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أثر الحوافز على أداء الموظفين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

 )دراسة حالة(من وجهة نظر العاملين فيها  الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(
 

 ، األردنعمان (،األونروا)-الجعيديناهض كمال األستاذ/

 األردن عّمان العربية، عّمان، جامعة-الخفاجينعمه عباس أ.د. 

 هذا البحث مستل من رسالة علمية
 الُملخص

وقد تكّونت عينة الدراسة  .الحوافز على أداء الموظفين في األونروا تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر
تم من الموظفين المحليين في األونروا بمختلف الوظائف والمستويات، ولتحقيق الغرض من الدراسة 

ين: الجزء األول يتضمن البيانات الشخصية، والجزء الثاني يتضّمن فقرات من جزأ تصميم استبانة تكّونت
حيث  ،المادية والمعنوية االحوافز بأبعادهوهو  المتغير المستقللقياس  ( فقرة64االستبانة وعددها )

فز )الزيادة الدورية، الزيادة التشجيعية، المكافأة المالية(، واشتملت الحوااشتملت الحوافز المادية على 
المعنوية على )التقدير اليومي، مخطط المكافآت غير النقدية لألداء، االعتراف باإلنجاز لخدمات 

)المقدرة على اإلنجاز،  الثالثة وهو األداء الوظيفي بأبعاده والمتغير التابعالموظفين المحليين الطويلة(، 
. ومن أهم استرجعت بالكاملوني بشكل إلكتر  ( استبانة705)وتم توزيع . المرونة، التجديد واالبتكار(

 على األداء األونرواوالحوافز المعنوية في المادية النتائج التي توصلت لها الدراسة وجود أثر للحوافز 
لمعمول به ومن أبرز التوصيات ضرورة إعادة تعميم نظام الحوافز والمكافآت ا .الثالثة بأبعاده الوظيفي

أّكد من فهم الجميع لهذا النظام والسياسات الواردة فيه والعمل على ، والتعلى جميع الموظفين في األونروا
 بعة عملية تنفيذه وتقويم نتائجه.تطبيق نظام الحوافز والمكافآت المعتمد في األونروا ومتا

 .الحوافز المادية، الحوافز المعنوية، األداء الوظيفي الكلمات المفتاحية:
ABSTRACT 

 

This study aims at identifying the impact of incentives on employee’s 

performance at UNRWA. The sample of the study includes UNRWA Area staff 

from all regions. To achieve the objective of this study, a questionnaire was 

designed that consists of two parts: the first part for the personal information, 

and the second part consists of (46) questions to assess the independent 

variable (incentives) which includes monetary awards (Annual Increment, 

Meritorious Increment, Bonus), and non-monetary awards (Day-to-day 

recognition, Non-monetary performance awards, long service testimonial for 

area staff). The tool assesses also the dependent variable (job performance) 

that includes (Ability to Perform, Flexibility, and Innovation). The questionnaire 
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was distributed electronically, (507) questionnaires were returned. The most 

important result is the existence of significant impact for incentives on 

employee’s performance at UNRWA. The most prominent recommendation is 

the need to re-circulate incentives rules to all Area staff, and to make sure that 

everyone understands the system; UNRWA needs to activate incentives’ system 

and follow-up on implementation and assess the results. 

Keywords: monetary awards, non-monetary awards, job performance 

 :المقدمة
تعتمد عليها المؤسسات في تنفيذ أنشطتها وبرامجها ُيعتبر العنصر اإلنساني من أهم العناصر التي       

وتحقيق أهدافها، وال تزال إدارات المؤسسات تبحث في األليات التي ُيمكن أن تجعل العنصر البشري يقّدم 
أفضل قدراته لصالح المؤسسة، بما يؤدي إلى تحقيق أهدافها في النمو والتطور وزيادة اإلنتاجية وتقديم 

قيق األرباح. إال أن المهارات والمعارف التي يمتلكها الموظف وحدها غير كافية لكي الخدمات بكفاءة وتح
يقوم بعمله على أتم وجه إذا لم يكن هناك دافع يدفعه للعمل، إن كفاءة الفرد في العمل تتوقف على 

ا الفرد عنصرين أساسيين هما: أواًل المقدرة على العمل التي تتمثل في المهارات والمعارف التي يمتلكه
والتي يمكن اكتسابها بالتعليم والتدريب المستمرين؛ وثانيًا الرغبة في العمل )التوجه اإليجابي نحو العمل( 
الذي ُيمكن تنميته بوسائل التحفيز المختلفة )الداخلية والخارجية( التي ُتوجه أداء الفرد نحو االتجاه الذي 

معنوية من أهم األساليب والسياسات الهادفة إلى رفع وُتعد الحوافز المادية وال .يحقق أهداف المؤسسة
وتعتبر أداة من أدوات التنمية التي تهدف إلى التطوير  وظفين،الكفاءة واإلنتاجية وتحسين أداء الم

والتغيير. لذلك اعتمدت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 
لمكافآت والتقدير بهدف دعم وتعزيز ثقافة المؤسسة الرامية إلى تقدير الموظفين )األونروا( على سياسة ا

 ،بناًء على ما سبق ذكره. و ظفين ورفع الروح المعنوية لديهمأثناء قيامهم بمهامهم اليومية، واالحتفاظ بالمو 
ي للعاملين في جاءت هذه الدراسة لتتناول موضوع الحوافز المادية والمعنوية وأثرها على األداء الوظيف

نتاجية الموظفين من ناحية ،األونروا  ،وذلك للتعرف على أنواع الحوافز المناسبة التي ُتؤثر على أداء وا 
 من ناحية أخرى.األونروا ومحاولة اإلسهام في تحسين نظام الحوافز المطبقة في 

 :أهداف الدراسة
 :تحقيق الهدفين الرئيسين اآلتيين تهدف هذه الدراسة الى

د أثر الحوافز )المادية والمعنوية( على األداء الوظيفي )المقدرة على اإلنجاز، المرونة، التجديد تحدي .1
، واالبتكار( للعاملين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

 هذا الهدف من خالل األهداف الفرعية اآلتية: ويتم تحقيق
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فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األداء الوظيفي )المقدرة على اإلنجاز، د البحث في مدى وجو  .2
المرونة، التجديد واالبتكار( للعاملين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في 

 .الشرق األدنى ُتعزى الختالف الدولة المضيفة )األردن، لبنان، الضفة الغربية، قطاع غزة(
 :لة الدراسةمشك

سنوات، وتنقله بين وظائف ُمتعّددة في دائرة  01في األونروا لمدة  الحظ الباحث من خالل عمله       
الموارد البشرية خاصة في قسم إدارة األداء، ومن خالل استطالع آراء مدراء إدارة األداء في األونروا في 

تحسين مستوى أداء الموظفين في األونروا  المناطق المختلفة أن هناك عدم وضوح في أثر الحوافز على
مما ُيؤثر على تحقيق األهداف التي من أجلها وضعت هذه الحوافز، وبالتالي فإن الغرض من هذه 
الدراسة هو بيان أثر الحوافز على أداء الموظفين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

، باإلضافة إلى التعّرف على من وجهة نظر العاملين فيها الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(
. كما تسعى األونروا جاهدة مستوى االهتمام بالحوافز لدى العاملين في األونروا وأثرها على أدائهم

األداء أثر الحوافز على للحصول على مستوى عاٍل من األداء الوظيفي، لذلك كان البد من البحث في 
 ة لتحسين األداء بشكل عام. الوظيفي باعتبارها وسيل

 :أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من خالل ما ُتقّدمه األونروا من خدمات مهمة لالجئين الفلسطينيين في       

مجال الصحة والتعليم واإلغاثة االجتماعية والبنية التحتية، فأداء الموظفين ُيعتبر من األمور المهمة التي 
ن طريق تطبيق نظام حوافز فّعال يضمن قيام الموظفين بأعمالهم وتحقيق أهداف يجب أن يتم تحفيزه ع

تنبع من الموضوع الرئيس أهمية نظرية  األونروا في تقديم الخدمات لالجئين الفلسطينيين. ولهذه الدراسة
لهذه  . كما أناألونروافي الذي تناقشه وهو تحديد أثر الحوافز المادية والمعنوية على أداء الموظفين 

للباحثين مجال الحوافز وأثرها على األداء الوظيفي لتطوير نظام حوافز في أهمية عملية الدراسة 
ا عطاء فرصة للمسؤولين لتعديل نظام و المؤسسات يكون كافيًا لتحفيز الموظفين وبالتالي تحسين أدائهم. 

ك تكتسب هذه الدراسة أهمية الحوافز المعمول به وتحسينه ليكون محفزًا للعاملين لتحسين أدائهم. كذل
خاصة لألونروا كونها تتناسب مع متطلبات مرحلة التطوير التي تمر فيها المؤسسة حاليًا حيث أنها تتبنى 

 استراتيجيات التطوير والتحديث بشكل عام.
 :فرضيات الدراسة

للحوافز المادية ( α=  1010)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية الرئيسة األولى: 
للعاملين في وكالة األمم  )المقدرة على اإلنجاز، المرونة، التجديد واالبتكار(والمعنوية على األداء الوظيفي 
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فرضيات  6وتتفرع عن الفرضية األولى  المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى.
 فرعية كاآلتي:

)الزيادة الدورية، الزيادة للحوافز المادية  (α=  1010)ية عند مستوى داللة ال يوجد أثر ذو داللة إحصائ .1
للعاملين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة  المقدرة على اإلنجازعلى  التشجيعية، المكافأة المالية(

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى.
)الزيادة الدورية، الزيادة للحوافز المادية  (α=  1010)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  .2

للعاملين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين المرونة على  التشجيعية، المكافأة المالية(
 الفلسطينيين في الشرق األدنى.

الدورية، الزيادة  )الزيادةللحوافز المادية  (α=  1010)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  .3
للعاملين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل  التجديد واالبتكارعلى  التشجيعية، المكافأة المالية(

 الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى.
)التقدير اليومي، للحوافز المعنوية  (α=  1010)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  .6

على غير النقدية لألداء، االعتراف باإلنجاز لخدمات الموظفين المحليين الطويلة(  مخطط المكافآت
للعاملين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق المقدرة على اإلنجاز 

 األدنى.
لتقدير اليومي، ا)للحوافز المعنوية  (α=  1010)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  .7

على  (مخطط المكافآت غير النقدية لألداء، االعتراف باإلنجاز لخدمات الموظفين المحليين الطويلة
 للعاملين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى.المرونة 

التقدير اليومي، )وافز المعنوية للح (α=  1010)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  .4
على  (مخطط المكافآت غير النقدية لألداء، االعتراف باإلنجاز لخدمات الموظفين المحليين الطويلة

للعاملين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق  التجديد واالبتكار
 األدنى.

في مستوى  (α=  1010)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال توجد الفرضية الرئيسة الثانية: 
للعاملين في وكالة األمم المتحدة )المقدرة على اإلنجاز، المرونة، التجديد واالبتكار( األداء الوظيفي 

تعزى الختالف الدولة المضيفة )األردن، لبنان، إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 
 الغربية، قطاع غزة(. الضفة
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 :مخطط الدراسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (: مخطط الدراسة1شكل )

(، 3102تم االستفادة في المخطط من الدراسات السابقة باللغة العربية: الحاليبة )من تجميع الباحث، و 
حدة (، ومن وثيقة إدارة األداء لوكالة األمم المت3110(، والوابل )3101(، وأبو شرخ )3100والجساسي )

( لتحديد الحوافز، ولتحديد األداء تم االستفادة 3101إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى )
 Owusu (2012) ،Reddy & Karim (2013)، Gana and Bababeمن الدراسات السابقة باللغة اإلنجليزية: 

(2011). 

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة
هتمام الكثير من الباحثين وعلماء اإلدارة وعلم النفس، ويأتي ذلك من حظي موضوع الحوافز با      

ارتباط الحوافز بتحسين أداء الموظفين في المؤسسات بشكل عام حيث ُيؤدي اختيار الحوافز المناسبة 
بنوعيها المادية والمعنوية إلى تشجيع العاملين للقيام باألعمال الموكلة إليهم على أفضل وجه، لذلك 

لمؤسسات على وضع ُأسس وقواعد واضحة وعادلة لتحقيق األهداف التي من أجلها ُوضعت تحرص ا
 وفيما يلي توضيح لموضوع الحوافز واألداء الوظيفي: الحوافز بنوعيها.

 :(Incentivesالحوافز )
ريفه، نال مفهوم الحوافز وتعريفه قدرًا كبيرًا من االهتمام من قبل الباحثين مما أدى إلى تعّدد تعا     

إلى أن التحفيز هو القوة التي  فقد أشار هاللونستعرض هنا بعضًا من هذه التعاريف على النحو اآلتي: 

 المتغير المستقل

 المتغير التابع

 الحوافز المادية:
 دة الدوريةالزيا -

 الزيادة التشجيعية -

 المكافأة المالية -

 الحوافز المعنوية:
 التقدير اليومي -
 مخطط المكافآت غير النقدية لألداء -
االعتراف باإلنجاز لخدمات الموظفين المحليين  -

 الطويلة
 

 الحوافز

 المقدرة على اإلنجاز -
 المرونة -
 التجديد واالبتكار -

 األداء الوظيفي
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تستثير الفرد ألداء أفضل خاصة إذا استطاعت اإلدارة التحّكم بهذه القوة وتوجيهها في إثارة الدافعية لدى 
فز بأنها: "كل ما ُتعطيه اإلدارة ألفرادها الحوا . وُيعّرف الحارثي(1)الموظفين لبذل جهد أكبر في العمل

. وُيعّرف المجذوب الحوافز بأنها: (2)وُيؤّدي إلى رفع األداء وضمان الوالء وتحقيق كفاية ممكنة في العمل"
يرى الباحث و  .(3)"الوسائل أو العوامل الخارجية التي ُتشبع حاجات العمل توجه سلوكه على نحو ُمعّين"

وعة من العوامل الخارجية التي ُتحّدد سلوك العامل تحت ظل نظام اجتماعي معين أنها مجمعلى الحوافز 
بهدف إشباع الحاجات المادية والمعنوية للفرد. وتعرف هذه الدراسة الحوافز على أنها "مجموعة من 
الوسائل واألساليب والمؤثرات الخارجية التي تستخدمها المنظمات من أجل التأثير على سلوك وأداء 

املين للوصول إلى الكفاية الممكنة في العمل ومن أجل شحن طاقات العاملين كلما فترت مع مرور الع
ومن خالل التعاريف المختلفة للحوافز نرى أنها تقوم بدور هام في حفز العاملين على العمل  الزمن."

ين أداء األفراد هما وزيادة االنتاجية، وهناك شرطين أساسيين تتوقف عليهما فاعلية نظام الحوافز في تحس
توافق الحافز مع رغبات األفراد من ناحية، وارتباط الحافز باألداء من ناحية أخرى. وُتشكل الحاجات 
والدوافع سببًا وراء تحديد سلوك األفراد، ولكل فرد عدد من الحاجات والدوافع ُينافس بعضها البعض، ووفق 

 ي يتحّدد بموجبه السلوك. ذلك فإن الحاجة الملحة أو الدافع األقوى هو الذ
حيث يختلف األفراد في ، (6)ويتكّون نظام الحوافز من ثالثة عناصر هي: الفرد وموقف العمل والوظيفة

دراكهم وذكائهم واتجاهاتهم وقيمهم، وبالتالي يختلفون في حاجاتهم، لذلك فإن طرق التحفيز يجب  خبراتهم وا 
تتالءم تخدم طرق ووسائل تحفيزية متنوعة على اإلدارة أن تسأن تختلف وفقًا الختالف األفراد، لذلك يجب 

ًا في تحديد مستويات التحفيز مهممع حاجات العاملين في المنظمة. كما تلعب طبيعة الوظيفة دورًا 
المناسبة، فهناك من يفضل المهمات الروتينية، بينما هناك من يفضل المهمات المعقدة غير الروتينية 

من قبل العامل، ولكل منهما أساليب ومستويات تحفيزية مختلفة. وأما موقف العمل أو التي تحتاج لإلبداع 
البيئة التي يتم فيها العمل فتؤثر على المستويات التحفيزية المستخدمة، مثل طبيعة معايير العمل وتنظيمه 

                                                           
 م.2012، سنة 2الطبعة الغني هالل، التفكير والتخطيط االستراتيجي، مركز تطوير األداء للتنمية والنشر، القاهرة،  محمد عبد  (1)
الحارثي، رفع كفاءة العاملين وعالقتها بالحوافز المادية والمعنوية، دراسة تطبيقية على أفراد الدفاع المدني بإدارة  درهوم بن عايض  (2)

 .33م، ص: 1111الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، سنة 
دارة العامة، العملية اإلدارية والوظيفية العامة واإلصالح اإلداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة طارق المجذوب، اإل  (3)
 .326م، ص: 2007، سنة 2
أروى عبد السالم القرالة، أثر المشاركة المرغوبة والمدركة في بلورة التماثل التنظيمي في الجامعات األردنية الرسمية، رسالة   (6)

 م.2006ر منشورة، جامعة مؤتة، األردن، سنة ماجستي
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يعة وخصوصية وتوزيع المكافآت، فهناك العديد من األفراد يسعون نحو األداء األفضل المتميز ولكن طب
 :)4( وضع نظام ناجح للحوافز فال بد أن من األخذ بعين االعتبار الشروط اآلتيةول .(7)الموقف تحول دون ذلك

أن يكون الحافز متناسبًا مع دوافع األفراد بمعنى أن يكون الحافز مطلوبًا ومرغوبًا من قبل العاملين  .1
عمل الحافز على إيجاد رغبة جديدة لدى لسد النقص في أحد الجوانب التي يعانون منها أو أن ي

 العاملين.
لنجاح أي حافز في حث العاملين على تحسين أدائهم، يجب أن يفهم العامل ان هناك عالقة وثيقة  .2

بين األداء والحوافز، وأن احتمال الحصول على الحافز مؤكدًا وأن تكون الفترة بين األداء والحصول 
 على الحافز أقصر ما يمكن. 

وتختلف الحوافز تبعًا للتباين في الحاجات والرغبات اإلنسانية، وال يمكن أن نتصور وجود حافز تتعدد  .3
 واحد يصلح إلشباع جميع الحاجات اإلنسانية. 

تختلف الحوافز في فاعليتها تبعا لدرجة النقص في اإلشباع التي يشعر بها الفرد، أي ال يمكن أن  .6
 ر نفسه في حفز األفراد المختلفين على اإلنتاج.نتصور بأن حافز واحد يمكن أن يؤدي الدو 

 :أنواع الحوافز
تختلف الحوافز من مؤسسة إلى أخرى، وقد ُصنفت الحوافز بطرق مختلفة، فهناك من صّنف        

الحوافز وفق تأثيرها على المؤسسة وتأثيرها على الفرد، ومنهم من صّنف الحوافز حسب طريقة التوزيع، 
، وال يوجد أسلوب تحفيز (5)لموضوعها أو هدفها، وغير ذلك العديد من التصنيفات والبعض صّنفها تبعاً 

مناسب يتوافق مع المؤسسات باختالفها أو العاملين، فاستخدام اإلدارة للحوافز المناسبة ال ُيؤدي فقط إلى 
ض تصنيفات إنجاز أهداف المؤسسة التنظيمية بل إلى زيادة الرضا للفرد العامل. ونستعرض فيما يلي بع

 وأنواع الحوافز:
 :أواًل: الحوافز من حيث هدفها

تعطى الحوافز مقابل أداء الفرد العادي أو الجيد، وهو ما اشترطته النظريات الكالسيكية األداء الجيد:  .1
ذا انخفض  في علم اإلدارة حيث من المتوقع من الفرد العامل أن يزيد من أدائه العادي أو الجيد، وا 

ع الوقت ليصل إلى الحد األدنى لألداء وهو الذي يحفظ للفرد العامل الوظيفة التي مستوى األداء م

                                                           
(5) George, and G. Jones, Understanding and Managing Organizational Behavior, Prentice Hall, New 

York, Year 2012, PP: 157-160. 
(6) J. Greenberg, Managing Behavior in Organizations, Pearson, New York, Year 2012, PP: 166-170. 

 .160محمد رسالن الجيوسي، وجميلة جادهللا، المرجع السابق ص: )5( 
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يتقاضى راتبه منها ويحصل على الحوافز المقررة. أي أن العامل قد يستمر في أداء وظيفته بالحد 
 .(3)دنى الذي يضمن عدم فصله من عملهاأل

يحتوي قدًرا من التجديد واالبتكار وهذا ما  تقدم الحوافز مقابل األداء الممتاز الذياألداء الممتاز:  .2
، فهي تتضمن حوافز دارة مثل منهج اإلدارة باألهدافتسعى إليه كافة االتجاهات الحديثة في اإل

تقدمها اإلدارة مقابل أداء ممتاز ومبتكر ويضيف من خالله شيًئا جديًدا، وتقوم اإلدارة بتحديد جهات 
 .(1)محيطة التي تقدم فيها حوافز خاصةالخاص والبيئة ال اإلبداع والتميز في ضوء مجال عملها

 :ثانيًا: الحوافز من حيث طبيعتها أو قيمتها
النقدي أو  ويعتبر الحافز تعددت أشكالها واختلفت صورها من جهة إلى آخري،الحوافز المادية:  .1

نسان وهي المادي من أهم هذه الطرق في هذا الوقت، وذلك ألن النقود تلبي أغلب كل حاجات اإل
ويتمثل المال باألجر الذي يتقاضاه العامل . (10)أثرها ملموس بعكس الوسائل األخرى حقيقة واقعية و 

تختلف من منظمة ألخرى طبًقا  ويوزع األجر على العامل بطرق شتىمقابل ما يقوم به من أعمال، 
حصر لها على سبيل لتي ال لطبيعة العمل ونظام األجور المتبع داخل كل منظمة، ومن هذه الطرق ا

مكافأة نوعية ، العالوات المستحقة في بداية كل عام، األجر الشهري ، األجر اليومي :(11)المثال
  .كافأة نهاية الخدمة، ممكافأة االنضباط في العمل، مكافأة الموظف، العمل

لمؤسسة أحد الركائز ذات األهمية القصوى في منظومة الحوافز التي تضعها ا هيالحوافز المعنوية:  .2
التي بدونها ال يمكن أن تكتمل صورة الحوافز التي تشجع على العمل وتزيد من األداء داخل 
المؤسسة، وذلك ألن اإلنسان اجتماعي بفطرته وبطبعه وال يمكن أن يعيش بعيًدا عن احترام وتقدير 

شخص  اآلخرين له. كما أن للموظف العديد من المطالب الغير مادية وهذه المطالب تختلف من
يمكن حصر هذه المطالب أو الحاجات في الحاجة إلى األمن واالنتماء والمكانة االجتماعية و آلخر، 

والعالقات الطيبة برؤسائه وزمالئه، والحاجة إلى االحترام سواء كان هذا االحترام لنفسه أو احترام 
النقيض فإن نقص هذه  اآلخرين له وذلك حتى يتكون لديه اإلحساس بالثقة والمقدرة والكفاءة، وعلى

                                                           
محمد عبد الفتاح ياغي، تقييم الموظف العام للحوافز في األجهزة الحكومية األردنية، دراسة ميدانية مقارنة مقبولة للنشر، منشورات   (3)

 .م1134المنظمة العربية للعلوم اإلدارية، األردن، سنة 
بد الرحمن بن علي الوابل، دور الحوافز المادية والمعنوية في رفع مستوى أداء العاملين من وجهة نظر ضباط األمن العام ع (1) 

المشاركين في موسم الحج في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم العلوم اإلدارية، كلية الدراسات العليا، 
 .م2007ة، المملكة العربية السعودية، سنة جامعة نايف للعلوم األمني

 .14م، ص1113، سنة 6محمد هيكل، أثر الحوافز على فاعلية اإلدارة واإلنتاج، مجلة اإلدارة، القاهرة، العدد   (10)
(11) R. Rowden and C. Clyde, The impact of workplace learning on job satisfaction in small US 

commercial banks, The Journal of Workplace Learning, Year 2005, Vol. 17, and PP. 215-230. 
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وُتعتبر الحوافز المعنوية مهمة في تحفيز  الحاجات قد يولد فيه اإلحساس بالضعف والعجز واإلحباط.
م مع المنظمات التي إشراك العاملين في تحديد األهداف وزيادة تفاعله العاملين، ومن األمثلة عليها

 .(12)ن فيها، واالعتراف بجهد العاملينيعملو 
 :(Job Performanceفي )األداء الوظي

األداء الوظيفي ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لتحقيق أهداف المؤسسة، والمقصود به رفع كفاءة       
تاحة الفرصة للعاملين لالستفادة من الحوافز مما ُيشبع حاجاتهم  العاملين بما ُيحّقق أهداف المؤسسة، وا 

هتم المؤسسات بمتابعة أداء العاملين ومراقبته وتقييمه ويساعد على إثبات ذواتهم واحترام اآلخرين. وت
 .(13)تخاذ القرارات والتخطيط والرقابةبشكل مستمر وتزويد اإلدارة بمعلومات وبيانات لمساعدتهم على ا

 :مفهوم األداء
، (16)( ويعني "معّدل إنجاز الفرد خالل فترة زمنية محّددة."performanceاألداء باللغة اإلنجليزية هو )     

وهناك العديد من التعريفات الخاصة بموضوع األداء الوظيفي من قبل المفكرين والكتاب في مجال اإلدارة، 
ومن أبرزها تعريف معجم مصطلحات العلوم اإلدارية الذي عرف األداء بأنه "القيام بأعباء الوظيفة من 

لحوامدة اكما عرف  .(17)ُمدّرب"أداؤه من العامل الكفء المسؤوليات وواجبات وفًقا للمعدل المفروض 
والفهداوي األداء بأنه "مجموعة من السلوكيات اإلدارية ذات العالقة، والمعبرة عن قيام الموظف بأداء 
مهامه وتحمل مسؤولياته، وتتضمن جودة األداء، وحسن التنفيذ، والخبرة الفنية المطلوبة في الوظيفة، 

ا لمنظمة، وااللتزام بالنواحي اإلدارية للعمل، والسعي نحو فضال عن االتصال والتفاعل مع بقية أعضاء 
. وُيعّرف الباحث األداء على أنه تحقيق أهداف المؤسسة مهما (14)االستجابة لها بكل حرص وفاعلية"

كانت طبيعتها من خالل قيام األفراد العاملين في هذه المؤسسة باألعمال والمهام الموكلة إليهم بالدرجة 
 :(15)وُيمكن قياس أداء العاملين من خالل اآلتي التقان والمسؤولية.المطلوبة من ا

                                                           
 .70-63ص ص:  م،2003، سنة 6محمد قاسم القريوتي، السلوك التنظيمي، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة   (12)
للعاملين بإدارة منطقة الباحة والمحافظات التابعة  موسى سالمة اللوزي وعمر عطية الزهراني، العوامل المؤثرة في األداء الوظيفي  (13)

 م.2012لها بالمملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية، مجلة دراسات العلوم اإلدارية، عمان، سنة 
(14) D. Torrington, Encyclopedia of Personal Management, Gower Press, Farnham, Year 1974.  

 .م1116، سنة 3مصطلحات العلوم اإلدارية، دار الكتاب المصري، القاهرة، الطبعة أحمد زكي بدوي، معجم   (17)
نضال الحوامدة، وفهمي الفهداوي، أثر فضيلة التقوى في األداء والرضا الوظيفي: دراسة ميدانية التجاهات بعض الموظفين  (14)  

 .م2002، سنة 15جتماعية، األردن، العدد الحكوميين، مجلة مؤته للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم اإلنسانية واال
نانسي الدروبي، درجة استخدام الحوافز في مكتبات الجامعات الخاصة في األردن وعالقتها باألداء الوظيفي للعاملين فيها من  )15( 

ردنية، األردن، سنة وجهة نظرهم، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم علم المكتبات والمعلومات، كلية الدراسات العليا، الجامعة األ
 .م2016
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كمية الجهد المبذول: وهو مقدار الطاقة )الجسمية أو العقلية( التي يبذلها الفرد في العمل خالل فترة  .1
 زمنية محّددة والسرعة في أداء هذا العمل.

ة مطابقة الجهد المبذول لمواصفات نوعية الجهد المبذول: وهو مستوى الجودة في إنجاز العمل، ودرج .2
معينة، فبعض األعمال ال يتم التركيز فيها على كمية األداء أو سرعته، بل على درجة إتقان العمل 

 وخلوه من األخطاء.
 نمط األداء: وهو الطريقة التي يتم بها تأدية العمل. .3
ى كفاءة العامل في العمل من معدالت األداء: وهي أن يقوم المسؤول بزيادة إنتاجية العامل لمعرفة مد .6

حيث الجودة والكمية خالل فترة زمنية محّددة، ويتم ذلك بمقارنة العمل المنجز للعامل مع المعدل 
 المحّدد.

 :عناصر األداء
 أن األداء يتكّون من مجموعة من العناصر أهمها: (13)يرى أبو زيادة      

والمهارات الفنية والمهنية والمجاالت المرتبطة المعرفة بمتطلبات الوظيفة: وتشمل المعارف العامة،  .1
 بها.

نوعية العمل: ويشمل الدقة، والنظام، واالتقان، والتمّكن من العمل، والقدرة على تنظيم العمل وتنفيذه  .2
 دون الوقوع في األخطاء.

جاز كمية العمل: ويشير إلى مقدار العمل الذي يستطيع العامل إنجازه في الظروف العادية، وسرعة إن .3
 هذا العمل.

نجازه في  .4 المثابرة: وتشمل الجدية في العمل، والتفاني، وقدرة العامل على تحمل مسؤولية العمل وا 
 الوقت المحدد، ومدى حاجة العامل لإلرشاد والتوجيه من قبل المسؤولين.

 :تقييم األداء
ديد مدى كفاءة أداء هو نظام يستخدم لقياس األداء الوظيفي للعاملين حيث يتم من خالله تح       

العاملين وأعمالهم من خالل مقارنة األداء الفعلي بالمقاييس والمعايير المحددة مسبقًا، وذلك لتحديد 
عياري ، كما ُيعرف تقييم األداء بأنه الطريقة المنظمة لتقييم م(11)رافات عن األهداف السابق تحديدهااالنح

                                                           

زكي عبد المعطي أبو زيادة، إدارة الوقت والجودة الشاملة وأثرهما في األداء الوظيفي: دراسة ميدانية في عينة من المصارف (13) 
 م.2012التجارية الفلسطينية، المجلة األردنية في إدارة األعمال، األردن، سنة 

ين األداء لدى العاملين في مؤسسات القطاع العام في األردن، رسالة ماجستير غير منشورة، غازي الحاليبة، أثر الحوافز في تحس(11) 
 .م2013قسم إدارة األعمال، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، األردن، سنة 



 

 

271 

في حل  نه عملية نقاش وحوار بين العامل والمشرف تساهم، كما ُيعّرف بأ(20)ألداء العاملين في المؤسسة
 .(21)العديد من مشاكل الموظفين

 :الحوافز وعالقتها باألداء
يعتبر التحفز في العمل مظهر حيوي من مظاهر العمل الجيد، فهو يعالج قضية التزام األشخاص        

التالي تحقيق ما يصبون إلى تحقيقه بعملهم واضطالعهم بأعباء وظيفتهم أو عملهم بجد وهمه ونشاط، وب
من أهداف شخصية، حتى ولو كانت هذه األهداف سهلة المنال، كالرغبة في الحصول على مزيد من 

تعتبر عملية تحفيز العاملين من و  .(22)المال أو الحصول على ترقية أو غير ذلك من أهداف العاملين
ا من وقت ألخر، واستحالة قيام أي منظمة بإشباع المشاكل التنظيمية بسبب تنوع حاجات األفراد وتغييره

جميع حاجات العاملين فيها، ومن جهة أخرى نجد أن للمنظمة حاجاتها الخاصة المتمثلة في تحقيق 
. (23)كامل حاجات كل من الفرد والمنظمةالهدف الرسمي من خالل األفراد العاملين، وهذا يتطلب ت

د العاملين لضمان حفزهم ألداء أعمالهم بطريقة أكثر كفاءة باإلضافة إلى أهمية إشباع حاجات األفرا
وفعالية، هناك جانب آخر هام وهو التأكد من وجود الرغبة لديهم في القيام بالعمل ألن األداء المرتفع 

: أداء مرتفع = القدرة (26)الذي تصبوا إليه المنظمات يساوي القدرة على األداء والرغبة فيه، وهذا يتمثل في
وبدون وجود هذه الرغبة في األداء ودرجة عالية من تحفيز المرؤوسين . داء   الرغبة في األداءعلى األ

بواسطة المدير، ال يمكن ضمان مستوى عالي من األداء أو اإلنتاجية، األمر الذي يجعل من الضروري 
وتعتبر   .(27) للمدير تفهم كيفية تحفيز مرؤوسيه بحيث يمكن استخراج أفضل ما فيهم من طاقات ومواهب

دارسة الحوافز وسيلة هامة لمعرفة الكيفية التي يتم بها تحقيق إشباع حاجات العاملين، فإذا كان الدافع 
عنصًرا داخلًيا في تكوين الفرد، فإن الحافز عنصًرا خارجًيا يخاطب الدافع وتوجه صاحب باتجاه سلوك 

لعاملين لديها عليها التعرف على دوافعهم وتلمس معين، فإذا أرادت القيادة أن تزيد من إنتاجية وكفاءة ا
احتياجاتهم حتى تقدم لهم الحوافز المناسبة التي تشبع رغباتهم، وبالتالي تدفع وتحفز الفرد التخاذ السلوك 
                                                           
(20) V. Duraisingam, Performance Appraisal. Australia: Australian National Research, Year 2005. 

(21) A. Attorneys, The Managers Legal Handbook, Delta Printing Solutions, California, Year 2010, P.176. 

 .77، ص م1115، سنة 1كيت كينان، ترشيد وتحفيز الموظفين، الدار العربية للعلوم، بيروت، الطبعة (22) 
 .11م، ص: 2013، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، سنة 4عة محمود سلمان العميان، السلوك التنظيمي في منظمات األعمال، الطب  (23)

(24) E. Tapinos, R. Dyson, and M. Meadows, the Impact of Performance Measurement in Strategic 

Planning, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol.54, Year 2005, and 

PP: 85-106. 
نانسي الدروبي، درجة استخدام الحوافز في مكتبات الجامعات الخاصة في األردن وعالقتها باألداء الوظيفي للعاملين فيها من  )27 (

وجهة نظرهم، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم علم المكتبات والمعلومات، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية، األردن، سنة 
 .م2016
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. ويبدو هنا دور القيادة الواعية التي تستطيع أن توائم بين تحقيق أهداف (24)أو التصرف المرغوب فيه
ديها وأهداف المنظمة، وأن تعمل على أن يكون إرضاء العاملين وبالتالي تحفيزهم سبيال األفراد العاملين ل

من هذا نستنتج أنه ال يكفي أن يكون  تحسين األداء وزيادة اإلنتاجية. إلى تحقيق أهداف المنظمة وأهمها
ن إيجادها عن طريق الفرد قادًرا على أداء العمل بل يجب أن تتوافر الرغبة لديه ألدائه، وهذه الرغبة يمك

حفزها، وهنا تظهر مسؤولية اإلدارة الجيدة الواعية في تحفيز العاملين لديها حتى يشعر بالرضا عن العمل، 
وبالتالي يزيد والؤهم وانتمائهم للمنظمة ويصبحوا متحمسين ألداء العمل على أكمل وجه مما يؤثر على 

نتاجهم.  تحسين مستوى أدائهم وا 

                                                           
المطيري، مهارة القائد اإلداري في استخدام الحوافز لرفع مستوى أداء رجل األمن العام، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة جبر  (24)

 .م2007نايف للعلوم األمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، سنة 
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 :الدراسات السابقة
النحو  علىالدراسات ه ذه أهم تفكانوع الدراسة، ضوبمذات الصلة ول الدراسات السابقة تنام ت      
 اآلتي:
"فعالية برنامج تقييم األداء اإللكتروني الحديث في قياس أداء  دراسة بعنوان( 5102األشقر ) أجرى 

فعالية برنامج تقييم األداء  وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف علىالموظفين في وكالة الغوث الدولية"، 
اإللكتروني في قياس أداء الموظفين العاملين في وكالة الغوث الدولية، وتكّون مجتمع الدراسة من جميع 
مشرفي وكالة الغوث الدولية في مختلف دوائر الوكالة في قطاع غزة، وقد بلغ عدد أفراد هذا المجتمع 

درجة فاعلية برنامج تقييم األداء اإللكتروني في قياس  أن( مشرف ومشرفة، ومن أهم نتائج الدراسة 686)
( وهي درجة جيدة، كما ُيساهم نظام تقييم % 35.35أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية بلغت نسبة )

  .األداء االلكتروني في تطوير البرامج التدريبية لتنمية مهارات الموظفين
 The Impact of Reward on"بدراسة بعنوان  (Ibrar & Khan (2015)إبرار وخان )وقام كل من 

Employee Performance, A case Study of Malakand Private School" إلى البحث في ، هدفت
كيفية تأثر أداء العاملين بأنظمة المكافآت في المدارس الخاصة وكيفية تحسين األداء من خالل تحسين 

ت لها الدراسة أنه يوجد عالقة إيجابية بين المكافآت واألداء نظام المكافآت، ومن النتائج التي توصل
الوظيفي للعاملين وأنه يجب على جميع المؤسسات تنفيذ نظام مكافآت عادل لتحسين أداء الموظفين 

 وتحسين الرضا الوظيفي لديهم. 
 Impact of Human Motivation on Employees"( بدراسة بعنوان TAMPU (2015)) تامبووقام 

Performance"  اهتمت بإيجاد درجة الترابط بين أداء الموظفين وأثر الضغوط النفسية والحوافز المادية
وغير المادية على األداء. وتوصّلت الدراسة إلى أن التحفيز هو عاماًل حيويًا في تحسين أداء العاملين، 

ارة تشجيع العاملين على وينعكس غياب الحوافز بشكل مباشر على أداء المؤسسة، كما يجب على اإلد
 تحفيز أنفسهم بشكل ذاتي من أجل تطوير وتعزيز األداء المؤسسي. 

 Effects of Employee Incentives"( دراسة بعنوان Tumwet et al. (2015)) تومويت وآخرون وأجرى 

on Employee Performance in Private Universities in Kenya: A Case of Kabarak 

University"  هدفت إلى البحث في العالقة بين مجموعة ُمحّددة من الحوافز وبين أداء العاملين في
الجامعات الخاصة في كينيا، وتكّون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في جامعة كاباراك الكينية، ومن 

دى واسع لتحفيز النتائج التي توّصلت لها الدراسة أن الحوافز المادية وغير المادية يتم تطبيقها على م
 العاملين، وأن الحوافز المادية التي لها أثر واسع على تحفيز العاملين.
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"درجة استخدام الحوافز في مكتبات الجامعات الخاصة في األردن  بدراسة بعنوان( 5102الدروبي ) وقام
تخدام هدفت إلى التعرف على درجة اسوعالقتها باألداء الوظيفي للعاملين فيها من وجهة نظرهم" 

الحوافز في مكتبات الجامعات الخاصة في األردن وعالقتها باألداء الوظيفي للعاملين فيها من وجهة 
نظرهم، وتكّون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مكتبات الجامعات الخاصة في األردن للعام 

م الحوافز في مكتبات موظفًا. وبّينت نتائج الدراسة أن درجة استخدا 061وعددهم  3102/3106الجامعي 
الجامعات الخاصة في األردن بشكل عام من وجهة نظر العاملين فيها كانت منخفضة، وأن درجة 
استخدام الحوافز المادية كانت منخفضة، بينما كانت درجة استخدام الحوافز المعنوية متوسطة، وفي 

 المقابل كان مستوى األداء الوظيفي من وجهة نظر العاملين عاليًا.
أثر الحوافز في تحسين األداء لدى العاملين في مؤسسات " دراسة بعنوان( 3102)الحاليبة  أجرى و 

" هدفت إلى تقّصى أثر الحوافز في تحسين أداء الموظفين في أمانة عمان القطاع العام في األردن
لى التعرف على مستوى األداء لدى الموظفين، كما هدفت الدراسة إلى تحديد العال قة بين الكبرى، وا 

الحوافز وتحسن أداء الموظفين في أمانة عمان الكبرى. وتكون مجتمع الدراسة من جميع المديرين ورؤساء 
( من المديرين ورؤساء األقسام 001األقسام التابعين ألمانة عمان الكبرى، وتكونت عينة الدراسة من )
ود أثر الستخدام الحوافز في تحسين والموظفين اإلداريين. وتوصلت الدراسة إلى نتائج كان من أهمها وج

 األداء لدى موظفي األمانة.
أثر الحوافز المادية على الرضا الوظيفي لدى العاملين في " بدراسة بعنوان( 2013)السعودي  وقام

" هدفت إلى معرفة أثر الحوافز المادية على الرضا الوظيفي لدى مؤسسة الضمان االجتماعي األردنية
الضمان االجتماعي األردنية، وتكّون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين التابعين العاملين في مؤسسة 

( موظفًا وموظفة من مؤسسة الضمان 000لمؤسسة الضمان االجتماعي، وتكّونت عينة الدراسة من )
االجتماعي األردنية، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر لنظام األجور والمكافآت على الرضا الوظيفي 

 العاملين في المؤسسة. لدى
 Librarians’ Attitude Toward"( بدراسة بعنوان Owolabi et al. (2013)وقام أوالبي وآخرون )

Monetary and Non-Monetary Incentives in University Libraries: A case of Selected 

University Libraries in Nigeria"  في المكتبات الجامعية في هدفت إلى التعرف على موقف العاملين
نيجيريا تجاه الحوافز التي يتلقونها، والطرق التي ُيمكن من خاللها زيادة إنتاجيتهم وتحسين أدائهم. 
وأظهرت النتائج توّفر الحوافز المادية والحوافز المعنوية في جميع مكتبات الجامعات المقصودة، وكانت 

فاد غالبية العاملين منها، كما أظهرت النتائج أن التحفيز الحوافز المادية هي األكثر تفضياًل، وقد است
 للعمل، والرضا الوظيفي، وااللتزام هو جزء من فوائد تطبيق نظام الحوافز في المكتبات.
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 :اسة الحالية عن الدراسات السابقةما ُيمّيز الدر 
ن األمور أهمها الدافعية تناولت الدراسات السابقة أهمية الحوافز وأولويتها وعالقتها بالعديد م       

واألداء. إضافة إلى قيامها بتحديد وحصر العديد من المتغيرات وتحليل عالقتها مع هيكلة وسياسة 
المؤسسة الخاصة بالرواتب، وتقييم األداء من خالل تحليل بيئة العمل كما أنها تتناول المناخ التنظيمي 

 لية بالعديد من األمور أهمها:السائد بشكله العام وأبعاده. وتميزت الدراسة الحا
أنها دراسة ميدانية مطبقة على بيئة عمل ألحد المؤسسات الدولية الغير ربحية وهي وكالة األمم  .1

 المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
لم يتم تناول تبحث الدراسة أثر الحوافز بنوعيها المادي والمعنوي على أداء الموظفين في األونروا و  .2

 موضوع الدراسة في أي من الدراسات السابقة.
اختالف البيئة القانونية والمالية واالقتصادية التي تمت فيها الدراسات السابقة مع بيئة مجتمع هذه  .3

الدراسة وعينتها التي تشمل موظفين من جميع قطاعات الخدمات في األونروا وهي التعليم والصحة 
 والخدمات االجتماعية.

 :منهجية الدراسة
تم االعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الميداني الذي يضمن مسًحا شاماًل         

للمصادر والمراجع السابقة لبناء اإلطار النظري للدراسة، واالستطالع الميداني لجمع البيانات بواسطة أداة 
 ة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.الدراسة وهي االستبانة وتحليلها إحصائًيا لإلجاب

 :مجتمع الدراسة
تكّون مجتمع الدراسة )دراسة حالة( من الموظفين المحليين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل        

الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى بمختلف الوظائف واألعمال ومن المستويات العليا والمتوسطة 
( موظفًا وفقًا إلحصائيات أقسام إدارة الموارد البشرية 310060بلغ عدد موظفي األونروا )والدنيا حيث ي

موزعين على خمس مناطق هي األردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، وبسبب  2014لعام 
اد مجتمع الظروف السياسية التي تمر بها سوريا تم استثناؤها من مجتمع الدراسة وبالتالي ينقص عدد أفر 

 ( موظفًا.250516( موظفًا ليصبح عدد أفراد مجتمع الدراسة )3264الدراسة )
 :عينة الدراسة

( 705تم اختيار عينة عشوائية بالطريقة الطبقية من مجتمع الدراسة الكلي والبالغ عدد مفرداتها )       
سام، بحيث تم تقسيم من مجتمع الدراسة من مختلف الوظائف واألق %1.30مفردة، وبما يشكل نسبة 

المجتمع إلى طبقات حسب المناطق )األردن ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة( وأخذ مفردات العينة وفقَا 
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لنسبة عدد الموظفين في المنطقة للعدد الكلي لموظفي األونروا )تم استبعاد سوريا ألنها تعاني من أوضاع 
د أسماء العاملين في كل منطقة وترقيمهم واختيار أرقام سياسية تجعل الوصول للعينة غير متاح( بعد تحدي

( عدد الموظفين الكلي في كل منطقة ونسبة عدد 1لمفردات العينة بطريقة عشوائية، وُيوضح الجدول رقم )
 الموظفين في المنطقة إلى العدد الكلي لمجتمع الدراسة وعدد أفراد العينة.

 :وحدة المعاينة
 اإلقليمية( موظف، تم اختيارهم بالطريقة الطبقية من المناطق 705من ) تكونت عينة الدراسة       

األربعة )األردن، لبنان، الضفة الغربية، قطاع غزة( وتم استثناء سوريا ألسباب أمنية. تم توزيع االستبانات 
كترونية. على عينة الدراسة لمعرفة آرائهم في الحوافز المطبقة في األونروا وأثرها على األداء بطريقة إل

( استبانة مسترجعة، لم يتم استبعاد اي استبانة 705وبعد تدقيق االستبانات المسترجعة والبالغ عددها )
منها الكتمال االجابات الواردة فيها جميعا حيث تم استخدام النماذج الجاهزة المجانية التي تتيحها تطبيقات 

تيحها والمتمثلة بعدم ائجها، والخاصية التي يُ ( لبناء وتوزيع االستبانات وجمع نتGoogle Formsجوجل )
السماح للمستجيب االنتقال للفقرة التالية في االستبانة دون االجابة على الفقرة السابقة، وعليه يكون عدد 

 .%011بنسبة  ( استبانة015االستبانات الصالحة للتحليل االحصائي )
 اد العينة في كل منطقةعدد الموظفين الكلي في كل منطقة وعدد أفر  (:0جدول )

عدد العاملين الكلي في  اإلقليميةالمنطقة 
 المنطقة

عدد أفراد العينة في 
 المنطقة

نسبة أفراد العينة من عدد العاملين في 
 المنطقة )%(

 3006 031 53020 األردن

 0101 00 33186 لبنان

 0501 86 63520 الضفة الغربية

 6605 325 033128 قطاع غزة

 01101 212 527242 كلي

 :أداة الدراسة
استبانة ُتغطي كافة متغيرات، وتم تصميم االستبانة بشكل تصميم لتحقيق هدف هذه الدراسة تم         

( لبناء وتوزيع Google Formsإلكتروني باستخدام النماذج الجاهزة المجانية التي ُتتيحها تطبيقات جوجل )
يتيحها والمتمثلة بعدم السماح للمستجيب االنتقال للفقرة التالية  االستبانات وجمع نتائجها، والخاصية التي

( فقرة تقيس 06( فقرة منها )66وتكّونت االستبانة من ) في االستبانة دون االجابة على الفقرة السابقة.
( فقرة تقيس األداء الوظيفي. واستخدم مقياس 01( فقرة تقيس الحوافز المعنوية، و)00الحوافز المادية، و)

ليكرت الخماسي التدرج الذي تتدرج اإلجابة عليه من درجة واحدة أمام اإلجابة )ال أتفق تمامًا(، ودرجتين 
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(، أتفق(، وأربع درجات أمام اإلجابة )غير متأكد(، وثالث درجات أمام اإلجابة )ال أتفقأمام اإلجابة )
تدرج المقياس المستخدم في الدراسة، وتم األخذ بعين االعتبار  (.أتفق تماماً وخمس درجات أمام اإلجابة )

واستنادًا إلى ذلك فإن قيم المتوسطات الحسابية التي وصلت لها الدراسة تعتمد على معيار مقسم إلى 
(، مرتفع 2066إلى أقل من  3.22(، متوسط )من 3022إلى أقل من  0ثالث فئات متساوية: منخفض )من 

 فما فوق(. 2066)من 
 :صدق األداة

رض أداة الدراسة على مجموعة من الخبراء والمحكمين من ذوي الخبرة في مجال اإلدارة من تم ع       
العاملين في الجامعات األردنية ومن العاملين في األونروا من أجل التحّقق من الصدق الظاهر لها، بقصد 

في القياس، وقد االستفادة من خبراتهم ومخزونهم العلمي والمعرفي مما جعل األداة أكثر دقة وموضوعية 
 ( ُمحّكم.00بلغ عدد المحكمين )

 
 :ثبات أداة الدراسة

لحساب ثبات االستبانة، تم تطبيق االستبانة على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة        
( فردًا، ثم قام الباحث بإعادة تطبيق االستبانة مرة أخرى على نفس العينة بعد مرور 00تضمنت )

( لالتساق الداخلي لحساب Cronbach Alphaالباحث باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ) أسبوعين، ثم قام
معامالت الثبات لمتغيرات مخطط الدراسة. وقد تراوحت قيم كرونباخ ألفا )معامالت الثبات( لفقرات 

تبانة (، وهي قيم مقبولة ألغراض البحث وتدل على أن االس1.111 – 10861االستبانة ولألداة الكلية بين )
( 61%تتمتع بدرجة عالية من الثبات، وأن جميع القيم أعلى من القيمة المعيارية لكرونباخ ألفا البالغة )

(Sekran & Bougie 2003.) 
 :اإلحصائيةأساليب المعالجة 

للعلوم  اإلحصائيةزمة المتوافرة في برنامج الح اإلحصائيةتم االستعانة ببعض المؤشرات          
 اآلتية: اإلحصائية( بهدف معالجة البيانات إحصائيًا، وقد تم استخدام األساليب SPSS)االجتماعية 

لوصف خصائص عينة الدراسة  (Descriptive Statistics Measures)مقاييس اإلحصاء الوصفي  .1
على التكرارات والنسب المئوية. كذلك استخدم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لوصف  اعتماداً 

 فراد العينة على أبعاد فقرات متغيرات مخطط الدراسة.إجابات أ
للتحقق من ثبات االستبانة )االتساق الداخلي لفقرات  (Cronbach Alphaمعامل كرونباخ ألفا ) .2

 االستبانة(.
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للتحّقق من خاصية التوزيع الطبيعي ( Kolmogorov-Smirnovسميرنوف )-اختبار كولموكروف .3
 ا.لبيانات االستبانة التي تم جمعه

لتحديد مدى صالحية نموذج االنحدار لغرض قياس أثر الحوافز على  تحليل تباين االنحدار الخطي .6
 األداء.

الختبار فرضيتي األثر  (Multiple Linear Regression Analysis)تحليل االنحدار الخطي المتعدد  .7
 الرئيسة والفرعية وحساب القدرة التفسيرية لمخطط الدراسة.

 .الختبار فرضية الفروق  One-way ANOVA (Analysis of Variance)) (حاديتحليل التباين األ .4
 :نتائج اختبار فرضيات الدراسة

فيما يلي عرضًا لقياس أثر الحوافز المادية )الزيادة الدورية، الزيادة التشجيعية، المكافأة المالية(         
قدية لألداء، االعتراف باإلنجاز لخدمات والحوافز المعنوية )التقدير اليومي، مخطط المكافآت غير الن

الموظفين المحليين الطويلة( على األداء الوظيفي )المقدرة على اإلنجاز، المرونة، التجديد واالبتكار( 
للعاملين في األونروا. وقبل البدء بعرض نتائج اختبار الفرضية التي تعتمد على تحليل التباين لالنحدار 

لمتغيرات الدراسة.  اإلحصائيةدالية التوزيع التي تسمح باستخدام التحليالت المتعدد، تم التحقق من اعت
-وللتحقق من التوزيع الطبيعي للبيانات التي تم جمعها من عينة الدراسة، تم استخدام اختبار كولموكروف

-ن قيمة االختبار االحصائي كولموكروفقد تبّين من االختبار أ(. و Kolmogorov-Smirnovسميرنوف )
على جميع المتغيرات الرئيسية  اإلحصائية( لم تبلغ مستوى الداللة Kolmogorov-Smirnovيرنوف )سم

( وتراوحت 1010والفرعية، حيث أن قيم االحصائي في جميع المتغيرات الرئيسية والفرعية كانت أكبر من )
تالي إمكانية (، وهي تشير إلى أن متغيرات الدراسة تتوزع بشكل طبيعي، وبال1.320 – 0.161بين )

استخدام النماذج الخطية وتطبيق اختبارات االنحدار المتعدد الختبار فرضيات الدراسة لتحديد أثر الحوافز 
 المادية والحوافز المعنوية على األداء الوظيفي.

( α=  1010وتنص على: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الرئيسة األولى
المادية )الزيادة الدورية، الزيادة التشجيعية، المكافأة المالية( والحوافز المعنوية )التقدير اليومي، للحوافز 

مخطط المكافآت غير النقدية لألداء، االعتراف باإلنجاز لخدمات الموظفين المحليين الطويلة( على األداء 
املين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة الوظيفي )المقدرة على اإلنجاز، المرونة، التجديد واالبتكار( للع

وللتحقق من صالحية نموذج تحليل االنحدار  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(.
الخطي المتعدد واختبار الفرضية الرئيسية األولى، تم استخدام تحليل التباين لالنحدار كما هو مبين في 

(، وأن 310802بلغت ) (F) ( أن قيمة االحصائي3مبينة في جدول )(. ويتضح من النتائج ال3جدول )
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(، مما يدل على ثبوت صالحية 1010( وهي أقل من )10111لتحليل التباين بلغت ) اإلحصائيةالداللة 
نموذج االنحدار الخطي المتعدد في قياس أثر الحوافز المادية والحوافز المعنوية على األداء الوظيفي 

صفرية الرئيسية األولى، أي أنه يوجد أثر للحوافز المادية والحوافز المعنوية على األداء ورفض الفرضية ال
الوظيفي للعاملين في األونروا بشكل عام. وللبحث في أي المستويات للمتغيرات المستقلة تأثيرًا وتفسيرًا 

نتائج الفرضيات لمستويات المتغير التابع، تم تطبيق تحليل االنحدار الخطي المتعدد للحصول على 
 .الفرعية والتي سيتم عرضها تالياً 

 ة األولىالمتعدد المتعلق بالفرضية الرئيستحليل التباين لالنحدار الخطي  (:3جدول )

مجموع  مصدر التباين
متوسط  درجات الحرية المربعات

 المربعات
( Fقيمة )

 المحسوبة
الداللة 
 اإلحصائية

 300601 3 630108 االنحدار

 10531 016 2630550 البواقي )الخطأ( 10111 310802

  016 6100612 الكلي

( لضمان مالئمة بيانات الدراسة Multicollinearity Testكذلك تم إجراء اختبار التداخل الخطي )
الفتراضات تحليل االنحدار وتم التأكد من عدم وجود ارتباط عاٍل بين المتغيرات المستقلة وذلك باحتساب 

( Variance Inflation Factor VIF( ومعامل تضخم التباين )Toleranceباين المسموح )معامل الت
( وعدم تخطي 1010للمتغيرات المستقلة، مع األخذ باالعتبار أن تزيد قيمة التباين المسموح به عن )

 (.01معامل تضخم التباين القيمة )
اختبار التباين المسموح ومعامل التضخم  (:2جدول )

 متغير الحوافز الماديةلمستويات 
اختبار التباين المسموح ومعامل التضخم  (:4جدول ) 

 لمستويات متغير الحوافز المعنوية
مستويات المتغير 

 المستقل
Collinearity Statistics  مستويات المتغير المستقل Collinearity Statistics 

Tolerance VIF  Tolerance VIF 

   ابتالحد الث    الحد الثابت
 00660 10611  التقدير اليومي  1.253 0.798 الزيادة الدورية

مخطط المكافآت غير   2.538 0.394 الزيادة التشجيعية
 النقدية لألداء

10000 00800 

االعتراف باإلنجاز لخدمات   2.340 0.427 المكافأة المالية
 الموظفين المحليين الطويلة

10502 00238 

( لمتغير 10518 - 10216)( أن قيم اختبار التباين المسموح تراوحت بين 6( و)2يتبين من الجدولين )و 
(، كذلك 1010( لمتغير الحوافز المعنوية، وهي أكبر من )10502 – 10000الحوافز المادية، وتراوحت بين )
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( لمتغير 30028 -00302(، حيث تراوحت بين )01كانت قيم اختبار معامل تضخم التباين اقل من )
( لمتغير الحوافز المعنوية، مما يدل على عدم وجود 0.800 – 00238افز المادية، وتراوحت بين )الحو 

 ارتباط عاٍل بين مستويات المتغيرات المستقلة.
=  1010، وتنص على: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )اختبار الفرضية الفرعية األولى

αورية، الزيادة التشجيعية، المكافأة المالية( على المقدرة على اإلنجاز للعاملين ( للحوافز المادية )الزيادة الد
يتضح من الجدول و  ين الفلسطينيين في الشرق األدنى.في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئ

، حيث بلغت ( أن المتغير الفرعي )الزيادة الدورية( له تأثير في المقدرة على االنجازt)، وبمتابعة قيم (0)
 اإلحصائية(، وهي قيم معنوية حيث بلغت الداللة 10311) Betaومعامل  )6.103( المحسوبة )tقيمة )

( مما يعني رفض الفرضية الصفرية الفرعية األولى بالنسبة لمستوى α =1010( وهي أقل من )10111)
المكافأة المالية( لعدم تأثيرها في الزيادة الدورية. وبالمقابل تم استبعاد المستويات )الزيادة التشجيعية و 

( على التوالي وهي أكبر 10651، 10186التي بلغت ) اإلحصائيةالمتغير التابع، ويظهر ذلك في الداللة 
(، وبالتالي قبول الفرضية الصفرية الفرعية األولى بالنسبة لمستويات α = 1010من مستوى الداللة )

2قيمة معامل التحديد ) وتدلومن جهة أخرى،  )الزيادة التشجيعية والمكافأة المالية(.
R )بلغت التي 

من التغيرات على مستوى المقدرة ( % 600)ر ما نسبته على أن مستوى الزيادة الدورية قد فسّ  (10160)
على االنجاز، وأن النسبة المتبقية فإنها تعزى إلى متغيرات أخرى لم يتم إدخالها في نموذج االنحدار 

 الخطي المتعدد. 
تحليل االنحدار المتعدد لقياس أثر الحوافز المادية بمستوياتها الفرعية على المقدرة على اإلنجاز في  (:5جدول )

 األداء الوظيفي للعاملين في األونروا

معامالت  مستويات الحوافز المادية
 (bاالنحدار )

( tقيمة )
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

المعامالت المعيارية 
(Beta) 

 ..... 10111 010160 20053 الثابتالحد 
 10311 10111 60012 10300 الزيادة الدورية

 10110 10186 10131 10113 الزيادة التشجيعية

 10138 10651 10636 10123 المكافأة المالية

 10302 (Rمعامل االرتباط المتعدد )

 10160 (2Rمعامل التحديد )

 10161 (2R Adjusted) المعدل معامل التحديد

للحوافز المادية  (α=  1010ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية الفرعية الثانية: 
للعاملين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة المرونة على  )الزيادة الدورية، الزيادة التشجيعية، المكافأة المالية(
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( بأن t(، وبمتابعة قيم )6ضح من الجدول رقم )يتو  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى.
 ومعامل) 20506( المحسوبة )tالمتغير الفرعي )الزيادة الدورية( له تأثير في المرونة، حيث بلغت قيمة )

Beta (10083 وهي قيم معنوية حيث بلغت الداللة ،)اإلحصائية (( وهي أقل من )10111α = 1010 مما )
بالمقابل تم استبعاد  فرعية الثانية بالنسبة لمستوى الزيادة الدورية.يعني رفض الفرضية الصفرية ال

المستويات )الزيادة التشجيعية والمكافأة المالية( لعدم تأثيرها في المتغير التابع، ويظهر ذلك في الداللة 
(، α  =1010( على التوالي وهي أكبر من مستوى الداللة )10085، 10521والتي بلغت ) اإلحصائية

لتالي قبول الفرضية الصفرية الفرعية الثانية بالنسبة لمستويات )الزيادة التشجيعية والمكافأة المالية(. من وبا
2إلى قيمة معامل التحديد )وتدل جهة أخرى، 

R )على أن مستوى الزيادة الدورية قد ( 10120بلغت ) التي
ة المتبقية فإنها تعزى إلى متغيرات ( من التغيرات على مستوى المرونة، وأن النسب% 200فسر ما نسبته )

 أخرى لم يتم إدخالها في نموذج االنحدار الخطي المتعدد.
تحليل االنحدار المتعدد لقياس أثر الحوافز المادية بمستوياتها الفرعية على المرونة في األداء الوظيفي  (:6جدول )

 للعاملين في األونروا

معامالت  مستويات الحوافز المادية
 (bر )االنحدا

( tقيمة )
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

المعامالت 
 (Betaالمعيارية )

 ..... 10111 080318 20010 الحد الثابت

 10083 10111 20506 10362 الزيادة الدورية

 1036- 10521 10260- 10121- الزيادة التشجيعية

 10126 10085 10066 10162 المكافأة المالية

 10086 (Rدد )معامل االرتباط المتع

 10120 (2Rمعامل التحديد )

 10131 (2R Adjusted) المعدل معامل التحديد

( للحوافز المادية α = 1010ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية الفرعية الثالثة: 
للعاملين في وكالة األمم  التجديد واالبتكارعلى  )الزيادة الدورية، الزيادة التشجيعية، المكافأة المالية(

(، وبمتابعة 5يتضح من الجدول رقم )و  المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى.
المحسوبة  (t)بأن المتغير الفرعي )الزيادة الدورية( له تأثير في التجديد واالبتكار، حيث بلغت قيمة  (t)قيم 
( وهي أقل من 10111) اإلحصائيةم معنوية حيث بلغت الداللة (، وهي قي10310) Beta ومعامل) 60300)
(α =0.07.مما يعني رفض الفرضية الصفرية الفرعية الثالثة بالنسبة لمستوى الزيادة الدورية )  بالمقابل تم

استبعاد المستويات )الزيادة التشجيعية والمكافأة المالية( لعدم تأثيرها في المتغير التابع، ويظهر ذلك في 
 (،α  =1010)( على التوالي وهي أكبر من مستوى الداللة 10065، 10260والتي بلغت ) اإلحصائيةلداللة ا
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وبالتالي قبول الفرضية الصفرية الفرعية الثالثة بالنسبة لمستويات )الزيادة التشجيعية والمكافأة المالية(. من 
2قيمة معامل التحديد )وتدل جهة أخرى، 

Rعلى أن مستوى الزيادة الدورية قد فسر  (10101قيمته ) ( التي
من التغيرات على مستوى التجديد واالبتكار، وأن النسبة المتبقية فإنها تعزى إلى  (% 001ما نسبته )

 متغيرات أخرى لم يتم إدخالها في نموذج االنحدار الخطي المتعدد.
تها الفرعية على التجديد واالبتكار في األداء تحليل االنحدار المتعدد لقياس أثر الحوافز المادية بمستويا (:7جدول )

 الوظيفي للعاملين في األونروا

معامالت  مستويات الحوافز المادية
 (bاالنحدار )

( tقيمة )
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

المعامالت 
 (Betaالمعيارية )

 ..... 10111 080606 20030 الحد الثابت

 10310 10111 60300 10366 الزيادة الدورية

 10160 10260 10160 10155 الزيادة التشجيعية

 10161- 10065 10612- 10166- المكافأة المالية

 10336 (Rمعامل االرتباط المتعدد )

 10101 (2Rمعامل التحديد )

 10166 (2R Adjusted) المعدل معامل التحديد

للحوافز المعنوية  (α=  1010)توى داللة ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مسالفرضية الفرعية الرابعة: 
)التقدير اليومي، مخطط المكافآت غير النقدية لألداء، االعتراف باإلنجاز لخدمات الموظفين المحليين 

للعاملين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين المقدرة على اإلنجاز على الطويلة( 
بأن المتغيرين الفرعيين )التقدير اليومي  (t)(، وبمتابعة قيم 8ن الجدول )يتضح مو  في الشرق األدنى.
لخدمات الموظفين المحليين الطويلة( لهما تأثير في المقدرة على االنجاز، حيث بلغت  واالعتراف باإلنجاز

قيم  على التوالي، وهي Beta (10211 ،10011)التوالي، ومعامل  على )60086، 00653) المحسوبة (t)قيمة 
مما يعني رفض الفرضية  (α  =1010من )وهي أقل  (10111) اإلحصائيةمعنوية حيث بلغت الداللة 

الصفرية الفرعية الرابعة بالنسبة لمستويات التقدير اليومي واالعتراف باإلنجاز لخدمات الموظفين المحليين 
م تأثيره في المتغير التابع، ويظهر بالمقابل تم استبعاد مستوى )مخطط المكافآت غير النقدية( لعد الطويلة.

، وبالتالي قبول (α  =1010)وهي أكبر من مستوى الداللة  (10052)والتي بلغت  اإلحصائيةذلك في الداللة 
وتدل الفرضية الصفرية الفرعية الرابعة بالنسبة لمستوى )مخطط المكافآت غير النقدية(. من جهة أخرى، 

2قيمة معامل التحديد )
Rعلى أن مستويات )التقدير اليومي(، و)االعتراف باإلنجاز  (10061)ت بلغ ( التي

من التغيرات على مستوى المقدرة  (% 0601)لخدمات الموظفين المحليين الطويلة( قد فّسرت ما نسبته 
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على االنجاز، وأن النسبة المتبقية فإنها تعزى إلى متغيرات أخرى لم يتم إدخالها في نموذج االنحدار 
 متعدد.الخطي ال

تحليل االنحدار المتعدد لقياس أثر الحوافز المعنوية بمستوياتها الفرعية على المقدرة على االنجاز في  (:8جدول)
 األداء الوظيفي للعاملين في األونروا

معامالت  مستويات الحوافز المعنوية
 (bاالنحدار )

( tقيمة )
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

المعامالت 
 (Betaالمعيارية )

 ..... 10111 050105 30653 الحد الثابت

 10211 10111 00653 10358  التقدير اليومي

 10156- 10052 00260- 10155- مخطط المكافآت غير النقدية لألداء

االعتراف باإلنجاز لخدمات الموظفين 
 المحليين الطويلة

10051 60086 10111 10011 

 10256 (Rمعامل االرتباط المتعدد )

 10061 (2Rمل التحديد )معا

 10020 (2R Adjusted) المعدل معامل التحديد

للحوافز  (α=  1010)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة الفرضية الفرعية الخامسة: 
للعاملين في وكالة األمم المرونة على  )الزيادة الدورية، الزيادة التشجيعية، المكافأة المالية(المعنوية 

، وبمتابعة قيم (1)يتضح من الجدول و  متحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى.ال
(t)  بأن المتغيرات الفرعية )التقدير اليومي، مخطط المكافآت غير النقدية لألداء، االعتراف باإلنجاز

-، 60006)المحسوبة  (t) لخدمات الموظفين المحليين الطويلة( لها تأثير في المرونة، حيث بلغت قيمة

على التوالي، وهي قيم معنوية  Beta (10336 ،-10021 ،10331)التوالي، ومعامل  على )60685، 30620
مما يعني رفض ( α  =1010)وهي أقل من  (10111، 10100، 10111) اإلحصائيةحيث بلغت الداللة 

بأن تأثير  (t)السالبة في قيم بيتا وقيم  الفرضية الصفرية الفرعية الخامسة بشكل كلي. ويالحظ من اإلشارة
2قيمة معامل التحديد )وتدل مستوى مخطط المكافآت غير النقدية لألداء كان عكسيًا. من جهة أخرى، 

R )
على أن مستويات )التقدير اليومي، مخطط المكافآت غير النقدية لألداء، االعتراف  (10116بلغت ) التي

من التغيرات على مستوى  (% 100)يين الطويلة( قد فسرت ما نسبته باإلنجاز لخدمات الموظفين المحل
المرونة، وأن النسبة المتبقية فإنها تعزى إلى متغيرات أخرى لم يتم إدخالها في نموذج االنحدار الخطي 

  المتعدد.
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رونة في األداء الوظيفي تحليل االنحدار المتعدد لقياس أثر الحوافز المعنوية بمستوياتها الفرعية على الم (:1)جدول 
 للعاملين في األونروا

معامالت  مستويات الحوافز المعنوية
 (b) االنحدار

 (t)قيمة 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

المعامالت 
 (Betaالمعيارية )

 ..... 10111 060160 30610 الحد الثابت

 10336 10111 60006 10305  التقدير اليومي

 10021- 10100 30620- 10066- دية لألداءمخطط المكافآت غير النق

االعتراف باإلنجاز لخدمات الموظفين المحليين 
 الطويلة

10306 60685 10111 10331 

 10216 (Rمعامل االرتباط المتعدد )

 10116 (2Rمعامل التحديد )

 10188 (2R Adjusted) المعدل معامل التحديد

للحوافز  (α=  1010)داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال يوجد أثر ذوالفرضية الفرعية السادسة: 
للعاملين في وكالة  التجديد واالبتكارعلى  )الزيادة الدورية، الزيادة التشجيعية، المكافأة المالية(المعنوية 

، (01)يتضح من الجدول رقم و  األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى.
( بأن المتغيرين الفرعيين )التقدير اليومي(، و)االعتراف باإلنجاز لخدمات الموظفين tيم )وبمتابعة ق

على  )60132، 60061)( المحسوبة tالمحليين الطويلة( لهما تأثير في التجديد واالبتكار، حيث بلغت قيمة )
 اإلحصائيةداللة على التوالي، وهي قيم معنوية حيث بلغت ال Beta (10336 ،10321)التوالي، ومعامل 

مما يعني رفض الفرضية الصفرية الفرعية السادسة بالنسبة لمستويات ( α  =1010)وهي أقل من  (10111)
)التقدير اليومي( و)االعتراف باإلنجاز لخدمات الموظفين المحليين الطويلة(.بالمقابل تم استبعاد مستوى 

 اإلحصائيةلمتغير التابع، ويظهر ذلك في الداللة )مخطط المكافآت غير النقدية لألداء( لعدم تأثيره في ا
وبالتالي قبول الفرضية الصفرية الفرعية  (،α  =1010الداللة )وهي أكبر من مستوى  (10185بلغت )والتي 

قيمة معامل التحديد وتدل السادسة بالنسبة لمستوى مخطط المكافآت غير النقدية لألداء. من جهة أخرى، 
(2R) على أن مستويات )التقدير اليومي(، و)االعتراف باإلنجاز لخدمات الموظفين  (10011بلغت ) التي

من التغيرات على مستوى التجديد واالبتكار، وأما النسبة ( % 0101)المحليين الطويلة( قد فسرت ما نسبته 
 المتبقية فإنها تعزى إلى متغيرات أخرى لم يتم إدخالها في نموذج االنحدار الخطي المتعدد.
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تحليل االنحدار المتعدد لقياس أثر الحوافز المعنوية بمستوياتها الفرعية على التجديد واالبتكار في األداء  (:01جدول )
 الوظيفي للعاملين في األونروا

معامالت  مستويات الحوافز المعنوية
 (b)االنحدار 

( tقيمة )
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

المعامالت 
 (Betaالمعيارية )

 ..... 10111 080013 30502 الثابت الحد

 10336 10111 60061 10318  التقدير اليومي

 10115- 10185 00500- 10111- مخطط المكافآت غير النقدية لألداء

االعتراف باإلنجاز لخدمات الموظفين 
 المحليين الطويلة

10300 60132 10111 10321 

 0.330 (Rمعامل االرتباط المتعدد )
 0.101 (2Rديد )معامل التح

 0.106 (2R Adjusted) المعدل معامل التحديد
 (α=  1010) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةوتنص على:  الفرضية الرئيسة الثانية

للعاملين في وكالة األمم )المقدرة على اإلنجاز، المرونة، التجديد واالبتكار( في مستوى األداء الوظيفي 
تعزى الختالف الدولة المضيفة )األردن، إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى المتحدة 

ة الثانية أو رفضها، تم استخدام تحليل التباين لقبول الفرضية الرئيسو  لبنان، الضفة الغربية، قطاع غزة(.
 (:00( كما هو مبين في جدول )ANOVAاألحادي )
( لمتوسطات استجابات أفراد العينة على األداء الوظيفي )المقدرة على ANOVAألحادي )(: تحليل التباين ا11جدول )

 اإلنجاز، المرونة، التجديد واالبتكار( حسب متغير الدولة المضيفة

 العدد الدولة المضيفة األداء الوظيفي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 (Fقيمة ) المعياري 

الداللة 
 اإلحصائية

 ازالمقدرة على اإلنج

 00036 2056 031 األردن

30120 10011 
 10523 6018 00 لبنان

 10832 2012 86 الضفة الغربية

 10880 2015 325 قطاع غزة

 المرونة
 00031 2060 031 األردن

00850 10022 
 10801 2086 00 لبنان
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 10813 2011 86 الضفة الغربية

 10132 2051 325 قطاع غزة

 واالبتكار التجديد

 00016 2051 031 األردن

00568 10006 
 10553 2010 00 لبنان

 10821 2081 86 الضفة الغربية

 10866 2010 325 قطاع غزة

 األداء الوظيفي

 00188 2051 031 األردن

00131 10030 
 10505 2015 00 لبنان

 10588 2010 86 الضفة الغربية

 10866 2011 325 قطاع غزة

( بأن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة متقاربة بشكل كبير في جميع 00ويتضح من الجدول )
 (00131)( لمتغير األداء الوظيفي بلغت Fالدول المضيفة، ولتأكيد هذه النتيجة، فإن قيمة االحصائي )

لنسبة للمتغيرات الفرعية )المقدرة أما با .(α  =1010)وهي أكبر من  (10030) اإلحصائيةوبلغت الداللة 
( Fعلى اإلنجاز(، و)المرونة(، و)التجديد واالبتكار( لمتغير األداء الوظيفي فكانت قيم االحصائي )

 (10006، 10022، 10011)فبلغت  اإلحصائيةعلى التوالي، أما الداللة  (00568، 00850، 30120)تساوي 
  (.α = 1010)على التوالي، وجميعها أكبر من 

وباالعتماد على جميع النتائج السابقة فإننا نقبل الفرضية الصفرية الرئيسية الثانية، أي أنه ال توجد فروق 
بين متوسطات استجابات أفراد العينة في متغير األداء  (α  =1010)دالة احصائيًا عند مستوى الداللة 

بتكار( تعزى إلى الدولة المضيفة، وهذه الوظيفي ومستوياته )المقدرة على االنجاز، المرونة، التجديد واال
النتيجة تدل على أن العاملين في األونروا في جميع الدول المضيفة لهم آراء متقاربة حول موضوع الدراسة 

 وأنهم يعملون ضمن ظروف وقوانين متقاربة.
 :مناقشة النتائج

سة في محاولتها تحديد أثر الحوافز يتبين لنا بعد االطالع على مناقشة نتائج الفرضيات أهمية الدرا       
على أداء الموظفين في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 
)األونروا(، وقد قّدمت الدراسة الدليل النظري واإلحصائي لهذا األثر، وُيمكن تلخيص النتائج التي أسفرت 

 بالنقاط اآلتية:ملين باألونروا من وجهة نظر العاعنها هذه الدراسة 
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أن األونروا ال ُتطّبق السياسات الخاصة بمنح الزيادة التشجيعية والمكافأة المالية، وأن األونروا نادرًا ما  .1
تمنح الموظفين زيادة تشجيعية أو مكافأة مالية على أي أداء متميز على المهام التي تقع ضمن أو 

 خارج الوصف الوظيفي.
يومي للموظفين من المسؤول على مهام العمل هو أمر مهم جدًا وله تأثير على أداء أن التقدير ال .2

 الموظفين، لكن المسؤول المباشر ال يولي هذا األمر أهمية مما يجعل تأثيره على األداء محدود.
ال ُتطّبق األونروا مخطط المكافآت غير النقدية من وجهة نظر العاملين، والعاملين في األونروا ال  .3

 علمون بالسياسات المتبعة في هذا المخطط.ي
بناًء على سياسات األونروا التي تم الرجوع لها، فإن األونروا تمتلك نظام حوافز واضح لكن هذا  .6

 النظام غير ُمعمم على الموظفين وغير معمول به بشكل واضح.
تم بشكل دوري، وال يتم ُتكّرم األونروا الموظفين المحليين ذوي سنوات الخدمة الطويلة، ولكن هذا ال ي .7

 ضمن احتفال بحضور الموظفين.
يعمل موظفو األونروا في جميع الدول المضيفة ضمن نفس البيئة ويخضعون لنفس القوانين، وبالتالي  .4

 ال يختلف موضوع منح الحوافز وفقًا الختالف الدولة المضيفة.
ألن منح الزيادة الدورية ال يرتبط أن تأثير الزيادة الدورية على أداء العاملين في األونروا محدود  .5

 باألداء، وأن الزيادة الدورية ُتمنح للعاملين بغض النظر عن تمّيز األداء في سنة التقييم.
يوجد أثر واضح للحوافز بنوعيها المادية والمعنوية على أداء العاملين في األونروا، وتتفق هذه النتيجة  .3

لسابقة التي اعتمدت عليها هذه الدراسة مثل دراسة كل من مع األدبيات السابقة ومع نتائج الدراسات ا
 Gana and)، وجانا وبابابي (Owusu, 2012)(، وأوسو Tumwet et al., 2015)تومويت وآخرون 

Bababe, 2011) ( في أن األداء الوظيفي يتأثر بشكل مباشر 3100(، والجساسي )3102)، والحاليبة
 ة، وأن الموظفين يؤمنون باألثر اإليجابي للحوافز على األداء.في نظام الحوافز الذي ُتطبقه المؤسس

ُيستنتج مما تقّدم صالحية استخدام مخطط الدراسة المتعلق بالكشف عن أثر الحوافز على األداء        
لدى العاملين في األونروا كأداة لإلجابة عن أسئلة األثر ثم المساهمة في تقديم حلول أولية لمشكلة 

 الدراسة.
 :لتوصياتا

في ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة والتي تم استعراضها سابقًا، ُيوصي الباحث قسم إدارة        
 الموارد البشرية بشكل عام، وقسم إدارة األداء في األونروا باآلتي:
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 إعادة تعميم نظام الحوافز والمكافآت المعمول به في األونروا على جميع العاملين فيها من خالل .1
 طرق التواصل المستخدمة في األونروا، والتأّكد من فهم الجميع لهذا النظام والسياسات الواردة فيه.

 االلتزام بتطبيق نظام الحوافز والمكافآت المعتمد في األونروا ومتابعة عملية تنفيذه وتقويم نتائجه. .2
األداء المتميز الحافز ربط معايير الحوافز والمكافآت عند مستوى األداء بحيث ُيمنح الموظف ذي  .3

سواء أكان مادي أم معنوي وُتحجب الحوافز عن الموظف ذي األداء المتدني مما ُيشّجع العاملين 
 على بذل أقصى جهد لتحسين مستوى أدائهم.

ية على طرق التعامل مع الموظفين الذين ُيشرفون عليهم فريب الموظفين ذوي المهمات اإلشراتد .6
 لمتميز وتشجيعهم على التميز في العمل.وتوجيههم وتقدير األداء ا

 منح الحوافز في توقيتها وعدم تأخيرها بحيث ُتحقق الهدف الذي ُرسمت من أجله. .7
تشكيل فرق عمل لمتابعة تطبيق سياسات األونروا في منح الحوافز للعاملين وربطها بأبعاد األداء  .4

 بشكل مباشر.
روا والمتمثلة في الزيادة الدورية، والزيادة التشجيعية مراجعة قيمة الحوافز المادية الممنوحة في األون .5

 والمكافأة المالية وتعديلها بحيث تتناسب قيمتها مع األداء والجهد المبذول.
مراجعة وتحديث نظام الحوافز المعمول به في األونروا وربطه باألداء بحيث يتناسب ومستجدات  .3

 ئهم للحصول على الحوافز.العمل وُيشجع العاملين على بذل الجهد وتحسين أدا
تكريم العاملين ذوي األداء المتميز أمام الزمالء في لقاءات على مستوى القسم، أو على مستوى  .1

المنطقة أو الدولة المضيفة مما يوّلد روح التحدي لدى العاملين وُيشجعهم على بذل الجهد لتحسين 
 أدائهم. 

از المهام الموكلة إليهم وتحسين أدائهم وربط نتائج تدريب العاملين وتأهليهم لزيادة مقدرتهم على إنج .10
 تقييم األداء بالحوافز المقدمة لهم.
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 .م3112، سنة 0اإلدارية، القاهرة، الطبعة 
 .00، ص م0115، سنة 0للعلوم، بيروت، الطبعة  العربية الموظفين، الدار وتحفيز كيت كينان، ترشيد .5
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