
 البحث صلخستم

العالقة بني املناخ التنظيمي مع مايكرو املوظف الرضا الوظيفي يف  4102دانيس الشطرنج رمضان. 
 اإلسالمية احلكميةامعة اجلماالنج.  فرعسورابايا  جينداىناإلدارة املصرفية يف بنك بانني 

(UIN) موالنا مالك إبراىيم ماالنج  

 ة : إينداة كورنىي وايت املاجسترية املشرف

  : املناخ التنظيمي والرضا الوظيفيالرئيسية كلمات ال

يف العصر ىذا جلس، والعمل العامل الرئيسي لتحسني حياة أفضل. للحصول على احلديث 
حياة أفضل علينا أن نعمل بشكل جيد ومريح. سوف الراحة واالنسجام يف ىذه املنظمة يؤدي إىل 

تنظيمي. ويرتبط املناخ التنظيمي مع جمموعة من معدات العمل عصري، واملوقف من أعضاء املناخ ال
املنظمة مع أطراف خارج املنظمة. وميكن تفسري مناخ التنظيمي من خالل جمموعة من القيم 
واألىداف من اإلدارة العليا، وسياسات أساسية معينة وتنفيذىا، وتنفيذ السياسات يف حماولة لتحقيق 

  .املوظفني يف العمل يف الشركة. الرضا الوظيفي كما ىو املوقف العام لفرد جتاه عماهلارضا 

بنك بانني  ( لتحديد مستوى املناخ التنظيمي يف اإلدارة املصرفية مايكرو0أغراض حبثية: 
بنك  ( لتحديد مستوى الرضا الوظيفي يف اإلدارة املصرفية مايكرو4.  ماالنج سورابايا فرع جينداىن

( من أجل إثبات العالقة بني املناخ التنظيمي والرضا الوظيفي 3.  ماالنج سورابايا فرع جينداىنبانني 
( كيف ىو 0صياغة املشكلة:  ماالنج سورابايا فرع جينداىنبنك بانني  يف اإلدارة املصرفية مايكرو

( ما 4؟ ماالنج  سورابايا فرع جينداىنبنك بانني  مستوى املناخ التنظيمي يف اإلدارة املصرفية مايكرو
( 3؟ ماالنج  سورابايا فرع جينداىنبنك بانني  ىو مستوى الرضا الوظيفي يف اإلدارة املصرفية مايكرو

بنك بانني  ىل ىناك عالقة بني املناخ التنظيمي والرضا الوظيفي للعاملني يف البنوك مايكرو إدارة
  ؟ماالنج  سورابايا فرع جينداىن

نوع من األحباث هنج الكمي يف حماولة الختبار فرضية أن املنظمة، اليت يبلغ يستخدم ىذا ال
 ماالنج سورابايا فرع جينداىنبنك بانني  عدد سكاهنا األحباث ىم موظفون من مايكرو املصرفية إدارة

موظفا. تقنية التحليل املستخدمة ىي تقنية حتليل االرتباط. وأظهرت نتائج األحباث  01ما يصل إىل 



 ماالنج سورابايا فرع جينداىنبنك بانني  مستوى املناخ التنظيمي يف اإلدارة املصرفية مايكرو أن
  .(شخصا 40٪ )01خشب الصندل معظم املستجيبني ىي ما يصل اىل 

بناء على نتائج التحليل أظهرت أنو خالل وقت املوظف يعطي الردود على القيادة والتحفيز ال
القرارات، وحتديد األىداف والسيطرة على الشركة ميكن أن تدعم األنشطة والتواصل والتفاعل، واختاذ 

 جينداىنبنك بانني  الروتينية اليت يقوم هبا املوظفني. مستوى الرضا الوظيفي يف اإلدارة املصرفية مايكرو
شخصا(. استنادا ميكن رؤية  40٪ )01احندارا معظم اجمليبني أن تصل إىل ماالنج  سورابايا فرع

التحليل أن عمل املوظفني يشعرون بأن يتم إعطاء املكافآت وظروف العمل، وظروف زمالء  نتائج
العمل والتوافق بني الشخصية واالحتفاظ بالوظائف، وكان ذلك دتشيا مع التوقعات يف العمل يف 

بانني بنك  الشركة. ىناك عالقة بني املناخ التنظيمي والرضا الوظيفي للعاملني يف البنوك مايكرو إدارة
 .ماالنج سورابايا فرع جينداىن


