
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                       

  دبلوم العالقات العامة

  

دور العالقات العامة يف حتفيز الطاقات الكامنة لدى العاملني يف 

  منوذجاً "بعض المصانع والمستشفيات في منطقة التل" املؤسسات

  العالقات العامةحبث مقدم لنيل درجة الدبلوم يف 

  

  إعداد الطالب

  وائل صادق برمو

  

  إشراف الدكتور

................  

  

  ٢٠٠٩العام 

 



  احملتويات

  العنوان                                                                              رقم الصفحة

  ٤.. ...................................................... :مقدمة: املبحث األول

 ٩ ....: ....................................اإلطار املنهجي للدراسة: املبحث الثاين

  :مشكلة الدراسة

  :أهداف الدراسة

  :أمهية الدراسة

  :الدراسات السابقة

  :تساؤالت الدراسة

  :متغريات الدراسة

  :تعريف املفاهيم اإلجرائية

  ٩: ......................................... اإلطار النظري للدراسة: املبحث الثالث

  : مفهوم العالقات العامة ووظائفها ومهامها: املطلب األول

  : وظائف العالقات العامة

  : أهداف العالقات العامة

  :نشاطات العالقات العامة

  : الطاقة الكامنة: املطلب الثاين

   :الكامنة أنواع الطاقات 

  : لكل إنسان مفتاح  : املطلب الثالث

  : فلسفة التحفيز

  : نظريات التحفيز: املطلب الرابع

  : نظرية االحتياجات اإلنسانية: أوالً

  :نظرية الدوافع اإلنسانية: ثانياً



  :نظرية العوامل الثنائية: ثالثاً

اليت يستخدمها رجل ما هي أساليب التحفيز، وطرقها، وما هي األدوات : املطلب اخلامس
  :العالقات العامة

  ٢٨: ............................................ القسم العملي للدراسة: املبحث الرابع

  : نوع الدراسة ومنهجها

  : جمتمع الدراسة وعينتها

  : جمال الدراسة

  : أدوات مجع البيانات وأساليب القياس

  : اختبار الصدق والثبات

  النتائج

  ٣٠.........................................................................:التوصيات

  ٣١.. ..........................................................................املراجع
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  : مقدمة :املبحث األول

  

( األجهزة الكهربائية مثللو نظرنا إىل قصر  من أرقى أنواع القصور يف العامل ، وفيه من 
مايكروويف، مكيف، كومبيوتر ، ثالجة ، غسالة أوتوماتك و األجهزة االلكترونية  وغري ذلك 

(..............  

  .هل لألجهزة الكهربائية من معىن بدون الكهرباء ؟

كذلك العمال يف املؤسسة هم الكهرباء اليت تعطي األمهية  واحليوية للمؤسسة وهم الركيزة 
  .األساسية يف أي عمل 

هاهي العالقات العامة ترسوا على شاطئ اإلبداع وهي علم وفن حبد ذاته ، فالعالقات العامة 
وهي الوظيفة األساسية اليت ترتكز عليها ، ) واخلارجي اجلمهور الداخلي(من أحد وظائفها االتصال 

واهلم ومشاكلهم ،فرجل و اإلبداع يأيت من خالل فهم اآلخرين وفهم مشاعرهم وأحاسيسهم وأح
العالقات العامة مهمته هي حتفيز العمال واستنهاض الطاقة الكامنة لديه ألن كل إنسان يف هذه احلياة 

  .له طاقة وميول فلذالك جيب اختيار الرجل يكون عمله مناسبا للطاقة اليت ميتلكها

ة يف فترة زمنية وكما لو أردنا احلصول على ساندويشة مهربغر على مستوى عايل من اجلود 
صغرية، فعلينا أن حندد القوانني واألنظمة اليت جتعل حتقيق مثل هذا األمر ممكننا، فهنالك اإلجراءات 

وشروط العمل ولتخطيط للعمل و عملية صنع  العاملنياليت يتخذها املطعم لتحقيق التواصل بني 
  .  بون القرار، هذه القوانني هي اليت تتحكم جبودة العمل الذي يقدم للز

و الباحث يريد أن يأخذ جانب العاملني ومشاكلهم وأحواهلم ودراسة سيكولوجيتهم النفسية 
  .خالل البحثلوضعهم يف املكان املناسب لقدرام و طاقام من 

   

  

  

  



  :اإلطار املنهجي للدراسة: الثايناملبحث 

  :مشكلة البحث 

تتلخص مشكلة البحث يف معرفة دور العالقات العامة يف حتفيز الطاقة الكامنة لدى العمال، وقدرا 
ودورها يف تشجيع العمال واستثمار الطاقة لديه، وإجياد الطرق والوسائل املناسبة و املشجعة يف 

) املؤسسة (علها التحفيز، وخلق جو من التناسق و التناغم بني العامل و املؤسسة اليت يعمل فيها وج
  . بيئة مناسبة من االتصال و التواصل

  :أهداف البحث 

  :تتجلى أهداف البحث يف النقاط التالية 

 .التعرف على العالقات العامة ووظائفها  •
 .كيف حتفز العالقات العامة العاملني •
 .استخدام نظريات التحفيز يف معرفة العامل من خالل معرفة طرق التحفيز •
 ).من خالل االستبيان و املقابالت الشخصية (العاملني وإجياد احللول هلا معرفة مشاكل  •

  :أمهية البحث 

  :تتجلى أمهية البحث يف النقاط التالية  •
 .أمهية العالقات العامة يف التحفيز واستنهاض الطاقة الكامنة لديه •
 .إجياد بيئة مناسبة للعاملني  •
 .مهور الداخلي خلق جو من التواصل واالتصال بني اإلدارة و اجل •
 .زيادة اإلنتاجية للمؤسسة من خالل اليد العاملة ألن من خالل التحفيز تزداد إنتاجية العمال •
 .اهتمام بالعالقات العامة ملا هلا من دور أساسي وفعال من احلد من مشاكل العمال  •
 . يرمجعية اإلمناء و التطوتقدمي هذا البحث لراعية مشروع إعداد الكوادر املستقبل يف  •

  :دراسات سابقة

وأشارت الدراسةُ اليت أجراها  :املوظفون السعوديون األقل رضا عن عملهم يف اخلليج: دراسة
يوغوف "وبالتعاون مع خرباء من شركة  ، أكرب موقع للتوظيف يف الشرق األوسط"بيت كوم"

 املسح، إىل أنه من بني اجلنسيات اليت خضعت هلذا" سرياج



يف اململكة العربية السعودية هو األدىن مقارنةً مع بلدان أخرى يف أن معدل رضا املوظفني 
يقولون إن % ٣٠من املوظفني أم يشعرون بالقناعة املطلقة يف عملهم، و% ٢٨املنطقة، حيث أكد 

فقد سجلت لبنان واملغرب أعلى املعدالت من حيث رضا املوظفني . مستوى رضاهم يف عملهم متدن
   .على التوايل% ٣٥، %٣٦عن عملهم بنسبٍ بلغت 

يوافقون  من املوظفني الذين% ٧١سجلت اململكة العربية السعودية نسبة : وعلى صعيد التحفيز
ربيع  "بيت كوم"و قال رئيس جملس إدارة .على أم يشعرون باحلماسة لتقدمي أداء جيد يف العمل

أا ال تزودنا بصورة  املنطقة، كماإن هذه األرقام معبرة جدا عن حالة التوظيف احلالية يف : "عطايا
تظهر لنا أيضا كيف تتغري  دقيقة عن كيفية شعور اجلنسيات املختلفة يف عملهم فحسب؛ بل

تشاؤم املوظفني يف بلد ما مقابل تفاؤهلم  بني بلد وآخر، كما يساهم فهم جتاه بيئة العملالتصرفات 
نظر يف أسباب تلك املشاعر، ويف تقييم إعادة ال يف بلد جماور على مساعدة أصحاب العمل يف

   ."وبالتايل إدراك األماكن اليت حتتاج للتغيري املمارسات اليت يعتمدوا يف أعماهلم،

 

 ،م، يف دراسة جديدة على موقعها اإللكتروين٢٠٠٩\٣\١٤يف تاريخ :Bayt.comكشف 
باملئة من املشاركني أن قلة أو عدم تقدير جهودهم املهنية من قبل الشركات يسبب  ٤١وأوضح 

باملئة إن الغموض يف املهام املوكلة إليهم مينعهم من بذل اهود  ٣٠كما أكد . اخنفاضاً يف إنتاجيتهم
ع القرار يؤثّر سلباً باملئة منهم إن افتقارهم إىل املشاركة يف صن ١٤يف حني قال ، والعطاء يف عملهم

على إنتاجيتهم،وحبثت الدراسة عن األسباب الرئيسية واليت أشار إليها املشاركون على أا العائق 
باملئة من  ٣٤حيث كان انعدام التحفيز املشكلة األساسية على حد قول ، األكرب أمام اإلنتاجية

باملئة من ايبني إىل انه  ٢٨ث أشار والغموض يف املهام الوظيفية يف املركز الثاين حي، املشاركني
باملئة أن القضايا اليت تتعلق بالعالقات  ١٦يف حني أكد حوايل . السبب األساسي الخنفاض اإلنتاجية

 .الداخلية يف الشركات تعرقل أداءهم يف العمل

 

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

صعيد رضا في العمل  صعيد التحفيز 

السعودية

لبنان

المغرب



 

عن أهم ما يحفز العاملني للعمل  :يف دراسة أقيمت يف أحد املصانع يف الواليات املتحدة األمريكية
؟ ـــ ومن املعلوم أن الواليات املتحدة قد طغت عليها الرأس مالية وكان من املتوقع أن تكون 

، وعلى )التعامل احلسن  (اإلجابة أن احملفز األول هو املال ، ولكن الدراسة بينت أن احملفز األهم 
أعط األجري أجره قبل أن ( صلى اهللا عليه وسلمو يقول .كل قائد معرفة أفراد فريقه وما حيفزهم

التحفيز :، مقالة بعنوان www.alhuwaymel.com:من املوقع اإللكتروين ).(جيف عرقه
  ).م٢٠٠٩\٥\٣مهارة من مهارات القيادة، نشر بتاريخ 

  :تساؤالت الدراسة

  هل تساعد العالقات العامة يف التحفيز؟

  :متغريات الدراسة

  .يف حتفيز الطاقات الكامنة لدى العاملني يف املؤسسات  دور العالقات العامة

  .حتفيز الطاقات الكامنة لدى العاملني:املتغري التابعالعالقات العامة، و: املتغري املستقل

  . أن النتيجة تتغري بتغري املتغري املستقل والتابع:  مع العلم كلمة متغري تدل على

 :تعاريف املفاهيم إجرائية 

هو وصول العاملني يف مؤسسة ما إىل حالة الشغف و التلهف و السرور " ١:التحفيزمفهوم : أوال
بأعماهلم، و حماولة إيصاهلم مرحلة القيام بكامل العمل دون تذمر أو شكوى، وبلوغهم مرحلة 

  . "الفداء بكل شيء يف سبيل مصلحة العمل و املؤسسة

                                                           
  .  ٢٥من كتاب خماسية الو.ء ل الدكتور طارق السويدان و الدكتور محمد العدلوني  ،ص  ١

٠

١٠
٢٠
٣٠
٤٠

٥٠
٦٠
٧٠
٨٠

٩٠
١٠٠

عدم تقدير جھود 
المھنية

غموض في المھام 
الموكلة إليھم

مشاركة في صنع 
القرار

انعدام التحفيز الع:قات الداخلية 
في الشركة



    :مفهوم الطاقة الكامنة :ثانياً

أا الوقود احلياة و الدوافع متد بالطاقة ٢)إبراهيم الفقي ( عرفها الدكتورنقول أن الطاقة كما 
  .الالزمة 

  .مفهوم العالقات العامة وفلسفتها  :لثاًثا

إن كلمة العالقات العامة هي كلمتني األوىل هي العالقات و الثانية هي : من وجهة نظر الباحث
  :العامة و لنأخذ تعريف كل كلمة على حدا 

  .مفرد كلمة العالقات هي عالقة : العالقات

  ).العامة(سوف نعرف العالقة اخلاصة مث بعد ذلك نعمم .اخلاصة  ≠العامة 

 العالقةمع صديقه هذه  عالقةكل إنسان له عالقة مع أخيه اإلنسان لو أخذنا زيد من الناس له 
بينه وبني  اخلاصةبينه وبني صديقه ومن األمور  خاصةهي عالقة صداقة ، والصداقة هي عالقة 

صديقه هي أما يعرفاين بعضهما جيداً، وحيبان بعضهما ، ويثقان ببعضهما البعض،وحيترمان 
  بعضهما، ويتعاطف معه وقت الشدائد، ويتأثران ببعضهما البعض وغري ذلك من األمور ؟

) ديقهص(و اجلمهور الداخلي واخلارجي )زيد من الناس (وإذا عممنا هذه العالقة بني املؤسسة 
لوجدنا هذه العالقة جيب أن يكون بينها الثقة واملصداقية و االحترام والتعاطف وإرضاء اجلمهور 

  .ويأيت كل ذلك من خالل العالقات العامة 

وكما قال جريالد أبراهامز يف لعبة كلعبة الشطرنج وخري الكالم ما قل ودل العالقات العامة هي 
ما يفعله عندما يكون هناك ما ميكن فعله، والعب أن العب التكتيك يعرف :"الشطرنج هي 

وكذلك رجل العالقات  ٣"اإلستراتيجية يعرف ما يفعله عندما ال يكون هناك ما ميكن فعله
  .العامة

وأي إنسان يريد أن يكون عالقات مع الناس كيف ؟ من خالل مهارته االتصالية و االقناعية 
وهذه جوهر نا أن املؤسسة  تريد ذلك وجذب الناس له و لو عممنا هذه احلالة لوجد

  .   العالقات العامة

  

  

                                                           
 . ٤٥من كتاب مفاتيح العشر للنجاح لدكتور إبراھيم الفقي، مركز الكندي للتنمية البشرية ص ٢
 . ٨١٣٥١٦٣:سبينة ھاتف  –من مقا.ت دفاتر ا@ديب الجامعية ، ريف دمشق  ٣



  :اإلطار النظري للدراسة: املبحث الثالث

  

  :مفهوم العالقات العامة ووظائفها و مهامها: املطلب األول

لندخل إىل موضوع حملة عن العالقات العامة، من الصعب حتديد الزمن الذي ولدت فيه مهنة  
أو يف أي بلد ، العالقات العامة ومن احملتمل أال يستطيع أحد تأكيد أو توضيح من كان مؤسسها

 وكما نعلم أن اإلنسان كائن، ألن العالقات العامة هي العالقة مع اتمع، كانت نشأا األوىل
اجتماعي ال ميكن أن يعيش مبعزل عن اآلخرين بل كان هناك تواصل بني اجلماهري بني امللك و شعبه 

  ......و رئيسه و مرؤوسه وأب وابنه وأخ وأخوه وغري ذلك 

منذ عصر احلجارة إىل عصرنا احلايل الذي نعيش فيه ، إن العالقات العامة بدأت منذ القدم
وحىت نشؤ رابطة مستشاري للعالقات العامة يف عام  م) ١٨٠٩(مرورا بربيطانيا يف عام 

أما يف فرنسا بدأت بعد احلرب العاملية ،" "CIPR))لندن((ونشؤ معهد العالقات العامة ،م)١٩٦٩(
وحىت أملانيا فقد ربط ، الثانية حلاجتها إىل تكوين الرأي العام اجيايب حول البنوك والشركات الكربى

مة يف أملانيا بتشكيل مجهورية أملانيا االحتادية واختذت احلكومة خطوات الباحثون تكوين العالقات العا
ويف الواليات املتحدة األمريكية ،حنو تقوية العالقات مع املواطنني وغرس اإلميان يف نفوسهم 

)USA (واستخدامها يف جمال السياسة و االقتصاد و حىت ، اليت تعد املوطن للعالقات العامة احلديثة
توماس "م يف كالم الرئيس األمريكي )١٨٠٧(ظهر يف عام " "Public Relationsأن مصطلح 

  .وهي البلد اليت تستخدم العالقات العامة بكثرة و يف كل ااالت حياا  ٤"جيفرسون

واليوم إذ يصل عدد وكاالت العالقات العامة إىل أكثر من مخسة آالف وكالة تعمل يف حقل 
يف بلدنا بلد وهذا يتضح إىل ضرورة عمل العالقات العامة يف جمتمعنا وال ننسى  ،٥للعالقات العامة 

بعد أن ظهرت األكادميية السورية للتدريب وللتطوير سوف يظهر علم العالقات العامة سوريا احلبيبة 
اليت يستخدمها أي شخص مهما كان منها الطبيب و املهندس ويف كافة ااالت وخاصة السياسة 

  .٦د الن باالقتصاد هو عمادة هذا العصر الذي نعيشهواالقتصا

  

                                                           
  .٢٢نزار ميھوب ،ص  :من كتاب مدخل إلى الع:قات العامة ، تأليف الدكتور  - ٤
  
 . ٢٥دكتور نزار ميھوب ، ص :لعامة ،تأليف من كتاب مدخل إلى الع:قات ا ٥

  



  ٧: وتعرف العالقات العامة بأا

 ).ومستقبل....مرسل (ذات اجتاهني .يف األساس هي وظيفة تواصلية واتصالية  .١
العالقات العامة تم بتحقيق حالة من التفاهم املشترك بني املؤسسة واألفراد وحتافظ على  .٢

  .دميومتها
  ).مجع املعلومات الضرورية للمؤسسة ( مة وظيفة استخبارية العالقات العا .٣
معىن ذلك أن عابر احلدود يساعدهم يف حتديد ورسم ( إن العالقات العامة وظيفة ال حدودية  .٤

و هو العامل املسبب يف صياغة ، ويتبادل املعلومات مع البيئة،احلدود بني املؤسسة والبيئة 
، ومتكنه من مجع املعلومات الالزمة من الوسط،ستخبارية اإلستراتيجية ألا متلك القدرة اال

 ).وشرح سياساا للناس خارج املؤسسة لكسب الثقة والقبول
 .و تصب جل اهتمامها على اجلمهور .٥
اجلمهور  بناء الثقة و تكسب رضاالعالقات العامة هي اجلهد املنظم و الثابت اهلادف إىل  .٦

 .وحتقيق التفاهم و املصاحل للطرفني 
اليت أخذت تزداد وتتشابك يف جمتمع  معاجلة مشكالت الفردي فلسفة اجتماعية دف إىل ه .٧

 .ينمو منواً هائالً وتتداخل مصاحل وحاجات أعضائه إىل حد التعقيد 
املؤسسة و هي وظيفة إدارية  اليت تم ببناء عالقات ذات منفعة متبادلة بني :العالقات العامة  .٨

 .٨و حتافظ عليها) الداخلي واخلارجي(اجلمهور 

  :ومن وظائف العالقات العامة

 .البحث .١
 .التخطيط .٢
 .االتصال .٣
 .التنسيق .٤
 .التقومي .٥

  :أهداف العالقات العامة

تأسيس هوية للمؤسسة، أي التحديد والتنظيم والتعريف باملؤسسة من حيث املبدأ وطبيعة   -  أ
 .العمل

                                                           
  . ١٥،١٦ص.فيليب كتشن:من كتاب الع:قات العامة بين المبادئ و التطبيق ،تأليف  ٧
  .٤٣ص.فيليب كتشن:من كتاب الع:قات العامة بين المبادئ و التطبيق ،سلسلة معھد العربي للع:قات العامة ،تأليف ( ٨



 .تطوير إنتاج املؤسسة وزيادة توزيعها  -  ب
 .املتعلقة باملؤسسة الداخلية واخلارجية واحليلولة دون حدوثهامعاجلة األزمات    -  ت
  .حتقيق قبول اجتماعي للمؤسسة من نواحي فكرا وخدمتها وأسلوا  -  ث
حتقيق شعبية ومسعة طيبة للمؤسسة من خالل الترويج لقيم معينة وتعيني الكفاءات أو التوصية  .٩

 املؤسسة واجلمهور الداخلي بناء الثقة بنيوأهم شي يف العالقات العامة هي  .بذلك
وال ننسى أن التفاهم بني الطرفني يعطي تعاطف و أيضا _  ٩واخلارجي و بناء الصورة الذهنية

 _.١٠تأييد للطرفني

  :الطاقة الكامنة لدى اإلنسان: املطلب الثاين

تتمتع ) العالقات العامة(من خالل  مسات وطبيعة وظائف العالقات العامة اليت حتدثنا عنها، أن 
بطبيعة اجتماعية ونفسية أي أن للمؤسسة عمال وهذه العمال هلا مشكالا النفسية و االجتماعية قد 
تنعكس على عمله يف املؤسسة من هذا املنطلق نقول أن الطاقة كما عرفها الدكتور إبراهيم 

مة مهمته استنهاض لذلك رجل العالقات العا.أا وقود احلياة و الدوافع متد بالطاقة الالزمة  ١١الفقي
هذه الطاقة اليت ميتلكها العمال كيف؟ من خالل إجياد احللول ملشاكل العمال، و توفري البيئة املناسبة 

  .للعمال ألن البيئة تؤثر على نفسية العمال وعلى املؤسسة بشكلها العام

  .١٢)شر للنجاح الدكتور إبراهيم الفقي من كتاب مفاتيح الع:( هناك ثالثة أنواع رئيسية من الطاقة

 :إن اجلسم حباجة إىل هذه الطاقة يأيت ا من خالل :الطاقة اجلسمانية 

التنفس و نظام تغذية و التمرينات الرياضية، أي رجل العالقات العامة جيب إن يوفر للعامل اهلواء 
  ).توفري البيئة املناسبة (النفي و فترة راحة السترجاع طاقته من جديد 

يف أي مؤسسة هلا األهداف وتريد حتقيقها، األهداف و العزم على حتقيقها مها املصدر  :الطاقة العقلية 
األساسي للطاقة العقلية، فمهمة رجل العالقات العامة إعالم املوظفون باألهداف وإحساسهم بأم هم 

  .سيحققون هذه األهداف وجبهودهم سوف تتحقق

هي الطرق ممتازة ))تاي تشي ((ثل اليوجا و التأمل والـ إن الربامج العقلية اجلسدية م :الطاقة العاطفية 
ومن املمكن احلصول على فوائد مماثلة لفوائد هذه الربامج بدون تكاليف، وذلك ،لزيادة الطاقة العاطفية

باجللوس يف مكان هادئ، و التنفس دوء ،واإلحساس بطريقة  التنفس هذه، وبتخيل جسدك ساحبا يف 

                                                           

  
  
 . م١٩٩٩عام  ٤٥من كتاب مفاتيح العشر للنجاح لدكتور إبراھيم الفقي مركز الكندي للتنمية البشرية ص  ١١
  .م١٩٩٩عام  ٥٨_٤٩من كتاب مفاتيح العشر للنجاح لدكتور إبراھيم الفقي مركز الكندي للتنمية البشرية ص  ١٢



أسفل مع حركة تنفسك، وفكر يف إنسان حتبه أثناء القيام بذلك، وستشعر باهلدوء اهلواء إىل أعلى واىل 
    .مع ارتفاع يف الطاقة العاطفية 

  :لكل إنسان مفتاح : املطلب الثالث

) حافيزيتهم (تتفاوت طبيعة األفراد من حيث استجابتهم إىل العوامل اليت تؤثر على دافعيتهم 
إىل أخرى فبعض املوظفني ميكن حتفيزهم عن طريق األلقاب للعمل من فرد إىل فرد، ومن مؤسسة 

املهنية، وبعضهم عن طريق رؤية جناحهم يف العمل، ومنهم من حيب الشهرة املهنية ، ومنهم من حيفز 
أنت (حني يعمل فقط يف أوقات العمل، وبعض املوظفني حيفز عن طريق الكلمات املشجعة مثل    

مت العمل بسرعة فائقة وعلى أكمل وجه وشكراً على هذه قمت بعمل عظيم جداً، أو أنت أمت
هنالك بعض املوظفني الذين تزداد حافزيتهم عن طريق ازدياد مسؤولياته يف العمل، إن ..)اجلهود 

الطريقة و األسلوب اإلداري الذي يعامل مدير العالقات العامة موظفيه هلما أثر كبري على حافزية 
مبظهر القوي و املتمكن و املسيطر على تصرفاته لعالقات العامة فحينما يظهر مدير ااألفراد، 

وانفعاالته واملتوازن يف شخصيته داخل املؤسسة وخارجها واملدافع عن حقوق املوظفني املادية واملعنوية 
يكسب حب املوظفني ووالءهم و بالتايل إنتاجيتهم العالية إبقائهم حبالة حفز مستمرة، تعود بالنفع 

  .املؤسسة و على األفراد مجيعاً عليه و على

فيجب على رجل العالقات العامة أن يدرس نظريات التحفيز لكي يتمكن معرفة كل شخص  
  .  كيف حيفز و سوف أذكر بعض هذه النظريات 

  ١٣. فلسفة التحفيز

تلك "إن فلسفة التحفيز مرتبطة ارتباطا و وثيقا بفلسفة املؤسسة، ونقصد بفلسفة املؤسسة 
  ".من القيم و املبادئ اليت حتكم تصرفات املؤسسة جتاه العاملني اموعة 

وتلعب فلسفة املؤسسة جتاه هؤالء العاملني دوراً هاماً يف حتقيق التفاعل بني املؤسسة من ناحية، 
وبني العاملني من ناحية أخرى، مما يترتب عليه يف النهاية تكوين شعور متبادل من الوالء و االنتماء 

  .العاملني و مؤسستهم بني 

، فرجل العالقات العامة جيب عليه حماولة حفز موظفيه ))أعماق النفس ((و التحفيز يأيت من 
بإتباع إجراءات خمتلفة، ولكن إذا كان الفرد بطبيعته غري حمفز و ليس لديه الرغبة يف التقدم ، فال 

                                                           
 .٢٨دلوني  صالع من كتاب  خماسية الو.ء لدكتور طارق السويدان و الدكتور محمد ١٣



إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت :" تعاىل فائدة ترجى منه ومع احملاولة طبعاً، وهذا تأكيد ملفهوم قوله 
  ١٤". يغريوا ما بأنفسهم

و تعترب عملية التحفيز من أهم املهام اليت تقوم ا العالقات العامة ومن الضروريات األساسية 
لعملها، وعلى قدر جناحها يف حتفيز املوظفني، على قدر ما ستكسب احترامهم و ثقتهم و حبهم و 

دها ميكن اجناز أي عمل مهما كان صعباً أو كثرياً أو مفاجئاً أو مضغوطاً، والءهم و إتناجهم، و عن
  .ألنه بدون رضاهم و حافزيتهم لن ينجز العمل على أكمل وجه ويف ضوء أعلى معايري األداء 

اكتشاف املساعدة و االحتضان و: وبذلك تكون املهمة األساسية لإلدارة الناجحة هي 
  .أوالً،  مث مصلحة العمل و املؤسسة ثانيا  ملصلحة الفردسخريها  و احملافظة عليها وتالقدرات 

  ١٥. نظريات التحفيز:املطلب الرابع 

هنالك من النظريات اليت حاولت أن تفسر الدوافع اليت تدفع اإلنسان إىل العمل و اإلنتاج 
و متجره، أو وحتفيزه للقيام بأداء واجباته ومهامه سواء كان يف حياته العادية، أو يف مدرسته، أ

  )  .إنتاجي، أو خدمي، أو تطوعي ( وظيفته، أو يف أي عمل من األعمال 

  :ومن أشهر النظريات اليت سنسلط الضوء عليها هي  

 .نظرية االحتياجات اإلنسانية  •

 .نظرية دوافع االجناز  •

 .نظرية العوامل الثنائية  •

 .نظرية التوازن  •

  . و سنقوم بتقدمي موجز مبسط عن هذه النظريات

  "١٦"Maslow theory "نظرية االحتياجات اإلنسانية"   

تقوم هذه النظرية على أن سلوك يتحرك بسبب وجود حاجات غري مشبعة، وعند إشباع 
بعضها يندفع الفرد إىل إشباع أخرى أعلى منها ، إذ أن حاجات اإلنسان حتدث يف تسلسل معروف 

احلاجات الفيزيولوجية، وحاجات : التايل مستويات احلاجات يف تسلسل )ماسلو(ومتوقع، وأوضح 
  .األمن والسالمة، واحلاجات االجتماعية، وحاجات التقدير، وحاجات حتقيق الذات 

                                                           
  .١٥سورة الحديد اDية  ١٤
  .٣٠العدلوني  ص من كتاب  خماسية الو.ء لدكتور طارق السويدان و الدكتور محمد ١٥
  .٧٨- ٥٧ار وفورسيث ،نيويورك ،ص: علم النفس تأليف ١٦



أن احلاجات الفيزيولوجية هي احلاجات األساسية إلنسان، وأن السلوك يتجه حنو 
خمصصة للحفاظ على مستويات 
أساسية يف العيش ، ويعتقد اليوم أن هذه احلاجات قد مت إشباعها بشكل كبري ومل تعد مصدرا 

بأنه عندما يتم إشباع حاجات اإلنسان األساسية فان مصدر الدافع واحلافز 
جات األمن و السالمة، أي أن حيمي اإلنسان 
نفسه وجسده وأهله ومن يعول من أي شيء يعكر حياته وهذه احلاجة مشبعة إىل حد ما وهي 
أساس احلاجات األساسية، وال تعترب مصدراً رئيساً للدافع ألا أصبحت مشبعة اجتماعيا لدى 

  

على الرغم من التسلسل احلاجات بشكل هرمي إال أن إشباعها حيدث يف وقت واحد وليس 
تسلسلياً، وأن أي مستوى من مستويات احلاجات يتم إشباعها نسباً إىل حد ما قبل أن يصبح 
باجتاه املستوى الذي يلي املستوى السابق، لذلك الميكن أن نكون مشبعني بشكل 

كما يشري الشكل إىل أنه ال ميكن إمهال أي مستوى من مستويات احلاجات أثناء عملية دفع 

اإلفراط يف التعويض ذلك عند مستوى احلاجات 

أن احلاجات الفيزيولوجية هي احلاجات األساسية إلنسان، وأن السلوك يتجه حنو ) 
خمصصة للحفاظ على مستويات  حماولة إشباعها إذا مل تشبع بواسطة العمل نفسه أو من خالل برامج

أساسية يف العيش ، ويعتقد اليوم أن هذه احلاجات قد مت إشباعها بشكل كبري ومل تعد مصدرا 
  

بأنه عندما يتم إشباع حاجات اإلنسان األساسية فان مصدر الدافع واحلافز ) ماسلو
جات األمن و السالمة، أي أن حيمي اإلنسان يتجه حنو إشباع املستوى التايل من احلاجات وهي حا

نفسه وجسده وأهله ومن يعول من أي شيء يعكر حياته وهذه احلاجة مشبعة إىل حد ما وهي 
أساس احلاجات األساسية، وال تعترب مصدراً رئيساً للدافع ألا أصبحت مشبعة اجتماعيا لدى 

  .العاملني وغريهم من أفراد اتمع 

              
 "هرم االحتياجات اإلنسانية ملاسلو"

  لكن السؤال كيف تعمل هذه النظرية ؟

على الرغم من التسلسل احلاجات بشكل هرمي إال أن إشباعها حيدث يف وقت واحد وليس 
تسلسلياً، وأن أي مستوى من مستويات احلاجات يتم إشباعها نسباً إىل حد ما قبل أن يصبح 
باجتاه املستوى الذي يلي املستوى السابق، لذلك الميكن أن نكون مشبعني بشكل 

  .كامل يف أي مستوى من املستويات 

كما يشري الشكل إىل أنه ال ميكن إمهال أي مستوى من مستويات احلاجات أثناء عملية دفع 
  .املوظفني وحثهم على اإلنتاج 

اإلفراط يف التعويض ذلك عند مستوى احلاجات  إن منع إشباع أية حاجة من احلاجات يؤدي إىل

تحقيق الذات

التقدير

 ا.جتماعية

ا@من والس:مة 

 الفيزيولوجية

) ماسلو(يرى
حماولة إشباعها إذا مل تشبع بواسطة العمل نفسه أو من خالل برامج

أساسية يف العيش ، ويعتقد اليوم أن هذه احلاجات قد مت إشباعها بشكل كبري ومل تعد مصدرا 
  .رئيسيا للدوافع 

ماسلو(ويضيف 
يتجه حنو إشباع املستوى التايل من احلاجات وهي حا

نفسه وجسده وأهله ومن يعول من أي شيء يعكر حياته وهذه احلاجة مشبعة إىل حد ما وهي 
أساس احلاجات األساسية، وال تعترب مصدراً رئيساً للدافع ألا أصبحت مشبعة اجتماعيا لدى 

العاملني وغريهم من أفراد اتمع 

                    

لكن السؤال كيف تعمل هذه النظرية ؟

على الرغم من التسلسل احلاجات بشكل هرمي إال أن إشباعها حيدث يف وقت واحد وليس 
تسلسلياً، وأن أي مستوى من مستويات احلاجات يتم إشباعها نسباً إىل حد ما قبل أن يصبح 

باجتاه املستوى الذي يلي املستوى السابق، لذلك الميكن أن نكون مشبعني بشكل  السلوك مدفوعاً
كامل يف أي مستوى من املستويات 

كما يشري الشكل إىل أنه ال ميكن إمهال أي مستوى من مستويات احلاجات أثناء عملية دفع 
املوظفني وحثهم على اإلنتاج 

إن منع إشباع أية حاجة من احلاجات يؤدي إىل
    .يسبقها 



ماسلو ميكن أن يكون أداةً مفيدةً لرجل العالقات العامة لتحليل  هرمإن  :ميكن أن نقول أخرياً
مصادر الدوافع ومشكالا على أن يكون حذراً يف أخذ الفروق الفردية يف اعتبار وأن يكونوا على 

  . شباع حاجات معينة ختتلف بني األشخاصيقني بأن احللول املقترحة إل

  " ١٧"McClelland theory "نظرية دوافع االجناز"

صاحب هذه النظرية على ألن حمرك أو حمفز السلوك اإلنساين هو ) ١٩٨٤ماكللند ، (يؤكد 
أي احلاجة للوصول إىل األهداف تتحدى قدرات ( الرغبة يف االجناز:احلاجات الرئيسية الثالث التالية 

، و )أي احلاجة إىل تشكيل عالقات شخصية وإنسانية مع اآلخرين ( و الرغبة يف االنتماء، )الفرد 
  ).أي احلاجة إىل التحكم و السيطرة يف سلوك اآلخرين ( الرغبة يف القوة و النفوذ

سك كلي بدون تسلسل وهي موجودة أن هذه احلاجات حتدث يف إطار متما) ماكللند (ويرى 
  .فينا بدرجات خمتلفة 

  ؟)ماكللند (و السؤال كيف تكتشف حاجات الفرد من اليت حددها 

إن أول خطوة يقوم فيها رجل العالقات العامة الكتشاف حاجات الفرد قيامه مبراقبة سلوكه 
من احلساسية و التمرين على عرب الوقت لكي حيدد أياً من النماذج الثالثة تناسبه وهذا يتطلب درجة 

  . املراقبة و التحليل

وأيضا جيب على رجل العالقات العامة أن حيدد الدوافع الرئيسية لكل العاملني ، و بعد ذلك 
  :حتدد الطرق الستخدام هذه الدوافع بشكلها الفعال، و إليك بعض الطرق حسب احلاجات 

  :حاجة االجناز 

و ملموس حول تقدم املوظف يف حتقيق هدف أعط معلومات ما أمكن وبشكل دقيق  •
 .العمل 

 .جتنب أن جتعل املوظف يعتمد على اآلخرين للقيام بعمله  •
 .جتنب وضع املوظفني يف مشاريع مجاعية  •
 .دع املوظف حيدد أهدافه اخلاصة للعمل  •
 .اترك املوظفني حباهلم  •

  :حاجة االنتماء 

 .دع املوظف يعمل يف مجاعات مع اآلخرين  •
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 .املوظف خيتار العاملني معه ما أمكن ذلك دع  •
 .أيد املوظفني وأظهر اهتمامك بأمورهم الشخصية  •
إذا ظهرت مشكالت يف اإلنتاج قم حبلها من خالل اإلظهار هلم كم سيؤثر ذلك على  •

 . شعورك حنوهم 
وهذه اتصال و ( قم بإثارة الدافع لديهم من خالل عمل عالقة شخصية قوية معهم  •

 ).عالقات العامةتواصل يف ال

  :حاجة القوة 

 .ضع املوظف يف مركز يسمح له بالتحكم يف املصادر و املعلومات  •
 .عاجل مشكلة اإلنتاج بإظهار كيف أن قلة اإلنتاج سوف تؤثر على قوة املوظف  •
 .نظم جمموعات العمل حبيث ميكن هلذا النوع من املوظفني أن ميارس نفوذه  •
 ).حل ملشاكلهم (حيتاجهم فيها اآلخرونزودهم مبهارة أو معرفة خاصة  •
 .استخدم عملية اإلدارة باملشاركة •

إنّ أي من هذه الدوافع ميكن أن يكون مؤذياً إذا وجد بشكل زائد ولذا ينبغي على : و أخرياً 
رجل العالقات العامة أن يكون متيقظاً من حدوث تأثريات سلبية ممكنة خاصة فيما يتعلق بدوافع 

  .العاملني 
  " "Herzberg theory "ظرية العوامـــل الثنائيـــــةنـ"١٨

من )) م ١٩٨٠فريدريك هزبرج ، ((لصاحبها )) الدافعية ((تعترب نظرية العوامل الثنائية أو   
أشهر النظريات يف هذا اال يف السنني األخرية و أكثرها جدالً، وقد قدم حبثه معلومات قيمة يف جمال 

ناجحةً جداً يف )   اإلثراء الوظيفي(مشكالت الدافعية و التحفيز، و كانت حلوله املقترحة تتركز يف 
  .كثري من املؤسسات اليت مت تطبيقه فيها 

وأيضا يربط هزبرج العالقة بني املعنويات و اإلنتاجية، فقد أشار عندما يصف األفراد العوامل 
اليت سبب هلم الرضا يف العمل فإم يتحدثون عن جمموعة خمتلفة من العوامل وهي اليت يسميها هزبرج 

  :العوامل الصحية اليت حتدث عنها هزبرج هي العوامل الصحية ومن 

 .سياسات املؤسسة  •
 .الرواتب و املكافأة  •
 .العالقات اإلنسانية  •
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 .املركز الوظيفي    •
 .األمان الوظيفي    •
 .االمتيازات األخرى  •

  ."العوامل البيئية الصحية هي مصدر الرضا يف العمل"

بني نظرية هزبرج وهرم ماسلو للحاجات، نالحظ أن األجواء الصحية  قويةعالقة توجد 
توازي متاما احلاجات الفيزيولوجية، عبارة أخرى إن السبب الذي جيعل الدوافع يف نظرية هزبرج تقوم 
بعملها متاماً هو كوا تليب احلاجات العليا غري املشبعة يف هرم ماسلو، وهذا اجلدول التايل يوضح 

  الدوافع و 

وتتألف الدوافع عموماً من عناصر تتعلق مباشرةً بالعمل الذي : العوامل الصحية عند هزبرج
  .  يقوم به الناس بينما تتعلق العوامل الصحية بالبيئة اليت يتم فيها العمل

إن نظرية الدوافع و العوامل الصحية تعتمد على مواقف حمددة أي أا ال ميكن أن تطبق على 
ل العمال و حسب رأي هزبرج إنه من األفضل استخدام الصيغة األساسية للدوافع كل املوظفني أو ك

والعوامل الصحية وذلك كإطار عام للدوافع أن نتذكر أن الفروق الفردية ميكن أن تؤثر يف ماهية 
هو زيادة : اإلثراء الوظيفيالدافع أو اجلو الصحي لكل موظف وجيب احلذر منه عند استخدام 

  ). الصالحيات وهو املصدر الرئيسي للدافعيةاملسؤوليات و 

  : لتحقيق اإلثراء الوظيفي

 .ارفع كل أنواع الرقابة و التدقيق على املوظفني  -١
 .فوض السلطة بشكل كبري  -٢
 .عني مشروعات خاصة للموظفني  -٣
 .   امسح للموظفني باستخدام آرائهم اخلاصة فيما يتعلق بالكمية و النوعية األداء العمل  -٤

رفع الرقابة ،  أمهية الفروق الفردية النظرية فيها قصور يؤكد على:نظر الباحث  ومن وجهة
  .ولكن حبدود، خوفاً من املشاكل

  

  

  



  
من خالل أحباثه العديدة على ربع قرن من الزمان يف موضوعات النجاح يف احلياة و إدارة احلياة 

جمموعة ) ١٩٨٩ستيفن كويف،( 
  :من احلقائق حول االحتياجات اإلنسانية و لقد خلص نظريته إىل أربع احتياجات أساسية 

 ).ترتبط باحلاجات النفسية و العاطفية 
 ).احلاجات الفكرية املرتبطة بالعلم و الثقافة و املعرفة و املهارات 

ويؤكد على ضرورة إحداث التوازن يف تلبية احتياجات هذه املراكز األربعة حتت شعار 
  :ظريته هذه على أن اإلنسان عبارة عن كائن يتكون من 

  )وهو مركز احلركة (وهي مركز االنفعال ، وجسم 

، ومفتاح األساسي إلشباع هذه احلاجات هو التوازن، و 

إن كيفية اليت تشبع ا احلاجات األربع هلا نفس أمهية احلاجات ذاا ، إذ أن قدرتنا على حتسني 
ا يؤكد عليه كويف أن تلبية هذه 
احلاجات مرتبط ارتباطا وثيقا بوجهة اإلنسان وقيمه وأخالقه ومبادئه و رسالته يف احلياة ، مبعىن آخر 

 Covey theory"١٩":  

  

من خالل أحباثه العديدة على ربع قرن من الزمان يف موضوعات النجاح يف احلياة و إدارة احلياة 
( اإلنتاجية وترتيب األولويات وغريها ، استنتج الشخصية، والفاعلية و 

من احلقائق حول االحتياجات اإلنسانية و لقد خلص نظريته إىل أربع احتياجات أساسية 

 ).ترتبط بأسباب الوجود و البقاء ( االحتياجات املادية
 ).ترتبط باإلميان و البقاء و احلياة ( االحتياجات الروحية

ترتبط باحلاجات النفسية و العاطفية ( االحتياجات االجتماعية
احلاجات الفكرية املرتبطة بالعلم و الثقافة و املعرفة و املهارات ( االحتياجات العقلية

ويؤكد على ضرورة إحداث التوازن يف تلبية احتياجات هذه املراكز األربعة حتت شعار 
ظريته هذه على أن اإلنسان عبارة عن كائن يتكون من ن) كويف(اإلنسان املتوازن ويستند 

  أن أعيش  ، وأحب  ، وأتعلم  ، و أترك  ورائي  أثراً  طيباً 

وهي مركز االنفعال ، وجسم (، و روح )هو مركز التفكري 

، ومفتاح األساسي إلشباع هذه احلاجات هو التوازن، و )وهي مركز التوجيه 
  . التفاعل و إعطاء كل شيء حقه 

إن كيفية اليت تشبع ا احلاجات األربع هلا نفس أمهية احلاجات ذاا ، إذ أن قدرتنا على حتسني 
ا يؤكد عليه كويف أن تلبية هذه نوعية احلياة اليت حنياها من خالل إشباع احلاجات األساسية وهذ

احلاجات مرتبط ارتباطا وثيقا بوجهة اإلنسان وقيمه وأخالقه ومبادئه و رسالته يف احلياة ، مبعىن آخر 
  .اليت دي اإلنسان إىل االجتاه الصحيح ))البوصلة الداخلية 
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التوازن 
بين 

الحاجات 

الروح 

الجسد

العاطفة

العقل

١٩"نظرية التوازن"

من خالل أحباثه العديدة على ربع قرن من الزمان يف موضوعات النجاح يف احلياة و إدارة احلياة 
الشخصية، والفاعلية و 

من احلقائق حول االحتياجات اإلنسانية و لقد خلص نظريته إىل أربع احتياجات أساسية 

االحتياجات املادية -١
االحتياجات الروحية -٢
االحتياجات االجتماعية -٣
االحتياجات العقلية -٤

ويؤكد على ضرورة إحداث التوازن يف تلبية احتياجات هذه املراكز األربعة حتت شعار 
اإلنسان املتوازن ويستند 

أن أعيش  ، وأحب  ، وأتعلم  ، و أترك  ورائي  أثراً  طيباً       

هو مركز التفكري (عقل     

وهي مركز التوجيه (والنفس 
التفاعل و إعطاء كل شيء حقه 

إن كيفية اليت تشبع ا احلاجات األربع هلا نفس أمهية احلاجات ذاا ، إذ أن قدرتنا على حتسني 
نوعية احلياة اليت حنياها من خالل إشباع احلاجات األساسية وهذ

احلاجات مرتبط ارتباطا وثيقا بوجهة اإلنسان وقيمه وأخالقه ومبادئه و رسالته يف احلياة ، مبعىن آخر 
البوصلة الداخلية ((
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عن غرينا من  يف نظريته أننا بشر ومنتلك القدرات أو ملكات معينة متيزنا
الكائنات اليت تعيش داخلنا وهذه القوى و القدرات هي اليت تربط حياتنا حبقائق االجتاه الصحيح 
اليت متنحنا القدرة على احلفاظ و االستمرار يف االجتاه 

عن أسلوبنا يف التفكري، وحتـدد طبيعـة دوافعنـا وتارخينـا     

 ).  وهي مبثابة التوجه الداخلي الذي جيعلنا نشعر عندما نقوم بشيء ما 
وهي قدرتنا على فعل االستجابة وليس ما متيله العاطفة 
القوة اليت تقول أننا لسنا جمرد منتجات للماضي، بل حنن 

قوة الرؤية املستقبل و القدرة الذهنية أو الفكرية حلل 
املشكالت وأا املوهبة رؤية الذات بشكل خمتلف و القدرة على تطبيق املبادئ بطريقة فعالة 

بد أن يراعي أن أي نظام للحوافز يف أي مؤسسة خاصة أو عامة ال
حتقيق هذا التوازن املنشود، من أجل حتقيق قدر كبري من الدافعية و التحفيز، وبالتايل أعلى مستوى من 

  .األداء و اإلنتاجية، ومن مث أكرب درجة من درجات الوالء و االنتماء للمؤسسة 

  

التوازن بين 
الحاجات و 
القدرات 

التحفيز و الدافعية 

يف نظريته أننا بشر ومنتلك القدرات أو ملكات معينة متيزنا) كويف(
الكائنات اليت تعيش داخلنا وهذه القوى و القدرات هي اليت تربط حياتنا حبقائق االجتاه الصحيح 

اليت متنحنا القدرة على احلفاظ و االستمرار يف االجتاه ) البوصلة الداخلية (حلياتنا ، وهي اليت تشكل 
  :الصحيح وهذه القوى و القدرات 

عن أسلوبنا يف التفكري، وحتـدد طبيعـة دوافعنـا وتارخينـا     وهي اليت تعرب (قوة الشخصية 
.( 

وهي مبثابة التوجه الداخلي الذي جيعلنا نشعر عندما نقوم بشيء ما (قوة الضمري 
وهي قدرتنا على فعل االستجابة وليس ما متيله العاطفة ( قوة االستجابة أو اإلرادة املستقلة 

القوة اليت تقول أننا لسنا جمرد منتجات للماضي، بل حنن  أو االنفعال أو الظروف، و هي
 ).منتجات الختياراتنا حنن قادرون على فعل االستجابة 

قوة الرؤية املستقبل و القدرة الذهنية أو الفكرية حلل :( اخليال املبدع أو قوة العقل 
املشكالت وأا املوهبة رؤية الذات بشكل خمتلف و القدرة على تطبيق املبادئ بطريقة فعالة 

 ). يف موقف جديدة

أن أي نظام للحوافز يف أي مؤسسة خاصة أو عامة ال: و خري الكالم ما قل ودل  
حتقيق هذا التوازن املنشود، من أجل حتقيق قدر كبري من الدافعية و التحفيز، وبالتايل أعلى مستوى من 

األداء و اإلنتاجية، ومن مث أكرب درجة من درجات الوالء و االنتماء للمؤسسة 

التحفيز و الدافعية  ا@داء و ا.نتاج    الو.ء و ا.نتماء 

(كما يؤكد 
الكائنات اليت تعيش داخلنا وهذه القوى و القدرات هي اليت تربط حياتنا حبقائق االجتاه الصحيح 

حلياتنا ، وهي اليت تشكل 
الصحيح وهذه القوى و القدرات 

قوة الشخصية  •
).وعاداتنا

قوة الضمري  •
قوة االستجابة أو اإلرادة املستقلة  •

أو االنفعال أو الظروف، و هي
منتجات الختياراتنا حنن قادرون على فعل االستجابة 

اخليال املبدع أو قوة العقل  •
املشكالت وأا املوهبة رؤية الذات بشكل خمتلف و القدرة على تطبيق املبادئ بطريقة فعالة 

يف موقف جديدة

و خري الكالم ما قل ودل  
حتقيق هذا التوازن املنشود، من أجل حتقيق قدر كبري من الدافعية و التحفيز، وبالتايل أعلى مستوى من 

األداء و اإلنتاجية، ومن مث أكرب درجة من درجات الوالء و االنتماء للمؤسسة 
  

  

  

  

الو.ء و ا.نتماء 



ما هي األشياء اليت يستخدمها رجل 

لإلجابة على هذه السؤال من خالل االستعانة بالنظريات التحفيز اليت ذكرها الباحث، ومن 

إن تسلسل ماسلو اهلرمي متصل، وذو عالقة يف موقع العمل ، ألن األفراد ليسوا يف حاجة للمال 
حاجة إىل االحترام والتفاعل كذلك ، فعند التخطيط للوظائف 
وتصميمها، ولظروف العمل ، واألشكال واهلياكل التنظيمية، جيب أن تضع يف اعتبارك احلاجات يف 

ماعة األخرى، إال أنه حاجات ختتلف عن حاجات اجل
من املهم لألفراد أن يشعروا باالنتماء للجماعة، لذا يتعني علينا أن جتد طريقة لتوازن بني حاجات 

مع مجاعات العمل نوادي رياضية للعب واالستمتاع بأوقات الراحة أو تأمني لكل مجاعة رحلة إىل 

ما هي األشياء اليت يستخدمها رجل  –ما هي أساليب التحفيز :املطلب اخلامس

  العالقات العامة ؟

لإلجابة على هذه السؤال من خالل االستعانة بالنظريات التحفيز اليت ذكرها الباحث، ومن 

  : تلبية احلاجات يف العمل

إن تسلسل ماسلو اهلرمي متصل، وذو عالقة يف موقع العمل ، ألن األفراد ليسوا يف حاجة للمال 
حاجة إىل االحترام والتفاعل كذلك ، فعند التخطيط للوظائف  فحسب، وال للمكافآت، بل

وتصميمها، ولظروف العمل ، واألشكال واهلياكل التنظيمية، جيب أن تضع يف اعتبارك احلاجات يف 
  .تسلسل ماسلو اهلرمي 

  :  توازن حاجات اجلماعة

حاجات ختتلف عن حاجات اجل –كجزء من مجاعة  - لألفراد الذين يعملون 
من املهم لألفراد أن يشعروا باالنتماء للجماعة، لذا يتعني علينا أن جتد طريقة لتوازن بني حاجات 

اجلماعة والفرد، يأيت ذلك من خالل استخدام التنافس 
  .الداخلي بني أعضاء الفريق للمساعدة يف تنشيط روح الفريق 

  :  احلفز خارج مكان العمل 

األنشطة الرياضية هي أحد ااالت اليت مييل فيها األفراد 
إلشباع حاجام الشخصية خارج العمل، لذلك جيب إقامة 

مع مجاعات العمل نوادي رياضية للعب واالستمتاع بأوقات الراحة أو تأمني لكل مجاعة رحلة إىل 
  .خارج البالد أو داخلها 

املطلب اخلامس

العالقات العامة ؟

لإلجابة على هذه السؤال من خالل االستعانة بالنظريات التحفيز اليت ذكرها الباحث، ومن 
  :طرق التحفيز 

تلبية احلاجات يف العمل: أوال

إن تسلسل ماسلو اهلرمي متصل، وذو عالقة يف موقع العمل ، ألن األفراد ليسوا يف حاجة للمال 
فحسب، وال للمكافآت، بل

وتصميمها، ولظروف العمل ، واألشكال واهلياكل التنظيمية، جيب أن تضع يف اعتبارك احلاجات يف 
تسلسل ماسلو اهلرمي 

توازن حاجات اجلماعة:ثانيا 

لألفراد الذين يعملون 
من املهم لألفراد أن يشعروا باالنتماء للجماعة، لذا يتعني علينا أن جتد طريقة لتوازن بني حاجات 

اجلماعة والفرد، يأيت ذلك من خالل استخدام التنافس 
الداخلي بني أعضاء الفريق للمساعدة يف تنشيط روح الفريق 

احلفز خارج مكان العمل :ثالثا 

األنشطة الرياضية هي أحد ااالت اليت مييل فيها األفراد إن 
إلشباع حاجام الشخصية خارج العمل، لذلك جيب إقامة 

مع مجاعات العمل نوادي رياضية للعب واالستمتاع بأوقات الراحة أو تأمني لكل مجاعة رحلة إىل 
خارج البالد أو داخلها 



  : -حسب العوامل الصحية  - العمل وضع احلاجات األساسية وترسيخها يف: رابعا 

  :ومن العوامل الصحية هي 

وتشمل الدخل الرئيسي، واملكاسب اإلضافية واإلجازات :الراتب و املكاسب األخرى  .١
 .وسيارة الشركة وبنود أخرى مماثلة، جيب أخذها باحلسبان للعاملني 

الت املقدمة ساعات العمل تكون مناسبة، وتصميم مكان العمل والتسهي:ظروف العمل  .٢
 .للوظيفة حبيث تؤمن للعاملني األمان الوظيفي والسالمة 

إن وضع الشخص حتدده مرتبه وسلطته وعالقته باآلخرين، يعكس نوعا من :الوضع الوظيفي  .٣
 .القبول 

 .وهو نوع ودرجة من الثقة يف استمرار املوظف يف عمله يف املؤسسة ما :األمن الوظيفي  .٤
الشخصية لفرد متثل الفترة اليت يقضيها مع عائلته وأصدقائه، وهي  واحلياة: احلياة الشخصية  .٥

 .مهمة جدا للعامل يف أخذ فترة راحة 

  : رفع حفز العمل وزيادته:خامسا 

ومن احملفزات اليت تدفع األفراد بالفعل االجناز، وهي اليت يتعني على املدير أن يهدف لتوفريها 
ن قدر استمتاع فرد باالجناز يعتمد متاما على إدراك هذا واإلمداد ا للحفاظ على العمل مرضيا، إ

  .االجناز 

واحملفزات تأيت أو ترتكز على حتقيق النمو واالجناز الشخصي الذايت من أداء املهام، وميكن زيادة 
  .احلافز ورفعه وتدعيم احلفز لدى الفريق بزيادة مسؤوليام وبالتايل تنمية وظائفهم وإثرائها

  :ومن احملفزات 

إن بلوغ أهداف املهمة أو ختطي غاياا مهمة بصفة خاصة ألن احلاجة : االجناز •
التقدمية والتصاعدية امللحة لالجناز هي ذاا دافع إنساين أساسي، وهي تعترب أحد 

 .أقوى احملفزات، وكما تعد مصدرا كبريا لإلشباع والرضا 
ن جانب فريق العمل إن االعتراف باالجنازات م): التقدير( اإلدراك واالعتراف •

والرؤساء أمر حفزي، ألنه يساعد على تدعيم احترام النفس وتقدير الذات ، وقد 
 .يرى كثري من أعضاء فريق العمل إن االعتراف و التقدير مها مكافأة يف حد ذاا 

إن الوظيفة اليت توفر املتعة االجيابية واملرضية لألفراد واجلماعات : االهتمام الوظيفي  •
 .دافعا حفزياً أو قوة دافعة أكرب من وظيفة ال تعزز املصلحة أو االهتمام ستكون 



إن فرصة ممارسة السلطة والنفوذ قد تتطلب مهارات قيادية، وخماطرة :املسؤولية  •
صنع القرار واختاذ توجيه ذايت، كلها تزيد من احترام الذات وتقديرها وهي تعد من 

 .احملفزات القوية
التقدم وزيادة املكافآت على االجناز مهمة، إال أن احلافز الرئيسي إن الترقية و: التقدم •

قد يكون هو الشعور بأن التقدم ممكن وحمتمل، لذلك على رجل العالقات العامة أن 
 .يكون صادقا معهم 

  : فهم السلوك :سادساً 

أغلب السلوك الفعلي من األمهية مبكان، بل إن األسباب الكامنة وراء نفس األمهية ، ويف 
األحيان و األحوال تكون الطريقة الوحيدة ملعرفة كيفية حفز األفراد فريق العمل من خالل الطرق 

لغة اجلسد مهم لرجل ( واألساليب اليت يسلكوا، وتشمل ما يقولوم وإمياءام وتعبريات وجوههم 
، وبعض هذه احلاالت ، فلغة اجلسد ميكن أن تعطي مفاتيح ومداخل ملستويات احلفز)العالقات العامة 

:  

 . صادقةابتسامة ال �
 .إشارة للتلهف واحلماس  �
 .سلوك مسترخي  وغري ذلك  �

و األهم لرجل العالقات العامة أن يتبع أسلوب اتصال عينه مع فريق العمل، ألن األفراد الغري 
  .حمفزين أقل عرضة بأن ينظروا يف العني 

خاصة على مؤشرات شعور فريق العمل وعليك يا رجل العالقات العامة أن تركز بصفة 
باإلفادة أو التفاؤل أو أسأهلم عما إذا كانوا يشعرون بالرضا، أن بعض التقارير أو االستبيان كاهل 

  :مؤشرات ألعضاء الفريق أم حمفزون وسوف أذكر منها 

 .إم يبذلون اجلهد ويقدمون األفكار اجلديدة  �
 .يعملون لتحقيق االجناز يتفاعلون مع املطالب واملهام اجلديدة و �
  .أم سعداء بعملهم ، ودائما ما يستجيبون بصراحة لألسئلة ويردون عليها بصراحة  �

  



 

  

عندما تنظر بعني االعتبار للكيفية اليت نستطيع ا معاملة فريق العمل بصورة طيبة، عليك بتذكر 
  :، و إليك يا رجل العالقات العامة بعض النصائح 

 .أبدأ احترامك لآلخرين ولسوف يبادلونك احتراما باحترام 

  : املعاملة احلسنة

عندما تنظر بعني االعتبار للكيفية اليت نستطيع ا معاملة فريق العمل بصورة طيبة، عليك بتذكر 
، و إليك يا رجل العالقات العامة بعض النصائح )الناس مبثل ما حتب أن يعاملوك 

 .ال تقدم وعدا لن تقدر على الوفاء ا 

 .ال تطالب اآلخرين بفعل شيء ال تفعله 

أبدأ احترامك لآلخرين ولسوف يبادلونك احتراما باحترام 

         

  

 

     

املعاملة احلسنة:سابعاً

عندما تنظر بعني االعتبار للكيفية اليت نستطيع ا معاملة فريق العمل بصورة طيبة، عليك بتذكر 
الناس مبثل ما حتب أن يعاملوك عامل (املثل القدمي 

ال تقدم وعدا لن تقدر على الوفاء ا  �

ال تطالب اآلخرين بفعل شيء ال تفعله  �

أبدأ احترامك لآلخرين ولسوف يبادلونك احتراما باحترام  �



جيب أن يتحمل تبعات  –مبا فيها رجل العالقات العامة 
ى الرغم من ذلك، فلكي تزيد من مستوى الدافعية بشكل فعال، فأنت حباجة إىل ثقافة ال 
يلقى فيها لوم بسبب فشل، فال بد من إدراك األخطاء، واخلروج بنتائج تفيد يف حتسني فرص النجاح 

راد على األداء، ولكل منها تأثرياا 
املختلفة ،بعض هذه احلوافز تتمثل بصفة عامة يف تقدير و املال والرعاية الصحية و العائلية والتأمني، 
ومع ذلك هنالك خط فاصل بني احلوافز املالية و غري املالية، إذا مل يكن الوضع يسمح لك بتقدمي 

.  

رجل ( فمثال ميكنك ختصيص مكان العمل النتظار سيارات املوظفني، كذا جيب عليك 

إن أكثر الطرق فعالية ملعاجلة اخنفاض مستوى أداء األفراد هو التعاطف والتفاهم اإلنساين 
لظروفهم، ومن الطرق املفيدة يف ذلك هي املقابالت الشخصية ألن أثناء املقابالت الشخصية  ميكن 

لعامة للطرف اآلخر االستجابة بالقدر الذي يقتضيه هذا املوقف الصعب، وأن حياول رجل العالقات ا

  :   تعزيز املناقشات

والدافعة للمناقشة، تشجع اإلدارة احملفزة 
ألن باملناقشة نستطيع اقتراب وجهات 
النظر املتعارضة باحترام و عليك يا رجل 

  .العالقات العامة أن تبدأ بأسبابك باحترام 

  

  :  خلق ثقافة ال لوم فيها

مبا فيها رجل العالقات العامة  –أي شخص يتحمل املسؤولية 
ى الرغم من ذلك، فلكي تزيد من مستوى الدافعية بشكل فعال، فأنت حباجة إىل ثقافة ال 
يلقى فيها لوم بسبب فشل، فال بد من إدراك األخطاء، واخلروج بنتائج تفيد يف حتسني فرص النجاح 

  :تقدمي احلوافز 

راد على األداء، ولكل منها تأثرياا هنالك العديد من احلوافز اليت ميكنك تقدميها حلفز األف
املختلفة ،بعض هذه احلوافز تتمثل بصفة عامة يف تقدير و املال والرعاية الصحية و العائلية والتأمني، 
ومع ذلك هنالك خط فاصل بني احلوافز املالية و غري املالية، إذا مل يكن الوضع يسمح لك بتقدمي 

.افز أخرى غري مالية جتذب املوظفني احلوافز املالية فانه ميكنك تقدمي حو

فمثال ميكنك ختصيص مكان العمل النتظار سيارات املوظفني، كذا جيب عليك 
  .أن تفكر يف متطلبات العامة و اخلاصة لفريق العمل

  : معاجلة اخنفاض مستوى األداء يف العمل

إن أكثر الطرق فعالية ملعاجلة اخنفاض مستوى أداء األفراد هو التعاطف والتفاهم اإلنساين 
لظروفهم، ومن الطرق املفيدة يف ذلك هي املقابالت الشخصية ألن أثناء املقابالت الشخصية  ميكن 

للطرف اآلخر االستجابة بالقدر الذي يقتضيه هذا املوقف الصعب، وأن حياول رجل العالقات ا

تعزيز املناقشات: ثامنا 

تشجع اإلدارة احملفزة 
ألن باملناقشة نستطيع اقتراب وجهات 
النظر املتعارضة باحترام و عليك يا رجل 

العالقات العامة أن تبدأ بأسبابك باحترام 

خلق ثقافة ال لوم فيها: تاسعا  

أي شخص يتحمل املسؤولية 
ى الرغم من ذلك، فلكي تزيد من مستوى الدافعية بشكل فعال، فأنت حباجة إىل ثقافة ال أخطائه، وعل

يلقى فيها لوم بسبب فشل، فال بد من إدراك األخطاء، واخلروج بنتائج تفيد يف حتسني فرص النجاح 
  .املستقبلي 

تقدمي احلوافز :عاشراً 

هنالك العديد من احلوافز اليت ميكنك تقدميها حلفز األف
املختلفة ،بعض هذه احلوافز تتمثل بصفة عامة يف تقدير و املال والرعاية الصحية و العائلية والتأمني، 
ومع ذلك هنالك خط فاصل بني احلوافز املالية و غري املالية، إذا مل يكن الوضع يسمح لك بتقدمي 

احلوافز املالية فانه ميكنك تقدمي حو

فمثال ميكنك ختصيص مكان العمل النتظار سيارات املوظفني، كذا جيب عليك 
أن تفكر يف متطلبات العامة و اخلاصة لفريق العمل) العالقات العامة 

معاجلة اخنفاض مستوى األداء يف العمل: احلادي عشر 

إن أكثر الطرق فعالية ملعاجلة اخنفاض مستوى أداء األفراد هو التعاطف والتفاهم اإلنساين 
لظروفهم، ومن الطرق املفيدة يف ذلك هي املقابالت الشخصية ألن أثناء املقابالت الشخصية  ميكن 

للطرف اآلخر االستجابة بالقدر الذي يقتضيه هذا املوقف الصعب، وأن حياول رجل العالقات ا



أن تستمع جيدا ملا ) رجل العالقات العامة
يقول، وحاول أن تصل معه إىل حل، وجيب أن تذكره بأنه ميكن اللجوء إليك يف حال للحديث عن 

العمل احلديث يتضمن فيه الترقية األفراد تبعا الجنازام واإلسهامات البارزة ألفراد، 

، فكافئ بذكاء أي فرد ذا إسهامات فعلية 

اليابانيون جمتمعا من أكثر اتمعات اهلرمية، ومت ترسيخ واجب احترام 
لكن ال يتم تفضيل عامل  –والبالد العربية هلا هذا اجلانب 

يف اليابان جذابا للغربيني و ضروريا 
لألفراد املطبقني لنظام اإلدارة اإلمجالية اجليدة، واليت يف طريقها بثبات لتحسني كل عملية وكل منتج 
ها حث مجيع املوظفني للبحث دائما عن طرق لتحسني أي عنصر من 

رجل العالقات العامة(أن يصل معه إىل أسباب عدم رضائه وكما جيب عليك 
يقول، وحاول أن تصل معه إىل حل، وجيب أن تذكره بأنه ميكن اللجوء إليك يف حال للحديث عن 

  .أي مشكلة أخرى قد حتدث يف املستقبل 

  : االعتراف بالتفوق يف العمل

العمل احلديث يتضمن فيه الترقية األفراد تبعا الجنازام واإلسهامات البارزة ألفراد، 
  .واليت تعمل على ترقية املوظفني، ومنحهم املكافآت 

، فكافئ بذكاء أي فرد ذا إسهامات فعلية حمفزةوبالرغم من ذلك جيب أن تكون املكافآت 
  .ذات منفعة حقيقية للمنظمة 

اليابانيون جمتمعا من أكثر اتمعات اهلرمية، ومت ترسيخ واجب احترام ميلك :مثال لتوضيح 
والبالد العربية هلا هذا اجلانب  –الفرد للشخص األكرب سنا يف ثقافتهم 

السن على الكفاءة يف العمل بشركام، لكن حيصل 
  . الشخص األفضل تأهيال للعمل بغض النظر عن عامل السن 

  :  احلفز من خالل التغري

يعترب التغري طريقة جيدة لرفع مستويات حتقيق االجناز، 
وأشياء قليلة تساعد على رفع الروح املعنوية لألفراد أكثر من 

  : التغري الناجح، وهنالك طريقتان للتغري 

 .طريقة التغري التدرجيي 
 .طريقة التغري اجلوهري 

  .األنظمة أفضل لك يف كل موقفوجيب عليك أن تقرر أي 

  :طريقة التغري التدرجيي 
يف اليابان جذابا للغربيني و ضروريا ) كايزن(املعروف بـ  –أصبح مفهوم التغري التدرجيي 

لألفراد املطبقني لنظام اإلدارة اإلمجالية اجليدة، واليت يف طريقها بثبات لتحسني كل عملية وكل منتج 
ها حث مجيع املوظفني للبحث دائما عن طرق لتحسني أي عنصر من بطرق متقدمة، حبيث يتم في

  .عناصر أدائهم يف العمل 

أن يصل معه إىل أسباب عدم رضائه وكما جيب عليك 
يقول، وحاول أن تصل معه إىل حل، وجيب أن تذكره بأنه ميكن اللجوء إليك يف حال للحديث عن 

أي مشكلة أخرى قد حتدث يف املستقبل 

االعتراف بالتفوق يف العمل:الثاين عشر 

العمل احلديث يتضمن فيه الترقية األفراد تبعا الجنازام واإلسهامات البارزة ألفراد،  أسلوب
واليت تعمل على ترقية املوظفني، ومنحهم املكافآت 

وبالرغم من ذلك جيب أن تكون املكافآت 
ذات منفعة حقيقية للمنظمة 

مثال لتوضيح 
الفرد للشخص األكرب سنا يف ثقافتهم 

السن على الكفاءة يف العمل بشركام، لكن حيصل 
الشخص األفضل تأهيال للعمل بغض النظر عن عامل السن 

احلفز من خالل التغري: لثالث عشر ا

يعترب التغري طريقة جيدة لرفع مستويات حتقيق االجناز، 
وأشياء قليلة تساعد على رفع الروح املعنوية لألفراد أكثر من 

التغري الناجح، وهنالك طريقتان للتغري 

طريقة التغري التدرجيي  .١
طريقة التغري اجلوهري  .٢

وجيب عليك أن تقرر أي 

طريقة التغري التدرجيي 
أصبح مفهوم التغري التدرجيي 

لألفراد املطبقني لنظام اإلدارة اإلمجالية اجليدة، واليت يف طريقها بثبات لتحسني كل عملية وكل منتج 
بطرق متقدمة، حبيث يتم في

عناصر أدائهم يف العمل 



يف أي شركة يكون مستوى العمل فيها 

الت عدم إفادة العملية ألي هدف، لذلك جترب 
طريقة كايكاكو على التركيز فقط على تلك األنشطة اليت من شأا أن تضيف قيمة العمل، وبتتبع 
هذه األنشطة جيب تثبيت األهداف بعيدا جدا عن مستويات احلالية لالجناز، ويكون األثر احلفزي 

  .ل األفراد بسرعة ضرورة هذا األثر 

يعترب املستوى املقترح للتغري بالفترة تتحدد من االستقرار يتبعها تغيري دقيق وفوري الجتاه النشاط ، 
ألنه يتم إعطاء تعليمات دقيقة للموظفني ويعرف كل فرد أي مستوى تغري متوقع حدوثه ، وكذلك 

  .فيذ التغري املطلوب وخاصة إذا تعرضت املؤسسة لألزمات 

ليس معيارا علميا ثابتا ، فيختلف ذلك املفهوم من عمل إىل آخر 
ملهم أن ومن وظيفة إىل أخرى ومن منظمة إىل منظمة أخرى وبوصفك رجل العالقات العامة من ا

  : ومن املكافآت الغري النقدية هي 

 .إجازات، تسهيالت يف الرياضة، وهدايا رمزية 
 .عطالت آخر األسبوع حفالت رحالت للذهاب للمسرح 

 .كأن يستخدم سيارات الشركة، أو الكمبيوتر وغريها تذكر 

يف أي شركة يكون مستوى العمل فيها ) كايزن (األثر احملفز الناتج عن تطبيق طريقة 
  منخفضا، هو مضاعفة األفراد جلهودهم 

  :طريقة التغري اجلوهري 

مبعىن ) كايكاكو(هي الوسيلة أخرى للتغري، وهي يابانية 
التغري اجلذري وتعيد تعريف عمل املؤسسة بالنظر إىل هدفها 
النهائي، وباختبار كل عملية، معرفة كيفية مسامهة كل 
عملية يف حتقيق اهلدف النهائي، وهي تم أيضا بكيفية 

الت عدم إفادة العملية ألي هدف، لذلك جترب حتسني هذه املسامهة، أو التخلص منها ائيا من حا
طريقة كايكاكو على التركيز فقط على تلك األنشطة اليت من شأا أن تضيف قيمة العمل، وبتتبع 
هذه األنشطة جيب تثبيت األهداف بعيدا جدا عن مستويات احلالية لالجناز، ويكون األثر احلفزي 

ل األفراد بسرعة ضرورة هذا األثر عظيما جدا، لكن قد ال يتقب

يعترب املستوى املقترح للتغري بالفترة تتحدد من االستقرار يتبعها تغيري دقيق وفوري الجتاه النشاط ، 
ألنه يتم إعطاء تعليمات دقيقة للموظفني ويعرف كل فرد أي مستوى تغري متوقع حدوثه ، وكذلك 

فيذ التغري املطلوب وخاصة إذا تعرضت املؤسسة لألزمات اهلدف، وهي الوسيلة الفعالة لتن

  : مكافأة العمل املتميز

ليس معيارا علميا ثابتا ، فيختلف ذلك املفهوم من عمل إىل آخر ) العمل املتميز (
ومن وظيفة إىل أخرى ومن منظمة إىل منظمة أخرى وبوصفك رجل العالقات العامة من ا

ومن املكافآت الغري النقدية هي . تعرف العمل الذي تراه متميزا بالفعل 

 .مالحظة مكتوبة، تذكار حمفور : االعتراف 
إجازات، تسهيالت يف الرياضة، وهدايا رمزية : هدايا وامتيازات 
عطالت آخر األسبوع حفالت رحالت للذهاب للمسرح :مناسبات اخلاصة 

 .دورات خارجية أو داخلية : التدريب املهين 
 .كأمور شخصية أو تأهيل غري مهين : تنمية الذات 

كأن يستخدم سيارات الشركة، أو الكمبيوتر وغريها تذكر : املعدات 

  :ومن احملفزات النقدية 

األثر احملفز الناتج عن تطبيق طريقة : اخلالصةو
منخفضا، هو مضاعفة األفراد جلهودهم 

طريقة التغري اجلوهري \

هي الوسيلة أخرى للتغري، وهي يابانية  
التغري اجلذري وتعيد تعريف عمل املؤسسة بالنظر إىل هدفها 
النهائي، وباختبار كل عملية، معرفة كيفية مسامهة كل 
عملية يف حتقيق اهلدف النهائي، وهي تم أيضا بكيفية 

حتسني هذه املسامهة، أو التخلص منها ائيا من حا
طريقة كايكاكو على التركيز فقط على تلك األنشطة اليت من شأا أن تضيف قيمة العمل، وبتتبع 
هذه األنشطة جيب تثبيت األهداف بعيدا جدا عن مستويات احلالية لالجناز، ويكون األثر احلفزي 

عظيما جدا، لكن قد ال يتقب) كايكاكو(لنظام 

  :اخلالصةو 

يعترب املستوى املقترح للتغري بالفترة تتحدد من االستقرار يتبعها تغيري دقيق وفوري الجتاه النشاط ، 
ألنه يتم إعطاء تعليمات دقيقة للموظفني ويعرف كل فرد أي مستوى تغري متوقع حدوثه ، وكذلك 

اهلدف، وهي الوسيلة الفعالة لتن

مكافأة العمل املتميز: الرابعة عشر 

(بداية إن مصطلح 
ومن وظيفة إىل أخرى ومن منظمة إىل منظمة أخرى وبوصفك رجل العالقات العامة من ا

تعرف العمل الذي تراه متميزا بالفعل 

االعتراف  �
هدايا وامتيازات  �
مناسبات اخلاصة  �
التدريب املهين  �
تنمية الذات  �
املعدات  �

ومن احملفزات النقدية 



 .يزيد املرتب املعتاد تبعا للعمل وحسب حتقيقه للهدف املرجو 
 .تساعد على اجتياز الرهن، واإلجيار، والتأمني، وبنود أخرى 

 تقدمي املشاريع املعانة أو املدفوعة هلا الرعاية الصحية اخلاصة بالعائلة 

كل األفراد العاملني معك، أا 
  . تعترب التهيئة املثالية لتقدمي اجلوائز أو لتقدمي خطاب حول األفراد ذوي العمل املتميز 

  : نصية لرجل العالقات العامة حلفاظ على مستوى احلفز عاليا

 .األفراد قم بتغري أساليب عملك اخلاص، حبيث تؤدي إىل حتسني درجة حفز 

تأكد من مستوى الروح املعنوية لدى األفراد أو فريق العمل عن طريق التحدث إليهم بصورة 
 .منتظمة ومعرفة مشاكلهم، ألن مبعرفة املشاكل نعرف الطريق املثلى يف التحفيز

 .زيادة املرتب 
يزيد املرتب املعتاد تبعا للعمل وحسب حتقيقه للهدف املرجو : الدفع حسب االجناز 

تساعد على اجتياز الرهن، واإلجيار، والتأمني، وبنود أخرى : ت اخلاصة 
تقدمي املشاريع املعانة أو املدفوعة هلا الرعاية الصحية اخلاصة بالعائلة : فوائد صحية للعائلة 

  :  االحتفال بالنجاح

كل األفراد العاملني معك، أا يعترب إقامة حفل جلميع أفراد العمل طريقة عظيمة إلظهار تقديرك ل
تعترب التهيئة املثالية لتقدمي اجلوائز أو لتقدمي خطاب حول األفراد ذوي العمل املتميز 

نصية لرجل العالقات العامة حلفاظ على مستوى احلفز عاليا

قم بتغري أساليب عملك اخلاص، حبيث تؤدي إىل حتسني درجة حفز 

تأكد من مستوى الروح املعنوية لدى األفراد أو فريق العمل عن طريق التحدث إليهم بصورة 
منتظمة ومعرفة مشاكلهم، ألن مبعرفة املشاكل نعرف الطريق املثلى يف التحفيز

  .  وأخريا أجل عملك خالصا هللا سبحانه وتعاىل

  

  

  

  

  

زيادة املرتب  �
الدفع حسب االجناز  �
ت اخلاصة معدال �
فوائد صحية للعائلة  �

االحتفال بالنجاح: اخلامسة عشر 

يعترب إقامة حفل جلميع أفراد العمل طريقة عظيمة إلظهار تقديرك ل
تعترب التهيئة املثالية لتقدمي اجلوائز أو لتقدمي خطاب حول األفراد ذوي العمل املتميز 

  

     

  

  

  

نصية لرجل العالقات العامة حلفاظ على مستوى احلفز عاليا: السادسة عشر

قم بتغري أساليب عملك اخلاص، حبيث تؤدي إىل حتسني درجة حفز 

تأكد من مستوى الروح املعنوية لدى األفراد أو فريق العمل عن طريق التحدث إليهم بصورة 
منتظمة ومعرفة مشاكلهم، ألن مبعرفة املشاكل نعرف الطريق املثلى يف التحفيز

وأخريا أجل عملك خالصا هللا سبحانه وتعاىل



  :القسم العملي للدراسة : املبحث الرابع

  

  : نوع الدراسة ومنهجها: أوالً

ينتمي هذا البحث إىل البحوث الوصفية اليت تقوم على وصف احلقائق املختلفة، ومجع 
  .املعلومات حول موقف اجتماعي أو جمتمع حملي معني

وتنطلق البحوث الوصفية عموماً من الواقع ودف إىل تقدمي وصف لكيفية حدوث ظاهرة أو  
  ).ملاذا(اإلجابة عن السؤال  حتاولحدث معني، أي أا 

يهدف الباحث من خالل هذا البحث إىل وصف واقع املؤسسات هل تعيش يف بيئة حمفزة أو 
  ال؟

  :ويشمل منهج الدراسة

  طريقة املسح بالعينة الستطالع اآلراء حول هل العاملون يف بيئة حمفزة أو ال؟ 

  :جمتمع الدراسة وعينتها:ثانياً

  .موعة من العاملني يف املؤسسة أو بشكل العام بيئة املؤسسةة جمجمتمع الدراسيشمل 

  :جمال الدراسة:ثالثاً

يتضمن جمال البحث حتديد أطره املكاين والزماين، وحتديد البيئة االجتماعية اليت سيتم فيها، 
ويعد حتديد جمال البحث ضرورة منهجية تستوجبها مرحلة التعميم ومسألة ارتباط النتائج باإلطار 

مبدينة ريف ماين واملكاين للظاهرة املدروسة، واستناداً إىل ذلك حندد اال املكاين يف هذا البحث الز
  . )منطقة التل(دمشق 

  . أسابيع ٣أما اال الزماين حنددها بالفترة الزمنية اليت استغرقتها الدراسة امليدانية وهي 

  :أدوات مجع البيانات وأساليب القياس:رابعاً

واألساليب العلمية املختلفة املستخدمة يف مجع البيانات لتحقيق أهداف البحث وهي الطرق 
كأداة رئيسية جلمع ) االستبيان(واختبار فروضه، وقد مت االعتماد يف هذا البحث على االستمارة 

بأا شرحية مؤلفة من جمموعة أسئلة ترتبط مبوضوع الدراسة، ومت  :وتعرف االستمارةالبيانات، 
شكل صحيح ودقيق وقد اخترت االستبيان من كتاب مخاسية الوالء لدكتور طارق تصميمها ب

  . السويدان و الدكتور حممد العدلوين وفيه الدرجات النهائية لنتائج االستبيان



  :اختبار الصدق والثبات: خامساً

وطبق الباحث اختبار  .اخترب الباحث من صدق النتائج حيث االستبيان من مراجع موثوق ا 
لثبات على أداة البحث، حيث أعيد تطبيق االختبار بعد أسبوع من التطبيق األول، وتبني أن نسبة ا

  .االتفاق بني اإلجابات يف كال االختبارين نسبة عالية

  :نتائج الدراسة: سادساً

  من خالل جدول اإلحصاء؟؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   :توصياتال

بيئة تناسب ميوله واحتياجاته تضمن التواصل جيب أن تكون البيئة اليت يعمل فيها العامل  .١
 .اجليد مع اإلدارة العليا

 .أهم احملفزات هي التعامل احلسن، واالحترام  .٢
 .معرفة مشاكل العاملني، وحلها من خالل وجهة نظر تواصلية .٣
 .تطبيق القواعد اليت ذكرها الباحث يف التحفيز .٤

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  املراجع

  .املراجع العربية :أوالً 

 .م٢٠٠١طريقة لتحفيز موظفيك، مكتبة جرير  ١٠٠١بوب نيلسون ، .١
تويال ديل، كيف حتفز الناس؟، ترمجة رمي السامل، مراجعة يوسف حممد قبالن، لبنان،  .٢

 .م١٩٩٤
موسى يونس، كيف حتصل على أفضل ما لدى الناس، الرياض، بيت األفكار  .٣

 .م١٩٩٨الدولية،
الء كيف حتفز وتبين والء العاملني ؟،قرطبة طارق سويدان، حممد العدلوين، مخاسية الو .٤

 .لإلنتاج الفين، شركة اإلبداع اخلليجي 
 .م٢٠٠٣سلسلة اإلدارة املثلى، العالقات العامة ادية، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة األوىل  .٥
 .م٢٠٠١سلسلة اإلدارة املثلى، احلفز ألداء أمثل، ، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة األوىل  .٦
ب مفاتيح العشر للنجاح لدكتور إبراهيم الفقي مركز الكندي للتنمية البشرية عام من كتا .٧

 .م١٩٩٩
 .٨١٣٥١٦٣:سبينة هاتف  –من مقاالت دفاتر األديب اجلامعية ، ريف دمشق  .٨
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