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امللخص:
يهضف هظا الػمل البدثي الى صعاؾت ؤزغ
الخىافؼ اإلااصًت واإلاػىىٍت غلى ؤصاء الػاملين .في
الكم الىظغي للضعاؾت جم حؿلُِ الًىء غلى
مسخلف ألاصبُاث الخانت الخىافؼ اإلااصًت
واإلاػىىٍت وهظلً ؤصاء الػاملين.
في الكم الخُبُلي ،جم حمؼ البُاهاث مً
زالٌ اؾدباهت الضعاؾت التي جم جىػَػها غلى
غُىت اخخمالُت غكىائُت بؿُُت حجمها 36
غامال في ماؾؿاث الاجهاالث في مضًىتي غىابت
وكاإلات ،وكض جم اؾخسضام بغهامج الخؼمت
ؤلاخهائُت ) (SPSSالزخباع فغيُاث الضعاؾت.
ؤظهغث هخائج الضعاؾت وحىص ؤزغ طو صاللت
بخهائُت للخىافؼ اإلااصًت غلى ؤصاء الػاملين في
ماؾؿاث الاجهاالث.
الكلمات املفتاحية :الخىافؼ اإلااصًت ،الخىافؼ
اإلاػىىٍت ،ؤصاء الػاملين.

مجلة الدراسات الاقتصادية املعمقة

Abstract
This research aims to study the impact
of material and moral motivations on the
employees’ performance. In the theoretical
part, the study was to highlight the various
foundations of material and moral
’motivations as well as the employees
performance. In the empirical part, Data
was collected by distributing a
questionnaire on a randomly simple
sample of 63 employees in the
communication companies in Annaba and
Guelma. In order to test the study
hypotheses, the Statistical Package for
Social Science Program (SPSS) was used.
The results indicated the existence of a
statistically significant effect of the
’material motivations on the employees
performance at the communication
companies.
Key Words: material motivations, moral
motivations, employee’s performance.
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مقدمة
جدغم وافت اإلااؾؿاث غلى اللُام بإغمالها ووكاَاتها اإلاسخلفت بمؿخىي غاٌ مً الىفاءة
والفػالُت وَػض الػىهغ البكغي عهيزتها ألاؾاؾُت ومدىع هجاخها .وكض ؤصعهذ اإلااؾؿاث بإن
الاهخمام بالػىهغ البكغي وفهم ؾلىهه ومسخلف اإلادضصاث الىفؿُت التي جىحه هظا الؿلىن
وجضفػه الى ازاعة وكاَه ًمىجها مً صفػه الى جلضًم ؤخؿً ؤصاء لضًه بما ًخماش ى وألاهضاف
اإلاؿُغة .وحػخبر الخىافؼ مً بين ؤهم اإلاازغاث في ؾلىن ألافغاص والتي حػخمضها اإلااؾؿاث مً
ؤحل الخإزير اًجابُا غلى اصائهم مً ؤحل جدلُم ؤهضافها ؾىاء واهذ هظه الخىافؼ ماصًت ؤو
مػىىٍت.

مشكلة الدراسة:
مً زالٌ هظه الضعاؾت ؾُداوٌ الباخث الاحابت غلى ؤلاقيالُت الخالُت:
هل جازغ ؾُاؾاث الخدفيز إلااؾؿاث الاجهاالث في مضًىتي غىابت وكاإلات غلى ؤصاء الػاملين؟
وٍخفغع غً هظه ؤلاقيالُت مجمىغت مً ألاؾئلت الفغغُت هما ًلي:
 هل ًىحض ؤزغ طو صاللت بخهائُت غىض مؿخىي مػىىٍت( )8.84≥αللخىافؼ اإلااصًت غلى ؤصاءالػاملين في ماؾؿاث الاجهاالث في مضًىتي غىابت وكاإلات؟
 هل ًىحض ؤزغ طو صاللت بخهائُت غىض مؿخىي مػىىٍت( )8.84≥αللخىافؼ اإلاػىىٍت غلى ؤصاءالػاملين في ماؾؿاث الاجهاالث في مضًىتي غىابت وكاإلات؟

أهمية الدراسة:
حؿخمض هظه الضعاؾت ؤهمُتها مً ؤهمُت اإلاىيىع الظي جدىاوله وهى مىيىع الخىافؼ اإلااصًت
واإلاػىىٍت وما له مً جإزير في ؤصاء الػاملين.
حؿاهم هظه الضعاؾت في الىكف غً هلاٍ الًػف في الؿُاؾاث الخدفيزًت اإلاىخهجت في
ماؾؿاث الاجهاالث مدل الضعاؾت

مجلة الدراسات الاقتصادية املعمقة
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في خضوص غلم الباخث ،فان هظا البدث ٌػض مً اإلاداوالث اإلاُضاهُت الللُلت في الجؼائغ التي
حؿلِ الًىء غلى الػالكت بين ؾُاؾاث الخدفيز في ماؾؿاث الاجهاالث وؤصاء الػاملين ،لظا
ؾُيىن بمثابت صلُل غلمي ٌػخمض غلُه اإلاهخمين بمثل هظه اإلاىايُؼ.

أهداف الدراسة:
حؿعى الضعاؾت بلى جدلُم ألاهضاف آلاجُت:
 الخػغف غلى واكؼ ؾُاؾاث الخدفيز في ماؾؿاث الاجهاالث مدل الضعاؾت؛ جدضًض َبُػت الػالكت بين الخىافؼ اإلااصًت واإلاػىىٍت وؤصاء الػاملين في ماؾؿاث الاجهاالث؛ صعاؾت ؤزغ الخىافؼ اإلااصًت والخىافؼ اإلاػىىٍت غلى ؤصاء (الىظُفي) الػاملين في ماؾؿاثالاجهاالث.

فرضيات الدراسة:
اهُالكا مما ؾبم جم نُاغت الفغيِخين الخالُخين:
الفغيُت ألاولىً :ىحض ؤزغ طو صاللت بخهائُت غىض مؿخىي مػىىٍت( )8.84≥αللخىافؼ اإلااصًت
غلى ؤصاء الػاملين في ماؾؿاث الاجهاالث.
الفغيُت الثاهُتً :ىحض ؤزغ طو صاللت بخهائُت غىض مؿخىي مػىىٍت( )8.84≥αللخىافؼ اإلاػىىٍت
غلى ؤصاء الػاملين في ماؾؿاث الاجهاالث.

منهج الدراسة:
بهضف اللُام بخدلُل غلمي ومجهجي للدؿائالث اإلاُغوخت في هظه الضعاؾت وازخباع فغيُاتها جم
الاغخماص غلى اإلاىهج الىنفي الخدلُلي .وللض جم الغحىع في الجاهب الىظغي للمػلىماث الثاهىٍت
مً زالٌ غغى الخلفُت الىظغٍت للمىيىع والتي وان مهضعها الىخب وألابدار والضعاؾاث
الؿابلت التي جىاولذ مىيىع الضعاؾت ومخغيراجه .ؤما اإلالاعبت اإلاُضاهُت فخلىم غلى غملُت ؾبر
ؤعاء غُىت الضعاؾت باالغخماص غلى اؾخبُان جم اغضاصه وجىػَػه غلى هظه الازيرة ،وكض جىاوٌ
الاؾخبُان مخغيراث الضعاؾت وفم زالزت مداوع هما ًلي:
مجلة الدراسات الاقتصادية املعمقة
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اإلادىع ألاوًٌ :خػلم بالخهائو الضًمغغافُت لػُىت الضعاؾت.
اإلادىع الثاوي :وًٍم الػباعاث مً 12-1والتي جىكف غً جىحه ؤفغاص غُىت الضعاؾت ججاه
بحغاءاث الخدفيز اإلااصًت واإلاػىىٍت ،وكض وػغذ هظه الػباعاث هما ًلي:
الػباعاث مً  7-1حكير الى الخىافؼ اإلااصًت؛
الػباعاث مً  11-0حكير الى الخىافؼ اإلاػىىٍت.
اإلادىع الثالث :وحكمل الػباعاث مً  16-16والتي جسو مخغير ؤصاء الػاملين في ماؾؿاث
الاجهاالث مدل الضعاؾت.
وجمثل غباعاث الاؾخبُان بحاباث مؿبلت جسًؼ إلالُاؽ لُىغث الخماس ي) (Likertوفم ألاوػان
الخالُت :غير مىافم جماما= ،1غير مىافم= ،1مداًض= ،6مىافم= ،5مىافم جماما=.4

مجتمع وعينة الدراسة
ًمثل مجخمؼ الضعاؾت حمُؼ الػاملين في ماؾؿاث الاجهاالث في والًتي غىابت وكاإلات :الىوالت
الجهىٍت إلاىبُلِـ والىوالخين الفغغُخين الخابػخين لها في مضًىتغىابت ،ووالُتي ماؾؿت صحيزي
غىابت ،ووالت ؤوعٍضو غىابت ،ووالت مىبُلِـ كاإلات ،ووالت صحيزي كاإلات ،وللض اغخمض الباخث في
هظه الضعاؾت غلى غُىت غكىائُت بؿُُت الغخلاصه ؤنها جدىاؾب ومىيىع الضعاؾت وؤًًا مؼ
ظغوفه مً خُث اللضعة والىكذ اإلاخاح ،خُث جيىهذ هظه الػُىت مً  36غامل.

أساليب التحليل الاحصائي:
بغغى الاحابت غلى حؿائالث الضعاؾت وازخباع فغيُاتها جم اؾخسضام مجمىغت مً ألاؾالُب
الاخهائُت التي جىاؾب جدلُل البُاهاث التي جم حمػها هما ًلي:
 ازخباع الخىػَؼ الُبُعي؛ جدلُل الثباث ( )Reliabilityباالغخماص غلى مػامل ؤلفا هغوهبار للُاؽ جبار فلغاثالاؾخبُان؛

مجلة الدراسات الاقتصادية املعمقة
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 ملاًِـ الاخهاء الىنفي لُخم ونف زهائو الػُىت اإلاضعوؾت وهظا جدضًض مؿخىي جىحهألافغاص هدى واكؼ جُبُم ؾُاؾاث الخدفيز ،وطلً باؾخسضام :الخىغاعاث ،اليؿب اإلائىٍت،
اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغافاث اإلاػُاعٍت؛
 مػامل الاعجباٍ  Rومػامل الخدضًض اإلاػضٌ R2؛ جم جىظُف جدلُل الاهدضاع الخُي اإلاخػضص للخػغف غلى مضي جإزير الخىافؼ اإلااصًت واإلاػىىٍتغلى ؤصاء ؤفغاص غُىت الضعاؾت.
وكض جمذ غملُت جبىٍب وجدلُل البُاهاث اإلاخدهل غلحها مً الاؾخماعاث الهالخت للخدلُل
باالغخماص غلى بغهامج الخؼمت ؤلاخهائُت للػلىم الاحخماغُت( )SPSSاليسخت .18

حدود الدراسة:
الاَاع اإلاياوي للضعاؾت :للض اهدهغث الضعاؾت في والًتي غىابت وكاإلات.
الاَاع الؼماوي للضعاؾت :امخضث فترة بحغاء الضعاؾت مً قهغ ؤوث الى غاًت قهغ هىفمبر لؿىت
.1817

الدراسات السابقة:
* صعاؾت خاػم فغواهت ،ؾلُمان الضًب ،ؾلُمان مغابِ (:)1813
هضفذ الضعاؾت الى الخػغف غلى صوع الخىافؼ اإلااصًت واإلاػىىٍت في جدؿين ؤصاء الػاملين في قغهت
الىهغباء في مدافظاث غؼة ،خُث اغخمض الباخثىن غلى غُىت غكىائُت بؿُُت جيىهذ مً 155
غامل .وكض ؤظهغث الىخائج وحىص غالكت طاث صاللت اخهائُت بين الخىافؼ اإلااصًت واإلاػىىٍت وؤصاء
الػاملين في قغهت جىػَؼ الىهغباء في مدافظاث غؼة.

* صعاؾت بللاًض بغاهُم ،بىعي قىقي (:)1817

مجلة الدراسات الاقتصادية املعمقة
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جىاولذ هظه الضعاؾت الػالكت بين الخدفيز ومؿخىي ؤصاء الػاملين في اإلااؾؿت الىَىُت للضهً
لىخضة وهغان ،وكض جىنل الباخثان مً زالٌ هظا البدث الى مجمىغت مً الػىامل ؤهمها:
 بن فػالُت الخىافؼ ال ًمىً ؤن جخدلم بال بىحىص اعجباٍ وامل وواضح ،بين ؤصاء الػاملوالخهىٌ غلى الخافؼ ،هما جخىكف فػالُتها غلى مضي عغبت الفغص في الخهىٌ غلحها مً حهت،
ومضي بصعاهها لػضالتها مً حهت زاهُت؛
 حػخبر مسخلف ؤهىاع الخدفيز الضافؼ ؤلاًجابي ألصاء اإلاىاعص البكغٍت بدُث ٌػمل غلى الغفؼ مًوؿبخه وجدؿِىه في اإلااؾؿت؛
 ًلػب الخدفيز صوعا مهما في عفؼ ألاصاء ،بال ؤهه هىان غىامل ؤزغي جازغ في ؤصاء الػاملين والتيجمـ الجاهب الصخص ي والاحخماعي وختى الػملي والخبرة ،الىفاء للماؾؿت ،خب الػامل
إلااؾؿخه...الخ.
* صعاؾت غاػي خؿً غىصة الخالبُت (:)1816
جمدىعث هظه الضعاؾت خىٌ ؤزغ الخىافؼ في جدؿين ألاصاء لضي الػاملين في ماؾؿاث اللُاع
الػام في ألاعصن غلى مؿخىي ؤماهت غمان الىبري ،خُث جم اغخماص غُىت غكىائُت َبلُت جيىهذ
مً  148مىظف .وكض واهذ ؤبغػ الىخائج هما ًلي:
 وحىص غالكت زُُت وجغابُُت كىٍت بين اؾخسضام ؤبػاص الخىافؼ وجدؿين ألاصاء لضي مىظفيألاماهت؛
 وحىص فغوق طاث صاللت اخهائُت حػؼي الى الجيـ لهالح الظوىع ،والى اإلاؿمى الىظُفيلهالح عئِـ اللؿم ،والى ؾىىاث الخبرة لهالح طوي الخبرة الللُلت.
*صعاؾت ؾلُان (:)1816
بػىىان جإزير الخىافؼ غلى فػالُت ألاصاء والغيا الىظُفي في ؤماهت اللهُم وهي صعاؾت مسخُت
غلى قغٍدت مً الػاملين في بمىُلت اللؿُم باإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت ،خُث هضفذ الضعاؾت
بلى جدضًض ؤهثر ؤهماٍ الخىافؼ جإزيرا غلى فػالُت ألاصاء والغيا الىظُفي للػاملين في الكغواث
اإلاؿاهمت وحمُؼ صوائغها وافغغها اإلاىػغت غلى والًاث اإلاىُلت الضازلُت ،وهظلً مػغفت ازغ
مجلة الدراسات الاقتصادية املعمقة
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الخىافؼ غلى فػالُت ألاصاء الىظُفي للػاملين .وللض جىنلذ الضعاؾت بلى مجمىغت مً الىخائج
ؤهمها:
 ؤهثر الخىافؼ جإزيرا غلى الػاملين بجمُؼ قغائدهم واهذ غلى الىدى الخالي بالترجِب :التركُاث،الػالواث ،اإلايافأث اإلاالُت ،الضوعاث اإلاكاعهت في اجساط اللغاعاث؛
 -ؤكل الخىافؼ جإزيرا واهذ الثىاء الكفىي وزُاباث الكىغ.

أهموذج الدراسة:
ٌػبر همىطج الضعاؾت اإلالترح غً اإلاخغيراث اإلاؿخللت اإلاخمثلت في الخىافؼ اإلااصًت والخىافؼ اإلاػىىٍت
واإلاخغير الخابؼ اإلاخمثل في ؤصاء الػاملين هما هى مىضح في الكيل:

الكيل عكم ( :)1ؤهمىطح الضعاؾت
المتغيرات المستقلة :الحوافز

المتغير التابع

الحوافز المادية
أداء العاملين
الحوافز المعنوية

اإلاهضع :مً بغضاص الباخث

الخلفية النظرية للدراسة
مجلة الدراسات الاقتصادية املعمقة
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ؾِؿخػغى الباخث في هظا الجؼء الجىاهب الىظغٍت للخدفيز بمسخلف ؤهىاغه ،زم ؾِخم
حؿلُِ الًىء غلى مفهىم ألاصاء.
 -1الخىافؼ:
جمثل الخىافؼ مجمىع الػىامل الخاعحُت التي حكبؼ الخاحت ؤو الغغبت اإلاخىلضة لضي الفغص مً
ؤصاءه لػمل مػين ،1هما حػغف بإنها ول الىؾائل اإلاخاخت في البِئت اإلادُُت بالفغص ،والتي جمىً
مً جىحُه ؾلىهه واؾدثاعة عغبخه هدى اللُام بػمل مدضص ؤو الابخػاص غً فػل مػين وطلً
بغغى بقباع خاحخه ؤو ججىب يغع ختى ًخم جدلُم ؤهضاف اإلااؾؿت.

2

وهي ؤًًا وؾُلت حػخمضها اإلاىظمت للخإزير غلى ؾلىن الػماٌ مً ؤحل خثهم غلى حسخير ول
َاكاتهم لخدلُم ؤهضافها هما ؤنها الُغٍلت التي مً زاللها حػبر اإلاىظمت للػامل غً مضي
جلضًغها ألصائه اإلاخميز وغمله اإلاخلً .وَػبر الخدفيز غً الػملُت التي جاَغ جىظُم ومىذ الخىافؼ
وىؾُلت لخىحُه ؾلىن ألافغاص 3،وجهىف الخىافؼ وفلا إلاػُاع اإلااصة الى خىافؼ ماصًت وخىافؼ
مػىىٍت.
 الخىافؼ اإلااصًت :حػخبر مً ؤهثر ؤهظمت الخىافؼ قُىغا وطلً للضعتها غلى بقباع غضص مًالخاحاث ألاولُت ؤو الضوافؼ ألاؾاؾُت لضي الفغص  ،وجإزض الخىافؼ اإلااصًت غضة ؤقياٌ ؤهمها:

4

ألاحىع واإلاغجباث ،الخػىًٍاث ،الػالواث واإلايافأث ،اإلاكاعهت في ألاعباح.
 الخىافؼ اإلاػىىٍت :هي جلً التي جخػلم بالىىاحي الىفؿُت والظهىُت لألفغاص الػاملين ،والتيحػخمض في ازاعة وجدفيز ألافغاص غلى وؾائل ؤؾاؾها اخترام الػىهغ البكغي الظي لضًه خاحاث
هفؿُت واحخماغُت ٌؿعى الى اقباغها ،وغاصة ما ًيىن هظا الىىع مً الخىافؼ في قيل :جغكُاث،
اإلاكاعهت في اجساص اللغاع ،قهاصاث الكىغ والخلضًغ.

5

 -1ألاصاء:
للض خظي مفهىم ألاصاء باهخمام الػضًض مً الباخثين في مجاٌ الاصاعة بالىظغ ألهمُخه باليؿبت
للػامل واإلاىظمت هما ؤن مدخىٍاجه جخميز بالضًىامُىُت هظغا لخغير وجُىع مىاكف وظغوف
اإلاىظماث بؿبب حغير ظغوف وغىامل بِئتها الخاعحُت والضازلُت غلى خض الؿىاء ،فلض غغفه
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دور هظام التحفيز في ثحسين أداء العاملين  -دراسة ميداهية لعينة من

د .بلبخاري سامي

العاملين في مؤسسات الاثصاالت في مدينتي عنابة وقاملة –

بُتر صعاهغ بإهه "كضعة اإلااؾؿت غلى الاؾخلغاع والبلاء مدللت الخىاػن بين عيا اإلاؿاهمين
والػاملين" ،6وغغفه ؾيرجى ) (Certo,2009غلى ؤهه" جدلُم ألاهضاف بإكل وكذ وؤكل جيلفت
وبإهبر هم وؤهبر حىصة ،مً زالٌ جدفيز الػاملين وزلم اإلاباصعاث لضيهم وحصجُػهم وجمىُجهم
وجغن هامل مً الخغٍت لخىفُظهم لللىاهين والاهظمت" ،7هما ٌػغف غلى ؤهه "صعحت جدلُم
وبجمام اإلاهام اإلايىهت للىظُفت".8
وغالبا ما ًغجبِ مهُلح ألاصاء بميىهين عئِؿين هما الفػالُت والىفاءة ،خُث ؤن الفػالُت حػبر
غً الفغق بين الىخائج اإلادللت والىخائج اإلاخىكػت ،وهي في الىكذ هفؿه جغجبِ بضعحت جدلُم
ألاهضاف.

9

ؤما الىفاءة فهي "اللضعة غلى اللُام بالػمل اإلاُلىب بللُل مً ؤلامياهُاث ،واليكاٍ الىفء
هى اليكاٍ ألاكل جيلفت".

10

الدراسة امليداهية
 -1ازخباع الخىػَؼ الُبُعي:
بالىظغ الى حجم الػُىت فلض اؾخسضم الباخث ازخباع قابيرو -وٍلىيؿىن )(shapiro-wilk
الزخباع ما اطا واهذ البُاهاث جدبؼ الخىػَؼ الُبُعي ام ال ،والىخائج مبِىت في الجضوٌ الخالي:
حضوٌ عكم ( :)1هخائج ازخباع الخىػَؼ الُبُعي
مداوع الضعاؾت

اخهائُت الازخباع

اللُمت الاخخمالُت )(sig

الخىافؼ اإلااصًت

8.933

8.80

الخىافؼ اإلاػىىٍت 8.979

8.631

8.971

8.141

ؤصاء الػاملين

اإلاهضع :مً بغضاص الباخث غلى يىء هخائج الاؾخبُان
ًخضح مً الجضوٌ اغاله بإن اللُمت الاخخمالُت ) (sigلجمُؼ مداوع الضعاؾت واهذ ؤهبر مً
مؿخىي الضاللت  8.84وهظا ٌػجي ان جىػَؼ البُاهاث لهظه اإلاداوع ًدبؼ الخىػَؼ الُبُعي وجسلى
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دور هظام التحفيز في ثحسين أداء العاملين  -دراسة ميداهية لعينة من

د .بلبخاري سامي

العاملين في مؤسسات الاثصاالت في مدينتي عنابة وقاملة –

مً اللُم اإلاخُغفت التي جازغ في الىمىطج ،وغلُه فاهه ؾِخم اؾخسضام الازخباعاث اإلاػلمُت
اإلاىاؾبت لخدلُل همىطج الضعاؾت.
 -1نضق وزباث ؤصاة اللُاؽ:
بهضف الخدلم مً الهضق الظاهغي ألصاة اللُاؽ جم غغى اؾخماعة الاؾخبُان غلى غضص مً
ألاؾاجظة في حامػت باجي مسخاع بػىابت و حامػت  80ماي  54كاإلات مً ؤحل جدىُمها ،خُث جم
حػضًلها بىاء غلى ملترخاتهم .ؤما فُما ًسو الثباث فلض جم خؿاب مػامل الثباث ؤلفا هغوهبار
( ،)Cronobach Alphaخُث بلغ مػامل الثباث لجمُؼ فلغاث الاؾخبُان  %97.6وهي هدُجت طاث
صاللت بخهائُت غالُت حكير الى ؤن ألاصاة جخمخؼ بضعحت زباث غالُت وجفي بإغغاى الضعاؾت.
وبالغحىع بلى مػامل نضق ؤصاة الضعاؾت فهى ًبرػ ؤن اإلالُاؽ ًلِـ ما ويؼ للُاؾه وٍدؿب
بدؿاب الجظع التربُعي إلاػامل الثباث وهى ما ٌػغف بهضق اإلادً ،واإلاالخظ مً الجضوٌ ؤن
نضق اإلادً كُمخه مغجفػت ما ًضٌ غلى ؤن اإلالُاؽ حُض ألغغاى الضعاؾت.
حضوٌ عكم( : )1مػامل ؤلفا هغوهبار
مداوع الضعاؾت

غضص الػباعاث ؤلفا هغوهبار الهضق

الخىافؼ اإلااصًت

7

%90

%90.99

الخىافؼ اإلاػىىٍت

4

%93.6

%90.16

ؤصاء الػاملين

5

%35

%08

بحمالي اإلاخغيراث

13

%97.6

%90.35

اإلاهضع :مً بغضاص الباخث غلى يىء هخائج الاؾخبُان
 -6ونف زهائو غُىت الضعاؾت:
بغغى الخػغف غلى بػٌ الخهائو الضًمىغغافُت ألفغاص غُىت الضعاؾت ،جىاوٌ الجؼء ألاوٌ
مً الاؾخبُان بػٌ البُاهاث الصخهُت ألفغاص الػُىت ،وهي :الجيـ ،الؿً ،الىظُفت.
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د .بلبخاري سامي

العاملين في مؤسسات الاثصاالت في مدينتي عنابة وقاملة –

-1-6جىػَؼ ؤفغاص الػُىت خؿب مخغير الجيـً :بين الجضوٌ الخالي جىػَؼ ؤفغاص غُىت الضعاؾت
خؿب الجيـ:
حضوٌ عكم( : )6جىػَؼ ؤفغاص غُىت الضعاؾت خؿب الجيـ
الجيـ

الخىغاعاث

اليؿبت اإلائىٍت ()%

طهغ

51

65.07

ؤهثى

11

34.93

اإلاجمىع

36

188

اإلاهضع :مً بغضاص الباخث غلى يىء هخائج الاؾخبُان
ًىضح الجضوٌ عكم( )2ؤن اليؿبت الػالُت مً ؤفغاص الػُىت هم مً الظوىع ،خُث بلغ غضصهم
 41فغصا وبيؿبت مئىٍت جلضع بـ  %65.07في خين بلغ غضص ؤلاهار  22بمغؤة بيؿبت مئىٍت جلضع بـ
.%65.96
-1-6جىػَؼ ؤفغاص الػُىت خؿب مخغير الؿً:
جم جىػَؼ ؤفغاص الػُىت خؿب الؿً بلى زالر فئاث ًلخهها الجضوٌ الخالي:
حضوٌ عكم( : )5جىػَؼ ؤفغاص غُىت الضعاؾت خؿب الؿً
الفئت الػمغٍت

الخىغاعاث

اليؿبت اإلائىٍت ()%

 19 -10ؾىت

6

9.52

 48 – 68ؾىت

53

84.13

ؤهبر مً  48ؾىت

4

6.35

اإلاجمىع

36

188

اإلاهضع :مً بغضاص الباخث اغخماصا غلى هخائج الاؾخبُان
ًالخظ مً الجضوٌ عكم( )3ؤن مػظم ؤفغاص الضعاؾت هم مً الفئت الػمغٍت [48-68ؾىت] وكض
بلغ غضصهم  53ما ًمثل  %84.13وجلحها فئت[19-10ؾىت] والبالغ غضصهم  06ؤفغاص وبيؿبت
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دور هظام التحفيز في ثحسين أداء العاملين  -دراسة ميداهية لعينة من

د .بلبخاري سامي

العاملين في مؤسسات الاثصاالت في مدينتي عنابة وقاملة –

ّ
ملضاعها  ،%9.41في خين لم ٌكيل ألاشخام الضًً هم مً الفئت الػمغٍت] ؤهبر مً  48ؾىت]
ؾىي  85ؤشخام مً الػُىت وهى ما ًلابل وؿبت .%3.64
-6-6جىػَؼ ؤفغاص الػُىت خؿب اإلاؿخىي الخػلُمي:
حضوٌ عكم( : )4جىػَؼ ؤفغاص غُىت الضعاؾت خؿب الىظُفت
اإلاؿخىي الخػلُمي

الخىغاعاث

اليؿبت اإلائىٍت ()%

زاهىي

4

7.95

صبلىم منهي

5

3.64

حامعي

41

01.46

صعاؾاث غلُا

1

6.10

اإلاجمىع

36

188

اإلاهضع :مً بغضاص الباخث اغخماصا غلى هخائج الاؾخبُان
ًالخظ مً الجضوٌ ؤغاله ،ؤن الغالبُت الىبري ألفغاص غُىت الضعاؾت مً خُث اإلاؿخىي الخػلُمي
هم مً الُلبت الجامػُين والخانلين غلى قهاصاث حامػُت خُث بلغ غضصهم  41فغصا وبيؿبت
كضعها  ،%01.46ؤما باقي ؤفغاص غُىت الضعاؾت والظًً ًّمثلىن وؿبت ملضاعها  %17.57مً الػُىت
اليلُت ًخىػغىن خؿب مؿخىاهم الخػلُمي والخالي %7.95 :طو اإلاؿخىي الخػلُمي الثاهىي،
 %3.64خانلين غلى صبلىم منهي و %6.10مً فئت الضعاؾاث الػلُا.
-5غغى هخائج الخدلُل الىنفي الؾخجابت مفغصاث غُىت الضعاؾت:
جم جدضًض صعحت مىافلت ؤفغاص غُىت الضعاؾت هدى مخغيراث الضعاؾت خؿب ملُاؽ لُىغث
الخماس ي هما ًلي:
صعحت
اإلاىافلت
اإلاخىؾِ
اإلاغجح

مىسفًت
حضا
مً  1الى مً  1.0الى مً  1.3الى مً  6.5الى مً  5.1الى 4
5.19
6.69
1.49
1.79
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د .بلبخاري سامي

العاملين في مؤسسات الاثصاالت في مدينتي عنابة وقاملة –

حضوٌ عكم( : )3اججاهاث غُىت الضعاؾت هدى غباعاث اإلاخغير اإلاؿخلل(الخىافؼ اإلااصًت والخىافؼ
اإلاػىىٍت)
الػـبـاعاث

ؤهىاع
الخىافؼ

اإلاخىؾِ

الاهدغاف اإلاػُاعي صعحت اإلاىافلت

الخؿابي
بن الػالواث واإلايافأة التي جلضمها اإلااؾؿت
جدىاؾب مؼ مؿخىي ؤصائً في الػمل
حؿعى اإلااؾؿت الى ػٍاصة اإلايافأة اإلااصًت
لخدؿين مغصوص الػاملين

1.41

1.77

8.96

8.94

مىسفًت

مخىؾُت

جمىذ اإلااؾؿت بػٌ الػاملين اإلاخميزًً جغكُاث
1.79

بكيل صوعي
الخىافؼ
اإلااصًت

حكػغ بالغيا غلى ما جخلاياه مً عاجب وغالواث

8.90

مخىؾُت

1.93

1.83

مخىؾُت

1.34

8.01

مخىؾُت

جلىم اإلااؾؿت بخلضًم ميافأة اؾخثىائُت في
الػمل خؿب ما جلخًُه الخاحت
اإلايافأث اإلاخىفغة باإلااؾؿت حصجػً غلى بظٌ
6.87

مؼٍض مً

8.03

مخىؾُت

الجهض واإلاثابغة للخهىٌ غلحها
هظام الخىافؼ اإلااصًت في اإلااؾؿت غاصٌ بين
حمُؼ الػاملين

1.79

8.01

مخىؾُت

اإلاخىؾِ الخؿابي والاهدغاف اإلاػُاعي الػام

1.79

8.71

مخىؾُت
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العاملين في مؤسسات الاثصاالت في مدينتي عنابة وقاملة –
جلىم اإلااؾؿت بخلضًم قهاصاث الكىغ والخلضًغ
للػماٌ اإلاخميزًً
جدُذ اإلااؾؿت لػاملحها خغٍت ببضاء الغؤي في خل
اإلاكىالث وَغح ألافياع
تهخم الاصاعة بغفؼ مػىىٍاث غمالها وحصجُػهم

1.96

8.07

مخىؾُت

6.83

8.09

مخىؾُت

1.71

8.00

مخىؾُت

الخىافؼ
اإلاػىىٍت

يشعر العاملون في المؤسسة باالستقرار
واألمه الوظيفي
لضي الػامل نالخُاث الجساط اللغاعاث التي
حؿاغضه غلى جإصًت اإلاهام اإلاىولت الُه
اإلاخىؾِ الخؿابي والاهدغاف اإلاػُاعي الػام

1.77

8.04

مخىؾُت

6.81

1.17

مخىؾُت

1.9

8.00

مخىؾُت

اإلاهضع :مً بغضاص الباخث باالغخماص غلى مسغحاث بغهامج spss
هالخظ مً زالٌ اؾخػغاى الىخائج في الجضوٌ عكم ( )3ؤن اإلاخىؾُاث الخؿابُت إلحاباث
الػاملين غُىت الضعاؾت خىٌ الخىافؼ اإلااصًت والخىافؼ اإلاػىىٍت جغاوخذ بين ][6.87،1.41
وباهدغاف مػُاعي ًتراوح بين] [1.17،8.01وهظا ًضٌ غلى ؤن صعحت مىافلت غُىت الضعاؾت غلى
مسخلف الػباعاث الخانت بالخدفيز بىىغُه واهذ مخىؾُت.

مجلة الدراسات الاقتصادية املعمقة

رقم N° 07/2018
161

Revue Des Etudes Economiques Approfondies

دور هظام التحفيز في ثحسين أداء العاملين  -دراسة ميداهية لعينة من

د .بلبخاري سامي

العاملين في مؤسسات الاثصاالت في مدينتي عنابة وقاملة –

حضوٌ عكم( : )7اججاهاث غُىت الضعاؾت هدى غباعاث اإلاخغير الخابؼ(ؤصاء الػاملين)
اإلاخغير الخابؼ الػـبـاعاث

اإلاخىؾِ

الاهدغاف

صعحت

الخؿابي

اإلاػُاعي

اإلاىافلت

ًلىم الػاملىن في اإلااؾؿت
بخإصًت ألاغماٌ بالىفاءة

1.71

1.14

مخىؾُت

والفػالُت اإلاُلىبت

ًخىفغ لضي الػاملين في اإلااؾؿت
الاؾخػضاص والغغبت الهجاػ اإلاهام

8.09

1.0

مخىؾُت

اإلاىولت الحهم غلى ؤهمل وحه
ؤصاء

خهىٌ الػامل غلى الخىافؼ

الػاملين

والخلضًغ ًجػله ًبضٌ حهضا ؤهبر 6.69

1.85

مخىؾُت

في غمله
ظغوف الػمل الخالُت حُضة
وحؿاغض غلى ألاصاء الفػاٌ
اإلاخىؾِ الخؿابي والاهدغاف
اإلاػُاعي الػام

1.19

1.83

مىسفًت

1.77

8.71

مخىؾُت

اإلاهضع :مً بغضاص الباخث باالغخماص غلى مسغحاث بغهامج spss
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العاملين في مؤسسات الاثصاالت في مدينتي عنابة وقاملة –

ًخضح مً الجضوٌ ؤغاله ؤن ؤفغاص غُىت الضعاؾت ًىافلىن بضعحت مخىؾُت غلى الػباعاث
اإلاخػللت بإصاء الػاملين ،خُث كضع اإلاخىؾِ الخؿابي لهظا اإلادىع بـ  1.77وباهدغاف مػُاعي
.8.71
 -4هخائج الخدلُل الاخهائي الزخباع الفغيُاث:
الزخباع فغيُاث الضعاؾت جم اؾخسضام جدلُل الاهدضاع الخُي اإلاخػضص اإلاخضعج )، (stepwise
وكض واهذ الىخائج هما ًلي:
حضوٌ عكم( :)0الاعجباٍ الخُي
the

R Std. Error of

Adjusted

Estimate

Square

.4181

.671

R Square

R

Model

.676

.822a

1

اإلاهضع :مسغحاث بغهامج spss
ًالخظ وحىص اعجباٍ كىي ومىحب بين الخدفيز وؤصاء الػاملين في ماؾؿاث الاجهاالث ،خُث
بلغ مػامل الاعجباٍ  ،8.01ؤما مػامل الخدضًض اإلاػضٌ فلض واهذ كُمخه  ،%37.3وهظا ٌػجي ؤن
 %37.3مً الخغيراث الخانلت في ؤصاء غاملين غُىت الضعاؾت حػؼي الى بػض ؤو ؤهثر مً ؤبػاص
الدؿىٍم الضازلي ،والباقي (ً )%61.5غحؼ الى غىامل ؤزغي مجها الخُإ الػكىائي.
حضوٌ عكم( :)9جدلُل الخباًً
Sig.

Mean Squre F

Sum of Squares df

11.096

1

11.096

Regression

.171

31

18.593

Residual

31

61.609

Total

117.164 .000a

Model

1

اإلاهضع :مسغحاث بغهامج spss
مجلة الدراسات الاقتصادية املعمقة

رقم N° 07/2018
163

Revue Des Etudes Economiques Approfondies
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العاملين في مؤسسات الاثصاالت في مدينتي عنابة وقاملة –

ًخضح مً زالٌ حضوٌ جدلُل الخباًً ؤن مؿخىي صاللت الازخباع حؿاوي الهفغ وهي ؤكل مً
مؿخىي صاللت الفغيُت الهفغٍت  8.84وبالخالي فةهىا هغفًها ،ؤي ؤن الىمىطج الخُي هى همىطج
ملبىٌ لخمثُل الػالكت بين ؤصاء الػاملين والخىافؼ  ،وؤن هىان واخض غلى ألاكل مً مػامالث
الاهدضاع ًسخلف غً الهفغ.
حضوٌ عكم( :)18مػامالث همىطج الاهدضاع

Sig.

t

.000

5.79

standardized

Unstandardized

Coefficients

Coefficients

11.108 .000

Beta

Std. Error

B

.173

.070

)(Constant

.838

.379

الخىافؼ اإلااصًت

.011

Model
1

اإلاهضع :مسغحاث بغهامج spss
حضوٌ عكم( :)18اإلاخغيراث اإلاؿدبػضة
t
Sig
.880
.382
اإلاهضع :مسغحاث بغهامج spss

Beta
.396

Model
الخىافؼ اإلاػىىٍت

الفغيُت ألاولى (االخىافؼ اإلااصًت):
حكير الىخائج بإن كُمت  tإلاخغير الخىافؼ اإلااصًت بلغذ 11.10وبمؿخىي صاللت ( )sig=8.888ؤكل
مً  8.84وهظا ٌػجي مػىىٍت مػامل الاهدضاع لهظا اإلاخغير ،وغلُه فان مػاصلت همىطج الاهدضاع
جيى هما ًلي:
Y=0.679X + 0.878
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د .بلبخاري سامي

العاملين في مؤسسات الاثصاالت في مدينتي عنابة وقاملة –

وبالخالي فاهه ًخم عفٌ فغيُت الػضم  :H8ال ًىحض ؤزغ طو صاللت بخهائُت غىض مؿخىي
مػىىٍت( )8.84≥αللخىافؼ اإلااصًت غلى ؤصاء الػاملين في ماؾؿاث الاجهاالث ،وكبىٌ الفغيُت
البضًلت ً : H1ىحض ؤزغ طو صاللت بخهائُت غىض مؿخىي مػىىٍت( )8.84≥αللخىافؼ اإلااصًت غلى
ؤصاء الػاملين في ماؾؿاث الاجهاالث.
الفغيُت الثاهُت (الخدفيز):
ٌكير الجضوٌ ؤغاله بإن كُمت  tإلاخغير الخىافؼ اإلاػىُتبلغذ  8.00وبمؿخىي صاللت ()sig=8.601
ؤهبر مً  8.84وهظا ٌػجي غضم مػىىٍت مػامل الاهدضاع لهظا اإلاخغير واؾدبػاصه مً الىمىطج،
وبالخالي فاهه ًخم كبىٌ فغيُت الػضم  :H8ال ًىحض ؤزغ طو صاللت بخهائُت غىض مؿخىي مػىىٍت
( )8.84≥αللخىافؼ اإلاػىىٍت غلى ؤصاء الػاملين في ماؾؿاث الاجهاالث ،وعفٌ الفغيُت
البضًلت ً : H1ىحض ؤزغ طو صاللت بخهائُت غىض مؿخىي مػىىٍت( )8.84≥αللخىافؼ اإلاػىىٍت غلى
ؤصاء الػاملين في ماؾؿاث الاجهاالث.
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العاملين في مؤسسات الاثصاالت في مدينتي عنابة وقاملة –

التوصيات:
مً زالٌ الىخائج التي جىنلذ الحها الضعاؾت فان الباخث ًلترح مجمىغت مً الخىنُاث التي
ًمىً ؤن حؿخفُض مجها ماؾؿاث الاجهاالث في الجؼائغ ،وهي هما ًلي:
 ويؼ هظام جدفيزي فػاٌ ٌؿهم في زلم حى جىافس ي بين الػاملين ،والػمل غلى جُبُم مبضؤاإلايافإة اإلاكغوَت وطلً مً زالٌ مىذ اإلايافأث للػامل غلى بهجاػ اإلاهام اإلاخفم غلحها؛
 يغوعة ويؼ هُئت زانت باإلاىاعص البكغٍت جلىم باؾخلهاءاث صوعٍت لألفغاص الػاملين للخػغفغلى بخخُاحاهم وعغباتهم والؿعي إلقباغها ؾىاء واهذ ماصًت ؤو مػىىٍت؛
 جفػُل ألاهظمت ؤلاصاعٍت بكيل ؤوؿب ،والػمل غلى عبِ اإلاىظف اإلاخميز بفغم الخلضم والترقيبلى مىانب ؤغلى في الؿلم الىظُفي ،بدُث جمىده جلً التركُت فغنت لإلقباع اإلااصي واإلاػىىي
غلى خض ؾىاء ،وبظلً فةن جدؿً ألاصاء ًخىكف غلى مضي بجاخت فغم التركُت؛
 يغوعة الؿعي لخدلُم الاههاف في مىذ الخىافؼ اإلاػىىٍت واإلااصًت للػاملين والابخػاص غًاإلادؿىبُاث واإلاجامالث؛
 جىؾُؼ هُاق الخمىين حصجُؼ الػاملين غلى اإلاكاعهت في اجساط اللغاعاث وابضاء آعائهم فيمسخلف اللًاًا زهىنا جلً التي جخػلم باإلاهام اإلاىولت الحهم ،باإليافت الى صغم فغم الابضاع
والابخياع الىظُفُت لضيهم؛
 ال ًجب الىظغ بلى غملُت الخلُُم غلى ؤنها وؾُلت إلاىذ الػالواث وهكف ؤزُاء الػماٌ بل هيغملُت بؾتراجُجُت لها غالكت بمسخلف وظائف بصاعة اإلاىعص البكغٍت ٕواغضاص مسخلف الؿُاؾاث
اإلاخػللت بهظا اإلاىعص وهي حؿعى بالضعحت ألاولى بلى الخىمُت وجُىٍغ اإلاىاعص البكغٍت وؤصائها.
 الػمل غلى زلم بِئت غمل خُىٍت كائمت غلى الهضاكت والؼمالت وَؿىصها حى مً الاختراموالخلضًغ بين مسخلف الػاملين ،وجىثُف مسخلف ؤلُاث الخىانل والخفاغل الغؾمُت مجها والغير
عؾمُت ،إلاا لها مً ؤزاع اًجابُت جىػىـ اًجابا غلى ؤـضاء الػاملين؛
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 الاهخمام بىيىح ؤصواع الػمل وجدضًض اإلاؿاولُاث ليل غامل مً ؤحل مكاعهت الجمُؼ فياإلاؿاولُت؛
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