
الملخص
ممرضات مركز صحي يف منطقة العالقة بني موقع السيطرة بالرضا الوظيفي يف. سولستني، يودينا

موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية جامعة-أطروحة، كلية علم النفس سوموبيتو جومبانج،
.ماالنج
.أمحد خوضاري املاجستري: املشرف

.عن العملموقع السيطرة، الرضا : كلمات البحث

كما .عامل التمريض هي واحدة مهنة له خماطر عالية من عدم الرضا الوظيفي للعاملني فيها
مرضية مثل و أما لكل ممرضة. ا يف مجيع األحواليطلب من ممرضة املساعد اجتماعية لتوفري دائم

موقع .فيهكل فرد خمتلف املستويات والتوجهات من موقع السيطرة-الظروف احلرجة، على التوايل 

ويطلب أيضا من صحة املمرضات مركز الذين لديهم العديد من املهام والوظائف، لتكون .لشخص ما
ه املهمة من الثقة بالنفسيف هذ.قادرة على تقدمي اخلدمات الصحية للمجتمع يف أسرع وقت ممكن

األنشطة اليت يتم القيام به من أجل خلق تقييما إجيابيا -مراقبة األنشطة /الالزمة قادرة على مراقبة
ممرضات مركز العالقة بني موقع السيطرة بالرضا الوظيفي يف"من هنا استلهم املؤلف للبحث عن .لعمله

.سوموبيتو جومبانجصحي يف منطقة
لتحديد مستوى من موقع السيطرة يف صحة املمرضات ) ١: (من هذه الدراسةكان الغرض 

سوموبيتو جومبانج لتحديد مستوى الرضا الوظيفي يف منطقة ممرضات مركز الصحة)٢(مركز منطقة
لتحديد ما إذا كانت هناك عالقة بني موقع السيطرة مع الرضا الوظيفي يف عدد املمرضات يف )٣(

.سوموبيتو جومبانجمنطقةاملراكز الصحية يف 
العينات اليت . هذه الدراسة يستخدم منوذج البحث الكمي ونوع من البحث هو دراسة

اسرتجاع البيانات باستخدام استبيان مع مقياس .شخصا١٤اخذت من إمجايل عدد السكان من 
والثبات باستخداميقوم الصدق .ليكرت، على أن تستكمل من خالل املالحظة واملقابالت والوثائق

.للنوافذاإلصدار١٦االحصائي



وميكن بناء على نتائج البحوث اليت أجريت على املتغريات أن ينظر إىل أن مركز مراقبة يف الفئة 
لفئة من كونه، واثنني من ) ٪٨٦(ممرضة ١٢أثبتت النتائج اليت حصل عليها يف الفرتة من .املتوسطة

على املتغريات من الرضا .ممرضات١٤٪ من ٠نخفضة لفئات من عن فئة عالية وم) ٪١٤(املمرضات 
١٢احلصول على ١٤يتضح من املمرضات .عن العمل وكذلك تصنف عادة يف هذه الفئة من الوجود

.٪٠عن فئة عالية ومنخفضة لفئات من ) ٪١٤(لفئة من كونه، واثنني من املمرضات ) ٪٨٦(ممرضة 
لسيطرة على حنو يرضي املمرضات العاملني يف املناطق الصحيةيف حني أن العالقة بني املكان من ا

من ٠،٥٨٠يف الناتج٪ كما هو مبني على مربع٥٨املراكز مع نسبة كبرية أي سوموبيتو جومبانج 
.للنوافذ١٦االحصائي


