یستطیعوا التعامل مع كل م

 . وتكون التربیة للفرد والمجتمع –أو التأقلم والتكیف مع البیئة التي یعیشون بھا 

تعتبر كلمة التربیة بمفھومھا االصطالحي من الكلمات الحدیثة التي ظھرت  و

في السنوات األخیرة مرتبطًة بحركة التجدید التربوي في البالد العربیة ؛ ولذلك ال 

 .في المصادر العربیة القدیمة ً نجد لھا استخداما

 .مفهوم الرتبية العامة: املبحث األول 
 : لغة في ال التربیة   
 : إذا رجعنا إلى معاجم اللغة العربیة وجدنا لكلمة التربیة أصوًال لغویة ثالثة  

فتكون التربیة ھنا بمعنى النمو  َربا یربو بمعنى زاَد ونما ، :األصل األول  
َیْمَحُق الّلُھ اْلرَِّبا َوُیْرِبي الصََّدَقاِت َوالّلُھ َال ُیِحبُّ ُكلَّ [ :قولھ تعالى  والزیادة ، كما في

َوَتَرى اْلَأْرَض َھاِمَدًة َفِإَذا  ... [ :وقولھ تعالى  ،  ) ٢٧٦(سورة البقرة   ] َكفَّاٍر َأِثیٍم
 )٥(سورة الحج االیھ  ] لِّ َزْوٍج َبِھیٍجَأنَزْلَنا َعَلْیَھا اْلَماء اْھَتزَّْت َوَرَبْت َوَأنَبَتْت ِمن ُك

سورة  ] َوَما آَتْیُتم مِّن رًِّبا لَِّیْرُبَو ِفي َأْمَواِل النَّاِس َفَلا َیْرُبو ِعنَد اللَِّھ [ :لى اوقولھ تع، 
 ) ٣٩( الروم االیھ 

َربى یربي على وزن خفى یخفي،وتكون التربیة بمعنى التنشئة : األصل الثاني 
َقاَل َأَلْم ُنَربَِّك ِفیَنا َوِلیًدا َوَلِبْثَت ِفیَنا ِمْن ُعُمِرَك  [: كما في قولھ تعالى والرعایة ، 

َواْخِفْض َلُھَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقل رَّبِّ  [، ) ١٨(سورة الشعراء االیة  ]ِسِنیَن
 .) ٢٤( سورة االسراء االیة   ]اْرَحْمُھَما َكَما َربََّیاِني َصِغیرًا
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 :وعلیھ قول األعرابي  
 بمكة منزلي وبھا ربیُت       ***       فمن یُك سائًال عني فإني

وساسھ  ، وتولى أمره ، رب یرب بوزن مّد یمّد بمعنى أصلحھ :األصل الثالث
ى َعَرَض ُھْم َعَل    َوَعلََّم آَدَم اَألْس َماء ُكلََّھ ا ُث مَّ    [:  كما في قولھ تعالى ، وقام علیھ ورعاه

 ، ) ٣١( سورة البقرة االیھ   ] ُكنُتْم َصاِدِقیَن اْلَمَالِئَكِة َفَقاَل َأنِبُئوِني ِبَأْسَماء َھـُؤالء ِإن
س ورة المائ دة   ] ...اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتَّْوَراَة َواِإلنِجی لَ  َوِإْذ َعلَّْمُتَك... [: وقولھ تعالى 

س ورة     ] ُمُھ اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتَّ ْوَراَة َواِإلنِجی لَ  َوُیَعلِّ [:وقولھ تعالى  ،  ١١٠االیة 
 )١(  ) ٤٨( ال عمران االیة 

 -:التربیة اصطالحًا 
تختلف اآلراء في تحدید مفھوم التربیة باختالف الظروف التاریخیة 

كما قد تختلف باختالف نظرة المتخصصین ،وقد  –والحضاریة وباختالف األماكن 
.. كثیرة للتربیة من قبل فالسفة وعلماء اجتماع وسیاسیین ونفسانیین وردت تعاریف

 .ولكن ال تخرج تعریفاتھم بأي حال من األحوال عن المعنى اللغوي للكلمة
الرب في األصل بمعنى التربیة وھي تبلیغ الشيء إلى كمالھ شیئًا فشیئًا،ثم  لیق

 . )٢( وصف بھ تعالى للمبالغة
 .)٣( بیة وھو إنشاء الشيء حاًال فحاًال إلى حد التمامل الرب في األصل التریوق

عملیة ُیقصد بھا تنمیة وتطویر : ویمكن القول بصفة عامة أن التربیة ھي 
أو ھي  –قدرات ومھارات األفراد من أجل مواجھة متطلبات الحیاة بأوجھھا المختلفة 

ل ما یحیط بھم ، عملیة بناء شخصیة األفراد بناء شامًال كي یستطیعوا التعامل مع ك
 .وتكون التربیة للفرد والمجتمع –أو التأقلم والتكیف مع البیئة التي یعیشون بھا 

 .بأنھا تغییر في السلوك) التربیة(وعرف علماء التربیة الحدیثة 
 

                                                        

 )هـ١٤١٢( ،دار القلم: صفوان عدنان داو ودي ، دمشق : حتقيق ، نمفردات ألفاظ القرآ،  الراغب األصفهاين ) ١

 )هـ ١٣٢٩( .املطبعة العثمانية . املعروف بتفسري البيضاوي  ، أنوار الترتيل وأسرار التأويل،ناصر الدين،  البيضاوي ) ٢

 )هـ١٤١٢( ،ر القلمدا: صفوان عدنان داو ودي ، دمشق : حتقيق ، مفردات ألفاظ القرآن،  الراغب األصفهاين )٣
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 أهمية الرتبية العامة: املبحث الثاني 

النقاط والمتمثلة ب طبیعة اإلنسانیةالالتربیة الرتباطھا ب تنبع أھمیة دراسة

 :اآلتیة

أن اإلنسان ھو موضوع التربیة ومحورھا األساسي، فنحن نسعى لتربیة اإلنسان  -١

ھ ربینمنذ طفولتھ وحتى وفاتھ، فال بد أن نعرف طبیعة اإلنسان حتى نستطیع أن 

التربیة المنشودة وحتى نستطیع أن نحقق أھداف التربیة وأن نوجھ التوجیھ 

 .الصحیح

یعة اإلنسان یصاغ المنھج التربوي الذي یتعامل معھ، على ضوء طبلذلك بناء 

ال أعرف فیھ ما دام ھذا المنھج التربوي ، و حتى نضمن سیر اإلنسان في خط مستقیم

 . )١( قد صیغ بناء على الفھم الصحیح لطبیعة ھذا اإلنسان

التربیة عملیة ضروریة لإلنسان للمحافظة على جنسھ وتوجیھ غرائزه، 

نمیة میولھ بما یناسب ثقافة المجتمع الذي یعیش فیھ فتكون التربیة وتنظیم عواطفھ وت

ات العامة في یبذلك عملیة ضروریة لمواجھة الحیاة ومتطلباتھا وتنظیم السلوك

 .)٢( المجتمع من أجل العیش بین الجماعة عیشة مالئمة

نة لنا بضاعة ثمی أنتجتوصناعة دقیقة  ً رفیعا ًً وتكون التربیة بذلك أیضًا فنا

ھي اإلنسان السوي أو اإلنسان كما ینبغي أن یكون كل ما تحملھ ھذه الجملة من معان 

عریقة، فیعیش اإلنسان بذلك سعیدًا خیرًا فاخرًا سامي األھداف كامل الصفات وذلك 

 .)٣( ھو أقصى مطامح الفن وأرقى درجات العمل الفني

تصور ) في التصور اإلسالمي وھذا ال یكون إال(التصور السلیم للطبیعة اإلنسانیة  -٢

شامل یقیني ألنھ رباني، وبالتالي سیعطي الصورة الدقیقة الواضحة والصحیحة 

 .التي لن تحتاج لغیرھا عند تعاملنا مع اإلنسان

                                                        
 ١٨،  ص)١٩٨٣ (امة للنشر، : ، جدة١ طجلانب التطبيقي يف التربية اإلسالمية، ، ا ليلى ، عطار) ١
 ١٨، ص ) ١٩٨٩(دار عمار للنشر والتوزيع،  : ، عمان٢ طأسس التربية، ،  إبراهيم ،  ناصر) ٢
 .٢١، ص) ١٩٨٣ ( م، املكتب اإلسالمي،. ، د٢ ط، مدخل إىل التربية يف ضوء اإلسالم،   عبد الرمحن ،  الباين)  ٣
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بما أن اهللا قد میز اإلنسان على سائر المخلوقات بالعقل المفكر، فبداھة لن یترك  -٣

من حولھ، فالتصور السلیم للطبیعة  ھذا العقل محاولة التفسیر لكل ما یجري

اإلنسانیة عندما یعطي تفسیرًا صحیحًا للوجود یدرك الفرد من خاللھ الحقائق 

 .التي یتعامل بھا فیكون بذلك قد حفظ العقل من انحرافاتھ الفكریة في التفسیر

بھذا التصور السلیم یدرك اإلنسان مركزه في الكون وعنایة وجوده، وبالتالي  -٤

 .منھجھ في الحیاة بناء على ذلك وتتحقق لھ السعادة في الدنیا واآلخرةیتحدد 

المذاھب  اعتقاداتلنلقي ب، للفطرة  ا ًًموافق ً السلیم منھجا جاء ھذا التصور -٥

وخرافات األمم األخرى عرض الحائط، وبذلك نكون أمة متمیزة صالحة لقیادة 

 .البشریة نحو الخیر والصالح

تصور السلیم للطبیعة اإلنسانیة ألنھ األصلح وال یصلح غیره، فقد االلتزام بھذا ال -٦

َوَأنَّ َھَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقیًما َفاتَِّبُعوُه َوَال َتتَِّبُعوْا السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم   [: قال تعالى

 )١(. )١٥٣: یة ، اآل امعاألنسورة ( ]  َعن َسِبیِلِھ َذِلُكْم َوصَّاُكم ِبِھ َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن

 العامة  الرتبية  ساليبأ: لثاملبحث الثا
تتمیز التربیة اإلسالمیة باستمرارھا طیلة حیاة اإلنسان ، وألنھا تتناسب مع 

عمر اإلنسان ، وتشمل جوانب شخصیتھ كان لھا أشكال متعددة ال تنفصل بل تتعاون 

ر إلیھا الرسول صلى لتربي الطفل المسلم ، وقبل ذلك یجب أن نذكر قاعدة جلیلة أشا

كیف یا : رحم اهللا والدا أعان ولده على بره ، قالوا  ": اهللا علیھ وسلم في حدیثھ 

والمراد أن ال یأمر ولده  )٢("  یقبل إحسانھ ، ویتجاوز عن إساءتھ : رسول اهللا ؟ قال

بأمر یشق علیھ فیجره ذلك إلى العقوق ، ولذا على المربي أن یحذر من مناداة الطفل 

و مشغول باألكل أو یحاول النوم أو وھو مستغرق في اللعب ، وقد نادى بذلك وھ

                                                        
 .٢١، ص) ١٩٨٣ ( م، املكتب اإلسالمي،. ، د٢ ط، مدخل إىل التربية يف ضوء اإلسالم،   عبد الرمحن ،  الباين ) ١
 . ١٩٤٦ ، رقم احلديث ١٤٢،ص ١اجلامع البن وهب ،ج  ) ٢



 ٢٦

بعض المفكرین ودعا بعضھم إلى إبعاد األشیاء الثمینة القابلة للكسر فإذا تنبھ الوالدان 

 . لذلك قلت أخطاء الطفل 

 : والتربیة خمسة أنواع على النحو التالي 

   
التربیة أساسًا َجسََّدُه النبي صلى اهللا علیھ وسلم في مالحظتھ ألفراد  ُتعد ھذه

والمقصود بالتربیة "المجتمع ؛ تلك المالحظة التي یعقبھا التوجیھ الرشید ، 

بالمالحظة مالحقة الولد ومالزمتھ في التكوین العقیدي واألخالقي ، ومراقبتھ 

ؤال المستمر عن وضعھ وحالھ في ومالحظتھ في اإلعداد النفسي واالجتماعي ، والس

تربیتھ الجسمیة وتحصیلھ العلمي ، وھذا یعني أن المالحظة البد أن تكون شاملة 

 لجمیع جوانب الشخصیة 

ویجب الحذر من أن تتحول المالحظة إلى تجسس ، فمن الخطأ أن نفتش 

 غرفة الولد الممیز ونحاسبھ على ھفوة نجدھا ، ألنھ لن یثق بعد ذلك بالمربي ،

وسیشعر أنھ شخص غیر موثوق بھ ، وقد یلجأ إلى إخفاء كثیر من األشیاء عند 

أصدقائھ أو معارفھ ، ولم یكن ھذا ھدي النبي صلى اهللا علیھ وسلم في تربیتھ ألبنائھ 

 . وأصحابھ 

كما ینبغي الحذر من التضییق على الولد ومرافقتھ في كل مكان وزمان ، ألن 

ق یحب أن تثق بھ وتعتمد علیھ ، ویحب أن یكون الطفل وبخاصة الممیز والمراھ

رقیبًا على نفسھ ، ومسئوًال عن تصرفاتھ ، بعیدًا عن رقابة المربي ، فتتاح لھ تلك 

 . الفرصة باعتدال 

وعند التربیة بالمالحظة یجد المربي األخطاء والتقصیر وعندھا البد من 

لطفل ، والمداراة ھي الرفق المداراة التي تحقق المطلوب دون إثارة أو إساءة إلى ا

في التعلیم وفي األمر والنھي بل إن التجاھل أحیانًا ُیعد األسلوب األمثل في مواجھة 



 ٢٧

تصرفات الطفل التي یستفز بھا المربي ، وبخاصة عندما یكون عمر الطفل بین السنة 

والنصف والسنة الثالثة حیث یمیل الطفل إلى جذب االنتباه واستفزاز الوالدین 

خوة ، فالبد عندھا من التجاھل ، ألن إثارة الضجة قد تؤدي إلى تشبثھ بذلك واإل

الخطأ كما أنھ البد من التسامح أحیانًا ألن المحاسبة الشدیدة لھا أضرارھا التربویة 

 )١(والنفسیة 


دة حدیث األصل في التربیة بالعا: أصول التربیة بالعادة ) : المبحث األول(

النبي صلى اهللا علیھ وسلم في شأن الصالة ، ألن التكرار الذي یدوم ثالث سنوات 

 -ابن مسعود  كفیل بغرس العبادة حتى تصبح عادة راسخة في النفس ، وكذلك إرشاد

وبھذا تكون  )٢("  وعودوھم الخیر ، فإن الخیر عادة : "حیث قال  -رضي اهللا عنھ

الشعائر التعبدیة وحدھا ، بل تشمل اآلداب وأنماط التربیة بالعادة لیست خاصة ب

 . السلوك 

یبدأ تكوین العادات في سن مبكرة : كیفیة التربیة بالعادة ) : المبحث الثاني(

جدًا ، فالطفل في شھره السادس یبتھج بتكرار األعمال التي تسعد من حولھ ، وھذا 

وعلى األم أن تبتعد عن الدالل  التكرار یكّون العادة ، ویظل ھذا التكوین حتى السابعة

منذ والدة الطفل ، ففي الیوم األول یحس الطفل بأنھ محمول فیسكت ، فإذا حمل دائمًا 

صارت عادتھ ، وكذلك إذا كانت األم تسارع إلى حملھ كلما بكى ، ولتحذر األم كذلك 

ي من إیقاظ الرضیع لیرضع ألنھا بذلك تنغص علیھ نومھ وتعوده على طلب الطعام ف

اللیل واالستیقاظ لھ وإن لم یكن الجوع شدیدًا ، وقد تستمر ھذه العادة حتى سن 

متأخرة ، فیصعب علیھ تركھا ، ویخطئ بعض المربین إذ تعجبھم بعض الكلمات 

                                                        
 )ـه ١٤١١ (، الدوحة ، دار الثقافة  ،١ طا، أخالق املسلم وكيف نريب أبناءنا عليه، حممد سعيد ، مبيض  ) ١
 .٩١٥٥رقم احلديث  ٢٣٦،ص ٩املعجم الكبري ،ج ) ٢



 ٢٨

المحرمة على لسان الطفل فیضحكون منھا ، وقد تكون كلمة نابیة ، وقد یفرحون 

وھذا اإلعجاب یكّون العادة من  بسلوك غیر حمید لكونھ یحصل من الطفل الصغیر

 . حیث ال یشعرون 

وترجع أھمیة التربیة بالعادة إلى أن حسن الخلق بمعناه الواسع یتحقق من 

التعود والمجاھدة ، ولما كان ) : والثاني(الطبع والفطرة ، ) : األول(وجھین ، 

 ه اإلنسان مجبوًال على الدین والخلق الفاضل كان تعویده علیھ یرسخھ ویزید

ولكي نعود الطفل على العبادات والعادات الحسنة یجب أن نبذل الجھود 

المختلفة لیتم تكرار األعمال والمواظبة علیھا بالترغیب والترھیب والقدوة والمتابعة 

 .)١(وغیرھا من الوسائل التربویة 


الطفل خطأ أمام  تستخدم التربیة باإلشارة في بعض المواقف كأن یخطئ

بعض الضیوف أو في َمْجَمع كبیر ، أو أن یكون أول مرة یصدر منھ ذلك ، فعندھا 

تصبح نظرة الغضب كافیة أو اإلشارة خفیة بالید ، ألن إیقاع العقوبة قد یجعل الطفل 

رون إلیھ ، وألن بعض األطفال یخجل من الناس فتكفیھ ـمعاندًا ألن الناس ینظ

 . كذلك مع الطفل األدیب المرھف الحس اإلشارة ، ویستخدم 

إن طفًال صنع كذا وكذا وعملھ عمل : ویدخل ضمنھ التعریض بالكالم فیقال 

ذمیم ، ولو كرر ذلك لعاقبتھ ، وھذا األسلوب یحفظ كرامة الطفل ویؤدب بقیة أھل 

 .البیت ممن یفعل الفعل نفسھ دون علم المربي 


تعتمد الموعظة على جانبین األول بیان الحق وتعریة المنكر ، والثاني إثارة 

الوجدان الوجدان ، فیتأثر الطفل بتصحیح الخطأ وبیان الحق وتقل أخطاؤه وأما إثارة 
                                                        

 . )ـه ١٤١٤ ( ، مصر ، دار السالم   ٢٥ ط،  تربية األوالد يف اإلسالم ، عبد اللّه ناصح ، علوان  ) ١



 ٢٩

للتأثر بما ُیلقى إلیھا والموعظة تدفع الطفل  ھاا استعدادمھفتعمل عملھا ألن النفس ف

 . فیھ إلى العمل المرغب 

 : ومن أنواع الموعظة * 

الموعظة بالقصة ، وكلما كان القاص ذا أسلوب متمیز جذاب استطاع شد انتباه  -١

 الطفل والتأثیر فیھ ، وھو أكثر األسالیب نجاحا 

الموعظة بالحوار تشد االنتباه وتدفع الملل إذا كان العرض حیویا وتتیح للمربي  -٢

 . س الطفل فیعالجھا بالحكمة أن یعرف الشبھات التي تقع في نف

 . الموعظة بضرب المثل الذي یقرب المعنى ویعین على الفھم  -٣

الموعظة بالحدث فكلما حدث شيء معین وجب على المربي أن یستغلھ تربویًا ،  -٤

كالتعلیق على مشاھد الدمار الناتج عن الحروب والمجاعات لیذكر الطفل بنعم 

نھ في لحظة انفعال ورقَّة فیكون لھذا التوجیھ أثره اهللا ، ویؤثر ھذا في النفس أل

 .البعید 

اإلخالص والمتابعة ، فإن لم یكن المربي عامًال : وھدي السلف في الموعظة 

بموعظتھ أو غیر مخلص فیھا فلن تفتح لھ القلوب ومن ھدیھم مخاطبة الطفل على 

فسھ كما أنھ یحسن قدر عقلھ والتلطف في مخاطبتھ لیكون أدعى للقبول والرسوخ في ن

اختیار الوقت المناسب فیراعي حالة الطفل النفسیة ووقت انشراح صدره وانفراده 

عن الناس ، ولھ أن یستغل وقت مرض الطفل ألنھ في تلك الحال یجمع بین رقة 

 . القلب وصفاء الفطرة وأما وعظھ وقت لعبھ أو أمام األباعد فال یحقق الفائدة 

وَّل بالموعظة ویراعي الطفل حكثرة الوعظ فیت یحَذر المربي من ویجب أن

 .  )١( حتى ال یمّل ، وألن تأثیر الموعظة مؤقت فیحسن تكرارھا ، مع تباعد األوقات

 
                                                        

 )ـه ١٤١١ (ة ، دار الثقافة ،، الدوح  ١ طأخالق املسلم وكيف نريب أبناءنا عليها، ، حممد سعيد ، مبيض  ) ١



 ٣٠


الترھیب والترغیب من العوامل األساسیة لتنمیة السلوك وتھذیب األخالق 

 اعیة وتعزیز القیم االجتم

 : الترغیب  .١

ویمثل دورًا مھمًا وضروریًا في المرحلة ا ألولى من حیاة الطفل ألن األعمال 

التي یقوم بھا ألول مرة شاقة تحتاج إلى حافز یدفعھ إلى القیام بھا حتى تصبح سھلة 

 . كما أن الترغیب یعّلمھ عادات وسلوكیات تستمر معھ ویصعب علیھ تركھا 

ومادي ، ولكلٍّ درجاتھ فابتسامة الرضا والقبول ،  معنوي: والترغیب نوعان 

 . والتقبیل والضم والثناء وكافة األعمال التي ُتبھج الطفل ھي ترغیب في العمل 

ویرى بعض التربویین أن تقدیم اإلثابة المعنویة على المادیة أولى ؛ حتى 

؛ فإن  نرتقي بالطفل عن حب المادة وبعضھم یرى أن تكون اإلثابة من جنس العمل

 )١(.كان العمل مادیًا نكافئھ مادیًا والعكس 
 : وھناك ضوابط خاصة تكفل للمربي نجاحھ ومنھا * 

أن یكون الترغیب خطوة أولى یتدرج الطفل بعدھا إلى الترغیب فیما عند * 

اهللا من ثواب دنیوي وأخروي ، فمثًال یرغب الطفل في حسن الُخلق بالمكافأة ثم یقال 

جل أن یحبك والدك وأمك ، ثم یقال لیحبك اهللا ویرضى عنك ، وھذا لھ أحسن خلقك أل

 .التدرج یناسب عقلیة الطفل 

أن ال تتحول المكافأة إلى شرط للعمل ، ویتحقق ذلك بأن ال یثاب الطفل * 

على عمل واجب كأكلھ وطعامھ أو ترتیبھ غرفتھ ، بل تقتصر المكافأة على السلوك 

فأة دون وعد مسبق ، ألن الوعد المسبق إذا كثر الجدید الصحیح وأن تكون المكا

 . أصبح شرطًا للقیام بالعمل 

                                                        
 )ـه ١٤١١ (، الدوحة ، دار الثقافة ، ١ طأخالق املسلم وكيف نريب أبناءنا عليها ، ، حممد سعيد ، مبيض  ) ١



 ٣١

أن تكون بعد العمل مباشرة في مرحلة الطفولة المبكرة ، وإنجاز الوعد * 

حتى ال یتعلم الكذب وإخالف الوعد ، وفي المرحلة المتأخرة یحسن أن نؤخر المكافأة 

 .)١(تعب العمل فیفرح بالمكافأة بعد وعده لیتعلم العمل لآلخرة وألنھ ینسى 

 : الترھیب  . ٢

أثبتت الدراسات الحدیثة حاجة المربي إلى الترھیب ، وأن الطفل الذي یتسامح 

معھ والده یستمر في إزعاجھما والعقاب یصحح السلوك واألخالق ، والترھیب لھ 

ر درجات تبدأ بتقطیب الوجھ ونظرة الغضب والعتاب وتمتد إلى المقاطعة والھج

 . والحبس والحرمان من الجماعة أو الحرمان المادي والضرب وھو أخر درجاتھا 

ویجدر بالمربي أن یتجنب ضرب الطفل قدر اإلمكان ، وإن كان البد منھ ففي 

 : وللترھیب ضوابط منھا * السن التي یمیز فیھا ویعرف مغزى العقاب وسببھ 

 .یعلم ویوجھ أن الخطأ إذا حدث أول مرة فال یعاقب الطفل بل * 

یجب إیقاع العقوبة بعد الخطأ مباشرة مع بیان سببھا وإفھام الطفل خطأ * 

 .سلوكھ ، ألنھ ربما ینسى ما فعل إذا تأخرت العقوبة 

إذا كان خطأ الطفل ظاھر أمام إخوانھ وأھل البیت فتكون معاقبتھ أمامھم ، * 

 . ألن ذلك سیحقق وظیفة تربویة لألسرة كلھا

لعقوبة ھي الضرب فینبغي أن یسبقھا التحذیر والوعید ، وأن إذا كانت ا*  

یتجنب الضرب على الرأس أو الصدر أو الوجھ أو البطن ، وأن تكون العصا غیر 

غلیظة ومعتدلة الرطوبة ، وأن یكون الضرب من واحدة إلى ثالث إذا كان دون 

تغاث بھ فیجب البلوغ ، ویفرقھا فال تكون في محل واحد ، وإذا ذكر الطفل ربھ واس

 . إیقاف الضرب ألنھ بذلك یغرس في نفس الطفل تعظیم اهللا 

 .ویجب أن یتولى المربي الضرب بنفسھ حتى ال یحقد بعضھم على بعض * 

 .أال یعاقبھ حال الغضب ألنھ قد یزید في العقاب * 

 .أن یترك معاقبتھ إذا أصابھ ألم بسبب الخطأ ویكفي بیان ذلك * 

                                                        
 .ت . ، القاهرة ، سفري ، د  ١ طأمحد علي الثواب والعقاب وأثره يف تربية األوالد  ،  ،  بديوي ١



 ٣٢

 : الترغیب والترھیب ضوابط التربیة ب .٣
تحمي الطفل من األمراض النفسیة واالنحرافات  -بإذن اهللا -وھذه الضوابط

 : األخالقیة واالختالالت االجتماعیة ، وأھم ھذه الضوابط 
 : االعتدال في الترغیب والترھیب  - ١

لعل أكثر ما تعانیھ األجیال كثرة الترھیب والتركیز على العقاب البدني ، وھذا 
الطفل قاسیًا في حیاتھ فیما بعد أو ذلیًال ینقاد لكل أحد ولذا ینبغي أن یتدرج في  یجعل

العقوبة ألن أمد التربیة طویل وسلم العقاب قد ینتھي بسرعة إذا بدأ المربي بآخره 
وھو الضرب وینبغي للمربي أن یتیح للشفعاء فرصة الشفاعة والتوسط للعفو عن 

إلكثار من الترھیب قد یكون سببا في انھ كما أن مح لھ بالتوبة ویقبل مالطفل ویس
تھوین األخطاء واالعتیاد على الضرب ولذا ینبغي الحذر من تكرار عقاب واحد 

 . )١(بشكل مستمر وكذلك إذا كان أقل من الالزم 
وعلى المربي أن ال یكثر من التھدید دون العقاب ألن ذلك سیؤدي إلى 

بذلك فعلیھ أن ینفذ العقوبة ولو مرة واحدة لیكون  استھتاره بالتھدید فإذا أحس المربي
مھیبا والخروج عن االعتدال في اإلثابة یعوِّد على الطمع ویؤدي إلى عدم قناعة 

 .الطفل إال بمقدار أكثر من السابق 
كما یجب على المربي أن یبتعد عن السب والشتم والتوبیخ أثناء معاقبتھ للطفل 

والمھانة وقد یولد الكراھیة كما أن على المربي أن یبین ألن ذلك یفسده ویشعره بالذلة 
للطفل أن العقاب لمصلحتھ ال حقدًا علیھ ولیحذر المربي من أن یترتب على الترھیب 
والترغیب الخوف من المخلوقین خوفًا یطغى على الخوف من الخالق سبحانھ ، 

خرة ، ولیحذر أن فیخوِّف الطفل من اهللا قبل كل شيء ، ومن عقابھ في الدنیا واآل
یغرس في نفسھ مراعاة نظر الخلق والخوف منھم دون مراقبة الخالق والخوف من 
غضبھ ولیحذر كذلك من تخویف الطفل بالشرطي أو الطبیب أو الظالم أو غیرھا ؛ 

  )٢(.وألن خوفھ منھم یجعلھ جبانًا  ،ألنھ یحتاج إلى ھؤالء 

                                                        
 .ت . ، القاهرة ، سفري ، د   ١ ط،  قاب وأثره يف تربية األوالدالثواب والع ، أمحد علي ،  بديوي ) ١

 .) ـه ١٤١٣ (، دمشق ، مكتبة الغزايل ، ١ طأوالدنا يف ضوء التربية اإلسالمية  ، :حممد علي  ،قطب  ) ٢



 ٣٣

سیعذبھ ویدخلھ النار وال یذكر وبعض المربین یكثر من تخویف الطفل بأن اهللا 

اهللا یرزق ویشفي ویدخل الجنة فیكون التخویف أكثر مما یجعل الطفل ال یبالي  نأ

ولذا " سیعذبك اهللا ألنك فعلت كذا"أو " ستدخل النار"بذكره النار لكثرة تردید األھل 

ول یحسن أن نوازن بین ذكر الجنة والنار ، وال نحكم على أحد بجنة أو نار ، بل نق

 .  )١(إن الذي ال یصلي ال یدخل الجنة ویعذب بالنار

 : مراعاة الفروق الفردیة  - ٢

تتجلى حكمة المربي في اختیاره لألسلوب التربوي المناسب من أوجھ عدة 

 : منھا 

أن یتناسب الترھیب والترغیب مع عمر الطفل ، ففي السنة األولى والثانیة * 

حرمانھ من شيء یحبھ ، وفي السنة الثالثة حرمانھ یكون تقطیب الوجھ كافیًا عادة أو 

 .من ألعابھ التي یحبھا أو من الخروج إلى الملعب 

أن یتناسب مع الخطأ ، فإذا أفسد لعبتھ أو أھملھا یحرم منھا ، وإذا عبث في * 

 المنزل عبثا یصلح بالترتیب ُكلِّف بذلك ، ویختلف عن العبث الذي ال مجال إلصالحھ 

مع شخصیة الطفل ، فمن األطفال من یكون حساسا لینا ذا حیاء أن یتناسب * 

یكفیھ العتاب ، ومنھم من یكون عنیدًا فال ینفع معھ إال العقاب ومنھم من حرمانھ من 

لعبة أشد من ضربھ ومنھم من حرمانھ من أصدقائھ أشد من حرمانھ من النقود أو 

 . الحلوى 

لطفل مستخفیا بالخطأ فیكون أن یتناسب مع المواقف ، فأحیانًا یكون ا* 

التجاھل والعالج غیر المباشر ھو الحل األمثل ، وإن عاد إلیھ عوقب سرًا ، ألنھ إن 

ھتك ستره نزع عنھ الحیاء فأعلن ما كان یسر وقد یخطئ الطفل أمام أقاربھ أو 

الغرباء فینبغي أن یكون العقاب بعد انفراد الطفل عنھم ، ألن عقابھ أمامھم یكسر 

 . فیحس بالنقص وقد یعاند ویزول حیاؤه من الناس نفسھ 

 المراوحة بین أنواع الثواب والعقاب ألن التكرار یفقد الوسیلة أثرھا * 

                                                        
 )ـه ١٤١٦ (ض ، دار عامل الكتب ،، الريا  ١ ط ، دور التربية األخالقية اإلسالمية يف بناء الفرد واتمع واحلضارة  ، مقداد، ياجلن ) ١



 ٣٤

مراعاة الفروق الفردیة في التربیة فالولد البالغ أو المراھق یكون عقابھ * 

ھم على انفراد ألنھ أصبح كبیرًا ویجب أن یحترمھ إخوانھ الصغار ، ویعاَتب أمام

عتابًا إذا كان الخطأ معلنًا ، ألن تأنیبھ والقسوة علیھ في الكالم یحدثان خلًال في 

العالقة بین المراھق والمربي ویكون ذلك أوجب في حق الولد البكر من الذكور ألنھ 

 . قدوة ، وھو رجل البیت إذا غاب والده أو مرض أو مات 

ا من العتاب ما ال یكفي ومن الفروق الفردیة جنس الطفل ، فالبنت یكفیھ* 

 )١( .الذكر عادة ألن جسدھا ضعیف وھي تخاف أكثر وتنقاد بسھولة 

 .العامة وسائل الرتبية :املبحث الرابع 
،  السلوك لدى االفرادتتعدد وسائل التربیة وتشمل جمیع المؤثرات في 

 ووقد مر ذكر بعض ھذه الوسائل  ة الفرد وتلتقي لتربی وسائلوتجتمع كل ھذه ال

 : سنعرض أھمھا مفصلة وھي 

 :  التربیة بالقدوة) : أوال(

بالحاجة إلى االنضواء تحت رایة كائن مرموق ، فیتجھ إلى  فردیحس ال

االقتداء بالوالدین أو اإلخوة أو المعلمین أو األصدقاء ، ثم یتحول االقتداء إلى عملیة 

یظل محتاجًا إلى القدوة فكریة یمتزج فیھا الوعي واالنتماء بالمحاكاة واالعتزاز ، و

 في كل مراحل حیاتھ 

واالقتداء من أعظم عوامل اإلصالح إضافة إلى أنھ یشبع الحاجة الغریزیة 

لدیھ قدرة عجیبة على المحاكاة بوعي أو بغیر وعي وھو  فردالمذكورة آنفا ألن ال

إذ  یعتقد أن كل ما یفعلھ الكبار صحیح من آباء وأمھات وأجداد وجدات وإخوة كبار ،

 . )٢(ھم أكمل الناس عنده 

ویوصي علماء التربیة باالھتمام بتربیة الولد البكر ذكرًا كان أم أنثى ، ألن 

وعلى الوالدین أن یحققا إسالمھما في كل صغیرة ، إخوتھ یقلدونھ ویتأثرون بھ 
                                                        

 )ـه ١٤١٦ (، الرياض ، دار عامل الكتب ،  ١ ط ، دور التربية األخالقية اإلسالمية يف بناء الفرد واتمع واحلضارة  ، مقداد، ياجلن) ١

 . ) ـه ١٤٥٣(الرياض ، مطابع الفرزدق ،   ٢ ط،  الطفل يف الشريعة اإلسالمية، حممد  ،الصاحل  ) ٢



 ٣٥

وكبیرة لیتربى ولدھما تربیة إسالمیة وإذا كان أحدھما مبتلى بمعصیة أو بدعة فعلیھ 

 . ستخفي بھا عن أوالده كالتدخین وشرب المسكر وترك الصالة وغیرھا أن ی

والبد أن یربط المربي ولده بالقدوة األول صلى اهللا علیھ وسلم وصحبھ فیعلمھ 

السّیر والمغازي وما تتضمنھ من َقَصص نبوي ، ویعلمھ السنن واألخالق وإذا أرشده 

 . ًا وسلوكیًا إلى خلق ذكره بأنھ خلق نبوي ، لیرتبط بھ وجدانی

ومن الخطأ أن یعجب الوالدان بتقلید ولدھما لالعب أو ممثل أو مغن ولو كان 

ذلك التقلید طریفًا ، ألن ھذا یغرس محبة القدوة السیئة في ًنفس الطفل دون شعور 

الوالدین ، ومن الخطأ كذلك شراء المالبس أو األدوات التي تحمل صور المنحرفین 

 )١(.الخاصة ألن ھذا یورث االقتداء بھم  أو أسمائھم أو ألبستھم

 : الجلیس الصالح ومسؤولیة المربي نحو االختیار الصحیح ) : ثانیا(

یحقق الجلیس حاجة اجتماعیة ونفسیة فالطفل یمیل إلى رفقة یلعب كل منھم 

منفردًا في منتصف السنة الرابعة وبعدھا یمیل كل منھم إلى اللعب الجماعي وكلما 

تاج إلى وقت أطول یقضیھ مع رفقتھ لیبدأ استقاللھ عن والدیھ ، وأما في كبر الطفل اح

 المراھقة فالرفقة من أھم الحاجات النفسیة واالجتماعیة التي ال یستغني عنھا المراھق 

وأھم الشروط أن تكون مجموعة الرفاق مناسبة لسن الطفل العقلي والجسدي 

مقّلد وإذا كان أكبر أحس بالمسئولیة  ألن الطفل إذا كان أصغر منھم یتحول إلى تابِع

عنھم وعن حمایتھم ولیس معنَى ھذا أالَّ یلعب إال مع رفقة في سنھ ، ولكن ال ُیقحم 

دائمًا في مجموعات أصغر أو أكبر منھ ومن شروط الرفقة أن تكون صالحة فیعمل 

بط المربي على تحبیب ولده في األخیار ویختار السكن حول جیران مستقیمین ، ویر

ولده بحلق التحفیظ والمراكز الصیفیة والمكتبات ویوثق عالقتھ بالصالحین من أقاربھ 

وأصدقائھ والسماح لھما بتبادل الزیارات والرسائل والمكالمات الھاتفیة ، وأما إن كان 

سیئًا فعلى المربي أن یبین سوء سلوكھ ویتیح لولده فرصة عقد صداقات جدیدة دون 

 . صدیق السوء أو یقل تأثیره على األقل  أن یشعر حتى یتخلص من

                                                        
 . ) ـه ١٤٥٣(الرياض ، مطابع الفرزدق ، ،   ٢ طالطفل يف الشريعة اإلسالمية، ، حممد  ،لصاحل ا ) ١



 ٣٦

ویخطئ بعض المربین حین یمنع ولده من أي صداقة حتى إذا كبر عقد 

صداقات سیئة كان یمكن للمربي أن ینأ بولده عنھا لو أتاح لھ فرصة عقدة صداقات 

 . صالحة في سن مبكرة 

 : اإلفادة من العلم الحدیث ومخترعاتھ ) : ثالثًا(

تربیة ، ویكمن خطرھا في أنھا الالعلم الحدیث تشارك في أصبحت مخترعات 

تنقل للبیوت عادات وتقالید وعقائد مخالفة لإلسالم وعادات المجتمع المسلم وتؤثر في 

الصغار ألنھم یجلسون أمامھا مدة طویلة وھم في حالة نفسیة مناسبة لتلقي ما یعرض 

 )١(.علیھم 

لیوم وما یعرض فیھ یجعل المربي ومن أھم ھذه المخترعات التلفاز وواقعھ ا

یبعده عن بیتھ ، فإن لم یكن موجودًا أصًال في البیت فال یدخلھ ، وإن كان موجودًا 

واألبناء متعلقون بھ فالبد من إیجاد بدائل كالرحالت أو المسابح الصغیرة أو األلعاب 

ي أن یحول والدراجات إذا ُوجد مكان لّلعب ، وإلحاقھم بحلق التحفیظ ، ثم على المرب

التلفاز إلى وسیلة بناءة عن طریق ربطھ بالفیدیو أو الحاسوب مع الضبط والحزم في 

 .تنظیم الوقت واختیار األشرطة 

ویمتاز عن بقیة الوسائل بأنھ ینشط الفكر ویقوي الثقة بالنفس : الحاسوب ) ١(
وال  واالعتماد على النفس ، والمنافسة ، فالطفل یشارك مشاركة إیجابیة ویقوده

یسایره مثل التلفاز أو الفیدیو ویشترط فیھ أن یكون االستخدام التعلیمي 
والتربوي في المقام األول ، فیتعلم الكتابة والتخزین ویشاھد المسابقات العلمیة 

ولكن ینبغي الحذر من اإلفراط في . والموسوعات ، والرسم والتصمیم وغیرھا 
ل وتجنب اللعب لمجرد اإلثارة التعامل مع الحاسوب حفاظًا على صحة الطف

 .وإضاعة الوقت والجھد 

وھو أوسع مجاًال من التلفاز ویمكن التحكم في مواده وفي أوقات : الفیدیو ) ٢(

العرض ، ویصبح خطرًا جسیمًا إذا لم یخضع لرقابة صارمة أو كان استخدامھ 

                                                        
 )ـه ١٤١٦ (، الرياض ، دار عامل الكتب   ١ ط،   بناء الفرد واتمع واحلضارة دور التربية األخالقية اإلسالمية يف ، مقداد، ياجلن ) ١



 ٣٧

ختیارًا بإفراط ، ولذا فإن على المربي أن یختار األشرطة العلمیة والتربویة ا

زم في ضبط وقت المشاھدة وكذلك یضمن أن األھل لن یروا شیئًا ـدقیقًا ویح

 .سیئًا 

أھم ما یربي الطفل على سماع القرآن الكریم فیتأثر بمعانیھ ویحفظ : المسجل ) ٣(

 شیئًا منھ ، وكذلك األشرطة واألناشید والقصص وغیرھا 

ملیة التعلم ویمكن أن تسھم في دامھا في عـویكثر استخ: ائل التعلیمیة ـالوس) ٤(

التربیة ، ولذا فالبد من االطالع على ما یستجد منھا عن طریق المجالت 

والكتب والھیئات ویشترط فیھا التنوع والوضوح واإلثارة والتشویق ومناسبتھا 

لسن الطفل وھذه الوسائل منھا البصریة كاللوحات الموحیة بالمبادئ والمثل ، 

ة ، والمتاحف التي تعرض أمجاد األمة ومجالت األطفال وصور األماكن المقدس

الھادفة والقصص المصورة ، ھذا باإلضافة إلى ما سبق من وسائل سمعیة ، 

 )١(.وبصریة وسمیعة في آن واحد 

 : اإلفادة من البیئة وعلم الوراثة واالستعانة بھا في اختیار الزوجة ) : رابعا(

الطفل قبل میالده والوراثة تشمل  وراثة دورًا مھمًا في تكوین شخصیةلل

النواحي الجسدیة والصحیة والنفسیة ، وھذا یعني أنھا ذات أثر في نقل وتوارث 

السجایا والطبائع ، ولذا أخبر الرسول صلى اهللا علیھ وسلم أن النساء یلدن أشباه آبائھم 

 )٢(. وإخوانھم ، وحذر من المرأة الحسناء في المنبت السوء 

لناس الحدیث الذي ینھى عن زواج األقارب ، وعند التحقیق وقد شاع بین ا

، وفي حالة خاصة عند قوم رآھم  -رضي اهللا عنھ  -وجد أن الحدیث من كالم عمر

وبعض األطباء قرر أن زواج األقارب یؤدي إلى الضعف وظھور . ضعافا 

 األمراض الوراثیة ولكن الكشف الصحي على الزوجین یبین مدى صالحیة كل منھما

 . لآلخر 

                                                        
 . ) ـه ١٤٥٣(، الرياض ، مطابع الفرزدق ،  ٢ ط،  سالميةالطفل يف الشريعة اإل، حممد  ،الصاحل  ) ١
 .   ٩٥٧، رقم احلديث ٤٦، ص ٢مسند الشهاب ، ج  ) ٢



 ٣٨

ویستطیع المربي تدارك آثار الوراثة السلبیة بالتوجیھ والتقویم أو التخفیف من 

ھذه اآلثار بل ویستطیع تحویل الطبیعة السیئة إلى خلق حسن ، فالوقاحة یمكن أن 

 . تتحول إلى جرأة في الحق ، وغیر ذلك 

ردنا أن ینشأ أما البیئة فتشمل البیت والمدرسة والشارع والمجتمع كلھ ، وإذا أ

الطفل نشأة إسالمیة فعلینا أن نھیئ لھ البیئة الصالحة التي تظھر شعائر الدین ولذا 

العمل أو بمن اتیحت لھ فرصة نصح فنورد النھي عن اإلقامة بین المشركین ، 

أن یسكن ضمن تجمعات سكنیة مسلمة ، تظھر فیھا شعائر  غرب ،الدراسة في بالد ال

ى الحشمة والحیاء ، وھذا یساعد البیت على أداء رسالتھ في اإلسالم ویحافظ فیھا عل

 )١(. التربیة 

 : اإلفادة من الدوافع الفطریة ) : خامسا(

تسھم الدوافع الفطریة في تربیة الطفل إذا أحسن المربي استخدامھا وراعى 

 :فیھا التوازن واالعتدال ومنھا

یوحي إلیھ المربي بما یجعلھ  ویشترط أن یكون لصالح الطفل فال: االستھواء ) : ١( 

جبانًا كالوحوش واألشباح وغیرھا ، مع االعتدال ألن كثرة اإلیحاء للطفل تجعلھ 

تابعًا لغیره ، منقادًا ، ویقضي على استقاللیتھ ولكي ینجح المربي في اإلیحاء 

البد من الصدق وأن یكون متصفًا بما یدعو إلیھ كالشجاعة أو الصبر ، وأن 

في عرض الفكرة وأن تكون رنة الصوت مؤثرة وعلى المربي أن یكون ماھرًا 

ریق إعجابھ بالمغنیین ـق عن طـوع طفلھ تحت مظلة الفسـیحذر من وق

 والممثلین ، ولذا علیھ أن ینفره لھم ویزرع في نفسھ كراھیتھم 

ومنھ یتعلم القدرة على التفكیر والمھارات المختلفة أما اللعب الجماعي : اللعب ) : ٢(

یشكل مدرسة یتعلم منھا فن القیادة والطاعة وااللتزام والمعاییر السلوكیة كما ف

یتدرب على أداء دوره المستقبلي فالّذكر یمثل األب أو المدرس أو الطبیب أو 

                                                        
 . ) ـه ١٤٥٣(الرياض ، مطابع الفرزدق ،  ، ٢ ط،  الطفل يف الشريعة اإلسالمية، حممد  ،الصاحل  ) ١



 ٣٩

غیرھم ، والفتاة تمثل دور األم أو أي مھنة تناسبھا ، ولكن یجب التوازن في 

االنطواء ، ویتعلم أسلوب التعامل اللعب الجماعي والفردي حتى یبعد الطفل عن 

 مع اآلخرین واحتمال األذى 

ویعد من وسائل تكوین العادات واآلداب االجتماعیة ، وذلك بوجود : التقلید ) : ٣(
القدوة التي یقلدھا الطفل ویسھل تعلیم الطفل اآلداب االجتماعیة إذا كان المربي 

لطفل على الجرأة ویبدأ التقلید عند نفسھ متحلیًا بھذه اآلداب بشكل دائم وإذا عّود ا
الطفل في آخر السنة األولى ویكون تقلیدًا غیر واع ثم یصبح اقتداء یمتزج فیھ 
الوعي باالنتماء والمحاكاة واالعتزاز ویمكن أن یكون عالجًا للخوف إذا وجد 
المربي الشجاع واختلط بأقران ال یخافون ویستفاد من التقلید في تناول الدواء 

 . ام وفي عالج الكسل وكثیر من السلبیات والطع
یحرك في الطفل مشاعر وطاقات ال تظھر إال بالتنافس : التنافس البناء ) : ٤(

ویستطیع المربي أن یحول المنافسة إلى وسیلة تربویة إذا راعى فیھا أن یكون 
األطفال المتنافسون بینھم فروق یسیرة ، وأن یعودھم على احترام بعضھم 

فائزین منھم ولیحذر من المقارنة التي تحط من قدر الطفل أو أن وتھنئة ال
یستخدمھا كعقاب فیزرع المرارة في نفسھ ، وعند استخدام المقارنة یجب أن 
تكون لتذكیر الطفل من ھو أفضل منھ وفي نفس الوقت تزرع الثقة بأن نقارنھ 

 . بمن ھو أدنى منھ وكل ذلك باعتدال واتزان 
یل الطفل إلى اللعب الجماعي في عامھ الرابع فیحسن بالوالدین یم: التعاون ) : ٥(

استغالل ھذا المیل الفطري ، وذلك في عدة أمور كاألكل الجماعي والتعاون 
على حمل األغراض أو الترتیب ، ویتعلم من خالل العمل الجماعي قیم ُعلیا 

للعمل ، كالرحمة بالصغیر وتكلیفھ بما یناسبھ من العمل ، والجد والمسابقة 
واإلیثار والمحبة ، والتعاون لھ آثاره المشاھدة كسرعة إنجاز العمل وسھولتھ ، 

 )١( .ومن ذلك حمل األواني وترتیب األلعاب والغرف ومساعدة الوالدة 

                                                        
 . ) ـه ١٤٥٣(مطابع الفرزدق ،  ، الرياض ، ٢ طالطفل يف الشريعة اإلسالمية، ، حممد  ،الصاحل  ) ١



 ٤٠

 . اإلسالمية الرتبية :   امس املبحث اخل
یتمیز مفھوم التربیة اإلسالمیة في اإلسالم عن غیره من مفاھیم التربیة بما 

 :یلي 

التربیة اإلسالمیة تستمد أھدافھا ومناھجھا وأسالیبھا ووسائلھا من مصادر  .١

 .الشریعة اإلسالمیة

التربیة اإلسالمیة ال تربى اإلنسان لھذه الحیاة الدنیا فقط بل تربیھ للدنیا  .٢

 .واآلخرة

التربیة اإلسالمیة تركز على الجانبین المادي والروحي في اإلنسان وتراعي  .٣

 ول والتكاملفي ذلك الشم

 :تعریف التربیة اإلسالمیة 

ُتعد التربیة اإلسالمیة أحد فروع علم التربیة الذي ُیعنى بتربیة وإعداد       

وعلى الرغم . اإلنسان في مختلف جوانب حیاتھ من منظور الدین اإلسالمي الحنیف 

إال أنھ لم یكن  ،في عصرنا الحاضر " التربیة اإلسالمیة " من شیوع مصطلح 

   ستخدمًا وشائعًا في كتابات سلفنا الصالح ، ولم یكن معروفًا في ُتراثھم العلميُم

وإن كانت قد وردت اإلشارة إلیھ عند بعض المھتمین بھذا المجال من الفقھاء  ،الكبیر 

 . والُعلماء و المفكرین 

نظام من الحقائق والمعاییر والقیم اإللھیة الثابتة،والمعارف والخبرات وھي 

ھارات اإلنسانیة المتغیرة،نابع من التصور اإلسالمي للكون والم

والحیاة،یھدف إلى تربیة اإلنسان وإیصالھ إلى درجة الكمال التي تمكنھ من  واإلنسان

الحیاة على وتطویر وترقیة  أعمارھاعن طریق  القیام بواجبات الخالفة في األرض

 .وفق منھج اهللا ظھرھا

ظیم سلوكھ اللفظي والعملي على أساس الدین تنمیة فكر اإلنسان وتن وقیل ھي

اإلسالمي ، فھي تھتم ببناء شخصیة المسلم الذي سیبني المجتمع اإلسالمي القویم 



 ٤١

القادر على مواجھة أخطار أعداء الدین اإلسالمي والعامل على نشر كلمة اهللا في 

 . )١( "األرض

  سُتخدمتوفیما یلي محاولٌة لتسلیط الضوء على بعض المرادفات التي ا

، وبیاٌن لمعناه ، ومفھومھ ، " التربیة اإلسالمیة " للداللة على مصطلح    قدیمًا

 :في تراثنا اإلسالمي  مرادفات مصطلح التربیة  .وتعریفھ 

بھذا اللفظ في القرآن الكریم ، وال في " التربیة اإلسالمیة " لم یرد مصطلح 

ورد بألفاظ ُأخرى تدل في معناھا ، ولكنھ وسلم  أحادیث رسول اهللا صلى اهللا علیھ

، كما أن ھذا المصطلح لم ُیستعمل في تراثنا اإلسالمي السیما القدیم منھ . على ذلك 

وإنما أشار إلیھ بعض من كتب في المجال التربوي بألفاٍظ أو مصطلحاٍت أخرى قد 

 :بقولھ  وقد أشار إلى ذلك . أو تكون قریبًة منھ ، تؤدي المعنى المقصود 

تبر كلمة التربیة بمفھومھا االصطالحي من الكلمات الحدیثة التي ظھرت تع" 

في السنوات األخیرة مرتبطًة بحركة التجدید التربوي في البالد العربیة في الربع 

     ولذلك ال نجد لھا استخدامًا في المصادر العربیة  ،الثاني من القرن العشرین 

 .)٢("القدیمة 

 :الشاملة للتربیة اإلسالمیة منھا كما ورد عدد من التعاریف 

إعداد المسلم إعدادًا كامًال من جمیع النواحي في جمیع :" بأنھا ت فقد عرَّف

م وطرق التربیة التي جاء ــالمبادئ والقی وءمراحل نموه للحیاة الدنیا واآلخرة في ض

 .)٣("الم ـــھا اإلســـب

 .)٤("الم بمعناه الشامل النظام التربوي القائم على اإلس:" بأنھا   توعرَّف

                                                        
 )١٧(م ص ١٩٨٥دار البشري ، : عمان  ،١ طبدر إمساعيل ،  نظرات يف التربية اإلسالمية ،  ، مسرين وعز الدين ، التميمي )  ١
 ٤٨، ص  )هـ١٤٢١ (عامل الكتب: التربية اإلسالمية أصوهلا وتطورها يف البالد العربية ، القاهرة  حممد منري ، ، مرسي)   ٢
  . ) ـه ١٤٠٩ (، الرياض ، دار اهلدى  ،٢ ط:  وغاياا أهداف التربية اإلسالمية ،  مقداد، ياجلن )  ٣
 )هـ١٤١٦ (الدار العاملية للكتاب اإلسالمي : ، الرياض )  ٢(  طأزمة التعليم املعاصر وحلوهلا اإلسالمية ،  ، النجار ، زغلول راغب ) ٤

 . ٨٥ص 



 ٤٢

ذلك النظام التربوي : " یرى أن المقصود بالتربیة اإلسالمیة وھناك من  

والتعلیمي الذي یستھدف إیجاد إنسان القرآن والُسنة أخالقًا وسلوكًا مھما كانت حرفتھ 

 . )١(" أو مھنتھ 

ي التربیة اإلسالمیة ھي التنظیم النفسي واالجتماع" أن  أخرونفي حین یرى 

 . )٢(" الذي یؤدي إلى اعتناق اإلسالم وتطبیقھ ُكلیًا في حیاة الفرد والجماعة 

بأن التعریفات السابقة تؤكد جمیعًا على أن التربیة   وھنا یمكن القول

اإلسالمیة نظاٌم تربوٌي شامٌل یھتم بإعداد اإلنسان الصالح إعدادًا متكامًال دینیًا و 

 .إلسالمیة الرئیسة ُدنیویًا في ضوء مصادر الشریعة ا

وھو مصطلح شائع ورد ذكره في بعض آیات القرآن : مصطلح التعلیم  

ھو الذي بعث في األمیین رسوًال منھم یتلو علیھم آیاتھ [: الكریم مثل قولھ تعالى 

سورة (  ] إن كانوا من قبل لفي ضالٍل مبین وُیزكیھم وُیعلمھم الكتاب والحكمة و

 ) .٢اآلیة : الجمعة 

، فقد وسلم  ورد ھذا المصطلح في بعض أحادیث الرسول صلى اهللا علیھكما  

: وسلم قال  صلى اهللا علیھأن رسول اهللا عنھ  رضي اهللاروي عن عثمان بن عفان 

   )٣(" خیركم من تعلم القرآن وعلمھ "

المتوفى سنة ( وممن استخدم ھذا المصطلح العالم برھان الدین الزرنوجي 

، واإلمام أبو حنیفة ) تعلیم المتعلم طریق التعلم (   تابھ القّیمفي ك) ھـ تقریبًا ٦٢٠

وھنا تجدر ) . العلم والمتعلم ( في رسالتھ ) ھـ ١٥٠المتوفى سنة ( النعمان بن ثابت 

شائع وكثیر االستعمال في ) التعلیم ( اإلشارة إلى أنھ على الرغم من أن مصطلح 

                                                        
 ١٧هـ ، ص ١٤١٧( .دار الفكر العريب : التربية اإلسالمية املعاصرة يف مواجهة النظام العاملي اجلديد ، القاهرة ، نالنقيب ، عبد الرمح ) ١

( 

 . ٢١، ص )هـ ١٤٠٣ (دار الفكر : ، دمشق )  ٢(  طأصول التربية اإلسالمية وأساليبها ، ، النحالوي ، عبد الرمحن ) ٢
 .  ٤٧٩، ص  ٥٠٢٧احلديث  رقم، ١٢البخاري ، ج صحيح ) ٣
 



 ٤٣

للداللة على  -في الغالب  -  محصورًا إال أن استخدامھ كان ،كتابات علماء السلف 

 .  تنمیة الجانب المعرفي المتمثل في طلب العلم
و ُیقصد بھا القیادة ، وُحسن تدبیر األمور في مختلف شئون : مصطلح السیاسة ) ٨ 

وقد استخدم العالم . أتي بمعنى القدرة على التعامل ، أو الترویض ـوت. الحیاة 

ة بمعنى التربیة ـمصطلح السیاس) ھـ٣٦٩متوفى سنة ال( ي ـابن الجزار القیروان

ن ـرئیس ابـخ الـ، كما استخدمھ الشی) سیاسة الصبیان وتدبیرھم ( ھ ـي كتابـف

 ) .السیاسة ( في كتابھ ) ھـ٤٢٨المتوفى سنة ( سینا 

ویعني بذل النصح لآلخرین وداللتھم على الخیر : مصطلح النصح واإلرشاد ) ٩

المتوفى ( استخدم ھذا المصطلح أبو الفرج بن الجوزي  وممن ،وإرشادھم إلیھ 

، واإلمام أبو حامد ) لفتة الكبد إلى نصیحة الولد ( في رسالتھ ) ھـ٥٩٧سنة 

، والحارث ) أیھا الولد ( في رسالتھ ) ھـ٥٠٥المتوفى سنة (     الغزالي

 ) .رسالة الُمسترشدین ( في رسالتھ ) ھـ٢٤٣المتوفى سنة ( المحاسبي 

وھو مصطلح ُیقصد بھ إصالح األخالق وتقویم ما انحرف : مصطلح األخالق ) ١٠

وعلى الرغم من أن ھذا المصطلح یھتم في الواقع بجانٍب من . من السلوك 

وممن استخدم . إال أنھ قد ُیستخدم للداللة على التربیة بعامًة  ،جوانب التربیة 

أخالق ( في كتابھ ) ھـ٣٦٠المتوفى سنة ( ھذا المصطلح أبو بكر اآلُجري 

 ) . العلماء 

رادفات التي استخدمھا السلف الصالح للداللة على معنى ـأن الم: الصة ـوالخ

التربیة تدور حول تنمیة ، وتنشئة ، ورعایة النفس البشریة وسیاستھا ، والعمل على 

تعلیمھا ، ونصحھا   إصالحھا ، وتھذیبھا ، وتأدیبھا ، وتزكیتھا ، والحرص على

ھا ؛حتى یتحقق التكیف المطلوب ، والتفاعل اإلیجابي لجمیع جوانبھا ادـوإرش

 .مع ما حولھا ، ومن حولھا من كائناٍت ومكونات  ،المختلفة 



 ٤٤

 أهداف الرتبية اإلسالمية:  سادساملبحث ال
األغراض أو الغایات، التي تسعى العملیة «: ُیقصد باألھداف التربویة 

  .»ھا، قریبة كانت أو بعیدةالتربویة إلى تحقیقھا والوصول إلی

وتحدید األھداف ألي عمل من األعمال التربویة أمٌر أساسي قبل الشروع في 

ألن ھذا التحدید یؤثر تأثیًرا كبیًرا في تكییف وتحدید مجال  ، ھذا العمل وتنفیذه

الدراسة، وطرقھا، ووسائلھا، وأسالیبھا التي تحقق ھذه األھداف، كما أن األھداف 

  .تكون محرًكا للسلوك وموجًھا إلیھ غالًبا ما

حتى  ، كان لزاًما على دارسي التربیة اإلسالمیة أن یحددوا أھدافھا أوًال ، لذا

یستطیعوا أن یحددوا الطرق والوسائل واألسالیب التي یمكن أن تحقق لھم أھدافھم، 

حدًدا وتحركھم تجاه ھذه األھداف بقوة وفعالیة؛ فاإلنسان عندما یضع لنفسھ ھدًفا م

ینشط كلما اقترب منھ خطوة، وكلما حقق جزًءا منھ ازداد فرًحا وسروًرا وبھجة، 

وتصمیًما على مواصلة العمل في سبیل تحقیق باقي الھدف، ویدفعھ ذلك إلى تنظیم 

من لیست لھم  -عادًة  –وتجنب اللھو واألمور التافھة التي ینشغل بھا «حیاتھ، 

یمَلُئون أوقات فراغھم بما یعود على حیاتھم  األھداف السامیة، وال یعرفون كیف

  .)١( »بالنفع

واإلنسان الذي ال ھدف لھ، ال یعرف لذة العمل، وال یتذوق طعم الحماس، بل 

یحیا حیاتھ ضائًعا، ال یعرف أین الجھة التي یولي وجھھ شطرھا، وال یدري أین 

األخذ بوسیلة  المنتھى، وال یستطیع الجزم بأفضلیة طریقة على طریقة أخرى، أو

  .دون أخرى

إذن، فتحدید أھداف معینة للتربیة اإلسالمیة یعد أمًرا الزًما وضروریا 

 ، لممارسة العملیة التربویة في اإلسالم، وضمان نجاحھا واستمرارھا وتطورھا

  .لتؤتي ثمارھا بأقل جھد، وأقصر وقت، وأفضل عطاء

                                                        
 هـ١٤٢٢  ، دار املعرفة، بريوت، لبنان،١ طمنهجا وهدفًا وأسلوبا، : احلليب ، عبد ايد ، التربية اإلسالمية لألوالد)  ١



 ٤٥

مسارات التقدم «لى تحدید كما أن تحدید أھداف التربیة اإلسالمیة یساعد ع

وكل ذلك یعد . العلمي والحضاري، وُیَوجِّھ ھذا التقدم إلى حیث یجب أن یتجھ إلیھ

  .»جھات واقیة من انحراف التربیة عن مسیرھا المستقیمابمثابة مو

  :واألھداف التربویة اإلسالمیة تدورحول أربعة مستویات

أو  -سبحانھ وتعالى  -هللا  األھداف التي تدور على مستوى العبودیة: األول

  .إخالص العبودیة هللا

إلنشاء شخصیة إسالمیة ذات  ، األھداف التي تدور على مستوى الفرد: الثاني

  .مثل أعلى یتصل باهللا تعالى

األھداف التي تدور حول بناء المجتمع اإلسالمي، أو بناء األمة : الثالث

  .المؤمنة

 )١( .المنافع الدینیة والدنیویة األھداف التي تدور حول تحقیق: الرابع

أما مصادر اشتقاق األھداف التربویة فال تخرج غالًبا عن مصدرین رئیسین، 

الفرد والمجتمع؛ وعلى ھذا اتفقت معظم الفلسفات والنظریات التربویة في : ھما

في تحدید  -الماضي والحاضر، وتتفق التربیة اإلسالمیة مع ھذه النظریات والفلسفات 

مصدرین كمصادر الشتقاق األھداف التربویة، لكنھا تنفرد عن غیرھا من ھذین ال

الفلسفات والنظریات في أن ھناك مصدًرا ثالًثا یحتل مركز الصدارة بین مصادر 

، الذي یعد الضابط »الوحي اإللھي«اشتقاق األھداف في التربیة اإلسالمیة، وھو 

  .الذي تقوم علیھ تربیة الفرد في اإلسالم

  :ا تكون مصادر اشتقاق األھداف في التربیة اإلسالمیة ثالثة ھيوعلى ھذ

 . وسنة نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم -تعالى  –المتمثل في كتاب اهللا : الوحي اإللھي - ١

لباتھ، وظروفھ، الذي یجب التعرف على احتیاجاتھ، ومتط: المجتمع المسلم - ٢

  .لتحدید األھداف التي تناسبھوأحوالھ المتغیرة ، 

                                                        
، مكتبة الرشد، اململكة العربية السعودية،  ١ ط،  النظرية والتطبيق: العجمي، حممد عبد السالم وآخرون ، تربية الطفل يف اإلسالم )١
 هـ١٤٢٥لرياض، ، ا



 ٤٦

 ، الذي یجب التعرف على طبیعتھ، ومیولھ، ورغباتھ، ومواھبھ: الفرد المسلم - ٣

 )١(. لوضع األھداف التي تناسب ذلك

ویمكن تقسیم أھداف التربیة اإلسالمیة في ضوء المصادر التي اشتقت منھا، 

  :والمستویات التي تعمل على تحقیقھا إلى نوعین من األھداف

 :بیة اإلسالمیةالھدف العام للتر/ األول 

 ،ویتمثل الھدف العام للتربیة اإلسالمیة في تحقیق معنى العبودیة هللا تعالى

  .٥٦االیة :الذاریات ]وما خلقت الجن واإلنس إال لیعبدون[: انطالًقا من قولھ تعالى

فالھدف األساسي لوجود اإلنسان في الكون ھو عبادة اهللا، والخضوع لھ، 

  .اهللا في أرضھ بوصفھ خلیفة ، وتعمیر الكون

: ال تقتصر على مجرد أداء شعائر ومناسك معینة -تعالى  –والعبودیة هللا 

وإنما ھي اسم جامع لكل ما یحبھ اهللا ویرضاه من  -مثًال  -كالصالة، والصیام، والحج 

  .األقوال واألعمال الظاھرة والباطنة

ضع أموره كلھا فاإلنسان الذي یرید أن یتحقق فیھ معنى العبودیة، ھو الذي ُیخ

ویرضاه، سواء في ذلك ما ینتمي إلى مجال االعتقادات، أو  -تعالى  –لما یحبھ اهللا 

فال یفتقده  ، فھو یكیف حیاتھ وسلوكھ جمیًعا لھدایة اهللا وشرعھ ،األقوال، أو األفعال

اهللا حیث أمره، وال یجده حیث نھاه، وإنما یلتزم بأوامر اهللا فیأتي منھا ما استطاع، 

إذا «: جر عن نواھیھ سبحانھ فال یقربھا؛ تصدیًقا لقولھ صلى اهللا علیھ وسلموینز

فالمسلم دائًما  )٢( »أمرتكم بأمر َفْأتوا منھ ما استطعتم، وإذا نھیتكم عن أمر فاجتنبوه

: كان موقفھ في ذلك كلھ -أو نھاه، أو أحل لھ، أو حرم علیھ  -تعالى  –إذا أمره اهللا 

  .٢٨٥األیة : البقرة ]ربنا وإلیك المصیرسمعنا وأطعنا غفرانك [

 )٣( . وھذا ھو الھدف العام الذي تعمل التربیة اإلسالمیة على تحقیقھ

                                                        
 هـ١٤٢٢، دار املعرفة، بريوت، لبنان  ١ طمنهجا وهدفًا وأسلوبا، : احلليب ، عبد ايد ، التربية اإلسالمية لألوالد)  ١
 . ٦٢٥٩احلديث  رقم  ٩١، ص٧حمسلم ،صحيح )  ٢
 . ) ـه ١٤٠٩ (، ٢، الرياض ، دار اهلدى  ط،  وغايااأهداف التربية اإلسالمية ،  مقداد، ياجلن  ) ٣



 ٤٧

 :األھداف الفرعیة للتربیة اإلسالمیة/ ثانًیا 

متمثًال في العبودیة الحقة هللا تعالى  -إن تحقیق الھدف العام للتربیة اإلسالمیة 

 )١( :، منھایتطلب تحقیق أھداف فرعیة كثیرة -

التنشئة العقدیة الصحیحة ألبناء المجتمع المسلم؛ إلعداد اإلنسان الصالح : أوًال

  .على ھدى وبصیرة -عز وجل  -الذي یعبد اهللا 

من صدق، : أن یتخلق الفرد في المجتمع المسلم باألخالق الحمیدة: ثانًیا

علیھ وسلم، الذي شھد  مقتدًیا في ذلك برسول اهللا صلى اهللا ، إلخ... وأمانة، وإخالص

، وعمًال بقولھ )٤(األیة :القلمسورة ] وإنك لعلى خلق عظیم[: لھ ربھ سبحانھ بقولھ

وبذلك یمكن تھیئة  )٢( »ألتمم مكارم األخالق ، إنما ُبِعثُت«: صلى اهللا علیھ وسلم

المجتمع المسلم للقیام بمھمة الدعوة إلى اهللا تعالى، واألمر بالمعروف والنھي عن 

  .نكرالم

بحیث یرسخ لدى الفرد  ،تنمیة الشعور الجماعي ألفراد المجتمع المسلم: ثالًثا

عمًال بقولھ  ،فیھتم بقضایاه وھمومھ، ویرتبط بإخوانھ ،الشعور باالنتماء إلى مجتمعھ

وقولھ صلى اهللا علیھ ) ١٠(األیة : الحجرات سورة ]إنما المؤمنون إخوة [: تعالى

    : ، وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم)٣( »نیان یشد بعضھ بعًضاالمؤمن للمؤمن كالب«: وسلم

، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى  ترى المؤمنین في توادِّھم وتراحمھم وتعاطفھم «

وبذلك تتأكد روابط اُألخوَّة  ،)٤( » منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى

  .اإلیمانیة الصادقة بین أبناء األمة المسلمة

تكوین الفرد المتزن نفسیا وعاطفیا، وذلك بحسن التوجیھ وحسن : عًاراب

مما یساعد على تكوین شخص  ،إلخ... الحوار مع األطفال، ومعالجة مشاكلھم النفسیة

  .فاعل وعضو نافع لمجتمعھ

                                                        
 ) .ـه ١٤٠٩ (، الرياض ، دار اهلدى ، ٢ ط ،وغاياا أهداف التربية اإلسالمية ،  مقداد، ياجلن  ) ١
 . ٢٠٥٧١رقم احلديث  ١٩١، ص١٠سنن البهيقي الكربى ،ج)  ٢

 ..٨٩٤٩رقم احلديث  ٤٧٦،ص٢مسند البزار، ج ) ٣
 .٦٠١١احلديث  رقم ٩٣، ص٤ج ، صحيح البخاري ) ٤



 ٤٨

لتكوین الفرد المبدع، الذي یتمتع  ،صقل مواھب النشء ورعایتھا: خامًسا

اتت ضرورة ملحة لتقدم المجتمعات في الوقت الحاضر، بالمواھب والملكات التي ب

وذلك بتنمیة قدرات النشء على التفكیر االبتكاري، ووضع الحلول للمشكالت 

المختلفة، وتنمیة قدراتھم على التركیز والتخیل والتعبیر، واستثارة الذھن باألسئلة 

ھم، ورفِع ھمتھم، والمناقشات، وتوجیھ األطفال إلى األمور التي قد تكون أكبر من سن

 .وتنظیم تفكیرھم

تكوین الفرد الصحیح جسمیا وبدنیا، الذي یستطیع القیام بدوره : سادسًا

في عمارة األرض واستثمار خیراتھا، والقیام بأعباء االستخالف في األرض  وواجبھ

وي المؤمن الق«: ومھامھ، التي جعلھ اهللا خلیفتھ فیھا؛ عمًال بقولھ صلى اهللا علیھ وسلم

ولھذا شجع اإلسالم على أمور تقوي  ،)١( »خیر وأحب إلى اهللا من المؤمن الضعیف

كالرمي، والفروسیة، والسباحة، وكان الصحابة یتباَرْون ویتمرنون على رمي : الجسم

النبل، وصارع الرسوُل صلى اهللا علیھ وسلم ركانة بن عبد یزید فصرعھ صلى اهللا 

 .المھعلیھ وسلم، وكان ذلك سبًبا في إس

العبودیة لرب العالمین، والتي ھي  تحقیق: اإلسالمیة التربیة الغایة منو 

َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإنَس ِإلَّا  [  :الحكمة من خلق اإلنسان، كما قال سبحانھ وتعالى

وسعادتھ األبدیة، كما قال  ، وتتعلق بھا نجاتھ،٥٦:سورة الذاریات  ] ِلَیْعُبُدوِن

، ) ١٠-٩(االیھ  سورة الشمس ] َدسَّاَھا َأْفَلَح َمن َزكَّاَھا، َوَقْد َخاَب َمن َقْد[ :سبحانھ

ِبِإْذِنِھ َفِمْنُھْم َشِقيٌّ َوَسِعیٌد، َفَأمَّا الَِّذیَن َشُقوْا  َیْوَم َیْأِت َال َتَكلَُّم َنْفٌس ِإالَّ [: وقال تعالى

السََّماَواُت َواَألْرُض ِإالَّ َما  ِلِدیَن ِفیَھا َما َداَمِتالنَّاِر َلُھْم ِفیَھا َزِفیٌر َوَشِھیٌق، َخا َفِفي

َداَمِت  ُیِرید، َوَأمَّا الَِّذیَن ُسِعُدوْا َفِفي اْلَجنَِّة َخاِلِدیَن ِفیَھا َما َشاء َربَُّك ِإنَّ َربََّك َفعَّاٌل لَِّما

 ١٠٥ (، األیھ سورة ھود ] ٍُذوذالسََّماَواُت َواَألْرُض ِإالَّ َما َشاء َربَُّك َعَطاء َغْیَر َمْج

، وجمیع األھداف تندرج تحت ھذه الغایة نظرًا التساع مفھوم العبادة في ) ١٠٨ –

 )٢(  .اإلسالم
                                                        

 .٣٣٦١، رقم احلديث ٣٥٤،ص ١ابن ماجة ،ج صحيح  ) ١

 . ) ـه ١٤٠٩ (، ٢، الرياض ، دار اهلدى  ط، وغايااأهداف التربية اإلسالمية ،  مقداد، ياجلن  )٢



 ٤٩

  :اإلسالمیة رئیسیة للتربیة أھداف ثالثة فان ھناك وكذلك

المتكاملة، وذلك بتحقیق النمو  بناء اإلنسان المسلم ذي الشخصیة :األول           

 .واالجتماعي ي، والعقلي، والروحي، واألخالقي،الجسم

باكتشاف المواھب والقدرات، وتنمیتھا، وتعلیمھ  التنمیة العلمّیة، وذلك :الثاني

الشرعیة، وما یمیل إلیھ من العلوم األخرى المفیدة  العلوم المناسبة لھ، ال سیما العلوم

 .لألمة

المجاھدة، الحاملة رسالة  صحة،المتناصرة، المتنا ، إخراج األمة المسلمة :الثالث

 )١(. اإلسالم إلى العالم

اإلسالمیة  التربیة ومنھج.  الكمال اإلنساني في النھایة إلى التربیة وتھدف

 فرید في،  فرید في كل مناھج األرض، وإن التقى ببعضھا في التفصیالت والفروع

ل فكرة، وكل شمولھ ویقظتھ لكل دقیقة من دقائق النفس البشریة، وكل خالجة، وك

وفرید في أثره في داخل النفس، وفي واقع الحیاة، فقد كان من أثره تلك األمة  شعور،

األمة التي انتفضت من تراب األرض فوصلت إلى السماء،  ، في التاریخ العجیبة

متناثر یكاد ال یلتقي على غیر الصراع والحرب، فإذا ھي أمة  والتي قامت من شتات

في األرض، تفتح وتغزو، وتعّمر وتبني، وتقیم ُمُثًال  لھا صلبة متماسكة ال مثیل

في  ، قبل، وال من بعد، وتنتشر في سنوات قلیلة أخالقیة وإنسانیة غیر معھودة من

الحیاة بإذن ربھا من جدید، ھذه األمة  رقاع األرض، تنشر النور والھدى، وتنشئ

بمشاعرھا وأفكارھا، وسلوكھا ومعنویاتھا،  كلھا بمادیاتھا ، كلھا من نتاج ھذا المنھج

 . وأعمالھا، أمة فریدة في التاریخ

ترسیخ العقیدة وتحقیق العبودیة في كل أمر من وھناك أھداف اخرى مثل 

ُیعد ھذا الھدف أھم أھداف التربیة اإلسالمیة وكل األھداف تنبثق منھ ، و أمور الحیاة 

اج أن تتعلم أصول اإلیمان النفوس على التوحید ولكنھا تحت -عز وجل -وقد جبل اهللا

ألنھ  ، وجزیئاتھ ، وأْصَلُح أوقات غرس العقیدة السنواُت األولى في حیاة الطفل
                                                        

  ٣٨ص . ) ـه ١٤٠٩ (، الرياض ، دار اهلدى ،  ٢ ط، وغايااأهداف التربية اإلسالمية ،  مقداد، ياجلن  ) ١
 



 ٥٠

یصغي إلى المربي بكل جوارحھ ، ویقبلھا دون نقاش كما أن خیالھ الواسع یساعده 

 . على تخیل الجّنة والنار وأھوال القیامة والمالئكة وعالم الجن وغیرھا مما یتصور 

 : ناك عدة وسائل لتحقیق وغرس العقیدة وھي وھ* 
أوُل ما یلّقن الطفل كلمة التوحید ، إذ : ترسیخ العقیدة الصحیحة عن طریق التلقین  -١

أن السلف یعلمون الطفل في أول حیاتھ كلمة التوحید ، ویؤذِّنون في أذنیھ عند 

 .والدتھ ، لیكون أول ما یقرع سمعھ 

ُم الصِّبیان القرآن أصل من أصول اإلسالم ، فینشئون َوَتَعلُّ"ثم ُیَعّلم القرآن 

وھو خیر من " على الفطرة ویسبق إلى قلوبھم أنوار الحكمة قبل تمّكن األھواء منھا

تعلیم الجدل والفلسفة وقد یسر اهللا تعالى حفظ القرآن ، وإن الصبي لیحفظ منھ كثیرًا 

ي ذلك أضعاف ما یقضیھ بقلیل من الجھد ولو حاول حفظ غیره من العلوم لقضى ف

في حفظ القرآن ثم إن قصاره تشتمل على أصول اإلیمان فیبدأ الطفل بحفظھا وتدبر 

 . معانیھا 

ثم مع حفظ القرآن ُیَعلَّم السیرة النبویة والمغازي وسیر الصحابة والتابعین 

 وحكایات األبرار والصالحین 

ب على أسئلتھ كما على المربي أن یحدث الطفل عن حقائق اإلیمان ویجی

عن أبي العباس عبد اهللا بن في حدیثھ بصدق ، مھتدیًا بالرسول صلى اهللا علیھ وسلم 

    :كنت خلف النبي صلى اهللا علیھ وسلم یوما ، فقال : " عباس رضي اهللا عنھما قال 

احفظ اهللا یحفظك ، احفظ اهللا تجده تجاھك ، إذا سَألت : یا غالم ، إني ُأعلمك كلمات ( 

اهللا ، وإذا استعنت فاستعن باهللا ، واعلم أن اُألمة لو اجتمعت على َأن ینفعـوك  فاسَأل

بشيء ، لم ینفعوك إال بشيء قد كتبھ اهللا لك ، وإن اجتمعوا على أن یضروك بشيء ، 

وقد  )١() . لم یضروك إال بشيء قد كتبھ اهللا علیك، رفعت األقالم وجفت الصحف 

اعات ویسمعون حدیث الرسول صلى اهللا علیھ كان الصغار یحضرون الجمعة والجم

                                                        
 . ٢٥١٦رقم احلديث  ، ٦٦٧،ص٤،ج الترمذيسنن ١)
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وسلم ، وعلى المربي أن یحّدث الطفل عن الجنة والنار ، ویصفھا بأوصاف یفھمھا 

 . الطفل فیتخیلھا ، ویرسخ في ذھنھ وجودھما 

ولیس المراد فقط أن یحفظ أذكار : ترسیخ العقیدة عن طریق تعلیمھ األذكار  -٢

ونوم ویقظة ، بل یعلمھ الدعاء وطلب  األحوال والمناسبات من أكل وشرب

الحاجة من اهللا ، وإذا مشى في الظالم علِّمھ ذكر اهللا واالستئناس بھ ، والتسمیة 

عند الفزع ، والدعاء عند المرض ، حتى یتعلم االستغاثة ، ویعلمھ الرُّقیة 

 . الشرعیة والتوكل على اهللا وطلب الحاجة منھ وحده 

بأن یلفت نظر الطفل إلى مظاھر الكون : التدبر ترسیخ العقیدة عن طریق  -٣

وارتباطھا بالتوحید ، وھذا الربط یشعر الطفل بالتوازن النفسي ، ویحس بأنھ 

جزء من أجزاء الكون المتناسقة ویبین لھ أن ھذا الكون بكل ما فیھ یسَبح هللا ، 

 . ویرشده إلى التسبیح لیكون مع الركب المسّبح 

علیم الطفل صفات اهللا عز وجل وأسمائھ عن طریق كما أن المربي یستطیع ت

ینبغي أن . . . واعلم أن ما ذكرناه " التدبر في جمال الكون وعظمة الطبیعة ونظامھا 

یقدم للطفل في أول نشوئھ لُیحفظ حفظًا ، ثم ال یزال ینكشف لھ معناه في كبره شیَئَا 

والتصدیق بھ ، وذلك مما یحصل  فشیئًا ، فابتداؤه الحفظ ثم الفھم ثم االعتقاد واإلیمان

  .في الصبي بغیر برھان

بة فإن بعض الناس یلفت نظر الطفل إلى رقا: حمایتھ من الشرك ووسائلھ  -٤

، ویجعل الطفل مھتّمًا برضا الناس خائفًا من الناس واالستخفاء ببعض األمور

من  سخطھم ، ویتكرر ھذا حتى یغلب على مراقبة اهللا واالھتمام برضاه والخوف

سخطھ ، فیتعلم الریاء ، ویعمل طلبًا لرضا الناس وإن غابوا عنھ لم یعمل أي عمل ، 

 )١ (.أو یعمل عادًة دون ابتغاء األجر من اهللا 

 

 

                                                        
 . ) ـه ١٤٠٩ (، الرياض ، دار اهلدى ،  ٢ ط، وغايااأهداف التربية اإلسالمية ،  مقداد، ياجلن  ) ١
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 القوى العاملة: ثالثالفصل ال
 

ان إدارة المؤسس  ات الحدیث   ة تس   عى باس   تمرار إل   ى البق   اء والنم   و والنج   اح  

تقبل مطالبة بان تركز اھتمامھا على تخطیط الق وى العامل ة فیھ ا وأن تنظ ر إل ى المس       

وت  رى احتماالت  ھ وتس  تعد لھ  ذه االحتم  االت وباعتب  ار أن المؤسس  ات أص  بحت تعم  ل   

الیوم في اقتصاد دینامیكي للغایة، حیث التغییر ھو القاعدة ولیس االستثناء، وقد یكون 

 .ھذا التغییر فجائیا وشامال، أو قد یكون بطیئا ویحدث بالتدریج

أبدا على حالھا س اكنة ،ب ل تتغی ر باس تمرار،      ولكن المھم، أن األشیاء ال تبقى          

وقد یؤدي ھذا التغیی ر إل ى ظھ ور مش كالت ح االت ع دم الت وازن ف ي الق وى العامل ة           

والت  ي یواجھھ  ا ك  ل األف  راد الق  ائمین بعملی  ة تخط  یط الق  وة العامل  ة عل  ى مس  توى           

 وھنا نجد أن المخطط الناجح یتعام ل م ع مش كالت منظ ورة، بینم ا یناض ل      . المؤسسة

المخطط غیر الناجح مع مشكالت غیر منظورة، والفرق بین الموقفین یرجع بال ش ك  

 .إلى نوعیة البیانات المعتمدة واألسالیب المستعملة وخبرة المخطط

نقصد بھذه األسالیب، مجموعة الوسائل الفنیة التي یمكن استخدامھا في تحدید           

بلة في مختل ف المھ ن ودرج ات المھ ارة     احتیاجات المؤسسة من القوى العاملة المستق

بكل منھا، إلنجاز حجم النشاط المخطط ومواجھة بعض التغیرات التي تحدث كإع ادة  

 .الخ...التنظیم أو إدخال تكنولوجیة جدیدة

إن اخ  تالل الت  وازن، س  واء ك  ان نقص  ا أو فائض  ا ف  ي مختل  ف أن  واع الق  وى               

ف رد وك ذلك المؤسس ة، ف األفراد یع انون      العاملة غیر مرغ وب فی ھ م ن وجھ ة نظ ر ال     

الخس  ائر ل  یس فق  ط ف  ي اإلی  رادات ب  ل أیض  ا ف  ي معنوی  اتھم ووض  عھم، یتعث  ر نم  و        
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المؤسس  ة واس  تمرارھا بس  بب نقص  ان بع  ض الم  ؤھالت الخاص  ة ف  ي الق  وى العامل  ة   

والتي ال یس تغنى عنھ ا ف ي عملی ة اإلنت اج، وحی ث أن إع دادھا وت دریبھا یتطل ب وقت ا           

وعل ى ھ ذا   . النقص في مثل ھؤالء األف راد یمك ن أن یعی ق نم و المؤسس ة     طویال، فإن 

فإن محاولة إزالة مثل ھذه اإلختالالت في التوازن عن طریق تخط یط الق وى العامل ة    

 .  )١( یمكن أن تساھم في زیادة إنتاجیة الفرد والمؤسسة على حد سواء

 . مفهوم القوى العاملة : املبحث األول 

ا الحاضر في المراجع االقتصادیة رأي واحد متفق علیھ حول ال یوجد حتى وقتن

 .مضمون مفھوم القوى العاملة

الم وارد البش ریة،   : بعض االقتصادیین ال یج دون فرق ا ب ین المص طلحات التالی ة     

. القوى البشریة ، القوى العاملة ، الس كان الق ادرون عل ى العم ل ، الس كان النش یطون      

ویقص د  . ي مجموع السكان القادرین عل ى العم ل المن تج   فالموارد البشریة في بلد ما ھ

بالعمل المنتج ك ل مجھ ود جس مي أو ذھن ي ی ؤدي أو یس اھم ف ي خل ق س لعة أو تأدی ة           

ولذلك فإن الموارد البشریة تتألف من مجموع السكان مطروحا منھ غیر . خدمة معینة

 : القادرین على العمل المنتج وھم

 ).قبل الدولة  تحدد من( األطفال تحت سن معینة  •

 .كبار السن ماداموا ال یمارسون نشاطا اقتصادیا •

الع  اجزون عج   زا دائم  ا كلی   ا وك   ذلك ال  ذین ال یمك   ن لھ  م أداء عم   ل ذو قیم   ة      •

 )٢(.اقتصادیة

 

                                                        
 . ٢٣. ، ص ١٩٧٥كالة املطبوعات الكويت، أمحد منصور، القوى العاملة ختطيط وظائفها وتقومي أدائها، الناشر و ، منصور)   ١
 .٥٦.ص.١٩٧٤ال القوى العاملة، الكويت، فاهيم واملصطلحات األساسية يف جمعبد الرمحن، أنور خليل، امل )٢
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 مكونات املوارد البشرية                             

 :) ١(تتألف الموارد البشریة من قسمین  

الق  ادرین عل  ى العم  ل المن  تج ،ولك  نھم ال یعمل  ون وال  تك  ون م  ن جمی  عت: القس  م األول

ویدخل في ھذه الطائفة ربات البیوت والطلب ة المتفرغ ون للدراس ة    . یبحثون عن عمل

والمتقاع دون و األش خاص ال ذین ھ م بص دد أداء الخدم ة العس كریة ، ن زالء الس جون          

ة األف  راد ویطل  ق عل  ى ھ  ؤالء ع  اد. والمستش  فیات، وغیرھ  ا م  ن المؤسس  ات المماثل  ة 

 .خارج القوى العاملة

یتألف من جمیع األفراد المتواجدین في سوق العمل، سواء كانوا یعملون : القسم الثاني

وتسمى ھ ذه الطائف ة ب القوى العامل ة أو الس كان النش یطین،       . فعال أم یبحثون عن عمل

اع وھي تشیر إلى قطاعین من السكان، قطاع المشتغلین الذین یعملون لق اء أج ر وقط    

 .المتعطلین القادرین والراغبین والمستعدین للعمل في الحال لكنھم ال یجدون عمال

 :تأسیسا على ما تقدم، فإن مفھوم القوى العاملة یتضمن ثالث مقومات جوھریة  

 .قدرة الفرد على العمل •

 .رغبة الفرد في العمل •

 ).وجود الفرد واستعداده للعمل(إتاحة العمل للفرد  •

مجموعة م ن ف رق األف راد، یمثل ون     :بأنھا  –وظیفیا  –  قوى العاملةویمكن تعریف ال

معینا من الوظ ائف والمھ ن واألعم ال، والتخصص ات، ینتظم ون ف ي خدم ة        " مركبا"

المؤسسة كشخصیة اعتباریة ویرتبطون بھا بعالقة عمل قانونا وفعال، بصرف النظر 

ألعمال اإلداریة والتنفیذیة درجة اتصال العمل مادیا بنشاط اإلنتاج،ویتقاسمون ا على 

بمقتضى تنظ یم ینقس م إل ى وح دات وظیفی ة تق ع عل ى مس تویات إداری ة مختلف ة، تبع ا            

 )٢(.لحجم المؤسسة

                                                        
 .١٣٢ – ١٢٧. ص.، ص١٩٩٤منشورات جامعة دمشق، دمشق، ، ٠٣ طعمر، اقتصاد وختطيط القوى العاملة، ، حممد )  ١
 . ١٩. ، ص ١٩٧٥ت الكويت، كالة املطبوعاأمحد منصور، القوى العاملة ختطيط وظائفها وتقومي أدائها، الناشر و ، منصور ) ٢
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 :أهداف وفوائد ختطيط القوى العاملة

یمك  ن تعری  ف تخط  یط الق  وى العامل  ة عل  ى مس  توى المؤسس  ة، بأن  ھ مجموع  ة          

على مستوى أیة مؤسسة، وبتعاون منسق م ع  األعمال واألنشطة التي تمكن المدیرین 

تحدی د وتحلی ل وتقی یم وتق دیر احتیاج ات المؤسس ة        مختلف المستویات التنظیمیة، من 

من القوى العامل ة، الت ي تس تجیب ألھ داف التنظ یم واألھ داف الخاص ة بالع املین ف ي          

عن ى  بم. المؤسسة وذلك في ضوء االستراتیجیات القصیرة، المتوسطة والطویلة األمد

آخر فإن تخطیط القوى العاملة ھو عملی ة الحص ول عل ى الع دد المناس ب م ن األف راد        

المؤھلین لشغل الوظائف المناسبة في الوقت المناسب، لض مان أداء المؤسس ة للمھ ام    

بھا ، بكف اءة وفاعلی ة وتأدیتھ ا ل دورھا االجتم اعي واالقتص ادي        والواجبات المنوطة 

ظاما فرعیا منھ بما یؤدي إلى خلق حالة توازن ب ین  ضمن المحیط و التي تشكل ھي ن

 )١( .عرض القوى العاملة والطلب علیھا

 :   من احلوافز األهداف املنتظرة            
یمكن من خالل تعریف تخطیط القوى العاملة السابق أن نحدد أھ داف تخط یط الق وى    

 :)٢( العاملة كما یأتي

ل  ة بص  ورة تفص  یلیة تمك  ن م  ن تحدی  د  التع  رف عل  ى الوض  ع الق  ائم للق  وى العام  •

 .المعالم الواقعیة لقوى العمل المتاحة

التع رف عل ى مص  ادر الق وى العامل  ة ودراس تھا وتقییمھ ا بھ  دف تحدی د أس  لوب        •

 .االستفادة المثلى منھا في تنفیذ خطة القوى العاملة من حیث العدد والنوع

إل ى تحدی د المش اكل     ومن خالل البیانات والمعلومات المش ار إلیھ ا ی تم التوص ل     •

 .وتكبح من االستخدام الرشید لقوة العمل الحالیة والمستقبلیة التي تحد 

                                                        
 .٤٨ – ٣٣. ص.، ص١٩٧٤عبد الرمحن، أنور خليل، املفاهيم واملصطلحات األساسية يف جمال القوى العاملة، الكويت، )  ١

 .١٧ – ١٣. ، ص ص١٩٧٥أمحد منصور، القوى العاملة ختطيط وظائفها وتقومي أدائها، الناشر وكالة املطبوعات الكويت،  ، منصور)  ٢
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محاول  ة وض  ع مجموع  ة م  ن الحل  ول العملی  ة لك  ل أو معظ  م ھ  ذه المش  اكل ف  ي     •

الحاضر،مع مراعاة الحل التدریجي لما تبقى منھا في المستقبل وض مان    الوقت

ة خاص  ة عل  ى إیج  اد الحل  ول   ع  دم تكرارھ  ا م  ع ع  دم ض  رورة التركی  ز بص  ف     

 .المناسبة لمشكلتي البطالة المقنعة والعجز في بعض فئات العاملین

الت   دبیر والحص   ول عل   ى حاج   ة المؤسس   ة م   ن الق   وى العامل   ة ذات الكف   اءة       •

 .والصالحیة لشغل وظائفھا في المستقبل

وض  ع األس  س لتط   ویر أنش  طة وب   رامج الق  وى العامل   ة، كاالختی  ار والتعی   ین       •

والتدریب وتق اریر تق ویم الكف اءة ووص ف الوظ ائف لض مان الوص ول         والترقیة

 .إلى مستوى التشغیل االقتصادي السلیم والمستقر داخل المؤسسة

تقلیل تكلفة اإلنتاج عن طری ق ترش ید بن د الروات ب واألج ور باالس تخدام األمث ل         •

 . للقوى العاملة

 :)١( ت القائمة بھ، ما یليتخطیط القوى العاملة والتي تعود على المؤسسا من مزایا 

یوفر أسس جیدة لالستخدام األمثل للق وى العامل ة، بم ا یض من ال تخلص أو الح د        •

م ن ظ اھرتي البطال ة المقنع  ة والعج ز ف ي بع ض فئ  ات الع املین ،وبالت الي فإن  ھ         

غی ر المب ررة ف ي أج ور األف راد غی ر المنتج ین بس بب          یؤدي الى تقلیل األعب اء  

 .حالة الفائض الواضح

إتاحة الفرصة أمام المؤسس ة للتأك د م ن م دى االس تفادة م ن المص ادر البش ریة           •

 .المتاحة لھا، وخاصة ھؤالء الذین یؤدون أعماال ال تتوافق مع قدراتھم

المحافظ  ة عل  ى الق  وى العامل  ة وتخف  یض مع  دل دوران العم  ل، مم  ا ی  ؤدي إل  ى    •

لمج  ال أم  ام  ض  مان احتف  اظ المؤسس  ة باإلط  ارات الفنی  ة الجی  دة وع  دم إفس  اح ا    

 .تسرب ھذه النوع من القوى العاملة إلى مؤسسات منافسة
                                                        

 .١٩٧٥املطبوعات الكويت، أمحد منصور، القوى العاملة ختطيط وظائفها وتقومي أدائها، الناشر وكالة  ، صورمن)  ١
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إتاحة الفرصة أمام المؤسسة لمراجعة مواءمة ھیكلھا التنظیمي وھیكل الوظائف  •

 .فیھا

یجع ل المؤسس ة تتمت ع بدرج ة عالی ة م ن المرون ة لغ رض اس تیعاب التط ورات            •

طارئ ة ف ي ھیك ل الق وة     الجدیدة التكنولوجیة والتنظیمیة، ولمواجھ ة التغیی رات ال  

 .العاملة فیھا

یساھم مساھمة فاعلة في وضع الفرد المناس ب ف ي المك ان المناس ب بم ا یض من        •

 .تحسین مستویات األداء، وزیادة العنایة بالعنصر البشري داخل المؤسسة

تحدی د أھ داف التنظ یم    : إن وضع برنامج لتخطیط القوى العاملة، إنم ا یتض من أوال     

ن الموقف الحالي للقوى العاملة بالمؤسسة واالحتیاجات المستقبلة م ن  ثم دراسة كل م

 )١(.القوى البشریة لمقابلة ھذه األھداف

في ضوء الھیكل التنظیمي وأیضا في ضوء   فالموقف الحالي، یجب أن یحلل          

تحلیل الھیكل التنظیمي سیوضح طبیع ة الوظ ائف بالمؤسس ة    . قدرات األفراد العاملین

 .ویات وخطوط الترقیة بینھاومست

كذلك یجب عمل تقدیرات التغییر والتطور المستقبلة في القوى العاملة، وھذا           

 :التقدیر یؤسس على المعلومات التالیة

معرف ة ھیك  ل الع  املین الح  الیین، وك  ذلك احتم  االت التقاع  د لبل  وغ الس  ن المق  در    •

 .لذلك

. إحص  ائیات بمع  دل دوران العم  ل الض یاع الطبیع  ي ویفی  د ف  ي ھ  ذا الش أن عم  ل   •

وتع  اون ھ  ذه اإلحص  ائیات ف  ي التنب  ؤ بع  دد األف  راد الح  الیین المتوق  ع ت  ركھم           

 .المؤسسة خالل الفترة التي تغطیھا الخطة

                                                        
 .١٩٧٥ر وكالة املطبوعات الكويت، أمحد منصور، القوى العاملة ختطيط وظائفها وتقومي أدائها، الناش ، منصور)  ١



 ٥٩

التوسع المقترح ألوجھ نش اط المؤسس ة مبنی ا عل ى نت ائج أبح اث الس وق والتق دم          •

م الس كاني ودراس ة الق وى    التكنولوجي وتقدم التعلیم والتدریب والتغییر في الحج  

 )١(.التنافسیة وغیرھا من العوامل المتغیرة المحیطة بالمؤسسة

وإج  راء المقارن  ة ب  ین االحتیاج  ات المس  تقبلة والق  وى العامل  ة الحالی  ة سیوض  ح أبع  اد  

المشكلة بكشفھ عن عدد ونوع ومستوى الخبرات والكفایات البشریة المطلوب ة لت أمین   

 .على توازنھا مستقبل المؤسسة والمحافظة

 .إدارة املوارد البشرية    :املبحث الثاني 
تعتبر إدارة الموارد البشریة من أھم وظائف اإلدارة لتركیزھا على العنصر 

البشري و الذي یعتبر أثمن مورد لدى اإلدارة و األكثر تأثیًرا في اإلنتاجیة على 

اسیًا في غالبیة المنظمات إن إدارة وتنمیة الموارد البشریة تعتبر ركنًا أس. اإلطالق

حیث تھدف إلى تعزیز القدرات التنظیمیة، وتمكین الوزارات والمنظمات الحكومیة و 

األھلیة من استقطاب وتأھیل الكفاءات الالزمة والقادرة على مواكبة التحدیات الحالیة 

و ال عجب عندما نسمع أن ارتفاع أرباح شركة ما و نزول أرباح أخرى . والمستقبلیة

فالموارد البشریة یمكن أن تساھم . ان بسبب الموارد البشریة في ھذه الشركة أو تلكك

وبقوة في تحقیق أھداف و ربح للمنظمة و یمكن أن تكون عبء مالي على المنظمة 

إن إدارة الموارد . كما ھو الحال في أغلب المنظمات الحكومیة في العالم النامي

على . مثل للعنصر البشري المتوفر و الُمتوَقعالبشریة تعني باختصار االستخدام األ

مدى كفاءة، و قدرات، وخبرات ھذا العنصر البشري وحماسھ للعمل تتوقف كفاءة 

لذلك أھتم علماء اإلدارة بوضع . المنظمة ونجاحھا في الوصول إلى تحقیق أھدافھا

من المبادئ و األسس التي تساعد على االستفادة القصوى من كل فرد في المنظمة 

ھذه األسس تبدأ من التخطیط و االختیار والتدریب و . خالل إدارة الموارد البشریة

وسوف نتحدث عن ماھیة إدارة . الحوافز و التقییم و كل ما لھ صلة بالعنصر البشري
                                                        

 .١٩٧٤ال القوى العاملة، الكويت، ة يف جمعبد الرمحن، أنور خليل، املفاهيم واملصطلحات األساسي)  ١



 ٦٠

بعد ذلك نستعرض الوظائف األساسیة . الموارد البشریة ثم أھمیة الموارد البشریة

 )١(للموارد البشریة 

 ارة املوارد البشريةمفهوم إد
إلدارة الموارد البشریة بأنھا جزء من اإلدارة یعني بشؤون  تعریف ورد

األفراد العاملین من حیث التعیین و التأھیل و التدریب و تطویر الكفاءات و كذلك 

جذب و تنمیة األفراد الذین یمتلكون "لھا بأنھا أخر   و تعریف )٢(. وصف أعمالھم

فن . " )٣( "زمین للشركات لكي تتنافس في بیئة متغیرة و معقدةالمواھب و الخیال الال

اجتذاب العاملین و اختیارھم و تعیینھم و تنمیة قدراتھم و تطویر مھاراتھم، و تھیئة 

الظروف التنظیمیة المالئمة من حیث الكم و الكیف الستخراج أفضل ما فیھم من 

و ذكر بأنھا .  )٤("و العطاءطاقات و تشجیعھم على بذل أكبر قدر ممكن من الجھد 

اإلدارة التي تبحث عن األفراد و تخطط االحتیاجات البشریة ثم تقوم باالستقطاب و 

و . )٥( االختیار و التعیین و التدریب و تنمیة المھارات و تضع ھیكل أو نظام لألجور

بعد استعراض المفاھیم المتعددة إلدارة الموارد البشریة نرى أنھا سلسلة من 

جراءات و األسس تھدف إلى تنظیم األفراد للحصول على أقصى فائدة ممكنة من اإل

الكفاءات البشریة و استخراج أفضل طاقاتھم من خالل وظائف التخطیط و 

. االستقطاب و االختیار و التعیین و التدریب و التقویم و الحوافز المالیة و المعنویة

موارد البشریة بتبني مدخلین للموارد قامت إدارة ال: أھمیة إدارة الموارد البشریة

البشریة و الذي یمكن أن تستفید المنظمات من خاللھما و ھما زیادة الفعالیة التنظیمیة 

حسن فبدًال من  راویة و تستطرد. حسن راویة و إشباع حاجات األفراد كما أوردت

                                                        
 .١٣٢، ص ١٩٩٦جنيب شاويش، إدارة املواد البشرية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ، مصطفى)  ١
    )ـه ١٤١٤( دار زهرانللنشر والتوزيع ، جدة ،  املنهج واحلديث يف إدارة االفراد: ، إدارة املوادر البشرية مدين عبد القادر  ي،القع)  ٢
 ).ت.د(، القاهرة مكتبة ابن سينا ٣ج٢ج١اخلزامي ،أمحد عبد الكرمي ،تكنولوجيا االداء  يف التقييم اىل التحسني ،ج ا)  ٣
 . ٢٢٨ص )  هـ١٤١٠ (السلوك اإلداري ، الرياض ، عمادة شئون املكتبات ، جامعة امللك سعود ،، سعود بن حممد  النمر،)  ٤
  ) .ت.د(يمان ،مقدمة يف املفاهيم السلوكية ،االسكندرية ،دار اجلامعات املصرية حممود سل حنفي ،)  ٥



 ٦١

ن النظر إلى أھداف المنظمة و حاجات األفراد على أنھما نقیضین منفصلین و أ

تحقیق أي منھما سیكون على حساب اآلخر، أعتبر مدخل الموارد البشریة إن كًال من 

أھداف المنظمة و حاجات األفراد یكمالن بعضھما البعض و ال یكونا على حساب 

أحدھما، لذلك أظھرت األبحاث السلوكیة الحاجة إلى معاملة األفراد كموارد بدًال من 

حسن األسس و المبادئ التي یقوم علیھا ھذا  یةراو و ذكرت. اعتبارھم عامل إنتاج

 :)١(المدخل و منھا

األفراد ھم استثمار إذا ُأحسن إدارتھ و تنمیتھ یمكن أن یحقق أھداف المنظمة  .١

 . و یزید إنتاجیتھا

إن سیاسات الموارد البشریة البد أن ُتـخلق إلشباع حاجات األفراد النفسیة و  .٢

 . االقتصادیة و االجتماعیة

 . لعمل البد أن تھیئ و تشجع األفراد على تنمیة و استغالل مھاراتھمبیئة ا .٣

برامج و سیاسات الموارد البشریة البد أن ُتـنفذ بطریقة تراعي تحقیق التوازن  .٤

بین حاجات األفراد و أھداف المنظمة من خالل عملیة تكاملیة تساعد على 

 . تحقیق ھذا التوازن الھام

ً ھناك عنصر من خالل اطالع الباحث یرى ان .٥ ً خامس ا و ھو التغیرات  ا

و الذي  HROالعالمیة في أغلب دول العالم بعد ظھور میثاق حقوق اإلنسان 

ساعد العاملین في المنظمات على معرفة حقوقھم و واجباتھم بل و تبني 

و الذي ساعد العّمال  Labour Unionتنظیمات تجمعیة مثل اتحاد العّمال 

، أن ھذه الظروف أجبرت المنظمات بطریقة على االحتجاج ضد أي تعسف

مباشرة أو ضمنیة على التعامل مع الموارد البشریة كفرد منتج إذا ُأحسن 

 )٢(. احترامھ و تدریبھ

                                                        
 .٨٣، ص ١٩٩٩حسن ، راوية حممد ، إدارة املواد البشرية، الدار اجلامعية اإلسكندرية، مصر، )  ١
 )  هـ١٤١٠ (،السلوك اإلداري ، الرياض ، عمادة شئون املكتبات ، جامعة امللك سعود ، سعود بن حممد  النمر، ) ٢



 ٦٢

أشار إلى أن كندا "أن نائب وزیر اإلصالح اإلداري الكندي السید شارلبوا 

ر أداء و ُسمیت مشروع تطوی ٢٠٠٠-١٩٩٠أعدت خطة طویلة األجل اعتباًرا من 

          و ذلك بقصد تدعیم الخدمة العامة بحیث تكون أكثر كفاءة ٢٠٠٠الخدمة لعام 

.  و تخصًصا و حیادیة و أن ُیعترف بھا كأصل من أصول اإلنتاجیة في عملیة التنمیة

و ال عجب أن نجد أن أربعة بنود من أصل عشرة بنود في الخطة الكندیة تھتم 

بعة بنود ھي المزایا و التعویضات ثم التدریب و التطویر ھذه األر. بالموارد البشریة

بعد استعراض ما تقدم یتضح لنا . ثم التوظیف بعد ذلك تكیف العاملین مع بیئة العمل

      أھمیة الموارد البشریة كأصل تنموي منتج و فّعال إذا ما ُأحسن استغاللھ و تدریبھ

تمت بالعنصر البشري بل و قامت و ھذا ما ساعد على تقدم الدول الكبار ألنھا اھ

بوضع الخطط اإلستراتیجیة إلدراكھا ألھمیة االستفادة القصوى من ھذه الموارد 

و بفضل أاھتمام مالیزیا بالفرد انتقلت من دولة . البشریة كما ھو الحال في دولة كندا

 زراعیة بدائیة إلى دولة متقدمة تحتل المرتبة التاسعة عالمیا بین الدول المصدرة

وذلك بمعدل نمو سنوي یناھز الثمانیة بالمئة وھو أحد أعلى المعدالت ، للتقنیة العالیة

دوالر أمریكي في  ٣٤٠٠في العالم، كما بلغ الناتج القومي الخام بالنسبة للفرد حوالي 

دوالر وفًقا للخطة اإلستراتیجیة المالیزیة  ٦٠٠٠مع توقعات تم تحدیدھا بـ ٢٠٠٣عام 

لقد انطلقت السیاسة التنمویة المالیزیة من اھتمامھا باإلنسان الفرد . ٢٠٢٠رؤیة آفاق 

، والعمل على تحقیق التنمیة البشریة ٢٠٢٠من خالل الخطة اإلستراتیجیة رؤیة آفاق 

بكل أبعادھا، وتعمیق الحرص الذاتي في كل فرد على تطویر الدولة مما یشعره بأنھ 

فالھدف المركزي الرابع من برنامج ،  عنصر فاعل وحقیقي في تجربة بالده التنمویة

االستشراف المستقبلي المالیزي  ھو تأسیس مجتمع قیمي كامل، یكون المواطنون فیھ 

 )١(.على درجة من التدین القوي والقیم المعنویة والمعاییر األخالقیة الرفیعة

 
                                                        

 ).ت.د(، القاهرة مكتبة ابن سينا ٣ج٢ج١اخلزامي ،أمحد عبد الكرمي ،تكنولوجيا االداء  يف التقييم اىل التحسني ،ج)  ١



 ٦٣

 وظائف إدارة املوارد البشرية
أنشطتھا حسب حجم المنظمة منظمة ألخرى ب تختلف وظائف الموارد البشریة من

 :)١( إال أن ھناك عدًدا من الوظائف األساسیة للموارد البشریة في أي تنظیم و ھي

 :التوظیف  .١

ھو عملیة مكونة من عدة خطوات صممت لتزوید المنظمة باألفراد المناسبین  

توصیف الوظائف، تخطیط الموارد : ھذه الخطوات تتضمن. للوظائف المناسبة

یعتبر . یر الموظفین من خالل االستقطاب ثم االختیار ثم التعیینالبشریة، توف

توصیف الوظائف كما ذكر الصباب و آخرون البدایة الحقیقة لعمل إدارات 

الموارد البشریة ألنھ یحدد األعمال و المھارات المطلوبة بعد تحدید أھداف 

وظائف تحدید معالم كل وظیفة من ال"عّرف توصیف الوظائف بأنھ و. المنظمة

الموجودة في المنظمة من حیث واجباتھا و مسؤولیتھا و متطلباتھا و الشروط 

یستخدم توصیف الوظائف كأساس لوضع . ٢"التي یجب أن تتوفر فیمن یشغلھا

نظام سلیم الختیار و تعیین األفراد و یساھم أیًضا في تحدید االحتیاجات الدقیقة 

الوظیفة و متطلباتھا یساھم في  ھذا الوصف المكتوب عن. من الموارد البشریة

 . تحدید و تخطیط االحتیاج الفعلي من الموارد البشریة أیًضا

نظام توافق أو مقابلة عرض األفراد "أن تخطیط الموارد البشریة عبارة عن 

ھؤالء الذین سیتم تعیینھم أو البحث (و خارجًیا ) األفراد الموجودین فعّال(داخلًیا 

ظمة وجودھا عبر فترة زمنیة حة و التي تتوقع المنمع الوظائف المتا) عنھم

یتبین لنا أن من أھم بنود تخطیط الموارد البشریة أنھا تھدف إلى التنبؤ .محددة 

باحتیاجات المنظمة من األفراد و تطویر خطط واضحة تبین عدد العاملین الذین 
                                                        

، ٠٢ ط ، هاشم ،زكي حممود ، االجتاهات احلديثة يف إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية، ذات السالسل للطباعة والنشر والتوزيع)  ١
 ٢٤٠، ص ١٩٨٩،     مصر، اإلسكندرية،

 )هـ١٤١٠ (،  السلوك اإلداري ، الرياض ، عمادة شئون املكتبات ، جامعة امللك سعود ، سعود بن حممد النمر،)  ٢



 ٦٤

داخل من (و األفراد الذین سیتم تدریبھم ) من خارج المنظمة(سیتم توظیفھم 

 )١(. لسد ھذه االحتیاجات) المنظمة

من خالل ما تقدم یتبین لنا أیًضا أن تخطیط الموارد البشریة ال یعني 

بالضرورة عملیة الحصول على العدد الصحیح من األفراد المؤھلین للوظائف 

أما توفیر . المناسبة، بل یعني تحدید االحتیاج الحالي و المتوقع من األفراد

وضح حنفي فیتم عن طریق االستقطاب الذي ُیعرف بأنھ العملیة الموظفین كما أ

التي یمكن من خاللھا جذب طالبي العمل للتقدم للمنظمة لشغل الوظائف الشاغرة 

عن طریق نشر مواصفات الوظیفة ومتطلباتھا و قد یكون ھذا الجذب من داخل 

ل للبحث عمن و تلجأ المنظمات للعدید من الوسائ. المنظمة و قد یكون من خارجھا

یغطي ھذه االحتیاجات، مثل الصحف الیومیة والصحف المختصة باإلعالنات، 

ووكاالت العمل، أو االتصال بالمعاھد والكلیات التجاریة، أو مواقع الویب 

المختصة و العدید من الوسائل التي تمّثل االستقطاب السلبي أما االیجابي فھو 

برة المؤھلین و یعرضوا علیھم الوظائف عندما یذھب ممثلو المنظمة إلى ذوي الخ

اختیار أنسب  "ومسون تبعد ذلك تأتي عملیة االختیار و ھي كما ذكر . الشاغرة

یتم اختبار .  شخص للعمل من بین مرشحین من داخل المنظمة أو من خارجھا

المرشحین الذین تقدموا لشغل الوظائف المعلن عنھا بعدة وسائل منھا ملء بعض 

یة، بعد ذلك یتم االختبارات التحریریة أو المھاراأو المقابالت، و االستمارات، 

أن التعیین البد أن یتم بصفة مبدئیة . تعیین َمْن ینجح و تتطابق علیھ المتطلبات

من خالل ما تقدم یتبین . حتى یتم التأكد من أن العاملین قد اجتازوا االختبار الفعلي

ملیة التوظیف و التي تعتبر أھم وظیفة لنا أھمیة التسلسل المنھجي العلمي في ع

في إدارة الموارد البشریة ألنھا األساس الذي ُیبنى علیھ نجاح أو فشل الموارد 
                                                        

 .٨٣، ص ١٩٩٩حسن ، راوية حممد ، إدارة املواد البشرية، الدار اجلامعية اإلسكندرية، مصر، )  ١



 ٦٥

و في رأیي أن مما أفقد سیاسات إدارة األداء واالختیار .البشریة في المنظمة

مد المعمول بھا حالیًا في منظماتنا أھمیتھا ھو كونھا ال تعت) أي التوظیف(والتعیین

على أسس االستحقاق والجدارة والتنافسیة، وتفتقر إلى الشفافیة والمساءلة، 

وتعتبر تقلیدیة وغیر فّعالة أو مرنة، و كونھا تعمل وفق أنظمة مغلقة تعتمد على 

ا یتبین لن. مبدأ المركزیة في اتخاذ القرار، و المحسوبیة بدًال من معاییر أداء دقیقة

أ من ھذه البنود المتسلسلة من شأنھ أن ُیضعف أیًضا أن أي إخالل في أي مبد

 )١(. فرص المنظمة في النجاح و یضعف وظائف إدارة الموارد البشریة األخرى
 :التدریب  .٢

یكون بعد توصیف الوظائف لمعرفة المھارات المطلوب توافرھا في األفراد 

التي  التدریب كما ذكر الصباب و آخرون ھو العملیة. المعنیین لشغل وظیفة معینة

الزمة ألداء تقوم على تزوید األفراد بالمعلومات و الخبرات و المھارات ال

ھ عدة مزایا منھا زیادة اإلنتاجیة و رفع لأن التدریب و التطویر  و. أعمالھم بفعالیة

معنویات األفراد و تقلیل الحاجة لإلشراف عن قرب و تخفیض حوادث العمل و 

 یرى الباحثو . تقرار و مرونة التنظیمتعمیق المعرفة المتخصصة و تعزیز اس

أن التدریب یساعد المنظمات على تحقیق االكتفاء الذاتي و بالتالي تقلیل االعتماد 

أن ھناك عدة مستویات من التدریب منھا تدریب العاملین . على الخبیر األجنبي

 الجدد أو التدریب أثناء العمل أو تجدید المعلومات إلكساب العاملین المھارات

ذكر الرفاعي . الجدیدة في مجال تخصصھم أو إعادة تدریبھم لشغل وظائف أعلى

في دراستھ أثر التدریب أثناء الخدمة على أداء و سلوك الموظفین المستفیدین من 

التدریب بدولة الكویت أھمیة التدریب كونھ یعتبر وسیلة من وسائل االستثمار 

ئمة األرباح و لیس عبئًا على میزانیة المختلفة التي تحقق مكسًبا مالًیا یضاف لقا

 . المنظمة لكونھ أكثر االستراتیجیات الفاعلة في مجال الموارد البشریة

                                                        
    )ـه ١٤١٤( دار زهرانللنشر والتوزيع ، جدة ،  املنهج واحلديث يف إدارة االفراد: ر البشرية ، إدارة املوادمدين عبد القادر  ي،القع ) ١
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یصبح التدریب أكثر جدوى و فعالیة عندما یكون مبنًیا على أساس التتابع و 

االستمراریة من خالل تبني استراتیجیة لتنمیة و تطویر قدرات العاملین تعتمد 

 ) ١(. برامج التدریبیة لتقویم أي اعوجاج في األداءعلى إعداد ال

على أن ما یلزم دراستھ والتحسب التخطیطي لھ ھو ظاھرة لم تحدث من قبل 

ال في تاریخ العمالة، وال في التاریخ البشري كلھ ظاھرة إن الجدارة العالیة 

لتخلص للتكنولوجیا المتقدمة تسببت في تفاقم البطالة عن طریق إعادة الھیكلة، وا

ویمكن شرح الفقرة . من الروتین، وتقلیص فرص العمل، وتسریح األیدي العاملة

اآلنفة بأنھ یستحیل إیقاف الترقي المستمر في التكنولوجیا وكفاءتھا المذھلة في 

وھذا االستمرار في الترقي سیؤدي إلى االستغناء عن جماھیر كثیفة جدا . اإلنتاج

یتحقق في مجال الطباعة من تقدم تقني استغني  من العمالة البشریة یكفي كمثل ما

 . بھ عن العمال

 . فماذا فعلت الحكومات والشركات تجاه ھذه المعضلة الحادة؟

 . ھل أخضعت ھذه األزمة الحقیقة للدراسة المعمقة المستقبلة الجادة؟

إعادة تأھیل : وھل انتھت ھذه الدراسة إلى حلول عملیة منھا على سبیل المثال

من خالل تطویر مھاراتھا بسرعة وجودة عالیة و رسم استراتجیات  العمالة

مستقبلة للتعامل االستثماري النوعي الجدید مع الطاقة البشریة الفائضة عن سوق 

و من ممیزات التدریب أن التدریب یحقق التوازن في سوق العمل من ". العمل

على توفیر  حیث سد النقص و الفراغ الناتج عن عدم قدرة مخرجات التعلیم

من العینة % ٩٥إلى أن الدراسات و قد أوضحت . العمالة المتخصصة و المدربة

وافقوا على أن التدریب قد حّسـن من أدائھم الوظیفي، و أن كفاءة المتدرب و حبھ 

لعملھ قد زاد بعد الدورات التدریبیة و بالتالي صعوبة تركھ لعملھ بعد أن اكتسب 

 )٢(.طھ بالمنظمة و صقل خبرتھمھارات عدیدة زادت من ارتبا

                                                        
 ).ت.د(، القاهرة مكتبة ابن سينا ٣ج٢ج١اخلزامي ،أمحد عبد الكرمي ،تكنولوجيا االداء  يف التقييم اىل التحسني ،ج ) ١

 ) .م١٩٨٧(، الظهران ، شركة أرامكو ) ٣٥(جملد ) ٥(لة ، عدد سالمه ، سهيل فهد ، نظم احلوافز يف العمل ، جملة القاف)  ٢
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و قد أشارت الدراسة أیًضا إلى عدم وجود أسس واضحة یتم بناًء علیھا  

تعقیًبا . اختیار المتدربین بل ھناك عوامل كالمحسوبیة و الواسطة في محیط العمل

على دراسة الرفاعي یتضح أنھ فیما یتعلق بسیاسات التدریب والتطویر، 

حاجة الفعلیة المرتبطة بمتطلبات العمل، وال توجد لدى المنظمات ال تعتمد على ال

غالبیة الوزارات والمؤسسات الحكومیة خطط تدریب سنویة مرتبطة بأھدافھا 

اإلستراتیجیة، كما ال توجد آلیات فّعالة لنقل المعرفة أو لقیاس مدى العائد من 

غالبیة الشركات أیًضا یتضح لنا أن . البرامج التدریبیة وتحقیقھا للنتائج المطلوبة

التدریبیة ال تلتفت إال بعقد البرامج في فنادق خمسة نجوم مع توفیر األكل والغداء 

لكن التدریب الفّعال . وما إلى ذلك من أمور ال تمت بصلة إلى المتطلبات الفعلیة

یساھم في تحقیق التوازن و سد النقص في ظل غیاب التأھیل التعلیمي المؤھل من 

لذا نرى أنھ إذا ما تم إنشاء تنسیق وثیق بین تخطیط الموظفین مخرجات التعلیم، 

والتدریب وتطویر الموارد البشریة، فان نظام تدریب الموارد البشریة سیتمكن 

من تحقیق أھم أھدافھ الطموحة وھو التأكد من حصول المنظمة على الكادر 

دریب في الوظیفي المؤھل الذي تحتاجھ في الوقت المناسب من خالل عملیة الت

 )١(. عصر التقنیة المتطورة یوًما بعد یوم

 :التقییم  .٣

و . و ھو القیاس للتأكد من أن األداء الفعلي للعمل یوافق معاییر األداء المحددة

یعتبر التقییم متطلب حتمي لكي تحقق المنظمة أھدافھا بناًء على المعاییر 

ما أنجزوه باالعتماد إن تقییم أداء الموظفین ھو عبارة عن مراجعة ل. الموضوعة

على وصفھم الوظیفي ومعاییر عملھم، كما یوفر تقییم األداء معلومات عن 

فمن خالل التقییم و بناًء . المھارات التي یحتاجونھا للقیام بمھامھم على أكمل وجھ

 راویة أوردت. على نتائجھ تتخذ القرارات بمكافأة المجتھدین و معاقبة المقصرین

                                                        
 املرجع السابق )  ١
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رة الموارد البشریة تتمثل في تصمیم النظام األساسي لتقییم حسن أن مسؤولیة إدا

أداء األفراد ثم تدریب المدیرین على كیفیة التقییم بعد ذلك االحتفاظ بسجالت تقییم 

ذكر حنفي أن التقییم قد یستخدم لتنمیة الفرد . األداء لكي تتخذ القرارات بناًء علیھا

ھناك . معرفة مدى تقدمھ نحو الكفاءةمن خالل تحدید االحتیاجات التدریبیة لھ و 

حسن وضع األھداف و التقییم المقالي و  راویة عدة طرق للتقییم منھا كما ذكرت

 . )١( مدخل معاییر العمل وقائمة المراجعة و الترتیب البسیط

العالقة بین اإلحساس بفعالیة و موضوعیة نظام تقویم األداء و الوالء  ان

و ال بد من اإلشارة "دراسة میدانیة و ھو : الوظیفيالتنظیمي و الرضا واألداء 

إلى أن المقصود بفاعلیة نظام تقویم األداء ھو مدى مساھمة ھذا النظام في 

، و )٢(" مساعدة العاملین في تطویر أدائھم الوظیفي و تحسین عالقاتھم التنظیمیة

ضحة و أما موضوعیتھ فإن المقصود بھا مدى استناد ھذا النظام إلى معاییر وا

دقیقة و عادلة، و مدى قدرة الرئیس المباشر على الحكم على أداء المرؤوسین 

أیًضا ثبت صحة فرضیة دراسة یوسف القائلة توجد عالقة . بكفاءة و نزاھة

موجبة و معنویة بین إحساس العاملین بموضوعیة نظام تقویم األداء و األداء 

عالیة نظام تقویم األداء المطّبق في الوظیفي بمعنى أنھ كلما زاد إحساس العاملین بف

إن نظام تقویم األداء  اذالمنظمة زاد مستوى األداء الوظیفي و ھذا أمر منطقي 

الذي یتسم بالفاعلیة یساھم في كشف أوجھ القوة و الضعف في أداء الفرد و من ثم 

 . ینّمي و یّدعم أوجھ القوة و یعالج أوجھ الضعف مما یؤدي إلى رفع مستوى الفرد

أن من الممیزات الھامة للتقییم ھو الكشف عن مدى كفاءة بعض وظائف إدارة 

الموارد البشریة األخرى المرتبطة ارتباط وثیق بالتقویم مثل االختیار و التدریب 

و یساھم التقییم في إنجاح عملیات تخطیط أھداف المنظمة و یساعد . و التوظیف

                                                        
 .٨٩، ص ١٩٩٩حسن ، راوية حممد ، إدارة املواد البشرية، الدار اجلامعية اإلسكندرية، مصر، ) ١

ية العمل ، الرياض ، وزارة العمل اليحىي ،أمحد حممد ، احلوافز و أثرها على االنتاجية يف املؤسسات اخلاصة ، ندوة معدالت انتاج)  ٢
 )  ١٩٨٦(والشئون االجتماعية 
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لیلیة على أھداف و أسالیب و نظرة تح: و تقویم األداء. على وضوح الرؤیة

وسائل تقویم األداء في الجھاز الحكومي بسلطنة عمان دراسة میدانیة عدة عیوب 

في عملیات التقییم منھا أن بعض نماذج التقییم تتضمن عناصر ال تنطبق مع 

طبیعة عمل الموظف مما یؤثر على نتیجة تقییمھ، أیًضا النماذج المطبقة طویلة 

العدید من العناصر المكررة باإلضافة إلى عدم كفایة الوقت نسبًیا الحتوائھا 

المخصص للمدیرین لكتابة تقاریر التقییم، إضافة إلى ذلك اعتماد نموذج أوحد 

للتقییم ال یحتوي على أسلوب مرن عند تعبئة النماذج وال یترك الحریة للمقّیم 

یًضا عدم وجود لترك بعض العناصر بال إجابة دون أن یؤثر ذلك على التقییم، أ

معدالت أداء مكتوبة سلًفا تمّثل المعیار الذي یسیر علیھ قیاس أداء الموظف، و 

أخیًرا عدم اعتماد دورات تدریبیة في كیفیة إعداد تقاریر تقییم األداء للمدیرین أو 

بعد استعراض ما تقدم یتبین لنا أھمیة تفعیل وظیفة . القائمین على عملیة التقییم

ربطھا لیس فقط في الحوافز و العالوات بل یجب أن یتسع ذلك  التقییم و یجب

لیشمل تطویر عمل المنظمة و تخطیط األھداف المستقبلیة، أیًضا ینبغي علینا 

تفعیل وظیفة التقییم و اجتثاث الروتینیة منھا حتى تكون المعیار الُمعتمد علیھ في 

فعملیة التقییم . ة التنافسیةالتحفیز و التطویر لتتمكن المنظمات من البقاء في البیئ

إذا طبقت بناًء على معاییر صحیحة و مواكبة للتقدم العالمي، فإن ذلك یساعد على 

نقطة أخرى مھمة برأیي و ھي اتجاه أغلب . تطویر المنظمة و تحقیق أھدافھا

الدول و منھا المملكة إلى تشجیع االستثمار لدیھا و أي قارئ لقوانین و بنود الھیئة 

لالستثمار في المملكة یرى أنھا تعامل المستثمر األجنبي مثل معاملة  العامة

المستثمر السعودي في جمیع بنودھا تمامًا، أما عالقة ھذه النقطة بالتقییم فھي أنھ 

متى ما كان ھناك تقییم حقیقي للعنصر البشري على أسس الجدارة واالستحقاق 

یع سلبیات المنظمات الحكومیة الوظیفي فإن ذلك مؤداه إلى التطویر و تفادي جم

و األھلیة، لكن إن تُُُُُُُُُُـرك التقییم شكلي كما ھو و یعاني في أغلب األحیان من 
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التحیز و المبالغة و ال یوجد بھ تغذیة راجعة فإن ذلك یعني تدني مستوى األداء 

واإلنتاجیة وتضخم الجھاز الوظیفي و عدم القدرة على البقاء في ظل التنافس 

  )١(.لمي مع المنافس األجنبيالعا

 :األجور و الحوافز .٤

حسن األجور بأنھا ھي ما ُیـدفع للفرد بالساعة أو الیوم أو الشھر راویة  عّرفت

مقابل قیامھ بالعمل، و تشترك جمیع المنظمات في دفع نظام األجور إال أنھا 

دل تعتبر األجور ضمان حصول العاملین على أجٍر عا. تختلف في نظام الحوافز

ویجب أن تكون عملیة األجور و . یتناسب مع أعباء وظائفھم كما أوضح حنفي

و لكن القائمین على . الحوافز نتیجة طبیعیة لعملیة توصیف الوظائف و التقییم

الموارد البشریة أدركوا أن األجور قد توفر قدًرا من الرضا للعاملین لكنھا ال توّلد 

اإلبداع ، لذا كان لزاًما وضع نظام  أو فیھم الحماس أو الدافع للعمل المتقن

و تتنوع طرق . للحوافز یساھم في مكافأة المبدع و یشجع غیر المبدع على اإلبداع

الحوافز ما بین مادیة كزیادة في األجر أو المكافأة و مابین معنویة كترقیة أو 

خطاب شكر و ھناك عدة نظم للحوافز المادیة منھا نظام جانت و نظام المشاركة 

، وجمیع ھذه النظم تشجع اإلبداع في  المكاسب و نظام ھالسي و نظام راون في

 )٢(.المنظمات بطرق مختلفة

و ورد في مقال األسس المھنیة إلدارة الموارد البشریة أن من أھم طرق  

تحفیز الموظفین إدماجھم في األعمال المھمة، كأن تشركھم المنظمة في التقییم 

ستراتیجي، أو تصمیم البرامج والمشاریع والخدمات، السنوي لھا، أو التخطیط اال

 الدراساتلكن . فمشاركتھم في مثل ھذه المھام سیشجعھم على تطویر أدائھم

  أوضحت أن الحوافز تكمن مشكلتھا في الممارسة و التطبیق فھناك 

                                                        
، معهد اإلدارة ١٩٨١مارس ) ٢٨(القاضي ، فؤاد حممد ، ختطيط القوى العاملة على مستوى املشروع، جملة اإلدارة العامة، العدد )  ١

 .١٤٨ – ١٤٧العامة، ص 

 .٩٦، ص ١٩٩٩معية اإلسكندرية، مصر، حسن ، راوية حممد ، إدارة املواد البشرية، الدار اجلا)  ٢
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موضوعیة و المحسوبیة و العالقات في المنظمات مما یؤثر على قیمة الال

أیًضا أوضح الشریف في دراستھ العوامل المؤثرة في أداء . ملینالحوافز لدى العا

. الحوافز المعنویة تلعب دوًرا أساسًیا و فاعال مؤثًرا في أداء العمل"العمل أن 

فھي تستھدف الروح المعنویة للعاملین مما یؤثر في العمل و ینعكس على زیادة 

  .)١( الكفاءة اإلنتاجیة

لحوافز و المكافآت ھو ربطھا بمعاییر التفوق إن أھم بند في ا ویرى الباحث

واالمتیاز و التقییم في المنظمة فیشعر األفراد بأھمیة التقییم و ھذه المعاییر و 

بعض الدراسات نتائج و اثبتت . بالتالي المساعدة على تطویر أدائھم في المنظمة

توسط أن مستوى اإلبداع اإلداري في األجھزة الحكومیة بالمملكة أقل من الم

بسبب عدم توفر الحوافز المادیة و المعنویة، حیث أن الغالبیة العظمى من 

األجھزة الحكومیة ال تقدم مكافآت مادیة لألفكار اإلبداعیة، فضًال عن أن الترقیة 

إن تأكید المدیرین السعودیین على وجود معوق عدم . ال ترتبط أساًسا بالكفاءة

ھم إلى التغذیة المرتدة االیجابیة التي تتضمن التشجیع من المنظمة یشیر إلى افتقار

الثناء و التقدیر على الجھود التي یقومون بھا، باإلضافة إلى عدم وجود الحوافز 

المادیة الكافیة و بخاصة الترقیات حیث یعتبر التجمد الوظیفي إحدى المشكالت 

قیًبا على تع. )٢(عودي في جمیع المستویات اإلداریة التي یعاني منھا الموظف الس

یتضح لنا الدور الھام الذي تلعبھ الحوافز فھي قد تكون عامًال مشجًعا على  ذلك

ن أن الحوافز ال تستند إلى واإلبداع و قد تكون العكس تماًما حینما یرى العامل

الكفاءة بتاًتا مما یقتل اإلبداع و اإلتقان في داخلھم و بالتالي التقلیل من قیمة 

 . الحوافز في أعینھم

 
                                                        

اليحىي ،أمحد حممد ، احلوافز و أثرها على االنتاجية يف املؤسسات اخلاصة ، ندوة معدالت انتاجية العمل ، الرياض ، وزارة العمل  ) ١
 )  ١٩٨٦(والشئون االجتماعية 

، ٠٢، ط ،سانية، ذات السالسل للطباعة والنشر والتوزيعزكي ،حممود هاشم، االجتاهات احلديثة يف إدارة األفراد والعالقات اإلن)  ٢
 ٢٤٠، ص ١٩٨٩،     اإلسكندرية، مصر،



 ٧٢

 اختيار القوى العاملة : املبحث الثالث 
 :معاییـر االختیـار 

 :تأخذ ھذه المعاییر األشكال التالیة  .١

 ) .نوع المؤھل ، التخصص الدراسى ، جھة التخـرج ( مستوى التعلیم  .٢

الخبرة السابقة وتقاس بعدد سنوات العمل أو بعدد السنوات فى أخر وظیفة  .٣

 .التحق بھا 

 .الخ .. كالطول أو قوة الیدین ) سمانیة الج( الصفات البدنیة  .٤

 .الخ .. الصفات الشخصیة ، كالحالة االجتماعیة للفرد ، والعمر ،  .٥

 )١(.المعرفة السابقة بالشخص ، حیث یتوفر عنصر الثقة فى العمالة المطلوبة  .٦

 :وتتمثل فیما یلى : إجراءات االختیار 

 .لمقابلة المبدئیة لتصفیة المتقدمین للعمل ا .١

 .التوظیف الختیار العمالة المطلوبة طلب  .٢

 .االختبارات للتنبؤ بأداء الفرد فى الوظیفة مستقبًال  .٣

 :وتنقسم ھذه االختبارات إلى خمسة أنواع ھى  

االختبارات النفسیة والشخصیة لقیاس الخصائص والتصرفات التى تمیز  -١

 .الخ .. الفرد عن غیره كالمیول والقیم والدوافع 

الذھنیة لقیاس المعارف والمھارات الذھنیة للفرد اختبارات القدرات  -٢

 .وتسمى أحیانًا باختبارات الذكاء 

 .اختبارات األداء للتنبؤ بنجاح الفرد فى وظائف معینة أكثر من غیرھا  -٣

اختبارات سرعة االستجابة للتعرف على سرعة رد الفعل التى یقوم بھا  -٤

 .ى تلقى علیھ الفرد فى استجابتھ لظھور مثیر معین أو لألسئلة الت

اختبارات القیم واالتجاھات لقیاس االتجاھات النفسیة لدى الفرد كاألمانة  -٥

 .والقیم واالتجاھات النفسیة والسلوك العام 
                                                        

اليحىي ،أمحد حممد ، احلوافز و أثرها على االنتاجية يف املؤسسات اخلاصة ، ندوة معدالت انتاجية العمل ، الرياض ، وزارة العمل )  ١
 )  ١٩٨٦(والشئون االجتماعية 



 ٧٣

المقابالت للحكم على مدى صالحیة المتقدمین لشغل الوظیفة واختیار  -٦

ویمكن تقسیم ھذه المقابالت إلى . قًا لشروط شغل ھذه الوظیفة بأكثرھم تطا

 :األنواع التالیة 

 .المقابالت الفردیـة  §

ممثل لمنظمة مع مرؤوسین أو أكثر ، أكثر من ( المقابالت الجماعیة  §

 .ممثل للمنظمة مع فرد واحد ، أكثر من ممثل للمنظمة مع أكثر من فرد 

 .المقابـالت المخططـة  §

 .المقابالت غیر المخططـة  §

 .المقابالت المختلطــة  §

 .ل مقابـالت حـل المشـاك §

 .مقابـالت الضغــوط  §

مراجعة التوصیات من األفراد والجھات التى ذكرھا المتقدم للوظیفة  -٧

 .للتأكد من مدى صالحیة الفرد المتقدم للوظیفة للعمل 

       لكشف الطبى للتأكد من صالحیة المرشح للوظیفة من الناحیة ا -٨

 )١(.الطبیــة 

 :االختیار عملیة العائد والتكلفة من 

تكالیف كثیرة مثل تكلفة اإلعالن عن الوظیفة  االختیار فى أدائھا إلىملیة عتحتاج 

أما من حیث . تكلفة االختبارات والمقابالت وغیر ذلك من بنود التكالیف المتعددة 

العائد فھو غیر مباشر ویتمیز بكونھ معنوى یتمثل فى حسن وكفاءة األداء العام أو 

 .رد البشریة فى حسن أداء باقى وظائف إدارة الموا

 

 

 

                                                        
 .٩٦، ص ١٩٩٩د ، إدارة املواد البشرية، الدار اجلامعية اإلسكندرية، مصر، حسن ، راوية حمم)  ١



 ٧٤

 .القوى العاملة   ) تدريب ( تطوير :  رابعاملبحث ال

 Training Definitionتعریف التدریب 

لقد عّرف بعض الكتاب التدریب بأنھ الجھود اإلداریة أو التنظیمیة التي تھدف         

ي إلى تحسین قدرة اإلنسان على أداء عمل معین، أو القیام بدور محدد في المنشأة الت

 .یعمل فیھا

ویعّرف كاتب آخر التدریب بأنھ إجراء منظم من شأنھ أن یزید من معلومات 

 .ومھارات اإلنسان لتحقیق ھدف محدد

وتنمیة القوى العاملة نعني بھا برامج التدریب المختلفة وبرامج التأھی ل المتق دم          

ریب اإلشرافي وإعادة التأھیل والتدریب على رأس العمل والتدریب المتخصص والتد

تنمی  ة المعرف  ة والعل  وم  : واإلداري وب  رامج التط  ویر المتنوع  ة وجمیعھ  ا تھ  دف إل  ى  

تط  ویر المنظم  ة الت  ي یعم  ل بھ  ا الموظ  ف، و لتحس  ین مع  دالت األداء         لالالزمت  ین 

وإلعداده للوظیفة التي یتوقع ترقیت ھ إلیھ ا أو عن د تحول ھ م ن مھن ة آلخ رى،  تحس ین         

ن لزیادة اإلنتاجیة وتحسین الخدمات والجودة النوعیة،  تغییر المھارة والقدرة الالزمتی

وتحس  ین س  لوك الع  املین وتص  رفاتھم ل  تالئم متطلب  ات العم  ل والخ  دمات وتوقع  ات      

 )١(.العمالء وتطور التنظیم

والتدریب عموما جزء ال یتج زأ م ن ب رامج التنمی ة البش ریة إال أن مس ئولیات       

واالقتصادیة والتشغیلیة ومؤسسات الخ دمات   وأدوار المؤسسات الصناعیة والتجاریة

وھناك محاور أساسیة تؤثر في ). الحكومة(المختلفة أكبر بكثیر من مسئولیات الدولة 

نج  اح تنمی  ة الق  وى العامل  ة والت  دریب، بعض  ھا یع  د م  ن مس  ئولیات الحكوم  ة بش  كل     

 .أساسي، والبعض األخر وھو أكثرھا یعد من مسئولیات تلك المؤسسات
                                                        

اليحىي ،أمحد حممد ، احلوافز و أثرها على االنتاجية يف املؤسسات اخلاصة ، ندوة معدالت انتاجية العمل ، الرياض ، وزارة العمل  ١)
 )  ١٩٨٦(والشئون االجتماعية 



 ٧٥

 :ئولیات الحكومة في تنمیة القوى العاملة والتدریبمس: أوال
االستقرار السیاسي والتش ریعات الحكومی ة واتجاھ ات القی ادة العلی ا ف ي ترس یخ        ) ١( 

أھداف التنمی ة وح ث كاف ة المؤسس ات م ن خ الل تل ك التش ریعات عل ى تبن ى مراك ز            
د وتھیئ  ة ومراف  ق وب  رامج الت  دریب المختلف  ة، وأدوار الحكوم  ة ھام  ة ج  دا ف  ي إع  دا   

الموارد البشریة المحلیة إعدادا أولیا صحیا واجتماعیا وثقافیا وتعلیمیا وتأھیلھا تأھی ل  
 . أولي یسبق إلتحاقھا ببرامج التدریب أو بالوظائف

كف   اءة األجھ   زة اإلداری   ة الحكومی   ة وأنظمتھ   ا ونظمھ   ا ف   ي التع   اون م   ع تل   ك  ) ٢(
 .یة القوى العاملةالمؤسسات لوضع الخطط المناسبة لتحقیق أھداف تنم

السیاسات واألنظمة الخاصة بالعم ل والعم ال وم ن ذل ك ھیاك ل األج ور ونس ب        ) ٣( 
الحد األدنى لألجور والنسب المئویة الدنیا للعمالة المحلیة وفق تن وع  (العمالة المحلیة 

والح   وافز، وحق  وق الع  املین وواجب   اتھم وحق  وق أص   حاب    ) وخص  ائص الوظ  ائف  
كاتب العمل ولجانھ، والبیانات واإلحصائیات وقوائم الوظائف األعمال وواجباتھم، وم

الش   اغرة والمعبئ   ة، ومتطلب   ات الوظ   ائف، وق   وانین العم   ل، والمخ   اطر المھنی   ة،      
 )١(.الخ...والتأمینات االجتماعیة 

 :   مس    ئولیات المؤسس    ات الص    ناعیة واالقتص    ادیة والتجاری    ة الم    ذكورة     : ثانی    ا
ة تل ك المؤسس ات االقتص ادیة والص ناعیة والتجاری ة      مقدار استعداد وقدرة وكفاء) ١(

ال  خ ف  ي القی  ام بب  رامج تنمی  ة الق  وى العامل  ة والت  دریب، وتبنیھ  ا لمراف  ق ومراك  ز     ...
 . تدریبیة فنیة وإداریة أو تعاونھا للعمل معا إلنشاء مثل ھذه المراكز واإلنفاق علیھا

مال  ة وأنظمتھ  ا،  ظ  روف العم  ل داخ  ل تل  ك المؤسس  ات وخاص  ة م  ا یتعل  ق بالع     ) ٢(
وسیاس   اتھا، وإجراءاتھ   ا الخاص   ة بالع   املین ل   دیھا، وخططھ   ا وبرامجھ   ا للت   دریب   

 . الخ...والتطویر الوظیفي وإحالل العمالة المحلیة
ة ومھنیة واحترافیة، وأسالیب التقییم ینلیب العمل المستخدمة لدیھا من تقأسا) ٣(

ظیفي، ومتطلبات التوظیف وقیاس إنتاجیة ومعدالت أداء العاملین، والوصف الو
 . الخ...والوظائف 

                                                        
 )١٩٩٩( امعية اإلسكندرية، مصر،البشرية، الدار اجل حسن ، راوية حممد ، إدارة املواد ) ١



 ٧٦

تكالیف العمالة لدیھا وأجور العمالة واألسس التي تعمل بھا لتحدید تلك األجور، ) ٤(
وتوفیرھا لبیانات متجددة عن كل ما تقدم باإلضافة إلى جنسیات العاملین 

 . الخ...وفئاتھا
ات ھذه المؤسسات وما توفیر البیانات والمعلومات عن أدوار وأولویات وأھمی) ٥(

 .أنجزتھ وتنجزه في إحالل العمالة المحلیة والتدریب والتنمیة
األعمال والصناعات التي ستقوم بھا تلك المؤسسات في المستقبل القریب أو ) ٦( 

التي یتقرر القیام بھا ضمن إسناد المشاریع المستقبلیة للمؤسسات المحلیة، وما الذي 
بعض مرافقھا من تطویر أو تغییر تقني متوقع  ستشھده بعض ھذه المؤسسات أو

 .مستقبال كإدخال مزید من التقنیة أو الروبوت إلى خطوط إنتاجھا
تحدید ما ھي أدوار ھذه المؤسسات في المشاركة في التنمیة االقتصادیة ) ٧( 

 )١(.واالجتماعیة والثقافیة محلیا وما ھو حجم مسئولیاتھا نحو ذلك
 Basic Principles In Trainingتدریب المبادئ األساسیة في ال

 Individual Differencesالفروق الفردیة  -١
 Relation to Job Analysisعالقة التدریب بتحلیل الوظائف  -٢
 Motivationالدافعیة  -٣
 Active Participationالمشاركة الفعالة  -٤
 Selection of Traineesاختیار المتدربین  -٥
 Selection of Trainersناختیار المدربی -٦
 Training of Trainersتدریب المدربین  -٧
 Training Methodsأسالیب التدریب  -٨
 Principles of Learningمبادئ التعّلم  -٩

 : مراحل العملیة التدریبیة

 Identifying Training Needsتحدید االحتیاجات التدریبیة : أوًال

 )المنشأة(تحلیل المنظمة  -١

                                                        
 )١٩٩٩( امعية اإلسكندرية، مصر،حسن ، راوية حممد ، إدارة املواد البشرية، الدار اجل)  ١



 ٧٧

 . لعملیاتتحلیل ا  -٢

 تحلیل الفرد -٣

 Planning of Training Programsالبرامج التدریبیة ) تصمیم(تخطیط : ثانیًا

 تحدید أھداف البرنامج -١

 تحدید نوع المھارات التي سیدرب علیھا -٢

 وضع المنھاج التدریبي -٣

 : اختیار أسلوب التدریب -٤

 . أسلوب المحاضرة •

 .أسلوب التطبیق العملي  •

 .راسة الحاالتأسلوب د  •

 .أسلوب النقاش المخطط  •

 .أسلوب تمثیل األدوار  •

 .رات اإلداریةدأسلوب المبا  •

 . أسلوب تدریب الحساسیة  •

 .اختیار المدربین -٥

 .تحدید مكان التدریب -٦

 .تحدید فترة برنامج التدریب -٧

 )١(. توفیر مستلزمات البرنامج التدریبي -٨

 Implementing of Training Programsتنفید البرامج التدریبیة : ثالثًا

 :توقیت البرنامج، ویتضمن ھذا الجانب ما یأتي -١
 . موعد بدء البرنامج وموعد انتھائھ •

 . توزیع العمل التدریبي خالل فترة البرنامج  •

                                                        
 )١٩٩٩( امعية اإلسكندرية، مصر،حسن ، راوية حممد ، إدارة املواد البشرية، الدار اجل)  ١



 ٧٨

 . تنسیق التتابع الزمني للموضوعات التدریبیة المختلفة  •

 :انب ما یأتيالمرافق والتسھیالت التدریبیة، ویتضمن ھذا الج -٢

 . اختیار المكان وفقًا لمتطلبات البرنامج •

 . تصمیم طریقة جلوس المتدربین •

 )الوسائل التعلیمیة(تحدید المستلزمات الضروریة   •

 :تجھیز المطبوعات، ویتضمن ھذا الجانب ما یأتي -٣

 .استالم المطبوعات من القائمین على إعدادھا علمیًا  •

 .إجراءات الطباعة والتجلید  •

 .اءات التوزیع على المتدربینإجر •

 :المتدربین، ویتضمن ھذا الجانب ما یأتي -٤

 .التأكد من وصول دعوات االشتراك في البرنامج إلیھم في الوقت المناسب •

 .إعداد قائمة بأسمائھم، ومؤھالتھم، ووظائفھم وعناوینھم  •

 المدربین، ویتضمن ھذ الجانب ما یأتي -٥

توفیر  لتذكیرھم بالبرنامج وبمواعیدھم فیھاالتصال بھم في الوقت المناسب  •

 . المستلزمات التي یطلبھا المدرب

 .تقدیم المدرب للمشاركین بعیارات مناسبة ومختصرة  •

التدخل بلباقة وأدب في سیر المحاضرة إن خرجت عن األھداف المرسومة   •

 .للبرنامج

 . دفع المخصصات التي یستحقھا المدرب في الوقت المناسب  •

 :البرنامج، ویتضمن ھذا الجانب ما یأتي إفتتاح -٦

 .افتتاح البرنامج في الوقت المناسب  •

 . شرح أھداف البرنامج ومتطلباتھ للمشاركین  •

 . التعرف على توقعات المشاركین  •



 ٧٩

 . عمل حفل تعارف بسیط للمشاركین لیتعرفوا على بعضھم البعض  •

رة البرنامج اإلرشادات المتعلقة بسیر البرنامج والتي یجب على إدا -٧

 :والمدربین مراعاتھا، ویتضمن ھذا الجانب ما یأتي

 . الحرص على فھم أھداف البرنامج والعمل على تحقیقھا •

 .معرفة المشاركین بشكل جید  •

 .الحرص على جعل محاضرات البرنامج التدریبي ونقاشاتھ ذات طابع عملي  •

 . المحافظة على حسن سیر إدارة وقت الجلسات •

الحصول  ھات نظر المشاركین والمدربین في سیر البرنامجالتعرف على وج  •

 . على تغذیة راجعة

 . مراعاة الفروق الفردیة  •

توزیع شھادات حضور البرنامج على المشاركین الذین أكملوا متطلبات   •

 . البرنامج في حفل ختتامي

 Evaluation of Training Programsتقییم البرامج التدریبیة : رابعًا

 Questionnaireنة االستبا -١

 Observationالمالحظة  -٢

وتجدر اإلشارة إلى أن تقییم مدى اإلستفادة من التدریب ال یمكن أن یتم إال بعد 

مضي فترة زمنیة مناسبة على انتھاء التدریب وعودة المتدربین إلى أعمالھم 

حیث توجد ھناك معاییر یمكن بواسطتھا الحكم على مدى . وممارستھم لھا

 :ھو آت دة، وأھم ھذه المعاییر مااإلستفا

دراسة التطورات والتحسینات التي طرأة على العمل في اإلدارات التي یعمل  

 )١( . متدربینالفیھا 

 

 
                                                        

 ).١٩٩٩( امعية اإلسكندرية، مصر،شرية، الدار اجلحسن ، راوية حممد ، إدارة املواد الب)  ١
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 احلوافز :   رابعالفصل ال
 

 . مفهوم احلوافز وأهميتها : املبحث األول 
 . احلوافز يف اإلسالم: املبحث الثاني 
 .وافز  أنواع احل: املبحث الثالث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٨١

 احلوافز :  رابعالفصل ال
أن كف  اءة األف  راد تق  وم عل  ى عنص  رین أساس  یین ھم  ا المق  درة عل  ى العم  ل         

والرغبة في العمل وتتمثل األول ى ف ي مھ ارات الف رد وقدرات ھ الت ي یكتس بھا ب التعلیم         

العم ل فتمثلھ ا   والتدریب إضافة إلى االس تعداد والق درات الشخص یة، أم ا الرغب ة ف ي       

 .الحوافز التي تدفع سلوكھ في االتجاه الذي یحقق أھداف المنظمة

 . مفهوم احلوافز وأهميتها : املبحث األول 
عملی ة   اللعى اإلنسان إل ى إش باع حاجات ھ وتحقی ق أھداف ھ المختلف ة م ن خ         سی

ل ى توجی  ھ س لوك اإلنس  ان نح و القی  ام بعم ل م  ا وذل  ك     عحی  ث یعم ل الح  افز   ی ر  التحف

مر ش عور الف رد   تی را مش بعة، أس    غوصول إلى حالة اإلش باع، طالم ا كان ت الحاج ة     لل

بعھا ش  ي یل ذ ف ي االتج اه ا   منحص را بالقلق وعدم التوازن ویظل سلوكھ بناء على ذل ك  

یا وإذا بجزئیا خف القلق نس أشبعتوإذا  تمامافى القلق تأشبعت الحاجة بالكامل اخ ذافإ

 )١( . ھو علیھ، وربما زاد وتطور إلى إحباط  ل القلق على ماظ تاتاً لم تشبع ب

 اف ع دباع ش  یس عى للعم ل فإن ھ یھ دف إل ى إ     عندما  اإلنسانعلیھ یمكن القول إن 

  اتغب  عى إل ى إش باع ر  س  نفسھ فإن اإلنس ان ی  تلى طلب الرزق وفي الوقعالحصول 

یرھا ت ؤثر ف ي اإلنس ان    غو عوافلدأخرى تتمثل في تحقیق األمن والرضا وجمیع تلك ا

 حیث تعمل على توجیھ سلوكھ لذا كان من الواجب عل ى أرب اب العم ل التع رف عل ى     

وضع نظ ام   اللفع من خاوالدالطرق إلشباع تلك  أفضلتلك الدوافع حتى یمكن إیجاد 

 .مناسب لتحفیز العاملین

ت یاس ا سباالھتم ام ب  اآلون ة األخی رة   ف ي  مؤسس ات العم ل   م ن   ی ر كثدأت ب   قدل

 قة بعناص ر متعلال الت مل الرئیس في معالجة العدید من المشكوافز باعتبارھا العاالح

 ی ق كف اءة الع املین   قري وذل ك للوص ول إل ى تح   ومنھا ما یخص العنص ر البش    اإلنتاج

 . داخل المؤسسة 

                                                        
 . ١٧ص )   هـ١٤٠٣(احلوافز يف اململكة العربية السعودية ، حبث منشور ، معهد اإلدارة العامة ، الرياض  عبد الوهاب ، علي حممد ، )١



 ٨٢

األم ر أي   إل ى وحفزه ) ھفبالثواب أو خال(فھ خلھ من عفد أيً  زاحف -ل حفزهیق

 )١(. ا جد وأسرعذوحفز في مشیتھ إي أرسلوھا، أ:حثھ علیھ، وحفزوا علیھم الخیل

 یرك ز  الت ي  الجوان ب  بتع دد  الح وافز  معن ى  تناول ت  الت ي  التعریف ات  تع ددت 

 بأنھ ا  منھ ا   التعریفات من مجموعة الدراسة تناولت وقد، الباحثین علیھاوتخصصات

 اتخ ذ  أن ھ  یالح ظ  حی ث  األف راد  حاج ات  ال نقص ف ي   تش بع  الت ي  العناص ر  أو العوامل

 فق د  والعناص ر  العوام ل  أم ا  للحرك ة  دواف ع  أنواعھ ا ومس تویاتھا   ددتع على الحاجات

 .االتزان بحالة لإلشباع والشعور كمحفزات اتخذھا

تع رف   حی ث  مص دره  وذلك بتحدید الحافز إلى النظر في آخر منحى اتخذا فقد

 )٢( .  "أفضل ألداء تحفزه .أو اإلنسان تشبع التي الخارجیة المؤثرات بأنھا "الحوافز

 .الف رد  دف ع  بأنھ ا "  عالق ي  ذك ر  كم ا  الح وافز  فیعرف ان  وم ورتر  اس تیرز  أم ا 

   )٣( .  "مساره تغیر أو إیقافھ أو معین سلوك التخاذ

 الت ي  تعم ل   العوامل على التعرف خالل منو أفرادھا مع اإلدارة إلیھ تسعى ما وھذا

 .منشأةال أھداف تحقیق وبالتالي أدائھم على ینعكس مما األفراد ھؤالء دفع على

التي تق دم   أو األداة ذلك األسلوب أو الوسیلة" الحافز على أنھ البعض ویعرف 

   ) ٤ (. لحاجاتھ الناقصة -ةتبدرجات متفاو -المطلوب اإلشباعللفرد 

 الت  ي ت  دفع اتمجموع  ة م  ن العوام  ل أو الم  ؤثر" الح  وافز بأنھ  ا   رفع  تا كم  

الخط أ   ع ن أكبر في عملھ واالمتن اع  ل جھد ذنحو ب اً أو منفذ مدیراً ن كا العامل سواء

 )٥( .یھف
                                                        

العربية املتحدة ، جملة التربية اجلديدة ، ، الرضا الوظيفي ملعلمي املدارس اإلعدادية باإلمارات  وآخرون، صالح عبد احلميد مصطفى )  ١
 .١٥٤ص ) هـ ١٤٠٠(  ٤٧العدد 

 .٢٠٨ ص) هـ١٤١٤(طبعة بنك البتراء، عمان ، دار املستقبل، م٢طالسلوك التنظيمي، .  القريويت ،  حممد قاسم)  ٢
 ص  )ـه ١٤٠١( ،  للنشر والتوزيع  امة اإلدارة دراسة حتليلية للوظائف والقرارات اإلدارية ، جدة ،، مدين عبد القادر  ي،القع)  ٣

٣٤٧. 

 .١٧ص )  هـ١٤٠٣(احلوافز يف اململكة العربية السعودية ، حبث منشور ، معهد اإلدارة العامة ، الرياض ، ،عبد الوهاب ، علي حممد )  ٤
 .٥٣٥، ص)١٩٩٩(هران السلوك اإلداري التنظيمي يف املنظمات املعاصرة ، عمان ، دار ز  ،، عبد املعطي حممد عساف)  ٥



 ٨٣

الحركیة  القوىوعة من العوامل التي تعمل على إثارة ممج" بأنھا  تما عرفك

 )١( ." ھ تفي اإلنسان، وتؤثر في سلوكھ وتصرفا

 عدة عامة بصورة اإلنسان حیاة في الحوافز أھمیة الدراسات كثیًر من تناولت

 )٢( :یلي  كما وھي الحوافز أھمیة بھا تظھر نقاط

 ف ي  ویوظفھ ا  اهللا منحھ ا  الت ي  قدرات ھ  یفج ر  لكي المالئم الجو لإلنسان توفر )١

اإلبداع  على القدرة لدیھ تخلق أنھا كما، المطلوب بالشكل العمل إنجاح سبیل

 .المختلفة عملھ مجاالت في واالبتكار

 المج د  لمكاف أة  عادل ة  وس یلة  فھ ي ، الفردی ة  الف روق  م ع  الح وافز  تتمش ى  )٢

 .المقصر سبةومحا

 ،الع ام  أو الخ اص  القط اع  ف ي  س واء  التن افس  عص ر  الی وم  منظم ات  تع یش  )٣

 واحتیاج ات  رغب ات  م ع  تتواف ق  الت ي  الح وافز  تقدیم تستطیع التي فالمنظمة

 . إلیھ   تسعى الذي الھدف تبلغ أن تستطیع المالئم المناخ لھ وتوفر اإلنسان

 )٣( :ما یلي ك النتائج تحقق كونھا من تنبع الحوافز أھمیة إن

 .اإلنتاجیة زیادة خالل من المنظمة أرباح في الزیادة )١

 . باالستقرار الشعور وخلق العاملین مدخوالت زیادة )٢

 والحرص بنوعیتھ االھتمام زیادة خالل من المنظمة في العمل كلف خفیضت )٣

 .الھدر تقلیل على

   " العمل مشكالت من الكثیر تالفي )٤

                                                        
 . ٢١٤ص  )م١٩٧٠(إدارة األفراد لرفع كفاءة اإلنتاجية ، القاهرة ، دار املعارف ، علي،ي، مالسل)  ١

دلراسة مقارنة ،رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية :، فراج حممد ،احلوافز يف الفكر االسالمي وبعض النظريات احلديثة االمسري)  ٢
 . ٢٤ ص )  هـ ١٤١٨ (ة امللك عبد العزيز ،جده االقتصاد واالدارة ، جامع

 . ٢٢٨ ص ) م ٢٠٠٠ (، عمان ، دار احلامد للنشر  ١ طمدخل استراتيجي ، : ، خالد عبد الرمحن ، إدارة املوارد البشرية  اهلييت ٣)



 ٨٤

 حی ث  الترب وي  العم ل  ف ي  اً رئیس   اً دور للح وافز  أن " فیض یف   ال بعض  أم ا 

 مجتم ع  ب ین  المعنوی ة  ال روح  ورف ع ،    أفض ل  لحی اة   التالمی ذ  إع داد  عل ى  ی نعكس 

 )١( نیالعامل

 في السلوكیة الحوافز  استخدام على التركیز أن "  ولھقالبعض ب یؤكده ما وھو

 ٢) (" لیمیةالتع األنشطة وتعضد تدعم صفیة بیئة إیجاد في یكمن التربویة اإلدارة

 املشكالت والصعوبات يف احلوافز 
 عن د  وص عوبات  مش كالت  ھ ا تواجھ اإلدارة أن تثب ت  والخب رة  المش اھدات  أن

 العربی ة  مص ر  جمھوری ة  في الحكومیة والمؤسسات األجھزة في للحوافز نظم وضع

 والت ي  ، العربی ة  األقط ار  بعض على أیضاً   ینطبق المشكالت ھذه مناً  كثیر إن إال

 : منھا ذكر

 م ن  المس تفیدین  لألف راد  بالنس بة  وذل ك  ،الح وافز  نظ ام  م ن  الھ دف  وض وح  ع دم  .١

 .تطبیقھا عن المسئولین األقسام ورؤساء المدیرین من اإلدارة أعضاء وكذلك الحوافز

 الحكومی ة  والمؤسس ات  األجھ زة  م ن  كبی ر  ع دد  م ن  نمطی ة  أو واح دة  نظ م  تطبیق .٢

 طبیع ة  حی ث  م ن  ،جھ از  ك ل  بھ ا  یتمی ز  تيال والظروف الخصائص عن النظر بغض

ى الق و  وتركی ب  التنظ یم  وھیكل ة  ،نش اطھ و  لدی ھ  المت وفرة  واإلمكان ات  ،فی ھ  ل ة ماالع

 .العاملة بھ 

 التنظیمیة والعوامل واتجاھاتھا العاملین بدوافع المتعلقة والبحوث الدراسات غیاب .٣

 أو الواح د  الجھ از  قتص ادیة اال، المحیط ة  البیئی ة  والظ روف ، للجھاز والمادیة والفنیة

 .األجھزة منى مستو على وذلك والثقافیة واالجتماعیة المتشابھة المجموعات

                                                        
  ١٣٠ ص) م ١٩٩٣  (قزاقزة ،حممود عبد القادر ،حنو ادارة تربوية واعية ،دار الفكر العريب ،    ١)

 ٦٧ ص) م ٢٠٠٣ (، جمموعة النيل العربية ، القاهرة  ١ ط،التخطيط التربوي، ترمجة حممد أمني وعاطف أبو زينه ، ماوند م دوجالس ٢)



 ٨٥

 ىت ر  ل ذلك  ونتیج ة  علیھ ا  ً ءبن ا  الحوافز تمنح األداء لمعدالت الدقیق التحدید عدم  .٤

 م ن  ب الرغم  ،متش ابھة  أو واح دة  ح وافز  عل ى  یحص لون  الع املین  م ن  كبی رة  اً أع داد 

 .العاملین ھؤالء مھارات في، متعددة درجات ىعل ,فروق وجود

 م ن  الدوری ة  التق اریر  ف ي  س واء  كثی رة  أخط اء  ووج ود  األفراد أداء تقویم دقة عدم .٥

 الحك م  عل ى  الم دیر  أو ال رئیس  ق درة  عدم أو، للعمومیة میلھا أو البنود دقة عدم حیث

 .الموضوعي

 العادي غیر الجھد كلمات مثل بالحوافز تتعلق التي النظامیة المواد بعض غموض .٦

 .السعودي في المملكة العربیةالمدنیة الخدمة نظام   في الممتازة والخدمات

 بھ ا  یخوف ون ل ال بعض  یس تخدمھا  حی ث  للح وافز  الم دیرین  بع ض  اس تخدام  س وء  .٧

 .الموظفین

 أو إج ازات  ص ورة  ف ي  تنف ق  والت ي  لدول ة ا تتحملھ ا  والتي الحوافز تكالیف ارتفاع .٨

 .الدوام أیام أو ساعات خفیضت أو بدالت

  ىح د  عل ى  جھ از  ك ل  ف ي  الح وافز  م ن  والعائ د  للتكلف ة  دقی ق  مقی اس  وجود عدم .٩

 .للنتائج الموضوعي التقویم وغیاب

 ال ذي  واألث ر  فعالیتھ ا  حی ث  م ن  وذل ك  الح وافز  عل ى  والرقاب ة  المتابعة قصور . ١٠

 .األفراد على تركھی

 یكتس ب  ح ق  إل ى  منھ ا  كثی ر  وتح ول  لح وافز ا ف ي  والعط اء  األخذ مفھوم فقدان . ١١

 .بسمكتال من أو المرتب من كجزء

 . وتدخل البعض وتحیز الحوافز تطبیق في الرؤساء أو المدیرین مھارات نقص . ١٢

 )١(. الحوافز تقریر في الشخصیة العوامل

 
                                                        

 ١٥٤−١٥٣ ص ).هـ ١٤٠٣ (، معهد االدارة العامة ، الرياض  السعودية العربية اململكة يف ، احلوافز، علي حممد الوهاب عبد)  ١



 ٨٦

 . اإلسالم احلوافز يف: املبحث الثاني 
یة الھامة ویشكل ركن ًا أساس یًا م ن    یعد التحفیز من المواضیع اإلداریة واإلنسان

ولإلس الم فض ل الس بق ف ي مج ال التحفی ز، ف التحفیز ف ي الم نھج          . عل م اإلدارة  أركان

یس تند عل ى فرض یات وض عھا اإلنس ان نفس ھ، وال یس تند عل ى ظ روف           اإلس المي ال 

إلى قاعدة إیمانیة رّبانی ة مس تمدة م ن المص درین الرئیس ین       العمل المحیطة، بل یستند

ولق د ش ملت عملی ة    .. القرآن الكریم والس نة النبوی ة المطھ رة    شریع اإلسالمي وھماللت

اإلسالمي المعارف والعلوم كافة، ولم تقف عند ح د العل وم    التحفیز في الفكر اإلداري

 )١(.العملیة لتشمل كل السلوك اإلنساني اإلداریة، بل امتدت ھذه

 .احلوافز يف القرآن الكريم : أوال 
 عل ى  ت دل  الت ي  اآلی ات  م ن  بالعدی د  الرب اني  الم نھج  وھ و  الك ریم  الق رآن  حفل

 الحوافز

 :یلي ما اآلیات ھذه ومن

َوَم ن َیْعَم ْل ِمْثَق اَل َذرٍَّة َش را     ) ٧(َفَمن َیْعَمْل ِمْثَق اَل َذرٍَّة َخْی ًرا َی َرُه     [ تعالى  لقا  - ١

 یق وم  ال ذي  العمل جزاء على یحصل ،  أي ان اإلنسان.٨-٧آیة : الزلزلة ]َیَرُه 

 .بھ

ِإلَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َفُأْوَلِئَك َلُھْم َجَزاء الضِّْعِف ِبَما َعِمُلوا َوُھ ْم   [قال تعالى  - ٢

  )٣٧(اآلیة : سبأ   ] ِفي اْلُغُرَفاِت آِمُنوَن 

 وأن باألجر السحرة وعد فرعون أن وكیف فرعون قصة الكریم القرآن قص وقد - ٣

َفَلمَّ ا َج اء    [ :تع الى  ق ال  حیث , موسى على انتصروا ھم إن خاصتھ من یجعلھم

  )٤١(األیة  :الشعراء ] السََّحَرُة َقاُلوا ِلِفْرَعْوَن َأِئنَّ َلَنا َلَأْجًرا ِإن ُكنَّا َنْحُن اْلَغاِلِبیَن

  )٤٤(االیة  :طھ ]  ْو َیْخَشىَفُقوَلا َلُھ َقْوًلا لَّیًِّنا لََّعلَُّھ َیَتَذكَُّر َأ  [ : قال تعالى   - ٤

                                                        
 )م ٢٠٠٠ (، عمان ، دار احلامد للنشر  ١ طمدخل استراتيجي ، : د الرمحن ، إدارة املوارد البشرية ، خالد عب اهلييت ) ١



 ٨٧

َفِبَما َرْحَمٍة مَِّن الّلِھ ِلنَت َلُھْم َوَلْو ُكنَت َفظ ا َغِل یَظ اْلَقْل ِب َالنَفضُّ وْا      [ : قال تعالى  - ٥

ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َع ْنُھْم َواْس َتْغِفْر َلُھ ْم َوَش اِوْرُھْم ِف ي اَألْم ِر َف ِإَذا َعَزْم َت َفَتَوكَّ ْل          

  :)١٥٩(عمران االیة  آل]  الّلِھ ِإنَّ الّلَھ ُیِحبُّ اْلُمَتَوكِِّلیَن  َعَلى

ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ َوُتَجاِھُدوَن ِفي َسِبیِل اللَّ ِھ ِب َأْمَواِلُكْم َوَأنُفِس ُكْم    [ : قال تعالى  - ٦

 اآلی ة  ھ ذه  ف ي  والح افز  ( )١١(  :الص ف ]    َذِلُك ْم َخْی ٌر لَُّك ْم ِإن ُكن ُتْم َتْعَلُم ونَ     

 .المطلوب إلى للوصول والتخطیط الطریقة واإلرشاد وبیان الداللة

َوِإَذا ُحیِّْیُتم ِبَتِحیٍَّة َفَحیُّ وْا ِبَأْحَس َن ِمْنَھ ا َأْو ُردُّوَھ ا ِإنَّ الّل َھ َك اَن َعَل ى          [قال تعالى   - ٧

 بل بمثلھ الجمیل رد اآلیة ھذه في والحافز ) ٨٦( :النساء ] . ُكلِّ َشْيٍء َحِسیًبا  

 .منھ بأحسن

َمن َجاء ِباْلَحَسَنِة َفَلُھ َعْشُر َأْمَثاِلَھا َوَمن َج اء ِبالسَّ یَِّئِة َف َال ُیْج َزى ِإالَّ      [قال تعالى   -٨

 إتقان على المكافأة اآلیة ھذه في والحافز . )١٦٠( :األنعام  ]  ِمْثَلَھا َوُھْم َال ُیْظَلُموَن

 .العمل

 :احلوافز يف السنة :  ثانيا
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّھ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن َیْرُجو اللَّ َھ    : [تعالى اهللا قال

 إن یتب ین  الس ابقة  اآلی ة  م ن  . )٢١(األیة :األحزاب ]   َواْلَیْوَم اْلآِخَر َوَذَكَر اللََّھ َكِثیًرا

 ومن من الصحابة المجتمع ألفراد وقدوة بھ یتأسى مثل وسلم اهللا علیھ صلى الرسول

 جوان ب  م ن  جانب ا  س لم  و علی ھ  اهللا صلى اهللا رسول یدع فلم ,من أمتھ بعدھم من جاء

 وفي ,والجماعات الفرد منھا ینطلق التي األساسیة قواعده و أرسى إال المختلفة الحیاة

 للنبي األبوي وكوالسل النبوي الھدي من لجوانب الباحث سوف یعرض الدراسة ھذه

 م ع  التعام ل  ومنھ ا  والجماع ات  األف راد  م ع  التعام ل  كیفی ة  ف ي  وس لم  علی ھ  اهللا صلى

  .)٣(األیة :  نجمال] َوَما َینِطُق َعِن اْلَھَوى [ تعالى قال العامل



 ٨٨

 م ا  ب أكثر  العم ل  إلى فتدفعھ الفرد في تؤثر التي بالقوى المادیة تتعلق الحوافز

 یحاول إنما الحوافز یقرر حینما )١(محمد  یقول كما سالمياإل والمنھج، من طاقة لدیھ

 ینالوا حتى المجد ھذا تقلید إلى اآلخرین ودفع واإلنتاج العمل من مزید إلى دفع المجد

 )٢( ."مغف وراً ل ھ   بات یده عمل من كاًال بات من" وسلم علیھ اهللا صلى النبي قال  مثلھ

  جَنازة ِ تِبع َ یقول من .اهللاَِّ رسول َ سمعت ( : قال َ :عنھ  اهللا رضي ھریرة أبي وعن

  )٣()   االٌّجر  من ِ قیراط ِ فلھ

تحفی ز   كیفی ة  ف ي  النب وي  الھ دي  م ن  مب ادئ  ع دة  الباح ث  ی ذكر  س وف  وھن ا 

 :یلي كما الدین یوم إلى بعدھم جاء الصحابة ومن

  ھخروج   ح ین  وس لم  علی ھ  اهللا صلى موقفھ في ذلك ویتضح  :القرارات في الحزم −١

 . جبتھ  لبس إذا لرسول كان ما لھم قال حیث كراھیة أصحابھ مع

 عن دما  الخن دق  حف ر  م ن  ك ان  م ا  وس لم  علی ھ  اهللا ص لى  عدلھ جوانب ومن: العدل −٢

 لھ م  دافع ا  یك ون  حت ى ،  العم ل  ف ي  ومشاركتھم، بینھم العمل ووزع أصحابھ استشار

 .العمل على

 حیث جعل للھدف للوصول التحفیز قوة یتضح وھنا :المسلمین بین التناصح مبدأ  −٣

 ال دین  "وس لم    علی ھ  اهللا ص لى  ق ال  حی ث  المس لم  ألخی ھ  المس لم  لنص ح  مس اویا  الدین

 ولرس ولھ  وألئم ة   ولكتاب ھ  هللا" ق ال  ؟ اهللا رس ول  ی ا  لم ن  الص حابة  ق ال  " النص یحة 

 ." (٤)   وعامتھم المسلمین

 بتنفی ذ  ق اموا  المس لمین  أن"  كما ورد  المشاركة على یدل ومما: المشاركة مبدأ  −٤
 یحف رون  ونش اط  بجد الخندق، وقاموا غزوة في سلمان الفارسي اقترحھا التي الخطة

 ص لى  وك ان ،  ھ ذا  عملھ م  في ویساھم یحثھم وسلم علیھ اهللا صلى اهللا ورسول الخندق

                                                        
 .١٩٥ ص) هـ ١٤١٤(حممد ، أمحد عبد العظيم ، أصول الفكر اإلداري يف اإلسالم ، القاهرة ، مكتبة وهبة ، )١

 . ١٢٦٠، رقم احلديث ٤٤٥،ص١صحيح البخاري ،ج ) ٢
   ٢١٤٧ ،رقم احلديث  ٥١،ص٢، ج مسلم صحيح  )٣
 .٥٧، رقم احلديث ٣١،ص١، جالبخاري صحيح ) ٤



 ٨٩

 علی ھ  اهللا ص لى  جل ده  الغب ار  ی واري  حت ى  الخن دق  م ن  ینق ل الت راب   وس لم  علی ھ  اهللا
 ١) ( ."وسلم

المقدور  األمور في األفراد بین التنافس یكون أن البد : المبادأة روح تشجیع مبدأ − ٥
 جرد احد غزوة في انھ " في ذلك ورد  ومما ،فیھا یتنافسوا أن بإمكانھم والتي علیھا
 أبو إلیھ قام حتى؟   بحقھ السیف ھذا یأخذ من ، أصحابھ وناد في باترا سیفا النبي
 العدو وجھ في بھ تضرب أن رسول اهللا؟ قال یا حقھ وما :فقال اشفر بن سماك دجانة
   ) ٢(  "إیاه فأعطاه رسول اهللا یا بحقھ آخذه أنا قال"ینحني حتى

 في وكان اهللا رسول إلى في ھوازن الغنائم ساقوا المسلمین إن : الفرد إكرام مبدأ − ٦
 من صاحبكم ألخت إني واهللا أال:العز فقالت لھم عبد بن الحارث بنت الشیماء السبي

 إني : فقالت وسلم علیھ اهللا صلى اهللا إلى رسول بھا أتوا حتى یصدقوھا فلم الرضاعة
 فعرفھا متروكة، ظھري وأنا في عضضتھا ذلك ؟ قالت عضة عالمة وما " قال أختك

 وان محببة مكرمة فعندي أحببت إن " فقال رھاعلیھ  وخّی وأجلسھا رداءه لھا وبسط
 ففعل قومي إلى وتردني تمتعني بل قالت " قومك وترجعي إلى تعكأم أن أحببت
  ."(٣)وسلم علیھ اهللا صلى

والدراسة   كثیرة وسلم علیھ اهللا صلى الكریم الرسول عن جاءت التي والمبادئ
 إس ھامات  ع ن  م وجزة  ص ورة  عط ي ن أن أرادت وإنم ا  لذكرھا،  مجاال لیست الحالیة

 :منھا والتي الخصوص وجھ على افزوالحو اإلدارة في المنھج اإلسالمي
 .التعاون  على التحفیز مبدأ - 
 .والتقدیر االحترام على التحفیز مبدأ - 
 .االرحمة على التحفیز مبدأ  -
 .اإلحسان على التحفیز مبدأ  -
 .اآلخرین مراعاة على التحفیز مبدأ  -
 .التوجیھ وحسن القدرات اكتشاف على التحفیز مبدأ  -

                                                        
 ١٣٢ ص )  هـ١٣٩٦ (، الرحيق املختوم ، املباركفوري)  ١

 ٢٩- ٣٠.ص ص)هـ  ١٤٠٩ ( هشام، السرية النبوية  بنا) ٢
 .٣٥٦،ص١١احلاوي الكبري للماوردي ،ج) ٣



 ٩٠

 : فز عند املفكرين املسلمني احلوا: ثالثا 

تدل على أن موض وع التحفی ز    ویزخر المنھج اإلداري اإلسالمي بشواھد حّیة

ینظ ر اإلس الم إل ى التحفی ز      حی ث . قد أخ ذ حق ھ م ن االھتم ام والتركی ز فك رًا وتطبیق اً       

الت ي أوج د اهللا تع الى     نظرة ش مولیة ف ي ال دنیا واآلخ رة، ف الجزاء ھ و إح دى الغای ات        

خل ق اهللا   [: قول ھ  م ن أجلھ ا عل ى ھ ذه األرض، وق د أك د اهللا تع الى ذل ك ف ي         اإلنسان 

س  ورة  ]ُیْظلُم ون  الّس موات واألْرض ب اْلحّق ولُتْج  زى ُك لُّ نْف  ٍس بم ا كس بْت وُھ  ْم ال     

ویتوقف مصیر اإلنسان على إرادتھ، حیث إنھ یسعى باختیاره إل ى  .  ٢٢الجاثیة االیھ 

 نعیم أو للجحیم بما أتاه ونواه في ھذه الدنیا، یق ول اهللا شقائھ، ویكون أھًال لل سعادتھ أو

س ورة   ]ّلْلعبی د  مْن عم ل ص الحًا فلنْفس ھ وم ْن أس اء فعلْیھ ا وماربُّ ك بظ ّالمٍ         [: تعالى

 )ص لى اهللا علی ھ وس لم   (أما الحوافز في الدنیا فقد ربطھا الرس ول   ، ٤٦فصلت االیھ 

فز بالعم ل یقتض ي التحلی ل ال دقیق     ویرى بعض علماء اإلدارة أن رب ط الح وا  . بالعمل

تتح دد  ) توص یف الوظ ائف  (أنواع العمل وھو ما یع رف ف ي اإلدارة بمص طلح     لسائر

وقدرات العاملین ومعرفة مستویات كفاءتھم، وھو ما یسعى الفكر  في ضوئھ أوصاف

ولُك  لٍّ درج  اٌت ّمّم  ا عمُل  وْا ولُی  وّفیُھْم  [: األخ  ذ ب  ھ، ق  ال تع  الى  اإلداري الح  دیث إل  ى

وفي الوقت نفسھ یقتض ي أن تك ون الح وافز المالی ة محقق ة      . ]الُیْظلُمون أْعمالُھْم وُھْم

 )١(. العاملین في التنظیم اإلداري احتیاجات

ومعلومة مقّدمًا، حت ى یك ون    وقد حرص اإلسالم أن تكون ھذه الحوافز محّددة

ى اهللا علی ھ  ص ل (الرس ول   لھا مفعولھا كحافز للعامل على مواصلة عملھ بكف اءة، ق ال  

ص لى اهللا علی ھ   ( وق د أك د الرس ول   . )٢( )م ن اس تأجر أجی رًا فلیب ّین ل ھ أج ره      ): (وس لم 

اهللا علی ھ   ص لى (أھمی ة دف ع األج ر لص احبھ ح ال انتھائ ھ م ن العم ل إذ یق ول          ) وس لم 

 ص لى اهللا علی ھ  (ویح ذر  . )٣( )أعطوا األجیر حّقُھ قبل أن یج ّف عرق ھُ  (        ):وسلم

                                                        
 .) هـ ١٤١٤(إلسالم ، القاهرة ، مكتبة وهبة ،حممد ، أمحد عبد العظيم ، أصول الفكر اإلداري يف ا)  ١

 . ٢٦١١٠، رقم احلديث ٣٦٦،ص٤مصنف ابن شيبة ، ج)  ٢

 .  ٤٩٤، رقم احلديث ٤٣٣،ص ١مسند الشهاب ، ج)  ٣



 ٩١

أنا  ثالثٌة: قال اهللا: (ل بھذا المبدأ اإلسالمي فیقول في الحدیث القدسيمن اإلخال) وسلم

 خصمھم یوم القیامة، رج ٌل أعط ى ب ي ث م غ در، ورج ٌل ب اع ح ّرًا فأك ل ثمن ُھ ورج لٌ           

 )١()استأجر أجیرًا فاستوفى منھ ولم یعطھ أجرُه

، احترامھ وتقدیره وع دم اإلنق اص م ن آدمیت ھ     لقد كفل اإلسالم لإلنسان العامل

ب ین المخلوق ات، وف ي ھ ذا دلی ل عل ى        بل إنھ سبحانھ وتعالى وضعھ في أعلى الرت ب 

یعتب ر ع امًال ف ي كس ب المزی د م ن        أھمیة اإلنسان وعلو قدره، وأن تقدیره واحترام ھ 

الكلم ة التقدیری ة الطیب ة للعام ل      فاإلسالم یدعو إل ى اس تعمال  . عطائھ وانتمائھ للتنظیم

ق ْوٌل ّمْع ُروٌف ومْغف رٌة خْی ٌر     [ :ى قال تعال. أحسن صنعًاالمجد واالعتراف بجھده إذا 

بمعن  ى تف  ّوق  ، ٢٦٣:االی  ة البق رة   س  ورة ] ّم ن ص  دقٍة یْتبُعھ  ا أذًى واهللا غن يٌّ حل  یمٌ  

 . باإلشارة التحفیز بالقول على التحفیز بالمال إذا ما أتبعھ أذى معنویًا بالقول أو

 ق  ي ف  ي اإلنس  ان ورك  ز عل  ى لق  د خاط  ب اإلس  الم الجان  ب المعن  وي واألخال 

 الحوافز غیر المادیة، فاستطاع ب ذلك الت أثیر عل ى اتجاھ ات الف رد العام ل وترش یدھا       

 وتوجیھھا الوجھة الصحیحة، فنجد الكثیر من الصفات واأللقاب الحمیدة الت ي أطلقھ ا  

 على أصحابھ تشریفًا لقدرھم ورفعًا لمك انتھم، فھن اك  ) صلى اهللا علیھ وسلم(الرسول 

 ، وس یف )أبو عبی دة ب ن الج راح   (رة الكرام الذین ُبّشروا بالجنة وأمین ھذه األمة العش

 وك ان الرس ول یس تخدم الح وافز ف ي جمی ع      . وغی رھم ) خال د ب ن الولی د   (اهللا المس لول  

من قتل : (في غزوة حنین) صلى اهللا علیھ وسلم(المجاالت، ففي مجال الحروب یقول 

ص لى اهللا  (وك ان الرس ول   . جن ود عل ى الثب ات واإلق دام    ، تحفی زًا لل )٢( )فل ُھ س لبھُ   قتیًال

ینّمي الروح المعنویة لدى جنوده قبل المعركة بص ورة دائم ة لتص ل إل ى     ) وسلم علیھ

الق وة ویح افظ علیھ ا أثن اء القت ال، وإذا انخفض ت لس بب م ا، عم د إل ى            أعلى درج ات 

 علی ھ  ص لى اهللا (وف ي مج ال الزراع ة یق ول     . غ زوة األح زاب   رفعھ ا كم ا ح دث ف ي    

                                                        
 ..٢١١٤،رقم احلديث ٧٧٦،ص ٢صحيح البخاري ،ج ) ١
 . ٣١٤٢،رقم احلديث ١٦٢،ص٨صحيح البخاري ،ج ) ٢



 ٩٢

، تحفیزًا للمسلمین على استصالح األراضي )١( )فھي لھ من أحیا أرضًا میتة): (وسلم

 )٢(.كثیرة وزراعتھا، واألحادیث حول ذلك

ذل ك   ومن الحوافز الھامة التي تسعى اإلدارة الحدیثة إلى تحقیقھ ا، وس بقھا ف ي   

 ن عل ى تق دیم م ا   اإلسالم اتخاذ القرارات الجماعی ة المش تركة، وذل ك بتش جیع الع املی     

 .لدیھم م ن أفك ار واقتراح ات تتعل ق بش ؤون العم ل والع املین لتحقی ق الص الح الع ام          

 فاإلدارة اإلسالمیة إدارة شورّیة، حیث تمثل الشورى في اإلس الم أح د أرك ان الحك م    

، وق ال    ١٥٩:االی ة  ال عم ران  س ورة   ]وشاوْرُھْم ف ي األْم ر  [ :واإلدارة، قال تعالى

، وف ي تطبی ق ھ ذا المب دأ       ٣٨:االی ة   الشورى سورة ]بْینُھْم ُھْم ُشورىوأْمُر[: تعالى

الق رارات ورس م السیاس ات وإع داد      حافز معنوي قوي للعاملین المشاركین ف ي اتخ اذ  

واالس تفادة مم ا ل دیھم م ن آراء      الخطط، فھ و یش عرھم ب أھمیتھم ودورھ م ف ي التنظ یم      

 .ھابشأن ومقترحات حول األمور التي ُیتخذ قرارًا

 ویدعو اإلسالم إل ى ت وفیر الح وافز االجتماعی ة والت ي تتمث ل ف ي تق دیم س ائر         

 الخدمات االجتماعیة إلى الع املین وذل ك بت وفیر الراح ة الالزم ة للعام ل دون إجھ اد       

س ورة       ]ُوْس عھا  ال ُیكّلُف اهللا نْفس ًا إالّ [ :متواصل یضنیھ ذھنیًا وبدنیًا، یقول اهللا تعالى

ف إن لجس دك علی ك    ): (...ص لى اهللا علی ھ وس لم   (، ویقول الرس ول   ٢٨٦ :االیة البقرة 

 )٣().حقا ، وإن لعینك علیك حقا ، وإن لزوجك علیك حقا

اإلیجابیة اھتمامًا كبی رًا، فإن ھ ل م     وعلى الرغم من أن اإلسالم قد أولى الحوافز

سالم لیس والحافز السلبي في اإل. العقاب والذي یتضمن) الرادع(یغفل الحافز السلبي 

المقّص ر ف ي أداء واجبات ھ، وإنم ا ھ و ح ث        ھدفًا في ذاتھ، بمعن ى أن ھ ال یقص د عق اب    

األداء، ولیس لك س لوكًا یتواف ق م ع الس لوك       وتشجیع للعامل لبذل المزید من الجھد ف ي 

اإلس  المي باعتب  اره منھج  ًا اجتماعی  ًا     جف  المنھ. ی  دعو ل  ھ الم  نھج اإلس  المي   ال  ذي 

ترغی ب وترھی ب تتمث ل ف ي الج زاء       نواع الحوافز المناس بة م ن  واقتصادیًا یأخذ بكل أ
                                                        

 .١١٥٥٢م احلديث ، رق١٤٢،ص ٦السنن الكربى ،ج)  ١
 ) هـ ١٤١٤(حممد ، أمحد عبد العظيم ، أصول الفكر اإلداري يف اإلسالم ، القاهرة ، مكتبة وهبة ،)  ٢

 .٥١٩٩،رقم احلديث ١٥٦،ص١٣،ج البخاري صحيح) ٣



 ٩٣

فم ن یعم ْل    [: ، ق ال تع الى  )والنار الجنة(اإلیجابي أو السلبي أي في الثواب والعقاب 

 ، :    ٧ االی ة  الزلزل ة  س ورة   ]ش ّرًا ی ره   مْثقال ذّرٍة خْیرًا یره، ومن یْعمْل مْثقال ذّرٍة

م نھم یعط ي    ، والعق اب ال ذي یرص ده للمخ الفین    فالثواب الذي یمن اهللا ب ھ عل ى عب اده   

المحس  نین  للحی  اة معن  ى وی  وفر لھ  م االنض  باط والجدّی  ة، كی  ف ال واهللا س  بحانھ وع  د 

 بالجنة التي تح وي م ن النع یم م ا ال ع ین رأت وال أذن س معت وال خط ر عل ى قل ب         

 .بشر، ووعد المسیئین بالنار

) ص لى اهللا علی ھ وس لم   ( س ار  على ھ ذا الم نھج الق ویم والمب دأ اإلداري العظ یم     

 -رضي اهللا عنھ  - یقول عمر بن الخطاب. وأصحابھ من بعده في إدارتھم لمرؤوسیھم

باش رناه   فم ن ك ان یحض رنا   : (ف ي الخطب ة الت ي وجھھ ا للمس لمین بع د تولی ھ الخالف ة        

یس ئ   بأنفسنا، ومن غاب عنا ولینا أھل الق وة واألمان ة، وم ن یحس ن ن زده حس نًا وم ن       

الوالة  إلى أحد -كرم اهللا وجھھ -وجاء في خطاب وجھھ علي بن أبي طالب .) ..نعاقبھ

ف ي   وال یكونّن المحسن والمسيء عندك بمن ـزلٍة س واء، ف إن   : (ویدعى األشتر النخعي

ك ًال   ذلك تزھیدًا ألھل اإلحسان في اإلحسان وتدریبًا ألھل اإلساءة إلى اإلساءة، والزم

 )١( .) منھم ما ألزم نفسھ

علیھ ا عملی ة    ء ما تقدم، یتض ح وج ود منھجی ة إس المیة علمی ة ترتك ز      في ضو

ف اإلدارة اإلس المیة    التحفیز، والتي تنبع من توجیھات القرآن الكریم والسنة المطھرة،

تمی  زت المنھجی  ة  إدارة تھ  تم بالحاج  ات النفس  یة والروحی  ة والمادی  ة لإلنس  ان، ل  ذلك 

العوام ل   ت اإلیم ان ورك زت فق ط عل ى    الت ي أبع د   -اإلسالمیة ع ن المنھجی ة الغربی ة    

النظری  ة  بأنھ  ا منھجی  ة ربانی  ة تجم  ع ب  ین ال  روح والم  ادة، بم  ا یؤك  د تف  وق  -المادی  ة 

 اإلس  المیة ف  ي التحفی  ز عل  ى النظری  ات المعاص  رة، فھ  ي نظری  ة تت  وافر فیھ  ا ك  ل    

خص  ائص النظری  ة الش  املة، إذ إنھ  ا تت  یح الفرص  ة لمناقش  ة الس  لوك التنظیم  ي ألی  ة      

داریة في إط ار النظ ام اإلس المي االجتم اعي وم ا تحوی ھ م ن فلس فة عقائدی ة          إ منظمة

 .اإلداري والسلوك العام للفرد تحدد السلوك

                                                        
 .١٤٣ ص )هـ ١٤٢١ (املنهج اإلسالمي يف إدارة اإلعمال ، جدة ، مكتبة اخلدمات احلديثة ، ، حممود  ،عساف )  ١



 ٩٤

مي عل ى تنظ یم جمی ع ش ؤون الحی اة وم ن ذل ك تنظ یم         حرص الدین اإلس ال  لقد

حاجاتھ  ھ وإشباعتباغي یسعى اإلنسان من خاللھ إلى تحقیق رذمجال لكونھ المجال ال

اهللا  إل ى بھا اإلنسان  بیتقر ات التي دالعمل في اإلسالم من العبا عدلحالل ویبالكسب ا

ف ي   الجھ اد  عز وجل فالعمل في اإلسالم اقترن بالعدید م ن األعم ال الص الحة ومنھ ا     

 األرض ي ف  ن وربیض  رون آخ  وض ى  مرم نكم   س یكون أن  ملع[قال تعالى  سبیل اهللا

 .٢٥:سورة المزمل آیة ] ل اهللاسبیفي  نولقاتی رونآخل اهللا ومن فض نیبتغو

بغایة خالدة وھي العمل في ال دنیا   االرتباطوال بد لنجاح العمل في اإلسالم من 

فالعمل في اإلسالم ال یطلب من اج ل   هللامن اجل اآلخرة وان یكون سعي اإلنسان كلھ 

الس اعة   قام ت إذا (م س ال علی ھ الص الة وال  ال ق  جل النف ع كم ا   أمن  طلباء و إنما یثرال

 . )١()أجر ذلكیقوم حتى یغرسھا فلیغرسھا فلھ ب ید أحدكم فسیلة فاستطاع أالبو

 نح و الوص ول   ینوألھمیة الحوافز في مجال العمل ودورھ ا ف ي تحفی ز الع امل    

واب ث  لل أس لوبا ات المرس ومة فق د اق ر اإلس الم ذل ك المب دأ وجعل ھ        یى األھداف والغالإ

ل ھ م ن ارتك اب معص یة      وترھیبا وامر اهللاأ إتباعالمؤمن في  لإلنسان ترغیباوالعقاب 

عل  ى العم  ل یتض  من  الح  وافزأن م  نھج اإلس  الم ف  ي "     محم  دیق  ول . ع  ز وج  ل اهللا

 )٢( :قیمتین متكاملتین

مقاب ل م ا یتقاض اه م ن      دأدنى ملزم م ن العم ل یق وم ب ھ الف ر      حداأن ھنالك  •

 .سب المعاییر الموضوعةحأجر 

طل ب  توب یطل  الكم ال الم  درج ات ى أن دفع اإلنسان إلى الوصول إلى أعل   •

 دراء ب الثواب، وبق در م ا یض یف اإلنس ان إل ى الح        غالحف ز ب اإل   من ً نوعا

 . ى المطلوب یستحق الحفز والتقدیر األدن

ز وح  رص عل  ى إقرارھ  ا ف  ي ص  ور متع  ددة  فالح  وا بلق  د اھ  تم اإلس  الم بجان  

 :اھومن

                                                        
 . ٣٨٥،رقم احلديث ٢٥١، ص٣صحيح البخاري،ج )١
 . ١٩٧ص )  هـ ١٤١٤(حممد ، أمحد عبد العظيم ، أصول الفكر اإلداري يف اإلسالم ، القاهرة ، مكتبة وهبة ،)  ٢



 ٩٥

دة ع د مواق ف مت  جانب الحوافز المادی ة حی ث أك د اإلس الم عل ى أھمیتھ ا ف ي        -أ

  ]  َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا َأْوُفوْا َیا  [ومنھا أنھ جعل األجر حق شرعي للعامل، یقول تعالى 

 .)١(: ة آیةائدالم

باب سر أیتوف ثالظروف المادیة للعمل من حیأھتم بتحسین  قدكما أن اإلسالم 

م ع   المعلی ھ الس    س ى في قصة مو دورو م اإلثقال علیھ في العمل،عدالراحة للعامل و

َوَم ا ُأِری ُد َأْن   ...  [ع الى  تھ قول ھ  ت  ھ مقابل خدمتالكبیر في مدین حین زوجھ ابن الشیخ

 .)٢٧( :القصص آیة ] َأُشقَّ َعَلْیَك َسَتِجُدِني ِإن َشاء اللَُّھ ِمَن الصَّاِلِحیَن 

م م  ن اھتم  ام اإلس  الم بالجان  ب الم  ادي للح  وافز إال ان  ھ ح  رص عل  ى     غوب  الر

ینظر للحوافز المادیة على  نحیث نجده یحث اإلنسان على أ حي بالجانب الروربطھا 

اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزیَنُة  [إلیھ، یقول تعالى  ربتعین العبد على طاعة اهللا والتقأنھا وسیلة 

: الكھ  ف آی  ة ] ًل  ا اْلَحَی  اِة ال  دُّْنَیا َواْلَباِقَی  اُت الصَّ  اِلَحاُت َخْی  ٌر ِعن  َد َربِّ  َك َثَواًب  ا َوَخْی  ٌر َأمَ 

)٤٦( . 

عمل على رف ع  تؤكد اإلسالم على أھمیتھا لكونھا الحوافز المعنویة والتي ی -ب

المعنویة ھ ي خل یط م ن مش اعر     " لمعنویة ا في تعریف لیقوالروح المعنویة للعامل، 

 )١(".الفخر و الثقة و التشوق و الحماس 

ا المب  دأ إق  رار ح  ق أكی  د ھ  ذتالت  ي یح  رص فیھ  ا اإلس  الم عل  ى   فق  وم  ن الموا

 العامل في

َنْح ُن َقَس ْمَنا    [ي خلق ھ اهللا علیھ ا، ق ال تع الى     ت  ي یتوافق مع قدراتھ اللذااختیار العمل 

َبْیَنُھم مَِّعیَشَتُھْم ِف ي اْلَحَی اِة ال دُّْنَیا َوَرَفْعَن ا َبْعَض ُھْم َف ْوَق َبْع ٍض َدَرَج اٍت ِلَیتَِّخ َذ َبْعُض ُھم           

 .)٣٢( :الزخرف آیة ]  َبْعًضا ُسْخِریا

ب  إقرار ھ  ذا الن  وع م  ن الح  وافز الروحی  ة و اإلیمانی  ة حی  ث ینف  رد اإلس  الم  -ج
 نقاد الج ازم ب أ  ت عز و جل في السر والعلن واالعج عن اإلیمان باهللاتي تنتالحوافز وال

                                                        
 )ـه ١٤٠١( ،  للنشر والتوزيع  اإلدارة دراسة حتليلية للوظائف والقرارات اإلدارية ، جدة ، امة ،  مدين عبد القادر ي،القع )١

 .٥٧٠ص



 ٩٦

سب الق یم  وعلیھ فان اإلنسان یكت هللاما یقوم بھ اإلنسان من أعمال إنما ھو عبادة  جمیع
ھ نحو إتقان العمل و الحرص على ابتغ اء مرض اة اهللا ع ز وج ل ،     توج التية اإلیجابی

الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَیاَة ِلَیْبُلَوُكْم َأیُُّكْم َأْحَس ُن َعَمًل ا َوُھ َو اْلَعِزی ُز        [: تعالى یقول اهللا
 .)٢( :الملك آیة ] اْلَغُفوُر

 ع ز وج ل م ن    یعة اهللاش ر م ن  ة مدس الحوافز في المنھج اإلسالمي مس ت سأن أ
 )١( :حیث

ت الت ي  راات ھ م ن خ الل الق د    قكف ل ب رزق جمی ع مخلو   ت عز وجل فد أن اهللا -١
 اهللا بھا ومنھا الحركة التي تدفع المخلوقات الحیة إلى البحث ع ن ال رزق، ق ال    ممیزھ
 .)٦(ة یآ : ھود ]  َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفي اَألْرِض ِإالَّ َعَلى الّلِھ ِرْزُقَھا  [   :      تعالى

خ الل  ش ریة م ن   بالوس رس الق یم النبیل ة ف ي النف     غ  أن اإلسالم یعمل عل ى   -٢
) ٧(َفَمن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْیًرا َی َرُه   [ تعالى  لر، قاشعوة إلى فعل الخیر و نبذ الالد

 .٨-٧آیة : الزلزلة ] َوَمن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرا َیَرُه
إق رار   لیحث اإلنسان على العمل و البعد عن التواكل م ن خ ال  الم اإلس أن -٣

َوَمْن َأْحَسُن َقْوًلا مِّمَّن َدَعا ِإَلى اللَِّھ َوَعِمَل َصاِلًحا  [ بدأ الثواب والعقاب، قال تعالى م
 . )٣٣( :آیة: فصلت   ]  َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِمیَن

 االھتم ام م وروح حی ث ال ب د م ن    عل ى أن ھ جس    إلى اإلنس ان   اإلسالمینظر  -٤
َوِمن رَّْحَمِتِھ َجَعَل َلُكُم اللَّْیَل  [ى جانب على اآلخر، قال تعالى غون أن یطد جانب بكل

 .)٧٣(آیة: القصص  ]   َوالنََّھاَر ِلَتْسُكُنوا ِفیِھ َوِلَتْبَتُغوا ِمن َفْضِلِھ َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن
ب ب ة ف ي الث وا   غعل ى العم ل ر   نفي اإلسالم یح ث اإلنس ا  أن نظام الحوافز  -٥

الداخلی  ة  ال  دوافعالعق  اب وب  ذلك نج  د أن ھ  ذا األس  لوب ی  ؤدي إل  ى إث  ارة    ا م  ن خوف  و
 .دللوصول إلى الحافز المنشو لإلنسان

 لیرسي القواعد الصحیحة لحیاة حافلة بالعمل الصالح م ن خ ال   اإلسالمأن  -٦
ِإنَّ الَّ ِذیَن آَمُن وا َوَعِمُل وا الصَّ اِلَحاِت ِإنَّ ا َل ا ُنِض یُع         [تطبیق نظام الحوافز، ق ال تع الى   

 .)٣٠(آیة : الكھف  ]  َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمًلا

                                                        
 .١٤٣ -١٤٠ ص )هـ ١٤٢١ (املنهج اإلسالمي يف إدارة اإلعمال ، جدة ، مكتبة اخلدمات احلديثة ، ، حممود  ،عساف )  ١



 ٩٧

 )١( :سام وھيقإلى عدة أ اإلسالمتقسیم أنواع حوافز العمل في مكن وی

المستخدمة في الجس م إلش باع    لتتمثل في جسم اإلنسان والوسائ: قوى مادیة -أ

 .األساسیة تاجاالح

 .بھاسالتي یسعى اإلنسان إلى ك توھي عبارة عن الصفا: قوى معنویة -٢

 ع ز وج ل   تص ل اإلنس ان ب اهللا    الت ي  العب ادة وھى عب ارة ع ن   : قوى روحیة -٣

 إتب اع  إل ى س ان  فع اإلندات ت  ھ  سلوكیة واتجات ات من ممارسادوما ینتج عن تلك العبا

 . واجتناب نواھیھأوامر اهللا

زت عل ى النظری ات   ی  مت ق د لك یمكن القول بأن العقیدة اإلس المیة  ل ذالومن خ

ي یجع ل م ن   ل ذ ا واإلیم اني الروح ي   بم ن خ الل الجان     زھم ا للح واف  تالوضعیة بنظر

افع ة للعم ل ألن   لدللق وى ا  ً رئیس ا  امصدر وعماال قوال عز وجل ق باهللالصاداإلیمان 

ھ نفس  ف ي   تتولد جوارحھ س عمی عز وجل من قلبھ وجمكن اإلیمان باهللاتاإلنسان الذي ی

إن اهللا (لم س  في العمل، ق ال الرس ول ص لى اهللا علی ھ و     اإلخالصقة في دة الصاغبالر

 .)٢()أن یتقنھ عمال أحدكمیحب إذا عمل 

ة اإلنسان كما دلراحة وسعااً  مصدراإلسالم للحوافز على أنھا  رینظلك ذوفي 

ع الیم  تف ق م ع   النبیلة التي تت ثلوالم القیم نالوقت نفسھ وسیلة إلكساب اإلنسا وفي أنھا

 ع ز  العم ل ابتغ اء مرض اة اهللا    بح   دو الت ي تغ رس ف ي الف ر     الحنیفالدین اإلسالمي 

 .وجل

 البشریة القدرات على تستعصي التي البشریة بالنفس علیم رباني منھج اإلسالم

 لقالخا عظمة العبد باستشعار الوضعیة المناھج عن ویتمیز ،العلم من أوتیت مھما

 .الصدور في ما على واطالعھ

                                                        
 .٥١ص ) هـ ١٤٠٨ (مد عقلة  ، حوافز العمل بني اإلسالم والنظريات الوضعية ، عمان ، مكتبة الرسالة احلديثة ، ، حم اإلبراهيم) ١
 . ٨٩٧، رقم احلديث ٢٧٥،ص١،ج املعج األوسط )٢



 ٩٨

 .أنواع احلوافز  :  ثالثاملبحث ال
الص  ور الت  ي یمك  ن أن ت  تم بھ  ا عملی  ة إش  باع حاج  ات الع  املین داخ  ل       تتع  دد

وع ة للح وافز الت ي    تنعملیة التحفیز حیث یوج د ص ور مختلف ة وم    اللخمن  المنظمة 

وافز ن اتج ع ن المع اییر    أن واع الح    دوعلیھ یمكن القول بأن تعد للعاملینیمكن تقدیمھا 

الحوافز  نیفصتیمكن  ذلك  اللعملیة تصنیف الحوافز، ومن خ أساسھا علىتم ي یتال

 )١( :يإلى ما یل

 .وتصنف إلى مادیة ومعنویة: تھادالحوافز من حیث ما

 الع الوات الرات ب و   ثلیة مدالممیزات الما جمیعوتشتمل : الحوافز المادیة -١

الح وافز المادی ة    وص ف وتق ب النواحي المالی ة األخ رى،    والسكن والنقل وكل م ا یتعل   

 .أو مجزأة على دفعات  مجمعة -یةقدفي صورة ن التي تصرف بأنھا 

ي تق دم للع املین ف ي ص ورة     ت  وتش مل جمی ع الح وافز ال   : الحوافز المعنویة -ب

ارة دة المناس  بة، اإلث  راء ال   وظیفي، اإل  وظیف   ال: ا الن  وع ھ   ذ ثل  ة غی  ر مادی  ة وم  ن أم   

ة و التوجی ھ، جماع ة العم ل،    دیة، القی ا ترقات، الرف، المشاركة في اتخاذ القرااألھداب

 )٢( .المفتوح باب، الاالقتراحاتالتدریب، تقویم األداء، ظروف العمل، نظم 

جابی  ة جاذب  ة  یوتص  نف إل  ى ح  وافز إ  : یرھ  اثج  اه تأات ثالح  وافز م  ن حی     -٢

 .منفرة بیةلوحوافز س

یب الع املین ف ي القی ام    غتر النوع من الحوافز بھدف ذایعطى ھ: الحوافز اإلیجابیة . أ

وات ك العال  نق دیا  ح افزا م ا یك ون    تتن وع ھ ذه الح وافز فمنھ ا     ووب فی ھ،  غ  بسلوك مر

كالعالق  ات الحس  نة ب  ین الم  وظفین    معنوی  ا، ومنھ  ا م  ا یك  ون   توالمكاف  آت والترقی  ا 

 .ورؤسائھم، أو نمط العالقات السائدة بین العاملین

ه ذوتش  مل الح  وافز الرادع ة والعقوب  ات حی ث تم  نح ھ    ): منف رة (بیة الح وافز الس  ل  -ب

أن ھ   الحوافز بھدف حث العاملین على تجنب س لوك م ا، وم ن المھ م اإلش ارة ھن ا إل ى       

                                                        
 .٣٥٥ص  )م ٢٠٠١ (إدارة املوارد البشرية إدارة األفراد ، عمان ، دار وائل ،  ،سعاد نايف برنوطي، )١

 .٣٩ص )   ١٩٧٤( البيئة االدارية نظرة سلوكية ، القاهرة ، مطبعة املدين ، ، عبد الوهاب ، علي حممد )٢



 ٩٩

ام ھذا النوع من الحوافز بكثرة وذلك لما یترت ب عل ى اس تخدامھ م ن     دیجب عدم استخ

ي ت  أھمیة الح وافز الس لبیة ال  م من غبالر" سلبیات قد تعیق سیر العمل داخل المنظمة، 

س لبیة ف ي    آث ارا ائم ا م ا تت رك    دا نھ  ة في رفع الكفاءة اإلنتاجیة، إال أیھم في النھاتسقد 

 ." باإلحباط نحو العمل  شعورانفوس العاملین مما یخلق لدیھم 

 .جماعیة صنف إلى حوافز فردیة و حوافزتو: الحوافز من حیث من یحصل علیھا -٣

ظ یم بص ورة   نداخ ل الت  د ا الن وع م ن الح وافز لك ل ف ر     ذویوجھ ھ  : ةالحوافز الفردی -أ

ا الن  وع م  ن ھ  ذ ف  ي مج  ال العم  ل وب  ذلك ف  إن  ذل  ھي یبل  ذبم  ا یتناس  ب والجھ  د ا  تقن  ةم

 .لى المنظمةع الحوافز یدفع العاملین للتنافس مما سینعكس بصورة إیجابیة

التنظ یم   داخ ل  ادف ر ا الن وع م ن الح وافز لجمی ع األ    ذویوجھ ھ: الحوافز الجماعیة -ب 

الع املین   ال ة ب ین  عدتحقی ق ال  تم الطریق ة ی    كعملیة التحفیز و بتلخالل ف من ھدالمست

 .مةمنظداخل ال

ملین المختلف  ة اونظ  راً  لك  ون الح  وافز تس  اھم ف  ي ت  وفیر إش  باع  حاج  ات الع     

ودفعھم نحو السلوك المرغوب ، علیھ فإن أھم واجبات اإلدارة دراسة دوافع الع املین  

یھا لتتم عملیة التحفیز بالطریق ة  المناس بة والت ي تض من اس تجابة الع املین للس لوك        لد

 .المنشود للوصول الى تحقیق أفضل النتائج 

 التقس یم  حی ث  م ن  الح وافز  ع ن  الدراس ة  وأدبی ات  المراجع من الكثیر تحدثت

 قس مت  التقس یم  ھ ذا  ف ي  و التقس یم  لھ ذا  س بب  ذك ر  دون قس مین  إل ى  قسمھا من فمنھم

 )١(:إلى لحوافزا

 .مادیة حوافز ھي مادي أساس من تنطلق حوافز -

 .معنویة حوافز ھي معنوي أساس من تنطلق حوافز -

 )٢( :إلى قسمھا وھناك من 

 . ایجابي تحفیز •

 . سلبي تحفیز •
                                                        

 .٥٣١ ص ) م ١٩٩٩ (يف املنظمات املعاصرة ، عمان ، دار زهران " التنظيمي " داري ، عبد املعطي حممد ، السلوك اال عساف)١

 . ٢٧٤ ص)١٩٩٦ (هاشم ، زكي حممود ، إدارة املوارد البشرية ، الكويت ، ذات السالسل )  ٢



 ١٠٠

 )١(: ھما نوعین السابقة التقسیمات على زاد أما البعض فق
 .الفردیة الحوافز •
 .  الجماعیة الحوافز •

 )٢( : یلي كما افزالحو قسمت فقد
 :إلى مادتھا حیث من−١
 مادیة حوافز -
 معنویة حوافز -
 :إلى تأثیرھا حیث من −٢

 .جاذبة ایجابیة حوافز −
 .منفرة سلبیة حوافز −

 :إلى علیھا یحصل من عدد حیث نم −٣
 .فردیة حوافز −
 .جماعیة حوافز −
 )٣( :ھو آخر تقسیم إضافة مع للحوافز تقسیمھذا ال نفس على سارو 

 .مباشرة حوافز −
  .مباشرة غیر حوافز −
 )٤(:التالیة األقسام إلى الحوافز قسم فقدالبعض االخر أما
 .اه ومحتو العمل طبیعة وتشمل :الوظیفة من المستمدة الحوافز -١
 .والترقیة الدوام وخارج التشجیعیة والمكافآت الراتب وتشمل :المالیة الحوافز −٢
  م ثال  اإلداری ة  واإلج راءات  ال نظم  وتش مل  والمكانی ة  اری ة اإلد العم ل  بیئ ة  حوافز −٣
 .الخ ..والتدریب االبتعاث ،المعلومات وتوافر تصاالتاال

                                                        
 ٤٩ ص )هـ١٤١٤(، دار املستقبل، مطبعة بنك البتراء، عمان ٢ طالسلوك التنظيمي، .  القريويت ،  حممد قاسم)  ١

 ٣٥٥ ص )م ٢٠٠١ (إدارة املوارد البشرية إدارة األفراد ، عمان ، دار وائل ،  ،سعاد نايف برنوطي، )٢
العبديل، حيىي أمحد ،اجتاهات مديري املدارس يف مراحل التعليم العام يف مدينيت مكة املكرمة والقنفذة حنو استخدام احلوافز املاديو )  ٣

 ١٧ ص ص) ) .هـ ١٤٢٣ ( منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى واملعنوية ، رسالة ماجستري غري
   ٢٩٤ ص) هـ ١٤٠٢ (الرياض ) ٣٩(،جملة االدارة العامة ، ع  املدنية اخلدمة يف احلوافز نظم فعالية:،حممد وخطاب، عبد اهللا الزامل)  ٤



 ١٠١

 ع ن  تخ رج  ال أنھ ا  إال الح وافز  تقس یمات  علیھ ا  تق وم  الت ي  األس س  تنوع ت  ومھم ا 

 :التالیة التقسیمات

 :إما تكون وقد مادیة حوافز −١

 عل ى  المكاف أة  أو الدوری ة  الع الوة  دةزی ا  طری ق  ع ن  :ایجابی ة  مادی ة  ح وافز  •

 ،الس نویة  الزی ادات ،األجر وتش مل  النقدی ة  لح وافز ، ا العم ل  ف ي  االنج از 

 .األرباح في المشاركة ، المكافآت

 س لوك  ف ي  الت أثیر  ھ و  الحوافزالس لبیة  م ن  الھ دف  أن  :س لبیة  مادی ة  ح وافز  •

 .والتخویف والردع العقاب مدخل خالل من العاملین

 الحوافز أنواع أسوأ وھذا المخطئ على الجسدي العقاب إنزالك لبیةالس والحوافز

 بھ نزل من أدمیة یھدد أنھ عن ً فضال المجتمع وكراھیة والضغینة الحقد یثیر ألنھ

 م ن  الحرم ان ، الرات ب  م ن  الخص م  ھ و  الس لبي  الح افز  یك ون  وق د ، العق اب 

 )١(.الخ.....العالوة

 :إما أیضا تكون وقد  )معنویة( مادیة غیر حوافز −٢

 أو، والثن اء  الش كر  عب ارات  طری ق  ع ن  ایجابی ة  )معنوی ة (مادی ة  غی ر  ح وافز  •

 والتي ) النقدیة غیر( المعنویة للحوافز أمثلة و المناسبات في التكریم بحفالت

 ,اإلدارة ف ي  الع املین  إش راك  ،الع املین  جھ ود  تق دیر  ، الترفی ھ  ف رص  تشمل

  .العمل إثراء أو إغناء ،العمل توسیع، العمل واستقرار ضمان

 أو،  التأنی ب  خطاب ات  بع ث  طری ق  ع ن  س لبیة  ) معنوی ة (مادی ة   غی ر  ح وافز  •

ت دل  و  م ا  بعم ل  القی ام  ع ن  الرض ا  عدم على تدل سلوكیاتو  عبارات إظھار

 إنتاجی ة  ی وفر  الس لبي  الح افز  أن ع ن  المج ال  ھذا في أجریت التي الدراسات

 وظھور العاملین معنویات في ھبوط یصاحبھا لكن القصیرى المد على أعلى

 )٢(."  العمل ودوران الغیاب معدل ارتفاع مثل سلوكیة أعراض

                                                        
 ٥٤٠ ص ،)١٩٩٩(صرة ، عمان ، دار زهران السلوك اإلداري التنظيمي يف املنظمات املعا  ،، عبد املعطي حممد عساف ١
 ٧٢٤ص)١٩٩٦ (هاشم ، زكي حممود ، إدارة املوارد البشرية ، الكويت ، ذات السالسل  )٢



 ١٠٢

 :فردیة حوافز −٣

 وضع بھدف فردي أساس على یقوم نظام تقریر على تقوم التي  ھي الفردیة الحوافز

  .للجماعة حققوھا التي النتائج عن النظر بصرف ،األفراد تكافئ التي األسس

 :جماعیة حوافز −٤

 تعني التي وھي النظم في استخدامھ یشیع الحوافز من النوع وھذا، الجماعیة لحوافزا

 .فیھ والطمأنینة األمن صرح وإقامة بینھم الفوارق وتذویب ،األفرا بین العدالة بتحقیق

 :وفیما یلي یأتي تفصیل موجز لھذه األنواع من الحوافز 

 :الحوافز المادیة: أوًال

وتختلف ص ورھا م ن قط اع إل ى آخ ر، وتتمث ل ھ ذه         تتعدد أشكال ھذه الحوافز

الحوافز في المكافآت المادیة ویعتبر الحافظ النقدي المادي من أھم طرق الحوافز ف ي  

ھذا الوقت، وذلك ألن النقود تشبع كل حاجات اإلنسان تقریبًا وھ ي حقیق ة واقع ة ذات    

 .أثر ملموس بعكس الوسائل األخرى

ناسب مع مفھوم الناس في الظروف الراھنة ع ن  وباإلضافة لذلك فإن النقود تت

العمل حیث إنھ عن طریق المال تشبع ضروریات الحی اة م ن مأك ل ومس كن كم ا أن ھ       

ضروري للصحة والتعلیم باإلضافة إل ى ت وفیر كمالی ات الحی اة والمرك ز االجتم اعي       

لف رد  كل ذلك یعتمد على المال إلى حد كبیر، ویتمثل المال ف ي األج ر ال ذي یتقاض اه ا    

مقابل ما یقوم بھ من عمل ویوزع ھذا األجر عل ى العام ل أو الموظ ف بط رق ش تى،      

وھي تختلف من منظمة ألخرى طبقًا لطبیعة العم ل ونظ ام األج ور المتب ع داخ ل ك ل       

منظمة وكل طریقة من ھذه الطرق لھا أثرھا البالغ في حفز ودفع العامل لزیادة األداء 

 )١(.لطرق التي ال حصرھا على سبیل المثالواالستمرار في العمل ومن ھذه ا
 

                                                        
 )هـ١٤١٤(، دار املستقبل، مطبعة بنك البتراء، عمان ٢ طالسلوك التنظيمي، .  لقريويت ،  حممد قاسما)  ١



 ١٠٣

 :األجر الیومي •

یوجد لھذه الطریقة عیب یتمثل في أنھا ال تعطي الفرصة للم وظفین أو الع املین لب ذل    

جھد أعلى لشعورھم وإدراكھم بأنھم یتس اوون م ن حی ث النتیج ة واألج ر م ع غی رھم        

ریق ة األج ر الی ومي أو    من الموظفین غیر األكفاء إال أنھ على ال رغم م ن ذل ك ف إن ط    

بالساعة أو باألسبوع أو بالشھر تعطي الفرصة للعامل أو الموظف لیصل بإنتاجھ إلى 

مستوى رفیع بغض النظر عن الوقت ولیس ھن اك م ا ی ؤدي إل ى اإلس راع ف ي إنج از        

 .عملھ حتى یزداد أجره

 :األجر بالقطعة •

ج ال ذي یق وم بھ ا ألنھ ا     یرتبط أجر العامل أو الموظ ف ف ي ھ ذه الطریق ة بكمی ة اإلنت ا      

تعطي فرصة لظھور الفروق الفردیة وبطبیعة الحال یرتبط اإلنتاج بالعمر وبالص حة  

والحیوی  ة وھ  ذه الطریق  ة تلق  ي بع  بء اإلنت  اج عل  ى العم  ال أنفس  ھم ف  إذا زاد فھ  و ف  ي   

 .مصلحتھم وإذا قل انخفض أجرھم

 :األجر حسب احتیاجات الفرد •

 .اجاتھ ومع زیادة عدد أفراد أسرتھأي یزداد أجر العامل كلما زادت ح

 :العمـــوالت

وھي تتمثل في حصول العامل أو الموظف على نسبة م ن ال ربح ع ن مجم ل مبیعات ھ      

ویجب أن تكون ھذه النسبة متف ق علیھ ا ف ي عق د العم ل وغالب ًا م ا تك ون ھن اك نس بة           

 .مبیعات محددة یجب أن یحققھا الموظف أو العامل لیستحق أجره

 :رياألجر الشھ •

وھو األجر الذي یتقاضاه الموظف أو العامل نھایة كل شھر عن م ا ق ام ب ھ م ن عم ل      

 .خالل الشھر حسب ما ھو متفق علیھ في عقد العمل

وإذا كان  ت األن  واع الس  ابقة تمث  ل أكث  ر أن  واع األج  ور المادی  ة انتش  ارًا نج  د أن ھن  اك   

 :وعلى سبیل المثالأنواعًا أخرى للحوافز والمكافآت والتي تمثل في صور مختلفة 

 :العالوات المستحقة بدایة كل عام



 ١٠٤

وھي تتمثل في الزیادة السنویة للعمال أو الموظفین وھي تحدد من خالل قانون العمل 

والذي یطبق عل ى جمی ع الع املین بالدول ة أو القط اع الخ اص ویك ون لھ ا ح د أقص ى           

 .وحد أدنى

 :مكافأة نوعیة العمل •

اف ًا ب األداء ذي النوعی ة العالی ة وال ذي یج اوز األداء       وھي رتبة في الدرجة تمنح اعتر

وتم نح باإلض افة إل ى    . المقرر للوظیفة من حیث نوعیة وكمیة العمل والمعرفة الفنی ة 

شھرًا منذ بدایة عمل ھ   ١٢الزیادة السنویة، ویجب أن یقضي الموظف داخل المؤسسة 

 .في العملوھي الفترة المطلوبة الستحقاق ھذه المكافأة بجانب التمیز 

 :االشتراك في األرباح •

وھو نوع من حوافز العمل المتمثلة غالبًا في القطاع الخ اص م ن خ الل توزی ع ج زء      

من أرباح العمل السنویة على العاملین بالمؤسسة على أن تكون ھذه األرب اح موزع ة   

بالعدل على جمیع العاملین بالمؤسسة وھي طریق ة ب دورھا ت ؤدي إل ى اھتم ام العام ل       

 .ره وعملھ وتزید من ارتباط العامل بالمؤسسةبدو

 :مكافأة العمل الخاص •

وھ  ي مبل  غ نق  دي، وتم  نح لموظ  ف واح  د أو لمجموع  ة م  ن الم  وظفین تق  دیرًا للعم  ل    

الخ  اص، أو الخدم  ة الخاص  ة غی  ر االعتیادی  ة، أو اإلنج  از التخصص  ي س  واء ك  ان       

 .مرتبطًا بالعمل، أو غیر مرتبط بھ

 :مكافأة الموظف العام •

مبلغ نقدي، أو جائزة عینیة، أو كالھم ا تم نح لموظ ف واح د م ن الم وظفین ف ي         وھي

المنشأة ف ي ك ل ع ام لتمی زه وإبداع ھ ف ي العم ل وإلس ھاماتھ الب ارزة بالعم ل عل ى أن            

 .یكون مستوفیًا لمعاییر استحقاق مكافآت االنضباط الوظیفي

 :مكافأة االقتراحات •

عة من الموظفین مكافأة على االقت راح  وھي مبلغ نقدي یمنح لموظف واحد، أو مجمو

المق دم، بحی ث یھ  دف ھ ذا االقت راح ال  ذي یتق دم ب  ھ الموظ ف إل ى التط  ویر ف ي مج  ال         



 ١٠٥

العم  ل مم  ا ی  ؤدي إل  ى ت  وفیر وخف  ض التك  الیف وتحس  ین إج  راءات وظ  روف العم  ل  

 .بالمؤسسة

 :مكافأة االنضباط في العمل •

بمع دل حص ة واح دة لك ل      وھي مبلغ نق دي یم نح لمجموع ة م ن الم وظفین ف ي الس نة       

قطاع ومن شروطھا الحضور المبكر إلى العم ل وع دم الت أخیر، والتواج د ف ي العم ل       

 .وعدم االنصراف خالل الدوام، وعدم التغیب عن العمل إال في اإلجازات السنویة

 :مكافأة نھایة الخدمة •

انتھ اء   وھي مكافأة تقدیریة، أو عینیة تمنح للموظف الخاضع لقانون سن التقاع د عن د  

خدمتھ بسبب وصولھ إلى س ن التقاع د، أو ألس باب ص حیة، أو الوف اة، وتختل ف نس بة        

 .ھذه المكافأة من مؤسسة ألخرى

 :الحوافز المعنویة: ثانیًا

تعتب  ر الح  وافز المعنوی  ة أح  د الرك  ائز ذات األھمی  ة القص  وى ف  ي منظوم  ة        

ص ورة الح وافز الت ي    الحوافز التي تضعھا المؤسسة والتي بدونھا ال یمكن أن تكتم ل  

وتزی  د م  ن األداء داخ  ل المؤسس  ة وذل  ك ألن اإلنس  ان اجتم  اعي     تش  جع عل  ى العم  ل 

 .بفطرتھ وبطبعھ وال یمكن أن یعیش بعیدًا عن احترام وتقدیر اآلخرین لھ

كما أن الموظف لھ العدید من المطالب الغیر مادیة وھذه المطالب تختل ف م ن   

ل ب أو الحاج  ات ف ي الحاج ة إل ى األم  ن     ش خص آلخ ر ولك ن یمك  ن حص ر ھ ذه المطا     

واالنتماء والمكانة االجتماعیة والعالقات الطیبة برؤسائھ، وزمالئھ أیضًا في ح اجتھم  

إلى االحترام سواء كان ھذا االحترام لنفسھ أو احترام اآلخرین ل ھ وذل ك حت ى یتك ون     

اجات قد یولد لدیھ اإلحساس بالثقة والمقدرة والكفاءة وعلى النقیض فإن نقص ھذه الح

 .فیھ ذلك اإلحساس بالضعف والعجز واإلحباط

وقد برھنت كثیر من الدراسات والتجارب الت ي أخ ذھا المس ؤولون ف ي مواق ع      

العمل واإلنتاج المختلفة على أن ھن اك ح وافز غی ر الح وافز المادی ة والت ي لھ ا ت أثیر         



 ١٠٦

الحوافز المعنویة كبیر على حفز الموظف أو تزید من ارتباطھ بالعمل وھي تتمثل في 

 .كالمدح والتشجیع ووضع أسماء المجدین في لوحات الشرف والشھادات التقدیریة

وللحوافز المعنویة صور عدیدة ذكرنا جزءًا منھا في المقدمة السابقة وس وف نوض ح   

 )١(.  من خالل النقاط التالیة صورًا لھذه الحوافز ولكن في اإلطار المؤسسي كاآلتي

 :ةمكافأة مدة الخدم •

ھي مكافأة تمنح للموظفین ذوي الخدمات الطویلة والذین یرجع لھم الفضل في تطویر 

عمل المؤسسة أو الذین یمثلون القدرة والنشاط والجدیة لآلخرین وتشكل ھذه المكاف أة  

شھادة لخدمة عشر سنوات، وشھادة ومیدالیة لخدمة عش رون س نة، وش ھادة ومیدالی ة     

 .منح في حفل رسميأكبر لخدمة ثالثین سنة، وھي ت

 :رسائل التقدیر واإلطراء •

وتع  رف رس  الة التق  دیر بأنھ  ا تق  دیر كت  ابي لالعت  راف بعم  ل مع  ین أو خدم  ة ج  دیرة    

بالتق دیر، وك  ذلك رس  الة اإلط راء تق  دیر كت  ابي ع  ن عم ل یتج  اوز المتطلب  ات العادی  ة    

 .للواجبات الرسمیة

 :المدح والتأنیب •

یامھم بأداء األعمال الص حیحة الس لیمة وتوجی ھ    حیث یقدم المدح والثناء لألفراد عند ق

 .اللوم والتأنیب لألشخاص عندما یقومون بأداء واجبات أو أعمال خاطئة غیر سلیمة

 :التیسیر االجتماعي •

یوجد التنافس عندما یعمل األفراد على انفراد، أو في مجموعات ویجب أن یتوافر جو 

 .تسمى بالمنافسة اإلیجابیةللمنافسة داخل المؤسسة ولكن بصورة شرعیة وھي 

 :دوافع العمل النفسیة •

وإن ش  عور الموظ  ف باالطمئن  ان عل  ى ص  حتھ وعمل  ھ ومس  تقبلھ وأوالده، بعی  دًا ع  ن   

الخ  وف ومح  اط بض  روب مختلف  ة م  ن التأمین  ات االجتماعی  ة ض  د ح  وادث العم  ل،       

 وأمراض المھنة والشیخوخة والبطالة والوفاة لھ دور كبیر حیث ی نعكس ذل ك إیجابی اً   
                                                        

 )هـ١٤١٤(، دار املستقبل، مطبعة بنك البتراء، عمان ٢ ط، السلوك التنظيمي.  لقريويت ،  حممد قاسما ) ١



 ١٠٧

عل ى أداء العام  ل ألن الش  عور باألم  ان ش  رط ض روري م  ن ش  روط الص  حة النفس  یة   

السلیمة، وإذا ك ان أم ن الف رد أس اس توازن ھ النفس ي ف أمن الجماع ة أس اس اإلص الح           

االجتماعي، وقد أشارت البحوث إلى عالقة الحوافز المادیة والمعنویة بصحة العام ل  

 .ر إیجابیةالنفسیة وزیادة إنتاجھ وھي عالقة لھا صو

 :دوافع العمل االجتماعیة •

أن یك  ون الف  رد موض  ع تق  دیر واحت  رام اآلخ  رین وأن تك  ون ل  ھ مكانت  ھ االجتماعی  ة      

وبمنأى عن نب ذ المجتم ع أي یت وفر ل دى الف رد الش عور ب أن ل ھ أھمی ة اجتماعی ة وأن           

وج  وده وجھ  وده لھ  ا قیم  ة وت  أثیر عل  ى اآلخ  رین ذل  ك ألن التق  دیر االجتم  اعي یع  زز   

 .ور باألمن ویزید من الرغبة في العمل الجماعيالشع

 :العمل والحاجة إلى التقدیر •

ألنھ ا تتض  من تك  وین عالق ات م  ع اآلخ رین مث  ل ھ  ذه     ،یطل ق علیھ  ا حاج ات اإلنج  از  

 .العالقات تشمل الحب، الرضا، القبول، الصحة، الصحبة، المكانة االجتماعیة

 :العمل والحاجة إلى تحقیق الذات •

ن اإلنسان یوجھ كل إمكاناتھ وطاقاتھ ویسعى الستغاللھا داخل العمل، والمقصود بھا أ

وذلك للوصول بھا لطموحات ھ وأھداف ھ المنش ودة بالعم ل أي یض عھا موض ع اإلنج از        

وتعتبر ھذه الحاجة ھي التي تدفع الفرد للتعبیر عن ذاتھ وإثب ات شخص یتھ، وأن یق وم    

 .بعملھ الموكول إلیھ بأعمال نافعة ذات قیمة لآلخرین من خالل القیام

 :دوافع اإلنجاز •

وتتمثل بشعور العامل بأن لدیھ الرغبة لیؤكد ذات ھ ف ي عمل ھ م ن خ الل م ا یقدم ھ م ن         

تحسینات وابتكارات، واختراع ات للعم ل أي إحساس ھ وش عوره ب أن م ا یق وم ب ھ م ن          

 .عمل یتوافق مع األھداف المنشودة لوطنھ والتي تسعى المؤسسة لتحقیقھا

 :ستقراردوافع اال •

أي حاجة العمال الصناعیین إل ى ش عورھم باالس تقرار بالعم ل، وأن ھن اك عدال ة ف ي        

المعاملة وال توجد تفرقة من حیث الترقیة، أو استحقاق العالوة وكذلك االستقرار م ن  



 ١٠٨

ناحیة المستقبل وما یحدث لھم في حالة حدوث إصابة عمل، أو في حالة اإلصابة بأي 

 .مرض

 :افزاحلو ونتائج فوائد
 عناصر وأھم كأحد البشري العنصر أھمیة من للتحفیز األساسیة األھمیة تنبع

 مؤسس ة  أي ف ي  اإلداریة القیادات أیدي في وطیعة فعالة أداة تعتبر ،فالحوافز اإلنتاج

 وظیف ة  لتؤدي استخدامھا یمكن حیث ، الخصوص وجھ على التربویة المؤسسة وفي

 المؤسس ة  ونح و  ، غی رھم  ونح و  ، فس ھم أن نح و  المعلم ات  س لوك  تنظ یم  ف ي  مھم ة 

 بع ض  إی راد  ویمك ن  ٠ وعملیاتھ ا  اإلنتاجی ة  ونح و  ، وإدارتھ ا  وطموحاتھ ا  وأھ دافھا 

،  الحص ر  ال التمثی ل  س بیل  عل ى  التحفی ز  م ن  التربوی ة  المؤسسة تجنیھا التي الثمرات

 )١( :یلي كما التحفیز فوائدمكن عرض ی حیث

 ). العاملین دوران  (المدارس بین المعلمین دوران حركة معدل انخفاض -١

 ٠ وتأخرھم) التربوي المجال في(  العاملین تغیب نسبة انخفاض -٢

 ٠ أفضل إیجابیا سلوكا العاملین یكسب -٣

 ٠ ككل الدائرة أو رئیسھ أو العامل لھا خطط التي األھداف تحقیق -٤

 م دخالتھا  إل ى  الترب وي  العم ل  مخرجات مقاربة أي ، اإلنتاج في والجودة الطاقة -٥

 ٠ قدراإلمكان

 دینااالج   لمكاف أة  عادل ة  وس یلة  فھ ي  الفردی ة،  الف وارق  م ع  تتمش ى  وس یلة  أو أداة -٦

 . والمتمیزین

 مواقف في وجدیدة فعالة عناصر إدخال عبر والتصحیح یر والتطو التغییر أداة -٧

 )٢(  "حیویتھا من تزید العمل

 العمل قیم في واستقرار العمل سلوك یرتطو إلى تقود أن یمكن التحفیز عملیة أن -٨

   . التنظیمیةبالثقافة  یسمى لما الرئیسیة النواة تشكل التي
                                                        

، التحفيز وإجياد الدافعية وأثرمها يف امليدان التربوي ،دورة املشرفني التربويني ، كلية التربية ، جامعة وآخرون ، رشيد عبد العزيزرشيد أبو)  ١
 ٣-  ٢ص :)هـ  ١٤٢٣(  امللك سعود ، الرياض ،

  )م ٢٠٠٣( تحفيز املعنوي وكيفية تفعيله يف القطاع احلكومي العريب ، الفاهرة ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، حممد مرعي ، المرعي) ٢



 ١٠٩

 النظریات في الحوافز و اإلسالمي اإلداري الفكر في الحوافز بین الفرق
 الجانب على ركزت الحدیثة النظریات في الحوافز أن یتضح سبق مما. الحدیثة
 ، النظریات ھذه منھا وانطلقت نشأت التي تمعاتلمجا طبیعة مع ھذایتمشى و الدنیوي

 ینظم الدین ألن، األخرویة بالحوافز االھتمام یظھر اإلسالمي الفكراإلداري في بینما
 المسلم یؤثر أجلھا من التي الجوانب مختلف في المسلم وتصرفات سلوكیات جمیع
 )١(. الدنیا حب على
 یحس المسلم ،فاإلنسان األداء مضاعفة إلى اإلنسان دفع في اإلیمان عظمة تتضح فھنا

 في أیضا بالسعادة ویحس ، صالح بعمل القیام أو اهللا بعبادة یقوم عندما التامة بالسعادة
 جمیع

 باألحرى أو مادًیا ھدفھ یكون من بین الفرق یتضح وھكذا ٠ تصرفاتھ و سلوكھ
 ٠ لكافرا ماالیرجوه اهللا من یرجو الذي المسلم اإلنسان وبین ، دنیوًیا

 " وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال : قال عنھ اهللا رضي مالك بن أنس عن
 الكافر وأما اآلخرة، في بھا ویجزى الدنیا، في ھا یعطي حسنة مؤمًنا یظلم ال اهللا إن

 حسنة لھ تكن لم اآلخرة إلى أفضى إذا حتى الدنیا في هللا  عمل ما بحسنات فیطعم
 )٢(" بھا یجزى

 من للحوافز بنظرتھ الحدیثة النظریات عن اإلسالمي اإلداري رالفك تمیز  
 و والفشل، والمخاطر الغش ضد األمان صمام یمثل الذي و الروحي الجانب خالل

 أبرز ولعل وجل، عز اهللا مرضاة ابتغاء العمل حب المسلم الفرد في تغرس
 :  ) (٣الحوافز مجال في اإلسالمي اإلداري  الفكر ابھ یتمیز التي الخصائص

 لإلنسان تشجیعیا وذلك ، اإلیجابي الجانب إلى اإلسالم في الحوافز میل -١

   .السلوك ذلك على یترتب الذي العظیم األجر وراء سعیا فیھ المرغوب السلوك لینھج

                                                        
   )ـه ١٤١٤( دار زهرانللنشر والتوزيع ، جدة ،  املنهج واحلديث يف إدارة االفراد: ،إدارة املوادر البشرية مدين عبد القادر  ي،القع )١

 ٤٨٦ ص
 . ٧٢٢٧، رقم احلديث ١٣٥،ص٨ج،مسلم صحيح  )٢

دلراسة مقارنة ،رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية :، فراج حممد ،احلوافز يف الفكر االسالمي وبعض النظريات احلديثة االمسري)  ٣
 ١٠٩ ص ) :  هـ ١٤١٨ (االقتصاد واالدارة ، جامعة امللك عبد العزيز ،جده 



 ١١٠

 في أي( اآلجلین السلبي بالحافز والوعید اإلیجابي بالحافز الوعد إن -٢

 ً الأم الخیر یسلك فاإلنسان اإلسالم، في  فزالحوا مقومات أھم نم یعتبران ) اآلخرة

 . الثواب في

 یكافأ حیث-  اإلیجابیة خاصة– فوریة انھبأ اإلسالم في الحوافز تتسم-٣

 السلوك تكرار إمكانیة لتحقیق وذلك ، مباشرة المطلوب بالعمل قیامھ فور المحسن

 .المرغوب

 سبحانھ الـق حیث ،اإلسالم في وافزـللح الزمةــم سمة العدالة إن-٤

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّاِمیَن ِلّلِھ ُشَھَداء ِباْلِقْسِط َوَال َیْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم [وتعالى

 سورة] َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُھَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَُّقوْا الّلَھ ِإنَّ الّلَھ َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن

 )٨( آیة : المائدة

 وسلم علیھ اهللا صلى قولھ في وذلك للموظفین، وتقدیر شكر خطابات توجیھ-٥

 )١( ٠ " اهللا یشكر ال الناس یشكر ال من" :

 وفي للسلوك، اإلنسان استجاب كلما للزیادة قابلة اإلسالم في الحوافز إن-٦

َنى َوِزَیاَدٌة َوَال َیْرَھُق ُوُجوَھُھْم َقَتٌر َوَال ِذلٌَّة لِّلَِّذیَن َأْحَسُنوْا اْلُحْس : [تعالى اهللا یقول ذلك

  )٢٦(آیة:یونس سورة  ] ُأْوَلِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَِّة ُھْم ِفیَھا َخاِلُدوَن

 النصائح أحد في الماوردي عن النق األسمري یقول حیث ، والوعید بالوعد الوفاء-٧

 ح ق  الوع د  ،ألن حزم ا  وبالوعی د  م ا، حت بالوع د  وف اؤك  ول یكن  " :لل وزیر  الموجھ ة 

 إخ الف  یج ز  لم ذلك أجل فمن خیاریھ في فكنت غیرك، على لك حق والوعید علیك،

 )٢("الوعید إخالف جاز وإن الوعد،

 مؤقتة؛ أو خاصة منافع تحقیق على تقتصر فال ، اإلسالم في للحوافز النفع عموم -٨

 ٠ رهبأس المجتمع على بالنفع یعود بما الخیر ھدفھا بل

                                                        
 .١٩٤٥، رقم احلديث ٣٣٩،ص٤سنن الترمذي ،ج)  ١
دلراسة مقارنة ،رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية :، فراج حممد ،احلوافز يف الفكر االسالمي وبعض النظريات احلديثة االمسري) )  ٢

   هـ ١٤١٨ (االقتصاد واالدارة ، جامعة امللك عبد العزيز ،جده 



 ١١١

 ش ر  وال علی ھ،  األم ة  اإلس الم  حث إال خیر من فما ، اإلسالم في الحوافز شمولیة -٩

 ٠ والعقاب الثواب لكیفیة متضمنة شرعیة نصوص طریق عن منھ حذرھا إال

 عمل ھ  أداء إل ى  الف رد  تدفع التي الذاتیة الرقابة اإلسالم في الحوافز أعظم من إن- ١٠

 ٠ ثوابھ راجیا باهللا ھإیمان من منطلقا ، وإخالص جد بكل

َفِبَم ا َرْحَم ٍة مِّ َن      [ تعالى اهللا قال الشورى، مبدأ على اإلسالم في الحوافز تعتمد- ١١

الّلِھ ِلنَت َلُھْم َوَلْو ُكنَت َفظا َغِلیَظ اْلَقْلِب َالنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُھْم َواْسَتْغِفْر َلُھْم 

 آل سورة]  ِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَلى الّلِھ ِإنَّ الّلَھ ُیِحبُّ اْلُمَتَوكِِّلیَنَوَشاِوْرُھْم ِفي اَألْم

 )١٥٩( آیة:عمران
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 ١١٣

 تطبيق احلوافز املادية واملعنوية يف جمال القوى العاملة:  امسالفصل اخل
 . . لعاملةيف جمال القوى ا شروط تطبيق احلوافز: املبحث األول 

یر إش باع حاج ات الع املین المختلف ة وف ى      فلكون الحوافز تساھم ف ي ت و   نظرا 

راس ة دواف ع   د ف ي ارة داإلت وب، علی ھ فإن ھ م ن أھ م واجب ا     غالمر السلوك فعھم نحود

عملیة التحفی ز بالطریق ة المناس بة والت ي تض من اس تجابة الع املین         لتتما ھالعاملین لدی

تطبیق نظام الح وافز   اللإلى تحقیق أفضل النتائج من خ ، وللوصول دللسلوك المنشو

ة في الحوافز المقدمة للع املین، أن م ن اب رز    بتتوفر الشروط المناسأن  فإنھ من المھم

 )١( :تلك الشروط ما یلي

 .من حیث الكم والكیف دبات وحاجات الفرغأن تتفق الحوافز مع ر -أ

 .اريدنظیم اإلتأن تكون الحوافز شاملة لجمیع مستویات ال -٢

 .لجمیع العاملین واضحاأن یكون نظام الحوافز  -٣

في دواف ع   التغیریمكن تغییره لمواجھة  ثبحی مرنایكون نظام الحوافز  نأ -٤

 .عاملین ال

 .لھ العاملینذي یبذالجھد ال عالحوافز عادلة بحیث تتناسب م نأن تكو -٥

 .امج لحوافز العاملیناء وضع برنثنأ إلحاحار ثاالھتمام بالدوافع األك -٦

 .تنویع وسائل إشباع حاجات العاملین -٧

 .سرعة تقدیم الحوافز للعاملین بعد عملیة اإلنجاز - -٨

 ف ي  عرض ھا  یمك ن  والتي الحوافز مشكالت  من فقد أظھربعض الدراسات مجموعة

  ) ٢(: التالي الملخص

 .منھا المستفیدین لقلة العمل في المحفزات وجود بعدم العاملین شعور .٢

 والعالقات،  المزاجیة على التقییم یعتمد حیث الموظفین أداء تقییم دقة عدم .٣

 .أحیانا ترضیة كوسیلة الحوافز و استخدام
                                                        

 . ٢٥٣املكتبات ، جامعة امللك سعود ، ص السلوك اإلداري ، الرياض ، عمادة شئون ) هـ١٤١٠ (سعود بن حممد  النمر، )١

، دراسة ميدانية مقارنة ، منشورات املنظمة العربية األردنية احلكومية األجهزة يف للحوافز العام املوظف تقييمحممد عبد الفتاح ،ياغي، ) ٢
 ٩٨ ص  .)هـ ١٤٠٦ (اإلدارية ، عمان 



 ١١٤

 .االختصاص عالوات تطبیق في ومساواة عدالة وجود عدم .٤

 .والجھد االنجازات االعتبار بعین األخذ دون للجمیع الحوافز إعطاء .٥

 .المعطاة والحوافز، قدمالم العمل بین تكافؤ وجود عدم .٦

 بع ض  اس تیاء  إل ى  ی ؤدي  مم ا  للترقی ات  موض وعیة  أس س  وج ود  ع دم  .٧

 .الموظفین

 :)١( طرق أخرى للتحفیز على العمل في الجانب المیداني

 :ھناك شروط یجب مراعاتھا أو توفیرھا لضمان نجاح نظام الحوافز

 .البد من وجود صلة وثیقة بین الحافز وأھداف العمل .١

 .حوافز بأھداف األفراد والمنظمة معًاأن ترتبط ال .٢

اختیار الوقت المناسب للتحفی ز وض مان الوف اء بااللتزام ات الت ي تقررھ ا        .٣

 .الحوافز

 .ضمان العدالة والمساواة بمعنى عدم تعمیم الحوافز بل تقنینھا .٤

إدراك األفراد للسیاسة التي ت نظم الح وافز فتوض ع لھ م لیكون وا عل ى بین ة         .٥

 .وعلم بھا

وب ین   -ول یس األداء الع ادي    -م الفرد للعالقة ب ین األداء الممی ز   أھمیة تفھ .٦

 .الحصول على الحافز

 .أن تتناسب الحوافز مع المخرجات ومقدار العائد .٧

 .أن یتفق الحافز مع الحاجات الملحة لدى الفرد .٨

 .أن تتناسب الحوافز طردیًا مع المستوى التنظیمي للفرد .٩

 .ألشخاص المتفوقین فقطأال یكون الحافز مبنیًا على قدرات ا .١٠

 .أال تكون المكافأة غایة في حد ذاتھا .١١

 .االستماع للطرف اآلخر ھو في حد ذاتھ یعتبر حافزًا لھ ویشعره بأھمیتھ .١٢

                                                        
 ) .م١٩٨٧(، الظهران ، شركة أرامكو ) ٣٥(جملد ) ٥(افلة ، عدد سالمه ، سهيل فهد ، نظم احلوافز يف العمل ، جملة الق)  ١
 



 ١١٥

إن كف  اءة ال  رئیس س  بب لتحفی  ز الم  رؤوس فھ  ذا العنص  ر یحف  ز عل  ى          .١٣

 .اإلجادة

ومن طرق التحفیز اإلدارة باألھداف بمعنى أن تكون ھناك أھداف محددة  .١٤

 .ل من الرئیس والمرؤوس لیقوما بعملھالك

تف  ویض ال  رئیس للم  رؤوس ألن ذل  ك یجعل  ھ یتحم  ل المس  ؤولیة فیح  ق         .١٥

إشراكھ في تحمل المس ؤولیة اكتس اب الم رؤوس الثق ة بال ذات واإلحس اس       

 .بأنھ یمكن االعتماد علیھ بالعمل

 .أھمیة تقبل األفكار الجدیدة ألن ذلك معناه قناعة الرئیس بالتطویر .١٦

 .روح معنى المبادرة في العملتنمیة  .١٧

التحفی  ز م  ن خ  الل الكلم  ة الطیب  ة وم  ا تش  یعھ م  ن روح متفائل  ة ت  نعكس     .١٨

إیجابیًا عل ى العم ل واألداء ویك ون ذل ك م ن خ الل عالق ة إنس انیة ومھنی ة          

 .جیدة

 .تعزیز روح العمل كفریق، أو كمجموعة واحدة .١٩

تش جیع عل ى   تقویة نسیج العالقات ب ین فری ق العم ل لتحقی ق االنس جام ولل      .٢٠

 .األداء الجید

مراع  اة الجوان  ب االجتماعی  ة لألف  راد الع  املین لتقی  یم جمی  ع الخ  دمات         .٢١

 .المقدمة لھم

مراعاة األجور والحوافز المادیة، أو العائ د م ن العم ل حس ب احتیاج ات       .٢٢

 .الفرد

 ).أي العدالة في توزیع األجور(عدالة األجور  .٢٣

 .تنمیة أھمیة دور الفرد داخل الجماعة .٢٤

 .التدریبات والدورات الالزمة لرفع كفاءة األفرادتوفیر  .٢٥

 .إتاحة الفرصة لالنتقال من قسم آلخر إلثبات كفاءة أكثر في األداء .٢٦

 .إعطاء الحق في الحصول على ترقیة .٢٧



 ١١٦

 .إتاحة فرصة للترقیة .٢٨

 .أن یكون األجر مناسبًا للمنصب وتكالیف المعیشة .٢٩

 .ةحالة األمان واالستقرار بالنسبة للفرد داخل المنظم .٣٠

ت وفیر الش  عور ب األمن وت  وفیر الخ  دمات االجتماعی ة والص  حیة للع  املین     .٣١

 .وأسرھم

ر ثفكیر وبشكل أكتلى اإلدارة العلیا العیرى بأن  ثالباح نا اإلطار فإذھ وفي 

لع املین بھ دف   اطل ب وض ع نظ ام لحف ز     تالحقیقیة الت ي ق د ت   بي دراسة األسبافجدیة 

م  ن األس  باب الت  ي ق  د تتطل  ب وج  ود نظ  ام     ، حی  ث أن ھنال  ك العدی  د اإلنتاجی  ةة دزی  ا

الموظف بصورة كاملة للقیام بمتطلبات عملھ أو انخف اض   إعدادللحوافز ا ومنھا عدم 

ي ال ل  ذي للمنظم ة ا دتع اون ب ین الع  املین ف ي المنظم ة أو طبیع ة ال  نمط القی ا      الج ة  در

 كس  ة تل   ، وھن  ا ف  إن عل  ى اإلدارة العلی  ا درا  واالبتك  ارأو التجدی  د  بالمش  اركةیس  مح 

الطرق الكفیلة بالقضاء على الجوانب السلبیة والحد من آثارھ ا داخ ل    وإیجاداألسباب 

 .ة اإلنتاجی ة دزی ا  ھ دف  ب رئیس یة بدرج ة   زالح واف عل ى   االعتم اد م تالمنظمة حتى ال ی  

 : ت  الویضیف بعض المشك

 على تحسین أو جذبھم على قدرتھا حیث من للعاملین المقدمة الحوافز مناسبة عدم .١

 .أدائھم

 .العاملین  كثافة فیھا تقل التي النائیة المناطق في تطبیقھا على القدرة عدم .٢

 .بعض المؤسسات  في تطبیقھا إمكانیة عدم .٣

 م ا  عك س  تعم ل  بالت الي  و الح وافز  بع ض  بموجبھ ا  تم نح  الت ي  المع اییر  ص عوبة  .٤

 .یتوخى منھا

 .الحوافز ھذه من العامل االستفادة تمكن واضحة آلیة وجود عدم .٥

 النظام من ھذا لبناء النفسیة الدوافع أو الحاجات على القائم العلمي األساس غیاب .٦

 .الحوافز

 



 ١١٧

 :يف جمال القوى العاملة  احلوافز تفعيل:املبحث الثاني 
 المنظم ة  واقع مع یتناسب ًا جید تصمیًما مصمم للحوافز نظام ك ھنا یكون قد

 جمیع الحسبان في األخذ یتم بحیث ، بھا العاملین ونوعیة ونشاطھا حجمھا من حیث ،

 التطبی ق  عن د  ولك ن  ،المنظمة ھذه وضع على تؤثر التي والداخلیة العوامل الخارجیة

 اإل قلة : فمثال ،بفعالیة الحوافز نظام نجاح دون تحول التي من  الصعوبات عدد توجد

 ارسالم د  مدیرات لبعض الالزمة والمعرفة المھارة عدم  وجود أو ، المادیة مكانات

نظ ام    فاعلی ة  م ن  یقل ل  مم ا  ٠٠٠ العوام ل  الشخص یة   وت دخل  الح وافز  نظ ام  لتطبی ق 

 م ن  الب د  فإن ھ  ل ذا  ٠ الموض وع  ألجل ھ   الھ دف  م ن  االس تفادة  م ن  ویع وق  ، الح وافز 

وھ ي   نظ ام التحفی ز،   فعالی ة  لتحقی ق  توافرھ ا  یج ب  الش روط  م ن  مجموع ة  مراع اة 

   )١( :كالتالي

 كان ت  ف إذا  الف رد،  ل دى  الموج ود  ال دافع  م ع  الحافز تناسب أي :التناسب )١

 الك م  حی ث  م ن  وحاج اتھم  رغب اتھم  م ع  تتف ق  المعطاة للع املین  الحوافز

 ٠ بالعكس و ٠٠ الحوافز نظام زیادة فاعلیة إلى ذلك أدى ،كلما والكیف

 األعم ال  أن واع  جمی ع  وك ذلك  الع املین،  جمی ع  یش مل  أن أي :الش مولیة  )٢

 ٠ بالتنظیم

 الح وافز  نظ ام  ع ن  واض حة  فك رة  ف رد  ك ل  لدى یكون بحیث :الوضوح )٣

 ٠ بالمنظمة الموجود

 ال ، المس تجدة  المتطلب ات  لمواجھ ة  للتغیی ر  ق ابال  یك ون  بحیث :المرونة )٤

 ٠ مستمر تغیر في دوافع العاملین أن و سیما

 ال ذي  الجھ د  بمق دار  مرتبًط ا  للف رد  یعطى ما مقدار یكون بحیث :العدالة )٥

 ٠ العمل في یبذلھ

 ال ّ وأ ، منحھ ا  ف ي  الشخص یة  االعتب ارات  ت دخل  بع دم  وذلك : اھةنزال  )٦

 ٠ المنشود الھدف یؤدي حتى ، األداء الجید على إال یمنح

                                                        
 ٢٠٤_٢٠٣ص ) هـ١٤١٠ (السلوك اإلداري ، الرياض ، عمادة شئون املكتبات ، جامعة امللك سعود ، ، سعود بن حممد  النمر، ١)



 ١١٨

 تك ون  انھإ حی ث  ، الف رد  لدى إلحاحا األكثر الدوافع إشباع ىعل التركیز )٧

 ٠ الدوافع من غیرھا عن وتصرفاتھ على سلوكھ المسیطرة

 وس یلة  عل ى  التركی ز  دون ،اإلش باع  وسائل في بالتنویع وذلك : التنویع  )٨

 ٠ جمیع الحاالت في واحدة

 ق ام  ال ذي  األداء مع الحافز دفع وقت یتناسب بحیث : المناسب التوقیت  )٩

 أث ره  الح افز  یفق د  مم ا  بعی دة،  زمنیة فترة بعد یكون بحیث ال ،العامل بھ

 ٠ السلوك وتقویة تعزیز في

 وس تبقى  مس تمرة  انھأب   األف راد  لدى الطمأنینة لخلق وذلك :استمراریة )١٠

       .  المستقبل في 

 . الحوافز   تقررھا التي بالتزاماتھا المؤسسة تفي :االلتزام  )١١

 نح و  متھاتجاھا على بالتعرف وذلك ، العاملین مشاركة أي :المشاركة )١٢

 .انھبشأ اقتراحاتھم على ،التعرف الحوافز نظام

 طرق حتفيز املرؤوسني 
 :)١( المرؤوسین لعل منھا تمثیًال ال حصرًا ھناك الكثیر من الطرق لتحفیز  

  .المدیح والثناء والتقدیر  -٩

 .الجوائز والمكافآت -١٠

 .المسابقات -١١

 ) .إن كان الرئیس یملكھا ( الترقیة أو العالوة  -١٢

 .التدریب  -١٣

 .زرع الثقة في نفوس العاملین  -١٤

 .ف تحدید الھد -١٥

 . اإلنجاز  -١٦

 .المصداقیة في التعامل  -١٧
                                                        

 ) .م١٩٨٧(هران ، شركة أرامكو ، الظ) ٣٥(جملد ) ٥(سالمه ، سهيل فهد ، نظم احلوافز يف العمل ، جملة القافلة ، عدد )  ١
 



 ١١٩

 .التفویض في العمل  -١٨

 .لقرار قبل من العاملین صنع ا -١٩

 ) الحسن طبعًا( سلوك الرئیس الشخصي -٢٠

 .عھم على ما یجد من تغیرات إطال -٢١

 . احترام وقت العامل -٢٢

 :املؤسسات يف الفعال التحفيز نظام استخدام عدم خماطر:املبحث الثالث  
 فاس تخدام  ل ذلك  ؛ توقف ھ  أو ال دافع  اس تمرار  تش كل  الت ي  الدعام ة  ھ ي  الحوافز

 وم ن  ، تنفعھ ا  ال و بالمؤسس ة  تض ر  مزاجی ة  أحك ام  عل ى  بن اءً  و وائیةالح وافز بعش   

 العاملین كافة یغطي فعال نظام استخدام عدم عند لھا المؤسسة تتعرض التي المخاطر

  :)١(كالتالي ھي

 ٠ العاملین لدى األداء مستوى تدني )١

 ٠ المحددة األھداف من أقل مستویات إلى اإلنتاج معدالت انخفاض )٢

 ٠ والمنتجات الخدمات جودة تراجع )٣

 ٠سابقا المحدد الفعلي الوقت عن المھام إنجاز على المنفق الزمن زیادة )٤

 ٠ أعمالھم عن الرضا بعدم العاملین شعور )٥

 ٠ التعاون إطار في العمل عن العاملین ابتعاد )٦

 یق وم بھ ا   الت ي  األعم ال  ف ي  المس ؤولیة  روح وغیاب الالمباالة، سیادة )٧

 ٠ العاملون

 ف ي  التقص یر  ظھ ور  ح ین  ال بعض  بعض ھم  إل ى  الل وم  الع املین  توجیھ )٨

 ٠ العمل

 :مث ل  ، مختلف ة  ذرائ ع  تح ت  العم ل  عن المقصود الغیاب نسبة ارتفاع )٩

 ٠ إلخ ٠٠٠ الظروف االجتماعیة المرض،

                                                        
.      )م ٢٠٠٣( ، حممد مرعي ، التحفيز املعنوي وكيفية تفعيله يف القطاع احلكومي العريب ، الفاهرة ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية مرعي ١)

  ٩_٨ص 



 ١٢٠

 عم ل  ف رص  توفر حین المؤسسة وترك العمل، دوران نسبة ارتفاع )١٠

 ٠ مؤسسات خرى في

 إل ى  والسعي العمل، إلى الحضور عن للتأخر الفرص كل استغالل  )١١

 ٠ األوان قبل مغادرتھ

 تح ت  بیئت ھ  م ن  ھروًب ا  ؛ الراح ة  وق ت  ف ي  العمل مكان عن االبتعاد )١٢

 . )اللقاءات  ، الزیارات (مختلفة ذرائع

 ف ي  تط رح  قض یة  ك ل  ج دوى  ف ي  واالرتی اب  الش ك  ع ن  التعبی ر   )١٣

 ٠ آفاق النجاح وسد المؤسسة،

 ٠ بذلك تسمح ومناسبة وقت كل في والشكاوى المطالب ازدیاد )١٤

 كل   في والتذمر العاملین، مالمح على السعادة عدم عالمات ھورظ  )١٥

 .  حالة

 واتھامھ ا  الع املین،  م ن  والتق دیر  ب االحترام  اإلدارة تمت ع  ع دم   )١٦

 .حقوقھم   في بالتقصیر



 ١٢١

 : اخلامتة 

 الحوافز تعكس صورة ایجابیة عل ى نفس یة العام ل    من خالل ما سبق ذكرة یتضح لنا ان 

ذل ك عل  ى   ی  نعكس، والعم ل االنج از   ف  ي رف ع ال  روح المعنوی ة لدی ھ ، وتحقی  ق زی ادة    بوذل ك  

م ن   مل ة العاالق وى  فز ھو زیادة االنجاز لدى وأن الھدف األساسي للححیث الصالح العام  ، 

و ان  ھ ال تخل  و مؤسس  ة أو منظم  ة م  ن  .فز م  ع ق  درات المرؤوس  ین واالح  ھ  ذه خ  الل تفاع  ل 

دروس للحوافز ، وذلك لیساعد الموظفین على تق دیم أفض ل   وجود نظام أو برنامج محدد وم

ما لدیھم للعمل مما ینعكس بشكل إیجابي على تفعیل دور المنظم ة داخ ل المجتم ع، وبالت الي     

 .تكون قادرة على تحقیق أھدافھا

یس اعد  قوى العاملة  في ضوء أھ داف التربی ة اإلس المیة ،    افز الوة حاسبدراالھتمام  ان

ق ی  م ف ي تحق ھوام ل الت ي تس    عأھ م ال  وھ ي م ن  ل ة  مال وظیفي للق وي العا   ألداءارفع كفای ة   قي

وك ذلك تحقی  ق أھ  داف التربی  ة اإلس  المیة ،    ع الخاص  ة والعام  ةنالمؤسس  ات والمص  ا أھ داف 

ب ھ خ الل الفت رات الس ابقة ، وزی ادة درج ة الرض ا         اخ الل التغل ب عل ى م ا ت أثرو      وذلك م ن 

ی  ة والت  ي تظ  ل كامن  ة ف  ي نف  س الف  رد وت  نعكس ف  ي     ال  وظیفي والمتمث  ل ف  ي المش  اعر الداخل 

والوجدانی ة ،  ) الدینی ة  ( سلوكھ الوظیفي ، والرضا النفسي االس تقرار م ن الناحی ة الروحی ة     

ف  ي ض  وء أھ  داف  وی  ةنز المادی  ة والمعفر ت  وفر نظ  م م  ن الح  وا ط  اف  ي إ وھ  ذا ال یتحق  ق إال

 .التربیة اإلسالمیة 
المادی  ة والمعنوی   ة باعتبارھ  ا م   ن العناص   ر    وتوص  لت الدراس   ة ال  ى اھمی   ة الح   وافز   

انطالقا من دراسة علم االنسان، والمداخل التي یمك ن م ن   ،االساسیھ لنجاح العملیھ االداریھ 

 . ا الھداف عن طریق الممارسھ العملیھ خاللھا استدعاء طاقاتھ الكامنھ واستثمارھا لتحقیق

ق  ھ ك  ل النظری  ات االداری  ھ الحدیث  ھ    وم  ن الطبیع  ي ان یس  بق االس  الم ف  ي فھ  م ھ  ذه الحقی       

وم ع  ،فأعطى للحوافز دورا اكبر في حیاة االنسان عموما وحیاة االنسان العام ل خصوص ا   

غف ل  عد االیمان واالخالقي اال أنھ لم یاالسالم ركز على الحوافزالمعنویھ تأسیسآ على الب  ان

ه قبل ان یجف عرقھ ومبدا لعامل أجر  الحوافز المادیھ من خالل مبدا الثواب ،ومبدأ اعطاء

 .االحسان وكلھامبادي راسخھ في نطاق الشریعة االسالمیھ السمحھ  ھل جزاء االحسان اال



 ١٢٢

الباح ث التوص یات التالی ة الت ي     عل ى ض وء م ا توص لت إلی ھ الدراس ة م ن نت ائج یط رح          

 ..یمكن أن تسھم في تحسن درجة األداء الوظیفي للقوى العاملة 

 . لعاملة  الممیزین إلكمال دراستھم إتاحة الفرصة للقوى ا -١

تفعی  ل نظ  ام الح  وافز التش  جیعیة للق  وى العامل  ة وخصوص  ًا التنفیذی  ة منھ  ا وإیج  اد آلی  ة       -٢

 . محددة وملزمة تعنى بتطبیق تلك الحوافز 

 . ة الفرصة للقوى العاملة للمشاركة في القرارات المتعلقة بعملھ داخل المنشأة إتاح -٣

 . للقوى العامة لتساعده على اإلنجاز والعطاء تحسین بیئة العمل الخاصة  -٤

/ الماجس  تیر ( إتاح  ة فرص  ة أكب  ر للقی  ادات اإلداری  ة إللتح  اق بب  رامج الدراس  ات العلی  ا   -٥

 ) . الدكتوراه 

التعرف على إتجاھات القوى العاملة نحو نظام الحوافز المقدم ة لھ ن وأخ ذ إقتراح اتھن      -٦

 . في ھذا الشأن 

مام اإلدارة العلیا بھم ، وأنما یقومون بھ من أعم ال ممی زة لھ ا    إشعار القوى العاملة باھت -٧

 . دیر وإحترام الذات ى مما یشبع لدیھن الحاجة إلى التقصد

حجمھ ا والثن اء عل یھن أم  ام    تش جیع الق وى العام ة عن د إنج ازھم لألعم ال مھم ة أختل ف          -٨

 .  زمالئھم

العالق  ات لنش  ر  إدارة و)  اد البش  ریةرالم  و( التواص  ل ال  دائم ب  ین إدارة الق  وى العام  ة     -٩

 . جاالت الدوریة مأسماء العاملین الممیزین واإلشادة بالجھود التي یبذلوھا في ال

 عامل  ة وال  دفع بھ  م عل  ى االط  الع وتغذی  ة   االھتم  ام أكث  ر بالتنمی  ة المعرفی  ة للق  وى ال   -١٠

 . معلوماتھم وتزویدھم بما ھو جدید فیما مجال تخصص كل منھم 

 . األولویة  ھمین لحضور دورات وندوات عمل وتكون لترشیح العاملین المتمیز -١١

تخص  یص ج  ائزة س  نویة ذات قیم  ة لم  ن ق  دم أو ابتك  ر جدی  د ف  ي مج  ال تخصص  ھ         -١٢

 . المھني أو اإلداري 

 

 

 

 



 ١٢٣

 : مقترحات الدراسة 

 

إجراء دراسات ممثلة للدراسة الحالیة في قیاس مدى مالئمة الحوافز المعنوی ة والمادی ة    -

 . بق حالیًا للقوى العاملة وما یط

 . الوظیفي  للتعرف على عالقة الحوافز بالرضا إجراء دراسة مقارنة -

إج  راء دراس  ات تتعل  ق بتحدی  د أھ  م المش  كالت الت  ي تعی  ق تطبی  ق الح  وافز ف  ي الوق  ت       -

 . الحالي ودراسة تأثیرھا على القوى العاملة وإقتراح الحلول المناسبة 

 ) . طاع الحكومي والخاص الق(  بین إجراء دراسة مقارنة بنظام الحوافز -

 



 ١٢٤

 : واملصادر  املراجع

 : املصادر : أوال

 .القرآ، الكریم  .١

 .السنة النبویة الشریفة  .٢

 : املراجع :  ثانيا

، محمد عقلة  ، حوافز العمل بین اإلسالم والنظریات الوضعیة ،  اإلبراھیم .١

 .)ھـ ١٤٠٨ (عمان ، مكتبة الرسالة الحدیثة ، 

 .)ھـ١٤١٤ (یر تفسیر ابن كثابن كثیر ، .٢

 )ھـ ١٤٠٩ ( ھشام، السیرة النبویة  ابن .٣

وآخرون، التحفیز وإیجاد الدافعیة وأثرھما في  رشید، رشید عبد العزیز أبو .٤

المیدان التربوي ،دورة المشرفین التربویین ، كلیة التربیة ، جامعة الملك 

 .)ھـ  ١٤٢٣(  سعود ، الریاض ،

 . )ھـ ١٤٠٥ ( )ن . د ( ، علي ، مدخل إلى علوم التربیة  ،  إدریس .٥

االسمري، فراج محمد ،الحوافز في الفكر االسالمي وبعض النظریات  .٦

دلراسة مقارنة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة االقتصاد :الحدیثة 

 . )ھـ ١٤١٨ (واالدارة ، جامعة الملك عبد العزیز ،جده 

م، . ، د٢م، ط، مدخل إلى التربیة في ضوء اإلسال  عبد الرحمن ،  الباني .٧

 . )١٩٨٣ (المكتب اإلسالمي،

 في الرضا الوظیفي وعدم الوظیفي بالرضا العالقة ذات ، العوامل ألركسن .٨

       والمدیرین المعلمین نظر وجھة من الثانویة المرحلة مدارس

  )م ١٩٩٦ (

 الوظیفي لدى بالرضا وعالقتھا المدرسیة القیادة نمط:باقازي، عمر أحمد  .٩

المكرمة ، رسالة ماجستیر غیر  بمكة االبتدائیة المرحلة معلمي



 ١٢٥

 ١٤٠٨   (منشورة ، كلیة التربیة، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة

 ) .ھـ 

 في العام التعلیم في للعامالت الوظیفي بخاري ، مریم سیف الدین ،الرضا .١٠

التعلیمیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة  ضوء الالئحة

 ). ھـ  ١٤٠٧  (رى ، مكة المكرمةالتربیة، جامعة أم الق

، القاھرة ، : أحمد علي الثواب والعقاب وأثره في تربیة األوالد  ،  بدیوي .١١

 .ت . ، د  ١سفیر ، ط 

سعاد نایف، إدارة الموارد البشریة إدارة األفراد ، عمان ، دار  برنوطي، .١٢

 . )م ٢٠٠١ (وائل ، 

ویة لدى معلمي المرحلة واقع وأھمیة الحوافز المعن:بسطجي، سعود عبد اهللا  .١٣

االبتدائیة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة 

 ) .ھـ١٤١٧(الملك سعود ،الریاض 

المعروف بتفسیر  ،أنوار التنزیل وأسرار التأویل ،ناصر الدین،  البیضاوي .١٤

 )ھـ ١٣٢٩( .المطبعة الُعثمانیة . البیضاوي 

سماعیل ،  نظرات في التربیة التمیمي ، عز الدین و سمرین ، بدر إ .١٥

 . )م١٩٨٥ (دار البشیر ،: اإلسالمیة ، الطبعة األولى عمان 

البناء : التنمیة اإلداریة في الخدمات االجتماعیة .الجمیلي ، خیري  .١٦

الجامعي الحدیث ،إسكندریة للمجتمع ، المكتب  االجتماعي 

)١٩٩٨. ( 

دار عالم : الریاض أصول التربیة اإلسالمیة ،  ، الحازمي ، خالد حامد .١٧

 ).ھـ١٤٢٠ (الكتب 

حنفي ، محمود سلیمان ،مقدمة في المفاھیم السلوكیة ،االسكندریة ،دار  .١٨

 ) .ت.د(الجامعات المصریة 



 ١٢٦

حسن ، راویة محمد ، إدارة المواد البشریة، الدار الجامعیة اإلسكندریة،   .١٩

 .٨٣، ص )١٩٩٩ (مصر،

منھًجا وھدًفا وأسلوًبا، ، : والدالحلبي ، عبد المجید ، التربیة اإلسالمیة لأل .٢٠

 )ھـ١٤٢٢(دار المعرفة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى 

أحمد عبد الكریم ،تكنولوجیا االداء  في التقییم الى التحسین الخزامي ، .٢١

 ).ت.د(، القاھرة مكتبة ابن سینا ٣ج٢ج١،ج

م وندام،التخطیط التربوي، ترجمة محمد أمین وعاطف أبو زینھ ،  دوجالس .٢٢

 ) م ٢٠٠٣ (، مجموعة النیل العربیة ، القاھرة  ١ط 

صفوان عدنان داو : تحقیق ، ، مفردات ألفاظ القرآن الراغب األصفھاني .٢٣

 )ھـ١٤١٢( ،دار القلم: ودي ، دمشق 

 .) ١٩٩٣( حامد أحمد ، السلوك التنظیمي ،القاھرة ،دار النھضھ رمضان ، .٢٤

 ، السلوك التنظیمي الطجم، عبد اهللا  عبد الغني والسواط ، طلق عوض اهللا .٢٥

      .  جده ،دار النوابغ  ٢،ط )التطبیقات  –النظریات  –مفاھیم (

 .)ھـ  ١٤١٧ (

المدنیة  الخدمة في الحوافز نظم فعالیة:الزامل، عبد اهللا وخطاب،محمد  .٢٦

   )ھـ ١٤٠٢ (الریاض ) ٣٩(،مجلة االدارة العامة ، ع 

 الوظیفي الرضا على حوافزال تأثیرعبد اهللا محمد عبد اهللا ، الزھراني ،  .٢٧

 )ھـ ١٤١٦( العام  بالتعلیم  الثانویة المرحلة لدى معلمي

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیـر كالم  ،السعدي ، عبد الرحمن بن ناصر .٢٨

 ).ھـ١٤١٧ ( .مؤسسة الرسالة : ، بیروت )  ٣( المنان ، ط 

مجلد ) ٥( سالمھ ، سھیل فھد ، نظم الحوافز في العمل ، مجلة القافلة ، عدد .٢٩

 ) .م١٩٨٧(، الظھران ، شركة أرامكو ) ٣٥(

ع كفاءة اإلنتاجیة ، القاھرة ، دار ـراد لرفـ، إدارة األف عليي، مالسل .٣٠

 . )م١٩٧٠(المعارف ،



 ١٢٧

وكفاءتھ، بحث منشور ،  العمل بإجادة العالقة ذات العوامل:السلمي،علي  .٣١

 ) .ھـ ١٤٠٤ (معھد االدارة العامة ، الریاض 

المنظور التطبیقي للحوافز بالخدمة المدنیة ، مجلة :سالم سلیم ، عبد ال .٣٢

 ) .  م١٩٩٢(، مسقط ) ٤٩-٤٨( االداري ، ع

الطفل في الشریعة اإلسالمیة، الریاض ، مطابع الفرزدق ، محمد  ،الصالح  .٣٣

 . ) ـھ ١٤٥٣(،  ٢، ط 

،  ٢مفاھیم وآفاق ، الطبعة . اإلدارة التعلیمیة . الطویل، ھاني عبد الرحمن .٣٤

 ).٢٠٠١(دن، نشر بدعم من الجامعة األردنیة  األر

، عمان ،  ١اإلدارة المدرسیة الحدیثة ، الطبعة . عابدین ، محمد عبد القادر  .٣٥

 ).٢٠٠١(دار الشروق 

القاھرة ، دار . ٢عبد الھادي ،حمدي أمین ،إدارة شئون موظفي الدولة ،ط .٣٦

 . ) م ١٩٨٢ (القلم العربي

الداریة نظرة سلوكیة ، القاھرة ، مطبعة عبد الوھاب ، علي محمد ، البیئة ا .٣٧

 .)   ١٩٧٤( المدني ،

الحوافز في المملكة العربیة السعودیة ، بحث  عبد الوھاب ، علي محمد ، .٣٨

 )  .ھـ١٤٠٣(منشور ، معھد اإلدارة العامة ، الریاض ، 

، یحیى أحمد ،اتجاھات مدیري المدارس في مراحل التعلیم العام في العبدلي .٣٩

مكرمة والقنفذة نحو استخدام الحوافز المادیو مدینتي مكة ال

رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة والمعنویة ، 

 ) .ھـ ١٤٢٣ (أم القرى 

النظریة : العجمي، محمد عبد السالم وآخرون ، تربیة الطفل في اإلسالم .٤٠

والتطبیق، مكتبة الرشد، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، 

 ھـ١٤٢٥ولى، الطبعة األ



 ١٢٨

الدوافع والحوافز والرضا الوظیفي في األجھزة : لعدیلي، ناصر محمدا .٤١

الحكومیة في المملكة العربیة السعودیة، مجلة االدارة العامة ،العدد 

 )ھـ١٤٠٢(،فبرایر  ٣٦

، عبد المعطي محمد،  السلوك اإلداري التنظیمي في المنظمات  عساف .٤٢

 .)١٩٩٩(عاصرة ، عمان ، دار زھران الم

محمود ، المنھج اإلسالمي في إدارة اإلعمال ، جدة ، مكتبة  ،عساف  .٤٣

 ).ھـ ١٤٢١ (الخدمات الحدیثة ، 

تھامة : ، جدة١لیلى، الجانب التطبیقي في التربیة اإلسالمیة، ط ، عطار .٤٤

 .)١٩٨٣ (للنشر

اإلدارة دراسة تحلیلیة للوظائف والقرارات  ،مدني عبد القادر ي،القع .٤٥

 .)ـھ ١٤٠١( ھامة للنشر والتوزیع  ، اإلداریة ، جدة ، ت

المنھج والحدیث في : مدني عبد القادر ،إدارة الموادر البشریة  ي،القع .٤٦

 .   )ـھ ١٤١٤( للنشر والتوزیع  إدارة االفراد ، جدة ، دار زھران

، مصر ، دار السالم : تربیة األوالد في اإلسالم ، عبد الّلھ ناصح ، علوان  .٤٧

 . )ـھ ١٤١٤ ( ، ٢٥، ط 

فادیھ أحمد ، أراء المعلمات حول أھمیة الحوافز التي تقدمھا لھن  ، علوي .٤٨

مھنة التدریس ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة، 

 .)ھـ١٤٠٩( جامعة أم القرى ، مكة المكرمة 

 الوظیفي لدى بالرضا وعالقتھا التشجیعیة الحوافز:لغامدي ،خالد سفر ا .٤٩

الطائف، رسالة  بمدینة االبتدائیة لةبالمرح األولیة الصفوف معلمي

ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة، جامعة أم القرى ، مكة 

 ).ھـ  ١٤٢٥ ( المكرمة 

الغزالي ، محمد ، نظریة التربیة اإلسالمیة للفرد والمجتمع ، ضمن بحوث  .٥٠

ندوة خبراء ُأسس التربیة اإلسالمیة المنعقدة بجامعة أم القرى في 



 ١٢٩

. ھـ ١٤٠٠جمادى الثاني  ١٦ – ١١ل الفترة من مكة المكرمة خال

ویة ـوث التربـجامعة أم القرى ، مركز البح: مكة المكرمة 

 . )ھـ١٤٠٠ .(والنفسیة 

مجد  الدین محمد ، القاموس المحیط ، بیروت ، مؤسسة .الفیروز أبادي  .٥١

 .) م  ١٩٨٩.(   ٢الرسالة ،ط 

یوسف / ، ضبط وتوثیق القاموس المحیط ، الفیروزآبادي ، محمد بن یعقوب .٥٢

 .)ھـ ١٤١٥(دار الفكر : الشیخ البقاعي ، بیروت 

القاضي ، فؤاد محمد ، تخطیط القوى العاملة على مستوى المشروع، مجلة  .٥٣

، معھد اإلدارة العامة، ١٩٨١مارس ) ٢٨(اإلدارة العامة، العدد 

 .١٤٨ – ١٤٧ص 

فز في نظام الجوانب التطبیقیة للحوا:القبالن، یوسف وعون اهللا ،صالح  .٥٤

الخدمة المدنیة ، بحث میداني منشور ، معھد االدارة العامة ، 

 )ھـ١٤٠٢(الریاض 

السلوك التنظیمي، الطبعة الثانیة، دار المستقبل، .  القریوتي ،  محمد قاسم .٥٥

 .) ھـ١٤١٤(مطبعة بنك البتراء، عمان 

ي ،    ،محمود عبد القادر ،نحو ادارة تربویة واعیة ،دار الفكر العربقزاقزة  .٥٦

  .) م ١٩٩٣  (

أوالدنا في ضوء التربیة اإلسالمیة  ، دمشق ، مكتبة :محمد علي  ،قطب  .٥٧

 .) ـھ ١٤١٣ (، ١الغزالي ، ط 

المعلمون وحوافز المھنة في المملكة : كحالن ،عبد القادر عوض أحمد .٥٨

العربیة السعودیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، 

 ) .ھـ١٤٠٢( المكرمة   جامعة ام القرى، مكة

 ) ھـ ١٣٩٦ (، الرحیق المختوم ، المباركفوري .٥٩



 ١٣٠

أخالق المسلم وكیف نربي أبناءنا علیھا ، الدوحة ، ، محمد سعید ، مبیض  .٦٠

 )ـھ ١٤١١ (، ١دار الثقافة ، ط 

محمد ، أحمد عبد العظیم ، أصول الفكر اإلداري في اإلسالم ، القاھرة ،  .٦١

 ).ھـ ١٤١٤(مكتبة وھبة ،

، عمر، اقتصاد وتخطیط القوى العاملة، منشورات جامعة دمشق، محمد  .٦٢

 .١٣٢ – ١٢٧. ص.، ص١٩٩٤، ٠٣/ دمشق، ط 

رسالة دكتوراه غیر . الحوافز في التربیة اإلسالمیة. عبد العزیز المحیمید .٦٣

جامعة إلمام محمد بن سعود .كلیة العلوم االجتماعیة. منشورة

  .) ١٤١٢. (اإلسالمیة، الریاض

المركز العربي للثقافة و : المعجم الوجیز ، بیروت  ،العربیة  مجمع اللغة .٦٤

  .)ھـ١٤٠٠ (العلوم 

التربیة اإلسالمیة أصولھا وتطورھا في البالد  مرسي ، محمد منیر ، .٦٥

 .) ھـ١٤٢١( عالم الكتب: العربیة ، القاھرة 

رعي، محمد مرعي ، التحفیز المعنوي وكیفیة تفعیلھ في القطاع الحكومي م .٦٦

 ) .  م ٢٠٠٣(الفاھرة ، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة   العربي ،

، الرضا الوظیفي لمعلمي المدارس  وآخرون، صالح عبد الحمید مصطفى  .٦٧

اإلعدادیة باإلمارات العربیة المتحدة ، مجلة التربیة الجدیدة ، العدد 

 ).ھـ ١٤٠٠(  ٤٧

أدائھا،  منصور ، أحمد منصور، القوى العاملة تخطیط وظائفھا وتقویم .٦٨

 .)١٩٧٥ (ر وكالة المطبوعات الكویت،الناش

دار عمار للنشر والتوزیع،  : ، عمان٢إبراھیم  أسس التربیة، ط ،  ناصر .٦٩

)١٩٨٩ (. 

          أزمة التعلیم المعاصر وحلولھا اإلسالمیة ، ، النجار ، زغلول راغب .٧٠

 ).ھـ١٤١٦ (الدار العالمیة للكتاب اإلسالمي : ، الریاض )  ٢( ط 



 ١٣١

، )  ٢( أصول التربیة اإلسالمیة وأسالیبھا ، ط ، النحالوي ، عبد الرحمن .٧١

 ).ھـ ١٤٠٣ (دار الفكر : دمشق 

التدریس  ھیئة ألعضاء الوظیفي الرضا:،سمیر عبد اهللا  الدین نصر .٧٢

السعودیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،  بالجامعات السعودیین

 ).ھـ ١٤١٢ (جده كلیة االقتصاد ، جامعة الملك عبد العزیز ، 

التربیة اإلسالمیة المعاصرة في مواجھة النظام ، النقیب ، عبد الرحمن .٧٣

 )ھـ١٤١٧(. دار الفكر العربي : العالمي الجدید ، القاھرة 

السلوك اإلداري ، الریاض ، عمادة شئون  ،  سعود بن محمد النمر، .٧٤

 .) ھـ١٤١٠ (المكتبات ، جامعة الملك سعود ، 

، دار الكویت ، وكالة ٢اإلدارة العلمیة ، ط ھشام ، زكي محمود ، .٧٥

 .) م ١٩٨١ (المطبوعات ،

      ھاشم ، زكي محمود ، إدارة الموارد البشریة ، الكویت ، ذات السالسل  .٧٦

) ١٩٩٦( . 

زكي ،محمود ، االتجاھات الحدیثة في إدارة األفراد والعالقات ، ھاشم  .٧٧

، اإلسكندریة، اإلنسانیة، ذات السالسل للطباعة والنشر والتوزیع

 ).١٩٨٩ (،٠٢/ مصر،    ط 

مدخل استراتیجي ، : الھیتي ، خالد عبد الرحمن ، إدارة الموارد البشریة  .٧٨

 . ) م ٢٠٠٠ (، عمان ، دار الحامد للنشر  ١ط

، الریاض ، دار الھدى ، وغایاتھا أھداف التربیة اإلسالمیة ،  مقداد، یالجن  .٧٩

  . ) ـھ ١٤٠٩ (، ٢ط 

ور التربیة األخالقیة اإلسالمیة في بناء الفرد والمجتمع د ، مقداد، یالجن .٨٠

 )ـھ ١٤١٦ (، ١، الریاض ، دار عالم الكتب ، ط : والحضارة 



 ١٣٢

 الحكومیة األجھزة في للحوافز العام الموظف یاغي، محمد عبد الفتاح ،تقییم .٨١

األردنیة، دراسة میدانیة مقارنة ، منشورات المنظمة العربیة 

 ).ھـ ١٤٠٦ (اإلداریة ، عمان 

الیحیى ،أحمد محمد ، الحوافز و أثرھا على االنتاجیة في المؤسسات  .٨٢

الخاصة ، ندوة معدالت انتاجیة العمل ، الریاض ، وزارة العمل 

 )  ١٩٨٦(والشئون االجتماعیة 

فتحي علي وآخرون ، التربیة الدینیة اإلسالمیة بین األصالة  ،ونسی .٨٣

 .   )م١٩٩٩ (.عالم الكتب : والمعاصرة ، القاھرة 
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