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اخللفية هدفت هذه الدراسة إىل حتديد ما إذا كانت رفاه ادلوظفني تتكون من الرفاه الرعاية ادلباشرة وغري ادلباشرة اليت 
باإلضافة إىل ذلك،  PT. Duta Beton Mandiri تقدمها الشركات تؤثر بشكل مشرتك معنويات العاملني يف حزب العمال

لتحديد ما إذا كان تأثري مباشر على رفاه معنويات ادلوظفني يف. خرسانة مستقلة السفري زقاق ، وكذلك لتحديد ما إذا كان 
، وأيضا دلعرفة ما الذي هو اجلانب األكثر تأثريا  PT. Duta Beton Mandiri تأثري غري مباشر على رفاه معنويات ادلوظفني يف

 . PT. Duta Beton Mandiri  ادلوظفني ادلهيمنة يف يف معنويات
هذه الدراسة يستخدم اختبار الفرضية الكالسيكية و متعددة حتليل االحندار اخلطي وكذلك اختبار يف وقت واحد و 

ككائن من البحوث. فهذه الدراسة شددت أيضا من خالل نشر   PT. Duta Beton Mandiri جزئية. يستخدم هذه الدراسة
 : . استنادا إىل نتائج متعددة معادلة االحندار اخلطي مت احلصول عليها 55ان على عينة عشوائية من استبي

Y = -0.619 + 0.685 + 0.944 X1 X2 + 0.05 

 ، والرعاية غري ادلباشرة (X1) النتائج حتليل من االحندار اخلطي متعددة من النتائج أظهرت أن ادلتغري الرعاية ادلباشرة
(X2)  ،تأثري على معنويات ادلوظفني (Y)  بطريقة خطية . باإلضافة إىل ذلك، استنادا إىل البحوث اليت مت تشديد من قبل

نتيجة االختبار أن يف وقت واحد ، وكان هذه الدراسة قادرة على إثبات أن رفاه ادلوظفني تتكون من الرفاه الرعاية ادلباشرة 
بشكل مشرتك معنويات العاملني يف حزب العمال. خرسانة مستقلة السفري زقاق ،  وغري ادلباشرة اليت تقدمها الشركات تؤثر

و أيضا على أساس االختبار اجلزئي ، أثبتت هذه الدراسة أن تأثري الرعاية ادلباشرة اليت قدمها شركة مشرتكة ل معنويات 
الدراسة قادرة على إثبات عدم إيالء ادلوظفني يف. خرسانة مستقلة السفري زقاق ، فضال عن اختبار جزئية ، وكان هذه 

 .PT . الرعاية مباشرة من قبل شركة مشرتكة تؤثر على معنويات العاملني يف حزب العمال. خرسانة مستقلة السفري زقاق

Duta Beton Mandir  مستقلة زقاق الرفاه تصبح غري مباشرة العامل ادلهيمن تؤثر على معنويات ادلوظفني. ويتجلى ذلك من
 .٪  92.19تائج االختبار مؤشر ادلهيمنة من خالل ن

 


