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 حمددات الدراسة







 اسات السابقةاإلطار النظري والدر
 مفهوم الرضا الوظيفي


[Robbins, 2003, p25]
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:العوامل املؤثرة على الرضا الوظيفي
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   املكانة االجتماعية والوظيفية

 
 الرضا العام عن احلياة 
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 احلوافز اإلجيابية: أوالً
 احلوافز املادية 

األجر حسب الوحدات املنتجة     •


التحفيز على أساس املهارات املكتسبة      •
 

املزايا املرنة  •
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مشاركة العاملني يف حتديد األهداف      •
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طبيعة العمل
وضوح الدور  •
 فيفرص النمو الوظي  •
طبيعة العمل العقلية والذهنية     •

 

مدى ما يتيحه العمل من تنوع واستقاللية وشعور باملسؤولية          •
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 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب مظاهر الرضا الوظيفي اخلاصة بالتدريب الرقم












 

  


         

             
   






املتوسط  مظاهر الرضا الوظيفي اخلاصة باحلوافز الرقم
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املتوسط  مظاهر الرضا الوظيفي اخلاصة بطبيعة الوظيفة الرقم
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 املراجع
 اجع العربيةاملر: أوالً

 خلضرا، بشري وآخرونا
 الراوي، خالد 

١٤ 
 العجمي، راشد 

١٣ 
 العديلي، ناصر
  العكش، فوزي

  غرايبة، وآخرون
الفضيلي، فضل 

١١ 



 

  

 القادر، عبد اهللا  
٣ 

  القريويت، حممد
  اللوزي، موسى

  ماهر، أمحد
املغريب، كامل 


  ياغي، حممد
اليامي، أمحد 

٩( 
 يوسف، درويش 

٦ 
 يوسف، درويش 

٦
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ABSTRACT. This study aims to explore how job satisfaction will be influenced 
by the incentives, training, the nature of job, relationship with colleagues, and 
the immediate supervisor. Additionally how the job satisfaction will affect 
productivity, loyalty, absence, and turnover. The sample of the study consists 
of (210) employees working at the banks in Hebron. The researchers use a 
questionnaire consists of (60) items to determine the five factors: incentives, 
training, the nature of job, relationship with colleagues, and relationship with 
supervisor.

And it includes (7) items to determine the importance of each factor.
The results of the study were as follows: 

1) Job satisfaction is strongly influenced by the following factors 
(accordingly):
Incentives, immediate supervisor, the nature of job, training, work 
colleagues.  

2) There is a significant differences for the effect of each of the following 
factors:(incentives, immediate supervisor, loyalty, the nature of job, 
training, work colleagues, work environment) on job satisfaction. 

3) There is a positive relationship between job satisfaction and both 
productivity and loyalty, while there is a negative relationship between 
job satisfaction and both absence and turnover. 


