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 الدراسة:  ملخص

هدفت الدراسة الى معرفة العالقة بين الحوافز واألداء الوظيفي بالتطبيق على منسوبي وزارة االستثمار في المملكة العربية السعودية،  
وتكمن مشكلة البحث في معرفة عالقة الحوافز باألداء، حيث تم استخدام األسلوب اإلحصائي الوصفي وتم تصميم استبانة كأداة للدراسة  

استجابة منها، أوضحت نتائج  50موظفًا في الوزارة بجميع المستويات االدارية والفروع، وتم استرجاع    200حيث بلغت عينت الدراسة 
الدراسة أن هناك عالقة طردية بين الحوافز بأنواعها ومستويات األداء الوظيفي، وقد أوصت الدراسة بعدة نقاط لعل من أبرزها حث 

االستثمار  على منح العاملين حرية التصرف عند التخطيط لمهام العمل، وحث القيادات في الوزارة على استخدام  القيادات في وزارة  
  الترقية كأحد الحوافز للتشجيع على االبداع وتوعيتهم بأهمية ممارسة الثناء مع مرؤوسيهم عند تقديم عمل مميز، وحثهم على منح الحوافز، 

 ح الباحث بإجراء دراسات حول معوقات تطبيق الحوافز وسبل تعزيز تطبيق الحوافز في وزارة االستثمار.وفق اسس، واضحة، ومعلنة، واقتر 

 المملكة العربية السعودية.  -وزارة االستثمار –األداء الوظيفي  -الحوافز   الكلمات المفتاحية:

 المقدمة: 

الحوافز بأنواعها )المادية والمعنوية(، لدى منسوبي وزارة االستثمار  نسعى في دراستنا هذه إلى التعرف على طبيعة العالقة بين  
بجميع فروعها، ويمكن من خاللها التطرق ألدبيات نظرية الحوافز واالداء الوظيفي بشكل عام وأهمية كل من هذه العناصر والتي قد  

ي والمناط بجهاز حساس مثل وزارة االستثمار  والتي تعقد عليه  يكون لها أثرًا سلبًا كان أو إيجابًا على المنظمة ونشاطها الحالي والمستقبل
يًا  المملكة العربية السعودية آماًل كبيرًا بعد مشيئة المولى سبحانه وتعالى في جذب االستثمارات النوعية والتي تضفي للبالد اقتصادًا قو 

 ووظائف لجميع فئات المجتمع سواًء كانت هذه الوظائف مهنية أو إدارية. 

 لة البحث:مشك

من المعلوم بمكان أن عنصر الموارد البشرية والقوى البشرية في جميع المنظمات له أثر قوي وفعال في تحقيق اهداف ورؤية 
. لما 2030المنظمة مثل حجم أهداف ورؤية المطلوبة من وزارة االستثمار، كما أن لها ارتباطًا قويًا في رؤية المملكة العربية السعودية  

تثمار األجنبي المراد تحقيقه من تعزيز االقتصاديات المتنوعة والتي تسعى الدولة لجذبه ليعود بالنفع العام على البالد، وبما أن  يمثل االس 
العنصر البشري يعتبر محركًا لمثل هذه األنشطة األساسية في منظومة العمل، كان لزامًا علينا معرفة أثر الحوافز بأنواعها على أداء  

بشري في وزارة االستثمار  خصوصا أن عملية االستقطاب في الوزارة تكون منتقاه ضمن معايير عالية الجودة في استقطاب رأس المال ال
ادر  الخبرات العملية والكفاءات البشرية ومن هنا يجب علينا معرفة ان هذه الحوافز القائمة حاليًا والمعمول بها تفي وتناسب إمكانيات الكو 

اجاتهم في ظل المنافسة العالمية والقوية في سوق العمل المحلي والدولي ، بمعنى يجب علينا معرفة عالقة الحوافز  في الوزارة وتوازي ح
ل  الفعلية والحالية والمعمول بها  في وزارة االستثمار  على أداء منسوبيها ومدى مناسبتها لطبيعة المهام وسوق المنافسة أو تقديم الحلو 

 حال عدم تأثير تلك الحوافز للظروف الحالية. والمقترحات والتوصيات في 
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 أهمية البحث:

تبرز أهمية البحث في أنها تتناول موضوع الحوافز بأنواعها في العمل والمتمثلة في األجر، العالوات، المكافآت، الخدمات،  
(، كما أنه تبين في النظرية الحديثة 2014الترقية، االستقرار الوظيفي، االعتراف بأهمية العامل، التمكين، التدريب والقيادة، )بلخضر،

باإلدارة ومجاالتها أن الحوافز بأنواعها تؤدي إلى رفع مستويات الدافعية لدى أفراد المنظمة من خالل فهم االحتياج المادي والمعنوي 
المعنوية للتأثير على سلوكهم والذي بدوره يؤثر على سلوك الموظفين نحو األفضل في غالبه حيث يهدف ذلك إلشباع حاجاتهم  المادية و 

 نحو إشباعها بما يفيد في تحقيق أهداف المنظمة.

عامل   األداء  يعتبر  حيث  مهمة  حكومية  مؤسسة  في  ذكرها  السابقة  واهميته  البحث  تطبيق موضوع  من خالل  الدراسة  أهمية  وتبرز 
 . 2030استراتيجي لتحقيق رؤية المملكة  

 أهداف البحث:

والدراسة نسعى للتعرف على الحوافز المطبقة في وزارة االستثمار  وكذلك التعرف على مستويات األداء في  من خالل البحث  
 الوزارة، وكذلك العالقة بين الحوافز المادية والمعنوية، واألداء الوظيفي، ويمكن صياغة أهداف الدراسة بما يلي:

 في.التعرف على العالقة بين الحوافز المطبقة واألداء الوظي -

 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة وفقا لمتغيرات أفراد الدراسة الشخصية والوظيفية؟   -

 تقديم بعض المقترحات التي يمكن أن تساهم في تفعيل أثر الحوافز بأنواعها وذلك للوصول إلى أداء وظيفي أعلى وأفضل.  -

 أسئلة البحث:

 نهدف من خالل هذه الدراسة والبحث الى اختبار مدى تحقق األسئلة االتية:

 ماهي العالقة بين الحوافز المطبقة واألداء الوظيفي؟  -

 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة وفقا لمتغيرات أفراد الدراسة الشخصية والوظيفية؟  -

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: –المبحث األول 

 أوال اإلطار النظري: 

 تعريف مفهوم الحوافز 

من المتعارف عليه ان الحوافز غالبا هي ذلك الشعور والمحرك للعمل والدافع والباعث على النشاط للحث على فعل معين، ومن هنا برز 
، وتعددت التعريفات لمفهوم الحوافز بأنواعها فمن ضمن تلك اهتمام استخدامه من قبل السلوكيين واصحاب العمل لتحقيق هدف معين

التعريفات بأنها القوى الدافعة الموجودة داخل الفرد وتوجيهها بشكل يسمح باستمرار نشاطه بطريقة وبوثيرة معينة وكذلك لتحقيق اهداف 
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عته او محيطه االجتماعي والمادي )وهيبة،  تحددها المنظمة انطالقا من ارتباطها بأهداف الشخص من خالل سلوكه الفردي وفي مجمو 
(. ومن التعريفات كذلك بانها السلوك الهادف إلشباع الحاجات االنسانية والتي تختلف من فرد آلخر، وتستخدم لذلك حوافز ذات 2012

ير والمشاركة في اعداد  طبيعة مادية واخرى معنوية والتي تشمل كل المحفزات غير المادية كفرض التطور الوظيفي والمساهمة في التسي
 (. 2014الخطط والبرامج واالعتراف بأهمية العامل وطبيعة العمل نفسه الى غير ذلك من االمور غير المادية )بلخضر، 

 مفهوم األداء الوظيفي:
الموقف الذي يوجد  يرى " هالل " أن السلوك اإلنساني هو المحدد لألداء الوظيفي للفرد، وهو محصلة التفاعل بين طبيعة الفرد ونشأته و 

فيه، وأن األداء ال يظهر إال نتيجة لضغوط أو قوى نابعة من داخل الفرد نفسه فقط وأن هناك تفاعل وتوافق بين القوى الداخلية للفرد  
 ) .1996والقوى الخارجية المحيطة به مما يؤدي إلى ظهور األداء )هالل،  

م والنشاطات التي يمارسها العامل في منظمته وما يحققه من أهداف موضوعه  ويرى الباحث ان تعريف األداء الوظيفي هو: تلك المها
 بكفاءة ونجاح ضمن الموارد المتاحة. 

 الدراسات السابقة:

 ( أثر الحوافز على أداء العاملين في شركة نفط الكويت.2009دراسة الخالدي )

موظفًا، سعت الدارسة الى قياس تأثير   965لبالغ عددهم  % من العاملين في الشركة وا 20وتثمل    200باختيار عينة عشوائية قرابة  
حيث الحوافز بأنواعها المادية والمعنوية على أداء العاملين في شركة نفط الكويت، وبينت الدراسة ان تقييم العاملين لنظام الحوافز مرتفع  

عها وبين أداء العاملين، وقد أوصى الباحث في نهاية ان نظرتهم للحوافز بأنواعها كان مرتفعا وان هناك عالقة طردية بين الحوافز بأنوا 
بحث الى التأكيد على شركة نفط الكويت الى استغالل تلك الحوافز وتسخيرها في رفع مستوى األداء بالشكل المثالي، كما دعى الى  

 ر الفخر واالنتماء للشركة.إعادة النظر في الحوافز المعنوية بما يكفل تفعيل دور العاملين في الشركة والعمل على تعزيز شعو 

 المتميزة. بالمؤسسات األداء وإدارة الحوافز ( إدارة2010دراسة درويش )

التوجه االستراتيجي  المتميزة من خالل تحديد  النمذجة ومأسسة اإلدارة  الحوافز مثل  لتوجه  الداعمة  الموضوعات  الباحث بمناقشة  قام 
بأنواعها واألداء الوظيفي في المنظمة، وكذلك تبني كيفية تطوير األفكار والمدراس في مجال تطوير وتوضيح العالقة والربط بين الحوافز  

األداء الوظيفي وأنظمة الحوافز بأنواعها للوصول الى تحقيق اعلى أداء وتميز مؤسسي في مجتمع الدراسة "المؤسسات المتميزة"، وخلصت 
أنظمة الحوافز وبين التطوير في أنظمة األداء، وقد أوصى الباحث بعدة توصيات لعل  الدراسة ان وجود عالقة وثيقة بين التطوير في  

من أبرزها ربط برامج إدارة الحوافز بتوجهات المنظمة االستراتيجية والتي تتطلع لها بين مثيالتها، وكذلك الربط بين توجهات واهداف 
 واعها.المنظمة واألداء المرتبط بها وعملية إدارة الحوافز بجميع أن

 ( بعنوان الحوافز وأثرها على األداء اإلداري: دراسة تطبيقية للتجربة السودانية.2010دراسة المغربي )

 هدفت الدراسة الى ان الكتابات المتعلقة في موضوع الحوافز بشكل عام قليلة على كثرة المراجع والكتب، وانه يجب بلوه األفكار والمبادئ
ال أكثرها حبيس مظانه، واستخدم الباحث في منهجية بحثه، المنهج التاريخي المقارن وكذلك المنهج الوصفي. اإلدارية اإلسالمية التي ماز 
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وتطرق الباحث فيه الى تعاريف األداء والحوافز وغيرها من العناصر ذات العالقة وانواعها، كما عّرج في بحثه عن الحوافز من منظور 
ربة السودانية في مجال الدوافع والحوافز وأثرها على األداء وذلك بنبذة تاريخية وبذكر أنواع تاريخي. وتطرق اخيرًا في مبحثه عن التج

الحوافز، وخلص في نتائج دراسته الى نتائج عدة أبرزها ان نظام الحوافز يؤثر تأثيرًا مباشرًا على مستوى األداء اإلداري، وكذلك ان  
 كما أن الحوافز الفردية تدعو الى خلق روح المنافسة مما لها اثرًا على مستوى األداء. الحافز المعنوي ال يقل أهمية من الحافز المادي،

 الصناعي المجمع  دراسة حالة بالمؤسسة: البشرية الموارد استقرار في والمعنوية المادية الحوافز ( بعنوان دور2012دراسة وهيبة )
 بتلمسان.  االلبان إلنتاج

على نظم الحوافز بجميع أنواعها المادية والمعنوية والتي تطبق في المجمع الصناعي ، وكذلك التعرف هدف الدراسة كان عن التعرف  
على مدى تأثير هذه الحوافز برغبة استمرار الموظفين في البقاء بهذه المنظمة ، وخصلت الدراسة الى ان العاملين بالمجمع الصناعي 

لعالوات والمكافآت ، كما أن الحوافز المعنوية حظت بأهمية أقل من المادية في المجمع يولون أهمية كبرى للحوافز وعلى رأسها االجر وا
الصناعي على مختلف المستويات اإلدارية ، كما أكدت الدراسة بوجود تأثير لرغبة بقاء العاملين في المنظمة واالستمرار بها ، واقترح 

ع العاملين، والحرص على عمل معايير أكثر موضوعية للحوافز  بأنواعها أخيرا بعض المقترحات تأتي في مقدمتها زيادة األجور لجمي
 وتطبيق مبدأ المساواة بين الموظفين.

 السوري. الصناعي للمصرف العامة باإلدارة العاملين على"ميدانية دراسة" التنظيمي بالوالء وعالقتها ( الحوافز2012دراسة غريب )

الحوافز وعالقتها بالوالء التنظيمي، مع االخذ في االعتبار جميع المتغيرات الديموغرافية وربطها بالحوافز،  كان هدف البحث لمعرفة مدى  
تم عمل مسح شامل حيث غطت الدراسة جميع طبقات العاملين بالمصرف، وخلصت الدراسة الى وجود عالقة إيجابية بين الحوافز  

الحافز، وقد أوصى الى وجوب تصميم برنامج للحوافز المعنوية والمادية وتطوير آلية    واالرتباط الوظيفي وكذلك وجود أثر معنوي لمتغير
 الترقيات ومعاييرها وانعكاس ذلك على األداء الوظيفي والوالء التنظيمي. 

ر الحوافز هدف بحث الدراسة الى معرفة أث  اإلبداع. عناصر على الفردية والفروق  المعنوية الحوافز ( بعنوان أثر2014دراسة بلخضر )
المعنوية والفروق الفردية على عناصر االبداع لدى العاملين في مدينة عنابة، حيث قام الباحث فيها بعمل دراسة ميدانية لعينة تحتوي 
مدراء عموم وادارات لجهات اقتصادية متعددة في مدينة عنابة، وخلصت الدارسة الى ان هناك عالقة نسبية لعناصر التحفيز والفروق 

 ية على عناصر االبداع.الفرد

 ( أثر الحوافز على أداء العاملين. 2014دراسة الزهراني )

حيث كانت الدراسة عن اثر الحوافز على الرضا الوظيفي واألداء وكفاءته وذلك بمجمع الفهد التعليمي بالطائف، وشملت الدراسة جميع  
القة طردية بين كل من الرضاء الوظيفي واألداء الوظيفي مع العاملين بالمجال  التعليمي في المجمع وخلصت الدراسة الى وجود ع

% من العينة فضلوا الحوافز المادية ، وقد اوصت الدراسة الى إعادة النظر في  94الحوافز بأنواعها المادية والمعنوية، مع أن قرابة  
معنوية لألستاذة بناء على مستوى النشاط والتميز مستويات األجور لألستاذة في المجال التعليمي وكما أوصت بتقديم الحوافز المادية وال

 حتى يكون هناك انتماء والء وأداء مرتفع . 
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( أثر الحوافز على أداء العاملين بالمؤسسات الخدمية: دراسة حالة محطة كهرباء قرى الحرارية للفترة من  2014دراسة عبد الحليم )
2010 /2014 . 

أنواعها المادية والمعنوية بالمؤسسات الخدمية، حيث اتضح للباحث ان المحطة وفرت نظامًا كان هدف الدراسة الى ابراز دور الحوافز ب
، ثم توقفت عن نظام الحوافز مما كان له أثرًا سلبيًا 2009-2006مميزا في التحفيز مما كان له إثر إيجابي خالل ثالث سنوات من  

الشديد، وانت الموظفين بشكل عام وأصابهم اإلحباط  أداء  الحوافز  على  أبرزها إعادة تفعيل نظام  الى تقديم مقترحات من  المطاف  هى 
 وإدخال نظام الحوافز المعنوية واشراك العاملين في اتخاذ القرارات اإلدارية ووضع نظام شفاف ودقيق لتقييم أداء الموظفين.

 :السابقة الدارسات على التعليق

وإعطائه نبذه موسعه عن الحوافز بأنواعها وتقسيماتها وكذلك مدى تأثيرها على األداء  توسيع مدارك الباحث   السابقة الدارسات ساهم
مفهوم الحوافز وانواعها وأثرها  وتحديد الحالية  الدارسة  أداة  تحديد الوظيفي في مختلف المجاالت، كما ان الدراسات السابقة ساعدت في 

 على األداء الوظيفي.

 للبحث: اإلطار التحليلي  -المبحث الثاني: 

قام الباحث بإتباع المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته ألغراض هذه الدراسة، وهو المنهج الذي يهتم بالظاهرة كما   اواًل: منهج الدراسة:
هي في الواقع ويعمل على وصفها وتحليلها، وربطها بالظواهر األخرى حيث اعتمد الباحث على مصادر المعلومات ذات الصلة بموضوع 

 .وتحليلها، التي تم إعداده بناء على اإلطار النظري والدراسات السابقة الدراسة،

يتكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع منسوبي وزارة االستثمار  على مختلف المستويات اإلدارية وكذلك الفروع   مجتمع الدراسة:  :ثانياً 
 خارج المقر الرئيسي.

الدراسة، وفيما يلي 50عشوائية بسيطة مكونة من ) تم أخذ عينة  ثالثًا: عينة الدراسة:   الدراسة خالل فترة إجراء  ( مفردة من مجتمع 
 خصائص عينة الدراسة: 

 (1جدول رقم )
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر

 النسبة التكرار العمر
 34.0 17 سنة  35 -  25من 
 42.0 21 سنة  45 -  36من 
 12.0 6 سنة  55 –  46من 

 12.0 6 سنة  55أكبر من 
 % 100 50 المجموع

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   ثمانية العدد

 م 2022 –  تشرين األول  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

79 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

  36% من إجمالي أفراد عينة الدراسة أعمارهم من 42.0( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته 21( أن ) 1يتضح من الجدول رقم )
إجمالي أفراد عينة الدراسة أعمارهم % من  34.0( منهم يمثلون ما نسبته  17سنة وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة، بينما )  45  –

( منهم 6سنة، و )  55  –  46% من إجمالي أفراد عينة الدراسة أعمارهم من  12.0( منهم يمثلون ما نسبته  6سنة، و )  35  –  25من  
 سنة.  55% من إجمالي أفراد عينة الدراسة أعمارهم أكبر من 12.0يمثلون ما نسبته 

 (2جدول رقم )
 الدراسة وفق متغير التعليم توزيع أفراد عينة  

 النسبة التكرار التعليم

 6.0 3 أقل من الثانوي 
 12.0 6 دبلوم

 58.0 29 جامعي 
 20.0 10 ماجستير 

 4.0 2 دكتوراه 
 % 100 50 المجموع

جامعي وهم الفئة األكثر  % من إجمالي أفراد العينة تعليمهم  58( من أفراد العينة يمثلون ما نسبته 29( أن ) 2يتضح من الجدول رقم ) 
( منهم يمثلون 6% من إجمالي أفراد عينة الدراسة تعليمهم ماجستير، و )20( منهم يمثلون ما نسبته 10من أفراد عينة الدراسة، بينما )

دراسة تعليمهم % من إجمالي أفراد عينة ال 6( منهم يمثلون ما نسبته  3% من إجمالي أفراد عينة الدراسة تعليمهم دبلوم، و ) 12ما نسبته  
 % من إجمالي أفراد عينة الدراسة تعليمهم دكتوراه.4( منهما يمثالن ما نسبته 2أقل من الثانوي، و )

 (3جدول رقم )
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير الخبرة الوظيفية )في المنصب الحالي( 

 النسبة التكرار الخبرة الوظيفية )في المنصب الحالي( 
 30.0 15 سنوات  5أقل من  

 28.0 14 سنوات  10إلى 5من 
 26.0 13 سنة  15إلى    11من 
 14.0 7 سنة  20إلى    16من 

 2.0 1 سنة  20أكثر من 
 % 100 50 المجموع

% من إجمالي أفراد عينة الدراسة عدد سنوات خبرتهم 30( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته 15( أن ) 3يتضح من الجدول رقم ) 
%  28( منهم يمثلون ما نسبته  14سنوات وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة ، بينما )  5الوظيفية )في المنصب الحالي( أقل من  

( منهم يمثلون ما 13سنوات، و )   10إلى    5ينة الدراسة عدد سنوات خبرتهم الوظيفية )في المنصب الحالي( من  من إجمالي أفراد ع
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( منهم 7سنة، و )  15إلى    11% من إجمالي أفراد عينة الدراسة عدد سنوات خبرتهم الوظيفية )في المنصب الحالي( من  26نسبته  
سنة، و    20إلى    16اسة عدد سنوات خبرتهم الوظيفية )في المنصب الحالي( من  % من إجمالي أفراد عينة الدر 14يمثلون ما نسبته  

 % من إجمالي أفراد عينة2( منهم يمثل ما نسبته 1)

 رابعًا: أداة الدراسة: 

هة وبعد تم اعتماد أداة االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة وقد تم تصميمها باالستفادة من اإلطار النظري والدراسات السابقة المشاب
 تصميمها تم اتباع الخطوات التالية للتحقق من صالحيتها للتطبيق الميداني:

 خامسًا: صدق أداة الدراسة: 

 الصدق الظاهري لألداة:  –أ 

للتعرف على مدى صدق أداة الدراسة في قياس ما وضعت لقياسه تم عرضها على مشرف البحث، وفي ضوء توجيهه ورأيه العلمي تم  
 الدراسة بصورتها النهائية. إعداد أداة هذه 

 صدق االتساق الداخلي لألداة: –ب 

تم حساب معامل االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخلي لالستبانة حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات 
 ية. االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة كما توضح ذلك الجداول التال

 ( 4الجدول رقم )
 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول )األداء( بالدرجة الكلية للمحور 

 معامل االرتباط بالمحور  رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور  رقم العبارة
1 0.939 ** 6 0.957 ** 
2 0.969 ** 7 0.974 ** 
3 0.9339 ** 8 0.932 ** 
4 0.975 ** 9 0.969 ** 
5 0.958 ** 10 0.903 ** 

 فأقل  0.01** دال عند مستوى الداللة  
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 ( 5الجدول رقم )
 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني )الحوافز( بالدرجة الكلية للمحور

 معامل االرتباط بالمحور  رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور  رقم العبارة
11 0.980 ** 16 0.975 ** 
12 0.951 ** 17 0.948 ** 
13 0.975 ** 18 0.928 ** 
14 0.951 ** 19 0.920 ** 
15 0.981 ** 20 0.933 ** 

 فأقل  0.01** دال عند مستوى الداللة  

(  0.01( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورها موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوي الداللة )5  –  4يتضح من الجداول ) 
 يدل على صدق اتساقها مع محاورها. فأقل مما 

 سادسًا: ثبات أداة الدراسة: 

( للتأكد من ثبات أداة الدراسة، والجدول  Cronbach's Alpha (α)لقياس مدى ثبات أداة الدراسة تم استخدام )معادلة ألفا كرونباخ( )
 ( يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة. 6رقم )

 (6جدول رقم )
 س ثبات أداة الدراسة معامل ألفا كرونباخ لقيا

 ثبات المحور عدد العبارات  محاور االستبانة 
 0.8857 10 األداء

 0.8873 10 الحوافز 
 0.8928 20 الثبات العام

( وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة 0.8928( أن معامل الثبات العام عال حيث بلغ )6يتضح من الجدول رقم ) 
 االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة. يمكن 

 سابعًا: تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها:

يعرض هذا القسم نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها ويتم من خالله اإلجابة على تساؤالت الدراسة وتحقيق أهدافها. حيث تم استخدام  
الحزم   باستخدام  المناسبة  اإلحصائية  األساليب  من  االجتماعية  العديد  للعلوم   Statistical Package for Socialاإلحصائية 

Sciences  ( والتي يرمز لها اختصارًا بالرمزSPSS  :وفيما يلي مناقشة ألسئلة البحث واإلجابة عليها ،) 

 " ما هي العالقة بين الحوافز المطبقة واألداء الوظيفي "؟ -السؤال األول: 
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إذا كانت هناك عال النتائج كما للتعرف على ما  بيرسون وجاءت  ارتباط  تم حساب معامل  الوظيفي  المطبقة واألداء  الحوافز  بين  قة 
 يوضحها الجدول التالي: 

 (7جدول رقم )
 نتائج معامل ارتباط بيرسون لتحديد العالقة بين الحوافز المطبقة واألداء الوظيفي

 االداء الوظيفي  البعد 

 الحوافز المطبقة
 0.972 االرتباط معامل 

 ** 0.000 الداللة اإلحصائية 
              0.01** عالقة دالة إحصائيًا عند مستوى  

الموضحة أعاله يتضح وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى   النتائج  المطبقة واألداء   0.01من خالل  الحوافز  بين 
الوظيفي، حيث يتضح من خالل النتائج الموضحة أنه كلما تحسن مستوى الحوافز المطبقة للعاملين في وزارة االستثمار  كلما تحسن  

لنتيجة بأن تحسن مستوى الحوافز المطبقة للعاملين في وزارة االستثمار  يشعرهم بالتقدير مما يدفعهم لبذل أدائهم الوظيفي وتفسر هذه ا
المزيد من الجهد في العمل مما يحسن من أدائهم الوظيفي، وتتسق هذه النتائج مع مفهوم نظرية فريدريك تايلور: والتي ترى ان النقود 

دائم للعمل والعامل يسعى  دافع  تتسق مع نظرية ماسلو هناك حاجة  هي خير  لزيادة اجره مما يستوجب ربط االجر باإلنتاجية كما  ا 
فسيولوجية مثل تحقيق الذات تدفع الفرد لإلنجاز كما تتسق مع نظرية ليكرت والذي ركز على االنسان وأهميته الحوافز والدوافع كما تتسق 

ر وليام أوشي منظورًا جديدًا للحوافز، يقوم على افتراض ان االدارة الجيدة تحتوي وهي التي تمثل طو   Zمع مفهوم نظرية النظرية اليابانية  
وتحتضن العاملين في جميع المستويات وتعاملهم كأسرة واحدة، ودعا الى اشباع الحاجات في هرم ماسلو ابتداء من المستوى الفسيولوجي 

االوسط من خالل المشاركات الجماعية والمشاركة في القرارات وتحمل مع خالل االهتمام برفاهية العامل واشباع الحاجات في المستوى 
المسئولية وعندما يشعر الموظفون بتحقيق الذات فانهم يشعرون بالوالء للمنظمة وسيراعون ضمائرهم عند اداء مهامهم بالعمل، وتتفق 

حوافز المعنوية والفروق الفردية على عناصر اإلبداع  م والتي بينت تأثير ال2014هذه النتائج مع نتيجة دراسة بلخضر، مسعودة سليمان،  
م، دراسة حالة المجمع الصناعي إلنتاج االلبان  2012لدى العاملين في المنظمات المدروسة، كما تتفق مع نتيجة دراسة وهيبة، ليازيد  

بالمؤسسة، البشرية  الموارد  استقرار  في  والمعنوية  المادية  الحوافز  دور  بينت  والتي  للباحث   بتلمسان،  الدراسة  نتيجة  مع  اتفقت  ايضًا 
م والتي بينت أثر الحوافز على أداء العاملين في شركة نفط الكويت، وكذلك تتفق نتيجة هذا البحث مع 2009الخالدي، جاسم حمود،  

مية، كما أنها تتفق م والتي عالقة وأثر الحوافز على أداء العاملين بالمؤسسات الخد2014نتيجة دراسة عبد الحليم، سالي محمد فرح،  
م والتي بينت أثر الحوافز على أداء العاملين في مجمع شباب الفهد  2014مع نتيجة دراسة الزهراني، عبد العزيز بن عبد هللا بن محسن،  

 التعليمي بمحافظة الطائف.
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الدر  الدراسة نحو محاور  أفراد  الثاني:" هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات  الدراسة  السؤال  أفراد  اسة وفقا لمتغيرات 
 الشخصية والوظيفية "؟

 الفروق باختالف متغير العمر: 

للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا إلى اختالف متغير العمر استخدم الباحث 
اللة الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا إلى اختالف متغير ( لتوضيح دOne Way ANOVA" تحليل التباين األحادي " )

 العمر وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي: 

 ( 8الجدول رقم )
 ( للفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا إلى اختالف متغير العمرOne Way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادي " )

مجموع   التباين مصدر  المحور
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة   قيمة ف  المربعات 

 اإلحصائية
  

 11.459 3 34.376 بين المجموعات طبيعة األداء الوظيفي في وزارة االستثمار 
41.868 

 
0.000 ** 

 
 0.274 46 12.589 داخل المجموعات 

 - 49 46.965 المجموع
 10.935 3 32.805 بين المجموعات الحوافز المطبقة في وزارة االستثمار 

 0.401 46 18.464 داخل المجموعات  ** 0.000 27.242
 - 49 51.270 المجموع

 فأقل             0.01** دالة عند مستوى  

فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول    0.05مستوى  يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  
)طبيعة األداء الوظيفي في وزارة االستثمار ، الحوافز المطبقة في وزارة االستثمار ( باختالف متغير العمر، ولتحديد صالح الفروق بين  

 فئات العمر تم استخدام اختبار شيفية، والذي جاءت نتائجه كالتالي:

 (9جدول رقم )
 نتائج اختبار شيفية للتحقق من الفروق بين فئات العمر  يوضح

المتوسط  العدد  العمر المحور
 الحسابي 

  -   25من  
 سنة 35

  45  -  36من  
 سنة

 –  46من  
 سنة 55

من     55أكبر 
 سنة

وزارة  في  الوظيفي  األداء  طبيعة 
 االستثمار  

  35  -  25من  
 سنة

17 2.58 
-    

  45  -  36من  
 سنة

21 3.77 
 -   
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  55  –  46من  
 سنة

6 4.62 
 **  ** -  ** 

 -    1.97 6 سنة  55أكبر من 
  35  -  25من   الحوافز المطبقة في وزارة االستثمار 

 سنة
17 2.28 

-    

  45  -  36من  
 سنة

21 3.41 
 -   

  55  –  46من  
 سنة

6 4.57 
 **  ** -  ** 

 -    2.02 6 سنة  55أكبر من 
 فأقل              0.01** دالة عند مستوى  

فأقل بين أفراد عينة الدراسة الذين أعمارهم   0.05يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  
تثمار ، الحوافز المطبقة في سنة وأفراد عينة الدراسة الذين أعمارهم غير ذلك حول )طبيعة األداء الوظيفي في وزارة االس 55 –  46من 

 سنة.  55 – 46وزارة االستثمار (، لصالح أفراد عينة الدراسة الذين أعمارهم من 

 الفروق باختالف متغير التعليم:  

للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا إلى اختالف متغير التعليم استخدم  
( لتوضيح داللة الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا إلى اختالف One Way ANOVAث " تحليل التباين األحادي " )الباح

 متغير التعليم وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي: 

 ( 10الجدول رقم )
 الدراسة طبقًا إلى اختالف متغير التعليم( للفروق في إجابات أفراد عينة One Way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادي " )

مجموع   مصدر التباين  المحور
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة   قيمة ف  المربعات 

 اإلحصائية
  

 9.938 4 39.753 بين المجموعات طبيعة األداء الوظيفي في وزارة االستثمار 
62.011 

 
0.000 ** 

 
 0.160 45 7.212 داخل المجموعات 

 - 49 46.965 المجموع
 10.891 4 43.563 بين المجموعات الحوافز المطبقة في وزارة االستثمار 

 0.171 45 7.706 داخل المجموعات  ** 0.000 63.595
 - 49 51.270 المجموع

 فأقل             0.01** دالة عند مستوى  
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فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول    0.05داللة إحصائية عند مستوى  يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله وجود فروق ذات  
ن )طبيعة األداء الوظيفي في وزارة االستثمار ، الحوافز المطبقة في وزارة االستثمار ( باختالف متغير التعليم، ولتحديد صالح الفروق بي

 لي:فئات التعليم تم استخدام اختبار شيفية، والذي جاءت نتائجه كالتا

 ( 11جدول رقم )
 يوضح نتائج اختبار شيفية للتحقق من الفروق بين فئات التعليم 

 المتوسط الحسابي العدد  التعليم  المحور
من   أقل 

 الثانوي 
 دكتوراه ماجستير  جامعي دبلوم 

وزارة  في  الوظيفي  األداء  طبيعة 
 االستثمار  

 **  **    - 1.40 3 أقل من الثانوي 
 **  **   -  1.90 6 دبلوم 

 **  **  -   3.21 29 جامعي
  -    4.50 10 ماجستير 
 -     4.45 2 دكتوراه

 **  **    - 1.33 3 أقل من الثانوي  الحوافز المطبقة في وزارة االستثمار 
 **  **   -  1.63 6 دبلوم 

 **  **  -   2.88 29 جامعي
  -    4.25 10 ماجستير 
 -     5.00 2 دكتوراه

 فأقل             0.01** دالة عند مستوى  

فأقل بين أفراد عينة الدراسة الذين مؤهلهم   0.05يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  
األداء الوظيفي في وزارة االستثمار الدراسي ماجستير ودكتوراه وأفراد عينة الدراسة الذين مؤهلهم الدراسي بكالوريوس فأقل حول )طبيعة  

 ، الحوافز المطبقة في وزارة االستثمار (، لصالح أفراد عينة الدراسة الذين مؤهلهم الدراسي ماجستير ودكتوراه. 

 الفروق باختالف متغير الخبرة الوظيفية )في المنصب الحالي(: 

ت أفراد عينة الدراسة طبقًا إلى اختالف متغير الخبرة الوظيفية )في  للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في إجابا
( لتوضيح داللة الفروق في إجابات أفراد عينة  One Way ANOVAالمنصب الحالي( استخدم الباحث " تحليل التباين األحادي " ) 

 النتائج كما يوضحها الجدول التالي: الدراسة طبقًا إلى اختالف متغير الخبرة الوظيفية )في المنصب الحالي( وجاءت 

 سنة( في فئة واحدة   20سنة، أكثر من  20إلى  16تم دمج الفئات )من 
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 ( 12الجدول رقم )
( للفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا إلى اختالف متغير الخبرة  One Way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادي " )

 الوظيفية )في المنصب الحالي( 

متوسط  درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين  المحور
   الداللة اإلحصائية  قيمة ف  المربعات 

وزارة   في  الوظيفي  األداء  طبيعة 
 االستثمار  

 13.556 3 40.669 بين المجموعات
99.056 

 
0.000 ** 

 
 0.137 46 6.295 داخل المجموعات 

 - 49 46.965 المجموع

 الحوافز المطبقة في وزارة االستثمار 
 15.459 3 46.378 بين المجموعات

 0.106 46 4.892 داخل المجموعات  ** 0.000 145.380
 - 49 51.270 المجموع

 فأقل             0.01** دالة عند مستوى  

فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول    0.05مستوى  يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  
المنصب  الوظيفية )في  الخبرة  المطبقة في وزارة االستثمار ( باختالف متغير  الحوافز  الوظيفي في وزارة االستثمار ،  )طبيعة األداء 

 ختبار شيفية، والذي جاءت نتائجه كالتالي: الحالي(، ولتحديد صالح الفروق بين فئات الخبرة الوظيفية )في المنصب الحالي( تم استخدام ا

 ( 13جدول رقم )

 يوضح نتائج اختبار شيفية للتحقق من الفروق بين فئات الخبرة الوظيفية )في المنصب الحالي( 

الخبرة الوظيفية )في المنصب  المحور
 المتوسط الحسابي العدد  الحالي( 

  5أقل من  
 سنوات

  5من   
 10إلى

 سنوات

  11من  
 15إلى  
 سنة

  16من  
سنة  
 فأكثر 

وزارة   في  الوظيفي  األداء  طبيعة 
 االستثمار  

 **  **   - 2.05 15 سنوات  5أقل من 
 **  **  -  3.20 14 سنوات  10إلى 5من  

 **  -   3.88 13 سنة  15إلى  11من 
 -    4.57 8 سنة فأكثر 16من 

 **  **   - 1.80 15 سنوات  5أقل من  الحوافز المطبقة في وزارة االستثمار 
 **  **  -  2.82 14 سنوات  10إلى 5من  

 **  -   3.61 13 سنة  15إلى  11من 
 -    4.56 8 سنة فأكثر 16من 
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 فأقل  0.01** دالة عند مستوى  

فأقل بين أفراد عينة الدراسة الذين خبراتهم   0.05داللة إحصائية عند مستوى  يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله وجود فروق ذات  
سنوات فأقل حول )طبيعة األداء الوظيفي في وزارة االستثمار ، الحوافز المطبقة   10سنة فأكثر وأفراد عينة الدراسة الذين خبراتهم    11من  

 سنة فأكثر. 11هم من في وزارة االستثمار (، لصالح أفراد عينة الدراسة الذين خبرات

 أهم نتائج الدراسة: 

 " ما هي العالقة بين الحوافز المطبقة واألداء الوظيفي "؟ -السؤال األول: 

 بين الحوافز المطبقة واألداء الوظيفي. 0.01وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ارة االستثمار  كلما تحسن أدائهم الوظيفي وتفسر هذه النتيجة بأن حيث يتضح أنه كلما تحسن مستوى الحوافز المطبقة للعاملين في وز 
تحسن مستوى الحوافز المطبقة للعاملين في وزارة االستثمار  يشعرهم بالتقدير مما يدفعهم لبذل المزيد من الجهد في العمل مما يحسن  

 من أدائهم الوظيفي. 

ي ترى ان النقود هي خير دافع للعمل والعامل يسعى دائما لزيادة اجره مما وتتسق هذه النتائج مع مفهوم نظرية فريدريك تايلور: والت
يستوجب ربط االجر باإلنتاجية كما تتسق مع نظرية ماسلو هناك حاجة فسيولوجية مثل تحقيق الذات تدفع الفرد لإلنجاز كما تتسق مع 

وهي التي تمثل طور   Zمع مفهوم نظرية النظرية اليابانية  نظرية ليكرت والذي ركز على االنسان وأهميته الحوافز والدوافع كما تتسق  
وليام أوشي منظورًا جديدا للحوافز، يقوم على افتراض ان االدارة الجيدة تحتوي وتحتضن العاملين في جميع المستويات وتعاملهم كأسرة  

االهتمام برفاهية العامل واشباع الحاجات في  واحدة، ودعا الى اشباع الحاجات في هرم ماسلو ابتداء من المستوى الفسيولوجي مع خالل  
المستوى االوسط من خالل المشاركات الجماعية والمشاركة في القرارات وتحمل المسئولية وعندما يشعر الموظفون بتحقيق الذات فانهم 

 يشعرون بالوالء للمنظمة وسيراعون ضمائرهم عند اداء مهامهم بالعمل .

وق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة وفقا لمتغيرات أفراد الدراسة  " هل هناك فر   -السؤال الثاني:  
 الشخصية والوظيفية "؟

 الفروق باختالف متغير العمر: 

عينة الدراسة  سنة وأفراد   55 – 46فأقل بين أفراد عينة الدراسة الذين أعمارهم من  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
الذين أعمارهم غير ذلك حول )طبيعة األداء الوظيفي في وزارة االستثمار ، الحوافز المطبقة في وزارة االستثمار (، لصالح أفراد عينة 

 سنة.  55 –  46الدراسة الذين أعمارهم من 
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 الفروق باختالف متغير التعليم: 

فأقل بين أفراد عينة الدراسة الذين مؤهلهم الدراسي ماجستير ودكتوراه وأفراد عينة   0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  
 الدراسة الذين مؤهلهم الدراسي بكالوريوس فأقل حول )طبيعة األداء الوظيفي في وزارة االستثمار ، الحوافز المطبقة في وزارة االستثمار 

 ستير ودكتوراه. (، لصالح أفراد عينة الدراسة الذين مؤهلهم الدراسي ماج

 الفروق باختالف متغير الخبرة الوظيفية )في المنصب الحالي(: 

سنة فأكثر وأفراد عينة الدراسة    11فأقل بين أفراد عينة الدراسة الذين خبراتهم من    0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  
االستثمار ، الحوافز المطبقة في وزارة االستثمار (، لصالح أفراد   سنوات فأقل حول )طبيعة األداء الوظيفي في وزارة  10الذين خبراتهم  

 سنة فأكثر. 11عينة الدراسة الذين خبراتهم من 

 توصيات الدراسة:

 في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج توصي الدراسة بالتوصيات التالية:

 د التخطيط لمهام العمل. حث القيادات في وزارة االستثمار  على منح العاملين حرية التصرف عن •
 االهتمام بتعزيز شعور العاملين في وزارة االستثمار  باالرتباط الداخلي تجاه المنظمة. •
 االهتمام بتعزيز المواءمة بين قيم العاملين في وزارة االستثمار  مع قيمة المنظمة. •
 على االبداع. حث القيادات في وزارة االستثمار  على استخدام الترقية كأحد الحوافز للتشجيع •
 توعية القيادات في وزارة االستثمار  بأهمية ممارسة الثناء مع مرؤوسيهم عند تقديم عمل مميز.  •
 حث القيادات في وزارة االستثمار  على منح الحوافز، وفق اسس، واضحة، ومعلنة.  •
 ضرورة مراعاة القيادات في وزارة االستثمار  على وضع نظام الحوافز على اسس عادلة.  •
 القيادات في وزارة االستثمار  على منح العاملين فرص متساوية للترقية بمعايير معروفة. حث  •

 مقترحات الدراسة: 

 إجراء دراسات مستقبلية حول معوقات تطبيق الحوافز في وزارة االستثمار.  •
 إجراء دراسات مستقبلية حول سبل تعزيز تطبيق الحوافز في وزارة االستثمار.  •
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“The Effect of Incentives on Job Performance: An Empirical Study of The 
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Abstract: 

 The study aimed to know the relationship between incentives and job performance by applying on the employees of The 

Ministry of Investment in Saudi Arabia (SMOI). The problem of the research lies in knowing the relationship between 

incentives and performance, where the descriptive statistical method was used, and a questionnaire was designed as a tool 

for the study. The study appointed 200 employees in SMOI at all levels. Administrative and branches, and 50 responses were 

retrieved from them. The results of the study showed that there is a direct relationship between incentives of all kinds and 

levels of job performance. SMOI should use promotion as one of the incentives to encourage creativity and raise their 

awareness of the importance of practicing praise with their subordinates when presenting a distinguished work, and urging 

them to grant incentives, according to clear and public bases, The researcher suggested conducting studies on obstacles to 

the application of incentives and ways to enhance the application of incentives in the SMOI. 
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