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على عملّية عّمال يف بيت " ثقافة األسرة"تأثري :العنوان .حبث جامعي. ٢٠١٥. مكثالنا خدامي

  .باسوروانيري اقمصلحة سيد) BMT(املال و التمويل

  املاجستريحممد جعفراحلجاألستاذ الدكتور : املشرف

  املوظفعملّية ثقافة األسرة، : الكلمات األساسية

احلياة احلديثة، الثقافة هي إحدى األمور املهمة اليت ينبغى علي احملافظة يف أثناء 

كّل منظمات فطبعا هلا الثقافة اليت تكون توجيها يف عملّية منظمات، ألّن . و متلكها

من أنواع الثقافة التنظيمية املوجودة، . ثقافة منظمة هي اهلُوية اليت تكون توجيها يف العمل

ل على أساس األسرة اليت استخدمت لدعم تصور عاملي املكونة توجد أيضا ثقافة العم

علي شعور املوظف عن معلوماته على أن املنظمة هي األسرة، حيث يستطيع أن ينمي 

ومن أهداف هذا البحث هي ملعرفة وجود . شعور متلك املوظف و مسؤوليته علي عمله

مصلحة ) BMT(ويلتأثري ثقافة األسرة على عملّية عّمال يف بيت املال و التم

بناء علي هذه خلفية . باستخدام دالئل شعور أهل بأهل و التعاونباسوروانيري اقسيد

تأثري ثقافة األسرة على عملّية عّمال يف بيت املال و " لعنوانالبحث أجرئ البحث با

  ". باسوروانيري اقسيدمصلحة ) BMT(التمويل

الدراسات األستطالعيةاستخدم هذا البحث با املدخل الكمي باملنهج 

املستخدمة يف هذا البحث وطريقة مجع البيانات. واستخدم حتليل االحندار اخلطي املتعدد

  .مستجيبا٣٨وعينة البحث هي. و املقابلةالوثائقيةهي  اإلستبانة املغلقة و 

بني متغريات شعور أهل بأهل اهناك تأثريًا متزامننتائج هذا البحث تدّل أنّ أما 

عاون علي عملية املوظف وحيث متغريات التعاون التؤثّر تأثريا جزئيا علي عملية و الت

  .املوظف و متغريات املهيمنة هي متغريات شعور أهل بأهل
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مكثالنا خدامي. ٢٠١٥. بحث جامعي.العنوان :تأثير "ثقافة الأسرة" على عمليّة عمّال في بيت المال و التمويل(BMT) مصلحة سيداقيري باسوروان.
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في أثناء الحياة الحديثة، الثقافة هي إحدى الأمور المهمة التي ينبغى علي المحافظة و تملكها. كلّ منظمات فطبعا لها الثقافة التي تكون توجيها في عمليّة منظمات، لأنّ ثقافة منظمة هي الهُوية التي تكون توجيها في العمل. من أنواع الثقافة التنظيمية الموجودة، توجد أيضا ثقافة العمل على أساس الأسرة التي استخدمت لدعم تصور عالمي المكونة علي شعور الموظف عن معلوماته على أن المنظمة هي الأسرة، حيث يستطيع أن ينمي شعور تملك الموظف و مسؤوليته علي عمله. ومن أهداف هذا البحث هي لمعرفة وجود تأثير ثقافة الأسرة على عمليّة عمّال في بيت المال و التمويل(BMT) مصلحة سيداقيري باسوروان باستخدام دلائل شعور أهل بأهل و التعاون. بناء علي هذه خلفية البحث أجرئ البحث بالعنوان " تأثير ثقافة الأسرة على عمليّة عمّال في بيت المال و التمويل(BMT) مصلحة سيداقيري باسوروان ". 

استخدم هذا البحث با المدخل الكمي بالمنهج الدراسات الأستطلاعية واستخدم تحليل الانحدار الخطي المتعدد. وطريقة جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث هي  الإستبانة المغلقة و الوثائقية و المقابلة. وعينة البحث هي٣ ٨ مستجيبا.

أما نتائج هذا البحث تدلّ أنّ هناك تأثيراً متزامنا بين متغيرات شعور أهل بأهل و التعاون علي عملية الموظف وحيث متغيرات التعاون لاتؤثّر تأثيرا جزئيا علي عملية الموظف و متغيرات المهيمنة هي متغيرات شعور أهل بأهل.



