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الباب األول
املقدمة

خلفية البحث أ. 
يف الشركات العاملة يف جمال السلع واخلدمات توجد جوانب مهمة 
جيب أن تكون موجودة يف احلفاظ على التشغيل السلس للشركة, كل جانب 
ىف الشركة البد أن يكون مرتبا لتكون يكون الشركة تستطيع أن تصل إىل 
أهداف الشركة. غالبا جيب أن يكون ىف الشركة أربعة جوانب مهمة, وهي 
األربعة  البشرية. هذه  املوارد  وإدارة  التسويق  إدارة  إنتاج,  إدارة  املالية,  إدارة 
مرتابطة ولكل منها مسؤول يعمل يف حتقيق أهداف الشركة. لكل  إدارة مدبر 
مسؤول على جناح اإلدارة. كل شركة رحبية أو غري رحبية يكون عليها األهداف 
جيب أن تصل إليها وحتتاج إىل املوظفني كي يستطبع أن يصل إىل األهدف. 
جناح الشركة يعتمد على موظفني داخل الشركة, لذالك جيب على كل شركة 
أن حيسن أداء املوظفني ألن الشركة الىت هلا أهداف جيب أن يكون القوي 
الفاعلة  اجلهات  من  هو  اإلنسان  الشركة,  أهداف  إىل  للوصول  للموظفني 
من  الشركة.  أهداف  إىل  للوصول  يشغلها  الذي  ابلعمل  القيام  الرئيسية يف 

خالل حتسني أداء املوظني ىف الشركة يتم حتقيق أهداف الشركة

بشكل جيد وسرور, لذالك جيب أن يكون األداء عاليا لوصول إىل 
أهداف الشركة. إدارة املوارد البشرية ىف الشركة هو األصول القيمة اليت متلكها 
الشركة واليت حتدد أهداف الشركة تتحقق بشكل جيد أم ال. يف هذا احلال, 
هناك حافز مهم لتحسني أداء املوظفني كي يكون أداء املوظفني جيدا موصال 
فيها تدبري كل موظف  أن  البشرية  املوارد  إدارة  الشركة. ضرورة  إىل أهداف 
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داخل الشركة. جناح إدارة املوارد البشرية ىف إدارة قوة املوظفني ىف الشركة أحد 
من عوامل جناح الشركة ىف حتقيق أهداف الشركة. من جناح مدبر إدارة املوارد 
مثمرا  يكون  املوظفني  لذالك  الشركة,  املوظفني ىف  أداء  البشرية هو حتسني 

وميكن حتقيق األهداف ىف األول.

ىف حتسني أداء املوظفني ىف الشركة, يكون لدى املوظفني أشياء كثرية 
تؤثر أداء املوظفني, مثل رأي »ماكليالند« يعىن احلاجة إىل التغفري واحلاجة 
إىل اإلجناز واحلاجة إىل القوة, وهذه الثالثة يؤثر األداء1. جبانب ذلك هناك 
تصميم العمل الذى يؤثر أيضا على أداء املوظفني2. تصميم العمل هو الطريقة 
الىت يستعمله املدبر ىف تطوير العمل ىف الشركة عند »لطنس«3. مث جيب الرضا 
أحد  وهذا  التنظيمية  العدالة  يعىن  هنا  والعدالة  املوظفني4,  أداء  تؤثر  الذى 
العوامل الذى تؤثر أداء املوظفني5. وتلك اجلوانب اخلمسة سيكون متغريات 

تبحث ىف الدراسة.

غالبا يعمل املوظفون ىف الشركة لكسب عيشة ألسرهتم. وذالك حيتاج 
عال إىل أجر الئق لعدم أسرهتم. أن احلد األدىن لألجور اإلقلمية يف دائرة 
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Etos Kerja Islami Terhadap Komitmen Organisasi Dan Kinerja Karyawan”, Equilibrium 
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فونوروكو ما يقرب1.500.000  روبية شهراي. هاذ امليلغ يكفي لتلبية حاجات 
أسرة ىف مدينة فونوروكو, ولكن ليس كل موظف يعمل ألجل أسرته, ألن 
بعض املوظفني غري مكلفني على أسرهتم, واليعض األخر مل يتزوجوا هم فلم 
يعملوا لتلبية احتياجاهتم األساسية, بل يفكرو ىف تطوير أنفسهم. ىف العديد 
من الشركة, املوظفني ينقسم إىل أقسام ولديهم مصاحلهم للعمل ىف الشركة. 
ألن املوظفني ىف الشركة أنواع فهم ليس كلهم يعمل ىف الشركة ألجل األجر 

االئق.

قرية  ىف  اإلسالمية  الرتبوية  املؤسسة  هو  السالم كونتور  دار  معهد 
دار  معهد  الشرفية.  منطقة »مالرك« عرش »فونوروكو« جاوى  »كونتور« 
السالم كونتور من أمولة أتسيسة سنة 1926 حىت االن, معهد دار السالم 
كونتور لديها »خطط املعهد البعيدة اخلمسة« هي : الرتبية والتعليم, جتديد, 
البناء, خزانة هللا ورعاية األسرة6 .ىف » خطط املعهد البعيدة اخلمسة » خزانة 
هللا ورعاية األسرة. ملعهد دار السالم كونتور وحدات األعمال حتت سيطرة 
وحدة  وعشرين  تسع  وعددها  احلديثة,  األوقاف  وتوسيع  صيانة  مؤسسة 
األعمال وهي: ال تنس ملياه الشرب, والتنس للصيدلية, تصوير املستندات 
للنقل  األزهر والتنس  للثلج ومقصف  الطعام والتنس  اسيا والتنس حمكمة 
التنس  دجاج  وذبح  وخدمة  احلراري  واحلمل  الكمبيوتر  مركز  السالم  ودار 
وحمنة  التن  ودواجن  واحملاكم  السالم  دار  ومطبعة  واملخبز  الرايضة  ومتجر 
األرز وال تنس احلديد ومتاجر الكتب واألزهر ملركز االتصاالت وغامبيا ملركز 
للضيافة ومسبغة التنس  السلم  االتصاالت ودار  االتصاالت وسودان ملركز 

6 Pondok Modern Darussalam Gontor, 2017 Wardun. Risalah Akhir Tahun Dalam 
Bahasa Indonesia -Arab –Inggris. Gontor Ponorogo Pondok Modern Darussalam 
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ومبىن Kopontren، تسمني األبقار. كل وحدة األعمال السابقة حتت رعاية 
معهد دار السالم كونتور بشعار »من الطالب لطالب« من تسعة وعشرين 

وحدة األعمال أخذ الباحث أربع وحدة األعمال املناسبة للبحث.

وحدة  فإن  السالم كونتور،  دار  معهد  رعاية  حتت  أعمال  كوحدة 
األعمال معهد دار السالم كونتور لديها نظام إسالمي قائم على الصعود أو 
نظام إسالمي لوحدة أعماهلا. ليس إالّ املوظف الذي يعمل يف وحدة معهد دار 
السلم كونتور، املعهد علي دين اإلسالم يدعم مفهوم العدالة يف تنظيم املشاريع. 
الوحدة األعمال مبعهد دار السالم هلا نفس اهلدف، وهو أن تكّمل احتياجات 
معهد. جيب أن تكون مجيع وحدة أعمال املعهد اإلنتاجية تتطّور ألنه مبرور 
الوقت  أصبحت احتياجات املعهد أكثر وأكثر. جيب أن تكون وحدة األعمال 
معهد كونتور منتجة إلكمال احتياجات املعهد, مث جيب أن يكون لدى وحدة 
أعمال املعهد املوظفون املنتجون, والطريقة جلعل املوظفني منتجني هي حتسني 
أداء األفراد املوظفني يف وحدة األعمال. وهكذا, إذا يبحث الباحثون العوامل 
اليت ميكن أن حتسن أداء املوظف يف وحدات األعمال معهد دار السالم حتت 
املوضوع » أتثري االحتياجات وتصميم الوظيفة والرضا والعدل على أداء 

املوظفني )دراسة حالة ىف وحدة األعمال كونتور(«

حتديد املسألة ب. 
كيف تؤثر احلاجة على أداء موظفي وحدة األعمال املعهد؟  .1

كيف يؤثر تصميم العمل على أداء موظفي وحدة األعمال املعهد ؟  .2
كيف يؤثر الرضا على أداء موظفي وحدة األعمال املعهد ؟  .3

كيف تؤثر العدالة على أداء موظفي وحدة األعمال املعهد ؟  .4
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أهداف البحث ه. 
لبيان أتثري االحتياجات على أداء موظفي يف وحدة األعمال املعهد  .1

لبيان أتثري تصميم الوظيفة على أداء موظفي يف وحدة األعمال املعهد  .2

لبيان أتثري الرضاء على أداء موظفي يف وحدة األعمال املعهد  .3

لبيان أتثري العدالة على أداء موظفي يف وحدة األعمال املعهد  .4

األمهية البحث ح. 
ابستخدام هذا البحث، ميتلك مدير املوارد البشرية بياانت لتصميم 
االسرتاتيجيات لتحسني أداء املوظف مع املتغريات املذكورة أعاله. مع هذا 
البحث سوف توفر املعرفة يف جمال االقتصاد للطالب وكاعتبار لرجال األعمال 
يف توظيف معهد دار السلم كونتور ، من أجل تطوير أداء املوظف إىل احلد 
السالم  دار  أعمال  وحدة  من  املرجوة  األهداف  حتقيق  أجل  من  األقصى 

غونتور بوندوك موديرن.




