
اإلنتاجيةمستوى الكفاءة أثر الحوافز في تحسين وزيادة 

العجيالت شؤون المياه ــ المعهد العالي لتقنيات / موسىعبد السالم عواطف علي د. إعداد: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :قدمةالم

التي تعتمد عليها المؤسسات في تنفيذ  وأثمن الموارديعتبر العنصر البشري من أهم    

النمطو  والفعاليط،  وة  بمسطتو  عطا م مطن الءفطا  أهطدافها وتحقيط  برامجهطاوأنشطتتها  

 المحركطط، ا داة الفاعلطط، والقططو فهططو   زيططادة اتنتاةيطط، وتحقيطط  ا ربططا التتططور  وو

فططا ةه ة والمعططدات  يهططاا كثططر تططاثيرا فو العمليطط، اتنتاةيطط، والحططاكم والمططتحءم فططي

وبالتططالي  فططلن الشططرط  واآلالت والمططواد ال تجططدي فتططيال مططن صيططر العنصططر البشططري 

هططو وةططود أفطراد با تططدار معططين   فططي هططذه المؤسسطاتا ساسطي لتحسططين الواططا القطا م 

 ختص، بشؤون العاملينمالظروف المناسب، للعمل من خال  ةه، ما أو وحدة  توفر لهم

هي "إدارة الموارد البشري،"
(1)

.

تركيط  اهتمامهطا النمو والنجطا  مطن خطال  وباستمرار إلى البقا   وهذه ا خيرة تسعى 

ن إدارة وتنمي، الموارد البشري، هي المدخل ا نجح لرفا أو إعلى هذه  الموارد  حيث 

لربحيط، مطن ناحيط،  وكطذلا راطا اتحسين كفا ة العاملين بما يحق  اتنتاةيط، ا علطى و

العاملين مطن ناحيط، أخطر  هؤال 
(2)

اتدارة بتطوفير  ومطا كطان هطذا ليءطون لطو لطم تعطتن    

الءفا ات البشري، الجيطدة والقابلط، لعمليطات التشطءيل والتاهيطل والتطدريا والقطادرة علطى 

ا دا  والعتا  المتمي .

لءونط     ل الحيوي، لإلدارة الحديثط،الحواف  المال م، أصبح من المسا ن استخدام أنظم،إ

والتي تدفع  للعمل بءفا ة وفعالي،  للسلوك اتنساني والمحرك، المؤثرة حد أهم العواملأ

وأصبحت تحتطل  . بهدف إظهار القو  الءامن، لدي  وتوةيهها نحو خدم، اتنتاج  عالي،

صطعيد  ا  علطىفي حل الءثير من المشطاكل التطي تتعلط  بلنتاةيط، العمطل سطو مهم، مءان،

تدارة وعلطم افي مجالي   د اهتم المفءرونوالمشاريا أو على صعيد اال تصاد القومي. 

من خال  إةرا  التجارب والدراسات التي أظهرت أنط  ال يمءطن بهذا المواوع النفس 

حطث ا فطراد علطى العمطل بءفطا ة وفاعليط، مطا لطم يءطن هنطاك حطاف  علطى  لطا
(3)

 حيطث  

 خطال  اتدارة ومبطاد   واعطد أرسطت التطي النظريطات مطن عديطدال فطي ا فءطار تبلطورت

329



 الوا ا تفسيرا تقريبيا من  دمت  التي ماسلو نظري، أشهرها من   والتيالعقود المااي،

 .إشباعها في الفرد يرصا التي للحاةات بالنسب،

علططى وةططود  تظهططر المراةعطط، العميقطط، للدراسططات وا بحططاو التططي تناولططت الحططواف    

تد  على  صور في نظم وأساليا التحفيط   الماديط، والمعنويط، المتبقط، علطى مؤشرات 

ا  ومطا تقطدير الباحثط، العاملين؛ ا مر الذي يشطير إلطي انط  تمطت مشطءل،  يتعطين دراسطته

ن  من الضرورة بمءان تسليط الضطو  بشطءل أكثطر ذه الدراسات ووةاه، أهدافها إال أله

فططي مشططاريا القتططاع العططام والتعططرف علططى تفصططيال علططى وا ططا تتبيطط  نظططام الحططواف  

ةل التوصل إلى إيجطاد عال ط، ضعف والفرص المتاح، للتتوير  من أالومواطن القوة  

واتسا ا مطا مطا سطب  تطاتي هطذه الدراسط، لتحطاو   تبادلي، بين التحفي  والءفا ة اتنتاةي، 

فطي زيطادة الءفطا ة اتنتاةيط، اوأثرهط الحطواف الءشف عن وا طا 
(4)

ان لنطا فطي هطذا . لطذا كط

اتطار السعي نحو االطالع على نظم العمل في مشطاريا القتطاع العطام  ووا طا العامطل 

التعويضطات وكطذلا معرفط، المعو طات التطي تطودي إلطى والمءافطتت  ومن حيث التحفي  

عناصر على الءفطـا ة  فشل النظام ونواحي القصور التي  د توةد ب   ومد  تاثير تلا ال

ز العمل. نجااتنتاةي، وإ

 مشكلة الدراسة:

فططي تططدني الحططواف  الماديطط، والمعنويطط، الممنوحطط،  للدراسطط،المشططءل، ا ساسططي، تتضططح    

للعططاملين فططي القتططاع العططام حيططث هنططاك مؤشططرات تططد  علططى  صططور فططي نظططم وأسططاليا 

التحفي  المتبق، على العاملين  مما يوثر على تحقي  ا هداف التي واطعت مطن اةلهطا 

 .هذه الحواف

وبناً  على ما تقدم يتتلا ا مر اتةاب، على التساؤالت التالي،:

 يد الدراس،؟ ما مد  تتبي  نظام الحواف  بالمشروعـ 1

 أنواع الحواف  المادي، المقدم، للعاملين في مشاريا القتاع العام؟ما هي  ـ2

 لعام؟أنواع الحواف  المعنوي، المقدم، للعاملين في مشاريا القتاع اما هي  ـ3

؟عدال، في منح الحواف  والمءافتتهل هناك  ـ4

للعاملين؟ مد  تاثير الحواف  على الءفا ة اتنتاةي،ما ـ 5

 أهمية الدراسة:

عطاد ودالالت تشطير إلطى دور تشءل هذه الدراس، إاطاف، للمعرفط، بمطا سطتمثل  مطن أب     

ن ثطم زيطادة الءفطا ة في رفا مستو  أدا  ا فطراد ومسطتو  دافعيطتهم للعمطل ومط الحواف 
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اتنتاةي،  والتوصل إلطى أنطواع الحطواف  المال مط،  ومتابعط، الت يطرات التطي تحطدو فطي 

الجوانا النفسي،  واالةتماعي،  واال تصادي،  والفنيط،  والتنظيميط، التطي تسطتل م تجديطد 

الحواف  وإعادة النظر فيها.

أهداف الدراسة:

:التالي، ا هداف تحديد يمءن وتساؤالتها الدراس، مشءل، وا ا من  

الحواف  التي يتلقاها العاملون في مشاريا القتاع العام. متقييم ومعرف، نظـ 1

الو وف على أنواع الحواف  المادي، المقدم، للعاملين في مشاريا القتاع العام.ـ 2

 .المقدم، للعاملين في مشاريا القتاع العام الو وف على أنواع الحواف  المعنوي،ـ 3

وترسيخ مبدأ العدال، وا نصاف في منح  والمحسوبي،  المحاباة على القضا  أو ـ الحد4

 في رفا الءفا ة اتنتاةي،. للمساهم، العمل بيئ، في العدال، يءفل بماالحواف  

.العاملين لهؤال  اتنتاةي،الءفا ة  وبين بها المعمو  الحواف  نظم بين التاثير معرف، ـ5

 منهجية الدراسة:

من أةل تحقي  أهداف الدراس، تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمطد علطى      

وصف الظاهرة وةما البيانات والمعلومات حو  مت يرات الدراس، من العين، مباشطرة 

تم دراس، نوعها والتاكد من صد ها
(5)

  ويقوم هطذا المطنهج علطى اتبطاع ختطوات منظمط، 

موسطط، والمعروفطط، لتططاثير الحططواف  فططي زيططادة الءفططا ة بقصططد التعططرف علططى الجوانططا المل

اتنتاةيطط، بالمشططاريا الهندسططي،  داخططل ليبيططا. و ططد تططم استقصططا  المعلومططات مططن القنططوات 

 التالي،:

 المصادر الثانوية: .1

لمعالج، اتطار النظري للدراسط، تطم االططالع علطى أبطرز التجطارب ات ليميط، والعالميط، 

مططاد علططى الدراسططات السططابق، وا بحططاو المنشططورة التططي واالتجاهططات الحديثطط،  باالعت

تناولططت نفططس المواططوع فططي بلططدان مختلفطط،  كططذلا االسططتعان، بالنسططخ االلءترونيطط، علططى 

 شبء، المعلومات الدولي،. 

 المصادر األولية: .2

لمعالجطط، الجوانططا التحليليطط، لمواططوع الدراسطط، تططم اللجططو  لجمططا البيانططات ا وليطط، مططن 

بيان كاداة ر يسي، للدراس، والتي تم توزيعها على أططر العمطل فطي خال  صحا ف االست

هذا المشطروع ومطن وا طا ال يطارات الميدانيط، والمقطابالت الشخصطي، مطا ا فطراد الطذين 

 .كاداة ثاني، لإلةاب، عن بعض التساؤالت الخاص، بالدراس،شملتهم عين، الدراس، 
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 مصطلحات الدراسة:

 الحوافز:

 لط  التنويط  يجدر مما ولءن وتعريفها  الحواف  مفهوم حو  لنظرا وةهات تختلف      

 فطي الوااطح االتفطا  مالحظط، يمءطن حيطث شطءلي،  بصطورة االخطتالف يظهطر  لطا أن

 من ينج ه ما مقابل العامل علي  يحصل ا ةر الذي بانها يعرفها من فمنهم المضمون 

 تشباع فيها للعاملين دارة تهيئها ات التي العوامل مجموع، ااعتبره من أعما   ومنهم

دوافعهم 
(6)

. 

وعرفت الحطواف  بانهطا المطؤثرات الخارةيط، والوسطا ل المشطجع، التطي تحطرك دوافطا    

الفرد وتشبا النقص في حاةات  فتجعلط  يسطلا سطلوكا مضطمونا يحقط  مطن خاللط  نتطا ج 

ترصبها إدارة المشروع ويحق  ل  الراا في نفس الو ت
(7)

. 

 :الموارد البشرية

ومءافطاة  وإدارة     وتنظيم  وتقيطيمالخاص، باستقتاب واختيار  وتتوير اتدارةهي    

أعضا  المنظم، من ا فراد أو ةهات العمل و لا لتحقي  ا هداف التنظيميط، وأهطداف 

ا فطططراد مطططن خطططال  راطططاهم عطططن العمطططل وتحسطططين ةودتططط  وزيطططادة فاعليططط، وإنتاةيططط، 

العاملين
(8)

. 

 الكفاءة اإلنتاجية:

هطططي مطططد  تتطططاب  المخرةطططات الفعليططط، مطططا القياسطططي، أو المتو عططط،  : الءفطططا ة اتنتاةيططط،

)المعياري،(
(9)

. 

الءفطا ة اتنتاةيط، تعنطي ـ أيضاًطـ االسطتعما  ا مثطل لعناصطر اتنتطاج ولءافط، المطوارد    

 البشري، والمادي، والمالي، والمعلومات المتاح،  بهدف الحصو  على أ صى نفطا منهطا 

ا ساليا العلمي، في اتدارة متمطثال فطي التختطيط  التنظطيم  التوةيط  والر ابط،. متضمنا 

بمستو  معين وفى و ت معين با ل تءلف،  ممءن، 
(10)

. 

 :الدراسات السابقة

م2013دراسة الحالبية:  
(11)

 

لعطام فطي ثر الحواف  في تحسين ا دا  لد  العاملين فطي مؤسسطات القتطاع ابعنوان أ

التعطرف  دراس، إلطى تقصطي أثطر الحطواف  فطي تحسطين ا دا   والطىا ردن. هدفت ال

بين الحواف  وتحسين ا دا . ومن تحديد العال ،    ا دا   كما هدفت إلىعلى مستو
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حيططازة كططل الحططواف  الماديطط، والمعنويطط، علططى المسططتو  بططرز نتططا ج هططذه الدراسطط، أ

المنخفض.

م2011دراسة عودة وعواد:  
(12)

 

نططابلس التخصصططي. وهططدفت واف  علططى أدا  العططاملين فططي مشططفى بعنططوان تططاثير الحطط

التعططرف علططى نوعيطط، الحططواف  المقدمطط، للعططاملين فططي مشططفى نططابلس  الدراسطط، إلططى

 و د أشارت النتطا ج إلطىومد  راا العاملين عن نظام الحواف  المتبا التخصصي  

.تدني مستو  الحواف  المادي، والمعنوي،

مgana& bababe 2011:دراسة  
(13)

 أدا المترتب، علطى  اآلثارمعرف،  إلىهدفت  .العاملين أدا التحفي  على  أثاربعنوان  

 إلطىالدراسط،  أشطارتتم تحفي هم  حيطث  إ االعاملين في متاحن الد ي  في نيجيريا 

.معظم سياسات التحفي  في الشرك، لم تءن كافي، لتلبي، احتياةات العما  أن

م2010دراسة يوسف:  
(14)

 

الراا الطوظيفي لطد  العطاملين فطي منشطات القتطاع  ان التحفي  وأثره في تحقي بعنو

الحطواف  الماديط، أنطواع التعطرف علطى  ي بمء، المءرم،. هطدفت الدراسط، إلطىالصناع

والمعنوي، للعاملين  والتعرف على العال ، بين نظم الحواف  المتبقط، علطى العطاملين 

تدني التحفي  المعنطوي و لط، التحفيط   إلىلوظيفي لديهم  وتوصلت الدراس، وا دا  ا

المادي.

م2010دراسة أبو شرخ  
(15)

 شطرك، فطي الطوظيفي ا دا  مسطتو  علطى الحطواف  أثطر تقيطيم وهطي بعنطوان إلطى

 أثر تقييم إلى الدراس، هذه هدفتالعاملين. و نظر   وةه، من االتصاالت الفلستيني،

 وةهط، مطن الفلسطتيني، تصطاالتاال شرك، في الوظيفي ا دا  مستو  على الحواف 

 انخفاض مستو  الحواف  المادي، والمعنوي،. الدراس، نتا ج وبينت العاملين  نظر

 :الدراسة إجراءات

   :أداة جمع البيانات

لجما البيانات الخاص، بهذه  كاداة ان من وا ا الدراس، النظري،صممت استمارة االستبي

 ل ة   يتءون من عدد من الفقرات كالتاليك ى ة  يين  و د  سم االستبيان إلالدراس،

( فقططططرات حططططو  4ويتضططططمن )  البيانززززات الش صززززية )الديمو رافيزززة( الجززززء األو :

 .لعام، لعين، الدراس،الخصا ص ا
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ا ة اتنتاةيطط، الءفطط ثططر الحططواف  علططىأ( فقططرة تبحططث فططي 41ويتضططمن ) الجزززء الثززاني:

 .موزع، على ست، مجاالت

 :جمع البيانات

البحططث العططاملين بالمشططاريا الهندسططي، )المشططاريا اتنتاةيطط،  الشططركات  شططمل مجتمططا   

والوحدات اال تصادي،(  و د اكتفت الباحث، بدراس، عين، من الشرك، الوطني، للمتطاحن 

  ( عطامالً 80وا عالف متمثل، في مصنا ال ال  صرمان حيث بلط  عطدد العطاملين بط  )

% من 50ار عين، عشوا ي، بسيت، بنسب، ولتمثيل مجتما البحث تمثيال صحيحا تم اختي

  ( شخصا.40حجم المجتما الءلي للبحث وبذلا يءون حجم العين، )

  وبعطد تجميعهطا مجتمطا الدراسط، ووزعت أداة ةما البيانات علطى ةميطا أفطراد عينط،   

 35 فءانططت عططدد االسططتمارات التططي خضططعت للتحليططلأمططا ( اسططتمارة  38اسططتعيد منهططا )

 . من الحجم الءلي لعين، الدراس، %87.5استرةاع بل ت استمارة  وبنسب، 

 :صدق أداة القياس )االستبيان( وثباته

 :صدق االستبيان

يقصد بصد  االستبان، أن تقيس أسئل، االسطتبان، مطا واطعت لقياسط    
 (23)

  وتطم التاكطد 

 :من خال  من صد  االستبيان

 :صدق المقياس )االتساق الداخلي(

 بين لبيرسون االرتباط معامل إيجاد خال  مناالتسا  الداخلي  التحق  من صد تم    

 و طد الفقطرة  هطذه إليط  تنتمى الذي للمجا  الءلي، والدرة، االستبان، فقرات من فقرة كل

 اتسطا ا هنطاك أن علطى االرتبطاط المختلفط، معطامالت دلطت حيطث إيجابيط،  النتطا ج كانطت

االرتبطاط  معطامالت يلطي وفيمطا .إليهطا نتميت التي المجاالت ما االستبان، لعناصر داخليا

 :إلي  تنتمي الذي المجا  ما فقرة لءل المختلف،

 :تطبيق نظام الحوافز بالمشروع ـأوال

  ا و  تباط بين كل فقرة مطن فقطرات المجطا أن معامل االر (1ويبين الجدو  ر م )   

 أن إلطى يشطير وهطذا  0.05دال، إحصا ياً عنطد مسطتو  المعنويط،  للمجا  الءلي، والدرة،

 صاد ، لما واعت لقياس . فقرات المجا 
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 ا و  للمجا  اتحصا ي، وداللتها بيرسون معامل االرتباط معامل  يم( 1ةدو  ر م )

 ر.م
معامل ارتباط 

 بيرسون

 الدالل، اتحصا ي،

P-Value 
 ر.م

معامل ارتباط 

 بيرسون

 الدالل، اتحصا ي،

P-Value 

1 0.403 0.016* 6 0.778 0.000* 

2 0.515 0.002* 7 0.506 0.002* 

3 0.601 0.000* 8 0.546 0.001* 

4 0.444 0.007* 9 0.541 0.001* 

5 0.363 0.032*  

 :الحوافز المادية ـ ثانيا

 أن معامل االرتباط بين كل فقرة من فقطرات المجطا  الثطاني  (2ويبين الجدو  ر م )   

أن يشطير إلطى  وهطذا 0.05عنطد مسطتو  المعنويط،  للمجا  دالط، إحصطا ياً  الءلي، والدرة،

 صاد ، لما واعت لقياس . فقرات المجا 

 الثاني للمجا  اتحصا ي، وداللتها بيرسون معامل االرتباط معامل  يم( 2ةدو  ر م )

 ر.م
معامل ارتباط 

 بيرسون

الدالل، 

 اتحصا ي،

P-Value 

 .مر
معامل ارتباط 

 بيرسون

الدالل، 

 اتحصا ي،

P-Value 

1 0.692 0.000* 6 0.509 0.002* 

2 0.369- 0.029* 7 0.623 0.000* 

3 0.607 0.000* 8 0.827 0.000* 

4 0.518 0.000* 9 0.642 0.000* 

5 0.617 0.000* 10 0.713 0.000* 
 

 :الحوافز المعنوية ـ ثالثا

الثالطث  تباط بين كل فقرة مطن فقطرات المجطا ( أن معامل االر3يواح الجدو  ر م )   

والدرة، الءلي، للبعطد كانطت دالط، إحصطا ياً عنطد مسطتو  المعنويط، ،  )الحواف  المعنوي،(

 لما واا لقياس . اً صاد    وبذلا يعتبر المجا 0.05

 الثالث للمجا  اتحصا ي، وداللتها بيرسون معامل االرتباط معامل  يم( 3ةدو  ر م )

 معامل ارتباط بيرسون ر.م
 الدالل، اتحصا ي،

P-Value 
 ر.م

معامل ارتباط 

 بيرسون

 الدالل، اتحصا ي،

P-Value 

1 0.400 0.017* 6 0.581 0.000* 

2 0.773 0.000* 7 0.404 0.016* 

3 0.615 0.000* 8 0.632 0.000* 

4 0.716 0.000* 9 0.471 0.004* 

5 0.529 0.001* 10 0.662 0.000* 
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 :العدالة في منح الحوافز والمكافآت ـ رابعا

 تبططاط بططين كططل فقططرة مططن فقططرات المجططا ( أن معامططل االر4حيططث يواططح الجططدو  ر ططم )

  وبططذلا 0.05لمعنويطط، دالطط، إحصططا ياً عنططد مسططتو  ا  والدرةطط، الءليطط، لفقراتطط   الرابططا

 لما واا لقياس . اً صاد  يعتبر المجا 

 لراباا للمجا  اتحصا ي، وداللتها  بيرسون معامل االرتباط معامل (  يم4ةدو  ر م )

 معامل ارتباط بيرسون ر,م
 الدالل، اتحصا ي،

P-Value 

1 0.865 0.000* 

2 0.888 0.000* 

3 0.623 0.000* 

 :الكفاءة اإلنتاجيةـ  خامسا

والدرةط،  تبطاط بطين كطل فقطرة مطن فقطرات المجطا ( أن معامطل االر5يبين الجدو  ر طم )

لما  اً صاد    وبذلا يعتبر المجا 0.05لمعنوي، الءلي، للبعد  دال، إحصا ياً عند مستو  ا

 اس .واا لقي

 الخامس للمجا  اتحصا ي، وداللتها  بيرسون معامل االرتباط معامل  يم( 5ةدو  ر م )

 ر.م
معامل ارتباط 

 بيرسون

 الدالل، اتحصا ي،

P-Value 
 ر.م

معامل ارتباط 

 بيرسون

 الدالل، اتحصا ي،

P-Value 

1 0.684 0.000* 4 0.559 0.000* 

2 0.649 0.000* 5 0.532 0.001* 

3 0.548 0.001*  

 :ثبات االستبيان

 حسطاب ن،(  و لطا مطن خطال ااتبا القياس اتحصا ي لمعرف، ثبات أداة القياس )االسطتب

 لجميا المجطاالت( 6ةدو  ر م )وكانت النتا ج كما هي مبين، في  كرونباخ  ألفا معامل

 مجتمع،. 

 لمجاالت االستبان، والدرة، الءلي، ونباخ ألفاكر( نتا ج اختبار 6ةدو  ر م )

 معامل الثبات % معامل الثبات المجا  ت

 75.7 0.757 مد  تتبي  نظام الحواف  بالمشروع 1

 71.5 0.715 الحواف  المادي، 2

 73.3 0.733 الحواف  المعنوي، 3

 69.8 0.698 العدال، في منح الحواف  والمءافتت 4

 72.6 0.726 ،الءفا ة اتنتاةي 5

 89.8 0.898 المتوسط اتحصا ي للعبارات مجتمع،
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وتتراو   ءل مجا  يتضح من نتا ج الجدو  الساب  أن  يم، معامل الثبات كانت ةيدة ل

%  وهطي  طيم 89.8 جطاالت%(. حيث سجلت  يم، ألفا لجميطا الم75.7%  69.8بين )

 عالي، بدرة، تتمتا االستبان، أن إلى يشير   وهذاثبات عالي، ةداً في العرف اتحصا ي

 عليها المتحصل النتا ج في الموثو ي، درة، نوأ الثبات وصالح، للتتبي  الميداني  من

ول يادة التاكيد على أن المقياس يقيس ما واا لقياس  فقد تم اسطتخدام  .مقبول، إحصا يا

( 7  ر م )لمعامل الثبات  والجدوالموةا معامل الصد  وهو يساوي الجذر ألتربيعي 

 يبين  لا.

 امالت الثبات والصد  لمجاالت الدراس،( مع7ةدو  ر م )

 معامل الصد  معامل الثبات جا الم ت

 0.87 0.757 مد  تتبي  نظام الحواف  بالمشروع 1

 0.846 0.715 الحواف  المادي،  2

 0.835 0.733 الحواف  المعنوي،  3

 0.835 0.698 العدال، في منح الحواف  والمءافتت 4

 0.852 0.726 الءفا ة اتنتاةي،  5

 0.948 0.898 المتوسط اتحصا ي للعبارات مجتمع،

مجتمعط،  ( للمجطاالت0.948لصطد  سطجل القيمط،  )من الجدو  الساب  نجد أن معامطل ا

وهي  يم، مرتفعط، وتقتطرب مطن الواحطد الصطحيح. وبطذلا يءطون  طد تاكطد صطد  وثبطات 

  .ستبيان في صورت  النها ي، و ابال للتوزيااالستبيان  وبذلا يءون اال

 :التحليالت اإلحصائية الستجابات عينة الدراسة

 :لمتعلقة ب صائص مفردات عينة الدراسةتحليل البيانات ا

 حسا العمر دراس،( تصنيف المشاركين في ال1يواح الشءل ر م ): ـ العمر1

 ( النسب المئوية ألفراد العينة حسب العمر1شكل رقم )
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مطن العناصطر الشطاب،   كبطر نسطب، مطن أفطراد عينط، الدراسط،أن أ( نجطد 1من الشءل ر طم ) 

% 28.6فطردا بنسطب، بل طت  10بلط  عطددهم  إ سطن،(  34إلطى  25متوستي العمر )من 

وربما يعود  لا إلى حرص القتطاع علطى توظيطف عطاملين مطن فئطات عمريط، صط يرة  

%  وأخيططرا 25.7ر( بنسططب، بل ططت سططن، فططاكث 55يلططيهم الططذين تتططراو  أعمططارهم )مططن 

 45سطن،(  )مطن  44إلطى  35تتساو  نسب، الفئات العمري، التطي تتطراو  أعمطارهم )مطن

% لءطل مطنهم. وبشطءل عطام 22.9لءل فئط، وبنسطب، بل طت  8سن،( إ  بل  عددهم  54إلى 

 في النسا بين الفئات العمري، المختلف،. اً تواح النسا أعاله أن هناك تقارب

حسطا المؤهطل  صنيف أفراد عينط، الدراسط،( ت2يظهر الشءل ر م ): لعلميالمؤهل ا .2

 العلمي

 (  النسب المئوية ألفراد العينة حسب المؤهل العلمي2شكل رقم )

 فطي المشطاركين العينط،  فطراد الدراسطي، ( يبين النسا المئوي، للمؤهالت2الشءل ر م )

 فئط، سطجلت حيطث العينط،  أفطراد بطين المعتطد  صيطر التوزيطا إلى تشير والتي االستبان، 

مطن بطين المطؤهالت  ا كبطر النسطب،دبلوم متوسطط أو مطا يعادلط   على الحاصلين العاملين

بينمطا % من المجموع الءلي  فراد العين،  60العلمي، لعين، الدراس،  والتي بل ت نسب، 

لط، % من إةمالي العين،  في حطين كانطت نسطب، حم25.7بل ت نسب، حمل، البءالوريوس 

فئطط، المؤهططل العططالي    ولططم تحطط   % مططن إةمططالي العينطط، المدروسطط،14.3 الططدبلوم العططالي

 .ن، الدراس،)الماةستير  الدكتوراه ( باي نسب، في عي

حسطا سطنوات صنيف أفراد عين، الدراسط، ( ت3يواح الشءل ر م ): سنوات ال برةـ 3

 الخبرة.

 

 

338



 ت ال برة( النسب المئوية ألفراد العينة حسب سنوا3شكل رقم )

على  سن، 20( حيازة من لهم خبرة تتجاوز 3أظهرت النتا ج من خال  الشءل ر م ) 

سن،  11لخبرة )من %  أما أصحاب ا40والتي بل ت  النسب، ا كبر من عين، الدراس،

%  يليهم الذين تتراو  خبرتهم 28.6تي في المرتب، الثاني، وبنسب، سن،( فتا 20إلى 

، إلى من لهم %  وبالنسب17.1سنوات( بنسب، بل ت 10 سنوات إلى 5العملي، )من 

 %. 14.3سنوات( فقد حازوا على نسب،  ليل، ةدا بل ت  5 ل من سنوات خبرة  ليل، )أ

 حسا االختصاص تصنيف أفراد عين، الدراس،( 4يواح الشءل ر م ): ـ االختصاص4

 ( النسا المئوي،  فراد العين، حسا االختصاص4شءل ر م )

كانوا من الفنيطين والتطي % من أفراد عين، الدراس، 31.4( أن 4يتضح من الشءل ر م )

عل السبا يعود إلى أن العمل في القتاعطات اتنتاةيط،   ولتمثل النسب، ا كبر في العين،

تخصصطططات ا خطططر  فطططي العينططط، يحتطططاج إلطططى هطططذا التخصطططص  وبينمطططا بل طططت نسطططب، ال

%  أمطططا نسطططب، 25.7م تليهطططا التخصصطططات اتداريططط، والتطططي بل طططت نسطططبتها %  ثططط28.6

 %.14.3المهندسين في العين، المبحوث، فءانت 
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  :الدراسة وتحليل بيانات مجاالت عرض

 المرك ي، الن ع، ومقاييستم إحصا ياً احتساب التءرارات  نسب، اتةابات لءل فقرة  

 كمطا المعيطاري بطاالنحراف ممثل، المتل   التشتت ومقاييس وسط الحسابي متبال ممثل،

 :ياتي

 :)مدى تطبيق نظام الحوافز بالمشروع( ـ األو  ـ المجا 1

تةابطات والنسطا المئويط، توزيطا التءطراري ( ال8)تبين البيانطات الطواردة بالجطدو  ر طم 

  وكطذلا التحليطل اتحصطا ي لفقطرات المجطا  حو  هطذا المجطا  دراس،المشاركين في ال

 .الحسابي،حيث تم ترتيا الفقرات تنازليا حسا أعلى  يم، لمتوستاتها 

  للمجاالمعياري  واالنحراف الحسابي والمتوسطوالنسا المئوي،  التءرارات (8)ةدو  ر م 

 ( ما يلي:8أظهرت نتا ج التحليل اتحصا ي المبين بالجدو  ر م ) ا و 

 الفقرات
المتوسط  مستوى التقييم

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

األهمية 

الترتيبية 

 للفقرات

مستوى 

 5 4 3 2 1 التقييم

يوةططططد نظططططام 

للحططططططططططططططواف  

والم ايططططططططططططططا 

بالمشططططططططروع 

الططططذي تعمططططل 

 ب .     

4 3 1 26 1 

 مواف  5 1.095 3.49

11.40% 8.60% 2.90% 74.30% 2.90% 

تتنططططططططططططططططططططوع 

الحططططططططططططططواف  

المقدمطططط، لططططا 

بطططططططططين مطططططططططا 

حططواف  ماديطط، 

 ومعنوي،.                          

1 9 5 12 8 

 مواف  6 1.197 3.49

2.90% 25.70% 14.30% 34.30% 22.90% 

يلبطططططى نظطططططام 

الحططططططططططططططواف  

المتبططططططططططططططط  

رصبططططططططططططططاتءم 

ويحقططططططططططططططططط  

 تو عاتا.                         

13 13 3 5 1 

2.09 1.147 7 
صير 

 مواف 
37.10% 37.10% 8.60% 14.30% 2.90% 

تقططوم اتدارة  

بططططططططططططططططلةرا  

الدراسططططططططططات 

الالزمططططططططططططططط، 

للتعرف على 

حاةاتططططططططططططططا 

 الضروري،.                     

15 12 5 3 0 

1.89 0.963 9 
صير 

 مواف 
42.90% 34.30% 14.30% 8.60% 0.00% 

 مواف  1 0.781 4.51 23 8 3 1 0تمثططل حاةطط،  
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نجطاز وتحقيط  الطذات أعلطى الحاةطات رة الخامسط، تمثطل حاةط، اتنسطان لإلــ احتلت الفق

  ممططا يططد  علططى أن 4.51التططي يسططعى إلططى تحقيقهططا المرتبطط، ا ولططى  بمتوسططط حسططابي 

درةط، الموافقط، المتوسطت، )المحايطد(  د علطىاالستجاب، لهذه الفقطرة  طد زا متوسط درة،

وهذا يعني أن هناك موافق، بدرة، كبيرة من  بل أفراد العين، على محتو  هذه  3وهي 

 الفقرة. 

ةرا  الدراسطات الالزمط، للتعطرف علطى حاةاتطا ت الفقرة الرابع، تقوم اتدارة بلــ احتل

علطى أن متوسطط درةط،    ممطا يطد 1.89الضروري، المرتب، ا خيرة  بمتوسط حسطابي 

اتنسطططططططططططططططان 

لإلنجطططططططططططططططاز 

وتحقيططططططططططططططط  

الطططذات أعلطططى 

الحاةططططططططططططات 

التططططي يسططططعى 

    إلى تحقيقها.     

0.00% 2.90% 8.60% 22.90% 65.70% 

تمططططططططططططططططططططنح  

الحطططواف  فطططي 

الو طططططططططططططططططططت 

المحطططططططططططططططططدد 

نظاميا وعلى 

أسطططططططططططططططططططططس 

ومعططططططططططططططايير 

واطططططططططططوابط 

 منظم،.               

13 15 2 2 3 

2.06 1.211 8 
صير 

 مواف 
37.10% 42.90% 5.70% 5.70% 8.60% 

تحسين نظام  

الحططططططططططططططواف  

 المتبططططططططططططططط 

يستحو  علطى 

اهتمطططام كبيطططر 

 من  بلا.         

0 2 4 17 12 

 مواف  2 0.832 4.11

0.00% 5.70% 11.40% 48.60% 34.30% 

تهطططططططططططططططططدف  

سياسطططططططططططططططططط، 

الحططواف  إلططى 

إشطططططططططططططططططططباع 

احتياةاتطططططططططا 

وخاصطططططططططططططط، 

االحتطططططططططططططرام 

 والتقدير.              

1 1 8 12 13 

 مواف  3 1 4

2.90% 2.90% 22.90% 34.30% 37.10% 

تشططططططططططططططططططعر  

بالراا علطى 

مطططططا أنج تططططط  

مطططططن أعمطططططا  

فططططططططي ظططططططططل 

ظروف عمل 

 المشروع.                 

4 1 6 7 17 

 مواف  4 1.358 3.91

11.40% 2.90% 17.10% 20.00% 48.60% 
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وهطذا  3االستجاب، لهذه الفقرة  د نقص عن درةط، الموافقط، المتوسطت، )المحايطد( وهطي 

 يعني أن هناك عدم موافق، من  بل أفراد العين، على محتو  هذه الفقرة.

 :)الحوافز المادية(ـ  الثاني ـ المجا 2

لنسطا المئويط، تةابطات ( التوزيطا التءطراري وا9تبين البيانطات الطواردة بالجطدو  ر طم )

  وكذلا التحليطل اتحصطا ي لفقطرات الثاني المجا  حو  فقراتالمشاركين في الدراس، 

 المجا  حيث تم ترتيا الفقرات تنازليا حسا أعلى  يم، لمتوستاتها الحسابي،.

المعياري  واالنحراف الحسابي ( التءرارات والنسا المئوي، والمتوسط9ةدو  ر م )

 للمجا  الثاني

 الفقرات

 مستوى التقييم
المتو

سط 

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

األهمية 

الترتيبي

ة 

للفقرا

 ت

مستوى 

 5 4 3 2 1 التقييم

تمطططططططططططططططططططططنح  

التر يات بنا  

علططططى أسططططس 

الجطططططططططططططططدارة 

والءفططططططططططططططا ة 

والمثابرة فطي 

 العمل.  

8 10 3 5 9 

2.91 1.560 

 

7 

 

 محايد

22.90

% 

28.60

% 
8.60% 

14.30

% 

25.70

% 

تقططوم اتدارة  

بمطططططططططططططططططططططططنح 

التر يطططططططططططططات 

علطططى أسطططاس 

 اال دمي،.          

0 12 3 6 14 

3.63 1.330 

 

4 

 مواف 

0.00% 
34.30

% 
8.60% 

17.10

% 

40.00

% 

تسططططططططططططططططططعى  

اتدارة إلططططططى 

تحسين آليطات 

التر يططططططططططططططططط، 

لتحسين نظطام  

الحطططططططططططططططواف  

المال ططططططططططططططططططم 

 للعاملين.      

0 6 16 7 6 

3.37 0.973 
 

6 
 ف موا

0.00% 
17.10

% 

45.70

% 

20.00

% 

17.10

% 

يططططططؤثر مططططططنح 

التر يطططططططططططططات 

الوظيفيططططططططططططط، 

إيجابططططا علططططى 

الءفططططططططططططططططططا ة 

ويحقططططططططططططططططط  

االسطططططططططتقرار 

 الوظيفي.

0 0 0 4 31 

4.89 0.323 
 

1 
 مواف 

0.00% 0.00% 0.00% 
11.40

% 

88.60

% 

 مواف   1.283 4.00 17 10 1 5 2ن تتبيطططططططط  إ 
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 : ( ما يلي9) أظهرت نتا ج التحليل اتحصا ي المبين بالجدو  ر م

يططؤثر مططنح التر يططات الوظيفيطط، إيجابططا علططى الءفططا ة ويحقطط   ـططـ احتلططت الفقططرة الرابعطط،

  مما يد  على أن 4.89االستقرار الوظيفي في العمل المرتب، ا ولى  بمتوسط حسابي 

درةط، الموافقط، المتوسطت، )المحايطد(  االستجاب، لهذه الفقطرة  طد زاد علطى متوسط درة،

وهذا يعني أن هناك موافق، بدرة، كبيرة من  بل أفراد العين، على محتو  هذه  3وهي 

 الفقرة. 

جططازك نظامططا للعططالوات االسططتثنا ي،  مططن أةططل إنتططوفر اتدارة  الثامنطط،ـططـ احتلططت الفقططرة 

  علططى أن متوسططط   ممططا يططد2.06ا عمططا  بءفططا ة المرتبطط، ا خيططرة  بمتوسططط حسططابي 

اتدارة 

لتن يططططططططططططططططططل 

الدرةطططططططططططططططط، 

الوظيفيططططططططططططط، 

يجعلا تشطعر 

 باالستيا .        

5.70% 
14.30

% 
2.90% 

28.60

% 

48.60

% 

3 

 

تسططططططططططططططططططعى  

اتدارة إلططططططى 

 إعتا ططططططططططططططا

مءافططططططططططططططططتت 

مقابططل العمططل 

 اتاافي.

9 15 2 5 4 

2.43 1.335 
 

9 
 صير مواف 

25.70% 

42.90

% 
5.70% 

14.30

% 

11.40

% 

تسططططططططططططططططططعى  

إلططططططى  اتدارة

زيطططططططططططططططططططططادة 

المءافططططططططططططتت 

الماديطططط، مططططن 

ةططل تحسطططين أ

مطططططططططططططردودك 

 ا دا ي.      

7 16 3 5 4 

2.51 1.292 

 

8 

 صير مواف 
20.00

% 

45.70

% 
8.60% 

14.30

% 

11.40

% 

توفر اتدارة  

نظامططططططططططططططططططططا 

للعطططططططططططالوات 

 االستثنا ي،.

17 9 3 2 4 

2.06 1.371 
 

10 
 صير مواف 

48.60

% 

25.70

% 
8.60% 5.70% 

11.40

% 

تعمطططططططططططططططططططل  

اتدارة علططططى 

توفير التامين 

  .الصحي

3 
 

7 
1 18 6 

3.49 1.245 
 

5 
 مواف 

8.60% 
20.00

% 
2.90% 

51.40

% 

17.10

% 

يعطططططد نظطططططام  

مءافططاة نهايطط، 

الخدمطططططططططططططططط، 

عطططططططططططططططططططامال 

أساسطططططططططططططططططيا 

السطططططططططتمرار 

الرصبطططططططططططططططط، 

 بالعمل.

1 4 0 7 23 

 مواف  2 1.136 4.34

2.90% 
11.40

% 
0.00% 

20.00

% 

65.70

% 
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 3درة، االستجاب، لهذه الفقرة  د نقص عن درة، الموافقط، المتوسطت، )المحايطد( وهطي 

 وهذا يعني أن هناك عدم موافق، من  بل أفراد العين، على محتو  هذه الفقرة.

 :)الحوافز المعنوية( ـ الثالث ـ المجا 3

والنسطا المئويط، تةابطات  ( التوزيطا التءطراري10تبين البيانات الواردة بالجدو  ر م )

  وكطذلا التحليطل اتحصطا ي لفقطرات المجطا  المشاركين في الدراس، حو  هطذا المجطا 

 حيث تم ترتيا الفقرات تنازليا حسا أعلى  يم، لمتوستاتها الحسابي،.

المعياري  واالنحراف الحسابي ( التءرارات والنسا المئوي، والمتوسط10ةدو  ر م )

 للمجا  الثالث

 الفقرات

 مستوى التقييم

المتوسط 

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

األهميززززة 

الترتيبية 

 للفقرات

مسزززززززززززززززتوى 

 5 4 3 2 1 التقييم

تفضل الوظيفط،  

التطططي تطططوفر لطططا 

ا مطططططططططططططططططططططططططططن 

قرار عطن واالست

وظططا ف أخططر  

حتطططى لطططو كانطططت 

 ططل ةطط ا   مططن أ

 الناحي، المالي،.  

0 0 1 2 32 

4.89 0.404 
 

1 

 اف مو

 0.0% 0.0% 2.9% 5.7% 91.4% 

تاخططططططططذ اتدارة  

اال تراحططططططططططططات 

وا فءطططار  التطططي 

تقططططططدمها بعططططططين 

 االعتبار.      

7 15 6 2 5 

2.51 1.292 
 

8 
 صير مواف 

20.0% 42.9% 17.1% 5.7% 14.3% 

تطططططططوفر اتدارة  

فططرص التططدريا 

والتاهيططل ل يططادة  

مهاراتطططططططططططططططططططا 

 وخبراتا. 

4 7 2 7 15 

3.63 1.497 
 

7 
 مواف 

11.4% 20.0% 5.7% 20.0% 42.9% 

تهطططططططططتم اتدارة  

بمنحا شطهادات 

التقدير    عندما 

 تستح   لا. 

8 16 1 7 3 

2.46 1.291 
 

9 
 صير مواف 

22.9% 45.7% 2.9% 20.0% 8.6% 

تهطططططططططتم اتدارة  

بتر يتطططا شطططرفيا 

بططدون زيططادة فططي 

 الراتا.   

19 11 1 2 2 

1.77 1.140 
 

10 

 ير مواف ص

 54.3% 31.4% 2.9% 5.7% 5.7% 

ن تفويضطططططططططا إ 

بططططططططططططططططططططططططبعض 

السططططططططططططططططططلتات 

المحططططططططططططططططططططططددة 

يسططططاعدك علططططى 

1 1 4 8 21 

4.34 0.998 
 

3 

 مواف 

 2.9% 2.9% 11.4% 22.9% 60.0% 

344



 

 : ( ما يلي10بالجدو  ر م ) اتحصا ي المبين التحليلأظهرت نتا ج 

قرار عطن وظطا ف تفضطل الوظيفط، التطي تطوفر لطا ا مطن واالسطت ــ احتلت الفقرة ا ولى

 طل ةط ا  مطن الناحيط، الماليط، المرتبط، ا ولطى بمتوسطط حسططابي أخطر  حتطى لطو كانطت أ

درةطط، االسططتجاب، لهططذه الفقططرة  ططد زاد علططى   ممططا يططد  علططى أن متوسططط درةطط، 4.89

وهذا يعني أن هناك موافق، بدرة، كبيرة من  بطل  3متوست، )المحايد( وهي الموافق، ال

 أفراد العين، على محتو  هذه الفقرة. 

تهطتم اتدارة بتر يتطا شطرفيا بطدون زيطادة فطي الراتطا المرتبط،  خامسط،ــ احتلت الفقرة ال

رة مما يد  على أن متوسط درة، االستجاب، لهذه الفقط  1.77حسابي  ا خيرة  بمتوسط

وهطذا يعنطي أن هنطاك عطدم  3 طد نقطص عطن درةط، الموافقط، المتوسطت، )المحايطد( وهطي 

 موافق، وبدرة، كبيرة من  بل أفراد العين، على محتو  هذه الفقرة.

  :)العدالة في منح الحوافز والمكافآت( ـ المجا  الرابع ـ4

لمئويط، تةابطات ( التوزيطا التءطراري والنسطا ا11تبين البيانات الواردة بالجدو  ر م )

المشاركين في الدراس، حو  هطذا المجطا   وكطذلا التحليطل اتحصطا ي لفقطرات المجطا  

 حيث تم ترتيا الفقرات تنازليا حسا أعلى  يم، لمتوستاتها الحسابي،.

القيططام با عمططا  

 الموكل، إليا.                 

ن واا لوح، إ 

شططططرف باسططططما  

 وي االلتطططططططط ام 

يعتبطططططططططر مطططططططططن 

المحفططططططططططططططط ات 

 الجيدة.               

1 3 4 9 18 

4.14 1.115 
 

4 
 مواف 

2.9% 8.6% 11.4% 25.7% 51.4% 

تسطططهم سطططاعات  

العمططططل اليططططومي 

لتويل في توليد 

اططط وط نفسطططي، 

 وتعا ةسدي.              

0 1 3 6 25 

4.57 0.778 
 

2 

 مواف 

 0.0% 2.9% 8.6% 17.1% 71.4% 

تعمططططططل اتدارة  

علطططططططى تطططططططوفير 

رامج سططططالم، بطططط

وأمططططان متصططططل، 

بالبيئططططططط، التطططططططي 

 تعمل بها.      

1 8 6 14 6 

3.46 1.120 
 

6 
 مواف 

2.9% 22.9% 17.1% 40.0% 17.1% 

تشطططططططططططططططططططجعا  

الحطططططططططططططططططططططواف  

المعنويططط، علطططى 

 العمل.

5 7 0 5 18 

 %51.4 %14.3 %0.0 %20.0 %14.3 مواف  5 1.605 3.69
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المعياري  واالنحراف الحسابي ( التءرارات والنسا المئوي، والمتوسط11ةدو  ر م )

 للمجا  الرابا

 

 : ( ما يلي11أظهرت نتا ج التحليل اتحصا ي المبين بالجدو  ر م )

ن التطططدرج الطططوظيفي التبيعطططي مناسطططا فطططي  طططانون الحطططواف  ـطططـ احتلطططت الفقطططرة الثالثططط، إ

   ممططا يططد  علططى أن متوسططط درةطط،3.49والتر يططات المرتبطط، ا ولططى بمتوسططط حسططابي 

وهطذا  3الموافقط، المتوسطت، )المحايطد( وهطي درةط،  االستجاب، لهذه الفقطرة  طد زاد علطى

 يعني أن هناك موافق، من  بل أفراد العين، على محتو  هذه الفقرة. 

تبط، ــ احتلطت الفقطرة الثانيط، تمطنح اتدارة المءافطتت والحطواف  لطذوي ا دا  المتميط  المر

فقطرة مما يد  على أن متوسط درة، االستجاب، لهذه ال  2.17ا خيرة  بمتوسط حسابي 

وهطذا يعنطي أن هنطاك عطدم  3 طد نقطص عطن درةط، الموافقط، المتوسطت، )المحايطد( وهطي 

 موافق، من  بل أفراد العين، على محتو  هذه الفقرة.

 الفقرات
المتوسط  مستوى التقييم

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

األهمية 

الترتيبية 

 للفقرات

مستوى 

 5 4 3 2 1 التقييم

تتبططططططططططططططططططا  

اتدارة 

آليطططططططططططططططططات 

 اً وطر ططططططططططططط

لمططططططططططططططططططنح 

الحططططططططططواف  

والمءافططططتت 

بما يتناسطا 

مططططا أدا ططططا 

 الوظيفي.

13 11 4 5 2 

2.20 1.256 
 

2 

صير 

 %5.7 %14.3 %11.4 %31.4 %37.1 مواف 

تمططططططططططططططططنح  

اتدارة 

المءافططططططططتت 

والحطططططططواف  

لططططططططططططططططذوي 

ا دا  

 المتمي .

13 13 3 2 4 

2.17 1.317 
 

3 

صير 

 مواف 
37.1% 37.1% 8.6% 5.7% 11.4% 

ن التططدرج إ 

الطططططططططوظيفي 

التبيعطططططططططي 

مناسططا فططي 

 ططططططططططططططططانون 

الحططططططططططواف  

 والتر يات.

2 8 8 5 12 

3.49 1.337 
 

1 
 مواف 

5.7% 22.9% 22.9% 14.3% 34.3% 
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  :)الكفاءة اإلنتاجية( ال امس ـ ـ المجا 5

( التوزيطا التءطراري والنسطا المئويط، تةابطات 12تبين البيانات الواردة بالجدو  ر م )

ن في الدراس، حو  هطذا المجطا   وكطذلا التحليطل اتحصطا ي لفقطرات المجطا  المشاركي

 حيث تم ترتيا الفقرات تنازليا حسا أعلى  يم، لمتوستاتها الحسابي،.

المعياري  واالنحراف الحسابي ( التءرارات والنسا المئوي، والمتوسط12ةدو  ر م )

 للمجا  الخامس

 

 : ( ما يلي12أظهرت نتا ج التحليل اتحصا ي المبين بالجدو  ر م ) 

 الفقرات
 ييممستوى التق

المتوسط 

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

األهمية 

الترتيبية 

 للفقرات

مستوى 

 5 4 3 2 1 التقييم

تقططططططططوم بتاديطططططططط،  

 ،ا عما  المنوطط

بططططططططططا بءفططططططططططا ة 

وفعاليطططط،  وطبقططططا 

 لمعايير الجودة.

1 3 1 10 20 

4.29 1.073 
 

2 

 مواف 

 2.9 8.6 2.9 28.6 57.1 

يططططططؤثر الواططططططا  

السياسططططططططططططططططططططططططي 

 واال تصططططططططططططططادي

لطذي تمطر الحالي ا

بططططط  الدولططططط، فطططططي 

 مسطططتو  كفا تطططا

 اتنتاةي،.

0 2 2 5 26 

4.57 0.850 
 

1 

 مواف 

 
0.0 5.7 5.7 14.3 74.3 

يطططططططططتم تءليفطططططططططا  

بمسططططططططططططططططؤوليات 

ومهام تتواف  مطا 

الخبطططططططططططططططططططططططرات 

والمططططططططططططططططؤهالت 

 العلمي، لديا.

1 6 3 9 16 

3.94 1.235 
 

3 
 مواف 

2.9 17.1 8.6 25.7 45.7 

دارة تسطططططتخدم ات 

التقنيطططات الحديثططط، 

من نظم وأسطاليا 

العمططططل واتنتططططاج 

بمططططا يططططتال م مططططا 

مهاراتطططططططططططططططططططططططا 

و دراتا لتحسطين 

 كفا تا اتنتاةي،.

11 14 7 2 1 

2.09 1.011 

 

5 

 

 صير

 2.9 5.7 20.0 40.0 31.4 مواف 

يتم  ياس كفا تا  

اتنتاةيططططططط، فطططططططي 

المشططططروع الططططذي 

تعمطططططططططططططل بططططططططططططط  

وبصططططططططططططططططططططططورة 

 مستمر.ة

11 14 7 1 2 

2.11 1.078 
 

4 

 صير

 مواف 
31.4 40.0 20.0 2.9 5.7 
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يؤثر الواا السياسي واال تصطادي الحطالي الطذي تمطر بط  الدولط،  ــ احتلت الفقرة الثاني،

أن متوسطط    ممطا يطد  علطى4.57المرتب، ا ولى بمتوسطط حسطابي   تافي مستو  كفا

 3درةط، الموافقط، المتوسطت، )المحايطد( وهطي  االستجاب، لهذه الفقرة  طد زاد علطى درة،

 وهذا يعني أن هناك موافق، بدرة، كبيرة من  بل أفراد العين، على محتو  هذه الفقرة. 

تسططتخدم اتدارة التقنيططات الحديثطط، مططن نظططم وأسططاليا العمططل  احتلططت الفقططرة الرابعطط،ـططـ 

يتال م مطا مهاراتطا و طدراتا لتحسطين كفا تطا اتنتاةيط، المرتبط، ا خيطرة   واتنتاج بما

  مما يد  على أن متوسط درة، االستجاب، لهذه الفقرة  طد نقطص 2.09بمتوسط حسابي 

وهطذا يعنطي أن هنطاك عطدم موافقط، مطن  3عن درة، الموافق، المتوست، )المحايد( وهي 

  بل أفراد العين، على محتو  هذه الفقرة.

  :)مدى تأثير الحوافز على الكفاءة اإلنتاجية( السادس ـ ـ المجا 6

( التوزيطا التءطراري والنسطا المئويط، تةابطات 13تبين البيانات الواردة بالجدو  ر م )

المشاركين في الدراس، حو  هطذا المجطا   وكطذلا التحليطل اتحصطا ي لفقطرات المجطا  

 ، لمتوستاتها الحسابي،.حيث تم ترتيا الفقرات تنازليا حسا أعلى  يم

 واالنحطراف الحسطابي ( التءرارات والنسا المئوي، والمتوسط13ةدو  ر م ) 

 المعياري للمجا  السادس

 الفقرات
 مستوى التقييم

المتوسط 

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

األهمية 

الترتيبية 

 للفقرات

مستوى 

 5 4 3 2 1 التقييم

تؤثر الحواف  وبشطءل 

ا  أساسطططططي فطططططي نجططططط

 وةودة اتنتاج.

2 0 0 4 29 
4.66 0.968 2 

 مواف 

 5.7 0.0 0.0 11.4 82.9 

تحسططططططططين الءفططططططططا ة 

نتاةيطططططط، يتتلططططططا ات

واططا نظططام حططواف  

تبطططططططططططاع  م وامجططططططططططط

سياسططططططططات عادلطططططططط، 

تعتمطططططططططططططد علطططططططططططططى 

 الواو .

2 0 0 3 30 

4.69 0.963 1 
 مواف 

 
5.7 0.0 0.0 8.6 85.7 

تطططططططططططططططططططططططططؤثر إدارة 

 المشطروع فطي الرفطا

مططططن مسططططتو  أدا طططط  

مططططططن خططططططال  رفططططططا 

مسطططططططتو  كفا تطططططططا 

 اتنتاةي،.

0 0 4 9 22 

 مواف  3 0.702 4.51

0.0 0.0 11.4 25.7 62.9 

تعتقطططططططططططططططططد أن إدارة 

المشروع  د نجحطت 

فطططي تحقيططط  أهدافططط   

مططن خططال  االهتمططام 

 بحواف  العاملين.

10 14 6 3 2 

2.23 1.140 4 
 صير

 5.7 8.6 17.1 40.0 28.6 مواف 
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 : ( ما يلي13أظهرت نتا ج التحليل اتحصا ي المبين بالجدو  ر م )

تبطاع نتاةي، يتتلا واا نظام حطواف  مجط م واــ احتلت الفقرة الثاني، تحسين الءفا ة ات

  ممطا يطد  4.69سياسات عادل، تعتمطد علطى الوا عيط، المرتبط، ا ولطى بمتوسطط حسطابي 

درةط، الموافقطط، المتوسططت،  لهطذه الفقططرة  طد زاد علططىاالسططتجاب،  علطى أن متوسططط درةط،

وهذا يعني أن هناك موافق، بدرة، كبيطرة مطن  بطل أفطراد العينط، علطى  3)المحايد( وهي 

 محتو  هذه الفقرة. 

ــ احتلت الفقرة الرابع، تعتقد أن إدارة المشروع  د نجحت في تحقي  أهداف   من خال  

  ممطا يطد  علطى أن 2.23 خيطرة بمتوسطط حسطابي االهتمام بحطواف  العطاملين المرتبط، ا

متوسط درة، االستجاب، لهذه الفقرة  د نقص عن درةط، الموافقط، المتوسطت، )المحايطد( 

 وهذا يعني أن هناك عدم موافق، من  بل أفراد العين، على محتو  هذه الفقرة. 3وهي 

 :العناصر التي تؤثر في زيادة وتحسين مستوى الكفاءة اإلنتاجية

دة الءفطا ة ( التحليل اتحصا ي  هم الحواف  التطي تطوثر فطي زيطا14ن الجدو  ر م ) يبي

 أفراد العين،. اتنتاةي، حسا آرا 

على الءفا ة  ( المتوسط المرةح واالنحراف المعياري للحواف  المؤثرة14ةدو  ر م )

 اتنتاةي،

 الفقرات ت
المتوسط 

 المرةح

االنحراف 

 المعياري

ا همي، 

 الترتيبي،

 للفقرات

 مستو  التقييم

 مؤثر ةدا 2 0.323 4.89 العالوات االستثنا ي،  1

 مؤثر 11 0.833 4.20 العالوات الدوري،  2

 مؤثر ةدا 1 0.284 4.91 مءافتت العمل اتاافي  3

 مؤثر ةدا 10 0.942 4.23 التر ي،  4

 مؤثر ةدا 4 0.558 4.57 للمءافاة واا نظام مج م   5

 مؤثر ةدا 7 1.110 4.34 ال م والمستمرالتدريا الم  6

 مؤثر ةدا 3 0.789 4.71 توفير ا مان الوظيفي  7

 مؤثر 16 1.274 3.71 المءافتت على اال تراحات  8

 مؤثر ةدا 5 1.010 4.46 التامين الصحي  9

 مؤثر 19 1.308 3.63 اتشراك في اتدارة  10

 مؤثر 14 1.401 4.09 تفويض السلت،  11

 مؤثر 17 1.582 3.71 وفير سءن خاص ومال مت  12

13 
للنقطل تطوفير وسطا ل المواصطالت  

 ي من العمل وإل
 صير مؤثر 20 1.592 2.23

 مؤثر 13 0.919 4.09 شهادات التقدير  14
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 مؤثر ةدا 6 0.843 4.37 االعتراف بالجهود المتمي ة  15

 مؤثر ةدا 8 1.022 4.31 بيئ، العمل وساعات   16

 مؤثر 18 1.301 3.69 شارك، في اتخا  القرارالم  17

 مؤثر 12 0.853 4.09 اتنذار والردع  18

 مؤثر 15 0.954 3.97 الحرمان من العالوة  19

 مؤثر ةدا 9 0.926 4.29 الحرمان من التر ي،  20

 

سطا ل تطوفير و (  أن المتوسط  الحسابي للفقرة الثالثط، عشطر  14يتضح من الجدو  ر م )

مما يد  على أن متوسط درة، االسطتجاب،  2.23لي  بل  ت للنقل من العمل وإالمواصال

وهطذا يعنطي أن  3لهذه الفقرة  طد نقطص عطن درةط، الموافقط، المتوسطت، )المحايطد( وهطي 

 تطم اسطتبعادها مطن هناك عدم موافق، من  بل أفراد العين، على محتو  هذه الفقطرة. لطذلا

العناصر التطي تطؤثر فطي زيطادة وتحسطين مسطتو   ا همي، النسب،  و لا  نها ليست من

( يبططين ا هميطط، النسططبي، للحططواف  مرتبطط، ترتيبططا 15الءفططا ة اتنتاةيطط،  والجططدو  ر ططم )

 تنازليا.

 ( ا همي، النسبي، للحواف 15ةدو  ر م )

 الحواف 
ا همي، 

 النسبي، %

الترتيا 

حسا 

ا همي، 

 النسبي،

 الحواف 
ا همي، 

 النسبي، %

الترتيا 

ا حس

ا همي، 

 النسبي،

 11 84.0 العالوات الدوري، 1 98.3 مءافتت العمل اتاافي

 12 81.7 تفويض السلت، 2 97.7 العالوات االستثنا ي،

 13 81.7 شهادات التقدير 3 94.3 توفير ا مان الوظيفي

 واا نظام مج م 

 للمءافاة
 14 81.7 اتنذار والردع 4 91.4

 15 79.4 ن من العالوةالحرما 5 89.1 التامين الصحي

االعتراف بالجهود 

 المتمي ة
87.4 6 

المءافتت على 

 اال تراحات
74.3 16 

التدريا المال م 

 والمستمر
86.9 7 

توفير سءن خاص 

 ومال م
74.3 17 

 8 86.3 بيئ، العمل وساعات 
المشارك، في اتخا  

 القرار
73.7 18 

 19 72.6 اتشراك في اتدارة 9 85.7 الحرمان من التر ي،

  10 84.6 التر ي،
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 :الدراسة ومناقشتها نتائج

المشططاريا التعططرف علططى نوعيطط، نظططم الحططواف  المتبقطط، فططي  دراسطط، إلططىهططدفت هططذه ال

الليبيطط، وتحديططد العال طط، بططين هططذه الططنظم  اتنتاةيطط،  الشططركات والوحططدات اال تصططادي،

ج التحليطل اتحصطا ي هذه الوحدات  وباسطتخدام برنطامبالعاملين  ا فراد كفا ة ومستو 

(spssوا ساليا اتحصا ي، ا خر   فل )النتا ج التالي،:  حث، توصلت إلىن البا 

متوسط إةابات أفراد عين، الدراسط،  أن إلى( 8الجدو  ر م )تشير النتا ج الواردة ب ــ 1

 والمءافتت لطيسفعالي، نظام الحواف   أن يعني وهذا  التوسط تميل إلىحو  هذا المجا  

 العءشما دراس،  متفق،هذه النتيج، وةا ت   رصباتلل صير محق و لصورة المتلوب،با

 أثر مماوالمءافتت  الحواف  نظام لفعالي، ااعيفً  اأثرً  أن هناكم(  والتي كشفت 2007)

تتفط  مطا دراسط، شطنوفي نطور أن نتا ج هذه الدراس،  العاملين  كما أدا  تحسين في سلباً 

ءامططل  ال أن نظططام الحططواف  المتبطط  هططو نظططام صيططر مت أكططدتوالتططي  م(1992)الططدين

حقطط  النتططا ج المرةططوة منطط   كمططا أكططدت نتططا ج دراسطط، يسططتجيا لحاةططات العططاملين وال ي

gana& bababe (2011نتططا ج الدراسطط )أن  ، الحاليطط،  حيططث أشططارت الدراسطط، إلططىم

 معظم سياسات التحفي  في لم تءن كافي، لتلبي، احتياةات العما .

  وةطا  هطذا مادي، مقدمط، للعطاملينالحواف  بعض العلى أن هناك ( 9) ر الجدو أشاــ 2

 مجمططل نإحيططث   نظططرا للتنططوع فططي مسططتو  الفقططرات علططى المسططتو  العططامتوسططط ال

المءافتت والعالوات االستثنا ي،  تمثلها التي العمل المادي، حواف  نحو العاملين اتجاهات

 ال أنط كمطا  .المتلطوب ا دنطى الحطد دون   هطيومءافاة نهايط، الخدمط، والتامين الصحي

وهطذه النتيجط، تؤيطد مطا   الوظيفيط، التر يطات مطنح فطي وثابتط، محددة إداري، معايير يوةد

 وآليطات ططر  فطي خلطل وةطود التي أشطارت إلطى(  2007توصلت إلي  نتيج، العءش )

حطد  إلطىجط، هطذه النتي توافقطتكما  .الحواف  لمنح ومعايير اوابط وةود وعدم التر ي، 

م(  2010  ويوسف )م(2013  والحالبي، )م(2011عودة وعواد )ما توصل ل  ما ما 

انخفطاض مسطتو   مجمل الدراسطات  ظهرتهم  حيث أفي دراستم( 2010بو شرخ )وأ

توصطلت م( والتطي 1983ال امطل وختطاب )تطدعم نتطا ج دراسط، كمطا الحواف  المادي،  و

فطي القصطور  أولويتهاحسا  والمتمثل،لمادي،  االحواف   أنظم،أن هناك  صورا في  إلى

 .  والمءافتت التشجيعي،في المرتا  التر ي،

أن استخدام الحواف  المعنويط، كطان بدرةط، ( 10لنتا ج الواردة بالجدو  ر م )بينت اــ 3

بعططض فقططرات المجططا  علططى المسططتو  المططنخفض  ،  ويعططود  لططا إلططى حيططازة متوسططت

ل الحططواف  عينطط، الدراسطط، أن أ طط أفططراد أكططدو  توسطططوالططبعض اآلخططر علططى المسططتو  الم
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  والتر يط، الشطرفي،  التقديرشهادات   بتقديم ا وسم،هتمام اتدارة تاثيرا تتمثل في  ل، ا

أفطراد  و ل، اهتمامها بلشطراك العطاملين فطي عمليط، اتخطا  القطرار  ومطن ةهط، أخطر  أكطد

 .تمح إلي  العاملونوظيفي أ صى ما يعين، الدراس، أن ا من واالستقرار ال

ودة وعطططواد وعطططم( 2010بهطططذا اتفقطططت هطططذه الدراسططط، مطططا نتطططا ج دراسططط، يوسطططف )   

تطدني مسطتو  الحطواف  المعنويط،  إلى والتي توصلت م( 2010و شرخ )م(  وأب2011)

ت م( التي أكد2013ما توصلت إلي  نتيج، دراس، الحالبي، )ـ  أيضاً  ـ وهذه النتيج، تؤيد

م( حيطث 2001  المعنوي،  بينما تتعارض ما دراس، الشيدي )انخفاض مستو  الحواف

  المعنوي،. للحواف  بالنسب، مرتفع، راا درة، وةود إلى ا خيرةتوصلت 

والخاصط، بمجطا  العدالط، فطي مطنح الحطواف   (11ةطا ت النتطا ج فطي الجطدو  ر طم ) ــ 4

 إلططى همإةابططاتوهططذا يؤكططد أن المبحططوثين يميلططون فططي  مططنخفض والمءافططتت بمتوسططط 

  و طططد أكطططدت العينططط، والموافقططط، بدرةططط، متوسطططت، علطططى فقطططرات هطططذا المجطططا  الحياديططط،

بططا دا   اال عال طط، لهططوالحططواف  بشططءل عططام المءافططتت التر يططات والمدروسطط، أن مططنح 

وال تططتم بتريقطط، عادلطط، بططل أساسططها المحابططاة  وهططذا ال يتفطط  مططا مططا ةططا ت بطط   المتميطط 

على أن توزيا ومنح الحواف  تتم بتريق، عادل،  دتأكم( التي 2010دراس، أبو شرخ )

م( 2007) ، المتنوعطط،  وتتفطط  مططا دراسطط، العءططشةطط، والمسططتويات الوظيفيططحسططا الدر

ال يوةد إنصاف في منح الحطواف  والمءافطتت  و لطا أثطر سطلبا علطى أدا  ن  التي بينت أ

 الموظفين. 

وردت كمطا ا ة اتنتاةيط، الءفطمجا  إةابات المبحوثين عن فقرات يتضح من خال  ــ 5

راف  كطر  وتطد   يمط، االنحط( اتفا  صالبي، المبحوثين على ةميا مطا 12بالجدو  ر م )

وهطذا يؤكطد تفهطم ةابطات  وعطدم تشطتتها عطن المتوسطط  تركط  ات إلى 0.416المعياري 

ن  تعذر على الباحث، أن ما العلم أالمبحوثين  همي، الحواف  في رفا الءفا ة اتنتاةي،. 

 ةل مقارن، نتا جها بنتا ج الدراس، الحالي،.سات سابق، تتعل  بهذا المجا  من أتجد درا

متوسط إةابات أفراد عين، الدراس،  أن ( إلى13تشير النتا ج الواردة بالجدو  ر م )ــ 6

لتطاثير الحطواف  علطى  اً عاليط اً ثطرهنطاك أ أن يعنطي وهطذا  كانطت عاليط،حطو  هطذا المجطا  

وهذا ما ةا  فطي ةطل عبطارات هطذا المحطور  ومطا يؤكطده الجطدو  ر طم  الءفا ة اتنتاةي،

الططذي يبططين ا هميطط، النسططبي، للحططواف  فططي نظططر أفططراد العينطط، والتططي كانططت أعالهططا ( 14)

أمططا %. 72.6%  وأدناهططا اتشططراك فططي اتدارة بنسططب، 98.3مءافططتت العمططل اتاططافي 

أن هذه  ابق،  فقد توصلت الباحث، إلىت السمقارن، النتيج، ما نتا ج الدراسا بالنسب، إلى
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م( التططي أكططدت أن لططنظم الحططواف  المختلفطط، 2006الدراسطط، تتفطط  مططا دراسطط، الدوسططري )

 المادي، )التر ي، العاملين  كما أكدت أن الحواف  إنتاةي، مستو  في تحسين اً كبير اً تاثير

وتحسطين  العطاملين تحفيط  فطي فعالط، أدوات والمءافطتت( وا ةطور الرواتطا ونظطام

فطي أن  م( ما الدراس، الحاليط،2002) Conrad & Sales  كما تتف  دراس، إنتاةيتهم

 ن  وتختلطف مطا نفطس الدراسط، مطن حيطث إاتنتاةيط، في رفا الحواف  الفردي، لها تاثير

 اتنتاةي،. على ملحوظ، عال ، المادي، لم تظهر الجماعي، الحواف 

 :االستنتاجات والتوصيات

 :اتاالستنتاج ـأوال

 :ياتي بما الدراس، إليها توصلت التي االستنتاةات أهم تلخيص يمءن

بطين ةميطا فقطرات وةود عال ط، ارتبطاط  ويط،  الدراس، تحليل مجاالتأظهرت نتا ج ـ 1

تطاثير لهطا تطاثير فطي دراسط،  يطا المجطاالتأن ةم وهطذا يطد  علطى  االستبيان. مجاالت

 زيادة الءفا ة اتنتاةي،.  الحواف  على

لمطنح الحطواف   اً وصلت الدراسط، إلطى عطدم ربطط ا دا  الءفطؤ والعمطل المتميط  أساسطتـ 2

 يساعد للوصو   دا  أفضل وممي . والذي يمءن أن

ةرا  بعطض المقطابالت الشخصطي، تبطين عطدم وةطود إدارة خاصط، بطلدارة ـ من خال  إ3

 عاملين.ون الإدارة الموارد البشري، في  سم شؤ الموارد البشري،  واخت ا  مفهوم

لحطواف  العمطل المختلفط، علطى أفطراد  اً تطاثير اتضطح مطن التحليطل اتحصطا ي أن هنطاكـ 4

مءافطتت العمطل اتاطافي  عين، الدراس، مرتب، حسا ا همي،  و د ةطا  فطي مقطدمتها 

 كبيطرة أهميط، إعتطا  مطن الطرصم نط  علطىكمطا أ تالهطا العطالوات االسطتثنا ي،  وهءطذا.

 الالزم المالي التخصيص مستو  ل  على الحقيقي، المساح، ياخذ لم ن أ إال للتدريا 

  التدريبي،. البرامج لتنفيذ

أةمعت أصلبيط، اآلرا  علطى أن الواطا السياسطي واال تصطادي الطذي تمطر بط  الدولط، ـ 5

مططؤثر شططديد الفعاليطط، علططى الحالطط، النفسططي،  فططراد العينطط، فططي رفططا اتنتاةيطط، وبالتططالي 

 الءفا ة داخل بيئ، العمل.

يجابي، بين العاملين  والعمل على ترسطيخ ثقافط، ـ يجا دعم وتع ي  عال ات العمل ات6

 العمل برو  الفري  الواحد كحاف  معنوي للوصو  لمستويات ا دا  المختت،.
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يجا إعادة النظر في السطلم الطوظيفي وفحطص مطد  مناسطبت  مطا حاةطات وتتلعطات ـ 7

 العامل.

أن نظطام الحطواف  بالمشطروع لقناعات المبحوثين  اً وفق كشفت نتا ج الدراس، الميداني،ـ 8

 يططد البحططث ال يططدار بالشططءل المتلططوب والصططحيح  وال يوةططد تو يططت ومعططايير إداريطط، 

محددة ووااطح، لمطنح الحطواف  كمطا أن نظطام الحطواف  الماديط، صيطر فعطا   وال تمطنح 

تتناسطا مطا الجهطد  وفقا للجدارة والمثابرة في العمطل  كمطا أنهطا ال تلبطي الرصبطات وال

 وال يتم توزيعها بتريق، عادل،. المبذو .

 :التوصياتـ  ثانيا

 التوصيات التالي،: إلىلقد تم التوصل من خال  الدراس، 

مط، الحطواف  عمومطا  ارورة اهتمام إدارة المشروع بلعادة النظطر فطي تقييمهطا  نظـ 1

الضروري،   العاملينراسات الالزم، للتعرف على حاةات ةرا  الدو لا من خال  إ

 ن  للعاملين صفات خاص،  يمءن است اللها واالستفادة منها عند تحفي هم.وإدراك أ

 إلطى يسطعى التطي وحاةاتط  تحفي ه  المراد الفرد حال، مراعاة ارورة تر  الباحث،ـ 2

رصبات   حيطث ال معنطى لحطاف   من ةانباً  ويحق  مناسباً  الحاف  يءون بحيث إشباعها 

 ثير اهتمام الفرد المحف .يمنح وال ي

تباع آليات وطر  مدروس، لمنح الحواف   ما ارورة العمل علطى ترسطيخ العدالط، ـ ا3

وعطدم تاخيرهطا والحد أو القضا  علطى المحابطاة والمحسطوبي،    واتنصاف في منحها

 على النحو الذي يقلل من تاثيرها في تحقي  الهدف المنشود منها.

 المتالزمط،  أم المعنويط، أم الماديط، منها سوا  الحواف  تنوع ،أهمي تؤكد الباحث، علىـ 4

 وتتناسطا المحفط  الفطرد مطا تتناسا الحواف  من ةديدة أنواع ابتءاروالحرص على 

 عرفهطا والتطي التطداو  دا م، الحواف  من بمجموع، تءتفي ال وأن والمقام  الو ت ما

 .المختلف، المؤسسات داخل تداولها كثرة من ا فراد

 لين وفطط  معطايير مواطوعي، وسططليم، وأن تءطون بنططا ً اطرورة مططنح التر يطات للعطامـط 5

 على الءفا ة المتوفرة عند الفرد.

 إشراك العاملين في عملي، اتخا  القرار كل ما دعت الحاة، إلى  لا.ـ 6
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