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الحوافز المادية والمعنو ية وعلاقتها بالأداء الوظيفي

احلوافز املادية واملعنوية وعالقهتا اب ألداء الوظيفي دلى معلامت املدارس الثانوية
احلكومية مبحافظة اخلرج
أأ .ليىل رسحاين  -جامعة سطام بن عبد العزيز
 امللص:حبثت هذه ادلراسة احلوافز املادية واملعنوية وعالقهتا اب ألداء الوظيفي دلى معلامت املدارس الثانوية
احلكومية مبحافظة اخلرج .اس تخدم املهنج الوصفي الارتباطي وطبق عىل جممتع ادلراسة حوايل ( )850معلمة
يف مدارس الثانوية .ووزع اس تبيان أكن مبين عىل ثالث حماور رئيس ية أأنواع احلوافز املادية ،واحلوافز
املعنوية ،وعالقة احلوافز ابلأداء الوظيفي.
وقد توصلت ادلراسة اىل أأن العالقة بني بعدي املتغري املس تقل (احلوافز املادية واملعنوية) والاداء
الوظيفي أكنت ضعيفة يف مجملها .كام أأوصت ادلراسة مبجموعة توصيات أأمهها رضورة الالزتام بنظام علمي
وموضوعي يف معلية اس تخدام التحفزي ويعزى ذكل ألثرها الكبري عىل حتسن الأداء الوظيفي.
tcaAtsbA
This study examined the material and moral incentives and their
relationship to job performance at the public high school teachers, Al-Kharj.
The researcher used a descriptive method and applied to the study population
of about 850 teacher in secondary schools. And the questionnaire was based on
three main themes: the types of material incentives and moral incentives, and
the relationship between job performance incentives.
The study concluded that the relationship between the dimensions of the
independent variable (material and moral incentives) and job performance has
been weak in its entirety. The study also recommended some recommendations
like the need to adhere to a scientific and objective system in the process of
using the stimulus due to the large impact on job performance improvement..
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 مقدمةشهد العامل خالل الس نوات القليةل املاضية وال يزال ,متغيـرات أأساس ية عديدة طالت
ومست اكفة املؤسسات الرتبوية والاقتصادية والاجامتعية
خمتلف جوانب احلياة املعارصة ّ
والس ياس ية ،فأأثّرت تكل املتغريات عىل هيلك القمي ونسق العالقات اجملمتعية يف كثري من دول
العامل اىل احلد اذلي برر القول ،بأأنه نعيش الن "عاملا جديدا" خمتلفا لك الاختالف عن سابقه
ويف خضم هذه التغريات بد أأ الاهامتم ابملوارد البرشية بزتايد يف املنظامت املعارصة ،حيث بينت
االدارة ادلور املهم اذلي تقوم به تكل املوارد يف املساعدة عىل حتقيق أأهداف املنظامت.
ويعترب املورد البرشي هو احملرك ا ألسايس والعنرص الفاعل من بني عنارص االنتاج،
فدليه الطاقات الالحمدودة وعليه يعمتد الاس مترارية وتطوير املؤسسات سواء اكنت اقتصادية،
اجامتعية ،تعلميية ،وغريها للوصول اىل أأقىص كفاءة ممكنة (الكعيب ،السامري.)1990،
وليك تصل هذه املؤسسة اىل الهدف املراد الوصول اليه أكن البد لها من اجياد الاكدر
الوظيفي القادر عىل ايصال املؤسسة اىل هذا الهدف ،وعىل هذه املؤسسة رد امجليل أأوال بأأول
لتحفزي املوظف عىل الاس مترارية يف ا ألداء اليد والفعال (السايس،2011،ص.)17
ولتحسني ورفع ا ألداء الوظيفي والعمل بفعالية وكفاءة ،وجعل املرؤوسني يتبعون
واجبات ومسؤوليات مرؤوس هيم بشلك مس متر جيب تطبيق س ياسات التحفزي كوس يةل لتحقيق
هذا الهدف (احلالبية،2013،ص.)17
حيث أأشري اىل أأساليب التحفزي بأأهنا متعددة ومتنوعة فميكن أأن تكون اجابيه أأو
سلبية ،وميكن أأن تكون يف شلك مادي او معنوي اذا مرت أأساليب التحفزي مبراحل متطورة
تبلورت ابلصورة اليت يه عليه ا ألن ،فبد أأت ابملرحةل التقليدية واليت مت الرتكزي فهيا فقط عىل
احلوافز املادية ،مث أأعقبهتا املرحةل اليت اندت هبا العالقات االنسانية اليت اهمتت ابحلوافز املعنوية
جبانب املادية ،مث جاءت املرحةل احلديثة اليت تربط بني احلوافز املادية واملعنوية معا (ادلرويب،
.)2006
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ونظرا ألن العاملني بوزارة التعلمي يتعاملون مع اكرب رشحية من اجملمتع ختتلف عن أأي
مؤسسة اخرى من هنا تبلورت فكرة هذه ادلراسة دلى الباحثة اليت جاءت بعنوان احلوافز
املادية وعالقهتا اب ألداء الوظيفي دلى معلامت املدارس احلكومية يف اخلرج.
 مشلكة ادلراسةللحـوافز دور كبيـر فـي تغييـر مـس توى أأداء املوظـف ودافعيته سـواء بـشلك سليب أأو
اجيايب ،ا ألمر اذلي يتطلب احلرص يف توزيع تكل احلوافز بشلك عادل وموضوعي ونظرا ألمهية
الاكدر التعلميي اذلي يسعى جاهدا بتطوير اجملمتع .هنـا وجدت احلاجـة املاسـة لدلراسـة
والتحليـل لرفـع مـس توى هـؤالء حتـى يصبح هذا ا ألداء عىل مس توى املسؤولية للوصول اىل
اهداف الوزارة.
و أأن عدم توافر احلوافز املادية واملعنوية املناس بة للمجهتد تؤثر سلبا عىل أأدائه وتسهم
يف ضعف االنتاجية وتقلي :حتقيق ا ألهداف املرجوة للمؤسسة التعلميية (املدرسة) وكذكل
تمتثل مشلكة ادلراسة فامي أأشارت اليه بعض ادلراسات السابقة من خالل توصياهتا كدراسة أأبو
ش يخة ( ،)2000ودراسة الشمصي ،ومحمود ( ،)1980ودراسة ايغي( )1986حيث أأكدت
ادلراسات السابقة للوصول اىل نظام سلمي للحوافز املادية يف املنشأت الاقتصادية وقد أأوصت
ادلراسة بتصحيح جدول ا ألجور وذكل ابلربط ادلقيق بني االنتاجية واحلوافز ،أأن احلوافز اليت
تعطى هلم ال تساعد أأغلبيهتم عىل أأداء أأفضل ،وكذكل بأأن هناك مؤرشات تدل عىل قصور يف
نظم و أأساليب احلوافز املطبقة عىل املوظفني ،مما يؤثر عىل حتقيق ا ألهداف اليت وضعت .كام أأن
احلوافز املعنوية تؤثر بدرجة كبرية عىل االبداع ألن الفرد حباجة اىل الاعرتاف جبهوده من خالل
تقدير رؤسائه وزمالئه.
 أأس ئةل ادلراسةس /1مايه أأمه احلوافز املادية اليت تقدم ملعلامت املدارس الثانوية احلكومية يف حمافظة اخلرج؟
س /2مايه أأمه احلوافز املعنوية اليت تقدم ملعلامت املدارس الثانوية احلكومية يف حمافظة اخلرج؟
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س /3هل توجد عالقة ذات دالةل احصائية بني احلوافز املادية وا ألداء الوظيفي عند معلامت
املدارس الثانوية احلكومية يف حمافظة اخلرج؟
س /4هل توجد عالقة ذات دالةل احصائية بني احلوافز املعنوية وا ألداء الوظيفي عند معلامت
املدارس الثانوية احلكومية يف حمافظة اخلرج؟
 أأهداف ادلراسة التعرف عىل امه احلوافز املادية اليت تقدم ملعلامت املداس الثانوية احلكومية يف حمافظة اخلرج. التعرف عىل امه احلوافز املعنوية اليت تقدم ملعلامت املدارس الثانوية احلكومية يف حمافظةاخلرج.
 توضيح عالقة احلوافز املادية ،واملعنوية اب ألداء الوظيفي عند معلامت املدارس احلكومية يفحمافظة اخلرج.
 أأمهية ادلراسةتتضح أأمهية ادلراسة من خالل شقني هام
أأ -ا ألمهية النظرية
تعود أأمهية ادلراسة اىل امهية املتغريات اليت تتناولها ابدلراسة وسوف تسهم يف توفري
عدد من التوصيات واملقرتحات لتفعيل نظام احلوافز ومن مث رفع مس توى الاداء الوظيفي دلى
املعلامت هبذه املؤسسات مما ميكهنا من القيام مبهاهما بكفاءة عالية ،و أأن وللحوافز أأمهية كبرية يف
التأأثر عىل الاداء الوظيفي دلى املعلامت ،كذكل هناك ندرة يف دراسة العالقة بني احلوافز يف
املؤسسات التعلميية والاداء الوظيفي ذلا فأأن هذه ادلراسة قـد ترثي املكتبة مبا ستتضمنه من
معلومات عن احلوافز من حيث أأنواعها ،اساليهبا ،فوائدها ,أأهدافها.
ب -ا ألمهية امليدانية
تنبع أأمهية احلوافز من حاجة الفرد اىل الاعرتاف بأأمهية ما يقوم به من جمهودات واجنازات،
فتقدير الغري ذلكل الهد عن طريق احلوافز اك ألجور مثال ،يعترب من ا ألمور املهمة ،اليت تسامه
يف اش باع مجموعة احلاجات ا ألساس ية املتفاعةل يف نفس الفرد.
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مفهارات ا ألفراد وقدرهتم ،ال تعترب اكفية للحصول عىل انتاجية عالية ،ما مل يكن هناك نظام
للحوافز قادرا عىل حتريك دوافع ا ألفراد ،هبدف الاس تخدام ا ألمثل للطاقات الاكمنة دلهيم.
 مصطلحات ادلراسةفامي يأأيت تعريف ابملصطلحات اليت احتوهتا ادلراسة
 احلوافز املاديةعرفها (زويلف،1994،ص )276بأأنه ا ألجر والعالوات الس نوية ،والزايد يف ا ألجر،
واملاكفأت واملشاركة يف ا ألرابح.
وعرفها (املطريي،2005،ص )51حافز ذو طابع مايل أأو النقدي أأو الاقتصادي ،وهو
يمتثل فامي حيصل عليه الفرد من مزااي وحقوق اكلرواتب وا ألجور والعالوات والبدالت املالية
والتعويضات واملاكفأت واملعاشات التقاعدية واملشاركة اب ألرابح.
وتعرف الباحثة احلوافز اجرائيا بأأنه يه تكل احلوافز امللموسة اليت تقدم للمعلامت
لتش بع حاجاهتم مقابل هجد معني وعادة ما تكون اموال نقدية مثل املاكفأت والعالوات
وادلرجات املالية احملفزة لالنتاج وتطوير أأداهئم .ويمت قياسها من خالل بنود بعد احلوافز املادية
يف الاس امترة املس تعمةل يف ادلراسة.
 احلوافز املعنويةيه تكل احلوافز اليت ال تعمتد عىل املال يف ااثرة العاملني عىل العمل ،بل يعمتد عىل
وسائل معنوية أأساسها اخرتام العنرص البرشي اذلي هو اكئن يح هل احاسيس ومشاعر
وتطلعات اجامتعية يسعى اىل حتقيقها من خالل معهل يف املؤسسة (شاويش،2005،ص.)210
تعرف الباحثة احلافز املعنوي اجرائيا بأأنه يه تكل احلوافز اليت حتقق للمعلامت اش باع
حاجاهتم النفس ية والاجامتعية ،اكحلاجة التقدير من حيث حتقيق اذلات والاحرتام والقبول
الاجامتعي ،مثل شكر والثناء .ويمت قياسها من خالل بنود بعد احلوافز املعنوية يف الاس امترة
املس تعمةل يف ادلراسة.
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 ا ألداء الوظيفيتنفيذ املوظف ألعامهل ومسؤولياته اليت تلكفه هبا املنظمة أأو الهة اليت ترتبط هبا
وظيفته (هالل ،2009ص.)48
وتعرف الباحثة ا ألداء الوظيفي اجرائيا بأأنه الهد اذلي تقوم به املعلامت يف املدرسة
ابلواجبات املولكة الهيم مبوجب ا ألنظمة والتعلاميت املعمول هبا يف املدرسة اليت يعمل فهيا بكفاءة
وفاعلية ويقاس من خالل الاس امترة اليت تصممها الباحثة .مي قياسها من خالل بنود بعد الاداء
الوظيفي يف الاس امترة املس تعمةل يف ادلراسة
 االطار النظرياهمت االسالم بقضية احلوافز عىل ا ألفعال سواء يف ادلنيا أأو يف الخرة؛ فاحلوافز
املشجعة ل ألداء املمتزي حتقق حاجات يف الكيان البرشي معيقة ا ألثر ،وتشعره بأأنه أأنسأأن هل
ماكنته و أأنه مقدر يف معهل ،فنجد أأن االسالم اهمت ابلعمل و أأوحض أأمهيته ابلنس بة لالنسان وقدر
العمل اكلعبادة فهناك الكثري من ادلالئل القرأنية اليت حتث عىل العمل و أأمهيته وكذكل التحفزي
عىل العمل وجزائه عند هللا س بحانه وتعاىل يقول س بحانه وتعاىل يف سورة الزمر الية ()8
{قل هل يس توي اذلين يعلمون واذلين ال يعلمون أأمنا اذا يتذكر أأولوا ا أللباب} .جند أأن الايت
حتث عىل أأمهية العمل وا ألجر والثواب ،أأو الزاء املنتظر من هذا العمل ،ويعترب هذا تشجيعا
للقيام ابلعمل ولكن بأأداء ممتزي ولك حسب أأدائه ومتزيه يف معهل.
حيث يتوقف جناح أأي مؤسسة عىل حتقيق الكفاءة االنتاجية لعوامل االنتاج .وقد
أأثبتت ادلراسات أأن العامل البرشي هو أأكرث العوامل االنتاجية تغريا مفردوده يزيد وينق :بقدر
ما يتحقق هل من ظروف مادية ومعنوية يف العمل ،ذلا فأأن الكفاءة االنتاجية تتوقف عىل عنرص
اليد العامةل ،ولتحقيق هذا الهدف البد من اجياد حمرك لطاقات االنسان ،وابعث موجه
لسلوكه ،ومما الشك فيه أأن احلوافز يه أأكرب حمرك لهذه الطاقات.
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 مفهوم احلوافزمن حيث اللغة يشري مصطلح احلوافز اىل (حفّزه ،دفعه اىل اخللف ،والليل حيفز الهنار
أأي يسوقه ورايته متحفزا أأي مس تفزا مس تعجال ال ميكن جلوسه يف ا ألرض) (رضا
،1958ص.)122
يه "عبارة عن عوامل أأو وسائل أأو أأساليب ختتارها االدارات بعناية من أأجل خلق أأو
توجيه السلوك االنساين ليك يسامه مسامهة فعاةل يف رفع الكفاءة االنتاجية وحيقق للعاملني
حاجاهتم ودوافعهم اخملتلفة" (املوسوي،2004 ،ص.)23
وعرفها الصرييف (،2007ص" )235يه تكل اجملهدات اليت تبذلها االدارة حلث العاملني
عىل زايدة انتاجيهتم ،وذكل من خالل اش باع تكل احلاجات رشيطة أأن يمتزي ذكل
ابالس مترارية".
 أأمهية احلوافز و أأهدافهايرى عيل حسن أأن نظام احلوافز حيقق فوائد عديدة للفرد واملنظمة عىل حد سواء
وذكل عىل النحو التايل
 اش باع حاجات ورغبات العاملني مبصتلف أأنواعها  ,ومهنا احلاجة املادية للنقود واحلاجةاملعنوية لالحرتام والتقدير واثبات اذلات.
 شعور العاملني ابلعداةل واملساواة داخل املنظمة. للعمل ابملنظمة جذب املهارات والكفاءات وا ألدمغة املمتزية. حاجاهتم زايدة مس توى رضا العاملني نتيجة الش باع. للمنظمة زايدة والء وانامتء العاملني. زايدة أأنتاج العاملني كام وكيفا.مجلة الجامع في الدراسات ال نفسية والعلوم التربو ية
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 ختفيض معدالت الفاقد يف العمل  ,مثل ختفيض معدالت البطاةل الفاقدة. تمنية روح التعاون بني العاملني داخل املنظمة. حتسني صورة املنظمة أأمام اجملمتع (حسني،2008،ص .)280 التطور التارخيي للتحفزيمع بداية القرن الثامن عرش ،حني برزت حركة االدارة العلمية ،بد أأ العلامء هيمتون يف
حبوهثم ودراساهتم مبوضوع التحفزي ،وميكن المتيزي بني ثالث مراحل لتطوير الفكر االداري فامي
خي :موضوع التحفزي اكليت (الفارس)2011،
أأ -املرحةل التقليدية متثل هذه املرحةل النظرايت التقليدية يف االدارة حيث تعترب املنظمة وحدة
اقتصادية مثالية ال عالقة لها ابلبيئة اخلارجية ومن وهجة نظر ماكس فيرب رائد النظرية
البريوقراطية ,أأن الفرد بطبعه غري طموح وكسول ودامئا يسعى اىل اش باع حاجاته املادية
وابلتايل ركزت هذه املرحةل عىل احلوافز املادية فقط وكذكل ركزت مدرسة االدارة العلمية
بقيادة فريدرك اتيلور يف س ياس هتا التحفزيية عىل ا ألساس املادي.
ب -مدرسة العالقات االنسانية من وهجة نظر هذه املدرسة أأن املنظمة عبارة عن نظام كبري
ومعقد التكوين حيث يتكون من أأجزاء متباينة يف ا ألداء أأمهها الانب االنساين والفين وهذه
املدرسة تنظر اىل االنسان ذي املشاعر وا ألحاسيس ويعمل يف داخل امجلاعات .وابلتايل نرى
بوضوح التطور يف النظرة اىل االنسان وكيفية التعامل معه ابعتبار أأن املنظمة جبانب أأهنا وحدة
اقتصادية فهيي وحدة اجامتعية ذلكل جند تنوعا يف منح احلوافز ما بني املادية واملعنوية.
جـ -املرحةل احلديثة متثلها نظرايت االدارة احلديثة مثل (نظرية االدارة اب ألهداف ونظرية النظم)
وحاولت هذه املرحةل أأن تتجنب أأخطاء النظرايت واملراحل السابقة مس تفيدة من جتارهبا وهذه
املرحةل تنظر اىل الهاز عىل أأنه نظام مفتوح وليس مغلقا كام أكنت املدارس التقليدية ،وقد
أأدعت املدارس احلديثة اىل ربط احلوافز ابلنتاجئ املتحققة واندت برضورة اختالف ما حيصل
عليه العاملون من حوافز سواء أكنت مادية أأو معنوية وذكل حسب مس توايت ا ألداء وكذكل
من وجه نظر هذه املرحةل رضورة اشرتاك العاملني مع االدارة يف وضع خطط احلوافز.
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 أأنواع احلوافزمت تصنيف احلوافز عند حسونه (،2008ص )85اىل فئتني أأساس يتني هام احلوافز
املادية واحلوافز املعنوية.
أأ -احلوافز املادية من أأكرث أأنظمة احلوافز ش يوعا وذكل لقدرهتا عىل اش باع عدد من احلاجات
الاولية او ادلوافع ا ألساس ية دلى الفرد ،وتتعدد أأشاكل هذه احلوافز وختتلف صورها من
مؤسسة اىل أأخرى وتمتثل هذه احلوافز يف املاكفأت املادية ،ويعترب املال من احلوافز الرئيسة
ابالضافة اىل أأن توفري كامليات احلياة واملركز الاجامتعي يعمتد عىل املال اىل حد كبري.
وذكر بشار ( )2008احلوافز املادية يه لك ما متنحه املؤسسة للعاملني من أأجر أأسايس
أأو رواتب ،أأو ماكفأت تشجيعية ،أأو عالوات دورية ،أأو اس تثنائية ،أأو معوالت ،أأو اشرتاك
يف ا ألرابح أأو ما شابه ذكل مبا يضمن للعاملني مس توى من العيش ومقابةل ا ألعباء املادية
للحياة.
وتعد احلوافز املادية من أأقدم أأنواع احلوافز وتمتزي ابلرسعة الفورية واحساس الفرد
ابلنتيجة املبارشة جملهوده (عقييل ،1996ص.)309
واحلوافز املادية قد تكون اجيابية مكنح املاكفأت واملساعدات او اعطاء العالوات ،وقد
تكون سلبية اكحلرمان من املاكفأت او العالوات او حتفيض الراتب (ايغي 1986م،ص.)29
ب -احلوافز املعنوية يقصد ابحلوافز املعنوية يه تكل احلوافز اليت متد عىل املال يف ااثرة
العاملني عىل العمل ,بل يعمتد عىل وسائل معنوية أأساسها احرتام العنرص البرشي اذلي هو
اكئن يح هل أأحاسيس ومشاعر وتطلعات اجامتعية يسعى اىل حتقيقها من خالل معهل يف
املؤسسة (شاويش،2005،ص.)210
وتعمتد احلوافز املعنوية يف ااثرة وحتفزي العاملني عىل وسائل أأساسها احرتام العنرص
البرشي اذلي دليه أأحاسيس وأمال وتطلعات اجامتعية يسعى اىل حتقيقها من خالل معهل يف
ادلائرة (العقييل،1996 ،ص.)309
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وقسم البعض احلوافز املعنويـــة اىل ا ألقسام التالية ( أأبو الكشك،2006،ص-137
)140
تقدمي عبارات الثناء والشكر الشفوية -رسائل الشكر املكتوبة -منح شهادات التقدير-
منح ادلروع وامليداليات -اقامة حفالت التكرميية -املشاركة يف اختاذ القرارات -املشاركة يف
اللجان -املشاركة يف الاجامتعات ادلور -الرتش يح لدلورات التدريبية  -حضور املؤمترات-
حضور الندوات املتصصصة -منح االجازات الاس تثنائية -تويل رئاسة اللجان.
 ا ألداء الوظيفيأأصبح ا ألداء الوظيفي هو الظاهرة اليت هتمت هبا املؤسسات التعلميية يف ادلول اليت
تسعى اىل التقدم .فتوفر املناخ التنظميي املالمئ الظهار االبداع يف ا ألداء يعود بفائدة مجة عىل
املؤسسات وعىل العاملني.
 مفهوم ا ألداء الوظيفي يعين ا ألداء يف اللغة القيام ابلواجب ،وهو مش تق من الفعل أأدىتأأدية ،مبعىن أأوصهل وقضاه ،وهو أأدى ا ألمانة من غريه ،وتأأدية هل حقه أأيقضيته
(الفريوزأابدي،1987،ص.)1625
وعرف عبد احملسن ( )1996ا ألداء بأأنه اخملرجات وا ألهداف اليت تسعى املنظمة اىل
حتقيقها خالل فرتة حمدودة.
وعرفه شديفات ( )1999بأأنه نشاط ميكن الفرد من أأجناز همامته أأو ا ألهداف احملددة هل
بنجاح.
 أأمهية الاداء الوظيفي ل ألداء الوظيفي أأمهية كبرية يف أأية منظمة نذكر مهنا ا ألداء هو املكون الرئييس لعمليات االنتاج أأو تقدمي اخلدمات وهو الزء احلي مهنا ألنه مرتبطابلعنرص البرشي اذلي يدير العملية ويساعدان للوصول اىل أأهداف املنظمة بكفاءة وفعالية
(ادلحةل،2001،ص.)30
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 ال تتوقف امهية الاداء الوظيفي عىل مس توى املنظمة فقط بل تتعدى ذكل اىل أأمهية الاداءيف جناح خطط التمنية الاقتصادية والاجامتعية يف ادلوةل (الرباهمي،2008،ص.)40
 ل ألداء الوظيفي أأمهية كبرية داخل أأية منظمة حتاول حتقيق النجاح والتقدم ابعتباره الناجتالهنايئ ،فاذا أكن الناجت مرتفعا فأأن ذكل يعد مؤرشا واحضا لنجاح املنظمة واس تقرارها
وفعاليهتا(شايم،2010،ص.)71
 عنارص الاداء الوظيفي هناك عدة عنارص أأو مكوانت أأساس ية ل ألداء الوظيفي ميكنحرصها فامي ييل (الرباهمي،2008،ص)40
أأ -املعرفة مبتطلبات العمل ويشمل املعارف العامة ،واملهارات الفنية والقدرة عىل التنظمي دون
الوقوع يف ا ألخطاء ،وما ميتلكه الفرد من خربات عن العمل.
ب -مكية العمل املنجز أأي مقدار العمل اذلي يس تطيع العامل أأجنازه يف الظروف العادية
للعمل ومقدار رسعة االجناز.
جـ -املثابرة والوثوق وتشمل الدية ،والتفاين يف العمل عىل حتمل مسؤولية العمل واجناز
ا ألعامل يف أأوقاهتا احملددة.
 العوامل املؤثرة يف ا ألداءجيب ا ألخذ ابحلس بان أأن هناك عدة عوامل تؤثر عىل ا ألداء مهنا ما يأأيت (عبد
احملسن)2002،
 مدى تأأخر ا ألعامل اذلي يؤثر يف معدل االنتاجية. التطورات التنظميية واالجرائية ،فتعد ذات أأثر مبارش يف ا ألداء  ،مفعدل االنتاج يتوقف عىلعوامل عديدة مهنا مالمئة الرتتيبات التنظميية واالجرائية ،فتبسط اجراءات العمل واختصار
اخلطوات واملراحل املطلوبة للعمل يقلل من املوارد املس تخدمة والوقت املطلوب لالجناز.
 العوامل التقنية والتكنلوجية ،وتمتثل مبا ميكن ادخاهل من تكنلوجيا متطورة و أأهجزة ومعداتحديثة وبرجميات ،اذا أأن ا ألداء يتحدد مبس توى التقنيات والتكنلوجيا املس تخدمة.
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 ادلراسات السابقة والتعقيب علهياأأ -ادلراسات احمللية
هدفت دراسة القحطاين ( )2009فاعلية احلوافز املادية واملعنوية يف حتسني أأداء
العاملني يف جسون املنطقة الرشقية لتعرف عىل مدى فاعلية احلوافز املادية واملعنوية يف حتسني
أأداء العاملني يف جسون املنطقة الرشقية ،و أكن جممتع ادلراسة مجيع العاملني يف فروع جسون
املنطقة الرشقية من الضباط وا ألفراد البالغ عددمه ( ،)1152حيث قام الباحث ابختيار عينة
عشوائية طبقية بلغت ( )209من الضباط وا ألفراد العاملني يف فروع جسون املنطقة الرشقية.
أأتبع الباحث املهنج الوصفي التحلييل ،و أأداة الاستبانة مجلع البياانت ،وقد توصلت دراس ته اىل
عدم وجود فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى  0.05فأأقل يف اجتاهات أأفراد ادلراسة
حول (فاعلية احلوافز املادية واملعنوية يف حتسن أأداء العاملني يف لسجون) ابختالف متغري
العمر ،واحلاةل الاجامتعية ،واملس توى التعلميي ،والرتبة العسكرية .وقد أأوصت هذه ادلراسة بأأن
يمت رصف احلوافز وفقا ملس توى ا ألداء ،حلث العاملني عىل بذل أأقىص هجد لتحسني أأداهئم.
وقام العنقري ( )1990بدراسة حول نظم احلوافز ودورها يف رفع مس توى أأداء العاملني
يف امارة منطقة الرايض .ومشلت العينة عىل ( )90موظف يف امارة منطقة الرايض .وتوصلت
ادلراسة اىل عدة نتاجئ مهنا عدم الرضا عن احلوافز املادية ،و أأن أأمه املشالكت يف احلوافز يه
عدم وجود نظام واحض للحوافز وكذكل عدم وجود نظام مس تقل للحوافز ابالضافة اىل
مشالكت نظام الرتقيات يف اخلدمة املدنية.
ب -ادلراسات العربية
هدفت السعودي ( )2013اىل معرفة أأثر احلوافز املادية يف الرضا الوظيفي دلى
العاملني يف مؤسسة الضامن الاجامتعي ا ألردنية .تكونت عينة ادلارسة من ( )511موظفا
وموظفة يف مؤسسة الضامن الاجامتعي ا ألردنية ،ولتحقيق الغرض من هذه ادلارسة طورت
استبانة مكونة من ( )26فقرة ،مهنا ( )13فقرة تقيس احلوافز املادية ،و( )13فقرة تقيس الرضا
الوظيفي ،ومت التحقق من دالالت صدق الاستبانة وثباهتا ،و أأظهرت نتاجئ ادلارسة أأن مس توى
احلوافز املادية فامي يتعلق بنظام ا ألجور يف مؤسسة الضامن الاجامتعي ا ألردنية مرتفع ،يف حني
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أكن متوسطا فامي يتعلق مبنح املاكفأت ،و أأن مس توى الرضا الوظيفي دلى العاملني متوسط .كام
بينت النتاجئ كذكل وجود أأثر ذي دالةل احصائية لنظام ا ألجور وملنح املاكفأت يف الرضا
الوظيفي دلى العاملني ،ويف ضوء هذه النتاجئ قدمت ادلارسة مجموعة من التوصيات من أأمهها
رضورة الاهامتم مبنح املاكفأت للعاملني يف مؤسسة الضامن الاجامتعي ا ألردنية حمفزا هلم.
هدفت دراسة السايس ( )2011اثر احلوافز املادية واملعنوية يف حتسني اداء العاملني
يف وزارة الرتبية والتعلمي بسلطنة عامن .مشلت عينة عشوائية طبقية ( )290من رؤساء ا ألقسام
واملوظفني يف املديرايت املذكورة حيث اس تخدم الباحث املهنج الوصفي التحلييل والاستبانة
مجلع البياانت ،واس هتدفت اىل معرفة أأثر احلوافز املادية واملعنوية يف حتسني أأداء العاملني يف
وزارة الرتبية والتعلمي بسلطنة عامن ،وقد توصلت هذه ادلراسة أأن التحفزي املادي يشعر الفرد
ابلرضا عن بيئة العمل وعن وضعهم الوظيفي ويعزز من دافعية العاملني يف العمل مما يرفع
مس توى أأداهئم.
ودراسة الابري ( )2007حول دور احلوافز املادية واملعنوية يف رفع مس توى العاملني
وقد طبقت عىل معلمي ومعلامت التعلمي الاسايس مبنطقة الباطنة جنوب .وقد هدفت التعرف
عىل أأراءمه حول ترتيب أأولوايت احلوافز وفقا ملا يفضهل أأولئك املعلمني ،والتعرف عن مدى
رضامه عن احلوافز املقدمة ،وقد توصلت اىل أأن أأمه تكل احلوافز (املاكفأت املالية -الرتقيات-
العالوات الاس تثنائية).
وهدفت دراسة ايغي ( )1986تقيمي املوظف العام للحوافز يف ا ألهجزة احلكومية اردنية،
دراسة ميدانية .واليت طبقت عىل عينة عشوائية بلغ عددها ( )203موظف يف ست وزارات
ودوائر خمتلفة اس هتدفت معرفة دور احلافز يف املساعدة عىل ا ألداء ا ألفضل واحلوافز اليت
ينشدوهنا .وقد توصلت هذه ادلراسة اىل أأن هناك عدم رضا عن الرواتب مقابل اجملهود اذلي
يبذلونه يف أأعامهلم.
 التعقيب عىل ادلراساتتبني لنا أأن مجيع ادلراسات السابقة تناولت بشلك عام موضوع احلوافز من خالل أأبعاد
وتعريفات خمتلفة ،وحتدثت عن أأثر احلوافز يف رفع الاداء الوظيفي دلى العاملني ختتلف هذه
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ادلراسة عن ادلراسات السابقة يف البيئة واحلدود املاكنية والفيئة املطبق علهيا والقطاع
الوظيفي حيث س تتناول قطاع وزارة التعلمي معلامت حمافظة اخلرج.
تتفق هذه ادلراسة مع ادلراسات السابقة يف املهنج الوصفي كام تتفق معها يف ا ألداة ويه
الاستبانة مجلع املعلومات.
 مهنج ادلراسةتس هتدف هذه ادلراسة التعرف عىل العالقة بني احلافز املادي وا ألداء الوظيفي دلى
معلامت املدارس احلكومية يف حمافظة اخلرج ،سوف نس تخدم املهنج الوصفي الارتباطي يف هذه
ادلراسة ذكل ألنه يعمتد عىل دراسة الظاهرة كام يه يف الواقع ووصفها وصفا دقيقا مما يساعد
عىل فهم العالقات املوجودة بني الظواهر ويساعدان للوصول اىل اس تنتاجات وتعماميت تساعد
يف تطوير الواقع املدروس وهذا ما تسعى ادلراسة اىل حتقيقه (العساف،2000 ،ص.)186
 جممتع وعينة ادلراسةيتكون جممتع ادلراسة عىل معلامت الثانوية ابملدارس احلكومية يف حمافظة اخلرج ،حيث
بلغ عدد املعلامت  800معلمة ترتاوح خرباهتم من  5س نوات فأأقل ،ومن  5س نوات فأأعىل.
وسوف نس تخدم العينة العشوائية الطبقية .اليت بلغ عددها  80معلمة.
 أأداة ادلراسةاستنادا اىل ادلراسات السابقة وطبيعة البياانت اليت يراد مجعها وعىل املهنج املتبع يف
ادلراسة أأن ا ألداء الأكرث مالمئة لتحقيق أأهداف هذه ادلراسة يه الاستبانة خاصة للتعرف عىل
العالقة بني احلافز املادي وا ألداء الوظيفي ودافعية االجناز دلى معلامت الثانوية يف حمافظة
اخلرج ،حيث مت الاستناد اىل اس تبيان حممك من دراسة حممكة للعجمي ( )2017من مجموعة
من أأعضاء هيئة التدريس ابلهيئة العامة ،وتبني موافقة احملمكني عىل مجيع عبارات الاس تبيان
وحماوره بنس بة موافقة أأعىل من  ،%90وهو ما يشري اىل توفر الصدق الظاهري .تناولت
الاستبانة املتغري املس تقل ا ألول احلافز املادي لك من (قمية الراتب مع طبيعة الاعامل املولكة-
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ماكفأت حتفزي للعاملني عىل أأجناز العمل بكفاءة ترقيات عادةل وفق اسس علمية مدروسة -نظام
العالوات ادلورية -نظام العالوات الاس تثنائية بتحسني ظروف العمل املادية ابس مترار -الهدااي
العينية -بدل تذاكر سفر -ماكفأت عىل العمل االضايف).
وتناولت الاستبانة يف املتغري ا ألخر املس تقل احلافز املعنوي (هتمت الوزارة بتقدمي
ا ألومسة للمس تحقني لتحسني ا ألداء -شهادات التقدير للممتزيين -مزااي املشاراكت يف دورات
تدريبية -تلكفة القادرين بعمل قيادي ليك يسهم يف تطوير ا ألداء -امتيازات نقل املوظف لوظيفة
أأفضل لتحسني ا ألداء -الارشاك يف معلية اختاذ القرار -اعارة املوظف املمتزي لهة أأفضل
وتناولت الاستبانة يف املتغري الاخر املس تقل احلافز املعنوي (تفويض الصالحيات -شهادات
الشكر -الرتقية) وتناولت الاستبانة يف املتغري التابع لك من (تطوير ا ألداء ،تقدمي ا ألفاكر
واملقرتحات ،الالزتام بأأوقات العمل ،تطوير أأساليب العمل ،اختاذ القرار املناسب ،القدرة يف
التصطيط ،املشاركة الفعاةل يف الاجامتعات ،حتمل املس ئوليات) وس نقوم بتأأكد من صدق
الاستبانة بقياس اخلصائ :الس يكو مرتية ل ألداة صدق (صدق الظاهري والصدق ادلاخيل)
وثبات ا ألداة سوف نس تخدم (الفاكرونباخ).
 عرض وحتليل النتاجئلتطبيق أأهداف ادلراسة وحتليل البياانت اس تخدمت الباحثة احلاسب اليل لتحليل
البياانت ومعالهتا احصائيا عن طريق برانمج ( .)Spssوحددت مقياس ليكرت الثاليث
(موافق-حمايد-غري موافق) لالجابة عىل عبارات الاس تبيان .و أأيضا حللهتا عن طريق النسب
املئوية والتكرارات لالجابة عىل السؤال ا ألول والثاين .كام اس تخدمت اختبار بريسون لالجابة
عىل السؤال الثالث والرابع .وقد أأظهرت أأداة أألفا كرونباخ أأن هناك اتساق داخيل بني عبارات
احملاور الثالثة بدرجة جيدة حيث انلت عبارات احملور ا ألول درجة مبقدار ( ).941وعبارات
احملور الثاين ( ).938أأما عبارات احملور الثالث فقد حصلت عىل (.).899
 اجابة السؤال ا ألول ما يه أأمه احلوافز املادية اليت تقدم ملعلامت املدارس الثانوية احلكومية يفحمافظة اخلرج؟
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النسب املئوية

التكرارات

الرتتيب

 1توفر الوزارة نظام عالوات دورية ليك تكفل أأجناز العمل بشلك
جيد

درجة موافقة

م العبارة

 25 39.9متوسطة

4

 2تناسب قمية الراتب مع طبيعة العمل املولكة

23 28.4

ضعيفة

1

 3تقدم الوزارة ترقيات عادةل وفق أأسس علمية مدروسة

23 28.4

ضعيفة

3

 4تقدم الوزارة ماكفئات حتفزي للعاملني عىل أأجناز العمل بكفاءة

22 27.2

ضعيفة

2

 5تقدم الوزارة املاكفأت عىل العمل االضايف

21 25.9

ضعيفة

9

 6توفر الوزارة بدل تذاكر سفر لتشجيع العاملني عىل التطوير

20 24.7

ضعيفة

8

 7تعمل الوزارة عىل حتسني ظروف العمل املادية ابس مترار

19 23.4

ضعيفة

6

 8توفر الوزارة نظام عالوات اس تثنائية لتحسني االجناز

18 22.2

ضعيفة

5

 9توفر الوزارة نظام هدااي عينية للتشجيع

18 22.2

ضعيفة

7

يتضح من جدول ( )1أأن أأعىل نس بة موافقة ذهبت لعبارة "توفر الوزارة نظام عالوات
دورية ليك تكفل أأجناز العمل بشلك جيد" ولكهنا متوسطة النس بة متيل للضعيف مبقدار
( .)%39.9فقد تكررت ( .)25أأما ابيق العبارات حصلن عىل نس بة موافقة ضعيفة اقلهن
عباريت "توفر الوزارة نظام عالوات اس تثنائية لتحسني االجناز" و"توفر الوزارة نظام هدااي
عينية للتشجيع" بنس بة ضعيفة وصلت اىل ( .)%22.2وهذا يدل عىل أأن الوزارة تتعمد
الابتعاد عن الرصف املادي وقد يكون السبب اعامتدها عىل أأرابح املقاصف املدرس ية واليت
تكون قليةل ابجململ .و أأيضا قد تكون بسبب املشالك المتويلية اليت متر هبا الوزارة يف الوقت
الراهن .مفازالت أأساليب التحفزي املادية غري فعاةل وال ترتقي لطموح املوظف ،تشاهبت هذه
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النتاجئ مع دراسة (احلالبية )2013،بشلك عام أأن مس توى احلوافز املادية يف أأمانة عامن الكربى
من وهجة نظر عينة ادلراسة أكن منصفضا.
 اجابة السؤال الثاين ما يه أأمه احلوافز املعنوية اليت تقدم ملعلامت املدارس الثانوية احلكوميةيف حمافظة اخلرج؟
النسب املئوية

التكرارات

 1تقدم الوزارة شهادات تقدير للممتزيين

58

47

متوسطة

2

 2تقدم الوزارة مزااي املشاركة يف ادلورات التدريبية لتحسني
ا ألداء

48.1

39

متوسطة

3

 3هتمت الوزارة بتقدمي ا ألومسة للمس تحقني لتحسني ا ألداء

37

30

ضعيفة

1

 4تلكف الوزارة القادرين بعمل قيادي ليك يسهم يف تطوير
ا ألداء

35.8

29

ضعيفة

4

 5تقدم الوزارة امتيازات نقل املوظف لوظيفة أأفضل لتحسني
ا ألداء

33.3

27

ضعيفة

5

 6تشارك الوزارة املرؤوسني يف معلية اختاذ القرار مما يسامه يف
الرضا وصوال لتحسني ا ألداء

30.9

25

ضعيفة

6

 7تعمل الوزارة عىل اعارة املوظف املمتزي لهة أأفضل مما يشعره
بأأمهية العمل اذلي يقوم به

28.4

23

ضعيفة

7

الرتتيب

درجة موافقة

م

عبارة

يتضح من جدول ( )2أأن أأعىل نس بة موافقة ذهبت اىل عبارة "تقدم الوزارة شهادات
تقدير للممتزيين" ولكهنا أكنت بدرجة متوسطة بنس بة ( )%58مث تلهتا عبارة "تقدم الوزارة مزااي
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املشاركة يف ادلورات التدريبية لتحسني ا ألداء" وانلت نس بة موافقة متوسطة مبقدار
( .)%48.1وانلت عبارة "تعمل الوزارة عىل اعارة املوظف املمتزي لهة أأفضل مما يشعره بأأمهية
العمل اذلي يقوم به" اقل نس بة موافقة مبقدار ( )%28.4ويه نس بة ضعيفة مما يدل عىل أأن
س ياسة التدوير مازالت وليدة ومل حيصل علهيا أأي تغيري أأو جتديد وما زالت الوزارة تتبع غالبا
أأنظمة حتفزي تقليدية ،تشاهبت هذه النتاجئ مع دراسة (احلالبية )2013،حيث توصلت أأن
احلوافز املعنوية يف أأمانة عامن الكربى من وهجة نظر عينة ادلراسة أكن منصفضا.
 اجابة السؤال الثالث هل توجد عالقة ذات دالةل احصائية بني احلوافز املادية وا ألداءالوظيفي عند معلامت املدارس الثانوية احلكومية يف حمافظة اخلرج؟
معامل الارتباط بريسون ملتغريي احلوافز املادية والأداء الوظيفي
ا ألداء
احلوافز
الوظيفي
املادية
أ
الداء
Pearson Correlation
1
**.352
الوظيفي
)Sig. (2-tailed
.000
N
81
81
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

يظهر الدول السابق أأن هناك عالقة داةل احصائيا عند مس توى دالةل اقل من
( )%0.01بني متغري احلوافز املادية وا ألداء الوظيفي .ويه عالقة طردية مبقدار ( ،).352مما
يعين أأن هناك أأثر اجيايب عىل أأداء املعلامت تبعا ملتغري احلوافز املادية ,ولكنه بدرجة متوسطة
ويرجع ذكل لعدم جتديد أليات نظام احلوافز املادية .وتشاهبت نتيجة البحث مع دراسة ايغي
( )1986أأن من أأس باب عدم الرضا وا ألداء املنصفض بسبب ضعف احلوافز املادية و أأمهها
الرواتب.
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 اجابة السؤال الرابع هل توجد عالقة ذات دالةل احصائية بني احلوافز املعنوية وا ألداءالوظيفي عند معلامت املدارس الثانوية احلكومية يف حمافظة اخلرج؟
معامل الارتباط بريسون ملتغريي احلوافز املعنوية والأداء الوظيفي
ا ألداء
احلوافز
الوظيفي
املعنوية
أ
الداء
Pearson Correlation
1
*.214
الوظيفي
)Sig. (2-tailed
.001
N
81
81
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

يظهر الدول السابق أأن هناك عالقة ذات دالةل احصائية عند مس توى دالةل تساوي
( )%0.01بني متغريي احلوافز املعنوية وا ألداء الوظيفي ويه عالقة طردية مبقدار (.).214
وهذا يعين أأن احلوافز املعنوية تؤثر اجيااب عىل أأداء املعلامت ,ولكن بشلك ضعيف وذكل
لتقليديهتا وعدم كفاءة نظاهما من وهجة نظر املعلامت .وتشاهبت هذه النتيجة مع دراسة ومحمود
( )1980حيث أأكدت أأن احلوافز املعنوية تؤثر بدرجة كبرية عىل االبداع ألن الفرد حباجة اىل
الاعرتاف جبهوده من خالل تقدير رؤسائه وزمالئه.
 النتاجئ• أأظهرت نتاجئ ادلراسة اخنفاض مس توى بعدي املتغري املس تقل وهام احلوافز املادية واحلوافز
املعنوية ذلكل تقدم بدرجة قليةل لعنارص العملية التعلميية يف وزارة الرتبية.
• كام تبني أأن هناك حوافز مادية ضعيفة جدا تمتثل هذه احلوافز يف العالوات الاس تثنائية
ونظام هدااي عينية واملاكفأت عىل العمل االضايف و تذاكر السفر.
• أأظهرت نتاجئ ادلراسة وفق أأفراد عينة ادلراسة العالقة بني املتغري املس تقل واملتغري التابع
دلراسة املمتثةل يف عالقة احلوافز املادية واملعنوية اب ألداء الوظيفي دلى معلامت اثنوية اخلرج بأأهنا
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عالقة طردية ،متثلت بوجود عالقة داةل احصائيا مما يدل عىل أأنه لكام زاد تطبيق احلوافز املادية
واملعنوية لكام أأرتفع ا ألداء الوظيفي .
 التوصيات• تويص ادلراسة برضورة الالزتام بنظام علمي وموضوعي يف معلية اس تخدام التحفزي ويعزى
ذكل ملالها من عالقة كبرية يف ا ألداء الوظيفي.
• زايدة الاهامتم ابحلوافز والعمل عىل اجياد أأنظمة جديدة تكفل أأجناز ا ألعامل بشلك.
• رضورة دمع وتعزيز عالقات العمل االجيابية بني املوظفني وخاصة العنارص التعلميية ملالها من
ماكنة يف معلية التمنية.
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 قامئة املراجع -1أأبو الكشك ،محمد انيف )2006( ،االدارة املدرس ية املعارصة ،عامن دار جرير للنرش
والتوزيع ،ا ألردن.
 -2أأبو ش يخة ،اندر أأمحد )2000( ،ادارة املوارد البرشية ،عامن دار صفاء للنرش والتوزيع.
 -3الرباهمي ،فيصل بن محمد )2008( ،العوامل املؤثرة عىل مشاركة املوظفني يف صنع القرار
وعالقته ابملس توى أأداهئم ،شهادة ماجس تري يف العلوم االدارية ،جامعة انيف العربية للعلوم
ا ألمنية ،السعودية.
 -4السايس ،عبدهللا محد )2011( ،أأثر احلوافز املادية واملعنوية يف حتسني أأداء العاملني يف
وزارة الرتبية والتعلمي بسلطنة عامن ،الااكدميية العربية الربيطانية للتعلمي العايل.
 -5حسن ،عبد العزيز عيل )2008( ،االدارة املمتزية للموارد البرشية متيزي حدود ،مرص
مكتبة املنصورة.
 -6حسونة ،فيصل )2008( ،ادارة املوارد البرشية ،ا ألردن دار أأسامة للنرش.
 -7احلالبية ،غازي حسن عودة )2013( ،أأثر احلوافز يف حتسني ا ألداء دلى العاملني يف
مؤسسات القطاع العام يف ا ألردن ،رساةل ماجس تري غري منشورة ،جامعة الرشق ا ألوسط.
 -8ادلحةل ،فيصل عبد الرؤوف )2001( ،تكنلوجيا ا ألداء البرشي ،عامن املكتبة الوطنية.
 -9ادلرويب ،سلامين )2006(،ادارة ا ألفراد يف منظور مكي والعالقات االنسانية ،عامن دار
جمدالوي للنرش.
 -10رضا ،أأمحد ( )1958معجم منت اللغة ،موسوعة لغوية حديثة اجملدل الثاين ،منشورات دار
مكتبة احلياة ،بريوت.
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 -11زويلف ،همدي )1994( ،ادارة ا ألفراد يف منظور مكي والعالقات االنسانية ،ط،1
عامن دار جمدالوي.
 -12السعودي ،موىس )2013( ،أأثر احلوافز املادية عىل الرضا الوظيفي دلى العاملني يف
مؤسسات الضامن الاجامتعي ا ألردنية ،دراسة ميدانية ،جمةل العلوم االدارية.)1( 40 ،
 -13شايم ،صليحة )2010( ،املناخ التنظميي وت أأثريه عىل ا ألداء الوظيفي للعاملني ،مذكرة
اس تكامل متطلبات نيل شهادة املاجس تري يف العلوم الاقتصادية ،جامعة أأمحمد بوقرة ،بومرداس.
 -14شاويش ،مصطفى جنيب )2005( ،ادارة املوارد البرشية -ادارة ا ألفراد ،عامن دار
الرشوق.
 -15شديفات ،عواطف )1999( ،ضغوط العمل و أأثرها عىل أأداء القيادات االرشافية يف
مديرايت الرتبية والتعلمي يف حمافظة أأربد ،ا ألردن ،رساةل ماجس تري غري منشورة ،الامعة
ا ألردنية ،ا ألردن.
 -16مشصي ،محمود ،ومحزة ،محمود )1980( ،احلوافز املادية من وهجة نظر السلوكية
الاقتصادية ،جمةل البحوث الاقتصادية ،العدد ا ألول الس نه الثامنة ،العراق.
 -17الصرييف ،محمد )2007( ،السلوك االداري -العالقات االنسانية ،ط ،1مرص دار الوفاء
للطباعة والنرش.
 -18عبد احملسن ،توفيق محمد )2002( ،تقيمي ا ألداء ،مدخل جديد لعامل جديد ،االسكندرية
دار الفكر العريب.
 -19عبد احملسن ،توفيق )1997( ،تقيمي ا ألداء ،مدخل جديد لعامل جديد ،القاهرة دار
الهنضة العربية.
 -20العجمي ،فهد محمد( )2017أأثر احلوافز املادية واملعنوية يف جتس يد الاداء الوظيفي
للعاملني يف بعض القطاعات الرتبوية دراسة ميدانية عىل مدارس منطقة الامحدي التعلميية.
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 -21العساف ،صاحل بن أأمحد )2000( ،املدخل اىل البحث يف العلوم السلوكية ،الرايض
العبياكن للنرش.
 -22عقييل ،معرو صفي )1996( ،ادارة القوي العامةل ،عامن دار زهران.
 -23العنقري ،عبدهللا بن عبدالعزيز )1999( ،نظم احلوافز ،ودورها يف رفع مس توى أأداء
العاملني ،دراسة ميدانية عىل العاملني ابمارة منطقة الرايض .رساةل ماجس تري غري منشورة.
املركز العريب لدلراسات الامنية والتدريب .الرايض.
 -24الفارس ،سلامين )2011( ،أأثر س ياسات التحفزي يف الوالء التنظميي ابملؤسسات العامة،
جمةل جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية.)1( 27 ،
 -25الفريوز أابدي ،جمد ادلين محمد بن يعقوب )1987( ،القاموس احمليط ،ط ،2بريوت
مؤسسة الرساةل.
 -26القحطاين ،عبدالعزيز )2009( ،فاعلية احلوافز املادية واملعنوية يف حتسني أأداء العاملني
يف جسون املنطقة الرشقية ،رساةل ماجس تري منشورة ،جامعة انيف للعلوم ا ألمنية .الرايض.
 -27الكعيب ،نعمة ،والسامرايئ ،مؤيد )1990( ،ادارة ا ألفراد مدخل تطبيقي ،ط ،1بغداد
دار العامل املركزية.
 -28املطريي ،جرب )2005( ،همارات القائد ا ألمين يف اس تخدام احلوافز لرفع مس توى أأداء
رجل ا ألمن دراسة مسحية عىل رشطة منطقة حائل .رساةل ماجس تري ،أأاكدميية انيف العربية
للعلوم ا ألمنية.
 -29املوسوي ،س نان )2004( ،ادارة املوارد البرشية وتأأثريات العوملة علهيا ،ط ،1ا ألردن
دار جمدوالي للنرش.
 -30هالل ،محمد عبد الغين )2009( ،التفكري والتصطيط الاسرتاتيجي ،القاهرة دار التمنية
للنرش.
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 -31الوليد ،بشار يزيد )2008( ،االدارة احلديثة للموارد البرشية ،ط ،1ا ألردن دار الوليد
للنرش.
 -32ايغي ،محمد عبد الفتاح )1986( ،تقيمي املوظف العام للحوافز يف ا ألهجزة احلكومية
وا ألردنية ،دراسة ميدانية .منشورات املنظمة العربية للعلوم االدارية .عامن ا ألردن.
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