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 الملخص

 

 ''ماالنج اجونج حدٌقة سكر مصنع فً موظف التعوٌض العمل الحافز تأثٌر: " عنوان.2014 .بدرول هصام،

س .م.,اغ.س.دءنة نور الف . د:المشرف  

 

 

 .الدافع المالية،العمل غير التعويض ,مالية تعويضات :البحث اكلمات

 
 أكثر بجد للعمل بلدها على دافعة قوة باعتباره الدافع أن الضروري فمن صحٌح بشكل بعملهم القٌام للموظفٌن ٌمكن

 زٌادة أجل من. العمل بٌئة إلى ٌفضً مناخ لتهٌئة الشركة هدف قٌادة ظل فً تحقٌقها ٌمكن التً واالنضباط وبقوة

 موظف لكل تطبٌق خالل من جٌد تعوٌض مع منهم واحد المدٌرٌن، التً الطرق من العدٌد الدافع،

. الموظفٌن تحفٌز ٌتعلق فٌما ماالنج اجونج الكبرى الحدٌقة السكر مصنع فً المتاحة التعوٌض الدراسة هذه تحلٌل

 أن حٌن فً الموظفٌن، تحفٌز هو( Y )التابع المتغٌر حٌث الخطٌة، المتعدد االنحدار باستخدام اختبارات اجراء

 العٌنات وكانت(. X2 )المالٌة غٌر والتعوٌض ،(X1 )المالٌة التعوٌضات من تعوٌض من ٌتكون( X )المستقل المتغٌر

 .موظف ٦٧ تستخدم

 غٌر التعوٌض والمتغٌرات ، ( X1 ) معا المالً التعوٌض أن المتغٌرات المتعدد الخطً االنحدار نتائج أظهرت

 F قٌمة من علٌها الحصول تم التً التحالٌل نتائج هذه ( . Y ) العمل الدافع متغٌر كبٌر بشكل تؤثر ( X2 ) المالٌة

 الوقت نفس فً تؤثر المستقلة المتغٌرات أن وأثبتت ، ٪ α = 5 فً واختبارها ٣,١٤ الجداول F ≤ العد ٤٨,٨١١

 على كبٌر تأثٌر ( X1 ) المالً التعوٌض المتغٌر أن االختبار ر االختبار نتائج أظهرت حٌن فً . التابع المتغٌر على

 أهمٌة بقٌمة الجدول ر ١,٩٩٧ ≤ ٤,٩٠٨ من طن قٌمة على الحصول تحلٌل ونتائج ، ( Y ) العمل جزئٌا الدافع

 Y ) العمل جزئٌا الدافع على كبٌر تأثٌر له لٌس ( X2 ) المالٌة غٌر التعوٌض المتغٌر أن حٌن فً. ٠,٠٥ ≥ ٠,٠٠٠

 هذا نتائج . ٠,٠٥ ≤ ٠,١٣٦ أهمٌة بقٌمة الجدول ر ١,٩٩٧≥ ١,٥١٠  ر قٌمة على الحصول تحلٌل ونتائج ،( 

 االمتثال ٌعنً ، الموظفٌن تحفٌز على األبرز التأثٌر جوانب من هام جانب هو المالً التعوٌض أن ٌوضح االختبار

 الكبرى الحدٌقة السكر مصنع الدافع الموظف على تؤثر والبدالت ، والتأمٌن ، ٌمكن الحوافز و األجور / الراتب

 .عملهم من الموظفٌن من المتوقعة االحتٌاجات هو ألنه ماالنج

 

 
 


