
 

 مستخلص البحث

يف الشركة بالزا دينار ماالنج، حبث العلمي   ( DVC) . عالقة املعزى احلاية عناألداء باالدينار الرؤية النادي8002أمحد رتاءودين ،
 ،كلية العلم النفس جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، املشرف : أنديك راين إيراوان املاجيستري.

 الكلمات األساسية : املعزى احلاية،األداء

ذو أهداف الكرمية حلياهتا. بينما  ومغزى احلياة هو أمر مهم، فيه قيمة خاصة ملن الذي مت حتقيقها ألّن يسبب املرء إىل  أكثر سعادة
من اآلثار النامجة عن الناتج.  األداء هو نتيجة املتخرج اجلودة مع يسريها باالقدرة و السعي القوي و كذلك الفرص اليت ميكن قياسها

املغزى من احلياة يكون أشّد إحتياجا على األداء اإلعضاء العمل.ويتأثر مستوى من املغزى احلياة من خالل عدة عوامل داخلية 
االهتمام وخارجية. جناح الشركة يف بناء اجملتمع جيب أن يكون كثري اجلهد يف حتسني نوعية األعضاء.غري أن أداء أعضاء حيتاج إىل 

 اجلاد لتكون قادرة على إدارة أهداف الشركة تناسب برأمسايل الشركة.

مغزى احلياة و ماالنج بالزاي هبدف إىل معرفة العالقة بني  (DVC)يعقد البحث علىأعضاءناديالرؤيةدينار
يف  51واختارت الباحث من االعضاء،  346بقدر إىل. يستخدم البحث الكمي مبجتمع البحث DVC)أداءأعضاءناديالرؤيةدينار

. و يستخدم (random sampel) املائة كعينة البحث.و أسلوب إختيار العينة هلذا البحث بإستخدام أسلوب العينة العشوائية
اإلصدار  SPSSحتليل البيانات يف هذا البحث باستخدام تقنيات االرتباط كارل بريسون باستخدام  الباحث اإلستبانات  اجلدول .

16.0 Windows و يعتمد على متغري صالحية اختبار.(X)  أمهية احلياة ومتغري(Y)  األداء، نعرف أّن مجيع سلع هلا قيمة
اإلختبار املوثوقية باملتغري  كرونباخصاحلة.يعرف نتيجة   Y و X. بالتايل استنتج أن كل عنصر  0.05>االرتباط بريسون أمهية البيان 

(x) و أّما املتغري   0.60 < 0.876مبغزى احلياة بقدر إىل(y)  إذن يقال أّن أدوات البحث  0.60 < 0.860األداء بقدر إىل .
 .صاحليةكل متغريات

على  8...0املستجيبني، نعرف نتيجة ارتباط بريسون  52مع عينة  Rنتائج التحليل باستخدام تقنية ارتباط بريسون 
يف شركة بالزا  (DVC)إجيابية بني معزى احلياة و أداء أعضاء نادي الرؤية دينار . إذن هناك عالقة 0.05> 0،000مستوى أمهية 

 منخفضة فينخفضة أدائها.إذا معزى احلاية ٪ . هلذا أّن كلما ارتفع عن النظر يف معزى احلياة فريتفع أدائها، و 66.2ماالنغ 

 


