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 ملخص:ال
هذا البحث إلى دراسة تأثير الحوافز على أداء العاملين في القطاع العام باألردن، بحيث قام هدف 

الباحث بدراسة وزارة العمل كوزارة حكومية في األردن، وتم اختيارها كمجتمع دراسة كونه مكان عمل الباحث، 
 األمر من شأنه أن يرفع المستوى اإلداري للوزارة. وهذا

ويهدف هذا البحث: إلى دراسة مستوى أثر الحوافز على أداء العاملين في القطاع العام، والتعرف 
 على مدى تأثير المتغيرات الشخصية على األداء للعاملين في الوزارة، وهو مجتمع الدراسة.

ة لدراسة واختبار الفرضية، وتم توزيعها على عينة عشوائيواستخدم الباحث في دراسته "استبيان" 
من موظفي وزارة العمل بالمناطق المختلفة، وتحليل البيانات )إحصائياا( للتوصل إلى نتائج البحث، والذي 
يشير إلى أنه يوجد عالقة إيجابية بين الحوافز التي يتلقاها موظفو وزارة العمل، وأدائهم الوظيفي، ولكن لم 

 عالقة بالنسبة لمؤهالتهم ومستوياتهم العلمية والعملية مع أدائهم بالعمل.تظهر 

وتم تعريف الحوافز إجرائياا بالبحث على أنها: المبلغ الذي يتقاضاه العامل في مجتمع الدراسة )مكان البحث 
ا اوهو وزارة العمل األردنية( حسب سنوات الخبرة لديه في مكان العمل، وكذلك تم تعريف أداء الع ملين تعريفا

إجرائياا بأنه: الجهد المبذول من قبل العامل إلنجاز العمل خالل التزامه بذلك، وقد حددت الدراسة مجتمع 
 األردن.البحث في القطاع العام وهو مفهوم يدل على القطاع الحكومي في 

Abstract: 

This research aims to study the effect of incentives on the performance of public 

sector employees in Jordan, which studied the Ministry of Labor as a government 
institute in Jordan and chose it as a case study.  

This research also intend to identify the extent of the impact of personal variables 
on the performance of employees in the ministry of labor, this study used 
"questionnaire" to  test its hypothesis , this questionnaire has been  distributed to 

a random sample of employees of the Ministry of Labor in different regions, The 
data were statistically analyzed to reach the results of the research indicating that 

there is a positive correlation between the incentives received by employees of 
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the Ministry of Labor and their job performance, But there was no relation to their 
qualifications, scientific and practical levels with their work performance. 

The incentives were defined procedurally as the amount that the worker received 

in the study community -Ministry of Labor in Jordan - depending on the years of 
experience he has in the workplace. The performance of employees is defined as 

a procedural definition of the worker effort made to accomplish the work by 
commitment made to it; the study identified the public sector- research 
community-as a concept that indicates to government sector in Jordan. 

 المقدمة: 
يعتبر موضوع الحوافز الذي يقدم للعاملين في المنشأة، من المواضيع الهامة، والتي ًلقت، وًلزالت  

تالقي اًلهتمام الكبير من قبل العاملين في مجالي اًلقتصاد واإلدارة، سواء في القطاع الحكومي، أو القطاع 
 من أثر مباشر على المستوى المعيشي للعاملين، باعتباره مصدر وافزالسبب في ذلك لما للح الخاص، ويعود

مهم في زيادة الدخل من جهة، وعلى الدولة واألعمال من جهة أخرى، وذلك ألن الحوافز بأنواعها المادية، 
 واعها.أنف والمعنوية، تمثل نسبة ًل بأس بها من تكلفة العمل في كثير من المؤسسات، وعلى اختال

نما من المهم أن  وتوفر الحوافز الرغبة في العمل إذ ًل يكفي أن يكون الفرد قادراا على العمل، وا 
يكون راغباا فيه، وهنا تبدأ أهمية توفير التحفيز لمأل نفوس العاملين بالرضى عن العمل ومن ثم ضمان 

عملي جيد  هم عليه، وبالتالي تقديم مستوىتفانيهم في أدائه، وتعزيز انتمائهم ووًلئهم لمكان العمل، وحرص
بعاد أسباب ومظاهر القلق والتوتر وغيرها من األسباب التي تضعف األداء عندهم. ا، وا   جدا

تتعدد المداخل اإلدارية في معالجة الحوافز بتعدد المدارس والمداخل اإلدارية ذاتها، فقد نظرت 
 قط، فال يوجد سوى المكافآت المادية أو العقاب. المدرسة العلمية للحوافز على أنها حوافز مادية ف

وهذه النظرة اختلفت في المدارس والمداخل الالحقة، والتي أصبحت تنظر لإلنسان ككيان ومشاعر 
 يمكن تحفيزه للعمل بطرق مختلفة.

في ضوء ذلك جاءت هذه الدراسة لتبحث في تأثير الحوافز على أداء العاملين في القطاع العام  
، فقد تمت دراسة أثر الحوافز على أداء العاملين بالقطاع العام في األردن وقد اتخذت من وزارة باألردن

العمل مجتمعا للدراسة ًلختبار فرضيتها التي تتلخص بوجود عالقة بين الحوافز المادية وأداء العاملين في 
قة سة إلى أنه يوجد عالوزارة العمل وذلك باختيارها من خالل استبيان مخصص لذلك، وقد توصلت الدرا

إيجابية بين الحوافز التي يتلقاها موظفو وزارة العمل وأداءهم الوظيفي ولكن لم يظهر عالقة بالنسبة لمؤهالتهم 
 ومستوياتهم العلمية والعملية مع أداءهم بالعمل.
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 : أهمية الدراسة
لموضوع حيوي ومهم بالنسبة ألماكن العمل بشكل عام أًل وهو:  تناولهاتكمن أهمية هذه الدراسة في 

تأثير الحوافز على أداء العاملين، حيث أن الموظف هو القلب المحرك ألي مكان عمل، وبالتالي فإن أداءه 
سوف ينعكس سلباا أو إيجابا عليها، ومن هنا فإن التركيز على موضوع الحوافز يبرز من أهميتها في رفع 

اد وذلك من خالل اًلعتم العمل(ء العاملين )من خالل زيادة إنتاجيتهم وخفض معدًلت الخطأ في مستوى أدا
 على الحوافز المادية )الرواتب والمكافآت المادية....الخ( والمعنوية ) الترقيات، وكتب الشكر.....الخ (.

  الدراسة:أهداف 
  يلي:إلى تحقيق ما  تهدف هذه الدراسة 

 األردن.ثر الحوافز على أداء العاملين في القطاع العام /الحكومي في التعرف على مستوى أ -2
التعرف على مدى تأثير المتغيرات الشخصية )الجنس، الخبرة العملية، والمؤهل العلمي( على أداء  -1

   القطاع العام/ الحكومي في األردن.العاملين في 
قطاع العام لتحسين أداء العاملين في اتقديم مجموعة من التوصيات الالزمة لتعظيم دور الحوافز في  -3

 ./ الحكومي في األردن

 : دراسةمشكلة ال
 البحث اإلجابة على السؤالين التاليين:  يحاول

 األردن؟ما أثر الحوافز على أداء العاملين في القطاع العام /الحكومي في  -2
 /الحكومي في األردن؟ما مدى تأثير المتغيرات الشخصية على أداء العاملين في القطاع العام  -1

 فرضيات الدراسة:
 : تؤثر الحوافز إيجابا على أداء العاملين في القطاع العام /الحكومي في األردن.الفرضية األولى
: تؤثر المتغيرات الشخصية )الخبرة العملية، والمؤهل العلمي( إيجابا على أداء العاملين في الفرضية الثانية

 ردن القطاع العام / الحكومي في األ

  الدراسة: محددات
( 650( مبحوث من مجتمع الدراسة، والذي يبلغ )50تم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية تقدر بــ )

، واستخدام استمارة بحث من تصميم البحث تقيس الفرضيات وتجيب على 2037موظف حتى نهاية عام 
من مجتمع الدراسة، وهي  %7.7ا نسبته أسئلة الدراسة، وتحليل نتائجها إحصائياا، وتشكل عينة الدراسة م

 عينة تتوافق مع إمكانات الباحث الشخصية.
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 الدراسات السابقة:
( بعنوان "أثر الحوافز على رفع أداء العاملين في المستشفيات العامة 3553)الحامد،  دراسة-1

 1والمستشفيات الخاصة األردنية"
ات العاملين في المستشفيات العامة، والمستشفي قام الباحث بإعداد دراسة أثر الحوافز على رفع أداء

الخاصة األردنية؛ بحيث قام الباحث بتطبيق فرضية دراسته على أربع مستشفيات عامة، وخمس مستشفيات 
من نسبة العاملين في القطاع الصحي في األردن بمحافظات  %34من القطاع الخاص، أي: تم دراسة 

 الوسط.
فروقات في درجة تأثير الحوافز على األداء بين العاملين في المستشفيات وقد توصلت الدراسة إلى وجود 

هناك فروقات في درجة تأثير توسيع قاعدة منح الحوافز على رفع ، و العامة، والمستشفيات الخاصة األردنية
أثير رجة تهناك فروقات في دو األداء بين العاملين في المستشفيات العامة، والمستشفيات الخاصة األردنية، 

أظهرت كما  ،الحوافز على رفع األداء بين العاملين في المستشفيات العامة، والمستشفيات الخاصة األردنية
نتائج هذه الدراسة أن الحوافز المادية والمعنوية الفردية لها تأثير إيجابي على رفع أداء العاملين في 

 سط. المستشفيات العامة، والمستشفيات الخاصة األردنية إلقليم الو 

( بعنوان "أثر الحوافز على األداء في المنشَت العامة للصناعات القطنية 3555دراسة )العائدي،  -3
 2في العراق"

هدف هذا البحث: دراسة مدى تأثير الحوافز على مستوى األداء في قطاع صناعة الغزل والنسيج 
 في القطاع الصناعي بالعراق.في العراق، وتحديد العوامل التي تؤثر في سلوك العاملين نحو العمل 

المتمثل بالعدد  (3600)من أصل المجتمع  (430)وقد تم اختيار عينة عشوائية بسيطة ذات حجم 
 الكلي للعاملين في منشآت صناعة الغزل والنسيج، وتم استخدام أسلوب اًلستبانة في جمع البيانات.

ى ت المادية...( ومستو آ)مثل المكاف لقد توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة بين الحوافز المادية
 أداء العاملين، بينما لم يظهر وجود عالقة بين الحوافز المعنوية )كالدورات التدريبية...( ومستوى األداء.

شأن ببإعداد نظام حوافز جديد، بحيث يكون للعاملين ممثل لهم في أي قرار يتخذ  يوصي الباحث
 .الحوافز

                                                                 
اجستير، جامعة مغازي عبد الحامد، أثر الحوافز على رفع أداء العاملين في المستشفيات العامة والمستشفيات الخاصة األردنية، رسالة  1

 .2002ال البيت اًلردن 
كمال العائدي، أثر الحوافز على األداء في المنشآت العامة للصناعات القطنية في العراق، رسالة ماجستير، جامعة ال البيت، األردن  2

2000. 
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بط مع إنتاجية العاملين، حيث يتأثر ذلك على سلوك العاملين من وأن زيادة الرواتب يجب أن يرت
 خالل المكافآت، الترقية، وظروف عمل جيدة، وضرورة إعداد دورات تدريبية لرفع مستوى اإلنتاجية الحالي.

"اتجاهات األفراد العاملين في المؤسسات الحكومية األردنية، نحو: حوافز  (1115 )اللوزي  دراسة-2
 : 1العمل" 

في دراسة اتجاهات األفراد العاملين في المؤسسات الحكومية األردنية نحو حوافز العمل هدفت 
 الحكومية المؤسسات في المستخدمة العمل حوافز نحو لعاملينا األفراد اتجاهات على التعرف إلى
 الوظيفة، ومسمى والعمر، العلمي، والمؤهل اًلجتماعية، والحالة الجنس، من كل وأثر األردن، في

ا  532حيث درس الباحث العمل، نحو والخبرة  .األردنية المؤسسات في عامالا  فردا
هناك عالقة إيجابية بين الحوافز المقدمة للعاملين، ورضاهم الوظيفي،  أن إلى سةراالد توصلت   

 وأنه يوجد عالقة طردية ذات دًللة إحصائية بين الحوافز المقدامة للعاملين، وطبيعة العمل.

"أثر الحوافز في تحسين األداء لدى العاملين في مؤسسات القطاع  (3512) غازي الحاليبة سةراد-2 
 :2العام في األردن دراسة تطبيقية على أمانة عمان الكبرى"

بحث فيها أثر الحوافز على المسمى الوظيفي، والجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، وقد 
من مجتمع الدراسة، ووضحت النتائج وجود فروق  %11من  أجريت الدراسة على عينة مكونه

 إحصائية لصالح الجنس، والمسمى الوظيفي، وًل يوجد فروق لعامل سنوات الخبرة، والمؤهل العلمي

"الحوافز وأثرها على األداء )دراسة  (3551)حمادي وسليمان  أنس عبد الباسط، سةراد-5 
 :3ميدانية("

مبحوث من أصل مجتمع  120قام الباحثان بدراسة قطاع النفط اليمني، بحيث شملت العينة 
عامل، وتوصلت النتائج إلى ضعف مشاركة العاملين باتخإذ القرار، كون الرؤساء ًل  3710الدراسة 

ا ًلقتراح العاملين، وأن فرص الترقية ًل تعتمد على التقييم، أو الكفاءة، وًل يو  د حوافز جيلقون اهتماما
 مادية، وأوصت الدراسة إلى ضرورة العمل على تطوير األنظمة اإلدارية في القطاع.

قام الباحث باعداد الدراسة كرسالة ماجستير ًلختبار إن كان النظام اإلداري لشركات القطاع الخاص 
من العاملين    2004تؤثر على سلوك الموظف بشكل إيجابي، أم سلبي، فقد أخد الباحث عينة لنظام 

                                                                 
ألردن، ا دراسات الجامعة األردنية، ةالعمل، مجلاتجاهات األفراد العاملين في المؤسسات الحكومية األردنية نحو حوافز  اللوزي،موسى  1

 .1651كانون أول ص  7 عدد
أثر الحوافز في تحسين األداء لدى العاملين في مؤسسات القطاع العام في األردن دراسة تطبيقية على أمانه  الحاليبة،عبد الوهاب  2

 .2031 األوسط األردنجامعة الشرق  ماجستير، الكبرى، رسالةعمان 
 (.2001) 13مجلد  11الرافدين العراق العدد  ميدانية، مجلةوأثرها على األدراء دراسة  وسليمان حمادي، الحوافز طعبد الباسأنس  3

6. Zhang Ying . The impact of performance management system system of performance.  
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في الشركات الخاصه عن طريق اًلستبيان، وتحليل النتائج من خالل برنامج ستاتا، وفحص النتائج على 
اختبار كروسكال، وبينت النتائج وجود عالقة إيجابية بين التواصل الفاعل بين اإلدارة، والموظفين على 

ه كلما لى أدائهم الوظيفي، ووضح الباحث أنأدائهم، وكذلك تنميتهم واستثمارهم ورفع أدائهم أثر إيجابا ع
أخذ النظام اإلداري في عين اًلعتبار التواصل مع العاملين واإلدارة ورفع الكفاءة للموظفين كحافز لهم 

 زادت قيمة النتائج بإيجابية ألدائهم في العمل.
ي داء الوظيفمن خالل مراجعة الدراسات السابقة نالحظ: أن الحوافز لها تأثير )إيجابي( على األ

مر يحكم وهذا األ بالمنشأة،للعامل، وتغير في سلوكه الوظيفي، وذلك حسب النظام التحفيزي المستخدم 
 بطبيعة عمل المنشأة، وأهدافها المختلفة.

وهذه النتائج للدراسات السابقة تتفق مع نتائج الدراسة الحالية؛ إذ تم التوصل إلى وجود عالقة 
)إيجابية( بين الحوافز واألداء الوظيفي ، ولكن اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة اللوزي 

ة ة العمل ، إذ أن الدراس(، والتي تظهر وجود عالقة طردية بين الحوافز المقدمه للعاملين، وطبيع3115)
الحالية لم تجد عالقة ذا دًللة إحصائية بين الحوافز وطبيعة العمل ، وهذا يبرره اختالف النظام التحفيزي 
المستخدم لكل من مجتمعات الدراسة حسب قطاع العمل، واًلختالف والتغير في النظام اإلداري بين الفترة 

، وهذا مؤشر إلى أهمية إعادة مراجعه 2036والدراسة الحالية  3115الزمنية للدراسة التي كانت في عام 
 الدراسات بكل فترة زمنية بشكل دوري.

 منهجية البحث:
 مجتمع الدراسة:-أ

، وقد تم اختيار وزارة العمل  يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في القطاع الحكومي في األردن
 كممثل لمجتمع الدراسة.      

 عينة الدراسة:-ب

موظف في القطاع الحكومي في األردن، ويعملون في  50كون عينة الدراسة من عينة مؤلفة من تت
من مجتمع  %7.7موظف وهي عينة عشوائية تمثل ما نسبته  650وزارة العمل، من مجموعهم الذي يبلغ 
 الدراسة حسب إمكانات الباحث ..

  :البياناتمصادر جمع -ج

 تقسم مصادر جمع البيانات للدراسة من: 
 مصادر أولية: حيث سيتم توزيع استبانة الدراسة على أفراد عينة الدراسة.  -2
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 مصادر ثانوية: حيث سيتم الرجوع إلى الكتب، والمراجع العلمية المتعلقة بموضوع الدراسة.  -1

  مقدمة:مقدمة:
بشكل  األفراد العاملين ألداء أعمالهم تقوم المنشات وأماكن العمل المختلفة باستخدام الحوافز لتوجيه 

أفضل، بحيث تشبع الحوافز دوافع األفراد لما لها من تأثير مباشر على سلوكه الوظيفي في مكان العمل، 
ويتأثر نظام الحوافز في أي منشأة باإلمكانيات المادية المتاحة ونوع القوى العاملة، وتركيبها المهني، 

،  لذلك تستخدم كل منشأة نظام الحوافز المناسب لها، وبالتالي فإن الغرض واًلجتماعي والثقافي والحضاري
األساسي من تطبيق نظام الحوافز هو تحريك طاقات ورغبات األفراد العاملين، ودفعهم لبذل المزيد من 

 الجهد للوصول إلى األهداف المرسومة بأقصى درجات الكفاءة اإلنتاجية، واألداء المتميز.
ا في مكان العمل لضمان تحقيق األهداف التي يسعى إلى تحقيقها يعتبر نظام ال ا مهما حوافز أساسا

إذ ًل يكفي أن يتم تعيين أفضل األشخاص من حيث الكفاءات، والقدرات، ولكن ًل بد أن تتوفر لديهم الرغبة 
 في العمل، وًل يتم إًل من خالل اتباع وسائل عديدة لتحفيزهم.

  :تعريف الحوافزتعريف الحوافز
تعرف الحوافز على أنها: وسائل يتم بموجبها اإلشباع، أو هي مجموعة الظروف التي تتوافر في 
جو العمل، وتشبع رغبات األفراد عن طريق العمل في مكان محدد، كما عرفت الحوافز بأنها: العوامل التي 

 .1 تدفع العاملين في الوحدة اإلنتاجية إلى العمل بكل قواه لتحقيق األهداف المرسومة
شباع حاجات الفرد، فالدوافع تدفع الفرد للتصرف   كما ًل شك أن هنالك عالقة وثيقة بين الدوافع وا 

تصرفاا معيناا على شكل نشاط إلشباع حاجة معينة، وتوفر الحوافز الرغبة في العمل،  إذ ًل يكفي أن يكون 
نما المهم أن يكون راغباا فيه، وهنا تبد العاملين  أ أهمية توفير التحفيز لملء نفوسالفرد قادراا على العمل، وا 

بعاد أسباب ومظاهر القلق والتوتر، وغيرها من  بالرضى عن العمل، ومن ثم ضمان تفانيهم في أدائه، وا 
  األسباب التي تضعف األداء عندهم. 

 حاجات العاملين:
 :2يمكن تحديد الحاجات العامة لألفراد كما يلي 

جسدية، والشعور باألمن، والحاجات النفسية، وبالتالي الحاجة إلى الراتب: إلشباع اًلحتياجات ال -3
 تصميم نظام أجور جيد.

                                                                 
 مرجع سابق العائدي،كمال  1
 .2005، 1وائل للنشر األردن ط راألعمال، داالتنظيمي في منظمات  عميان، السلوكمحمود  2
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األمن الوظيفي: وخاصة على ضوء التغييرات التكنولوجية في القطاع الصناعي وما يشكله من  -2
 تهديد لألمن الوظيفي.

 تبني نظام جيدالحاجة للصداقة والزمالة والقبول من قبل مجموعة وهذا يشير إلى الحاجة إلى  -1
للتعيين وتوفير الوسائل والسبل لالختالط، واًلحتكاك مع الزمالء، وتوفير فترات الراحة، وبرامج 

 الترفيه، وخلق روح الفريق.
 اًلعتراف باألداء الجيد ومكافأته ماديًّا ومعنوياا. -4

  أهداف الحوافز:أهداف الحوافز:
تحقيق العديد من األهداف نذكر إن إدارة المنشآت ومن خالل تطبيقها لنظام الحوافز تسعى إلى  

 منها ما يلي:
 اَّلقتصادي:  الهدف-أوَّلً 
وهو الهدف المتعلق بالفائدة التي تعود على مكان العمل والعاملين لديه، ويندرج تحت بند الهدف  

 :1اًلقتصادي ما يلي
 الزيادة في إنتاجية العمل من خالل األداء المتميز للعاملين. -أ

 للعاملين وخلق الشعور باًلستقرار والوًلء للمنظمة.زيادة مدخالت "الدخل"  -ب
تخفيض كلف العمل في المنظمة من خالل زيادة اًلهتمام بنوعيته، والحرص على تقليل الهدر  -ج

 في الوقت.
 الحاجات والدوافع. -د

  المعنوي: المعنوي:   الهدفالهدف--ثانًياثانًيا
كمن في لذي يوهو الهدف المتعلق بالعامل مباشرة، حيث إنه المستهدف من وضع نظام للحوافز، وا

ا، ويندرج تحت بند  إشباع حاجات، ورغبات ذلك العامل مما ينعكس إيجابياا على مكان العمل، والعاملين معا
 :2الهدف المعنوي ما يلي

 تالفي الكثير من مشاكل العمل كالغيابات، ودوران العمل السلبي.   -أ
ة في الموارد البشرية العامل رفع المعنوياات وقلة الصراعات، مما يقود إلى خلق استقرار أعلى في -ب

 المستشفيات، ووضوح أهدافها على المدى البعيد والقريب.       

  أنواع الحوافز: أنواع الحوافز: 
 يمكن تقسيم الحوافز إلى مجموعتين رئيسيتين هما:  

                                                                 
 .2001 1األردن ط دار وائل للنشر، أدارة الموارد البشرية، سهيلة عباس وعلي علي، 1
 مرجع سابق. عباس،سهيلة  2
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 : 1الحوافز المادية وتشمل ما يلي مجموعة-أوَّلً 
األجر: وهو ما يتقاضاه الفرد العامل من مال لقاء قيامه بالعمل المطلوب منه في وقت -3

معين، ويساعد األجر في إشباع حاجات الفرد األساسية، ومن الممكن أن يؤثر في رفع األداء 
ا حافز مادي إيجابي ويعطي للعامل مقابل الجهد المتميز  وتحسينه، ويعتبر األجر اإلضافي أيضا

 ال اإلضافية التي يكلف بها زيادة عن عدد ساعات العمل اليومي المحددة. واألعم
العالوات الدورية واًلستثنائية: تمنح العالوة الدورية كنوع من الحوافز، وتستحق العالوات -2

الدورية بعد انقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العالوة الدورية، وتكون 
 ي الخاص بمكان العمل.  حسب النظام اإلدار 

، أو بحوثاا، أو -1 المكافآت التشجيعية: تمنح هذه المكافآت لمن يقدم خدمات ممتازة أو أعماًلا
 اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل، أو رفع كفاءة األداء أو توفير النفقات. 

 ثانًيا: مجموع الحوافز المعنوية وتشمل ما يلي: 
شراك العاملين في اإلدارة: وهي عبارة عن إتاحة الفرصة للموظفين للمشاركة بأدائهم وأفكارهم في إ-1

التخطيط لتطوير المنشأة، والتغلب على المشكالت التي تواجههم مما يشعرهم بالرضى واًلنتماء إلى مكان 
 العمل. 

ي ملين في اتخإذ القرارات وتؤدنظم اًلقتراحات: تعتبر نظم اًلقتراحات طريقة من طرق مشاركة العا-2
مشاركة العاملين في اتخإذ القرارات في المنظمة إلى زيادة وتحسين األداء، وتحمل المسؤولية واإلقالل من 

 الشكاوي.
الترقيـة: وتعتبر من عوامل حفز العاملين على العمل، وتوافر فرص الترقية يعني زيادة ارتباط الموظف -1

 بعمله. 
رار: شعور العامل باًلستقرار في مكان عمله يعني زيادة وتحسين األداء، والعكس الشعور باًلستق-4

 صحيح، والشعور باًلستقرار ينبغي أن يكون من ناحية سياسات المنظمة ولوائحه. 
ا إلى رفع -5 التوافق اًلجتماعي وحب الزمالء: إن الشعور بالحب والترابط بين العاملين سيؤدي حتما

إذا كان هناك شعور بالنفور والكراهية بين العاملين "شعور سلبي"، فإن هذا سيؤثر مستوى األداء، أما 
 بالتأكيد على جو العمل وبالتالي على األداء.      

                                                                 
 سهيلة عباس مرجع سابق. 1
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ظروف العمل: وظروف العمل تعني الحرارة والرطوبة، واإلضاءة والتهوية، وجميعها تؤثر على أداء -7
 الموظف. 

مناسب: تعتبر حافزاا إيجابياا معنوياا للفرد لإلقبال على العمل وضع الرجل المناسب في المكان ال-6
 والتمسك به لما يحققه من رضا إلشباع الحاجات النفسية، واًلجتماعية. 

منح العاملين خطابات شكر: نحو شهادات تقدير، أو إدراج أسمائهم في لوحة الشرف، أو توجيه -2
 احات من العاملين.     دعوات لحضور حفالت غداء أو عشاء، أو طلب اقتر 

 الكلمة الطيبة التي يوجهها الرئيس لمرؤوسيه. -1

  نظـريات الـتحفيز:   نظـريات الـتحفيز:   
 لماسلو:سلم الحاجات  نظرية-أوًَّل 
ماسلو(، وتعتبر من أشهر نظريات الحفز، وتشير إلى أن الحاجات  )إبراهامصاحب هذه النظرية  

 : 1اإلنسانية مرتبة هرمياا حسب األهمية كالتالي 

 فسيولوجية. حاجات-1
 والحماية.األمن  حاجات-3
 اجتماعية. حاجات-2
 واَّلحترام.التقدير  حاجات-2
 الذات.تقدير  حاجات-5

ومثلثه في شرح الحاجات األساسية للفرد؛ هي المثال المبسط الذي يظهر عمق  إن نظرية ماسلو
العالقة بين مكان العمل والعامل، إذ على اًلعتبار أن مكان العمل هو بيئة اجتماعية متكاملة العناصر، 

حو دوره نويتفاعل بها الفرد مع اآلخرين ومع األنظمة فيها، ومع المواد كذلك، األمر الذي يشكل لديه توقع 
 في المكان، وحقه منه وهو ما يفسر حالة اًلستقرار أو الصراع للعامل في مكان العمل.

وعندما تتفاعل األنظمة مع حاجات الفرد األساسية، وهي أولى درجات هرم ماسلو، هذا سيشكل 
ئية، وكذلك حاجاته اعنده قيمة لذاته، ونظره تدفعه لالنتماء والوًلء للمكان الذي اشبع حاجاته األساسية الفيزي

 النفسية قيمته ونظرته لذاته، وتفاعله مع اآلخرين؛ مما سيزيد من انتاجيته واستقراره في مكان العمل. 
ان النظام اإلداري الجيد يستطيع أن يتفاعل مع األفراد بشكل يتماشى مع توفير حاجاته بشكل 

 .متكامل يلقي به للنفع على مكان العمل

                                                                 
 .3112مصر  شمس،أدارة األفراد والعالقات اإلنسانية، مكتبة عين  ،الزياديعادل  1
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  1لعامليننظرية ذات ا ثانًيا:
قام فريدريك هيرزبرغ بتطوير نظرية متقدمة في الدافعية باًلستناد إلى دراسة إشباع الحاجات،  

شخص( في عدد من 200والتأثير الدافعي لذلك اإلشباع لدى مجموعة من المهندسين والمحاسبين ) حوالي 
 Critical Includent )في أمريكا واستخدام في الدراسة أسلوب الحادث الحرج  الشركات العاملة في بنسلفيا

 بتوجيه السؤالين التاليين إلى األشخاص:   (
 متى شعرت بأعلى مستوى من الرضا والقناعة في عملك؟. .3
 متى شعرت بأعلى مستوى من اًلستياء وعدم الرضا في عملك؟.  .2

 الشعورين.ن وطلب من كل فرد وصف الظروف التي سببت هذي
وقد استنتج هيرزبرغ أن الجوانب/العوامل المرضية في العمل كانت تتعلق بمضمون العمل،  

 الرضا(ب تسب )التيوالجوانب/ العوامل غير المرضية ترتبط بالبيئة والظروف، وسمى العوامل المرضية 
 ، والعوامل غير المرضية عوامل وقاية / صيانة. Motirationبالدوافع 

لتمييز يشابه إلى حد كبير التمييز بين العوائد الخارجية، والعوائد الذاتية، فالعوائد الخارجية وهذا ا 
تتعلق بالظروف والعوامل الخارجية للعمل مثل الراتب وغيره، بينما تتعلق العوائد الذاتية بجوهر، وهي جزء 

 من العمل وتتم حينما يقوم الفرد بالعمل. 
في توجيه انتباه المديرين إلى عوامل أخرى غير الراتب، وظروف  لقد أسهمت نظرية هيرزبرغ 

 العمل، والسياسات والتي يمكن أن تدفع العاملين للعمل. 
وعلى الرغم من اًلنتقادات التي وجهت للنظرية، إًل أنها ًل تزال تحظي باهتمام العديد من المديرين  

 نحو استخدام العوامل الدافعية التي اقترحتها النظرية.الذين يحاولون زيادة الدافعية لدى العاملين، والميل 
ويعود ذلك كله لكون هيرزبرغ قد استخدم لغة سهلة مبسطة خالية من المصطلحات والمفردات العلمية 

 المعقدة. 

يجابية حول اإلنسان: Yو X) نظرية-2  ( واَّلفتراضات السلبية وا 
ا منها 2أنماطاا مثالية حول مفهوم اإلنسان وسلوكه لقد وضع دوجالس كريجور  ا واحدا ، وصفا

 ( اإليجابية. Y)والثاني ًلفتراضات  )التقليدية(،السلبية  (X)ًلفتراضات 
 

                                                                 
 الزيادي، مرجع سابق.عادل  1
 .2004دار حامد للنشر األردن ، التنظيمي، القريوتي، السلوكمحمود  2
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 (:X )افتراضاتاَّلفتراضات التقليدية 
تصف هذه اًلفتراضات النظرة التقليدية للعامل، فمن مسلمات المدرسة التقليدية أن واجب اإلدارة  

هو تنظيم عوامل اإلنتاج وتنسيقها، بالصورة التي تحقق أكبر نفع اقتصادي، وهو نفس الواجب حين كانت 
فلسفة القوة والرعاية األبوية هي األفكار السائدة، كما أن اإلدارة تعني بالجمع بين العامل، واآللة، والموارد، 

وجه لتحقيق هذا الهدف، ًلبد من أن توبالكيفية التي تعطي أكبر حصيدة اقتصادية، وهي في ممارستها 
جهودها البشرية، وتهيمن على نشاطها، وتحدد سلوكها للوثوق من أنها قد استهدفت به النفع الذي ترمي 
إليه اإلدارة، وأن ما قدمته من منجزات هو ما تبغيه اإلدارة منها، ولوًل التوجيه وتلك السيطرة ما تم ما تهدف 

 ًلفتراضها عن حقيقة النفس البشرية ومحددات السلوك التالية على النحو التالي :إليه اإلدارة، وذلك نتيجة 
 إن اإلنسان بطبيعته سلبي وًل يحب العمل.  .3
 إن اإلنسان كسول وًل يرغب بتحمل المسؤولية في العمل. .2
ا يقوده ويوضح له ماذا يعمل.  .1 ا أن يجد شخصا  يفضل الفرد دائما
من الوسائل األساسية لدفع اإلنسان على العمل، أي: يعتبر العقاب أو التهديد بالعقاب  .4

 إن اإلنسان يعمل خوفاا من العقاب والحرمان وليس حبًّا في العمل. 
تعتبر الرقابة الشديدة، والدقيقة على اإلنسان ضرورية كي يعمل حيث ًل يؤتمن الفرد على  .5

شراف.شيء هام دون متابعة    وا 
 يعتبر األجر والمزايا المادية أهم حوافز العمل.  .7

وعلى أساس هذه اًلفتراضات، فقد اتخذت اإلدارة الخطط واألساليب المالئمة، فسلكت طريقاا ذو شقين، 
العصا( شعاراا لها في إدارة جهود األفراد من ناحية وجعلت التهديد واإلشراف المحكم  )سياسةاتخذت القوة 

رضاء رغبات وسائلها، بينما التز  مت باللين والتراضي، وجعلت شعارها في إدارة جهود العاملين التسامح وا 
 الجزرة( من ناحية أخرى.  )سياسةالعاملين 

وكانت هذه السياسة عنوان إدارة النصف الماضي من هذا القرن حيث طبقتها واستنفذت كل  
فكير هناك من يتوقع المزيد من العطاء دون التوسائلها فلم تجد في إدارة اللين غير تباين المنجزات إذ مازال 

بمزيد من إعطاء المقابل. لذلك ولهذا فقد ندمت تلك اإلدارات على إتباعها سياسة اللين الخالص، واستبدلتها 
ا وعادًلا    ".بالحكمة القائلة: "كن صارما

األفراد،  سلوك ولقد انطلقت هذه السياسة التقليدية في إدارة العاملين من افتراضات ظالمة حول 
أثبتت العلوم اًلجتماعية بطالنها، كما وضحتها حقائق جاء بها العلم مختبراته ومن صفوف الدراسة ومن 

 بيوتها أو بيوتناا، ومن الصناعة لحد معين. فلم تثبت تلك اًلفتراضات التي ألصقت باإلنسان. 
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  اطئة في السلوك اإلنساني.بل إنها أصداء لما تنتجه اإلدارة من خطط دفاعية ضد افتراضات خ 
  (:Y )افتراضاتاَّلفتراضات اإليجابية حول اإلنسان 

تخالف هذه النظرية أوًلا تلك اًلفتراضات في السلوك اإلنساني، والتي وصفت البشر بنعوت سلبية،  
التي حجبت النور عن الجانب اإلنساني لإلنتاج، وتناست دوافع عديدة تدفع العاملين نحو  تلك اإلفتراضات

 العمل وهي مفتاح السلوك. 
( إلى جانب اهتمامها بدوافع العمل، وحاجات العاملين؛ فإنها تحاول تقديم فروض Yإن نظرية ) 

 التالي:النحو  اإلنساني علىأخرى نفسر بعض مظاهر السلوك 
 للعاملين على طبيعتهم الحقيقية كبشر لم يخلقوا ضد آمال اإلدارة وأهدافها.تنظر -3
ليست اإلدارة هي التي تضع العاملين في مواضع اإلحساس، وتحمل المسؤوليات وتوجيههم -2

نحو أهدافها، بل إن كل ذلك مغروس في نفوس العاملين، وما على اإلدارة سوى إعانتهم على 
هدافهم، وتوجيه أ  على تحقيقت اإلنسانية تحقيقاا ألمانيهم، وا عانتهم تطوير واكتشاف تلك الصفا

ن تحقيق أهداف اإلدارة وأهداف العاملين، تلك السبل التي  ا يؤم ِّ أنفسهم بجهودهم الخاصة توجيها
طالق آفاق المستقبل أمام الطامحين، وبهذا تستبدل  تاحة فرص التقدم، وا  ًل تتعدى التشجيع وا 

 دارة باألهداف، وهو مفهوم جديد نسبيًّا في اإلدارة. إدارة اإلكراه باإل
ا وليس -1 إن اإلنسان يطلب الحرية في العمل، والتحرر من القيود، وهو يفضل أن يكون قائدا

ا، ولهذا ركزت اإلدارة باألهداف على تشجيع النقد الذاتي كوسيلة لتقييم العاملين ورقابتهم.   تابعا
 بأن اإلنسان يعمل أمالا في المكافأة ًل خوفاا من العقاب. كما آمنت اإلدارة باألهداف -4

لقد أشاعت فروض النظرية الحديثة أسلوب القيادة، واإلشراف الديمقراطي الذي يسمح لألفراد  
 بحرية العمل، وشجبت األساليب اًلستبدادية في القيادة، وما دامت ًل تتفق كصفة عامة مع الطبيعة البشرية. 

 : 1التوقع  نظرية-2
ا كبيراا إذا ما توقع أن النتائج   تقوم نظرية التوقع لفيكتور فروم، على أساس أن الفرد يبذل مجهودا

المحققة ستكون مؤكدة، فدافعية الفرد للقيام بأداء معين من العمل تحكمه منافع العوائد التي يتوقع أن يحصل 
  العوائد.داء معين يساوي منفعة عليها من األداء ودرجة هذا التوقع لدى الفرد، أي: إن الدافعية أل

ن احتمال تحقيق العوائد يتراوح بين الصفر، والواحد الصحيح، ولذلك نجد أن هناك أكثر من عالقة:   وا 
 عالقة بين المجهود الكبير الذي يبذله الفرد، وبين مستوى األداء الذي تطلبه المنظمة.  -

                                                                 
 سابق.القريوتي، مرجع محمود  1
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 ثواب. عالقة بين مستوى األداء الذي تطلبه المنظمة، وبين ال -
 عالقة بين الثواب، ومضاعفة جهد الفرد. -

؛ ًلبد أن يكون له تأثيره الواضح في دفع األفراد،   لكي يكون نظام العوائد في المنظمة فاعالا
وتحفيزهم في زيادة اإلنتاج من خالل بذل الجهود اإلضافية، وتشير األبحاث بأن نظام العوائد الفردي أكثر 

 ، لكي يعكس بصورة واضحة الفروقات بين أداء األفراد، وجهودهم. فاعلية من العوائد الجماعية
وهناك خصائص ًلبد من توفرها في نظام العوائد لكي يكون أكثر فاعلية منها: عدالة العائد، وأن  

ا، وأن يكون مرناا مع مراعاة الكلف لهذا النظام.  ا وواضحا  يكون العائد ملموسا

 مفهوم تقييم األداء وأهدافه: 
 يمكن تعريف تقييم األداء بأنه: عملية إصدار حكم على أداء وسلوك العاملين في العمل.  

ويترتب على إصدار الحكم: قرارات تتعلق باًلحتفاظ بالعاملين، أو ترقيتهم، أو نقلهم إلى عمل آخر 
 . 1همواًلستغناء عنداخل المنظمة أو خارجها، أو تنزيل درجتهم المالية، أو تدريبهم وتنميتهم أو فصلهم 

ا كبيراا من اهتمام القيادات اإلدارية، ومسؤولي إدارات القوى البشرية،   وتحتل هذه العملية جزءا
والعاملين أنفسهم، وذلك لما للقرارات التي تترتب على عملية تقييم األداء من نتائج إيجابية، أو سلبية مع 

 المنظمة والعاملين أنفسهم. 
ا بأنه: عملية دورية منتظمة يقوم بممارستها المدير من خالل جمع ويمكن تعريف تقييم   األداء أيضا

المعلومات عن اإلنجازات الفعلية للعاملين معه خالل مدة مسابقة، ومقارنتها بمعدًلت األداء القياسية المعدة 
ا، وبذلك فهي فعالية تتطلب استخدام مهارات مختلفة من المدير لتطوير أداء األفراد  لين معه، ومن العامسلفا

خالل نظام متكامل وشامل يعتمد أسلوب نمطي معروف لدى المدير )المقيم(، والعاملين )المقيمين(، وتسعى 
 : 2إلى تحقيق األهداف التالية

 : للفـــرد-1
 توفير المعلومات عن مستوى أدائه.  -
 تحديد وسائل تطوير األداء ومجاًلت الترقية المستقبلية.  -
 عمال األكثر مالءمة للصفات والمهارات التي يتمتع بها الفرد. توضيح األ -

  (:)مكان العمل للمنشأة-3
 توفير المعلومات عن أداء العاملين ومدى مساهمتهم في تحقيق أهدافها.  -

                                                                 
 الزيادي، مرجع سابق.عادل  1
 الزيادي، مرجع سابق.عادل  2



 

111 
 

 تحديد اًلحتياجات التدريبية المستقبلية للعاملين.  -
تحديد األفراد الذين يمكن ترقيتهم إلى منصب أعلى واألفراد الذين يمكن إحالتهم على  -

 التقاعد أو اًلستغناء عن خدماتهم. 
 تحديد نوع ومستوى الحوافز الممنوحة.  -
 تقويم كفاءة األفراد في القيام بواجباتها الرئيسية )اًلختيار، التعيين الترقية(.  -

 : للمجتمــع-2
هدف العدالة اًلجتماعية من خالل تطبيق معايير محددة على جميع العاملين تحقيق  -

الذين يمارسون أعمال مماثلة ضمن المجتمع أو الدولة بغض النظر عن الفروق 
 الشخصية التي ًل عالقة لها باألداء. 

الوفاء بالمتطلبات القانونية التي تنص عليها التشريعات، والقوانين، واألنظمة،  -
 يمات التي تحدد سلوك كل من اإلدارة، والعاملين في أي مجتمع. والتعل

 عناصر عملية التقييم: 
 يمكن تحديد العناصر الرئيسة لعملية تقييم أداء العاملين بثالثة وهي:  
 )المدير أو المشرف(:  المقيم-1
ر نتائج العملية أثوهو الشخص الذي يقوم بعملية التقييم باستخدام نماذج، أو وسائل محدد مسبقاا، وتت 

 بسلوكياته وتصوراته. 
 )الموظف أو العامل(:  المقيم-3
وهو الشخص الذي يتم تقييم أداءه الفعلي، والذي يشمل عناصر محددة من العمل، وقابلة للقياس،  

 وتكون ذات تأثير مباشر أو غير مباشر على أداء المؤسسة. 
 التقييـم:  نـظام-2
وهو اإلطار الذي تتم خالله العملية، إذ تحدد العناصر التي يجري التقييم على أساسها وفق مقياس  

 معد مسبقاا، ويمكن استخدامه لقياس أداء األفراد الذين يمارسون أعماًلا متماثلة في دوائر أو أقسام المؤسسة. 
كون متكامل لتقييم األداء، يإن الوسيلة إليجاد أرضية مشتركة لجميع هذه العناصر هو وجود نظام 

ا لكل من المديرين والعاملين، وقابلة للتطبيق دون وجود مجاًلت كبيرة لتفسيرات مختلفة تجعل من  واضحا
 نتائج التطبيق غير عادلة. 

  الدراسة:خصائص عينة 
  نة:ًلستباالوصف إجابات العينة نحو القسم األول من  والنسبة المئويةلقد تم استخراج التكرارات  
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 العلمي: المؤهل-1

 نسبة تكرار المؤهل 
  %32 7 ثانوية عامة فما دون 

  % 12 37 دبلوم 
  % 12 31 بكالوريوس 

  % 12 1 دراسات عليا 
  % 300 50 المجموع 

 الخصائص التعليمية لعينة الدراسة( 3)جدول 
 الدبلوم،من العينة من حملة  %12ومن العينة من حملة الثانوية العامة فما دون،  %32نالحظ أن 

من العينة فمن حملة الدراسات العليا، وقد يظهر هنا  %32من العينة من حملة البكالوريوس، أما  %12و
 التنوع في المستويات العلمية لموظفي وزارة العمل.

 
  العملية:( الخبرة 2

 نسبة تكرار الفئة 
  % 30 5 أقل من سنة 

3- 5  37 12 %  
7 – 30  31 12 %  

33- 35  1 32 %  
  % 2 3 سنة فأكثر  37

  % 300 50 المجموع
 خصائص الخبرة العملية لعينة الدراسة( 2)جدول  

 -3)  خبرتهم بين من العينة تتراوح %12من العينة تقل خبرتهم عن سنة، و  % 30نالحظ أن 
من العينة تتراوح خبرتهم  %32( سنوات، ة  30- 7من العينة تتراوح خبرتهم بين )  %12( سنوات، و 5

 سنة.  35من العينة تزيد خبرتهم عن  %2( سنة، و  35 – 33بين ) 
عدد سنوات الخبرات لموظفي وزارة العمل وأعمارهم الوظيفية والتي توضح أن  التنوع فيوهنا يظهر 

ا ضمن المتوسط للعمر الوظيفي.أكثر الموظفين   توزيعا
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  الدراسة:عرض نتائج 

 لقد تم استخراج الوسط الحسابي، واًلنحراف المعياري لوصف إجابات العينة نحو الفقرات أدناه. 

 اًلنحراف المعياري الوسط الحسابي السؤال
3.  4.1000 0.76671 
2.  4.2000 0.76007 
1.  4.3400 0.21124 
4.  4.0200 0.71536 
5.  4.1000 0.60633 
7.  1.1200 0.52276 
6.  4.2000 0.56341 
2.  4.3200 0.52255 
1.  4.3700 0.47661 

30.  4.1200 0.77760 
33.  4.2200 0.74035 
32.  4.2200 0.54524 
31.  4.1200 0.70212 
34.  4.2400 0.61711 
35.  4.2200 0.60227 
37.  4.3400 0.62262 
36.  4.3700 0.63026 
32.  4.3700 0.73201 
31.  4.2400 0.75752 
20.  4.3200 4.3200 

 الوسط الحسابي وًلنحراف المعياري لوصع إجابات العينة حسب الفقرات( 1)جدول 
نالحظ أن اتجاهات العينة إيجابية نحو الفقرات أعاله، وذلك ألن متوسطاتها الحسابية أكبر من 

 . (1)متوسط أداة القياس 
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  الثبات:اختبار 
=  لقياس مدى ثبات أداة القياس، حيث بلغت قيمة  ألفا( )كرونباخلقد تم استخدام اختبار  

 . %70وهي نسبة ممتازة كونها أعلى من النسبة المقبولة  27.06%
 اختبار الفرضيات : 

 ( :  1الفرضية ) 

Ho :  . ًل تؤثر الحوافز على أداء العاملين في القطاع الحكومي  

Ha: .تؤثر الحوافز على أداء العاملين في القطاع الحكومي 

 نتائج اختبار الفرضية

T  
 المحسوبة

T   
 الجدولية

T  
SIG 

نتيجة الفرضية العدمية 
HO 

 رفض 0.000 2.0017 33.34
 نتائج اختبار الفرضية األولى للدراسة حسب التحليل الحاسوبي( 4)جدول 

فقد تم استخدام اختبار اًلنحدار البسيط ونجد من مطالعتنا لنتائج الحاسوب في الجدول السابق أن 
( أكبر من قيمتها الجدولية، وبما أن قاعدة القرار هي تقبل الفرضية العدمية 33.34المحسوبة = T)قيمة 

(HO) دمية إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة الجدولية، وترفض الفرضية الع(HO)  إذا كانت القيمة
، ونقبل الفرضية البديلة (HO)المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية، وبالتالي فإننا نرفض الفرضية العدمية 

(Ha)  تؤثر الحوافز على أداء العاملين في القطاع الحكومي. وهذا يعني  

 ( :  3الفرضية ) 

في قياس الفرضية الثانية، والتي تحتوي على شقين: الخبرة العملية، والمؤهل العلمي وأثرهما على        
أداء العاملين، وقد تم دراسة هذين العاملين كعوامل أساسية في نظام إقرار الحوافز للمنشآت بشكل عام، 

 يلي:كما 
Ho : ع الحكومي.ًل تؤثر الخبرة العملية على أداء العاملين في القطا 
Ha:  .تؤثر الخبرة العملية على أداء العاملين في القطاع الحكومي 
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 نتائج اختبار الفرضية
F  

 المحسوبة
F   

 الجدولية
F  

SIG 
نتيجة الفرضية العدمية 

HO 
 قبول 0.322 2.20 3.772

 نتائج اختبار الفرضية الثانية للدراسة حسب التحليل الحاسوبي( 7)جدول 
، ونجد من مطالعتنا لنتائج الحاسوب في الجدول السابق أن قيمة ANOVAفقد تم استخدام اختبار 

 (F = أقل من قيمتها الجدولية، وبما أن قاعدة القرار هي تقبل الفرضية العدمية 3.772المحسوبة )( HO) 
إذا كانت القيمة  (HO)إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة الجدولية، وترفض الفرضية العدمية 

، ونرفض الفرضية البديلة (HO)المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية، وبالتالي فإننا نقبل الفرضية العدمية 
(Ha)ًل تؤثر الخبرة العملية على أداء العاملين في القطاع الحكومي، وهذا يبرره النظام اإلداري  ، وهذا يعني

وران الوظيفي )التنقل( للعامل في أقسام ومؤسسات القطاع المستخدم في القطاع الحكومي العام، والد
 الحكومي حسب أهداف المؤسسة.

Ho : . ًل يؤثر المؤهل العلمي على أداء العاملين في القطاع الحكومي في األردن 

Ha: .يؤثر المؤهل العلمي على أداء العاملين في القطاع الحكومي في األردن 

 نتائج اختبار الفرضية

F  

 المحسوبة

F   

 الجدولية

F  

SIG 

نتيجة الفرضية العدمية 
HO 

 قبول 0.101 2.70 3.217

 نتائج اختبار الفرضية الثالثة للدراسة حسب التحليل الحاسوبي( 6)جدول 
ونجد من مطالعتنا لنتائج الحاسوب في الجدول السابق أن قيمة  ،ANOVAفقد تم استخدام اختبار 

(F = أقل من قيمتها الجدولية، وبما أن قاعدة القرار هي تقبل الفرضية العدمية 3.217المحسوبة )(HO) 
إذا كانت القيمة  (HO)إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة الجدولية، وترفض الفرضية العدمية 

، ونرفض الفرضية البديلة (HO)المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية، وبالتالي فإننا نقبل الفرضية العدمية 
(Ha)ًل يؤثر المؤهل العلمي على أداء العاملين في القطاع الحكومي في األردن. ، وهذا يعني 
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من خالل النتائج السابقة نالحظ: أنه تم نقض النظرية الثنائية للدراسة عند اختبارها عمليًّا، بحيث 
العلمية والعملية( على أداء العاملين، وهذا عكس نتائج لم يظهر أن هناك عالقة بين المتغيرات الشخصية |)

 الدراسات السابقة، ويبرر ذلك نظام الحوافز الذي يعمل به في كل مكان عمل.

 النتائج والتوصيات: 

 : النتائج-أوَّلً 
  التالية:لقد تم التوصل إلى النتائج 

ة، في األردن، وتعتبر هذه النتيجة منطقي القطاع الحكوميتؤثر الحوافز على أداء العاملين في -3
وتتفق مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة، إذ إن الحفاظ على الحصول على الحوافز يرتبط 
بضرورة تحسين أداء العامل، إذ إن الحافز هو مصدر دخل للعامل، ومن المهم بالنسبة له الحفاظ 

 عليه.
يم في األردن، إذ إن تقس القطاع العام الحكومين في ًل تؤثر الخبرة العملية على أداء العاملي-2

الحوافز يأتي من خالل قياس األداء، والذي يتطلب مهارات عملية معينة يمكن أن يحصل عليها 
العامل بغض النظر عن خبرته الفعلية، وكذلك النظام اإلداري المتبع في القطاع العام الحكومي 

ما يخدم المصلحة العامة، األمر الذي ًل يحصر  بحيث يتم نقل الموظف من مكان آلخر حسب
الخبرة العملية للعامل )الموظف( في مكان عمل واحد، أو مجال عمل واحد، كما إن نظام الحوافز 
المتبع في القطاع العام ًل يراعي نوعية الخبرة الفعلية المكتسبة بل يحدد من خالل عدد سنوات 

 عمل الموظف )العامل(.
 ، وهذه النتيجة عكس النتائجالقطاع الحكوميالعلمي على أداء العاملين في  ًل يؤثر المؤهل-1

التي توصلت لها دراسات قياس أثر الحوافز على أداء العاملين في القطاع الخاص، وذلك 
لخصوصية القطاعين، ومنهجية تقسيم العاملين حسب مؤهالتهم العلمية على الوظائف والمهن التي 

 يشغلونها.
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 : التوصيات-ثانًيا
  يلي:يوصي الباحث بما 

 اًلهتمام بأن تتناسب رواتب الموظفين مع مستوى أدائهم في العمل لحفزهم على رفعة. -3
 التركيز على تقديم تعويضات كافية وعادلة عند تقاعد الموظفين. -2
 اًلهتمام بوضع نظام فعال لتقييم أداء الموظفين. -1
 لمعنوي والثناء للموظفين لرفع مستوى أدائهم. اًلهتمام بتقديم الدعم ا-4
 إجراء دراسات أخرى حول موضوع الدراسة من خالل تطبيقه على قطاعات أخرى-5
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 رة العمل"وزا ميدانية:دراسة "أثر الحوافز على أداء العاملين في القطاع الحكومي في األردن  استبانة حول 
 المحترمون    السادة / 

 دن، لذااألر تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر الحوافز على أداء العاملين في القطاع الحكومي في 
نرجو التكرم بتعبئة هذه اًلستبانة ونحن نتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات التي تقدمونها ولن تستخدم 

 إًل ألغراض البحث العلمي.

 وتفضلوا بقبول فائق اًلحترام
 

 المعلومات العامة: األول:القسم 
 المناسب:عند اًلختيار  )×(نرجو التكرم بوضع إشارة 

 المؤهل العلمي:  – 3
 ب( دبلوم   ثانوية عامة فما دون  أ( 

      د( دراسات عليا) ماجستير و دكتوراة(    بكالوريوس   ج(
 العملية:الخبرة  – 2
  سنوات 5-3ب(      أ ( أقل من سنة 

 سنة 35 -سنة  33د(     سنوات 30-7ج( 
 سنة فأكثر 37ه( 
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 المناسب:عند اَّلختيار  )×(نرجو التكرم بوضع إشارة الثاني: القسم 

َّل أوافق 
 بشدة

 َّل
 أوافق

أوافق  أوافق محايد
 بشدة

 العبــــــارة

 أ( الحوافز
أحصل على راتب يكفي لمواجهة  -3     

 متطلبات الحياة.
تقدم الوزاره مكافئات مجزية للموظفين  -2     

 األكفاء في عملهم.
على راتب أعلى مما قد أحصل  أحصل -1     

 عليه في  وزارات أخرى 
إن الحوافز المادية هي األكثر تأثيراا   -4     

 على أدائي في العمل.
أحصل على تأمينات صحية و  -5     

 اجتماعية مناسبة.
تتاح لي فرصة الحصول على اجازاتي  -7     

 السنوية دون عوائق تذكر.
التأمين الصحي جميع أفراد  يغطي -6     

 أسرتي.
تقوم الوزاره بمنحى اجازة مرضيه  -2     

 مباشرة فور حاجتي إليها.
تقدم الوزاره تعويضات كافية وعادلة  -1     

 عند تقاعد الموظف.
تتعامل الوزاره تعامال حسنا مع  -30     

 الموظفين

 ب( األداء
 أنجز عملي دون أخطاء تذكر – 3     
 هناك انخفاض في تأخيري عن العمل -2     
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ًل أتغيب عن عملي دون حاجة أو  -1     
 ظروف قاهرة.

أبذل جهدي لتأدية عملي على أكمل  -4     
 وجه.

 يوجد تحسن في أدائي في العمل -5     
 اقوم باًلبداع في عملي. -7     
اقوم باستشارة مدرائي حول مختلف  -6     

 جوانب العمل
 أحأول التفوق في عملي على زمالئي -2     
 أتقبل اقتراحات مدرائي في العمل -1     
 اقدم العون لزمالئي ًلنجاز عملهم -30     

 
 


