
xviii 
 

 

 اخلالضة

. امؼالقة تني الإرىاق وامكفاءة اذلاثية نلمتقاػدين. امبحث. قسم ػمل امنفس، من اجلامؼة الإسالمية 3102وميدة، هور غيين دوي. 

براىمي –احلكومية   مامنج.  -مومنا ماكل اإ

 .   M.Siجامل ادلين مب مون  مرشف امبحث: محمد

 مطدر املكمة: الإرىاق أ و امضغط، وامكفاءة اذلاثية.  

 

ت امتقاػُد ىو حياة جديدة يؼيشيا امؼّمال مجيؼيم حىت يؼرضون هفوسيم نلضغط.  ومن أ س باب امضغط مبؼظ املتقاػدين وق

قة أ و يه ثغريات الاقتطادية واملادية أ و اجلسدية وامنفس ية والاجامتغية. يرثبط ثقدير احلاةل مبفيوم امكفاءة اذلاثية ارثباظا وجيقا، ويه ج

و ػىل أ هو ميكن أ ن يترّصف حسة احلاجة ميحطل ػىل يشء ما يريده. وامشخص اذلي دليو امكفاءة اذلاثية اغتقاد امشخص ػىل هفس

هجاد والاكتئاب. ومن أ غراض ىذه  امؼامية فهل امثقة والإميان يف قدرثو أ ما امشخص اذلي دليو امكفاءة اذلاثية املنخفضة، فيو ػارض مالإ

هجاد املتق (1) :ادلراسة يه مؼرفة امؼالقة تني الإهجاد و (3)  ,مؼرفة مس توى امكفاءة اذلاثية نلمتقاػدين, (2)  اػديمؼرفة مس توى اإ

 امكفاءة اذلاثية نلمتقاػدين.

غينة من املتقاػد، وثؼّد من ىذه امؼينات  22من  purposive samplingواكهت ظريقة أ خذ امؼينات املس تخدمة يه  

، منعقة  Kebonsari kulonقرية   RW XIVاد، وامكفاءة اذلاثية نيذين يؼيشون يف أ ن املتقاػدين ياكتدون تبادرة من توادر  الإهج

Kanigaran  مدينة ،Probolinggo.  فعريقة مجع امبياانت يه ابس تخدام املالحظة واملقاتالت والاس تبياانت. ونلبحث غن

ما نلبحث غن ضالحية املقياس يُس تخدم ثقنية مس توى الإهجاد ومس توايت امكفاءة اذلاثية ىو ابس تخدام ضيغة مؼيار الاحنراف، وأ  

وظريقة حتليل امبياانت يه  Chronbach Alpha، وامبحث غن مقياس املوجوقية يُس تخدم ثقنيات product momentحساب 

 .SPSSمبساػدة برانمج اممكبيوتر    product moment  pearsonابس تخدام حتليل الارثباط 

(، ميكن أ ن يب خذ ػلام أ ن من جالجة وجالجني  Product Moment Pearsonالإحطايئ )وتؼد امتحليل ابختبار ارثباط 

٪ )اجنني ومثاهني يف املائة(، و يف امفئة امؼامية تـ 79أ ن مس توى امضغط اميت ميلكيا املتقاػد أ ػالىا يف امفئة املتوسعة تـ  متقاػدا ، يبني

جة يف املائة(، وىذا يدّل ػىل أ ن مؼظم املتقاػدين دلمهم مس توايت الإهجاد ٪ )جال 15٪ ) مخسة يف املائة(، ويف امفئة املنخفضة ب6

 15٪ )س بؼني يف املائة(، ويف امفئة املرثفؼة ب 79 املتوسط. أ ما مس توى امكفاءة اذلاثية ػىل املؼاش أ ػالىا ىو يف امفئة املتوسعة ب

املائة(، وىذا يدّل ػىل أ ن مؼظم املتقاػدين هلم امكفاءة اذلاثية ٪) مخسة غرش يف 6٪ )مخسة غرش يف املائة(، ويف امفئة املنخفضة تـ 

( وىو يدّل ػىل هجة سلبية، وهبذا يُؼرف أ هو لكام ارثفع rxy = -0.696ل الارثباط فنتاجئ ىَذين املتغريين يدّل ػىل حاض املتوسعة.

      اخنفظ امضغط، ارثفؼت كفاءهتم اذلاثية.الإهجاد اذلي يطية تو املتقاػدون اخنفضت كفاءهتم اذلاثية ، وػىل امؼكس لكام 


