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  "الشؤزن الدينية يف مكتب ماالنج

 املاوستري  حسنإيرميانيت  .:ةاملشرف

 الكلمات الرئيسية: ووة  ادخدمة، راا اجحجا  اتحمتمل ن

 

املواطن ن زاملقيم ن لتلبية احتياواهتم األساسية زاجحقوق يف إطار ادخدمة العامة اليت  الدزلة تلتزم دخدمة مجيع
. لذلك يف ادخدمة العامة للمجتمع. حتتا  اجحكومات إىل 0421يتم بتكليف من ةستور مجهورية إندزنيسيا سنة 

اجملتمع، فضال عن أمهيتها  أن تدرك أهنا تنطوي على الوظائف االوتماعية من أول تلبية احتياوات زحتس ن رفاه
االسًتاتيجية زةزرها كضباط للدزلة، زاليت تؤرثر بشكل غري مباشر على تنمية زتقدم اجملتمع. يعلم اإلسالم أن 
مفهوم تقدمي ادخدمات لؤلعمال اليت تقوم على إما يف شكل سلع أز خدمات ال توفر سيئة أز غري مؤهلة، زلكن 

هذه الدراسة هو حتديد تأرثري ووة  ادخدمة زهذا هو وزئيا أز يف زقت زاحد مبا املؤهل ن لآلخرين. كان الغرض من 
يراي اجحجا  اتحمتمل ن. حىت من ادخلفية أعاله، زيأخذ املؤلف مواوع حبث بعنوان "تأرثري ووة  ادخدمة على 

  ."راا اجحجا  اتحمتمل ن مكتب ماالنج الشؤزن الدينية اجحج زالعمر  القسم عملية

سة تستخدم املنهج الوصفي الكمي حيث كان اهلدف هو زصف منهجي أبعاة ووة  ادخدمة هذه الدراز 
املستطلع ن، زمجع البيانات باستخدام  021يؤرثر على راا اجحجا  اتحمتمل ن. فحص املواة ما يصل اىل 

متعدة  حساهبا باستخدام SPSS 16.0االستبيانات زاملقابالت. حتليل البيانات اليت تتم معاجلتها عن طريق
  .حتليل االحندار ادخطي

نتائج الدراسة أظهرت أن هناك نوعان من املتغريات اليت ليست كبري  لنوعية ادخدمة اليت هي ودير  ال
كل من هذه املتغريات لديك مشكلة من العوامل الداخلية. أمانة متغري زتراوع الثقة العامة يف  .فطنةبالثقة ز 

يف املئة. بينما  41بنسبة  4102حىت عام  4102جحصص من عام استخدام ادخدمة نتيجة لرحيل خفض ا
هو عامل اجحجا  اتحمتمل ن الذين لديهم صعوبة زاالرتباك عند التواصل مع املوظف ن يف املقام األزل على  فطنةمتغري 

خالل الباعة اجلائل ن طالب، يف ح ن توفر امللموسات أعلى تأرثري على راا اجحجا  اتحمتمل ن. زيدعم هذا من 
أز من  .SPPHتوفري تسهيالت مرحية للحجا  اتحمتمل ن الذين سوف تسجل لال تشعر بامللل يف انتظار لتصنيع

 .خالل تسريع نظام التسجيل اجحايل مع الوقت أكثر حدارثة لتكون أكثر كفاء  يف كل شيء

 


