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إى ـ ـ ـ ـداء
أىدي ثمرة جهدي إلى مصباح الدجى ومنارة العال ...سيد الخلق والمرسلين وإمام المتقين وقائد والمعلم األول – سيد
األولين واآلخرين – سيدنا محمد ( صلى اهلل عليو وسلم ) .
إلى رمز المحبة والعطاء  ،قمة التضحية والعطف والوفاء ،إلى من كانت المالذ والمأوى  ،منبع الرق والحنان ،إلى من
حملتني ،إلى أحلى كلمة يرددىا لساني  ،إلى من بفضلها بعد اهلل سبحانو وتعالى أنا في ىذا المستوى  ،أنت أمي الغالية
أطال اهلل عمرك.
إلى الذرع الواقي والكنز الباقي إلى من جعل العلم منبع اشتياقي إلى الذي جعل لحياتي معنى وزرع في قلبي بسمة وبعث
في فؤادي بهجة  ،وسيرني شابة ناشئة على حب اهلل ورسولو أبي الغالي أطال اهلل عمرك .
إلى سندي وقوتي ومالذي إلى أخواتي شريفة وسناء وزوجها وبناتها وأية وإخواني الغاليين عبد الرحمان  ،ومحمد
وخالدو أيمن أسأل اهلل أن يحفظهم لي جميعا ،وإىداء خاص إلى خطيبي إبراىيم وعائلتو كل باسمو
إلي جميع األىل واألقارب وكل من يحمل لقب ىاللي و مسعودي و قندوز .
إلى أبناء فلسطين إلى المنارات الشامخة إلى الشهداء والمجاىدين المرابطين في أرض فلسطين إلى كل من يساند
القضية الفلسطينية وإلى أحلى أخوة عربية صديقاتي اللواتي وىبهم لي اهلل سهير وسارة وسعاد و ىالء وحليمة ق ،حليمة
خ وزىرة وسهيلة و ىودة و زينب و فتحة و ىاجرو حرية و مسعودة وأسأل اهلل أن يجمعنا في الدنيا و اآلخرة.
وإلى من ىم خير عون لي في السير على طريق اهلل و منهج النبي صلى اهلل عليو وسلم  ،إلى كل من علمني حرفاً أصبح
سنا برقو يضيء الطريق أمامي من أول أستاذ إلى أخر أستاذ .
إلى أغلى من عشت معهم مشواري الدراسي طالب pmeدفعة  2016 /2015كل باسمو .
سائلة المولى أن ينفع بو اإلسالم والمسلمين .اللهم اجعل ىذا العمل خالصا لوجهك الكريم ، ،اللهم انفعنا بما علمتنا و
علمنا ما ينفعنا و زدنا علما ،وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين و الحمد هلل رب العالمين.
إلى كل من دعا لي بظهر الغيب .

سهير ىاللي

الشكر و العرفان
ِ
ِ ِ
َِّ ِ َّ ِ
ي ل َْوَال أَ ْن َى َدانَا اللَّوُ}
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ْح ْم ُد للو الذي َى َدانَا ل َه َذا َوَما ُكنَّا لنَـ ْهتَد َ

اللهم لك الحمد حتى ترضى  ،أحمد اهلل حمداً كثيراً على نعمو أحمده تبارك وتعالى على أن أمدني بالقوة والصحة

والعافية إلتمام ىذا العمل راجية من اهلل أن تتحقق بو بعض الفائدة العلمية  ،فالشكر أوالً هلل الذي زرع فيا القوة و
اإلصرار ،والصالة والسالم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وبعد ...
وقبل أن أمضي أتقدم بأسمى آيات الشكر واالمتنان والتقدير التي مهدت لي طريق العلم والمعرفة وكانت خير المرافقة لي
في ىذا المشوار األستاذة " تيشات سلوى " أشكرىا جزيل الشكر على قبولها لإلشراف وكذلك نصائحها وتوجيهاتها
القيمة وعلى كل ما بذلتو من أجل أن نحقق تميز وفائدة في عملنا.
كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان كل من أشعل شمعة في درب عملي وأعطى من حصيلة فكره لينير دربي واخص
بالذكر كل من األستاذة " بن تفات عبد الحق " و " أسماء يوسف " و" حجاج عبد الرؤوف "و"بوخلخال عبد رحيم "و"
بن شويحة بشير " شكرا لدعمكم ومساندتكم لي  ،فقد كنتم خير معلمين وأنقى سحابة تعطي خبرتها دون تذمر.
كما أشكر لجنة المناقشة الموقرة التي تبنت مسؤولية مناقشة ىذا البحث .
كما أشكر كل عمال مستشفى الضياء على تعاونهم معي وأخص بذكر كل من ورئيس القسم علوم التسيير األخ مزىودة
نور الدين وكل من كان لي نصيب في دعائو أشكركم جزيل الشكر .
وإلى كل عمال المكتبة واإلدارة بقسم علوم التسيير  ،كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من موقع خادم العلم والمعرفة و
قرطبة للبحث العلمي على التسهيالت التي قدمها لي بخصوص المراجع التي كانت عونا لي في إنجاز مذكرتي فلهم مني
أسمى عبارات الشكر والتقدير .
كما أتقدم بالشكر إلى كل من وقف معي ودعمني من بعيد أو قريب بجهده ووقتو وفكره وعلمو ودعائو.

:الملخص
 وذلك،هتدؼ ىذه الدراسة إذل معرفة مدى تأثَت احلوافز ادلادية وادلعنوية يف ربقيق األداء ادلتميز لدى العاملُت يف عيادة الضياء
، وذلك باستخداـ ادلنهج الوصفي التحليلي،) احلوافز ادلعنوية،يف ضوء بعض ادلتغَتات واليت ىي أبعاد احلوافز(احلوافز ادلادية
 سبثل رلتمع الدراسة يف العاملُت يف عيادة الضياء،للتحقق من تأثَت ادلتغَت ادلستقل على ادلتغَت التابع من خالؿ الدراسة ادليدانية
 ولقد استخدـ الباحث إستبانة، عامل يف ادلؤسسة قيد الدراسة35  وتكونت عينة الدراسة النهائية من، عامل60 والبالغ عددىم
 من خالؿspss  كما اعتمدت الباحثة يف ربليل البيانات الواردة يف االستبيانات على برنامج،للحوافز واألداء ادلتميز للعاملُت
,استخداـ بعض األساليب اإلحصائية ادلناسبة لفرضيات الدراسة وتساؤالهتا ومنها حساب ادلتوسطات واالضلرافات ادلعيارية
 وقد توصلت الدراسة إذل أنو ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت أداء العاملُت وادلتغَتات،…حساب صدؽ اإلستبانة
 كما توصلت الدراسة إذل أنو يوجد مستوى متوسط لتطبيق احلوافز ادلادية،) اخلربة، مستوى التعليمي، السن،الشخصية (اجلنس
.وادلعنوية يف عيادة الضياء من وجهة نظر العاملُت
 عيادة_ الضياء _ورقلة،مؤسسات صغَتة ومتوسطة, أداء متميز،حوافز معنوية،  حوافز مادية: الكلمات المفتاحية
Résumé :
Cette étude vise à déterminer l'effet des motivations physiques et morals
pour atteindre l’excellence performance des employés dans la clinique Diaa. A
partir de certains variables qui sont dimensions de ces motivations (physiques et
morales).En utilisant une méthode descriptive et analytique pour vérifier l’effet
de la variable indépendante sur la variable dépendante par l’étude sur le terrain,
notre échantillon sont les employés de clinique Diaa qui sont 60 employés ,Ainsi
notre échantillon final de 35 employés, nous avons utilisé un questionnaire qui
aborde le thème de motivation et l’excellence performance des employés, et
pour analyser les données incluses dans les questionnaire on a utilisé le
programme SPSS en utilisant quelques modes statistiques convenables aux
hypothèses de l’étude et ses questionnements, et puis le calcul des moyennes,
l’écart type, le calcul de la fiabilité du questionnaire alpha de cronbach …
L'étude a conclu qu'il y a un moyen niveau d’application des incitations
morals et matérielles dans la clinique Diaa.
Les mots clés: motivations physiques et morales, excellence performance,
petites et moyennes entreprises, clinique Diaa Ouargla.
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VIII

مقدمة

المقدمة
أ -توطئة:
إف تقدـ أي دولة وصلاحها مرتبط بقدرة مؤسساهتا على إصلاز األعماؿ على أفضل وجو ,وىذا يًتتب على أداء العنصر
البشري من حيث الكفاءة واإلنتاجية والذي بدوره ينعكس على فعالية ادلؤسسات بشكل عاـ ,وتكمن فاعلية العنصر البشري يف
قدرتو ورغبتو يف العمل ,وادلقدرة تتمثل فيما ؽلتلكو الفرد من مهارات ومعارؼ ,أما الرغبة يف العمل فتتمثل يف احلوافز اليت تدفع
سلوكو يف االذباه الذي ػلقق أىداؼ ادلنظمة.
احلوافز تتمثل يف العوامل وادلؤثرات وادلغريات اخلارجية اليت تشجع الفرد على زيادة أدائو ,وتقدـ نتيجة ألدائو ادلتفوؽ
وادلتميز ,وتؤدي إذل زيادة رضاه ووالئو للمؤسسة ،وبالتارل إذل زيادة أدائو وإنتاجيتو مرة أخرى ,واحلوافز متعددة ومتنوعة ,وتوقظ
احلماس والدافعية والرغبة يف العمل لدى العامل شلا ينعكس إغلابيا على األداء العاـ وزيادة اإلنتاجية كما أف احلوافز تساعد على
ربقيق التفاعل بُت الفرد وادلنظمة وتدفع العاملُت إذل العمل بكل ما ؽلتلكوف من قوة لتحقيق األىداؼ ادلرسومة للمنظمة ,كما أف
احلوافز تعمل على منع شعور الفرد باإلحباط وتدفع العامل إذل ادلثابرة يف عملو وذبعل كفاءتو عالية وأداءه متميز ,ولقد تباينت
وجهات نظر الباحثُت يف رلاؿ اإلدارة وادلسؤولُت يف ادلنظمات ضلو احلوافز ودرجة أعليتها ,وتأثَتىا ادلباشر وغَت ادلباشر يف دفع
سلوؾ األفراد ضلو ربقيق التميز يف األداء ,وعن احلوافز ادلالئمة جلميع فئات العاملُت ,واألسس اليت يتم دبوجبها وضع نظم احلوافز
والتخطيط ذلا وكيفية التغلب على معوقات تنفيذ نظم احلوافز سواء كانت مادية أو معنوية.
ب -إشكالية الدراسة:
بناء على ما سبق ؽلكن طرح اإلشكالية التالية:
ما أثر الحوافز المادية والمعنوية في تحقيق األداء المتميز لدى العاملين في عيادة الضياء ورقلة؟
وتتفرع اإلشكالية السابقة إذل التساؤالت الفرعية التالية :
 .1ما ىو واقع تطبيق احلوافز ادلادية وادلعنوية يف عيادة -الضياء-ورقلة؟
 .2ما ىي طبيعة العالقة اليت تربط بُت احلوافز ادلادية وادلعنوية واألداء ادلتميز للعاملُت يف عيادة –الضياء-ورقلة؟
 .3ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت أداء العاملُت وادلتغَتات الشخصية ( اجلنس ،السن ،ادلستوى التعليمي،
اخلربة)؟
ت -فرضيات الدراسة  :وكإجابة أولية عن األسئلة الفرعية قمنا بصياغة الفرضيات التالية:
 .1الفرضية الرئيسية األوذل:ىناؾ مستوى عاـ مرتفع لتطبيق احلوافز ادلادية وادلعنوية يف عيادة الضياء-ورقلة ؛
 .2الفرضية الرئيسية الثانية:يوجد ارتباط طردي ذو داللة إحصائية بُت احلوافز ادلادية وادلعنوية وأداء العاملُت يف عيادة –
الضياء-ورقلة؛
وينبثق منها الفرضيات التالية:
 يوجد ارتباط طردي ذو داللة إحصائية بُت احلوافز ادلادية وأداء العاملُت يف عيادة –الضياء-ورقلة؛
أ

المقدمة
 يوجد ارتباط طردي ذو داللة إحصائية بُت احلوافز ادلعنوية وأداء العاملُت يف عيادة –الضياء-ورقلة؛
 .3الفرضية الرئيسية الثالثة :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت أداء العاملُت وادلتغَتات الشخصية( اجلنس ،السن،
ادلستوى التعليمي ،اخلربة) ؛
ث -مبررات اختيار الموضوع :
ىناؾ رلموعة من األسباب اليت دعت الختيار ىذا ادلوضوع واليت ؽلكننا أف نوجزىا يف مايلي:
المبررات الشخصية:
 .1ادليوؿ الشخصي للبحث يف موضوع احلوافز وعالقتها بتحسُت األداء لدى العاملُت للمؤسسة ومدى مساعلتها يف ربقيق
أىدافها؛
 .2ادلوضوع يتناسب مع رلاؿ زبصصنا يف التسيَت.
المبررات الموضوعية:
 .1االىتماـ ادلتزايد مؤخراً هبذا النوع من ادلواضيع والرغبة يف طرحو وإسقاطو على واقع إحدى ادلؤسسات اجلزائرية؛
ج -نقص ادلواضيع اليت تعرضت للجانب الذي يطرح موضوع احلوافز وأعليتها يف ربقيق األداء ادلتميز لدى العاملُت للمؤسسات
اخلاصة يف زبصص تسَت ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة .
ح-

أىداف الدراسة :
نسعى من خالؿ ىذه الدراسة إذل ربقيق ما يلي :
 .1معرفة مدى أعلية احلوافز ادلادية وادلعنوية يف ربقيق األداء ادلتميز للمؤسسات اخلاصة ؛
 .2زلاولة التعرؼ على احلوافز ادلطبق يف عيادة _الضياء_ورقلة؛
 .3ربديد نوع احلوافز اليت ذلا فعالية ذباه رفع أداء العاملُت.

خ -أىمية الدراسة :
ذبدر اإلشارة إذل أف ىذه الدراسة تكتسي أعلية كبَتة وذلك من خالؿ :
 .1إثراء البحوث العلمية والدراسات األكادؽلية يف مكتبة جامعة قاصدي مرباح ورقلة؛
 .2تفتح الدراسة اجملاؿ أماـ الباحثُت لإلسهاـ يف إغلاد احللوؿ لبعض ادلشاكل ادلتعلقة بتحفيز العاملُت يف ادلؤسسات
اجلزائرية.
د -حدود الدراسة :يكوف نطاؽ الدراسة على النحو التارل:
1ػ احلدود ادلكانية  :العيادة الطبية الضياء ورقلة؛
2ػ احلدود الزمنية  :مت إجراء ىذه الدراسة يف سنة  ، 2016وذلك خالؿ ادلدة ادلمتدة من 21فيفري إذل غاية  20مارس؛
.3احلدود البشرية:تكونة عينة الدراسة من35عامال.
ذ -المنهج المستخدم :
ب

المقدمة
من اجل الوقوؼ على حيثيات ادلوضوع ولإلجابة على تساؤالت الدراسة سيتم استخداـ ادلنهج الوصفي التحليلي يف اجلانب
النظري ،يف العيادة الطبية الضياء ورقلة واستمارة إستبيانية ومعاجلتها باستخداـ برنامج ادلعاجلة اإلحصائية للبحوث االجتماعية
( ) SPSSنسخة .22
ر -مرجعية الدراسة :
اعتمدنا يف حبثنا على عدة مراجع سلتلفة منها الكتب ،والرسائل ،وكذلك اجملالت يف الفصل النظري ،كما اعتمدنا يف
اجلانب التطبيقي للحصوؿ على ادلعلومات واعتمدنا على االستمارات اليت وجهت إذل أفراد عينة الدراسة بغرض االستقصاء .
ز -صعوبة الدراسة
 صعوبة يف إغلاد مؤسسة إلجراء الدراسة ادليدانية فيها؛س -ىيكل الدراسة :
بغية معاجلة اإلشكالية ادلطروحة قمنا بتقسيم البحث إذل فصلُت :
خصص الفصل األوؿ لدراسة اجلانب النظري للموضوع من خالؿ ادلبحث األوؿ الذي يعاجل األدبيات النظرية دلوضوع احلوافز
ودورىا يف ربقيق األداء ادلتميز لدى العاملُت ،مث تطرقنا يف ادلبحث الثاين إذل الدراسات السابقة اليت عاجلت موضوع البحث
ومقارنتها بالدراسة احلالية؛
لنعرض يف الفصل الثاين الدراسة التطبيقية اليت قمنا هبا ،فتطرقنا يف ادلبحث األوؿ لإلجراءات ادلنهجية ادلتبعة يف دراستنا ادليدانية
من خالؿ توضيح الطريقة واألدوات ادلستخدمة يف الدراسة ادليدانية أما بالنسبة للمبحث الثاين حاولنا فيو عرض ومناقشة نتائج
الدراسة ادلتوصل إليها.
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تمهيد :
سبثل احلوافز جزءً مهما من حياة الفرد العامل ،حيث تساىم بصورة مباشرة يف تنمية اجلانب ادلادي وادلعنوي ذلذا الفرد

وذ لك دلا ذلا من أعلية بالغة يف حياة العاملُت ،وتشكل احلوافز عامال مهما من عوامل التوتر يف ادلنظمة وللتخفيف من حدة ىذا
التوتر يتطلب األمر ربديد نظاـ حوافز فعاؿ ؼلدـ كل من ادلنظمة والفرد ويوازف بُت أىداؼ الفرد وأىداؼ ادلنظمة ،كما غلب على
ادلنظمة أف تراعي يف ربديدىا ذلذا النظاـ رلموعة من األسس وادلبادئ اليت يقوـ عليها ،وأف تتبع اخلطوات لتصميمها بشكل
فعاؿ ،ميما ينعكس علي أداء األفراد وزيادة قدراهتم وكفاءهتم ادلهنية.
ذلذا سنحاوؿ يف ىذا الفصل التطرؽ وباختصار إذل اإلطار النظري للحوافز واألداء ادلتميز ,وكذا الدراسات السابقة ادلتعلقة
دبوضوع الدراسة احلالية ,حيث مت تقسيم ىذا الفصل إذل مبحثُت كما يلي :
 المبحث األول:األدبيات النظرية للحوافز و األداء ادلتميز للعاملُت؛
 المبحث الثاني:األدبيات التطبيقية للحوافز واألداء ادلتميز للعاملُت.
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المبحث األول:األدبيات النظرية لمحوافز و األداء المتميز
يتناوؿ ىذا ادلبحث ادلفاىيم النظرية للحوافز اليت تعترب وسيلة مهمة يف زيادة فاعلية وإنتاجية أي مؤسسة واليت تدفع العاملُت
إذل تقدًن أداء متميز والذي يؤدي إرل إنتاجية عالية يف ادلؤسسة .
المطمب األول  :اإلطار النظري لمحوافز
يف ىذا ادلطلب سنتطرؽ إذل تعريف احلوافز وأنواعها ومدى أعليتها وما اذلدؼ منها وعلى أي أساس سبنح ىذه احلوافز رل
األفراد.
الفرع األول  :تعريف الحوافز
لقد أعطيت للحوافز عدة تعريفات نذكر منها ما يلي:
" -1تعود كلمة احلافز لغة إذل ادلصطلح "حفز"واليت تعٍت هبا "دفعو من خلفو"وجو و أسرع" ,وهتيأ للمضي فيو واستعد,
أما معناه االصطالحي فهو اإلمكانات ادلتاحة يف البيئة احمليطة بالفرد ,واليت تستخدـ لتحريك ادلزيد من دوافعو ضلو
سلوؾ معُت ,وأدائو لنشاط أو نشاطات زلددة بالشكل واألسلوب الذي يشبع رغباتو أو توقعاتو" .

1

 -2احلوافز ىي "دفع الفرد الزباذ نشاط وسلوؾ معُت ,أو إيقافو أو تغيَت مساره فهو شعور داخلي لدى الفرد يولد فيو
الرغبة الزباذ نشاط أو سلوؾ لتحقيق أىداؼ معينة"

2

 -3احلوافز ىي"رلموعة القيم ادلادية وادلعنوية ادلمنوحة لألفراد العاملُت يف قطاع معُت واليت تشبع لديهم حاجة وتدفعهم إرل
سلوؾ معُت.

3

من خالؿ ما سبق ؽلكن استنتاج التعريف التارل:
احلوافز عبارة عن رلموعة من العوامل والوسائل اليت تساىم يف حث العماؿ وتشجيعهم من أجل بذؿ أكرب جهد شلكن شلا
يسمح ذلم بإشباع حاجاهتم من أجل ربقيق أىداؼ ادلؤسسة.
الفرع الثاني :أنواع الحوافز
توجد عدة تصنيفات للحوافز وىي متداخلة مع بعضها البعض ,حيث توصل الباحثوف يف رلاؿ احلوافز لوسائل وأساليب
ؽلكن لإلدارة استخدامها للحصوؿ على أقصى كفاءة شلكنة من األداء اإلنساين للعاملُت ,ومن أىم التقسيمات ما يلي:
 .1من حيث أثرىا أو فاعليتها :وتنقسم إذل حوافز اغلابية وسلبية:

4

 -1زلمد حافظ حجازي,إدارة الموارد البشرية,لدنيا للطباعة و النشر,اإلسكندرية,مصر  ،2005ص.112

2ػ الفارس سليماف ,اثر سياسات التحفيز في الوالء التنظيمي بالمؤسسات العامة ,رللة دمشق للعلوـ االقتصادية و القانونية ,العدد27,01, 2011,ص73
3صالالشنواين ،إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية مدخل األىداف،مؤسسة شباب اجلامعة،اإلسكندرية ،مصر،1987 ،ص420

 -4خضَت كاظم محود الفرغلات,موسى سالمة اللوزي,أنعاـ الشهايب ,السلوك التنظيمي ,إثراء للنشر و التوزيع األردف 2009,الطبعة األوؿ,ص.115
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أ -احلوافز اإلغلابية :وىي سبثل تلك احلوافز اليت ربمل مبدأ الثواب للعاملُت ,واليت تليب حاجاهتم ودوافعهم لزيادة وربسُت
وتقدًن األفكار وادلقًتحات ,وهتدؼ احلوافز اإلغلابية إذل ربسُت األداء يف العمل من خالؿ التشجيع بأسلوب يؤدي
إذل ذلك.
ب -احلوافز السلبية :ىي احلوافز ادلستخدمة دلنع السلوؾ السليب من احلدوث أو التكرار وتقوؽلو ,واحلد منو ومن أمثلة
السلوؾ السليب التكاسل والتساىل واإلعلاؿ وعدـ الشعور بادلسؤولية وعدـ االنصياع للتوجيهات واألوامر والتعليمات,
شلا يدفع اإلدارة إذل القياـ بتطبيق احلوافز السلبية و تستخدـ ىذه احلوافز العقاب كمدخل لتغيَت سلوؾ األفراد ضلو
ربسُت األداء ,والوصوؿ بو إذل اذلدؼ ادلنشود وادلرغوب بو.
 .2من حيث مشوليتها :وتتمثل يف حوافز فردية وأخرى مجاعية:

1

أ -احلوافز الفردية :ىي تلك احلوافز اليت يقصد هبا تشجيع أو ربفيز أفراد معينُت لزيادة اإلنتاج ,بتخصيص مكافأة
للموظف الذي ينتج أفضل إنتاج ,أو زبصيص جائزة األفضل مدير  ,أو إعطاء ىدية للفرد األوؿ يف القسم أو يف
ادلشروع ,وكل ذلك يدخل ضمن احلوافز الفردية ,فهذه األخَتة للفرد وليس للجماعة ،من شأهنا زيادة التنافس اإلغلايب
بُت األفراد سعيا للوصوؿ اإلنتاج وأداء أفضل.
ب -احلوافز اجلماعية:هتدؼ احلوافز اجلماعية إذل تشجيع روح الفريق وتعزيز التعاوف بُت العاملُت ,حبيث ػلرص كل منهم
على أف ال يتعارض عملو مع عمل الزمالء اآلف يف ذلك أضرار باألىداؼ الرئيسة للعمل ,ويدخل يف ىذا النوع من
احلوافز زبصيص جائزة األحسن شعبة يف الوزارة أو فرع يف شركة أو بنك أو كلية يف جامعة وىكذا دواليك ،فمن شأف
احلوافز اجلماعية إشاعة روح الفريق وروح التعاوف بُت العاملُت بدؿ روح التنافس الذي يصل إذل حد التناقض أحيانا,
فيكمن لإلدارة ومن أجل أف يتحقق التنافس الفردي اإلغلايب وروح الفريق يف آف واحد ,أف تستعمل األسلوبُت معا وال
تقتصر على أسلوب واحد .
 .3من حيث طبيعة احلوافز:ينظر ىذا التقسيم إذل احلوافز من حيث شكلها أو الطريقة اليت تدفع هبا:

2

أ -احلوافز ادلادية:ىي اليت تشبع حاجات الفرد ادلادية وربفزه على اإلنتاجية وتنمية وتطوير أدائو ,حيث هتدؼ احلوافز ادلادية
إذل رفع الكفاءة وربسُت األداء ,ويعرؼ احلافز ادلادي بأنو احلافز ذو الطابع ادلارل أو النقدي أو االقتصادي ,وىو ؽلثل
فيما ػلصل عليو الفرد من مزايا وحقوؽ كالرواتب واألجور والعالوات والبدالت ادلالية و التعويضات وادلكافآت
وادلعاشات التقاعدية وادلشاركة يف األرباح.

 .-1زلمد قاسم القريويت ,السلوك التنظيمي  ,الطبعة اخلامسة دار وائل للنشر و التوزيع ,األردف 2009 ,ص71

2عبد هلل محد زلمد اجلساسي,أثر الحوافز المادية و المعنوية في تحسين أداء العاملين في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان,األكادؽلية العربية الربيطانية للتعليم
العارل ،2011-2010,ص.30
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ب -احلوافز ادلعنوية:ىي احلوافز اليت تشبع احلاجات الفردية واالجتماعية الذاتية ,واليت ترتبط باحلالة النفسية السلوكية لألفراد,
هبدؼ دفع معنويات العاملُت وربسُت أجلوا احمليط بالعمل ,ولقد أبرزت الكثَت من الدراسات واألحباث ادليدانية قيمة
احلوافز ادلعنوية يف رلاؿ العمل ,بل وصلاحها يف بعض األحياف يعتمد على احلوافز ادلادية.
ومن ىذه احلوافز نذكر  :ادلدح والتأنيب ,الشكر و التقدير ,ادلشاركة يف اإلدارة ,التسهيل االجتماعي.
 .4من حيث موقع احلافز :ويظهر ىذا التقسيم احلوافز من حيث اعتبارىا حوافز مباشرة وحوافز غَت مباشرة .
أ -حلوافز ادلباشرة :وىي اليت يشعر هبا اإلنساف مباشرة ,وتتمثل يف الوسائل واألساليب اليت تشجع العاملُت على
سرعة اإلصلاز ودقة األداء يف العمل ,وؽلكن النظر إليها من ثالثة زوايا ىي  :حوافز مالية ,عينية ,معنوية ,كما
تأخذ احلوافز ادلباشرة صفة السلبية للتأثَت على العماؿ وربسُت مستوى أدائهم.
ب -احلوافز غَت ادلباشرة:تضم ىذه احلوافز رلموعة اخلدمات اليت تقوـ هبا ادلؤسسة لصاحل العاملُت ,لتحفيزىم على
اإلتقاف يف العمل وتوفَت ذلم االطمئناف واالستقرار.
وفيما يلي الشكل يوضح سلطط دلختلف احلوافز:

شكل رقم( :)1-1األنواع الحوافز

حسب أثرىا أو فاعليتها

االيجابية

الحوافز

حسب شموليتها

السلبية

الفردية

الجماعية

حسب طبيعتها

المادية

المعنوية

حسب الموقع

المباشرة

غير المباشرة

ادلصدر:من إعداد الطالبة بناءً على ما سبق.
الفرع الثالث  :أىمية الحوافز وأىدافها.
 .1أعلية احلوافز
تكمن أعلية احلوافز يف:

1

 1عارؼ بن ماطل اجلريد ,التحفيز ودوره في تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين بشرطة منطقة الجوف ,رسالة ادلاجستَت يف العلوـ اإلدارية ,جامعة نايف العربية للعلوـ
األمنية  ,السعودية2007,ص10
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ادلساعلة يف إشباع حاجات العاملُت ورفع روحهم ادلعنوية؛
ادلساعلة يف إعادة تنظيم منظومة احتياجات العاملُت وتنسيق أولوياهتا؛
ادلساعلة يف التحكم يف سلوؾ العاملُت دبا يضمن ربري ىذا السلوؾ وتعزيزه وتوجيهو وتعديلو حسب ادلصلحة ادلشًتكة
بُت ادلنظمة والعاملُت؛
تنمية عادات وقيم سلوكية جديدة تسعى ادلنظمة إذل وجودىا بُت العاملُت؛
تنمية الطاقات اإلبداعية لدى العاملُت دبا يضمن ازدىار ادلنظمة وتفوقها؛
ػلقق نظاـ احلوافز الفعاؿ زيادة يف العوائد ادلتحققة للمؤسسة من خالؿ رفع الكفاءة اإلنتاجية لألفراد العاملُت.

1

تعد احلوافز من الدوافع اليت تنمي وتزيد من طاقة العماؿ ورفع من كفاءهتم وإنتاجيتهم من أجل إشباع حاجاهتم ولوصوؿ إذلغايات وأىداؼ ادلسطر للمؤسسة.
 .2أىداؼ احلوافز
لعملية ربفيز العاملُت أىداؼ البد من مراعاهتا من قبل إدارات ادلؤسسات وذلك كمايلي:

2

ربسُت اإلنتاجية؛
رفع الروح ادلعنوية للعامل؛
تشجيع اإلبداع واالبتكار ؛
زيادة اىتماـ العاملُت باآلالت وادلعدات والتجهيزات شلا يؤدي إذل احملافظة عليها؛
زبفيض الوقت الالزـ باستمرار خللق زيادات متوالية يف اإلنتاج؛
االحتفاظ بالعاملُت ادلميزين ؛
ربفيز األداء ادلتوسط إذل التقدـ االرتقاء ؛
ربقيق األىداؼ االقتصادية اليت من خالؿ زيادة إنتاجيتها واستخداـ عناصر اإلنتاج بأفضل استخداـ تعود على ادلنظمة
و العاملُت بالفائدة ،
إف اذلدؼ من عملية التحفيز العماؿ يف ادلؤسسة ىو رفع من روحهم ادلعنوية وتشجيعهم على اإلبداع وزيادة إنتاجيتهموىذا يعود على ادلؤسسة بفائدة وربقيق أىدافها وتقدـ ضلوا ادلنافسة.
الفرع الرابع:معايير وأسس منح الحوافز
إف أىم أساس على اإلطالؽ,دلنح احلوافز ىو التميز يف األداء ,وال ؽلنع األمر من استخداـ معايَت أخرى مثل اجلهود
واألقدمية ,وفيما يلي عرض ذلذه األسس:

1

1خضَت بن زانة نوفل,دور الحوافز في رفع العدالة التنظيمية,مذكرة ادلاسًت,غَت منشورة,جامعة زلمد خضَت بسكرة2014,ص11

 2غازي حسن عودة احلالبية,أثر الحوافز في تحسين األداء لدى العاملين في مؤسسات القطاع العام في األردن,رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستَت زبصص إدارة
األعماؿ,جامعة الشرؽ األوسط2013,ص.148
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/1األداء:يعترب التمييز يف األداء ادلعيار األساسي ,وىو يعٍت ما يزيد عن ادلعدؿ النمطي لألداء,سواء كاف ذلك يف الكمية أو
اجلودة أو يف وقت العمل ,ويعترب األداء فوؽ العادي أو الناتج النهائي للعمل.
/ 2اجملهود:يصعب أحيانا قياس ناتج العمل ,وذلك ألنو غَت ملموس و واضح كما يف أداء وظائف اخلدمات و األعماؿ احلكومية
أو نتائج شيء احتمارل احلدوث.
/3األقدمية:ويقصد هبا طوؿ الفًتة اليت قضاىا الفرد يف العمل,وىي تشَت إذل حد ما إذل الوالء و االنتماء,والذي غلب مكافأتو
بشكل ما,وىي تأيت يف شكل عالوات يف الغالب دلكافآت األقدمية.
/4ادلهارة:بعض ادلنظمات ربفز الفرد على ما ػلصل عليو من شهادات أعلى أو رخص أو براءات أو أدوات تكوينية,وؽلكن
استعماؿ ىذا ادلعيار من أجل امتالؾ ادلزيد من ادلزيد من الكفاءات و ادلهارات اإلدارية و الفنية للفرد.
المطمب الثاني:أساسيات حول األداء المتميز لدي العاممين
سنحاوؿ يف ىذا ادلطلب عرض مفهوـ األداء ادلتميز الذي من خاللو نستطيع معرفة وتفرقة بُت األداء العادي وادلتميز،
ومعرفة طرؽ تقييمو وما عالقة األداء ادلتميز باحلوافز.
الفرع األول :مفهوم حول األداء المتميز لدى العاملين
سنحاوؿ من خالؿ ىذا العنصر توضيح مفهوـ األداء ادلتميز للعاملُت ،ولكن قبل ذلك البد أف نشَت إذل أف استخداـ
مصطلح األداء يف األدب التسَتي وكثرة استعمالو خاصة يف البحوث اليت تتناوؿ ادلؤسسة دل يؤديا إذل توحيد سلتلف وجهات
النظر حوؿ مدلولو ،فهو قد يستخدـ للتعبَت عن مدى بلوغ األىداؼ ،أو عن االقتصاد يف استخداـ ادلوارد ،كما صلده يف بعض
األحياف يعرب عن اصلاز ادلهاـ ،ومن ىنا ؽلكن القوؿ أف ىناؾ من يفرؽ بُت أداء ادلؤسسة ،وأداء ادلورد البشري (أداء العاملُت)،
وضلن سنحاوؿ توضيح ذلك كمايلي:
 .1تعريف أداء ادلنظمة :ؼلص ىذا الرأي رلموعة الباحثُت الذين نظروا لألداء من منطلق ادلعاجلة الشمولية للمنظمة ولذا
ربطوه دبدى بلوغ ادلنظمة ألىدافها أحيانا (الفعالية) ،وأحيانا أخرى دبدى االقتصاد يف استخداـ ادلوارد ادلتميزة بالندرة
النسبية (الفاعلية) ،ومن التعاريف اليت نظرت لألداء نظرة مشولية نذكر مايلي:
 تعريف األداء لغة" :االشتقاؽ اللغوي دلصطلح األداء مستمد من الكلمة االصلليزية (,)To perforome
وقد اشتقت ىذه الكلمة بدورىا من اللغة الالتينية ( ,)performerو اليت
تعٍت إعطاء كلية الشكل لشيء ما ،دبعٌت أف األداء يعٍت اصلاز العمل أو "الكيفية اليت يبلغ هبا التنظيم
أىدافو" .

2

1أمحد ماىر,نظم األجور و التعويضات (دليلك إلى الرواتب و الحوافز و مزايا و خدمات العاملين),الطبعة األوذل ,الدار اجلامعة اإلسكندرية2010,ص306-305
2
رضا الداوي  ,األسس النظرية لمفهوم األداء ،مجلة الباحث العدد  , 2010/2002 ,10جامعة ورقلة ,ص212
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 كما يعرؼ األداء"على انو رلموعة من ادلعاير ادلالئمة للقياس اليت ػلددىا الباحثوف ,واليت سبكن من إعطاء
حكم قيمي على األنشطة و النتائج وادلنتجات وعلى أثار ادلنشأة على البيئة اخلارجية.

1

 األداء ىو " :الكيفية اليت تستخدـ هبا الوحدة اإلنتاجية مواردىا ادلادية والبشرية يف سبيل ربقيق األىداؼ
احملددة"

2

من خالؿ ما سبق ؽلكن تعريف األداء وفقا للمنظور الشمورل بأنو القدرة على اإلنتاج وربقيق األىداؼ احملددة من قبل
ادلنظمة من خالؿ االستعماؿ األمثل للموارد ،وإنتاج سلع وخدمات تستجيب لطلب السوؽ (نوعية ،أجل ،خيار ،سعر) ،دبعٌت أف
األداء ىو رلموع الفعالية والفاعلية.
.2

تعريف أداء العاملُت :ينطلق أصحاب ىذا الرأي من أف األداء يرتبط بعنصر العمل ،وبالتارل فهو يرتبط مباشرة بادلورد

البشري ،ولذا عرؼ من ىذا ادلنظور على أنو:
 األداء ىو الكيفية اليت يؤدي هبا العاملوف مهامهم أثناء العمليات اإلنتاجية والعمليات ادلرافق ذلا باستخداـ
مستلزمات اإلنتاج ،وإلجراء التحويالت الكمية والكيفية ادلناسبة لطبيعة العملية اإلنتاجية ،ولتخزينها
وتسويقها طبقا للربنامج ادلسطر واألىداؼ احملددة للمنظمة خالؿ الفًتة الزمنية ادلدروسة"
" األداء ىو قياـ الفرد باألنشطة وادلهاـ ادلختلفة اليت يتكوف منها عملو

3

4

من خالؿ ما سبق نعرؼ أداء العاملُت بأنو ادلستوى الذي ػلققو الفرد العامل عند قيامو بعملو من حيث كمية وجودة
العمل ادلقدـ من طرفو.
 .3أما األداء المتميز فيعرف على انو:
 يعرؼ األداء ادلتميز أنو"مستوى مرتفع لإلتقاف ".

5

 يعرؼ أيضا "رلموعة ادلعارؼ وادلهارات والقدرات اليت ؽلتلكها أصحاب األداء ادلتميز.

6

 يشَت األداء ادلتميز أيضا أنو"توفر مهارات وقدرات يف مستوى مرتفع لدى العاملُت يولد لديهم القدرة على
االبتكار الذي يسمح ذلم بتحقيق التفوؽ يف األداء" .

7

1

محمد سعيد أنور سلطان,السلوك التنظيمي,دار الجامعة الجديدة,اإلسكندرية,3004,ص00
2
عبد الملك مزهودة ،األداء بين الكفاءة والفعالية ، ،مجلة العلوم اإلنسانية ،العدد األول ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر ،نوفمبر ،3002
ص 78
3
عبد الملك مزهودة ،األداء بين الكفاءة والفعالية ،نفس المرجع ،ص.70
4
عبد الملك مزهودة ،األداء بين الكفاءة والفعالية ،نفس المرجع ،ص.77
5
علي السلمي,إدارة األداء المتميز,دار غريب للنشر و التوزيع,القاىرة,مصر,2002ص11

6فليسي ليندة ,واقع جودة الخدمات ودورىا في تحقيق األداء المتميز,دراسة حالة كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير لجامعة محمد بوقرة بومرداس,رسالة

ماجستَت,زبصص تسيَت ادلنظمات,دفعة,2012-2011ص.70
7

بومدين يوسف,إدارة الجودة الشاملة و األداء المتميز,رللة الباحث,العدد,5ورقلة,اجلزائر,2007,ص33
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من خالؿ ما سبق ؽلكن تعريف األداء ادلتميز بأنو قدرة الفرد أو ادلنظمة على أداء األعماؿ ادلطلوبة منهم بدرجة عالية من اإلتقاف
واالنضباط و اجلودة دوف ترؾ رلاؿ للخطأ أو االضلراؼ ,بوجود إدارة تتميز بالتفوؽ والريادة ومهارات قادرة على اصلاز نتائج غَت
مسبوقة.
الفرع الثاني :مؤشرات األداء المتميز
ىناؾ عدة مؤشرات لألداء ادلتميز نذكر منها:

1

اجلودة و اإلنتاجية :من مؤشراهتا( :السرعة والدقة يف اإلصلاز ,مستوى اجلودة يف أداء العمل ,إدارة الوقت
وربديد األولويات)؛
تقيم األداء :من مؤشراتو( :قياس ومراجعة مستوى األداء الوظيفي ,القياـ وبشكل مستمر دبراقبة وتصحيح
األداء لتفادي ادلشاكل واألخطاء ,ربقيق النتائج بالتعاوف مع الزمالء أو الوحدات التنظيمية األخرى).؛
ادلعرفة بادلهاـ الوظيفية وتنظيم العمل :من مؤشراتو (:ادلنهجية اليت يتبعها ادلوظف إلصلاز العمل ادلطلوب,
التخطيط األمثل وادلرف إلسباـ ادلهاـ الوظيفية).؛
التطوير والتحسُت :من مؤشراتو (:البحث عن أساليب جديدة هتدؼ إذل ربسُت األداء ونوعيتو ,االستفادة
من خربات ادلوظفُت اآلخرين ,التعامل مع ادلشكالت وصنع وازباذ القرارات).؛
ادلؤىالت العلمية و لدورات التدريبية :من مؤشراتو ( :تناسب ادلؤىالت العلمية مع طبيعة العمل ,أثر الدورات
التدريبية على القياـ بالعمل بكفاءة ,مالئمة ادلؤىالت العلمية مع تلك احملددة يف الوصف الوظيفي).؛
اإلبداع والتطوير يف أساليب العمل :من مؤشراتو (:مدى قابلية تطبيق ادلبادرات واألفكار اإلبداعية وواقعيتها,
إبداء الرأي لتحسُت العمل ,جوائز ,كتب شكر وتقدير وغَتىا شلا حصل عليو العامل ,امتالؾ زماـ ادلبادرة يف
تقدًن االقًتاحات البناءة واجلديدة)؛
ادلشاركة وربمل ادلسؤولية :من مؤشراتو (:فعالية قنوات االتصاؿ ,ادلقدرة على ربمل ادلسؤوليات الوظيفية
خاصة يف احلاالت غَت الروتينية ,حجم و طبيعة ادلشاركة يف ادلؤسبرات و الندوات والنشاطات الرمسية وغَت
الرمسية).؛
االلتزاـ بأنظمة العمل :من مؤشراتو (:االلتزاـ و تعليمات العمل وسياسات ادلؤسسة ,عدـ التغيب والتمارض
واإلكثار من ادلغادرات غَت الضرورية ,االنتظاـ يف أداء ادلهاـ ادلكلف هبا لتحقيق األىداؼ والنتائج اليت ترمسها
ادلؤسسة.
 1أمحد سيد الكردي,مؤشرات األداء ادلتميز للموظف احلكومي,نشرت يف 2010/10/26علي ادلوقعwww.kaa.jo/Award/Doclib6/egulatory.aspx:
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تعد ادلؤشرات من األساليب اليت تقاس هبا أداء العماؿ وذالك من خالؿ االلتزاـ بأنظمة العمل و معرفة مهاـ الوظيفة والعملعلى التطوير والتحسُت وادلشاركة وربمل ادلسؤولية.
الفرع الثالث :تقيم أداء العاملين
تتوفر لدى إدارة ادلؤسسات رلموعة من الطرؽ اليت يتم من خالذلا تقيم أداء األفراد فيها وعلى اجلهة ادلقيمة أف زبتار الطريقة
اليت تكوف أكثر تناسبا مع طبيعة األعماؿ اليت ينفذىا األفراد ومع حجم ادلنظمة ,وطبيعة ونوعية نشاطها وغَتىا من ادلتغَتات .
_1عرؼ تقيم األداء على انو "ىو دراسة وربليل أداء العاملُت لعملهم ومالحظة سلوكهم وتصرفاهتم أثناء العمل ,وذلك للحكم
على مدى صلاحاهتم ومستوى كفاءهتم بأعماذلم احلالية ,وأيضا للحكم على إمكانية النمو والتقدـ للفرد يف ادلستقبل ,و ربملو
دلسؤوليات أكرب ترقية لوظيفة أخرى".

1

_2كما عرؼ " بأنو العملية اليت يتم دبوجبها تقدير جهود العاملُت بشكل منصف وعادؿ ,لتجرى مكافأهتم بقدر ما يعملوف
وينتجوف ,و ذلك باإلسناد إذل معدالت يتم دبوجبها مقارنة أدائهم لتحديد مستوى كفاءهتم يف العمل الذي يعملوف بو".

2

وبناءً على التعاريف السابقة ؽلكن القوؿ بأف تقييم األداء ىي عملية ودراسة وربليل أداء العاملُت وجهودىم ,وذلك بتقييم

أدائهم وفق معايَت األداء والسلوؾ ادلتعلقة بالعمل وكيفية أداء العامل سابقا وحاليا ,وأيضا احلكم على إمكانية النمو والتقدـ للفرد
يف ادلستقبل ,واليت سبكنو من الًتقية لوظيفة أخرى.

الفرع الرابع:طرق تقيم األداء
ىناؾ العديد من الطرؽ ادلتاحة لتقيم أداء العاملُت :نوضحها يف اجلدوؿ التارل:
اجلدوؿ رقم( :)1-1طرؽ تقيم األداء
الطريقة

الكيفية

المزايا

العيوب

الترتيب العام

يتم ترتيب كل العاملُت وفق
أداءىم من األحسن إذل
األسوأ مقارنة مع ادلستوي
العاـ لألداء  ,أي ؼلتار
ادلشرؼ أحسن عامل مث
الذي يليو و ىكذا.

سهلة وبسيطة ألهنا تعتمد
على األداء العاـ فقط.
مفيدة للمنظمات الصغَتة.

تفتقر للدقة ألهنا ال تعتمد
على التقييم التفصيلي ألداء
كل عامل ال سبكن من
التمييز بُت أداء عاملُت
متقاربُت.

 1صالح الدين عبد الباقي  ,الجوانب العملية و التطبيقية في إدارة الموارد البشرية في المنظمات  ,الدار اجلامعية للتوزيع و النشر ,اإلسكندرية  ,مصر 2002ص25

2شحاذة ذمي وآخروف,إدارة الموارد البشرية,الطبعة األوذل,دار صفاء للنشر,عماف2000,ص77
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المقياس المتدرج

قائمة تتضمن خصائص
األداء ادلطلوبة وفق مخس
درجات  :شلتاز (,)5جيد
جدا (,)4مقبوؿ
(,)2ضعيف(,)1بأوزاف
نسبية لكل منها حسب
دورىا يف األداء  ,و قيمة
األداء تساوي رلموع ضرب
األوزاف يف درجة التقييم
الناسب لكل خاصية.

سهلة  ,قابلة للتطوير و
التكيف حسب طبيعة
الوظيفة و اذلدؼ من التقييم

غياب ادلوضوعية (إمكانية
ربيز ادلشرؼ).
اخلصائص قد تكوف غَت
دقيقة.

المقارنة الثنائية

يتم ادلقارنة بُت أداء العاملُت
مثٌت مثٌت  ,ليتم ربديد
العامل الذي يتفوؽ على
زميلو يف كل ثنائية  ,و ذبميع
ادلقارنات يسمح بًتتيب
العاملُت حسب األداء.

بسيطة و سهلة التطبيق.

عاجزة عن فروؽ األداء بُت
العاملُت ادلتقاربُت  ,وال
تصلح لتقييم أداء القيادات
العليا  ,كما ال توفر
معلومات عن القدرات و
الوصفات الشخصية.

التوزيع اإلجباري

توزيع العاملُت إذل فئات
حسب (عارل  ,متوسط,

ربد التحفيز (منح العاملُت
اقل أو أعلى أداء)
تقلل من التساىل و التشدد
يف احلكم على التقييم.
سهلة التطبيق و
بسيطة.النتائج قريبة من
ادلوضعية.

ربكمية(تفًتض توزيع مسبق
لألداء ),غَت واقعية.
تقتل روح التنافس بُت
العاملُت تناسب ادلنظمات
الكبَتة.

االختبار اإلجباري

قائمة معايَت كل منها يتضمن ذبنب التحيز و التعميم (
4عبارات موزعة يف ثنائيتُت  ,إخفاء معايَت األداء الفعلية
عن ادلشرؼ)
إحداعلا سبثل صفتُت
مرغوبتُت و األخرى سبثل
صفتُت غَت مرغوبتُت يف
األداء  ,القيم رلرب على
اختيار ثنائية واحدة يف كل

ضعيف).

معيار.
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األحداث الحرجة

تسجيل األحداث اذلامة اليت
ساعلت اغلابيا أو سلبيا يف
أداء العامل و تكرارىا ,
يعطى لكل حادث وزف

موضوعية ( تقييم السلوؾ
الفعلي) تعتمد أحداث
واقعية.
توفر معلومات مرتدة تفيد
العاملُت.
تربز نقاط قوة و ضعف
األداء.

تتطلب القدرة على التحليل
و قوة ادلالحظة و ادلتابعة
ادلستمرة لتسجيل األحداث,
ذبعل دور ادلشرؼ رقايب :
ضجر العماؿ  ,سبسكهم
احلريف بقواعد العمل.

قوائم المراجعة

قائمة أسئلة بأوزاف نسبية
حوؿ سلوؾ العامل تتطلب
اإلجابة بنعم أوال  ,ؽلألىا
ادلشرؼ و ػلللها خبَت.

موضوعية ( ترتكز على
سلوؾ العامل).
قليلة األخطاء (اإلجابة بنعم
أو ال).
اليوجد ربيز(ادلشرؼ اليعلم

تتطلب الوقت واجلهد و
اخلربة إلعدادىا و ربليلها .
تتطلب معرفة دقيقة النتقاء

تقارير الكفاءة

سبزح بُت الصفات الكمية و
تضم معايَت عن صفات و
سلوؾ العامل ادلرتبطة باألداء ,الكيفية,
يتم مجع ادلعلومات عن أداء الشفافية و الدقة,
ؽلكن للعامل مناقشة نتائج
العامل دللء االستمارة,
التقييم (ادلشاركة),
تعطي للمعايَت درجات,
ربسُت العالقة العاملُت و
ادلشرفُت ,ترتيب العاملُت
على أساس درجات فعلية.

حسب أعليتها.

األسئلة الدالة على األداء.

األوزاف).

معاير العمل

يتم ربديد مستويات متوقعة
األداء مث يقارف أداء كل
عامل  ,بعد قياسو,هبذا
ادلعيار.

احلوار بُت ادلشرؼ و العامل
االختبار ادلعايَت بفعل
ادلشاركة يف إعدادىا.
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إمكانية ربيز ادلشرفُت,
الوقوع يف األخطاء (
تعمييم,تساىل),
قد تسبب العاملُت .

تتطلب خربة ودراية عن
العاملُت و العمل ,
تتطلب أىداؼ زلددة,
صعوبة ادلقاربة بُت العاملُت.

الفصل األول
اإلدارة باألىداف

األدبيات النظرية و التطبيقية للحوافز و االداء المتميز للعاملين
وضع أىداؼ لكل عامل و
بادلقاربة بينها وبُت النتائج
تقييم األداء.

توفر للعامل مقياس خاص
زلدد ألدائو قائم على
متطلبات الوظيفية,
تعطي الفرصة للعامل ليقيم
نفسو,
يلعب ادلشرؼ مساعد
وشريك,
تنمية مستوى العامل (تغذية
مرتدة),
تشجيع على اإلبداع .

صعوبة ادلقارنة بُت العاملُت
(لكل منهم أىداؼ سلتلفة),
تركز على النتائج وليس األداء
مستقبال,
التستطيع التنبؤ بنجاح
العامل يف وظيفة أخرى,
تعتمد على التقييم الكمي.

ادلػصدر :أمحد خبوش،احلوافز وتأثَتىا علي أداء العاملُت يف ادلديرية ادلوارد البشرية للمؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف اآلبار،مذكرة
ماسًت،جامعة ورقلة2015 ،ص.17
يتضح من اجلدوؿ السابق أف ىناؾ أساليب كثَتة ومتنوعة لتقييم أداء العاملُت ,كما أف لكل طريقة مزاياىا وعيوهبا شلا
يتطلب من القائمُت على تقييم األداء احلذر يف استعماذلا ,فاألفضل ىو زلاولة استعماؿ أكثر من طريقة مث ادلقارنة بُت نتائج
التقييم شلا غلعلها أكثر موضوعية وفائدة,واف كنا نعترب أف اإلدارة باألىداؼ ىي أفضل ىذه الطرؽ باعتبارىا ترتكز على معايَت
أداء زلددة مسبقا لكل عامل وعلى أساسها يتم تقيم أدائو كما توفر تغذية مرتدة للعامل دبا يسمح بتحسُت مستواه.
الفرع الخامس:عناصر تقيم األداء
يعتمد نظاـ تقييم األداء على عدة عناصر غلب ربديدىا حسب طبيعة الوظائف يف ادلنظمة ومن أىم ىذه العناصر :1
-1عوامل األداء:
العوامل والعمليات اليت تؤثر على أداء العامل مباشرة ويقيم على أساسها الفرد مثل  :كمية اإلنتاج ونوعية اخلدمة ادلقدمة للعمالء.
-2معايَت قياس األداء:
من ادلهم وضع ادلعايَت اليت تربز ادلستوى ادلقبوؿ ألداء كل عامل وتستمد ىذه ادلعايَت من األىداؼ احملددة يف اخلطة وتستعمل
يف احلكم على كفاءة العامل من الناحية الكمية والنوعية.
-3ربديد مواعيد التقييم :
 1نور الدين شنويف،تفعيل نظام تقيم أداء العامل في المؤسسة العمومية االقتصادية،أطروحة دكتورا،زبصص علوـ اقتصادية،جامعة اجلزائر،2005ص121
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يتم ربديد مواعيد التقييم يف ضوء أغراض التقييم والوقت الالزـ إلجراء ىذا التقييم حيث ؽلكن للمنظمة أف تقرر إجراء التقييم يف
هناية كل سنة أو كما ؽلكن أف تقرر إجراءه عند ترشيح أي شخص دلنصب جديد (ترقية,نقل).
-4اإلشراؼ على تقييم األداء :
غالبا ما تقييم العامل من طرؼ الرئيس ادلباشر ومدير اإلدارة اليت ينتمي إليها و تتوذل إدارة ادلوارد البشرية مهمة توزيع اخلرباء
اخلارجيُت يف حالة أعضاء اإلدارة العليا.
المطمب الثالث  :العالقة بين الحوافز و األداء المتميز لمعاممين

1

سنحاوؿ يف ىذا ادلطلب عرض العالقة بُت األداء ادلتميز واحلوافز الذي من خاللو نستطيع معرفة احلوافز وعالقتها
باألداء :

2

تعترب عملية ربفيز العاملُت من ادلشاكل اليت تواجو ادلؤسسات بسبب تنوع حاجات األفراد وتغيَتىا من وقت آلخر،
واستحالة قياـ أي مؤسسة بإشباع مجيع حاجات العاملُت فيها ،ومن جهة أخرى صلد أف ادلؤسسة حاجاهتا اخلاصة ادلتمثلة يف
ربقيق اذلدؼ الرمسي من خالؿ األفراد العاملُت ،وىذا يتطلب تكامل حاجات كل من الفرد وادلؤسسة.
وباإلضافة إذل أعلية إشباع حاجات األفراد العاملُت لضماف حفزىم ألداء أعماذلم بطريقة أكثر كفاءة وفعالية ،ىناؾ جانب أخر
ىاـ وىو التأكد من وجود الرغبة لديهم يف القياـ بالعمل ،ألف األداء ادلرتفع الذي تصبوا إذل ادلؤسسات يساوي القدرة على األداء
والرغبة فيو.
أداء مرتفع=القدرة على األداء×الرغبة يف األداء
وبدوف وجود ىذه الرغبة يف األداء الؽلكن ضماف مستوى عارل من األداء أو اإلنتاجية ،األمر الذي غلعل من الضروري لإلدارة
العليا تفهم كيفية ربفيز مرؤوسيو حبيث ؽلكن استخراج أفضل ما فيهم من طاقات ومواىب.
تعترب دراسة احلوافز وسيلة ىامة دلعرفة الكيفية اليت يتم هبا ربقيق إشباع حاجات العاملُت ،فإذا كاف الدافع عنصر داخليا يف
تكوين الفرد ،فإف احلافز عنصر خارجيا ؼلاطب الدافع وتوجو صاحبو باذباه سلوؾ معُت ،فإذا أرادت القيادة أف تزيد من إنتاجية
وكفاءة العاملُت لديها عليها التعرؼ على دوافعهم وتلمس احتياجاهتم حىت تقدـ ذلم احلوافز ادلناسبة اليت تشبع رغباهتم ،وبالتارل
تدفع الفرد الزباذ السلوؾ أو التصرؼ ادلرغوب فيو.

1علي السلمي,إدارة األداء ادلتميز,مرجع سابق ص255

 2عبد الرمحاف بن علي الوابل ،دور الحوافز المادية والمعنوية في رفع مستوى أداء العاملين من وجهة نظر ضباط األمن العام المشاركين في موسم الحج ،رسالة ماجستَت يف
العلوـ اإلدارية ،جامعة نايف العربية للعلوـ األمنية،السعودية ،2005ص69
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أما إذا دل ػلصل الفرد العامل على اإلشباع ادلناسب حلاجاتو بسب العوائق ادلتمثلة يف تأجيل احلافز ،أو عدـ مناسبتو ،أو لتحيز
يف منح احلافز شلا يفقد العدالة ،فإف النتائج سوؼ تكوف سلبية ،ويؤدي احلرماف من إشباع احلاجات إذل اإلحباط والذي يؤدي
بدوره إذل انتهاج العامل لسلوؾ مضاد لتحقيق اذلدؼ ادلطلوب منو مثل اطلفاض اإلنتاجية ،كثرة الغياب ،عدـ العمل ،وعدـ الوالء
للمنظمة.
وبذالك تضح لنا أف احلوافز تلعب دورا ىاما يف حفز العاملُت على العمل وربسُت أدائهم وزيادة إنتاجهم من حيث النوعية
والكمية ،وربسُت أداء العاملُت وزيادة انتاجتيهم يتوقف على مدى توافر الشروط التالية:
 وجود حافز عند العامل ػلفزه على العمل والنشاط؛
 مستوى قدرة العامل على العمل وكفاءتو؛
 تدريب العامل لزيادة معلوماتو وقدرتو وكفاءتو.
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المبحث الثاني :األدبيات التطبيقية لمحوافز واألداء المتميز لمعاممين
سنحاوؿ يف ىذا ادلبحث عرض بعض الدراسات اليت ذلا عالقة مباشرة دبتغَتات الدراسة ،وذلك من خالؿ ثالث خصص
ادلطلب للدراسات العربية ،والثاين للدراسات األجنبية ،يف حُت خصص ادلطلب الثالث إلجراء ادلقارنة بُت الدراسات السابقة
والدراسة احلالية
المطمب األول  :الدراسات العممية بالمغة العربية
سنتطرؽ يف ىذا ادلطلب إذل األحباث والدراسات العلمية السابقة وادلقاالت اليت تناولت متغَتات الدراسة.
أوال :دراسة (عالء خليل زلمد العكش) ,بعنواف"نظام الحوافز و المكافآت وأثرة في تحسين األداء الوظيفي"دفعة2007
الدراسة عبارة عن (رسالة ادلاجستَت).
واليت عاجلت اإلشكالية التالية:ما مدى فعالية نظاـ احلوافز وادلكافآت يف ربسُت أداء العماؿ يف وزرات السلطة الفلسطينية؟
ىدفت الدراسة إذل معرفة دور نظاـ احلوافز و ادلكافآت وأثره يف ربسُت األداء يف وزارات السلطنة الفلسطينية بقطاع غزة ,وتقيم
مدى فعاليتو وأثره على األداء,حيث اعتمد الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي ,وقد مت استخداـ االستبياف الستطالع على
الدراسة ,وكاف حجم العينة 346فرد واستخدـ SPSSومن أىم النتائج اليت توصل إليها أف ىناؾ أثر ضعيف لفاعلية نظاـ
احلوافز وادلكافآت يف ربسُت أداء وأعلية بالغة لنظاـ احلوافز خاصة ادلادية منها ,وذالك دلا مت تسجيلو من عجز يف ربقيق الرضا
لدى العماؿ ودفعهم للرفع من مستواىم,كما أوصى بضرورة تفعيل نظاـ احلوافز للوصوؿ إذل تركيبة من احلوافز من شاهنا خلق
دوافع اكرب لدى العماؿ.
ثانيا:دراسة(نادر حامد عبد الرزاؽ أبو شرخ )بعنواف " تقييم أثر الحوافز على مستوى األداء الوظيفي في شركة االتصاالت
الفلسطينية من وجهة نظر العاملين" ،الدراسة عبارة عن (رسالة ماجستَت) دفعة ،2010جامعة األزىر بغزة ،كلية االقتصاد
والعلوـ اإلدارية ،زبصص إدارة األعماؿ.
واليت عاجلت ا إلشكالية التالية :ما أثر احلوافز على مستوى األداء الوظيفي يف شركة االتصاالت الفلسطينية من وجهة نظر العاملُت
فيما يف زلافظات قطاع غزة؟
ىدفت الدراسة إذل تقييم أثر احلوافز على مستوى األداء الوظيفي يف شركة االتصاالت الفلسطينية من وجهة نظر العاملُت,
ودلعاجلة ادلوضوع استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أغراض الدراسة ,وباستخداـ االستبياف ,حيث بلغت عينة
الدراسة110فردا من العاملُت يف شركة االتصاالت الفلسطينية ,حيث أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بُت فاعلية
نظاـ احلوافز وأداء ادلوظفُت ,وبُت نظاـ احلوافز ادلادية وادلعنوية واالجتماعية وأداء ادلوظفُت ,وأظهرت النتائج اطلفاض مستوى
احلوافز ادلادية وادلعنوية ,باإلضافة إذل عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف استجابات ادلبحوثُت يف مجيع اجملاالت تعزى دلتغَت
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اجلنس ولصاحل الذكور ,ودلتغَت ادلسمى الوظيفي ولصاحل رئيس القسم ,بذلك أوصت الدراسة ضرورة ترسيخ ثقافة العمل بروح
الفريق الواحد كحافز معنوي للوصوؿ دلستويات األداء ادلخططة.
ثالثا :دراسة( عبد هلل محد زلمد اجلساسي) ،بعنواف"اثر الحوافز المادية و المعنوية في تحسين أداء العاملين"الدراسة عبارة عن
( رسالة ادلاجستَت) دفعة ،2011/2010االكادمية العربية الربيطانية للتعلية العارل.
واليت عاجلت اإلشكالية التالية:ما أثر احلوافز ادلادية و ادلعنوية يف ربسُت أداء العاملُت؟
ىدفت دراسة إذل معرفة أثر احلوافز ادلادية وادلعنوية على أداء العاملُت سواء بشكل إغلايب أو سليب يف وزراة الًتبية والتعليم يف
سلطنة عماف ,ولتحقيق أغراض الدراسة قاـ الباحث باستخداـ ادلنهج الوصفي التحليلي ,كما استخدـ الباحث االستبياف جلمع
البيانات من مفردات الدراسة ,حيث تكونت عينة الدراسة من 290رئسا من رؤساء األقساـ وادلوظفُت يف ادلديريات ادلختلفة,
وأشارت النتائج إذل عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية فيما يتعلق باذباىات أفراد الدراسة حوؿ أثر احلوافز ادلادية وادلعنوية يف
ربسُت أداء العاملُت يف وزارة الًتبية والتعليم بسلطنة عماف باختالؼ متغَت العمر ,واحلالة االجتماعية وادلستوى التعليمي ,وادلسمى
الوظيفي.
رابعا:دراسة(غازي حسن عودة احلالبية)بعنواف"أثر الحوافز في تحسين األداء لدى العاملين في مؤسسات القطاع العام في
األردن"الدراسة عبارة عن (رسالة ماجستَت) دفعة ،2013جامعة الشرؽ األوسط ،زبصص إدارة األعماؿ ،كلية األعماؿ.
واليت عاجلت اإلشكالية التالية:ما أثر احلوافز يف ربسُت األداء لدى العاملُت يف قطاع العاـ يف األردف؟
ىدفت الدراسة إذل تقصي أثر احلوافز يف ربسُت األداء لدى موظفي أمانة عماف الكربى ,وإذل تعرؼ على مستوى األداء لدى
موظفي أمانة عماف الكربى ,ودلعاجلة ادلوضوع استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي ,وقد مشلت عينة الدراسة بالطريقة
العشوائية تكونت من 150موظف من رلتمع الدراسة البالغ عدده 449موظفا.
وأىم ما توصلت إليو الدراسة ىو حيازة كل من احلوافز ادلادية وادلعنوية على مستوى منخفض ,وحيازة احلوافز االجتماعية ,واألداء
على ادلستوى ادلتوسط ,وجود عالقة خطية وترابطية قوية ,بُت استخداـ أبعاد احلوافز وربسُت األداء لدى موظفي األمانة ,وجود
فروؽ دالة إحصائيا تعزى إذل اجلنس لصاحل الذكور ,وإذل ادلسمى الوظيفي لصاحل رئيس القسم ,وإذل سنوات اخلربة لصاحل ذوي
اخلربة القليلة ,باإلضافة إذل عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا تعزى إذل ادلؤىل العلمي.
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المطمب الثاني :الدراسات العممية بالمغة األجنبية
سنتناوؿ يف ىذا ادلطلب بعض الدراسات األجنبية ذات العالقة ادلباشرة دبوضوع دراستنا
-1أوالJabeen, Maimona : "Impact of Performance Appraisal on Employees:
Motivatioon" The Islamia University of Bahawalpur, Punjab, Pakistan, European
Journal of Business and Management Vol 3, No.4 , 2011
هتدؼ ىذه الدراسة إذل البحث عن العالقة بُت تقييم أداء ادلوظفُت ،وأثره على ربفيزىم  ،وتكونت عينة الدراسة من رلموع
موظفي القطاع الًتبوي يف جامعة بنجاب اإلسالمية  ،ولتحقيق أغراض الدراسة قامت الباحثة باالستفادة من اجلانب النظري
للدراسات ادلتعلقة بادلوضوع  ،إضافة إذل ربليل نتائج اجلانب العلمي للدراسة  ،حيث أشارت نتائج الدراسة إذل تقييم أداء
ادلوظفُت ػلقق نتائج إغلابية يف ربفيزىم ،وبث روح احلماس والتنافس فيما بينهم ،وبالتارل جاء أداء ادلوظفُت بدرجة مرتفعة.
-2ثانيا:دراسة( )GanaetBababeدراسة بعنواف
"The Effects of Motivation on Workers Performance:ACase study off Maiduguri
State,Nigeria",University of

flour Mill LTD,Borno

Maiduguri,BornoState,Nigeria,2011.
ىدفت الدراسة إذل معرفة اآلثار ادلًتتبة على أداء العاملُت يف شركة ميد جوري دلطاحن الدقيق يف والية بورنو نيجَتيا ,وقياس أثر
األداء على نظاـ احلوافز ادلصمم لشركة ميد جوري للدقيق ,ومشلت عينة الدراسة من 60عامل ,وقد مت استخداـ استبياف للدراسة,
وقد توصل الباحث إذل أف احلوافز ادلادية ذلا أثر كبَت يف ربسُت األداء لدى العاملُت ,كما أشارت النتائج إذل أف تعديل احلوافز
بالشكل الذي احتياجات العاملُت سوؼ يؤدي إذل ربسُت كبَت يف أدائهم.
المطمب الثالث :محل الدراسة الحالية من الدراسات السابقة .
من خالؿ عرضنا ألىم الدراسات اليت تناولت متغَتي دراستنا احلالية ادلتمثلُت يف احلوافز واألداء ادلتميز  ،وتنوع وتعدد اجلوانب
اليت مت فيها التطرؽ إذل موضوعي احلوافز واألداء ادلتميز وربطهم جبوانب أخرى ،شلا يوضح أف ىذين ادلوضوعُت يعترباف رلاال خصبا
للدراسة والبحث وقد خرجنا ببعض ادلالحظات حوؿ الدراسة احلالية والدراسات السابقة نذكر منها :
الفرع األول :أوجو التشابو:
 تتشابو الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف األدوات ادلستخدمة يف الدراسة حيث يف مجيع الدراسات مت استعماؿ
استمارة االستبياف وربليل بياناتو من خالؿ برنامج احلزمة اإلحصائية  SPSSوىي نفس األدوات ادلستعملة يف الدراسة
احلالية؛
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 يتضح لنا من الدراسات السابقة اليت قمنا بعرضها والدراسة احلالية ىناؾ تشابو بشكل عاـ يف موضوع احلوافز واألداء؛
 كما تشاهبو من حيث ادلنهج ادلتبع وىو ادلنهج الوصفي التحليلي.
الفرع الثاني :أوجو االختالف:
اجلدوؿ( ) 2.1يكوف كمايلي:
أوجو المقارنة

الدراسة الحالية

الدراسات السابقة

من حيث المكان والزمان

سبت الدراسة احلالية يف والية
ورقلة سنة 2016

سبت يف بيئة عربية وأجنبية يف
سنوات2007،2010،2013،2011،2009

من حيث العينة

تناولت الدراسة35عامل يف
عينة مؤسسة صغَت ومتوسطة

تناولت الدراسات السابقة عينات سلتلفة أكثر من
عينة الدراسة احلالية

من حث متغيرات الدراسة

ادلتغَت ادلستقل:احلوافز ادلادية
وادلعنوية.
ادلتغَت التابع:األداء ادلتميز
للعاملُت.

ادلتغَت ادلستقل:احلوافز؛
ادلتغَت التابع :األداء الوظيفي .

من حيث ىدف

معرفة أثر احلوافز على األداء
ادلتميز العاملُت.

معرفة أثر احلوافز على األداء العاملُت.

ادلصدر:من إعداد الطالبة باالعتماد على الدراسات السابقة
الفرع الثالث :مجال االستفادة من الدراسات السابقة
 استفادت الباحثة من الدراسات السابقة يف عرض اإلطار النظري؛
 استفادت الباحثة يف تصميم استمارة االستبياف؛
 استفادت الباحثة من ادلراجع و الكتب اليت اعتمدت عليها الدراسات السابقة لتوفَت الوقت و اجلهد.
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خالصة الفصل :
تعرفنا يف ىذا الفصل على طبيعة احلوافز وأعليتها وتأثَتىا على األداء ادلتميز للعاملُت يف ادلؤسسات اخلاصة ,والعالقة بُت
احلوافز و األداء ,وجدنا بأف عملية ربفيز العاملُت ىي عملية غلب على أي مؤسسة أف تتبناىا كوهنا تؤثر على مستوى أداء القوة
البشرية هبا ,وىذا األداء ػلفز ادلؤسسة أكثر فأكثر لالىتماـ حبوافز و زيادة ربسينو ,من أجل رفع مستوى ألداء,وزلاولة ربسينها
دوريا تبعا للمستجدات الطارئة سواء على مستوى احمليط الداخلي أو اخلارجي للمؤسسة.
وذالك من أجل بلوغ األىداؼ اإلسًتاذبية ذلا,وزيادة إنتاجيتها ,وربسُت أداء العاملُت ،وحىت تستمر ادلؤسسة وتواكب
متطلبات العصر وتغَتات اليت ربدث على مستوى حاجات العاملُت ،فاحلوافز جزء أساسي يف عملية التطور والنجاح وبقاء وظلوا
أي مؤسسة.
شلا جعلنا نتساءؿ حوؿ أثر احلوافز ادلادية وادلعنوي يف ربقيق األداء ادلتميز لدى العاملُت ميدانياً وىذا ما سنتطرؽ لو يف
الفصل ادلوارل.
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تمهيد :

بعد ربديد اإلطار النظري العاـ ذلذه الدراسة يف الفصل األوؿ ،سنحاوؿ يف ىذا الفصل إسقاط ما مت تناولو يف اجلانب
النظري على عيادة الطبية اجلراحية -الضياء -يف والية ورقلة ،مربزين يف ذلك واقع احلوافز ادلادية وادلعنوية يف العيادة ومدى وجود
عالقة بُت احلوافز ادلادية وادلعنوية واألداء ادلتميز للعاملُت يف العيادة زلل الدراسة ،وقد مت تقسيم ىذا الفصل إذل مبحثُت أساسُت
وعلا:
المبحث األول  :يتم التطرؽ يف إذل منهجية الدراسة واألدوات ادلستخدمة؛
المبحث الثاني  :سيتم التطرؽ إذل عرض ومناقشة النتائج.
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المبحث األول  :الطريقة واألدوات المستخدمة في الدراسة الميدانية

سنحاوؿ من ىذا ادلبحث ربديد اإلطار ادلنهجي للدراسة التطبيقية ذلذا ادلوضوع قصد تنظيم ادلعلومات من أجل الوصوؿ إذل
احلقائق والنتائج ،وسنتعرؼ على الطريقة واألدوات ادلستخدمة يف دراستنا بغية التعريف هبا.
المطمب األول:طريقة الدراسة
سنتعرؼ يف ىذا ادلطلب على منهج الدراسة ادلستخدـ ورلتمع الدراسة.
الفرع األول:منهج الدراسة
استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي يف ىذه الدراسة ،حيث يصف الظاىرة االجتماعية ادلراد دراستها من خالؿ
استخداـ ادلصادر األولية ،وتتمثل يف مجع البيانات األولية اليت مت مجعها من خالؿ استمارة استبياف صممت خصيصا ذلذا
الغرض.
الفرع الثاني:مجتمع وعينة الدراسة
رلتمع الدراسة:يتكوف رلتمع الدراسة من رلموع العاملُت يف عيادة الضياء بورقلة وعددىم( )60عامل .عينة الدراسة :قامت الباحثة بسحب عينة عشوائية بسيطة قدرىا 35عامل ،حيث مت توزيع 35استمارة استبياف على العاملُتيف العيادة زلل الدراسة ومت اسًتجاع 35استبياف أي بنسبة %100ويوضح اجلدوؿ التارل توزيع عينة الدراسة:
جدول رقم()1.2توزيع أفراد عينة الدراسة
البيان

العمال

االستبيانات الموزعة

35

االستبيانات المستردة

35

%100

االستبيانات القابلة للتحليل

35

%100

ادلصدر:من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات ادلؤسسة
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المطمب الثاني:األدوات المستخدمة
يتضمن ىذا ادلطلب كل من األداة ادلستخدمة يف الدراسة وصدؽ وثبات فقرات االستبياف وأساليب ادلعاجلة اإلحصائية.
الفرع األول:أداة الدراسة
بعد مراجعة األدبيات والدراسات ذات العالقة وجد الباحث أف أنسب طريقة جلمع ادلعلومات ىي االستبياف.
وقد مت تصميم استبياف أورل دبا يتوافق مع أىداؼ الدراسة كالتارل:
 -1إعداد استبياف أورل من أجل استخدامو يف البيانات وادلعلومات؛
 -2عرض استبياف على ادلشرؼ من اجل اختبار مدى مالءمتو جلمع ادلعلومات؛
-3مت عرض االستبياف على رلموعة من احملكمُت والذين قاموا بدورىم دبعاجلة األخطاء وإعطاء ادلالحظات؛
-4توزيع االستبياف على مجيع أفراد العينة جلمع البيانات الالزمة لدراسة.
وتتكوف أداة الدراسة من ثالثة أقساـ رئيسية كالتارل:
القسم األوؿ:وتضمن ىذا القسم ادلتغَتات الشخصية(اجلنس،الفئة العمرية ،ادلؤىل العلمي ،عدد سنوات اخلربة).
القسم الثاين:ويتضمن ادلتغَت ادلستقل احلوافز ببعديو(احلوافز ادلادية ،احلوافز ادلعنوية)ومشلت ىذه األبعاد()36عبارة.
القسم الثالث:ويتضمن ىذا القسم ادلتغَت التابع وادلتمثل يف األداء ادلتميز للعاملُت وقد مشلت()18عبارة ،وذلك من خالؿ
اإلطالع على الدراسات اليت سبت حوؿ ىذا ادلتغَت.
 اعتمدنا على مقياس ليكارت الثالثي ،لتقييم إجابات أفراد العينة ادلستجوبة وقد احتسب العالمات على أساس إعطاء رقم 3إلجابة موافق 2 ،إلجابة زلايد 1 ،إلجابة غَت موافق ،كما موضح يف اجلدوؿ التارل:
اجلدوؿ()2.2يوضح مقياس ليكارت الثالثي
موافق

محايد

غير موافق

1

2

3

ادلصدر:من إعداد الطالبة
ولتحديد قيم ادلتوسط احلسايب ،كوهنا يف أي فئة فيتم ذلك من خالؿ إغلاد:
-ادلدى(=)RANGEأكرب قيمة– أصغر قيمة=2=1 -3
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مث نقسمو على أكرب قيمة يف ادلقياس للحصوؿ على طوؿ اخللية ( )0.66= 3/ 2مث إضافة ىذه القيمة إذل أقل قيمة يف ادلقياس
وىي ( )1وذلك لتحديد احلد األدىن ذلذه اخللية وىكذا أصبح طوؿ اخلاليا كما يلي ( من  1إذل  1.66منخفض ومن 1.67
إذل  2.33متوسط ....اخل )،إذل احلد األدىن للمقياس فتصبح كالتارل:
]من  1إذل  [1.66غَت موافق(منخفض)
]من  1.67إذل  [2.33زلايد(متوسط)
]من  2.34إذل  [3موافق(مرتفع)
الفرع الثاني:األدوات صدق وثبات االستبيان
لقد مت التأكد من صدؽ فقرات االستبياف بطريقتُت علا:
 -1الصدق الظاىري(صدق المحكمين:
عرضت الباحثة استمارة االستبياف على رلموعة من احملكمُت تألفت من أربعة متخصصُت يف رلاؿ علوـ التسيَت
وأمساء احملكمُت يف ادللحق رقم( ،)1وقد استجاب الباحث آلراء احملكمُت وقامت بإجراء ما يلزـ من حذؼ وتعديل يف ضوء
ادلقًتحات ادلتقدمة ،وبذلك خرج االستبياف يف صورتو النهائية.
 -2صدق وثبات األداة(البنائي):
قامة الطالبة بالتأكد من ثبات األداة باستخداـ معامل ألفا كرونباخ ،وىو مقياس أو مؤشر لقياس ثبات االستبياف.
وذلك ق اـ الباحثة حبساب معدؿ الثبات لكل العبارات ادلرتبطة باالستبياف ،وكانت النتيجة كما ىي مبينة يف اجلدوؿ
التارل:
الجدول ( :)3.2الصدق الداخلي للعبارات المرتبطة باالستبيان.
عدد العبارات

معامل الثبات ألفا كرونباخ

36

0.834
ادلصدر:من إعداد الطالبة وفقا دلخرجات الربنامج SPSS

من خالؿ اجلدوؿ( )3.2أف قيمة معامل ألفا كرونباخ جيدة لكل فقرات االستبياف ،وذلك ألف قيمة معامل ألفا
كرونباخ جلميع الفقرات كانت  0,834وىذا يعٍت أف نسبة معامل الثبات مرتفع ،شلا يشَت إذل درجة عالية من ادلصداقية يف
اإلجابات ،كما يشَت إذل أف ىناؾ عالقة ترابط بُت عبارات االستبياف.
الفرع الثالث:أساليب المعالجة اإلحصائية
يف ىذه الدراسة قامة الباحثة باستخداـ رلموعة من األساليب اإلحصائية ألجل ربقق من ثبات أو صدؽ أداة الدراسة
والتحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة وىذه األساليب ىي:
25
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الفصل الثاني
-1معامل الثبات ألفا كرونباخ لقياس درجة االتساؽ لفقرات االستبياف؛
-2النسب ادلئوية والتكرارات؛
-3ادلتوسطات احلسابية واالضلراؼ ادلعياري،
-4معامل ارتباط بَتسوف؛
-5اختبار التباين االضلدار ادلتعدد الختبار العالقة.

26
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المبحث الثاني:عرض ومناقشة النتائج

من خالؿ ىذا ادلبحث سيتم التطرؽ لعرض وربليل نتائج الدراسة يف ادلطلب األوؿ ،أما ادلطلب الثاين يعرض فيو مناقشة ىذه
النتائج.
المطمب األول:عرض النتائج
ربقيقا ألىداؼ الدراسة يف التعرؼ على أثر احلوافز على األداء ادلتميز لدى العاملُت بعيادة الضياء .وكذلك طبيعة العالقة
بُت احلوافز وأداء العاملُت ،وىذا ادلطلب يتناوؿ عرض بيانات الدراسة وربليلها وتفسَتىا.
الفرع األول:التحليل الوصفي للبيانات الشخصية ألفراد العينة
-1فئات العينة حسب اجلنس
الجدول ( :)4.2توزيع العينة حسب الجنس
الفئة

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

14

40.0%

أنثى

21

60.0%

Total

35

100.0%

ادلصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على سلرجاتSPSS
الشكل رقم :)1.2( :توزيع عينة الدراسة وفقا دلتغَت اجلنس

ادلصدر :ادلصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على سلرجاتSPSS
27
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يظهر من خالؿ اجلدوؿ والشكل السابقُت أف نسبة عدد اإلناث %60يف حُت بلغت نسبة عدد الذكور.%40ىذا يشَت
إذل أف عدد اإلناث أكثر من الذكور يف الدراسة.
-2فئات العينة حسب السن:
الجدول ( )5-2عينة الدراسة حسب متغير السن
فئات العمر

التكرار

النسبة المئوية

30-18

13

37.1%

40-31

13

37.1%

أكثر من 40

9

25.7%

Total

35

100.0%

ادلصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على سلرجاتSPSS
الشكل ( :)2.2توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير السن

ادلصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على سلرجاتSPSS
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يظهر من خالؿ اجلدوؿ والشكل السابقُت لتوزيع أفراد العينة حبسب الفئات العمرية أف 13فرد كانت أعمارىم ( من 18
إذل  30سنة )ومن(31اذل)40بنسبة  %37.1من أفراد عينة الدراسة ويشَت إذل أف أغلب العاملُت يف العيادة الضياء زلل الدراسة
يف مدينة ورقلة من جيل الشباب،يف حُت وجدت نسبة %25.7ضمن فئة أكثر من  40سنة وىذا داللة على وجود عماؿ يد
عاملة من فيئة الشباب ىي الطاغية يف ىذه العيادة.
-3فئات العينة حسب ادلستوى التعليمي:
الجدول( )6-2عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي
المستوى التعليمي

التكرار

النسبة المئوية

ثانوي فأقل

16

45.7%

جامعي

18

51.4%

دراسات عليا

1

2.9%

Total

35

100.0%

ادلصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على سلرجاتSPSS
الشكل ( :)3.2توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير المستوى التعليمي

ادلصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على سلرجاتSPSS
يالحظ من خالؿ اجلدوؿ والشكل السابقُت البيانات ادلسطرة يف اجلدوؿ وادلتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقا دلتغَت ادلؤىل
العلمي أف  %51,4من ادلستجيبُت ذو مستوى جامعي ،يف حُت شكلت نسبة%45,7من العماؿ ذوي ادلستوى التعليمي
الثانوي ونسبة%2,9ذوي مستوى دراسات العليا ،وىذا دليل على ادلستوى اجليد للكفاءات وادلهارات البشرية يف العيادة .
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-4فئات العينة حسب اخلربة:
جدول ( :)7.2عينة الدراسة حسب متغير الخبرة
عدد سنوات الخدمة

التكرار

النسبة المئوية

أقل من  5سنوات

17

48.6%

من  5إلى  10سنوات

15

42.9%

أكثر من  10سنوات

3

8.6%

Total

35

100.0%

ادلصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على سلرجاتSPSS
الشكل رقم :)4.2( :توزيع عينة الدراسة وفقا دلتغَت اخلربة

ادلصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على سلرجاتSPSS
يظهر من خالؿ اجلدوؿ والشكل السابقُت توزيع عينة الدراسة حسب عدد اخلربة يف العيادة الطبية -الضياء-زلل الدراسة
حيث شكلت استجابة األفراد أقل من 5سنوات ما نسبة%48,6وىي نسبة مرتفعة ودليل على أف ىناؾ استقطاب كبَت لألفراد
يف السنوات ذلذه العيادة ،تليها بعد ذلك فئة األفراد ذوي اخلربة من5اذل  10سنوات بنسبة ،% 42,9مث األفراد أكثر من 10
سنوات بنسبة %8,6وبتارل ؽلكن أف نالحظ من خالؿ ىذه األرقاـ ال تعتمد على اخلربة يف عملها وتتوافق مع أعمارىم.
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الفرع الثاني:التحليل الوصفي لعبارات االستبيان
-1معامل ثبات فقرات االستبيان
الجدول ( )8-2معامل ثبات فقرات االستبياف
فقرات االستبيان

عدد العبارات

معامل الثبات ألفا كرونباخ

الحوافز المادية

8

0.815

الحوافز المعنوية

10

0.886

أداء العاملين

18

0.603

ادلصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على نتائجSPSS
نالحظ أف معامل الثبات ألفا كرونباخ مرتفع وموجب اإلشارة ،ومنو استقرار ادلقياس وثبات وصدؽ مفردات االستبياف وعدـ
تناقضها مع نفسها.
 -2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد الحوافز المادية :سنقوـ من خالؿ اجلدوؿ التارل حساب ادلتوسطات
احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لبعد احلوافز ادلادية ،وذلك كمايلي:
جدول ( :)9.2قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد الحوافز المادية
العبارة

المتوسط

االنحراف

الدرجة

يشعر العمال بأىمية الحوافز المتاحة بالمؤسسة.

2,60

0,604

مرتفع

تتناسب قيمة الراتب مع طبيعة األعمال الموكلة 2,29

0,750

متوسط

الحسابي

المعياري

للعمال.

يحقق الراتب احتياجات العمال كافة.

2,17

0,891

متوسط

توفر المؤسسة نظاما للعالوات الدورية,كي تكفل 2,26

0,741

متوسط

انجاز العمل بشكل جيد و متميز.

توفر المؤسسة نظاما للعالوات االستثنائية لتشجيع 2,29

0,667

متوسط

العمال ذوي األداء المتميز.

تسهر المؤسسة على تحسين ظروف العمل المادية 2,51

0,612

مرتفع

لدفع العمال للتمسك بالعمل.

توفر المؤسسة نظاما للهدايا العينية.

1,80
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متوسط
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تقدم المؤسسة مكافآت على العمل اإلضافي.

2,34

0,873

مرتفع

الحوافز المادية

2.2825

0.4844

متوسط

ادلصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على سلرجات spss
يظهر من اجلدوؿ رقم( )2.9أف ادلتوسط العاـ لفقرات ىذا البعد ادلتعلق باحلوافز ادلادية بلغ  2.2825واضلراؼ معياري
 ،0.4844وربصلت عبارة يشعر العماؿ بأعلية احلوافز ادلتاحة بادلؤسسة .علي متوسط  2.60واضلراؼ معياري  ،0,604كما
ربصلت عبارة تسهر ادلؤسسة على ربسُت ظروؼ العمل ادلادية لدفع العماؿ للتمسك بالعمل علي متوسط 2.51واضلراؼ
معياري  0.612والنتيجة مرتفع ،أي أف ادلؤسسة ربرص على ربسُت الظروؼ ادلادية للعماؿ ،وربصلت عبارة تقدـ ادلؤسسة
مكافآت على العمل اإلضايف.على متوسط حسايب قدره 2.34واضلراؼ معياري 0,873والنتيجة مرتفع ،أي أف ىناؾ مكافآت
تقدمها ادلؤسسة للعاملُت على العمل اإلضايف.
 -3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد الحوافز المعنوية:سنقوـ من خالؿ اجلدوؿ التارل حساب ادلتوسطات احلسابية
واالضلرافات ادلعيارية لبعد احلوافز ادلعنوية ،وذلك كمايلي:
جدول ( :)10.2قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد الحوافز المعنوية
العبارة

المتوسط
الحسابي

تهتم المؤسسة بمنح األوسمة للمستحقين لتحسين 1,83

االنحراف

الدرجة

0,707

متوسط

المعياري

أداء العاملين

تقدم المؤسسة شهادات تقدير للمستحقين لتشجيع 1,86

0,733

متوسط

العاملين على العمل بكفاءة.

توفر المؤسسة مزايا المشاركة في دورات تدريبية.

1,77

0,598

متوسط

ترشح المؤسسة المتميزين للدراسات العليا لتحسين 1,94

0,765

متوسط

أدائهم.

تشرك المؤسسة المرؤوسين في عملية اتخاذ القرار.

2,46

0,741

مرتفع

يقدر المدير المباشر جهود العاملين و مثابرتهم في 2,40

0,812

مرتفع

العمل.

تنظم المؤسسة رحالت ترفيهية للعمال وعائالتهم

1,74

0,741

متوسط

تسهر المؤسسة على تنمية روح التقدير و االحترام بين 2,43

0,655

مرتفع

العاملين لتحفيزىم على العمل.

تفوض المؤسسة للعاملين بعض الصالحيات للقيام 2,31

بالمهام الموكلة إليهم.
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متوسط
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تقدم المؤسسة ترقيات عادلة وفق أسس علمية.

2,06

0,802

متوسط

الحوافز المعنوية

2.08

0.5178

متوسط

ادلصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على سلرجات spss
يظهر من اجلدوؿ رقم ()2.10أف ادلتوسط العاـ لفقرات ىذا البعد ادلتعلق باحلوافز ادلعنوية بلغ  2.08باضلراؼ معياري بلغ
 ،0.5178وقد ربصلت عبارة تشرؾ ادلؤسسة ادلرؤوسُت يف عملية ازباذ القرار على ادلتوسط احلسايب بلغ 2,40وباضلراؼ
معياري ،0,741أي أف ادلؤسسة تشرؾ عماذلا يف ازباذ القرار ،وربصلت عبارة يقدر ادلدير ادلباشر جهود العاملُت ومثابرهتم يف
العمل على متوسط قدره 2,40واضلراؼ معياري 0,812و النتيجة مرتفع،أي أف اإلدارة العليا هتتم بالعاملُت وتقدر جهودىم
وربصلت عبارة تسهر ادلؤسسة على تنمية روح التقدير و االحًتاـ بُت العاملُت لتحفيزىم على العمل على متوسط 2,43
واضلراؼ معياري 0,655والنتيجة مرتفع ،أي أف ادلؤسسة تعمل على احلفاظ على االحًتاـ ادلتبادؿ بُت العماؿ.
 -3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أداء العاملين :سنقوـ من خالؿ اجلدوؿ التارل حساب ادلتوسطات احلسابية
واالضلرافات ادلعيارية أداء العاملُت ،وذلك كمايلي:
الجدول ( :)11.2يبين قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية محور المتعلق باأداء العاملين
العبارة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

تنفذ عملك بكفاءة و فعالية دون مشاكل.

2,74

0,561

مرتفع

تتوفر لديك المعرفة الكافية بمتطلبات الوظيفية التي تؤديها2,83 .

0,453

مرتفع

خضوعك لبرامج تدريبية متكررة يحسن من مستوى األداء 2,49

0,702

مرتفع

الوظيفي.

ىناك عالقة ايجابية بين التحفيز و تحسين مستوى األداء 2,43

0,739

مرتفع

الوظيفي.

التنسيق مع اآلخرين في انجاز األعمال يزيد و يحسن 2,57

0,698

مرتفع

مستوى األداء الوظيفي.

يلتزم العاملون باحترام قيمة الوقت.

2,57

0,698

مرتفع

يلتزم العاملون بتقديم أفكار إبداعية و متجددة.

2,29

0,750

متوسط

تتوفر لدى العاملين الجاىزية و االستعداد و الرغبة في 2,37

0,690

مرتفع

العمل خارج أوقات الدوام الرسمي .

يحدد نظام تقييم األداء الوظيفي بشكل فعال نقاط القوة و 2,43

0,655

مرتفع

الضعف لدى العامل.

تعمل إدارة المؤسسة باستمرار من أجل تحديث وتطوير 2,37

نظام األداء السنوي لإلسهام في تحفيز العاملين.
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0,731

مرتفع
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يشجع نظام الحوافز على زيادة المنافسة على األداء 2,43

0,698

مرتفع

المتميز بين الزمالء في العمل.

تتوفر لدى العاملين االستعداد للمشاركة الفعالة في 2,26

0,701

متوسط

االجتماعات.

لدى العاملين االستعداد لتحمل مسؤوليات

2,57

5,152

مرتفع

يحسن العاملون التصرف في المواقف الحرجة.

2,83

0,453

مرتفع

يتمتع العاملون بمهارة التواصل الجيد مع اآلخرين.

2,83

0,382

مرتفع

ينجز العاملون المهام الوظيفية طبقا لمعايير الجودة 2,71

0,519

مرتفع

المطلوبة.

يساىم العاملون في اتخاذ القرارات.

2,17

0,707

متوسط

تتوفر لديك المهارة والقدرة على حل مشكالت العمل 2,80

0,406

مرتفع

اليومية ألداء المهام الوظيفية.
األداء

2.5936

0.488

مرتفع

ادلصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على سلرجات spss
يوضح اجلدوؿ رقم( )2.11العبارات اخلاصة بأداء العاملُت ،حيث أف معظم أفراد العينة لديهم توجهات إغلابية وذلك
بنسبة %66.65بادلائة من استنتاجات أفراد العينة بنتيجة موافق ،أما %13.06كاف توجههم سلبيا ،أما ما نسبتو %20.29
فكاف توجههم بالتحفظ وذلك بنتيجة "زلايد" ،حيث ربصلت عبارات تتوفر لديك ادلعرفة الكافية دبتطلبات الوظيفية اليت تؤديها،
وػلسن العاملوف التصرؼ يف ادلواقف احلرجة ،ويتمتع العاملوف دبهارة التواصل اجليد مع اآلخرين ،على أكرب متوسط 2.83
وكانت النتيجة مرتفع ،وربصلت عبارة يساىم العاملوف يف ازباذ القرارات على أقل متوسط حسايب 2,17.وكانت النتيجة متباينة
بُت موافق وزلايد ،أي أف عماؿ ادلؤسسة ليس لديهم ميل ضلو ادلخاطرة.
الجدول ( )12-2متوسطات أبعاد الحوافز
رقم

البيان

متوسط حسابي

الدرجة

1

احلوافز ادلادية
احلوافز ادلعنوية

2,2825
2,08

متوسط
متوسط

2,18125

متوسط

2
المتوسط العام ألبعاد الحوافز

ادلصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على نتائجSPSS
نالحظ من اجلدوؿ رقم( )12.2أف ادلتوسط العاـ ألبعاد احلوافز بلغت قيمتو  2,18125شلا يشَت إذل أف ىناؾ اذباه
متوسط ألفراد العُت اذباه أبعاد احلوافز.
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الجدول( :)13.2مصفوفة االرتباط بيرسون بين أبعاد الحوافز وأداء العاملين
أبعاد الحوافز
أداء العاملين

الحوافز المادية

الحوافز المعنوية

معامل االرتباط

0.451

0.551

الداللة

0.007

0.001

الترتيب

1

2
معامل ارتباط دال إحصائيا عند

معامل ارتباط دال إحصائيا عند مستوى() 0.01

مستوى()0.05

ادلصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على نتائجSPSS
يتضح من خالؿ اجلدوؿ رقم(:)13. 2أنو يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية بُت أبعاد ادلتغَت ادلستقل (احلوافز بشقيها ادلادية
وادلعنوية)وادلتغَت التابع (أداء العاملُت)عند مستوى ادلعنوى0.05وىو ادلستوى ادلعتمد يف الدراسة وذلك ألف القيمة االحتمالية
 sigبالنسبة للحوافز ادلادية بلغت  0.007وىي أقل من  ، 0.05بينما بلغت قيمة  sigاخلاصة باحلوافز ادلعنوية ،0.001
وىي أقل من  ،0.05كما نالحظ من خالؿ اجلدوؿ أف معامل االرتباط للحوافز ادلادية بأداء العاملُت بلغت قيمتو %45شلا
يشَت إذل وجود عالقة ارتباطيو ضعيفة يف حُت بلغت قيمة معامل ارتباط احلوافز ادلعنوية بأداء العاملُت %55وىو ما يشَت إذل
وجود عالقة طردية متوسطة بُت احلوافز ادلعنوية وأداء العاملُت .وىذا يعٍت أف احلوافز ادلعنوية ذلا تأثَت أكرب على العاملُت من احلوافز
ادلادية.
الجداول() 14-2اختبار التباين لالنحدار المتعدد الختبار العالقة بين الحوافز وأداء العاملين
المتغير

المستقل
أداء العاملين

المصادر

درجات
الحرية

معدل المربعات مجموع

المربعات

االضلدار

1

802,370

802,370

اخلطأ
ادلعياري

33

1831,173

802,370

قيمةT

مستوى

14,460

0,001

R

الداللة

b

0,552

R2
0,30
5

*داؿ عند مستوى ()0.05
ادلصدر من إعداد الطالبة اعتمادا على نتائج spss
يتضح من اجلدوؿ رقم ( )14.2أف معامل االرتباط  R=0.552وىذا يعٍت وجود عالقة طردية متوسطة بُت ادلتغَت
ادلستقل(احلوافز ادلادية وادلعنوية) و ادلتغَت التابع (أداء العاملُت) عند مستوى ادلعنوية  ،0.05كما أف معامل التحديد يساوي
 R2=0.305شلا يعٍت أف احلوافز تفسر ما مقداره ( )%30.5من أداء العاملُت والباقي يرجع لعوامل أخرى.
والنتيجة ىي :يوجد عالقة طردية متوسطة بُت ادلتغَت ادلستقل (احلوافز ) وادلتغَت التابع (أداء العاملُت) عند مستوى ادلعنوية
.0.05
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الجدول( )15-2اختبار صحة الفرضيات الفرعية
المتغيرات المستقلة

المتغير التابع

معامل ارتباط

القيمة االحتمالية

الحوافز مادية

أداء العاملُت

%45.1

0.007

الحوافز معنوية

أداء العاملُت

%55.1

0.001

(من x1إلى )x2

y

*داؿ عند مستوى ()0.05

ادلصدر من إعداد الطالبة اعتمادا على نتائج spss

الجدول()16-2اختبار التباين لالنحدار المتعدد الختبار العالقة بين أداء العاملين والمتغيرات الشخصية
sig

F

البيان
الجنس

0.450

0.583

السن

0.383

0.783

مستوى التعليمي

0.938

0.006

الخبرة

0.241

1.423

ادلصدر :من إعداد الطالبة استنادا لنتائج spss
يتضح من اجلدوؿ رقم(:)16.2أنو اليوجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت أداء العاملُت ومتغَت اجلنس ،ومتغَت السن ومتغَت
ادلستوى التعليمي ومتغَت اخلربة ،ألف قيمة مستوى الداللة 0.05ادلعتمد يف الدراسة أقل من مستوى الداللة ادلتغَتات الشخصية.
المطمب الثاني :مناقشة النتائج
سنحاوؿ من خالؿ ىذا ادلطلب ربليل ومناقشة النتائج اليت مت عرضها يف ادلطلب السابق
الفرع األول:اختبار صحة الفروض
الفرضية الرئيسية األولى:ىناك مستوى عام مرتفع لتطبيق الحوافز المادية والمعنوية في عيادة الضياء.
بناءا على اجلدوؿ رقم()12-2فإف عيادة الضياء ربتوي على مستوى عاـ متوسط للحوافز ،وذلك ألف ادلتوسط احلسايب
الستجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ أبعاد احلوافز ،وعباراتو بشكل عاـ كاف( )2.18125وىو مستوى متوسط و بالتارل نرفض
الفرضية اليت تقوؿ أف ىناؾ مستوى عاـ مرتفع لتطبيق احلوافز ادلادية وادلعنوية يف عيادة الضياء.
الفرضية الرئيسية الثانية:يوجد ارتباط طردي ذو داللة إحصائية بُت احلوافز وأداء العاملُت يف عيادة الضياء.
 الفرضية الفرعية األولى:يوجد ارتباط طردي ذو داللة إحصائية بُت احلوافز ادلادية وأداء العاملُت؛
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من اجلدوؿ رقم()13.2نالحظ أف قيمة  sgiقد بلغت 0.007وىي أقل من 0.05وىو مستوى الداللة ادلعتمد يف الدراسة
وىذا يشَت إذل وجود ارتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى ادلعنوية0.05ويعزز ذلك معامل االرتباط الذي كانت إشارتو موجبة
والذي بلغ %45والذي يشَت إذل وجود ارتباط موجب ولكنو ضعيف.وبالتارل نقبل الفرضية(يوجد ارتباط طردي ذو داللة
إحصائية بُت احلوافز ادلادية وأداء العاملُت.
 الفرضية الفرعية الثانية:يوجد ارتباط طردي ذو داللة إحصائية بُت احلوافز ادلعنوية وأداء العاملُت؛
من اجلدوؿ رقم()13.2نالحظ أف قيمة  sigقد بلغت 0.001وىي أقل من 0.05وىو مستوى الداللة ادلعتمد يف الدراسة
وىذا يشَت إذل وجود ارتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى ادلعنوية 0.05ويعزز ذلك معامل االرتباط الذي كانت إشارتو موجبة
والذي بلغ %55والذي يشَت إذل وجود ارتباط موجب متوسط.وبالتارل نقبل الفرضية(يوجد ارتباط طردي ذو داللة إحصائية بُت
احلوافز ادلعنوية وأداء العاملُت(.
كما يتضح من اجلدوؿ رقم) (14.2ادلتعلق باختبار التباين لالضلدار ادلتعدد الختبار العالقة بُت احلوافز وأداء العاملُت أنو
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت احلوافز وأداء العاملُت يف عيادة الضياء عند مستوى الداللة 0.05ويعزز ذلك قيمة معامل
االرتباط)(0.552والعالقة طردية ألف اإلشارة موجبة .أما القوة التفسَتية للنموذج فقد بلغت ) (0.305وىي قوة تفسَتية
ضعيفة نسبيا أي أف أبعاد ادلتغَت ادلستقل)احلوافز( تفسر ما مقدراه%30.5من ادلتغَت التابع أداء العاملُت والباقي يرجع لعوامل
أخرى ،وىذا ما يثبت صحة الفرضية يوجد ارتباط طردي ذو داللة إحصائية بُت احلوافز وأداء العاملُت.
النتيجة الرئيسية:
من خالؿ اجلدوؿ رقم( )14-2نالحظ أف العالقة بُت احلوافز وأداء العاملُت تساوي
) )sig=0.001<0.05و R=0.305 ، R=0.552وبالتارل ؽلكننا أف نستنتج أف ىناؾ عالقة طردية متوسطة ذات
داللة إحصائية بُت احلوافز وأداء العاملُت عند مستوى ادلعنوية (.)%5
كما نستنتج أف احلوافز ادلعنوية ىي األكثر تأثَتا على أداء العاملُت من احلوافز ادلادية.
الفرضية الرئيسية الثالثة:يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت أداء العاملُت وادلتغَتات الشخصية(اجلنس ،السن ،العمر ،ادلستوى

التعليمي ،اخلربة).
 الفرضية الفرعية األولى :يوجد فرؽ ذات داللة إحصائية بُت أداء العاملُت واجلنس؛
نالحظ من خالؿ اجلدوؿ ()16.2أف مستوى الداللة sig=0.450أكرب من 0.05وىو مستوى الداللة ادلعتمد يف الدراسة،
شلا غلعلنا نرفض الفرضية اليت تقوؿ ( يوجد فرؽ ذات داللة إحصائية بُت أداء العاملُت واجلنس) ،ونقبل الفرضية البديلة(ال يوجد
فرؽ ذات داللة إحصائية بُت أداء العاملُت واجلنس).
 الفرضية الفرعية الثانية :يوجد فرؽ ذات داللة إحصائية بُت أداء العاملُت والسن؛
نالحظ من خالؿ اجلدوؿ()16.2أف مستوى الداللةsig=0.383أكرب من 0.05وىو مستوى الداللة ادلعتمد يف الدراسة شلا
غلعلنا نرفض الفرضية اليت تقوؿ ( يوجد فرؽ ذات داللة إحصائية بُت أداء العاملُت والسن) ،ونقبل الفرضية البديلة(ال يوجد فرؽ
ذات داللة إحصائية بُت أداء العاملُت والسن).
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 الفرضية الفرعية الثالث :يوجد فرؽ ذات داللة إحصائية بُت أداء العاملُت ومستوى التعليمي؛
نالحظ من خالؿ اجلدوؿ()16.2أف مستوى الداللةsig=0.938أكرب من 0.05وىو مستوى الداللة ادلعتمد يف الدراسة شلا
غلعلنا نرفض الفرضية اليت تقوؿ ( يوجد فرؽ ذات داللة إحصائية بُت أداء العاملُت ومستوى التعليمي) ،ونقبل الفرضية البديلة(ال
يوجد فرؽ ذات داللة إحصائية بُت أداء العاملُت ومستوى التعليمي).
 الفرضية الفرعية الرابعة :يوجد فرؽ ذات داللة إحصائية بُت أداء العاملُت واخلربة؛
نالحظ من خالؿ اجلدوؿ()16.2أف مستوى الداللةsig=0.241أكرب من 0.05وىو مستوى الداللة ادلعتمد يف الدراسة شلا
غلعلنا نرفض الفرضية اليت تقوؿ ( يوجد فرؽ ذات داللة إحصائية بُت أداء العاملُت واخلربة) ،ونقبل الفرضية البديلة(ال يوجد فرؽ
ذات داللة إحصائية بُت أداء العاملُت واخلربة).
النتيجة الرئيسية:
من خالؿ اجلدوؿ رقم( )16-2نالحظ أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت أداء العاملُت وادلتغَتات الشخصية(اجلنس،
السن ،العمر ،ادلستوى التعليمي ،اخلربة).وألف  sigادلتغَتات كاف أكرب من sigادلعتمد يف الدراسة ىو ،0.05وبالتارل ؽلكن أف
نستنتج أنو ال يوجد تأثَت على أداء من قبل ادلتغَتات الشخصية وأنو ىناؾ عوامل أخرى تتحكم يف أداء العاملُت يف عيادة الضياء.
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خالصة الفصل :

بعد اإلطالع على األدب النظري والتطبيقي حاولنا يف ىذا الفصل إسقاطو ميدانيا من خالؿ التطرؽ إذل واقع احلوافز
ادلادية وادلعنوية وأثرىا على األداء ادلتميز للعاملُت يف عيادة الضياء من خالؿ استعماؿ رلموعة من األساليب اإلحصائية
(ادلتوسطات احلسابية  ،معامل االرتباط ،االضلراؼ ادلعياري ،)...واليت توصلنا من خالذلا إذل وجود عالقة ارتباطية متوسطة بُت
احلوافز ادلادية واحلوافز ادلعنوية واألداء ادلتميز للعاملُت يف ادلؤسسة زلل الدراسة.
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ربضى احلوافز بأعلية كبَتة يف أي مؤسسة مهما كاف نوعها ،حجمها ،وطبيعة نشاطها ،لذا حاولنا من خالؿ الدراسة اليت
قمنا هبا تسليط الضوء على واقع أثر احلوافز ادلادية وادلعنوية يف ربقيق األداء ادلتميز لدى العاملُت يف أحد ادلؤسسات اجلزائرية،
وىي عيادة الضياء ادلتواجدة دبدينة ورقلة ،ومن خالؿ الدراسة اليت قمنا حاولنا اإلجابة على اإلشكالية :ما أثر احلوافز ادلادية
وادلعنوية يف ربقيق األداء ادلتميز يف عيادة الضياء؟ ،وىذا نظرا دلا للحوافز من أثر كبَت على أداء العاملُت ألنو من خالؿ احلوافز
تتحدد معادل التفوؽ والنجاح أو التقهقر والفشل ،دلا ؽلثلو العنصر البشري من تركيبة معقدة ومتكاملة فيما بينها من خربات
ومهارات وكفاءات ؽلكن أف توظف وتستغل لفائدة العمل اجلماعي الذي يعد القاعدة الفاعلة يف إصلاح أي منظمة.
ومت قياس وربليل ىذا التأثَت يف عيادة الضياء بورقلة ،من خالؿ تصميم استمارة وزعت على عينة من العاملُت يف ىذه
ادلؤسسة ،ومت ربليل إجاباهتم من خالؿ استعماؿ العديد من األساليب اإلحصائية اليت تناسبت مع فرضيات الدراسة ،واليت من
خالذلا توصلنا إذل النتائج التالية:
النتائج الخاصة باختبار الفرضيات:
-1توصلت الدراسة إذل أف ىناؾ مستوى متوسط لتطبيق احلوافز ادلادية وادلعنوية يف عيادة الضياء؛
 -2توصلت الدراسة إذل أنو يوجد ارتباط طردي ضعيف ذو داللة إحصائية بُت احلوافز ادلادية وأداء العاملُت يف عيادة
الضياء؛
-3توصلت الدراسة إذل أنو يوجد ارتباط طردي متوسط ذو داللة إحصائية بُت احلوافز ادلعنوية وأداء العاملُت يف عيادة
الضياء؛
 -4توصلت إذل أنو يوجد ارتباط طردي متوسط ذو داللة إحصائية بُت احلوافز ادلادية وادلعنوية وأداء العاملُت؛
-5توصلت الدراسة إذل أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت أداء العاملُت وادلتغَتات الشخصية(اجلنس ،السن،
مستوى التعليمي ،اخلربة).
االقتراحات :على ضوء النتائج ادلتوصل إليها ،ارتأينا تقدًن االقًتاحات التالية:
-01

أف تتابع اإلدارة العليا تطبيق احلوافز ادلادية وادلعنوية والتأكد من العدالة يف التوزيع؛

-02

زيادة االىتماـ أكثر حبواؼ ادلادية؛

-03

ضرورة األخذ بآراء العاملُت والقياـ بدراستها شلا يشجعهم على اإلبداع؛

-04

ضرورة االىتماـ باحلوافز ادلادية واالستفادة منها من أجل زيادة كفاءة األداء العاملُت.
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آفاق الدراسة :
دلواصلة البحث يف ىذا اجملاؿ نقًتح ادلواضيع التالية :
 أثر التحفيز على اإلبداع واالبتكار يف ادلؤسسة ؛
 احلوافز وأعليتها يف قياس أداء العامل بادلؤسسة اخلاصة ؛
 دور التحفيز يف ربقيق ادليزة التنافسية ؛
 واقع نظاـ احلوافز يف ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة .
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قائمة المالحق

المـــــالحق
الملحق رقم 01
و ازرة التعميم العالي والبحث العممي
جامعة قاصدي مرباح ورقمة
كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
قسم  :العموم التسيير

استمارة صدق المحكمين
الرقم

المحكم

الدرجة

القسم

الجامعة

01

أسماء يوسف

أستاذة مساعدة أ

عموم التسيير

جامعة قاصدي مرباح ورقمة

02

بن تفات عبد الحق

أستاذ محاضر ب

عموم التجارية

جامعة قاصدي مرباح ورقمة

03

بوخالخال عبد الرحيم

أستاذ محاضر أ

عموم التسيير

جامعة قاصدي مرباح ورقمة

04

حجاج عبد الرؤوف

أستاذ محاضر ب

عموم التسيير

جامعة قاصدي مرباح ورقمة

05

بن شويحة بشير

أستاذ مساعد أ

عموم التسيير

جامعة قاصدي مرباح ورقمة

المـــــالحق
الملحق رقم 02
استمارة االستبيان
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
قسم  :العلوم التسيير
تخصص  :تسيير مؤسسات صغيرة

المستوى  :ثانية ماستر
والمتوسطة

أخ ـ ــي العــامل أختـ ـ ــي الع ــامـ ـلــة في جميع مــراكز ومســؤوليات العــمل بالمؤسســة :
نضػػع بيػػن أيػػديكم ىػذا االستبياف الصلػػاز حبػػث عل ػمػػي بغػػرض احلصػػوؿ علػى درجػػة ماسًت فػي علوـ التسيَت زبصص تسيَت ادلؤسسات
الصغَتة ادلتوسطة " .ح ػػوؿ اثر احلوافز يف ربقيق األداء ادلتميز لدى العاملُت يف ادلؤسسات الصغَت و ادلتوسطة"
ونظ ػ ػ ػرا ألىػػميػػة مؤسستػػكم فػػي الواليػػة ادلست ػػدؿ عن ػػها دبش ػوار ذبربت ػػها قمنا باختي ػػاركم كعين ػػة لػػدراسيت ادلي ػػدانيػػة آملُت أف تتفضلػ ػ ػوا
باٍستي ػ ػفػ ػػاء ىػػذا االستبي ػ ػ ػػاف لإلجابة ع ػػلى األسئلة ادلط ػػروح ػػة علي ػػكم وضلن عل ػػى ثقػ ػ ػ ػػة مػػن إجاباتكم زبػ ػػدـ اذل ػػدؼ األساسي من ىػ ػػذه
الػ ػػدراسػ ػػة .
نحيـ ـط ـ ـك ـ ــم عـ ـ ـ ـ ـل ــما بأن كـ ــافــة المعـ ــلومــات التــي ستق ــدمـ ــون ـ ـهــا ستكـ ــون لغرض البحث العلمي الغـ ـ ـي ــر.

من إعداد الطالبة :

تحت إشراف األستاذة:

من إعداد الطالبة:ىاللي سهير
سلوى
م ــالحظــة :يكــفي اإلجابة عــن األسئلة بالتأشي ــر فـي الخ ــانة المناسبة فقط.

تحت إشراف األستاذة :تيشات

المـــــالحق
 )1الجـ ـ ــنس  :ذك ـ ــر
 )2السن30_18:

أنثى
40_31

 )3المستــوى التعليمي  :دراسات العليا

أكثر من 40
جــامعـي

 )4الخبــرة فـي المن ــصب  :أقل من  5سنوات

ثــانــوي فأقـل
من 5إلى 10

أكثر من 10سنوات

ثانيا  :فيما يلي مجموعة من الفقرات المتعلقة الحوافز.الرجاء قراءاتها جيداً ووضع عالمة ( )Xبالخانة التي
تعبر عن موقفك.
الجزء األول :البعد األول:الحوافز المادية
موافق

الرقم

العبارة

1

يشعر العماؿ بأعلية احلوافز ادلتاحة بادلؤسسة.

2

تتناسب قيمة الراتب مع طبيعة األعماؿ ادلوكلة للعماؿ.

3

ػلقق الراتب احتياجات العماؿ كافة.

4

توفر ادلؤسسة نظاما للعالوات الدورية,كي تكفل اصلاز العمل
بشكل جيد و متميز.

5

توفر ادلؤسسة نظاما للعالوات االستثنائية لتشجيع العماؿ
ذوي األداء ادلتميز.

6

تسهر ادلؤسسة على ربسُت ظروؼ العمل ادلادية لدفع العماؿ
للتمسك بالعمل.

7

توفر ادلؤسسة نظاما للهدايا العينية.

8

تقدـ ادلؤسسة مكافآت على العمل اإلضايف.
الجزء الثاني :البعد الثاني :الحوافز المعنوية

9

تهتم المؤسسة بمنح األوسمة للمستحقين

10

تقدـ ادلؤسسة شهادات تقدير للمستحقُت لتشجيع
العاملُت على العمل بكفاءة.

لتحسين أداء العاملين.

11

توفر ادلؤسسة مزايا ادلشاركة يف دورات تدريبية.

12

ترشح ادلؤسسة ادلتميزين للدراسات العليا لتحسُت
أدائهم.

13

تشرؾ ادلؤسسة ادلرؤوسُت يف عملية ازباذ القرار.

محايد

غير موافق

المـــــالحق
14

يقدر ادلدير ادلباشر جهود العاملُت و مثابرهتم يف
العمل.

15

تنظم ادلؤسسة رحالت ترفيهية للعماؿ وعائالهتم

16

تسهر ادلؤسسة على تنمية روح التقدير و االحًتاـ بُت
العاملُت لتحفيزىم على العمل.

17

تفوض ادلؤسسة للعاملُت بعض الصالحيات للقياـ
بادلهاـ ادلوكلة إليهم.

18

تقدـ ادلؤسسة ترقيات عادلة وفق أسس علمية.
ثالثا:فيما يلي مجموعة من الفقرات باألداء المتميز للعاملين الرجاء قراءاتها جيد ووضع عالمة (×)بالخانة التي
تعبر عن موقفك.
الرقم

.العبارات

1

تنفذ عملك بكفاءة و فعالية دوف مشاكل.

2

تتوفر لديك ادلعرفة الكافية دبتطلبات الوظيفية
اليت تؤديها.

3

خضوعك لربامج تدريبية متكررة ػلسن من
مستوى األداء الوظيفي.

4

ىناؾ عالقة اغلابية بُت التحفيز و ربسُت
مستوى األداء الوظيفي.

5

التنسيق مع اآلخرين يف اصلاز األعماؿ يزيد و
ػلسن مستوى األداء الوظيفي.

6

يلتزـ العاملوف باحًتاـ قيمة الوقت.

7

يلتزـ العاملوف بتقدًن أفكار إبداعية و
متجددة.

8

تتوفر لدى العاملُت اجلاىزية و االستعداد و
الرغبة يف العمل خارج أوقات الدواـ الرمسي .

9

ػلدد نظاـ تقييم األداء الوظيفي بشكل فعاؿ
نقاط القوة و الضعف لدى العامل.

10

تعمل إدارة ادلؤسسة باستمرار من أجل
ربديث وتطوير نظاـ األداء السنوي لإلسهاـ
يف ربفيز العاملُت.

11

يشجع نظاـ احلوافز على زيادة ادلنافسة على

موافق

محايد

غير موافق
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األداء ادلتميز بُت الزمالء يف العمل.
12

تتوفر لدى العاملُت االستعداد للمشاركة
الفعالة يف االجتماعات.

13

لدى العاملُت االستعداد لتحمل مسؤوليات

14

ػلسن العاملوف التصرؼ يف ادلواقف احلرجة.

15

يتمتع العاملوف دبهارة التواصل اجليد مع
اآلخرين.

16

ينجز العاملوف ادلهاـ الوظيفية طبقا دلعايَت
اجلودة ادلطلوبة.

17

يساىم العاملوف يف ازباذ القرارات.

18

تتوفر لديك ادلهارة والقدرة على حل
مشكالت العمل اليومية ألداء ادلهاـ

الوظيفية.

شكرا لكم على حسن تعاونكم
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