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  ملخص

دام الحوافز المادية والمعنوية في المكتبات هدف هذه الدراسة إلى الكشف عن درجة استخت
الجامعية الحكومية في األردن من وجهة نظر العاملين فيها، وإلى معرفة ما إذا آانت هناك فروق 
ذات داللة إحصائية في درجة استخدام هذه الحوافز تعزى لمتغيرات الجنس، والوظيفة، 

 استبانة على جميع العاملين ٣١٨ توزيعوالخبرة، والمؤهل العلمي، والراتب الشهري، وقد جرى 
في المكتبات الجامعية الحكومية العشر، غير أن مجموع االستبانات التي أعيدت وآانت صالحة 

استبانه، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة استخدام ) ٢٥٥(ألغراض الدراسة بلغت 
م الحوافز المادية أعلى بقليل من الحوافز المادية والمعنوية بشكل عام آانت قليلة، وأن استخدا

آما بينت النتائج أن درجة استخدام الحوافز من وجهة نظر العاملين ال . استخدام الحوافز المعنوية
تختلف باختالف متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، في حين تبين أنها تختلف باختالف متغيرات 

  .الوظيفة، والخبرة، والراتب الشهري

؛ المكتبات ؛ الحوافز المعنوية؛ الحوافز الماديةالتحفيز في العمل: يةالكلمات المفتاح
  .الجامعية

 
Abstract 

This study investigates the degree of using material and moral 
incentives in public university libraries in Jordan, as perceived by 
librarians. Another purpose is to know whether there are statistically 
significant differences in the degree of using these incentives due to sex, 
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position, experience, qualification, and monthly salary. 318 
questionnaires were distributed among library staff in the ten university 
libraries. 255 questionnaires were returned and valid for study analysis. 
Findings indicate that the degree of using material and moral incentives 
was generally low, although the use of material incentives was slightly 
higher than the use of moral incentives. Results also show that the degree 
of using the incentives from the perspective of librarians does not vary 
according to the variables of sex and qualification, while showing that 
they vary according to the variables of position, experience, and monthly 
salary. 

Keywords: Work Motivation; Material incentives; Moral Incentives; 
University Libraries. 

  
  المقدمـــة

تم                   ذين ي املين ال ة الع تتحدد الفعالية التنظيمية ألي منظمة أو مؤسسة على نطاق واسع بنوعي
 التي تتطلع إلى تحقيق مستوى      ومن الطبيعي أن تعمل المنظمات    . اختيارهم وتطويرهم للعمل فيها   

ن األداء  اٍل م دريب وال     ع رص الت وفير ف بين، وت راد المناس ين األف تقطاب وتعي ى اس وير  عل تط
م ي له و    ف.المهن ات، ه ذه المنظم ر ه ة نظ ن وجه وذجي م ل النم و العام ي، وه مالها الحقيق   رأس

  ). Tella, yeni, & Popoola, 2007: 1-16 (المصدر األساسي للجودة واالنتاجية

املين  درات الع ر أن ق اراتهمغي د ال   ومه م، ق ي له دعم المنظم ؤدي وال ق األداء  ي ى تحق  إل
سهم ف   ذي ي وظيفي ال ة ال ة التنظيمي ق الفعالي ارة    ي تحقي املين وإث ز الع تم تحفي م ي وة إذا ل  المرج

ين         ، )Hosoi, 2005: 43(دافعيتهم للعمل   ل، ومنتم املين راضين عن العم ومن أجل جعل الع
ال  وي وفع ام ق د من وجود نظ ا، ال ب ون فيه ي يعمل ات الت زللمنظم ا تنوعت ا لتحفي املين مهم لع

ز  موضوع الحوافز  وهذا يعني أن ؛ في المنظمةوتعددت المستويات اإلدارية    ل  والتحفي ة  يحت مكان
ة ارزةهام شرية وب وارد الب ي إدارة الم وافز ، وأن  ف د الح ي تلعب تع ية الت ؤثرات األساس ن الم م

ديهم في األداء             ة ل اد الرغب الحوافز ف  ؛دورًا هامًا وحيويًا في سلوك األفراد، ومن خاللها يمكن إيج
ش    ، المادية والمعنوية الممنوحة لألفراد العاملين في قطاع معين         القيم  من  مجموعة تمثل ع ب والتي ت

  . )٢٥٧٣: ١٩٩٥اللوزي،  ( سلوك معينإلىهم الحاجة لديهم وترشد

اس و ي األس ز ف ه    التحفي سلوك وتوجيه ي ال أثير ف ى الت دف إل ة ته ة إداري الل    عملي ن خ م
اد  سي    االعتم ة نف ة عملي ة، والدافعي ارة الدافعي ى إث ة ـه وإدامـك وتوجيـى تحريـل علـعمة تـعل

 مـة منه  ـام المطلوب  ـاز المه  ـل، وإنج  ـراد للعم  ـز األف  ـي تحف  ـة الت ـا العملي ـوك واألداء؛ أي أنه   ـالسل
)Tella, Ayeni, & Popoola, 2007: 1-16(،  األفراد في بدوافعالحوافز وهكذا فإن ارتباط 
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سجام   وأل،فع الفردمع دوا افقيجب أن تتو ن حوافز العمل ألالمنظمة أمر ضروري، ن انعدام االن
   .بينهما يؤدي إلى انعدام فاعلية الحوافز

 التي تحتاج إدارتها إلى  غير الربحية المعلوماتالمكتبات الجامعية من مؤسساتوتعد 
تقديم خدماتها و ، األساسيةها من تحقيق أهدافها على تمكينةقادرموارد بشرية مؤهلة ومدربة 

: ٢٠٠٤ ،عليان( ويرى ،مع الجامعي وفق مستويات عالية من الجودة والكفاءةألفراد المجت
 فإنها تنظيمية، وهياآل ومالية وتكنولوجية مادية موارد للمكتبة من توافر  أنه مهما)٢٥٧-٢٢١
  . المكتبة الستثمارها بطريقة تخدم أهداف اإلنسان وجود من بد ال خامات تبقى

 ، ألن تحفيز جيدةالمؤسسات غير الربحية تحتاج إلى نظمآغيرها من الجامعية والمكتبات 
 لدى المعنوية رفع الروح التي يمكن بواسطتها الوسائل أهم من المختلفة، تعد بأنواعها الحوافز
 بمستوى لالرتقاء طاقات ما لديهم من أقصى وبذل للعمل،  دافعيتهم وإثارة المكتبة، في العاملين

 ،للمكتبة انتماء العاملين  ترسيخفي مهًما دورَاتلعب  ، آما أنهاًاآمًا ونوع المكتبة الخدمات في
اإلبداع  مستوى ورفع الوظيفي،  واألمنستقرارزيادة شعورهم باالو العمل، عن رضاهمتحقيق و

  .عملهم في واإلنتاجية

، والتربية والتعليم،  من الدراسات في مجاالت اإلدارة     حظي بكثير موضوع الحوافز   ومع أن   
سفر        ، إال أن  وغيرها من المجاالتنفس اإلداري وعلم ال  م ي شور ل اج الفكري المن البحث في اإلنت

ود  ة عن وج ة أو أجنبي ات عربي رة تبحثدراس ي ا مباش تخدام ف يس وافز ف الالح ات مج   المكتب
ات                   غير أن    الجامعية، ي أجريت في مجال المكتب ة الت ة واألجنبي هناك عددا من الدراسات العربي

ات عالقة بالحوافز مثل الدافعية، والتوتر النفسي، والمناخ التنظيمي، والرضا          حول موضوعات ذ  
  . الوظيفي

رى       ة، أج ات الجامعي ي المكتب املين ف ز الع ة وتحفي ال الدافعي ي مج شري(فف : ١٩٨٨، هم
ة              ) ٣٤٠-٣١٣ ات الجامعي دراسة هدفت بشكل أساسي إلى التعرف على دوافع العاملين في المكتب

ا الدراسة أن الحوافز                 في األردن للعمل     ي أشارت إليه ة الت في مهنة المكتبات، ومن النتائج المهم
سبة                       ات بالن ة المكتب دافع للعمل في مهن ة آ ة قليل المادية ممثلة باالمتيازات المالية آانت ذات أهمي
  . ألفراد مجتمع الدراسة؛ األمر الذي يعني ضعف نظم التحفيز  في المكتبات الجامعية في األردن

ا  ر         Abifarin, 1997: 124-128)(م وق ي تثي م العوامل الت ة أه ى معرف  بدراسة هدفت إل
املين   ة          ،دافعية الع ة النيجيري ات الجامعي زهم للعمل في المكتب ي     ، وتحف تبانة الت د اشتملت االس  وق

ل                    سة تمث اد رئي ى ستة أبع ات عل ذه المكتب ك وزعت على العاملين في ه فرص  :  العوامل وهي  تل
رص ا  دريب، وف اط     الت رغ، وأنم ازات التف ة، وإج رص الترقي ل، وف ة العم ي، وبيئ ور المهن لتط

ه               . اإلدارة واالتصال  ان ل ستة آ ين العوامل ال وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن عامًال واحدًا من ب
  .  وهو فرص التطور المهني،دور في تحفيز العاملين

د    )Bado, 2005: 38-45 (وأجرى م ال ة أه ز األداء   دراسة هدفت إلى معرف ي تحف وافع الت
امعيتين                        ين ج املين في مكتبت ة، حيث طلب من الع ات الجامعي من وجهة نظر العاملين في المكتب
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ب  رهم   ١٢ترتي ة نظ ن وجه ا م سب أهميته ا ح ارت  .  دافع د أش ي   الوق املين ف ى أن الع ائج إل نت
ت ال   ي الوق م، فف سبة له ا بالن ل حسب أهميته ب العوام ي ترتي وا ف ين اختلف ه المكتبت ر في ذي اعتب

ة  ي المكتب املون ف م) A(الع سبة له ة بالن ر أهمي ة األآث ثالث التالي ل ال ذات، : العوام دير ال تق
 ةالعوامل الثالث ) B( اعتبر العاملون في المكتبة      ،والمشارآة في اتخاذ القرارات، واألمن الوظيفي     

ال،        إشباع الحاجات الفسيولوجية، والحص   : التالية األآثر أهمية بالنسبة لهم     د من الم ول على المزي
  . وهذا يعني ضرورة استخدام استراتيجيات مختلفة لتحفيز العاملين. التقديرالثناء وو

املين في                 والء التنظيمي للع ومن الدراسات التي تناولت عالقة الدافعية بالرضا الوظيفي وال
ة، دراسة آل من       ات األآاديمي ي  ,Tella, Ayeni, & Popoola) 16-1 :2007(المكتب الت

ي       ي ف والء التنظيم وظيفي وال ا ال ل بالرض وافز العم ة وح ة الدافعي ي عالق ى البحث ف دفت إل ه
ة      ،المكتبات األآاديمية ومكتبات البحث في نيجيريا     اك عالق ى أن هن ائج الدراسة إل  وقد أشارت نت

ات مو           املين في المكتب ز الع والء التنظيمي وتحفي ضوع  ارتباطية بين آل من الرضا الوظيفي وال
زى   وافز تع املين للح صور الع ي ت صائية ف ة إح روق ذات دالل د ف ه ال توج ر أن ة غي الدراس

  .لمستوياتهم الوظيفية، أو لمستويات الخبرة

ام         وافز، ق سي والح وتر النف ين الت ة ب ال العالق ي مج شري (وف ) ٢٤٥-٢٠٥: ١٩٩٣، هم
شكل  دفت ب ة ه صاد أبدراس سي وم وتر النف ة الت ى درج ى التعرف عل املين ساسي إل دى الع ره ل

ى             ،بالمكتبات الجامعية في األردن    ة األول  وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن الحوافز احتلت المرتب
ة فرص                      ب، وقل ل ضعف الروات م، مث بين العوامل التي تعد أهم مصادر التوتر النفسي بالنسبة له

ات الدر      ة البعث ة، وقل اء الخدم دريب أثن رص الت ة ف ع، وقل ة والترفي رص  الترقي ة ف ية، وقل اس
   .المشارآة في مؤتمرات أو ندوات أو دورات تتعلق بالعمل

ام    وافز، ق ي والح اخ التنظيم ين المن ة ب ال العالق ي مج شري(وف ) ٢٠١-١٨٧: ١٩٩٩، هم
ات الجامعات       أيضًا   اخ التنظيمي في مكتب ع المن  في  الخاصة بدراسة هدفت إلى التعرف على واق

ة إحصائية تعزى           . ااألردن من وجهة نظر العاملين فيه      روق ذات دالل وقد آشفت النتائج وجود ف
  .إلى متغير الخبرة على بعد واحد هو سياسة التحفيز

ة    استخدام  موضوع  البحث في   يتبين من الدراسات السابقة أن       ات الجامعي  الحوافز في المكتب
شكل خاص في دراسات              بشكل   الدافعية رتبط بدراسة موضوع  ا ك ب  من  آل    أساسي، ويتضح ذل
شري،(  & ,Tella, Ayeni ,2007 و Badu, 2005و Abifarin, 1997 و١٩٨٨ هم

Popoola(،                ا آما يتضح أن الدراسات السابقة اتفقت في نتائجها على اعتبار الحوافز عامال مهم
م من                         د مه سي أو آبع وتر النف لدى العاملين في المكتبات الجامعية سواء آمصدر من مصادر الت

  . و المناخ التنظيميأبعاد الرضا الوظيفي أ

ًا خالل                    ة في األردن شهدت تطورًا ملحوظ وعلى الرغم من أن المكتبات الجامعية الحكومي
ا               العقدين األخيرين، تمثل في االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في حوسبة عملياته

د من مصادر المعلو               د، وإضافة المزي ة   وأنشطتها الفنية، وإتاحة فهارسها عن بع مات اإللكتروني
دهم في استرجاع                 ستفيدين وجه إلى مجموعاتها، وتقديم خدمات معلومات متطورة توفر وقت الم
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ل في مجال استقطاب وتطوير                ،المعلومات واإلفادة منها    إال أن هذا التطور لم يواآبه تطور مماث
سؤولية التطوير   ى تحمل م ادرة عل ة الق ة والمدرب شرية المؤهل وارد الب ل؛الم ى العكس من  عل ب

ًا عن فرص عمل                 في تناقص حدث ،ذلك سربها بحث  أعداد العناصر البشرية المؤهلة والمدربة وت
ر المتخصصين       في أفضل، وتزايد  ات        أعداد العاملين من غي ذين يتخذون من العمل في المكتب  ال

  ). ٣٤٠-٣١٣: ١٩٨٨همشري، (مهنة مؤقتة وجسرًا لمهنة أخرى في المستقبل 

د         والواقع أن النق   وارد    ص الحاد في العناصر البشرية المؤهلة والمدربة يع زة للم سمة الممي ال
ة في                   البشرية العاملة في   ة الحكومي ات الجامعي ه المكتب ة، وال تختص ب ة العربي  المكتبات الجامعي

ت  ا آان دها، وربم ةاألردن وح ز المتبع م التحفي ات نظ ي الجامع ة ةالعربي ف ًا واألردني  عموم
د أشار  و ،سباب التي تقف وراء هذه المشكلةخصوصًا من بين األ   ة     ق د من الدراسات العربي  العدي

ا    ق منه ا يتعل ة، وخاصة م ة العربي ات الجامعي ي المكتب املين ف ة أوضاع الع ي اهتمت بدراس الت
وظيفي   ا ال ات الرض ل بدراس ات مث شري، Hamshari, 1985(دراس سالم، ١٩٩٣، وهم  وال

الم، ١٩٩٧ ة ال)٢٠٠٥ وع ى أن قل املين، إل دم للع ي تق ة الت ة والمعنوي م حوافز المادي د من أه  تع
املين في               المشكالت التي تواجه هذه المكتبات،       وظيفي للع ى الرضا ال لبًا عل األمر الذي انعكس س

  .هذه المكتبات
  

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

اشرة   االنتاج الفكري العربي يفتقر إلى دراسات تتعلق مبفي ضوء ما سبق، يمكن القول بأن  
ن هناك حاجة ماسة إلى إجراء هذا النوع من          وأالعربية،  الجامعية  باستخدام الحوافز في المكتبات     

ات         ي المكتب وافز ف تخدام الح ع اس ى واق وف عل ود أوًال، وللوق نقص الموج سد ال ات، ل الدراس
  . الجامعية العربية ثانيًا

ث إنو ات     حي ي بعض المكتب ي واإلداري ف ل الفن ايش العم ث ع ة   الباح ة األردني  الجامعي
بعض              ، و  فترة طويلة  والعربية ا ب ق منه خبر طبيعة العالقة بين اإلدارة والعاملين، وخاصة ما يتعل
املين     التحفيز المتبعة  أساليب اً     ، وتأثيراتها على الع لبًا أو إيجاب إن     س ل        ، ف ذه الدراسة تتمث مشكلة ه

ي  عالكشف عن ف ي اواق ة ف ة والمعنوي وافز المادي تخدام الح ي  اس ة ف ة الحكومي ات الجامعي لمكتب
الجنس،     ،األردن من وجهة نظر العاملين فيها    رات الوسيطة آ والكشف عما إذا آان لبعض المتغي

املين الستخدام               والوظيفة، والخبرة، والمؤهل العلمي، والراتب الشهري تأثير في درجة تقدير الع
  .الحوافز

  :السؤالين التاليين هذه الدراسة على اإلجابة عن تحديدًا، سوف تعملو

ما درجة استخدام الحوافز المادية والمعنوية في المكتبات الجامعية الحكومية في األردن من       .١
 وجهة نظر العاملين فيها؟
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ة في                     .٢ ة الحكومي ات الجامعي ة في المكتب ة والمعنوي هل تختلف درجة استخدام الحوافز المادي
رة، والمؤهل     :األردن من وجهة نظر العاملين فيها تبعا لمتغيرات     ة، والخب  الجنس، والوظيف

 العلمي، والراتب الشهري؟
  

  أهمية الدراسة

تأتي أهمية هذه الدراسة في أنها األولى من نوعها حسب علم الباحث التي تبحث موضوع 
 إذ لم يظهر األدب المنشور أية ؛استخدام الحوافز في المكتبات الجامعية الحكومية في األردن

ارتباط موضوعها بنظريات الحوافز، ودرجة  آما تأتي أهميتها من ،الدراسات في هذا المج
  . اإلفادة من هذه النظريات في تحفيز العاملين في المكتبات وإثارة دافعيتهم للعمل

الجامعات األردنية الحكومية بتغذية راجعة ومن المؤمل أن تسهم هذه الدراسة في تزويد 
عنوية في المكتبات الجامعية؛ األمر الذي سيساعدها في عن واقع استخدام الحوافز المادية والم

تبني سياسات تحفيزية جديدة من شأنها تعزيز السلوآات اإليجابية للعاملين، ورفع درجة رضاهم 
الوظيفي، ووالئهم التنظيمي، وفي اقتراح أفكار جديدة قد تفيد عند التخطيط لتطوير الموارد 

ارات وأساليب جديدة لدى المديرين في تحفيز الموظفين البشرية في هذه المكتبات، وتطوير مه
 آما أن نتائج هذه الدراسة ستفيد العاملين أنفسهم ألنها ستزيد من وعيهم ،وإثارة دافعيتهم للعمل

بأهمية وأنواع الحوافز التي ينبغي توفرها في نظم وسياسات التحفيز في الجامعات األردنية 
  . الحكومية

  
  حوافزنظريات ال

هم هذه الدراسة خلفيتها النظرية من نظريات الحوافز التي ظهرت في مجال اإلدارة، تستل
 في المساعدة  وتكمن أهمية هذه النظريات،والمستمدة أساسًا من نظريات الدافعية في علم النفس

 وقد ظهرت بعض الدراسات التي اهتمت بدراسة نظريات ، السلوك اإلنساني وتفسيرهفهمعلى 
إلى  خالل تصنيف هذه النظريات رة الموارد البشرية في المكتبات منإداب تهاعالقالحوافز و

ا ـد دراستـ وتع،اتـي المكتبـن فـز العامليـي تحفيـا فـوبيان آيفية االفادة منهمجموعات، 
)Ugah, 2008: 1-6(و ،)Hosoi, 2005: 43-49 (من أبرز هذه الدراسات .  

نظريات المحتوى : جموعتين رئيستين هماإلى م فقد قسم نظريات الدوافع Ugahأما 
)Content theories( ونظريات العملية ،)Process theories(،  وتختص نظريات المحتوى

بتحديد العوامل التي تحرك السلوك وتديمه سواء آانت متصلة بالفرد العامل أم بظروف العمل، 
 ة العاملين لهيرزبيرج، ونظري)Maslow (ومن األمثلة عليها نظرية سلم الحاجات لماسلو

)Herzberg(، بتفسير الكيفية التي تتم بها عملية التحفيز وإثارة  أما نظريات العملية فتختص
 ، ونظرية التوقع لفروم)Adams ( ومن األمثلة عليها نظرية العدل أو المساواة آلدامز،الدافعية

)Vroom(.  
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املين في المكتبات األآاديمية في مقالة له عن أهمية تحفيز العفقد استعرض  Hosoiوأما 
في األوقات الصعبة، مجموعة من نظريات الدوافع والحوافز التي تستخدم في بيئة العمل مع 

نظريات المحتوى :  وقد قسمها إلى أربع فئات هي،تطبيقاتها في المكتبات الجامعيةتوضيح 
(Content theories)ات ـة الحاجـ نظرياـن، وتمثلهـز العامليـ التي تبحث في آيفية تحفي

ة ـات العمليـ ونظري،Herzberg)(رج ـن لهيرزبيـة العامليـ، ونظريMaslow)(و ـلماسل
(Process theories)ع ـة التوقـا نظريـة، وتمثلهـل الدافعيـف تعمـح آيـي توضـ الت  

 )(Job characteristics theoriesة ـص الوظيفيـات الخصائـ ونظري،Vroom)(روم ـلف
  ز على آيفية جعل العمل اليومي ممتعًا، والتي طورها هاآمان وأولدهام ـي ترآـالت
)Hackman & Oldham(، والنظريات البيئية (Environmentally-based theories) 

  .Skinner)(التي تبين آيفية تعزيز الدافعية، وتمثلها نظرية اإلشراط اإلجرائي لسكينر 
  

  أنواع الحوافز

وافز، فتتعدد اتجاهات الباحثين في مجاالت اإلدارة في تقسيم الحوافز أما بالنسبة ألنواع الح
 وحنفي، ١٩٩٨ والشنواني، ١٩٩٨ وحسن، ١٩٩٦عقيلي، ( ألسس مختلفة إلى أنواع وفئات تبعًا

، فهناك من يقسمها إلى مادية ومعنوية تبعًا لطبيعتها أو قيمتها؛ )٢٠٠٤ وقريوتي، ٢٠٠٠
 صورها من قطاع إلى آخر، وتتمثل هذه الحوافز في المكافآت  تتعدد وتختلففالحوافز المادية

 أما الحوافز المعنوية آشهادات المادية، على اعتبار أن الحافز النقدي يعد من أهم طرق الحوافز؛
التقدير، وتنمية الرقابة الذاتية، فتستهدف الروح المعنوية للعاملين مما يؤثر في العمل وينعكس 

  . نتاجيةعلى زيادة الكفاءة اإل

وهناك من يصنف الحوافز من حيث أثرها أو فاعليتها إلى إيجابية تعزز السلوك اإليجابي 
وتطبق مبدأ الثواب آالعالوات وعدالة األجور، وسلبية تحد من السلوك السلبي وتطبق مبدأ 
العقاب مثل اإلنذار، والخصم، والحرمان من العالوة أو الترقية، وهناك من يصنف الحوافز من 
حيث الجهة المستهدفة أو المستفيدين إلى فردية سواء آانت مادية أم معنوية، وهي الموجهة للفرد 
فقط آصرف مكافأة مالية ألفضل موظف، وجماعية موجهة لكل العاملين أو لفريق منهم آالتأمين 

  .الصحي والضمان االجتماعي
  

  افز في مجال المكتبات والمعلوماتاإلفادة من نظريات الحو

فادة من هذه النظريات في مجال تحفيز العاملين في إل في هذا المجال هو آيفية ا المهملعل
  : منهافي هذا المجال الجيدة األفكاربعض ) Ugah, 2008: 1-6( وقد قدم ،المكتبات الجامعية

إن الحصول على وظيفة في المكتبة، والشعور باألمن الوظيفي يساعد في إشباع الحاجات  .١
 وإذا تم إشباع هذه ،ية واالجتماعيةحاجات األمنالية إلى جانب تلبية النفسية األساس

الحاجات، يتطلع العاملون إلى إشباع حاجات االنتماء وتحقيق الذات، ومن ثم تقدير الذات، 
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ومثل هذه الحاجات يمكن تحقيقها في المكتبات من خالل توفير فرص التدريب والترقية 
 .ت وغيرهاواإلبداع والمساهمة في حل المشكال

 في نظرية العاملين لهيرزبيرج دورًا هامًا في تطوير تلعب العوامل الوقائية والمحفزة .٢
 فالعوامل المحفزة من وجهة نظر هيرزبيرج ينبغي أن تكون ،الموارد البشرية في المكتبات

 واالحترام من جانب الرؤساء، ،متوفرة في الوظيفة آالمسؤولية، واالستقاللية، والتقدير
 .ترام الذاتواح

يقارنون أجورهم، ومواعيد  فالعاملون ،ونظرية العدالة أو المساواة لها مكان في المكتبات .٣
عملهم، وما يحصلون عليه من عوائد إضافية بأجور العاملين، ومواعيد العمل، والعالوات 

ملون تم إدارة نظام التحفيز بعناية، فقد يشعر العاتلم إذا  و،اإلضافية في المكتبات األخرى
 .بعدم المساواة

 في تحفيز العاملينأما بالنسبة لنظرية التوقع التي طورها فروم، فمن الممكن استخدامها في  .٤
فترض أن تنظرية التوقع ف ، بتصميم نظم الحوافز على أساس ربط المكافأة باألداءالمكتبات

لحصول على  األفراد يبذلون جهدًا للوصول إلى مستوى معين من األداء يمكنهم من توقع ا
 .مكافآت

 من نظرية سلم الحاجات اإلفادةنموذجا لكيفية  Hosoi, 2007: 43-49)(في المقابل قدم 
الحاجات الخمس في سلم ماسلو وأمام آل مستوى مجموعة التطبيقات ) ١ (جدوللماسلو، ويبين 

  .التي يتضمنها، والتي يمكن تنفيذها في بيئة العمل في المكتبات

 .حاجات لماسلو وتطبيقاته في المكتبات الجامعيةسلم ال: )١(جدول 

 التطبيقات في المكتبات الجامعية  الحاجات المستوى
ي • النفسية  ١ واء نق ل مناسب  ،ه ان عم صممة  ، مك ل م ب عم مكات

صاديا  مقاصف مريحة    ،حرارة مناسبة   ،إضاءة مناسبة  ، اقت
  دورات مياه نظيفة ، لتقديم وجبات غذائية مناسبة

نمك • األمن ٢ ل آم ستقرة، ان عم ب م ور وروات ي، أج ن وظيف ، أم
  مزايا تقاعدية، تأمين صحي

املين  • االنتماء للمجتمع  ٣ ة للع شاطات اجتماعي ق ، ن روح الفري ل ب و ، العم ج
  العاطفة، اإلحساس باالنتماء، الصداقة

  االستقاللية، المكانة والهيبة، المكافآت، التقدير • الثقة بالنفس ٤
 العمل المثمر، قبول الذات، الشعور بالسعادة • تحقيق الذات ٥
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  مصطلحات الدراسة

  :من أجل المزيد من الوضوح والدقة، جرى تعريف مجموعة المصطلحات التالية إجرائيا

ا في                 : الحوافز المادية  يقصد بالحوافز المادية في هذا البحث مجموعة الحوافز المشار إليه
ا بهدف تحسين             ، التي يفترض أن توفرها الج     )٥(الجدول   املين فيه ة للع ة األردني امعات الحكومي

ة                     ذه الحوافز بثالث اس درجة استخدام ه م التنظيمي، وتق أدائهم، وإشباع حاجاتهم، وضمان والئه
ستويات ين  : م راوح ب دى يت ة ذات م ين   )٢.٣٣-١( قليل راوح ب دى يت طة ذات م   ، ومتوس

  .)٥-٣.٦٨(، وآبيرة ذات مدى يتراوح بين )٣.٦٧-٢.٣٤(

ا     "يقصد بالحوافز المعنوية في هذا البحث  : لحوافز المعنوية ا مجموعة الحوافز المشار إليه
دول   ي الج دف     )٦(ف ا به املين فيه ة للع ة األردني ات الحكومي ا الجامع رض أن توفره ي يفت ، الت

ذه الحوافز        ،"تحسين أدائهم، وإشباع حاجاتهم، وضمان والئهم التنظيمي       وتقاس درجة استخدام ه
ة  ستوياتبثالث ين  : م راوح ب دى يت ة ذات م ين   )٢.٣٣-١( قليل راوح ب دى يت طة ذات م ، ومتوس

  .)٥-٣.٦٨(، وآبيرة ذات مدى يتراوح بين )٣.٦٧-٢.٣٤(

ة   ة األردني ة الحكومي ات الجامعي ة     : المكتب ات الحكومي شئها الجامع ي تن ات الت ي المكتب ه
ا،      األردنية، وتمولها، وتديرها من أجل توفير مصادر المعلومات ا           ا، ومعالجته بة، وتنظيمه لمناس

  .)٢(وتسهيل استرجاعها وهي مجموعة المكتبات المذآورة في الجدول 
  
   الدراسةحدود

  :تتحدد نتائج الدراسة بمجموعة العوامل التالية
 الذين يحملون مؤهل دبلوم متوسط حيث اقتصرت الدراسة علي العاملين: مجتمع الدراسة .١

-٢٠٠٩ خالل العام الجامعي الحكومية العشر في األردن في المكتبات الجامعية فما فوق
٢٠١٠ . 

حيث اقتصرت الدراسة على استبانة من إعداد الباحث تم التأآد من صدقها : أداة الدراسة .٢
  .وثباتها؛ لذا فإن إمكانية تعميم النتائج يعتمد على صدق األداة وثباتها

جتمعها اإلحصائي بمدى مماثلة حيث يتحدد تعميم نتائج الدراسة خارج م: تعميم النتائج .٣
  .المجتمع الخارجي لمجتمع الدراسة الحالي

  
  البحثمنهجية 

سبياً          ا أن مجتمع الدراسة محدد وصغير ن د تكون من    بما أن هذه الدراسة مسحية، وبم ، فق
ممن يحملون مؤهل    ) ٢جدول  (جميع العاملين في المكتبات الجامعية الحكومية العشر في األردن          

ات موضوع الدراسة             فما فوق  دبلوم متوسط  ، ، ويقومون بأعمال فنية وإدارية وخدماتية في المكتب
امعي   ام الج ن الع اني م صل الدراسي الث ذين   ،٢٠٠٩/٢٠١٠خالل الف املين ال دد الع غ ع د بل وق

تبانات الخاصة بالدراسة         ا،  ) ٣١٨(وزعت عليهم االس ط،   ) ٢٥٥(استجاب  موظف نهم فق ا  م أي م
  .%)٨٠(نسبته 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١ ،)١٠(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

ة                  مجتمع أفراد: )٢(جدول   ة والنسب المئوي ة األردني ات الجامعي  الدراسة موزعين حسب المكتب
  .لالستجابات

  المكتبة
عدد العاملين 
الذين وزعت 
  عليهم االستبانة

عدد العاملين الذين 
أجابوا عن االستبانة 
  ونسبهم المئوية

النسبة المئوية من 
العدد الكلي 
  لالستجابات

 ٩  )%٨٢ (٢٣ ٢٨ جامعة آل البيت
 ١٤.٩  %)٦٣.٣ (٣٨ ٦٠ لجامعة األردنيةا

 ١.٢ %)١٠٠ (٣  ٣ الجامعة األردنية األلمانية
 ١٣.٧  %)٩٢.١ (٣٥ ٣٨ جامعة البلقاء التطبيقية 

 ٣.٩  %)٦٦.٦(١٠  ١٥ جامعة الحسين بن طالل 
 ٤.٧  %)٧٠.٥ (١٢ ١٧ جامعة الطفيلة التقنية 

 ١١  %)٩٣.٣ (٢٨ ٣٠ جامعة العلوم والتكنولوجيا 
 ١٧.٣ %)٨٨ (٤٤  ٥٠ جامعة مؤتة

  ١٠.٦  %)٨٤.٣ (٢٧  ٣٢ الجامعة الهاشمية
  ١٣.٧  %)٧٧.٧( ٣٥ ٤٥ جامعة اليرموك

 ١٠٠.٠%  %)٨٠ (٢٥٥ ٣١٨ المجموع 

الجنس، :  المستقلةةالخمس الدراسة تبعا للمتغيرات  مجتمعخصائص) ٣ (جدول يلخصو
  .والراتب الشهري، والخبرة، والمؤهل العلمي، ةوالوظيف

دول  راد : )٣(ج عأف نس   مجتم سب الج وزعين ح ة م ل،    الدراس رة، والمؤه ة، والخب ، والوظيف
  .والراتب الشهري

 % العدد نوع المتغير المتغير
 الجنس ٥٠.٢ ١٢٨  ذآر
 ٤٩.٨ ١٢٧ أنثى

  ١٤.١ ٣٦ رئيس قسم/مدير دائرة
 ٩.٨ ٢٥ رئيس شعبة

 الوظيفة

  ٧٦.١ ١٩٤ موظف
  ٣٢.٢ ٨٢   سنوات فأقل٥
٢٠ ٥١ ١٠-٦ 
٢١.٢ ٥٤ ١٥-١١ 

 الخبرة

 ٢٦.٦ ٦٨  فأآثر١٦  
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

 % العدد نوع المتغير المتغير
  ٤٥.٩  ١١٧  دبلوم متوسط
 ٤٢.٧ ١٠٩ بكالوريوس

 المؤهل

 ١١.٤ ٢٩ دراسات عليا
  ٥٣.٤ ١٣٦  ٤٠٠أقل من 
٣٦ ٩٢ ٦٠٠-٤٠١ 

  الراتب الشهري

 ١٠.٦ ٢٧ ٦٠٠أآثر من 
  

  أداة الدراسة

ة،   لمعرفة درجة استخدام الحوافز المادية والمعنوية   ة األردني  في المكتبات الجامعية الحكومي
ى        ر استبانة يطوجرى ت  ادًا عل سابقة           لجمع البيانات الالزمة للدراسة اعتم ا ورد في الدراسات ال  م

تي      دًا دراس ات، وتحدي ي المكتب ا ف وافز وتطبيقاته ات الح ول نظري ) Ugah, 2008: 1-6(ح
رات الت  ). Hosoi, 2005: 43-49(و ا أداة الدراسة   ويمكن القول بأن الفق د  ي اشتملت عليه  تعتم

م            ي ت ات، والت ي المكتب ا ف االت تطبيقه لو ومج ات لماس لم الحاج ة س ى نظري يس عل شكل رئ ب
  .)١ (جدولتوضيحها في 

تبانة  ت االس د تكون نوق سمينم ع  ،األول :  ق راد مجتم ة عن أف ات ذاتي ع معلوم ق بجم  يتعل
رة، وا  ،  الوظيفةالجنس، و : الدراسة تتمثل في   شهري   لمؤهل العلمي،     والخب سم    ،  والراتب ال ا الق أم

ى  تمل عل د اش اني فق ة) ٣٠(الث وافز المادي ال الح ى مج رة موزعة عل ذي يغطي الحاجات  (فق ال
لو     رم ماس ي ه ة ف سية واألمني وافز   و،)النف ال الح ةمج اء     (المعنوي ات االنتم ي حاج ذي يغط ال

ات االستبانة باستخدام مقياس ليكرت    صممت فقر   وقد ،) وتقدير الذات  ، والثقة بالنفس  ،االجتماعية
ة          اُ ) ٥: (الخماسي، الذي اشتمل على درجات االستخدام التالي اً ) ٤( و دائم اً ) ٣( و غالب ) ٢( و أحيان

  .ال تستخدم إطالقا) ١( وقليًال
  

   وثباتهاالدراسة أداة صدق

وى أداة الدراسة ب      م التحقق من صدق محت ة   عرض ت رة) ٣٠(ها بصورتها األولي ى  فق  عل
م  المكتبات والمعلومات  تمجاال في المحكمين من موعةمج والتربية، واإلدارة، وطلب منهم الحك

رات األداة من حيث            ا          : على آل فقرة من فق ة، ومدى انتمائه صياغة اللغوي الوضوح، وسالمة ال
ة؛   ا هام ة مالحظات يرونه ديل، أو أي م اإلضافة أو الحذف أو التع ه، ث ذي صنفت تحت للمجال ال

ديلها        وبناء عل  رات وتع ادة صياغة بعض الفق م إع  ،ى آراء المحكمين ومالحظاتهم واقتراحاتهم، ت
داخلي   الت معام تاستخرجوللتحقق من ثبات األداة،      اخ        االتساق ال ة آرونب ألداة باستخدام معادل  ل

ت   ا فكان ي،   ) ٠.٩٤(ألف ات الكل ل الثب اص ب   ل)٠.٨٦(ولمعام ات الخ ل الثب وافز  معام ال الح مج
ة اص  )٠.٩٤( والمادي ات الخ ل الثب ةبلمعام وافز المعنوي ال الح ذه  ،مج دت ه امالت وع المع

  .مؤشرات مقبولة للثبات
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  المعالجة اإلحصائية

ئلة الدراسة      م استخراج            في ضوء أس ات باستخدام اإلحصاء الوصفي، إذ ت ل البيان م تحلي ، ت
ة عن ال               ة لإلجاب ات المعياري ق   سؤال األول التكرارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحراف  المتعل

ة،   بالكشف عن درجة استخدام الحوافز المادية والمعنوي    ة األردني ات الجامعي ة  ة في المكتب  ولإلجاب
 لمعرفة أثر الجنس في درجة استخدام الحوافز من            )ت( استخدام اختبار    جرى عن السؤال الثاني  

املين  ر الع ة نظ ا  وجه وآي للمقارن ار ت ادي، واختب اين األح ل التب ة ، وتحلي ر ت البعدي ة أث لمعرف
 درجة استخدام الحوافز تقدير العاملين ل   في   الراتب الشهري ، والخبرة، والمؤهل العلمي، و    الوظيفة

  . موضوع الدراسة الجامعية الحكومية األردنية في المكتباتالمادية والمعنوية
  

   ومناقشتهاالنتائــــجعرض 

سؤال األو  : أوًال ن ال ة ع ة باإلجاب ائج المتعلق ة   "ل النت وافز المادي تخدام الح ة اس ا درج م
  والمعنوية في المكتبات الجامعية الحكومية في األردن من وجهة نظر العاملين فيها؟

ة                       ة بالدرجة الكلي ائج المتعلق تم أوًال عرض النت شته، سوف ي سؤال ومناق ذا ال لإلجابة عن ه
شتها  ض النتائج الستخدام الحوافز في المجالين الرئيسين للدراسة ومناقشتها، ثم عر        في آل   ومناق

د        مجال على حدة   م تحدي د ت ه ق درجات االستخدام وهي     ، علما بأن ستويات ل ة م ة ": ثالث ذات " قليل
ين راوح ب دى يت ين " متوسطة"، و)٢.٣٣-١( م راوح ب دى يت رة"، و)٣.٦٧-٢.٣٤(ذات م " آبي

  .)٥-٣.٦٨(ذات مدى يتراوح بين 

  ة لالستخدام الدرجة الكلي١/١

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات   السؤالا هذلإلجابة عن
المتوسط الكلي لمجالي الدراسة قد بلغ وأفراد عينة الدراسة على فقرات األداة ومجاالتها آكل، 

 بانحراف معياري )٢.٢٠( حصل مجال الحوافز المادية على متوسط مقداره في حين ،)٢.٠٥(
وبانحراف معياري ) ١.٩٠(جال الحوافز المعنوية بمتوسط مقداره ، تاله م)٠.٧٧(مقداره 
  . )٤( جدول آما يبين، )٠.٩٠(مقداره 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على : )٤(جدول 
  .آكلوالمتوسط العام للمجالين  لي الحوافز المادية والمعنوية،مجا

  درجة االستخدام االنحراف المعياري  حسابيالمتوسط ال  المجال
 لًةقلي  ٠.٧٧ ٢.٢٠  الحوافز المادية
  قليلًة ٠.٩٠  ١.٩٠  الحوافز المعنوية

 قليلًة  ٠.٧٧  ٢.٠٥  الكلي

شير   دني المتوسط             ت ام، وت شكل ع ة الستخدام الحوافز ب دني الدرجة الكلي ى ت ائج إل ذه النت ه
عاملين في المكتبات الجامعية الحكومية في األردن        أن ال  أيالعام لكل مجال من مجاالت الدراسة؛       
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ام  يرون أن درجة استخدام الحوافز   شكل ع ة "  ب ق  و، "قليل ك ينطب ى  ذل ة    عل  مجالي الحوافز المادي
الرغم        ى حدة، ب ة     درجة استخدام الحوافز       من أن   والمعنوية آل عل ل آانت    المعنوي  درجة    من  أق

ة    وهذا يدل على أن نظ      الحوافز المادية،  استخدام ة األردني  م التحفيز المتبعة في الجامعات الحكومي
ا    وي، وأنه ادي والمعن ستويين الم ى الم ام عل شكل ع عيفة ب وافز    ض تخدام الح أن اس ن ش ل م تقل

 انتباه اإلدارات المسؤولة في المكتبات الجامعية لتأثير هذا النوع من     المعنوية التي تحتاج فقط إلى    
املين من حيث رف           ي         الحوافز في نفوس الع زام المهن اء بمستوى االلت ة واالرتق م المعنوي ع روحه

  .لديهم
ات                     ة في المكتب ز المتبع رامج التحفي إن مثل هذه النتائج تشير إلى ضرورة إعادة النظر في ب
ات،      ة المكتب الجامعية الحكومية في األردن، وتطويرها بشكل يضمن والء العاملين وانتمائهم لمهن

  .ميزة للمستفيدينواستمرارهم في تقديم خدمات مت

  الحوافز المادية:  المجال األول١/٢

 إلى أن المتوسط العام الستجابات أفراد العينة على مجال الحوافز المادية بلغ النتائجتشير 
" الضمان االجتماعي) "١(وقد احتلت الفقرة . )٠.٧٧(، وبانحراف معياري مقداره )٢.٢٠(

، في حين جاء في )١.٣٦(نحراف معياري ، وبا)٤.٠٢(المرتبة األولى، بمتوسط حسابي 
، وبانحراف معياري )١.٥٨(بمتوسط حسابي " المكافآت النقديــــة) "١٥(المرتبة األخيرة الفقرة 

  . )٥( جدول آما يبين، )١.٠٥(

رات                  : )٥(جدول   ى فق ة عل راد العين ة الستجابات أف ات المعياري المتوسطات الحسابية واالنحراف
  . حسب متوسطاتهامرتبة ترتيبا تنازليا مجال الحوافز المادية

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  االستخدام

 آبيرة ١.٣٦ ٤.٠٢  الضمان االجتماعي
 آبيرة  ١.٤٨  ٣.٨١  التأمين الصحي

  متوسطة  ١.٣٦  ٢.٥١  اإلجازات بدون راتب
 لةقلي  ١.٥١  ٢.٢٥  المواصالت 

 قليلة  ١.٤٥  ٢.٢٢  مكافــآت العمل اإلضافــي
 قليلة  ١.٠٩ ٢.٢١  العــالوات الدوريــــة

 قليلة  ١.٣٩  ٢.١٥  القـروض التي تقدم للعامـليـن
 قليلة  ١.٢٩  ١.٩٨  الترقيــــة

 قليلة  ١.١٧  ١.٨٠ االنتدابات والمياومات
 قليلة  ١.٢٦  ١.٧٢  اإلسكــــان

 قليلة   ١.١٩  ١.٧١  العـــــالوات االستثنائيـة
 قليلة   ١.٠٩  ١.٧١  ماديةتحسين ظروف العمل ال



 "......رجة استخدام الحوافز المادية والمعنوية في د "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦٢٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١ ،)١٠(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة
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  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  االستخدام

  قليلة  ١.٠٩  ١.٦٧  واإلعارات للعمل مع جهات أخرى
 قليلة  ١.١٠ ١.٦٣  المكـافـآت المرتبطة باألداء المتميز

 قليلة  ١.٠٥ ١.٥٨  المكافآت النقديــــة
 قليلة  ٠.٧٧ ٢.٢٠  الكلي

 المادية في أن درجة تقدير أفراد الدراسة الستخدام الحوافز   ) ٥ (جدوليتضح من النتائج في     
ي     ، على مقياس الدراسة    "لةقلي"لمكتبات الجامعية الحكومية األردنية لم تزد عن درجة         ا ذا يعن  وه

شكل                 أن   ذه الحوافز ب الجامعات األردنية الحكومية تتحمل الجانب األآبر من مسؤولية استخدام ه
وع             ذا الن أن تعطي له ة ب ذه الدراسة مطالب ائج ه ؤثر، وهي في ضوء نت من الحوافز  إيجابي وم

اعهم   صحيح أوض البون بت ذين يط املين ال ن الع ر م اك الكثي ة وأن هن ة، خاص ه الالزم أهميت
ع العالوات األخرى آعالوات                   األداء، ورف آت ب ط المكاف الوظيفية، ورفع العالوات الدورية، ورب

  .غالء المعيشة

ى وجود عالق          سابقة أشارت إل ين   وينبغي اإلشارة إلى أن نتائج بعض الدراسات ال ة ب ة هام
م                 وظيفي، ووالئه املين، ورضاهم ال ة الع ل دافعي ين مجموعة من العوامل مث ة وب الحوافز المادي

ي  اخ التنظيم سي، والمن وتر النف ة الت ي، ودرج ة ،التنظيم شري( فدراس ى ) 1988 ،هم ارت إل أش
ادية تشكل ضعف االعتقاد السائد لدى العاملين في المكتبات الجامعية الحكومية بأن االمتيازات الم    

اً               ؛دافعا لهم للعمل في مهنة المكتبات      ة مادي ات ليست مجزي ة المكتب ي أن مهن ذا يعن ا     ، وه ل ربم  ب
  . اعتبرها بعض العاملين مهنة طاردة للكفاءات

ة     )Tella, Ayeni, & Popoola, 2005(أما دراسة آل من  ى وجود عالق  فقد أشارت إل
و         ات             ارتباطية قوية بين آل من الرضا الوظيفي وال املين في المكتب ز الع ين تحفي الء التنظيمي وب

ة  ة موضوع الدراس ة       ،الجامعي دت دراس وافز، أآ سي والح وتر النف ين الت ة ب ال العالق ي مج وف
وتر                     )1988 ،همشري( م مصادر الت د أه ي تع ين العوامل الت  أن الحوافز احتلت المرتبة األولى ب

ى       في هذه الدراسة    األولى ولعل احتالل الحوافز للمرتبة   ،  النفسي بالنسبة لهم    يدل بشكل واضح عل
ي،                  ة، والتطور المهن أن العاملين يرون أن الحوافز المادية والمعنوية مثل الراتب، وفرص الترقي

ه   اط الموظف بعمل ل ارتب ن عوام ة م ل مهم د عوام ة  ؛تع رص الترقي ة ف ب، وقل ضعف الروات  ف
ة البعث      ة، وقل اء الخدم شارآة في      والترفيع، وقلة فرص التدريب أثن ة فرص الم ات الدراسية، وقل

سي       مؤتمرات أو ندوات أو دورات تتعلق بالعمل        وفي مجال     ،أسهمت بشكل آبير في توترهم النف
ة     ارت دراس وافز، أش ي والح اخ التنظيم ين المن ة ب شري(العالق ة  ) 1999 ،هم ود عالق ى وج إل

سائد في ال               اخ التنظيمي ال ز والمن ى وجود        ارتباطية قوية بين سياسة التحفي ة، وإل ات الجامعي مكتب
ة      و سياس د ه د واح ى بع رة عل ر الخب ى متغي زى إل املين تع ين الع صائية ب ة إح روق ذات دالل ف

  .التحفيز
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ي  و ائج ف ن النت ضح م دوليت رت أن   )٥ (ج ال أظه رات المج ى فق املين عل ات الع  أن إجاب
أمين الصحي       وافزح اعي، والت دون راتب       الضمان االجتم ين الحوافز    م  ت آان  ، واإلجازات ب ن ب

رهم    ة نظ ن وجه تخدامًا م ر اس ة األآث افزا   ،المادي اء ح ا ج األداء،  " فيم ة ب آت المرتبط المكاف
ضاً            " والمكافآت النقدية  ة نظرهم أي ذه نتيجة     ،من بين الحوافز المادية األقل استخدامًا من وجه  وه

دون راتب      منطقية ألن الضمان االجتماعي والتأمين الصحي      ل ا    واإلجازات ب ة    تمث لحوافز المادي
وظيفي       الرئيسة التي توفر   اني في هرم ماسلو          ( للعاملين نوعًا من األمن ال  في ظل     )المستوى الث

شونها ي يعي صعبة الت ة ال ا أن ،الظروف المادي ذه الحوافز آم رج ه املين لهيرزبي ة الع ي نظري  ف
املين في   ال يؤدي وجودها إلى بناء دافعية ق    إلى مجموعة العوامل الوقائية التي       تنتمي وية لدى الع

ة    ،المؤسسة آت النقدي م العوامل       أما بالنسبة للمكافآت المرتبطة باألداء، والمكاف ر من أه ي تعتب  الت
روم،  ع لف ة التوق ي نظري ي   ف ين ف املين اإلداري وائح الع ا ل نص عليه ي ال ت وافز الت ن الح ي م  فه

  .)٢أنظر الملحق رقم  (الجامعات األردنية الحكومية

  الحوافز المعنوية: لثاني المجال ا١/٣

، )١.٩٠( على مجال الحوافز المعنوية الدراسة المتوسط الكلي الستجابات أفراد بلغ
" معالجة المشكالت التي تواجه العاملين) "١(وقد احتلت الفقرة . )٠.٩٠(بانحراف معياري 

) ١٥( الفقرة تجاءو، )١.١٨(، وبانحراف معياري )٢.١٧(المرتبة األولى بمتوسط حسابي 
، وبانحراف معياري )١.٥٢(بمتوسط حسابي " وضع أسماء المتميزين في لوحة الشرف"
  ).٦( جدول آما يبين  في المرتبة األخيرة،،)١.٠١(

 على فقرات الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد : )٦(جدول 
  .متوسطاتها حسب  مرتبة ترتيبا تنازليامجال الحوافز المعنوية

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  االستخدام

 قليلة ١.١٨ ٢.١٧  معالجة المشكالت التي تواجه العاملين
 قليلة  ١.٧٩  ٢.١٢  تشجيع النشاطات االجتماعية للعاملين

 قليلة  ١.١٩  ٢.٠٤  تنمية الرقابة الذاتية لدى العاملين
 قليلة  ١.٢٦ ٢.٠٢  شهـادات التـقـدير والشكر

 قليلة  ١.١٦  ٢.٠٠  المشارآة في الندوات والمؤتمرات
 قليلة  ١.١٧  ١.٩٨  تشجيع العاملين على إبداء الرأي
 قليلة  ١.١٦  ١.٩٦  نقل الموظف إلى وظيفة أفضل

 قليلة  ١.٢٦  ١.٩٥  تشجيع المبادرات الفردية
 قليلة  ١.١١  ١.٨٩  ترشيح المتميزين لدورات تدريبية 

 قليلة  ١.٠٥  ١.٨٢  يفيتحسين الوضع الوظ
 قليلة  ١.١٣  ١.٨٢  إشراك العاملين في اتخاذ القرارات
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  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  االستخدام

 قليلة  ١.١٠  ١.٧٩  التكليف بعمل قيادي
 قليلة  ١.٠٥  ١.٦٩  تكريم العاملين المتميزين

 قليلة  ١.٠٩ ١.٦٩ ترشيح المتميزين للدراسات العليا
 قليلة  ١.٠١ ١.٥٢ وضع أسماء المتميزين في لوحة الشرف

 قليلة  ٠.٩٠ ١.٩٠  الكلي

ل من      )٦جدول ( الملفت للنظر في النتائج   لعل ة آانت أق  أن درجة استخدام الحوافز المعنوي
اري   ) ١.٩٠(م الحوافز المادية بمتوسط حسابي      درجة استخدا  دل   )٠.٩٠(وبانحراف معي ذا ي ، وه

ا              ة يك ادرًا     على أن استخدام الحوافز المعنوية من قبل إدارات المكتبات الجامعية الحكومي د يكون ن
ا               ،جدًا إن لم يكن معدوماً     ى عدد من األسباب أهمه رة      :  وقد ترجع هذه النتيجة إل وجود فجوة آبي

املين،         ة للع شاآل اليومي ع الم ل م ن التعام اد اإلدارات ع ى ابتع ؤدي إل املين ت ين اإلدارة والع ب
سين األوضاع الو    ام بتح دم االهتم ة، وع ة الترقي بطء عملي املين ب ساس الع املين، وإح ة للع ظيفي

وعدم احتساب المؤهالت العلمية التي يحصل عليها بعض العاملين أثناء الخدمة ألغراض الترقية     
ى                      دبلوم عل ة ال ين حمل ة تعي ات الجامعي وظيفي، وتفضيل بعض إدارات المكتب وتحسين الوضع ال

ي عمل         صية ف ل الشخ سوبية والعوام دخل المح صادية، وت باب اقت الوريوس ألس ة البك ات  حمل ي
  . من العاملين المتنفذين واقتصار حضور الندوات والمؤتمرات على عدد محدود جدًا،الترقية

ة  ة مهم ذه النتيج د ه ات    ،وتع ي المكتب ز ف ات التحفي ي سياس ل ف ود خل ى وج شير إل ا ت  ألنه
ى            ر إل ات تفتق ذه المكتب إن إدارات ه ر ف ى آخ ة، أو بمعن وع الدراس ة موض ة الحكومي الجامعي

ا              ؛ فعالة سياسات تحفيز  ا إال أنه املين مادي ز الع  فهي وإن آانت ال تملك حق اتخاذ القرار في تحفي
ذا        ي ه ستخدمها ف ستطيع أن ت رة ت تراتيجيات آثي اك اس ًا، وهن املين معنوي ز الع ق تحفي ك ح تمل

م املين ووالئه ة الع ا ثق سب من خالله ال، وتكت ذه ، المج ل ه ى مث رة إل د أشارت دراسات آثي وق
تراتيجيات تضم      )Arnold, 1999( فمثًال اقترحت االستراتيجيات، :  استخدام مجموعة من االس

ى               شجيعهم عل ي، وت ساهمة في تطورهم المهن دريبهم، والم املين وت اإلدارة التشارآية، وتعليم الع
املين  مية للع ر الرس ات غي م التنظيم املين، ودع دير للع داء التق صية، وإب م الشخ داء آرائه   . إب

ا  اف إلـفق )Ugah, 2008: 1-6(أم   ل ـراء العمـإث:  اتـذه االستراتيجيـى هـد أض
)Job enrichment(  األداء رتبط ب ر الم ة  )Merit pay(، واألج ل المرن اعات العم ، وس
)Flexible working Hours( ر أن ة ، غي ذه الدراس ائج ه ق نت م تتف ائج ل ع نت ةم    دراس
)(Bado, 2005: 38-45  ارت ي أش ي   الت املين ف ى أن الع وع    إل ة موض ات الجامعي المكتب

ين آل العوامل وهي          ة من ب ذات،   : الدراسة، قدموا الحوافز المعنوية على الحوافز المادي دير ال تق
  . الوظيفيواالنتماءوالمشارآة في اتخاذ القرارات، 
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ي    ائج ف ن النت ضح م دولويت املين ع ) ٦ (ج ات الع رت أن  نأن إجاب ال أظه رات المج  فق
ا  " تشجيع النشاطات االجتماعية للعاملين"، و"التي تواجه العاملينمعالجة المشكالت "حافزي   آان

تخدامًا   ر اس ن األآث ة م وافز المعنوي ين الح ب     ؛ب ن جان دودًا م ًا مح اك اهتمام ي أن هن ذا يعن وه
ة         ،المكتبات الجامعية الحكومية بتلبية الحاجات االجتماعية في هرم ماسلو         ذه نتيجة منطقي د ه  وتع

و            ألن من  ى ل ل، حت املين في مجال العم  واجب اإلدارة أن تعمل على حل أية مشكالت تواجه الع
 آما أن تشجيع النشاطات االجتماعية على  ،آانت مشكالت ناجمة عن الصراعات الشخصية بينهم      

ه            د يكون دور اإلدارة في سهم وق املون بأنف واله الع ندرته في المكتبات الجامعية الحكومية عمل يت
   .محدودًا

دول     ي ج ائج ف ا أوضحت النت افز) ٦(آم ا    "يأن ح ات العلي زين للدراس يح المتمي ، "ترش
ذا  ؛آانا من بين الحوافز المعنوية األقل استخداماً " وضع أسماء المتميزين في لوحة الشرف     "و  وه

ا في هرم           ستويات العلي يعني عدم اهتمام إدارات المكتبات الجامعية الحكومية بتلبية احتياجات الم
دارات غير ملزمة بترشيح العاملين للدراسة      هذه اإل  وإذا آانت    ،سلو آالثقة بالنفس وتقدير الذات    ما

احتساب المؤهالت   بفإن من واجبها تشجيعهم على متابعة دراستهم، وتحسين مستوياتهم الوظيفية           
  . التي يحصلون عليها بعد تعيينهم

اني          : ثانيًا سؤال الث ة عن ال ة باإلجاب هل تختلف درجة استخدام الحوافز           "النتائج المتعلق
ا          المادية والمعنوية في المكتبات الجامعية الحكومية في األردن من وجهة نظر العاملين فيها تبع

  ؟الراتب الشهريالمؤهل العلمي، وو، والخبرة، الوظيفةالجنس، و: لمتغيرات

ات المعيا  سابية واالنحراف م حساب المتوسطات الح سؤال ت ذا ال ة عن ه اللإلجاب ة لمج  يري
، حيث جرى     س تبعا لمستويات متغيرات الدراسة    الحوافز المادية والمعنوية والدرجة الكلية للمقيا     

ار  تخدام اختب ادي  t-test )ت(اس اين األح ل التب نس، وتحلي ر الج ا لمتغي روق تبع ة الف  لمعرف
ANOVA  شه   ، والخبرة، والمؤهل العلمي، و      الوظيفة:  وهي ، للمتغيرات األخرى ، ريالراتب ال

  . ومناقشتهاوفيما يلي عرض لهذه النتائج

   الفروق تبعا لمتغير الجنس٢/١

ارت ار  أش ائج اختب ى  )ت( نت ستوى   إل د م صائية عن ة إح روق ذات دالل ود ف دم وج    ع
) α ≥(0.05  ين ديرهم لدرجة استخدام الحوافز          ب املين في تق ة   المتوسطات الحسابية للع المادي

  .)٧(  جدولآما يبين، الجنس تعزى إلى  الحكومية في األردن في المكتبات الجامعيةوالمعنوية
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دول  ة نظر    : )٧(ج ن وجه ة م ة والمعنوي وافز المادي تخدام الح ة اس ي درج نس ف ر الج ر متغي أث
  . في المكتبات الجامعية الحكومية في األردنالعاملين

  العدد  المستوى  المتغير
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة ت
مستوى 

  داللةال
الحوافز  ٠.٨١ ٢.١٣  ١٢٨  ذآر

 ٠.٧٢  ٢.٢٦  ١٢٧  أنثى  المادية
-٠.١٦  ١.٤٠  

الحوافز  ٠.٩٤ ١.٨٧  ١٢٨  ذآر
 ٠.٨٦ ١.٩٢  ١٢٧  أنثى  المعنوية

-٠.٦٥  ٠.٤٥  

الدرجة  ٠.٨١ ٠.٠٠٢  ١٢٨  ذآر
 ٠.٧٣ ٢.٠٩  ١٢٧  أنثى  الكلية

-٠.٣٣  ٠.٩٦  

ن بقلة استخدام الحوافز المادية والمعنوية ال  ألن إحساس العاملي    ومنطقية وهذه نتيجة متوقعة  
ين                  يتأثر بكونهم ذآورًا أو إناثاً     ز ب ة ال تمي ة األردني ة في الجامعات الحكومي ، فنظم التحفيز المتبع

ة    التي يفترض أن تستخدمها إدارات    الذآور واإلناث، وأساليب التحفيز المعنوية        المكتبات الجامعي
    .ن الذآور واإلناث ال تميز هي األخرى بيالحكومية

  الوظيفة الفروق تبعا لمتغير ٢/٢

ادي   اين األح ل التب تخدام تحلي م اس ة  ANOVAت ستويات المختلف ين الم روق ب ة الف  لمعرف
ة،              و .لمتغير الوظيفة  يتضح من المتوسطات الحسابية لدرجات العاملين في مجالي  الحوافز المادي

ى المق  ة عل ة، والدرجة الكلي ر والحوافز المعنوي ستويات متغي ين م ة ب روق ظاهري اس، وجود ف ي
  .)٨(بين جدول يالوظيفة، آما 
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دول  وافز      : )٨(ج ة والح وافز المادي الي الح ة لمج ات المعياري سابية واالنحراف طات الح المتوس
  .الوظيفةالمعنوية والدرجة الكلية على المقياس وفقا لمتغير 

  الوظيفة

رئيس /مدير دائرة
  قسم

 الدرجة الكلية ظفمو رئيس شعبة
 المجال
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الحوافز 
٣٦٢.٣٤٠.٧٩٢٥٢.٦٢٠.٨٠١٩٤٢.١١٠.٧٤٢٥٥٢.١٩٠.٧٧  المادية

الحوافز 
٣٦٢.٠٦٠.٩٠٢٥٢.٥٩٠.٩١١٩٤١.٧٧٠.٨٦٢٥٥١.٨٩٠.٩٠  المعنوية

٣٦٢.٢٠٠.٧٥٢٥٢.٦٠٠.٧٨١٩٤١.٩٤٠.٧٤٢٥٥٢.٠٤٠.٧٧ الدرجة الكلية

  وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة   تحليل التباين األحادي نتائجآما يتضح من
) α ≥(0.05  ف ، حيث بلغت قيمة الحوافز المادية:  في آل من)افز المعنويةوالحو، )٥.٦٦ ،

 جدول آما يبين ،)٩.٥١(، حيث بلغت قيمة ف والدرجة الكلية، )١٠.٥١(حيث بلغت قيمة ف 
)٩( .  

دول  ائج : )٩(ج ة  نت ة والمعنوي وافز المادي الي الح ي مج روق ف ة الف ادي لدالل اين األح ل التب تحلي
  .والدرجة الكلية للمقياس بين مستويات متغير الوظيفة

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
  الداللة

 ٣.٢٨ ٢ ٦.٥٩  بين المجموعات
  ٠.٥٧  ٢٥٢ ١٤٥.٨٦ داخل المجموعات

الحوافز 
  المادية

    ٢٥٤  ١٥٢.٤٢  المجموع

٠.٠٠٤  ٥.٦٦ 

  ٧.٩٨  ٢ ١٥.٩٧  بين المجموعات
  ٠.٧٦  ٢٥٢ ١٩١.٣٩ داخل المجموعات

الحوافز 
  المعنوية

    ٢٥٤ ٢٠٧.٣٦  المجموع

٠.٠٠٠  ١٠.٥١  

 ٥.٣٦  ٢ ١٠.٧٢  بين المجموعات
  ٠.٥٦  ٢٥٢ ١٤٢.١٠ داخل المجموعات

الدرجة 
  الكلية

    ٢٥٤ ١٥٢.٨٢  المجموع

٠.٠٠٠  ٩.٥١  
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روق             ذه الف م    ،ولمعرفة بين أي من مستويات متغير الوظيفة حدثت ه وآي     إجراء  ت ار ت  اختب
 :فروق دالة إحصائيًا فيوجود قد اتضح للمقارنات البعدية، و

   يس شعبة،             الحوافز المادية مجال  بين المتوسطات الحسابية للعاملين ممن هم في مستوى رئ
ة                    ر من وجه ة أآث والعاملين ممن هم في مستوى موظف، حيث آان استخدام الحوافز المادي

   ).١٠( جدول آما يبين، نظر العاملين في مستوى رئيس شعبة
  ة   الحوافز ال ومجال يس          معنوي م في مستوى رئ املين ممن ه ين المتوسطات الحسابية للع ب

شعبة، والعاملين ممن هم في مستوى موظف، حيث آان استخدام الحوافز المعنوية أآثر من              
 ).١٠( جدول آما يبين، وجهة نظر العاملين في مستوى رئيس شعبة

    يس         بين المتوسطات الحسابية للعاملين مم     الدرجة الكلية وعلى مستوى ن هم في مستوى رئ
ر من                   ة أآث شعبة، والعاملين ممن هم في مستوى موظف، حيث آان استخدام الحوافز المادي

 .)١٠( جدول آما يبين، وجهة نظر العاملين في مستوى رئيس شعبة

دول  ة   : )١٠(ج وافز المادي ال الح ي مج روق ف ة الف ة لدالل ات البعدي وآي للمقارن ار ت ائج اختب نت
  .الوظيفةة الكلية بين مستويات متغير والمعنوية والدرج

  موظف  رئيس شعبة  الوظيفة  المجال
  الحوافز المادية  ٠.٢٢  ٠٢٨.-  رئيس قسم/مدير دائرة
  *٠.٥٠    رئيس شعبة
  ٠.٢٩ ٠.٥٢  رئيس قسم/مدير دائرة

  الحوافز المعنوية
  *٠.٨١    رئيس شعبة
 ٠.٢٥ ٠.٤٠-  رئيس قسم/مدير دائرة

  الدرجة الكلية
  *٠.٦٦   ةرئيس شعب

   α ≥(0.05 ( عند مستوى الداللة إحصائيًادال   *

أن الفروق بين المتوسطات الحسابية للعاملين على متغير      ) ١٠(من النتائج في جدول     تضح  ي
م في                            املين ممن ه ين الع ة آانت ب ة والدرجة الكلي ة والمعنوي الوظيفة في مجالي الحوافز المادي

م ف   ن ه املين مم عبة والع يس ش ستوى رئ صالح ام ستوى موظف، ول ن ي م املين مم ي لع م ف ه
عبة يس ش ستوى رئ ة نظر   م ن وجه ى م ة أعل وافز المادي تخدام الح ة اس دير درج ان تق ث آ ، حي

ة إذا   ،العاملين في مستوى رئيس شعبة   م األخذ   وهذه نتيجة منطقي ار  ت ين االعتب  عالوة اإلدارة   بع
ا، و      ) الزيادة المادية الشهرية  ( ي يحصلون عليه سألة الت ات            م شعب في معظم المكتب أن رؤساء ال

الجامعية هم بمثابة رؤساء أقسام ويشكلون مجموعة العاملين في مستوى اإلدارة الوسطى في هذه              
ى             المكتبات،  وهم أقرب إلى اإلدارة العليا، ونظرتهم إلى مسألة التحفيز تأخذ منحًى إيجابيًا يتفق إل

ا  رة اإلدارة العلي ع نظ ا م د م ي،ح ن الطبيع ذه و وم ة ه تخدام  الحال ة اس ديرهم لدرج ون تق  أن يك
ذين             دنيا، وال دير نظرائهم الموظفين في مستوى اإلدارة ال الحوافز المادية والمعنوية أعلى من تق

ة   ة الحكومي ات الجامعي ي المكتب املين ف ة الع شكلون أغلبي ذه   ، ي ائج ه ى أن نت ارة إل ي اإلش وينبغ
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ة ال تتف  ر الوظيف ق بمتغي ا يتعل ة فيم ة الدراس ائج دراس ع نت ن ق م ل م  & ,Tella, Ayeniآ
Popoola, 2007)(    املين التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تصور الع

  .للحوافز تعزى لمستوياتهم الوظيفية

   لمتغير الخبرة الفروق تبعًا٢/٣

ادي   اين األح ل التب تخدام تحلي م اس ستويات المخت ANOVAت ين الم روق ب ة الف ة  لمعرف لف
ة،                 و .لمتغير الخبرة  املين في مجالي الحوافز المادي درجات الع يتضح من المتوسطات الحسابية ل

ر     ستويات متغي ين م ة ب روق ظاهري ود ف اس وج ى المقي ة عل ة الكلي ة، والدرج وافز المعنوي والح
  ).١١(بين جدول ي، آما الخبرة

دول  الي : )١١(ج ة لمج ات المعياري سابية واالنحراف وافز المتوسطات الح ة والح وافز المادي  الح
  .المعنوية والدرجة الكلية على المقياس وفقا لمتغير الخبرة

  الخبرة

 الكلي  فأآثر١٦ ١٥-١١ ١٠-٦   فأقل٥
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الحوافز 
٨٢٢.٢٥٠.٦٥٥١٢.١٠٠.٨٣٥٤٢.٠٧٠.٦٤٦٨٢.٣٠٠.٩٥٢٥٥٢.٢٠٠.٧٧  المادية

الحوافز 
٨٢١.٨٢٠.٨٢٥١١.٩٢٠.٩٩٥٤١.٦٧٠.٦٢٦٨٢.١٥١.٠٦٢٥٥١.٩٠٠.٩٠ المعنوية

الدرجة 
  الكلية

٨٢٢.٠٤٠.٦٨٥١٢.٠١٠.٥٨٥٤١.٨٧٠.٥٥٦٨٢.٢٣٠.٩٣٢٥٥٢.٠٥٠.٧٨

ائج    ي آما اين األحادي      تضح من نت ل التب د مستوى          تحلي ة إحصائيًا عن روق دال  عدم وجود ف
  : في آل من  α ≥(0.05 (الداللة 

 ة وافز المادي ة ف الح ت قيم ث بلغ ة  )١.٢٦(، حي ستوى الدالل د م ة عن ر دال ي غي   ، وه
) α ≥(0.05 ، جدول آما يبين )١١.( 

 ة الكو ةالدرج ة ف لي ت قيم ث بلغ ة   )٢.١٨(، حي ستوى الدالل د م ة عن ر دال ي غي   ، وه
) α ≥(0.05  ، جدول آما يبين )١١.( 



 "......رجة استخدام الحوافز المادية والمعنوية في د "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦٣٠

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١ ،)١٠(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

 ائج إال أن ى  النت ي مجال أشارت إل ة إحصائيًا ف روق دال ةوجود ف وافز المعنوي ، حيث الح
ة ف   ة      )٣.١٦(آانت قيم د مستوى الدالل ة إحصائيًا عن ين  ،  α ≥(0.05  (، وهي دال ا يب  آم

 ).١٢ (جدول

ة  ،تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في  مجالي الحوافز المادية         نتائج  : )١٢(جدول    ، والمعنوي
  .والدرجة الكلية للمقياس بين مستويات متغير الخبرة

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
F 

مستوى 
  الداللة

 ٠.٧٥ ٣ ٢.٢٧ موعاتبين المج
  ٠.٥٩  ٢٥١ ١٥٠.١٥ داخل المجموعات

الحوافز 
 المادية

  ٢٥٤ ١٥٢.٤٢ المجموع
١.٢٦٠.٢٨٧ 

 ٢.٥٢ ٣ ٧.٥٥ بين المجموعات
  ٠.٧٩ ٢٥١ ١٩٩.٨٠ داخل المجموعات

الحوافز 
 المعنوية

  ٢٥٤ ٢٠٧.٣٦ المجموع
٣.١٦٠.٠٢٥ 

 ١.٢٩ ٣ ٣.٨٨ بين المجموعات
  ٠.٥٩ ٢٥١ ١٤٨.٩٤ داخل المجموعات

الدرجة 
 الكلية

  ١٥٢.٨٢٢٥٤ المجموع
٢.١٨٠.٠٩١ 

م      روق ت ذه الف رة حدثت ه ر الخب ستويات متغي ين أي من م ة ب وآي إجراءولمعرف ار ت  اختب
ة،   ات البعدي ين  للمقارن د تب ال      وق ي مج صائيًا ف ة إح روق دال ود ف ووج ز الح ةاف ين المعنوي  ب

راوح   ذين تت املين ال سابية للع طات الح ين المتوس رتهم ب غ  ١٥-١١خب ذين تبل املين ال نة، والع  س
،  سنة فأآثر١٦ سنة فأآثر، وقد آانت هذه الفروق لصالح العاملين الذين تبلغ خبرتهم           ١٦خبرتهم  
  ). ١٣( جدول آما يبين

بين لفروق في مجال الحوافز المعنوية       توآي للمقارنات البعدية لداللة ا      اختبار نتائج: )١٣(جدول  
  .الخبرةمستويات متغير 

  ١٥-١١  ١٠-٦   فأآثر٥  مستويات الخبرة
٠.١٠-  ١٠-٦     
٠.٢٥  ٠.١٤  ١٥-١١   
 *٠.٤٧-  ٠.٢٢-  ٠.٣٢-   فأآثر١٦

    α ≥(0.05 (  عند مستوى الداللةإحصائيًادال   *

م                 وهذا يعني    ة ه ة األردني ة الحكومي ات الجامعي أن فئة العاملين ذوي الخبرة األقل في المكتب
ى                أقل تقديرا لدرجة است    ذين ينتمون إل رة األطول ال خدام الحوافز المعنوية من زمالئهم ذوي الخب



  ٢٦٣١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـالشوابكةونس ي

  ٢٠١١ ،)١٠(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املين  ،مستوى اإلدارة الوسطى   وهذا في حد ذاته مؤشر قوي على أن ذوي الخبرة األطول من الع
ه      وهم الفئة األقل، واألآثر قربًا من اإلدارة العليا في المكتبات، والذين تزيد رواتبهم في الوقت ذات

وي أ        يشعرون بأنهم    ينار د ٦٠٠عن   دير معن رات          يحصلون على تق املين ذوي الخب فضل من الع
   .األقل

وينبغي اإلشارة إلى أن نتائج هذه الدراسة فيما يتعلق بمتغير الخبرة ال تتفق مع نتائج دراسة    
ة     (Tella, Ayeni, & Popoola, 2007) آل من روق ذات دالل التي أشارت إلى عدم وجود ف

ها  غير أن  ،صور العاملين للحوافز تعزى لمستوياتهم الوظيفية، أو لمستويات الخبرة        إحصائية في ت  
ة إحصائية           ) ١٩٩٩ ،همشري(دراسة  تتفق مع نتائج     روق ذات دالل ين   التي آشفت عن وجود ف  ب

ر  لتعزى  العاملين في تصورهم للعالقة بين الحوافز والمناخ التنظيمي في المكتبات الجامعية    متغي
  .بعد واحد هو سياسة التحفيزعلى والخبرة 

   لمتغير المؤهل العلمي الفروق تبعًا٢/٤

ر المؤهل             استخدام تحليل التباين األحادي     تم   ة لمتغي ستويات المختلف ين الم روق ب ة الف لمعرف
ي  ة،    و،العلم وافز المادي الي  الح ي مج املين ف درجات الع سابية ل طات الح ن المتوس ضح م يت

ستويات          والحوافز المعنوية، والدرجة ا    ين م ة ب روق ظاهري اس وجود ف ى المقي ة عل ر لكلي ، المتغي
  .)١٤( جدول آما يبين

دول  وافز  : )١٤(ج ة والح وافز المادي الي الح ة لمج ات المعياري سابية واالنحراف المتوسطات الح
  .المعنوية والدرجة الكلية على المقياس وفقا لمتغير المؤهل العلمي

  المؤهل العلمي

  الكلي دراسات عليا بكالوريوس  طدبلوم متوس
المجال

دد
لع
ا

سط 
تو
لم
ا

ف 
را
نح
اال

ي
ار
عي
لم
ا

دد
لع
ا

سط 
تو
لم
ا

ف 
را
نح
اال

ي
ار
عي
لم
ا

دد
لع
ا

سط 
تو
لم
ا

ف  
را
نح
اال

ي
ار
عي
لم
ا

 

دد
لع
ا

سط 
تو
لم
ا

ف 
را
نح
اال

ي
ار
عي
لم
ا

الحوافز 
  المادية

٢٥٥٢.١٩٠.٧٧ ١١٧٢.١٤٠.٨٠١٠٩٢.٢٢٠.٧٤٢٩٢.٢٩٠.٧٨

الحوافز 
 المعنوية

٢٥٥١.٨٩٠.٩٠ ١١٧١.٨٧٠.١٨١٠٩١.٨٤٠.٨٤٢٩٢.١٤١.٠٥

الدرجة 
  الكلية

٢٥٥٢.٠٤٠.٧٧ ١١٧٢.٠١٠.٧٩١٠٩٢.٠٣٠.٧٣٢٩٢.٢٢٠.٨٤

تضح من نتائج تحليل التباين األحادي عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى يآما 
درجة الكلية، حيث بلغت قيمة ف الحوافز المادية والمعنوية والفي مجالي   α ≥(0.05  (الداللة



 "......رجة استخدام الحوافز المادية والمعنوية في د "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦٣٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١ ،)١٠(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

 في الدرجة )٠.٨٦(، و في مجال الحوافز المعنوية)١.٣١(في مجال الحوافز المادية، و) ٠.٥٧(
  .)١٥ (جدول آما يبين   0.05)≤ α ( الكلية، وجميعها غير دالة عند مستوى الداللة

روق في مجالي الحوا       نتائج : )١٥(جدول   ة الف اين األحادي لدالل ة   تحليل التب ة والمعنوي فز المادي
  .والدرجة الكلية للمقياس بين مستويات متغير المؤهل العلمي

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
F 

مستوى 
  الداللة

 ٠.٣٤ ٢  ٠.٦٩ بين المجموعات
 ٠.٦٠ ٢٥٢ ١٥١.٧٢ داخل المجموعات

 الحوافز المادية

   ١٥٢.٤٢٢٥٤ موعالمج
٠.٥٧٠.٥٦١ 

 ١.٠٧ ٢ ٢.١٣ بين المجموعات
 ٠.٨١ ٢٥٢ ٢٠٥.٢٢ داخل المجموعات

الحوافز 
 المعنوية

   ٢٥٤ ٢٠٧.٣٦ المجموع
١.٣١٠.٢٧١ 

 ٠.٥١ ٢ ١.٠٣  بين المجموعات
  ٠.٦٠ ٢٥٢ ١٥١.٧٩ داخل المجموعات

 الدرجة الكلية

   ٢٥٤ ١٥٢.٨٢ المجموع
٠.٨٦٠.٤٢٤ 

سببين          يمكن القول ب   ا ل ة         : أن هذه النتيجة منطقية إلى حد م ق بكون الحوافز المادي األول يتعل
اني      والمعنوية المقدمة للعاملين بغض النظر عن مؤهالتهم قليلة جدًا آما بينت نتائج الدراسة، والث

املين آل حسب           أن نظم التحفيز المتبعة في الجامعة تسير وفق آادر موحد          ع الع  ينطبق على جمي
ين   وإذا  ، مبدأ ربط األجر أو المكافأة باألداء      يعتمد على أقدميته في العمل، وال     مؤهله و  تم األخذ بع
وم متوسط                 االعتبار ون مؤهالت دبل املين يحمل الوريوس  ) ١١٧( أن الغالبية العظمى من الع وبك

ين  )١٠٩( ا ب راوح م ؤالء تت ب ه ن  ٣٠٠، وأن روات ل م ى أق ار ٦٠٠ إل سهل   دين ن ال صبح م ي
ر         سبب   إدراك ؤمن أآث عدم وجود فروق لصالح أي فئة، خاصة وأن هذا المدى من الرواتب ال ي

  . حسب هرم ماسلومن الحاجات النفسية واألمنية للعاملين

  الراتب الشهري لمتغير  الفروق تبعًا٢/٥

ادي   اين األح ل التب تخدام تحلي م اس ة  ANOVAت ستويات المختلف ين الم روق ب ة الف  لمعرف
املين في مجالي الحوافز              و ،يلمتغير الراتب الشهر   يتضح من المتوسطات الحسابية لدرجات الع

ستويات                       ين م ة ب روق ظاهري اس وجود ف ى المقي ة عل ة، والدرجة الكلي المادية، والحوافز المعنوي
  ).١٦ (جدولبين يمتغير الراتب الشهري، آما 



  ٢٦٣٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـالشوابكةونس ي

  ٢٠١١ ،)١٠(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دول  وافز  : )١٦(ج الي الح ة لمج ات المعياري سابية واالنحراف وافز المتوسطات الح ة والح المادي
  .الراتب الشهريالمعنوية والدرجة الكلية على المقياس وفقا لمتغير 

 الراتب الشهري

 المجموع  فأآثر٦٠٠  ٦٠٠-٤٠١  فأقل ٤٠٠
 المجال
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الحوافز 
١٣٦٢.١٣٠.٦٨٩٢٢.٢١٠.٨١٢٧٢.٤٦٠.٩٨٢٥٥٢.١٩٠.٧٧  المادية

الحوافز 
١٣٦١.٧٩٠.٨٠٩٢١.٨٨٠.٩٧٢٧٢.٤٤٠.٩٥٢٥٥١.٨٩٠.٩٠  المعنوية

الدرجة 
١٣٦١.٩٦٠.٦٨٩٢٠.٥٢٠.٨٢٢٧٢.٤٥١٠.٩٢٥٥٢.٠٤٠.٧٧  الكلية

ن   ضح م ا يت ائجآم ل نت دم التحلي ة  ع ستوى الدالل د م صائيًا عن ة إح روق دال ود ف     وج
) α ≥(0.05    ة ف       في مجال ة، حيث بلغت قيم د     )٢.١٣(الحوافز المادي ة عن ر دال ، وهي غي

    .)١٧ (جدولبين ي، آما  0.05) ≤ α (مستوى الداللة 

ة     : آما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا في آل من            حيث  : مجال الحوافز المعنوي
ة    )٦.١٥(قيمة ف آانت  د مستوى الدالل ة    و، α ≥(0.05  (، وهي دالة إحصائيًا عن الدرجة الكلي

ة     )٤.٦٩(حيث آانت قيمة ف : للمقياس د مستوى الدالل ،   α ≥(0.05 (، وهي دالة إحصائيًا عن
  .)١٧ (جدول هو بين فيآما 

روق في مجالي الحوافز       نتائج : )١٧(جدول   ة الف اين األحادي لدالل ة   تحليل التب ة والمعنوي  المادي
 .الراتب الشهريوالدرجة الكلية للمقياس بين مستويات متغير 

 مصدر التباين المجال
 مجموع
 المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
مستوى 
 الداللة

 ٠.١٢٠ ٢.١٣ ١.٢٧ ٢ ٢.٥٤ بين المجموعات

   ٠.٥٩ ٢٥٢ ١٤٩.٨٨ داخل المجموعات
الحوافز 
  المادية

    ٢٥٤ ١٥٢.٤٢ المجموع

 ٠.٠٠٢ ٦.١٥ ٤.٨٣ ٢ ٩.٦٦ بين المجموعات

   ٠.٧٨ ٢٥٢ ١٩٧.٧٠ داخل المجموعات
الحوافز 
  المعنوية

    ٢٥٤ ٢٠٧.٣٠٦ المجموع
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م    ، حدثت هذه الفروق   الراتب الشهري ستويات متغير   ولمعرفة بين أي من م     ار  إجراء  ت  اختب
الحوافز  وتشير نتائج االختبار إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في مجال            ،  توآي للمقارنات البعدية  

  :المعنوية
                 شهري عن بهم ال د رات ذين يزي املين ال املين     ٦٠٠بين المتوسطات الحسابية للع ار، والع  دين

م غ دخله ذين يبل م عن ٤٠٠ ال د دخله ذين يزي املين ال صالح الع ل ل ار أو أق ار، ٦٠٠ دين  دين
د                    ذين يزي املين ال ة نظر الع حيث آان تقدير درجة استخدام الحوافز المعنوية أعلى من وجه

 ). ١٨ (جدول دينار، آما يوضح ٦٠٠دخلهم عن 

   م عن د دخله ذين يزي املين ال سابية للع ين المتوسطات الح ام٦٠٠وب ار، والع ذين  دين لين ال
ين       م ب م عن                ٦٠٠-٤٠١يتراوح دخله د دخله ذين يزي املين ال صالح الع ار ل ار،  ٦٠٠ دين  دين

د                    ذين يزي املين ال ة نظر الع حيث آان تقدير درجة استخدام الحوافز المعنوية أعلى من وجه
 ). ١٨ (جدول يبين دينار، آما ٦٠٠دخلهم عن 

     ة،    الدرجة الكلية في مجالي الحوافز ال     أما على مستوى ائج       مادية والمعنوي  فيتضح من النت
  :وجود فروق دالة إحصائيا

           غ         ٦٠٠بين المتوسطات الحسابية للعاملين الذين يزيد دخلهم عن ذين يبل املين ال ار، والع  دين
م  م عن ٤٠٠دخله د دخله ذين يزي املين ال صالح الع ل ل ار أو أق ان ٦٠٠ دين ار، حيث آ  دين

ة أع    ة والمعنوي م عن     استخدام الحوافز المادي د دخله ذين يزي املين ال ة نظر الع ى من وجه ل
 .)١٨ (جدول يبينآما ،  دينار٦٠٠

 م عن  و د دخله ذين يزي املين ال سابية للع ين المتوسطات الح ذين ٦٠٠ب املين ال ار، والع  دين
ين       م ب م عن                ٦٠٠-٤٠١يتراوح دخله د دخله ذين يزي املين ال صالح الع ار ل ار،  ٦٠٠ دين  دين

وافز   تخدام الح ان اس ث آ د   حي ذين يزي املين ال ة نظر الع ن وجه ر م ة أآث ة والمعنوي المادي
  ).١٨ (جدول يبين، آما  دينار٦٠٠دخلهم عن 
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دول  ائج : )١٨(ج ار نت وافز  اختب ال الح ي مج روق ف ة الف ة لدالل ات البعدي دل للمقارن وآي المع ت
  .الراتب الشهريالمعنوية والدرجة الكلية لالختبار بين مستويات متغير 

  ٦٠٠-٤٠١   فأقل٤٠٠    المجال
٠.٠٩٠-  ٦٠٠-٤٠١    

  الحوافز المعنوية
  *٠.٥٦-  *٠.٦٥-   فأآثر٦٠٠
٠.٠٨-  ٦٠٠-٤٠١    

  الدرجة الكلية
  *٠.٤٠-  *٠.٤٩-   فأآثر٦٠٠

  .)٠.٠٥= α( عند مستوى الداللة إحصائيًادال   *
 لقد أشارت النتائج بشكل واضح إلى أن الفروق بين المتوسطات الحسابية للعاملين في مجال        

ى  ة عل ة والدرجة الكلي شهري الحوافز المعنوي ر الراتب ال داول (متغي ا ، )١٨-١٦الج آانت آله
صالح ا ن     ل م ع د دخله ذين يزي املين ال ار٦٠٠لع تخدام    ؛ دين املين الس ؤالء الع دير ه  أي أن تق

ات األخرى                    دير نظرائهم في الفئ ى من تق ة أعل  ،الحوافز بشكل عام وفي مجال الحوافز المعنوي
ة إذا      وهذه ال  ائج منطقي م األخذ     نت بهم عن               ت د روات ار أن من تزي ين االعتب م من       ٦٠٠ بع ار ه  دين

ة موضوع الدراسة          العاملين الذين ينتمون إلى فئتي اإلدارة العليا والوسطى        ات الجامعي  في المكتب
شعب  سام أو ال اء األق دراء اإلدارات ورؤس م ،آم شيًا    وه ستوى معي بهم م م روات ؤمن له ذين ت ال

ار أو  ٤٠٠ذوي الدخول التي تقل عن   مقارنة ب وإشباعًا لحاجات االنتماء وتقدير الذات      أفضل،    دين
ى من الحاجات                 دينار، ٦٠٠-٤٠١التي تتراوح بين     بهم سوى الحد األدن م روات  الذين ال تؤمن له

شية، سية والمعي شكلون النف ذين ي ةال وال ة العظمى لغالبي ات الجامعي ي المكتب املين ف ه ؛لع ى أن  عل
ة موضوع   ين ات الجامعي ي المكتب املين ف ع الع ة أن جمي روق حقيق ذه الف ل ه ي مث ي أن ال تخف بغ

ديرهم                  ة، وأن تق ة والمعنوي الدراسة أبدوا اتجاهًا سلبيًا نحو الدرجة الكلية الستخدام الحوافز المادي
  .العام لهذه الدرجة لم يزد عن قليلة

  
  الخاتمــــــــــــة

ة  نظرياتوء  ضفي   شكل األساس النظري           او  الدافعي ي ت ذه الدراسة  للحوافز الت ، وخاصة  ه
ز         رج وآدام لو وهيرزبي ات ماس ا نظري ي إليه ي تنتم ة الت ات العملي وى، ونظري ات المحت نظري

ة     ز المتبع م التحفي أن نظ ول ب ن الق روم، يمك املين وف ة الع ارة دافعي ي إلث ات ف ة الجامع المكتب  ي
ة من   اجاتالح تؤمن فيه سوى الحكومية األردنية ضعيفة إلى الحد الذي ال   ة   النفسية واألمني نظري

 إلى اإلشارةويكفي للتدليل على ذلك  ،ماسلو أو ربما بعض العوامل الوقائية في نظرية هيرزبيرج   
تبانات                بعض ى االس راد الدراسة إل ي أضافها أف نهم   ( التعليقات والمالحظات الت ًا م ل  )تطوع  :، مث

ًال ال تعطى لمن              " و "دامهاوهل هناك حوافز أصًال حتى يتم استخ      " الحوافز إن آانت موجودة فع
  ". يستحقها بل لمن ال يستحقها
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ى    ز       وهذا في حد ذاته يقدم مؤشرات قوية عل ة في تحفي ة الحكومي تقصير الجامعات األردني
ا                 املين فيه ز الع ة في تحفي العاملين ماديًا على األقل، وتقصير إدارات المكتبات الجامعية الحكومي

سط    وعزوفها عن استخدام     ،معنويًا ة الم      أب ز المعنوي تراتيجيات التحفي ديها   اس وفرة ل ويمكن في     ،ت
  :ضوء ذلك تلخيص أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحالية في النقاط التالية

ة في            .١ أن درجة استخدام الحوافز المادية والمعنوية بشكل عام في المكتبات الجامعية الحكومي
 .قليلةاألردن 

 من درجة استخدام الحوافز        أعلى قليالً  ولكنها   قليلةن درجة استخدام الحوافز المادية آانت       أ .٢
 . جدًاقليلةالمعنوية التي آانت 

املين الستخدام                      .٣ دير الع لم يتبين وجود تأثير لمتغيري الجنس والمؤهل العلمي في درجة تق
 .وع الدراسةالحوافز المادية والمعنوية في المكتبات الجامعية الحكومية موض

املين                     .٤ دير الع ى درجة تق شهري عل رة والراتب ال ة والخب تبين وجود تأثير لمتغيرات الوظيف
ة،   ة موضوع الدراس ة الحكومي ات الجامعي ي المكتب ة ف ة والمعنوي وافز المادي تخدام الح الس

ر من        راتهم أآث ا،  ١٦حيث آان تقدير من هم برتبة رئيس قسم أو شعبة، ومن آانت خب  عام
د عن ومن آا بهم تزي ة أو ٦٠٠نت روات ل رتب ات األخرى األق دير الفئ ن تق ى م ار أعل  دين

 .خبرة أو راتبًا من العاملين اآلخرين
  

  التوصيـــــات
ى من                  ا هو أدن ى م   درجة  إن انخفاض تقدير العاملين الستخدام الحوافز المادية والمعنوية إل

يًال" ةي" قل ستوى دافعي ى م ة عل رات قوي ي دالالت ومؤش امل عط اين، والع وظيفيهمرض ،  ال
 من التوصيات التي يؤمل أن   تقدم الدراسة عدداً   هذه المعطيات،    نطالقًا من وا هم التنظيمي؛ ئوانتما

ا المس     شرف            لون في  ؤويستفيد منه ي ت ا الت سلطة العلي ا ال ة باعتباره الي األردني يم الع  وزارة التعل
اد          ا            على الجامعات األردنية، والتي تطبق معايير االعتم ستفيد منه ضا أن ي ا، والتي يؤمل أي عليه

ي سؤولون ف ون   الم ة، والمهتم ا الجامعي ة، ومكتباته ة األردني ات الحكومي ذا ب الجامع موضوع ه
  : عمومًا البحث

ة                .١ ة من وجه بما أن نتائج الدراسة أشارت إلى أن الدرجة الكلية الستخدام الحوافز آانت قليل
ى الجامعات ا       أفراد الدراسة  نظر   إن عل ة    ، ف ة األردني ز     لحكومي ادة النظر في نظم التحفي  إع

تالءم وحاجات        الجامعات،  هذه  في  المتبعة حالياً  المادية والمعنوية  ا ي ا بم  وضرورة تطويره
ة     ة الحكومي ات الجامعي ي المكتب املين ف ا    وب، الع ادة رض ى زي ؤدي إل ا ي ل  همم ن العم  ع

 .م فيهأدائهواالرتقاء ب
 أن درجة استخدام  الحوافز المعنوية آانت أقل من درجة           وبما أن نتائج الدراسة أشارت إلى      .٢

ر  ترآزأن  المكتبات الجامعية الحكومية     استخدام الحوافز المادية، فإن على إدارات      ى    أآث  عل
تراتيجيات  ي اس اليبتبن ضمن  وأس ة   تت وافز المعنوي تخدام الح ق  آاس ن طري  التحفيز ع

شارآة راء، والم ل، وإث يع العم اب، وتوس واب والعق لالث ة، العم ل المرن اعات العم   وس
  . من جانبها في استخدام هذا النوع المهم من الحوافزًا واضحذلك أن هناك قصورًاوغيرها؛ 
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ي  و .٣ ة ف ة الحكومي ات الجامعي ي المكتب املين ف ع الع ى مجتم ة عل ذه الدراس صار ه نظرا القت
اك ضرورة إلجراء دراسات          ة  األردن، فإن هن واع أخرى من المك       حول  مماثل ات في     أن تب

ات   و،المكتبات العامةالمكتبات الجامعية الخاصة، و : األردن مثل  ك  ؛المتخصصة المكتب  وذل
  .إللقاء مزيد من الضوء حول موضوع الحوافز في المكتبات األردنية

  
   العربية واألجنبيةالمراجع

 سن ادل،ح سانية   .)١٩٩٨ (. ع ات اإلن راد والعالق ة  .إدارة األف باب الجامع سة ش  . مؤس
  .ندريةاإلسك

 ي ار ،حنف د الغف ات  .)٢٠٠٠ (. عب راد بالمنظم ي : إدارة األف دخل وظيف ة .م  دار المعرف
  .اإلسكندرية .الجامعية

 سالم د،ال الم محم ة    .)١٩٩٧. ( س ة بالمملك ات الجامعي ي المكتب املين ف وظيفي للع ا ال الرض
  . الرياض. مكتبة الملك فهد الوطنية.العربية السعودية

 نواني سانية  .)١٩٩٩ (. صالح،ش ات اإلن راد والعالق داف: إدارة األف دخل األه سة .م  مؤس
  . اإلسكندرية.شباب الجامعة

 الم ال،ع راهيم. وص د، إب ين   " .)٢٠٠٥ (. أحم ي ب وظيفي والمهن ا ال ضية الرض اإلدارة وق
سودان    ين في ال شورة   ."المكتبي ر من الة ماجستير غي ات والمعلومات   .  رس م المكتب سم عل  .ق

  . السودان. الخرطوم.الخرطوم جامعة .آلية اآلداب

 األردن. عمان. دار زهران.إدارة القوى العاملة .)١٩٩٦ (. عمر وصفي،عقيلي .  

 ة      " .)٢٠٠٤ (. ربحي مصطفى  ،عليان ة   ."إدارة التنمية البشرية في المكتبات اإللكتروني مجل
  .٢٥٧-٢٢١ .)٤ .٣ (٢٠ .جامعة دمشق

 ل   . الوظائف  . العمليات .لنظرياتا: مبادئ اإلدارة  .)٢٠٠٤ (. محمد قاسم  ،القريوتي  . دار وائ
  . األردن.عمان

  وزي راد   " .)١٩٩٥ (. موسى ،الل املين اتجاهات األف ة     الع ة األردني  في المؤسسات الحكومي
   .٢٥٩٣-٢٥٧٣ .)٦( أ ٢٢ .العلوم اإلنسانية: دراسات ."نحو حوافز العمل

 املين ب   " .)١٩٨٨ (. عمر أحمد  ،همشري دى الع ة ل ة في    الدافعية إلى المهن ات الجامعي المكتب
  .٣٤٠-٣١٣ .)٢ (١٥ .العلوم اإلدارية واالقتصاد:  دراسات ."األردن

 درجة التوتر النفسي ومصادره لدى العاملين في المكتبات        " .)١٩٩٣ (. عمر أحمد  ،همشري
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  )١(الملحق رقم 
  أداة الدراسة
  

  اإلخوة الزمالء األفاضل العاملون في المكتبات الجامعية الحكومية األردنية
 

ة   ا الحوافز المادية والمعنوية في استخدامهدف هذه االستبانة إلى جمع معلومات حول درجة        ت ات الجامعي لمكتب
كومية من وجهة نظر العاملين أنفسهم، والمطلوب منكم اإلجابة عن فقرات االستبانة بكل صدق وأمانة حتى تتسم       الح

ر البحث                    . نتائج الدراسة بالدقة والموضوعية    ستخدم ألغراض أخرى غي ن ت تقدمونها ل ي س علما بأن المعلومات الت
  .العلمي

 
  شكرا لتفضلكم باإلجابة عن فقرات االستبانة

 الباحث
  

  بيانات شخصية: القسم األول
  أنثى  ذآر   :  الجنس

   موظف رئيس شعبة   رئيس قسم  / مدير دائرة : المستوى الوظيفي
   سنوات١٠-٦  سنوات فأقل ٥  : الخبرة في العمل الحالي

                                    سنة  ١٥-١١  سنة فأآثر  ١٦  
    )مكتبات أو أي تخصص آخر ( بكالوريوس متوسط فأقل   دبلوم : المؤهل العلمي

                       دآتوراة/ماجستير/ دبلوم عالي( دراسات عليا (  
   ٦٠٠-٤٠١  دينار فأقل  ٤٠٠  : الدخل الشهري
                   دينار ٦٠٠ أآثر من   

  استخدام الحوافز المادية والمعنوية: القسم الثاني
درجة استخدام الحوافز المادية والمعنوية التالية من قبل إدارة الجامعة أو المكتبة في تحفيز العاملين في وضح 

  .المكتبة التي تعمل بها بوضع دائرة حول رقم الدرجة التي تعبر عن وجهة نظرك

  درجة االستخدام من قبل اإلدارة
  الحوافـز المادية: أوِال

  تستخدم إطالقاال   قليال  أحيانا  غالبا  دائما

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  المكـافـآت المرتبطة باألداء المتميز  ١

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  الترقيــــة  ٢

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  اإلسكــــان  ٣

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  المواصالت   ٤

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  العـــــالوات االستثنائيـة  ٥

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  العــالوات الدوريــــة  ٦

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  تحسين ظروف العمل المادية  ٧

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  عارات للعمل مع جهات أخرىاإل  ٨

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  اإلجازات بدون راتب  ٩

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  المكافآت النقديــــة  ١٠



  ٢٦٤١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـالشوابكةونس ي

  ٢٠١١ ،)١٠(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  االنتدابات والمياومات  ١١

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  القـروض التي تقدم للعامـليـن  ١٢

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  مكافــآت العمل اإلضافــي  ١٣

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  التأمين الصحي  ١٤

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  مان االجتماعيالض  ١٥

  درجة االستخدام من قبل اإلدارة
  الحوافـز المعنوية:ثانيا

  ال تستخدم إطالقا  قليال  أحيانا  غالبا  دائما

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  شهـادات التـقـدير والشكر  ١٦

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  تحسين الوضع الوظيفي  ١٧

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  تكريم العاملين المتميزين  ١٨

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  وات والمؤتمراتالمشارآة في الند  ١٩

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  تشجيع العاملين على إبداء الرأي  ٢٠

ة      ٢١ ي لوح زين ف ماء المتمي ع أس وض
  الشرف

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  تنمية الرقابة الذاتية لدى العاملين  ٢٢

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  نقل الموظف إلى وظيفة أفضل  ٢٣

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ترشيح المتميزين لدورات تدريبية   ٢٤

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ترشيح المتميزين للدراسات العليا  ٢٥

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  التكليف بعمل قيادي  ٢٦

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  إشراك العاملين في اتخاذ القرارات  ٢٧

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  تشجيع المبادرات الفردية  ٢٨

ه   ٢٩ ي تواج شكالت الت ة الم معالج
  العاملين

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

ة    ٣٠ شاطات االجتماعي شجيع الن ت
  ملينوالترفيهية للعا

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

  
  )٢(الملحق رقم 

لنظم الرواتب والحوافز المعمول بها في الجامعات   آنموذج٢٠٠٢نظام الرواتب والعالوات للعاملين في الجامعة االردنية لسنة 
  ه نظرا لعدم صدور النظام الموحد للرواتب والعالوات للعاملين في الجامعات األردنية حتى تاريخ،األردنية

 لنظـاممعلومات ا

  السنة / الرقم :   ٢٠٠٢ / ١١٤

صادر بمقتضى / نظام الرواتب والعالوات للعاملين في الجامعة االردنية 
٢٠٠١لسنة  (٤٢(من قانون الجامعات االردنية الرسمية رقم ) ٢٥(المادة 

  اسم النظام :

 الرسمية تاريخ الجريدة/ رقم  : ٣١-١٢-٢٠٠٢ / ٤٥٧٩ رقم الصفحة : ٦٣٠٥

 لعام / صدر بموجب قانون رقم : ٢٠٠١ / ٤٢ به تاريخ العمل :  ٣١-١٢-٢٠٠٢
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١ ،)١٠(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  مواد النظام  
  -١المادة

ويعمل به من تاريخ نشره  ) ٢٠٠٢نظام الرواتب والعالوات للعاملين في الجامعة االردنية لسنة (  يسمى هذا النظام 
 .في الجريدة الرسمية

  
  الرواتب 

  
  -٢المادة

 تحدد رواتب اعضاء هيئة التدريس والموظفين االداريين والفنيين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها 
  -:وتسلسل زياداتها، وفقا لسلم الرواتب التالي

  -:  اعضاء الهيئة التدريسية-أ
    الزيادة  العالوة السنوية         الرتبة                 الفئة                      الراتب                     

        بالدينار                                                          من            الى           
  ١٢                      ٦٩٤         ٣٣٤                   استاذ                                 

  ١٠                        ٣٦٦        ٣٢٦           استاذ مشارك               أ               

  ١٠                      ٢٩٥         ٢٥٥  ب                                                      

    ٨                      ٢٨٣        ٢٥١عد                أ                           استاذ مسا

  ٨                       ٢٣٩        ٢٠٧  ب                                                     

    ٦                        ٢٢١       ١٨٥          مدرس                     أ                 

  ٦                        ١٧٢       ١٣٦  ب                                                     

  ٥                        ١٢٩         ٧٩       مدرس مساعد                                 
  -: الموظفون االداريون والفنيون-ب

    الفئة         الراتب                     الزيادة  السنوية                             الدرجة            
          من           الى                      بالدينار                                               

        ٨                    ٤٤٦         ٣٢٦          االولى               أ               
  ٨                     ٢٨٦         ٢٥٤                              ب              
       ٦                     ٢٣٣         ٢٠٩         الثانية                أ               
  ٦                     ١٩٣         ١٦٩                             ب              
  ٥                     ١٧٠         ١٥٠        الثالثة                أ               
  ٥                   ١٤١         ١٢١                            ب               

   ٥                    ١٣٠         ١١٠      الرابعة                أ                
  ٥                    ٩٩            ٧٩                            ب               

  ٤                     ٧٥           ٥٩       الخامسة                              
  ٣                    ٥٤            ٤٢       السادسة                              

 ٢                      ٣٩           ٣١    السابعة                                 
  -٣المادة

  -: تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن آل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي-أ
   دينارا        ٢٥المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او                 -١   

  .تواها     من مس
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  ٢٠١١ ،)١٠(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   دينارا       ٢٠المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او          -٢   
  .    من مستواها

   دينارا     ١٥المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او           -٣   
  .من مستواها    

   دينارا١٥المحاضر الحاصل على درجة الدآتوراة                -٤   
   دينارا١٢لحاصل على درجة الماجستير                المحاضر ا-٥   
   دنانير١٠المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس             -٦   
 اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص ال يحملون مؤهالت علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة -ب

 .دينارا للمحاضرة الواحدة) ٢٥-١٠(ا بين فلرئيس الجامعة ان يحدد مكافأة الي منهم تتراوح م

  العالوات
  -٤المادة

  -: تصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة عالوة ادارة على النحو التالي-أ
   دينار    شهريا٣٠٠رئيس الجامعة                                             -١    
   دينارا   شهريا١٧٥                               نائب الرئيس                 -٢    
  دينارا    شهريا١٢٥ العميد                                                     -٣    
      دينارا    شهريا        ٧٥ مدير المستشفى ، نائب العميد ، رئيس                      -٤   

  س ، مساعد     القسم االآاديمي ، مساعد الرئي
  .      نائب الرئيس ، مدير الوحدة

     دينارا    شهريا         ٤٥ مساعد العميد ، نائب مدير الوحدة                              -٥   
     االدارية ، مساعد مدير الوحدة االدارية ، 

  .   مدير الدائرة االدارية
    دينارا     شهريا       ٢٠                         مساعد مدير الدائرة االدارية ، رئيس  -٦   

  .    الشعبة ، رئيس الديوان
    دنانير      شهريا١٠رئيس الفرع االداري                                          -٧   
 ٠ ال يجوز للشخص الواحد جمع اآثر من عالوة من العالوات المنصوص عليها في هذه المادة-ب

  -٥المادة
  -: تصرف للعاملين في الجامعة عالوة جامعة على النحو التالي

  -: اعضاء الهيئة التدريسية-أ
  . دينارًا شهريًا٦٥٠ استاذ              -١  
  . دينارًا شهريًا٤٧٥ استاذ مشارك     -٢  
  . دينارًا شهريًا٣٦٥ استاذ مساعد      -٣  

  .ريًا دينارًا شه٢٤٠ مدرس           -٤  
  .دينارًا شهريًا٢٠٠ مدرس مساعد     -٥ 
  -: الموظفون االداريون والفنيون-ب
  . دينارًا شهريًا٣١٥ الدرجة االولى      -١   
  . دينارًا شهريًا٢٤٥ الدرجة الثانية      -٢   
  . دينارًا شهريًا٢١٥ الدرجة الثالثة      -٣   
  . دينارًا شهريًا٢٠٠ الدرجة الرابعة     -٤   
  . دينارًا شهريًا١٨٠ الدرجة الخامسة    -٥   
  . دينارًا شهريًا١٧٠ الدرجة السادسة    -٦   
  . دينارًا شهريًا١٦٠ الدرجة السابعة     -٧   
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من هذه المادة وممن يتقاضون رواتب ) ب(و ) أ( يعامل العاملون االخرون من غير المذآورين في الفقرتين -ج
اس الراتب االساسي معاملة نظرائهم من حيث الراتب وال يسري ذلك على الموظفين مقطوعة او بعقود على اس

 .المعينين بعقود شاملة لجميع العالوات

  -٦المادة 
   ٠من رواتبهم االساسية%) ١٣٥( تصرف ألعضاء هيئة التدريس عالوة اختصاص تعادل -أ
  -: خدمة الجامعة عالوة اضافية على النحو التالي  يصرف للموظفين االداريين الذين اآملوا مدة سنتين في-ب
  الفئة                      النسبة المئوية من الراتب االساسي     
  ــــــــــــــــــــــــــــ   
  % ٥٠ الفئة االولى                             -  
  %٤٨ الفئة الثانية                                - 
  %٤٦ثالثة                                 الفئة ال- 
  %٤٤ الفئة الرابعة                               - 
من %) ٢٥( اما الموظفون الذين لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة فتصرف لكل منهم عالوة اضافية بنسبة -ج

  .الراتب االساسي
ية في التخصصات المبينة ادناه من غير اعضاء هيئة التدريس   تصرف للموظفين المهنيين من حملة الدرجة العلم-د

  عالوة فنية
  -:على النحو التالي

        التخصص                        النسبة المئوية من الراتب االساسي   
    ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  % ١١٠    الطب                                    
   %٩٥                                 الهندسة     

   %٦٠  الصيدلة وطب االسنان                     
  %٣٥التمريض والزراعة                               

   -٧المادة
  -:تصرف للعاملين في الجامعة عالوة اضافية على النحو التالي

    دينارا٩٠      رئيس الجامعة                               -   أ
   دينارا٧٥نائب الرئيس والعميد                              -  ب
   دينارا٦٧.٥نائب العميد ومدير المستشفى ومدير                -ج   

       الوحدة االدارية  
   دينارا٦٠عضو هيئة التدريس                            -  د
    دينارا ٥٢.٥لى او الثانية            الموظف من الدرجة االو-هـ   
   دينارا٤٥الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة            -و   
     دينارا٣٠الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة        -ز   
  دينارا١٨الموظف من الدرجة السابعة                    -ح   

  -٨المادة
  -:ة للعاملين في الجامعة على النحو التالي تصرف عالوة تنقل شهري-أ

   دينارا ٨٥ رئيس الجامعة                                   -١    
   دينارا ٥٠ نائب الرئيس والعميد                              -٢   
   دينارا       ٤٥ نائب العميد ومدير المستشفى ومدير               -٣   

  .ة االدارية         الوحد
   دينار ٤٠ عضو هيئة التدريس                               -٤   



  ٢٦٤٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـالشوابكةونس ي

  ٢٠١١ ،)١٠(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   دينارا٣٥ الموظف من الدرجة االولى او الثانية                 -٥   
   دينارا٣٠ الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة                 -٦   
   دينارا٢٠        الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة     -٧   
   دينارا١٢الموظف من الدرجة السابعة                          -٨   
 يصرف للعاملين برواتب مقطوعة او بعقود عالوة تنقل مساوية لعالوة التنقل المقررة لمن هم في سويتهم من -ب

  .من هذه المادة) أ(حيث الراتب وفقا الحكام الفقرة 
  .ع اآثر من عالوة من العالوات المنصوص عليها في هذه المادةال يجوز للشخص الواحد جم-ج
من هذه المادة لمن خصصت او تخصص له سيارة من الجامعة) أ( ال تصرف العالوة المنصوص عليها في الفقرة -د

  .او يتم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة
  

  -٩المادة
امعة الخطية القيام بأعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية  يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الج

  -:المقررة  او القيام باعمال خارج الجامعة وذلك وفقا لألحكام والشروط التالية
من) ١٢(  العمل بأجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير الحاالت المنصوص عليها في المادة -أ

خدم في ذلك العمل االمكانيات والتسهيالت المتوافرة في الجامعة ام لم يستخدمها ويمنح هذا النظام سواء است
عضو الهيئة التدريسية في هذه الحالة ومن شارآه في العمل من سائر العاملين في الجامعة اجرا او مكافأة من 

 تعليمات يصدرها مجلس مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من االعمال التي تتم بمقتضى هذا البند وذلك وفق
  ٠العمداء لهذا الغرض

 العمل بأجر او مكافأة خارج الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية - ١-ب
بقضائه خارج الجامعة لذلك الغرض بقرار من رئيس الجامعة ويشترط في جميع االحوال ان ال يتعارض قيام 

  .أي عمل خارج الجامعة مع الواجبات الجامعية المنوطة بهعضو الهيئة التدريسية ب
 تحدد نسبة توزيع االيراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية الذي يقوم بعمل خارج الجامعة بموجب -٢

 .تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية
  

  -١٠المادة
عشرين %) ٢٠(ير االردني عالوة بدل اقامة ال تزيد قيمتها على  لرئيس الجامعة ان يمنح عضو هيئة التدريس غ 

 .بالمائة من راتبه االساسي المستحق حسب سلم الرواتب
  

  -١١المادة
  -: تصرف للعاملين في الجامعة العالوات التالية 
        -:  عالوة عائلية-أ

                                          دينار  
  ٧جة                                 الزو

  ٢       الولد االول                  
   ٢       الولد الثاني                   
   ٢       الولد الثالث                   
  ٢       الولد الرابع                   

 مبلغ خمسة وعشرين دينارا وللذين فما فوق)  دينارا ١٣٠( عالوة شخصية للذين يتقاضون رواتب اساسية من - ب
دينارا فما دون مبلغ ) ٤٩(مبلغ احد عشر دينارا وللذين يتقاضون رواتب من ) ١٢٩-٥٠(يتقاضون رواتب من 

  ٠ثمانية دنانير
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 اذا تعددت زوجات المستحق للعالوة فتعطى عالوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا آان يتقاضى العالوة عن اربعة -ج
ان عدد االوالد اقل من اربعة فتعطى العالوات المخصصة لألوالد للزوجات االخر باالضافة اوالد واذا آ

  .للزوجة االولى بشرط ان ال يزيد عدد الزوجات االضافيات مع االوالد الذين يستحقون العالوة على اربعة
   -: ال تدفع العالوة في الحاالت التالية-د
  . من اعمارهم ما لم يكونوا مواصلين لدراستهم الثانوية او الجامعية االولىعن االوالد الذين اتموا الثامنة عشرة-١
 .الى المستحق للعالوة عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهريا من مؤسسة عامة او خاصة-٢

  
  -١٢المادة

لرسمي او بعد االنتهاء  لرئيس الجامعة ان يكلف ايا من العاملين في الجامعة القيام بأي عمل فيها وذلك اثناء الدوام ا
منه او خالل ايام االجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على ان يتم التكليف بمقتضى هذه المادة 

 ٠مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس
  

  -١٣المادة
في الجامعة او يقدم خدمة لها لرئيس الجامعة ان يقرر منح  مكافأة مالية الي شخص  من خارجها يكلف بالعمل 

  .والمكافأة تستدعي التشجيع
  

  -١٤المادة
من رسوم %) ٢٠(يجوز للرئيس ، وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة ، صرف حوافز ال تتجاوز نسبتها 

ته على منها العضاء الهيئة التدريسية  ، وما ال تزيد نسب%) ١٥(البرنامج الموازي ، يخصص ما ال تقل نسبته عن 
 .منها للموظفين االداريين%) ٥(

  
  احكام انتقالية

   -١٥المادة
تطبق احكام هذا النظام على العاملين في الجامعة على ان ال يترتب  على ذلك أي انتقاص للحقوق المالية التي 

 ٠يتقاضاها حاليا آل من عضو هيئة التدريس و الموظف
  

  -١٦المادة
 عليها نص في هذا النظام على مجلس العمداء التخاذ القرار المناسب بشأنها وبما ال  تعرض آل حالة لم يرد

 .يتعارض مع احكام هذا النظام 
  

  -١٧المادة
من قانون الجامعة االردنية رقم ) ٣٤( يلغى نظام الرواتب والعالوات في الجامعة االردنية الصادر بمقتضى المادة

تي طرأت عليه ، آما يلغى أي قرار صادر عن مجلس االمناء او مجلس التعليم  والتعديالت ال١٩٧٢لسنة ) ٥٢(
العالي ، حسب مقتضى الحال، يتعلق بالعالوات والمكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام ، وال يعمل بأي نص

والعالوات ويتعارض مع ورد في أي نظام اخر او بأي قرار لمجلس االمناء او مجلس التعليم العالي يتعلق بالرواتب 
 .احكام هذا النظام

  
  -١٨المادة

 . يصدر مجلس الجامعة التعليمات الالزمة لتنفيذ احكام هذا النظام وبما ال يتعارض مع احكامه 
  

  


