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العالقة بٌن االنضباط فً العمل مع الوعً من واجبات الموظف فى . 2012محمد دافٌد س ه، 
شعبة علم النفس بالجامعة موالنا مالك . البحث الجامعى. الشركة المحدودة إسمنت جرٌسٌك

. إبراهٌم اإلسالمٌة الحكومٌة بماالنج

 عندٌك رونً اٌراوان، الماجستٌر: المشرف 

.  االنضباط فً العمل و وعً الواجبات:الكلمة الرئٌسٌة

 معناه، .وٌنظر الناس  فى المنظمة  شٌئا ذا  قٌمة و ٌكون نقطة مهمة و مركز األعمال
أن الناس هو العوامل المحددة لتحقٌق األهداف التنظٌمٌة بكفاءة وفعالٌة، و نستطٌع أن نقول إن 

  . واحد من العوامل التً تحدد جودة الموظفٌن هو وعٌه من واجب.النجاح من قبل الناس
أهمٌة الموارد البشرٌة للمنظمة وقع فً وعً اإلنسان رد فعل إٌجابً على الوظائف أو 

 ولذلك، ٌجب على كل منظمة لدٌها مستوى الوعً .األنشطة التً تؤدي إلى تحقٌق التنظٌم
 واحد من الدعم، هو ٌكّون االنضباط .للعاملٌن أداء المهام التً تدعم التطور التدرٌجً للشركة

للعاملٌن لتشكٌل سلوكٌات الموظف التً تنسجم مع قواعد الشركة، ومساعدة الموظفٌن لتصبح 
  .أكثر إنتاجٌة

من أجل تعرٌف العالقة  وقد أجري  هذا البحث فً الشركة المحدودة إسمنت جرٌسٌك 
طرق جمع البٌانات باستخدام أسلوب  .بٌن االنضباط فً العمل مع الوعً من واجبات الموظف

 ٌتألف االستبٌان من استبٌانٌن، وهً االستبٌانات االنضباط فً العمل والوعً .االستبٌان
  .تقنٌة التحلٌل المتبع هو تحلٌل لحظة المنتج.  بنود24واجب، كل منها ٌتكون من 

العدد المجٌبٌن فً هذه : استناداً إلى تحلٌل البحوث ٌتم الحصول على النتائج على النحو التالً
لدٌها عالٌة  (%16,67) موظفٌن 10 على انضباط العمل المتغٌرات من . شخصا60البحوث 

أن  (%1,66)وموظف واحد . قد ٌجري عمل منضبطة (%81,67) موظفٌن 49. االنضباط
( %13,3) الموظفٌن8بٌنما وعً متغٌر فً عدد من المهام تشغٌل . االنضباط للعمل منخفض

لدٌها وعً واجب  (%80)موظفٌن  48لدٌها مستوى عال من الوعً  عن الواجب، وكان 
النتائج على . لدٌهم انخفاض مستوى الوعً عن الواجب  (%6,7) من الموظفٌن4كونه، 

 rxy)تؤدي إلى وجود عالقة إٌجابٌة  (االنضباط فً العمل مع الوعً الواجب)هذٌن المتغٌرٌن 
، فً العالقة بٌن المتغٌر من االنضباط فً العمل مع معناه. ( sig < 0,05 مع ;0,862

 هو Sig.(2-tailed) و قٌمة أهمٌته 0،0000وعٌه واجب المتغٌر هو إٌجابً كبٌر و قٌمته 
 . 0،05تحت أو أقل من  

 


