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 شكخ وتقجيخ

نجاز ىذه الرسالة، أتقدـ بالذكر ي وأعانشي عمى إالذي وفقش وأخيراً  الحسد والذكر هلل أولً 

أتقدـ بالذكر إلى خير السعمسيؽ.و التقدير إلى كل مؽ كاف خير الشاصح األميؽ،

 ىذه الرسالةعمى  ؼعمى تكرمو باإلشرا زنيدسسير أبؾ لى الدكتؾر الفاضل واإلمتشاف إ

شراؼ عمى ىذه وعمى كل ما قدمو لي مؽ تؾجيو ورعاية جيدة مشذ أف وافق عمى اإل

كسا و أتقدـ بالذكر لكل مؽ .ز الؾجؾدلى حيّ لدراسة وحتى اإلنتياء مشيا وإخراجيا إا

عة الخميل، أعزاء لجشة السشاقذة، وألساتذتي الكراـ في كمية الدراسات العميا بجام

الدكتؾر صالح الزرو،الدكتؾر دمحم الجعبري، الدكتؾر أسامة شيؾاف، الدكتؾر يؾسف أبؾ 

فارة، الدكتؾر مجدي الكببجي، الدكتؾر راتب الجعبري، وألساتذتي الذيؽ كانؾا دعسًا لي 

األستاذ مشذر عمقؼ، األستاذ شريف عقابشة، األستاذ نائل سيد أحسد، األستاذ محسؾد 

األستاذ عادؿ أبؾ شرار، األستاذ مجدي الجعبري، األستاذ يحيى الرفاعي،شكرًا الظردة، 

 لسا قدمتسؾه لي مؽ معرفة ومعمؾمات قيسة.

الذيؽ قدمؾا لي يد العؾف أشكر زمالئي و زميالتي في شركة اإلترالت الفمدظيشية 

ف قيدية، والزميمة عدياء والسداعدة إلنجاز ىذه الرسالة، أتقدـ بجزيل الذكر والإلمتشاف لمزميل عدنا

 البكري، والزميل دمحم زلؾـ، والزميل ىيثؼ دويػ، فمكؼ كل الذكر والتقدير.

 وهللا ولي التػفيق

 



 ث
 

 ممخز الجراسة

    نطخ العامميغ ةمغ وجي ةتراالت الفمدصيشيال  ةػافد عمى األداء الػضيفي  في شخكتقييع أثخ الح

 .الفمدػػػظيشية ة الترػػػالتفػػػي شػػػرك األداء الػػػؾعيفيالحػػػؾافز عمػػػى  تقيػػػيؼ أ ػػػر إلػػػىىػػػدفل الدراسػػػة 

 ػر أالػذي يحػاوؿ وصػف وتقيػيؼ  التحميمػي، ولتحقيق ىدؼ الدراسة تؼ العتساد عمى السشيج الؾصػفي

وقػد  .الزػفة الغربيػةجشػؾب الفمدػظيشية فػي  شركة اإلترػالتعمى أداء العامميؽ في أنغسة الحؾافز 

شػػػػركة العػػػػامميؽ فػػػػي وطبقػػػػل الدراسػػػػة عمػػػػى  كػػػػ داة لجسػػػػع البيانػػػػات. سػػػػتبانةتػػػػؼ العتسػػػػاد عمػػػػى اإل

 73و البػػػالد عػػػددىؼ  ) بيػػػل لحػػػؼ و الخميػػػل الترػػػالت الفمدػػػظيشية مشظقػػػة جشػػػؾب الزػػػفة الغربيػػػة

صػػالحة لمتحميػػل  وجسيعيػػاسػػتبانة إ 73سػػترجع مشيػػا إسػػتبانة عمػػى العػػامميؽ ا 73، ووزعػػل مؾعػػف

 ات السؾزعة.ستبانمؽ اإل %100اإلحرائي، أي بشدبة 

دية بيؽ نغاـ الحؾافز طر ة عالقة ارتباطي وجؾدخمرل الدراسة إلى عدة نتائج كاف مؽ أىسيا:      

يدػؾد عالقػات التقػدير و  ،  و ترػالت الفمدػظيشيةداء الػؾعيفي لمعػامميؽ فػي شػركة اإلاألالسعشؾية و 

الستبػػػادؿ  بػػػيؽ الػػػزمالء فػػػي العسػػػل و العػػػامميؽ مسػػػا يدػػػاىؼ فػػػي تحدػػػيؽ مدػػػتؾيات األداء  حتػػػراـاإل

 . ضعيف ترالت الفمدظيشيةتظبيق نغاـ الترقيات في شركة اإل مدى ف  ، و أالؾعيفي بذكل عاـ

وذلػ مؽ  العسل عمى غرس الؾلء التشغيسيوقدمل الدراسة مجسؾعة مؽ التؾصيات مؽ أىسيا:     

تعريػػف العػػامميؽ الجػػدد بشغػػاـ الحػػؾافز السظبػػق بالذػػركة ، شػػراؾ العػػامميؽ فػػي اتخػػاذ القػػراراتإخػػالؿ 

ضػرورة الػربب بػػيؽ نتػائج تقيػيؼ األداء الدػشؾي ومػػشح الحػؾافز والسكافػات بشػاء عمػػى و ، واليػات الترقيػة

 . تمػ الشتائج
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Abstract 

The Evaluation of the Impact of Incentives on Job Performance from the 

Perspective of PALTEL Staff 

This research aimed at evaluating the impact of incentives on job performance at 

Palestine Telecommunication Company (PALTEL). To achieve the study’s objectives, 

the analytical and descriptive methodology was used to describe and evaluate the 

impact of incentives on job performance among PALTEL staff in the southern part of 

the West Bank. The questionnaire was used as the tool of the study for data collection. 

The study was applied on all (73) employees who work at PALTEL in the southern part 

of the West Bank. 73 questionnaires were distributed and returned and all were valid for 

statistical analysis, i.e. 100% of the distributed questionnaires.   

The study concluded to several findings, most notably, the existence of a correlative 

relationship between material incentives system and job performance among employees 

at PALTEL, the existence of a correlative relationship between moral incentives system 

and job performance among employees at PALTEL, the extent of applying the 

promotion system in PALTEL is weak, and the presence of a relationship of 

appreciation and mutual respect among colleagues at work, which contributes to 

improving overall levels of job performance.     

Finally, the study offered a number of recommendations, the most important of which 

are: the need to consider the material incentives and to link the salary to the cost-of-

living and inflation, the need to instill organizational loyalty by involving employees in 

decision-making process, the importance of introducing new employees to the incentive 

system and the promotion mechanisms applied at the company, and the importance of 

linking the results of annual performance evaluation with incentives and bonuses. 
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 قائسة السحتػيات

 رقع الرفحة الســـــػضـــــــــــــــػع الخقع
 أ آيػػة قرآنػػػية 
 ب اإلىػػػػداء 
 ت شكػػػػػر وتقػػػػػدير 
 ث السمخػػػص  
 ج السمخص بالمغة النجميزية 
 ح قائسػػػػػة السحتؾيػػػػػػات 
 ذ قائسػػػػة الجػػػػػداوؿ 
 ر قائسػػػػة السػػػػالحػػق 
 ر قائسة األشكاؿ 

  

  األول: الشار العام لمجراسة الفرل

 2 السقدمة 
 4 مذكمة الدراسة وأسئمتيا 
 6 أىداؼ الدراسة 
 7 أىسية الدراسة 
 8 حدود الدراسة 
 9 متغيرات الدراسة 
 9 مرظمحات الدراسة 
 10 نسؾذج الدراسة 
  الفرل الثاني: الشار الشطخي والجراسات الدابقة 

 12 السبحث األول: الحػافد 
 12 مقدمة 
 13 مفيـؾ الحؾافز 
 16 تظمبات عسمية التحفيزم 
 16 أنؾاع الحؾافز 
 26 عشاصر التحفيز 



 خ
 

 27 أسس مشح التحفيز 
 28 أىسية الحؾافز و أىدافيا 
 30 نغاـ الحؾافز 
 30 السراحل األساسية لترسيؼ نغاـ الحؾافز 
 34 شروط تقديؼ الحؾافز 
 35 شروط نجاح الحؾافز 
 35 نتائج التحفيز 
  الػضيفي السبحث الثاني: األداء 
 37 مقدمة 
 38 مفيـؾ األداء 
 39 عشاصر األداء 
 40 العؾامل السؤ رة في األداء 
 42 تقييؼ األداء 
 43 أىسية تقييؼ األداء 
 43 أىداؼ تقييؼ األداء 
 44 أنؾاع تقييؼ األداء 
 45 طرؽ تقييؼ األداء 
 47 الستراتيجية لعسمية تقييؼ األداءالخظؾات  
 49 خرائص نغاـ التقييؼ الفعاؿ 
  الفمدصيشية تراالتة ال السبحث الثالث: شخك 
 50 ترالت الفمدظيشيةاإلنبذة عؽ شركة  
 51  الرؤية 
 51 شركات السجسؾعة 
 51 التحديات 
 52 نغرة السدتقبل 
 52 السدؤولية اإلجتساعية 
  الدابقةالجراسات  



 د
 

 55 الدراسات السحمية 
 61 الدراسات العربية 
 66 الدراسات األجشبية 
 70 التعميق عمى الدراسات الدابقة 
  الفرل الثالث: الصخيقة و الجخاءات 
 74 مقدمة 
 74 مشيج الدراسة 
 74 مرادر جسع البيانات 
 75 مجتسع الدراسة 
 75 عيشة الدراسة 
 75 أداة الدراسة 
 76 صدؽ أداة الدراسة 
 77  بات أداة الدراسة 
 78 السعالجة اإلحرائية لمبيانات 
  الفرل الخابع: نتائج الجراسة 
 80 تسييد 
 81 الخرائص الديسؾغرافية لألشخاص السبحؾ يؽ 
 86 نتائج أسئمة الدراسة 
 86 الشتائج الستعمقة بالدؤاؿ األوؿ 
 88 الثانيالشتائج الستعمقة بالدؤاؿ  
 91 الشتائج الستعمقة بالدؤاؿ الثالث 
 92 الشتائج الستعمقة بالدؤاؿ الرابع 
 94 داة اختبار  بات األ 
  الفرل الخامذ: مشاقذة نتائج الجراسة والتػصيات 
 96 تسييد 
 97 مشاقذة الشتائج 
 99 التؾصيات 
  قائسة السخاجع 
 102 السرادر والسراجع العربيةً: أول 
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 109 السرادر والسراجع األجشبيةً:  انيا 
 110 اللكترونية ؾاقعالسً:  الثا 
  السالحق 

 

 قائســــة الجـــجاول

رقع 
 الججول

رقع  الســـػضــــــــــــــــػع
 الرفحة
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 قائسة األشكال

 رقـــع الرفحة الســــػضـــــــــــــــــػع  شكلرقع 

 82 شخاص السبحؾ يؽ حدب متغير الجشستؾزيع األ 1شكل رقؼ 
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 السقجمـــة :
و برامجيا ، في تشفيذ أنذظتيا مييا السشغسات ىؼ العشاصر التي تعتسد عيعتبر العشرر البذري مؽ أ 

يقدـ أفزل ما  بحث كيف تجعل ىذا العشرر البذري ت ول تزاؿ إدارة السشغسات. و تحقيق أىدافيا

دة نحؾ الشسؾ و التظؾر و زيا أىداؼ السشغسات، بسا يؤدي إلى تحقيق لديو لرالح السشغسة

و أف أفزل استغالؿ لعشاصر اإلنتاج تقديؼ الخدمات بكفاءة حيث  ، واإلنتاجية وتحقيق األرباح

 العامميؽ في السؤسدة . أي ،برؾرة أساسية عمى العشرر البذري السدخالت يعتسد 

ب عسميا ونذاطاتيا السختمفة بسدتؾى عاؿ مؽ الكفاءة و تحرص كافة السشغسات عمى القياـ 

ألساسية السؤ رة ىؼ الستغيرات اأ يخزع لتقؾيؼ األداء الؾعيفي أحد عف الذي ؾ الفعالية، و يسثل الس

، وتعد مؽ ي لمعامميؽ ىي عسمية ىامة ومعقدة. و تعد عسمية تقييؼ األداء الؾعيفعمى ىذه الكفاءة

 .ي يتعدى ت  يرىا نظاؽ األفراد مؾضع التقييؼ لتذسل جسيع أعساؿ السشغسةأىؼ العسميات اإلدارية الت

    2009) عقيمي ، 

إلى أف مؾضؾع األداء الؾعيفي مؽ السؾضؾعات األساسية في نغريات    2010و يذير جؾدة )

غسات بكفاءة و الدمؾؾ اإلداري بذكل خاص لسا يسثمو مؽ أىسية لمؾصؾؿ لألىداؼ السرجؾة لمسش

األنذظة و السياـ التي يزاوليا السؾعف في السشغسة والشتائج الفعمية التي  ر عؽ، و يعبّ ةفعالي

لمسؾارد الستاحة و  يحققيا في مجاؿ عسمو بشجاح لتحقيق أىداؼ السشغسة بكفاءة و فعالية وفقاً 

 األنغسة اإلدارية و القؾاعد و اإلجراءات و الظرؽ السحددة لمعسل.

ز و التعؾيزات مؽ الؾسائل التي تجعل العامميؽ يقدمؾف أفزل ما ومسا ل شػ فيو أف الحؾاف

لدييؼ لتحقيق أىداؼ السشغسة، ولكؽ الحؾافز و التعؾيزات ليدل العشرر الؾحيد بل ىي عشرر 

تعييؽ ذو الكفاءة الستدنية و  ، فال يسكؽ مثالً مع باقي العشاصر اإلدارية األخرى متكامل ومتشاغؼ 

 .يادة انتاجيتيؼافز لز العتساد عمى الحؾ 
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تكؾف في شكل ، و يسكؽ أف فيسكؽ أف تكؾف ايجابية أو سمبية إف أساليب التحفيز متعددة ومتشؾعة

 ابمؾرت بالرؾرة التي ىي عمييت أساليب التحفيز بسراحل متظؾرة وت، إذ مرّ تحفيز مادي أو معشؾي 

،  ؼ أعقبتيا السرحمة افز الساديةعمى الحؾ ، فبدأت بالسرحمة التقميدية والتي تؼ التركيز فييا فقب الف

التي نادت بيا مدرسة العالقات اإلندانية التي اىتسل بالحؾافز السعشؾية بجانب السادية،  ؼ جاءت 

  2006بي،الدرو ) .ة التي تربب بيؽ الحؾافز السادية و السعشؾية معاً السرحمة الحديّ 

الدمؾؾ وتؾجييو مؽ خالؿ العتساد و التحفيز في األساس عسمية إدارية تيدؼ إلى الت  ير في 

عمى إ ارة الدافعية ، والدافعية عسمية نفدية تعسل عمى تحريػ وتؾجيو و إدامة الدمؾؾ و األداء ، 

أي أنيا العسمية التي تحفز األفراد لمعسل ، و إنجاز السياـ السظمؾبة مشيؼ ، و ىكذا ف ف ارتباط 

ي ، ألف حؾافز العسل يجب أف تتؾافق مع دوافع الحؾافز بدوافع األفراد في السشغسة أمر ضرور 

  2011)الذؾابكة،.مية الحؾافزالفرد، و لف انعداـ الندجاـ بيشيسا يؤدي إلى انعداـ فاع

حرصل عمى وضع لبشات اقتراد  1993ومشذ إنذاء الدمظة الؾطشية الفمدظيشية في مظمع عاـ 

ترالت الفمدظيشية في س شركة اإللذلػ قامل بت سي ،دظيشي حر يعتسد عمى القظاع الخاصفم

التؾقيع ، الرادر عؽ الدمظة الؾطشية الفمدظيشية تعسل كذركة مداىسة حيث تؼ 02/08/1996

ة و تذغيل اترالت الياتف الثابل، و الجؾاؿ بتاريخ إدار  إنذاء و عمى اتفاقية لسشح رخرة و

، والتي بسؾجبيا مشحل الدمظة الؾطشية لذركةو ذلػ بيؽ الدمظة الؾطشية و ا ،15/11/1996

جديد، و ب قرى  تزويد السذتركيؽ بكلالفمدظيشية الذركة تمػ الرخرة لسؾاكبة التظؾر و الرقي في 

 ية احتياجات كافة فئات السذتركيؽ.لتقديؼ أفزل الخدمات و تمب ، سعياً سرعة، و أقل جيد

    2004التقرير الدشؾي لذركة الترالت، )
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 : وتداؤالتيا جراسةمذكمة ال

ستغالؿ األمثل لقؾاىا و مؾاردىا سية أساسية ألي مشغسة مؽ خالؿ اإليذكل األداء الؾعيفي أى

، بل أداة لمتذخيص يظرة، و فرض الدمظة عمى العامميؽالبذرية، و أنيا ليدل مجرد أداة لمد

السحكؼ و السؾضؾعي ألداء جسيع العامميؽ، و ذلػ مؽ أجل مداعدة اإلدارة العميا في اتخاذ القرار 

ارة تمػ السؾارد لسشاسب، و كذلػ تقديؼ السعمؾمات الالزمة إلدارة السؾارد البذرية لتسكشيا مؽ إدا

ؿ السؾارد الستاحة ، لتربح السشغسة ، ويتؼ ذلػ مؽ خالؿ تحديؽ و تشغيؼ و استغالبكفاءة و اقتدار

 .األعساؿقادرة عمى التظؾر و التعامل الجيد مع كل الستغيرات التي تظرأ خالؿ إنجاز 

راء بعض ترالت الفمدظيشية، و استظالع افقد لحغل الباحثة مؽ خالؿ عسميا في شركة ال

ا مس ،في لمعامميؽ في الذركةالؾعي العامميؽ فييا أف ىشاؾ عدـ وضؾح في أ ر الحؾافز عمى األداء

  .التي وضعل مؽ أجميا ىذه الحؾافز يؤ ر عمى تحقيق األىداؼ

ث قامل الباحثة بدراسة تقييؼ أ ر الحؾافز عمى مدتؾى األداء ي، حالدراسةومؽ ىشا جاءت فكرة 

، و معرفة الدمبيات و في في شركة اإلترالت الفمدظيشية، و ت  يرىا عمى أداء العامميؽالؾعي

اليجابيات السرتبظة باألنغسة و الحؾافز و كيفية تظؾير ىذه األنغسة بحيث تتكامل مع مركبات 

 .زل ما لدييؼ لتحقيق أىداؼ الذركةالعسميات اإلدارية األخرى في جعل األفراد يقدمؾف أف
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 و بشاءا عمى ما تقجم يسكغ صياغة مذكمة الجراسة في الدؤال الخئيدي التالي :

 

 "تراالت الفمدصيشية مغ وجية نطخ العامميغ فييا؟ما مجى تصبيق الحػافد في شخكة ال "

 و يشبثق عشو التداؤلت التالية :

" ؟ تراالت الفمدصيشية مغ وجية نطخ العامميغ فيياجى تقجيع حػافد مادية في شخكة ال ما م"

  

؟"الفمدصيشية مغ وجية نطخ العامميغ فييا تراالتجيع الحػافد السعشػية في شخكة ال ما مجى تق"

  

"؟تراالت الفمدصيشية مغ وجية نطخ العامميغ فيياتصبيق نطام التخقيات في شخكة ال  ما مجى"

  

تراالت في لمسػضفيغ العامميغ في شخكة ال داء الػضيا مجى تأثيخ نطام الحػافد عمى األم"

 "؟ الفمدصيشية
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   أىجاف الجراسة :

  الرئيدي لمدراسة يتخمص فيسا يمي :اليدؼ 

فمدصيشية مغ وجية نطخ األداء الػضيفي في شخكة التراالت ال " تقييع أثخ الحػافد عمى

 .العامميغ "

 :الشحؾ التالية لمدراسة فيي عمى أما األىداؼ الفرعي

ومدى ، يؽ في شركة الترالت الفمدظيشيةمماالتعرؼ عمى أنؾاع الحؾافز التي يتمقاىا الع .1

 ت  يرىا  عمى األداء الؾعيفي.

تحديؽ أداء العامميؽ  تقديؼ مقترحات تداعد في زيادة فاعمية الحؾافز السادية و السعشؾية في .2

 ترالت الفمدظيشية.في شركة اإل

تداعد الدراسة في التعرؼ عمى تؾجيات العامميؽ بالشدبة لمحؾافز، و مدى ت  يرىا عمى  .3

 أدائيؼ الؾعيفي.
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 الجراسة:  أىسية

 تكسؽ أىسية الدراسة فيسا يمي: 

  :ؼ أ ر الحؾافز مؽ تتؾقع الباحثة أف تقدـ ىذه الدراسة معمؾمات حؾؿ تقييأىسية عمسية

ة في تحديؽ مدتؾى ترالت الفمدظيشيخالؿ عدة عؾامل، والتي يسكؽ اف تداعد شركة اإل

 العتبار في تجشب أي معيقات .خذىا بعيؽ أاألداء الؾعيفي. وتقديؼ التؾصيات السشاسبة و 

  :مؽ مقترحات لعسل دراسات تكسؽ ىذه الدراسة مؽ الشاحية البحثية بسا تقدمو أىسية بحثية

 .حثية أخرى في نفس السجاؿ إف أمكؽ، وتكسمة لدراسات بمدتقبمية

 أ ر الحؾافز عمى : " تقييؼ ىسية مؾضؾعيا وىؾأ ىسية ىذه الدراسة في أ تكسؽ نغرية:  أىسية

ىي تشبع مؽ . و لفمدظيشية مؽ وجية نغر العامميؽ"ترالت اؾعيفي في شركة اإلاألداء ال

وتحقيق أىداؼ   ار كبيرة في تؾجيو سمؾؾ العامميؽىسية مؾضؾع الحؾافز لسا ليا مؽ اَ أ 

  الذركة.
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 حجود الجراسة:

 :جريل الدراسة عبر الحدود التاليةأ

  الحج الدمشي:  .1

 .2018في العاـ الدراسي بقل ىذه الدراسة ط  

  الحج السكاني: .2

) بيل لحؼ و أجريل ىذه الدراسة في شركة اإلترالت الفمدظيشية  جشؾب الزفة الغربية

 .2018حدب عدد السؾعفيؽ لعاـ  الخميل  

  الحج السػضػعي: .3

 ترالتإلاألداء الؾعيفي في شركة اأ ر الحؾافز عمى  ت الدراسة الحالية عمى تقييؼاقترر 

 الفمدظيشية مؽ وجية نغر العامميؽ.

  الحج البذخي : .4

لفمدظيشية في جشؾب الزفة ترالت االدراسة عمى العامميؽ في شركة اإلبقل ىذه ط  

   مؾعف.73و البالد عددىؼ ) الغربية
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 متغيخات الجراسة:

 اقتررت الدراسة عمى الستغيرات التالية:

 في شركة اإلترالت الفمدظيشية. معامميؽل األداء الؾعيفي تغير التابع: الس 

  والترقيات.السادية، الحؾافز السعشؾيةالستغيرات السدتقمة: الحؾافز ، 

 

 مرصمحات الجراسة:

مدى القدرة عمى تحقيق نتائج مدتيدفة  وتت  ر ىذه القدرة بسدى الشجاح في اختيار  ىؾ األثخ:

  .دوف إىدار أو إسراؼواستخداـ مزيج مشاسب ومتشاسب لمسدخالت أو السؾارد 

  2010) الجداسي،

تعشي مجسؾعة األدوات والؾسائل التي تدعى السشغسة لتؾفيرىا لمعامميؽ بيا سؾاء كانل  :الحػافد

شباع الحاجات أو الرغبات إجساعية، ايجابية أو سمبية، بيدؼ ، فردية أو ية أو معشؾيةماد

خرى، وذلػ بسراعاة الغروؼ البيئية أ  قيق الفاعمية السشذؾدة مؽ ناحية ندانية مؽ ناحية وتحاإل

  2012)عؾاد، السحيظة.

نتاجية وتشسية جات الفرد السادية وتحفزه عمى اإلىي تمػ الحؾافز التي تذبع حا الحػافد السادية:

الحافز و يعرؼ  داء،لى رفع الكفاءة وتحديؽ األإدائو، حيث تيدؼ الحؾافز السادية أوتظؾير 

قترادي، وىؾ يتسثل فيسا يحرل عميو الفرد و اإلأو الشقدي أنو الحافز ذو الظابع السالي  السادي ب

ت والسعاشات جؾر والعالوات والبدلت السالية والتعؾيزات والسكافاَ وحقؾؽ كالرواتب واأل مؽ مزايا

   2013اسساعيل،) التقاعدية والسذاركة في الرباح.
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شباع حاجاتو األخرى الشفدية و إنداف وتحقق لو ي تمػ الحؾافز التي تداعد اإلى الحػافد السعشػية:

الجتساعية، فتزيد مؽ شعؾر العامل بالرضا  في عسمو وولئو لو، وتحقيق التعاوف بيؽ زمالئو. 

  2010)عبد الرحسؽ،

أىؾ  :األداء الػضيفي المنظمة بها تكلفه التً ومسؤولٌاته الموظفألعماله التًتنفٌذ الجهة و

 الجهدأترتبطوظٌفتهبها. نتٌجة الفرد النتائجوالمخرجاتالتًحققها يأناألداءهومحصلة

 2015نبيل،) .المبذولمنخاللقٌامالفردبالمهاموالواجباتوالمسؤولٌاتالموكلةإلٌه

 
 نموذج ومتغيرات الدراسة:

 

 المتغيرات المستقلة                                                 المتغير التابع
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 الفرل الثاني

 الشار الشطخي 

 الحػافد 
 األداء الػضيفي 
 شخكة التراالت الفمدصيشية 
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 المبحث األول : الحوافز

 . 60داف{ صدؽ هللا العغيؼ )سؾرة الرحسؽ أية حْ  اإل  إلّ  داف  اإلحْ  زاء  جَ  ىلْ تعالى: } وَ  قاؿ

حغي مؾضؾع الحؾافز باىتساـ الكثير مؽ الباحثيؽ وعمساء اإلدارة وعمؼ الشفس، وي تي ذلػ مؽ  

اآل ار الؾاضحة لمحؾافز وما تذكمو مؽ أىسية كبيرة في تحديؽ أداء العامميؽ، حيث يؤدي اختيار 

مؽ أعساؿ  الحؾافز السالئسة بشؾعييا السادي والسعشؾي إلى تذجيع العامميؽ بالقياـ بسا أوكل إلييؼ

معغؼ السشغسات تحرص عمى وضع  فّ إا فمؽ الكفاءة، لذ عمى أحدؽ وجو وعمى مدتؾى عاؿ  

أسس خاصة وقؾاعد  ابتة لمحؾافز وبكيفية استخداميا وتؾزيعيا بسا يحقق األىداؼ السرجؾة مشيا 

 عمى السدى القريب والبعيد.

الدور في السشغسة  السشاسبة ويتحقق ىذافي تؾفير بيئة العسل  إف لمحؾافز والتعؾيزات دورًا رئيدياً 

لتزاميؼ تجاه تحقيق أىداؼ ولزساف تحفيزىؼ وا األفراد لتقديؼ خدماتيؼ لمسشغسة، مؽ خالؿ تحفيز

اؿ يكفل حقؾؽ وامتيازات العامميؽ ف تجاىل وجؾد نغاـ حؾافز قانؾني وفعّ في السقابل إ .شغسةالس

 جسل األداء الؾعيفي و الدمؾكي.عمى م   سمباً التي تؤ ر  ض السؤسدات لمعديد مؽ السخاطريعرّ 

ول يسكؽ لمحؾافز أف تحقق أىدافيا إل مؽ خالؿ وجؾد آلية عسل ونغاـ محدد ألدائيا بالذكل 

األمثل مع تؾافر عشرر في غاية األىسية أل وىؾ السرداقية في التظبيق والتشفيذ، حيث تعتبر 

يذعر السؾعف بالعدالة واإلنراؼ في معاممة  الحؾافز بسثابة السقابل لألداء الستسيز، بحيث

 .السشغسة لو مقارنة مع معاممة مؾعفيؽ آخريؽ بيا، وخاصة الذيؽ يشتسؾف إلى جساعة عسل واحدة

  2010)ماىر،
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 مفيػم الحػافد:

تختمف وجيات الشغر حؾؿ مفيؼ الحؾافز وتعريفيا، ولكؽ مسا يجدر بشا التشبيو لو أف ذلػ 

الختالؼ يغير برؾرة شكمية، حيث يسكؽ مالحغة التفاؽ الؾاضح في السزسؾف. وتعشي 

فميا عدة تعريفات تعكس السدارس العمسية التي  "الصظالح"الحث والعجاؿ، أما في  "لغة"الحؾافز 

عمى أنيا السقابل لألداء الستسيز ويفترض أف األجؾر أو الراتب   2008رفيا )العاني،عقد فتسثميا، 

عمى الؾفاء بقيسة الؾعيفة وبالتبعية القادرة عمى الؾفاء بالستظمبات األساسية لمحياة، وطبيعة  قادراً 

يؽ عشد الؾعيفة، وقيسة السشرب. كسا يفترض ىذا التعريف أف الحؾافز تركز عمى مكاف ة العامم

تسيزىؼ في األداء، فاف األداء الذي يدتحق الحافز ىؾ أداء غير عادي، أو ربسا وفقا لسعايير تذير 

إلى استحقاؽ العامميؽ إلى تعؾيض إضافي يزيد عؽ األجر. فالحؾافز السذجعة ىي التي تحقق 

 ر في عسمو.نو مقدّ أمكانة و  حاجات البذر وتعتبر عسيقة وتذعره ب نو إنداف لو

العسمية التي بسؾجبيا يتسكؽ السديريؽ مؽ إشباع كافة القؾى    التحفيز ب نو2009بربر،ؼ )ويعر 

الكامشة لدى السؾارد البذرية، وتزيد في رغبتيؼ في بذؿ الجيؾد السظمؾبة ألداء مياميؼ بسدتؾيات 

 عالية مؽ اإلنتاجية لتحقيق أىدافيؼ وأىداؼ مؤسداتيؼ.

ض عؽ أدائيؼ السادي والسعشؾي الذي يقدـ لألفراد كتعؾي   ب نيا السقابل2010وعرفيا )ماىر،

ف التعؾيض الذي يحرل عميو الفرد كسقابل ألدائو الستسيز يدسى حافز أو إالستسيز، وبالتالي ف

مكاف ة، ويحتاج األمر أف تكؾف إدارة السؤسدة مؽ خالؿ مدير إدارة السؾارد البذرية والسديريؽ 

 العامميؽ لدييؼ بحيث يكؾف الحافز عمى قدر الكفاءة في األداء. التشفيذييؽ قادرة عمى قياس أداء

ف الحؾافز تعشي مجسؾعة األدوات والؾسائل التي تدعى السشغسة لتؾفيرىا    ب2012ويذير )عؾاد، 

فردية أو جساعية، ايجابية أو سمبية، بيدؼ إشباع  بيا سؾاء كانل مادية أو معشؾية،لمعامميؽ 
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اإلندانية مؽ ناحية وتحقيق الفاعمية السشذؾدة مؽ ناحية أخرى، وذلػ بسراعاة الحاجات أو الرغبات 

 الغروؼ البيئية السحيظة.

 ولعسمية تحفيد العامميغ أىجاف يجب مخاعاتيا مغ قبل إدارة السشذأة وىي:

 تذجيع السشافدة بيؽ األفراد. .1

 تحديؽ اإلنتاجية. .2

 إبراز أنذظة السؤسدة. .3

 ؽ.رفع الروح السعشؾية لمعاممي .4

 الحتفاظ بالعامميؽ السستازيؽ. .5

 مكاف ة األداء الستسيز. .6

 تذجيع اإلبداع و اإلبتكار الجديد. .7

  2009حفز األداء الستؾسب إلى التقدـ و الرتقاء. ) بربر،  .8

  بتحديد مراحل ترسيؼ نغاـ التحفيز بذكل مخترر 2010خسقاني،ومؽ ناحية أخرى قاـ  )

 كالتالي :

 :تحجيج ىجف الشطام

عمى مؽ يقؾـ بؾضع نغاـ الحؾافز أف  و السشغسات إلى أىداؼ عامة و استراتيجيات محددة،تدعى 

و يحاوؿ بعد ذلػ ترجستو في شكل ىدؼ لشغاـ الحؾافز و قد يكؾف ىدؼ نغاـ  يدرس ىذه جيدا،

التكاليف أو التذجيع عمى  ضالحؾافز تعغيؼ األرباح أو رفع السبيعات و اإليرادات أو قد يكؾف تخفي

 .أو تذجيع الكسيات السشتجة أو تحديؽ الجؾدة أو غيرىا مؽ األىداؼ فكار الجديدة،األ
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 :دراسة األداء

كسا تدعى إلى تحديد طريقة لقياس  ،ديد و تؾصيف األداء السظمؾبتدعى ىذه الخظؾة إلى تح

 :إف تحديد و تؾصيف األداء السظمؾب يدتدعي ما يمي األداء الفعمي،

 .سميؼ وجؾد وعائف ذات ترسيؼ- 

 .وجؾد سيظرة كاممة لمفرد عمى العسل- 

 .وجؾد عروؼ عسل مالئسة- 

 

 :تحجيج ميدانية الحػافد

و يجب  و يقرد بيا ذلػ السبمد اإلجسالي الستاح لسدير نغاـ الحؾافز لكي يتفق عمى ىذا الشغاـ،

 :البشؾد التالية -في ميزانية الحؾافز-أف يغظي السبمد السؾجؾد 

جزئية مثل  سثل الغالبية العغسى لسيزانية الحؾافز و تتزسؽ بشؾداً ت يوى :الجؾائزقيسة الحؾافز و  -

 .السكافآت، العالوات، الرحالت، اليدايا و غيرىا

مثل التكاليف لترسيؼ الشغاـ و تعديمو والحتفاظ بدجالتو  ىي تغظي بشؾداً و  :التكاليف اإلدارية -

 .و اجتساعاتو و تدريب السديريؽ عمى الشغاـ

مثل الشذرات و الكتيبات التعريفة و السمرقات الدعائية و  وىي تغظي بشؾداً  :تكاليف الترويج -

 .خاصة أخرى بيا السراسالت و خظابات الذكر و الحفالت متزسشة بشؾداً 
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 متصمبات عسمية التحفيد:

 حتى تقػم الدارة بتحفيد العامميغ تحتاج إلى ما يمي :

مسارسات إدارية ناضجة تتعمق بتؾفر كل العؾامل السؤ رة  ب داء الفرد وىي مؽ مدؤولياتيا،  :أوالا 

 بحيث يسكؽ لمفرد أف يتحكؼ بعسمو و يحقق األداء األفزل إذا أراد.

د قيد لساذا يعسمؾف وماذا يحركيؼ، فتحديد حاجات ودوافع العسل لمعامميؽ لدييا، أي تحد :ثانياا 

 وىذا يرتبب بشؾع نذاطيا ونؾع العامميؽ. ،التقدـمؽ أجل فقب أـ ؿ ايعسمؾف مؽ أجل الس

 تحديد قائسة الحؾافز التي تقرر استخداميا وتدتظيع تؾفيرىا. :ثالثاا 

إلييا و  ، أي نغريتيا لسا يدفع العامميؽ لدييا لإلنتساءتحديد " نغريتيا"  لدوافع العسل رابعاا:

، كمسا استفادت مؽ الشغريات ووعياً  ألداء األعساؿ السدشدة إلييؼ، وكمسا كانل أكثر نزجاً 

 .في تحفيز العامميؽ لدييا استخدامياو  العمسية الستؾفرة حالياً 

واعتساد ذلػ في ترسيؼ أنغسة األجؾر والسزايا وفي ترسيؼ نغاـ الحؾافز و  عوض :خامداا 

 ترتيبات واعية ويعتسدىا السدراء في تحفيز مجسؾع العامميؽ.فيي تحتاج إلى إدارتو، 

فتحفيز السدراء يختمف عؽ تحفيز   القياـ بكل ذلػ لمفائات السختمفة مؽ العامميؽ:  :سادساا 

الخبراء و السؾعفيؽ العتيادييؽ، وليذا تحتاج الكثير مؽ األعساؿ الكبيرة إلى عدد مؽ األنغسة. 

(Toshiba,2006   

 الحػافد:أنػاع 

تختمف أنؾاع الحؾافز بذكل عاـ مؽ مشغسة إلى أخرى، حيث تتشؾع وتتداخل مع بعزيا البعض، 

لذا فقد سعى الكثيروف إلخزاع الحؾافز لتقديسات وترشيفات محددة، فسشيؼ مؽ يرشفيا وفق أ رىا 
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ا عمى الفرد والسشغسة عمى حد سؾاء، ومشيؼ مؽ صشفيا حدب طريقة تؾزيعيا أو حدب مؾضؾعي

أو أىدافيا، وغير ذلػ مؽ الترشيفات التي بعد البحث والتسحيص تبيؽ أنيا في معغسيا تشدرج 

 تحل نؾعيؽ رئيدييؽ مؽ الحؾافز ىسا: الحؾافز السادية والحؾافز السعشؾية.

 الحػافد السادية: .1

ىي تمػ الحؾافز التي تذبع حاجات الفرد السادية وتحفزه عمى اإلنتاجية وتشسية وتظؾير أدائو،     

السادي ب نو الحافز ذو  ويعخف الحافدحيث تيدؼ الحؾافز السادية إلى رفع الكفاءة وتحديؽ األداء، 

ايا وحقؾؽ الظابع السالي أو الشقدي أو القترادي، وىؾ يتسثل فيسا يحرل عميو الفرد مؽ مز 

كالرواتب واألجؾر والعالوات والبدلت السالية والتعؾيزات والسكافآت والسعاشات التقاعدية 

   Mondy & Noe,2005) .والسذاركة في األرباح

، والحؾافز السادية ىي التي و القتراديأو الشقدي أادي ىؾ الحافز ذو الظابع السالي والحافز الس

األساسية فتذجع العامميؽ عمى بذؿ قرارى جيدىؼ في العسل،  تقؾـ بإشباع حاجات اإلنداف

  . وتجشيد ما لدييؼ مؽ قدرات، والرتفاع بسدتؾى كفاءتيؼ

و الحؾافز السادية تذسل كل الظرؽ الستعمقة بدفع مقابل مادي عمى أساس اإلنتاج لزيادتو مؽ حيث 

ف العامل كمسا أنتج أكثر أو الكؼ أو تحديشو مؽ حيث الشؾع، أحدىسا أو كالىسا، و عمى ذلػ فإ

  2010اسساعيل،  ).ل عمى كدب أكبرأفزل كمسا تحّر 

تتعدد أشكاؿ الحؾافز السادية وصؾرىا مؽ قظاع إلى آخر، ويعتبر الحافز الشقدي السادي مؽ أىؼ 

. باإلضافة إلى ذلػ ف الشقؾد تذبع كل حاجات اإلنداف تقريباً رؽ الحؾافز في ىذا الؾقل، وذلػ ألط

الساؿ نو عؽ طريق أالعسل، حيث بالسجتسعات في الغروؼ الراىشة  الشقؾد تتشاسب مع مفيؾـف إف

باإلضافة إلى تؾفير كساليات الحياة  نو ضروري لمرحة والتعميؼ،أتذبع ضروريات الحياة، كسا 
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والسركز الجتساعي، كل ذلػ يعتسد عمى الساؿ إلى حد كبير، ويتسثل الساؿ في األجر الذي 

الفرد مقابل ما يقـؾ بو مؽ عسل، ويؾزع ىذا األجر عمى العامل أو السؾعف بظرؽ شتى يتقاضاه 

لظبيعة العسل ونغاـ األجؾر الستبع داخل كل مشغسة،  وىي تختمف مؽ مشغسة إلى أخرى طبقاً 

وكل طريقة مؽ ىذه الظرؽ ليا أ رىا البالد في حفز ودفع العامل لزيادة األداء والستسرار في 

  2010ىذه الظرؽ التي ل حرر ليا عمى سبيل السثاؿ: )زاىد، العسل. ومؽ

 األجخ اليػمي  -

يؾجد ليذه الظريقة عيب يتسثل في أنيا ل تعظي الفرصة لمسؾعفيؽ أو العامميؽ لبذؿ جيد      

أعمى لذعؾرىؼ وإدراكيؼ ب نيؼ يتداووف مؽ حيث الشتيجة واألجر مع غيرىؼ مؽ السؾعفيؽ غير 

ف طريقة األجر اليؾمي أو بالداعة أو باألسبؾع أو بالذير إعمى الرغؼ مؽ ذلػ ف نوأاألكفاء، إل ا

تعظي الفرصة لمعامل أو السؾعف ليرل بإنتاجو إلى مدتؾى رفيع بغض الشغر عؽ الؾقل، وليس 

 ىشاؾ ما يؤدي إلى اإلسراع في انجاز عسمو حتى يزداد أجره.

 األجخ بالقصعة  -

ف في ىذه الظريقة بكسية اإلنتاج التي يقؾـ بيا، حيث تعظي جر العامل أو السؾعأيرتبب      

فرصة لغيؾر الفروؽ الفردية وبظبيعة الحاؿ يرتبب اإلنتاج بالعسر وبالرحة والحيؾية، وىذه 

الظريقة تمقي بعبء عمى العساؿ أنفديؼ فإذا زاد معدؿ اإلنتاج فيؾ في مرمحتيؼ وإذا قل انخفض 

 أجرىؼ. 

 خد األجخ حدب احتياجات الف -

 جر العامل كمسا زادت حاجاتو ومع زيادة عدد أفراد أسرتو. أأي يزداد     
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 العسػالت  -

ويجب أف  وىي تتسثل في حرؾؿ العامل أو السؾعف عمى ندبة مؽ الربح عؽ مجسل مبيعاتو،  

ما تكؾف ىشاؾ ندبة مبيعات محددة يجب أف  عمييا في عقد العسل، وغالباً  تكؾف ىذه الشدبة متفقاً 

 يحققيا السؾعف أو العامل ليدتحق أجره. 

 

 األجخ الذيخي  -

وىؾ األجر الذي يتقاضاه السؾعف أو العامل نياية كل شير عسا قاـ بو مؽ عسل خالؿ الذير    

 حدب ما ىؾ متفق عميو في عقد العسل. 

أخرى  ، نجد أف ىشاؾ أنؾعاً جؾر السادية انتذاراً وإذا كانل األنؾاع الدابقة تسثل أكثر أنؾاع األ

  2009لمحؾافز والسكافآت والتي تتسثل في صؾر مختمفة عمى سبيل السثاؿ: )بربر، 

  العالوات السدتحقة بجاية كل عام 

وىي تتسثل في الزيادة الدشؾية لمعساؿ أو السؾعفيؽ وىي تحدد مؽ خالؿ قانؾف العسل والذي      

 يظبق عمى جسيع العامميؽ بالدولة أو القظاع الخاص ويكؾف ليا حد أقرى وحد أدنى. 

 مكافأة نػعية العسل 

اوز األداء السقرر باألداء ذي الشؾعية العالية والذي يتج ىي رتبة في الدرجة تسشح اعترافاً      

لؾعيفة مؽ حيث نؾعية وكسية العسل والسعرفة الفشية. وتسشح باإلضافة إلى الزيادة الدشؾية، ويجب 

ستحقاؽ ىذه السكاف ة بجانب أف يقزي السؾعف داخل السؤسدة فترة معيشة مشذ بداية عسمة ل

 يز في العسل.التس
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  مكافأة العسل الخاص 

مة لمعسل الخاص، أو الخد احد أو لسجسؾعة مؽ السؾعفيؽ تقديراً وىي مبمد نقدي وتسشح لسؾعف و   

 بالعسل أو غير مرتبب بو.  نجاز التخرري سؾاء كاف مرتبظاً الخاصة غير العتيادية، أو اإل

  مكافأة مػضف العام 

وىي مبمد نقدي أو جائزة عيشية أو كالىسا تسشح لسؾعف واحد مؽ السؾعفيؽ في السشذ ة في     

لسعايير  عمى أف يكؾف مدتؾفياً  كل عاـ لتسيزه وإبداعو في العسل وإلسياماتو البارزة بالعسل،

 استحقاؽ مكافآت النزباط الؾعيفي. 

  مكافأة االنزباط في العسل 

لسجسؾعة مؽ السؾعفيؽ في الدشة بسعدؿ حرة واحدة لكل قظاع ومؽ سشح وىي مبمد نقدي ي      

النرراؼ خالؿ شروطيا الحزؾر السبكر إلى العسل وعدـ الت خير، والتؾاجد في العسل وعدـ 

 يب عؽ العسل إل في اإلجازات الدشؾية. الدواـ، وعدـ التغ

  مكافأة االقتخاح 

عة مؽ السؾعفيؽ مكاف ة عمى القتراح السقدـ، وىي مبمد نقدي يسشح لسؾعف واحد، أو مجسؾ       

بحيث ييدؼ ىذا القتراح الذي يتقدـ بو السؾعف إلى تظؾير مجاؿ العسل مسا يؤدي إلى تؾفير 

 وخفض التكاليف وتحديؽ إجراءات وعروؼ العسل بالسؤسدة.

  مكافأة نياية الخجمة 

سشح لمسؾعف الخاضع لقانؾف سؽ التقاعد عشد انتياء خدمتو بدبب ىي مكاف ة نقدية أو عيشية ت   
وصؾلو إلى سؽ التقاعد أو ألسباب صحية أو الؾفاة، وتختمف ندبة ىذه السكاف ة مؽ مؤسدة إلى 

 أخرى. 
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  السذاركة في الشاتج أو األرباح 

وبالتالي ليؼ يقدـ ىذا الحافز بسشظق أف العامميؽ قد ساىسؾا بسجيؾدىؼ في ناتج السشغسة       

الحق في السذاركة في جزء مؽ ىذا الشاتج. فالعساؿ في الغالب ىؼ مؽ يذاركؾف في مثل ىذا الشؾع 

ف حريمة الشاتج أو جساعي عمى أف يكؾف فردي، وذلػ أل قرب أف يكؾف ألحؾافز وىؾ حافز مؽ ا

 العسل تغير في جساعات العسل. 

يؽ في السشغسة، وىؾ عادة استقظاع ندبة مؽ أرباح ىذا الشغاـ يدتفيد مشو عادة غالبية العامم    

الذركة حدب ما تحددىا،  ؼ يتؼ تؾزيعيا عمى العامميؽ كحافز، ويتؼ التؾزيع حدب الؾعيفة أو 

 الدرجة أو السدتؾى اإلداري أو كفاءة األداء، أو أكثر مؽ أساس واحد، ويتؼ التؾزيع عمى شكل نقداً 

 ات.  ولسرة واحدة أو تقديسيا إلى عدة مر 

 نو يجب أف تتؾافر الذروط التالية: أ  2005ؾع مؽ التحفيز يرى )ماىر، لشجاح ىذا الش

 عتبار أنيؼ ساىسؾا فيو. إ يسكؽ أف يذارؾ فيو العاممؾف عمى اقتشاع اإلدارة أف الشاتج الشيائي  -

  قة اإلدارة في العامميؽ وقدرتيؼ عمى تحديؽ األداء.  -

 لعامميؽ. ضرورة وجؾد تعاوف بيؽ اإلدارة وا -

 ف ىشاؾ ضساف وعيفي. أالعامميؽ عمى مدتقبميؼ الؾعيفي و اطسئشاف  -

وجؾد نغاـ معمؾمات يتؼ بسقتزاه السذاركة بيؽ اإلدارة والعامميؽ عمى كل ما يسس نغاـ  -

 السذاركة في الشاتج. 

 القدرة عمى تحديد األىداؼ أو الشاتج الذي سيتؼ اتخاذه كسعيار لحداب الحافز.  -

 القدرة عمى قياس الشاتج بذكل كسي دقيق ومقبؾؿ مؽ العامميؽ واإلدارة.  -
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 الحػافد السعشػية: .1

يقرد بالحؾافز السعشؾية  تمػ الحؾافز التي ل تعتسد عمى الساؿ في إ ارة العامميؽ عمى العسل،      

سيس ئؽ حي لو أحاحتراـ العشرر البذري الذي ىؾ كاإتعتسد عمى وسائل معشؾية أساسيا  بل

   2006)شاويش،  .ؿ عسمو في السؤسدةجتساعية يدعى إلى تحقيقيا مؽ خالإومذاعر وتظمعات 

وحاجات اإلنداف متعددة وبالتالي تحتاج إلى مرادر إشباع مختمفة، فيشاؾ بعض الحاجات      

ىشالػ حاجات لدى اإلنداف ل يسكؽ  ، إذاً والبعض اآلخر يذبع معشؾياً  يسكؽ أف تذبع مادياً 

اعيا إل بالحؾافز السعشؾية، فالحؾافز السعشؾية ىي الحؾافز التي تداعد اإلنداف وتحقق لو إشباع إشب

حاجاتو األخرى الشفدية والجتساعية، فتزيد مؽ شعؾر العامل بالرضا في عسمو وولئو لو، وتحقيق 

   2010)عبد الرحسؽ، .ف بيؽ زمالئوالتعاو 

  /http://mawdoo3.comؾافز معشؾية مشيا: )وىشاؾ أساليب كثيرة يسكؽ استخداميا كح 

  السذاركة في اتخاذ القرارات: ويعشي ذلػ إشراؾ السؾعفيؽ أو العامميؽ عشد اتخاذ القرارات التي

 ليا عالقة بيؼ. 

  الترقية: حيث تعتبر حافز معشؾي إلى جانب كؾنيا حافز مادي إذ أنيا تحسل معيا زيادة في

 األعباء والسدؤولية وت كيد الذات. 

  اإل راء الؾعيفي: وأسمؾب اإل راء الؾعيفي يعسل عمى تشؾيع واجبات الؾعيفة ومدؤولياتيا

و ويظؾر ميارتو بسقابمة ىذه والتجديد في أعبائيا بالذكل الذي يييئ لذاغميا أف يجدد قدرات

 األعباء والسدؤوليات. 

http://mawdoo3.com/
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  الباب السفتؾح: ويدخل ضسؽ الحؾافز السعشؾية التي تقدـ إلشباع حاجات الذات واحتراـ اآلخريؽ

ويعشي الباب السفتؾح الدساح لمعامميؽ بتقديؼ السقترحات واآلراء التي يرونيا مباشرة إلى 

 رؤسائيؼ. 

  اج أسساء الستسيزيؽ في العسل في لؾحات الذرؼ داخل لؾحات الذرؼ: ويعشي ذلػ إدر

 السؤسدة مسا يزيد ولءىؼ ويدفعيؼ لسزيد مؽ الجيد. 

  يجابي يعظى لسؽ كانل خدماتو كبيرة أو جميمة ويعد األوسسة والدروع: وىذا الحافز اإلتدميؼ

 حتراـ. تيؼ بالتقدير واإللمعامميؽ إلبراز قدراتيؼ وأحقيّ  ىذا الحافز دافعاً 

 دوف كتاب   ر سساعيسا ولؾ شفؾياً أر والثشاء كمستاف مترادفتاف يقع تب الذكر والثشاء: الذكك

ذىب سدى ولؼ يسض دوف أف يذعر بو قع السريح السظسئؽ ب ف عسل السؾعف لؼ ياذلػ الؾ 

 حد، إف كمسات الذكر والثشاء بالغة األىسية إذ أنيا تريح نفس السؾعف وتدعسو وتحفزه لمعسل. أ

 التدريبية الداخمية: التدريب الداخمي ىؾ التدريب الذي يقؾـ بو العاممؾف في السؤسدة  الدورات

مؽ أنؾاع التحفيز السعشؾي إذ يخرج  لزمالئيؼ أو مرؤوسييؼ. والتدريب الداخمي يعد نؾعاً 

، وكذلػ يعزز مؽ  قة السؾعف بشفدو وقدراتو، السؾعف مؽ جؾ العسل الذي قد يربح روتيشياً 

 ساـ السشغسة بو وبعسمو لختياره لمخروج ليذه الدورة ولؾ كانل دورة داخمية.ويذعره باىت

   2008ويسكؽ تقديؼ الحؾافز مؽ حيث أ ر فاعميتيا إلى: ) العالؽ،  

 يجابية:إحػافد  -1

وىي تسثل تمػ الحؾافز التي تحسل مبدأ الثؾاب لمعامميؽ والتي تمبي حاجاتيؼ ودوافعيؼ لزيادة    

 وتحديؽ جؾدة عسميؼ وتقديؼ السقترحات واألفكار البشاءة. 
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 سمؾب يؤدي إلى يجابية إلى تحديؽ األداء في العسل مؽ خالؿ التذجيع بوتيدؼ الحؾافز اإل    

سؾعفيؽ سي روح اإلبداع و التجديد لدى العامميؽ ألنيا تتالءـ ورغبات اليجابية تشذلػ، والحؾافز اإل

يجابية ليا أ رىا السمسؾس في ية عمى مجريات العسل. الحؾافز اإليجاببحيث تترؾ بعض الشتائج اإل

يؤدي  وجيداً  متسيزاً  نجازاً إتخداـ الحافز عشدما يحقق العامل تقؾية الرابب بيؽ الحافز واألداء فاس

نجاز في األداء وىذه الحؾافز تكؾف فعالة ومؤ رة ى الستسرار في تحقيق مزيد مؽ اإلرة إلبالزرو 

 عشدما تدتخدـ فؾر قياـ العامل بالتررؼ السظمؾب.

السرغؾب فيو،  يجابية إلى رفع الكفاءة اإلنتاجية وىي تركز عمى إحداث الدمؾؾوتيدؼ الحؾافز اإل

  2008يجابية في: )العالؽ،وتتسثل الحؾافز اإل

 نجازه.إإشعار الفرد ب 

 .العدالة والسؾضؾعية في معاممة السؾعفيؽ 

 .وضع بدلت خاصة مرتبظة بظبيعة العسل 

 .شكر السؾعفيؽ عمى ما حققؾه مؽ نجاحات في عسميؼ 

 .تؾفير فرص الترقية الستثشائية أماـ السؾعفيؽ الستسيزيؽ 

 .العتراؼ بكفاءة الفرد في عسمو 

  تدريبية داخمية وخارجية.إيجاد دورات وبعثات 

 .إشعار العامميؽ ب ىسية أرائيؼ ومقترحاتيؼ 

 .تؾفير األجؾاء السشاسبة لمعسل مثل: اإلضاءة الجيدة، والتيؾية 

 حػافد سمبية: -1

ىي الحؾافز السدتخدمة لسشع الدمؾؾ الدمبي مؽ الحدوث أو التكرار وتقؾيسو والحد مشو. ومؽ     

نرياع وعدـ الذعؾر بالسدؤولية وعدـ اإل لتداىل واإلىساؿأمثمة الدمؾؾ الدمبي التكاسل وا
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لمتؾجييات واألوامر والتعميسات، مسا يدفع اإلدارة إلى القياـ بتظبيق الحؾافز الدمبية وتدتخدـ 

الحؾافز الدمبية العقاب كسدخل لتغيير سمؾؾ األفراد نحؾ تحديؽ األداء والؾصؾؿ بو إلى اليدؼ 

 السشذؾد والسرغؾب بو.

مؽ العقاب، وىذا العقاب يجعل الذخص يخذى تكرار الخظ   فالحافز الدمبي يتزسؽ نؾعاً      

ف إالسخالفة، ومؽ الشاحية العسمية فلعدـ الؾقؾع في الخظ  و   حتى يتجشب العقؾبة، ويعتبر ىذا حافزاً 

ؼ عمّ وإنسا ي   ؼ األداءعمّ الحافز الدمبي ل يحفز السؾعف إلى العسل وإنسا يحذر ول يدفع لمتعاوف ول ي  

 كيف يتجشب العقاب، وكيف يتجشب السؾاقف التي تؾقع فييا العقاب دوف المتشاع عؽ العسل.

ثابؾف عمى في عسمية التحفيز فيي تذكر العامميؽ ب نيؼ مثمسا ي   والحؾافز الدمبية تحدث تؾازناً     

ة ػ رىبتيا وتزسؽ جديّ عاقبؾف عمى األداء الزعيف فتحفظ اإلدارة بذلاألداء السستاز،  فإنيؼ ي  

 العامميؽ في العسل.

ومؽ أمثمة الحؾافز الدمبية: اإلنذار والردع، الخرؼ مؽ الراتب، الحرماف مؽ العالوة، الحرماف مؽ 

 الترقية. 

ب ف العقاب أو التيديد بو و إف كاف قد يحقق الظاعة مؽ قبل العامميؽ، إل انو  ةرى الباحثوت    

 عمى أداء العامميؽ مؽ خالؿ: يؤ ر سمباً 

ستجابة شو مؽ اإلالعقاب أو التيديد يخمق نؾع مؽ الخؾؼ عشد الفرد، وبالتالي ىذا ل يسكّ  -

 يجابية لمتعميسات العسل.إبظريقة 

يجعل الفرد متردد ويخمق لديو شعؾر عدـ القدرة عمى تحسل السدؤولية في  العقاب دائساً  -

 العسل نتيجة الخؾؼ مؽ الؾقؾع في الخظ .
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فرض العقاب عمى الفرد دوف تؾضيح أسبابو قد يؾلد لديو شعؾر عدـ الؾلء لمسشغسة التي  -

 يعسل بيا.

 أف لمتحفيز نؾعاف :  2012،حدؽوكسا يرى )

 يتحفيد داخم 
اإلنداف قؾة دافعة و قة لمعسل واإلنجاز،  يى أكثر ما يعظىاف التحفيز، فالسحفزات الداخمية أىؼ أرك

فسؾاقف نجاحػ التى حد ل فى الساضى ورغبتػ الداخمية فى الشجاح قد يسثالف حافزاف كبيراف وقؾة 

 .دافعة لمعسل

 يتحفيد خارج 
 .زيةىى الكتب والدورات والخظب التحفي يأىؼ عشاصر التحفيز الخارج

 عشاصخ التحفيد:
تعتبر بسثابة الستغيرات التي تحدد قيسة  التحفيز عسميةىشاؾ  الث عشاصر أساسية في 

   2010خسقاني، )  :و ىؼ التحفيز دالة

الذخص السؤىل أو القادر عمى القياـ بعسل معيؽ يسكؽ تحديؽ أدائو عؽ   :القجرة .2

 .بخالؼ الذخص العاجز غير السدرب أو غير السؤىل أصالً  التحفيز طريق

الذي يذير إلى الظاقة و الؾقل الالزميؽ لتحقيق ىدؼ معيؽ حيث أف مجرد القدرة  : الجيج .1

 .وحدىا ل تكفي

حتى و  تقلّ  ف فرصة الؾصؾؿ إلى الشجاح في أداء العسلإالرغبة مؾجؾدة ف تكؽ إذا لؼ : الخغبة .3

 .لؾ تؼ أداؤه فعالً 

 

http://www.eshamel.net/vb/showthread.php?t=24034
http://www.eshamel.net/vb/showthread.php?t=24034
http://www.eshamel.net/vb/showthread.php?t=24034
http://www.eshamel.net/vb/showthread.php?t=24034
http://www.eshamel.net/vb/showthread.php?t=24034
http://www.eshamel.net/vb/showthread.php?t=24034
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 :أسذ مشح التحفيد
نجاز األىداؼ السظمؾبة، ومؽ عايير لألداء و الدمؾؾ ومؤشرات إليتركز نغاـ الحؾافز عمى عدة م

   2010ماىر،)  :أىسيا ما يمي

 

   :معيار األداء. 2

و ىؾ يعشي ما يزيد عؽ . األداء السعيار األساسي و ربسا األوحد لدى البعضيعتبر التسيز في 

أو الجؾدة أو الؾفرة في وقل العسل أو وفرة في  السعدؿ الشسظي لألداء سؾاء كاف ذلػ في الكسية،

و يعتبر األداء فؾؽ العادي أو الشاتج الشيائي لمعسل أىؼ  التكاليف أو وفرة في أي مؾرد أخر.

  .عمى اإلطالؽ لحداب الحؾافزالسعايير 

  :معيار السجيػد. 1

خدمات، قياس ناتج العسل، و ذلػ ألنو غير ممسؾس وواضح، كسا في أداء وعائف ال يرعب أحياناً 

مثل فؾز بعرض في إحدى  ف الشاتج شيء احتسالي الحدوث،و األعساؿ الحكؾمية، أو أل

أو قد يسكؽ األخذ  .بالسحاولة و ليس بالشتيجة ف العبرة أحياناً إسشاقرات أو السدابقات.وبالتالي فال

في الحدباف و مكاف ة السجيؾد أو األسمؾب، أو الؾسيمة التي استخدميا الفرد لكي يرل إلى الشاتج 

 مؽ معيار األداء )أو الشاتج الشيائي  قل أىسية كثيراً أف ىذا السعيار  عتراؼ بو يجب اإل واألداء.

  .في كثير مؽ األحياف تولرعؾبة قياسو و عدـ مؾضؾعي

 :  معيار األقجمية  .3

لى الؾلء و إفي العسل، و ىي تذير إلى حد ما  و يقرد بيا طؾؿ الفترة التي قزاىا الفرد

وات في الغالب، لسكاف ة و ىي ت تي في شكل عال نتساء، والذي يجب مكاف تو بذكل ما.اإل

 . عسل الخاصالتغير أىسية عالوات األقدمية في الحكؾمة بذكل أكبر مؽ  ،واألقدمية
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  :معيار السيارة .1

خص، أو أو ر   بعض السشغسات تعؾض و تكافئ الفرد عمى ما يحرل عميو مؽ شيادات أعمى،

، السعيار األخير محدود جداً  ذاف نريب ىإالحظ في  و كسا  .ةأو دورات تدريبي ، أو إجازات،براءات

 .لعامميؽااب حؾافز ديداىؼ إل بقدر ضئيل في ح و ل

 أىسية الحػافد وأىجافيا 

 :أىسية الحػافد: ًأوال

تعتبػػػر الحػػػؾافز أداة طبيعيػػػة وميسػػػة فػػػي أيػػػدي القيػػػادات اإلداريػػػة والسذػػػرفيؽ اإلداريػػػيؽ فػػػي أي     

أنفدػيؼ ونحػؾ مشغسة، حيث يسكؽ استخداميا لتؤدي وعيفيػة حيؾيػة فػي تشغػيؼ سػمؾؾ العػامميؽ نحػؾ 

غيرىؼ، ونحؾ السشغسة وأىدافيا وطسؾحاتيا وإدارتيػا ونحػؾ اإلنتاجيػة وعسمياتيػا. ويتزػح أف لمحػؾافز 

 نو مؽ السيؼ أف يكؾف الفرد قػادراً إلعسل وتحديؽ أدائيؼ، وعميو ففي تحفيز العامميؽ عمى ا ىاماً  دوراً 

فيػػػو، ذلػػػػ زاد الىتسػػػاـ بتحفيػػػز  ألداء العسػػػل وراغبػػػاً  عمػػػى العسػػػل، ولكػػػؽ األىػػػؼ أف يكػػػؾف متحسدػػػاً 

 .قترػادي ألىػداؼ السشغسػةنجػاز اإلعسػل التعػاوني الفعػاؿ بسػا يكفػل اإلالعامميؽ وخمق رغبة لدييؼ لم

(http://www.hrdiscussion.com/hr97742.html)

   2010، السرسي) ويسكؽ تمخيص أىسية الحؾافز في ما يمي:

 إندػػانياً  السدػػاىسة فػػي إشػػباع حاجػػات األفػػراد العػػامميؽ، ورفػػع روحيػػؼ السعشؾيػػة، مسػػا يحقػػق ىػػدفاً  .1

لػػو انعكاسػػاتو عمػػى زيػػادة إنتاجيػػة ىػػؤلء األفػػراد، وتعزيػػز انتسػػائيؼ  رئيدػػياً  فػػي حػػد ذاتػػو، وغرضػػاً 

 وعالقتيؼ مع السشغسة. 

http://www.hrdiscussion.com/hr97742.html
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السدػػػػاىسة فػػػػي إعػػػػادة تشغػػػػيؼ مشغؾمػػػػة احتياجػػػػات األفػػػػراد العػػػػامميؽ وتشدػػػػيق أولؾياتيػػػػا، وتعزيػػػػز  .2

التشاسػػق بيشيسػػا بسػػا يشدػػجؼ وأىػػداؼ السشغسػػة و سياسػػتيا وقػػدراتيا عمػػى تمبيػػة مظالػػب العػػامميؽ 

 وأىدافيؼ. 

و أو السداىسة في التحكؼ في سمؾؾ العامميؽ بسا يزسؽ تحريػ ىذا الدػمؾؾ و تعزيػزه أو تؾجييػ .3

 تعديمو و تغييره أو إلغائو. 

 تشسية عادات أو قيؼ سمؾكية جديدة تدعى السشغسة إلى وجؾدىا في صفؾؼ العامميؽ.  .4

 السداىسة في تعزيز العامميؽ ألىداؼ السشغسة و سياستيا، وتعزيز قدراتيؼ.  .5

 وتفؾقيا.  تشسية الظاقات اإلبداعية والبتكارية لدى العامميؽ بسا يزسؽ نتيجة ازدىار السشغسة .6

نجازىا، وتجػد السشغسػة أف ذلػػ إعساؿ أو أنذظة تدعى السشغسة إلى السداىسة في تحقيق آلية أ  .7

 الة مؽ قبل العامميؽ. يفترض مذاركة فعّ 

 جذب السيارات والكفاءات واألدمغة الستسيزة لمعسل في السشغسة.  .8

 تخفيض معدلت الفاقد في العسل.  .9

 تسع.تحديؽ صؾرة السشغسة أماـ السج. 10

 :أىجاف الحػافد: ًثانيا

 اسة الحؾافز تتسثل فيسا يمي:يس أف أىداؼ  2010، الكردييرى )

ضساف قدر مقبؾؿ مؽ التؾازف بيؽ أىداؼ الذركة وبيؽ احتياجات السؾعفيؽ ومظالبيؼ  .1

وحساسيؼ لمقياـ يؼ ساألساسية، وبدرجة تدسح بتعزيز انتساءات السؾعفيؽ لمذركة وشحؽ ىس

 .سا يحقق لمذركة أىدافيا وبسا يزسؽ لمسؾعفيؽ استقرارىؼ ورضاىؼ الؾعيفيبباألداء بفعالية 

 تخفيض الفائض مؽ العسل مثل تخفيض التكاليف، وكسية الخامات. .2

 حتراـ.إلإشباع احتياجات العامميؽ بذتى أنؾاعيا عمى األخص ما يدسى بالتقدير وا .3
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ستشاد إلى مؾعفيؽ متحفزيؽ لتقديؼ مدتؾيات أداء عالية زيز القدرة التشافدية لمذركة باإلتع .4

 .ولمحفاظ عمى درجات إتقاف مسيزة

 السداىسة في استشباط أفزل األساليب والظرؽ ألداء العسل. .5

 لحػافد انطام 

مػػؽ مشغسػػة أخػػرى،  نػػو ل يسكػػؽ أف تقتػػبس نغامػػاً أالدػػيل ترػػسيؼ نغػػاـ لمحػػؾافز، كسػػا  لػػيس مػػؽ    

نػػػو يتشاسػػػب مػػػع أىػػػداؼ أؾف عمػػػى مقػػػاس السشغسػػػة، وىػػػذا يعشػػػي فالشغػػاـ الدػػػميؼ لمحػػػافز يجػػػب أف يكػػػ

طبيعة األداء وطريقة  السشغسة وإستراتيجيتيا، وطبيعة العسل فييا وشكل العامميؽ فييا ويشاسب أيزاً 

عػدـ األخػذ بالحدػباف ىػذه قياسو، كسا يجب أف يتشاسب مع ميزانية الحؾافز واألجػؾر فػي السشغسػة. و 

العتبارات يحيل نغاـ الحؾافز إلى كار ة أو نغاـ فاشل، ويرل األمر إلى أف عدـ وجؾده قد يكؾف 

   2011، كؾرتل) .أفزل مؽ وجؾده، وعميو يجب تجشب أسباب فذل نغاـ الحؾافز

 :السخاحل األساسية لترسيع نطام الحػافد

ويتؼ ترسيؼ نغاـ الحؾافز خالؿ عدة مراحل لزساف نجاحو وإعظاءه لمشتائج السرجؾة، وىذه السراحل 

 ىي كالتالي: 

 تحجيج ىجف الشطام  -2

تدػػعى السشغسػػات إلػػى تحقيػػق أىػػداؼ عامػػة واسػػتراتيجيات محػػددة، وعمػػى مػػؽ يقػػـؾ بؾضػػع نغػػاـ    

 ي شػػكل ىػػدؼ لشغػػاـ الحػػؾافز، وقػػد، ويحػػاوؿ بعػػد ذلػػػ ترجستػػو فػػلمحػػؾافز لبػػد أف يػػدرس ىػػذا جيػػداً 

ربػػػاح أو رفػػػع السبيعػػػات واإليػػػرادات أو تخفػػػيض التكػػػاليف أو يكػػػؾف ىػػػدؼ نغػػػاـ الحػػػؾافز تعغػػػيؼ األ

 التذجيع عمى األفكار الجديدة أو زيادة الكسيات السشتجة أو تحديؽ الجؾدة أو غيرىا مؽ األىداؼ. 
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نػػو يجػػب تقدػػيسو إلػػى أىػػداؼ إالحػػؾافز ، فاء لمسشغسػػة أو لشغػػاـ ولتحقيػػق ىػػذا اليػػدؼ العػػاـ )سػػؾ      

اكز، الفروع، األقداـ  وكسػا نػرى جزئية بحدب وحدات التشغيؼ )األنذظة، القظاعات، اإلدارات، السر 

وقػػد تكػػؾف ف ىػػذا الخػػتالؼ الكػػائؽ بػػيؽ ىػػذه الؾحػػدات يبػػرر أف يكػػؾف ىشػػاؾ أىػػداؼ خاصػػة بيػػا، أ

واضػحة فػي نغػاـ  تػشعكس وتتػرجؼ إلػى أجػزاءىؼ في كل ىذا أنيا يجػب أف مختمفة في طبيعتيا، واأل

ف نغاـ الحؾافز الذامل الكامل يسكؽ أف يتزػسؽ عػدة أنغسػة فرعيػة بداخمػو، فيػذا إالحؾافز. ولذلػ ف

نغاـ جزئي لرجاؿ البيع وذاؾ لرجاؿ اإلدارة العميا، وآخر لسكاف ة األعساؿ السكتبية، فعمػى الشغػاـ أف 

  2006)القحظاني،.اإلمكافيغظي كل السدتؾيات وكل الؾحدات بقدر 

وتقديؼ اليدؼ العاـ إلى أىداؼ جزئية يعشي ضرورة التدمدل مؽ أعمػى إلػى أسػفل، وذلػػ داخػل كػل 

إلى السداىسة الفردية لكػل  لى األقداـ وصؾلً إؽ اإلدارة العامة إلى اإلدارات و م وحدة تشغيسية انتقالً 

 مبدأ السذاركة في وضع الشغاـ.  شخص في تحقيق ىذه األىداؼ، وىذا يحقق أيزاً 

 دراسة األداء  -1

تدعى ىذه الخظؾة إلى تحديد وتؾصيف األداء السظمؾب، كسا تدعى إلى تحديد طريقة قياس      

  2008،عؾيزة) :األداء الفعمي. إف تحديد وتؾصيف األداء السظمؾب يدتدعي ما يمي

 قػل مسػا أالسيػاـ أكثػر ول ىػي  لمعسػل، فػال وجؾد وعائف ذات ترسيؼ سميؼ: أي بيا عبء كامل

يجػػب، و أف الؾعيفػػة محػػددة وواضػػحة ومفيؾمػػة السعػػالؼ، وذات بػػدايات ونيايػػات معمؾمػػة وذات 

 عسميات ونؾاتج واضحة. 

 قػػل مسػػا يجػػب عميػػو، وإذا كػػاف ىشػػاؾ أامميؽ: فػػال األعػػداد أكثػػر ول ىػػي وجػػؾد عػػدد سػػميؼ مػػؽ العػػ

يؼ عمػى سػبيل التذػابو أو التتػابع أو التكامػل؟ عدد معيؽ مؽ العامميؽ داخل الؾعيفػة، ىػل أعسػال

نتقػػػاؿ مػػػؽ الشغػػػاـ الفػػػردي إلػػػى الجسػػػاعي فػػػي اإل إف اإلجابػػػة عمػػػى ىػػػذا الدػػػؤاؿ قػػػد تػػػؤدي إلػػػى
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عتساديػػة، متتابعػػة ومتكاممػػة وبيػػا نػػؾع مػػؽ اإلالحػػؾافز، فسػػثال إذا كػػاف العػػاممؾف يػػؤدوف وعػػائف 

الستذػابية والسشفرػمة )كاإلنتػاج  والتػي  ، وذلػػ مقارنػة باإلعسػاؿفيجب أف يكؾف الشغػاـ جساعيػاً 

 لمحؾافز.  قد تقترح نغاما فردياً 

  تراؿ كاممة لمعسل، وأساليب لألداء واإلوجؾد طرؽ عسل سميسة: ويعشي وجؾد لؾائح و خظؾات

 وخظؾات لمحرؾؿ عمى مدخالت العسل، وخظؾات لمسراحل والعسميات، وأيزا لشؾاتج العسل. 

 ل األداء، وذلػػػػػ مػػػػؽ حيػػػػث دػػػػيّ شػػػػي ىػػػػذا أف مكػػػػاف العسػػػػل ي  وجػػػػؾد عػػػػروؼ عسػػػػل مالئسػػػػة: ويع

 التجييزات واألدوات واإلضاءة والحرارة والتيؾية والسؾاصالت وغيرىا. 

  وجػؾد سػػيظرة كاممػػة لمفػػرد عمػػى العسػػل: فػػال يسكػػؽ محاسػػبة الفػػرد عمػػى عسػػل لػػيس لػػو أي سػػيظرة

از، وىػػي قػػد ت خػػػذ عميػػو، ويفزػػل التعبيػػر عػػؽ األداء فػػي شػػػكل معػػدلت أداء أو مؤشػػرات انجػػ

 الذكل التالي:  

كسيػة العسػػل: مثػػل عػػدد الؾحػػدات السشتجػػة،  وعػػدد الفػؾاتير التػػي تػػؼ مراجعتيػػا، والسبػػالد التػػي تػػؼ  -

تحريميا، وعدد الرحالت، وغيرىا، وكميا يسكؽ ندػبتيا إلػى فتػرة زمشيػة معيشػة مثػل الدػاعة، أو 

 اليؾـ، أو الذير، أو الدشة. 

جػؾدة العسػػل: مثػػل عػػدد الؾحػدات السعيبػػة أو عػػدد الؾحػػدات الدػميسة، وحجػػؼ السػػردودات، وحجػػؼ  -

 الديؾف. 

سػػي مثػػل )مستػػاز، جيػػد يالتػػدريج والترتيػػب: ويقرػػد بالتػػدريج أف يتدػػؼ القيػػاس بشػػؾع تقػػديري وحك -

 مقبؾؿ، وضعيف . جدا، جيد، 

 تحجيج ميدانية الحػافد -3

الستػػػاح لسػػػدير نغػػػاـ الحػػػؾافز لكػػػي يشفػػػق عمػػػى ىػػػذا الشغػػػاـ، ويقرػػػد بيػػػا ذلػػػػ السبمػػػد اإلجسػػػالي      

   2010ماىر،) :ويجب أف يغظي السبمد السؾجؾد في ميزانية الحؾافز البشؾد التالية
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جزئية مثل:  قيسة الحؾافز والجؾائز: وىؾ يسثل الغالبية العغسى لسيزانية الحؾافز. وتتزسؽ بشؾداً  -

 وغيرىا. السكافآت، العالوات، الرحالت، اليدايا، 

حتفػاظ بدػجالتو، تكػاليف ترػسيؼ الشغػاـ وتعديمػو واإلمثػل:  التكاليف اإلدارية: وىي تغظي بشؾداً  -

 جتساعاتو، وتدريب السديريؽ عمى الشغاـ. إو 

مثػػل: الشذػػرات والكتيبػػات التعريفيػػة، والسمرػػقات الدعائيػػة،  تكػػاليف التػػرويج: وىػػي تغظػػي بشػػؾداً  -

 والسراسالت، وخظابات الذكر، والحفالت وخالفو.

 وضع إجخاءات الشطام -1
عشى بتدجيل األداء، وحدػاباتو وىشا يتؼ ترجسة الشغاـ في شكل خظؾات وإجراءات متدمدمة وىي ت    

لحؾافز، وتؾقيل تقديؼ الحؾافز، وفيسا يمػي شػرح ونساذجو واجتساعاتو، وأدوار السذاركيؽ فيو، وأنؾاع ا

   2015، عبد الرزاؽ):ألىؼ اإلجراءات

تحديػػد األدوار: وىشػػا يػػتؼ تحديػػد دور كػػل رئػػيس فػػي مالحغػػة سػػمؾؾ مرؤوسػػيو، وتدػػجيل أنػػؾاع  -

األداء الستسيػز الػػذي يدػتحق الحػػافز، واسػتخداـ نسػػاذج محػددة ليػػذا الغػرض، ورفػػع تقػارير إلػػى 

لبذػػػرية، أو الرؤسػػػاء السباشػػػريؽ  مػػػدير نغػػػاـ الحػػػافز، أو مػػػدير السػػػؾارد ا جيػػػات محػػػددة )مثػػػل

 عتساد أو إقرار أو السؾافقة عمى القتراحات الخاصة بتقديؼ الحؾافز إلى إفراد معيشيؽ. إل

جػػل أإدارة السػػؾارد البذػػرية، وذلػػػ مػػؽ دوار الرؤسػػاء األعمػػى، ومػػدير الحػػؾافز، ومػػدير أتحديػػد  -
 .أو السؾافقة أو التعديل أو السشاقذة عتساداإل

جتساعات: قد يحتاج األمر إلى عقد اجتساعػات خاصػة بمجشػة الحػؾافز،أو قدػؼ الحػؾافز، أو اإل -

 نعقاد. ر إلى تحديد السجتسعيؽ ودورية اإلبيؽ مدير الحؾافز وغيره مؽ السديريؽ، ويحتاج األم

تؾقيػػػل تقػػػديؼ الحػػػؾافز: ىػػػل ىػػػي شػػػيرية أو ربػػػع سػػػشؾية أو نرػػػف سػػػشؾية أو سػػػشؾية؟ أـ أنيػػػا  -

 تعظى بعد األداء الستسيز مباشرة؟ وىل تقدـ في مشاسبات معيشة؟ 
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ىشػػاؾ نػػؾع الحػػؾافز: ىشػػاؾ لئحػػة تحػػدد أنػػؾاع الحػػؾافز لكػػل أنػػؾاع األداء، كسػػا يجػػب أف يكػػؾف  -

تمقاىػػا، والقاعػػدة العامػػة تذػػير إلػػى ضػػرورة تشػػؾع حتيػػاج مػػؽ يإمرونػػة فػػي تفرػػيل الحػػافز عمػػى 

 الحؾافز.

ونساذج إقتراح صرؼ وتقديؼ حؾافز  الشساذج: و تذسل سجالت قياس و تدجيل األداء الفعمي، -

 معيشة.

 

 شخوط تقجيع الحػافد

لتداخل و صعؾبة دوافع العامميؽ وتشؾع أىداؼ و مياـ العسل في عل متغيرات العرر  نغراً 

اؼ ختيار الحؾافز السشاسبة لتحريػ السؾعفيؽ بالذكل الذي يحقق أىدافيؼ و أىدإف إف الدريعة،

غير أف األبحاث و الدراسات الحديثة تقترح بعض الذروط  ،مشغساتيؼ تعتريو بعض الرعؾبات

   2010خسقاني، ) : لتقديؼ الحؾافز و كفايتيا مؽ بيشيا

  . ة أ شاء تقرير الشغاـسيؾلة فيؼ الدياسات واإلجراءات التي تقررىا السشغس - 

عف أو العامل ؾ ىشية أو البدنية التي يبذليا السبالجيؾد الذ و يقاً  أف ترتبب ىذه الحؾافز ارتباطاً   -

 . في تحقيق الحد األدنى لألداء و اإلنتاجية

 . ر صرفيا أو تقديسيا لمسؾعفيؽ أو العامميؽ في السؾاعيد السحددة و الستقاربةقر  أف ي   - 

  .ترتكز ىذه الحؾافز عمى أسس و مدتؾيات مقبؾلةأف   -

 .نتغاـ في التقديؼستسرار أو اإلأف ت خذ شكل اإل - 

  .و أىداؼ السشغسةأبرسالة  و مباشراً  و يقاً  رتباطاً إأف ترتبب   -

 .بدوافع العامميؽ مباشراً  ترالً إأف ترتبب و تترل   -
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 شخوط نجاح الحػافد:

ستفادة مؽ الحؾافز ا في اإلعتبار لزساف اإلاألساسية التي لبد مؽ أخذىىشاؾ العديد مؽ الذروط 

   بعزا مشيا:2004) زويمف،نتاجية وزيادة مردودىا و قد ذكرفي إنجاح العسمية اإل

 أف ترتبب  الحؾافز ب ىداؼ العامميؽ و اإلدارة معًا. .1

 و.إيجاد صمة و يقة بيؽ الحافز واليدؼ الذي يدفع اإلنداف لتحقيق رغبات .2

 ختيار الؾقل السالئؼ الذي يدتخدـ بو الحؾافز، وخاصة الحؾافز السادية مشيا.إ .3

 نتغاـ تمقي الحؾافز.ر الظس نيشة لدى األفراد، بتؾقع إستسرارية الحؾافز وإيجاد شعؾ ضساف إ .4

 يجب أف تترف الدياسة التي تشغؼ الحؾافز بالعدالة والسداواة والكفاءة. .5

 العالقة بيؽ األداء الجيد و الحرؾؿ عمى الحافز.ى في ذىؽ العامل سّ أف ت ش .6

 أف يكؾف الحافز متشاسبًا مع أداء الفرد. .7

 إدراؾ ومعرفة األفراد لمدياسة التي بسؾجبيا تشغؼ و تسشح الحؾافز. .8

 نتائج التحفيد:
  :الحؾافز عدة نتائج أىسيا ترتب عمى تظبيق نغاـي

  :الشتيجة األولى

السشغسة نحؾ الشسؾ لمتؾسع  الستعمقة بالسكانة و السشرب يؤدي إلى اتجاهإف تؾفير الحؾافز السشاسبة 

الرشاعية كانل أـ حكؾمية أـ  و ربسا كانل الحؾافز ىي األساس أو السبرر لتزخؼ السشغسات

ا يشغر إلى كبر حجؼ السشغسة الحؾافز، و لذ كبر لتؾفير معغؼ أنؾاعأ سياسية فالشسؾ يعشي فرصاً 

ف نسؾىا يؤدي إلى إسشغسة ناجحة فنو ما لؼ تكؽ الأ و يالحظ وسع لمحؾافز،نو يتيح فرصة أأعمى 

  .القزاء عمييا
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 :  الشتيجة الثانية

تشسؾ فييا اتجاىات تدمظية تركز عمى اإلنتاج و تشفيذ العسميات الزرورية  إف السشغسات الزخسة

 بتكار. و يزيد مؽ قؾة ىذهعمى تشسية اتجاىات التجديد و اإل وىي بذلػ ل تداعد .سمفاً  السحددة

تشغيؼ محكؼ  الحقيقة إف اإلنتاج الزخؼ و بالجسمة قائؼ عمى أساس تكرار عسميات نسظية في إطار

تتزاءؿ فرص  وىذا يعيق تشسية السيارات الفشية و اإلدارية و بذلػ و طرؽ رسسية مقررة.

تذليل العقبات  دىو يربح أمر تذجيعيؼ مرتبظا بس األشخاص المذيؽ لدييؼ استعداد وطسؾح،

 إلييا.السذار 

  :الشتيجة الثالثة

تؾزع الحؾافز عمى  ، حيثو السكاف ة ةختيار األصح لمتعييؽ و الترقينو يشبغي عمى الشغاـ اإلأ

وىذا ىؾ أساس قيسة  السشغسة. أساس قيسة الفرد في اإلنتاج و مدى إسيامو في تحقيق أىداؼ

   .السادية ىتساـ السشغسات بالحؾافز السادية و غيرإ 

 : الشتيجة الخابعة

ف ىذا الحافز يسكؽ أف إف في إشباع الحاجات البيؾلؾجية لمفرد، بيشسا تبدو أىسية الحافز السادي

و مثاؿ ذلػ حرؾؿ الذخص عمى مكاف ة  الحاجات الجتساعية لديو. عمى إشباع بعضيعسل 

و إنسا يربح لو  السادية فحدب،مؽ السكاف ة ليس أداة إشباع لمحاجات  فالدخل السادي تذجيعية.

 .السجد متياز و التفؾؽ و دليل عمى تقدير اإلدارة لمعاملكسكاف ة عؽ اإل مدلؾلو الجتساعي
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 السبحث الثاني: األداء الػضيفي

 مقجمة:

ر مؽ األىداؼ والؾسائل الالزمة لتحقيقيا، ويعبّ  يعتبر األداء مؽ أىؼ األنذظة التي تعكس كالً 

نجاز السرغؾب في ىذا العسل، ويرتبب بالسخرجات كفاءة العامل أو بمؾغ مدتؾى اإلى األداء عؽ مد

مترمة حؾؿ حمؾؿ  التي تدعى السشغسة إلى تحقيقيا، وألىسية األداء شيدت حقبة الثسانيشات بحؾ اً 

السذكالت الستعمقة باألداء الؾعيفي واألساليب التي تركز عمى تحديؽ األداء. وتختمف طبيعة 

 .ختالؼ نذاط كل وحدة بالسشغسةة السختمفة داخل السشغسة، وذلػ إلي السدتؾيات اإلدارياألداء ف

  2008)الشجار، 

ة التي تدفع ميؾ الؾسيف ،مرمؾقة في العسمية اإلداريةيحغى مؾضؾع تقييؼ أداء العامميؽ ب ىسية 

حيث تجعل الرؤساء يتابعؾف واجبات ومدؤوليات مرؤوسييؼ  جيزة اإلدارية لمعسل بحيؾية ونذاط،األ

وتدفع السرؤوسيؽ لمعسل بفعالية، وتغير أىسية ىذه الؾسيمة أيزا عشد الشغر إلى  بذكل مدتسر،

ذا عتساد ىإ ا: تحديؽ أداء السؾعف وتظؾيره، و وأىسي السجالت التي تدتخدـ فييا نتائج تقييؼ األداء،

بة، ووسيمة حتياجات التدريوات الدورية، و أداة لمكذف عؽ اإلت والعالافاَ التقييؼ وسيمة لتحديد السك

، وأساس مؾضؾعي لرسؼ ىذه ختيار والتعييؽ والتدريبلمحكؼ عمى مدى سالمة سياسات اإل

  2000الدياسات. )أبؾ شيخة،

قبل إف معظيات الرضا الؾعيفي  تتسثل بالذعؾر بالدعادة، فالفرد الراضي عؽ وعيفتو أو ميشتو  ي

الرضا  عؽ  ـمسيا يزيد مؽ كفاءتو اإلنتاجية، أما عد بيا، عمييا في ىسة ونذاط ويكؾف سعيداً 

حباط مؽ السكاف الذي اىر الزجر والسمل واإلستياء و اإلفقد يغير السؾعف الكثير مؽ مغالسيشة 

 يعسل فيو.
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ستستاع  التي يذعر بيا يس الجسيمة )القبؾؿ، الدعادة، اإلالرضا الؾعيفي ىؾ مجسؾعة مؽ األحاس و

السؾعف تجاه نفدو ووعيفتو والسؤسدة التي يعسل بيا، والتي تحؾؿ عسمو ومؽ  ؼ حياتو كميا إلى 

  .)متعة حقيقية )متعة العسل ومتعة الحياة

في تقييؼ  أساسياً  وقد تشاولل كثير مؽ الدراسات طرؽ قياس األداء بذكل مؾسع، حيث يعد مرجعاً 

ز والترقيات والسخالفات، كسا ويعتبر قياس األداء مؽ السؤشرات السيسة العامميؽ وفرز الحؾاف

السدتخدمة في قياس الجؾدة، لذلػ سعل السشغسات بسختمف مجالتيا لدراسة كيفية رفع أداء 

العامميؽ لدييا لمؾصؾؿ لمجؾدة السظمؾبة مشيا، والعسل عمى فيؼ السعؾقات التي تؾاجو قياس األداء 

 .ومؽ  ؼ رفع األداء

 مفيػم األداء:

  :األداء لغة 

  والتي تعشي Performarإف أصل كمسة أداء يشحدر إلى المغة الالتيشية التي عبرت عشيا كمسة )  

  وأعظتيا معشاىا الحالي الذي Performanceإعظاء، وبعدىا اشتقل المغة النجميزية مشيا لفغة )

  .ما ويعشي الفعالية واإلنتاجية"عبر عشو بعض الباحثيؽ بقؾليؼ: "أداء مركز ذو مدؤولية 

 (http://www.hrdiscussion.com/hr49447.html  

 :األداء اصصالح 

 يقرد بسفيؾـ األداء السخرجات واألىداؼ التي تدعى السشغسة إلى تحقيقيا عؽ طريق العامميؽ

مؽ األىداؼ والؾسائل الالزمة لتحقيقيا، أي أنو مفيؾـ يربب  فييا، ولذا فيؾ مفيؾـ يعكس كالً 
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بيؽ أوجو الشذاط وبيؽ األىداؼ التي تدعى إلى تحقيقيا السشغسات عؽ طريق مياـ وواجبات 

  2010، كرديال) .يقؾـ بيا العامميؽ داخل تمػ السشغسات

  

، وىذا يرجع إلى أف وألداء الفردي لمعشرر األساسي فياألداء عبارة عؽ نغاـ متكامل يسثل ا

ؿ في األداء لسا يتستع بو مؽ خبرات، وقدرات إلنجاز األعساؿ العشرر البذري ىؾ العشرر الفعاّ 

  أف الشغر إلى األداء يتؼ مؽ زاويتيؽ ىسا: السؾقف 2010ي،الجداس) ، ويرى 2008سعؾد،  )آؿ

الجؾانب األخرى لألداء الخارجي والداخمي لمذركة أي تكؾف ذات نغرة شسؾلية عمى العكس مؽ 

 التي ترتكز عمى جؾانب محددة كاألداء السالي الذي يركز عمى السؾقف الداخمي فقب. واعتبر

نو سمؾؾ وعيفي ىادؼ يقؾـ بو العاممؾف إلنجاز األعساؿ السكمفيؽ بيا.    األداء ب2015،السانع )

ستراتيجيات والعسميات اإل ظبيقية لألداء مؽ خالؿ اختبار  عمى األىسية الت2008الساضي،)وأكد 

 السختمفة الشاتجة عشيا.

 عشاصخ األداء:

يتزح مسا سبق، تعدد تعريف األداء ذلػ ناتج عؽ تعدد الدراسات واألبحاث في ىذا السجاؿ سؾاء 

كانل دراسات نغرية أـ ميدانية، وباختالؼ مدارس وخمفيات الباحثيؽ وتؾجييؼ، وعمى الرغؼ مؽ 

ويعتبر اختالفيؼ جزئي فيؼ لألداء إل أف ىشاؾ عؾامل مذتركو تجسعيؼ، اختالؼ الباحثيؽ في تعري

 :تجسعيؼ تقريبًا في تعريف األداء وىي كسا يمي وليس جؾىري، فيؼ يذتركؾف بعدة عشاصر

 .وما يستمكو مؽ معرفة وقدرات وميارات وقيؼ واتجاىات ودوافع  السػضف: 

وما تترف بو مؽ متظمبات وتحديات وواجبات ومدئؾليات وما تقدمو مؽ فرص  الػضيفة :

 .لمتظؾير والترقيات والحؾافز
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وىؾ ما تترف بو البيئة التشغيسية والتي تتزسؽ مشاخ العسل واإلشراؼ واألنغسة  :السػقف

 .اإلدارية والييكل التشغيسي

عدد مؽ العؾامل الستداخمة التي يجب نو نتاج لأشغر إليو عمى ف األداء الحقيقي ي  إوبالتالي ف

حاولة التؾفيق فيسا بيشيا ، بل يتؼ م يتؼ تجاىميا تساماً خرى وألّ دوف أ   ة يتؼ التركيز عمى واحدألّ 

   2010،كرديال) .والتركيز عمى جسيع العشاصر معًا في آف واحد جسيعاً 

 

 العػامل السؤثخة عمى األداء 

يتظمب تحديد مدتؾى األداء الفردي معرفة العؾامل التي تحدد ىذا السدتؾى والتفاعل بيشيسا،      

كل مشيا عمى األداء، واختالؼ نتائج  ت  يرلتعدد ىذه العؾامل وصعؾبة معرفة درجة  ونغراً 

ف الباحثيؽ يؾاجيؾف عدة صعؾبات في تحديد إابقة التي تشاولل ىذا السؾضؾع، فالدراسات الد

العؾامل السؤ رة عمى األداء ومدى التفاعل بيشيسا. وسيتؼ ذكر بعض ىذه العؾامل السؤ رة عمى 

  2010ألداء فيسا يمي: )الكردي، ا

 وجػد أىجاف محجدة: . 2

أداؤىا، تفريمية لعسميا وأىدافيا، ومعدلت اإلنتاج السظمؾب  فالسشغسة التي تستمػ خظظاً     

محاسبة مؾعفييا عمى مدتؾى أدائيؼ، وذلػ لؾجؾد معيار   أو نجازإتدتظيع قياس ما تحقق مؽ 

 مبشي عمى أساس تحقيق أىداؼ ىذه السشغسة. محدد مدبقاً 

 السذاركة في الدارة:  .1

إف عدـ مذاركة العامميؽ في السدتؾيات اإلدارية السختمفة في التخظيب وصشع القرارات يداىؼ     

في وجؾد فجؾة بيؽ القيادة اإلدارية والسؾعفيؽ في السدتؾيات الدنيا، وبالتالي يؤدي إلى ضعف 
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الذعؾر بالسدؤولية في العسل الجساعي لتحقيق أىداؼ السشغسة، وىذا يؤدي إلى تدني مدتؾى 

نجازىا، أو في إفي وضع األىداؼ السظمؾب  داء لدى ىؤلء السؾعفيؽ لذعؾرىؼ ب نيؼ لؼ يذاركؾااأل

 الحمؾؿ لمسذاكل التي يؾاجيؾنيا في األداء، وقد يعتبروف أنفديؼ ميسذيؽ في السشغسة.

 ختالف مدتػيات األداء: إ .3

اإلدارية التي تربب بيؽ معدلت مؽ العؾامل السؤ رة عمى أداء السؾعفيؽ عدـ نجاح األساليب      

األداء والسردود السادي والسعشؾي الذي يحرمؾف عميو، فكمسا ارتبب مدتؾى أداء السؾعف بالترقيات 

والعالوات والحؾافز التي يحرل عمييا كمسا كانل عؾامل التحفيز غير مؤ رة في العامميؽ، وىذا 

سييز الفعمي بيؽ السؾعف السجتيد ذي األداء لتقييؼ أداء السؾعفيؽ ليتؼ الت مسيزاً  يتظمب نغاماً 

 العالي والسؾعف السجتيد ذي األداء الستؾسب والسؾعف الكدؾؿ والسؾعف غير السشتج.

 مذكالت الخضا الػضيفي: . 1

فالرضا الؾعيفي مؽ العؾامل األساسية السؤ رة عمى مدتؾى األداء لمسؾعفيؽ، فعدـ الرضا       

قل، والرضا الؾعيفي يت  ر بعدد كبير مؽ أى أداء ضعيف وإنتاجية ضو يؤدي إلالؾعيفي أو انخفا

جتساعية كالدؽ والسؤىل التعميسي والجشس والذخرية لمسؾعف، مثل العؾامل اإلالعؾامل التشغيسية 

 والعادات والتقاليد والعؾامل التشغيسية كالسدؤوليات والؾاجبات ونغاـ الترقيات والحؾافز في السشغسة. 

 التديب الداري . 5

فالتديب اإلداري في السشغسة يعشي ضياع ساعات العسل في أمؾر غير مشتجة بل قد تكؾف     
مؤ رة بذكل سمبي عمى أداء السؾعفيؽ اآلخريؽ، وقد يشذ  التديب اإلداري نتيجة ألسمؾب القيادة أو 

  اإلشراؼ أو الثقافة التشغيسية الدائدة في السشغسة.
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 تقييع األداء 

إف تقييؼ أداء العامميؽ ضرورة مؽ ضرورات اإلدارة الحديثة الستظؾرة، وذلػ باعتبارىا الؾسيمة    

ثمى لتحقيق العدالة السيشية الؾعيفية بيؽ العامميؽ ولرفع كفاءة الجياز اإلداري بسختمف مدتؾياتو الس  

شغريات الحديثة ليس تقييؼ األداء الذي تدعؾ لو ال ومؽ أىسيا إدارة شؤوف السؾعفيؽ، وخاصة أفّ 

  2012بؾخذبة، . )أغاية في حد ذاتو بل ىؾ وسيمة لؾضع الفرد السشاسب في السكاف السشاسب

 تي:عمى تقييؼ األداء سيتؼ تشاوؿ الَ  ولمتعرؼ

مؽ التعريفات التي تؾضح مفيؾـ تقييؼ األداء، وكذلػ بعض السفاىيؼ السرتبب بو مثل  ىشاؾ عدداً 

الحرؾؿ عمى حقائق أو بيانات محدودة مؽ ش نيا أف تداعد عمى تحميل  قياس األداء والذي يعشي:

وفيؼ تقييؼ أداء العامل لعسمو ومدمكو فيو في فترة زمشية محددة وتقدير مدى كفاءتو الفشية والعمسية 

لمقياـ بالؾاجبات الستعمقة بعسمو الحالي وفي السدتقبل، وكذلػ تقدير الكفاءة والذي يعشي: تحميل 

داء العامميؽ لعسميؼ وسمؾكيؼ وتررفاتيؼ وقياس مدى صالحيتيؼ وكفاءتيؼ في القياـ ب عباء وتقييؼ أ

  2007)حسؾد واخروف، .تؾيات أعمىميؼ لسدؤولياتيؼ وإمكاناتيؼ في وعائف ذات مدأعساليؼ وتحسّ 

جسع    تقييؼ األداء ب نو: العسمية اإلدارية والفشية التي يتؼ مؽ خالليا2005،)الكبيديرؼويعّ     

 البيانات واستشباط السعمؾمات الؾصفية والكسية التي تدؿ عمى مدتؾيات األداء الستحقق فعالً 

ف أت والسعايير التي تؾضح ما يشبغي لمعامميؽ لسقارنتو ب دائيؼ الدابق وب داء زمالءىؼ أو بالسعدل

سقارنة   أف عسمية تقييؼ العسل طريقة مشيجية مشغسة وذلػ بالGoel, 2008)يتحقق. ويرى 

عد غير مشيجية، ويعشي ذلػ أف يتؼ الحكؼ عمى الؾعائف بشاء بالسشاىج التي تتدؼ بالعذؾائية أو ت  

 مؽ التؾافق. نو أف يزسؽ حدوث نؾعاً  لسعايير نفديا في كل مرة والذي شعمى ا
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 أىسية تقييع األداء:

سػػػؾاء مػػػؽ حيػػػث تحقيقيػػػا الحػػػظ أف عسميػػػة تقيػػػيؼ األداء ميسػػػة لػػػإلدارة واألفػػػراد العػػػامميؽ عمػػػى حػػػد ي  

 غراض التالية:ألل

  ّؽ حّدػػؼ وذلػػػ ألنػػو مػػؽ الرػػعب أف ي  يسثػػل تقيػػيؼ األداء تغذيػػة راجعػػة بالشدػػبة لمذػػخص السقػػي

 ستفادة مؽ التغذية الراجعة.الشاس مؽ أدائيؼ دوف اإل

  اإلدارة باألىػػػداؼ: فعشػػػدما تعسػػػل اإلدارة باألىػػػداؼ بذػػػكل جيػػػد فػػػإف الجسيػػػع داخػػػل السشغسػػػة

 في تحقيق ىدؼ عاـ كانؾا اشتركؾا فيو أصاًل.يذتركؾف 

 يؼ األداء فػػػػي مراجعػػػة سػػػػمؼ األجػػػؾر والرواتػػػػب داخػػػػل يػػػػب حيػػػػث يفيػػػد تقمراجعػػػة سػػػػمؼ الرواتػػػ

 السشغسة ومحاولة إعادة ىيكمية الرواتب حدب نتائج التقؾيؼ.

 يؼ لػألداء كمسػا كانػل الرؤيػة السدػتقبمية أوضػح يػسميات التخظيب فكمسا كاف ىشاؾ تقإنجاح ع

 وبالتالي كمسا كانل السشغسة أقدر عمى وضع الخظب الدميسة.

 يؼ األداء عمػى أنػو الؾسػيمة الؾحيػدة التػي تكفػل يػالعدالػة والسدػاواة: يشغػر إلػى تق الحفاظ عمى

لجػزاءات درجة عالية مؽ العدالة والشزاىة بيؽ السؾعفيؽ، وذلػ ألف قرارات الترقية والعالوة وا

  2006بذكل دائؼ)عبؾدي،يؼ يترتبب بشتائج عسمية التق

 أىجاف تقييع األداء: 
يعتبر اليدؼ الرئيدي مؽ عسمية تقييؼ األداء ىؾ إعظاء العامميؽ تغذية عكدية عؽ مدى      

. ومؽ األىداؼ كفاءتيؼ في القياـ بؾاجباتيؼ الؾعيفية وكذلػ تؾجيييؼ في تظؾير أدائيؼ مدتقبالً 

   2008)عبد الؾاحد، خرى لعسمية تقييؼ األداء:األ  
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 تحفيز العامميؽ لتحديؽ أدائيؼ.  -

 ؼ نقاط القؾة والزعف لدى السؾعفيؽ. تزويد السؤسدة باألدوات التي تقيّ  -

تؾزيع الحؾافز وتحديد إمكانية ترقية الفرد عمى أدائو برؾرة عادلة لتفادي الرراعات  -

 ؾليؽ مؽ طرؼ آخر. التشغيسية التي قد تشذ  بيؽ العامميؽ أنفديؼ والعامميؽ والسدئ

 تبرير العقؾبات والجزاءات الت ديبية.  -

 التعرؼ عمى السياـ الخاصة التي يسكؽ أف تدشدىا السشغسة إلى الفرد عشد الزرورة.  -

، وتؾصيل أىداؼ تقديؼ معمؾمات لمعامميؽ أنفديؼ عؽ جؾدة وكفاءة أدائيؼ لألعساؿ -

 . السشغسة لمعامميؽ

 .يحدد مكانة السؤسدة ووضعيا الحاليو حديد األداء الحالي لمسؾعف وعميت -

 :األداء أنػاع تقييع

 اب عمى أف وجؾد نؾعيؽ لتقييؼ األداء ىسا:تّ يتفق معغؼ السختريؽ والك  

 الخسسي . األداء تقييع .2

 تقييع األداء غيخ الخسسي. .1

ذلػ التقييؼ الذي يقؾـ بو الرؤساء أو السذرفؾف السباشػروف فػي وقػل  بتقييع األداء الخسسيقرد إذ ي  

 ما يكؾف مرة واحدة أو مرتيؽ في الدشة الؾاحدة بذكل دوري. معيؽ أو محدد غالباً 

و السذػرفؾف السباشػروف وقػل الحاجػة أذلػ التقييؼ الػذي يعػده الرؤسػاء  فإنو التقييع غيخ الخسسيأما 

 إذا كػاف أداء أحػد السػؾعفيؽ يرػل دائسػاً  ؛لمتقيػيؼ الرسػسي، مثػاؿ ذلػػ لسحػددةإليو في غير األوقات ا
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إلػى مدػػتؾى السعػػايير السؾضػؾعية أو يتجاوزىػػا فػػإف ىػػذه الحقيقػة بحاجػػة إلػػى تثبيػل مػػؽ خػػالؿ تقيػػيؼ 

 األداء غير الرسسي.

 يعتسػػد التقيػػيؼ الرسػػسي أساسػػا لعسميػػة تقيػػيؼ األداء فػػي حػػيؽ يدػػتخدـ غيػػر الرسػػسي ألغػػراض التغذيػػة

 ومسػػا يجػػدر بالسالحغػػة وجػػؾب اعتسػػاد السشغسػػة معػػايير مؾضػػؾعية لقيػػاس أداء العػػامميؽ العكدػػية.

نحياز ويزسؽ عدالتو عمى أف يا اإلف التعبير عشيا باألرقاـ يجشبأفييا، ويفزل أف تكؾف رقسية، إذ 

فػإف  طػالؽ،عػايير شخرػية أو غيػر رقسيػة عمػى اإل تعتسػد عمػى مىذا ل يعشػي أف عمػى السشغسػة ألّ 

بعض الفعاليات يسكؽ التعبير عشيا بمغة األرقاـ، فتزظر السشغسػة إلػى اعتسػاد معػايير غيػر رقسيػة، 

لتػزاـ التحػؾط مػؽ عػدـ القػدرة ومراعػاة اإلوفي ىذه الحالة فػإف عمػى السشغسػة والقػائسيؽ بعسميػة التقيػيؼ 

عػػػػػامميؽ أو بالسؾضػػػػػؾعية وعػػػػػدـ الخزػػػػػؾع لمرغبػػػػػات واألىػػػػػؾاء الذخرػػػػػية فػػػػػي الحكػػػػػؼ عمػػػػػى أداء ال

    2010)العزاوي وجؾاد، وسيؽ.السرؤ 

 تقييع األداء:  شخق 

تؾجد طرؽ متعددة لقياس أداء العامميؽ، ويسكؽ لمسؤسدة السعشية أف تختار مشيا طريقة أو أكثر، 

  2010وفيسا يمي ذكر ألىؼ تمػ الظرؽ: )ماىر،

مؽ أقدـ وأبدب  : تعتبر ىذه الظريقة Graphic Rating Scale)طريقة التدرج البياني -1

نؾعية  "، حيث يقاس أداء السؾعف بشاء عمى معايير محددة مثل:الظرؽ وأكثرىا شيؾعاً 

 وتحدد الدرجات عمى أساس ىذه السعاير.  ".األداء، كسية األداء، السغير

 : في ىذه الظريقة يقؾـ السدير بإعداد قائسة ب سساء العامميؽ معو Rankingطريقة الترتيب ) -2

 عمى أحدشيؼ كفاءة.  اعتساداً  أو تشازلياً  بيؼ تراعدياً  ؼ يقؾـ بترتي
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 : اليدؼ مؽ استخداـ ىذه الظريقة ىؾ Critical Incident Method)طريقة الؾقائع الحرجة -3

 ، ويتؼ تقييؼ األداء في ىذه الظريقة استشاداً ولتقييؼ عمى أسس شخرية بحتاستبعاد احتساؿ ا

تدجيل السدير لمؾقائع واألحداث التي تظرأ  إلى سمؾكيات السؾعف أ شاء العسل مؽ خالؿ

إلصدار حكسو عمى  خالؿ عسل السؾعف سؾاء كانل جيدة أـ سيئة في ممف السؾعف تسييداً 

 أداء السؾعف أ شاء التقييؼ الدوري. 

 : تعتسد ىذه الظريقة عمى قائسة مراجعة ب سئمة Checklist Method)طريقة قائسة الختيار -4

ـ السدير باإلجابة عؽ تمػ األسئمة،  ؼ يقـؾ ؾ ء السؾعف،  حيث يقوعبارات محددة حؾؿ أدا

 بعد ذلػ مدير السؾارد البذرية بإعظاء األوزاف لتمػ اإلجابات دوف عمؼ القائؼ بالتقييؼ وفقاً 

 ألىسية ووزف كل عبارة أو سؤاؿ. 

 : وىي طريقة بديظة حيث يقؾـ السدير أو (Essay Methodطريقة التقرير السكتؾب -5

ؼ بكتابة تقرير تفريمي عؽ السؾعف يرف فيو نقاط القؾة ونقاط الزعف التي يتستع السذر 

، ومدى إمكانية التقدـ بيا إضافة إلى جانب ما يستمكو مؽ ميارات يسكؽ تظؾيرىا مدتقبالً 

 الؾعيفي والترقية لذلػ السؾعف. 

 : (Behaviorally Anchored Rating Scales BARSطريقة التدرج البياني الدمؾكي -6

اليدؼ مؽ ىذه الظريقة ىؾ التغمب عمى السذاكل التي امتازت بيا طريقة التدرج البياني مؽ 

وخزع افتراض أوزاف واحدة لكل الخرائص عمى رغؼ اختالؼ أىسية بعزيا عؽ األخر 

وإمكانية التحيز، وتقؾـ ىذه الظريقة بإدخاؿ العامل الدمؾكي في التقييؼ  معاييرىا لمجدؿ

 لمسؾعف السراد تقييؼ أدائو. والؾقائع الحرجة

 : تقؾـ ىذه الظريقة عمى (Management By Objectivesطريقة اإلدارة باألىداؼ -7

فتراضات أساسية، خالصتيا أف العامميؽ في السشغسة يسيمؾف إلى معرفة وفيؼ إمجؾعة 
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سس الشؾاحي الستؾقع مشيؼ القياـ بيا، ويرغبؾف في السذاركة بعسمية اتخاذ القرارات التي ت

حياتيؼ ومدتقبميؼ، كسا يرغبؾف في الؾقؾؼ عمى مدتؾيات أدائيؼ باستسرار، السالحظ ليذه 

الظريقة أنيا تتؼ قبل عرض تقييؼ األداء في الؾقل الذي تقـؾ فيو الظرؽ األخرى عمى التقييؼ 

 بعد األداء. 

 ستخاتيجية لعسمية تقييع األداء:الخصػات ال

 ستراتيجية لعسمية تقييؼ األداء بسا يمي:الخظؾات اإل  2007سميسة،أبؾ )وقد وصفل 

ل بد مؽ تفكيػ أداء السؾعفيؽ إلى أجزاء محػددة حتػى تدػتظيع  تحديد متظمبات التقييؼ وأىدافو: .1

 اإلدارة أف تخرص مؽ السعايير ما يسكؽ أف يقيس ىذه األجزاء.

دة لتقييؼ أداء العػامميؽ إل واح بالرغؼ مؽ وجؾد أكثر مؽ طريقة ختيار الظريقة السشاسبة لمتقييؼ:إ .2

ختيػػار الظريقػػة السشاسػػبة أمػػر جػػدير بالىتسػػاـ ألف الظريقػػة السختػػارة سترػػبح السحػػؾر الػػذي إأف 

 ترتكز عميو العالقة بيؽ السؾعف ورئيدو.

و السذػػػرفيؽ عمػػػى كيفيػػػة تقيػػػيؼ األداء بظريقػػػة دقيقػػػة أيجػػػب تػػػدريب الرؤسػػػاء  تػػػدريب السذػػػرفيؽ: .3

يؼ مع مرؤوسييؼ، وذلػ ألف أي خمل في ىذه العسمية الحداسة يمشاقذة نتائج التقوعادلة وكيفية 

لرتباطيا بسؾاضػيع عديػدة  نتاجيتيؼ نغراً إكس عمى الروح السعشؾية لمسرؤوسيؽ، وعمى سيشع جداً 

 .كالترقية، والسكافآت والعالوات أو تخظيب الحتياجات البذرية مدتقبالً 

يؼ يجػػػػب أف يشػػػػاقش الػػػػرئيس مػػػػع يػػػػقبػػػػل تشفيػػػػذ عسميػػػػة التق يؽ:مشاقذػػػػة طػػػػرؽ التقيػػػػيؼ مػػػػع السػػػػؾعف .4

ىػػي العشاصػػر التػػي سػػيركز يؼ ومػػا يػػيؼ، وأىػػداؼ ىػػذا التقيػػتقالالسػػرؤوس الظريقػػة السدػػتخدمة فػػي 

 يؼ والفؾائد الستؾقع الحرؾؿ عمييا وانعكاساتو عمى مدتقبل السؾعف.قيعمييا الت
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اس مػدى التػزاـ السؾعػف بستظمبػات العسػل يؼ األداء ىؾ قيياليدؼ مؽ تق وضع معايير لمسقارنة: .5

وىذا يعشي أف ىػذه الستظمبػات يجػب أف تحػدد مدػبقا فػي شػكل معػايير كسيػة أو نؾعيػة أو زمشيػة 

عػؽ التحيػز الذخرػي أو  وقياس سمؾؾ السؾعف وأداؤه في العسل في ضؾء ىذه السعػايير بعيػداً 

 النفعالي لمرئيس.

لعربػػػي يتػػػردد فػػػي الكثيػػػر مػػػؽ السػػػديريؽ فػػػي وطششػػػا ال زاؿ  مشاقذػػػة نتػػػائج التقيػػػيؼ مػػػع السؾعػػػف: .6

مػػػؽ حػػػق السؾعػػػف أف يؼ مػػػع السػػػؾعفيؽ وىػػػذا شػػػيء يجػػػب أف ل يحػػػدث، إذ قيػػػمشاقذػػػة نتػػػائج الت

يؼ وأف يعػػرؼ جؾانػػب القػػؾة والزػػعف فػػي أدائػػو وأف يشاقذػػيا مػػع رئيدػػو بحريػػة يػػيعػػرؼ نتػػائج التق

تامة مػؽ أجػل معرفػة مػدى تقدمػو فػي العسػل مػع مػا ىػؾ متؾقػع مشػو مػؽ قبػل اإلدارة فعشػد غيػاب 

مثل ىذه السشاقذة سيبحث السؾعف عؽ طرؽ أخرى إلشباع رغبتو في ىذا السجاؿ وقد يتؾصػل 

 عمى أدائو بذكل مباشر. اً ي يشعكس سمبغير دقيقة األمر الذإلى نتائج 

وتتسثل بشؾاحي عديدة مثل الشقل أو إعادة التكيف الؾعيفي أو الترقية أو  تخاذ القرارات اإلدارية:إ .7

 تشزيل الدرجة أو الفرل ...إلخ.

تبػػػرز أىسيػػػة ىػػػذه الخظػػػؾة عشػػػدما ل ترػػػل فييػػػا الشتػػػائج  :وضػػػع خظػػػب تظػػػؾير األداء مدػػػتقبالً  .8

وعمػػػى الػػػرئيس أف يحػػػدد جؾانػػػب التظػػػؾير وقػػػدد تتحػػػدد ىػػػذه  ليػػػا مدػػػتقبالً  ظػػػبالعسميػػػة مػػػع مػػػا خ  

 الجؾانب في واحدة أو أكثر مؽ متظمبات العسل مثل:

 الجانب الفشي. 

 سمؾكيات األداء والتعاوف مع الزمالء أو الرؤساء. 

 ترالترفع كفاءة اإل. 

  تخاذ القراراتإرفع كفاءة.   
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 ال:خرائز نطام التقييع الفعّ 

 Mondy & )ىسيا:أ افر فيو مجسؾعة مؽ الخرائص يتؾ  أفاؿ لبد نغاـ التقييؼ فعّ حتى يكؾف 

,Others2005  

 إطارفي  السعايير السدتخدمة في التقييؼتكؾف كافة  أف ىارتباط العسل بالسعايير: بسعش .1

 ىذه السعايير. أساسالتحميل الؾعيفي، وأف يكؾف القياس الكسي عمى 

وبالتالي  يعرؼ السؾعف السعايير التي يتؼ استخداميا كسقياس لمتقييؼ، أفتؾقع األداء: ل بد   .2

ل تكؾف ىذه  أفلمتؾقعات، ويراعى ىشا  يؼبشاء عمى فيس أنفديؼسؾا يدتظيع السؾعفؾف أف يقيّ 

 .إليياالسعايير سيمة فيتياوف السؾعف، ول صعبة فال يدتظيع السؾعف الؾصؾؿ 

نفس السعايير ونفس الفترة لسؽ يتؼ تقييسيؼ عمى نفس  نو لبد مؽ استخداـأالشسظية: بسعشى  .3

الؾعيفة، ولبد مؽ استخداـ سجالت تحديد السدؤوليات، ونتائج األداء، وكذلػ يؾقع السؾعف 

 كانل لو أي مالحغات يدونيا  ؼ يؾقع. أورفض التؾقيع  وإذاعمى تقييسو، 

 ة وميشية ولزساف دقة التقييؼ.التقييؼ بحيادي إلجراءؼ ؼ: التدريب ميؼ لمسقيّ تدريب السقيّ  .4

ؾح ومدتسر بيؽ السقيؼ اصل مفتؾ يكؾف ىشاؾ ت أفالتؾاصل السفتؾح السدتسر: حيث لبد  .5

ب وؿ، ليتعمؼ السؾعف  أوؿبذكل مدتسر وحل السذاكل  األداءف يتؼ متابعة أوالسؾعف، و 

 تؤ ر عمى تقييسو. أماموكيفية التغمب عمى السذاكل ول تكؾف عقبة 

كتابة التعميقات سؾاء عمى  ،  ؼالفرصة لمسؾعف لسراجعة تقييسو إتاحة: ىؾ داءاألمراجعة  .6

 يتؼ اعتساد التقييؼ الشيائي. أفقبل  الؾرقة أو شفيياً 

القانؾنية الؾاجبة،  اإلجراءاتتكؾف عسمية التقييؼ في إطار  أفالقانؾنية: حيث لبد  اإلجراءات .7

 عتراضات عمى التقييؼ.إ سترحاـ وتقديؼ ؼ واإلحيث يحق لمسؾعف التغمّ 
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 السبحث الثالث:

 تراالت الفمدصيشيةة ال شخك 

 الفمدصيشية تراالتال  شخكة عغ نبحة

ترالت الفمدظيشية ىي رائدة قظاع الترالت في فمدظيؽ، وتتردر تؾفير أحدث مجسؾعة اإل

 الخدمات والتقشيات وفق السعايير والسؾاصفات العالسية في الدؾؽ الفمدظيشية.

ترالت الثابتة، والخمؾية، فر خدمات اإلكذركة مداىسة عامة، لتؾ  1995السجسؾعة عاـ  ت سدل

وخدمات اإلنترنل، إضافة إلى تظؾيع آخر التظؾرات والتظبيقات التكشؾلؾجية مؽ أجل بشاء 

 السدتقبل التكشؾلؾجي في فمدظيؽ.

الفمدظيشية السشذ ة األولى في فمدظيؽ مؽ حيث القدرة التؾعيفية  ترالتوتعتبر مجسؾعة اإل

 ضسؽ مؤسدات القظاع الخاص الفمدظيشي.

% مػػؽ القيسػػة الدػػؾقية اإلجساليػػة لبؾرصػػة فمدػػظيؽ كسػػا فػػي 30ويسثػػل سػػيؼ بالتػػل مػػا ندػػبتو 

 .2016نيايػػة أيار مؽ العاـ 

في  2015العاـ مميؾف ديشار أردني خالؿ  6.7ظيشية ما يقارب ترالت الفمدأنفقل مجسؾعة اإل

 جتساعية.مجاؿ السدؤولية اإل

وتعسل السجسؾعة عمى تؾسيع استثساراتيا الخارجية بسا يتالءـ مع استراتيجيتيا وتظمعاتيا، حيث 

ترالت، وتحديدًا في األسؾاؽ التي تختص بالستثسار في قظاع اإل% مؽ شركة فيتل 25تستمػ 

 الشاشئة مثل كردستاف العراؽ، والذرؽ األوسب، وإفريقيا.
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 الخؤية

لتزامشا بقيسشا وبسبادئشا، إترالت، وذلػ عبر وؿ لسذتركيشا في خدمات اإلنمتـز ب ف نبقى الخيار األ

ترالت بالزبائؽ، وتؾفير أفزل خدمات اإل ّتباعشا السعايير العميا في السسارسات اإلدارية والعشايةإو 

 يؽ، لشحافظ عمى مؾقعشا كسجسؾعة اترالت رائدة في السشظقة.في فمدظ

 شخكات السجسػعة 

تقدـ خدمات الياتف الثابل وخدمة خب الشل فائق الدرعة  ترالت الفمدظيشية )بالتل شركة اإل

 وخدمات قظاع األعساؿ، وغيرىا مؽ الخدمات السزافة.

 أوؿ مذغل لميؾاتف الخمؾية في فمدظيؽ. ترالت الخمؾية الفمدظيشية )جؾاؿ شركة اإل

 أكبر مزود لخدمات اإلنترنل في فمدظيؽ. شركة حزارة لإلستثسار التكشؾلؾجي )حزارة 

  أوؿ مركز اتراؿ متخرص في فمدظيؽ. ترالت )ريتش شركة ريتش لخدمات اإل

ترالت الذراع اإلعالمي لسجسؾعة اإل شركة بالسيديا لمخدمات اإلعالمية متعددة الؾسائب )بالسيديا 

 لفمدظيشية.ا

 التحجيات

 .الحرؾؿ عمى الترددات اإلضافية الالزمة لمتؾسع في تقديؼ الخدمات والحفاظ عمى جؾدتيا 

 ( 3حرؾؿ شركة جؾاؿ عمى تكشؾلؾجيا الجيل الثالثG( 4  والرابعG لتتسكؽ جؾاؿ مؽ تقديؼ  

 أحدث الخدمات وصد السشافدة غير الذرعية مؽ قبل الذركات اإلسرائيمية.

  عمى اإلعاقات اإلسرائيمية الستكررة إلدخاؿ السعدات واألجيزة إلى فمدظيؽ وخرؾصًا إلى التغمب

 قظاع غزة.

http://www.paltel.ps/
http://www.jawwal.ps/
http://www.hadara.ps/
http://www.hadara.ps/
http://www.reach.ps/
http://www.palmedia.ps/
http://www.palmedia.ps/


52 
 

 لمسدتقبل نطخة

  ترالت وتكشؾلؾجيا ير السدتسر الذي تتبشاه وزارة اإلتحقيق السزيد مؽ الشسؾ في عل التظؾ

  ترالت.السعمؾمات الفمدظيشية في قظاع اإل

 سجسؾعة مؽ أجل إيراؿ خدمات الخب الثابل والخمؾي والشل فائق ستثسار في شبكات التعزيز اإل

 الدرعة خرؾصًا في السشاطق غير السخدومة.

 رتقاء السدتسر بسدتؾى خدماتشا وتقديؼ كل ما ىؾ جديد مؽ خدمات القيسة السزافة.اإل 

  ةجتساعيال ةالسدؤولي

الفمدظيشية في بداية العاـ  ترالتجتساعية لسجسؾعة اإلتؼ ت سيس صشدوؽ السدؤولية اإل

 ، وتؼ إطالؽ الرشدوؽ رسسيا مؽ قبل رئيس مجمس إدارة السجسؾعة في اجتساع الييئة 2005)

. وجاء ت سيس العامة الثامؽ الذي عقد في التاسع عذر مؽ نيداف مؽ العاـ نفدو في مديشة راـ هللا

 ىسية الدور اإلنداني الذي ستجابة طبيعية لؾعي مجمس إدارة السجسؾعة بإالرشدوؽ في حيشو ك

تقديؼ  يتؾجب عمى السجسؾعة أف تؤديو تجاه السجتسع الفمدظيشي إلى جانب دورىا األساسي في

السجسؾعة ب نيا ل ترالت لجسيع أفراد السجتسع، ىذا كمو كاف يشبع مؽ إيساف مختمف خدمات اإل

جتساعي والدياسي إلمؽ نديج مجتسعي كمي لو طابعو ا جتساعي بل ىي جزءإتعيش في فراغ 

 السسيز. قتراديواإل

وما تزاؿ السجسؾعة تشغر إلى حجؼ مدؤوليتيا بالقياس مع حجؼ استثساراتيا، وليذا كاف  

عمى نغرة استراتيجية واضحة تسكؽ  جتساعية قائساً عة مشذ بداية إطالؽ السدؤولية اإلتؾجو السجسؾ 

السجسؾعة مؽ السداىسة في تقديؼ الخدمات اإلندانية والجتساعية والثقافية والرحية لمسجتسع 
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في قظاع التكشؾلؾجيا.  الفمدظيشي، باإلضافة إلى السداىسة في إحداث التشسية السدتدامة وخرؾصاً 

قظعتو السجسؾعة عمى نفديا وىؾ القياـ وكانل تمػ الشغرة الستراتيجية مرتبظة بالعيد الذي 

بالؾاجب اإلنداني والتشسؾي في نفس السؾقع الذي تدتثسر فيو السجسؾعة وتحقق األرباح والعائد 

مؽ أرباحيا إلسعاد  الستؾقع عمى الستثسار. نتيجة لذلػ التؾجو، فقد خررل السجسؾعة جزءاً 

بة، وذلػ مؽ خالؿ األنذظة والفعاليات السجتسع الذي تعسل فيو والتخفيف عشو في الغروؼ الرع

قترادي جتساعي والثقافي واإلذكل جزئي في تحريػ عجمة الشسؾ اإلوالبرامج التي تداىؼ ولؾ ب

 والرحي في فمدظيؽ.

ترالت الفمدظيشية السبادرة األولى مؽ جتساعية لسجسؾعة اإلكاف إطالؽ صشدوؽ السدؤولية اإل

دتؾى السشظقة العربية، وقد اتبعل الكثير مؽ الذركات نؾعيا في فمدظيؽ ومؽ األوائل عمى م

جتساعية لمذركات إلالسجاؿ، ليربح مفيؾـ السدؤولية االفمدظيشية خظؾات السجسؾعة في ىذا 

ترالت ويكؾف لسجسؾعة اإلالخاصة مؽ السفاىيؼ الراسخة في القظاع الخاص الفمدظيشي، 

  تو في فمدظيؽ.الفمدظيشية شرؼ ت سيس ىذا السفيؾـ وتظؾيره وقياد

  األىجاف

 تعزيز دور السجسؾعة الريادي في الخدمة السجتسعية . 

  ،السداىسة في تشسية السجتسع الفمدظيشي في قظاعات التظؾير التكشؾلؾجي، اإلنداني التشسؾي

 .تسكيؽ السرأة 

 دعؼ مؤسدات السجتسع السدني لمشيؾض بقدراتيا في شتى مجالت الحياة . 
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 ةـــابقــات الدـــالجراس

  السحمية.الجراسات 

 .الجراسات العخبية 

 الجراسات األجشبية. 

 التعميق عمى الجراسات الدابقة. 
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ل العالقة بسؾضؾع الدراسة حيث قام نعرض في ىذا الفرل بإيجاز أىؼ الدراسات الدابقة ذات

بتقديسيا إلى دراسات محمية وعربية وأجشبية، وترتيبيا حدب تاريخ الشذر مؽ األحدث إلى  ةالباحث

 األقدـ.

 السحمية:الجراسات 

( بعشـــػان : " نطـــام الحـــػافد وعالقتـــو بفاعميـــة األداء األمشـــي بجيـــاز 1022مرـــبح )دراســـة . 2

 الذخشة الفمدصيشية"

بفاعميػػة األداء األمشػػي بجيػػاز الذػػرطة الفمدػػظيشية ىػػدفل الدراسػػة الػػى معرفػػة نغػػاـ الحػػؾافز وعالقتػػو 

  ف مجتسع الدراسة مؽ جسيعوتكؾّ  ،يفي قظاع غزة. واعتسدت الدراسة عمى السشيج الؾصفي التحميم

سػػتبانو وتػػؼ اسػػتخداـ اإل العػػامميؽ فػػي جيػػاز الذػػرطة الفمدػػظيشية بقظػػاع غػػزة مػػؽ رتبػػة نقيػػب فػػ عمى،

 ك داة لمدراسة.

 راسة ما يمي:وكاف مؽ أىؼ نتائج الد

 يتؾفر نغاـ الحؾافز السادية في جياز الذرطة الفمدظيشية بدرجة قميمة. .1

 ة متؾسظة.درجيتؾفر نغاـ الحؾافز السعشؾية في جياز الذرطة الفمدظيشية ب .2

 يؾجد مدتؾى جيد مؽ فاعمية األداء األمشي في جياز الذرطة الفمدظيشية. .3

ى فاعميػة األداء األمشػي فػي جيػاز الذػرطة تؾجد عالقة بيؽ درجة تؾافر الحؾافز وبيؽ مدػتؾ  .4

 الفمدظيشية.

 راء أفراد العيشة حؾاؿ درجة تؾافر نغاـ الحؾافز تعزى لستغيرات: ل تؾجد فروؽ بيؽ اَ  .5

 .) السؤىل العمسي، عدد سشؾات الخدمة 
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 عاما . 50تؾجد فروؽ تعزى لستغير العسر ولرالح الذيؽ أعسارىؼ ) أكثر مؽ  .6

راء أفػػراد عيشػػة الدراسػػة حػػؾؿ مدػػتؾى فاعميػػة األداء األمشػػي فػػي جيػػاز ل تؾجػػد فػػروؽ بػػيؽ اَ  .7

 .ؤىل العمسي ، عدد سشؾات الخدمة  ) العسر، السلذرطة الفمدظيشية تعزى لستغيرات:ا

 ـ .تؾجد فروؽ تعزى لستغير الرتبة، ولرالح أصحاب الرتبة العدكرية )مقدّ  .8

 

 دوره في تحقيق الخضا الػضيفي لمعامميغأثخ التحفيد و  "( بعشػان :1021) عػض هللادراسة . 1

 "أنسػذج البحـــث إدارة حدابات السذتخكيغ في بمجية غدة

بمدية غزة ، فيو بعض أوجو القرؾر  –يرى الباحث أف واقع العسل في إدارة حدابات السذتركيؽ 

ؾافز السعشؾية و الحأؽ وفيسا يتعمق بالحؾافز السادية في نغؼ وأساليب الحؾافز السظبقة عمى العاممي

عمى الرضا الؾعيفي لمعامميؽ مسا يؤ ر  اً ف يشعكس سمبأاإلدارييؽ فيسا يسكؽ  وأبالشدبة لمسؾعفيؽ 

 بمدية غزة .  –عمى األداء الؾعيفي إلدارة حدابات السذتركيؽ  سمباً  ايزا  

ارة ومؽ ىشػا جػاءت فكػرة البحػث حػؾؿ دور التحفيػز فػي تحقيػق الرضػا الػؾعيفي لػدى العػامميؽ فػي إد
  بمدية غزة –حدابات السذتركيؽ 

 أىع الشتائج : 
 أف الحؾافز السادية تقدـ بدرجو قميمة لمعامميؽ في اإلدارة . -1

 .مع العامميؽ إل في حالت نادرة جداً  طالقاً إف الحؾافز السعشؾية ل تدتخدـ أ -2

 لى حد ما عؽ بيئة العسل الؾعيفي .إفراد البحث راضؾف أف أ -3

ىشاؾ عالقة ارتباطية طردية ذات دللة احرائية بيؽ تظببق الحؾافز السادية والسعشؾية  -4

 والرضا الؾعيفي عؽ بيئة العسل الؾعيفية .
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مدـتػى األداء الـػضيفي فـي شـخكة تقييع أثخ الحـػافد عمـى  "( بعشػان: (2010دراسة أبػشخخ. 3
 "تراالت الفمدصيشية مغ وجية نطخ العامميغال 

ترػالت مدػتؾى األداء الػؾعيفي فػي شػركة اإل ػر الحػؾافز عمػى أىدفل ىذه الدارسة إلػى تقيػيؼ      

 مفردة. 220ستبانة لجسع البيانات مؽ عيشة مكؾنة مؽ ية، وقد استخدمل الدراسة أداة اإلالفمدظيش

 الشتائج أىسيا:  وبتحميل بيانات الدراسة تؼ التؾصل إلى مجسؾعة مؽ

 لة إحرائية بيؽ فاعمية نغاـ الحؾافز وأداء السؾعفيؽ. وجؾد عالقة ذات دل -

 وجؾد عالقة ذات دللة إحرائية بيؽ الحؾافز السادية وأداء السؾعفيؽ.  -

 وجؾد عالقة ذات دللة إحرائية بيؽ اإلنراؼ في مشح الحؾافز وأداء السؾعفيؽ. -

 السؾعفيؽ.وجؾد عالقة ذات دللة إحرائية بيؽ الرضا عؽ الحؾافز السقدمة وأداء   -

 داءاأل تصػيخ في البذخية السػارد تشسية تيجياتااستخ  دور "( بعشػان:1020) الصيخاوي دراسة . 1
 "غدة في الحكػمية غيخ السشطسات في السؤسداتي

 داءاأل تظػؾير فػي البذػرية السػؾارد تشسيػة تيجياتاسػتر إ دور عمػى التعػرؼ لػىإ سػةاالدر  ىػدفل

 التخظػيب واقػع سػةادر  خػالؿ مػؽ غػزة محافغػات فػي الحكؾميػة غيػر السشغسػات فػي السؤسدػاتي

 اسػتخداـ تػؼ ميشػي، بذػكل تيجياتاسػتر اإل تمػػ تظػؾير ومػدى البذػرية السػؾارد لتشسيػة تيجياسػتر اإل

 غير السشغسات في العامميؽ مؽ سةاالدر  مجتسع وت لف سةاالدر  ءاإجر  في التحميمي الؾصفي السشيج

 وقػد مشغسػة، (889) تعػدادىا بمػد والتػي غػزة محافغػات فػي العاممػة والدوليػة السحميػة الحكؾميػة

 السػؾارد لتشسيػة تيجياتااسػتر  لػدييا الحكؾميػة غيػر السشغسػات مػؽ  % 80 فأ لػىإ سػةاالدر  تؾصػمل

 تيجياتااسػتر  تظػؾير ومدػتؾى  التشافدػية، ميزتيػا زيػادة فػي سػاىسل تيجياتاالسػتر  تمػػ فوأ البذػرية

 سةاالدر  عيرتوأ ، (% 78) ب يقدر ندبياً  عالي مدتؾى  السؤسدات تمػ في البذرية السؾارد تشسية

 القائسيؽ مؽ (% 75) فوأ تيجياتاالستر  تمػ تظؾير في ساسيأ بذكل يداىؼ الخارجي التسؾيل فأ
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 لتمػ مالئؼ و مشاسب ميشي مدتؾى  لدييؼ البذرية السؾارد لتشسية تيجياتاالستر  عدادوإ  صياغة عمى

 البذرية السؾارد تشسية تيجياتاستر إ فو أ البذرية، السؾارد إلدارة متخررة تادار إ يؾجد ل السيسة،

 .عاـ بذكل السؤسداتي داءاأل تظؾير في يجابيإ بذكل ساىسل

ضفيغ فـي بمـجيات ثـخ الحـػافد عمـى مدـتػى أداء السـػ أتقيـيع "( بعشـػان: 2007دراسة شـخاب ). 5
 "قصاع غدة الكبخى 

ىػػدفل ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى مدػػتؾى تقيػػيؼ الحػػؾافز لػػدى إدارات بمػػديات غػػزة الكبػػرى،      

فيشالػ غسؾض في سياسات مشح الحؾافز والسكافآت لدى مؾعفي بمػديات قظػاع غػزة الكبػرى، فمػيس 

مػػؽ الؾاضػػح مػػا الػػذي يجػػب فعمػػو عمػػى السؾعػػف حتػػى يشػػاؿ السكافػػ ة ومػػا ىػػي الدياسػػات والقػػرارات 

اة جػػب اتخاذىػػا والغػػروؼ التػػي يدػػاعد تؾفيرىػػا فػػي تحفيػػز السػػؾعفيؽ، وقػػد اسػػتخدمل الدراسػػة أدالؾا

 مفردة.  300ستبانة لجسع البيانات مؽ عيشة مكؾنة مؽ اإل

 الشتائج أىسيا:وبتحميل بيانات الدراسة تؼ التؾصل إلى مجسؾعة مؽ 

لسػػتجابة السبحػػؾ يؽ عػػدـ رضػػا السبحػػؾ يؽ عػػؽ الحػػؾافز الساديػػة حيػػث بمػػد السعػػدؿ الشدػػبي  -

 %. 89. 46لمحؾافز السادية 

رتفاع اسػتجابة السػؾعفيؽ لمحػؾافز السعشؾيػة بالقيػاس لمحػؾافز الساديػة، حيػث كػاف لمعالقػات إ -

 الظيبة بيؽ السؾعفيؽ والعالقات الؾدية بيؽ الزمالء معدؿ مرتفع في نتائج الدراسة. 

نو مشاسب إل انػو لػؼ يكػؽ بالسدػتؾى أأف مدتؾى أداء السؾعف و إف عير  أعيرت الدراسة -

 السظمؾب. 
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نطـام الحـػافد والسكافـوت وأثـخه فـي تحدـيغ األداء الـػضيفي  "( بعشـػان:2007دراسة العكـر ). 2

  "ت الدمصة الفمدصيشية في قصاع غدةفي وزارا

ىػػػدفل ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى دور نغػػػاـ الحػػػؾافز والسكافػػػآت وأ ػػػره فػػػي تحدػػػيؽ األداء    

الػػؾعيفي فػػي وزارات الدػػمظة الفمدػػظيشية فػػي قظػػاع غػػزة، وذلػػػ مػػؽ خػػالؿ دراسػػة الحػػافز الحكػػؾمي 

وتقيػػػيؼ مػػػدى فاعميتػػػو وأ ػػػره عمػػػى األداء، واعتسػػػد الباحػػػث عمػػػى السػػػشيج الؾصػػػفي التحميػػػل فػػػي جسػػػع 

، تػؼ انتقػاء عيشػة مػشيؼ مسػؽ يحرػمؾف عمػى حػؾافز مؾعفػاً  3350نات مؽ مجتسع دراسة قد بمػد البيا

 . مؾعفاً 368في وزارات الدمظة ويعسمؾف في وعائف إشرافية وبمغل العيشة 

 الشتائج أىسيا:وبعد تحميل بيانات الدراسة تؼ التؾصل إلى مجسؾعة مؽ 

ت فػػي تحدػػيؽ أداء العػػامميؽ فػػي وزارات  ػػر ضػػعيف لفاعميػػة نغػػاـ الحػػؾافز والسكافػػآأىشالػػػ  -

 الدمظة الفمدظيشية في قظاع غزة. 

اؿ ومتػػػدف ول يعمػػػؼ عػػػؽ أسػػػس وضػػػعو وكيفيػػػة عسمػػػو معغػػػؼ أف نغػػػاـ السكافػػػآت غيػػػر فّعػػػ -

 السؾعفيؽ. 

 عمى أداء السؾعفيؽ.   ر سمباً أز والسكافآت وذلػ ل يؾجد إنراؼ في مشح الحؾاف -

ــــػان:1005دراســــة عــــػاد ). 7 ــــامم "( بعش ــــػضيفي لمع ــــيع األداء ال ــــة تقي ــــي الدــــمصة الػششي يغ ف
 الفمدصيشية"

ىدفل الدراسة إلى تحميل نغاـ تقييؼ األداء في مؤسدػات الدػمظة الؾطشيػة الفمدػظيشية، والتعػرؼ     

عمػػى واقػػع مسارسػػات نغػػاـ تقيػػيؼ األداء السظبقػػة فػػي ىػػذه الدػػمظة، والسذػػكمة األساسػػية فػػي البحػػث 

ؽ فػػي تكسػػؽ فػػي معرفػػة مػػدى صػػالحية أسػػاليب تقيػػيؼ األداء لقيػػاس األداء الفعمػػي لمسػػؾعفيؽ العػػاممي
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ستبانة لجسع البيانات حيػث تػؼ تؾزيعيػا عمػى ظيشية، واستخدمل الدراسة أداة اإلالدمظة الؾطشية الفمد

 مؽ مختمف مؤسدات الدمظة. مؾعفاً  520عيشة عذؾائية تكؾنل مؽ 

 وكان مغ أىع نتائج الجراسة ما يمي: 

 وجؾد ضعف عاـ في نغاـ تقييؼ األداء. -

ات اإلشػػرافية العميػػا فػػي الدػػمظة لتظبيػػق نغػػاـ تقيػػيؼ أداء لتػػزاـ مػػؽ قبػػل الجيػػعػػدـ الجديػػة واإل -

 فعاؿ.

نظباع سمبي لدى السؾعفيؽ حؾؿ نغاـ تقييؼ األداء السظبق نتيجة لعدـ وجؾد تخظيب وجؾد إ -

 وعيفي واضح.

 غياب الؾصف الؾعيفي لسعغؼ الؾعائف. -
 عدـ وجؾد التؾصيف الؾعيفي لسعغؼ الؾعائف. -
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  الجراسات العخبية: 

دراسـة عيشـة  –تقيـيع أثـخ نطـام الحـػافد عمـى أداء العـامميغ  "( بعشـػان: 1027) دراسة زراي .2

 (ENSP ) "السؤسدة الػششية لمخجمات في االبار 

لػػى التعػرؼ عمػػى أ ػػر الحػؾافز عمػػى جػؾدة أداء العػػامميؽ فػي االسؤسدػػة الؾطشيػػة ىػدفل ىػػذه الدراسػة إ

بار، وذلػ مؽ خالؿ دراسة نغاـ الحؾافز الستبع في السؤسدو وتقييؼ مدى فعاليتو و أ ػره لخدمات الَ 

عمػػػػى األداء، واعتسػػػػدت الباحثػػػػو السػػػػشيج الؾصػػػػفي الػػػػذي يعتسػػػػد عمػػػػى جسػػػػع البيانػػػػات عػػػػؽ الغػػػػاىرة 

  مؾعف مؽ مجسؾع السؾعفيؽ العامميؽ في السؤسدة الؾطشيػة 150وتفديرىا، وقد تؼ اختيار عيشة )

حرػػائي لتحميػػػل اإل SPSS، واسػػتخداـ برنػػامج   إسػػتبانة118بػػار، وتػػؼ اسػػترداد )فػػي الَ لمخػػدمات 

 .Excelالبيانات وبرنامج معالج الجداوؿ 

 وكانل أىؼ الشتائج :

ىشاؾ أ ر متؾسب لفعالية نغاـ الحؾافز والسكافات فػي تحدػيؽ أداء العػامميؽ فػي السؤسدػة الؾطشيػة -

 بار.لخدمات الَ 

ـــػب دراســـة  .1 ـــػان: 1025)محب ـــي  "( بعش ـــامميغ ف ـــى تحدـــيغ أداء الع ـــخ نطـــام الحـــػافد عم أث

ػ لرشاعة البيػت الرحخاوية دراسة حالة مؤسدة سيفانك )السؤسدات الرغيخة و الستػسصة 

 بتقخت("

لػػػػى البحػػػػث فػػػػي مػػػػدى تػػػػ  ير نغػػػػاـ الحػػػػؾافز عمػػػػى تحدػػػػيؽ أداء العػػػػامميؽ ىػػػػدفل ىػػػػذه الدراسػػػػة إ

مػػل الباحثػػة بتظبيػػق الدراسػػة السيدانيػػة عمػػى مجسػػؾع بالسؤسدػػات الرػػغيرة و الستؾسػػظة، وقػػد قا

، وذلػ بيػدؼ دراسػة نغػاـ الحػؾافز 2015عساؿ مؤسدة سيفيشكؾ بتقرت ولية ورقمة خالؿ عاـ 

 مؾعف. 30وتقييؼ مدى فعاليتو و أ ره عمى األداء، وقد شسمل عيشة الدراسة عمى 
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اؿ و متػدني، ة سػيفشكؾ غيػر فّعػلى أف نغاـ الحؾافز و السكافػات بسؤسدػتؾصمل نتائج الدراسة إ

لػى العسػل عمػى زيػادة فعاليػة نغػاـ الحػؾافز تحديؽ األداء كسا أوصػمل الدراسػة إول يداعد عمى 

 في السؤسدات الرغيرة و الستؾسظة.

لتدام التشطيسي دراسة السادية والسعشػية وعالقتيا بال  الحػافد"( بعشػان: 1025دراسة العشػد ) .3

 ي البشػك التجارية بسجيشة الخياض"ف عمى العامميغ والعامالت

ىدفل ىذه الدراسة إلػى التعػرؼ عمػى واقػع الحػؾافز الساديػة والسعشؾيػة فػي البشػؾؾ التجاريػة بسديشػة    

 لتػػػزاـالتعػػرؼ عمػػػى واقػػع اإل الريػػاض مػػؽ وجيػػػة نغػػر العػػػامميؽ والعػػامالت فػػػي ىػػذه البشػػؾؾ، وأيزػػػاً 

اديػػػة السباشػػػرة وغيػػػر السباشػػػرة التشغيسػػػي فػػػي ىػػػذه البشػػػؾؾ التجاريػػػة ومػػػدى العالقػػػة بػػػيؽ الحػػػؾافز الس

 لتزاـ التشغيسي في ىذه البشؾؾ التجارية.واإل

تكػؾف مجتسػػع الدراسػػة مػػؽ العػػامميؽ فػػي السراكػػز الرئيدػػية وفػػروع البشػػؾؾ التجاريػػة فػػي مديشػػة الريػػاض 

  مػػػػؽ 357الباحثػػػػة باختيػػػػار عيشػػػػة مالئسػػػػة بمغػػػػل )   عامػػػػل، حيػػػػث قامػػػػل1745والبػػػػالد عػػػػددىؼ )

 العامميؽ والعامالت في البشؾؾ التجارية بسديشة الرياض.

عيشة الدراسة مؾافقة بدرجة متؾسظة عمى الحؾافز  الشتائج أىسيا:وتؾصمل الدراسة إلى مجسؾعة مؽ 

ة عمى الحؾافز السعشؾية السادية السقدمة مؽ ىذه البشؾؾ التجارية، عيشة الدراسة مؾافقة بدرجة متؾسظ

لتػزاـ واإليجابيػة بػيؽ الحػؾافز الساديػة السباشػرة وغيػر السباشػرة قدمة مؽ ىذه البشؾؾ، وجػؾد عالقػة إالس

رتباطيػػة طرديػػة بػػيؽ الحػػؾافز الساديػػة والسعشؾيػػة مميؽ فػػي ىػػذه البشػػؾؾ، وجػػؾد عالقػػة إلمعػػا التشغيسػػي

 ودرجة الرضا الؾعيفي لدى العامميؽ.
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يغ فـي مؤسدـات القصـاع أثخ الحػافد فـي تحدـيغ األداء لـجى العـامم" :(1021دراسة غازي ) .1

 ة تصبيقية عمى أمانة عسان الكبخى"ردن دراسالعام في األأ 

ىدفل ىذه الدراسة إلى تقري أ ر الحػؾافز فػي تحدػيؽ األداء الػؾعيفي لػدى مػؾعفي أمانػة عسػاف   

إلػػػى تحديػػػد العالقػػػة بػػػيؽ الحػػػؾافز  لػػػى التعػػػرؼ عمػػػى مدػػػتؾى األداء لػػػدييؼ ، كسػػػا ىػػػدفلوإالكبػػػرى، 

 وتحديؽ األداء لدى مؾعفي أمانة عساف الكبرى.

وتكػػؾف مجتسػػع الدراسػػة مػػؽ السػػديريؽ ورؤسػػاء األقدػػاـ والسػػؾعفيؽ اإلداريػػيؽ فػػي أمانػػة عسػػاف الكبػػرى 

، مؾعفػاً  150، وقاـ الباحث باختيار عيشة طبقية عذؾائية تكؾنػل مػؽ   مؾعفاً 449والبالد عددىؼ )

سػتبانة كػ داة لجسػع شيج الؾصػفي التحميمػي واسػتخداـ اإلعتسػاد عمػى السػولتحقيق ىدؼ الدراسػة تػؼ اإل

 البيانات.

حيػػازة كػػل مػػؽ الحػػؾافز الساديػػة والسعشؾيػػة عمػػى  الشتػػائج أىسيػػا:وتؾصػػمل الدراسػػة إلػػى مجسؾعػػة مػػؽ 

افز وتحديؽ األداء لدى السدتؾى الستؾسب، وجؾد عالقة خظية ترابظية قؾية بيؽ استخداـ أبعاد الحؾ 

 جتساعية عمى السدتؾى الستؾسب.ة عساف الكبرى، حيازة الحؾافز اإلمؾعفي أمان

أثخ الحػافد السادية والسعشػية فـي تحدـيغ أداء العـامميغ "( بعشػان: 2011دراسة الجداسي ) .5
  "سانرة التخبية والتعميع بدمصشة عأ في وزا

ىػػدفل ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى تػػ  ير الحػػؾافز الساديػػة والسعشؾيػػة عمػػى العػػامميؽ فػػي وزارة    

ساف، وتكؾف مجتسع الدراسة مؽ العامميؽ في السديريات التعميسية العامة التربية والتعميؼ في سمظشة ع  

اـ ومؾعفيؽ إداريػيؽ وقػد التابعة لؾزارة التربية والتعميؼ عمى مدتؾى السشاطق التعميسية مؽ رؤساء أقد

مؽ رؤساء  فرداً  290حيث قاـ الباحث باختيار عيشة عذؾائية طبقية بمغل  فرداً  1152بمد عددىؼ 
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شيج الؾصػػػػفي السػػػػؾعفيؽ اإلداريػػػػيؽ فػػػػي السػػػػديريات السػػػػذكؾرة، وقػػػػد اسػػػػتخدـ الباحػػػػث السػػػػ و األقدػػػػاـ

 لجسع البيانات مؽ مفردات الدراسة.  ةستبانالتحميمي، واستخدـ اإل

  الشتائج أىسيا:وبعد تحميل نتائج الدراسة تؼ التؾصل إلى مجسؾعة مؽ 

 ساف.وجؾد حؾافز مادية مقدمة لمعامميؽ في وزارة التربية والعميؼ في سمظشة ع   -

 ساف. وجؾد حؾافز معشؾية مقدمة لمعامميؽ في وزارة التربية والتعميؼ في سمظشة ع   -

 ساف. التربية والتعميؼ في سمظشة ع   وجؾد نغاـ حؾافز مادية معشؾية فعاؿ في وزارة -

 أداء مدتػى  رفع في الحػافد استخجام في السجيخ ميارة": بعشػان (1009)البادي ة دراس. 2

 "نساعأ  نفط في شخكة العامميغ

 . ؽالعاممي تحفيز لسيارة السشغسة مدير إمكانية مدى عمى التعرؼ إلى  ةدراسىذه ال ىدفل -

 السعيار عمى رؼوالتعّ  ،أداءىؼ لتحديؽ والسعشؾية السادية بشؾعييا الحؾافز تمػ استخداـ مدى -

 .السقدمة الحؾافز أىؼ عمى والتعرؼ ،لتحفيزىؼ لديو العامميؽ أداء تقييؼ في يتبعو السدير الذي

 ستخداـاإلو  العامميؽ بالذركة تحفيز في الجيدة السيارة يستمػ السدير أف إلى  الدراسة تؾصمل -

 . ؽالعاممي لسكافئة والسعشؾية السادية لمحؾافز الجيد

 . األداء تحديؽ في السدير التي يدتخدميا لمحؾافز القؾي  الت  ير -

العامميؽ والتي يتؼ بسؾجبيا تؾزيع الحؾافز  أداء تقييؼ في السدير عمييا يعتسد جيدة معايير وجؾد  -

 بذكل كبير.

 العالج بظاقات – الدورات – اإلجازات _)العالوات كانل استخداماً  األكثر السادية الحؾافز -

 مادية مكاف ة ترافقيا التي ورسائل الذكر – الدفر بدلت – الخاصة السدتذفيات في السجاني

 . ةالخارجي البعثات –
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 في الػضيفي والخضا األداء فعالية عمى الحػافد "تأثيخ :بعشػان (1005دراسو السحخوقي). 7

 سان"لسشصقة الطاىخة في سمصشو عأ  الحيػانية والثخوة العامة لمدراعة السجيخية

 بسشظقة الحيؾانية والثروة العامة لمزراعة العامميؽ بالسديرية مؽ شريحة عمى مدحية دراسة وىي  

األداء  عمى فعالية ت  يراً  الحؾافز أنساط أكثر تحديد إلى ةدراسال ىذه ىدفل فساع   بدمظشة الغاىرة

 الداخمية السشظقة وليات عمى السؾزعة فرعياأو  دوائرىا وجسيع السديرية في لمعامميؽ الؾعيفي والرضا

 استخدـ وقد ،لمعامميؽ الؾعيفي داءاأل فعالية عمى الحؾافز  رأ معرفة الى الدراسة ىدفل وكذلػ ،

 عمى وزعل التي ستبانةاإل باستخداـ السعمؾمات جسع تؼ كسا ،التحميمي الؾصفي الباحث السشيج

 :أىسيا مؽ كاف الشتائج مؽ ةمجسؾع إلى الدراسة تؾصمل لقد : الدراسة ىؼ نتائجأ . البحث مجسؾعة

 التالي الشحؾ عمى كانل شرائحيؼ بجسيع العامة بالسديرية العامميؽ عمى ت  يراً  الحؾافز أكثر إف

 اتخاذ في السذاركة – الدورات – السالية السكافآت – البدلت – العالوات – بالترتيب) الترقيات

 الذكر  إف خظابات – الذفؾي  )الثشاء :التالي الشحؾ كانل عمى ت  يراً  الحؾافز قلأ القرارات ،وإف

ليؼ  والتي تجمب السادية الحؾافز ختيارإ جسيعاً  اتجاىيؼ كاف العامة السديرية في العامميؽ األفراد

 األداء فاعمية عمى ت  يراً  الحؾافز أكثر باعتبارىا السعيذي مدتؾاىؼ عمى السباشر يجابياإل الت  ير

 .والرضا الؾعيفي
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 :الجراسات األجشبية

 ( بعشػان: Samuel & Joshua, 2016. دراسة ) 2

"The Role of Financial Incentives as a Motivator in Employee’s  

Productivity in Nigeria Electricity Distribution Companies"                

ىػػدفل ىػػػذه الدراسػػة إلػػػى تقيػػػيؼ أ ػػر الحػػػؾافز الساليػػػة عمػػى إنتاجيػػػة السؾعػػػف ومعرفػػة أنػػػؾاع الحػػػؾافز  

لتؾزيػع الكيربػاء فػي  Yedcالسالية، وكيف يػتؼ تؾزيػع ىػذه الحػؾافز. طبقػل ىػذه الدراسػة عمػى شػركة 

فػػي نيجيريػػا، حيػػث تكػػؾف مجتسػػع الدراسػػة مػػؽ جسيػػع العػػامميؽ فػػي ىػػذه الذػػركة والبػػالد  دامػػاواوليػػة أ

خػػػذ عيشػػػات عذػػػؾائية، وتػػػؼ مػػػؽ خػػػالؿ أ مؾعفػػػاً  45مؾعفػػػا وتكؾنػػػل عيشػػػة الدراسػػػة مػػػؽ  75عػػػددىؼ 

 ستبانة والسقابالت الذخرية لجسع البيانات مؽ عيشة الدراسة.استخداـ اإل

نػو عمػى الػرغؼ مػؽ وجػؾد الحػؾافز الساليػة وفػرص ج أىسيػا: أة إلى مجسؾعػة مػؽ الشتػائتؾصمل الدراس

 الترقية في العسل إل أف بعض السؾعفيؽ غير راضيؽ عؽ أنغسة الحؾافز السالية في الذركة، أيزػاً 

 عدـ رضا السؾعفيؽ عؽ عالقة اإلدارة بالسؾعفيؽ.

 ( بعشػان:KVIST,2012دراسة ) .1

" The Impact of Incentive Systems in Global Organizations 

Located in Sweden a Case Study of Astrazeneca " 

ىدفل ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أىؼ الحؾافز والدوافع التي تدفع العامميؽ إلى تحقيق أىداؼ    

السؤسدات الدولية العاممة في الدؾيد،  وقد استخدـ الباحث عيشة الدراسة شركة استرا زيشكا حتى 
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التحقق مؽ ت  ير الشغؼ والقؾانيؽ الستعمقة بالحؾافز السادية والسعشؾية لمعامميؽ في الذركة يدتظيع 

 : أىسيامجسؾعة مؽ الشتائج  إلىالدولية استرا زيشكا. وتؾصمل الدراسة 

 .نغاـ الحؾافز في الذركة ل يتالءـ والبيئة السحيظة بالذركة داخل الدؾيد -

 الدؾيدية.  ونغؼ الحؾافز الستعارؼ عمييا بالذركاتنغاـ الحؾافز في الذركة ل يتالءـ  -

 ( بعشػان:PSILOU،2011دراسة ). 3

" Incentives for Effective Employee Engagement in Corporate 

Sustainability "                                                             

فز وت  يرىا عمى بقاء العامميؽ في وعائفيؼ ودافعتييؼ ىدفل ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الحؾا   

لمعسل وقد تؼ دراسة ت  يرىا عمى أربع مؤسدات مالية في الؾليات الستحدة األمريكية وىي بشػ 

HSBC  وبشػBNP PARIBS  وبشػBARCLEYS  وبشػCREDIT SWISS    وقد اختار

الباحث مؤسدات مالية عسالقة وعالسية وبحث ت  يرات الحؾافز السادية والسعشؾية عمى بقاء 

 السؾعفيؽ في ىذه السؤسدات. 

 :الشتائج أىسياتؾصمل الدراسة إلى مجسؾعة مؽ 

 لمحؾافز السادية والسعشؾية ت  ير كبير عمى بقاء السؾعفيؽ في مؤسداتيؼ.  -

 ربعة إلى حد الكساؿ في حؾافزىا السقدمة لمعامميؽ بيا. لؼ ترل أي مؽ البشؾؾ األ -

 ؽ نغؼ الحؾافز السادية والسعشؾية خالؿ الدشؾات األخيرة في ىذه السؤسدات.تحد   -
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 ( بعشػان:ERIKSSON،2011)دراسة . 1

" Reward Systems and Incentives in A Project Based 
Organization "                                                                

دفل الدراسة إلى التعرؼ عمى ت  ير أنغسة الحؾافز والسكافآت عمى مدراء السؾاقع في ى 

وقد استخدـ الباحث أسمؾب السقابمة الذخرية حيث قابل عذرة مدراء في مؾاقع  ،السذاريع الدؾيدية

وىل ىذه األنغسة ليا دور في الت  ير  ،ؽ استخداـ أساليب مكافآت فعالةومذاريع مختمفة لمتحقق م

.والتظرؽ إلى القرؾر في ىذه األنغسة ،عمى األداء أـ ل

 الشتائج التالية:  أىؼ وقد تؾصمل الدراسة إلى

تحدد أنغسة الحؾافز لسدراء السذاريع الدؾيدييؽ حدب نؾعية السذروع، أنغسة الذركة،  -

 السشرب، قدرات السدير الذخرية. 

 مدراء السذاريع يحرمؾف عمى أنغسة حؾافز ومكافآت بشاء عمى نتائج السذروع الشيائية.  -

 ( بعشػان: FOURIE ,2008دراسة ). 5

" An Examination of An Incentive To Maximization Performance in 

An Automobile Manufacturing Environment "                              

قد كانل و  الباحث عمى دراسة الحؾافز عمى قظاع الرشاعات الثقيمة في جشؾب إفريقيا،عسل   

ميل لؾجؾد العيشة عمى مرشع سيارات في استرف كاب بجشؾب إفريقيا، وبدأت الدراسة بعسل تح

 عالقة بيؽ الحؾافز السادية والسعشؾية وبيؽ رضا العامميؽ في السرشع.
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لدراسة مدى ت  ير الحؾافز السادية  عامالً  150خذ عيشة مؽ العامميؽ بالسرشع وكاف عددىا أتؼ 

والسعشؾية لدييؼ ومدى رضاىؼ في العسل، وقد استخدـ الباحث أسمؾب السالحغة والسقابمة في تحميل 

وتؾصمل  البيانات باإلضافة إلى أدوات التحميل والبحث السدتخدمة في مجالت العمؾـ اإلندانية.

 الدراسة إلى مجسؾعة مؽ الشتائج أىسيا:

 السادية والسعشؾية وبيؽ ورضا العامميؽ.  الحؾافزقة كبيرة بيؽ وجؾد عال -

 وجؾد قرؾر كبير في نغؼ الحؾافز والسكافآت ونغاـ الرواتب والترقيات. -

 عدـ الىتساـ بدائرة السؾارد البذرية.  -
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 التعميق عمى الجراسات الدابقة

 :التعميق عمى الجراسات السحمية

في مجاؿ  إف الدراسات السحمية الشابعة مؽ السجتسع الفمدظيشي ليا طابع خاص، وخرؾصاً       

، وعروؼ حتالؿ الرييؾنيالفمدظيشي لو طابع خاص يفرضو اإل الحديث عؽ الحؾافز، فالسجتسع

ل نغاـ الحؾافز والسكافآت نغاـ ترؼ مؽ وجية قترادي والدياسي، حيث يسثّ ستقرار اإلعدـ اإل

 حاب رؤوس األمؾاؿ وأصحاب السذاريع.نغر أص

سا بيؽ ىذه شارت إلى نتيجة جؾىرية مذتركة فيمؽ ىشا نرى أف جسيع الدراسات السحمية أ 

الدراسات، أل وىي عدـ رضا السبحؾ يؽ فييا عؽ نغؼ الحؾافز والسكافآت، وبالتالي معغؼ 

ر في نغؼ الحؾافز شغالتؾصيات في ىذه األبحاث تذير إلى ضرورة تفعيل وتحديؽ وإعادة ال

 ىتساـ بالدوافع والعسل عمى دراسة الدوافع لمعسل بظريقة سميسة. والسكافآت، واإل

 التعميق عمى الجراسات العخبية:
إف الدراسات اإلقميسية التي بحثػل فػي ىػذا السجػاؿ فػي الػدوؿ العربيػة السحيظػة بشػا أشػارت إلػى      

عمييػػػا البػػػاحثؾف فػػػي األبحػػػاث والدراسػػػات الدػػػابقة  مػػػا عػػػؽ الشتػػػائج التػػػي حرػػػل نتػػػائج مختمفػػػة نؾعػػػاً 

ؾ دوؿ فقيػػػرة فيشػػػاؾ دوؿ غشيػػػة كػػػدوؿ الخمػػػيج وىشػػػاالسحميػػػة، فظبيعػػػة الػػػؾطؽ العربػػػي مختمفػػػة عشػػػا، 

نجػػػد أف مدػػػتؾى  فسػػػثالً  ، فالشتػػػائج تػػػ تي عمػػػى اخػػػتالؼ السشظقػػػة التػػػي يخػػػرج مشيػػػا البحػػػث،كػػػاألردف

، ل مشيػػا فػػي الػػدوؿ العربيػػة األخػػرى كػػاألردف مػػثالً الحػػؾافز الساديػػة والسعشؾيػػة فػػي دوؿ الخمػػيج أفزػػ

الػػة ففػػي بعػػض األبحػػاث نػػرى وجػػؾد ألنغسػػة حػػؾافز فعّ  والدراسػػات واألبحػػاث السعروضػػة تبػػرر ذلػػػ. 

والىتساـ بيا مػع وجػؾد بعػض القرػؾر فػي الشغػاـ نفدػو قػد يحتػاج إلػى  وحتى لمدوافع الشفدية أيزاً 

، وفي بعض األبحػاث فػي دوؿ أخػرى نػرى وجػؾد تذػابو بػيؽ القميل مؽ التعديل حتى يربح متكامالً 
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الدراسات السحمية وبيؽ الدراسات فػي ىػذه الػدوؿ فػال وجػؾد لشغػاـ حػؾافز واضػح، فجسيػع الشتػائج فػي 

ىذه الدوؿ التي تعاني مػؽ أزمػات اقترػادية تبمػؾرت حػؾؿ ضػرورة إصػالح نغػاـ الحػؾافز والسكافػآت 

 لعسػػل واألداء ومػػدى اسػػتفادة السؤسدػػة مػػؽ السؾعػػف، وأيزػػاً بشتػػائج ا ونغػػؼ األجػػؾر وربظيػػا جسيعػػاً 

 طالبل جسيع ىذه األبحاث بزرورة ربب سمؼ الرواتب بجدوؿ غالء السعيذة في ىذه الدوؿ.

 التعميق عمى الجراسات األجشبية: 

ز فعاؿ وسميؼ في بعض ؾافإف الدراسات في الدوؿ الغربية واألجشبية تذير إلى وجؾد نغاـ ح     

األحياف، ولكؽ الباحثيؽ أشاروا إلى ضرورة تفعيل ىذه األنغسة أكثر ومحاولة فيؼ طبيعة اإلنداف 

السؾعف والعامل في نفس الؾقل، فيذه الدوؿ ل تيتؼ فقب بالجانب السادي بل تيتؼ أيزا بالجانب 

ر والثشاء تب الذكحتراـ والتقدير وك  لسؾعفيؽ في ىذه الدوؿ قد يفزل اإلالشفدي والروحي، فبعض ا

سكشديشافية يفزمؾف التقدير السعشؾي الدوؿ اإل عمى السكافآت السادية، فالدوؿ األجشبية وخرؾصاً 

عمى التقدير السادي بعكس بعض دوؿ أوروبا واألمريكييؽ الذيؽ يفزمؾف الجانب السادي عمى 

 الجانب السعشؾي في كثير مؽ األحياف.

بيؽ ىذه الدراسات التي تركز عمى تظؾير وتحديؽ نغؼ  واضحاً  أف ىشاؾ اختالفاً  ةرى الباحثوت    

الحؾافز وإيراليا لحد الكساؿ مقارنة مع الدراسات السحمية والعربية التي يسكؽ القؾؿ أنيا تظالب 

 رض الؾاقع.أبتظؾيرىا ومالءمتيا مع حتى تقـؾ بعد ذلػ  بؾجؾد ىذه الشغؼ أولً 

ات الدابقة بسكاف تؾاجد الباحث في فمدظيؽ في إف الدراسة ىشا تختمف بظبيعة الحاؿ عؽ الدراس

بسجتسعيا وبعيشة الدراسة السدتخدمة،  الزفة الغربية وما ليا مؽ طبيعة خاصة، وتختمف أيزاً 

وعمى الرغؼ مؽ اختالؼ الستغيرات واختالؼ البيئة التي أجريل بيا الدراسة عؽ الدراسات الدابقة 

الدراسات عمى أف الحؾافز ليا دور رئيدي في الت  ير  خرى إل أنيا اتفقل مع العديد مؽ ىذهاأل  

 عمى مدتؾى األداء الؾعيفي. 
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 أوجو االستفادة مغ الجراسات الدابقة:

الحرائية  استفادت الباحثة مؽ الدراسات الدابقة في اختيار مشيج الدراسة و األساليب .1

 في ىذه الدراسات. السعتسدة في ىذه الدراسات، والكيفية التي تسل فييا تحميل البيانات

 استفادت الباحثة مؽ الدراسات الدابقة في عرض اإلطار الشغري. .2

 ستبانة.مؽ الدراسات الدابقة في تكؾيؽ اإلاستفادت الباحثة  .3

استفادت الباحثة مؽ السراجع والكتب التي اعتسدت عمييا الدراسات الدابقة لتؾفير الؾقل  .4

 والجيد.
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 ثـــــــــالـــــثــل الـــــــــــفرــال

 خاءاتـــــــــة والجــــــالصخيق

 

 مقجمة.  

  .مشيج الجراسة 

  .مرادر جسع البيانات 

  .مجتسع الجراسة 

  .أداة الجراسة 

  .صجق أداة الجراسة 

  .ثبات أداة الجراسة 

  .السعالجة الحرائية لمبيانات 

 

 

 

 



74 
 

  مقجمة

ومؽ ذلػ ، في تشفيذ الدراسة ةيا الباحثتتبعالإلجراءات التي  مفرالً  يتشاوؿ ىذا الفرل وصفاً      

لدراسة، وإعداد أداة الدراسة ووصف مجتسع الدراسة، وتحديد عيشة ا تعريف مشيج الدراسة،

، وبياف إجراءات الدارسة، واألساليب اإلحرائية التي اوالت كد مؽ صدقيا و باتي ،ستبانة )اإل

 .يسا يمي وصف ليذه اإلجراءاتخدمل في معالجة الشتائج، وفاست  

 مشيج الجراسة 

 ػػر أوالػػذي يحػػاوؿ وصػػف وتقيػػيؼ  التحميمػػي عمػػى السػػشيج الؾصػػفي افػػي دراسػػتي ةالباحثػػ تعتسػػدإ     

ىػذا  .الزػفة الغربيػةجشػؾب الفمدػظيشية فػي  شركة اإلترالتعمى أداء العامميؽ في أنغسة الحؾافز 

السػػشيج ىػػؾ األندػػب لسؾضػػؾع الدراسػػة والػػذي يعػػرؼ ب نػػو " يرػػف مؾضػػؾع الدراسػػة ويحمػػل ويقػػارف 

فػػي التؾصػػل إلػػى تؾصػػيات وتعسيسػػات يزيػػد بيػػا رصػػيد العمػػؼ عػػؽ مؾضػػؾع الدراسػػة مػػؽ  ويقػػيؼ أمػػالً 

  2006،)الخظيب .خالؿ دراسة السؾضؾع "

 مرادر جسيع البيانات 
  :لجسع البيانات أساسييؽعمى مردريؽ  ةالباحث تاعتسد

 األوليةالسرادر 
  تسثمل السرادر األولية فيسا يمي:

لسعالجػة الجؾانػب  ليػذا الغػرض وىػي األداة الرئيدػية لمدراسػة وصػسسل خريرػاً  ستبانة:ال

إلػػػػى عػػػػدد  وذلػػػػػ اسػػػػتشاداً    مؾعػػػػف،73)، حيػػػػث وزعػػػػل عمػػػػى التحميميػػػػة لسؾضػػػػؾع البحػػػػث

 في جشػؾب الزػفة الغربيػة ) بيػل لحػؼ و الخميػل  الفمدظيشية ترالتإلالعامميؽ في شركة ا

سػػتبانة بذػػكميا ي وردت مػػؽ السحّكسػػيؽ فػػي إعػػداد اإلىػػذا وتػػّؼ األخػػذ بجسيػػع السالحغػػات اّلتػػ.

 الّشيائّي.
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  :السرادر الثانػية
مرػػادر البيانػػات الثانؾيػػة والتػػي  إلػػىالشغػػري لمبحػػث  اإلطػػارفػػي معالجػػة  ةالباحثػػ لحيػػث اتجيػػ    

والؾ ػػائق والسقػػالت العمسيػػة ، ذات العالقػػة بالسؾضػػؾع واألجشبيػػةتتسثػػل فػػي الكتػػب والسراجػػع العربيػػة 

والبحػػػث ، والدراسػػػات الدػػػابقة والرسػػػائل العمسيػػػة التػػػي تشاولػػػل مؾضػػػؾع الدراسػػػة ، واألبحػػػاثوالتقػػػارير

  .نترنل السختمفةوالسظالعة في مؾاقع اإل

 الّدراسة:مجتمع 

شسل مجتسع الدراسة السؾعفيؽ العامميؽ في شركة اإلترالت الفمدظيشية في جشؾب الزفة الغربية 

 مؾعف . 73و البالد عددىؼ  2018) بيل لحؼ و الخميل   لعاـ 

 : أدوات الجراسة

 ة قستعانة ب دبيات ودراسات سابالستبانة باإل وإعدادبتظؾير  ةالباحث لقام :ستبانةال 

 تي:الَ   عمى الشحؾ 2012،عؾض هللا ،)2010 ابؾشرخ،)

 ستخداميا في جسع السعمؾمات.اجل أأولية مؽ  ةستبانإإعداد  .1

 ستيا لجسع السعمؾمات.ئجل اختبار مدى مالأستبانة عمى السذرؼ مؽ عرض اإل .2

محكسيؽ  والذيؽ قامؾا بدورىؼ بتقديؼ  الث ستبانة عمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ )عرض اإل .3

 .ستبانة ب فزل صؾرةتعديل ما يمـز لتغير اإلو  واإلرشادالشرح 

 .مدراسةللجسع البيانات الالزمة  سجتسعستبانة عمى أفراد التؾزيع اإل .4

 :ستبانة الدراسة مؽ قدسيؽ رئيدييؽ كسا يميإوقد تكؾنل 

تتسثل في العؾامل  يتسثل ب سئمة تخص الدسات الذخرية لمفئة السبحؾ ة األوؿ:القدؼ  -

 سشؾات الخبرة، الدرجة الؾعيفية، االدائرة. ،السؤىل العمسيالجشس،العسر،  :الديسؾغرافية وىي
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مجالت  4)عمى  مؾزعةفقرة   50)ويتكؾف مؽ ، : وىؾ عبارة عؽ مجالت الدراسةانيالقدؼ الث -

 كسا يمي: 

   فقرة.11ؿ: الحؾافز السادية ويتكؾف مؽ )األو السجاؿ 

   فقرة.15الحؾافز السعشؾية ويتكؾف مؽ ) الثاني:السجاؿ 

 .ات  فقر 9ت ويتكؾف مؽ )الترقياالسجاؿ الثالث: 

   فقرة.15ويتكؾف مؽ ) األداء الؾعيفيالسجاؿ الرابع: 

 صجق أداة الجراسة 
 بدوا عدداً أ والذيؽ ،إدارة اإلعساؿعمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ الستخرريؽ في  انةستبتؼ عرض اإل

ومػؽ ناحيػة . سػتبانة بذػكميا الشيػائياإل إخػراجعتبػار عشػد بعيؽ اإل أخذىامؽ السالحغات حؾليا وتؼ 

رتبػػاط سػػتبانة مػػؽ خػػالؿ حدػػاب معامػػل اإلتدػػاؽ الػػداخمي لفقػػرات اإلتػػؼ التحقػػق مػػؽ صػػدؽ اإل خػػرى أ  

سػػتبانة والدرجػػة الكميػػة بػػيؽ كػػل فقػػرة مػػؽ فقػػرات مجػػالت اإل  Pearson correlationبيرسػػؾف )

  .التابعة ليا
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 الجراسة  أداةثبات 
 

إلستبانة مع تداؽ الفقرات السدرجة في ايقرد بثبات األداة )اإلستبانة السدتخدمة في البحث  ىؾ إ

عؽ  رتباط بيؽ فقرات كل بشدفقرة، حيث تؼ استخراج معامالت اإلليو ىذه الالسجاؿ الذي تشتسي إ

 ىؾ مؾضح في الجداوؿ التالية:لفا كسا طريق استخداـ معامل كرونباخ أ

ة بالسؾعفيؽ العامميؽ في الخاص معامالت الثبات كرونباخ ألفا لبشؾد اإلستبانة : 1جدوؿ رقؼ )

 ترالت الفمدظيشيةشركة اإل

 كخونباخ الفا عجد الفقخات االبعاد

 0.82 11 السجال االول: الحػافد السادية

 0.89 15 السجال الثاني: الحػافد السعشػية

 0.90 9 السجال الثالث: التخقيات

 0.90 15 داء الػضيفيالسجال الخابع: األ

 0.95 50 الجرجة الكمية

 

السدتخدمة في ىذه  الجدوؿ الدابق فإف اإلستبانة لفا السؾضحة فيأنو وبشاء عمى قيؼ كرونباخ أ

عمييا في اإلستشتاج وذلػ  ستخداـ البحثي وبالتالي يسكؽ اإلعتسادالدراسة تعتبر  ابتة وصالحة لال

وىذه القيسة تعتبر جيدة  0.8لفا الكمية والتي كانل جسيعيا تزيد عؽ اؿ بشاء عمى قيسة كرونباخ أ

 مقارنة بالسعايير الستعارؼ عمييا فيسا يخص معامالت الثبات. جداً 
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 لمبيانات  الحرائيةالسعالجة 

وقػد  ،لمبيانػات اإلحرػائيةلعسػل السعالجػة  بسراجعتيػا تسييػداً  ةالباحثػ لقام ،بعد جسع بيانات الدراسة

 5 اإلجابػة بدرجػة كبيػرة جػداً عظيػل أ  حيػث  ،معيشػة بإعظائيػا أرقامػاً وذلػػ  إدخاليػا الػى الحاسػؾبتؼ 

 ، بدرجػة قميػة جػداً درجتػيؽ ، بدرجػة قميمػةدرجػات 3 بدرجة متؾسػظةدرجات،  4 ، بدرجة كبيرةدرجات

 .درجة واحدة

، الستؾسػظات  الحدػابية، والشدب السئؾيػةاألعداد، لمبيانات باستخراج  اإلحرائيةوقد تسل السعالجة 

ومعادلػػة الثبػػػات  ،رتبػػاط بيرسػػؾف ومعامػػل اإل ،سػػتبانةالسعياريػػة لكػػل فقػػرة مػػؽ فقػػرات اإل نحرافػػاتواإل

اسػػػػتخداـ ب ANOVAواختبػػػػار تحميػػػػل التبػػػػايؽ الحػػػػادي  ، t–testواختبػػػػار "ت " )  ألفػػػػا، كرونبػػػػاخ

  SPSS.برنامج الرـز اإلحرائية
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 الفرـــــــــــــل الخابـــــــــــــــــــع

 نتائـــــــج الجراســــــــــــة
 

 تسييج 

 نتائج أسئمة الجراسة 
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 تسييج

 عؽ مؾضؾع الدراسة وىؾ ةإلييا الباحث للشتائج الدراسة، التي تؾصم تزسؽ ىذا الفرل عرضاً ي  

ترــاالت الفمدــصيشيو مــغ وجيــو نطــخ ال  ةعمــى األداء الــػضيفي  فــي شــخك تقيــيع أثــخ الحــػافد" 

كل مؽ الستغيرات مؽ خالؿ استجابة أفراد العيشة عمى أداة الدراسة، وتحميػل  عالقة" وبياف العامميغ 

البيانات اإلحرائية التي تؼ الحرؾؿ عمييا. وحتى يتؼ تحديد درجػة متؾسػظات اسػتجابة أفػراد عيشػة 

 :السقياس الؾزني التاليالدراسة تؼ اعتساد 

  : مفاتيح الترحيح2جدوؿ رقؼ )

 مجى متػسصيا الحدابي الجرجة
 ف قل 2333 مشخفزة
 3367-2334 متؾسظة
 ف عمى 3368 مرتفعة

 

 ةتراالت الفمدصيشيال  ةالػضيفي  في شخك األداءتقييع أثخ الحػافد عمى  لىإىدفل ىذه الدراسة 

، وتحديد مؤ رات ونقاط القؾة والزعف في أداء العامميؽ وذلػ بعد مراجعة مغ وجيو نطخ العامميغ

سؾؼ يتؼ التحقق ترالت الفمدظيشية. في ىذا الفرل غاـ الحؾافز ب نؾاعيا في شركة اإلوتقييؼ ن

ة )باستخداـ برنامج السعالجات حرائيدراسة وذلػ عؽ طريقة السعالجة اإلىداؼ ىذه الأ مؽ 

 داة أسعيا مؽ مجتسع الدراسة باستخداـ   لسجسؾعة البيانات األولية التي تؼ جSPSSحرائية اإل

سئمة أ جابة عمىتخريريا ليذا الغرض. حيث سيتؼ اإلتؼ بانة لتي تسثمل في استالدراسة وا

نحرافات السعيارية وساط الحدابية واإلساسية مثل األة وذلػ باستخداـ بعض السقاييس األالدراس

شخاص السبحؾ يؽ وندبة مؾافقتيؼ ي تدتخدـ في وصف مدتؾى ترؾرات األالت والشدب السئؾية
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لى فحص فرضيات الدراسة والتي تعتسد عمى إضافة ، باإلستبانةعمى البشؾد السدرجة في اإل

حادي واختبار تحميل التبايؽ األ T-testاختبارات احرائية مختمفة مثل معامل ارتباط بيرسؾف، 

ANOVA . 

ات وؿ سؾؼ يتؼ استعراض الستغير في القدؼ األ :لى أربعة أقداـ رئيديةإىذا الفرل سؾؼ يقدؼ 

فراد أطالع عمى طبيعة وتؾزيعات البحث وذلػ لإل بانةغرافية التي جاءت في مظمع استالديسؾ 

مة الدراسة كسا وردت سئأجابة عمى أما في القدؼ الثاني سؾؼ يتؼ اإل الدراسة حدب ىذه الستغيرات،

ستخداـ تبار فرضيات الدراسة باوؿ مؽ ىذه الدراسة، وفي القدؼ الثالث سؾؼ يتؼ اخفي الفرل األ

ثبات خير فيؾ مخرص لفحص معامل الالسشاسبة. أما القدؼ الرابع واأل حرائيةدوات اإلاأل

 لفا.أباستخداـ معامل الثبات كرونباخ  البحث بانةلست

 

شخاص الخرائص الديسؾغرافية لسجؾعة األ في ىذا القدؼ سؾؼ يتؼ استعراض: ولالقدع األ 

ترالت الفمدظيشية في مشظقة جشؾب الزفة الغربية ؾ يؽ وىؼ عبارة عؽ مؾعفي شركة اإلالسبح

، حيث سؾؼ يتؼ تؾضيح تؾزيع السؾعفيؽ حدب متغير الجشس، العسر، السؤىل )بيل لحؼ والخميل 

ولقد جاء لى الدائرة التي يعسل بيا السؾعف، إضافة ؾات الخبرة، الدرجة الؾعيفية باإلالعمسي، سش

 حرائية التالية:يرات كسا ىؾ مؾضح في الرسؾمات اإلشخاص بشاء عمى ىذه الستغتؾزيع جسيع األ
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 شخاص السبحؾ يؽ حدب متغير الجشس:: تؾزيع األ 1.2لشك

 
 
 
 

 :: تؾزيع أفراد الدراسة حدب العسر1,1شكل
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 :: تؾزيع أفراد الدراسة حدب السؤىل العمسي 1,3شكل 

 

 
 
 

 :: تؾزيع أفراد الدراسة حدب سشؾات الخبرة 1.1شكل 
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 : : تؾزيع أفراد الدراسة حدب الدرجة الؾعيفية 1.5شكل 

 
 
 

 
 
 

 :: تؾزيع أفراد الدراسة حدب الدائرة التي يعسل بيا السؾعف 1.2شكل 
 

 
 
 
 



85 
 

ندبة السؾعفيؽ الذكؾر الذيؽ تؼ اختيارىؼ في   أفلى إعاله تذير أ حرائية السؾضحة الرسؾمات اإل

فراد أف  مث ألى إ%، كسا يذير الذكل الثاني 37انل ك% وندبة الناث 63ىذه الدراسة كانل 

تقدمة سشة  والقميل مشيؼ مؽ الفئة العسرية الس 25الدراسة ىؼ مؽ الفئة العسرية الرغيرة )أقل مؽ 

شخاص ف الغالبية الداحقة مؽ األإما بالشدبة لمسؤىل العمسي فأ%، 11سشة بشدبة  45فؾؽ اؿ 

% وفقب ما 81ولى درجة البكالؾريؾس بشدبة قاربل اؿ األ ؾ يؽ يحسمؾف الذيادة الجامعيةالسبح

% يحسمؾف شيادات دراسات عميا، كسا تبيؽ أف ما يقارب مؽ نرف الشخاص 11ندبتو 

%  مؽ ذوي الخبرات القميمة لؼ تتجاوز الخسس سشؾات في مجاؿ 52السبحؾ يؽ في ىذه الدراسة )

صحاب أ% مؽ 26شؾب وكاف ما ندبتو قة الجعسميؼ في شركة الترالت الفمدظيشية في مشظ

قد تبيؽ أف الغالبية الداحقة مؽ لى ذلػ فإضافة سشة، باإل 15ت اؿ الخبرات العالية التي تجاوز 

% 78ف ما ندبتو ألى ذلػ إ% أضف 97دارات الدنيا بشدبة فراد ىذه الدراسة ىؼ مؽ مؾعفي اإلأ

% في الدائرة الفشية في 22لتجارية وشخاص السختاريؽ ليذه الدراسة يعسمؾف في الدائرة امؽ األ

 ترالت الفمدظيشية.شركة اإل
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 في ىذا القدؼ سؾؼ يتؼ استعراض الشتائج الخاصة بدؤاؿ الدراسة الرئيدي : القدع الثاني

ترالت الفمدظيشية مؽ وجية نغر العامميؽ ما مدى تظبيق الحؾافز في شركة اإلوىؾ: " 

وؿ ف الدؤاؿ األأىداؼ الدراسة العامة. حيث شاممة أل لذي يتفرع مشو عدة اسئمةفييا؟" وا

ترالت الفمدظيشية مؽ وجية قديؼ الحؾافز السادية في شركة اإلوالذي يدور حؾؿ مدى ت

وؿ مؽ ىذا القدؼ، أما الدؤاؿ جابة عشو في الجزء األنغر العامميؽ فييا والذي سيتؼ اإل

ترالت الفمدظيشية مؽ وجية ة اإلديؼ الحؾافز السعشؾية في شركالثاني الخاص بسدى تق

جابة عشو في الجزء الثاني. أما الثالث يشاقش مدى تظبيق نغر العامميؽ والذي سيتؼ اإل

جابة عشو في ترالت الفمدظيشية سيتؼ اإلات لمسؾعفيؽ العامميؽ في شركة اإلنغاـ الترقي

عمى اختالفيا عمى  ير الحؾافز خير فيؾ يشاقش مدى ت الجزء الثالث، الدؤاؿ الرابع واأل

 ترالت في مشظقة جشؾب الزفة الغربية.داء الؾعيفي لمعامميؽ في شركة اإلاأل

 

 الدؤال االول:    

 ؟" تراالت الفمدصيشية مغ وجية نطخ العامميغ فيياجى تقجيع حػافد مادية في شخكة ال ما م"   

نحرافات وساط الحدابية واإللى األإضافة لدؤاؿ تؼ حداب الشدب السئؾية باإلولإلجابة عؽ ىذا ا

ترالت الفمدظيشية في جشؾب السادية السقدمة لسؾعفي شركة اإل السعيارية لمبشؾد الخاصة بالحؾافز

 الزفة الغربية فكانل الشتائج كسا ىي مؾضحة في الجدوؿ التالية:
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 (3)رقع  الججول
ظبيق الحؾافز السعيارية والشدب السئؾية لمبشؾد الخاصة بسدى ت نحرافاتوساط الحدابية واإلاأل

 ترالت الفمدظيشية حدب إجابات أفراد الدراسةالسادية في شركة اإل
 

درجة  الفقخة الخقع
 كبيخة

درجة 
 متػسصة

درجة 
 قميمة

الػسط 
 الحدابي

نحخاف ال 
 السعياري 

2.  
جر يتشاسب مع أيؾفر لي عسمي 

 0.75 3.44 %6 %43 %51 مؤىالتي 

1.  
تسشح الذركة حؾافز مادية لمعامميؽ فييا 

 في حالة تحقيق األىداؼ السظمؾبة
77% 15% 8% 3.88 0.96 

 0.84 4.27 %6 %8 %86 تؾفر الذركة ت ميؽ صحي لمعامميؽ فييا   .3

1.  
تقؾـ الذركة عمى إيجاد ترقية استثشائية 
في العسل حدب ما تقتزيو السرمحة 

 العامة
49% 34% 

17
% 

3.36 0.84 

5.  
 تؾفر لي الذركة بدؿ مؾاصالت 

59% 18% 
23
% 

3.47 1.5 

يذعر العاممؾف ب ىسية الحؾافز   .2
 والسكافآت الستاحة بالذركة 

67% 29% 4% 3.84 0.85 

7.  
تعظي الذركة إجازات سشؾية لمعامميؽ 

 1.01 4.10 %8 %21 %71 بدوف انقظاع الراتب 

8.  
تسشح الذركة السؾعفيؽ الستسيزيؽ حؾافز 

 مادية بذكل دوري 
66% 26% 8% 3.90 1.04 

9.  
تدعى الذركة إلى زيادة الحؾافز السادية 

 لتحديؽ السردود األدائي لمعامميؽ 
55% 29% 

16
% 

3.55 1.12 

يراعي سمؼ الرواتب في الذركة معدلت   .20
 غالء السعيذة والتزخؼ

53% 23% 24
% 

3.47 1.28 

22.  
تعتسد الذركة سياسات عادلة في نغاـ 

 0.96 3.66 %5 %44 %51 الحؾافز السادية والسكافآت

21.3 الجرجة الكمية
% 

12.1
% 

22.
3% 3.71 2.21 
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البشؾد  % عمى أغمب50جساع بشدبة تتجاوز اؿ إف ىشاؾ ألى إعاله تذير أ ضحة الشتائج السؾ 

الفمدظيشية حؾافز مادية لمسؾعفيؽ العامميؽ فييا، حيث كانل أعمى  ترالتالستعمقة بتقديؼ شركة اإل

% يمي ذلػ البشد الذي 86ندبة تجاه البشد الذي يشاقش وجؾد ت ميؽ صحي لمسؾعفيؽ بشدبة بمغل 

ىداؼ السرجؾة مشيؼ وذلػ لمعامميؽ لدييا حاؿ تؼ تحقيق األ يتحدث عؽ تقديؼ الذركة حؾافز مادية

% عدا البشد الرابع 70% و 50السئؾية لباقي البشؾد فقد كانل ما بيؽ اؿ % أما الشدبة 77بشدبة 

والذي يؾضح مدى تقديؼ الذركة لترقيات استثشائية في العسل حدب ما تقتزيو السرمحة العامة 

 % فقب.49بشدبة بمغل 

 

 الدؤال الثاني:   

وجية نطخ العامميغ تراالت الفمدصيشية مغ جيع الحػافد السعشػية في شخكة ال ما مجى تق"   

 ؟" فييا

نحرافات وساط الحدابية واإللى األإضافة لدؤاؿ تؼ حداب الشدب السئؾية باإلولإلجابة عؽ ىذا ا

ترالت الفمدظيشية فكانل ة السقدمة لسؾعفي شركة اإلالسعيارية لمبشؾد الخاصة بالحؾافز السعشؾي

 الشتائج كسا يمي:
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 (4)رقع الججول
بيق الحؾافز نحرافات السعيارية والشدب السئؾية لمبشؾد الخاصة بسدى تظوساط الحدابية واإلاأل

 ترالت الفمدظيشية حدب إجابات أفراد الدراسةالسعشؾية في شركة اإل

درجة  الفقخة الخقع
 كبيخة

درجة 
 متػسصة

درجة 
 قميمة

الػسط 
 الحدابي

نحخاف ال 
 السعياري 

2.  
ستقرار يذعر العاممؾف في الذركة باإل

 واألماف الؾعيفي 
40% 27% 

33
% 

3.04 1.25 

1.  
تتيح الذركة لمعامميؽ فرص السذاركة 

 في وضع الخظب السدتقبمية
34% 43% 

23
% 

3.08 1.00 

تتيح الذركة لمعامميؽ فرص السذاركة   .3
 في اتخاذ القرارات

37% 48% 15
% 

3.20 0.81 

1.  
يقؾـ الرؤساء بتفؾيض بعض 

 %23 %61 الرالحيات لمعامميؽ 
16
% 3.50 0.93 

5.  
يقـؾ الرؤساء بتفؾيض الدمظة لمعامميؽ  

بسا يداعدىؼ عمى القياـ باألعساؿ 
 السؾكمة إلييؼ

53% 38% 9% 3.52 0.75 

2.  
يقدـ الرؤساء عبارات الذكر والثشاء 

 1.06 3.90 %9 %21 %70 والتقدير عشد تحقيق األىداؼ السظمؾبة 

7.  
تؾفر الذركة عروؼ عسل مالئسة تذجع 

 عمى العسل 
64% 29% 7% 3.78 0.86 

8.  
تعسل الذركة عمى تعزيز مبادئ اإلخاء 
والتعاوف بيؽ العامميؽ والعسل بروح 

 الفريق  
78% 19% 3% 3.85 0.62 

9.  
تقدـ لي الذركة الدعؼ والسداندة عشد 

 تعرضي لغروؼ خاصة 
66% 27% 7% 3.86 0.90 

السعشؾية بسختمف أنؾاعيا  تعسل الحؾافز  .20
 عمى تحديؽ السردود األدائي

70% 23% 7% 3.85 0.84 

22.  
يداعدني عسمي في الذركة عمى البروز 

 0.76 4.00 %0 %29 %71 في السجتسع 
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21.  
يقدر مديري السباشر جيؾدي ومثابرتي 

 في العسل 
69% 22% 9% 3.81 0.98 

تؾفر لي الذركة فرص السذاركة في   .23
 التدريبيةالدورات 

58% 30% 12
% 

3.70 1.06 

21.  
تعسل الذركة باستسرار عمى تحديث 
األجيزة والسعدات السدتخدمة في العسل 

 لتربح مالئسة بذكل اكبر 
93% 4% 3% 4.18 0.64 

يفزل العاممؾف في الذركة الحرؾؿ   .25
 عمى القيسة السعشؾية أكثر مؽ غيرىا 

50% 38% 12
% 

3.44 0.85 

22 %18 %22 الجرجة الكمية
% 3.25 0.91 

 
 

ف أ% يتفقؾف عمى 93ة وب غمبية بمغل ف افراد الدراسأالسؾضحة في الجدوؿ الدابق تبيؽ  الشتائج

دمة في العسل لتربح مالئسة بذكل جيزة والسعدات السدتخذركة تعسل باستسرار عمى تحديث األال

يداعدىؼ عمى البروز في  ترالتيقؾؿ أف عسل السؾعفيؽ في شركة اإلكبر، يمي ذلػ البشد الذي أ

فراد أمؽ ذلػ فقد كانل ندبة ضعيفة مؽ  %، ولكؽ عمى الشقيض71السجتسع وذلػ بشدبة بمغل 

بشدبة لؼ تتجاوز ف الذركة تدسح ليؼ بالسداىسة في وضع الخظب السدتقبمية أالعيشة يتفقؾف عمى 

%  ؼ البشد 37مئؾية  السؾعفيؽ في اتخاذ القرارات بشدبة ـماأ ةصتاحة الفر إ% يمي ذلػ 34اؿ 

%. أما باقي البشؾد فقد 40ماف الؾعيفي بشدبة بمغل السؾعفؾف يذعروف بالستقرار واأل القائل ب ف

 %.70% وبيؽ اؿ 50كانل ندبة السؾافقة عمييا بذكل معتدؿ بشدب مئؾية تراوحل بيؽ اؿ 
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 الدؤال الثالث: 

 ؟" الفمدصيشية مغ وجية نطخ العامميغ فييا تراالتصبيق نطام التخقيات في شخكة ال ما مجى ت"

نحرافات وساط الحدابية واإللى األإتؼ حداب الشدب السئؾية بالضافة ولإلجابة عؽ ىذا الدؤاؿ 

ترالت الفمدظيشية فكانل الشتائج كسا الترقيات السقدمة لسؾعفي شركة اإلالسعيارية لمبشؾد الخاصة ب

 يمي:
 

 (5)رقع  الججول
بسدى تقديؼ الترقيات في  نحرافات السعيارية والشدب السئؾية لمبشؾد الخاصةوساط الحدابية واإلاأل

 ترالت الفمدظيشية حدب إجابات أفراد الدراسةشركة اإل

درجة  الفقخة الخقع
 كبيخة

درجة 
 متػسصة

درجة 
 قميمة

الػسط 
 الحدابي

نحخاف ال 
 السعياري 

2.  
 ليات الترقيةتدعى الذركة إلى تحديؽ اّ 

 لتحديؽ نغاـ الحؾافز السالئؼ لمعامميؽ
27% 53% 

20
% 

3.15 0.95 

تدعى الذركة إلى تحقيق تؾافق بيؽ   .1
 السؤىل العمسي و الخبرة والدرجة لؾعيفية

31% 62% 7% 3.33 0.73 

3.  
ترى الذركة أف نغاـ الترقيات الحالي 

 %26 %58 يداعد في تحديؽ األداء الؾعيفي 
16
% 3.56 0.94 

1.  
شح الترقيات العاممؾف في الذركة أف ميرى 

 ًا عمى األداء الؾعيفي يالؾعيفية يؤ ر ايجاب
67% 25% 8% 3.77 0.94 

يعتقد العاممؾف أف معغؼ الترقيات تسشح   .5
 بشاًء عمى الجدارة والسثابرة في العسل

44% 34% 22
% 

3.26 0.98 

2.  
في الذركة أف غالبية  يعتقد االعاممؾف 

الترقيات الؾعيفية ت سشح استشادًا لسعايير 
 إدارية واضحة

45% 36% 19
% 

3.32 0.98 

7.  
ل يذعر العاممؾف أف ىشاؾ نؾعًا مؽ 
الؾاسظة والسحاباة تؤ ر سمبًا عمى األداء 

 الؾعيفي
45% 33% 

22
% 

3.27 1.00 
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8.  
يرى العاممؾف أف السدابقات والختبارات 

نغاـ الترقيات السظبق في ليا دور في 
 الذركة

47% 31% 
22
% 3.20 1.07 

9.  
يعتقد العاممؾف أف ىيكمية الذركة تداىؼ 

 0.78 3.48 %8 %41 %51 في تظؾير األداء الؾعيفي

22 %38 %12 الجرجة الكمية
% 3.37 0.97 

ترالت التؾجو لدى العامميؽ في شركة اإل لى ضعفإالسؾضحة في الجدوؿ الدابق تذير  الشتائج

ضعيفة مؽ أفراد ف ندبة أالسعسؾؿ بو في ىذه الذركة، حيث  الفمدظيشية تجاه بشد نغاـ الترقيات

% 50يجابية تجاه البشؾد الخاصة بشغاـ الترقيات فكانل أغمب الشدب أقل مؽ إالدراسة يشغروف ب

السبحؾ يؽ ف الشخاص أ%، حيث 50الشدبة تفؾؽ بقميل اؿ  عدا في البشديؽ الثالث والرابع كانل

داء ويعسل عمى تحديؽ األ  ف نغاـ الترقيات الحالي يؤ ر ايجابياً أركة عمى يتفقؾف مع رؤية الذ

 الؾعيفي لدى مؾعفي الذركة.

 

 الدؤال الخابع:

تراالت في لمسػضفيغ العامميغ في شخكة ال داء الػضيا مجى تأثيخ نطام الحػافد عمى األم"  

 ؟" الفمدصيشية

نحرافات وساط الحدابية واإللى األإضافة إلالدؤاؿ تؼ حداب الشدب السئؾية باولإلجابة عؽ ىذا 

 داء الؾعيفي فكانل الشتائج كسا يمي:ؾد الخاصة بت  ير الحؾافز عمى األالسعيارية لمبش
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 (6)رقع  الججول
الحؾافز عمى لخاصة بسدى ت  ير نحرافات السعيارية والشدب السئؾية لمبشؾد اوساط الحدابية واإلاأل

 داء الؾعيفي حدب إجابات أفراد الدراسةاأل

درجة  الفقخة الخقع
 كبيخة

درجة 
 متػسصة

درجة 
 قميمة

الػسط 
 الحدابي

نحخاف ال 
 السعياري 

يذجع نغاـ الحؾافز العامميؽ عمى ت دية   .2
 أعساليؼ بالكفاءة السظمؾبة

88% 12% 0% 4.15 0.62 

1.  
ىؼ نغاـ الحؾافز في تخفيف حدة يدا
ضظراب وزيادة الثقة بالشفس لدى اإل

 العامميؽ أ شاء ت دية عسميؼ 
80% 21% 0% 4.05 0.69 

3.  
يذجع نغاـ الحؾافز العامميؽ عمى 
التفكير في استشباط أساليب وطرؽ جديدة 

 ألداء العسل
71% 29% 0% 3.96 0.74 

1.  
يذجع نغاـ الحؾافز عمى زيادة السشافدة 

 عمى األداء الستسيز بيؽ العامميؽ 
82% 15% 3% 4.04 0.72 

يذجع نغاـ الحؾافز عمى تقيد العامميؽ   .5
 بقؾاعد وإجراءات العسل 

63% 23% 14
% 

3.63 0.90 

2.  
يداىؼ نغاـ الحؾافز في انجاز السياـ 

 0.65 3664 %1 %41 %58 لسعايير الجؾدة السظمؾبة  الؾعيفية طبقاً 

7.  
يداىؼ نغاـ الحؾافز في تحديد نقاط القؾة 

 العامميؽوالزعف لدى 
71% 25% 4% 3681 0.72 

8.  
يذجع نغاـ الحؾافز العامميؽ عمى 

 السبادرة في حل مذاكل العسل
73% 23% 4% 3.82 0.71 

9.  

يداىؼ نغاـ الحؾافز في تؾفير الرغبة 
سل خارج والجاىزية لدى العامميؽ لمع
نجاز إجل أأوقات الدواـ الرسسي مؽ 

 األعساؿ

71% 23 6% 3.85 0.79 
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20.  
تذجع الحؾافز العامميؽ عمى تظؾير 

 أدائيؼ ومياراتيؼ بذكل مدتسر 
78% 16% 6% 3.90 0.75 

يداىؼ نغاـ الحؾافز في تؾفير الذعؾر   .22
 بالراحة والدعادة لدى العامميؽ

77% 18% 5% 3.93 0.79 

21.  
يداىؼ نغاـ الحؾافز في تؾفير الستعداد 

 0.72 3.81 %1 %29 %70 الكافي لمعامميؽ لتحسل مدؤوليات العسل 

23.  
يداىؼ نغاـ الحؾافز في خمق القدرة لدى 
العامميؽ عمى التررؼ السشاسب في 

 السؾاقف الحرجة
56% 32% 

12
% 3.58 0.97 

21.  
يداىؼ نغاـ الحؾافز في خمق سرعة 

 %32 %53 السالحغة لدى العامميؽ
15
% 3.47 0.85 

25.  
يداىؼ نغاـ الحؾافز في خمق ميارة 

 اآلخريؽ التؾاصل والتعامل الجيد مع
75% 21% 4% 3.88 0.73 

 0.79 3.85 %2 %10 %71 الجرجة الكمية
 

فقؾف عمى الشتائج السؾضحة في الجدوؿ الدابق تبيؽ أف ندبة عالية مؽ الشخاص السبحؾ يؽ يت

داء الؾعيفي لمسؾعف ترالت لسؾعفييا في تحديؽ األف تقدميا شركة اإلأدور الحؾافز التي يسكؽ 

فراد الدراسة يتفقؾف عمى أ% مؽ 80ف ما يزيد عؽ ألى إوجية نغرىؼ، حيث أعيرت الشتائج  مؽ

 شاء أة السظمؾبة وزيادة  قتيؼ بالشفس عساليؼ بالكفاءأ داء أالحؾافز في تذجيع السؾعفيؽ عمى  دور

ؽ الشدب ر مداء الستسيز وذلػ كسا عيدة السشافدة بيؽ العامميؽ عمى األضافة زياعساليؼ باإلأ ت دية 

ف نغاـ أاه البشؾد التي تبيؽ وؿ والثاني والرابع. بيشسا كانل أقل الشدب تجالسئؾية في البشؾد األ

الحؾافز يداىؼ في خمق القدرة عمى التررؼ السشاسب في السؾاقف الحرجة وفي خمق سرعة 

% لكال 53% و 56حيث كانل الشدب  14و  13مالحغة لدى العامميؽ كسا ذكر في البشديؽ 

 لبشديؽ عمى التؾالي.ا
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 الفرــــــل الخامــذ

 مشاقذـة نتائـج الجراسـة والتـػصيـات

 

 تسييج 
 مشاقذة الشتائج 
 التػصيات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



96 
 

 تسييج:

 بات إو ذلػ مؽ خالؿ تحميل البيانات، و ليو الدراسة مؽ نتائج إمل صؾ تيتزسؽ ىذا الفرل أىؼ ما 

التؾصيات التي تعبر عؽ وجية نغر الباحثة أماًل في أف الفرضيات، وكذلػ سؾؼ يتؼ عرض أىؼ 

 .حقيق األىداؼ السرجؾة مؽ الدراسةتداىؼ معالجة نقاط الزعف و ت

 مشاقذة الشتائج:

تراالت جى تقجيع حػافد مادية في شخكة ال ما م"   . مشاقذة الشتائج الستعمقة بالدؤال األول:2
 ؟" الفمدصيشية مغ وجية نطخ العامميغ فييا

ع، حيث بمد فترالت الفمدظيشية مرتشركة اإل أعيرت الشتائج أف مدى تقديؼ الحؾافز السادية في

  وىذا يدؿ عمى أف مدتؾى 2.21نحراؼ معياري )إ  و 3.71الستؾسب الحدابي لمدرجة الكمية)

 .جاء بدرجة مرتفعةالفمدظيشية  ترالتشركة اإلالحؾافز السادية في 

  
البشؾد الستعمقة بتقديؼ  % عمى أغمب50جساع بشدبة تتجاوز اؿ إف ىشاؾ ألى إأعيرت الشتائج  

أف الذركة تقؾـ بتؾفير  حيث ترالت الفمدظيشية حؾافز مادية لمسؾعفيؽ العامميؽ فييا،شركة اإل

حاؿ تحقيق األىداؼ  ت ميؽ صحي لمعامميؽ فييا، و تقدـ الذركة الحؾافز السادية لمعامميؽ لدييا في

و يراعي سمؼ الرواتب في الذركة معدلت غالء  ، وتؾفر الذركة بدؿ مؾاصالت،السرجؾة مشيؼ

. وبذلػ و تعتسد الذركة سياسات عادلة في نغاـ الحؾافز السادية والسكافآت السعيذة والتزخؼ،

 راضيؽ الحدودية بالسراكز العامميؽ أف   والتي أعيرت2009تتفق نتائج الدراسة مع دراسة الغريبي)

  2009الدراسة أيزا مع دراسة البادي)، وكسا تتفق الؾعيفي الرضا تحقيق في الحؾافز عؽ

 الجيد واستخداـ العامميؽ بالذركة تحفيز في الجيدة السيارة يستمػ السدير أف إلى  الدراسة تؾصمل
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 . ءاألدا تحديؽ في السدير التي يدتخدميا لمحؾافز القؾي  الت  ير ،العامميؽ لسكافئة السادية لمحؾافز

جيا أنو ل   والتي أعيرت نتائ2010وفي نفس الؾقل تختمف نتائج الدراسة مع دراسة أبؾ شرخ )

اؿ في دارية واضحو لسشح الحؾافز ، و أف نغاـ السكافات السادية غير فعّ إيؾجد معايير و ضؾابب 

 الذركة.

  

ة في شخكة جيع الحػافد السعشػيما مجى تق" :. مشاقذة الشتائج الستعمقة بالدؤال الثاني1
 ؟" تراالت الفمدصيشية مغ وجية نطخ العامميغ فيياال 
 

ترالت الفمدظيشية مرتفع، حيث بمد تؾى الحؾافز السعشؾية في شركة اإلأعيرت الشتائج أف مد

  وىذا يدؿ عمى أف مدتؾى 0.91نحراؼ معياري )إ  و 3.25الستؾسب الحدابي لمدرجة الكمية)

 الفمدظيشية جاء بدرجة مرتفعة. ترالتشركة اإلالحؾافز السعشؾية في 

ف الذركة تدسح أفراد العيشة يتفقؾف عمى أمؽ ذلػ فقد كانل ندبة ضعيفة مؽ  ولكؽ عمى الشقيض

والتي   2010مع دراسة أبؾ شرخ ) والتي تتؾافق ،لسداىسة في وضع الخظب السدتقبميةليؼ با

 مسذاركة باتخاذ القرارات.ة لبلذركة ل تتيح لسؾعفييا فرص مشاسأعيرت الشتائج أف ا

تراالت تصبيق نطام التخقيات في شخكة ال  ما مجى" . مشاقذة الشتائج الستعمقة بالدؤال الثالث:3
 ؟" الفمدصيشية مغ وجية نطخ العامميغ فييا

، حيث بمد ضعيفترالت الفمدظيشية تظبيق نغاـ الترقيات في شركة اإل أعيرت الشتائج أف مدى

تظبيق  مدى  وىذا يدؿ عمى أف 0.97نحراؼ معياري )إ  و 3.37لمدرجة الكمية)الستؾسب الحدابي 

 .جاء بدرجة ضعيف ترالت الفمدظيشيةنغاـ الترقيات في شركة اإل
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لى أف الذركة ل تسشح الترقيات بشاء عمى الجدارة و السثابرة بالعسل مؽ وجية إتعزو الباحثة ذلػ 

و ل تدعى الذركة إلى تحقيق تؾافق بيؽ السؤىل العمسي و الخبرة والدرجة لؾعيفية،  ،نغر العامميؽ

، حيث يتحقق الرضا الؾعيفي لدى العامميؽ في سمبًا عمى أداء السؾعفيؽ بالذركةحيث يؤ ر ذلػ 

و السحدؾبية،  حاؿ تسل الترقية وفقا لسبدأ العدالة والذفافية و بسفاضمة سميسة بعيدة عؽ السحاباة

و  يجابية تجاه البشؾد الخاصة بشغاـ الترقيات.إضعيفة مؽ أفراد الدراسة يشغروف بف ندبة أ يثح

 جراءات العسل وكذلػإحيث أعيرت أف ىشاؾ تعقيدات في   2009ىذا ما أكدتو دراسة الغريبي)

 FOURIEاتفقل نتائج الدراسة مع دراسة  و أيزاً  .يتبعؾىا لكي ليؼ واضحة غير شروط الترقيات

حيث تؾصمل الدراسة الى وجؾد قرؾر كبير في نغؼ الحؾافز والسكافآت ونغاـ الرواتب    2008)

 العامميؽ عمى ت  يراً  الحؾافز أكثر لى أفإ  2005قد تؾصمل دراسة السحروقي ). و والترقيات

 البدلت – العالوات – بالترتيب) الترقيات التالي الشحؾ عمى كانل شرائحيؼ بجسيع العامة بالسديرية

. حيث كانل الترقيات بالسرتبة األولى القرارات  اتخاذ في السذاركة – الدورات – السالية السكافآت –

  حيث وضحل أف الحؾافز 2010نتائج الدراسة مع دراسة أبؾ شرخ ) و بشفس الؾقل تتعارض

السشاسب السقدمة تتشاسب مؽ الجيد السبذوؿ وىذا يدؿ عمى أف الذركة تكافئ مؾعفييا بالذكل 

 دارية.كانتيؼ ومدتؾياتيؼ الؾعيفية و اإلبغض الشغر عؽ م

 

في داء الػضيا مجى تأثيخ نطام الحػافد عمى األم". مشاقذة الشتائج الستعمقة بالدؤال الخابع: 1

 ؟" تراالت الفمدصيشيةلمسػضفيغ العامميغ في شخكة ال 

في لمسؾعفيؽ العامميؽ في شركة الؾعيداء مدى ت  ير نغاـ الحؾافز عمى األأعيرت الشتائج أف 

نحراؼ معياري إ  و 3.85مرتفع، حيث بمد الستؾسب الحدابي لمدرجة الكمية)  ترالت الفمدظيشيةاإل
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يؽ في داء الؾعيفي لمسؾعفيؽ العامممدى ت  ير نغاـ الحؾافز عمى األ  وىذا يدؿ عمى أف 0.79)

 عة.فجاء بدرجة مرتترالت الفمدظيشية شركة اإل

نو عمى الرغؼ مؽ وجؾد الحؾافز السالية وفرص الترقية في العسل إل ألى إحيث تؾصمل الدراسة 

اختمفل نتائج  ، و أيزاً أنغسة الحؾافز السالية في الذركةأف بعض السؾعفيؽ غير راضيؽ عؽ 

حيث أكدت الشتائج أف نغاـ الحؾافز في الذركة ل يتالءـ   KVIST(2012الدراسة مع دراسة 

و أف نغاـ الحؾافز في الذركة ل يتالءـ ونغؼ الحؾافز  ئة السحيظة بالذركة داخل الدؾيد،والبي

 الستعارؼ عمييا بالذركات الدؾيدية.

 التػصيات:

عمى نتائج الدراسة نزع بعض التؾصيات التي يسكؽ مؽ خالليا معالجة جؾانب الزعف  بشاءً 
 وتعزيز جؾانب القؾة فيسا يتعمق بشغاـ الحؾافز و ت  يره عمى األداءالؾعيفي وذلػ عمى الشحؾ التالي:

 عمى مدتػى الحػافد السادية: .2
 يذة و التزخؼ.ىتساـ بالحؾافز السادية و ربب الراتب بجدوؿ غالء السعضرورة اإل -
لتزاـ بشغاـ عمسي و مؾضؾعي في عسمية استخداـ التحفيز، بحيث يتؼ ضرورة اإل -

نجاز مياميؼ إوالعالوات   تحفز السؾعفيؽ عمى  تقديؼ حؾافز مادية ) السكافات
 بكفاءة.

 العسل عمى تفعيل أ ر نغاـ السكافات مؽ خالؿ تؾجيييا لسؽ يدتحقيا. -
 لمسؾعفيؽ بشاء عمى معايير مؾضؾعية سميسة. ستثشائةضرورة مشح الترقية اإل -

 عمى مدتػى الحػافد السعشػية: .1
ترسيخ  قافة العسل بروح الفريق الؾاحد كحافز معشؾي لمؾصؾؿ لسدتؾيات األداء  -

 السخظب ليا.
 يجابية بيؽ السؾعفيؽروة دعؼ و تعزيز عالقات العسل اإلتؾصي الدراسة بز -
 كل يشدجؼ مع أىداؼ الذركة.) الرسسية وغير الرسسية  وتؾجيييا بذ 
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السؾازنو في التظبيق بيؽ الحؾافز السادية و السعشؾية وعدـ التركيز عمى جانب دوف  -
 الخر.

ندانية لمسؾعفيؽ ية في مجاؿ الحؾافز والعالقات اإلبعقد الدورات التدريبىتساـ اإل -
تيدؼ إلى العسل عمى عقد دورات تدريبية لمعامميؽ في مجالت مختمفة و  دارة.في اإل

 زيادة مياراتيؼ وقدراتيؼ.
خر و لى عسل اَ إحتى ل يترؾ العسل فييا ويشتقل  تعزيز انتساء السؾعف لسؤسدتو -

ذلػ بتقدير الجيؾد وتقديؼ جسيع أنؾاع الحؾافز و أىسيا عبارات الذكر والثشاء والتقدير 
 عشد تحقيق األىداؼ السظمؾبة.

شراؾ العامميؽ في اتخاذ إخالؿ العسل عمى غرس الؾلء التشغيسي، وذلػ مؽ  -
 القرارات.

 عمى مدتػى التخقيات: .3
عمى  أف تكؾف بشاءً عمى عادة صياغة نغاـ ومعايير الترقيات لمسؾعفيؽ، إ ضرورة  -

 الكفاءة الستؾفرة عشد الفرد لمؾعيفة الجديدة.
 ليات الترقية.الجدد بشغاـ الحؾافز السظبق بالذركة واَ  عامميؽتعريف ال -
 وليس اعتساداً عمى الذيادة والخبرة،  الترقية حدب الدمؼ الؾعيفي واعتساداً أف تكؾف  -

 عمى الؾاسظة و السحدؾبية.
نجازات ممسؾسة دوف إوالذيؽ حققؾا ضروة مكاف ة السؾعفيؽ السجتيديؽ في عسميؼ،  -

بسداىستيؼ  انتغار حرؾليؼ عمى مكافات لكي يذعروا بتقدير الذركة لعسميؼ واعترافاً 
 الذركة.نجازات إب

 عمى مدتػى األداء الػضيفي: .1
ت بشاء عمى ضرورة الربب بيؽ نتائج تقييؼ األداء الدشؾي ومشح الحؾافز والسكافاَ  -

، و أف تمػ الشتائج، بسا يزسؽ أف يكؾف تقييؼ األداء األداة الرئيدية في مشح الحؾافز
كانل ايجابية أو  ءعشد استخداـ الحؾافز سؾا يكؾف ىؾ السعيار األساسي خرؾصاً 

 سمبية.
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عمى مدتؾى األداء بحيث يتؼ التسييز بيؽ  يجب أف يرتبب صرؼ الحؾافز فعمياً  -
ميسا كانل مدسياتيؼ الؾعيفية  العامميؽ لسدتؾى أدائيؼ، مسا يذجع العامميؽ جسيعاً 

 عمى بذؿ أقرى جيد لتحديؽ أدائيؼ، و بذلػ يتؼ ربب تقديؼ الحؾافز باألداء.
تائج تقييؼ األداء الدشؾي ىي السعيار لمثؾاب و العقاب، ضرورة أف تكؾف ن -

كانل سمبية أو ايجابية بسا يزسؽ تحقيق  ءعشد استخداـ الحؾافز سؾا وخرؾصاً 
 ت.أىداؼ نغاـ الحؾافز والسكافاَ 

 مقتخحات لجراسات مدتقبمية:

حدى شركات إترالت الفمدظيشية و رنة بيؽ نغاـ الحؾافز في شركة اإلدراسة مقا -
 ترالت العربية.اإل
دراسة أ ر مذاركة العامميؽ في ترسيؼ أنغسة الحؾافز عمى أدائيؼ في إحدى الذركات  -

 الفمدظيشية.

 في الذركات الفمدظيشية. السكافآتدراسة مقترحة لتظؾير نغاـ الحؾافز و  -
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 لســــــخاجـــــــعا

 :السخاجع العخبية:السرادر و ًأوال

 .القراف الكريؼ -

في مكتب ية  السؾارد البذر  يرفي تظؾ  يبالتدر  يةمدى فاعم  .2007سميسة، باسسة )أبؾ  -

 غزة. اإلسالمية، الجامعة فمدظيؽ:، رسالة ماجدتيخيسي بغزة، األونروا اإلقم

مدتؾى األداء الؾعيفي في شركة  . تقييؼ أ ر الحؾافز عمى  2010أبؾ شرخ، نادر ) -

، غزة: جامعة رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرةالفمدظيشية مؽ وجية نغر العامميؽ،  ترالتاإل

 زىر.األ

، الظبعة األولى، عساف: دار الرفاء لمشذر إدارة السػارد البذخية . 2000أبؾ شيخة، نادر ) -

 والتؾزيع.

ـــادئ إدارة الســـػارد البذـــخية . 2012ابؾخذػػػبة، دمحم ) -  ، اإلسػػػكشدرية: الػػػدار الجامعيػػػة لمشذػػػرمب

 والتؾزيع.

مكتبة السمػ فيد  ، الدارة العامة في السسمكة العخبية الدعػدية . 2118آؿ سعؾد ، سعؾد ) -

 الرياض.، الؾطشية

 . ميارة السدير في استخداـ الحؾافز في رفع مدتؾى أداء العامميؽ في 2010البادي،يؾسف ) -

 . مشذػرة ، رسالة ماجدتيخشركة نفب عساف

دراسة عيشة السؤسدة  -تقددؼ أ ر نغاـ الحؾافز عمى أداء العامميؽ . 2017زراي، بثيشة ) -

، جامعة قاصدي مرباح ورقمة ،  رسالة ماجدتيخ، (ENSP)الؾطشية لمخدمات في البار

 الجزائر.
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أ ر عشاصر ىيكل نغاـ الرقابة الداخمية وفقًا إلطار  . 2011بدوي ، عبد الدالـ خسيس ) -

COSO  ،  رسالة عمى تحقيق أىداؼ الرقابة )دراسة حالة السشغسات األىمية في قظاع غزة 

 ، فمدظيؽ: الجامعة اإلسالمية، غزة.ماجدتيخ غيخ مشذػرة

، الظبعػة األولػى، بيػروت: إدارة السػارد البذخية وكفـاءة األداء التشطيسـي . 2009بربر، كامل) -

 مؤسدة مجد لمدراسات والشذر.

 . أ ر الحؾافز السادية و السعشؾية في تحديؽ أداء العامميؽ في وزارة 2011، عبدهللا )الجداسي -

، األكاديسية العربية البريظانية لمتعميؼ العالي، رسالة ماجدتيخالتربية والتعميؼ بدمظشة عساف، 

 عساف.

 ، كتاب، قظر.القيادة باالرشاد . 2016الجفيري، دمحم) -

 ، دار وائل لمشذر والتؾزيع، عساف.السػارد البذخيةإدارة  .  2010)  محفؾظ ،جؾدة -

ــــجخل االســــتخاتيجي لدارة الســــػارد البذــــخية . 2012حدػػػػؽ، راويػػػػة ) - ، اإلسػػػػكشدرية: الػػػػدار الس

 الجامعية لمشذر والتؾزيع.

، الظبعة الثانية، عساف: دار إدارة السػارد البذخية . 2007حسؾد، خزير، والخرشة، ياسيؽ ) -

 زيع والظباعة.السديرة لمشذر والتؾ 

 ، مقاؿ ، مرر.مشتجى العمػم االقتراديى والتدييخ . 2010خسقاني، دمحم الظيب) -

، الظبعة األولى، عسػاف: دار عػالؼ التحفيد عغ شخيق إدراك الحات . 2006الدروبي، سميساف ) -

 الثقافة لمشذر والتؾزيع.

، الظبعة األولى، الحجيثةإدارة العشرخ البذخي في مشطسات األعسال  . 2010زاىد، الديري ) -

 عساف: دار كشؾز السعرفة لمشذر والتؾزيع.
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، عساف : 1، طإدارة األفخاد في مشطػر كسي والعالقات االندانية . 2004زويمف، ميدي ) -

 دار مجدلوي.

لمشذر  دار الذروؽ  عساف: ، إدارة الفخاد -السػارد البذخية إدارة. 2006شاويش، مرظفى ) -

 والتؾزيع.

 . تقييؼ أ ر نغاـ الحؾافز عمى مدتؾى أداء السؾعفيؽ في بمديات قظاع 2007ؼ)شراب، باس -

 ،الجامعة السالمية، غزة. رسالة ماجدتيخغزة الكبرى ، 

درجة استخجام الحػافد السادية والسعشػية في السكتبات الجامعية  . 2011الذؾابكة، يؾنس ) -

 لألبحاث. مجمة جامعة الشجاح: عساف، الحكػمية في األردن مغ وجية نطخ العامميغ فييا

 تظؾير في البذرية السؾارد تشسية استراتيجيات دور دراسة  . 2010عبد السشعؼ ) الظيراوي، -

 الجامعةفمدظيؽ: ، ماجدتيخ رسالة غزة، في الحكؾمية غير السشغسات في األداء السؤسداتي

 .غزة سالمية،اإل

 .دار كشؾز السعرفة لمشذر والتؾزيع عساف: ،بالحػافد الدارة . 2008العاني، ىيثؼ ) -

 السػارد إدارة ومسارسات الستخاتيجية التحجيات . 2007بد الكريؼ )ع شعباف،, اشؼى العبادي، -

 اإلدارية لمعمؾـ القادسية مجمة الكؾفة، اسسشل معسل في تظبيقية دراسة واأل ر العالقة :البذخية

 .العراؽ ، 4 العدد ،9 السجمد والقترادية،

دراسة حالة محمية شرؽ الشيل ولية - . أ ر الحؾافز عمى أداء العامميؽ2006عباس، ىادية) -

 ف لمعمؾـ و التكشؾلؾجيا، الدؾداف، جامعة الدؾدارسالة ماجدتيخالخرطؾـ، 

، إدارة السػارد البذخية السفاىيع األساسية واألبعـاد السـتخاتيجية . 2010عبد الرحسؽ، عشتػر ) -

 العمسية لمشذر والتؾزيع. عساف: دار اليازوري 
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رسالة   . سياسة الحؾافز و تحديؽ أداء السؾرد البذري،2015عبد الرزاؽ، جعفري ) -

 ، جامعة دمحم بؾضياؼ ، السدمية.ماجدتيخ

، الظبعػػة الثالثػػة، الجزائػػر: جامعػػة الذػػييد إدارة الســػارد البذــخية . 2015عبػػد الػػرزاؽ، عمػػي )  -

 حسو لخزر الؾادي.

السعمػمات  مجى تأثيخ االستثسار في تكشػلػجيا . 2009)عالونة، سعيد،  ،عبد الكريؼ، نرر -

مجمة جامعة ، عمى األداء السالي لمذخكات السداىسة العامة السجرجة في سػق فمدصيغ

،ندخة   1028-990  ص   ،4)23السجمد فمدظيؽ،الشجاح لألبحاث )العمـؾ اإلندانية ، 

 .الكترونية

األســاليب الستبعــة فـي إدارة الرــخاع التشطيســي داخــل السشطســات  . 2008عبػد الؾاحػد، مػػؤمؽ ) -

 ، غزة: الجامعة اإلسالمية.الحكػمية في غدة

 لمشذر السعرفة كشؾز دار األولى، الظبعة ،البذخية السػارد إدارة . 2006) عبؾدي، زيد -

 .عساف والتؾزيع،

 السػارد إدارة في االستخاتيجية الػضائف . 2010عباس)  هللا وجؾاد، عبد العزاوي، نجؼ -

 .عسافوالتؾزيع،  لمشذر العمسية اليازوري  دار ،البذخية

، الظبعػػػػة الثانيػػػػة، عسػػػػاف: دار زىػػػػراف لشذػػػػر إدارة الســــػارد البذــــخية . 2009عقيمػػػػي، عسػػػػر ) -

 والتؾزيع.

 . نغػاـ الحػؾافز والسكافػآت وأ ػره فػي تحدػيؽ األداء الػؾعيفي فػي وزارات 2007العكش، عالء ) -

 ، غزة: الجامعة اإلسالمية.رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرةالدمظة الفمدظيشية في قظاع غزة، 

 ، عساف: دار اليازوري العمسية.الدارة الحجيثة نطخيات ومفاىيع . 2008العالؽ، بذير) -
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 . الحؾافز السادية والسعشؾية وعالقتيا باللتزاـ التشغيسي دراسة عمى 2015) العشؾد، متعب -

، الرياض: رسالة ماجدتيخ مشذػرةالعامميؽ والعامالت في البشؾؾ التجارية بسديشة الرياض، 

 جامعة نايف العربية لمعمـؾ األمشية.

رسـالة مظة الؾطشيػة،  . تقييؼ نغاـ قيػاس األداء الػؾعيفي لمعػامميؽ فػي الدػ2005عؾاد، طارؽ ) -

 ، غزة: الجامعة اإلسالمية.ماجدتيخ غيخ مشذػرة

، عسػاف: دار إدارة األعسال ووضـائف السـجيخ فـي السؤسدـات السعاصـخة . 2012عؾاد، فتحي ) -

 صفاء لمظباعة والشذر والتؾزيع.

 . أ ر التحفيز ودوره في تحقيق الرضا الؾعيفي لمعامميؽ في بمدية 2012) عؾض هللا،ميرفل -

 ، الدنيسارؾ: األكاديسية العربية بالدنيسارؾ.رسالة ماجدتيخغزة، 

 . أ ػػػػر الرضػػػػا الػػػػؾعيفي عمػػػػى الػػػػؾلء التشغيسػػػػي لػػػػدى السعمسػػػػيؽ فػػػػي 2008عؾيزػػػػة، إييػػػػاب ) -

 ، غزة: الجامعة اإلسالمية. ماجدتيخرسالة السشغسات األىمية الفمدظيشية بسحافغات غزة، 

 . أ ػػر الحػػػؾافز فػػي تحدػػػيؽ األداء لػػدى العػػػامميؽ فػػي مؤسدػػػات القظػػػاع 2014غػػازي، حدػػػؽ ) -

ــخ مشذــػرةالعػػاـ فػػي الردف، دراسػػة تظبيقيػػة عمػػى أمانػػة عسػػاف الكبػػرى،  ، رســالة ماجدــتيخ غي

 جامعة الذرؽ األوسب.

، الريػػػاض: حـــػ مـــشيج اســـتخاتيجي متكامـــلإدارة الســـػارد البذـــخية ن . 2006القحظػػػاني، دمحم ) -
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 ( 2)  ممحق رقع

 شمب تحكيع االستبيان

 

 

 كــــــــــــلية الدراســــــــــــات العليــــــــــا

 MBA)برنامج ماجستير إدارة األعمال ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 السيد الدكتور / ..............................المحترم 

 تحية طيبة وبعد ،،،

 السػضـــــــػع : شمب تحكيع استبانة

سػػػيادتكؼ عمسػػػا بػػػ ني اجػػػري دراسػػػة عمسيػػػة بغػػػرض اسػػػتكساؿ متظمبػػػات الحرػػػؾؿ عمػػػى درجػػػة  أحػػػيب

تقييع أثخ الحػافد عمى األداء الػضيفي فـي  مؽ جامعة الخميل بعشؾاف  اإلعساؿ إدارةالساجدتير في 

لػػذا نرجػػؾ مػػؽ سػػيادتكؼ التكػػـر بتحكػػيؼ شــخكة االترــاالت الفمدــصيشية مــغ وجيــة نطــخ العــامميغ ، 

وإجراء التعديل عمى الفقرات التي تحتاج إلى تعديل أو اقتراح مػا ترونػو مشاسػبا ليخػرج ىػذا  الستبانة

 الستبياف برؾرة معبرة ومالئسة لإلجابة عمى الفرضيات السظروحة. 

 "وتفزمػا بقبػل فائق االحتخام والتقجيخ"

 سيير فيد الجشيدي  :ةالباحث

 أبؾ زنيد يرد. سسأ.راؼ:  إش
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 (1ممحق رقع )

 أسساء السحكسيغ

 مكان العسل االسع  الخقع

 جامعة الخميل صالح الزرو د. 1

 جامعة الخميل دمحم الجعبري  د. 2

 الخميلجامعة  أسامة شيؾاف د. 3
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 (3ممحق رقع )

 كتاب تدييل ميسة  لذخكة التراالت الفمدصيشية
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 (1ممحق رقع )

 االستبانة 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 
 انةاستب          ليا         الخليل / كلية الدراسات الع جامعة

   MBA)تخصص إدارة أعمال ) 

 

 أخي الكريم / أختي الكريمة ،،

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،،

دارة إالساجدػػػػتير مػػػػؽ جامعػػػة الخميػػػػل تخرػػػػص بغػػػرض اسػػػػتكساؿ متظمبػػػات الحرػػػػؾؿ عمػػػػى درجػػػة 
 دراسة تظبيقية بعشؾاف : بإجراءأقـؾ  فإنشي، األعساؿ

 

تقييع أثخ الحػافد عمى األداء الػضيفي في شخكة االتراالت الفمدصيشية مغ وجية نطخ  "

 " العامميغ
 

يرجى التكـر بتعبئة الستبانة السرفقة، بعد قراءة كل عبارة مؽ عبارات الستبانة قراءة مت نية ووضػع 
 مؾافقتكؼ عمييا حدب الؾاقع الذيؽ تعسمؾف بو.  في الخانة التي تعبر عؽ مدى √عالمة )

 البيانات ستدتخدـ لغرض البحث العمسي فقب. ىذه :الحغةم 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

 

ة:سهٌرفهدالجنٌديالباحث
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 أوال : البيــــــــــانـــات الذـــخريــــــــــــــــة 

 ( في السكان السشاســـب: √بػضع إشارة )يخجى التكخم 



ذكرأنثىالجنس : -1



 العمر : -2



سنة36إلىاقلمن25سنةمن25اقلمن



سنة56إلىاقلمن45سنةمن45إلىاقلمن36من



سنةفمافوق56



 المؤهل العلمي : -3



توجٌهًفأقلدبلوم

بكالورٌوسدراساتعلٌا

 

 سنوات الخبرة :  -4

سنوات11–6سنواتمن5اقلمن

سنة15سنةأكثرمن15-11من



 الدرجة الوظيفية :  -5

(إدارةدنٌا)مشرف،موظفإدارةوسطى)مدٌردائرة(



 الدائرة :-6 

 التجارية                                       الفنية                         اإلدارية 
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التي تخاىا مشاسبة  الجابة ( أمام √فيسا يمي مجسػعة مغ األسئمة يخجى مشظ وضع إشارة ) 
 .مغ وجية نطخك

 
 الخقع

 
 الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخات

بجرجة 
كبيخة 
 ججاا 

بجرجة 
 كبيخة

بجرجة 
 متػسصة

بجرجة 
 قميمة

بجرجة 
قميمة 
 ججاا 

   السجال األول: الحػافد السادية
      يؾفر لي عسمي اجر يتشاسب مع مؤىالتي   .1

2.  
تسشح الذركة حؾافز مادية لمعامميؽ فييا في حالة تحقيق 

 األىداؼ السظمؾبة
     

      تؾفر الذركة ت ميؽ صحي لمعامميؽ فييا   .3

4.  
تقـؾ الذركة عمى إيجاد ترقية استثشائية في العسل حدب ما  

 تقتزيو السرمحة العامة
     

      تؾفر لي الذركة بدؿ مؾاصالت   .5

      يذعر العاممؾف ب ىسية الحؾافز والسكافآت الستاحة بالذركة   .6

      تعظي الذركة إجازات سشؾية لمعامميؽ بدوف انقظاع الراتب   .7

      السؾعفيؽ الستسيزيؽ حؾافز مادية بذكل دوري  تسشح الذركة  .8

تدعى الذركة إلى زيادة الحؾافز السادية لتحديؽ السردود   .9
 األدائي لمعامميؽ 

     

يراعي سمؼ الرواتب في الذركة معدلت غالء السعيذة   .10
 والتزخؼ

     

تعتسد الذركة سياسات عادلة في نغاـ الحؾافز السادية   .11
 والسكافآت

     

  



118 
 

 السجال الثاني: الحػافد السعشػية
  .12 يذعر العاممؾف في الذركة بالستقرار واألماف الؾعيفي      

فرص السذاركة في وضع الخظب تتيح الذركة لمعامميؽ      
 السدتقبمية

13.  

  .14 تتيح الذركة لمعامميؽ فرص السذاركة في اتخاذ القرارات     

  .15 يقـؾ الرؤساء بتفؾيض بعض الرالحيات لمعامميؽ      

 يداعدىؼبتفؾيض الدمظة لمعامميؽ بسا  يقـؾ الرؤساء      
 إلييؼالسؾكمة  عمى القياـ باألعساؿ

16.  

  عبارات الذكر والثشاء والتقدير عشد تحقيق يقدـ الرؤساء     
 األىداؼ السظمؾبة 

17.  

  .18 تؾفر الذركة عروؼ عسل مالئسة تذجع عمى العسل      

تعسل الذركة عمى تعزيز مبادئ اإلخاء والتعاوف بيؽ      
 العامميؽ والعسل بروح الفريق  

19.  

تقدـ لي الذركة الدعؼ والسداندة عشد تعرضي لغروؼ      
 خاصة 

20.  

تعسل الحؾافز السعشؾية بسختمف أنؾاعيا عمى تحديؽ      
 السردود األدائي

21.  

  .22 يداعدني عسمي في الذركة عمى البروز في السجتسع      

  .23 يقدر مديري السباشر جيؾدي ومثابرتي في العسل      

  .24 تؾفر لي الذركة فرص السذاركة في الدورات التدريبية     

تعسل الذركة باستسرار عمى تحديث األجيزة والسعدات      
 السدتخدمة في العسل لتربح مالئسة بذكل اكبر 

25.  

يفزل العاممؾف في الذركة الحرؾؿ عمى القيسة      
 السعشؾية أكثر مؽ غيرىا 

26.  
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 التخقياتالسجال الثالث: 
تدعى الذركة إلى تحديؽ اليات الترقية لتحديؽ نغاـ      

 السالئؼ لمعامميؽالحؾافز 
27.  

تدعى الذركة إلى تحقيق تؾافق بيؽ السؤىل العمسي و      
 الخبرة والدرجة لؾعيفية

28.  

ترى الذركة أف نغاـ الترقيات الحالي يداعد في تحديؽ      
 األداء الؾعيفي 

29.  

يرى العاممؾف في الذركة أف مشح الترقيات الؾعيفية يؤ ر      
 ايجابيًا عمى األداء الؾعيفي 

30.  

معغؼ الترقيات تسشح بشاًء عمى الجدارة  يعتقد العاممؾف أف     
 والسثابرة في العسل

31.  

يعتقد االعاممؾف في الذركة أف غالبية الترقيات الؾعيفية       
 ت سشح استشادًا لسعايير إدارية واضحة

32.  

ل يذعر العاممؾف أف ىشاؾ نؾعًا مؽ الؾاسظة والسحاباة      
 األداء الؾعيفيتؤ ر سمبًا عمى 

33.  

يرى العاممؾف أف السدابقات والختبارات ليا دور في      
 نغاـ الترقيات السظبق في الذركة

34.  

يعتقد العاممؾف أف ىيكمية الذركة تداىؼ في تظؾير      
 األداء الؾعيفي

35.  

 األداء الػضيفي السجال الخابع: 

 بالكفاءةت دية أعساليؼ يذجع نغاـ الحؾافز العامميؽ عمى      
 السظمؾبة

36.  

يداىؼ نغاـ الحؾافز في تخفيف حدة الضظراب وزيادة      
 الثقة بالشفس لدى العامميؽ أ شاء ت دية عسميؼ 

37.  

جع نغاـ الحؾافز العامميؽ عمى التفكير في استشباط ذي     
 أساليب وطرؽ جديدة ألداء العسل

38.  

يذجع نغاـ الحؾافز عمى زيادة السشافدة عمى األداء      
 الستسيز بيؽ العامميؽ 

39.  
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يذجع نغاـ الحؾافز عمى تقيد العامميؽ بقؾاعد وإجراءات      
 العسل 

40.  

يداىؼ نغاـ الحؾافز في انجاز السياـ الؾعيفية طبقا      
 لسعايير الجؾدة السظمؾبة 

41.  

القؾة والزعف لدى  يداىؼ نغاـ الحؾافز في تحديد نقاط     
 العامميؽ

42.  

يذجع نغاـ الحؾافز العامميؽ عمى السبادرة في حل      
 مذاكل العسل

43.  

يدػػػاىؼ نغػػػاـ الحػػػؾافز فػػػي تػػػؾفير الرغبػػػة والجاىزيػػػة لػػػدى      
العػػػػامميؽ لمعسػػػػل خػػػػارج أوقػػػػات الػػػػدواـ الرسػػػػسي مػػػػؽ اجػػػػل 

 انجاز األعساؿ

44.  

تذجع الحؾافز العامميؽ عمى تظؾير أدائيؼ ومياراتيؼ      
 بذكل مدتسر 

45.  

يداىؼ نغاـ الحؾافز في تؾفير الذعؾر بالراحة والدعادة      
 لدى العامميؽ

46.  

يداىؼ نغاـ الحؾافز في تؾفير الستعداد الكافي لمعامميؽ      
 لتحسل مدؤوليات العسل 

47.  

لدى العامميؽ عمى يداىؼ نغاـ الحؾافز في خمق القدرة      
 شاسب في السؾاقف الحرجةسالتررؼ ال

48.  

يداىؼ نغاـ الحؾافز في خمق سرعة السالحغة لدى      
 العامميؽ

49.  

يداىؼ نغاـ الحؾافز في خمق ميارة التؾاصل والتعامل      
 الجيد مع اآلخريؽ

50.  

 

 ستبانةنتهت اإلإ 

 


