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  اإلهـــــــداء
  
  

  ....إىل كل رجل أمن يسهر على أمن ومحاية هذا الوطن احلبيب 
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  شكر وتقدير

  

  .ي من بعد املوىل عز وجل الشكر موصول لكل من ساهم معي بالنصح واملشورة والرأ

الذي أشرف على هذا عبد الشايف أبو الفضل / وعلى رأسهم أشكر األستاذ اجلليل الدكتور 

تذيت ساألشكر موصول الالبحث منذ بدايته حىت ايته ومل يبخل على بعلمه وجهده ووقته ، و

 فيصل/  وسعادة الدكتور عامر الكبيسي/ املناقشني هلذه الرسالة كل من سعادة األستاذ الدكتور 

 قاموا بتحكيم أداة البحث ، كما أشكر جامعة نايف لألساتذة اللذينوالشكر موصول محود العماج 

ل من علمها الكثري االعربية للعلوم األمنية اليت فتحت يل أبواوعلى رأسهم معايل األستاذ  أل  

ة منطقة كما أشكر أسرة شرطن صقر الغامدي رئيس اجلامعة حفظه اهللا بعبد العزيز / الدكتور 

على تعاوم عوض بن سعيد السرحاين / ممثلة بسعادة مدير الشرطة اللواء اجلوف ضباطاً وأفراداً 

  .الكبري معي يف إجناز هذا البحث 

الباحث                                                        
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Research Problem:  
Through the researcher living to the real situation of the work at Aljouf Area Police, he 

noticed a number of indications that he get some findings that there is some defects at the 

applied system and motivations for the employees whether financial or spiritual motivations 

for individuals, or officers that will have negative effect on the employees' satisfaction. Thus 

the idea of the research comes to search for the motivation role for achieving the job 

satisfaction between the employees at Aljouf Area Police.      

Research Importance:  
The importance of the research derived from the following:   

1- The importance of the job satisfaction for the employees at Aljouf Area Police.  

2- The importance of the applied motivation systems at Aljouf Area Police. 
3- The relation between the motivation systems and employees' satisfaction. 
4- Researcher's recommendations the extent of their benefits at the practical side. 
5- This research had been applied at one of the importance sectors (Aljouf Area Police) in 

addition to applying it at a new geography area (Aljouf Area).    



 Research Objectives:  
1- Recognizing the type of financial motivations introduced to the employees at Aljouf Area 

Police. 

2- Recognizing the type of spiritual motivation introduced to the employees at Aljouf Area 

police. 

3- Knowing the extent of the employees' satisfaction at Aljouf Area Police at the working 

area. 

4- Recognizing the relationship between applied motivation systems for the employees at 

Aljouf Area Police and Job Satisfaction for those employees.    

Research Hypotheses / Questions: 
1- What are the types of financial motivation introduced to the employees (officers and 

individuals) at Aljouf Area Police? 

2- What are the types of spiritual motivation introduced to the employees (officers and 

individuals) at Aljouf Area Police? 

3- What is the extent of the employees' satisfaction at Aljouf Area Police at the working 

area? 

4- What is the relationship between applied motivation systems for the employees at Aljouf 

Area Police and Job Satisfaction for those employees?    

Research Methodology: 
 Through this study the researcher used the descriptive analytic method. 

Main Results: 
1- The financial motivation introduce in a little way to the employees (Officers and 

Individuals) at Aljouf Area Police. 

2- There are no spiritual motivation introduce to the employees (officers and individuals) at 

Aljouf Area Police.  

3- The research individuals satisfied with work environment at Aljouf Area Police. 

4- There are a contrast relation with statistical evidences between applying financial and 

spiritual motivation and job satisfaction at the working environment.   

 



 ت 

  فهرس الموضوعات
  الصفحة  الموضوعـــــات

  أ  اإلهداء

  ب  شكر وتقدير

  ت  هرس الموضوعاتف

  ح  قائمة الجداول واألشكال 

  ١  مدخل البحث : الفصل األول 

  ٢  مقـــــــــــدمـــــــــة: أوًال        
  ٤  مشكلــــة البحـــــث: ثانيًا        
  ٥  تســــاؤالت البحــث: ثالثًا        
  ٥  أهــــــداف البحـث: رابعـًا        
  ٥  ـــة البحــــثأهميـ: خامسًا        
  ٦  مصطلحات البحث: سادسًا        

  ٧  اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني 
  ٨  الحوافز : المبحث األول 

  ٨  تعريف الحوافز :        أوًال 
  ١٠  أهمية الحوافز :        ثانيًا 
  ١١  التطور التاريخي للحوافز :        ثالثــًا
  ١٢  أنواع الحوافز :        رابعًا 
  ١٢  من حيث طبيعتها أو قيمتها ـ ١              
  ٢٠   فاعليتهاأومن حيث أثرها  ـ ٢             
  ٢٣   المستفيدونأومن حيث اإلطراف ذات العالقة  ـ ٣             
  ٢٦  من حيث ارتباطها ـ ٤             
  ٢٨  نظريات الحوافز :       خامسًا 

  ٣٧  الصعوبات التي تعترض نجاح الحوافز : دسًا       سا
  ٣٨  شروط نجاح الحوافز :       سابعًا 



 ث 

  

  الصفحة  املوضــــــوع

  ٣٩  العوامل  المؤثرة على أنظمة الحوافز: ثامنًا       

  ٤٤    الرضا الوظيفي  : المبحث الثاني 

  ٤٤   مفهوم الرضا الوظيفي :        أوًال 

  ٤٦     أهمية الرضا الوظيفي  :        ثانيًا 

  ٤٨     خصائص الرضا الوظيفي:  ًا       ثالثـ

  ٤٩    عوامل الرضا الوظيفي: رابعًا        

  ٥٤  واألداءالعالقة بين الرضا الوظيفي :   خامسًا      

  ٥٦    الدراسات السابقة    : لثالمبحث الثا

  ٥٦   الدراسات المتعلقة بالحوافز  :        أوًال 

  ٥٩   الدراسات المتعلقة بالرضا الوظيفي   :         ثانيًا 

  ٦٠  الدراسات المتعلقة بالعالقة بين الحوافز والرضا الوظيفي:        ثالثـًا 

  ٦١    التعقيب على الدراسات السابقة : رابعًا        

  ٦٣  منهجية البحث وإجراءاته: ثالثالفصل ال

  ٦٤     منهج البحث :        أوًال 

  ٦٥   حدود البحث   :         ثانيًا 

  ٦٥  مجتمع البحث:        ثالثـًا 

  ٦٦  عينة البحث: رابعًا        

  ٦٦  أداة البحث :        خامسا

  ٧١  إجراءات تطبيق البحث :        سادسًا

  ٧٢  أساليب المعالجة اإلحصائية  :        سابعًا 



 ج 

  ٧٤    البحثتحليل نتائجعرض و: رابعالفصل ال

  ٧٦  النتائج المتعلقة بوصف أفراد البحث   : أوًال        

  ٨١  وتفسيرهابتساؤالت البحث النتائج المتعلقة : ثانيًا        

  ٨١   المقدمة للعاملين ـ النتائج المتعلقة بأنواع الحوافز المادية١              

  ٨٦   المقدمة للعاملينز المعنوية ـ النتائج المتعلقة بأنواع الحواف٢              

  ٩١   ـ النتائج المتعلقة بمدى رضا العاملين عن بيئة العمل الوظيفي٣              

  بين تطبيق الحوافز المادية والمعنوية والرضا عن بيئة ـ العالقة ٤              
  ة                  العمل الوظيفي

٩٥  

  ٩٦  . و توصياته أهم نتائج البحث: خامس الفصل ال

  ٩٧  بمحاور البحث  المتعلقة   والتوصيات الخاصةأهم النتائج: أوًال        

  ١٠٠       العامةتوصيات ال :   ثانيًا     

  ١٠١  ع ــالمراج

  ١١١  ق ـالمالح

  ١١٢  قائمة بأسماء المحكمين:        أوًال

  ١١٣  االستبانة:        ثانيًا
  



 ح 

  قائمة اجلداول
  

  الصفحة  نوان اجلدولع الرقم

  ٦٩  معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول بالدرجة الكلية للمحور  ١

  ٦٩  معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور  ٢

  ٧٠  معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثالث بالدرجة الكلية للمحور  ٣

  ٧١  لقياس ثبات محاور أداة الدراسةمعامل ألفا آرونباخ   ٤

  ٧٦  توزيع أفراد مجتمع البحث وفق متغير الرتبة العسكرية  ٥

  ٧٧ العمرتوزيع أفراد مجتمع البحث وفق متغير   ٦

  ٧٨ الوظيفةتوزيع أفراد مجتمع البحث وفق متغير   ٧

  ٧٨ المؤهل العلميتوزيع أفراد مجتمع البحث وفق متغير   ٨

  ٧٩ الحالة االجتماعيةع البحث وفق متغير توزيع أفراد مجتم  ٩

  ٨٠ مدة الخدمة في العمل الحاليتوزيع أفراد مجتمع البحث وفق متغير   ١٠

  ٨١  النتائج المتعلقة بأنواع الحوافز المادية  ١١

  ٨٦  النتائج المتعلقة بأنواع الحوافز المعنوية  ١٢

  ٩١  لوظيفيالنتائج المتعلقة بمدى رضا العاملين عن بيئة العمل ا  ١٣

ة        ١٤ ن بيئ ا ع ة والرض ة والمعنوي وافز المادي ق الح ين تطبي ة ب ائج العالق نت
  ٩٥  العمل الوظيفي

  

  قائمة األشكال
  

  الصفحة  عنوان الشكل  الرقم

  ٣١   التدرج الهرمي للحاجات اإلنسانية  ١

  



 ١

  
  
@ @

  الفصل األول 
 مدخـــل البحث

  

  ةـــــــــدمــــــالمق :    أوًال
  ثــة البحــــمشكل: ًا ــــثاني
  اؤالت البحثـــتس: ًا ــــثالث
  داف البحثـــــــأه: ًا ــرابع

  ثــــة البحـــــأهمي: خامسًا 
  مصطلحات البحث: سادسًا 



 ٢

  ل األولـالفص

  مدخـل البحث
  

  :ةـاملقدم: أوالً 

اقتصادية ، (يعترب العنصر البشري من أهم عناصر اإلنتاج ، وألمهية دورة يف جناح أي منظمة 

القيادات فيها عادة اهتماماً رئيسياً به من خالل البحث عن ، تويل ) إخل ......صحية ، أمنية ،

  . إجياباًأوالعوامل املؤثرة يف إنتاجية وكفاءة العاملني سلبا 

 يصل العاملون يف إنتاجيتهم إىل أنظمات إىل نويسعى املسئولون عن إدارة شؤون األفراد يف امل

 املؤهلة اجليدة العمالة على توفري تاإلدارا كفاءة ممكنه ، ولتحقيق هذا اهلدف تعمل هذه أقصى

 احلرص على تدريبهم وإكسام املهارات املختلفة بعد أوسواء عند اختيارهم لشغل الوظائف 

 لديهم ، ولكن املقدرة وحدها غري كافيه لكي يعمل األداء على املقدرةتعيينهم من اجل رفع 

ن كفاءة الفرد ع يدفعه للعمل ، حيث أكن هناك داف ممكنه إذا مل يكفاءةبأقصى ) العامل (املوظف 

املقدرة على العمل والرغبة فيه ، وتتمثل املقدرة على العمل فيما :  مهاأساسينيتتوقف على عنصرين 

 واخلربةميتلكه الفرد من مهارات ومعارف وقدرات ، واليت يكتسبها الفرد بالتعليم والتدريب 

  .  اليت ينميها التعليم والتدريب الشخصية والقدرات ، باالضافه إىل االستعداد الشخصي للفردالعملية

. املنظمة أهداف يف العمل فتمثلها احلوافز اليت تدفع سلوكه يف االجتاه الذي حيقق الرغبةأما 

   )٣م ، ص١٩٧٨رسالن ،(

واحلوافز تتمثل يف العوامل واملؤثرات واملغريات اخلارجية اليت تشجع الفرد على زيادة  

ىل وتؤدي إىل زيادة رضاءه ووالءه للمؤسسة وبالتايل إ،جة آلداءه املتفوق واملتميزوتقدم نتي،أدائه

 واحلوافز متعددة ومتنوعة فيمكن أن) ١٣٣ص،٢٠٠٦ ،أبو الكشك( ،زيادة أداءه وإنتاجه مرة أخرى



 ٣

تكون اجيابية أو سلبية وميكن أن تقدم بشكل فردي أو مجاعي وميكن أن تكون يف شكل حتفيز 

  .أو معنويمادي ملموس 

واحلوافز مرت مبراحل تطور من خالهلا تبلورت صـورا الـيت نراهـا ـا اآلن فبـدأت                  

مث  ،يز فيهـا فقـط علـى احلـوافز املاديـة          باملرحلة التقليدية وهي متثل نقطة اإلنطالق ومت الترك       

 مث،أعقبتها مرحلة مدرسة العالقات اإلنسانية اليت اهتمـت بـاحلوافز املعنويـة جبانـب املاديـة                 

 ،العائـدي ( ،ومـدى األداء   )ماديـة ومعنـوي   (جاءت املرحلة احلديثة واليت ربطت بني احلـوافز         

 وما بني هذه الرؤى واملدارس الثالثة تتباين مواقـف مـن يتعـاملون مـع                 )٢٤-٢٣ص ،م١٩٩٦

  .موضوع احلوافز حبثا ودراسة وتطبيقاً

مما ) أي كان جمال عمله (فاحلوافز توقظ احلماس والدافعية والرغبة يف العمل لدى العامل
ينعكس إجيابا على األداء العام وزيادة اإلنتاجية كما أن احلوافز تساعد على حتقيق التفاعل بني الفرد 

كما ،واملنظمة وتدفع العاملني إىل العمل بكل ما ميلكوا من  قوة لتحقيق األهداف املرسومة للمنظمة
وتدفع العامل إىل املثابرة يف عمله وجتعل كفاءته أن احلوافز تعمل على منع شعور الفرد باإلحباط 

  ).١٦ ص،م٢٠٠٠،يونس ( .عالية 

 يف املنظمات حنو احلوافز واملسئولني اإلدارةولقد تباينت وجهات نظر الباحثني يف جمال 
 ، وعن احلوافز املالئمة جلميع األفراد ، وتأثريها املباشر وغري املباشر يف دفع سلوك أمهيتهاودرجة 
 اليت يتم مبوجبها وضع نظم احلوافز والتخطيط هلا وكيفية التغلب على واألسس العاملني ، فئات

  .  معنوية أومعوقات تنفيذ نظم احلوافز سواء كانت مادية 

 يعترب من املتغريات الذي ،ز ودورها يف حتقيق الرضا الوظيفيعملية التحفيويتناول هذا البحث 
  .) ٧١ص،م٢٠٠١.الفاحل( ، لعملهئهالسعادة واالرتياح أثناء أداحيث يشري إىل شعور الفرد ب،اهلامة

 وهو  متميزةالرضا الوظيفي يف جمال ذو خصوصيةحتقيق دور احلوافز يف ويتناول هذا البحث 
جمتمع بدون أمن ومن يوجد الذي يعترب من ااالت اهلامة جدا لكل أفراد اتمع فال  ، اال األمين

 من ةدوره بفاعلية وكفاءة ومهة ونشاط ال بد أن يكون على درجة معقولحيقق األمن حىت يؤدي 



 ٤

يتحقق الرضا الوظيفي لرجل األمن فال بد أن ندرس العوامل املؤثرة فيه وحىت ،الرضا الوظيفي 
  .واألسباب اليت ميكن أن تؤدي إىل حدوثه

 :مشكلة البحث: ثانياً 

يف حتقيق ) مادية أو غري مادية(ل عام لقد أظهرت جمموعة من الدراسات أمهية احلوافز بشك
الرضا الوظيفي للعاملني يف اتمعات كما أظهرت جمموعة أخرى من الدراسات أمهية احلوافز املادية 

 ،م ١٩٨٦،العديلي ( ، يف اتمعات النامية بصفة خاصةواالقتصادية يف الرضا الوظيفي لدى العاملني
  ).٢٢٤ص

ال العمل وانعكاساا اإلجيابية على الرضا الوظيفي للعاملني مما ويتضح جليا أمهية احلوافز يف جم
  . ينعكس على إنتاجيتهم وانتمائهم ملنظمام

وعلى ضوء خربة الباحث ومعايشته للعاملني بشرطة منطقة اجلوف ميكن  القول بوجود عدد 
افز املطبقة على اليت قد يستنتج منها وجود بعض أوجه القصور يف نظم وأساليب احلواملؤشرات من 

ميكن أن  مما فراد أو للضباط املعنوية بالنسبة لألاحلوافزويتعلق باحلوافز املادية ، سواء كان ماالعاملني 
  .ينعكس سلبا على الرضا الوظيفي

 وما يترتب زإىل أن الكثري من الباحثني أشاروا إىل أن موضع احلواف) م١٩٧٨(ويشري رسالن 
يتطلب مداومة البحث والدراسة من أجل التوصل إىل احلوافز ) يفي الرضا الوظ( علية من نتائج 

املالئمة ومتابعة التغريات اليت حتدث يف اجلوانب النفسية واالجتماعية والفنية والتنظيمية اليت تستلزم 
  .  جتديد احلوافز وإعادة النظر فيها

بشرطة منطقة  املطبقة احلوافز هذا البحث يسعى للوقوف على نظم نوعلى ضوء ذلك فا
  .لوظيفي لدى العاملني ضباط وأفراداجلوف ومدى تأثريها إجيابا أو سلبا على الرضا ا

  :وعليه ميكن تلخيص مشكلة البحث يف السؤال الرئيسي التايل

الرضا الوظيفي لدى يف حتقيق دور احلوافز املقدمة للعاملني يف شرطة منطقة اجلوف هو ما 
  هؤالء العاملني؟
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 :ؤالت البحثتسا: ثالثاً 

  :حياول هذا البحث اإلجابة على التساؤالت اآلتية  

  بشرطة منطقة اجلوف؟)ضباط وأفراد (ما هي أنواع احلوافز املادية املقدمة للعاملني  -١

 بشرطة منطقة اجلوف؟)ضباط وأفراد( للعاملني ما هي أنواع احلوافز املعنوية املقدمة -٢

  بيئة العمل الوظيفية؟ما مدى رضا العاملني بشرطة منطقة اجلوف عن  -٣

العالقة بني أنواع احلوافز املطبقة على العاملني بشرطة منطقة اجلـوف وبـني الرضـا               هي  ما   -٤
 الوظيفي هلؤالء العاملني؟

  :أهداف البحث: رابعاً 

  :يهدف هذا البحث إىل حتقيق اآليت

  .الوقوف على أنواع احلوافز املادية املقدمة للعاملني بشرطة منطقة اجلوف -١

 .ف على أنواع احلوافز املعنوية املقدمة للعاملني بشرطة منطقة اجلوفالوقو -٢

  . مدى رضا العاملني بشرطة منطقة اجلوف عن بيئة العمل الوظيفيةمعرفة -٣

 العالقة بني نظم احلوافز املطبقة على العاملني بشرطة منطقة اجلوف وبني الرضا الوظيفي معرفة -٤
  .هلؤالء العاملني

  :أمهية البحث: خامساً 

منية ـ ومن بينها تعود أمهية البحث إىل أمهية الرضا الوظيفي لدى العاملني باألجهزة األ
شرطة منطقة اجلوف ـ نظرا خلطورة دورها ، ومن مث أمهية نظم احلوافز املطبقة ذه األجهزة ، 

اسة تسهم ، ولعل هذه الدر األمنيةتنظرا لعالقتها املباشرة بالرضا الوظيفي لدى العاملني بالتنظيما
 واملقترحات لتفعيل نظم احلوافز ومن مث رفع مستويات الرضا الوظيفي تيف توفري عدد من التوصيا

  . ا ميكنها من القيام مبهامها بكفاءة وفعالية مملدى العاملني ذه املنظمة 
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  :مصطلحات البحث: سادساً 

  :احلوافز  •

 إلشباع احلاجات والرغبات املادية واملعنوية تعرف احلوافز بأهنا الوسائل املادية واملعنوية املتاحة
  . )٣٠١ ص،م٢٠٠٤ ، القريويت( لألفراد

 اجلوف من وسائل مادية  شرطة منطقةتقدمهوإجرائيا يقصد ا يف هذا البحث هو كل ما 
عمل على إشباع حاجام وضمان أداء الضباط واألفراد يف العمل وتؤدي إىل رفع ومعنوية وت
  .والئهم

  

  

  :وظيفيالرضا ال •

يعرف الرضا الوظيفي بأنه شعور الفرد بالسعادة واالرتياح أثناء أدائه لعمله ويتحقق ذلك 
وأن الرضا  ، ما حيصل عليه فعال يف هذا العملبالتوافق بني ما يتوقعه الفرد من عمله ومقدار

  ).٧١ص،م٢٠٠١،الفاحل ( ، تدفع الفرد إىل العمل واإلنتاجالوظيفي يتمثل يف املكونات اليت

وإجرائيا يقصد بالرضا الوظيفي يف هذا البحث شعور الضباط واألفراد العاملني بشرطة منطقة 
 نتيجة التوافق بني ما يقدمون وما حيصلون عليه ،اجلوف بالسعادة واالرتياح أثناء أدائهم لعملهم

  .فعال من عملهم
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  الفصل الثاني
  

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

  ز ــــوافــــالح: المبحث األول 

  الرضا الوظيفي: المبحث الثاني 

   الدراسات السابقة : المبحث الثالث 
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  الفصل الثاين 

  الدراسات السابقةاإلطار النظري و

  )احلوافز(املبحث األول 

  

   :وافز  تعريف احل:أوالً 
  

يل حيفز النهار أي والل. حفزه ، دفعه من اخللف ( من حيث اللغة يشري مصطلح احلوافز إىل 
  . )١٢٢م، ص١٩٥٨رضا،( )  ورأيته متحفزاً أي مستفزاً مستعجل ال ميكن جلوسه يف األرضيسوقه

د تعددت وتنوعت التعريفات اليت ذكرت عن احلوافز يف األدب أما من حيث االصطالح فق
  .النظري املنشور وذلك تبعاً الختالف وتباين منطلقات وجهات نظر العلماء والباحثني 

حيث عرفت احلوافز بأهنا جمموعة العوامل اليت تعمل على إثارة القوى احلركية والذهنية يف اإلنسان 
   ).٢١٤ص م ، ١٩٧٦السلمي ، (واليت تؤثر على سلوكه وتصرفاته 

 )٢١٤م ، ص١٩٧٦مهنا ، (  املستخدمة حلث العاملني على العمل املثمر األساليبوتشمل احلوافز كل 
احلوافز بأهنا عبارة عن جمموعة من املتغريات اخلارجية من ) ٦٣٨م ، ص١٩٩٠( ، ويعرف كيث

  . ة للتأثري على الرغبات واالحتياجات  اتمع واليت تستخدم من قبل املنظمة يف حماولأوبيئة العمل 

عالقي، ( كل الوسائل املمكنة حلث املوظفني على العمل اجليد استخدامكما تعرف احلوافز بأهنا هي 

 ، وتعرف احلوافز بأهنا جمموعة العوامل واملزايا اليت يئها اإلدارة للعاملني لتحريك  )٥١٠م ،ص١٩٩٣
 ألعماهلم على حنو اكرب وأفضل وذلك بالشكل الذي أدائهمءة قدرام اإلنسانية مبا يزيد من كفا

  ) .٣٧٦م ، ص١٩٩٥اللوزي،(. حيقق هلم حاجام وأهدافهم ورغبام ومبا حيقق أهداف املنظمة أيضاً

بطرق إجيابية او سلبية ) املوظفني  ( األفرادويف تعريف آخر عرفت احلوافز بأهنا عملية تنشيط واقع 
  . ) ١٠٩م ، ص ٢٠٠١الطخيس ، (  إلنتاج وحتسني األداء ادف زيادة معدالت 

  



 ٩

وتعرف احلوافز بأهنا الوسائل أو العوامل اخلارجية اليت تشبع حاجات العامل وتوجه سلوكه على 
  . ) ٣٤٢م ، ص ٢٠٠٢ ادوب ،( حنو معني 

) ري داخلي مث(  يعمل على خلق أو حتريك الدافع خارجي تعرف احلوافز بأهنا مثري أخرىويف رؤية 
 األداء معني يتفق مع لسلوك الفرد إلشباعويوجه الفرد إجياباً حنو احلصول على احلافز مبا يؤدي 

  ) .١٦١م ، ص ٢٠٠٢حسن ، (  االداره تطلبهالذي 

كما عرفت احلوافز بأهنا أساليب ووسائل تستخدمها املنظمة حلث العاملني على أداء متميز بروح 
  . عاليهمعنوية

 احلاجات والرغبات إلشباع املتاحة واملعنويةآخر عرفت احلوافز بأهنا الوسائل املادية ويف تعريف 
  .) ٣٠١م ، ص٢٠٠٤القريويت ، (  لألفراد واملعنوية املادية

احلوافز بأهنا هي العوامل واملؤثرات واملغريات اخلارجية اليت  )١٣٣م ، ٢٠٠٦( الكشك أبوويعرف 
 املتفوق واملتميز ، وتؤدي إىل زيادة رضائه ألدائهقدم نتيجة تشجع الفرد على زيادة أداءه ، وت

  .  مره أخرى وإنتاجه أداءه وبالتايل إىل زيادة للمؤسسةووالءه 

 من متقاربة أهنامما سبق نالحظ أن جمموعه التعريفات اليت ذكرها العلماء والباحثون عن احلوافز 
 اخلارجية عن جمموعه العوامل واملؤثرات ارةعب احلوافز هي أنحيث داللتها ويف جمملها تشري إىل 

  .  على سلوك العاملني لديها من أجل رفع كفاءم وإنتاجيتهمالتأثري دف  اإلدارةاليت تعدها 

ووفقاً هلذا املفهوم جيب أن نفرق بني احلافز والدافع ، فاحلافز خارجي أما الدافع فهو داخلي ينبع 
  . أن حترك وتوقظ الدوافع من داخل اإلنسان ولكن احلوافز ميكن

  



 ١٠

   :أمهية احلوافز:  ثانياً 

        الصناعي بإجراء التجارب النفس ظهر االهتمام مبوضوع احلوافز منذ اهتمام رجال علم 
 العمل بكفاءة وفاعلية ما مل يكن هناك علىو الدراسات اليت أسفرت عن أنه ال ميكن حث الفرد 

نظيم السليم لألعمال ليس معناه أن نفترض أن األفراد ، فاخلطط اجليدة والتفز على ذلكحا
 رغبة ومحاس هي نكفاءة ، فجعل األفراد  يعملون عبوسيقومون تلقائياً باألعمال على خري وجه 

  .)٨ص م،١٩٩٨ اجلهين ،( مشكلة كبرية تعاجل فقط من خالل مدخل التحفيز

أن يكون يلزمه  ) كان جماله عملهأياً(أن العامل  يونس إىل أن  أمهية احلوافز تكمن يف أشار
متحمساً ألداء العمل وراغباً فيه وهذا ال يتأتى إال باستخدام احلوافز حيث أهنا ميكن أن توقظ 
احلماس والدافعية والرغبة يف العمل لدى العامل مما ينعكس إجياباً على األداء العام وزيادة  اإلنتاجية 

 بني الفرد واملنظمة وتدفع العاملني إىل العمل بكل ما كما أن احلوافز تساعد على حتقيق التفاعل
ميلك من قوة لتحقيق األهداف املرسومة للمنظمة ، كما أن احلوافز تعمل على منع شعور اإلنسان 

رجل ( كانت مادية أو معنوية فإهنا كفيلة بدفع العامل اء األجواء املناسبة سويئةباإلحباط إذ أن 
 وعموماً تعد احلوافز من العوامل املهمة الواجب توافرها ،عالية عمله وبكفاءةإىل املثابرة يف ) األمن 

ألي جهد منظم يهدف إىل حتقيق مستوى عايل من األداء ، وللحوافز أمهية كبرية يف التأثري على 
  ).١٦ص م،٢٠٠٠يونس،(  .  أو غريهمستوى األداء بالنسبة للمنظمة األمنية

  :كمن يف اآليت وبوجه عام فإن أمهية احلوافز ت

  .املسامهة يف إشباع العاملني ورفع روحهم املعنوية  -١

 .املسامهة يف إعادة تنظيم منظومة احتياجات العاملني وتنسيق أولوياا  -٢

املسامهة يف التحكم يف سلوك العاملني مبا يضمن حتريك هذا السلوك وتعزيزه وتوجيهه  -٣
 .ملني  بني املنظمة والعااملشتركةوتعديله حسب املصلحة 

  تسعى املنظمة إىل وجودها بني العاملني جديدةتنمية عادات وقيم سلوكية  -٤

 .املسامهة يف تعزيز العاملني ألهداف املنظمة أو سياساا وتعزيز قدرام وميوهلم  -٥
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 . لدى العاملني مبا يضمن ازدهار املنظمة وتفوقها اإلبداعيةتنمية الطاقات  -٦

  .)٨٦ص ، ١٩٩٩عساف،( .أنشطة تسعى املنظمة إىل إجنازها وأاملسامهة يف حتقيق أي أعمال  -٧

  :التطور التارخيي للحوافز: الثاً ث

عشر عند ما برزت حركة لثامن أنه مع بداية القرن ا إىل  )٢٤- ٢٣م، ص١٩٩٦(أشار العائدي 
ث اإلدارة العملية بدأ العلماء يهتمون يف حبوثهم ودراسام مبوضوع احلوافز وميكن أن منيز بني ثال

  . اإلداري فيما خيص موضوع احلوافزمراحل لتطوير الفكر

   :املرحلة التقليدية) ١

متثل هذه املرحلة النظريات التقليدية يف اإلدارة حيث تعترب املنظمة وحدة اقتصادية مثاليه ال 
 غري عالقة هلا بالبيئة اخلارجية ويف وجهه نظر ماكس فيرب رائد النظرية البريوقراطية أن الفرد بطبعه

طموح وكسول ودائماً يسعى إىل إشباع حاجاته املادية وبالتايل ركزت هذه املرحلة على احلوافز 
املادية فقط ، وكذلك ركزت مدرسة اإلدارة العلمية بقيادة فريدريك تايلور يف سياستها التحفيزية 

  .على األساس املادي 

  :مدرسة العالقات اإلنسانية) ٢

ن املنظمة عبارة عن نظام كبري ومعقد التكوين حيث يتكون من من وجهه نظر هذه املدرسة أ
أجزاء متباينة يف األداء أمهها اجلانب اإلنساين وبالتايل املنظمة هي وحده اجتماعية فنيه يتم يف 
داخلها التفاعل بني اجلانب اإلنساين والفين وهذه املدرسة تنظر إىل اإلنسان باعتبار أن له مشاعر 

  . داخل مجاعات وأحاسيس ويعمل يف

وبالتايل نرى بوضوح التطور يف النظرة إىل اإلنسان وكيفية التعامل معه باعتبار أن املنظمة 
جبانب أهنا وحدة اقتصادية فهي وحدة اجتماعية ، لذلك جند تنوعاً يف منح احلوافز ما بني املادية 

  .واملعنوية 



 ١٢

   :املرحلة احلديثة ) ٣

وحاولت هذه ) نظرية اإلدارة باألهداف ونظرية النظم ( ة مثل ومتثلها نظريات اإلدارة احلديث
املرحلة أن تتجنب أخطاء النظريات واملراحل السابقة مستفيدة من جتارا وهذه املرحلة تنظر إىل 

  .اجلهاز على أنه نظام مفتوح وليس مغلقاً كما كانت ترى املدارس التقليدية 

فز بالنتائج املتحققة ونادت بضرورة اختالف ما وقد أدعت املدارس احلديثة إىل ربط احلوا
حيصل عليه العاملون من حوافز سوى كانت مادية أو معنوية وذلك حسب مستويات األداء 

  .وكذلك من وجهة نظر هذه املرحلة ضرورة إشتراك العاملني مع اإلدارة يف وضع خطط احلوافز 

  :أنواع احلوافز: رابعاً 

 مع بعضها البعض ، حيث تعددت تقسيمات ومتداخلة للحوافز ، توجد تصنيفات متعددة ومتنوعة
 للحصول على أقصى كفاءة استخدامها لإلدارةالباحثني يف جمال احلوافز لوسائل وأساليب ميكن 

  : للعاملني ، وأمهها هذه التقسيمات اإلنساين األداءممكنة من 

  :  قيمتها إىل أوقسمت احلوافز من حيث طبيعتها _ ١

  :فز مادية حوا_ أ   

 )٣٣٥م ، ص١٩٨٢فهمي ، ( واحلافز املادي هو احلافز ذو الطابع املايل أو النقدي أو االقتصادي 
 فتشجع العملني على بذل قصارى األساسية اإلنسانواحلوافز املادية هي اليت تقوم بإشباع حاجات 

  ، ومن هذه احلوافز جهدهم يف العمل ، وجتنيد ما لديهم من قدرات ، واالرتفاع مبستوى كفايتهم 

واملكافئات عن االقتراحات  ، األرباحواملشاركة يف ،  والعالوات التشجيعيةالراتب واملكافئات 
 بدفع مقابل مادي على  املتعلقةواحلوافز املادية تشمل كل الطرق  ،  )٣٧٦م ، ص١٩٩٥، اللوزي (

 كالمها ، وعلى ذلك أومها  من حيث النوع ، احدحتسينه أو لزيادته من حيث الكم اإلنتاج أساس
 التقصري يف اإلنتاج إن كلما حتصل على كسب أكرب ، يف حني أفضل أو أكثر أنتجفإن العامل كلما 

  ) .٥٦م ، ص١٩٩٧جاد اهللا ، (  كيفا  يصيبه باحلرمان اجلزئي أو الكلي أوكما 

تأثريا يف اندفاع الفرد  وأكثرها العوامل أهم تعترب من املاديةوبصفة عامه ميكن القول بأن احلوافز 
 متطلبات الفرد ، وعلى بإشباع وكفيله مناسبة األجوربرغبة وإخالص للعمل ، مىت كانت تلك 



 ١٣

 للعمل ،  الذي اليليب مطالب املبذولة املتدين وغري املكافئ للجهود األجرالعكس من ذلك فإن 
م ، ١٩٩٩احلارثي ، ( تاجيه العامل وحاجاته عامل هام يف إمهال العامل لعمله وتدين كفاءته االن

  ) . ٣٨- ٣٧ص

 املباشرة بالنتيجة الفرد وإحساس والفورية بالسرعة احلوافز وتتميز أنواعوتعد احلوافز املادية من أقدم 
    املكافئـاتح ـ قد تكون إجيابيه كمناملاديةواحلوافز  ،    )٣٠٩م ، ص ١٩٩٦عقيلي ، ( هوده 

وقد تكون سلبيه كاحلرمان من املكافئات أو العالوات أو ختفيض واملساعدات أو إعطاء العالوات ، 
      ) .٢٩م ، ص ١٩٨٦يا غي ، ( الراتب 

   ، العالوات ، املكافئات ، البدالت اإلضايف األجر تكون حوافز مادية مباشره مثل إنوكذلك ميكن 

 اإلعانات ، القروض ،  ، املواصالتاإلسكان حوافز ماديه غري مباشره مثل ، التغذية ، أو ، األرباح
  ) .١٦٢م ، ص ٢٠٠٢حسن ، (التسهيالت ، العالج ، التخفيضات 

 على أن احلوافز املادية وحدمها ليست كافية مامل تساعدها العلمية التجارب والبحوث أمجعتوقد 
  ).٢٦- ٢٥هـ ، ص١٤١٢الدبيخي ، (  أخرى من احلوافز  أنواع

   كماً ونوعا اإلنتاج خري الطرق لدفع عملية زيادة النظرية  بالرغم من ذلك تعترب احلوافز من الناحية

   .)٥٦م ، ص١٩٩٧جاد اهللا ، (

  :ز المادية على أشكال مختلفة منهاوتكون الحواف 

 ويعد من أهم احلوافز املادية وكلما كان كبرياً كان له دور كبري يف إشباع أكرب قدر :األجر -١
 .من احلاجات مما يعطي رضا وظيفي أكرب 

 . اليت يتقاضاها بعض العاملني لقاء أعمال غري عادية يقومون ا :افآتاملك -٢

 مما املعتادةفيها أوقات العمل أكثر من الساعات  األعمالبعض  :مكافئات العمل اإلضايف -٣
   .اإلضايفيستدعي إعطاء حافز مادي للعمل 

ركاا لتحفيز  حيث تقوم بعض اإلدارات بإعطاء عامليها أسهماً يف ش:املشاركة يف األرباح -٤
 .العاملني 



 ١٤

 حيث هلا دور كبري يف حفز العاملني وتعد حافزاً مادياً ألهنا غالباً ما تتضمن زيادة :ة الترقي -٥
 .األجر كما ميكن أن تكون حافز معنوي إذ يترتب عليها وظيفة ذات مستويات أكرب 

وأسرهم ويعترب  يعترب من احلوافز اليت تقدمها بعض املؤسسات لعامليها :التأمني الصحي  -٦
 .ختفيف لألعباء املالية 

 وهي من احلوافز املادية اجليدة اليت حتفز العاملني ألداء :العالوات الدورية واالستثنائية  -٧
 .أفضل 

حيث يعترب يف نظر العاملني حافزاً جيداً ملا فيه من ختفيف لعبئ :السكن واملواصالت  -٨
 .النفقات 

قة طردية بني كل من األجر واإلنتاج فكلما زاد  وذلك إلجياد عال:ألجر باإلنتاج اربط  -٩
 . اإلنتاج زاد دخل العامل 

 وهو ضمان املستقبل بعد بلوغ سن التقاعد أو للظروف الصحية :الضمان االجتماعي  -١٠
. اليت قد توقفه عن العمل ويف احلالتني يوفر الضمان االجتماعي ضماناً مادياً حلياة كرمية 

  . )١١٨م،ص١٩٨٦ تركي،(

  :افز املادي مزايا رئيسية هيوللح

  . املباشر الذي يلمسه الفرد جلهده السرعة والفورية واألثر-١     

  . حتسني األداء بشكل دوري ومنتظم -٢     

  . )١٥١م،ص١٩٨٢عبد الوهاب ،(    على معاين نفسيه واجتماعيةاشتماله -٣     

  : وللحافز املادي بعض العيوب هي 

لعمل الشاق واملظين الذي غالباً ما يؤثر على صحتهم اجلسدية أو           اهنا تدفع العمال إىل ا     -١
  . حالتهم النفسية مستقبالً 

 لتحديد املقابل املايل لكـثري      أساسا املادي يف تقييم احلوافز ال يصلح        األسلوبأن هذا    - ٢
  اخلدماتعمالأ مثل اإلنتاج أساس فيها على األجر اليت الحيدد األعمالمن 



 ١٥

  ) .٣٥م،ص١٩٩٩العنقري، ( لقضاء وكذلك أعمال البحث العلمي  والشرطة واواإلشراف

 تقدم إىل املرؤوسـني أو      ةويف رؤيا أخرى احلوافز املادية هي احلوافز اليت تتخذ صوراً مادية ملموس           
 املتميز واملتفوق ، أو نتيجة لفوزه بالدرجة األوىل يف املسابقات وتتخذ هذه             ألدائهللمرؤوس نتيجة   

  . )١٣٥م ،ص٢٠٠٦أبو الكشك،(  .أشكاالً متعددة ةاحلوافز املادي

  :ومن أمثلتها

   . التحسني يف ظروف العمل املادية-١

  . من تقليل تكلفه اإلنتاج ة ختصيص نسبة من الوفورات الناجت-٢

   .ة أجور إضافي-٣

   )٤٨،ص١٩٩٣ ،القريويت(.  نسبة من املبيعات-٤

  . األجر حسب عدد الوحدات املنتجة-٥

  .رباح نتيجة لزيادة اإلنتاجية  تقاسم األ-٦

  . التأمني الصحي -٤

   التأمني على احلوادث -٧

  . اإلسكان -٨

  . القروض اليت تعطي للموظف -٩

   )٣٠٦-٣٠٤،ص ٢٠٠٤ ، القريويت( .  خصم على منتجات املؤسسة-١٠

  . الراتب -١١

   )٣٦٣ ، ص١٩٩٦ عالقي ،(. ا الغالب عليها زيادة يف الراتب العالوة ألهن-١٢

  

  

  



 ١٦

  :وميكن أن نضيف حوافز مادية مثل

 املكافأة املالية اليت تعطي للطالب امللتحقني يف برنامج البكالوريوس يف كليـات املعلمـني يف       -١٤
  .ة السعودية أو ألي موظف أو إدارياململكة العربي

  . العالوة التشجيعية نتيجة لكفاءة املوظف -١٥

  . اجلوائز املادية العينية -١٦

  لغ النقدية   املبا-١٧

  . اهلدايا العينية والنقدية املختلفة متنح للمتفوقني -١٨

   بدل تنقالت -١٩

   أثاث بدل -٢٠

  . بدل تذاكر سفر -٢١

  . توفري وسائط نقل مواصالت للموظفني لنقلهم من العمل إىل البيت -٢٢

  .)عالوة صعوبة عمل( عالوة مالية تسمى -٢٣

  .)عالوة ندره ختصص(ا الوة مالية تسمى أو يطلق عليه ع-٢٤

  .)١٣٧-١٣٥م،ص٢٠٠٦أبو الكشك،( ) . عالوة مناطق نائية( تطلق عليها  عالوة مالية-٢٥

   :معنويةحوافز   ـب

إن حاجات اإلنسان متعددة وبالتايل حتتاج إىل مصادر إشباع متعددة فهناك بعض احلاجـات           
   لدى اإلنسان ال ميكن إشباعهااجات  هنالك حاً إذشبع معنوياًر يمادياً والبعض اآلخميكن أن تشبع 

  .)٤٥-٣٦ص هـ،١٩٨٢ عبد الوهاب،( املعنويةإال باحلوافز 

 األخـرى النفـسية    وحتقق له إشباع حاجاته      اإلنسان هي احلوافز اليت تساعد      املعنويةواحلوافز  
ئـه   ، فتزيد من شعور العامل بالرقيا يف عمله ووالئه له ،وحتقيق التعاون بني زمال              واالجتماعية



 ١٧

 للعـاملني ،    املعنوية مبا يسمى بالروح     املعنويةوتقلص احلوافز   ) ٣٧٧م ، ص  ١٩٩٥اللوزي ،   (
 غري ذلك    أو املنظمةاختيار العامل املعىن كموظف مثايل يف       ، وذلك مثل توجيه خطاب شكر ، أ      

  ) . ٩٠م ، ص١٩٩٩عساف ، (

يتحقق مامل يقترن حبـوافز      ي منها ال  تقل أمهيه عن احلوافز املادية بل أن املاد         ال املعنويةواحلوافز  
 احلوافز املعنوية وفقاً للظروف اليت متر ا املنظمة ، هلذا فإن هلا أن ختتـار  أمهيةمعنوية ، وختتلف    

 مـن   أكثـر ،  ظروفها ، واحلوافز املعنوية هي اليت تشبع حاجة أ         يالءمما  ما بني احلوافز املعنوية     
 أو  االحتـرام حتقيق الذات أو    ، العامل كاحلاجة للتقدير أ   احلاجات االجتماعية أو الذاتية للفرد      

  ) . ٣٨م ، ص١٩٩٩احلارثي ، ( االجتماعيالقبول 

واحلوافز املعنوية ميكن أن تكون حوافز معنوية تتعلق نفسه مثل خصائص العمـل مـن تنفيـذ                 
ـ    األداء وحجم السلطة و املسئولية ونوعية       واستقالليةوتكرار وتنوع    ة ، أو    واملعلومـات املتاح

عنوية تتعلق ببيئة العمـل مثـل       فاعلية العمل من تبسيط وتناوي ، وإثراء ونتائج ، أو حوافز م           
م ، ص   ٢٠٠٢حـسن ،    (  املوجـودة  ، واللوائح و النظم      املشاركة ،   الزمالة ،   القيادة ،   ف،اإلشرا
١٦٢. (  

رتب علية من وقـع     ، تكون حوافز معنوية إجيابية ويقصد ا كل ما ت         ن  واحلوافز املعنوية ميكن أ   
 القـرارات ،    اختاذ ، الوظيفة املناسبة ، املشاركة يف        اإلجازاتالروح املعنوية لدى األفراد مثل      

وميكن أن تكون حوافز معنوية سلبية ، وهي كل ما يترتب           ،  يف لوحة الشرف     اإلعالمالترقية ،   
 أن يتم استخدام النوعني     والبد.  املقصر مثل اللوم والتوبيخ وغري ذلك       ، عليه من روع املهمل أ    

  ) .٢٨ م ، ص ١٩٨٧ياغي، ( معاً بشكل متوازن 

  : إىل أنواع متعددة من احلوافز املعنوية مثل)٤٥-٣٦م ، ص١٩٨٢(ويشري عبد الوهاب 

 حيث تنبع أمهيتها من أهنا جتعل الطريق ممهدا للموظف لكي يربز طاقاتـه              :الوظيفة املناسبة  )١
  .وإمكاناته 

 تنويع واجبات الوظيفة ومسئولياا      على وأسلوب اإلثراء الوظيفي يعمل    : الوظيفي   اإلثراء )٢
والتجديد يف أعبائها بالشكل الذي يهيئ لشاغلها أن جيدد قدراته ويطور مهارته مبقابله هذه              

 .األعباء واملسئوليات 



 ١٨

 ويعين ذلك إشراك املوظفني أو العاملني عند اختاذ القـرارات           :املشاركة يف اختاذ القرارات    )٣
 . هلا عالقة بأعمال العاملنياليت

 حيث تعترب حافز معنوي إىل جانب كوهنا حافز مادي ، إذ أهنا حتمل معها زيادة                :الترقية   )٤
 .عباء واملسئولية وتأكيد الذات يف األ

شباع حاجات تأكيـد الـذات      إلويدخل ضمن احلوافز املعنوية اليت تقدم        :الباب املفتوح  )٥
املفتوح السماح للعاملني بتقدمي املقترحات واآلراء اليت يروهنا        واحترام اآلخرين ويعين الباب     

 .مباشره إىل رؤسائهم 

 يف العمل يف لوحات الـشرف داخـل         تميزين ويعين ذلك إدراج أمساء امل     :لوحات الشرف  )٦
 . والئهم ويدفعهم للمزيد من اجلهداملنظمة مما يزيد

لعالية كتقدير العاملني الذين حيققـون       ويعين ذلك تقدمي أنواطاً لالنتاجيه ا       :اجلدارةأنواط   )٧
  . )٤٥٤م ، ص١٩٩٢النجار ، ( ابتكارات داخل العمل

 فالوظيفة اليت حتقق لإلنسان مركزاً اجتماعيا مرموقاً تعد حافزاً اجيابيـاً            :املركز االجتماعي  )٨
ا إلنسان واملركز االجتماعي من األمور اليت يسعى الفرد إىل اكتسا         اومتثل إشباعاً حلاجات    

 .واحلفاظ عليها 

احلافز اإلجيايب يعطي ملن كانت خدماته كبريه أو جليلة ويعد هـذا            وهذا   :تسلم األومسة    )٩
  . )٥٠م،ص١٩٨٩القريويت،( احلافز دافعاً للعاملني إلبراز قدرام وأحقيتهم بالتقدير واالحترام

   ) ١٤٠-١٣٧م ،ص٢٠٠٦أبو الكشك ، ( :م التاليةالبعض احلوافز املعنوية إىل األقساكما قسم 

  شهادات التقدير  -١

 .االعتراف بالكفاءة وجبهود املرؤوسني  -٢

 .األومسة  -٣

 .عمل حفل على شرف املرؤوس -٤

 



 ١٩

 .حتسني لقب املرؤوس أو اإلداري  -٥

 .ه أن ال يرافقها زيادة يف الراتبالترقية الوظيفية شريط -٦

 . املرؤوسني يف اختاذ القرارات اإلدارية إشراك -٧

 .امتيازات نقل املوظف  -٨

 .امتيازات اإلعارات  -٩

 .منح املرؤوس األقدمية  -١٠

 .تسمية املوظف املثايل -١١

 .إعطاء إجازة استجمام -١٢

 . شكرخطاب -١٣

 . ممثلني عن املرؤوسني يف جملس اإلدارة إشراك -١٤

 . القيادة التشاركيه أسلوب إتباع -١٥

  . الشفويةاتكلمات الشكر واملديح والثناء -١٦

 .كتوبةكلمات الشكر واملديح امل -١٧

 .الدروع -١٨

 .وسالكؤ -١٩

  .امليداليات -٢٠

 .الثقة باملرؤوسني وتفويض املدير جزءاً من مهماته ملرؤوسيه  -٢١

 .ختصيص يوم احتفال باملوظف أو املرؤوس  -٢٢

 . يف جملةنشرهااحلائط أو مطوية أو وضع أمساء املتفوقني يف لوحة شرف على  -٢٣



 ٢٠

 .ترشيح املوظف املتميز لدورة فيها متيز  -٢٤

 .ترشيح املوظف لدراسات عليا  -٢٥

 .ملوظف بعمل قيادي تكليف ا -٢٦

 .التقليل من الرقابة املباشرة والثقة باملرؤوسني وتنمية الرقابة الذاتية  -٢٧

وتعتمد احلوافز املعنوية يف إثارة وحتفيز العاملني على وسائل أساسها احترام العنصر البشري 
ة  الذي لديه أحاسيس وآمال وتطلعات اجتماعية يسعى إىل حتقيقها من خالل عمله يف املنشأ

  . )٣٠٩م، ص١٩٩٦عقيلي، (

جيب أن يكون متجدداً ) املعنوية( إىل أن نظام احلوافز  )٨١م ، ص٢٠٠٣(  املسلمويشري
ومستمراً وذلك ألن احلافز مهما كان نوعه وأمهيته للفرد مبرور الزمن يفقد قيمته ، وبتطور حاجة 

  .الفرد كذلك تقل قيمته لدى الفرد 

   :ها أو فاعليتها إىلقسمت احلوافز من حيث أثر  ـ ٢

   :حوافز إجيابية   -أ

وهي متثل تلك احلوافز اليت حتمل مبدأ الثواب للعاملني واليت تليب حاجام ودوافعهم لزيادة 
 وتقدمي املقترحات واألفكار البناءة ، ودف احلوافز اإلجيابية إىل حتسني هاإلنتاج وحتسني نوعيت

م ، ١٩٨٧ الرزاق وآخرون، عبد( .وك ما يؤدي إىل ذلك األداء يف العمل من خالل التشجيع بسل
  . )٢١٥ص

وهذه احلوافز يدخل فيها كافة املغريات وتعترب من أفضل األساليب يف حتريك األفراد العاملني 
  .)٥٥ص م،١٩٩٧، اهللاجاد (ألهنا تشيع مناخاً صحياً مناسبا يف ظروف العمل احمليطة  يف معظم احلاالت

 النوع من احلوافز هو تشجيع األفراد والعاملني وحثهم على إحداث واهلدف الرئيسي هلذا
  :ثال على هذا النوع من احلوافز هوالسلوك املرغوب فيه وخري م

  .عدالة األجور األساسية  

 . عالوات استثنائية األكفاءمنح  



 ٢١

 .)٢٧م،ص١٩٨٦ياغي ،(   . الفرد يف عملهواستقرارثبات العمل  

 ورغبات العاملني تتالءم والتجديد لدى العاملني ألهنا اإلبداع واحلوافز اإلجيابية تنمي روح
حبيث تترك بعض النتائج اإلجيابية على جمريات العمل مثل حافز املكافأة النقدية اليت متنح للعامل 

  ) .٣٤٣م،ص٢٠٠٢ادوب،( . مقابل قيامه بعمل يستدعي التقدير

م احلافز عندما ا فاستخدواألداءلرابط بني احلافز فاحلوافز اإلجيابية هلا أثرها امللموس يف تقوية ا
حيقق العامل إجنازاً متميزاً وجيداً يؤدي بالضرورة إىل االستمرار يف حتقيق مزيد من االجناز يف األداء 
وهذه احلوافز تكون فعالة ومؤثرة عندما تستخدم فور قيام العامل بالتصرف املطلوب ، فاملكافأة 

  :يف السلوك ما مل يتوفر شرطان مها على التأثري اإلجيايب ة قادرعلى سبيل املثال ال تكون

، فكلما كان عدل األداء الكمي ومستواه النوعيأن تكون احلوافز مشروطة ومتوقفة على م 
 .يزداد تبعاً لذلك حجم احلافز عالياً وجيداً اإلنتاج

 فإذا مل يستطع احلافز أن تؤدي احلوافز إىل إشباع حاجة معينة يشعر العامل بضرورة إشباعها ، 
 .منعدمةفائدة شبه الكون والرغبة لدى العاملني فإنه يفقد قدرته التحفيزية وت احلاجات إشباع

 .  )٣٨م، ص١٩٩٩ ،العنقري(

فيه ودف احلوافز اإلجيابية إىل رفع الكفاية اإلنتاجية وهي تركز على إحداث السلوك املرغوب 
   :  )٢٨٧ ، ١٩٨٠م ، هاش(   وتتمثل احلوافز اإلجيابية يف

 .أن يكون األجر مناسباً وعادالً  

 .أن يكون األجر حافزاً لرفع الكفاية اإلنتاجية  

 .شعار الفرد بإجنازه  

 .لعدالة واملوضوعية يف معاملة العاملني  

 .ضع بدالت خاصة مرتبطة بطبيعة العمل و 

 .شكر العاملني على ما حققوه من جناحات يف عملهم  

 . يف عمله استقرار العامل 



 ٢٢

 .   االستثنائية أمام العاملني الترقيةتوفري فرص  

 .االعتراف بكفاءة الفرد يف عمله  

 .إجياد دورات وبعثات تدريبية داخلية أو خارجية  

 .إشعار العاملني بأمهية آرائهم ومقترحام  

  .اسبة توفري األجواء املناسبة للعمل مثل اإلضاءة اجليدة والتهوية وتوفري املعاملة املن 

   :حوافز سلبية  -ب

ومن هي احلوافز املستخدمة ملنع السلوك السليب من احلدوث أو التكرار وتقوميه واحلد منه 
التكاسل والتساهل واإلمهال وعدم الشعور باملسئولية وعدم األنصياع أمثلة السلوك السليب 

ق احلوافز السلبية ، واحلوافز للتوجيهات واألوامر والتعليمات ، مما يدفع اإلدارة إىل القيام بتطبي
هلدف السلبية تستخدم العقاب كمدخل لتغيري سلوك األفراد حنو حتسني األداء والوصول به إىل ا

   ).٢٨٧م، ص١٩٨٠، هاشم(املنشود واملرغوب به 

لسليب يتضمن نوعاً من العقاب ، وهذا العقاب جيعل الشخص خيشى تكرار اخلطأ افاحلافز 
 احلافز السليب خالفة ، ومن الناحية العملية فإنفزاً لعدم الوقوع يف اخلطأ واملحىت يتجنب العقوبة حا

 وإمنا يعلم كيف يتجنب األداءيعلم  الو للتعاون عوال يدفإمنا هو حيذر وحيفز العامل إىل العمل  ال
وكيف يتحاشى العامل املواقف اليت توقع يف العقاب دون االمتناع عن العمل ، فاخلوف ، العقاب

 إىل أقصى يوال تؤدن الفصل مثالً وسيلة رقابة وحتكم غري سلبية من الناحية السيكولوجية م
هـ ، ١٤١٢الدبيخي ، ( الطاقات لدى الفرد الذي عادةً ما يؤدي العمل بالدرجة اليت التعرضه للفصل 

  ).٣١- ٣٠ص 

ثلما يثابون على األداء واحلوافز السلبية حتدث توازناً يف عملية التحفيز فهي تذكر العاملني بأهنم م
  .املمتاز ، فإهنم يعاقبون على األداء الضعيف فتحفظ االداره بذلك رهبتها وتضمن جدية العاملني 
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   : )٢٧٥ – ٢٧٤ ، ص ١٩٧٥هاشم ، (  :ومن أمثلة احلوافز السلبية 

 .اإلنذار والردع  

  .اخلصم من الراتب  

 .احلرمان من العالوة   

 .احلرمان من الترقية   

يرى كثري من اإلداريني بأن العقاب أو التهديد به أداه فعاله لتحقيق الطاعة والوالء من قبل و
العاملني وقد يكون هذا مفيداً أكثر من غريه من الوسائل وحافزاً قوياً لتقومي الفرد لسلوكه ، ولكن 

إجيابية للتعليمات قد يكون العقاب أو التهديد سبباً خلوف الفرد بدرجة ال ميكنه لالستجابة لطريقة 
   ) .٤٥٦م ، ص٢٠٠٢حنفي ،(ه اجتاهات غري مالئمة عن العمل واملقترحات وتنمو لدي

   :العقاب منهاوهناك آثار ضاره للتخويف و

إن فرض العقاب على العاملني دون توضيح أسبابه قد يولد لديهم اخلوف مما يـضع شـبح                  
 .العقاب أمامهم دائماً 

 .التعاون بني العاملني وقد جيعلهم خيافون من الوقوع يف اخلطأ إن العقاب قد يؤدي إىل عدم  

 إن إنزال العقاب على الفرد جيعله دائماً متردد أو يشعر باخلوف وعدم حتمـل املـسئولية يف                 
  .   )٣٩م ،ص١٩٩٩احلارثي ، ( العمل خمافة من الوقوع يف اخلطأ

   :ون إىل قسمت احلوافز من حيث األطراف ذات العالقة أو املستفيد  ـ٣

   :حوافز فردية - أ

وهي تتمثل يف كافة احلوافز املادية أو املعنوية واالجيابية أو السلبية املوجهة ملوظف معني دون 
غريه وذلك لتصرف أو سلوك معني كاإلنذار واملكافئة واحلسم وغري ذلك ، وختتص هذه احلوافز 

ضباط ، (لية ألفضل موظف متنح مكافئة ماباهود الفردي لألفراد أي ال تشمل اجلماعات مثالً أن 
أو بتوجيه خطاب شكر لكل فرد حقق قدراً عالياً من اإلنتاج أو األداء وهذا النوع من ) أفراد 



 ٢٤

املسلم، (ألداء اجليد احلوافز خيلق جواً من التنافس داخل أفراد اموعة مما يدفعهم للمزيد من ا
  . )٧٥- ٧٤، صم٢٠٠٣

  :تيجة إجناز عمل معني ومن أمثلتهاحيصل عليه الفرد وحده نفاحلوافز الفردية هي ما 

 الترقيات 

 املكافآت  

  ).٥٥م ،ص١٩٩٧جاد اهللا ، ( .العالوات التشجيعية 

  

ويف رؤيا أخرى احلوافز الفردية هي اليت توجه إىل فرد واحد تشجعه وتغريه لزيادة أداءه 
  :)  ٣٠١،ص٢٠٠٤،القريويت( وإنتاجه ومن أمثلتها 

 .لموظف الذي ينتج أفضل إنتاجافئة لختصيص مك 

 . ختصيص جائزة ألفضل موظف يف املنظمة  

    . إعطاء هدية ألفضل موظف يف القسم 

وميكن أن خنلص إىل أن احلوافز الفردية هي احلوافز املتنوعة السابقة اإلجيابية أو السلبية املادية 
أبو (اله عندما يكون احلافز سلبياً  إمهأو املعنوية اليت قد توجه لفرد واحد بسبب أداءه املنخفض أو

  ) .١٤٤ص م ،٢٠٠٦، الكشك

 أن احلوافز الفردية قد تؤثر سلبياً يف تقليلها للعمل التعاوين )٣٠١ص م،٢٠٠٤(  القريويتويرى
  . أو للعمل بروح الفريق مما ينبه إىل ضرورة استخدام احلوافز الفردية واجلماعية معاً

مكافئة ) فردضابط،  (جيابية أو سلبية مادية أو معنوية فيأخذ العاملواحلوافز الفردية قد تكون إ
تشجيعية نظري عمله املمتاز ، وحيصل على تقدير رئيسية يف صوره ثناء أو خطاب شكر أو اشتراك 

الفردية ألشباع جمموعة من احلاجات عند  يف اختاذ قرارات أو حل مشكله معينة ، وتوجد احلوافز
   ).٤٨- ٤٧م ، ص١٩٨٢عبد الوهاب ، ( ه أو اجتماعية أو ماديه الفرد سوى كانت نفسي

  



 ٢٥

   :مجاعية حوافز -ب

هذه احلوافز تركز على العمل اجلماعي ، والتعاون بني العاملني ومن أمثلتها املزايا العينية ، 
والرعاية الصحية ، والرعاية االجتماعية اليت قد توجه إىل جمموعة من األفراد العاملني يف وحدة 

ارية ، أو قسم واحد ، أو إدارة واحدة حلفزهم على حتسني ورفع كفاءة اإلدارة واإلنتاجية ، وقد إد
   ).٢٩ ، ص١٩٨٦ياغي ، (تكون احلوافز اجلماعية إجيابية أو سلبية ، مادية أو معنوية 

، وهنا  مقابل قيامهم مجيعاً بعمل مشتركفقد تصرف املكافئة التشجيعية لفريق من العاملني
  .املكافئة عليهم بنسب معينه طبقاً لدرجه مسامهه كل منهم يف حتقيق اهلدف توزع 

  

  : )٤٨-٤٧م ، ص١٩٨٢عبد الوهاب ، (واحلوافز اجلماعية حتقق أهدافاً هامه 

 . والوالء االنتماء حاجة إشباع 

 .زيادة التعاون بني األفراد  

 .تقوية الروابط بني أعضاء اجلماعة الواحدة  

 .لرغبة يف حتقيق املصلحة العامة إثارة املنافسة وا 

 . تنظيم غري الرمسي من اإلدارة تقريب ال 

بأن احلوافز اجلماعية تشجع وتنمي روح التعاون والعمل   )٣٠٢م ،ص٢٠٠٤ ، القريويت( ويؤكد 
بروح الفريق ، إذ حيرص كل مرؤوس على أن ال يتعارض عمله مع عمل زمالءه بل يتكامل معه 

افز اجلماعية مثل ختصيص جائزة ألحسن إدارة يف وزارة ما أو أحسن فرع ويعرض أمثلة على احلو
  . يف شركة أو بنك أو أي مؤسسة أو منظمة ما 

  

  

  



 ٢٦

   : إىلارتباطهاقسمت احلوافز من حيث    ـ٤

   :حوافز داخلية -أ

وهي احلوافز اليت ترتبط بالعمل نفسه ، وتشمل اإلحساس مبسئولية الفرد جتاه جزء ذي مغزى 
عمل ونتائجه وتتيح هذه العوامل للفرد استخدام مهاراته وقدراته يف التطوير والتقدير كما توفر من ال

   ).٧٩-٧٥م ، ص١٩٩٦عاشور ، (له املعلومات املرتدة عن أداءه 

  :ويف رؤية أخرى فإن احلوافز الداخلية هي احلوافز اليت تتحقق من خالل العمل ذاته ومنها

  .اللية يف العمل قاالست -١

 .دام مهارات متنوعةاستخ -٢

 .القيام بأداء عمل مهم  -٣

 .على معلومات مرتدة من العمل ذاتهاحلصول  -٤

 ويكون تأثريها غالباً يف األداء ويف الرضا ألخرىهذا وتتفاوت احلوافز الداخلية من وظيفة 
  : )٥٤-٥٠م ،ص١٩٩٧السيد ، (  وحتددها العوامل اخلمسة التاليةالوظيفي

 .تنوع مهارات العمل  

 .ة العملطبيع 

 .أمهية العمل  

 .املعلومات املرتدة من العمل  

  .االستغاللية بالعمل 
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   :حوافز خارجية -ب

وهي ال ترتبط بالعمل نفسه بل تعود على الفرد من مصادر أخرى يف املنظمة وتتمثل احلوافز 
تشجيعية وتقدير زمالء اخلارجية يف احلوافز املادية واملزايا اإلضافية واملشاركة يف األرباح  واحلوافز ال

   ).   ٣١٨-٣١٧ص م،١٩٧٥هاشم ، (العمل واملهنة والترقيات والتعويضات املؤجلة 

 احلوافز اخلارجية هي احلوافز اليت تقدمها إدارة املنظمة وتقع  أن)م١٩٩٧(ويرى السيد 
  :خارج نطاق العمل ذاته ومنها 

  .األجر النقدي  -١

  .األجازات -٢

 .التأمني  -٣

  .الوجبات اانية -٤

 .العالج  -٥

 .اخلصومات املمنوحة على منتجات الشركة أو املؤسسة  -٦

وغالباً ما يكون تأثريها أقل من تأثري احلوافز الداخلية وتوجد ثالثة أمناط رئيسية للحوافز 
   :)٥٤- ٥٠م ،ص١٩٩٧السيد ، ( اخلارجية املتاحة أمام إدارة املنظمة هي

 .ألجر واملكافئات املالية األخرى ا 

 .الترقية  

  . لثناء من جانب املشرفني والزمالءالتقدير وا 

إىل أن احلوافز الداخلية هي تلك احلوافز  )٤١٨م، ص١٩٩١(يشري كل من سيزالقي و واالس و
املرتبطة بالوظيفة نفسها بينما احلوافز اخلارجية ال ترتبط بالعمل نفسه بل تعود لألفراد من مصادر 

عات غري الرمسية والتنظيم الرمسيموأخرى يف املنظمة وتشمل زمالء العمل وا .  



 ٢٨

وعلى الرغم من أن توفري احلوافز الداخلية والتحكم فيها أصعب بكثري بالنسبة للقادة من توفري 
فاعلية من احلوافز اخلارجية أكثر احلوافز اخلارجية بينما أشار علماء كثريون إىل أن احلوافز الداخلية 

 ، وقد نشأ هذا االعتقاد جدل كبري يف جمال حبوث السلوك واألداءمن حيث التأثري على السلوك 
التنظيمي فيما يتجه الفكر املعاصر إىل أن احلوافز الداخلية واخلارجية تتفاعل مع بعضها بصورة 

  ).٨٨م،ص١٩٩٦عاشور،(. األداءمعقده يف تأثريها على 

طها وإدارا فإهنا القول أن مجيع احلوافز هي عبارة عن مثريات خارجية لو أحكم ختطيجممل و
تلعب دوراً مهماً يف إثارة وإيقاظ دوافع الفرد كما أهنا حترك وتوقظ شعور ووجدان الضباط 

يهم لالستخدام األمثل لقدرام ز وتوجه سلوكهم وتعواألفراد العاملني يف األجهزة األمنية عامة
ه اليت يعمل فيها واليت من خالهلا وطاقام  ، كما أهنا تدعم الصلة بني الفرد وعمله وبينه وبني إدارت

الغامدي، ( . خارجها للعمل مبستوى عايل االنتاجيه داخل إدارم وأدائهميستطيع العاملون أن يكون 
  . ) ٨٥م، ص٢٠٠٠

   :نظريات احلوافز: خامساً

شغل موضوع حفز األفراد وأثرة على أداء العمل بأن الكثريين من الباحثني منذ بدء العمل 

 احلياة االقتصادية ، حيث كانت أهم اجلهود يف هذا اال خالل العقود املاضية مبنية على املنتظم يف

وتعددت نظريات علم النفس يف الغرائز والدوافع ، وخالل تلك الفترة تطورات جماالت البحث 

النظريات اليت حتاول التفسري أسباب حفز األفراد ، فقضى منتصف القرن التاسع عشر بدأت 

ر عن ترغيب عن ترغيب اإلنسان يف العمل وحثه على االرتفاع مبستوى أدائه ، ويف بداية األفكا

القرن العشرين بدأت تتبلور شكل األفكار بصورة أكثر حتديداً أو وضوحاً يف صورة نظريات 

  . للحوافز

ومما الشك فيه أن هذه النظريات قد أرست مبادئ هامه وأساليب فنية وأفكاراً ترتكز على 

الت فكرية راسخة وفروض علمية ، ونتائج قد جنحت حينما وضعت يف جمال التجربة ، ونظراً تأم

: ألمهية هذه النظريات وفائدا الدراسة سنقدم باستعراض أهم هذه النظريات على النحو التايل 

      )١٧م ، ص ٢٠٠٥الوابل ، (



 ٢٩

  :النظرية الكالسيكية )  أ

فريدريك " اإلدارة العامة اليت نادي ا لطبيعي ملبادئنبعت هذه النظرية أساسا من التطور ا

  الذي يعترب مؤسس هذه النظرية وترتكز هذه النظرية أساسا يف جمال احلوافز على أن النقود هي "تايلور

ة أجره وتطبيقا هلذا االجتاه فإنه جيب د دائما لزياىيسع بطبيعته خري دافع للعمل يف املنظمات وأن العامل

   ) .٢٢، صم١٩٩٩ احلارثي،(سان يف إنتاجيته زاد أجرة بإنتاجية العمل مبعىن أنه كلما زاد اإلنربط األجر 

بداية لتطور مفاهيم وأسس اإلدارة وكانت مسامهاا ثورة على بعض " تايلور " وتعترب نظرية 

 ، وآخرون،النمر(إلنتاجية يف املنظمات املختلفة املفاهيم السائدة وانطالقة حنو مزيد من الدفع للحركة ا

  ) .٤٦ م ، ص١٩٩١

  :  فرضني أساسيني مهاىة لألفراد علوقد بىن فريدريك تايلور نظريته يف اإلدارة العلمي

  . الكفاية يف اإلنتاج ىل أن تطبيق األساليب العلمية يف العمل يؤدي إ -١

  .)٣٢٦م، ص ١٩٨٢فهمي، (  زيادة اإلنتاجىلأن تطبيق احلوافز النقدية يؤدي إ - ٢

لبعض أن النظرية الكالسيكية نظرية متشائمة تعتقد أن العاملني كسايل بطبعهم ال يعتقد ا

يرغبون يف العمل ويتميزون باألنانية والسلبية وطموحام ضئيلة ويفضلون االنقياد واحلوافز اليت 

تنحصر  تقدمها هذه النظرية ال خترج عن كوهنا حوافز ماديه باعتبار أن العامل خملوق اقتصادي

  .ه يف األشياء املادية واألمان حاجت

 االنتقادات األساسية اليت توجه هلذه النظرية جتاهلها آلدمية اإلنسان ومعاملته فإن منوعليه 

 أن بزيادته تزيد اإلنتاجية متجاهله العوامل ى احلافز املادي حيث ترىكاآللة من خالل تركيزها عل

  . )١٦ صم،١٩٩٩ ،العنقري(املعنوية والنفسية واالجتماعية 

  



 ٣٠

  :نظرية العالقات اإلنسانية ) ب

جاءت هذه النظرية كرد فعل للنظرية الكالسيكية حيث وجهت هذه النظرية اهتمامها للعنصر 

  . هم ومجاعة العمل يف داخل املنظمةالبشري وعالقات األفراد مع رؤسائ

مية وحاجات وترى هذه النظرية أن العامل له حاجات ودوافع ال تنحصر فقط يف احلاجات اجلس

األمان ولكن هناك حاجات نفسية واجتماعية عند  العاملني أمهها احترام النفس وتأكيد الذات 

بل واحترام اآلخرين لذا فإن احلوافز اليت تقدمها اإلدارة جيب أال تقتصر على احلوافز املادية فحسب 

  ) .١٦م ، ص١٩٩٨اجلهين ، (. احلوافز املعنوية  إىلىتتعد

ومتيزت هذه النظرية بعدد من " التون مايو " لنظرية عدد من علماء اإلدارة بقيادة ساهم يف هذه ا

القواعد واألساليب اليت أعدت ملساعدة املديرين يف دفع العاملني وحتفيزهم وتركز جمموعة األساليب 

  : )٢٤-٢٣م ، ص٢٠٠٣ ،الداله( رئيسية هي هذه على ثالثة أنشطة إدارية

 اركة يف القرارات اإلدارية تشجيع العاملني على املش 

مـن  إعادة تصميم الوظائف بطريقة توفر قدرا أكرب من التحدي لقدرات العـاملني و             

 املشاركة يف نشاطات املنظمة 

  .االتصال بني الرئيس واملرؤوسني حتسني تدفق  

  : نظريات احلاجات اإلنسانية ) ج

ـ     وهي من أكث  "  ماسلو   أبراهام" يعترب مؤسس هذه النظرية هو        ىر النظريات شيوعا وقدره عل
ضرورة التعامل مع   ى  تفسري السلوك اإلنساين يف سعيه إلشباع حاجاته املختلفة وتركز هذه النظرية عل           

حيث أن التعرف الدقيق هلذه االحتياجات والدوافع        احلاجات والدوافع املختلفة الكامنة يف ذات الفرد        
  .تطبيق نظم احلفز لدى املؤسسة أو املنظمة هو الذي ميكن اإلدارة وأصحاب القرار من وضع و



 ٣١

  :  النظرية علي مبدأين أساسيني مها وتقوم هذه

ماسلو "أن حاجات الفرد مرتبه ترتيبا تصاعديا على شكل سلم حبسب أولوياا للفرد وفقا هلرم ) أ 
  كما يف الشكل أدناه " 

  

  

  

  

  

  ا يراها ماسلويوضح التدرج اهلرمي للحاجات اإلنسانية كم ) ١( شكل رقم 

  . تايل ينتهي دورها يف عملية احلفزإن احلاجات غري املشبعة هي اليت تؤثر على سلوك الفرد وبال) ب 

رتب احلاجات اإلنسانية على شكل هرم متثل قاعدته احلاجات " ماسلو " ويالحظ أن 

اجات حتقيق الفسيولوجية األساسية وتتدرج تلك احلاجات ارتفاعا حىت تصل إيل قمة اهلرم حيث ح

اإلنسان إذ تتوقف  الذات ، فاحلاجات الفسيولوجية هي عبارة عن احلاجات األساسية لبقاء حياه

نشاطاته وحيويته عليها كما تعترب نقطة البداية يف الوصول إىل إشباع احلاجات األخرى ، 

ق هذه فإن العمل الذي خيدم حتقي) الطعام و الشراب و النوم ( واحلاجات الفسيولوجية مثل 

، أما احلاجة إىل األمن تأيت يف موضع قبول ورضا بالنسبة للعاملنياحلاجات إىل قدر معني سيكون 

الدرجة الثانية بعد حتقيق اإلشباع من احلاجات الفسيولوجية وإن وصول اإلنسان إىل هذه احلاجة 

وي من ناحية هو مطلب يسعى إليه كل فرد فاإلنسان يريد حتقيق نوع من األمن الذي يعمل فيه س

تأمني الدخل املستمر الذي حيصل عليه لتأمني حياة معيشية مالئمة له وألسرته أو يف محايته من 

األخطار اليت ميكن أن حتدث له نتيجة للعمل الذي يزاوله فإن عدم حتقيق هذه احلاجة سيخلق نوعا 

ما احلاجات االجتماعية من االضطراب النفسي للعامل مما ينعكس سلبا على العمل الذي يقوم به ، أ

فهي تظهر من طبيعة التكوين البشري فاإلنسان خملوق اجتماعي يرغب يف أن يكون حمبوبا وحيظى 

   حتقيق الذات إىلاحلاجة
      

  احلــاجة إىل التقدير 

  احلاجات االجتماعية 

  حاجات األمن والسـالمة

  احلــاجـات الفسيولوجية
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بالتقدير من اآلخرين وذلك عن طريق انتمائه لآلخرين وحتقيق نوع من التعايش القائم على احملبة 

  .واأللفة 

بع هذه احلاجات االجتماعية ولقد أوضحت كثري من الدراسات أن جو العمل الذي ال يش

 إىل مشكالت من شأهنا أن تؤدي يؤدي إىل اختالل التوازن النفسي لدى العامل وبالتايل يؤدي إىل

ارتفاع معدالت الغياب ونقص اإلنتاجية وترك العمل ، أما حاجات التقدير فاإلنسان بعد حتقيقه 

 الشعور بالثقة واجلدارة وأنه ىمل علحلاجاته االجتماعية يبحث عن احلاجة إىل التقدير واليت تشت

 التقدير واالحترام من اآلخرين ىجزء مفيد يف اتمع الذي يعيش فيه باإلضافة إىل احلصول عل

وإحساسه مبكانته وهيبته ، ويساعد على حتقيق هذه احلاجة إشعار الفرد بأمهية وقيمة ما لدية من 

هي تعين احلاجة إىل حتقيق الطموحات العليا للفرد إمكانات وقدرات ، أما احلاجة إىل حتقيق الذات ف

يف أن يكون اإلنسان ما يريد أن يصل إليه وهي املرحلة اليت يصل فيها اإلنسان إىل درجة مميزة عن 

 االستقالل من أهم مكونات احلاجة إىل حتقيق ىلغرية ويصبح له كيان مستقل علما بأن احلاجة إ

 بتعويض السلطات والصالحيات وإتاحة الفرصة يف املشاركة الذات ، وعلى اإلدارة أن حتقق ذلك

  .يف وضع وحتديد األهداف 

 الشك أن نظرية احلاجات تعد مرتكز أساسي يف فهم دافعية اإلنسان يف العمل وسعيه إلشباع

تتسم  حاجاته املختلفة ولقد وضح ماسلو يف نظريته أن درجات احلاجات اإلنسانية وأولوية إشباعها

عمومية والشمول حيث افترض وجودها لدى أي فرد كما أن عدم إشباع احلاجة يلعب بطابع ال

   .)١٧- ١٥م ، ص ١٩٨٥احلرفه ، ( دورا يف حتديد مدى أمهيتها وسيطرا وإحلاحها على الفرد

   :نظرية العاملني) د

ن وزمالءه حيث توصال إىل أ" فريدريك هريزبريج " الفضل يف تأسيس هذه النظرية يرجع إيل  

لكل إنسان جمموعتني خمتلفتني من االحتياجات اإلنسانية وأهنما يؤثران على سلوك الفرد بطرق 

متباينة وقد وجدوا أن استياء الفرد ينتج عن عدم توفر بيئة صاحله ومناسبة للعمل كما توصال إىل 

 بالرضا إال أن اإلنسان لن يشعر" فريدريك " أن رضا الفرد عن عمل ما إمنا يعود إىل العمل ويري 
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إذا حتققت له مجيع وسائل اإلشباع املختلفة من عوامل صحية وبيئية ومادية وهذا اإلشباع مينع 

هي ) العوامل احلافزة( اليت اصطلح على تسميتها وحمددات الرضا، االستياء وشعور العامل بالتعاسة 

 وهذه العوامل احلافزة تعمل االجناز واالعتراف والتقدير وطبيعة العمل والترقية وزيادة املسئوليات

إجيابيا على حتقيق أهداف على حتريك جهود األفراد وزيادة نشاطهم وحتقيق أداء جيد مما ينعكس 

أما حمددات عدم الرضا اصطلح على تسميتها بالعوامل الوقائية وهي سياسة اإلدارة  ،املنظمة

ألمن الوظيفي واملستوى واإلشراف والعالقات الشخصية والراتب أو األجر وظروف العمل وا

االجتماعي وتعمل هذه العوامل الوقائية على مساعدة الفرد على االنتماء لعمله وإن هذه العوامل 

  . تساعد على النمو النفسي السوي الذي يساهم بدوره يف حتقيق الرضا الوظيفي 

د ن رضا الفرويتضح لنا من هاتني اموعتني من العوامل أن اموعة األوىل وجودها يزيد م

 رضا الفرد ومسيت هذه بالعوامل الدافعة ، أما اموعة الثانية من لكن انعدامها ال يؤثر سلبيا على

إذا وجدت هذه العوامل والعوامل اليت مينع وجودها حالة عدم الرضا ولكنها ال تزيد من رضا الفرد 

 مرتبطة بطبيعة العمل نفسه أما )األوىل(جمموعة العوامل الدافعة مسيت بالعوامل الوقائية أي أن 

مرتبطة ببيئة العمل ، فطبيعة هذه العالقة بني اموعتني من ) الثانية ( جمموعة العوامل الوقائية 

  .العوامل متثل جوهر هذه النظرية ولذلك مسيت بنظرية العاملني 

  

  :  النظرية مثلوهنالك بعض االنتقادات اليت وجهت هلذه

طنعة بني جمموعتني من العوامل املؤثرة على األداء اإلنساين لألفـراد            تفرقة مص   إىل أدتهنا  أ -١
  .وحوافزهم 

أن الرضا الوظيفي ميكن أن يكون عكس عدم الرضا ألن إشباع احلاجات الفرديـة سـواء                -٢
 العوامل الدافعة أو الوقائية يؤدي إىل الرضا إال أن عدم إشباعها يؤدي إيل عدم الرضا 

  . )١٠٢ هـ ، ص١٤١٥الطجم والسواط ، (    
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    :نظرية التوقع ) هـ

وتركز نظريته على عامل التوقع كأساس يف حاجات ودوافع " فيكتور فروم " مؤسسها هو       
اإلنسان باإلضافة إىل العوامل الداخلية واخلارجية كمحرك للسلوك اإلنساين لذا فإن عنصر الترقب 

ال قويا يف دفع اإلنسان إىل اختاذ سلوك معني أو والتوقع الذي تقوم علية هذه النظرية يعترب عام
االمتناع عنه فإذا توقع اإلنسان أنه سيحصل على إشباع معني خالل فترة مستقبلية فإنه سيظل يعمل 
حىت حيقق هذه الرغبة أما إذا مل يتوقع اإلشباع املطلوب من هذا السلوك لظروف معينه فإن ذلك قد 

  . التوقف عنه  هذا السلوك وءيؤدي به إىل إلغا

 يتوقعوتقوم نظرية التوقع على افتراض مفاده أن سلوك الفرد يعترب مؤشرا على الدرجة اليت 
فيها أن هذا السلوك سيوصله إىل األهداف والنتائج يف املستقبل فهي عملية توقعية بأن السلوك 

لفرد أو من بيئة اخل ااحلايل سيؤدي به إيل نتيجة معينة يف املستقبل فالدافع هناك ليس نابعا من د
  . يكمن يف النتائج املتوقعة يف املستقبل  بل إنهالعمل احمليطة به

لعده حماوالت " فروم " اجهت هذه النظرية عده انتقادات حيث خضعت افتراضات لقد وو
لفحصها وإمكانية التأكد من ثبوت صحتها وقد أوضحت تلك الدراسات أن النظرية الزالت 

 تتمثل يف صعوبة قياس التوقع واملنفعة العائدة من السلوك كما أن تعدد تواجه بعض املشكالت
وتعقد املتغريات اليت تشتمل عليها النظرية جيعل من الصعب دراستها والتحكم فيها ومعرفة مدى 
العالقة بني هذه املتغريات وتداخلها مع بعضها البعض مما يضع الصعوبات حول تفسري الدوافع 

  .)٤٩م ، ص ١٩٩٢النجار وراغب ، (واضحة وحمدده اإلنسانية بطريقة 

  :النظرية اليابانية ) و

، االداره اجليدة هي اليت     ) Z(بتطوير منظور آخر للتحفيز ، وتفترض النظرية        قام وليم أوشي    
  .حتتوي وحتتضن العاملني يف كل املستويات وتتعامل معهم ، كما لو كانوا أسرة واحدة 

اع حاجات املستوى األدىن يف هرم ماسلو من خالل االهتمـام           وتدعو هذه النظرية إىل إشب    
برفاهية العامل ، كما أهنا ال تؤدي إىل إشباع حاجات املستوى األوسط من خالل االعتماد علـى                 
مشاركة اجلماعة يف اختاذ القرار ، وهذا باإلضافة إىل إشباع حاجات املستوى األعلى من خـالل                

أن ) Z(سؤولية الفردية ، ويعتقد املديرون الذين يتبنون النظريـة          توجيه الدعوة للعاملني لتحمل امل    
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العاملني الذين يتحلون بالشعور بالذات والشعور باالنتماء حيتمل أن يراعوا ضمائرهم أثناء أداء مهام        
م، ٢٠٠١راتـشمان ، وآخـرون ،       (وظائفهم ،كما أهنم سيحاولون حتقيق أهداف املنظمة حبماس أكثر          

  ).٢٦٢-٢٦١ص

  

  :نظرية اإلجناز)   ز

حيث "  ماكليالند دديفي"يرجع الفضل يف تأسيسها إىل      بأنه   )٢٩٤ م ، ص   ١٩٩٣(أشار عقيلي   
تشري املفاهيم األساسية هلذه النظرية إىل أن احلاجات اإلنسانية بطبعها نسبية االسـتقرار ، فطاقـة                

ا أو يثريها ويعرب عن هـذا       اإلنسان الداخلية الكامنة تبقي ساكنة حىت يأيت مثري أو عامل ما حيركه           
العامل أو املثري عادة باحلافز الذي يعترب ترمجة هلدف معني ، حتقيقه من قبل الفرد يؤدي إيل إشـباع              

  . احلاجة اليت أثارا لدية وشكلت بالتايل دافعيته 

  : فرد لدية أربعة حاجات رئيسية وهي هذه النظرية أن الىوتر

   :احلاجة إىل القوة 

 هذه احلاجة جندهم يبحثون عن فرص كسب املركز والسلطة وهم يندفعون والذين لديهم
  . هام اليت توفر هلم فرص كسب القوةوراء امل

  :احلاجة إىل اإلجناز 

  . عن فرص حل مشكالت التحدي والتفوق والذين لديهم هذه احلاجة جندهم يبحثون 

  : احلاجة إىل االنتماء 

يف املنظمة فرصة لتكوين عالقات صداقة جديدة  والذين لديهم هذه احلاجة جندهم جيدون 
  .  التفاعل املتكرر مع زمالء العملوهؤالء يندفعون وراء املهام اليت تتطلب

  :الستقاللإىل ااجة احل 

 واألفراد الذين لديهم هذه احلاجة يعطون قيمة وأمهية كبرية للحرية واالستقاللية يف العمل 
  . لتايل هم يفضلون أن يعملوا يف وظائف حتقق هلم ذلك والسيطرة والتحكم مبصريهم الشخصي وبا



 ٣٦

   : X  ،  Y نظرية   )  ح

  :  إىل تفاصيل هذه النظرية اليت نلخصها يف اآليت )١٧م ، ص١٩٩٤(أشار قاقيش 

تنطلق هذه النظرية يف جوهرها من نظرة املديرين لألفراد العاملني حيث ينظر بعض املديرين 
تراخي يكره املسئولية بطبعة وغري مبادر ، بينما ينظر البعض اآلخر من  أنه كسول مىإىل العامل عل

املديرين إىل العامل على أساس أنه كفء وقادر علي العمل وراغبا فية وال يكره املسئولية بل 
  . يتحمس للقيادة 

تنظر إىل )X(مؤسس هذه النظرية أن الفئة األويل من املديرين " دوجالس ماكر جيور " ويرى 
مل نظرة متشائمة سوداوية وغري إنسانية حيث يرون يف األجور واملرتبات واحلوافز إهنا ال خترج العا

ين يف العمل وبالتايل فإن التوا) اجلزرة اليت يسعى العامل للحصول عليها يف مقابل أداءه( من كوهنا 
لني ،وعلية لكي اليت ميكن لإلدارة استخدامها للضغط على العام) العصا  ( حيول هذه الوسائل إىل

تتمكن اإلدارة من القيام بأعماهلا جيب عليها أن تتخذ وسائل العنف والتهديد املستمر واإلشراف 
   .(X)والرقابة احملكمة وهذه هي فلسفة الضغط أو ما يسمي   بنظرية 

ون  العامل نظرة متفائلة وإنسانية حيث ير الذين ميثلون الفئة الثانية فتنظر إىل(Y)أما املديرين 
ضرورة حترير الفرد العامل من الرقابة املباشرة وإعطاءه احلرية لتوجيه أنشطته وحتمل املسئولية فيما 
يتطلب األخذ مببدأ الالمركزية وتفويض السلطات للمرؤوسني ومشاركة األفراد يف اختاذ القرارات 

   .  (Y)وهذا هو جوهر فلسفة نظرية 

) X ، Y(  ما بنيى أهنا جتاهلت وجود منطقة وسط هلذه النظريةوجهتومن االنتقادات اليت 
لنظرية  كما جتاهلت هذه ا (Y) أو لـ X)(حيث ليس بالضرورة أن ينتمي مجيع األفراد إما لـ 

 أن القائد الفعال يستطيع أن يغري أسلوبه القيادي مبا يتوافق مع طبيعة أسلوب القيادة الفعالة إذ
  .املشكلة اليت يواجهها 



 ٣٧

  :احلوافزجناح ت اليت تعترض وبا الصع:سادساً

هنالك بعض املشكالت والصعوبات اليت ميكن أن تشكل عوائق وعقبات أمام حتقيق اهلدف املنشود 
  : )٣٦٤- ٣٦٢م ، ص١٩٨٢عبد الوهاب ،( من احلوافز ومنها 

  .عدم وضوح اهلدف من نظام احلوافز  •

 .تطبيق نظم واحده ومنطية يف عدد كبري من املنظمات  •

 .راسات والبحوث املتعلقة بدوافع العاملني واجتاهام غياب الد •

 .عدم التحديد الدقيق ملعدالت األداء اليت متنح احلوافز يف ضوئها  •

 .عدم دقة تقومي أداء األفراد  •

 .غموض بعض املواد القانونية اليت تتعلق باحلوافز  •

 .سوء استخدام احلوافز من قبل بعض املديرين  •

 .ارتفاع تكاليف احلوافز  •

 .عدم وجود مقياس دقيق للتكلفة والعائد من احلوافز  •

 .قصور املتابعة والرقابة علي احلوافز من حيث فاعليتها  •

 .فقدان مفهوم األخذ و العطاء يف احلوافز  •

  .  املديرين يف تطبيق احلوافزنقص املهارة لدي •

  



 ٣٨

  :احلوافزشروط جناح : سابعاً

بد لإلدارة أن تأخذها بعني االعتبار إذا أرادت أن هناك جمموعة من الشروط األساسية اليت ال 

  :حتقق من وراء احلوافز فوائد ترتبط باجناز وجناح العمل ومنها 

  . أن ترتبط احلوافز بأهداف العاملني واإلدارة معا -١

  )١٨٨م،ص١٩٨٤زويلف،( . لق صلة وثيقة بني احلوافز واهلدفأن خت -٢

 .)١٨٨م،ص١٩٩٥اللوزي،(. ستنفذ فيه احلوافز البد للمنظمة أن حتدد الوقت املالئم الذي  -٣

 . )٣٠٦م،ص١٩٩٩الطويل ،(  . ضمان استمرارية احلوافز -٤

 م،١٩٩١ عزت،(منحها للعاملني يف مواعيد حمددة ومتقاربة ومتناسبة زمنيا مع أداء العمل             -٥

 . )٣١٧ص

 .)٩١ص م،١٩٨٢،دره( .بالتزاماا اليت تقررها احلوافزضمان اإلدارة الوفاء  -٦

 .)٣٦٣ص م ،١٩٩٦عالقي،(. ز بالعدل واملساواة والكفاءةف نظام احلوافأن يتص -٧

. أن يدرك العاملون نظام احلوافز وقواعده وشروطه وأن يتصف بالوضـوح والبـساطة               -٨
 .)١٧٧م،ص١٩٩٤،هوانه(

 . أن ترتبط احلوافز ارتباطا قويا مع اجلهود املبذولة لتؤدي دورها يف حتفيز األفراد -٩

  .د العالقة العضوية بني األداء اجليد واحلصول علي املكافئةأن تنمي يف ذهن الفر -١٠

 .)٢٩م،ص١٩٨٤، لمىالس(. ن احلافز متناسبا مع دوافع الفردأن يكو -١١

اجـات  أن تواكب املتغريات االجتماعية واالقتصادية اليت مير ا البلد واليت قد تؤثر يف ح             -١٢

 . )٤٣م،ص١٩٨٣العديلي ، (. األفراد ودوافعهم وتوقعام

  

 



 ٣٩

 

  :ن تيسر جناح احلوافزأ نضيف الشروط التالية واليت من شأهنا كما ميكن أن

 . جيب تعريف املرؤوسني بالسياسة اليت يتم مبوجبها تنظيم احلوافز -١

 . قرها نظم احلوافز املعتمـدة لـديها       بالتزاماا اليت ت   اإليفاءجيب على املؤسسة أو املنظمة       - ٢
    .)٣٠٦م، ص١٩٩٩ ،ويلالط(

 .ون له أثر أكرب من احلافز الصغري أن احلافز الكبري احلجم يكحجم احلافز إذ -٣

 ).١٧٧ص م،١٩٩٤هوانه،(  .التنويع يف احلوافز أي إعطاء حوافز مادية ومعنوية - ٤

 حجم احلافز مع مستوى األداء واإلنتاج فيجب أن يكون احلافز كـبري وملمـوس               ةمناسب -٥
 .  )٣٦٤م،ص١٩٩٦عالقي،( .مقارنة بالراتب أو األجر

تناسب احلافز مع طبيعة  شخصية الفرد وثقافته حيث هنالك أفراد يهمهم اجلانب             يأن  جيب   -٦
 .املادي وآخرين يهمهم اجلانب املعنوي 

تناسب احلافز مع املستوى اإلداري يف التنظيم ومع املستوى االجتمـاعي للفـرد             يجيب أن    -٧
 .خفضة مهم احلوافز املادية فغالباً األفراد يف املستويات اإلدارية التنفيذية ذات الرواتب املن

 م،٢٠٠٦أبـو الكـشك،   (. يفضل حتضري املرؤوس بصورة معلنة للزمالء تشجيعاً لألداء املتميز         - ٨
 .)١٤٧ص

  : عوامل املؤثرة على أنظمة احلوافزال: ثامناً     

نظام وضع احلوافز يف أي منظمة من املنظمات حكومية كانت أو مؤسسة خاصة يتأثر    
  : ثناء التخطيط ألنظمة احلوافز وهيجيب مراعاا قبل و أاليت ل بعدد من العوام

 على مستوى الدولة تتأثر أنظمة احلوافز بعاملني أوهلما سياسة الدولة االقتصادية واالجتماعية –أ 
اليت متثلها القوانني اليت تطبقها إدارات املنشآت أو املنظمات املختلفة وثانيهما القيم االجتماعية 

  . االجتماعي السائد والذي يتأثر به أفراد اتمع وحيدد رغبام وحاجام وأولويام والنظام 

 على مستوى املنظمة يتأثر نظام احلوافز بثالثة عوامل أوهلما نوع اجلهاز اإلداري وإمكاناته –ب 
لثقايف وتنظيمه وثانيهما نوع العاملني باملنظمة ومدى تأهيلهم ومهارام وتركيبهم االجتماعي وا



 ٤٠

م ، ١٩٧٢، عادل( وثالثهما حجم املنظمة ونوع نشاطها وفاعليتها ومردودة بالنسبة لالقتصاد الوطين
  .)١٧ص

   :)١٢٤-١١٤ص م،٢٠٠٠( :ونضيف إىل هذه العوامل ما أورده الغامدي

   :األسلوب اإلشرايف) ١

ؤثر تأثرياً كبرياً يف إن األسلوب اإلشرايف الذي يتبعه القائد يف قيادته للعاملني معه وتوجيههم ي
 هي اليت تستمد سلطتها من القدرة على التأثري بسلوك العاملني احلافزةعملية التحفيز فالقيادة 

وحثهم على حسن أداء العمل وتنفيذ األوامر برضا وإرتياح وليس عن خوف من العقاب واملفهوم 
 ولذلك فإن التميز املرتبط ،)٤٧- ٣٧هـ، ص١٤٠٢خطاب (ذلك أن تكون القيادة دميقراطية اإلداري ل

أبو ( يف عالقة القائد بالعاملني يتحقق من خالل اجلوانب التالية اإلشرايفباألسلوب 
  ) :٣٧هـ،ص١٤٠٢،حيمد

  .مل مما جيعله قدوه حسنة للعاملني القائد بالعاهتمام  - أ

  .هاحترام القائد ملرؤوسي -ب

  . توزيع العمل وفقاً لقدرات العاملني -ج

  .ة للعاملني يف املشاركة بإعداد اخلطط واختاذ القرارات  إعطاء الفرص-د

   :االتصال املباشر) ٢

ال ميكن ألي قائد أن حيقق التفاعل بينه وبني مرؤوسيه دون أن يوفر هلم نظاما مناسباً من 
 توجيه جهودهم وتوضيح خمتلف الواجبات واألعمال املطلوب منهم هاالتصاالت ميكن بواسطت

 اليت ميكن للقائد أن يقيم ةام االتصاالت املناسب يعد يف حد ذاته الوسيلة الفعالتنفيذها كما أن نظ
ويف ذات الوقت فإنه يقرر من خالهلا جهود مرؤوسيه ويكشف أخطائهم ويعمل على تصحيحها 

متنح أو توقع  على  أو اجلزاءات اليت جيب أن املكافآت لديه ةعلومات املتوافر املمن خالل
  .)٣٦٩ص م،١٩٩٢يس واجلرتيلي،الطخ(. املرؤوسني

  



 ٤١

 لوجه بني القائد واملرؤوس عن وجهاً املباشر كأحد أشكال االتصال اإلداري يتم واالتصال
  :ولالتصال املباشر مزايا عديدة منهاطريق املقابلة الشخصية 

 .مصدر من مصادر احلماس والتحفيز يعترب  

 .السرعة يف توصيل املعلوماتيؤدي إىل  

 . فرص للنقاش من القرار من خالل ما يتيحهاختاذيف املشاركة حتقيق  

 .االستفسارحتقيق الوضوح والتفهم عن طريق  

 . زيادة اخلربات نتيجة االحتكاك والتفاعل  

    :ظروف العمل )  ٣

 ظروف مادية أفضل للعمل مثل حتسني اإلضاءة والتهوية والنظافة يئةكبري يف  للقائد دور
احلرارة داخل مقر العمل وتوفري املرافق العامة كاملسجد ودورات والتحكم يف الضوضاء ودرجة 

 وتوفري أدوات وأجهزة العمل املكتبية احلديثة واختاذ االحتياطات الالزمة حلماية العاملني من هامليا
أخطار احلريق وإصابات العمل وغري ذلك من اجلوانب والظروف اليت جيب أن تعمل اإلدارة على 

م ، ١٩٨٠هاشم، ( .رفع الروح املعنوية بني العاملنيساعد على زيادة اإلنتاجية وحتسينها فإن ذلك ي
  ).٢٨٦ص

 من اجلهد يف فكلما كانت ظروف العمل مرحية كلما كان ذلك حافزاً للعاملني حنو بذل مزيد
  .العمل واالرتباط به

    :اجلوانب التنظيمية) ٤

ف ويشمل ذلك سياسات األجور يعين ذلك إبعاد اال التنظيمي الذي يعمل به املوظ

واملراكز الوظيفية وسياسات العمل وإجراءاته واهليكل التنظيمي للمنظمة وتدور احلافزيه التنظيمية 

للعمل يف إطار إتاحة اال إلشباع احلاجات الفردية للفرد واليت تتضمن جبانب ما يتيحه الراتب من 

اعية والنفسية للفرد يف إطار اهليكل التنظيمي مقابلة احلاجات الضرورية وإشباع احلاجات االجتم



 ٤٢

وأسلوب اإلدارة الذي تعكسه سياسات العمل وإجراءاته وفيما يلي توضيح للحوافز التنظيمية 

  :األساسية يف العمل وهي 

  .سياسات األجور واملراكز الوظيفية ويقصد ا فرص الترفيع والترقي الوظيفي   - أ

 عالقة املوظف بوظيفته وأسلوب إجناز األعمال فيها        سياسات العمل وإجراءاته وتتناول    -ب

 .من حيث املرونة يف تطبيق نظام العمل وإجراءاته 

 اهليكل التنظيمي للعمل وتأثريه املباشر على عالقات العاملني ومستوى أدائهـم ملهـام              -ج

ك ة املتعددة وكذل  العمل ومسئوليام من خالل التفاعل بني العاملني واملستويات اإلداري        

  ) .٦٢م،ص١٩٩٣،الشيخ ( .املستوى الواحد

  :خاصة باال األمين وهيأخرى ل وهناك عوام

   : طبيعة العمل األمين-١

تتسم طبيعة العمل األمين باالنضباط والروح العسكرية وتنفيذ األوامر والتعليمات حرصاً على 

تؤثر يف عملية التحفيز من حتقيق األهداف األمنية املطلوبة ، وذلك يؤكد أن طبيعة العمل األمين 

  .حيث حتديد وتوفري احلوافز 

   :ت الرمسية داخل األجهزة األمنية العالقا-٢

تضع العالقات الرمسية املرتبطة بالتعامل بني القيادات والرتب العسكرية املختلفة حدوداً فاصله 

ة للتعبري عن احلاجات بني األفراد العاملني يف األجهزة األمنية ، وهذا قد ال يتيح الفرص املناسب

النفسية واالجتماعية اليت يتطلبها أداء العمل ، ويؤثر هذا بالتايل يف مدى توفري احلوافز املناسبة أو 

احلصول عليها ، مما قد يؤدي إىل ارتباط العمل األمين بالشكل الروتيين الذي يرتبط بقواعد ولوائح 

  .ألهداف األمنية اخلاصة باملنظمة ونظم حمددة يلتزم ا األفراد حرصاً على حتقيق ا

  

  



 ٤٣

   :تطلبات األمنية وزيادة األعباء تعدد امل-٣

يتميز العمل األمين بتعدد متطلباته وزيادة األعباء اخلاصة به وأحيانا ال تغين احلوافز املتاحة 
 باألداء باملنظمات األمنية ملواجهة هذه املتطلبات ، أو قد ال تصل تأثريها للمستويات العملية اخلاصة

وما حيتاجه من جمهودات وأعباء ، والقيادة الفعالة هي اليت تتعرف على دوافع وحاجات العاملني 
    .اليت يؤثر على سلوكهم ، مث حتدد أسلوب التحفيز الذي يشبع هذه احلاجات والرغبات 

    

  



 ٤٤

  املبحث الثاين

  في ـا الوظيـالرض
  

  :مفهوم الرضا الوظيفي: أوالً

لرضا علم النفس فهو ما يتضح من بعض املتغريات املتعددة اليت هلا عالقة باالرضا يف مصطلح 
، كما أن مفهوم الرضا الوظيفي ال يدل عليه تعريف بذاته فهو ومفهومه وهي متغريات متنوعة

 مفهوم الرضا يف احلياة بصيغ متعددة ومتنوعة وهي تدعونا إىل متعدد املعاين ومن املعاين ما يشري إىل
املتأين حول موضوع الرضا حيث أن اإلحياءات املتعددة اليت ترتبط بالكلمة تفرض علينا التفكري 

التحفظ يف شرح الفكرة املراد التعبري عنها ذه الطريقة فإن عمومية الفكرة تزيد من الوضوح يف 
  ).٩ صم،١٩٩٣، املسلم(.  الفكر والتعبري 

العشرين إذ بشر كثري من الباحثني إىل أن وقد بدأ االهتمام بالرضا الوظيفي مع بداية القرن 
العقود الثالثة األوىل هي البداية بالرغم من تعدد الدراسات اليت تناولت الرضا الوظيفي إال أنه 
مــا زال هناك اختالف حول حتديد تعريف أو مفهوم واضح وحمدد هلذا املصطلح والسبب 

ب تفسريها ألهنا متغريه بتغيري مشاعر األفـراد يرجـع إىل ارتباطه مبشاعر الفرد اليت غالباً ما يصع
يف املواقف املختلفة ، حيث أن النفس البشرية متيل للعمل فما دام هناك شخص يعمـل فهو أما أن 

  ).٩١م ،ص١٩٩٥العتييب ، ( .ي عن هذا العمليكون راضياً عن عمله وإما أن يكون غري راض

ف املداخل اليت تناول ا العلماء وقد تعددت تعريفات الرضا الوظيفي وذلك الختال
املختلفون والباحثون مفهوم الرضا الوظيفي وهنالك العديد من احملاوالت اليت بذلت لتحديد معىن 
حمدد للرضا الوظيفي وعلى سبيل املثال أن الرضا الوظيفي هو الشعور النفسي بالقناعة واالرتياح 

، مع الثقة والوالء  العمل نفسه وبيئة العملوقعات معوالسعادة إلشباع احلاجات والرغبات والت
 ،م١٩٩٥العديلي ،(لداخلية واخلارجية ذات العالقة واالنتماء للعمل ومع العوامل واملؤثرات البيئية ا

  . )١٨٩ص

ويف تعريف آخر يشري بلوك إىل أن الرضا الوظيفي هو اجتاه يعترب حمصله للعديد من اخلربات احملبوبة 



 ٤٥

   .)٢٩م ، ص ١٩٨٤رسالن، أسعد،(.بطة بالعمل ويكشف عن نفسه بتقدير الفرد للعمل وإرادتهوغري احملبوبة املرت

موعة العوامل ذات الصلة بالعمل الوظيفي واليت ويعرف الرضا الوظيفي بأنه ميثل حصيلة 
تقاس أساساً بقبول الفرد ذلك العمل بارتياح ورضا نفس وفاعليه يف اإلنتاج نتيجة للشعور 

  ).٢٢م، ص١٩٩٧الرشودي، (.  القيام بعمله دون ملل أو ضيقالذي ميكن الفرد منالوجداين 

كما يعرف الرضا الوظيفي بأنه شعور الفرد بالسعادة واإلرتياح أثناء أدائه لعمله ويتحقق 
ذلك بالتوافق بني ما يتوقعه الفرد من عمله ومقدار ما حيصل عليه فعالً يف هذا العمل وأن الرضا 

  ).٧١م،ص٢٠٠١الفاحل،( ل يف املكونات اليت تدفع الفرد إىل العمل واإلنتاج الوظيفي يتمث

ويعرف الرضا الوظيفي بأنه عبارة عن مشاعر العاملني جتاه أعماهلم وأنه ينتج عن إدراكهم ملا 
وظائفهم كما أنه حمصلة لالجتاهات اخلاصة حنو م وملا ينبغي أن حيصلوا عليه من تقدمه الوظيفة هل

 والعالقة مع نوعية اإلشرافوناصر املتعلقة بالعمل املتمثلة بسياسة اإلدارة يف تنظيم العمل  خمتلف الع
مزايا العمل يف و الترقية والتقدم يف العمل صروفالعالقة بني العاملني واملرتب والرؤساء املباشرين 

، احلنيطي( .املكان واالعتراف والتقديروازه مسئوليات العمل وإجنواملنظمة األمان يف العمل 
   ).١٥م،ص٢٠٠٠

مركب وله عده أوجه مفهوم  بأن مفهوم الرضا عن العمل )٢٤ م ،ص١٩٨٢(  عبد اخلالقويرى
الرضا ، وآخرون ب ملني هو أحد احملددات اخلاصةحيث يرى بعض املختصني أن إشباع حاجات العا

تربط العاملني وبعضهم يعطون األمهية لبعض اجلوانب االجتماعية مثل روابط وأواصر الصداقة اليت 
 املرؤوسني من رؤسائهم ومنط األشراف الذي فالرضا إىل موق، ومنهم من يرجع مستوى البعض 

خيضعون له ، وهناك من يعطي االعتبارات اخلاصة بالشخصية ومدى تكاملها يف حميط العمل فضل 
  .حتقيق هذا الرضا 

د يتمثل يف الرضا الكلي الذي يستمده علية ميكن القول أن الرضا الوظيفي مفهوم متعدد األبعا
الفرد من وظيفته ومن مجاعة العمل اليت يعمل معها ومن رؤساءه اللذين خيضع بإشرافهم وكذلك 
من املنظمة والبيئة اليت يعمل فيها وباختصار فإن الرضا الوظيفي هو داله لسعادة اإلنسان واستقراره 

وميكن القول بشكل عام أن الرضا  .باع  حلاجاته من وفاء وإشيف عمله وما حيققه له هذا العمل
الرضا  والرضا عن زمالء العمل و الرضا عن عالقات العملوالرضا عن الوظيفة الوظيفي يتكون من 



 ٤٦

الرضا عن بيئة والرضا عن أساليب التوجيه واألشراف والقيادة  والرضا عن املرؤوسنيوعن الرؤساء 
   ).٧١م ،ص١٩٨٦اخلالق ، عبد (الرضا عن سياسات األفراد والعمل 

ن شعور داخلي حيس به الفرد  وعلية خيلص الباحث إيل أن الرضا الوظيفي هو عبارة ع
ه ورغباته وتوقعاته  احتياجاتإلشباع، وذلك جتاه ما يقوم به من عمل) ، موظف، رجل أمنعامل(

  . يف بيئة عمله

    :  أمهية الرضا الوظيفي:ثانياً

املوضوعات اليت حظيت باهتمام الكثري من علماء النفس وذلك يعترب الرضا الوظيفي إحدى 
ألن معظم األفراد يقضون جزءا كبريا من حيام يف العمل وبالتايل من األمهية مبكان أن يبحثوا عن 
الرضا الوظيفي ودورة يف حيام الشخصية واملهنية ، كما أن هنالك وجهة نظر مفادها أن الرضا 

اد من ادة اإلنتاجية ويترتب علية الفائدة بالنسبة للمؤسسات والعاملني مما زالوظيفي قد يؤدي إيل زي
  ) . ١٩-١٨م ، ص١٩٨١القبالن ، (أمهية دراسة هذا املوضوع 

وبالتايل كثرت البحوث والدراسات يف جمال علم النفس اإلداري حول موضوع الرضا 
 حياة أطول يفيا يعيشونظني وبحوث النقاب عن أن األفراد الراضالوظيفي وكشفت بعض نتائج ال

ني وأهنم أقل عرضه للقلق النفسي وأكثر تقديرا للذات وأكرب قدره على من األفراد غري الراض
التكيف االجتماعي ويؤكد البعض إيل أن هناك عالقة وثيقة بني الرضا عن احلياة والرضا الوظيفي 

     ) . ٩٢ م، ص ١٩٩٢العتييب ، ( .ني عن حيام والعكس صحيح أي مبعين أن الراضني وظيفيا راض

غلب مقياساً ملدى فاعلية األدار األومن املسلم به أن لرضا األفراد أمهية كبرية حيث يعترب يف 
 وإذا كان رضا األفراد الكلي مرتفعاً فإن ذلك سيؤدي إىل نتائج مرغوب فيها تضاهي تلك اليت

يق برنامج للمكافئات التشجيعية أو نظام ع أجور عملها أو بتطبيتوقعها املنظمة عندما تقوم برف
   . ) ٤٥٣م ، ص١٩٩٥كشرود ،(. اخلدمات

ل  حوادث العميب عن العمل وإىل كثرةومن ناحية أخرى فإن عدم الرضا يسهم يف التغ
 إىل مؤسسات أخرى ويؤدي إىل  واألنتقالترك العاملني املؤسسات اليت يعملون اوالتأخر عنه و

   احتاداتية وزيادة شكاوي العمال من أوضاع العمل وتوجيههم إلنشاء تفاقم املشكالت العمال



 ٤٧

اخلضرا (نظيمي غري صحي  عمالية للدفاع عن مصاحلهم كما أنه يتولد عن عدم الرضا مناخ ت
  ).٢٩٤م،ص١٩٩٥وآخرون ،

أنه يصعب حتقيق مستوى إنتاج رفيع على مدى طويل من )) Likert((قد ذكر ليكرتو
   .م الرضا ظروف عد ظلالزمن يف

عدم الرضا يف آن واحد ال بد أن يؤدي إىل و اإلنتاجزيادة ن اجلمع بني وأشار ليكرت إىل أ
 ومن مث فإن مثة نوعاً من متوجااتدين مستوى  إضافة إىل رفيعة املستوى يف املنظمةالتسرب العناصر 

 اخنفاض مستوى االتفاق بأن من أوضح الدالالت على تدين ظروف العمل يف منظمة ما يتمثل يف
  ).٤٤-٣٤م، ص٢٠٠٥وطالب، احليدر( . الرضا لدى العاملني

  .)١٧م،ص٢٠٠٠احلنيطي ،( :  بالرضا الوظيفي االهتمام إىلاألسباب الداعية 

 أن ارتفاع درجة الرضا الوظيفي يؤدي إىل اخنفاض نسبة غياب العـاملني يف املؤسـسات                -١
  .املختلفة

يؤدي إىل ارتفاع مستوى الطموح لـدى العـاملني يف           أن ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي       -٢
  .املؤسسات املختلفة 

 أن األفراد ذوى درجات الرضا الوظيفي املرتفع يكونون أكثر رضا عـن وقـت فـراغهم                 -٣
  .وخاصة مع عائالم وكذلك أكثر رضا عن احلياة بصفة عامة 

  .عمل  أن العاملني األكثر رضا عن عملهم يكونون أقل عرضه حلوادث ال-٤
 هناك عالقة وثيقة ما بني الرضا الوظيفي واإلنتاج يف العمل فكلما كان هناك درجة عاليـة                 -٥

  .من الرضا أدى إىل زيادة اإلنتاج 

وعموما يعترب الرضا الوظيفي للعاملني من أهم مؤشرات الصحة والعافية للمنظمة ومدى 
يها بالرضا سيكون حظها قليل من النجاح فاعليتها على افتراض أن املنظمة اليت ال يشعر العاملون ف

مقارنه باليت يشعر فيها العاملني بالرضا ، مع مالحظة أن املوظف الراضي عن عمله هو أكثر 
اسا يف العمل نظمة كما أنه يكون أكثر نشاطا ومحاستعدادا لالستمرار بوظيفته وحتقيق أهداف امل
ول مشاعر اإلنسان إزاء العمل الذي يؤديه والبيئة وأهم ما مييز أمهية دراسة الرضا الوظيفي أنه يتنا

  .احمليطة به 



 ٤٨

  

   : خصائص الرضا الوظيفي:ثالثاً

  :هم خصائص الرضا الوظيفي فيما يليحتدد أأن ميكن 

 : ملفاهيم وطرق القياستعدد ا ـ ١

أشار الكثري من الباحثني يف ميدان الرضا الوظيفي إىل  تعدد التعريفات وتباينها حول الرضـا                
ظيفي وذلك الختالف وجهات النظر بني العلماء الذين ختتلف مداخلهم وأرضيام اليت يقفـون     الو

فاق عام حـول تعريـف الرضـا        عليها وينظرون إىل الرضا الوظيفي وهذا يشري إىل عدم وجود ات          
 ) .٢هـ ص١٤١٣ الصبحي ،( .الوظيفي

   :النظر إىل الرضا الوظيفي على أنه موضوع فرديـ ٢

إىل أن الرضا الوظيفي موضوع فردي لذا فإن ما ميكن أن يكون رضا لشخص غالبا ما ينظر 
قد يكون عدم رضا لشخص آخر فاإلنسان خملوق معقد لديه حاجات ودوافع متعددة وخمتلفة من 

 م،١٩٩٠كامل والبكري،( على تنوع طرق القياس املستخدم وقت إىل آخر وقد انعكس هذا كله
  ).٧٩ص

  :عديد من اجلوانب املتداخلة للسلوك اإلنساين الرضا الوظيفي يتعلق بالـ ٣

نظرا لتعدد وتعقيد وتداخل جوانب السلوك اإلنساين تتباين أمناطه من موقف آلخر ومن 
دراسة ألخرى وبالتايل تظهر نتائج متناقضة ومتضاربة للدراسات اليت تناولت الرضا ألهنا تصور 

  . )١٨،ص١٩٨١القبالن ،(.  تاليت أجريت يف ظلها تلك الدراساالظروف املتباينة 

 :الوظيفي حاله من القناعة والقبول الرضا ـ ٤

يتميز الرضا الوظيفي بأنه حاله من القناعة والقبول ناشئة عن تفاعل الفرد مع العمل نفسه 
ومع بيئة العمل وعن إشباع احلاجات والرغبات والطموحات ويؤدي الشعور بالثقة يف العمل 

الصبحي (. نتاج لتحقيق أهداف العمل وغاياتهدة الفاعلية يف األداء واإلوالوالء واالنتماء له وزيا
  ).٣هـ، ص١٤١٣،



 ٤٩

  

  :للرضا عن العمل ارتباط بسياق تنظيم العمل والنظام االجتماعيـ ٥

حيث يعد الرضا الوظيفي حمصله للعديد من اخلربات احملبوبة وغري احملبوبة املرتبطة بالعمل 
للعمل وإدارته ويستند هذا التقرير بدرجة كبرية على النجاح فيكشف عن نفسه يف تقدير الفرد 

الشخصي أو الفشل يف حتقيق األهداف الشخصية وعلى اإلسهامات اليت يقدمها العمل وإدارة 
  . )٣٠-٢٩ ، ص١٩٨٤اسعد ورسالن ،(.  يف سبيل الوصول إىل هذه الغاياتالعمل

 : اصر األخرىليال على رضاه عن العن رضا الفرد عن عنصر معني ليس دـ ٦

إن رضا الفرد عن عنصر معني ال ميثل ذلك دليل كايف على رضاه عن العناصر األخرى كما                 
 معني ليس بالضرورة أن يفعل ذلك عند اآلخر وإن فعل ليس بالـضرورة              دأن ما قد يؤدي لرضا فر     

، شـوقي (. أن يكون له نفس قوه التأثري وذلك نتيجة الختالف حاجـات األفـراد و توقعـام                 
   ).٢٢٥-٢٢٤م،ص١٩٩٣

  :عوامل الرضا الوظيفي: رابعاً

عوامل خاصة  ، و  عوامل داخلية أو خاصة بالفرد      :ضا إىل عدة عوامل وهي    تنقسم عوامل الر  
  .عوامل تنظيميةو عوامل خاصة باالجنازوعوامل خاصة باألداء  و الوظيفةمبحتوى 

  

  :)٧٥-٧١  صم،١٩٩٣،بعبد الوهاب وخطا(  العواملوفيما يلي تفصيالً هلذه

   :اخلاصة بالفردالعوامل   ـ١

  حيث لكل فرد حاجات ختتلف عن اآلخرين يف نوعها ودرجة إشباعها             : حاجات الفرد  –أ  
  . سب توفر يف مقابلة الرضا املناسبوهذه احلاجات تشبع من خالل العمل وكلما توفر اإلشباع املنا

لعديد من القيم واليت ميكن حتقيقها         توجد لدى األفراد ا      : العمل مع قيم الفرد      اتفاق –ب  
  . يف نطاق العمل وبقدر حتقيقها يرتفع الرضا الوظيفي ومن هذه القيم القيادة وإتقان العمل واإلبداع

   فهو من األشياء اليت يسعى اإلنسان إىل حتقيقها يف أكثـر              : الشعور باحترام الذات     – ج  
سوى كان ذلك عن طريق املركز الذي يشغله أو         من جمال ومن جماالت حتقيقها املهمة جمال العمل         



 ٥٠

طبيعة الوظيفة ومكانتها ومعرفة أفراد اتمع لقيمة هذه املكانة وملكانة املنظمة يف اتمع ، وبالتايل               
من خالل املركز الوظيفي أو االجتماعي      ) الشعور باحترام الذات  (ميكن أن يتم إشباع هلذه احلاجة       

  .اس بالرضا للمنظمة مما يؤدي إىل اإلحس

 واليت تتمثـل يف إدراكـه وشخـصيته وقدراتـه           : خصائص شخصية الفرد وظروفه    –د  
 للمنظمة وعمره الزمين وجتاربه ودخله الشهري       هنتمائاواستعداداته وطموحه وذكاءه ومدى والءه و     

ومدى ما تلعبه هذه اخلصائص يف إجناز الفرد للعمل والقيام مبـسئولياته الوظيفيـة أي انعكاسـها                 
  . إلجيايب على الرضا ا

  :  حمتوى الوظيفة ـ٢

 من العوامل اليت تلعب دورا هاما يف حتديد الرضا الوظيفي حمتوى الوظيفة نفسها من حيث 
نوعها ومهامها والنسق الذي تسري علية فبعض األعمال حتتاج إيل الدقة وسرعة يف التنفيذ فرمبا 

ليت ميكن للعامل أن يقوم فيها مبهام متعددة يكون مستوى الرضا فيها منخفض مقارنه باألعمال ا
ويوجد فيها إثراء وظيفي ومتكنه من األداء بطريقة أو أسلوب يتوافق مع ما ميتلك من قدرات 
وإمكانات أو ما تتيحه له من فرص ميكن أن يظهر فيها قدراته وإمكانياته وخرباته وإبداعاته ، كل 

  . ذلك ينعكس يف شكل رضا وظيفي عايل 

   :وامل خاصة باألداء ع ـ٣

  :  للعوامل التالية بالنسبة لألداءيتحقق الرضا عن العمل نتيجة ألدراك الفرد  

 ارتباط األداء مبكافئات وحوافز العمل وشعور الفرد بأن قدراته تساعده علي حتقيق األداء              –   أ  
  .  مع األهداف احملددة يتواءماملطلوب مبا 

مكافئات العمل ذات أمهية وقيمة بالنسبة له وإدراكهم بالعدالة          إدراك الفرد بأن حوافز و     –   ب  
 مـن عمـل     يف التوزيع بالنسبة للعوائد ومكافئات العمل أي أنه يتناسب مع ما يقدمه           

  .  للمنظمة بالنسبة لآلخرين
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   : مستوى اإلجناز الذي حيققه الفرد ـ٤

لعمله والنتائج اليت يتوصل  وهو مدى ما يترتب على اجلهد الذي يبذله الفرد خالل أداءه 
 واإلنتاجية والتسيب الوظيفي ودورات العمل ، فبعض األفراد قد ال يكتفي بأداء اإليها كالرض

العمل فقط ولكن قد يكون لديه رغبه يف إجناز أعمال تتفق مع أهداف معينه فكلما كانت درجه 
  .   لرضا بصوره جيده وأكرب الطموح مساوية أو قريبه من األهداف اليت مت حتقيقها كلما كان ا

  : العوامل التنظيمية ـ٥

 وتشمل األنظمة واإلجراءات والرواتب واحلوافز املادية واملعنوية ونوع القيادة وأساليب اختاذ 
القرارات واإلشراف والرقابة والعالقات بني الزمالء وعالقة كل ذلك ببيئة وظروف ونوع العمل 

دخل املايل إذا كان مناسبا للفرد فإنه قد حيقق درجة عاليه وقد أكدت الدراسات والبحوث أن ال
من الرضا وكذلك مركز الفرد التنظيمي ذلك املركز الذي يتيح له النمو ويوجد به فرص للترقي 
  . باإلضافة إىل منط اإلشراف السائد ودرجة الرقابة اليت تفرض على أوجه النشاط اليت ميارسها الفرد

 عوامل هامة للرضاء عدةبشأن ) م١٩٦٢( إىل ما حدده كيث ديفز )م١٩٩٢(وأشار الشنواين 
  :الوظيفة وهي 

 .الرضا عن العمل نفسه  ـ ٢      .كفاية اإلشراف املباشر  ـ ١

 .عدالة املكافئات االقتصادية وغريها  ـ ٤      .االندماج مع الزمالء يف العمل ـ ٣

  .هنية احلالة الصحية والبدنية والذ ـ ٥                     

 إىل أنه ميكن القول بأن الرضا  كذلك)١٦٢ص م،١٩٩٢( أشار النجار ومصطفى ويف هذا
  :في يتشكل من عوامل الرضا التاليةالوظي

 .الرضا عن الوظيفة وفرص اإلثراء الوظيفي احملققة للوظيفة   - أ

 .الرضا عن األجر وملحقاته  - ب

 الرؤساء ، الرضا عن     الرضا عن زمالء العمل ، الرضا عن      (الرضا عن عالقات العمل      - ت
  ) .املرؤوسني
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 .الرضا عن أساليب اإلشراف والتوجيه والقيادة - ث

 .الرضا عن بيئة العمل املادية  - ج

 )الرضا عن نظام الترقي الرضا عن تقييم األداء، (دالرضا عن سياسات األفرا - ح

 .الرضا عن طرق التحفيز وأسسهم ومعايريهم  - خ

  .لني الرضا عن اخلدمات اليت تقدم لألفراد العام - د

العوامل  ستة عوامل مهمة للرضا الوظيفي تتصل هناكأن ) ٨١ص م،١٩٩٧(  الساملويذكر
 الثالثة األخرى بظروف أو جوانب أخرى  العواملالثالثة األوىل منها بالعمل مباشرة بينما تتصل

  :وهي 

  : العوامل املتصلة مباشرة بالعمل-أ

ه نقطة االتصال بني التنظيم واألفراد وله أثر        فاملشرف له أمهية ألن   :  اإلشراف املباشر   كفاءة -١
  .كبري فيما يقوم فيه األفراد من أنشطة يومية 

 أغلب األفراد يشعرون بالرضا عن العمل إذ كان هذا النوع الذي            : الرضا عن العمل نفسه      -٢
  .حيبونه ويكون هذا الرضا دافعاً هلم على إتقان العمل 

يكون العمل أكثر إرضاء للفرد إذا شعر بأنه يعطيه الفرصة          : االندماج مع الزمالء يف العمل       -٣
  .للتفاعل مع زمالء آخرين ، فاإلنسان كائن اجتماعي بطبعه 

  

   : العوامل املتصلة بظروف أو جوانب أخرى-ب

يرغب األفراد يف أن يكونوا أعضاء يف تنظيم له هدف مقبول من            :  توفري األهداف يف التنظيم      -١
قعون أن هذا التنظيم على درجة من الفاعلية متكنهم من حتقيق اهلـدف              نظرهم كما يتو   هةوج

  .املقام من أجله 
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بعضها ب قورنت  يتوقع األفراد أن حيصلوا على مكافئات منصفة إذا       : املكافأة االقتصادية املنصفة   -٢
صل عليها األفـراد يف منظمـات       ، وكذلك إذا قورنت باملكافآت اليت حي      البعض داخل املنظمة  

  .أخرى

هناك ارتباط بني الصحة البدنية والصحة العقلية من حيـث          :  احلالة الصحية البدنية والذهنية      -٣
  أثرها على الفرد وأدائه ومعنوياته 

   :قائمة من العوامل املؤثرة على رضا األفراد منها   )٨١م،ص١٩٩٧(  الساملكما أورد

 .االستقرار يف العمل  

 .ظروف العمل  

 .تقدير العمل املنجز  

  .املزايا املتحصل عليها خالف األجر  
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  :واألداءالعالقة بني الرضا الوظيفي  :خامساً

أن الرضا عن العمل يؤدي إىل على  يؤكد  األول االجتاهدد توجد ثالثة اجتاهاتصويف هذا ال
 واالجتاه الثالث  يرى أنه ال توجد عالقة بني الرضا عن العمل واألداءواالجتاه الثاينزيادة اإلنتاجية ، 

مكافئات عادله وهذه املكافئات العادلة  هو نتيجة حصول العامل على يؤكد أن الرضا عن العمل
  .)١٥٦ص م،١٩٩٥ بدر،(  . ربطها بضرورة القيام بأداء معنينتيجة

 حيث مت التركيز على     الثالثيناتظهر نتيجة جتارب وأحباث اهوثورن يف       هذا االجتاه    : االجتاه األول 
القات اإلنسانية وزاد االهتمام بالعاملني من خالل مساع شكواهم وحل مـشكالم وإشـباع              الع

حاجام املادية واملعنوية ومت تشجيع العاملني للمشاركة يف اإلدارة وكان اهلدف من ذلـك هـو               
رفع روحهم املعنوية اليت بدورها تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية وقد ظهـرت نتائــج التجـارب أن                 

بـدر  ( .  جية ارتفعت وان العوامل اليت مت إدخاهلا يف العمل أدت إىل زيادة الدافعيـة للعمـل               اإلنتا

وهذه العالقة السببية بني الرضا عن العمل واألداء اليت أسهمت ـا مدرسـة               . )١٥٦م،ص١٩٩٥،
العالقات اإلنسانية قدمت أساليب متعددة للعالقات اإلنسانية دف زيادة الرضا الـوظيفي لـدى              

العـديلي،  (. إلشراف املتساهل والنصح واإلرشاد   لعاملني وهذه األساليب مثل املشاركة يف اإلدارة وا       ا
  )١٩٥م ، ص١٩٩٥

فيؤكد إىل أنه ال توجد عالقة مباشرة بني الرضا واألداء حيث أكـدت نتـائج                : أما االجتاه الثاين  
فيها العاملون على درجة    بعض األحباث يف اخلمسينيات والستينيات إن مثة حاالت ومواقف يكون           

كبرية من الروح املعنوية غري أهنم يكونوا أقل إنتاجا كما ظهرت مواقف عكس ذلك حيث يكـون         
العاملون على درجة منخفضة من الروح املعنوية غري أن إنتاجيتهم تكون عالية وأكد أنه ميكن زيادة                

 وبذلك يكون اإلنتـاج مرتفـع       إنتاجية الفرد بالضغط أو استخدام األسلوب الدكتاتوري باإلدارة       
  )٥٢م،ص٢٠٠٥وطالب ،.احليدر( .  والرضا الوظيفي متدين 

) حوافز(ية يرى أن الرضا الوظيفي يتحقق نتيجة األداء العايل املتبوع بعوائد اجياب   : أما االجتاه الثالث  
معني  مبستوى   مثل األجر والترقية والعالقات الطيبة ، يف حالة إدراك العامل إن هذه العوائد مرهونة             
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  ) . ٥٢،ص٢٠٠٥احليدر ، وطالب ،( من األداء 

إن الرضا نتيجة لألداء الذي تتبعه مؤثرات       : هذا االجتاه بقوله    )١٥٧م ،ص ١٩٩٥(ويوضح بدر   
 وأو عواقب اجيابية وعادله حيث أنه إذا شعر العامل أن حصوله على عناصر الرضا مثـل األجـر                   

لك األداء  فإنه سيعمل على القيام بـذ     ،   بأداء معني    تبطة بقيامه    مر إهنا  العالقات احلسنة ،   والترقية  
  .اليت بدورها حتقق رضاه عن العمل) األجر والترقية(حىت حيصل على نتائجه 

وعموماً عندما يكون املوظف غري راضي عن عمله فإن ذلك ينعكس على سلوكه فيقل التزامه 
نسحاب املوظف من عمله نفسياً  ا فينتج عن ذلك ابالعمل الذي يؤديه ويضعف والءه للمنظمة اليت يعمل

الل شرود الذهن واالستغراق يف أحالم اليقظة أو ينسحب جسميا من خالل التأخر عن العمل من خ
واخلروج مبكراً أو متديد أوقات االستراحات والغياب وتعطيل العمل وقد يصل سلوك املوظف الغري راضي 

  .)١١٢ صم،١٩٩٧، القحطاين( . وإحلاق الضرر ا أو بأحد املسئولني فيها إىل حماولة االنتقام من املنظمة 

وعلى ضوء ما سبق بيانه من تأثري نظم احلوافز على الرضا الوظيفي وملا للرضا الوظيفي من 
، واالرتقاء بسلوكيام فضال عن انعكاساته اإلجيابية األخرى  وتطوير أداء العاملني أمهية يف تنمية
االهتمام بالرضا الوظيفي كأحد املوضوعات اليت شغلت أذهان العلماء واملفكرين  إىل فكل ذلك دعا

يف جمال علم النفس و اإلدارة ، وهذا االهتمام يعود إيل أن معظم األفراد يقضون جزءا كبريا من 
 حيام يف شغل الوظائف فبالتايل من األمهية مبكان بالنسبة هلؤالء أن يبحثوا عن الرضا الوظيفي
ودوره يف حيام الشخصية واملهنية فضال عن أن زيادة الرضا الوظيفي قد تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية 

  . )م ١٩٨١قبالن ، ( .  يعود بالنفع للمؤسسات والعاملنيمما

كما أن دراسة الرضا تسهم يف ازدياد املشاعر اإلنسانية االجيابية وتعترب من أهم العوامل لتنمية 
وخصوصا يف جمال العمل األمين الذي يتطلب رضا املوظف وقناعته حىت يعزز لدية املوارد البشرية 

  . الوالء واالنتماء والشعور باملسؤولية كما يؤدي الرضا إيل اإلبداع والعمل اخلالق والتجديد 

وعلى ذلك ميكن القول بوجود ارتباط  بني احلوافز والرضا الوظيفي على املستوى النظري 
على إجياد الشعور النفسي بالقناعة واالرتياح والسعادة إلشباعها احلاجات والرغبات فاحلوافز تساعد 

والتوقعات مع حمتوى العمل نفسه وبيئته والعمل على تنمية الثقة والوالء واالنتماء للمنظمة وحتقيق 
  . رضا الوظيفي الداخلية واخلارجية احمليطة بالعمل مما يؤدي إىل الف مع العوامل واملؤثرات البيئية التكي
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  املبحث الثالث

  ةـات السابقـالدراس
  

إىل فهم أعمق ملشكلة توصله حياول الباحث يف هذا الفصل استعراض الدراسات السابقة واليت 

حبثه ورصد الصورة العلمية الصحيحة لبحثها من خالل الوقوف على طبيعة الدراسات السابقة من 

يت ميكن أن تعينه بصورة مباشرة يف مناقشة واستيعاب حيث موضوعها وهدفها وأهم نتائجها ال

املتعلقة باحلوافز الدراسات السابقة ل إليها يف هذا البحث وعليه سيتناول الباحث النتائج اليت يتوص

 مث الدراسات املتعلقة بالرضا الوظيفي ، مث الدراسات املتعلقة بالعالقة بني احلوافز والرضا الوظيفي

  : التالية العثور على الدراسات منوقد متكن الباحث

  

  :الدراسات املتعلقة باحلوافز : أوالً 

 افز يف اململكة العربية السعوديةواحلعنواهنا ) م ١٩٨٢ (  علي عبد الوهاب دراسة أجراها-

 الدراسة إىل التعرف على العوامل الوظيفية املؤثرة يف فاعلية األداء وأنواع احلوافز اليت  هذهوهدفت

فراد واملزايا واملشكالت اليت يروهنا باحلوافز اليت تقدمها هلم اإلدارة والتعرف على أهم يفضلها األ

السبل لتحسني نظم احلوافز واحلصول منها على النتائج املطلوبة وهي رضا األفراد وزيادة الكفاءة 

 شاغلي إن شاغلي الوظائف اإلشرافية أكثر رضا عن احلوافز من، كما توصل البحث إىل اإلنتاجية 

إن جمموعة العوامل الوظيفية احليوية املتمثلة يف درجة أمهية الوظيفة ، الوظائف غري اإلشرافية 

إن العوامل  وأخرياً أوضحت .والراتب وفرص الترقية وفرص مساع االقتراحات حيقق الرضا الوظيفي

، اع االقتراحات، مسظائفأمهية الو( جاء ترتيبها على النحو التايل الوظيفية اليت حتقق الرضا للرؤساء

  ) .الترقية ، الراتب
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هدفت  وعنواهنا هو دور احلوافز يف مكافحة التهريب ) م١٩٩٢( الغنام ويف دراسة أجراها  -
الدراسة إىل معرفة أثر نظام احلوافز يف مصلحة اجلمارك على األداء والوقوف على السلبيات اليت 

دفت الدراسة إىل معرفة احلوافز اليت يتطلع إليها نتجت عن عدم وجود نظام فعال للحوافز كما ه
 وقد مت تطبيق دراسته هذه على عينة عشوائية متثل خمتلف الفئات املوظفون يف جهاز اجلمارك

  .والدرجات الوظيفية باجلمارك السعودية يف أحناء اململكة العربية السعودية 

  

 وافز يف أداء ضباط سالح احلدودهو أثر احل عنواهنا )م١٩٩٣(  العرتي ويف دراسة أجراها -
هدفت الدراسة إىل معرفة مدى أثر احلوافز على أداء ضباط سالح احلدود ومعرفة  ،مبدينة الرياض

  .آرائهم حيال احلوافز املقدمة هلم من إدارام 

ضيل  تفدوجوقد توصل الباحث إىل عدة نتائج منها أن الضباط حمفزون مادياً ومعنوياً ، وأنه ي
لضباط مالئمة ومناسبة احلوافز املادية واملعنوية اليت حيصل عليها ابقاء الضباط بوظائفهم ، وإن كبري ل

 .أوضحت عينة البحث أن هناك عيوب يف تطبيق نظام احلوافز بصفة عامة كما 

 درجة الرضا الوظيفي بني موظفي اجلمارك تأثرت وقد توصل الباحث إىل عدة نتائج منها أن
م توفر احلوافز الكافية فيما يتعلق بالراتب والترقية واملكانة االجتماعية والشعور سلباً من جراء عد

وجود قصور يف احلوافز املعطاة للمفتشني اجلمركيني يف حاالت ، وكذلك بأمهية العمل والتدريب 
 .عدم مناسبة احلوافز للجهد الذي يبذله العاملني يف العمل   الدراسةوأخرياً أوضحت ، الضبط
  

وعنواهنا أثر احلوافز على أداء أفراد حرس احلدود بالرياض ) م ١٩٩٥( يف دراسة الظرف و -
            أمهية احلوافز وأثرها على أداء أفراد حرس احلدودعلى هدفت هذه الدراسة إىل التعرف 

  .مبنطقة الرياض 

اتفاق عينة الدراسة على أن الترقيات والعالوات الدورية والعالوات وقد توصل الباحث إىل 
رئيس رقبا ، ( وكذلك إن األفراد ذوي الرتب العليا  الفنية تعد من أهم احلوافز يف جمال العمل 

هم أكثر حتديداً ألنواع احلوافز املتاحة للعمل ويزداد رضاهم ) رقيب أول ، رقيب ، وكيل رقيب 
                       باحلوافز املادية ) عريف ، جندي ( زداد اهتمام ذوي الرتب الدنيا عن العمل بينما ي
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إن زيادة عدد أفراد األسرة جيعل عائلها أكثر اهتماماً باحلوافز وأخرياً أوضحت عينة البحث 

  .املادية خصوصاً العالوة الدورية والعالوة الفنية

أثر احلوافز املادية واملعنوية على إنتاجية ضباط وعنواهنا ) م ١٩٩٦( ويف دراسة القرين 

هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى تأثري احلوافز املادية واملعنوية يف سرعة   والتحقيق يف الشرطة

  .إجناز ضباط الشرطة للتحقيق 

املكافئات املادية تؤثر يف إجناز العمل تأثرياً واضحاً يدفع الفرد أن وقد توصل الباحث إىل  

) شهادات التقدير وخطابات الشكر ( احلوافز املعنوية وإن الجتهاد يف العمل فتزداد إنتاجيته ل

احلوافز املعنوية وإن ون بتقدير املسئولني هودام تساعد على حتسني األداء وجتعل الضباط يشعر

احلوافز املعنوية أن وأخرياً أوضح  املتمثلة يف الدورات التدريبية ال ترتبط باإلجناز يف جمال التحقيق

 .تسهم يف زيادة الرضا الوظيفي لدى الضباط أكثر من احلوافز املادية
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  :لدراسات املتعلقة بالرضا الوظيفيا: ثانياً 

الرضا الوظيفي للقوى البشرية العاملة يف وعنواهنا ) م ١٩٨٤( يف دراسة أسعد ورسالن  -

 على عينة مكونة من موظفني يعملون يف أجريتليت ا توصلت الدراسة ،اململكة العربية السعودية

القطاعني العام واخلاص يف اململكة العربية السعودية إىل أن نسبة عالية من العاملني غري راضني عن 

  . املشرفني  أعماهلم ويتركز عدم الرضا يف أسلوب اإلدارة والراتب الشهري والعالقات مع

دراسة ميدانية الجتاهات ومواقف : الرضا الوظيفي هنا وعنوا) م ١٩٨٤( ويف دراسة  العديلي  -

  .موظفي األجهزة احلكومية يف مدينة الرياض 

 وبدراسة الدوافع والرضا الوظيفي على عينة من املوظفني احلكوميني يف اململكة العربية السعودية 

الرؤساء ، عالقات العمل مع : وتوصل فيها إىل أن املوظف السعودي راٍض عن العوامل التالية

والعالقات مع الزمالء ، واالعتراف والتقدير من الزمالء ، وظروف العمل املادية ، ونوع العمل ، 

الراتب الذي يتقاضاه املوظف : والشعور باإلجناز ، وأن املوظف السعودي غري راضي عن العوامل التالية

جليد ، احلرية املتاحة للموظف يف تنفيذ مقارنة باجلهد املبذول ، ساعات العمل اليومية، الثناء عن العمل ا

  .العمل 

مستوى الرضا الوظيفي لألفراد الفنيني وعنواهنا ) هـ ١٤١٨(ويف دراسة آل الشيخ  -

 وقد توصل الباحث إىل عدة نتائج منها ، العسكريني العاملني يف األجهزة العسكرية والعوامل املؤثرة فيه

ل والصيانة باإلدارة العامة لألشغال العسكرية بوزارة الدفاع بأن املوظفني العاملني يف إدارة التشغي

والطريان بالرياض يشعرون برضا مرتفع حنو اجلوانب املختلفة لعملهم حيث تبني أن مستوى الرضا 

لديهم كان عالياً حنو مجيع جوانب العمل فيما عدا جانب النقل وطي القيد الذين أظهرا أن املوظفني 

  .ليس عال كما هو شعورهم حنو جوانب العمل األخرىيشعرون برضا متوسط و
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  :القة بني احلوافز والرضا الوظيفيالدراسات املتعلقة بالع: ثالثاً 
  

عالقة احلوافز بالرضا الوظيفي يف األجهزة احلكومية بعنوان ) م ١٩٨٦( ويف دراسة ياغي  -

اة للموظف العام وبني الرضا عن هدفت هذه الدراسة إىل معرفة العالقة بني احلوافز املعط ،األردنية

  .وظيفته

أمهية الوظيفة، (ث  رضا املوظفني يتفاوت من عامل إىل آخر من حيوقد توصل الباحث بأن

، مجاعة العمل، فرص التعبري عن النفس، الراتب، الترقية، طبيعة العمل، مساعدة احلوافز على األداء

  ).افز، مزايا احلوافز ومشكالانوعية احلو

  

أثر احلوافز على فاعلية األداء والرضا الوظيفي يف وعنواهنا ) م ١٩٩٩( ويف دراسة الوذناين  -   

هدفت الدراسة إىل حتديد أكثر أمناط احلوافز تأثرياً على فاعلية األداء والرضا  ، األجهزة األمنية

  .مبدينة الرياض  يف إدارة اجلوازات )ضباط وأفراد  ( الوظيفي للعاملني

إن أكثر احلوافز انتشاراً بني ضباط وأفراد جوازات منطقة الرياض من تائج إىل وأظهرت الن

الترقيات ، العالوات ، (حيث األمهية والتأثري على فاعلية األداء والرضا الوظيفي هي على الترتيب 

ية ن أقل احلوافز انتشاراً من حيث األمه، وأ) اإلجازات ، بدل العالج ، املشاركة يف اختاذ القرارات 

الثناء الشفوي ، خطابات الشكر، ( والتأثري على فعالية األداء والرضا الوظيفي هي على الترتيب 

ن األفراد يف إدارة جوازات منطقة الرياض اجتهوا إىل اختيار معظم احلوافز ، وأ) بدل املناطق النائية 

  ة األداء والرضا الوظيفياملادية باعتبارها أكثر احلوافز انتشاراً وأمهية يف تأثريها على فعالي

 . الضباط أعطوا أمهية كبرية لتأثري احلوافز املعنوية على فعالية األداء والرضا الوظيفي إن وأخرياً 
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  :التعقيب على الدراسات السابقة: رابعاً

اليت قدمها الباحث هلذا البحث من حيث الفترة الزمنية اليت أجريت فيها الدراسات السابقة 
 م٢٠٠٦م ، أما الدراسة احلالية فهي جتري يف عام ١٩٩٩ و ١٩٨٢ا بني عامي  مفقد احنصرت

 هذه هي الدراسات اليت م مل جتري دراسة ذات صلة مباشرة ولكن ١٩٩٩وهذا ال يعين أن ما بعد 
حصل عليه الباحث يف حدود علمه ، فهذه إشارة إىل أن الدراسات متعددة من حيث املتغري الزمين 

الك مساحة واسعة يف الزمن ما بني تاريخ آخر دراسة سابقة والدراسة احلالية ، ويف نفس الوقت هن
فرمبا يكون هنالك بعض املستجدات واملتغريات يف موضوع احلوافز والرضا الوظيفي وهي املتغريات 
املشتركة ما بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية وعليه من املتوقع أن حيوى البحث احلايل 

 يشري إىل أن موضوع )م١٩٧٨رسالن نبيل ، ( تلك الفترة خاصة وإن الكثري من الباحثني مستجدات
يتطلب مداومة البحث والدراسة من أجل ) الرضا الوظيفي (احلوافز وما يترتب عليه من نتائج 

 التوصل إىل احلوافز املالئمة ومتابعة التغريات اليت حتدث يف اجلوانب النفسية واالجتماعية والفنية
  .والتنظيمية اليت تستلزم جتديد احلوافز وإعادة النظر فيها 

أما من حيث األهداف فقد تباينت أهداف الدراسات السابقة عن بعضها البعض من حيث 
دراسة احلوافز على حدة ودراسة الرضا الوظيفي على حده ودراسة العالقة بينهما ، ودراسة العالقة 

هذا هو هدف تشترك فيه الدراسة والعظمى من الدراسات بينهما ظلت هدف مشترك يف الغالبية 
  .احلالية مع الدراسات السابقة كهدف مركزي وجوهري 

من حيث املنهج يالحظ الباحث أن الدراسات السابقة كلها استخدمت املنهج الوصفي 
التحليلي لدراسة موضوع احلوافز والرضا الوظيفي وهذه خاصية مشتركه بني البحوث السابقة ، 

البحث احلايل يتبىن نفس املنهج الوصفي التحليلي مسترشداً بالبحوث والدراسات السابقة إضافة و
  .إىل مالئمته احلقيقية لطبيعة البحث احلايل 

من حيث العينة تباينت الدراسات السابقة يف حجم وطبيعة عينتها فمنها ما هو داخل اال 
انت الغالبية العظمى هي لصاحل اال األمين وقد األمين ومنها ما هو خارج اال األمين وإن ك

 اهتم الباحث بتتبع الدراسات السابقة والبحث عنها يف اال األمين ألن موضوع البحث احلايل 
  .يتعلق باال األمين 

يالحظ أن الدراسات السابقة هي معظمها دراسات وطنية سعودية فأما من حيث اال اجلغرايف 
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البحوث والدراسات املنشورة عن اال األمين ذات الصلة املباشرة مبوضوع البحث يف وتوجد ندره يف 
الدول األخرى وذلك رمبا لطبيعة وحساسية اال األمين ، حيث أن كل الدراسات السابقة اليت حصل 

  .مين عليها الباحث هي يف داخل جامعة نايف العربية للعلوم األمنية وهي جامعة متخصصة يف اال األ

ويف داخل اململكة العربية السعودية الحظ الباحث أن الدراسات السابقة معظمها أجريت 
أو رمبا يف املدن الكربى وهذا البحث فيه حماولة للخروج ) العاصمة ( على عينه يف مدينة الرياض 

صبة على هذا التقليد ودراسة موضوع احلوافز والرضا الوظيفي يف جزء من اململكة يعترب أرض خ
  .للبحث األمين وهو مشال اململكة على العموم ومنطقة اجلوف على اخلصوص 

أما من حيث النتائج فقد توصلت الدراسات السابقة إىل نتائج متباينة يف موضوع احلوافز 
  .والرضا الوظيفي والعالقة بينهما وذلك تبعاً لألهداف والفروض اليت تبنتها الدراسات السابقة

تفق ت ينطلق مستنداً على نتائج الدراسات السابقة إىل أي مدى ميكن أن أنالباحث وحياول 
 مع النتائج اليت وردت يف البحوث السابقة ، وما هي نواحي وحدود االتفاق  نتائج حبثهتلفختأو 

إن وجدت وما هي نواحي وحدود واالختالف إن وجدت وهل من املتوقع أن ختتلف العالقة بني 
ي بني هذا البحث والبحوث السابقة تبعاً لبعد املسافة الزمنية بني آخر  حبث احلوافز والرضا الوظيف

سابق والبحث احلايل أو تبعاً لتغري املوضع بني منطقة اجلوف اليت متثل مكان الدراسة احلالية وأماكن 
  . الدراسة األخرى هذا ما ميكن أن نراه يف نتائج الدراسة احلالية 

لدراسات السابقة بدراسة احلوافز والرضا الوظيفي يف اال  عن اكما متيزت هذه الدراسة
األمين مبنطقة اجلوف باعتبار أنه ال يوجد دراسة سابقة لنفس املوضوع ويف نفس اال ويف نفس 
املنطقة وبالتايل للبحث احلايل السبق يف هذا اال ، كما حاول هذا البحث التميز عن البحوث 

حيث أن البحوث السابقة يف للعاملني بشرطة منطقة اجلوف على عينه شامله السابقة بتطبيق فعالياته 
معظمها إما ركزت على جانب الضباط أو األفراد وبالتايل النتائج اليت سيخرج ا البحث احلايل من 

  .املتوقع أن تكون أكثر عمقاً ومشوالً وثقة لشموليه عينتها 

حيث دراسة احلوافز املادية واملعنوية معاً إضافة عن البحوث السابقة من هذا البحث كذلك متيز 
يف الواقع إضافة إىل دراسة العالقة بني نظم احلوافز والرضا ) م ٢٠٠٦(إىل نظمها املطبقة حالياً 

الوظيفي وبني احلوافز املادية واملعنوية والرضا الوظيفي كل على حده إضافة إىل دراسة الفرق يف الرضا 
  . البحث وفقاً لوضعهم الوظيفي الوظيفي بني أفراد عينه
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  لثالفصل الثا
  

 منهجية البحث وإجراءاته

  

  منهج البحث : أوُال   

  بحث حدود ال: ثانيًا   

  مجتمع البحث: ثالثا ً  

  عينة البحث : رابعًا  

  أداة البحث : خامسًا 

  إجراءات تطبيق البحث : سادسًا 

  أساليب المعالجة اإلحصائية : سابعًا  
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  الفصل الثالث

  اءاته وإجربحث اليةمنهج

  
 الذي اتبعه الباحث، وكذلك حتديد جمتمع الدراسة بحثيتناول هذا الفصل إيضاحاً ملنهج ال

، مث عرضاً لكيفية بناء أداة البحث، والتأكد من صدق وثبات أداة لبحث ووصف خصائص أفراد ا
، والكيفية اليت طبقت ا الدراسة امليدانية، وأساليب املعاجلة اإلحصائية اليت )االستبانة(البحث 

  .استخدمت يف حتليل البيانات اإلحصائية
  

   :بحثمنهج ال : أوالً

 استخدام املنهج الوصفي التحليلي متيف ضوء طبيعة الدراسة واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها 

لظاهرة كما هي يف الواقع ، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ، ، والذي يعتمد على دراسة الواقع أو ا

ويعرب عنها تعبرياً كيفياً بوصفها وتوضيح خصائصها ، وتعبرياً كمياً بوصفها رقمياً مبا يوضح 

حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى ، وهذا املنهج ال يهدف إىل وصف الظواهر أو 

.  لوصول إىل استنتاجات تسهم يف فهم الواقع وتطويرهوصف الواقع كما هو بل يتعداه إىل ا

   ).١٨٨ – ١٨٧، ص م ١٩٩٧، وآخرون ، عبيدات(

املسح ( ، و) الوثائقي ( وسيقوم الباحث باستخدام املنهج الوصفي التحليلي مبدخليه 
تحقيق مات الالزمة ل ، وألنه ميكن من جتميع املعلوبحث الألنه املنهج املناسب ملثل هذا) ي االجتماع

  ؤالته  واإلجابة على تساأهداف البحث احلايل
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  :بحثحدود ال : ثانياً

  :حدد هذا البحث بعدد من احملددات البشرية واملكانية والزمانيه واملوضوعية اآلتية 

  :  احلدود البشرية ١/ ٢

 إىل رتبة –ضباط من رتبة مالزم (  شرطة منطقة اجلوف  يفاشتمل البحث على مجيع العاملني
بشرطة منطقة اجلوف يف اململكة العربية ) أفراد من رتبة جندي إىل رتبة رئيس رقباء ( و ) يد عق

  .السعودية 
  

  : احلدود املكانية ٢/٢

  . شرطة منطقة اجلوف يف اململكة العربية السعودية علىتركز البحث

  : احلدود الزمانية٢/٣

  )هـ ١٤٢٨ – ١٤٢٧(م مت تطبيق البحث ميدانياً خالل الفصل الدراسي األول للعا

  : احلدود املوضوعية ٢/٤

يف تناول التحفيز ودوره يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني بشرطة منطقة  احنصر البحث
) أفراد من رتبة جندي إىل رتبة رئيس رقباء ( و ) ضباط من رتبة مالزم إىل رتبة عقيد(اجلوف 

  .بشرطة منطقة اجلوف
  

   :البحثجمتمع  : ثالثاً 

يعين مجيع مفردات الظاهرة "  بأنه  )١٣١م ، ص ٢٠٠١(  عبيدات وآخرون يعرفهبحثتمع الجم
اليت يدرسها الباحث ، وبذلك فإن جمتمع الدراسة هو مجيع األفراد أو األشياء الذين يكونون 

  ".موضوع مشكلة الدراسة
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كلون من ، والذين يتشمجيع العاملني بشرطة منطقة اجلوف من بحث الاويتكون جمتمع هذ
رتبة جندي إىل " فراد من ، واألضابطاً) ٢٠٠(وعددهم " رتبة مالزم إىل رتبة عقيد " الضباط من 

  .فرداً ) ٨٥٠(وعددهم " رتبة رئيس رقباء 

   :البحثعينة : رابعاً 

عبارة عن جمموعة "  عينة الدراسة بأهنا   )٢٦٩م ، ص ٢٠٠٠(  القحطاين وآخرونيعرف
  ". من جمتمع الدراسة لتمثل هذا اتمع يف البحث حمل الدراسةهااختيارالوحدات اليت يتم 

) ٢١٢(من جمتمع الدراسة وتتكون من % ٢٥أخذ الباحث عينة مكونة من  ويف هذا البحث
فرداً و ) ٢٠٤(ضابطاً وبعد تطبيق أداة الدراسة حصل الباحث على عينة مكونة من ) ٥٠(فرداً و 

  . عليها الدراسةتأجريضابطاً وهي العينة اليت ) ٥٠(
  

   :البحثأداة  : خامساً

 :بحثبناء أداة ال ٥/١

بناًء على طبيعة البيانات اليت يراد مجعها، وعلى املنهج املتبع يف البحث، والوقت املسموح له، 
 هي  لتحقيق أهداف هذه الدراسةمالئمةاألكثر األداة أن  ، وجد الباحثواإلمكانات املادية املتاحة

إضافة إىل  ، باملوضوع كبيانات منشورةاملرتبطةفر املعلومات األساسية ا لعدم توذلك، و"ةنااالستب"
 ،املالحظة الشخصية وأ ، أو الزيارات امليدانية، الشخصيةاملقابالتصعوبة احلصول عليها عن طريق 
  : معتمداً يف ذلك علياستباناتهوعليه فقد قام الباحث بتصميم 

  .اليت تناولت الرضا الوظيفيالدراسات اليت تناولت التحفيز و )١

 . اجلوف طقةخربة الباحث يف العمل بشرطة من )٢

  :وتتكون األستبانة من

اجلزء األول من األستبانة يتضمن املتغريات املستقلة للدراسة املتعلقة باملعلومات العامة عن 
 – االجتماعية  احلالة– املؤهل العلمي – الوظيفة – العمر –الرتبة العسكرية ( أفراد الدراسة وهي 

  ).مدة اخلدمة يف العمل احلايل 
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ويتكون من ) التابعة ( يتضمن املتغريات األساسية للدراسة : اجلزء الثاين من االستبانة 
  : حماور وهي عبارة مقسمة على ثالث) ٥١(

  .  عبارة١٦حمور أنواع احلوافز املادية ويشتمل على  )١

  . عبارة ١٦حمور أنواع احلوافز املعنوية ويشتمل على  )٢

 . عبارة١٩حمور الرضا الوظيفي لدي العاملني بشرطة منطقة اجلوف ويشتمل علي  )٣

  :اين قائمة حتمل العبارات التاليةو يقابل كل عبارة من عبارات احملورين األول و الث

وقد مت إعطاء كل عبارة من )  ال تستخدم إطالقاً – قليالً –  أحياناً– غالباً –دائماً ( 
  :بقة درجات لتتم معاجلتها إحصائياً على النحو اآليتالعبارات السا

درجتان ،  ) ٢( درجات ، قليالً  ) ٣( درجات ، أحياناً  ) ٤( ت، غالباً درجا ) ٥( دائماً 
  .ال تستخدم إطالقاً درجة واحدة 

  :الث قائمة حتمل العبارات التاليةو يقابل كل عبارة من عبارات احملور الث

وقد )  غري راضي علي اإلطالق – غري راضي – راضي إيل حد ما – راضي –راضي جداً ( 
  :مت إعطاء كل عبارة من العبارات السابقة درجات لتتم معاجلتها إحصائياً على النحو اآليت

درجات ، غري  ) ٣( درجات ، راضي إيل حد ما  ) ٤( درجات، راضي  ) ٥( راضي جداً 
  .درجة واحدة درجتان ، غري راضي علي اإلطالق  ) ٢( راضي 

الذي ) Closed Questionnaire(وقد تبىن الباحث يف إعداد االستبانة الشكل املغلق 
 وقد مت استخدام مقياس ليكرت املتدرج ذي النقاط اخلمسة ، احملتملة لكل سؤالاإلجاباتحيدد 

   .السابقة) ٥١(الـ ) البنود(لقياس العبارات 

   :البحثصدق أداة  ٥/٢

م، ص ١٩٩٥العساف، (عين التأكد من أهنا سوف تقيس ما أعدت لقياسه    صدق االستبانة ي

مشول االستمارة لكل العناصر اليت جيب أن تدخل يف التحليل من " ، كما يقصد بالصدق  )٤٢٩
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عبيدات ( يث تكون مفهومة لكل من يستخدمهاناحية، ووضوح فقراا ومفرداا من ناحية ثانية، حب

  :د قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة من خاللوق. )١٧٩م، ص ٢٠٠١وآخرون،

  :" صدق احملكمني "  الصدق الظاهري –أ 

يف صورا األولية على جمموعة من احملكمني من " االستبانه " قام الباحث بعرض أداة البحث 

 ، ويف ذوي العلم واخلربة واملعرفة يف جماالت البحث العلمي ومن املسئولني املؤهلني للحكم عليها

ها احملكمون ، قام الباحث بإجراء التعديالت الىت اتفق عليها أغلب اضوء التوجيهات اليت أبد

احملكمني على أداة البحث سواء بتعديل الصياغة أو حذف بعض العبارات بعد حتديد مواضع 

   .االلتباس والضعف فيها أو إضافة عبارات جديدة 

   :لألداة صدق االتساق الداخلي –ب 

 على عينة استطالعية ابتطبيقه قام الباحث بحث الألداةالتأكد من الصدق الظاهري بعد 

مفردة من العاملني يف  شرطة منطقة اجلوف يف اململكة العربية السعودية ، ) ٥٠(عشوائية قوامها 

وعلى بيانات العينة االستطالعية   بحث الألداة الداخلي االتساقمدى وذلك من أجل التعرف على 

انة حيث مت حساب لألستبالباحث حبساب معامل االرتباط بريسون ملعرفة الصدق الداخلي قام و

معامل االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات كل من االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي 

لعبارات حمور أنواع احلوافز املادية ، واجلدول ) ١(تنتمي إليه العبارة كما يوضح ذلك اجلدول رقم 

لعبارات حمور الرضا الوظيفي ) ٣(لعبارات حمور  أنواع احلوافز املعنوية ، واجلدول رقم ) ٢(رقم 

  .لدي العاملني بشرطة منطقة اجلوف ، ومت تقريب األرقام إيل رقمني عشريني لالختصار
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  )١(اجلدول رقم 

  الكلية للمحور معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور األول بالدرجة

  معامل االرتباط باحملور  رقم العبارة  معامل االرتباط باحملور  عبارة رقم ال
٠,٤٨  ٩  **٠,٦٥  ١**  
٠,٦٥  ١٠  **٠,٦٥  ٢**  

٠,٦٠  ١١  **٠,٥٦  ٣**  

٠,٥٩  ١٢  **٠,٥٨  ٤**  

٠,٥٨  ١٣  **٠,٥٥  ٥**  

٠,٥٢  ١٤  *٠,٣٣  ٦**  

٠,٤٩  ١٥  **٠,٥٢  ٧**  

٠,٤٨  ١٦  **٠,٥٠  ٨**  

   فأقل ٠,٠١دال عند مستوى الداللة ** يالحظ 
 

  )٢(اجلدول رقم 

  معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور الثاين بالدرجة الكلية للمحور 

  معامل االرتباط باحملور  رقم العبارة  معامل االرتباط باحملور  رقم العبارة

٠,٧٤  ٩  **٠,٧٥  ١**  

٠,٧٧  ١٠  **٠,٥٨  ٢**  

٠,٦٧  ١١  **٠,٥٩  ٣**  

٠,٦٦  ١٢  **٠,٦٩  ٤**  

٠,٦٤  ١٣  **٠,٧٤  ٥**  

٠,٥٦  ١٤  **٠,٧٠  ٦**  

٠,٦٦  ١٥  **٠,٦٥  ٧**  

٨ ٦١}٠GG ١٦ ٦٤}٠GG 

   فأقل ٠,٠١دال عند مستوى الداللة ** يالحظ 
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  )٣(اجلدول رقم 

  معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور الثالث بالدرجة الكلية للمحور 

  ورمعامل االرتباط باحمل  رقم العبارة  معامل االرتباط باحملور  رقم العبارة

٠,٦٩  ١١  **٠,٧٣  ١**  

٠,٧١  ١٢  **٠,٧١  ٢**  

٠,٧٣  ١٣  **٠,٥٧  ٣**  

٠,٨٠  ١٤  **٠,٥٨  ٤**  

٠,٨٢  ١٥  **٠,٦٢  ٥**  

٠,٨٥  ١٦  **٠,٥٨  ٦**  

٠,٦٨  ١٧  **٠,٧٩  ٧**  

٠,٦٤  ١٨  **٠,٦٧  ٨**  

٠,٧٨  ١٩  **٠,٧٢  ٩**  

٠,٥١  ١٠**  -  -  

   فأقل ٠,٠١دال عند مستوى الداللة ** يالحظ 

   :البحثثبات أداة  ٥/٣

رر فيعين التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا إذا تك) االستبانة  ( بحثأما ثبات أداة ال
 بحث أدوات الت، ولقياس مدى ثبا )٤٣٠م، ص ١٩٩٥العساف، (. تطبيقها على األشخاص ذام

من للتأكد )  Cronbach's Alpha (α)() ألفا كرونباخمعادلة (استخدم الباحث ) االستبانة(
 حيث طبقت املعادلة على العينة االستطالعية املسحوبة سابقاً لقياس الصدق ،بحثثبات أداة ال

مفردة من العاملني يف  شرطة منطقة اجلوف يف اململكة العربية ) ٥٠(البنائي واليت تكونت من 
   .  يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة) ٤(السعودية ،  واجلدول رقم 
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  )٤(جدول رقم 

  ل ألفا كرونباخ لقياس ثبات حماور أداة الدراسةمعام

  حماور اإلستبانة
عدد 
  العبارات

ثبات 
  احملور

 الترتيب

  ٣  ٠,٨٢  ١٦  أنواع احلوافز املادية

  ٢  ٠,٩١  ١٦ أنواع احلوافز املعنوية

  ١  ٠,٩٣  ١٩  الرضا الوظيفي لدي العاملني بشرطة منطقة اجلوف

    ٠,٩٤  ٥١  معامل الثبات العام

وهذا يدل على أن ) ٠,٩٤( أن معامل الثبات العام لالستبانة عال حيث بلغ ) ٤(جلدول رقم يتضح من ا
  .االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ميكن االعتماد عليها يف التطبيق امليداين للدراسة

  

   :إجراءات تطبيق البحث: دساً سا

 بالدراسات العليا مت بعد احلصول على خطاب تعريف من املشرف يفيد بارتباط الباحث
سة ، وطلب منهم إرجاعها مرة  على أفراد الدراتاالستعانة ببعض الزمالء يف توزيع االستبيانا

، استبانة) ١٩٠( اليت مت مجعها حيث كان عددها ت، مث بعد أسبوع تقريباً مت حصر االستبياناأخرى
، تث عملية مجع االستبياناوبعد ذلك قام الباحث بتوزيع باقي االستبانات بنفسه وتابع الباح

واستكمال تعبئتها متابعة مستمرة ، وذلك للحصول على أكرب نسبة من املستجيبني إىل أن حصل 
ملني يف شرطة منطقة اجلوف متثل  من العاعامالً ) ٢٥٤( الباحث على  عينة تتكون من 

يوم ) ٢١(ابة  ومجعها قرت واستغرق توزيع االستبانابحثمن اتمع املستهدف بال%) ٢٤,٢(
وبعد ذلك مت  إدخال البيانات  . هـ١٤٢٧/١٤٢٨تقريباً ومت ذلك يف الفصل الدراسي األول للعام 

ومن مث قام الباحث بتحليل البيانات ) spss(ومعاجلتها إحصائياً باحلاسب اآليل عن طريق برنامج 
  .واستخراج النتائج
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  :أساليب املعاجلة اإلحصائية : سابعاً

وحتليل البيانات اليت مت جتميعها، فقد مت استخدام العديد من األساليب بحث  اللتحقيق أهداف
 Statistical Package forاإلحصائية املناسبة باستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

Social Sciences واليت يرمز هلا اختصاراً بالرمز  )SPSS( وفيما يلي جمموعة األساليب ،
  : قام الباحث باستخدامهااإلحصائية اليت

احلدود (مت ترميز وإدخال البيانات إىل احلاسب اآليل، ولتحديد طول خاليا املقياس اخلماسي  
، مث تقسيمه على عدد )٤=١-٥( املستخدم يف حماور الدراسة ، مت حساب املدى) الدنيا والعليا

د ذلك مت إضافة بع)  ٠,٨٠= ٤/٥ (خاليا  املقياس للحصول على طول اخللية الصحيح أي
وذلك لتحديد احلد ) أو بداية املقياس وهي الواحد الصحيح( املقياس هذه القيمة إىل أقل قيمة يف

  ):٣٢٢م، ص ٢٠٠٢العمر، (األعلى هلذه اخللية، وهكذا أصبح طول اخلاليا كما يأيت 

حنو كل عبارة ) غري راضي على اإلطالق/ ال تستخدم إطالقاً ( ميثل ١,٨٠ إىل ١ من  
  . احملور املراد قياسهباختالف

  . احملور املراد قياسهباختالفحنو كل عبارة ) غري راضي/ قليالً ( ميثل ٢,٦٠ وحىت ١,٨١من  

 احملـور   باختالفحنو كل عبارة    ) راضي إىل حد ما   / أحياناً  ( ميثل   ٣,٤٠ وحىت   ٢,٦١من   
 .املراد قياسه

 . احملور املراد قياسهباختالفة حنو كل عبار) راضي/ غالباً ( ميثل ٤,٢٠ وحىت ٣,٤١من  

  .حنو كل عبارة باختالف احملور املراد قياسه) راضي جداً/ دائماً ( ميثل ٥,٠٠ وحىت ٤,٢١من  

مت حساب التكرارات والنسب املئوية للتعرف على الصفات الشخصية ملفـردات الدراسـة              
 . أداة الدراسةوحتديد استجابات أفرادها جتاه عبارات احملاور الرئيسة اليت تتضمنها

بني درجة  ) Pearson Correlation Coefficient" (ر" معامل ارتباط بريسون  
 ألداة  يكل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه ، وذلك لتقدير االتساق الداخل            

 ).الصدق البنائي(الدراسة 

 .؛ لقياس ثبات أداة الدراسة " "Alpha Cronbachمعامل  ألفا كرونباخ  
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وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفـاض اسـتجابات أفـراد            " Mean" املتوسط احلسايب    
الدراسة على كل عبارة من عبارات متغريات الدراسة األساسية، مع العلم بأنـه يفيـد يف                

 ).٨٩ص :م١٩٩٦كشك، (. ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسايب

وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو  "  Weighted Mean) " املرجح(املتوسط احلسايب املوزون  
، مع العلم   )متوسط متوسطات العبارات  (اخنفاض استجابات أفراد الدراسة عن احملاور الرئيسة        

 ).١٧٨ص  :م٢٠٠٥فهمي، (. بأنه يفيد يف ترتيب احملاور حسب أعلى متوسط موزون مرجح

احنـراف   للتعرف على مدى "Standard Deviation"مت استخدام االحنراف املعياري  
استجابات أفراد الدراسة  لكل عبارة من عبارات متغريات الدراسة، ولكل حمور من احملاور              

ويالحظ أن االحنراف املعياري يوضح التشتت يف استجابات        . الرئيسة عن متوسطها احلسايب   
أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغريات الدراسة، إىل جانب احملاور الرئيسة، فكلمـا              

إذا كـان   (بت قيمته من الصفر تركزت االستجابات واخنفض تشتتها بـني املقيـاس             اقتر
االحنراف املعياري أقل من الواحد الصحيح فيعين تركز االستجابات وعدم تشتتها، أمـا إذا              

، )كان االحنراف املعياري واحد صحيح ، أو أعلى فيعين عدم تركز االستجابات وتـشتتها             
لعبارات حسب املتوسط احلسايب لصاحل أقل تشتت عند تـساوي          علماً بأنه يفيد يف ترتيب ا     

 ).١١٥م،ص ٢٠٠٢حسن وآخرون، (املتوسط املرجح 



 ٧٤

  
  

  

  

  لرابع االفصل   
  

 عرض وتحليل نتائج البحث

  

  النتائج المتعلقة بوصف أفراد البحث : أوًال 

 النتائج المتعلقة بتساؤالت البحث وتفسيرها : ثانيًا 



 ٧٥

 الفصل الرابع

  حثـبائج الـل نتـحتليرض وـع

 
 

على أنواع احلوافز املادية املقدمة للعاملني بشرطة منطقة اجلوف ،  التعرف البحثهذا يهدف 
 ، وف على أنواع احلوافز املعنوية املقدمة للعاملني بشرطة منطقة اجلوفدف أيضاً إىل الوقيهكما 
مدى رضا العاملني بشرطة منطقة اجلوف عن بيئة العمل الوظيفية ، ىل معرفة إبحث أيضاً دف الويه
 العالقة بني مدى تطبيق احلوافز على العاملني بشرطة منطقة اجلوف وبني إىل معرفةدف كذلك يهو

مدى تباين أراء مفردات البحث معرفة  لبحث إىلف ايهد وكذلكالعمل الوظيفية ، الرضا عن بيئة 
 طبقا الختالف املتغريات الشخصية ،جتاه احلوافز املطبقة بشرطة منطقة اجلوف وجتاه رضاهم عنها 

ما دور (  التايلي الرئيستساؤل من خالل اإلجابة عن الدافه لتحقيق أهالبحث عىوالوظيفية ، وس
نبثق ، وي) ؟ املقدمة للعاملني يف شرطة منطقة اجلوف بالرضا الوظيفي لدى هؤالء العاملنياحلوافز 
  ـ :األسئلة الفرعية التاليةتساؤل عن هذا ال

  بشرطة منطقة اجلوف؟)ضباط وأفراد (ما هي أنواع احلوافز املادية املقدمة للعاملني  -١

 بشرطة منطقة اجلوف؟)أفرادضباط و(ما هي أنواع احلوافز املعنوية املقدمة للعاملني  -٢

  ما مدى رضا العاملني بشرطة منطقة اجلوف عن بيئة العمل الوظيفية؟ -٣

هل هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بني مدى تطبيق احلوافز على العاملني بشرطة منطقة               -٤

 اجلوف وبني الرضا عن بيئة العمل الوظيفية؟



 ٧٦

، تساؤالت البحث يف ضوء ل إليهتوص اليت مت البحثوفيما يلي عرض تفصيلي لنتائج ال
  : تفسري النتائج معوأهدافه

    :بحثالنتائج املتعلقة بوصف أفراد ال: أوالً 

 بحث على عدد من املتغريات املستقلة املتعلقة باخلصائص الشخصية ألفراد البحثقوم هذه الي
 مدة اخلدمة –عية  احلالة االجتما– املؤهل العلمي – الوظيفة – العمر –الرتبة العسكرية ( وهي 

  ).يف العمل احلايل 

  :  على النحو التايل بحثويف ضوء هذه املتغريات ميكن حتديد خصائص أفراد ال

  )٥(جدول رقم 

   وفق متغري الرتبة العسكريةبحثالجمتمع توزيع أفراد 
    

  النسبة  التكرار  الرتبة

  ١٠,٢  ٢٦  من مالزم إيل نقيب

  ٩,٤  ٢٤  من رائد إيل عقيد

  ٥٥,٩  ١٤٢   إيل عريفمن جندي

  ٢٤,٤  ٦٢  من وكيل رقيب إيل رئيس رقباء

  %١٠٠  ٢٥٤    اموع  
  

من % ٥٥,٩ ميثلون ما نسبته بحثمن أفراد ال ) ١٤٢( أن  ) ٥( يتضح من اجلدول رقم 
 رتبتهم العسكرية تتراوح من جندي إيل عريف وهم الفئة األكثر من أفراد بحثإمجايل أفراد ال

من إمجايل أفراد الدراسة رتبتهم % ٢٤,٤منهم ميثلون ما نسبته ) ٦٢( ن، يف حني أبحثال
% ١٠,٢منهم ميثلون ما نسبته ) ٢٦(العسكرية تتراوح من وكيل رقيب إيل رئيس رقباء ، مقابل 



 ٧٧

منهم ميثلون ما  ) ٢٤(  رتبتهم العسكرية تتراوح من مالزم إيل نقيب، بينما بحثمن إمجايل أفراد ال
  .رتبتهم العسكرية تتراوح من رائد إيل عقيدبحث مجايل أفراد المن إ% ٩,٤نسبته 

  )٦(جدول رقم 

   وفق متغري العمربحثالجمتمع توزيع أفراد 
    

  النسبة  التكرار  العمر

  ١٥,٠  ٣٨   سنة٢٥أقل من 

  ٢١,٣  ٥٤   سنة٣٠ سنة إيل أقل من ٢٥من 

  ٢١,٧  ٥٥   سنة٣٥ سنة إيل أقل من ٣٠من 

  ٢٢,٠  ٥٦   سنة٤٠ سنة إيل أقل من ٣٥من 

  ١٣,٠  ٣٣   سنة٤٥ سنة إيل أقل من ٤٠من 

 ٧,٠  ١٨   سنة فأكرب٤٥من 

  %١٠٠  ٢٥٤    اموع  
  

من إمجايل % ٢٢,٠ ميثلون ما نسبته بحثمن أفراد ال) ٥٦(أن ) ٦(يتضح من اجلدول رقم 
، بحثد ال سنة وهم الفئة األكثر من أفرا٤٠ سنة إيل أقل من ٣٥ أعمارهم تتراوح من بحثأفراد ال

 أعمارهم تتراوح من بحثمن إمجايل أفراد ال% ٢١,٧منهم ميثلون ما نسبته ) ٥٥(يف حني أن  
من إمجايل أفراد % ٢١,٣منهم ميثلون ما نسبته ) ٥٤( سنة ، مقابل ٣٥ سنة إيل أقل من ٣٠
ه منهم ميثلون ما نسبت ) ٣٨(  سنة ، بينما ٣٠ سنة إيل أقل من ٢٥ أعمارهم تتراوح من بحثال

منهم ميثلون ما نسبته  ) ٣٣(  سنة، و ٢٥أعمارهم أقل من بحث من إمجايل أفراد ال% ١٥,٠
 ) ١٨(  سنة ، و ٤٥ سنة إيل أقل من ٤٠ أعمارهم تتراوح من لبحثمن إمجايل أفراد ا% ١٣,٠

  . سنة فأكرب ٤٥ أعمارهم بحث من إمجايل أفراد ال %٧,٠منهم ميثلون ما نسبته 



 ٧٨

  )٧(جدول رقم 

  وفق متغري  الوظيفةبحث الجمتمع  أفراد توزيع
   

  النسبة  التكرار  الوظيفة

  ٢٦,٨  ٦٨  ميداين
  ٤٤,١  ١١٢  إداري
  ٢٥,٦  ٦٥  جنائي
  ٣,٥  ٩  أخري
  %١٠٠  ٢٥٤  اموع

  

من % ٤٤,١ ميثلون ما نسبته بحثمن أفراد ال ) ١١٢( أن  ) ٧( يتضح من اجلدول رقم 
منهم  ) ٦٨( ، يف حني أن بحث هم الفئة األكثر من أفراد ال وظيفتهم إدارية وبحثإمجايل أفراد ال

منهم ميثلون ما  ) ٦٥(  وظيفتهم ميدانية، مقابل بحثمن إمجايل أفراد ال% ٢٦,٨ميثلون ما نسبته 
% ٣,٥منهم ميثلون ما نسبته  ) ٩(  وظيفتهم جنائية، بينما بحثمن إمجايل أفراد ال% ٢٥,٦نسبته 

  .يهم وظائف أخري  لدبحثمن إمجايل أفراد ال
  

  )٨(جدول رقم 

   وفق متغري املؤهل العلميبحثالجمتمع توزيع أفراد 
   

  النسبة  التكرار  املؤهل 

  ٤,٧ ١٢ ابتدائي

  ١٩,٣ ٤٩ متوسط

  ٥٦,٣ ١٤٣ ثانوي

  ١٩,٣ ٤٩ بكالوريوس

  ٠,٤ ١ دراسات عليا

  %١٠٠ ٢٥٤ اموع



 ٧٩

من % ٥٦,٣ميثلون ما نسبته بحث المن أفراد  ) ١٤٣( أن  ) ٨( يتضح من اجلدول رقم 
( ، يف حني أن بحث  مؤهلهم العلمي ثانوي ، وهم الفئة األكثر من أفراد البحثإمجايل أفراد ال

مؤهلهم العلمي متوسط ، مقابل بحث من إمجايل أفراد ال% ١٩,٣منهم ميثلون ما نسبته ) ٤٩
لهم العلمي بكالوريوس ، بينما  مؤهبحث من إمجايل أفراد ال% ١٩,٣منهم ميثلون ما نسبته ) ٤٩(
 ) ١( مؤهلهم العلمي ابتدائي ، بينما بحث من إمجايل أفراد ال% ٤,٧منهم ميثلون ما نسبته ) ١٢(

  . حاصل علي دراسات عليابحث من إمجايل أفراد ال% ٠,٤منهم فقط ميثل ما نسبته 

  )٩(جدول رقم 

   وفق متغري احلالة االجتماعيةبحثالجمتمع توزيع أفراد 
    

  النسبة  التكرار  احلالة االجتماعية

  ١٦,٩  ٤٣  أعزب

  ٨٢,٣  ٢٠٩  متزوج

  ٠,٨  ٢  مطلق

 - -  أرمل

  %١٠٠  ٢٥٤    اموع  

  

من % ٨٢,٣ ميثلون ما نسبته بحثمن أفراد ال ) ٢٠٩( أن  ) ٩( يتضح من اجلدول رقم 
، يف حني أن بحث اد ال حالتهم االجتماعية متزوج وهم الفئة األكثر من أفربحثإمجايل أفراد ال

التهم االجتماعية أعزب ، مقابل  حبحث من إمجايل أفراد ال% ١٦,٩منهم ميثلون ما نسبته ) ٤٣(
  . حالتهما االجتماعية مطلقبحثمن إمجايل أفراد ال% ٠,٨منهم فقط ميثالن ما نسبته ) ٢(



 ٨٠

  )١٠(جدول رقم 

   احلايل وفق متغري مدة اخلدمة يف العملبحثالجمتمع توزيع أفراد 
    

  النسبة  التكرار  مدة  اخلدمة

  ٢٥,٢  ٦٤   سنوات٥أقل من 

  ١٦,٩  ٤٣   سنوات١٠ إيل أقل من ٥من 

  ٤١,٣  ١٠٥   سنة٢٠ إيل أقل من ١٠من 

  ١٦,٥  ٤٢   سنة فأكثر٢٠من 

  %١٠٠  ٢٥٤    اموع  

من % ٤١,٣ ميثلون ما نسبته بحثمن أفراد ال ) ١٠٥( أن  ) ١٠( يتضح من اجلدول رقم 
 سنة وهم الفئة ٢٠ إيل أقل من ١٠ مدة خدمتهم يف شرطة اجلوف تتراوح من بحثإمجايل أفراد ال

من إمجايل أفراد % ٢٥,٢منهم ميثلون ما نسبته  ) ٦٤( ، يف حني أن بحث األكثر من أفراد ال
منهم ميثلون ما نسبته  ) ٤٣(  سنوات ، مقابل ٥ مدة خدمتهم يف شرطة اجلوف أقل من بحثال

 ١٠ إيل أقل من ٥ مدة خدمتهم يف شرطة اجلوف تتراوح من بحث من إمجايل أفراد ال%١٦,٩
 مدة خدمتهم بحثمن إمجايل أفراد عينة ال% ١٦,٥منهم ميثلون ما نسبته  ) ٤٢( سنوات ، بينما 

  .  سنة فأكثر ٢٠يف شرطة اجلوف من 
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  :وتفسريهاالبحث  النتائج املتعلقة بتساؤالت: ثانياً 

  : نتائج املتعلقة بأنواع احلوافز املادية املقدمة للعاملني ـ ال١

 )ضباط وأفراد(ة املقدمة للعاملني ما هي أنواع احلوافز املادي: " األول التساؤل  •
  " ؟  وتفسريها من وجهة نظر الباحثبشرطة منطقة اجلوف

طقة اجلوف مت ة منبشرط )ضباط وأفراد(ة املقدمة للعاملني للتعرف على أنواع احلوافز املادي
، والرتب  احلسابية واالحنرافات املعيارية، واملتوسطاتحساب التكرارات، والنسب املئوية

على عبارات حمور أنواع احلوافز املادية والنتائج يوضحها اجلدول رقم بحث الستجابات أفراد ال
)١١(.  

  )١١(جدول رقم 

 .ني بشرطة منطقة اجلوف بأنواع احلوافز املادية املقدمة للعاملاملتعلقةالنتائج 

  مدى االستخدام التكرار
رقم 
  العبارة

النسبة   العبارة
%  

  قليال  أحياناً  غالباً  دائماً
ال 

تستخدم 
  إطالقاً

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 

  املعياري
  الرتبة

  ٢٧٫٦  ٧٫١  ٧٫٩  ٤٫٣  ٥٣٫١  %  األجر  ١  ٧٠  ١٨  ٢٠  ١١  ١٣٥  ك
١  ١٫٧٧  ٣٫٤٨  

  ٣٠٫٧  ٧٫١  ١١٫٤  ٧٫٥  ٤٣٫٣  %  منح بدل نقل  ١٣  ٧٨  ١٨  ٢٩  ١٩  ١١٠  ك
٢  ١٫٧٥  ٣٫٢٦  

  ٢٨٫٠  ١٦٫٥  ١٥٫٧  ١١٫٤  ٢٨٫٣  %  بدل تذاآر سفر  ١٥  ٧١  ٤٢  ٤٠  ٢٩  ٧٢  ك
٣  ١٫٥٩  ٢٫٩٦  

  ٣٩٫٠  ١٢٫٢  ١١٫٤  ٥٫١  ٣٢٫٣  %  العالوات الدورية  ٧  ٩٩  ٣١  ٢٩  ١٣  ٨٢  ك
٤  ١٫٧٣  ٢٫٨٠  

  ٤٦٫٩  ٦٫٧  ٨٫٧  ٦٫٧  ٣١٫١  %  التأمين الصحي  ٤  ١١٩  ١٧  ٢٢  ١٧  ٧٩  ك
٥  ١٫٧٨  ٢٫٦٩  

  ٣١٫٥  ٣٨٫٢  ١٢٫٢  ٥٫١  ١٣٫٠  %  الترقية  ٣  ٨٠  ٩٧  ٣١  ١٣  ٣٣  ك
٦  ١٫٣١  ٢٫٣٠  

  ٥٢٫٠  ٢٢٫٨  ١٨٫١  ٣٫٥  ٣٫٥  %  المكافآت  ٢  ١٣٢  ٥٨  ٤٦  ٩  ٩  ك
٧  ١٫٠٧  ١٫٨٤  

  ٦١٫٨  ١٣٫٤  ١٣٫٠  ٧٫٥  ٤٫٣  % تحسين ظروف العمل المادية  ٩  ١٥٧  ٣٤  ٣٣  ١٩  ١١  ك
٨  ١٫١٨  ١٫٧٩  

  ٧٢٫٠  ٥٫٥  ٩٫١  ٣٫٩  ٩٫٤  %  مكافآت العمل اإلضافي  ١٦  ١٨٣  ١٤  ٢٣  ١٠  ٢٤  ك
٩  ١٫٣٢  ١٫٧٣  

  ٧٨٫٠  ٤٫٧  ٥٫٥  ٢٫٤  ٩٫٤  %  )من العمل للبيت(المواصالت   ٦  ١٩٨  ١٢  ١٤  ٦  ٢٤  ك
١٠  ١٫٢٨  ١٫٦١  

  ٧١٫٣  ١١٫٤  ١١٫٤  ٢٫٠  ٣٫٩  %  العالوات االستثنائية  ٨  ١٨١  ٢٩  ٢٩  ٥  ١٠  ك
١١  ١٫٠٣  ١٫٥٦  



 ٨٢

  )١١(جدول رقم تابع     
 

  مدى االستخدام  التكرار
رقم 
  العبارة

  العبارة
النسبة 

 قليال  أحياناً  غالباً  دائماً  %
ال 

تستخدم 
  إطالقاً

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 

  املعياري
 الرتبة

 ١٩٢ ٢٣ ٢٠  ٦ ١٣ ك
  املبالغ النقدية  ١٢

% ٩,١٧٥,٦ ٧,٩ ٢,٤ ٥,١ 
١٢  ١,٠٨  ١,٥٢  

 ٢٠٤ ١٥ ١٩  ٥ ١١ ك
 القروض اليت تقدم للعاملني  ١٤

% ٥,٩٨٠,٣ ٧,٥ ٢,٠ ٤,٣ 
١٣  ١,٠٢  ١,٤٤  

 ٢١٥ ٩ ١٠  ٥ ١٥ ك
 اإلسكان  ٥

% ٣,٥٨٤,٦ ٣,٩ ٢,٠ ٥,٩ 
١٤  ١,٠٧  ١,٤١  

 ٢٠٢ ٢٣ ١٧  ٧  ٥ ك
  اجلوائز املادية العينية  ١٠

% ٩,١٧٩,٥ ٦,٧ ٢,٨ ٢,٠ 
١٥  ٠,٨٨  ١,٣٩  

 ٢١٢ ١٣ ١٦  ٨  ٥ ك
  هلدايا العينيةا  ١١

% ٥,١٨٣,٥ ٦,٣ ٣,١ ٢,٠ 
١٦  ٠,٨٨  ١,٣٥  

  ٠,٧٨  ٢,٠٧  بشرطة منطقة اجلوف)ضباط وأفراد (املتوسط الكلي ملدى املوافقة على احلوافز املادية املقدمة للعاملني 

ون بأن يربحث أن أفراد الإمجاالً املوضحة أعاله يتضح ) ١١(من خالل نتائج اجلدول رقم 
بشرطة منطقة اجلوف حيث بلغ ) ضباط وأفراد(عاملني لل بدرجة قليلة ستخدماحلوافز املادية ت

ضباط (على احلوافز املادية املقدمة للعاملني بحث املتوسط احلسايب الكلي ملدى موافقة أفراد ال
ات مقياس وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانية من فئ ) ٥ من ٢,٠٧( بشرطة منطقة اجلوف )وأفراد

 مما بحث وهي الفئة اليت تشري إىل خيار قليالً على أداة ال ) ٢,٦٠ إىل ١,٨١من (ليكرت اخلماسي 
) ضباط وأفراد ( يرون بأن احلوافز املادية تقدم بدرجة قليلة للعاملني بحث يوضح بأن أفراد ال
بينت أن هناك عيوب  واليت )م ١٩٩٣العرتي ، (وف وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بشرطة منطقة اجل
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 واليت بينت وجود قصور )م ١٩٩٢الغنام ، ( يف تطبيق نظام احلوافز كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة 
  .يف احلوافز املعطاة للمفتشني اجلمركيني يف حاالت الضبط

على احلوافز املادية املقدمة بحث كما يتضح من النتائج أن هنالك تفاوت يف موافقة أفراد ال
بشرطة منطقة اجلوف ما بني موافقتهم على أن بعض احلوافز املادية تقدم  )ضباط وأفراد( للعاملني

بشرطة منطقة اجلوف وموافقتهم على أن حوافز مادية أخرى ال  )ضباط وأفراد(غالباً للعاملني 
 متوسطات تراوحتبشرطة منطقة اجلوف حيث ) ضباط وأفراد (تستخدم إطالقاً مع العاملني 

بشرطة منطقة ) ضباط وأفراد ( على احلوافز املادية التفصيلية اليت تقدم للعاملني بحثاد الموافقة أفر
 ما بني الفئتني األوىل والثالثة من تتراوحوهي متوسطات ) ٥ من ٣,٤٨ إىل ١,٣٥( اجلوف ما بني 

) اًتستخدم غالب/ ال تستخدم إطالقاً ( فئات مقياس ليكرت اخلماسي واللتني تشريان إىل خياري 
على احلوافز املادية املقدمة للعاملني بحث  مما يبني بأن موافقة أفراد البحثعلى التوايل على أداة ال

بشرطة منطقة اجلوف تتراوح ما بني موافقتهم على أن بعض احلوافز املادية تقدم )ضباط وأفراد (
ز مادية أخرى ال بشرطة منطقة اجلوف وموافقتهم على أن حواف)ضباط وأفراد (غالباً للعاملني 

  .بشرطة منطقة اجلوف )ضباط وأفراد(طالقاً مع للعاملني تستخدم إ

موافقني على أن حافز مادي واحد فقط يقدم غالباً بحث حيث يتضح من النتائج أن أفراد ال
" وهو ) ١(بشرطة منطقة اجلوف ، وهذا احلافز املادي متثله الفقرة رقم )ضباط وأفراد(للعاملني 

  . )٥ من ٣,٤٨( وسطمبت" األجر 

 ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن تقدمي األجر للعاملني من املبادئ اليت يقوم عليها أي عمل 
  .ويعترب هو املقابل للمجهود الذي يقدمه العاملني وعليه فمن الطبيعي أن يتم تقدمي األجور للعاملني

أربعة حوافز مادية تقدم أحياناً   موافقني على أن هنالك بحثكما يتضح من النتائج أن أفراد ال
بشرطة منطقة اجلوف ، وتتمثل هذه احلوافز يف احلوافز اليت متثلها الفقرات ) ضباط وأفراد(للعاملني 

ضباط (واليت مت ترتيبها تنازلياً حسب تقدميها أحياناً للعاملني  ) ٤ ، ٧ ، ١٥ ، ١٣( رقم 
  :بشرطة منطقة اجلوف كالتايل)وأفراد

باملرتبة األوىل من   " منح بدل نقل    " وهو   ) ١٣( ملادي والذي متثله الفقرة رقم      جاء احلافز ا   )١
 . )٥ من ٣,٢٦( بشرطة منطقة اجلوف مبتوسط)ضباط وأفراد(حيث تقدميه أحياناً للعاملني 
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خـارج حـدود    لعاملني  ملن ينقل من ا    ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن بدل النقل يتم منحه           
جاء احلافز املـادي    طلبه  بناء على    العمل وليس    حسب مصلحة طقة العمل   املدينة أو خارج من   

باملرتبة الثانية من حيث تقدميه أحياناً      " بدل تذاكر سفر    " وهو   ) ١٥( والذي متثله الفقرة رقم     
  . )٥ من ٢,٩٦( بشرطة منطقة اجلوف مبتوسط ) ضباط وأفراد(للعاملني 

كر سفر يتم منحه للعاملني الذين يتطلـب عملـهم          ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن بدل تذا       
 .السفر خارج املنطقة ومثل هذه املهام يكلف ا عدد حمدود من العاملني

باملرتبة الثالثة مـن    " العالوات الدورية "وهو  ) ٧(فقرة رقم   جاء احلافز املادي والذي متثله ال      )٢
 .)٥ من٢,٨٠(ف مبتوسط  منطقة اجلوبشرطة) ضباط وأفراد(حيث تقدميه أحياناً للعاملني 

 . ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن منح العالوات الدورية يتم وفق فترات دورية حمددة

باملرتبة الرابعـة مـن     " التأمني الصحي "وهو  ) ٤(ة رقم   جاء احلافز املادي والذي متثله الفقر      )٣
 ).٥ من ٢,٦٩(بشرطة منطقة اجلوف مبتوسط ) رادضباط وأف(حيث تقدميه أحياناً للعاملني 

 موافقني على أن هنالك تسعة حوافز مادية ال تقدم إطالقـاً             بحثكما يتضح من النتائج أن أفراد ال      
بشرطة منطقة اجلوف ، وتتمثل أبرز هذه احلوافز يف احلوافز الـيت متثلـها              ) ضباط وأفراد (للعاملني  

سب عدم تقدميها إطالقاً    واليت مت ترتيبها تصاعدياً ح     ) ١٢ ،   ١٤ ،   ٥ ،   ١٠ ،   ١١( الفقرات رقم   
  :بشرطة منطقة اجلوف كالتايل )ضباط وأفراد(للعاملني 

باملرتبة األوىل من حيـث     " اهلدايا العينية "وهو  ) ١١(املادي والذي متثله الفقرة رقم      جاء احلافز    )١
 .)٥ من ١,٣٥(بشرطة منطقة اجلوف مبتوسط) فرادضباط وأ(عدم تقدميه إطالقاً للعاملني 

 هذه النتيجة إىل أن الصالحيات املمنوحة للرؤساء وخاصة املادية حمدودة ممـا              ويعزو الباحث 
  .جيعلهم ال يقدمون اهلدايا العينية إطالقاً ملرؤوسيهم

باملرتبة الثانيـة مـن     " اجلوائز املادية العينية  "وهو  ) ١٠(ادي والذي متثله الفقرة رقم      جاء احلافز امل   )٢
 .)٥ من ١,٣٩(وف مبتوسط بشرطة منطقة اجل) ط وأفرادضبا(حيث عدم تقدميه إطالقاً للعاملني 
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 ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن اللوائح والنظم املعمول ا ال تتيح تقدمي اجلوائز املادية العينية                

حيث ال توجد نصوص حتديد مقدار وطريقة تقدمي هذه اجلوائز كما ال توجد صالحيات بشأهنا               

  .وائز املادية العينية إطالقاً ملرؤوسيهممما جيعل الرؤساء ال يقدمون اجل

باملرتبة الثالثة من حيـث     " اإلسكان  " وهو  ) ٥(ادي والذي متثله الفقرة رقم      جاء احلافز امل   )٣

 .)٥ من ١,٤١(بشرطة منطقة اجلوف مبتوسط ) رادضباط وأف(عدم تقدميه إطالقاً للعاملني 

تـأمني  عطاء بدل سكن للعاملني وليس      إ  هي عمول ا ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن اللوائح والنظم امل        

  .سكن

باملرتبة "القروض اليت تقدم للعاملني     " و  وه) ١٤(ادي والذي متثله الفقرة رقم      جاء احلافز امل   )٤

بشرطة منطقة اجلوف مبتوسط    ) ضباط وأفراد (الرابعة من حيث عدم تقدميه إطالقاً للعاملني        

 .)٥ من ١,٤٤(

جة إىل أن اللوائح والنظم املعمول ا ال تتضمن لوائح ونظـم لتقـدمي              ويعزو الباحث هذه النتي   

  .القروض للعاملني

باملرتبة اخلامسة من حيث    " املبالغ النقدية "وهو  ) ١٢(ادي والذي متثله الفقرة رقم      جاء احلافز امل   )٥

 .)٥ من ١,٥٢(بشرطة منطقة اجلوف مبتوسط ) ضباط وأفراد(عدم تقدميه إطالقاً للعاملني 

زو الباحث هذه النتيجة إىل أن الصالحيات املالية املمنوحة للقيادات ال تتيح هلا تقدمي مبالغ               ويع

 .مالية ملرؤوسيها
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 :  ـ النتائج املتعلقة بأنواع احلوافز املعنوية املقدمة للعاملني٢

 )ضباط وأفراد (ما هي أنواع احلوافز املعنوية املقدمة للعاملني : "  الثاين تساؤلال •
  ؟  وتفسريها من وجهة نظر الباحث منطقة اجلوفبشرطة

ة منطقة اجلوف مت بشرط) ضباط وأفراد (للتعرف على أنواع احلوافز املعنوية املقدمة للعاملني 
، والرتب الستجابات  احلسابية واالحنرافات املعيارية، واملتوسطات، والنسب املئويةحساب التكرارات

  ):١٢(احلوافز املعنوية والنتائج يوضحها اجلدول رقم  على عبارات حمور أنواع بحثأفراد ال

  )١٢(جدول رقم 

بشرطة منطقة اجلوف ) ضباط وأفراد(النتائج املتعلقة بأنواع احلوافز املعنوية املقدمة للعاملني 
 مرتبة تنازلياً حسب متوسطات املوافقة

  مدى االستخدام  التكرار
رقم 
  العبارة

النسبة   العبارة
%  

  قليال  أحياناً  غالباً  دائماً
ال 

تستخدم 
  إطالقاً

املتوسط 
  احلسايب

 االحنراف
  املعياري

  الرتبة

 ١٠٧  ٣٧  ٦١  ٢٨  ٢١  ك
  إشراك املرؤوسني يف اختاذ القرارات  ١٤

%  ٤٢,١ ١٤,٦ ٢٤,٠ ١١,٠  ٨,٣ 
١  ١,٣٣  ٢,٢٩  

 ١١٢  ٣٨  ٥٦  ٢٥  ٢٣  ك
١٢  

احلد من الرقابة املباشـرة وتنميـة       
 ٤٤,١ ١٥,٠ ٢٢,٠ ٩,٨  ٩,١  %  الرقابة الذاتية

٢  ١,٣٥  ٢,٢٥  

 ١١٩  ٣٧  ٦٠  ٢٠  ١٨  ك
  التكليف بعمل قيادي  ١١

%  ٤٦,٩ ١٤,٦ ٢٣,٦ ٧,٩  ٧,١ 
٣  ١,٢٨  ٢,١٤  

  ٩٥  ٧٩  ٥٠  ٢١  ٩  ك
  األومسة  ٢

%  ٣٧,٤ ٣١,١ ١٩,٧ ٨,٣  ٣,٥ 
٤  ١,١٠  ٢,٠٩  

 ١٣٢  ٤١  ٤٦  ١٢  ٢٣  ك
  االحتفاء باملرؤوسني  ٨

%  ٥٢,٠ ١٦,١ ١٨,١ ٤,٧  ٩,١ 
٥  ١,٣١  ٢,٠٣  

 ١١٠  ٧٠  ٥٢  ١٤  ٨  ك
  شهادات التقدير  ١

%  ٤٣,٣ ٢٧,٦ ٢٠,٥ ٥,٥  ٣,١ 
٦  ١,٠٧  ١,٩٨  

 ١٣٧  ٤٨  ٣٧  ٢١  ١١  ك
  ترشيح املتميزين لدورات تدريبية  ٩

%  ٥٣,٩ ١٨,٩ ١٤,٦ ٨,٣  ٤,٣ 
٧  ١,١٨  ١,٩٠  

 ١٤١  ٤٦  ٤٢  ١٣  ١٢  ك
 امتيازات نقل املوظف لوظيفة أفضل  ١٥

%  ٥٥,٥ ١٨,١ ١٦,٥ ٥,١  ٤,٧ 
٨  ١,١٦  ١,٨٥  

 ١٥٦  ٣٦  ٤٠  ١٢  ١٠  ك
  حتسني الوضع الوظيفي  ٧

%  ٦١,٤ ١٤,٢ ١٥,٧ ٤,٧  ٣,٩ 
٩  ١,١٢  ١,٧٦  

 ١٥٦  ٤٢  ٣٦  ٩  ١١  ك
  ترشيح املتميزين للدراسات العليا  ١٠

%  ٣}٤٥}٣٢}١٤٥}١٦٤}٦١١٠  ١,١٠  ١,٧٣  
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 )١٢(تابع جدول رقم 

رقم   مدى االستخدام  لتكرارا
  العبارة

  العبارة
النسبة 

%  
  قليال  أحياناً  غالباً  دائماً

ال تستخدم 
  إطالقاً

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الرتبة

 ١٦٥ ٣٧ ٣٧  ٨  ٧ ك
  أنواط اجلدارة  ١٣

% ١٤,٦١٤,٦٦٥,٠ ٣,١ ٢,٨ 
١١  ١,٠٢  ١,٦٤  

 ١٧١ ٣١ ٣٦ ١١  ٥ ك
١٦  

امتيازات إعارة املوظف جلهة    
 ١٤,٢١٢,٢٦٧,٣ ٤,٣ ٢,٠ %  أفضل

١٢  ١,٠١  ١,٦١  

 ١٨٣ ٣٩ ٢٥  ٤  ٣ ك
 امليداليات  ٥

% ١٥,٤٧٢,٠ ٩,٨ ١,٦ ١,٢ 
١٣  ٠,٨٣  ١,٤٤  

 ٢٠٢ ٢٠ ٢٢  ٣  ٧ ك
٣  

بدون زيـادة   (الترقية الشرفية   
 ٧,٩٧٩,٥ ٨,٧ ١,٢ ٢,٨ % )يف الراتب

١٤  ٠,٩٠  ١,٤٠  

 ١٩٦ ٢٦ ٢٤  ٦  ٢ ك
٦  

وضــع األومســة يف لوحــة 
 ١٠,٢٧٧,٢ ٩,٤ ٢,٤ ٠,٨ %  الشرف

١٥  ٠,٨٢  ١,٣٩  

 ٢٠١ ٢٥ ٢١  ٤  ٣ ك
  الدروع  ٤

% ٩,٨٧٩,١ ٨,٣ ١,٦ ١,٢ 
١٦  ٠,٨٠  ١,٣٦  

  ٠,٧٥  ١,٨٠  بشرطة منطقة اجلوف)ضباط وأفراد (املتوسط الكلي ملدى املوافقة على احلوافز املعنوية املقدمة للعاملني 

  

يرون بأن احلوافز بحث املوضحة أعاله يتضح أن أفراد ال)  ١٢( من خالل نتائج اجلدول رقم 
بشرطة منطقة اجلوف حيث بلغ املتوسط ) ضباط وأفراد ( املعنوية ال تستخدم إطالقاًً مع العاملني 

بشرطة )ضباط وأفراد( على احلوافز املعنوية املقدمة للعاملني بحثاحلسايب الكلي ملدى موافقة أفراد ال
وهو متوسط يقع ضمن الفئة األوىل من فئات مقياس ليكرت  ) ٥ من ١,٨٠( منطقة اجلوف 
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بحث وهي الفئة اليت تشري إىل خيار ال تستخدم إطالقاً على أداة ال ) ١,٨٠ إىل  ١من (اخلماسي 
) ضباط وأفراد(قاًً مع العاملني  يرون بأن احلوافز املعنوية ال تستخدم إطالبحثمما يوضح بأن أفراد ال

 واليت بينت أن هناك عيوب )م ١٩٩٣العرتي ، (جلوف وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بشرطة منطقة ا
 واليت بينت وجود قصور )م ١٩٩٢الغنام ، ( يف تطبيق نظام احلوافز كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة 
  .يف احلوافز املعطاة للمفتشني اجلمركيني يف حاالت الضبط

 على احلوافز املعنوية املقدمة بحث موافقة أفراد الكما يتضح من النتائج أن هنالك تفاوت يف
بشرطة منطقة اجلوف ما بني موافقتهم على أن بعض احلوافز املعنوية ) ضباط وأفراد (للعاملني 

بشرطة منطقة اجلوف وموافقتهم على أن حوافز ) ضباط وأفراد (تستخدم بدرجة قليلة مع العاملني 
 تراوحتبشرطة منطقة اجلوف حيث ) ضباط وأفراد (العاملني معنوية أخرى ال تستخدم إطالقاً مع 

) ضباط وأفراد ( على احلوافز املعنوية التفصيلية اليت تقدم للعاملني بحثمتوسطات موافقة أفراد ال
 ما بني الفئتني تتراوحوهي متوسطات ) ٥ من ٢,٢٩ إىل ١,٣٦( بشرطة منطقة اجلوف ما بني  
/ ال تستخدم إطالقاً (  ليكرت اخلماسي واللتني تشريان إىل خياري األوىل والثانية من فئات مقياس

 على احلوافز املعنوية البحث مما يبني بأن موافقة أفراد بحثعلى التوايل على أداة ال) تستخدم قليالً
بشرطة منطقة اجلوف تتراوح ما بني موافقتهم على أن بعض ) ضباط وأفراد (املقدمة للعاملني 
بشرطة منطقة اجلوف وموافقتهم ) ضباط وأفراد (ة تستخدم بدرجة قليلة مع العاملني احلوافز املعنوي

بشرطة منطقة اجلوف ) ضباط وأفراد(على أن حوافز معنوية أخرى ال تستخدم إطالقاً مع العاملني 
موافقني على أن هنالك مثانية حوافز معنوية تقدم بدرجة لبحث حيث يتضح من النتائج أن أفراد ا

بشرطة منطقة اجلوف ، وتتمثل أبرز هذه احلوافز يف احلوافز اليت متثلها ) ضباط وأفراد(للعاملني قليلة 
واليت مت ترتيبها تنازلياً حسب تقدميها قليالً للعاملني  ) ٨ ، ٢ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤( الفقرات رقم 

  :برغم قلة استخدامها والنتائج كما يلي بشرطة منطقة اجلوف ) ضباط وأفراد(

إشـراك املرؤوسـني يف اختـاذ       " وهو   ) ١٤( حلافز املعنوي والذي متثله الفقرة رقم       جاء ا  )١
بـشرطة منطقـة    ) ضباط وأفراد (باملرتبة األوىل من حيث تقدميه قليالً للعاملني        " القرارات  

 . )٥ من ٢,٢٩( اجلوف مبتوسط

ركزي وفرض  ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن نظام العمل العسكري يعتمد على األسلوب امل            
  .طاعة األوامر مما جيعل الرؤساء قليالً ما يشركون مرؤوسيهم يف اختاذ القرارات



 ٨٩

احلد من الرقابة املباشرة وتنميـة      " وهو   ) ١٢( جاء احلافز املعنوي والذي متثله الفقرة رقم         )٢
ة منطقة  بشرط) ضباط وأفراد (باملرتبة الثانية من حيث تقدميه قليالً للعاملني        " الرقابة الذاتية   
 . )٥ من ٢,٢٩( اجلوف مبتوسط

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن تشدد القيادات يف تنفيذ األوامر وأداء املهـام ممـا جيعـل                  
  .القيادات املشرفة تتبع أسلوب الرقابة املباشرة وقليالً ما تقوم باحلد من هذه الرقابة

باملرتبة الثالثة من  " لتكليف بعمل قيادي  ا"وهو  ) ١١(لذي متثله الفقرة رقم     جاء احلافز املعنوي وا    )٣
 .)٥ من ٢,١٤(بشرطة منطقة اجلوف مبتوسط ) رادضباط وأف(حيث تقدميه قليالً للعاملني 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن التكليف باملهام يتم وفق الرتبة وذلك ألن الصالحيات يـتم                
ات أكرب من صالحيات رتبة أعلـى       توزيعها وفق الرتب وال ميكن لرتبة أدىن أن متارس صالحي         

  .منها ولذلك يتم تكليف الفرد مبهامه وفق رتبته وال يتم تكليفه لعمل قيادي

باملرتبة الرابعة من حيـث     " األومسة  " وهو  ) ٢(جاء احلافز املعنوي والذي متثله الفقرة رقم         )٤
 . )٥ن  م٢,٠٩( بشرطة منطقة اجلوف مبتوسط ) ضباط وأفراد(تقدميه قليالً للعاملني 

 ويقـع ضـمن     جسيمةويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن منح األومسة يتوقف على أجناز مهام             
  .صالحيات القيادات العليا فقط ولذلك ال تقوم القيادات املسئولة مبنح األومسة ملرؤوسيها

مسة من  باملرتبة اخلا " االحتفاء باملرؤوسني "وهو  ) ٨(جاء احلافز املعنوي والذي متثله الفقرة رقم         )٥
 .)٥ من ٢,٠٣(بشرطة منطقة اجلوف مبتوسط ) ضباط وأفراد(حيث تقدميه قليالً للعاملني 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن القيادات العسكرية تعمل على فرض شخصيتها وطاعتها على       
لك املرؤوسني حىت تضمن تنفيذ أوامرها مما جيعلها ال تقوم باالحتفاء باملرؤوسني العتقادها أن ذ             

  .سيهز صورا ومركزها أمامهم

 موافقني على أن هنالك مثانية حوافز معنوية ال تستخدم بحثكما يتضح من النتائج أن أفراد ال
بشرطة منطقة اجلوف ، وتتمثل أبرز هذه احلوافز يف احلوافز اليت ) ضباط وأفراد(إطالقاً مع العاملني 
يت مت ترتيبها تصاعدياً حسب عدم تقدميها إطالقاً وال ) ١٦ ، ٥ ، ٣ ، ٦ ، ٤( متثلها الفقرات رقم 

  :بشرطة منطقة اجلوف كالتايل) ضباط وأفراد(للعاملني 



 ٩٠

باملرتبة األوىل من حيث عدم     " الدروع"وهو  ) ٤(عنوي والذي متثله الفقرة رقم      جاء احلافز امل   )١
 . )٥ من ١,٣٦( بشرطة منطقة اجلوف مبتوسط) ضباط وأفراد(تقدميه إطالقاً للعاملني 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن الدروع تقدم يف العادة موعات وفرق عمـل وال تقـدم                 
  .لألفراد

" وضع األومسة يف لوحة الـشرف       " وهو   ) ٦( جاء احلافز املعنوي والذي متثله الفقرة رقم         )٢
ـ   ) ضباط وأفراد (باملرتبة الثانية من حيث عدم تقدميه إطالقاً للعاملني          وف بشرطة منطقة اجل

 . )٥ من ١,٣٩(  مبتوسط

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن وضع األومسة يف لوحة الشرف تقدم يف العادة للقيادات العليا                
  .وال تقدم لألفراد

بدون زيـادة يف    (الترقية الشرفية   " وهو   ) ٣( جاء احلافز املعنوي والذي متثله الفقرة رقم         )٣
بشرطة منطقة  ) ضباط وأفراد (قدميه إطالقاً للعاملني    باملرتبة الثالثة من حيث عدم ت     )" الراتب

 . )٥ من ١,٤٠( اجلوف مبتوسط

تقدم يف العـادة يف     ) بدون زيادة يف الراتب   (ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن الترقية الشرفية         
  .حاالت خاصة جداً ووفق شروط حمددة

باملرتبة الرابعـة مـن     " داليات  املي" وهو   ) ٥( جاء احلافز املعنوي والذي متثله الفقرة رقم         )٤
 من ١,٤٤( ة منطقة اجلوف مبتوسط  بشرط) ضباط وأفراد (حيث عدم تقدميه إطالقاً للعاملني      

٥(. 

  .ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن امليداليات تقدم يف العادة للقيادات العليا وال تقدم للعاملني

امتيازات إعارة املوظف جلهـة     " هو  و ) ١٦( جاء احلافز املعنوي والذي متثله الفقرة رقم         )٥
بشرطة منطقة  ) ضباط وأفراد (باملرتبة اخلامسة من حيث عدم تقدميه إطالقاً للعاملني         " أفضل  

 . )٥ من ١,٦١( اجلوف مبتوسط

 .ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل حاجة املنظمة ملوظفيها مما جيعلها ال متنحهم لإلعارة جلهة أفضل
  



 ٩١

 : ة مبدى رضا العاملني عن بيئة العمل الوظيفي ـ النتائج املتعلق٣
ما مدى رضا العاملني بشرطة منطقة اجلوف عن بيئة العمل : "  الثالث لتساؤلا •

  "؟ وتفسريها من وجهة نظر الباحثالوظيفية 
لعمل الوظيفية مت حساب التكرارات، للتعرف على مدى رضا العاملني بشرطة منطقة اجلوف عن بيئة ا

 على بحث، والرتب الستجابات أفراد ال احلسابية واالحنرافات املعيارية، واملتوسطاتةوالنسب املئوي
  ):١٣(عبارات حمور رضا العاملني عن بيئة العمل الوظيفية والنتائج يوضحها اجلدول رقم 

  

 )١٣(جدول رقم 

تنازلياً حسب  مرتبة طقة اجلوف عن بيئة العمل الوظيفي العاملني بشرطة مناالنتائج املتعلقة مبدى رض
  .متوسطات املوافقة

  الرضامدى   التكرار
رقم 
 العبارة

النسبة   العبارة
%  

راضي 
  جداً

 راضي
راضي 
إىل حد 
  ما

غري 
 راضي

غري 
راضي 
على 
 اإلطالق

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 

  املعياري
  الرتبة

  ١  ٠٫٩٣  ٤٫١٩ ١٫٦ ٤٥٫٣٣٦٫٦١١٫٨٤٫٧  %  عن زمالء العمل  ٣  ٤ ١٢ ٣٠ ١١٥٩٣  ك

عن الرؤساء في مجال         ٤  ٩  ٨ ٣٩ ١١٣٨٥  ك
  ٢  ١٫٠٢  ٤٫١٢ ٣٫٥ ٤٤٫٥٣٣٫٥١٥٫٤٣٫١  %  العمل

  ٣  ١٫٠٠  ٣٫٩٢ ٢٫٨ ٣٣٫٥٣٥٫٠٢٤٫٠٤٫٧  %  عن المرؤوسين  ٥  ٧ ١٢ ٦١ ٨٩ ٨٥  ك

راف    ٦ ١٤ ١١ ٥٠ ٨٧ ٩٢  ك لوب اإلش ن أس ع
  ٤  ١٫١١  ٣٫٩١ ٥٫٥ ٣٦٫٢٣٤٫٣١٩٫٧٤٫٣  %  والقيادة

  ٥  ٠٫٩٩  ٣٫٨٤ ٢٫٨ ٢٧٫٦٤٠٫٩٢٢٫٠٦٫٧  %  عن عالقات العمل  ٢  ٧ ١٧ ١٠٤٥٦ ٧٠  ك

  ٦  ١٫١١  ٣٫٧٧ ٦٫٧ ٢٨٫٣٣٨٫٢٢٢٫٤٤٫٣  %  عن الوظيفة الحالية  ١ ١٧ ١١ ٥٧ ٩٧ ٧٢  ك

  ٧  ١٫٢٠  ٣٫٥٠ ٩٫٤ ٢٢٫٤٣٢٫٧٢٧٫٢٨٫٣  %  عن طبيعة العمل  ٩ ٢٤ ٢١ ٦٩ ٨٣ ٥٧  ك

  ٨  ١٫١٩  ٣٫٤٧ ٢٠٫٩٣٣٫٩٢٥٫٢١١٫٨٨٫٣  %  عملعن ساعات ال ١٠ ٢١ ٣٠ ٦٤ ٨٦ ٥٣  ك

  ٩  ١٫١٦  ٣٫٣٨ ١٦٫٥٣٥٫٤٢٥٫٦١٤٫٢٨٫٣  %  عن بيئة العمل  ٧ ٢١ ٣٦ ٦٥ ٩٠ ٤٢  ك

  ١٠  ١٫٢١  ١٦٫٩٣٦٫٢٢٤٫٠١٢٫٢١٠٫٦٣٫٣٧  %  عن المرآز الوظيفي ١٣ ٢٧ ٣١ ٦١ ٩٢ ٤٣  ك

وائح    ٨ ٢٦ ٢٨ ٧٥ ٨٣ ٤٢  ك ات ول ن سياس ع
  ١١  ١٫١٨  ١٦٫٥٣٢٫٧٢٩٫٥١١٫٠١٠٫٢٣٫٣٤  %  العمل
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  )١٣(تابع جدول رقم 
 

  الرضامدى   التكرار
  

رقم 
  العبارة

  العبارة
النسبة 

%  
راضي 
  جداً

 راضي
راضي 
إىل حد 
  ما

غري 
 راضي

غري 
راضي 
على 
  اإلطالق

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 

  املعياري
  الرتبة

 ٣٤ ٣٢ ٥٧ ٨١ ٥٠  ك
١٨ 

املـايل  عن توافر الـدخل     
أألحر (املناسب من الوظيفة    

١٩,٧٣١,٩٢٢,٤١٢,٦١٣,٤  %  )وملحقاته
١٢  ١,٢٩  ٣,٣٢  

 ٣٤ ٣٩ ٥٤ ٧١ ٥٦  ك
١٢ 

عدالـة األجـر    (عن األجر   
٢٢,٠٢٨,٠٢١,٣١٥,٤١٣,٤  %  )املمنوحة للوظيفة

١٣  ١,٣٣  ٣,٣٠  

 ٦٢ ٥٠ ٦٠ ٦٠ ٢٢  ك
  عن توافر خدمات مناسبة ١٩

%  ٢٣,٦٢٣,٦١٩,٧٢٤,٤ ٨,٧
١٤  ١,٣٠  ٢,٧٢  

 ٦٦ ٦٢ ٥٤ ٥٢ ٢٠  ك
١٧ 

عن توافر طرق حتفيز مجاعية     
٢٠,٥٢١,٣٢٤,٤٢٦,٠ ٧,٩  %  مناسبة

١٥  ١,٢٨  ٢,٦٠  

 ٧٠ ٥٩ ٥٦ ٥١ ١٨  ك
١٦ 

عن توافر طرق حتفيز فردية     
٢٠,١٢٢,٠٢٣,٢٢٧,٦ ٧,١  %  مناسبة

١٦  ١,٢٨  ٢,٥٦  

 ٧٤ ٥٢ ٦٥ ٤٥ ١٨  ك
١٥ 

رق حتفيز معنوية   عن توافر ط  
١٧,٧٢٥,٦٢٠,٥٢٩,١ ٧,١  %  مناسبة

١٧  ١,٢٧  ٢,٥٣  

 ٧٣ ٦٢ ٥٥ ٤٧ ١٧  ك
١٤ 

عن توافر طرق حتفيز مادية     
١٨,٥٢١,٧٢٤,٤٢٨,٧ ٦,٧  %  مناسبة

١٨  ١,٢٧  ٢,٥٠  

 ٦٨ ٨٠ ٤٩ ٣٥ ٢٢  ك
  عن فرص الترقي ١١

%  ١٣,٨١٩,٣٣١,٥٢٦,٨ ٨,٧
١٩  ١,٢٦  ٢,٤٦  

  ٠,٨٢  ٣,٣١   منطقة اجلوف عن بيئة العمل الوظيفية املتوسط الكلي ملدى رضا العاملني بشرطة

  



 ٩٣

 راضني إىل حد بحثاملوضحة أعاله يتضح أن أفراد ال ) ١٣( من خالل نتائج اجلدول رقم 
ما عن بيئة العمل الوظيفية بشرطة منطقة اجلوف حيث بلغ املتوسط احلسايب الكلي ملدى رضا 

وهو متوسط يقع ضمن  ) ٥ من ٣,٣١( العاملني بشرطة منطقة اجلوف عن بيئة العمل الوظيفية 
وهي الفئة اليت تشري إىل  ) ٣,٤٠ إىل ٢,٦١من (الفئة الثالثة من فئات مقياس ليكرت اخلماسي 

 راضني إىل حد ما عن بيئة بحث مما يوضح بأن أفراد اللبحثخيار راضي إىل حد ما على أداة ا
ل الوظيفية بشرطة منطقة اجلوف ويعزو الباحث رضا العاملني عن بيئة العمل الوظيفية بشرطة العم

منطقة اجلوف على الرغم من ضعف تطبيق احلوافز املالية واملعنوية ذه البيئة إىل إدراك العاملني 
تيجة لطبيعة العمل العسكري والذي ال يعتمد بصورة أساسية على عنصر التحفيز وختتلف هذه الن

  . واليت بينت أن نسبة عالية من العاملني غري راضني عن أعماهلم)م ١٩٨٤أسعد ورسالن ، (مع دراسة 

 عن بيئة العمل الوظيفية بحثكما يتضح من النتائج أن هنالك تفاوت يف مدى رضا أفراد ال
وف بشرطة منطقة اجلوف ما بني رضاهم عن بعض عناصر بيئة العمل الوظيفية بشرطة منطقة اجل
وحت اوعدم رضاهم عن عناصر أخرى لبيئة العمل الوظيفية بشرطة منطقة اجلوف حيث تر

 عن العناصر التفصيلية لبيئة العمل الوظيفية بشرطة منطقة اجلوف ما بحثمتوسطات رضا أفراد ال
وح ما بني الفئتني الثانية والرابعة من فئات اوهي متوسطات تتر) ٥ من ٤,١٩ إىل ٢,٤٦( بني 

على التوايل على أداة ) راضي/ غري راضي ( ليكرت اخلماسي واللتني تشريان إىل خياري مقياس 
 عن العناصر التفصيلية لبيئة العمل الوظيفية بشرطة منطقة بحث مما يبني بأن رضا أفراد البحثال

اجلوف يتراوح ما بني رضاهم عن بعض عناصر بيئة العمل الوظيفية بشرطة منطقة اجلوف وعدم 
عن عناصر أخرى لبيئة العمل الوظيفية بشرطة منطقة اجلوف حيث يتضح من النتائج أن رضاهم 
 راضني عن مثانية من عناصر بيئة العمل الوظيفية بشرطة منطقة اجلوف وتتمثل أبرز بحثأفراد ال

 واليت مت ترتيبها تنازلياً ) ٢ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣( هذه العناصر يف العناصر اليت متثلها الفقرات رقم 
  : عنها كالتايلبحثحسب رضا أفراد ال

باملرتبـة األوىل مـن     " عن زمالء العمل    " وهو   ) ٣( جاء العنصر والذي متثله الفقرة رقم        )١
 ).٥ من ٤,١٩ (  عنه مبتوسطبحثحيث رضا أفراد ال

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن العاملني تربطهم عالقات ودية قوية من واقـع مـشاركتهم                
ض يف العمل والتدريب إضافة إىل انتمائهم ملنطقة واحدة مما يقوي من العالقـات              لبعضهم البع 
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مل وتتفق هذه النتيجة    فيما بينهم ويقلل من الصراعات مما يزيد من رضاهم عن زمالئهم يف الع            
  . واليت بينت رضا املوظفني احلكوميني عن العالقات مع الزمالء)م ١٩٨٤العديلي ، (مع دراسة 

باملرتبـة  " عن الرؤساء يف جمال العمـل       " وهو   ) ٤( الذي متثله الفقرة رقم     جاء العنصر و   )٢
 . )٥ من ٤,١٢(  عنه مبتوسطبحثالثانية من حيث رضا أفراد ال

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن الرؤساء يعاملون موظفيهم وفق لوائح ونظم العمل مما يعـزز           
واليت ) م  ١٩٨٤العديلي ،   ( جة مع دراسة    من إحترام ورضا مرؤوسيهم عنهم وتتفق هذه النتي       

  .بينت رضا املوظفني احلكوميني عن عالقات العمل مع الرؤساء

باملرتبة الثالثة من حيث    " عن املرؤوسني   " وهو   ) ٥( جاء العنصر والذي متثله الفقرة رقم         )٣
 . )٥ من ٣,٩٢(  عنه مبتوسطبحثرضا أفراد ال

مل العسكري يفرض على املرؤوسني طاعة رؤسائهم ممـا         ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن الع      
  .يزيد من رضا الرؤساء عن املرؤوسني

باملرتبة " عن أسلوب اإلشراف والقيادة     " وهو   ) ٦( جاء العنصر والذي متثله الفقرة رقم         )٤
 . )٥ من ٣,٩١(  عنه مبتوسطبحثالرابعة من حيث رضا أفراد ال

وب اإلشراف والقيادة العسكري يتميز بأتبـاع الـنظم         ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن أسل      
واللوائح وتكليف املهام وفق الرتب وقدرات املرؤوسني مما يزيد من رضا األفراد عن أسـلوب               

  .اإلشراف والقيادة

باملرتبة اخلامسة مـن    " عن عالقات العمل    " وهو  ) ٢(جاء العنصر والذي متثله الفقرة رقم         )٥
 . )٥ من ٣,٨٤(  توسط عنه مببحثحيث رضا أفراد ال

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن عالقات العمل يف اال العسكري تتم وفق التسلسل اهلرمي               
 .مما مييزها بالود واالحترام ويزيد من رضا العاملني عنها
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 : العالقة بني تطبيق احلوافز املادية واملعنوية والرضا عن بيئة العمل ـ ٤
 هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بني مدى تطبيق احلوافز على هل: "  الرابع تساؤلال •

  "العاملني بشرطة منطقة اجلوف وبني الرضا عن بيئة العمل الوظيفية ؟ 
للتعرف على ما إذا كانت هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بني مدى تطبيق احلوافز على 

ظيفية مت استخدام معامل ارتباط العاملني بشرطة منطقة اجلوف وبني الرضا عن بيئة العمل الو
لتوضيح داللة العالقة بني تطبيق احلوافز املادية واملعنوية )  Pearson corrlation( بريسون  

  ):١٤(والرضا عن بيئة العمل الوظيفية والنتائج يوضحها اجلدول رقم 
  

 )١٤(جدول رقم 
  ةبيئة العمل الوظيفيية والرضا عن  العالقة بني تطبيق احلوافز املادية واملعنونتائج
   العالقةاجتاه  مستوى الداللة  معامل االرتباط  املتغريين

  الرضا عن بيئة العمل
  تطبيق احلوافز املادية

  طردية  **٠,٠٠٠  ٠,٣٠٥

  الرضا عن بيئة العمل
  تطبيق احلوافز املعنوية

  طردية  **٠,٠٠٠  ٠,٣٢٠

    فأقل٠,٠١عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ** 
  

من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله يتضح أن هنالك عالقة طردية ذات داللة 
 فأقل بني تطبيق احلوافز املادية واملعنوية والرضا عن بيئة العمل الوظيفية ٠,٠١إحصائية عند مستوى 

ئة العمل مما يدل على أنه كلما زاد تطبيق احلوافز املادية واملعنوية كلما زاد رضا العاملني عن بي
 واليت بينت أن جمموعة العوامل )م١٩٨٢عبد الوهاب ، (الوظيفية وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

الوظيفية احليوية املتمثلة يف درجة أمهية الوظيفة والراتب وفرص الترقية وفرص مساع االقتراحات 
 بينت أن درجة الرضا  واليت)م ١٩٩٢الغنام ، (كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة حيقق الرضا الوظيفي 

الوظيفي بني موظفي اجلمارك تأثرت سلباً من جراء عدم توفر احلوافز الكافية فيما يتعلق بالراتب 
والترقية واملكانة االجتماعية والشعور بأمهية العمل والتدريب كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة 

أمهية الوظيفة، (إىل أخر من حيث  يتفاوت من عمل  واليت بينت أن رضا املوظفني)م ١٩٨٦، ياغي(
، ل، مساعدة احلوافز على األداء، طبيعة العممجاعة العمل، فرص التعبري عن النفس، الراتب، الترقية

  ).ومشكالا   نوعية احلوافز ، مزايا احلوافز 
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  لخامسالفصل ا
  

 أهم نتائج البحث وتوصياته

  

  .  وتوصياتهج البحثـأهم نتائ: أوًال 

  .عامــــــــــــه توصيــــــات : ثانيًا 
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  الفصل اخلامس
  اتهـحث وتوصيـائج البـم نتـأه

  
  :لقة مبحاور البحث املتع اخلاصةأهم النتائج والتوصيات: أوالً
بشرطة منطقة اجلوف )ضباط وأفراد ( ـ فيما يتعلق بأنواع احلوافز املادية املقدمة للعاملني ١

  : بني البحث ما يلي
بـشرطة  ) ضباط وأفراد ( أفراد البحث بأن احلوافز املادية تقدم بدرجة قليلة للعاملني          يرى   

 .منطقة اجلوف
   . بدرجة أكثرفز املاديةويوصي الباحث يف هذا باالهتمام باحلوا

 )ضباط وأفـراد  (أفراد البحث موافقني على أن حافز مادي واحد فقط يقدم غالباً للعاملني              
  ).٥ من ٣,٤٨(مبتوسط" األجر"بشرطة منطقة اجلوف، ويتمثل هذا احلافز املادي يف 

فآت والترقيـة   السيما املتعلقة باملكا  ويوصي الباحث يف هذا باالهتمام باحلوافز املادية األخرى         
  . واإلسكان

ضـباط  (أفراد البحث موافقني على أن هنالك أربعة حوافز مادية تقدم أحياناً للعـاملني               
 :بشرطة منطقة اجلوف ، وتتمثل هذه احلوافز يف احلوافز التالية) وأفراد

  . التأمني الصحي- العالوات الدورية- بدل تذاكر سفر-منح بدل نقل
 . تطبيقها واالهتمام باحلوافز املادية األخرىويوصي الباحث يف هذا بدعم 

ضـباط  (أفراد البحث موافقني على أن هنالك تسعة حوافز مادية ال تقدم إطالقاً للعاملني               
  : هذه احلوافز يف احلوافز التالية، وتتمثل أبرزبشرطة منطقة اجلوف) وأفراد

  .  املبالغ النقدية-يت تقدم للعاملني القروض ال- اإلسكان- اجلوائز املادية العينية-اهلدايا العينية
ويوصي الباحث يف هذا الصدد بتطبيق وتفعيل هذه األنواع من احلوافز والعمل على إعادة 

  .النظر يف تطوير اللوائح اليت حتول دون ذلك 
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بشرطة منطقة اجلوف )ضباط وأفراد (  ـ فيما يتعلق بأنواع احلوافز املعنوية املقدمة للعاملني ٢
  : ن البحث النتائج التاليةتبني م

) ضـباط وأفـراد     ( أفراد البحث بأن احلوافز املعنوية ال تستخدم إطالقاًً مع العاملني           يرى   
 .بشرطة منطقة اجلوف

  .ويوصي الباحث بتفعيل وتطبيق نظام احلوافز املعنوية للعاملني
ضباط (ة للعاملني  أفراد البحث موافقني على أن هنالك مثانية حوافز معنوية تقدم بدرجة قليل            

  :بشرطة منطقة اجلوف ، وتتمثل أبرز هذه احلوافز يف احلوافز التالية ) وأفراد
التكليف .  احلد من الرقابة املباشرة وتنمية الرقابة الذاتية-إشراك املرؤوسني يف اختاذ القرارات

  . االحتفاء باملرؤوسني- األومسة –بعمل قيادي 
من احلوافز املعنوية والتركيز على بقية احلوافز املعنوية ويوصي الباحث بدعم هذه األنواع 

  .األخرى
أفراد البحث موافقني على أن هنالك مثانية حوافز معنوية ال تستخدم إطالقاً مع العـاملني                

  :بشرطة منطقة اجلوف ، وتتمثل أبرز هذه احلوافز يف احلوافز التالية) ضباط وأفراد(
امليداليات ) بدون زيادة يف الراتب(الترقية الشرفية  وف وضع األومسة يف لوحة الشر-الدروع

   .امتيازات إعارة املوظف جلهة أفضلو
ويوصي الباحث بتطبيق هذه األنواع من احلوافز املعنوية ملا هلا من مردود إجيايب ولرفع الروح 

  . املعنوية بني زمالء العمل
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 اجلوف عن بيئة العمل الوظيفية بني البحث  ـ  فيما يتعلق مبدى رضا العاملني بشرطة منطقة٣
  : النتائج التالية

  . أفراد البحث راضني إىل حد ما عن بيئة العمل الوظيفية بشرطة منطقة اجلوف 
أفراد البحث راضني عن مثانية من عناصر بيئة العمل الوظيفية بشرطة منطقة اجلوف وتتمثل               

 : أبرز هذه العناصر فيما يلي 
 - عن أسلوب اإلشراف والقيادة- عن املرؤوسني-عن الرؤساء يف جمال العمل -عن زمالء العمل
  .عن عالقات العمل

ويوصي الباحث إىل دعم هذا الرضا ليصل إىل أفضل حاالته والبحث عن أسباب عدم الرضا عـن                 
  . العناصر األخرى والعمل على كل ما هو من شأنه حتقيق رضا العاملني

  
 
ني مدى تطبيق احلوافز على العاملني بشرطة منطقة اجلوف وبني  ـ فيما يتعلق بالعالقة ب٤

  : الرضا عن بيئة العمل الوظيفية بني البحث النتائج التالية
  

 فأقل بني تطبيق احلوافز املادية ٠,٠١هنالك عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ا زاد تطبيق احلوافز املادية واملعنوية واملعنوية والرضا عن بيئة العمل الوظيفية مما يدل على أنه كلم

  .كلما زاد رضا العاملني عن بيئة العمل الوظيفية
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   :العامهتوصيات ال: ثانياً 

يف ضوء النتائج اليت أسفر عنها هذا البحث ، يقدم الباحث عدداً من التوصيات اليت يأمل أن تفيد 
ودية ، وبصفة خاصة املسئولني بشرطة املسئولني يف ميدان الشرطة عموماً باململكة العربية السع

  :منطقة اجلوف ، كما أمتىن أن تفيد املهتمني مبجال موضوع البحث عموماً وهي 

االهتمام بتفعيل احلوافز املادية عموماً وخاصة اليت حصلت على رتب متدنية وفقاً إلنتاج  )١
، القروض اليت تقدم اهلدايا العينية ، احلوافز املادية العينية ، اإلسكان (هذا البحث مثل 

 ) .للعاملني ،املبالغ النقدية ، العالوات االستثنائية ، الترحيل 

 عموماً وخاصة اليت حصلت على رتب متدنية وفقاً لنتائج  املعنويةاالهتمام بتفعيل احلوافز )٢
الدروع ، وضع األومسة يف لوحة الشرف ، الترقية الشرقية ، امليداليات ، ( هذا البحث مثل 

 ).ات إعارة املوظف جلهة أفضل ، أنواط اجلدارة ، ترشيح املتميزين للدراسات العليا امتياز

 .املوازنة يف التطبيق بني احلوافز املادية واملعنوية وعدم التركيز على جانب دون اآلخر  )٣

حبث ودراسة ومعاجلة أسباب عدم الرضا عن عناصر بيئة العمل الوظيفي اليت حصلت على  )٤
فرص الترقي ، توافر طرق حتفيز مادية مناسبة ، (  لنتائج هذا البحث مثل رتب متدنية وفقاً

توافر طرق حتفيز معنوية مناسبة ، توافر طرق حتفيز فردية ومجاعية مناسبة ، توافر خدمات 
 ) . مناسبة ، عدالة األجر املمنوحة للوظيفة ، توافر الدخل املايل املناسب من الوظيفة 

ت الكفيلة بإشراك املرؤوسني يف اختاذ القرارات واحلد من الرقابة االهتمام بوضع اإلجراءا )٥
املباشرة وتنمية الرقابة الذاتية وحتسني بيئة العمل الوظيفية بشرطة منطقة اجلوف بشكل أكثر 

 .فاعلية 

االهتمام بعقد الدورات التدريبية يف جمال احلوافز والعالقات اإلنسانية لضباط أفراد شرطة  )٦
 .منطقة اجلوف 

يوصى الباحث بإستمراريه البحث والدراسة يف جماالت احلوافز والرضا الوظيفي ، مع النظر  )٧
يف إمكانية إجراء دراسة يف جمال احلوافز تغطى عينه ممثله لكل مناطق الشرطة يف اململكة 

  .    ومقارنتها بدول أخرى 
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  ع الدراســـةمراجـ

 ، دار جريـر للنـشر       ملدرسية املعاصرة اإلدارة ا  ،) م  ٢٠٠٦(  أبو الكشك ، حممد نايف ،      .١
  األردن ، : والتوزيع ، عمان 

الرضا الوظيفي لرجل األمن يف أجهـزة األمـن          ،)هـ  ١٤١٨( أبو شيخه ، نادر أمحد ،        .٢
  .  ، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ،العربية

لوظيفي للقوى البشرية   الرضا ا  ،  )م  ١٩٨٤(أسعد ، حمسن أسعد ، ورسالن نبيل إمساعيل ،           .٣
 ، جامعـة     ، مركز البحوث والتنمية ، كلية االقتصاد       العاملة يف اململكة العربية السعودية    

  . .، جده امللك عبد العزيز

ـ ١٤١٨(آل الشيخ ، أمحد بن عبد احملسن ،        .٤ مستوى الرضا الوظيفي لألفراد الفنـيني       ،)  ه
 ، رسالة ماجـستري غـري       ل املؤثرة فيه  العسكريني العاملني يف األجهزة العسكرية والعوام     

   . للعلوم األمنية ، الرياضمنشور ، أكادميية نايف العربية 

  .  ، دار القلم للنشر والتوزيع ، القاهرةالسلوك التنظيمي، ) م ١٩٩٥  (،بدر ، حامد أمحد  .٥

ار القلـم للنـشر ،       ، د  حبوث يف السلوك التنظيمي   ،  )  م١٩٨٦ (تركي ، مصطفى أمحد ،     .٦
  . يتالكو

التنمية اإلدارية   ،   آثر احلوافز يف رفع كفاءة العاملني     ،  ) م  ١٩٩٧  (جاد اهللا ، حممود فؤاد ،      .٧
  . )٥٦(، العدد 

تقييم نظم حوافز العمل يف املديريـة العامـة          ،)  م   ١٩٩٨(اجلهين ، عبد اهللا بن سليمان ،       .٨
ارة جوازات جده ،     ، دراسة ميدانية على إد     للجوازات من وجهة نظر األفراد العاملني فيها      

   . للعلوم األمنية ، الرياضرسالة ماجستري غري منشورة ، أكادميية نايف العربية 

رفع كفاءة العاملني وعالقتها بـاحلوافز املاديـة         ،) م١٩٩٩(احلارثي ، درهوم بن عايض ،      .٩
  ، دراسة تطبيقية على أفراد الدفاع املدين بإدارة الرياض ، رسالة ماجستري غـري              واملعنوية

  . منشورة ، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض 



 ١٠٢

لعربيـة   ، الـدار ا    موسوعة اإلدارة احلديثـة واحلـوافز      ،) م  ١٩٨٠ (احلرفة ، حامد ،      .١٠
 .، بريوت،للموسوعات ، الد األول

النهضة العربيـة ،     ، دار    اإلدارة العامة ،  )  م١٩٧٨ (  حسن ، عادل ، وزهري مصطفى ،       .١١
  . بريوت

، جامعـة اإلسـكندرية،     مبادئ اإلحصاء ،  )  م٢٠٠٢  (سن، امتثال حممد وآخرون،   ح .١٢
 . مطابع كلية التجارة اإلسكندرية

 ، دار   السلوك التنظيمـي وإدارة املـوارد البـشرية       ،  )  م٢٠٠٢  (حنفي ، عبد الغفار ،     .١٣
  . اجلامعة اجلديدة للنشر ، اإلسكندرية

 حتليلية للرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئـة  دراسة ،) م٢٠٠٠(احلنيطي ، إميان حممد علي ،     .١٤
 ، رسالة ماجستري غري منـشورة ،        التدريس يف كلية التربية الرياضية يف اجلامعات األردنية       

    .اجلامعة األردنية كلية الدراسات العليا

الرضـا الـوظيفي     )م  ٢٠٠٥( احليدر ، عبد احملسن بن صاحل وإبراهيم عمر بن طالب ،             .١٥
  .  ، معهد اإلدارة العامة ، الرياض ،طاع الصحي يف مدينة الرياضلدي العاملني يف الق

 ، السلوك   برنامج اإلدارة والرياده     )م١٩٩٥  (اخلضراء ، بشري و مروه أمحد وآخرون ،        .١٦
 . ، جامعة القدس املفتوحة ، عمان ،١التنظيمي ، ط

ديني يف   أثر احلوافز علـى أداء األطبـاء الـسعو         ،) م٢٠٠٣(،الدالة ، سعود ضيف اهللا       .١٧
علـوم  ، أكادميية نايف العربيـة لل     .....  ، رسالة ماجستري     مستشفي قوى األمن بالرياض   

 .األمنية  ، الرياض 

ـ ١٤١٢(الدبيخي ، إبراهيم عبد اهللا ،        .١٨  تقييم نظامي احلوافز واملكافئات يف اجلمارك    ،)  ه
مج املاليـة    ، معهـد اإلدارة العامـة ، إدارة الـربا          السعودية كوسيلة للحد من التهريب    

 .واالقتصادية ، الرياض 



 ١٠٣

 ،  ١ ، ط  نتاجية يف املؤسسات العامة   العامل البشري واإل   ،) م١٩٨٢(دره ، عبد الباري ،     .١٩
التوزيع ، عمـان ،     قتصاد والعلوم اإلدارية ، جامعة الريموك ، دار الفرقان للنشر و          جملة اال 
  .األردن

 ، ترمجة ومراجعة رفاعي     عاصرةاإلدارة امل  ،) م  ٢٠٠١  (،راتشمان ، دايفيد ، وآخرون       .٢٠
اململكة العربية  : حممد رفاعي ، وحممد سيد أمحد عبد املتعال ، دار املريخ للنشر ، الرياض               

  . السعودية

 ، دار   احلوافز يف قوانني العاملني باحلكومة والقطاع العام      ،  ) م  ١٩٧٨  (رسالن ، نبيل ،    .٢١
   .النهضة العربية ، القاهرة 

مفهوم الذات وعالقته بالرضـا الـوظيفي يف         ،)  م ١٩٩٧(اهللا ، الرشودي ، حممد عبد      .٢٢
  ، رسالة ماجستري غري منشورة ، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنيـة ،               األجهزة األمنية 
   . ربية للعلوم األمنية  ، الرياضأكادميية نايف الع

 / لـد الثـاين    لغوية حديثة ا   ةموسوع،  ) م    ١٩٥٨ (رضا ، أمحد ، معجم منت اللغة  ،         .٢٣
  . منشورات دار مكتبة احلياة ، بريوت

 ، مكتبة األقصى ،     إدارة األفراد يف منظور كمي    ،  )  م١٩٨٤  (زويلف ، مهدي حسن ،     .٢٤
  . عمان

 ،   الرضا الوظيفي للعاملني يف املكتبـات اجلامعيـة          )م١٩٩٧ ( السامل ، سامل حممد ،       .٢٥
 . ، الرياض ، ) ٢٣(  ، مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية، السلسلة األوىل

 ، القاهرة   احلوافز والدوافع ، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية        )م١٩٨٤  (السلمي ، علي ،    .٢٦
،. 

 . ، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية ، القاهرة ، الدوافع واحلوافز )م١٩٧٢( ـــــ ،  .٢٧

 بيقاا يف جمال اإلدارة   تط" مقدمه يف العلوم السلوكية      ،) م  ١٩٨٥  (سند ، عرفه املتويل ،     .٢٨
  . الناشر مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنشر والتوزيع ، اإلسكندرية" 



 ١٠٤

تـدريبات   : تنمية املهارات القيادية والـسلوكية     )م  ١٩٩٧  (السيد ، إمساعيل حممد ،     .٢٩
  . وأنشطة ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة ،

 ،  السلوك التنظيمـي واألداء   ،  ) م    ١٩٩١  (ي ، سيزالقي وواالس ، أندرودي ومارك ج      .٣٠
  . ترمجة جعفر أبو القاسم أمحد ، معهد اإلدارة ، الرياض

  .  ، اإلسكندرية  ،إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية )م ١٩٩٢ (الشنواين ، صالح ، .٣١

 ، مكتبـة غريـب ،       السلوك القيادي وفاعلية اإلدارة   ،  ) م    ١٩٩٣  (شوقي ، طريف ،    .٣٢
   .القاهرة

 ، شـركة  ١ ، طالنظرية والتطبيق:  السلوك اإلداري  )م١٩٩٣  (الشيخ ، حسن حممد ،     .٣٣
  . مطابع العيد ، الدمام ،

قياس الرضا الوظيفي ملنسويب اجلمارك وآثره على        ،)   هـ   ١٤١٣(الصبحي ، أمحد رابح ،     .٣٤
 درجة   ، حبث مقدم للحصول على     األداء بالتطبيق على مجرك مطار امللك عبد العزيز الدويل        

   .دبلوم اإلدارة اجلمركية ، معهد اإلدارة ، الرياض 

الـسلوك التنظيمـي ،      )هـ  ١٤١٥  (الطجم ، عبد الغين ، وطلق بن عوض السواط ،          .٣٥
  .  ، دار النشر للتوزيع ، جده ، النظريات التطبيق–املفاهيم 

 العالقـات العامـة     )م١٩٩٢  (الطخيس ، إبراهيم عبد الرمحن واجلرتيلي ، عمـاد ،          .٣٦
  .  ، مطابع الشرق األوسط ، الرياض ،٣، طوالعالقات اإلنسانية 

 ، دار ابـن سـيناء للنـشر ،          اإلدارة التربوية )  م٢٠٠١  (الطخيس ، إبراهيم عبد اهللا ،      .٣٧
  . اململكة العربية السعودية ،: الرياض 

 ، دار وائـل     اإلدارة التعليمية مفاهيم وآفـاق     )م  ١٩٩٩ (الطويل ، هاين عبد الرمحن ،      .٣٨
  . اململكة األردنية اهلامشية ،: لطباعة والنشر ، عمان ل

 ،   أثر احلوافز على أداء أفراد حرس احلـدود        ،)  م   ١٩٩٥(،الظرف ، عبد الرمحن صاحل       .٣٩
  .ية والتدريب ، الرياض رسالة ماجستري غري منشوره، املركز العريب للدراسات األمن



 ١٠٥

يف املنشآت العامـة للـصناعات      أثر احلوافز على األداء      ،) م١٩٩٦(العائدي ، كمال ،    .٤٠
 .  ، رسالة ماجستري غري منشوره ، جامعة آل البيت ، عمان القطنية يف العراق

  . املنظمة العربية للعلوم اإلدارية ، دمشقاحلوافز ،) م ١٩٧٢  (عادل ، جوده ، .٤١

عرفة اجلامعية   ، دار امل   السلوك اإلنساين يف املنظمات   ،  ) م  ١٩٩٦  (عاشور ، أمحد صقر ،     .٤٢
 .  القاهرة،

الرضا الوظيفي بني قوة العمل الوافـدة يف القطـاع           ،) م١٩٨٢(عبد اخلالق ، ناصف ،     .٤٣
 ، حبث مقدم للمؤمتر السنوي لبحوث كلية التجـارة          احلكومي وأثرة على إنتاجية العمل    

 . واالقتصاد ، جامعة الكويت 

 ، دار القلم    ربيةحبوث السلوك التنظيمي يف البالد الع     ،  ) م    ١٩٨٦  (،عبد اخلالق، ناصف   .٤٤
   .، الكويت

للطباعة والنشر   ، دار احلكمة      إدارة األفراد  ،) م  ١٩٨٧  (عبد الرزاق ، رضا و آخرون ،       .٤٥
   .، بغداد 

 معهد اإلدارة ،     ، احلوافز يف اململكة العربية السعودية    ،  )  م١٩٨٢  (عبد الوهاب ، علي ،     .٤٦
   .الرياض

إدارة األفراد والعالقـات     ،) م  ١٩٩٣ (،عبد الوهاب ، علي حممد وعايده سيد خطاب          .٤٧
  .  ، مكتبة عني مشس ، القاهرة ،اإلنسانية

لريـاض، دار أسـامة للنـشر       ا. البحث العلمي  ،) م١٩٩٧(،عبيدات، ذوقان، وآخرون   .٤٨
 . والتوزيع 

: ، عمان مفهومه وأدواته وأساليبه  : البحث العلمي  ،) م٢٠٠١(،آخرونوعبيدات، ذوقان،    .٤٩
 . دار الفكر



 ١٠٦

 ،  عالقة بعض املتغريات الشخصية بالرضـا الـوظيفي        ،) م١٩٩٥( غازي ،  العتييب ، آدم   .٥٠
 الوطنية والعمالة الوافدة يف القطاع احلكومي ، جملة اإلدارة العامة       ةدراسة مقارنة بني العمال   

 .  ربيع اآلخر ، الكويت ٧٦، العدد 

دارة  ، جملة اإل   عالقة بعض املتغريات الشخصية بالرضا الوظيفي      ،) م١٩٩٢(ـــــ ،  .٥١
  . العامة ، معهد اإلدارة العامة ، الرياض 

دراسة ميدانيـة الجتاهـات      : الرضا الوظيفي ،  ) م  ١٩٨٤  (،العديلي ، ناصر ، حممد       .٥٢
 .       ومواقف موظفي األجهزة احلكومية يف مدينة الرياض ، معهد اإلدارة العامة ،

 .رة العامة ، الرياض ، معهد اإلداالسلوك اإلنساين والتنظيمي   )م١٩٩٥  (،ـــــ  .٥٣

دوافع العاملني يف األجهزة احلكومية باململكة العربيـة        ) م  ١٩٨٦(العديلي ، ناصر علي ،     .٥٤
 . ، معهد اإلدارة العامة ، الرياض ،السعودية

وعات احلديثـة ،   ، مؤسسة املطبعلم النفس الصناعي ،)  م١٩٩١(عزت ، أمحد أرجح ،  .٥٥
  .القاهرة 

يف املنظمـات   ) التنظيمـي    ( السلوك اإلداري  ،)  م١٩٩٩(عساف عبد املعطي حممد ،     .٥٦
  . األردن : املعاصرة ، دار زهران ، عمان

: ، الريـاض  إىل البحث يف العلوم السلوكية     املدخل  ، )م  ١٩٩٥( محد،  العساف، صاحل    .٥٧
 . مكتبة العبيكان للطباعة والنشر،

 . مان  ، دار زهران ، عإدارة القوى العاملة ،)  م١٩٩٦(عقيلي ، عمرو صفي ، .٥٨

 . ، جامعة حلبإدارة القوة العاملة ،) م١٩٩٣(ـــــ ، .٥٩

بة دار  ، مكت  ، الطبعة األوىل   إدارة املوارد البشرية   ،) م١٩٩٣(عالقي ، مدين عبد القادر ،      .٦٠
 . زهران ، جدة

 ، مكتبة دار    اإلدارة دراسة حتليلية للوظائف والقرارات اإلدارية      ،) م١٩٩٦(ـــــ ،  .٦١
  . جده ، اململكة العربية السعودية  زهران للنشر والتوزيع ، 



 ١٠٧

الصيغ واألساليب لربط األجر باإلنتاجية ونظام       ،) م  ١٩٨٥ (،العلي ، عبد الستار حممد       .٦٢
  .  ، مطابع جامعة املوصل ، املوصلاحلوافز

 التحليل اإلحصائي للبيانات يف البحث العلمي        )م٢٠٠٢( العمر، بدران بن عبد الرمحن،       .٦٣
 . معهد اإلدارة العامة: ض، الرياspss باستخدام

أثر احلوافز على اإلبـداع اإلداري يف املنظمـات          ،  ) م٢٠٠٣(العمري ، عوض سعيد ،     .٦٤
   ) . ٧٧(  ، جملة كلية امللك خالد العسكرية ، العدد احلكومية

 ،   أثر احلوافز يف أداء ضباط سـالح احلـدود         ،) م١٩٩٣(،العرتي ، مشهور ، عوجيان       .٦٥
  .ية والتدريب ، الرياض  ، املركز العريب للدراسات األمنرسالة ماجستري غري منشورة

نظم احلوافز ودورها يف رفع مستوى أداء        ،)  م١٩٩٩(العنقري ، عبد اهللا بن عبد العزيز ،        .٦٦
 ، دراسة ميدانية على العاملني بإمارة منطقة الرياض ، رسالة ماجستري غري منشورة العاملني

  . نية، الرياض ، أكادميية نايف العربية للعلوم األم

دور القيادات األمنية الوسطى يف حتفيـز        ،)  م٢٠٠٠(الغامدي ، عبد اهللا ، عبد الواحد ،        .٦٧
  .  ، رسالة ماجستري غري منشورة ، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض العاملني

عـات   ، دار اجلام   السلوك اإلنـساين واإلدارة احلديثـة      )م  ١٩٧٩  (الغمري ، إبراهيم ،    .٦٨
  .املصرية ، القاهرة 

 ، رسالة ماجستري غري     دور احلوافز يف مكافحة التهريب     ،) م١٩٩٢(الغنام ، غنام صاحل ،     .٦٩
 . منشورة ، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض  

الثقافة التنظيمية وعالقتها بالرضـا الـوظيفي يف         ،) م٢٠٠١(الفاحل ، نايف بن سليمان ،      .٧٠
 األمنيـة ،     ، رسالة ماجستري غري منشورة ، أكادميية نايف العربية للعلوم          نيةاألجهزة األم 

 . ، الرياض كلية الدراسات العليا

نهـضة العربيـة ،      ، دار ال   ٦ ، ط  إدارة القوى البـشرية    ،) م١٩٨٢ (فهمي ، منصور ،    .٧١
 .القاهرة



 ١٠٨

خدام املفاهيم والتطبيقـات باسـت    : اإلحصاء بال معاناة   ،) م٢٠٠٥(فهمي، حممد شامل،   .٧٢
 .  معهد اإلدارة العامة: ، الرياضspssبرنامج 

 . عمان  :  ، األردن احلوافز وأمهيتها ،) م١٩٩٤(قاقيش ، عيسى سامل فضيل ، .٧٣

 يف  آثار التدريب الوظيفي على الرضـا الـوظيفي        ،) م١٩٨١(القبالن ، يوسف حممد ،     .٧٤
  .العامة ، الرياضدارة اململكة العربية السعودية ، رسالة ماجستري منشورة ، معهد اإل

العالقة بني مستوى التدين والرضا الوظيفي       ،) م١٩٩٧(القحطاين ، سليمان حممد علي ،      .٧٥
، رسالة دكتوراه  منشورة ، جامعة اإلمام كلية العلوم االجتماعية ،            واإلنتاجية يف العمل    

 .الرياض 

تطبيـق   مـع    منهج البحث يف العلوم السلوكية     ،)  م٢٠٠٠(القحطاين، سامل، وآخرون،     .٧٦
spssالرياض، املطابع الوطنية احلديثة    . 

 أثر احلوافز املادية واملعنوية على إنتاجيـة ضـباط          ،)  م١٩٩٦ (،، سعد عبد اهللا     القرين .٧٧
كليـة   ، الكتاب السنوي للبحوث األمنية ، مركز البحوث األمنية ،            التحقيق يف الشرطة  

  .  امللك فهد األمنية ، الرياض

 . ، مطبعة البالد ، عمانالسلوك التنظيمي  )م ١٩٨٩ (م ، ، حممد قاسالقريويت .٧٨

 ، املطابع   النظريات والوظائف : املفاهيم احلديثة يف اإلدارة      ،) م  ١٩٩٣  (ـــــ ،  .٧٩
  .املركزية ، عمان

 ، دار   )النظريات ، العمليات ، الوظـائف       ( مبادئ اإلدارة    )م  ٢٠٠٤( ـــــ ،    .٨٠
  .األردن: وائل للنشر والتوزيع ، عمان 

دراسة حتليلية للرضا الوظيفي ألعضاء هيئة       ،) م١٩٩٠(كامل ، مصطفى وسونيا البكري ،      .٨١
  .  ، القاهرة ) ١(  ، العدد ٢٣، جملة اإلدارة ، الد التدريس جبامعة القاهرة

 ،  ١ ، م  علم النفس الصناعي والتنظيمي احلـديث      ،  ) م١٩٩٥ (كشرود ، عماد الدين ،     .٨٢
 . س، بنغازي   ، منشورات جامعة قار يون١ط



 ١٠٩

اإلحصاء واستخداماا يف جمـاالت اخلدمـة       مبادئ   ،)  م١٩٩٦(كشك، حممد جت،   .٨٣
 .  دار الطباعة احلرة: ، اإلسكندريةاالجتماعية

 العالقـات اإلنـسانية     دراسة: السلوك اإلنساين يف العمل      ،) م١٩٩٠ (كيث ، ديفيز ،    .٨٤
 ،  ٢إمساعيـل يوسـف ، ط      ، ترمجة سيد عبد احلميد مرسي وحممد         والسلوك التنظيمي 

  . القاهرة ، هنضة مصر للنشر والتوزيع  

األفراد العاملني يف املؤسسات احلكومية األردنية      إجتاهات  ) م  ١٩٩٥  (اللوزي ، موسى ،    .٨٥
، )  ِ ٦( العدد  )  أ   ٢٢( العلوم اإلنسانية ، جملد     .  ، دراسات السلسلة أ      حنو حوافز العمل  

  . األردن: ردنية ، عمان عماده البحث العلمي ، اجلامعة األ

اإلدارة العامة ، العملية اإلداريـة والوظيفيـة العامـة             )م٢٠٠٢  (ادوب ، فاروق ،    .٨٦
  . لبنان:  ، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت واإلصالح اإلداري

الرضا الوظيفي لدى القوى الوطنيـة العاملـه يف          ،) م  ١٩٩٣  (املسلم ، بسامة خالد ،     .٨٧
  . ات جامعة الكويت، كلية التربية ، ، مطبوعالكويت

 السلوك الوظيفي املهين ، منهج تطوير املهارات       ، ) م٢٠٠٣  (املسلم ، سلمان بن ناصر ،      .٨٨
  . ، الرياض ١، ط

  .رة ، القاه، دار املعارفسياسة الوظائف العامة وتطبيقاا ،) م١٩٧٦(مهنا ، حممد فؤاد ، .٨٩

إدارة األفراد والعالقات    ،) م  ١٩٩٢  (النجار ، نبيل احلسيين وراغب مدحت مصطفى ،        .٩٠
  .  ، الشركة العربية للنشر والتوزيع ، القاهرةاإلنسانية

 ،  األسس والوظائف : اإلدارة العامة   ،  ) م  ١٩٩١  (النمر ، سعود بن حممد ، وآخرون ،        .٩١
 .  ، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض ،٢ط

ب اجلامعي ،    ، دار الكتا   يف اإلدارة االجتاهات احلديثة    ،) م١٩٧٥ (هاشم ، زكي حممود ،     .٩٢
 .القاهرة  



 ١١٠

 وكالة املطبوعـات،    ،)٣(، ط   اجلوانب السلوكية يف اإلدارة    ،) م١٩٨٠ (ـــــ ،  .٩٣
 .الكويت  

 ، مكتبـة الفـالح   مدخل إىل اإلدارة التربوية ،)  م١٩٩٤  (هوانه ، وليد ، علي عتقي ،    .٩٤
 .، الكويت للنشر والتوزيع 

 دور احلوافز املادية واملعنوية يف رفع مستوى        ،)  م٢٠٠٥( ي ،   الوابل ، عبد الرمحن بن عل      .٩٥
 ، رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة نايف العربيـة للعلـوم األمنيـة ،                أداء العاملني 

 .الرياض

أثر احلوافز على فاعلية األداء والرضا الـوظيفي يف          ،)  م١٩٩٩(الوذناين ، عوض حممد ،     .٩٦
لعلـوم األمنيـة ،      غري منشورة ، أكادميية نايف العربية ل       ، رسالة ماجستري  األجهزة األمنية 

               .الرياض 

 يف األردن ، املنظمة     تقييم املوظف العام للحوافز    ،)  م١٩٨٦ (ياغي ، حممد عبد الفتاح ،      .٩٧
  . علوم اإلدارية ، األردن  العربية لل

ملني يف املنظمـات    حتليل نظم احلوافز وعالقتها بأداء العـا       ،) م٢٠٠٠ (يونس ، عادل ،    .٩٨
  .ورة ، جامعة قار يونس ، رسالة ماجستري غري منشالصناعية الليبية يف مدينة بنغازي 



 ١١١

  

 المـــالحـــق

  

  قائمة أسماء المحكمين : أوُال   

  االستبانة: ثانيًا   



 ١١٢

   :قائمة بأمساء احملكمني: أوالً 
يف إطار حرص الباحث على حتقيق الصدق حملتوى استمارة االستبيان، قام الباحث بتوزيع 

 أمساؤهم، والذي يتوجه هلم بالشكر اجلزيل على ما االستمارة على أصحاب السعادة احملكمني التايل

  . قدموه للباحث من مالحظات، مع مالحظة أنه مت ترتيب أمسائهم حفظهم اهللا وفقاً للترتيب األجبدي

  

  فةـالوظي  مـــاالس  م

إبراهيم عبد اهللا املاحي/ د  ١  أستاذ اإلدارة العامة جبامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

 أستاذ اإلدارة العامة جبامعة نايف العربية للعلوم األمنية  حممد سيد محزاوي/د . أ  ٢

حممد فتحي حممود/ د . أ  ٣  أستاذ اإلدارة العامة جبامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

عامر خضر الكبيسي/ د . أ  ٤ رئيس قسم العلوم اإلدارية جبامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

بد العاطي الصيادع/ د . أ  ٥ عميد كلية الدراسات العليا جبامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

علي فايز اجلحين/ د . لواء ٦  عميد كلية التدريب جبامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

راضي عبد املعطي السيد/ د . العقيد ٧  عضو هيئة التدريس جبامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

  



 ١١٣

  : االستبانة: اً ثاني
  

  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
  كلية الدراسات العليا
  قسم العلوم اإلدارية

  برنامج املاجستري يف العلوم اإلدارية

  

  حفظه اهللا.......................  ........................../ ..............................األخ الفاضل 

  

  هللا وبرآاتهالسالم عليكم ورحمة ا

العلمي بهدف لي أن أضع بين يديك هذه االستبانة التي تم تصميمها ألغراض البحث يطيب 

جمع المعلومات الالزمة لرسالة الماجستير التي أقوم بإعدادها للحصول على درجة الماجستير في 

طة منطقة التحفيز ودوره في تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين بشر: (العلوم اإلدارية بعنوان

  ).الجوف

 بالمكان ) √ (أرجو التكرم بتعبئة االستبانة بعد قراءة آل عبارة بعناية ومن ثم وضع عالمة 

المناسب، وسوف تكون المعلومات التي تدلون بها موضع السرية التامة ولن تستخدم إال ألغراض 

  . البحث العلمي

  

  شاآرا ومقدرا ما بذلتموه من وقت و جهد،،،،،،

  الص تحياتي،،،،،،وتقبلوا خ

  

  الباحث

  عارف بن ماطل الجريد

  ٠٥٠٥٣٨٨٩٥٨جوال رقم 



 ١١٤

  )البيانات الشخصية والوظيفة(البيانات األولية : اجلزء األول

  :  (                       )الرتبة العسكرية   ـ١

  سنة(                        )   : العمــــر   ـ ٢

                   إداري             جنائيميداين  :         الوظيفة   ـ٣

  : ...............................                   أخرى                   رجاء حتديدها

  دراسات عليا ابتدائي          متوسط          ثانوي          بكالوريوس         : املؤهل العلمي   ـ٤

  : يةاحلالة االجتماع   ـ٥

                  أعزب                 متزوج             مطلق                أرمل

  :مدة اخلدمة يف العمل احلايل   ـ٦

  .سنوات) ٥(                     أقل من 

  . سنوات) ١٠(سنوات وأقل من ) ٥                     (

  .  سنة)٢٠(سنوات وأقل من ) ١٠                     (

  .سنة فأكثر) ٢٠                     (

  

  



 ١١٥

  البيانات األساسية: اجلزء الثاين

  أنواع احلوافز املادية: احملور األول

  إىل أي مدى تستخدم احلوافز املادية التالية يف حتفيز العاملني بشرطة منطقة اجلوف؟ 

   )أمام اإلجابة اليت تعرب عن وجهة نظرك ) √( برجاء وضع عالمة (

  مدى االستخدام
  احلــوافز م

 ال تستخدم إطالقا قليال أحيانا غالبا  دائما

          األجر١
          املكافآت٢
          الترقية٣
          التأمني الصحي٤
          اإلسكان٥
          )من العمل للبيت(املواصالت ٦
          العالوات الدورية٧
          العالوات االستثنائية٨
          ل املاديةحتسني ظروف العم٩
          اجلوائز املادية العينية١٠
          اهلدايا العينية١١
          املبالغ النقدية١٢
          منح بدل نقل١٣
          القروض اليت تقدم للعاملني١٤
          بدل تذاكر سفر١٥
          مكافآت العمل اإلضايف١٦
         : حوافز مادية أخرى رجاء حتديدها١٧



 ١١٦

  حلوافز املعنويةأنواع ا: الثايناحملور 

  ما مدى استخدام احلوافز املعنوية التالية يف حتفيز العاملني بشرطة منطقة اجلوف؟ 

  ) أمام اإلجابة اليت تعرب عن وجهة نظرك ) √( برجاء وضع عالمة (

  مدى االستخدام
  احلــوافز م

  ال تستخدم إطالقا  قليال  أحيانا  غالبا  دائما

            شهادات التقدير١
            ةاألوسم٢
شرفية ٣ ة ال ي  (الترقي ادة ف دون زي ب

            )الراتب
            الدروع٤
            الميداليات٥
            وضع األوسمة بلوحة الرف٦
            تحسين الوضع الوظيفي٧
            االحتفاء بالمرؤوسين٨
            ترشيح المتميزين لدورات تدريبية٩
            ترشيح المتميزين للدراسات العليا١٠
            بعمل قياديالتكليف ١١
ة  ١٢ رة وتنمي ة المباش ن الرقاب د م الح

            الرقابة الذاتية
            أنواط الجدارة١٣
            إشراك المرؤوسين في اتخاذ القرارات١٤
            امتيازات نقل الموظف لوظيفة أفضل١٥
            امتيازات إعارة الموظف لجهة أفضل١٦
            حوافز معنوية أخرى رجاء تحديدها١٧



 ١١٧

  : الرضا الوظيفي لدى العاملني بشرطة منطقة اجلوف:  الثالثاجلزء
  ما مدى رضائك عن العناصر التالية يف بيئة العمل الوظيفي بشرطة منطقة اجلوف؟ 

  ) أمام اإلجابة اليت تعرب عن وجهة نظرك ) √( برجاء وضع عالمة (

  عناصر بيئة العمل الوظيفي  م  مدى االستخدام
  غير راضي على اإلطالق  غير راضي  ى حد ماراضى إل  راضي  راضى جدا

         عن الوظيفة الحالية١
         عن عالقات العمل٢
         عن زمالء العمل٣
         عن الرؤساء في مجال العمل٤
         عن المرؤوسين٥
         عن أسلوب اإلشراف والقيادة٦
         عن بيئة العمل٧
         عن سياسات ولوائح العمل٨
         العملعن طبيعة ٩
         عن ساعات العمل١٠
         عن فرص الترقي١١
         )عدالة األجر الممنوحة للوظيفة(عن األجر ١٢
         عن المرآز الوظيفي١٣
         عن توافر طرق تحفيز مادية مناسبة١٤
         عن توافر طرق تحفيز معنوية مناسبة١٥
         عن توافر طرق تحفيز فردية مناسبة١٦
         رق تحفيز جماعية مناسبةعن توافر ط١٧
ن    ١٨ ب م الي المناس دخل الم وافر ال ن ت ع

            )األجر وملحقاته(الوظيفة 
         عن توافر خدمات مناسبة١٩
         عناصر رضاء أخرى،، رجاء تحديدها٢٠

  : أية إضافات أو اقتراحات أو آراء أخرى تودون ذكرها
....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  
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