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حي مشكلة تأثير اإلجهاد مستويات التعامل المركزة مواطنون ضد نقل  .otiDrMMD ggnoweD. 2102فيشنو مورتي، 

( NIU)كلية علم النفس، جامعة الدولة اإلسالمية  .األطروحة .iDiDoiwng gtnwDownwالسوق في منطقة قرية ماالنغ 

  nDtwhcwegr ،g.nw يوليا .د: المشرف .موالنا مالك إبراهيم ماالنج

 

  الكلمات الرئيسية: تركز مشكلة التأقلم مستويات اإلجهاد، و

 

تركز مشكلة التأقلم هو محاولة لتقليل أو القضاء على التوتر عن طريق تعلم طرق أو مهارات جديدة لتعديل المشاكل التي 

بالتأكيد لقد ركز التصدي ألنه يحتوي على ثالثة جميع األفراد الذين يرغبون في اختيار المشكلة تنمو  .تجلب التوتر

 QEجوانب، وهي إجراءات مباشرة لتعزيز العقلية الفردية واالستقالل، ويمكن شحذ حساسية المفاوضات االجتماعية و

يس اإلجهاد هو نتيجة لعملية التقييم الفردي، والذي يق ، وخطة لصقل مشاكل في االدراك والذكاء الفردي،(مسألة العاطفي)

ينقسم مستوى اإلجهاد في مستويات منخفضة ومتوسطة  .ما إذا كان لديهم ما يكفي من الموارد للتعامل مع متطلبات البيئة

  .وعالية

قرية، وذلك ألن هناك فرقا بين المواطنين  gtnwDownwالسوق،  owrDiDوقد أجري البحث في المنطقة المحيطة بنقل 

السلبية االنتقال لفترة طويلة، مثل الفيضانات، واالزدحام، والبيئة األحياء الفقيرة،  واألسواق الوجهة مطورين حيث السكان

، owrDiD gtnwDownwالتعامل حدث لسكان في سوق نقل قرية ( 0)تركز الهدف من المشكلة  .واالضطرابات االجتماعية

( 3)نتيجة لمشكلة تركز التعامل  owrDiD gtnwDownwتحديد مستوى اإلجهاد المحيطة نقل المقيمين في سوق القرية ( 2)

  .owrDiD gtnwDownwالتعامل مع مستويات التوتر المحيطة نقل سكان القرية في السوق  دراسة تأثير المشكلة ركز

أفراد العينة باستخدام الكتلة المنطقة أخذ  01بلغ إجمالي موضوع الدراسة تم اختيار  .هذه الدراسة تستخدم األساليب الكمية

تحليل بيانات البحوث  .في جمع البيانات، واستخدم الباحث أسلوب االستبيان في شكل الحجم ويأتي مع الوثائق .اتالعين

  .swrdDioل  02.1اإلصدار  nSnnباستخدام تقنيات تحليل االنحدار الخطي، وذلك باستخدام 

يمكن أن ينظر  .المركزة مستويات التوتر نتائج تحليل االنحدار الخطي باستخدام المعروف أن يثبت تأثير مشكلة التعامل

 S) 1.111=   مع  1،000-، معامل االنحدار من 5.10= ٪ 0الجدول  g< 30،003= قيمة  gcwegrMإليه من 

هذه النتائج تشير إلى أن هناك تأثير كبير بين مشكلة تركز على التكيف لمستويات التوتر بحيث يتم قبول  (.1.101>

المشار إليها في -Rالمشكلة ركزت يتم التعبير عن التعامل تؤثر على مستوى اإلجهاد في مربع قيمة  ثم تتأثر هذه .الفرضية

٪ من عوامل خارجة عن 5..0٪، وهو ما يعني مستويات التوتر 52.0أو  1،520نموذج الجدول الموجز التي تساوي 

  .مشكلة تركز التكيف

 

ماالنج القرية في  gtnwDownwالسوق  owrDiDالتعامل االنتقال  ختام هذه الدراسة هو مستوى السكان المركزة مشكلة

مستويات التوتر حول نقل سكان القرية في ماالنج سوق  .٪6٪ معتدلة، وانخفاض معدل 60٪، 0ارتفاع معدل 

gtnwDownw owrDiD  هناك تأثير كبير بين  .٪02٪، وانخفاض معدل 0.٪، متوسطة 02هو على مستوى عال من

السوق، حيث  owrDiD gtnwDownwشكلة المركزة مستوى اإلجهاد من السكان المحليين في قرية ماالنغ نقل التعامل مع م

  .مستويات أعلى من المشكلة وقد ركز التعامل، وانخفاض في مستوى الضغط


