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 الشكر كالتقدير

في البداية الشكر هلل كحده نحمده تعالػػى كنشػػكره عمى جػػزيؿ عطػػائو كالصبلة كالسبلـ عمىمف ال 

 ،،،نبي بعده، أما بعد

أتقدـ بأسمى آيات الشكر كالتقدير لكؿ المكظفيف كأعضاء ىيئة التدريس كالعامميف كالطمبةبكمية 

المحاسبة غرياف كأتمنى مف اهلل سبحانو كتعالى أف يكفقيـ في تأدية رسالتيـ عمى أكمؿ كجو 

 ألنيـ كانكا نعـ األىؿ كنعـ الرفاؽ .

كأخي الدكتكر أبكا لقاسـ الشعكاني ألنػػو كاف الشمعة التي كما أتقدـ بشكر خاص ألستاذم 

 أضاءت لي الطريؽ الستكماؿ دراستي .

خكاني .أشكر   كػؿ مف قػدـ لػي يد العػكف أثنػاء دراستي كأخص منيـ بالذكرزكجتي ك أخكاتي كا 

لما قدمكه لي كػؿ المكظفيف كالعامميف بالمعػاىد التقنيػة العميػا بمنطقة الجبؿ الغربي  كذلؾ أشكر

 .الدراسةمف يد العػػكف كتسػييؿ كتكفيػر كافػػة البيانات كالمعمكمػات التي احتجتػػيا فػي ىػذى

لكؿ أستاذ أك معممة كاف ليـ الفضؿ في تعميمي، كما ال أنسى أف أشكر كؿ  كالشكر مكصكؿ

 .بشكميا النيائي الدراسةإخراج مف ساىـ في 
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 المستخمص

معرفة مدل تأثير نظاـ الحكافز عمى مستكل األداء الكظيفي  إليمف خبلؿ ىذه الدراسة نسعى 

في المعاىد العميا بمنطقة الجبؿ الغربي، كما يعتبر تناكؿ مكضكع الحكافز بالبحث كالدراسة 

معرفة أفضؿ  عمى يشكؿ أىمية في زيادة كفاءة مستكل األداء، كأصبحت أغمب المؤسسات تركز

التحفيزية لمعامميف لحثيـ مف خبلليا ألداء العمؿ بكفاءة عالية مف ثـ تحقيؽ األىداؼ  األنظمة

 المرجكة.

في مختمؼ  الكظيفي التذبذب في مستكيات األداء معرفة أسباب إف مشكمة الدراسة تتمثؿ في

محافظة عمى كىؿ لمحكافز دكر أساسي مؤثر عمى األداء ، ككيفية استخداـ الحكافز لمالمؤسسات 

 مستكيات عالية مف األداء. 

كبالتالي فإف ىذه الدراسة تيدؼ إلى التعرؼ عمى طبيعة أنظمة الحكافز المطبقة في المؤسسات 

عمى مستكل األداء  اكبياف أثرى اكفاعميتي فأتياكمعرفة مدل ك ىاألنظمةمحؿ الدراسة، كتقييـ ىذ

 بشكؿ يسيـ في تحسيف أداء العامميف. فأتياالكظيفي كمف ثـ تقديـ المقترحات لمرفع مف ك

 الفرضية الرئيسية : 

داللة إحصائية لمستكيات كفاءة كفاعمية نظاـ الحكافز عمى مستكل األداء  تكجد عبلقة ذات-

 الكظيفي.
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اعتمدت الدراسة عمى جانبيف إحداىما نظرم اعتمد الباحث عمى المنيج الكصفي التحميمي كفييا 

كركز فيو الباحث عمى نظاـ الحكافز كعمى مستكل األداء، أما الجانب اآلخر فكاف ميداني اعتمد 

لتجميع البيانات كالمعمكمات ذات العبلقة بيذه الدراسة، فيو الباحث عمى استمارة االستبياف 

 بسيطةالعينة العشكائية ال( مفردة اختيرت بطريقة 238ككزعت ىذه االستمارة عمى عينةحجميا ) 

 ( مكظؼ. 624( مف حجـ المجتمع األصمي البالغ )  25%كتمثؿ ما نسبتو ) 

 عض أدكات التحميؿ اإلحصائي األكثركتـ تحميؿ البيانات كاختبار الفرضيات مف خبلؿ تطبيؽ ب

 تـ التكصؿ إلى عدة نتائج أىميا ما يمي: كمبلئمة لطبيعة تمؾ البيانات، 

ىناؾ ارتفاع في مستكل كفاءة كفاعمية نظاـ الحكافز بالمعاىد العميا بمنطقة الجبؿ  .1

 الغربي.

ية إف اغمب التغيرات في مستكل األداء الكظيفي تعكد إلى التغير في مستكل كنكع .2

الحكافز المستخدمة سكاء كانت مادية أك معنكية سمبية كانت أـ إيجابية، إال أف ىذه 

 التغيرات في مستكيات األداء تككف بنسب متفاكتة حسب طبيعة الحافز المستخدـ.
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 كختامان فقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات أىميا:

المعاىد العميا أفضؿ مف المؤسسات الحكافز المادية التي تمنحيا يجب أف تككف  .1

 المناظرة ليا.
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Abstract 

This study intends to determine the effect of the motivations system on 

the level of job performance in higher education institutes in the area of 

AljabelAlgharbi. The topic of motivations is considered in this research 

due to its important for increasing the efficiency of the level of 

performance. Most institutions have become focus on finding better 

motivation systems for workers to motivate them to perform their work 

with high efficiency, thus achieve the desired goals . 

 

The problem of the study is the fluctuation in performance levels and 

instability in various institutions and their inability to maintain high 

performance levels. Therefore, this study aims to identify the nature of 

the motivation systems applied in the institutions under study and 

evaluate this system and determine its efficiency and effectiveness and 

show its effects on the level of job performance, then proposals for 

increasing the efficiency and improving the performance of employees 

are provided. 

 

The study began with the following hypotheses: 

First, the primary hypothesis: There is a statistically significant effect for 

the levels of efficiency and effectiveness of the motivation system at the 

level of job performance. 

Second, the sub-hypotheses: 

1. There is an increase in the level of physical motivations in higher 

education institutes in the area of AljabelAlgharbi. 

 و



 

2. There is an increase in the level of moral motivations in higher 

education institutes in the area of AljabelAlgharbi. 

3. There is an increase in the level of negative motivations in higher 

education institutes in the area of AljabelAlgharbi. 

4. There is an increase in the level of job performance in higher 

education institutes in the area of AljabelAlgharbi. 

The study considered two aspects, one of them was the theoretical side 

where the researcher focused on the motivations system and the level of 

performance, while the other side was a survey in which the researcher 

used the questionnaire in order to collect data and information related to 

this study. The questionnaire was distributed to a sample size of 238 

employees, which was selected randomly which represents 38.14% of the 

size of the whole community of 624 employees. 

The data was analyzed, and hypotheses were tested by the application of 

statistical analysis tools that is appropriate for this type of data. The most 

important results obtained are: 

1- There is an increase in the level of efficiency and effectiveness of the 

motivations system in higher education institutes in the area of 

AljabelAlgharbi. 

2. The majority of changes in the level of job performance are due to the 

change in the level and quality of motivations used, regardless of the type 

of motivation whether physical, moral, negative or positive. However the 

changes in the levels of performance vary according to the nature of the 

motivation used. 

Finally, the study has concluded some recommendations including:  

 ز



 

1. Make the physical motivations given by higher education institutes 

better than that in other institutions. 

2. Make the salary of the employees appropriate to their efforts. 

3. Make the employees feel the justice where bonuses are given. 
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 أكالن:المقػػػػدمة:

إف العنػصر البشػرم أصبح ىػك محػكر االىتمػاـ بالنسبػة لمؤسسات القػرف الكاحد         

كالعشركف كالتػركيز عمى العنصر البشرم كالػرقي بمستػكل أدائػو كالكصكؿ بػو إلى أعمى الدرجات 

ػار تقدـ ىػذه ىػك اليدؼ األساسي ليػذه المؤسسات كالميمػة الرئيسيػة إلدارة المػكارد البشػريػة،بػاعتب

المؤسسات ىػك رىينػة تقدـ مستػكل أداء مكاردىا البشػرية ، كلكي تحقؽ ىذه المؤسسات ىػػذا 

اليػدؼ بػدأت تبحث عػػف الػػكسيمػػة األفضػؿ كاألكثػػر نجاحان كبالتالي كاف االىتمػاـ بأنظمػة 

بالتحديد الستخػداميا بالشكؿ  الحػكافز كعنصػر أسػاسػي بالنسبػة لممؤسسات كإلدارة المػكارد البشرية

العمػمي كالمناسػػب لمتػػأثير عػمى أداء العامػميف كالرفع منمستكاه كالحصكؿ عمى أفضؿ النتائج.إف 

الحػكافز كػانت كالزالػت مصػدر اىتماـ لكػؿ مػنالنظػريات اإلدارية الحػديثة أك التقميػدية بػؿ كانت 

ران لما ليا مف تأثير عمى أداء الفػرد كمػف ىنػا كػاف سبب الخبلؼ األساسي بيف ىذه النظريات نظ

التركيػز فػي ىػذا البحث عمى دراسة أنظمة الحػكافز كمػدل قدرتيػا عمى التغيير فػي مستػكيات 

 األداء.

كما تركز ىذه الدراسة كبشكؿ أساسي عمى تكضيح مفيكـ أنظمة الحكافز كأنكاعيا كالياتيا ككيؼ 

بطريقة عممية لمرفع مػف مستػكل األداء، كػذلؾ يػركز ىػػػذا البحػػث عمى  يمكف لئلدارة استخداميا

قياس أثػػر نظػاـ الحػكافز عمى أداء المػكظفيف كمحػاكلػة إيجاد مقاييس دقيقة كمنطقية لمعرفة ىذا 

األثر كالتأكد مػػف نجاح اإلدارة فػي استخػػداـ الحكافز  بالشكؿ المطمكب لمحصكؿ عمى مستكيات 

ة مف األداء مف خبلؿ أنظمة الحكافز كاستخداميا كمػؤثر مناسب لػدفع األفػراد لتقػديـ أفضػؿ عالي
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ما لدييػـ  كالتأكػد مػف أف اإلدارة تستخػدـ المعػػايير الدقيقة لمتحقػؽ مػف مستكل أداء العامميف فييا 

 ة الحكافز.  كاالعتمػاد عمييا لمعرفػة التغيرات في مستكيات األداء ذات العبلقػة بأنظم

 ثانيان: مشكمة الدراسة:

إف التذبذب في مستكيات األداء الكظيفي فػي مختمؼ المؤسسات كمحاكلتيا المحافظة عمى 

مستكيات عالية مػف األداء مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا كتقديـ الخػدمػة بالشكؿ المطمكب يعكد إلى 

ف المكظفيف كعدـ االستقرار الكظيفي العديد مف األسباب مثؿ قمت المكارد المادية ، الصراعات بي

أك ضعؼ أنظمة الحكافز. كلعؿ نظاـ الحكافز المعمكؿ بو في تمؾ المؤسسات أحد أىػـ ىػذه 

األسباب. كمف خبلؿ المقػاببلت الشخصية لمجمكعػة مػف المكظفيف التابعيف لعينة مف المعاىد 

ف اإلحصائيات المتعمقة بمستػػكل األداء العميا بمنطقػة الجػبؿ الغػربي كباالطػبلع عمػى مجمكعػة مػ

باالعتماد عػمى معايير معينة منػيا عػػدد سػاعات العمؿ اليكمي كالغياب كمعػدؿ دكراف العمػؿ 

كذلؾ باالطػبلع عمى تقارير الكفاءة الخاصة بتقييـ المكظفيف، كىذا ما دفع الباحث إلى دراسة 

ؿ )المتغير المستقؿ(عمى مستكل أداءالمكظفيف كىك مػدل تػأثير نظػاـ الحػكافز كىػك العنصر األك 

العنصر الثاني )المتغير التابع( كالذم يمثمو العديد مف المؤشرات سالفة الذكر مع افتراض باقي 

 العكامؿ األخرل ثابتة، فكانت اإلحصائية المبدئية كما ىي مبينة في الجدكؿ التالي:
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 المؤشرات المتعمقة بمستكل األداء( أثر نظاـ الحكافز عمى بعض 1جدكؿ رقـ )

 

 المعيد

 

 نكع الحافز

 

 السنة

 معايير األداء

معدؿ دكراف 

 العمؿ
 الغياب

عدد ساعات 

 العمؿ اليكمي

تقارير الكفاءة 

 في المتكسط

 

 غرياف

 جيد 4 %15 %12 2008 معنكم مادم

 جيد 4 %16 %9 2009 معنكم مادم

 جيد 4-3 %25 %6 2010 معنكم مادم

 جيد 5 %15 %3 2012 معنكم مادم

 جيد جدا 4 %15 %2 2013 معنكم مادم

 

 

 يفرف

 جيد جدا 4 %25 %6 2008 معنكم مادم

 جيد 4-3 %30 %10 2009 معنكم مادم

 جيد 4 %16 %5 2010 معنكم مادم

 جيد جدا 5-4 %11 %3 2012 معنكم مادم

 جيد 5 %7 %1 2013 معنكم مادم

 

 

 جيد 4-3 %17 %12 2008 معنكم مادم

 جيد جدا 4 %19 %9 2009 معنكم مادم
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 جيد جدا 4 %10 %4 2010 معنكم مادم ككمة

 جيد جدا 5 %3 %0 2012 معنكم مادم

 جيد جدا 5 %4 %0 2013 معنكم مادم

 

 جادك

 

 جيد 4 %14 %8 2008 معنكم مادم

 جيد جدا 5-4 %11 %5 2009 معنكم مادم

 جيد 5 %18 %6 2010 معنكم مادم

 جيد جدا 5 %9 %2 2012 معنكم مادم

 جيد جدا 5 %2 %0 2013 معنكم مادم

 )تقارير مكاتب الشؤكف اإلدارية بالمعاىد العميا )الجبؿ الغربي 

 . مبلحظة المربع المظمؿ يغني كجكد حافز مادم أك معنكم كالغير مظمؿ يعني عدـ كجكد حافز 

 تحديد كؿ مما يمي:مف خالؿ اإلحصائية السابقة يمكف 

 مظاىر المشكمة:  -1

أشارت اإلحصائية األكلية إلى عدـ ثبات في مستكل األداء في مختمؼ المؤسسات المستيدفة 

بالدراسة، كما أكضحت تقارير الكفاءة الخاصة بالمكظفيف كالتي تـ اختيار عينة عشكائية منيا 

أف معدالت أدائيـ لـ تتجاكز تقدير جيد في المتكسط، كبالتالي فمف المحتمؿ أف يككف  انخفاض 

ف مؤشرات األداء تتأثر بشكؿ مست كل األداء يعكد إلى قصكر في نظاـ الحكافز المعمكؿ بو كا 

ايجابي مع التحسف في نظاـ الحكافز الذم يشكؿ دافع لممكظفيف لزيادة الجيد المبذكؿ كزيادة 
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العطاء. كىنا يمكف القكؿ انو يكجد تأثر بالنسبة لمستكيات األداء بناء عمى نظاـ الحكافز 

بو كما يمكف القكؿ أف معظـ المؤسسات محؿ الدراسة تستخدـ أنظمة حكافز مختمفة  المعمكؿ

كبالتالي كانت شدة التأثير عمى مستكل األداء متباينة . إال أنو ربما يكجد قاسـ مشترؾ فيما 

 بينيـ كىك مدل تأثر مستكل األداء بنظاـ الحكافز المتبع.   

 ظكاىر المشكمة:   -2

ابقة يتضح كجكد ظاىرة في المؤسسات محؿ الدراسة كالمتمثمة في مف خبلؿ اإلحصائية الس

انخفاض في مستكل األداء كالغياب كالتيرب أثناء ساعات الدكاـ الرسمي كارتفػاع معػدؿ دكراف 

العمؿ، كبالتالي كاف البحث عف أسباب تأثر مستكل األداء بنظاـ الحكافز مف أىـ الدكافع 

كاف التركيز عمى نظاـ الحكافز كمدل تأثيره عمى مستكل لمباحث في ىذه الدراسة كمف ىنا 

كىػي السنكات التي لـ يصاحبيا  2008،2009األداء كما يتضح مف اإلحصائية أف السنكات 

أم حػافز أك قػد يككف في بعض المؤسسات حافز معنكم مما أدل إلى اتجاه مؤشرات األداء 

لتي كانت منخفضة ، كبالمقارنة مع السنكات بطريقة سمبية كىذا ما دلت عميو تقارير الكفاءة ا

كالتػي صاحبيا  2013، 2012التي صاحبيا كجكد نظػاـ حػكافز جيد نسبيػان كخػاصة السنػكات 

 أيضان زيػادة في المرتبات فإف مؤشرات األداء أخذت  اتجاه ايجابي كبشكؿ ممحكظ. 

 شكاىد المشكمة: -3

مف خبلؿ عمؿ الباحث في أحد مؤسسات التعميـ العالي محؿ الدراسة الحظ الباحث أف مستكل 

األداء يتغير إلى األفضؿ كبشكؿ ممحكظ كمما كاف ىناؾ نظاـ لمحكافز ذك فاعمية كىذا ما 
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عمى عكس ما تمت  2013، 2010،2012أشارت إليو اإلحصائية بكضكح في السنكات 

ي لػـ يصاحبيا أم حػافز فاتسمت تمؾ الفتػرات بانخفاضمستػكل األداء مبلحظتو فػي الفتػرات التػ

بمختػمؼ مػؤشراتػو كخػاصة الغياب المتكرر كالتػيرب أثناء سػاعػات الػدكاـ الػرسمي باإلضافة إلػى 

 االستياء مف مختمؼ المكظفيف.

 كقد تـ التكصؿ إلى كجكد مشكمة مف خبلؿ عدد مف المؤشرات:

  جػراء مقاببلت مع بعض الزيارة المبدئية لبعض المؤسسات الممثمة لمجتمع الػدراسة كا 

المكظفيف كاالطبلع عمى اإلحصائيات الخاصة بمعايير األداء المستخدمة فكجد أف قد 

 تككف ىناؾ عبلقة بيف ىذه المؤشرات كبيف نظاـ الحكافز المعمكؿ بو .

 ابقة كىؿ ليا عبلقة بنظاـ اإلحصائية التي تكضح مستكل األداء لمجمكعة مف السنكات الس

 الحكافز المعمكؿ بو . 

 كتكمف المشكمة في اإلجابة عمى األسئمة اآلتية : 

 ىؿ السبب في انخفاض مستكل األداء ىك نتيجة التغير في نظاـ الحكافز المعمكؿ بو؟ .1

إلى أم مػدل يمكف ألنظمػة الحػكافز أف تكػكف سبب رئيسػي كمؤثر لمحػد مػف تدني مستػكل  .2

 اء؟ األد

 ىؿ لدل اإلدارة قناعة بأف نظاـ الحكافز عامؿ رئيسي في الرفع مف مستكل األداء لمكظفييا؟ .3

ىؿ غياب الدراسات كالبحكث المتعمقة باحتياجات العامميف عند تصميـ نظاـ الحكافز أدل  .4

 إلى انخفاض مستكل أدائيـ؟
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 التعرؼ عمى أثر نظاـ الحكافز عمى األداء بالمعاىد ؟ .5

مشكمة الدراسة في كجكد مؤشرات إحصائية تدؿ عمى أف انخفاض مستكل األداء كيمكف تمخيص 

 الكظيفي قد يعكد ألنظمة الحكافز المعمكؿ بيا في المؤسسات المستيدفة بالدراسة.

 ثالثان: أىداؼ الدراسة:
 الرفع مف مستكل األداء الكظيفي باالعتماد عمى أنظمة الحكافز. .1

تقارير الكفأة ، معدؿ دكراف العمؿ ، اإلنتاجية ( تأثران  التعرؼ عمى أكثر مقاييس األداء ) .2

 بنظاـ الحكافز المعمكؿ بو.

الكصكؿ إلى نظاـ حكافز عممي كمكضكعي يككف لو األثر االيجابي لمحد مف تدني  .3

 مستكيات األداء. 

 تقييـ نظاـ الحػكافز المعمكؿ بو  فػي مجتمع الدراسة.  .4

 األداء بالمعاىد العميا بمنطقة الجبؿ الغربي .التعرؼ عمى أثر نظاـ الحكافز عمى  .5

 رابعان:فرضيات الدراسة:
 -تتمثؿ فرضيات الدراسة في اآلتي:

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية لمستكل كفاءة كفاعمية نظاـ الحكافز  : الفرضية الرئيسية .1

داء المتمثمة في "مستكل الحكافز االيجابية، مستكل الحكافز السمبية" عمى مستكل األ

 الكظيفي.
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 الفرضيات الفرعية : .2

  الفرضية الفرعية األكلى: يكجد ارتفاع في مستكل الحكافز المادية بالمعاىد العميا في

 منطقة الجبؿ الغربي.

  الفرضية الفرعية الثانية: يكجد ارتفاع في مستكل الحكافز المعنكية بالمعاىد العميا في

 منطقة الجبؿ الغربي.

  الثالثة: يكجد ارتفاع في مستكل الحكافز السمبية بالمعاىد العميا في الفرضية الفرعية

 منطقة الجبؿ الغربي.

  الفرضية الفرعية الرابعة: يكجد ارتفاع في مستكل األداء الكظيفي بالمعاىد العميا في

 منطقة الجبؿ الغربي.

  خامسان: منيجية الدراسة:
تعتمد ىذه الدراسة عمى الجمع بيف األسمكب المتعمؽ بالدراسة المكتبية ككذلؾ الدراسة الميدانية  

 كذلؾ عمى النحك التالي 

 -الجانب النظرم : -1

اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي كقاـ باستخداـ الحزمة 

يانات التي تـ جمعيا مف عينة ( لتحميؿ الب spssاإلحصائية لمدارسات االجتماعية ) 

 الدراسة .
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 -الجانب العممي : -2

تحميؿ كاقع المعاىد العميا بمنطقة الجبؿ الغربي محؿ الدراسة مف خبلؿ صحيفة االستبانة التي 

تـ تكزيعيا عمى عينة الدراسة كتـ التكصؿ إلى نتائج تكضع عمى أساسيا تكصيات لحؿ مشكمة 

 الدراسة .

  -ات ك أدكات جمعيا :مصادر البيان -3      

 تـ االعتماد عمى مصدريف : 

 المصادر الثانكية  -أ

 الكتب ك المصادر كالمجبلت العممية كالدكريات كالرسائؿ العممية  . -

 شبكة المعمكمات الدكلية .  -

 المصادر األكلية  -ب

 اعتمد فييا الباحث عمى استمارة االستبانة .

 مجتمع كعينة الدراسة: -3

يشمؿ مجتمع الدراسػة جميػع المػكظفيف بالمعػاىد العميػا بمنطقة الجبػؿ الغربي  مجتمع الدراسة-أ

( 624بمختمؼ مستكياتيـ الكظيفية كعددىا تسعة معاىد،عممان بأف عدد المكظفيف بيـ حكالي)

 مكظؼ كمكظفة.
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%( مف 25أما العينة المختارة لمدراسة فيي كانت عينة عشكائية بنسبة )عينة الدراسة:  -ب

 مكظؼ كمكظفة. 213المجتمع األصمي أم حكالي 

 سادسان: متغيرات الدراسة:

 المتغير المستقؿ: -1

في ىذه الدراسة يعتبر نظاـ الحكافز متغير مستقؿ كيشمؿ الحكافز المادية الجماعية بأنكاعيا 

 المباشرة منيا كالغير مباشرة ككذلؾ الحكافز المعنكية.

 المتغير التابع: -2

لدراسة مستكل األداء الكظيفي كىنا سنستخدـ العديد مف المؤشرات لقياسو منيا كيمثمو ىنا في ىذه ا

 .معدؿ دكراف العمؿ كالغياب كتقارير الكفاءة كعدد ساعات العمؿ الفعمية
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 -نمكذج الدراسة :

 

 

 

 المتغير المستقؿ                                                  المتغير التابع

 

  

 

 

 معدؿ دكراف العمؿ  -الحكافز المادية                                      -

 تقارير الكفاءة -الحكافز المعنكية                                     -

 عدد ساعات العمؿ الفعمية  -الحكافز السمبية                                      -

 

 

 

الحوافزنظام   

 

 

 األداء الوظٌفً
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 سابعان: أىمية الدراسة:

 األىمية العممية  : -1

تعتبر الدراسات المتعمقػة بالحػكافز كأنظمتيا كتأثيراتيا المختمفػة متعػددة إلى أف دراسة كربط 

نظاـ الحكافز كتأثيره عمى مستكل األداء الكظيفي خاصة في المؤسسات التعميمية الزاؿ 

الدراسة كالبحث مما يساىـ في فتح أفاؽ  يحمؿ في طياتو العديد مف الجكانب التي تستحؽ

جديدة لزيادة الدراسات في ىذا الجانب خاصة كاف أنظمة الحػكافز غير ثابتة كتتطػكر 

باستمرار سػكاء مػف حيث النكع كالكـ كالكيفية كشدة التأثير كىي محؿ جدؿ كاسع بيف 

 مختمؼ التكجيات اإلدارية .

 األىمية العممية :  -2

 -مف األتي :كتشتمؿ عمى كؿ 

 األىمية بالنسبة لممؤسسات : -

يعتبر مكضكع الدراسة ذك أىمية كبيرة بالنسبة لممؤسسات كذلؾ الف الحكافز ذات تأثير 

مباشر عمى العنصر البشرم داخؿ المؤسسات كالتي تعتبر أحد أىـ عناصر مدخبلتيا كما 

لحكافز سبب في تبرز ىذه األىمية في التكصؿ إلى حمكؿ كتكصيات تجعؿ مف استخداـ ا

 التأثير عمى األداء  . 
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 األىمية بالنسبة لممجتمع : -

تكمف أىمية ىذه الدراسة بالنسبة لممجتمع في ككف مؤسسات التعميـ العميا أحد أىـ ركافد سكؽ 

العمؿ الميبي كبالتالي فإف ىذه الدراسة سكؼ تساىـ ببل شؾ في الرفع مف مستكل أداء ىذه 

ا عمى المجتمع بشكؿ عاـ مف خبلؿ رفع مستكل مخرجات ىذه المؤسسات مما ينعكس إيجاب

 المؤسسات التعميمية.

 األىمية بالنسبة لمباحث: -

تتمثؿ أىمية ىػذه الدراسة بالنسبػة لمبػاحث فػي ككنيا تجربة ذات أىمية كبيرة لتنميػة قػدرات 

لمؤسسات الباحث العممية كالعممية كمساىمة منو إليجاد حؿ لمشكمة تعاني منيا مختمؼ ا

التعميمية ككذلؾ تعتبر ىذه التجربة مساىمة مف الباحث إلثراء المكتبة العممية مف خبلؿ ىذه 

 الدراسة .

 ثامنان: حدكد الدراسة:

 حدكد المكضكع : -1

تقتصر الدراسة عمى مكضكع نظاـ الحكافز كأثره عمى مستكل األداء الكظيفي في المؤسسات  

 التي تمثؿ مجتمع الدراسة. 

 الحدكد المكانية لمدراسة: -2     

 تقتصر ىذه الدراسة عمى المعاىد العميا الكاقعة في نطاؽ منطقة الجبؿ الغربي. 
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 الحدكد الزمانية : -3

التي  2011عدا سنة  2013إلى سنة  2008تشتمؿ ىذه الدراسة إف شاء اهلل السنكات مف  

 مة في تمؾ السنة. صاحبت الثكرة التي مرت بيا ببلدنا فإف ىذه المؤسسات كانت معط

 تاسعان: الدراسات السابقة:

 الدراسات المحمية: -1

 ككانت بعنكاف نظاـ الحكافز كأثره عمى أداء العامميف رسالة  دراسة أحمد ناصر الحبشي

 .2002ماجستير غير منشكرة أكاديمية الدراسات العميا طرابمس سنة 

األمف كالشرطة كالقرارات الصادرة عنو تمثمت مشكمة الدراسة في أف الحكافز التي حددىا قانكف 

ال تتبلءـ مع معطيات العمؿ األمني كظركفو، كاف عدـ فاعمية النظاـ الحالي لمحكافز في قطاع 

األمف أدل لشعكر العامميف بعدـ الرضا كبالتالي تدني مستكل األداء.كمف أىـ النتائج التي 

 تكصؿ ليا الباحث ما يمي:

لحكافز كانو ال يتـ االعتماد في صرفيا عمى نتائج مرتبطة انو ال تكجد عدالة في صرؼ ا .أ 

 بمستكل األداء.

أف أعضاء األمف لـ يتحصمكا عمى الحكافز بكافة أنكاعيا بدرجة كافية كمعقكلة باستثناء  .ب 

 الحكافز المادية السمبية كالمعنكية التي تـ تكقيعيا عمى بعض أعضاء األمف.

ى إيجاد نظاـ لمحكافز مف شأنو أف يرفع مستكل كمف أىـ ما أكصى بو الباحث العمػؿ عم

 األداء بالنسبة لرجؿ األمف ليقـك بكاجباتو المنصكص عمييا.
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 ككانت بعنكاف الحكافز كأثرىا عمى دكراف العمؿ رسالة ماجستير  دراسة سعد محمد أمبارؾ

 .2004غير منشكرة جامعة الجبؿ الغربي كمية المحاسبة غرياف سنة 

اسة في كجكد قصكر في نظاـ الحكافز المادية في الشركة العامة كتمثمت مشكمة الدر 

لمصناعات الكيماكية ، ما أدل إلى الزيادة في معدالت دكراف العمؿ أك عمى األقؿ الرغبة في 

 ترؾ العمؿ مستقببل .

 كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث ما يمي:

 مف قبؿ العامميف . ال يتـ منح الحكافز استنادا لمستكل أداء األعماؿ .1

 ال يتـ منح الحكافز المادية بما يتناسب مع قيمة الجيد المبذكؿ . .2

ىناؾ قصكر في نظاـ الحكافز المادية غير المباشرة كيتمثؿ في عدـ مساعدة العامميف في  .3

 مصاريؼ الدراسة كالعبلج.

ل العمؿ المقدـ كمف أىـ ما أكصى بو الباحث أف يتـ منح الحكافز المادية باالستناد عمى مستك 

 كاف تكزع ىذه الحكافز باالعتماد عمى أىمية األعماؿ التي يتـ انجازىا.

 ككانت بعنكاف دكر نظاـ الحكافز في رفع كفاءة أداء  دراسة عز الديف عبد اهلل سكيد

 .2005العامميف رسالة ماجستير غير منشكرة جامعة طرابمس سنة 

باع حاجات كرغبات األفراد ماديان كمعنكيان ما كتركزت مشكمة الدراسة في ضعؼ االىتماـ بإش

 أدل إلػى ضعػؼ كفػاءة أداء العامميف . 
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 كقد تكصؿ الباحث إلى مجمكعة مف النتائج منيا:

أف نظاـ الترقيات في الجامعة ال يعتمد عمى أساس درجة الكفاءة في أداء العمؿ كعدـ حصكؿ   .أ 

 .العامميف عمى المكافآت  كعدـ مشاركتيـ في اتخاذ القرار

 .أظيرت الدراسة عػػدـ كجػكد عػدالة في نظاـ الحكافز مما أثر سمبان عمى كفػػاءة أداء العامميف .ب 

تأكيد عمى كضع نظاـ مكتكب لمحكافز يشتمؿ معايير كاضحة كمف أىـ ما أكصى بو الباحث ال

كيبنى عمى نتائج عممية كيساعد في رفع كفاءة العامميف ك كذلؾ أكصى بضركرة مساىمة 

 العامميف في تحديد مقكمات نظاـ الحكافز كلك نسبيان .

  الخدمات ككانت بعنكاف نظاـ الحكافز كأثره عمى جكدة دراسة سميرة منصكر محمد صميدة

 .2007المصرفية رسالة ماجستير غير منشكرة كمية المحاسبة غرياف سنة 

كتتمخص مشكمة ىذه الدراسة في كجكد ضعؼ في نظاـ الحكافز المطبؽ حاليان في المؤسسات 

 محؿ الدراسة مما أثر سمبا عمى مستكل جكدة الخدمات المصرفية .

 يمي:كمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا ىذه الدراسة ما 

كجكد نقص يعاني منو نظاـ الحكافز كالمتمثؿ في قمة حصكؿ المكظفيف عمى المكافآت  .أ 

التشجيعية ك قمة حصكؿ المكظفيف عمى قركض بدكف فكائد كضعؼ مشاركتيـ في اتخاذ 

 القرارات المتعمقة بعمميـ ككذلؾ ضعؼ حصكليـ عمى الحكافز المعنكية .

سسات محؿ الدراسة نتيجة الخمؿ كالقصكر في ضعؼ فاعمية نظاـ الحكافز الحالي في المؤ  .ب 

 تطبيؽ ىذا النظاـ.
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كمف أىـ التكصيات التي تكصمت ليا الباحثة ىي تصميـ نظاـ متكامؿ لمحكافز المادية كالمعنكية 

 يشتمؿ عمى معايير كاضحة كمكضكعية كمبني عمى أسس عممية .

 ى كفاءة أداء العامميف رسالة ككانت بعنكاف الحكافز ك أثرىا عم دراسة مراد محمد صالح جمكط

 .2009ماجستير منشكرة أكاديمية الدراسات العميا طرابمس سنة 

كتمثمت مشكمة الدراسة في افتقار مصنػع أثاث السػكاني في إيجػاد نظػاـ لمحػكافز يتمػاشى مػع 

ـ احتياجات العامميف كذلؾ التغيب المستمر لمعامميف نتيجة الفتقار المصنع لنظاـ حكافز سمي

 كقمت االىتماـ بظركؼ العامميف االجتماعية .

 ككانت أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث ما يمي:

 أف المصنع ال يكفر فرص جيدة لترقية العامميف كعدـ كجكد عدالة في تكزيع الحكافز. .أ 

 إف الحكافز تركزت عمى تكفير كسائؿ نقؿ جيدة لمعامميف . .ب 

الباحث ضركرة إعادة النظر في سياسة منح المرتبات كمف أىـ التكصيات التي تكصؿ ليا 

 كضركرة االىتماـ بتكفير فرص جيدة لترقية العامميف.

 الدراسات العربية: -2

 بعنكاف نظاـ الحكافز كالمكافآت كأثره في تحسيف األداء الكظيفي  دراسة خميؿ محمد العكش

 .2007رسالة ماجستير منشكرة، كمية التجارة بالجامعة اإلسبلمية غزة ، سنة 

 كلخص الباحث المشكمة في التساؤؿ التالي ما ىك اثر الحكافز في الرفع مف أداء العامميف.
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 يمي:كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث ما 

 كجكد خمؿ في نظاـ الحكافز المعمكؿ بو في قانكف الخدمة المدنية. .أ 

 أف قانكف الحكافز الحككمي ال يؤدم لمرفع مف مستكل األداء. .ب 

كمف أىػـ التكصيات التػي تكصؿ إلييا البػاحث العمػؿ عمػى زيادة فاعمية أثر نظاـ الحكافز 

يا كتكزيع الحكافز بناء عمى معايير الحككمي كذلؾ مف خبلؿ مراجعة القكانيف التي تتعمؽ ب

 كضكابط مينية كالعمؿ عمى تفعيؿ أثر الحكافز مف خبلؿ تكجيييا لمف يستحقيا.  

 بعنكاف أثر الحكافز المادية كالمعنكية في تحسيف أداء  اسة عبداهلل حمد محمد الجساسيدر

 يـ العالي،سمطنة عماف.العامميف، رسالة ماجستير منشكرة، األكاديمية العربية البريطانية لمتعم

كلخص المشكمة في السؤاؿ التالي ما ىك اثر الحكافز المادية كالمعنكية في تحسيف أداء العامميف 

 في كزارة التربية كالتعميـ بسمطنة عماف. كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث ما يمي:

كالمعنكية في تحسيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ اثر الحكافز المادية 

 مستكل األداء.

قامة  كمف أىـ التكصيات التي تكصؿ إلييا الباحث ضركرة ربط صرؼ الحكافز بمستكل األداء كا 

كرش عمؿ كندكات التي تبحث عف كيفية زيادة تأثر التحفيز لمعامميف في الكزارة ككذلؾ مكاصمة 

مف تأثيرىا كتحقيؽ اليدؼ المنشكد  منح الحكافز في كقتيا كعدـ تأخيرىا مما يؤدم إلى التقميؿ

 منيا.
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  بعنكاف التحفيز كأثره عمى الرضا الكظيفي ، رسالة دراسة محمد حسف التيجاني يكسؼ

 .2008ماجستير منشكرة، األكاديمية العربية البريطانية لمتعميـ العالي بمكة المكرمة سنة 

جكد قصكر في نظـ كأساليب كتتمثؿ مشكمة الدراسة في كجكد عدد مف المؤشرات الدالة عمى ك 

الحكافز المطبقة عمى العامميف فيما يتعمؽ بالحػكافز المادية كالمعنكية كالذم انعكس سمبان عمى 

 الرضا الكظيفي.

 كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث ما يمي:

 أف الحكافز تستخدـ أحيانان كىذا يعني كجكد قصكر في الحكافز المقدمة. .أ 

 مدل رضا األفراد عمى الحكافز المقدمة.كجكد تفاكت في  .ب 

كمف التكصيات التي أكصى بيا الباحث ضركرة االىتماـ بالحكافز المادية كالمعنكية كالتركيز 

عمى الحكافز المعنكية كأف تككف بشكؿ دائـ كما أكصى الباحث بضركرة تفعيؿ كتطكيرالئحة 

ماـ بتنميػة التحفيز الذاتي لمعامميػف المكافػػآت كالجػزاءات المعمػكؿ بيا في المؤسسػة كاالىت

 كخاصة القيادييف منيـ.
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 -مصطمحات الدراسة :

كيقصد بو كؿ الكسائؿ التي تستخدميا اإلدارة مف أدكات التحفيز المادية نظاـ الحكافز : 

كالمعنكية ككذلؾ ماتستخدمو مف كسائؿ عقاب لضبط سمكؾ المكظفيف كضماف التزاميـ 

 لؤلداء .بالمعدالت المخططة 

اختالؼ الدراسات السابقة عف ىذه الدراسة كىي بعنكاف ) نظاـ الحكافز كأثره 
 عمى مستكل األداء الكظيفي ( ىك األتي :

إف ىذه الدراسة تختمؼ عف سابقتيا مف حيث المتغيرات ككنيا تركز عمى مستكل  -1

 األداء كمتغير تابع كنظاـ الحكافز كمتغير مستقؿ .

الدراسة عف سابقاتيا في نكع المؤسسات التي  تدرسيا كالمتمثمة في كما تختمؼ ىذه  -2

 المعاىد العميا بمنطقة الجبؿ الغربي .

 كذلؾ تختمؼ عف الدراسات السابقة في السنكات التي اشتممتيا الدراسة .  -3

كما تختمؼ عف سابقتيا في بيئة الدراسة كالمتمثمة في الييئة الكطنية لمتعميـ التقني -4

 ي .كالفن
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 الفصؿ األكؿ

 نظاـ الحكافز

 

 المبحث األكؿ / مفيكـ كأىمية الحكافز كأنكاعيا .

 المبحث الثاني / المكافآت كالتعكيضات .

 المبحث الثالث / قكاعد كميارات التحفيز .
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 األكؿ : مفيكـ كأىمية الحكافز كأنكاعياالمبحث 

 أكالن: مفيكـ الحكافز:

ه ثبلث عكامؿ، سبب منشئ لمسمكؾ كىدؼ يسعى لتحقيقو كىك دإف السمكؾ اإلنساني تحد       

يسمؾ ذلؾ السمكؾ كالعامؿ األخر قكة دفع تكجو السمكؾ بعد أف تثيره كتسيـ في تكجييو لتحقيؽ 

إشباع أك أداة التي يتـ بمكجبيا اإلشباع كبالتالي فالحكافز مؤثرات اليدؼ، كما الحافز إال كسيمو 

تثير سمكؾ الفرد لكي يسمؾ سمكؾ معيف أم أنيا كسيمة بيد اإلدارة تستطيع مف خبلليا حث 

األفراد عمى تقديـ سمكؾ معيف.كقد اعتنى الباحثكف كعمماء اإلدارة بمفيكـ الحكافز كأنكاعيا، عمى 

ثر الذم يكجو العامميف في منظمات األعماؿ سكاء الخاصة أك العامة أساس إنيا تعتبر المؤ 

 منيا، كىنا نستخدـ مجمكعة مف التعاريؼ التي تكضح  مفيـك الحكافز.

الحكافز مجمكعة مف الظركؼ التي تتكفر في جك العمؿ كتشبع رغبات األفراد التي يسعكف  -1

 ( 173، ص2010إلى إشباعيا عف طريؽ العمؿ.  )زكيمؼ، 

الحكافز ىي المؤثرات الخارجية التي تشجع اإلنساف أك تحفزه ألداء أفضؿ.)شاكيش،  -2

 (208، ص1996

 ( 97، ص 2011)طاىر،.ىي مجمكعة الدكافع التي تدفعنا لعمؿ شيء ما -3

كما عرؼ الدكتكر عمى السممي الحكافز عمى أنيا: "العكامؿ التي تعمؿ عمى إثارة القكل 

( ، كأيضا عرفت عمى أنيا 214، ص1979سمككو")السممي ،  الحركية في اإلنساف كتؤثر عمى

(   111، ص 1985"األساليب المستخدمة لحث العامميف عمى العمؿ المتميز". ) عبيد ،   
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كمف خبلؿ ىذىالتعاريؼ نخمص إلى أف الحكافز ىي مجمكعة العكامؿ كاألساليب التي تستخدـ 

جيدا اكبر كزيادة األداء كمان كنكعان سعيا  لمتأثيرفي سمكؾ األفراد العامميف كتحتيـ عمى بذؿ

شباع حاجات األفراد ذاتيـ.  لتحقيؽ  أىداؼ المؤسسة كا 

كمف ىذا المنظكر كضمف إطار ىذا الفيـ، ال يككف التأكيد فقط عمى حث الجيكد كاستنفارىا 

نما تؤكد عم ى بيدؼ زيادة األفراد العامميف لبمكغ معدالت أداء عالية كذات نكعية أفضؿ، كا 

يصؿ الفرد  ضركرة أف تساىـ عممية التحضير ذاتيا في إشباع حاجات الفرد كتمبية رغباتو لكي

حالة مف الرضا كلكي يتكلد شعكر لدل الفرد بأف حصيمة جيكده كأنشطتو ستعكد عميو بالخير إلى

 ، إضافة إلى ما تحققو مف نتائج ايجابية لممؤسسة.

نظـ كفكءة لمحكافز تتجمي في الجكانب االيجابية  كاستنادان لما سبؽ فاف أىمية كضع كتطبيؽ

 (224، ص2000اآلتية:)عكدة، 

تحقؽ نظـ الحكافز الكفؤءة زيادة في العكائد المتحققة لممؤسسة مف خبلؿ رفع الكفاءة  -1

اإلنتاجية لؤلفراد العامميف، فاالختيار الصحيح كالدقيؽ لمحافز المادم كالمعنكم يؤدم إلىدفع 

 ة اإلنتاج كتحسيف نكعيتو.العامميف إلى زياد

 تساىـ نظـ الحكافز في تحسيف قدرات العامميف كاستخداميا أفضؿ استخداـ. -2

كىذا يؤدم إلى تقميص حجـ قكة العمؿ المطمكبة مف قبؿ المؤسسة، كىذا بدكره يؤدم إلى  -3

 تخفيظ التكاليؼ التي تتحمميا المؤسسة.

ؽ عممية ربط لممصالح الذاتية لمفرد تحسيف الكضع المادم كالنفسي كاالجتماعي لمفرد كتحق -4

 مع مصالح مؤسستو.
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تقميؿ تكاليؼ اإلنتاج نتيجة لما تحققو نظـ  الحكافز المطبقة مف دفع األفراد  العامميف  -5

 باتجاه ابتكار كتطكير كاعتماد أساليب عمؿ حديثة.

 تحقؽ حالة مف الرضا لدل األفراد كالعامميف لما يحصمكف عميو مف حكافز. -6

 أنكاع الحكافز:ثانيان: 

 (209،ص1996ىنالؾ لمحكافز نكعاف ىما الحكافز االيجابية كالحكافز السمبيٍة.)شاكيش، 

 الحكافز االيجابية: -1

 لمحكافز االيجابية أنكاع رئيسية ثبلثة ىي:

 الحكافز النقدية: -أ 

الدنيا في تعتبر الحكافز النقدية مف أىـ أنكاع الحكافز خاصة بالنسبة لؤلفراد عمى مستكل اإلدارة 

المؤسسات، حيث أف الحاجات الفسيكلكجية األساسية لـ تشبع بعد بالكامؿ، كعميو فإف النقكد 

تعتبر في ىذه الحالة دافعا قكيا لمسمكؾ اإلنساني إذ أف األفراد في ىذا المستكل التنظيمي يككف 

ميمة بيد اإلدارة  دخميـ محدكدا، كاف حاجتيـ متعددة . كما يرل الباحث أف الحكافز النقدية أداة

 لمتأثير عمى سمكؾ المكظفيف .  كىناؾ أنكاع  متعددة لمحكافز النقدية منيا ما يأتي:

 األجر:  -1

تنبع أىمية األجر كحافز عمى األداء بأنو يتيح لمفرد تحقيؽ الكثير مف الحاجات األكلية  

مؤسسة كرفع مستكل كاألساسية، كما يمكف عف طريؽ األجر استقطاب كجذب العمالة الجديدة لم

األداء عف طريؽ ربط األجر باألداء. كىناؾ كجيتي نظر مختمفتيف حكؿ األجر ىؿ ىك أىـ 
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حافز أـ ال،حيث يرل أنصار حركة اإلدارة العممية انو أىـ حافز، بينما أنصار حركة العبلقات 

نما المعاممة الحسنة ل معامميف كدراسة اإلنسانية ترل أف األجر ليس ىك الحافز األقكل كاالىـ كا 

مشاكميـ كاالىتماـ بظركؼ عمميـ المادية ليا تأثير أقكل مف األجر، كعمى أم حاؿ يمكف القكؿ 

أف أىمية الحافز تنبع مف مدل تكافقو كتكاممو مع الحاجة أك الرغبة التي يشعر بيا الفرد 

 كارتباطو باإلنتاج مباشرة.

 الزيادات السنكية: -2

السنكية عمى الراتب ىي حافز عمى العمؿ إال إذا ربطت باألداء، أم  ال يمكف القكؿ أف الزيادات

أف يككف أساس منحيا كفاءة كنشاط كتحسف إنتاجية الفرد، أما إذا اعتمد منح الزيادة باألقدمية 

 فاف ىذا الحافز سيفقد أىميتو عمى إثارة الرغبة في العمؿ كاإلنتاج.

 المكافآت: -3

المػاؿ يعطػى لمفػرد العػامؿ لقاء قيامو  بعمؿ متميز أك تحقيؽ مستكل إف المكػػافػآت ىػي مبمػغ مف 

 عالي مف األداء.

 المشاركة في األرباح: -4

كىي عبارة عف نسبو سنكية مف األرباح تحددىا اإلدارة ليتـ تكزيعػيا عمى العػامميف كتتػـ طريقة 

صافية، كبذلؾ يمكف اعتبار حسابيا إما عمى أساس األرباح اإلجمالية أك عمى أساس األرباح ال

المشاركة في األرباح حافزا نقديان عمى زيادة اإلنتاج مف منطمؽ أف العامميف سيعمدكف إلى زيادة 

 جيكدىـ كنشاطيـ في العمؿ مف اجؿ زيادة األرباح.
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 الحكافز المعنكية "غير النقدية": -ة 

فيز العامميف عمى العمؿ، بؿ يقصد بالحكافز المعنكية تمؾ التي ال تعتمد عمى الماؿ في إثارة كتح

يعتمد عمى كسائؿ معنكية أساسيا احتراـ العنصر البشرم الذم ىك كائف حي لو أحاسيس 

 كتطمعات اجتماعية يسعى إلى تحقيقيا مف خبلؿ عممو في المنشأة ك مف أىـ الحكافز المعنكية:

 فرص الترقية : -1

بالكفاءة اإلنتاجية فإذا كاف لدل العامميف  تعتمد فاعمية الترقية كحافز عمى العمؿ فيما إذا ربطت

رغبة أك دافع لشغؿ مراكز كظيفية أعمى مف مراكزىـ  الحالية، تحقيقان لرغبة أك حاجة لديو كىي 

المكانة الكظيفية كبالتالي تحقيؽ مركز اجتماعي أعمى، ففي ىذه الحالة ستككف الترقية حافزان 

ترقية. أما إذا ارتبطت الترقية باألقدمية فاف الترقية مشجعان لمعامميف عمى العمؿ كي يظفركا بال

في ىذه الحالة تفقد أثرىا كحافز بسبب المساكاة بيف الفرد المنتج كالذم يقدـ مستكل عالي مف 

األداء كالفرد العادم. كىنا يجب اإلشارة في ىذا المقاـ إلى أف بعض الباحثيف يقكـ بتطبيؽ 

 بقة.الترقية ضمف الحكافز النقدية السا

 تقدير جيكد العامميف : -2

كيككف ذلؾ بمنح شيادات تقدير أك تكجيو رسائؿ شكر لمعامميف األكفاء الذيف يحققكف 

مستكيات أداء عالية، كذلؾ كتقدير مف قبؿ إدارة المؤسسة لجيكدىـ المبذكلة في إنجاح 

لشرؼ المؤسسة، كما يمكف تقدير جيكد العامميف عف طريؽ تسجيؿ أسمائيـ عمى لكحة ا

 التي تعمؽ في مكاف بارز في المؤسسة.



27 
 

 إشراؾ العامميف في اإلدارة :  -3

يقصد بإشراؾ العامميف في اإلدارة، أف يككف ليـ ممثمكف في مجمس اإلدارة بالمؤسسة 

يساىمكف بآرائيـ كأفكارىـ في إدارة المؤسسة عف طريؽ االشتراؾ في رسـ سياساتيا 

دؼ األساسي مف إشراؾ العامميف في اإلدارة ىك تحفيزىـ كالمساىمة في إتخاذ قراراتيا كالي

عمى العمؿ عف طريؽ إشعارىـ بأىميتيـ كأف تككف السياسات كالبرامج المكضكعة قد تـ 

كضعيا عمى أسس كدراية كاممة لتحقيؽ رغبات كاحتياجات العامميف كالتي قاـ ممثمكىـ بنقميا 

 لئلدارة العميا.

 تكسيع العمؿ:   -4

ضافة كاجبات كمياـ جديدة لمعمؿ الذم يقكـ بو الفرد ضمف نطاؽ تخصصو كيقصد بو إ

األصمي كعمى نفس مستكاه اإلدارم، إف إضافة الكاجبات كالمسؤكليات الجديدة إلى العمؿ 

األصمي لممكظؼ يزيد مف الرغبة في العمؿ كيقضي عمى الممؿ كالركتيف كبالتالي يزيد مف 

 حفز األفراد  عمى أداء األعماؿ.

 ضماف كاستقرار العمؿ: -5

إف ضماف كاستقرار العمؿ الذم تكفره اإلدارة لمعامميف يعتبر حافزا لو تأثير كبير عمى 

معنكياتيـ كبالتالي عمى إنتاجيتيـ الف العمؿ المستقر كالدائـ يضمف دخبل ثابتان لمفرد كيككف 

 في كضع أفضؿ مف حيث قدرتو عمى العمؿ كالعطاء دكف خكؼ مف الغد.
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 أك إثراء العمؿ: اغناء -6

يشير إغناء العمؿ إلى ضركرة إضافة مياـ جديدة قريبة الختصاص الفرد، كإشراكو في  

اتخاذ القرارات المتعمقة بعممو مع رئيسو المباشر كىذا اإلثراء ييدؼ إلى إخراج المكظؼ مف 

تخصصو الضيؽ إلى تخصص أكسع كلكنو قريب الختصاصو األصمي ما يشعره بأىميتو 

 رفع مف ركحو المعنكية.كي

 تحسيف ظركؼ كمناخ العمؿ : -7

الشػػؾ إف تكفػػير المنػاخ الصحي المنػػاسب في بيئػػة العمػػؿ كاإلضاءة الجيػدة كالتػػيكية 

نتاجيػػة الفرد، إذ كمما كانت ظركؼ العمؿ مناسبة كاف استعداد  المناسبة يؤثر عمى أداء كا 

 الفرد لمعمؿ أفضؿ .

 ت االجتماعية :حكافز الخدما -8

يطمؽ عمييا البعض اسـ التعكيضات أك الحكافز الغير مباشرة بسبب أف األفراد  يحصمكف عمييا 

عف طريؽ غير العمؿ أم غير مرتبط تقديميا بمستكل أداء العامميف أك انجازاتيـ،كىي تقدـ 

كافز لجميع العامميف بغض النظر عف مقدار نشاطيـ أك انجازىـ، كبشكػػؿ عػػاـ يقصد بح

الخدمات االجتماعيػػة تمؾ التػي تشبع حػػػاجػات ذاتيػػة لػدل العػػامميف كتشعرىـ بأف اإلدارة ترعى 

مصالحيـ الشخصية ، كتساعدىـ عمى حؿ مشاكميـ الخاصة كتشمؿ الحكافز االجتماعية 

 خدمات المنشأة لمعامميف دكف مقابؿ اك بمقابؿ بسيط أما ىذه الخدمات فيي:

 ت المعيشة عف طريؽ إنشاء جمعية تعاكنية استيبلكية في المؤسسة.تكفير مستمزما -1
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عانات لمعامميف  -2 أنشاء صندكؽ لبلدخار يساىـ فيو العاممكف كالمؤسسة، يقكـ بمنح قركض كا 

 في المناسبات االجتماعية.

تقديـ خدمات طبية لمعامميف عف طريؽ إنشاء مركز صحي يقدـ الخدمات الصحية  -3

 بعض المستشفيات لتقديـ الخدمات العبلجية لمعامميف. المستعجمة كالتعاقد مع

تقديـ خدمات ثقافية لمعامميف عف طريؽ إنشاء مكتبة  تضـ مجمكعة مف الكتب الثقافية  -4

كالعممية، ككذلؾ المساىمة بجزء مف النفقات الدراسية لمعامميف الذيف لدييـ رغبة في 

 التحصيؿ العممي.

يجتمعكف فيو في أياـ العطؿ كفي أكقات الفراغ كممارسة إنشاء نادم لمعامميف كأفراد أسرىـ  -5

 بعض اليكيات.

 إقامة الحفبلت في المناسبات الرسمية كتنظيـ الرحبلت السياحية لمعامميف. -6

 القياـ بنقؿ العامميف مف المؤسسة إلى أماكف إقامتيـ في كسائؿ نقؿ تممكيا المؤسسة. -7

ه الخدمات ىك في الكاقع  حافز لمعامميف عمى كمف خبلؿ ما تقدـ يرل الباحث  أف تقديـ مثؿ ىذ

العمؿ كاإلنتاج  كذلؾ عف طريؽ التأثير عمى حالتيـ المعنكية األمر الذم يزيد  مف حبيـ 

 ككالئيـ كارتباطيـ بالمؤسسة.

 الحكافز السمبية : -2

تسعى الحكافػز السمبيػة إلػى التػأثير في سمػكؾ  العامميػف مػف خػبلؿ مدخػؿ العقػاب أكالرادع 

كالتخكيؼ، أم أنو مف خبلؿ العمؿ التأديبي الذم يتمثؿ في جزاءات مادية كالخصـ مف األجر 
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مؿ أك الحرماف مف العبلكة أك الحرماف مف الترقية، حيث أف إدراج اسـ المكظؼ المقصر أك المي

 في قائمة خاصة تنشر عمى العامميف بالمؤسسة أك غير ذلؾ مف صكر الجزاء المعنكم.

إف ىذه الجزاءات أك العقكبات التي تفرض عمى العامميف باعتبارىا حكافز سمبية البد أف 

يتضمنيا نظاـ يسمى النظاـ التأديبي أك نظاـ العقكبات في المؤسسة. كيقصد بالنظاـ التأديبي 

تي تطبؽ عمى العامميف المذيف يخالفكف قكاعد العمؿ أك السمكؾ، كيسمييا البعض العقكبات ال

بالحكافز السمبية. إذ أف اليدؼ مف استخداميا ىك التمكيح بالعقاب ككسيمة لمنع العامميف مف أف 

ك يسمككا سمككا سيئان أك يقكمكا بتكراره أك مخالفة قكاعد العمؿ فالنظاـ التأديبي أك نظاـ العقكبات أ

نظاـ الحكافز السمبية يتضمف المخالفات التي يجب عمى العامميف عدـ ارتكابيا خبلؿ تأديتيـ 

ألعماليـ، كمػا ينص عمػى العقكبػػات التػي تفرض عمػى العامػػؿ الذم يرتكب أيا مف ىذه 

المخالفات باإلضافة إلى ذلؾ يتضمف النظاـ التأديبي اإلجراءات الكاجب إتباعيا عند كقكع أم 

خالفة مف قبؿ العامميف. ىنا يرل الباحث إف كجكد نظاـ تأديبي في المؤسسات أمر ضركرم إذ م

ال تكجد مؤسسة إال كفييا نظاـ تأديبي كالغرض مف ذلؾ تنظيـ سير العمؿ بالمؤسسة،كضماف 

المحافظة عمى ممتمكاتيا مف اليذر كاإلساءة كاالستيتار مف قبؿ العامميف. كيمكف تقسيـ أنكاع 

 بات أك الحكافز السمبية التي تأخذ بيا المؤسسات المختمفة إلى أربع أقساـ رئيسية كىي:العقك 

تتمثؿ في التأنيب، أك لفت النظر، أك اإلنذار الشفيي كالشيء المشترؾ في عقكبات معنكية:  -أ 

 ىذا النكع مف العقكبات إنيا تكجو  شفاىية مف الرئيس المباشر إلى العامؿ المخالؼ.

كتتمثؿ في كضع العقكبات المشار إلييا في الفقرة السابقة كتابة فيكجو عقكبات كتابية:  -ب 

 لممكظؼ مثبلن إنذار كتابي عف مخالفتو.
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: كتتمثؿ في اقتطاع جزء مف أجر العامؿ أك راتبو باعتبار أف ىذا االقتطاع أك عقكبات مالية -ج 

 الخصـ عقكبة عمى مخالفة ارتكبيا.

ثؿ في اإليقاؼ عف العمؿ لمدة محددة أك النقؿ إلى قسـ أخر أك خفض كتتم إجراءات تأديبية: -د 

الراتب أك خفض الدرجة أك الحرماف مف العبلكة أك تأجيؿ مكعد استحقاقيا أك الفصؿ مف 

 المؤسسة .

كمف خبلؿ ما تـ عرضو مف حكافز ايجابية كحكافز سمبية يمكف القكؿ أف تطبيقيا يعكد إلى 

عمى إذا اعتمدالتي يعتمد عمييا سكاء سمبية كيسمى المدير السمبي أما  المدير كعمى نكع  الحكافز

الحكافز االيجابية لمتأثير عمى مستكل األداء يسمى المدير االيجابي كما يمكف لمباحث أف 

يضيؼ ىنا أنكاع أخرل لمحكافز االيجابية مثؿ الدكرات التدريبية إنشاء بطاقات خاصة لمعامميف 

أف يستخدميا في األسكاؽ ككسائؿ النقؿ تتحمؿ المؤسسة جزء مف  بالمؤسسة يمكف لممكظؼ

عطاء مقابؿ لبلتصاؿ كمقابؿ لمكقكد كشراء مبلبس لممكظفيف مف حيف إلى أخر كذلؾ  تكميفيا كا 

القياـ برحبلت جماعية تككف منسقة تشمؿ المستكيات اإلدارية المختمفة. كاالختيار األساسي ادف 

بالنتائج العممية ألسمكب التحفيز االيجابي أك السمبي كما يمكف  لمتحفيز الفاعؿ إنما يتأكد 

 تكضيح  أنكاع الحكافز مف خبلؿ الشكؿ اآلتي: 
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 ( أنكاع الحكافز1شكؿ رقـ )

 

 

 

 

 

 

 

 شركط نجاح  نظاـ الحكافز :

يجب أف يككف لمتحفيز شركط أساسية إف أرادت اإلدارات االستفادة مف الحكافز في إنجاح  

العممية اإلدارية كالرفع مف مستكل أداء العامميف فييا كتتمثؿ ىذه الشركط فيما يأتي:)زكيمؼ ، 

 (174، ص2010

 اباتو.البساطة كتعني أف يككف النظاـ مختصران ككاضحان كمفيكمان في بنكده كصياغتو كحس .1

أف تككف ىناؾ صمة بيف الحافز كاليدؼ إذ ال فائدة مف تمؾ الحكافز التي ال تحرؾ الدكافع  .2

 عند اإلنساف  بالشكؿ الذم يدفعو لمتصرؼ اليادؼ تحقيقا لرغباتو.

 
 الحوافز 

 حوافز مادٌة :

  أجور 

 التعوٌضات 

 المشاركة فً األرباح 

 المكافآت 

 حوافز معنوٌة :

 تفوٌض الصالحٌات 

  ًإشراك العاملٌن ف

 اإلدارة 

 

 حوافز مادٌة :

  تنزٌل درجة الموظف 

  توقٌف عالوات دورٌة 

 حوافز معنوٌة :

 توجٌه تنبٌه 

  تؤنٌب الموظف 

 توجٌه اندار 

 سلبٌة اٌجابٌة

 ( 652، 6002،   المصدر : )مرعً
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البد لممؤسسة أف تحدد الكقت المناسب الذم تستخدـ فيو الحافز كخاصة المادية التي البد  .3

 كمتقاربة. أف تككف في مكاعيد محددة

 أف ترتبط الحكافز بأىداؼ العامميف  كاإلدارة معان. .4

أف نضمف استمرارية الحكافز كذلؾ لخمؽ الشعكر بالطمأنينة ك استمرارية قياـ المؤسسة  .5

 بإشباع  تمؾ الحاجات كضماف ذلؾ مستقببلن.

 أف تككف السياسة التي تنظـ الحكافز تتصؼ بالعدالة كالمساكاة كالكفاءة. .6

ثقافة لدل العامميف أف تككف ىناؾ عبلقة قكية بيف األداء الجيد  كالحصكؿ عمى تنمية  .7

 الحكافز.

أف يتـ كضع معايير لؤلداء كالسمكؾ  مف خبلؿ دراسات تجعؿ ىذه المعايير محػػددة ككذلؾ  .8

يجب السيطرة الكاممة عمى األفراد كالظركؼ المحيطة كالمكاد المستخدمة كذلؾ لكي نحاسبيـ 

 مكف بو مف أداء.عمى ما يقك 

 أف يشارؾ  العاممكف في كضع نظاـ الحكافز ليزيد مف قناعتيـ. .9

 مساندة اإلدارة العميا لنظاـ الحكافز. .10
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 :ثالثان: معكقات نظاـ الحكافز

إف أم نظاـ يتـ تطبيقو داخؿ المؤسسات البد كأف تكاجيو معكقات كقدرة اإلدارة عمى        

تجاكز ىذه المعكقات كاحتكائيا جزء ال يتجزأ مف النجاح  في تطبيؽ النظاـ، كبالتالي فاف ىناؾ 

 (110، ص2003،  مجمكعة مف المعكقات لنظاـ التحفيز يمكف تكضحييا فيما يمي: )مرعي

 لرىبة مف المؤسسة.الخكؼ كا -1

 عدـ كضكح األىداؼ لدل إدارة المؤسسة. -2

 عدـ المتابعة لمعامميف فبل يعرؼ المحسف مف المسيء. -3

 قمة التدريب عمى العمؿ كقمة التكجيو لتصحيح األخطاء. -4

 عدـ كجكد قنكات اتصاؿ بيف المديريف كالعامميف. -5

 األخطاء اإلدارية مثؿ تعدد القرارات كتضاربيا. -6

 القيادات كتضارب أرائيا.تعدد  -7

 يرل الباحث أف مف المعكقات الصراعات التي تنشأ بيف المكظفيف أثناء منح الحكافز. -8

 :رابعان: دكر نظاـ الحكافز في المؤسسات

لنظاـ الحكافز كالتعكيضات دكران رئيسيان في تكفير بيئة العمؿ المناسبة كبدكف ىذا النظاـ يككف 

ات كعدـ قدرتيا عمى تحقيؽ األىداؼ بكفاءة كفاعمية كلذلؾ ىناؾ قصكر عاـ في ىذه المؤسس

مكانياتيـ لممؤسسة كفي المقابؿ إف  البد مف تحفيز األفراد بالطريقة التي تدفعيـ لتقديـ خدماتيـ كا 

عدـ كجكد أك تجاىؿ كجكد نظاـ حكافز قانكني كفعاؿ يكفؿ حقكؽ كامتيازات العامميف ، يعرض 
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التي تؤثر سمبان عمى مستكل األداء الكظيفي في المؤسسة  كمنيا  المؤسسات لمعديد مف المخاطر

 (253، ص2003)المكزم ، ما يمي: 

 تدني مستكل أداء العامميف. -1

 انخفاض معدالت إنتاجية العامميف إلى مستكيات اقؿ مف األىداؼ المحددة. -2

 شعكر العامميف بعدـ الرضا في عمميـ. -3

 كتكريس المصمحة الشخصية.القضاء عمى ركح التعاكف  في إطار العمؿ  -4

 عدـ االكتراث أك البلمباالة كغياب ركح المسؤكلية في األعماؿ التي يقدميا المكظفكف. -5

 ارتفاع  نسب التغيب المقصكد عف العمؿ بذرائع مرضية أك ظركؼ اجتماعية. -6

 عدـ تمتع اإلدارة العميا باحتراـ كتقدير العامميف. -7

 حيف تكفر فرص عمؿ في مؤسسات أخرل. ارتفاع نسبو دكراف العمؿ كترؾ المؤسسة -8

ازدياد حكادث العمؿ كاألمراض الناتجة عف ممارسة بعض الميف نتيجة لؤلخطار كحاالت  -9

 اإلىماؿ. 

 كما يضيؼ الباحث في ىذا السياؽ ما يمي:

 الدفع بعدـ المسؤكلية. -1

 االرتكاب المتعمد لؤلخطاء. -2

 انخفاض ساعات الدكاـ بعذر أك بغير عذر. -3

 تنظيمات غير رسمية تعمؿ ضد مصمحة التنظيـ الرسمي.تككيف  -4

 نشؤ صراع داخؿ المؤسسات. -5
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 عدـ قدرة المؤسسة عمى المحافظة عمى الخبرات المتكفرة لدييا. -6

 خامسان: أثر الحكافز عمى أداء العمؿ:

يتطمب تكفر المناخ التنظيمي الجيد أنظمة تحفيزية مناسبة كىذا يؤدم إلى زيادة الرضا عف 

التنظيمي ، كبالتالي زيادة الكالء التنظيمي كارتفاع معدالت األداء كما أشار مكسى المكزم المناخ 

إف انعداـ كجكد أنظمة حكافز جيدة يؤثر بشكؿ سمبي عمى الركح المعنكية لؤلفراد العامميف 

بالقطاع العاـ، كبالتالي انخفاض إنتاجيتيـ، أضؼ إلى ذلؾ زيادة ظاىرة التسرب الكظيفي إلى 

)المكزم، نظيمات التي يتكافر فييا أنظمة حكافز جيدة خاصة تنظيمات القطاع الخاص.الت

2003 ،253) 

كىنا يمكف القكؿ أف األجكر كالركاتب التي يتـ تحديدىا في ىيكؿ األجكر يعبر عف األجر 

ز األساسي كىذا األجر أك الراتب ال يكفر األداء الفعاؿ لؤلفراد كلذلؾ البد مف تصميـ نظاـ حكاف

يعتمد عمى الكظيفة نفسيا كليس ما يحتاجو المكظؼ كفؽ األداء المتحقؽ مف قبمو، لذلؾ ال بد 

مف كجكد ىيكؿ لمحكافز المادية التي تشجع األفراد عمى األداء الفعاؿ كلتحقيؽ ىذه الفاعمية البد 

 مف تكفر جانبيف أساسييف ىما:

ـ األداء، إذ ينبغي أف يتـ قياس األداء الطرؽ كاإلجراءات كالرسائؿ المستخدمة في تقييأكالن: 

بمقاييس دقيقة كمكضكعية كشفافة لغرض تحديد مدل استحقاؽ كؿ فرد ليذه الحكافز كنسبة ما 

يستحقو منيا كفقا لؤلداء المنجز مف قبمو، إذ أف شعكر الفرد بأف أدائو كأداء اآلخريف يتـ قياسو 

 ستكل الرضا إزاء الحكافز المقدمة.بطريقة دقيقة كعادلة تشكؿ ركنا أساسيا لتحقيؽ م
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زيادة فاعمية نظاـ الحكافز مف خبلؿ السعي العتماد كفاعمية نظاـ الحكافز كأساس، كىذا ثانيان: 

يتطمب أف يشعر الفرد بأنو تكجد عبلقة كاضحة بيف ما ينجزه مف أداء كما يحصؿ عميو مف 

 . (310، ص2003)المكزم، حكافز.

 

 سادسان: أنظمة الحكافز :

يمكف تقسيـ أنظمة الحكافز إلى ثبلثة أقساـ رئيسية ىي: األنظمة الفردية كاألنظمة         

الجماعية كاألنظمة التنظيمية أم أنظمة مكجية لمتأثير عمى المستكل الفردم كأخرل مكجية 

 لمتأثير عمى المستكل الجماعي كقد حددت فيما يمي:

 ( 186، ص 2009)حمكد ، الخرشة  ، أنظمة الحكافز الفردية:  -1

تقكـ أنظمة الحكافز الفردية عمى أساس الدفع لؤلداء الفردم كيمكف االعتماد عمى أنظمة الحكافز 

الفردية عندما تتسـ األىداؼ بالكضكح كيمكف تحديدىا بدقة كقياسيا بشكؿ سميـ، كما أف المياـ 

خرل كتشمؿ ىذه التي تناط لؤلفراد يمكف أدائيا بمفردىـ، دكف أف تقترف بمياـ كنشاطات أ

 األنظمة ما يأتي:

 خطط الدفع بالقطعة: .أ 

كيتـ كفقا لخطط الدفع بالقطعة استبلـ الفرد العامؿ حد أدني مف األجر أك الراتب كفؽ اإلنتاج 

القياسي  كالمحدد مسبقان أما إذا فاؽ اإلنتاج المستكل القياسي لئلنجاز فاف العامؿ يستحؽ كفقا 
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أك كمية الكحدات اإلنتاجية اإلضافية كمف أكثر خطط األجر لذلؾ أجرا إضافيان بمكجب عدد 

 بالقطعة استخداما ىي:

 خطة تايمر : -1

لقد قاـ فردريؾ تايمر بتطكير خطة الدفع لمفرد العامؿ بمكجب دراستو لمكقت كالحركة كقد حدد تايمر 

كقت القياسي بمكجب ذلؾ مستكييف لؤلجر المستكل المرتفع  لؤلجر لمعامؿ الذم ينجز األداء بال

كاجر منخفض لمعامؿ الذم ينجز العمؿ بأقؿ مف الكقت القياسي لئلنجاز كقد راعى تايمر جكدة 

اإلنتاج المتحقؽ بحيث أف العامؿ الذم ينتج بالجكدة كالنكعية المطمكبة يدفع لو أجرا أعمى مف نظيره 

ع كمية كنكعية األداء المتحقؽ ذك الجكدة المتدنية كىكذا أرسى "فردريؾ تايمر" أسمكبان لمدفع ينسجـ م

 مف قبؿ العامؿ ذاتو ككفقان لمتطمبات االنجاز السميـ لؤلداء.

 خطة جانت: -2

لقد ساىـ جانت بتطكير خطة الدفع لمعامميف كفؽ القطعة متجاكزان بذلؾ الجكانب السمبية التي 

كأثرىا عمى  رافقت خطة فرديؾ تايمر في احتساب األجر،حيث راعى جانب ظركؼ العمؿ البيئية

انخفاض اإلنتاجية ، كلذا فقد قاـ جانت بكضع اجر مضمكف يدفع لمعامؿ حتى كاف لـ يستطيع 

انجاز العمؿ في الكقت القياسي، كما حدد معدؿ اجر أعمى لمعامؿ الذم ينجز إنتاجو  في كقت 

 أقؿ مف الكقت القياسي لؤلداء.
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 خطة اميرسكف: -3

ميرسكف في ضكء كفاءة الفرد اإلنتاجية، إذ يدفع لمفرد أجرة يـك يتحدد مقدار األجر كفقان لخطة إ 

% مف المستكل 66العمؿ مضافا إليو مكافأة تتصاعد تدريجيا إذا زادت  كفاءتو اإلنتاجية عف 

المطمكب، كلذا فإف ىذه الطريقة تتطمب كضع جداكؿ تفصيمية تتعمؽ بالعمؿ أك الكظيفية كالنسبة 

غي دفعيا إلى اآلجر األساسي لمعامؿ كتعتبر ىذه الطريقة كسيمة ناجحة المئكية لممكافأة التي ينب

 لمراقبة األداء.

 خطط  الكقت المتكفر: .ب 

إف أسمكب خطط الكقت المتكفر تعتمد عمى تحديد حد أدنى لؤلجر يدفع لمعامؿ الفرد في الكقت 

فإف الفرد العامؿ المحدد لئلنجاز، أما إذا تـ االنجاز لممياـ بأقؿ مف الكقت القياسي المحدد 

يحصؿ عمى مكافأة تعادؿ نسبة الكقت المتكفر لئلنجاز مف األساليب الشائعة في ىذا المجاؿ ما 

 يمي:

 خطة ىالسي:  -1

كيتـ بمكجبيا دفع اجر مضمكف كمؤكد  لساعة العمؿ  إضافة لنسبة مئكية مف الكقت المعيارم 

خبلؿ ساعة كاحدة كقد قاـ الفرد بإنجاز لئلنجاز فمك كاف الكقت المعيارم إلنتاج  كمية معينة 

دقيقة فانو يتقاضى أجره كفؽ معدؿ األجر لمساعة كيستحؽ باإلضافة لذلؾ  40العممية خبلؿ 

 دقيقة تـ تكفيرىا أتناء انجاز العمؿ. 20نسبة ثابتة مف قيمة 
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 خطة ركاف : -2

قت المتكفر، لكنيا كتختمؼ خطة ركاف عف خطة ىالسي في إنيا ال تستخدـ نسبة ثابتة مف الك 

تطبؽ بنسب متفاكتة ككفقا لمكقت المتكفر في االنجاز، فمثبلن لك أف فردان أنجز الكمية المعيارية 

% مف الكقت المحدد، فاف ذلؾ الفرد سيحصؿ إضافة لؤلجر 80لؤلداء المطمكبة بنسبة 

 %  كعبلكة عف االنجاز المتحقؽ لو.20االعتيادم لو ما نسبتو 

 عمكالت :خطط عمى أساس ال .ج 

إف الخطط التي كردت أعبله غالبا ما يتـ تطبيقيا عمى العامميف في الحقكؿ كاألنشطة اإلنتاجية، 

لكف أسمكب العمكالت غالبا ما يتـ استخدامو في النشاطات التسكيقية كالبيعة مثؿ مندكبي البيع 

حجـ المبيعات كمندكبي التأميف، كعمى الرغـ مف تنكع ىذه الخطط إال أف جميعيا يعتمد عمى 

 بصكرة كمية أك جزئية كما يمي:

 .يعمؿ البعض بحصكلو عمى اجر تابت إضافة لنسبة معينة مف العمكالت 

  قد يحصؿ البعض عمى سحكبات شيرية تطرح بعد ذلؾ مف العمكالت التي يحققيا رجؿ

 البيع.

افآت،بحيث أف كتتميز خطط الحكافز عمى أساس العمكلة، بأنيا تربط مباشرة يبيف األداء كالمك 

رجؿ البيع يدرؾ تمامان إذا لـ يحقؽ مستكل معيف مف األداء فانو ال يحصؿ عمى عمكلتو، 

كبالرغـ مف مزايا ربط الحكافز باألداء كفؽ ىذه الطريقة، لكف مف عيكبيا أف ىناؾ متغيرات بيئية 



41 
 

كالعكامؿ المناخية ال يستطيع رجؿ البيع التحكـ فييا مثؿ المتغيرات التكنكلكجية التضخـ كالكساد 

 كالككارث كالحركب كغيرىا.

 ( 89، ص  2010أنظمة الحكافز الجماعية: ) أبكشيخة ،  -2

تقـك أنظمة الحكافز الجماعية عمى عممية الدفع لمجمكعة مف األفراد العامميف في أنشطة كأعماؿ 

كاألنشطة  مشتركة ، كيركز ىذا األسمكب عمى األعماؿ المترابطة مع بعضيا بحيث أف المياـ

التي يتـ  انجازىا ال يمكف فصميا عف بعضيا البعض لترابطيا الدقيؽ كمتطمبات انجازاىا 

تستدعي جيدان جماعيان مشتركان كليس فرديان مستقبلن إف أنظمة الحكافز الجماعية تعاني مف مشكمة 

ؾ الطاغي رئيسية كىى عدـ إمكانية تحديد المسؤكلية في تحسيف أك تردل األداء، إذ أف السمك 

عمى العمؿ الجماعي بصكرة عامة بأف األفراد يدعكف مسؤكلية االنجاز إذا كاف جيدا كيتنصمكف 

 مف المسؤكلية عف االنجاز إذا كاف متدنيان.

 ( 198، ص 2009أنظمة الحكافز التنظيمية: ) خمؼ ، -3

دارة بمختمؼ أف أنظمة الحكافز التنظيمية ترتبط بشكؿ كثيؽ بمدل التعاكف كالترابط بيف اإل

مستكياتيا كاألفراد العامميف في المؤسسة، إذ أف سبؿ التعاكف بيف الطرفيف مف شأنو أف يساىـ 

في تأجيج ركح التفاعؿ البناء مف أجؿ تحقيؽ الفاعمية التنظيمية بالصكرة المستيدفة، كاف ىذا 

األفراد العامميف النمط مف الحكافز  التنظيمية غالبا ما يتيح فرص الحصكؿ عميو مف قبؿ جميع 

 في المؤسسة خصكصا لك تحقؽ انخفاضا كاضحا في التكاليؼ الناجمة عف األداء.  
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 (أنظمة الحكافز كأنكاعيا2شكؿ رقـ )

 

 

 

 

 

 (201، ص2009المصدر :)خمؼ، 

يتضح مف خبلؿ الشكؿ أىـ أنظمة الحكافز المعمكؿ بيا كالتي تنقسـ إلى ثبلثة أنظمة رئيسية 

الفردية منيا كالجماعية كالتنظيمية   كما يكضح الشكؿ نكع الخطط التي يمكف أف تستخدـ في 

الحكافز الفردية كالتي تعتبر أىـ نكع مف أنكاع األنظمة كذلؾ إلمكانية ربطو بمستكل أنظمة 

األداء الفردم كالذم يمكف مف خبللو تصميـ نظاـ حكافز عممي كمكضكعي يمكف تطبيقو في 

 مختمؼ المؤسسات .

 

 

 

 أنظًة انحوافز

 أنظًة حوافز تنظًََة  أنظًة حوافز خًاػَة       أنظًة حوافز فردٍة      

 

 خطط الدفع بالكظيفة

 خطط الكقت المتكفر 

العموالت خطط على اساس  
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 المبحث الثاني : المكافآت كالتعكيضات 

 أكالن: مفيكـ التعكيضات

يعد عقد التعييف بمثابة اتفاؽ بيف المؤسسة كالمكظؼ عمى أف يقكـ المكظؼ بالتزاماتو        

المذككرة في العقد فيما يتعمؽ بأداء المياـ المككمة إليو كالتقيد بمكاعيد العمؿ كالمحافظة عمى 

 العقد.ممتمكات المؤسسة،كبالمقابؿ تقـك المؤسسة بدفع تعكيضات ماليو كمزايا أخرل محددة في 

"كيشير مصطمح التعكيضات إلى إجمالي إرادات المكظؼ كالتي قد تككف عمى شكؿ مكافآت 

 (109، ص2000مالية كمزايا")عبدالباقي، 

، 1996كىناؾ مف أشار إلى مفيكـ التعكيضات عمى أنو يشتمؿ عمى كؿ مما يأتي: )شاكيش، 

 (208ص

كيمثؿ مجمكع المبالغ النقدية إلى تدفعيا المنشأة لمفرد الذم يعمؿ  نظاو انتؼوٍض اننقذً: .1

 لدييا كذلؾ لقاء ما يقكـ بو مف أعمػاؿ حسب مستكيات األداء المحددة.

كيمثؿ مجمكعة العكائد كاالمتيازات  المادية غير النقدية التي  نظاو انتؼوٍض غَر اننقذً: .2

عمييا مف خبلؿ ككنيـ أعضاء فييا كيعممكف  تقدميا المنشأة لمعامميف لدييا، كالتي يحصمكف

 لدييا.
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 (211، ص2010)جكدة،ثانيان: مككنات التعكيضات:

يمكف التمييز بيف منظكريف أساسييف لمككنات التعكيضات ىما المنظكر التقميدم كالمنظكر 

ة المعاصر. أما مف ناحية المنظكر التقميدم فيشير إلى أف التعكيضات تشمؿ التعكيضات المادي

فقط بجزئيتيا المباشرة الذم يرتبط استبلمو بالعمؿ بشكؿ مباشركغير مباشرة "االمتيازات" الذم ال 

ترتبط االستفادة منيا بشكؿ مباشر في العمؿ المقدـ مثؿ الضماف االجتماعي كتعكيضات البطالة  

ة بجزئيتيا كالرعاية الصحية. أما المنظكر المعاصر فيك يتضمف باإلضافة إلى التعكيضات المالي

المباشرة كالغير المباشرة، تعكيضات غير مالية كفرص الترقية كظركؼ العمؿ كالشعكر 

 باالستقبللية كأسمكب العمؿ المرف.كيكضح الجدكؿ التالي ىذه المككنات:

 (مككنات التعكيضات التي يمكف أف تستخدميا المؤسسات2جدكؿ)

 مالية
 غير مالية

 غير مباشرة مباشرة

  كالركاتبلؤلجكر 

 الحكافز المالية 

 

 

 الضماف االجتماعي 

 التأميف الصحي 

 السكف المجاني 

 المشاركة في األرباح 

 منح أسيـ مجانية 

 تنكع مياـ العمؿ 

 االستقبللية في العمؿ 

 ظركؼ العمؿ 

 العمؿ المرئي كالعمؿ 

 األسبكع المكثؼ 

 (212، ص2010المصدر: )جكدة ،
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 ثالثان: األجكر كالركاتب:

كالركاتب كؿ ما يتقاضاه المكظؼ مف مبالغ نقدية مقابؿ الجيد الذم يبذلو في  تتضمف األجكر

 عممو سكاء كانت أجكر يكمية أك أسبكعية أك شيرية أك غير ذلؾ.

كيسعى نظاـ األجكر كالركاتب إلى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة في الحفاظ عمى العامميف كتحفيزىـ. 

 (248، ص2000)عبدالباقي ، 

جاؿ إف كتاب اإلدارة يستخدمكف مصطمحي"األجكر" ك"الركاتب" لمتمييز بيف كيذكر  في ىذا الم

فئات العامميف في المؤسسة إذ يستخدـ مصطمح األجر لمداللة عمى العامميف الذيف يتقاضكف 

أجكرىـ عمى أساس الساعة أك اليكـ أك األسبكع كيشغمكف عادة مكاقع في قاعدة اليـر التنظيمي، 

الراتب لمداللة عمى العامميف الذيف يتقاضكف أجكرىـ عمى أساس في حيف يستخدـ مصطمح 

شيرم كتصرؼ ليـ شيريان كعمى أساس ثابت ال يتغير بعدد الساعات التي يعممكنيا فعميا كيقع 

ىؤالء في المستكيات العميا كالكسطى كيشغمكف مراكز إدارية ك فنيو ميمة في المؤسسة. 

 (171، ص2010)ابكشيخة ،
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 جكر كالركاتب في الجدكؿ التالي:كيمكف تكضيح أىـ الفركؽ بيف األ 

 (الفرؽ بيف األجكر كالمرتبات3جدكؿ )

 الركاتب األجكر

 تحسب عمى أساس الساعة 

 تدفع أسبكعيا 

  تدفع نقدان 

 ال يكجد امتيازات 

 ال يكجد مصاريؼ عامة أك نثرية 

 ال تخصص سيارات مف المؤسسة 

 تحسيف عمى أساس مستكل 

  شيرياتدفع 

 تدفع مف خبلؿ تحكيؿ إلى البنؾ 

 ليا تقاعد ميني 

 ىناؾ مصاريؼ عامة كنثرية 

 قد تخصص سيارات مف المؤسسة 

(213، ص2005)عقيمي ،   

 رابعان: المكافآت:

تعتبر المكافآت احد أىـ كسائؿ التحفيز التي تستخدميا اإلدارة لدفع األفراد لتقديـ مستكيات أداء 

كسائؿ إيجاد بيئة تنافسية بيف العامميف كذلؾ مف اجؿ نيؿ المكافأة كتمنح عالية، كما تعتبر احد 

 المكافأة عندما يقدـ عمؿ متميز يتخطى المعايير المكضكعية نظرا لمتفاني في العمؿ كالمثابرة.
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كيمكف النظر لمفيكـ المكافأة عمى انو " األسمكب الذم تتـ بو مكافأة مجمكعة أك إدارة عمى 

ا يضيؼ "جكراف" أيضا أف ىناؾ مقاييس يتـ عمييا منح المكافآت كتستخدـ عممية ناجحة كم

 (385، ص2003بمثابة مؤشرات أداء رئيسية لمفرد في نياية العاـ.)جكرآف، 

مف ناحية أخرل أف االىتماـ بطرؽ تكزيع المكافآت بأسمكب يؤدم الغرض الذم تمنح تمؾ 

العمؿ الجماعي، كاإلبداع كالجيد المكثؼ مف المكافآت بناء عميو، كالتي تعتمد عمى التعاكف ك 

قبؿ كافة أعضاء المؤسسة، لتحقيؽ تحسيف أداء المؤسسة، كأال تقتصر المكافآت عمى اإلدارة 

العميا كالمدراء كتجاىؿ المكظفيف كالمرؤكسيف، في الكقت نفسو يجب أف تككف المكافآت مناسبة 

عات عمى مف يستحؽ كمف ال يستحؽ فمنح لممكظفيف الذيف يستحقكنيا بالفعؿ كليس مجرد تكزي

 مكافأة لشخص غير كؼء يترؾ أثرا سمبيا خبلؼ ما تريد.

 خامسان: ارتباط األجر )المكافآت( باألداء الفعمي لمفرد:

األجر كالتعكيض السميـ مف كجية نظر اإلدارة كالمكظؼ نفسو، ىك اجر يعكض الفرد عف األداء 

تدفع أجر كمكافأة بغض النظر عف أداء الفرد تتعرض لخسائر الفعمي الذم يقدمو، فاإلدارة التي 

كبيرة كما أف المكظؼ الذم يستمـ مكافأة ال يستحقيا يستييف بيا كبكؿ نظاـ المكافآت.ىناؾ 

، 2001العديد مف الكسائؿ لتحقيؽ االرتباط بيف المكافأة كاألداء منيا ما يمي: .)برنكطي، نايؼ، 

 (270ص

ضكء قيمة الكظيفة لممؤسسة كليذا تستند األنظمة السميمة عمى  . تحديد مبمغ األجر في1

.نتائج عممية تقييـ لمكظائؼ تحدد قيمو كؿ كظيفة  
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. تحديد العبلكات كالمكافآت كالمزايا عمى ضكء األداء الفعمي لممكظؼ كليذا تستند األنظمة 2

تخدـ نتائجو لتحديد السميمة عمى نتائج تقييـ دكرم لؤلداء يحدد األداء الفعمي لكؿ فرد كتس

 العبلكات كالمكافآت التي يستحقيا.

 . اعتماد أنظمة المشاركة باألرباح أك حقكؽ الحصكؿ عمى أسيـ  في المؤسسة .3

 سادسان: مستمزمات إعداد نظاـ األجكر : 

إف إعداد نظاـ األجكر ليس باألمر الييف بؿ يحتاج إلى تخطيط كتنظيـ عمى مستكل عالي 

 ( 276، ص 2001كر كما يمي: )  نايؼ ، كيشمؿ ثبلثة محا

 السياسات اإلدارية الضركرية إلعداد نظاـ األجكر: .1

تحتاج إدارة المكارد البشرية إلى التعرؼ عمى سياسات المؤسسة بالنسبة لمعديد مف القضايا 

كيمكنيا أف تطالب اإلدارة العميا بكضعيا إذا لـ تكف قد حددتيا بشكؿ رسمي كتشتمؿ ىذه 

 ما يمي: السياسات

 سياسة المؤسسة حكؿ مستكل األجكر بالمقارنة بالمنافسيف. .أ 

 سياسة كقرارات المؤسسة حكؿ المزايا كالخدمات المقدمة. .ب 

سياسة المؤسسة حكؿ التمييز أك التحيز المتعمد سكاء كاف لكظيفة أك درجة كظيفية معينة أك  .ج 

 كظائؼ محددة.
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 العكامؿ المؤثرة في تحديد مستكل األجكر . .2

 ىذه العكامؿ التي يجب أف يدعميا النظاـ الجيد ما يمي:كمف 

 القكانيف كالتشريعات السائدة. .أ 

 تكاليؼ المعيشة. .ب 

 جماعات الضغط كالمساكمة الجماعية . .ج 

 سكؽ العمؿ كحالة االقتصاد. .د 

 قدرة المؤسسة عمى دفع األجكر. .ق 

 الكظائؼ االستثنائية ألىميتيا كندرتيا. .ك 

لتصميـ نظاـ األجكر كىنا يتـ االعتماد عمى ثالثة  تعتبر المستمزمات الفنية ضركرية  .3

 عناصر أساسية كىي:

 تصنيؼ الكظائؼ إلى مجاميع رئيسية. .أ 

 تحديد العناصر الميمة لنجاح المؤسسة. .ب 

 حتمية كؿ كظيفة لممؤسسة. .ج 

 سابعان: أنكاع المكافآت:

لكي تحقؽ المكافآت أىدافيا كغايتيا، يجب أف تتكامؿ بأشكاليا المختمفة المادم كالمعنكم بأف ال 

تقدـ المكافأة النقدية بطريقة مجردة تخمك مف أية إضافات كيقصد باإلضافات إضافة شيء مف 

التجربة  الثناء كالمدح إلى متمقي المكافأة النقدية،كأف تقدـ المكافأة أثناء حفؿ تكريـ خاص، فاف
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ستككف ذكرل جميمة،كتشجيع العامؿ عمى المشاركة بشكؿ أكبر في العمؿ كيككف ليا كقع أكبر 

 (8/7/2015، تاريخ الزيارة  www.edarat.netفي نفكس العامميف اآلخريف. ).

 كىنا يكجد نكعيف مف المكافآت، كىي: 

كتككف ىذه  كىي تمنح بشكؿ تمقائي بدكف تخطيط أك جيد يذكر مكافآت غير رسمية: .1

 المكافآت حاال كفي كقت االنجاز المتميز أك تأدية أعماؿ ناجحة كىنا يجب مراعاة التالي:

 أف تتكافؽ كتتكاءـ المكافأة مع رغبة العامؿ أك المكظؼ. .أ 

 تكافؽ المكافأة مع العمؿ الذم تـ انجازه. .ب 

 أف تككف المكافأة أنية. .ج 

ؤسسة لمعامميف فييا عف المشاركة كالنجاح كىي المكافآت التي تقدميا الم المكافآت الرسمية: .2

 لفترة طكيمة مف المثابرة كالعمؿ الدؤكب كىنا يجب مراعاة اآلتي:

 تحديد أسس كأىداؼ المكافأة. .أ 

 أف تككف المكافأة ذات معنى لمتمقييا. .ب 

 إشراؾ المتمقي في اختيار المكافأة. .ج 

 البياف الكاضح لكيفية  الحصكؿ عمى المكافأة. .د 

 أماـ اآلخريف.تقديـ المكافأة  .ق 

 استمرارية منح المكافآت بشكؿ دائـ. .ك 

كمف الميـ أيضا التكازف باستخداـ كؿ مف المكافآت المادية، كالمعنكية، ككيفية استخداميا 

كالعناية كالتركيز عمى المكافآت المعنكية كالمتمثمة في الشكر كالتقدير كالمدح كالثناء. إذ أف ليا 
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اليجابي في القيمة المتحققة، التي تتفكؽ في كثير مف األحياف في الكثير مف األحياف المردكد ا

 عمى المكافآت المادية كالمالية كيككف ذلؾ مف الدالالت اآلتية:

 إف المكافآت المالية يككف مردكدىا قصير األمد. .أ 

 إف المكافآت المادية ال تحقؽ الفعؿ المؤثر في سجمؾ الكظيفي. .ب 

 ا في السجؿ الكظيفي لمعامؿ.إف شيادات الشكر كالتقدير تؤثر إيجاب .ج 

 إف الشكر كالتقدير يبرز قدراتؾ  كتطمعاتؾ في المسيرة الكظيفية. .د 

مما سبؽ ذكره تبرز أىمية استخداـ المكافآت كعنصر أساسي في نظاـ التحفيز الكظيفي، كيجب 

أف تراعى مؤسسات األعماؿ كغيرىا مف المؤسسات العاممة بأف يككف لدييا نظاـ لممكافآت 

 (12/9/2015، تاريخ الزيارة  www.almadapaper.netفي تحقيؽ أىدافيا .). يساعد

 ثامنان: استراتيجيات التحفيز:

ترتبط استراتيجيات اإلدارة التي يمكنيا أف تستخدميا بالحافز الذم يجب أف يحافظ عمى 

مستكل استمرارية السمكؾ اإليجابي المطمكب، ليذا فاف المدير الذم يرغب بالمحافظة عمى 

األداء الجيد يجب أف يعرؼ تأثير الحافز كالنتائج المتكقعة منو في المستقبؿ كمدل االستجابة 

، 2000ليذا الحافز كىناؾ أربع استراتيجيات في ىذا الحافز كىي كاآلتي: .)عبدالباقي، 

 .(128ص
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 إستراتيجية التدعيـ االيجابي: .1

لتقكية سمكؾ ما، فيناؾ المدعمات األساسية مثؿ ىي العممية التي تستخدـ بمكجبيا المكافآت 

الطعاـ كالشراب كغيره، كىذا النكع عبارة عف حكافز قادرة عمى إشباع حاجات غريزية،أما 

المدعمات الثانكية فيي تمؾ الحكافز التي تتميز خصائصيا التدعيمية مف خبلؿ الخبرات 

اء كغيرىا، كلنجاح ىذه العممية البد مف المكتسبة بطريقة مباشرة أك غير مباشرة مثؿ األجر كالثن

 تكافر الشركط التالية عند تطبيقيا:

 أف يقترف الحافز بالسمكؾ المرغكب فيو. .أ 

 أف يتمتع الحافز بقدرة كافية لكي يحافظ عمى االستجابة المرغكبة. .ب 

 أف يصمـ المعيار السمككي بشكؿ يسمح لكؿ فرد بأف يحصؿ عمى الحكافز. .ج 

 سمبي:إستراتيجية التدعيـ ال .2

المقصكد بذلؾ إيقاؼ السمكؾ مف خبلؿ الحافز السمبي عند القياـ بالسمكؾ الغير مرغكب فيو، 

كحتى يككف ليذه اإلستراتيجية األثر الفعاؿ كالقدرة عمى تثبيت المرغكب مف السمكؾ، البد أف 

 يككف تطبيؽ العقاب ذم اثر مممكس بالنسبة لمفرد يدفعو  لتجنبو.

 مكؾ:إستراتيجية إبطاؿ الس .3

إف أفضؿ كسيمة لتحكير السمكؾ كتغييره ىك استخداـ إستراتيجية األبطاؿ مع إستراتيجية التدعيـ 

االيجابي، فاستخداـ األبطاؿ ليس لو أثار جانبية سيئة، كىي الطريقة المثمى إلخماد السمكؾ 
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اتيجية الغير مرغكب فيو، كعندما يعكد الفرد إلى السمكؾ المرغكب فيو فيمكننا استخداـ إستر 

 التدعيـ، كبذلؾ تتيح لمفرد التخمص مف العادات كالسمكؾ غير المرغكب فيو.

 إستراتيجية العقاب: .4

تستخدـ كحافز سمبي مف اجؿ إخماد أك إنقاص سمكؾ غير مرغكب بو كتكرار الحافز السمبي في 

ية مثؿ أعقاب السمكؾ غير المرغكب يقمؿ مف قياـ الفرد بو، لكف ليذا األسمكب محاذيره الجانب

انو يسبب القمؽ كيخمد االستجابة التي تظير ثانية عند غياب الحافز السمبي، كاف فاعميتو 

 تتضاءؿ مع الزمف بحيث يفقد أثره في الحاالت التي ال يكجد فييا عقاب.

مف خبلؿ االستراتيجيات السابقة يمكف أف نستنتج انو يجب أف ال يتـ مكافآت الجميع سكاسية بؿ 

عمى مستكل األداء كذلؾ يجب أف يككف العامميف عمى دراية بما يجب فعمو يجب االعتماد 

لمحصكؿ عمى الحافز، كما يجب عدـ معاقبة المرؤكسيف أماـ زمبلئيـ في العمؿ كحسابيـ عمى 

 قدر أعماليـ كتصرفاتيـ كنتائج عمميـ.

 تاسعان: تأثير الحكافز عمى العالقات اإلنسانية: 

تعرؼ العبلقات اإلنسانية بأنيا احد مجاالت اإلدارة التي تيتـ بإدماج األفراد في محيط العمؿ 

شباع حاجاتيـ  بطريقة تحفيزىـ عمى العمؿ معان بأكبر إنتاجية مع تحقيؽ التعاكف بينيـ كا 

االقتصادية كالمادية كاالجتماعية، كأف العبلقات اإلنسانية تركز عمى االىتماـ عمى ما يمي: 
 (44، ص2006سكيد، )

 إشباع حاجات الفرد ألنو يمثؿ كحدة بناء التنظيـ اإلنساني. .أ 
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 حؿ المشكبلت الفردية كالجماعية داخؿ كخارج المؤسسة. .ب 

 دراسة العبلقات االجتماعية غير الرسمية. .ج 

كما تعتبر العبلقات اإلنسانية لئلدارة حكافز معنكية ليا أثرىا في سير العمؿ اإلدارم،كتعتبر 

في المؤسسات اإلنتاجية كالخدمية عمى حد السكاء. كتدكر الفمسفة الحديثة لمعبلقات  فعالة

 اإلنسانية عمى عدة اعتبارات عامة أىميا: 

لممؤسسة مسئكلية اجتماعية نحك المجتمع تتمثؿ في ضركرة العمؿ بمستكل عالي مف الكفاءة  .1

 كالفاعمية 

في إشباع حاجاتيـ النفسية مثؿ إثبات إف لممؤسسة مسئكلية إنسانية نحك العامميف تتمثؿ  .2

 الذات كتقدير النفس كالعبلقات االجتماعية الجيدة ك االحتراـ .

 إف لممؤسسة مسئكلية إنسانية نحك العامميف تتمثؿ في إشباع حاجاتيـ المادية . .3

يتكقؼ نجاح المؤسسة عمى االىتماـ كالتفاعؿ بيف الجانب الفني متمثبل في ممارسة إجراءات  .4

كتطبيؽ التكنكلكجيا الحديثة مف ناحية، كالجانب اإلنساني مف ناحية أخرل متمثبل في  العمؿ

 الدكافع كالقيـ  .

 تتحقؽ كفاءة المؤسسة مف خبلؿ كفاءة كفاعمية عاممييا. .5

كمف المبلحظ أف العبلقات اإلنسانية بما تشتمؿ مػف الػرفع مف الػػػركح المعنكية كرسائؿ الشكر 

المتبادؿ كالمعاممة الحسنة كاألسمكب الجيد، فالمؤسسة التي تحاكؿ تكفير كالتقدير كاالحتراـ 

 كااللتزاـ بكؿ ذلؾ تحفز الفرد لمعمؿ بنشاط كركح معنكية عالية تنعكس إيجابا عمى مستكل أدائو.
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 المبحث الثالث :قكاعد كميارات التحفيز

 أكالن: شكؿ عقكد الحكافز : 

الحكافز األمثؿ يعتمد عمى مكاصفات كبل مف المبلؾ كالككيؿ كفقان لنظرية الككالة فاف عقد       

"المديريف" بالنسبة لعامؿ المخاطرة ككذلؾ درجة مبلحظة المبلؾ لمعكامؿ كالمتغيرات التي تؤثر 

 47،عدد2003عمى الناتج النيائي لممؤسسة. )مجمة المحاسبة كاإلدارة كالتأميف، جامعة القاىرة،

 (23، ص

المتغيرات كالتي ييتـ بيا المبلؾ عند كضع نظاـ الحكافز نجدىا تتمثؿ في  فإذا نظرنا إلى ىذه 

 اآلتي:

 قرارات المدير:   .1

كيمثؿ ىذا المتغير أداء المدير أك الجيد الذم يبذلو في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ المكضكعة 

 بلؾ.لممبلؾ، ككفقا لنظرية الككالة فاف ىذا اليدؼ ىك تعظيـ قيمة المؤسسة أك تعظيـ ثركة الم

 الناتج النيائي:  .2

 كىك المتمثؿ في الناتج الذم يحققو المدير نتيجة الجيد الذم يبذلو خبلؿ الفترة . 

 ظركؼ عدـ التأكد: .3

كىي تمثؿ العكامؿ الغير الخاضعة لمرقابة كالتي تكاجو المدير، كقد تككف ىذه العكامؿ عامة 

 كمشتركة لكافة المؤسسات أك قد تككف راجعة لممؤسسة نفسيا.
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 المؤشرات: .4

كىذه تكضح نتائج خاصة بالمؤسسات كقد تتمثؿ في متكسط الربح أك متكسط العائد لؤلصكؿ،أك 

 متكسط العائد لؤلسيـ أك غيرىا مف النسب التي تعكس أداء المؤسسة ككؿ.

كنظران ألف كؿ البحكث تقريبا تفترض أف غالبية المديريف مف النكع الذم ال يحب المخاطرة، فاف 

فز الذم يناسبيـ يتكقؼ عمى درجة المبلحظة  لممتغيرات السابقة المختمفة، فينبغي أف شكؿ الحكا

ترتبط المكافأة بالجيد الذم يبذلو المكظفيف،أما إذ لـ يستطيع المديركف مبلحظة ىذا الجيد عميو 

 ينبغي أف تشكؿ الحكافز عمى شكؿ مرتب ثابت باإلضافة إلى حكافز مرتبطة بالناتج النيائي.

 ان: أىمية التكجيو في رفع الركح  المعنكية كتحفيز المكظفيف. ثاني

أثبت الدراسات أف قكة المؤسسة تكمف في أفرادىا أكثر مما تكمف في األنظمة كاالجرأت أك 

األصكؿ كالمكارد، إف المؤسسة القادرة عمى رفع الركح المعنكية لؤلفراد تككف أكثر قدرة عمى 

 اإلنجاز كتطكير األداء.مقابمة التحديات كتنمية ركح 

كتختص كظيفة التكجيو أساسان بإدارة السمكؾ البشرم كتنمية التعاكف االختيارم يبيف العامميف 

لتحقيؽ أىدافيـ كأىداؼ المؤسسة.كتعتبر تنمية الركح المعنكية لفرؽ العمؿ مف أىـ عناصر 

و الفعاؿ بجانب ركيزتي عممية التكجيو التي يقكـ بيا قائد الفريؽ، كىي ركيزة أساسية لمتكجي

 (97، ص2013االتصاؿ كالقيادة.)رضكاف، محمكد ، 

كيككف القائد مسئكالن عف حفز العامميف لمعمؿ بكفاءة كفاعمية كضماف ارتباط أىدافيـ  بأىداؼ 

 المؤسسة كذلؾ مف خبلؿ رفع معنكياتيـ.
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 :ثالثان: المشرؼ الفعاؿ كاىـ قكاعد كميارات التحفيز

مشرؼ عمى المستكيات اإلدارية أك الفنية األكلى بحيث ييتـ المشرؼ  عادة ما تطمؽ كممة

بالمستكل األكؿ أك الثاني مف العامميف بالشركة. كالمشرؼ يحتاج إلى جياز عقمي مختمؼ تماما 

عما كاف لديو كىك عامؿ إذ يتعيف عمى المشرؼ الجديد أف يدرؾ انو ليس مسئكالن عف عممو فقط 

نتائج عمؿ مجمكعتو مف العامميف كمف ثـ فانو يحكـ عمى أدائو مف  بؿ انو أصبح مسئكالن عف

شرافو.ىذا كيجب أف يعي المشرؼ الجيد بصفة خاصة أف  منطمؽ انجازات المجمكعة تحت كا 

فاعمية اإلشراؼ تعتمد عمى قدرة المشرؼ في أف يجعؿ اآلخريف يؤدكف أعماليـ بنفس الكفاءة 

ف كاف ىذا األمر يبدك بسيطا لمكىمة األكلى إال انو  التي اعتاد أف يؤدم بيا العمؿ شخصيا، كا 

مف أعقد المفاىيـ التي يجب عمى المشرفيف الجدد أف يستكعبكىا جيدان.)رضكاف، محمكد، 

 (91،ص2013

 المشرؼ محفزان: .1

المشرؼ الفعاؿ يجب أف يتفيـ حاجات كرغبات كدكافع العامميف معو بدالن مف دفعيـ قيرا ألداء  

كمف مسؤكلية المشرؼ أف يربط بيف رغبات العامميف كأىداؼ الشركة كبذلؾ  ما يطمب منيـ،

يصبح المشرفكف مسئكليف عف خمؽ مناخ ايجابي لمعمؿ مما يكفر الفرصة لتحفيز العامميف 

 كبالتالي يخمؽ لدييـ الدافع الذاتي عمى المشاركة .
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 ثالثكف طريقة لمتحفيز: .2

 االعتراؼ كالتقدير: -أ 

 انجازه يتـ تقديره بشكؿ مبلئـ. التأكد مف أف ما تـ .1

مساعدة األفراد عمى رؤية مدل تكامؿ كأىمية كمبلئمة عمميـ مف حيت النتائج  .2

 التنظيمية.

 اإلشادة بتحسينات األداء ميما كانت ضئيمة. .3

 إظيار مدل ما اكتسبو العاممكف مف خبرة في األداء. .4

 إظيار الثقة بالعامميف. .5

 .يخضع إلشرافؾإظيار االىتماـ كالمعرفة لكؿ فرد  .6

 إرجاع األثر: -ة 

 تقديـ إرجاع أثر فكرم كمبلئـ يساعد العامميف عمى تحسيف أدائيـ في المستقبؿ. .7

 تكضيح تكقعاتؾ كالتأكد مف فيـ العامميف ليا. .8

 االستماع الجيد كالمعالجة الفعالة لشكاكم العامميف. .9

 إظيار كاقعيتؾ الخاصة مف خبلؿ السمكؾ كاالتجاه. .10

 األشخاص.انتقد السمكؾ ال  .11

 القمؽ عنصر ىاـ في التحفيز فبل تتخمص منو تماما. .12

 .ال تعتقد أف الحب يرتبط دائما باألداء االيجابي .13
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 المساعدة عمى األداء: -ج 

 تقديـ الدعـ عند الحاجة إليو. .14

 التأكد مف إدراؾ العامميف لمدل ارتباط مياميـ باألىداؼ الشخصية. .15

 .تصميـ المياـ كالبيئات التي تتسؽ مع العمؿ  .16

 مراعاة أف يككف اإلشراؼ ذك طابع فردم . .17

 العمؿ عمى التخمص مف عكائؽ االنجاز الفردم . .18

 خمؽ مناخ مف الثقة كاالتصاالت المفتكحة . .19

 اىتـ بالتحفيز قصير كطكيؿ األجؿ . .20

 تزكيد العامميف بالمركنة كحرية االختيار. .21

 تشجيع العامميف عمى كضع أىدافيـ الخاصة. .22

 شاركة في اتحاد القرارات التي تؤثر عمييـ.تشجيع األفراد عمى الم .23

 تشجيع العامميف عمى االنغماس في أنشطة جديدة كتجميؿ ركح التحدم. .24

 التكاب كالعقاب: -د 

 استخداـ طرؽ مناسبة لمتشجيع كالتقدير. .25

 التقميؿ مف استخداـ القكل المخكلة قانكنان ألدنى حد ممكف. .26

 إلغاء التيديد كالعقاب غير الضركرم. .27

 برامج مبلئمة مف المكافأة كالرضا.تقديـ  .28
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 المسؤكلية المادية كالمسائمة : -ه 

 تحميؿ العامميف المسؤكلية كمحاسبتيـ عمييا. .29

 التأكد مف أف الجيد يسيـ في تحقيؽ النتائج. .30

 رابعان: تحكيؿ الرغبات إلى حكافز:

يمكف تحكيؿ الرغبات اإلنسانية الثمينة إلى قكل حافزة تدعـ نظـ اإلنتاج كالتخطيط كاالتصاؿ 

كالتدريب كالتقييـ كالمكافآت، فمتى أرسيت ىذه القكل أمكنؾ تحكيؿ الشركة إلى مكاف يعمؿ فيو 

 الناس بقمكبيـ كعقمكىـ،كليس بأيدييـ فقط، كتحكير الرغبات إلى قكل حافزة: 

اجعؿ العمؿ أكثر نشاطان كاالستمتاع جزء مف العمؿ كأضؼ التنكع لمعمؿ  رغبة النشاط: .1

 كأطمب أراء العامميف.

أتح لمعامميف الفرصة لممساىمة في نجاح المؤسسة كمجاالن أكبر لبلختيار رغبة الممكية: .2

 كاتخاذ القرار كأعط العامميف المسؤكلية عما يفعمكف.

 بدكر قيادم كفرص لمتأليؼ االجتماعي. : إتاحة لمعامميف فرصة القياـرغبة السمطة .3

 : كصؼ قكة العمؿ كاستخراج قكة العامميف الكامنة لخدمة المؤسسة.رغبة االنتماء .4

: إتاحة فرصان لمتعميـ كتجاكز عف األخطاء ككفر مقاييس مكضكعية لؤلداء كدع رغبة التمكف .5

 العامميف ليتفكقكا عمى أنفسيـ.

 لتطكر كحث العامميف ليتفكقكا عمى أنفسيـ.تشجيع العامميف عمى ا رغبة االنجاز: .6

 تشد مف أزر العامميف كارفع مف تقديرؾ كعرفانؾ ليـ. رغبة االحتراـ: .7

 اشرح لمعامميف أىمية كقيمة كمعنى ما يفعمكف.رغبة المعني: .8
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كما يكضح الكاتب إف ىناؾ أنكاع جديدة لمحكافز يمكف االستفادة منيا في عممية التحفيز بالنسبة 

(، 110، ص2012لدفعيـ لمزيد مف األداء المتميز كاإلنتاجية، )ابك النصر، مدحت،  لمعامميف

 كىي كاآلتي:

 :صالة الصكر 

يتـ ذلؾ عبر تخصيص صالة تضـ صكرا ألصحاب األداء المتميز أك االنجاز الكبير كيستدعى 

 ليا زكار المؤسسة لمتعرؼ عمى المتميزيف مف حيث األداء.

 :استعراض مراحؿ المشركعات 

يتـ ذلؾ عبر تخصيص أمكنة تكضح صكران لمراحؿ كؿ مشركع عمؿ ناجح، كصكران لمعامميف 

 المتميزيف فيو كانجازاتيـ كتقديميا لمزكار إلى حيف االنتياء مف المشركع.

 :مجمة الحائط 

إعداد مجمة حائطية تضـ صكران لؤلشخاص الذيف قدمكا انجازات متميزة أك كاف أدائيـ عاليان مع 

لزمبلء عمى األداء كطريقتو كالميارات المستخدمة خبللو لمتعبير عف تقديرىـ تكصيات ا

 ألصحاب االستحقاؽ .

 :استخداـ مكاقؼ السيارات 

تخصيص العامميف الذيف يمنحيـ الزبائف كالزكار خبلؿ عبلقاتيـ مع المؤسسة بمكاقؼ سيارات  

 مخصصة لكبار المسئكليف في المؤسسة.
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 :تبديؿ أثاث المكتب 

اإلدارة تكجييات تقضي بتبديؿ مكتب الشخص أك أثاث مكتبو تكريمان لو عمى أدائو أك  تصدر

 .إنجازاتو،بحيث يتـ إعبلف ذلؾ لآلخريف كتكضح األسباب التي دفعت إلى ىذا اإلجراء

  : يتـ ذلؾ عبر تخصيص مكاف باسـ الشخص المتميز في األداء في جناح التميز

 جناح المتميزيف.

 ية الخاصة :المكالمات الياتف 

يجرم المدير مكالمة ىاتفية مع صاحب اإلنجاز ) األداء المتميز( عمى خط  ىاتفو في مكتبو أك 

 عمى خط ىاتؼ بيتو كيشكره فييا عمى إنجازاتو كأدائو .

 : بطاقة الجدية في العمؿ 

 يمنح الشخص المستحؽ بطاقة كتب عمييا ممتـز بجدية العمؿ ، بحيث إذا جمع عدد معيف مف ىذه

 البطاقات يمكنو استبداليا بسمعتو ذات قيمة اشترتيا المؤسسة ليذا الغرض بالذات.

 خامسان: معايير كمؤشرات تقييـ الحكافز:

عمى الرغـ مف أف حكافز األداء تحقؽ عديدا مف المزايا لممؤسسة تتمثؿ في إثارة كدفع العامميف 

بعض األحكاؿ قد التشبع بعض  لؤلداء كاالرتقاء بو، كتحقيؽ أىداؼ المؤسسة. إال انو في

حاجات العامميف كبالتالي ال يتحقؽ اليدؼ المرجك منيا. لذلؾ فاف ىناؾ بعض المعايير أك 

،  1998المؤشرات التي تعكس مدل فاعمية نظاـ الحكافز يتـ تحديدىا في األتي : )غنايـ ، 

 ( 123ص



63 
 

 ايجابيان عمى مستكل األداء.: إذا كاف نظاـ الحكافز محركا لدكافع العامميف سينعكس األداء .1

كمما كاف نظاـ الحكافز مجزيان يساعد ذلؾ عمى خفض  تكمفة العمؿ بالنسبة لمكحدة المنتجة: .2

 تكمفة الكحدة.

يعتبر معيار الرضا مقياسا لفاعمية نظاـ لمحكافز كمف مؤشرات الرضا  رضا العامميف: .3

صابات العمؿ ك  معدؿ دكراف العمالة  كالتي انخفاض معدالت الغياب، كالتمارض كالتأخير كا 

تؤثر بدكرىا عمى تكمفة العمؿ. كلقياس ىذه المعايير كالمؤشرات، فإف المؤسسة ببل شؾ في 

حاجة إلى جياز كنظاـ مناسب لممعمكمات كالمتابعة كالرقابة كتكفير نظاـ سميـ لمعدالت 

 األداء لمعامميف بيا.

 سادسان: أساليب القيادة اإلدارية في التحفيز :

تمؼ أساليب أنماط القيادة اإلدارية عف بعضيا في تقديـ التحفيز لمعامميف  معيـ كيكضح ىذه تخ

 المقكلة "مانفريد ماؾ" مف خبلؿ الجدكؿ التالي:
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 ( أساليب القيادة اإلدارية في التحفيز4جدكؿ )

أسمكب القيادة                                       

 اإلدارية

 معايير 

 الدافعية

 كالتحفيز

 الديمقراطية األبكية البيركقراطية
 االستشارية

 التشاركية

 

الحركية كالدافعية نحك 

 العمؿ

الكاجب كالنظاـ 

 كاالنضباط

تنفيذ التكجييات 

 كالرعاية.

المشاركة في 

 القرار كالعمؿ

االنجاز الشخص 

 كتحقيؽ الذات

 نظاـ  التحفيز المستخدـ
التيديد، العقكبات، 

 المكافآت كأحيانا

المكافآت كأحيانا 

 العقكبات.

التعكيضات 

 المادية كالمعنكية
 التحفيز الشامؿ

 (212،ص2006)مصطفى،أحمد، 
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 ممخص الفصؿ :

تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى أىـ التعريفات التي كضحت  مفيكـ الحكافز كاىـ أنكاعيا كتطرقنا 

كما كضحنا الشركط الكاجب تكفرىا  إلى جانبييا االيجابي كالسمبي المادم منيا كالمعنكم ،

لنجاح نظاـ الحكافز كماىي أىـ المعكقات التي يمكف اف يكاجييا ىذا النظاـ ككيفية التغمب 

عمييا كماىك الدكر األساسي الذم يمكف اف يقكـ بو نظاـ الحكافز في المؤسسات كما أىـ 

 التأثيرات التي خمفيا ىذا النظاـ عمى مستكل أداء العامميف .

كذلؾ أكضحنا في ىذا الفصؿ أنظمة الحكافز المختمفة كاىـ الخطط التي اشتممتيا ىذه األنظمة 

ككيفية الربط بيف األجر كاألداء الفعمي كاىـ االستراتيجيات التحفيز كما تناكلنا مدل تأثير 

 الحكافز عمى الجانب اإلنساني كأيضا قكاعد كميارات التحفيز .  
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 الفصؿ الثاني

 األداء الكظيفي 

 

 المبحث األكؿ / أىمية كمفيـك األداء الكظيفي

 المبحث الثاني / أنكاع األداء الكظيفي

 المبحث الثالث / األنكاع الحديثة لقياس األداء الكظيفي 
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 المبحث األكؿ : أىمية كمفيـك األداء الكظيفي 

 أكالن:  مفيكـ األداء :

 ىناؾ مجمكعة مف المفاىيـ لؤلداء يمكف إيجازىا فيما يمي:         

"يعرؼ األداء بأنو تمؾ العمميات المستخدمة لتحديد مقياس كتحسيف أداء العامميف كمكافأة ىؤالء 

 (Robert Mathis & John Jakson ،2009 ،44عمى الجيكد التي يبدلكنيا.)

ف اختمفت التسميات فإنو ال يخرج عف ككنو كسيمة تمكف اإلدارة مف إصدار حكـ " إف األداء كا 

، 2010".)ابكشيخة نادر احمد،مكضعي عف قدرة المكظؼ عمى أداء كاجبات كمسؤكليات كظيفتو

 . (331ص 

المخططة بكفاءة كفاعمية".)مصطفى  الفرد أك الفريؽ أك المنظمة لؤلىداؼاألداء ىك درجة بمكغ "

 . (415،ص2008احمد سيد، 

مف خبلؿ ىذه التعريفات  يمكف القكؿ أف األداء ىك عبارة عف مجمكعة مف المعايير التي يمكف 

 أف تستخدميا اإلدارة لمعرفة مدل كفاءة كؿ فرد أك قسـ كبالتالي تحديد الحافز المناسب ليـ.

 العامميف: ثانيان: أىمية تقييـ مستكل أداء

يعتبر مكضكع تقييـ أداء العامميف مف أىـ المكضكعات بالنسبة لئلدارة فيك الكسيمة التي تدفع 

األجيزة اإلدارية لمعمؿ بحيكية كنشاط، حيث تجعؿ الرؤساء يتابعكف كاجبات كمسؤكليات 

النظر مرؤكسييـ بشكؿ مستمر كتدفع المرؤكسيف لمعمؿ بفاعمية. كتظير أىمية ىذه الكسيمة عند 

إلى المجاالت التي تستخدـ فييا نتائج  تقييـ األداء، كأىميا تحسيف أداء المكظؼ كتطكيره  



68 
 

كاعتماد ىذا التقييـ ككسيمة لتحديد  المكافآت كالعبلكات الدكرية. كما يعتبر التقييـ أداة لمكشؼ 

ف كالتدريب، عف االحتياجات التدريبية ككسيمة لمحكـ عف مدل سبلمة سياسات االختيار كالتعيي

كبالتالي يصبح مف الضركرم كجكد معايير كمستكيات محددة بمكضكعية لتقييـ أداء العامميف، 

كالتأكد مف صبلحيتيـ لمباشرة كاجبات كمسؤكليات كظائفيـ  فضبلن عف صبلحيتيـ لشغؿ 

 كظائؼ أعمى. كيمكف كضع مجمكعة مف النقاط  تشمؿ أىمية تقييـ مستكل أداء العامميف:

 كسيمة ناجحة لمحكـ عمى مدل كفاءة كؿ فرد.إيجاد  .1

 االعتماد عمى التقييـ لمنح  الحكافز بكؿ أنكاعيا. .2

 يعتبر التقييـ أداء فعالة لحث العامميف عمى مزيد مف البدؿ. .3

 يمكف مف خبلؿ تقييـ األداء تصنيؼ العامميف كاألقساـ . .4

 مف خبلؿ التقييـ يمكف تحديد االحتياجات المختمفة لممنظمة. .5

 خبلؿ التقييـ يمكف اكتشاؼ بعض المشاكؿ التي يمكف أف تكاجو المنظمة.مف  .6

 تحديد المستكيات المطمكبة مف األفراد كفرؽ العمؿ. .7

 تقييـ سياسات االختيار كالتدريب. .8

يمكف استخداـ العديد مف الطرؽ لتقييـ األداء ثالثان: مسؤكلية تقييـ مستكل أداء العامميف:

 -الكظيفي كمنيا اآلتي:

 (14،ص 10) مجمة القكل العاممة ، عدديس يقيـ مرؤكسيو : الرئ

 كىذه الطريقة تتماشى مع مبادئ اإلدارة مبدأ كحدة األمر.  
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 (166، ص2007)كاظـ، خضير، الخرشة، ياسيف،: . مديرك اإلدارات2

عادة ما يستعمؿ مديرك اإلدارات مسؤكلية مراجعة التقارير التي يعدىا الرؤساء أك المشرفكف 

 المباشركف . 

 Robert L. Mathis & John H): . تقييـ العامميف لمستكل أداء مشرفييـ أك مدرائيـ3

Jakson ،2009113، ص) 

ك مدرائيـ، إف ىذا األسمكب تطمب بعض المنظمات ىذه األياـ مف العامميف تقييـ أداء مشرفييـ أ

 يحقؽ ثبلثة مزايا أساسية:

عطائيـ الثقة بالنفس . األكلى  : إف تقييـ العامميف يككف مفيدان لمرفع مف مستكل أدائيـ كا 

 : يرفع ىذا األسمكب مف درجة استجابة المدراء لمعامميف .الثانية

 راء.: إف ىذا األسمكب يمكف أف يساىـ في زيادة المينية لممدالثالثة

 (111، ص2001)برنكطي، سعاد نايؼ، : التقييـ الذاتي. 4

يككف التقييـ الذاتي فعاالن خاصة مع األفراد الذيف ييتمكف بتطكير أنفسيـ  كيسعكف إلى امتبلؾ  

 ميارات نادرة.
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 (116، ص2001)برنكطي سعاد نايؼ،  :. تقٍٍى األداء يتعدد انًصبدر5

العامؿ يتجاكز حدكد قسمو، كبالتالي مف المفيد أخد أداء إف ىذا األسمكب يقـك عمى فكرة أف 

ت ػجميع األطراؼ التي تحتؾ مع أداء العامؿ، إف الغاية الرئيسية لمتقييـ متعدد المصادر ليس

زيادة التجانس في نتائج التقييـ فيك يسعى إلى تككيف معمكمات جيدة عف األدكار المختمفة التي 

 يمعبيا العاممكف.

 (تعدد مصادر التقييـ3)شكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (117المصدر :) أبك النصر، مرجع سابؽ، ص 

 

 المدير

 الزبائن
 زمالء العمل

 المرؤوسين

 الفرد الذي يقيم التقييم

 الفرد نفسه
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يكضح الشكؿ السابؽ أىـ المصادر التي يمكف أف تمعب دكران في التقييـ المتعدد فإننا نبلحظ  

مكانية اعتبارىا معايير لعممية التقييـ الف الحصكؿ عمى  مف الشكؿ تنكع ىذه المصادر كا 

 مستكيات عالية مف األداء خبلؿ التعامؿ مع ىذه المصادر المتعددة يعكس تميز الفرد كقدراتو . 

 :(211، ص2007)كاظـ، خضير،الخرشة، ياسيف، .. إدارة انًىارد انبشرٌت : 6

إف المسؤكلية النيائية في إدارة المنظمة تقع عمى عاتؽ إدارة المكارد البشرية مف حيث مراجعة تقارير 

كما  تقييـ األداء كالتأكد مف إعدادىا كفقان لمسياسة العامة لممنظمة في إطار تقييـ األداء بصكرة عامة،

أف إدارة المكارد البشرية تقع عمى عاتقيا فرز تمؾ التقارير حسب نكعيتيا مما يسيؿ عمى اإلدارة 

 العميا في المنظمة اتخاذ اإلجراءات المتعمقة بالنتائج النيائية لمتقييـ .

كىناؾ سؤاليف عادة ما يتـ طرحيما في المنظمات المختمفة كتختمؼ اإلجابة عنيما باختبلؼ نكع 

 عة المنظمة.كطبي

 : كـ مرة يتـ التقييـ ؟ أكالن 

 كاإلجابة عنو تتمثؿ في ثبلثة احتماالت ىي:

 : كىك شائع في غالبية المنظمات.مره كاحدة سنكيان 

 كيتبع ذلؾ في عدد قميؿ مف المنظمات. مرتاف سنكيان:

 ( 25، ص10: كىك نادر ما يطبؽ في المنظمات.)مجمة القكل العاممة، عدد أكثر مف مرتيف

 متى يتـ التقييـ؟: السؤاؿ الثاني:
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إف الشائع ىك التقييـ في نياية الفترة كالنادر أف يتـ التقييـ خبلؿ الفترة كميا كىنا يجب أف 

 (226، ص 2012يحتفظكا بسجبلت عف متى تقدـ المرؤكسيف في عمميـ.)ابك النصر، 

، 2011الجساس، ):رابعان: القكاعد كالقكانيف المنظمة لعممية تحسيف أداء العامميف

 : (106ص

 .شعكر العامميف بالعدالة كالمساكاة 

 .يجب أف يتعرؼ العامميف عمى المعايير التي سيتـ بمكجبيا تقييـ األداء 

 .مف الميـ أف يعرؼ العاممكف بنكعية المكافآت أك الحافز المقدـ 

 .يجب تكضيح معايير الحكـ عمى األداء 

 .يمكف استبعاد بعض عناصر األداء 

  تحتاط الشركة مف تعمد بعض العامميف عدـ فيـ المعايير المكضكعية لتقيـي األداءيجب أف. 

 .يجب أف تفي المنظمة بكؿ ما كعدت بو  مقابؿ تنفيذ األداء المطمكب 

 خامسان: لماذا يتـ تقييـ مستكل أداء العامميف؟

الكسيمة المثمى إف تقييـ األداء ضركرة مف ضركرات اإلدارة الحديثة المتطكرة كذلؾ باعتبارىا 

لتحقيؽ العدالة المينية كالكظيفية بيف العامميف كلرفع كفاءة الجياز اإلدارم بمختمؼ مستكياتو 

ف تقييـ األداء الذم تدعك إليو النظريات الحديثة ليس  كمف أىميا إدارة شؤكف المكظفيف خاصة كا 

نما كسيمة لكضع الفرد المناسب في المكاف المناسب . كيمكف القكؿ انو إذا غاية في حد ذاتو كا 

أرادت المنظمة أف تضع نظاـ سميـ لقياس األداء فإف عمييا إتباع الخطكات اآلتية: )ماىر، 

 (307، ص2012
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كيتـ ىذا بالرجكع إلى كصؼ الكظيفة تحديد ما تـ مف أعماؿ كما سيتـ مف أنشطة: -

الكصكؿ إلى  كمراجعة ذلؾ مف العامميف القائميف عمى ىذه الكظيفة كنتيجة ىذه القائمة

 قائمة بالمياـ كاألنشطة التي تخص ىذه الكظيفة.

نما يجب تحديد النتائج الكاجب قياسيا - : ربما ال يجب قياس كافة المياـ كاألنشطة كا 

التركيز عمى النتائج الميمة منيا كالمؤثرة عمى نجاح الكظيفة كالمنظمة التي يسيؿ 

 قياسيا.

 الكمية لممياـ التي يجب قياسيا: كىي عبارة عف النكاتج تحديد المعايير -

 : يكتب أماـ المعايير طريقة قياسيا بالتفصيؿ.تحديد طريقة قياس المعايير -

 تحديد المسئكؿ عف قياس المعايير. -

: تجمع البيانات كتسجؿ في شكؿ تقرير تجمع جمع البيانات عف قياس معايير األداء -

 كافة المعايير لكظيفة كاحدة.

كيتـ ىنا مقارنة ما تـ تسجيمو مف معايير فعمية بالمعايير النمطية : تحميؿ تقارير األداء -

 الكاجب الكصكؿ إلييا.

:كىي كيفية دفع الحكافز كعينتيا ككميتيا كاتخاذ بعض تحديد طريقة التصرؼ المطمكب -

 اإلصبلحات في أداء العامميف مف تدريب كتأىيؿ أك عقاب مف يستحؽ العقاب.
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، 2010)مجمة القكل العاممة،طرابمس،مستكل أداء العامميفسادسان: أىداؼ عممية تقييـ 

 (:74، ص 10عدد

نظران ألف عممية تقييـ األداء تشمؿ زاكيتيف رئيسيتيف كىما الكفاءة اإلنتاجية كاستعداد األفراد  

 العامميف لمتقدـ كالتطكر فإنيا تسعى لتحقيؽ األىداؼ اآلتية:

 لمناسب.تحقيؽ مبدأ كضع الشخص المناسب في المكاف ا 

 .تكفير ككضع أسس مكضكعية كعممية مكحدة لمترقية كمنح العبلكات كالحكافز 

 .دفع العامميف إلى احتراـ نظاـ العمؿ كقكاعده 

  مساعدة العامميف عمى تنمية كتطكير كفاءاتيـ عف طريؽ التعرؼ عمى مكاطف الضعيؼ

 كتحفيزىـ كتشجيعيـ.

 ية المادية أك المعنكية.تحديد األشخاص العامميف الذيف  يستحقكف الترق 

  إمكانية قياس إنتاج األقساـ المختمفة كمقارنة كفاءاتيا كالكشؼ عف مكاقع القكة كالضعؼ

 فييا.

 مساعدة المشرفيف المباشريف عمى تقييـ العامميف تحت إشرافيـ كتحسيف سبؿ االتصاؿ بيـ. 

 ف أف يتدرجكا إلى تسييؿ عممية تخطيط القكل العاممة عف طريؽ معرفة األفراد الذيف يمك

 كظائؼ  كمناصب أعمى.

  تزكيد اإلدارة بمعمكمات مفصمية تمقي الضكء عمى السياسات المستقبمية الكاجب إتباعيا

 لبلختيار كالتعييف كالتدريب.

  .تحقيؽ البعد النفسي عف طريؽ تحقيؽ آماؿ كرغبات العامؿ في العمؿ بطرؽ أدبية كمعنكية 
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 :مستكل األداءسابعان: خصائص نظاـ تقييـ 

 2006يجب أف يتسـ نظاـ تقييـ األداء بالخصائص اآلتية: )بركات ، رسالة ماجستير ،

 (65،ص

يمثؿ التقييـ مساران حقيقيان يعد كيطبؽ مف قبؿ المنظمة ذاتيا،كينبغي أف  اإلجراءات المحمية: .1

ي تككف المراحؿ العديدة متنكعة كبشكؿ كاضح تبعا لكؿ منظمة كمختمفة عف سكاىا ف

 المنظمات األخرل.

: يككف تقييـ األداء قياسيان قدر اإلمكاف لتجنب النتائج السمبية التي يمكف أف تسببيا القياسية .2

 العبلقات الفردية كالخاصة لممقيميف، كتتضمف القياسية ما يمي:

 إعداد المقيميف لئلجراءات المستخدمة. .أ 

 استخداـ الكسائؿ المكتكبة كالسمعية كالبصرية. .ب 

 راقبة اإلجراءات المستخدمة.تحضير كم .ج 

: كيعني ذلؾ جمع المعمكمات المجدية لكي يككف التقييـ محكر عمؿ جمع المعمكمات الالزمة .3

 إدارة المكارد البشرية.

: تمثؿ اإلدارة العميا مركز جياز التقييـ إذ يتطمب كضع إجراء التقييـ مف قبؿ اإلدارة العميا .4

في الحالة الذىنية كالعقمية "أم تغيير في ثقافة نظاـ التقييـ في المنظمات ثكرة حقيقية 
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المنظمة" كذلؾ باالنتقاؿ مف دكر المراقب إلى دكر الناصح، كيتكجب عمييا أف تتحسس ىذا 

 الدكر مف خبلؿ أعماؿ تأىيؿ مناسبة ليا.

يمثؿ معالجة السمات المينية لنشاط العمؿ في التقييـ كيجب أف تككف  السمكؾ الميني: .5

 ستخدمة مجدية لتجنب إدخاؿ الجكانب العاطفية كاالنفعالية في عممية التقييـ.اإلجراءات الم

: يجب أف يتسـ النظاـ بالنجاعة أم بإمكانية االعتماد عميو لمحصكؿ عمى الحقيقة نجاعة التقييـ .6

كذلؾ مف خبلؿ إجراء اختبار عمى عينة مف المكظفيف لمقارنة النتائج المحققة مع النتائج التي 

 . النظاـ، كىذا مؤشر عمى مدل تطابؽ النظاـ بالكاقع يسفر عنيا
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 المبحث الثاني : أنكاع األداء الكظيفي

 أكالن: مشكالت تقييـ مستكل أداء العامميف:

ىناؾ بعض المشكبلت كاألخطاء تصاحب عممية قياس األداء، كيترتب عمييا تأثير         

كبير عمى فاعمية التقييـ، فضبلن عف صعكبة قياس األداء اإلدارم . كما نرد فيما يمي بعض 

األخطاء التي تعيؽ عممية التقييـ كمف ثـ المشكبلت المترتبة عمى ىذه األخطاء: )السيد ، 

 . (238، ص2013

 : ترجع أخطاء تقييـ األداء إلى العكامؿ التالية:أخطاء التقييـ .1

يعني صرؼ النظر عف مستكل األداء الحالي، نتيجة جيؿ المقيـ بو أك عامؿ النقص:  .أ 

قصكر نظاـ التقييـ عف التنبو لكجكد ذلؾ ، مثؿ أف يكتفي نظاـ التقييـ  بمقياس معيف 

 كتجاىؿ باقي المقاييس . 

يقصد بالمكثكقية استمرارية كاستقرار التقييـ في ظؿ ظركؼ العمؿ نفسيا، غياب المكثكقية:  .ب 

بمعنى أخر أف يعبر عف الظركؼ الفعمية التي يقيـ فييا أداء العمؿ، كيتمثؿ الخطأ ىنا في 

 إدارة نظاـ التقييـ  بشكؿ غير منتظـ أك عشكائي.

التي تدعـ القياس كقد يرجع  يعني افتقار نظاـ التقييـ إلى الكثائؽ الضركرية،انعداـ الصحة:  .ج 

 ىذا الخطأ إلى كجكد تكظيؼ كظائؼ غير مبلئمة.
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 مشكالت التقييـ: .2

كىنا يتـ تقييـ األداء بناء  التأثر بصفة معينة في الحكـ عمى باقي الصفات )أثر اليالة(: .أ 

عمى عناصر كصفات معينة، تتضمف عمى سبيؿ المثاؿ كمية العمؿ، جكدة العمؿ،التعاكف 

ء، السرعة في االنجاز .........الخ كالمشكمة تكمنفي إف المشرؼ يتأثربعنصر مع الزمبل

 كاحد أك صفة كاحدة مف الصفات كيقـك بالتعميـ عمى باقي العناصر كالصفات األخرل.

كمعنى ذلؾ أف المشرؼ يعطي درجات االتجاه نحك المتكسط: "خطأ الميؿ المركزم":  .ب 

ركؽ الفردية أك الرغبة بأف ال يظمـ أحد  أك يقؼ في متكسطة لجميع العامميف إما لجيمو بالف

 طريؽ ترقية أك زيادة أجر أحد العامميف.

يميؿ بعض المشرفيف إلى التساىؿ، كيعطكف دائما تقديرات التساىؿ أك التشدد بدكف مبرر:  .ج 

عالية لؤلفراد بينما يميؿ البعض األخر إلى التشدد كتككف تقديراتيـ منخفضة كقد يرجع ذلؾ 

سمات شخصية متعمقة بالمشرؼ أك إلى المعايير التي يضعيا المشرؼ لنفسو عند إلى 

 تقييمو ألداء األفراد . 

يعني تأثير الحداثة تأثر المشرؼ باألحداث القريبة التي حدثت  في نياية تأثير ا لحداثة:  .د 

 فترة التقييـ.

ت شخصية أك كيقصد بيا تحيز المشرفيف كذلؾ العتباراالتحيزات الشخصية لممشرفيف:  .ق 

اجتماعية غير مرتبطة بمستكل األداء كيحدث ذلؾ غالبان في حاؿ غياب المعايير 

 المكضكعية لؤلداء.
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تتأثر التقديرات التي يعطييا المشرؼ لمرؤكسو طبقا لمسياسة التي تنكم المؤثرات التنظيمية:  .ك 

خطط الستخداـ نتيجة اإلدارة إتباعيا بالنسبة لبلنتفاع بنتيجة التقييـ، فإذا كانت  اإلدارة ت

التقييـ في ترقية أك زيادة الركاتب، يجنح المشرؼ إلى إعطاء تقديرات حسنة لممكظفيف حتى 

 يمكنيـ االستفادة مف ىذه المزايا.

 ثانيان: تجاكز أخطاء كمشكالت تقييـ مستكل األداء:

اآلتية يمكف تجنب أخطا كمشكبلت التقييـ أك تخفيؼ حدتيا بشكؿ ممحكظ مف خبلؿ النقاط 

 (418،ص2006كالتي يمكف  اعتبارىا أيضا مقكمات لفاعمية نظاـ تقييـ اإلدارة : )مصطفى ، 

 االختيار الصحيح لمرؤساء المباشريف . .1

كضع فمسفة لمتقييـ مفادىا أنو ليس تصيدان لؤلخطاء بؿ جزءان مف عممية شاممة لمتنمية،كعمى  .2

 ضكء ذلؾ تتحدد أىداؼ التقييـ .

كاضحة لممنظمة كلكؿ كحدة تنظيمية، بحيث تنسجـ معيا أىداؼ التقييـ تحديد أىداؼ  .3

 الخاص باألداء.

 تييئة نظاـ فعاؿ لممعمكمات عف أىداؼ كمعايير كمجاالت التقييـ كنتائجو. .4

تييئة نظاـ فعاؿ لبلتصاؿ ييسر نقؿ كتحديث المعمكمات بيف أطراؼ التقييـ )رئيس ك  .5

 مرؤكس ك إدارة المكارد بشرية(.

 سميـ لمكظائؼ يحدد ما يتكقع مف المكظؼ كما يعد تفكقان أك تجاكزان لكاجبات كظيفتة.كصؼ  .6

 تصميـ معايير مكضكعية دقيقة كعممية لمتقييـ تبعده عف االعتبارات كالتحيزات الشخصية. .7
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 تدريب كافة الرؤساء عمى كيفية إجراء التقييـ. .8

 اختيار الطرؽ السميمة لتقييـ األداء. .9

 (104،ص2010)زكيمؼ ،مستكل أداء العامميف:  ستخداـ نتائج تقييـا ثالثان: مجاالت

أف النظاـ الجيد تقييـ أداء العامميف ييدؼ إلى ككنو أداة مكضكعية لئلدارة في اتخاذ القرارات 

 اإلدارية المتعمقة في المجاالت اآلتية:

قية مف الداخؿ لقد أصبح مف المألكؼ في الكقت الحاضر أف تعتمد اإلدارة عمى التر الترقية:  .1

لشغؿ الكظائؼ الشاغرة داخؿ التنظيـ  كتقييـ األداء الخاص بالعامميف  يكشؼ ليا مدل 

أحقية كؿ فرد لمترقية لشغؿ الكظائؼ األعمى ألف تقييـ أداء الفرد كمدل كفاءتو في العمؿ 

مكانياتو لشغؿ منصب  لعدة سنكات يعتبر مقياسا مكضكعيان لمكشؼ عف مؤىبلتو كقدراتو كا 

 عمى مف عممو الحالي.أ

تعتبر نتائج األداء معيار ىاـ لمحكـ عمى مدل سبلمة اختيار الفرد كتعيينو التعييف كالنقؿ:  .2

في العمؿ الذم يتبلءـ مع كفاءتو كقدراتو، كما يمثؿ كسيمة فعالة لمعرفة مف ىـ بحاجة إلى 

 االنتقاؿ لكظيفة أخرل تتبلءـ كقدراتيـ.

تقارير تقييـ أدائو  بشكؿ مستمر عمى انو عديـ الكفاءة كأف  إف الفرد الذم ينشراالنضباط:  .3

سمككو غير حسف كال يرجى فائدة مف إصبلحو كتحسيف أداءه كسمككو، يصبح ضركرم 

إبعاده عف العمؿ ألنو سكؼ يصبح عبئان عمى العمؿ، كليذا يعتبر تقييـ األداء عامؿ مف 

 عكامؿ االنضباط المكضكعية.
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لقد أصبح تقييـ األداء كما يظيره مف نتائج، أداة أساسية تدريبية: الكشؼ عف االحتياجات ال .4

كمساعدة لمتدريب، ألنو يعطي فكرة كاضحة عف نقاط الضعؼ لدل األفراد كالتي تحتاج إلى 

 عبلج .

إذ عف طريؽ تقييـ األداء كما يظيره مف نتائج تحديد المكافآت التشجيعية كمنح العالكات:  .5

كفاءة العالميف، يتـ تحديد مف يستحؽ منحو عبلكة أك مكافأة  تحدد عمى أساسيا مستكيات

 تشجيعية لنشاطو كأدائو الحسف كنكع مف أنكاع الحكافز.

 رابعان: أنكاع أداء العامميف:

 (86، ص2005يصنؼ األداء إلى ثبلثة أنكاع كاآلتي:)حسيف أسامة محمد، رسالة ماجستير، 

في اتخاذ العمميات جكىرية في المنظمة مثؿ  يقصد بو السمككيات التي تسيـأداء المياـ:  .1

اإلنتاج المباشر لمبضائع كالخدمات، كالبيع، كالجرد الخاص بالمخزكف ككؿ أداء يساىـ 

بشكؿ مباشر أك غير مباشر في تنفيذ عمميات المنظمة فمثبلن في الكظائؼ اإلدارية يمكف 

راد مف حالة النزاع  إلى جك أف يشمؿ ىذا األداء السمكؾ أم الحاجة إلى إحداث تحكيؿ األف

 تنافسي، كذلؾ يمكف أف يككف ىذا السمكؾ عبارة عف جيكد تحفيزية ألداء المياـ.

يشير األداء ألظرفي إلى السمككيات التي تسيـ  بشكؿ غير مباشر في األداء الظرفي: .2

تحكيؿ كمعالجة العمميات الجكىرية في المنظمة، كىذه السمككيات تسيـ في تشكيؿ كؿ 

لثقافة كالمناخالتنظيمي كاألداء ىنا يعتمد عمىالكظيفية األساسية كيعتمد كذلؾ عمى مف ا

الظرؼ الذم تجرم فيو  معالجة العمميات، فمثبلن ممكف أنيككف تكجييانحك الزمبلء 
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كمساعدتيـ في حؿ مشكمة ليا عبلقة بالعمؿ أك نحك المنظمة ككؿ مف خبلؿ الحرص 

د إضافي في العمؿ أك التكجو إلى العمؿ التطكعي كاالستمرارية ك الحماس كبدؿ مجيك 

لتنفيذ مياـ خارج الدكر الرسمي لمكظيفة، ككذلؾ إتباع المكائح التنظيمية كاإلجراءات 

 عندما ال تككف متكافقة مع رغبة الفرد.

يختمؼ األداء المعاكس عف النكعيف السابقيف، حيث يدؿ األداء المعاكس أك المجابو:  .3

في العمؿ مثؿ التأخر عف مكاعيد العمؿ أك الغياب كقد يشمؿ  عمى السمكؾ السمبي

 سمككيات مثؿ االنحراؼ، العدكاف، كسكء االستخداـ كالعنؼ كركح االنتقاـ كالمياجمة. 

 : (113، ص2006)مرعي، خامسان: معايير قياس مستكل األداء: 

فرد أك مجمكعة أفراد تعرؼ معايير األداء "عمى إنيا  كمية العمؿ كجكدتو المطمكب انجازه مف 

 خبلؿ فترة زمنية معينة كبأقؿ التكاليؼ".

يتـ التعبير عف المعيار بكحدات مادية أك خدمة أك ساعة عمؿ أك سرعة االنجاز أك تحقيؽ 

ىدؼ أك درجة ممارسة عمؿ ، مف ىنا تتعدد معايير التقييـ في المؤسسات حيث يعتمد بعض 

المؤسسات عمى معايير مطمقة أك معايير نسبية فالمعايير المطمقة تمثؿ الحد الذم تعتمده 

مناسبُا لكاقعيا مثؿ اإلجازات المرضية، كاف تحدد مف يغيب أقؿ مف يكميف المنظمة كتعده 

ممتاز، كمف يغيب خمسة أياـ جيد، كىكذا بينما المعايير النسبية تساعد عمى قياس أداء كؿ 

مكظؼ قياسان عمى زمبلئو اآلخريف. مثؿ مف يغيب أقؿ ىك األفضؿ كاألكثر غيابا ىك األسكأ ، 

عايير فردية كالبعض األخر معايير جماعية، حيث تسمح المعايير كتعتمد بعض المؤسسات م
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الفردية بتقييـ حالة المكظؼ مف اإلنتاج أك الخدمة قياسان إلى أىداؼ محددة مثؿ عدد السمع 

المنتجة كعدد المياـ المنجزة كعدد الممفات أك المعامبلت المنجزة، أك قد تككف معايير تحدد 

لداخمية المحيطة بو مثؿ ركح الفريؽ، كالبيئة الخارجية مثؿ العبلقة مع العبلقة بيف العمؿ كالبيئة ا

 المراجعيف.
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 المبحث الثالث : األنكاع الحديثة لقياس مستكل األداء الكظيفي

إف النظاـ الجيد لمتقييـ البد أف يتضمف كؿ مما  أكالن:عناصر نظاـ تقييـ مستكل األداء:

 (270، ص2001يأتي: ) نايؼ  ،

كالتي يمكف أف تككف مجرد أغراض بسيطة مثؿ الترقية آك تحديد مبمغ أغراض التقييـ:  .1

 المكافئة السنكية أك التدريب ......الخ .

أم قائمة متعمقة بجكانب األداء كالسمكؾ الذم يتـ تقييـ الفرد عمى أساسو، عناصر التحكـ:  .2

 كالتي قد تشمؿ اإلنتاج، النكعية، المكاظبة، ......الخ

 كىك اختيار أم معيار لما يعتبر جيد أك  ضعيفان.يير األداء: معا .3

كىي تمؾ البيانات التي تستخدـ في التقييـ، كالتي قد تككف بيانات مكضكعية أك البيانات:  .4

 ذاتية.

 كيقصد بو تحديد األساس الذم يمكف  أف يككف  مطمؽ أك نسبي .تحديد أسس التقييـ:  .5

 ك استمارات أك غيرىا.كقد تشمؿ تقارير أأدكات التقييـ:  .6

 كالتي قد تككف مرة في السنة كمكاعيد  أخرل ربما.مكاعيد التقييـ:  .7

 أم مف يقكـ بعممية التقييـ كتحميؿ النتائج.األطراؼ التي تنفد  النظاـ:  .8

 كتتعمؽ بكيفية تنفيذ التقييـ . إجراءات التقييـ:  .9

 بأغراض التقييـ.كىذه النقطة ترتبط  تحميؿ نتائج التقييـ كاستخداميا:  .10

كىك نمكذج يحدد العناصر األساسية لعممية التقييـ كالتي يعتمد نمكذج لعناصر التقييـ :  .11

 عمييا لتحديد مستكل األداء الكظيفي   .
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 العمؿ كاإلنتاج: يشمؿ: .أ 

 .اإلنتاج 

 .السرعة 

 .اإللماـ كاإلتقاف 

 المكاظبة: كتشمؿ: .ب 

 .االلتزاـ بالدكاـ 

 .الغيابات المفاجئة 

  التمتع باإلجازات المستحقة.طريقة 

 التعاكف كالعالقات كتشمؿ: .ج 

 .التعاكف مع الزمبلء 

 .العبلقة مع الرؤساء 

 .العبلقة مع الزبائف كالجميكر 

 القدرات العقمية كتشمؿ: .د 

 .الذكاء 

 .القدرة عمى التعمـ كالتطكير الذاتي 

 .القدرة عمى حؿ المشاكؿ 

 .القدرات اإلبداعية 
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 ت النفسية.السمات الشخصية ك االستعدادا .ق 

 .الجدية كالحرص 

 .طريقة التصرؼ مع المكظؼ 

 .القدرة عمى التغير كالتكييؼ 

 .القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية 

 ثانيان: مقابمة تقييـ مستكل أداء العامميف:

تعد مقابمة تقييـ األداء ركنان أساسيان في نظاـ التقييـ كىذه المقابمة تجرم بيف المقيـ كمف تـ تقييـ 

ذلؾ مف خبلؿ شرح نتائج التقييـ لو ،كأسبابيا ككضع الخطط لتطكير كتحسيف ىذا أدائو، كيتـ 

األداء مستقببلن. كيعد إعبلـ مف قيـ أدائو بنتائج ىذا التقييـ كمناقشتيا معو، مف أكثر الجكانب 

أىمية في مجاؿ التقييـ فمف حؽ الفرد أف يعرؼ حقيقة أدائو بإيجابياتو كسمبياتو، مف ىذا الجانب 

اـ نشير إلى أف جعؿ نتائج تقييـ األداء سرية ال يعرفيا مف ثـ تقييـ أدائو أمر سمبي كال يخدـ الي

اليدؼ األساسي لتقييـ األداء كىك تحسيف أداء الفرد لمصمحة الفرد كالمنظمة، إال أف مؤيدك 

 (213، ص2005سرية التقييـ  يبرركف سرية التقييـ بالمبررات اآلتية:  )عقيمي، 

  ية الحرية في تقييـ األداء كال تخمؽ حساسية بيف المقيـ كمف قيـ أدائو.تكفر السر 

 .يزيد إعبلف نتائج التقييـ إلى زيادة الشكاكم كالتظممات 

 .يضع إعبلف نتائج تقييـ األداء المقيميف)الرؤساء( في مكقؼ محرج 
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ا مف خبلؿ مف خبلؿ كؿ ما تقدـ بيف القكؿ أف السرية ال تحقؽ فكائد مثؿ التي يمكف تحقيقي

إعبلف نتائج  التقييـ، فمبدأ السرية غير عممي كال يحقؽ ىدؼ نظاـ التقييـ الذم يقكـ عمى 

أساس اكتشاؼ كتحديد نقاط الضعؼ في أداء الفرد لمقياـ بعبلجيا كتطكير أدائو في المستقبؿ. 

اىا رؤسائو فإذ لـ يطمع الفرد عمى نتيجة أدائو فكيؼ يتسنى لو أف يقؼ عمى حقيقة أدائو كما ير 

ككيؼ يتسنى لو معرفة األخطاء التي كقع فييا أثناء تأديتو  لمعمؿ لتبلفي الكقكع فييا ثانية. 

كيمكف القكؿ أنو إذا ما أحسف تخطيط كتنفيذ مقابمة األداء بشكؿ جيد كتـ فييا مراعاة األصكؿ 

 (213، ص2005العممية المعمكؿ بيا سكؼ تحقؽ فكائد عدة منيا: )عقيمي، 

المرؤكس فكرة كاضحة عف أدائو لمعمؿ مع بياف كشرح أكجو الضعؼ فييا كمناقشة تعطي  .1

 سبؿ تحسينيا.

 كسيمة إلزالة أكجو الخبلؼ بيف الرؤساء كالمرؤكسيف أثناء العمؿ. .2

 تسمح لمرئيس تكضيح مستكل األداء المطمكب. .3

 ال تجعؿ المكظؼ يتقبؿ حكـ المقيـ دكف إقناع. .4

 قييـ كمناقشتيا مع المكظفيف تزيد ثقتيـ  في تقييـ األداء.إف إعبلف النتائج الخاصة بالت .5

 .تكليد الرغبة لدل الفرد مف خبلؿ اطبلعو  عمى نتائج التقييـ في تقديـ مستكل أداء أفضؿ .6

 تكفر العدالة الف النتائج تككف مكضع مناقشة. .7

 ثالثان: أساليب تقييـ مستكل أداء العامميف:

يعبر أسمكب تقييـ األداء عف الكيفية التي مف خبلليا تتـ عممية التقييـ، كمف المتعارؼ عميو انو 

ىناؾ أساليب تقييـ كثيرة، كمتعددة يصنفيا المختصكف ضمف مجمكعات ثبلثة بحيث تضـ 
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الكاحدة منيا عددا مف األساليب التي تطبؽ منيجان، أك اتجاىان كاحدان في تقييـ إدارة المكارد 

البشرية أم أنو يكجد فيما بينيا قاسمان مشتركان كسنعرض فيما يمي ىذه المجمكعات كما تحتكيو 

 كؿ منيا مف أساليب التقييـ:

 (414، ص2009)النجار، مجمكعة أساليب الترتيب:   -1

تعتمد أساليب ىذه المجمكعة في تقييـ إدارة المكارد البشرية عمى مقارنة أداء األفراد الخاضعيف 

ييـ بعضيـ ببعض، ثـ ترتيبيـ حسب مستكيات كفاءتيـ مف األكفاء لؤلقؿ كفاءة كبالتالي نجد لمتق

أف التقييـ ىنا قائـ عمى أساس عممية مقارنة األداء، كيقكـ ىذا األسمكب عمى عدة فرضيات 

 كىي:

 .ال يكجد تماثؿ بيف أداء المكارد البشرية أم ال يكجد تطابؽ تاـ بيف أداء العامميف 

  أساليب ىذه المجمكعة في تقييـ أداء المكارد البشرية عمى مقارنة االنجاز الكمي الذم يحققو تعتمد

 .الفرد مع انجازات اآلخريف في مجمكعة األفراد التي ينتمي إلييا 

 .ال يتـ  تقييـ أداء الفرد بمعزؿ عف األفراد اآلخريف 

 (704، ص2001)برنكطي، قائمة المراجعة:  -2

ىي استمارة تقييـ تتضمف عددان مف األسئمة المحددة عف أداء الفرد تطالب المدير بأف يؤشر بػ  

نعـ أك ال عمى كؿ سؤاؿ ك ىذه األسئمة تتناكؿ العناصر الميمة لؤلداء كيتضمف الشكؿ اآلتي 

 نمكذج لقائمة مراجعة: 
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 جعة( نمكذج استمارة تقييـ مستكل أداء عمى شكؿ قائمة مرا5جدكؿ رقـ )

 نمكذج استمارة تقييـ مستكل أداء عمى شكؿ قائمة مراجعة

القسـ كالمدير :...........................................التاريخ 

..............................................: 

 المكظؼ :.............................................

 بناءان عمى األسئمة اآلتية:يرجي تقييـ المكظؼ أعبله 

 ال................ نعـ ............ ىؿ كاف إنتاجو خبلؿ السنة جيد؟

 ال................ نعـ ............ ىؿ نكعية كدقة عممو جيدة؟

 ال................ نعـ ............ ىؿ حقؽ تعمـ  خبلؿ السنة؟

 ال................ نعـ ............ ىؿ يتمتع بالطمكح؟

؟  ال................ نعـ ............ ىؿ ىك مكاظب كممتـز

 االسـ كالتكقيع

 (706، ص  2001المصدر : )برنكطي ، 

كما يمكف تحكيؿ األسئمة في قائمة المراجعة إلى ميزاف تقدير لمدرجة التي يمكف أف تمنح لمفرد . كماىك 

التعبير بيف األداء الممتاز كالمتكسط  كالضعيؼ ، كالشائع أف السمكؾ المطمكب منو، بحيث يمكف 

ميزاف التقدير يتككف مف خمسة درجات مف المتميز إلى الضعيؼ جدان، يطالب المدير أف يؤشر عمى 

 ىذا الميزاف مكقع الفرد لكؿ فقرة في قائمة التقييـ.
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 كيتضمف الجدكؿ التالي نمكذج لميزاف التقدير: 

 نمكذج ميزاف التقدير( 6جدكؿ رقـ )

 عمى شكؿ ميزاف تقدير بخمسة درجات أداءنمكذج الستمارة تقييـ  

القسـ:.................................... 

 كالمدير:.....................................................التاريخ:..................................

 مكظؼ:..............................................................استمارة تقييـ 

 ضعيؼ جدان  ضعيؼ متكسط جيدجدان  ممتاز العنصر

      كـ اإلنتاج كالعمؿ

      نكع كدقة األداء 

      اإللماـ بالعمؿ

      االلتزاـ بالدكاـ

      التغييب .1

      طريقة التمتع باإلجازات .2

      كالعبلقة مع الزمبلءالتعاكف  .3

      التعاكف كالعبلقة مف الرؤساء

      العبلقة مع الزبائف

      درجة التعميـ

      القدرة عمى حؿ المشكبلت

      القدرات اإلبداعية
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      الجدية كالحرص

      التضمف في المكاقؼ الصعبة

      تحمؿ المسؤكلية

      القدرة عمى التكييؼ

 اسـ المدير كتكقيعو

 (77، ص 2009المصدر : )النجار،

إف ميزاف التقدير السمككي يسعى لتحديد نماذج لسمككيات محددة ميزاف التقدير السمككي:-3
تحدد ما يمكف اعتباره سمكؾ ممتاز أك جيد جدا أك متكسط  ثـ تحديد أم نمكذج يطمؽ عمى 

 الفرد كبالتالي إعطائو التقدير الذم يستحقو.

 ( نمكذج ميزاف التقدير السمككي7جدكؿ رقـ )

 نمكذج لجزء مف ميزاف تقدير سمككي لتحديد أداء الفرد بالنسبة لعنصر تحمؿ المسؤكلية

 القسـ كالمدير:......................................التاريخ:......................................

 :.........................................................تقييـ أداء المكظؼ 

 التقدير تحمؿ المسؤكلية كتكقع تنفيد المياـ المسندة اليو

 ممتاز .ال تتكقع إطبلقا تأخيره ألداء المياـ المسندة إليو ميما جابو مف ظركؼ صعبة 

 جيدجدان  نتكقع تنفيذه لما مطمكب منو بدكف تأخير، كقد يفكض عامميف مؤىميف لمساعدتو في ذلؾ 

 مقبكؿ نتكقع تنفيذ لما ىك مطمكب في مكاعيد مقبكلة

 ضعيؼ نتكقع تأخير في تنفيذ الكثير مف المياـ المسند اليو

 ضعيؼ جدا نتكقع أف يترؾ تكميفات المياـ في درج مكتبو ألسابيع حتى 

 (87، 2009المصدر )النجار، 
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 (257، 2010)جكدة،سالسؿ التقييـ البيانية:  -4

تمثؿ سبلسؿ التقييـ البيانية إحدل أدكات التقييـ، كتسمح لممقيـ بتحديد أداء العامؿ كنقطة مف  

لة التي تتميز بيا فإف ىذه السبلسؿ تستخدـ عمى نطاؽ كاسع كيبيف سمسمة متصمة كنظران لمسيك 

 ( نمكذج تقييـ أداء يتضمف سبلسؿ بيانية.8الجدكؿ رقـ )

 

 

 

 

 (127، ص 2009المصدر:) ماىر، 

 (238، ص2013)السيد ، التكزيع اإلجبارم:  -5

يمثؿ التكزيع اإلجبارم تقنية لتكزيع التقديرات التي يحصؿ عمييا العاممكف مف خبلؿ إحدل 

الطرؽ األخرل، كمقارنة التقديرات بيف مختمؼ أفراد مجمكعة العمؿ ككفقان ليذه التقنية يتـ تكزيع 

التقديرات التي يحصؿ عمييا العاممكف عمى طكؿ منحنى التكزيع الطبيعي الذم يأخذ شكؿ 

 اقكس . الن

 

 

 انتبرٌخ :...................                                                     10\3102بدء اننًىذج فً يىعد أقصبه 

 السى :...............................                            انًسًى انىظٍفً :                                                  

 ........انًشرف انًسئىل :                                                                              انقسى :........................

 رئٍس انقسى :

 (   انحبنت انىظٍفٍت : دواو كبيم)   ( وردٌبث ) 

 تبرٌخ انتىظٍف:

 انفترة انتً ٌغطٍهب انتقٍٍى :

 طبٍعت انتقٍٍى: تقٍٍى دوري )   ( تقٍٍى يبدئً )   ( تقٍٍى تشبوري )   ( تقٍٍى انهبء خديت )    (
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 ( التكزيع اإلجبارم4شكؿ رقـ )

 

 (238، ص2013المصدر : )السيد ،

 (472، ص2010)جكدة ،الكقائع اليامة أك الحرجة:  -6

كفقا ليذه الطريقة يحتفظ المدير بسجبلت يدكف فييا التصرفات المميزة اك السيئة التي يقـك بيا 

يقع حادث ىاـ يقـك المدير بتدكينو في سجؿ  العامؿ خبلؿ الفترة التي يتـ التقييـ عنيا ، فعندما

األداء كيمكف استخداـ ىذه الطريقة إلى جانب طرؽ أخرل ككسيمة لتبرير التقديرات التي تمنح  

 لمعامميف.
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 (65، ص2013)رضكاف ، أسمكب اإلدارة باألىداؼ:  -7

كمشرفو، بحيث تككف تقكـ الفكرة عمى تحديد األىداؼ المتعمقة باألداء بشكؿ مشترؾ بيف العامؿ 

تمؾ األىداؼ مشتقة مف األىداؼ الكمية لممنظمة. كتتمثؿ آلية اإلدارة باألىداؼ تكظيؼ نظاـ 

 تقييـ ذاتي يقكـ عمى منيجية اإلدارة باألىداؼ عممية تتضمف أربع مراحؿ:

يقـك كؿ مف العامؿ كمشرفو بمراجعة كصؼ العمؿ كاألنشطة  مراجعة مكاصفات العمؿ: .أ 

 .نجاز العمؿ كاليدؼ مف ذلؾ ىك التكافؽ عمى ىيكمية عمؿ محددةالضركرية إل

يقكـ العامؿ كمشرفو بتحديد معايير أداء معينة كمف تـ تحديد مستكل  إعداد معايير لألداء: .ب 

 مرضي قابؿ لمقياس لتمؾ المعايير كأف تحدد الحصة البيعية لمندكب المبيعات.

د أىداؼ األداء عمى أف تككف ىذه األىداؼ يتـ في ىذه المرحمة تحدي تحديد أىداؼ األداء: .ج 

 قابمة لمتحقيؽ عمى ارض الكاقع.

يستخدـ كؿ مف العامؿ كمشرفو أىداؼ األداء كأساس لممناقشة المناقشة المستمر لألداء:  .د 

 المستمرة ألداء العامؿ. 

 (32ص 2015مازف، )رابعان: مؤشرات األداء األساسية: 

 مكاصفات مؤشرات األداء األساسية: .1

تنبع مف فيـ عميؽ لممشكبلت محؿ الدراسة كمحاكلة تفصيؿ مؤشرات مناسبة  أفيجب  .أ 

 تعكسيا.
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 تككف بسيطة قدر المستطاع ككاضحة كقابمة لمقياس. أفيجب  .ب 

 يجب أف تقاس عمى مستكيات عدة. .ج 

 يجب أف تككف محددة العدد ليتمكف متخذ القرار مف متابعتيا. .د 

 يجب أف تككف عممية كقابمة لمتطبيؽ. .ق 

 سنكات. 5-3يحتفظ بيا لمدة معقكلة مف أف  .ك 

 المؤشرات ليست اليدؼ بؿ التعميؽ ىك األىـ. .ز 

 عممية تطكير مؤشرات األداء األساسية: .2

ستراتيجية الجية. .أ   تحديد رؤية  كرسالة كأىداؼ كا 

 تحديد مجاالت يجب عمى المؤشرات التركيز عمييا. .ب 

 البدء بتطكير مؤشرات  كفقان لممجاالت. .ج 

 طبيؽ ىذه المؤشرات.إعطاء أكلكيات لت .د 

 تحديد طريقة جمع البيانات كالقياس. .ق 

 مراجعة المؤشرات لمتأكد مف قدرتيا عمى دعـ القرار اإلدارم.  .ك 

 أنكاع  مؤشرات األداء األساسية .3

 مؤشرات الكفاءة: .أ 

تربط ىذه المؤشرات مخرجات المكارد البشرية بمدخبلتيا المستخدمة إلنتاج ىذه المخرجات 

كيجب أف تعكس مؤشرات الجكدة كالكفاءة التي بكاسطتيا أنتجت ىذه المنظمة ىذه المخرجات ، 
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جماال يجب عمى تمؾ المؤشرات أف تربط بيف المصادر اإلجمالية التي تستخدميا أم منظمة  كا 

 لذم تحققو  فعمي سبيؿ المثاؿ:باإلنتاج ا

 المكارد المالية)التكمفة اإلجمالية لكؿ منتج(. .أ 

 المكارد الطبيعية)قيمة األصكؿ المستخدمة لكؿ منتج(. .ب 

 المكارد البشرية ) فريؽ العمؿ المخصص لكؿ منتج(. .ج 

 المكارد الزمنية)الكقت البلـز إلنتاج كؿ منتج(. .د 

الذم تـ انجازه  كتعبر ىذه المؤشرات عف تعكس كمية العمؿ مؤشرات انجاز العمؿ:  .ب 

 أنشطة عممية اإلنتاج نفسيا كليس المنتج.

 -االستجابة–السرعة–كتشمؿ التكقعات المتعمقة بكؿ مف "الدقةمقياس الجكدة:  .ج 

 المسؤكلية".

 (97، ص2013)رضكاف، خامسان: الكصايا العشرة في إدارة كتقييـ مستكل األداء: 

 ممية التقييـ:التحضير كاإلعداد الجيد لع .1

 مراجعة الكصؼ الكظيفي. .أ 

 األىداؼ المحددة لمنشاط. .ب 

 بيانات األداء عف الكظيفة. .ج 

 إعبلـ المكظؼ بتكقيت حتى يككف مستعدان. .د 
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 إيجاد بيئة مشجعة لممكظؼ:

 التغمب عمى قمؽ المكظؼ كالتكتر. .أ 

 عدـ كجكد أطراؼ أخريف. .ب 

 عدـ االنشغاؿ بأمكر أخرل. .ج 

 شرح الغرض مف عممية التقييـ:

 تعريؼ المكظؼ بأغراضو العممية. .أ 

 كيفية استخداـ النماذج . .ب 

 النتائج المترتبة عمى استخدامو . .ج 

 مشاركة المكظؼ في العممية:

 منح الفرصة لممناقشة حكؿ جكانب التقييـ. .أ 

 تقديـ أدلة لمتقييـ. .ب 

 إعطاء فرصة لمتقييـ الذاتي لممكظؼ. .ج 

 تركيز المناقشة عمى سمكؾ العمؿ كليس المكظؼ ذاتو:

 تياجـ مكظؼ.ال  .أ 

 التركيز عمى الجكانب السمككية. .ب 
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 تدعيـ التقييـ باألمثمة كالمكاقؼ:

 استخداـ البيانات. .أ 

 الكقائع الجكىرية. .ب 

 عرض النكاحي االيجابية كالسمبية معان:

 عدـ التركيز عمى النكاحي السمبية معان. .أ 

 عرض النكاحي االيجابية أكالن. .ب 

 ضماف تفيـ المكظؼ لنتائج التقييـ:

 نتائج التقييـ.تمخيص  .أ 

 التأكد مف اقتناع المكظؼ. .ب 

 عرض خطة لمتطكير كالتنمية:

 مجاالت التطكير في األداء. .أ 

 دكر الرئيس في المساعدة. .ب 

 إجراء التقييـ عمى فترات منتظمة:

 المعمكمات المرتدة لممكظؼ. .أ 

 منح الفرصة لتعديؿ األداء.  .ب 
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 (67ص ،2006)صكفية ،  سادسان: طرؽ تحسيف مستكل أداء العامميف:

 إف إجراءات تحسيف األداء تتـ مف خبلؿ الخطكات التالية:

 تحديد األسباب الرئيسية لمشاكؿ األداء: .1

البد مف تحديد أسباب االنحراؼ في أداء العامميف عف األداء المعيارم، اذ أف تحديد األسباب ذك 

اإلدارة كالعامميف يمكف أىمية كبيرة لكؿ مف اإلدارة كالعامميف، إف الصراعات التي تنشأ بيف 

تقميميا مف خبلؿ تحديد األسباب المؤدية إلى انخفاض األداء، كمف ىذه األسباب الدكافع 

 كالعكامؿ المكقفية في بيئة المنظمة.

 تطكير خطة عمؿ لمكصكؿ إلى حمكؿ:

تمثؿ خطة العمؿ البلزمة لمتقميؿ مف مشكبلت األداء ككضع حمكؿ ليا بالتعاكف بيف اإلدارة 

عامميف مف جية كاالستشارييف كالمتخصصيف في مجاؿ التطكير كتحسيف مستكل األداء مف كال

جية أخرل، فالمقاءات المباشرة كاآلراء المتبادلة كالمشاركة في مناقشة المشاكؿ تساىـ في كضع 

 الحمكؿ المقنعة لمعامميف كتحسيف أدائيـ.

 االتصاالت المباشرة:

ميف ذات أىمية كبيرة في تحسيف األداء كمف أمثمة ذلؾ سؤاؿ إف االتصاالت بيف المشرفيف كالعام

العامميف عف أسباب انخفاض مستكل أدائيـ، كذلؾ البد مف استشارتيـ عف كيفية تحسيف مستكل 

 أدائيـ. 
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، تاريخ  www.hrdiscussion.com)سابعان:مدة التقييـ كأثرىا عمى مستكل األداء: 

 (13/11/2015الزيارة 

يجب التخطيط ليا عند كضع سياسات تقييـ األداء ضركرة تحديد الفترة الزمنية مف األمكر التي 

التي يعد عنيا التقرير كفي الكاقع العممي كالمتعارؼ عميو أف يجرم تقييـ األداء في ثبلثة فترات 

دكرية، فالبعض يفضؿ أف يتـ التقييـ كؿ ثبلثة أشير كالبعض يفضؿ أف يتـ ذلؾ كؿ ستة أشير 

ر يفضمو سنكيا . في الكاقع ليس ىناؾ مدة دكرية نمطية يجب إتباعيا لتقييـ كالبعض األخ

األداء،الف ىذه المدة يخضع تحديدىا كفقا لبرامج العمؿ المكضكعة كظركؼ كطبيعة العمؿ 

الخاصة بكؿ منظمة. لذلؾ نجد أف مسألة تحديد الفترة التي يعد عنيا التقييـ تعد سياسة داخمية 

 انو يجب تحديد الفاصؿ الزمني بيف كؿ قياس كأخر كيجب أف يككف خاصة بكؿ منظمة، إال

 مناسب بحيث اليككف طكيبلن كال قصيران، الف طكؿ المدة غير مرغكب فييا لؤلسباب اآلتية:

 إف أداء كسمكؾ الفرد في تغير مستمر لذلؾ يجب أف يتـ القياس في فترات متقاربة. .1

 لمعنكية لممكظؼ. أف يبقى لقياس األداء أثر في رفع الركح ا .2

 كمػا أف قصر المدة التي يعد عنيا التقرير غير مرغكب فييا لؤلسباب اآلتية:

ال يمكف لمتقييـ الذم يتـ في فترات متقاربة أف يستخمص أم تغيير في كفاءة كسمكؾ  .1

 العامميف، كما أف المقيـ يمكف اف يتأثر بنتائج تقييمو السابؽ.

 لمرؤساء كتككف عبء عمى العمؿ.تصبح عممية التقييـ متعبة كمرىقة  .2
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كلكف مف الممكف االعتماد في ىذا المجاؿ عمى أراء المستشاريف في مجاؿ اإلدارة كباألخص 

مستشارم التطكير اإلدارم، حيث يرل ىؤالء أف التقييمات الدكرية ىي المفضمة بسبب تأثيرىا 

ج التقييـ كتشخيص نقاط عمى تعديؿ السمكؾ عندما يزكد األفراد العامميف بمعمكمات عف نتائ

الضعؼ لدييـ كمساعدتيـ مف قبؿ اإلدارة عمى التغمب عمييا كبالتالي رفع كفاءتيـ كفاعمية 

 أدائيـ.  
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 ممخص الفصؿ :

يصاؿ نتائج القياس إلى العامميف  إف نظـ قياس األداء ييدؼ إلى تعريؼ أداء العامميف كقياسو كا 

كما أف قياس األداء كأساليبو حازت عمى جزء البأس بو مف إضافة إلى مكافأتيـ كتنميتيـ، 

تركيز المنظمة مف حيث تككف الحاجة ماسة لمعرفة مستكل األداء، كذلؾ الرتباطو كككنو نقطة 

ارتكاز لمقياـ بالعديد مف العمميات اإلدارية األخرل مثؿ التحفيز كالتدريب كاالختيار كغيرىا كما 

معايير العمؿ كمككناتو  اليامة كلقد تطرقنا في ىذا الفصؿ مفيـك يساىـ قياس األداء في تحديد 

األداء كمزاياه  كالمشاكؿ التي يمكف أف تصاحبو كما أكضحنا األساليب المختمفة لقياس األداء 

 كالتي يمكف أف تستخدميا المنظمة كفقان إلمكانيات  كطبيعة العمؿ الذم يمارس فييا.
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 المبحث األكؿ : نبذة عف المنظمات محؿ الدراسة 

) المنفي ، الجازكم ، المجنة العممية بالمعاىد ، طرابمس ، أكالن: التعريؼ بمجتمع الدراسة 

2015) 

تعتبر شريحة التقنييف المتخصصيف الميرة مف دعائـ المجتمع في جميع مجاالتو الحياتية       

ناء كاإلعداد الجيد لشريحة الطمبة ألنيـ يعتبركا مف القكاعد كالصناعية، كال يتأتى ىذا إال بالب

 األساسية لمتنمية كالتطكير في المجتمع.

كتعمؿ المعاىد التقنية العميا عمى تأىيؿ كتييئة العناصر البشرية الميبية لتككف قادرة عمى 

حػداث األثػر ا إليجابي نحك المساىمة الحقيقية في عجمة التنمية االقتصادية كاالجتماعيػة كا 

مستقبؿ أفضؿ لكافة أفراد المجتمع، كاف الرؤيا ليذه المعاىد تتمثؿ في إيجاد تعميـ تقني كفني 

مبدع كخبلؽ ال يقؿ في مستكاه عف التعميـ التقني في الدكؿ المتقدمة كقادر عمى استيعاب 

ية تتمتع التقنية الحديث، بؿ العمؿ عمى تطكيرىا كاإلضافة عمييا ككذلؾ خمػؽ قػاعدة بشػر 

 بالميارات البلزمة لممسػاىمة الفعالة في البناء كالتطكر. 

  :اليدؼ العاـ لممعاىد التقنية العميا 

إعداد اآلليات المناسبة كتكفير كافة اإلمكانات مف أجؿ إيجاد ككادر بشرية ذات قدرة ككفاءة 

 عالية، تكاكب متطمبات سكؽ العمؿ المحمي كالدكلي.
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 الػػػػرؤيػػػػػػة:

التميز في التعميـ التقني العالي، كتكطيف التقنيات الحديثة لمنيكض بالمجتمع مف خبلؿ تخريج 

ككادر تقنية مؤىمة كاالعتداد محميا بالمكانة المرمكقة لجميع األقساـ العممية بالمعاىد التقنية العميا 

 في ليبيا.  )المجنة العممية العميا بإدارة المعاىد التقنية العميا(

 ػػالة:الرسػػ

تخريج ككادر بميارات كمعارؼ عالية في مجاالت التخصصات اليندسية العممية المختمفة مؤىميف 

عمميا لممنافسة بجدارة في سكؽ العمؿ ككذلؾ المساىمة الفاعمة في برامج التنمية المستدامة في 

 مجاالت التقنية المختمفة. 

 ثانيان: مجاؿ الدراسة:

يعتبر مجاؿ الدراسة جػػزء مػػف المشكمة محػػػؿ البحػػث كاعتمػػادان عمػى الفرضيات التي تيدؼ إلى 

الكظيفي تحديد العبلقة بيف المتغيرات كاختبار المشكمة لمعرفة أثر نظاـ الحكافز عمى األداء 

الكاقع ذلؾ إلى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات القابمة لمتطبيؽ عمى أرض  كالتكصؿ مف خبلؿ

 مف خبلؿ ىذه الدراسة عمى المعاىد العميا بمنطقة الجبؿ الغربي كذلؾ لؤلسباب التالية : 

تعتبر ىذه المعاىد ممثمة لشريحة مف المعاىد عمى مستكل الدكلة الميبية كذلؾ ألنيا تتبع  .1

 نفس اإلدارة كتخضع لنفس القكانيف كالمكائح.

 اإلنشاء كالقدـ.  تعتبر ىذه المعاىد مزيج بيف الحداثة مف حيث .2

 تحتكل ىذه المعاىد عمى عدد البأس بو مف المكظفيف كأعضاء ىيئة التدريس كالطمبة. .3
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التسييبلت كالمساعدات التي قدمت مف قبؿ ىذه المعاىد نظران الىتماميا بيذه الدراسة  .4

 كالنتائج التي يمكف الكصكؿ إلييا.

 ة الميبية.كبر حجـ مجتمع الدراسة إذا تضمف كافة المعاىد بالدكل .5

إمكانية إجراء الدراسة في المعاىد محؿ الدراسة فبما يتعمؽ بإعداد استمارة االستبياف لمحصكؿ  .6

 عمى البيانات اإلحصائية لمتعرؼ عمى أثر نظاـ الحكافز عمى مستكل األداء الكظيفي.  

 ثالثان: التعريؼ بالمعاىد العميا محؿ الدراسة:

 التعريؼ بمجتمع الدراسة(  9جدكؿ رقـ )                  

سنة  اسـ المعيد ت

 التأسيس

عدد أعضاء ىيئة  عدد الطمبة

 التدريس

 عدد المكظفيف

المعيد العالي لمميف الشاممة  -1

 غرياف

1992 750 44 109 

المعيد العالي لمميف اليندسية  -2

 غرياف

1997 300 6 40 

 117 22 720 1995 المعيد العالي لمميف الشاممة يفرف -3

المعيد العالي لمميف الشاممة  -4

 الزنتاف

1993 520 16 88 

 130 22 535 1999 المعيد العالي لمميف الشاممة جادك -5

 43 25 558 2005 شاممة الرياينةممينل المعيدالعالي -6
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المعيد العالي لمميف  -7

 الصابعةاالشاممة

2013 927 22 16 

 57 7 230 2002 المعيد العالي لمميف الطبية يفرف -8

 20 11 350 2012 المعيد العالي لمميف الشاممة ككمة -9

 المصدر : إدارة المعاىد العميا 

 رابعان : المبررات :

 -تشتمؿ المبررات عمى كؿ مف :

 : مبررات اختيار المكضكع -1

إف دراسة نظاـ الحكافز كأثره عمى األداء الكظيفي يعتبر مف أىـ المكاضيع التي رأل        

الباحث مف حيث خبرتو في مجاؿ التعميـ العالي أنيا تستحؽ الدراسة كالبحث باعتبار اف 

ىذىالمؤسسات تركز عمى استخداـ الحكافز بأنكاعيا المختمفة لحث العامميف عمى تقديـ أداء 

ف أجؿ الكصكإللى إيجاد مخرجاتمف ىذه المؤسسات ذات كفاءة عالية تمبي متطمبات أفضؿ ، م

 سكؽ العمؿ المحمي في الكقت الحاضر كالدكلي مستقببلن .   

كما أف الميزانيات المعتمدة ليذه المؤسسات تشتمؿ عمى جانب كبير مف ىذه الحكافز كنظران 

عمى أداء العامميف فييا كبالتالي ظيرت الختبلؼ التعامؿ معيا مف مؤسسة إلى أخرل أنعكس 

 الحاجة لضركرة دراستيا كمدل تأثيرىا عمى األداء .
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 -: مبررات اختيار المعاىد العميا بمنطقة الجبؿ الغربي) المنظمات قيد الدراسة ( -2

  : إف اختيار المعاىد العميا بمنطقة الجبؿ الغربي يعكد لؤلسباب اآلتية

في حالة اختيار كؿ المعاىد العاممة بالدكلة الميبية كبالتالي تـ كبر حجـ مجتمع البحث  -أ

 اختيار المعاىد العميا بالجبؿ الغربي . 

تعتبر المعاىد العميا بالجبؿ الغربي ممثمة لكؿ المعاىد العميا في ليبيا نظران لتجانس ىذه  -ب

 تقنية العميا (.المؤسسات ، كباعتبارىا تتبع نفس اإلدارة المركزية ) إدارة المعاىد ال

نظران لمظركؼ التي تمر بيا الببلد كصعكبة االنتقاؿ إلى مناطؽ بعيدة جغرافيا كتشيد تكتر  -ت

 كعدـ استقرار .

إف النتائج التي يمكف التكصؿ إلييا مف خبلؿ ىذه الدراسة يمكف تطبيقيا عمى كافة المعاىد  -ث

 ا .إدارة المعاىد التقنية العمي العميا في ليبيا مف خبلؿ
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 المبحث الثاني:اإلطار العاـ لممنيجية المتبعة في الدراسة الميدانية

ييدؼ ىذا المبحث إلي معرفة الخطكات التي اتبعيا الباحث إلجراء الدراسة الميدانية، كلقد       

 تـ تحديد ىذه الخطكات في اآلتي: 

 تتمثؿ فرضيات الدراسة في الفرضيات التالية: أكالن: فرضيات الدراسة:

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية لمستكيات كفاءة كفاعمية نظاـ : الفرضية الرئيسية  .1

الحكافز المتمثمة في)مستكل الحكافز المادية، مستكل الحكافز المعنكية كمستكل الحكافز 

 السمبية( عمى مستكل األداء الكظيفي.

 الفرضيات الفرعية: .2

 يكجد ارتفاع في مستكل الحكافز المادية بالمعاىد العميا بمنطقة الفرضية الفرعية األكلى :

 الجبؿ الغربي.

 يكجد ارتفاع في مستكل الحكافز المعنكية بالمعاىد العميا الفرضية الفرعية الثانية :

 بمنطقة الجبؿ الغربي.

 بية بالمعاىد العميا بمنطقة : يكجد ارتفاع في مستكل الحكافز السمالفرضية الفرعية الثالثة

 الجبؿ الغربي.

 يكجد ارتفاع في مستكل األداء الكظيفي بالمعاىد العميا بمنطقة الفرضية الفرعية الرابعة :

 الجبؿ الغربي.
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 :ثانيان: بيئة كمجتمع كعينة الدراسة

 :تتمثؿ بيئة الدراسة في الييئة الكطنية لمتعميـ الفني كالتقني . بيئة الدراسة 

 يتمثؿ مجتمع الدراسة في المكظفيف بالمعاىد العميا بمنطقة الجبؿ  لدراسة:مجتمع ا

 ( مكظؼ ك مكظفة.624الغربي كعددىـ )

 : ( مكظؼ كمكظفة كيكضح الجدكؿ رقـ  238تشتمؿ العينة عمى عدد )  عينة الدراسة

 ( تكزيع حجـ العينة حسب المعاىد محؿ الدراسة . 10) 

 ( تكزيع حجـ العينة حسب المعاىد العميا بالجبؿ الغربي 10الجدكؿ رقـ )

 العدد الجية ر

 42 المعيد العالي لمميف الشاممة غرياف  .1

 15 المعيد العالي لمميف اليندسية غرياف  .2

 6 المعيد العالي لمميف الشاممة األصابعة  .3

 8 المعيد العالي لمميف الشاممة ككمو  .4

 22 لمميف الطبية يفرفمعيد العالي   .5

 45 المعيد العالي لمميف الشاممة يفرف  .6

 50 المعيد العالي لمميف الشاممة جادك  .7

 34 المعيد العالي لمميف الشاممة الزنتاف  .8

 16 المعيد العالي لمميف الشاممة الرياينة  .9

 238 المجمكع
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  ( يبيف تكزيع مجتمع الدراسة حسب المعاىد العميا بمنطقة الجبؿ الغربي11كالجدكؿ رقـ ) 

 عدد المكظفيف اسـ المعيد ر

 110 المعيد العالي لمميف الشاممة غرياف  .1

 39 المعيد العالي لمميف اليندسية غرياف  .2

 16 المعيد العالي لمميف الشاممة األصابعة  .3

 20 الشاممة ككموالمعيد العالي لمميف   .4

 58 معيد العالي لمميف الطبية يفرف  .5

 118 المعيد العالي لمميف الشاممة يفرف  .6

 88 المعيد العالي لمميف الشاممة الزنتاف  .7

 43 المعيد العالي لمميف الشاممة الرياينة  .8

 130 المعيد العالي لمميف الشاممة جادك  .9

 624 المجمكع

 المصدر : مكتب المعمكمات كالتكثيؽ ، إدارة المعاىد التقنية العميا         

 ثالثان: أداة جمع البيانات:

اعتمد الباحث عمى استمارة االستبياف لمحصكؿ عمى البيانات التي تساعده عمى اختبار         

فرضيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة حيث قاـ بتصميـ استمارة استبياف. كلمتحقؽ مف 

صدؽ استمارة االستبياف تـ استخداـ طريقة صدؽ المحتكل بأسمكب صدؽ 
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( حيث تـ عرض استمارة االستبياف في صكرتيا المبدئية عمى Construct Validityالمحكميف)

مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ اإلدارة كاإلحصاء كطمب منيـ الحكـ عمى مدل 

مناسبة الفقرات لمكضكعيا كتقدير مدل مناسبة فقرات المقياس لمبنكد التي يشتمؿ عمييا ىذا 

بنكد استمارة االستبياف عمى ضكء مبلحظاتيـ المقياس كقد تـ إدخاؿ بعض التعديبلت عمى 

كاقتراحاتيـ. كبعد التحكيـ أصبحت استمارة االستبياف تضـ مجمكعات رئيسية مف األسئمة كىي 

 كاآلتي:

أسئمة شخصية كتشمؿ الجنس كطبيعة الكظيفة كالعمر كعدد سنكات  5: كتضـ المجمكعة األكلى

 الخبرة كالمؤىؿ العممي ك الكظيفة 

 : كتشمؿ ثبلثة أسئمة حكؿ الحكافز المتحصؿ عمييا.الثانيةالمجمكعة 

 عبارة حكؿ مستكل الحكافز المادية. 21: كتشمؿ المجمكعة الثالثة

 عبارة حكؿ مستكل الحكافز المعنكية. 18: كتشمؿ المجمكعة الرابعة

 عبارة  حكؿ مستكل الحكافز السمبية. 15: كتشمؿ  المجمكعة الخامسة

 عبارة  حكؿ مستكل األداء الكظيفي. 27تشمؿ  : ك المجمكعة السادسة

جراء تعديؿ  20كبعد عممية التحكيـ قاـ الباحث بتكزيع مبدئي لعدد )  استمارة ( كبعد تجميعيا كا 

بسيط عمى االستمارات تـ التكزيع النيائي الستمارات االستبياف عمى عينة الدراسة التي تـ 
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ارات االستبياف المكزعة كالمتحصؿ عمييا كنسبة ( يبيف عدد استم 12تحديدىا ،كالجدكؿ رقـ ) 

 الفاقد منيا .

 ( االستمارات المكزعة كالمتحصؿ عمييا كنسبة الفاقد منيا 12جدكؿ رقـ )

عدد االستمارات  المعيد

 المكزعة

عدد االستمارات المتحصؿ 

 عمييا

 نسبة الفاقد % الفاقد

 14.29 6 36 42 المعيد العالي لمميف الشاممة غرياف

 20.00 3 12 15 المعيد العالي لمميف اليندسية غرياف

 00.00 0 6 6 المعيد العالي لمميف الشاممة األصابعة

 00.00 0 8 8 المعيد العالي لمميف الشاممة ككمو

 00.00 0 22 22 معيد العالي لمميف الطبية يفرف

 6.67 3 42 45 المعيد العالي لمميف الشاممة يفرف

 8.00 4 46 50 لمميف الشاممة جادكالمعيد العالي 

 17.65 6 28 34 المعيد العالي لمميف الشاممة الزنتاف

 12.50 2 14 16 المعيد العالي لمميف الشاممة الرياينة

 10.08 24 214 238 المجمكع

% مف جميع استمارات االستبياف 10.08( نبلحظ أف نسبة الفاقد 12مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

 المكزعة.
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 الفاقد الستمارات االستبياف : أسباب

 قمة االىتماـ مف قبؿ المكظفيف باالستبياف الذم تـ تكزيعو . -1

 بعد المسافة مما أثر عمى إرجاعيا في الكقت المناسب . -2

 الغياب المتكرر لمعديد مف المكظفيف دكف االلتزاـ بالحضكر كاالنصراؼ . -3

 ( النتائج المتعمقة باالستمارات المكزعة  13جدكؿ رقـ ) 

 624 مجتمع الدراسة  .1

 238 عينة الدراسة  .2

 %38.14 نسبة العينة الى مجتمع الدراسة  .3

 238 االستمارات المكزعة  .4

 214 االستمارات المستردة  .5

 %10.08ام بنسبة  24 الفاقد  .6

 %1.26أم بنسبة  3 استمارات غير مستكفاه )غير صالحة لمتحميؿ(  .7

 %38.14 نسبة االستمارات المكزعة إلى مجتمع الدراسة  .8

 %100 نسبة االستمارات المكزعة إلى العينة  .9

 %34.29 نسبة االستمارات المستردة إلى المجتمع  .10

 %89.91 نسبة االستمارات المستردة إلى العينة  .11

 %3.84 نسبة الفاقد إلى المجتمع  .12
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 %10.08 نسبة الفاقد إلى العينة  .13

 %89.91 نسبة االستمارات المستردة إلى االستمارات المكزعة  .14

 %79.83 نسبة االستمارات المستردة إلى الفاقد  .15

 %89.92 نسبة االستمارات المكزعة إلى الفاقد  .16
 

 المصدر : الباحث
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 المبحث الثالث: تحميؿ البيانات كاختبار الفرضيات.

بعد تجميع استمارات االستبياف استخدـ الباحث الطريقة الرقمية في ترميز البيانات حيث         

 ( 14تـ ترميز اإلجابات كما بالجدكؿ رقـ )

 ( تكزيع الدرجات عمى اإلجابات المتعمقة بمقياس لكارت الثبلثي14جدكؿ رقـ)

 نعـ إلى حد ما ال اإلجابة

 3 2 1 الدرجة

 

(. فإذا كاف متكسط درجة إجابات 2(  يككف متكسط  درجة المكافقة )14رقـ )مف خبلؿ الجدكؿ 

فيدؿ عمى ارتفاع درجة المكافقة. أما إذا كاف متكسط درجة  2مفردات العينة يزيد معنكيا عف 

فيدؿ عمى انخفاض درجة المكافقة، في حيف إذا كاف  2إجابات مفردات العينة يقؿ معنكيا عف 

فيدؿ عمى أف درجة المكافقة 2ردات العينة ال تختمؼ معنكيا عف متكسط درجة إجابات مف

أـ  2متكسطة كبالتالي سكؼ يتـ اختبار ما إذا كاف متكسط درجة المكافقة تختمؼ معنكيا عف 

 ال. كبعد االنتياء مف ترميز اإلجابات ك إدخاؿ البيانات باستخداـ حزمة البرمجيات الجاىزة 

SPSSStatistical Package for SocialScience) تـ استخداـ ىذه الحزمة في تحميؿ )

 البيانات كما يمي:
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 ( لمصدؽ كالثبات:أكالن: نتائج اختبار كركنباخ ألفا )

مف أجؿ اختبار مصداقية إجابات مفردات العينة عمى أسئمة االستبياف فقد تـ استخداـ معامؿ 

د أف قيـ معامؿ كركنباخ ألفا لكؿ مجمكعة مف العبارات كلجميع العبارات معا كما ( فكجألفا )

 (15بالجدكؿ رقـ )

 ( نتائج اختبار كركنباخ ألفا15جدكؿ رقـ )

 قيمة معامؿ ألفاء عدد العبارات مجمكعة العبارات ـ

 0.727 21 مستكل الحكافز المادية  .1

 0.608 18 مستكل الحكافز المعنكية  .2

 0.614 15 الحكافز السمبيةمستكل   .3

 0.823 54 مستكل كفاءة كفاعمية نظاـ الحكافز  .4

 0.639 27 مستكل األداء الكظيفي  .5

( لكؿ مجمكعة مف  ( نبلحظ أف قيـ معامؿ كركنباخ ألفا ) 15مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

كىذا يدؿ عمى كجكد ارتباط قكم بيف  0.60عبارات استمارة االستبياف كلجميع العبارات أكبر مف 

إجابات مفردات العينة عمى كؿ مجمكعة مف عبارات استمارة االستبياف كلجميع العبارات في 

 استمارة االستبياف. مما يزيد مف الثقة في النتائج التي سكؼ نحصؿ عمييا.
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 ثانيان: خصائص مفردات عينة الدراسة:

 تكزيع مفردات عينة الدراسة حسب الجنس: .1

( يبيف التكزيع التكرارم كالنسبي المئكم لمفردات عينة الدراسة حسب الجنس 16الجدكؿ رقـ )

 ( يبيف التمثيؿ البياني لمتكزيع النسبي المئكم ليذه الحالة 5كالشكؿ رقـ )

 التكرارم كالنسبي المئكم لمفردات عينة الدراسة حسب الجنس( التكزيع 16جدكؿ رقـ )

 النسبة % العدد الجنس

 59.7 126 ذكر

 40.3 85 أنثى

 100.0 211 المجمكع

( يتضح أف المعاىد محؿ الدراسة تعتمد بنسبة كبيرة مف مكظفييا 16مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

% كىذه الفئة أكثر تأثران بالحكافز باعتبار أف االلتزامات المادية 59.7عمى الذككر كىي نسبة 

 كاالجتماعية لمذككر أكثر منيا بالنسبة لئلناث . 
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 طبيعة الكظيفة:.تكزيع مفردات عينة الدراسة حسب 2

( يبيف التكزيع التكرارم كالنسبي المئكم لمفردات عينة الدراسة حسب طبيعة 17الجدكؿ رقـ )

 .الكظيفة

 النسبة % العدد الكظيفة

 3.3 7 مدير عاـ

 28.4 60 رئيس قسـ

 68.2 144 مكظؼ

 100.0 211 المجمكع

 

( أف شريحة المكظفيف ىي األكبر مف خبلؿ االستمارات المكزعة 17يكضح الجدكؿ رقـ )      

كىذا يعني أف النتائج التي يتـ الحصكؿ عمييا تمثؿ المكظفيف بنسبة كبيرة كمدل تأثر أدائيـ 

 بنظاـ الحكافز المطبؽ . 
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 .تكزيع مفردات عينة الدراسة حسب العمر:3

 التكزيع التكرارم كالنسبي المئكم لمفردات عينة الدراسة حسب العمر. ( يبيف18الجدكؿ رقـ )

 النسبة % العدد العمر

 22.7 48 سنة 30أقؿ مف 

 46.4 98 40إلى أقؿ مف  30مف 

 24.6 52 50إلى أقؿ مف  40مف 

 6.2 13 سنة فأكبر 50مف 

 100.0 211 المجمكع

 

 30مف مجتمع الدراسة تتراكح أعمارىـ مف (  يتضح أف أكبر شريحة 18مف خبلؿ الجدكؿ رقـ)

سنة كىي شريحة شباب كىذه الشريحة أكثر تأثر مف غيرىا بالحكافز كىي أكثر  40إلى أقؿ مف 

 شريحة يعكؿ عمييا لتقديـ أداء عالي .
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 . تكزيع مفردات عينة الدراسة حسب عدد سنكات الخبرة4

( يبيف التكزيع التكرارم كالنسبي المئكم لمفردات عينة الدراسة حسب عدد 19الجدكؿ رقـ )

 سنكات الخبرة . 

 النسبة % العدد سنكات الخبرة

 28.4 60 سنكات 5أقؿ مف 

 29.9 63 سنكات 10إلى  5مف 

 15.6 33 سنة 15إلى  10مف 

 26.1 55 سنة فأكثر 15مف 

 100.0 211 المجمكع

(  عدد سنكات الخبرة التي يتمتع بيا المكظفيف بالمعاىد العميا 19نبلحظ مف الجدكؿ رقـ)      

الجبؿ الغربي كىذا يفيد في كيفية منح كتكزيع الحكافز . كمما كاف بقاء المكظؼ لفترة أطكؿ ىك 

ذا كاف العكس كانت نسبة معدؿ دكراف العمؿ كبيرة . إال أنو  راضي عف الحكافز المقدمة لو كا 

 في المعاىد قيد الدراسة معدؿ دكراف العمؿ نسبة بسيطة لمغاية   .
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 . تكزيع مفردات عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي:5

( يبيف التكزيع التكرارم كالنسبي المئكم لمفردات عينة الدراسة حسب المؤىؿ 20الجدكؿ رقـ)

 العممي .

 النسبة % العدد المؤىؿ العممي

 3.3 7 تعميـ أساسي

 16.6 35 دبمـك متكسط

 2.8 6 ثانكية عامة

 36.5 77 دبمكـ عالي

 25.6 54 بكالكريكس

 15.2 32 ماجستير

 100.0 211 المجمكع

( يتضح أف حممة الدبمكـ العالي تمثؿ أكبر شريحة كبالتالي فإف نسبة االستفادة 20مف الجدكؿ )

مف الحكافز تككف بشكؿ كبير الف ىذه الشريحة مستكل دخميا ) المرتب ( أقؿ مف خبلؿ 

التصنيؼ حسب الدرجة كبالتالي استخداـ حكافز مكجية ليذه الشريحة يككف ذك تأثير كبير عمى 

   أدائيا .
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 ثالثان: الحكافز المتحصؿ عمييا:

تكزيع مفردات عينة الدراسة حسب اإلجابة عمى سؤاؿ حكؿ الحكافز المادية المتحصؿ  .1

 . عمييا

( يبيف التكزيع التكرارم كالنسبي المئكم لمفردات عينة الدراسة حسب الحكافز 21الجدكؿ رقـ )

 المادية المتحصؿ عميو.

 النسبة % العدد نكع الحافز

 21.6 61 زيادة في المرتب

 39.4 111 مكافآت تشجيعية

 39.0 110 عبلكات اعتيادية

 100.0 282 المجمكع

( نبلحظ أف المكافآت التشجيعية كالعبلكات االعتيادية تشكؿ أكبر 21مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

الحكافز %  لكؿ منيما تمييا الزيادة في المرتب أم أف نظاـ 39.4نسبة مف الحكافز كىي 

المعمؿ بو في المعاىد العميا يركز عمى المكافآت ك العبلكات كاف نسبة كبيرة مف عينة الدراسة 

 تحصمت عمى ىذا النكع مف الحكافز .
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.تكزيع مفردات عينة الدراسة حسب اإلجابة عمى سؤاؿ حكؿ الحكافز المعنكية المتحصؿ 2

 عمييا:

لنسبي المئكم لمفردات عينة الدراسة حسب الحكافز ( يبيف التكزيع التكرارم كا22الجدكؿ رقـ )

 المعنكية المتحصؿ عميو.

 النسبة % العدد نكع الحافز

 36.4 71 رسائؿ شكر كتقدير

 29.7 58 فرص ترقية

 33.8 66 دكرات تدريبية

 100.0 195 المجمكع

الشكر كفرص ( نبلحظ أف  الحكافز المعنكية المتمثمة في رسائؿ 22مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

الترقية كالدكرات التدريبية تحصؿ عمييا المكظفيف بنسب متقاربة كىذا يشير إلى اف نظامالحكافز 

 المستخدـ في المعاىد العميا أعتمد عمى مثؿ ىذا النكع مف الحكافز كتـ تطبيقو بطريقة عادلة .
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 سمبية المتحصؿ عميياتكزيع مفردات عينة الدراسة حسب اإلجابة عمى سؤاؿ حكؿ الحكافز ال. 3

( يبيف التكزيع التكرارم كالنسبي المئكم لمفردات عينة الدراسة حسب الحكافز 23الجدكؿ رقـ )

 السمبية المتحصؿ عميو.

 النسبة % العدد نكع الحافز

 31.3 36 خصـ مف المرتب

 14.8 17 إنذار

 22.6 26 لفت نظر

 20.9 24 الحرماف مف المكافآت

 10.4 12 تكبيخ

 100.0 115 المجمكع

( نبلحظ أف معظـ مفردات عينة الدراسة تحصمكا عمى خصـ مف 23مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

%  أم أف التركيز كاف عمى استخداـ الحافز المادم السمبي ، 31.3المرتب كيمثمكف نسبة 

( مكظؼ قد 238مكظؼ مف العدد اإلجمالي لمعينة ) 115كذلؾ نجد مف خبلؿ الجدكؿ أف 

% مف إجمالي عينة الدراسة كىذا يدؿ 49.6عمى حكافز سمبية كىؤالء يمثمكف نسبة  تحصمكا

عمى استخداـ مثؿ ىذا النكع مف الحكافز بشكؿ كبير . كمف خبلؿ النسب المتحصؿ عمييا مف 

 39( يتضح لنا أف استخداـ الحكافز االيجابية شمؿ مانسبتو  23( كرقـ )  21الجدكليف رقـ ) 

% مف المكظفيف كىذه 31صكرة مكافآت كاف الحكافز السمبية شممت  % مف المكظفيف في
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النسب متقاربة أم انو ىناؾ تكازف في منح كؿ مف الحكافز السمبية كااليجابية في المعاىد محؿ 

 الدراسة .

 :رابعان:اختبار الفرضيات الفرعية لمدراسة

 مستكل الحكافز المادية .1

كالتكزيع النسبي المئكم إلجابات مفردات عينة الدراسة ( يبيف التكزيع التكرارم 24الجدكؿ رقـ )

عمى العبارات المتعمقة بمستكل الحكافز المادية كدرجات المكافقة عمييا حسب أسمكب التكزيع 

 النسبي.

 درجة المكافقة نعـ إلى حد ما ال  العبارة ر

1.  
 نكع الحافز التي تتحصؿ عميو مادم

 

 96 42 73 التكرار
 عالية

 45.5 19.9 34.6 النسبة%

2.  
ال تتحصؿ عمى ام نكع مف الحكافز 

 المادية

 69 40 102 التكرار
 منخفضة

 32.7 19.0 48.3 النسبة%

3.  
إف الحكافز المادية التي تمنحيا مؤسستؾ 

 أفضؿ مف المؤسسات المناظرة

 43 55 113 التكرار
 منخفضة

 20.4 26.1 53.6 النسبة%

4.  
مع الجيد يتناسب الراتب الذم أتقاضاه 

 المبذكؿ

 65 40 106 التكرار
 منخفضة

 30.8 19.0 50.2 النسبة%

 منخفضة 55 50 106 التكراراف نظاـ الحكافز المادية المعمكؿ بو   .5
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 فعاؿ

 
 26.1 23.7 50.2 النسبة%

6.  
أشعر بعدالة مما احصؿ عميو مف 

 مكافآت

 60 37 114 التكرار
 منخفضة

 28.4 17.5 54.0 النسبة%

7.  
تعتبر الحكافز المادية دافع لبدؿ المزيد 

 مف الجيد الشخصي.

 156 28 27 التكرار
 عالية

 73.9 13.3 12.8 النسبة%

 تعتبر الحكافز المادية حؽ مكتسب  .8
 120 33 58 التكرار

 عالية
 56.9 15.6 27.5 النسبة%

9.  
لديؾ الرغبة عمى االستمرار في العمؿ 

 ىنا دكف حكافز مادية.

 92 47 72 التكرار
 عالية

 43.6 22.3 34.1 النسبة%

10.  
يتميز نظاـ الحكافز المادية الحالي بالمركنة 

 .كالتغير بما يتناسب مع ظركؼ العمؿ

 73 54 84 التكرار
 منخفضة

 34.6 25.6 39.8 النسبة%

11.  
يجمع نظاـ الحكافز المادية الحالي مابيف 

 أىداؼ المعيد كأىداؼ المكظفيف.

 56 66 89 التكرار
 منخفضة

 26.5 31.3 42.2 النسبة%

12.  
حجـ الحكافز المادية كنكعيتيا تمبي 

 رغباتؾ.

 52 61 98 التكرار
 منخفضة

 24.6 28.9 46.4 النسبة%

13.  
يتـ منح الحكافز المادية عقب االنتياء 

 مف العمؿ المطمكب انجازه دكف تأخير.

 54 44 113 التكرار
 منخفضة

 25.6 20.9 53.6 النسبة%
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14.  
الحػػػكافز المادية ىي السبب في زيادة 

 مستكل األداء.

 135 36 40 التكرار
 عالية

 64.0 17.1 19.0 النسبة%

15.  
 ىناؾ مجاممة في منج الحكافز المادية.

 

 92 47 72 التكرار
 عالية

 43.6 22.3 34.1 النسبة%

16.  
ارتباط الحكافز المادية بالجيد المبذكؿ 

 الذم قاـ بالعمؿ.كليس عمى الشخص 

 94 50 67 التكرار
 عالية

 44.5 23.7 31.8 النسبة%

17.  
معرفة المكظفيف بالمعايير التي عمى 

 أساسيا تمنح الحكافز المادية.

 89 58 64 التكرار
 عالية

 42.2 27.5 30.3 النسبة%

18.  
يحقؽ نظاـ الحكافز المادم الحالي ىدؼ التميز 

 المستقبؿ.في األداء كتطكير األداء في 

 111 52 48 التكرار
 عالية

 52.6 24.6 22.7 النسبة%

19.  
يتـ منح حكافز مادية استثنائية في 

 األكقات المناسبة لممتميزيف في العمؿ.

 79 49 83 التكرار
 منخفضة

 37.4 23.2 39.3 النسبة%

20.  
ييدؼ نظاـ الحكافز المادم إلى تحقيؽ 

 مستكل أداء أفضؿ.

 164 29 18 التكرار
 عالية

 77.7 13.7 8.5 النسبة%

21.  
يتناسب نظاـ الحكافز المادم المطبؽ مع 

 حاجات كدكافع المكظفيف.

 80 57 74 التكرار
 عالية

 37.9 27.0 35.1 النسبة%
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 ( نبلحظ أف:24مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

 درجات المكافقة عالية عمى العبارات التالية: .1

 مادم.نكع الحافز التي تتحصؿ عميو  .أ 

 تعتبر الحكافز المادية دافع لبدؿ المزيد مف الجيد الشخصي. .ب 

 تعتبر الحكافز المادية حؽ مكتسب. .ج 

 لديؾ الرغبة عمى االستمرار في العمؿ ىنا دكف حكافز مادية. .د 

 الحػػػكافز المادية ىي السبب في زيادة مستكل األداء. .ق 

 ىناؾ مجاممة في منح الحكافز المادية. .ك 

 دية بالجيد المبذكؿ كليس عمى الشخص الذم قاـ بالعمؿ.ارتباط الحكافز الما .ز 

 معرفة المكظفيف بالمعايير التي عمى أساسيا تمنح الحكافز المادية. .ح 

 يحقؽ نظاـ الحكافز المادم الحالي ىدؼ التميز في األداء كتطكير األداء في المستقبؿ. .ط 

 ييدؼ نظاـ الحكافز المادم إلى تحقيؽ مستكل أداء أفضؿ. .م 

 نظاـ الحكافز المادم المطبؽ مع حاجات كدكافع المكظفيف.يتناسب  .ؾ 

 درجات المكافقة منخفضة عمى العبارات التالية: .2

 ال تتحصؿ عمى ام نكع مف الحكافز المادية. .أ 

 إف الحكافز المادية التي تمنحيا مؤسستؾ أفضؿ مف المؤسسات المناظرة. .ب 

 يتناسب الراتب الذم أتقاضاه مع الجيد المبذكؿ. .ج 

 لحكافز المادية المعمكؿ بو فعاؿ.اف نظاـ ا .د 



130 
 

 أشعر بعدالة مما احصؿ عميو مف مكافآت. .ق 

 يتميز نظاـ الحكافز المادية الحالي بالمركنة كالتغير بما يتناسب مع ظركؼ العمؿ. .ك 

 يجمع نظاـ الحكافز المادية الحالي مابيف أىداؼ المعيد كأىداؼ المكظفيف. .ز 

 حجـ الحكافز المادية كنكعيتيا تمبي رغباتؾ. .ح 

 يتـ منح الحكافز المادية عقب االنتياء مف العمؿ المطمكب انجازه دكف تأخير. .ط 

 يتـ منح حكافز مادية استثنائية في األكقات المناسبة لممتميزيف في العمؿ. .م 

كالختبار معنكية درجة المكافقة عمى كؿ عبارة مف العبارات المتعمقة بمستكل الحكافز المادية تـ 

( حيث 25( فكانت النتائج كما في الجدكؿ رقـ )2حكؿ المتكسط ) استخداـ اختبار كلكككسكف

 كانت الفرضية الصفرية كالبديمة ليا لكؿ عبارة عمى النحك التالي:

 (2:متكسط درجة المكافقة عمى العبارة ال يختمؼ معنكيا عف )الفرضية الصفرية 

 :(2ا عف )متكسط درجة المكافقة عمى العبارة يختمؼ معنكيمقابؿ الفرضية البديمة 

( نتائج اختبار كلكككسكف حكؿ متكسطات إجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات 25الجدكؿ رقـ ) 

 المتعمقة بمستكل الحكافز المادية  

 المتكسط العبارة ر
االنحراؼ 

 المعيارم

إحصائي 

 االختبار

الداللة المعنكية 

 المحسكبة

 093. 1.677- 899. 2.10 نكع الحافز التي تتحصؿ عميو مادم.  .1

 012. 2.524- 889. 1.84 ال تتحصؿ عمى ام نكع مف الحكافز المادية.  .2
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3.  
إف الحكافز المادية التي تمنحيا مؤسستؾ 

 أفضؿ مف المؤسسات المناظرة.
1.67 .795 -5.604 .000 

 002. 3.135- 881. 1.81 يتناسب الراتب الذم أتقاضاه مع الجيد المبذكؿ  .4

 000. 4.019- 841. 1.76 المادية المعمكؿ بو فعاؿ.اف نظاـ الحكافز   .5

 000. 4.094- 873. 1.74 أشعر بعدالة مما احصؿ عميو مف مكافآت.  .6

7.  
تعتبر الحكافز المادية دافع لبدؿ المزيد مف 

 الجيد الشخصي.
2.61 .704 -9.536 .000 

 000. 4.647- 872. 2.29 تعتبر الحكافز المادية حؽ مكتسب.  .8

9.  
الرغبة عمى االستمرار في العمؿ ىنا دكف حكافز لديؾ 

 مادية.
2.09 .879 -1.562 .118 

10.  
يتميز نظاـ الحكافز المادية الحالي بالمركنة 

 كالتغير بما يتناسب مع ظركؼ العمؿ.
1.95 .863 -.878 .380 

11.  
يجمع نظاـ الحكافز المادية الحالي مابيف 

 أىداؼ المعيد كأىداؼ المكظفيف.
1.84 .816 -2.741 .006 

 000. 3.756- 816. 1.78 حجـ الحكافز المادية كنكعيتيا تمبي رغباتؾ.  .12

13.  
يتـ منح الحكافز المادية عقب االنتياء مف 

 العمؿ المطمكب انجازه دكف تأخير.
1.72 .847 -4.566 .000 

 000. 7.181- 794. 2.45 الحػػػكافز المادية ىي السبب في زيادة مستكل األداء   .14
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 118. 1.562- 879. 2.09 مجاممة في منج الحكافز المادية.ىناؾ   .15

16.  
ارتباط الحكافز المادية بالجيد المبذكؿ كليس 

 عمى الشخص الذم قاـ بالعمؿ.
2.13 .866 -2.128 .033 

17.  
معرفة المكظفيف بالمعايير التي عمى أساسيا 

 تمنح الحكافز المادية.
2.12 .845 -2.021 .043 

18.  
المادم الحالي ىدؼ التميز يحقؽ نظاـ الحكافز 

 في األداء كتطكير األداء في المستقبؿ.
2.30 .817 -4.996 .000 

19.  
يتـ منح حكافز مادية استثنائية في األكقات 

 المناسبة لممتميزيف في العمؿ.
1.98 .878 -.314 .753 

20.  
ييدؼ نظاـ الحكافز المادم إلى تحقيؽ مستكل 

 أداء أفضؿ.
2.69 .621 

-

10.822 
.000 

21.  
يتناسب نظاـ الحكافز المادم المطبؽ مع 

 حاجات كدكافع المكظفيف.
2.03 .856 -.483 .629 

 ( نبلحظ أف: 25مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

كمتكسطات إجابات مفردات  0.05الدالالت المعنكية المحسكبة أقؿ مف مستكم المعنكية  .1

 -( لمعبارات التالية:2عينة الدراسة تزيد عف المتكسط المفترض )

 تعتبر الحكافز المادية دافع لبدؿ المزيد مف الجيد الشخصي. .أ 

 تعتبر الحكافز المادية حؽ مكتسب. .ب 
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 الحػػػكافز المادية ىي أحد األسباب في زيادة مستكل األداء. .ج 

 ارتباط الحكافز المادية بالجيد المبذكؿ كليس عمى الشخص الذم قاـ بالعمؿ. .د 

 تمنح الحكافز المادية.معرفة المكظفيف بالمعايير التي عمى أساسيا  .ق 

 يحقؽ نظاـ الحكافز المادم الحالي ىدؼ التميز في األداء كتطكير األداء في المستقبؿ. .ك 

 ييدؼ نظاـ الحكافز المادم إلى تحقيؽ مستكل أداء أفضؿ. .ز 

لذلؾ نرفض الفرضيات الصفرية لياتيف العبارتيف كنقبؿ الفرضيات البديمة ليا كحيث أف 

( فيذا 2ينة الدراسة عمى ىذه العبارات تزيد عف المتكسط المفترض)متكسطات إجابات مفردات ع

 يدؿ عمى ارتفاع درجات المكافقة عمى ىذه العبارات.

 لمعبارة التالية: 0.05الداللة المعنكية المحسكبة أكبر مف مستكل المعنكية  .2

 نكع الحافز التي تتحصؿ عميو مادم. .أ 

 حكافز مادية.لديؾ الرغبة عمى االستمرار في العمؿ ىنا دكف  .ب 

 يتميز نظاـ الحكافز المادية الحالي بالمركنة كالتغير بما يتناسب مع ظركؼ العمؿ. .ج 

 ىناؾ مجاممة في منح الحكافز المادية. .د 

 يتـ منح حكافز مادية استثنائية في األكقات المناسبة لممتميزيف في العمؿ. .ق 

 يتناسب نظاـ الحكافز المادم المطبؽ مع حاجات كدكافع المكظفيف. .ك 

لذلؾ ال نرفض الفرضية الصفرية ليذه العبارة كىذا يدؿ عمى أف درجة المكافقة عمى ىذه      

 العبارة متكسطة.
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كمتكسطات إجابات مفردات  0.05الدالالت المعنكية المحسكبة أقؿ مف مستكم المعنكية  .3

 ( لمعبارات التالية:2عينة الدراسة تقؿ عف المتكسط المفترض )

 مف الحكافز المادية.ال تتحصؿ عمى ام نكع  .أ 

 إف الحكافز المادية التي تمنحيا مؤسستؾ أفضؿ مف المؤسسات المناظرة. .ب 

 يتناسب الراتب الذم أتقاضاه مع الجيد المبذكؿ. .ج 

 اف نظاـ الحكافز المادية المعمكؿ بو فعاؿ. .د 

 أشعر بعدالة مما احصؿ عميو مف مكافآت. .ق 

 المعيد كأىداؼ المكظفيف.يجمع نظاـ الحكافز المادية الحالي مابيف أىداؼ  .ك 

 حجـ الحكافز المادية كنكعيتيا تمبي رغباتؾ. .ز 

 يتـ منح الحكافز المادية عقب االنتياء مف العمؿ المطمكب انجازه دكف تأخير . .ح 

لذلؾ نرفض الفرضيات الصفرية ليذه العبارات كنقبؿ الفرضيات البديمة ليا كحيث أف متكسطات 

( فيذا يدؿ عمى 2ه العبارات تقؿ عف المتكسط المفترض )إجابات مفردات عينة الدراسة عمى ىذ

 انخفاض درجات المكافقة عمى ىذه العبارات.

كالختبار الفرضية المتعمقة بمستكل الحكافز المادية تـ إيجاد المتكسط العاـ إلجابات مفردات 

حكؿ   Zعينة الدراسة عمى جميع العبارات المتعمقة بمستكل الحكافز المادية كاستخداـ اختبار

( حيث كانت الفرضية الصفرية كالبديمة ليا 26( فكانت النتائج كما بالجدكؿ رقـ)2المتكسط )

 عمى النحك التالي:
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المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة : الفرضية الصفرية

 (.2بمستكل الحكافز المادية ال يختمؼ معنكيا عف )

المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة بمستكل الفرضية البديمة:

 (.2الحكافز المادية يختمؼ معنكيا عف)

( نتائج اختبار حكؿ المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى جميع 26الجدكؿ رقـ )

 العبارات المتعمقة بمستكل الحكافز المادية   

 االنحراؼ المعيارم المتكسط العاـ البياف
إحصائي 

 االختبار

الداللة المعنكية 

 المحسكبة

المتكسط العاـ إلجابات مفردات 

عينة الدراسة عمى العبارات 

 المتعمقة بمستكل الحكافز المادية

2.048 0.330 2.118 0.035 

بداللة معنكية محسكبة  2.118( نبلحظ أف قيمة إحصائي االختبار 26مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

لذلؾ نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرض  0.05كىي أقؿ مف مستكل المعنكية  0.035

فيذا يشير ( 2البديؿ كحيث أف متكسط إجابات مفردات العينة كىك يزيد عف متكسط المقياس )

 لحكافز المادية  حيث أف:إلى ارتفاع مستكل ا

 تعتبر الحكافز المادية دافع لبدؿ المزيد مف الجيد الشخصي. .1
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 تعتبر الحكافز المادية حؽ مكتسب. .2

 الحػػػكافز المادية ىي السبب في زيادة مستكل األداء. .3

 ارتباط الحكافز المادية بالجيد المبذكؿ كليس عمى الشخص الذم قاـ بالعمؿ. .4

 بالمعايير التي عمى أساسيا تمنح الحكافز المادية.معرفة المكظفيف  .5

 يحقؽ نظاـ الحكافز المادم الحالي ىدؼ التميز في األداء كتطكير األداء في المستقبؿ. .6

 ييدؼ نظاـ الحكافز المادم إلى تحقيؽ مستكل أداء أفضؿ. .7

 مستكل الحكافز المعنكية: .2

النسبي المئكم إلجابات مفردات عينة الدراسة ( يبيف التكزيع التكرارم ك التكزيع 27الجدكؿ رقـ )

عمى العبارات المتعمقة بمستكل الحكافز المعنكية كدرجات المكافقة عمييا حسب أسمكب التكزيع 

 .النسبي

 درجة المكافقة نعـ إلى حد ما ال  العبارة ر

 نكع الحافز الذم تتحصؿ عميو معنكم.  .1
 108 29 74 التكرار

 عالية
 51.2 13.7 35.1 النسبة%

2.  
تحصمت عمى حكافز معنكية خبلؿ فترة 

 عممؾ.

 97 24 89 التكرار
 عالية

 46.0 11.4 42.2 النسبة%

3.  
لديؾ الرغبة عمى االستمرار في العمؿ 

 ىنا دكف حكافز معنكية .

 81 54 76 التكرار
 عالية

 38.4 25.6 36.0 النسبة%
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4.  
حجـ الحكافز المعنكية كقيمتيا كنكعيتيا 

 رغباتؾ. تمبي

 60 60 91 التكرار
 منخفضة

 28.4 28.4 43.1 النسبة%

5.  

الحافز المعنكم دك أثر عميؽ عمى 

نفسية المكظؼ لتقديـ مستكل أعمى مف 

 األداء.

 165 17 29 التكرار

 عالية
 78.2 8.1 13.7 النسبة%

6.  
معرفة المكظفيف بالمعايير التي عمى 

 أساسيا تمنح الحكافز المعنكية.

 88 46 77 التكرار
 عالية

 41.7 21.8 36.5 النسبة%

 تشعر بتحسف الكضع المعنكم لممكظفيف.  .7
 104 49 58 التكرار

 عالية
 49.3 23.2 27.5 النسبة%

8.  
الحػػكافز المعنكية ىي السبب في زيادة 

 مستكل األداء.

 122 53 36 التكرار
 عالية

 57.8 25.1 17.1 النسبة%

 في منح الحكافز المعنكية.ىناؾ مجاممة   .9
 68 60 83 التكرار

 منخفضة
 32.2 28.4 39.3 النسبة%

10.  
ترل أف كمية كنكعية الحكافز المعنكية التي 

 تمنح مرتبطة بمستكل األداء المحقؽ.

 96 56 59 التكرار
 عالية

 45.5 26.5 28.0 النسبة%

11.  
ىناؾ أخطاء في التقييـ انعكست بشكؿ 

 المعنكية الممنكحة. مباشر عمى الحكافز

 101 60 50 التكرار
 عالية

 47.9 28.4 23.7 النسبة%

 عالية 178 23 10 التكرارمنح الحكافز المعنكية لممكظفيف ميـ   .12
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 84.4 10.9 4.7 النسبة% كضركرم لتحسيف مستكل األداء.

13.  

تعتبر الحكافز المعنكية الزمة لتعكيض 

يعاني النقص في الحكافز المادية التي 

 منيا المكظفكف.

 

 157 34 20 التكرار

 عالية
 74.4 16.1 9.5 النسبة%

14.  
يحصؿ المكظفكف المتميزكف عمى ترقية 

 استثنائية .

 64 41 106 التكرار
 منخفضة

 30.3 19.4 50.2 النسبة%

15.  
اىتماـ اإلدارة بآراء المكظفيف كمقترحاتيـ 

 يجعؿ مف مستكل أدائيـ أفضؿ.

 156 28 27 التكرار
 عالية

 73.9 13.3 12.8 النسبة%

16.  
تفكيض السمطة الممنكحة لؾ في العمؿ 

 كاؼ لتقديـ مستكل أفضؿ مف األداء.

 141 36 34 التكرار
 عالية

 66.8 17.1 16.1 النسبة%

17.  
اىتماـ المعيد بالعامميف فيو يدفعؾ لتقديـ 

 مستكل أداء أفضؿ.

 163 29 19 التكرار
 عالية

 77.3 13.7 9.0 النسبة%

18.  
أنظمة الترقية المطبقة حاليان تمبي حاجات 

 كرغبات المكظفيف.

 70 67 74 التكرار
 منخفضة

 33.2 31.8 35.1 النسبة%
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 ( نبلحظ أف:27مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

 درجات المكافقة عالية عمى العبارات التالية: .1

 نكع الحافز الذم تتحصؿ عميو معنكم. .أ 

 معنكية خبلؿ فترة عممؾ .تحصمت عمى حكافز  .ب 

 لديؾ الرغبة عمى االستمرار في العمؿ ىنا دكف حكافز معنكية . .ج 

 الحافز المعنكم دك أثر عميؽ عمى نفسية المكظؼ لتقديـ مستكل أعمى مف األداء. .د 

 معرفة المكظفيف بالمعايير التي عمى أساسيا تمنح الحكافز المعنكية . .ق 

 تشعر بتحسف الكضع المعنكم لممكظفيف. .ك 

 الحػػكافز المعنكية ىي السبب في زيادة مستكل األداء. .ز 

 ترل أف كمية كنكعية الحكافز المعنكية التي تمنح مرتبطة بمستكل األداء المحقؽ. .ح 

 ىناؾ أخطاء في التقييـ انعكست بشكؿ مباشر عمى الحكافز المعنكية الممنكحة. .ط 

 ء.منح الحكافز المعنكية لممكظفيف ميـ كضركرم لتحسيف مستكل األدا .م 

تعتبر الحكافز المعنكية الزمة لتعكيض النقص في الحكافز المادية التي يعاني منيا  .ؾ 

 المكظفكف.

 اىتماـ اإلدارة بآراء المكظفيف كمقترحاتيـ يجعؿ مف مستكل أدائيـ أفضؿ. .ؿ 

 تفكيض السمطة الممنكحة لؾ في العمؿ كاؼ لتقديـ مستكل أفضؿ مف األداء. .ـ 

 عؾ لتقديـ مستكل أداء أفضؿ.اىتماـ المعيد بالعامميف فيو يدف .ف 
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 درجات المكافقة منخفضة عمى العبارات التالية .2

 حجـ الحكافز المعنكية كقيمتيا كنكعيتيا تمبي رغباتؾ. .أ 

 ىناؾ مجاممة في منح الحكافز المعنكية . .ب 

 يحصؿ المكظفكف المتميزكف عمى ترقية استثنائية. .ج 

 ظفيف.أنظمة الترقية المطبقة حاليان تمبي حاجات كرغبات المك  .د 

كالختبار معنكية درجة المكافقة عمى كؿ عبارة مف العبارات المتعمقة بمستكل الحكافز المعنكية تـ 

( حيث 28( فكانت النتائج كما في الجدكؿ رقـ )2استخداـ اختبار كلكككسكف حكؿ المتكسط )

 كانت الفرضية الصفرية كالبديمة ليا لكؿ عبارة عمى النحك التالي:

 (2متكسط درجة المكافقة عمى العبارة ال يختمؼ معنكيا عف ) :الفرضية الصفرية 

 (2: متكسط درجة المكافقة عمى العبارة يختمؼ معنكيا عف )مقابؿ الفرضية البديمة 

( نتائج اختبار كلكككسكف حكؿ متكسطات إجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات 28الجدكؿ رقـ ) 

 المتعمقة بمستكل الحكافز المعنكية  

 المتكسط العبارة ر
االنحراؼ 

 المعيارم

إحصائي 

 االختبار

الداللة 

المعنكية 

 المحسكبة

 012. 2.520- 917. 2.16 نكع الحافز الذم تتحصؿ عميو معنكم.  .1

 468. 725.- 1.665 2.13 تحصمت عمى حكافز معنكية خبلؿ فترة عممؾ.  .2
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 690. 399.- 864. 2.02 معنكية.لديؾ الرغبة عمى االستمرار في العمؿ ىنا دكف حكافز   .3

 012. 2.523- 835. 1.85 حجـ الحكافز المعنكية كقيمتيا كنكعيتيا تمبي رغباتؾ.  .4

5.  
الحافز المعنكم دك أثر عميؽ عمى نفسية المكظؼ لتقديـ 

 مستكل أعمى مف األداء.
2.64 .712 -9.764 .000 

6.  
معرفة المكظفيف بالمعايير التي عمى أساسيا تمنح 

 المعنكية. الحكافز
2.05 .885 -.856 .392 

 000. 3.614- 851. 2.22 تشعر بتحسف الكضع المعنكم لممكظفيف.  .7

 000. 6.842- 765. 2.41 الحػػكافز المعنكية ىي السبب في زيادة مستكل األداء.  .8

 222. 1.221- 845. 1.93 ىناؾ مجاممة في منح الحكافز المعنكية .  .9

10.  
المعنكية التي تمنح مرتبطة  ترل أف كمية كنكعية الحكافز

 بمستكل األداء المحقؽ.
2.18 .841 -2.972 .003 

11.  
ىناؾ أخطاء في التقييـ انعكست بشكؿ مباشر عمى 

 الحكافز المعنكية الممنكحة.
2.24 .813 -4.150 .000 

12.  
منح الحكافز المعنكية لممكظفيف ميـ كضركرم لتحسيف 

 مستكل األداء.
2.80 .508 -12.253 .000 

13.  
تعتبر الحكافز المعنكية الزمة لتعكيض النقص في 

 الحكافز المادية التي يعاني منيا المكظفكف.
2.65 .648 -10.298 .000 

 001. 3.221- 877. 1.80 يحصؿ المكظفكف المتميزكف عمى ترقية استثنائية.  .14
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15.  
اىتماـ اإلدارة بآراء المكظفيف كمقترحاتيـ يجعؿ مف 

 مستكل أدائيـ أفضؿ.
2.61 .704 -9.536 .000 

16.  
 تفكيض السمطة الممنكحة لؾ في العمؿ كاؼ لتقديـ

 مستكل أفضؿ مف األداء.
2.51 .758 -8.088 .000 

 000. 10.674- 631. 2.68 اىتماـ المعيد بالعامميف فيو يدفعؾ لتقديـ مستكل أداء أفضؿ.  .17

18.  
حاجات كرغبات ظمة الترقية المطبقة حاليان تمبيأن

 المكظفيف.
1.98 .828 -.333 .739 

 

 ( نبلحظ أف:28مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

كمتكسطات إجابات مفردات  0.05الدالالت المعنكية المحسكبة أقؿ مف مستكم المعنكية  .1

 -( لمعبارات التالية:2عينة الدراسة تزيد عف المتكسط المفترض )

 نكع الحافز الذم تتحصؿ عميو معنكم. .أ 

 نفسية المكظؼ لتقديـ مستكل أعمى مف األداء.الحافز المعنكم دك أثر عميؽ عمى  .ب 

 تشعر بتحسف الكضع المعنكم لممكظفيف. .ج 

 الحػػكافز المعنكية ىي السبب في زيادة مستكل األداء . .د 

 ترل أف كمية كنكعية الحكافز المعنكية التي تمنح مرتبطة بمستكل األداء المحقؽ. .ق 

 المعنكية الممنكحة.ىناؾ أخطاء في التقييـ انعكست بشكؿ مباشر عمى الحكافز  .ك 

 منح الحكافز المعنكية لممكظفيف ميـ كضركرم لتحسيف مستكل األداء. .ز 
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 تعتبر الحكافز المعنكية الزمة لتعكيض النقص في الحكافز المادية التي يعاني منيا المكظفكف. .ح 

 اىتماـ اإلدارة بآراء المكظفيف كمقترحاتيـ يجعؿ مف مستكل أدائيـ أفضؿ. .ط 

 ة لؾ في العمؿ كاؼ لتقديـ مستكل أفضؿ مف األداء . تفكيض السمطة الممنكح .م 

 اىتماـ المعيد بالعامميف فيو يدفعؾ لتقديـ مستكل أداء أفضؿ. .ؾ 

لذلؾ نرفض الفرضيات الصفرية لياتيف العبارتيف كنقبؿ الفرضيات البديمة ليا كحيث أف 

( 2مفترض )متكسطات إجابات مفردات عينة الدراسة عمى ىذه العبارات تزيد عف المتكسط ال

 فيذا يدؿ عمى ارتفاع درجات المكافقة عمى ىذه العبارات.

 لمعبارة التالية: 0.05الداللة المعنكية المحسكبة أكبر مف مستكل المعنكية  .2

 تحصمت عمى حكافز معنكية خبلؿ فترة عممؾ. .أ 

 لديؾ الرغبة عمى االستمرار في العمؿ ىنا دكف حكافز معنكية. .ب 

 لتي عمى أساسيا تمنح الحكافز المعنكية.معرفة المكظفيف بالمعايير ا .ج 

 ىناؾ مجاممة في منح الحكافز المعنكية. .د 

 أنظمة الترقية المطبقة حاليان تمبي حاجات كرغبات المكظفيف. .ق 

ذلؾ ال نرفض الفرضية الصفرية ليذه العبارة كىذا يدؿ عمى أف درجة المكافقة عمى ىذه العبارة ل

 متكسطة.
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كمتكسطات إجابات مفردات  0.05أقؿ مف مستكم المعنكية الدالالت المعنكية المحسكبة  .3

 ( لمعبارات التالية:2عينة الدراسة تقؿ عف المتكسط المفترض )

 حجـ الحكافز المعنكية كقيمتيا كنكعيتيا تمبي رغباتؾ. .أ 

 يحصؿ المكظفكف المتميزكف عمى ترقية استثنائية. .ب 

يات البديمة ليا كحيث أف متكسطات لذلؾ نرفض الفرضيات الصفرية ليذه العبارات كنقبؿ الفرض

( فيذا يدؿ عمى 2إجابات مفردات عينة الدراسة عمى ىذه العبارات تقؿ عف المتكسط المفترض )

 انخفاض درجات المكافقة عمى ىذه العبارات

كالختبار الفرضية المتعمقة بمستكل الحكافز المعنكية تـ إيجاد المتكسط العاـ إلجابات مفردات 

( فكانت النتائج 2حكؿ المتكسط )  Zعمى جميع العبارات المتعمقة كاستخداـ اختبارعينة الدراسة 

 ( حيث كانت الفرضية الصفرية كالبديمة ليا عمى النحك التالي:29كما بالجدكؿ رقـ )

 :ػ المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات  الفرضية الصفرية

 (2ية ال يختمؼ معنكيا عف )المتعمقة بمستكل الحكافز المعنك 

 :ػ المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة  الفرضية البديمة

 (2بمستكل الحكافز المعنكية يختمؼ معنكيا عف)
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( نتائج اختبار حكؿ المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى جميع العبارات المتعمقة 29الجدكؿ رقـ )

 بمستكل الحكافز المعنكية   

 المتكسط العاـ البياف
االنحراؼ 

 المعيارم

إحصائي 

 االختبار

الداللة المعنكية 

 المحسكبة

المتكسط العاـ إلجابات مفردات 

عينة الدراسة عمى العبارات 

المتعمقة بمستكل الحكافز 

 المعنكية

2.265 0.313 12.315 0.000 

بداللة معنكية  12.315قيمة إحصائي االختبار ( نبلحظ أف 29مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

لذلؾ ؿ نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرض  0.05كىي أقؿ مف مستكل المعنكية  0.000

( فيذا 2كىك يزيد عف متكسط المقياس ) 2.265البديؿ كحيث أف متكسط إجابات مفردات العينة 

 يشير إلى ارتفاع مستكل الحكافز المعنكية حيث أف:

 افز الذم يتحصؿ عمييا العاممكف معنكم.نكع الح .1

 الحافز المعنكم دك أثر عميؽ عمى نفسية المكظؼ لتقديـ مستكل أعمى مف األداء. .2

 يشعر العاممكف بتحسف الكضع المعنكم لممكظفيف. .3

 الحػػكافز المعنكية ىي السبب في زيادة مستكل األداء. .4

 تمنح مرتبطة بمستكل األداء المحقؽ.يرل العاممكف أف كمية كنكعية الحكافز المعنكية التي  .5

 ىناؾ أخطاء في التقييـ انعكست بشكؿ مباشر عمى الحكافز المعنكية الممنكحة. .6
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 منح الحكافز المعنكية لممكظفيف ميـ كضركرم لتحسيف مستكل األداء. .7

تعتبر الحكافز المعنكية الزمة لتعكيض النقص في الحكافز المادية التي يعاني منيا  .8

 المكظفكف .

 ىتماـ اإلدارة بآراء المكظفيف كمقترحاتيـ يجعؿ مف مستكل أدائيـ أفضؿ.ا .9

 تفكيض السمطة الممنكحة لمعامميف في العمؿ كاؼ لتقديـ مستكل أفضؿ مف األداء.  .10

 اىتماـ المعيد بالعامميف فيو يدفع العامميف لتقديـ مستكل أداء أفضؿ. .11

 مستكل الحكافز السمبية: .3

يع التكرارم كالتكزيع النسبي المئكم إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى ( يبيف التكز 30الجدكؿ رقـ )

 العبارات المتعمقة بمستكل الحكافز السمبية كدرجات المكافقة عمييا حسب أسمكب التكزيع النسبي.

( التكزيع التكرارم ك التكزيع النسبي المئكم إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات 30الجدكؿ رقـ )

 متعمقة بمستكل الحكافز السمبية كدرجات المكافقة عمييا حسب أسمكب التكزيع النسبيال

 درجة المكافقة نعـ إلى حد ما ال  العبارة ر

1.  
استخداـ الحكافز السمبية ليا تأثير عمى دفع 

 .المكظؼ لتقديـ أداء أفضؿ

 92 58 61 التكرار
 عالية

 43.6 27.5 28.9 النسبة%

2.  
بالغ لديؾ يدفعؾ لعدـ تكرار التكبيخ لو أثر 

 الخطأ .

 86 48 77 التكرار
 عالية

 40.8 22.7 36.5 النسبة%

 عالية 150 29 32 التكرارتفاديان لعدـ حصكلؾ عمى حافز سمبي تقدـ   .3
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 71.1 13.7 15.2 النسبة% مستكل أداء أفضؿ.

4.  
الحرماف مف الترقية كسيمة فعالة لحث 

 .أفضؿ مف األداءالمكظؼ عمى تقديـ مستكل 

 89 47 75 التكرار
 عالية

 42.2 22.3 35.5 النسبة%

 تركز اإلدارة عمى استخداـ الحكافز السمبية  .5
 51 42 118 التكرار

 منخفضة
 24.2 19.9 55.9 النسبة%

6.  
ىناؾ تكازف بيف الحكافز االيجابية كالسمبية 

 المطبقة في ىذه المؤسسة.

 47 73 91 التكرار
 منخفضة

 22.3 34.6 43.1 النسبة%

7.  

عدـ إشراكؾ في إبداء الرأم في بعض 

المكاضيع الخاصة بالعمؿ كاف لو أثر في 

 تحسيف مستكل أدائؾ.

 70 39 102 التكرار

 منخفضة
 33.2 18.5 48.3 النسبة%

8.  

النقؿ إلى مكاف عمؿ بعيد نسبيان يؤدم إلى 

قياـ المكظؼ بتحسيف أدائو لمعكدة لمكاف 

 األصمي.العمؿ 

 85 42 84 التكرار

 عالية
 40.3 19.9 39.8 النسبة%

9.  

عدـ ترشيح المكظؼ ألحد الدكرات 

الخارجية أك الداخمية يؤدم إلى تحسيف 

 األداء لبلستفادة مف ىده البرامج مستقببلن.

 79 33 99 التكرار

 منخفضة
 37.4 15.6 46.9 النسبة%

10.  
الخصـ مف المرتب مف أكثر الحكافز 

السمبية استخداما لما لو مف أثر في الحد 

 134 36 41 التكرار
 عالية

 63.5 17.1 19.4 النسبة%
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 مف انخفاض مستكل األداء.

11.  
الحافز السمبي ضركرم في حاالت معينة 

 لمحفاظ عمى مستكل األداء.

 142 40 29 التكرار
 عالية

 67.3 19.0 13.7 النسبة%

12.  

استخداـ الحكافز السمبية مف )اندارات، 

حرماف مف المكافآت( يؤثر عمى مستكل 

 أدائؾ.

 132 38 41 التكرار

 عالية
 62.6 18.0 19.4 النسبة%

13.  
الحافز السمبي رادع ميـ لمحفاظ عمى 

 االنضباط كاألداء المتميز.

 126 52 33 التكرار
 عالية

 59.7 24.6 15.6 النسبة%

14.  
الحكافز السمبية المطبؽ لـ يحقؽ  نظاـ

 النتائج المرجكة منو.

 96 47 68 التكرار
 عالية

 45.5 22.3 32.2 النسبة%

15.  
استخداـ الحكافز السمبية غير ضركرم 

 لمحفاظ عمى مستكيات األداء العالية

 73 42 96 التكرار
 منخفضة

 34.6 19.9 45.5 النسبة%

 

 أف:( نبلحظ 30مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

 درجات المكافقة عالية عمى العبارات التالية: .1

 استخداـ الحكافز السمبية ليا تأثير عمى دفع المكظؼ لتقديـ أداء أفضؿ. .أ 

 التكبيخ لو أثر بالغ لديؾ يدفعؾ لعدـ تكرار الخطأ. .ب 

 تفاديان لعدـ حصكلؾ عمى حافز سمبي تقدـ مستكل أداء أفضؿ. .ج 
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 المكظؼ عمى تقديـ مستكل أفضؿ مف األداء.الحرماف مف الترقية كسيمة فعالة لحث  .د 

النقؿ إلى مكاف عمؿ بعيد نسبيان يؤدم إلى قياـ المكظؼ بتحسيف أدائو لمعكدة لمكاف العمؿ  .ق 

 األصمي.

الخصـ مف المرتب مف أكثر الحكافز السمبية استخداما لما لو مف أثر في الحد مف انخفاض  .ك 

 مستكل األداء.

 معينة لمحفاظ عمى مستكل األداء.الحافز السمبي ضركرم في حاالت  .ز 

استخداـ الحكافز السمبية مف )اندارات، حرماف مف المكافآت( يؤثر عمى مستكل  .ح 

 أدائؾ.

 الحافز السمبي رادع ميـ لمحفاظ عمى االنضباط كاألداء المتميز. .ط 

 نظاـ الحكافز السمبية المطبؽ لـ يحقؽ النتائج المرجكة منو. .م 

 ارات التالية:درجات المكافقة منخفضة عمى العب .2

 تركز اإلدارة عمى استخداـ الحكافز السمبية. .أ 

 ىناؾ تكازف بيف الحكافز االيجابية كالسمبية المطبقة في ىذه المؤسسة. .ب 

عدـ إشراكؾ في إبداء الرأم في بعض المكاضيع الخاصة بالعمؿ كاف لو أثر في تحسيف  .ج 

 مستكل أدائؾ.

اخمية يؤدم إلى تحسيف األداء لبلستفادة عدـ ترشيح المكظؼ ألحد الدكرات الخارجية أك الد .د 

 مف ىده البرامج مستقببلن.

 استخداـ الحكافز السمبية غير ضركرم لمحفاظ عمى مستكيات األداء العالية. .ق 
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كالختبار معنكية درجة المكافقة عمى كؿ عبارة مف العبارات المتعمقة بمستكل الحكافز السمبية تـ 

( حيث  31( فكانت النتائج كما في الجدكؿ رقـ )2ط ) استخداـ اختبار كلكككسكف حكؿ المتكس

 كانت الفرضية الصفرية كالبديمة ليا لكؿ عبارة عمى النحك التالي:

 (2: متكسط درجة المكافقة عمى العبارة ال يختمؼ معنكيا عف ) الفرضية الصفرية 

 :( 2متكسط درجة المكافقة عمى العبارة يختمؼ معنكيا عف )  مقابؿ الفرضية البديمة 

( نتائج اختبار كلكككسكف حكؿ متكسطات إجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات 31الجدكؿ رقـ ) 

 المتعمقة بمستكل الحكافز السمبية  

 المتكسط العبارة ـ
االنحراؼ 

 المعيارم

إحصائي 

 االختبار

الداللة 

المعنكية 

 المحسكبة

1.  
استخداـ الحكافز السمبية ليا تأثير عمى دفع المكظؼ 

 لتقديـ أداء أفضؿ.
2.15 .841 -2.506 .012 

 481. 705.- 880. 2.04 التكبيخ لو أثر بالغ لديؾ يدفعؾ لعدـ تكرار الخطأ.  .2

 000. 8.747- 743. 2.56 تفاديان لعدـ حصكلؾ عمى حافز سمبي تقدـ مستكل أداء أفضؿ.  .3

4.  
الحرماف مف الترقية كسيمة فعالة لحث المكظؼ عمى تقديـ 

 مستكل أفضؿ مف األداء.
2.07 .881 -1.093 .274 

 000. 5.154- 839. 1.68 تركز اإلدارة عمى استخداـ الحكافز السمبية.  .5

 000. 3.746- 783. 1.79ىناؾ تكازف بيف الحكافز االيجابية كالسمبية المطبقة في   .6
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 ىذه المؤسسة.

7.  
عدـ إشراكؾ في إبداء الرأم في بعض المكاضيع الخاصة 

 بالعمؿ كاف لو أثر في تحسيف مستكل أدائؾ.
1.85 .892 -2.440 .015 

8.  
النقؿ إلى مكاف عمؿ بعيد نسبيان يؤدم إلى قياـ المكظؼ 

 بتحسيف أدائو لمعكدة لمكاف العمؿ األصمي.
2.00 .897 -.077 .939 

9.  
الدكرات الخارجية أك الداخمية يؤدم عدـ ترشيح المكظؼ ألحد 

 .إلى تحسيف األداء لبلستفادة مف ىده البرامج مستقببلن 
1.91 .916 -1.499 .134 

10.  
الخصـ مف المرتب مف أكثر الحكافز السمبية استخداما لما 

 لو مف أثر في الحد مف انخفاض مستكل األداء.
2.44 .799 -7.030 .000 

11.  
حاالت معينة لمحفاظ عمى الحافز السمبي ضركرم في 

 مستكل األداء.
2.54 .725 -8.641 .000 

12.  
استخداـ الحكافز السمبية مف )إنذارات، حرماف مف 

 المكافآت( يؤثر عمى مستكل أدائؾ.
2.43 .798 -6.919 .000 

13.  
الحافز السمبي رادع ميـ لمحفاظ عمى االنضباط كاألداء 

 المتميز.
2.44 .750 -7.375 .000 

 029. 2.186- 874. 2.13 .الحكافز السمبية المطبؽ لـ يحقؽ النتائج المرجكة منونظاـ   .14

15.  
استخداـ الحكافز السمبية غير ضركرم لمحفاظ عمى 

 مستكيات األداء العالية.
1.89 .890 -1.769 .077 
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 ( نبلحظ أف:31مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

كمتكسطات إجابات مفردات  0.05الدالالت المعنكية المحسكبة أقؿ مف مستكم المعنكية  .1

 ( لمعبارات التالية:2عينة الدراسة تزيد عف المتكسط المفترض )

 استخداـ الحكافز السمبية ليا تأثير عمى دفع المكظؼ لتقديـ أداء أفضؿ. .أ 

 تفاديان لعدـ حصكلؾ عمى حافز سمبي تقدـ مستكل أداء أفضؿ. .ب 

لو مف أثر في الحد مف انخفاض  الخصـ مف المرتب مف أكثر الحكافز السمبية استخداما لما .ج 

 مستكل األداء.

 الحافز السمبي ضركرم في حاالت معينة لمحفاظ عمى مستكل األداء. .د 

 استخداـ الحكافز السمبية مف )اندارات، حرماف مف المكافآت( يؤثر عمى مستكل أدائؾ. .ق 

 الحافز السمبي رادع ميـ لمحفاظ عمى االنضباط كاألداء المتميز. .ك 

 السمبية المطبؽ لـ يحقؽ النتائج المرجكة منو.نظاـ الحكافز  .ز 

لذلؾ نرفض الفرضيات الصفرية لياتيف العبارتيف كنقبؿ الفرضيات البديمة ليا كحيث أف 

( 2متكسطات إجابات مفردات عينة الدراسة عمى ىذه العبارات تزيد عف المتكسط المفترض )

 فيذا يدؿ عمى ارتفاع درجات المكافقة عمى ىذه العبارات.

 لمعبارة التالية: 0.05الداللة المعنكية المحسكبة أكبر مف مستكل المعنكية  .2

 التكبيخ لو أثر بالغ لديؾ يدفعؾ لعدـ تكرار الخطأ. .أ 

 الحرماف مف الترقية كسيمة فعالة لحث المكظؼ عمى تقديـ مستكل أفضؿ مف األداء. .ب 
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ئو لمعكدة لمكاف العمؿ النقؿ إلى مكاف عمؿ بعيد نسبيان يؤدم إلى قياـ المكظؼ بتحسيف أدا .ج 

 األصمي. 

عدـ ترشيح المكظؼ ألحد الدكرات الخارجية أك الداخمية يؤدم إلى تحسيف األداء لبلستفادة  .د 

 مف ىده البرامج مستقببلن.

 استخداـ الحكافز السمبية غير ضركرم لمحفاظ عمى مستكيات األداء العالية.  .ق 

يدؿ عمى أف درجة المكافقة عمى ىذه العبارة ذلؾ ال نرفض الفرضية الصفرية ليذه العبارة كىذا ل

 متكسطة.

كمتكسطات إجابات مفردات  0.05الدالالت المعنكية المحسكبة أقؿ مف مستكم المعنكية  .3

 ( لمعبارات التالية:2عينة الدراسة تقؿ عف المتكسط المفترض )

 تركز اإلدارة عمى استخداـ الحكافز السمبية.  .أ 

 االيجابية كالسمبية المطبقة في ىذه المؤسسة.ىناؾ تكازف بيف الحكافز  .ب 

عدـ إشراكؾ في إبداء الرأم في بعض المكاضيع الخاصة بالعمؿ كاف لو أثر في تحسيف  .ج 

 .مستكل أدائؾ

لذلؾ نرفض الفرضيات الصفرية ليذه العبارات كنقبؿ الفرضيات البديمة ليا كحيث أف متكسطات 

( فيذا يدؿ عمى 2رات تقؿ عف المتكسط المفترض )إجابات مفردات عينة الدراسة عمى ىذه العبا

 انخفاض درجات المكافقة عمى ىذه العبارات.
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كالختبار الفرضية المتعمقة بمستكل الحكافز السمبية تـ إيجاد المتكسط العاـ إلجابات مفردات 

حكؿ   Zعينة الدراسة عمى جميع العبارات المتعمقة بمستكل الحكافز السمبية كاستخداـ اختبار

( حيث كانت الفرضية الصفرية كالبديمة ليا 32( فكانت النتائج كما بالجدكؿ رقـ )2المتكسط )

 عمى النحك التالي:

 :المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة  الفرضية الصفرية

 (2بمستكل الحكافز السمبية ال يختمؼ معنكيا عف )

 العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة : المتكسط الفرضية البديمة

 (2بمستكل الحكافز السمبية يختمؼ معنكيا عف)

( نتائج اختبار حكؿ المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى جميع العبارات المتعمقة 32الجدكؿ رقـ )

 بمستكل الحكافز السمبية   

 المتكسط العاـ البياف
االنحراؼ 

 المعيارم

إحصائي 

 االختبار

الداللة المعنكية 

 المحسكبة

المتكسط العاـ إلجابات مفردات 

عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة 

 بمستكل الحكافز السمبية

2.128 0.331 5.624 0.000 

بداللة معنكية محسكبة   5.624( نبلحظ أف قيمة إحصائي االختبار 32مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

لذلؾ نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرض  0.05كىي أقؿ مف مستكل المعنكية  0.000
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( فيذا 2كىك يزيد عف متكسط المقياس ) 2.128البديؿ كحيث أف متكسط إجابات مفردات العينة 

 مستكل الحكافز السمبية  حيث أف:يشير إلى ارتفاع 

 استخداـ الحكافز السمبية ليا تأثير عمى دفع المكظؼ لتقديـ أداء أفضؿ. .1

 تفاديان لعدـ حصكؿ العامؿ عمى حافز سمبي يقدـ مستكل أداء أفضؿ. .2

الخصـ مف المرتب مف أكثر الحكافز السمبية استخداما لما لو مف أثر في الحد مف انخفاض  .3

 مستكل األداء.

 حافز السمبي ضركرم في حاالت معينة لمحفاظ عمى مستكل األداء.ال .4

استخداـ الحكافز السمبية مف )اندارات، حرماف مف المكافآت ( يؤثر عمى مستكل أداء  .5

 العامميف.

 الحافز السمبي رادع ميـ لمحفاظ عمى االنضباط كاألداء المتميز. .6

 مستكل كفاءة كفاعمية نظاـ الحكافز. .7

الفرعية الثالثة المتعمقة بمستكل كفاءة كفاعمية نظاـ الحكافز بالمعاىد قيد كالختبار الفرضية 

الدراسة تـ إيجاد المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى جميع العبارات المتعمقة 

( 2حكؿ المتكسط )  Zبمستكل كفاءة كفاعمية نظاـ الحكافز بالمعاىد قيد الدراسة كاستخداـ اختبار

( حيث كانت الفرضية الصفرية كالبديمة ليا عمى النحك 33تائج كما بالجدكؿ رقـ )فكانت الن

 التالي:

 المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة الفرضية الصفرية:

 (.2بمستكل كفاءة كفاعمية نظاـ الحكافز بالمعاىد قيد الدراسة ال يختمؼ معنكيا عف )
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  المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة البديمة:الفرضية

 (.2بمستكل كفاءة كفاعمية نظاـ الحكافز بالمعاىد قيد الدراسة يختمؼ معنكيا عف)

( نتائج اختبار حكؿ المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى جميع العبارات المتعمقة 33الجدكؿ رقـ )

 كفاءة كفاعمية نظاـ الحكافز بالمعاىد قيد الدراسةبمستكل 

 البياف
المتكسط 

 العاـ

االنحراؼ 

 المعيارم

إحصائي 

 االختبار

الداللة المعنكية 

 المحسكبة

المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة 

الدراسة عمى العبارات المتعمقة بمستكل 

كفاءة كفاعمية نظاـ الحكافز بالمعاىد قيد 

 الدراسة

2.143 0.262 7.895 0.000 

بداللة معنكية محسكبة   7.895( نبلحظ أف قيمة إحصائي االختبار 33مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

لذلؾ نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرض  0.05كىي أقؿ مف مستكل المعنكية  0.000

فيذا ( 2كىك يزيد عف متكسط المقياس) 2.143البديؿ كحيث أف متكسط إجابات مفردات العينة 

 يشير إلى ارتفاع مستكل كفاءة كفاعمية نظاـ الحكافز بالمعاىد قيد الدراسة حيث أف:

 ىناؾ ارتفاع في مستكل الحكافز المادية. .1

 ىناؾ ارتفاع في مستكل الحكافز المعنكية. .2

 ىناؾ ارتفاع في مستكل الحكافز السمبية. .3
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المئكم إلجابات مفردات عينة الدراسة ( يبيف التكزيع التكرارم كالتكزيع النسبي 34الجدكؿ رقـ )

عمى العبارات المتعمقة بمستكل األداء الكظيفي كدرجات المكافقة عمييا حسب أسمكب التكزيع 

 النسبي.

( التكزيع التكرارم ك التكزيع النسبي المئكم إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات 34الجدكؿ رقـ )

 كدرجات المكافقة عمييا حسب أسمكب التكزيع النسبيالمتعمقة بمستكل األداء الكظيفي 

 ال  العبارة ـ
إلى حد 

 ما
 درجة المكافقة نعـ

 إف تقييـ األداء يتـ بطريقة مكضكعية  .1
 76 75 60 التكرار

 عالية
 36.0 35.5 28.4 النسبة%

 يتـ إعبلـ المكظفيف  بنتائج التقييـ.  .2
 63 32 115 التكرار

 منخفضة
 29.9 15.2 54.5 النسبة%

 ىناؾ عدالة في تقييـ مستكل األداء  .3
 49 65 97 التكرار

 عالية
 23.2 30.8 46.0 النسبة%

4.  
نظاـ تقييـ األداء اليعتمد عمى المعايير 

 .العممية في تقييـ مستكل األداء

 83 55 73 التكرار
 عالية

 39.3 26.1 34.6 النسبة%

5.  

ىناؾ مركنة في المعايير مف حيث 

إمكانية تغييرىا بما يتبلئـ مع ظركؼ 

 العمؿ.

 79 76 56 التكرار

 عالية
 37.4 36.0 26.5 النسبة%
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6.  
ىناؾ اختبلؼ بيف بيئة إعداد 

 المعايير كبيئة تنفيذىا .

 108 60 43 التكرار
 عالية

 51.2 28.4 20.4 النسبة%

 تحبذ أف تككف نتائج التقييـ سرية .  .7
 72 28 111 التكرار

 منخفضة
 34.1 13.3 52.6 النسبة%

 تحبذ أف تككف نتائج التقييـ معمنة .  .8
 137 25 49 التكرار

 عالية
 64.9 11.8 23.2 النسبة%

9.  
نتائج التقييـ تعكس المستكل الفعمي 

 لؤلداء.

 99 74 38 التكرار
 عالية

 46.9 35.1 18.0 النسبة%

10.  

تأثر مستكل األداء الكظيفي بعدـ 

االلتزاـ باألسس العممية الحديثة في 

 تقييـ أداء المكظفيف.

 112 60 39 التكرار

 عالية
 53.1 28.4 18.5 النسبة%

11.  
تقارير الكفاءة المعمكؿ بيا حاليان 

 تعكس المستكل الحقيقي ألداء الفرد

 67 80 64 التكرار
 عالية

 31.8 37.9 30.3 النسبة%

12.  
أثناء تعتػػبر أف المقيـ غير منحاز 

 تقييمو لمرؤكسيو.

 78 73 60 التكرار
 عالية

 37.0 34.6 28.4 النسبة%

13.  

ترل أف كجكد أخطاء في التقيـي انعكست 

 .بشكؿ مباشر عمى مستكل األداء

 

 118 35 58 التكرار

 عالية
 55.9 16.6 27.5 النسبة%
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14.  
نظاـ تقييـ األداء الحالي اليفرؽ بيف 

 المكظؼ الكؼء كالغير كؼء.

 91 37 83 التكرار
 عالية

 43.1 17.5 39.3 النسبة%

15.  

تصاغ معايير التقييـ بمشاركة 

المكظفيف مما يزيد مف حماسيـ مف 

 أجؿ تحقيقيا كالكصكؿ إلييا.

 90 44 77 التكرار

 عالية
 42.7 20.9 36.5 النسبة%

16.  

نظاـ تقييـ األداء يفتقر إلى األسس 

 المكضكعية العتماده عمى التقديرات

 الشخصية مف جانب الرؤساء.

 111 44 56 التكرار

 عالية
 52.6 20.9 26.5 النسبة%

17.  
ينجز المكظفكف بالمعيد مياميـ طبقان 

 لمعايير الجكدة المطمكبة.

 73 78 60 التكرار
 متكسطة

 34.6 37.0 28.4 النسبة%

18.  
يتكاجد المكظفكف بالمعيد أثناء ساعات 

 الدكاـ الرسمي بعمميـ.

 73 85 53 التكرار
 متكسطة

 34.6 40.3 25.1 النسبة%

19 

تقكـ إدارة المعيد بالمقارنة المستمرة 

بيف األداء الفعمي كاألداء المخطط 

 كمعيار لتقييـ نظاـ الحكافز المادية .

 53 76 82 التكرار

 منخفضة
 25.1 36.0 38.9 النسبة%

20 

يتـ استغبلؿ الكقت مف قبؿ مكظفي 

 بشكؿ جيد النجاز العمؿ .المعيد 

 

 69 77 65 التكرار

 متكسطة
 32.7 36.5 30.8 النسبة%
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21 

تتبلئـ المؤىبلت العممية لممكظفيف 

بالمعيد مع تمؾ المحددة لمكظائؼ 

 التي يشغمكنيا .

 56 83 72 التكرار

 متكسطة
 26.5 39.3 34.1 النسبة%

22 

يتميز المكظفكف بالمعيد بتقديـ 

مقترحات(  –إبداعية )أفكارمبادرات 

التي تؤدم بدكرىا إلى تحسيف 

 مستكل األداء.

 66 72 73 التكرار

 منخفضة
 31.3 34.1 34.6 النسبة%

23 

عدـ مناقشة معدالت األداء  مع 

المكظفيف قبؿ البدء بعممية التقييـ 

 كبالتالي يحدث التحيز في التقييـ.

 108 41 62 التكرار

 عالية
 51.2 19.4 29.4 النسبة%

24 

ىناؾ ضعؼ في معايير تقييـ األداء 

مما أثر عمى الجانب السمككي 

 لممكظؼ.

 106 40 65 التكرار

 عالية
 50.2 19.0 30.8 النسبة%

25 
ىنالؾ عبلنية لممعايير المعتمدة 

 لقياس األداء كبشكؿ مكتكب.

 52 39 120 التكرار
 منخفضة

 24.6 18.5 56.9 النسبة%

26 
أف معايير األداء السائدة يؤخذ ترل 

 بيا كتستخدـ في عممية التقييـ.

 69 61 81 التكرار
 منخفضة

 32.7 28.9 38.4 النسبة%
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 ( نبلحظ أف:34مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

 درجات المكافقة عالية عمى العبارات التالية  .1

 إف تقييـ األداء يتـ بطريقة مكضكعية. .أ 

 األداء.ىناؾ عدالة في تقييـ مستكل  .ب 

 نظاـ تقييـ األداء ال يعتمد عمى المعايير العممية في تقييـ مستكل األداء. .ج 

 ىناؾ مركنة في المعايير مف حيث إمكانية تغييرىا بما يتبلئـ مع ظركؼ العمؿ.  .د 

 ىناؾ اختبلؼ بيف بيئة إعداد المعايير كبيئة تنفيذىا. .ق 

 تحبذ أف تككف نتائج التقييـ معمنة. .ك 

 المستكل الفعمي لؤلداء.نتائج التقييـ تعكس  .ز 

 تأثر مستكل األداء الكظيفي بعدـ االلتزاـ باألسس العممية الحديثة في تقييـ أداء المكظفيف. .ح 

 تقارير الكفاءة المعمكؿ بيا حاليان تعكس المستكل الحقيقي ألداء الفرد. .ط 

 تعتػػبر أف المقيـ غير منحاز أثناء تقييمو لمرؤكسيو. .م 

 ـ انعكست بشكؿ مباشر عمى مستكل األداء.ترل أف كجكد أخطاء في التقيي .ؾ 

 نظاـ تقييـ األداء الحالي اليفرؽ بيف المكظؼ الكؼء كالغير كؼء. .ؿ 

تصاغ معايير التقييـ بمشاركة المكظفيف مما يزيد مف حماسيـ مف أجؿ تحقيقيا كالكصكؿ  .ـ 

 إلييا.

صية مف نظاـ تقييـ األداء يفتقر إلى األسس المكضكعية العتماده عمى التقديرات الشخ .ف 

 جانب الرؤساء.
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عدـ مناقشة معدالت األداء مع المكظفيف قبؿ البدء بعممية التقييـ كبالتالي يحدث التحيز في  .س 

 التقييـ.

 ىناؾ ضعؼ في معايير تقييـ األداء مما أثر عمى الجانب السمككي لممكظؼ. .ع 

 درجات المكافقة متكسطة عمى العبارات التالية .2

 بقان لمعايير الجكدة المطمكبة.ينجز المكظفكف بالمعيد مياميـ ط .أ 

 يتكاجد المكظفكف بالمعيد أثناء ساعات الدكاـ الرسمي بعمميـ. .ب 

 يتـ استغبلؿ الكقت مف قبؿ مكظفي المعيد بشكؿ جيد إلنجاز العمؿ. .ج 

 تتبلئـ المؤىبلت العممية لممكظفيف بالمعيد مع تمؾ المحددة لمكظائؼ التي يشغمكنيا.  .د 

 العبارات التالية:درجات المكافقة منخفضة عمى  .3

 يتـ إعبلـ المكظفيف  بنتائج التقييـ. .أ 

 تحبذ أف تككف نتائج التقييـ سرية. .ب 

تقكـ إدارة المعيد بالمقارنة المستمرة بيف األداء الفعمي كاألداء المخطط كمعيار لتقييـ نظاـ  .ج 

 الحكافز المادية.

التي تؤدم بدكرىا إلى مقترحات(  –يتميز المكظفكف بالمعيد بتقديـ مبادرات إبداعية )أفكار .د 

 تحسيف مستكل األداء.

 ىنالؾ عبلنية لممعايير المعتمدة لقياس األداء كبشكؿ مكتكب. .ق 

 ترل أف معايير األداء السائدة يؤخذ بيا كتستخدـ في عممية التقييـ. .ك 
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كالختبار معنكية درجة المكافقة عمى كؿ عبارة مف العبارات المتعمقة بمستكل األداء الكظيفي تـ 

( حيث 35( فكانت النتائج كما في الجدكؿ رقـ )2اـ اختبار كلكككسكف حكؿ المتكسط )استخد

 كانت الفرضية الصفرية كالبديمة ليا لكؿ عبارة عمى النحك التالي:

 :(2متكسط درجة المكافقة عمى العبارة ال يختمؼ معنكيا عف ) الفرضية الصفرية 

 (2العبارة يختمؼ معنكيا عف ) : متكسط درجة المكافقة عمىمقابؿ الفرضية البديمة 

( نتائج اختبار كلكككسكف حكؿ متكسطات إجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات 35الجدكؿ رقـ ) 

 المتعمقة بمستكل األداء الكظيفي  

 المتكسط العبارة ـ
االنحراؼ 

 المعيارم

إحصائي 

 االختبار

الداللة المعنكية 

 المحسكبة

 170. 1.372- 801. 2.08 بطريقة مكضكعية.إف تقييـ األداء يتـ   .1

 000. 3.706- 2.327 1.90 يتـ إعبلـ المكظفيف  بنتائج التقييـ.  .2

 000. 3.973- 802. 1.77 ىناؾ عدالة في تقييـ مستكل األداء.  .3

4.  
نظاـ تقييـ األداء اليعتمد عمى المعايير 

 العممية في تقييـ مستكل األداء.
2.05 .861 -.801 .423 

5.  
مركنة في المعايير مف حيث إمكانية  ىناؾ

 تغييرىا بما يتبلئـ مع ظركؼ العمؿ.
2.11 .794 -1.980 .048 

6.  
ىناؾ اختبلؼ بيف بيئة إعداد المعايير كبيئة 

 تنفيذىا.
2.31 .790 -5.290 .000 
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 004. 2.883- 915. 1.82 تحبذ أف تككف نتائج التقييـ سرية.  .7

 000. 6.452- 843. 2.42 معمنة.تحبذ أف تككف نتائج التقييـ   .8

 000. 5.212- 754. 2.29 نتائج التقييـ تعكس المستكل الفعمي لؤلداء  .9

10.  
تأثر مستكل األداء الكظيفي بعدـ االلتزاـ باألسس 

 العممية الحديثة في تقييـ أداء المكظفيف.
2.35 .774 -5.941 .000 

11.  
تقارير الكفاءة المعمكؿ بيا حاليان تعكس 

 الحقيقي ألداء الفرد.المستكل 
2.01 .790 -.262 .793 

 125. 1.532- 806. 2.09 .تعتػػبر أف المقيـ غير منحاز أثناء تقييمو   .12

13.  
ترل أف كجكد أخطاء في التقييـ انعكست 

 بشكؿ مباشر عمى مستكل األداء.
2.28 .870 -4.523 .000 

14.  
نظاـ تقييـ األداء الحالي اليفرؽ بيف 

 كؼء.المكظؼ الكؼء كالغير 
2.04 .909 -.606 .544 

15.  

تصاغ معايير التقييـ بمشاركة المكظفيف 

مما يزيد مف حماسيـ مف أجؿ تحقيقيا 

 كالكصكؿ إلييا.

2.06 .890 -1.006 .314 

16.  

نظاـ تقييـ األداء يفتقر إلى األسس 

المكضكعية العتماده عمى التقديرات 

 الشخصية مف جانب الرؤساء.

2.26 .853 -4.256 .000 
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17.  
ينجز المكظفكف بالمعيد مياميـ طبقان 

 لمعايير الجكدة المطمكبة.
2.06 .793 -1.127 .260 

18.  
يتكاجد المكظفكف بالمعيد أثناء ساعات 

 الدكاـ الرسمي بعمميـ.
2.09 .769 -1.782 .075 

19.  

تقكـ إدارة المعيد بالمقارنة المستمرة بيف 

األداء الفعمي كاألداء المخطط كمعيار لتقييـ 

 الحكافز المادية.نظاـ 

1.86 .790 -2.496 .013 

20.  
يتـ استغبلؿ الكقت مف قبؿ مكظفي المعيد 

 بشكؿ جيد النجاز العمؿ.
2.02 .799 -.346 .730 

21.  
تتبلئـ المؤىبلت العممية لممكظفيف بالمعيد 

 مع تمؾ المحددة لمكظائؼ التي يشغمكنيا.
1.92 .777 -1.414 .157 

22.  

بتقديـ مبادرات يتميز المكظفكف بالمعيد 

مقترحات ( التي تؤدم  –إبداعية ) أفكار 

 بدكرىا إلى تحسيف مستكل األداء.

 

1.97 .813 -.594 .553 

23.  

عدـ مناقشة معدالت األداء  مع المكظفيف 

قبؿ البدء بعممية التقييـ كبالتالي يحدث 

 التحيز في التقييـ.

2.22 .873 -3.528 .000 
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24.  
األداء مما ىناؾ ضعؼ في معايير تقييـ 

 أثر عمى الجانب السمككي لممكظؼ.
2.19 .881 -3.135 .002 

25.  
ىنالؾ عبلنية لممعايير المعتمدة لقياس 

 األداء كبشكؿ مكتكب.
1.68 .845 -5.185 .000 

26.  
ترل أف معايير األداء السائدة يؤخذ بيا 

 كتستخدـ في عممية التقييـ.
1.94 .843 -.980 .327 

 نبلحظ أف: (35مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

كمتكسطات إجابات مفردات  0.05الدالالت المعنكية المحسكبة أقؿ مف مستكم المعنكية  .1

 ( لمعبارات التالية:2عينة الدراسة تزيد عف المتكسط المفترض )

 ىناؾ مركنة في المعايير مف حيث إمكانية تغييرىا بما يتبلءـ مع ظركؼ العمؿ.  .أ 

 كبيئة تنفيذىا.ىناؾ اختبلؼ بيف بيئة إعداد المعايير  .ب 

 تحبذ أف تككف نتائج التقييـ معمنة. .ج 

 نتائج التقييـ تعكس المستكل الفعمي لؤلداء. .د 

 تأثر مستكل األداء الكظيفي بعدـ االلتزاـ باألسس العممية الحديثة في تقييـ أداء المكظفيف. .ق 

 ترل أف كجكد أخطاء في التقييـ انعكست بشكؿ مباشر عمى مستكل األداء. .ك 

األداء يفتقر إلى األسس المكضكعية العتماده عمى التقديرات الشخصية مف نظاـ تقييـ  .ز 

 جانب الرؤساء.
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عدـ مناقشة معدالت األداء مع المكظفيف قبؿ البدء بعممية التقييـ كبالتالي يحدث التحيز في  .ح 

 التقييـ.

 ىناؾ ضعؼ في معايير تقييـ األداء مما أثر عمى الجانب السمككي لممكظؼ. .ط 

ضيات الصفرية لياتيف العبارتيف كنقبؿ الفرضيات البديمة ليا كحيث أف ذلؾ نرفض الفر 

( 2متكسطات إجابات مفردات عينة الدراسة عمى ىذه العبارات تزيد عف المتكسط المفترض )

 فيذا يدؿ عمى ارتفاع درجات المكافقة عمى ىذه العبارات.

 ارة التالية:لمعب 0.05الداللة المعنكية المحسكبة أكبر مف مستكل المعنكية  .2

 إف تقييـ األداء يتـ بطريقة مكضكعية. .أ 

 نظاـ تقييـ األداء ال يعتمد عمى المعايير العممية في تقييـ مستكل األداء. .ب 

 تقارير الكفاءة المعمكؿ بيا حاليان تعكس المستكل الحقيقي ألداء الفرد. .ج 

 تعتػػبر أف المقيـ غير منحاز أثناء تقييمو لمرؤكسيو. .د 

 الحالي اليفرؽ بيف المكظؼ الكؼء كالغير كؼء. نظاـ تقييـ األداء .ق 

تصاغ معايير التقييـ بمشاركة المكظفيف مما يزيد مف حماسيـ مف أجؿ تحقيقيا  .ك 

 كالكصكؿ إلييا.

 ينجز المكظفكف بالمعيد مياميـ طبقان لمعايير الجكدة المطمكبة. .ز 

 يتكاجد المكظفكف بالمعيد أثناء ساعات الدكاـ الرسمي بعمميـ. .ح 

 بلؿ الكقت مف قبؿ مكظفي المعيد بشكؿ جيد إلنجاز العمؿ.يتـ استغ .ط 

 تتبلئـ المؤىبلت العممية لممكظفيف بالمعيد مع تمؾ المحددة لمكظائؼ التي يشغمكنيا.  .م 
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مقترحات( التي تؤدم بدكرىا  –يتميز المكظفكف بالمعيد بتقديـ مبادرات إبداعية )أفكار .ؾ 

 إلى تحسيف مستكل األداء.

 األداء السائدة يؤخذ بيا كتستخدـ في عممية التقييـ.ترل أف معايير  .ؿ 

لذلؾ ال نرفض الفرضية الصفرية ليذه العبارة كىذا يدؿ عمى أف درجة المكافقة عمى ىذه     

 العبارة متكسطة.

كمتكسطات إجابات مفردات  0.05الدالالت المعنكية المحسكبة أقؿ مف مستكم المعنكية  .3

 ( لمعبارات التالية:2لمفترض )عينة الدراسة تقؿ عف المتكسط ا

 يتـ إعبلـ المكظفيف  بنتائج التقييـ. .أ 

 ىناؾ عدالة في تقييـ مستكل األداء. .ب 

 تحبذ أف تككف نتائج التقييـ سرية. .ج 

تقكـ إدارة المعيد بالمقارنة المستمرة بيف األداء الفعمي كاألداء المخطط كمعيار لتقييـ نظاـ  .د 

 الحكافز المادية.

 يير المعتمدة لقياس األداء كبشكؿ مكتكب.ىنالؾ عبلنية لممعا .ق 

لذلؾ نرفض الفرضيات الصفرية ليذه العبارات كنقبؿ الفرضيات البديمة ليا كحيث أف متكسطات 

( فيذا يدؿ عمى 2إجابات مفردات عينة الدراسة عمى ىذه العبارات تقؿ عف المتكسط المفترض )

 انخفاض درجات المكافقة عمى ىذه العبارات.
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الفرضية الفرعية الثالثة المتعمقة بمستكل األداء الكظيفي تـ إيجاد المتكسط العاـ كالختبار 

إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى جميع العبارات المتعمقة بمستكل األداء الكظيفي كاستخداـ 

( حيث كانت الفرضية 36( فكانت النتائج كما بالجدكؿ رقـ )2حكؿ المتكسط )  Zاختبار

 ة ليا عمى النحك التالي:الصفرية كالبديم

 :ػ المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات  الفرضية الصفرية

 (2المتعمقة بمستكل األداء الكظيفي ال يختمؼ معنكيا عف )

 :ػ المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة  الفرضية البديمة

 (2بمستكل األداء الكظيفي يختمؼ معنكيا عف)

( نتائج اختبار حكؿ المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى جميع العبارات 36الجدكؿ رقـ ) 

 المتعمقة بمستكل األداء الكظيفي   

 البياف
المتكسط 

 العاـ

االنحراؼ 

 المعيارم

إحصائي 

 االختبار

الداللة 

المعنكية 

 المحسكبة

المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات 

 المتعمقة بمستكل األداء الكظيفي
2.069 0.294 3.398 0.001 

بداللة معنكية محسكبة  3.398( نبلحظ أف قيمة إحصائي االختبار 36مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

لذلؾ نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرض  0.05كىي أقؿ مف مستكل المعنكية  0.001
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يشير ( فيذا 2البديؿ كحيث أف متكسط إجابات مفردات العينة كىك يزيد عف متكسط المقياس )

 :ألداء الكظيفي حيث أفإلى ارتفاع مستكل ا

 ىناؾ مركنة في المعايير مف حيث إمكانية تغييرىا بما يتبلءـ مع ظركؼ العمؿ.  .1

 ىناؾ اختبلؼ بيف بيئة إعداد المعايير كبيئة تنفيذىا. .2

 يحبذ العاممكف أف تككف نتائج التقييـ معمنة. .3

 نتائج التقييـ تعكس المستكل الفعمي لؤلداء. .4

 بعدـ االلتزاـ باألسس العممية الحديثة في تقييـ أداء المكظفيف. تأثر مستكل األداء الكظيفي .5

 يرل العاممكف أف كجكد أخطاء في التقييـ انعكست بشكؿ مباشر عمى مستكل األداء. .6

 خامسان: اختبار الفرضية الرئيسية:

ـ الختبار الفرضية الرئيسية المتعمقة بأثر مستكل الحكافز عمى مستكل األداء الكظيفي تـ استخدا

معامؿ االرتباط )بيرسكف( عمى متكسطات إجابات مفردات العينة عمى جميع العبارات المتعمقة 

بمستكل الحكافز كمتكسطات إجابات مفردات العينة عمى جميع العبارات المتعمقة بمستكل األداء 

 ( حيث كانت:37الكظيفي فكانت النتائج كما في الجدكؿ رقـ )

 ذك داللة إحصائية لمستكل الحافز عمى مستكل األداء : ال يكجد أثر الفرضية الصفرية

 الكظيفي.

 يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمستكل الحافز عمى مستكل األداء مقابؿ الفرضية البديمة :

 الكظيفي.
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 ( نتائج اختبار أثر مستكل الحكافز عمى مستكل األداء الكظيفي 37جدكؿ رقـ )

 البياف
قيمة معامؿ 

 االرتباط

مربع معامؿ 

 االرتباط
 الداللة المعنكية

عبلقة مستكل الحكافز المادية  

 بمستكل األداء الكظيفي
0.564 0.3181 0.000 

عبلقة مستكل الحكافز المعنكية 

 بمستكل األداء الكظيفي
0.440 0.1936 0.000 

عبلقة مستكل الحكافز السمبية 

 بمستكل األداء الكظيفي
0.305 0.0930 0.000 

كفاعمية  عبلقة مستكل كفاءة

 الحكافز  بمستكل األداء الكظيفي
0.556 0.3091 0.000 

 ( نبلحظ أف:37مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

( 0.564قيمة معامؿ االرتباط ألثر مستكل الحكافز المادية عمى مستكل األداء الكظيفي ) .1

( لذلؾ نرفض الفرضية 0.05( كىي أقؿ مف مستكل المعنكية )0.000بداللة معنكية )

طردية )مكجبة( ذات داللة  ةكجكد عبلقالصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة كىذا يدؿ عمى 

% مف 31.81إحصائية لمستكل الحكافز المادية عمى مستكل األداء الكظيفي حيث أف 

التغير في مستكل األداء الكظيفي يعكد إلى التغير في مستكل الحكافز المادية إذا لـ يتأثر 

 مستكل األداء الكظيفي إال بأثر الحكافز المادية.
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بلقة مستكل الحكافز المعنكية عمى مستكل األداء الكظيفي قيمة معامؿ االرتباط لمدل ع .2

( لذلؾ نرفض 0.05( كىي أقؿ مف مستكل المعنكية )0.000( بداللة معنكية )0.440)

الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة طردية )مكجبة( ذات 

% 19.36داء الكظيفي حيث أف داللة إحصائية لمستكل الحكافز المعنكية عمى مستكل األ

مف التغير في مستكل األداء الكظيفي يعكد إلى التغير في مستكل الحكافز المعنكية إذا لـ 

 يتأثر مستكل األداء الكظيفي إال بأثر الحكافز المعنكية.

قيمة معامؿ االرتباط لمدل عبلقة مستكل الحكافز السمبية عمى مستكل األداء الكظيفي  .3

( لذلؾ نرفض 0.05( كىي أقؿ مف مستكل المعنكية )0.000معنكية ) ( بداللة0.305)

الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة طردية )مكجبة( ذات 

% مف 9.30داللة إحصائية لمستكل الحكافز السمبية عمى مستكل  األداء الكظيفي حيث أف 

ى التغير في مستكل الحكافز السمبية إذا لـ يتأثر التغير في مستكل األداء الكظيفي يعكد إل

 مستكل األداء الكظيفي إال بأثر الحكافز السمبية.

قيمة معامؿ االرتباط لمدل عبلقة مستكل كفاءة كفاعمية نظاـ الحكافز عمى مستكل األداء  .4

( لذلؾ 0.05( كىي أقؿ مف مستكل المعنكية )0.000( بداللة معنكية )0.556الكظيفي )

الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة طردية )مكجبة( نرفض 

ذات داللة إحصائية لمستكل الحكافز السمبية عمى مستكل  األداء الكظيفي حيث أف 

% مف التغير في مستكل األداء الكظيفي يعكد إلى التغير في مستكل كفاءة كفاعمية 30.91

 مستكل األداء الكظيفي إال بأثر كفاءة كفاعمية نظاـ الحكافز.نظاـ الحكافز إذا لـ يتأثر 
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 النتائج كالتكصيات 

 أكالن: النتائج:

 -بعد تجميع كتحميؿ البيانات تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج لعؿ أىميا :       

معظـ مفردات عينة الدراسة تحصمكا عمى مكافآت تشجيعية كعبلكات اعتيادية كلكحظ  .1

انعكاس ذلؾ عمى مستكل أدائيـ بشكؿ ايجابي ، كذلؾ مف خبلؿ البيانات في الجدكؿ رقـ 

(21. ) 

افز المعنكية ) رسائؿ الشكر كالتقدير ، الدكرات التدريبية ( كاف ليا   دكر إف استخداـ الحك  .2

 ( 22كبير في دفع المكظفيف لتقديـ أداء متميز كذلؾ ماتـ استنتاجو مف الجدكؿ رقـ ) 

المكظفيف الذيف تحصمكا عمى حكافز سمبية ) خصـ مف المرتب ، لفت نظر ، الحرماف مف  .3

كذلؾ لتفادييـ الحصكؿ عمى مثؿ ىذه الحكافز مستقببلن  المكافآت ( تحسف مستكل أدائيـ

 (. 23كذلؾ حسب البيانات المتحصؿ عمييا مف الجدكؿ رقـ ) 

غالبية المكظفيف يعتبركف أف الحكافز المادية حؽ مكتسب كىذا أثر بشكؿ سمبي عمى مستكل  .4

 ( .  25األداء الكظيفي ، مف خبلؿ النتائج المكضحة بالجدكؿ رقـ ) 

تفاع في مستكل كفاءة كفاعمية الحكافز بالمعاىد العميا الجبؿ الغربي . كذلؾ حسب النتائج ىناؾ ار  .5

 (.  24المتحصؿ عمييا مف الجدكؿ رقـ ) 

استخداـ الحكافز أدل إلى انخفاض كؿ مف الغياب كمعدؿ دكراف العمؿ كذلؾ يتضح مف الجدكؿ  .6

 (   28رقـ ) 
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بزيادة استخداـ الحكافز المعنكية ، كذلؾ مف خبلؿ إف الزيادة في مستكل األداء يتأثر إيجابا  .7

 ( . 27ما تبينو البيانات في الجدكؿ رقـ ) 

معظـ المكظفيف لدييـ الرغبة في معرفة المعايير التي عمى أساسيا تمنح الحكافز ،  كذلؾ  .8

 ( . 27مف خبلؿ البيانات في الجدكؿ رقـ ) 

لتغير في مستكل  كفاعمية نظاـ ىناؾ تغير في مستكل األداء مرتبط بشكؿ كبير مع ا .9

 (. 35،  34الحكافز ، حسب النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدكليف ) 

الحكافز ليا تأثير كبير عمى مستكل األداء إذا كانت تمبي رغبات كحاجات العامميف ، مف  .10

 ( 37حبلؿ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف الجدكؿ ) 

 التكصيات: -ثانيا :

 بالتكصيات فإف الدراسة تكصي بمجمكعة مف التكصيات أىميا : بعد ربط النتائج

 تشجيع المكظفيف المتميزيف بمنحيـ مكافآت تشجيعية باإلضافة إلى العبلكات االعتيادية . .1

 إف الحكافز المعنكية يجب أف تمبي رغبات العامميف مف حيث قيمتيا كنكعيتيا  . .2

 يف .استخداـ الحكافز المادية بما يمبي رغبات العامم .3

نشر ثقافة لدل المكظفيف بأف الحكافز تمنح لممتميزيف في األداء الكظيفي كعدـ اعتبارىا حؽ  .4

 مكتسب لدييـ .

 االبتعاد قدر اإلمكاف عف استخداـ الحكافز السمبية . .5

 إيجاد نظاـ لمحكافز ذك كفاءة كفاعمية  عالية كقابؿ لمتطكير . .6
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مي كالمخطط كمعيار لمنح الحكافز كاالبتعاد عف التقديرات المقػػػػارنة المستمػػػرة بيػػػف األداء الفع .7

 الشخصية .

 التمتع بالعدالة مف قبؿ المسئكليف عند القياـ بتقييـ األداء .  .8

 تعريؼ المكظفيف بالمعايير المستخدمة في عممية التقييـ . .9

 ثالثان : اقتراح نقاط بحثية جديدة 

 .دراسة أثر نظاـ الحكافز عمى رضا العامميف  -1

 دراسة أثر نظاـ الحكافز عمى الركح المعنكية لدل العامميف . -2

 دراسة اثر نظاـ الحكافز عمى معدؿ دكراف العمؿ . -3
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 قائمة المراجع

 أكالن: القرآف الكريـ 

 ثانيان الكتب 

 (.2006)القاىرة : دار الفكر العربي، 1، طإدارة المكارد البشريةاحمد سيد مصطفى،  .1

 (.2008)القاىرة: دار الفكر العربي ، 2ط إدارة المكارد البشرية،  أحمد سيد مصطفى ، .2

 (.2012)اإلسكندرية :الدار الجامعية،2، طإدارة المكارد البشريةاحمد ماىر،  .3

)إلسكندرية: الدار الجامعية 1، طدليؿ المديريف في التخطيط االستراتيجيػ احمد ماىر، ،  .4

 (.2009لمنشر،  

 (.2009)عماف : دار المسيرة لمنشر، 1، طالتطكير التنظيميببلؿ خمؼ،  .5

، ، تحميؿ االرتباط كنماذج االنحدار البسيطجماؿ إبراىيـ داكد ك سمير سميـ فاضؿ .6

 .(2004)بنغازم ، دار الكتب الكطنية،1ط

السمكؾ التنظيمي )نظريات جماؿ الديف محمد المرسي، كثابت عبد الرحمف إدريس،  .7

 (.2002)اإلسكندرية :الدار الجامعية لمنشر،1(، طكنماذج

"أفكار عممية معاصرة"، ترجمة/  األداء البشرم الفعاؿ بقياس األداء المتكازفجكرآف كآخركف،  .8

 (.2003) القاىرة : دار الفكر العربي ، 1عبلء إصبلح،ط

)القاىرة : خبراء المجمكعة العربية لمتدريب 1ط تنميو الميارات،محمكد عبد الفتاح رضكاف،  .9

 (.2013كالنشر، 
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)عماف : دار المسيرة  2، طنظرية المنظمةخميؿ محمد الشماغ ، محمد خضير كاظـ،  .10

 (.2007لمنشر، 

 (.2012،  )الرياض : جرير لمنشر 1، ترجمة/ مكتبة جرير، طالحافزدانياؿ إيتش،  .11

 (.2001)عماف، دار كائؿ لمنشر، 2، طإدارة المكارد البشريةسعاد نايؼ برنكطي،  .12

)دمشؽ : منشكرات جامعة دمشؽ  2، طادارة المكارد البشريةسميماف خميؿ الفارس،  .13

،2002.) 

)عماف، معيد اإلحصاء، 1، طاالختبارات المعمميةسمير كامؿ عاشكر كآخركف،   .14

1995.) 

 (. 2000)طرابمس : دار الكتب لمنشر، 2، طاألفراد إدارةصالح عكدة،  .15

)االسكندرية : ، الدار الجامعية لمنشر ،  2، ط إدارة المكارد البشريةصبلح عبدالباقي،  .16

2000.) 

)اإلسكندرية: الدار الجامعية لمنشر 2، ط السمكؾ اإلنساني في المنظماتعمي السممي،  .17

 (.2006كالتكزيع ، 

 (1985)لقاىرة : دار النيضة ،  1فراد، طإدارة األعاطؼ محمد عبيد،  .18

القاىرة : دار )1دليؿ الباحثيف في التحميؿ اإلحصائي، طعايدة نخمة رزؽ اهلل،  .19

 (.2002الكتب،

)عماف: دار 1، طاإلحصاء لمعمـك اإلدارية كالتطبيقيةعبدالحميد عبدالمجيدالبمداكم،  .20

 (.1997الشركؽ، 
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)القاىرة:الدار الجامعية لمنشر كالطباعة، 4ط ة،إدارة المكارد البشريعبدالرحمف الباقي،  .21

2005.) 

) دمشؽ: منشكرات جامعة دمشؽ ،   1، ،طالعمكـ السمككيةعبدالمطيؼ عبدالمطيؼ،  .22

1999.) 

 (.2011)عماف :  دار الراية لمنشر ، األردف ،  2ط  التخطيط اإلدارم، عبلء طاىر،  .23

 (.1979غريب لمنشر ، )القاىرة : دار  1ط  السمكؾ التنظيمي،عمى السممي،  .24

)اإلسكندرية: الدار 1"اتجاىات معاصرة"، ط إدارة المكارد البشرية فريد راغب النجار، .25

 (.2009الجامعية لمنشر، 

 (.1994)عماف:  دار الفكر، 2ط السمكؾ التنظيمي،كامؿ المغربي،  .26

كزيع )القاىرة : الشركة العربية لمنشر كالت 4ط  إدارة المكارد البشرية،كامؿ مصطفى،  .27

2004.) 

صبلح رزؽ المنفي ، عبد العظيـ عبد القادر الجازكم  المجنة العممية العميا بإدارة المعاىد  .28

 (. 2015) طرابمس : منشكرات ادارة المعاىد العميا ،  1التقنية العميا، ط

 (.2010)عماف: دار كائؿ لمنشر ،  3، طإدارة المكارد البشريةمحفكظ جكدة،  .29

 (. 2013)القاىرة : ماس لمطباعة،   2ط مكارد البشرية،إدارة المحمد السيد،  .30

 (. 2003)عماف : دار الشركؽ ،  2ط السمكؾ التنظيمي،محمد القريكتي،  .31

)القاىرة : المجمكعة العربية لمتدريب ،   1، طالمدير المتميزمحمد عبد الفتاح رضكاف،  .32

2013.) 
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)اإلسكندرية : الدار الجامعية لمنشر ،  2، طإدارة المكارد البشريةمحمد محمد إبراىيـ،  .33

2009.) 

 (.2006)عماف :  دار الرضا لمنشر ، 2، طإدارة المكارد البشريةمحمد مرعي مرعي،  .34

)القاىرة :،المجمكعة 1، ط القيادة كميارات تحفيز المرؤكسيفمحمكد عبدالفتاح رضكاف،  .35

 (.2013العربية لمتدريب كالنشر،  

)القاىرة :المجمكعة  1، ط ميارات بناء تحفيز فرؽ العمؿمحمكد عبدالفتاح رضكاف ،  .36

 (.2013العربية لمتدريب كالنشر ،

، SPSSباستخداـ البرنامج اإلحصائي  البيانات اإلحصائيةمحمكد ميدم البياتي، تحميؿ  .37

 (. 2005)عماف : دار الحامد، ، 1ط

ة لمتدريب كالنشر، ، )القاىرة : المجمكعة العربي1ط  اإلدارة بالحكافز،مدحت ابك النصر،  .38

2012.) 

، التحفيز المعنكم ككيفية تفعيمو في القطاع الحككمي العاـ العربيمرعي محمد مرعي،  .39

 (.2003) عماف : المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ، 1ط

)عماف : منشكرات المكتبة الكطنية  1، ط إدارة المكارد البشرية،مصطفى نجيب شاكيش،  .40

  ،1996.) 

)عماف : منشكرات مكتبة المجتمع العربي ،  2، طإدارة األفراد، كيمؼ، ميدم حسف ز  .41

2010 .) 

 (.2003)عماف : دار كائؿ لمنشر ، 1، ، طالتطكير التنظيميمكسى المكزم،  .42

 (.2010)عماف: دار الصفاء لمنشر ،  2، ، طإدارة المكارد البشريةنادر احمد ابكشيخة،  .43
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 (.2009)حمب : شعاع لمنشر ، 1رجمة/ ، ط، تإدارة المكارد البشريةمحمد فتكح ،  .44

 ثانيان: الرسائؿ العممية 

رسالة  القصكر في تطبيؽ تقييـ أداء العامميف كأثره عمى كفاءة األداء،أسامة محمد حسيف،  .1

 .2005ماجستير غير منشكرة، األكاديمية الميبية، طرابمس، 

رسالة ماجستير غير  العامميف،اإلدارة باألىداؼ كأثرىا عمى أداء اليادم عبدالسبلـ صكفية،  .2

 .2006منشكرة، األكاديمية الميبية، طرابمس، 

،  رسالة ماجستير نظاـ الحكافز كالمكافآت كأثره في تحسيف األداء الكظيفيخميؿ العكش،  .3

 .2007منشكرة ، كمية التجارة بالجامعة اإلسبلمية، غزة، 

رسالة ماجستير  يف أداء العامميف،أثر الحكافز المادية كالمعنكية في تحسعبداهلل الجساس،  .4

 .2011منشكرة، سمطانة عماف، 

رسالة  أنظمة الترقية كمعايير تقييـ االداء في األجيزة اإلدارية العامة،نكاؿ سعيد بركات،  .5

 غرياف، جامعة الجبؿ الغربي. -ماجستير غير منشكرة، كمية المحاسبة

 

 

 

 



183 
 

 ثالثان: المجالت العممية :

مجمة فصمية، السنة الثالثة ، العدد العاشر )الرياض :  مجمة الخدمة المدنية .1

 (. 2014يكنيك  16تاريخ 

مجمة القكل العاممة مجمة فصمية، السنة الثانية ، العدد الخامس )طرابمس :  .2

 (. 2010تاريخ مارس 

مجمة المحاسبة كاإلدارة كالتأميف مجمة سنكية ، السنة الرابعة كاألربعكف ، العدد  .3

 ( 2005) القاىرة : سنة الخامس كالستكف 

 رابعان: الندكات كالمؤتمرات العممية  :

عمر كغنايـ، اكتشاؼ طرؽ الحكافز المعنكية لمعامميف، ندكة الحكافز كدكافع تكفرىا في بيئة  .1

 .1998العمؿ، كزارة التربية كالتعميـ، دبي، 

 خامسان: شبكة االنترنت  

 2015-7-8الزيارة تاريخ  www.edarat.netشبكة المعمكمات الدكلية 

-9-12( تاريخ الزيارة www.almadapaper.comشبكة المعمكمات الدكلية صحيفة المدل )

2015 

 2015-11-13تاريخ الزيارة  www.hrdiscussion.comشبكة المعمكمات الدكلية، مكقع 

http://www.almadapaper.com/
http://www.hrdiscussion.com/
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 جامعػػػػة الجبػػػػؿ الغػػػػربي

( قسـ اإلدارة)  كمية المحاسبة غرياف  

 صحيفة استبياف

 أخي المكظؼ 

أختي المكظفة                

 تحية طيبة كبعد ***

في الكقت الذم نشكركـ فيو مقدمان عمى حرصكـ عمى العمػػؿ كتعػػاكنكـ معنا كنحف عمى ثقة مف 

مساىمتكـ بفاعمية في الرفع كالرقي مف أداء المؤسسة التي تعممكف فييا ، يسػرنا أف نستفيػػد مػػف 

مي لمكصكؿ بيذه تجػػربتكػـ كخبرتكـ كأرائكـ لما ليا مف بالغ األىمية كالفائدة في خدمة البحث العم

الدراسة لممستكل المطمكب ، لذا نرجك منكـ التكـر باإلجابة عمى فقرات ىذا االستبياف الذم 

كنؤكد لكـ بأف اإلجابات  )) نظاـ الحكافز كأثره عمى مستكل األداء الكظيفي (( ،أعددناه حكؿ 

 ستككف سرية كلف تستخدـ إال في أغراض ىذا البحث.

عرفانكاهلل كلي التكفيؽكلكـ مني جزيؿ الشكر كال  

 كالسالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

 الباحث
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 المحكر األكؿ : البيانات الشخصية ) بيانات عامة عف أفراد العينة (

في المكاف المخصص √يرجى كضع عالمة   

الجنس  :  ذكر                       أنثى                     

 رئيس قسػػػػػػـ              مكظؼ               طبيعة الكظيفة : مدير عاـ 

سنة        40إلى أقؿ مف سنة  30سنة              مف  30العمر : أقؿ مف 

فأكثر  50  50سنة إلى أقؿ مف  40مف            سنة    

سنكات  10لى اقؿ مف سنكات إ 5مف سنكات          5: أقؿ مف سنكات الخبرة  

سنةفأكثر 15  سنة               15سنكات إلى اقؿ مف 10مف     

دبمكـ متكسط            ثانكية عامة            المؤىؿ العممي : تعميـ أساسي  

 دبمـك عالي                بكالكريكس              ماجستير  
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 المحكر الثاني : ) نظاـ الحكافز (

أنكاع الحكافز  -1  

ي أنكاع الحكافز التي تحصمت عمييا في كظيفتؾ ) يمكف اختيار أكثر مف ماى 1س

 إجابة (

الحكافز المادية  -أ  

زيادة في المرتب        

 مكافآت تشجيعية                                      

 عالكات اعتيادية 

الحكافز المعنكية -ب  

 رسائؿ شكر كتقدير                                  

فرص ترقية                                                                   

 دكرات تدريبية                                          
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الحكافز السمبية  -ج  

خصـ مف المرتب         

إنذار              

لفت نظر          

الحرماف مف المكافآت        

تكبيخ        

-مستكل كفأة كفعالية نظاـ الحكافز : -2  

ييدؼ ىذا الجزء مف األسئمة عمى التعرؼ عمى مدل كفاءة كفاعمية نظاـ الحكافز 

 المعمكؿ بو في المعاىد التقنية العميا بمنطقة الجبؿ الغربي .
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مستكل الحكافز المادية : -أ  

أماـ الخيار الذم تراه مناسب . √يرجى كضع عالمة   

 ر العبارات نعـ ال إلى حد ما

-1 نكع الحافز الذم تتحصؿ عميو مادم .   ======  

تتحصؿ عمى أم نكع مف الحكافز المادية . ال    ======  2-  

إف الحكافز المادية التي تمنحيا مؤسستؾ أفضؿ    

 مف المؤسسات المناظرة .

3-  

-4 يتناسب الراتب الذم أتقاضاه مع الجيد المبذكؿ .     

-5 إف نظاـ الحكافز المادية المعمكؿ بو فعاؿ      

.أشعر بعدالة مما احصؿ عميو مف مكافأت     6-  

تعتبر الحكافز المادية دافع لبدؿ المزيد مف الجيد     

 الشخصي.

7-  

-8 تعتبر الحكافز المادية حؽ مكتسب .     

الرغبة عمى االستمرار في العمؿ ىنا دكف لديؾ    

 حكافز مادية .

9-  

يتميز نظاـ الحكافز المادية الحالي بالمركنة    

 كالتغير بما يتناسب مع ظركؼ العمؿ .

10-  
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يجمع نظاـ الحكافز المادية الحالي مابيف أىداؼ    

 المعيد كأىداؼ المكظفيف .

11-  

رغباتؾ. حجـ الحكافز المادية كنكعيتيا تمبي     12-  

يتـ منح الحكافز المادية عقب االنتياء مف العمؿ    

 المطمكب انجازه دكف تأخير .

13-  

الحػػػكافز المادية ىي السبب في زيادة مستكل    

 األداء .

14-  

-15 ىناؾ مجاممة في منح الحكافز المادية .     

ارتباط الحكافز المادية بالجيد المبذكؿ كليس عمى    

الذم قاـ بالعمؿ .الشخص   

16-  

معرفة المكظفيف بالمعايير التي عمى أساسيا تمنح    

 الحكافز المادية .

17-  

يحقؽ نظاـ الحكافز المادم الحالي ىدؼ التميز    

 في األداء كتطكير األداء في المستقبؿ . 

18-  

يتـ منح حكافز مادية استثنائية في األكقات    

. المناسبة لممتميزيف في العمؿ  

19-  

ييدؼ نظاـ الحكافز المادم إلى تحقيؽ مستكل    

 أداء أفضؿ .

20-  
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يتناسب نظاـ الحكافز المادم المطبؽ مع حاجات    

 كدكافع المكظفيف .

21-  

 

مستكل الحكافز المعنكية : -ب  

 ر العبارات نعـ ال إلى حد ما

-1 نكع الحافز الذم تتحصؿ عميو معنكم.   ======  

-2 تحصمت عمى حكافز معنكية خالؿ فترة عممؾ .   ======  

لديؾ الرغبة عمى االستمرار في العمؿ ىنا دكف    

 حكافز معنكية .

3-  

حجـ الحكافز المعنكية كقيمتيا كنكعيتيا تمبي    

 رغباتؾ.

4-  

الحافز المعنكم دك أثر عميؽ عمى نفسية المكظؼ    

 لتقديـ مستكل أعمى مف األداء .

5-  

المكظفيف بالمعايير التي عمى أساسيا تمنح  معرفة   

 الحكافز المعنكية .

6-  

-7 تشعر بتحسف الكضع المعنكم لممكظفيف .     

الحػػكافز المعنكية ىي السبب في زيادة مستكل    

 األداء .

8-  
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-9 ىناؾ مجاممة في منح الحكافز المعنكية .     

ترل أف كمية كنكعية الحكافز المعنكية التي تمنح     

 مرتبطة بمستكل األداء المحقؽ.

10-  

ىناؾ أخطاء في التقييـ انعكست بشكؿ مباشر     

 عمى الحكافز المعنكية الممنكحة.

11-  

منح الحكافز المعنكية لممكظفيف ميـ كضركرم    

 لتحسيف مستكل األداء.

12-  

تعتبر الحكافز المعنكية الزمة لتعكيض النقص في    

 الحكافز المادية التي يعاني منيا المكظفكف 

13-  

-14 يحصؿ المكظفكف المتميزكف عمى ترقية استثنائية      

اىتماـ اإلدارة بآراء المكظفيف كمقترحاتيـ يجعؿ    

 مف مستكل أدائيـ أفضؿ  .

15-  

العمؿ كاؼ تفكيض السمطة الممنكحة لؾ في    

 لتقديـ مستكل أفضؿ مف األداء .

16-  

اىتماـ المعيد بالعامميف فيو يدفعؾ لتقديـ مستكل    

 أداء أفضؿ .

17-  

أنظمة الترقية المطبقة حاليان تمبي حاجات كرغبات    

 المكظفيف .

18-  
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مستكل الحكافز السمبية : -ج  

 ر العبارات نعـ ال إلى حد ما

استخداـ الحكافز السمبية ليا تأثير عمى دفع      

 المكظؼ لتقديـ أداء أفضؿ.

1-  

-2 التكبيخ لو أثر بالغ لديؾ يدفعؾ لعدـ تكرار الخطأ      

تفاديان لعدـ حصكلؾ عمى حافز سمبي تقدـ مستكل    

 أداء أفضؿ .

3-  

الحرماف مف الترقية كسيمة فعالة لحث المكظؼ    

أفضؿ مف األداء .عمى تقديـ مستكل   

4-  

. تركز اإلدارة عمى استخداـ الحكافز السمبية     5-  

ىناؾ تكازف بيف الحكافز االيجابية كالسمبية المطبقة    

 في ىذه المؤسسة .

6-  

عدـ إشراكؾ في إبداء الرأم في بعض المكاضيع    

الخاصة بالعمؿ كاف لو أثر في تحسيف مستكل 

 أدائؾ

7-  

النقؿ إلى مكاف عمؿ بعيد نسبيان يؤدم إلى قياـ    

المكظؼ بتحسيف أدائو لمعكدة لمكاف العمؿ األصمي 

 . 

8-  
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عدـ ترشيح المكظؼ ألحد الدكرات الخارجية أك    

الداخمية يؤدم إلى تحسيف األداء لالستفادة مف 

 ىده البرامج مستقبالن .

9-  

 الخصـ مف المرتب مف أكثر الحكافز السمبية   

استخداما لما لو مف أثر في الحد مف انخفاض 

 مستكل األداء .ن 

10-  

الحافز السمبي ضركرم في حاالت معينة لمحفاظ    

 عمى مستكل األداء .

11-  

استخداـ الحكافز السمبية مف ) اندارات ، حرماف    

 مف المكافآت ( يؤثر عمى مستكل أدائؾ .

12-  

عمى االنضباط الحافز السمبي رادع ميـ لمحفاظ    

 كاألداء المتميز .

13-  

نظاـ الحكافز السمبية المطبؽ لـ يحقؽ النتائج    

 المرجكة منو .  

14-  

استخداـ الحكافز السمبية غير ضركرم لمحفاظ عمى    

 مستكيات األداء العالية . 

15-  
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 المحكر الثالث : ) األداء الكظيفي (

فيما يالي مجمكعة مف األسئمة المتعمقة بمستكل األداء الكظيفي الرجاء كضع 

أماـ ما تراه مناسب مف اإلجابات . √عالمة   

 ر العبارات نعـ ال إلى حد ما

-1 إف تقييـ األداء يتـ بطريقة مكضكعية .     

-2 يتـ إعالـ المكظفيف  بنتائج التقييـ.     

ىناؾ عدالة في تقييـ مستكل األداء .      3-  

نظاـ تقييـ األداء اليعتمد عمى المعايير العممية في    

 تقييـ مستكل األداء .

4-  

ىناؾ مركنة في المعاييرمف حيث إمكانية تغييرىا بما    

 يتالئـ مع ظركؼ العمؿ . 

5-  

-6 ىناؾ اختالؼ بيف بيئة إعداد المعايير كبيئة تنفيذىا      

تحبذ أف تككف نتائج التقييـ سرية .      7-  

تحبذ أف تككف نتائج التقييـ معمنة .      8-  

-9 نتائج التقييـ تعكس المستكل الفعمي لألداء .     

تأثر مستكل األداء الكظيفي بعدـ االلتزاـ باألسس    

 العممية الحديثة في تقييـ أداء المكظفيف .

10-  
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تقارير الكفاءة المعمكؿ بيا حاليان تعكس المستكل     

 الحقيقي ألداء الفرد .

11-  

تعتػػبر أف المقيـ غير منحاز أثناء تقييمو لمرؤكسيو       12-  

ترل أف كجكد أخطاء في التقييـ انعكست بشكؿ مباشر     

 عمى مستكل األداء .

13-  

الكؼء نظاـ تقييـ األداء الحالي اليفرؽ بيف المكظؼ    

 كالغير كؼء .

14-  

تصاغ معايير التقييـ بمشاركة المكظفيف مما يزيد مف    

 حماسيـ مف أجؿ تحقيقيا كالكصكؿ إلييا .

15-  

نظاـ تقييـ األداء يفتقر إلى األسس المكضكعية    

 العتماده عمى التقديرات الشخصية مف جانب الرؤساء.

16-  

لمعايير الجكدة  ينجز المكظفكف بالمعيد مياميـ طبقان    

 المطمكبة .

17-  

يتكاجد المكظفكف بالمعيد أثناء ساعات الدكاـ الرسمي    

 بعمميـ .

18-  

تقـك إدارة المعيد بالمقارنة المستمرة بيف األداء الفعمي    

 كاألداء المخطط كمعيار لتقييـ نظاـ الحكافز المادية .

 

19-  
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بشكؿ جيد يتـ استغالؿ الكقت مف قبؿ مكظفي المعيد    

 النجاز العمؿ .

20-  

تتالئـ المؤىالت العممية لممكظفيف بالمعيد مع تمؾ    

 المحددة لمكظائؼ التي يشغمكنيا . 

21-  

يتميز المكظفكف بالمعيد بتقديـ مبادرات إبداعية )    

مقترحات ( التي تؤدم بدكرىا إلى تحسيف  –أفكار 

 مستكل األداء .

22-  

األداء  مع المكظفيف قبؿ البدء عدـ مناقشة معدالت    

 بعممية التقييـ كبالتالي يحدث التحيز في التقييـ.

24-  

ىناؾ ضعؼ في معايير تقييـ األداء مما أثر عمى    

 الجانب السمككي لممكظؼ .

25-  

ىنالؾ عالنية لممعايير المعتمدة لقياس األداء كبشكؿ    

 مكتكب .

26-  

ترل أف معايير األداء السائدة يؤخذ بيا كتستخدـ في     

 عممية التقييـ .

27-  
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ماىي أىـ المالحظات كاآلراء التي يمكف أف تضيفيا ذات العالقة بنظاـ الحكافز كالتي ترل أف 

 ليا بالغ األثر في مستكل األداء الكظيفي ؟

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

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

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

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

............................................................................................ 
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 ؽػػػػػػػػػالمالح

 أسمػػاء المحػكميف . -1

 التحميؿ اإلحصائي  . -2

 الييكػؿ التنظيمػػي  . -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 
 

( 1ممحؽ رقـ )   

 

 أسماء المحكميف

 ر االسـ التخصص
-1 أ.د مختار سالـ أبكراس إحصاء  
-2 د ابراىيـ مسعكد عيسى  إحصاء  

-3 د ىشاـ كامؿ قشكط إدارة  
-4 د عبدالمنعـ سالـ المحركؽ  إدارة  
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 (2)ممحؽ

 اإلحصائيالتحميؿ 
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Reliability 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.727 21 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.608 18 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.614 15 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.823 54 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.639 26 

Frequency Table 
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a1 الجنس 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 59.7 59.7 59.7 126 ذكر 

 100.0 40.3 40.3 85 أنثى 2

Total 211 100.0 100.0  

a2 طبيعة العمؿ 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3.3 3.3 3.3 7 مدير عاـ 

 31.8 28.4 28.4 60 رئيس قسػػػػػػـ 2

 100.0 68.2 68.2 144 مكظؼ 3

Total 211 100.0 100.0  
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a3 العمر 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  30أقؿ مف  48 22.7 22.7 22.7 

الى أقؿ 30مف  2

40مف   
98 46.4 46.4 69.2 

الى أقؿ 40مف  3

50مف   
52 24.6 24.6 93.8 

فأكثر 50مف  4  13 6.2 6.2 100.0 

Total 211 100.0 100.0  
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a4 سنكات الخبرة 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  سنكات 5أقؿ مف  60 28.4 28.4 28.4 

إلى اقؿ مف  5مف  2

10 
63 29.9 29.9 58.3 

إلى اقؿ  10مف  3

15مف   
33 15.6 15.6 73.9 

فأكثر 15مف  4  55 26.1 26.1 100.0 

Total 211 100.0 100.0  
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a5 المؤىؿ العممي 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  تعميـ

 أساسي
7 3.3 3.3 3.3 

دبمكـ  2

 متكسط
35 16.6 16.6 19.9 

ثانكية  3

 عامة
6 2.8 2.8 22.7 

 59.2 36.5 36.5 77 دبمكـ عالي 4

 84.8 25.6 25.6 54 ليسانس 5

 100.0 15.2 15.2 32 بكالكريكس 6

Total 211 100.0 100.0  

Multiple Response 
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$mb1 Frequencies 

  Responses 
Percent of 

Cases   N Percent 

$mb1a b1.1          زيادة في

 المرتب
61 21.6% 32.4% 

b1.2 59.0 %39.4 111 مكافآت تشجيعية% 

b1.3 58.5 %39.0 110 عبلكات اعتيادية% 

Total 282 100.0% 150.0% 
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$mb1 Frequencies 

  Responses 
Percent of 

Cases   N Percent 

$mb1a b1.1          زيادة في

 المرتب
61 21.6% 32.4% 

b1.2 59.0 %39.4 111 مكافآت تشجيعية% 

b1.3 58.5 %39.0 110 عبلكات اعتيادية% 

Total 282 100.0% 150.0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1.  
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Multiple Response 

$mb2 Frequencies 

  Responses 
Percent of 

Cases   N Percent 

$mb2a b2.1  رسائؿ شكر

 كتقدير
71 36.4% 53.4% 

b2.2 43.6 %29.7 58 فرص ترقية% 

b2.3 49.6 %33.8 66 دكرات تدريبية% 

Total 195 100.0% 146.6% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1.  
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Multiple Response 

$mb3 Frequencies 

  Responses 
Percent of 

Cases   N Percent 

$mb3a b3.1  خصـ مف

 المرتب
36 31.3% 43.9% 

b3.2 20.7 %14.8 17 إنذار% 

b3.3 31.7 %22.6 26 لفت نظر% 

b3.4  الحرماف مف

 المكافآت
24 20.9% 29.3% 

b3.5  14.6 %10.4 12 تكبيخ% 

Total 115 100.0% 140.2% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1.  
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Frequency Table 

c1.1 نكع الحافز التي تتحصؿ عميو مادم 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 .5 .5 .5 

 34.6 34.1 34.1 72 ال 1

إلى حد  2

 ما
42 19.9 19.9 54.5 

 100.0 45.5 45.5 96 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c1.2 ال تتحصؿ عمى ام نكع مف الحكافز المادية 
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Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 48.3 48.3 48.3 102 ال 

إلى حد  2

 ما
40 19.0 19.0 67.3 

 100.0 32.7 32.7 69 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

 

c1.3 إف الحكافز المادية التي تمنحيا مؤسستؾ أفضؿ مف المؤسسات المناظرة 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 53.6 53.6 53.6 113 ال 

إلى حد  2

 ما
55 26.1 26.1 79.6 
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 100.0 20.4 20.4 43 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c1.4 يتناسب الراتب الذم أتقاضاه مع الجيد المبذكؿ 

 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 50.2 50.2 50.2 106 ال 

إلى حد  2

 ما
40 19.0 19.0 69.2 

 100.0 30.8 30.8 65 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c1.5 اف نظاـ الحكافز المادية المعمكؿ بو فعاؿ 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 1 50.2 50.2 50.2 106 ال 

إلى حد  2

 ما
50 23.7 23.7 73.9 

 100.0 26.1 26.1 55 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c1.6 أشعر بعدالة مما احصؿ عميو مف مكافأت 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 54.0 54.0 54.0 114 ال 

إلى حد  2

 ما
37 17.5 17.5 71.6 

 100.0 28.4 28.4 60 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  
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c1.7   

الحكافز المادية دافع لبدؿ المزيد مف الجيد الشخصي تعتبر  

 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 12.8 12.8 12.8 27 ال 

إلى حد  2

 ما
28 13.3 13.3 26.1 

 100.0 73.9 73.9 156 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

 

c1.8  مكتسبتعتبر الحكافز المادية حؽ  

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 1 27.5 27.5 27.5 58 ال 

إلى حد  2

 ما
33 15.6 15.6 43.1 

 100.0 56.9 56.9 120 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c1.9 لديؾ الرغبة عمى االستمرار في العمؿ ىنا دكف حكافز مادية 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 34.1 34.1 34.1 72 ال 

إلى حد  2

 ما
47 22.3 22.3 56.4 

 100.0 43.6 43.6 92 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  
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c1.10  يتميز نظاـ الحكافز المادية الحالي بالمركنة كالتغير بما يتناسب مع

 . ظركؼ العمؿ

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 39.8 39.8 39.8 84 ال 

إلى حد  2

 ما
54 25.6 25.6 65.4 

 100.0 34.6 34.6 73 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c1.11  يجمع نظاـ الحكافز المادية الحالي مابيف أىداؼ المعيد كأىداؼ

 . المكظفيف

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 42.2 42.2 42.2 89 ال 
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إلى حد  2

 ما
66 31.3 31.3 73.5 

 100.0 26.5 26.5 56 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c1.12 حجـ الحكافز المادية كنكعيتيا تمبي رغباتؾ. 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 46.4 46.4 46.4 98 ال 

إلى حد  2

 ما
61 28.9 28.9 75.4 

 100.0 24.6 24.6 52 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  
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c1.13  يتـ منح الحكافز المادية عقب االنتياء مف العمؿ المطمكب انجازه دكف

 . تأخير

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 53.6 53.6 53.6 113 ال 

إلى حد  2

 ما
44 20.9 20.9 74.4 

 100.0 25.6 25.6 54 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

 . الحػػػكافز المادية ىي السبب في زيادة مستكل األداء 1.14

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 19.0 19.0 19.0 40 ال 
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إلى حد  2

 ما
36 17.1 17.1 36.0 

 100.0 64.0 64.0 135 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c1.15 ىناؾ مجاممة في منج الحكافز المادية . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 34.1 34.1 34.1 72 ال 

إلى حد  2

 ما
47 22.3 22.3 56.4 

 100.0 43.6 43.6 92 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c1.16  ارتباط الحكافز المادية بالجيد المبذكؿ كليس عمى الشخص الذم قاـ

 . بالعمؿ
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Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 31.8 31.8 31.8 67 ال 

إلى حد  2

 ما
50 23.7 23.7 55.5 

 100.0 44.5 44.5 94 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c1.17 معرفة المكظفيف بالمعايير التي عمى أساسيا تمنح الحكافز المادية . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 30.3 30.3 30.3 64 ال 

إلى حد  2

 ما
58 27.5 27.5 57.8 

 100.0 42.2 42.2 89 نعـ 3
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c1.13  يتـ منح الحكافز المادية عقب االنتياء مف العمؿ المطمكب انجازه دكف

 . تأخير

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 53.6 53.6 53.6 113 ال 

إلى حد  2

 ما
44 20.9 20.9 74.4 

 100.0 25.6 25.6 54 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c1.18  يحقؽ نظاـ الحكافز المادم الحالي ىدؼ التميز في األداء كتطكير األداء

 . في المستقبؿ

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 22.7 22.7 22.7 48 ال 
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إلى حد  2

 ما
52 24.6 24.6 47.4 

 100.0 52.6 52.6 111 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c1.19 يتـ منح حكافز مادية استثنائية في األكقات المناسبة لممتميزيف في العمؿ 

. 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 39.3 39.3 39.3 83 ال 

إلى حد  2

 ما
49 23.2 23.2 62.6 

 100.0 37.4 37.4 79 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  
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c1.20 ييدؼ نظاـ الحكافز المادم إلى تحقيؽ مستكل أداء أفضؿ . 

 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 8.5 8.5 8.5 18 ال 

إلى حد  2

 ما
29 13.7 13.7 22.3 

 100.0 77.7 77.7 164 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c1.21  المادم المطبؽ مع حاجات كدكافع المكظفيفيتناسب نظاـ الحكافز  . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 35.1 35.1 35.1 74 ال 
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إلى حد  2

 ما
57 27.0 27.0 62.1 

 100.0 37.9 37.9 80 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Descriptive Statistics 

 

N Mean 

Std. 

Deviation Minimum Maximum 

c1.1  نكع الحافز التي

 تتحصؿ عميو مادم
211 2.10 .899 0 3 

c1.2  ال تتحصؿ عمى ام

 نكع مف الحكافز المادية
211 1.84 .889 1 3 

c1.3  إف الحكافز المادية التي

تمنحيا مؤسستؾ أفضؿ مف 

 المؤسسات المناظرة

211 1.67 .795 1 3 
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c1.4  يتناسب الراتب الذم

 أتقاضاه مع الجيد المبذكؿ
211 1.81 .881 1 3 

c1.5  اف نظاـ الحكافز

 المادية المعمكؿ بو فعاؿ
211 1.76 .841 1 3 

c1.6  أشعر بعدالة مما

 احصؿ عميو مف مكافأت
211 1.74 .873 1 3 

c1.7   تعتبر الحكافز المادية

دافع لبدؿ المزيد مف الجيد 

 الشخصي

211 2.61 .704 1 3 

c1.8  تعتبر الحكافز المادية

 حؽ مكتسب
211 2.29 .872 1 3 

c1.9  لديؾ الرغبة عمى

االستمرار في العمؿ ىنا دكف 

 حكافز مادية

211 2.09 .879 1 3 
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c1.10  يتميز نظاـ الحكافز

المادية الحالي بالمركنة 

كالتغير بما يتناسب مع 

 . ظركؼ العمؿ

211 1.95 .863 1 3 

c1.11  يجمع نظاـ الحكافز

المادية الحالي مابيف أىداؼ 

 . المعيد كأىداؼ المكظفيف

211 1.84 .816 1 3 

c1.12  حجـ الحكافز المادية

 .كنكعيتيا تمبي رغباتؾ
211 1.78 .816 1 3 

c1.13  يتـ منح الحكافز

المادية عقب االنتياء مف 

العمؿ المطمكب انجازه دكف 

 . تأخير

211 1.72 .847 1 3 

c1.14  الحػػػكافز المادية ىي

 السبب في زيادة مستكل األداء

. 

211 2.45 .794 1 3 
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c1.15  ىناؾ مجاممة في منج

 . الحكافز المادية
211 2.09 .879 1 3 

c1.16  ارتباط الحكافز

المادية بالجيد المبذكؿ كليس 

عمى الشخص الذم قاـ 

 . بالعمؿ

211 2.13 .866 1 3 

c1.17  المكظفيف معرفة

بالمعايير التي عمى أساسيا 

 . تمنح الحكافز المادية

211 2.12 .845 1 3 

c1.18  يحقؽ نظاـ الحكافز

المادم الحالي ىدؼ التميز 

في األداء كتطكير األداء في 

 . المستقبؿ

211 2.30 .817 1 3 

c1.19  يتـ منح حكافز مادية

استثنائية في األكقات المناسبة 

العمؿلممتميزيف في   . 

211 1.98 .878 1 3 
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c1.20  ييدؼ نظاـ الحكافز

المادم إلى تحقيؽ مستكل 

 . أداء أفضؿ

211 2.69 .621 1 3 

c1.21  يتناسب نظاـ الحكافز

المادم المطبؽ مع حاجات 

 . كدكافع المكظفيف

211 2.03 .856 1 3 

mm 211 2.0000 .00000 2.00 2.00 

Test Statisticsc 

 

Z 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

mm - c1.1  نكع الحافز

 التي تتحصؿ عميو مادم
-1.677a .093 

mm - c1.2  ال تتحصؿ

عمى ام نكع مف الحكافز 

 المادية

-2.524b .012 
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mm - c1.3  إف الحكافز

المادية التي تمنحيا مؤسستؾ 

 أفضؿ مف المؤسسات المناظرة

-5.604b .000 

mm - c1.4  يتناسب الراتب

مع الجيد الذم أتقاضاه 

 المبذكؿ

-3.135b .002 

mm - c1.5  اف نظاـ

الحكافز المادية المعمكؿ بو 

 فعاؿ

-4.019b .000 

mm - c1.6  أشعر بعدالة

 مما احصؿ عميو مف مكافأت
-4.094b .000 

mm - c1.7   تعتبر الحكافز

المادية دافع لبدؿ المزيد مف 

 الجيد الشخصي

-9.536a .000 

mm - c1.8  الحكافز تعتبر

 المادية حؽ مكتسب
-4.647a .000 
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mm - c1.9  لديؾ الرغبة

عمى االستمرار في العمؿ ىنا 

 دكف حكافز مادية

-1.562a .118 

mm - c1.10  يتميز نظاـ

الحكافز المادية الحالي 

بالمركنة كالتغير بما يتناسب 

 . مع ظركؼ العمؿ

-.878b .380 

mm - c1.11  يجمع نظاـ

الحالي مابيف  الحكافز المادية

أىداؼ المعيد كأىداؼ 

 . المكظفيف

-2.741b .006 

mm - c1.12  ـ الحكافز حج

 .المادية كنكعيتيا تمبي رغباتؾ
-3.756b .000 
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mm - c1.13  يتـ منح

الحكافز المادية عقب االنتياء 

مف العمؿ المطمكب انجازه 

 . دكف تأخير

-4.566b .000 

mm - c1.14  الحػػػكافز

السبب في زيادة  المادية ىي

 . مستكل األداء

-7.181a .000 

mm - c1.15  ىناؾ مجاممة

 . في منج الحكافز المادية
-1.562a .118 

mm - c1.16  ارتباط

الحكافز المادية بالجيد 

المبذكؿ كليس عمى الشخص 

 . الذم قاـ بالعمؿ

-2.128a .033 
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mm - c1.17  معرفة

المكظفيف بالمعايير التي عمى 

تمنح الحكافز الماديةأساسيا   

. 

-2.021a .043 

mm - c1.18  يحقؽ نظاـ

الحكافز المادم الحالي ىدؼ 

التميز في األداء كتطكير 

 . األداء في المستقبؿ

-4.996a .000 

mm - c1.19  يتـ منح

حكافز مادية استثنائية في 

األكقات المناسبة لممتميزيف 

 . في العمؿ

-.314b .753 

mm - c1.20  نظاـ ييدؼ

الحكافز المادم إلى تحقيؽ 

 . مستكل أداء أفضؿ

-

10.822a 
.000 
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mm - c1.21  ـ يتناسب نظا

الحكافز المادم المطبؽ مع 

 . حاجات كدكافع المكظفيف

-.483a .629 

a. Based on positive ranks.  

b. Based on negative ranks.  

c. Wilcoxon Signed Ranks Test  

T-Test 

One-Sample Statistics 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

mc1  مستكل الحكافز

 المادية
211 2.0481 .32962 .02269 

One-Sample Test 

 Test Value = 2 
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t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

mc1  مستكل الحكافز

 المادية
2.118 210 .035 .04807 .0033 .0928 

Frequency Table 

c2.1 نكع الحافز الذم تتحصؿ عميو معنكم 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 35.1 35.1 35.1 74 ال 

إلى حد  2

 ما
29 13.7 13.7 48.8 

 100.0 51.2 51.2 108 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  
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c2.2 تحصمت عمى حكافز معنكية خالؿ فترة عممؾ 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 42.2 42.2 42.2 89 ال 

إلى حد  2

 ما
24 11.4 11.4 53.6 

 99.5 46.0 46.0 97 نعـ 3

22 1 .5 .5 100.0 

Total 211 100.0 100.0  

c2.3 لديؾ الرغبة عمى االستمرار في العمؿ ىنا دكف حكافز معنكية 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 36.0 36.0 36.0 76 ال 
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إلى حد  2

 ما
54 25.6 25.6 61.6 

 100.0 38.4 38.4 81 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c2.4  كقيمتيا كنكعيتيا تمبي رغباتؾحجـ الحكافز المعنكية . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 43.1 43.1 43.1 91 ال 

إلى حد  2

 ما
60 28.4 28.4 71.6 

 100.0 28.4 28.4 60 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c2.5  

مستكل أعمى مف األداءالحافز المعنكم دك أثر عميؽ عمى نفسية المكظؼ لتقديـ   
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Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 13.7 13.7 13.7 29 ال 

إلى حد  2

 ما
17 8.1 8.1 21.8 

 100.0 78.2 78.2 165 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c2.6  المعنكيةمعرفة المكظفيف بالمعايير التي عمى أساسيا تمنح الحكافز  . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 36.5 36.5 36.5 77 ال 

إلى حد  2

 ما
46 21.8 21.8 58.3 
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 100.0 41.7 41.7 88 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c2.7 تشعر بتحسف الكضع المعنكم لممكظفيف . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 27.5 27.5 27.5 58 ال 

إلى حد  2

 ما
49 23.2 23.2 50.7 

 100.0 49.3 49.3 104 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c2.8 الحػػكافز المعنكية ىي السبب في زيادة مستكل األداء . 

 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 
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Valid 1 17.1 17.1 17.1 36 ال 

إلى حد  2

 ما
53 25.1 25.1 42.2 

 100.0 57.8 57.8 122 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c2.9 ىناؾ مجاممة في منح الحكافز المعنكية . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 39.3 39.3 39.3 83 ال 

إلى حد  2

 ما
60 28.4 28.4 67.8 

 100.0 32.2 32.2 68 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c2.10  ترل أف كمية الحكافز المعنكية كنكعيتيا التي تمنح مرتبطة بمستكل األداء المحقؽ. 



242 
 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 28.0 28.0 28.0 59 ال 

إلى حد  2

 ما
56 26.5 26.5 54.5 

 100.0 45.5 45.5 96 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c2.11 ىناؾ أخطاء في التقييـ انعكست بشكؿ مباشر عمى الحكافز المعنكية الممنكحة. 

 

 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 23.7 23.7 23.7 50 ال 
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إلى حد  2

 ما
60 28.4 28.4 52.1 

 100.0 47.9 47.9 101 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c2.12 منح الحكافز المعنكية لممكظفيف ميـ كضركرم لتحسيف مستكل األداء. 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 4.7 4.7 4.7 10 ال 

إلى حد  2

 ما
23 10.9 10.9 15.6 

 100.0 84.4 84.4 178 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c2.13  تعتبر الحكافز المعنكية الزمة لتخفيؼ نقص الحكافز المادية التي يعاني منيا

 . المكظفكف
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Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 9.5 9.5 9.5 20 ال 

إلى حد  2

 ما
34 16.1 16.1 25.6 

 100.0 74.4 74.4 157 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c2.14 يحصؿ المكظفكف المتميزكف عمى ترقية استثنائية . 

 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 50.2 50.2 50.2 106 ال 

إلى حد  2

 ما
41 19.4 19.4 69.7 
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 100.0 30.3 30.3 64 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c2.15 اىتماـ اإلدارة بأراء المكظفيف كمقترحاتيـ يجعؿ مف مستكل أدائيـ أفضؿ  . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 12.8 12.8 12.8 27 ال 

إلى حد  2

 ما
28 13.3 13.3 26.1 

 100.0 73.9 73.9 156 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c2.16 تفكيض السمطة الممنكحة لؾ في العمؿ كاؼ لتقديـ مستكل أفضؿ مف األداء . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 
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Valid 1 16.1 16.1 16.1 34 ال 

إلى حد  2

 ما
36 17.1 17.1 33.2 

 100.0 66.8 66.8 141 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c2.17 المعيد بالعامميف فيو يدفعؾ لتقديـ مستكل أداء أفضؿ اىتماـ  . 

 

 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 9.0 9.0 9.0 19 ال 

إلى حد  2

 ما
29 13.7 13.7 22.7 

 100.0 77.3 77.3 163 نعـ 3
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c2.2 تحصمت عمى حكافز معنكية خالؿ فترة عممؾ 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 42.2 42.2 42.2 89 ال 

إلى حد  2

 ما
24 11.4 11.4 53.6 

 99.5 46.0 46.0 97 نعـ 3

22 1 .5 .5 100.0 

Total 211 100.0 100.0  

c2.18  تمبي حاجات كرغبات المكظفيف أنظمة الترقية المطبقة حاليان  . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 35.1 35.1 35.1 74 ال 
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إلى حد  2

 ما
67 31.8 31.8 66.8 

 100.0 33.2 33.2 70 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Descriptive Statistics 

 

N Mean 

Std. 

Deviation Minimum Maximum 

c2.1  نكع الحافز الذم

 تتحصؿ عميو معنكم
211 2.16 .917 1 3 

c2.2  تحصمت عمى حكافز

 معنكية خبلؿ فترة عممؾ
211 2.13 1.665 1 22 

c2.3  لديؾ الرغبة عمى

االستمرار في العمؿ ىنا دكف 

 حكافز معنكية

211 2.02 .864 1 3 
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c2.4  المعنكية حجـ الحكافز

كقيمتيا كنكعيتيا تمبي 

 .رغباتؾ

211 1.85 .835 1 3 

c2.5  الحافز المعنكم دك أثر

عميؽ عمى نفسية المكظؼ 

 لتقديـ مستكل أعمى مف األداء

211 2.64 .712 1 3 

c2.6  معرفة المكظفيف

بالمعايير التي عمى أساسيا 

 . تمنح الحكافز المعنكية

211 2.05 .885 1 3 

c2.7  بتحسف الكضع تشعر

 . المعنكم لممكظفيف
211 2.22 .851 1 3 

c2.8  الحػػكافز المعنكية ىي

 السبب في زيادة مستكل األداء

. 

211 2.41 .765 1 3 

c2.9  ىناؾ مجاممة في منح

 . الحكافز المعنكية
211 1.93 .845 1 3 
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c2.10   ترل أف كمية

الحكافز المعنكية كنكعيتيا 

 التي تمنح مرتبطة بمستكل

 .األداء المحقؽ

211 2.18 .841 1 3 

c2.11  ىناؾ أخطاء في

التقييـ انعكست بشكؿ مباشر 

عمى الحكافز المعنكية 

 .الممنكحة

211 2.24 .813 1 3 

c2.12  منح الحكافز المعنكية

لممكظفيف ميـ كضركرم 

 .لتحسيف مستكل األداء

211 2.80 .508 1 3 

c2.13  تعتبر الحكافز

لتخفيؼ نقص المعنكية الزمة 

الحكافز المادية التي يعاني 

 . منيا المكظفكف

211 2.65 .648 1 3 
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c2.14  يحصؿ المكظفكف

 المتميزكف عمى ترقية استثنائية

. 

211 1.80 .877 1 3 

c2.15  اىتماـ اإلدارة بأراء

المكظفيف كمقترحاتيـ يجعؿ 

 .  مف مستكل أدائيـ أفضؿ

211 2.61 .704 1 3 

c2.16  السمطة تفكيض

الممنكحة لؾ في العمؿ كاؼ 

لتقديـ مستكل أفضؿ مف 

 . األداء

211 2.51 .758 1 3 

c2.17  اىتماـ المعيد

بالعامميف فيو يدفعؾ لتقديـ 

 . مستكل أداء أفضؿ

211 2.68 .631 1 3 

c2.18  أنظمة الترقية المطبقة

حاليان تمبي حاجات كرغبات 

 . المكظفيف

211 1.98 .828 1 3 
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mm 211 2.0000 .00000 2.00 2.00 

Test Statisticsc 

 

Z 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

mm - c2.1  نكع الحافز

 الذم تتحصؿ عميو معنكم
-2.520a .012 

mm - c2.2  تحصمت عمى

حكافز معنكية خبلؿ فترة 

 عممؾ

-.725a .468 

mm - c2.3  لديؾ الرغبة

عمى االستمرار في العمؿ ىنا 

 دكف حكافز معنكية

-.399a .690 

mm - c2.4  حجـ الحكافز

المعنكية كقيمتيا كنكعيتيا 

 .تمبي رغباتؾ

-2.523b .012 
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mm - c2.5  الحافز

المعنكم دك أثر عميؽ عمى 

نفسية المكظؼ لتقديـ مستكل 

 أعمى مف األداء

-9.764a .000 

mm - c2.6  معرفة

المكظفيف بالمعايير التي عمى 

 أساسيا تمنح الحكافز المعنكية

. 

-.856a .392 

mm - c2.7  تشعر بتحسف

 . الكضع المعنكم لممكظفيف
-3.614a .000 

mm - c2.8  الحػػكافز

المعنكية ىي السبب في زيادة 

 . مستكل األداء

-6.842a .000 

mm - c2.9  ىناؾ مجاممة

 . في منح الحكافز المعنكية
-1.221b .222 
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mm - c2.10   ترل أف

كمية الحكافز المعنكية 

كنكعيتيا التي تمنح مرتبطة 

 .بمستكل األداء المحقؽ

-2.972a .003 

mm - c2.11  ىناؾ أخطاء

في التقييـ انعكست بشكؿ 

مباشر عمى الحكافز المعنكية 

 .الممنكحة

-4.150a .000 

mm - c2.12  منح الحكافز

المعنكية لممكظفيف ميـ 

كضركرم لتحسيف مستكل 

 .األداء

-

12.253a 
.000 

mm - c2.13  تعتبر

الحكافز المعنكية الزمة 

لتخفيؼ نقص الحكافز المادية 

 . التي يعاني منيا المكظفكف

-

10.298a 
.000 
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mm - c2.14  يحصؿ

المكظفكف المتميزكف عمى 

 . ترقية استثنائية

-3.221b .001 

mm - c2.15  اىتماـ

اإلدارة بأراء المكظفيف 

كمقترحاتيـ يجعؿ مف مستكل 

أفضؿأدائيـ    . 

-9.536a .000 

mm - c2.16  تفكيض

السمطة الممنكحة لؾ في 

العمؿ كاؼ لتقديـ مستكل 

 . أفضؿ مف األداء

-8.088a .000 

mm - c2.17  اىتماـ

المعيد بالعامميف فيو يدفعؾ 

 . لتقديـ مستكل أداء أفضؿ

-

10.674a 
.000 
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mm - c2.18  أنظمة

الترقية المطبقة حاليان تمبي 

كرغبات المكظفيفحاجات   . 

-.333b .739 

a. Based on positive ranks.  

b. Based on negative ranks.  

c. Wilcoxon Signed Ranks Test  

T-Test 

One-Sample Statistics 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

mc2  مستكل الحكافز

 المعنكية
211 2.2704 .31103 .02141 

One-Sample Test 

 Test Value = 2 
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t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

mc2  مستكل الحكافز

 المعنكية
12.628 210 .000 .27041 .2282 .3126 

Frequency Table 

c3.1    المكظؼ لتقديـ أداء أفضؿاستخداـ الحكافز السمبية ليا تأثير عمى دفع . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 28.9 28.9 28.9 61 ال 

إلى حد  2

 ما
58 27.5 27.5 56.4 

 100.0 43.6 43.6 92 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  
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c3.2 التكبيخ لو أثر بالغ لديؾ يدفعؾ لعدـ تكرار الخطأ . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 36.5 36.5 36.5 77 ال 

إلى حد  2

 ما
48 22.7 22.7 59.2 

 100.0 40.8 40.8 86 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c3.3 تفاديان لعدـ حصكلؾ عمى حافز سمبي تقدـ مستكل أداء أفضؿ . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 15.2 15.2 15.2 32 ال 

إلى حد  2

 ما
29 13.7 13.7 28.9 
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 100.0 71.1 71.1 150 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c3.4  الحرماف مف الترقية كسيمة فعالة لحث المكظؼ عمى تقديـ مستكل أفضؿ

 . مف األداء

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 35.5 35.5 35.5 75 ال 

إلى حد  2

 ما
47 22.3 22.3 57.8 

 100.0 42.2 42.2 89 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  
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c3.5  تركز اإلدارة عمى استخداـ الحكافز السمبية أكثر مف تركيزىا عمى الحكافز

 . المادية كالمعنكية

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 55.9 55.9 55.9 118 ال 

إلى حد  2

 ما
42 19.9 19.9 75.8 

 100.0 24.2 24.2 51 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c3.6 ىناؾ تكازف بيف الحكافز االيجابية كالسمبية المطبقة في ىده المؤسسة . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 43.1 43.1 43.1 91 ال 
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إلى حد  2

 ما
73 34.6 34.6 77.7 

 100.0 22.3 22.3 47 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c3.7  عدـ إشراكؾ في إبداء الرأم في بعض المكاضيع الخاصة بالعمؿ كاف لو أثر في

 تحسيف مستكل أدائؾ

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 48.3 48.3 48.3 102 ال 

إلى حد  2

 ما
39 18.5 18.5 66.8 

 100.0 33.2 33.2 70 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  
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c3.8  النقؿ إلى مكاف عمؿ بعيد نسبيان يؤدم إلى قياـ المكظؼ بتحسيف أدائو لمعكدة

 . لمكاف العمؿ األصمي

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 39.8 39.8 39.8 84 ال 

إلى حد  2

 ما
42 19.9 19.9 59.7 

 100.0 40.3 40.3 85 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c3.9  عدـ ترشيح المكظؼ ألحد الدكرات الخارجية أك الداخمية يؤدم إلى تحسيف

ىده البرامج مستقبالن  األداء لالستفادة مف  . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 46.9 46.9 46.9 99 ال 
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إلى حد  2

 ما
33 15.6 15.6 62.6 

 100.0 37.4 37.4 79 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c3.10  مف أثر في الخصـ مف المرتب مف أكثر الحكافز السمبية استخداما لما لو

 الحد مف انخفاض مستكل األداء .ن 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 19.4 19.4 19.4 41 ال 

إلى حد  2

 ما
36 17.1 17.1 36.5 

 100.0 63.5 63.5 134 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  



264 
 

c3.11  لمحفاظ عمى مستكل األداءالحافز السمبي ضركرم في حاالت معينة  . 

 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 13.7 13.7 13.7 29 ال 

إلى حد  2

 ما
40 19.0 19.0 32.7 

 100.0 67.3 67.3 142 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c3.12  المكافآت ( يؤثر عمى استخداـ الحكافز السمبية مف ) اندارات ، حرماف مف

 . مستكل أدائؾ

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 19.4 19.4 19.4 41 ال 
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إلى حد  2

 ما
38 18.0 18.0 37.4 

 100.0 62.6 62.6 132 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

c3.13  كاألداء المتميزالحافز السمبي رادع ميـ لمحفاظ عمى االنضباط  . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 15.6 15.6 15.6 33 ال 

إلى حد  2

 ما
52 24.6 24.6 40.3 

 100.0 59.7 59.7 126 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  
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c3.14 نظاـ الحكافز السمبية المطبؽ لـ يحقؽ النتائج المرجكة منو . 

 

 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 32.2 32.2 32.2 68 ال 

إلى حد  2

 ما
47 22.3 22.3 54.5 

 100.0 45.5 45.5 96 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  
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c3.15  

 

 . استخداـ الحكافز السمبية غير ضركرم لمحفاظ عمى مستكيات األداء العالية

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 45.5 45.5 45.5 96 ال 

إلى حد  2

 ما
42 19.9 19.9 65.4 

 100.0 34.6 34.6 73 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Descriptive Statistics 

 

N Mean 

Std. 

Deviation Minimum Maximum 
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c3.1    استخداـ الحكافز

السمبية ليا تأثير عمى دفع 

 .المكظؼ لتقديـ أداء أفضؿ

211 2.15 .841 1 3 

c3.2  التكبيخ لو أثر بالغ

 لديؾ يدفعؾ لعدـ تكرار الخطأ

. 

211 2.04 .880 1 3 

c3.3  تفاديان لعدـ حصكلؾ

عمى حافز سمبي تقدـ مستكل 

 . أداء أفضؿ

211 2.56 .743 1 3 

c3.4  الحرماف مف الترقية

كسيمة فعالة لحث المكظؼ 

عمى تقديـ مستكل أفضؿ مف 

 . األداء

211 2.07 .881 1 3 
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c3.5  تركز اإلدارة عمى

استخداـ الحكافز السمبية أكثر 

مف تركيزىا عمى الحكافز 

 . المادية كالمعنكية

211 1.68 .839 1 3 

c3.6  ىناؾ تكازف بيف

الحكافز االيجابية كالسمبية 

 . المطبقة في ىده المؤسسة

211 1.79 .783 1 3 

c3.7  عدـ إشراكؾ في إبداء

الرأم في بعض المكاضيع 

الخاصة بالعمؿ كاف لو أثر 

 في تحسيف مستكل أدائؾ

211 1.85 .892 1 3 

c3.8  النقؿ إلى مكاف عمؿ

بعيد نسبيان يؤدم إلى قياـ 

المكظؼ بتحسيف أدائو لمعكدة 

 . لمكاف العمؿ األصمي

211 2.00 .897 1 3 
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c3.9  عدـ ترشيح المكظؼ

ألحد الدكرات الخارجية أك 

الداخمية يؤدم إلى تحسيف 

األداء لبلستفادة مف ىده 

 . البرامج مستقببلن 

211 1.91 .916 1 3 

c3.10  الخصـ مف المرتب

مف أكثر الحكافز السمبية 

استخداما لما لو مف أثر في 

الحد مف انخفاض مستكل 

 األداء .ن 

211 2.44 .799 1 3 

c3.11  الحافز السمبي

ضركرم في حاالت معينة 

 . لمحفاظ عمى مستكل األداء

211 2.54 .725 1 3 

c3.12  استخداـ الحكافز

السمبية مف ) اندارات ، 

حرماف مف المكافآت ( يؤثر 

 . عمى مستكل أدائؾ

211 2.43 .798 1 3 
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c3.13  الحافز السمبي رادع

االنضباط ميـ لمحفاظ عمى 

 . كاألداء المتميز

211 2.44 .750 1 3 

c3.14  نظاـ الحكافز السمبية

المطبؽ لـ يحقؽ النتائج 

 . المرجكة منو

211 2.13 .874 1 3 

c3.15  استخداـ الحكافز

السمبية غير ضركرم لمحفاظ 

 . عمى مستكيات األداء العالية

211 1.89 .890 1 3 

mm 211 2.0000 .00000 2.00 2.00 

Test Statisticsc 

 

Z 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 
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mm - c3.1    استخداـ

الحكافز السمبية ليا تأثير عمى 

دفع المكظؼ لتقديـ أداء 

 .أفضؿ

-2.506a .012 

mm - c3.2  التكبيخ لو أثر

بالغ لديؾ يدفعؾ لعدـ تكرار 

 . الخطأ

-.705a .481 

mm - c3.3  تفاديان لعدـ

حصكلؾ عمى حافز سمبي 

 . تقدـ مستكل أداء أفضؿ

-8.747a .000 

mm - c3.4  الحرماف مف

الترقية كسيمة فعالة لحث 

المكظؼ عمى تقديـ مستكل 

 . أفضؿ مف األداء

-1.093a .274 
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mm - c3.5  تركز اإلدارة

عمى استخداـ الحكافز السمبية 

أكثر مف تركيزىا عمى الحكافز 

 . المادية كالمعنكية

-5.154b .000 

mm - c3.6  ىناؾ تكازف

بيف الحكافز االيجابية كالسمبية 

 . المطبقة في ىده المؤسسة

-3.746b .000 

mm - c3.7  عدـ إشراكؾ

في إبداء الرأم في بعض 

المكاضيع الخاصة بالعمؿ 

كاف لو أثر في تحسيف مستكل 

 أدائؾ

-2.440b .015 

mm - c3.8  النقؿ إلى

مكاف عمؿ بعيد نسبيان يؤدم 

ـ المكظؼ بتحسيف إلى قيا

أدائو لمعكدة لمكاف العمؿ 

 . األصمي

-.077a .939 
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mm - c3.9  عدـ ترشيح

المكظؼ ألحد الدكرات 

الخارجية أك الداخمية يؤدم 

إلى تحسيف األداء لبلستفادة 

 . مف ىده البرامج مستقببلن 

-1.499b .134 

mm - c3.10  الخصـ مف

المرتب مف أكثر الحكافز 

لما لو مف السمبية استخداما 

أثر في الحد مف انخفاض 

 مستكل األداء .ن 

-7.030a .000 

mm - c3.11  الحافز

السمبي ضركرم في حاالت 

معينة لمحفاظ عمى مستكل 

 . األداء

-8.641a .000 
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mm - c3.12  استخداـ

الحكافز السمبية مف ) اندارات 

، حرماف مف المكافآت ( يؤثر 

 . عمى مستكل أدائؾ

-6.919a .000 

mm - c3.13  الحافز

السمبي رادع ميـ لمحفاظ عمى 

 . االنضباط كاألداء المتميز

-7.375a .000 

mm - c3.14  ـ الحكافز نظا

السمبية المطبؽ لـ يحقؽ 

 . النتائج المرجكة منو

-2.186a .029 

mm - c3.15  استخداـ

الحكافز السمبية غير ضركرم 

لمحفاظ عمى مستكيات األداء 

 . العالية

-1.769b .077 

a. Based on positive ranks.  

b. Based on negative ranks.  
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c. Wilcoxon Signed Ranks Test  

T-Test 

One-Sample Statistics 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

mc3  مستكل الحكافز

 السمبية
211 2.1280 .33052 .02275 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 2 

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 
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One-Sample Statistics 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

mc3  مستكل الحكافز

 السمبية
5.624 210 .000 .12796 .0831 .1728 

T-Test 

One-Sample Statistics 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

mc  نظاـ مستكل كفأة كفعالية

 الحكافز
211 2.1444 .26245 .01807 

One-Sample Test 

 Test Value = 2 
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t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

mc  مستكل كفأة كفعالية نظاـ

 الحكافز
7.991 210 .000 .14437 .1088 .1800 

Frequency Table 

d1 إف تقييـ األداء يتـ بطريقة مكضكعية 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 28.4 28.4 28.4 60 ال 

إلى حد  2

 ما
75 35.5 35.5 64.0 

 100.0 36.0 36.0 76 نعـ 3
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d1 إف تقييـ األداء يتـ بطريقة مكضكعية 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 28.4 28.4 28.4 60 ال 

إلى حد  2

 ما
75 35.5 35.5 64.0 

 100.0 36.0 36.0 76 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

d2  التقييـيتـ إعالـ المكظفيف  بنتائج . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 54.5 54.5 54.5 115 ال 

إلى حد  2

 ما
32 15.2 15.2 69.7 
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 99.5 29.9 29.9 63 نعـ 3

33 1 .5 .5 100.0 

Total 211 100.0 100.0  

d3  ىناؾ عدالة في تقييـ مستكل األداء . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 46.0 46.0 46.0 97 ال 

إلى حد  2

 ما
65 30.8 30.8 76.8 

 100.0 23.2 23.2 49 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  
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d4 نظاـ تقييـ األداء اليعتمد عمى المعايير العممية في تقييـ مستكل األداء . 

 

 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 34.6 34.6 34.6 73 ال 

إلى حد  2

 ما
55 26.1 26.1 60.7 

 100.0 39.3 39.3 83 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

d5 ىناؾ مركنة في المعاييرمف حيث إمكانية تغييرىا بما يتالئـ مع ظركؼ العمؿ 

. 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 1 26.5 26.5 26.5 56 ال 

إلى حد  2

 ما
76 36.0 36.0 62.6 

 100.0 37.4 37.4 79 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

d6 ىناؾ اختالؼ بيف بيئة إعداد المعايير كبيئة تنفيذىا . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 20.4 20.4 20.4 43 ال 

إلى حد  2

 ما
60 28.4 28.4 48.8 

 100.0 51.2 51.2 108 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  
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d7  تحبذ أف تككف نتائج التقييـ سرية . 

 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 52.6 52.6 52.6 111 ال 

إلى حد  2

 ما
28 13.3 13.3 65.9 

 100.0 34.1 34.1 72 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

d8  تحبذ أف تككف نتائج التقييـ معمنة . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 23.2 23.2 23.2 49 ال 
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إلى حد  2

 ما
25 11.8 11.8 35.1 

 100.0 64.9 64.9 137 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

d9 نتائج التقييـ تعكس المستكل الفعمي لألداء . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 18.0 18.0 18.0 38 ال 

إلى حد  2

 ما
74 35.1 35.1 53.1 

 100.0 46.9 46.9 99 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  
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d10  

الكظيفي بعدـ االلتزاـ باألسس العممية الحديثة في تقييـ أداء تأثر مستكل األداء 

 . المكظفيف

 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 18.5 18.5 18.5 39 ال 

إلى حد  2

 ما
60 28.4 28.4 46.9 

 100.0 53.1 53.1 112 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

d11   الكفاءة المعمكؿ بيا حاليان تعكس المستكل الحقيقي ألداء الفردتقارير  . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 1 30.3 30.3 30.3 64 ال 

إلى حد  2

 ما
80 37.9 37.9 68.2 

 100.0 31.8 31.8 67 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

d12   غير منحاز أثناء تقييمو لمرؤكسيوتعتػػبر أف المقيـ  . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 28.4 28.4 28.4 60 ال 

إلى حد  2

 ما
73 34.6 34.6 63.0 

 100.0 37.0 37.0 78 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  
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d13  مستكل األداءترل أف أخطاء في التقييـ انعكست بشكؿ مباشر عمى  . 

 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 27.5 27.5 27.5 58 ال 

إلى حد  2

 ما
35 16.6 16.6 44.1 

 100.0 55.9 55.9 118 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

d14 نظاـ تقييـ األداء الحالي اليفرؽ بيف المكظؼ الكفكء كالغير كفكء . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 39.3 39.3 39.3 83 ال 



288 
 

إلى حد  2

 ما
37 17.5 17.5 56.9 

 100.0 43.1 43.1 91 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

d15  تصاغ معايير التقييـ بمشاركة المكظفيف مما يزيد مف حماسيـ مف اجؿ

 . تحقيقيا كالكصكؿ الييا

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 36.5 36.5 36.5 77 ال 

إلى حد  2

 ما
44 20.9 20.9 57.3 

 100.0 42.7 42.7 90 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  
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d16  نظاـ تقييـ األداء يفتقر إلى األسس المكضكعية العتماده عمى التقديرات

جانب الرؤساءالشخصية مف  . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 26.5 26.5 26.5 56 ال 

إلى حد  2

 ما
44 20.9 20.9 47.4 

 100.0 52.6 52.6 111 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

d17 ينجز المكظفكف بالمعيد مياميـ طبقان لمعايير الجكدة المطمكبة . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 28.4 28.4 28.4 60 ال 
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إلى حد  2

 ما
78 37.0 37.0 65.4 

 100.0 34.6 34.6 73 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

d18 يتكاجد المكظفكف بالمعيد أثناء ساعات الدكاـ الرسمي بعمميـ . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 25.1 25.1 25.1 53 ال 

إلى حد  2

 ما
85 40.3 40.3 65.4 

 100.0 34.6 34.6 73 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

d19  تقـك إدارة المعيد بالمقارنة المستمرة بيف األداء الفعمي كاألداء المخطط

 كمعيار لتقييـ نظاـ الحكافز المادية
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Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 38.9 38.9 38.9 82 ال 

إلى حد  2

 ما
76 36.0 36.0 74.9 

 100.0 25.1 25.1 53 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

d20 يتـ استغالؿ الكقت مف قبؿ مكظفي المعيد بشكؿ جيد النجاز العمؿ . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 30.8 30.8 30.8 65 ال 

إلى حد  2

 ما
77 36.5 36.5 67.3 

 100.0 32.7 32.7 69 نعـ 3
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d1 إف تقييـ األداء يتـ بطريقة مكضكعية 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 28.4 28.4 28.4 60 ال 

إلى حد  2

 ما
75 35.5 35.5 64.0 

 100.0 36.0 36.0 76 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

d21  تتالئـ المؤىالت العممية لممكظفيف بالمعيد مع تمؾ المحددة لمكظائؼ التي

 . يشغمكنيا

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 34.1 34.1 34.1 72 ال 
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إلى حد  2

 ما
83 39.3 39.3 73.5 

 100.0 26.5 26.5 56 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

d22  مقترحات ( التي  –يتميز المكظفكف بالمعيد بتقديـ مبادرات إبداعية ) أفكار

األداءتؤدم بدكرىا إلى تحسيف مستكل   . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 34.6 34.6 34.6 73 ال 

إلى حد  2

 ما
72 34.1 34.1 68.7 

 100.0 31.3 31.3 66 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  
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d24  عدـ مناقشة معدالت األداء مع المكظفيف قبؿ البدء بعممية القييـ كبالتالي

التحيز في التقييـ يحدث  

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 29.4 29.4 29.4 62 ال 

إلى حد  2

 ما
41 19.4 19.4 48.8 

 100.0 51.2 51.2 108 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

d25  لممكظؼىناؾ ضعؼ في معايير تقييـ األداء مما أثر عمى الجانب السمككي  

. 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 30.8 30.8 30.8 65 ال 



295 
 

إلى حد  2

 ما
40 19.0 19.0 49.8 

 100.0 50.2 50.2 106 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

d26 ىنالؾ عالنية لممعايير المعتمدة لقياس األداء كبشكؿ مكتكب . 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 56.9 56.9 56.9 120 ال 

إلى حد  2

 ما
39 18.5 18.5 75.4 

 100.0 24.6 24.6 52 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  
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d27 ترل أف معايير األداء السائدة يؤخذ بيا كتستخدـ في عممية التقييـ . 

 

 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 38.4 38.4 38.4 81 ال 

إلى حد  2

 ما
61 28.9 28.9 67.3 

 100.0 32.7 32.7 69 نعـ 3

Total 211 100.0 100.0  

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Descriptive Statistics 

 

N Mean 

Std. 

Deviation Minimum Maximum 
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d1  بطريقة إف تقييـ األداء يتـ

 مكضكعية
211 2.08 .801 1 3 

d2   يتـ إعبلـ المكظفيف

 .بنتائج التقييـ
211 1.90 2.327 1 33 

d3   ىناؾ عدالة في تقييـ

 . مستكل األداء
211 1.77 .802 1 3 

d4  نظاـ تقييـ األداء اليعتمد

عمى المعايير العممية في تقييـ 

 . مستكل األداء

211 2.05 .861 1 3 

d5  مركنة في ىناؾ

المعاييرمف حيث إمكانية 

تغييرىا بما يتبلئـ مع ظركؼ 

 . العمؿ

211 2.11 .794 1 3 

d6  ىناؾ اختبلؼ بيف بيئة

 . إعداد المعايير كبيئة تنفيذىا
211 2.31 .790 1 3 
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d7   تحبذ أف تككف نتائج

 . التقييـ سرية
211 1.82 .915 1 3 

d8   تحبذ أف تككف نتائج

 . التقييـ معمنة
211 2.42 .843 1 3 

d9  نتائج التقييـ تعكس

 . المستكل الفعمي لؤلداء
211 2.29 .754 1 3 

d10  تأثر مستكل األداء

الكظيفي بعدـ االلتزاـ باألسس 

العممية الحديثة في تقييـ أداء 

 . المكظفيف

211 2.35 .774 1 3 

d11   تقارير الكفاءة المعمكؿ

بيا حاليان تعكس المستكل 

ألداء الفردالحقيقي   . 

211 2.01 .790 1 3 

d12   تعتػػبر أف المقيـ غير

 منحاز أثناء تقييمو لمرؤكسيو

. 

211 2.09 .806 1 3 
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d13  ترل أف أخطاء في

التقييـ انعكست بشكؿ مباشر 

 . عمى مستكل األداء

211 2.28 .870 1 3 

d14  ـ األداء الحالي ـ تقيي نظا

اليفرؽ بيف المكظؼ الكفكء 

كفكءكالغير   . 

211 2.04 .909 1 3 

d15  تصاغ معايير التقييـ

بمشاركة المكظفيف مما يزيد 

مف حماسيـ مف اجؿ تحقيقيا 

 . كالكصكؿ الييا

211 2.06 .890 1 3 

d16  نظاـ تقييـ األداء يفتقر

إلى األسس المكضكعية 

العتماده عمى التقديرات 

 .الشخصية مف جانب الرؤساء

211 2.26 .853 1 3 
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d17  ينجز المكظفكف بالمعيد

مياميـ طبقان لمعايير الجكدة 

 . المطمكبة

211 2.06 .793 1 3 

d18  يتكاجد المكظفكف

بالمعيد أثناء ساعات الدكاـ 

 . الرسمي بعمميـ

211 2.09 .769 1 3 

d19  تقـك إدارة المعيد

بالمقارنة المستمرة بيف األداء 

الفعمي كاألداء المخطط 

الحكافز كمعيار لتقييـ نظاـ 

 المادية

211 1.86 .790 1 3 

d20  يتـ استغبلؿ الكقت مف

قبؿ مكظفي المعيد بشكؿ جيد 

 . النجاز العمؿ

211 2.02 .799 1 3 
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d21  تتبلئـ المؤىبلت العممية

لممكظفيف بالمعيد مع تمؾ 

المحددة لمكظائؼ التي 

 . يشغمكنيا

211 1.92 .777 1 3 

d22  يتميز المكظفكف بالمعيد

مبادرات إبداعية )  بتقديـ

مقترحات ( التي  –أفكار 

تؤدم بدكرىا إلى تحسيف 

 . مستكل األداء

211 1.97 .813 1 3 

d24  عدـ مناقشة معدالت

األداء مع المكظفيف قبؿ البدء 

بعممية القييـ كبالتالي يحدث 

 التحيز في التقييـ

211 2.22 .873 1 3 

d25  ىناؾ ضعؼ في معايير

أثر عمى تقييـ األداء مما 

 . الجانب السمككي لممكظؼ

211 2.19 .881 1 3 
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d26  ىنالؾ عبلنية لممعايير

المعتمدة لقياس األداء كبشكؿ 

 . مكتكب

211 1.68 .845 1 3 

d27  ترل أف معايير األداء

السائدة يؤخذ بيا كتستخدـ في 

 . عممية التقييـ

211 1.94 .843 1 3 

mm 211 2.0000 .00000 2.00 2.00 

Test Statisticsc 

 

Z 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

mm - d1  إف تقييـ األداء

 يتـ بطريقة مكضكعية
-1.372a .170 

mm - d2  يتـ إعبلـ

 .المكظفيف  بنتائج التقييـ
-3.706b .000 
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mm - d3   ىناؾ عدالة في

 . تقييـ مستكل األداء
-3.973b .000 

mm - d4  نظاـ تقييـ األداء

المعايير العممية اليعتمد عمى 

 . في تقييـ مستكل األداء

-.801a .423 

mm - d5  ىناؾ مركنة في

المعاييرمف حيث إمكانية 

تغييرىا بما يتبلئـ مع ظركؼ 

 . العمؿ

-1.980a .048 

mm - d6  ىناؾ اختبلؼ

بيف بيئة إعداد المعايير كبيئة 

 . تنفيذىا

-5.290a .000 

mm - d7   تحبذ أف تككف

التقييـ سريةنتائج   . 
-2.883b .004 

mm - d8   تحبذ أف تككف

 . نتائج التقييـ معمنة
-6.452a .000 
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mm - d9  نتائج التقييـ

 تعكس المستكل الفعمي لؤلداء

. 

-5.212a .000 

mm - d10  تأثر مستكل

األداء الكظيفي بعدـ االلتزاـ 

باألسس العممية الحديثة في 

 . تقييـ أداء المكظفيف

-5.941a .000 

mm - d11   تقارير الكفاءة

المعمكؿ بيا حاليان تعكس 

 . المستكل الحقيقي ألداء الفرد

-.262a .793 

mm - d12   تعتػػبر أف

المقيـ غير منحاز أثناء تقييمو 

 . لمرؤكسيو

-1.532a .125 

mm - d13  ترل أف أخطاء

في التقييـ انعكست بشكؿ 

 . مباشر عمى مستكل األداء

-4.523a .000 
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mm - d14  نظاـ تقييـ

األداء الحالي اليفرؽ بيف 

 . المكظؼ الكفكء كالغير كفكء

-.606a .544 

mm - d15  تصاغ معايير

التقييـ بمشاركة المكظفيف مما 

يزيد مف حماسيـ مف اجؿ 

 . تحقيقيا كالكصكؿ الييا

-1.006a .314 

mm - d16  نظاـ تقييـ

األداء يفتقر إلى األسس 

العتماده عمى المكضكعية 

التقديرات الشخصية مف جانب 

 .الرؤساء

-4.256a .000 

mm - d17  ينجز المكظفكف

بالمعيد مياميـ طبقان لمعايير 

 . الجكدة المطمكبة

-1.127a .260 
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mm - d18  يتكاجد

المكظفكف بالمعيد أثناء 

 ساعات الدكاـ الرسمي بعمميـ

. 

-1.782a .075 

mm - d19  تقـك إدارة

بالمقارنة المستمرة بيف المعيد 

األداء الفعمي كاألداء المخطط 

كمعيار لتقييـ نظاـ الحكافز 

 المادية

-2.496b .013 

mm - d20  يتـ استغبلؿ

الكقت مف قبؿ مكظفي المعيد 

 . بشكؿ جيد النجاز العمؿ

-.346a .730 

mm - d21  تتبلئـ

المؤىبلت العممية لممكظفيف 

بالمعيد مع تمؾ المحددة 

 . لمكظائؼ التي يشغمكنيا

-1.414b .157 
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mm - d22  يتميز

المكظفكف بالمعيد بتقديـ 

 –مبادرات إبداعية ) أفكار 

مقترحات ( التي تؤدم بدكرىا 

 . إلى تحسيف مستكل األداء

-.594b .553 

mm - d24  عدـ مناقشة

معدالت األداء مع المكظفيف 

قبؿ البدء بعممية القييـ 

التحيز في كبالتالي يحدث 

 التقييـ

-3.528a .000 

mm - d25  ىناؾ ضعؼ

في معايير تقييـ األداء مما 

أثر عمى الجانب السمككي 

 . لممكظؼ

-3.135a .002 

mm - d26  ىنالؾ عبلنية

لممعايير المعتمدة لقياس األداء 

 . كبشكؿ مكتكب

-5.185b .000 
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mm - d27  ترل أف معايير

األداء السائدة يؤخذ بيا 

 . كتستخدـ في عممية التقييـ

-.980b .327 

a. Based on positive ranks.  

b. Based on negative ranks.  

c. Wilcoxon Signed Ranks Test  

T-Test 

One-Sample Statistics 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

md  مستكل األداء

 الكظيفي
211 2.0687 .29375 .02022 

One-Sample Test 

 Test Value = 2 
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t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

md  مستكل األداء

 الكظيفي
3.398 210 .001 .06872 .0289 .1086 

Correlations 

Correlations 

  md  مستكل

 األداء الكظيفي

mc1  مستكل

 الحكافز المادية

md  مستكل األداء

 الكظيفي

Pearson 

Correlation 
1 .564** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 211 211 
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mc1  مستكل الحكافز

 المادية

Pearson 

Correlation 
.564** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 211 211 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

 

Correlations 

  md  مستكل

 األداء الكظيفي

mc2  مستكل

 الحكافز المعنكية

md  مستكل األداء

 الكظيفي

Pearson 

Correlation 
1 .440** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 211 211 
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mc2  مستكل الحكافز

 المعنكية

Pearson 

Correlation 
.440** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 211 211 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

 

Correlations 

  md  مستكل

 األداء الكظيفي

mc3  مستكل

 الحكافز السمبية

md  مستكل األداء

 الكظيفي

Pearson 

Correlation 
1 .305** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 211 211 
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mc3  مستكل الحكافز

 السمبية

Pearson 

Correlation 
.305** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 211 211 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

 

Correlations 

  

md  مستكل

 األداء الكظيفي

mc  مستكل كفأة

كفعالية نظاـ 

 الحكافز

md مستكل األداء الكظيفي Pearson 

Correlation 
1 .556** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 211 211 
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mc  مستكل كفأة كفعالية نظاـ

 الحكافز

Pearson 

Correlation 
.556** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 211 211 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

 

Regression 

Model Summaryc,d 

Model R R Squareb 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .992a .985 .985 .25907 1.613 

a. Predictors: mc3 مستكل الحكافز السمبية , mc1 مستكل الحكافز المادية, mc2 

 مستكل الحكافز المعنكية
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b. For regression through the origin (the no-intercept model), R 

Square measures the proportion of the variability in the dependent 

variable about the origin explained by regression. This CANNOT be 

compared to R Square for models which include an intercept. 

c. Dependent Variable: md  مستكل األداء

 الكظيفي

  

d. Linear Regression through the Origin   

ANOVAc,d 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 907.157 3 302.386 4505.383 .000a 

Residual 13.960 208 .067   

Total 921.117b 211    

a. Predictors: mc3 مستكل الحكافز السمبية , mc1 مستكل الحكافز المادية, mc2  مستكل

 الحكافز المعنكية
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b. This total sum of squares is not corrected for the constant because the 

constant is zero for regression through the origin. 

c. Dependent Variable: md  مستكل األداء

 الكظيفي

   

d. Linear Regression through the Origin    

Coefficientsa,b 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 mc1  مستكل الحكافز

 المادية
.502 .070 .498 7.197 .000 .015 65.774 

 .231 .074 .253 3.096 .002 .011 91.581 

mc3  مستكل الحكافز

 السمبية
.238 .055 .245 4.328 .000 .023 43.975 
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Model Summaryc,d 

Model R R Squareb 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .992a .985 .985 .25907 1.613 

a. Predictors: mc3 مستكل الحكافز السمبية , mc1 مستكل الحكافز المادية, mc2 

 مستكل الحكافز المعنكية

b. For regression through the origin (the no-intercept model), R 

Square measures the proportion of the variability in the dependent 

variable about the origin explained by regression. This CANNOT be 

compared to R Square for models which include an intercept. 

a. Dependent Variable: md مستكل األداء الكظيفي      

b. Linear Regression through the 

Origin 

      

CollinearityDiagnosticsa,b 

Model Dimen Eigenvalue Condition Variance Proportions 
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sion Index mc1  مستكل

 الحكافز المادية

mc2  مستكل

 الحكافز المعنكية

mc3  مستكل

 الحكافز السمبية

1 1 2.976 1.000 .00 .00 .00 

2 .017 13.256 .31 .02 .82 

3 .007 20.554 .68 .98 .17 

a. Dependent Variable: md مستكل األداء الكظيفي   

b. Linear Regression through the 

Origin 

   

Residuals Statisticsa,b 

 

Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation N 

Predicted Value 1.0813 2.7676 2.0572 .25976 211 

Residual -

.82471- 
.79534 .01150 .25757 211 
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Std. Predicted 

Value 
-3.757- 2.735 .000 1.000 211 

Std. Residual -3.183- 3.070 .044 .994 211 

a. Dependent Variable: md مستكل األداء الكظيفي   

b. Linear Regression through the 

Origin 

   

 

 

 

 

 


