
 

 

 

 

 

 

 
 

 الرضا الوظيفي وعالقته باإلنتاجية 
 منطقة الرياض جماركلموظفي دراسة تطبيقية 

 

رسالة مقدمة استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
 العلوم اإلدارية

 

 
 إعداد

 علي بن يحيى الشهري
٤٢٠٠٠٤٨ 

 
 إشراف

 عامر بن خضير الكبيسي. د . أ 
 

 م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٤

 العربية للعلوم األمنيةأآاديمية نايف 
 آلية الدراسات العليا
 قسم العلوم اإلدارية
 برنامج الماجستير

الرضا الوظيفي وعالقته باإلنتاجية : دراسة تطبيقية لموظفي جمارك منطقة الرياضالعنوان: 

الشهري، علي بن يحيىالمؤلف الرئيسي:

الكبيسي، عامر بن خضير حميد(مشرف)مؤلفين آخرين:

2002التاريخ الميالدي:

الرياضموقع:

149 - 1الصفحات:

:MD 534197رقم

رسائل جامعيةنوع المحتوى:

Arabicاللغة:

رسالة ماجستيرالدرجة العلمية:

جامعة نايف العربية للعلوم االمنيةالجامعة:

كلية الدراسات العلياالكلية:

السعوديةالدولة:

Dissertationsقواعد المعلومات:

الرضا الوظيفي ، الجمارك ، الموظفون ، زيادة اإلنتاجمواضيع:

https://search.mandumah.com/Record/534197رابط:

© 2019 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

https://search.mandumah.com/Record/534197


 

 

 

 

 

 

 
 

 الرضا الوظيفي وعالقته باإلنتاجية 
 منطقة الرياض جماركلموظفي دراسة تطبيقية 

 

رسالة مقدمة استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
 العلوم اإلدارية

 

 
 إعداد

 علي بن يحيى الشهري
٤٢٠٠٠٤٨ 

 
 إشراف

 عامر بن خضير الكبيسي. د . أ 
 

 م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٤

 العربية للعلوم األمنيةأآاديمية نايف 
 آلية الدراسات العليا
 قسم العلوم اإلدارية
 برنامج الماجستير

 



أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص رسالة ماجستير
 

جمارك منطقـة   لموظفي  عالقته باإلنتاجية دراسة تطبيقية      الرضا الوظيفي و   :عنوان الرسالة   

 الرياض

  علي بن يحيى الشهري:إعداد 

  األستاذ الدكتور عامر بن خضير الكبيسي :إشراف 

  األستاذ الدكتور عامر بن خضير الكبيسي مشرفاً ومناقشاً:لجنة المناقشة 

    عضواً   محمد بن عبد اهللا الغيثالدكتور 

    عضواً  ن عبد اهللا الهرانمحمد بالدكتور 

 م١٢/٤/٢٠٠٣هـ الموافق ١٠/٢/١٤٢٤ :تاريخ المناقشة 

 
 الدراسةشكلة م

في الجمارك بمنطقة الرياض وعدم الوعي بعالقتـه         ض الرضا الوظيفي لدى العاملين    المشكلة في غمو  تكمن  

أهميته من أجل مراعاة ذلك من بإنتاجيتهم وانعكاسه على أدائهم والتي تسعى الدراسة إلى الوقوف عليه وإبراز           

 .قبل المعنيين والمهتمين بهذا القطاع 

 

 : الدراسة أهمية 
من األهمية الكبيرة إلنتاجية ودقة العمل الجمركي تتبع أهمية البحث حيث يمكن أن ينظر إليها كخطوة                انطالقاً  

ء المفتـشين العـاملين فـي     تساعد في حسن اختيار وتطوير أدا لخطط في رسم السياسات وا    ايمكن اإلفادة منه  

اض والحفاظ عليهم وحفزهم وتعزيز مستوى أدائهم وارتباطهم بإدارتهم وانتمائهم          مصلحة الجمارك بمنطقة الري   

 أآاديمية نايف العربية للعلوم األمنية
 آلية الدراسات العليا
 قسم العلوم اإلدارية

 



ب 

لى اتخاذ القرارات التطويريـة للنظـام الـوظيفي         إليه كما يزيد من أهميتها أنها يمكن أن تساعد المسئولين ع          

 .ألفضل واإلداري بالجمارك لدفع العاملين نحو ا
 



ت 

 : الدراسة أهداف 
 .التعرف على واقع الرضا الوظيفي السائد ومستويات األداء لدى مفتشي الجمارك بمنطقة الرياض  -١
على مستوى الرضا الوظيفي ومستوى اإلنتاجية وفقاً للمتغيرات الشخصية والوظيفية اآلتيـة        التعرف   -٢

اتب ، األمن الوظيفي ، ظروف العمـل ،         ر ، الر  الجنس ، سنوات الخدمة ، المؤهل التعليمي ، العم        (
 ) .العالقة بين الرؤساء والمرؤوسين ، الترقية والتقدم في العمل 

توصيات يمكن أن تساهم في تحسين مستوى الرضا الوظيفي لدى مـوظفي الجمـارك               إلىالتوصل   -٣
 .وبالتالي تحسين مستوى اإلنتاجية لديهم 

 
 : الدراسة تساؤالت 

 ي لدى مفتشي الجمارك بمنطقة الرياض ؟ما مستوى الرضا الوظيف -١
 منطقة الرياض ؟جمارك هي العوامل التي تؤثر على مستويات الرضا الوظيفي لدى موظفي ما  -٢
 ؟منطقة الرياض جمارك دى موظفي مستوى اإلنتاجية لما  -٣
 عالقة الرضا الوظيفي باإلنتاجية لديهم ؟ما  -٤
) الجنس ، سنوات الخدمة ، المؤهل التعليمي ، العمر ( هو دور بعض العوامل الشخصية لكل من    ما   -٥

 في مستوى الرضا الوظيفي ؟
الراتب ، األمن الوظيفي ، ظـروف العمـل ، العالقـة بـين              ( هو دور بعض العوامل الوظيفية      ما   -٦

 ي تعزيز الرضا الوظيفي لدى موظفي الجمارك ؟ف) الرؤساء والمرؤوسين ، الترقية والتقدم الوظيفي 
 

 : راسة منهج الد
الباحث المنهج الوصفي والوثائقي والمنهج الوصفي االرتباطي كما استخدمت اإلستبانة كـأداة لجمـع              استخدم  

مفتشاً جمركياً يمثلون جميع مفتشي الجمارك العاملين في منطقة         ) ٢٣٣(البيانات من عينة الدراسة والتي بلغت       
 .الرياض 

 
 : النتائج أهم 

) ٢٨,٩٩٢(جود عالقة بين مستوى الرضا الوظيفي ومستوى اإلنتاجية بلغ ك وأشارت نتائج الدراسة إلى و
 أي أن هنالك عالقة طردية بين ٠,٠١ ومعامل ارتباط بيرسون عند مستوى داللة ٠,٠١عند مستوى داللة 

المتغيرين أي كلما زاد الرضا زادت اإلنتاجية وكلما زادت اإلنتاجية زاد الرضا ، كما أن اإلنتاجية تتأثر 
بمحيط العمل ، كما أن الترقية ال ترتبط بالكفاءة واإلتقان مما يعمل على تقليل حاالت الرضا ، كما أن الراتب 

وكذلك . ن غير مرضي حيث احتل المرتبة األخيرة في توزيع العينة وفقاً لقياس الرضا والذي يتقاضاه الموظف
ا أظهرت أن هنالك فروق ذات داللة كم. التزام اإلدارة بالتأمين الصحي للموظفين عدم الدراسة أظهرت 

إحصائية تعزى لمتغير الجنس حيث يزداد الرضا عند اإلناث ، كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات 
داللة إحصائية تعزى إلى متغير السن بمعنى أنه كلما تقدم العمر قل الرضا ، كما توصلت الدراسة إلى وجود 

 ذات اً لصالح ذوي المرتبات العليا ، كما أوجدت الدراسة فروق٠,٠١فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
كما توصلت الدراسة .  يوضح زيادة الرضا عند فئات سنوات الخدمة األقل ٠,٠١داللة إحصائية عند مستوى 

 . يوضح زيادة الرضا عند ذوي المؤهالت الدنيا ٠,٠١لوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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Research Problem  

It lies in the ambiguity of the degree of functional satisfaction of the workers in 
the customs of Riyadh area and unawareness of its relation to their productivity and its 
reflection upon their performance; which this study aims to determine, show its 
importance in order to be considered by the concerned and interested in this vital sector. 
 
Research Importance  

Starting from the great importance and preciseness of the customs role, the 
importance of this study emerges, as we can view it a step that can be utilized and 
benefit from in setting and planning policies and plans that help in the good choice and 
promote the performance of the inspectors employed in Riyadh area customs, along 
with motivating them and enhancing their level of performance, connection to their 
departments, their belonging to this sector. Also, what increases its importance is that it 
assist the officials in the process of developmental issues decision making of the 
functional and administrative system of the customs in order to motivate employees 
towards the best. 
 
 



ج 

Research Objectives: This research aims to achieve the following: 
١. Knowing the actual reality of the prevailing functional satisfaction and performance 

levels of the customs inspectors in Riyadh area. 
٢. Knowing the level of the functional satisfaction and productivity in accordance with 

the following personal and occupational variables (sex, years of service, educational 
qualification, age, salary, employment security, relationships among supervisors and 
employees, promotion and advancement in work). 

٣. Achieving recommendations that can contribute in improving the level of the 
functional satisfaction of the customs employees and consequently lead to 
improving their level of productivity. 

 
Research Hypotheses: The research attempted to answer the following: 
١. What is the level of the functional satisfaction to the customs inspectors in Riyadh 

area? 
٢. What are the factors that affect the levels of functional satisfaction of the customs 

inspectors in Riyadh area? 
٣. What is the productivity level of the customs inspectors in Riyadh area? 
٤. What is the extent of the relation of the functional satisfaction with the productivity 

for them? 
٥. What is the role of some personal factors such as (sex, years of service, educational 

qualification, age) to the functional satisfaction? 
٦.  What is the role of some personal factors such as (salary, employment security, 

relationships among supervisors and employees, promotion and advancement in 
work) to the reinforcement of the functional satisfaction in customs inspectors? 

 
Research Methodology  

The researcher used the descriptive, documentary and connective-descriptive 
methodologies. Also, the questioner was implemented as the tool of data collection of 
the study sample that amounted to (٢٣٣) customs inspectors representing all customs 
inspectors working in Riyadh area. 
 
Main Results  

The research indicated the existence of a relation between the level of functional 
satisfaction and productivity level amounted to ٢٨،٩٩٢ at the indicative ٠٫٠٠١ and a 
correlation of Pierson coefficient at the indicative level of ٠٫٠١; i.e. there is a direct 
relation between the two variables. In other words, if the functional satisfaction 
increased, the productivity shall increase too, and vise versa (if the productivity 
increased, the functional satisfaction shall increase too. Also, promotion was not related 
to efficiency and mastery, which reduces the cases of functional satisfaction. Moreover, 
the salary received by the employees was not satisfactory, as it was the last in the 
sample distribution according to the functional satisfaction measure. In addition, the 
study showed that there are differences of statistical significance attributed to sex 
variable, where the functional satisfaction is increased in women. Also, the study 
revealed that there are some differences of statistical significance attributed to age 
variable, i.e. with age progression the functional satisfaction decreases. The study, also, 
revealed that there are differences of statistical significance at the level ٠٫٠١ showing 
the increased satisfaction among the ones of the least service years. Finally, the study 
showed that there are differences of statistical significance at the level ٠٫٠١ showing 
increased satisfaction among the ones of the lowest educational achievements.  
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 شكر وتقدير
 

 أود أن أعبر عن خالص شكري وامتناني للمشرف ورئيس لجنة المناقشة سـعادة             

عامر بن خضير الكبيسي أستاذ اإلدارة العامـة ورئـيس قـسم            / ألستاذ الدكتور   ا

لعلوم األمنية لتـشجيعه ولدعمـه وجهـده        العلوم اإلدارية بأكاديمية نايف العربية ل     

وتوجيهاته السديدة خالل تنفيذ هذه الدراسة كما أود أن أشكر أعضاء هيئة المناقشة             

 :وهم 

 محمد بن عبد اهللا الغيث / سعادة الدكتور 

 

 محمد بن عبد اهللا الهران/ سعادة الدكتور 

 كر معـالي   والشكر موصول لكل من أسهم في دعم أو تشجيع الباحث وأخص بالذ           

صالح البراك مدير عام الجمارك ، وسعادة األستاذ محمـد بـن حمـد              / األستاذ  

الجديبي لما قام به من جهود في تشجيعي وجميع موظفي مصلحة الجمارك لرفـع              

شافي بن ظافر القحطاني مـدير      / من مستواهم العلمي والعملي ، وسعادة األستاذ        

 .ي على هذه البعثة عام إدارة القيمة لما له من فضل في حصول

كما ال يفوتني أن أشكر جميع من درسني في هذا الصرح العلمي الكبير وأتضرع              

 . اهللا العلي العظيم أن يجعله في ميزان أعمالهم إلى

يبقى الشكر واالمتنان لوالدي ووالدتي وزوجتي وجميع أفراد أسرتي الذين قدموا 

 .اهللا خير الجزاء كل التشجيع والدعم إلنجاز هذا العمل فجزاهم 
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 فهرس المحتويات
 الصفحة الموضوع

 أ ملخص الدراسة

 ت ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية

 ج شكر وتقدير

 ح فهرس محتويات

 ذ قائمة الجداول
  مدخل الدراسة: الفصل األول 

 ٢ المقدمة : أوالً 

 ٤ مشكلة الدراسة : ثانياً 

 ٥ أهمية الدراسة: ثالثاً 

 ٧ أهداف الدراسة : رابعاً

 ٧ تساؤالت الدراسة: خامساً 

 ٨ مجاالت الدراسة: سادساً 

 ٩ المصطلحات والمفاهيم: سابعاً 

 ١٢ الدراسات السابقة : ثامناً 
  اإلطار النظري: الفصل الثاني 

 ٢٤ تمهيد: أوالً 
  الرضا الوظيفي ماهيته ، أهميته ونظرياته : المبحث األول 

 ٢٦ لرضا الوظيفي مفهوم ا-١

 ٣٣  دواعي االهتمام بالرضا الوظيفي-٢

 ٣٥  العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي-٣

 ٣٩  نظريات الرضا الوظيفي ومناقشتها-٤

 ٣٩  نظرية الحاجات–أ 

 ٤٢  نظرية الدرفير-ب

 ٤٣  نظرية العاملين –ج 



د 

 ٤٨  نظرية عدالة العائد –د 

 ٥٠  نظرية التوقع-هـ

 ٥١ ة اإلنجاز نظري–و 

 ٥٢  نظرية الجماعة المرجعية –ز 

 ٥٣  نظرية بورتر ولولر–ح 

 ٥٧  نظرية تحديد الهدف–ط 
 ٦٠ اإلنتاجية أهميتها وعالقتها باألداء: المبحث الثاني 
  نشأة الجمارك وخصوصيتها وطبيعة العمل فيها : المبحث الثالث 

 ٧١  السمة اإلدارية  -١

 ٧١  السمة المالية -٢

 ٧٢  السمة األمنية -٣

 ٧٦  العاملون في الجمارك بالمملكة العربية السعودية -٤

   االهتمام بالحوافز والبدالت للعاملين في الجمارك-٥
  اإلطار المنهجي : الفصل الثالث 

 ٨٦ .منهج الدراسة المستخدم وأدواته : أوالً 

 ٨٦  منهج الدراسة –أ 

 ٨٧  أداة الدراسة –ب 

 ٨٨ صدق االستبانة وثباتها: اً ثاني

 ٨٩ مجتمع الدراسة وعينته: ثالثاً 

 ٨٩ أساليب المعالجة اإلحصائية : رابعاً 
  نتائج الدراسة الميدانية: الفصل الرابع 

 ٩٢ خصائص مفردات الدراسة : أوالً 

 ٩٢ . توزيع العينة وفقاً للجنس -

 ٩٣ . توزيع العينة وفقاً للعمر -

 ٩٤ .عينة وفقاً للمؤهل العلمي  توزيع ال-



ذ 

 ٩٥ . توزيع العينة وفقاً لسنوات الخبرة -

 ٩٦ . توزيع العينة وفقاً للراتب الشهري -

 ٩٨ العوامل الديموغرافية وعالقتها بمستويات الرضا الوظيفي: ثانياً 

 ١٠٢ العوامل الوظيفية وعالقتها بمستويات الرضا الوظيفي: ثالثاً 

 ١١١ يات اإلنتاجية لدى مفردات الدراسة مستو: رابعاً 

 ١١٥ عالقة الرضا الوظيفي بزيادة وانخفاض اإلنتاجية: خامساً 
 ١١٦ العوامل التي تؤثر على مستوى األداء اإلنتاجية لدى موظفي الجمارك: سادساً 

 ١١٨ مقترحات المبحوثين لزيادة مستوى اإلنتاجية : سابعاً 
  شة النتائج والتوصيات الخالصة ومناق: الفصل الخامس 

 ١٢٠  الخالصة  –أ 

 ١٢٧  النتائج –ب 

 ١٢١  التوصيات –ج 

 ١٢٩ المراجع 

 ١٣٩ المالحق
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 قائمة الجداول
 

 الصفحة الموضوع رقم
 ٩٢ خصائص مفردات الدراسة   .١

 ٩٢  توزيع العينة وفقاً للجنس-  .٢

 ٩٣  توزيع العينة وفقاً للعمر -  .٣

 ٩٤ قاً للمؤهل العلمي  توزيع العينة وف-  .٤

 ٩٥  توزيع العينة وفقاً لسنوات الخبرة -  .٥

 ٩٦  توزيع العينة وفقاً للراتب الشهري-  .٦

لداللة الفروق بين العوامل الديموغرافية ومستوى      ) ت(اختبار    .٧

 الرضا عن العمل

٩٨ 

العالقـة بـين    (توزيع العينة وفقاً لقياس الرضا عن العمـل           .٨

 )الرؤساء والمرؤوسين

١٠٢ 

 ١٠٤ )األمان في العمل(توزيع العينة وفقاً لقياس الرضا عن العمل   .٩

 ١٠٦ )الراتب(توزيع العينة وفقاً لقياس الرضا عن العمل .١٠

 ١٠٨ )الترقية والتقدم(توزيع العينة وفقاً لقياس الرضا عن العمل .١١

الظروف المالئمة  (توزيع العينة وفقاً لقياس الرضا عن العمل        .١٢

 )للعمل

١٠٩ 

 ١١١ توزيع العينة وفقاً لقياس اإلنتاجية .١٣

 ١١٥ العالقة بين مستوى الرضا الوظيفي ومستوى اإلنتاجية .١٤

توزيع العينة وفقاً للعوامل التي تؤثر علـى مـستوى األداء           .١٥

 واإلنتاجية 

١١٦ 

توزيع العينة وفقاً لرأي المبحوثين في العوامل التـي تـؤدي           .١٦

 لزيادة اإلنتاجية 

١١٨ 

 


