
 

 

  البحث مستخلص

ارتباط قسم الشخصية بالفعال الكفائية على الطالب كلية علم النفس باجلامعة اإلسالمية . أيو أسترينا، دوي

كلية علم النفس باجلامعة اإلسالمية احلكومية . البحث اجلامعي. احلكومية موالنا مالك إبراهيم ماالنج

  .موالنا مالك إبراهيم ماالنج

  الدين املاجستريحممد مجال : املشرف

 قسم الشخصية، الفعال الكفائية: الكلمة الرئيسية

قال غالسي وغالسي أن الفعال الكفائية هي كفاءة الفرد لالتصال على الفكرة والشعور واإلرادة   

ومن الفعال الكفائية هي تعرب . واالحتياج إىل احملركة واملفتوحة والصدق واملباشرة بدون نقصان الفرد واألخر

وقال راتوس أن العوامل املأثرة باتنمية الفعال الكفائية . عور اإلجيابية وتقسم النفس وتعرب الشعور السلبيةالش

: و األهداف هذه البحث هي. منها قسم الشخصية اليت هلا قسمان يف هذا البحث ومها اخلارجية والداخلية

امعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك باجل 2009ملعرفة قسم الشخصية الطالب بكلية علم النفس مرحلة ) 1(

باجلامعة  2009ملعرفة قسم الشخصية بالفعال الكفائية على كلية علم النفس مرحلة ) 2(إبراهيم ماالنج، 

ملعرفة قسم الشخصية الطالب بكلية علم النفس مرحلة ) 3(اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم ماالنج، 

حلكومية ماالنج وملعرفة ارتباط قسم الشخصية بالفعال الكفائية على كلية علم باجلامعة اإلسالمية ا 2009

  . باجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم ماالنج 2009النفس مرحلة 

وهذا البحث من البحث الكمي الذي يستخدم حتليل مجع البيانات هي أدواة البحث، اإلستبانة،   

باجلامعة  2009ممثلة باتمع هذا البحث هي الطالب كلية علم النفس مرحلة وأما . املقابلة واملالحظة

ألخذ املمثلة تستخدم املتغري االرتباطي . طالبا 164اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم ماالنج بعددهم 

ذا البحث وأما ألة ه. امرأة 54رجال و 28طالبا تتكون من  82حىت كانت املمثلة أن تعددها % 50حوايل 

الذي له الرائد علم النفس يف الشخصية  (Eysenck Personality Inventory)هي باالختبار أيف 

وأما الفعال الكفائية متيل على . أسئلة اليت تعرب قسم الشخصية الداخلية واخلارجية 56هانس إيسنك بالنقطة 

ليل الصحة تستخدم الترتيب التأخر أسئلة بتح 50الفعال الكفائية من غالسي وغالسي تستخدم ليكرت تعدد 

  ).alpha cronbach(العمودي واملرتبطة تستخدم ألفا جرونباط 

وقسم الداخلية % 2،62طالبا باملائة  51واعتمد هذا البحث أن نتائجه هي قسم اخلارجية كانت   

مرتفعة % 48،8طالبا أو كانت باملائة تعدد  40وأما الفعال الكفائية كانت %. 8،37طالبا باملائة  31

طالبا كانوا الفعال الكفائية  0أو % 0طالبا هلم الفعال الكفائية املتوسطة وسابقا منها  42أو % 2،51و

 0،004= بف  0،314) يxر(واعتمد على ذلك البيانات وحتليلها أن اجليد االرتباطي . األدىن

لشخصية بالفعال الكفائية على وهذا احلال أن االرتباط بني قسم الشخصية الطالب مع قسم ا). ف>0،05(

وهذا احلال يثبت . باجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم ماالنج 2009كلية علم النفس مرحلة 

 .إذا فرض البحث يف هذ البحث مقبول


