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مستخلص البحث



فرينتو، ديدي. العلاقة بين تنظيم العمل و نجاح عمل الموظفين في الشركة المنطيقية للماء المشروب (PDAM) بمالانج. البحث العلمي. كلية علم النفس. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج.

مشرفة	: رتنو منجستوتي الماجستير

الكلمة الرئيسية  : تنظيم العمل، نجاح عمل الموظفين.

الطاقة البشرية تلعب دورا مهما في شركة لتحريك كل العمل الأنشطة في تلك الشركة. هي أيضا معين نجاح الشركة. ولو كانت الشركة له الجهاز العصرية، ولكن لا يدفعها الموظفون المجتهدون، فنجاح العمل لايستطيع أن يرتفع. ولذلك، يمكن أن يقام الدراسة العلمية عبر البحث العلمي عن العلاقة بين تنظيم العمل و نجاح عمل الموظف. لمعرفة درجة تنظيم العمل ونجاح عمل الموظفين و العلاقة بين المتغيرين المذكورين.

هذا البحث يقام في الشركة المنطيقية للماء المشروب (PDAM) بمالانج. مدخل البحث المستخدم بحث كمي، ونوعه بحث ارتباطي. مجتمع البحث المبحوث موظفون في هذه الشركة الذين عددهم411 شخصا. ويأخذ الباحث العينة 63 شخصا منهم. وأسلوب أخذ العينة المستخدم هو العينة العشوئية. أدوات البحث المستخدم هو معيار تنظيم العمل باستخدام أسلوب معيار Likert. أما نجاح العمل فيستخدم الباحث  قائمة تقييم إجراء العمل (DP3) لموظفين هذه الشركة. لتحليل احصائي يستخدم الباحث تصنيف Mean و Standarr Deviasi. لتحليل ارتباطي يستخدم الباحث أسلوب تحليل Product Moment.

بناء على نتيجة تحليل تنظيم العمل و نجاح عمل الموظفين في الشركة المنطيقية للماء المشروب بمالانج، يعرف أن معظم الموظفين لهم درجة تنظيم العمل المتوسطة. يشير بها النسبة المئوية 63،5% مع التكرار 40 موظفا. أما الدرجة العالية فنسبته,517،% مع التكرار 11 موظفا. والدرجة الضعيفة بالنسبة 19،0% مع التكرار 12 موظفا. أما نجاح العمل في الدرجة المتوسطة فنسبتها 68،3% مع التكرار 43 موظفا. والدرجة العالية لها 28،6% مع التكرار 18 موظفا. أما الدرجة الضعيفة لها 3،2% مع التكرار 2 موظفين. ويعرف نتيجة تحليل الارتباط أن هناك علاقة قوية بين تنظيم العمل و نجاح الموظف في PDAM مالانع، بقيمة الحساب r0،846، فيعرف قيمة N هي 63 و قيمة tabel r هو 0،000. إذا، Ho مردود، و Ha مقبول.



