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  إعداد 

  نينة ـليمان أبو سـ تغريد س

  إشراف 

  ر  مروان جلعود الدكتو

 اإليجابية منها والسلبية    والمعنويةر الحوافز المادية    فت هذه الدراسة إلى التعرف على أث      هد

 فـي جنـوب الـضفة       مستوى الرضا الوظيفي لدى المهندسين العاملين في القطاع العام        رفع   على

يفي لدى المهندس الوظ الرضا درجةرفع التي يمكن من خاللها كيفية وكذلك التعرف على ال. الغربية

معرفة الوسائل والـسبل    ضافة إلى   الموظف من أجل الوصول إلى الحالة اإلبداعية المطلوبة منه، إ         

  .الرضا الوظيفي في لدور الذي يجب أن تلعبه الحوافزلتطوير التمكين والتعزيز والالكفيلة ب

، وقد    البيانات المطلوبة  الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت االستبانة كأداة لجمع       استخدمت  

الـضفة  جنـوب  المهندسين العاملين في القطاع العام فـي      جميع  من  مجتمع الدراسة وعينتها     تكون

 وفقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها مـن قبـل           مهندساً ومهندسة ) 260(الغربية، والبالغ عددهم    

لباحثـة بتحليـل ومعالجـة    مت اقا وقد .دوائر شؤون الموظفين في المؤسسات والوزارات المختلفة    

 اإلحـصائية باسـتخدام    SPSS طة حزمـة ا وعرضها ومعالجتها بوسستبانة إحصائياًمخرجات اال



 
 

ك 

  العديـد مـن    وقد أظهرت الدراسـة   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية،       

   :أبرزهاالنتائج 

على الرضا ، اإليجابية والسلبية، المعنوية المادية منها وز العمللحوافوأهمية ناك تأثير ه. 1

  .الوظيفي لمهندسي القطاع العام في جنوب الضفة الغربية

هندسي القطاع الرضا الوظيفي لم على حوافز العملتأثير  فروق ذات داللة إحصائية نحو يوجد.  2

لتخصص ا، العمر، الحالة االجتماعيةالجنس، : تعزى للمتغيراتالعام في جنوب الضفة الغربية 

حوافز نحو تأثير لدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في حين تظهر نتائج هذه ا. الرئيس

عدد :  تعزى للمتغيراتفي جنوب الضفة الغربية هندسي القطاع العامالرضا الوظيفي لمعلى العمل 

  .سنوات الخبرة، طبيعة العمل الحالي، الدخل الشهري، المديريةأفراد األسرة، 

 وجود عالقة بين حوافز العمل والرضا الوظيفي لدى مهندسي القطاع العام في ثبت الدراسةت. 3

 لدى المهندسين الحوافز وكان أكثر الحوافز تأثيراً في الرضا الوظيفي جنوب الضفة الغربية،

  .والمعنويةالمادية ، ووجد تأثير محدود نسبياً للحوافز السلبية المادية ثم اإليجابية، اإليجابية المعنوية

 المعنوية والرضا الوظيفي روحالبرفع االهتمام ضرورة بباحثة  الوفي ضوء هذه النتائج أوصت

 اإليجابية، مع إيالء الحوافز مادية ومعنوية  بأنواعها وأشكالها المختلفة  الحوافزللمهندسين بتوفير

وأوصت بضرورة . األولى االهتمام الكافي وعدم إغفالها، ال سيما أنها احتلت المرتبة المعنوية

إجراء المزيد من  لتقييم األداء، كما وأوصت الباحثة بوأسس واضحة وعادلهاعتماد معايير 

  . أخرى وقطاعاتالدراسات الميدانية في هذا المجال في بيئات


