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تلك نقف فيه مع قاعدة قرآنية، وكلمات جامعة، تضمنتها

القاعدة التي تمثل أصالً من أصول العدل، والجزاء 

والحساب، تلكم القاعدة القرآنية التي دل عليها قول هللا

ٍة خَ }: تعالى َوَمْن يَْعَمْل ( 7)ْيًرا يََره  فََمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل َذرَّ

ا يََره   ٍة َشرًّ (.1[)8، 7: الزلزلة]{ ِمثْقَاَل َذرَّ

وقـــفـــة 
مقـــدمـــة 



 ”Abraham Maslow” “ماسلوأبراهام “

”  انيةنظرية التسلسل الهرمي لالحتياجات اإلنس“

“Hierarchy of needs”

عندما أرشد في هرمه إلى أسباب تحفيز اإلنسان” “ماسلوأبراهام “ابدع 

عوًدا فيما يلي نطبق هذه االحتياجات على الموظفين ونبدأ بقاعدة الهرم ص؛
:إلى قمته

.الرواتب العادلة التي ت دفع للموظف: ”الفسيولوجية“االحتياجات -•

اة الرعاية الصحية للموظف وألفراد عائلته، والمساو: اإلحساس باألمان-•

.والعدالة بين الموظفين، وتوفير ضمان اجتماعي عند التقاعد

ونه أو تقدير الموظف كإنسان بغض النظر عن دينه أو ل: الشعور باالنتماء-•

انت عرقه، والوقوف بجانبه في السراء والضراء، وتقبل وجهة نظره ولو ك

.مختلفة ما دامت إيجابية

وظف، المكافآت المتناسبة مع األداء االستثنائي للم: الشعور بالتقدير-•

.واالحتفاء بإنجازه

.تطوير أداء الموظف بالتدريب المستمر: تحقيق الذات-•

ظيفيمفهوم وأساليب الدافعية والتحفيز الو



ل أهم البنود لتحفيز الموظفين وإنتاجية أفض

:توفير الضرورات-1•

، وعناصر هذه يقلق الناس كل الناس على توفير ضرورات الحياة التي ال غنى إلنسان عنها وتتمحور حول توفير معيشة كريمة لهم ولعائالتهم

.توفير الطعام الصحي، والسكن المالئم، ودفع فواتير التعليم والخدمات والمواصالت، وتأمين العالج والدواء: المعيشة الكريمة

ها واجبات من نتحدث هنا عن الرواتب العادلة للموظفين، والمتناسبة مع ارتفاع مستوى المعيشة، وتوفير التأمين الصحي لهم ولعائالتهم، إن

ات ذه األساسيالشركات والمنظمات تجاه الموظفين يجب بذلها دون إبطاء، وال يقع على الموظفين استجداؤها ألنها حقوق أساسية لهم، وإن توفير ه

.هو بناء ألرضية ُصلبة إلخالص الموظف وتحفيزه في أداء مهامه على أكمل وجه

:مظلة أمان-2•

.إن إسكات صوت قلق الموظف على مستقبله هو أنجع سبيل لمنحه القدرة على اإلبداع في عمله والتجويد في انتاجه

:معرفة، واهتمام، واستماع-3•
تاج لمعرفة لمدير يحاأسماًء وال أرقاًما بل هم في النهاية بشر لهم عائالت واهتمامات وأشواق، وروابط إنسانية، وظروف متفاوتة، وخلفيات مختلفة، وعليه فإنليسوالموظفون 

عن دراسة إن األمر ال يتطلب أكثر من التعاطف مع موظفة بوفاة عزيز عليها أو سؤال آخر. أوسع عن كل موظف يتبعها إبداء اهتمام بما يشغل باله وذلك كفيل ببناء عالقة إنسانية

.ابنته، أو تفقد موظف إن كان يحتاج لمساعدة في حفل زفافه

جهاتها ليشعروا سياسات الشركة وتوفي كما يجب على اإلدارة التي تريد بيئة محفزة للموظفين أن تستمع لمشكالتهم في العمل، وما ينقصهم من أدوات ومهارات، وأن تصغي آلرائهم 

.  في مؤسستهم التعليمية أنهم جزء أصيل 

:فضلوفيما يلي خمسة بنود ال غنى عنها مأخوذة من الهرم السابق، تؤدي لتحفيز الموظفين إلى إنتاجية أ



ل أهم البنود لتحفيز الموظفين وإنتاجية أفض

:جو عائلي في مكان العمل-4•
 بد ألجواء فالليهيقضي الموظفون ثماني ساعات أو أكثر في أماكن العمل، مما يعني أنهم يمضون في الوظيفة أكثر من األوقات التي يقضونها مع عائالتهم، وع

وإيجاد المسألة تتطلب من اإلدارة إضفاء أجواء إنسانية ودودة. العمل أن تكون جميلة وحميمة وإيجابية، ألن عكس ذلك يؤدي لتسميم األجواء ونفور الموظفين

.مرافق وأنشطة اجتماعية مصاحبة وبرنامج رحالت وسفر مما يجعل من مكان العمل بيئة رديفة للجو العائلي

:عدالة وحوافز-5•
رق أو الدين، وأن عالالعدل قيمة كبرى يجمع الناس بفطرتهم على أهميتها في تسيير الحياة، البد للموظف أن يشعر بالمساواة مع غيره دون تمييز بسبب اللون أو

ة، عندها سيكون دملمقالموظفين بالنسبة لإلدارة كأسنان المشط فال فضل ألحدهم على آخر إال بسبب تميّز في اإلنجاز، وأن يتساوى جميعهم في الفرص والمزايا ا

.دافعه قوي للتميز واالجتهاد

ف يحقق ذاته ن الموظفإوأما الحوافز غير المكافآت فهي كثيرة من أهمها االحتفاء بإنجاز الموظف مهما كان صغيًرا، وتوفير التدريب والتطوير المستمرين، وبذلك

.ويشبع رغبته في التعلم، وفي الوقت ذاته فإن الشركة أو المنظمة تظل قوية وفتيّة ومواكبة لمستجدات العصر

:رسالة لكل مدير يريد تحفيز موظفيه

ة دوة في العداليمكن أن تصبح مدير حقيقي إذا تمكنت من تحفيز الموظفين للعمل بجّد، وأن تجعلهم يعملون بشغف وهذا ال يتأتى إال بأن تكون ق

.والنزاهة والعمل بإخالص، وأن تتذكر أن الموظفين بشر لهم حاجات ومخاوف يجب أن تهتم بها

.كمدير، ال تركز على إلقاء الخطب لتحفيز الموظفين وعوضاً عن ذلك، تأمل فيما ينبغي عليك أنت القيام به



ة الموهوبات: الرسالة ز تهيئة البيئة المحفزة  والظروف المالئمة لرعاية متمي 

مشرفات موهوبات معلمات موهوبات   المساعد اإلداري 

TEAM

الموظفون 



مفهوم الحوافز 

قوى تعّرف الحوافز بأنّها مجموعة من العوامل الّتي تعمل على إثارة ال

ى الحوافز على ينظر إل. الحركيّة في اإلنسان، وتؤثّر على سلوكه وتصّرفاته

. مرأنّها تشمل كل األساليب المستخدمة لحّث العاملين على العمل المث

أنها حّث كّل الوسائل والعوامل الّتي يكون من ش: وتعّرف الحوافز بأنّها

لين على الموّظفين والعّمال على أداء واجباتهم بجد وإخالص، وتشجيع العام

.بذل أكبر جهد زائد عن المعدل، في مجال اإلنتاج



؟..كيف تحفز الموظفين 

..تشمل جميع ما يتعلق بالموظف .. ال بد من برامج تحفيزية للموظفين 

.تحفيز بالمكافئات العينية والمعنوية ✓

االداء لتكون دافع لغيرهم للمنافسة في.. ايجاد لوحة تبرز المميزين في العمل ✓

التدريب والتطوير✓

به العمل ومايرتبطالبرامج الترفيهية واالحتفال بالمناسبات الوطنية ✓

.المعاملة العادلة واالخالق الحميدة مع الموظفين ✓



الحوافز 

من حيث أهدافها وأثرها  األداء الجيد 

الممتاز اآلداء

اإلدارة؛ حيث حيث ت عطى الحوافز هنا مقابل األداء العادي أو الجيّد، وهو ما كانت تشترطه النظريّات الكالسيكيّة في

إلى الحد كان المتوقع من الفرد أن يزيد من األداء العادي أو الجيّد، وإذا انخفضت مستويات األداء بمرور الوقت لتصل

.األدنى لألداء وهو الذي يحفظ للفرد وظيفته فيتقاضى راتبه ويحصل على الحوافز المقررة

إليه االتّجاهات حيث تقّدم الحوافز هنا للّشخص صاحب األداء الممتاز، والّذي يتضّمن قدراً من االبتكار والتّجديد، وهذا ما تسعى

الحديثة باإلدارة

لعامل من خالله منهج اإلدارة باألهداف مثالً، فإنّها تتضّمن حوافز تقّدمها اإلدارة مقابل األداء الممتاز المبتكر الّذي يضيف ا: مثل

للعمل شيئاً جديداً، كأن يتوّصل 

يق اقتصاد إلى طريقة جديدة لألداء توفّر بعض الوقت أو الجهد، أو تبّسط اإلجراءات، وتختصر خطوات العمل، أو تتمّكن من تحق

في التّكاليف، أو تقّدم لإلدارة اقتراحاٍت نافعة،

الحوافز اإليجابية   

ل األساليب في هذه الحوافز تدخل فيها كافّة المغريات الماديّة والمعنويّة عند زيادة اإلنتاج أو تحسين مستواه، وتعتبر من أفض

ا لتشمل أكبر تحريك األفراد العاملين في معظم الحاالت؛ ألنها تشيع مناخاً صحيّاً مناسباً في ظروف العمل المحيطة، ولتنوعه

العامل بحيث والحوافز اإليجابية تنّمي روح اإلبداع والتّجديد في العمل لدى العاملين، ألنها تتالءم ورغبات. شريحة من العاملين

.عمل يستدعي التقديرتترك بعض النّتائج اإليجابيّة على مجريات العمل مثل حافز المكافأة النّقدية التي تمنح للعامل مقابل قيامه ب

الحوافز السلبية 
متاز، فإنهم يعاقبون والحوافز السلبية تحدث توازناً في عمليّة التحفيز، فهي تذّكر العاملين بأنّهم مثلما يثابون على األداء الم

إلى اكتساب الطرق كما قد يؤّدي تجنّب العاملين للعقاب. على األداء الّضعيف فتحفظ اإلدارة بذلك رهبتها وتضمن جديّة العاملين

السليمة للسلوك الوظيفي واألداء



ف إلى تعتبر الحوافز بأنّها عبارة عن مجموعة متنّوعة من العوامل الّتي تهد

العناصر إثارة القوة والتّنازع الحركي لدى الفرد؛ حيث إّن الحافز يعتبر إحدى

ّن أصحاب األساسيّة المهّمة للتّأثير على سلوكيّات وتصّرفات الفرد، كما أ

خدامه األعمال عادةً ينظرون إلى الحافز بأنّه األداة واألسلوب الّذي يتّم است

كما إّن للحوافز أهداف. بهدف الحصول على عمل مثمر ومميّز من العاملين

ومنها األداء الجيّد وهو أن يقوم الفرد بتأدية أعماله على أكمل وجه، وذلك 

فز لشعوره بالحماس وغالباً ما تكون إثر حافز عرض عليه، ومن أهداف الحوا

 ً كار األداء الممتاز والّذي قد يقود الفرد أو العامل إلى اإلبداع واالبت: أيضا

تي تتمثّل والّسعي دوماً لتخّطي العوائق، كما أّن للحوافز أنواع منها ماديّة وال

ي تتمثل بالمكافآت الماديّة أو شيء ذو قيمة ماديّة، أو حوافز معنويّة وهي الّت

باحترام اإلداري لعامليه وتقديرهم على جهودهم؛ فيكون العاملون سعداء، 

جلها، ويقّدمون كافّة ما عندهم لتحقيق األهداف والغايات الّتي يعملون من أ

.وهذا يعتبر من الحوافز 

.نتعد االستجابة الحتياجات الموظفين وشكاواهم هي المفتاح في تحفيز الموظفي



الحوافز المادية 

ها الحوافز من حيث طبيعتها وقيمت

رد ويتمثّل المال في األجر الّذي يتقاضاه الف. 

ى مقابل ما يقوم به من عمل، ويوّزع هذا األجر عل

ن العامل أو الموّظف بطرق شتّى، وهي تختلف م

ور منّظمة ألخرى طبقاً لطبيعة العمل ونظام األج

ٍة من المتّبع داخل كل منّظمة، ونجد أّن كّل طريق

امل هذه الّطرق لها أثرها البالغ في حفز ودفع الع

لزيادة األداء واالستمرار في العمل

سميّة ت: ، إعطاء جوائز معنويّة مختلفة للعاملين مثل

عمل الموّظف المثالي أو تقديم رموز معنويّة أخرى، ك

احتفاالت، أو إعطاء إجازات استجمام مدفوعة األجر، 

أو إعطاء كتب شكر أو أوسمة أو أية أشكال أخرى، 

تختلف من منّظمة إلى منّظمة أخرى

جيع، تتمثّل في الحوافز المعنويّة؛ كالمدح، والتش

ووضع أسماء المجّدين في لوحات الّشرف، 

.والشهادات التقديريّة

الحوافز المعنوية 



(المستفيدون)األطراف ذات العالقة أو الحوافز من حيث 

الحوافز الفردية   الحوافز الجماعية 

ح هي الحوافز الّتي ترّكز على إيجاد رو

فرد التّنافس الفردي، وهي الّتي تمنح ل

ى معيّن لمضاعفة األداء، أو كمكافأة له عل

ٍوّ إنتاجه المتميّز، ويؤّدي هذا إلى خلق ج

فرديّة فالحوافز ال. من التنافس بين األفراد 

هي ما يحصل عليه الفرد وحده نتيجة 

ات، الترقي: إنجاز عمل معيّن، ومن أمثلتها

.المكافآت، والعالوات التشجيعية 

وتهدف الحوافز الجماعيّة إلى إشباع حاجات

نفسيّة واجتماعيّة وماديّة لدى أعضاء 

الجماعة الواحدة؛ مثل حاجات االنتماء 

والوالء وتقدير اآلخرين، وتسهم الحوافز 

د، الجماعيّة في زيادة التّعاون بين األفرا

هم، وتقوية الّروابط، وإثارة التّنافس بين

ة وزيادة رغبتهم في تحقيق المصلحة العامّ 

واألهداف المشتركة



نصائح للتحفيز

سواء كان هذا الدافع يدور حول العمل ، أو هواية ، أو العائلة ، أو الجانب :أن كل شخص لديه الدافعركإد

ع التخاذ الروحي للحياة ، أو الطعام ، فإن كل شخص لديه بعض العناصر أو القضايا التي يشعر هو أو هي بداف

إجراءات في حياته

:  ليا بالوقتأن الكثير من بيئة مكان العمل التي تشجع على تحفيز الموظفين تنطوي على التزام اإلدارة العإدرك

االهتمام الحقيقي ، والرعاية ، والسياسات واإلجراءات الموجهة للموظفين ، واالهتمام من كل من كبار 

لمستوى قد يبدو هذا كما لو أنه يحفز الموظفين ذوي ا.المديرين والمديرين التنفيذيين كلها موضع تقدير 

ية والسعادةاألدنى فقط ، ولكن غالبًا ما يرضي تحفيز اآلخرين في حد ذاته ، مما يدفع اإلدارة إلى زيادة اإلنتاج

االحترام تسود الثقة و.أن الدافع منتشر في أماكن العمل حيث يتم التعامل مع الناس كبشر قيمينإدرك

ظ على والمحادثة المدنية واالستماع في مكان العمل الذي يعزز من تحفيز الموظفين من الضروري الحفا

قدواهذا يضمن أن لديهم دوافع للعمل ، ولكن أيًضا للعودة إذا لم يكن وضعهم الجديد كما اعت. سعادتهم

لى أنه على تشير األبحاث إ. ما يحفز موظف واحد ال يحفز آلخر:ادرك أن تحفيز الموظفين يمثل تحديًا فرديًا

ًضا عاماًل الرغم من أن التعامل مع الموظفين يعد عامالً جيًدا في التحفيز ، كما أن الموظفين سعداء يمثلون أي

في تحفيز الموظفين



ت  ءا إلجرا ة ا ذ ف من ل ت ا ا موهوب ل ا رة  ا د إ في 

ات  موظف ل ا ز  ي حف ت .ل . .



ة  ب ع ت م ل ا ت  ا ء ا ر ج إل ا

ت  ا ب و ه و م ل ا ة  ر ا د إ ي  ف

ت  ا ف ظ و م ل ا ز  ي ف ح ت .ل ..

الرابط الشواهدوصفهاأنواعهاالحوافز 

من حيث طبيعتها 

(  قيمتها)أو 

حوافز معنويه

، إعطاء جوائز معنويّة مختلفة 

لمثالي تسميّة الموّظف ا: للعاملين مثل

أو تقديم رموز معنويّة أخرى، كعمل

احتفاالت، أو إعطاء كتب شكر أو 

أوسمة أو أية أشكال أخرى، تختلف 

من منّظمة إلى منّظمة أخرى

المدح، تتمثّل في الحوافز المعنويّة؛ ك

في والتشجيع، ووضع أسماء المجّدين

.ريّةلوحات الّشرف، والشهادات التقدي

الشكر والتقدير 

التكريم 

https://cutt.us/oDa66توفير بيئة عمل جاذب

https://cutt.us/4DnPKشهادات الشكر والتقدير 

https://cutt.us/mRPIj

رسائل الشكر والتقدير عن طريق وسائل 

التواصل 

https://cutt.us/bVlBk

ترشيح مشرفات ومعلمات  لحضور الورش التدريب والتطوير 

ليقوالفيرستالتدريبية لمسابقة 
https://cutt.us/EY0Wb

ي ترشيح مشرفات ومعلمات لحضور التدريب ف

بمركز عسير العلمي ليقوالفيرستدورات 

1439

https://cutt.us/Gc7Ju

ات ورشة للطالبالقامةتكليف معلمة الموهوبات  

1440اثناء زيارة أمير منطقة عسير 

https://cutt.us/RouFg

ة ترشيح  معلمة متميزة لحضور دورة تدريبي

بمدينة الرياض 

1440

https://cutt.us/38xoc

ترشيح مشرفات ومنهم المستجدات لحضور 

1441البرنامج التدريبي بمحافظة محايل عسير 
https://cutt.us/QBDIr

https://cutt.us/oDa66
https://cutt.us/4DnPK
https://cutt.us/mRPIj
https://cutt.us/bVlBk
https://cutt.us/EY0Wb
https://cutt.us/Gc7Ju
https://cutt.us/RouFg
https://cutt.us/38xoc
https://cutt.us/QBDIr


ة  ب ع ت م ل ا ت  ا ء ا ر ج إل ا

ت  ا ب و ه و م ل ا ة  ر ا د إ ي  ف

ت  ا ف ظ و م ل ا ز  ي ف ح ت .ل ..

الرابط الشواهدوصفهاأنواعهاالحوافز 

من حيث األطراف 

ذات العالقة أو 

(المستفيدون)

حوافز فردية 

لى هي الحوافز الّتي ترّكز ع

ي، إيجاد روح التّنافس الفرد

ن وهي الّتي تمنح لفرد معيّ 

لمضاعفة األداء، أو كمكافأة 

له على إنتاجه المتميّز، 

ن ويؤّدي هذا إلى خلق جٍوّ م

.  التنافس بين األفراد 

فالحوافز الفرديّة هي ما 

يحصل عليه الفرد وحده 

من نتيجة إنجاز عمل معيّن، و

ت، الترقيات، المكافآ: أمثلتها

.والعالوات التشجيعية 

ة في تحفيز المشرفات للمشارك

ئزة جا–التميز )تحكيم الجوائز 

مؤسسة حمدان بن راشد آل 

ميز  مكتوم لآلداء التعليمي المت

(االولمبياد الوطني للروبوت–

مشاركة  مشرفات الموهوبات 

للتحكيم في جائزة مؤسسة حمدان

ي بن راشد آل مكتوم لآلداء التعليم

المتميز  

1439

https://cutt.us/KIoCV

مشاركة  مشرفات الموهوبات  

للتحكيم في جائزة مؤسسة حمدان

ي بن راشد آل مكتوم لآلداء التعليم

المتميز  

1441

https://cutt.us/KIoCV

مشاركة المشرفات المتميزات 

قة لحضور دورات والتحكيم في مساب

(االولمبياد الوطني للروبوت 

الفيرست ليقو 

https://cutt.us/gEOMF

مشاركة  عدد من المشرفات 

م الموهوبات المتميزات في التحكي

-39في جائزة التعليم للتميز 

هـ1440

https://cutt.us/X3FOF

مشاركة مشرفات  لحضور الورش 

يقو التدريبية لمسابقة الفيرست ل

هـ1439والتحكيم 

https://cutt.us/3culB

https://cutt.us/KIoCV
https://cutt.us/KIoCV
https://cutt.us/gEOMF
https://cutt.us/X3FOF
https://cutt.us/3culB


ة  ب ع ت م ل ا ت  ا ء ا ر ج إل ا

ت  ا ب و ه و م ل ا ة  ر ا د إ ي  ف

ت  ا ف ظ و م ل ا ز  ي ف ح ت .ل ..

الرابط الشواهدوصفهاأنواعهاالحوافز 

من حيث األطراف 

ذات العالقة أو 

(المستفيدون)

حوافز فردية 

لى هي الحوافز الّتي ترّكز ع

ي، إيجاد روح التّنافس الفرد

ن وهي الّتي تمنح لفرد معيّ 

لمضاعفة األداء، أو كمكافأة 

له على إنتاجه المتميّز، 

ن ويؤّدي هذا إلى خلق جٍوّ م

.  التنافس بين األفراد 

فالحوافز الفرديّة هي ما 

يحصل عليه الفرد وحده 

من نتيجة إنجاز عمل معيّن، و

ت، الترقيات، المكافآ: أمثلتها

.والعالوات التشجيعية 

دات تحفيز المشرفات المستج
للمشاركة خارج المنطقة 

حضور الملتقيات  والمعارض

والبرامج واالجتماعات خارج 
–جدة –الرياض )المنطقة 
(  اإلحساء –جازان -محايل 

ور تحفيز المشرفة المستجدة لحض

حفل ومعرض التصفية النهائية

لالولمبياد الوطني لالبداع العلمي

2020–1441

https://cutt.us/qAVoy

تحفيزمشرفات لحضور ملتقى 

1439( سابك)االبداع العلمي 
https://cutt.us/EDL5d

تحفيز مشرفة لحضور فعاليات

عية برنامج الرعاية النفسية االجتما

للطلبة الموهوبين بتعليم جازان

1441

https://cutt.us/agXmS

تحفيز مشرفة لحضور االجتماع 

اض المنعقد في مؤسسه موهبة بالري

1441

https://cutt.us/nfplA

https://cutt.us/o6tQA

https://cutt.us/qAVoy
https://cutt.us/EDL5d
https://cutt.us/agXmS
https://cutt.us/nfplA
https://cutt.us/o6tQA


ة  ب ع ت م ل ا ت  ا ء ا ر ج إل ا

ت  ا ب و ه و م ل ا ة  ر ا د إ ي  ف

ت  ا ف ظ و م ل ا ز  ي ف ح ت .ل ..

الرابط الشواهدوصفهاأنواعهاالحوافز 

من حيث األطراف 

ذات العالقة أو 

(المستفيدون)

حوافز فردية 

ّكز هي الحوافز الّتي تر

على إيجاد روح 

هي التّنافس الفردي، و

يّن الّتي تمنح لفرد مع

لمضاعفة األداء، أو 

ه كمكافأة له على إنتاج

ا المتميّز، ويؤّدي هذ

إلى خلق جٍوّ من 

.  د التنافس بين األفرا

ي فالحوافز الفرديّة ه

ما يحصل عليه الفرد

وحده نتيجة إنجاز عمل

:  معيّن، ومن أمثلتها

الترقيات، المكافآت، 

.ة والعالوات التشجيعي

تحفيز المشرفات 

ومعلمات الموهوبات 

ومنسقات الموهوبات 

في المدارس ومديرات 

مراكز الموهوبات 

للمشاركة خارج 

المنطقة 

لحضور الملتقيات  

والمعارض خارج 

جدة–الرياض )المنطقة 

-جازان-محايل –

(  اإلحساء 

ومديرات تحفيزمشرفات

مراكز الموهوبات ومنسقات 

الموهوبات  المتميزات 

لحضور الملتقى األول 

لمنسقي الموهوبين 

1441باإلحساء 

https://cutt.us/gOwWh

موهوبات  تحفيزمعلمة

لحضور الملتقى العلمي 

األول لمعلمي ومعلمات 

الموهوبين في مدينة الملك

عبدهللا االقتصادية بجدة

1440

https://cutt.us/L2g09

https://cutt.us/gOwWh
https://cutt.us/L2g09


ة  ب ع ت م ل ا ت  ا ء ا ر ج إل ا

ت  ا ب و ه و م ل ا ة  ر ا د إ ي  ف

ت  ا ف ظ و م ل ا ز  ي ف ح ت .ل ..

الرابط الشواهدوصفهاأنواعهاالحوافز 

من حيث األطراف ذات 

(ونالمستفيد)العالقة أو 

حوافز جماعية 

وتهدف الحوافز 

الجماعيّة إلى إشباع

حاجات نفسيّة 

واجتماعيّة وماديّة 

لدى أعضاء الجماعة 

الواحدة؛ مثل حاجات 

االنتماء والوالء 

وتقدير اآلخرين، 

وتسهم الحوافز 

الجماعيّة في زيادة 

اد، التّعاون بين األفر

وتقوية الّروابط، 

نهم، وإثارة التّنافس بي

وزيادة رغبتهم في 

تحقيق المصلحة 

العاّمة واألهداف 
المشتركة

.

بالمناسباتاإلحتفال

الوطنية والعالمية 

المناسبات الوطنية 

ومايرتبط به العمل

https://cutt.us/wNocN

د التكريم  وتقدير جهو

الموظفات

حفل تكريم خاص 

بمنسوبات إدارة الموهوبات

من مديرة اإلدارة بفندق 

.قصر أبها 

https://cutt.us/UE4XM

https://cutt.us/wNocN
https://cutt.us/UE4XM


ة  ب ع ت م ل ا ت  ا ء ا ر ج إل ا

ت  ا ب و ه و م ل ا ة  ر ا د إ ي  ف

ت  ا ف ظ و م ل ا ز  ي ف ح ت .ل ..

الرابط الشواهدوصفهاأنواعهاالحوافز 

من حيث )من حيث أثرها أو 

(  فاعليتها

حوافز إيجابية 

ة هذه الحوافز تدخل فيها كافّ 

ة المغريات الماديّة والمعنويّ 

عند زيادة اإلنتاج أو تحسين

مستواه، وتعتبر من أفضل 

األساليب في تحريك األفراد

العاملين في معظم الحاالت؛ 

 ً مناسباً ألنها تشيع مناخاً صحيّا

في ظروف العمل المحيطة، 

ة ولتنوعها لتشمل أكبر شريح

والحوافز . من العاملين

اإليجابية تنّمي روح اإلبداع

والتّجديد في العمل لدى 

ات العاملين، ألنها تتالءم ورغب

العامل بحيث تترك بعض 

جريات النّتائج اإليجابيّة على م

قدية العمل مثل حافز المكافأة النّ 

امه التي تمنح للعامل مقابل قي

بعمل يستدعي التقدير

ات ترشيح مشرفة متميزة ذ

م اآلداء الممتاز لرئاسة قس

باإلدارة  

الشكر والثناء وترقية 

المشرفات  المتميزات باآلداء

.الى رئيسات أقسام 
https://cutt.us/6GEeb

إعطاء الثقة 

و توكيل العمل  وتكليفه

في حاله تغيب المديرة عن 

فؤ العمل وتكليف المشرفات الك

للقيام بالعمل

https://cutt.us/RABTt

https://cutt.us/EgpYY

داءاآلتحفيز المشرفات ذات 

الممتاز 

ع إلقامة البرامج الصيفية م

ة الجهات التعليمية المعتمد

ترشيح مشرفات لرئاسة 

البرامج الصيفية

برنامج موهبة ) .1

(الصيفي االثرائي

برنامج دعم المشاريع ).2

من مدينة الملك عبد 

(ة العزيز للعلوم والتقني

https://cutt.us/LUvOp

https://cutt.us/qSmGC

https://cutt.us/6GEeb
https://cutt.us/RABTt
https://cutt.us/EgpYY
https://cutt.us/LUvOp
https://cutt.us/qSmGC


ة  ب ع ت م ل ا ت  ا ء ا ر ج إل ا

ت  ا ب و ه و م ل ا ة  ر ا د إ ي  ف

ت  ا ف ظ و م ل ا ز  ي ف ح ت .ل ..

الرابط الشواهدوصفهاأنواعهاالحوافز 

من حيث )من حيث أثرها أو 

(  فاعليتها

حوافز سلبية 

والحوافز السلبية تحدث

حفيز، توازناً في عمليّة الت

هم فهي تذّكر العاملين بأنّ 

مثلما يثابون على األداء 

الممتاز، فإنهم يعاقبون 

حفظ على األداء الّضعيف فت

اإلدارة بذلك رهبتها 

.وتضمن جديّة العاملين

كما قد يؤّدي تجنّب 

العاملين للعقاب إلى 

اكتساب الطرق السليمة 

للسلوك الوظيفي واألداء

لتجويدةتدوير العمل تدوير العمل

وتطويرة

وتغيير مهام المشرفة او

معلمة موهوبات او مساعد 

الجيد اآلداءإداري  ذات 

ى وتطويرها لكي يرتفع ال

الممتاز اآلداء

https://cutt.us/Ffj27

https://cutt.us/Ffj27


THANK
YOU


