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 شـــــكر وحقذيـــــــر
"رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عمي وعمى والدي وأن أعمل صالحًا ترضاه 

 (99سورة النمؿ آية )      برحمتك في عبادك الصالحين" أدخمنيو 
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مػػف  لجمعػػيفححححححح لسسػػو الرػػار والمنػػةح لمػػا لىػػسني نػػو عسػػو ا يػػر ممػػف نسػػؽ نػػا د ا يػػرة  ػػاؿ عػػز
 (7 ائؿ "لئف رارتـ ألزيدناـ" )إنراىيـ: ا ية 
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لإف الواجب يدلعني إلو لف لتقدـ ننالص راري وعظػيـ تقػديري إلػو نسػتاف المعرلػة ومننػا العطػاد 

الػػذي لرػػرؼ عسػػو ىػػذا النحػػث والػػذي اسػػت دت منػػو ا يػػرًا  معسمػػي ولسػػتاذي: الداتور/يوسػػؼ عارػػور
 وتعسمت منو الا ير مما ل ر لي حياتي مف ن ؿ نلائحو الم يدة وتوجيياتو القيمة لجزاه اهلل نيرًا. 

 النػروج إلػو نػي لدت إررػاد و نلػ  اػؿ لػي لنػدت التػي المنا رػة لجنػة إلو والتقدير الرار وجزيؿ
           وفيد  اغاددا /والدددكتور وسدديم اليابيددل /الددكتور وىػـ وم اليػػةح متاامسػػة نلػورة الرسػالة نيػذه
 لف اهلل ولسأؿ الاراـ ولساتذتيا التجارة اسية إلو مولوؿ والرارراـح واحت وتقدير رار اؿ مني لسيـ

 . جيودىـ لي وينارؾ يح ظيـ
هلل ي ػػوتني لف لتوجػػو نجزيػػؿ الرػػار ووالػػر العرلػػاف إلػػو زمي تػػي ولػػديقاتي العزيػػزات انتلػػار  امػػا

 وو  وا نجانني مف نداية مسيرتي العسمية ولغاية ا ف.العطار واريمة جمعة الذيف ساندوني معنويا 
اهلل عني لما  دمو لي مف مساعدة لجزاه  عمي صنع اهلل اغستاذ/ولتوجو نجزيؿ الرار والتقدير إلو 

 نير الجزاد.
ولتوجو نجزيؿ الرار إلو العامسيف لػي النسػديات ونالػة لػي نسديػة جناليػا ونسديػة رلػ  لمػا  ػدموه لػي 

مػدير عػاـ نسديػة  عمي برىدوم/الدكتورمف مساعدة وتذليؿ لسعقنات وتقديـ لسمعسومات وانص نالذار 
 .سمير برىوم/اغستاذرل  و 
 لو نالدعاد ااف ولو وحتو الجيد ىذا إنجاح لي ساىـ مف اؿ إلو واهللمتناف الرار نجزيؿ ولتقدـ

 .ون لو الترجيا
 الباحدثة                                 واهلل ولي التوفي               

 ىل عبد الفتاح منصور       
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 الدراسددة ممخدص
التعرؼ عسو العوامؿ النررية المؤ رة عسو إنتاجية العامسيف لي النسديات ىدلت ىذه الدراسة إلو 

الانرى نقطاع غزة وذلؾ مف ن ؿ دراسة )الحوالز المادية والحوالز المعنويةح الرىا الوظي يح 
 والتدريب( لمعرلة مدى تأ يرىا عسو إنتاجية العامسيف لي النسديات.

 
واعتمدت الناح ة المنيج الول ي التحسيسي  جراد الدراسةح التي طنقت عسو عينة عروائية طنقية 
مف العامسيف لي ا دارة العسيا لسنسديات والذيف يرغسوف مراز وظي ي يتراوح نيف رئيس  سـ وحتو 

لجما موظؼح واعتمدت الدراسة عسو اهللستنانة اأداة رئيسية  181مدير دائرةح والنالغ عددىـ 
 ا حلائي لتحسيؿ النيانات. SPSSاستنانة وتـ استنداـ نرنامج  931النيانات حيث تـ استرداد 

 وقد أظيرت نتائج الدراسة:
وجود ع  ة ذات دهلللة إحلائية نيف الحوالز المادية المستندمة لي النسديات ونيف إنتاجية  -

 لي النسديات.  العامسيف
ع  ة ذات دهلللة إحلائية نيف الحوالز المعنوية المستندمة لي النسديات ونيف إنتاجية  وجود -

 .لي النسديات العامسيف
 هلل توجد ع  ة ذات دهلللة إحلائية نيف الرىا الوظي ي لسعامسيف ونيف إنتاجية العامسيف.  -
 .دياتلي النس وجود ع  ة ذات دهلللة إحلائية نيف التدريب ونيف إنتاجية العامسيف -

 وأخيرًا فقد خمصت ىذه الدراسة إلى عدد من التوصيات أىميا:
ىرورة العمؿ عسو ت عيؿ الماالآت والحوالز المادية ما ىرورة رنطيا ناألدادح والعمؿ عسو  -

التر يات عسو لساس ومعايير موىوعية سسيمةح ومن   تطوير األنظمة ا دارية نراؿ لنسبحمن 
 ماالآت لسموظ يف الذيف حققوا إنجازات مسموسة لي عمسيـ لاي تحت ظ نيـ النسدية مستقن . 

 ىرورة العمؿ عسو غرس الوهللد التنظيمي وذلؾ مف ن ؿ إرراؾ العامسيف لي اتناذ القرارات. -
والدعـ مف ا دارة العسيا لتنني استراتيجيات واىحة  ياـ النسديات نتولير مزيد مف اهللىتماـ  -

لستدريب منن قة مف ا ستراتيجية العامة لسنسدياتح واذلؾ ىرورة تنويا النرامج التدرينية المقدمة 
أللرادىا و اتناع لساليب منتس ة لي التدريبح وليىًا ىرورة الترايز عسو استنداـ التانولوجيا 

نتاجية العامسيف لي ىذه الحدي ة اأساس لتطنيؽ نرامجي ا التدرينية وذلؾ مف لجؿ تحسيف لداد وا 
 النسديات.
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Abstract 
 

The study attempts to explore various human factors affecting on 

productivity, these factors include (financial incentives, and moral 

incentives, job satisfaction and training) 

 

The researcher applied the descriptive analytical approach through using 

stratified random sample of the study population of (181) of  administrative 

staff at municipalities who occupy the managerial levels from heads of 

departments to managers, managers assistants. A questionnaire was used as 

the main tool of data collection, where 132 questionnaires were recollected 

and were analyzed by the SPSS program for statistical analysis 

 

The study shows the following results: 
1. The results showed a relation with statistical significance between the 

Financial  incentives system and the employees’ productivity. 

2. There is a relation with statistical significance between 

moral incentives and the employees’ productivity. 

3. There is no a relation with statistical significance between 

Job satisfaction  and the employees’ productivity. 

4. There is a relation with statistical significance between the 

training and employees’ productivity. 

 

Finally, the study recommends: 

- Activating bonuses and financial incentives relating them to performance, 

adjusting and improving the administrative systems, set standards for 

promotions, reward excellent employees to retain them. 

 -Strengthening the feeling of loyalty for the organization by getting the 

employees involved in the decision making process. 

- paying more attention to adopt clear training strategies inspired from the 

municipality overall strategy, as well as the need for diversification of 

training programs for it's members, the use of different training methods 

and also the need to focus on the use of modern technology as a base for 

the application of training programs in order to improve their employees’  

productivity and performance. 
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   المقدمدةأوال: 
لػي نىػـ التغيػرات والمسػتجدات اهلل تلػادية والتقنيػة والمعسوماتيػة الدوليػة المعالػرة للػػن  

واهلل تلػادييف والمػالييف وال نيػيف والمنظمػات الدوليػة عسػو موىوع ا نتاجية محط اىتماـ السياسييف 
عد لف ااف م يوـ ا نتاجية لي الماىي مف الم اىيـ التي يحيطيا الغموض والىنانية نح حد السواد

 و نظػػرًا لمػػا تسعنػػو ا نتاجيػػة مػػف دور ىػػاـ لػػي دلػػا عجسػػة التنميػػةح وتتػػوارد نرػػأنو العديػػد مػػف ا راد
وليىػػا لمػػا ح ا إلػػو الرلػػاه اهللجتمػػاعييػػالمعيرػػة لػػي لي نسػػد والولػػوؿ ن ولػػي رلػػا مسػػتوىح ألمػػاـ ل

تعاسو مف ا ػادة لػي اسػتنداـ المػوارد المتاحػة و اهللرتقػاد نالقػدرة التنالسػية لسنػدمات والسػسا لحسػب 
نػؿ لسمػػوارد النرػػرية التػػي ىػي عمػػادة وجػػوىر  اعػػدة ا نتاجيػػة لا نسػاف ىػػو جػػوىر العمسيػػة ا نتاجيػػة 

مػػف  ػيـ ليػو  يمػػة إنتاجيػة وا تلػادية وىػػو  يمػة اسػتي اية إذ يسػػتيسؾ مػا ينػتج وىػػو  ناػؿ مػا يحمسػو
نسانية )  (.30ص، 3002، زويمف يمة روحية وا 

 

إف نجاح المراريا اهلل تلادية لي تحقيؽ لىداليا يعتمد ندرجة انيرة عسو الا ادة ولعالية 
مورد الحقيقي ألي مرروع والموارد الموارد النررية العامسة نيا وناعتنار العنلر النرري ىو ال

المالية ما ىي إلو عوامؿ مساعدة وا نساف لما يمساو مف الميارات ويتمتا نو مف رغنة لي العمؿ 
 (.3000، عمرىو العنلر الحاسـ لتحقيؽ الا ادة ا نتاجية والرنحية )

لىـ األلوؿ  وللً  مفح "تم ؿ الموارد النررية لي المؤسسة موردًا ميمًا مف لىـ مواردىا
التي تمتسايا حيث هلل يماف تحقيؽ لىداؼ المؤسسة دوف الموارد النررية التي يجب عسو المؤسسة 

واهللست مار لي تنمية مياراتيا وا ادتيا لتاوف  ادرة عسو تحقيؽ ح لف تسعو جاىدة ل ىتماـ نيا
 (.2ص، 3000 ،العتيبي)لىداؼ المؤسسة ن عالية وتساعدىا لي مواجية التغيرات والتحديات" 

 مناحي منتسؼ لي المجتما نناد لي وحيوياً  ميماً  دوراً  غزة  طاع لي النسديات وتسعب
ح المنتس ة المحسي المجتما حاجات تسنية عسو المتاحة ا ماانيات ىمف جاىدة تعمؿ لييح الحياة
  و غزة نسدية: وىي الانرى النمس النسديات ولىميا نسدية وعرروف نمس غزة  طاع لي ويوجد
 80% عف يزيد لما ندماتيا تقدـ والتيح جناليا نسديةو  النس  دير ونسدية رل  ونسدية نانيونس نسدية
 .(3000، ماضيغزة )  طاع سااف مف

ولما اانت النسديات التي تعتنر مؤسسات ندمية نالدرجة األولو تسعو إلو تطوير االة 
لقد ظير اهللىتماـ نىرورة ح والتنموية الرامسةطوا ميا ومف نينيا النررية لتحقيؽ لىداليا ا نتاجية 

تم ؿ ىدلًا رئيسًا  ا نتاجيةالتعرؼ عسو العوامؿ التي تؤ ر عسو إنتاجية العامسيف ناعتنار لف تسؾ 
 يعتمد عسيو لي تحقيؽ التنمية التي ىي  اعدة اهللستقرار واألمف لاؿ مجتما مف المجتمعات.
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دنؿ لي التأ ير لييا ا يرًا مف العوامؿ اهللجتماعية و د وى  لف العمسية ا نتاجية عمسية يت
لىً  عف العنلر النرري ذاتو. لقد ترسخ ا يماف ح والقانونية والترريعية واهلل تلادية والطنيعية

نأف العنلر النرري ىو علب ال روة لي مياديف ا نتاج ناامسيا ليو المنطط والمحرؾ والمن ذ 
والتي  النررية  ـ ااف لمر النحث لي الع  ة نيف لىـ العوامؿ والمتانا لاؿ مراريا التنمية ومف

ونيف ا نتاجية مف األمور  (والتدريبح الحوالز ننوعييا المادية والمعنويةح الرىا الوظي ي)ترمؿ 
التي ت رض ن سيا عسو الناح يف نالة لف العمسية ا نتاجية تعد محلسة لسعديد مف العوامؿ 

نطة نرنلية العامؿ والعوامؿ النارجية الموىوعية المتم سة لي نيئة العمؿ الرعورية الدانسية المرت
 . 22)ص، 1999، )الدوسريوظروؼ إدارتو 

ذا اانت العوامؿ السانقة تؤ ر جميعيا لي العمسية   مستوىلإنو يلعب القوؿ لف  ا نتاجيةوا 
يسعب عامً  لو وننالة تدنييا ترجا إلو متغير واحد حيث  د  -دانؿ المنظمة –ا نتاجية 

عنلرًا دور العامؿ المستقؿ لو األساسي وتسعب إلو جاننو عوامؿ لنرى دور العوامؿ الداعمة لو 
 (.14-13ص، 91، )الصاد   المساعدة

وتزاد لىمية الو وؼ عسو تسؾ العوامؿ والارؼ عنيا اسما اانت ىناؾ مؤررات لتدني 
 الندمات و اعدة التنمية لي المجتما.ا نتاجية لي نطاؽ النسديات التي تعد دعامة 

وهلل جداؿ لف النحث عف لىـ العوامؿ التي تؤ ر عسو ا نتاجية لي النسديات تم ؿ لىمية 
نالغة جدًا ألنو نالتعرؼ عسييا يتـ زيادة ا نتاجية ورلا ا ادة العامسيف مف لجؿ تحقيؽ مزيد مف 

 التقدـ والر ي.
التي ااف اليدؼ منيا لف تاوف لتوليات لمجموعة مف النتائج وا الدراسةسص تنو 

 المؤ رة عسو إنتاجية العامسيف لي النسديات الانرى  النررية العوامؿموىوعية وىادلة لاؿ ما ينص 
 غزة.نقطاع 

 مشكمة الدراسةثانيا: 
وغير الرنحية لي المجتما ال سسطيني  الحاومية تعتنر النسديات مف لىـ المنظمات الندمية

اما ح والتي تسعب دورًا انيرًا وىامًا لي تقديـ الندمات والمساىمة لي تنمية وتطوير ور ي المجتما
لف العامسيف لي النسدية يعتنروا موردًا ىامًا ولساسيًا وللً  مف للوؿ المؤسسة نظرًا لدورىـ ال اعؿ 

نا ادة ولعالية والنيوض نيا ومساعدتيا عسو مواجية ومساىمتيـ لي تحقيؽ لىداؼ المؤسسة 
 التغيرات والتحديات.
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 (2009ح ودراسة )مؤسسة إنقاذ الط ؿح Sida,2011)) و د لظيرت الدراسات اهللسترارية
اما ح التي لجريت عسو النسديات لف ىذا القطاع يعاني مف تذنذب وىعؼ لي مستوى ا نتاجية

ة الحاـ المحسي والمااتب اهللسترارية لف نسنة ا نتاجية لي التقارير اللادرة عف وزار لظيرت 
ولف ىناؾ تادس لي لعداد العامسيف وعددىـ لانر مما ىو مطسوب لع  لي ح تنا ص مستمر

ح عسو النسديات مف حيث عدـ  درتيا عسو تولير الرواتب لسموظ يف ذلؾ انعاس و  دح النسديات
وعدـ القدرة ح وزيادة حجـ الديوف المتراامةح النالة نيا وعدـ القدرة عسو ليانة ا ليات والمعدات

 .عسو تن يذ مراريا است مارية ومراريا تنمية مستدامة

مشكمة الدراسة في استكشاف وتحديد العوامل التي تؤثر عمى إنتاجية العاممين في  تكمنوعميو 
 بمديات قطاع ازة والتي يمكن تمثيميا في اإلجابة عن التساؤالت التالية

 العوامؿ التي تؤ ر عسو إنتاجية العامسيف لي النسديات نقطاع غزة؟ : مالسؤال اغولا
 ما المعو ات التي تسنب ىعؼ مستوى ا نتاجية لي النسديات؟ :سؤال الثانيال
 

 متغيرات الدراسة  :ثالثا
المتغير التانا والمتغير المستقؿ الذي يندرج تحتو  تنقسـ متغيرات الدراسة إلو متغيريف وىما

 :اما يسي عدة جوانب

 المتغيرات المستقمة -1
تـ انتيار م ردات المتغير المستقؿ ننادًا عسو لنيا األا ر ريوعا لي الدراسات السانقة   

 لا ر عنالر يعد العنلر النرري ألفحيث لنيا العوامؿ المتعسقة ناأللراد العامسيف ح واألا ر لىمية
اونو يتميز نجمسة مف المراعر واألحاسيس واهللحتياجات التي يعنر عنيا ح ا نتاج تقسنًا وتعقداً 

اما لف اىتمامات األلراد والتزاميـ وجديتيـ ح نطرؽ منتس ة تنعاس عسو لداد األعماؿ لي المنظمات
دوالا العامسيف نالعمؿ تنتسؼ مف رنص إلو آنر ومف زمف إلو زمف آنر نتيجة اهللنت ؼ لي 

والعنلر المتغير دومًا الذي ح . وليىا لف العامؿ ىو محور النجاح والتقدـ2008)، فهًي) وحاجاتيـ
نظرا لسدور الانير يعوؿ عسيو الا ير لي المنالسة والنجاح لسمنظمات ونالة لي  طاع النسديات 

 والياـ الذي يسعنو ىذا القطاع لي ندمة المجتما.
 ستقؿ إلو:وينقسـ المتغير الم

 .لي النسديات المستندـ المادية نظاـ الحوالر1- 
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 .لي النسديات المستندـ المعنوية نظاـ الحوالر -1

 لسعامسيف لي النسديات.الرىا الوظي ي  -3

 .نظاـ التدريب الموجود لي النسديات4- 

 المتغير التابع -2
  إنتاجية العامؿ

 
 متغيرات الدراسة :((1.1شكل رقم 

 
 
 

  
 
 
 

                     
                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

 1023ح لملدر: لمػمت نمعرلػػػة الػناح ػػةا

 

 :رابعا: فرضيات الدراسة
  ليما يسي:لرىيات الدراسة  تتم ؿ

 ( نيف نظاـ الحوالزα ≤ 0.05إحلائية عند مستوى دهلللة )توجد ع  ة ارتناطية ذات دهلللة  -9
 .يفالعامسلي النسديات ونيف إنتاجية  المستندـالمادية 

 

 َظبو انذىافس انًؼُىيت

 

 

 انذىافس انًبديت َظبو

 

َظبو انخذريب 

 انًىجىد

 

 انرضب انىظيفي

 

إَخبجيت انؼبيهيٍ في 

 انبهذيبث

                        
المتغيرات المستقمة

 

                   
غ
انًخغير انخبب
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 ( نيف نظاـ الحوالزα ≤ 0.05توجد ع  ة ارتناطية ذات دهلللة إحلائية عند مستوى دهلللة ) 2-
 .يفالعامسلي النسديات ونيف إنتاجية  المستندـالمعنوية 

( نيف الرىا α ≤ 0.05ارتناطية ذات دهلللة إحلائية عند مستوى دهلللة )توجد ع  ة 3- 
 .يف لي النسدياتونيف إنتاجية العامسالعامسيف الوظي ي الذي يرعر نو 

التدريب  نظاـ( نيف α ≤ 0.05توجد ع  ة ارتناطية ذات دهلللة إحلائية عند مستوى دهلللة )4- 
 .يفالعامسلي النسديات ونيف إنتاجية  الموجود

توجد لروؽ ذات دهلللة إحلائية نيف إجانات المنحو يف حوؿ العوامؿ المؤ رة عسو إنتاجية 5- 
ال ئة ح لعامسيف لي نسديات  طاع غزة الانرى تعزى إلو المتغيرات الرنلية التالية )الجنسا

  (.α ≤ 0.05( عند مستوى دهلللة إحلائية )اسـ النسديةح سنوات الننرةح المؤىؿ العسميح العمرية

 اف الدراسة  دأى خامسا:
نتاجية تيدؼ ىذه الدراسة إلو التعرؼ عسو لىـ العوامؿ النررية التي تؤ ر عسو لداد  وا 

 العامسيف لي النسديات الانرى نقطاع غزة ويتـ ذلؾ مف ن ؿ تحقؽ مجموعة مف األىداؼ التالية:
 استاراؼ وتحديد العوامؿ المنتس ة التي تؤ ر عسو إنتاجية العامسيف.  -1

 التعرؼ عسو المرااؿ التي تحد مف إنتاجية العامسيف لييا.2-
 تحديد المعو ات التي تسنب ىعؼ مستوى ا نتاجية لي النسديات. -3

 ل ت انتناه القائميف عسو ىذه المؤسسات ألىمية العامسيف لييا.4- 
سو اهللنت لات لي رؤية العامسيف لي النسديات تجاه العوامؿ المؤدية لزيادة ا نتاجية التعرؼ ع5-

 نانت ؼ النلائص الديموغرالية.
محاولة وىا اليد عسو نعض الحسوؿ المقترحة لستغسب عسو ىذه المعو ات مما يساعد لي رلا 6-

 معدهللت ا نتاجية.
 

 سادسا: أىمية الدراسة 
العسمية تقود ندورىا إلو األىمية الوطنية حيث لف العسـ هلل يوجد إهلل مف الواى  لف األىمية 

لندمة المجتما الذي يوجو إليو الناح يف نحو يـ لندمة تطويره وتنميتو اذلؾ لإف األىمية القومية 
الناح يف نالعديد مف القىايا الجديرة نالدراسة والنحث  تمدتستيدؼ ندمة الوا ا العمسي وىي نالتالي 

 .(1999، الدوسري)



7 

 

نتاجية العامؿ نراؿ  الدراسة هتننا لىمية ىذ مف لىمية موىوع ا نتاجية نراؿ عاـ وا 
ناص حيث لف ىذا الموىوع للن  الراغؿ الرئيسي لإلدارة الحدي ة لي المؤسسات العامة 

و ياس ال اعسية لي تحقيؽ ح لما لو دور منارر لي تسييؿ لعماؿ التنطيط والر انةح والنالة
لتعتنر ا نتاجية معسمًا رئيسًا مف معالـ ح وليىًا لو ل ر منارر عسو النمو اهلل تلاديح األىداؼ

لمف ن ؿ تحسيسيا و ياسيا نستنسص معسومات ميمة تساعد لي اتناذ ح تقييـ النمو اهلل تلادي
 .(14ص، 2001، )الطيبيالقرارات ا دارية المناسنة 

 تتنسور لىمية الدراسة مف ن ؿ لرنعة محاور وىو: و
 لمبمدياتأىمية الدراسة بالنسبة 

لحد  إدارة جوىر تمس التي القىايا مف واحدة تناولت اونيا لىميتيا الدراسة ىذه تستمد
 ةسم والتجديد التطور للن  نيئة لي تعمؿ القطاعات وىذهح انير نراؿ القطاعات الندماتية

 ليىا لىميتيا وتستمد . مسحة ىرورة للن  المحيطة النيئة لي يحدث لما واهللستجانةح لييا لساسية
النسديات والتي تعاني مف مرا ت انيرة لي األداد نسنب األعناد المسقاة  عسو الىود تسسيط مف

 عسو عاتقيا.

 أىمية الدراسة بالنسبة لممكتبات
 مف ُتعد التي والعوامؿ المؤ رة عسيياا نتاجية  تناولت اونيا لي الدراسة ىذه لىمية تأتي
 ولانياح  العرنية غير النيئات لي الناح يف  نؿ مف واسعا اىتماماً  تسقو والتيح لحدي ةا الموىوعات

ىذا  عف يا ي ما ىناؾ يوجد هلل الناح ة اط ع وحسب . العرنية النيئة لي ندايتيا تزاؿ لي هلل
 نراؿ الدراسة لتساىـ ىذه تأتي ونالتاليح والمحسية العرنية الماتنات لي نظرية اتانات مف الموىوع
 الناح يف يماف مرجعًا ميما تعتنر حيثح والدراسات مف النحوث المجاؿ ىذا إ راد لي متواىا
 .منو اهللست ادة والميتميف

نجازات إالعمؿ األااديمي وتىاؼ إلو ىاؼ إلو مسيرة النحث العسمي و إف ىذه الدراسة ت  -
 الجامعة ا س مية و ماتنتيا العسمية.

 الدراسة بالنسبة لممجتمع المحمي أىمية
مف محاور الرنط  جديداً  تننا لىمية ىذه الدراسة نالنسنة لسمجتما المحسي لي لنيا تنا ش محوراً  -

 ىذه فلإ ولذا. ننسديات  طاع غزة نيف المجتما ال سسطيني و الندمات الحاومية والتي تتم ؿ 
 ا عسو لنرى مف المجتما مما يعود نالن احالدراسة يماف تطنيؽ مقترحاتيا و نتائجيا لي من

 المجتما ال سسطيني ااؿ.
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تنحث لي لىـ العوامؿ المؤ رة  التي األولو الدراسات مف ةالناح  اط ع حسب الدراسة ىذه تعتنر -
 نطوة تم ؿ ليي ونالتاليح ناصيات الانرى لي  طاع غزة نراؿ عسو إنتاجية العامسيف لي النسد

 .الدراسة موىوع عسو النح ي الىود لتسسيط عسمية
 تحقيؽ لي يساىـ لف يؤمؿ ح ىاما ملدراً  نتائج مف لييا إليو التولؿ تـ وماح الدراسة ىذه تعتنر -

 .ىذا المجاؿ لي لسناح يف واذلؾح والناصح العاـ القطاعيف لي لسمنظمات منتس ة لوائد

 احثةبالنسبة لمب أىمية الدراسة

ىذه الدراسة طريؽ لسناح ة لنيؿ درجة الماجستير واذلؾ تعتنر لقؿ لننرات الناح ة سواد 
األااديمية لو العمسية. وىو طريؽ لرنط المجاؿ العمسي نالجانب العسمي و تطنيقو عسو لرض الوا ا 

ومف المؤ رة عسو إنتاجية العامسيف لي نسديات  طاع غزة الانرى  النررية العوامؿمف ن ؿ دراسة 
 التوليات. و  ـ تقديـ المقترحات

 

 مصطمحات الدراسةسابعا: 
الع  ة نيف الموارد المستندمة لي العمسية ا نتاجية ونيف الناتج مف تسؾ العمسية".  ىي: اإلنتاجية

 .(20ص، 1991، )السمميوىو التعريؼ الذي  دمو السسمي 
ىي مؤرر يعاس لنا مدى الا ادة لي تحويؿ الموارد النررية وغير النررية إلو منتجات  اإلنتاجية

 .(2003، )السبيللو ندمات 
: ىي اؿ ما يتـ إنجازه مف مياـ ولعماؿ مف  نؿ للراد اإلنتاجية يقصد بيا في ىذه الدراسة

 المنظمة لتحقيؽ لىداليا.
التي تؤدي إلو زيادة لو نقلاف معدؿ العمسيات ا نتاجية نما ىي تسؾ المسننات  عوامل اإلنتاجية

 .(2003ح السبيليزيد مف إنتاجية العامسيف )
 ا تراح لو معيف جيد مقانؿ لسعامسيف تقدـ التي المسموسة المادية الحوالز تسؾ ىي :المادية الحوافز
 الترجيعية والع وات الراتب والماالآت م ؿ نقدية لمواؿ تاوف ما وعادة ما انتراع لو معيف

 .(2011ح الجساسي) المالية والدرجات
 م ؿ نقدية غير حوالز عف وىي عنارة لسعامسيف المقدمة المعنوية الحوالز :ىيالحوافز المعنوية

 اتناذ لي والمراراة عف الذات التعنير ولرص وال ناد, والتر يات الوظي ي لسجيد والتقدير الرار
 .(2011ح الجساسي)واهللجتماعات  ال عاليات لي والمراراة القرارات
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 الذي العمؿ نحو ال رد نيا يرعر التي الوجدانية المراعر يرير إلو مجموعة: الرضا الوظيفي
وتعنر عف مدى ا رناع الذي يتلور ال رد لنو يحققو مف ح تاوف إيجانية لو سسنية لقدح يرغسو
 .(2006، )حجازيعمسو 

 ذلك فً بما، المنشأة أهداف تحقٌق لمساندة والتعلٌم التدرٌب طرق به وٌقصد :التدريب والتطوير

 األداء من مرتفعة مستوٌات لتحقٌق وإمكانٌاتهم قدراتهم لتنمٌة العاملٌن لدى المعلومات تاويف

 .(2010، المطيري، )الشواورة
والنظالة : ىي مؤسسات ندماتية تقـو نتقديـ ندمات المياه والترانيص واللرؼ اللحي البمديات

 .(2012، وزارة الحكم المحمي) لسسااف القانطيف لي منطقة ن وذ اؿ نسدية
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 انثانٍ انفصم
 اإلطار اننظرٌ نهدراصت

 

 

 اإلَخبجيت

 

 
 .مقدمةالأوال: 

 .اإلنتاجٌة مفهوم ثانٌا:

 .ة اإلنتاجٌةءالتمٌٌز بٌن اإلنتاج واإلنتاجٌة والكفا ثالثا:

 .اإلنتاجٌة أهمٌة رابعا:

 .اإلنتاجٌة مقاٌٌس خامسا:

 .اإلنتاجٌة فً المؤثرة العواملسادسا: 

 اإلنتاجية في القطاع الحكومي. سابعا:

 المشاكل التي تواجو القطاع الحكومي عند قياس اإلنتاجية. ثامنا:

 معوقات اإلنتاجية في القطاع الحكومي. تاسعا:

 أساليب تحسين إنتاجية العاممين. عاشرا:
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 المقدمةأوال: 
 الا ادةعسي اىتماـ متزايد مف  نؿ الناح يف ناعتنارىا مؤررا عسي  ا نتاجيةاستحوذت 

 لزيادةنذت المجتمعات توجو ا يرا مف جيودىا ومواردىا لتقدـ المجتما ور يو و  ىومقياسا لمد
لي العمسيات مف ن ؿ التعسيـ والتدريب والتحسيف لي ظروؼ العمؿ والتطوير واهللنتاار  ا نتاجية
تعد  ا نتاجية لفعسمنا  إذاالمستغرب   األمروليس ىذا  ا نتاجوطرؽ المزج نيف عنالر  ا نتاجية

سؼ تلي من ا نتاجية زيادةماعي لمف ن ؿ توالتقدـ اهلل تلادي واهللج التنميةم اتي   لىـمف 
 المعيرة مستوىلي التنسص مف ال قر وتسيـ لي رلا  ا نتاجيةتساعد  اهلل تلاديةالقطاعات 

 .(44ص، 2006، )نوفل التىنـ جماحوتحسف مف وىا ميزاف المدلوعات وتماف المجتما مف ان  
 

 اللناعية ونالة لنواعيا ناالة لسمؤسسات الرئيسية األداد مؤررات لحد ا نتاجية م ست
 الع  ة عف عنارة لييح النارجية واألسواؽ المحسي السوؽ لي التنالسية القدرة تعاس حيثح منيا

السسا  تسؾ إنتاج لي تسيـ التي الموارد واميةح مف ناحية والندمات السسا مف ا نتاج نيف امية
 دارة  اهلل تلادية والا ادة ا نتاجية نيف الو يؽ اهللرتناط يظير مماح  انية ناحية مف والندمات
تعاس  لنيا اماح اللناعي النراط لي الرلسمالي التراز مدى ليىاً  تعاس لييح المتاحة الموارد
 دؿ ذلؾ اسما القطاع ىذا لي العامسيف إنتاجية ارت عت لاسماح لنراطا اىذ لي لسعامسيف األداد مستوى
ح نوفل) ا ادة الاادر النرري والتراز الرلسمالي ونالتالي زيادة  درة المؤسسة عسو المنالسة عسو

 .(60صح 2006
 

تعري ا واىحا  لرادتالتي  العسمية األنحاثالا ير مف  ةا نتاجيولقد اتنت حوؿ موىوع 
 ةيحظي نمزيد مف النلولي ةا نتاجيموىوع  للن اما  .(2006، ة)عود ةا نتاجيلم يوـ 

ح والقطاعات التي تتاوف منيا ةاألنرطالمستويات دانؿ  ةواهللىتماـ لي اؿ الدوؿ وعسي اال
تقدـ سل لساسيامعيارا ومؤررا  للنحت لنيا ةجميا يعمؿ عسي تحسينيا ورلا معدهللتيا لدرجللا

 الرلاىيةتقدـ الدوؿ نحو  نسرعةاذلؾ ليي العامؿ ال عاؿ الذي يقرر ح ليىا  داريااهلل تلادي و 
، )نصر يةداهلل تلا التنميةلي  ةلي تحقيؽ معدهللت مرت عح تومعير ىدنؿ ال رد ورلا مستو  وزيادة
 .(001ص، 3002

عسو: م يوـ ا نتاجية ولىميتيا والتمييز  لدنيات الدراسة والتي ترتمؿتتناوؿ الناح ة لي ىذا ال لؿ 
والتعرؼ عسو لىـ ح والعوامؿ المؤ رة ليياوتحديد طرؽ  ياسيا ح نينيا ونيف ا نتاج والا ادة ا نتاجية

نتاجية العامسيف   .المرااؿ والمعو ات التي تؤ ر عسو لداد وا 
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 مفيوم اإلنتاجية ثانيا: 
جية مف المواىيا الحيوية التي تسقي اىتماما متزايدا لي االة الجوانب تعتنر ا نتا

لقد لدرات الدوؿ المتقدمة لف ا نتاجية ح ولي الدوؿ المتقدمة والنامية عسي حد السوادح اهلل تلادية
الدوؿ النامية التي تعاني مف مرااؿ  التنمية اهلل تلادية و الرلاه اهللجتماعي. لما إلوىي طريقيا 

النطالة ور  الموارد وانن اض معدهللت التنمية لتحاوؿ اهللست ادة مف تجرنة الدوؿ المتقدمة لي رلا 
 معيرة مواطنييا مستوىا ادة استغ ليا لمواردىا نراؿ يمانيا مف تحقيؽ تنمية متوازنة وتحسيف 

 .(2001، )الطيبي
 إطاروىا  لف إهلل مف اىتماـ واسا وانير ةا نتاجينو موىوع  يظح ونالرغـ مف ما

 ةف االأحيث تعددت م اىيميا وتعري اتيا رأنيا رح رائااً  و اً لعن لمراً لم يوميا ما زاؿ 
التي ينطسؽ منيا سواد اانت  الزاوية لوجو نظر الااتب و لماوذلؾ تنعا  ةا داريالملطسحات 

  .غيرىا لـ إداريو لـ ةا تلادي لـ ةسياسي
 األدبم يوما  ديما حيث هلل ي ىذا الم يوـ اىتماما انيرا لي  ةا نتاجييعتنر م يوـ 

( الذي J.Bchaiتلادي ال رنسي )هلل ا ةا نتاجي اسمةمف استندـ  لوؿاهلل تلادي المعالر وااف 
ح األرضح ا نتاجلي نح و عف عنالر  ةا نتاجياسمو  لورد( لقد 1832-1757) ال ترةعاش لي 

 .(1987ح فااثرورلس الماؿ والعمؿ )
مف السسا ا نتاجية واهللستي اية   در لساس إنتاج لانر إف رلاىية المجتما تقوـ عسو

والندمات نأ ؿ  در مف التاس ة نتيجة استنداـ ل ؿ  در مف عنالر ا نتاج. لزيادة ا نتاجية عند 
إنتاج سسعة ما تعني إماانية إنتاج ن س القدر مف ىذه السسعة نموارد ل ؿ ونذلؾ يماف إنتاج  در 

دة عنلر مف عنالر ا نتاج لإننا نعني ولذلؾ لحينما نتسادؿ عف ا اح لانر مف سسا لنرى
معرلة حجـ ا نتاج الذي نحلؿ عسيو لي ظؿ متغيرات العمسية ا نتاجية ناستنداـ وحدة مف ذلؾ 

، اإلنتاجٌة وعسو ىذا األساس يماننا دراسة تعاريؼ .(202ص، 3002، )حسن وعابد العنلر

 :كاآلتً مجموعات ثالث فً ووضعها
 استخدام الموارد: كفاءةىي  اإلنتاجية-1

لف ا نتاجية ىي إماانية إنتاج  در مف السسا لو الندمات نذات ) 3003ح (Sharmaيرى 
الجودة لو للىؿ نوحدات ل ؿ مف عوامؿ ا نتاج لي لترة زمنية محددة. لي الع  ة نيف امية السسا 

التي تستندـ  نتاج ىذه س األمواؿ والموارد المادية و والندمات التي ينتجيا اهلل تلاد وامية ورؤ 
 السسا والندمات لي لترة زمنية محددة.



13 

 

واستغ ليا  المنطقةتجميا الموارد لي  ةجود ى ياس مد نأنيا (91صح 1991ح بللوعرليا )
 در مف ات اؽ  نأ ؿ لألداد مستوى وعسإلىألسولوؿ  ولتحقيؽ مجموعو مف النتائج وىي تسع

  .الموارد
 ".استنداـ الموارد لتحقيؽ المنرجات ا ادةىي " ةا نتاجي لف (55ص، 1984ح Mark) ىير 

 : المدخلتإلى ىي نسبو المخرجات  اإلنتاجية-2
" مقياس يستندـ لقياس حجـ المدن ت 21)ص، 3002، الشرقاوي)عرؼ 

 "المنرجات و وىي تراز عسو الع  ة نيف المدن تح المطسوب لتحقيؽ حجـ معيف مف المنرجات
 .المدخلت"  المخرجات =اإلنتاجية لي لف: 

 عنيا ويعنرح لسموارد ال عاؿ اهللستنداـ  ياس ا نتاجية لنيا( (Stevenson,2002 عرؼ
 .المدن ت إلو المنرجات ننسنة

نيف المنرجات  الع  ة لو النسنةىي  ةا نتاجيعريؼ ت لف( 2001ح  فاخوزي حمود و)يري 
 ةوا ىما يعرلاف نطريق ا نتاجلي  المستندمةونيف المدن ت )المستندـ(لي الموارد  )المنتج(

 ة.لسمقانس ة انس
مدن ت إلو  المنتجةالمنرجات  ةنسن نأنيا ةا نتاجي( 4العددح 1994ح Wilson)يعرؼ 

  .إنتاجيالي  تندمةسالمالموارد 
 إنيا آنر لو نمعنو المدن تو  المنرجات نيف النسنة نأنيا عامة نلورة ا نتاجية تعرؼ

 ذلؾ ونيف مدن ت معينة مدة ن ؿ الندمي لو ا نتاجي لسنراط المنرجات نيف الع  ة تعني
 ا تي   النحو عسو حسانيا ويماف المدة تسؾ ن ؿ النراط

 

 معينة مدة ن ؿ والندمات السسا مف ا نتاج  يمة لو امية المنرجات                 = ا نتاجية
 مدن ت عنالر اهللنتاج                                     

  (John 1991,p6-7; John & Vasilh,1994,p102; Japan Productivity Center,1993) 

 
عسو  الحاـ ن ليا مف يماف إذ منرجات إلو المدن ت تحويؿ لا ادة امقياس الع  ة ىذه وتعد
مؤرر  ويقيسح  الاسية نا نتاجية ىنا ا نتاجية وتسمو المتاحة الموارد استغ ؿ لي ا دارة  درة

ويماف  المدن ت استنداـ جمسة لي التغيير إلو المنرجات جمسة لي التغيير نسنة الاسية ا نتاجية
وحدتيف  نيف لو زمنيتيف لترتيف نيف ال نائية المقارنات  جراد الاسية ا نتاجية مؤرر تطنيؽ

 .(3993ح الراز  عبد (إنتاجيتيف
مف نظاـ معيف ن ؿ  المنتجةنيف الاميو  الع  ة نأنيا ةنتاجي ا(2صح 0431ح سنك)عرؼ 

  ال ترةمف المنتجات لي ن س  ةىذه الامي  نتاج ةالموارد المستندم ةوامي ةزمني ةلتر 
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هللستنداميا  المنتجةالمنرجات  ةنسن" نأنيا( ليعرليا 00صح 0432ح  Mundelموندل) لما
  ".المستندمةالموارد  ةامي إلو المنظمةنارج 

 األداد لإلدارييف نالنسنةليي تعني  عديدةمعاف  ةلإلنتاجي لف( Quinnيري الااتب اويف )
ودوراف العمؿ  الرراةم ؿ الرىا الوظي ي وانجاز  ا يرةالذي يحتوي عسي مواىا  لسمنظمةالرامؿ 
  .(0442ح ةالعبادلالمنرجات ) إلوتعني نسنو المدن ت  ل  تلادية ونالنسنة
ليي ل  تلادييف تعرؼ نراؿ منتسؼ عما  ةمعاف عديد ةلإلنتاجي لفستنتج مما سنؽ تو 

لي  المؤسسةيستندميا مدير  ةداأا ةا نتاجيونالتالي ي يد م يوـ  فيلإلداري ةتعرؼ عسيو نالنسن
ما  لو المنتس ة تآالمنرومقارنتيا نغيرىا لي  ةأالمنرلي  األداد مستوىولي  ياس وتقييـ  المقارنة
  .منتس ةلترات 

 
 ة اإلنتاجيةءالتمييز بين اإلنتاج واإلنتاجية والكفا ثالثا: 

نعض  وسيتـ استعراضوالا اية ا نتاجية  يةهللند مف الت ر ة نيف اؿ مف ملطسحي ا نتاج وا نتاج
 الم اىيـ األساسية لاؿ مف ا نتاج وا نتاجية والا اية ا نتاجية 

 اإلنتاج 
 الناحية مف إليو النظر يماف إذح التعاريؼو  الم اىيـ مف العديد لو عامة نل ة ا نتاج إف

ناستنداـ  ينتص الذي النراط " :تعري و يماف اللدد ىذا لي و المنالا نسؽ إلو ليرر اهلل تلادية
 و الماانية المن عةو  الراسية االمن عةح المنتس ة المنالا لنسؽ رريدة نطريقة اهلل تلادية الموارد

 36).ص، 0442، الشرقاوي) "وغيرىا المن عة الزمانية
 .رغنات المستيسايف ترنا نالعة سسا إلو الناـ المواد تحويؿ عنارة عف عمسية ىو ا نتاج لف لي

"نأنو مجموعة العمسيات واألنرطة التي نواسطتيا تنتج السسا ا نتاج:  2003)، السبيل)عرؼ 
لا نتاج ح وتقدـ الندمات وىو نيذا الم يوـ موجود لي الملانا اما ىو موجود لي دوائر الندمات

 واألداد والنتائج ىي عنالر الجيد اهللنتاجي". 
 مادية من عة إلو تؤدي عمسية اؿ "ونأن ا نتاج م يـو حدد لقد (45صح 2002ح درويش) لما

 ".إنتاجية عمسية تعتنر  قالية لو روحيةو 
 عسو تساعد لوح مسموس مادي إنتاج إلو تؤدي التي العمسية ىي ا نتاج لإف التعريؼ ىذا نحسبو 

 .السوؽ لي تنادلية اقيـ المادي ا نتاج تحقيؽ
 دالموا ن ؿ مف والندمات السسا نسؽ لنو " ا نتاجعرلوا   (1997ح وعبيدات الزعبي)لما 

 ".اللناعي المرتري لو النيائي لسمستيسؾ اللنا تامة سسا إلو الملنعة نلؼ المواد لو الناـ
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ا الراىنة ىو نا لي مسار دراستننسص نعد سرد واستعراض الم اىيـ السانقة إلو وىا تعريؼ ي يدنو 
 زمانية لو ماانية لو راسية من عة اانت سواد لف ا نتاج عنارة عف عمسية تسعو إلو نسؽ من عة ما

ا تسويقي نغرض رريدة نطريقة المتولرة اهلل تلادية الموارد ناستنداـ وذلؾ  قالية لو مادية لو
 .النيائي لسمستيسؾ
 إلنتاجيةا 

 نظر وجية انت ؼ حسب ذلؾ وح لإلنتاجية المقدمة التعاريؼ تعددت و انتس ت لقد
 م يـو تحديد إلو المسحة الحاجة تندو ىنا مف وح ال قالية و العسمية نس ياتيـ عددت و الناح يف
 :يسي ليما نعىيا نذار لف يماف و متعددة و ا يرة نمعاني ارتنطتي الت ا نتاجية

 لو المستندمة لسموارد الا ؤ لف ا نتاجية ىي اهللستنداـ384) ص، 3001، نجم)عرؼ 
 .)ا نتاجية لتحسيفح تأىي  لا ر عماؿ لو لنرى آهللت) نأنرى المستندمة الموارد ىذهؿ استندا

ىي  ياس مدى النجاح لي تجميا الموارد لي المنظمة ا نتاجية  2003)، السبيل)عرؼ 
 واستنداميا لتحقيؽ مجموعة نتائج والولوؿ إلو لعسو مستويات األداد نأ ؿ التااليؼ لي الموارد. 

 سسعة مف المنتجة الامية نيف النسنة لنيا" ا نتاجية 351)ص، 3000، الشنواني (يعرؼ اما
 مقياس نمعنو آنر ىي نم انة ا نتاجية لف لي. الامية ىذه إنتاج لي المستندـ العمؿ و 

 ".لسمؤسسة المتاحة لسموارد ال عاؿ ل ستنداـ
 رلس الماؿح ىي اهللستنداـ الاؼد لسموارد)العمؿ"ا نتاجية  15)ص، 3000، ي)عبد الباقيرى    

 ". و ذلؾ  نتاج السسا و الندماتح  (المعسومات..ح الطا ةح المعداتح األرض
"ىي مدى لعالية المنظمة لي استنداـ مواردىا  ا نتاجيةلف  (13صح 2000، البكري)يرى 

 المتاحة". 
 عنلر لاؿ نالنسنة ا نتاج امية ىي ا نتاجية 227)ص، 0442ح عبيدات، الزعبي (يعرؼ و

 المعدة الملادر منرجات نيف الحسانية النسنة تعني و معينة زمنية وحدة لي العنالر مف مف
 .مدن تيا ونيف لإلنتاج

 ناتجلإلنتاجية نأنيا" رسمياً  اً تعري  (OCED)و د  دمت منظمة التنمية والتعاوف اهلل تلادي 
 ". ا نتاج عوامؿ مف واحد عسو المنرجات  سمة

ا نتاجية نأنيا "تحقيؽ األىداؼ المحددة مف  نؿ ا دارة ( 21صح 1992، الشييب ورااب)عرؼ 
 وذلؾ نتعظيـ نسنة الناتج المحقؽ مف استنداـ الموارد المتاحة ن ؿ لترة زمنية محددة". 

 ىي لنو يوجد  اسـ مرترؾ نيف التعري ات السانقة لإلنتاجية وىو لنيا ننسص إلوونالتالي 
 لو المرغوب ا نتاج حجـ لتحقيؽ المؤسسة لي المتاحة ردالموا و الطا ات لاالة الا ؤ اهللستنداـ
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 والامية المنن ىة التااليؼ وح العالية نالجودة و المناسنة األو ات لي تقديميا و األلىؿ الندمة
 .ا نتاجية المؤسسة ا ادة تحقيؽ نيدؼ ذلؾ اؿ المحددة
 اإلنتاجية الكفاءة

 عامسييا  درات تنمية إلو دوما تسعو لاي تستطيا المؤسسة لف ترتقي نن سيا عسييا لف
 و ننرة ذات ا ؤةو  مؤىسة عامسة يد عسو الحلوؿ نغرض ذلؾ و ومعسوماتيـ معارليـ مف وتزيد
 رلا إلو ذلؾ لدى اسما نالمؤسسة العامسيف و درات وميارات معارؼ زادت لاسماح عالية ميارة
 .ا نتاج ا ادة مستوى

 المتاحة الموارد استنداـ ترريد "لنيا ا نتاجية الا ادة 34)ص، 2008، بوخنان)تعرؼ 

 األو ات ولي منن ىة نتااليؼ و الندمات و لسمنالا إنتاج إلو لانر الولوؿ لجؿ مف لسمؤسسة

 "المحددة
تحقيؽ  ا نتاجية عسو نطاؽ الدولة لنيا"تعنيالا ادة 202) صح 2007ح عابدح حسن)يعرؼ 

لانر امية إنتاج ممانة ناستغ ؿ المقومات اهلل تلادية للىؿ استنداـ يقىي عسو االة لوجو 
ا سراؼ العمسي والو ت والماؿ". لما عسو نطاؽ المرروع لتعني الا ادة ا نتاجية تحقيؽ لانر  در 

 مماف مف ا نتاج مف إماانيات المرروع وموارده النررية والمادية.
 القدرة مدى "عسو ل ستدهللؿ ا نتاجية الا ادة ل ظ استنداـ يماف1998)"، زويمف) حسب و

 ."حدى عسو عنلر اؿ ولؽ لو مجتمعة نلورة ا نتاج عنالر استنداـ عسو
 ا نتاجية نالا ادة يقلد " :اا تي ا نتاجية الا ادة عرلت لقد اهلل تلادية الموسوعة لما
 لو سسعة مف مماف إنتاج لانر إلو الولوؿ ليح ا نتاج عمسيات لي النتائج للىؿ إلو الولوؿ

 ارت اع لإف ذلؾ عسو و الموارد مف ن قة نأ ؿح المعنية اللناعة لو لسمنرأة نالنسنةح معينةة ندم
 و الموارد مف الامية نن س ا نتاج زيادة إما لمريف لحد يتىمف معينة لناعة لي الا ادة مستوى

 .(385صح 1992ح عمر) "الموارد مف ل ؿ نامية ا نتاج مف الحجـ ن س إلو الولوؿ إما
: ىي الع  ة نيف مدن ت العمسية ا نتاجية مف جية ونيف ا نتاجيةولي تعريؼ آنر الا ادة 

حيث ترت ا الا ادة ا نتاجية اسما ارت عت نسنة ح المنرجات الناتجة عف ىذه العمسية مف جية لنرى
 .(Schonbergeer,1981)الناتج المستندـ مف الموارد 

ف ني لي المنتج و المستندـ نسنة "ىي ا نتاجية الا ادة( 201صح 0432ح الفتاح عبد) يعرؼ
ف ني ا يرادات و الن قاتح عسييا المتحلؿ النتيجة و المنذوؿ الجيد نيفح المنرجاتو  المدن ت
 ."والناتج الن قات
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 واي ا اما ا نتاج لي زيادة " نأنيا ا نتاجية الا ادة ليعرؼ( 04صح 0431، أبو النيل (لما
 عف والتأنير والتمارض إذف ندوف الغياب و الحوادث لي الو وع لي رةدن و اللناعة عماؿ لدى
 ".الجزادات و التعسيمات منال ةو  العمؿ

ح ا نتاج ازيادة ا نتاجيةة الا اد عسو الدالة المؤررات لىـعسو  التعريؼ ىذا ارتمؿ لقد
 .العمؿ تعسيمات و لوامر نتن يذ اهلللتزاـو  العمؿ لي والمواظنة اهللنىناط

 عسو المؤسسة  درة نأنيا ا نتاجية الا ادة لف اهللستنتاج يماف السانقة التعاريؼ اؿ ن ؿ مف
 نولوؿ اهللستدهللؿ يماف وح الموارد مف ن قة نأ ؿ و الندمات و السسا مف مماف إنتاج لانر تحقيؽ

ح العمؿ حوادث انن اض :التالية المؤررات ن ؿ مف ا نتاجية ا ادتيا مستوى تحقيؽ إلو المؤسسة
 جودةح ا نتاج زيادةح ا نتاج تااليؼ انن اضح العمؿ عسو القدرةح الغياب معدهللت انن اض
 (.2008ح بوخنان) الخ..الرااوي انن اضح لسعمؿ الدالعية و الرغنة زيادةح المنتجات

 أىمية اإلنتاجية :رابعا
ذات  ناستنداـ ا نتاجية لي إنيا تساعد عسو تنمية اهلل تلاد الدانسي لسمؤسسة لىمية تامف 

 الناتج زيادة لي ا نتاجية تسيـ القومي المستوى عسو لإنو نالتالي وح زيادة دوف ا نتاج عنالر
ومف  ـ تعتنر ا نتاجية ح المستندمة الموارد امية نزيادة ليس و الموارد استنداـ الاسي نحسف

 .(2005ح )ىنية الملدر األىـ لستنمية اهلل تلادية واهللجتماعية لي المجتما الحديث

ح 0431ح السسميح 014ص، 3003، بوخنان) ا تية لي العنالر ا نتاجية لىمية نحدد لف يماف و

 :(32ص
 اهللستمرار عسو  درتيا و المؤسسات نجاح لي ىاـ عنلر ا نتاجية. 
 و الرلسمالي لستاويف ىاما ملدرا تم ؿ التي األرناح تحقيؽ لي ىاـ عنلر ا نتاجية 

 .لسمنرآت الذاتي اهللست مار
 رناع الندمات و السسا مف المزيد نتقديـ السوؽ نطاؽ توسيا لي ىاـ نراط ا نتاجية  

 .المجتما احتياجات
 لستوظيؼ لرص نسؽ  ـ مف وح ا نتاجية الطا ات استنداـ ا ادة لي ىاـ عنلر ا نتاجية 

 .والترغيؿ
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 عمى مستوى المنشأة اإلنتاجية أىمية
عف طريؽ استغ ؿ الموارد المتاحة ليا  ا نتاجيةتستطيا المنرأة لف تجني العديد مف ال وائد نزيادة 

 ( االتالي:3001ح ىنية)اهللستغ ؿ الجيد  ولقد نينيا 
 .ذاتي نتمويؿ اهللست مار عسو القدرة وزيادة األرناح تحقيؽ .ل
 .والندمات السسا مف المزيد تقديـ طريؽ عف السوؽ نطاؽ توسيا .ب
 .والترغيؿ لستوظيؼ لرص نسؽ  ـ ومف ا نتاجية لسطا ات الاؼد اهللستنداـ .ج
 .ااؿ المجتما نمستوى النيوض ونالتاليح العماؿ ولجور مرتنات زيادة .د
 أىمية اإلنتاجية بالنسبة لمفرد 

ويماننا لف نسمس لىمية ا نتاجية نالنسنة لس رد حيث تعاس مدى مساىمتو لي العمؿ الذي يؤديو 
ذا انن ىت دؿ ذلؾ عسو  سة مساىمتو لي وظي تو  لاسما زادت ارت ا دنسو وزاد تقدير رؤسائو لو وا 
ومجتمعو ويعنو ذلؾ تعرىو لسنسارة لو نقص الدنؿ إلو جانب ا  ار الن سية األنرى اعدـ 

 الرىا وحرمانو مف تقدير ا نريف.

 اإلنتاجية الطر  العامة لقياس: خامسا
 اهلل تلاد وا حلاد عسـو مف نسيط يتىمف الدراسات مف ىاـ لرع ىو ا نتاجية  ياس
 الا ادة ويعتنر  ياسح والنحث لسدراسة مستمر نلب حقؿ ليو  ـ ومفح وا دارة والرياىيات
 النقص لوجو وااتراؼ ومعالجة ا نتاج عنالر وا ادة لىمية تحديد لي انيرة لىمية ذو ا نتاجية

 العمؿ لعائد األم ؿ الحجـ ا نتاج وتحديد تااليؼ وتن يض والتنطيط ا دارة تحسيف  ـ ومفح لييا
 وزيادتيا تحسينيا طريؽ لي األولو النطوة ا نتاجية  ياس يعتنر اما .واألسعار األجر ومتوسط

 الع ج وطرؽ النسؿ مواطف إلو ا رارة ونالتالي ا نتاجية لسناب ىعؼتحديد  لي يساعد وىو
 والحاـ اهللستدهللؿ إلو ا دارة تقود القياس استمرارية لف اماح ا نتاجية رلا مف ن ليا يماف التي
لو ا نتاجية تحسيف نرامج مدى نجاح عسو  إذا ا ل ح لجؿ مف الىرورية ا جرادات لنواع وا 

 الموىوعي التقييـ لي ا نتاجية  ياس وليىا يساعد .ا نتاجية مستوى لي ما انحرالا ااف ىناؾ
 العامسيف لدلا وذلؾ الحوالز نرامج نعض تلميـ يساعد لي اماح المنتس ة المنرأة إدارات لنعض
 . (2007ح عابدو  حسنح 3001ح ىنية) إنتاجيتيـ مستوى رلا إلو

 نراط مف ينتسؼ تطنيقيا التي المؤررات مف مجموعة توالر يجب األغراض ىذه ولتحقيؽ
 يلس  واحد إيجاد مقياس لي ليست الرئيسية المراسة لف حيث ىدؼ إلو ىدؼ ومف آنر إلو

 والزوايا المعاني تعاس المقاييس التي مف مجموعة إيجاد لي نؿ الحاهللت جميا لي ا نتاجية لقياس
 .(301-301ص ص ، 2007، عابدو  حسن) ا نتاجية ل ارة المنتس ة
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نطرؽ منتس ة ناهللعتماد عسو مدنؿ  ا نتاجيةلنو يماف  ياس  (Stevenson,2007)ويرى 
لو يماف  ياسيا ناهللعتماد عسو لا ر مف نوع مف ح واحد وتسمو لي ىذه الحالة ا نتاجية الجزئية

اهللعتماد عسو لو ح المدن ت لاف ليس جميعيا وتسمو لي ىذه الحالة نإنتاجية المدن ت المتعددة
ويماف  ياس ا نتاجية لما  ياس اسي وذلؾ نقسمة  اؿ المدن ت وتسمو ا نتاجية الاسية.

لو  ياس جزئي ح المنتجات لو الندمات المنتجة عسو جميا المدن ت المستندمة لي عمسية ا نتاج
 وذلؾ نقسمة المنرجات عسو لحد المدن ت.

 :ىإل اإلنتاج عناصر عمى  بناء اإلنتاجية أوال:تقسيم
 .الاسية ا نتاجية -
 . الجزئية ا نتاجية -

 اإلنتاجٌة مقاٌٌس :(2) رقم شكل

 الكلٌة اإلنتاجٌة مقاٌٌس (1)
 المنتجة الخدمات أو السلع     
 إنتاجها فً المستخدمة المدخالت كل   

 
 الجزئٌة اإلنتاجٌة مقاٌٌس (2) 

 المخرجات   المخرجات   المخرجات   المخرجات
 الطاقة   المال رأس    اآلالت    العمالة

  العوامل متعددة اإلنتاجٌة( (3
 المخرجات      المخرجات

 الطاقة+ المال رأس + العمالة    اآلالت + العمالة

 

  العمالة إنتاجٌة (1)
 عمل ساعة / المخرجات وحدات عدد -

 عمل وردٌة / المخرجات وحدات عدد -

 عمل ساعة / المضافة القٌمة -

 عمل ساعة / المخرجات قٌمة -

 2طح استراتيجيات ا نتاج والعمسيات: مدنؿ استراتيجيح 1001ح مرسو الملدر:
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  طر  قياس إنتاجية العنصر البشريثانيا: 
ا نتاجية مدى  درة المنظمة لي استنداـ الموارد ا نسانية و المادية لحسف استنداـ  تعني

و عادة يتـ الت ر ة نيف ا نتاجية الاسية لو ما يسمو نإنتاجية العنلر الاسي و نيف ا نتاجية 
 . (2005، أبو الخير، 2010، )أيمن الجزئية
 و تقاس ا نتاجية الاسية نالمعادلة ا تية : 

 / إجمالي المدن ت إجمالي المنرجات  = 
 

 و تقاس ا نتاجية الجزئية نالمعادلة ا تية : 
 / لحد  عنالر المدن ت إجمالي المنرجات  =           

 
نتاجية العمؿ: نتاجية المواد  وا   ليناؾ إنتاجية األلوؿ ال انتة وا 

 : طريقة امية ا نتاج*   
 : ا نتاجية ولقا ليذه الطريقة اما يسي تقاس          

 = متوسط إنتاجية العامؿ = امية ا نتاج/ متوسط عدد العامسيف
            

 عدد العامسيف لوؿ ال ترة + عدد العامسيف آنر ال ترة=  العاممين عدد متوسط
2 

تماما نحيث ينتسؼ  او اهللعتماد عسو متوسط عدد العامسيف عند حساب ا نتاجية هلل ياوف د يق    
 عدد العامسيف ن ؿ ن س ال ترة نسنب الغياب لو ا جازات و غيرىا مف األسناب .

 : و ي ىؿ الا يروف حساب امية ا نتاج لاؿ ساعة عمؿ و ذلؾ اا تي
 امية ا نتاج/ عدد ساعات العمؿامية ا نتاج الناتجة لاؿ ساعة عمؿ = 

لسنة( الياـ العمؿ ال عسية لي × ساعات العمؿ اليومي× فعدد ساعات العمؿ = )متوسط عدد العامسي
 + مجموع ساعات العمؿ ا ىالية .

 

 العوامل المؤثرة في اإلنتاجية: سادسا
اما انتس وا ح و د انتسؼ الناح وف لي وىا تعريؼ موحد لياح تتأ ر ا نتاجية نعوامؿ ا يرة

 .(2004، عبيدات) ا نتاجيةلي وىا مجموعة محددة مف العوامؿ التي يماف لف تؤ ر لي 
تتأ ر إنتاجية العمؿ نعدة عوامؿ منيا درجة الميانة ولساليب مستوى المعرلة ال نية حيث   

ونوعية ا نتاج والنامات ح وحجـ الوحدة ا نتاجية وا ادة تنطيط الملاناح والتطنيؽ التانولوجي
ونظـ األجور والحوالز و درة العامؿ ح ونرنامج التدريب وحجـ السوؽ ودرجة المنالسةح المستعمسة
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 ا نسانيةوالعوامؿ التي تندرج تحت سياولوجية العمؿ والع  ات ح وميارتو وننرتو ورغنتو لي األداد
لو غير ذلؾ مف العوامؿ و  تىمف دراسات ا نتاجية الا ير مف توالظروؼ المحيطة نجو العمؿ وا 

 ( Nahmias,1993عامً . ) 23ا راد حوؿ تقسيـ العوامؿ المؤ رة عسو ا نتاجية إلو 
لنو يماف  Euttonاما يرى ح عام ً  44ولي نحث عسمي آنر  سمت ىذه العوامؿ إلو 

 تقسيـ ىذه العوامؿ إلو مجموعتيف رئيستيف:
 رة الوحدة ا نتاجية وتتعسؽ نيا.عوامؿ دانسية وىي التي تنىا لسيط -
عوامؿ نارجية هلل تنىا لسيطرة الوحدة ا نتاجية وىي لانر مدى ولوسا نطا ا مف األولو  -

االسياسية اهلل تلادية العامة وسياسة اهللئتماف والسياسة الىرائنية وسعر ال ائدة ومرونة الطسب 
 (.2004، عبيدات، 74ص،  2010، آخرونجوىر و )ومستوى الدنؿ القومي لس رد وتوالر الندمات 

مف انار اهلل تلادييف لي دوؿ لورنا الرر ية لف عوامؿ ا نتاجية تقسـ  Kukolicاما يرى 
إلو مجموعتيف لساسيتيف عوامؿ إيجانية ترمؿ العوامؿ ال نية المتعسقة نمناررة لعماؿ ا نتاج 

اجتماعية وترمؿ المستوى ال قالي لقوى وعوامؿ ح ودرجة التانولوجيا المستندمة وا هللت والمعدات
والمنالسة النارجية. لما المجموعة ال انية ح العمؿ والتقاليد والعرؼ ودرجة تقدـ  وى العمؿ لي الدولة

لترمؿ العوامؿ التنظيمية وىي العوامؿ الرنلية المتعسقة نالعامؿ ن سو وجيوده وا ادتو لي 
 .(75ص، 2010، جوىر و آخرون)األداد
 عمى تؤثر التي العوامل من العديد ( بأن ىناك2010،  المطيريو  الشواورة، 33ص، 2003، السبيل)ويرى 

 المؤ رة العوامؿ فأن واهللنتلاليف الناح يف مف العديد لاد لقد ولذا كبير بشكل إلنتاجيةا العممية

 :العوامؿ ىذه وترمؿ النارجية لو الدانسية النيئة متغيرات االة ترمؿ ا نتاجية عسو
 ا نتاجية عسو التأ ير لي لساسيا دورا مجتما لي لي السياسية العوامؿ تسعب: السياسية العوامل -9

التأ ير  لي ميما دورا السياسية األنظمة وتسعب والتعسيمات والقوانيف وا جرادات القرارات مف ن ؿ
 .ا نتاجية العمسية عسو

 والدنؿ األسواؽ طنيعة لي الملاحنة والتغيرات اهلل تلادية لسعوامؿ: االقتصادية العوامل -1

 ا ر ذات اهلل تلادية النطط لو السوؽ والية والطسب االعرض العوامؿ مف وغيرىا المنتسؼ والمنالسة

 .ا نتاجية لعاؿ عسو

 والمستوى واألعمار االجنس لسمجتما السااني والترايب اهللجتماعية لسننية :االجتماعية العوامل  3-
 عسو انير  رل المجتما لي السائدة والتقاليد واألعراؼ والعادات لسقيـ نا ىالة والميارة التعسيمي
 .وتطويرىا ا نتاجية



22 

 

 اهللنتاار ومتغيرات والتطوير النحث وسنؿ التانولوجية التطورات تراؿ: التكنولوجية العوامل 4- 
القرف   ن ؿ التانولوجية التطورات حققت و د وتطويرىا ا نتاجية تحسيف عسو انير ا ر وا نداع
 تحسينات مف والندمي السسعي ا نتاج رالؽ وما ا نتاجية مستويات تحسيف لي ىاـ  رل الحالي
 الحقيقية الحاجات ما تت دـ واميات عالية نجودة والندمات المنتجات تولير لي ساىمت مسحوظة
 عسو ا نتاجي المستوى لي مسحوظة تطورات مف الياناني لسمجتما حلؿ ما ونلولا لسمستيسؾ
 .اهلللاترونية اللناعات ناص ونراؿ اللناعات مف العديد لعيد

 المنظمات تتعنيا التي ا دارية والوسائؿ التنظيمية المتغيرات إف :والتنظيمية اإلدارية العوامل 5- 
المناسنة واعتماد  التنظيمية الييااؿ واستنداـ وتح يزح وتنظيـح ور انةح  نطيط)ت مف اهلل تلادية

 اتناذ وسنؿح المنتس ة ا دارية لسمستويات المتاحة والمسؤوليات الل حيات تحديد لي العسمية األسس

 تدني المستوى لو تطوير لي يسيـ إف رانو مف تقنية لو إدارية مرااؿ ظيور عند (اللائب القرار

 .ا نتاجية مف عالية مستويات تحقيؽ لي الميمة العوامؿ مف يعد ذلؾ إف إذ لإلنتاجية المطسوب
 لو الدولة مف تلدر التي والترريعات واألنظمة القوانيف إف: والتشريعات واغنظمة القوانين  6-

 ا نتاجية مستوى لي يؤ ر إف رانو مف الندمي لو ا نتاجي نالعمؿ الع  ة ذات الرسمية المنظمات
 عسيياتؤ ر  لو منيا وتقسؿ ا نتاجية مف تحد  د والترريعات واألنظمة القوانيف ىذه إف حيثح وتطورىا

 .ليا الم ئمة النيئة وتولير وترجيعيا ا نتاجية العمسية زيادة لي ميما عام  الترريعات ىذه تاوف و د سسنا

لي  جاد نراؿ يساىـ لف رأنو مف العامسيف لدى المقنوؿ الرىا مستوى تحقيؽ إف إذ النوعية وتحسيف
مستوى  عسو ا نتاجية لي المسموس التطوير تحقيؽ إلو ديؤ ي مما لعاؿ نراؿ األداد مستوى تطوير

 .المنتس ة المنظمات

 وا هللت األجيزة لي الاالية اهللست مارات تولر إف حيث: العمل قوة إلى المال رأس نسبة -8

 تحسيف لي اهلل تلادية المنظمة ا اية يعزز فل نوأر مف المعالرة التقنيات والمعدات واستنداـ

 .ا نتاجية وتطويرىا
 لي والمدرنة المؤىسة النررية والملادر الا ادات تولر يعتنر ):العمل البشرية)قوى القوى  9-

 ا نتاجية العمسية تتأ ر النقيض وعسو ا نتاجية لزيادة الحقيقي الملدر ىو وا دارية األعماؿ ال نية

نتاجيتيا المنظمة عماؿل عسو يؤ ر الذي األمرح تماما مؤىسة غير النررية اانت الملادر إذا سسنا  وا 

 .نآنر لو نراؿ
: إف اهللستغ ؿ الم مر ألو ات الدواـ الرسمي مف  نؿ الموظؼ ينعاس نطنيعة عامل الزمن 10-

 الحاؿ عسو مستوى إنتاجيتو امًا واي ًا والعاس لحي .
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عسو توجيو العامسيف : ويظير تأ يره نقدرة ا دارة لي المنظمة التنسي  واالتصال اإلداري 11-
 وح يـ عسو إنجاز األعماؿ ورلا مستوى إنتاجية الجياز ا داري.

: والذي مف ن لو يماف القىاد عسو ا زداوجية والتنازع لي التنظيم والدليل التنظيمي -91
 اهللنتلاص نوجود ىيااؿ ولدلة تنظيمية توى  المياـ واهللنتلالات والتسسسؿ ا داري  نتاجية لعسو.

: وذلؾ مف ن ؿ تدريب وتطوير العامسيف دانسيًا لو نارجيًا  اساب التدريب والتطوير -13
 الميارات والمعارؼ التي تزيد مف ا نتاجية وتحسيف الجودة.

التقنية: مف ن ؿ تقنية المعسومات وا هللت هللنتلار الو ت وزيادة الجودة وا نتاجية إداريُا 
 وا تلاديًا.

لإلط ع عسو لداد العامسيف ومحاسنتيـ وتوجيييـ  فنالمرؤوسي ة الرؤساد : وىو ع اإلشراف -14
 لاسما ااف مستوى ا رراؼ جيدًا ااف تأ يره إيجانيًا عسو الجياز.

: اسما ااف العامسيف نالمنظمة رىاىـ عف العمؿ مرت عًا اسما زاد تعسقيـ الرضا الوظيفي -15
 وتىحيتيـ نالمنظمة ونذؿ إنتاجية عالية.

: تساعد الحوالز لي تحقيؽ األداد المرت ا وتحسيف و زيادة ا نتاجية وتن يض التحفيز -16
 التااليؼ عف طريؽ ترجيا المنالسة نيف العامسيف ونالتالي ليا دور انير لي دلا العامسيف لسعمؿ.
 ىماف الوىا الراىف: تعتنر استمرارية الوىا الراىف ىمانا ولمانا ورعورًا لس رد ناهللنتماد مف

 191)ص، 0441، بامعروف)الناحية الن سية السياولوجية. 

: حيث لف ولؼ المياـ والواجنات الوظي ية المطسونة مف راغؿ الوظي ة التوصيف الوظيفي -17
والرروط والموال ات المطسونة ليو لسقياـ نيذه الواجنات عسو لامؿ وجو ىي مف لىـ ما يؤ ر عسو 

 إنتاجية العامسيف والموظ يف.

ات يماف تقسيـ العوامؿ التي تؤ ر عسو ا نتاجية لي النسديومف العرض السانؽ ننسص إلو لنو  
، 1992، موسى) اما لنليا وطنقا لظرولنا اهلل تلادية والسياسية واهللجتماعية إلو العوامؿ ا تية:

 (2010، جوىر وآخرون، 3002، حسن وعابد، 66ص، 2004، ؛منصور42-35 ص ص

 تنظيـح  وليانتيا ا نتاج لدوات تطوير ( )الفنية( وتشمل التكنولوجية العوامل مجموعة -1
 والتقني(. العسمي النحثح  العمؿ
 والتعسيـ والمعنوية المادية زلالحوا( وترتمؿ عسو )اإلنسانية( البشرية العوامل مجموعة 2-

  الوظي ي(.والرىا ح التر ية ولرص العمؿ وع  ات ا نسانية العمؿ ورروط والتدريب
 .)نالعمؿ المسحقة والندمات المنتجات ولنواع ا نتاج مواد (والمادية الطبيعية العوامل مجموعة3- 
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ف ااف مف المعروؼ لف ىذه العوامؿ التي تؤ ر عسو ا ادة األداد لي المؤسسات المنتس ة دائما  وا 
 (.2004، واالجتماعيالعربي لإلنماء االقتصادي  الصندو متدانسة ويؤ ر اؿ منيا عسو ا نر)

والرىا ح الحوالز المادية والمعنوية (ونالتحديد  النررية العوامؿ عسو ىذه الدراسة لي الترايز وسيتـ
اما ح ألف العنلر النرري ىو علب المؤسسات وندونو هلل تحيا المؤسسات والتدريب(ح الوظي ي

وسيتـ ح الميمة ل عاليتيالنو المحرؾ األساسي لجميا نراطات المؤسسة وملدر مف الملادر 
 . األنرى العوامؿ نقية وتسايفح مف الت ليؿ لي ال لؿ القادـ  يدنرتناوليا 

 

 في القطاع الحكومي اإلنتاجية: بعااس
وذلؾ لتعدد مسئوليات ح تنتسؼ ا راد حوؿ تعريؼ ا نتاجية و ياس اميا واي يا ولعاليتيا

جانب وظي تيا التقسيدية ندمة وتنمية المواطف الدوؿ واتساعيا وترعب ندماتيا اي ترمؿ إلو 
 .(3002، السبيل)ومينيًا ح وسياسياً ح وعسمياً ح واجتماعياً ح ا تلادياً 

األمر الذي لدى إلو ولؼ لجيزة الدولة نالنطد واستن اذ ح لقد زادت ىيمنة الدولة وتعقدت إجراداتيا
 .191)ص، 0441، بامعروف)نيا  ملادر تموينيا لينوط مستوى إنتاجيا وسود تنميتيا لسعامسيف

تعد الندمات التي تقدميا األجيزة الحاومية الندمية مف لىـ راائز تحقيؽ رلاىية المجتما التي تعد 
جميا الحاومات رعونيا نتوليرىا. وذلؾ إيمانًا منيا نأف تحسيف الندمات الحاومية لو لوائده 

 اهلل تلادية واهللجتماعية عسو جميا ررائ  المجتما.
وتعمؿ نعض الحاومات العرنية وغير العرنية ناستمرار عسو تقييـ لداد لجيزتيا الندمية سواد ااف 

ولف معظـ المست يديف  د تسقوا ح ذلؾ نالتأاد مف لف الندمات المقدمة  د ولست لعسيًا إلو محتاجييا
اانت الندمات الىرورية نحالة وسعر مناسنيف. إىالة إلو ذلؾ حاجة الحاومة لمعرلة إذا 

 سياساتيـ حياؿ لداد ىذه الندمات لعالة ويتـ تطنيقيا نا ادة لـ هلل.
تعتمد الحاومات عسو  ياس ا نتاجية ح ولتحسيف وا ا األجيزة الحاومية الندمية وتطويرىا

ناعتنارىا مؤررًا موىوعيًا يعاس وا ا ا دارة لي لجيزتيا وذلؾ ناعتناره لحد لساليب التقييـ العمسية 
 .(317ص، 3003، )فيمي ي لدنيات  ياس األداد لقياس لحد محاورهالرائعة ل
 

 التي تواجو القطاع الحكومي عند قياس اإلنتاجية المشاكل ا:مناث
عسو الرغـ مف لف  ياس ا نتاجية لي األجيزة الحاومية ااف دائمًا مطسنًا لساسيًا لسحاومة 

ذلؾ لف الندمات ح وجود نظاـ متاامؿ لقياسوإهلل لنو نقو عسو الدواـ لمرًا لعنًا وذلؾ لي ظؿ عدـ 
لالمنتج الذي تقدمو األجيزة الحاومية ح التي تقدميا األجيزة الحاومية هلل تعتمد عسو معايير امية

مما يجعؿ تقويـ تاس ة ىذه الندمات غير د يؽ ويعوؽ ح ىو منتج غير مسموس لي معظـ األحياف
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الع  ة نيف تااليؼ ىذه الندمات والعوائد  ومف  ـ يلعب تحديد درجةح حساب األ ر والعائد
 (.2008، فيمي) الناتجة عنيا

أن القطاع الحكومي يواجو بعض المشاكل ( 2005، ىنية، 2003، السبيل، 2008، فيمي) يرى 
 :منيا بقياس اإلنتاجيةالمتعمقة 

تقدميا الوحدة لعونة التعنير الامي لإلنتاجية وتلوير الوحدات الطنيعية لنوعية الندمة التي  -1
نالة ولف معظـ القطاعات الحاومية تىطسا نمسئولية تقديـ ندمات  ح لو الجياز الحاومي

 وع  تيا نالدولة ىي ع  ة ال رع ناأللؿ. ح معنية
لعونة التعنير الاي ي لإلنتاجية: حيث يلعب تحديد درجة الجودة لسندمة التي تىطسا نيا 2- 

 ايؿ لجاف لنية دائمة.الوحدة ا دارية مما يسـز معو تر

لعونة التعنير النقدي حيث تنرز مراسة تغير القوة الررائية لوحدة النقد نظرًا لعامؿ التىنـ  3-
 اهلل تلادي.

 ياع الحاومتعدد طرؽ القياس  د توجد لا ر مف وحدة إدارية دانؿ ن س الوزارة لو نقص القط 4-
 يستسـز التنوع لي طرؽ القياس. مما ح ويىطسا اؿ منيا نمسئوليات منتس ة

انت ؼ الظروؼ إف الظروؼ المرتنطة ناؿ منظمة حاومية تنتسؼ عنيا النسنة لألنرى مما 5- 
 يسـز مراعاتو واعتناره نالنسنة لاؿ جية عسو حدة.

عدـ اهللستقرار الوظي ي نالقطاع الحاومي وىعؼ األساليب ا دارية وغياب الحوالز ين ؼ ذلؾ 6-
 إلو جانب إىماؿ الم يـو لي حد ذاتو. ح اوف المطسونة لجما النيانات ال زمة لسقياسمف لور التع

ومف  ح وذلؾ عندما هلل توجد لداة لسقياس ح عدـ وجود لداة لقياس األداد ال عسي وا نتاجية7-
 اللعب نمااف توالر معايير األداد السسيمة ناألجيزة الحاومية.

 يزة الحاومية مجتمعة.لعونة تحديد و ياس منرجات األج -8
وت يد النيانات  ح عدـ وجود نيانات  يمية )عائدات رنحية( لغالنية منرجات األجيزة الحاومية9-

وتوجيو السياسات المالية  ح القيمية لمنرجات الجياز الحاومي لي تحديد األىمية النسنية لسمنرج
والرياىية وا حلائية الرائعة ألساليب اهلل تلادية وا نتاجية لسجياز مف ن ؿ توظيؼ ا

 اهللستنداـ لي القطاع الناص.
. وتنرز ىذه المراسة لي األجيزة الحاومية التي طوؿ لترة إنتاجية نعض األجيزة الحاومية 10-

 تنتج ندمات هلل تنتيي ن ؿ لترة دوراف محددة )عادة ما تاوف سنة مالية(.
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 األىداؼ تعدد ح د يؽ نراؿ ا نتاجية لحساب قةالد ي التارينية ا حلائية النيانات تولر عدـ11-
 المتناىية الد ة عدـ ونالتاليح القياس طرؽ انت ؼ يعني مما ح ا نتاجية  ياس وراد مف وانت ليا

 .لييا يؤ ر لو النتائج يىسؿ مما ح حساناتيا لنعض الرراات مف الا ير تغيير ح النتائج لي

 في القطاع الحكومي اإلنتاجيةمعوقات  :تاسعاً 
تتعدد معو ات ا نتاجية الحاومية عسو وجو العمـو وتتنايف ليما نينيا وتلدؽ ىذه 

ومف لىـ ىذه المعو ات  لي لي مااف آنر المعو ات عسو القطاع الحاومي لي غزة نقدر لد يا
 (201)ص، 0441، بامعروفح 3000ح تيشوري ح 2002ح شمبيو  عرفةح 2003ح السبيل)

 تتعسؽ نالتنظيـ ا داري تتسنص ليما يسي: معوقاث1- 

 .ىعؼ ممارسة وظي ة التنطيط نسنب انرغاؿ القيادات ا دارية نأعماؿ تن يذية 
  ىعؼ التنسيؽ نيف الوحدات وا دارات عسو مستوى الجياز الواحد ونيف األجيزة المنتس ة

 . عسو مستوى الدولة
 ا جرادات الذي تعمؿ نو األجيزة العامةوتعقيد  ح الروتيف الذي يحاـ لعماؿ الحاومة. 
  لي معظـ األجيزة العامة لي الدولة تنحلر لي المتانعة الرنلية وىذه نم ردىا هلل  الر انة

 . لسسونًا ر انيًا لعاهللً  ؿترا
 لمف ن لو  ح يسعب ا ن اؽ العاـ دورًا حاسمًا لي التنمية :ىعؼ ا ادة ولاعسية الن قات العامة 2-
تـ تولير الننية األساسية ال زمة لستنمية وتييئة الندمات اهللجتماعية الىرورية لسولاد ناهللحتياجات ي

والتي تؤ ر لي مسار النمو اهلل تلادي ولي توزيا منالعو عسو السواد. غير  ح األساسية لسسااف 
ة األجيزة الحاومية لف تدني ا يرادات العامة لسدولة والتي لرىتيا عوامؿ عديدة ووا ا تىنـ ميزاني

 .لدى إلو ىعؼ تحقيؽ لىداؼ ا ن اؽ العاـ لي ا ير مف الدوؿ النامية ح و سة الر الية ....
 ح تتعسؽ ندوالا العمؿ م ؿ تغير نظرة األلراد نحو السسطة مما يجعسيـ ل ؿ تجاوناً  معوقاث3- 

سنب اهللرت اع وتغير تو عات العامسيف ن ح وتغير حقوؽ العامسيف مف ن ؿ النظـ واألنظمة الدانسية
سسوايـ  لي  واذلؾ انتقاؿ العامسيف مف مو ا  نر مما يلحنو تغير ح مستويات المعيرةلي 

 انن اض إنتاجيتيـ.و و دراتيـ 
الرجؿ المناسب  عدـ وىاو  حعدـ اهللىتماـ نالتدريب حمرازية ا دارة حلعونة ا جرادات المالية 4-
 المااف المناسب. لي
ونينت الا ير مف الدراسات لف لنرز مىيعات و ت المديريف  :عدـ توالر المناخ المناسب5-

الزيارات ندوف  ح الموظ وف غير المؤىسيف :العاميف لي الجيات الحاومية ىي حسب األىمية
األرياد الموىوعة لي غير ماانيا  حالمقاطعات ل ناد العمؿ حا جرادات الروتينية المعقدة ح مواعيد
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عدـ ت ويض السسطة نراؿ  ح عدـ التقيد نساعات العمؿ الرسمية ح اللحي  االمس ات والمعسومات
 عسو الذاارة ندهلًل مف تنطيط العمؿ و متانعتو. اهللعتمادو  ح لحي 

المحسونية دور سسني لي انن اض ا نتاجية لي العمؿ الحاومي نا ىالة إلو عدـ التاالؤ لي 6- 
 .الحاوميةالتعييف لي الوظائؼ 

معو ات تتعسؽ نالعوامؿ ال نية م ؿ: تعطؿ ا هللت لو عدـ تولر ال نييف ال زميف لعمسية  -7
لو للعونة لناعتيا ح نالحلوؿ عسو المدن ت لو عدـ توالرىا محسياً لعونات تتعسؽ  ح ا ل ح

 نالاميات المطسونة والموال ات المحددة نما ينتج عنو تنا ص لي ا نتاجية.

 ينأساليب تحسين إنتاجية العاممعاشرًا: 
 ىي: يفإنتاجية العامسناؾ عدة استراتيجيات لتحسيف ىلف  (2005، حسون وآخرون و ،2002، العمري) ذار

 ا دارة والتنطيط الجيد لسعمؿ وتحسيسو وول و ونراؿ مستمر.1. 
 تقديـ حوالز مادية لسعامسيف مف لجؿ إنجاز العمؿ نراؿ للىؿ. 2.
 ترجيا العامسيف   امة ع  ات جيدة ليما نينيـ. 3.
حيث لف  ح اهللىتماـ نالس مة المينية ومنا الحوادث مف ن ؿ إجرادات الس مة المينية4. 

الحوادث المسننة لسعماؿ ليا تأ ير سسني لي إنتاجية العامؿ ويماف لف تؤ ر لي لدائو ون سيتو 
التي تحد يا تسؾ الحوادث تسنب ىياع ا نتاجية لدى العامؿ لمف لجؿ عمؿ  ومعنوياتو. وال وىو

 .)منتج هللند مف ىماف نرامج س مة جيدة لسعماؿ تسيـ نراؿ انير لي تحسيف العمؿ 
 ح تحسيف نوعية حياة العمؿ عف طريؽ تحسيف ظروؼ العمؿ وتنظيـ العمؿ لي المو ا .5

 تجييزات وتقنيات تانولوجية عالية. واستنداـ
التأميف اللحي واهللجتماعي حيث يسيـ التأميف اللحي لي دعـ الن س وزيادة الطمأنينة لدى  .6

 .العامؿ وىذا ما ينعاس إيجانا عسو لدائو
 و تحسيف نرامج تقييـ األداد وتقسيؿ التااليؼ الىائعة.ح تولير نرامج اللناعة الجيدة 7.

 التدريب ولنظمة النحث والتطوير واستنداـ عماؿ ميرة ومدرنيف. تحسيف نرامج8 . 
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 انفصم انثانث
أهى انؼىايم انبشرَت املؤثرة ػهً إنتاجُت انؼايهني يف  

 انبهدَاث
 
 

 والمعنوية الماديةالحوافز : المبحث اغول

 الرضا الوظيفي :المبحث الثاني

   التدريب: المبحث الثالث

 نشأة البمديات في قطاع ازة: المبحث الرابع

 البمديات الكبرى في قطاع ازة المبحث الخامس:
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 انًبذث األول

 

 انذىافس

 
 

 .مقدمةأوال: ال

 .: الحوافزثانيا

 .تعريف الحوافز :ثالثا

 .: أنواع الحوافزرابعا

 .:الفوائد التي يحققيا نظام الحوافز عمى مستوى الفرد والجماعةخامسا

 اغساسية لتصميم نظام الحوافزالمراحل  :سادسا

نتاجية العمل  سابعا: الحوافز وأثرىا عمى أداء وا 
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 مقدمةأوال: ال
 لنرطتيا تن يذ لي المؤسسات عسييا تعتمد التي العنالر لىـ مف النررى العنلر يعتنر

 ا نساني العنلر ىذا تجعؿ ايؼ تنحث المؤسسات إدارة تزاؿ ام و ح لىداليا وتحقيؽ ونرامجياو  
 والتطور النمو نحو المؤسسات لىداؼ تحقيؽ إلو يؤدى نما ح المؤسسة للال  لديو ما يقدـ للىؿ

 استغ ؿ لعنالر للىؿ لف حيث نا ادة الندمات تقديـ لو ح األرناح وتحقيؽ وزيادة ا نتاجية
لو  المؤسسةلي  العامسيف ول ح النررى العنلر عسو لساسية نلورة يعتمد لو المدن ت ا نتاج

 .(3ص ح3000 حشرخأبو )المنظمة 
 والتي ألعماليـ لدائيـ لي األلراد لاعسية مدى عسو نجاحيا لي عاـ نراؿ المؤسسات تعتمد
 ىرورة و النرري العنلر لىمية يؤاد الذي األمر ح لسعمؿ حماسيـ درجة عسو تتو ؼ ندورىا

 لي الناح يف اىتماـ محور إنتاجيتو تاوف لف الطنيعي مف ااف لذلؾ ح عسيو نو والح اظ اهللىتماـ
 الذي الدور إلو نظراً  وذلؾ االة الدوؿ ا تلاديات لي نالة لىمية ولإلنتاجية .العالـ لنحاد جميا
 مدى يعاس مؤرراً  تعد اما ح السااف معيرة مستوى وتحسيف نمو المجتمعات سرعة لي تؤديو
 عف لى ً  ح اهلل تلادية الوحدات دانؿ المتاحة النررية وغير الموارد النررية استنداـ لي الا ادة
 مف العديد ل ي. وتقني عسمي تطور مف اهلل تلادية عسو القطاعات يطرل ما عسو دلي ً  تعد لنيا
 لي النظر عسو إعادة اهلل تلادية المنرآت عمست إذا إهلل تتحقؽ لف األمور ليذه يماف هلل العالـ دوؿ

ف ح جودتيا وتحسيف نراطاتيا نعض  المساعدة ال عالة الطرائؽ إحدى ىو العامؿ لييا إنتاجية رلا وا 
 .(2011، حسينذلؾ ) لتحقيؽ

حيث  -إف لـ ياف لىميا عسو ا ط ؽ –يم ؿ العنلر النرري احد لىـ موارد المنظمات 
ومف ىنا تعمؿ ا دارة عسو حسف  ح انو يم ؿ رايزة المنظمات لي تحقيؽ نجاحيا و تن يذ لىداليا

توجيو األلراد و نناد  دراتيـ مف ن ؿ رنط لىداليـ نأىداؼ المنظمة و العمؿ عسو إيجاد مناخ 
تنظيمي مف رأنو تدعيـ المراراة و اهللحتراـ المتنادؿ و الرعور نالمسؤولية و اهللنتماد و نث روح 

 (.3001ح الخاجة) التعاوف و الوهللد لي العمؿ
المعسوـ إف إحداث زيادة محسوسة لي ا نتاجية لي لي مجاؿ هلل يتحقؽ نالملادلة مف 

وتعامؿ ما المسننات  ح وتنطيط عسمي سسيـ ح والتمني ولاف األمر يحتاج إلو جيد و دراسة متأنية
النررية  لذا اىتمت ىذه الدراسة ندراسة  لىـ العوامؿ ح والمتغيرات التي تؤ ر لي مستوى ا نتاجية

 .(2003، السبيلجية العامسيف )ي تؤ ر عسو إنتاالت
ولي ىذا ال لؿ  سوؼ يتـ تسسيط الىود عسو لىـ العوامؿ النررية المؤ رة عسو إنتاجية 

وىي  ح حيث لف النسديات تعتنر رريانًا حيويًا هلل يماف اهللستغناد عنو  ح العامسيف لي النسديات
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وتقـو نتقديـ ندماتيا إلو العديد مف المؤسسات والرراات  ح المزود األساسي لندمات المياه
 ول وى لىـ مف ىـ العامسيفاما لف  ح يوالملانا التي تسيـ نراؿ انير لي إنعاش اهلل تلاد الوطن

 والملدر جديدة  يًما الذي ينسؽ ىو لي والعمؿ األساسي العنلر ىو لا نساف ح الوطف دعائـ
 .ليو ا نسانية الموارد إلو يرجا لساًسا إنما تنس و لو مجتما لي لتقدـ ح لي تقديـ الندمات الرئيسي

ـ الترايز عسو ىذه العوامؿ ألنيا ىي لا ر العوامؿ التي تحد ت عنيا الدراسات واذلؾ األا ر ت
 التدريب(. ح الوظي ي الرىا ح ننوعييا المادية والمعنوية )الحوالزوىذه العوامؿ ترتمؿ عسو  ح ريوعا

 : الحوافزثانيا 
 لدائو عسو سسنا يؤ ر  د المجتيد لسموظؼ المناسنة المعنوية لو المادية الحوالز توالر إف عدـ 

 ىذا ولعؿ .لسمؤسسة المرجوة األىداؼ تحقيؽ لرلة يقسص ونالتالي إنتاجيتو ىعؼ ويسيـ لي
 .الموظؼ لداد مستوى لرلا عاـ نراؿ جوانب لىمية الحوالز لحد ينرز

 والعمر الجنس حسب وذلؾ آنر إلو لرد مف تنتسؼ الحوالز وطنيعة لىمية لف ويندو  
 لنرى إلو مؤسسة مف تنتسؼ الحوالز لف اما ح  والعسمي المعيري والمستوى والمنلب الوظي ي

 لي لو الترنوي المجاؿ لي تعمؿ اانت سواد المؤسسة تسؾ تمارسو الذي والعمؿ حسب النراط وذلؾ
و تحديد ما يناسب منيا اؿ رريحة مف ررائ  الموظ يف لمر غانة  دراستيا ولذا لإف ؛آنر مجاؿ

 .(02صح 3000 حالجساسي)لي األىمية 

 : تعريف الحوافزثالثا
 الحػث طريػؽ عػف الػدوالا تسػؾ تحريػؾ وجػب لػذا ح وراده فيامػ دالػا دوف سػسوؾ يوجػد هلل
 الحػوالز عسييػا يطسػؽ التػي تسػؾ ح ويتمنونيػا راداأللػ يحنيػا معينػة ووسػائؿ لدوات نػ ؿ مػف وا  ػارة
 .(35ص، 2013، )السقا

 لتوليرىا المنظمة تسعو التي والوسائؿ األدوات مجموعةأنيا نالحوالز  (2012، عواد)عرؼ 
 إرػناع نيػدؼ ح سػسنية لو إيجانيػة جماعيػة لو لرديػة ح معنويػة لو ماديػة اانػت سػواد نيػا لسعػامسيف
 وذلػؾ ح لنػرى ناحيػة مػف المنرػودة ال اعسيػة وتحقيػؽ ناحيػة مػف ا نسػانية الرغنػات لو الحاجػات
  .المحيطة النيئية الظروؼ نمراعاة

 النارجية والمؤ رات العوامؿ مجموعة" نأنيا الحوالز (255صح 2005ح الييتي)اما عرؼ 
 ورغناتو حاجاتو إرناع طريؽ عف وجو نير عسو إليو المواسة األعماؿ ألداد وتدلعو ال رد ت ير التي

 ".والمعنوية المادية
 وسائؿ لو لرص نأنيا الحوالز تعريؼ المماف مف انو (303ص، 2005، شاويش) يرىو 

 السعي اجؿ مف الدالا لدييـ وتنسؽ رغناتيـ نو لت ير ح العامسيف األلراد لماـ المؤسسة إدارة تولرىا
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 التي حاجاتيـ  رناع وذلؾ ,السسيـ والسسوؾ ,المنتج والعمؿ الجيد طريؽ عف ح عسيو لسحلوؿ
 .ا رناع إلو نحاجة نأنيا ويرعروف يحسوف
 الحوافز أنواع: رابعا

 م ؿ لي ما يسي:تىناؾ عدة لنواع مف الحوالز ت
 :عسو مؿتوتر والتجديد ا نداع روح تنمي التي الحوالز وىي :االيجابية الحوافز -1
 لي الزيادة لمقانسة األجر لي والزيادات ح السنوية والع وات األجور ىي :المادية الحوافز  -ل

 لو ح الساعة لساس عسو األجر مف وتتراؿ األرناح لي والمراراة والماالآت ح المعيرة ن قات
 التأميف م ؿ االمزاي واذلؾ ح األداد لساس عسو نالدلا لزيادات إىالة حالسنة لو حاليوـ لو حاألسنوع
 .(00صح 3000 حشرخ أبو) المادية القيمة ذات العينية والمزايا ح والتعويىات اللحي
 :(02ص، 3002، الجريد) منها مختلفة أشكال على المادٌة الحوافز وتكون

  در لانر إرناع لي انير دور لو ااف اً ر اني ااف واسما المادية الحوالز لىـ مف ويعد :األجر -1
 .لانر وظي ي رىا يعطي مما الحاجات مف
 . نيا يقوموف عادية غير لعماؿ لقاد العامسيف نعض يتقاىاىا التي:الماالآت- 1

 مما المعتادة الساعات مف لا ر العمؿ لو ات لييا األعماؿ نعض: ا ىالي العمؿ ماالئات3-
 .ا ىالي لسعمؿ مادي حالز إعطاد يستدعي

 لتح يز ررااتيا لي لسيًما عامسييا ا دارات نإعطاد نعض تقـو حيث: األرناح لي المراراة- 4
 .العامسيف

زيادة  تتىمف ما غالًنا ألنيا مادًيا حالزاً  وتعد العامسيف ح ز لي انير دور ليا حيث: التر ية5- 
 .لانر مستويات ذات وظي ة عسييا يترتب إذ معنوي حالز تاوف لف يماف اما األجر

 ويعتنر ولسرىـ لعامسييا المؤسسات نعض تقدميا التي الحوالز مف يعتنر: اللحي التأميف- 6
 .المالية لألعناد تن يؼ

 .للىؿ ألداد العامسيف تح ز التي الجيدة المادية الحوالز مف وىي: واهللست نائية الدورية الع وات- 7
 .الن قات دلعب تن يؼ مف ليو لما جيًدا زاً حال العامسيف نظر لي يعتنر حيث :والموال ت الساف- 8

 ا نتاج ازداد لاسما وا نتاج األجر مف اؿ نيف طرديو ع  ة  يجاد ذلؾ: نا نتاج األجر رنط9- 
 .العامؿ دنؿ زاد
 لسظػروؼ لو التقاعػد سف نسوغ نعد المستقنؿ ىماف وىو: الندمة( )ماالأة اهللجتماعي الىماف -91

 لحيػاة مادًيػا ىػماًنا اهللجتمػاعي الىػماف يػولر الحػالتيف ولػي العمػؿ عػف تو  ػو  ػد التػي اللػحية
 .اريمة
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 المعنوٌة الحوافز -ب
نما ح المادية الحوالز ترنا لف لنداً  يا و ل  ح المعنوية الحاجات ترنا التي الحوالز تسؾ يى  وا 

 متاامؿ نراؿ والمعنوية المادية حاجاتيـ ترنا لف العمؿ جماعات لعىاد ولعاليةاستقرار  يتطسب
 2012) ح الرحمن عبد(

 .(82ص، 2009، عقيمي ،12صح 2010ح شرخأبو ) التالي النحو عمى االيجابي المعنوي التحفيز أشكال

 لػي الا ػادة لػي رنطيػا تػـ إذا ليمػا لعػاؿ معنػوي احػالز التر يػة وتاػوف :والتقػدـ التر يػة لػرص  1-
 لو لنزعػة تحقيقًػا وظي ػي منلػب لرػغؿ الػراغنيف العػامسيف لػدى دالعػاً  وتاػوف ح ا نتاجيػة األداد و
 .اهللجتماعية الماانة ونالتالي الوظي ية الماانة وىي ح لدى الموظ يف حاجة
 الػذيف ح األا ػاد لسعػامسيف و نػاد تقػدير رػيادات نمػن  ذلػؾ تحقػؽ يماف :العامسيف جيود تقدير 2- 

 .ا دارة  نؿ مف نجيودىـ واعترالاً  تقديراً  وذلؾ ح عالية لداد يحققوف مستويات
إدارة  لػي يسػاىموف ح ا دارة مجسػس لػي لػوت ليػـ ياػوف نػأف لػؾذ: ا دارة لي العامسيف إرراؾ 3-

 . راراتو واتناذ ح المنظمة سياسات رسـ لي المراراة طريؽ عف ح لعسية مساىمة المنظمة
محػيط  لػي لسعػامسيف ا دارة تػولره الػذي العمػؿ لػي واهللسػتقرار الىػماف: العمػؿ واسػتقرار ىػماف  4-
 ال انػت العمػؿ ألف ح لدائيػـ مسػتوى عسػو ونالتػالي ح معنويػاتيـ لػي رانيػ ل ر لو حالزا يعتنر ح العمؿ

 .اريمة معيرية ظروؼ لو لس رد يؤمف
 تنللػو نطػاؽ ىػمف ال ػرد لعمػؿ جديػدة ميػاـ إىػالة العمػؿ نتوسػيا يقلػد :العمػؿ توسػيا 5- 

 .ال رد يؤدييا التي الوظي ة نأىمية رعور نإيجاد ح معنوي احالزح األلسي

 هللنتلاص  رينة جديدة مياـ إىالة ىرورة إلو العمؿ  رادإ ويرير :العمؿ  رادإ لو إغناد 6-

 .المنارر رئيسو ما نعمسو المتعسقة القرارات اتناذ لي اإررااو ح ال رد
 لػي تػؤدي  ػد ح المرؤوسػيف عسػو إيقاعيػا يػتـ منتس ػة عقونػات نيػا يقلػد :السدمبية الحدوافز :ثانيداً 

 ونالتالي ح عنو المأنوذة اللورة تحسيف لو ح عسيو عو ب الذي لسسسوؾ الموظؼ تغيير إلو النتيجة
 .95)ص،  2006 ، الدروبي (وتلرلاتو لدائو لتحسيف الموظؼ رحف عسو يعمؿ ح دالعاً  تاوف
 

 :أنيا أساس عمى السمبية الحوافز (50ص، 2003، ربابعة( ويقسم
 لو ح الدورية ع وتو تو يؼ عسو العمؿ لو ح الموظؼ درجة تنزيؿ لي تتم ؿ: مادية حوالز -ل

 .لسموظؼ المؤ ت والعزؿ ح المستحقة
 ح المنظمة لي الررؼ لوحة عسو اسمو نرر مف الرنص حرماف عسو لعمؿا: معنوية حوالز -ب
 . ا ع نات لوحة عسو ونرره ح عمسو لي لسمقلر تننيو توجيو لو
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 النحو عمى المنظمة في الحوافز نظم من المستفيدة اغطراف أساس عمى الحوافز البعض وقسم
 :(13ص، 2007، العكشالتالي )

 لو ح لنجزه  د ياوف معيف نعمؿ  يامو نتيجة نعينو ل رد الحوالز ىذه تقدـ حيث: فردية حوافز -ل
 .معنوية لو مادية الحوالز تسؾ تاوف و د ح مسنًقا المحدد اليدؼ تنطو

  نراؿ يعمسوف ح التنظيـ لي العامسيف مف لمجموعة الحوالز ىذه م ؿ توجو :جماعية حوافز -ب
 ناتجاه العامسيف الت اؼ عسو الحالة ىذه لي الجماعية الحوالز وتساعد ح محدد  سـ لي ماعيج

 العامسيف لدى الذاتية الر انة مف وتزيد ح ا نتاجية وزيادة ح الا ادة لرلا نالولوؿ اليدؼ تحقيؽ
 . األداد تحسيف لجؿ مف ا تراحاتيـ تقديـ لي ليـ ال رلة وتتي 
 واتلالو ح الوظي ي لألداد المستمر والتطوير التحسيف لىماف محاولة ىي :التميز حوافز 3-

 .ـلدائي لي التمايز عسو نناد العامسيف لترجيا ا دالع التميز حالز ياوف ح لإلنجاز نالحالز
 .(50ص، 2004، بكر )أبو

 الفوائد التي يحققيا نظام الحوافز عمى مستوى الفرد والمنظمة:خامسا
 الفوائد التي يحققيا نظام الحوافز عمى مستوى الفرد تتمثل في فيما يمي: (29ص، 2011، الجساسي) ذار

 والحاجػة لسنقػود الماديػة الحاجػة ومنيػا , لنواعيػا نمنتسػؼ العػامسيف ورغنػات حاجػات إرػناع -1
 . الذات وا نات والتقدير ل حتراـ المعنوية

 .المنظمة دانؿ والمساواة نالعدالة العامسيف رعور2 - 
 لسعمؿ لي المنظمة. المتميزة واألدمغة والا ادات الميارات جذب3- 
 . حاجاتيـ  رناع نتيجة العامسيف رىا مستوى زيادة4- 
 لسمنظمة. العامسيف وانتماد وهللد زيادة5- 

 .واي ا اما العامسيف إنتاج زيادة -6
 .ال ا دة النطالة معدهللت تن يض م ؿ , العمؿ لي ال ا د معدهللت تن يض7- 
 .المنظمة دانؿ العامسيف نيف التعاوف روح تنمية -8 
 .المجتما لماـ المنظمة لورة تحسيف -9 

 :الحوافز نظام لتصميم اغساسية المراحل: ضبدضب
 لف يجػب التػي لسنطػوات عمسيػاً  دلػي ً  ىنػا نقػدـ ح لسحػوالز جيػد نظػاـ تلػميـ مف ا دارة تتماف لاي
 لو النطوات وىذه ح مناسناً  تراه الذي نالراؿ النطوات ىذه لي تعدؿ لف ا دارة ونإمااف ح نيا تمر

 ىي اما يسي:( 337ص ، 2002 ، السالم) وىعيا المراحؿ
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 لمجموعػة ت لػيسية دراسػة نػإجراد النرػرية المػوارد إدارة تقػوـ حيػث: اإلعدداد و الدراسدة مرحمدة  1-
 ودوالػا ح العامسػة القػوى ترايػب حيػث مػف ح والقانونيػة ح واهلل تلادية وا دارية ا نسانية العوامؿ مف

 المعػدهللت واػذلؾ ح واتجاىاتيػا السػانقة ال تػرة نػ ؿ عسييػا طػرلت التػي والتغيػرات األلػراد وحاجػات
 سياسػات دراسػة جانػب إلػو ح ليػا المنظمػة والتعسيمػات والقػوانيف السانقة الحوالز ونظـ لألداد الحالية
 وتو عػات المنظمػة مجتمػا لػي السػائدة األساسػية القػيـ عنػد الو ػوؼ يسػتسـز امػا ح األنػرى األلػراد
 .وىاذا ح والواجنات الحقوؽ وم يوـ الحوالز إلو ونظرىـ األلراد
 التػي النيانػات وتحسيػؿ وتنويػب نتلػنيؼ النرػرية المػوارد إدارة تقػوـ: الخطدة وضدع مرحمدة 2- 
 النالة النطة نوىا تندل  ـ ح ولنعادىا دهللهللتيا استيعاب نقلد األولو المرحسة لي لدييا تجمعت
 :التالية النطوات حسب تسير لف يجب التي الحوالز ننظاـ
 .جميعاً  العامسيف نيف ونرره الحوالز نظاـ مف اليدؼ تحديد - 
 .المنظمة لي نو المعموؿ واألجور الرواتب سسـ ىود لي الوظي ة ألجر األدنو الحد تحديد - 
 .جماعي لو لردي لساس عسو لسوظي ة األداد معدهللت تحديد - 
 .المنظمة لي العمؿ طنيعة ىود لي الحوالز معدهللت تحديد - 
 .المنظمة وتطورات يتمرو نما الحوالز تغيير لعمسية إطار تحديد - 

 النررية الموارد إدارة تقـو لف هللند التن يذ موىا النطة وىا  نؿ: الخطة تجريب مرحمة 3- 
  ليـ النطة ررح لجؿ مف العامسيف ما عديدة لقادات تعقد اأف لتطنيقيا المناسب المناخ نتييئة

  سـ لي ىيؽ نطاؽ عسو المرحسة ىذه لي النطة تجريب وي ىؿ ح وموىوعيتيا لىميتيا مدىو 
 .(المنظمة لي لستطنيؽ م ئمتيا و س متيا مف لستأاد ( الموظ يف مف لغيرة مجموعة لوح معيف
 السانقة المراحؿ لي عسييا الحلوؿ تـ التي المعسومات ىود عسو ة:والمتابع التنفيذ مرحمة 4-
 يىمف نما األنرى السياسات نا ي عسو لو النطة عسو ال زمة التعدي ت نإجراد ا دارة تقـو

 عسو لسو وؼ الحوالز نطة تن يذ عمسية ا دارة تتانا لف ويجب ح رامؿ نراؿ وتن يذىا النطة نجاح
 س متيا لتىمف المناسب الع ج اتناذ مف تتماف لاي ذلؾ ولسناب تع رىا لو نجاحيا مدى

 .مستقن ً  نجاحيا واستمرار
 

نتاجية العملسابعا:   أثر الحوافز عمى أداء وا 
 ا دارييف اىتماـ محؿ ٌو دؼيال ذايل الحوالز وتوظيؼ المرغوب دؼيال ًٌ ةيا نتاج

 .(2007ح شراب) و يقة ع  ة نينيما والع  ة
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 آ اًرا مف ليا ليما ح العامسيف معظـ لداد عسو األ ر رؾ ن  سسنية لو ايجانية نأنواعيا الحوالز ترؾت
 :(17ص ح  2007حالعكشما يسي )لي الوظي ي األ ر ويتم ؿ حالحوالز متسقي عسو واجتماعية ا تلادية

 واللورة الماانة عسو الح اظ لجؿ مف الحوالز تسقو الذي الموظؼ سينذليا التي الجيود لي1- 
  .إياه منحو تـ الذي الحالز لمقدار المساوية الجيود تقديـ ن ؿ مف وتترجـح عنو المأنوذة

 ح العمؿ نزم د لسًوة حوالز عسو لسحلوؿ لتطسعيـ نظًرا ح الموظ يف نيف تنالسي جو تولير 2- 
 .العمؿ ا ادة رلا إلو نالنتيجة يؤدي ندوره وىذا

 الحوالز تحققيا التي واهلل تلادية اهللجتماعية ا  ار لف (17ص ح2007حالعكش) ويرى
 :تتم ؿ لي ما يسيح الموظؼ عسييا يتحلؿ التي المادية

 لتاوفح ولسرتو الموظؼ منيا يعاني التي المادية المرا ت حؿ لي الحوالز تساىـ ما غالناً 1-
 .واجتماعية ا تلادية لمرااؿ حسوهلل لوجدت الحوالز

 .مؤسستو إلو ناهللنتماد الرعور الموظؼ لدى تولد -2
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 مقدمةالأوال: 
 لي الناح يف مف الا ير ناىتماـ حظيت التي الموىوعات لىـ لحد الوظي ي الرىا يعد
 لتحقيؽ ودلعيـ المؤسسات لي العامسيف إنتاجية عسو انير ل ر مف لو لماح ةيا دار  المجاهللت
 لي لإلنتاج األساسي والمحور الحقيقية ال روة ىو النرري العنلر ألفح المنرأة ورسالة لىداؼ

 نسغت ميما الحدي ة واألجيزة وا هللتح لالمعداتح نمسؾ ما لغسو ىو وا نسافح ؿاعمألا منظمات
 يديرىا الذي النرري العقؿ يتولر لـ إذا تعمؿ هلل و دح  ةلائد ندوف ستنقو تعقيدىا و تطورىا درجة

 مف لعسو عوائد يعطي ألنوح النرري العنلر لي اهللست مار ىو الحقيقي اهللست مار لذلؾح اويحراي
 .3)ص، 2010، السقاو  الروسأبو ) األنرى الموارد لي يتحاـ الذي األساسي الم تاح وىوح ا نتاج

هلل رؾ لف القطاع الحاومي تنتسؼ لداؤه الوظي ي ودرجة رىا الموظ يف لديو عف 
وتنعًا لسمرونة التنظيمية ح هللنت ؼ تاوينو وطنيعة نراطوح القطاعات غير الحاومية األنرى

لوحداتو التي  د تاوف ىيئة لو ملسحة مستقسة لو مسحقة لو إدارة حاومية تتنا  حدى المتاحة 
 .3)ص، 2002، الشيري) الوزارات

 
 مفيوم الرضا الوظيفيثانيا: 

 ىو العمؿ عف الرىا لف النعض ليريح  الوظي ي لسرىا متعددة تعري ات الناح وف لورد
 ظروؼح األجر طريؽ عف عادة ا رناع ىذا ويحقؽح  العمؿ نتيجة ال رد حاجات إرناع درجة
، 2001، عبدالباقي)اهللعتراؼ نواسطة ا نريف ح طنيعة العمؿ ن سوح طنيعة ا رراؼح العمؿ
 (.210ص

 نحو ال رد نيا يرعر التي الوجدانية المراعر مف مجموعة نأنو 2007)، المالكي (يعرلو
 ا رناع مدى عف تعنر وىيح ايجانية لو سسنية تاوف  د المراعر وىذه حالًيا يرغسو الذيح العمؿ
 انيراً  إرناًعا لو يحقؽ عمسو لف ال رد تلور ااف واسما عمسو مف يحققو نول ال رد يتلور الذي

 اسما ولاف عمسو عف راىًيا ااف اسما ليح ايجانية العمؿ ىذا نحو مراعره اانت اسما لحاجاتو
 اسما ليح سسنية العمؿ ىذا نحو مراعره اانت اسما ا رناع ىذا مف يحرمو عمسو لف ال رد تلور
 .ولي عمسو عف راض غير ااف

 تنػتجح سػارة وجدانيػة حالػة انػو عسػوالرىػا الػوظي ي  (Jones and Sloane, 2009)ويعرؼ 
 يرمؿ م يوًما يعتنر الوظي ي الرىا لاف لساس ذلؾ وعسوح المينية ننراتو لو ال رد عمؿ تقويـ عف

ح الراتػبح ا رػراؼح الػزم دح الوظي ة طنيعة ىي المظاىر ىذه لىـ ولعؿح محددة لو نالة مظاىر
 .التنظيمية السياساتح نظاـ اهللتلاهللتح التر يات نظاـ
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  الوظيفي الرضا في المؤثرة العوامل ثالثا:
يجانًيا سسنًيا يتأ ر لسعامسيف الوظي يا الرى أن  (2ص، 2010، السقا و الروس أبو) يرى  نعوامؿ وا 
ح مداه وتحديد الوظي ي الرىا نسؽ لي منارر وغير منارًرا إسياما تسيـ والتيح ومتعددة  يرةا

 :نالتالي موىحة رئيسة مجموعات    ة إلو روننز رلي حسبح العوامؿ ىذه تلنيؼ ويماف
 حالننرة سنواتح العسمي المؤىؿح الجنسح نالعمر وتتم ؿ :نالرنلية المرتنطة العوامؿ مجموعة1-

 .الدالعيةح اهللتجاىاتح القيـح الوظي ية الدرجةح ال ردية القدراتح الرنليةح اللحية الحالة
 تقديرح العمؿ زم دح الرؤساد ما نالع  ة وتتم ؿ :العمؿ نجماعة المرتنطة العوامؿ مجموعة -2

 .ا نريف
ح العائد عدالةح المادية والماالآت ناألجور وتتم ؿ :نالمؤسسة المرتنطة العوامؿ مجموعة  3-

 األمف"ؿالعم لي اهللستقرارح العامسيف تدريبح والتر ية التقدـ لرصح والندمات المزاياح العمؿ ظروؼ
 .السياساتح المياـ وتنوع العمؿ محتوىح "الوظي ي

 
 طر  قياس الرضا الوظيفيرابعا: 

اما  ريوعا ولا رىا ألىميا عرًىا يسي وليماح الوظي ي الرىا لقياس الطرؽ مف العديد ىناؾ
 وىي: (63ص، 2004، محيسن(ذارىا 
  األسئسة وىذهح األسئسة مف نمجموعة األلراد آراد تقلي عسو ويعتمد :االستقصاءات طريقة  1-

ح العمؿ زم دح وظرولو العمؿ ساعاتح ومحتواه ونوعو العمؿ طنيعة :م ؿ عوامؿ عسو حتويت
 تندـ نطريقة اهللستنياف لو اهللستقلاد عنالر تلمـ حيث .ا دارة اتجاىاتح ا رراؼح األجر
 األلراد مستويات ما تت دـ الو ت ن س وليح نارجييف لو دانسييف اانوا دسوا الناح يف لىداؼ
 .الوظي ي الرىا عف آرائيـ استط ع المنوي
 غير لو ليا ومنطًطاح رسمية غير لو رسمية المقان ت ىذه تاوف و د :المقابلت طريقة  2-

 حجـ ااف إذا نالة لسعامسيف الوظي ي الرىا معرلة لي لعالية المقاييس لا ر مف وىيح منطط
 .لغيًرا المنرأة
 المتاحة ال انوية النيانات تحسيؿ عسو الطريقة ىذه وتعتمد :الثانوية البيانات تحميل طريقة 3- 
 :النيانات ىذه لم سة ومفح المؤسسة لي الوظي ي الرىا درجة استنتاج ن ليا مف يماف والتي

 ح الحوادث عددح التالؼ نسنةح العامسيف دوراف معدؿح العامسيف رااوي حجـح الغياب معدهللت
 .الخ …ح اهللستقاهللت
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 الوا ا لرض عسو العامسيف سسوؾ م حظة الطريقة ىذه ن ؿ مف ويماف: الملحظة طريقة 4-
 .الوظي ي الرىا درجة نقياس ع  ة ليا التي المعسومات وجما

 
 باإلنتاجية وعلقتو الوظيفي الرضاخامسا: 

 الوظي ي األداد نيف مناررة ع  ة ىناؾ ليس لنو عسو الدراسات مف الا ير نتائج دلت لقد  
 رىا نزيادة ا نتاجية تتحسف لو األداد يرت ا لف الىروري مف ليس لنو ليح الوظي ي والرىا
 نينماح سسواية ظاىرة الوظي ي الرىا لف عسو النتائج ىذه لحة ي سر مماح المنظمة لي العامؿ
 تحقيؽ ما ا نتاجية لو األداد مستوى رلا لإف لذلؾح سسواية غير مقاييس ليا مادية ظاىرة األداد
 .8)ص، 2010، السقاو  الروس أبو) صعب أمر واحد آن فً الوظٌفً الرضا من انيرة درجة
نما  الرىا عدـ عسو ينعث مما األنرى حساب عسو إحدى الظاىرتيف عف التنازؿ مف هللند وا 

 األعماؿ لي نالة الوظي ي ناألداد الرىا ع  ة حوؿ التعميـ عدـ لذلؾ يننغي. لحي  والعاس
 نن ض تو  الرىا لييا يرت ا حاهللت نجد لقدح لييا ا لية درجة تنن ض والتي الطانا الذىني ذات

 .(4ص،  1992،الخال  عبد (واألداد الرىا نيف منتظمة لو  انتة ع  ة يوجد هلل لي لنو ا نتاجي
 لف الواعية ا دارة لعسوح عسو ال رد سسنا سيؤ ر السانقة العوامؿ لحد لي  لور لي لإف تقدـ ومما
 .147)ص، 3000، مصطفى) لىداليا نسوغ وراد سعيا العوامؿ اؿ نتعزيز تيتـ

كما ذكرىا  واإلنتاجيةوىناك أربع حاالت يمكن التطر  إلييا عند دراسة العلقة بين الرضا 
 :(65-64 ص ص، 2004، محيسن)

 الوهللد تواىا إلو اهللحتماؿ ليذا األسناب لىـ وتعود :اإلنتاجية تزيد ال ولكن، الرضا يزيد قد1- 
 .العمؿ لمتطسنات نالنسنة القدرات مستوى انن اض لوح لسمنظمة واهللنتماد

 اأفح الموظؼ ىمير يقظة إلو الحالة ىذه لسناب وتعود: اإلنتاجية وتزيد، الرضا ينخفض قد 2- 
 ىي وظي تو لف الموظؼ يرى  د لوح "عم  ل دـ لف دوف لجًرا ل نؿ لفح اهلل لناؼ إني" :يقوؿ

 اللاـر األوتو راطي رئيسو نطش الموظؼ ينرو  د لوح متاحة لنرى وظي ة ل ح الوحيدة لرلتو
 .المنظمة لي نو المعموؿ الر اني النظاـ  وة إلو ذلؾ يرجا  د لو

  الموظؼ وهللد تييئة لي المرت اا الرى يسيـ عندما وذلؾ :اإلنتاجية وتزيد، الرضا يزيد قد  3-
 .ال عاؿ التدريب لرص تتزايد عندما لوح لىداليا ما لىدالو توحد لو وتقارب لسمنظمة انتمائو
 دالعية هللنن اض الرىا انن اض يؤدي عندما وذلؾ :اإلنتاجية وتنخفض، الرضا ينخفض قد 4- 
 لو ا رراؼ نمط نسود لوح التدريب لرص نتواىا ذلؾ ا ترف إذا سوًدا األمر ويزيدح لسعمؿ ال رد
  .(2000، مصطفى) الرىا مجاهللت لي الرىا لمستوى المقسسة العوامؿ مف ذلؾ غير
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 إنتاجية لا ر نالىرورة ليسوا السعداد العامسيف لف ال رد مستوى عسو الدراسات نتائج نينت      
 نيف لسع  ة المتجدد التعزيز يظير لإنوح المنظمة مستوى إلو ال رد مستوى مف تحرانا إذا لما

 مستوى عسو وا نتاجية الرىا نيف الع  ة عف المعسومات جما يتـ لنينماح والرىا ا نتاجية
 رىا األا ر نالعامسيف تتميز التي المنظمات لف نجدح ال ردي مستوىال عسو وليس لامسيا المنظمة
 .Robbins,1998)ؿ )األ  نالرىا عامسوىا يتميز التي المنظمات مف لاعسية لا ر تاوف ألف تميؿ
 لف نقوؿ لف لحيًحا ف ياو و دح إنتاجية األا ر العامؿ ىو السعيد العامؿ لف القوؿ يماننا هلل لذلؾ

 .(2003، العطية) إنتاجية األا ر المنظمات ىي السعيدة المنظمات
 لوح معينة زمنية لترة لي النتائج مف محدد  در عف يس ر الذي ىو العمؿ لي ال رد لداد لإف وعسيو
 األداد مستوى تحديد لي الميمة الرئيسية العوامؿ مف الدالعية وتعدح إنتاجيتو عف يعنر ما
 ال رد لداد لإف لذلؾح لدائو لي يوظ يا التي ال رد  درات ذلؾ لي معيا ويرترؾح ا نسانية ا نتاجيةو 

 :ىي العوامؿ وىذهح العمؿ ونيئة والقدرة الرغنة:ىي عوامؿ ل   ة امحلسة يأتي العمؿ لي
 دور ويتجسيح العمؿ ليذا ال رد دالعية عف تعنير وىي العمؿ لي الرغنة إلو وترير :الرابة 1- 
 .لسعمؿ ال رد رغنات تنمية لي ىنا ا دارة
 واجنات حديدت :ن ؿ مف تحقيقيا يماف القدرات وىذهح ا نجاز عسي ال رد  درة وىي :القدرة 2- 

 .(الوظي ة تحسيؿ(الوظي ة وسسطات اهللتلاهللت ونظـ ا رراؼ ونطاؽ ومسؤوليات
 .(ال رد رنلية تحسيؿ( األلراد وننرات وميارات و درات معسومات نياف  •
 .الوظي ة ومسؤوليات واجنات ما و دراتيـ ومعسوماتيـ ننراتيـ تتوالؽ الذيف األلراد تعييف  •
 .والتطوير نالتدريب العامسيف مواهللة  •
 138) ص، 2000، شيخة أبو)ؿللى لداد يا ؿ نما وتقويمو لدائيـ عسي والر انة العامسيف جيود تنظيـ  •

 ولنرىح الحرارة ودرجات والتيوية ا ىادة :م ؿ لسنيئة المادية الم م  لي وتتم ؿ :العمل بيئة 3- 
 .ا رراؼ نمط واذلؾ العمؿ وزم د نالرؤساد والع  ات العمؿ ساعات :م ؿح معنوية
 لعسيح ال رد لداد عسي سسنا سيؤ ر السانقة ال  ث العوامؿ ىذه لحد لي  لور لي لإفح تقدـ مما

 147).ص، 2000، مصطفي( لىداليا لنسوغ سعيا العوامؿ ىذه اؿ نتعزيز تيتـ لف الواعية ا دارة
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 مقدمةالأوال: 
 ليوح  اطنة األعماؿ منظمات نيا تحيا التي الميمة العنالر مف النرري العنلر ُيعد  

 لما ار نظح  ل اعسيتيا لرئيسا روالملدح  والنارجية الدانسية النراطات لجميا األساسي المحرؾ
 ولقاً  األعماؿ طنيعة ما تت دـ وميارات  انسيات و تراو د معارؼ مف العنلر ىذا نو يمتاز

 لتحقيؽ لسولوؿ لدائيا  درة إلو نا ىالةح وندماتيا منتجاتيا تقديـ لي المنظمات لنلولية
 .العنلر ليذا وال ارية الندنية والطا ات وا ماانات القانسيات إظيار ولغرضح  واألىداؼ الغايات

 القانسيات ىذه وتطوير العنلر نيذا ومناسب انير نراؿ اهللىتماـ المنظمات عسو يتعّيف 
 الوظائؼ مجاهللت مف مجاؿ لاؿ متنللة تدرينيةرات دو  إعداد طريؽ والميارات عف وا ماانات
 وياتسب التدريب عمسية مف يست يد المتدرب العامؿ لو الموظؼ إف حيثح وا نتاجية ا دارية
 نمجاؿ لانر لرص عسو وحلولو والمعنوية المادية لسميزات نا ىالة جديدة وعسـو ميارات ن ليا
 .(157ص، 2009، طيفول )الشكر إداري مستوى مف ألا ر عمسو
 تعريف التدريب :ثانيا

ح ا نتاجية الا ادة رلا إلو اليادلة ا دارية األنرطة نيف ىامة ماانة التدريب يحتؿ
 مف والنيوض والر ي التطور عسو تساعد التي األساليب لىـ مف التدريب يعتنر وح العمؿ ولساليب

 اهللرتقاد لي وغيرىا الدوؿ تساعد ندورىا التي المعنويات ورلاح النراط حالة إلو السنات حالة
ف حتو نن سيا  (.15ص، 2011، عدوان)ولسوئيا  الظروؼ لحسؾ لي اانت وا 

 تنمية إلو تيدؼ ومستمرة منظمة عمسيةنأنو  التدريب( 15ص، 2011 ،السكارنة)يعرؼ 
 وظي ة لداد مف يمانو ما نحو واتجاىوح سسواو وتحسيفح معسوماتو وزيادةح ال رد و درات ميارات
 .ولعالية نا ادة

 لتزويد المنظمة  نؿ مف والمنظـ المنطط الجيد التدريب بأنو  2)ص، 2009، السالم) وعرؼ
 نراؿ واتجاىاتيـ سسوايـ وتغيير و دراتيـح مياراتيـ وتطوير وتحسيف معينة نمعارؼ العامسيف
  .نناد إيجاني

والمستمرة والتي تسعو المنظمة تسؾ العمسية المنظمة ( التدريب نأنو 3001ح عقيمي) وعرؼ
مف ن ليا  اساب األلراد العامسيف لو المستحقيف نالعمؿ معارؼ لو ميارات لو  درات لو للاار 

 .هللزمة ألداد لعماؿ محددة وذلؾ نقلد لىداؼ المنظمة
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 :التالية الرئيسة الجوانب في وفوائده التدريب أىمية تتمثل: ثالثا
 لسمنظمة لىميتو -9
 .لسعامسيف لىميتو - 1
 .لسمجتما لىميتو - 3
 : لممنظمة بالنسبة التدريب أىمية -1

 يراه اما اللحيحة العسمية ا جرادات َاتنا إذا وجو لامؿ عسو  ماره يؤتي التدريب إف
 : وىي21) ،  2009، السكارنةو ، 2009، والسالم، 2010، والطعاني15 ص،  2006، والعزاوي، 2003، عباس)
 . النررية الموارد وتنمية ا دارية الجودة تطوير - ل
 وتقسيؿ ا نتاج زيادة إلو يؤدي الذي األمر والعسمية ال قالية المؤسسة ا ادة رلا - ب

 .األرناح لزيادة ليؤدي التااليؼ
 .القرارات واتناذ الت اير عسو القدرة - ت
 .متنللة عالمية تجارب عسو ا ط ع - ث
 .اهللست مارات لىـ يعتنر ولَنو النرري نالاادر ـاهللىتما نأىمية التوعية - ج
 .والسسا الندمات تحسيف طريؽ عف المستيسؾ إرىاد زيادة عسو يعمؿ - ح
 .الحدي ة التطورات لمواانة واستنداميا التانولوجي التقدـ استغ ؿ - خ
 .العمؿ مف تننا التي األزمات مواجية عسو القدرة - د
 . ا نداع عسو الموظؼا ترج آمنة نيئة تولير - ذ
 .الغياب معدهللت تقسيؿ - ر
 .العامسيف نيف والمرااؿ العمؿ إلانات تقسيؿ - ز
 .التغيير نأىمية العامسيف إ ناع - س
 .النيئة لي المنتس ة المتغيرات ما يتوالؽ نما وتحدي يا المعسومات تجديد عسو يساعد - ش

 :لمعاممين بالنسبة التدريب أىمية 2-
 يراه اما اللحيحة العسمية ا جرادات اتنا إذا لسعامسيف عديدة لوائد التدريب يحقؽ

( 2009، السكارنةو ، 273ص، 2009، السالمو ، 2010، والطعاني16 ص، 2006، والعزاوي،  2003، عباس)
 :وىي
 .الننرات وزيادة الميارات للقؿ لرلة يعطي - ل
 .للىؿ نراؿ العمؿ إنجاز لي تساعد معارؼ و معسومات إىالة - ب
ماانياتو  دراتو عسو ال رد يتعرؼ - ت  .الحقيقية وا 
 .المنظمة لىداؼ لتحقيؽ العامسيف اتجاىات وتنسيؽ توحيد - ث
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 .الوظي ي والتقدـ لسر ي لسموظؼ المجاؿ ي س  - ج
 نالعمؿ تحيط التي القاسية والظروؼ العمؿ ما التأ سـ عسو والموظ يف األلراد يساعد - ح

 .المنظمة دانؿ واللراع والتوتر القسؽ وحاهللت
 .العامسيف مف الرااوي معدهللت انن اض - خ
 .جديدة إىالية مسؤوليات لتحمؿ مستعداً  لياوف ال رد تجييز - د
 .لسوهللد إلو لسولوؿ لسمنظمة ا ن ص زيادة ن ؿ مف العمؿ دوراف مف يقسؿ - ذ
 .المنتس ة الجنسيات للحاب ونالة الموظ يف نيف التأ سـ زيادة - ر
 .واهللنتاار لإلنداع آلا اً  لسموظؼ ت ت  - ز

 : لممجتمع التدريب أىمية 3-
 لف إذ ومليرية لعنة  رارات اتناذ عسو  ادرة ا ؤة  يادات نسؽ لي لسمجتما التدريب لىمية تظير
نما لجأة تظير هلل القيادات تسؾ م ؿ ح ود ة نعناية لو والمنطط المستمر والتدريب الجاد العمؿ ما وا 
ح األىداؼ تحقيؽ عسو ولعاليتيا القيادات  درة لتعميؽ ىرورةً  التدريب لألن ح المطسوب وولؽ
 ىذه لم ؿح القرارات اتناذ لي العسمي األسسوب واستنداـ المرااؿ وتحسيؿح اهللستراتيجيات ورسـ

 األلىؿ اهللستنداـ وتحقيؽ النسد موارد توجيو لي و وي لعاؿ ندور وتساعد تسيـ لف يماف القيادات
 ال قالي الوعي نرر عسو التدريب ليساعد الجميور لعيد عسو لما القيادات لعيد عسو ىذا ليا

 226). ص،  2003،الييتي(اتجاىات وتغيير سسوؾ وتعديؿ لييا مرغوب م اىيـ وترسيخ
  التدريب عممية أنواع :رابعا
 :(162-160ص ص، 2008، لطيفو  )الشكر منيا التدريب لتلنيؼ لسس عدة ىناؾ
 التوظيف مرحمة حسب التدريب 1- 

 عمسػو لػي تسػاعده المعسومػات مػف اميػة إلػو الجديػد الموظػؼ يحتػاج: الجديػد الموظػؼ تػدريب -ل
 لداده عسػو عمسػو مػف األولػو واألسػانيا ناأليػاـ عسييػا يحلػؿ التػي المعسومػات وتػؤ رح الجديػد

اتجاىاتو  . ادمة عديدة لسنوات الن سية و 
 العمػؿ نمو ػا التػدريب تقػديـ إلػو األحيػاف نعػض لػي المنظمػات تميػؿ: العمػؿ ل نػاد التػدريب - ب

 لػردي مستوى عسو والتدريب المعسومات نتقديـ لييا المنارروف المررلوف ليقوـح  آنر نمو ا وليس
 .لسمتدرنيف

 عنػدما ونالػذاتوميػارات األلػراد   معػارؼ تتقػادـ  ػد: والميػارة المعرلػة تجديػد نغػرض التػدريب - ت
 ليػذه المناسػب التػدريب تقػديـ األمػر يسػتسـزح جديػدة ولنظمػة وتانولوجيػا عمػؿ لسػاليب ىنػاؾ ياػوف
 .الحدي ة المعسومات نظـ تدنؿ عندما الم اؿ سنيؿ وعسو الحالة
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 هللنػت ؼ انيػر احتمػاؿ ىنػاؾ ياػوف :آنػر عمػؿ ماػاف إلػو والنقػؿ التر يػة نغػرض التػدريب - ث
 .إليو يتنقؿ لو لسمااف سير و الذي لسموظؼ الحالية والمعارؼ الميارات

 النػروج  نػؿ السػف انػار العػامسيف تدريب يتـ المتقدمة المنظمات لي: لسمعاش لستييئة التدريب - ج
 لستمتػا جديػدة طػرؽ  يجػاد تػدرينيـ يػتـ حيػثح  .لجػأة عػزليـ مػف للىػؿ الحالة وىذه المعاش عسو
 . ليا يتعرىوف  د التي الن سية الىغوط عسو والسيطرة العمؿ غير لنرى لرياد عف النحث لوح نالحياة

  اغعمال نوع حسب التدريب- 2
 والمينية ال نية األعماؿ لي والمياانياية اليدوية نالميارات النوع ىذا ييتـ: وال ني الميني التدريب -ل

 .والسمارة والسحاـ والليانة الايرناد لعماؿ لم ستو ومف
رراليةو   إدارية وميارات معارؼ النوع ىذا يتىمف: ا داري التدريب  -ب  لغرض هللزمة ُتعد   والتي ا 
 ا دارية العمسيات ترمؿ معارؼ وىيح العسيا لو الوسطو لو الدنيا ا دارية المنالب تقسد
دارةو ح وتح يز و يادة وتوجيو  رارات اتناذح ور انة وتنظيـ تنطيط)مف  .(اهللتلاؿ و والتنسيؽ العامسيف ا 
 ناألعماؿ ال نية األعماؿ مف لعسو وميارات معارؼ عسو يحتوي: التنللي التدريب - ت

 .المينيةوالميارات  وا نتاج والمنيعات والمرتريات المحاسنية
 : المكان حسب التدريب 3-

 سوادح ن سيا المنظمة دانؿ التدرينية نرامجيا نعقد المنظمة ترغب  د: المنظمة دانؿ التدريب -ل
 .المنظمة نارج لو دانؿ مف مدرنيف نواسطة ااف
 نارج التدريني نراطيا اؿ لو جزد نقؿ ت ّىؿ المنظمات نعض: المنظمة نارج التدريب - ب

 .المنظمة نارج للىؿ نراؿ التدريب ولدوات التدرينية الننرات تولر حالة لي وىذاح ذاتيا المنظمة
 التدريب في المؤثرة العوامل :خامساً 

 تحدد لنرى لمور وىناؾح  والتطوير نالتدريب وتتأ ر تؤ ر التي العوامؿ لحد التغيير يعتنر
  اما نينيا ووىحيا االتالي وىي التدريب لىداؼ تحقؽ لف تستطيا المؤسسة اانت إذا ما

(Noe& Mondy,2005,p.205): 
 .األساس ىو العسيا ا دارة دعـ لاف والتطوير التدريب نرامج تنج  لاي :العسيا ا دارة دعـ 1. 
 ومسؤولية التدريب نعمسية مستزميف ياونوا لف ند ل : المدراد مف والمعنييف المتنلليف التزاـ 2.

 .التقنية الننرة تقديـ التدريب متنللي دور ياوف وح المدراد عاتؽ عسو تقا الرئيسية التدريب
 لقد التانولوجي التطور م ؿ التدريب لي ا ر  د عام  ىناؾ ياوف هلل ورنما: التانولوجي التطور 3.

 .الموظؼ عند المعرلة غيرت
 مظيرا تعطي ا ؿ إدارية مستويات تحوي التي األلقي اليياؿ ذات المنظمات: المنظمة تعقيد. 4
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 فإلح المتسارع لستغير نتيجة توسعت  د وال رؽ األلراد لمياـح األلراد مياـ لترتيب النساطة مف
 التغيير نتنني لقط ليس لو تسم  التي وموا  وح مياراتو تطوير عسو يعمؿ لف ند هلل الناج  الموظؼ
 .التغيير عف النحث نقنوؿ ولاف
 اؿ لي لالموظ يفح  والمعرلة الميارة ااتساب ترمؿ لستدريب العامة الوظي ة: التدريب لساليب 5.

 .المتسارعة التنالسية النيئة لمواانة ننراتيـ يطوروا لف ند هلل المستويات
 يؤ ر األنرى النررية الموارد لوظائؼ الناج  لا نجاز :األنرى النررية الموارد ملادر وظائؼ 6.
 .التدريب لي حيوي نراؿ

نتاجية العاممين سادسا:  التدريب وأثره عمى أداء وا 
لستدريب تأ يرات متعددة عسو  70)ص، 2000، حميد، 31ص، 2006، إبراىيم، 2009، )ميا وآخرون يذكر

 ولداد العامسيف ومف لىميا ما يسي:إنتاجية 
 رلا مستوى األداد و تحسينو مف الناحية الامية والنوعية.1- 
 تقوية الع  ات ا نسانية نيف األلراد وتطوير اتجاىاتيـ. 2-
 تنمية رعور العامسيف ناهللنتماد والوهللد لسمنظمة. 3-
 تن يض معدهللت اؿ مف الغياب و دوراف العمؿ. 4-
اسانيـ القدرة عسو النحث عف الجديد والمستحدث لي رتو ح توعية العامسيف نأىمية التدريب 5- وا 

 مجاهللت العمؿ.
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 المبحث الرابع
 البمديات في قطاع ازة

 
 
 

 .مقدمةأوال: ال

 .نشأة بمديات قطاع ازة: ثانيا

 .: اإلدارة المحمية والحكم المحميثالثا

 .الحكم المحمي بالييئات المحمية: علقة وزارة رابعا

 .: وظائف وصلحيات البمدياتخامسا

 العقبات التي تواجو اإلدارة المحمية في فمسطين. :سادسا

  في قطاع ازة.تصنيف البمديات : سابعا
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 مقدمةال أوال:
اهلل سنحانو وتعالو لي األرض والسعي لي  اجتماعي نطنعو وننسقو ونما استنس و ا نساف

ولينما تجما لريؽ مف الناس وتعاونوا لي عمؿ ما وسعوا ح إعمارىا لو تسيير رئوف الحياة لييا
لتحقيؽ اليدؼ ندلت ا دارة تتراؿ ومعالميا تتى  وتداعت إلييا العنالر األنرى مف تنطيط 

 (2009ح حامدوتنظيـ وتنسيؽ وتحويؿ وتوجيو و يادة. )
وتسعب الييئات المحسية دورا لعاهلل لي نظاـ الحاـ ليي تقـو ندور لساسي لي عمسية التنمية 
المجتمعية وتتميز الييئات المحسية ننلائص تجعسيا رائدة لي الندمات التي تقدميا لسرعب ويعود 

األمر الذي يزيد مف ح ذلؾ ألنيا منتننة مف الرعب ونالتالي ليي تم ؿ ملال  الناس عف  رب
 درتيا عسو إدراؾ طنيعة اهللحتياجات المحسية لسجميور وىذا يمنحيا دعما ويييئ ليا لرص النجاح 
لي تن يذ السياسات التي رسمتيا لن سيا لتلن  وا عا مسموسا يحقؽ طموحات الجماىير التي 

 .(94ص، 3000، )ماضيانتننتيا 
لسجميور  تقدميا التي الندمات ن ؿ مف المجتمعية التنمية لي ىاماً  دورا النسديات تسعب

 تن يذ ن ؿ مف لسمواطنيف المقدمة الندمات وتحسيف المعيري نالمستوى النيوض إلو وتسعو
ملال   لتحقيؽ و للىؿ نراؿ ندمات لتقديـ منو سعياح لن سيا رسمتيا التي السياسات و النرامج

 .(3000، )ماضيانتننتيا التي الجماىير وطموحات
 سنتناوؿ حيثح غزة  طاع لي النسديات عسو الىود تسسيط يتـ سوؼ المنحث ىذا ولي

نرأة النسديات لي  طاع غزة وال رؽ نيف ا دارة المحسية والحاـ المحسي وع  ة وزارة الحاـ المحسي 
 لي الانرى النسديات عف ـ نقدـ ننذة منتلرة ح غزة  طاع لي النسديات تلنيؼنالييئات المحسية  ـ 

 .غزة  طاع لي الانرى النسديات عسو مقتلرة الدراسة ىذه اوفح غزة  طاع
 :ازة قطاع في البمديات ةنشأ :ثانياً 

 التي األوىاع عف نمعزؿ عاـ نراؿ لسسطيف ولي نالة غزة  طاع لي النسديات تاف لـ
غ ؽ وحلار نانات مف ال سسطيني الرعب ليا تعرض  و يؽ ارتناط مرتنطة لييح معانر وا 
 ندلت حيث لسمي د عرر ال امف القرف العلور. حتو آوانر مر عسي القائـ السياسي نالوىا

 إدناؿ يتطسب الدولة استمرارية لف الس طيف رعر عندما الترىؿ مف تعاني الدولة الع مانية
 ن ؿ مف ا دارية األنظمة تطوير ذلؾ لنرز مف لااف المنتس ة األنظمة عسو ننيوية إل حات

ح النسدية نالمجالس متم   محسي حاـ نظاـ استنداـ يتطسب مما المرازية السسطة انتراؽ لي تحقيؽ
 عاـ نسدية انتنانات ونموجن يتـ مرسوًما السامي المندوب للدر النريطاني نداية اهللحت ؿ وما

 عاـ حتو حالة عسو الوىا ونقو ـ 1927 عاـ لسسطيف لي نسدية انتنانات لوؿ لجريت .ـ 1926



51 

 

 إجراد نموجنو تـ حيث الن د لي النسديات عمؿ لتنظيـ المعتمد النسديات  انوف لدر ـ حيف 1934
 حتو النسديات وىا عسي تغيير لي يطرل ولـ العاـ ذلؾ لي نسدي مجسس لعرريفانتنانات 

 .نالنسديات النالة القوانيف إلدار وتـ الغرنية الى ة لمور األردف حيث تولت ـ 1948عاـ
  وانيف تطنيؽ لي اهللستمرار تـ حيث العرنية ملر جميورية لموره تولت لقد غزة  طاع لي لما

 حتو وذلؾ يونس وناف غزه نسدية ىي نسديتيف سوي غزة  طاع لي ياف ولـ النريطاني اهللنتداب
آنر  ااف حتو ىو اما الحاؿ ونقي ـ 1967 عاـ ا سرائيسي اهللحت ؿ  نؿ مف القطاع احت ؿ

 (.16ص، 1996، )سعيدـ  1974 سنة ورل  النس  دير غزة ىما  طاع لي نسديتيف نإىالة استحداث
 تحت النسديات تنظيـ وللن  ال سسطينية الوطنية السسطة جادت حتو عسية ىو اما الحاؿ ونقي
 حالًيا عددىا ولؿ حتو غزة  طاع لي جديدة نسديات استحداث وتـح المحسي الحاـ وزارة إرراؼ
 .(3.3)ر ـ الجدوؿ لي المحالظات حسب موزعة نسدية  (25)إلو
 رئيسية لئات لرنا إلو نتقسيميا و امتح لسنسديات تلنيؼ ناعتماد المحسي الحاـ وزارة  امت ولقد

عسو عمسياتيا  يؤ ر لـ التلنيؼ ىذا لف الم حظة ما إنرائيا وتاريخ السااني التعداد إلو ناهللستناد
ىالة. مسؤولياتيا لو   روية لجاف مراريا الوزارة لنرأتح والقروية المحسية والمجالس النسديات إلو وا 
 هلل التي اللغيرة جدا التجمعات لي المحسي الحاـ وزارة عف نيانة المحسية السسطات ندور لتقـو

الوحدات المحسية  مف يتاوف المحسي الحاـ نظاـ للن  نذلؾو  .نسمة األلؼ ساانيا عدد يتجاوز
 (.3.1اما لي جدوؿ ) التالية

 ( الوحدات المحمية التي يتكون منيا الحكم المحمي3.1جدول )
 المعايير ال ئة الر ـ

 مرااز المحالظات نسدية لئة "ل" 1
 4991لنرئت  نؿ عاـ  نسدية لئة "ب" 2

 15000وعدد ساانيا يزيد عسو   1994لنرئت نعد عاـ نسدية لئة "ج" 3
 15000وعدد ساانيا ل ؿ مف   1994لنرئت نعد عاـ نسدية لئة "د" 4
 5000عدد ساانيا ل ؿ مف  مجالس  روية 5
 تجمعات لغيرة جدا لجاف مراريا 6

 (0242ح نيانات غير منرورةح وزارة الحاـ المحسيح )الملدر
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 المحمي والحكم المحمية اإلدارة: ثالثا 
 حيث مف منيما اؿ م يـو معرلة عدـ إلو راجا سننو ياوف رنما الم يوميف نيف انير نسط ىناؾ

 .الممنوحة والل حيات اهللنتلالات
 ىمف محددة جغرالية منطقة لي ذاتًيا الحاـ ممارسة نموجنة يتـ نظاـ" نأنة المحسي الحاـ عرؼ 

لو  الدستور يىمنيا استق لية ىمف رؤونيـ إدارة لي المنطقة تسؾ سااف مراراة ن ؿ مف الدولة
 (.18ص، 1998، المحمية اإلدارة، المفتوحة القدس جامعة) "األساسية الدولة  وانيف

  لو المنظـ القانوف المرازية الحاومة لو تنوليا التي المياـ يتولو نظاـ" نأنو المحسية ا دارة عرلت 
  .لسدولة ا داري الجياز مف جزد اونو عف يدز ي هلل المحسية ا دارة نظاـ لف لي
 40).ص، 2001، الحميد عبد)

 ا دارية الوظي ة توزيا نو يراد ا داري التنظيـ لساليب مف لسسوناً  نأنيا المحسية ا دارة ُعرلت
 ما لتنارر إ سيمي لساس عسو المتنللة ا دارية الييئات ونيفح الدولة لي المرازية السسطة نيف
 .5)ص،  1998، لعبادي)ا السسطة ىذه ر انة تحت إلييا نو يعيد
 المرازية الحاومة نموجنو تقـو ا دارية ال مرازية لي لسسوناً  نأنيا المحسية ا دارة ُعرلت  •

 لي المنتس ة الجغرالية المناطؽ لي المحسية السسطات إلو ا دارية ل حياتيا مف جزد نت ويض
 (.30ص،  1997،وأخرون، لعكش)ا الدوؿ
ن ؿ التعري ات السانقة يتى  لنا لف ىناؾ لروؽ محددة لي نواحي عدة اما ىي موىحة لي  مف

 (3.2الجدوؿ ر ـ )
 ( الفرو  بين اإلدارة المحمية والحكم المحمي3.2جدول رقم )

 الحاـ المحسي ا دارة المحسية وجو اهللنت ؼ
 ينرأ نموجب الدستور تنرأ نموجب القانوف النرود
تػػرتنط نػػالتنظيـ ا داري لسدولػػة ولػػذلؾ تعتنػػر  اهللرتناط

 لسسونا مف لساليب التنظيـ ا داري
يػػرتنط نترػػػايؿ الدولػػة ويعتنػػػر لسػػسوب مػػػف 

 لساليب التنظيـ السياسي
يمػػػػػػػػػػػارس وظػػػػػػػػػػػائؼ تن يذيػػػػػػػػػػػة وترػػػػػػػػػػػريعية  تمارس جزدًا مف وظي ة الدولة ا دارية لقط الوظي ة

 و ىائية.
 نات 

 اهللنتلاص
انتلالػػػػػاتو تتمتػػػػػا ندرجػػػػػة  نػػػػػات لانػػػػػر  تغيير زيادة لو نقلًا.انتلالاتيا  انسة لس

 نسنيًا.
رراؼ السسطة المرازية الر انة  ر انة غير مناررة مف  نؿ السسطة المرازية تنىا لر انة وا 

 (38صح 1995ح لنو لارسح الملدر)المعاني
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 البمديات في المحمي الحكم وزارة علقة: رابعا
 إلو ع  ة ـ 1997 لسنة (1) ر ـ ال سسطينية المحسية الييئات  انوف مف (2) ر ـ المادة لرارت
المقررة  العامة السياسة نرسـ الوزارة تقـو حيث) المحسية )الييئات نالنسديات المحسي الحاـ وزارة

المجالس  ىذه وانتلالات وظائؼ عسو وا رراؼ ال سسطينية المحسية الييئات مجالس ألعماؿ
وا جرادات  والقانونية وا دارية المالية والر انة الميزانيات ولعماؿ العامة المراريا تنظيـ ورؤوف
التنظيـ  نأعماؿ المتعسقة وا دارية ال نية ناألعماؿ تقـو لنيا لما .المجالس ىذه نترايؿ النالة
واجناتيا  تن يذ اجؿ مف هللزمة لوائ  لو لنظمة ليو نوىا تقـو وىي لسسطيف لي ا  سيمي والتنطيط

 .القانوف لحااـ نمقتىو لو السانقة الننود لي عسييا لمنلوصا
 البمديات وصلحيات وظائف خامسا:

 الييئات  انوف مف (15)  ر ـ المادة حددت و د ومتنوعة ا يرة ندمات غزة  طاع لي النسديات تقدـ
 نأنيا النسدية ول حيات وظائؼ وتتلؼح المنتس ة المحسية الييئة مياـ 1997 لعاـ المحسية
 المياـ مف مجموعة الحلر هلل الم اؿ سنيؿ عسو منياح عامة من عة لو عاـ طانا ذات لعماؿ
 :يسي ترمؿ الندمات مف واسعة مجموعة لي تسنيليا يماف

 (.وتر يـ وتسمية وتنظيـ نطيط)ت والتنظيـ التنطيط 1.
 (.واألرل ة الطرؽح عامة رالؽ)م التحتية الننية وتجييز تييئة2. 
 (. قالية ولنرطة حدائؽ (واهللجتماعية ال قالية الندمات3. 
 (.والمسااف والحرؼ والملانا والمح ت الغذاد مرا نة) اللحية الر انة4. 
 .(ا ع ناتح الناعةح الم عبح األسواؽح المطاعـ) العامة وا داب النظاـ عسو الح اظ5. 
 .(العامة الس مة عسو والح اظ الن ايات جما (العامة والس مة النيئة6. 
 يػتـ التي لسنطة ولًقا وذلؾ وليانتيا وتعنيدىا وتوسيعيا العامة والمياديف والطرؽ الروارع إنراد7.

 . المنتلة الجيات ما نالتنسيؽ اعتمادىا
 . المنتلة الجيات ما نالتنسيؽ وليانتيا واألسواؽ العامة والمياديف والطرؽ الروارع إنارة 8.
 .ألمطارا مياه لتلريؼ ال زمة التدانير وعمؿ العامة اللحي واللرؼ المجاري رناات إنراد9.

  فمسطين في المحمية اإلدارة تواجو التي العقبات سادسا:
 بأن ىناك العديد من العقبات التي تواجو اإلدارة المحمية في فمسطين وىي: (68ص ، 2009،شمح)ذكر 
 مف الا ير الل حيات ىذه لترمؿ النسديات ل حيات مف تحد التي والقوانيف األنظمة لي عجز -
 .والنررية وال قالية واهللجتماعية اهلل تلادية الحياة واحين
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 لي المتم سة الل حيات نعض سحب م ؿ لعسي نراؿ النسديات ل حيات نعض ؿاتآ  -
 .عف الايرناد مسؤوليتيا

 .واألساسية الىرورية التحتية الُننية تطوير مراريا لتن يذ ال زمة المالية الموارد ندرة  -
ح اللعب اهلل تلادي الوىا نسنب المحسية لسييئات المالية هلللتزاماتيـ المواطنيف تسديد عدـ  -

 . والنطالة ل قرا وت ري
 لعماؿ عسو المررليف لو النسديات لي العامسيف مف سواد ولىميتيا التنمية نم يـو الوعي نقص  -

 .النسديات
 تدمير مف يرالقو وما ال سسطينية الوطنية السسطة لمناطؽ المتارر ا سرائيسي اهللحت ؿ اجتياح -

 .التحتية لسننية
 .ولىميتو ودوره المحسي الحاـ لم يـو الاالي ال يـ وجود عدـ  -
 .الدور ليذا مؤىسيف غير النسدية والمجالس النسديات رؤساد مف نيرةا نسنة  -

 ازة قطاع في البمديات تصنيفسابعا: 
 لإنو سيتـ التحدث عفح غزة  طاع لي الانرى النسديات عسو مقتلرة الدراسة ألف نظراً 

 ىيئة (25)وعرريف نمس   عسو غزة  طاع يرتمؿ حيثح غزة  طاع لي المحسية الييئات تلنيؼ
 ملن ة محسية ىيئات (9)ح ل درجة ملن ة محسية ىيئات: (5)تلني ات لرنعة إلو ملن ة محسية
 .د درجة ملن ة محسية ىيئات (5)ح ج درجة ملن ة محسية ىيئات (6)ح ب درجة

 (1021ح )وزارة الحاـ المحسي

 .غزة  طاع لي المحسية الييئات تلنيؼ يوى  التالي والجدوؿ
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 تصنيف البمديات في قطاع ازة (3.3جدول رقم )
 تلنيؼ النسدية النسدية الر ـ المحالظة
 

 محالظة رماؿ غزة
 ل جناليا 1
 ب نيت هللىيا 2
 ب نيت حانوف 3
 د لـ النلر 4

 
 محالظة غزة

 ل غزة 1
 د وادي غزة 2

 ج المغرا ة 3 
 د الزىرة 4

 
 

 محالظة الوسطو

 ل دير النس  1
 ب النليرات 2
 ب النريج 3
 ب الزوايدة 4
 ب المغازي 5
 د وادي السسقا 6
 د الملدر 7

 
 

 محالظة نانيونس

 ل نانيونس 1
 ب القرارة 2
 ب نني سيي  3
 ب عنساف الانيرة 4
 ج عنساف الجديدة 5
 ج نزاعة 6

 
 محالظة رل 

 ل رل  1
 ج الرواة 2
 ج النلر 3
   

 (2012، بيانات اير منشورة وزارة الحاـ المحسيح )الملدر
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 أوال: المقدمة
ح رل  نسديةح نانيونس نسديةح غزة نسدية: وىي انرى نسديات (5) عسو غزة  طاع يحتوي

 يقارب ما إلو ندماتيا نتقديـ غزة  طاع لي الانرى النسديات تقـو وح  النس دير نسديةح جناليا نسدية
 وىيح مرنا ايسومتر آهللؼ وعررة مائتاف حوالي تنسغ مساحة لي يقطنوف نسمة للؼ ومائتاف المسيوف
  طاع لانر  اني غزة  طاع لي الانرى النسديات وتعتنرح غزة  طاع لي الانرى النسديات ن وذ مساحة

 الحاـ وزارة إحلائيات حسب موظؼ 2500 حوالي موظ ييا عدد ينسغ إذح الحاومي القطاع نعد
 عف اؿ نسدية.  منتلرة ننذة تقديـ وسيتـ ىذا .ـ 2010ح غزة لي المحسي

 .ازة قطاع في الكبرى البمديات (3.4) رقم جدول
 عدد الموظفين الكمي مساحة النفوذ اسم البمدية م

 1500 77813 نسدية غزة 1
 332 54150 نسدية نانيونس 2
 232 210543 نسدية رل  3
 395 18000 نسدية جناليا 4
 120 2000 نسدية دير النس  5

 (2010ح الملدر)وزارة الحاـ المحسي

 : بمدية ازةثانيا

مجسس نسدي لي مدينة غزة الحاج/ ملط ي  وااف لوؿ رئيسح 1893 عاـلنرئت نسدية غزة 
الػذي  ػاـ نانجػاز ح لػي العيػد الع مػاني السػيد/ سػعيد الرػوا رئاسػة المجسػس مػف تػولوالعسمػي وآنػر 

عدة  الذي للن  ليما نعد دارًا لنسدية غزة حتو يومنا ىذا. وتوالت عسو مدينة غزة النسدي المستر و
 النريطػػاني اهللنتػػداب ن تػػرة ومػػروراً 1893 مجػػالس نسديػػة نػػدلت لػػي عيػػد الدولػػة الع مانيػػة لػػي سػػنة 

 ونعودة 1994-1967.  ـ ا دارة الملرية لسقطاع ومف نعده اهللحت ؿ ا سرائيسي2131-2121نينما
العػػاـ لنػػو عمػػار  للػػدر القائػػدح وألوؿ مػػرة لػػي تػػاريخ غػػزة 2113السػػسطة الوطنيػػة ال سسػػطينية عػػاـ 

اسػػؼ حيػث ح جديػد  دارة رػؤوف النسديػة  رئػيس دولػة لسسػطيف رحمػو اهلل  ػرارًا نترػػايؿ مجسػس نسػدي
نسػػدي لسمدينػػة يتناسػػب والملػػسحة العامػػة  نترػػايؿ مجسػػسح السػػيد/ عػػوف سػػعدي الرػػوا رحمػػو اهلل 

 وىػوح 12/7/2991المجسػس نتػاريخ  السػيد/ عػوف الرػوا نترػايؿ لقػاـح العاجسػة  ومتطسنػات المدينػة
لمواجيػػػة األحػػػواؿ مجسػػػس نسػػػدي لػػػي ظػػػؿ سػػػسطة وطنيػػػة لسسػػػطينية لػػػي التػػػاريخ الحػػػديث  يعتنػػػر لوؿ

 2013)، انحكم انمحهً وسارة )موقع .المتردية لي الننية التحتية والندمات
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 النسدية لي المنتس ة ا دارات عسو موزعيف موظؼ 1500 غزة نسدية لي الموظ يف عدد ينسغ
 .موظؼ 86 النسدية لي العسيا ا دارة موظ ي عدد وينسغ

: بمدية خانيونسثالثا  

وعمست المجالس المنتس ة عسو تقديـ الندمات ـ 2121تأسست نسدية نانيونس عاـ 
وما زالت ح لمواطنييا ليما ريدت المدينة تراجعًا مسموسًا عسو مدار سنوات اهللحت ؿ ا سرائيسي ليا

وما تسسـ المجسس النسدي الحالي لميامو ح اـ مف لرىيا 23المستوطنات ا سرائيسية جا مة عسو 
ا داري لسنسدية مف ن ؿ اعتماد ىياسية إدارية  ادرة عسو تحمؿ لولو اىتماما انيرًا نتطوير الجانب 

حيث تـ استحداث العديد مف األ ساـ ح األعناد المسقاة عسو عاتؽ النسدية والنيوض نالمدينة
الىرورية لتن يذ نطة النسدية وتـ تطعيـ اادر النسدية نالا ادات العسمية وتـ تنظيـ العديد مف 

ولي الو ت ذاتو ما زالت النسدية تنذؿ  لارى جيدىا مف ح لتطوير لدائيـالدورات لموظ ي النسدية 
حيث تـ ترايؿ لجاف لحياد لي المدينة تعمؿ جننًا إلو ح لجؿ لانر مراراة مجتمعية لي عمسيا

ولعؿ مدينة ناف يونس رائدة نيف المدف ح جنب ما المجسس النسدي مف لجؿ النيوض نالمدينة
 .(2013، انًذهي انذكى وزارة يىقغ( ال سسطينية لي ىذا المجاؿ

لي  المنتس ة ا دارات عسو موزعيف موظ اً  375 نانيونس نسدية لي الموظ يف عدد ينسغو 
 .موظ اً  27 النسدية لي العسيا ا دارة موظ ي عدد وينسغ النسدية

 

  جباليا بمدية :رابعاً 
( نسػػػػجؿ 203نموجػػػػب األمػػػر اللػػػػادر ر ػػػـ )  4/2/1952تأسسػػػت نسديػػػػة جناليػػػا النزلػػػػة لػػػي 

وتعتنػػر  الػػث لانػػر نسديػػة لػػي  طػػاع غػػزة مػػف حيػػث النػػدمات المطسونػػة لسسػػاافح  757600028ر ػػـ:
% مػػف 70يم سػػوف  رانػػة  1اػػـ 17( نسػػمة يسػػانوف لػػي حػػوالي 220000وتقػػدـ نػػدماتيا إلػػو حػػوالي )

سػػااف محالظػػة رػػماؿ  طػػاع غػػزة لػػي منػػاطؽ تعتنػػر األا ػػر لقػػرًا وتيميرػػًا وىػػع ًاح واألا ػػر عرىػػًة 
ل جتياح والقلؼ ا سرائيسي نظرًا لقرنيا مف مناطؽ التماسح ويوجد لي منطقة ن وذىػا لانػر منػيـ 

عىػػو؛  13ل جئػيف لػػي  طػػاع غػػزة )منػيـ جناليػػا ل جئػػيف(؛ يػػدير النسديػػة مجسػس نسػػدي ماػػوف مػػف 
 موظؼ وعامؿ لي جميا دوائر ول ساـ النسدية المنتس ة. 385 حواليويعمؿ لييا 

   تقػػدـ النسديػػة لسمػػواطنيف نػػدمات الميػػاه واللػػرؼ اللػػحي وتلػػريؼ ميػػاه األمطػػار والنظالػػة والنيئػػة
نارتيػػػػا؛ نا ىػػػػالة  عػػػػداد المنططػػػػات اليياسيػػػػة  واللػػػػحة العامػػػػة ورػػػػؽ وتعنيػػػػد ولػػػػيانة الطػػػػرؽ وا 

http://www.molg.ps/ar/index.php/2010-01-22-14-00-34
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وتنظيـ جميا عمسيات النناد واألسواؽ وممارسة الحرؼ واللناعات؛ والترجير وليانة  والت ليسية؛
لرل ة الرػوارعح امػا لنيػا تقػـو نإعػادة تأىيػؿ ولػيانة لسػوار ومػدانؿ المقػانر ولمػااف دلػف المػوتوح 
وتسػػػاىـ نإنرػػػاد الم عػػػب والحػػػدائؽ العامػػػة والمتنزىػػػات؛ و ػػػد انعاػػػس دورىػػػا الحيػػػوي عسػػػو منػػػاطؽ 

 تنميًة وتطويرًا وازدىارًا.ن وذىا 
 لي المنتس ة ا دارات عسو موزعيف موظؼ 385 النزلة جناليا نسدية لي الموظ يف عدد ينسغ

 . 2013)لمحسيحالحاـ ا وزارة مو ا) موظ اً  11 النسدية لي العسيا ا دارة موظ ي عدد وينسغ النسدية
 

 : بمدية رفحخامسا

اػػاف يم سيػػا مجسػػس ح و  نػػؿ ذلػػؾح (1972العيػػد )حظيػػت رلػػ  نمنزلػػة نسديػػة لػػي زمػػف  ريػػب 
و ما يعرؼ تقسيديا ناسـ مدينة رل  لـ ياػف سػوى مجموعػة مػف التجمعػات السػاانية األلػغر ح  روي
و لعؿ الجانب ا يجاني مف تاريخ المدينة ىذا ىو لنو يوجب نمطا إداريػا ح ينقليا مراز ماح حجما

ا زاؿ ينقليا ما يميزىا و ينرزىا امدينػة مميػزة عػف لما الجانب السسني ليو لف رل  مح غير مرازي
 المدف األنرى.

 سمت المدينة ح (1882و لي لعقاب معاىدة اامب دي يد األولو نيف إسرائيؿ و ملر )لي العاـ 
وما زاؿ لىالي ح و ال اني نو سااف لسسطينيوفح األوؿ منيما تحت السيادة الملريةح إلو  سميف

يرعروف نالحنيف إلو زماف ااف ليو جزدا ح موظ و نسدية رل ح منيـو عسو وجو النلوص ح رل 
 مدينة واحدة.ح الملري و ال سسطينيح رل 

و ح لقد اانت رل  لا ر حظا مف النسديات اللغيرة األنرى لي  طاع غزة مف حيث اىتماـ المموليف
و ح دود الملريةو لعؿ لي مو عيا القريب مف الحح 1883ذلؾ لي لعقاب ات ا ية لوسسو لي العاـ 

لعؿ ذلؾ ىو لحد ح نالتالي اونيا حسقة اهللتلاؿ الوحيدة لقطاع غزة ما العالـ النارجي مناررة
  لسناب اىتماـ المموليف التقسيدي نيا.

 وينسغ النسدية لي المنتس ة ا دارات عسو موزعيف موظ اً  220 رل  نسدية لي الموظ يف عدد ينسغ
 2013).الحكم المحمي،  وزارة )موقع موظ اً  35 النسدية لي العسيا ا دارة موظ ي عدد
 

 بمدية دير البمح: سادسا
 وتنظيـ وترتيب الروارع نظالة ندمات ليقدـ النس  دير  روي مجسس لنرأ 1950 العاـ لي

 دائرة نطاؽ لتوسا نسدية إلو تحولت 1973 العاـ ولي حالمدينة مف مت ر ة مناطؽ لي األسواؽ
 الح اظ لي منيا سعياً  تسعة آنذاؾ عددىـ نسغ و د واألعىاد النسدية رئيس تعييف تـ حيث ندماتيا
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 حاللحي اللرؼ حاالمياه المجاهللت مف عدد لي ندمات تقدـ ناعتنارىا المواطنيف ندمات عسو
 مف األدنو الحد تسنية عسو والعمؿ حيفالمواطن تندـ التي المراريا مف العديد إ امة إلو إىالة

 المنطقة. لي الجميور احتياجات
 لحمد ل.سعيد نرئاسة 12/2/2111 لي آنرىا النسدية المجالس مف العديد عسييا وتوالو

 موظ ي عدد وينسغ  .المجاهللت منتسؼ لي النسدية سياسات رسـ المجسس ىذا يتولو حيث ح نلار
 اليياسية حسب اؿ وال نية ا دارية التنللات منتسؼ عسو موزعيف موظؼ 120 النس  دير نسدية

الحكم المحمي،  وزارة )موقع موظ ا 11 النسدية لي العسيا ا دارة موظ ي عدد وينسغ لسنسدية المعتمدة
.(2013 
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 مقدمةأوال: ال

 لف إهلل  نؿ الناح يف مف إلييا التطرؽ  ؿ التي الموىوعات مف ا نتاجية  موىوع يعتنر
 اهللست مار لتعظيـ والمدنؿ اهللستراتيجي واألساس الرايزة تعتنر والتي النررية الموارد وتطوير تنمية
 العرب واألجانب. الناح يف  نؿ مف اىتماـ هلل و النرري العنلر لي
 عسو لنو لـ يتـ الع ور إهللح عسيو ا ط ع تـ والتي ُلجريت التي السانقة الدراسات مف العديد ىناؾ 

 لرارت التي الدراسات نعض ىناؾ لف إهللح  رينة نلسة ليا تمت لو الحالية نالدراسة رنييو دراسات
 متغيرات مف واحد متغير عسو ورازت ىتمتا لوح الحالية الدراسة جوانب مف منتس ة جوانب إلو

 الموىوع ىذا حوؿ تدور لو الدراسة نيذه ع  ة ليا التي الدراسات إلو ا رارة سيتـ لذاح الدراسة 
 :التالي النحو عسو لأل دـ األحدث مف الزمني تسسسسيا حسب مرتنة
 :: الدراسات المحميةثانياً 

الدددوافع النفسددية والحددوافز وعلقتيددا بددأداء العدداممين فددي حقددل ( بعنددوان: "2013) السددقادراسددة 1. 
 "دراسة تطبيقية عمى بنك فمسطين)م.ع.م(-القطاع المصرفي في قطاع ازة

 ننػؾ لػي العػامسيف لداد جػودة عسػو والػدوالا الحػوالز ل ػر عسػو التعػرؼ إلػو سدةاالدر  ىدذه ىددفت
 .غزة  طاع لي لسسطيف

 وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 ويؤ ر لسعمؿ يدلعيـ القرار اتناذ حرية مف مساحة ومنحيـ لسعامسيف السسطات ت ويض عمسية -
 .إيجانيا إنتاجيتيـ عسو
 .األداد وتحسيف ا نتاجية وزيادة نالعمؿ لستمسؾ العامسيف يدلا نالننؾ والع وات الماالآت نظاـ -
 ملالي إلو وموظ يو نالننؾ وتلؿ للىؿ تغدو حتو تعديؿ إلو تحتاج نالننؾ المعنوية الحوالز -

 .المتميزة الننوؾ
 ووىوح عدالة لا ر لتغدو وتعديؿ ىياسة إعادة إلو وتحتاج ىنانية نالننؾ التر يات وآليات نظاـ -

 حو والوى الر الية مف مزيد إلو يحتاج نالننؾ المستندـ األداد تقييـ نظاـاما لف . نالننؾ لسعامسيف
 .لسعامسيف والتميز العدالة يحقؽ حتو

 :كالتالً التوصٌات أهم وكانت

 ما العامسيف نأداد اهللرتقاد إلو يؤدي ور اؼ ومؤ ر  وي ومعنوية مادية حوالز نظاـ وىا  -
 .ور الية وىوحا لا ر وجعسو الماالآت نظاـ تعزيز

 .الموظ يف جميا ليىـ وارمؿ للىؿ ليغدو السنوية الع وات نظاـ تعزيز  -



62 

 

 اهللتلاؿ نط وجعؿ ودنيا ومتوسطة عسيا إدارات مف ا داري اليـر طنقات نيف ولؿ حسقة نسؽ -
 .عوائؽ دوف والمسئوليف الموظ يف احتياجات لتسنية وسريا واى  نينيـ
 .العمؿ مف النروج نعد األماف ليـ يحقؽ ليو والعامسيف الننؾ لموظ ي لستقاعد نظاـ وىا -
 -"أثر التحفيددز ودوره فددي تحقيدد  الرضددا الددوظيفي لمعدداممين( بعنددوان:2012دراسددة عددوض اهلل )2.

 "أنموذج البحدددث إدارة حسابات المشتركين في بمدية ازة
مػوظ يف لػي نسديػة والمعنويػة المقدمػة لس إلػو الو ػوؼ عسػو لنػواع الحػوالز الماديػة ىدفت ىذه الدراسة

ومعرلػة الع  ػة نػيف ح امػا ىػدلت إلػو معرلػة مػدى رىػا المػوظ يفح إدارة حسانات المرػترايف()غزة 
نظـ الحوالز المطنقة عسو الموظ يف لي نسدية غزة )إدارة حسانات المرترايف( ونيف الرىا الوظي ي 

 ليؤهللد الموظ يف. 
 أىم النتائج التالية: توصمت الدراسة إلى

ف الحػوالز المعنويػة هلل تسػتندـ و الحوالز المادية تقدـ ندرجو  سيسة لسعػامسيف لػي ا دارة لف  -  إط  ػاا 
 ما العامسيف إهلل لي حاهللت نادرة جدا.

 حد ما عف نيئة العمؿ الوظي ي. إلوالنحث راىوف  للراد لف  -
 الحػوالز الماديػة والمعنويػة والرىػا  تطنيػؽنػيف  إحلػائيةناؾ ع  ة ارتناطيػة طرديػة ذات دهلللػة ى -
 لوظي ي عف نيئة العمؿ الوظي ية .ا

 وأوصت الدراسة بما يمي:
نت عيؿ الحوالز المادية عموما ونالػة التػي حلػست عسػو رتػب متدنيػة ولقػا  نتػاج ىػذا  اهللىتماـ -

القػػروض التػػػي تقػػػدـ لسعػػػامسيف ح ا سػػػاافح الحػػوالز الماديػػػة والمعنويػػػةح النحػػث م ػػػؿ )اليػػػدايا العينيػػػة 
 ( . اهللست نائيةالع وات ح المنالغ النقدية

نت عيؿ الحوالز المعنوية عموما ونالة التي حلست عسو رتػب متدنيػة ولقػا لنتػائج ىػذا  اهللىتماـ -
 ( . للىؿامتيازات إعارة الموظؼ لجية ح النحث م ؿ )التر ية الررلية

 مجاؿ الحوالز والع  ات ا نسانية لسموظ يف لي ا دارة .  نعقد الدورات التدرينية لي اهللىتماـ -
ولػػػيس اعتمػػػادا عسػػػو ح تاػػػوف التر يػػػة حسػػػب السػػػسـ الػػػوظي ي واعتمػػػادا عسػػػو الرػػػيادة والننػػػرة  لف -

 ولف يتناسب الراتب ما الدرجة العسمية التي يحمسيا الموظؼ . ح الواسطة والمحسونية
 

"تقييم أثدر الحدوافز عمدى مسدتوى اغداء الدوظيفي فدي شدركة ( بعنوان: 2010شرخ ) دراسة أبو3. 
 االتصاالت"
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 اهللتلػاهللت رػراة لػي الػوظي ي األداد مسػتوى عسػو الحػوالز ل ػر تقيػيـ إلػو الدراسػة ىػذه ىػدلت
 .العامسيف نظر وجية مف ال سسطينية

 
 :ٌلً ما الدراسة نتائج أظهرت وقد
 .الموظفٌن وأداء الحوافز نظام فاعلٌة بٌن إحصائٌة داللة ذات عالقة وجود النتائج أظهرت 1-
 .الموظفٌن وأداء المادٌة الحوافز بٌن إحصائٌة داللة ذات عالقة وجود النتائج أظهرت 2-
 .الموظفٌن وأداء المعنوٌة الحوافز بٌن إحصائٌة داللة ذات عالقة وجود النتائج أظهرت 3-
 .الوظٌفً واألداء الترقٌات بٌن إحصائٌة داللة ذات عالقة وجود النتائج أظهرت 4-
وأداء ، الحروافز مرن  فرً اإلنصراف برٌن إحصرائٌة داللرة ذات عالقرة وجرود النترائج أظهررت 5-

 .الموظفٌن
 -: أهمها التوصٌات من مجموعة إلى الدراسة وخلصت

 . المعيرة غ د نجدوؿ الراتب رنط و المادية نالحوالز اهللىتماـ ىرورة 1-
المتولرة  الا ادة عسو انناد تاوف ولفح لسموظ يف التر يات ومعايير نظاـ لياغة إعادة ىرورة 2-
 .الجديدة لسوظي ة ال رد لي

 والماالآت الحوالز ينص من  ليما ونلولاً ح وا نلاؼ العدالة ترسيخ عسو العمؿ ىرورة 3-
رلا  لي لسمساىمة العمؿ نيئة لي العدالة يا ؿ نماح منحيا لي والمحسونية المحاناة عسو لو القىاد

نناد  والماالآت الحوالز ومن  السنوي األداد تقييـ نتائج نيف الرنط ىرورةوليىا  .األداد مستوى
 .النتائج عسو

  في الموظفين أداء ىمستو  عمى الحوافز نظام أثر تقييم :بعنوان،  (2007)شراب دراسة.4
 .الكبرى ازة قطاع بمديات
 غزة  طاع ننسديات لعمسيـ الموظ يف ولداد الحوالز نيف الع  ة عسو التعرؼ إلو الدراسة ىدفت
 واستنداـ األداد مستوىو  الحوالز مجاهللت نيف الترانطية الع  ات تحسيؿ ن ؿ مف وذلؾح الانرى
  .الم ىسة والحوالزح الموظ يف نيف والتنالس القدرات

 تأ ير فلو ح ىعيؼ الموظ يف لداد مستوى عسو المادية الحوالز تأ ير إلو لف  توصمت الدراسة
 لنظمة توجد وهللح االية غير المادية الحوالز وافح متوسط األداد مستوى عسو ااؿ المعنوية الحوالز
 الموظ يف ترجا هلل المتولرة الحوالز وافح مسنقا مقررة لداد مستويات لوح نأىداؼ مرتنطة لسحوالز
 تأدية لي متوسطالموظ يف يستندموف  دراتيـ نراؿ  ولفح داألدا تحسيف لي التنالس عسو

 .وظائ يـ
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 غ د نجدوؿ الراتب ورنط واألنناد الزوجة ع وة ونلولا المادية الحوالز نزيادة الدراسةوأوصت 
ح لسماالآت ومستويات ل نجاز مستويات تحديد يرمؿ اليامة لسقطاعات حوالز نظاـ وننادح المعيرة

 . يمة ذات الماالآت تاوف ولف
 

 في الوظيفي اغداء تحسين في وأثرة والمكافآت الحوافز نظام": بعنوان (2007) العكش  دراسة 5.
 .الفمسطينية السمطة وزارات

 

 الوظي ي األداد تحسيف لي ول ره والماالآت الحوالز نظاـ دور عسو التعرؼ إلو الدراسة ىذه ىدفت
 وتقييـح الحاومي الحوالز نظاـ دراسة ن ؿ مف وذلؾح غزة  طاع لي ال سسطينية السسطة وزارات لي
 .األداد عسو ول ره لعاليتو مدى

 :يمي ما نتائج من الدراسة إليو توصمت ما أىم ومن 
 الوزارات لي العامسيف لداد تحسيف لي والماالآت الحوالز نظاـ ل عالية ىعيؼ ل ر ىناؾ-

 لمن  ومعايير ىوانط وجود وعدـح التر ية وآليات طرؽ لي نسؿ وجود .غزة  طاع لي ال سسطينية
 .الحوالز

 .(الحوالز من  لي واهللنتنارات المسانقات)المنالسة لساليب تستندـ هلل الوزارات إف- 
 .الحوالز لمن  اأساس األداد تقييـ نتائج نيف ترنط هلل الوزارات لي العسيا ا دارات- 
 .الموظ يف لداد عسو سسناً  ل ر وذلؾح والماالآت الحوالز من  لي إنلاؼ يوجد هلل- 

 وتو عات يتناسب نراؿ وتطويره الحاومي الحوالز نظاـ وتقييـ مراجعة نإعادةوأوصت الدراسة 
 .القانوف حددىا التي والمعايير لسىوانط ولًقا والتر يات الحوالز تمن  ولف.الموظؼ العاـ

 .والم انريف المجديف لسموظ يف الماالآت من  لي الزيادة الوزارات لي العسيا ا دارات عسو - 
 .والماالآت الحوالز من  لي السنوي األداد تقييـ نتائج نيف الرنط يجب - 

( بعنوان: "العوامل المؤثرة عمى إنتاجية الصناعات الصغيرة في 3001دراسة نوفل ) 6. 
 دراسة تطبيقية عمى الصناعات المعدنية في قطاع ازة" -فمسطين
 المعدني المنتج دور وتعزيز العقنات تذليؿ إلو المؤدية الطرؽ معرلة إلو الدراسة ىذه ىدفت

 عسو لستغسب وتوليات سياسات وىا عسو العمؿ واذلؾح والقومي المحسي الناتج ومساىمتو لي
 .اللغيرة اللناعات المعدنية مرا ت

 على قوى بشكل تؤثر والخارجٌة الداخلٌة العوامل من مجموعة إلى أن هناك توصلت الدراسة

 ىي تنقسـ إلو  سميف العوامؿ النارجية  وىذه العوامؿ .اللغيرة المعدنية إنتاجية اللناعات
 واهللعتماد عسوح اللغيرة المعدنية إنتاجية اللناعات عسو سسناً  تؤ ر التي ا سرائيسية ا جرادات
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 دور ىعؼ ليي الدانسية ولما العوامؿح الغيار و طا وا هللت الناـ المواد استيراد لي إسرائيؿ
 تواجييا المنرآت النناية التي وا جرادات المعام ت ولعونة العالية ال ائدة ولسعار الننوؾ

 وا تلارح التمويؿ الذاتي عسو واهللعتمادح المالية والمؤسسات الننوؾ  نؿ مف اللغيرة المعدنية
 العامة والنالة دور المؤسسات وىعؼ غزة  طاع عسو انيرة ننسنة المعدنية المنتجات تسويؽ
 .ال سسطينية الوطنية والسسطة

 االتفاقٌات خالل من اإلسرائٌلٌة السٌطرة من المعابر تحرٌر على العمل ضرورةب أوصت الدراسة

 دعم فً والبنوك المالٌة المؤسسات دور تفعٌل على والعمل، والتجارٌة السٌاسٌة والمعاهدات

 بنك وكذلك، الصناعٌة بالتنمٌة خاص بنك إنشاء على والعمل، المعدنٌة الصناعات ومسانده

 االقتصاد ووزارة والهندسٌة المعدنٌة الصناعات اتحاد دور وتفعٌل، للصناعة مركزي معلومات

 .المعدنٌة الصناعات قطاع لتطوٌر الخاصة والمؤسسات الوطنً

لقطداع  تطبيقيدة دراسدة- العداممين إنتاجيدة فدي المدؤثرة العوامدل بعندوان: "  2005)ىنيدة ) .7
 ازة " قطاع في الصناعات الخشبية

 اللناعات  طاع لي العامسيف إنتاجية عسو المؤ رة المنتس ة العوامؿ تحديد إلى الدراسة ىدفت
 .القطاع ىذا لي ا نتاجية مستوى ىعؼ تسنب التي المعو ات وتحديدح غزة  طاع لي النرنية

 : الدراسة إلييا توصمت التي النتائج أىم
 إنتاجيػة لػي تػؤ ر التػي العوامػؿ نعػض ىنػاؾ لف إلػو الدراسػة ىػذه نيايػة لػي الناحػث انتيو لقد -1

 :  سميف إلو العوامؿ ىذه تقسيـ تـ حيثح العامسيف
 السػنوية العماليػة الحقػوؽ لػدلا نظػاـ وجػود مػدىح المطنػؽ الحػوالز نظػاـ م ؿة:الدانسيػ العوامػؿ -

 لرير عددح لسعماؿ ا جمالي العددح ا نتاج لي المستندمة المعدات لنواعح المنرأة ماؿ رلس مقدار
 .لسعامؿ الريري األجر متوسطح السنة ن ؿ العمؿ

 األجننيػة النىػائا منالسػةح المعػانر عسػو المتنعػة ا سػرائيسية الممارسػات م ػؿ :النارجية العوامؿ -
 .المستوردة الناـ المواد دنوؿ لعونةح المحسي لسمنتج

 الماليػة النػدمات تطػويرح النرػرية المػوارد تنميػة :ا تػي نػ ؿ مف العامسيف إنتاجية زيادة يماف 2-
 والمقػاييس الموالػ ات مؤسسػة تأسػيسح الحػرة اللػناعية والمنػاطؽ اللػناعية المػدف ىيئػة إنرػاد
 .التحتية الننية تطويرح اللناعي التأىيؿ نرنامج نددح ال سسطينية لسلناعات العاـ اهللتحاد تأسيس
 النرػنية اللػناعات  طػاع لػي العامسيف إنتاجية عسو رديداً  تأ يراً  ا سرائيسية الممارسات تؤ ر 3- 

 عػف ينػتج ومػاح إداري نظػاـ وجػود عػدـ يعنػي ممػاح ا دارة لػي العػائسي النظػاـ المنرػآت تتنػا معظػـ
 .وتنظيمية مالية مف مرااؿ ذلؾ
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 يمي: أوصت الدراسة بما
يجادو ح مقنسة سياسية تسوية لي ىمف ا سرائيسية السيطرة مف المعانر تحرير عسو العمؿ -  لرص ا 

 .نارجية تسويؽ ومنالذ
 .العمالية والحقوؽ نالحوالز المتعسؽ المناسب العمؿ جو تييئةو ح التدريب عنر النررية الموارد تنمية -
يجادو ح ا  راض لي الملارؼ دور وت عيؿ لسمنرآت المالي الدعـ -  الناـ المواد لتولير آلية ا 

 .دائـ نراؿ
 - ( بعنوان: "العوامل المؤثرة في تطوير أداء موظفي البنوك2005الجمعود )، دراسة المحتسب .8

 دراسة تطبيقية عمى محافظة الخميل بفمسطين وعلقتيا بالرضا الوظيفي"
إلو التعرؼ عسو الع  ة ما نيف الرىا الوظي ي واؿ مف العوامؿ التالية: الحوالز  ىدفت الدراسة

ومدى ح والع  ة ما الرئيس المناررح والع  ة ما الزم د لي العمؿح وطنيعة الوظي ةح والتدريب
 ومعدؿ دوراف العمؿ.ح تأ ير الرىا الوظي ي عسو اؿ مف ا نتاجية والوهللد ونسنة الغياب

 يمي: نتائج الدراسة ما أىموكانت 
وزم د ح والتدريبح وطنيعة الوظي ةح والرئيس المناررح يوجد تأ ير لعاؿ لاؿ مف الحوالز -2

 .العمؿ عسو الرىا الوظي ي )العوامؿ مرتنة تنازليًا حسب  وة تأ يرىا(
وطنيعة الوظي ة ح والوهللدح والرئيس المناررح اؿ مف الحوالز ةىناؾ ت اوت لي مدى لىمي -1

 ونيئة العمؿ عسو الرىا الوظي ي )ترتيب تنازلي(.ح وزم د العمؿح والتدريب
وا نتاجية وع  ة عاسية نيف اؿ مف الرىا  نيف الرىا الوظي ي إيجانية ىناؾ ع  ة -4

 نسنة الغياب ومعدؿ دوراف العمؿ. الوظي ي و
ظروؼ ونيئة العمؿ نىرورة اهللىتماـ نموظ ي الننؾ وزيادة الحوالز ليـ وتحسيف  أوصت الدراسة

 التي يعمسوف لييا.
 
 غسة قطبع في انجبهسة انًالبص طُبػت في انؼًم بؼُىاٌ: "إَخبجيت  (2004. دًذوَت )9

1987)-."(2002 

 تطويرىا وسنؿح زيادتيا وعوامؿ  ياسيا ومحددات ا نتاجية مؤررات دراسة إلو الدراسة ىذه دفتى
 إنتاجية دراسة عسو الترايز واذلؾح اهلل تلادية األنرطة لروع ناالة والجزئي الاسي المستوييف عسو

 التػي النارجيػة والعوامػؿ الجػاىزة الم نػس لػناعة لػي العمػؿ نإنتاجيػة والمعرلػةح النرػري العنلػر
 .نيا تؤ ر
 التأ ير ليا ا غ  ات لف يعتقدوف العينة للراد مف  89% لف الدراسة ليا توصمت التي النتائج أىم

 التقسيماتلف  عسو لادوا العينة مف 73% واذلؾح الم نس لناعة لي العمؿ إنتاجية عسو السسني
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 التيػار هللنقطػاع األ ر العينة للراد مف 90% اذلؾ ولادح عسييا السسني الدور لو المدف نيف وال لؿ
 المست مر الماؿ رلس ىعؼ لف الدراسة عينة مف 87% ولجماح التحتية الننية وىعؼح الايرنائي

 .الحدي ة والمعدات ا هللت استنداـ عدـ واذلؾح السسني الدور لو
 لي التااليؼ والتميز تن يض عسو العمؿ وىو الملانا أللحاب يةموج توليات التوصيات أىم

 لعسييػا الرسػمية المؤسسػات لعيد سولما ع .ا نتاج مراحؿ لي ملانعيـ وتقويـح الم نس لناعة
 المحسيػة الم نػس لػناعة حمايػة عسػو تعمػؿ وآليػة رامسة لسسطينية تنموية نطة وىا عسو العمؿ

 ونيف نينيـ اهللتلاؿ وتسييؿ الملانا وللحاب والمنتجيف األعماؿ لرجاؿ الس ر إجرادات وتسييؿ
 .اهللتحادات دور وت عيؿح اهللست مار وترجياح الميني التدريب مرااز تحسيف  دراتح األنر الطرؼ

 النالػة والمػؤتمرات التدرينيػة الػدورات عقػد نػ ؿ مػف المسػاندة مسػتوى اللػناعات عسػو لمػا
 ناص. نراؿ الم نس عاـ  ولناعة نراؿ ناللناعة

( بؼُىاٌ: "حذهيم وقيبش إَخبجيت انؼبيم في انظُبػبث انخذىيهيت في 2001دراضت انطيبي ). 10

 انضفت انغربيت"

وعسػػو مسػػتوى ح إلػػو  يػػاس مػػدى اىتمػػاـ الرػػراات ناللػػناعات التحويسيػػة ااػػؿ ىدددفت ىددذه الدراسددة
ومتوسػػط نلػػيب العامػػؿ مػػف ح لػػروع اللػػناعات التحويسيػػة لػػي الىػػ ة الغرنيػػة نمعػػدؿ لجػػر العامػػؿ

ونسػػػنة ح ونسػػػنة عمػػػاؿ ا نتػػػاج إلػػػو المجمػػػوع الاسػػػي لسعػػػامسيفح تآلػػػاالما والحػػػوالز وح رلس المػػػاؿ
ول ر ذلػؾ اهللىتمػاـ ح والتدريبح ونسنة العامسيف الجامعييفح عماؿ ا نتاجالعماؿ الميرة إلو إجمالي 

 وعسو مستوى لروع اللناعات التحويسية.ح عسو إنتاجية العامؿ لي اللناعة التحويسية ااؿ
ولف لا ػر ىػذه العوامػؿ ح إلو لف الرراات هلل تيتـ نالعوامػؿ المػؤ رة عسػو ا نتاجيػة توصمت الدراسة
لمػا نقيػة ح ة العامؿ ىي معدؿ لجر العامػؿ ومتوسػط نلػيب العامػؿ مػف رلس المػاؿتأ يرًا لي إنتاجي

ونسػنة ح ونسػنة عمػاؿ ا نتػاج إلػو المجمػوع الاسػي لسعػامسيفح و الماالػآتنػالحوالز  المتم سػةالعوامؿ 
لقػػد تنػػيف عػػدـ ح والتػػدريبح ونسػػنة العػػامسيف الجػػامعييفح إجمػػالي عمػػاؿ ا نتػػاج إلػػوالعمػػاؿ الميػػرة 

ولمػػػا نالنسػػػنة ل ػػػروع اللػػػناعات ح ع  ػػػات ذات دهلللػػػة إحلػػػائية نينيػػػا ونػػػيف إنتاجيػػة العامػػػؿوجػػود 
 التحويسية لقد تنيف لف لا ر العوامؿ تأ يرًا لي إنتاجية العامؿ ىي معدؿ لجر العامؿ.

نىرورة لف تولي الرػراات اللػناعية مزيػدًا مػف اهللىتمػاـ نموىػوع ا نتاجيػة نرػاؿ  أوصت الدراسة
نتا نراد مرااز متنللة حتو  ا نتاجيةوىرورة اهللىتماـ نأدب ح جية العامؿ نراؿ ناصعاـ وا  وا 

يأنػػػػذ ىػػػػذا الجانػػػػب العسمػػػػي اليػػػػاـ دوره الطنيعػػػػي لػػػػي عمسيػػػػة التنميػػػػة الرػػػػامسة نأنعادىػػػػا اهلل تلػػػػادية 
ىػػرورة اهللىتمػػاـ نزيػػادة األجػػور لمػػا ليػػا مػػف تػػأ ير إيجػػاني عسػػو ح واهللجتماعيػػة والسياسػػية وا داريػػة

 .تآلاوالمااجية العمؿ وتطوير نظاـ الحوالز إنت
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 : الدراسات العربيةثالثا
المؤسسدة       شدركات فدي العامدل إلنتاجيدة إحصدائية ( بعندوان: "دراسدة2011دراسدة حسدين ) .   1
 م(2006 -1996سورية خلل الفترة ) في الغذائية لمصناعات العامة

 والتػيح نعمسيػـ  يػاميـ ل نػاد لػي العمػاؿ إنتاجيػة تعتػرض التػي المرػااؿ لدراسػة ىدفت ىذه الدراسدة
نتػاجيتيـ لدائيػـ مسػتوى لػي منارػر نرػاؿ تؤ ر  عنالػر إلػو نالنسػنة الوىػا عاػس عسػو وذلػؾح وا 

 اللػناعات رػراات نعػض تػـ انتيػار و ػد .نػآنر لو نرػاؿ لييػا التحاـ يماف التي األنرى ا نتاج
 دعـ لي سورية لي الغذائية اللناعات  طاع يؤديو الذي الانير الدور إلو نظراً  سورية لي الغذائية
 .انيرة نموارد لسدولة العامة الموازنة رلد ولي الوطني اهلل تلاد

 الغذائيػة لسلػناعات العامػة المؤسسػة رػراات نعػض لي ا نتاج عماؿ إنتاجية نتحسيؿ و اـ الناحث
 .التنايف تحسيؿ نواسطة سورية لي

 :توصمت الدراسة إلى أن
 .المدروسة الرراات منتسؼ لي ا نتاج عماؿ إنتاجية متوسطات نيف جوىرية لرو ات ىناؾ-2
ح حػدة عسػو رػراتيف اؿ نيف ا نتاج عماؿ إنتاجية متوسطات معظـ نيف جوىرية لرو ات ىناؾ -1
 رػراتيف اػؿ نػيف ا نتػاج عامػؿ إنتاجيػة متوسػطات نعػض نػيف جوىريػة لرو ػات توجػد هلل حػيف لػي
 .حدة عسو

ح  العػامسيف لداد تقيػيـ ومعػايير نظػـ:يرػمؿ منطػط تنظيمي تطوير إحداث: بضرورةأوصت الدراسة 
 والتقدير الماالآت نظـح نيا المعموؿ والدالعية الحوالز نظـح العمؿ عسو العامسة القوى توزيا لسسوب
 · .لسعامسيف الندمية العوامؿ توليرح  المحيطة المادية العمؿ ظروؼح المعنوي

 الترايػز نػ ؿ مػف ا داريػة القيػادة ميػارات وتنميػة وتأىيػؿ تػدريب نعمسيػة اهللىتمػاـ الىػروري مػف -
 والمساواة والموىوعية العدالةح نأعماليـ المتعسقة القرارات اتناذ لي المرؤوسيف مراراة لىمية سوع

 ).العامسيف وتح يز ماالأة لي (ن سو نالوىا ىـ لمف
 الػذي نالرػاؿ واجتماعيػاً  لػحياً  العػامسيف رعايػة عسػو تعمؿ وجادة واىحة سياسة ىناؾ تاوف لف -

 العامػؿ إنتاجيػة تحسيػؿ لي المؤ رة والنارجية الدانسية العوامؿ دراسة و .واهللطمئناف نالرىا يرعرىـ
 .الغذائية لسلناعات العامة المؤسسة رراات لي
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الحوافز المادية والمعنوية في تحسين أداء العاممين في  "أثر( بعنوان:(2011دراسة الجساسي  .2

 وزارة التربية والتعميم بسمطنة عمان"
إلو التعرؼ عسو لىـ الحوالز المادية التي تقدـ لسعػامسيف نػوزارة الترنيػة والتعسػيـ  الدراسةىذه  ىدفت 

يػػػة التػػػي تقػػػدـ واػػػذلؾ التعػػػرؼ عسػػػو مػػػدى تػػػأ ير الحػػػوالز الماديػػػة والحػػػوالز المعنو ح نسػػػسطنة عمػػػاف
 لسعامسيف نوزارة الترنية والتعسيـ عسو لدائيـ.

: لف ىنػػاؾ تػػأ ير لسحػػوالز الماديػػة لػػي تحسػػيف لداد العػػامسيف لػػي وزارة الترنيػػة ىتوصددمت الدراسددة إلدد
ولف ىنػاؾ ليىػا تػأ ير لسحػوالز المعنويػة المقدمػة لسعػامسيف لػي رلػا وتحسػيف ح والتعسيـ نسسطنة عماف

 مستوى لدائيـ.
 نيف التمييز يتـ نحيث األداد نمستوى لعسياً  الحوالز لرؼ يرتنط لف :يجبالدراسة بما يميأوصت 
 نػذؿ عسػو الػوظي ي مسػماه اػاف ميمػا جميعػا العػامسيف يرػجا ممػاح  لمسػتوى لدائيػـ ولقػاً  العػامسيف
 لدائيـ. لتحسيف جيد ل لو

 لػي واهللسػتمرارح لسعػامسيف التح يػز تػأ ير زيػادة اي يػة لػي تنحػث التػي والندوات العمؿ ورش إ امة -
 . الذاتي التطوير لي احتياجاتيـ الوزارة نما يسني لي لسعامسيف والتأىيؿ التدريب لرص تولير

اليدؼ  تحقيؽ لي تأ يرىا مف يقسؿ الذي النحو عسو تأنيرىا وعدـ و تيا لي الحوالز من  موالسة -
 .رنلية لملال  وليس والعاس األداد نتحسيف الحوالز تقديـ رنط ولف يتـح منيا المنرود

 بعنوان "اإلنتاجية ومشكلت قياس إنتاجية العاممين"، (2010دراسة عمر) 3.
: تعريػؼ ا نتاجيػة وطػرؽ  ياسػيا والمرػا ت المتعسقػة نقيػاس إنتاجيػة العػامسيف ناولت ىذه الدراسدةت

 . لي ملر ووسائؿ تحسيف إنتاجية العامسيف
اهللىتمػػاـ نانتيػػار األلػػراد الجػػدد حسػػب الولػػؼ الػػد يؽ لسوظػػائؼ و  :توصددمت ىددذه الدراسددة إلددى أن

اهللىتمػػاـ نتقيػػيـ الوظػػائؼ ونتنطػػيط القػػوى العامسػػة واألجػػور و منتسػػؼ لنػػواع الحػػوالز األنػػرى سػػواد 
و  ا نتػػاجاانػػت ماديػػة لو معنويػػة حيػػث لف الحػػوالز ليػػا تأ يرىػػا عسػػو زيػػادة رغنػػة القػػوى العامسػػة لػػي 

 داري و ال ني نما يناسب ما اهللحتياجػات التدرينيػة الحقيقيػة و اهللىتمػاـ نػاألمف اهللىتماـ نالتدريب ا
 .اللناعي و يؤدي اهللىتماـ ناؿ ما سنؽ إلو  زيادة ا نتاجية

   اهللىتمػػػاـ نا نسػػػاف و نمرػػػاراة العػػػامسيف لػػػي اتنػػػاذ القػػػرارات و ناهللتلػػػاؿ و العمػػػؿ عسػػػو توالػػػؽ  - 
 سمي  للال  العمؿ . اؿ ما سنؽ يؤدي إلو زيادة ا نتاجية.التنظيـ غير الرسمي ما التنظيـ الر 
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وىػػا معػػايير ألداد منتسػػؼ األعمػػاؿ ولف تاػػوف اميػػة و نوعيػػة و زمنيػػة نىػػرورة  أوصددت الدراسددة
ح ؿمػػػإذ يماػػػف عػػػف طريقيػػػا تقػػػويـ األداد و الت ر ػػػة نػػػيف المجػػػد والميح ننػػػاد عسػػػو األىػػػداؼ المحػػػددة

 معايير األداد المطسونة مما ينعاس ل ره عسو ا نتاجية نالزيادة .ونالتالي يسعو اؿ لرد لسولوؿ إلو 
اهللىتمػػاـ نالدراسػػات و األنحػػاث لمعرلػػة لسػػناب األعطػػاؿ و المرػػااؿ المنتس ػػة التػػي تػػؤ ر عسػػػو  -

  إنتاجية لريؽ العمؿ و محاولة التغسب عسييا نيدؼ زيادة ا نتاجية.
دراسة ميدانية  -اء العاممين بالمؤسسات العامة ( بعنوان "أثر التدريب في أد2010دراسة رجا )4.

 في محافظة جرش"
ىػػدلت ىػػذه الدراسػػة إلػػو التعػػرؼ عسػػو مسػػتوى التػػدريب ومرػػا تو لػػي المؤسسػػات العامػػة محالظػػة 

واذلؾ دراسة وتحسيؿ ح واذلؾ التعرؼ عسو مستوى لداد العامسيف وا نتاجية وتطوير المؤسسة جرش
 ومرا ت التدريب واؿ مف لداد العامسيف وا نتاجية وتطوير المؤسسة.الع  ة نيف مستوى التدريب 

 وخمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:
 زيادة التدريب يؤدي إلو زيادة لداد العامسيف. -
لدى المؤسسات العامة لي محالظػة  ا نتاجيةنيف التدريب ونيف  إحلائيةتوجد ع  ة ذات دهلللة  -

 جرش.

يجػاني ا نتاجيػةيؤ ر لي لتدريب ا - ولف  مرػا ت التػدريب ليػا تػأ ير انيػر و ػوي ح نرػاؿ لعػاؿ وا 
األمػػر الػػذي يتطسػػب تح يػػز ح عسػػو لداد العػػامسيف حيػػث لف لداد العػػامسيف يتػػأ ر نمرػػا ت التػػدريب

 العامسيف والت اوض معيـ وح ز الت اير ا نداعي والقيادة لدييـ ونناد ال ريؽ.

ليا تأ ير انيػر و ػوي عسػو إنتاجيػة المؤسسػة حيػث لف لداد العػامسيف يتػأ ر لف مرا ت التدريب  -
نمرػػػا ت التػػػدريب األمػػػر الػػػذي يتطسػػػب وىػػػا اسػػػتراتيجيات تدرينيػػػة تتوالػػػؽ لييػػػا لىػػػداؼ النػػػرامج 

 التدرينية ولىداؼ وتطسعات المؤسسة العامسة.

ليسػيؿ نىرورة نناد نطط يتىمف تقييـ لداد العػامسيف عسػو لسػس عسميػة لػحيحة  وأوصت الدراسة
 عسو للحاب القرار تقديـ النرامج التدرينية ال زمة لزيادة ا ادة العامسيف وتنمية مياراتيـ.

إعػػادة النظػػر لػػي لسػػاليب التػػدريب المتنعػػة نحيػػث تتسػػـ الػػدورات التدرينيػػة نوىػػوح اليػػدؼ وتنػػوع  -
 .لف يتـ تطوير نرامج التدريب عسو ىود التطورات العالميةو  ب.لساليب التدري

 عمى الشاممة الجودة إدارة مبادئ تطبي  أثربعنوان " 2010)المطيري )و  دراسة الشواورة 5.
 "السعودية والمياه الكيرباء مراف  شركة عمى تطبيقية دراسة- اإلنتاجية
 لي ا نتاجية عسو الرامسة الجودة إدارة منادئ تطنيؽ ل ر عسو التعرؼ إلو الدراسة ىذه ىدفت
 جائزة تعتمدىا التي الرامسة الجودة إدارة منادئ عسو مستندةً  السعودية والمياه الايرناد مرالؽ رراة
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 موظ ي االة مف الدراسة مجتما تاوف و د السعودية العرنية الممساة لي لسجودة العزيز عند المسؾ
  .نالجنيؿ السعودية والمياه الايرناد مرالؽ رراة

 مرالؽ رراة لي ا نتاجية عسو ايجاني ل ر الرامسة الجودة إدارة لتطنيؽ إف إلى الدراسة وتوصمت
 مندل ويأتيح  ا نتاجية لي تأ يراً  المنادئ لا ر العمسيات إدارة مندل ولفح  السعودية والمياه الايرناد
 عسو التأ ير لي المنادئ تسسسست  ـ ا نتاجية لي تأ يراً  المنادئ اأا ر  انياً  ا دارية القيادة

 مندل  ـ والررااد الموردوف مندل  ـ األعماؿ نتائج مندل  ـ النررية الموارد مندل لأتو ا نتاجية
 تأ يراً  األ ؿ تعتنر المست يد عسو والترايز المجتما عسو التأ ير مندلي ولفح  اهللستراتيجي التنطيط

 .ا نتاجية عسو
 إدارة لسس ة تطنيؽ لي الرراة تستمر لف ىو أىميا من كان توصيات بعدة الدراسة أوصت وقد

 تأ يراً  األا ر المنادئ عسو الترايز يتـ ولفح  ا نتاجية عسو وتأ ير لىمية مف ليا لما الرامسة الجودة
 .موظ ييا وتطوير تدريب لي والمتم سة التدرينية نططيا لي الرراة تستمر ولفح  ا نتاجية عسو
دراسدة العوامدل المدؤثرة فدي انخفداض اإلنتاجيدة داخدل بعنوان: " 2010)) جوىر وآخروندراسة 6. 

 ".القاىرة -مصانع الملبس الجاىزة
دراسة العوامؿ ال نية المنتس ة التي تؤدي إلو انن اض إنتاجية ملانا  إلو الدراسة ىذه ىدفت

مف حيث  .مف لاتونر والعارر مف رمىاف ومدينة السادسح الم نس الجاىزة لي القاىرة والمنلورة
 نطط ا نتاج ودراسة العمؿ ووسائؿ المناولة والمعدات التانولوجية الحدي ة دانؿ نطوط ا نتاج

 دانؿ ملانا الم نس الجاىزة.ووجود النامات المستندمة واالة الجوانب ال نية المتعسقة نا نتاجية 
االعوامػؿ ح و إنتاجية ملانا الم نػس الجػاىزة الملػريةاما ىدلت إلو دراسة العوامؿ المؤ رة عس -

والتػي ليػا ع  ػة ناػؿ مػف النيئػة ح المؤ رة عسو إنتاجية العامؿ وا ادة المواد وا ػادة اسػتنداـ ا هللت
وليىػػػػا وىػػػػا األسػػػػس ح معػػػػدهللت األداد ونظػػػػـ المعسومػػػػات والعمسيػػػػاتوالننػػػػرات وا دارة والتنظػػػػيـ و  
ووىػػا نطػػط لسعمػػؿ  انسػػة ح نػػ ؿ تحسيػػؿ وتوىػػي  ال ػػرص المتاحػػة العسميػػة لتحسػػيف ا نتاجيػػة مػػف

 لستن يذ وطرؽ متانعتيا ولساليب التحديث المستقنسية.
لف عامؿ ىياع الو ت دانؿ ملانا الم نس الجاىزة وعامؿ التنظيـ الغير  إلو الدراسة وتوصمت

وجود معايير واىحة لس واب وعامؿ عدـ ح جيد ألمااف األ ساـ الوظي ة ولمااف التسيي ت ا نتاجية
وعامؿ عدـ تطنيؽ دراسة الحراة التي تحدد الحراات األساسية لاؿ عمسية مف عمسيات ح والعقاب
 مف لا ر العوامؿ واألسناب لي انن اض ا نتاجية دانؿ ملانا الم نس الجاىزة موىا الدراسة.ح ا نتاج

ترغيؿ لي نطوط ا نتاج والتي ليا تأ ير نىرورة اهللىتماـ نحؿ المرااؿ ال نية لس وأوصت الدراسة
واهللىتماـ نتطوير الجوانب النالة ح عسو معدهللت ا نتاجية النالة نملانا الم نس الجاىزة

 نإدارة ا نتاج والتي ليا تأ ير انير عسو معدهللت ا نتاجية النالة نملانا الم نس الجاىزة.
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 وتحقيد  اإلنتاجيدة تحسين في وأىميتيا البشرية الموارد ( بعنوان " تنمية2009دراسة نعيمة )7.
 " الجزائر -التنافسية الميزة

: إلو التعرؼ عسو دور ولىمية تنمية الموارد النررية واذلؾ التدريب لي تحسيف ىدفت ىذه الدراسة
 ا نتاجية لي المؤسسات والمرروعات ودورىا لي تحقيؽ الميزة التنالسية.

 موىوعاتعا لساسيا مف موىو  الحالي علرنا لي التدريبإلو لنو يعتنر  وتوصمت الدراسة
 .النررية الموارد وتنمية نا نتاجية مناررو رتناطنظرا هلل ا دارة

 المنتس ة واألساليب والميارات نالمعسومات النرري المورد تزويد إلو النررية الموارد تدريب ييدؼ -
 سسوايـ تغيير ومحاولةح مياراتيـ و  دراتيـ وتحسيف ليـ المواولة لعماليـ طنيعة عف المتجددة
 .وتحقيؽ ميزة تنالسيةح ا نتاجية والا ادة األداد مستوى رلا ونالتاليح إيجاني نراؿ واتجاىيـ

 ولأللراد التدرينية لسمادة التدريني األسسوب م ئمة مدى ناهللعتنار ذنىرورة األن وأوصت الدراسة
 مف هللندح واتجاىاتيـ وميوليـ العسمية والتنظيمية  المتدرنيف طنيعة اهللعتنار نعيف األنذح المتدرنيف

 العمسية  نجاز ال زمة والمعدات واألجيزة القاعات م ؿح لستدريب المادية التسيي ت توالر
 األلراد عدد تحديد، التدريب ميزانية ما تدرينية وسيسة اؿ استنداـ ن قات تت دـ فولح التدرينية
  لستدريب محددة ميزانية نلصوت منظمة اعمسية التدريب احتياجات دراسة ولف يتـح تدرينيـ المراد

 .المسطرة والنرامج لسنطط ولقا نالمنظمة
دراسة ميدانية عمى  -( بعنوان "قياس أثر التدريب في أداء العاممين2009.دراسة ميا وآخرون )8

 مديرية التربية بمحافظة البرعي في سمطنة عمان" 
إلػو  يػاس ل ػر التػدريب لػي لداد العػامسيف نمديريػة الترنيػة نمحالظػة النريمػي لػي  الدراسدةىدفت ىذه 
وذلؾ لستعرؼ عسو مستوى تأ ير النرامج التدرينيػة المناسػنة لػي تحسػيف لداد العػامسيف ح سسطنة عماف

 واػػػذلؾ تنيػػػاف الع  ػػػة نػػػيف ميػػػارات و ػػػدرات المتػػػدرب واألدادح ومػػػدى ا ادتيػػػا وتلػػػميميا وتقويميػػػا
واحتياجات العامسيف ال عسية مػف التػدريب والتػي تتناسػب مػا ح ال عسي الذي يسعو التدريب إلو تحقيقو

انتلالات ومياـ الوظي ة والسعي لتحقيؽ غاية لانػر تتم ػؿ لػي رلػا مسػتوى األداد لػدى العػامسيف 
ت نػػ ؿ وزيػػادة إنتػػاجيتيـ عػػف طريػػؽ الممارسػػة ال عسيػػة لمػػا ااتسػػنوه مػػف ميػػارات وننػػرات ومعسومػػا

 العمسيات التدرينية.
ولف  لف التدريب لو دورًا ميما لػي عمسيػة تطػوير لداد العػامسيف وزيػادة ا ػادتيـ. ىتوصمت الدراسة إل

ارت ػاع ا ػادة و ح نجاح عمؿ مديرية الترنية وزيادة ا ادة لدائيا يعتمػد عسػو مػدى لعاليػة دائػرة التػدريب
وىػػػػرورة اهللرتقػػػػاد ح نتاجيػػػػة ونسػػػػؽ القيمػػػة المىػػػػالةلداد العػػػامسيف لػػػػي المديريػػػػة يسػػػػيـ لػػػي زيػػػػادة ا 

 نمستوى النرامج التدرينية المقدمة لما ليا مف ل ر لعاؿ لي ارت اع مستويات لداد العامسيف.
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نىرورة إعداد النطة التدرينية السنوية لستػدريب ولقػا ل حتياجػات التدرينيػة لسعػامسيف  أوصت الدراسة
تييئػػػة المنػػػاخ التػػػدريني الم ئػػػـ لسعمسيػػػة ح ال ػػػردي السػػػنويمػػػف نػػػ ؿ مسػػػ  رػػػامؿ لمتطسنػػػات األداد 

 التدرينية لسعامسيف نالمديرية عسو التدريب وتقديـ الحوالز المناسنة.
 ىػػرورةو  زيػػادة منللػػات التػػدريب وتحويسيػػا إلػػو الػػدائرة المنتلػػة لػػي تنميػػة المػػوارد النرػػرية -

تطػوير لسػاليب الت اعػؿ نػيف العػامسيف مػف ناحيػة ح متانعة وتقييـ العمسية التدرينية ل ناد ونعػد التػدريب
 .وا دارة مف ناحية لنرى

 -" الرضا الوظيفي لدى العاممين و آثاره عمى اغداء الوظيفيبعنوان (2009دراسة خوام ).9
 دراسة تطبيقية عمى شبكة الجزيرة الفضائية" 

الموظ يف العامسيف لي رناة التعرؼ عسو مستوى الرىا الوظي ي لدى ىدفت ىذه الدراسة إلى  
الجزيرة ال ىائية و التعرؼ عسو لسناب ال رو ات لي األداد الوظي ي نيف الموظ يف واذلؾ  ياس 

 مدى ارتناط زيادة مستوى الرىا الوظي ي نزيادة نسنة األداد الوظي ي لدى الموظ يف.
 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:

 ـ يقدموف لسعمؿ للىؿ ما عندىـ .نيى موظ يف الرناة نأىناؾ رعور واى  لد -
ىناؾ تنادؿ لسملال  المرتراة نيف المؤسسة والموظ يف نحيث انو ظير ذلؾ جسيا لي الرىا  - 

 الذي لنداه الموظ يف ليما يحلسوف عسيو مقانؿ ما يقدمونو لسمؤسسة .
لي المااف المناسب  عسميةىناؾ سياسة واىحة لسمؤسسة تقتىي نتوظيؼ للحاب ريادات -

جميا ىناؾ وعي لي الرراة ناف اؿ موظؼ لديو طموح و لىداؼ يسعو لتحقيقيا عسو و ح لسوظي ة
يسعوف  ـ حققوا مانيلذا  امت نتأميف ذلؾ الطموح لسموظ يف نراؿ يجعسيـ يرعروف نأح المستويات

 إليو.
حقؽ ليـ لورة اجتماعية ىناؾ إدراؾ لدى الموظ يف ناف طنيعة الوظي ة لي رناة الجزيرة ت -

 ولف لمااف العمؿ لىمية انيرة نحيث لف لو تأ ير ايجاني لو سسني عسو لداد الموظ يف.ح جيدة
ىناؾ ع  ة واىحة لي انو حيف يحلؿ الموظؼ عسو تر يات والحوالز يزيد إ نالو عسو العمؿ  -

األجور والراتب  عندما ياوف ىناؾ سياسة لسزيادة السنوية عسوو ح و يتحسف لدائو الوظي ي
 ياوف ىناؾ ا ر مسحوظ عسو األداد الوظي يح لسموظ يف

 إتماـ عسو وترجيعيـح الموظ يف لتطوير نرنامج لف تقوـ المؤسسة نعمؿوأوصت الدراسة بضرورة 
 ليـ منتظـ نراؿ تدرينية دورات نعمؿ تقـو وح لسموظ يف تدريب نطة تىا ولفح دراساتيـ الجامعية

 . وا نداع التجديد دائـ وتجعسوح  نأىميتو الموظؼ ترعر ىذه الدورات ألف 
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 تااليؼ االة يراعي ااف ما إذا الموظؼ يتقاىاه الذي األجر دراسة عسو لف تداـو المؤسسة -
 عف نرىا يرعر داـ ما جيد نراؿ عمسو نأداد سيقـو الموظؼ ألفح  دائما وغ د المعيرةح  الحياة
 . المينية الرراة رنحية يزيد لف نالتاليح  ا نتاجية يزيد لف مف رأنو وىذاح  األجر

 لسموظؼ نمنحيا تقـو ولفح  معينة لسياسة تنًعا والحوالز التر يات نمن  تقـو لف المؤسسة عسو- 
 ا نتاجية لسعامسيف. يزيد لف رأنو مف ىذا ألفح  ليا الو ت المناسب لي
فدي تقدويم كفداءة أداء العداممين ضدمن  ( بعندوان: "دور التددريب2009لطيدف )، دراسدة الشدكر. 10

القطاع الفنددقي )دراسدة ميدانيدة ءراء عيندة مدن المدديرين ورؤسداء اغقسدام والعداممين فدي فندد  
 بغداد( -الرشيد أحد فناد  الدرجة الممتازة

 والترايػز التدرينيػة نالعمسيػات المتعسقػة النظريػة والماونػات الم ػاىيـ معرلػة:الدراسدة إلدىىددفت ىدذه 
ح ال ند يػة المنظمػات  نػؿ مػف التدرينيػة نالعمسيػات اهللىتمػاـ مسػتوى نيػافو ح ومميزاتيػا  ػدراتيا عسػو

 مجػاهللت لػي تدرينيػة نػدورات إدنػاليـ جػراد مػف لسعػامسيف واهللسػت ادة اهللسػتجانة مسػتوى إيىػاح
 الاػوادر تييئػة لػي التدرينيػة العمسيػات دور عسػو الىػود تسػسيطو ح ةوال نيػ ا داريػة تنللػاتيـ
 .ال ند ية األعماؿ نمجاؿ التنللية

 مجموعة من النتائج أىميا: ىتوصمت الدراسة إل
 ألنػوح ال ند يػة المنظمػات لرؿ لو نجاح ُتحدد التي الرئيسة ا دارية النراطات مف التدريب ُيعد   1-
 .استندامو عند ال عسي العمؿ حاؿ وا ا عف وحقيقية واىحة لورة يعطي
 زيادة لي يساىـ لإنو لسعامسيف التنللات وولؽ األم ؿ نالراؿ التدريني لسنرنامج ا عداد عند 2-
 .الاسؼ وتن يض ا نتاج زيادة عسو ذلؾ يعود مماح لدييـ األداد ا ادة
 وسػسواياتميػارات  عسػو التدرينيػة النطػط لػي والمعنويػة الماديػة الحػوالز نظػاـ اسػتنداـ يػؤ ر 3-
 .وتطويرىا العامسيف  انسيات و  دراتو 

 نتأ يراتػو وَتعػي التػدريب نموىػوع اىتماما ُتعطي (النحث عينة) ال ند ية المنظمة إدارة إف تنيف 4-
 اافح ونرامجيا نططيا رسـ عند األوليات ترتيب لي ولانياح استندامو عند األداد ا ادة زيادة عسو

 .التنظيمي اليياؿ لي لساسياً  ليس مااناً  يرغؿ التدريب
 الدورات   امة االية تاوف ا يرادات منالغ مف معينة نسنة نليصنىرورة ت أوصت الدراسة

 دانؿ تدرينيـ ل ناد العامسيف تح يزح األ ساـ لجميا متنللة تدرينية دورات ا  امةو  التدرينية
 ونالتاليح لدييـ الحماسية الروح رلا لجؿ مف وذلؾ معنوية لو مادية نحوالز التدريني النرنامج
دراجو ىمف اليياؿ التنظيمي لو.ح المستوى عالي لداد لا ادة الولوؿ  إنراد  سـ ناص نالتدريب وا 
دراسددة  - إلنتاجيددة فددي اغجيددزة الحكوميددة الخدميددة بعنوان:"قيدداس 2008)راسددة فيمددي)د  11.

 "المممكة العربية السعودية -إحصائية تطبيقية
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والتعرؼ عسو ح الندميةعسو م يـو ا نتاجية لي األجيزة الحاومية  التعرؼ إلو الدراسة ىدفت ىذه
ح لىػػػـ األسػػػاليب الاميػػػة المسػػػتندمة لػػػي حسػػػاب مؤرػػػرات ا نتاجيػػػة لػػػي األجيػػػزة الحاوميػػػة الندميػػػة

وتطنيؽ ىذه األساليب الامية لي  ياس إنتاجية اتانات العدؿ المنتررة لي لنحاد المدف والمحالظات 
 المنتس ة نالممساة العرنية السعودية.

 ائج أبرزىا:توصمت الدراسة إلى عدة نت
تساعد نتائج  ياس ح نتائج  ياس ا نتاجية يساعد لي تحسيف لداد األجيزة الحاومية الندمية -

لف نتائج  ياس ا نتاجية يساعد عسو الر ي ح ا نتاجية لي توىي  لىداؼ و مسئوليات اؿ جياز
تنسيؽ السياسات مما يجعؿ ح نمستوى تحسيؿ الع  ات نيف األجيزة الحاومية المنتس ة و نرامجيا

 دانؿ األجيزة ونيف األجيزة لمرًا عمسيًا وميسرًا.
 تـ حساب مؤرر ا نتاجية الحالية عف طريؽ:

 متوسط إنتاجية الموظؼ = المنرجات الاسية لسجياز/ المدن ت )عدد الموظ يف(.
لي متوسط إنتاجية الموظؼ لي اتانة العدؿ )ع(= إجمالي المنرجات لي اتانة العدؿ )ع(/ إجما

 عدد الموظ يف لي اتانة العدؿ )ع(.
عدـ ا ادة اتانات العدؿ األولو نوجو عاـ راجا لساسا إلو ىعؼ مستوى إدارات اتانات العدؿ  -

األولو نوجو عاـ لي التغسب عسو العوامؿ النيئية النارجية لا ر مف ىعؼ مستوى ا ادة العمسيات 
 الدانسية لاتانات العدؿ األولو نوجو عاـ.

نىرورة اهللىتماـ نمقاييس ا نتاجية و إجراد المزيد مف النحوث والدراسات لي ىذا  دراسةوأوصت ال
 الموىوع.

 :"العوامل المؤثرة عمى اإلنتاجية في صناعة الملبس الجاىزة"بعنوان 2008). دراسة فرامي)12
 الجاىزةالم نس  ملانا لي ا نتاجية عسو المؤ رة العوامؿ عسو التعرؼ إلو الدراسة ىدفت ىذه

 الم نس إنتاجيةعسو  تأ يرا العوامؿ ىذه ولا ر السعودية العرنية والممساة لي جميورية ملر العرنية
 .النسد هللنت ؼ العوامؿ تنعا ىذه نيف إحلائيا دالة لروؽ ىناؾ ااف إذا وما الجاىزة

 ىو الجاىزة الم نس لناعة لي ا نتاجية عسو المؤ رة العوامؿ لا ر لف  إلو الدراسة توصمت 
و  ا داري العامؿ مف واؿ ا نتاجي النراط عامؿ نيف إحلائية دالة لروؽ يوجدح ا نتاجي النراط

يوجد لروؽ ذات دهلللة  هلل. والسعودية ملر مف لي اؿ ا نتاجي النراط للال  والتمويؿ التسويقي
 . السعودية و ملر ملانا نيف إحلائية نيف العوامؿ المؤ رة لي ا نتاجية

 عسو لسحلوؿ الم نس الجاىزة ملانا دانؿ لسعماؿ الميني ناهللىتماـ نالتدريب أوصت الدراسة
جراد النحوث التسويؽ لنظمة وتطوير  ا نتاج عسو القادر العامؿ  المنيعات لتنريط التسويقية وا 
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 لي ا نتاج نطوط دانؿ التنلص و والتنمية تحقيؽ التنسيط مراعاةو ح الجاىزة نالم نس النالة
 .الجاىزة الم نس ملانا

 
دراسة  -( بعنوان: "علقة الحوافز بالكفاية اإلنتاجية لدى عمال المصانع2008دراسة خير )13.

 "سطيف -ميدانية بمطاحن اليضاب العميا
نالا اية ا نتاجية لػدى عمػاؿ  المادية والمعنوية التعرؼ عسو ع  ة الحوالز إلو الدراسة ىذهىدفت 

مف عماؿ مطاحف اليىػاب العسيػا  عام 100رمست الدراسة و ح مطاحف اليىاب العسيا –الملانا 
 .حيث انتيرت نطريقة عروائية طنقية

 وقد أسفرت نتائج الدراسة عمى ما يمي: -
والمعنويػػػػة وجػػػػود ع  ػػػػة ارتناطيػػػػة نػػػػيف اتجاىػػػػات العمػػػػاؿ نحػػػػو نظػػػػاـ الحػػػػوالز ننوعييػػػػا الماديػػػػة  -

ح الو ػػػػوع لػػػػي الحػػػػوادث ح منال ػػػػة تعسيمػػػػات العمػػػػؿح  ػػػػايتيـ ا نتاجيػػػػة)الغياب نػػػػدوف إذفا ومؤرػػػػرات
 التحقيقات ا دارية(.ح الجزاداتح التأنر عف العمؿ ح التمارض 

  والمعنوية. وجود ع  ة ارتناطية نيف اتجاىات العماؿ نحو نظاـ الحوالز ننوعييا المادية عدـ -
جػػػراد المزيػػػد مػػػف ح نىػػػرورة اهللىتمػػػاـ نت عيػػػؿ نظػػػاـ الحػػػوالز الماديػػػة والمعنويػػػة الدراسدددةوأوصدددت  وا 

 الدراسات والنحوث حوؿ ىذا الموىوع.
 "اليمن -الرضا الوظيفي وأثره في اإلنتاجية( بعنوان: "2008) الشجاعاسة در  14 .
ول ره عسو ننؾ  موجود لي اليمف الرىا الوظي ي لسموظ يف لي  ل ر تقييـ إلو الدراسة ىذه ىدفت

مستوى إنتاجيتيـ لي إنجاز العمؿ ويرتمؿ الرىا الوظي ي عسو الرىا المالي الذي يتم ؿ لي 
والرىا عف ساعات وظروؼ العمؿ لي ح والرىا عف محتوى العمؿح )الراتب والتأميف اللحي(

 وعف نمط ا رراؼ ولرص التر ي.ح وعف جماعة العمؿح الننؾ
لف الرىا المالي لسموظ يف متوسط عموما حيث ااف عنلري الراتب هلل  إلو الدراسةوتوصمت ىذه 

ولف ا دارة تستـز نالتأميف اللحي لسموظ يف ندرجة ىعي ة وىذا ح يتساوي ما متطسنات المعيرة
 يجعسو غير مطمئف عسو مستقنسو.

لزيادة الرىا لدى ح وا نتاجية لي الننؾ لدى الموظ يف الوظي ي يوجد ع  ة طردية نيف الرىا -
اما لف زيادة ا نتاجية تؤدي نالتالي ح الموظ يف سيسيـ دوف رؾ لي تحسيف لدائيـ ورلا إنتاجيتيـ

 إلو رلا نسنة الرىا الوظي ي.
 وأوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا:

 اة اريمة.ونما يا ؿ حيح عمؿ دراسة لرلا رواتب الموظ يف نما يتناسب ما متطسنات المعيرة -
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 حتو يتـ ىماف استقرار الموظ يف مستقن .ح تن يذ مرروع تأميف لحي لسموظ يف   -
 والعمؿ نيا ما لماف ذلؾ.ح استمرار ا دارة نحرليا عسو سماع مقترحات الموظ يف -
 ىرورة إعادة ىياسة لمااف العمؿ لاي تتناسب ما لعداد الموظ يف.   -
 اسب ما التطورات الملرلية والتقنية العالمية.ىرورة إىالة لنظمة جديدة تتن   -
ح ا دارة نعمؿ نرنامج  انت هللجتماعات القيادة نالموظ يف لمنا رة احتياجاتيـ وىموميـلف تقوـ  -

واهللىتماـ نتدريب الموظ يف عسو رلس العمؿ ح والتعرؼ عسو إنتاجيتيـ ومستواىـ عف  رب
 لسموظ يف.

 
 أداء مستوى رفع في الحوافز استخدام في المدير ميارة بعنوان: " (2008) البادي راسةد 15.

 ".عمان نفط في شركة العاممين
 ومدىح  العامسيف تح يز لميارة المنظمة مدير إماانية مدى عسو التعرؼ إلو ىدفت ىذه الدراسة

يتنعو  الذي المعيار عسو والتعرؼح لدادىـ لتحسيف والمعنوية المادية ننوعييا الحوالز تسؾ استنداـ
 .المقدمة الحوالز لىـ عسو والتعرؼح   لتح يزىـ لديو العامسيف لداد تقييـ لي المدير

 لسحوالز الجيد واهللستنداـ العامسيف تح يز لي الجيدة الميارة يمتسؾ المدير لف إلو توصمت الدراسة
 األداد تحسيف لي المدير التي يستندميا لسحوالز القوي والتأ يرح  العامسيف لماالئة والمعنوية المادية
 توزيا يتـ نموجنيا والتي العامسيف لداد تقييـ لي المدير عسييا يعتمد التي الجيدة المعايير وجود

  -الدورات – ا جازات – )الع وات اانت استنداما األا ر المادية الحوالزح انير نراؿ الحوالز
 ترالقيا التي ورسائؿ الرار – الس ر ندهللت – النالة لي المستر يات المجاني الع ج نطا ات
 النارجية(. النع ات – مادية ماالأة

 
( بعنوان "إستراتيجية التدريب وأثرىا عمى أداء العاممين في 2008الطراونة )و  دراسة الشرعة .36

 الشركات المساىمة العامة الصناعية اغردنية"
إلو معرلة مدى تطنيؽ الرػراات المسػاىمة العامػة اللػناعية األردنيػة لألنرػطة  ىدفت ىذه الدراسة

ولقػد ح التي ليا ع  ة نوجود إستراتيجية واىػحة لستػدريب ول ػر ذلػؾ عسػو مسػتوى لداد العػامسيف لييػا
تاػػوف مجتمػػا الدراسػػة مػػف االػػة الرػػراات المسػػاىمة العامػػة اللػػناعية األردنيػػة المسػػجسة لػػي سػػوؽ 

 رراة. 81وعددىا  عماف المالي
 توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا: 
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جػػػػود ع  ػػػػػة ارتنػػػػػاط إيجانيػػػػػة ذات دهلللػػػػػة إحلػػػػػائية نػػػػػيف تطنيػػػػػؽ الرػػػػػراات المسػػػػػاىمة العامػػػػػة  -1
اللناعية األردنية لمراحؿ العمسيػة التدرينيػة مػف منظػور اسػتراتيجي ونػيف مسػتوى لداد العػامسيف لييػا 

ة تنػػوع النػػرامج التدرينيػػة المقدمػػة لػػي ىػػذه الرػػراات ونػػيف لداد واػػذلؾ وجػػود ىػػذه الع  ػػة نػػيف درجػػ
 العامسيف لييا.

ع  ة ارتناط إيجانية ذات دهلللة إحلػائية نػيف مػدى تننػي ا دارة العسيػا لػي ىػذه الرػراات جود و  2-
هللسػػتراتيجية التػػدريب ونػػيف مسػػتوى لداد العػػامسيف واػػذلؾ وجػػود ىػػذه الع  ػػة ا يجانيػػة نػػيف اسػػتنداـ 

انولوجيا الحدي ػة اأسػاس لتطنيػؽ نػرامج اسػتراتيجية التػدريب لػي ىػذه الرػراات ونػيف مسػتوى لداد الت
 العامسيف لييا.

يػػرت نتػػائج ىػػذه الدراسػػة لف ىنػػاؾ نعػػض المعو ػػات التػػي تواجييػػا ىػػذه الرػػراات عنػػد تننػػي ظ  3-
نيف ذوي الا ادة العالية استراتيجية لعالة لستدريب لىميا عدـ وجود ال قالة التنظيمية وعدـ تولر المدر 

 وجمود القوانيف واألنظمة.
نىرورة  ياـ الرراات المساىمة العامة اللناعية نتولير مزيد  مف اهللىتماـ والدعـ  وأوصت الدراسة

واػذلؾ ح مف ا دارة العسيا لتنني استراتيجيات واىحة لستدريب منن قة مف ا ستراتيجية العامة لسرػراة
وليىػًا ىػرورة ح تدرينية المقدمػة أللرادىػا واتنػاع لسػاليب منتس ػة لػي التػدريبىرورة تنويا النرامج ال

الترايز عسو استنداـ التانولوجيا الحدي ة اأسػاس لتطنيػؽ نرامجيػا التدرينيػة وذلػؾ مػف لجػؿ تحسػيف 
 لداد العامسيف لي ىذه الرراات.

وآليددات تحسددينيا  تعريددف اإلنتاجيددة وأسدداليب قياسدديابعنددوان: " (2007) وعابددد حسددندراسددة  .17
 "لفر  الدفاع المدني بالمممكة العربية السعودية

إلو تعريؼ ا نتاجية وم يوميا وررح آراد انار الننراد واهلل تلاديف لي العمػؿ  ىدفت ىذه الدراسة
عف م يوـ ا نتاجيػة نالنسػنة لسوحػدات ا نتاجيػة نلػ ة عامػة انسػنة نػيف المػدن ت والمنرجػات لو 

امػا ييػػدؼ إلػػو التعػػرؼ عسػػو العوامػػؿ المػػؤ رة ح ا ػػادة لو ا ػػأة اسػػتنداـ المػػواردادرجػة مػػف درجػػات ال
 لي ا نتاجية.

لف ىذه التعاريؼ هلل تلس  لستطنيؽ عسػو لػرؽ الػدلاع المػدني ومػف تػـ لقػد تػـ  وتوصمت الدراسة إلى
حيػػث يأنػػذ ىػػذا التعريػػؼ لػػي ح اسػػتن ص التعريػػؼ الػػذي يلػػس  لستطنيػػؽ عسػػو لػػرؽ الػػدلاع المػػدني

ح إعػػػداد المػػػواطنيفح اهللعتنػػػار لعػػػداد و يمػػػة األلػػػوؿ الرلسػػػمالية المطسػػػوب حمايتيػػػا لػػػي اػػػؿ منطقػػػة
 وا ليات والتجييزات ال نية ورلس الماؿ.ح التااليؼ الاسية ألعماؿ الدلاع المدني مف حيث األلراد

ني نالممساػػة امػا تػـ التولػػؿ إلػو إيجػاد لسػػاليب وآليػات لتحسػيف ا نتاجيػػة نالنسػنة ل ػرؽ الػػدلاع المػد
 العرنية السعودية.
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توجػػد لػػعونات لػػي احتسػػاب ا نتاجيػػة الاسيػػة وتامػػػف المرػػاسة لػػي اي يػػة تحويػػؿ عنالػػر ا نتػػػاج  -
وايؼ تجمػا وحػدات العمػؿ عسػو وحػدات الطا ػة عسػو وحػدات رلس ح المنتس ة إلو وحدات متجانسة

 انسة لسقياس لل .الماؿ ووحدات المواد الناـ عسمًا نأف عنلر التنظيـ وا دارة غير  
واهللىتمػاـ نزيػادة ا نتاجيػة ح ناهللىتماـ نقيػاس الا ػادة ا نتاجيػة ل ػرؽ الػدلاع المػدني وأوصت الدراسة

 وتولير النيانات وا حلائيات النالة نالقياس.
بعنددوان: "مفيددوم اإلنتاجيددة والعوامددل المددؤثرة عمييددا مددن وجيددة نظددر  (2007دراسددة عبيدددات )18.

 مراكز الوزارات اغردنية"
التعػػرؼ عسػػو وا ػػا ا نتاجيػػة لػػي جػػزد مػػف القطػػاع الحاػػومي األردنػػي )مرااػػز  إلػػو ىدددفت الدراسددة

ومقاييسػػيا المسػػتندمة ح م يوميػػاح الػػوزارات( مػػف حيػػث التعػػرؼ عسػػو العوامػػؿ المػػؤ رة لػػي ا نتاجيػػة
إىالة  راد الموظ يف لي اي ية ت عيسيا والتعرؼ عسو مدى وجود لرو ات نيف العوامؿ المؤ رة عسو 

ح لسػػسوب ا دارةح الع  ػػات مػػا ا نػػريفح رلػػا مسػػتوى ا نتاجيػػة )نظػػاـ الرواتػػب والحػػوالز والعػػ وات
ح المسػػتوى التعسيمػػيح العمػػرح اسػػتنداـ الوسػػائؿ التقنيػػة الحدي ػػة( تعػػزى لسمتغيػػرات الرنلػػية )الجػػنس

الدراسػة المتم سػة لػي زيػادة مػدنوهللت  لنعػادنوعيػة الع  ػات اهللرتناطيػة نػيف ح نوع العمؿح مدة الندمة
 حالزية الموظ يف. الموظ يف وزيادة ا نتاجية و

يجانيػػات لىػداؼ نظػػاـ  توصدمت الدراسددة إلػو عػدـ رىػػا المػوظ يف عػف الرواتػػب والعػ وات الحاليػة وا 
ولنػرزت الدراسػة مسػتوى عاليػًا لػي مػدى مسػاىمة نظػـ الحػوالز لػي تحقيػؽ ح وياتيػاالحوالز حسػب لول

لػػػي زيػػػادة مػػػدنوهللت المػػػوظ يف وزيػػػادة الحالزيػػػة لػػػدييـ وزيػػػادة  تم ػػػؿاألىػػػداؼ المطسونػػػة منيػػػا والتػػػي 
 .وال اعسية وتحسيف الندمات وتقسيؿ دوراف العامسيف وتقسيؿ ساعات العمؿ ا ىالي ا نتاجية

ح الرواتػبلف لىـ العوامػؿ والعنالػر التػي تسػاعد عسػو ت عيػؿ ا نتاجيػة ىػي زيػادة  راسةكما بينت الد
 والمساواة نيف الموظ يف لي طسيعتيا.ح وتولير الحوالز الترجيعيةح تحسيف الوىا المادي

ح اما ار ت الدراسة عف وجود ع  ة ارتناط إيجانية نيف زيادة ا نتاجية وزيػادة مػدنوهللت المػوظ يف
 ونيف ا نتاجية وزيادة حالزية الموظ يف.

وتعزيػػز ح نىػػرورة العمػػؿ عسػػو إعػػادة النظػػر لػػي سػػسـ الرواتػػب األساسػػية والعػػ وات أوصددت الدراسددة
تاػوف لا ػر واعتمػاد مقػاييس لإلنتاجيػة ح وىرورة تطوير م يـو ا نتاجيػةح مندل نظاـ الحوالز ولىدالو

 ر ا نتاجية لي  طاع الحاومة األردنية.وىرورة ت عيؿ وتدعيـ عنالح ر الية وموىوعية
 " اليمن -مكونات العممية اإلنتاجية وأثرىا في اغداء": ( بعنوان(2006 باحميد دراسة19.

التي لجريت عسو ملنا الما  لتعسيب األسماؾ الوا ا لي محالظػة حىػرموت  ىدفت ىذه الدراسة
نولػػ و مػػف ل ػػدـ ملػػانا تعسيػػب األسػػماؾ لػػي الػػيمف إلػػو التعػػرؼ عسػػو ماونػػات العمسيػػة ا نتاجيػػة 
المتم سػػة لػػػي التانولوجيػػػا واللػػيانة واسػػػتنداـ الطا ػػػة ا نتاجيػػة ومسػػػتوى ا ػػػادة العػػامسيف لػػػي مجػػػاؿ 
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 ـ الو وؼ عسو مستويات ا نجاز العػاـ لسملػنا مػف نػ ؿ التعػرؼ عسػو مؤرػرات األداد ح ا نتاج 
المتم سة لي مستوى ا نتاجية والعائد عسو اهللست مار وحجـ المنيعات ومستوى رىا العامسيف والقيمة 

وتىػػػمنت ح مسيػػػة ا نتاجيػػػة و مؤرػػػرات األداد ػػػـ معرلػػػة رػػػاؿ الع  ػػػة نػػػيف ماونػػػات العح المىػػػالة 
و ػد اعتمػدت عسػو معسومػػات  2008وحتػو عػاـ  1996سػنوات مػف عػاـ 8 اسػة مػدة زمنيػة مػدتيا الدر 

 ونيانات لعسية تعاس لداد الملنا.
إلػػو وجػػود ع  ػػة ذات دهلللػػة إحلػػائية نػػيف ماونػػات العمسيػػة ا نتاجيػػة ومؤرػػرات  توصددمت الدراسددة

و تحقيػؽ مسػتويات للىػؿ األداد وتولست الدراسة وىا مجموعة مف الحسوؿ نما يؤدي مسػتقنً  إلػ
 لألداد لي الملنا.

 مسدتوى رفدع فدي ودورىدا الحدوافز عدن نظدم دراسدة ( بعندوان:"2006) العنقدودي دراسدة20.
 "عمان( بسمطنة التطبيقية العموم بكميات العاممين عمى ميدانية دراسة وىي(العاممين
 تحديد ن ؿ مف العامسيف مستوى رلا لي ودورىا الحوالز نظـ معرلة إلو الدراسة ىذه ىدفت

 عف العامسيف رىا مدى عسو التعرؼ واذلؾ , الاسيات ىذه لي المطنقة لسحوالز األساسية الم م 
 العامسيف نظر وجية مف العمؿ حوالز عسو إدناليا ال ـز التطوير جوانب وتحديد .المقدمة الحوالز

 إلو إىالةً  ال عاؿ الحوالز نظاـ تطوير تمنا التي المرا ت لو المعو ات واىـ , لسنحث الناىعيف
 الاسيات ىذه عمؿ لطنيعة م ئمة لا ر تاوف نحيث الحوالز نظاـ تطنيؽ لتحسيف مقترحات تقديـ

  ا.إليي تسعو التي األىداؼ ويحقؽ
 عسييـ المطنؽ الاسيات موظ ي لف لىميا مف النتائج مف مجموعة الدراسة ىذه عف نتج: النتائج
 التنظيمية ولوائحيا المدنية الندمة لقانوف تطنيقا وذلؾ الحوالز مف العديد عسو يحلسوف الدراسة
 ما نتيجة المطسوب الحد ليـ تولر هلل ألنيا وذلؾ الحوالز نعض عف الرىا عدـح النلوص نيذا
 . الدراسة للراد نيف الوظي ي الرىا لي مت اوتة درجات ىناؾ وظيرتح  لعماؿ مف  دموه

 لف الدراسة لوىحت لقد اهلليجانية المعنوية الحوالز عف نا جماع رىا ىناؾ لف إلو الدراسة دلت 
 .ونتائجو و يمتو لىميتو حيث مف عاـ نراؿ العمؿ عف رىا ىناؾ
( بعنوان:"الرضا الوظيفي غعضداء ىيئدة التددريس وعلقتدو بجنتداجيتيم العمميدة (2006حسين 21.

 في جامعة عدن"
الىود عسػو الظػروؼ والعوامػؿ المحيطػة نأعىػاد ىيئػة التػدريس عػف إلو إلقاد ىدفت ىذه الدراسة 

طريػػػؽ التعػػػرؼ عسػػػو مسػػػتوى الرىػػػا الػػػوظي ي واػػػذا مسػػػتوى ا نتاجيػػػة العسميػػػة لػػػدى لعىػػػاد ىيئػػػة 
وىػػػػدلت الدراسػػػػة ليىػػػػا إلػػػػو التعػػػػرؼ عسػػػػو تػػػػأ ير نعػػػػض ح التػػػػدريس نجامعػػػػة عػػػػدف والع  ػػػػة نيػػػػنيـ

وسػنوات الننػرة ح والمرتنػة األااديميػةح والعػبد التدريسػيح والعمػرح المتغيرات الديموغراليػة م ػؿ النػوع



81 

 

والوظي ػة ا داريػة عسػو اػؿ مػف مسػتوى محػاور الرىػا الػوظي ي واػذا مسػتوى ح والاسيػةح لي الجامعة
ا نتاجيػػػة العسميػػػة ومسػػػتوى اػػػؿ مػػػف الرىػػػا الػػػوظي ي العػػػاـ وا نتاجيػػػة العسميػػػة لػػػدى لعىػػػاد ىيئػػػة 

 التدريس لي جامعة عدف.
 وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج نوجزىا فيما يمي: 
 .لف المستوى العاـ لسرىا الوظي ي لدى لعىاد ىيئة التدريس نجامعة عدف يقا عند مستوى متوسط 
 .إف محور الع  ات ا نسانية ااف ملدرًا لساسيًا لرىا لعىاد ىيئة التدريس 
 ة التدريس نجامعة عدف.تدني المستوى العاـ لإلنتاجية العسمية لدى لعىاد ىيئ 
 .وجود ل ر لمتغير الوظي ة ا دارية عسو مستوى الرىا الوظي ي ألعىاد ىيئة التدريس نجامعة عدف 
  هلل توجػػد ع  ػػة ارتناطيػػو نػػيف مسػػتوى الرىػػا الػػوظي ي ومسػػتوى ا نتاجيػػة العسميػػة ألعىػػاد ىيئػػة

 التدريس نجامعة عدف.
عػػة عػػدف اىتماميػػا نرلػػا مسػػتوى الرىػػا الػػوظي ي نػػأف تػػولي الجيػػة المسػػئولة نجام أوصددت الدراسددة

ومسػػتوى ا نتاجيػػة العسميػػة لػػدى لعىػػاد ىيئػػة التػػدريس نجامعػػة عػػدف مػػف نػػ ؿ اهللىتمػػاـ نالعوامػػؿ 
 التي لرارت إلييا ىذه الدراسة لي تولياتيا العامة.

 هللىتماـ نتحسيف ظروؼ العمؿ نالاسيات وتولير المناخ العسمي الم ئـ لسعمؿ لييا.ا -
قػػػػديـ الحػػػػوالز الترػػػػجيعية وتسػػػػييؿ حىػػػػور المػػػػؤتمرات والنػػػػدوات ألعىػػػػاد ىيئػػػػة التػػػػدريس ذوي ت -

 األلقاب العسمية لستاذ ولستاذ مرارؾ.
تولي الجية المسئولة نجامعة عدف اىتماميا نرلا مستوى الرىا الوظي ي لدى لساتذة الاسيات  لف -

والع  ات اهللجتماعيػة نػيف لعىػاد ىيئػة ىرورة ترجيا وتوسيا  نوات اهللتلاؿ ا داري ح التطنيقية
 التدريس.

 " إنتاجية العمال في صناعة التشييد في سورية( بعنوان: "(2005 وآخرون حسوندراسة 22.
دراسػػة النيانػػات المتػػوالرة عػػف إنتاجيػػة العمػػؿ لػػي مرػػروعات الترػػييد لػػي سػػورية إلػػو  ىدددفت الدراسددة

إنتاجيػػػة العمػػػؿ لػػدى الرػػػراات العامػػػة وغيرىػػػا مػػػف وتقييميػػا مػػػف نػػػ ؿ تقيػػػيـ النيانػػات المتػػػولرة عػػػف 
الجيػػػػات الحاوميػػػػة المعنيػػػػة نتطػػػػوير  طػػػػاع الننػػػػاد والترػػػػييد )وزارة ا سػػػػااف والتعميػػػػر( لػػػػي ىػػػػود 
اهللتجاىات العالمية. ووىا نظاـ لقياس ا نتاجية يأنذ نالحسناف النظـ المتوالرة وييػدؼ إلػو  يػاس 

مقترحات والتوليات التي تيدؼ إلو تحسػيف ا نتاجيػة ا نتاجية وتحسينيا ولياغة مجموعة مف ال
 لي مرروعات الترييد لي سورية.

 :وتوصمت الدراسة إلى أن
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يوجد لي سورية نظـ متاامسة لقياس ا نتاجية وتحسينيا لي مرروعات الترييد حيث يتـ  هلل-2
النيانات انط  ا مف وىا ا نتاجية المعيارية انط  ًا مف ننرات رنلية وهلل يتـ تحديث ىذه 

 .الوا ا ال عسي لإلنتاجية
ولف األسسوب ح األسسوب األا ر ريوعا لي  ياس ا نتاجية ىو ا نتاج الاسي عسو الزمف الاسي -1

األا ر استنداما لي تقدير ا نتاجية مف لجؿ حساب زمف تن يذ عمسيات المرروع لي ل ناد 
 .التنطيط يتنا لننرات سانقة

يوجد لسسوب موحد لسجداوؿ المعيارية لإلنتاجية لي رراات القطاع العاـ والناص ويعود  هلل -4
 .ذلؾ لغياب التنسيؽ وانت ؼ لي نظـ عمؿ تسؾ الرراات ومف  ـ عدـ اهللت اؽ عسو ليغة موحدة لسجدوؿ

 : بضرورةأوصت الدراسة 
جػػاؿ المقػػاوهللت تطنيػػؽ نظػػاـ متاامػػؿ لقيػػاس ا نتاجيػػة مػػف  نػػؿ الرػػراات التػػي تعمػػؿ لػػي م -2

 ونالة رراات ا نرادات العامة مف لجؿ تحسيف إنتاجية اليد العامسة.
األنػػذ نالحسػػناف ظػػروؼ العمػػؿ النالػػة التػػي تػػو ر عسػػو إنتاجيػػة العامػػؿ لػػي ل نػػاد وىػػا  -1

 معدهللت لإلنتاجية المعيارية.
ط عيـ عسو اؿ رئ جديد وىذه -4 ندوره  تأىيؿ العماؿ مف ن ؿ القياـ ندورات تدرينية ليـ وا 

زيادة الطا ة ا نتاجية لدييـ وتحسيف مياراتيـ والتقسيؿ مف إماانية إعادة العمؿ  إلوسيؤدي 
 نتيجة لىعؼ الننرة.

 اهللىتماـ نالعماؿ ذوي الننرات العالية مف ن ؿ تح يزىـ ماليًا ومعنويًا. -3
 أداء مستوى لرفع الحوافز استخدام في اغمني القائد ميارات"( بعنوان 2005دراسة المطيري )23.
 "حائل منطقة شرطة عمى دراسة مسحية :اغمن رجل
 معرلة واذلؾح العامسيف تح يز لميارة األمني القائد امت ؾ مدى عسو لستعرؼ الدراسة ىذه ىدفت
 استنداـ مدى إىالة لمعرلةح العامسيف لماالأة والمعنوية المادية لسحوالز األمني القائد استنداـ مدى
 القائد يستندميا الحوالز التي لا ر وما ىيح األداد مستوى رلا نغرض لسحوالز األمني القائد
 .العامسيف لماالأة األمني
 : يمي ما الدراسة إلييا توصمت التي النتائج أىم ومن
 .العامسيف لتح يز المتوسطة الميارة األمني القائد امت ؾ 1-
 .العامسيف لماالأة والمعنوية المادية لسحوالز األمني لسقائد المتوسط اهللستنداـ 2-
 .العامسيف لداد مستوى رلا لي لسحوالز األمني القائد هللستنداـ القوي التأ ير 3-
ح انتداب وندؿح ر وي و نادح لنية وع وةح دورية ع وة: ىي نالترتيب استنداًما الحوالز لا ر 4-

 .ترحيؿ وندؿح وتر ياتح رار وريادات
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 العاممين أداء مستوى رفع في والمعنوية المادية الحوافز دور"بعنوان "( 2005دراسة الوابل ) .32

 "الحج موسم في المشاركين العام ضباط اغمن نظر وجية من

 المطنؽ الحوالز نظاـ حوؿ الحج موسـ لي المرارايف األمف ىناط رلي لمعرلة ىدفت ىذه الدراسة

 الرىا مدى عسو والتعرؼح فاألم ىناط ي ىسو لما ولًقا العمؿ حوالز لولويات ترتيب وتحديدح حاليا

 عسو والعمؿح الحوالز لنواع استنداـ تعيؽ التي المعو ات لىـ ىي وماح المتنا الحوالز نظاـ عف

 .األداد مستوى رلا لي يسيـ لسحوالز لعاؿ نظاـ إيجاد

 : يمي ما النتائج أىم من وكان

 الىناط رىا درجة لف ووجدح العامسيف لسىناط إعطادىا يتـ التي لسحوالز معايير توجد هلل 1-
 .عالية الحج موسـ لي المرارايف

 .رلا األداد لي يساعد حالز لىـ اهللنتداب ويعتنرح األداد مستوى رلا لي انيًرا دوًرا لسحوالز لف 2-
 وىعؼح زلسحوال نظاـ إع ف وعدـح ز لسحواؼ مستقؿ نظاـ وجود ىعؼ المعو ات لىـ مف 3-

 .المادية الحوالز

 األداد مستوى رلا لي الحوالز دور لي الدراسة عينة نيف إحلائية دهلللة ذات لروؽ وجود عدـ 4-

 .العمؿ وطنيعةح العسمي المؤىؿح العمر مف لاؿ ولًقا
دراسددة تطبيقيددة -العلقددة بددين اإلنتاجيددة والعوامددل الداخميددة( بعنوان:"2004راسددة عبيدددات )د 25.

 "عمى صناعة اغدوية في اغردن
والتعرؼ عسو ح التعرؼ عسو العوامؿ الدانسية ذات الع  ة نا نتاحيةإلو  ىذه الدراسةىدفت 

 نيف رراات ا دوية والتي تعود إلو مجموعة مف العوامؿ الدانسية المعدلة.ال رو ات لي ا نتاجية 
نتاجية العمؿ ومستوى الميارةإلو  توصمت الدراسة ونسنة القوى ح وجود ع  ة نيف ا نتاجية الاسية وا 

ح ومستوى استنداـ الطا ة ا نتاجيةح ومعدؿ األجورح العامسة لي ا نتاج وتاس ة الوحدة الواحدة
  واذلؾ وجد لف ال رو ات لي ا نتاجية هلل تعود لسعوامؿ المعدلة.

 نمجموعة مف التوليات مف لىميا إعطاد لىمية انيرة  دارة المواد وتولير نرامج أوصت الدراسة
نراد وحدات لسنحث والتطوير وزيادة اهللىتماـ نالجودة وحماية النيئة.ح الو ائية والع جية الليانة  وا 

( بعنوان:"عوامل اإلنتاجية وعلقتيا بأنماط القيدادة اإلداريدة فدي اغجيدزة 2003راسة سبيل )د 26.
 "المممكة العربية السعودية -اغمنية
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إلػو التعػػرؼ عسػو العوامػػؿ التػي تػػؤدي إلػو زيػػادة ا نتاجيػة لػػي المديريػة العامػػة  ىددفت ىددذه الدراسددة
والتعػػرؼ عسػػو الع  ػػة نػػيف عوامػػؿ ا نتاجيػػة ولنمػػاط القيػػادة ا داريػػة السػػائدة لػػي المديريػػة ح لسجػػوازات

مػؿ والتعػرؼ عسػو اهللنػت ؼ لػي رؤيػة الىػناط العػامسيف تجػاه العواح العامة واألنماط القيادية السائدة
 المؤدية لزيادة ا نتاجية نانت ؼ النلائص الديموغرالية.

إلو لف لىـ عوامؿ زيادة ا نتاجية لػي  طػاع الجػوازات امػا يراىػا الىػناط العػامسيف  توصمت الدراسة
لػػي المديريػػة العامػػة وىػػي مرتنػػة حسػػب التاػػرارات مػػف األعسػػو لػػاألدنو امػػا يسػػي: تػػوالر روح ال ريػػؽ 

تنميػػػة روح التعػػػاوف نػػػيف ح يػػػادة عػػػدد المػػػوظ يف ذوي اهللنتلالػػػات المناسػػػنةز ح الواحػػػد نػػػيف الػػػزم د
والػنمط القيػادي السػائد لػي  طػاع الجػوازات ح التحسيف لػي لسػاليب العػامسيفح تولير الحوالزح العامسيف

وىنػاؾ ح وىناؾ ع  ػة طرديػة نػيف عوامػؿ زيػادة ا نتاجيػة والػنمط الػديمقراطيح ىو النمط الديمقراطي
ية نيف عوامؿ زيادة ا نتاجية واؿ مػف الػنمط اهللوتر راطػي وىػو الػنمط الػذي يعتمػد عسػو ع  ة عاس

 اهللستنداد وعدـ ت ويض السسطة.
نىػػرورة اىتمػػاـ جميػػا المسػػئوليف لػػي المديريػػة العامػػة لسجػػوازات ولروعيػػا نالعوامػػؿ  أوصددت الدراسددة

التحسػػيف لػػي ح تػػولير الحػػوالزح التػػي تػػؤدي لزيػػادة ا نتاجيػػة وىػػي تنميػػة روح التعػػاوف نػػيف العػػامسيف
والعمػؿ عسػو تاػريس الػنمط الػديمقراطي مػف ح وتػوالر روح ال ريػؽ الواحػد نػيف الػزم دح لساليب العمؿ

 ن ؿ إى اد جو مف المراراة واهللىتماـ نتولير احتياجات العامسيف.
 

 مستشةفى فةً السةعودٌٌن األطبةاء أداء علةى الحةوافز أثةر :"بعنةوان  (2003) الدالةة سةدرا 27.

 "بالرٌاض األمن قوى
 السعودييف األطناد نظر وجية مف لىمية الحوالز لا ر إلو التعرؼ إلو الدراسة ىذه ىدفت

ح المؤسسة لي لز الحوا توالر مدي عسو التعرؼ واذلؾح نالرياض األمف  وي مستر ي لي العامسيف
 .المستر ي لي العامسيف السعودييف لألطناد الوظي ي األداد عسو الحوالز ل ر ىو ما وليىا

 :توصمت الدراسة إلى ما يمي
 والحوالزح ال نية والع واتح ىي)التر يات األطناد نيف لىمية المادية الحوالز لا ر فل  1-

ح الرامسة الجودة نتطنيؽ ا دارة اىتماـ ىي األطناد نيف لىمية المعنوية الحوالز الترجيعية ولا ر
 .والتقدير( الرار ونطاناتح الر وي وال ناد
 اتجاىاتيـ ن ؿ مف ذلؾ ويتى ح مرت ا المستر ي لي العامسيف األطناد لداد مستوى فل  2-

 .لدائيـ مستوى اهلليجانية نحو
 .الوظي ي األداد ومستوىح العسمي والمؤىؿح الجنس نوع نيف إحلائية دهلللة ذات لروؽ وجود عدـ -3
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 -إنتاجٌةة الفةرد فةً العمةل علةى الةوظٌفًالرضةا  أثةر:"بعنةوان (2003) الشكشةوكً دراسةة28. 

 "الٌمن
ماانيػة تحديػد السػنؿ و ح  إلو محاولة التعػرؼ عسػو وسػائؿ رلػا الا ايػة ا نتاجيػة ىدفت ىذه الدراسة ا 

 عسو عامؿ التح ز. ا نقاد لزيادة درجة الرىا الوظي ي و
يوجد ع  ة نػيف ولنو ح إلو لنو هلل يوجد رىا عف األجر واذلؾ عف ساعات العمؿ توصمت الدراسة

ولف  اهللنتمػػػاد التنظيمػػػي ليعنػػػر عػػػف ح الرىػػػا وا نتاجيػػػة واسمػػػا زاد الرىػػػا الػػػوظي ي زادت ا نتاجيػػػة
المنظمػػة نلػػ ة عامػػة واهللرتنػػاط نيػػا ااػػؿ. والمرػػاعر النالػػة ناهللنتمػػاد  اهللسػػتجانة ا يجانيػػة تجػػاه

ذلػؾ مػف  ويتىػ ح المنظمػةتنمػو نػنطد ولاػف ن نػات نمػرور الو ػت نالنسػنة لع  ػة ال ػرد ن التنظيمػي
 . الرىا لدييـ لماـ الرعور ناهللنتماد معنو تذنذبحيث ح ن ؿ اهللستنيانات المستولاة مف  نؿ للراد العينة

واعتماد الحوالز والماالآت نالراؿ الذي يىمف ح تحسيف األجور والمرتنات نىرورة أوصت الدراسة
 تحسيف ظروؼ العمؿ وتحسيف الندمات. تعديؿ ساعات العمؿ والعمؿ عسو وح عدالة التوزيا

"الرضا الوظيفي وعلقتو باإلنتاجية دراسدة تطبيقيدة لمدوظفي  :( بعنوان2002راسة الشيري)د 29.
 جمارك منطقة الرياض"

إلو التعرؼ عسو وا ا الرىا الوظي ي السائد ومستويات األداد لدى م تري الجمارؾ  ىدفت الدراسة
مستوى الرىا الوظي ي ومستوى ا نتاجية ولقًا لسمتغيرات الرنلية التعرؼ عسو ح نمنطقة الرياض

ح األمف الوظي يح الراتبح العمرح المؤىؿ التعسيميح سنوات الندمةح والوظي ية ا تية )الجنس
 التر ية والتقدـ لي العمؿ.ح سيفو والمرؤ الع  ة نيف الرؤساد ح ظروؼ العمؿ

إلو وجود ع  ة نيف مستوى الرىا الوظي ي ومستوى ا نتاجية وىذه الع  ة ىي  توصمت الدراسة 
اما لظيرت ح ع  ة طردية لي اسما زاد الرىا زادت ا نتاجية واسما زادت ا نتاجية زاد الرىا

اما لف التر ية هلل ترتنط نالا ادة وا تقاف مما عمؿ عسو ح الدراسة لف ا نتاجية تتأ ر نمحيط العمؿ
لوو ح سيؿ حاهللت الرىاتق وجود لروؽ ذات دهلللة إحلائية توى  زيادة الرىا عند ذوي المؤى ت  ا 

 الدنيا واذلؾ عند لئات سنوات الندمة األ ؿ.
تحسيف ظروؼ ح نىرورة اهللىتماـ نالعوامؿ والمتغيرات المؤ رة لي الرىا الوظي ي أوصت الدراسة

وتولير الندمات ا ررادية  فنالمرؤوسيالرؤوساد وتحسيف ع  ات ح العمؿ المادية والوظي ية
يسيـ لي تقوية  الرؤوساد مما واهللستماع لرااوي الم تريف وحؿ مرا تيـ الرنلية ما الزم د و

ولف تولي إدارة الجمارؾ اىتمامًا لانر نالحوالز ح وهللئيـ وانتمائيـ  دارتيـ واذلؾ زيادة إنتاجيتيـ
واذلؾ تولير لرص المراراة ح ليا تأ ير لي رلا إنتاجية العامسيف المادية والحوالز المعنوية لما

 والتدريب المستمر لسعامسيف لي الجمارؾ مما يسيـ لي رلا إنتاجيتيـ.
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يةباغجنالدراسات رابعا:   

1.Sarwaret (2012): " Identifying Productivity Blemishes in Pakistan 

Automotive Industry: a case study" 

إلػػػو التعػػػرؼ عسػػػو حالػػػة ا نتاجيػػػة السػػػائدة لػػػي  طػػػاع لػػػناعة السػػػيارات لػػػي  ىددددفت ىدددذه الدراسدددة
ولقد تـ استيداؼ رراتيف لقط مف رراات تلنيا السيارات ىي لي ىوندا لطسس والسند ح النااستاف

 لسسيارات. اما ىدلت إلو التعرؼ عسو المجاهللت الممانة لتعزيز ا نتاجية.
واػذلؾ  ا نتاجيةوتـ حساب مجموع ح النيانات ال انوية عسو مدى السنوات العرر الماىية وتـ جما

 ا نتاجية الجزئية لسلناعة.
نتاجيػػة رلس المػػاؿح منن ىػػة جػػدًا مػػف إنتاجيػػة العمػػؿ مسػػتوياتإلػػو لف ىنػػاؾ  وتوصددمت الدراسددة ح وا 

ه الرػراات تسػتندـ الحػد مما لدى إلو نسائر ىنمة وراود النمو لي ىذه الرراات. وليىػًا لف ىػذ
ولػػػذلؾ لػػػإف اهللسػػػتنداـ ال عػػػاؿ لستانولوجيػػػا يماػػػف لف تعػػػزز ا نتاجيػػػة لػػػي ح األدنػػػو مػػػف التانولوجيػػػا

 رراات التلنيا النااستانية نراؿ مسحوظ.
نىػػرورة لف تنػػذؿ جيػػود انيػػرة لػػي  يػػاس إنتاجيػػة اللػػناعة التحويسيػػة لػػي  طػػاع  وأوصددت الدراسددة

رة اهللىتمػػػاـ نمرونػػػة رلس المػػػاؿ ومرونػػػة العمػػػؿ وزيػػػادة اهللىتمػػػاـ وىػػػرو ح رػػػراات تلػػػنيا السػػػيارات
 نالعامسيف ألف ىذه المجاهللت ليا دور انير لي تعزيز ا نتاجية.

2.P.R.A.Oeij, etc(2012): " Developing The Organization's Productivity 

Strategy In Various Sectors Of Industry" 

إلو تقديـ نيج لتحسيف إنتاجية المنظمة والتي تنطنؽ لي اؿ القطاعات  ىدفت ىذه الدراسة
ن ؿ مؤسسة مف الوىا استراتيجية م سو لإلنتاجية لي  إلواما ىدلت ح لي اليند اللناعية

 انسة  ا ستراتيجيةوىذه ح تطنيؽ نموذج موحد  انت لإلنتاجية وتغطي الامية وجوانب الجودة
 لناعة ودورة التحاـ الدينامياي.لستطنيؽ لي منتسؼ  طاعات ال

ياوف  انؿ لستطنيؽ نراؿ موحد لي جميا  ا نتاجيةإلو لف نيج تحسيف وقد توصمت الدراسة 
ح والرعاية اللحيةح وىذه القطاعات ىي:)اهللستراراتح الحاهللت ال  ث مف منتسؼ ىذه القطاعات

 والتلنيا( والتي ليا لسة نا نتاجية.
 لو التدنؿ العمسي.ا ستراتيجية إالتحوؿ مف تحسيؿ  نىرورة دعـ أوصت الدراسة

3. Pham (2011):"Efficiency And Productivity Of Hospitals in Vietnam"  

إلو إلقاد نظرة عسو لداد المستر يات لػي ليتنػاـ والتػي لػـ يتعػرض ليػا  نػؿ ذلػؾ  ىدفت ىذه الدراسة
إهلل نادرًا ويساىـ لي لف ياوف مرجا يػتـ الرجػوع إليػو عنػد تحسيػؿ األداد لػي المسترػ يات لػي النسػداف 
النامية. اما ىدلت إلو دراسة ولحص الا ادة النسنية وا نتاجية لػي ىػذه المسترػ يات نػ ؿ عمسيػة 
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واسػػتندمت طريقػػة مغس ػػات تحسيػػؿ النيانػػات مػػا نمػػوذج العائػػدات المتغيػػرة ح  ح النظػػاـ اللػػحيإلػػ
 .الموجية نحو المدن ت لحساب درجات الا ادة

إلو لف لنو طرل تحسف لي الا ادة ال نية الرػامسة لػي ىػذه المسترػ يات حيػث اانػت توصمت الدراسة 
 .2006عاـ لي  76%ارت عت إلو نسنة و  1998عاـ 65%
سنويًا وىذا يرجا لساسا إلو تحسف  1.4% تقدـ ا نتاجية لي المستر يات نمقدارازدىار ارت اع و  -

 الا ادة ال نية.
مسترػػػػ يات المقاطعػػػػة اػػػػانوا يتمتعػػػػوا نقػػػػدر اانػػػػر مػػػػف الا ػػػػادة ال نيػػػػة مقارنػػػػة ننظػػػػرائيف مػػػػف  لف -

 المستر يات المرازية وغيرىا مف المستر يات الوا عة لي مناطؽ منتس ة .
جػػػراد المزيػػػد مػػػف األنحػػػاث لػػػي ىػػػذا ح نىػػػرورة اهللىتمػػػاـ نيػػػذا القطػػػاع النػػػدماتي أوصدددت الدراسدددة وا 

 الموىوع.
4.Shahidul  & Shazali(2011):"Determinants of Manufacturing 

Productivity: Ppilot Study on Labor-Intensive Industries" 

استعراض النحوث السانقة والحالية المتعسقة نالمرااؿ ا نتاجية لي  إلو ىدفت ىذه الدراسة
لة اي ية القىاد عسو اما تيدؼ إلو معر ح لي ماليزيا اللناعات التي تتميز نا الة العامسيف لييا
 ىذه المرااؿ مف ن ؿ التدريب المناسب.

الرراات يجب عسييا لف تستندـ تقنيات التدريب المناسب مف لجؿ زيادة  لفإلو  توصمت الدراسة
ولف استنداـ تقنيات التدريب المناسنة يؤدى إلو توليد مستويات عالية مف ح إنتاجية العامسيف لييا
 ونالتالي جني ال وائد.الوحدات ا نتاجية 
نىرورة إجراد المزيد مف الدراسات والتجارب لترمؿ  طاعات منتس ة واذلؾ  وأوصت الدراسة

 التدريب.التعرؼ عسو المقاييس الامية الذي يولرىا لاحب العمؿ عسو رلس العمؿ والتدريب وتااليؼ 
5.R.N Joshi & S.P.Singh (2010) "Estimation of  Total Factor 

Productivity in The Indian Garment industry"  

إلو التعرؼ عسو ا نتاجية لي رراات تلنيا الم نس لي اليند حيث ريدت  ىدفت ىذه الدراسة
التي  2111لناعة الم نس اليندية تغيير انير منذ ندد تن يذ سياسة جديدة لسغزؿ والنسيج عاـ

عات اللغيرة وتحسينيا واهللرتقاد نيا لتاوف عمست عسو إزالة ىذه اللناعات مف  ائمة اللنا
 منالسًا لي األسواؽ العالمية.
إلو محاولة وىا مقاييس لسعوامؿ المؤ رة لي ا نتاجية لي الرراات  كما ىدفت ىذه الدراسة

 والتعرؼ عسو ىذه العوامؿ ووىا مقترحات لتحسيف إنتاجياتيا. اللناعية اليندية
سنويا 1.7% نس اليندية حققت نموًا نمعدؿ متوسط مقداره إلو لف لناعة الم توصمت الدراسة

 ن ؿ لترة الدراسة.
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ودراسة ح لف ا نتاجية ىي العامؿ األا ر لىمية وتأ يرا لي تعزيز القدرة التنالسية ألي رراة -
العوامؿ المؤ رة لي ا نتاج وملادرىا تم ؿ مدن ت ىرورية لسرراة لمساعدتيا لي زيادة القدرة 

 التنالسية ليا.
ونعد تحسيؿ العوامؿ المؤ رة ح لف الرراات اللغيرة لا ر إنتاجية مف الرراات المتوسطة والانيرة -

عسو ا نتاجية تنيف لف نمو ا نتاجية وزيادتيا ااف ناتج عف تغير الا ادة ال نية لا ر مف التغير 
 التانولوجي.

 ىذا الموىوع. نىرورة إجراد المزيد مف األنحاث لي أوصت الدراسة
6.Psilou (2011):"Incentives For Effective Employee Engagement in 

Corporate Sustainability" 

 ودالعتييـ وظائ يـ لي العامسيف نقاد عسو وتأ يرىا الحوالز التعرؼ عسو إلو  الدراسة ىذه ىدفت

 ننؾ وىي األمرياية المتحدة الوهلليات لي مالية رراات لرنا عسو تأ يرىا تـ دراسة و د لسعمؿ

 HSBC وننػؾ BNP PARIBS وننػؾ BARCLEYS وننػؾ CREDIT SWISS تػـ  لسقػد
 عسو المعنوية والحوالز المادية الحوالزوالقياـ ندراسة تأ يرات  وعالمية عم  ة مالية مؤسسات انتيار

 .المنظمات ىذه لي الموظ يف نقاد

 لػي المػوظ يف نقػاد عسػو انيػر تػأ ير المعنويػة والحػوالز الماديػة لسحػوالز وتوصدمت الدراسدة إلدى أن

 .نيا لسعامسيف المقدمة حوالزىا لي الاماؿ حد إلو األرنعة الننوؾ مف لي تلؿ لـولنو ح منظماتيـ

ح المنظمػات لػي اهللسػتمرارية لزيػادة والمعنويػة الماديػة الحػوالز نظػـ تحسػيف وأوصدت الدراسدة بضدرورة
 جميػا عسػو ال ائػدة تعػـ حتػو ونػالمجتما ننعىػيـ المػوظ يف ع  ػات توطيػد لي المنظمة دور تحسيف

 .اؼر األط
7.Mawdesley and Jibouri (2010) " Modelling Construction Project 

Productivity Using Systems Dynamics Approach" 

إلػػػو تحديػػػد لا ػػػر العوامػػػؿ تػػػأ يرا عسػػػو ا نتاجيػػػة لػػػي رػػػراات وملػػػانا الننػػػاد  ىددددفت ىدددذه الدراسدددة
وليىػػػا التعػػػرؼ عسػػػو حجػػػـ الجيػػػود التػػػي يجػػػب لف تنػػػذؿ مػػػف لجػػػؿ ح والترػػػييد لػػػي الممساػػػة المتحػػػدة

وليىا تحديػد اي يػة ت اعػؿ ىػذه العوامػؿ ح الولوؿ إلو ا نتاجية الم سو لي ىذه الملانا والرراات
 ما نعىيا.
 34عسو المينييف لف ىناؾ  لجريتإلو لنو استنادا إلو الدراسة اهللستقلائية التي  الدارسةتوصمت 

لػي  ت مػؿىي نمسة عوامػؿ  ا نتاجيةولف لا ر ىذه العوامؿ تأ يرًا عسو  ا نتاجيةمؿ يؤ ر عسو عا 
تاجيػػػة لػػػي التنطػػػيط والمرا نػػػة واهللىتمػػػاـ نالعػػػامسيف لػػػدييا لانػػػر  ػػػدر مػػػف ال ائػػػدة عسػػػو إن اهللسػػػت مار

 والحد مف اهللىطرانات ليىا م يدة.ح المرروع ولف اهللست مارات لي مجاهللت الس مة



89 

 

واستنداـ  نموذج لإلنتاجية  يم ؿ نيج غير تقسيدية ومنتارة لي  دراسة ولولت الدراسة نىرورة 
سو وتطوير نموذج  يماف استندامو لتقييـ استراتيجيات ا دارة وتأ يرىا عح مجاؿ النحوث لي النناد

 إنتاجية المرروعات والمؤسسات.
8.Halkos & Bousinakis (2010): " The Effect Of Stress And 

Satisfaction On Productivity" 

. لػي ماليزيػا إلػو التحقيػؽ لػي آ ػار ا جيػاد والرىػا الػوظي ي عسػو لداد الرػراة ىدفت ىدذه الدراسدة
ح الػػػػوظي ي م ػػػػؿ عػػػػدد سػػػػاعات العمػػػػؿوىػػػػي تراػػػػز عسػػػػو العوامػػػػؿ التػػػػي تػػػػؤ ر عسػػػػو التػػػػوتر والرىػػػػا 

تـ اسػػتنداـ عينػػة عرػػوائية مػػف و وروح ال ريػػؽ لػػي العمػػؿ.ح والع  ػػات الجيػػدة نػػيف ا دارة والمػػوظ يف
 موظؼ لي القطاع الناص والعاـ. 425

وزيػادة الرىػا يػؤدي إلػو ح إلو لف زيادة ا جيػاد يػؤدي إلػو انن ػاض ا نتاجيػة وقد توصمت الدراسة
 زيادة ا نتاجية.

اما لف ظروؼ الحياة الرنلية لسعماؿ إذا انعاست عسو العمؿ ىذا ينطوي عسو تأ ير سػسني عسػو 
 الذيف يتميزوف نالنراط والحيوية زادت إنتاجيتيـ. امسيفالع ولفح ا نتاجية

نىػػرورة اهللىتمػػاـ نالعمػػاؿ ومراعػػاة ظػػروليـ الن سػػية وتػػولير منػػاخ تنظيمػػي جيػػد  وأوصددت الدراسددة
 عسو لدائيـ ونالتالي إنتاجيتيـ.لسعماؿ مما ينعاس 

9. Haynes (2007) "An Evaluation Of Office Productivity Measurement" 

  إلو معالجة ومنا رة وتقييـ النيج والنظريات المتعسقة نقياس ا نتاجية لي ىدفت ىذه الدراسة
مف ن ؿ استعراض نس ية تارينية لسمقاييس ا نتاجية  لي الوهلليات المتحدة األمرياية لمااتبا

ظيار اللعونات لي وىا تعريؼ لإلنتاجية لي المااتب اما ىدلت الدراسة إلو تعريؼ الحدود ح وا 
واذلؾ وىا مجموعة مف األساليب ح والقيود الموجودة لي وىا تعريؼ لإلنتاجية لي المااتب

 والطرؽ لقياسيا.
 جعة األدنيات يارؼ لنو لي وسيسة مقنولة عالميُا لقياس إنتاجيةلف مرا توصمت الدراسة إلى

 نيج التقييـ لاف الناح وف تولسوا إلو لف لا ر األدلة والنحوث تميؿ إلو اعتمادح المااتب
 . اما تولست الدراسة إلو لف الناس ىو المحور األىـ لي عمسية تقييـ ا نتاجية ليالذاتي
 قياس ا نتاجية لسموظ يف الذي يعمسوف لي عدة وظائؼ متنوعة.وىـ المقياس األنسب لح المااتب

 نىرورة إجراد المزيد مف األنحاث لي ىذا الموىوع. أوصت الدراسة
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10.Aghazadeh (2007):"Re-examining The Training Side Of 

Productivity Improvement: Evidence From Service Sector 

النحػػوث السػػانقة والحاليػػة عػػف المرػػااؿ ا نتاجيػػة لػػي سسسػػسة  إلػػو اسػػتعراضىدددفت ىددذه الدراسددة 
 .واي ية القىاد عسو ىذه المرااؿ  مف ن ؿ التدريب المناسبح لي ماليزيا متاجر النقالة

إلػػػو لف الرػػػراات يجػػػب لف تتىػػػمف تقنيػػػات التػػػدريب المناسػػػب مػػػف لجػػػؿ زيػػػادة  توصدددمت الدراسدددة
إف ىػػذا سػػيؤدي إلػػو توليػػد مسػػتويات عاليػػة مػػف الوحػػدات و لنػػو إذا تػػـ تن يػػذ ىػػذا الػػنيج لػػ .إنتػػاجيتيـ

 ا نتاجية لي التدريب.
نػػأف التجػػارب والنحػػوث والدراسػػات  يننغػػي لف تمتػػد لترػػمؿ مقػػاييس اميػػة مػػف الػػذي  أوصددت الدراسددة

 .يولره لاحب العمؿ عسو رلس العمؿ والتدريب وتااليؼ التدريب
 

11.Campbell (2006) "An Empirical Investigation of Implicit Incentives 

for Non financial Performance Improvement " 

 األداد ذوي مستوى لسمدراد الوظي ية الدرجة وتنزيؿ التر ية حساسية انتنار إلو الدراسة ىذه ىدفت
 مناسنتيا ومدى دور الحوالز ينيف واذلؾح لدائيـ عسو ول رىاح المالية وغير المالية لسمعايير المتدني

ح الدرجات تنزيؿ لي والعقاب المتم ؿ التر يةت  رار  لي ول رىاح لألداد مالية الغير المقاييس لي
 .األمرياية الوهلليات المتحدة لي السريعة لسندمة نمطعـ يتم ؿ الدراسة مجتما وااف

 :يمي ما إلى الدراسة وخمصت
 لسمقاييس حساسة المؤسسة لي العامسيف لسمدراد الوظي ية الدرجة تنزيؿ لو التر ية  رارات لف 1-
 .المالية الحوالز المالي ناألداد التحاـ نعدح لعامسيفان واهللحت اظ الندمة ااي يةح لألداد مالية الغير
 ندمات إنياد احتمالية نينماح ة المؤسس ىذه لي مالي الغير األداد لي لستر ية حساسية ىناؾ 2-

 .مالي الغير األداد مقاييس لي منيا لا ر المالي األداد لمقاييس حساسة الموظ يف
 لي التطويرات لتوليدح التعويىات نظـ لي لألداد المالية غير لسمقاييس ووزف  قؿ ىناؾ لف 3-

 .لألداد مالية الغير األنعاد
 

12. Prasada Rao (2006) " Motivation Model For Improving 

Productivity In A manufacturing Unit – A success  Story" 

 مف اانت تعاني ثيح يندال لي ةيالزراع األسمدة لناعة رراات إحدى عسو  أجريت ىذه الدراسة
 عسػو لستغسػب لداد العػامسيف لتحسػيف قةيطر  عف النحث تـ ا ويالن لسعار عسو  يود و مالية مرااؿ

 .لرراةيا اتواج التي اللعونات
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 ةيػإنتاج ادةيػز  إلػو دىىػذا لو  العػامسيفقػو عسػو يتطن و لسحػوالز نظػاـ تلػميـ إلػو  توصمت الدراسدة
 تػـ نػدورىا ا نتاجيػة و النػاـ المواد ؾي است و ا نتاجية ماٌ و لمريف عسو  ائـ النظاـ و .فيالعامس

 وتقسيؿ ناحية مف ا نتاج عسو تقوـ مادية حوالز من  وتـ األلراد عدد و ا نتاج حسانيا نناد عسو 
 الراتب الريري.ىمف  المادية حوالزدلا الو  ناحية مف المدن ت و الناـ اهللستي ؾ لي المواد

 
13.Dearden, et al,(2005): "The Impact of Training on Productivity 

And Wages " 

 لػي الدراسػة مجتمػا وتم ػؿح واألجػورح  ا نتاجيػة عسػو التػدريب ل ػر هللنتنػار الدراسدة ىدذه ىددفت
 .اللناعة مجاؿ لي نريطانية رراة119

 :أىميا النتائج من مجموعة إلى الدراسة وتوصمت
 القيمػة لػية زيػاد عسػو يعمػؿ التػدريب لػي زيػادة1% حيػثح  ا نتاجيػة زيػادة عسػو يعمؿ التدريب لف -

 .اللناعة إنتاجية عسو لستدريب متميز وا تلادي إحلائي ل ر ىناؾ لي ساعة اؿ لي 6% ننسنة
  .األجور عسو ل ره مف لانر ا نتاجية عسو التدريب ل ر لف إلو نا ىالة
 .النحث نموىوع المتعسقة النظريات غالنية نيف لستمييز لنرى دراساتإجراد ن الدراسة أوصت

 
14.Kilic (2005):"Factors Influencing Productivity in Small Island 

Hotels- Evidence From Northern Cyprus" 

واف ح إلو التعرؼ عسو العوامؿ المؤ رة عسو ا نتاجية لي لنادؽ الجزر اللغيرة ىذه الدراسةىدفت 
لنادؽ  ليا نتاجية عسو تحققت مف العوامؿ المؤ رة  التي تقدـ تقريرا عف دراسة النحوث التجرينية و

  نرص. رماؿ
تعييف وتدريب الموظ يف ومقانسة تو عات النزهللد عند تو عاتيـ  :أن إلىوقد توصمت الدراسة 

و  األزمات لفحيف  ليح ال نادؽ ليالرئيسية  ا نتاجيةالعوامؿ  لىـ جودة الندمة  ىـ إلونا ىالة 
 .لىمية ؿ لالتانولوجيا والتسويؽ والتننؤ يعتنروا 

ليـ ىيؽ لما تعنيو  لورماؿ  نرص لدييـ نظرة  ليال نادؽ  مديريف أالنتائج ن لظيرتو د 
 .لإلنتاجية إدارتيـ ليتوجيا لسمدن ت  لا ريتنعوا نيج  إنيـ حيث ا نتاجية

ولقا لنتائج النحث ومنا راتيـ نإجراد العديد مف التوليات لسدراسات  وقد أوصت الدراسة 
 النطاؽ. لوالمستقنسية لي ىذا المجاؿ 
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15.Hannu(2005)"Performance-Related Pay and Firm Performance 

in Finland"  

عسو  المعتمد األداد لو األداد مقانؿ الدلا ننظاـ ةيا نتاج تأ ر مدى معرلة إنى  اسةهذفج انذر
 نيانات ستندمةم .ـ2002 1996-نيف ماال سندي لي ال ترة   العمؿ سوؽ لينظاـ المقانؿ المادي 

 .ال نسندي ناعةلال اتحاد
األرناح  زاد و ةيا نتاج رلا  دح المادي المقانؿ عسو المعتمد األداد إلو لف توصمت الدراسة

 .المؤسسة لي ـيسس رواتب ٌٍكم لو الرواتب سسـ عف يغني هلل النظاـ لاف و   6%نسنة
 

16. Eriksson & Villeval,(2004):"Other- Regarding Preference and 

Performance Pay- An Experiment on Incentives and Sorting" 

 
ح لدلا األداد األسسونية  يراتأوالت التح يز لقياس التجرينية النتائج  يىاح الدراسة هىذ تىدف

 .المقررة اهللمتيازات تنادلية حيث مف األداد عسو األنرى العوامؿ تأ ير مدى  ياس وليًىا
 :يمي ما التجريبية الدراسة إليو توصمت ما وأىم
 .األداد عسو نناد تدلا التي المؤسسات لي الميارة ذوي الموظ يف عسو ترايز ىناؾ 1-
 الجذب مف تقسؿ التي التنادلية ما يتسؽ وال عاؿ المجدي األجر لف إهلل التدان ت مف نالرغـ 2-
 .نالدلا المرتنط األداد نحو
 

17.Daniels (2003): "Employee Training: A Strategic Approach to Better 

Return on Investment" 

 لمعرلػػػػػة العوائػػػػػد التػػػػػي تىػػػػػي يا عمسيػػػػػة مػػػػػف تػػػػػدريب األلػػػػػراد العػػػػػامسيف لػػػػػي جددددداءت ىدددددذه الدراسدددددة
 ( ننؾ نريطاني. 15)

ح إلػػو لف التػػدريب يسػػيـ ونرػػاؿ انيػػر لػػي تطػػوير ميػػارات وتعسػػـ األلػػراد العػػامسيف وتوصددمت الدراسددة
ونسػػػؽ  قالػػػة تنظيميػػػة داعمػػػة ألىػػػداؼ ح جػػػودة عاليػػػةوتحقيػػػؽ مسػػػتويات ح وننػػاد لػػػرؽ العمػػػؿ ال اعسػػػة

 وىذا ندوره يسيـ لي تحقيؽ عائد جيد عسو اهللست مار لي التدريب.ح واستراتيجيات المنظمة
 

18. Brannick,et al (2002): "Service Management Practice-Performance 

Model: A Focus on Training Practices" 
لمعرلة ل ر ممارسات التدريب عسو مستوى تقديـ الندمة. و اـ الناح وف نجما  ىذه الدراسة ىدفت

 ( رراة ندمية لي إيرلندا.943النيانات مف )
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إلو لف تقديـ نرامج تدرينية ما  ة ومنططة نراؿ سسيـ تساىـ ونراؿ انير  وتوصمت الدراسة 
ا ونالتالي زيادة رىح ميارة عاليى تحسيف  درة األلراد العامسيف عسو تقديـ ندمات ذات مستو  لي
 زنائف.ال

 .الموىوع ىذا حوؿ والنحوث الدراسات مف المزيد إجراد نىرورة الدراسة أوصت
 

 التعمي  عمى الدراسات السابقة: خامسا

 غير لو المناررة الع  ة ذات واألجننية العرنية و المحسية لسدراسات استعراىنا ن ؿ مف
 ساعدت التي النتائج مف مجموعة إلو السانقة الدراسات تولست حيثح الدراسة نموىوع المناررة

 ا طار إعداد لي تـ اهللستعانة نيا معسومات مف نيا ورد ما إلو نا ىالةح ىذه الدراسة إ راد لي
  .لسدراسة لنظريا

عسو الدراسات السانقة وجدنا لنو هلل ند مف نياف لوجو اهللنت ؼ واهللت اؽ نيف الدراسة  نعد ا ط ع
 الحالية والدراسات السانقة مف ن ؿ ما يسي:

 لف ىناؾ عدة عوامؿ ا يرة تؤ ر عسو إنتاجية العامسيف ت قت اؿ الدراسات السانقة عسو ا
 ( ودراسة 3001، )عودةدراسةو ، (3000وآخرون  )جوىر ادراسة لي القطاع العاـ والناص

، و ودراسة )حسين (3002، حمدونة)( ودراسة 3001، نوفل( واذلؾ دراسة )3001، ىنية)
(2011 . 

    وات قت الدراسة الحالية ما معظـ الدراسات السانقة لي لف الحوالز تؤ ر عسو إنتاجية
( 3004، البادي)( واذلؾ دراسة 3000، أبوشرخ) ( ودراسة 3002، )السقا ادراسة العامسيف
ودراسة ، (Pislou,2011)ودراسة ، (3001، المطيري)ودراسة  (3001، الوابل)ودراسة 

((Campbell,2006. 

  لىمية ا نتاجية وتأ يرىا لي رلا اذلؾ ات قت الدراسة الحالية ما اؿ الدراسات السانقة عسو
، )عودةادراسة  والوطنيمستوى معيرة المجتما ورلاىية المجتما ورلا اهلل تلاد القومي 

 . (3002، حمدونة)( ودراسة 3001، نوفل( واذلؾ دراسة )3001، ىنية) ( ودراسة 3001

    وات قت الدراسة الحالية ما معظـ الدراسات السانقة لي لف التدريب يؤ ر عسو إنتاجية
، رجا( واذلؾ دراسة )3004، ميا وآخرون) ودراسة  (3004، لطيف، الشكرادراسة ) العامسيف

3000). 
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   الدراسات السانقة لي لف الرىا الوظي ي يؤ ر عسو  نعضالدراسة الحالية ما  وانتس ت
، الشكشوكي( ودراسة )3003، الشيريودراسة ) (3003، الشجاع)ادراسة  إنتاجية العامسيف

 .(3001، حسينوات قت ما دراسة ) (3002

  الدراسة الحالية ما الدراسات األجننية لي لف االة الدراسات األجننية لولت  ات قتواذلؾ
 م ؿ دراسات: نىرورة دراسة ا نتاجية والعوامؿ المؤ رة لييا نراؿ انير

)2010,Jibouri&Mawdesley( ودراسة(2005Hannu,) (2005ودراسةayness,(. 
  :استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في 
 إنتاجية العامسيف .معرلة العوامؿ التي تؤ ر لي  1-
 .ا نتاجيةاهللط ع عسو تجارب عرنية ولجننية لي  2-
 النظري ونناد لداة الدراسة. جما ا طار 3-
 واألساليب ا حلائية المناسنة.ح ار منيج الدراسةيانت 4-
 النتائج وتقديـ التوليات واهلل تراحات. ت سير 5-
 عسو الدراسات السانقة تنيف لف جميا الدراسات تناولت موىوع ا نتاجية  مف ن ؿ ا ط ع

ح و د لجريت الدراسات لي نيئات منتس ةح ولاف مف محاور منتس ة اؿ حسب رؤية منتس ة
 وا  سيمية ودولية.ح محسية

  العامسيف لي وتميزت ىذه الدراسة عف الدراسات السانقة لي لف مجتما الدراسة مراز لقط عسو
   .لي  طاع غزة النسديات

 تضٌفه الدراسة الحالٌة ماسادسا: 

التي تناولت ا نتاجية والعوامؿ المؤ رة العرنية  ترجا لىمية ىذه الدراسة إلو لف معظـ الدراسات  -
أو مؤسسات تعلٌمة وصحٌة ح لييا لقد رازت عسو المنظمات ذات الطنيعة ا نتاجية واهلل تلادية

الدراسات األجنبٌة لدراسة واحدة من هذه العوامل وربطها باإلنتاجٌة تطرقت بعض و، وشركات

ىي الدراسات التي اىتمت  و سيسةح لكنها استهدفت القطاع الخاص والشركات والقطاع الحكومً
 .لي ىذه الدراسة  نالمنظمات الندمية االنسديات التي تـ الترايز عسييا

تناولت دراسة العوامؿ النررية نراؿ عاـ وتأ يرىا عسو  تعد ىذه الدراسة األولو نيف نظيراتيا التي -
وستاوف نقطة انط ؽ لدراسات ح لي  طاع غزة الانرى إنتاجية العامسيف وطنقتيا عسو النسديات

 .مستقنسية لي ن س المجاؿ
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سيتـ الترايز عسو نتائج ىذه الدراسة وتولياتيا عسو لف تاوف إىالة نوعية لسعمسية ا نتاجية  -
نتاجية العامسيف.  واهللرتقاد نمستوى لداد وا 

 التعرؼ عسو العوامؿ المؤ رة عسو إنتاجية العامسيف لي النسديات الانرى تحاوؿ الحالية الدراسة إف -     
طرؽ األمر الذي سيظير ح و التوليات ليتـ اهللست ادة منيالي  طاع غزة ومف  ـ تقديـ النتائج 

مرردًا لألداد الحاومي نراؿ عاـ مف حيث واذلؾ لاف الدراسة الحالية تعتنر  و  تحسيف ا نتاجية
إل حيا لي النسديات و ليىا توىي  نقاط القوة ومحاولة  الترايز عسو نقاط الىعؼ ليتـ تجننيا و

 .تطويرىا واهللست ادة منيا ن عالية
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 مقدمةال أوال:
جراداتيػا محػورا رئيسػيا يػتـ مػف ن لػو انجػاز الجانػب التطنيقػي مػف  تعتنر منيجية الدراسة وا 
الدراسةح وعف طريقيا يتـ الحلوؿ عسو النيانات المطسونة  جراد التحسيػؿ ا حلػائي لستولػؿ إلػو 
 النتػػػائج التػػػي يػػػتـ ت سػػػيرىا لػػػي ىػػػود لدنيػػػات الدراسػػػة المتعسقػػػة نموىػػػوع الدراسػػػةح ونالتػػػالي تحقػػػؽ

 األىداؼ التي تسعو إلو تحقيقيا. 
ومجتمػػػا الدراسػػػةح واػػػذلؾ لداة الدراسػػػة المسػػػتندمة  متنػػػانيج اللسمػػػتنػػػاوؿ ىػػػذا ال لػػػؿ ولػػػ ا حيػػػث 
ح ومدى لد يا و ناتيا. اما يتىمف ول ا لإلجرادات التي واي ية ننائيا وتطويرىا عدادىاإوطريقة 

واألدوات التػػي اسػػتندمتيا لجمػػا نيانػػات الدراسػػػةح لداة الدراسػػػة وتقنينيػػاح  تلػػميـلػػي  تػػـ القيػػاـ نيػػا
ح واسػػتن ص النتػػائجلنيانػػات وينتيػػي ال لػػؿ نالمعالجػػات ا حلػػائية التػػي اسػػتندمت لػػي تحسيػػؿ ا

 .يسي ولؼ ليذه ا جرادات اوليم
 

 أسموب الدارسةثانيا: 
الولػػػ ي  المػػػنيج ـااسػػػتند تػػػـ ننػػػادا عسػػػو طنيعػػػة الدراسػػػة واألىػػػداؼ التػػػي تسػػػعو إلػػػو تحقيقيػػػا لقػػػد

ح والذي يعتمػد عسػو دراسػة الظػاىرة امػا توجػد لػي الوا ػا وييػتـ نولػ يا ولػ ا د يقػا ويعنػر التحسيسي
عنيا تعنيرا اي يا وامياح اما هلل يات ي ىذا المنيج عند جمػا المعسومػات المتعسقػة نالظػاىرة مػف لجػؿ 

لت سػػػير لسولػػػػوؿ إلػػػػو استقلػػػاد مظاىرىػػػػا وع  اتيػػػػا المنتس ػػػةح نػػػػؿ يتعػػػػداه إلػػػو التحسيػػػػؿ والػػػػرنط وا
 .يزيد نيا رليد المعرلة عف الموىوعاستنتاجات ينني عسييا التلور المقترح نحيث 

 مصدرين أساسين لممعمومات: تم استخداموقد 
ملػادر النيانػات ال انويػة  إلػولي معالجة ا طار النظري لسنحث و : حيث اتجالمصادر الثانوية .1

ح والػدوريات والمقػاهللت والتقػاريرح واألجننيػة ذات الع  ػةوالتي تتم ؿ لي الاتب والمراجا العرنية 
والنحػػػػث والمطالعػػػػة لػػػػي موا ػػػػا ح واألنحػػػػاث والدراسػػػػات السػػػػانقة التػػػػي تناولػػػػت موىػػػػوع الدارسػػػػة

 ا نترنت المنتس ة.

جمػػا النيانػػات  إلػػو تػػـ السجػػودوانػػب التحسيسيػػة لموىػػوع النحػػث : لمعالجػػة الجالمصددادر اغوليددة .2
 .لممت نليلاً ليذا الغرضح اأداة رئيسة لسنحث اهللستنانةاألولية مف ن ؿ 

 

 مجتمع الدراسة ثالثا: 
يعرؼ نأنو جميا م ردات الظاىرة التي يدرسػيا الناحػثح ونػذلؾ لػاف مجتمػا مجتما الدراسة 

الدراسػػة ىػػو جميػػا األلػػراد لو األرػػياد الػػذيف ياونػػوف موىػػوع مرػػاسة الدراسػػة. وننػػادا عسػػو مرػػاسة 
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ح نائػب مػديرح مػديرح مػدير عػاـ ا دارة العسيػا " ولىداليا لاف المجتمػا المسػتيدؼ يتاػوف مػفالدراسة 
 ح رلػ ح نػانيونسح )غػزة نسػديات لػي  طػاع غػزة وىػـ  نمػسنائػب رئػيس  سػـ" لػي لانػر ح رئيس  سػـ

 مدير ورئيس  سـ. 181" والنالغ عددىـ (دير النس ح  جناليا
 
 عينة الدراسةرابعا: 

عينة  تـ توزياحيث ح العينة الطنقية العروائية حسب النسدية ناستنداـ طريقة  مناو د 
حيث تـ  اهللستنانةو نات  واللدؽ الننائي هللنتنار اهللتساؽ الدانسياستنانة  30 استط عية حجميا

. إدناليا نالتحسيؿ النيائي لعدـ وجود مرااؿ لي نتائج اهللستط عية ولغر حجـ مجتما الدارسة
عسو مجتما الدراسة و د استنانة  120تـ توزيا ل نتنار  اهللستنانةاد مف لدؽ وس مة ونعد التأ

  %.85استنانة ننسنة استرداد  132ليلن  العدد النيائي  102تـ استرداد 
 :االستبانةخطوات بناء 

ح ازة العوامل المؤثرة عمى إنتاجية العاممين في بمديات قطاعلمعرلة نإعداد لداة الدراسة  تـ القياـ
 : اهللستنانةالنطوات التالية لنناد  وتـ اتناع

الدراسات السانقة ذات اللسة نموىوع الدراسةح واهللست ادة منيا و  ا داريا ط ع عسو األدب  -2
 ولياغة لقراتيا. اهللستنانةلي نناد 

عددًا مف لساتذة الجامعات ال سسطينية والمررليف ا دارييف لي تحديد لنعاد  ةالناح  تاسترار  -1
 .ولقراتيا اهللستنانة

 .اهللستنانةتحديد المجاهللت الرئيسية التي رمستيا  -4
 تحديد ال قرات التي تقا تحت اؿ مجاؿ. -3
 (. 9ر ـ )( لقرة حمسحؽ 70( مجاهللت و )5لي لورتيا األولية و د تاونت مف ) اهللستنانةتـ تلميـ  -3
( مف المحاميف ا دارييف مف لعىاد ىيئة التػدريس لػي الجامعػة 12عسو ) اهللستنانةتـ عرض  -6

والمسحػؽ ر ػـ  والنسػدياتح وجامعػة القػدس الم توحػةح وجامعة األ لػوح ا س ميةح جامعة األزىر
 ( ينيف لسماد لعىاد لجنة التحايـ.2)

مػػػػف حيػػػػث الحػػػػذؼ لو ا ىػػػػالة  اهللسػػػػتنانةلػػػػي ىػػػػود لراد المحامػػػػيف تػػػػـ تعػػػػديؿ نعػػػػض لقػػػػرات  -1
 (.3) ؽ( لقرةح مسح61لي لورتيا النيائية عسو ) اهللستنانة روالتعديؿح لتستق
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 أداة الدراسة :خامسا
 .العوامل المؤثرة عمى إنتاجية العاممين في بمديات قطاع ازة " ستنانة حوؿاتـ إعداد 

 الدارسة من قسمين رئيسين: استبانةتتكون 
المؤىؿ  الجنسح ال ئة العمريةح) المستجيبعف  المعسومات الرنليةوىو عنارة عف القسم اغول: 

 (.المسمو الوظي يح عدد سنوات الندمةح اسـ النسدية حالعسمي
 

 مجاهللت: 5لقرةح موزع عسو  61ح ويتاوف مف مجاالت الدراسةوىو عنارة عف  القسم الثاني:
 ( لقرة.12ح ويتاوف مف )المقدمة لمعاممين في البمدياتالحوافز المادية : المجال اغول
 .ة( لقر 99ويتاوف مف )، الحوافز المعنوية المقدمة لمعاممين في البمديات المجال الثاني:
 .ة( لقر 13ويتاوف مف )، قياس الرضا الوظيفي لمعاممين في البمدية: المجال الثالث
 .ة( لقر 13ويتاوف مف )، تدريب العاممين في البمدية: المجال الرابع

 ةح مقسـ إلو  سميف:( لقر 12ح ويتاوف مف )اإلنتاجية :المجال الخامس
 ات.( لقر 6ويتاوف مف )، المقترحات لزيادة مستوى اإلنتاجيةأوال:
نتاجيتيم،ثانيا:  ات.( لقر 6ويتاوف مف ) العوامل التي تؤثر عمى مستوى أداء العاممين وا 

 (:5.9النماسي لقياس استجانات المنحو يف ل قرات اهللستنياف حسب جدوؿ ) تـ استنداـ مقياس ليارت
 الخماسي (: درجات مقياس ليكرت5.1جدول )

 مواف  بشدة مواف  محايد  اير مواف  اير مواف  بشدة االستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة
" ونذلؾ ياوف الوزف النسني لي ىذه الحالة  غير موالؽ نردة( ل ستجانة " 9ار الدرجة )يانتتـ 
 % وىو يتناسب ما ىذه اهللستجانة.20ىو

 صد  االستبيانسادسا: 
نالتأاد مف  ةالناح  ت ام د و ح ما وىعت لقياسو اهللستنانةلف تقيس لسئسة  اهللستنانةيقلد نلدؽ  

 نطريقتيف: اهللستنانةلدؽ 
          صد  المحكمين: -1
إدارة محاـ متنلليف لي 91عسو مجموعة مف المحاميف تأل ت مف  اهللستنانة ـ عرضت

وذوي اهللنتلاص لي النسديات ولسماد المحاميف  األعمال واإلدارة انعامت واإلدارة انخزبوٌت
و د استجانت الناح ة  راد المحاميف و امت نإجراد ما يسـز مف حذؼ وتعديؿ ح (2نالمسحؽ ر ـ )

 (.3لمسحؽ ر ـ )ا انظر  -ذلؾ نرج اهللستنياف لي لورتو النيائية ونح لي ىود المقترحات المقدمة
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 صد  المقياس: -2
 Internal Validityأوال: االتسا  الداخمي 

ما المجاؿ الذي تنتمي  اهللستنانةيقلد نلدؽ اهللتساؽ الدانسي مدى اتساؽ اؿ لقرة مف لقرات 
لإلستنانة وذلؾ مف ن ؿ حساب معام ت نحساب اهللتساؽ الدانسي  وتـ القياـح ىذه ال قرة وإلي

 والدرجة الاسية لسمجاؿ ن سو. اهللستنانةاهللرتناط نيف اؿ لقرة مف لقرات مجاهللت 
الحوالز المادية المقدمة لسعامسيف "  مجاؿاهللرتناط نيف اؿ لقرة مف لقرات  ( معامؿ5.1يوى  جدوؿ )
 مستوىام ت اهللرتناط المنينة دالة عند والذي ينيف لف معح " والدرجة الاسية لسمجاؿ لي النسديات

 ونذلؾ يعتنر المجاؿ لادؽ لما وىا لقياسو. α= 1.15معنوية 
 (5.2جدول )

 "  الحوافز المادية المقدمة لمعاممين في البمديات" مجال االرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل
 والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط
لرت

ل
 

مة 
القي

ية 
مال
الحت

ا (
S

ig
). 

يوجد ماالآت ترجيعية مادية تساعد العامؿ عسو نذؿ المزيد مف الجيد والم انرة  1.
 لسحلوؿ عسييا. 

.318 *0.043 

 0.000* 649. تقـو النسدية نلرؼ ندؿ طنيعة العمؿ.   2.

 0.005* 458. نظاـ التر يات اهللست نائية لي العمؿ متاح حسب ما تقتىيو الملسحة العامة. 3.

 0.007* 442. تتناسب الرواتب والدرجة العسمية التي يحمسيا العامؿ. 4.

 0.006* 451. تعتنر الرواتب المدلوعة مناسنة لسجيد المنذوؿ لي العمؿ. 5.

 0.000* 718. يوجد نظاـ لسحوالز ىمف معايير واىحة لي النسدية.   6.

 0.000* 816. تسعو النسدية إلو زيادة الماالآت المادية لتحسيف لداد العامسيف.  7.

 0.000* 726. تمن  النسدية الموظ يف المتميزيف ع وة ترجيعية نراؿ دوري . 8.

 0.000* 641. ىناؾ عدالة ومساواة لي معامسة العامسيف لي النسدية. 9.

 0.000* 775. والماالآت لردية وجماعية وعسو مستوى النسدية ااؿ.تطنؽ النسدية نظامًا لسحوالز  10.

نتاجية العامسيف ولدائيـ لي العمؿ. 11.  0.000* 690. ترنط النسدية عمسية الحوالز والماالآت نمدى ا ادة وا 

 0.000* 777. تتـ عمسية التر ية استنادا إلو معيار التميز لي العمؿ والا ادة لي األداد. 12.

 . α=0.0.دهلللة  مستوىاهللرتناط داؿ إحلائيًا عند  *
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الحوالز المعنوية المقدمة  "( معامؿ اهللرتناط نيف اؿ لقرة مف لقرات مجاؿ 5.3يوى  جدوؿ )
والذي ينيف لف معام ت اهللرتناط المنينة دالة عند ح والدرجة الاسية لسمجاؿ "  لسعامسيف لي النسديات

 ونذلؾ يعتنر المجاؿ لادؽ لما وىا لقياسو. α= 1.15معنوية  مستوى
 (5.3جدول )

  "الحوافز المعنوية المقدمة لمعاممين في البمديات " معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال
 والدرجة الكمية لممجال

مل  الفقرة م
معا

ون
رس
بي

 
باط
لرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

 0.014* 402. .لرعر نأىمية العمؿ الذي ل ـو نو  1.

 0.002* 510. عمسي لي النسدية يولر لي رعورًا ناهللستقرار واألماف. 2.

 0.000* 613. تقـو ا دارة نتقديـ عنارات ال ناد والرار الر وية لسعامسيف األا اد. 3.

 0.001* 546. تتاح لي لرص لي المراراة لي اتناذ القرارات. 4.

 0.000* 769. التقدير واهللحتراـ نيف العامسيف لتح يزىـ عسو العمؿ.تعمؿ النسدية عسو تنمية سسوؾ  5.

 0.002* 518. السسطات الممنوحة لي االية وتساعدني عسو القياـ ناألعماؿ المواسة ني.  6.

 0.008* 441. التقدير واهللحتراـ مف الرؤساد مف لىـ األمور التي تدلا العامؿ لسعمؿ. 7.

 0.000* 615. ح  ت تاريـ لسعامسيف األا اد والمتقاعديف.تقـو النسدية نإ امة  8.

 0.000* 707. .تتاح لسعامؿ ال رص لي المراراة لي وىا النطط المستقنسية لسنسدية 9.

 0.022* 371. .يرتنط العامؿ نع  ات طينة ما الرؤساد لي العمؿ 10.

 0.000* 692. .المجتماالعمؿ لي النسدية يعطي العامؿ مقدار مف التميز لي  11.

 . α=0.0.دهلللة  مستوىاهللرتناط داؿ إحلائيًا عند  *
 

 ياس الرىا الوظي ي لسعامسيف  مجاؿ "( معامؿ اهللرتناط نيف اؿ لقرة مف لقرات 5.4يوى  جدوؿ )
معنوية  مستوىوالذي ينيف لف معام ت اهللرتناط المنينة دالة عند ح والدرجة الاسية لسمجاؿ"  لي النسدية

1.15 =α .ونذلؾ يعتنر المجاؿ لادؽ لما وىا لقياسو 
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 (5.4جدول )
 "   الرضا الوظيفي لمعاممين في البمديةمجال "  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات

 والدرجة الكمية لممجال

مل  الفقرة م
معا

ون
رس
بي

 
باط
لرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 627. .مري مناخ العمؿ الذي لعمؿ نو  1.

 0.000* 757. عمسي يولر لي لرص النمو والتطور والر ي. 2.

 0.008* 435. يررؼ رئيسي عسي ند ة حتو يىمف الحلوؿ عسو نتائج للىؿ.  3.

 0.014* 400. الراتب األساسي الحالي الذي لتقاىاه مقارنة نزم ئي لي النسدية مرىيًا. 4.

 0.001* 554. العمؿ.لرعر نأنني لحقؽ ذاتي لي  5.

 0.013* 408. حجـ العمؿ الذي يطسب مني مقارنة نالو ت المتولر يعتنر مناسب. 6.

 0.001* 561. ساعات العمؿ ومواعيد الدواـ مناسنة.  7.

 0.000* 712. هلل للار حاليًا لي ترؾ عمسي إط  ًا. 8.

 0.019* 380. تتننو إدارة النسدية األساليب ا دارية الحدي ة. 9.

تت يـ إدارة النسدية الظروؼ ال ردية لسعامسيف واذلؾ تراعي النواحي  10.
 ا نسانية لي العمؿ.

.507 *0.002 

 0.000* 571. يتولر جو مف اهللنسجاـ واألل ة نيف الزم د لي المؤسسة 11.

 -النظالة -التيوية -ارعر لف ظروؼ العمؿ ونيئتو المادية )ا نارة 12.
 ( مناسنةالمااتب..الخ

.545 *0.001 

لي حاؿ وجود داعي لستواجد نعد ساعات العمؿ الرسمية لإنني عسو لتـ  13.
 اهللستعداد لذلؾ.

.431 *0.009 

 . α=0.0.دهلللة  مستوىاهللرتناط داؿ إحلائيًا عند  *
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"  تدريب العامسيف لي النسدية" ( معامؿ اهللرتناط نيف اؿ لقرة مف لقرات مجاؿ 5.5يوى  جدوؿ )
 α= 1.15معنوية  مستوىوالذي ينيف لف معام ت اهللرتناط المنينة دالة عند ح والدرجة الاسية لسمجاؿ

 ونذلؾ يعتنر المجاؿ لادؽ لما وىا لقياسو.
 (5.5جدول )

 " والدرجة الكمية لممجال " تدريب العاممين في البمديةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

مل  الفقرة م
معا

ون
رس
بي

 
باط
لرت

ل
 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
). 

تحرص إدارة النسدية عسو التعرؼ عسو اهللحتياجات التدرينية لسعامسيف ووىا نطة  1.
 رامسة لتحسيف مستوى لدائيـ.

.789 *0.000 

 0.000* 766. تحرص إدارة النسدية عسو تولير الندمات ال زمة وال رص لتطوير  درات العامسيف. 2.

تتولر لي النسدية جية مسئولة عف النرامج التدرينية تنتص نمتانعة اهللحتياجات  3.
 التدرينية لسعامسيف.

.843 *0.000 

 0.000* 812. تنىا النرامج التدرينية لعمسية تقييـ و مراجعة مستمرة. 4.

 0.000* 740. المتدرنيف منيا.يتـ تقييـ لداد المتدرنيف نعد انتياد النرامج التدرينية لتحديد مدى است ادة  5.

تعقد إدارة النسدية دورات تدرينية متنوعة ونلورة مستمرة لمساعدة العامسيف  6.
 هللاتساب ميارات جديدة ت يدىـ لي لداد العمؿ.

.846 *0.000 

 0.000* 642. تستقطب إدارة النسدية الا ادات المؤىسة القادرة عسو إعداد وتدريب العامسيف نالنسدية. 7.

 0.000 669. تستندـ إدارة النسدية التانولوجيا المتقدمة لي تن يذ النرامج التدرينية. 8.

تحدد إدارة النسدية الطرؽ التدرينية التي ت ئـ طنيعة النرامج التدرينية ونلائص  9.
 الموظ يف المتدرنيف.  

.706 *0.000 

 0.000* 593. الوظي ي.التحا ي نالدورات التدرينية يسيـ لي تطور مساري  10.

تحرص النسدية عسو عقد ورش العمؿ التي تسيـ لي زيادة  درات العامسيف لي  11.
 التعامؿ ما مرااؿ العمؿ. 

.745 *0.000 

تيتـ النسدية ننع ات نعض الموظ يف إلو نعض الدوؿ ل ط ع عسو تجارنيـ لي  12.
 تقديـ ندمات المواطنيف.

.559 *0.001 

 0.000* 673. تدريب سنوية لتنمية ميارات العامسيف.توجد نطط  13.

 . α=0.0.دهلللة  مستوىاهللرتناط داؿ إحلائيًا عند  *
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والدرجة الاسية  "ا نتاجية "( معامؿ اهللرتناط نيف اؿ لقرة مف لقرات مجاؿ 5.6يوى  جدوؿ )
ونذلؾ يعتنر  α= 1.15معنوية  مستوىوالذي ينيف لف معام ت اهللرتناط المنينة دالة عند ح لسمجاؿ

 المجاؿ لادؽ لما وىا لقياسو.
 (5.6جدول )

 والدرجة الكمية لممجال"  اإلنتاجية "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط
لرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

 أوال: المقترحات لزيادة مستوى اإلنتاجية
 0.000* 769. الراتب.تحسيف مستوى  1.

 0.000* 965. تحسيف ظروؼ العمؿ. 2.

 0.000* 923. .اهللىتماـ نالنرامج التدرينية 3.

 0.000* 969. .اهللستماع لسمطالب وحؿ المرااؿ المعروىة 4.

 0.000* 934. .زيادة الحوالز المعنوية 5.

 0.000* 888. .اهللىتماـ نالحوالز المادية 6.

نتاجيتيمالعوامل  ا:ثاني التي تؤثر عمى مستوى أداء العاممين وا   

 0.000* 839. زيادة الموظ يف ذوي المؤى ت العسيا. 1.

 0.001* 558. استنداـ لجيزة حدي ة وتقنيات ونرامج لي العمؿ. 2.

 0.004* 488. لرض ر انة مناررة عسو العامسيف. 3.

 0.005* 470. ت ويض العامسيف نل حيات واسعة. 4.

 0.000* 600. التأنيب والحرماف مف المزايا. 5.

 0.001* 530. تسري  المقلريف والمتقاعسيف. 6.

 . α=0.0.دهلللة  مستوىاهللرتناط داؿ إحلائيًا عند  *
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 Structure Validity البنائيثانيا: الصد  
تريػػد األداة يعتنػػر اللػػدؽ الننػػائي لحػػد مقػػاييس لػػدؽ األداة الػػذي يقػػيس مػػدى تحقػػؽ األىػػداؼ التػػي 

 .اهللستنانةارتناط اؿ مجاؿ مف مجاهللت الدراسة نالدرجة الاسية ل قرات ى وينيف مدح الولوؿ إلييا
عند دالة إحلائيًا  اهللستنانة( لف جميا معام ت اهللرتناط لي جميا مجاهللت 5.7ينيف جدوؿ )

 لاد و لما وىا لقياسو. اهللستنانةونذلؾ يعتنر جميا مجاهللت  α= 1.15معنوية  مستوى
 (5.7جدول )

 للستبانةوالدرجة الكمية  االستبانةدرجة كل مجال من مجاالت  معامل االرتباط بين

 المجال م
معامل 
 بيرسون
 للرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

 0.001* 557. .الحوالز المادية المقدمة لسعامسيف لي النسديات 1.

 0.000* 890. .المقدمة لسعامسيف لي النسدياتالحوالز المعنوية  2.

 0.000* 680. . ياس الرىا الوظي ي لسعامسيف لي النسدية 3.

 0.000* 771. .تدريب العامسيف لي النسدية 4.

 0.000* 877. المقترحات لزيادة مستوى ا نتاجية. 5.

نتاجيتيـ. 6.  0.000* 736. العوامؿ التي تؤ ر عسو مستوى لداد العامسيف وا 

 0.007* 452. .ا نتاجية 7.

 . α=1.15دهلللة  مستوىاهللرتناط داؿ إحلائيًا عند *        
  Reliability االستبانةثبات  :سابعا

لا ر مف  اهللستنانةن س النتيجة لو تـ إعادة توزيا  اهللستنانةلف تعطي ىذه  اهللستنانةيقلد ن نات 
يعني اهللستقرار لي نتائج  اهللستنانةلو نعنارة لنرى لف  نات ح مرة تحت ن س الظروؼ والرروط

عدة مرات ن ؿ لترات  األلرادوعدـ تغييرىا نراؿ انير ليما لو تـ إعادة توزيعيا عسو  اهللستنانة
 زمنية معينة.

 نة الدراسة مف ن ؿ:مف  نات إستنا تـ التحقؽ و د
 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  

واانػػت النتػػائج امػػا ىػػي منينػػة لػػي ح اهللسػػتنانةاسػػتندمت الناح ػػة طريقػػة لل ػػا اروننػػاخ لقيػػاس  نػػات 
 (.5.8جدوؿ )
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 (5.8جدول )
 االستبانةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات 

عدد  المجال م
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

صد  ال
 *الذاتي

 0.924 0.853 12 .الحوالز المادية المقدمة لسعامسيف لي النسديات 1.

 0.872 0.760 11 .الحوالز المعنوية المقدمة لسعامسيف لي النسديات 2.

 0.882 0.779 13 . ياس الرىا الوظي ي لسعامسيف لي النسدية 3.

 0.956 0.914 13 .تدريب العامسيف لي النسدية 4.

 0.900 0.811 12 .ا نتاجية 5.

 0.953 0.908 61 جميع المجاالت السابقة 

 = الجذر الترنيعي الموجب لمعامؿ لل ا ارونناخ لدؽ الذاتيال*
( لف  يمة معامؿ لل ا ارونناخ مرت عة لاؿ مجاؿ حيث 5.8واى  مف النتائج الموىحة لي جدوؿ )

لػػدؽ (. واػػذلؾ  يمػػة ال0.908) اهللسػػتنانةلجميػػا لقػػرات  نينمػػا نسغػػتح ( 0.914ح 0.760تتػػراوح نػػيف )
 اهللسػػتنانةلجميػػا لقػػرات نينمػػا نسغػػت ح  (0.956ح 0.872مرت عػػة لاػػؿ مجػػاؿ حيػػث تتػػراوح نػػيف ) الػػذاتي

 ( وىذا يعنو لف معامؿ ال نات مرت ا.0.953)
 ةاػوف الناح ػ(  انسػة لستوزيػا. وت3لػي لػورتيا النيائيػة امػا ىػي لػي المسحػؽ ) اهللستنانةتاوف نذلؾ و 

ولػ حيتيا  اهللستنانةعسو  قة تامة نلحة  اجعسيمف لدؽ و نات إستنانة الدراسة مما ي ت د تأاد
 لتحسيؿ النتائج وا جانة عسو لسئسة الدراسة وانتنار لرىياتيا.

 
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:: ثامنا
 Statistical Package for theمف ن ؿ نرنامج التحسيؿ ا حلائي  اهللستنانةت ريغ وتحسيؿ تـ 

Social Sciences  (SPSS). 
 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  
 K-S) )    Kolmogorov-Smirnov Test سػػمرنوؼ - انتنػػار اولمجػػوروؼ تػػـ اسػػتنداـ

لػػي واانػػت النتػائج امػػا ىػػي منينػػة ح هللنتنػار مػػا إذا اانػػت النيانػػات تتنػػا التوزيػا الطنيعػػي مػػف عدمػػو
 (.5.9جدوؿ )
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 (5.9جدول )
 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

القيمة االحتمالية  المجال م 
(Sig.) 

 0.252 .الحوالز المادية المقدمة لسعامسيف لي النسديات 1.

 0.234 .الحوالز المعنوية المقدمة لسعامسيف لي النسديات 2.

 0.770 . ياس الرىا الوظي ي لسعامسيف لي النسدية 3.

 0.657 .النسديةتدريب العامسيف لي  4.

 0.500 .ا نتاجية 5.

 0.196 االستبانةجميع مجاالت  

 
ت الدراسة مجاهللجميا ل (.Sig)( لف القيمة اهللحتمالية 5.9واى  مف النتائج الموىحة لي جدوؿ )

0.05مػػف مسػػتوى الدهلللػػة  اانػػت لانػػر  يتنػػا التوزيػػا  تالمجػػاهلل يػػذهونػػذلؾ لػػإف توزيػػا النيانػػات ل
 سيتـ استنداـ اهللنتنارات المعسمية لإلجانة عسو لرىيات الدراسة.  حيثو الطنيعي 
 

 وقد تم استخدام اغدوات اإلحصائية التالية: 
النسب المئوية والتكرارات والمتوسدط الحسدابي: يسدتخدم ىدذا اغمدر بشدكل أساسدي غادراض  -1

 . في وصف عينة الدراسةمعرفة تكرار فئات متغير ما ويتم االستفادة منيا 

 .اهللستنانةلمعرلة  نات لقرات ح (Cronbach's Alphaانتنار لل ا ارونناخ) 2-
( لقياس درجة اهللرتناط: يقـو Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتناط نيرسوف )  -3

واللػدؽ  لحساب اهللتسػاؽ الػدانسي تـ استنداموىذا اهللنتنار عسو دراسة الع  ة نيف متغيريف. و د 
 . والع  ة نيف متغيريف ل ستنانة الننائي

( لمعرلػػة مػػا إذا اانػػت متوسػػط درجػػة اهللسػػتجانة  ػػد T-Testلػػي حالػػة عينػػة واحػػدة ) Tانتنػػار 4- 
لستأاػػد  تػػـ اسػػتندامولـ زادت لو  سػػت عػػف ذلػػؾ. ولقػػد  3وىػػي )محايػػد( الدرجػػة المتوسػػطة إلىولػػست 

 .وانتنار ال رىيات اهللستنانةلاؿ لقرة مف لقرات مف دهلللة المتوسط 

( لمعرلػػة مػا إذا اػاف ىنػػاؾ Independent Samples T-Testلػي حالػة عينتػػيف ) Tانتنػار 5- 
 . المستقسة ذات دهلللة إحلائية نيف مجموعتيف مف النيانات تلرو ا

لمعرلػة ( One Way Analysis of Variance) ANOVA انتنػار تحسيػؿ التنػايف األحػادي6- 
 ما إذا ااف ىناؾ لرو ات ذات دهلللة إحلائية نيف   ث مجموعات لو لا ر مف النيانات.
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 انفصم انضادس
 حتهُم انبُاناث واختبار فرضُاث اندراصت

 
 
 

 .مقدمةال أوال:

 ثانيا: الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وف  المعمومات الشخصية.

 ثالثا: تحميل فقرات الدراسة.

 اختبار فرضيات الدراسة.: رابعا
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 السادسالفصل 
 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 
 المقدمةأوال: 

وذلؾ مف ن ؿ ح يتىمف ىذا ال لؿ عرىًا لتحسيؿ النيانات وانتنار لرىيات الدراسة
والتي تـ التولؿ إلييا مف ن ؿ تحسيؿ  اهللستنانةا جانة عف لسئسة الدراسة واستعراض لنرز نتائج 

 حالمؤىؿ العسمي الجنسح ال ئة العمريةح)لقراتياح والو وؼ عسو متغيرات الدراسة التي ارتمست عسو
لذا تـ إجراد المعالجات ا حلائية لسنيانات ح (المسمو الوظي يح عدد سنوات الندمةح اسـ النسدية

إذ تـ استنداـ نرنامج الرـز ا حلائية لسدراسات اهللجتماعية  حالدراسة استنانةالمتجمعة مف 
(SPSS)  .لسحلوؿ عسو نتائج الدراسة التي سيتـ عرىيا وتحسيسيا لي ىذا ال لؿ 

 
 المعمومات الشخصية الدراسة وف   لعينةالوصف اإلحصائي ثانيا: 

 الرنلية  المعسوماتولؽ  لنلائص عينة الدراسة وليما يسي عرض
 

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  -

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  (:6.1جدول )
 النسبة المئوية % العدد الجنس
 71.2 94 ذار

 28.8 38 لن و

 100.0 132 المجموع

  إناث. %28.8 النا ي نينماذاورح  مف عينة الدراسة% 71.2ما نسنتو ( لف 6.1يتى  مف جدوؿ )
وقلة عدد اإلناث العاملة فً ، تلك النسبة إلى ثقافة المجتمع وطبٌعة المجتمع الفلسطٌنً وتعزى 

وباألخص قلة عدد النساء التً تتقلد مناصب إدارٌة فً البلدٌات وبمرور ، البلدٌات مقارنة بالذكور

 تزداد نسبة العامالت فً الوظائف المختلفة0 فالزمن سو
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 العمرية عينة الدراسة حسب الفئةتوزيع  -
 عينة الدراسة حسب الفئة العمريةتوزيع  (: 6.2جدول )

 النسبة المئوية % العدد الفئة العمرية
 24.2 32 سنة 31ل ؿ مف 

 23.5 31 سنة 41ل ؿ مف  -31مف

 32.6 43 سنة 51ل ؿ مف  -41مف 

 19.7 26 سنة لأا ر 51

 100.0 132 المجموع

 %23.5ح سنة 31ل ؿ مف لعمارىـ  مف عينة الدراسة% 24.2ما نسنتو ( لف 6.1يتى  مف جدوؿ )
ح سنة 51ل ؿ مف  -41مف % تتراوح لعمارىـ 32.6ح سنة 41ل ؿ مف  - 31مفتتراوح لعمارىـ 

  .سنة لأا ر 51% لعمارىـ 19.7نينما 
وتوى  النسب لع ه إلو تقارب وتنوع نيف األعمار اللغيرة والمتوسطة والانيرة ولف النسديات هلل 

 لئة عمرية عف األنرى. تحتار
ذلؾ إلو األوىاع السياسية و تغير ظروؼ العمؿ لي ال ترة الزمنية التي وىعيا لعمسية  ويعزى

 الدراسة الحالية حيث لف نسنة انيرة مف الموظ يف تقاعدوا وحؿ محسيـ موظ يف جدد منالسيف
 عينة الدراسة حسب المؤىل العمميوزيع ت -

 الدراسة حسب المؤىل العمميعينة توزيع  (: 6.3جدول )
 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي
 18.2 24 دنسـو لأ ؿ

 76.5 101 ناالوريوس

 5.3 7 ماجستير

 - - داتوراه

 100.0 132 المجموع

ح يحمسوف درجة الدنسوـ لأ ؿ مف عينة الدراسة% 18.2ما نسنتو ( لف 6.3يتى  مف جدوؿ )
  % يحمسوف درجة الماجستير.5.3% يحمسوف درجة الناالوريوسح نينما 76.5

 درجة وعسو متعسمة تولر اوادر إلو الناالوريوس حمسة مف الموظ يف نسنة ارت اع ويعزى ذلؾ إلو
 مف ىي الجامعات مف نريجي رريحة لانر لف إلو نا ىالةح عمسيا مجاؿ لي المعرلة مف عالية
اما لف لي النسديات ح نل ة عامة القطاعات جميا يرمؿ وىذا العمؿ سوؽ لي الناالوريوس حمسة
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 المستوى عسو تدلؿ النسنة يتـ رنط الحوالز والحلوؿ عسو الوظائؼ العسيا نالريادات العسمية وىذه
  طاع النسديات. لي لسعامسيف الجيد األااديمي

 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع   -

 الدراسة حسب المسمى الوظيفيعينة توزيع  (:6.4)جدول 
 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 47.0 62 مدير / مدير دائرة

 53.0 70 رئيس  سـ/ نائب رئيس  سـ

 100.0 132 المجموع

مػػدير / مػػدير مسػػماىـ الػػوظي ي  الدراسػػة مػػف عينػػة% 47.0( لف مػػا نسػػنتو 6.4) يتىػػ  مػػف جػػدوؿ 
 . رئيس  سـ/ نائب رئيس  سـمسماىـ الوظي ي  %53.0نينما  حدائرة

النسنة المرت عة مف رؤساد األ ساـ نظرا لمتطسنات العمؿ حيػث يتطسػب التعامػؿ مػا  ويعزى ذلؾ إلو
وحيػث لف النسػديات تقػوـ نتقػديـ النػدمات لاالػة المػواطنيف لػي محالظػات ح عدد انير مف المرترايف

امػا لف ىنػاؾ  ح عدد المدراد ل ػؿ وعػدد رؤسػاد األ سػاـ لا ػرغزة ولف اليياسية الوظي ية لي النسديات 
 .اهللستنانةعدد مف المدراد لـ يستجينوا لطسب الناح ة لتعنئة 

 عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمةتوزيع  -
 عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة(: توزيع 6.5)جدول 

 النسبة المئوية % العدد عدد سنوات الخدمة
 22.0 29 سنوات 5ل ؿ مف 

 28.8 38 سنوات 10ل ؿ مف  -5مف 

 29.5 39 سنة 11ل ؿ مف  -10مف 

 19.7 26 سنة لأا ر 11مف 

 100.0 132 المجموع

 5سػػػنوات نػػػدمتيـ ل ػػػؿ مػػػػف  الدراسػػػة مػػػف عينػػػة% 22.0( لف مػػػا نسػػػنتو 6.5) يتىػػػ  مػػػف جػػػدوؿ 
% تتراوح سنوات ندمتيـ 29.5ح سنوات 10ل ؿ مف  -5مف تتراوح سنوات ندمتيـ  %28.8 سنواتح

 . سنة لأا ر 20مف سنوات ندمتيـ  %19.7ح نينما سنة 20ل ؿ مف  -10مف 
 لدييـ ياوف لف ويمافح عمسيـ مجاؿ لي طويسة ننرة سنوات لدييـ المنحو يف معظـ لف يعني وىذا
امػا لف ىػذا التوزيػا يعاػس وا عػا  حػوؿ العوامػؿ المػؤ رة عسػو إنتػاجيتيـ نػآرائيـ ا دهللد عسػو القػدرة

 .ميما وىو لف النسديات تعتمد آلية تر يات وتوظيؼ  انتة
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ورنػػط نظػػاـ ح ذلػػؾ لقػػدـ النسػػديات لػػالموظ يف يعمسػػوف لػػي النسػػديات منػػذ نرػػأتيا إلػػو و تنػػا ىػػذا ويعػػزى
دريجيا اهللتجػاه يقػؿ تػ نػدل ىػذا لػي الو ػت الحاىػر و لافح التر يات لي النسديات نعدد سنوات الندمة

 لاي يتـ رنط التر يات والمنالب العسيا نالا ادة والجدارة لي العمؿ.
 عينة الدراسة حسب اسم البمديةتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب اسم البمدية(: توزيع  6.6جدول )
 

% 45.5ح يعمسػوف لػي نسديػة جناليػاالدراسػة  مف عينة% 12.1 ( لف ما نسنتو6.6) يتى  مف جدوؿ 
نينمػػا  % يعمسػػوف لػي نسديػة رلػ ح18.9% يعمسػػوف لػي نسديػة نػانيونسح 16.7 حيعمسػوف لػي نسديػة غػزة

 . النس يعمسوف لي نسدية دير  6.8%
عػػػدد المػػػوظ يف لػػػي  زيػػػادةو ح تسػػػؾ النسػػػب إلػػػو انػػػر حجػػػـ النسػػػديات واتسػػػاع منػػػاطؽ ن وذىػػػا وترجػػػا

تناسب ما عدد المدراد ورؤساد األ ساـ لي النسديات حيػث لانػر تالنسديات حيث لف النسب منطقية و 
ويػأتي نعػدىا  ـ نسدية رلػ   ػـ نسديػة نػانيونس ح عدد مف المدراد ورؤساد األ ساـ ااف لي نسدية غزة 

 نسدية جناليا  ـ نسدية دير النس .
   االستبانةتحميل فقرات ثالثا:

لمعرلة ما إذا اانت ( لعينة واحدة Tتـ استنداـ اهللنتنارات المعسمية )انتنار اهللستنانةلتحسيؿ لقرات 
  لـ هلل. 3درجة الموالقة المتوسطة وىي إلىمتوسط درجة اهللستجانة  د ولست 

 .المتوسطة ةموالقالوىي تقانؿ  3متوسط درجة ا جانة يساوي  الفرضية الصفرية:
 . 3متوسط درجة ا جانة هلل يساوي  الفرضية البديمة:

( لإنػو هلل يماػف رلػض ال رىػية اللػ رية وياػوف لػي 0.05لانػر مػف  Sig) Sig > 0.05إذا اانػت 
ًا عػػف موالػػؽ ندرجػػة حػػوؿ الظػػاىرة موىػا الدراسػػة هلل ينتسػػؼ جوىريػ األلػرادىػذه الحالػػة متوسػػط آراد 

( ليتـ رلض ال رىػية اللػ رية 0.05ل ؿ مف  Sig) Sig < 0.05لما إذا اانت  ح 6متوسطة وىو 
ح ينتسؼ جوىريًا عف درجة الموالقػة المتوسػطة األلرادو نوؿ ال رىية النديسة القائسة نأف متوسط آراد 

 النسبة المئوية % العدد اسم البمدية
 12.1 16 نسدية جناليا

 45.5 60 نسدية غزة

 16.7 22 نسدية نانيونس

 18.9 25 نسدية رل 

 6.8 9 نسدية دير النس 

 100.0 132 المجموع
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ص نلػورة جوىريػة عػف درجػة ولي ىذه الحالة يماف تحديد ما إذا اػاف متوسػط ا جانػة يزيػد لو يػنق
موجنػػػة لمعنػػػاه لف  يمػػػة اهللنتنػػػار وذلػػػؾ مػػػف نػػػ ؿ  يمػػػة اهللنتنػػػار لػػػإذا اانػػػت . الموالقػػػة المتوسػػػطة

 المتوسط الحساني لإلجانة يزيد عف درجة الموالقة المتوسطة والعاس لحي .
 " الحوافز المادية المقدمة لمعاممين في البمديات تحميل فقرات مجال " -

درجة الموالقة  إلولمعرلة ما إذا اانت متوسط درجة اهللستجانة  د ولست  Tتـ استنداـ انتنار 
 (.6.7لـ هلل. النتائج موىحة لي جدوؿ ) 3المتوسطة )المحايد( وىي 

 (6.7جدول )
الحوافز المادية المقدمة لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 " البمدياتلمعاممين في 
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يوجد ماالآت ترجيعية مادية تساعد العامؿ عسو نذؿ المزيد مف الجيد  1.
 والم انرة لسحلوؿ عسييا. 

2.40 48.03 -5.57 *0.000 5 

 8 0.000* 6.62- 46.72 2.34 طنيعة العمؿ.  تقـو النسدية نلرؼ ندؿ  2.

نظاـ التر يات اهللست نائية لي العمؿ متاح حسب ما تقتىيو الملسحة  3.
 العامة.

2.86 57.12 -1.37 0.087 1 

 4 0.000* 5.44- 49.23 2.46 تتناسب الرواتب والدرجة العسمية التي يحمسيا العامؿ. 4.

 12 0.000* 9.20- 41.22 2.06 لسجيد المنذوؿ لي العمؿ.تعتنر الرواتب المدلوعة مناسنة  5.

 6 0.000* 6.34- 47.44 2.37 يوجد نظاـ لسحوالز ىمف معايير واىحة لي النسدية.   6.

 9 0.000* 6.78- 46.36 2.32 تسعو النسدية إلو زيادة الماالآت المادية لتحسيف لداد العامسيف.  7.

 10 0.000* 6.55- 46.11 2.31  .تمن  النسدية الموظ يف المتميزيف ع وة ترجيعية نراؿ دوري 8.

 2 0.000* 3.71- 51.67 2.58 ىناؾ عدالة ومساواة لي معامسة العامسيف لي النسدية. 9.

تطنؽ النسدية نظامًا لسحوالز والماالآت لردية وجماعية وعسو مستوى النسدية  10.
 ااؿ.

2.36 47.12 -6.41 *0.000 7 

نتاجية العامسيف ولدائيـ  11. ترنط النسدية عمسية الحوالز والماالآت نمدى ا ادة وا 
 لي العمؿ.

2.30 46.00 -6.89 *0.000 11 

 3 0.000* 4.69- 49.54 2.48 تتـ عمسية التر ية استنادا إلو معيار التميز لي العمؿ والا ادة لي األداد. 12.

  0.000* 7.74- 48.16 2.41 معاً جميع فقرات المجال  

0.05دهلللة  مستوىالمتوسط الحساني داؿ إحلائيًا عند *  . 
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 ( يماف استن ص ما يسي:6.7مف جدوؿ )
تقتىيو  نظاـ التر يات اهللست نائية لي العمؿ متاح حسب ما "ال ال ة المتوسط الحساني لس قرة  -

ح %57.12 ( لي لف المتوسط الحساني النسني5)الدرجة الاسية مف  2.86ساوي " ي الملسحة العامة
دالة غير لذلؾ تعتنر ىذه ال قرة  0.087تساوي  (Sigولف القيمة اهللحتمالية ). 1.37-  نتناراهلل يمة 

0.05إحلائيًا عند مستوى دهلللة   هلل مما يدؿ عسو لف متوسط درجة اهللستجانة ليذه ال قرة ح
 متوسطة وىذا يعني لف ىناؾ موالقة 3وىي  )المحايد(عف درجة الموالقة المتوسطة  ينتسؼ جوىريا

 مف  نؿ للراد العينة عسو ىذه ال قرة. 
"  العمؿ تعتنر الرواتب المدلوعة مناسنة لسجيد المنذوؿ لي " النامسةالمتوسط الحساني لس قرة  -
ولف القيمة  ح9.20- يمة اهللنتنار ح %41.22لي لف المتوسط الحساني النسني  2.06ساوي ي

0.05لذلؾ تعتنر ىذه ال قرة دالة إحلائيًا عند مستوى دهلللة  0.000تساوي  (Sigاهللحتمالية ).  
المتوسطة عف درجة الموالقة  انن ضمما يدؿ عسو لف متوسط درجة اهللستجانة ليذه ال قرة  د 

 موالقة مف  نؿ للراد العينة عسو ىذه ال قرة. غير  وىذا يعني لف ىناؾ 3)المحايد( وىي 
ولف المتوسط الحساني النسني ح 2.41نراؿ عاـ يماف القوؿ نأف المتوسط الحساني يساوي  -

لذلؾ  0.000تساوي  (Sigولف القيمة اهللحتمالية ). ح7.74- يمة اهللنتنارح %48.16يساوي 
" داؿ إحلائيًا عند مستوى دهلللة  الحوافز المادية المقدمة لمعاممين في البمديات"  يعتنر مجاؿ

0.05  مما يدؿ عسو لف متوسط درجة اهللستجانة ليذا المجاؿ ينتسؼ جوىريًا عف درجة ح
عسو  للراد العينةموالقة مف  نؿ غير وىذا يعني لف ىناؾ  3الموالقة المتوسطة )المحايد( وىي 

 لقرات ىذا المجاؿ. 
 تدني ظيرتل النتيجة النتيجة نتيجة وا عية إلو حد انير حيث لف ىذه لف يماف استنتاجو  -
 لي الىنانية إلو يرجا وىذا المادية الحوالز ناحية ينص ليما اهللستنانة راتلق عسو الموالقة  يـ

ح المادية الحوالز نظاـ لي نسؿ جودو و ح المادي والح ز والع وات الماالآت نظـ نواحي نعض
 نذلؾ اهللىتماـ النسديات عسو ويجبح لسحوالز الحقيقي نالنظاـ الموظؼ نمعرلة يتعسؽ نما ونلولاً 
 الماالأة إعطاد عسو والترايزح والعدالة نالر الية لتتميز والع وات الماالآت نظـ مسار وتلحي 
 ونالتاليونجاحيـ  ارىـر استق يحقؽ مماح والعامسيف الموظ يف نيف العدالة لتحقيؽ لمستحقييا والع وة
  لداد العامسيف وزيادة إنتاجياتيـ لي العمؿ.  عسو ىذا ينعاس

  ىذه النتائج ما نعض الدراسات ات قتو 
 ننؾ لسسطيف موظ ي لدى الحوالز لنظمة لي نارز تدني الدراسة لنينتح  (2013) السقا دراسة -2

 .غزة  طاع لي
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 لنظمة لي نسؿ وجود الدراستاف لأادت ليىا (2007)  شرابدراسة و  (2007)  العكش دراسة  -1
 توجد ولنو هللح الدراسة اما لادت معدـو رنو المادي نالحالز لاهللىتماـ لدييـ المادية الحوالز
 .األداد لي والم انرة الجدارة لدعـ مسنًقا مقررة لداد نمستويات مرتنطة لسحوالز لنظمة

 انتس ت ما نعض الدرسات:وىذه النتيجة 
ح ال سسطينية( والتي نينت تولر نظاـ حوالز مادية لي رراة اهللتلاهللت 2010) أبو شرخدراسة  -

 لي لعماليـ يجدوف الذيف األلراد لف حيثح األداد نتحسيف المادية مناسنة ومرتنطة الماالآت ولف
 .م ئمة مادية تعويىات يتسقوف الوظي ية

نسسطنة  الدراسة عسييـ المطنؽ الاسيات موظ ي التي لادت عسو لف (2006العنقودي )دراسة  -
 نيذا التنظيمية ولوائحيا المدنية الندمة لقانوف تطنيقا وذلؾ الحوالز مف العديد عسو يحلسوف عماف

 .النلوص
 

 " الحوافز المعنوية المقدمة لمعاممين في البمديات تحميل فقرات مجال " -
درجػة الموالقػة إلىلمعرلة ما إذا اانت متوسط درجػة اهللسػتجانة  ػد ولػست  Tتـ استنداـ انتنار 

 (.6.8)لـ هلل. النتائج موىحة لي جدوؿ  3المتوسطة )المحايد( وىي 
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 (6.8جدول )
المقدمة الحوافز المعنوية  لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 " لمعاممين في البمديات
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 1 0.000* 13.31 81.97 4.10 لرعر نأىمية العمؿ الذي ل ـو نو . 1.

 3 0.000* 6.47 73.18 3.66 عمسي لي النسدية يولر لي رعورًا ناهللستقرار واألماف. 2.

 7 0.127 1.14 62.42 3.12 تقـو ا دارة نتقديـ عنارات ال ناد والرار الر وية لسعامسيف األا اد. 3.

 8 0.221 0.77 61.67 3.08 تتاح لي لرص لي المراراة لي اتناذ القرارات. 4.

تعمؿ النسدية عسو تنمية سسوؾ التقدير واهللحتراـ نيف العامسيف  5.
 العمؿ.لتح يزىـ عسو 

3.05 61.06 0.53 0.299 9 

السسطات الممنوحة لي االية وتساعدني عسو القياـ ناألعماؿ  6.
 المواسة ني. 

3.25 65.00 2.61 *0.005 5 

التقدير واهللحتراـ مف الرؤساد مف لىـ األمور التي تدلا العامؿ  7.
 لسعمؿ.

3.82 76.36 7.65 *0.000 2 

 6 0.068 1.50 63.18 3.16 تاريـ لسعامسيف األا اد والمتقاعديف.تقـو النسدية نإ امة ح  ت  8.

تتاح لسعامؿ ال رص لي المراراة لي وىا النطط المستقنسية  9.
 .لسنسدية

2.88 57.58 -1.19 0.117 11 

 4 0.000* 4.92 68.94 3.45 .يرتنط العامؿ نع  ات طينة ما الرؤساد لي العمؿ 10.

 10 0.446 0.14 60.30 3.02 .العامؿ مقدار مف التميز لي المجتما العمؿ لي النسدية يعطي 11.

  0.000* 4.66 66.52 3.33 جميع فقرات المجال معاً  

0.05دهلللة  مستوىالمتوسط الحساني داؿ إحلائيًا عند *  . 
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 ( يماف استن ص ما يسي:6.8مف جدوؿ )
)الدرجة  4.10ساوي " ي لرعر نأىمية العمؿ الذي ل ـو نو"  األولولس قرة المتوسط الحساني  -

ولف القيمة  ح13.31اهللنتنار  يمةح %81.97 ( لي لف المتوسط الحساني النسني5الاسية مف 
لذلؾ تعتنر ىذه ال قرة دالة إحلائيًا عند مستوى دهلللة  0.000تساوي  (Sigاهللحتمالية ).

0.05  مما يدؿ عسو لف متوسط درجة اهللستجانة ليذه ال قرة  د زاد عف درجة الموالقة ح
 وىذا يعني لف ىناؾ موالقة مف  نؿ للراد العينة عسو ىذه ال قرة.  3المتوسطة )المحايد( وىي 

تتاح لسعامؿ ال رص لي المراراة لي وىا النطط  "التاسعة المتوسط الحساني لس قرة  -
-اهللنتنار يمة ح %57.58 ي لف المتوسط الحساني النسنيل 2.88ساوي ي"  المستقنسية لسنسدية

دالة إحلائيًا غير لذلؾ تعتنر ىذه ال قرة  0.117تساوي  (Sigولف القيمة اهللحتمالية ). ح1.19
0.05عند مستوى دهلللة   هلل ينتسؼ مما يدؿ عسو لف متوسط درجة اهللستجانة ليذه ال قرة ح

مف  متوسطة موالقة وىذا يعني لف ىناؾ 3عف درجة الموالقة المتوسطة )المحايد( وىي  جوىريا
 عسو ىذه ال قرة.  للراد العينة نؿ 

 

ولف المتوسط الحساني ح 3.33نراؿ عاـ يماف القوؿ نأف المتوسط الحساني يساوي   -
لذلؾ  0.000تساوي  (Sigولف القيمة اهللحتمالية ). ح4.66اهللنتنار يمة ح %66.52النسني يساوي 

داؿ إحلائيًا عند مستوى دهلللة  " الحوافز المعنوية المقدمة لمعاممين في البمديات"  يعتنر مجاؿ
0.05  مما يدؿ عسو لف متوسط درجة اهللستجانة ليذا المجاؿ ينتسؼ جوىريًا عف درجة ح

وىذا يعني لف ىناؾ موالقة مف  نؿ للراد العينة عسو لقرات  3الموالقة المتوسطة )المحايد( وىي 
 ىذا المجاؿ. 
 لجانبا عسو انعاس الموظ يف نظر وجية مف نسنيا العادؿ غير المادي الجانبلف  وىذا يعود إلو

 و دح المادييجب اهللىتماـ نيا م ؿ اهللىتماـ نالجانب  التي الجوانب لىـ مف يعتنر الذي المعنوي
 نالمجيودرالات واهللعت التقدير ورسائؿ وال ناد الرار لىمية العالمية الدراسات مف الا ير ل نتت
 جميا ينجزوفواذلؾ مراراتيـ لي وىا النطط المستقنسية لسنسديات يجعسيـ  لسموظ يف ر وياً 

 .المؤسسة نأىداؼ ا تناعيـ عند نحذاليرىا السياسات جميا ويتنعوفح األىداؼ
 القادريف الموظ يف للىؿ المؤسسة لدى ياوف المادي الجانب ما يتجانس عندما المعنوي لالجانب

 وجيو لامؿ عسو المعنوي نالجانب المنظمة اىتماـ لعندح وتوسعاتيا وطموحاتيا لىداليا تحقيؽ عسو
 تمنيةح وجماعي لردي تقديرح و ناد رار اتبح لسسسطات ت ويضح لسموظ يف ع  ات وجود مف
 الرؤساد  نؿ مف المنارر والتقدير النالة ظرولو لي الموظؼ ما والو وؼ ال ريؽ روح
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 ألي منرر ىناؾ ياوف لف وجو لامؿ عسو نيا اهللىتماـ تـ لو المعنوية الحوالز تسؾ اؿح لسمرؤوسيف
 .لداد وللىؿ العمؿ مف نوعية ولدؽ إنتاجية ألعسو يلؿ لف موظؼ

التي تؤاد عسو ىرورة اهللىتماـ  (2013) السقا ادراسة واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات
 لاد إذح  (2003) الدالة وات قت ليىا ما دراسةح (2010) أبوشرخواذلؾ دراسة ح نالحوالز المعنوية

 الجانب ألىمية المادي نالجانب اهللىتماـ ىو اما المعنوي نالجانب اهللىتماـ ىرورة الناحث
 تسؾ الدراسة. لي لديو المنحو يف نظر وجية حسب المعنوي
التي لادت عسو لىمية الحوالز المعنوية ولنو ىناؾ موالقة مف  نؿ موظ ي  (2007) شرابو دراسة 

 النسديات عسو وجود حوالز معنوية لي النسديات ولاف يجب اهللىتماـ نو ندرجة لانر.
 
 " قياس الرضا الوظيفي لمعاممين في البمدية تحميل فقرات مجال " -

درجة الموالقة إلىلمعرلة ما إذا اانت متوسط درجة اهللستجانة  د ولست  Tتـ استنداـ انتنار 
 (.6.9لـ هلل. النتائج موىحة لي جدوؿ ) 3المتوسطة )المحايد( وىي 
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 (6.9جدول )
قياس الرضا الوظيفي  لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 " لمعاممين في البمدية

 الفقرة م
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.مناخ العمؿ الذي لعمؿ نو مري  1.  3.14 62.73 1.30 0.098 7 

 9 0.223 0.77 61.52 3.08 عمسي يولر لي لرص النمو والتطور والر ي. 2.

يررؼ رئيسي عسي ند ة حتو يىمف الحلوؿ عسو نتائج  3.
 للىؿ. 

3.34 66.82 3.38 *0.000 4 

الراتب األساسي الحالي الذي لتقاىاه مقارنة نزم ئي لي  4.
 النسدية مرىيًا.

3.02 60.45 0.22 0.411 11 

 5 0.033* 1.85 63.48 3.17 لرعر نأنني لحقؽ ذاتي لي العمؿ. 5.

يطسب مني مقارنة نالو ت المتولر يعتنر حجـ العمؿ الذي  6.
 مناسب.

3.08 61.67 0.82 0.208 8 

 3 0.000* 4.61 69.85 3.49 ساعات العمؿ ومواعيد الدواـ مناسنة.  7.

 2 0.000* 5.47 72.06 3.60 هلل للار حاليًا لي ترؾ عمسي إط  ًا. 8.

 13 0.116 1.20- 57.69 2.88 تتننو إدارة النسدية األساليب ا دارية الحدي ة. 9.

تت يـ إدارة النسدية الظروؼ ال ردية لسعامسيف واذلؾ تراعي  10.
 النواحي ا نسانية لي العمؿ.

2.89 57.73 -1.07 0.143 12 

 10 0.245 0.69 61.36 3.07 يتولر جو مف اهللنسجاـ واألل ة نيف الزم د لي المؤسسة 11.

 -التيوية -)ا نارة ارعر لف ظروؼ العمؿ ونيئتو المادية 12.
المااتب..الخ( مناسنة -النظالة  

3.14 62.88 1.50 0.069 6 

لي حاؿ وجود داعي لستواجد نعد ساعات العمؿ الرسمية  13.
 لإنني عسو لتـ اهللستعداد لذلؾ.

3.73 74.70 7.90 *0.000 1 

  0.001* 3.13 64.09 3.20 جميع فقرات المجال معاً  

0.05دهلللة  مستوىالمتوسط الحساني داؿ إحلائيًا عند *  . 
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 ( يماف استن ص ما يسي:6.9مف جدوؿ )
لي حاؿ وجود داعي لستواجد نعد ساعات العمؿ الرسمية  " ال ال ة عررالمتوسط الحساني لس قرة  -

( لي لف المتوسط الحساني 5)الدرجة الاسية مف  3.73ساوي " ي لإنني عسو لتـ اهللستعداد لذلؾ
لذلؾ تعتنر  0.000تساوي  (Sigولف القيمة اهللحتمالية ). ح7.90 يمة اهللنتنار ح %74.70 النسني

0.05ىذه ال قرة دالة إحلائيًا عند مستوى دهلللة   مما يدؿ عسو لف متوسط درجة اهللستجانة ح
وىذا يعني لف ىناؾ موالقة مف  3ليذه ال قرة  د زاد عف درجة الموالقة المتوسطة )المحايد( وىي 

  نؿ للراد العينة عسو ىذه ال قرة. 
لي  2.88 ساوي" ي تتننو إدارة النسدية األساليب ا دارية الحدي ة " التاسعةالمتوسط الحساني لس قرة  -

تساوي  (Sigولف القيمة اهللحتمالية ). ح1.20- يمة اهللنتنارح %57.69لف المتوسط الحساني النسني 
0.05دالة إحلائيًا عند مستوى دهلللة غير لذلؾ تعتنر ىذه ال قرة  0.116  مما يدؿ عسو لف ح

موالقة المتوسطة )المحايد( وىي عف درجة ال هلل ينتسؼ جوىريامتوسط درجة اهللستجانة ليذه ال قرة 
 مف  نؿ للراد العينة عسو ىذه ال قرة.  متوسطة وىذا يعني لف ىناؾ موالقة 3

 

ولف المتوسط الحساني النسني ح 3.20نراؿ عاـ يماف القوؿ نأف المتوسط الحساني يساوي  -
تساوي  (Sigاهللحتمالية ).ولف القيمة  ح3.13 يمة اهللنتنارح %64.09لجميا لقرات المجاؿ يساوي 

عند مستوى  إحلائياً  داؿ " قياس الرضا الوظيفي لمعاممين في البمدية "لذلؾ يعتنر مجاؿ  0.001
0.05دهلللة   المجاؿ ينتسؼ جوىريًا عف درجة  مما يدؿ عسو لف متوسط درجة اهللستجانة ليذاح

وىذا يعني لف ىناؾ موالقة مف  نؿ للراد العينة عسو لقرات  3الموالقة المتوسطة )المحايد( وىي 
 المجاؿ.  ىذا
العػامسيف لػي النسػديات لػدييـ رىػا وظي ػي إلػو حػد مػا عػف  لف يتىػ  السدابقة النتدائج خدلل مدن

ولػػورة اجتماعيػػة جيػػدة  امػػا لف مواعيػػد ح ولنػػو يحقػػؽ ليػػـ مزيػػدا مػػف اهللسػػتقرارح عمسيػػـ لػػي النسديػػة
لمػػا ليمػػا ينػػص رىػػا العػػامسيف عػػف إجمػػالي العنػػارات النالػػة نالراتػػب ح مناسػػنة لػػوالػػدواـ والعمػػؿ 

وهلل يماػف ال لػؿ نػيف ح الرػيري يعاػس لف المػوظ يف غيػر راىػيف عػف الراتػب الػذي يحلػسوف عسيػو
ذا انعػدـ لو ح الحوالز واألجور ونيف العمؿ واألداد لا نسػاف يعمػؿ مقانػؿ لف ياػوف لػو مػردود مجػز وا 

لػػإف اهللسػػتمرار لػػي العمػػؿ يلػػن  محػػؿ رػػؾ وهلل نػػد لػػإلدارة مػػف ت يػػـ دوالػػا العػػامسيف   ػػؿ ىػػذا العائػػد
واسمػػا اانػػت نظػػـ الحػػوالز واألجػػور مناسػػنة ح وحاجػػاتيـ حتػػو ياػػوف نظػػاـ الحػػوالز واألجػػور مناسػػناً 

ماانيات الرىا واألداد للىؿ لي العمؿ.امػا  لحاجات اؿ لرد لي التنظيـ اسما ااف وىا التنظيـ وا 
نتائج لف العامسيف لي النسديات غير راىيف عف إدارة النسدية حيث لنيا هلل تراعي الظػروؼ لظيرت ال
امػػػا لف إدارة النسديػػػة هلل تتننػػػو األسػػػاليب ح واػػػذلؾ هلل تراعػػػي النػػػواحي ا نسػػػانية لػػػي العمػػػؿح ال رديػػػة
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ح سـا داريػػة الحدي ػػة لػػي العمػػؿ وىػػذا يػػؤدى إلػػو اسػػتياد العػػامسيف الػػذي يػػنعاس نأرػػااؿ عػػدة اػػالتظ
لػذلؾ تحتػاج ح والتأنير عف العمؿ مما يؤدي إلو انن اض مستوى لدائيـ واػذلؾ إنتػاجيتيـح والتغيب

 إدارة النسديات إلو زيادة مجيوداتيا والتنويا لي األساليب ا دارية التو تستندميا.
التػػػي لاػػػدت لف المػػػوظ يف الػػػذيف  2009)خدددوام ) وات قػػػت ىػػػذه النتػػػائج مػػػا نعػػػض الدراسػػػات ادراسػػػة 

يعمسوف لي رػناة الجزيػرة لػدييـ رىػا عػف طنيعػة عمسيػـ ولنػو يحقػؽ ليػـ اسػتقرار ولػورة اجتماعيػة 
 مػف عػاـ نرػاؿ العمػؿ عػف رىػا ىنػاؾالتي تولست إلو لف  (2006العنقودي )جيدة. واذلؾ دراسة 

 .لدى العامسيف ناسيات العسـو التطنيقية نسسطنة عماف ونتائجو و يمتو لىميتو حيث
لف الرىػا المػالي لسمػوظ يف متوسػط عمومػا  إلػو التي تولػست( 2008)الشجاعوات قت ما  دراسة   

ولف ا دارة تستػػـز نالتػػأميف اللػػحي ح حيػػث اػػاف عنلػػري الراتػػب هلل يتسػػاوي مػػا متطسنػػات المعيرػػة
عػػػدـ رىػػػا التػػػي تولػػػست إلػػػو  (2007عبيددددات )امػػػا ات قػػػت مػػػا دراسػػػة  .لسمػػػوظ يف ندرجػػػة ىػػػعي ة

  لي الوزارات األردنية. الموظ يف عف الرواتب والع وات الحالية
 " تدريب العاممين في البمدية تحميل فقرات مجال " -

درجة الموالقة إلىلمعرلة ما إذا اانت متوسط درجة اهللستجانة  د ولست  Tتـ استنداـ انتنار 
 (.6.10لـ هلل. النتائج موىحة لي جدوؿ ) 3المتوسطة )المحايد( وىي 
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 (6.10جدول )
 " تدريب العاممين في البمدية لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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تحرص إدارة النسدية عسو التعرؼ عسو اهللحتياجات التدرينية لسعامسيف  1.
 ووىا نطة رامسة لتحسيف مستوى لدائيـ.

2.89 57.88 -1.04 0.149 6 

تحرص إدارة النسدية عسو تولير الندمات ال زمة وال رص لتطوير  2.
  درات العامسيف.

2.95 59.09 -0.45 0.326 4 

تتولر لي النسدية جية مسئولة عف النرامج التدرينية تنتص نمتانعة  3.
 اهللحتياجات التدرينية لسعامسيف.

2.55 51.06 -5.18 *0.000 12 

 11 0.000* 3.54- 53.33 2.67 تنىا النرامج التدرينية لعمسية تقييـ و مراجعة مستمرة. 4.

نعد انتياد النرامج التدرينية لتحديد مدى  يتـ تقييـ لداد المتدرنيف 5.
 است ادة المتدرنيف منيا.

2.51 50.15 -5.10 *0.000 13 

تعقد إدارة النسدية دورات تدرينية متنوعة ونلورة مستمرة لمساعدة  6.
 العامسيف هللاتساب ميارات جديدة ت يدىـ لي لداد العمؿ.

2.73 54.70 -2.65 *0.005 8 

تستقطب إدارة النسدية الا ادات المؤىسة القادرة عسو إعداد وتدريب  7.
 العامسيف نالنسدية.

2.73 54.55 -2.91 *0.002 9 

 3 0.381 0.30 60.61 3.03 تستندـ إدارة النسدية التانولوجيا المتقدمة لي تن يذ النرامج التدرينية. 8.

طنيعة النرامج التدرينية  ت دـتحدد إدارة النسدية الطرؽ التدرينية التي  9.
 ونلائص الموظ يف المتدرنيف.  

2.69 53.74 -3.17 *0.001 10 

 2 0.000* 3.81 67.69 3.38 التحا ي نالدورات التدرينية يسيـ لي تطور مساري الوظي ي. 10.

النسدية عسو عقد ورش العمؿ التي تسيـ لي زيادة  درات  تحرص 11.
 العامسيف لي التعامؿ ما مرااؿ العمؿ. 

2.93 58.64 -0.65 0.260 5 

تيتـ النسدية ننع ات نعض الموظ يف إلو نعض الدوؿ ل ط ع عسو  12.
 تجارنيـ لي تقديـ ندمات المواطنيف.

3.41 68.18 4.15 *0.000 1 

تدريب سنوية لتنمية ميارات العامسيف. توجد نطط 13.  2.87 57.40 -1.14 0.127 7 

  0.047* 1.69- 57.45 2.87 جميع فقرات المجال معاً  

0.05دهلللة  مستوىالمتوسط الحساني داؿ إحلائيًا عند *  . 
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 ( يماف استن ص ما يسي:6.10مف جدوؿ )
تيتـ النسدية ننع ات نعض الموظ يف إلو نعض الدوؿ  " عرر ال انيةالمتوسط الحساني لس قرة  -

( لي لف 5)الدرجة الاسية مف  3.41ساوي " ي ل ط ع عسو تجارنيـ لي تقديـ ندمات المواطنيف
تساوي  (Sigولف القيمة اهللحتمالية ). ح4.15 يمة اهللنتنار ح %68.18 المتوسط الحساني النسني

0.05لذلؾ تعتنر ىذه ال قرة دالة إحلائيًا عند مستوى دهلللة  0.000  مما يدؿ عسو لف متوسط ح
وىذا يعني لف  3درجة اهللستجانة ليذه ال قرة  د زاد عف درجة الموالقة المتوسطة )المحايد( وىي 

 ىناؾ موالقة مف  نؿ للراد العينة عسو ىذه ال قرة. 
 
يتـ تقييـ لداد المتدرنيف نعد انتياد النرامج التدرينية لتحديد  " النامسةني لس قرة المتوسط الحسا -

 يمة ح %50.15لي لف المتوسط الحساني النسني  2.51 ساوي" ي مدى است ادة المتدرنيف منيا
لذلؾ تعتنر ىذه ال قرة دالة إحلائيًا  0.000تساوي  (Sigولف القيمة اهللحتمالية ). ح5.10-اهللنتنار

0.05عند مستوى دهلللة   عف  انن ضمما يدؿ عسو لف متوسط درجة اهللستجانة ليذه ال قرة  د ح
موالقة مف  نؿ للراد العينة غير وىذا يعني لف ىناؾ  3درجة الموالقة المتوسطة )المحايد( وىي 

 عسو ىذه ال قرة. 
 

ولف المتوسط الحساني النسني ح 2.87نراؿ عاـ يماف القوؿ نأف المتوسط الحساني يساوي  -
تساوي  (Sigولف القيمة اهللحتمالية ). ح1.69- يمة اهللنتنارح %57.45لجميا لقرات المجاؿ يساوي 

0.05عند مستوى دهلللة  إحلائياً  داؿ " تدريب العاممين في البمدية "لذلؾ يعتنر مجاؿ  0.047 

المجاؿ ينتسؼ جوىريًا عف درجة الموالقة  مما يدؿ عسو لف متوسط درجة اهللستجانة ليذاح 
 موالقة مف  نؿ للراد العينة عسو لقرات ىذاغير وىذا يعني لف ىناؾ  3المتوسطة )المحايد( وىي 

 المجاؿ. 
 ػيـ  تػدني مف ظيرت التي النتيجة لف النتيجة نتيجة وا عية إلو حد انير حيث ىذه لف ونخمص إلى

 مجاؿ التدريب يعزى إلو لف النسديات هلل تتولر لييا لريؽ ينص ليما اهللستنانة لقرات عسو الموالقة
ح ووىػا نطػة رػامسة لتحسػيف مسػتوى لدائيػـح منتص نالتعرؼ عسو اهللحتياجات التدرينية لسعػامسيف

لف  مػف والتأاػدح التػدريب نجػاح مػدى عسو والتعرؼح المتدرنيف ما لستوالؿ واذلؾ نالمتانعة والتقييـ
 العمسية. الحياة وا ا تندـ المقدمة النرامج

ويجػػب عسػػو إدارة النسػػديات لف تقػػوـ نعقػػد دورات تدرينيػػة متنوعػػة ونلػػورة مسػػتمرة لمسػػاعدة العػػامسيف 
الا ػػػادات المؤىسػػػة  اتتسػػػتقطب إدارة النسػػػدي ولفح هللاتسػػػاب ميػػػارات جديػػػدة ت يػػػدىـ لػػػي لداد العمػػػؿ
يػػػػتـ تقيػػػػيـ لداد المتػػػػدرنيف نعػػػػد انتيػػػػاد النػػػػرامج ولف ح القػػػػادرة عسػػػػو إعػػػػداد وتػػػػدريب العػػػػامسيف نالنسديػػػػة
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. ونالتػالي يجػب اهللىتمػاـ نالتػدريب حتػو يلػن  نظامػًا حديد مدى اسػت ادة المتػدرنيف منيػاالتدرينية لت
مػػف إنتػػاجيتيـ ويجعػػؿ النسػػديات تسػػير لػػي متميػػزًا  ػػادرا عسػػو لف يرتقػػو نمسػػتوى لداد العػػامسيف ويزيػػد 

 المسار اللحي  لتغدو لنج  وللىؿ وترتقي نمستوى تقديـ ندماتيا لسمجتما.
لادت عسو وجود نظاـ التي ( 2009) ميا وآنروف كدراسةواتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات 

التي لادت عسو عدـ تولر مدرنيف ذوي الا ادة  2008)ودراسة الررعة والطروانة)ح تدريب لعاؿ
( التي لادت عسو لف إدارة ال ندؽ تيتـ نعمسية (2009ما دراسة الرار ولطيؼ العالية. وانتس ت 

 التدريب وتعنو نتأ يراتو وا ادتو.
 
 " المقترحات لزيادة مستوى اإلنتاجية تحميل فقرات مجال " -

درجػػة الموالقػػة إلىلمعرلػػة مػػا إذا اانػػت متوسػػط درجػػة اهللسػػتجانة  ػػد ولػػست  Tتػػـ اسػػتنداـ انتنػػار 
 (.6.11لـ هلل. النتائج موىحة لي جدوؿ ) 3المتوسطة )المحايد( وىي 

 (6.11جدول )
المقترحات لزيادة مستوى  "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 "اإلنتاجية 

ط  الفقرة م
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لمت
ا
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ة ا
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الحت
ة ا
قيم
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S
ig
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رتبة
ال

 

 6 0.000* 10.47 80.16 4.01 تحسيف مستوى الراتب. 1.

 2 0.000* 11.96 81.71 4.09 تحسيف ظروؼ العمؿ. 2.

 5 0.000* 11.13 81.07 4.05 .اهللىتماـ نالنرامج التدرينية 3.

 4 0.000* 11.08 81.37 4.07 .وحؿ المرااؿ المعروىةاهللستماع لسمطالب  4.

 3 0.000* 11.18 81.68 4.08 .زيادة الحوالز المعنوية 5.

 1 0.000* 11.19 82.14 4.11 .اهللىتماـ نالحوالز المادية 6.

  0.000* 12.04 81.35 4.07 جميع فقرات المجال معاً  

0.05دهلللة  مستوىالمتوسط الحساني داؿ إحلائيًا عند *  . 
 ( يماف استن ص ما يسي:6.11مف جدوؿ )
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)الدرجة الاسية مف  4.11ساوي " ي اهللىتماـ نالحوالز المادية" السادسة المتوسط الحساني لس قرة  -
 (Sigولف القيمة اهللحتمالية ).11.19  يمة اهللنتنار ح %82.14 ( لي لف المتوسط الحساني النسني5

0.05لذلؾ تعتنر ىذه ال قرة دالة إحلائيًا عند مستوى دهلللة  0.000 تساوي  مما يدؿ عسو لف ح
وىذا  3متوسط درجة اهللستجانة ليذه ال قرة  د زاد عف درجة الموالقة المتوسطة )المحايد( وىي 

 يعني لف ىناؾ موالقة مف  نؿ للراد العينة عسو ىذه ال قرة.
لي لف المتوسط الحساني  4.01ساوي " ي تحسيف مستوى الراتب " األولوالمتوسط الحساني لس قرة  -

لذلؾ تعتنر  0.000 تساوي (Sigولف القيمة اهللحتمالية ). 10.47 يمة اهللنتنار ح %80.16النسني 
0.05ىذه ال قرة دالة إحلائيًا عند مستوى دهلللة   مما يدؿ عسو لف متوسط درجة اهللستجانة ح

موالقة مف  وىذا يعني لف ىناؾ 3عف درجة الموالقة المتوسطة )المحايد( وىي  زادليذه ال قرة  د 
  نؿ للراد العينة عسو ىذه ال قرة.

ولف المتوسط الحساني النسني ح 4.07 نراؿ عاـ يماف القوؿ نأف المتوسط الحساني يساوي -
 (Sigالقيمة اهللحتمالية ).ولف  12.04 يمة اهللنتنار ح %81.35يساوي لقرات المجاؿ لجميا 
" داؿ إحلائيًا عند  المقترحات لزيادة مستوى اإلنتاجية "لذلؾ يعتنر مجاؿ  0.000 تساوي

0.05مستوى دهلللة   مما يدؿ عسو لف متوسط درجة اهللستجانة ليذا المجاؿ ينتسؼ ح
وىذا يعني لف ىناؾ موالقة مف  نؿ  3جوىريًا عف درجة الموالقة المتوسطة )المحايد( وىي 

  للراد العينة عسو لقرات ىذا المجاؿ.
ومف نتائج ما سنؽ يتى  لنا لف آراد العامسيف لي النسديات اجتمعت عسو لف ىناؾ عوامؿ  -

وىذه ح ة يجب لنذىا لي اهللعتنار لتحسيف مستوى لداد العامسيف ونالتالي زيادة إنتاجيتيـا ير 
زيادة الحوالز المعنوية وتحسيف ظروؼ ح العوامؿ ىو اهللىتماـ نالحوالز المادية نالدرجة األولو 

 وتحديد اهللحتياجات التدرينية .ح العمؿ واستنداـ تقنيات جديدة
ح 2011)الجساسددددي )دراسػػػة و ح (2013السدددقا )وات قػػػت ىػػػذه النتػػػائج مػػػا نعػػػض الدراسػػػات ادراسػػػة 

اما ات  ت ىذه الدراسة مػا ح لي لف لسحوالز دور انير لي رلا مستوى األداد (2005الوابل ) ودراسة
التػػػي لاػػػدت لف لىػػػـ الحػػػوالز التػػػي يرغػػػب الموظ ػػػوف نالحلػػػوؿ عسييػػػا لػػػي  (2007شدددراب )دراسػػػة 
 ىو الحوالز المادية ويقا لي المقاـ األوؿ الماالأة المالية. النسديات

ح ا نتاجيػػةلف لستػػدريب دور انيػػر لػػي تحسػػيف لداد العػػامسيف وزيػػادة  (2010رجددا)وات قػػت مػػا دراسػػة 
لػي لف التػدريب لػو دور انيػر لػي زيػادة إنتاجيػة  (2008الطراوندة )، الشدرعةواذلؾ ات قت ما دراسة 

التػػػي لاػػػدت عسػػػو ىػػػرورة اهللىتمػػػاـ نػػػالحوالز الماديػػػة  2005)ىنيدددة )وات قػػػت مػػػا دراسػػػة ح العػػػامسيف
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والمعنويػػة واػػذلؾ نػػرامج التػػدريب وتحسػػيف نيئػػة العمػػؿ مػػف لجػػؿ زيػػادة إنتاجيػػة العػػامسيف لػػي  طػػاع 
 اللناعات النرنية نغزة.

 
نتاجيتيم   " تحميل فقرات مجال " العوامل التي تؤثر عمى مستوى أداء العاممين وا 

درجػػة الموالقػػة إلىلمعرلػػة مػػا إذا اانػػت متوسػػط درجػػة اهللسػػتجانة  ػػد ولػػست  Tتػػـ اسػػتنداـ انتنػػار 
 (.6.91لـ هلل. النتائج موىحة لي جدوؿ ) 3المتوسطة )المحايد( وىي 

 (6.12جدول )
العوامل التي تؤثر  لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  -

نتاجيتيم "عمى مستوى   أداء العاممين وا 
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 3 0.000* 5.73 70.85 3.54 زيادة الموظ يف ذوي المؤى ت العسيا. 1.

 1 0.000* 11.37 78.62 3.93 استنداـ لجيزة حدي ة وتقنيات ونرامج لي العمؿ. 2.

 5 0.001* 3.33 67.13 3.36 لرض ر انة مناررة عسو العامسيف. 3.

 2 0.000* 7.26 72.19 3.61 ت ويض العامسيف نل حيات واسعة. 4.

 6 0.004* 2.66 65.08 3.25 التأنيب والحرماف مف المزايا. 5.

 4 0.000* 5.08 69.23 3.46 تسري  المقلريف والمتقاعسيف. 6.

  0.000* 8.91 70.49 3.52 المجال معاً  جميع فقرات 

0.05دهلللة  مستوىالمتوسط الحساني داؿ إحلائيًا عند *  . 
 ( يماف استن ص ما يسي:6.12مف جدوؿ )

 3.93ساوي " يؿاستنداـ لجيزة حدي ة وتقنيات ونرامج لي العم "ال انية المتوسط الحساني لس قرة  -
ولف القيمة 11.37   يمة اهللنتنارح %78.62( لي لف المتوسط الحساني النسني5)الدرجة الاسية مف 

0.05لذلؾ تعتنر ىذه ال قرة دالة إحلائيًا عند مستوى دهلللة 0.000 تساوي  (Sigاهللحتمالية ). 

مما يدؿ عسو لف متوسط درجة اهللستجانة ليذه ال قرة  د زاد عف درجة الموالقة المتوسطة ح 
 وىذا يعني لف ىناؾ موالقة مف  نؿ للراد العينة عسو ىذه ال قرة. 3)المحايد( وىي 
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لي لف المتوسط  3.25ساوي " ي التأنيب والحرماف مف المزايا "النامسة المتوسط الحساني لس قرة  -
لذلؾ  0.004  تساوي  (Sigولف القيمة اهللحتمالية ).2.66  يمة اهللنتنار ح %65.08النسني الحساني 

0.05تعتنر ىذه ال قرة دالة إحلائيًا عند مستوى دهلللة   مما يدؿ عسو لف متوسط درجة ح
وىذا يعني لف ىناؾ  3عف درجة الموالقة المتوسطة )المحايد( وىي  د زاد اهللستجانة ليذه ال قرة 

 مف  نؿ للراد العينة عسو ىذه ال قرة. موالقة
ولف المتوسط الحساني النسني لجميا ح 3.52 نراؿ عاـ يماف القوؿ نأف المتوسط الحساني يساوي

 0.000 تساوي (Sigالقيمة اهللحتمالية ).ولف  8.91 يمة اهللنتنار ح %70.49يساوي لقرات المجاؿ 
نتاجيتيم العوامل التي تؤثر "لذلؾ يعتنر مجاؿ  " دالة إحلائيًا عند  عمى مستوى أداء العاممين وا 

0.05مستوى دهلللة   مما يدؿ عسو لف متوسط درجة اهللستجانة ليذا المجاؿ ينتسؼ جوىريًا ح
وىذا يعني لف ىناؾ موالقة مف  نؿ للراد العينة  3عف درجة الموالقة المتوسطة )المحايد( وىي 

  عسو لقرات ىذا المجاؿ.
لنا لف آراد العامسيف لي النسديات اجتمعت عسو لف ىناؾ عوامؿ ومف ن ؿ النتائج السانقة اتى   -

وىذه العوامؿ استنداـ لجيزة حدي ة ح ا يرة يجب لنذىا لي اهللعتنار تؤ ر عسو إنتاجية العامسيف
زيادة الموظ يف ذوي المؤى ت ح ت ويض العامسيف نل حيات واسعةح امج لي العمؿوتقنيات ونر 

 العسيا وتسري  المقلريف والمتقاعسيف.
 التي 2003)) السبيلدراسة و ح (2002) الشيري وات قت ىذه النتائج ما نعض الدراسات ادراسة

عسو ىرورة ت ويض العامسيف نل حيات واسعة وزيادة الموظ يف ذوي المؤى ت العسيا  الادت
 .وتسري  المقلريف و المتقاعسيف

 بشكل عام فقرات مجال "اإلنتاجية"تحميل جميع  -

الموالقػػة  إلػػو درجػػةلمعرلػػة مػػا إذا اانػػت متوسػػط درجػػة اهللسػػتجانة  ػػد ولػػست  Tتػػـ اسػػتنداـ انتنػػار 
 لـ هلل. النتائج موىحة لي جدوؿ )؟(. 3ىي المتوسطة )المحايد( و 

 (6.13جدول )
 فقرات مجال" اإلنتاجية " بشكل عاملجميع  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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 0.000* 12.55 75.94 3.80 فقرات اإلنتاجية بشكل عام

0.05دهلللة  مستوىالمتوسط الحساني داؿ إحلائيًا عند  *                           . 



128 

 

( لي لف المتوسػط 5)الدرجػة الاسيػة مػف  3.80ساوي المتوسط الحساني يتنيف لف ( 6.93مف جدوؿ )
لػذلؾ  0.000تسػاوي  (Sigاهللحتماليػة ).ولف القيمة  12.55 اهللنتنار يمة ح %75.94 الحساني النسني
0.05دالة إحلائيًا عند مستوى دهلللة  لقرات ا نتاجيةتعتنر جميا   مما يػدؿ عسػو لف متوسػط ح

وىػذا يعنػي لف ىنػاؾ موالقػة  3درجة اهللستجانة  د زاد عف درجة الموالقػة المتوسػطة )المحايػد( وىػي 
  .جميا لقرات مجاؿ ا نتاجيةمف  نؿ للراد العينة عسو 

 اختبار فرضيات الدراسةرابعا: 
 ختبار الفرضيات حول العلقة بين متغيرين من متغيرات الدراسةال

  الفرضية الصفرية:
 هلل توجد ع  ة ذات دهلللة إحلائية نيف متغيريف مف متغيرات الدراسة 

  الفرضية البديمة:
 .متغيريف مف متغيرات الدراسةتوجد ع  ة ذات دهلللة إحلائية نيف 

0.05لانر مف مستوى الدهلللة  Sig.(P-value)إذا اانت    حسب نتائج نرنػامج(SPSS لإنػو )
هلل يماػػف رلػػض ال رىػػية اللػػ رية ونالتػػالي هلل توجػػد ع  ػػة ذات دهلللػػة إحلػػائية نػػيف متغيػػريف مػػف 

0.05ل ػػؿ مػػف مسػػتوى الدهلللػػة  Sig.(P-value)لمػػا إذا اانػػت ح متغيػػرات الدراسػػة    ليػػتـ رلػػض
ال رىية الل رية و نوؿ ال رىية النديسة القائسة نأنو توجد ع  ة ذات دهلللػة إحلػائية نػيف متغيػريف 

 .مف متغيرات الدراسة
بين ( α<=0.5توجد علقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) :اغولىالفرضية 

 .العاممينفي البمديات وبين إنتاجية المستخدم نظام الحوافز المادية 
( تساوي .Sigولف القيمة اهللحتمالية )ح 387.يساوي  ( لف معامؿ اهللرتناط6.94ينيف جدوؿ )

نيف وىذا يدؿ عسو وجود ع  ة ذات دهلللة إحلائية  α= 1.15الدهلللة  مستوىوىي ل ؿ مف  0.000
عند مستوى دهلللة  المادية المطنؽ عسو العامسيف لي النسديات ونيف إنتاجية ال ردنظاـ الحوالز 

 (.α =0.05إحلائية )
 غير مف تتحقؽ هلل التي وطموحاتو لىدالو تحقيؽ وراد يسعو إنساف لي لف إلى ذلك ويعزى

 لالرؽح المعنوية حاجاتو و المادية حاجاتو  رناع إنساف اؿ إليو يسعو الذي المادي الجانب
 المادي لالحالزح لييا مسيرتو إاماؿ و حياتو ممارسة يستطيا حتو موظؼ ألي لسغاية ىاـ المادي

ح الحياة لي مسيرتو حتو لو المينية مسيرتو إاماؿ يستطيا لف لندونو لسموظؼ الحياة ررياف ىو
 وانجاز إتماـ مف المرؤوسيف ليتماف انيرة لىمية ذات وللوانيا لرااليا نجميا المادية لالحوالز
 .ااؿ المنظمة لىداؼ لتحقيؽ ولوهلل المطسونة واللورة نالراؿ مياميـ
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 : واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات
 نننػؾ لسسػطيف التر يػات وآليػات الحػوالز الماديػة نظػاـ والتػي لاػدت لف (2013دراسدة السدقا) -1

وليػا ل ػر انيػر  نالننػؾ لسعػامسيف ووىػوح عدالة لا ر لتغدو وتعديؿ ىياسة إعادة إلو وتحتاج ىنانية
 .عسو لداد العامسيف لي الننؾ

 فاعلٌرة برٌن إحصرائٌة داللرة ذات عالقرة وجرود والتي لظيرت نتائجيػا( 2010دراسة أبو شرخ )2-

 وأداء المادٌرة الحروافز برٌن إحصرائٌة داللرة ذات ووجرود عالقرة ، المروظفٌن وأداء الحروافز نظرام

 .الموظفٌن
 نسػسطنة والتعسػيـ الترنيػة وزارة عسو طنقت التي الدراسة لادت حيثح  (2011دراسة الجساسي )3-

 الماديػة الحػوالز نظػاـ لف وح لف ىنػاؾ ع  ػة نػيف وجػود نظػاـ حػوالز لعػاؿ ولداد العػامسيفح عمػاف
 العامسيف. لداد نمستوى اهللرتقاد إلو وسسيـ عادؿ نراؿ تطنيقو عند المطاؼ ننياية يؤدي والمعنوية

 (:6.14جدول )
 العاممينفي البمديات وبين إنتاجية  المستخدمبين نظام الحوافز المادية معامل االرتباط 

  بيرسونمعامل  فرضيةال
 للرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

توجد علقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
(α<=0.5 ) بين نظام الحوافز المادية المطب  عمى العاممين

 في البمديات وبين إنتاجية الفرد
.387 *0.000 

 . α=1.15دهلللة  مستوىاهللرتناط داؿ إحلائيًا عند         *
( بين α<=0.5توجد علقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) :الثانيةالفرضية 

 .العاممينفي البمديات وبين إنتاجية  المستخدم نظام الحوافز المعنوية 
( .Sigولف القيمة اهللحتمالية )ح 0.397يساوي  ( لف معامؿ اهللرتناط6.95جدوؿ )ينيف 

وىذا يدؿ عسو وجود ع  ة ذات دهلللة  α= 0.05الدهلللة  مستوىمف  لانروىي  0.000تساوي 
عند  نيف نظاـ الحوالز المعنوية المطنؽ عسو العامسيف لي النسديات ونيف إنتاجية ال ردإحلائية 

 (.α =0.05إحلائية )مستوى دهلللة 
ح العػامسيف ولداد المعنويػة الحػوالز نػيف ع  ػة وجػود لػي السػانقة الدراسػات مػا اسػةر الد نتػائج وتت ػؽ
 لي لػي العػامسيف لداد مسػتوى عسػو والن سػية الماديػة حػةراال تسعنػو الػذي الػدور عسػو تؤاػد نػذلؾ وىي

 الحػالز يطغػو  ػد نػؿ المػادي الحػالز رػأف رػأنو اً  جػد ىػاـ الموظػؼ لػدى المعنػوي لالحػالزح مؤسسة
 معظػـ لػي يحػدث المػادي الجانػب مػا المعنػوي الجانػب ات ػاؽ وعنػدح الحػاهللت نعػض لػي المعنػوي
  .ا نداع األحياف
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  :واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات
 جػودة عسػو تػؤ ر ولنيػا المعنويػة الحػوالز لىميػة عسػو لاػدت التي (2011) الجساسي دراسة1-
 .عماف سسطنة لي والتعسيـ الترنية وزارة لي العامسيف لداد

 برٌن إحصرائٌة داللرة ذات عالقرة وجرود والتػي لظيػرت نتائجيػا( 2010دراسدة أبدو شدرخ ) -1

 المادٌة الحوافز بٌن إحصائٌة داللة ذات ووجود عالقة ، الموظفٌن وأداء الحوافز نظام فاعلٌة

 .الموظفٌن وأداء
 (:6.15جدول )

 العاممينوبين إنتاجية  في البمديات المستخدمنظام الحوافز المعنوية بين  معامل االرتباط 

  بيرسونمعامل  فرضيةال
 للرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

توجد علقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستوى 
( بين نظام الحوافز المعنوية المطب  α<=0.5داللة )

 البمديات وبين إنتاجية الفردعمى العاممين في 
0.397 0.000 

 
( بين α<=0.5توجد علقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) :الثالثةالفرضية 

 .ينوبين إنتاجية العامم العاممينالرضا الوظيفي الذي يشعر بو 
( تساوي .Sigولف القيمة اهللحتمالية )ح 0.016يساوي  ( لف معامؿ اهللرتناط6.96ينيف جدوؿ )

وجود ع  ة ذات دهلللة عدـ وىذا يدؿ عسو  α= 1.15الدهلللة  مستوىمف لانر وىي  0.429
عند مستوى دهلللة  ونيف إنتاجية ال رد العامسيفنيف الرىا الوظي ي الذي يرعر نو إحلائية 
 (.α =0.05إحلائية )

العمؿ لي النسدية ىو عمؿ ولف طنيعة ح لف المنحو يف يحتسوف منالب إدارية عسياذلؾ إلو  ويعزى
اما لنيـ يتقاىوف مرتنات مرت عة نسنيا مقارنة ننا ي لئات العامسيف نالنسديات ونذلؾ ليـ ح ندماتي

ونذلؾ لوىحت الدراسة لنو ليس ح راىوف عف عمسيـ ولنيـ يحقؽ ليـ لورة اجتماعية لي المجتما
 ىناؾ ع  ة نيف الرىا والوظي ي وا نتاجية.

التي لوىحت عسو لف  (6136عوض اهلل )تائج ما نعض الدراسات ادراسة وات قت ىذه الن
ويعزو الناحث رىا العامسيف عف نيئة العمؿ الوظي ية العامسيف راىوف عف نيئة العمؿ الوظي ي 

لسعامسيف عسو الرغـ مف ىعؼ تطنيؽ الحوالز المادية والمعنوية نيذه النيئة إلو إدراؾ العامسيف 
لي لنو هلل يوجد ع  ة نيف الرىا ( 6111)اما ات قت ما دراسة حسيف ح تي لطنيعة العمؿ الندما

اما ح وظي ي يدنؿ ليو عوامؿ لنرى ااأل دمية والعمرالوظي ي وزيادة ا نتاجية وذلؾ ألف الرىا ال
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لف ال ئة المنحو ة مف المدراد ورؤساد األ ساـ وىـ راىوف إلو حد انير عف عمسيـ لي النسديات 
حاهللت  3اما لف رواتنيـ مناسنة  ولف ىناؾ ح ليـ لورة اجتماعية جيدة لي المجتماولنو يحقؽ 

النتائج ما  وحخخهف ٌذي، فً اإلطار انىظزي نهذراست انيف الرىا الوظي ي وا نتاجية تـ نيانيا سانق
انخً أكذث عهى وجود  (2003الشكوشكي )( ودراسة 2002) الشيري نعض الدراسات ادراسة 

 انزضا انوظٍفً واإلوخاجٍت وأوً كهما ساد انزضا انوظٍفً سادث اإلوخاجٍت.عالقت بٍه 

 (:6.16جدول )
 العاممينوبين إنتاجية  العاممينالرضا الوظيفي الذي يشعر بو بين معامل االرتباط 

  بيرسونمعامل  لفرضيةا
 للرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

عند توجد علقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية 
( بين الرضا الوظيفي α<=0.5مستوى داللة )

 الذي يشعر بو العمال وبين إنتاجية العامل
0.016 0.429 

 
( بدين α<=0.5توجد علقة ارتباطيدو ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى داللدة ) :الرابعةالفرضية 

 .ينممافي البمديات وبين إنتاجية الع الموجودالتدريب  نظام
يساوي  "  لي النسديات ةنرامج التدريب المستندم "لسمجاؿ  معامؿ اهللرتناط ( لف6.17ينيف جدوؿ )

وىذا  α= 0.05الدهلللة  مستوىمف  ل ؿوىي  0.038( تساوي .Sigولف القيمة اهللحتمالية )ح 156.
ونيف إنتاجية  لي النسديات ةنرامج التدريب المستندمنيف يدؿ عسو وجود ع  ة ذات دهلللة إحلائية 

 (.α =0.05عند مستوى دهلللة إحلائية ) العامسيف

ذلؾ إلو لف العمسية التدرينية تاسػب العػامسيف ميػارات وننػرات ومعػارؼ منتس ػة ممػا يػنعاس  ويعزى
نتػػاجيـ لػػي العمػػؿ ويجعسيػػـ عسػػو اتلػػاؿ مسػػتمر مػػا المسػػتجدات لمواانػػة  إيجانيػػًا عسػػو سػػسواياتيـ وا 

ينطسػؽ مػف  ويح زىـ لستنميػة الذاتيػة ويػولر ليـػ  اعػدة عريىػةويزيد مف إدراؾ العامسيف ح التغيرات النيئية
 . لتحسيف اهللداد و زيادة اهللنتاجيةن ليا 

 واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات
 النرػري المػورد تزويػد وح النرػرية المػوارد تػدريب والتػي لاػدت عسػو لىميػة (2009نعيمدة) دراسة1-

 إلومما يؤدي  ليـ المواولة لعماليـ طنيعة عف المتجددة المنتس ة واألساليب والميارات نالمعسومات
 رلػا ونالتػاليح إيجػاني نرػاؿ واتجػاىيـ سػسوايـ ومحاولة تغييػرح تيـو درا تيـميارا وتطوير تحسيف
 .ا نتاجية والا ادة األداد مستوى
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 نجػاح ُتحػدد التػي الرئيسػة ا داريػة النرػاطات مػف التدريب والتي نينت لف (3004دراسة الشكر )2-
عنػد  ال عسػي العمػؿ حػاؿ وا ػا عػف وحقيقيػة واىػحة لػورة يعطػي ألنػوح المنظمػات ال ند يػة لرػؿ لو

 يسػاىـ لإنػو لسعػامسيف التنللػات وولػؽ األم ػؿ نالرػاؿ التػدريني لسنرنػامج ا عداد وعندح استندامو
 .الاسؼ وتن يض ا نتاج زيادة عسو ذلؾ يعود مماح لدييـ األداد ا ادة زيادة لي
 لف التػدريب لػو دورًا ميمػا لػي عمسيػة تطػوير لدادالتػي تولػست إلػو  (3004دراسة ميا وآخرون )3-

ارت ػاع ا ػػادة لداد العػامسيف لػػي المديريػة يسػػيـ لػػي ولف ح وزيػادة ا ػػادتيـ لػػي مديريػة الترنيػػة العػامسيف
المقدمػػة لمػػا ليػػا وىػػرورة اهللرتقػػاد نمسػػتوى النػػرامج التدرينيػػة ح زيػادة ا نتاجيػػة ونسػػؽ القيمػػة المىػػالة

 مف ل ر لعاؿ لي ارت اع مستويات لداد العامسيف.
4-  Dearden, et (2005)  حيثح  ا نتاجية زيادة عسو يعمؿ التدريب لفوااف مف لىـ نتائجو 

 ل ػر ىنػاؾ لي سػاعة اػؿ لػي %6 ننسػنة القيمػة لػي زيػادة عسػو يعمػؿ التػدريب لػي زيػادة 1%
 .اللناعة إنتاجية عسو لستدريب متميز وا تلادي إحلائي

 (:6.17جدول )
 ينالعامموبين إنتاجية  في البمديات الموجود التدريب نظامبين معامل االرتباط 

  بيرسونمعامل  فرضيةال
 للرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

توجد علقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند 
( بين برنامج التدريب α<=0.5مستوى داللة )
 البمديات وبين إنتاجية العملالمستخدم في 

.156 *0.038 

 . α=1.15دهلللة  مستوىاهللرتناط داؿ إحلائيًا عند         *

توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول العوامل المؤثرة الخامسة: الفرضية 
التالية  عمى إنتاجية العاممين في بمديات قطاع ازة الكبرى تعزى إلى المتغيرات الشخصية

( عند الخدمة، اسم البمديةسنوات  المسمى الوظيفي،،  المؤىل العممي،  الفئة العمرية، )الجنس
 .(α ≤ 0.05) داللة إحصائيةمستوى 

" لمعرلة ما إذا ااف ىناؾ لػروؽ ذات دهلللػة إحلػائية وىػو لعينتيف مستقستيفT  تـ استنداـ انتنار "
التنػايف انتنار معسمي يلس  لمقارنة متوسطي مجموعتيف مف النيانات. اػذلؾ تػـ اسػتنداـ انتنػار " 

" لمعرلة ما إذا ااف ىناؾ لروؽ ذات دهلللة إحلائية وىذا اهللنتنار معسمػي يلػس  لمقارنػة األحادي 
 متوسطات لو لا ر. 3
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  ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول العوامل المؤثرة عمى توجد فرو
 داللة إحصائيةعند مستوى   الجنس إلى إنتاجية العاممين في بمديات قطاع ازة الكبرى تعزى

(α ≤ 0.05). 

 يماف استنتاج ما يسي:(  6.97الموىحة لي جدوؿ )مف النتائج 
مف مستوى  لانر" لعينتيف مستقستيف  -  T "المقانسة هللنتنار (.Sig)تنيف لف القيمة اهللحتمالية 

ونذلؾ "ح ح ا نتاجيةالحوالز المادية المقدمة لسعامسيف لي النسديات لسمجاليف "  α ≤ 0.05 الدهلللة
عينة الدراسة توجد لروؽ ذات دهلللة إحلائية نيف متوسطات تقديرات هلل يماف استنتاج لنو 

 .الجنسحوؿ ىذيف المجاليف تعزى إلو 
 معيف نجنس يرتنط هلل لف الحوالز المادية المقدمة ووجود نظاـ حوالز مالية لعاؿ إلو ذلؾ ويعزى
نما إنتاجية   لي مؤ ر عامؿ غير الجنس متغير لف لي .معيف عسمي مؤىؿ لو نننرة يرتنط وا 

 العمؿ.
مف  ل ؿ (.Sig)القيمة اهللحتمالية لما نالنسنة لنا ي المجاهللت والمجاهللت مجتمعةح لقد تنيف لف 

ونذلؾ يماف استنتاج لنو توجد لروؽ ذات دهلللة إحلائية نيف  α ≤ 0.05مستوى الدهلللة 
الجنس عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاهللت والمجاهللت مجتمعة معا تعزى إلو متوسطات تقديرات 

  .الذاوروذلؾ للال  
 الػذيف ورؤسػاد األ سػاـ  المػدراد مػف ىػـ مػف الػذاور العينػة غالنيػة لف إلػو اهللنػت ؼ ىػذا ويرجػا
ح امػػا ييتمػػوف ننػػرامج التػػدريبح والرىػػا الػػوظي ي لػػدييـ لا ػػرح نػػالحوالز الماديػػة والمعنويػػة ييتمػػوف
 نحاػـ والمنػالا الحػوالز مػف الا يػر يتسقػوف الػذاور لف يقػوؿ الوا ػا ألف عػف ا نػاث الػذاور وينتسؼ
 .لسعامسيف الحوالز ومن  لي توجيو دور وليـح منالنيـ

لروؽ ذات دهلللػة إحلػائية نػيف متوسػطات ( لي وجود 2010) شرخ أبوتت ؽ ىذه الدراسة ما دراسة 
 الجنس.عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاهللت والمجاهللت مجتمعة معا تعزى إلو تقديرات 

نػيف متوسػطات إحلػائية  دهلللػة ذات لػروؽ وجػود عػدـلػي  (2003)  ةالدالد دراسػة عػف تنتسػؼ 
 الجنس.عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاهللت والمجاهللت مجتمعة معا تعزى إلو تقديرات 
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 الجنس  –"  لعينتين مستقمتين -  T "اختبارنتائج  (:6.11جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

مة 
القي

ية 
مال
الحت

ا (
S

ig
).

 

 أنثى ذكر

 0.741 0.332- 2.39 2.45 .الحوالز المادية المقدمة لسعامسيف لي النسديات

 0.019* 2.366- 3.22 3.58 .الحوالز المعنوية المقدمة لسعامسيف لي النسديات

 0.019* 2.365- 3.11 3.44 . ياس الرىا الوظي ي لسعامسيف لي النسدية

 0.036* 2.114- 2.77 3.12 .النسدية تدريب العامسيف لي

 0.620 0.497- 3.78 3.85 .ا نتاجية

 0.022* 2.323- 3.05 3.29 جميع المجاالت السابقة معا

 .α ≤ 0.05 ال رؽ نيف المتوسطيف داؿ إحلائيًا عند مستوى دهلللة *         

المؤثرة عمى توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول العوامل 
داللة عند مستوى   الفئة العمرية إلى إنتاجية العاممين في بمديات قطاع ازة الكبرى تعزى

 .(α ≤ 0.05) إحصائية

 "المقانسة هللنتنار (.Sig)تنيف لف القيمة اهللحتمالية (  6.98الموىحة لي جدوؿ )مف النتائج 
لجميا المجاهللت والمجاهللت مجتمعة معا   α ≤ 0.05 مف مستوى الدهلللة لانر" التنايف األحادي 

عينة الدراسة توجد لروؽ ذات دهلللة إحلائية نيف متوسطات تقديرات هلل ونذلؾ يماف استنتاج لنو 
  حوؿ ىذه المجاهللت والمجاهللت مجتمعة معا تعزى إلو ال ئة العمرية.

 يرترؾح نينيـ وتداوليا النسدياتالعامسيف لي  نيف الم اىيـ مف الا ير انترار إلو ذلؾ ةالناح  وتعزو
 الجمعيػة ال قالػة مػف انػوع الترتيػب نػن س نيػنيـ تنتقػؿ مػا وغالنػاً ح األعمػار اػؿ مػف الجميػا ذلػؾ لػي

 عػف النظػر نغػض مرػتراة عمػؿ ظػروؼ تحػت واحداً  مينيا وا عاً  يعيروف الجميا لف حيثح لسنسدية
 .لعمارىـ

( التي لادت 2010) أبوشرخودراسة ح (2013) السقا وات قت ىذه النتائج ما نعض الدراسات ادراسة
 عسو عدـ وجود لروؽ ذات دهلللة إحلائية نيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه

 فً األعمار جمٌع فئات أن ٌدل وهذا المجاهللت والمجاهللت مجتمعة معا تعزى إلو ال ئة العمرية

  .األخرى عن معٌنة عمرٌة فئات تمٌز ال الحوافز نفس تتلقى البلدٌات
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 الفئة العمرية –" التباين اغحادي " اختبار نتائج  (:6.11جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

 

أقل من 
 سنة 30

من 
30- 

أقل من 
 سنة 40

من    
04 – 

أقل من 
 سنة 04

سنة  04
 فأكثر

 0.489 0.813 2.20 2.49 2.35 2.52 .النسدياتالحوالز المادية المقدمة لسعامسيف لي 

 0.175 1.677 3.14 3.27 3.29 3.58 .الحوالز المعنوية المقدمة لسعامسيف لي النسديات

 0.151 1.796 3.09 3.10 3.17 3.46 . ياس الرىا الوظي ي لسعامسيف لي النسدية

 0.181 1.651 2.72 2.73 3.13 2.94 .تدريب العامسيف لي النسدية

 0.440 0.907 3.86 3.65 3.88 3.86 .ا نتاجية

 0.219 1.497 3.00 3.04 3.16 3.26 جميع المجاالت السابقة معا

 

توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول العوامل المؤثرة عمى إنتاجية 
 داللة إحصائيةعند مستوى   المؤىل العممي إلى العاممين في بمديات قطاع ازة الكبرى تعزى

(α ≤ 0.05). 

 يماف استنتاج ما يسي:(  6.99الموىحة لي جدوؿ )مف النتائج 
 0.05 مػف مسػتوى الدهلللػة ل ػؿ" التنػايف األحػادي  "المقانسة هللنتنػار (.Sig)تنيف لف القيمة اهللحتمالية 

≥ α  " ونػػػػذلؾ يماػػػػف اسػػػػتنتاج لنػػػػو توجػػػػد لػػػػروؽ ذات دهلللػػػػة  " تػػػػدريب العػػػػامسيف لػػػػي النسديػػػػة لمجػػػػاؿ
عينػػة الدراسػػة حػػوؿ ىػػذا المجػػاؿ تعػػزى إلػػو المؤىػػؿ العسمػػي وذلػػؾ إحلػػائية نػػيف متوسػػطات تقػػديرات 

 للال  الذيف يحمسوف درجة الناالوريوس.
 لانػر يجعػؿ  ػدرتيـ لوسػا للػؽ لدييـ للن  الريادات لو العسمي التحليؿ زاد اسما لنو نتيجة وىذا
 وحرليـ عسو التطور لي مجاؿ العمؿ نراؿ لانر. التدرينية احتياجاتيـ تحديد عسو

مػػف  لانػػر (.Sig)القيمػػة اهللحتماليػػة لمػػا نالنسػػنة لنػػا ي المجػػاهللت والمجػػاهللت مجتمعػػةح لقػػد تنػػيف لف 
توجػػػػد لػػػػػروؽ ذات دهلللػػػػة إحلػػػػػائية نػػػػػيف هلل ونػػػػذلؾ يماػػػػػف اسػػػػتنتاج لنػػػػػو  α ≤ 0.05مسػػػػتوى الدهلللػػػػػة 

المؤىػػؿ عينػػة الدراسػػة حػػوؿ ىػػذه المجػػاهللت والمجػػاهللت مجتمعػػة معػػا تعػػزى إلػػو متوسػػطات تقػػديرات 
  .العسمي
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 الريادات حمسة مف ىـح الدراسة عينة م سوا الذيف العامسيف لي النسديات معظـ ألف طنيعي وىذا
 الحوالز لم اىيـ التعسيمية حياتيـ ن ؿ مف وتعرىيـ الت اير لي تقارنيـ لإف ونالتاليح الجامعية

 .الم اىيـ ىذه حوؿ مرترااً  حساً  لدييـ اوف المادية والمعنوية والرىا الوظي و
ودراسة ،  (2003)الدالةدراسة ح (2013السقا ) وات قت ىذه النتائج ما نعض الدراسات ادراسة

 داللة ذات فروق وجود عدم الدراسات( حٌث أكدت هذه 2007) العكشودراسة ، (2005) الوابل

 .العلمً فً دور الحوافز فً رفع مستوى األداء وفقا للمؤهل   إحصائٌة
 

 المؤىل العممي –" التباين اغحادي " اختبار نتائج  (:6.20جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

 

دبموم 
 ماجستير بكالوريوس فأقل

 0.328 1.124 2.61 2.34 2.62 .الحوالز المادية المقدمة لسعامسيف لي النسديات

 0.499 0.698 3.47 3.28 3.48 .الحوالز المعنوية المقدمة لسعامسيف لي النسديات

 0.088 2.478 3.60 3.13 3.41 . ياس الرىا الوظي ي لسعامسيف لي النسدية

 0.016* 4.259 3.24 2.75 3.27 .تدريب العامسيف لي النسدية

 0.666 0.407 3.61 3.83 3.73 .ا نتاجية

 0.094 2.409 3.30 3.06 3.30 جميع المجاالت السابقة معا

 .α ≤ 0.05 داؿ إحلائيًا عند مستوى دهلللة اتال رؽ نيف المتوسط *
توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول العوامل المؤثرة عمى إنتاجية 

 داللة إحصائيةعند مستوى  المسمى الوظيفي إلى العاممين في بمديات قطاع ازة الكبرى تعزى
(α ≤ 0.05). 

 يماف استنتاج ما يسي:(  6.11الموىحة لي جدوؿ )مف النتائج 
مف مستوى  ل ؿ" لعينتيف مستقستيف  -  T "المقانسة هللنتنار (.Sig)تنيف لف القيمة اهللحتمالية 

" والمجاهللت مجتمعة  الحوالز المادية المقدمة لسعامسيف لي النسديات لسمجاؿ "  α ≤ 0.05 الدهلللة
عينة ونذلؾ يماف استنتاج لنو توجد لروؽ ذات دهلللة إحلائية نيف متوسطات تقديرات معاح 

المسمو الوظي ي وذلؾ للال  الدراسة حوؿ ىذا المجاؿ والمجاهللت مجتمعة معا تعزى إلو 
 .مدير
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لف جميا العامسيف لي النسديات يرغنػوف نالحلػوؿ عسػو المزيػد مػف الحػوالز الماديػة  إلوذلؾ  ويرجا 
ولاػػػف المػػػدراد نحاػػػـ منلػػػنيـ يتسقػػػوف الا يػػػر مػػػف المنػػػالا و يرغنػػػوف لػػػي تػػػولير المزيػػػد مػػػف الحػػػوالز 

 المادية ليـ لاي يقوموا نتح يز موظ ييـ ويعتنروا لف ما يقوموف نو مف مياـ إررالية سسيمة. 
مػػف مسػػتوى الدهلللػػة  لانػػر (.Sig)القيمػػة اهللحتماليػػة لمػػا نالنسػػنة لنػػا ي المجػػاهللتح لقػػد تنػػيف لف 

0.05 ≥ α  توجد لروؽ ذات دهلللة إحلػائية نػيف متوسػطات تقػديرات هلل ونذلؾ يماف استنتاج لنو
 .المسمو الوظي يعينة الدراسة حوؿ ىذه المجاهللت تعزى إلو 

لروؽ ذات انخً أكذث عهى وجود ( 2007) شراب الدراسات ادراسةوات قت ىذه النتائج ما نعض 
دهلللة إحلائية نيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ مجاؿ الحوالز المادية المقدمة 

 بزٌادة ٌزٌد الوظٌفً الرضا وأن، اإلداري المستوى متغٌروالمجاهللت مجتمعة معا تعزى إلو 

  . الوظٌفٌة والدرجة المسمى اإلداري بالمستوى وٌقصد، اإلداري المستوى
 لروؽ ذات دهلللة إحلائية نيف متوسطات تقديراتانخً أكذث عهى وجود   (2007) انؼكشودراست 

 وكٌل "فئة لصال عينة الدراسة حوؿ مجاؿ الحوالز المادية المقدمة والمجاهللت مجتمعة معا تعزى 

 مدٌر0 أو"مساعد
 المسمى الوظيفي –"  لعينتين مستقمتين -  T "اختبارنتائج  (:6.21جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

 

مدير/ 
مدير 
 دائرة

 رئيس قسم
/ نائب 
 رئيس قسم

 0.006* 2.769 2.21 2.63 .الحوالز المادية المقدمة لسعامسيف لي النسديات

 0.116 1.581 3.22 3.44 .النسدياتالحوالز المعنوية المقدمة لسعامسيف لي 

 0.081 1.762 3.10 3.32 . ياس الرىا الوظي ي لسعامسيف لي النسدية

 0.051 1.966 2.74 3.03 .تدريب العامسيف لي النسدية

 0.154 1.434- 3.88 3.70 .ا نتاجية

 0.043* 2.048 3.03 3.22 جميع المجاالت السابقة معا

 .α ≤ 0.05 داؿ إحلائيًا عند مستوى دهلللةال رؽ نيف المتوسطيف  * 
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توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول العوامل المؤثرة عمى 
داللة عند مستوى   سنوات الخدمة إلى إنتاجية العاممين في بمديات قطاع ازة الكبرى تعزى

 .(α ≤ 0.05) إحصائية
 (.Sig)تنيف لف القيمة اهللحتمالية استنتاج ما يسي:يماف (  6.19الموىحة لي جدوؿ )مف النتائج 

الحوالز المعنوية  لسمجاليف "  α ≤ 0.05 مف مستوى الدهلللة ل ؿ" التنايف األحادي  "المقانسة هللنتنار
 " والمجاهللت مجتمعة معا  ياس الرىا الوظي ي لسعامسيف لي النسديةح المقدمة لسعامسيف لي النسديات

عينة الدراسة ونذلؾ يماف استنتاج لنو توجد لروؽ ذات دهلللة إحلائية نيف متوسطات تقديرات 
حوؿ ىذيف المجاليف والمجاهللت مجتمعة معا تعزى إلو سنوات الندمة وذلؾ للال  الذيف سنوات 

 سنوات.  5الندمة لدييـ ل ؿ مف 

يمتػازوف نالحيويػة والنرػاط والرغنػة  وىذا يرجا إلو لف المنحو يف مف ىذه ال ئة ىـ مف الرناب الذيف
وتحمؿ ىغوطات ومياـ الوظي ة. ونالتالي ليـ راىوف عف ح وال اعسية لي العمؿ والتدريب والتطوير

امػػا لنيػػـ يرػػعروف نػػأف العمػػؿ لػػي ح عمسيػػـ وهلل يرػػعروف نالمسػػؿ والرتانػػة لحدا ػػة عػػدد سػػنوات نػػدمتيـ
 النسدية  دـ ليـ لورة اجتماعية جيدة لي المجتما.

لانر مف مستوى الدهلللة  (.Sig)لما نالنسنة لنا ي المجاهللتح لقد تنيف لف القيمة اهللحتمالية 
0.05 ≥ α  ونذلؾ يماف استنتاج لنو هلل توجد لروؽ ذات دهلللة إحلائية نيف متوسطات تقديرات عينة

  .سنوات الندمةالدراسة حوؿ ىذه المجاهللت تعزى إلو 
 سنوات الخدمة –" التباين اغحادي اختبار " نتائج  (:6.22جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

 

أقل 
 5من 

 سنوات

 -5من 
أقل 
 10من

 سنوات

 -10من 
أقل 
 20من

 سنة

 20من 
سنة 
 فأكثر

الحوالز المادية المقدمة لسعامسيف لي 
 .النسديات

2.66 2.32 2.38 2.30 1.046 0.375 

المعنوية المقدمة لسعامسيف لي الحوالز 
 .النسديات

3.64 3.45 3.12 3.09 3.548 *0.016 

 0.008* 4.080 3.12 2.91 3.37 3.46 . ياس الرىا الوظي ي لسعامسيف لي النسدية

 0.121 1.975 2.69 2.72 2.94 3.16 .تدريب العامسيف لي النسدية

 0.919 0.166 3.74 3.76 3.83 3.86 .ا نتاجية

 0.018* 3.478 2.99 2.97 3.18 3.35 المجاالت السابقة معاجميع 
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توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول العوامل المؤثرة عمى 
داللة عند مستوى   اسم البمدية إلى إنتاجية العاممين في بمديات قطاع ازة الكبرى تعزى

 .(α ≤ 0.05) إحصائية

 يماف استنتاج ما يسي:( 6.11)الموىحة لي جدوؿ مف النتائج 
 0.05 مف مسػتوى الدهلللػة لانر" التنايف األحادي  "المقانسة هللنتنار (.Sig)تنيف لف القيمة اهللحتمالية 

≥ α  " توجػد لػروؽ هلل ونػذلؾ يماػف اسػتنتاج لنػو  "  ياس الرىا الوظي ي لسعامسيف لي النسديػة لسمجاؿ
 عينة الدراسة حوؿ ىذا المجاؿ تعزى إلو اسـ النسدية .ذات دهلللة إحلائية نيف متوسطات تقديرات 

إلو لنو هلل يوجد انت ؼ لي الرىا الػوظي ي لػي ىػذه الحالػة لف جميػا العػامسيف يعمسػوف  ويرجا ذلؾ
تحػػػت ن ػػػس النظػػػاـ الحاػػػومي وتقرينػػػا اسيػػػـ يرػػػعروف نمػػػدى لىميػػػة عمسيػػػـ لػػػي المجتمػػػا حيػػػث لنيػػػـ 

 يعمسوف لي مجاؿ ندماتي.
لػػػروؽ ذات دهلللػػػة  ( التػػي لاػػػدت عسػػو عػػػدـ وجػػود2007)راستتتت متتتع دراستتتت  تتتزا  واحفقتتتج ٌتتتذي انذ

 عينة الدراسة حوؿ الرىا الوظي ي لسعامسيف تعزى إلو اسـ النسدية.إحلائية نيف متوسطات تقديرات 
مػػف  ل ػػؿ (.Sig)القيمػػة اهللحتماليػػة لمػػا نالنسػػنة لنػػا ي المجػػاهللت والمجػػاهللت مجتمعػػةح لقػػد تنػػيف لف 

ونذلؾ يماف استنتاج لنػو توجػد لػروؽ ذات دهلللػة إحلػائية نػيف متوسػطات  α ≤ 0.05مستوى الدهلللة 
وذلػػػؾ اسػػـ النسديػػة عينػػة الدراسػػة حػػوؿ ىػػذه المجػػاهللت والمجػػػاهللت مجتمعػػة معػػا تعػػزى إلػػو تقػػديرات 
  .نسدية دير النس للال  
إلو لف نسدية دير النس  نسدية عددىا موظ ييا  سيؿ حيث ينسغ عدد إجمالي موظ ييا  ذلؾ ويعزى

ح ونالتالي لإف إدارة النسدية العسيا لييا   ادرة عسو تولير الحوالز المادية والمعنوية لموظ يياح 911
لزمات  واذلؾ نرامج التدريب. لما نالنسنة لسنسديات األنرى لإف عدـ موظ ييا انير وىي تعاني مف

 .مالية حيث لنيا هلل تستطيا لف تولر الرواتب األساسية لموظ ييا ريريا
( التي لادت عدـ وجود لروؽ ذات 2007) شراب ىذه النتائج ما نعض الدراسات ادراسة وانتس ت

 دهلللة احلائية نيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاهللت والمجاهللت مجتمعة معا
 .نسديةاسـ التعزى إلو 
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 اسم البمدية –" التباين اغحادي " اختبار نتائج  (:6.23جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

 

بمدية 
 جباليا

بمدية 
 ازة

بمدية 
 خانيونس

بمدية 
 رفح

بمدية 
دير 
 البمح

الحوالز المادية المقدمة لسعامسيف لي 
 .النسديات

3.16 2.26 2.20 2.32 2.83 4.710 *0.001 

الحوالز المعنوية المقدمة لسعامسيف لي 
 .النسديات

2.84 3.33 3.40 3.32 3.99 3.253 *0.014 

 0.119 1.876 3.57 3.29 3.33 3.17 2.82 . ياس الرىا الوظي ي لسعامسيف لي النسدية

 0.009* 3.542 3.50 2.89 3.15 2.62 3.08 .تدريب العامسيف لي النسدية

 0.000* 15.661 4.36 3.94 4.05 3.84 2.74 .ا نتاجية

 0.011* 3.387 3.65 3.14 3.22 3.03 2.93 جميع المجاالت السابقة معا

 .α ≤ 0.05 داؿ إحلائيًا عند مستوى دهلللة اتال رؽ نيف المتوسط *
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 انفصم انضابغ
 نتائج وتىصُاث اندراصت

 
 

 المقدمةأوال: 
 

 نتائج الدراسةثانيا: 
 

 الدراسة توصيات: ثالثا
 

 مقترحات لدراسات مستقبمية: رابعا
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 أوال: المقدمة
ح الدراسة ىذه ن ؿ مف إلييا التولؿ تـ التي النتائج ألىـ مسنلاً  ال لؿ ىذا يتىمف

 نقاط ومعالجة القوة نقاط تعزيز لي ستساىـ والتي النتائج ىود عسو المقترحة التوليات واذلؾ
نتاجية العامسيف لي النسديات لتحسيف المرجوة األىداؼ تحقيؽ لجؿ مفلي النسديات  الىعؼ  .لداد وا 

 
 ثانيا: نتائج الدراسة

اعتمادا عسو عرض وتحسيؿ نتائج تساؤهللت الدراسة لي ال لؿ السانؽ يماف تسنيص النتائج التي 
 اما يسي: ال رىيات وا ناتح النيانات تحسيؿ ن ؿ مفتولست إلييا ىذه الدراسة 

نظاـ  لف وح الحوالز لمن  واىحة إدارية وىوانط معايير يوجد هلل انو الدراسة نتائج نينت 1- 
الدراسة  ولظيرتح زيادة ا نتاجية لسعامسيف لي النسديات عسو يساعد وهللح لعاؿ غير المادية الحوالز
 معايير يوجد هلل حيث العامة الملسحة تقتىيو ما العمؿ حسب لي است نائية تر ية وجود عدـ
 ونطط إجرادات وىا يستوجب وذلؾح النسديات لي التر يات الوظي ية من  لي و انتة محددة إدارية
 .التر يات لمن 
 موظ ييا النسديات هلل تاالئ لف عسو يدؿ وىذا المنذوؿ الجيد ما تتناسب هلل المقدمة الحوالز لف 2- 

 نالراؿ المناسب.
مما ح والعامسيف العمؿ لي الزم د نيف المتنادؿ واهللحتراـ التقدير ع  ات يسود لنو النتائج نينت  3-

ولف العامسيف لي النسديات يرعروف نأىمية ح عاـ نراؿ الوظي ي األداد مستويات تحسيف لي يساىـ
 العمؿ الذيف يقوموف ليو.

ولنو يحقؽ ليـ ح عمسيـ لي النسدية نحولف العامسيف لي النسديات لدييـ رىا وظي ي إلو حد ما  -4

 اما لف مواعيد الدواـ والعمؿ مناسنة ليـ.ح مزيدًا مف اهللستقرار ولورة اجتماعية جيدة

ووىا ح لف النسديات هلل تتولر لييا لريؽ منتص نالتعرؼ عسو اهللحتياجات التدرينية لسعامسيف 5-

والتعرؼ عسو مدى ح نالمتانعة والتقييـ لستوالؿ ما المتدرنيف وح نطة رامسة لتحسيف مستوى لدائيـ

اما لف نظاـ التدريب  والتأاد مف لف النرامج المقدمة تندـ وا ا الحياة العمسية.ح نجاح التدريب

 الموجود غير لعاؿ.

نتاجية المادية الحوالز نيف إحلائية دهلللة ذات ع  ة وجود النتائج لظيرت 6-   .العامسيف وا 
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نتاجية المعنوية الحوالز نيف إحلائية دهلللة ذات ع  ة وجود النتائج لظيرت  7-  العامسيف. وا 

نرامج التدريب المستندمة لي النسديات  نيف إحلائية دهلللة ذات ع  ة وجود النتائج لظيرت 8- 
 إنتاجية العامسيف. و

نتاجية العامسيفالرىا  نيف إحلائية دهلللة ذات ع  ة وجود عدـ النتائج لظيرت 9-   .الوظي ي وا 
 مستوى مجاؿ لي الجنس حوؿ المنحو يف استجانات لي إحلائية دهلللة ذات لروؽ وجود  10-
 .الذاور للال  الوظي ي األداد

والحػوالز ح مجػاؿ الحػوالز الماديػة لػي اسػـ النسديػة لمتغيػر إحلػائية دهلللػة ذات لػروؽ وجػود 11- 
 وا نتاجية نراؿ عاـ وذلؾ للال  نسدية دير النس .ح ونرامج التدريب المستندمةح المعنوية
 المؤىػؿح الننػرةح العمػر المنحػو يف اسػتجانات لػي إحلػائية دهلللػة ذات لػروؽ وجػود عػدـ 12-
 .العسمي

إن أىددم عوامددل زيددادة اإلنتاجيددة فددي البمددديات كمددا يراىددا العدداممين فددي البمددديات وىددي مرتبددة  -13
 كما يمي:حسب التكرارات من اغعمى فاغدنى 

 اهللىتماـ نالحوالز المادية. -
 تحسيف ظروؼ العمؿ. -
 زيادة الحوالز المعنوية. -
 اهللستماع لسمطالب وحؿ المرااؿ المعروىة. -
 اهللىتماـ نالنرامج التدرينية. -
 تحسيف مستوى التدريب. -

تاوف  المنرجات نيا عنارة عػف  التي ينتسؼ م يوـ ا نتاجية لسوحدات اللناعية ا نتاجية و -94
تقدـ  التيالوحدات  ليعنيا ح منتجات يماف  ياس امياتيا إّما نالوحدات الطنيعية لو نالقيمة المادية

ىػػذه الحػاهللت  تاػوف عسػو ىيئػة نػدمات تعسيميػػة لو  لػيالنػدمات امنرجػات ألنرػطتيا لالمنرجػات 
 .لو ما رانو  قالية لو و ائية لو طنية لو اجتماعية لو لنحاث عسمية

 التوصيات :ثالثا
 مف ن ؿ النتائج التي تولست إلييا الدراسة تـ النروج نالتوليات التالية التي مف ن ليا يماف

 اهللرتقاد نمستوى لداد العامسيف وزيادة إنتاجيتيـ اما يسي:
 :المادية الحوافز مستوى عمى - أ

لف يرتنط لرؼ الحوالز لعسيا نمستوى األدادح نحيث يتـ التمييز نيف العامسيف ولقًا لمستوى  -
 لدائيـح مما يرجا العامسيف جميعا ميما ااف مسماىـ الوظي ي عسو نذؿ ل لو جيد لتحسيف لدائيـ.
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 تطنيؽ نظاـ لعاؿ لسحوالز المادية يتنا سياسة موىوعية دوف تمييز لو تميز لو محاناة. -
تطنيؽ نظاـ التر يات اهللست نائية لسموظ يف الذيف حلسوا عسو معدؿ ممتاز لسنتيف متتاليتيف لي  -

 تقييـ األداد.
 تحسيف مستوى رواتب الموظ يف نما يت ئـ ما الظروؼ المعيرية ليـ. -
 لو الحدو  والماالآت الحوالز من  ينص ليما ونلولاح وا نلاؼ العدالة ترسيخ عسو العمؿ  -

 رلا لي لسمساىمة العمؿ نيئة لي العدالة يا ؿ نماح منحيا لي والمحسونية المحاناة عسو القىاد
 .األداد مستوى

 سياسة موىوعية لس واب والعقاب . عاتنا -
نحيث تت ؽ ح تحسيف الظروؼ المعيرية لموظ ي النسديات والعمؿ عسو تحسيف مستوى الرواتب -

 ما متطسنات الحياة المعيرية. 
 :المعنوية الحوافز مستوى عمى  -ب
 نراؿ وتوجيييا (الرسمية وغيرح الرسمية) الموظ يف نيف ا يجانية العمؿ ع  ات تعزيز و دعـ  -

 .النسديات لىداؼ ما ينسجـ
 األداد اتيلمستو  لسولوؿ معنوي احالز الواحد ال ريؽ نروح العمؿ  قالة ترسيخ ىرورة  -

 .المنططة
وتوطيف  يـ الجماعة والتماسؾ لي سنيؿ دلا العامسيف ح التعاوف وا نادالعمؿ عسو نث روح  -

لسولوؿ لمستوى لداد جماعي للىؿ ونالتالي ىذا ينعاس عسو تحسيف لداد العامسيف ونالتالي زيادة 
 ا نتاجية.

 التطويرية مف الموظ يف ودراستيا نراؿ جدي .  ل  تراحاتالسماع  -
 
 :التدريب مستوى عمى -ج
مف ن ؿ حلر رامؿ لاالة الدوائر واأل ساـ لي  منظمة اعمسية التدريب احتياجات دراسة يجب -

 النسديات.
 .المسطرة والنرامج لسنطط ولقا نالنسدياتلستدريب  محددة ميزانية صيتنل- 
 تدريب ولؽ معايير واىحة و محددة.تحديد ال ئة المستيدلة مف ال -
 .التدريب عمسية تحديد جية متنللة لإلرراؼ عسو - 
 . ت ا نسانية لسموظ يف لي ا دارةاهللىتماـ نعقد الدورات التدرينية لي مجاؿ الحوالز والع  ا -
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 درجة عسو التدريني النرنامج تلميـ ياوف لف يجب وح والتنمية لستدريب متنللة وحدة إعداد -
 وال عالية. الد ة مف عالية
اهللىتماـ والدعـ مف  نؿ ا دارة العسيا لتنني استراتيجيات واىحة  ياـ النسديات نتولير مزيد مف  -

 لستدريب منن قة مف ا ستراتيجية العامة لسنسديات.
لسالينيا التدرينية التي تقدميا لسعامسيف لدييا  لي تنويانتن يذ التدريب عف طريؽ ال  ياـ النسديات -

ؾ هلل ند مف إىالة لساليب المنا رة حيث لنيا تراز عسو لسسوب المحاىرات ندرجة انيرة ولذل
ودراسة الحالة والسجاف والمؤتمرات إلو ىذه األساليب لما ليا مف ل ر لي تحسيف مستويات األداد 

 لدى العامسيف لي النسديات.
التدريب  تولير ا ماانيات المالية والمادية ال زمة لسعمسية التدرينية وىرورة اعتنارالعمؿ عسو  -

 ات ا ستراتيجية لي النسديات.مف ىمف األولوي
 استئجار  اعات تدريب نالة نالنسديات وتلميميا ولؽ للوؿ النيئة التدرينية السسيمة. نناد لو -
ترايؿ لريؽ متنلص يقوـ نمتانعة وتقييـ العمسية التدرينية نراؿ مرازي وعسو لساس عسمي  -

 التدريب.لحي  ومتانعة نتائج ول ر التدريب نعد اهللنتياد مف 
 إعداد نموذج منلص لتحديد اهللحتياجات التدرينية ويتـ توزيعو عسو المناطؽ المستيدلة. -

 العمل عمى تحسين اإلنتاجية وزيادتيا في البمديات عن طري  ما يمي:وبشكل عام 
 نداد  فلسمرؤوسيالمدراد المجاؿ  إلساحح تولير احتياجات العامسيفو التزاـ ودعـ ا دارة العسيا -

ت ويض المدراد نعض سسطاتيـ ح  ياـ المدراد نجذب العامسيف لسمراراة الجماعيةح وجية نظرىـ
 .فلسمرؤوسي

وعرض للاارىـ عسو  حت يـ المدراد لطا ات و درات العامسيف مف لجؿ توزيا األعماؿ عسييـ -
 لتحسيسيا ومنا رتيا. فالمرؤوسي

 يزانيات الىرورية لذلؾ.تحديث ا ليات والتجييزات ال نية وتولير الم -

 الس مة واألمف لسعامسيف لي النسديات.تطنيؽ نظاـ  -

ح تنظيمية إدارية وعوامؿح لنية عوامؿ وىي ا نتاجية عسو تؤ ر التي العوامؿ دراسة وتحديد اؿ -
 وتتدانؿ ا نر عسو منيا اؿ تؤ ر حيث لف ىذه العوامؿح ا نساني نالعامؿ مرتنطة وعوامؿ
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 األنرطة مستويات مف مستوى لي عسو وحدة لي لي ا نتاجية لزيادة ـ  ومف نعىيا ما
 .المتراناة العوامؿ ىذه ىي محلسة المنتس ة

اهللىتماـ نإجراد المزيد مف الدراسات والنحوث الميدانية التي تيتـ نقياس ا نتاجيةح ووسائؿ  -
 تحسينيا لي النسديات.

ىذا المناخ سيؤدي  حاأللاار المندعةتولير نيئة إنداعية ومناخ تنظيمي يساعد عسو نسؽ  -
واذلؾ ح تقديـ للاار تتعسؽ نتحسيف طرؽ ووسائؿ العمؿإلو ونالتراض دعـ ا دارة العسيا 

 تطوير وتحسيف الندمات.

 

 :مستقبمية لدراسات مقترحاترابعا: 
 :التالية الدراسات الباحثة عمى ضوء ما سب  من نتائج وتوصيات تقترح -
 النسديات. ياس ا نتاجية لي   -
 عوامؿ ا نتاجية وع  تيا نأنماط القيادة ا دارية لي النسديات.  - 
 مدانؿ تحسيف ا نتاجية لي النسديات. -
 دراسة العوامؿ ال نية والتانولوجية المؤ رة عسو إنتاجية العامسيف لي النسديات. -
 ع  ة الروح المعنوية و الدوالا الن سية لسعامسيف نا نتاجية. -
حدى النسديات العرنية. -  دراسة مقارنة نيف ا نتاجية لي النسديات وا 

حدى النسديات لي الحوالز نظاـ نيف مقارنة دراسة -   .العرنية النسديات وا 
 لي نسديات  طاع غزة. الماالآت منظومة لتطوير مقترح تلور  -
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 القاىرةح ماتنة غريب ح "إدارة اإلنتاجية"ح (1991) عسيح السسمي 



149 

 

 عمافح دار الرروؽح إدارة األلراد" :البشرية الموارد إدارة (2005) "ملط وح راويش 
 نبىان. بٌروت0، دار الجامعٌة للنشرال، " تخطٌط ورقابة اإلنتاج"،  (1993)علً ، الشرقاوي 
 ملرح لسنرر دار الجامعة الجديدةح ""إدارة النشاط اإلنتاجي )مدخل التحميل الكمي(، (2003)عسي ح الرر اوي 
 ح العامرية ح  رراة ج ؿ لسطناعةح  التطور التكنولوجي لممنشأة الصناعية""ح  (2000ل ح)ح  الرنواني

 ملر.ح  ا ساندرية

 الرراة العرنية لسنرر ح القاىرةح "مدخل سموكي –العلقات اإلنسانية"ح (1992مدحت)ح راغبح محمدح الرييب
 والتوزيا.

 دار الميسرةح األردفح  األولو الطنعةح "المعاصر اإلداري التدريب "ح (2010)ح احمدح الطعاني. 

 ح والتوزيا لسنرر ال قالة اردح "المركزية بالسمطة وعلقتيا المحمية اإلدارة"ح (1998) محمدح العنادي
 .عماف

 وائؿ دارح األردفح عمافح األولو الطنعةح "استراتيجي مدخل البشرية الموارد إدارة"ح (2003) سيسيةح عناس  
 .لسنرر

  ا ساندرية.ح  الجامعية الدار مطنعةح  "البشرية الموارد "إدارة،  (2001)الديف ل حح  النا يعند  
 ملرح الدار الجامعيةح ""قضايا إدارية معاصرة، (2001)ل ح محمد ح عند النا ي. 
 ح والتوزيا لسنرر لجامعيةا الدارح "المحمية والتنمية المحمي التمويل" ح  (2001)المطسب عندح الحميد عند

 .ا ساندرية
 دار:عمافح اإلستراتيجية" اغبعاد واغسس المفاىيم البشرية الموارد إدارة "ح (2012)عنتر ح عند الرحمف 

 .والتوزيا لسنرر العسمية اليازوري
 مصز.، 5ط ، االسكندرٌة، المكتب العربً  للنشر، " اإلدارة العامة"،  (1987)محمد ، عبد الفتاح 
 نحو نظرية لزيادة اإلنتاجية )الفمسفات والتتابعات لتحسين الجودة ، (3003) سميةح رسنيح لحمدح عرلة"

 .ا ساندريةح مؤسسات رناب الجامعة، اإلنتاجية("
 والتوزيا لسنرر اليازوري دارح األردفح األولو الطنعةح "اإلداري التدريب"ح (2006)نجـح العزاوي . 
 الطنعةح لسنرر والتوزيا الرروؽ دارح "والجماعة الفرد سموك – المنظمة سموك"، (3002)ماجدة ح العطية 

 .عمافح األولي
 وائؿ لسنرر والتوزيا ح عمافح دار"استراتيجي إدارة الموارد البشرية المعاصرة بعد" (2005)عمرول ي ح عقيسي.  

 ح "العربي والعالم فمسطين في المحمية اإلدارة"ح (1997) ىراـح وجنرح حسفح واهللعرجح لوزيح العاش. 
 عماف.ح واألول الطنعة

 القاهرة، دار الفكر العربً، " الموسوعة االقتصادٌة"،  (1992)حسن ، عمر. 
 دار ل اد  عماف:ح "المعاصرة المؤسسات في المدير ووظائف اغعمال "إدارة (2012) لتحيح عواد

 .والتوزيا والنرر لسطناعة
 الجامعٌة الدار، إستراتٌجً" مدخل: والعملٌات اإلنتاج استراتٌجٌات"ح (2002ننيؿ محمد )ح مرسو 

 .االسكندرٌة، الطبعة األولى، الجدٌدة
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 انخجارة. كلٌة، بنها جامعة، "ة معاصر رؤٌة –ي التنظٌم السلوك إدارة"،  (2000)سٌد  أحمد، مصطفى 

 المممكة في وتطبيقاتيا المحمية اإلدارة ظريةن" .(1995)عوده محمودح لارس ولنوح عوده ليمفح المعاني 
 .األردفح "الياشمية اغردنية

 ح  العرنية النيؿ مجموعةح  األولو الطنعةح  "ومفاىيم أسس: اإلدارة بادئمح  (2004)  محمد عسيح  منلور
 . القاىرة

 النيىة دارح  القاىرةح  " اغعمال قطاع في اغداء تقييم مؤشراتح 1992)محمد ) لحمدح  موسو 
  .العرنية

 ح  لسنرر مؤسسة الورؽح  "إدارة المعرفة: المفاىيم واالستراتيجيات والعمميات"ح  (2005)عنود نجـح  نجـ
 األردف.ح  عمافح الطنعة األولو

 الطنعة  الحديث الاتب عالـح "اإلدارة في العمميات وبحوث الكمية األساليب"ح   (2004) نعيـح نلير
 .األردفح ارندح األولو

 لسنرر  وائؿ دارح األردفح األوؿ الجزدح األولو الطنعةح  "البشرية الموارد إدارة"ح (2003) نالدح الييتي. 
 عمافح دار وائؿ لسنرر والتوزيا"ح البشرية الموارد إدارة (2005) "نالدح الييتي. 

 الجامعية  ثانيًا: الرسائل
 دراسة تطبيقية عمى معيد  -العاممين أثر التدريب عمى تطوير ميارات"ح ( 2006 )ندرية محمود ح إنراىيـ

ح لااديمية السادات لسعسـو ا دارية ح منرورة غيرح ماجستير رسالةح عموم نظم المعمومات بجياز الشرطة"
 .ملرح القاىرة

 تقييم أثر الحوافز عمى مستوى اغداء الوظيفي في شركة االتصاالت "ح (2007)نادرح لنو ررخ
 .لسسطيفح ةغز ح  جامعة األزىرح رسالة ماجستير ح " ينالفمسطينية من وجية نظر العامم

 شركة في العاممين أداء مستوى رفع في الحوافز استخدام في المدير ميارة "ح (2008يوسؼ )ح النادي 
 .سسطنة عمافح رسالة ماجستير، عمان" نفط

 ح ماجستير رسالةح "اغمن الوظيفي واإلنتاجية في اغجيزة الحكومية "ح (1995) وسيسة لحمدح نامعروؼ
 الممساة العرنية السعودية.ح جدةح جامعة المسؾ عند العزيز

 تطبيقية دراسة، مواجيتيا في اإلدارة ودور اإلنتاجية عمى البيئية المؤثرات "ح (1991) محمدح ن ؿ 
 ملر.ح رمس عيف جامعةح التجارة اسيةح داتوراه رسالةح السكر" صناعة عمى

  الوطنية بالشركة ميدانية دراسة -التكوين الميني والكفاءة اإلنتاجية"(2008) سسيمةح ننافنو 
 .الجزائرح سايادة 1955 لوت 20 جامعة، رسالة ماجستير، نموذجا"CP1K  مركب لمبتروكيمياء

 أثر الحوافز المعنوية والمادية في تحسين أداء العاممين في وزارات التربية "ح (2011عنداهلل )ح الجساسي
 األااديمية العرنية النريطانية لستعسيـ العاليح رسالة ماجستيرح بسمطنة عمان"و التعميم 
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 ح رسالة ماجستير "استراتيجية تطوير الييئات المحمية في منطقة أريحا واغاوار" ح ( 2009)راردح حامد
 لسسطيف.ح نانسسح جامعة النجاح الوطنية

 التدريس وعلقتو بجنتاجيتيم العممية في الرضا الوظيفي غعضاء ىيئة  "، (3001عنده لحمد)ح حسيف
 اليمف.ح جامعة عدف ح رسالة داتوراهح "جامعة عدن

 1987)") غزة  طاع لي الجاىزة الم نس لناعة لي العمؿ "إنتاجيةح (2004)توليؽ ح حمدونة -
 ح 2002

 ماجستير غير رسالة ح "تأثير البرامج التدريبية عمى الرضاء الوظيفي"ح (2000عند العزيز)ح حميد
 .ملرح القاىرةح لااديمية السادات لسعسـو ا داريةح منرورة

 بيقية عمى تط دراسة، المناخ التنظيمي عمى تمكين العاممين" 2006))ح لاطمة عند الحميدح الناجة
ح جامعة القاىرةح . رسالة داتوراه غير منرورةأجيزة الحكومة االتحادية بدولة اإلمارات العربية المتحدة

 ملر.

 دراسة تطنيقية  -الرضا الوظيفي لدى العاممين وآثاره عمى اغداء الوظيفي"ح (2009حنيب سمي  )ح نواـ
األااديمية العرنية النريطانية لستعسيـ ح رسالة ماجستيرح "عسو رناة الجزيرة ال ىائية

 . www.abahe.co.uk.العالي

  دراسة ميدانية بمطاحن  -لدى عمال المصانع علقة الحوافز بالكفاية اإلنتاجية"ح (2008نارة )ح نير
 .الجزائرح سطيؼح جامعة لرحات عناسح منرورةغير  رسالة ماجستير ، سطيف" -اليضاب العميا

  ح "أثر الحوافز عمى أداء اغطباء السعوديين في مستشفى قوى اغمن بالرياض"ح (2003)سعودح الدالة
 .الممساة العرنية السعوديةح الرياضح  ة لسعسـو األمنيةلااديمية نايؼ العرنيح  منرورة رسالة ماجستير

 دراسة  -أثر التدريب في إنتاجية العاممين في اغجيزة الحكومية"ح (1999)سعيد منارؾ ح الدوسري
 جامعةح إلاترونية نسنةح منرورة غيرح ماجستير رسالةح مسحية لمعاممين في جوازات المنطقة الشرقية "

 .السعوديةح الرياضح األمنية لسعسـو العرنية نايؼ
  الدوافع النفسية والحوافز و علقتيا بأداء العاممين في حقل القطاع المصرفي "ح (2013)عوفح السقا

ح  الجامعة ا س ميةح رسالة ماجستير ح " دراسة تطبيقية عمى بنك فمسطين )م.ع.م( -في قطاع ازة
 .لسسطيفح ةغز 

 الجامعة ح رسالة ماجستيرح " الوظيفي وأثره في اإلنتاجيةالرضا "ح (2008عنده مييوب )ح الرجاع
 . www .abahe.co.uk.اليمف  ح الوطنية

  تقييم أثر نظام الحوافز عمى مستوى أداء الموظفين في بمديات قطاع ازة "ح (2007)ناسـح رراب
 .لسسطيفح ةغز ح الجامعة ا س مية ح رسالة ماجستير ح " الكبرى
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 استراتيجية التدريب وأثرىا عمى أداء العاممين في ، (2008 ) تحسيف ح الطراونةح عطا اهللح الررعة"
األااديمية العرنية لسعسـو ح رسالة ماجستير غير منرورة ح "الشركات المساىمة العامة الصناعية اغردنية

 .األردفح الارؾح المالية والملرلية 

 لينيا.ح طرانسسح رسالة ماجستيرح إنتاجية اغفراد في العملأثر الرضا الوظيفي عمى  "، (3002لييمة )ح الرارواي 

  دراسة تطبيقية عمى  –مدى إمكانية تطبي  الموازنة الصفرية في بمديات قطاع ازة "ح (2009)رس ح لؤاد
 .ةح لسسطيفغز ح الجامعة ا س مية ح رسالة ماجستير ح " بمدية ازة

 دراسة تطبيقية لموظفي جمارك منطقة  -باإلنتاجيةالرضا الوظيفي وعلقتو "ح (2003عسي)ح الريري
 السعودية.ح الرياضح جامعة نايؼ العرنية لسعسـو األمنية ح رسالة ماجستير منرورةح "الرياض

  تحميل وقياس إنتاجية العامل في الصناعات التحويمية في الضفة الغربية""ح (2001)عائرةح الطيني ،
 .لسسطيفح نانسسح  الوطنيةجامعة النجاح ح سالة ماجستير ر 

 ح "اغردنية اغسمنت شركة عمى بالتطبي  تحسينيا وطر  واقعيا اإلنتاجية "ح (1994وليد) العنادلة
 .السودافح درماف لـ جامعةح ماجستير رسالة

 مفيوم اإلنتاجية والعوامل المؤثرة فييا من وجية نظر مراكز الوزارات اغردنية" ح (2007)لمجدح عنيدات"
 األردف.ح جامعة اليرموؾح رسالة ماجستير 

  دراسدددة  -"أثدددر اسدددتخدام تكنولوجيدددا المعمومدددات عمدددى أداء المدددوارد البشدددريةح ( 3000عزيػػػزة )ح العتينػػػي
 األااديمية العرنية النريطانية لستعسيـ العالي.ح "ميدانية عمى اغكاديمية الدولية االسترالية

  مكافآت وأثره في تحسين اغداء الوظيفي في وزارات السمطة نظام الحوافز وال"ح (2007)ع دح العاش
 .لسسطيفح ةغز ح الجامعة ا س مية ح رسالة ماجستير ح "الفمسطينة

 األردف.ح الجامعة األردنيةح رسالة ماجستير ، إدارة الصيانة واإلنتاجية""ح (2002) مأموفح لعمريا 

 دراسة ميدانية  -ودورىا في رفع مستوى العامميندراسة عن نظم الحوافز "ح (2006يوسؼ )ح العنقودي
 عماف.ح منرورةغير  رسالة ماجستير ، عمى العاممين بكميات العموم التطبيقية بسمطنة عمان"

  دراسة  – استخدام معدالت االنتاجية في بناء خطط اإلنتاج عن طري  المحاكاة"ح (2006)لؤادح عودة
الجامعة ح غير منرورة رسالة ماجستيرح " ازة بس في قطاعتطبيقية تحميمية عمى قطاع النسيج والمل

 . لسسطيفح ةغز ح ا س مية 

 أنموذج البحدددث -أثر التحفيز ودوره في تحقي  الرضا الوظيفي لمعاممين" ح (2012) ميرلثح عوض اهلل
 األااديمية العرنية نالدنمارؾ لستعسيـ العالي"  إدارة حسابات المشتركين في بمدية ازة
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  رسالة ماجستير ، العوامل المؤثرة عمى اإلنتاجية في صناعة الملبس الجاىزة""ح (2008)زينبح لرغسي 
 .الممساة العرنية السعوديةح جامعة المسؾ عند العزيزح منرورةغير 

  اتجاىات المدراء في البمديات الكبرى في قطاع ازة لدور إدارة المعرفة في "ح (2011)لنريح ماىي
 .لسسطيفح ةغز ح  الجامعة ا س ميةح رسالة ماجستير ح "الوظيفياغداء 

 بمدينة المرشدين المدرسيين لدى النفسية الصحة ومستوى الوظيفي الرضا (2007) "عطيةح المالاي 
 السعودية. العرنية الممساةح القرى لـ جامعةح المكرمة" مكة

 ازة بقطاع وكالة الغوث في العاممين الغوث وكالة موظفي رضا مدى"ح (2004) لحمد وجديح محيسف 
 .غزة - ا س مية الجامعةح منرورة ماجستير غير رسالةح "والحوافز التعويض أنظمة عن

 ميارات القائد اغمني في استخدام الحوافز لرفع مستوى أداء رجل اغمنح ( 2005)جنرح المطيري"-
الممساة ح لااديمية نايؼ العرنية لسعسـو األمنيةح رسالة ماجستير دراسة مسحية عمى شرطة منطقة حائل" 

 العرنية السعودية.

  دراسة تطبيقية  -العوامل المؤثرة عمى إنتاجية الصناعات الصغيرة في فمسطين"ح (2006)محمدح نولؿ
ح ةغز ح الجامعة ا س مية ح منرورةغير رسالة ماجستير ح " عمى الصناعات المعدنية في قطاع ازة

 . لسسطيف

  دراسة تطبيقية  –العوامل المؤثرة عمى إنتاجية العاممين في القطاع الصناعي "ح (2005)ماجدح ىنية
ح ةغز ح الجامعة ا س مية ح منرورة رسالة ماجستيرح " عمى قطاع الصناعات الخشبية في قطاع ازة

 . لسسطيف

 اء العاممين من وجية دور الحوافز المادية والمعنوية في رفع مستوى أد"ح (2005)عند الرحمف ح الوانؿ
لااديمية نايؼ العرنية لسعسـو ح رسالة ماجستير ، نظر ضباط اغمن العام المشاركين في موسم الحج"

 الممساة العرنية السعودية.ح األمنية

 التقارير و وأورا  العمل تالنشرا ثالثًا:

 ملر.ح جامعة عيف رمسح التجارةنحث مقدـ ناسية ح "إدارة الموارد النررية"ح (2005يسرى )ح لنو النير 

 ح مقاؿح "لسناب األداد السئ لسقطاع العاـح (2010عند الرحمف )ح تيروريww.AKSALSER.COM 

 ( 1987ج. لػػػػاغ ر ) مجسػػػػة الػػػػن ط ح ترجمػػػػة عػػػػدناف رؤوؼ -لىميػػػػة إنتاجيػػػػة العامػػػػؿ لػػػػي تطػػػػور المجتمػػػػا" "ح
 .1987ح  2العدد ح والتنمية

 العوامػػؿ المػػؤ رة لػػي انن ػػاض ا نتاجيػػة دراسػػة  "ح ( 2010لحمػػد )ح غنػػيـح حسػػاـح ىياػػؿح عمػػاد الػػديف ح جػوىر
 .2010ح  2العدد  –ح   23المجسد  –دراسات ونحوث -مجسة عسـو ولنوفح دانؿ ملانا الم نس الجاىزة
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 تعريددف اإلنتاجيددة وأسدداليب قياسدديا وآليددات تحسددينيا لفددر  الدددفاع  "ح ( 2007سػػراج )ح عانػػدح سػػعيد ح حسػف
نحػث مقػدـ لمػؤتمر الػدلاع المػدني الحػادي والعرػروف تحػت رػعار الػدلاع ح "بالمممكة العربية السعوديةالمدني 

 .2007ح جامعة المسؾ عند العزيزح رؤية استراتيجية -المدني والمستقنؿ

 إنتاجيػػة العمػػاؿ لػػي لػػناعة الترػػييد لػػي  "ح ( 2005محمػػد )ح الج لػػيح نلػػر الػػديفح نيػػرا هللح لننػػو ح حسػػوف
 .2005ح  3العدد  –ح   30المجسد  –مجسة جامعة دمرؽ لسعسـو اليندسية ح سورية"

  دراسػػة إحلػػػائية  نتاجيػػة العامػػػؿ لػػي رػػػراات المؤسسػػة العامػػػة لسلػػػناعات  "ح ( 2011عنػػػدالاريـ )ح حسػػيف
المجسػد  –مجسػة جامعػة دمرػؽ لسعسػـو اهلل تلػادية والقانونيػة ح (2006-1996الغذائية لي سورية ن ؿ ال تػرة )

 .2011ح  1العدد  –ح   27

  الحسدابات نظدام فدي الكميدة االقتصدادية المعطيدات إنتداج إشدكالية "ح ( 2002محمػد طػاىر )ح درويػش 
ح  عشدرالسةاب  العػدد  –ح مجسػة العسػـو ا نسػانيةح الجزائػر ح  سػنطينةح جامعة منتػوريح " الجزائرية االقتصادية

 .2002ح جوان

  ح دراسة ميدانية لػي محالظػة جػرش -لي لداد العامسيف نالمؤسسات العاـ ل ر التدريب "ح ( 2010رامي )ح رجا
 .2010ح السنة ال امنةح  21العدد ح مجسة دورية محامة تعنو نالعسـو ا نسانيةح مجسة عسـو إنسانية

 دور التددددريب فدددي تقدددويم كفددداءة أداء العددداممين ضدددمن القطددداع "، ( 2008) لػػػؤيح لطيػػػؼح نطػػػرسح الرػػػار
 .2008ح العدد الحادي والسنعوفح ا دارة و اهلل تلادمجسة  الفندقي"

 أثر تطبي  مبدادئ إدارة الجدودة الشداممة عمدى اإلنتاجيدة "، ( 2010) عند العزيزح المطيريح ليلؿح الرواورة
مجسػة  دراسة تطبيقية عمى شركة مراف  الكيرباء والمياه السعودية"-)مبادئ جائزة الممك عبد العزيز لمجودة(

 .2010ح جامعة القاىرةح اسية التجارةح السنة التاسعة واألرنعوفح العدد السادس والسنعوفح وا دارةالمحاسنة 

  دار النرػػر ح الريػػاضح ""تحديددد االحتياجددات التدريبيددة فددي القطدداع الحكددوميح ( 1991ىػػدى لحمػػد )ح لػػادؽ
 .1991ح  00العدد  –ح المجسة العرنية لستدريب ح نأااديمية نايؼ العرنية لسعسـو األمنية 

 جامعة، االجتماعٌة العلوم مجلة، "العمل إنتاجٌة على وأثره الوظٌفً الرضا"، (1992ناصٌف )، الخالق عبد 

 .1992ح 3 العدد، الكوٌت
 وأساليب المؤثرة والعوامل قياسيا وطر  مفاىيميا االنتاجية "ح  (1991) الحمزة عند رياضح الرازؽ عند 

 الجامعةح  منرورة غير ماجستير رسالةح "في العرا  والنسيج الغزل صناعة في تطبيقاتيا بعض مع رفعيا
 . نغدادح  والمعادف ا نتاج ىندسة  سـح  التانولوجية

  دراسػة تطنيقيػة عسػو لػناعة األدويػة -الع  ػة نػيف ا نتاجيػة والعوامػؿ الدانسيػة "ح ( 2004سسيماف )ح عنيدات
 .2004ح  2العدد  –ح   20المجسد  –مجسة لنحاث اليرموؾ ح لي األردف"

 ح جامعػػة المسػػؾ سػػعودح نحػػث مقػػدـح "اإلنتاجيددة ومشددكلت قيدداس إنتاجيددة العدداممين" ح (2010ليمػػف )ح عمػػر
2010. 
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 ح "قياس اإلنتاجية في اغجيزة الحكومية الخدمية )دراسة إحصائية تطبيقيدة(" ح (2008محمد رػامؿ )ح ليمي
 .2008ح السنة السانعة واألرنعوفح العدد السنعوفح مجسة المحاسنة وا دارة والتأميف

 دراسة تطبيقية -العوامل المؤثرة في تطوير أداء موظفي البنوك" (2005)ح الجسعود مروافح المحتسب لينا
جامعة المسؾ عند ح مجسة اهلل تلاد وا دارةح عمى محافظة الخميل بفمسطين وعلقتيا بالرضا الوظيفي"

 . 2العدد ح العزيز
 قيدداس أثددر التدددريب فددي أداء العدداممين، ( 2009) سػػالـح الرامسػػيح لػػ ح رػػيخح ديػػبح عسػػي يػػونسح ميػا"- 

مجسػػة ترػػريف لسنحػػوث والدراسػػات دراسددة ميدانيددة عمددى مديريددة التربيددة بمحافظددة البرعددي فددي سددمطنة عمددان" 
 .2009ح 1العدد ح (31المجسد )ح العسـو اهلل تلادية والقانونية سسسسةح العسمية

  ح "التحسيػػػؿ المؤسسػػػي والتحسيػػػؿ الػػػوظي ي لنسػػػديات رػػػماؿ غػػػزة )ولػػػؼ وظي ػػػيح (2009)مؤسسػػػة إنقػػػاذ الط ػػػؿ
 غزة.ح وىيااؿ تنظيمية(

  ح ""تنمية الموارد البشرية وأىميتيدا فدي تسدحين اإلنتاجيدة وتحقيد  الميدزة التنافسديةح (2009نػاراؾ )ح نعيمة
 .2009ح  الساب العدد  –ح  تلاديات رماؿ للريقيا مجسة اح الجزائر ح الرسؼح جامعة حسينة نف نو عسي

 ( 1991يوسؼح درويش عند الرحمف" )تقدويم اغداء والدوالء  العلقة بين اإلحساس بفعاليدة وموضدوعية نظدام
ح 2لعػػدد اح  6 المجسػػدح المجسػػة العرنيػػة لسعسػػـو ا داريػػةح "دراسددة ميدانيددة -التنظيمددي والرضددا واغداء الددوظيفي

 .9999مايو 
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: المواقع اإللكترونيةرابعاً   
 

 انًذهي لحكمزارة اموقع و 

http://www.gov.ps 

 

  موقع جامعة أم القرى اإللكتروني 

http://uqu.edu.sa 

 يىقغ جبيؼت انقذش انًفخىدت 

http://www.qou.edu/indexPage.do 

  األكبديًيت انؼربيت انبريطبَيت نهخؼهيى انؼبنييىقغ 

http://www.abahe.co.uk 

 

   يىقغEmreald 

 

. www.Emrealddinsigh.com 

 

 

 يىقغ انجبيؼت اإلضالييت 

http://www.qou.edu/indexPage.do 

 

  ًالمنظمة العربٌة للتنمٌة االقتصادٌة –الصندوق العربً لإلنماء االقتصادي واالجتماع 

http://www.aidmo.org/beta/index  

 

 
 

http://www.gov.ps/
http://www.gov.ps/
http://uqu.edu.sa/
http://uqu.edu.sa/
http://www.qou.edu/indexPage.do
http://www.qou.edu/indexPage.do
http://www.abahe.co.uk/
http://www.emrealddinsigh.com/
http://www.qou.edu/indexPage.do
http://www.qou.edu/indexPage.do
http://www.aidmo.org/beta/index
http://www.aidmo.org/beta/index
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                             غشة - اجلبيعت اإلسالييت

 عًبدة اندراسبث انعهياااب

 كاهيت انخااااااااجاااااااااابرة

  مسااااحلى إدارة األعاااااًاابل
 

 ................األخت  /حضرة األخ          

 ، ، ، ، تحية طيبة وبعد   

العوامل البشرٌة المؤثرة على  على التعرف إلى تهدف التً االستبانة هذه أٌدٌكم بٌن أض 

درجة عسو تاميسي لسحلوؿ  انحثوذلؾ لتقديمو   ." غزة قطاع بلدٌات فً إنتاجٌة العاملٌن 
 الجامعة ا س مية نغزة.مف الماجستير لي تنلص إدارة األعماؿ 

 لمؤازرةاالهتمام واالستعداد  بكم و أعهد، المطلوبة للمعلومات مصدر خٌر بأنكم أؤمن أننً وحٌث
 أجد أن فً أمل إلٌكم وكلً توجهت لذا، وتطوٌره مجتمعنا بخدمة تهتم التً العلمٌة األبحاث
المعلومات  بأن علما، االستبانةهذه  أسئلة على اإلجابة خالل من وذلك قبلكم من المطلق التعاون

 .فقط العلمً البحث لغرض ستستخدمالتً ستدلون بها 
التوصل لنتائج  إلى شك وبدون سٌؤدي وموضوعٌة بدقة الكافٌة المعلومات تقدٌم على حرصكم إن

 .هللا بإذن ووطننا مؤسساتنا على والخٌر بالنفع سٌعود مما، دقٌقة وحل مشكلة البحث
 وعرفاني شكري فائ  ولكم

 
 

 انببدثت                                                                                                                  

 هال ػبذ انفخبح يُظىر
                                                                        

 

 

 

 من قسمين: االستبانةملحظة: تتكون 

  لماـ مػا يناسػب )×( القسـ األوؿ: يتاوف مف معسومات رنلية عنؾ يرجو منؾ وىا ا رارة
 حالتؾ.

 (0يهذق رقى )
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 ( لقرة لجما المعسومات حوؿ موىوع الدراسػة70القسـ ال اني: يتاوف مف ) يرجػو منػؾ وىػا ح
 لي المستوى الذي يناسنؾ لماـ اؿ لقرة .)×( ا رارة 

 
                              

  
 

 انجُص .1

 ركر                    أَثً              

 

 . انفئت انؼًريت )ببنطُىاث(             2

  فأكثر 50                               50أقم يٍ  – 40يٍ                                        4 0أقم يٍ -30 يٍ    30أقم يٍ 

 

 

 

 .انًؤهم انؼهًي 3

   دكخىراِ    يبجطخير   بكبنىريىش     فأقمدبهىو 

 

 

 

       .انًطًً انىظيفي4

   أخري  رئيص شؼبت     رئيص قطى     يذير دائرة

 

 

    انخذيت.ػذد ضُىاث 5

  فأكثرضُت  20يٍ   سىت20 أقم   - 10يٍ  سىواث10 أقم   - 5يٍ   سىواث 5أقم يٍ 

 

 

اضى انبهذيت. 6 

 

 ذيت دير انبهخبه بهذيت رفخ                             بهذيت خبَيىَص                                 بهذيت غسة    بهذيت جببنيب

 

 

 

 القسم اغول: المعمومات الشخصية
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 مكان اإلجابة المناسبة:  xضع علمة   
 لمعاممين في البمدياتالحوافز المادية المقدمة : أوالً 

 البيدددددددددان ـ.
اير 
موا
 ف 
بشد
 ة
بشد
 ة

اير 
مواف   مواف  محايد مواف 

 بشدة

1 
يوجد ماالآت ترجيعية مادية تساعد العامؿ عسو نذؿ المزيد مف الجيد والم انرة 

      . لسحلوؿ عسييا

      .العامةنظاـ التر يات اهللست نائية لي العمؿ متاح حسب ما تقتىيو الملسحة  2
      .تتناسب الرواتب والدرجة العسمية التي يحمسيا العامؿ 3
      .تعتنر الرواتب المدلوعة مناسنة لسجيد المنذوؿ لي العمؿ 4
      .يوجد تعويض مادي عف ا جازات 5
       يوجد نظاـ لسحوالز ىمف معايير واىحة لي النسدية.  6
      . الماالآت المادية لتحسيف لداد العامسيفتسعو النسدية إلو زيادة  7
      . تمن  النسدية الموظ يف المتميزيف ع وة ترجيعية نراؿ دوري 8
      .ىناؾ عدالة ومساواة لي معامسة العامسيف لي النسدية 9
      .تطنؽ النسدية نظامًا لسحوالز والماالآت لردية وجماعية وعسو مستوى النسدية ااؿ 10

نتاجية العامسيف ولدائيـ لي العمؿ 11       .ترنط النسدية عمسية الحوالز والماالآت نمدى ا ادة وا 
      .تتـ عمسية التر ية استنادا إلو معيار التميز لي العمؿ والا ادة لي األداد 12

 الحوافز المعنوية المقدمة لمعاممين في البمديات: ثانياً         

 البيدددددددددان ـ.
اير 
موا
 ف 
بشد
 ة
بشد
 ة

اير 
مواف   مواف  محايد مواف 

 بشدة

      . لرعر نأىمية العمؿ الذي ل ـو نو 1
      .عمسي لي النسدية يولر لي رعورًا ناهللستقرار واألماف 2
      .تقـو ا دارة نتقديـ عنارات ال ناد والرار الر وية لسعامسيف األا اد 3
 .لي اتناذ القراراتتتاح لي لرص لي المراراة  4

 
 
 
 
 
 
 

     
      .التقدير واهللحتراـ نيف العامسيف لتح يزىـ عسو العمؿ سسوؾتعمؿ النسدية عسو تنمية  5

 القسم الثاني: الفقرات
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       السسطات الممنوحة لي االية وتساعدني عسو القياـ ناألعماؿ المواسة ني. 6
      .العامؿ لسعمؿالتقدير واهللحتراـ مف الرؤساد مف لىـ األمور التي تدلا  7
      .تقـو النسدية نإ امة ح  ت تاريـ لسعامسيف األا اد والمتقاعديف 8
      تتاح لسعامؿ ال رص لي المراراة لي وىا النطط المستقنسية لسنسدية 9
      يرتنط العامؿ نع  ات طينة ما الرؤساد لي العمؿ 10
      التميز لي المجتماالعمؿ لي النسدية يعطي العامؿ مقدار مف  11
 ثالثا: قياس الرضا الوظيفي لمعاممين في البمدية   

 البيدددددددددان ـ.
اير 
موا
 ف 
بشد
 ة
بشد
 ة

اير 
مواف   مواف  محايد مواف 

 بشدة

      .لحب عمسي ولرعر نأنو ملدر سعادتي  1
      .مناخ العمؿ الذي لعمؿ نو مري  2
      .والتطور والر يعمسي يولر لي لرص النمو  3
      . يررؼ رئيسي عسي ند ة حتو يىمف الحلوؿ عسو نتائج للىؿ 4
      .الراتب األساسي الحالي الذي لتقاىاه مقارنة نزم ئي لي النسدية مرىياً  5
      .لرعر نأنني لحقؽ ذاتي لي العمؿ 6
      .مناسبحجـ العمؿ الذي يطسب مني مقارنة نالو ت المتولر يعتنر  7
      . ساعات العمؿ ومواعيد الدواـ مناسنة 8
      .هلل للار حاليًا لي ترؾ عمسي إط  اً  9
      تتننو إدارة النسدية األساليب ا دارية الحدي ة. 10

      تت يـ إدارة النسدية الظروؼ ال ردية لسعامسيف واذلؾ تراعي النواحي ا نسانية لي العمؿ. 11

      يتولر جو مف اهللنسجاـ واألل ة نيف الزم د لي المؤسسة 12

13 
المااتب..الخ(  -النظالة -التيوية -ارعر لف ظروؼ العمؿ ونيئتو المادية )ا نارة

 مناسنة
     

14 
لي حاؿ وجود داعي لستواجد نعد ساعات العمؿ الرسمية لإنني عسو لتـ اهللستعداد 

 لذلؾ.
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 العاممين في البمديةتدريب رابعًا: 

 البيدددددددددان ـ.
اير 
موا
 ف 
بشد
 ة
بشد
 ة

اير 
مواف   مواف  محايد مواف 

 بشدة

1 
تحرص إدارة النسدية عسو التعرؼ عسو اهللحتياجات التدرينية لسعامسيف ووىا نطة 

 .رامسة لتحسيف مستوى لدائيـ
     

      .لتطوير  درات العامسيفتحرص إدارة النسدية عسو تولير الندمات ال زمة وال رص  2

3 
تتولر لي النسدية جية مسئولة عف النرامج التدرينية تنتص نمتانعة اهللحتياجات 

 التدرينية لسعامسيف.
     

      .تنىا النرامج التدرينية لعمسية تقييـ و مراجعة مستمرة 4

5 
مدى است ادة المتدرنيف يتـ تقييـ لداد المتدرنيف نعد انتياد النرامج التدرينية لتحديد 

 .منيا
     

6 
تعقد إدارة النسدية دورات تدرينية متنوعة ونلورة مستمرة لمساعدة العامسيف هللاتساب 

 .ميارات جديدة ت يدىـ لي لداد العمؿ
     

      .تستقطب إدارة النسدية الا ادات المؤىسة القادرة عسو إعداد وتدريب العامسيف نالنسدية 7

      .إدارة النسدية التانولوجيا المتقدمة لي تن يذ النرامج التدرينيةتستندـ  8

9 
تحدد إدارة النسدية الطرؽ التدرينية التي ت ئـ طنيعة النرامج التدرينية ونلائص 

 .  الموظ يف المتدرنيف
     

      التحا ي نالدورات التدرينية يسيـ لي تطور مساري الوظي ي. 11

12 
لىمية التحوؿ مف النظـ التقسيدية إلو النظـ الحدي ة لي تقديـ  النسديةلي  العامسيفيدرؾ 

 .لسمواطنيفالندمات 
     

93 
تحرص النسدية عسو عقد ورش العمؿ التي تسيـ لي زيادة  درات العامسيف لي التعامؿ 

 . ما مرااؿ العمؿ
     

94 
عسو تجارنيـ لي تقديـ ننع ات نعض الموظ يف إلو نعض الدوؿ ل ط ع  تيتـ النسدية

 .ندمات المواطنيف
     

      توجد نطط تدريب سنوية لتنمية ميارات العامسيف. 95



166 

 

 نتاجيةسا:اال خام
 ؟ما الذي تقترحو عمى إدارتك لزيادة مستوى اإلنتاجية1-

 البيدددددددددان ـ.
اير 
موا
 ف 
بشد
 ة
بشد
 ة

اير 
مواف   مواف  محايد مواف 

 بشدة

      الراتب.تحسيف مستوى  1
      تحسيف ظروؼ العمؿ. 2
      اهللىتماـ نالنرامج التدرينية 3
      اهللستماع لسمطالب وحؿ المرااؿ المعروىة 4
      زيادة الحوالز المعنوية 5
      اهللىتماـ نالحوالز المادية 6

نتاجيتيم؟  2- ىل ترى أن العوامل الواردة أدناه تؤثر عمى مستوى أداء العاممين وا 

 البيدددددددددان ـ.
اير 
موا
 ف 
بشد
 ة
بشد
 ة

اير 
مواف   مواف  محايد مواف 

 بشدة

      .زيادة الموظ يف ذوي المؤى ت العسيا 1

      .استنداـ لجيزة حدي ة وتقنيات ونرامج لي العمؿ 2

      .لرض ر انة مناررة عسو العامسيف 3

      .ت ويض العامسيف نل حيات واسعة 4

      .التأنيب والحرماف مف المزايا 5

      .تسري  المقلريف والمتقاعسيف 6
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 ائمددددد
 

 ددة بأسماء المحكمينقائم
 

 مكان العمل                                          االسم رقم
 غزة -الجامعة ا س مية د.لاـر سمور .1
 غزة -الجامعة ا س مية نحرد. يوسؼ  .2
 غزة -الجامعة ا س مية سمير لاليد.  .3
 غزة -الجامعة ا س مية وسيـ اليانيؿد.  .4
 غزة -جامعة األزىر مرواف األغا. د .5
 غزة -جامعة القدس الم توحة لريد النيرب. د .6
 غزة -األ لو جامعة ع د السيد. د .7
 غزة -جامعة األ لو رائد الحجار. د .8
 غزة -جامعة األ لو محمود نسؼ اهللد.  .9
 نسدية غزة نياد المغنيد. .10
 نسدية غزة ـ.ماىر سالـ .11
 اسية نماد لسعسـو والتانولوجيا ل. ناىد لحمد .12

 
 
 
 
 
 
 

 (3يهذق رقى )
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                             غشة - اجلبيعت اإلسالييت

 عًبدة اندراسبث انعهياااب

 كاهيت انخااااااااجاااااااااابرة

  مسااااحلى إدارة األعاااااًاابل
 

 ................األخت  /حضرة األخ          

 ، ، ، ، تحية طيبة وبعد   

العوامل المؤثرة على إنتاجٌة  على التعرف إلى تهدف التً االستبانة هذه أٌدٌكم بٌن أض 

درجة عسو وذلؾ لتقديمو اإجراد تاميسي لسحلوؿ   .بفلسطٌن" غزة قطاع بلدٌات فً العاملٌن 
 الماجستير لي تنلص ماجستير إدارة األعماؿ نالجامعة ا س مية نغزة.

 االهتمام واالستعداد لمؤازرة بكم و أعهد، المطلوبة للمعلومات مصدر خٌر بأنكم أؤمن أننً وحٌث
 أجد أن فً أمل إلٌكم وكلً توجهت لذا، وتطوٌره مجتمعنا بخدمة تهتم التً العلمٌة األبحاث
 اإلجابة بأن علما، االستبانةهذه  أسئلة على اإلجابة خالل من وذلك قبلكم من المطلق التعاون

 .فقط العلمً البحث لغرض وستستخدم بسرٌة ستعامل
 إلى شك وبدون سٌؤدي وموضوعٌة بدقة الكافٌة المعلومات تقدٌم على حرصكم إن

 .هللا بإذن ووطننا مؤسساتنا على والخٌر بالنفع سٌعود مما، الدراسة لموضوع أفضل تقٌٌم
 وعرفاني شكري فائ  ولكم

 
 

 انببدثت                                                                                                                  

 هال ػبذ انفخبح يُظىر
                                                                        

 

 

 

 من قسمين: االستبانةملحظة: تتكون 

  لماـ مػا يناسػب )×( القسـ األوؿ: يتاوف مف معسومات رنلية عنؾ يرجو منؾ وىا ا رارة
 حالتؾ.

 ( لقرة لجما المعسومات حوؿ موىوع 60القسـ ال اني: يتاوف مف )يرجػو منػؾ وىػا ح الدراسػة
 لي المستوى الذي يناسنؾ لماـ اؿ لقرة .)×( ا رارة 

 

 (2يهذق رقى )
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 انجُص .1

 ركر                    أَثً              

 

 

 . انفئت انؼًريت )ببنطُىاث(             2

  فأكثر 50 يٍ                              50أقم يٍ  – 40يٍ                                        4 0أقم يٍ -30 يٍ    30أقم يٍ 

 

 

 

 .انًؤهم انؼهًي 3

   دكخىراِ    يبجطخير   بكبنىريىش   دبهىو   

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      .انًطًً انىظيفي4

 

 

 

    .ػذد ضُىاث انخبرة5

  فأكثر 10يٍ   10 أقم يٍ  - 5يٍ   5أقم يٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم اغول: المعمومات الشخصية
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 مكان اإلجابة المناسبة:  xضع علمة   
 الحوافز المادية المقدمة لمعاممين في البمديات: أوالً 

 البيدددددددددان ـ.
اير 
 مواف 
 بشدة
 بشدة

اير 
 مواف 

ال 
مواف   مواف  أدري

 بشدة

يوجد ماالآت مادية وترجيعية لي العمؿ تساعدني عسو نذؿ المزيد مف  1
      . الجيد والم انرة لسحلوؿ عسييا

      . يوجد لرؼ لندؿ طنيعة العمؿ 2

      .التر يات اهللست نائية لي العمؿ متاحة حسب ما تقتىيو الملسحة العامة 3

      .يتناسب راتني والدرجة العسمية التي لحمسيا 4

      .تعتنر الرواتب المدلوعة مناسنة لسجيد المنذوؿ مف العامؿ 5

      .يوجد تعويض مادي عف ا جازات 6

        واعد ومعايير الحلوؿ عسو الحوالز واىحة لي النسديات.  7

      يوجد لرص لمىاع ة ماالأة نياية الندمة. 8

      . تسعو النسدية إلو زيادة الماالآت المادية لتحسيف المردود األدائي لسعامسيف 9

       تمن  النسدية نعض الموظ يف المتميزيف ع وة ترجيعية نراؿ دوري 10

      .ىناؾ عدالة ومساواة لي معامسة العامسيف لي النسدية 11

12 
تطنؽ النسدية نظامًا لسحوالز والماالآت لردية وجماعية وعسو مستوى النسدية 

      .ااؿ

 القسم الثاني: الفقرات
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 البيدددددددددان ـ.
اير 
 مواف 
 بشدة
 بشدة

اير 
 مواف 

ال 
 مواف  أدري

مواف  
 بشدة

نتاجية الموظ يف ولدائيـ ترنط الوزارة عمسية الحوالز  13 والماالآت نمدى ا ادة وا 
      .لي العمؿ

      .تتـ عمسية التر ية استنادا إلو معيار التميز لي العمؿ والا ادة لي األداد 14

      .تمن  النسدية نعض الموظ يف المتميزيف ع وة ترجيعية نراؿ دوري 15

 لمعاممين في البمدياتالحوافز المعنوية المقدمة : ثانياً         

 البيدددددددددان م.
اير 
مواف  
 بشدة

اير 
 مواف 

ال 
مواف   مواف  أدري

 بشدة

      . لرعر نأىمية العمؿ الذي ل ـو نو 1

      .عمسي لي النسدية يولر لي رعورًا ناهللستقرار واألماف 2

      .ىناؾ تقديـ عنارات ال ناد والرار الر وية لسعامسيف األا اد 3

      .تقـو ا دارة نمن  ريادات تقدير لسعامسيف األا اد 4

      .تتاح لي لرص لي المراراة لي اتناذ القرارات 5

      .األجيزة والمعدات التي استندميا لي العمؿ جيدة ومناسنة 6

7 
تعمؿ النسدية عسو تنمية روح التقدير واهللحتراـ نيف العامسيف لتح يزىـ عسو 

      .العمؿ

       السسطات الممنوحة لي االية وتساعدني عسو القياـ ناألعماؿ المواسة إلي. 8
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 البيدددددددددان ـ.
اير 
 مواف 
 بشدة
 بشدة

اير 
 مواف 

ال 
 مواف  أدري

مواف  
 بشدة

      .التقدير واهللحتراـ مف الرؤساد مف لىـ األمور التي تدلعني لسعمؿ 9

      .تاريـ لسعامسيف األا اد والمتقاعديفتقـو النسدية نإ امة ح  ت  10

      تتاح لي لرص لي المراراة لي وىا النطط المستقنسية لسنسدية 11

      احت ظ نع  ات طينة ما الرؤساد لي العمؿ 12

      .عمسي لي النسدية يعطيني مقدار مف التميز لي المجتما 13

 البمديةمستوى الرضا الوظيفي لمعاممين في : ثالثاً 

 البيدددددددددان م.
اير 
مواف  
 بشدة

اير 
 مواف 

ال 
مواف   مواف  أدري

 بشدة

      .لحب عمسي ولرعر نأنو ملدر سعادتي  1

      .مناخ العمؿ الذي لعمؿ نو مري  2

      .عمسي يولر لي لرص النمو والتطور والر ي 3

      . للىؿيررؼ رئيسي عسي ند ة حتو يىمف الحلوؿ عسو نتائج  4

      .الراتب األساسي الحالي الذي تتقاىاه مقارنة نزم ئؾ لي النسدية مرىيًا لؾ 5

      .لرعر نأنني لحقؽ ذاتي لي العمؿ 6

      .امية العمؿ التي تطسب منؾ مقارنة نالو ت المتولر تعتنر معقولة 7
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      . ساعات العمؿ ومواعيد الدواـ مناسنة 8

      .حاليًا لي ترؾ عمسي إط  اً هلل للار  9

      تتننو ا دارة لي عمسي األساليب ا دارية الحدي ة. 10

11 
تت يـ ا دارة الظروؼ ال ردية لسعامسيف واذلؾ تراعي النواحي ا نسانية لي 

      العمؿ.

      يتولر جو مف اهللنسجاـ واألل ة نيف الزم د لي المؤسسة 12

13 
 -النظالة -التيوية -العمؿ ونيئتو المادية )ا نارةارعر لف ظروؼ 

      المااتب..الخ( مناسنة

14 
لي حاؿ وجود داعي لستواجد نعد ساعات العمؿ الرسمية لإنؾ عسو لتـ 

      اهللستعداد لذلؾ.

 تدريب العاممين في البمديةرابعًا: 

 البيدددددددددان م.
اير 
مواف  
 بشدة

اير 
 مواف 

ال 
مواف   مواف  أدري

 بشدة

تحرص ا دارة عسو التعرؼ عسو احتياجات العامسيف التدرينية ووىا نطة  1
      .رامسة لتحسيف مستوى لدائيـ ألعماليـ

2 
تحرص ا دارة عسو تولير الندمات ال زمة وال رص لتطوير  درات 

      .العامسيف

3 
نمتانعة اهللحتياجات تتولر نالنسدية جية مسئولة عف النرامج التدرينية تنتص 

      التدرينية لسعامسيف.

      .تنىا النرامج التدرينية لعمسية تقييـ و مراجعة مستمرة 4

5 
يتـ تقييـ لداد المتدرنيف نعد انتياد النرامج التدرينية لتحديد مدى است ادة 

      .المتدرنيف منيا

لمساعدة العامسيف تعقد ا دارة دورات تدرينية متنوعة ونلورة مستمرة  6
      .هللاتساب ميارات جديدة ت يدىـ لي لداد العمؿ
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7 
تستقطب النسدية الا ادات المؤىسة القادرة عسو إعداد وتدريب العامسيف 

      .نالنسدية

      .توظؼ النسدية التانولوجيا المتقدمة لي تن يذ النرامج التدرينية 8

ت ئـ طنيعة النرامج التدرينية ونلائص تحدد الوزارة الطرؽ التدرينية التي  9
      .  الموظ يف المتدرنيف

      التحا ي نالدورات التدرينية يساىـ لي تطور مساري الوظي ي 11

 البمديةميارات العاممين في : خامساً 

 البيدددددددددان م.
اير 
مواف  
 بشدة

اير 
 مواف 

ال 
مواف   مواف  أدري

 بشدة

      النسديةيوجد متنلليف لي تانولوجيا المعسومات ذوي ننرة لي  1

2 
لسقياـ نالمياـ الننرة ا دارية و التانولوجية  العامسيف لي النسديةيمتسؾ 

      .المنوطة نيـ

      .ميارات استنداـ الحاسب ا لي النسديةمف متطسنات رغؿ الوظائؼ لي  3

لىمية التحوؿ مف النظـ التقسيدية إلو النظـ الحدي ة  النسديةلي  العامسيفيدرؾ  4
      .لسمواطنيفلي تقديـ الندمات 

5 
تحرص النسدية عسو عقد ورش العمؿ لتسيـ لي زيادة  درات العامسيف لي 

      . التعامؿ ما مرااؿ العمؿ

6 
ست يد مف التجارب األنرى لي تالنارجية و  اننع ات موظ يي تيتـ النسدية

      المجاؿ.ن س 

      توجد نطط تدريب سنوية لتنمية ميارات العامسيف. 7

 البيدددددددددان م.
اير 
مواف  
 بشدة

اير 
 مواف 

ال 
مواف   مواف  أدري

 بشدة

 اإلنتاجية: سادساً  
  ؟ما الذي تقترحو عمى إدارتك لزيادة مستوى اإلنتاجية1-
 لعاممييا؟؟؟؟؟؟
1-  
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      تحسيف مستوى الراتب. 1

      تحسيف ظروؼ العمؿ. 2

      اهللىتماـ نالنرامج التدرينية 3

      اهللستماع لسمطالب وحؿ المرااؿ المعروىة 4

      زيادة الحوالز المعنوية 5

      اهللىتماـ نالحوالز المادية 6

نتاجيتيم؟- ىل ترى أن العوامل الواردة أدناه تؤثر عمى مستوى أداء العاممين وا  2 

اير  البيدددددددددان م.
مواف  
 بشدة

اير 
 مواف 

ال 
 مواف  أدري

مواف  
 بشدة

      .زيادة الموظ يف ذوي المؤى ت العسيا 1

      .استنداـ لجيزة حدي ة وتقنيات ونرامج لي العمؿ 2

      .لرض ر انة مناررة عسو العامسيف 3

      .ت ويض العامسيف نل حيات واسعة 4

      .والحرماف مف المزاياالتأنيب  5

      .تسري  المقلريف والمتقاعسيف 6

 


