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امللخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر استراتيجيات التعويض في تميز األداء املنظمي ،والتعرف على واقع تطبيق استراتيجيات التعويض في
الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبدهللا الثاني الصناعية  /محافظة الكرك ،طبقت الدراسة على عينة مكونة من ()170
موظف تم اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية تناسبية من ( )7شركات تم اختيارها بشكل قصدي من أصل ( )11شركة عاملة في املدينة
الصناعية ،وتم استبعاد ( )4شركات لعدم استجابتها ملوضع البحث ،وقد تم استخدام االنحدار الخطي املتعدد الختبار فرضيات الدراسة.
وقد خلصت الدراسة إلى أن توسع واه تمام الشركات الصناعية في استراتيجيات التعويض وتطويرها بشكل مستمر يسهم في تحقيق تميز
في أدائها املنظمي من خالل تعزيز أساليب القيادة وتحقيق تميز في األفراد العاملين لديها وتميز في األنشطة املتعلقة في العمليات واملنتجات
والخدمات ،وإلى وجود تفاوت في تأثر استراتيجيات التعويض (املباشرة وغير املباشرة) في تحقيق التميز في األداء املنظمي ،إذ تبين أن
استراتيجيات التعويض املباشرة هي األكثر تأثيرا ،حيث فس رت حرص الشركات الصناعية على تعويض العاملين لديها من خالل تقديم حزمة
من املزايا واملكافآت التي تلبي متطلباتهم املعيشية ،األمر الذي يؤدي إلى تحسين أداء العاملين وتميزهم في بيئة العمل داخل منظماتهم.
وقد أوصت الدراسة بأهمية توسع وزيادة اهتمام الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبدهللا الثاني الصناعية/محافظة
الكرك في استراتيجيات التعويض وذلك ألهميتها في تحقيق تميز في أدائها املنظمي ،وخصوصا في تميز األفراد العاملين لديها األمر الذي يقودها
إلى تميز جميع أنشطتها املنظمية وزيادة كفاءة وجودة منتجاتها مما يسهم في زيادة أرباحها.
الكلمات املفتاحية :الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبدهللا الثاني الصناعية/محافظة الكرك؛ استراتيجيات التعويض؛ تميز
األداء املنظمي.

املقدمة:
يعتبر السعي نحو تحقيق التميز املنظمي من أكثر املوضوعات أهمية وحداثة ،حيث باتت معايير التميز في طليعة األهداف التي تسعى املنظمات إلى
تحقيقها ،ولدعم املزيد من التميز والتفوق في األداء املنظمي فإن ذلك يتطلب من هذه املنظمات توفير القيادات اإلدارية القادرة على بذل املزيد من
الجهود واملثابرة لتحقيق النجاح وإحراز التقدم ،باالعتماد على السرعة واملرونة واالبتكار ،كما وتعتبر ممارسات إدارة املوارد البشرية أحد النظم اإلدارية
التي تتحقق فيها الفائدة للمنظمة والفرد ،وذلك من خالل االستغالل األمثل للموارد البشرية ،ومن أجل هذا تعتبر ممارسات املوارد البشرية من أهم
العناصر التي تمكن املنظمات من السعي والوصول إلى تحقيق األهداف والغايات ،فأهميتها تأتي من دورها املحوري في رفع مستوى فاعلية إدارة املنظمة
وكفاءتها في أداء جميع مهامها وأنشطتها ،بوصفه محصلة نهائية لكفاءة وفاعلية املنظمة ذاتها ،ومدى قدرتها على التميز واملنافسة داخليا وخارجيا ( Jex,
.)2009
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كل ذلك يتحقق إذا ما تم استقطاب واختيار وتعيين الكفاءات املتميزة واملؤهلة واملدربة بالشكل األمثل ،ومن ثم التخطيط لها بعناية واالهتمام بها
واملحافظة عليها وتطويرها ،ووضع نظام عادل الستراتيجيات التعويض املتمثلة في املرتبات واألجور واملكافآت والحوافز ،وتبني املوضوعية في قرارات
الترقية وفق اعتبارات ومعايير متوازنة تكون واضحة للجميع ،وتمتاز بدرجة عالية من الشفافية ،من هنا تلعب إدارة املوارد البشرية دورا مؤثرا في تحقيق
متطلبات التميز املنظمي ،وهو ما أكسب إدارة املوارد البشرية حيوية وأهمية فائقة ،والذي غير من طبيعة عملياتها بشكل محوري فتطور تقنيات
املعلومات أدى إلى ازدياد الطلب على املهن الفنية ،مما يتطلب مؤهالت وإمكانيات غير تقليدية للوظائف القيادية في إدارة املنظمات على اختالف
مستوياتها ،كما دعت الحاجة إلى إدخال تلك التقنيات واألساليب الحديثة واالستناد عليها ،في جميع مهام وأنشطة إدارة املوارد البشرية من تخطيط،
واستقطاب ،واختيار ،وتعيين ،وتعويض ،إلــخ.)Luis, 2012( ..
بالتالي يعد االستقطاب واالحتفاظ باملوظفين والقيام بتعويضهم بشكل أمثل خطوة استراتيجية إلبقائهم ملتزمين بالعمل الجاد ،باإلضافة إلى
املساهمة في نهاية املطاف في تحقيق أهداف املنظمة ،ويعتمد ذلك بشكل أساس على حزم التعويضات واملزايا التي تقدمها املنظمات للعاملين لديها
) .(McEwen, 2010إذ وأنه وفقا للدراسات العلمية تبين أن املوظفين الذين ال يتم تعويضهم بالشكل األمثل قد أظهروا عالمات انخفاض في الروح
املعنوية ،وقد يكون لذلك أثار مدمرة على أداء املنظمة ككل تتمثل في :ارتفاع معدالت التغيب عن العمل والدوران الوظيفي ،والتخريب ،والتأخر،
وتنعكس أيضا على رضاهم الوظيفي وتظلماتهم التي ال تنتهي باإلضافة إلى عدم االنضباط وعدم وجود روح الفريق األمر الذي يقف عائق في طرق
املنظمات لتحقيق التميز في أدائها املنظمي ).)Armstrong, 2008
ومن أجل الحد من هذه املشاكل وغيرها التي من املمكن أن تتصاعد إلى أزمات أكثر خطورة في املنظمات ال سيما املنظمات الصناعية ،ينبغي عليها
تبني استراتيجيات تعويض تتسم بالوضوح والتوازن ،كونها أحد العوامل الرئيسة التي تحدد دوافع املوظفين ،باإلضافة إلى الرضا والتقدير غالبا ما تقوم
املنظمات التي تدرك أهمية التعويضات بتنفيذ االستراتيجيات التي تحفز موظفيها بشكل مستمر على تحقيق األهداف التنظيمية ،والتي تهدف أساسا إلى
تحسين أنظمة التعويضات ،ومشاركة املوظفين والتغذية الراجعة وبيئة العمل ،التي على األقل تضمن تلبية احتياجات ومتطلبات العاملين لديها
( .)Milkovich, 2013كما وتعتبر استراتيجيات التعويض العامل األكثر أهمية في تحفيز املوظفين ،ألن األفراد يميلون بشكل طبيعي إلى األداء بشكل
أفضل عندما يكونوا مدركين أنهم سيحصلون على تعويضات وعوائد كافية بدال عن الجهود التي يقومون بها ).(Armstrong, 2008
ومن هنا جاء تركيز هذه الدراسة على تحديد أثر استراتيجيات التعويض املقدمة للعاملين في الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن
عبدهللا الثاني الصناعية /محافظة الكرك .في تحقيق التميز في أدائها املنظمي ،حيث أن هناك ندرة " بحسب علم الباحث" في الدراسات التي تناولت
متغيرات الدراسة الحالية كما أن قطاع الشركات الصناعية العاملة في م دينة الحسين بن عبدهللا الثاني الصناعية لم يحظى بالعناية الكافية من قبل
الباحثين.
مشكلة الدراسة و أسئلتها:
تواجه الشركات الصناعية في األردن الكثير من التحديات املتعلقة بتطوير أدائها واستغالل مواردها بالشكل األمثل ،األمر الذي يعيق جهودها نحو
تحقيق تميز في أدائها املنظمي ،في ظل بيئة تتسم باملنافسة الشديدة والتسارع املعرفي والتكنولوجي ،حيث تتمثل هذه التحديات في ضعف فاعلية
استخدام املورد البشري الذي يعتبر أساس وجوهر عمل الشركات الصناعية واملصدر األساس لتحقيق مستويات أداء مرتفعة تقود الشركات الصناعية
إلى تحقيق تميز في أدائها املنظمي ،إذ أكدت الدراسات العلمية أن استثمار وتنمية املورد البشري هو العامل األكثر أهمية في نجاح وتميز املنظمات
الصناعية.
وتتمثل مشكلة الدراسة بطبيعة املنافسة الشديدة داخليا وخارجيا التي تواجه املنظمات الصناعية في األردن ،حيث يعمل في األردن ( )6مدن
صناعية تحتوي على ( )414مصنعا أردنيا وأجنبيا (شركة املدن الصناعية األردنية) ،لذا ال بد لهذه املصانع من التطوير املستمر واالستثمار بشكل فعال
في مواردها البشرية من خالل تبنيها الستراتيجيات تعويض عادلة وشاملة تجعل من املصانع بيئة عمل جاذبة للكفاءات البشرية ومحفزة للعاملين بحيث
يقدمون مستوى مرتفع من األداء يقود تلك املنظمات الصناعية إلى تميز في أدائها املنظمي.
وأظهرت الدراسات العلمية أن استراتيجيات التعويض (املباشرة ،غير املباشرة) وطرق اإلدارة تؤثر على تحفيز العاملين ال سيما أن محور عملية
التميز في األداء التنظيمي تتمحور حول العاملين أنفسهم ،كما وركز العديد من الباحثين على الرضا واالعتراف والتقدير وبيئة العمل كمحفزات
للموظفين في املنظمات بشكل عام ومع ذلك ال يوجد دراسات ربطت بين استراتيجيات التعويض وأثرها في تميز األداء املنظمي وطرق التعويض للعاملين
في الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبدهللا الثاني الصناعية/محافظة الكرك (.)Milkovichk, 2013
وبناء على ما جاء أعاله ستجيب هذه الدراسة عن األسئلة اآلتية التي تعبر عن مشكلة الدراسة:
 .1هل يوجد تطبيق الستراتيجيات التعويض في الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبدهللا الثاني الصناعية/محافظة الكرك؟
 .2هل توجد مزايا تنافسية توفرها استراتيجيات التعويض؟
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 .3ما أثر تطبيق استراتيجيات التعويض من قبل الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبدهللا الثاني الصناعية/محافظة الكرك في
تحقيق تميز في أدائها املنظمي؟
 .4هل هناك معيقات تقف عائق في طريق الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبدهللا الثاني الصناعية/محافظة الكرك في تطبيق
إستراتيجيات التعويض؟
أهداف الدراسة:
تتبلور أهداف الدراسة في محاولة التعرف على ما يلي:
 .1واقع تطبيق استراتيجيات التعويض للشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبدهللا الثاني/محافظة الكرك.
 .2أثر تطبيق استراتيجيات التعويض في تحقيق التميز في األداء املنظمي للشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبدهللا الثاني
الصناعية/محافظة الكرك.
 .3التعرف على واقع التميز في األداء املنظمي للشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبدهللا الثاني الصناعية/محافظة الكرك.
 .4أهم املعيقات التي تواجه الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبدهللا الثاني/محافظة الكرك في تطبيقها الستراتيجيات التعويض.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة الحالية في جانبين:
األهمية العلمية :تكمن األهمية العلمية لهذه الدراسة في سد الفجوة في الدراسات السابقة التي لم تتناول استراتيجيات التعويض بشكل شامل ودورها
في تحقيق التميز في األداء املنظمي ،كما أنه وفي حدود علم الباحث إن هذه الدراسة من الدراسات القليلة في األردن التي تحاول توضيح العالقة واألثر
الستراتيجيات التعويض في تحقيق التميز في األداء املنظمي للشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبدهللا الثاني/محافظة الكرك .حيث أن
معظم الدراسات السابقة ركزت على استراتيجيات التعويض بشكل ثانوي على أنها أحد ممارسات أو استراتيجيات املوارد البشرية ،حيث أن أغلب
الدراسات ركزت على أحد جوانب استراتيجيات التعويض (املباشرة أو غير املباشرة) بعكس الدراسة الحالية التي شملت الجزئيين الرئيسين
الستراتيجيات التعويض (استراتيجيات التعويض املباشرة ،استراتيجيات التعويض غير املباشرة) ودورها في تحقيق التميز في األداء املنظمي.
األهمية العملية :تأتي األهمية العملية لهذه الدراسة من خالل ما يمكن أن تقدمه من نتائج عن تأثير استراتيجيات التعويض وتطبيقها في تحقيق التميز
في األداء املنظمي للشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبدهللا الثاني/محافظة الكرك .وذلك على الصعيد املحلي والدولي ،كما وأنها نتائج
تساعد متخذي القرارات في الجهات ذات العالقة بالدراسة بشكل خاص والقطاع الصناعي بشكل عام مثل :الشركات الصناعية العاملة في مدينة
الحسين بن عبدهللا الثاني/محافظة الكرك ،شركة املدن الصناعية األردنية ،املنظمات الصناعية بشكل عام ،وبالتالي الوقوف بشكل عملي على بعض
من الحلول التي تقترحها هذه الدراسة لبعض ا ملشكالت املتعلقة في التعويضات التي تعاني منها املنظمات الصناعية ،في ضوء املنافسة الشديدة التي
تواجهها املنظمات في سعيها حول جذب واستقطاب وتعين أفراد مؤهلين وقادرين على تحقيق مستويات أداء مرتفعة تمكنها من تحقيق أداء منظمي
متميز ،والذي يعتبر بمثابة الحجر األساس في زيادة الحصة السوقية بالتالي زيادة أرباح الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبدهللا الثاني
الصناعية/محافظة الكرك.
فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة  :H0ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستراتيجيات التعويض( :استراتيجيات التعويض املباشرة ،استراتيجيات التعويض غير
املباشرة) في تميز األداء املنظمي ( التميز القيادي ،تميز األفراد ،تميز العمليات واملنتجات والخدمات) لدى الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين
بن عبد هللا الثاني الصناعية  /محافظة الكرك عند مستوى داللة (.(α≤0.05
الفرضية الفرعية األولى  :H0-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لالستراتيجيات التعويض( :استراتيجيات التعويض املباشرة ،استراتيجيات التعويض
غير املباشرة) في التميز القيادي لدى الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبد هللا الثاني الصناعية  /محافظة الكرك عند مستوى داللة
(.(α≤0.05
الفرضية الفرعية الثانية  :H0-2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستراتيجيات التعويض( :استراتيجيات التعويض املباشرة ،استراتيجيات التعويض
غير املباشرة) في تميز األفراد لدى الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبد هللا الثاني الصناعية  /محافظة الكرك عند مستوى داللة
(.(α≤0.05
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الفرضية الفرعية الثالثة  :H0-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستراتيجيات التعويض( :استراتيجيات التعويض املباشرة ،استراتيجيات التعويض
غير املباشرة) في تميز العمليات واملنتجات والخدمات لدى الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبد هللا الثاني الصناعية  /محافظة الكرك
عند مستوى داللة (.(α≤0.05
أنموذج الدراسة:
بناء على مشكلة الدراسة واإلطار النظري والدراسات السابقة تم بناء أنموذج الدراسة حسب اآلتي:
املتغيرات املستقلة
استراتيجيات التعويض

املتغيرات التابعة
H0

تميز األداء املنظمي
التميز القيادي

استراتيجيات التعويض
املباشرة

تميز األفراد

استراتيجيات التعويض غير
املباشرة

تميز العمليات واملنتجات
والخدمات
شكل ( :)1أنموذج الدراسة

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
استراتيجيات التعويض ))Compensation strategies
كان إلنشاء املنظمات الصناعية على اختالف أحجامها ال سيما الكبيرة منها السبب الرئيس في قيام الثورة الصناعية ،في أوروبا تحديدا منطلقة
بعد ذلك إلى باقي البلدان حول العالم ،ومع قيام تلك املصانع وبدئها بتشغيل العشرات واملئات من العمال فيها ،بدأت تدريجيا بالظهور مسألة
األجور (العمل بأجر) ،ومن ذلك الحين بدأ الصراع بين أصحاب العمل في تلك املصانع والعاملين لديهم حول مسألة التعويضات ،كما أتخذ ذلك الصراع
عدة أشكال بداية من تخريب املمتلكات من خالل تحطيم اآلالت كطريقة للتعبير عن سوء األجور وطول فترات العمل.
ومع بداية ظهور التجمعات النقابية بدأت األساليب تأخذ طابع غير تقليدي للتعبير عن عدم الرضا عن التعويض وطول ساعات العمل ،مثل
القيام باإلضراب عن العمل كسالح وأسلوب حضاري لالحتجاج ،ومع ارتفاع وتيرة االحتجاجات بدأ الصراع يأخذ منحنى عقد االتفاقيات والتفاوض
والحوارات على املستوى الفردي والنقابي وأصحاب العمل ،إذ تركزت بشكل أساس على الكيفية واألساليب التي تتم فيها تحديد استراتيجيات تعويض
كافية تهتم برفع الحد األدنى للتعويض بطرق شاملة وعادلة ،وتحسين بقية شروط العمل التي تمكن العاملين من القيام بإعمالهم على أكمل وجه،
وتضمن لهم حياة كريمة وقدرة على تلبية الحاجات األساسية للعمال وعائالتهم من خالل منحهم األجر العادل القادر على تلبيه الحاجات األساسية لهم
ولعائالتهم من (شراب ،طعام ،ملبس) ،من هنا ومن هذه الحاجة ظهرت منظمة العمل الدولية ( )1919والتي اهتمت بموضوع التعويضات (التعويضات
املباشرة ،التعويضات غير املباشرة) باعتبارها محور الصراع بين العمال وأصحاب العمل ).(Gomez, 2008
تعد العقود بمثابه اتفاق للتوظيف بين املنظمات واألفراد ،على أن يتعهد املوظفين بالقيام بجميع املهام وااللتزامات املسنودة إليهم واملنصوص
عليها في عقود التعيين ،مثل أداء املهام بالشكل األمثل والتقيد بأوقات العمل وإبقاء ممتلكات املنظمة ساملة ،باملقابل تقوم املنظمة بااللتزام بتعويض
املوظفين من خالل حزم من املزايا واملنافع املتفق عليها في عقد التعيين (.)Judeh, 2010
وكما أشار  Gupta, 2009إلى مفهوم التعويضات على أنه املجموع اإلجمالي للتعويضات من املزايا واالستحقاقات التي يتلقاها األفراد العاملين،
والتي تأتي على شكل تعويضات مباشرة وغير مباشرة ،باعتبارها أفضل الطرق لتعويض وتحفيز األفراد بالشكل األمثل ،وإنها إحدى األدوات الفعالة التي
تشجعهم على تبني الثقافة والقيم العاملة للمنظمة والعمل بها ،وتحفيزهم للقيام بالسلوك الجيد وبأنها أيضا واحدة من تلك األدوات التي تقود
املنظمات إلى تحقيق أهدافها للوصول إلى التميز في أدائها املنظمي .إذ تتيح استراتيجيات التعويض املصممة بشكل جيد للمنظمات من اجتذاب املوظفين
املؤهلين الالزمين واالحتفاظ بهم وتحفيز قوة العمل الحالية نحو تحقيق األهداف ،كما وتعد التعويضات األكثر وضوحا التي يحصل عليها املوظفون هي
العمل بأجر ).(Bussin, 2011
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على عكس ذلك ،إذا كان التعويض غير مرتبط بالعمل ،فمن املحتمل أن يبحث املوظفين عن وظيفة أفضل أجرا ،عالوة على ذلك ،عندما يكون
املوظفين غير راضين عن نوع وكم التعويض ،تكون مساهمتهم في تحقيق األهداف أقل ،وفي الحاالت الشديدة من عدم الرضا ،قد يؤدي عدم الرضا عن
األجور إلى انخفاض في مستويات األداء لألفراد ،ويتسبب في اإلضراب ،وزيادة التظلم ،كما أنه يؤدي إلى أشكال من االنسحاب البدني والنفس ي تتراوح بين
التغيب وزيادة معدل الدوران الوظيفي ،وقد تصل أحيانا إلى زيارة املستوصف الطبي وضعف الصحة العقلية ) .(Campbell, 2007كما ويتمثل الهدف
الرئيس الستراتيجيات التعويض في إنشاء نظام متكامل من التعويضات يكون عادال ألصحاب العمل واملوظفين على حد سواء ،بحيث ينجذب األفراد
املؤهلين إلى العمل ويتحمسون للقيام بعمل جيد ملنظماتهم التي يعملون بها (.)Casico, 2010
وفي ظل البيئة املعاصرة باتت طرق استثمار املوارد من أهم املصادر التي تعتمد عليها املنظمات في كسب امليزة التنافسية ،وأن املورد البشري أهم
هذه املوارد التي تساعد في ذلك ( . (Lalwe, 2008ولكن كيف يمكن للمنظمات رسم االستراتيجيات اآلزمة إلدارة هذا املورد الحيوي خصوصا في
الشركات الصناعية؟ أورد العديد من الباحثين أنه يجب على املنظمات امتالك استراتيجية إدارة تعويضات شاملة تكون بمثابة ميزة تنافسية للمنظمة
والتي تمكنها من جذب املواهب املحتملين واملحافظة على األفراد الحاليين( .)Odunlad, 2012بحيث تعلب استراتيجيات التعويض دورا حيويا في تحفيز
األفراد بجدية أكبر من أجل تحيق أهداف املنظمة ،وقد أعطيت استراتيجيات التعويض العديد من التعاريف املختلفة ،فهي تعد شكل من أشكال
البدالت تمنح لألفراد نتيجة للعمل الذي تم إنجازه فهي بمثابة عامل تحفيزي يشجع الفرد على وضع املزيد من الطاقة وااللتزام في وظيفته ( Armache,
.)2012
وتعتبر استراتيجيات التعويض بأنها إجمالي مجموع األجور أو املرتبات ،واستحقاقات املوظفين ،واملكافآت املالية واملكافآت غير املالية غير املكررة
) .(Qureshi, 2013وأضاف كل من ) (Adeoye & Fields, 2014أن استراتيجيات التعويض تتناول القضايا على املدى الطويل وبالتالي يتم دمجها مع
وظائف إدارة املوارد البشرية ،فهي تعنى في صياغة وتنفيذ االستراتيجيات والسياسات التي تهدف إلى مكافأة املوظفين على نحو منصف ومستمر ،كما
اعتبروا بأنها أحدى املجاالت الوظيفية الهامة للموارد البشرية التي تتكون من التعويضات املباشرة وتشمل كل من التعويضات املباشرة ( الرواتب
واألجور) والتعويضات غير املباشرة وهي عوامل استثنائية حاسمة في تحفيز املوظفين املؤهلين واالحتفاظ بهم لتحقيق األهداف.
وتعتبر استراتيجيات التعويض أيضا بأنها حزمة املكافآت القابلة للقياس الكمي التي يحصل عليها املوظف مقابل عمله ،والتي تشمل مكونين
أساسيين للتعويض وهما( :التعويضات املباشرة ،التعويضات غير املباشرة)) .(Gomez et al., 2012بعبارة أخرى تهتم استراتيجيات التعويض بتجسيد
مستويات الرواتب واألجور ودفع الحوافز بمختلف أنواعها (املباشرة وغير املباشرة) وتشير إلى نشاط املوارد البشرية في إطار رسم استراتيجية معنية
بتصميم جميع أنواع املغريات املادية واملعنوية ،لجذب وإبقاء وتحفيز املوارد البشرية وتنفيذ تلك االستراتيجيات بما يتناسب مع االستراتيجية العامة
للمنظمة (.)Abosch, et al,. 2008
أنواع ومكونات استراتيجيات التعويض )Types of Compensation Strategies) :
يشير  Judeh, 2010إلى كل من أنواع ومكونات استراتيجيات التعويض بأنه يمكن تلخيصها في الجدول اآلتي:
جدول( :)1مكونات استراتيجيات التعويض
استراتيجيات التعويض املباشرة
الرواتب واألجور
الحوافز املالية
املكافآت

استراتيجيات التعويض غيراملباشرة
التأمين الصحي
الضمان االجتماعي
املشاركة في األرباح
أقساط املعاهد والجامعات

أوضح الجدول ( )1مكونات وأنواع استراتيجيات التعويض والتي تبين تلك املكونات بالتوافق مع املنظور الحديث بجانبية (استراتيجيات
التعويض املباشرة ،استراتيجيات التعويض غير املباشرة) بما يتعلق في بيئة العمل والوظيفة ،وتاليا شرح مبسط ملكونات استراتيجيات التعويض
التي تبنتها الدراسة:
ا
أول :استراتيجيات التعويض املباشرة(Direct Compensation Strategy( :
وتشمل التعويضات املالية املباشرة ،والتي يتم دفعها للموظفين على شكل أجور ورواتب ومكافآت وعموالت مقابل أدائهم ،فاستراتيجيات
التعويض املالية غير املباشرة تأتي على شكل خطط تأمين مثل( :الحياة ،الصحة ،التقاعد ،الفوائد ،املساعدات التعليمية ،خدمات املوظفين،
اإلجازات املدفوعة ،مثل اإلجازات الدينية والصحية ..الخ) ،كما وتتضمن استراتيجيات التعويض املباشرة املوجهة نحو األفراد املدفوعات املالية مثل:
الرواتب واألجور التي تعزز رفاهية املوظفين املالية بشكل مباشر). (Decenzo et al., 2007
وتأتي استراتيجيات التعويضات املباشرة على شكل (أجور وحوافز باإلضافة إلى الرواتب والعموالت واملكافآت) ،ويشار إليها أيضا بأنها :تلك
التعويضات املباشرة تجعل املوظف سليما ماليا حتى يتمكن من تحقيق رغبته املادية ،وهناك فئتان رئيستان للتعويضات املباشرة وهما :املرتب
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األساس ي واألجور ،كما ويجب تحديدها على أساس العدل واملساواة كونها تعتبر املعاملة العادلة للموظفين ،قد يكون ذلك بمثابة العدالة الداخلية
حيث يتم تعويض املوظفين وفقا للقيمة النسبية لوظائفهم داخل املنظمة ،أو املساواة الخارجية حيث يتم تعويض املوظفين مقارنة بالعمال الذين
يؤدون وظائف مماثلة في منظمات أخرى تقوم بتأدية النشاط نفسه ).(Dessler, 2008
أن هذه الدراسة وفيما يتعلق في استراتيجيات التعويض املباشرة ستركز على األبعاد التالية( :األجور ،الرواتب ،املكافآت) نظرا ألهميتها في
تعويضات األفراد ومن أجل انسجامها مع طبيعة التعويضات املقدمة في الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبدهللا الثاني
الصناعية/محافظة الكرك:
 .1الرواتب واألجور(Salaries and Wages) :
تشمل الرواتب واألجور كل ما يدفع للموظف من مبالغ نقدية لقاء الخدمة املقدمة للمنظمة أو الجهد املبذول في محيط وظيفته ،سواء كانت
سنوية أو شهرية أو يومية أو بالساعة ( .)Abu Sheikha, 2009كما وتهدف هيكلة الرواتب واألجور إلى تمكين املنظمة من الجذب والتحفيز واالحتفاظ
باألفراد العاملين لديها (.)Abdel-Baqi, 2007
وفي هذا املجال يتبنى الباحثين في علم اإلدارة استخدام مصطلحي (الرواتب واألجور) لتقسيم العاملين في املنظمات إلى فئات ،لذلك يستخدم
مصطلح الرواتب للموظفين أصحاب الرواتب الشهرية ،التي ال تتأثر بمعدل الساعات الذين يقضونها في العمل وتصرف لهم بانتظام على شكل دوري
وثابت ،معظمهم يشغلون وظائف إدارية في منظماتهم وفنية ذات أهمية لتلك املنظمات يتمركزوا أعلى وأوسط السلم الهرمي لتسلسل الوظائف ،في حين
يستخدم مصطلح األجور للعاملين التي تكون تعويضاتهم على أساس األسبوع أو اليوم أو بعدد ساعات العمل اليومي ،تتسم وظائفهم بأنها تقع في ذيل
السلم الهرمي لتسلسل الوظائف في املنظمات التي يعملون بها ،إلى أنه وفي الوقت الحاضر تالش ى هذا التفريق تقريبا وأصبح كل منها مرادف لآلخر( Abu
.)Sheikha, 2009
وأشار كل من  Torrington & Hall, 2000إلى أهم الفروقات بين الرواتب واألجور والتي يوضحها الجدول اآلتي:
جدول ( :)2الفروقات الرئيسية بين الرواتب واألجور
الرواتب

األجور

تدفع وتحسب على أساس شهري أو سنوي

تدفع على أساس أيام وساعات أو أسابيع العمل

تدفع عن طريق تحويل بنكي

تدفع مباشرة للعاملين دون حاجة لوساطة البنوك

قد تصرف وسائل نقل املوظف من قبل املنظمة

ال تصرف وسائل نقل للعامل من قبل املنظمة

لديها تقاعد منهي

ليس لها أي امتيازات

هناك مصاريف نثرية وعامة

ال يوجد مصاريف نثرية وعامة

بشكل عام هناك أيضا عدة تصنيفات تختلف وفقا للغاية منها والهدف من استخدامها ،فمثال املرتب األساس ي الذي يحدد للموظفين منذ بداية
العمل لدى املنظمة ويحسب داخل السلم املعتمد للمرتبات ،باإلضافة إلى املرتبات األساسية هناك أيضا الرواتب اإلجمالية التي تضاف إلى الراتب
األساس ي من استحقاقات إضافية للموظفين كالبدالت والعالوات واملكافآت غير املتكررة ،بعد العمل على املرتبات األساسية وإضافة املرتبات اإلجمالية،
تقوم املنظمات بخصم بعض االلتزامات املالية املستحقة على املوظفين لديها كمبالغ االشتراك في الضمان االجتماعي ومدفوعات التأمينات الصحية
(.)Abu Sheikhah, 2009
 .2املكافآت)Rewards) :
املكافآت هي أي قيمة نقدية أو غير نقدية يتم تقديمها للموظف مقابل خدمته املقدمة إلى املنظمة (  ،)Malhotra, 2007وهي التي تنشأ عن أداء
مهمة ما ،أو تقديم خدمة أو االضطالع باملسؤولية ،بطريقة أخرى ،يعتقد ) (Mikovich, 2013أن األفراد يحصلون على املكافآت في املستويات املختلفة
وتسمى الفوائد امللموسة خالل فترة توظيفهم ،بالتالي ال شك أن كل موظف يستحق الحد األدنى من املكافأة من املنظمة ،كما ويتوقع األفراد عادة أن
يضمن أصحاب عملهم الحد األدنى من املكافآت مقابل تحفيزهم ،وغالبا ما تتم عملية منحها بناء على األداء الذي يقدمونه أثناء قيامهم بوظائفهم.
ا
ثانيا :استراتيجيات التعويض غير املباشرة(Indirect Compensation Strategy) :
وتعتبر استراتيجيات التعويض غير املباشرة بأنها التعويضات املالية غير املباشرة التي يحصل عليها األفراد من قبل املنظمة ،والتي تتعهد بدفعها
بشكل كامل أو إشراك العامل بنسبة قليلة منها حسب الشروط الواردة في عقود التعيين ،والتي تأتي على شكل تأمينات مثل( :التأمين الصحي ،التأمين
االجتماعي ،التأمين على الحياة ،تأمين البطالة) والتي تعد ذات قيمة بالنسية للعاملين بما يتجاوز أجورهم ورواتبهم وغير ذلك من أشكال التعويض املالي
غير املباشر). (DeNisi & Griffins, 2008

94

Global Journal of Economics and Business, 10(1) (2021), 89-107

استراتيجيات التعويض وأثرها في تميز األداء املنظمي :دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية ....

معاذ البحيرات

وتشير استراتيجيات التعويض غير املباشرة وفقا لـ  Armstrong, 2008بأن هناك ما هو أكثر ملكافأة األفراد من رمي األموال عليهم ،وهي نقطة
رددها أيضا ( )Edward, 2010بأن استراتيجيات التعويض غير املباشرة ال تتعلق باملال املقدم لألفراد بشكل مباشر بل تتعدى ذلك إلى شعور األفراد
ُ
باألمان تجاه عده أمور كالصحة والشيخوخة .وأضاف ) (Gomez et al., 2012أيضا أن الفوائد واالستحقاقات تسمى أحيانا تعويضات غير مباشرة
حيث يتم منحها للموظفين على شكل خطة وليس نقدا ،أنها توفر األمن للموظفين وأفراد أسرهم.
وتعرف استراتيجيات التعويض غير املباشرة أيضا كما أشار ( )Decenzo et el., 2007بأنها املنافع التي يحصل عليها األفراد والتي تقدمها املنظمات
على شكل مكافآت غير مالية ُتقدم لجذب املوظفين والحفاظ عليهم ،ويضيف أنهم قد ازدادوا أهمية وتنوعا حيث أدرك أصحاب العمل أن هذه املزايا
تؤثر في تقدير املتقدمين عند قبول أو رفض عروض العمل .وتم تعريفها أيضا وفقآ لـ  Hatch, 2009بأنها أشكال الفوائد غير املباشرة من التعويضات
والتي تهدف إلى الحفاظ على نوعية حياة املوظفين أو تحسينها.
كما وتأتي التعويضات املالية غير املباشرة على شكل مزايا مدعومة مثل خطط التقاعد ،واإلجازات املرضية ،املدفوعة وخصومات الشراء
) .(Decenzo et al., 2007فالتعويضات غير املباشرة التي يتم دفعها للموظفين العاملين في املنظمة ،والتي بدورها توفر الحماية من املشاكل املتعلقة
بالصحة والحوادث وتضمن الدخل في نهاية حياة الفرد العملية (الضمان االجتماعي) ،على سبيل املثال ،في الواليات املتحدة ،تشمل املزايا املطلوبة
قانونا الضمان االجتماعي ،وتعويض البطالة ،وتعويض العمال ،وتشمل البرامج الخاصة بالتأمين على الحياة والتأمين ضد العجز ،كما ويتم توفير دخل
التقاعد من خالل خطة التقاعد واالدخار ،وتشمل برامج املنافع أيضا واألجر مقابل الوقت الذي لم يتم العمل به ،مثال اإلجازات من خالل السعي إلى
أيام العطلة للحصول على إجازات وأجر الغياب ،واالستراحات ،وفترات األمومة ،كل ذلك من أجل جعل املنظمات بيئة جاذبة للموظفين األكفاء
واالحتفاظ بهم ).)Hollensen, 2015
أن هذه الدراسة ستركز فيما يتعلق في استراتيجيات التعويض غير املباشرة ستركز على األبعاد التالية( :التأمين الصحي ،الضمان االجتماعي،
اإلجازات) نظرا ألهميتها في تعويضات األفراد ومن أجل انسجامها مع طبيعة التعويضات غير املباشرة املقدمة في الشركات الصناعية العاملة في مدينة
الحسين بن عبدهللا الثاني الصناعية/محافظة الكرك.
 .1مفهوم الضمان الجتماعي " :الضمان االجتماعي هو مجموعة من التأمينات االجتماعية يحدد كل تأمين منها حاجة أو حاجات املواطن ويستجيب
لها في إطار تشريع يبين االلتزامات والحقوق ويرسم معادلة التوازن بينهما ،وعليه فإن الضمان االجتماعي هو نظام تأميني تكافلي عام يهدف
لحماية األشخاص اجتماعيا واقتصاديا ،ويحدد القانون مزاياه ومصادر تمويله ،وتقوم الحكومة عبر مؤسسات أو هيئات تنشئها بمقتض ى هذا
النظام ألداء هذه املزايا في حال تحقق أحد األخطار االجتماعية التي يتعرض لها األشخاص ،مثل الشيخوخة ،والعجز ،والوفاة ،وإصابات العمل
والتعطل عن العمل ،وغيرها ،وتمنح هذه املزايا من اشتراكات يتحملها األشخاص املؤمن عليهم وأصحاب العمل ،ويهتم هذا النظام بتحقيق
اعتبارات الكفاية االجتماعية"( .املؤسسة العامة للضمان الجتماعي).
 .2التأمين الصحي :يعد التأمين الصحي فرع مهم من فروع التأمين االجتماعي الذي تتبانها مؤسسة الضمان االجتماعي ،إذ تعرفة منظمة الصحة
العاملية ( )WHOبأنه" :الوسيلة التي يتم بها دفع بعض أو كل من تكلفة الرعاية الصحية الواجبة للمريض املشترك في النظام حين يتعرض
للمرض ،فهو يحمي املؤمن عليه من دفع التكلفة العالية للعالج في أحوال املرض".
 .3اإلجازات :وهي األوقات مدفوعة األجر التي تمنح لألفراد من قبل منظماتهم ،والتي تمكنهم من ترك مكان العمل لفترات تكون محددة بموجب
القانون ،وتكون على شكل (ساعات ،أيام ،أسابيع ،شهور) ،وتكون أما لغايات طبية أو لغايات اجتماعية ،إذ تعتبرها معظم املنظمات بأنها منحة
وطريقة مكافأة لألفراد ،وتعتبرها بعض الجهات القانونية والنقابية بأنها حق لألفراد العاملين ويجبر املنظمات على تحمل نفقاتها ( قانون العمل
األردني).
مفهوم تميز األداء املنظمي)Organizational Performance Excellence( :
ظهر مفهوم التميز في األداء املنظمي في أواخر القرن املاض ي ،األمر الذي يقدم فرصة للمنظمات خاصة الصناعية منها كي تتميز من خالل امتالكها
ملستويات مرتفعة من األداء ،من حيث التميز في أحد جوانبها التنظيمية مثل (التميز القيادي ،تميز األفراد ،تميز العمليات واملنتجات والخدمات)،
ونتيجة للتطور التكنولوجي واملعرفي فأن الشركات الصناعية تسعى إلى توظيف هذا التطور في تحقيق أداء متميز في أحد أو جميع جوانبها املنظمية،
بالتالي أصبحت املنظمات تدرك األهمية الفائقة للتميز والدور املحوري الذي يقوم به كنشاط ممنهج ومبرمج للوصول إلى أساليب وطرق جديدة تمكنها
من تحقيق امليزة التنافسية ،والتي تجعلها قادرة على مواجهة املنافسين والتفوق عليهم ،ملا للتميز دور رئيس في نمو املنظمات واستمرارها باعتباره
النشاط الوحيد املوجة نحو املستقبل ،والذي يعتبر أيضا مكون أساس لبناء القدرات ،ويمكن املنظمات بشكل مستمر ومتزايد من تبني أساليب جديدة
أساسها التميز في جميع أنشطتها املنظمية.
فالتميز املنظمي يعتبر الطريقة الشاملة والنموذجية إلنجاز املهام التي تقود املنظمات إلى تحقيق الرضا لجميع أصحاب املصلحة (املجتمع،
الزبائن ،أرباب العمل.. ،الخ) كما يؤدي أخيرا إلى زيادة فرص النجاح على األمد البعيد في جميع املهام واألنشطة التي تتعلق بالعمل املنظمي ( Lenaghan,
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 .)2016ويعرف التميز في األداء املنظمي بأنه العمليات املتعلقة بالتطوير املستمر ،التي تقوم بها اإلدارات املختلفة في جميع املستويات املنظمية،
بإستخدام الطرق العلمية واملنهجية في أدائها من خالل العمل على إزاحة جميع املعيقات التي قد تواجهها وتشجيع ودعم القرارات اإلدارية ( Delpazour,
 .)2014كما تم تعريفه أيضا بأنه االنعكاس لقدرة املنظمات وإمكانياتها من الوصول لألهداف وتحقيقها (.)Evans & Collier, 2007
ويعتبر التميز في األداء املنظمي في الشركات الصناعية على درجة عالية من األهمية ألنه يحقق ما يلي:
 .1يعطي الفرصة للشركات الصناعية بأن تصبح بموقع أفضل من املنافسين ،من خالل عمليات التطوير والتحسين املستمرة التي بتطلبها تحقيق
التميز في األداء املنظمي.
 .2يضمن لها األولوية في الوصول بشكل مباشر وسريع إلى األسواق ،وتقديم مميزات ومنافع للزبائن تتفوق بها على املنافسين.
 .3يمنح املنظمات فرصة االحتفاظ بعالقات ذات مستوى مرتفع من اإليجابية مع جميع أصحاب املصالح ،الذين تربطهم عالقات مباشرة مع
الشركات الصناعية ،باعتبار تلك العالقات أحد األسس التي يستند إليها تحقيق التميز في األداء املنظمي.
 .4يجعل الشركات الصناعية تتبنى األساليب العلمية في تنظيم وتوجيه العمل ،وآلية التوليف بين املنظمة والطاقة والعاملين لديها بشكل يمكنها من
استغالل مواردها بالشكل األمثل (.)James, 2011
ويشير نموذج التميز األوروبي ( )EEQMإلى أن أبعاد التميز في األداء املنظمي يمكن تلخيصها كاآلتي :املمكنات الخمسة وهي(القيادة ،االستراتيجية،
األفراد ،الشراكات والعمليات واملوارد ،املنتجات والخدمات) والنتائج األربعة وهي(:العمالء ،األفراد ،املجتمع ،نتائج األعمال).
إن هذه الدراسة سوف تركز على األبعاد اآلتية لتميز األداء املنظمي نظرا ألهميتها املباشرة في وصول الشركات الصناعية ملستويات أداء مرتفعة
تمكنها من تحقيق التميز في أدائها املنظمي:
 .1التميز القيادي :وهو القدرة على حث األفراد بحيث تكون لديهم الرغبة وملتزمون طوعا في إنجاز األهداف التنظيمية بالشكل األمثلMusa & ( .
.)Tuly, 2008
 .2تميز األفراد :األفراد هم املوظفين اللذين يتم تعينهم داخل العمل في جميع املستويات التنظيمية ،وتميزهم يكون من خالل االهتمام بهم
وتقديرهم ،وتبني ثقافة تمكنهم من تحقيق املنفعة املتبادلة بين األهداف الشخصية واملنظمية وتعزيز العدالة واملساواة ،وتقوم أيضا بتعويضهم
بطريقة تحفزهم وتنمي التزامهم وتمكنهم من توظيف مهاراتهم لصالح املنظمة.)Mikovich & Newman, 2013(.
 .3تميز العمليات واملنتجات والخدمات :ويعرف بأنه قدرة املنظمات على تعريف احتياجات العمالء وتوقعاتهم املستقبلة والعمل على تقديمها إما على
شكل خدمات أو منتجات بشكل متميز ومنفرد عن اآلخرين ،كما وتعرف العمليات بأنها ذلك الجزء من األعمال املسؤول عن إنتاج السلع
والخدمات ،وتعرف السلع بأنها العناصر املادية التي تنتجها املنظمات ،كما وتعرف الخدمات بأنها مزيج من الوقت واملكان والشكل والقيمة
النفسية التي تقدمها املنظمات (.)William j, 2010
الدراسات السابقة:
تناول الباحثون األجانب والعرب جوانب مختلفة الستراتيجيات التعويض وأثرها في عدد من الجوانب التنظيمية ال سيما تلك املتعلقة في تميز
األداء املنظمي ومن أهمها:
• دراسة ( )Hdaib, 2019التي ناقشت أثر التعويضات واملزايا في األداء املالي في شركة البوتاس العربية ،قامت الباحثة بدراسة أثر التعويضات
ألعضاء مجلس اإلدارة في صافي الدخل التشغيلي قبل الضريبة كمؤشر لألداء املالي .وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج من أهمها :أن هناك
عالقة ذات داللة إحصائية بين بدالت التمثيل ألعضاء مجلس اإلدارة على األداء املالي وعدم وجود أثر لباقي عناصر التعويضات لإلدارة .وقد
أوصت الدراسة بوجوب ربط مكافئات أعضاء مجلس اإلدارة بصافي الربح أو الخسارة السنوية.
• وهدفت دراسة ( )Patrick, 2014إلى توضيح أثر التعويضات في مجموعة شركات  Chloride Exideعلى تحفير العاملين ،وقد خلصت الدراسة
إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية للتعويضات املباشرة في تحفيز العاملين ،وذلك من خالل تحديد أثر املكافآت املالية املباشرة والفوائد على تحفيز
املوظفين ،ووجدت الدراسة أن الكثير من العاملين لم يكونوا على دراية بخطة التعويضات املستخدمة في الشركة عينة الدراسة ،وقد أوصت
بزيادة اهتمام ادارة الشركة بكيفية وضع الخطط املتعلقة باألجور.
• أما دراسة ( )Kelil, 2010حول بيان تصورات املوظفين فيما يتعلق بسياسة التعويضات واملزايا في مؤسسات التعليم العالي الحكومية أديس
أبابا ،فتمثلت مشكلة الدراسة في عدم وضوح استراتيجيات التعويض (التعويضات املباشرة ،التعويضات غير املباشرة) التي تقدمها الوزارة من
قبل العاملين لديها ،لذا سعت إلى بيان تصورات العاملين حول تلك االستراتيجيات أوضحت النتائج أن املوظفين اعتبروا أن التعويضات واملزايا
الحالية ال سيما (التعويضات املالية املباشرة ،التعويضات املالية غير املباشرة) غير كافية ،وقد أوصت الدراسة بضرورة مراجعة سياسة
التعويضات واملزايا بشكل دوري مع مراعاة ظروف السوق وطبيعة الوظيفة.
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• أما دراسة ( )Blaade, 2018حول بيان أثر التعويضات على تحسين أداء العاملين من خالل الرضا الوظيفي في املؤسسات الصحفية األردنية،
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها :وجود أثر ذي داللة إحصائية للتعويضات (التعويضات املالية ،التعويضات غير املالية) في تحقيق
الرضا الوظيفي (عدالة األجر ،والشعور بالتقدير) ،والذي بدورة يؤدي إلى تحسين أداء العاملين املتمثلة في ( دقة األداء ،وسرعة األداء ،وجودة
األداء) ،واملعرفة بمتطلبات العمل في املؤسسات الصحفية األردنية وقد أوصت الدراسة إدارات املؤسسات الصحفية ضرورة ربط أنظمة
التعويضات بعملية تقييم أداء العاملين بغض النظر عن مسماهم الوظيفي ،لغايات تشجيعهم على بذل أقص ى جهد إلنجاز األعمال املطلوبة
منهم بالشكل األمثل.
• أما دراسة ( )Ahmad, 2017فهدفت إلى التعرف على أثر استراتيجية إدارة التعويضات في الحفاظ على املواهب وأيضا اختبار الدور املعدل لرأس
املال الروحي في البنوك اإلسالمية في عمان  /األردن .وقد خلصت الدراسة إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية الستراتيجية إدارة التعويضات على
مواهب االستبقاء والحفاظ على املواهب في البنوك اإلسالمية في عمان ،كما وأظهرت النتائج وجود مستوى تأثير مرتفع للتعويضات املباشرة في
الحفاظ على املواهب ،وقد أوصت الدراسة بضرورة متابعة البنوك لنظم التعويضات ومراجعتها بشكل مستمر ال سيما التعويضات املالية
املباشرة.
• وفي دراسة ( )Abaas, 2017على الجامعة السورية الخاصة هدفت الدراسة إلى التعرف إلى عالقة تأثير التعويضات املادية واملعنوية على أداء
العاملين ،خلصت الدراسة إلى وجود ارتباط إيجابي بمستوى مرتفع بين األداء العالي للغاية للعاملين اإلداريين في الجامعة من منظور املشاركين
والتعويضات املالية غير املباشرة (الحوافز املادية  ،مكافأة إنهاء الخدمة ،أجور املهام اإلضافية) ،وقد أوصت الدراسة الجامعة إلى ضرورة تبني
التنوع للحوافز املعنوية إذ كانت مقصورة على التعبير عن الشكر والثناء في األحداث الرسمية وغير الرسمية.
• دراسة ( )Rashid et el., 2010وتمثل هدف الدراسة في التعرف على أثر تعويضات مجلس اإلدارة وعالقتها في األداء ألعضاء مجلس إدارة
الشركات الصناعية للغذاء والدواء في بنغالديش تبحث الدراسة في ( )90شركة مدرجة في بورصة دكا لألوراق املالية خالل الفترة من (-2005
 ،)2009خلصت الدراسة إلى عدم وجود عالقة كبيرة بين تكوين التعويضات واألداء الثابت في أي من املقاييس ،هذا يعني أن النتائج توفر نظرة
ثاقبة للمنظمين في سعيهم لتحقيق االنسجام بين ممارسات حكومة الشركات الدولية ،وقد أوصت الدراسة الى ضرورة تبني العمل على توحيد
نظم التعويضات ألعضاء مجلس إدارة الشركات عينة الدراسة.
• دراسة ( )ALjasasi, 2017هدفت إلى التعرف على أثر الحوافز املادية واملعنوية في تعزيز أداء العمال في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان ومن
وجهة نظر رؤساء األقسام ،حيث استهدفت الدراسة ( )36رئيس قسم في موقع الوزارة في العاصمة العمانية مسقط ،وخلصت الدراسة إلى عدم
وجود عالقة ارتباط بين التعويضات (الحوافز املادية واملعنوية) وتحسين أداء العاملين ،كما تبين وجود تأثير ذي داللة إحصائية منخفضة
للحوافز املعنوية وتحسين األداء ،وقد أوصت الدراسة وزارة التربية والتعليم العمانية بضرورة إعادة صياغة استراتيجيات التعويض ال سيما
املادية منها لتصبح ذات تأثير مباشر على العاملين وتحسين أدائهم.
• دراسة ( )Bkoosh, 2013حيث هدفت الدراسة إلى التعرف إلى دور التعويض في تحقيق امليزة تنافسية وهي دراسة على مستوى البنوك التجارية في
الجزائر ،وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير ذي داللة إحصائية الستراتيجية التعويض في تحقيق امليزة التنافسية من خالل أبعاد (الكفاءة،
الجودة ،والتجديد واالستجابة الحتياجات العمالء) ،وتوصلت أيضا إلى موافقة املشاركون على تطبيق استراتيجيات التعويض ضمن منظماتهم
وعلى ربطها مع معايير األداء ،وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة تحسين البنوك من استراتيجية التعويض وجعلها تنافسية لتعزيز قدرتها في املحافظة
على املواهب وذلك من خالل إجراء بحوث حول مستويات األجور في القطاعات األخرى.
• دراسة ( )Alhalayba, 2013على أمانة عمان الكبرى -األردن وقد خلصت الدراسة إلى أن األمانة استطاعت تحسين ورفع مستويات األداء بشكل
ملحوظ من خالل أنظمة التعويضات املستخدمة لديها ال سيما تلك املتعلقة بالتعويضات املالية غير املباشرة (الحوافز املادية) ،حيث تمكنت
األمانة من الفوز بعده جوائز على املستوى املحلي للتفوق في تحسين األداء لدى العاملين فيها على مستوى مؤسسات القطاع العام األردني بحثت
الدراسة تأثير الحوافز على تحسين أداء العمال في بلدية عمان الكبرى أشارت النتائج إلى أن مستوى الحوافز املالية واملادية ومستوى الحوافز
االجتماعية واألداء كانت منخفضة وأشارت النتائج أيضا إلى وجود عالقة خطية بين استخدام الحوافز وتحسين األداء ،وقد أوصت الدراسة
األمانة إلى ضرورة دعم وترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد كحافز معنوي للوصول إلى مستويات األداء املخطط لها.
• دراسة ( )Alfatha, 2015هدفت إلى التعرف على تأثير الرواتب في الرضا الوظيفي ،الرضا عن التعويض والدافع الذاتي لدى أعضاء هيئة التدريس
في التعليم العالي :في جامعة فرحات عباس – سطيف .حققت الدراسة في تأثير الرواتب كمكون رئيس في نظام التعويضات املباشرة ،من خالل
الدوافع الذاتية ألعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بالقيم املطلقة والنسبية باإلضافة إلى التحقيق في األهمية النسبية للرواتب لهم مقارنة بعوامل
التحفيز ،وقد خلصت الدراسة إلى أنه فيما يتعلق بقيمتها املطلقة لم تؤثر الرواتب على الرضا الوظيفي أو الرضا عن التعويضات املباشرة ،بينما
كان هناك تأثير سلبي قليل على الدافع الذاتي وفيما يتعلق بالقيمة النسبية للرواتب فقد أثرت على الرضا الوظيفي والرضا عن التعويضات
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والدوافع الذاتية بمستويات مختلفة ،وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة توسيع واستمرار البحث والتطوير ألنظمة التعويضات وربطها بشكل
مباشر بعملية حفز األساتذة الجامعيين.
• دراسة ( )Zarari, 2017هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الحوافز التي تقدمها إدارة املؤسسة الوطنية لخدمات اآلبار في الجزائر()ENSP
لدعم جودة أداء العمال من خالل دراسة نظام التعويضات املالية غير املباشر(الحوافز) املتبعة داخل املؤسسة وتقييم كفاءتها وتأثيرها على
األداء ،باعتبار أن التعويضات املالية املباشرة وغير املباشرة هي املحرك األساس لدفع العامل نحو تقديم مستوى أداء مرتفع ،وقد خلصت
الدراسة إلى أن التأثيرات الناتجة عن تطبيق أنظمة التعويضات املالية غير املباشرة (الحوافز املالية) ذات تأثير احصائي متوسط فيما يتعلق
بكفاءة نظام الحوافز واملكافآت على تحسين أداء العمال ،وقد أوصت الدراسة إدارة الشركة بضرورة تطوير ومراجعة أنظمة التعويضات غير
املباشرة بشكل عادل ومستمر والقيام بعملية مسح السوق والعمل استنادا اليها.
• دراسة ( )Abu Shark, 2010وهي دراسة تهدف إلى تقييم وبيان أثر من استخدام الحوافز على مستوى األداء الوظيفي في شركة االتصاالت
الفلسطينية ،حيث خلصت الدراسة إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية بين فاعلية نظام الحوافز وأداء املوظفين ،وبين نظام الحوافز املادية
واملعنوية واالجتماعية وأداء املوظفين ،وأظهرت أيضا أن هناك انخفاض في مستوى الحوافز املادية واملعنوية ،باإلضافة إلى عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية في استجابات املبحوثين في جميع املجاالت تعزي ملتغيرات العمر ،والخبرة ،واملؤهل العلمي ،وأظهرت أيضا وجود فروق ذات داللة
إحصائية في استجابات املبحوثين في جميع املجاالت تعزي املتغير الجنس ولصالح الذكور ،وملتغير املسمى الوظيفي ولصالح رئيس القسم ،وقد
أوصت الدراسة في ضوء النتائج بضرورة العمل على ترسيخ العدالة واإلنصاف ،وخصوصا فيما يتعلق بمنح الحوافز واملكافآت ،أو القضاء على
املحاباة واملحسوبية في منحها ،بما يكفل العدالة في بيئة العمل للمساهمة في رفع مستوى األداء.

منهجية الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي القائم على وصف الظاهرة ومحاولة تفسيرها وتحليلها.
أداة الدراسة:
تمثلت أداة الدراسة في االستبانة التي أعدت لغرض التعرف على (أثر استراتيجيات التعويض في تميز األداء املنظمي) .وتم تطويرها بناء على
الدراسات السابقة واإلطار النظري في تحديد صيغ أسئلة الدراسة.
صدق الستبانة:
للتأكد من صدق أداة الدراسة ،إي أنها تصلح لقياس ما وضعت من أجله فقد تم عرضها على عدد من املحكمين من أعضاء هيئة التدريس من
ذوي الخبرة واالختصاص في موضوع الدراسة للتحقق من مدى مالئمة فقرات االستبانة لألهداف التي تسعى إلى تحقيقها ،وأفادوا بصالحية االستبانة
ألغراض الدراسة.
ثبات أداة الدراسة:
تم استخراج معامل الثبات طبقا ملعادلة )كرو نباخ ألفا( للتأكد من االتساق الداخلي بصيغته النهائية الكلية ولكل متغير بجميع أبعاده ،وهي أعلى
من النسبة املقبولة والبالغة ( )%70وتعد هذه النسبة مرتفعة وتدل على الثبات واالتساق بين فقرات األداة ،وفقا لـ ( .)Sekran,2016والجدول رقم ()3
يبين قيم معامالت الثبات ملتغيرات الدراسة املستقلة والتابعة.
جدول ( :)3قيمة معامل الثبات لالتساق الداخلي ملتغيرات الدراسة املستقلة والتابعة
رقم الفقرة
8-1
16-8
16-1

اسم البعد
التعويضات املباشرة
التعويضات غير املباشرة
املتغيراملستقل ككل

معامل الثبات(كرو نباخ ألفا)
0.85
0.86
0.87

21-17
26-22
31-27
31-17

التميز القيادي
التميز في االفراد
التميز في العمليات واملنتجات والخدمات
املتغيرالتابع ككل

0.70
0.78
0.71
0.86

املعالجة اإلحصائية:
الختبار فرضيات الدراسة تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي وذلك بإستخدام الرزمة اإلحصائية ( (SPSS.22وباستخدام األساليب
اإلحصائية التالية.
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التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص عينة الدراسة.
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للتعرف على متوسط استجابات العينة إزاء متغيرات الدراسة.
تحليل االنحدار املتعدد ( )Multiple Regression Analysisالختبار صالحية نموذج الدراسة ،وتأثير املتغير املستقل على املتغير التابع.
عال ( Multi
اختبار معامل تضخم التباين ( )Variance Inflation Factoواختبار التباين املسموح ( )Toleranceللتأكد من عدم وجود ارتباط ٍ
 )Collinearityبين املتغيرات املستقلة.
اختبار معامل االلتواء( )Skewnessوذلك للتأكد من أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي(.)Normal Distributions

مجتمع الدراسة وعينتها:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبدهللا الثاني الصناعية/محافظة الكرك .والبالغ عددها ()11
شركة .تم اختيار عينة قصدية بلغ تعدادها ( )7شركات لغاية تطبيق الدراسة .تم استبعاد ( )4شركات وذلك بسبب عدم استجابتها ملوضوع البحث .أما
عينة الدراسة فقد تكونت من ( )170موظفا تم اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية تناسبية.
جدول ( :)4توزع أفراد عينة الدراسة حسب خصائصهم الشخصية والوظيفية
املتغير
النوع الجتماعي

فئات املتغير
ذكر
أنثى

العمر

أقل من  30سنة

64

من  30سنة إلى أقل من  40سنة
من  40سنة إلى أقل من  50سنة

49
31

املؤهل العملي

سنوات الخبرة

املسمى الوظيفي

العدد
95
57

النسبة املئوية%
%2.5
%37.5
%42.1
%32.2
%20.4

 50سنة فأكثر
ثانوية عامة فما دون
دبلوم متوسط

8

%5.3

87
37

%57.2
%24.3

بكالوريوس

21

%13.8

دراسات عليا

7

%4.7

 5سنوات فأقل
من  6سنوات إلى  10سنوات

52
54

%34.2
%35.5

من  11سنة إلى  15سنة
 16سنة فأكثر
مدير عام
مدير

30
16
1
10

%19.7
%10.6
%0.07
%7.23

رئيس قسم

18

%11.8

عامل

123

%80.9

يتضح من الجدول ( )4أن الذكور شكلوا ما نسبته ( )%62.0من مجموع أفراد عينة الدراسة ،في حين شكلت اإلناث ما نسبته ( )%37.5من مجموع
أفراد عينة الدراسة.
وفيما يتعلق بمتغير العمر ،فقد أشار الجدول رقم ( )4أن الفئة العمرية (أقل من  30سنة) قد احتلت املرتبة األولى وشكلت ما نسبته ( )%42.1من
مجموع أفراد عينة الدراسة ،تلتها الفئة العمرية (من  30سنة إلى أقل من  40سنة) وشكلت ما نسبته ( )%32.2من مجموع أفراد عينة الدراسة ،ثم
جاءت الفئة العمرية (من  40سنة إلى أقل من  50سنة) في املرتبة الثالثة بنسبة ( ،)%20.4وأخيرا جاءت الفئة العمرية ( 50سنة فأكثر) وشكلت ما
نسبته ( )%5.3من مجموع أفراد عينة الدراسة.
وفيما يتعلق بمتغير املؤهل العلمي فقد تبين من نتائج الجدول رقم ( )4أن حملة درجة ثانوية عامة فما دون قد شكلوا ما نسبته ( ،)%57.2مقابل
( )%24.3من مجموع عينة الدراسة كانوا من حملة درجة الدبلوم ،وفي املرتبة الثالثة جاء فئة حملة البكالوريوس بنسبة بلغت ( ،)%13.8تالها فئة حملة
الدراسات العليا بنسبة ( )%4.7من مجموع أفراد عينة الدراسة.
وفيما يتعلق بمتغير سنوات الخبرة ،فقد بينت نتائج الجدول رقم ( )4أن العاملين الذين بلغت خبراتهم (من  6سنوات إلى  10سنوات) شكلوا ما
نسبته ( ،)%35.5من مجموع أفراد عينة الدراسة ،تالهم ممن خبراتهم العملية ( 5سنوات فأقل) بنسبة بلغت ( )%34.2من مجموع عدد عينة الدراسة،
وفي املرتبة الثالثة جاءت الفئة (من  11سنة إلى  15سنة) بنسبة بلغت ( )%19.7من مجموع أفراد عينة الدراسة ،وفي املرتبة الرابعة واألخيرة جاءت الفئة
( 16سنة فأكثر) بنسبة ( )%10.6من مجموع أفراد عينة الدراسة.
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أما متغير املسمى الوظيفي ،فقد كشفت نتائج الجدول أن فئة العمال شكلوا ما نسبته ( )%80.9من مجموع أفراد عينة الدراسة ،مقابل ()11.85
كانوا رؤساء أقسام ،وفي املرتبة الثالثة جاءت فئة مدير بنسبة بلغت ( )%7.23من مجموع أفراد عينة الدراسة وفي املرتبة الرابعة واألخيرة جاءت الفئة
مدير عام بنسبة بلغت ( )0.07من مجموع أفراد عينة الدراسة.
تحليل نتائج واختبارفرضيات الدراسة:
تم عرض نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي للبيانات وهي قيمة املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجميع أبعاد الدراسة والفقرات املكونة
لكل بعد مع األخذ بعين االعتبار أن اإلجابة على االستبانة تدرجت ضمن مقياس (ليكرت) للخيارات املتعددة الذي يحتسب أوزان تلك الفقرات بطريقة
خماسية واملستخدم في هذه الدراسة وعلى النحو اآلتي:
غير مو افق
()2

غير مو افق بشدة
()1

محايد
()3

مو افق بشدة
()5

مو افق
()4

وبناء على ذلك فإن قيم املتوسطات الحسابية التي وصلت إليها الدراسة سيتم التعامل معها لتفسير البيانات كما يلي:
منخفض
2.33-1

مرتفع
5.00-3.67

متوسط
3.66-2.34

وبناء على ذلك فإن قيمة املتوسط الحسابي للفقرات الذي يقع ضمن الفئة ( )5.00-3.67فيكون مستوى اآلراء مرتفعا وهذا يعني موافقة أفراد
العينة على الفقرة ،أما إذا كانت قيمة املتوسط الحسابي يقع ضمن الفئة ( )3.66-2.34فإن مستوى اآلراء متوسط ،وإذا كان املتوسط الحسابي أقل
من ( )2.33يكون مستوى اآلراء منخفضا وهذا يعني عدم موافقة أفراد العينة على الفقرة (.)Sekaran, 2016
ا
أول :املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة إزاء أبعاد متغير الدراسة املستقل( :استراتيجيات التعويض)
جدول ( :)5املتوسطات الحسابية للتعرف على متوسط استجابات أفراد العينة على الفقرات التي تقيس أبعاد املتغيراملستقل :استراتيجيات التعويض
الرقم

اسم البعد

املتوسط
الحسابي

الترتيب حسب
املتوسط

املستوى حسب
املتوسط

1

التعويضات املباشرة

3.89

1

مرتفع

2

التعويضات غير املباشرة

3.72

2

مرتفع

-

املتغيراملستقل ككل

3.80

-

مرتفع

بينت النتائج الواردة في الجدول رقم ( ) 5أن املتوسط الحسابي العام إلجابات أفراد العينة على الفقرات املتعلقة في استراتيجيات التعويض قد بلغ
( )3.80ويمثل درجة تقدير مرتفع ،وقد أحتل بعد التعويضات املباشرة املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( ،)3.89تاله بعد التعويضات غير املباشرة
بمتوسط حسابي (.)3.72
وفيما يلي عرض تفصيلي للمتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن الفقرات التي تقيس أبعاد املتغير املستقل كل على حده:
جدول ( :)6املتوسطات الحسابية للتعرف على متوسط استجابات أفراد العينة على الفقرات التي تقيس فقرات بعد التعويضات املباشرة
املتوسط
الحسابي
4.12

الترتيب حسب
املتوسط
1

املستوى حسب
املتوسط
مرتفع

4.11

2

مرتفع

3.91

4

مرتفع

6

مرتفع
مرتفع

الرقم

اسم البعد

1

حزمة التعويضات واملزايا الحالية التي يقدمها املصنع كافية للتعامل مع التكلفة
املستمرة للحياة.

2

حزمة التعويضات واإلستحقاقات الحالية متساوية جدا مع املوظفين الحاليين في
املصنع.
تعتبر حزمة التعويضات واملزايا التي يقدمها لي املصنع مشابهة ملا تقدمه املصانع
املماثلة.
حزمة التعويضات واملزايا الحالية قادرة على جذب واإلحتفاظ باملوظفين األكفاء.

3.80

5

يشارك العاملون في عملية صنع القرارات املتعلقة بالتعويضات الخاصة بي.

4.01

3

6

تتناسيب حزم التعويضات الحالية مع خبراتي.

3.57

8

متوسط

7
8

في رأيي فأن نظام األجور الحالي له أثر إيجابي على إنتاجية املوظف.
في العمل يتم مكافأة الفريق إذا حقق املصنع أهدافه املحددة.

3.73
3.90

7
5

مرتفع
مرتفع

-

املتوسط الحسابي العام

3.89

-

مرتفع

3
4
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تشير النتائج في الجدول ( ) 6إلى أن املتوسط الحسابي العام للفقرات التي تقيس بعد التعويضات املباشرة قد بلغ ( )3.89ويمثل درجة تقدير
مرتفعة ،وقد احتلت الفقرة رقم (( ) 1حزمة التعويضات واملزايا الحالية التي يقدمها املصنع كافية للتعامل مع التكلفة املستمرة للحياة) املرتبة األولى،
تالها الفقرة رقم (( )2حزمة التعويضات واإلستحقاقات الحالية متساوية جدا مع املوظفين الحاليين في املصنع) ،وجاء في املرتبة األخيرة الفقرة رقم ()6
(تتناسب حزم التعويضات الحالية مع خبراتي) ،وقد حظيت جميع الفقرات بتقديرات مرتفعة ومتوسطة ،ويتضح أيضا من الجدول أعاله أن التقارب في
قيم املتوسطات الحسابية يعني عدم وجود اختالف في وجهات النظر.
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية للتعرف على متوسط استجابات أفراد العينة على الفقرات التي تقيس فقرات التعويضات غير املباشرة
الرقم

الفقرة

9

تتكفل إدارة املصنع بتأمين صحي شامل للعاملين لديها.

املتوسط
الحسابي
3.93

الترتيب حسب
املتوسط
1

املستوى حسب
املتوسط
مرتفع

10
11

يغطي التأمين الصحي املمنوح للعامين جميع أفراد األسرة.
أحصل بسهولة على تقارير طبية وتوصيات للعالج في الخارج.

3.79
3.84

4
3

مرتفع
مرتفع

12

تتحمل إدارة املصنع مسؤولية اشتراكي في الضمان االجتماعي.

3.66

6

متوسط

13

3.86

2

مرتفع

لدي فهم جيد لكيفية احتساب راتبي التقاعدي.
أتقاض ى راتبي كامال بدون خصم بعد التقاعد.

3.71

5

مرتفع

15

تمنح إدارة املصنع العاملين لديها إجازات مدفوعة األجر.

3.38

8

متوسط

16

تغطي إجازاتي مدفوعة األجر احتياجاتي الشخصية.

3.55

7

متوسط

-

املتوسط الحسابي العام

3.72

-

مرتفع

14

تشير النتائج في الجدول ( ) 7إلى أن املتوسط الحسابي العام للفقرات التي تقيس بعد التعويضات غير املباشرة قد بلغ ( )3.72ويمثل درجة تقدير
مرتفعة ،وقد احتلت الفقرة رقم (( )9تتكفل إدارة املصنع بتأمين صحي شامل للعاملين لديها) املرتبة األولى ،تالها الفقرة رقم (( )13لدي فهم جيد
لكيفية احتساب راتبي التقاعدي) ،وجاء في املرتبة األخيرة الفقرة رقم (( )15تمنح إدارة املصنع العاملين لديها إجازات مدفوعة األجر) ،وقد حظيت جميع
الفقرات بتقديرات مرتفعة ومتوسطة ويتضح أيضا من الجدول أعاله أن التقارب في قيم املتوسطات الحسابية يعني عدم وجود اختالف في وجهات
النظر.
جدول ( :)8املتوسطات الحسابية للتعرف على متوسط استجابات أفراد العينة على الفقرات التي تقيس فقرات أبعاد املتغير التابع تميزاألداء املنظمي
الرقم

اسم البعد

1
2

التميز القيادي
التميز في األفراد

املتوسط
الحسابي
3.35
3.32

الترتيب حسب
املتوسط
2
3

املستوى حسب
املتوسط
متوسط
متوسط

3
-

التميز في العمليات واملنتجات والخدمات
املتوسط الحسابي العام

3.67
3.44

1
-

مرتفع
متوسط

بينت النتائج الواردة في الجدول رقم ( ) 8أن املتوسط الحسابي العام إلجابات أفراد العينة على الفقرات التي تتعلق بتميز األداء املنظمي قد بلغ
( )3.44ويمثل درجة تقدير متوسطة ،وقد أحتل بعد التميز في العمليات واملنتجات والخدمات املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( ،)3.67تاله بعد التميز
القيادي بمتوسط حسابي ( )3.35وفي املرتبة األخيرة بعد التميز في األفراد بمتوسط حسابي (.)3.32
وفيما يلي عرض تفصيلي للمتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن الفقرات التي تقيس أبعاد املتغير املستقل كل على حده:
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية للتعرف على متوسط استجابات أفراد العينة على الفقرات التي تقيس فقرات بعد التميزالقيادي
الرقم

اسم البعد

17

يضع القادة األهداف املنظمية.

املتوسط
الحسابي
3.42

الترتيب حسب
املتوسط
3

املستوى حسب
املتوسط
متوسط

18
19

يقوم القادة بمتابعة إجراءات العمل.
يتسم القادة في املصنع بالشفافية تجاه جميع املعنيين في املصنع.

3.59
2.69

2
5

متوسط
متوسط

20
21

يدعم القادة ثقافة التميز بين العاملين في املصنع.
يتحلى القادة بالقدرة على إتخاذ القرارات الصائبة.

3.41
3.64

4
1

متوسط
متوسط

-

املتوسط الحسابي العام

3.35

-

متوسط

تشير النتائج في الجدول ( ) 9إلى أن املتوسط الحسابي العام للفقرات التي تقيس بعد التميز القيادي قد بلغ ( )3.35ويمثل درجة تقدير متوسطة،
وقد احتلت الفقرة رقم (( )21يتحلى القادة بالقدرة على إتخاذ القرارات الصائبة) املرتبة األولى ،تالها الفقرة رقم (( )18يقوم القادة بمتابعة إجراءات
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العمل) ،وجاء في املرتبة األخيرة الفقرة رقم ( ( )19يتسم القادة في املصنع بالشفافية تجاه جميع املعنيين في املصنع) ،وقد حظيت جميع الفقرات
بتقديرات ومتوسطة ويتضح أيضا من الجدول أعاله أن التقارب في قيم املتوسطات الحسابية يعني عدم وجود اختالف في وجهات النظر.
جدول ( :)10املتوسطات الحسابية للتعرف على متوسط استجابات أفراد العينة على الفقرات التي تقيس فقرات بعد التميزفي األفراد
الرقم

اسم البعد

املتوسط
الحسابي

الترتيب حسب
املتوسط

22

يدعم املصنع خطط املوظفين لتطوير إجراءات العمل.

3.35

2

املستوى حسب
املتوسط
متوسط

23

يقوم املصنع بتطوير معرفة العاملين.

3.35

3

متوسط

24

يقوم املصنع بتشجيع العاملين للمشاركة في األنشطة التي تساهم إيجابآ في خدمة
املجتمع.

3.25

5

25

يتواصل العاملين بسهولة في جميع إنحاء املصنع.

3.41

1

متوسط

26

يقوم املصنع بمكافاة املوظفين وتقدير جهودهم.

3.26

4

متوسط

-

املتوسط الحسابي العام

3.32

-

متوسط

متوسط

تشير النتائج في الجدول رقم ( ) 10إلى أن املتوسط الحسابي العام للفقرات التي تقيس بعد التميز القيادي قد بلغ ( )3.32ويمثل درجة تقدير
متوسطة ،وقد احتلت الفقرة رقم (( )25يتواصل املوظفين بسهولة في جميع أنحاء املصنع) املرتبة األولى ،تالها الفقرة رقم (( )22يدعم املصنع خطط
العاملين لتطوير إجراءات العمل) ،وجاء في املرتبة األخيرة الفقرة رقم (( )24يقوم املصنع بتشجيع العاملين للمشاركة في األنشطة التي تساهم إيجابا في
خدمة املجتمع) ،وقد حظيت جميع الفقرات بتقديرات ومتوسطة ويتضح أيضا من الجدول أعاله أن التقارب في قيم املتوسطات الحسابية يعني عدم
وجود اختالف في وجهات النظر.
جدول ( :)11املتوسطات الحسابية للتعرف على متوسط استجابات أفراد العينة على الفقرات التي تقيس فقرات بعد التميزفي العمليات واملنتجات والخدمات
الرقم

أسم البعد

27
28
29

يقوم املصنع بتصميم العمليات.
يقوم املصنع بتطوير العمليات.
يقوم املصنع بإنتاج وإدارة وتقديم الخدمات واملنتجات.

املتوسط
الحسابي
3.95
3.62
3.65

الترتيب حسب
املتوسط
1
4
3

املستوى حسب
املتوسط
مرتفع
متوسط
متوسط

30

يقوم املصنع بإدارة عالقات املتعاملين وتعزيزها.

3.30

5

متوسط

31

يقوم املصنع بالتواصل الخارجي.

3.86

2

مرتفع

-

املتوسط الحسابي العام

3.67

-

مرتفع

تشير النتائج في الجدول رقم ( )11إلى أن املتوسط الحسابي العام للفقرات التي تقيس بعد التميز في العمليات واملنتجات والخدمات قد بلغ ()3.67
ويمثل درجة تقدير مرتفعة ،وقد احتلت الفقرة رقم (( )27يقوم املصنع بتصميم العمليات) املرتبة األولى ،تالها الفقرة رقم (( )31يقوم املصنع
بالتواصل الخارجي) ،وجاء في املرتبة األخيرة الفقرة رقم (( )30يقوم املصنع بإدارة عالقات املتعاملين وتعزيزها) ،وقد حظيت جميع الفقرات بتقديرات
ومتوسطة ومرتفعة ويتضح أيضا من الجدول أعاله أن التقارب في قيم املتوسطات الحسابية يعني عدم وجود اختالف في وجهات النظر.
تحليل نتائج واختبارفرضيات الدراسة:
قبل البدء في تطبيق تحليل االنحدار الختبار فرضيات الدراسة ،تم إجراء اختبارات معامل تضخم التباين ،والتباين املسموح به ومعامل االلتواء
وذلك من أجل ضمان مالئمة البيانات الفتراضات تحليل االنحدار وذلك على النحو التالي:
عال ( )Multi collinarityبين املتغيرات املستقلة باستخدام اختبار معامل تضخم التباين (Variance ( )VIF
تم التأكد من عدم وجود ارتباط ٍ
 )Inflation Factorواختبار التباين املسموح ( )Toleranceلكل متغير من املتغيرات املستقلة مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم التباين ( )VIFللقيمة
( )10وقيمة اختبار التباين املسموح ( )Toleranceأكبر من ( )0.05وتم التأكد من إتباع البيانات للتوزيع الطبيعي ( )Normal Distributionباحتساب
معامل االلتواء ( ) Skewnessمراعين في ذلك أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي إذا كانت قيمة معامل االلتواء تقل عن ( )1والجدول رقم ( )10يبين نتائج
هذه االختبارات:
جدول ( :)12اختبار معامل تضخم التباين والتباين املسموح ومعامل اللتواء
أبعاد املتغير املستقل
التعويضات املباشرة
التعويضات غير املباشرة

معامل التباين

التباين املسموح

اللتواء

VIF

Tolerance

Skewness

1.166
1.021

0.858
0.979

0.6830.709-
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وبالرجوع إلى معطيات الجدول رقم ( )12نالحظ أن قيم اختبار معامل تضخم التباين ( )VIFلجميع أبعاد املتغير املستقل تقل عن ( ،)10وأن قيم
اختبار التباين املسموح به ( )Toleranceتشير إلى عدم وجود ارتباط عال ( )Multi Collinarityبين أبعاد املتغير املستقل .وقد تم التأكد من أن البيانات
تتبع التوزيع الطبيعي باحتساب معامل االلتواء ( )Skewnessحيث كانت القيم أقل من (.)Sekaran, 2016( )1
النتائج املتعلقة بالفرضية الرئيسية:
الفرضية الرئيسة  :H0ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستراتيجيات التعويض( :استراتيجيات التعويض املباشرة ،استراتيجيات التعويض غير
املباشرة) في تحقيق تميز األداء املنظمي (التميز القيادي ،تميز األفراد ،تميز العمليات واملنتجات والخدمات) في الشركات الصناعية العاملة في مدينة
الحسين بن عبد هللا الثاني الصناعية  /محافظة الكرك عند مستوى داللة (.(α≤0.05
والختبار الفرضية الرئيسية تم تطبيق اختبار االنحدار املتعدد للتعرف على أثر استراتيجيات التعويض في تحقيق تميز األداء املنظمي والجدول
( )13يوضح ذلك.
جدول ( :)13نتائج تحليل التباين لالنحدار ( )Analysis Of Varianceللتأكد من صالحية النموذج لختبار الفرضية الرئيسية األولى
املصدر
االنحدار
الخطأ
الكلي

معامل

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

0.313

17.051
37.428
54.479

2
149
151

8.55
0.251

R2

املحسوبة

مستوى
دللة F

*33.939

0.000

قيمة F

* ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة (.)α≤0.05

يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول رقم ( )13إلى صالحية النموذج عند مستوى داللة ( )α≤0.05الختبار الفرضية حيث كانت قيمة
( )Fاملحسوبة والبالغة ( )* 33.939أعلى من قيمتها الجدولية كما بينت النتائج اإلحصائية في الجدول ذاته أن املتغير املستقل يفسر ما مقداره ()%31.3
من التباين في املتغير التابع (تميز األداء املنظمي) ،وهي قوة تفسيرية تعكس درجة جيدة من قوة واستقرار نموذج الدراسة.
واعتمادا على ما تقدم يقتض ي رفض فرضية الدراسة الرئيسة بصورتها العدمية ،وقبول الفرضية البديلة التي تنص على :يوجد أثر هام ذو داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05الستراتيجيات التعويض (التعويضات املباشرة  ،التعويضات غير املباشرة) في تميز األداء املنظمي في الشركات
الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبد هللا الثاني الصناعية/محافظة الكرك .ويتفق هذا مع نتيجة الدراسات السابقة مثل دراسة ( Ahmad,
 ،)2017والتي أشارت إلى أن هناك أثر ذو أهمية كبيرة الستراتيجيات التعويض (استراتيجيات التعويض املباشرة ،استراتيجيات التعويض غير املباشرة)
في تحقيق تميز في األداء املنظمي واكتساب امليزة التنافسية ،بحيث أنه إذا امتلكت املنظمات الصناعية استراتيجيات تعويض شاملة وعادلة تكون بمثابة
ميزة تنافسية تمكنها من اجتذاب األفراد املؤهلين واالحتفاظ بهم ،األمر الذي يقودها إلى تحقيق التميز في أدائهما املنظمي من خالل مستويات األداء
املرتفعة التي يقدمها األفراد املحفزين باستراتيجيات التعويض املصاغة.
النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الولى:
الفرضية الفرعية األولى  :H0-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستراتيجيات التعويض( :استراتيجيات التعويض املباشرة ،استراتيجيات التعويض
غير املباشرة) في التميز القيادي في الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبد هللا الثاني الصناعية  /محافظة الكرك عند مستوى داللة
(.(α≤0.05
جدول ( :)14نتائج تحليل النحدار املتعدد لختبارأثرأبعاد املتغيراملستقل (التعويضات املباشرة ،التعويضات غير املباشرة) في التميز القيادي
أبعاد املتغير املستقل

B

الخطأ املعياري

Beta

قيمة t

التعويضات املباشرة
التعويضات غير املباشرة

0.532
0.198

0.091
0.080

0.439
0.185

*5.877
*2.482

الدللة
اإلحصائية
0.000
0.014

*ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة (.)α≤0.05

يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول رقم ( )14ومن متابعة معامالت ( ،)Betaواختبار ( )tأن أبعاد املتغير املستقل (التعويضات
املباشرة ،التعويضات غير املباشرة) كانتا ذات تأثير دال إحصائيا في التميز القيادي بداللة وارتفاع قيم ( )tاملحسوبة عند قيمتها الجدولية بمستوى
داللة ( )α≤0.05والقوة التأثيرية الدالة إحصائيا لقيم ( .)Betaواعتمادا على ما تقدم وبالنظر لنتائج الجدول ( )15يقتض ي ما يلي :رفض الفرضية
الفرعية األولى بصورتها العدمية ،وقبول الفرضية البديلة التي تنص على :يوجد أثر هام ذو داللة إحصائية عند مستوى دالله ( )α≤0.05الستراتيجيات
التعويض (التعويضات املباشرة ،التعويضات غير املباشرة) على التميز القيادي للعاملين في الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبد هللا
الثاني الصناعية /محافظة الكرك .وهذا يتفق مع نتائج دراسة ( ،)Abu Baker, 2017التي أشارت إلى أهمية استراتيجيات التعويض وتطبيقها في تحقيق
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تميز على املستوى القيادي األمر الذي يجعلهم قادرين على اتخاذ القرارات بمرونة أكبر ووضع األهداف والقيم ودعمهم املستمر لثقافة التميز في األداء ما
بين العاملين أنفسهم ،وأيضا قدرتهم على متابعة إجراءات العمل وإجراء التحسينات الالزمة ،بالتالي تحقيق تميز في األداء املنظمي.
النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الثانية:
الفرضية الفرعية الثانية  :H0-2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستراتيجيات التعويض( :استراتيجيات التعويض املباشرة ،استراتيجيات التعويض
غير املباشرة) في تميز األفراد في الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبد هللا الثاني الصناعية  /محافظة الكرك عند مستوى داللة
(.(α≤0.05
جدول ( :)15نتائج تحليل النحدار املتعدد لختبارأثرأبعاد املتغيراملستقل (التعويضات املباشرة ،التعويضات غير املباشرة) في التميزفي األفراد
B

الخطأ
املعياري

Beta

قيمة t

الدللة
اإلحصائية

التعويضات املباشرة

0.283

0.103

0.219

*2.765

0.006

التعويضات غير املباشرة

0.364

0.091

0.318

*4.019

0.000

أبعاد املتغير املستقل

*ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة (.)α≤0.05
يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول رقم ( )15ومن متابعة معامالت ( ،)Betaواختبار( )tأن أبعاد املتغير املستقل (التعويضات
املباشرة ،التعويضات غير املباشرة) كانتا ذات تأثير دال إحصائيا في التميز في األفراد بداللة وارتفاع قيم ( )tاملحسوبة عند قيمتها الجدولية عند مستوى
داللة ( )α≤0.05والقوة التأثيرية الدالة إحصائيا لقيم ( .)Betaواعتمادا على ما تقدم ،وبالنظر لنتائج الجدول رقم ( )15يقتض ي ما يلي :رفض الفرضية
الفرعية الثانية بصورتها العدمية ،وقبول الفرضية البديلة التي تنص على :يوجد أثر هام ذو دالة إحصائية عند مستوى دالة ( )α≤0.05لالستراتيجيات
التعويض (التعويضات املباشرة ،التعويضات غير املباشرة) في التميز في األفراد للعاملين في الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبد هللا
الثاني الصناعية /محافظة الكرك .وهذا يتفق مع نتائج دراسة ( )Blaaede, 2017ودراسة ( )Hassan, 2009األمر الذي يوضح أهمية االهتمام بتطبيق
استراتيجيات التعويض بشقيها( املباشرة ،غير املباشرة) ودورها في تحقيق تميز في تميز األفراد العاملين وتحقيق مستويات أداء مرتفعة تقود بشكل
مباشر إلى تحقيق التميز املنشود في مستويات األداء للمنظمة ككل ،والتركيز بشكل واضح على استراتيجيات التعويض املباشرة ملا لها دور كبير في تحقيق
السالمة املالية لألفراد العاملين ،وهذا يتطلب جهد أكبر من الجهات املعنية في املنظمات الصناعية بضرورة متابعة وتطوير استراتيجيات تعويض شاملة
تتسم بالعدل واملساواة قادرة على تحقيق االكتفاء الذي يتطلع إليه األفراد ،والذي يحفزهم على التفرد والتميز بمستويات األداء املنشودة.
النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الثالثة:
الفرضية الفرعية الثالثة  :H0-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستراتيجيات التعويض( :استراتيجيات التعويض املباشرة ،استراتيجيات التعويض
غير املباشرة) في التميز العمليات واملنتجات والخدمات في الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبد هللا الثاني الصناعية  /محافظة الكرك
عند مستوى داللة (.(α≤0.05
جدول ( :)16نتائج تحليل النحداراملتعدد لختبارأثر أبعاد املتغير املستقل (التعويضات املباشرة  ،التعويضات غير املباشرة) في التميزفي العمليات واملنتجات والخدمات
أبعاد املتغير املستقل

B

التعويضات املباشرة
التعويضات غير املباشرة

0.313
0.240

الخطأ
املعياري
0.087
0.077

Beta

قيمة t

0.285
0.247

*3.587
*3.111

الدللة
اإلحصائية
0.000
0.002

* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (.)α≤0.05
يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول السابق رقم ( )16ومن متابعة معامالت ( ،)Betaواختبار ( )tأن أبعاد املتغير املستقل
(التعويضات املباشرة ،التعويضات غير املباشرة) كانتا ذات تأثير دال إحصائيا في التميز في العمليات واملنتجات والخدمات بداللة وارتفاع قيم ()t
املحسوبة البالغة الظاهرة في الجدول السابق عند مستوى داللة ( )α≤0.05والقوة التأثيرية الدالة إحصائيا لقيم ( .)Betaواعتمادا على ما تقدم،
وبالنظر لنتائج الجدول السابق رقم ( )16يقتض ي ما يلي :رفض الفرضية الفرعية الثالثة بصورتها العدمية ،وقبول الفرضية البديلة التي تنص على:
يوجد أثر هام ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05لالستراتيجيات التعويض (التعويضات املباشرة ،التعويضات غير املباشرة) على التميز
في العمليات واملنتجات والخدمات للعاملين في الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبد هللا الثاني الصناعية /محافظة الكرك .وهذا يتفق
مع نتائج الدراسات السابقة ( )Collins & Clark, 2003(،)Bkoosh, 2003وهذا يشير إلى أن الشركات الصناعية تقوم وبشكل مستمر بتطوير العمليات
واملنتجات والخدمات ،وادارة العالقات مع املتعاملين وتعزيزها والتواصل الخارجي مع البيئة املحلية والعاملية ،من أجل تسويق منتجاتها األمر الذي يعزز
من التميز املنظمي والوصول إلى درجة عالية من التنافسية لدخول األسواق ،بالتالي زيادة الحصة السوقية واألرباح مع ضمان مستويات متميزة من
األداء للشركات الصناعية.
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الستنتاجات والتوصيات:
 .1بينت النتائج أن املتوسط الحسابي العام إلجابات أفراد العينة على الفقرات التي تقيس متغير استراتيجيات التعويض قد جاء بدرجة تقدير
مرتفعة ،وقد احتل بعد التعويضات املباشرة املرتبة األولى ،تاله بعد التعويضات غير املباشرة .ويمكن تفسير هذه النتيجة أن الشركات الصناعية
العاملة في مدينة الحسين بن عبد هللا الثاني الصناعية في محافظة الكرك ،تقوم بصياغة وتطبيق استراتيجيات تعويض للعاملين لديها من خالل
تقديم حزمة من املزايا واملكافآت التي تلبي متطلباتهم الحالية واملعيشية ،والذي بدورة يؤدي إلى تحسين أداء العاملين وتميزهم في بيئة العمل
واملنظمة التي يعملون بها .وبخصوص استراتيجيات التعويض املباشرة فأن نظام األجور له أثر إيجابي على إنتاجية العامل كما أن استراتيجيات
التعويض املباشرة تلعب دورا هاما في مشاركة العاملين في عملية صنع القرارات التي تتعلق بالتعويضات الخاصة بهم ،أما فيما يتعلق باستراتيجيات
التعويض غير املباشرة فيمكننا القول أن إدارة املصنع تتكفل بتوفير تأمين صحي شامل للعاملين لديها ،كما أنها تتحمل مسؤولية إشراك العاملين
لديها في الضمان االجتماعي ،ويعزى كل ذلك إلى مدى اهتمام ومواكبة الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبد هللا الثاني الصناعية في
محافظة الكرك في استراتيجيات املوارد البشرية للتعويضات الخاصة بالعاملين ،وتوص ي الدراسة الشركات الصناعية بضرورة تطوير تلك
االستراتيجيات بما يتالءم مع التقدمات العصرية الحديثة وبشكل مستمر ،والتأكيد على أهمية تطبيق األسس السليمة لالستراتيجيات التعويض
َ
ومراجعتها بشكل مستمر من أجل تعزيز جوانبها اإليجابية فتطبيق هذه االستراتيجيات بموضوعية ودقة يعتبر متطلبا هاما في تعزيز التميز في األداء
املنظمي.
 .2وتوصلت الدراسة إلى أن املتوسط الحسابي العام إلجابات أفراد العينة على الفقرات التي تقيس متغير تميز األداء املنظمي قد جاء بدرجة تقدير
متوسطة ،ويمكن تفسير هذه النتيجة أن األداء املنظمي للمصانع املبحوثة يحقق أهدافها نتيجة استراتيجيات التعويض التي تقدمها تلك املصانع
لعامليها ،حيث تحرص تلك املصانع على مواكبة التطورات في مجال استراتيجيات املوارد بما يسهل على العاملين ويزيد من والئهم املنظمي وتميزهم،
حيث توص ي الدراسة الشركات الصناعية بضرورة االهتمام األكبر بتطبيق عناصر التميز في العمليات واملنتجات والخدمات ملا لها من دور رئيس
وفعال في تميز املصانع وتقديم خدماتها بشكل أفضل لضمان استمراريتها ومنافسة املصانع األخرى والتفوق عليها.
 .3تفاوت تأثير استراتيجيات التعويض (استراتيجيات التعويض املباشرة ،استراتيجيات التعويض غير املباشرة) في تحقيق التميز في األداء املنظمي ،وقد
تبين من نتائج الدراسة أن استراتيجيات التعويض املباشرة هي األكثر تأثيرا ،حيث فسرت النسبة األكبر من التغير في تميز األداء املنظمي ،وربما يعزى
ذلك إلى وجود اهتمام وإدراك كبيران من قبل الشركات الصناعية في استراتيجيات التعويض املباشرة (الرواتب ،واألجور ،املكافآت) ،ولقناعة األفراد
العاملين املستجيبين بأهمية التعويضات املباشرة في تحقيق التميز املنظمي للشركات الصناعية ،األمر الذي يؤكد أيضا عدم وجود أثر لتفاوت
تطبيق استراتيجيات التعويض املباشرة في الشركات الصناعية األخرى مقارنة مع الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبدهللا الثاني
الصناعية/محافظة الكرك مع الشركات الصناعية املماثلة لها بالحجم والنشاط ،األمر الذي يشير إلى وجود عدالة خارجية بما يتعلق بحزم
التعويضات املزايا التي تقدمها الشركات الصناعية مما يؤدي إلى عدم وجود أي معيق يمنع تطبيق أنظمة التعويضات إذ يعتبر بمثابة توافق
ملستويات التعويض التي يقدمها السوق ،وتوص ي الدراسة بضرورة إجراء املزيد من االهتمام بما يتعلق في استراتيجيات التعويض خصوصا
التعويضات غير املباشرة التي تعتبر عامل رئيس في جذب األفراد املؤهلين للعمل واالحتفاظ بهم وذات أثر كبير في تحقيق تميز في أدائها املنظمي،
األمر الذي يسهم بشكل كبير في ضمان مستويات أداء مرتفعة تحقق تميز في األداء املنظمي للشركات الصناعية ،كما وتوص ي الدراسة الزمالء
الباحثين بإجراء املزيد من الدراسات التي تتعلق بممارسات املوارد البشرية ال سيما تلك املمارسات التي تتعلق بتعويض العاملين وبيان مدي تأثير
تلك التعويضات على مستويات أداءهم ،والتركيز بشكل خاص على التعويضات املالية املباشرة منفردة ،كونها املؤثر األساس على العاملين والحجر
األساس في ضمان االستقرار املالي لهم ،وقياس مدى تأثير استراتيجيات التعويض على األداء في املنظمات غير الصناعية.
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Abstract: The study aimed at identifying the impact of the compensation strategies on organizational
performance excellence, and to identify the reality of applying compensation strategies in the industrial
companies operating in Al-Hussein Bin Abdullah II Industrial City / Karaka Governorate. The study was
applied to a sample of (170) employees who were randomly selected from (7) Companies were
intentionally chosen out of (11) operating companies in the industrial city, and (4) companies were
excluded for not responding to the research subject, and multiple linear regression was used to examine
the study hypotheses.
The study concluded that the expansion and interest of industrial companies in compensation strategies
and their continuous development contributes to achieving distinction in their organizational
performance by enhancing leadership styles and achieving distinction in its personnel and distinction in
activities related to operations, products and services, and to the existence of a variation in the impact of
compensation strategies (Direct and indirect compensations) for the achievement of excellence in
organizational performance, as it was found that direct compensation strategies are the most influential,
as it explained the industrial companies ’keenness to compensate their workers by offering a package of
benefits and rewards that meet their living requirements, which leads to improving the performance and
excellence of workers. In the work environment within their organizations.
The study recommended emphasizing the importance of expanding and increasing the interest of
industrial companies operating in Al-Hussein Bin Abdullah II Industrial City / Karak Governorate in
compensation strategies due to their importance in achieving distinction in their organizational
performance, especially in the distinction of their employees, which leads them to distinguish all their
organizational activities and increase the efficiency and quality of their products, Which contributes to
increasing its profits.

Keywords: Industrial companies operating in Al-Hussein Bin Abdullah II Industrial City / Karak
Governorate; compensation strategies; organizational performance excellence.
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