بسى هللا انرحًٍ انرحٍى

جايعت انعهوو وانتقاَت
كهٍت انعهوو االدارٌت
برَايج اندراساث انعهٍا
MBA
ورقت بحثٍت نًتطهباث ٍَم درجت انًاجستٍر فى ادارة االعًال

بعُواٌ :

أثر انرضا انوظٍفً عهى أداء
انعايهٍٍ
بانتطبٍق عهى جايعت انعهوو وانتقاَت – كهٍت انعهوو االدارٌت

اعداد انطانبت :
دالل يحًد انٍاس انسًُ
اشراف انبروفٍسور :
بكري انطٍب يوسً
2102م

مستخلص البحث :

تناولنا في هذا البحث مفهوم الرضا الوظيفي وتعريفه وصااصاه وتقرانها لمفههوم
أداء العههامنيو وأهميت ه وقههرم تألههويم ادداء الألديم ه والحديت ه وعههاو التقبيههم نههي امع ه
العنوم والتألان عني العنوم اإلداري .
ولنتأعيههد مههو اههح الفههرود المو ههود فههي البحههث تههم تحني ه ازيههتبياو الههذ تههم توزيع ه
ني اقاع الموظفيو وبعد معها وتحنينها تواننا إلي النتاصج والتوايات ازتي -:
 -ازهتمام بموضوع الحوافز المادي وصاا التي حاهنت نهر رتهت متدنيه وفألها لنتهاصج

البحث

 ازهتمههام بوض ه نظههام لنحه هوافز المعنوي ه والموازن ه فههي التقبي ههم بههيو الح هوافز الماديه هوالمعنوي و دم الترعيز نر انت دوو ازصر.
 -معال

أيبات دم الرضا في بيص العم الوظيفي .

 ازهتمهام بوضه اإل هراءات العفينه ب اهراو المريويهيو فههي اتصهاذ الأله اررات باهع أعتههرفا ني .
 -أو ترتبق الحوافز بأهداف الموظفيو واإلدارة معا.

Abstract
In this paper, we dealt with the concept of job satisfaction and its definition
and characteristics, we addressed the concept of the performance of
employees and its importance and methods of performance evaluation of
ancient and modern, and the application to the University of Science and
Technology College of Administrative Sciences.
To confirm the validity of existing hypotheses in the search were analyzed
questionnaire which was distributed to staff and Gaza after we have
collected and analyzed the findings and recommendations to the following: - interest in the subject material incentives, especially those that got a lowranking, according to Search Results
- interest in developing a system of incentives and moral balance in the
application between the material and moral incentives and lack of focus on
the side without the other.
- addressing the causes of dissatisfaction in the work environment
functional.
- interest in development of procedures to ensure the involvement of
subordinates in decision-making more effectively.
- incentives be linked to the goals of staff and management together.

المقدمة :
ندما اءت مايص اهلل يبحان وتعالي لتعميهر ادرد اها لنمكصعه  :ن إنهي ا ه
فههي ادرد صنيفه

)(1

فالصنيفه هنهها هههو مهها يصنههم اهلل يههبحان وتعههالي عه مابههادرد مههو

نعههم فههي ادفعهها واداهوا واد مهها واههفات المههولي ههز و ه مههو أيههماص الحيههني التههي
تاه ههم ع ه ه منه ههاحي الحي ه هاة فه ههي المعه ههامكت وايرهه هها بمه هها فيهه هها العه ههد وادمان ه ه والرحم ه ه
واإلصكص والوفاء واإلحياو واإلتألاو واإلبداع واإل ادة وما إلي ذلو مو ميه الاهفات
وراصعها
وهيأ المهولي هز و ه لبنهي الباهر عه الويهاص والمعينهات واليهب التهي ت عه مهنهم
تييرة لتعميرها وحفظها ور ايتها بما يرضي ويرضي الصنم ميع ا .
وأو ماأنعم ب اهلل يبحان وتعالي ني بني اَدم مو مصنوااته العأله  ..الهذ ييهتعيو به
فههي اضههاء حواص ه وتيههيير أمههور فههي الههدنيا ق واههد عه اهلل بألدرته فههي عه إنيههاو موهبه
واههدرة نههي م ه اههه معههيو وهيههأ ل ه يههب ايههتصدام ومعال ت ه دداء ريههالت فههي تعميههر
ادرد با ههرق أو يع ههوو ذل ههو بم هها يرض ههي اهلل ليف ههوز ف ههي دني هها برض ههاء الن ههاس وا ههعرهم
وتألديرهم وحبهم ل ق وليفوز في أص ار برضاء اهلل ن .

) (1الأل َارو العريم ق يورة البألرة ق ادي ()01

نتن ههاو ف ههي ه ههذ الد اريه ه أح ههد الموض ههو ات الهامه ه ف ههي امعه ه العن ههوم والتألانه ه أز وه ههو
موض ههوع الرض هها ال ههوظيفي وم ههد

كاته ه وت ههأتير ن ههي أداء الع ههامنيو فحت ههي نهايه ه الربه ه

ادو مو الألرو الماضي لم يعو هناو إهتمام بالعوام اإلنياني ق عاو ينظهر إلهي العامه
عبااي ناار اإلنتاج ادصر ولم ينظر إلي ع نياو ل دواف واهيم توات اههات وأحايهيس
بالرام مو أو هنهاو بعهد البهاحتيو فهي م ها اإلدارة اهد إهتمهوا بالعامه اإلنيهاني أمتها
هنههر ق م ههار بههارعرق ألت ههوو م ههايو وزمكص ه أا ههحات ت ربه ه الهورتههوو ف ههي ي ههن 7291
والت ههي إي ههتمرت لع ههدة ي ههنوات وعان ههت له هها أت ههار بال ه ه ادهميه ه ف ههي ادوي ههاق الا ههنا ي
واإلداري

)(1

وكان من أىم نتائجيا -:
 أو اإلدارة يمعنها أو تصنهم إت اههات إي ابيه فهي العمها والمهوظفيو ويترتهت نهيذلو تحأليم أااي مايمعو مو اإلنتاج .
 أو اإلا هراف ل ه تههأتير اههو فههي تاههعي إت اهههات العمهها والمههوظفيو إمهها باههورإي ابي أو ينبي ويتواف ذلو ني أياليت العكاات اإلنياني التي تتبعهها اإلدارة
م العما .

) (1الهاد

بدالامد ق اإلنياو والتنظيمدراي تحنيني لنفعر اإلدار المعاار والماعن الينوعي مو منظور إيكمي ق ص 073

وز اههو أو د اريه ه ألت ههوو مههايو  0227وزمكصه ه عان ههت فتحه ها ديههدا ف ههي م هها العكا ههات
اإلنيههاني وأبرزههها دور الفههرد وأهميت ه فههي المنظم ه وهعههذا أاههب لنعههامنيو فههي المنظم ه
اله ههدور القنيعه ههي وال ارصه ههد وأاه ههبحت د اري ه ه والمعرف ه ه العكاه ههات اإلنيه ههاني اليه ههاصدة داص ه ه
الم تم ه هههدف ا رصييههي ا مههو أهههداف اإلدارة وأاههبحت المنظم ه النا ح ه هههي التههي ييههودها
مناخ إ تما ي ينيم وهذا المناخ ز يتوفر إإل فهي و هود رضها تهام مهو ابه العهامنيو ت ها
اإلدارة .
ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة لتطرق باب ىذا الموضوع ذو األىمية القصوي .
مشكمة البحث
يحته موضههوع الرضهها الههوظيفي يحته موضههوع الرضهها الههوظيفي معانه ا بههار از فههي الد اريههات
الينوعي ونظ ار لعكات بالألو العامن التي تمت أهم ناار العمني إنتا ي .
واههد زحههظ الباحههث أو اقههاع المههوظفيو والعمهها فههي ال امع ه يفتألههر لند اريههات وادبحههاث
العنميه التههي تههدرس هههذا الموضههوع عمهها زحههظ الباحههث أو اقههاع المههوظفيو والعمهها تتههأتر
قريأله ه

منه ههم بدر ه ه رض ههاهم ههو العمه ه ف ههي ال امعه ه مم هها ي ههنععس ي ههنب ا ن ههي الرض هها

الههوظيفي ومههو هنهها ههاءت فع هرة هههذا البحههث التههي تبحههث فههي أتههر الرضههاء الههوظيفي نههي
اَداء العامنيو

أىمية البحث
تأتي أهمي هذا البحث مو أن أاب ها يا ل مي الراابيو في العم والعهامنيو وعهذلو
اإلدارات التههي تيههعي لعيههت العههامنيو عمهها تنبه أهميه البحههث مههو أو الموضههوع له تههأتير
المباار ني الميييات وذلو لانت الوتيأل بتحأليم أهدافها المر و .
فروض البحث
ييدف ىذا البحث إلي إختبار صحة الفروض التالية :
 .7ييتر الرضا الوظيفي ني أداء العامنيو
 .9تيتر الحوافز ني أداء العامنيو
 .3تيتر بيص العم

ني أداء االعامنيو

أىداف البحث
 توضي معني ومفهوم الرضا الوظيفي والعيفي التي يتم بها تحأليأل ومعرفه المهدالذ يمعو الواو إلي
 معرف ه مههد رضهها اقههاع المههوظفيو والعمهها فههي امع ه العنههوم والتألان هالعم الوظيفي
 -العكا بيو نظم الحوافز المقبأل وبيو الرضا الوظيفي لهيزء الموظفيو

ههو بيص ه

مصطمحات البحث
 الرضااا الااوظيفي  :يعههرف بأن ه اههعور الفههرد باليههعادة واإلرتيههاح أتنههاء أداص ه لعمن هويتحألم ذلو بالتوافم بهيو مايتواعه الفهرد مهو منه ومألهدار مها يحاه

نيه فعهكا

فههي ه ههذا العم ه وأو الرض هها الههوظيفي يتمته ه فههي المعون ههات التههي ت ههدف الفههرد إل ههي
العم ه ه ب رتيه ههاح  .توا راصي ه ه ا يألاه ههد بالرضه هها اله ههوظيفي اه ههعور المه ههوظفيو والعمه هها
بال امع باليعادة واإلرتياح أتنهاء أداصههم لعمنههم نتي ه التوافهم بهيو مايألهدموو ومها
يحانوو ني فعكا مو منهم .

1

 -األداء الوظيفي  :ايام الفرد بادناق والمهام المصتنف التي يتعوو منها من .

2

 اإلنتماء الوظيفي  :بارة و إنتماء متباد بيو الفرد والمنظم بايتمرار العكاهالتعاادي ه يترتههت ني ه أو الفههرد ييههنو يههنوو يفههوم اليههنوو الريههمي المتوا ه من ه
والمراوت في .
 الحوافااااااز  :تعه ههرف الح ه هوافز به ههأتر الويه ههاص المادي ه ه والمعنوي ه ه المتاح ه ه إلاه ههباعالحا ات والرابات المادي والمعنويه لففهراد  .توا راصيه ا يألاهد بهها فهي ههذا البحهث

1

مهند أحمد

تماو يويف ق الرضا الوظيفي وأتر

ني أداء العامنيو بميييات التعنيم ق ريال ما يتير ق

والتعنولو يا ق0220م
2

م ن

امع ادزهر ق ينين العنوم اإلنياني 2117م ق الم ند  2ق العدد  2ق ص 010

امع اليوداو لنعنوم

هههو عه ماتألههدم امعه العنههوم والتألانه مههو ويههاص ماديه ومعنويه وتههيد إلههي رفه
أداء الموظفيو في العم وتعم

ني إاباع حا اتهم وضماو وزصهم.

1

منيجية البحث واجراءاتو
 يتنههاو البحههث المههنهج الواههفي التحنينههي ق وعههذلو تحديههد م تم ه الد اري ه (اقههاعالموظفيو والعما في امع العنوم والتألان ) .
وييههتصدم المههنهج الواههفي التحنينههي بمدصني ه الوتههاصألي والمي ه اإل تمهها ي دن ه المههنهج
المنايت لمت هذ البحث ق ودن يمعو ت مي المعنومات الكزم لتحأليم أههداف البحهث
الحالي واإل اب

ني تيايزت .

حدود البحث
ُحدد ىذا البحث بعدد من المحددات البشرية والمكانية والزمانية والموضوعية األتية -:

 الحدود البشرية  :إاتم البحث ني اقاع الموظفيو. الحدود المكانية  :يرعز البحث ني امع العنوم والتألان . الحدود الزمانية 7002:م اااااااا 7007م . الحدود الموضاوعية  :إنحاهر البحهث فهي تنهاو الرضها وأتهر نهي أداء العهامنيو(اقاع الموظفيو ب امع العنوم والتألان ) .

1

ن و نعيم أبو رمضاو ق التعرف ني ميتو الرضي الوظيفي في ال امعات الفنيقيني ق ال امع اإليكمي ق ازة فنيقيو 2112م

أسموب البحث
يشمل البحث نوعين من الدراسة-:
أ .الدراساة النظرياة :
وتتم من خالل القراءات النظرية لما ورد في :
 .7الم ار

العربي واد نبي التي تتعنم بموضوع البحث

 .9المألازت المناور في الدوريات المتعنأل بموضوع البحث
 .3الرياص وادبحاث العنمي
ب .الدراساة الميدانياة :
 .7المألابكت الاصاي
 .9اواصم ازيتألااء المو ه إلي ع العامنيو في اإلدارة الويقي والدنيا
 .3وت ههتم الد اري ههات أ ههك به ههدف إتب ههات ا ههح أو صق ههأ الف ههرود الت ههي يأل ههوم نيه هها
البحث .

ىيكل البحث
يحتو هذا البحث ني مألدم وأرب فاو وصاتم .
 -0الفصل األول

 :الرضا الوظيفي

المبحث ادو

 :مفهوم الرضا الوظيفي

المبحث التاني

 :أهمي الرضا الوظيفي

المبحث التالث

 :أهمي الحوافز

 -7الفصل الثاني  :اَداء العاممين
المبحث ادو

 :مفهوم اَداء العامنيو ق ادهمي ق ادهداف

المبحث التاني

 :القرم التألنيدي

المبحث التالث

 :القرم الحديت

 -3الفصل الثالث

 :دراسة الحالة ( جامعة العموم والتقانة)

 -4الفصل الرابع

 :الدراسة الميدانية

