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 المستخلص

إلى تحقيق أقصى العوائد  ، الخ.. خدمية صناعية، زراعية،ت كانأتسعى المنظمات سواء   

من خالل العاملين  اإلنتاجيةوتحسين  اإلنتاجوهي في سبيل تحقيق ذلك ال يسعها إال زيادة  ،المالية 

للحوافز  نظام سليم ومتطورولكي يتحقق لها ذلك البد من استخدام  ،مهاراتهم  لديها على اختالف

الحوافز على  دورالحالي إلى بيان  البحث.ويسعى  أو اجتماعية معنوية ،مالية ،سواء كانت مادية

والتي  ،ةضات الرئيسإلنتاج حديد التسليح من خالل عدد من االفترا ESC إنتاجية العمل في شركة

وقد تم استخدام عدد من ،والتأثير بين نظام الحوافز وإنتاجية العمل عالقات االرتباطتشير إلى 

  .فرضيات البحث ختبارال اإلحصائيةاألساليب 

 أهمها: إلى عدد من االستنتاجات صلوتو  

التحفيز أدى إلى  وبموجب عمليةمعدل مبالغ الحوافز سنويا أدى إلى ثبات الكادر اإلنتاجي  زيادة إن. 5

 تقرار نسبي في الظروف المعيشية. اس

مع إنتاجية العمل مقارنة مع بقية أبعاد محور الحوافز  ارتباطالمالية لديها أقوى معامل  الحوافز إن .9

 .معنوي جدا   %15بلغ  قدمحور الحوافز وإنتاجية العمل  نبايتبين  إذ ،%4921والذي بلغ 

لها تأثير معنوي على المعنوية واالجتماعية  ،المالية ،المتمثلة بالمادية ةن أبعاد الحوافز األربعإ .3

 .المتغير التابع )إنتاجية العمل(

 ،الحوافز االجتماعية ،ةالمعنويالحوافز  ،ةالماليالحوافز  ،ةالماديالحوافز  :المفتاحيةالكلمات 

 .اإلنتاجية

he role of incentives and their reflection on the Labor Productivity 

Analytical study of the opinions of a sample of employees in the Erbil Steel Company 

(ESC) For the production of rebar 
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Abstract:              
  Organizations seeking whether industrial, agricultural, service, etc., to achieve 

maximum financial returns, and in order to achieve this can only increase production 

and improve productivity through their employees with different skills, For this to 
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happen, must be used a sound and development system of incentives, whether material, 

financial, moral or social. 

  This study state the role of incentives on labor productivity in Erbil Steel 

Company ESC for the production of steel armatures, through same of major hypotheses 

which states, which indicate the correlation and influence between incentive system and 

increasing labor productivity. A number of statistical methods have been used to test 

research hypotheses 

  The study reached a number of conclusions, the most important of which are: 

1. The increase in the rate of incentive amounts annually led to the stability of productive 

staff and under the process of stimulation led to a relative stability in living conditions.  

2. Financial incentives have the strongest correlation with labor productivity compared to 

the other dimensions of the incentive axis, which reached 62.7%.  It turns out that the 

axis of incentives and labor productivity reached 71%.  

3. The dimensions of the four incentives of material, financial, moral and social have a 

significant effect on the dependent variable (labor productivity).   

Keyword: material incentives, financial incentives, moral incentives, sociality 

incentives, productivity. 
 

 المقدمة

و المستخدمة فه اإلنتاجلعوامل  اإلنتاجيةمشروع بشكل عام على تحقيق الكفاية  أييعتمد نجاح       

 ،العاملة المواد، األيدي المال، )رأس منعلى كل للمشروع  اإلداريالتنظيم  إلى باإلضافة يعتمد

غير أن الدراسات قد  ،جيةاإلنتاتحقيق الكفاية  فيالعناصر تكون متكاملة وان كفاية هذه  ،(وتقانة

لشكل استخدمت با إذاال تتغير  ثابتةرأس المال والمواد( عناصر ) والثاني األولالعنصر  أن أثبتت

 يتغير مادامت قادرة ودها ثابتا الدالكاملة من طاقتها بحيث يبقى مرلالستفادة  أنها توجه عنيي األمثل

وباعث موجه  اإلنسانلطاقات محرك  إيجادمن البد  العاملة األيديولتحقيق كفاية  ،على العطاء

الحوافز هي  أن ومما ال شك فيه ،مناسب(يكون قد تم اختياره وتدريبه بالشكل ال أن)بعد  لسلوكه

 معنويوترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد كحافز  ه الطاقات.محرك لهذ وأعظماكبر باعث 

وأن تكون  ،اغة نظام ومعايير الترقيات للموظفينصي وإعادة للوصول لمستويات األداء المخطط لها

، ينطوي في واقعه على دافعين اثنين فالفرد العامل العامل،كفاءة المتوفرة عند الفرد على ال مبنية

 .يفقد شيئا أنخوفه من  الثاني:، وما شيءيحصل على  أنرغبته في : األول

والمشروع على  الفرد العامللحة توجيههما لما فيه مصون وان حسن استغالل هذين الدافعي  

سلبية بشكل فعال في رفع المستوى المعنوي للفرد من  أو ء عن طريق الحوافز ايجابية منهااسو حد  

م ونهضة ينعكس بالتالي على تقد الذي األمر ،ةالعالية من جهة ثاني اإلنتاجيةجهة وتحقيق الكفاءة 

 أدتوالخدمات التي قيمة السلع  أوهو كمية  ،لباعتباره حصيلة العم اإلنتاجكان  وإذا ،االقتصاد

قيمة أو تعني النسبة بين كمية  اإلنتاجيةفان خالل فترة معينة من الزمن  اإلنتاجممارسة وظيفة  ليهاإ

 خالل تلك الفترة. إيجادهساهمت في  أو أليه أدت التيقيمة العناصر  أوالمنتج وبين كمية  أو اإلنتاج

كالعمل والمواد  اإلنتاجمجموعة من عناصر  تضافردون  اجإنتفمن المعروف انه ال   

 تهمدخال أو اإلنتاجيعناصر تشكل مستلزمات النشاط ال بصورة مختلفة وتنظيمية لعدة الم ورأس

ويركز بمنتجاته.  أوالعمل بر عنها بمخرجات ذلك الخدمات التي يع أويلة من السلع حص إلىليؤدي 
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 ل خاص عنصر العمل في معامل شركةوبشك اإلنتاجيةزيادة  الحوافز في البحث الحالي على دور

(ESC) عنصر  الذي تخلقه الحوافز في تعظيم األثر يتضحلكي  (حيحديد التسل)حديد قضبان  إلنتاج

ولغاية  9112) عنه بالوحدات المنتجة للسنوات السابقة من سنة معبرا  العمل والحفاظ على ديمومته 

والحوافز  اإلنتاجيةعلى تعريف  فيه األولينصب  ثحامبثالثة ل البحث من خال أنجزوقد . (9159

على الجانب الميداني للبحث الثاني ركز المبحث  أما اإلنتاجيةير المعتمدة في قياس مع بيان المعاي

 .بحث بعدد من استنتاجات والتوصياتويختتم ال

 منهجية البحث األول:المبحث 

 أو االجتماعية ،معنوية ،مالية ،بين الحوافز سواء كانت مادية إن طبيعة العالقة :ة البحثلمشك .أوالا 

لشركات وخاصة الصناعية واإلنتاجية عالقة دقيقة ومهمة لما لها من تأثير مباشر على مخرجات ا

ن التصميم الخاطئ لنظام الحوافز سوف يترك أثرا سلبيا على أداء العاملين وبالتالي على أ منها، إذ

 ،بيعة األثر في الشركة عينة البحثه فإن قياس هذه العالقة سوف يبين طعلي الشركة،إنتاجية 

 اآلتية: باألسيلةخص مشكلة البحث لتت

 ؟الحوافز على اإلنتاجية أنواعتأثير  مدى. 5

  حوافز الشركة على العاملين؟درجة تطبيق عوامل  مدىما  .9

 أنواع الحوافزة المهمة بين تتضح أهمية البحث من خالل إيضاح العالق :البحث أهمية .ثانياا 

العالقة  وتتجذر هذهوفي الشركة عينة البحث بشكل خاص  في الشركات بشكل عام العمل وإنتاجية

 فراداإلعلى  إيجابا أوباستخدام أسلوب القياس المناسب إليجاد األثر الواضح والذي ينعكس سلبا 

 . اإلقليمالعاملين والشركات وبالتالي على اقتصاد 

 يلي:يهدف البحث إلى تحقيق ما : أهداف البحث .ثاا ثال

 .فز المطبقة في الشركة عينة البحثتحليل أنواع الحوا. 5

على  واالجتماعية المعنوي المالي، المادي،لتطبيق نظام الحوافز  وغير المباشربيان األثر المباشر . 9

 إنتاجية العاملين.

 :فرضية البحث: رابعا

 .أنواع الحوافز في الشركة المبحوثةتتوفر جميع  :ىالفرضية األول

 .توجد عالقة ارتباط معنوية بين أنواع الحوافز بأبعادها األربعة وانتاجية العملالفرضية الثانية: 

 تؤثر أنواع الحوافز معنويا  على إنتاجية العمل في الشركة المبحوثة.الفرضية الثالثة: 

  أنواع الحوافز 

 

 جتماعيةاال المعنوية المالية المادية

 

 

    

 إنتاجية العمل

 (: األنموذج الفرضي للدراسة5الشكل )

 عالقة االرتباط إلىيشير 

 عالقة التأثير إلىيشير 

 .المصدر: من إعداد الباحثين
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اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي في بناء الجانب النظري للبحث وكذلك  :منهج البحث .خامسا

الحصول  تمالتي والرسمية  لبيانات المتاحة من الشركة والمتمثلة بمصادر البياناتاالستناد على ا

ل تحليتم و المقابالت الشخصية.عن  للشركة فضال   ئم الماليةالقواتقارير الدورية وال خالل عليها من

 .SPSSوإيجاد النتائج باستخدام برنامج  بياناتال
  

 لعمل: ماهية الحوافز وإنتاجية االثانيالمبحث 

 الحوافز .2-1

 كما تعرف "ما يحصل عليه الفرد في المنظمة لقاء عمل المنتج"نها تعرف الحوافز على أ  

مما  أكبرويبذلون جهد  أفضلعملهم على نحو  بأداءيقومون  األفرادالعوامل التي تجعل " :على أنها

بما  اإلنسانيةحريك قدراتهم للعاملين لت اإلدارةمجموعة العوامل التي تهيئها " :أوهى ."يبذله غيرهم

 وأهدافهموذلك بالشكل الذي يحقق حاجاتهم  وأفضل أكبرعلى نحو  إلعمالهم أداءهمءة يزيد من كفا

في السلوك أو بأخر  تؤثر بشكلخارجية  أنها قوىالحوافز على " :أوهى" المنظمة أهدافوكذلك 

 (11 :9151 ،)سليمان ."اإلنساني

التالي: قاسم مشترك في تعريف موحد للحوافز على النحو  جادإييمكن  اتفيرالتعومن هذه   

وبالشكل الذي يحقق  أكبرجهود مبذل و لحث العاملين للقيام اإلدارةالتي تعتمدها  األساليبهي "

 ."المنظمة أهدافوكذلك  وأهدافهمحاجاتهم 

 الحوافز  وأهداف أهمية .2-2

تنعكس  أنتحقيقها لغرض  إلىى تسع وأهداف أهمية كانت منظمة أيةللحوافز في  إن  

تقسيم أهمية وأهداف الحوافز  يمكن األساسهذا  فيها، وعلىالعاملين  فرادواألنتائجها على المنظمة 

 (521: 9151 ،نوعين. )محمدإلى 

 على مستوى األفراد والجماعات  ألول:ا

 إثباتاألفراد على  الجماعة، ويجبحماس الجماعات وتشجيع المنافسة فيما بين أفراد  إثارة  

إذ  .والتحدي ما توفرت لدى األفراد الفرص المناسبة للمنافسة إذاهنا يحدث التنافس  ذاتهم، ومن

تستهدف الحوافز على هذا الصعيد إشباع حاجات ورغبات األفراد وكذلك رفع درجة مهاراتهم 

العاملين مع  تستهدف ضبط سلوك طاقة، كماوقدراتهم عن طريق زجهم بالعملية اإلنتاجية بأقصى 

إذكاء الشعور باالنتماء للمنظمة واالعتزاز بالعمل والشعور  المنظمة، وبالتاليما يتوافق وأهداف 

 اذ تؤدي ،المشاركة والتعاون المطلوب. وتنمية روحبالرضا نتيجة لقيامهم بالعمل على الوجه 

تنمية فضال  عن  .عليهاصول حتكاتف الجماعة لتحقيق المعايير المطلوبة لل إلىالحوافز الجماعية 

 هارات فيما بين أفراد الجماعة: تشجع الحوافز الجماعية ذو المهارات العالية من نقل هذهالم

 زمالئهم. إلىالمهارات 

  (تخص المنظمة أهداف) المنظمة مستوى علىالثاني:  

وتحسين للعاملين  اإلنتاجيةرفع الكفاءة  إلىتستهدف بالحوافز  أنمنظمة ترغب في  ةيأ إن   

 المنظمة، والذيالسلوك الذي ترغبه  يسير وفقمن خالل التشجيع وبالشكل الذي يجعل الفرد  األداء

 أووتحسين السلع  اإلنتاجعناصر ل األمثلستخدام التحقق ا أنيوفر فرصة كبيرة للمنظمة في 

 أهدافق والذي سيكون تحصيله الحاصل تحقي ونوعا   كما   اإلنتاجت التي تنتجها وتنظيم الخدما

 النتائج. وبأفضلالمنظمة بكفاءة 
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يجب  ،اإلنتاجوديمومة  استمراريةة على حافظمترغب بثبات الكادر المدرب والالتي المنظمة  إن

 مقارنة بالمحيط خارج المنظمة العتبارين: لألجورالدنيا الحدود  أن تراعي

 العيش.مقبول من ى بحيث تكفل لهم مستو فرادلألية االجتماعية والمعيش االعتبارات -

لزيادة معدل التنمية االقتصادية في  األرباحمعينة من به نس ىاعتبارات التنمية االقتصادية بحيث تبق -

 المنظمة.

في هذا المجال على ضرورة عدم سيطرة واحد من هذين االعتبارين على  التأكيديجب و  

 إذاوضررا لمصلحة المنظمة  ،انيعتبار الثاال ساد إذا األفرادالن في ذلك ضررا لمصالح  ،اآلخر

جنب لضمان  إلىجنبا  هماب واألخذ االعتبارين:وجب التوفيق بين هذين  ذال ،األولساد االعتبار 

 المناسب والتنمية الضرورية. األجر

 الحوافز أنواع .2-3

تصنف  أنيمكن  شكل عامبو أنواعهاوافز حسب هناك وجهات نظر عديدة في تصنيف الح  

 اآلتية:المحاور  الحوافز وفق

 المرؤوسينإيقاعها على يتم التي  مختلفةالعقوبات ال هيالسلبية المعنوية الحوافز  :حوافز المعنويةال .1

 ،هتحسين الصورة المأخوذة عن أو المعاقب الموظف تغيير سلوك إلىالنتيجة ب والتي قد تؤدي

 (35 :9114 ،)الدروبى. اتهوتصرف أدائهيعمل على شحن الموظف لتحسين  دافعاتكون  وبالتالي

وتكون على شكل شكر  والتجديد. اإلبداعروح  نميت المعنوية االيجابية فهي الحوافز أما  

تحقق إشباعا في شكل غير نقدي ضمن إطار  أنهاوتقدير نتيجة الجهد الوظيفي والترقيات حيث 

 (51 :9111 ،)عال .إشباع الحاجات االجتماعية والنفسية لإلنسان

تقدم للعاملين مقابل جهد التي الحوافز الملموسة تلك بأنها افز المادية الحوتعني  :افز الماديةالحو .2

عن  واألجور ة مثل الرواتبنقديموال بشكل أوعادة ما تكون  ،اختراع ما أوح معين ااقتر أومعين 

 (51-54: 9155 هللا، اإلضافية. )عبد واألجور رباحواألالتشجيعية  المكافآت أو اإلنتاجزيادات 

من أجل بشكل نقدي  للعامل التي يقدمها رب العمل المكافآتهي الحوافز المالية  الحوافز المالية: .3

رب فضال  عن الطموح األكبر لهم الجهد المبذول من قبل للحصول على وتحفيز العاملينالتأثير 

 (ekpudu et al., 2012: 213). في الوصول لتحقيق األهداف المرجوة في زيادة اإلنتاجيةالعمل 

 العاملين،حوافز االجتماعية هي تلك الحوافز التي تشبع حاجات ذاتية لدى ال الحوافز االجتماعية: .4

كما  الخاصة،رعى مصالحهم الشخصية وتساعدهم على حل مشاكلهم وتشعرهم بأن إدارة الشركة ت

من  وذلك ،ارية في اإلنتاجى االستمرأن تقديم مثل هذه الخدمات تعتبر حافز للعاملين يشجعهم عل

   (21: 9151، عطا هللا ،ايجابي. )خالدخالل التأثير على معنوياتهم بشكل 

 :إنتاجية العمل .2-4

حيث  ،المواد األوليةب جراء استخدام األموال واالستثمار محقق هو عما اإلنتاجيةتعبر "  

 (546 :9112 ،)زيد المخرجات".مدخالت واإلنتاجية النسبة بين التشكل 

اد بزيادة حجم المخرجات مع ثبات دالتعريف يمكن أن تزا بموجب هذ اإلنتاجيةن فإ هوعلي  

مقارنة بين النتائج المفهوم تعد ذا به وهي والعكس صحيح.زيادتها بنسبة أقل  أوخالت احجم المد

تحويل بذلك مؤشر يصور مدى كفاءة  وهي النتائج.ك لتحقيق تلالمستخدمة  وبين العناصرالمتحققة 

 يث أن نفقات عنصر العمل تمثل جزء  وح .وخدماتتجسد بصيغة سلع مخرجات ت إلىمدخالت ال

 فير يرجل( للتعبير عن التغي/سلعة إنتاجفقد تم استخدام ) األنشطةاغلب  فيكبيرا من التكاليف 
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ضاف ي ،اإلنتاجيةلزيادة  األساسيعنصر العمل هو المصدر  إن ما مفاده إلىأدى ذلك و اإلنتاجية

 ،اإلنسانيةيتعامل مع الجوانب  ألنهذلك سهولة قياس إنتاجية هذا العنصر وأهميته وحساسيته  إلى

كفاءة اللغرض تحقيق  أيضا أمر ضروري األخرىللعناصر  باإلنتاجيةاالهتمام  ك فإنمع كل ذلو

ون للمنظمة بحيث تك مكانيةاإلتوفير  بالتاليو ،سليم على وجه استخدام كافة المدخالت في

يتوفر عادة  ال والذيتهلكين سوتلقى قبوال لدى جمهور الم اآلخرينمخرجاتها ذات قوة تنافسية مع 

تحقيق  إلىأو المشروع العام يسعى  الفردين المشروع ذلك فإل .والجودة المناسبة األقلسعر بال إال

النتيجة  يفالمساهمة  في وينصب أكبريتحقق الربح  لكيأقل  وجودة بتكلفةحجما أفضل  إنتاج

 .اإلنتاجيةطلب رفع مستوى تمن أن تحقيق ذلك ي وال شكاالقتصادية. 

 الجانب الميداني: الثالثالمبحث 

 نبذة مختصرة عن الشركة المبحوثة .3-1

البد من  ESCشركة معامل  فييير المعتمدة للحوافز المعا أهم باستعراض البدءقبل   

لها شخصية و 9114 في سنةالشركة  تأسست .اوأهدافهشركة الطبيعة موجز عن إلى اإلشارة 

 قضبان التسليح على اختالف أنواعها بإنتاجفها التحقيق أهد يداروإ مالي مستقلة واستقاللمعنوية 

ضرورة  أهمهاها الشركة منذ تأسيسها عدة مؤشرات تمارس التيالعملية  بالتجار أفرزتحيث 

 ESC catalog, 2010: 5)) .اإلنتاجمستوى  عوتحفيزهم لرفاتخاذ القرارات  فيمشاركة العاملين 

وتملك الشركة محطة كهرباء  9111من سنة  الثانيكانون  في باإلنتاجبدأت الشركة   

 سنوياطن  961111الشركة بموجب الطاقة التصميمية  إنتاجويبلغ  ميغاواط 39بها بسعة  ةخاص

التسليح  قضبان إلنتاجالثقيلة  ةنشآت الصناعيالم أكبرواحدة من  أنهاشركة على الويمكن تصنيف 

ووحدة الصلب  الحديدصناعة  وحدة على شرکةال وتعتمد .اإلنتاجيةقدراتها  إلىالمنطقة بالنسبة  في

 التسليح حديدمن  ا  طن 111صهر ت الشرکة يف دةالمتواج المركزية والمحطة التسليح،قضبان  إنتاج

 بالجودةميز تت التي( ASTM615GRADE60) أمريكية مقاييسوفق  وتعمل الشرکة ميا  يو

 .والمتخصصة الخبيرة كوادرها وذلك عبر نهالزبائ الخدمات الالزمة من اجل تقديم أفضل الممتازة

 طليعة فييجعلها  والخاص مما العام القطاعين متطلبات بتلبيةتقوم فضال عن ذلك فإن الشركة 

 ESC catalog, 2010: 7)) مجالها. فيالرائدة  ساتالمؤس

روف سنويا بموجب الظ ا  طن( 961111) هريا وش ا  طن 91111 صميميةلغ طاقتها التتب  

من  %11 بنسبة المتاحة الطاقة إذ بلغت ،شهريا الشرکة وحسب تحديدات الشرکةلمعامل  ةالقياسي

 التالية:سباب لأل التصميمية الطاقة

 .لمدة يوم واحد بالشهر الدورية للشرکة الصيانة. 5

 .لمدة شهر واحد ونصف( )سنةلة کل مالشا الصيانة. 9

 سنويا. الحديد(سوق  )طلبالتسليح  مادة حديدلالسوق  طلب يتم تحديد. 3

 السيطرةنقاط في  ووسط العراقوب من جن األولية( )المواد الخردةيسبب تأخير وصول الحديد  .6

 ة عمل الشركة.لعرق إلى لشرکةل التابعة الناقلةلشاحنات ل

للنفط  الناقلة الشرکة شاحناتتأخير إلى  األسودمن النفط  الشرکة أفرانوقود  وصول تأخيريسبب  .1

 .السيطرةنقاط  في

قبل دخول  ة سواء داخل الشرکةلمختبرياات من خالل الفحوص اإلنتاجعلى  النوعية السيطرةتتم  .4

ألجهزة ا من ومتحرکة وهي ثابتة اقبةرم أبوابل من خال مصنع الشرکة إلى الخردةت لنقل ناحالشا

 الخردة. يف وجودها ةحال الضارة فيالمواد  عن للكشفجدا  المتطورة
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 ة متطورةأجهزى علحتوي ي يالذ ةبالنوعي كمقسم التح حديد التسليح من خالل نوعيةمن  التأكديتم  .1

 اإلنتاج. ةعملي أثناء كموالتح من الدقة وعلى مستوى عالي جدا

 ةالنوعيالسيطرة قسم  ةللمختبرات المرکزي القومي المركزن قبل م التسليح حديدمن نوع  التأكديتم  .1

 .اصفات العالميةللمو اإلنتاج مطابقة من للتأكداإلنتاج  من ةبأخذ عينات عشوائي

 في الشركةالحوافز  نظام .3-2

 ة المتاحةاإلنتاجي الطاقة باعتماد 9112عام  البداية يف للعاملينام الحوافز نظ تطبيقجرى   

 الكادر كيلوتش الشرکة في نقطة البداية 9111 سنة اعتبرتطن شهريا حيث  51111 البالغة

 يف اإلنتاجصرف حوافز  وبدأ طن شهريا. 1111 اإلنتاجمعدل  ناک حيث واستقرار اإلنتاج

 .(5) كما في الجدول التاليةوفق المستويات  للعاملين مصروفة 9112 سنة يف الشرکة

 ومعدالت حوافز العاملينمستويات اإلنتاج  :(5الجدول )

 ت
محسوبا على  اإلنتاجمقدار 

 شهريا الكاملة الطاقة

 معدل حوافز المهندسين

 والفنيين شهريا

معدل حوافز 

 العاملين شهريا

 دينار 91111 دينار 31111 511% 5

 دينار 31111 دينار 11111 591% 9

 دينار 11111 دينار 11111 511% 3

 .باالعتماد على بيانات الشركة ينالمصدر: من إعداد الباحث

 االقتصاديةروف مستجدات ومدى انسجامها مع الظضوء ال يويتم تعديل المعدالت سنويا ف  

الذين  قرانهمأواجر بين اجر العاملين داخل الشركة  وتقليل الفروقاتالموازنة  واالجتماعية لتحقيق

 (:9) كما في الجدول وأصبح 9155عدل النظام في بداية عام  يثيعملون في القطاع الخاص ح

 مستويات اإلنتاج ومعدالت حوافز العاملين :(9الجدول )

 ت
محسوبا على  اإلنتاجمقدار 

 شهريا المتاحة الكاملة الطاقة

معدل حوافز المهندسين 

 والفنيين شهريا

معدل حوافز 

 العاملين شهريا

 دينار 41111 دينار 11111 511% 5

 ناردي 11111 دينار 511111 591% 9

 دينار 21111 دينار 591111 511% 3

 .باالستناد إلى بيانات الشركة ينالمصدر: من إعداد الباحث

 مشاركينافز لكونهم الحو بمبلغيز بين المهندسين والفنيين يعدم التموقد عمدت الشركة إلى    

لما  إضافة حوافز.التفرقة يمنح  أيلكل منهم لعدم خلق  يز يكون بالراتبي. والتماإلنتاجيةبالعملية 

والمهندسين وترقيتهم حوافز معنوية مثل ترقية الفنيين  حيتم من للعاملين،مادية الحوافز النظام بورد 

 وإبراز الكفاءة اإلنتاجحالة زيادة  وتقدير فيشكر  وتوجيه كتاب ورئيس مهندسين أول فني إلى

 حد من السلوك السلبي لهم.لللعاملين ل والحرمان الرادع، باإلنذاربات العقو الفردية للعاملين وتوجيه

 ام الحوافز ضوابط تطبيق نظ .3-3

 .ا  لك ممكنفيها كلما كان ذ ومقدار مساحتها إلنتاجيةفي العملية  تأثيرهحسب بن ح الحوافز للعامليتمن. 5

أيام  والمرضية إلىاالعتيادية  إجازاتهعن العامل المجاز خالل شهر بنسبة أيام  تحجب الحوافز. 9

 .الفعليالعمل 

كما  وتحجب الحوافزالغياب  أيام موافقة مسبقة تضاعفبذر مشروع أو في حالة الغياب بدون ع. 3

 .(9)في فقرة  ورد
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 شمولهم بالحوافز. الشركة بعدم املون المؤقتين نفس معاملة موظفيمل العايع. 6

عمل خارج الشركة بالحوافز دورات تدريبية أو في  يعملون الذين أوعدم شمول العاملين الموفدين  .1

 بالعمل الفعلي اإلنتاجشرة بزيادة ط مباترتب وإنماافز ليست مخصصات ثابتة أن الحو اعتبارعلى 

 للعاملين.

 امالنظ ومراحل تطبيقمستلزمات  .3-4

نتاجها لغرض إعشرة أيام من عن  ألتزيدخالل فترة  د المعلومات الحسابية المطلوبةعدايجب إ. 5

 وافز شهريا.يليه لكسب ثقة العاملين باستالم الح الذيفي منتصف الشهر الحوافز ف حذ

ن ة عخارج أو ألسباب )السكراب( األوليةالمواد  شحةبسبب  اإلنتاجفي حالة توقف بعض خطوط . 9

 معدل الحوافز. احتسابالعتبار عند ر اإرادة الشركة تحسب ساعات التوقف وتؤخذ بنظ

 .ج المتحققةئلنتال وفقا  وتعديل معدل مبلغ الحوافز أشهر  ةستأو سنة  مرور م النظام بعديقويجب ت .3

عدم االستفادة من ب والتسي واستبعاد حاالت اإلنتاجيةعملية ال وبدقة في فعاليجب تحديد العاملين . 6

 .اإلنتاج يالفائضين وقليل بعض العاملين

 فرضيات البحث اختبار: الرابعالمبحث 

 تمثل المجتمع تمثيال  صحيحا   %51لبحث كعينة للبحث إذ أن ا مجتمعمن  %51اخذ  تم  

 برنامجتم استخدام  فقط،استمارة  16 واسترجعت منها للعاملين ةعشوائياستمارة  23 توزيعوتم 

SPSS  المحور  ،ورامحفقرة موزعة على خمسة  91 وتضمنت االستمارة ،نتائجال إلىللوصول

والمحور الثالث  ،فقرة 1تضمن  والمحور الثاني ،عامةوهي معلومات  فقرة 6: تضمن األول

 .فقرة 1والمحور الخامس تضمن  ،فقرة 1والمحور الرابع تضمن  ،فقرة 1تضمن 

 الوصف اإلحصائي للخصائص الشخصية للمبحوثين: .أوالا 

 لجدول اآلتي:ل للمبحوثين وفقا   يمكن تصنيف عينة البحث حسب الخصائص الشخصية :عينة البحث

 : الوصف اإلحصائي للخصائص الشخصية للمبحوثين(3) جدولال

 سنة

 99-51 91-93 39-91 31-33 31أكثر من 

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

421 1 5929 2 9123 51 9121 91 3321 91 

 العنوان الوظيفي

 عامل فني

 التكرار النسبة التكرار النسبة

5122 56 1525 41 

 الشهادة العلمية

 إعدادية أو أقل دبلوم فني بكالوريوس

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

125 4 9121 91 4622 61 

 سنوات الخدمة في الشركة

 3-5 4-6 فأكثر 1

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

3926 96 3321 91 3321 91 

 .باالستعانة بنتائج التحليل اإلحصائي ينر: من إعداد الباحثالمصد
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 استمارة( 16( نالحظ أن عينة البحث التي سيتم تحليلها تضمنت )3من خالل الجدول )  

( 99-51حيث تضمنت الخاصية العمرية للفئة ) ،موزعة حسب الخصائص الشخصية للمبحوثين

( 31-33الفئة ) ،%9123( بنسبة 39-91)الفئة  ،%91( بنسبة 91-93الفئة ) ،%3321بنسبة 

. بينما توزعت خاصية العنوان الوظيفي %421( بنسبة 31وأخيرا  الفئة )أكثر من  %5929بنسبة 

وكانت الشهادة العلمية موزعة إلى فئة )إعدادية أو  ،%5122وفني بنسبة  %1525بين عامل بنسبة 

. وأخيرا  تضمنت العينة %125ة( بنسبة وفئة )جامع %91فئة )معهد( بنسبة  ،%4622أقل( بنسبة 

الفئة  ،%3321( بنسبة 3-5المبحوثة عدد من سنوات خدمة مختلفة في الشركة حيث كانت الفئة )

 .  %3926فأكثر( بنسبة  1أيضا  وفئة ) %3321( بنسبة 6-4)

ع عدد ونسب التوافق لكل سؤال المعياري م وانحرافها فقرةكما تم تلخيص متوسطات ال  

 يلي: وكما االستبانة استمارةوحسب محاور 

 يمثل هذا المحور الحوافز والذي يتضمن أربعة أبعاد ملخصة في الجدول اآلتي:  المحور األول:

 (: محور المتغير المستقل )الحوافز(6جدول )ال

 الحوافز المادية

 الفقرة
 أتفق بشدة ال

(5) 

 ال أتفق

(9) 

 أعلم ال

(3) 

 أتفق

(6) 

 أتفق بشدة

(1) 
 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

5 1 1 1 1 51 9123 32 1921 91 9121 6211 12412 

9 2 5929 51 5321 91 91 1 421 31 6121 3211 52661 

3 51 5321 32 1921 51 9123 1 421 1 421 9265 52133 

6 1 421 51 9123 51 9123 52 9121 91 9121 3264 52913 

1 1 1 51 5321 12 1221 1 421 1 1 9223 12661 

 12211 32916 9123 51 5221 5624 3321 9621 9121 5621 421 621 المعدل

 الحوافز المالية

4 1 1 1 421 1 421 31 6123 92 3229 6252 12132 

1 2 5929 1 1 91 3321 51 9123 91 3321 3246 52911 

1 1 1 1 1 1 1 66 1221 31 6121 6265 12626 

2 1 1 1 1 1 1 11 4124 96 3926 6239 12615 

51 1 1 1 1 1 421 51 5321 12 1221 6213 12111 

 12136 62911 6125 3326 6524 3121 2261 121 5234 521 9266 521 المعدل

 ويةالمعنالحوافز 

55 56 5122 51 9123 1 421 91 3321 51 9123 3254 52613 

59 51 5321 1 1 52 9121 31 6123 51 5321 3261 52545 

53 1 1 1 421 51 5321 66 1221 51 9123 3223 12119 

56 51 5321 61 1625 1 421 56 5122 1 421 9215 52511 

51 1 1 91 91 1 1 62 4429 1 421 3213 12241 

 52513 32391 5321 5121 6125 3326 5124 121 9524 54 2251 421 دلالمع

 االجتماعيةالحوافز 

54 1 1 1 421 1 1 46 1421 1 421 3223 12115 

51 1 1 1 1 1 1 42 2329 1 421 6211 12913 

51 1 421 51 9123 16 1321 1 1 1 1 9244 12413 

52 1 421 16 1321 1 421 1 1 51 5321 9265 52121 

91 1 1 1 1 1 1 16 13 91 91 6291 12661 

 12124 32641 5121 121 1121 3126 5122 5521 9121 5621 9219 921 المعدل

 المعدل

 العام
3211 1295 5521 5121 5922 5126 9225 3223 5424 9926 32111 12113 

 .اإلحصائيباالستعانة بنتائج التحليل  ينالباحث إعدادالمصدر: من 
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 بانحراف( 3211( نالحظ أن المعدل العام لمحور الحوافز بلغ )6الجدول ) من خالل  

مقارنة  مع بقية أبعاد الحوافز  اتفاقية لها أعلى متوسط وكانت الحوافز المال ،(12113) بلغ معياري

( في حين كان السؤال العاشر له أكبر 12136معياري بلغ ) وبانحراف( 62911والذي بلغ )

في المرتبة الثانية بمتوسط بلغ  االجتماعيةبينما كان بعد الحوافز  ،(6213بلغ ) والذي اتفاقمتوسط 

بعد الحوافز  ،(6291( له أكبر متوسط في هذا البعد والذي بلغ )91( وكان السؤال )32641)

أما  ،(3223( له أكبر متوسط ومقداره )53المعنوية كان في المرتبة الثالثة في حين كان السؤال )

( في حين كان السؤال األول 32916لمادية فإنها كانت في المرتبة األخيرة بمتوسط بلغ )الحوافز ا

 (.     6211له أكبر متوسط بمقدار )

 ملخصة في الجدول اآلتي:   فقرة 1والذي يتضمن  إنتاجية عمليمثل هذا المحور  المحور الثاني:

 (إنتاجية عمل(: محور المتغير التابع )1جدول )ال

 فقرةال

 أتفق بشدة ال

(5) 

 ال أتفق

(9) 

 أعلم ال

(3) 

 أتفق

(6) 

 أتفق بشدة

(1) 
 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

95 1 1 1 421 6 126 11 4124 51 9123 6215 12135 

99 2 5929 91 91 1 1 91 3321 91 91 3234 52632 

93 1 1 1 1 91 91 31 6121 96 3926 6211 12116 

96 1 1 1 1 51 5321 16 13 51 5321 6211 12193 

91 1 1 2 5929 51 5321 31 6123 91 91 3212 12261 

 12119 32149 9621 5121 1926 3121 5522 121 229 421 9266 521 المعدل

 .ئج التحليل اإلحصائيالمصدر: من إعداد الباحثين باالستعانة بنتا

 وانحراف( 32149بلغ ) إنتاجية عمل( نالحظ أن المعدل العام لمحور 1من خالل الجدول )  

 إنتاجية عملوكان السؤال الثالث والعشرين له أكبر متوسط في محور  ،(12119معياري بلغ )

التوالي في  ( على6) ( و6215( بمتوسط قريب بلغ )96) ( و95( يليه السؤالين )6211بمقدار )

 (.3234( في المرتبة األخيرة بمتوسط بلغ )99حين السؤال )

 (:االتساق) لالستبانةالثبات الداخلي  اختبار .ثانياا 

 ختبارفي هذه الجزئية تم إيجاد معامل كرونباخ ألفا الذي يعتبر مقياس أو مؤشر لثبات اال  

 وللمقياس ككل. انفراداخ لكل بعد على جدول اآلتي يوضح قيم معامالت ألفا كرونبالو ،)االستبانة(

 االستبانةكرونباخ ألفا لقياس ثبات  اختبار(: 4جدول )ال
 االستبانةمحاور وأبعاد  معامل كرونباخ ألفا عدد الفقرات

 الحوافزالمحور األول:  0.75 20

 الحوافز المادية 0.66 5

 الحوافز المادية 0.65 5

 الحوافز المادية 0.68 5

 حوافز الماديةال 0.67 5

 إنتاجية عملالمحور الثاني:  0.71 5

 االستبانةجميع عبارات  0.82 25

 .المصدر: من إعداد الباحثين باالستعانة بنتائج التحليل اإلحصائي



 9152/ 5( ج64( العدد )51جامعة تكريت/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجلد )

 

511 

داة القياس تتمتع بدرجة عالية من أل االستبانةإن معامل الثبات كرونباخ ألفا لكل عبارات   

وفقرات  االستبانةمحاور  فقرةداخلي ل اتساقالتالي يعني هنالك وب %41نها أكبر من ألالثبات 

 بشكل عام. االستبانة

 التوزيع الطبيعي للبيانات: اختبار .ثالثاا 

على  باالعتمادإن كان لها توزيع طبيعي من عدمه  االستبانةمحاور يمكن معرفة توزيع   

على أساسها سيتم تحديد  مربع كاي التي اختبارو (Kolmogorov-Smirnov Test) ختباراال

 الفرضية اآلتية: اختبارأي  ،المالئم لفرضيات البحث ختباراال

 لها توزيع طبيعي. االستبانةمحاور متوسطات  فرضية العدم:

 ليس لها توزيع طبيعي. االستبانةمحاور متوسطات  الفرضية البديلة:

رضية أعاله تحت مستوى الف ختبارال (EasyFit)البرنامج اإلحصائي الجاهز  استخدامتم   

 من خالل الجدول اآلتي: انختباراالتلخيص أهم نتائج و %1معنوية 

 االستبانةالتوزيع الطبيعي لمتوسطات محاور  اختبار(: 1جدول )ال

 المحاور
K.S. مربع كاي 

 النتيجة القيمة الجدولية p-قيمة اإلحصاءة القيمة الجدولية p-قيمة اإلحصاءة

 غير طبيعي 59212 12111 65251 12511 12131 12543 محور الحوافز

 غير طبيعي 55211 12111 9421 12511 12162 12514 الحوافز المادية

 غير طبيعي 55211 12111 4524 12511 12111 12352 الحوافز المالية

 غير طبيعي 55211 12115 52214 12511 12151 12512 الحوافز المعنوية

 غير طبيعي 59212 12111 34211 12511 12111 12354 االجتماعيةالحوافز 

 غير طبيعي 51213 12119 91266 12511 12169 12512 إنتاجية عمل

 .المصدر: من إعداد الباحثين باالستعانة بنتائج التحليل اإلحصائي

)الحوافز وإنتاجية العمل( وكل أبعاد المحاور ( نالحظ أن متوسطات 1من خالل الجدول )  

تربيع( أكبر -أو كاي K.S ختبارالألن قيم اإلحصاءة الخاصة بهم )ا توزيع طبيعي لهالحوافز ليس 

 51212و 59211 ،59212أو  .K.S اختباربالخاصة  12511من قيمتها الجدولية التي تساوي )

لكال  (1211مستوى معنوية )التي كانت أقل من  p-قيم تؤكده مربع كاي( وهذا ما اختباربالخاصة 

وهذا بدوره يقودنا إلى أن هنالك تفاوتا  في الشهادات  ،ن أن توزيع غير طبيعيتبي .ينختباراال

  في العمل لدى العاملين في شركة. وسنوات الخدمة

 فرضيات الدراسة: اختبار .رابعاا 

في هذه الدراسة تتعلق األولى  هااختبارأنواع من الفرضيات الرئيسة التي سيتم  ةهنالك ثالث  

الثانية بالعالقة بين محورا الدراسة وأبعادها في حين كانت الثالثة مخصصة و واالتفاقباألهمية 

 يلي:  لتأثير الحوافز وأبعادها على المتغير التابع )إنتاجية العمل( وكما

 :واالتفاقفرضيات األهمية  أ. 

 .وأبعادها الحوافزلمحور  واتفاقأهمية  ال يوجد: فرضية العدم

 .وأبعادها الحوافزلمحور  اتفاقو: يوجد أهمية الفرضية البديلة

 الحوافزلمحور من قبل المبحوثين مع فرضية البحث(  اتفاقوجود أهمية ) اختبارسيتم هنا   

( عبارة تمت اإلجابة عليهم 91من خالل )( واالجتماعيةالمعنوية  ،المالية ،وأبعادها األربع )المادية

مع فرضية البحث  اتفاقهمعلى مدى  عتمادباال( مبحوث وفقا  لمقياس ليكرت الخماسي 16من قبل )
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 (WSR) اختصارامعلمي الذي يكتب الال (Wilcoxon Signed Rank) اختباروبالتحديد 

 (:8ولخصت النتائج في الجدول ) 1-جدول اختبارعلى نتائج  اعتماداتتوزع طبيعيا   كونها ال

 إلجابات محور الحوافز وأبعادها WSR اختبار(: 1جدول )ال

 وأبعادها وراالمح الوسيط الوسيطين فرق الخطأ المعياري المحسوبة P T قيمة

 الحوافز 3.65 0.65 185.36 7.486 0.000

 المادية الحوافز 3.40 0.40 165.55 4.213 0.000

 المالية الحوافز 4.20 1.20 181.88 7.629 0.000

 المعنوية الحوافز 3.20 0.20 130.85 6.286 0.000

 االجتماعية الحوافز 3.40 0.40 164.55 7.338 0.000

 .المصدر: من إعداد الباحثين باالستعانة بنتائج التحليل اإلحصائي

مننع فرضننية محننور الحننوافز بلننغ  االتفنناقأن وسننيط إجابننات  نالحننظ( 1مننن خننالل الجنندول )  

 p ( فنني حننين كانننت قيمننة1241( وهننو أكبننر مننن متوسننط مقينناس ليكننرت الخماسنني بمقنندار )3241)

وهني أكبنر  12614بلغنت  المحسنوبة t )قيمنة %5( وهي أقل من مستوى معنوينة 12111تساوي )

( مما يعني رفض فرضية العدم وقبول الفرضنية البديلنة التني تننص علنى 5224من قيمتها الجدولية 

 أمنا هنا.اختبارحسنب رراء العيننة المبحوثنة والتني تنم   للمتغينر المسنتقل الحنوافز واتفاقوجود أهمية 

ر الحوافز كانت كل وسيطاتها أكبر من وسيط مقياس ليكرت الخماسي الذي يساوي العدد أبعاد محو

 أكبر المحسوبة t قيم مع وسيط مقياس ليكرت الخماسي ألن( وهنالك فرق معنوي بين وسيطاتها 3)

التي كانت جميعهنا تسناوي صنفر وهني أكبنر منن  p-قيم هتؤكد ( وهذا ما5224من قيمتها الجدولية )

حسنب رراء العيننة ألبعناد محنور الحنوافز األربنع  واتفاقوجود أهمية وبالتالي  %1نوية مستوى مع

 ها.اختبارالمبحوثة والتي تم  

مع )الحوافز( ومن ثم أبعادها األربع العالقة بين المتغير المستقل  اختبارسيتم هنا  :االرتباطفرضية  ب.

 الفرضية اآلتية: اختبارأي  ،محور إنتاجية العمل

 .محور الحوافز وأبعادها مع إنتاجية العملعالقة بين  ال توجد العدم: فرضية

 .محور الحوافز وأبعادها مع إنتاجية العمل: توجد عالقة بين الفرضية البديلة

الخطي البسيط بين محور الحوافز  االرتباطهذه الفرضية من خالل تقدير معامل  اختباريتم   

وتلخيص أهم النتائج في  %1ها تحت مستوى معنوية اختبارو ومن ثم أبعادها ومحور إنتاجية العمل

 الجدول اآلتي:

 الخطي البسيط االرتباطمعامل  اختبار(: تقدير و2جدول )ال

 النتيجة p-قيمة االرتباطمعامل  إنتاجية العمل

 معنوي 0.000 .0 710** الحوافز

 معنوي 0.000 .0 515** الحوافز المادية

 معنوي 0.000 .0 627** المالية الحوافز

 معنوي 0.000 .0 415** المعنوية الحوافز

 معنوي 0.000 .0 493** االجتماعية الحوافز

 .المصدر: من إعداد الباحثين باالستعانة بنتائج التحليل اإلحصائي

إيجابي )طردي( قوي )ألن قيمته أكبر من  ارتباطهنالك ( نالحظ أن 2من خالل الجدول )  

تساوي صفر  p-ومعنوي جدا  ألن قيمة %15بلغ  افز وإنتاجية العمل والذيمحور الحونصف( بين 
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لذلك سيتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة والتي  %1وهي أقل من مستوى معنوية 

. في حين كانت الحوافز محور الحوافز وإنتاجية العملتنص على وجود عالقة معنوية إيجابية بين 

مع إنتاجية العمل مقارنة مع بقية أبعاد محور الحوافز والذي بلغ  ارتباطمل المالية لديها أقوى معا

بمقدار  االجتماعيةبينما كان بعد الحوافز  %1521يليه بعد الحوافز المادية الذي بلغ  4921%

وكانت جميعها  %6521وأخيرا  بعد الحوافز المعنوية كان في المرتبة األخيرة بمقدار  6223%

معنوي  ارتباطوبالتالي هنالك  %1تساوي صفر وهي أقل من مستوى معنوية  p-معنوية إلن قيم

 بين أبعاد محور الحوافز األربع وإنتاجية العمل.

)الحوافز( ومن ثم أبعادها األربع على تأثير المتغير المستقل  اختبارسيتم هنا فرضية التأثير:  ج.

 آلتية: الفرضية ا اختبارأي  ،إنتاجية العمل(المتغير التابع )

 تأثير للحوافز وأبعادها على المتغير التابع )إنتاجية العمل(  ال يوجد فرضية العدم:

 يوجد تأثير للحوافز وأبعادها على المتغير التابع )إنتاجية العمل(  الفرضية البديلة:

الخطي البسيط المتمثل بتأثير  االنحدارالفرضية أعاله من خالل تقدير نموذج  اختباريتم   

وتم تلخيص أهم النتائج في  ،( ومن ثم أبعادها في التنبؤ بإنتاجية العملالحوافزتغير المستقل )الم

 الجدول اآلتي:

 (: تأثير محور الحوافز وأبعادها على إنتاجية العمل51جدول )ال

االنحدارمعلمات  إنتاجية العمل  معامل التحديد p-قيم F-قيم t-قيم 

 الحوافز
تةالقيمة الثاب  -1.359 -2.098 

73.25 0.000 0.504 
االنحدارميل   1.431 8.558 

 الحوافز المادية
تةالقيمة الثاب  2.170 6.454 

25.958 0.000 0.265 
االنحدارميل   0.518 5.095 

المالية الحوافز  
تةالقيمة الثاب  -1.377 -1.790 

46.595 0.000 0.393 
االنحدارميل   1.231 6.826 

ويةالمعن الحوافز  
تةالقيمة الثاب  1.707 3.044 

14.944 0.000 0.172 
االنحدارميل   0.650 3.866 

ةاالجتماعي الحوافز  
تةالقيمة الثاب  1.176 2.097 

23.152 0.000 0.243 
االنحدارميل   0.775 4.812 

 .المصدر: من إعداد الباحثين باالستعانة بنتائج التحليل اإلحصائي

من التغيرات  %1126تفسر الحوافز بشكل عام ( نالحظ أن 51)من خالل الجدول   

( وهي أكبر من 13291المحسوبة تساوي ) F-كما نالحظ أن قيمة ،إنتاجية العملالحاصلة في 

( وهذا يعني 3221( التي بلغت )19و 5ودرجات حرية ) %1قيمتها الجدولية تحت مستوى معنوية 

تساوي صفر وهي أقل من مستوى التي  p-تؤكده قيمة ما أن النموذج المقدر مالئم للبيانات )وهذا

( لذلك سيتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على وجود تأثير %1معنوية 

( أن أبعاد الحوافز األربع 51يبين الجدول )وكما  .لمحور الحوافز بشكل عام على إنتاجية العمل

لها تأثير معنوي على المتغير التابع )إنتاجية العمل(  واالجتماعيةة المعنوي ،المالية ،المتمثلة بالمادية

فقط( أكبر من قيمتها الجدولية تحت  االنحدارميل  ختبارالخاصة بها )المستخدمة ال t-ألن قيم

تساوي التي  p-قيم ما تؤكدهوهذا ( 5224( التي تساوي )13ودرجات حرية ) %1مستوى معنوية 

وقبول الفرضية البديلة والتي وبالتالي رفض فرضية العدم  %1نوية صفر وهم أقل من مستوى مع

 .ألبعاد الحوافز األربع على إنتاجية العملتنص على وجود تأثير 
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 االستنتاجات والتوصيات 

 اتاالستنتاج أوال.

التحفيز أدى إلى  وبموجب عمليةتعديل معدل مبالغ الحوافز سنويا أدى إلى ثبات الكادر اإلنتاجي . 5

 تقرار نسبي في الظروف المعيشية.اس

 بالحوافز اهتمامات العاملين كانت أكثر أنح ضأت (3)جدول المن خالل النتائج التي ظهرت في  .9

 .بأصنافها المختلفة

من  ىخرألبالحوافز المالية مقارنة باألنواع ا أن االهتمام كانمن خالل نتائج التحليل  أيضاولوحظ  .3

 .الحوافز

 .بشكل عام االستبانةوفقرات  االستبانةمحاور  فقرةداخلي ل أتساقهنالك . 6

نة البحث يدارة الحوافز في الشركة عإ أن تأشيرات تم ختبارالا نتيجة تظهر نتائج التيالنالحظ إن  .1

 .في الشركة عاملينال ا  عن رضاانطباع تعطأقد 

 عة في إنتاجية العمل.ن هناك تأثير معنوي للحوافز بأصنافها األربأتشير نتائج البحث  .4

 التوصيات ثانيا.

عمنال اقنل منن ال تنبرواألن و ،يينة بالفناء حوافز للعاملين أسوعطالشركة المعنية بإ البحث وصيي . 5

 لحوافز.على ا ا  صحر عمال أكثرالو ينيب الفنتروا

 ل.إنتاجية العم فيؤثر ترواتب الن أكما الحظنا  ،لعاملينازيادة رواتب اهتمام ب إعطاء .9

بنظنر  واألخذالعمل  إنتاجيةشركة كونها تزيد من البزيادة ساعات العمل للعاملين في  يوصي البحث .3

 .اإلضافيةالعمل  ساعاتعن  لتعويضهمالحوافز للعاملين  إعطاءعتبار الا

 الشركة. دورات التدريبية للعاملين فيالتكثيف  أو فتح. 6

 نظام إدارة الحوافز من اجل زيادة اإلنتاجية. دعم وتعزيزبإدارة الشركة  ضرورة أن تقوم .1

 تطوير نظام الحوافز في الشركات الصناعية بشكل عام وفي الشركة عينة البحث بشكل خاص. .4

 عمل.الفي  واإلدارية السيكولوجيةالقرارات  مواكبة .1

 الشركة.في  األنظمة االلكترونيةتطوير . 1

 للتسويق.أسواق جديدة البحث عن . 2

 :درمصاال

 المصادر العربية:

 يتحسنين أداء العناملين فن والمعنوية فنيأثر الحوافز المادية  ،9155 ،عبد هللا حمد محمد ،الجساسي .5

 وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.

إدارة الجنودة الشناملة مفناهيم وتطبيقنات. نشنر دار  ،9151 ،عطا هللا على الزبون ،خالد بني حمدان .9

 ي.اليازور

أثنر الحنوافز فني تحسنين األداء لندى العناملين فني مؤسسنات  ،9153 ،حسنن عنودة يغاز ،لحاليبةا .3

رسنالة  األوسنط،جامعنة الشنرق  ،القطاع العام في أألردن دراسة تطبيقينة علنى أماننة عمنان الكبنرى

 ماجستير غير منشورة.

 والعمليات.مقدمة في إدارة اإلنتاج ، 9116 إبديوي،محمد  ،الحسين .6

والتوزينع، المناهج للنشنر  العمل، داردارة الجودة الشاملة الفلسفة ومدخل إ ،9151سليمان،  ،دانزي .1

 .عمان
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 الجنامعي الطبعنةالحديثنة للكتناب  والنظم، األكاديميةأصول اإلدارة  ،9151 ،محمد الفاتح ،المغربي .4

 القاهرة. ،األولى

آت وأثننره فنني تحسننين األداء الننوظيفي نظننام الحننوافز والمكافنن ،9111 ،عننال خليننل محمنند ،العكننش .1

رسله ماجستير غير  ،كلية التجارة في الجامعة السالمية ،لوزارات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة

 منشورة. 

دار  عليهنا،المؤسسنات العامنة وأسنس تطبينق الوظنائف اإلدارينة  ، إدارة9112 ،زيد منينر ،عبودي .1

 .والتوزيع، عمانالشروق للنشر 

تنأثير الرضنا النوظيفي علنى أداء المنوارد البشنرية  ،9154 ويحينى موسناوى،برياح محمد  ،ناألمي .2

   بمغنية.دراسة حالة المؤسسة العمومية االستشفائية 

 منشنآتالتحفينز وأثنرة فني تحقينق الرضنا النوظيفي لندى العناملين فني  ،محمد الحث ايجاني ،يوسف .51

 رمة.مك الصناعية، مكةالقطاع الصناعي بالمدينة 

 المصادر األجنبية:

1. J. Henry Richardson, (2010), an introduction to the study of industrial relation: 

Routledge library edition.p85 

2. Jawahar lal., (2002), Cost Accounting third edition: Delhi school of economic university 

of Delhi. P 153 

3. M Y Khan & Pkjain, (2010), management accounting text problem and cases, fifth 

edition: published by the TaTa McGraw Hill education private limited. PP 18-19 

4. Samuel C. Cetro & S.Trevis Cetro, (2010), Modern management concepts and skills 

twelfth edition: publishing as pentice hall. P 32. 

6. Erbil steel company catalog copyright 2010 p 5-7. 

7. Ekpudu, J. E. and Okafor, L. I (2012). Quality practice and Customer, Satisfaction in the 

Nigerian Downstream Oil Sector. Salem Journal of Management Science. Vol.1. No.1 

Pp 213-222. 

8. Grant, A., and Sigh, J., (2011). The problem with financial incentives and what to do 

about: http://www.erbilsteel.com/company.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.erbilsteel.com/company.html


 9152/ 5( ج64( العدد )51جامعة تكريت/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجلد )

 

549 

 رئاسة جامعة صالح الدين 

 تصادواالقكلية اإلدارة 

 استمارة استبيان

 السادة أعضاء الهيئة العاملين

 :جزء من متطلبات إجراء بحث بعنوانتمثل هذه االستمارة   

 العاملين من عينة آلراء تحليلية العاملين/دراسة إنتاجية على وانعكاسها الحوافز دور

 .التسليح حديد إلنتاج (ERBIL STEEL: ESC) شركة في

وتستخدم البيانات  البحث.لترصين  وموضوعية تعزيزامعلومات كافية بدقة  وتعد مشاركتكم في تقديم  

 ثالث.في سرية تامة وال يتم إعطاءها إلى طرف  وتبقى البياناتألغراض البحث العلمي 

 الباحثان

 الشخصيةالمعلومات  األول:القسم 

  المناسب.المكان  إشارة فيالرجاء اإلجابة بوضع   

 ()  سنة 31( أكثر من  سنة ) 31-33سنة ) ( من  39-91) ( من  ةسن 91-93( من  ) ةسن 99-51: من عمر. ال1

 (فني )   ) (    عاملالوظيفي:  عنوان. ال2

 ()  بكالوريوس ) ( دبلوم فنيإعدادية أو أقل ) (  العلمية:ة داهالش .3

 ) ( ثرسنة  فأك  7منسنوات ) (  4-6من  ) ( سنوات 3-5من  الشركة: الخدمة فيسنوات . 4

وإنتاجية المادية، المالية، المعنوية، االجتماعية  :فقرة تتعلق بالحوافز وهي (91)يتكون هذا القسم من  الثاني:القسم 

 .العمل

 رضاك.مقابل كل فقرة وتحت أدى درجات المقياس التدريجي والتي تمثل درجة  )√(الرجاء وضع إشارة 

 الفقرات ت
اتفق 

 بشدة
 ال اعلم اتفق

 ال اتفق

 شدةب

ال 

 فقات

  الحوافز المادية أوال

5 
تلبى الحوافز المادية التي يستلمها العاملون حاجاتهم 

 الشخصية

     

9 
تمنح المكافآت المادية للعاملين عندما تحقق الشركة األهداف 

 المطلوبة

     

      اقتنع بالحوافز المادية التي تمنحها الشركة 3

      وح المنافسة بين العاملين هل تؤثر حوافز المادية على ر 6

      متى اعتماد حوافز المادية عل جميع مستويات اإلدارية  1

     الحوافز المالية ثانيا

      يوثر عدم استالم العالوات المستحقة على العاملين 5

      هل توزع الشركة المكافئات الشخصية على العاملين 9

3 
ملين إلى عدم الوصول العا في رواتبوجود خصم  يؤدي

 النتائج المطلوبةإلى 

     

6 
تستقطع المكافآت التشجيعية من العاملين في حالة تمتعهم 

 باإلجازات

     

      هل توثر زيادة رواتب العاملين على أدائهم 1

  الحوافز المعنوية ثالثا

      يشارك مدراء األقسام العاملين في انجاز العمل 5

      اآلراء المقدمة من قبل العاملين تقدر الشركة 9

      تحترم الشركة الجهود اإلضافية المقدمة من قبل العالمين 3

      تشجع الشركة العاملين من خالل تقديم المديح والثناء لهم 6

      يشعر العاملين بالطمأنينة على مستقبلهم في الشركة 1
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 الفقرات ت
اتفق 

 بشدة
 ال اعلم اتفق

 قال اتف

 بشدة

ال 

 فقات

  الحوافز االجتماعية رابعا

      تقدم الشركة خدمات النقل والتامين الصحي للعاملين 5

      تقدم الشركة الخدمات العالجية للعاملين فيها 9

      توفر الشركة دور السكن للعاملين المتزوجين 3

      توفير لهم دعوات للي منتزهات السياحية 6

      ملين ايفادات خارج القطرتقديم للعا 1

  عملالإنتاجية  اا خامس

      تؤثر العالقات بين الرئيس والمرؤوسين على إنتاجية العمل 5

      تزداد إنتاجية العمل عند تكاتف فرق العمل للعاملين 9

      تزداد إنتاجية العمل عند وجود ساعات إضافية في العمل 3

      موضوعة إلنتاجية العملهل تحقق الشركة الخطط ال 6

1 
هل يتحمل العاملون جزء من الخسائر الطارئة للشركة مما 

 يوثر على إنتاجية العمل

     

 


