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 ملخص الدراسة

راســـة إلـــى التعـــرف علـــى أثـــر الـــدوافع النفســـية والحـــوافز علـــى األداء الـــوظيفي هـــدفت هـــذه الد     

تقديم بعـ  التوصـيات التـي يؤمـل و مدينة بنغازي، رف التجاري الوطني بللعاملين في فروع المص

مســتوى يســهم فــي رفــع ممـا  جــل تحســين دافعيــة العــاملينأوذلــك مـن  تعزيــز نظــام الحــوافزلإتباعهـا 

 .بشكل عامالوظيفي األداء 

موظفًا كتابيًا في فروع المصرف التجاري الوطني والبالر  (156)من  ةوتكون مجتمع الدراس     

فـــي هـــذه ر الشـــامل واســـتخدام المـــنهج الوصـــفي باســـتخدام أســـلوب الحصـــ مصـــارف، (6)عـــددها 

الدراسة، وتم تصميم استمارة اسـتبيان كـبداة لجمـع البيانـات مـن مجتمـع الدراسـة، واسـتخدام برنـامج 

فـي تحليـل بيانـات الدراسـة بواسـطة الحاسـب اآللـي  (SPSS)الحزم اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة 

ســـاليب اإلحصـــائية المناســـبة وأهمهـــا المتوســـط الحســـابي، واالنحـــراف حيـــث تـــم فيهـــا اســـتخدام األ

 .االنحدار تحليلومعامل ارتباط بيرسون و  المعياري

للمـوظفين جـاء  األداء الـوظيفيمسـتوى  الدراسـة إلـى عـدة نتـائج أهمهـا: أنكما توصـلت هـذه      

 جــاء بدرجــة لحــوافزا ســتوىم أيضــًا بدرجــة كبيــرة، بينمـاالنفسـية جــاء مســتوى الــدوافع بدرجـة كبيــرة و 

جابي علـي األداء الـوظيفي للمـوظفين بالمصـرف قيـد يلها تبثير إكما أن الدوافع النفسية  ،ةمتوسط

فــــي وضــــع الخطــــط  زيـــادة مشــــاركة المــــوظفين وأوصــــت الدراســــة بعــــدة توصــــيات أهمهــــا: الدراســـة

اتهم وقـدراتهم وهـو مـا المستقبلية وعملية اتخاذ القرارات، حيث أنها تعمل علـي تنميـة وتطـوير مهـار 

والعمل على تعديل نظام المكافآت والع وات المعمـول بـ  حاليـًا  يؤثر ايجابيًا على مستوى أدائهم،

ــة فــي تقــديم المكافــآت والعــ وات التــي  تتناســب مــع تطلعــات ليغــدو أفضــل، وأتبــاع سياســات عادل

القـــــــــــــــــــوى البشــــــــــــــــــرية وصـــــــــــــــــــيانتها.وذلـــــــــــــــــــك للمحافظــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى  وأهــــــــــــــــــداف المــــــــــــــــــوظفين
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 المقدمة: 1.1

إدارات المة ارد البرةرية   يمسةو لا  من اهتمام القيادات اإلداريةة    كبير  تحتل عملية األداء جزا      

ايجابيةةة ف  سةةلبية علةةي  التقيةةيم مةةن ستةةا   التةةي تترتةةى علةة  تللقةةرارا العةةاملين فسهسةةذم  للةة  لمةةا 

يعتبةةر األداء الةة ظيهي مةةن المذةةام األساسةةية     )2212الصةةبا   در   (العةةاملين فسهسةةذمالمسظمةةة   

فسةا  م اردهةا  وذة  يتحقةق  لتحقيق فهداف المسظمة إل يعتمةد علة  رةدرات المسظمةة المبسيةة علة 

فن بتحسةةين فدا ذةةم يتحسةةن األداء  تحسةةين فدا ذةةم  إل  ذةةا رةةادرين علةةمةةن لةةعل جعةةل العةةاملين وي

اء األرةةلاا العةةاملين وةةي المسظمةةة فد األداء الةة ظيهي علةة  للمسظمةةة ككةةل   يت سةة  الموسسةةي

 ء الرةةامل للمسظمةةة  ألسةةد يعتمةةد علةة بملتلةةف مسةةت ياتذم   هةة  العسصةةر المذةةم للتةة  ير وةةي األدا  

المحةد د    ت جيةد المة ارد األلةرا باتجةاه األهةداف علة  رةدرتذا المذارات الملتلهةة وةي المسظمةة  

 لةةةلا وةةةان فن تحسةةةين وةةةي األداء الةةة ظيهي يعسةةةي بالستيجةةةة التحسةةةين وةةةي األداء التسظيمةةةي للمسظمةةةة

 .)2211ا ن  ح(

إن التط رات  التغيرات المتسارعة وي بي ة األعمةال  التقةدم التكس لة جي علة  كاوةة األصةعد       

ات عل  مسظمات ُفلرا ما كان ليحدث ل  لم تعتسي هله المسظمات بدعم   تحهيز   ته ق مسظم

م اردهةةا البرةةرية  هةةلا مةةا فدن بةةد ره إلةة  اهتمةةام ك يةةر مةةن المهكةةرين  البةةاح ين وةةي مجةةال العلةة م 

اإلسساسية   الدراسات االجتماعية سح  البحث عن ملتلف األساليى  األد ات التةي مةن رةاسذا فن 

ألوةةراد  كهةةاءتذم المذسيةةة  البحةةث عةةن ع امةةل تحهيةةزهم بغةةر  تحقيةةق االسةةتغعل تطةة ر رةةدرات ا

األم ل لتل  الكهاءات  ال ر  فن عملية التحهيز تلتلف مةن رةلا إلة  فلةر بحسةى احتياجةات 

األوةةراد   ت رعةةةاتذم مةةةن األعمةةةال التةةةي يق مةةة ن بذةةةا وذسةةا  مةةةن يكةةة ن داوعةةةد الر يسةةةي للعمةةةل هةةة  

سف آلةةر داوعةةة للعمةةل حبةةد للمذسةةة   العمةةل علةة  تسميةةة مذاراتةةد الحصةة ل علةةي المةةال  هسةةا  صةة
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الرلصةةية وةةي المذةةام الم كلةةة إلةةيذم  هسةةا  مةةن يسةةع  لتحسةةين م رعةةد دالةةل الموسسةةة بةةالتعلق 

 (.2222بالمس  لين  الجماعات التي تمسحذم المزايا االجتماعية )رسيق 

 الدراسات السابقة: 1.1

 النفسية والحوافز: اواًل: الدراسات المتعلقة بالدوافع

ت وأثره في تحسين األداء الوظيفي نظام الحوافز والمكافآ بعنوان": (1227,)العكشدراسة . 1

 في وزارات السلطة في قطاع غزة "

ف ةره وةي تحسةين األداء لة  د ر سظةام الحة اوز  المكاوة ت   هدوت هله الدراسة إل  التعةرف ع

اع غةةز    للةةة  مةةن لةةةعل دراسةةة سظةةةام الحةةة اوز رات السةةلطة الهلسةةةطيسية وةةي رطةةةاالةة ظيهي وةةةي  ز 

الحكةةة مي   تقيةةةيم مةةةدا وعاليتةةةد  ف ةةةره علةةة  األداء   رةةةد تكةةة ن مجتمةةة  الدراسةةةة مةةةن العةةةاملين وةةةي 

( 5532)رات السةلطة الهلسةطيسية البةالد عةددها ااإلررارية  التلصصية وي  ز    ال ظا ف اإلدارية

الباحةةةث المةةةسذ  ال صةةةهي التحليلةةةي وةةةي هةةةله مهةةةرد    فتبةةة  ( 562)تةةةم فلةةةل عيسةةةة بلغةةةت مهةةةرد     

الدراسةةة  كاسةةت اسةةتمار  االسةةتبيان هةةي األداء الر يسةةية لجمةة  البياسةةات   رةةد ت صةةلت هةةله الدراسةةة 

معةةايير لمةةس  الترريةةة   عةةدم  جةة د وةة ابط    آليةةاتستةةا   فهمذةةاو  جةة د للةةل وةةي طةةرق    إلةة  عةةد 

لديذم علم بسظام مس  عظم الم ظهين لي  ممتدسي    الح اوز  كما فن سظام المكاو ت غير واعل   

وةةةر ر  الةةةربط بةةةين ستةةةا   تقيةةةيم األداء  -رةةةد ف صةةةت الدراسةةةة بعةةةد  ت صةةةيات فهمذةةةاوالمكاوةةة ت    

 السس ن وي مس  الح اوز  المكاو ت.
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 ".بعنوان "الحوافز وأثرها على األداء (:1222, دراسة )عباس حمادي. 1

سظةام الحةة اوز وةي هي ةة استكرةةاف إستةا  الةةسهط هةدوت هةله الدراسةةة إلة  التعةرف علةة   ارة  

مهةةرد    بلغةةت عيستةةد  (1652)اليمسيةةة  ف رهةةا وةةي تحسةةين األداء   رةةد تكةة ن مجتمةة  الدراسةةة مةةن 

مهةةةرد  التيةةةر ا بطريقةةةة عرةةة ا ية   كاسةةةت اسةةةتمار  االسةةةتبيان هةةةي األدا  الر يسةةةية لتجميةةة   (512)

إن معظةم العةاملين يرةةك ن  -البياسةات وةي هةله الدراسةة   ت صةلت الدراسةة إلة  عةد  ستةا   فهمذةاو

مةةن تةةدسي الحةة اوز الماديةةة المتم لةةة وةةي األجةة ر  المكاوةة ت  كمةةا ف صةةت هةةله الدراسةةة بالعديةةد مةةن 

وةر ر  ربةط الم ظةف المتميةز بهةرا التقةدم  التررةي إلة  مساصةى فعلة  وةي  -صيات فهمذاوالت  

 السلم ال ظيهي  بحيث تمسحد تل  التررية ورصة لإلرباع المادن  المعس ن عل  حد س اء.

بعنوان "تقييم أثر الحوافز على مستوى األداء الوظيفي فيي شيركة (: 1212,أبو شرخدراسة). 5

 الفلسطينية من وجهة نظر العاملين"االتصاالت 

هةةدوت هةةله الدراسةةة إلةة  التعةةرف علةة  تقيةةيم ف ةةر الحةة اوز علةة  مسةةت ا األداء الةة ظيهي وةةي 

رةةةركة االتصةةةاالت الهلسةةةطيسية مةةةن  جذةةةة سظةةةر العةةةاملين   تكةةة ن مجتمةةة  الدراسةةةة مةةةن المةةة ظهين 

مهةةرد   تةةم فلةةل  (442)التةةابعين لرةةركة االتصةةاالت الهلسةةطيسية بمحاوظةةات عةةز    البةةالد عةةددهم 

مهةةةرد    اتبةةة  الباحةةةث المةةةسذ  ال صةةةهي التحليلةةةي وةةةي هةةةله  (112)عيسةةةة عرةةة ا ية طيهيةةةة بلغةةةت 

الدراسةةةة   كاسةةةت اسةةةتمار  االسةةةتبيان هةةةي األدا  الر يسةةةية لجمةةة  البياسةةةات مةةةن عيسةةةة الدراسةةةة   رةةةد 

ة  اوةةحة لمةةس  ت صةةلت هةةله الدراسةةة إلةة  عةةد  ستةةا   فهمذةةاو فسةةد ال ي جةةد معةةايير  وةة ابط إداريةة

الحةةة اوز  فن سظةةةام المكاوةةة ت الماديةةةة غيةةةر وعةةةال   ال يسةةةاعد علةةة  تحسةةةين األداء الةةة ظيهي  كمةةةا 

ف صت هله الدراسة بالعديد من الت صيات فهمذاو وةر ر  إعةاد  صةياغة سظةام  معةايير الترريةات 

 للم ظهين   فن تك ن بساء  عل  الكهاء  المت ور  وي الهرد لل ظيهية الجديد .
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أثييير ابعييياد الدافعيييية عليييى سيييلو  المواطنييية بعنيييوان "(: 1211الحراشييية, والبشابشييية, دراسة) .4

 "التنظيمية

هةةةدوت هةةةله الدراسةةةة إلةةة  التعةةةرف علةةة  تحليةةةل ف ةةةر متغيةةةرات الداوعيةةةة وةةةي سةةةل   الم اطسةةةة      

التسظيميةةة وةةي بلةةديات محاوظةةات جسةة ى االردن   تكةة ن مجتمةة  الدراسةةة مةةن المةة ظهين اإلداريةةين 

( مهةةرد   تةةم التيةةار 1122عةةاملين بمراكةةز البلةةديات وةةي محاوظةةة جسةة ى االردن  البةةالد عةةددهم )ال

( مهةرد    اسةتلدم الباحةث المةةسذ  ال صةهي التحليلةي   كاسةةت 522عيسةة عرة ا ية بسةيطة بلغةةت )

اسةتمار  االسةةتبيان هةةي األدا  الر يسةية لجمةة  البياسةةات مةن عيسةةة الدراسةةة   اسةتلدم الباحةةث الحةةزم 

وةي تحليةل البياسةات   ت صةلت هةله الدراسةة إلة  مجم عةة  (SPSS)حصا ية للعل م االجتماعية اإل

من الستةا   اهمذةاو  جة د ف ةر لن داللةة احصةا ية ألبعةاد الداوعيةة )الحاجةة إلة  األمةن  الحاجةات 

االجتماعيةةةة  الحاجةةةة إلةةة  االحتةةةرام  الحاجةةةة إلةةة  تحقيةةةق الةةةلات( وةةةي سةةةل   الم اطسةةةة التسظيميةةةة 

تلةةف فبعادهةةا   رةةدمت الدراسةةة مجم عةةة مةةن الت صةةيات فهمذةةاو وةةر ر  تبسةةي  زار  البلةةديات بمل

  بلدية جس ى االردن عملية مدر سة لتعزيز داوعية العاملين لديذم.

"أثيييير الحييييوافز الماديييية و المعنوييييية فييييي تحسييييين أداء  بعنييييوان: (1211الجساسيييي,دراسة). 3

 بسلطنة عمان"العاملين في وزارة التربية و التعليم 

هةةةدوت هةةةةله الدراسةةةةة إلةةةة  التعةةةرف علةةةة  ف ةةةةر الحةةةة اوز الماديةةةة  المعس يةةةةة وةةةةي تحسةةةةين فداء 

العةةةاملين وةةةي  زار  التربيةةةة  التعلةةةيم بسةةةلطسة عمةةةان  تكةةة ن مجتمةةة  الدراسةةةة مةةةن روسةةةاء األرسةةةام 

 (1131)هم  المةة ظهين وةةي المةةديريات التعليميةةة العامةةة التابعةةة لةة زار  التربيةةة  التعلةةيم  البةةالد عةةدد

مهةةرد    فتبةة  الباحةةث المةةسذ  ال صةةهي  (126)مهةةرد    رةةد تةةم فلةةل عيسةةة عرةة ا ية طيهيةةة بلغةةت 

التحليلي وي هله الدراسة   كاست استمار  االستبيان هي األدا  الر يسة لجم  البياسات من مهردات 
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 ية عسةةةد الدراسةةة   ت صةةةلت هةةةله الدراسةةةة إلةةة  عةةةد  ستةةا   فهمذةةةاو  جةةة د وةةةر ق لات داللةةةة إحصةةةا

و رةةل وةةي اتجاهةةات فوةةراد الدراسةةة حةة ل واعليةةة الحةة اوز الماديةةة وةةي تحسةةين فداء  (2.23)مسةةت ا 

العاملين بال زار    رد ف صت هله الدراسة بعةد  ت صةيات فهمذةاو م اصةلة مةس  الحة اوز وةي  رتذةا 

  عدم ت ليرها عل  السح  اللن يقلل من ت  يرها وي تحقيق الذدف المسر د مسذا.  

"اليييدوافع النفسيييية واالجتماعيييية واإلداريييية وراء بعنيييوان : (1211بركات, وصيييبحة, دراسييية) .6

 استخدام الشباب الفلسطيني لوسائل االتصال الحديثة"

هةةدوت هةةله الدراسةةة إلةة  التعةةرف علةة  الةةد او  السهسةةية  االجتماعيةةة  اإلداريةةة األك ةةر اهميةةة  راء 

الحةةةةةديث ) هةةةةةي الذ اتةةةةةف المحم لةةةةةة   الةةةةةد   اسةةةةةتلدام الرةةةةةباى الهلسةةةةةطيسي ل سةةةةةا ل االتصةةةةةال 

 االسترست( وي و ء متغيرات الجس   التلصا  الدلل الرذرن لآلسر    تك ن مجتم  الدراسة 

(  تةم الةل عيسةة 4344من الطلبة  الطالبات الدارسين وي جامعة القد  المهت حة البالد عةددهم )

االسةةتبيان هةةي األدا  الر يسةةية لجمةة  ( مهةةرد    كاسةةت اسةةتمار  342طبقيةةة عرةة ا ية بلةةد عةةددها )

البياسات من عيسة الدراسة   استلدم الباحث المسذ  ال صهي التحليلي وي هله الدراسة    استلدم 

لتحليل البياسات   ت صلت هله الدراسة إل   (SPSS)الباحث الحزم اإلحصا ية للعل م االجتماعية 

يتةرا   بةين رة ن جةدا  علة  المجةال اإلدارن   رةة ن العديةد مةن الستةا   اهمذةاو فن تة  ير الةد او  رةةد 

علةة  المجةةاالت السهسةةية  االجتماعيةةة  كمةةا ف صةةت هةةله الدراسةةة بالعديةةد مةةن الت صةةيات فبرزهةةاو 

 التركيز عل  الع امل السهسية  االجتماعية وي عملية الت اصل الهعال م  الرباى.

افز و عالقتهييا بيي داء العيياملين فييي "الييدوافع النفسييية و الحييو بعنييوان : (1215السييقا, دراسة). 7

 حقل القطاع المصرفي في قطاع غزة ".
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هدوت هله الدراسة إل  التعرف علي ا ر الح اوز  الد او  عل  ج د  فداء العاملين وي بسة  

ولسةطين وةي رطةاع غةةز     للة  مةن لةةعل دراسةة الحة اوز  الةد او   ف رهةةا علة  فداء العةاملين وةةي 

(  مهةرد   322( مهةرد   تةم التيةار عيسةة مسةد بلغةت )466الدراسة مةن ) بالبس    رد تك ن مجتم 

 اتبةة  الباحةةث المةةسذ  ال صةةهي التحليلةةي وةةي هةةله الدراسةةة   كاسةةت اسةةتمار  االسةةتبيان هةةي األداء 

الر يسةةية لجمةة  البياسةةات مةةن عيسةةة الدراسةةة   رةةد ت صةةلت هةةله الدراسةةة إلةة  عةةد  ستةةا   فهمذةةا فن 

ت بالبس  يدو  العاملين للتمس  بالعمل   زيةاد  اإلستاجيةة   تحسةين األداء سظام المكاو ت  العع ا

إعاد  هيكلةة  تعةديل لتبةد  فك ةر عدالةة   لترريات بالبس  وبابية  تحتا  إل     ان سظام  آليات ا

 و   للعاملين بالبس     ان سظام تقييم األداء المستلدم بالبس  يحتا  إل  المزيد من الرةهاوية   

   حتةة  يحقةةق العدالةةة  التميةةز للعةةاملين   كمةةا ف صةةت هةةله الدراسةةة بالعديةةد مةةن الت صةةيات ال وةة

فهمذةةا    وةة  سظةةام حةة اوز ماديةةة  معس يةةة رةة ن  مةةو ر يةةودن إلةة  االرتقةةاء بةة داء العةةاملين مةة  

 رهاوية   تعزيز سظةام العةع ات السةس ية ليغةد  فووةل  اتعزيز سظام المكاو ت  جعلد فك ر  و ح

   ارمل ليوم جمي  الم ظهين. 

 باألداء الوظيفي:ثانيًا: الدراسات المتعلقة 

 (: بعنوان "اإلبداع اإلداري وأثره على االداء الوظيفي"1212. دراسة )جبر, 1

مسةت ا االداء الة ظيهي لةدا هدوت هله الدراسة إل  التعرف عل  اإلبداع اإلدارن  ا ةره علة       

( مهةةةرد   اسةةةتلدم 222مةةةدراء المةةةدار  وةةةي  كالةةةة الغةةة ث الد ليةةةة   تكةةة ن مجتمةةة  الدراسةةةة مةةةن )

الر يسةية لجمة  البياسةات مةن  كاسةت اسةتمار  االسةتبيان هةي األدا الباحث اسل ى المسة  الرةامل    

لتحليةل البياسةات   (SPSS) مجتم  الدراسة   استلدم الباحث الحةزم اإلحصةا ية للعلة م االجتماعيةة

فن مسةةةت ا اإلبةةةداع اإلدارن لةةةدا مةةةدراء   ت صةةةلت هةةةله الدراسةةةة إلةةة  العديةةةد مةةةن الستةةةا   اهمذةةةاو
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المةةدار  يعتبةةر مرتهعةةا    ت جةةد ععرةةة طرديةةة بةةين مسةةت ا اإلبةةداع اإلدارن  بةةين األداء الةة ظيهي 

ة مةةن الت صةةيات اهمذةةاو اسةةة بمجم عةةلةةدا مةةدراء المةةدار    بسةةاء  علةة  هةةله الستةةا   ا صةةت الدر 

ر ر  تحديث سظام التيار مةدراء المةدار  بحيةث تتوةمن تلة  الةسظم مقةايي  للقةدرات  السةمات و

ر ر  تطة ير سظةام تقيةيم األداء الة ظيهي قدمين ل ظيهة مدير مدرسةة   كةلل  وةاالبداعية لدا المت

 لمدراء المدار  بحيث يك ن اإلبداع اإلدارن احد عساصره المذمة.

( بعنييوان "األنميياط القيادييية وعالقتهييا بيياألداء الييوظيفي فييي المنظمييات 1212سيية )ناصيير,. درا1

 األهلية الفلسطينية من وجهة نظر العاملين"

هةةةةدوت هةةةةةله الدراسةةةةةة إلةةةةة  التعةةةةةرف علةةةةة  فسمةةةةةاط القيةةةةةاد  السةةةةةا د  وةةةةةي المسظمةةةةةات األهليةةةةةة        

قياديةةةةة  األداء الةةةة ظيهي وةةةةي الهلسةةةةطيسية.  كةةةةلل  التعةةةةرف علةةةةي طبيعةةةةة الععرةةةةة بةةةةين األسمةةةةاط ال

 تةة  ير المتغيةةرات الرلصةةية )المسةةم  المسظمةةات األهليةةة الهلسةةطيسية. كمةةا هةةدوت إلةة  تحديةةد مةةدا

الةةة ظيهي  الموهةةةل العلمةةةي  سةةةس ات اللبةةةر   الجةةةس   العمةةةر(   مةةةدا تةةة  ير المتغيةةةرات التسظيميةةةة 

لةةسمط القيةةادن السةةا د  ف ةةره )مصةةر واتذا  عمرهةةا الزمسةةي  عةةدد المةة ظهين( علةة  تقةةديرات العةةاملين ل

( مسظمةة ولسةطيسية تعمةل وةي رطةاع غةةز  132)  تكة ن مجتمة  الدراسةة مةةن. علة  األداء الة ظيهي

( مهةةةرد    اتبةةة  الباحةةةث المةةةسذ  ال صةةةهي التحليلةةةي   كاسةةةت اسةةةتمار  342 تةةةم الةةةل عيسةةةة بلغةةةت )

االسةةةةةتبيان هةةةةةي األدا  الر يسةةةةةية لجمةةةةة  البياسةةةةةات   اسةةةةةتلدم الباحةةةةةث الحةةةةةزم اإلحصةةةةةا ية للعلةةةةة م 

لدراسةةة إلةة  عةةد  ستةةا   فهمذةةاو ان لتحليةةل بياسةةات الدراسةةة.  ت صةةلت هةةله ا (SPSS)االجتماعيةةة 

الةةسمط القيةةادن الةةديمقراطي هةة  األك ةةر اسةةةتلداما  وةةي المسظمةةات األهليةةة الهلسةةطيسية  يليةةد الةةةسمط 

القيادن األ ت رراطي   فليرا  السمط القيةادن الحةر   ت صةلت الدراسةة ايوةا  إلة  فن المسةت ا العةام 

ت داللةةةةة إحصةةةةا ية بةةةةين الةةةةسمط القيةةةةادن الةةةة ظيهي كةةةةان جيةةةةدا     جةةةة د ععرةةةةة طرديةةةةة لا لةةةة داء
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الةةديمقراطي  الحةةر المسةةتلدم وةةي المسظمةةات األهليةةة الهلسةةطيسية  مسةةت ا األداء الةة ظيهي    جةة د 

المسةتلدم وةي المسظمةات األهليةة  األ ت رراطيععرة عكسية لات داللة إحصا ية بين سمط القياد  

 رام الباحث بتقةديم عةد  ت صةيات تذةدف  الهلسطيسية  مست ا األداء ال ظيهي وي هله المسظمات 

ة   تحسةين مسةت ا ي وي المسظمةات األهليةة الهلسةطيسيإل  تعزيز ممارسة السمط القيادن الديمقراط

     األداء ال ظيهي. 

بعنيييوان "ميييدى فاعليييية وعدالييية نظيييام تقيييييم أداء العييياملين فيييي  (:1212. دراسييية )شييياهين, 5

 اإلداء الوظيفي والوالء والثقة التنظيمية"الجامعات الفلسطينية وأثره على 

هةةةدوت هةةةله الدراسةةةة إلةةة  تحليةةةل الععرةةةة بةةةين واعليةةةة  عدالةةةة سظةةةام تقيةةةيم فداء العةةةاملين وةةةي      

الجامعةةات الهلسةةطيسية  ف ةةره علةة  األداء  الةة الء التسظيمةةي  ال قةةة التسظيميةةة وةةي ُكةةل  مةةن الجامعةةات 

( مهرد   تم الةل عيسةة عرة ا ية مركبةة 252  الدراسة )اإلسعمية  جامعة األزهر  حيث بلد مجتم

( مهةرد    اسةةتلدم الباحةث المةةسذ  ال صةهي التحليلةةي   كاسةت اسةةتمار  االسةتبيان هةةي 179بلغةت )

 (SPSS)األدا  الر يسةةةية لجمةةة  البياسةةةات   اسةةةتلدم الباحةةةث الحةةةزم اإلحصةةةا ية للعلةةة م االجتماعيةةةة 

تةا   فهمذةاو  جة د روةا علة  سظةام تقيةيم األداء المطبةق  ت صلت هله الدراسة الةي العديةد مةن الس

 عل  عدالتد لدا العاملين وي الجامعة اإلسعمية  مست ا  األداء ال ظيهي  ال الء التسظيمي كان 

بدرجة معق لة وي ُكل  من الجامعتين  كان مسةت ا ال قةة مرتهعةا  وةي الجامعةة االسةعمية فك ةر مسةد 

غيةر كةاوي حة ل سظةام الحة اوز  كةلل  الكيهيةة التةي يةتم بم جبذةا  وي جامعة األزهر    جة د روةا

محاسةةبة المقصةةرين وةةي فدا ذةةم الةة ظيهي   رةةد ا صةةت هةةله الدراسةةة بوةةر ر  تطبيةةق سظةةام يسةةم  

بتقيةةةيم االكةةةاديميين مةةةن ل ن المساصةةةى اإلداريةةةة  وةةةر ر  تطةةة ير سظةةةام تقيةةةيم األداء وةةةي جامعةةةة 
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ر ر   و  سظام تقييم وعال لترةجي  المة ظهين علة  األداء االزهر بما يحقق الهاعلية  العدالة  و

 الجيد من لعل ربط اإلسجاز المتحقق بالمكاو ت  الح اوز.

(: بعنيييوان "غميييوع وصيييراع اليييدور اليييوظيفي وأثرهميييا عليييى األداء 1216.  دراسييية )قنيييديل, 4

 الوظيفي"

هي لةةدا مةة ظهي هةةدوت هةةله الدراسةةة إلةة  التعةةرف علةة   جةة د غمةة    صةةراع الةةد ر الةة ظي     

 زار  االرتصاد ال ظيهي لدا م ظهي  زار  االرتصاد ال طسي الهلسطيسي بغز   درجة ت  يرهما عل  

األداء الةةة ظيهي   تكةةة ن مجتمةةة  الدراسةةةة مةةةن مةةة ظهي  زار  االرتصةةةاد الهلسةةةطيسي  البةةةالد عةةةددهم 

  االسةتبيان هةي ( مهةرد    كاسةت اسةتمار 162( مهرد    تم الل عيسة عر ا ية طبقية بلغت )252)

االدا  الر يسية لجم  البياسات   استلدم الباحث المسذ  ال صهي التحليلي   استلدم الباحث الحزم 

لمعالجةةة البياسةةات   ت صةةلت هةةله الدراسةةة الةةي عةةد  ستةةا    (SPSS)اإلحصةا ية للعلةة م االجتماعيةةة 

م ظهي  زار  االرتصةاد اهمذاو  ج د ععرة عكسية بين غم   الد ر ال ظيهي  األداء ال ظيهي ل

( وارةةةل  كةةةلل   جةةة د ععرةةةة عكسةةةية بةةةين صةةةراع الةةةد ر 2025الةةة طسي الهلسةةةطيسي عسةةةد مسةةةت ا )

( وارةةل   رةةدمت هةةله الدراسةةة العديةةد مةةن الت صةةيات 2025 األداء الةة ظيهي عسةةد مسةةت ا معس يةةة )

الة زار  فهمذاو ت زي  اعباء العمل بركل يومن عدم توارى ف  تعةار  وةي ا ل ياتةد وةي مكاتةى 

عةةاد  صةةياغتذا بمةةا   كةةلل  السوةةر وةةي بعةة  السياسةةات العليةةا التةةي ترةة بذا بعةة  التساروةةات  ا 

 يلدم مصلحة العمل  مصلحة الم ظف.

(: بعنييوان "أثيير االرتبيياط الييوظيفي والييدعم التنظيمييي المييدر  علييى األداء 1216.  دراسيية )حمييد, 3   

 الوظيفي في المؤسسات االكاديمية الفلسطينية"
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هةةدوت هةةله الدراسةةة إلةة  التعةةرف علةة  ف ةةر االرتبةةاط الةة ظيهي  الةةدعم التسظيمةةي المةةدر  علةة       

األداء ال ظيهي وي الموسسةات الهلسةطيسية   تكة ن مجتمة  الدراسةة مةن المة ظهين  الم ظهةات وةي 

( مهةةرد    تةةم التيةةار 1124الجامعةةة االسةةعمية  جامعةةة االزهةةر  جامعةةة األرصةة  البةةالد عةةددهم )

( مهةرد    كاسةت اسةتمار  االسةتبيان هةي األدا  الر يسةية لجمة  البياسةات 332 ا ية بلغت )عيسة عر

مةةن عيسةةة الدراسةةة   اسةةتلدم الباحةةث المةةسذ  ال صةةهي التحليلةةي وةةي هةةله الدراسةةة   ت صةةلت هةةله 

فن درجة رع ر العاملين باالرتباط الة ظيهي بموسسةاتذم االكاديميةة  الدراسة إل  عد  ستا   فهمذاو

%( فن درجةةة ادراكذةةم للةةدعم التسظيمةةي الةةلن تقدمةةد تلةة  الموسسةةات جةةاء 270254هعةةة بسسةةبة )مرت

يلةةيو وةةر ر  مةةس  الم ظةةف  %(.  كاسةةت اهةةم ت صةةيات هةةله الدراسةةة مةةا61099مت سةةط بسسةةبة )

الدعم التسظيمي العزم  ريا  مدا إدراكةد لذةلا الةدعم   ا صةت ايوةا  بت حيةد الععرةات اإلسسةاسية 

    مس  الم ظف الرع ر باألمان ال ظيهي.بين الم ظهين

  :ما يميز هذه الدراسة على الدراسات السابقة 

وي ك سذا تتسا ل مهذ م إدارن حي ن  فساسي   لد ت  ير علة  كهةاء  فداء  ةتتهق هله الدراس

األوراد العاملين وةي المسظمةات   رةد اتوة  هةلا التة  ير كمةا بيستةد الدراسةات السةابقة وقةد فكةدت فن 

تقةةةديم الحةةة اوز لةةةد د ر وعةةةال وةةةي زيةةةاد  إستاجيةةةة األوةةةراد  فن مسحذةةةا يجةةةى فن يكةةة ن علةةة  فسةةةا  

ن هةةةله الدراسةةةة ستسةةةاهم برةةةكل مت اوةةة  وةةةي إغسةةةاء هةةةلا المجةةةال مةةةن البحةةة ث التمييةةةز   عليةةةد وةةة 

 ستكتمل م  الدراسات السابقة وي دراسة  تة  ير الةد او  المتعلقة بالح اوز  تقييم األداء  الدراسات 

السهسية  الحة اوز علة  األداء الة ظيهي  إال فسذةا تلتلةف عةن الدراسةات السةابقة وةي طبيعةة مجتمة  

 تمت هله الدراسة وي البي ة الليبية.الدراسة حيث 
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 مشكلة الدراسة: 5.1   

يعتبةةةر المةةة رد البرةةةرن مةةةن فهةةةم المةةة ارد التةةةي تعتمةةةد عليذةةةا المسظمةةةات لتسهيةةةل فسرةةةطتذا     

برامجذةةا  تحقيةةق فهةةداوذا   ال تةةزال هةةله المسظمةةات تسةةع  إلةة  معروةةة  كيهيةةة جعةةل هةةلا العسصةةر 

مذارات تصى وي صال  المسظمة. مما يودن إل  تحقيق البررن يقدم فوول ما لديد من فعمال   

فهةداوذا سحةة  التسميةةة  التطةة ير  زيةةاد  اإلستاجيةةة  تحقيةةق العا ةةد المطلةة ى   يرةةكل األداء الةة ظيهي 

فهميةةة فساسةةية   حجةةر الزا يةةة ألن مسظمةةة مةةن لةةعل االسةةتغعل األم ةةل لم اردهةةا البرةةرية  فسذةةا 

ة علة  العةاملين بةل فدا  لتقيةيم جمية  العةاملين  للة  مةن ليست مجرد إدار  للسيطر   ور  السةلط

اجل مساعد  اإلدار  العليا وي اتلال القرار المساسى   تقديم كاوة المعل مات العزمة إلدار  الم ارد 

 (. 2212ررخ    البررية لتمكسذا من إدار  تل  الم ارد بكهاء   واعلية ) فب 

ربةل المسظمةات تلتلةف بةالتعف تلة  المسظمةات    إن فسظمة الح اوز التي يتم إعدادها من

إمكاسياتذةا المتاحةة   كةةلل  وةي وة ء سظرتذةةا إلةي الةد او   فهميتذةةا وةي تحرية  جذةة د األوةراد سحةة  

اسجةةاز الذةةدف المةةراد تحقيقةةد   لكةةن الةةد او  ليسةةت هةةي المحةةدد ال حيةةد لةة داء بةةل هسةةا  رةةدر  الهةةرد 

ات فداء عاليةة ال بةد فن يكة ن لةدا الهةرد الرغبةة وةي  الظر ف التي يعمل بذا لل ص ل إل  مست ي

القيام ب داء عملد  يك ن رادر عل  القيام بذلا العمل  يمكن للمسظمة فن تروة  مةن مسةت ا داوعيةة 

المةةة ظهين بذةةةا ألداء مذةةةامذم مةةةن لةةةعل الةةةربط بةةةين ريةةةامذم بالسةةةل   المطلةةة ى  ارةةةباع حاجةةةاتذم 

الح اوز فن يرعر الهرد العامل ب ج د ععرةة  اوةحة  (.  يتطلى زياد  واعلية سظام2211)غازن 

بين ما يسجزه من فداء  ما يحصل عليد من ح اوز  للا و ن لطةط الحة اوز التةي تسةع  لةريبط بةين 

األداء  الح اوز المقدمة ل وراد يجى فن تكة ن ر يةة لكةي يسترةعر األوةراد العةامل ن بالروةا ستيجةة 



 
 

13 
 

  األوراد العاملين بالعمةل الجةاد  المللةا مةن فجةل الحصة ل هله الععرة  األمر اللن يدع  جمي

 (.2213عل  المكاو   التي تقدمذا اإلدار  )حم د   اللررة  

مةة  عةةدد مةةن المةة ظهين  1 اسةةتسادا  للدراسةةات السةةابقة رةةام الباحةةث بةة جراء مقةةابعت رلصةةية

لعمةةل اإلوةةاوي  بذةةلا المصةةرف  ت جيةةد بعةة  األسةة لة ويمةةا يلةةا الترريةةات  المكاوةة ت  مقابةةل ا

 كلل  من لعل المعحظة الرلصية للباحث ف ساء عملد وي المصرف التجارن ال طسي تبةين فن 

السظةةةر وةةةي سظةةةام الحةةة اوز للررةةةي بمسةةةت ا فداء العةةةاملين   مةةةن هةةةلا  إلعةةةاد هسةةةا  حاجةةةة ملحةةةة 

لعةةاملين المسطلةةق جةةاءت هةةله الهكةةر  لدراسةةة ف ةةر الةةد او  السهسةةية  الحةة اوز علةة  األداء الةة ظيهي ل

 بالمصرف التجارن ال طسي  عليد يمكن صياغة مركلة الدراسة وي التساوالت التالية  هيو

 المصرف التجاري الوطني بمدينة بنغازي؟ موظفين فيما مستوى األداء الوظيفي لل -

 في المصرف التجاري الوطني بمدينة بنغازي؟  موظفينما مستوى الدوافع النفسية لل -
 في المصرف التجاري الوطني بمدينة بنغازي؟  موظفينلل ما مستوى الحوافز -
 موظفينلدوافع النفسية والحوافز على األداء الوظيفي للهل هنا  أثر ذو داللة إحصائية ل -

 في  المصرف التجاري الوطني بمدينة بنغازي؟

   الدراسة: متغيرات 4.1

 المةة ظهينالةةد او  السهسةةية  هةةي الع امةةل السهسةةية التةةي تكمةةن  راء فداء  المتغييير المسييتقل األول:

 .  ترمل د او  االسجاز  د او  تحقيق اللات

 الح اوز  ترمل الح اوز المادية  الح اوز المعس ية. :الثاني المتغير المستقل 

 دالل المسظمة.األداء ال ظيهي  ه  ريام الهرد بمج عة من المذام  اإلجراءات  :التابع المتغير 

                                                           
1
ميدان البلدية، و ،المختلفة بالمصرف التجاري الرئيسمع عدد من رؤساء األقسام  13/11/1216تمت هذه المقابالت بتاريخ  

 .والهواري
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 أهمية الدراسة:  3.1 

 تسب  فهمية هله الدراسة وي الج اسى التاليةو 

 فهمية م و ع الد او   الح اوز الممس حة  ف رها عل  األداء ال ظيهي.  .1

فهمية المصرف التجارن ال طسي باعتباره فحد المصارف العامة  وي ليبيةا  مةا يحتاجةد مةن  .2

 فدا ذم. مس  ح اوز ل وراد تسذم وي تحسين

فسذةةا الدراسةةة األ لةة  علةة  حةةد علةةم الباحةةث وةةي البي ةةة الليبيةةة  التةةي تذةةدف إلةة  معروةةة ف ةةر  .3

الةةةد او  السهسةةةية  الحةةة اوز علةةة  األداء الةةة ظيهي بهةةةر ع المصةةةرف التجةةةارن الةةة طسي بمديسةةةة 

  بسغازن.

بةالح اوز  التةي بالمصةرف وةي اتلةال القةرارات المتعلقةة الدراسة القيادات العليةا ستا    رد تهيد .4

 رد تسذم وي تعزيز األداء ال ظيهي لدا الم ظهين.

 أهداف الدراسة:  6.1

 تذدف هله الدراسة إل  اآلتيو 

 .   التعرف عل  مست ا الد او  السهسية للم ظهين بالمصرف التجارن ال طسي بمديسة بسغازن.1

 بمديسة بسغازن. .   التعرف عل  مست ا الح اوز للم ظهين بالمصرف التجارن ال طسي2

 .  التعرف عل  مست ا األداء ال ظيهي للم ظهين بالمصرف التجارن ال طسي بمديسة بسغازن.3

 .  ال ر ف عل  ف ر الد او  السهسية  الح اوز عل  األداء ال ظيهي.4
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.   تقديم بع  الت صيات التي يومل إتباعذا لتعزيز سظام الح اوز مما يدو  الم ظهين لتحسين 5

 بالمصرف محل الدراسة. فدا ذم

 اسة:حدود الدر  7.1

هةةةله الدراسةةةة وةةةي التعةةةرف علةةة  مسةةةت ا الةةةد او    الحةةة اوز  ارتكةةةزت موضيييوعية:الحيييدود ال

 المادية  المعس ية   ف رها عل  األداء ال ظيهي للم ظهين محل الدراسة.

التجةارن الة طسي ال ارعةة وةي   رفو ارتصةرت هةله الدراسةة علة  وةر ع المصةمكانيةالحدود ال

 سطاق مديسة بسغازن   لل  لمحد دية اإلمكاسيات المادية  الزمسية المت ور  لدا الباحث. 

إلةة   4/2217 لةةعل الهتةةر  مةةن رةةذر بمديسةةة بسغةةازن هةةله الدراسةةة ُفجريةةتالزمنييية: حييدود ال

 .7/2217رذر

 هيكلية الدراسة:  1.1

 التاليينوترتمل هيكلية الدراسة عل  الجاسبين 

و يذةةةةتم هةةةةلا الجاسةةةةى ببسةةةةاء اإلطةةةةار السظةةةةرن المتعلةةةةق بم وةةةة ع الدراسةةةةة الدراسيييية النظرييييية .ف 

 المهةةةاهيم المتعلقةةةة بةةةد   للةةة  مةةةن لةةةعل االسةةةتعاسة بالكتةةةى  الدراسةةةات   األبحةةةاث العلميةةةة 

  الدراسات السابقة لات الععرة بم و ع الدراسة. 

و يذةةتم هةةلا الجاسةةى بالساحيةةة العمليةةة   للةة  مةةن لةةعل تجميةة  البياسةةات الدراسيية الميدانييية .ى 

المتعلقة بم و ع الدراسة من مجتم  البحث   تعتبر استمار  االستبيان هي األداء الر يسية 
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لتجميةة  البياسةةات المطل بةةة   سةةيتم تحليةةل البياسةةات المتحصةةل عليذةةا مةةن اسةةتمار  االسةةتبيان 

 ة المساسبة.باستلدام األساليى اإلحصا ي

 :  التعريفات اإلجرائية 2.1

ارةباع حاجةات معيسةة  هي ر   داللية تو ر وي ت جيد سل   األوةراد سحة النفسية :  الدوافع .1

 سجاز.م ل الحاجة إل  تحقيق اللات  الحاجة إل  اإل

هةةي تلةة  االجةةراءات  السياسةةات التةةي تتبعذةةا المسظمةةات بذةةدف اسةةت مار المةةو رات  الحييوافز: .2

للم ظهين  لل  من اجل تحري  مذاراتذم  دوعذم سح  سل   اوول لتقديم احسن اللارجية 

 ما لديذم  االحتهاظ بذم  تعزيز ال الء ال ظيهي لذم.

مذةةةامذم  إلسجةةةازهةةة  كاوةةةة األعمةةةال  األسرةةةطة التةةةي يقةةة م بذةةةا الم ظهةةة ن  األداء اليييوظيفي: .3

امةة  اللاصةة بملتلةف المرتبطة ب ظةا هذم الملتلهةة  للة  دالةل الموسسةات  المسظمةات الع

 اس اعذا. 



 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري للدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 
 

 المبحث األول

 داء الوظيفياأل

 :مقدمة 1.1.1

إن ري ع استلدام مصطل  األداء  ك ر  استعمالد وي كاوة األبحاث  الدراسات  لم يجدن      

إل  حد ما وي ت حيد  جذات السظر ح ل مدل لد  إل رد يستلدم للتعبير عن مدا بل   األهداف 

ف  عن مدا االرتصاد وي استلدام الم ارد  كما سجده وي ك ير من األحيان يعبر عن إسجاز 

 من هلا المسطلق و ن األداء كمهذ م ارتصر عسد الك ير من الباح ين عل  الم رد البررن  المذام 

(. للا وقد تزايد االهتمام وي ال رت الحاور بم و ع األداء   بمدا 0202د ن غيره )س رالدين 

واعلية المسظمات وي ت دية  ظا هذا  تحقيق األهداف التي فسر ت من فجلذا س اء فن كاست هله 

سظمات تجارية ف  لدمية  من هسا جاء التركيز عل  فدار  الم ارد البررية لذله المسظمات الم

بص ر  تومن لذا ال ص ل إل  فهداوذا من لعل رو  مست يات األداء لومان استمرارها   

 (.0202سم ها   تط رها )الجسيدن  

 عليد و ن سجا  فن مسظمة وي تحقيق فداء جيد يومن لذا اسجاز فكبر ردر ممكن من      

اإلستا   ب رل تكاليف  فرل  رت ممكن فن جعل كل ورد ف  مجم عة من األوراد يق م ن بعملذم 

عل  فكمل  جد   ب تقان يجى فن تستعمل معذم ملتلف الح اوز المادية  المعس ية برقيذاو 

تي تعزز ارتباط الهرد  تجعلد يبلل كل طارتد   الح اوز السلبية التي تجعل الهرد يبتعد ال ةاإليجابي

عن السل كيات التي تو ر سلبا  وي عملية األداء  بالتالي تو ر وي تحقيق فداء المسظمة )س رالدين  

األداء ال ظيهي  م  ف(.  من هلا المسطلق و ن هلا المبحث سيذتم بتقديم فبرز تعاري0202
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لتطرق إل  فهميتد  عساصره  فبعاده  فساليبد   طرق تحسيسد كما سيتسا ل هلا المبحث برئ من ا

 اإليجاز عملية تقييم االداء ال ظيهي  و ا ده بالسسبة للهرد  المسظمة.   

 تعريف األداء الوظيفي: 1.1.1

بط بالسل   اإلسساسي يرتبط األداء ال ظيهي بطبيعة العمل اللن يق م بد الهرد  اللن بد ره يرت     

 اإلجراءات  التقسيات التي تسظم سير العمل  ومسذم من يرا فن األداء ه  محصلة جذد    مسذم 

من يرا فسد سل     مسذم من يرا فسد اسجاز عمل  لذلا و سسا سستسا ل وي هله الدراسة إعطاء 

ال ظيهي "ه  ريام  ( ب ن األداء20و 0202عد  تعريهات ت و  هلا المهذ م  حيث يرا صليحة )

الهرد بالمذام الملتلهة المك سة لعملد من لعل بلل جذد ل  س عية معيسة   وق سمط فداء معين 

  ه  ما يسم  بتح يل المدلعت إل  ملرجات بم اصهات محدد   ب رل تكلهة ممكسة".

ت  السل   ( ب ن األداء ال ظيهي "ه  كاوة األعمال  اإلجراءا74و 0222  يرير الربيعان )     

 اللن يق م بد   يوديد العامل ن وي األجذز   الموسسات الحك مية".

( "ب سد "عبار  عن ما يق م بد م ظف ف  مدير من فعمال 02720200بيسما يراه )الجساسي       

 ف  فسرطة مرتبطة ب ظيهة معيسة   يلتلف من  ظيهة إل  فلرا  فن  جد بيسذما عامل مرتر ".

( وي تعريهد إل يراه "ب سد سل   يهعلد األوراد  يسعك  وي 74و 0202  ) يلتلف بظاظ     

فوعالذم التي يسهل سذا  ه  ستيجة ف  ستا  إجراء  عليد و ن هلا التعريف يسظر إل  األداء عل  فسد 

 إجراء وي حد لاتد".

الهرد من  ( األداء ال ظيهي "ب سد سراط يمكن222و 0202 يرا ُكل  من المطارسة   لليهان )     

  االستلدامإسجاز المذمة ف  الذدف الملصا لد بسجا    يت رف لل  عل  القي د العادلة 

 األم ل للم اد".
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 أهمية األداء الوظيفي: 2.1.1

ل داء ال ظيهي فهمية لاصة دالل فن مسظمة باعتباره السات  السذا ي لمحصلة جمي       

األعمال   األسرطة بذا   لل  عل  مست ن الهرد  المسظمة ككل  حيث تك ن المسظمة فك ر 

استمرارا  فط ل بقاء  حيث يك ن فداء العاملين فداء متميزا   من  م يمكن الق ل بركل عام فن 

دار  المسظمة  رياداتذا بمست ن األداء عاد  ما يه ق اهتمام العاملين بذا   عليد و ن اهتمام إ

األداء ال ظيهي عل  فن مست ا تسظيمي دالل المسظمة  وي فن جزء مسذا ال يعد اسعكاسا  لقدرات 

 (.0202 د او  المرو سين وحسى بل ه  اسعكا  لقدرات  د او  القاد  فيوا  )ساصر  

همية األداء من  جذة سظر المسظمة عل  ارتباطد بد ر  حياتذا وي مراحلذا الملتلهة  ترج  ف     

 هيو مرحلة الظذ ر   البقاء   مرحلة االستقرار   مرحلة التميز   م مرحلة الرياد    من  م و ن 

ردر  المسظمة عل  تلطي مرحلة ما من مراحل السم   الدل ل وي مرحلة فك ر تقدم يت رف لل  

ت يات األداء بذا   وي المسظمات الحك مية رد يعحظ فن األوراد العاملين رد يك ن عل  مس

اهتمامذم باألداء فرل من اهتمام القاد    الروساء األمر اللن يتطلى من هوالء الروساء  القاد  

بذدف رو  مست يات فدا ذم  تسهيلهم للمذام   نممارسة العديد من الوغ ط عل  المرو سي

التي يكله ن بذا حت  تحقق ستا   وعلية ترغى المسظمات وي تحقيقذا )الرريف   ت المسو ليا

0227.) 

 (و0202 تبرز األهمية الكبير  ل داء ال ظيهي وي السقاط التالية )صليحة      

فن فن عملية تتم وي المسظمة تمر بعد  مراحل حت  تلر  لل ج د  تست  مستجات  تحقق . 1

ف  غير ملم سة م ل  اإلستاجيةرد تك ن العملية ملم سة م ل العمليات األهداف المصممة لذا    

عمليات تقديم اللدمات وي المجاالت الملتلهة   يعتبر األداء ه  المك ن الر يسي للعملية   ه  

الجزء الحي مسذا ألسد مرتبط بالعسصر البررن اللن يدير هله العملية  يح ل الم ارد إل  م اد 
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ة لات ريمة مادية يتحقق مسذا الرب    عليد و ن  بات كلهت الم ارد مصسعة ف  سصف مصسع

 تهعيل إستاجية العسصر البررن يجعلسا سصل إل  فهداف المسظمة ب وول واعلية  فوول ردر  

  فرل كلهة  فك ر ربحا .

ل داء ال ظيهي فهمية كبرا دالل فن مسظمة تحا ل تحقيق السجا   التقدم باعتباره السات   .1

السذا ي لمحصلة جمي  األسرطة التي يق م بذا الهرد ف  المسظمة   عليد و لا كان السات  مرتهعا 

 سم ا  حين  و ن لل  يعد موررا   اوحا  لسجا   استقرارها  واعليتذا  والمسظمة تك ن اك ر استقرارا  

يك ن فداء العاملين بذا مميزا   كما فن فهمية األداء ال تت رف عل  مست ن المسظمة وقط بل 

 يتعدا لل  إل  فهمية األداء وي سجا  لطط التسمية االرتصادية وي الد لة.

 عناصر األداء الوظيفي: 2.1.1

ساسية التي بد سذا ال ي جد يتك ن األداء ال ظيهي من مجم عة من العساصر ف  المك سات األ     

فداء وّعال   تستلدم تل  العساصر وي تحديد مست ن فداء العاملين وي المسظمات  يتك ن األداء 

 (و0202ال ظيهي من عد  عساصر فهمذا )جبر  

 ترمل المعارف العامة   المذارات الهسية   المذسية  الللهية  . المعرفة بمتطلبات الوظيفة:1

 ة  المجاالت المرتبطة بذا.العامة عن ال ظيه

 تتم ل وي مدا ما يدركد الهرد عن عملد اللن يق م بد  ما يمتلكد من رغبة  . نوعية العمل:1

  مذارات  براعة  ردر  عل  التسظيم  تسهيل العمل د ن ال ر ع وي األلطاء.

ادية فن مقدار العمل اللن يستطي  الم ظف اسجازه وي الظر ف الع . كمية العمل المنجز:2

 للعمل   مقدار سرعة هلا االسجاز.

   ة ترمل الجدية  التهاسي وي العمل  ردر  الم ظف علي تحمل المسو لي. المثابرة و الوثوق: 2

 اسجاز العمل وي ال رت المحدد  مدا حاجة هلا الم ظف لإلرراد  الت جيد من ربل المرروين.
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 تقييم األداء الوظيفي: 2.1.1

اء هي إحدا فهم العمليات التي تمارسذا إدار  الم ارد البررية   بالتالي وذي عملية تقييم األد     

 من اإلدار  العليا  استذاء   ابتداء  تعتبر من العمليات الذامة عل  جمي  مست يات المسظمة 

بالم ظهين   لكي تحقق عملية تقييم األداء األهداف المرج   مسذا يجى التعامل معذا بركل 

  ى(.0202مراركة جمي  األطراف التي يمكن فن تستهيد من الستا  )اللبدن سظامي  دريق   ب

   داء.فوائد تقييم األ

ويما يلي عر  ألهم   فبرز اله ا د التي يمكن فن تحصل عليذا اإلدار  من عملية تقييم األداء 

 (و0200 هي )بن عيري  

عسدما يرعر الهرد فن سراطد  فدا د وي العمل ه  م و   :مبمسؤولياته. اشعار العاملين 1

تقييم من ربل روسا د المباررين  فن ستا   هلا التقييم س ف يترتى عليذا ستا   مذمة تو ر عل  

مستقبلد وي العمل  و سد س ف يرعر بمسو ليتد تجاه سهسد  بالتالي و سد س ف يبلل فرصي جذده 

 ن فجل كسى روا روسا د.لت دية عملد عل  فكمل  جد   لل  م

عسد استلدامذا فسل ى م و عيا  لتقييم  دار حيث تومن اإل. وسيلة لضمان عدالة المعاملة: 1

األداء فن يسال الهرد ما يستحقد من تررية ف  عع     لل  عل  فسا  جذده  كهاءتد  كما 

ملين يقلل من إغهال تومن اإلدار  معاملة عادلة  متسا ية لكاوة العاملين  كما فن تقييم العا

 كهاء  العاملين اللين يعمل ن بصمت.

إن تقييم األداء يجعل اإلدار  العليا وي فن مسظمة رادر  عل  مراربة  . الرقابة على الرؤساء:2

 تقييم جذ د الروساء  ردراتذم اإلرراوية من لعل لل  يتسس  لإلدار  العليا تحديد طبيعة معاملة 

 الروساء  المرو سين.
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تعتبر عملية  تقييم األداء بم ابة التبار للحكم عل  مدا  تقييم سياسات االختيار والتدريب: . 2

سعمة  سجا  الطرق المستلدمة وي التيار  تدريى العاملين بما يرير إليد مست ا تقييم األداء 

 و لا كاست سمال  التقييم تدل عل  معدالت مرتهعة يعتبر هلا بم ابة دليل عل  صحة  سعمة

األساليى المتبعة وي التيار  تعيين العاملين إل  جاسى تقييم البرام  التدريبية  معروة مدا 

 استهاد  العاملين مسذا.

ستا   تقييم األداء ت ور تغلية عكسية عن فداء كل  داء تغذية عكسية:. توفر نتائج تقييم األ 2

العكسية حقيقة فدا د س اء من يعمل وي المسظمة حيث فن الهرد يعرف من لعل هله التغلية 

بسلبياتد ف  إيجابياتد  بسبى معروتد المسبقة ب ن مستقبلد ال ظيهي مرتبط بذله الستا   ومن 

المت ر  فن يت لد لديد داو   رغبة لتط ير فدا د  تحسيسد س اء عن طريق اللات ف  عن طريق 

 .برام  التدريى التي تعدها إدار  الم ارد البررية

 :داء الوظيفيألأبعاد ا 2.1.1

يمكسسا وي هله الدراسة فن سميز بين  ع ة فبعاد ل داء ال ظيهي  فن مجم عة األسرطة      

 (و0222 المذام الملتلهة التي يتك ن مسذا عمل الهرد  هي )جعل الدين  

  يعسي مست ن بع  األس اع ل عمال   هسا رد ال تذتم ك يرا  بسرعة األداء ف  . الجهد المبذول:1

كميتد بقدر ما تذتم  بس عيتد  ج د  الجذد المبل ل  يسدر  تحت المعيار الس عي للجذد الك ير من 

المقايي  التي تقي  درجة مطابقة اإلستا  للم اصهات   درجة لل  األداء من األلطاء  التي 

 تقي  درجة اإلبداع  االبتكار وي األداء.

لطارة الجسماسية ف  العقلية التي يبللذا الهرد  تعبر كمية الجذد عن مقدار ا . كمية الجهد:1

لعل وتر  زمسية   تعتبر المقايي  التي تقي  سرعة األداء ف  كميتد لعل وتر  زمسية معيسة 

 معبر عن الجذد الكمي للطارة المبل لة.
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 ه  يعسي األسل ى ف  الطريقة التي يبلل بذا الجذد وي العمل  فن الطريقة التي  داء:. نمط األ2

تودن بذا فسرطة العمل وعل  فسا  سمط األداء يمكن ريا  الترتيى اللن يمارسد الهرد وي فداء 

حركات ف  فسرطة معيسة ف  مز  هله المركبات ف  األسرطة  إلا كان العمل جسماسيا  بالدرجة 

يمكن ريا  الطريقة التي يتم ال ص ل بذا إل  حل ف  ررار مركلة معيسة لمركلة  األ ل   كما

 معيسة ف  األسل ى اللن يتب  وي إجراء بحث ف  دراسة معيسة.

 أساليب قياس األداء الوظيفي: 7.1.1

تعتبر عملية ريا  األداء ال ظيهي من العمليات المذمة عسد القيام بتقييم األداء وي الحاالت 

ات التقييم لتحديد المست يات التي ق مفساسيا  من عساصر  م القيا  عسصرا    يعد الملتلهة 

ن القيا  يتم ب اسطة المعايير التي من لعلذا يتم تحديد تتعلق بمعدالت األداء الملتلهة  كما ف

 اسطة طرق    يتم ريا  األداء ب  كيهيا  ف كميا   القيمة الهعلية  للعمل اللن يوديد الهرد تحديدا  

                      (و       0227 عث سقاط وقط  هي)الرريف    فساليى متعدد    س ف تقتصر هله الدراسة عل 

 تتم المعحظة المبارر  بلهاى المدير إل  مكان العمل ليطل  بسهسد  . المالحظة المباشرة:1

علي سير العمل   يرا الك ير من األوراد فسد لي  هسا  بديل عن المعحظة المبارر  لقيا  

األداء  والمعحظة المبارر  تعطي وكر   ارعية عن األداء  حيث يرا المديرين ما يحدث 

  يسمع ن ب سهسذم ما يقال.

تعتبر التقارير  سيلة من ال سا ل المذمة لقيا  األداء   التقارير إما فن تك ن  لتقارير:. ا1

ره ية ف  كتابية  التقارير الره ية تحت ن عل  عساصر المعحظة الرلصية  عل  الرغم من لل  

ا عل  الحقا ق  يمكن  الرج ع إليذ الحت ا ذاتول التقارير المكت بة من اساليى التقييم المذمة 

  رت الحاجة.
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 يعد هلا الس ع من فك ر اساليى األداء اجذادا  للمرروين حيث  . تسجيل الحوادث المهمة:2

 يتطلى مسذم معحظة سل   كل ورد  تسجيل كل ما يمكن فن يرير إل  سقاط الق    الوعف.

 طرق تحسين األداء الوظيفي:  2.1.1 

ذجذا معظم المسظمات الحدي ة حيث يس د إن ولسهة تحسين األداء تم ل سياسة عامة تست     

االرتساع بور ر  التحسين  التط ير المستمر لكاوة الع امل التسظيمية المتبعة وي المسظمة   التي 

تو ر عل  فداء العاملين ويذا بدء ا بالقيادات العليا  استذاء  ب دس  المست يات التسظيمية وي كاوة 

جماال  يمكن تح  (و0202ديد مدللين لتحسين األداء ال ظيهي  هي )جبر  المجاالت  األسرطة   ا 

 تحسين أداء الموظف:

يرا بع  الكتاى ب ن تحسين فداء الم ظف ه  فك ر الع امل صع بة وي التغيير  هسا        

 عد   سا ل إلحداث هلا التحسين مسذاو

  مما لدا الم ظف . التركيز عل  ج اسى الق   لدا الم ظف  اتلال اتجاه إيجابي عسد لعستهاد0

 من م اهى  العمل عل  تسميتذا.

. التركيز عل  الت ازن بين ما يرغى الهرد وي عملد   بين ما يوديد الهرد بامتياز و ن هلا يودن 0

 إل  احتمال حد ث األداء الجيد.

. امكاسية الربط بين فهداف الم ظف الرلصية إل يجى فن تك ن مجذ دات تحسين األداء 3

جمة م  اهتمامات  فهداف الم ظف  االستهاد  مسذا من لعل اظذار فن التحسين مرتبطة  مسس

 المرغ ى وي األداء سيسذم وي تحقيق هله االهتمامات.

 تحسين الوظيفة:

إن التغيير  التط ير المستمر وي مذام ال ظيهة يسرئ ورصة لتحسين األداء حيث تساهم       

ل كاست مملة ف  ته ق ردرات  مذارات الم ظف   تكمن  اجبات ال ظيهة وي تدسي مست ا األداء إ
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السقطة الج هرية وي تحسين األداء وي  ظيهة معيسة هي معروة مدا ور ر  كل مذمة من مذام 

ال ظيهة لص صا  م  امكاسية االستمرار وي فداء بع  المذام حت  بعد ز ال مسهعتذا  كما يتم 

 يتومن الت سي  تجمي  المزيد من المذام التي تحسين ال ظيهة من لعل ت سي  سطاق ال ظيهة 

تتطلى سه  المست ا من المذار  بذدف زياد  االرتباط بين الم ظف  المست  السذا ي  زياد  

 المعطا  للم ظف. ةمست يات المسو لي
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 المبحث الثاني

 الدوافع النفسية

 مقدمة: 1.1.1 

ت    ه  وي لل  يسرط ر جل لل  سبع   يسل  من ف  ما إل  تحقيق فهداود يسع  الهرد دا     

 راء هلا الهرد   فن   الملل وي ف رات فلرا رد يصيبد الي  فلرا     تلب  ر اه احياسا  حيسا    

ما يدوعد إل  فن يسل   يحا ل فن يصل إل  هدود   بذلا يصب  الداو  للف سل   الهرد   داوعا  

م و ع الد او  م  سر   علم  سر للا    يجلبد االلر فمامد  حيث يدوعد فحدهما الذدف داوعا    

ت عن البالدراسة العلمية للسل   الهردن  وعسدما تطر  تساو  السه  باعتباره ه  العلم الملتا

ن العمليات سد ل بصدد الدراسة عن معل مات بر التسبو بد يك ن عالسببية وي تهسير السل     

   حت  وي تقريراتد اللهظيةي استجابات الهرد الظاهرية ف   وغير القابلة للمعحظة بطريقة مبارر 

 .(0204  عن استجاباتد غير المعلسة )محمد

ألن األداء يعتمد عل   دار  الم ارد البررية   سظرا  وي مجال إ ساسيا   يعتبر م و ع الد او  ف     

عرف عل  الطارات بالت   التي تعسيردر  العاملين من ساحية  عل  درجة الداوعية من ساحية فلرا

م   الرلصي اللن يدوعذم لتحقيق فهداوذم من لعل ما يق م ن بد الطالكامسة لدا العاملين    

يسلط الو ء عل  ماهية الد او    تصسيهذا  ن هلا المبحث س. للا و (0202  من فعمال)القري تي

  الهرق بيسذا  بين الح اوز. هميتذا  ف
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 تعريف الدوافع:  1.1.1  

 لقد  لباح يني حظيت ك يرا  باهتمام العلماء  ام و ع الد او  من الم و عات الت يعتبر 

( ب سذا "ترجمة 32320202التعاريف التي تحدد مهذ م الد او  وقد عروذا )مرسي  تعددت اآلراء   

 هي تم ل ر   داللية محركة داوعة    رباعية غير المربعة ف  سارصة اإلالرغبات الهردللحاجات   

دراكدتو ر عل  تهكيره   للهرد   سل كد لت جيذد ص ى الذدف اللن يرب  الحاجة".     م عل ا 

لد او  هي  ر وي السل   اإلسساسي واتو الع امل السهسية الداللية التي   تعتبر الد او  فحدا

اإلسسان وي العمل عل  إرباعذا  وظذ ر الحاجات  ما   رغبة ءري ليد  الرع ر بالحاجة إل  

الهرد س ف يحا ل ن هلا ق حالة من عدم الت ازن السهسي لدا الهرد  بالتالي و يلل  الرغبات ف

عدم الت ازن لديد ن تودن لله  حالة يمكن ف ن يله  هله الحالة من لعل سل كيات معيسةف

 (.0200ليذا )غازن   من  م تحديد فهداود  ال ص ل إ

التي ت جد   سهسية داللية    ( ب سذا "ر ا ف  طارات00و 0202) بيسما يعروذا س رالدين

 المو رات البي ية المحيطة بد".سق تصروات الهرد  سل كد ف ساء استجابتد للم ارف   تس

سهسية دالل الهرد تستح د عل  القيام  ل جيةبي  ر    ب سذا" (12522222)كد طد  رد ف

حت  يرب    تستمر وي دو   الهرد  ت جيد سل كد بسراط معين إلرباع رغبات محدد  ).......(

 .رغبتد"

فسد ال ي جد  الداوعية إال ين للتمييز بين مهذ م الد او    الرغم من محا لة بع  الباح  عل 

ر  عن استعداد سد عباحت  اآلن ما يبرر الهصل بيسذما  يستلدم الداو  كمرادف للداوعية  إل ف

 (.0204)محمد   ارباع هدف معين الهرد لبلل الجذد ف  السعي وي سبيل تحقيق ف 

اق بين علماء ( ب سد ي جد اته2020207مسلم  حسن  من )  وي هلا السياق يصسف كع  

ة عمليات يمكن من لعلذا تحري   ت جيد  المحاوظة عل  فن الداوعي السل   التسظيمي عل 
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 وقا  لذلا التعريف و ن لداوعية  عث مك سات فساسية  السل   الهردن لل ص ل إل  هدف معين

  هي و

سذا المحر  الداللي للسل   اللن يق م بد الهرد  هي مصدر الطارة لما لسل  و فن فتحري  ا . 0

 يق م بد من تصروات.

 ليد هلا السل  .رد عن عمد يحدد الذدف اللن ي جد إسذا تجعل اله. ت جيد السل  و يعسي ف0

بالسل     ريامد  . المحاوظة عل  السل  و إل يودن  ج د الد او  لدا الهرد إل  اصراره عل 3

 هداف . المحاوظة عليد حت  يتم ال ص ل إل  األ

 همية الدوافع: أ 2.1.1

عملية حهز العاملين بالمسظمة من مذام الد او   لل  لعل تحري   ا  ار  الحاجات تعتبر 

  الرغبات  العمل عل  ارباعذا  حت  يمكن س جيد السل   اإلسساسي سح  الذدف   يمكن 

لعل الربط بين ريامذم بسل    وراد ألداء مذامذم منمن مست ن داوعية األ للمسظمة فن ترو 

 (.0200  غازنارباع احتياجاتذم )األداء المطل ى   

 و(0202  مة وي السقاط التالية )المرذداسيهمية الد او  وي المسظ يمكن حصر ف 

المسظمة  من  م ت جيد  العاملين وي.  إن الداو  يساعد اإلدار  وي وذم   معروة سل   األوراد 0

 سل كذم باتجاهات معيسة.

 سباى التعف استجابات العاملين لسه  الحاجة..  إسذا تساعد وي تهسير ا0

 تكرار سل   العاملين وي ظر ف مترابذا.   من لعل عملية التكرار تودن إل ن الد او.  إ3

 داء لديذم ويرو  كهاء  األ.  إن الد او  تساعد وي إ ار  سل   العاملين  من  م تساعد وي 7

 ستا .زياد  اإل
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يجاد الرغبة الصادرة لديذم وي ت دية عل  سل   العاملين    ن الداو  يساعد وي الت  ير. إ2 ا 

 احتياجاتذم. 

 خصائص الدوافع:  2.1.1

 (و0202  الدر   الصبا  همذا)للد او  لصا ا ك ير  ف

كل  نسل   الهرد   ت جذد   ف ر   داللية تحر مادامت الداوعية  .  الدافعية ظاهرة منفردة:1 

 ن الداوعية تعتبر ظاهر  مسهرد .ورد يمتل  لصا ا تميزه عن اآللرين و 

ن كل ورد وي مسظمة عسدما يق م بعمل ما واسد  يعسي لل  ف .  الدافعية ذات توجه قصدي:1

 ب  رصدن.التياره   من  م تك ن الد او  التي تدوعد لات طا عل  يق م بلل  بساء  

 جد الد او    مظاهرها فن الك ير من الباح ين حلل ا إ.  للدوافع وجوه و مظاهر عدة: 2

ا كيهية ت جيذذا لر ن تسا ل     راسذا   آ من رام بالبحث وي كيهية تحريكذاالملتلهة   ومسذم 

ا سا سر من هإيقاوذا    لر تسا ل الع امل التي تو ر علي بقاوها   كيهية آوريق  جذة معيسة    

 .عد للد او   ج ه   مظاهر 

 تصنيف الدوافع: 2.1.1  

ل سق مركى يكمن  راء السل   بكسذا تستظم وي سُ ف  حيث الد او  ليست بالظاهر  البسيطة      

ات ح ل الد او  بمحا لة تحديدها  رد رامت العديد من الدراسمست ياتد   عملياتد   تط راتد    

 .(0204 بدراستذا  التعمق وي ماهيتذا)محمد  بما يسم  الهرد  كلل  تصسيهذا لاصة لدا 

  رد تم تصسيف الد او  لدا الك ير من الباح ين عل  السح  التاليو    

 التي  بالتعليم"الد او  غير المكتسبة  ( ب سذا تل 3320200يرا غازن ) : ولية. الدوافع األ 1

( عل  فسذا "الد او  المرتبطة بالتك ين 00220204 يرير محمد ) ."وسي ل جي يك ن لذا فسا 

 ".    ريد الحيا  لبقاء الهرد عل  هي ور ريةه  وطرن      ترمل كل ما البي ل جي للهرد 
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 صهذا إل ير سذا ب سذا "د او  غريزية  التي تم ل ( وي 02720223 يوكد ب سسيسة  الهارسي) 

فسذا حاجات عامة لدا كل حيث   التي ال غس  عسذا  انساسية لإلسسالغرا ز  الحاجات األ

بهعل  فن السل   اإلسساسي يسر    ف  سظرية هت الغريز  ب سذا ر   داوعة عو ية  رد  ص   األوراد 

  ".البقاء عل  هله الق   الداوعية العو ية بذدف المحاوظة

 لية  الد او  ال اس ية الد او  األتعتبر الد او  العامة بم ابة لل  ال سيط بين : . الدوافع العامة1

ن    مما الر  ويد ب   حى االستطعع   د او  العاطهة    د او  السراط ترمل الد او  العامة  

 يعرف.  (0202  داسي)المرذفداء عمل معين الد او  ب س اعذا ال عث تحدد سل   الهرد سح  

سا  فلكن لي  لذا تسبة بالتعليم   الد او  غير المك"( الد او  العامة ب سذا 3320200غازن )

 وسي ل جي م ل الكهاء ".

 لية ال ن الد او  األأل و  المو ر  وي دراسة سل   الهرد  هي تل  الد ا: .  الدوافع الثانوية2

وي هلا اللص ا  كبيرا   تلعى الد او  ال اس ية د را   سما ا  وراد وي المجتمعات تحر  سل   األ

لمركز االجتماعي  د او  اللات د او  اسلطة  د او  االستماء    الق    المن هله الد او    

 .(0202  )المرذداسي

التي تل  الد او  المكتسبة بالتعلم     ب سذا" وي تعريهذا إل يراها (33و 0200 يلتلف غازن )     

 رري   تقدم الهرد  ارتهاع مست ا كبر وي السل   م األ تحر  سل   الهرد   يك ن لذا الت  ير

معيرتد  رد رام )الهريد ا لدن( بدراسة جاد  عن السق د باعتبارها داو   اس ن محر  لسل   

االسسان وي الحيا  يتميز لرين تجعل سل   اآل فن محا لة الته ق عل  و  فاالسساسي   حيث 

 ."التميزلته ق     اللن يمتز  ويد االحسا  بالسقا بالحاجة الق ية لبالكها 
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 لمؤثرة في دافعية االفراد:عوامل اال 2.1.1

ن هله ف من الع امل المو ر  وي داوعية األوراد اتجاه العمل اللن يود سد  إالي هسا  العديد      

ل  الداوعية بالتعف ظر ف البي ة   فهم هله الع امل هي الع امل تلتلف وي ر   ت  يرها ع

 (و0223 الهارسي)ب سسيسة  

رغبات الهرد لحاجات    اآلراء ح ل فهمية العا د وي درجة ارباعدم العا دو مذما تعدد .  حج0

سماساسية الحاجات األ إلرباعواسد يبقي مصدرا لي  وقط  رواء العديد من وي ارباع  ا    ا 

 الحاجات السهسية   االجتماعية.

درجة التس ع وي المذام     فهمذالرن ف.  مست ن العمل و يسدر  تحت هلا العامل ع امل ورعية 0

داء   يسم  لد داء وكلما كان عمل الهرد بعيدا عن الررابة وي األرية الهرد وي التيار طرق األح

  لد استلدام مذاراتد  لبراتد   كلما اتافك ر من غيرهاساليى التي يراها األبالتيار الطرق   

 داء.كبر وي األفم اهبد كلما كاست داوعيتد   

وراد بين داوعية األر ية بين سمط اإلرراف  القياد    ا  ععرة و هسالقياد   االرراف سل ىف.  3

المررف اللن يذتم   يتهذم مراعرهم   يقيم ععرات  دية معذم  ف   والمدير  رغبتذم وي العمل

 .فكبر   رغبة فر اداء مذامذم بحما  ألسد يكسى  الءهم ويسدوع ن  و

وي الداوعية وعسدما ت ور المسظمة ل وراد  . سياسات التررية  التسقلو يلعى هلا العامل د را  هاما  7

 م تحيز و سذا تك ن رد غرست بلر ا  ورصا للتررية  التسقل  تودا هله ال ظيهة بم و عية  عد

 جيد  لزياد  داوعية األوراد ألداء وعال  م مر. 

 مسية لدا الهرد وعسدما يرعرو يحقق االستقرار ارباعا وي الحاجات األوي العمل ر. االستقرا2

الهرد ب هميتد وي مكان العمل  عدم االستغساء عسد و ن هلا يم ل مصدر ارباع لد يدوعد للعمل 

 بص ر  فوول. 
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و تو ر ظر ف العمل المادية  عدد ساعات العمل عل  درجة رغبة الهرد وي . ظر ف العمل2

 مي فك ر  الرط بة مساسبة كلما كاست ساعات العمل الي   الحرار   العمل وكلما كاست اإلواء 

داوعية الهرد ألداء عملد بروا عال  رساعة  تمع مة للهرد وي زياد   رت الراحة  كلما ازداد

 كاملة. 

 نظريات الدافعية: 7.1.1

هسا  العديد من السظريات التي  وعذا الباح ين لتهسير داوعية االوراد  ركزت هله      

ف  سهسية   ويما يلي عر  ملتصر السظريات عل  تحليل حاجات االوراد س اء كاست مادية 

 ألهم هله السظريات.

 . نظرية ماسلو )هرمية الحاجات(1

لستا   تطبيقاتذا العملية  ل  للحاجات من السظريات التي كانتعتبر سظرية ابراهام ماس     

األ س  رب ال  بين السظريات   هي من ف ل  السظريات التي وسرت سل   اإلسسان  كيهية ارباع 

حاجاتد   يو  ماسل  وي هله السظرية حاجات اإلسسان وي سم ل  متدر  تصاعديا  عل  ركل 

الج ع العط  هرم  حيث كاست وي المست ا األ ل الحاجات العو ية )الهسي ل جية( م ل 

الس م....الخ   فن إرباع هله الحاجات البد فن يتم بركل مستمر   ت تي وي المست ا ال اسي 

حاجات السعمة  األمان   م وي المست ا ال الث الحاجة للحى  االستماء   وي المست ا الراب  

للات  إن ت تي الحاجة إل  التقدير   فليرا  وي المست ا اللام  ت تي الحاجة إل  تحقيق ا

االوترا  األساسي وي سظرية ماسل  ه  فن د او  السل   اإلسساسي مصدرها الحاجات غير 

المربعة  وي حين فن الحاجات المربعة تهقد ت  يرها كق   محركة  داوعة للسل  .  هكلا و ن 

م ل  يمكن فن تستهيد بم جى هله السظرية وي تهسير د او  السل   ل وراد العاملين   فن اإلدار 
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هله السمال  يمكن استلدامذا وي ت ر  السل   المستقبلي  حت  وي إجاد ما يحقق ربط السل   

 (.0224)الدبا    المرغ ى من ربل اإلدار  ب س اع اإلرباع الممكن للحاجات اإلسساسية

 . نظرية هرزبرغ )العاملين(.1

المحاسبين  المذسدسين   صا  هرزبر  سظريتد بساء  عل  مقابعت فجراها م  الك ير من     

ويذا محبطين   اويذا راويين  المساسبات التي كاس   احيث اسد س لذم عن المساسبات التي كاس  

 من لعل ستا   هله المقابعت  جد فن هسا  ع امل يمكن فن تصسف ومن مجم عتينو 

ف   را ية  مذمتذا األ ل  سماها الع امل الداوعة ف  المحهز  ل داء فما ال اسية وذي ع امل صحية 

الحيل لة د ن حص ل حالة تلمر ف  رك ا وي بي ة العمل.  عل  اإلدار  فن تذتم بكل  

المجم عتين  تدر  الت  ير الملتل لكّل مسذما عل  الروا ف  عدم الروا ال ظيهي حيث فن ت ور 

الداوعة إلا ما الع امل الصحية ال يودن إل  اسدواع العاملين سح  فداء عالي وي حين فن الع امل 

 (.0224ت ورت تك ن هي السبى المودن إل  إسجاز عالي )العامرن   الغالبي  

 . نظرية التوقع لفكتور فروم: 2

تي س ف يحصل ترا هله السظرية فن داوعية الهرد ألداء عمل معين هي محصلة للع ا د ال     

صا ا هله السظرية فن الهرد ب مكاسية ال ص ل إل  هله الع ا د   من ل عليذا الهرد  اعتقاده

الهرد ه  اللن س ف يعظم  د  للسل    فن السل   اللن يلتارهيميل إل  االلتيار بين بدا ل عدي

وي العمل ل رت  افن يستمر   دبد ع ا ده  وعل  سبيل الم ال إلا طلى ر ي  ما من مرو سي

إواوي وذل سيك ن سل   المرو سين بالم اوقة فم باالمتساع؟ إن إجابة المرو سين عل  هلا 

السوال يحددها العا د اللن سيع د عليذم عسد ريامذم بالعمل ل رت إواوي. إن داوعية الهرد ألداء 

 و(0203)السقا  عمل معين هي محصلة  عث عساصر هي 

 جذ ده سيودن إل  فداء معين._  ت ر  الهرد فن م    
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 _  ت ر  الهرد ب ن هلا األداء ه  ال سيلة للحص ل عل  ع ا د معيسة.    

 _ ت ر  الهرد فن الع ا د التي سيحصل عليذا لات مسهعة  جالبية لد.    

فن العساصر السابقة هي بم ابة تقدير رلصي للهرد   بالتعف األوراد يلتلف التقدير  وما 

رد يلتلف عما يرعر بد ورد آلر   بالتالي و ن هله العساصر ال ع ة تم ل عساصر يرعر بد اله

عطا ذا  إدراكية   ترا السظرية فن الهرد رادر عل  البحث وي لاتد عن العساصر ال ع ة السابقة  ا 

  تقديرا   ريما .

 . نظرية عدالة العائد آلدمر:2

م  التي مهادها فن درجة رع ر الهرد بعدالة ما يحصل 0222هله السظرية عام  ردم آدمر     

عليد من عا د مقابل ما يق م بد من عمل مقارسة باآللرين تعتبر هي المحدد لداوعية الهرد للقيام 

بسل   معين.  تهتر  سظرية عدالة العا د فن الهرد غالبا  ما يق م ب جراء مقارسة بين ما يقدمد 

ن مدلعت )جذد  مذار   ساعات عمل  مست ا تعليمي...... غيرها(  ما يحصل عليد لعملد م

من ع ا د )راتى  ح اوز  تقدير  مكاو ت..... غيرها( م  ما يقدمد اآللر ن من مدلعت  ما 

يحصل ن عليد من ع ا د  و لا كان سات  المقارسة ه  تسا ن معدالت الهرد م  معدالت اآللرين 

دالة يت اجد لدا الهرد  بالتالي الرع ر بالروا  فما إلا كان سات  المقارسة ه  و ن الرع ر بالع

عدم تسا ن معدالت الهرد م  معدالت اآللرين و ن هلا يودن إل  رع ر الهرد بالت تر  من  م 

هلا الت تر  من هسا ت تي الداوعية للقيام بذلا  ءبالرغبة )الداوعية( للقيام بسل   معين إلسذا

 تهتر  السظرية فن رع ر الهرد بعدم العدالة يمكن ان يجعلد يق م ب حد التصروات السل    

 (و0207التالية )مسلم   حسن  

 . تغيير مدلعتد  فن بمعس  تقليل الجذد اللن يبللد وي العمل.0

 . تغيير ع ا ده  فن طلى الزياد  وي المرتى ف  المكاو  .0
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 ما يبللد اآللرين من جذد فرل مما كست فعتقد(. . تغيير الص ر  اللهسية عن اآللرين )فن3

 . تغيير ص ر  اللات ) اآلن فدركت فسسي فبلل مجذ د فكبر مما يبللد اآللرين(.7

 تر  العمل  البحث عن عمل آلر يمسحد االحسا  بالعدالة  . تغيير ال ظيهة  فن2
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ييييياليييييييثث الثيييالمبح  

 زييييييوافيييالح

 مقدمة:  1.2.1

ة لاصة وع سعمل سسا لسا طبيعحيث ف  ءريمن الموكد فسسا كبرر لسسا م ل اآلالت وي      

بالوغط عل  الزر  بل فسسا مجم عة من األحاسي   المراعر   العمل البد فن يرتبط بتل  

  لل  العمل يرتبط بمراعر العاملين سح س وه  المراعر  للا و ن حسن فداء العمل ف

 ف(  عليد و ن سجا  فن مسظمة وي تحقيق فداء جيد  فن جعل كل ورد ف  0202)اللبدن 

تستعمل ملتلف الح اوز  نيجى ف ب تقان  كمل  جد مجم عة من األوراد يق م ن بعملذم عل  ف

تي تعزز ارتباط الهرد بالمسظمة  تجعلد يبلل كل طاراتد  مسذا ال ةيجابياإلالمعس ية المادية   

 هسا وي عملية األداء     سلبية التي تجعل الهرد يبتعد عن السل كيات التي تو ر سلبا  الح اوز ال  

تسسجم م  ملتلف  ألسذاح اوز عديد  طبقتذا ملتلف المسظمات وي العديد من البلدان سظرا    فس اع

ة تطبقذا بحسى ظر وذا الداللية  ردراتذا المالية  ظر ف لكن كل مسظمالحاجات اإلسساسية   

إل  رسمينو ح اوز مادية  ح اوز معس ية  رد تك ن  تسقسم الح اوز عم ما  ة التي تستمي إليذا   البي 

 تطرق هلا  (  0202  ) س رالدينوا  مادية إيجابية ف  سلبية ف  معس ية إيجابية ف  سلبية في

  اوزالمبحث إل  الح اوز المادية ) المبارر    غير المبارر  (  الح اوز المعس ية   م فس  الح

 فسباى االهتمام بذا.   

 تعريف الحوافز:  1.2.1

( الح اوز عل  "فسذا عملية إدرا   استقبال المو رات اللارجية 022و 0202يعرف الذيتي )

سذا عملية عل  طبيعة اإلدرا    ف   اعتمادا  ف  السلبي ييجاباإلت جيذذا سح  عملية الدو    
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سذا   سح  سل   فوول  فداء فعل  ف  فبالدو ييجاباإلتسظيمية تستذدف است مار المو ر اللارجي 

ح  تغيير السل   غير المرغ ى ويد   يظذر هلا األمر است مار المو ر اللارجي السلبي بالدو  س

 ".صعيد المسظمة بركل اساسي  اوحا  عل 

السظام اللن يربط التع يوات عبار  عن "ن الح اوز ( ب 727و 0202الرى )  يويف جاد

من األردمية ف  ساعات العمل   تعط  الح اوز  داء بدال  األ ل  من لعل مكاو  ل األداء   

    الهردن للعاملين وي المسظمة".لمكاو   السل تعط  فيوا  لجماعة العمل   

(  فن تل  الم ارف Rewardsوذي مرادف لكلمة الع ا د)ال اس   الح اوز بالمعسي  

التي  األد ات    والح اوز هي كل اللطط  الرغباتو رات اللارجية التي تحر  الحاجات الم  

   ترجيعد ف  ت جيذد باتجاه معين )الصبا    الدر  دتستلدمذا اإلدار  لبدء سل   ما ف  إيقاو

0202). 

تم ل الح اوز السبى الحقيقي للسل   اإلسساسي   التي ت جد سل   األوراد  تحدد   

 .(0202  اتجاهاتذم )س ر الدين

ي تتللها المسظمة جراءات الت"كاوة اإل ( ب سذا032و 0203) ن   المعايطة يراها الحم ر 

تعزيز ال الء تقديم فوول ما لديذم  رو  معس ياتذم   االحتهاظ بذم    لترجي  م ظهيذا  عل 

 ."ال ظيهي لديذم

(الحاوز "ه  الق   التي تسع  إل  ت جيد الهرد 32و 0202)    الدهرانربد بيسما يرا عبد

 ه معين من فجل تق ية الد او  لديد  بالتالي دو  العاملين إل  العمل.ومن اتجا

( بتعريف الحاوز "ب سد المحر  اللن يحر  المذار  حيث تعطي 00420204 رام ترغيسي )

المذارات  التحهيزات للعامل ال عي الجيد بكل األ راق الرابحة وي تط ير مسار   تحسين فدا د 

 عمل  ه  ما يسعك  عل  األداء".بدوعذا للمذارات وي مجال ال
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حاجات معيسة للا  ر   الداو  الم جد لتحري  سل   الهرد إلرباع لية الهرد عل تت رف واع  

إيقاظ تل  الد او  عن طريق ب اعث ف  مسبذات لارجية تعمل عل   وراديسبغي عل  إدار  األ

اعتبار الح اوز برقيذا المادن  المعس ن  سا  يمكنإرباع حاجات  رغبات الهرد   عل  هلا اال

ث التي يمكن استلدامذا من ربل اإلدار  وي جلى األوراد ل ن اللبر   الكهاء  هم تل  الب اعمن ف

 .(0223  لزياد   تحسين اإلستاجية )ب سسيسة  الهارسيللق الداوعية لديذم     للعمل وي المسظمة

 الحوافز:فرق بين الدوافع و ال 2.2.1

وي المقابل و ن الحاوز ه  المسبد اللن يحهز األوراد عل  الحركة لتحقيق فهداوذم    الداو 

العمل من  عل التي تح د الرغبة الكامسة وي سهسية الهرد   ه  تل  الع امل ف  المو رات التي ت ير 

 من لعل مهذ مي الد او   الح اوز يتو  االلتعف بيسذما   فجل تلبية الحاجات غير المربعة

 تلتلف هله   ل   الهرد سح  ارباع حاجات معيسةداللية تو ر وي ت جيد س فن الداو  ر ا فل

ة تو ر عل  الد او  الكامسة لدا الهرد  فا ما الح اوز وذي مو رات لارجيالد او  من ورد آللر  ف

حاجات غير ال  ومتغير  سيط يتللل حاجات الهرد  سل كد  يق  بيسذم ن الداوعية يمكن اعتبارهاف

  حيث فن هله  اللن بد ره ي ير الح اوز لدا الهردالهرد  المربعة تللق س عا  من الت تر لدا

  والد او  هي محركات داللية للسل   دود البحث عن ارباع لذله الحاجاتالح اوز ت لد سل   ه

ا األوراد التي يت رعذ المكاو ت  ترير إل  هي تلتلف عن الح اوز التي تعتبر ع امل لارجية 

  .(0202  معس ية )س ر الدين  التي يمكن فن تك ن ح اوز مادية فدا ذم ألعمالذم العاملين من ف

 أهمية الحوافز: 2.2.1

فن فهمية التحهيز تتطلى دراسة الحاجات  الرغبات اإلسساسية لدا األوراد العاملين      

جماال   تبرز فهمية الح اوز وي السقاط   تصسيهذا حسى فهميتذا  التركيز عل  األك ر فهمية  ا 

 (و0202التالية)المرذداسي  
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 . إن سظم الح اوز تساعد اإلدار  وي الت  ير عل  سل   األوراد  العاملين.0

بتحسين ظر ف  االهتمام. إن سظم الح اوز تساهم وي زياد  إستاجية العاملين  لل  من لعل 0

 العمل. 

 مل  تلهي  كلهة اإلستا   بالتالي زياد  اإلستا .. تساعد الح اوز عل  تط ير فساليى الع3

. يقوي سظام الح اوز عل  الك ير من األلطاء  المراكل الي مية المتكرر   م ل الغيابات  عدم 7

 استظام الد ام. 

 . تساهم الح اوز وي تسمية الععرات اإلسساسية دالل المسظمة   تك ين ظر ف عمل اوول .2

ار العاملين بان االدار  تقدر جذ دهم   تحترم مبادراتذم   تمسحذم . تساعد الح اوز وي ارع2

 المكاو ت.

. تساعد سظم الح اوز وي إرعار العاملين ب ن كل تقدم ف  تحسن وي إستا  المسظمة يسعك  4

  عليذم مبارر  باإليجاى.

 أسس الحوافز: 2.2.1

الح اوز ه  التميز وي األداء   ال ار مس  م معي  فن فهدار  علتاى وي علم اإلال يلتلف الكُ      

يمس  هلا األمر من استعمال معايير فلرا  م ل المذار   األردمية ف  المجذ د   ويما يلي عر  

 (و ف0202ف  المعايير )اللبدن  س لذله األ

ه  يعسي ما يعتبر التميز وي األداء المعيار األساسي ف  ربما ال حيد لدا بعوذم   : االداء. 0

س اء كان لل  وي الكمية ف  الج د   ف  ال ور وي  رت العمل  لمعدل الطبيعي ل داءيزيد عن ا

  المتميز وي  يعتبر األداء  و ق العادن ف وي فن م رد آلر   ر وال  ف  ال ور وي التكاليف ف

 االطعق لحساى الح اوز. ألداء من فهم المعايير عل ا
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ريا  سات  العمل   لل  ألسد غير ملم     او  حيان رد يصعى وي بع  اال: . المجهود1

احتمالي الحد ث  م ل اله ز  ءريكما وي فداء  ظا ف اللدمات   االسترارات  ف  ألن السات  

بالمحا لة  لي  بالستيجة  ن العبر  فحياسا     بالتالي و   المسابقاتبعر  وي إحدا المسارصات ف

الهرد لكي   ال سيلة التي استعملذا  د  ف  االسل ى فالمجذ   رد يمكن األلل وي الحسبان مكاو  ف

 معيار األداء ف  السات  السذا ي همية منيصل إل  السات   األداء   يعتبر هلا المعيار فرل ف

 عدم م و عيتد وي ك ير من االحيان.   لصع بة رياسد

  ل  حد ما إلهتر  التي رواها الهرد وي العمل   هي ترير إليقصد بذا ط ل ا   . األقدمية:2

 لمكاو   حياسسا  وي ركل عع ات ف هي ت تيبركل ما     اللن يجى مكاو تدال الء  االستماء    

 اللاا. القطاع كبر منالقطاع الحك مي بركل ف ردمية وياألردمية   تظذر فهمية عع ات األ

د رات بع  المسظمات تكاوئ الهرد عل  ما يحصل عليد من رذادات فعلي ف  : . المهارة2

قدر و يل وي حساى ال يساهم إال بتدريبية  يمكن الق ل ب ن سصيى هلا المعيار محد د جدا     

 .ح اوز العاملين

 هداف نظام الحوافز:أ 2.2.1

هداف التي تصى وي مصلحة المسظمة   من تحقيق العديد من األ سظام الح اوز إل  يسع      

 و(0203  فهم هله األهداف ما يلي)الحم رن   المعايطة

التقدير   االحترام  الرع ر لاصة االحسا  بحاجات العاملين بملتلف فس اعذا    .  ارباع 0

 .بالمكاسة

 .ل المسظمة.  ارعار العاملين بر   العدالة دال0

 ..  جلى العاملين المتميزين إل  المسظمة   رو  ر   ال الء  االستماء لديذم3

 .تسمية ر   التعا ن بين العاملين   تسمية ر   الهريق بيسذم . 7
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 .  تحسين ج د  العمل   زياد  اإلستاجية.2

 :تصنيف الحوافز 7.2.1

التي ترب  هله الحاجات   ت ير الد او  لدا  وراد يمكن تذي ة الح اوزاألبقدر تس ع حاجات      

 (.0202حاجاتذم   يمكن تقسيم الح اوز كما يلي )مرسي   إلرباع لل  سعيا  األوراد    هوالء

 . الحوافز المادية:1.7.2.1

 الح اوز غير المبارر  كما يليوالح اوز المبارر       تتومن الح اوز المادية 

ل هله الح اوز وي الراتى األساسي   ملحقاتد م ل  مقابل تتم    :.  الحوافز المادية المباشرة1

مكاو ت ب س اعذا ) الترجيعية   عن االرتراحات الاإلواوي   العع ات الد رية    ساعات العمل 

تم ل  وي المساسبات (  البدالت   كلل  االرترا  وي ت زي  األربا  السس ية للمسظمة.    المهيد  

حاجاتد الهردية  التي تمكسد من إرباعركل عام القدر  الررا ية للهرد   الح اوز المادية ب

 . (0202  ي)مرسست فساسية ف  كمالية اللدمات س اء كامن السل      عية االجتما

  ويما يلي فهم تصسيهات الح اوز المادية المبارر و     

وي  ه  يصرف رذريا  لمقابل اللن  يحصل عليد الم ظف   لل  ا ه   والراتب األساسيأ. 

ا يحصل عليد الم ظف ن األجر ه  متلف مهذ م المرتى عن مهذ م األجر  حيت ف  يل الغالى

قريبا    فصب  اللهظان مترادوين  ن هله التهررة رد التهت تف   إالسب عيا  ف  ف  ه  يصرف ي ميا  

 (.0202) اللبدن ف  ن كليذما ه  مقابل لقيمة ال ظيهة التي يرغلذا الهرد ف

تغيير وي ال ظيهة التي  تل  الزياد  وي الراتى د ن الحاجة إل  عبار  عن هي :ب. العالوات

ف  الدرجة  والعع   هي مقدار معين يواف إل  األجر األساسي للعامل كل يرغلذا الم ظف 

 (.0202وتر  زمسية معيسة ستيجة لزياد  لبرتد  مذارتد ) س ر الدين  
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ب سذا عبار  عن الت اب   اإلواوات عل  المرتى األساسي   من  (0202ف  بيسما يراها) اللبدن

 .  تصرف رذريا   سذا تحسى سس يا  ت العع ات فسما

 و(0203   هسا يجى التهريق بين فس اع عد  من العع ات فهمذا)الحم رن  المعايطة

بساء  عل  استاجية الهرد وي عملد  هي  الراتى هي عبار  عن زياد  وي  عالوة الكفاءة: -

 عالية. إستاجيتدتمس  بعد عام تقريبا    عسدما ي بت الهرد فن 

   هي تمس  بسبى  ج د مجذ د مميز يستلزم التع ي  االست سا ي. العالوة االستثنائية: -

ردن ف  جماعي تبللد تل  المبالد التي يستهيد مسذا العامل مقابل جذد و و هيالمكافآتج. 

   وقا  لما يقرره مس  لد حسى ما يستحقد  العاملين كلّ  ت زع عل    والمكاو تمجم عة العمل

لح اوز التي تدو  للهرد العامل هم اباعتبارها ف السق د وقد عل  تقتصر هله المكاو تالمبارر   

ي جد زء للعمل اإلواوي ف  ألسباى فلرن      كجفما عل  اسا  األردمية ف تقدم هله المكاو ت  

التي لمعس ية يرعر بذا الهرد دالليا    ن المكاو ت ا  مادية  معس ية  حيث فس عان من المكاو ت

الرع ر جد  ريامد ب سرطة معيسة  م ل الروي عن العمل   تت لد بطريقة طبيعية ستيجة اسدما

م سة  التي ترب  احتياجات ما المكاو ت المادية وذي تل  المكاو ت المادية الملف بتحقيق اللات 

عوذما ا يرتبطان ببسذمف المعس ية إالطبيعة كّل من المكاو ت المادية   بالرغم من التعف     الهرد

د سف  مادية( سيرعر مكاو جر)ارتباطا    يقا   وعلي سبيل الم ال إلا حصل الهرد عل  زياد  وي األ

 .(0202  )س رالدين   معس ية(مكاو ستيجة تحقيق اللات) حصل عل 

( ب سذا تل  السسبة التي تمسحذا المسظمة 0222يرا جارن ديسلر )  د.  المشاركة في األرباح:

 ي تعد فك ر برام  التحهيز ري عا .هالمحققة لعل وتر  زمسية معيسة   ربا  للعاملين من األ
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استقطاع سسبة  عل  فسذاربا  ( المراركة وي األ0203بيسما يرا الحم رن   المعايطة )      

األربا   م ت زيعذا عل  العاملين   يتم الت زي  حسى الراتى ف  الدرجة  ف  المست ن معيسة من 

 .مر   احد  وي السسة ف  عل  عد  وترات الت زي  سقدا   يك ناإلدارن    

لدمات اجتماعية تقدم للعاملين   تتومن هله الح اوز :. الحوافز المادية غير المباشرة1

اللدمات الطبية  اللدمات الرياوية  الترويد        السقل  التغليةالمتم لة وي لعامعت بالمسظمة   ا  

االجتماعية من الح اوز المذمة  المو ر  عل  فداء اللدمات تعد هله   اللدمات التعليمية    

روا ذم العام عن رو  درجة عليذم    كلل  المحاوظةالعاملين  وذي تستذدف صياسة األوراد    

    االستمرار وي ر   العمل بالمسظمة العمل    تزيد من درجة  ال ذم للمسظمة   تحهزهم عل 

المزايا التي تقدمذا المسظمات     رد تس عت اللدمات   علذم يعمل ن وي ظل معس يات عاليةتج

تستذدف هله اللدمات    ل ج ر  جماليةاإلوي الم ازسة  اساسيا   بحيث اصبحت تم ل عسصرا  

عام تحسين الظر ف المادية للعمل   ومان األمان  الرعاية وي ف رات الرد  م ل المر   بركل

 .(0202  ية العامة للعاملين)مرسير ف االجتماعتحسين الظ    زمات المالية األ

حسةةةةةةةةةى هةةةةةةةةةله الدراسةةةةةةةةةة علةةةةةةةةة   سةةةةةةةةة اع الحةةةةةةةةة اوز الماديةةةةةةةةةة غيةةةةةةةةةر المبارةةةةةةةةةر   يمكةةةةةةةةةن تصةةةةةةةةةسيف ف

 و( 0202  السح  التالي) س ر الدين

ل  مكان العمل    خدمات النقلأ.  ير كاوة ال سا ل الع قة ت وو  يقصد بذا سقل العاملين من  ا 

العاملين عن  حيان ت لراأل رد يسبى وي ك ير منن عدم ت وير هله اللدمات لراحتذم   ف

  تحمل العاملين تكاليف تو ر عل   التحارذم بالعمل   كلل  زياد  االرهاق  اإلجذاد البدسي

 حالتذم االرتصادية .
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لعمالذا  جبات غلا ية بمقر العمل   الذدف من لل  و تقدم بع  الموسسات خدمات التغذيةب. 

ين الجسمية  السهسية  مما يودن إل  زياد  سراطذم  كهاء  فدا ذم ه  الحهاظ عل  صحة العامل

ربالذم عل  العمل  . ا 

ن السه  بالرياوة  رات وراغد وي الترويد عو فن رواء الهرد فالترفيهج. الخدمات الرياضية و 

 . االلعاى  غيرها  كل لل  يودن إل  الراحة اللهسية  السهسية

رف عليذا هم العساصر التي يت   صحة الهرد  فسرتد من ف و إن صحة العاملالخدمات الطبيةد. 

  تعطلذم عن العمل ستيجة للمر   لد  ر صحة العمال فن تدهكيان العمل وي الموسسات  إل ف

ا كان س عذا تذتم بالصحة ن كل الموسسات مذمف ر مبارر وي اإلستا  ف  األداء   عليد و 

 . المذسية

 .  الحوافز المعنوية :1.7.2.1

( الح اوز المعس ية عل  فسذا "تل  الح اوز التي تسع  72و 0202يرا عبدربد   الدهران )     

إل  تحسين الحالة السهسية  السل كية للعاملين من حيث إيجاد الععرة الجيد  بين العاملين م  

 بعوذم البع    كلل  بين اإلدار   العاملين لزياد  تحسين مست ا اإلستا ".

الح اوز المعس ية حسى هله الدراسة إل  عد  فس اع  هيو ظر ف عمل   يمكن تقسيم 

تي يم ل رر   االعتراف ب همية العامل  اآلمع مة   التدريى  التررية   الععرات بين العاملين 

 ملتصر لكل س ع من هله األس اع. 

رات و م ل العمل المساسى من حيث تصميمد  تساسبد م  ردرات  مذاظروف عمل مالئمة. ف

األوراد وي العمل   المراركة وي اتلال القرار ف  وي اإلدار  بركل عام  والعمل وي حد لاتد يمكن 

فن يك ن محهزا  عل  األداء الهّعال  يتومن تصميم العمل درجة التعقيد ف  الصع بة وي األداء 
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م ل تبسيط  درجة التس ع  درجة االستقعلية  يمكن إتباع عد  مدالل لتصميم الهّعال للعمل 

  ف(.0202العمل  تكبير العمل  تسا ى العمل  ا  راء العمل)اللبدن 

يعتبر االعتراف ب همية العامل من فهم الح اوز المعس ية التي ب. االعتراف ب همية العامل:  

االعمال بكهاء   واعلية  تتجل  فهمية هلا  إلسجازتدو  العامل إل  بلل المزيد من المجذ دات 

سد يدل عل  اعتراف اإلدار  ب همية العامل  ما يبللد من جذد وي عملد إل بات الحاوز وي ك  

ب همية العامل كلما فدا لل  إل  ت حد الجذ د  االعترافكهاءتد  كلما زاد حرا اإلدار  عل  

لل ص ل إل  تحقيق فهداف الموسسة   يتلل هلا االعتراف عد  مظاهر م ل الركر  ال ساء 

لزمعء  واالعتراف بجذ د العاملين يدوعذم إل  االستمرار وي تحقيق  المد  الرهذي فمام ا

   (.    0202معدالت األداء المستذدوة  يجعلذم يرعر ن ب همية د رهم )س ر الدين  

 ه  عبار  عن عملية تذدف إل  إعداد الهرد  تدريبد عل  عمل معين  لل  من  :ج. التدريب

تجعلد جديرا  بذلا العمل  كلل  اكتسابد المعارف فجل تز يده بالمذارات  اللبرات التي 

 المعل مات التي تسقصد من فجل رو  مست ا كهاءتد   زياد  استجابتد وي الموسسة  ألن الته ق 

 ( .0204يعتمد عل  العاملين  هلا ما يجعل تسمية مذاراتذم من ف ل يات الموسسة )ترغيسي  

مل دالل الموسسة  يك ن بتقلد مساصى فعل  وي هي التط ر اللن يحصل عليد العاد. الترقية: 

الذيكل التسظيمي   التررية رد تك ن جماعية  هي تم  كل األوراد اللين يستم ن إل  جماعة عمل 

 (.0203 احد  )سعاد   حجازن  

إن الععرات الطيبة بين العاملين وي العمل هي ايوا  من ه. العالقات بين العاملين في العمل. 

فهم الح اوز المعس ية التي تساعد العاملين عل  االستمرار  البقاء وي العمل  واإلسسان بطبعد 

اجتماعي  يسع  دا ما  إل  إرامة صدارات  ععرات طيبة وي العمل  تكّ ن هله الععرات ما 

ي يسع  فورادها إل  تك ين مجم عة من الععرات لار  يسمي بالجماعات غير الرسمية   الت
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إطار الععرات المحدد  الرسمية  والععرات الرسمية  سراطاتذا ال ترب  ل وراد جمي  

احتياجاتذم  من هسا يسع  هوالء األوراد إل  تك ن هله الععرات غير الرسمية  حيث ت ور 

سمي  فما إلا لم يستطي  الهرد الت رلم م  سراطاتذا ورا التهاعل م  اآللرين عل  سح  غير ر 

زمع د وي الموسسة التي يعمل بذا وذلا يو ر سلبا  وي رواه عن عملد   بالتالي يك ن داوعا  لد 

عل  تر   ويهتد ف  عل  إتباع تصروات عدا ية م  زمع د ف  م  روسا د وي العمل   يمكن 

 (.  0202 ر الدين  فن يو ر هلا عل  سير العمل  األداء وي الموسسة)س

  لية نظام الحوافز:اع  مقومات ف 2.2.1

يعزز د ر اإلدار  الرريد  من دراسة  وذم العاملين بتقسيماتذم الملتلهة م ل )طبيعة فعمالذم      

 مد  لدمتذم  مست ا فج رهم   حالتذم االجتماعية   حاجاتذم  ت رعاتذم( مزي  الح اوز اللن 

رد بذله التقسيمات  للا و ن التيار الهرد لسل   معين يت رف عل  يتي  فرص  إرباع ممكن لله

 لما  جد الهرد فن الحاوز المقدم فن  درجة ت رعد  إن هلا السل   سيع د عليد بسات  معين   ك

كاست طبيعتد  واعع  وي إرباع الحاجة المطل ى إرباعذا كلما كان هلا الحاوز فك ر دوعا  لد 

للحاوز  العك  صحي    يتطلى سجا  سظام الح اوز ت اور عد   عل  إتباع السل   المودن

مق مات فساسية تكهل فن يسذم هلا السظام وي رواء العاملين عن فعمالذم  زياد  إستاجيتذم 

 (و0202  ال ذم للمسظمة  تتم ل هله المق مات وي )مرسي  

 . دراسة األداء للعاملين .0

 علة.. التيار مزي  الح اوز المساسبة  الها0

رساعذم بمزاياه.3  . تقديم سظام الح اوز بركل  او  للعاملين  ا 

 . عدالة  م و عية تقييم األداء ك سا  للحاور.7

 . التقييم المستمر للسظام بما يومن تقديمد لسه  المست ا من المزايا لكل من اإلدار   العاملين.2
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 معوقات نظام الحوافز: 2.2.1

  ف(و04420202تتجلي مع رات تطبيق سظام الح اوز وي السقاط التالية ) اللبدن       

 . الل ف ف  الرهبة من الموسسة.0

 . عدم  و   األهداف لدا إدار  الموسسة.0

 .ءالمسي. عدم المتابعة للعاملين وع يعرف المحسن من 3

 . رلة التدريى عل  العمل  رلة الت جيد لتصحي  األلطاء.7

 عدم  ج د رس ات اتصال بين المدرين  العاملين. .2

 . األلطاء اإلدارية كتعدد القرارات  تواربذا.2

 . تعدد القيادات   توارى ف امرها.4

 . ك ر  التغيير وي القيادات  لاصة إلا كان لكل مسذم فسل ى وي العمل يلتلف عن سابقد.4

 الحوافز واإلنتاجية: 2.1..1

همية بارز  لدا الك ير من الباح ين   رد برهست الك ير من الدراسات يحتل هلا الم و ع ف     

وي الهكر اإلدارن ب ن المسظمة التي تستذدف زياد  إستاجية فورادها العاملين عليذا فن تذتم بمس لة 

الح اوز  كما فرارت دراسات فلرا إل  فن الح اوز الهردية تحقق فغراوذا وي المسظمات التي 

ألداء الهردن  العا د الهردن  بيسما تحقق الح اوز الجماعية اهداوذا وي المسظمات يذتم اورادها با

عملية التحهيز يمكن فن تق د إل   ب نالتي تبسي علي ولسهة  مهذ م وريق العمل   يمكن الق ل 

تحسين األداء عسدما ال يتم التهاعل معذا بركل مسهصل عن الع امل الهردية  التسظيمية   البي ية 

لرا  للا يسبغي عل  المسظمات التي تستذدف تحسين اإلستاجية فن تعحظ عسد  و  لططذا األ

 (و0202) الذيتي   اآلتيالتحهيزية 
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. تحليل دريق للعمل اللن يرتبط بكهاء  األداء  فن فن يتم تحليل لجز يات العمل المسجز   من 0

حسين وي كهاء  األداء  لاصة م  الطبيعي جدا  الق ل ب ن لي  كل مك سات العمل فن تق د إل  ت

األ صاف ال ظيهية الوعيهة وي بع  األحيان للا عل  المسظمة فن تدرق ستا   تحليل العمل 

 ف ال  لت كد من درة التحليل  ارتباطيد بكهاء  األداء.

. إعاد  تصميم العمل بما يجعل العمل مسسجما  م  لصا ا األوراد العاملين الرلصية 0

 معاروذم  ردراتذم  مذاراتذم   هلا يعسي ب سد عل  إدار  الم ارد البررية فن تبحث عن التقييم 

اللن ال يحتا  إل  جذد كبير وي عملية التحهيز  والمتعة  الرغبة وي العمل إلا ما تحققت تجعل 

 ملية التحهيز عملية ر تيسية. ع

. مراعا  التغلية الراجعة عسد إجراء عملية تق يم األداء إل فن التغلية تعتبر محهزا  ر يسيا  وي 3

 غالى األحيان. 

 هتمام بالحوافز:اسباب اال 11.2.1 

 دارن متم ع  ع الح اوز بدف م  بداية الهكر اإلبم و  ترير معظم الدراسات إل  فن االهتمام 

فك ر  فصب عبر مدالل الهكر ب تير  متصاعد      تط ربحركة اإلدار  العملية كحركة متكاملة    

 و( 0202  )الذيتيلل  ل سباى التالية فهمية   

ستلدامذا م  التط رات ا يتعءمالم ارد البررية التي  د  حد  المساوسة بين المسظمات عل . زيا0

  المسظمات عل  جلى المذارات العزمة   حهز العاملين لتي تحتم زياد  ردر   لاصة تل  االتقسية

للعمل وي استقاء العساصر الصالحة  اساسيا     والح اوز تلعى د را  عل  تط ير ردراتذم  معاروذم

د ر مذم وي صياسة هله العساصر  الحهاظ عليذا    كما تلعى  وعذم وي المكان المساسى

 د ارها بدرة. دوعذا باتجاه فداء ف
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ذا بمجم عة من الع امل السهسية  االجتماعية  التسظيمية   مهذ م عملية التحهيز بارتباط. غم  0

اعتماد التحهيز المعقد    المترابكة  األمر اللن فدا إل  جلى اهتمام ك ير من الباح ين   

 الع امل المو ر  وي سجاحذا.  عام للعملية لدراستذم لقصد الت اصل إل  وذم  او     م و عا  

عل  كهاء  هله المسظمات  التي لذا ت  يرا  د  القي د  التحديات التي ت اجد المسظمات   . زيا3

الترريعات الحك مية دو  الك ير من رار وزياد  التسظيمات العالمية   االستم ردرتذا عل  البقاء   

 التحديات.القي د    المسظمات علي استلدام الح اوز  سيلة للحد من ت  ير

مات  تس ع سراطذا  ميلذا إل  االتجاه الد لي وي ممارسة فعمالذا مما . زياد  حجم المسظ7

تلدمت رد اسيجعلذا موطر  إل  دو  العاملين لعستقال إل  مجتمعات  د ل فلرا للعمل   

يجاد الرغبة لدا من تحتاجذم    المعس يةالمسظمات الح اوز المالية ف ف  كعهما معا   للترجي   ا 

 ليذا.د لذم التي يستم ن إللعمل لار  مساطقذم ف  
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 الفصل الثالث

الدراسة الميدانية
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 مقيدمة:  1.2

يتسةةةا ل بياتذةةةا السظريةةة وةةةي الهصةةةل السةةةابق بعةةد فن تةةةم اسةةةتعرا  اإلطةةةار العةةام لذةةةله الدراسةةةة  فد

 مصةادر الحصة ل  الميداسية من حيةث مةسذ  الدراسةة المتبة الدراسات الباحث وي هلا الهصل إجراءات 

  باتذةةا   صةةميمذا   التيةةار مقياسةةذا   صةةدرذاعلةة  البياسةةات   مجتمةة  الدراسةةة   فدا  الدراسةةة  كيهيةةة ت

جراءات ت زيعذا   األساليى اإلحصا ية المستلدمة وي هله الدراسة كما يتم ويد تحليل بياسات الدراسة   ا 

 .الميداسية

 الدراسة: منهج  1.2

مةسذ  دراسةة الحالةة  الةلن ُيعةريف ب سةد للة  المةسذ  الةلن الباحث لتحقيق فهداف الدراسة استلدم 

يذةةتم بدراسةةة جميةة  الج اسةةى المتعلقةةة بدراسةةة الظةة اهر  الحةةاالت الهرديةةة  للةة  مةةن فجةةل ال صةة ل إلةة  

اسة متعمقة لجمي  البياسات لذا   بمعس  آلر ه  در  المرابذةتعميمات تسطبق عل  غيرها من الحاالت 

 (. 2222المجمعة عن  حد  س اء كاست ورد ف  مجم عة ف  موسسة )إبراهيم  

 مصادر الحصول على البيانات وهي: 2.2

لمعالجة الج اسى التحليلية لم و ع الدراسة لج  الباحةث إلة  جمة  البياسةات  المصادر األولية: -

لصيصةةا  لذةةلا  طةة رتيسةةية للدراسةةة   التةةي األ ليةةة مةةن لةةعل اسةةتمار  االسةةتبيان كةة دا  ر 

 الغر     زعت عل  مجتم  الدراسة.

حيث اتجد الباحث وي تحديد اإلطار السظرن للدراسة إل  مصادر البياسات  المصادر الثانوية: -

    الدراسةةةات السةةةابقة التةةةي تسا لةةةت م وةةة عم لةةةت وةةةي الكتةةةى   الةةةد رياتال اس يةةةة  التةةةي ت

 .الدراسة
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 الدراسة:مجتمع  2.2

مديسةةة وةةة المةة ظهين وةةي وةةر ع المصةةرف التجةةارن الةة طسي بمجتمةة  الدارسةةة مةةن كا يتكةة ن      

رةام الباحةث  عليةد وقةدسظرا  لصغر حجةم مجتمة  الدراسةة    ( م ظها  كتابيا   156بسغازن  البالد عددهم )

المصةةةرف التجةةةارن  بدراسةةةتد بالكامةةةل   للةةة  لوةةةمان ستةةةا   فك ةةةر درةةةة  رابليةةةة للتعمةةةيم   رةةةد تةةةم التيةةةار

ال طسي ألسد من فهم المصارف التجاريةة علة  المسةت يين المحلةي  الةد لي وةي ليبيةا   ت سة  المصةرف 

م كرركة ليبية مساهمة   بذلا يعتبر المصرف التجارن ال طسي وي مقدمةة 1972التجارن ال طسي عام 

ير  حاولةة بالعطةاء لعمع ةد رطاع المال  اللدمات وي ليبيا   ركل عل  مدا فك ر مةن فربعةين عةام مسة

( ورعةةةا  تقةةةدم ملتلةةةف 62 زبا سةةةد وةةةي عةةةدد ور عةةةد المسترةةةر  وةةةي كاوةةةة ربةةة ع ليبيةةةا  التةةةي سةةةاهزت سحةةة  )

( ي وةةةةة  إجمةةةةةالي عةةةةةدد 1-3 الجةةةةةد ل ) اللةةةةةدمات المصةةةةةروية باإلوةةةةةاوة إلةةةةة  اللةةةةةدمات االلكتر سيةةةةةة 

وةةي تحديةةد مجتمةة  الدراسةةة     تةةم االعتمةةادوةةرع مةةن وةةر ع المصةةرف التجةةارن الةة طسيالمةة ظهين وةةي كةةل 

 .2217لعاملين لكل ورع من هله الهر ع  لل  لعل رذر.فبريل.الرو ن اإلدارية  ا رسمعل  

 (1-3جد ل )
 2مجتم  الدراسة

 

  عدد الموظفين    فرعاسم ال ت
 34 الر يسي  0

 32 ميدان البلدية  0

 04 العر بة  3

 03 الذ ارن  7

 02  كالة المجم  التجارن 2

 04  كالة األسابيى 2

 122 المجموع 

                                                           
2
 .11/4/2217والعاملين لكل فرع من فروع المصرف  التجاري بتاريخ تم تحديد مجتمع الدراسة  بالرجوع إلى منظومة  الشئون اإلدارية  
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 أداة الدراسة: 2.2

لتحقيق فهداف الدراسة  اإلجابة عل  فس لتذا  تعتبر استمار  االسةتبيان مةن فووةل  فك ةر  سةا ل 

البحةةث اسةةتلداما  لص صةةا  وةةي المجةةاالت السهسةةية   السةةل كية   الترب يةةة   تةة تي فهميةةة االسةةتبيان مةةن 

عل  بياسات ف  معل مةات تتعلةق بة ح ال السةا  ف  مية لذم ف  اتجاهةاتذم ك سد مصمما  لغر  الحص ل 

  د اوعذةةم ف  معتقةةداتذم   تتةة لف اسةةتمار  االسةةتبيان عةةاد  مةةن مجم عةةة مةةن الهقةةرات مصةةاغة صةةياغة 

استهذامية ف  لبرية يق م كل مرار  وي الدراسة باإلجابة عسذا بسهسد د ن مساعد  ف  استرار  من فحد 

 (.2229)عمر  

  رةةةةرخ فبةةةة (  دراسةةةةة )2227  العكةةة  م ةةةةل دراسةةةةة ) السةةةةابقة بةةةةبع  الدراسةةةات  رةةةد اسةةةةتعان الباحةةةةث

  رسديل دراسة ) ( 2213  السقا(    دراسة )2212  جبر(   دراسة )2212  ساصر(   دراسة )2212

 صةةياغة اسةةتمار  االسةةتبيان  هةةي األدا  الر يسةةية وةةي هةةله  بتطةة ير ( 2216  حمةةد دراسةةة ) ( 2216

 ف ر الد او  السهسية  الح اوز عل  األداء ال ظيهي.لدراسة لمعروة ا

  تك ست استمار  االستبيان من رسمين ر يسيين كما يليو

 هةة  عبةةار  عةةن البياسةةات الرلصةةية  ال ظيهيةةة  الديم غراويةةة  عةةن المبحةة ث  هةةي  القسييم األول: -

 (.المسم  ال ظيهي    المست ا التعليمي  مد  اللدمة وي المصرفالسن)الس ع  

ف ةةر الةةد او  السهسةةية  الحةة اوز علةة  األداء لمعروةةة  مجةةعت هةة  عبةةار  عةةن  ع ةةة  القسييم الثيياني: -

  هي كما يليو ال ظيهي

( 7   يحتةةة ن هةةةلا الجةةةزء مةةةن المقيةةةا  علةةة  )و  يم ةةةل مسةةةت ا الةةةد او  السهسةةةية للمةةة ظهيناألول -

 (. 7 - 1  يتك ن من وقر  ) المست ا  عبارات لقيا  هلا
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 ( عبةةار 15 يحتةة ن هةةلا الجةةزء مةةن المقيةةا  علةة  ) مسةةت ا الحةة اوز للمةة ظهين  يم ةةل  الثيياني: -

  هي كالتاليو المست القيا  هلا 

 (.17 - 2( وقرات من )12 تحت ن عل  ) الح اوز المادية مست ا عبارات لقيا   -

 (.22 - 12من )وقرات  (5) تحت ن عل   الح اوز المعس ية مست ا عبارات لقيا   -

لقيةا   ( عبةار 11 يحتة ن هةلا الجةزء مةن المقيةا  علة  ) األداء ال ظيهي مست ا  يم لالثالث:  -

 (.33 - 23المست ا  يتك ن من وقر  )هلا 

  تم صياغة جمي  وقرات االستبيان بركل إيجابي.

  اختيار مقياس أداة الدراسة:  1.2.2

عتبر من فك ر المقايي  استلداما ي لل  ألسد ( اللماسي  Likertلقد تم التيار مقيا  ليكرت )

لقيا  اآلراء لسةذ لة وذمةد  تة ازن درجاتةد  حيةث يرةير فوةراد مجتمة  الدراسةة علة  مةدا مة اوقتذم علة  

كةل عبةةار  مةن العبةةارات التةةي يتكة ن مسذةةا مقيةا  االتجةةاه المقتةةر   رةد ترجمةةت االسةتجابات علةة  السحةة  

 التاليو

 موافق بشدة   موافق   محايد غير موافق غير موافق بشدة
0 0 3 7 2 

 

  لتحديد درجة الم اوقة حددت لمسة مست يات  هيو

 (  بساء  عل  المعادلة اآلتيةوم اوق برد   محايد  م اوق  غير م اوق  غير م اوق برد )

   
 ط ل اله ة =       
 الحد األدس  للبديل –الحد األعل  للبديل  

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 لمست ياتعدد ا           

 

5
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 اسةةتسادا  إلةة  للةة  وةة ن رةةيم المت سةةطات الحسةةابية التةةي  صةةلت إليذةةا هةةله الدراسةةة سةةيتم التعامةةل 

 معذا لتهسير البياسات عل  هلا السح و 

(   ةةم تقسةةيمد علةة  4=1-5اللماسةةي سقةة م بحسةةاى المةةدا ) لحسةةاى طةة ل لعيةةا مقيةةا  ليكةةرت

(  بعةةد للةة  سقةة م ب وةةاوة 2022=5÷4عةةدد و ةةات المقيةةا  للحصةة ل علةة  طةة ل اللليةةة الصةةحي  فن )

( الصةحي    للة  لتحديةد الحةد األعلة  1هله القيمة إل  فرل ريمة وي المقيا  ف  بداية المقيا   هةي )

 ( اآلتيو 2-3ا كما ه  م و  بالجد ل )لذله الللية   هكلا يصب  ط ل اللعي

 (2-3جد ل )
 وقا  لمقيا  ليكرت  درجة مست ا ت  يرط ل الللية لمقيا  الدراسة   

  درجة المستوى الفئة في مقياس ليكرت طول الخلية
 وعيف جدا   غير م اوق برد  1022إل  فرل من  1من 
 وعيف  غير م اوق 2062إل  فرل من  1022من 
 مت سط محايد 3042فرل من  إل  2062من
 كبير  م اوق 4022إل  فرل من  3042من 

 كبير جدا    م اوق برد   5 إل  4022من 
  

 :الدراسة أداة ثبات  1.2.2

لكةةي يةةتم االعتمةةاد علةة  فدا  الدراسةةة )االسةةتبيان( وةةي الحصةة ل علةة  معل مةةات دريقةةة يسبغةةي فن  

تكةةةة ن األدا   ابتةةةةة بمعسةةةة  فن تعطةةةةي سهةةةة  الستةةةةا   تقريبةةةةا  عسةةةةد إعةةةةاد  تطبيقذةةةةا علةةةة  سهةةةة  األوةةةةراد ف  

 ابتةةةا  إلا (.  ُيعةةةريف ال بةةةات ب سةةةد "االتسةةةاق وةةةي الستةةةا    يعتبةةةر االلتبةةةار 2214  الكبيسةةةي)المجم عةةةة 

حصةةةلسا مسةةةد علةةة  الستةةةا   سهسةةةذا لةةةدا إعةةةاد  تطبيقةةةد علةةة  األوةةةراد فسهسةةةذم  وةةةي ظةةةل الظةةةر ف سهسةةةذا" 

 (.42و 2222)إبراهيم  
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( 15) مةةن مك سةةة الدراسةةة مجتمةة  مةةناسةةتطععية  عيسةةة علةة  الدراسةةة فدا  بتطبيةةق الباحةةث  رةةام

 Cronbachs).كرونبيياخ الفييا معامةةل طريقةةة لةةعل مةةن الدراسةةة فدا   بةةات مةةن الباحةةث  تحقةةق وةةردا  

Alpha Coefficent) كما ه  م و  وي الجد ل اآلتيو   

 (3-3) جد ل
 الدراسة فدا   بات ريم معامعت

 معامل الثبات المتغيرات
 2.23  الد او  السهسية

 2.44 الح اوز

 2.42 األداء ال ظيهي

 2.42 المقيا  الكلي ل داء 

 

 ريمةةةة  هةةةي األ ل ( للمحةةة ر2.63بلةةةد ) آلهةةةا معامةةل رةةةيم فن يعحةةةظ االلتبةةةار ستةةةا   لةةةعل  مةةن

( للمحة ر ال الةث 2079 بلغةت ) مرتهعةة  ريمةة  هةي ال ةاسي للمحة ر (2.27 بلغةت )  مقب لة إل  حد مةا

 فدا  فن إلة  رةير هةلا ي  مرتهعةة ريمةة  هةي كلي بركل ل دا  (2.26   بلغت )ريمة مرتهعة  هي فيوا  

 .بذا  ال   ق الستا   عل  االعتماد يمكن  بالتالي ال بات من عالية بدرجة تتمت  الدراسة

 صدق أداة الدراسة:  2.2.2

االسةةةتعاسة  رةةةد تمةةةت الظةةةاهرن لةةة دا  عةةةن طريةةةقو ف ال  الصةةةدق صةةةدق تطلةةةى التحقةةةق مةةةن اللقةةةد 

بمجم عة من المحكمين مةن فعوةاء هي ةة التةدري  المستمةين إلة  رسةم اإلدار    رسةم اإلحصةاء  بقصةد 

ا يةةسعك  علةة  درةةة  م وةة عية مةةن معةةروتذم  لبةةرتذم المكتسةةبة وةةي مجةةال التصاصةةذم  ممةة هاد سةةتاال

 فلل الباحث كل اآلراء  المقترحةات علة  (  1فسظر )الملحق  ( محكمين3 بلد عدد المحكمين )األدا   

عةاد   الصةياغة  حتة  تةم فدا  الدراسة بعين االعتبار من حيث التعديل وي الهقةرات   الحةلف  الجمة    ا 

 تعتبةر طريقةة (    اسيةا  الصةدق الةلاتي 3رتذا السذا يةة كمةا وةي )الملحةق الت صل إلة  فدا  الدراسةة بصة  
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 يك ن االلتبار صادرا  إلا كان الصدق اللاتي ف  اإلحصا ي إحدا الطرق البسيطة  الدريقة وي حسابد 

ا  غيةةر وةةع تسطبةةق عليةةد صةةهة الصةةدق يقةةي  مةةا ُفعةةد لقياسةةد وقةةط  فمةةا إلا ُفعةةد لقيةةا  سةةل   مةةا  رةة

 (.  2226)العساف  

( ي وة  معةامعت الصةدق 4-3الصدق اللاتي هة  الجةلر التربيعةي لمعامةل ال بةات   الجةد ل )  

 رةيم فن يعحةظ التي يعروذا الجةد ل ستا  ال لعل  من المستلرجة من معامعت ال بات لذله الدراسة.

( 2.22بلغةةت )  كمةةا ال ةةاسي للمحةة ر (2.93)  بلغةةت  ل األ ( للمحةة ر2.79) تبلغةة ت الصةةدقمعةةامع

مما يدل عل   و   عبةارات   مرتهعة    جميعذا ريمكلي بركل ل دا  (2.92   بلغت )للمح ر ال الث

 االستبيان لدا عساصر مجتم  الدراسة.

 (4-3جد ل )

 معامعت الصدق المستلرجة من معامعت ال بات ألدا  الدراسة

 الصدقمعمل  المتغيرات
   2.42 الد او  السهسية

   2.23 الح اوز

   2.44 األداء ال ظيهي 

  2.20 المقيا  الكلي ل داء

 

 إجراءات توزيع أداة الدراسة:  2.2.2

بعةةد التحقةةق مةةن صةةدق فدا  الدراسةةة   باتذةةا   مةةدا صةةعحيتذا لقيةةا  مةةا صةةممت مةةن فجلةةد رةةام 

 ةل وةي المة ظهين االسةتبيان علة  مجتمة  الدراسةة بالكامةل  المتمالباحث باتلال إجراءات ت زية  اسةتمار  

  طسي بمديسةة بسغةازن الة المصةرف التجةارنور ع  ( م ظها  كتابيا  وي156البالد عددهم )الكتابيين وقط    

  ال ع ةة فرةذر لل   وقا  ألسل ى الحصر الرامل  استغررت عمليةة ت زية  االسةتمارات  اسةتعمذا ررابةة 
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للتحليةل  صةالحة كلذةا  كاسةت اسةتبيان اسةتمار ( 156) المة ظهين من المستلمة االستمارات عدد بلد  رد

 %(.122بسسبة استعم  استرجاع )

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 2.2

بسةةاء  علةةة  طبيعةةةة الدراسةةةة  األهةةةداف التةةةي تسةةةع  إلةة  تحقيقذةةةا  تةةةم تحليةةةل بياسةةةات هةةةله الدراسةةةة 

(   للةةة   وقةةةا  ل سةةةاليى اإلحصةةةا ية SPSSالحةةةزم اإلحصةةةا ية للعلةةة م االجتماعيةةةة )باسةةةتلدام برسةةةام  

 التاليةو

 الجدا ل التكرارية   السسى الم  ية ل صف لصا ا عساصر مجتم  الدراسة. -1

المعياريةةةة   للةةة  لقيةةةا  مسةةةت ا الةةةد او  السهسةةةية  الحةةة اوز المت سةةةطات الحسةةةابية   االسحراوةةةات  -2

 . األداء ال ظيهي

 االسحدار   لل  لقيا  ف ر الد او  السهسية  الح اوز عل  األداء ال ظيهي.اسل ى  -3

 .االستبيان باتلقيا    كرونباخ الفامعامل  -4

 خصائص عناصر مجتمع الدراسة: 7.2

المسةةت ا  السةةن   ساصةةر مجتمةة  الدراسةةة مةةن حيةةث السةة عيةةتم وةةي هةةلا الجةةزء تحليةةل لصةةا ا ع

 التعليمي  مد  اللدمة وي المصرف. 

 مجتمع الدراسة حسب النوع:  1.7.2

مجتم  الدارسة حسةى السة ع  ارتهةاع  عساصر (  يعحظ من ت زي 5-3بالسظر إل  الجد ل ررم )

%( مةةن إجمةةالي حجةةم المجتمةة   وةةي حةةين بلغةةت سسةةبة اإلسةةةاث 2303سسةةبة الةةلك ر حيةةث تصةةل إلةة  )

د  فسذةةةم يتكيهةة ن مةةة  %(   هةةلا يةةدل علةةة  ان الةةلك ر هةةةم مةةن يتحملةةة ن فعبةةاء العمةةةل  وةةغ ط1607)

بذم برةكل فكبةر مةن اإلسةاث  كمةا فن العمةل بالمصةرف يتطلةى جذةدا  كبيةرا   رةد  المحيطةظر ف العمل 
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يسةتغرق وةي بعة  االحيةان  رتةا  طة يع   كمةا اسةد رةد تسةتدعي الحاجةة إلة  التسقةل بةين المةدن وةي رةكل 

 بيا.لجان تهتي  ف  مراجعة  هلا ما يتساو  م  طبعة عمل المرف  وي لي

 

 (5-3جد ل )
 مجتم  الدراسة حسى الس ع  

 السسبة الم  ية % التكرار و ات الس ع
 %43.3 032 لك ر

 %02.4 02 إساث

 %..1 122 اإلجمالي
 

 :مجتمع الدراسة حسب فئات السن  1.7.2

  فن مةا السةنمجتمة  الدراسةة حسةى  عساصةر(  يعحةظ مةن ت زية  6-3بالسظر إلة  جةد ل ررةم )

سةةةةسة(  هةةةةلا يةةةةدل علةةةة  فن إدار   42إلةةةة  فرةةةةل مةةةةن  32%(  تتةةةةرا   فعمةةةةارهم مةةةةا بةةةةين )5302سسةةةةبتد ) 

المصرف التجارن ال طسي تعتمد ك يرا  علة  اله ةة الرةابة  للة  لسةرعة اكتسةابذا المذةارات العزمةة  درةة 

( بسسةبة سةسة 52إلة  فرةل مةن  42فدا ذا عسد اسجاز األعمال   تليذا اله ة العمرية التةي تتةرا   مةا بةين )

%(  فليةرا  اله ةة التةي 1909سةسة( بسسةبة ) 32%(   م تليذا اله ة التي تتةرا   مةا بةين ) فرةل مةن 2307)

 %(.302سسة وما و ق( بسسبة ) 52من )

 (6-3جد ل )
 مجتم  الدراسة حسى السن

 النسبة المئوية التكرار فئات العمر
 %02.2 30 سسة 32فرل من 

 %23.0 43  سسة 42سسة إل  فرل من  32من

 %03.4  34 سسة 52إل  فرل من  42من 

 %3.0  2 سسة وما و ق 52من 

 %..1 122 اإلجمالي
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 مجتمع الدراسة حسب المستوى التعليمي: 5.7.5

مجتمةة  الدراسةةةة حسةةةى المسةةةت ا  عساصةةةر(  يعحةةظ مةةةن ت زيةةة  7-3بةةالسظر إلةةة  الجةةةد ل ررةةةم )

التعليمةةةةي  فن السسةةةةبة األك ةةةةر مةةةةن فوةةةةراد مجتمةةةة  الدراسةةةةة هةةةةم مةةةةن حملةةةةة الرةةةةذادات الجامعيةةةةة بسسةةةةبة 

%(   هةةةةلا يةةةةدل علةةةة  فن إدار  المةةةة ارد البرةةةةرية 2609%(   تليذةةةةا و ةةةةة الةةةةدبل م العةةةةالي بسسةةةةبة )6202)

التةي لذةا  ك يرا  عل  الموهعت الجامعيةبالمصرف التجارن ال طسي عسد ريامذا بعملية الت ظيف  تعتمد 

 تعتبرهةةا مةةن وةةمن الرةةر ط المذمةةة لعلتيةةار  التعيةةين   سظةةرا  ألن فغلةةةى  ععرةةة بالعمةةل المصةةروي 

يةةةو ر علةةة  مصةةةدارية  رةةةدمجتمةةة  الدراسةةةة هةةةم مةةةن حملةةةة المةةةوهعت العلميةةةة العاليةةةة  وةةة ن هةةةلا  عساصةةر

 فهميتذةةةةا   ةةةةم تليذةةةةا و ةةةةة  ةةةةاس ن ف  فرةةةةل بسسةةةةبة المعل مةةةةات التةةةةي تةةةةم جمعذةةةةا  وذمذةةةةم لطبيعةةةةة الدراسةةةةة 

 %(.206%(   فليرا  ت تي و ة الماجستير بسسبة )302%(   م تليذا و ة الدبل م المت سط بسسبة )405)

 (7-3جد ل)
 ت زي  عساصر مجتم  الدراسة حسى المست ا التعليمي

 النسبة المئوية التكرار المستوى التعليمي
 %7.2  4  اس ن ف  فرل

 %3.4  2 دبل م مت سط

 %02.2  70 دبل م عالي

 %20.0 24 ليساس ( -جامعي )بكال ري   

 %0.2 7 ماجستير

 %..1 122 اإلجمالي
 

 مجتمع الدراسة حسب مدة الخدمة في المصرف:   2.7.2

مجتمة  الدراسةة حسةى مةد  اللدمةة  عساصةر (  يعحةظ مةن ت زية 8-3بالسظر إل  الجةد ل ررةم )

سةس ات(   تليذةا و ةة )مةن  01إلة  فرةل مةن  5%(  هم من و ة )مةن 88.8وي المصرف فن ما سسبتد )

%(  م 83.2سس ات( بسسبة ) 5%(   م تليذا اله ة من ) فرل من 2..8سسة( بسسبة ) 05إل  فرل  01
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يةةةدل علةةة   جةةة د اسةةةتقرار  ظيهةةةي (   هةةةلا 2..0سةةةسة( بسسةةةبة ) 81إلةةة  فرةةةل مةةةن  05تليذةةةا و ةةةة )مةةةن 

للعةةةاملين بالمصةةةرف التجةةةارن الةةة طسي   فن إدار  المصةةةرف التجةةةارن الةةة طسي تتبةةة  آليةةةة ت ظيةةةف  ابتةةةة 

بعةة  ممةةا يسةةذل عمليةةة سقةةل  ب عمةةالذم المساطةةة بذةةملعةةاملين  بةةات ُجةةل ايوةةا  علةة  ف مسةةتقر    يةةدل 

 %(.01.2وما و ق( بسسبة ) 81من جيل إل  آلر    فليرا  ت تي اله ة من ) المذارات

 (8-3جد ل )
 مجتم  الدراسة حسى مد  اللدمة وي المصرفعساصر ت زي  

 

 

 :المسمى الوظيفيمجتمع الدراسة حسب    2.7.2

   عساصةةةةر مجتمةةةة  الدراسةةةةة حسةةةةى المسةةةةم ( يعحةةةةظ مةةةةن ت زيةةةة2-3بةةةةالسظر إلةةةة  الجةةةةد ل ررةةةةم )     

(  فليةرا  تة تي 81.5( هم من و ة الم ظهين  تليذا و ة ر ي  رسم بسسةبة )3.5.ال ظيهي ان ما سسبتد )

فن هسةةا  ت زيةة  طبيعةةي لةة د ار ال ظيهيةةة   فن  (  هةةلا يةةدل علةة 1..0و ةةة مسةةاعد ر ةةي  رسةةم بسسةةبة )

العديةةد مةةن  وةر ع المصةةرف التجةةارن الةة طسي بمديسةةة بسغةازن تعمةةل بعةةد  ارسةةام ملتلهةةة   يوةم كةةل رسةةم

 الم ظهين الكتابيين  ر ي  رسم يررف عليذم. 

 

 

 

 النسبة المئوية التكرار مدة الخدمة في المصرف
 %03.4  34 سس ات 5فرل من 

 %04.4  72 سس ات 01إل  فرل من  5من 

 %02.2 70 سسة 05إل  فرل من  01من 

 %02.4 02 سسة 81سسة إل  فرل من  05من 

 %3.4 2 وما و ق 81من 

 %..1 122 اإلجمالي



 
 

63 
 

 (2-3جد ل )

 المسم  ال ظيهيمجتم  الدراسة حسى  عساصرت زي  
 النسبة المئوية التكرار مدة الخدمة في المصرف

 %02.2  30 ر ي  رسم 

 %02.2 02 مساعد ر ي  رسم

 %23.2 22 م ظف

 %..1 122 اإلجمالي
 

 اإلجابة على تساؤالت الدراسة:  3.8

 : األول اإلجابة على التساؤل 3.3.8

     ؟ما مستوى األداء الوظيفي للموظفين في المصرف التجاري الوطني بمدينة بنغازي     

لإلجابةةة علةة  للةة  تةةم اسةةتلدام المت سةةطات الحسةةابية   االسحراوةةات المعياريةةة   الترتيةةى السسةةبي 

التي تقي  مست ا األداء ال ظيهي للم ظهين وي المصرف التجارن الة طسي  بارات من حيث األهميةللع

   كةةلل  المت سةةط الحسةةابي العةةام   االسحةةراف المعيةةارن العةةام لذةةله العبةةارات  تةةم عةةر  بمديسةةة بسغةةازن

 الستا   عل  السح  التاليو 

اء الة ظيهي   يعحظ فن المت سط الحسابي ل د(01-3من لعل الستا   التي يعروذا الجد ل )

(   .1.5838 بةاسحراف معيةارن )  (3.8885ريد الدراسة بلةد )للم ظهين بالمصرف التجارن ال طسي 

 هةة  يرةةير إلةة  فن عساصةةر األداء الةة ظيهي  المتم لةةة وةةي )المعةةارف العامةةة   المذةةارات الهسيةةة   الجديةةة 

سجةاز األعمةالالمسةو لية التهاسي وي العمل   ردر  الم ظف علة  تحمةل  وةي ال رةت المحةدد   القةدر      ا 

علةةةةي حةةةةل المرةةةةكعت الي ميةةةةة   كميةةةةة العمةةةةل المسجةةةةز   القةةةةدر  علةةةةي تسهيةةةةل األعمةةةةال د ن ال رةةةة ع وةةةةي 

فمةا علة  مسةت ا العبةارات وقةد ف وة  األلطاء( جاءت بمست ا كبير للعاملين بالمصةرف ريةد الدراسةة  

(  وكاسةةت فعلةة  8.3122 – 8.2013( بةة ن رةيم المت سةةطات الحسةابية ترا حةةت بةين )01-3الجةد ل )
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"  بةةاسجراف معيةةارن ارةة م بت ديةةة فعمةةالي بكهةةاء   واعليةةة(  للعبةةار  "8.3122رةةيم مت سةةط حسةةابي هةةي )

(  1.8.058(   جةةةاءت وةةةي المرتبةةةة األ لةةة  مةةةن حيةةةث األهميةةةة السسةةةبية  بةةة زن سسةةةبي )1.83282)

يةةةو ر سظةةام العق بةةةات  الجةةزاءات المعتمةةةد وةةةي (  للعبةةةار  "8.2013 كاسةةت فرةةةل ريمةةة مت سةةةط حسةةابي )

(   جاءت وي المرتبة 0.88822 باسحراف معيارن ) "المصرف عل  تحسين االداء ال ظيهي للم ظهين

 .(.1.5881 ب زن سسبي ) األلير  من حيث األهمية السسبية
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 : الثاني اإلجابة على التساؤل  3.3.8

 ؟.ما مستوى الدوافع النفسية للموظفين في المصرف التجاري الوطني بمدينة بنغازي

لإلجابةةة علةة  للةة  تةةم اسةةتلدام المت سةةطات الحسةةابية   االسحراوةةات المعياريةةة   الترتيةةى السسةةبي 

ي تقي  مست ا الد او  السهسية للم ظهين وي المصةرف التجةارن الة طسي بارات من حيث األهمية التللع

   كةةلل  المت سةةط الحسةةابي العةةام   االسحةةراف المعيةةارن العةةام لذةةله العبةةارات  تةةم عةةر  بمديسةةة بسغةةازن

 الستا   عل  السح  التاليو 

للةةد او   (  يعحةةظ فن المت سةةط الحسةةابي العةةام00-3مةةن لةةعل الستةةا   التةةي يعروةةذا الجةةد ل )

(   بةةةاسحراف معيةةةارن 3.2322ريةةةد الدراسةةةة بلةةةد )السهسةةةية للمةةة ظهين وةةةي المصةةةرف التجةةةارن الةةة طسي 

فمةةا (   هة  يرةةير إلةة  فن مسةت ا الةةد او  السهسةةية للمة ظهين بالمصةةرف ريةةد الدراسةة كبيةةر   0058..1)

ت بةةةةين ( بةةةة ن رةةةةيم المت سةةةةطات الحسةةةةابية ترا حةةةة00-3علةةةة  مسةةةةت ا العبةةةةارات وقةةةةد ف وةةةة  الجةةةةد ل )

فرا بة ن العمةل  (  للعبةار  "8.80.2 سط حسابي هي )مت(  وكاست فعل  ريم 8.80.2 – 8.8288)

(   جةاءت وةي المرتبةة األ لة  مةن 8..1.88 بةاسحراف معيةارن )" ه  الداو  الحقيقةي للتطة ر  السجةا 

(  8.8288   كاسةةةت فرةةةل ريمةةةة مت سةةةط حسةةةابي )(1.88338 بةةة زن سسةةةبي ) حيةةةث األهميةةةة السسةةةبية

 بةةةةةاسحراف معيةةةةةارن  "يتةةةةةي  لةةةةةي المصةةةةةرف وةةةةةرا المرةةةةةاركة وةةةةةي  وةةةةة  اللطةةةةةط المسةةةةةتقبلية "للعبةةةةةار  

 .(1.82888 ب زن سسبي ) (   جاءت وي المرتبة األلير  من حيث األهمية السسبية.0.8852)
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 :  الثالث اإلجابة على التساؤل 5.1.5

 ؟الوطني بمدينة بنغازيما مستوى الحوافز للموظفين في المصرف التجاري 

يمكةةن حسةةاى مسةةت ا الحةة اوز برةةكل عةةام للعةةاملين بالمصةةرف ريةةد الدراسةةة  ومةةن لةةعل الستةةا         

( سعحةظ فن المت سةط الحسةابي العةام للحة اوز  )الماديةة   المعس يةة(  1203التي يعروذا الجد ل ررةم )

  فن مسةت ا الحة اوز برةكل عةام (   هةلا يةدل علة2072927(  باسحراف معيةارن بلةد )3021225بلد )

 للم ظهين وي المصرف التجارن ال طسي بمديسة بسغازن جاءت بمست ا مت سط. 

 (1203جد ل )

 مست ا الح اوز )المادية   المعس ية(  للعاملين بالمصرف ريد الدراسة

المت سط الحسابي 

 العام 

االسحراف المعيارن 

 العام

 ال زن السسبي 

3021225 2072927 2062254 
 

 

 

 

  يتهرع من هلا التساول الر يسي التساوالت الهرعية التاليةو 

 ؟.ما مستوى الحوافز المادية للموظفين في المصرف التجاري الوطني بمدينة بنغازي .3.8.3.8

لإلجابةةة علةة  للةة  تةةم اسةةتلدام المت سةةطات الحسةةابية   االسحراوةةات المعياريةةة   الترتيةةى السسةةبي 

األهمية التي تقي  مست ا الح اوز المادية للم ظهين وي المصرف التجارن الة طسي  بارات من حيثللع

   كةةلل  المت سةةط الحسةةابي العةةام   االسحةةراف المعيةةارن العةةام لذةةله العبةةارات  تةةم عةةر  بمديسةةة بسغةةازن

 الستا   عل  السح  التاليو 

للحةة اوز  الحسةابي العةام(  يعحةظ فن المت سةةط 03-3مةن لةعل الستةا   التةةي يعروةذا الجةد ل )

(  1.21382 بةةةاسحراف معيةةةارن )  (8.2122ريةةةد الدراسةةةة بلةةةد )الماديةةةة بالمصةةةرف التجةةةارن الةةة طسي 
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فمةا علة    ه  يرير إل  فن مست ا الح اوز المادية للمة ظهين بالمصةرف ريةد الدراسةة جةاءت مت سةطة 

 – 8.8885ية ترا حت بين )( ب ن ريم المت سطات الحساب08-3مست ا العبارات وقد ف و  الجد ل )

را فن مس  الترريةات ال ظيهيةة ف(  للعبار  "8.1833 سط حسابي هي )مت(  وكاست فعل  ريم 8.1833

(   جةاءت وةي المرتبةة 0.130.8 بةاسحراف معيةارن )" يو ر إيجابيا  عل  األداء ال ظيهي وي المصرف

فرةةةةل ريمةةةةة مت سةةةةط حسةةةةابي     كاسةةةةت(...1.80 بةةةة زن سسةةةةبي ) األ لةةةة  مةةةةن حيةةةةث األهميةةةةة السسةةةةبية

 "تمةةةةس  اإلدار  زيةةةةاد  وةةةةي األجةةةة ر للمةةةة ظهين الةةةةلين يةةةةود ن المذةةةةام برةةةةكل جيةةةةد"(  للعبةةةةار  8.8885)

 بة زن سسةبي  (   جةاءت وةي المرتبةة األليةر  مةن حيةث األهميةة السسةبية0.82180 بةاسحراف معيةارن )

(1.8522). 
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 ؟.ما مستوى الحوافز المعنوية للموظفين في المصرف التجاري الوطني بمدينة بنغازي 3.8.3.8

لإلجابةةة علةة  للةة  تةةم اسةةتلدام المت سةةطات الحسةةابية   االسحراوةةات المعياريةةة   الترتيةةى السسةةبي 

ة للمةةة ظهين وةةةي المصةةةرف التجةةةارن بةةةارات مةةةن حيةةةث األهميةةةة التةةةي تقةةةي  مسةةةت ا الحةةة اوز المعس يةةةللع

   كةلل  المت سةط الحسةابي العةام   االسحةراف المعيةارن العةام لذةله العبةارات  تةم ال طسي بمديسةة بسغةازن

 عر  الستا   عل  السح  التاليو 

للحةة اوز  (  يعحةظ فن المت سةةط الحسةابي العةام08-3مةن لةعل الستةا   التةةي يعروةذا الجةد ل )

(  5088..1 بةةاسحراف معيةةارن )  (3.2088ريةةد الدراسةةة بلةةد )جةةارن الةة طسي المعس يةةة بالمصةةرف الت

فمةةا علةة  مسةةت ا   هةة  يرةةير إلةة  فن الحةة اوز المعس يةةة للمةة ظهين بالمصةةرف ريةةد الدراسةةة جةةاءت كبيةةر  

 – 3.3521( بةةةة ن رةةةةيم المت سةةةةطات الحسةةةةابية ترا حةةةةت بةةةةين )03-3العبةةةةارات وقةةةةد ف وةةةة  الجةةةةد ل )

ترجعسي الح اوز المعس ية م ةل (  للعبار  ".8.038 سط حسابي هي )مت(  وكاست فعل  ريم .8.038

(  1.85121 بةةاسجراف معيةةارن )" )الرةةكر   ال سةةاء   التقةةدير    االحتةةرام( علةة  بةةلل مزيةةد مةةن الجذةةد

   كاسةةت فرةةل ريمةةة (1.88228 بةة زن سسةةبي )  جةةاءت وةةي المرتبةةة األ لةة  مةةن حيةةث األهميةةة السسةةبية

 بةةاسحراف  "ارةةعر باالسةةتقرار  األمةةن الةة ظيهي وةةي مكةةان العمةةل "(  للعبةةار  3.3521سةةط حسةةابي )مت  

 بةةةةةة زن سسةةةةةةبي  (   جةةةةةةاءت وةةةةةةي المرتبةةةةةةة األليةةةةةةر  مةةةةةةن حيةةةةةةث األهميةةةةةةة السسةةةةةةبية0.82282معيةةةةةةارن )

(1..208). 

 

 

 

 

 



 

74 
 

 



 

75 
 

 : الرابع اإلجابة على التساؤل 3.3.8

ذو داللييية إحصيييائية لليييدوافع النفسيييية والحيييوافز عليييى األداء اليييوظيفي هيييل هنيييا  أثييير 

 ؟.للموظفين في المصرف التجاري الوطني بمدينة بنغازي

لإلجابة عل  لل  تم استلدام معامل ارتباط بيرس ن بين محا ر الدراسة   من  ةم اسةتلدام 

سهسية  الحة اوز علة  األداء اسل ى االسحدار وي حالة دل ل جمي  المتغيرات إليجاد ف ر الد او  ال

(  يعحةةظ فن معامةةل ارتبةةاط بيرسةة ن 05.3الةة ظيهي  ومةةن لةةعل الستةةا   التةةي يعروةةذا الجةةد ل )

(  هةةلا يةةدل علةة   جةة د ععرةةة طرديةةة بةةين 1.8.5بةةين الةةد او  السهسةةية  األداء الةة ظيهي يسةةا ن )

إال ب جةةة د اسةةةتقرار سهسةةةي الةةةد او  السهسةةةية  األداء الةةة ظيهي  حيةةةث فن األداء المتميةةةز ال يتحقةةةق 

يجعةةل الم ظةةف يلةةر  اووةةل مةةا لديةةد مةةن مذةةارات الزمةةة للعمةةل. كمةةا ي وةة  الجةةد ل فيوةةا  فن 

(   هةةةلا يةةةدل علةةة   جةةة د 1.308معامةةةل ارتبةةةاط بيرسةةة ن بةةةين الحةةة اوز  األداء الةةة ظيهي يسةةةا ن )

  جاهةدا  إلة  ععرة طردية بين الح اوز  األداء ال ظيهي  يعزا الباحث لل  إل  فن كةل وةرد يسةع

كمال مسيرتد ويذا.  ارباع حاجاتد المادية  المعس ية حت  يستطي  ممارسة حياتد ال ظيهية  ا 

 (05.3جد ل)

 معامل ارتباط بيرس ن بين متغيرات الدراسة

 األداء ال ظيهي المجال

 1.825 الد او  السهسية

 1.308 الح اوز
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( فسل ى االسحدار المتعدد يتو  فن هسا  ف ر إيجابي .0. 3 بالسظر إل  الجد ل )

للد او  السهسية عل  األداء ال ظيهي للم ظهين وي المصرف التجارن ال طسي بمديسة بسغازن  

(   يعزن 1.123( بيسما حظيت الح اوز بسسبة )1.322حيث بلد ت  ير الد او  السهسية بسسبة)

فن الح اوز ال تتساسى م  تطلعات  فهداف الم ظهين بالمصرف ريد الدراسة  الباحث لل  إل  

    يعحظ من الجد ل فيوا  فن ريمة 
التهسيرية لسم ل  االسحدار اللطي المتعدد التي رد   

 (.1.805وسرت الت  ير وي األداء ال ظيهي للم ظهين بسسبة )

 (3..0جد ل)

  األداء ال ظيهي ف ر الد او  السهسية  الح اوز عل   

 B Beta T Sig 

 1.111 8.883 ةةةةةةةةة 8.032 الثابت 

الدوافع 

 النفسية

1.322 1.801 5.183 1.111 

 1.0.2 0.382 1.003 1.123 الحوافز

 

R = 0.475                     0.215       
                   Sig=0.000                                     F= 22.285 
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 الفصل الرابع  

تالنتائج والتوصيا
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 مقدمة:   3.1

مسةةةت ا الةةةد او  السهسةةةية  الحةةة اوز  األداء الةةة ظيهي  هةةةدوت هةةةله الدراسةةةة إلةةة  التعةةةرف علةةة 

 كلل  التعرف علة  ف ةر الةد او  السهسةية  مديسة بسغازن ب للم ظهين وي المصرف التجارن ال طسي

 تقةةةديم  سي بمديسةةة بسغةةةازنللمةةة ظهين وةةي المصةةةرف التجةةارن الةةة ط  الحةة اوز علةةة  األداء الةة ظيهي

ظةةام الحة اوز ممةةا يحسةةن مسةت ا األداء برةةكل عةةام بعة  الت صةةيات التةي يومةةل إتباعذةةا لتعزيةز س

 اسةةتلدام األسةةاليى اإلحصةةا ية المع مةةة  بتجميةة  بياسةةات الدراسةةة  تحليلذةةا  بعةةد القيةةام بالمصةةرف

 عد  ستا    بساء  عليذا تم تقديم الت صيات المساسبة.  إل للل   تم الت صل 

 نتائج الدراسة:  3.1

 والستا   مللصذاالدراسة إل  عدد من ت صلت       

مست ا األداء ال ظيهي للمة ظهين وةي المصةرف التجةارن الة طسي  فنستا   الدراسة  فظذرت .0

(   اسحةةراف معيةارن عةةام 3.8885بمديسةة بسغةازن جةةاء كبيةر    بمت سةط حسةةابي عةام بلةد)

ن فغلةةى ال(. .1.5838بلةةد ) يق مةة ن بت ديةةة اعمةةالذم بكهةةاء   واعليةةة   لةةديذم  مةة ظهين ا 

 يمتلكةة ن القةةدر  علةة  الحةة ار  الت اصةةل مةة    القةةدر  علةة  حةةل المرةةةكعت الي ميةةةالمذةةار  

الزمعء   لديذم االستعداد  الرغبة للعمل لار  ا رةات الةد ام الرسةمي   تتة ور لةديذم معروةة 

لمةةام تةةام بطبيعةةة األعمةةال المسةةسد  إلةةيذم  القةةدر  علةة  تحمةةل المسةةو لية   ال يتةة لر ن  ال   ا 

بكرا    لديذم القدر  عل  التكيف م  الحةاالت الطار ةة برةكل مساسةى  كمةا يغادر ن العمل م

بالمصةةرف ريةةد الدراسةةة يعتبةةر ن القةة اسين  اللةة ا    ذةةرت الستةةا   فن العديةةد مةةن المةة ظهيناظ
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المعتمةةةد  ال تسةةةذم برةةةكل جيةةةد وةةةي تطةةة ير األداء الةةة ظيهي   فن االدار  ال تةةةز دهم بتقةةةارير 

                                                                                                                          د رية عن مست ا فدا ذم.    

د او  السهسية للم ظهين وي المصرف التجةارن الة طسي الاظذرت ستا   الدراسة فن مست ا   .0

( 3.2322) بلةةةةد ت سةةةةط حسةةةةابي عةةةةاممب  حظيةةةةتبمديسةةةةة بسغةةةةازن جةةةةاءت بدرجةةةةة كبيةةةةر   

 وةرا المرةاركة مة ظهينكمةا فن المصةرف ال يتةي  لل. (0058..1) بلةدسحةراف معيةارن  ا

بالمصةرف بة ن العمةل جةزء اصةيل  م ظهين   يرا الوي  و  اللطط  األهداف المستقبلية

مةةةةن حيةةةةاتذم  فن روسةةةةا ذم يمسحةةةة سذم الصةةةةعحيات العزمةةةةة  التةةةةي تسةةةةاعدهم علةةةة  اسجةةةةاز 

األعمةةةال المسةةةسد  الةةةيذم   لةةةديذم د اوةةة  عاليةةةة اتجةةةاه العمةةةل   ال قةةةة الكاويةةةة بةةةالسه   للةةة  

ن لتحقيةةق األهةةداف حتةة  وةةي اصةةعى الظةةر ف   فسذةةم يرةةعر ن بةةالهلر  االستمةةاء للعمةةل  ف

 العمل ه  الداو  الحقيقي للتط ر  السجا .

مست ا الح اوز المادية للمة ظهين وةي المصةرف التجةارن الة طسي  فظذرت ستا   الدراسة فن .3

(   8.2122بمديسةةةةةة بسغةةةةةازن جةةةةةاءت بدرجةةةةةة مت سةةةةةطة   حظيةةةةةت بمت سةةةةةط حسةةةةةابي بلةةةةةد)

 يتبةةةة (  كمةةةا بيسةةةةت الستةةةا   فن المصةةةرف ريةةةد الدراسةةةة 1.21382معيةةةارن بلةةةد ) بةةةاسحراف

بمسةة   مةة ظهينسياسةةات غيةةر عادلةةة وةةي مةةس  المكاوةة ت  العةةع ات  كمةةا اسةةد ال يةةربط فداء ال

بالمصةرف ريةد الدراسةة لةي  لةديذم معروةة كاويةة  مة ظهينالمكاوة ت  العةع ات   فن اغلةى ال

بسظةةام المكاوةة ت  العةةع ات المطبةةق ممةةا يجعةةل  جةة د سظةةام المكاوةة ت  العةةع ات هةةلا غيةةر 

كمةةةةا فن المكاوةةةة ت  العةةةةع ات بالمصةةةةرف ريةةةةد  للتمسةةةة  بالعمةةةةل. مةةةة ظهينال وّعةةةةال  ال يةةةةدو 

                   الدراسة ال تتساسى م  الجذد المبل ل   ال يمس  المصةرف الةدرجات  الترريةات االسةت سا ية 

بالمصةةةرف ريةةةد الدراسةةةة فن تقةةةديم الترريةةةات  مةةة ظهينيةةةرا ال  يةةةود ن مذةةةامذم برةةةكل جيةةةد  

 ابيا  عل  األداء ال ظيهي.ال ظيهية يو ر ايج
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مسةةةةت ا الحةةةة اوز المعس يةةةةة للمةةةة ظهين وةةةةي المصةةةةرف التجةةةةارن  فنستةةةةا   الدراسةةةةة  فظذةةةرت  .7

( 3.2088الةةةة طسي بمديسةةةةة بسغةةةةازن جةةةةاءت بدرجةةةةة كبيةةةةر   حظيةةةةت بمت سةةةةط حسةةةةابي بلةةةةد)

تسةةةة د ععرةةةةات التقةةةةدير (  كمةةةةا اظذةةةةرت الستةةةةا   فسةةةةد 5088..1معيةةةةارن بلةةةةد )  بةةةةاسحراف

يق مةة ن بزيةةارات اجتماعيةةة متبادلةةة وةةي ك يةةر مةةن بةةين المةة ظهين   فسذةةم  االحتةةرام المتبةةادل 

بالمصةةرف ريةد الدراسةةة ال يرةةعر ن  مةة ظهينكمةةا اظذةرت الستةةا   فن الك يةةر مةن ال االحيةان.

ير الجذة د اهتمام من الروساء بتقدباالستقرار  األمن ال ظيهي  كما بيست الدراسة فسد هسا  

 بالمصرف ريد الدراسة. م ظهينالمبل لة من ربل ال

فظذرت ستا   الدراسة فن هسا  ف ر إيجابي للةد او  السهسةية علة  األداء الة ظيهي للمة ظهين  .2

وةةةةةةي المصةةةةةةرف التجةةةةةةارن الةةةةةة طسي بمديسةةةةةةة بسغةةةةةةازن  حيةةةةةةث بلةةةةةةد تةةةةةة  ير الةةةةةةد او  السهسةةةةةةية 

 يعةةةةزن الباحةةةةث للةةةة  إلةةةة  فن (  1.123( بيسمةةةةا حظيةةةةت الحةةةة اوز بسسةةةةبة )1.322بسسةةةةبة)

                                                                                                                            الح اوز ال تتساسى م  تطلعات  فهداف الم ظهين بالمصرف ريد الدراسة

 توصيات الدراسة:   8.1

تي تملوت عسذا الدراسة وقد تم  و  الت صيات التالية التي يومةل  استسادا  عل  الستا   ال

 فن تسذم وي رو  مست ا األداء ال ظيهي للم ظهين وي المصرف التجارن ال طسي بمديسة بسغازنو 

زيةاد  مرةاركة المة ظهين وةي  وة  اللطةط المسةتقبلية  عمليةة اتلةال القةرارات  حيةث فسذةا  .0

  ردراتذم  ه  ما يو ر ايجابيا  عل  مست ا فدا ذم.تعمل علي تسمية  تط ير مذاراتذم 

العمةةةل علةةة  تعةةةديل سظةةةام المكاوةةة ت  العةةةع ات المعمةةة ل بةةةد حاليةةةا  ليغةةةد  فووةةةل   فتبةةةاع  .8

سياسةةةةات عادلةةةةة وةةةةي تقةةةةديم المكاوةةةة ت  العةةةةع ات التةةةةي تتساسةةةةى مةةةة  تطلعةةةةات  فهةةةةداف 
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بعةةاد رةةب   الصةةراعات الةةلن المةة ظهين  للةة  للمحاوظةةة علةة  القةة ا البرةةرية  صةةياستذا  ا 

 لعدم المسا ا .   ستيجةيمكن فن يتحقق 

الت كد من  و   االسظمة  الل ا   المسظمة لسير العمل بالمصرف ريد الدراسةة   صة لذا  .3

إلةةة  جميةةة  المةةة ظهين بصةةة ر  سلسةةةة باإلوةةةاوة إلةةة  الت جيذةةةات المسةةةتمر   الداعمةةةة لذةةةله 

 االسظمة. 

األداء  الجذةةد المبةةل ل   ان تقةةدم بعةةد تحقةةق يجةةى تقةةديم المكاوةة ت  العةةع ات بقةةدر سسةةبة  .8

الجذةةةد  السةةةل   المبةةةل ل مبارةةةر   د ن فن يمةةةر  رةةةت ك يةةةر علةةة  للةةة    ارتةةةرا  المكاوةةة ت 

 العةةةع ات الماديةةةة  الحةةة اوز المساسةةةبة علةةة  وةةة ء المعل مةةةات المتةةة ور  عةةةن مسةةةت ا فداء 

 .م ظهينال

مةةات حقيقيةةة عةةن فداء المةة ظهين فهميةةة تز يةةد المسةةو لين عةةن ادار  المةة ارد البرةةرية بمعل   .5

 العمةةل علةةي مةةس  الترريةةات  العةةع ات االسةةت سا ية للمةة ظهين ل ن االداء المتميةةز  ارةةعار 

المة ظهين بالمصةرف ريةد الدراسةةة بالمسةو لية  للة  بتز يةدهم بتقةةارير د ريةة علة  مسةةت ا 

الحةةةال  ادا ذةةةم لكةةةي يعلمةةة ا بةةة ن هسةةةا  مةةةن يتةةةابعذم  يرارةةةى فدا ذةةةم  هةةةلا يةةةسعك  بطبيعةةةة

 إيجابيا  عل  فدا ذم  يعطيذم الداو  لتحسين مست ا فدا ذم بركل مستمر.

العمل عل  تحقيق االستقرار ال ظيهي لكاوة الم ظهين بالمصرف ريد الدراسة   لل   ..

 بتط ير مذاراتذم  صقل لبراتذم األمر اللن يدعم استقرارهم وي عملذم  بالتالي  بات 

عمال المصرفف
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 قائمة المراجع 
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 الكتب: -

 أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية(  8111) ابراهيم  مر ان عبدالحميد -

 موسسة ال راق للسرر  الت زي .  عمان

  عمان  دار فسامة اتجاهات التدريب و تقييم أداء األفراد(  2212بن عيري  عّمار ) -

 للسرر  الت زي .

  طرابل  الموارد البشرية(  2223ب سسيسة  الصديق مسص ر  الهارسي  سليمان ) -

 فكاديمية الدراسات العليا.

للموارد البشرية في تحسين أداء  االستراتيجيالتسيير (  2217ترغيسي  صبريسة ) -

   عمان  دار االعصار العلمي للسرر  الت زي .المؤسسات

  اإلسماعيلية ر وتحسين األداءاستراتيجيات تطوي(  2216)الرى  سيد محمد  جاد -

 جامعة رسا  الس ي .

  اإلسكسدرية  دار السلو  التنظيمي(  2214حسن  را ية  مسلم  علي عبد الذادن ) -

 وار  العلمية.

  عمان إدارة الموارد البشرية(  2213حم د  لوير كاظم  اللررة  ياسين كاسى ) -

 المسير  للسرر  الت زي .

  عمان إدارة الموارد البشرية(  2213الحم رن  صال  سليم  المعايطة  ر ال سايف ) -

 دار كس ز المعروة للسرر  الت زي .

   عمان  دار زهران.إدارة األفراد(  2222الدبا   عصام عبدال هاى ) -

إدارة الموارد البشرية في القرن (  2212در   عبدالبارن ابراهيم  الصبا   زهير سعيم ) -

   عمان  دار  ا ل للسرر  الت زي .احد والعشرينالو 
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   الريا   دار المريخ للسرر.إدارة الموارد البشرية(  2229ديسلر  جارن ) -

 تيسير الموارد البشرية من خالل المهارات(  2213سعاد  معاليم  حجازن  اسماعيل ) -

 عمان  دار فسامة للسرر  الت زي .

القاهر   دار رباء للطباعة  النفس الحديث, اصول علم(  2222طد  ور  عبد القادر) -

  السرر  الت زي .

دار رباء للطباعة  السرر  ‘(  فص ل علم السه  الحديث2222طد  ور  عبدالقادر ) -

  الت زي   القاهر .

  عمان السالمة المهنية(  2212عبدربد  فحمد عبدالرحمن  الدهران  محمد برير ) -

 دار المسير  للسرر  الت زي .

الريا  المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية, (  2226ف  صال  محمد )العسا -

 مكتبة العبيكان للسرر.

الموجز في منهج لبحث العلمي في التربية والعلوم (  8112) عمر  سيف اإلسعم سعد -

 دار الهكر. دمرق  اإلنسانية,

 الوظيفيدوافع واحتياجات العمل وأثرها علي الرضا (  2211غازن   ليد حليم ) -

 اإلسكسدرية  الدار الجامعية.

اإلدارة (  2222الغالبي  طاهر محسن مسص ر  العامرن  صال  مذدن محسن ) -

   دار  ا ل للسرر  الت زي   عمان.واألعمال

  عمان  دار  ا ل الوجيز في إدارة الموارد البشرية(  2212القري تي  محمد راسم ) -

 للسرر  الت زي .
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  عمان  دار مناهج البحث العلمي في العلوم اإلدارية(  2214الكبيسي  حامد جذاد ) -

 غيداء للسرر  الت زي .

    عمان  دار دجلة.إدارة الموارد البشرية وتنميتها.ف(  2215اللبدن  سزار ع سي ) -

   عمان  دار دجلة.واإلداريتنمية األداء الوظيفي .ى(  2215) ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي -

 التخطيط االستراتيجي بين دافعية اإلنجاز واالتجاهات النفسية(  2217محمد  ررار ) -

 عمان  دار األيام للسرر  الت زي .

فن إدارة الموارد البشرية في المنظمات الحكومية (  2212مرسي  سبيل حامد ) -

   اإلسكسدرية  المكتى العربي الحديث.والخاصة

 (  عمان  دار األيام للسرر  الت زي .2215سي  لالد فحمد ورحان )المرذدا -

   عمان  دار األيام للسرر  الت زي .الحوافز وأداء العاملين(  2216س رالدين  ب الرر  ) -

  عمان إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي(  2212الذيتي  لالد عبدالرحيم مطر ) -

 دار  ا ل للسرر  الت زي .

 الدوريات:  -

( "الد او  السهسية  االجتماعية  اإلدارية  راء 2212بركات  زياد  صبحة  صا ل ) -

مجلة جامعة القدس المفتوحة استلدام الرباى الهلسطيسي ل سا ل االتصال الحدي ة" 

  .13-12(و 26) 1  لألبحاث والدراسات

ال ظيهي  دراسة   اإلبداع التسظيمي   ت  يره وي األداء )2211(حا ن  إيمان عسكر -

المجلة األكاديمية العراقية, كلية اإلدارة تطبيقية وي مستره  ابن ماجد العامة  

 .66-49(و 2) 4  واالقتصاد
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( "ف ر فبعاد الداوعية عل  2211  سامر عبدالمجيد )الحرارة  محمد احمد  البرابرة  -

بلديات محاوظات سل   الم اطسة التسظيمية" دراسة ميداسية من  جذة سظر العاملين وي 

 .642-647(و 4) 7  المجلة األردنية في إدارة األعمالجس ى األردن  

(  الح اوز  ف رها عل  األداء  2229) الباسط  حمادن  سليمان عبدا هللعبا   اس  عبد -

مجلة تنمية دراسة ميداسية عل  عيسة من م ظهين وي هي ة استكراف السهط اليمسية  

 .123-125(و 93) 31  واالقتصاد, جامعة الموصلالرافدين, كلية اإلدارة 

 الرسائل العلمية -

ال ظيهي وي رركة "تقييم ا ر الح اوز علي مست ن االداء  )2212(فب  ررخ  سادر حامد -

ر العاملين" دراسة ميداسية عل  العاملين وي رركة االتصاالت االتصاالت من  جذة سظ

كلية االرتصاد  العل م  دار  األعمال   رسم إرسالة ماجستير غير منشورةالهلسطيسية  

 اإلدارية  جامعة االزهر غز .

( "ف ر اللكاء العاطهي عل  األداء ال ظيهي للمدراء 2212بظاظ   عزمي محمد ) -

رسم غير منشورة,  رسالة ماجستيرالعاملين وي مكتى غز  اإلرليمي التاب  ل  سر ا" 

  ية غز .إدار  األعمال  كلية التجار   الجامعة اإلسعم

( "اإلبداع اإلدارن  ف ره عل  األداء ال ظيهي" دراسة 2212جبر  عبد الرحمن محمد ) -

غير  رسالة ماجستيرميداسية عل  مديرن مدار   كالة الغ ث الد لية بقطاع غز   

 رسم إدار  األعمال  كلية التجار   الجامعة اإلسعمية غز .منشورة, 

( "ا ر الح اوز المادية  المعس ية وي تحسين فداء العاملين 2211حمد ) الجساسي  عبداهلل -

وي  زار  التربية  التعليم عمان" دراسة ميداسية عل  المديريات التعليمية العامة التابعة 
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األكاديمية العربية البريطاسية للتعليم رسالة ماجستير غير منشورة  ل زار  التربية  التعليم 

 ن. العالي  سلطسة عما

( "االتصال التسظيمي  ععرتد باألداء ال ظيهي" دراسة 2229جعل الدين  ب عطيط ) -

غير منشورة,  رسالة ماجستيرميداسية عل  العمال المسهلين بموسسة س سلغاز عسابة  

رسم علم السه   العل م الترب ية  األرطه سيا  كلية العل م اإلسساسية  العل م االجتماعية  

 م د رسسطيسة.جامعة مست رن مح

( "تقسيات االتصال اإلدارن  د رها وي تط ير األداء 2212الجسيدن  وادن جعهر دياى ) -

رسالة ال ظيهي" دراسة ميداسية عل  اإلدار  ال سط  وي القطاع الحك مي الهلسطيسي  

رسم إدار  األعمال  كلية الدراسات العليا  البحث العلمي  جامعة غير منشورة,  ماجستير

 اللليل.

( "ف ر االرتباط ال ظيهي  الدعم التسظيمي المدر  عل  2216حمد  محمد حسن لليل ) -

غير منشورة,  رسالة ماجستيراألداء ال ظيهي وي الموسسات األكاديمية الهلسطيسية" 

 رسم إدار  األعمال  كلية التجار   الجامعة اإلسعمية غز .

( "مع رات االتصال بين االجذز  الحك مية  ععرتذا 2222الربيعان  لالد بن علي ) -

 رسالة ماجستيربكهاء  األداء" دراسة تطبيقية عل  مطار المل  لالد الد لي بالريا   

رسم العل م اإلدارية فكاديمية سايف العربية للعل م األمسية          غير منشورة, 

 الريا .

( "الد او  السهسية  الح اوز  ععرتذا ب داء العاملين وي حقل 2213)السقا  ع   مهيد  -

رسالة ماجستير القطاع المصروي وي رطاع غز " دراسة تطبيقية عل  بس  ولسطين  

 األعمال  كلية التجار   الجامعة اإلسعمية غز .   رسم إدار غير منشورة
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قييم فداء العاملين وي ( "مدا واعلية  عدالة سظام ت2212راهين  ماجد إبراهيم ) -

الجامعات الهلسطيسية  ف ره عل  األداء ال ظيهي  ال الء  ال قة التسظيمية" دراسة مقارسة 

رسم إدار  األعمال  كلية رسالة ماجستير غير منشورة, بين الجامعة اإلسعمية  األزهر  

 التجار   الجامعة اإلسعمية غز .

القيادية  ععرتذا باألداء ال ظيهي من  جذة  ( "األسماط2224الرريف  طعل عبدالمل  ) -

رسم العل م اإلدارية غير منشورة,  رسالة ماجستيرسظر العاملين ب مار  مكة المكرمة" 

 جامعة سايف العربية للعل م األمسية  الريا .

( "الح اوز  الهاعلية التسظيمية" الموسسة الميسا ية لسكيكد  2222رسيق  عبدالعزيز ) -

رسم علم االجتماع  الديمغراويا  كلية الحق ق غير منشورة,  ة ماجستيررسالسم لجا  

 العل م االجتماعية  جامعة سكيكد .

( "المساخ التسظيمي  ت  يره عل  األداء ال ظيهي للعاملين" دراسة 2212صليحة  رامي ) -

رسم تسيير غير منشورة,  رسالة ماجستيرحالة جامعة فمحمد ب رر  ب مردا   

كلية العل م االرتصادية  التجارية  عل م التسيير  جامعة فمحمد ب رر  المسظمات 

 ب مردا .

"سظام الح اوز  المكاو ت  ف ر  وي تحسين األداء ال ظيهي  )2227(العك   ععء لليل -

وي  زارات السلطة الهلسطيسية وي رطاع غز " دراسة ميداسية عل  الم ظهين العاملين 

رسالة ماجستير غير سلطة الهلسطيسية وي رطاع غز   ب ظا ف إرراوية وي  زارات ال

 الجامعة االسعمية  رسم ادار  االعمال  كلية التجار  غز . منشورة
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( "غم    صراع الد ر ال ظيهي  ف رهما عل  األداء 2216رسديل  مراد سامي عاطف ) -

ير رسالة ماجسترطاع غز    - ال طسي االرتصاد"دراسة تطبيقية عل   زار   ال ظيهي

 رسم إدار  األعمال  كلية التجار   الجامعة اإلسعمية غز .غير منشورة, 

( "األسماط القيادية  ععرتذا باألداء ال ظيهي وي 2212ساصر  حسن محم د حسن ) -

غير منشورة,  رسالة ماجستيرالمسظمات األهلية الهلسطيسية من  جذة سظر العاملين" 

  الجامعة اإلسعمية غز .رسم إدار  األعمال  كلية التجار   
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 (0)الملحق 

 قائمة ب سماء محكمي أداة الدراسة

 الجامعة الكلية القسم االسم ت

 بسغازن االرتصاد اإلدار  واطمة علي بلقاسم الهرجاسيد.  0

 عمر الملتار االرتصاد  اإلدار  الع اميد. فحمد علي  8

 بسغازن العل م اإلحصاء د. عبدالغهار المسهي 3
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  (3) الملحق

 رسالة اإلرفاق
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 جامعة بنغييازي
 كلية االقتصاد      

 قسم اإلدارةالدراسات العليا 

 

  المصرف التجاري الوطني //ينالمحترم السادة
 

 تحية طيبة وبعد,,
 

أثر الدوافع النفسية والحوافز على األداء الوظيفي" يق م الباحث ب جراء دراسة تحت عس ان "    

 لل  استكماال  لمتةطلبات الحص ل عل  درجة الماجستير وي اإلدار   بكلية االرتصاد جامعة 

 .االستباسة هالباحث هةلبسةغازن   لذلا الغر  رد فعد 

 لل  من لعل ال ار  اللن يعيرد المصرف  االستباسةللا يرج  التكرم باإلجابة عل  وقرات   

األ ر الكبير  االستباسة من  ار  لبرتكم وي هلا المجال  حيث إن لدرة إجابةتكم عل  وقرات 

 اصل لترجي  لمصدارية الدراسة  سجاحذا  راكرين لكم حسةن تعا سكم معسا   مةقدرين دعمكم المت

البةحث العةلمي   موكديةن لكم حرصسا التام عل  سةرية المعل مات التي ستقدم سذا   فسذا 

 ستةستلدم ألغةرا  البحث العلمي وقط .
 

 وتقبلوا منا فائق االحترام والتقدير

 والسالم عليكم         

 الباحث                                                               

    بن علي القطراني                                                                
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 (8الملحق )

  االستبانةاستمارة 
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 البيانات العامة:  أواًل: 
 ( أمام العبارة التي تناسب :ضع عالمة )   

 
 

 النوع:  (1
 لكر .                   فس   .

 

 

 العميير:      (1

   سسة. 32فرل من             

 سسة.  72سسة إل  فرل من  32من               
          سسة.    22سسة إل  فرل من  72من                     

 سسة  وما و ق. 22من              
    

 المستوى التعليمي:  (2
 دبل م مت سط                 اس ن ف  فرل .      
 ليساس (.             -جامعي )بكال ري                       دبل م عالي.                        

 ماجستير.                                        فلرا فلكرها.............                      
 
 

 

 مدة الخدمة في المصرف:   (2

 سس ات .  02إل  فرل من  2سس ات .                               من  2فرل من                   
 سسة .                       02إل  فرل من   02.                  من   سسة 02إل  فرل من   02من                   
 سسة  وما و ق.  02من                   

 

 : المسمى الوظيفي (2
 مساعد ر ي  رسم.                                     .ر ي  رسم   
    فلرا فلكرها...................                                       م ظف.       
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 متغيرات الدراسة.ثانيًا: 
 ( وي المكان اللن يعبر عن  جذة سظر  وي كل الهقرات الملك ر  فدساهو   و  ععمة ) يرج 

 

 الفقييييرات

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

 الدوافع النفسية. أ
وةةةةةةرا المرةةةةةةاركة وةةةةةةي  وةةةةةة  اللطةةةةةةط لةةةةةةي المصةةةةةةرف  يتةةةةةةي  .1

 المستقبلية.

     

      .صيل من حياتيرعر دا ما  ب ن العمل جزء فف .2

 يمسحسةةةي ر يسةةةي المبارةةةر بعةةة  الصةةةعحيات تسةةةاعدسي علةةة  .3.
 . ليإسجاز األعمال المسسد  إ

     

 قةةة كاويةةة بةةالسه  لتحقيةةق األهةةداف لاصةةة وةةي الم ارةةف  لةةدن  .4
 الصعبة.

     

      د او  عالية اتجاه العمل. لدن .5

      مذما . وي العمل يم ل لي داوعا   الرع ر بالهلر  االستماء  .6

      السجا .لعمل ه  الداو  الحقيقي للتط ر   را ب ن اا  .7

 ( الحوافز المادية.1:)الحوافز  .ب

يعتمةةةةةةةد المصةةةةةةةرف سياسةةةةةةةات عادلةةةةةةةة وةةةةةةةي سظةةةةةةةام المكاوةةةةةةة ت    .4
 العع ات.

     

يةةةةةةةربط المصةةةةةةةرف بةةةةةةةين المكاوةةةةةةة ت  العةةةةةةةع ات   بةةةةةةةين االداء   .2
 ال ظيهي.

     

      معروة كاوية بسظام المكاو ت  العع ات. لدا .02

الحةةةةةالي يةةةةةدوعسي للتمسةةةةة    العةةةةةع ات  المكاوةةةةة تسظةةةةةام  جةةةةة د  .00
 بالعمل وي المصرف.

     

      المكاو ت   العع ات الممس حة تتساسى م  الجذد المبل ل. .00

المذةةام تمةةس  اإلدار  زيةةاد  وةةي األجةة ر للمةة ظهين الةةلين يةةود ن  .03
 بركل جيد.

     

العةع ات االسةت سا ية لةل ن    الترريةاتيمس  المصةرف الةدرجات    .07
 األداء المتميز.

     

األداء  علةةةةةة  فن مةةةةةةس  الترريةةةةةةات ال ظيهيةةةةةةة يةةةةةةو ر إيجابيةةةةةةا  ارا  .02
 .وي المصرف ال ظيهي
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 الفقييييرات
غير 

موافق 
 بشدة

غييييييييييير 
 موافق

 
 محايد

 
 موافق

  موافييق
 بشدة

      فرعر بالروا اتجاه سظام الترريات المطبق بالمصرف. .02

      ألسرتي وماسا  اجتماعيا .يومن الراتى لي    .04

 ( الحوافز المعنوية.1) 

المتبةةةةةادل بةةةةةين الروسةةةةةاء    تسةةةةة د ععرةةةةةات التقةةةةةدير  االحتةةةةةرام .04
 وي العمل. نالمرو سي

     

الم ظهةةةةة ن بزيةةةةةارات اجتماعيةةةةةة متبادلةةةةةة وةةةةةي ك يةةةةةر مةةةةةن يقةةةةة م  .02
 المساسبات.

     

التقةةةدير    لرةةةكر   ال سةةةاء    ترةةةجعسي الحةةة اوز المعس يةةةة م ةةةل )ا .02
 بلل مزيد من الجذد. حترام( عل اال

     

      األمن ال ظيهي وي مكان العمل.ارعر باالستقرار    .00

      يقدر مديرن المبارر جذ دن  م ابرتي وي العمل  .00

 األداء الوظيفي. ج.
      واعلية.عمالي بكهاء    ر م بت دية فا .03

اللةة ا   المعتمةةد  بالمصةةرف وةةي تطةة ير األداء تسةةاهم القةة اسين    .07
 ال ظيهي.

     

      القدر  عل  حل مركعت العمل الي مية.لدن المذار     .02

      .لدن القدر  علي إدار  الح ار  السقا   الت اصل م  الزمعء .02

الرغبة للعمل لار  ف رات الد ام الرسةمي يت ور لدن االستعداد    .04
 األداء ال ظيهي المطل ى. إلسجاز

     

لمام تام بطبيعة األعمال تت ور لدن معروة    .04       .المسسد  إليا 

  الجةةةزاءات المعتمةةةد وةةةي المصةةةرف علةةة يةةةو ر سظةةةام العق بةةةات  .02
 تحسين االداء ال ظيهي للم ظهين.

     

      .ةامتل  القدر  علي القياد   تحمل المسو لي .32

      تز دسي اإلدار  بتقارير د رية ت و  ويذا مست ا فدا ي. .30

      ال فت لر  ال اغادر العمل مبكرا . .33

      الحاالت الطار ة بركل مساسى.لدن القدر  علي التكيف م   .33



 

 
 

 ليزية ملخص الدراسة باللغة اإلنك

 

  

 

 



Abstract 

 

The current study aims to identify the effect of psychological 

motives and incentives on job performance of the staff of Libyan 

commercial bank's branches in Benghazi city. It also renders some 

recommendations that may reinforce the system of material and 

moral incentives to enhance the personnel's motivation, which 

elevate the level of performance in general. 

The population of study consisted of 156 clerks from six branches 

of Libyan commercial bank. Analytical and descriptive method and 

comprehensive account technique were used in this study. A 

questionnaire was used as a main tool of gathering data from this 

population. SPSS software was also utilized in analyzing the study 

data. Appropriate statistical techniques, mainly arithmetic mean and 

standard deviation, were used. 

The main obtained result is as follows: psychological motives and 

have substantial impact on the staff's job performance. Based on this 

outcome, the following recommendations were submitted: 

employees' participation in developing future plans and decision-

making process should be increased. Such involvement would grow 

their capacity, which, in turn, creates a positive impact on their 

performance level. Furthermore, it would adjust the system of 

rewards and premiums currently adopted in order to enhance it. 

Rewards, however, must be offered in accordance with fair policies 

that match the employees' aspiration and objectives to maintain the 

human resource and keep away conflicts that may result from 

inequality. 
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