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لعالمين والصالة والسالم على أشرف خلق اهلل سيدنا محمد صلى اهلل عليه بسم اهلل والحمد هلل رب ا

 أجمعين.الطاهرين وصحبة وعلى اله 

من الوفاء والعرفان أن أعبر عن عظيم تقديري واعتزازي بكل الجهود التي ساهمت في 

 إخراج هذه الرسالة إلى حيز الوجود وأخص منهم بالذكر أستاذي الفاضل الدكتور مراد سليم

وحرصه الشديد وتوجيهاته القيمة وآرائه الثمينة طيلة  والدؤوبةالمستمرة  هعطياني لجهوده ومتابعت

مدة الدراسة بشقيها النظري والعملي متمنيًا له الصحة الدائمة سائاًل من اهلل العزيز القدير أن يحفظه 

 قدير.من كل مكروه ويوفقه لما يحب ويرضى انه على كل شيء 

واعضاء  الكليةدم بعظيم االمتنان والعرفان الي جامعه االسراء واخص بالذكر عميد ويسرني ان اتق

 ةالكرام اعضاء لجن الى األساتذةواقدم خالص شكري وتقديري ا، واالداريين فيه ةالتدريسي الهيئة

فلهم جميعا كل الشكر والتقدير على ة، هذه الرسال ةعلى تفضلهم بقبول مناقش ةالموقر  ةالمناقش

واخيرا اسأل اهلل سبحانه وتعالى أن يوفق مة. وابداء مالحظاتهم القي ةوالمناقش ةهم بالقراءتفضل

 .واألخرةالجميع لصالح األعمال وأن يجزيهم خير الجزاء بما تقر به عيونهم في الدنيا 

 والسالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته
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 إلى من أعتاله الشيب حتى شببنا 
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 إلى من ألتجأ إليها في أوقاتي العصيبة 
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 )أمي الحبيبة (  
 الى من شاركوني غرفتي ووسادتي في طفولتي ولحظات سعادتي 
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 باللغة العربية الملخص
أثر فاعلية نظم الحوافز على السلوك اإلبداعي لدى الموظفين في شركات صناعة االدوية 

 االردنية
 اعداد 

 علي حازم عبد الواحد غالم
 اشراف 

 الدكتور مراد سليم عطياني
في شركات السلوك اإلبداعي في تعزيز ديد أثر فاعلية نظم الحوافز هدفت هذه الدراسة الى تح

صناعة االدوية األردنية. وتمثل مجتمع الدراسة في جميع شركات صناعة االدوية األردنية، وتم 
( فردا، وتمثلت وحدة التحليل من )مدير، رئيس 168سحب عينة عشوائية بسيطة بلغ تعدادها )

( SPSS V.25ان وتوزيعه على عينة الدراسة، وطبق برنامج )قسم، موظف(. وتم تطوير استبي
إلجراء التحليل االحصائي لبيانات الدراسة. واستخدم عدد من األساليب اإلحصائية منها: 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل االنحدار والتباين. وتوصلت الدراسة الى ان 

سطة، وان مستوى السلوك اإلبداعي متوسطة، وان هناك أثر مستوى فاعلية نظم الحوافز جاءت متو 
في تعزيز السلوك  ( لفاعلية نظم الحوافز بأبعادهاα≤ 0.05ذو داللة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

كل بعد من ابعاد )حل المشكالت، سعة االتصال، روح المجازفة، تشجيع االبداع(  اإلبداعي وفي
هتمام بالحوافز المادية المتعلق االضرورة ب وأوصت الدراسة:نية. في شركات صناعة االدوية االرد

بالموظفين من حيث ادخال نظم حوافز تتعلق بزيادة مساهمة الموظفين في اإلنتاجية والتي منها 
االهتمام بنظم الحوافز المعنوية لما لها من اثر في تعزيز الجانب ، و نسبة من األرباح المتحققة

تعزيز حل المشكالت التي تواجه الموظفين حتى يكونوا قادرين على حلها و  ،النفسي عند الموظفين
 ق في حل أي مشكالت مستجدة.و باتباع طـرق واساليب جديدة والتفكير خارج الصند

 .األردنية صناعة األدوية فاعلية نظم الحوافز، السلوك اإلبداعي، شركات :ةالكلمات المفتاحي
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Abstract 

The Impact of the Effective of Incentive Systems on Creative Behavior of 

Employees in Jordanian pharmaceutical Industrial Companies   

Prepared by 

Ali Hazim Abdel Wahed Ghulam 

Supervised by 

Dr. Murad Salim attiany 

This study aimed to determine the impact of the effectiveness of incentive systems in 

reinforcement creative behavior in Jordanian pharmaceutical Industrial Companies. The 

study population was represented in all Jordanian pharmaceutical Industrial Companies, 

and a simple random sample exceeding (168) individuals was drawn, and the analysis 

unit was represented by (manager, head of department, employee). A questionnaire was 

developed and distributed to the study sample, and the SPSS V.25 program was applied 

to conduct statistical analysis of study data. A number of statistical methods were used, 

including means, standard deviations, multiple regression and variance analysis. The 

study concluded that the effectiveness level of incentive systems was medium, that the 

level of creative behavior was medium, and that there was a statistically significant 

effect at the level of significance (α≤0.05) for the effectiveness of incentive systems 

with their dimensions in promoting creative behavior and in each dimension (problem 

solving, communication capacity, risk-taking, creativity promotion) in Jordanian 

pharmaceutical Industrial Companies. The study recommended: the need to pay 

attention to material incentives related to employees in terms of introducing incentive 

systems related to increasing employee contribution to productivity, including a 

percentage of the profits achieved, and attention to moral incentive systems because of 

their impact on strengthening the psychological aspect of employees, and promoting 

solving problems facing employees so that they are Able to solve it by adopting new 

methods and methods and thinking outside the box to solve any emerging problems. 

Key words: Effectiveness of Incentive Systems, Creative Behavior, Jordanian 

pharmaceutical Industrial Companies . 


