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 .جامعة مدينة السادات   -أستاذ البيئة النباتية المساعد قسم مسوح الموارد الطبيعية     

 ء المساعد بكلية التجارة  جامعة الزقازيقأستاذ اإلحصا  2 

 طالب دراسات عليا بمعهد الدراسات والبحوث البيئية . 3
   

 الملخص العربي 

التعدد ا علددو أ ددواا الحددوايز الماديددة والمعنويددة المندمددة للمددولهيئ العددامليئ بالهيئددة العامددة للبيئددة يهدددا البحدد       

بيئة العمل الوليهية ودراسدة العققدة بديئ تطبيدق الحدوايز الماديدة  بالكويت ، وكذلك مع ية مدى رضا المولهيئ عئ

والمعنوية علو المولهيئ و رضاهم الوليهي عئ بيئة العمل بالهيئة العامدة للبيئدة بالكويدت . وذلدك مدئ طدقق تطبيدق 

ر عناصد ها ( مولها مدئ مجتمدم مدولهي الهيئدة العامدة للبيئدة بالكويدت ، وتدم اطتيدا80البح  علي عينة مكو ة مئ )

باستخدام ط ينة العينة العشوائية البسيطة .وتوصل البح  إلو أن الحوايز المادية إجماال تندم بدرجة قليلة إلو حد ما 

، إلو أن هناك مجموعة مئ الحوايز المادية تمنح للمولهيئ ولها الت تيب األعلي مئ بيئ مجموعة الحوايز الماديدة ، 

العدقوات و  العدقوات اإلسدتانائيةو ،  األجــــدـ و،  لمواصقت مئ العمدل الدو البيدتل، و لإلسكـــــــانحايز وهي : 

كمدا توجدد مجموعدة مدئ الحدوايز الماديدة والتدي التنددم إطققدا للمدولهيئ وتتمادل يدي  .  منح بددق التنندل، و  الدورية

مبالغ النندية . وكذلك توصدل البحد  إلدو أن الهدايا العينية ، الجوائز المادية العينية ، الن وض التي تندم للعامليئ ، ال

أن هناك مجموعة مئ الحوايز المعنوية تمنح للمولهيئ ولها  إالالحوايز المعنوية أيضا تندم بدرجة قليلة إلو حد ما ، 

اإلحتهدداء  ، و الت تيددب األعلددي مددئ بدديئ مجموعددة الحددوايز المعنويددة ، وهددي :ت ودديح المتميددزيئ لدددورات تدريبيددة

امتيدازات  ندل و ،  او اك الم ؤوسيئ يي اتخاذ الند اراتو  ا واط الجـــــدارة و وهادات التنديــــ  ، و بالم ؤوسيئ

أما ييما يتعلق بمحور ال ضدا الدوليهي ، يد ن . الت قية الش يية ) بدون زيادة يي ال اتب(و ،  المولف لوليهة ايضل

ة ، إلو أن هناك رضا مئ قبدل أيد اد البحد  عدئ بعد  اي اد البح  غي  راضون إلو حد ما عئ بيئة العمل الوليهي

عناص  بيئة العمل الوليهية وتتمال أب ز هذه العناص  يي ال ضا عئ زمقء العمل وعئ ال ؤسداء يدي مجداق العمدل 

و عئ الم ؤوسيئ و عئ عققات العمل.كدذلك توصدل البحد  إلدو أن هنداك عققدة ط ديدة ذات داللدة احصدائية عندد 

ل بيئ تطبيق الحوايز المادية والمعنوية وال ضا عدئ بيئدة العمدل الوليهيدة ممدا يددق علدو أ د  كلمدا يأق  0,01مستوي 

 زاد تطبيق الحوايز المادية والمعنوية كلما زاد رضا المولهيئ عئ بيئة العمل الوليهية . 

 

 :  البحث ، فإن الباحث يوصي بضرورة وفي ضوء النتائج التي اسفر عنها
 

   الحوايز المادية والمعنوية وطاصة التي تحننت ب تب متد ية مال اإلهتمام بتهعيل -

) الهدايا العينية ، الحوايز المادية والمعنوية ، الن وض التي تندم للمولهيئ ، المبالغ النندية ، العقوات اإلستانائية 

 ة وتنمية ال قابة باوالحد مئ ال قابة المو  تحسيئ الوضم الوليهي،  وامتيازات إعارة المولف لجهة ايضل

 . الذاتية(
  

بح  ودراسة ومعالجة أسباب عدم ال ضا عئ عناص  بيئة العمل الوليهي التي حصلت علدو رتدب متد يدة ويندا  -

لنتائج هذا البح  مال ) ي ص الت قية ، تواي  ط ائق تحهيز مادية مناسبة ، تواي  ط ائق تحهيدز معنويدة مناسدبة 

عية مناسبة ، تواي  طددمات مناسدبة، عدالدة األجد  الممنوحدة للوليهدة ، تدواي  ، تواي  ط ائق تحهيز ي دية وجما

 الدطل المالي المناسب مئ الوليهة ( .

- Stimulation and its relationship to job satisfaction among workers the 

Environment Public Authority of Kuwait in 

-  
- Abstract: 

-  

-      The research aims to identify the types of material and moral provided incentives to 

employees working in the Environment Public Authority of Kuwait, as well as knowledge of the 

extent of employee satisfaction for functional work environment and the study of the relationship 

between the application of the material and moral incentives to employees and job satisfaction 

for the work environment in the Environment Public Authority of Kuwait. And through the 

application of research on the sample of (80) employees of the Environment Public Authority 

staff community in Kuwait, it was selected elements using simple random sampling method .The 
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research found that financial incentives overall progress to a low degree to a certain extent, that 

there is a set of material incentives granted to employees and its Highest Sort of between 

material incentives group, namely: an incentive for housing, and transportation from work to 

home, and pay, and bonuses extraordinary and bonuses rotating, and mobility grants 

instead.There are also a range of financial incentives and that is absolutely not offer to 

employees and is in-kind gifts, in-kind awards material, which provides loans for employees, 

cash .As well as the research found that moral incentives also provide a low degree to some 

extent .However, there are a set of moral incentives granted to employees and its Highest Sort of 

between moral incentives group, namely: the nomination of outstanding training courses, and 

celebrate subordinates, and appreciation certificates and medals of merit and involve 

subordinates in decision-making, and an employee for a job best transfer privileges, and 

Honorary upgrade (without an increase in salary. 

-  

-         With respect to the axis of job satisfaction, the members of the search is satisfied to some 

extent functional work environment, that there is a satisfaction by members of the search for 

some elements of the functional ergonomics The most prominent of these elements in 

satisfaction with co-workers and superiors at work and about subordinates and for labor relations 

Find also found that there is a direct correlation statistically significant at the level of 0.01 or less 

between the application of the material and moral incentives and job satisfaction with the work 

environment which shows that the more the application of the material and moral incentives 

whenever satisfaction increased staff for functional work environment: 

-   In light of the results of the research, the researcher recommends that 

- - Attention to activate the material incentives in general and especially those that have been 

achieved such as low-ranking(In-kind gifts, material and moral incentives, loans provided to 

employees, cash, bonuses Extraordinary.) 

- - Attention to activate moral incentives in general and especially those that got a low-ranking 

such as (seconded employee concessions for the best hand, improve the job situation and the 

reduction of direct control and the development of self-censorship.) 

- - Research and study and address the causes of dissatisfaction with elements of functional work 

environment that got the low-ranking according to the results of this research (such as promotion 

opportunities, the availability of methods of stimulating material appropriate, the availability of 

methods of stimulating the moral occasion, the availability of methods of individual and 

collective appropriate stimulus, the availability of appropriate services, justice remuneration 

granted to the function, the availability of appropriate financial income from a job.  
 

 المقدمة  

تباينت وجهات  ظ  الباحايئ يي مجاق اإلدارة والمسؤوليئ يي المنظمات  حو الحوايز ودرجة اهميتهدا وتأيي هدا      

األيدد اد وعددئ الحددوايز المقئمددة لجميددم يئددات العددامليئ ، واألسدد  التددي يددتم المباودد  وغيدد  المباودد  يددي ديددم سددلوك 

بموجبها وضدم  ظدم الحدوايز والتخطديا لهدا وكيهيدة التىلدب علدو معوقدات تنهيدذ  ظدم الحدوايز سدواء كا دت ماديدة او 

هيئة العامدة للبيئدة معنوية . ومئ هنا يهتم هذا البح  بدراسة دور الحوايز يي تحنيق ال ضا الوليهي لدى العامليئ بال

بدولة الكويت ( وحتو يتحنق ال ضا للمولف يقبد أن  ددر  العوامدل المدؤي ة ييد  واألسدباب التدي يمكدئ أن تدؤدي 

 الو حدوي  . 

 

 مشكلة البحث وتساؤالته :  

تأيي هدا يسعي الباح  للوقوا علو  ظم الحوايز المطبنة علو مولهي الهيئة العامدة للبيئدة بدولدة الكويدت ومددى      

 ايجابا او سلبا علو ال ضا الوليهي لدى المولهيئ ) م ؤوسيئ ورؤساء ( . 

 وعلي  يمكئ تلخيص مشكلة البح  يي السؤاق ال ئيسي التالي : 

 

ما هو دور الحوافز المقدمة للعاملين في الهيئة العامة للبيئة بالكويت لتحقيق الرضا الوظيفي لدى هؤالالء العؤاملين 

 ا السؤاق ال ئيسي عدة تساؤالت ي عية كما يلي :ويته ا مئ هذ؟  

 ما هي أ واا الحوايز المادية المندمة للعامليئ ) رؤساء وم ؤوسيئ ( يي الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت ؟  .1

 ي أ واا الحوايز المعنوية المندمة للعامليئ ) رؤساء وم ؤوسيئ ( يي الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت ؟ ما ه .2

 مدى رضا العامليئ يي الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت عئ بيئة العمل الوليهية ؟  ما .3
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 3 

ما هي العققة بيئ أ واا الحوايز المطبنة علدو المدولهيئ يدي الهيئدة العامدة للبيئدة بدولدة الكويدت وبديئ ال ضدا  .4

 الوليهي لهؤالء المولهيئ ؟

 

 أهداف البحث : 

 ا التالية : يهدا البح  إلو تحنيق األهدا     

 الوقوا علو أ واا الحوايز المادية المندمة للمولهيئ يي الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت  .1

 الوقوا علو أ واا الحوايز المعنوية المندمة للمولهيئ يي الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت  .2

 مع ية مدى رضا المولهيئ يي الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت . .3

ة العققددة بدديئ  ظددم الحددوايز المطبنددة علددو المددولهيئ يددي الهيئددة العامددة للبيئددة بدولددة الكويددت وبدديئ ال ضددا مع يدد .4

 الوليهي لهؤالء المولهيئ .

 

 أهمية البحث : 

 

تعود أهمية البح  الو اهمية ال ضا الوليهي لدى العامليئ يدي المؤسسدات الخدماتيدة ، ومدئ يدم اهميدة الحدوايز       

لو العامليئ  ظ ا لعققتها المباو ة بال ضا الوليهي لدى العامليئ يي المؤسسات الخدماتية ولعدل هدذه المعموق بها ع

الدراسة تسهم يي تويي  عدد مئ التوصيات والمنت حات لتهعيل  ظام الحوايز ومدئ يدم ريدم مسدتوى ال ضدا والدوالء 

 ا بكهاءة عالية  . الوليهي لدى العامليئ بهذه المؤسسات مما يمكنها مئ النيام بمهامه

 

 : فروض البحث
 

 يي ضوء تساؤالت البح  وأهداي  ، تتبلور اله وض ييما يلي :     

  للحوايز المندمة للعامليئ يي الهيئة العامة للبيئة بالكويت دور يي تحنيق ال ضا الوليهي لدى هؤالء العامليئ . -

ز المادية والمعنوية المندمة للمولهيئ بالهيئة العامة للبيئدة توجد عققة ط دية ذات داللة إحصائية بيئ أ واا الحواي -

 بدولة الكويت وبيئ رضاهم الوليهي عئ بيئة العمل .

 

 تعريف الحوافز : 
 

تع ا الحوايز بأ ها مجموعة مئ العوامل التي تعمل علو إيدارة الندوى الح كيدة والذهنيدة  لق سدان والتدي تدؤي       

( . وتشمـدـل الحوايــدـز كدل األسداليب المسدتخدمة لحد م العدامليئ 214، ص 1976مي علو سلوك  وتص يات  ) السدل

( الحدددوايز بأ هدددا عبدددارة عدددئ  638، ص  1990( ، ويعددد ا كيددد  214، ص  1976علدددو العمدددل المامددد  ) مهندددا 

أيي  علدو مجموعة مئ المتىي ات الخارجية مئ بيئة العمل او المجتمم والتي تستخدم مئ قبل المنظمة يي محاولدة للتد

ال غبات واإلحتياجات كما تع ا الحوايز بأ ها كلم ما يتعلق باستخدام الوسدائل الممكند  لحد  المدولهيئ علدو العمدل 

( .  كما تع ا الحوايز بأ ها الوسدائل الماديدة والمعنويدة المتاحدة إلودباا الحاجدات 510، ص  1993الجيد ) عق ي 

( . واج ائيا ينصد بها يي هذا البحد  هدو كدل مدا  301، ص  2004 يو ي وال غبات المادية والمعنوية لألي اد ) الن

( داء المولهيئ)رؤساء وم ؤوسديئتندم  الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت مئ وسائل مادية ومعنوية تؤدي الو ريم أ

 يي العمل وتعمل علو اوباا حاجاتهم وضمان والئهم . 

 

 

 الرضــــا الوظيفــــــــي :
 

ددت تع يهات ال ضا الدوليهي وذلدك إلطدتقا المدداطل التدي تنداوق بهدا العلمداء المختلهدون والبداحاون مههدوم تع     

ال ضا الوليهي وهنالك العديد مئ المحاوالت التي بذلت لتحديد المعنو المحددد لل ضدا الدوليهي وعلدو سدبيل الماداق 

عادة إلوباا الحاجات وال غبات والتوقعات مم العمدل إن ال ضا الوليهي هو الشعور النهسي بالنناعة واإلرتياح والس

  هس  وبيئة العمل، مم الانة والوالء واإل تماء للعمل ومم العوامل والمؤي ات البيئية الداطلية والخارجية ذات العققة. 

بنبدوق  ويع ا ال ضا الوليهي بأ  ُ يمال حصيلة لمجموعة العوامل ذات الصلة بالعمل الدوليهي والتدي تندا  أساسدا  

اله د ذلك العمل بارتياح ورضا  ه  وياعلية باإل تاج  تيجة للشعور الوجدا ي الذي يمكئ لله د مئ النيام بعملد  دون 

كما يع ا ال ضا الوليهي بأ   وعور اله د بالسعادة واإلرتياح أيناء أدائ  لعمل  ويتحنق ذلك بالتوايق  .ملل أو ضيق

ار ما يحصل علي  يعق  يدي هدذا العمدل وأن ال ضدا الدوليهي يتمادل يدي المكو دات بيئ ما يتوقع  اله د مئ عمل  ومند

  عبارة عئ مشاع  العامليئ تجاه أعمالهم وأ   ينتج عدئ ويع ا ال ضا الوليهي بأ م  .التي تديم اله د للعمل واإل تاج

حصدلة لقتجاهدات الخاصدة  حدو إدراكهم لما تندم  الوليهة لهم ولما ينبىي أن يحصلوا علي  مئ ولائههم، كمدا أ د  م



Journal of Environmental Studies and Researches (2016) 
 

 

4 

 

ان ــددـمختلدف العناصدد  المتعلنددة بالعمددل والمتمالددة بسياسددة اإلدارة يددي تنظدديم العمددل ومزايددا العمددل يددي المنظمددة، األم

 ( .15م، ص2000) الحنيطي .بالعمل ومسؤوليات العمل وا جازه واإلعت اا والتندي 

 

 الدراسات السابقة :
 

 الحوافز :اوال : أهم الدراسات المتعلقة ب
 

 ( :1980**دراسة الشمخي )
 

أله ت دراسة قام بها حمزة محمود الشدمخي بعندوان الحدوايز الماديدة مدئ وجهدة النظد  السدلوكية اإلقتصدادية ،      

وكا ت الدراسة تهدا الو الوصوق الدو  ظدام سدليم للحدوايز الماديدة يدي المنشدصت اإلقتصدادية وذلدك بصدورة وضدم 

يق لتنييم ووصف العمل معتمدا يي ذلدك التمييدز بديئ العمدل الهندي والعمدل اإلداري وم كدزا قواعد طاصة لب  امج دق

علو دراسة الوقت والح كة ، وأوصت الدراسة بتصحيح جدوق اإلجور وذلك بال با الدقيق بيئ اإل تاجية والحدوايز 

ة  ظددام عددام للحددوايز ، وكددذلك اوصددت ب قامددة جهددة م كزيددة عليددا تشدد يعية تخطيطيددة متخصصددة تتددولو مهمددة إقامدد

  اإلقتصادية ) المادية ( يمكئ تطبين  يي المنشصت اإلقتصادية المختلهة . 

 

 ( :1981دراسة عبد الوهاب ) *
 

م( عنوا ها الحوايز يي المملكة الع بيدة السدعودية وهدديت هدذه الدراسدة 1981دراسة اج اها علي عبد الوهاب )     

مددؤي ة يددي ياعليددة األداء وا ددواا الحددوايز التددي يهضددلها األيدد اد والمزايددا الددو التعدد ا علددو العوامددل الوليهيددة ال

والمشكقت الم تبطة بالحوايز والتع ا علو أهم السبل لتحسيئ  ظم الحوايز والحصوق ييها علو النتدائج المطلوبدة 

ية اكاد  رضدا عدئ وهي رضا األي اد وزيادة الكهاءة اإل تاجية ، كما توصل البح  الو أن وداغلي الولدائف اإلود اي

الحوايز مئ واغلي الولدائف غيد  اإلود ايية ، واطيد ا اوضدحت الدراسدة أن العوامدل الوليهيدة التدي تحندق ال ضدا 

 لل ؤساء تتمال يي  سماا اإلقت احات و الت قية و ال اتب  .

 

 ( :1983دراسة الزامل وخطاب ) *
 

يدة يدي المملكدة الع بيدة السدعودية ( وتناولدت الدراسدة عيندة وعنوان الدراسة ) يعالية الحوايــز يي الخدمدـة المد      

مئ المدولهيئ الحكدومييئ ، وتوصدلت الدو أن هنداك قصدورا يدي ا ظمدة الحدوايز والمتمالدة ) حسدب  402مكو ة مئ 

اولويتهددا يددي النصددور ( يددي الم تددب ، الت قيددة ، الددنظم واإلجدد اءات اإلداريددة ، طبيعددة العمددل ، وعققددة الدد ئي  

 ، المحتوى الوليهي والمكايصت التشجيعية ول وا العمل المكا ية وجماعية العمل .  بالم ؤو 

 

 ثانيا : أهم الدراسات المتعلقة بالرضا الوظيفي :

 

 ( :2000* دراسة شرشير )
 

هديت هذه الدراسدة الدو قيدا  ال ضدا الدوليهي لددى مددراء الددوائ  يدي وزارات السدلطة الهلسدطينية يدي محايظدات 

يئ والتع ا علو دور كل مئ المتىي ات ) العم  ، المؤهل العلمي ، سنوات الخب ة ، الدرجة الوليهية ( وماق يلسط

مدي ا ومدي ة يدي وزارات  185يي التأيي  علو مستوى ال ضا الوليهي لدى اي اد مجتمم الدراسة ووملت الدراسة 

ى مددي ي الددوائ  يدي السدلطة الهلسدطينية يدي السلطة الهلسطينية ، وقد أله ت النتائج أن درجة ال ضدا الدوليهي لدد

محايظات وماق يلسطيئ كا ت متوسطة ، وكا ت أد ي درجة رضا عئ ا ظمة الت قيات والحوايز وا ظمة ال واتب ، 

وأله ت أن العم  يؤي  ايجابيا علو درجدة ال ضدا الدوليهي ، علدو عكد  المؤهدل العلمدي ، وكدذلك الهد ت تدايي  

 الوليهي .الخب ة علو درجة ال ضا 

   

 ( :2002دراسة دياب )
 

هددديت هددذه الدراسددة الددو تنيدديم العوامددل المددؤي ة علددو ال ضددا الددوليهي بدديئ أطبدداء األسددنان العددامليئ يددي وزارة      

طبيدب اسدنان، وتوصدلت الدراسدة الدو أن  201الصحة والمنظمات غي  حكومية يي قطداا غدزة ، وودملت الدراسدة 

% وتوصددلت 67,2ان مددنخه   سددبيا، حيدد  وصددلت درجددة ال ضددا الددوليهي الددي مسددتوى ال ضددا بدديئ اطبدداء االسددن

الدراسة إلو أن ) عم  المولف ، عدد سنوات طب ت  ، سياسة المؤسسة وينايتها ، يلسهتها يدي العمدل ( مدئ العوامدل 

وايز التددي تددؤي  علددو درجددة ال ضددا الددوليهي ، واوددارت الدراسددة يددي الوقددت ذاتدد  إلددو أن )حجددم العمددل ،  ظددام الحدد

والمكايصت ( يعدون مئ العوامل المؤي ة علو درجة ال ضا الوليهي وقد اوصت الدراسة بض ورة طلق  ظم اتصاق 
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يعدداق يددي المؤسسددات الصددحية، باإلضدداية الددو تحسدديئ  ظددم الحددوايز واودد اك اطبدداء األسددنان يددي إتخدداذ الندد ارات 

 ا . والتدريب ، كما اوصت الدراسة بعمل ابحاث اط ى حوق هذا الموضو

 

 م ( :2004دراسة محيسن )
 

هديت هذه الدراسة إلو التع ا علو مستوى ال ضا الوليهي لدى مولهي وكالة الىوث الدولية يي قطاا غدزة ،      

وتحديد العوامل األكا  تايي ا علو ال ضا الوليهي وتحديد العوامدل األكاد  تدايي ا علدو ال ضدا الدوليهي ، والتعد ا 

المتىي ات الشخصية وال ضا الوليهي وتوصلت الدراسة إلو أن درجة رضا مدولهي وكالدة  علو طبيعة العققة بيئ

% ، واوضددحت  تددائج الدراسددة وجددود يدد و  ذات داللددة احصددائية تعددزى الددو  58,82الىددوث متد يددة حيدد  بلىددت 

ا العددام مددئ متىيدد ات ) ال اتددب ، العمدد  ، سددنوات الخبدد ة  ، الحالددة اإلجتماعيددة ، مكددان السددكئ ( يددي مسددتوي ال ضدد

التعويضات والحوايز كما أله ت الدراسة عدم وجود ي و  ذات داللة إحصائية تعزى لمتىي  ) عدد المعاليئ ( يدي 

مستوي ال ضا عئ حوايز العمل ، واوصو الباحد  بضد ورة توحيدد األ ظمدة التعاقديدة وضد ورة إعدادة النظد  يدي 

  ظام الت قية المعموق ب  يي وكالة الىوث الدولية .

 

 ثالثا : أهم الدراسات المتعلقة بالعالقة بين الحوافز والرضا الوظيفي :
 

 ( :1986دراسة ياغي )
 

بعنوان عققة الحوايز بال ضا الوليهي يي األجهزة الحكومية األرد ية ، وهديت هذه الدراسة الو مع ية العققة      

 بيئ الحوايز المعطاة للمولف العام وبيئ ال ضا عئ وليهت .

د توصل الباح  بأن رضا المولهيئ يتهاوت مئ عامل آلط  مئ حيد  ) أهميدة الوليهدة ، جماعدة العمدل ، يد ص وق

 ( وعية الحوايز ، مزايا الحوايزالتعبي  عئ النه  ، ال اتب، الت قية ، طبيعة العمل ، مساعدة الحوايز علو األداء ، 

 

 ( :2003دراسة ابراهيم )
  

أي هددا علددو ال ضددا الددوليهي ( دراسددة حالددة المددولهيئ غيدد  األكدداديمييئ العددامليئ بكليددة  ظددم الحددوايز و)بعندوان      

التجددارة جامعددة النيلدديئ بالسددودان ويهدددا هددذا البحدد  الددو توضدديح ايدد   ظددم الحددوايز علددو درجددة ال ضددا الددوليهي 

لجامعددة ، للمددولهيئ، والخدد وج بمنت حددات وتوصدديات تسدداهم يددي وضددم  ظددام للحددوايز يندداق رضددا المددولهيئ يددي ا

 توصلت الدراسة الو النتائج التالية : 

إن المولهيئ العامليئ يي كلية التجارة بجامعة النيليئ غي  راضيئ باألغلبية عئ  ظام الحوايز المطبمق يي الجامعدة  -

امعدة ، ومئ النتائج الهامة ايضا اجماا المولهيئ علو أن هناك العديد مئ السلبيات يي  ظام الحوايز المطبدق يدي الج

مال ) الشدعور بعددم وجدود حدوايز ، عددم وجدود معدايي  يابتد  لتنيديم أداء المدولهيئ ، عددم تطبيدق الحدوايز بالعددق ، 

وجود عوامل وخصية يي تطبيق الحوايز ( ومئ النتائج ايضا أن غالبية المدولهيئ يد ون أن الحدوايز الممنوحدة لهدم 

ن يحصدلوا عليهدا ، لدذلك توصدل البحد  الدو أن الح مدان مدئ غي  كايية وأن هناك ا واعا اط ى مئ الحوايز يجب ا

الحايز يؤدي الو التايي  علو درجة التعاون بيئ الزمقء ، زيادة حدة الص اا داطل الجامعة يؤي  علو درجة الوالء 

 للجامعة وعلو درجة اإلستن ار ييها . 

 

 : منهج البحث والمجتمع والعينة
 

ا التي يسعو لتحنينها تدم اسدتخدام المدنهج الوصدهي التحليلدي والدذي يعتمدد علدو يي ضوء طبيعة البح  واألهدا     

دراسة الواقم أو الظاه ة كما هي يي الواقم ويهتم بوصهها وصها دقينا، ويعب  عنهدا تعبيد ا كيهيدا بوصدهها وتوضديح 

طد ى ، وهدذا المدنهج طصائصها ، وتعبي ا كميا بوصهها رقميا بما يوضح حجمها ودرجات ارتباطها مم الظواه  األ

              اليهدا وصف الظواه  و الواقم كما هي، بل يتعدي ذلدك للوصدوق الدو اسدتنتاجات تسدهم يدي يهدم الواقدم وتطدوي ه 

 (.188-187، ص1997) عبيدات ، وآط ون 

لهددا( ، مو 402كمددا يعدد ا مجتمددم البحدد  بأ دد  جميددم مددولهي قطدداا الهيئددة العامددة للبيئددة بالكويددت والبددالغ عدددده ) 

( مولها مئ مجتمم مولهي الهيئة العامدة للبيئدة بالكويدت ، وتدم اطتيدار عناصد ها باسدتخدام 80وتشتمل العينة علو )

 ط ينة العينة العشوائية البسيطة .

 

 أداة الدراسة :  
 

، الددوليهي قدام الباحدد  بتصدميم اسددتبا ات  معتمدددا علدو تلددك الدراسددات التدي تناولددت الحددوايز وعققتهدا  بال ضددا      

البيا دات األوليدة )الشخصدية( للدراسدة )االسدم والحالدة االجتماعيدة والمؤهدل العلمدي و دوا وتتكون األداة مدئ بعد  

 الوليهة والدرجة الوليهية ومدة الخدمة يي العمل الحالي ( .
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 -:وهيباإلضاية إلو المحاور األساســية للدراسة والمكو ة مئ يقية محاور  

 عبارة . 16لمادية ويشتمل علو  محور الحوايز ا -

 عبارة . 12محور االحوايز المعنوية ويشتمل علو  -

 عبارة  18محور ال ضا الوليهي لدى العامليئ ويشتمل علو  -

 وينابل كل عبارة مئ عبارات محور الحوايز قائمة تحمل العبارات التالية : 

تددم إعطدداء كددل عبددارة مددئ العبددارات السددابنة درجددات لتددتم  التسددتخدم اطققددا ( وقددد–قلدديق –أحيا ددا  –غالبددا  –) دائمددا 

 معالجتها احصائيا علو النحو التالي : 

 درجة (  .  1درجة ( التستخدم اطققا )  2درجات ( قليق )  3درجات ( ، أحيا ا )  4درجات ( ، غالبا )  5دائما ) 

 ات التالية : وينابل كل عبارة مئ عبارات محور ال ضا الوليهي قائمة تحمل العبار

 ال تستخدم علو اإلطق  (  –غي  راض –الو حد ما –راض –) راض جدا 

 5وقددد تددم اعطدداء كددل عبددارة مددئ عبددارات األداة درجددة لتددتم معالجتهددا احصددائيا علددو النحددو التددالي : راض جدددا )  

علددي درجددة ( ، غيدد  راض 2درجددات ( ، غيدد  راض ) 3درجددات ( ، راض الددو حددد مددا )  4، راض ) ( درجددات

 اإلطق  ) صه (.

 

 :( Validity &  Reliability )الصدق والثبات ألداة الدراسة   
 

قام الباح  بنيا  صد  أداة الدراسة مئ طقق صد  االتسا  الداطلي ، حيد  قدام الباحد  بتطبيدق أداة الدراسدة      

، وتم حساب معامدل ارتبداط  بالكويت مولها مئ مولهي قطاا الهيئة العامة للبيئة 80علو عينة الدراسة المكو ة مئ 

بي سون لمع ية الصد  الداطلي لعبارات االستبا ة ، حيد  تدم حسداب معامدل االرتبداط بديئ إجابدات العيندة علدي كدل 

ين ة مئ ين ات كل محور والدرجة الكلية إلجمالي إجابات العينة علو جميم يند ات المحدور ، وكدذلك االرتبداط بديئ 

والدرجة الكلية لجميم محاور االستبا ة ككل ، و يوضدح  الجددوق التدالي  تدائج صدد  االتسدا  الدرجة الكلية للمحور 

 الداطلي ، وتم تن يب النيم إلو أق ب رقميئ عش ييئ .
 

 صدق االتساق الداخلي لعبارات محاور أداة الدراسة : (:1جدول رقم ) 

 

محؤؤور الحؤؤوافز الماديؤؤة : )ارتبادؤؤه بالدرجؤؤة الكليؤؤة  

0,70) 

)ارتباده بالدرجة الكليؤة    ر الحوافز المعنوية:محو

0,71)     

 االرتباد م االرتباد م االرتباد م االرتباد م االرتباد م        

1 0,59  * 7 0,76  * 13 0,63  * 1 0,73  * 7 0,60  * 

2 0,61  * 8 0,60  * 14 0,57  * 2 0,72  * 8 0,75  * 

3 0,52  * 9 0,67  * 15 0,44  * 3 0,66  * 9 0,70  * 

4 0,62  * 10 0,65  * 16 0,55  * 4 0,61  * 10 0,65  * 

5 0,52  * 11 0,59  *  5 0,70  * 11 0,57  * 

6 0,80  * 12 0,61  * 6 0,80  * 12 0,57  * 

  (0,68محور الرضا الوظيفي :)ارتباده بالدرجة الكلية  

  االرتباد م االرتباد م االرتباد م االرتباد م        

1 0,60  * 6 0,75  * 11 0,62  * 16 0,66  * 

2 0,67  * 7 0,73  * 12 0,51  * 17 0,59  *  

3 0,62  * 8 0,55  * 13 0,61  * 18 0,62  * 

4 0,64  * 9 0,62  * 14 0,58    *    

5 0,43  * 10 0,45  * 15 0,53  *     

 

 .       0,05*داللة إحصائية عند مستوي الداللة  
 

وتوضح  تائج الجدوق أعقه أن جميم قيم معامقت االرتباط بيئ كدل يند ة مدئ يند ات كدل محدور والنيمدة الكليدة      

 0,80إلدو  0,43إلجمالي ين ات المحور التابعة ل  الهن ة  علو مستوى محاور الدراسة الاقية قد ت اوحت ما بيئ ) 

(، كددذلك ت اوحددت قدديم معددامقت االرتبدداط بدديئ  0,05د مسددتوى الداللددة ) ( وكلهددا كا ددت موجبددة ودالددة إحصددائيا عندد

( ، وجميعها كا ت دالة إحصائيا عند مسدتوى  0,74و  0,68المحاور األربعة والدرجة الكلية لقستبا ة كلل ما بيئ ) 
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ايز يدي تحسديئ ( ، مما يدق ذلك علو صد  المحتوى و المضمون لهن ات و محاور استبا ة دور الحو 0,05الداللة )

ال ضا الوليهي لددي مدولهي قطداا الهيئدة العامدة للبيئدة ، أي أن هنداك صدد  التسدا  الهند ة  مدم محورهدا وصدد  

 التسا  المحور مم االستبا ة ككل .

لنيا  مدي يبات أداة الدراسة ، استخدم الباح  ط ينة معامل ألها ك و باخ ، وييما يلي  تدائج الابدات باسدتخدام هدذه و

   نة .الط ي

 

 باستخدام معامل ألفا كرونباخ :محاور أداة الدراسة ( :  ثبات فقرات 2جدول رقم )     

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات المحاور

 * 0,70 16 الحوايز المادية

 * 0,72 12 الحوايز المعنوية

 * 0,69 18 ال ضا الوليهي

 0,71قيمة الثبات الكلي لالستبانة   

 

 0,05إحصائية عند مستوي الداللة  *داللة   
 

وتوضح  تائج هذا الجدوق أن معامقت الابات لمحاور استبا ة الدراسة م تهعة وكدذلك النيمدة الكليدة لابدات األداة      

، مما يدق علو أن الهن ات المكو ة لقستبا ة تعطي  تائج مستن ة ويابتة وال تتىي  يي حالة إعادة تطبينهدا علدو عيندة 

  يئ م ة أط ى ، وبالتالي توجد طمأ ينة تجاه تحليل بيا ات األداة المستخدمة يي هذه الدراسة التنن

 

 النتائج المتعلقة بوصف افراد الدراسة : 
 

 يمكئ تحديد طصائص أي اد البح  علو النحو التالي :     
 

 ** الحالة االجتماعية:
 

 ىي  الحالة االجتماعية.يوضح الجدوق التالي توزيم أي اد عينة البح  طبنا لمت
 

 (: توزيع أفراد عينة البحث وفق متغير الحالة اإلجتماعية3جدول رقم )             

 النسبـــــة % التكــــــــرار الحالـــــــة اإلجتمــــاعيـــــــة

%22,5 18 أعـــــــزب  

% 77,5 62 متــــزوج  

 --- --- أرمل

 --- --- مطلق

%100 80 مجموا  

%( 77,5 إذ بلىدت  سدبة المتدزوجيئ )توضح  تائج الجددوق السدابق أن أغلدب المدولهيئ متزوجدون ولدديهم اطهداق،و

%( ، حي  أن الحصدوق علدو وليهدة يابتد  تؤهدل غيد  المتدزوج مدئ 22,5والنليل منهم غي  متزوج وبنسبة قدرها )

مئ الوليهة زيادة عقوة المعيشة ، عدقوة المولهيئ علو الزواج واإلستن ار، يب مكا   الحصوق علو عدة امتيازات 

 ا جاب ، الندرة علو تأجي  مسكئ ل  .................الخ . 
 

 ** المالهل العلمي:
 

 يوضح الجدوق التالي توزيم أي اد عينة الدراسة طبنا لمتىي  المؤهل العلمي.      
 

 (:  توزيع أفراد عينة البحث وفق متغير المالهل العلمي4جدول رقم ) 

 النسبـــــة % التكــــــــرار المالهل العلمي

%3,75 3 إبتدائي  

%7,5 6 إعدادي  

%22,5 18 يا وية عامة  

%12,5 10 دبلوم  

%47,5 38 بكالوريو   

%6,25 5 دراسات عليا  

%100 80 مجموا  
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لكويددت مددئ الدرجددة وتوضددح  تددائج الجدددوق أعددقه أن المؤهددل العلمددي لىالبيددة مددولهي قطدداا الهيئددة العامددة للبيئددة با

%( . وي ي الباح  أن المولدف الحاصدل علدو 12,5%( والدبلوم )22,5%( والاا وية العامة ) 47,5بكالوريو  )

بكالوريو  تكون لدي  امتيازات أكا  يي العمل. أوال اإلطتقا يي العدقوات عدئ المولدف الحاصدل علدو دبلدوم او 

بددق دراسدة كدذلك  وعيدة الددرجات التدي يحصدل عليهدا المولدف  يا وية عامة مال عقوة طبيعة العمل كدذلك عدقوة

 والت قيات يكلما كان المستوى التعليمي عاليا كلما كان ال ضا الوليهي عاليا ايضا  .

 

 ** نوع الوظيفة:
 

 يوضح الجدوق التالي توزيم أي اد عينة الدراسة طبنا لمتىي   وا الوليهة.
 

 حث وفق متغير نوع الوظيفة( :توزيع أفراد عينة الب5جدول رقم ) 

 النسبـــــة % التكــــــــرار نوع الوظيفة

%43,75 35 إداري  

%56,25 45 ميدا ي  

%100 80 مجموا  

%( . وال ضدا الدوليهي 56,25وتوضح  تائج الجدوق السابق أن وليهة أغلب المولهيئ تعتمد علو العمل الميدا ي )

لددذيئ يعملددون يددي م كددز اإلدارة يكددون لددديهم رضددا وليهددي اكادد  مددئ يعتمددد هنددا علددو  وعيددة العمددل. يددالمولهون ا

المدولهيئ الدذيئ يكدون عملهدم ميددا يا، لمددا يعا و د  مدئ مشدنة يدي المواصددقت مدئ منطندة ألطد ى والمنداخ الصدديهي 

ا  التدي ينابلوهدا، لدذا يكدون لدديهم ال ضدا الدوليهي اقدل مدئ الدذيئ يعملدون يدي والشدتوي إضداية إلطدتقا يئدات الند

 اإلدارة . 

 

 ** الدرجة الوظيفية:
 

 يوضح الجدوق التالي توزيم أي اد عينة الدراسة طبنا لمتىي  الدرجة الوليهية.
 

 ( : توزيع أفراد عينة البحث وفق متغير الدرجة الوظيفية6جدول رقم ) 

ةالدرجة الوظيفي  النسبـــــة % التكــــــــرار 

%3.75 3 مدي  إدارة  

%3,75 3  ائب مدي  إدارة  

%7,5 6 مساعد مدي  إدارة  

%15 12 رئي  قسم  

%70 56 مولف بالنطاا  

%100 80 مجموا  
 

 %( .يلدي ذلدك70وتوضح  تائج الجدوق السابق أن غالبية عيندة الدراسدة مدئ المدولهيئ اللدذيئ يعملدون يدي النطداا )

%(  وال ضا الوليهي هنا يعتمد علو التدرج الدوليهي يدي العمدل. يدالمولهون الدذيئ يعملدون  15درجة رئي  قسم )

 يي الولائف اإلدارية العليا يكون لديهم رضا وليهي اكا  مئ المولهيئ العادييئ .

 

 ** مدة الخبرة في مجال العمل الحالي:
 

 ة طبنا لمتىي  سنوات الخب ة يي مجاق العمل الحالي.يوضح الجدوق التالي توزيم أي اد عينة الدراس

 ( :توزيع أفراد عينة البحث وفق متغير الخبرة في مجال العمل7جدول رقم ) 

 النسبـــــة % التكــــــــرار سنوات الخبرة

سنوات 5أقل مئ   6 7,5%  

10سنوات ألقل مئ  5مئ   12 15%  

15سنوات ألقل مئ  10مئ   38 47,5%  

ة يأكا سن 15مئ   24 30%  

%100 80 مجموا  
 

سدنوات  10وتوضح  تائج الجدوق أعقه أن مدة الخبد ة يدي مجداق العمدل الحدالي لىالبيدة مدولهي عيندة الدراسدة مدئ 

%( .وي ي الباح  أن المولف صداحب طبد ة السدنوات الكايد ة يكدون لديد  ودعور  77,5يأكا  وذلك بنسبة قدرها )
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الدوليهي لوليهتد  أل د  يعتبد   هسد  قدد  امضدو باعدا طدويق يدي الوليهد  ييتولدد لديد   كبي  باإل تماء والوالء وال ضا

 إحسا  بنوا مئ المهاط ه بالسنوات التي امضاها بالوليهة .

 

 عرض النتائج والمناقشات:
 

 )أ(: نتائج  سالال الدراسة األول:
 

 "في الهيئة العامة للبيئة بدولؤة الكويؤت ما هي أنواع الحوافز المادية المقدمة للعاملين ) رؤساء ومرؤوسين (  "
، ولإلجابة علو هذا السؤاق ، يبيئ الجدوق التالي المتوسدطات الحسدابية واال ح ايدات المعياريدة السدتجابات مدولهي 

 الهيئة العامة للبيئة بالكويت علي عبارات الحوايز المادية المندمة لهم .

 

 لين في الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت:الحوافز المادية المقدمة للعام(:8جدول رقم )
 

 الترتيب االنحراف المتوسط الحوافز المادية المقدمة لموظفي قطاع الهيئة العامة للبيئة

 3 1 3,40 األجـــــ 

 المكايــــصت
3,15 1 4 

 7 1,11 2,78 الت قيـــــة

 التأمــــيئ الصحي
2,53 1,07 9 

 1 1,01 4,12 اإلسكـــــــان

لمواصقت مئ العمل الو البيتا  4,10 0,99 2 

 6 1,18 2,79 العقوات الدورية

 5 1,01 2,95 العقوات اإلستانائية

 13 1,15 1,90 تحسيئ ل وا العمل المادية

 11 1,12 1,92 الجوائز المادية العينية

 10 1,19 2,05 الهدايا العينية

 12 1,14 1,91 المبالغ النندية

 8 1,11 2,67 منح بدق تننل

 14 1,17 1,89 الن وض التي تندم للعامليئ

 مكايصت العمل اإلضايي
1,70 1,19 15 

 2,66المتوسط العام لعبارات الحوافز المادية   
 

 تددائج الجدددوق السددابق أن قيمددة المتوسددا الحسددابي لدددرجات مواينددات مددولهي عينددة الدراسددة حددوق تحنددق  وتوضؤؤ 

وتددق هدذه النيمدة علدو رضدا (  2,66)   بنطاا الهيئة العامة للبيئة قد بلىدت النيمدةمضمون عبارات الحوايز المادية 

مولهي قطاا الهيئة العامة للبيئة إلي حد ما ، ، وقد جاء ت تيب الحوايز المادية طبنا لمتوسا درجة تحنق مضدمو ها 

 علو النحو التالي :

العدقوات و،  يدالعقوات اإلسدتانائية، يالمكايصت ،  ألجـــــ ا ، يمالمواصقت مئ العمل الو البيت ، يماإلسكـــــــان -

 .الهدايا العينية، و التأمــــيئ الصحي،  ي منح بدق التننل، يم  الت قيـــــةيم ،  الدورية

ت اوحت قيم اال ح ايدات المعياريدة لددرجات موايندات مدولهي قطداا الهيئدة العامدة للبيئدة بدولدة الكويدت حدوق  كذلك

(، ليددق ذلدك علدو وجدود  1,19إلو  1,01ما بيئ )  )الحوافز المادية(ن عبارات محور الدراسة األوق تحنق مضمو

اطتقيات بسيطة بيئ وجهات  ظد  مدولهي قطداا الهيئدة العامدة للبيئدة بدولدة الكويدت حدوق تحندق مضدمون الحدوايز 

 المادية . 

 

 )ب( : نتائج سالال الدراسة الثاني:
 

 معنوية المقدمة للعاملين ) رؤساء ومرؤوسين ( فؤي الهيئؤة العامؤة للبيئؤة بدولؤة الكويؤتما هي أنواع الحوافز ال"
 و يبيئ الجدوق التالي النتائج ."
 

 الحوافز المعنوية المقدمة للعاملين في الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت:(: 9جدول رقم )

 الترتيب االنحراف المتوسط الحوافز المعنوية
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ـــ وهادات التنديـ  4,14 1 3 

 الت قية الش يية ) بدون زيادة يي ال اتب(
2,05 1,16 7 

 9 1,17 2,00 تحسيئ الوضم الوليهي

 اإلحتهاء بالم ؤوسيئ
4,19 0,98 2 

 1 0,93 4,35 ت ويح المتميزيئ لدورات تدريبية

 11 1,19 1,92 التكليف بعمل ما

 10 1,18 1,95 الحد مئ ال قابة المباو ة وتنمية ال قابة الذاتية

 4 1,01 4 ا واط الجـــــدارة

 5 1,13 2,18 او اك الم ؤوسيئ يي اتخاذ الن ارات

 امتيازات  نل المولف لوليهة ايضل
2,08 1,15 6 

 8 1,17 2,01 امتيازات إعارة المولف لجهة ايضل

 2,81المتوسط العام لعبارات الحوافز المعنوية   
 

قيمدة المتوسدا الحسدابي لددرجات موايندات مدولهي عيندة الدراسدة حدوق تحندق   تدائج الجددوق السدابق أن وتوض 

وتدددق هددذه النيمددة علددو رضددا (  2,81)   مضددمون عبددارات الحددوايز المعنويددة بنطدداا الهيئددة العامددة للبيئددة قددد بلىددت النيمددة

ي مدولهي قطداا الهيئدة العامدة مولهي قطاا الهيئة العامة للبيئة إلي حد ما ، أو أ د  أحيا دا مدا تطبدق الحدوايز المعنويدة علد

 للبيئة بدولة الكويت ، وقد جاء ت تيب الحوايز المعنوية طبنا لمتوسا درجة تحنق مضمو ها علو النحو التالي :

،  ا ددواط الجــــددـدارة، يددم وددهادات التنديـــددـ  ، يددماإلحتهدداء بالم ؤوسدديئ ، يددمت ودديح المتميددزيئ لدددورات تدريبيددة -

الت قية الشد يية ) بددون زيدادة يدي يم ،  امتيازات  نل المولف لوليهة ايضليم ،  خاذ الن اراتاو اك الم ؤوسيئ يي اتو

الحد مئ ال قابة المباو ة وتنمية ال قابة ،  ي تحسيئ الوضم الوليهييم  امتيازات إعارة المولف لجهة ايضل، يم  ال اتب(

 .  الذاتية
 

واينات مولهي قطاا الهيئدة العامدة للبيئدة بدولدة الكويدت حدوق ت اوحت قيم اال ح ايات المعيارية لدرجات م كذلك

(، ليددق ذلدك علدو وجدود  1,19إلدو  0,93مدا بديئ )  )الحؤوافز المعنويؤة(تحنق مضدمون عبدارات محدور الدراسدة الادا ي 

 معنوية . اطتقيات بسيطة بيئ وجهات  ظ  مولهي قطاا الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت حوق تحنق مضمون الحوايز ال

 

 )ج( :نتائج سالال الدراسة الثالث :
 

ولإلجابة علو هذا السدؤاق ما مدى رضا العاملين في الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت عن بيئة العمل الوظيفية ؟

 ، ويوضح الجدوق التالي النتائج .
 

 

 

 

 

 

 

 لكويت:ال ضا الوليهي لدي مولهي قطاا الهيئة العامة للبيئة با(: 10جدول رقم )

 الترتيب االنحراف المتوسط الرضا الوظيفي لموظفي الهيئة العامة للبيئة بالكويت

 6 1,06 3,65 عئ الوليهة الحالية  

 عئ عققات العمل  
4,03 0,97 2 

 3 0,97 4,02 عئ زمقء العمل  

 7 1,11 2,45 عئ ال ؤساء يي مجاق العمل  

 8 1,14 2,13 عئ الم ؤوسيئ  

لعمل عئ بيئة ا   
2,05 1,16 9 
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 10 1,19 1,94 عئ سياسات لوائح العمل  

 4 0,98 4,01 عئ طبيعة العمل  

 1 0,96 4,05 عئ ساعات العمل  

 12 1,23 1,86  عئ ي ص الت قية 

  عئ األج  ) عدالة األج  للوليهة ( 
1,49 1,29 16 

 5 0,98 4,00  عئ الم كز الوليهي 

ناسبة عئ تواي  ط   تحهيز مادية م   1,47 1,30 17 

 11 1,20 1,90  عئ تواي  ط   تحهيز معنوية مناسبة 

 15 1,28 1,50  عئ تواي  ط   تحهيز ي دية مناسبة 

 13 1,26 1,71 عئ تواي  ط   تحهيز جماعية مناسبة 

 14 1,28 1,51  عئ تواي  الدطل المالي المناسب مئ الوليهة ) األج  وملحنات  ( 

ت مناسبة عئ تواي  طدما   1,46 1,31 18 

 2,51=  المتوسط العام إلجمالي عبارات الرضا الوظيفي 
 

 تائج الجدوق السابق أن قيمة المتوسا الحسابي لدرجات مواينات مولهي قطاا الهيئة العامة للبيئة حوق عناص   وتوض 

لهيئة العامة للبيئة عدئ عناصد  ال ضدا وتدق هذه النيمة علو عدم رضا مولهي قطاا ا(  2,51) ال ضا الوليهي قد بلىت 

الوليهي ، ببيئة العمل بنطاا الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت ، وقدد جداء ت تيدب عناصد  ال ضدا الدوليهي طبندا لمتوسدا 

عدئ ،  عدئ طبيعدة العمدل،  عئ زمقء العمل،  عئ عققات العمل ، يم عئ ساعات العملدرجة تحننها علو النحو التالي : 

،  عدئ بيئدة العمدل، يدم  عدئ الم ؤوسديئ، يدم  عئ ال ؤساء يي مجداق العمدليم ،  عئ الوليهة الحاليةيم ،  ز الوليهيالم ك

ت اوحت قيم اال ح ايات المعيارية لدرجات موايندات مدولهي قطداا الهيئدة العامدة  كذلك. عئ سياسات لوائح العملوأطي ا 

(، ليددق ذلدك علدو وجدود  1,31إلدو  0,96الدوليهي مدا بديئ )  للبيئة بدولدة الكويدت حدوق تحندق مضدمون عناصد  ال ضدا

 اطتقيات بسيطة بيئ وجهات  ظ  مولهي قطاا الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت حوق تحنق محور الدراسة الاال  . 
 

 )د( رابعا :نتائج سالال الدراسة الرابع :
 

الهيئؤة العامؤة للبيئؤة بدولؤة الكويؤت وبؤين الرضؤا الؤوظيفي ما هي العالقة بين أنواع الحوافز المطبقة على الموظفين في 

 مولهي قطاا الهيئة العامدة للبيئدة بدولدة الكويدت، ولدراسة هذه العققة  بيئ مدى تطبيق الحوايزعلو  لهالالء الموظفين ؟

ح الجددوق ، ويوضد nosnaeP    ennosraePوبيئ ال ضا عئ بيئدة العمدل الوليهيدة تدم اسدتخدام معامدل ارتبداط بي سدون 

 التالي  تائج هذه العققة .
 

 العالقة بين تطبيق الحوافز المادية والمعنوية والرضا عن بيئة العمل الوظيفية(: 11جدول رقم )

 اتجـــاه العالقة مستـوي الداللة معامـــــــل االرتباد المتغيران

 ط دية 0,000 0,37** 

 ط دية 0,000 0,33** 
 

 ( فأقل .0,01ستوي داللة )** داللة إحصائية عند م

( يأقل بيئ مستوي 0,01وتوضح  تائج الجدوق السابق وجود عققة ط دية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

تطبيق كل مئ الحوايز المادية والمعنوية وال ضا الوليهي عئ بيئة العمل الوليهية لدى مدولهي قطداا الهيئدة العامدة 

 المادية والمعنويدة المندمدة لهدم  زيادة درجة ال ضا الوليهي لدى الموليهيئ بزيادة الحوايز للبيئة بالكويت ، بما يهس 

 وبمناقشة  تائج تساؤالت البح  تتحنق ي وض البح  .

 

 ( أهم التوصيات : 14) 
 

و  يددي ضددوء النتددائج التددي اسدده  عنهاالبحدد  ، يندددم الباحدد  عددددا مددئ التوصدديات التددي يأمددل ان تهيددد المسددؤوليئ     

 المهتميئ بمجاق موضوا البح  عموما وهي : 

اإلهتمددام بتهعيددل الحددوايز الماديددة وطاصددة التددي تحننددت ب تددب متد يددة مال)الهدددايا العينيددة ، الحددوايز الماديددة  -1

 والمعنوية ، الن وض التي تندم للمولهيئ ، المبالغ النندية ، العقوات اإلستانائية ( . 

ية وطاصة التي حصلت علو رتب متد ية مادل )امتيدازات إعدارة المولدف لجهدة اإلهتمام بتهعيل الحوايز المعنو -2

 الحد مئ ال قابة المباو ة وتنمية ال قابة الذاتية( . و  تحسيئ الوضم الوليهي،  ايضل

 المواز ة يي التطبيق بيئ الحوايز المادية والمعنوية وعدم الت كيز علو جا ب دون آط  .  -3
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دم ال ضا عئ عناص  بيئة العمل الوليهي التي حصلت علو رتب متد يدة ويندا بح  ودراسة ومعالجة أسباب ع -4

لنتائج هذا البح  مال ) ي ص الت قية ، تواي  ط ائق تحهيز مادية مناسبة ، تواي  ط ائق تحهيز معنوية مناسدبة 

ليهدة ، تدواي  ، تواي  ط ائق تحهيز ي دية وجماعية مناسبة ، تواي  طدمات مناسبة، عدالدة األجد  الممنوحدة للو

 الدطل المالي المناسب مئ الوليهة ( . 

اإلهتمام بوضم اإلج اءات الكهيلة ب و اك الم ؤوسيئ يي إتخداذ الند ارات والحدد مدئ ال قابدة المباود ة وتنميدة  -5

 ال قابة الذاتية وتحسيئ بيئة العمل الوليهية بشكل اكا  ياعلية . 

 وايز والعققات اإل سا ية للمولهيئ يي اإلدارة . اإلهتمام بعند الدورات التدريبية يي مجاق الح -6

 تويي  ولائف جديدة مئ طقق هياكل م  ة تتناسب مم التطور الوليهي لخلق ابداعات جديدة .  -7

ان تكدددون الت قيدددة حسدددب السدددلم الدددوليهي واعتمدددادا علدددو الشدددهادة والخبددد ة ، ولدددي  اعتمدددادا علدددو الواسدددطة  -8

 والمحسوبية . 

 تطوي ية مئ المولهيئ ودراستها بشكل جدي .السماا لإلقت احات ال -9
 

 المـــــــــــراجــــــــــع

 ( ، اإلدارة المدرسية المعاص ة ، دار ج ي  للنش  ، عمان ، االردن .2006ابو الكشك ، محمد  ايف ، )  -

ليدة الت بيدة ( دراسة تحليلية لل ضا الوليهي لدى اعضداء هيئدة التددري  يدي ك2000الحنيطي ، ايمان محمد علي ) -

 ال ياضية يي الجامعات األرد ية ، رسالة ماجستي  غي  منشورة ، الجامعة األرد ية ، كلية الدراسات العليا . 

(، ال ضددا الددوليهي لدددى العددامليئ ، النطدداا 2005الحيدددر ، عبدالمحسددئ بددئ صددالح وابدد اهيم عمدد  بددئ طالددب )  -

 ل ياض.الصحي يي مدينة ال ياض ، معهد اإلدارة العامة ، ا

 ( ، الحوايز والدوايم ، المنظمة الع بية للعلوم اإلدارية ، الناه ة .1984السلمي ، علي)  -

( تنمية المهارات النيادية والسلوكية ، تدريبات وا شطة ، المنظمة الع بية للتنمية 1997السيد ، اسماعيل محمد ، )  -

 اإلدارية ، الناه ة . 

لحددوايز علددو األداء يددي المنشددصت العامددة للصددناعات النطنيددة يددي العدد ا  ، رسددالة ( ايدد  ا1996العائدددي ، كمدداق )  -

 ماجستي  غي  منشورة ، جامعة آق البيت ، عمان . 

 ، عمان ، دار النش  .  1(، سلوك المنظمة ، سلوك اله د والجماعة ط 2003العطية ، ماجده ،)  -

 مطبعة البقد ، عمان ( السلوك التنظيمي ، 1989الن يو ي ، محمد قاسم ، )  -

 ( ، مبادئ االدارة ، المطابم الم كزية ، عمان .2004الن يو ي ، محمد قاسم ، )  -

( ، مبددداديء اإلحصددداء ، جامعدددة اإلسدددكندرية ،مطدددابم كليدددة التجدددارة ، 2002حسدددئ ، امتاددداق محمدددد وآطددد ون ) -

 االسكندرية . 

 موارد البش ية ، دار الجامعة الجديدة للنش  ، اإلسكندرية .( ، السلوك التنظيمي وإدارة ال2002حنهي ،عبدالىهار ) -

( ، ال ضددا الددوليهي لدددى اطبدداء االسددنان العددامليئ يددي قطدداا غددزة ) رسددالة ماجسددتي  غيدد  2002ديدداب ، حنددان ) - 

 منشورة ( ، جامعة الند  .

 ية ، الناه ه . ( السلوك اال سا ي يي المنظمات ، دار المع ية الجامع1996عاوور ، احمد صن  ، )  -

 ( بحوث السلوك التنظيمي يي البقد الع بية ، دار النلم ، الكويت . 1986عبد الخالق ،  اصف ، )  -

 ( ، الحوايز يي المملكة الع بية السعودية ، معهد االدارة ، ال ياض . 1982عبدالوهاب ، علي ، )  -

 ، دار اسام  للنش  والتوزيم.  ( البح  العلمي ، ال ياض1997عبيدات  ، ذوقان وآط ون )  -

 ( البح  العملي ، مههوم  واداوات  واساليب ، عمان ، دار الهك . 2001عبيدات ، ذوقان وآط ون )  -

،ال يداض ، معهدد  asaa( االحصاء بقمعا اه: المهاهيم والتطبينات باستخدام ب  دامج 2005يهمي ، محمد وامل )  - 

 االدارة العامة  . 

( ، مددى رضدا مدولهي وكالدة الىدوث العدامليئ يدي وكالدة الىدوث بنطداا غدزة عدئ 2004دي احمدد )محيسئ ، وج -

 أ ظمة التعوي  والحوايز ، رسالة ماجستي  غي  منشورة ، كلية التجارة ، الجامعة اإلسقمية ، غزة .

 ه ( ، سياسة الولائف العامة وتطبيناتها ، دار المعارا ، الناه 1976مهنا ، محمد يؤاد )  -

 ( ، االتجاهات الحدياة يي االدارة ، دار الكتاب الجامعي بالناه ة .  1975هاوم ،زكي محمود ، )  -

(، تنيديم المولدف العدام للحدوايز يدي االردن ، المنظمدة الع بيدة للعلدوم االداريدة ، 1987ياغي ، محمد عبد الهتاح ) -

 االردن.

لتنظيميددة علدو ال ضددا الدوليهي لدددى العدامليئ يددي مشداريم عامددة ( ، ايدد  البيئدة ا1998يداغي ، محمددد عبددالهتاح )  -

 مختارة يي االردن ، رسالة ماجستي  غي  منشورة ، جامعة آق البيت ، االردن
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 أداة الدراسة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جامعة مدينة السادات

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

 التخصص : علوم إدارية

 ت الفاضلةاألخ الفاضل / األخ

 السالم عليكم ورحمة هللا                                

يطيب لي أن أضم بيئ يديك هذه االستبا ة التي تدم تصدميمها ألغد اض البحد  العلمدي بهددا جمدم البيا دات القزمدة 

التحفيؤز وعالقتؤه ) ل سالة الماجستي  التي أقوم ب عدادها للحصوق علو درجة الماجستي  يي العلوم اإلدارية بعندوان 

. أرجدو التكد م بتعبئدة االسدتبا ة بعدد قد اءة كدل  بالرضا الوظيفي لدى العاملين بالهيئة العامة للبيئة بدولة الكويؤت (

( بالمكدان المناسدب ، وسدوا تكدون البيا دات التدي تددلون بهدا موضدم السد ية  xعبارة بعناية ومئ يم وضم عقمدة )

 ح  العلمي .التامة ولئ تستخدم إال ألغ اض الب

 شاكرا ومقدرا ما بذلتموه من وقت وجهد .........                                                                                                  

 الباحث                                                                             

 عبد الهادي مرزوق المرشاد                                                              

 

                     

 

 

 الجزء األول : البيانات األولية )البيانات الشخصية والوظيفية (

 * مدي    ،     * رئي  قسم   ،       * مولف إداري.المسمى الوظيفي :     1

  ذك             ،             * أ اي *           .الجنس :       2

 *  دبلوم متوسا يما يو  ، *  بكالوريو    ،         * دراسات عليا.المالهل العلمي :  3

 ،  10سنوات ألقل مئ  5سنوات      ،       * مئ  5* أقل مئ .سنوات الخبرة :   4

 . سنة يأكا  15* مئ       15سنوات ألقل مئ  10* مئ             

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الثاني : محاور الدراسة :

 : ( بالمكان المناسب xمئ يضلك ضم عقمة )المحور األول : الحوافز المادية : 

 

 م
 

 الحوافز المادية

 مدى االستخدام

 إدالقا قليال أحيانا غالبا دائما

      تتناسب قيمة ال اتب مم طبيعة عملي 1

       اتب احتياجات وليهتييحنق ال 2

      تندم الهيئة مكايصت لتحهيز مولهيها 3

      تندم الهيئة ت قيات عادلة ويق معايي  واضحة 4

      توي  الهيئة  ظاما للعقوات الدورية 5

      توي  الهيئة  ظاما للعقوات اإلستانائية 6

      تحسئ الهيئة مئ ل وا العمل المادية 7
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        الهيئة  ظاما للهدايا العينيةتوي 8

      تندم الهيئة بدق تذاك  سه  9

      تندم الهيئة مكايصت علو العمل اإلضايي 10

      تندم الهيئة  ظاما للن وض لمولهيها 11

      تندم الهيئة حوايز مادية أط ى ) أذك ها ( 12

 المحور الثاني: الحوافز المعنوية :

 : ( بالمكان المناسب xمة )مئ يضلك ضم عق

 

 م
 

 الحوافز المعنوية

 مدى االستخدام

 إدالقا قليال أحيانا غالبا دائما

      تندم الهيئة وهادات تندي  للمتهوقيئ 1

      تندم الهيئة األوسمة للمتميزيئ 2

      تمنح الهيئة الت قيات الش يية للمبدعيئ 3

      مولهيها تندم الهيئة الميداليات لتحهيز 4

      تحتهي الهيئة بمولهيها 5

      ت وح الهيئة المتميزيئ لدورات تدريبية 6

      ت وح الهيئة المتميزيئ للدراسات العليا 7

      تمح الهيئة أ واط الجدارة لمتهوقيها 8

      تش ك الهيئة مولهيها يي اتخاذ الن ارات 9

      وليهة أيضلتساعد الهيئة مولهيها للننل ل 10

      تساعد الهيئة مولهيها للننل لجهة عمل أيضل 11

      تندم الهيئة حوايز معنوية أط ى ) أذك ها ( 12

 المحور الثالث: الرضا الوظيفي :

 : ( بالمكان المناسب xأري أن مستوى ال ضا الوليهي كما يلي ، مئ يضلك ضم عقمة )

 

 م
 

 الفقرات

 مستوى الرضا الوظيفي

 إطققا قليق أحيا ا غالبا دائما

      يتمتم المولهون بالندرة علو حل مشاكل العمل 1

      تتوي  ال غبة لدى المولهيئ للعمل اإلضايي  2

      تتوي  لدى المولهيئ حسئ التص ا يي المواقف المح جة  3

      يتوي  لدى المولهيئ االستعداد الكايي لتحمل المسئولية 4

      يطور المولهون مئ أدائهم باستم ار 5

      يتمتم المولهون بمهارات التواصل الجيدة مم اآلط يئ 6

      يتنيد المولهون بنواعد وإج اءات جهة العمل 7

      يؤدي المولهون األعماق الموكلة إليهم بالكهاءة المطلوبة 8

      مطلوبةينجز المولهون المهام الوليهية بمعايي  الجودة ال 9

      يشارك المولهون يي اتخاذ الن ارات اإلدارية 10
) 

 

 

 

 

 


