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 :الملخص
 أداءالعاملين في القطاع الصحي فيهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير الحوافز المادية والمعنوية على 

( موظف تقريبا، 8000إمارة أبو ظبي. تكون مجتمع الدراسة من العاملين في القطاع الصحي في إمارة أبو ظبي وعددهم )
( استبانة 407( استبانة على عينة الدراسة، استرجع منها )450تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة، وتم توزيع )

 (SPSS)واستخدمت الرزمة اإلحصائية للدراسات االجتماعيه،%90ها للتحليل اإلحصائي، وبنسبة بلغت خضعت جميع
إليجاد قيمة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجراء التحليل اإلحصائي، واستخدمت الدراسة معامل االنحدار 

(Regression )  واختبار(F.) 

وسط تمالنتائج أهمها: كانت استجابات المبحوثين نحو الحوافز المعنوية في المرتبة األولى و توصلت الدراسة إلى عدد من 
(، وكانت استجابة المبحوثين نحو أداء 3,43(، أما الحوافز المادية جاءت في المرتبة الثانية متوسط حسابي )3,47حسابي )

لك أثر إيجابي ذو داللة إحصائية للحوافز على أداء (، وتبين أن هنا4,00العاملين مرتفعة حيث بلغ متوسطها الحسابي )
  ,.=R)335وكانت األعلى عند الحوافز المعنوية ) (R=0.323)العاملين  في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي حيث بلغت 

 . =R)0.286بينما بلغت عند الحوافز المادية )

ها: ربط صرف الحوافز فعليًا بمستوى األداء بناء على نتائج الدراسة أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهم
بحيث يتم التمييز بين العاملين وفقًا لمستوى أدائهم حيث ال يكون الحافز روتينيًا أو تلقائيًا، والتركيز على التحفيز المعنوي 

عية المختلفة، اللعاملين في القطاع الصحي في إمارة أبو ظبي وخاصة فيما يتعلق بمشاركة العاملين في المناسبات االجتم
باإلضافة إلى توجيه الثناء والشكر الشفوي والكتابي للعاملين، وعقد ورشات عمل للعاملين في القطاع الصحي في إمارة أبو 

 ظبي حول أهمية الحوافز ودورها في رفع مستوى أداء العاملين في القطاع الصحي.
 معنوية، أداء العاملين(.)الحوافز، الحوافز المادية، الحوافز ال الكلمات المفتاحية:

 

 المقدمة:

تعتبر الحوافز بنوعيها المادي والمعنوي من المبادئ األساسية التي تحكم قواعد وأحكام تلك السياسات، حيث 
أصبحت الحوافز من العوامل المساعدة للنهوض بالعمل وتطويره، فإذا وجدت عوامل توفر للفرد الفائدة واالستقرار فإن ذلك 

على إنتاجية الفرد وتتحقق بذلك مستويات عالية من األداء، واالندفاع نحو إيجاد مقابل جيد لتلك الحوافز يطور  ينعكس بدوره
 العمل ويجعله في مستويات عاليه من الجودة.

 إن أهمية الحوافز تكمن في أن الموظف بحاجة إلى أن يكون متحمسًا ألداء العمل وراغبًافيه، وهذا ال يتأتى إال باستخدام
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الحوافز حيث أنها توقظ الحماس والدافعية والرغبة في العمل لدى العامل مما ينعكس إيجابًا على األداء العام وزيادة اإلنتاجية، 
كما أن الحوافز تساعد على تحقيق التفاعل بين الفرد والمنظمة وتدفع العاملين إلى العمل بكل ما يملك من قوة لتحقيق 

وكذلك تعمل الحوافز على منع شعور اإلنسان باإلحباط حيث أنها تهيئ األجواء سواء كانت األهداف المرسومة للمنظمة، 
مادية أو معنوية وتدفع العامل إلى المثابرة في عمله وبكفاءة عالية، حيث ُتعد الحوافز من العوامل المهمة الواجب توافرها 

 همية كبيرة في التأثير على مستوى األداء.ألي جهد منظم يهدف إلى تحقيق مستوى عاٍل من األداء، وللحوافز أ 

ونظًرا ألهمية تقييم وتحليل هذه الحوافز فإن هذه الدراسة تأتي بغرض الوقوف على دور تلك الحوافز في تشجيع العاملين 
التجاه افي القطاع الصحي في إمارة أبو ظبي ورفع مستوى األداء لديهم، واقتراح ما يلزم من حوافز أخرى تعمل في نفس 

 .حيوذلك في ضوء الحوافز المادية والمعوية المتبعة في القطاع الص

 مشكلة الدراسة: 

جاء هذا البحث ليلقي الضوء على الحوافز في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي من خالل التعرف على مدى تأثير 
لحوافز حول السؤال الرئيسي التالي:)ما تأثير االحوافز على أداء العاملين في القطاع الصحي، وعليه فإن مشكلة البحث تدور 
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 على أداء العاملين في القطاع الصحي في إمارة أبو ظبي؟(

 وتتفرع منه األسئلة التالية:

 ما تأثير الحوافز )المادية والمعنوية( على أداء العاملين في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي؟ .1

 املين في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي؟ما تأثير الحوافز المادية على أداء الع .2

 ما تأثير الحوافز المعنوية على أداء العاملين في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي؟ .3

 ما مستوى توافر الحوافز في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي؟ .4

 ما مستوى األداء في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي؟ .5

 أهمية الدراسة: 

 الدراسة في اآلتي: تكمن أهمية

 أهمية األداء بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي لما له من أثر كبير في تقديم الخدمة للعمالء. .1

أهمية الحوافز بالنسبة لرضا العاملين في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي من خالل الحوافز المادية والمعنوية  .2
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 المقدمة لهم.

 لضوء على العالقة بين الحوافز واألداء لدى العاملين في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي.إلقاء ا .3

 على أداء العاملين في القطاع الصحي في إمارة أبو ظبي؟( أهداف الدراسة:

 وتتفرع منه األسئلة التالية:

 إمارة أبوظبي؟ما تأثير الحوافز )المادية والمعنوية( على أداء العاملين في القطاع الصحي في  .1

 ما تأثير الحوافز المادية على أداء العاملين في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي؟ .2

 ما تأثير الحوافز المعنوية على أداء العاملين في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي؟ .3

 ما مستوى توافر الحوافز في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي؟ .4

 قطاع الصحي في إمارة أبوظبي؟ما مستوى األداء في ال .5

 أهمية الدراسة: 

 تكمن أهمية الدراسة في اآلتي:

 أهمية األداء بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي لما له من أثر كبير في تقديم الخدمة للعمالء. .1

 يةخالل الحوافز المادية والمعنو أهمية الحوافز بالنسبة لرضا العاملين في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي من  .2
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 المقدمة لهم.

 إلقاء الضوء على العالقة بين الحوافز واألداء لدى العاملين في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي. .3

 أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:

 ي في إمارة أبوظبي.معرفة تأثير الحوافز بشكل عام على أداء العاملين في القطاع الصح .1
 معرفة مدى تأثير الحوافز المادية على أداء العاملين في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي. .2
 معرفة مدى تأثير الحوافز المعنوية على أداء العاملين في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي. .3
 معرفة مستوى توافر الحوافز في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي. .4
 األداء بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي. معرفة مستوى  .5
 تقديم توصيات إلى القطاع الصحي في إمارة أبوظبي تساعد في رفع مستوى أداء العاملين فيها. .6

 
 فرضيات الدراسة:

العاملين في ( للحوافز على أداء  =0.05: ال يوجد أثر ذو داللة إحصييائية عند مسييتوى داللة )(H01)الفرضييية الرئيسييية
 القطاع الصحي في إمارة أبوظبي.

(  للحوافز المادية على =0.05(: ال يوجد أثر ذو داللة إحصييييائية عند مسييييتوى داللة )HO1:1الفرضييييية الفرعية األولى)
 أداء العاملين في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي.

( للحوافز المعنوية على =0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصييائية عند مسييتوى داللة ) :(HO1:2)الفرضييية الفرعية الثانية 
 أداء العاملين في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي.

 منهجية الدراسة:

 استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل ما يلي:

المراجع العلمية وذلك لتحديد اإلطار النظري للدراسييية  دراسييية وتحليل األدبيات المتعلقة بالموضيييوع من خالل الرجوع إلى .1
 واالستعانة بها.
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جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالموضوع من خالل تصميم وتوزيع استبانة على العاملين في القطاع الصحي في  .2
حي في في القطاع الصإمارة أبو ظبي للتعرف على اتجاهاتهم ومقترحاتهم حول مدى تأثير الحوافز على أداء العاملين 

 إمارة أبوظبي.
 

 ثانيًا: اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 مفهوم الحوافز:

عرفت الحوافز بأنها:"مجموعة العوامل والمؤثرات التي تدفع العاملين أيا كان موقعهم نحو بذل جهد لإلقبال على تنفيذ 
 (.2016مهامهم بجد وكفاءة لرفع مستوى العمل كمًا ونوعًا" )جودة، 

( بأنها: "أداة توجيه وتشجيع لالستثمارات بما يتفق وتحقيق األهداف االقتصادية Bachrach & Bendoly,2014وعرفها )
 واالجتماعية للمجتمع".

كما عرفت " بأنها فرص أو وسائل توفرها إدارة المؤسسة أمام األفراد العاملين، لتثير به رغباتهم وتخلق لديهم الدافع من اجل 
للحصول عليها، عن طريق الجهد، والعمل المنتج، والسلوك السليم، وذلك إلشباع حاجاتهم التي يحسون ويشعرون السعي 

 (.2015بأنها بحاجة إلى اإلشباع )الشاويش، 

وعرفت: " بأنها عملية تنشيط واقع األفراد )الموظفين( بطرق ايجابية أو سلبية بهدف زيادة معدالت اإلنتاج وتحسين األداء 
(Balmer,2017.) 

ويرى الباحث بأن الحوافز مجموعة من الوسائل والفرص المادية والمعنوية المتوفرة إلشباع حاجات األفراد المادية والمعنوية 
 في المؤسسة، والتي تدفع الفرد ألداء أعماله بكل كفاءة.

 أهمية الحوافز: 

(: إشباع حاجات ورغبات Bergman,2016مها )يحقق نظام الحوافز فوائد عديدة للفرد والمنظمة على حد سواء وأه
العاملين بمختلف أنواعها، ومنها الحاجة المادية للنقود والحاجة المعنوية لالحترام والتقدير واثبات الذات، شعور العاملين 

تياجاتهم، اع احبالعدالة والمساواة داخل المنظمة، جذب المهارات والكفاءات المتميزة، زيادة مستوى رضا العاملين نتيجة إلشب
زيادة والء وانتماء العاملين للمنظمة، تخفيض معدالت الفاقد في العمل، مثل تخفيض معدالت البطالة الفاقدة، تنمية روح 
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 التعاون بين العاملين داخل المنظمة، وتحسين صورة المنظمة أمام المجتمع.

دون  وتحقق النتائج المرجوة، بل يجب عدم تحفيز العاملينإن عملية تحفيز الموارد البشرية، يجب أن ترتبط باألداء المتميز 
سبب أو هدف واضح حتى تتحقق أهداف التحفيز، وأن يحصل كل فرد على المكافأة التي يستحقها طبقًا لما حققه من نتائج 

 .(Hofstede,2014)بالمقارنة بما كان مستهدفًا 

 

 

 

 أنواع الحوافز: 

 للحوافز عدة أنواع ومن أهمها:

الحوافز المادية: هو ما يدفع للعاملين بشكل نقدي أو عيني من اجل العمل على زيادة معدالت إنتاجهم في شكل مباشر  .1
أو غير مباشيييييير، بحيث تعتبر العالوات والمشيييييياركة في األرباح والتأمين الوظيفي واالجتماعي كلها حوافز مادية، ويمثل 

 (.2015تي ينبغي للعامل تحقيقها من وراء عمله )إدريس،األجر أهم حافز مادي وفي مقدمة االحتياجات ال
الحوافز المعنوية: وهي التي تشييييبع حاجات اإلنسييييان االجتماعية والذاتية التي ترتبط بالحاجة النفسييييية والسييييلوكية ل فراد  .2

 (.2013بهدف رفع معنوياتهم وتحسين الجو المحيط بالعمل )مرعي، 
 مفهوم األداء:

مخرجات واألهداف التي تسيييعى المنظمة إلى تحقيقها عن طريق العاملين فيها، ولذلك فهو مفهوم يقصيييد بمفهوم األداء ال
يعكس كل من األهداف والوسييييييائل الالزمة لتحقيقها، أي أنه مفهوم يربط بين أوجه النشيييييياط وبين األهداف التي تسييييييعى إلى 

 .(Kuvas, 2006)لمنظمات تحقيقها المنظمات عن طريق مهام وواجبات يقوم بها العاملون في تلك ا

كما أن األداء ينتج بتفاعل العوامل التالية مثل: العوامل البيئية وتشييمل ) ظروف العمل والمعدات والمواد والتعليم واإلشييراف، 
باإلضافة إلى السياسات وتصميم المنظمة والتدريب(، واإلمكانيات أو القدرة على أداء العمل، وكذلك إدراك الدور أو المهمة، 

 (.Robert,2015) والدافعية الفردية

ومن خالل تفاعل هذه العوامل فيما بينها يتحدد مسييييييتوى األداء، باإلضييييييافة إلى توفر الدافعية الفردية لكل فرد ومدى قوة أو 
 دضيييعف هذه الدافعية، وتهيئة المنال البيئي للعمل وتوفر اإلمكانات إلنجاز العمل، ولتحقيق مسيييتوى مقبول من األداء فال ب
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من وجود حييد أدنى من اإلنجيياز، لييذلييك فييإنييه ال يكفي أن يكون األفراد قييادرين على العمييل وتنمييا األهم هو أن تتوافر لييديهم 
 الرغبة في العمل، وهذه الرغبة تتوفر عن طريق تحفيزهم على األداء الجيد الفعال.

 مستويـات األداء:

حيث أداء الفييييييييييييييرد والذي يتعلق باألعمال والنشاطات التي يمارسها ُيقسم األداء إلى األداء الفردي واألداء المؤسسيييييييي،   
الفرد للقيام بمسيييؤولياته التي يضيييطلع بتنفيذها في الوحدة التنظيمية وصيييواًل لتحقيق األهداف التي وضيييعت له، والتي تسييياهم 

ي تقوم نظيمية للقيام بدورها الذبدورها في تحقيق أهداف الوحدة، كذلك األداء التنظيميييييييييييييي والذي يتعلق بممارسة الوحدات الت
بتنفيذه في المنظمة، وصيييواًل لتحقيق األهداف التي وضيييعت لها على ضيييوء األهداف اإلسيييتراتيجية وسيييياسيييتها العامة، وأخيرًا 
األداء المؤسيييييسيييييييييييييييييييييييي الذي يمثل المنظومة المتكاملة لنتاج أعمال المنظمة في ضيييييوء تفاعلها مع عناصييييير بيئتها الداخلية 

 (.2010)مخيمر وآخرون، والخارجية 

 :(Employees' Performance)أداء العاملين 

يقصيييييييد به ما يقدمه ويضييييييييفه العاملون من مخرجات عمل، ونوعية عالقاتهم باآلخرين وانضيييييييباطهم والتزامهم باألنظمة 
 (: 2013وتعليمات العمل، ويتم قياس هذا المتغير من خالل توافر األبعاد التالية )دره، 

 : وتشمل الدقة، واالتقان، والتمكين الفني، والقدرة على تنظيم وتنفيذ العمل، وقلة األخطاء.جودة العمل .1
 كمية العمل: وتشمل حجم العمل المنجز في الظروف العادية وسرعة اإلنجاز. .2
ة العامة عن والمعرفالمعرفة وااللتزام بمتطلبات الوظيفة: وتشييييييييييييمل المعرفة النظرية، والمعرفة الفنية، والمهارة المهنية،  .3

الوظيفة والمجاالت المرتبطة بها، أما اإللمام فيشييييمل: الجدية في العمل، والقدرة على تحمل المسييييؤولية، وتنجاز األعمال 
 في مواعيدها، وااللتزام بالدوام ومدى الحاجة لإلشراف.

 
 :القطاع الصحي في إمارة أبو ظبي

القدم همزة وصييييييييل بين الشييييييييرق والغرب بسييييييييبب موقعها الجغرافي المتميز،  تعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ   
وأثبتيت األبحياا التي أجرتهيا بعثية اآلثيار اليدانمياركيية في جزيرة أم النيار المتياخمية لجزيرة أبوظبي، أن هيذه المنطقية كيانيت 

لهندية، ومن منطلق هذه المقومات ميناًء مزدهرًا منذ حوالي خمسيييية آالف سيييينة، وكانت مركزًا لتجارة نشييييطة مع شييييبه القارة ا
 كانت الرؤية السديدة للقيادة الحكيمة في تكوين األجهزة الجمركية واالهتمام بها وتطويرها منذ القدم.
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ويعتبر القطاع الصحي في إمارة أبو ظبي من أقدم الدوائر الحكومية في اإلمارة، وذلك بعد أن أصدر المغفور له الشيخ 
بإنشيياء عدة دوائر ومؤسييسييات حكومية، وعين  1966رحمه هللا تعالى، مرسييومًا أميريًا في عام  -ن زايد بن سييلطان آل نهيا

لها رؤسييييييياء من شييييييييول آل نهيان وأصيييييييحاب الخبرة، ليشييييييياركوا في تحمل مسيييييييؤوليات الوطن والمواطن، ومن ضيييييييمن هذه 
 عيادات الصحية". المؤسساتوزارة الصحة التي تشرف على المستفيات الحكومية والخاصة والمراكز وال

وخالل السييييينوات األخيرة، حقق القطاع الصيييييحي في إمارة أبو ظبي قفزات نوعية في مجال الرعاية الصيييييحية وبمسيييييتوى 
 متميز، وتنبع أهميتها أيضا من أنها تساهم في تحقيق الرفاة االجتماعي واالقتصادي للمواطنين.

ويهدف القطاع الصييحي في إمارة أبو ظبي إلى تنفيذ السييياسيية الجمركية المقررة من السييلطة المختصيية، واإلشييراف على 
 الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين فيها على حد سواء وبنوعية متميزة. 

ة الصييييييييييحية للمواطنين مخدويسييييييييييتخدم القطاع الصييييييييييحي في إمارة أبو ظبي أحدا األجهزة والمعدات من أجل تقديم ال 
 والمقيمين، باالضافة إلى وجود الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بواجباتهم وتقديم الرعاية الصحية على أكمل وجه.

ويستمر القطاع الصحي في إمارة أبو ظبي بسيره في خطًى ثابتة نحو تحقيق رؤيته لوطن آمن صحيا واقتصاد مزدهر، 
الموارد البشيييييييرية المؤهلة وتدريبهم من أجل رفع مسيييييييتوى أدائهم من أجل تحقيق رؤية وزارة كما تسيييييييعى إلى االسيييييييتثمار في 

 الصحة من حيث وجود مجتمع آمن صحيا وخال من األمراض.  

 الدراسات السابقة:

  ،التعليم و ( بعنوان "اثر الحوافز المادية والمعنوية في تحسييييييين أداء العاملين في وزارة التربية 2011دراسيييييية )الجسيييييياسييييييي
بسييييييييلطنة عمان"، هدفت الدراسيييييييية إلى معرفة تأثير الحوافز على أداء العاملين، تكةون مجتمع الدراسيييييييية من العاملين في 
المديريات التعليمية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم على مسييييتوى المناطق التعليمية من رؤسيييياء أقسييييام وموظفين، تم 

 ( فردًا، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.290غت)اختيار عينة عشوائية طبقية بل
وكان من أهم نتائج الدراسييية: عدم وجود فروق ذات داللة إحصيييائية في اتجاهات أفراد الدراسييية حول اثر الحوافز المادية 

حال االجتماعية وال والمعنوية في تحسييييييين أداء العاملين في وزارة التربية والتعليم بسييييييلطنة ُعمان  باختالف متغير العمر
( فأقل 0.01والمستوى التعليمي والمسمى الوظيفي، توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 بين اتجاهات أفراد الدراسة العاملين(.
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فقًا لمستوى و وأوصت الدراسة: بأنه يجب أن يرتبط صرف الحوافز فعليًا بمستوى األداء بحيث يتم التمييز بين العاملين  
أدائهم، مما يشجع العاملين جميعًا مهما كان مسماه الوظيفي على بذل أقصى جهد لتحسين أدائهم، وبذلك يتم ربط تقديم 

 الحوافز بتحسين األداء.

  ،( بعنوان"فاعلية الحوافز المادية والمعنوية في تحسيييييييييين أداء العاملين"، هدفت الدراسييييييييية إلى 2009دراسييييييييية )القحطاني
ن مجتمع التعرف  على دور الحوافز في التأثير على أداء العاملين في السييييييييييييجون في المملكة العربية السييييييييييييعودية، وتكوة

( وتم اختيار عينه 1152الدراسييييية من جميع العاملين في سيييييجون المنطقة الشيييييرقية من الضيييييباط واألفراد البالغ عددهم )
 التحليلي.(، واستخدم الباحث المنهج الوصفي 290عشوائية طبقية بلغت )

( بين اتجاهات 0.01>توصييلت الدراسيية إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود فروق ذات داللة إحصييائية عند مسييتوى )
أفراد الدراسيييييية العاملين في الدمام، وأفراد الدراسيييييية العاملين في )القطير، الخبر، حفر الباطن، اإلحسيييييياء، الجبيل( حول 

اء العاملين في السجون( لصالح أفراد الدراسة العاملين في )القطير، الخبر، حفر )فاعلية الحوافز المعنوية في تحسن أد
 الباطن، اإلحساء، الجبيل(.

وأوصييت الدراسيية بضييرورة العمل على اسييتمرارية تحفيز العاملين في سييجون المنطقة الشييرقية، وان يتم صييرف الحوافز  
 وفقًا لمستوى أداء العاملين.

  دراسيييييييييييييييييية(Khan ,2012 )بييييعيييينييييوان"The Impact of Training & Motivation on Performance of 

Employees"،  هييدفييت الييدراسييييييييييييية إلى معرفيية مييدى تييأثير )التييدريييب، التحفيز، التكنولوجيييا، ومكييان العمييل( على أداء
ة قالموظفين، وتوصيييييلت الدراسييييية إلى مجموعة من النتائج أهمها: إن العوامل األكثر مسييييياهمة هي العوامل التي لها عال
بأداء الموظفين، وأن التدريب له مساهمة كبيرة بأداء الموظفين بالمقارنة مع العوامل األخرى مثل:) التحفيز، التكنولوجيا، 
السيييلوك اإلداري ومكان العمل(، وأن هنالك عالقة ايجابية بين أداء الموظفين والتدريب والتحفيز،  كما توصيييلت الدراسييية 

تدريب جيدة للموظفين يمكنها تعزيز أدائهم، وكل المؤسيييييسيييييات التي تريد تعزيز أداء  إلى أن المنظمات التي تملك خطط
 موظفيها يجب أن تركز على التدريب و تحفيزهم لتحقيق أعلى مستوى من األداء.

  دراسيييييييييييييييييية(Tebelan,2012) بعنوان"The Impact of Motivation Through Leadership on Group 

Performance" إلى إيجاد طريقة جديدة لتحفيز الموظفين، وتحسييييييين أدائهم، واعتمد منهج الدراسيييييية ،  هدفت الدراسيييييية
على افتراض أن القائد هو العامل األساسي للمنتج والداعم لجو العمل المناسب، وركزت الدراسة على معرفة كير يمكن 

مجموعة  اإلنتاج، وتوصيييييلت الدراسييييية إلىللقيادة بنوعيها التحويلية والخدمية توجيه القادة لتحقيق األداء األفضيييييل وزيادة 
من النتائج أهمها: تأثير نوعية القيادة على عوامل التحفيز، وتأثيرها على الرضيييييييييييييا الوظيفي وعلى أداء الفريق، وتقديم 
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عناصيييييييير القيادة الخدمية والقيادة التحويلية في البحث التجريبي، والمسيييييييياهمة في خلق إطار مفا يمي يمكن تطبيقه في 
 لي.سياق عم

 دراسييييييييييييييييييية (AL-Nsour,2012) بيييييييعييييييينيييييييوان"Relationship between Incentives and Organizational 

Performance for Employees in the Jordanian universities"  هدفت الدراسة إلى اكتشاف تأثير الحوافز ،
يار عرفة احتياجاتهم المجتمعية، تم اختالمادية والمعنوية على األداء المؤسسي للموظفين في الجامعات األردنية، وذلك لم

( جامعات كعينة للدراسييييية، وتوصيييييلت الدراسييييية إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن نظام الحوافز المعمول به ال يلبي 5)
حاجة الموظفين، وقد جاءت الحوافز المادية في المرتبة األولى  والحوافز المعنوية في المرتبة الثانية من حيث تأثيرها 

األداء المؤسيييسيييي، كما أن هنالك مسيييتوى عاٍل من األداء المؤسيييسيييي، وهنالك عالقة بين الحوافز المادية والمعنوية  على
واألداء المؤسييييييسييييييي، باإلضييييييافة إلى وجود تأثير للحوافز المعنوية على التعليم والنمو، وكما بينت عدم وجود عالقة بين 

 الحوافز المادية والتعليم والنمو.
 

 يقة واإلجراءات:ثالثًا: الطر 

لقد تم اسييييييتخدام المنهج الوصييييييفي التحليلي في هذه الدراسيييييية، وتم اعتماد اسييييييتبانة كأداة رئيسييييييية لجمع المعلومات، وتم 
 االستعانة بالمراجع والمقاالت المتعلقة بالحوافز، باإلضافة إلى الدوريات المتخصصة.

 أساليب تحليل البيانات:

لقد تم استخدام أساليب إحصائية متعددة لمعالجة البيانات والمعلومات التي جمعت بواسطة االستبانة ، حيث تم استخدام 
اإلحصييييياء الوصيييييفي والذي يتضيييييمن اسيييييتخدام التكرارات والنسيييييب المئوية لوصيييييف خصيييييائ  عينة الدراسييييية، واسيييييتخدمت 

وذلك لقياس العالقة بين  Simple Regressionنحدار البسيط : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، واختبار اال
 Pearsonالختبار فرضييييييييات الدراسييييييية، ومعامل ارتباط بيرسيييييييون ( F-Test)المتغير المسيييييييتقل والمتغير التابع ، واختبار 

Correlation" "  .وذلك من أجل تحديد العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة 

 ة الدراسة:مجتمع وعين

( موظف 8000يتكون مجتمع الدراسيييييية من العاملين في القطاع الصييييييحي في إمارة أبو ظبي، ويبلغ مجتمع الدراسيييييية ) 
( 450تقريبا حسيييييييييب موقع حكومة أبو ظبي، ونظرًا لكبر حجم مجتمع الدراسييييييييية، قام الباحث بأخذ عينة مناسيييييييييبة حجمها )

( 407ين في القطاع الصحي في إمارة أبو ظبي، وقد تم استرداد )استبانة، وتم توزيع االستبانة على عينة الدراسة من العامل
 ( خضعت جميعها للتحليل اإلحصائي.%90منها،بنسبة )
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 أداة الدراسة: 

قام الباحث بتطوير اسييييييتبانة لقياس متغيرات الدراسيييييية، وجرى تصييييييميمها في ضييييييوء مراجعة األدبيات ذات العالقة بهذه 
  عينة الدراسة، وفي الجزء الثاني فقرات تقيس متغيرات الدراسة )الحوافز المادية الدراسة، حيث يقيس الجزء األول خصائ

والمعنوية، األداء(؛ موضييييحًا مسييييتويات قياس اتجاهات المبحوثين نحو أثر الحوافز المادية والمعنوية على أداء العاملين في 
 اليييييييييييييييقيييييييييييييييطييييييييييييييياع الصيييييييييييييييييييييييييييحيييييييييييييييي فيييييييييييييييي إميييييييييييييييارة أبيييييييييييييييو ظيييييييييييييييبيييييييييييييييي، وفيييييييييييييييقيييييييييييييييراتيييييييييييييييه مييييييييييييييين

 التالية: ( تتوزع على األبعاد1-20)

(  تقيس اسييييتجابة العاملين نحو الحوافز المادية على أداء العاملين في القطاع الصييييحي في إمارة أبو 8-1الفقرات من ) .1
 ظبي.

( تقيس استجابة العاملين نحو الحوافز المعنوية على أداء العاملين في القطاع الصحي في إمارة أبو 13-9الفقرات من ) .2
 ظبي.

 يس استجابة العاملين نحو األداء.( تق20-14الفقرات من ) .3
 اختبار صدق أداة الدراسة: 

من أجل التأكد من صيدق اسيتبانة الدراسية، فقد قام الباحث بعرضيها على أربعة محكمين من أسياتذة الجامعات المهتمين 
م حول هبموضييييييوع الحوافز، باالضييييييافة الى عرضييييييها على خبراء في القطاع الصييييييحي في إمارة أبو ظبي لالسييييييترشيييييياد ب رائ

 مجاالت وفقرات وسهولة لغة االستبانة، وقد تم األخذ ب رائهم وتعديل االستبانة حسب مالحظاتهم. 

 اختبار ثبات أداة الدراسة: 

 Cronbach’s)تم اسيييتخراج معامل االتسييياق الداخلي ألداة الدراسييية، باالعتماد على معامل كرونبال، حيث بلغت قيمة 

Alpha( )91.7= a%،) ( 60وهي نسبة مرتفعة نسبيًا كونها أعلى من النسبة المقبولة%.) 

 رابعًا: عرض وتحليل البيانات:

 خصائص عينة الدراسة:

 (1الجدول رقم )

 وفقًا للمتغيرات الشخصية وصف خصائص عينة الدراسة
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 النسبة % العدد العبارة المتغير التسلسل

 الجنس 1

 54 220 ذكر

 46 187 أنثى

 العمر 2

 13.5 55 سنة فأقل  25

 35إلى  26من 

 سنة
195 48 

 40إلى  36من 

 سنة
107 26 

 12.5 50 سنة فما فوق 41 

 الحالة االجتماعية 3

 63.6 259 متزوج

 15.7 64 أعزب

5 
 عدد سنوات الخدمة

 

 19.2 78 سنوات فاقل  5

 10إلى  6من 

 سنوات
117 28.7 

 15إلى  11من 

 سنة
148 36.4 

 36.4 148 سنة فأكثر 16

 المستوى التعليمي 6

 0.7 3 ثانوي فأقل

 19.7 80 دبلوم متوسط

 61.9 252 بكالوريوس

 17.7 72 دراسات عليا
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 ( ما يلي:1يالحظ من الجدول رقم )

العاملين في القطاع ( وهذا يعكس طبيعة %54أواًل: بالنسيييبة لمتغير الجنس، تبين أن النسيييبة األكبر هم من الذكور بنسيييبة )
 الصحي في إمارة أبو ظبي حيث أن النسبة األكبر هم من الذكور.

سيييينة( وهم من فئة الشييييباب،  35إلى  26من أن أفراد العينة هم من عمر  )  الغالبيةثانيًا: بالنسييييبة لمتغير العمر، تبين أن 
نة فما فوق هي األقل حيث بلغت  ( سيييييييييييي41(، بينما كانت الفئة العمرية )%48وكانت النسييييييييييييبة مرتفعة حيث بلغت)

(12,5%.) 

 (.%63.6ثالثًا: بالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية، كانت النسبة األكبر من المتزوجين حيث بلغت )

 ( سنة. 11أكثر من )رابعًا: بالنسبة لعدد سنوات الخدمة، بلغت النسبة العظمى من هم خدمتهم 

وهي النسييييبة األعلى ألفراد عينة الدراسيييية، لحملة البكالوريوسيييي( %61.9نسييييبة  )خامسييييًا: بالنسييييبة للمسييييتوى التعليمي، بلغت 
 (.% 0.7وكانت من مؤهاللثانوي فأقل النسبة األقل حيث بلغت)

 (2الجدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين حول الحوافز المادية

 العبارة التسلسل
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 ترتيب الفقرة

1 
أحصل على عالوة مناسبة بسبب 

 خدمتي في القطاع الصحي
3.79 1.41 1 

2 

أحصل على عالوة أخرى غير 

المخصصة شهريا حسب نشاط الفرد 

 وتميّزه في العمل

3.26 1.46 7 

3 
يتم صرف الحوافز على العاملين بشكل 

 عادل حسب الجهد المبذول
3.17 1.50 8 

4 

يتم تأمين العاملين بمواصالت مناسبة 

من والى  مكان العمل إلى اقرب مكان 

 للسكن 

3.37 1.46 6 
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 4 1.48 3.46 أعمل في مكان قريب من سكني 5

6 
يعتبر نظام اإلجازات في عملي حافزاً 

 لي للعمل فيه
3.50 1.29 3 

7 
يتوفر في مكان العمل خدمات إدارية 

 صحية(مناسبة )منامات، نادي، مرافق 
3.51 1.32 2 

8 
تتوفر بيئة عمل مناسبة داخل مكان 

 العمل
3.42 1.25 5 

  1.06 3.43 المتوسط العام 

 

( أن اسيييييتجابة العاملين في القطاع الصيييييحي في أبوظبي نحو الحوافز المادية جاء متوسيييييطًا، 2نالحظ من الجدول رقم )
، وعلى صييييييعيد فقرات الحوافز المادية فقد جاء فيها ما مضييييييمونه: أن عينة الدراسيييييية كانت (%3.43) وبمتوسييييييط حسييييييابي

( أحصل على عالوة مناسبة بسبب الخدمة في القطاع الصحي في أبوظبي ، حيث جاء 1اتجاهاتهم األعلى عند الفقرة رقم )
ة في القطاع الصييحي في أبوظبي وهنالك ، وهذا يدل على وجود حوافز مادية  مناسييب(%3.79)مرتفعًا وبنسييبة عالية بلغت 

( يتم صييييرف الحوافز على العاملين في القطاع الصييييحي 3رضييييا عن هذه الحوافز، بينما جاء في المرتبة األخيرة الفقرة رقم )
 (.%3.17)بشكل عادل حسب الجهد المبذول، وبنسبة بلغت 

 (3الجدول رقم )

 الستجابات المبحوثين حول الحوافز المعنويةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 العبارة التسلسل
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 ترتيب الفقرة

9 

ملين في  لعددددا تقدددددير جهود ا تم  ي

العملعن طريق الثنددددال والشدددددددكر 

 الشفوي من قبل المسؤولين

3.44 1.27 4 

10 
أشددعر أن راسددااي بالعمل يقدرون 

 ويثمنون جهودي في العمل
3.50 1.26 3 

11 
يتم تفويضددددددي بصددددددالحيات انجاز 

 المعامالت من قبل راسااي
3.55 1.18 2 
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12 
يتم كتب شددددكر وثنال على العاملين 

 المتميزين في أدال واجباتهم
3.18 1.43 5 

13 
يشدددداركني الزمالل في المناسددددبات 

 االجتماعية
3.72 1.24 1 

  1.00 3.47 المتوسط العام 

( أن اسييييييييتجابة العاملين نحو الحوافز المعنوية جاء )متوسييييييييطًا(، وبمتوسييييييييط حسييييييييابي 3نالحظ من الجدول رقم )
وعلى صييعيد فقرات الحوافز المعنوية فقد جاء فيها ما مضييمونة: أن عينة الدراسيية كانت اتجاهاتهم األعلى عند  (،3.47%)

وهذا يعني بان  (،%3.72)ة، حيث جاء مرتفعًا وبنسييييبة بلغت ( يشيييياركني الزمالء في المناسييييبات االجتماعي13الفقرة رقم )
هنالك مشيييييييياركة من اإلدارة والزمالء في القطاع الصييييييييحيفي أبوظبي في المناسييييييييبات االجتماعية المختلفة، بينما جاءت في 

غت ة متوسييييييييطة بل( يتم كتب شييييييييكر وثناء على العاملين المتميزين في أداء واجباتهم، وبنسييييييييب12المرتبة األخيرة الفقرة رقم )
(%3.18.) 

 (4الجدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين حول أداء العاملين

 العبارة التسلسل
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 الفقرة

 3 0.99 4.08 أقوم باألعمال الموكلة إلي في العمل بشكل دقيق 14

15 
بدداإلجرالات المطلوبددة مني في تنفيددذ واجبدداتي التزم 

 حسب القوانين واألنظمة والتعليمات
4.16 1.02 2 

 1 0.95 4.17 أحرص على انجاز األعمال بدون أخطال 16

 4 1.03 4.02 أقوم بانجاز العمل بسرعة مناسبة وفي الوقت المحدد 17

 5 1.06 4.01 لدي المعرفة الكافية عن كيفية أدااي ألعمالي 18

19 
لدددي القدددرة على حددل المشدددددددكالت والمعوقددات التي 

 تواجهني أثنال عملي
3.91 1.06 6 

 7 1.21 3.70 لدي المعرفة الكافية عن طبيعة عملي 20

  0.80 4.00 المتوسط العام 
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وهذا يدل (،%4.00) ( أن اسيتجابة العاملين نحو األداء جاء )مرتفعًا(، وبمتوسيط حسيابي بلغ4نالحظ من الجدول رقم )
على أن مسيييييتوى األداء حسيييييب اتجاهات عينة الدراسييييية متوافر وبشيييييكل مرتفع، وعلى صيييييعيد فقرات األداء فقد جاء فيها ما 

( أحرص على انجاز األعمال بدون أخطاء، حيث 16مضيييييمونة: أن عينة الدراسييييية كانت اتجاهاتهم األعلى عند الفقرة رقم )
( في المرتبة األخيرة وكان مرتفعًا أيضييييييًا وبنسييييييبة 20بينما جاءت الفقرة رقم ) ،(%4.17)جاء مرتفعًا وبنسييييييبة عالية بلغت 

لدي المعرفة الكافية في طبيعة عملي، وهذا يدل على أن مسييييييتوى األداء مرتفع  في القطاع الصييييييحي في ( %3.70)بلغت 
 أبوظبي.

 

 

 اختبار فرضيات الدراسة:

 أثر الحوافز على أداء العاملين  في القطاع الصحي في أبوظبي. (:H01)اختبار الفرضية الرئيسية

 (5الجدول رقم )

2R R 
 نتيجة

 الفرضية 
SIG  F  F  الجدولية F المحسوبة 

 47.017 3.84 0.000 رفض 0.323 0.104

 (.0.05** ذو داللة إحصائية عند مستوى )

( أكبر من قيمتها الجدولية البالغة 47.01المحسوبة =  F( نجد أن قيمة )5بعد تحليل النتائج الواردة في الجدول رقم )
، وهذا يعني وجود تأثير إيجابي ذو داللة (Ha)ونقبل الفرضية البديلة (HO)(، لذلك فإننا نرفض الفرضية العدمية3.84)

حيث تتفق ,Khan)2012إحصائية للحوافز على أداء العاملين في القطاع الصحي، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة و )
( من حيث انه 2009معها من حيث أن للحوافز بشكل عام تأثيرًا على أداء العاملين، ولكنها تختلف مع دراسة )القحطاني، 

 ال يوجد تأثير بشكل عام للحوافز على أداء العاملين.

 الفرضية الفرعية األولى: 

 العاملين في القطاع الصحياختبار الفرضية الفرعية األولى:أثر الحوافز المادية على أداء 
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 (6الجدول رقم )

2R R 
نتيجة 

 الفرضية
SIG  F 

F 

 الجدولية

F 

 المحسوبة

 36.059 3.84 0.000 رفض 0.286 0.082

 (.0.05** ذو داللة إحصائية عند مستوى )

( أكبر من قيمتها الجدولية البالغة 36.05المحسوبة =  F( نجد أن قيمة )6بعد تحليل النتائج الواردة في الجدول رقم )
وهذا يعني وجود تأثير إيجابي ذو داللة ، (Ha)ونقبل الفرضية البديلة  (HO)(، لذلك فإننا نرفض الفرضية العدمية 3.84)

 ,AL-Nsour)إحصائية للحوافز المادية على أداء العاملين في القطاع الصحي، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج 

 من حيث تأثير الحوافز المادية على أداء العاملين.(2012

 الفرضية الفرعية الثانية:

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية: أثر الحوافز المعنوية على أداء العاملين في القطاع الصحي.

 (7الجدول رقم )

2R R 
نتيجة 

 الفرضية

SIG  

F 

F 

 الجدولية

F 

 المحسوبة

 51.237 3.84 0.000 رفض 0.335 0.112

 (.0.05** ذو داللة إحصائية عند مستوى )

( أكبر من قيمتها الجدولية البالغة 51.23المحسيييييييوبة =  F( نجد أن قيمة )7بعد تحليل النتائج الواردة في الجدول رقم )
وهذا يعني وجود تأثير إيجابي ذو داللة  ،(Ha)ونقبل الفرضييية البديلة  (HO)(، لذلك فإننا نرفض الفرضييية العدمية 3.84)

إحصييييائية للحوافز المعنوية على أداء العاملين في القطاع الصييييحي، وتتفق نتائج هذه الدراسيييية مع نتائج دراسيييية )القحطاني، 
 ( حول أثر الحوافز المعنوية على أداء العاملين.2009

 (8الجدول رقم )

 رات الدراسةنتائج اختبار معامل االرتباط بيرسون بين متغي
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 الحوافز المادية المستوى
الحوافز 

 المعنوية
 األداء

 (**) 0.286 (**) 0.759 1 الحوافز المادية

 (**) 0.335 1 (**) 0.759 الحوافز المعنوية

 1 (**) 0.335 (**) 0.286 األداء

 (.=0.01** ذات داللة إحصائية عند مستوى )

( أن درجة االرتباط في مدى تأثير الحوافز المادية والمعنوية على أداء العاملين في القطاع 8يتضيييييييييييح من الجدول رقم )
 (.a0.01=)الصحي جاء مرتفعًا في األغلب، وبداللة إحصائية عند مستوى 

 نتائج الدراسة:

حي، ية على أداء العاملين في القطاع الصيييبناء على تحليل تصيييورات المبحوثين نحو مدى تأثير الحوافز المادية والمعنو 
 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

كانت اسييييييتجابة  المبحوثين نحو الحوافز المعنوية متوسييييييطة حيث جاءت في المرتبة األولى بالنسييييييبة للحوافز وبوسييييييط  .1
 (.3.47حسابي بلغ )

سابي لمرتبة الثانية بالنسبة للحوافز وبوسط حكانت استجابة المبحوثين نحو  الحوافز المادية متوسطة حيث جاءت في ا .2
 (.3,43)بلغ 

 (.4.00كانت استجابة المبحوثين نحو أداء العاملين مرتفعًة وبوسط حسابي بلغ مستوى) .3
وكانت  (R=0.323)هناك أثر إيجابي ذو داللة إحصائية للحوافز على أداء العاملين  في القطاع الصحي حيث بلغت  .4

 .=R)0.286بينما بلغت عند الحوافز المادية )  R=0).335األعلى عند الحوافز المعنوية )
للحوافز المعنوييية  أثر ايجييابي ذو دالليية إحصييييييييييييييائييية على أداء العيياملين في القطيياع الصييييييييييييحي حيييث بلغييت قيميية   .5

(335..(R=0 
 .=R)0.286في القطاع الصحي حيث بلغت قيمة ) للحوافز المادية  أثر ايجابي ذو داللة إحصائية على أداء العاملين .6

 التوصيات:

 في ضوء النتائج التي خلصت إليها الدراسة، تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات، وهي: 
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ربط منح الحوافز فعليًا بمسييييييييييييتوى االداء بحيث يتم التمييز بين العاملين وفقًا لمسييييييييييييتوى أدائهم، حيث ال يكون الحافز  .1
 يًا، مما يشجمع العاملين جميعًا على بذل اقصى جهد لتحسين ادائهم . روتينيًا او تلقائ

التركيز على التحفيز المعنوي للعاملين في القطاع الصييييييييحي، ألهميته في رفع أداء العاملين فيها وخاصيييييييية فيما يتعلق  .2
 ن.تابي للعامليبمشاركة اإلدارةفي المناسبات اإلجتماعية المختلفة، باإلضافة الى توجيه الثناء الشفوي والك

تعزيز الحوافز المادية للعاملين ألهميتها في رفع أداء العاملين فيها، والتركيز على صييرف الحوافز بشييكل عادل وحسيب  .3
 الجهد المبذول .
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 المراجع

 أواًل: المراجع العربية:

 الجامعية.(: إدارة الموارد البشرية:مدخل تحقيق الميزة التنافسية، مصر، الدار 2004أبو بكر، مصطفى ) -
(: السيييلوك التنظيمي:نظريات ونماذج وتطبيق عملي إلدارة السيييلوك في المنظمة، 2015إدريس، ثابت والمرسيييي، جمال) -

 مصر، الدار الجامعية
 ( إدارة الموارد البشرية، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة.2004بالل، محمد ) -
الحوافز المادية والمعنوية في تحسين أداء العاملين في وزارة التربية (: اثر 2011الجساسي، عبد هللا بن حمد بن محمد ) -

 والتعليم بسلطنة عمان، رسالة ماجستير غير منشورة.
 (: الحوافز ، المنظمة العربية للعلوم اإلدارية، دمشق.2016جودة، عادل ) -
 ية للتنمية اإلدارية، القاهرة.(: تكنولوجيا األداء البشري في المنظمات، المنظمة العرب2013درةه، عبدالباري ) -
 إدارة األفراد، دار الشروق، عمان. -(: إدارة الموارد البشرية2015الشاويش، مصطفى نجيب ) -
 ،عمان دار المناهج للنشر والتوزيع.1( إدارة الموارد البشرية: المفا يم والمبادئ، ط2006الصيرفي،محمد ) -
ها في رفع مسيييييييتوى العاملين بكليات العلوم التطبيقية بسيييييييلطنة (: نظم الحوافز ودور 2006العنقودي، يوسيييييييف صيييييييالح ) -

 ُعمان، رسالة ماجستير غير منشورة،سلطنة ُعمان.
(: فاعلية الحوافز المادية والمعنوية في تحسييييين أداء العاملين في سييييجون المنظمة 2009القحطاني ، عبد العزيز سييييعد) -

 ربية للعلوم األمنية ، قسم العلوم اإلدارية.الشرقية، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة ناير الع
(: اتجاهات األفراد العاملين في المؤسييسييات الحكومية األردنية نحو حوافز العمل، مجلة الدراسييات 1995اللوزي، موسييى، ) -

 (.22اإلدارية، عدد )
ة للتنمية اإلدارية، (: قياس األداء المؤسييييييييييسييييييييييي ل جهزة الحكومية، المنظمة العربي2010مخيمر، عبد العزيز وآخرون ) -

 القاهرة.
( التحفيز المعنوي وكيفية تفعيله في القطاع الحكومي العربي،جامعة دمشيييق: المعهد العالي للتنمية 2013مرعي، محمد) -

 اإلدارية.
 (: إدارة الموارد البشرية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان.2015الهيتي، خالد عبد الرحيم) -
 (: تقييم الموظف العام للحوافز في األجهزة الحكومية األردنية،عمان.2010ياغي، محمد عبد الفتاح ) -
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"The Impact of  incentives on the employees’ performance 

in Health Sector in the Emirate of Abu Dhabi” 
 

Abstract: 

This study aimed to explore the impact of incentives on the performance of workers in 

the health sector in Abu Dhabi Emirate. 

 The population of the study consisted of workers in the health sector in the Emirate of 

Abu Dhabi approximately (8000) employees. A random sample was selected from the study 

population. (450) questionnaires were distributed on the sample of the study, 407 of them 

were returned to statistical analysis, 96%. The study used the regression coefficient and the 

(F) test. 

 The most important results of the study is: moral incentives in the first rank and an 

average of (3.47). Then physical incentives with an average of (3.43). Employee performance 

was high, (R = 4.0), and positive effect of performance on Incentives (R=0.323), the highest 

in the moral incentives (R = 0.33), while the physical incentives (R = 0.286). 

Based on the results of the study, the study recommended a number of recommendations, 

including: referring  incentive payments effectively to the level of performance so that the 

distinction between employees according to the level of performance where the incentive is 

not routine or automatically, and focus on the moral motivation of workers in the health sector 

in the Emirate of Abu Dhabi, In addition to giving praise and oral and written thanks to the 

workers, and holding workshops for health sector workers in the Emirate of Abu Dhabi on the 

importance of incentives and their role in raising the level of performance of workers in the 

health sector. 

 

Keywords: (incentives, physical incentives, moral incentives, employee performance) 
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