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  خالد بدر محمد عبد الوهاب بن ناجى  اســم الباحـث
تقييم فاعلية نظم الحوافز المعنوية وأثرها على الرضا   عـنـوان البحث

  ظيفىالو
  عين شمس  جـامـعــــة
  التجارة  كـلـيـــــة
  إدارة األعمال  قـســــــم
   )٢٠٠٢( الماجستير   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

  :وتتمثل أهداف الدراسة فى 
التعرف على نوعية نظم الحوافز المعنوية المطبقة حاليا فى مؤسسة بيت  -١

  .التمويل الكويتى
 .ع الحوافز التى يفضلها األفرادالتعرف على أنوا -٢
التعرف إلى أهم السبل لتحسين نظم الحوافز والحصول على النتائج  -٣

 .المطلوبة لرضاء األفراد
التعرف على مدى فاعلية نظم الحوافز المطبقة فى تحقيق الرضا الوظيفى  -٤

والربط بين الحوافز المعنوية والرضا الوظيفى، وقياس درجة رضا 
 .سه نظام الحوافز المعنويةالعاملين الذى يعك

تحديد طبيعة العالقة بين اختالف الجنس والعمالة الوطنية واألجنبية من  -٥
 .جهة وبين الحوافز المعنوية من جهة أخرى وأثرها على الرضا الوظيفى

استخالص النتائج بعد القيام بالدراسة الميدانية وتقييم الحوافز المعنوية  -٦
  . التوصيات المناسبةومعرفة مدى صحة التطبيق وتقديم
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  منهج الدراسة
الدراسة الميدانية على وتناولت  اعتمد الباحث على المنهج الوصفى

ى وهى من ضمن ة ومصرفية وهى بيت التمويل الكويتمؤسسة استثماري
منظمات القطاع الخاص والفعال فى النشاط المصرفى والتجارى والعقارى، 

ويل الكويتى على اختالف ولذلك سيشمل البحث جميع قطاعات بيت التم
القطاع المصرفى، والقطاع التجارى، : أنشطته المتنوعة، وهى تشمل 

  .والقطاع التمويلى، وقطاع االستثمار
  استنتاجات الدراسة

أظهرت النتائج أن هناك ثالثة حوافز معنوية تؤثر طرديا معنويا فى 
االستقرار الرضا الوظيفى وهى الوظيفة المناسبة ومحتوى العمل واألمن و

فى العمل وساعات العمل خالفا للحوافز األخرى فليس لهم تأثير معنوى فى 
  .الرضا الوظيفى

أما أثر اختالف الجنس فثبت أن هناك ثالثة حوافز معنوية ذات تاثير 
طردى معنوى فى الرضا الوظيفى للذكور وهى الوظيفة المناسبة ومحتوى 

ت العمل فى حين أن الحوافز ذات العمل واألمن واالستقرار فى العمل وساعا
التأثير الطردى المعنوى على الرضا الوظيفى لإلناث هى األمن واالستقرار 

  .فى العمل وفرص النمو والترقى والمزايا والخدمات
أما من حيث اختالف الجنسية فهناك حافزان لها تأثير طردى معنوى 

يبية واالبتعاث فى الرضا الوظيفى للعمالة الوطنية وهما الدورات التدر
أما الحوافز المؤثرة على الرضا الوظيفى للعمالة . وفرص النمو والترقى

األجنبية فهى الوظيفة المناسبة ومحتوى العمل واألمن واالستقرار فى العمل 
بينما القيادة الديمقراطية واإلحساس ) تاثيرا طردى(وساعات العمل 

  ).تأثيرا عكسى(بالمشاركة وتفويض السلطة 


