
 
 

البحث صلخستم  

العالقة بين الروحي حسنا يجري مع التعامل المشرف او المشرفة في  4102ديانتي ، ديفي كورنيا . 
الحكمية اإلسالمية موالنا مالك إبراىيم  الجامعة  (MSAA)المعهد سونان أمفيل العالي

الحكمية اإلسالمية موالنا مالك إبراىيم  ماالنج . البحث ، الكلية علم النفسية في الجامعة
  .ماالنج

  صالحة الماجستيرة  المشرف: الدكاتور يوليا

  ملالكلمات الرئيسية : الروحية الرفاه، والتعا

ازدىارا روحيا أصبح ضرورة لكل إنسان. روحيا يستطيع الشخص مزدىر بالتأكيد التعامل مع وحل 
جميع مشاكل الحياة. محاولة حل ىذه المشكلة تعرف باسم التأقلم. ىناك عدة عوامل تتعلق التعامل، 

ىذه الدراسة إلى  واحدة منها ىي الرفاه الروحي )برنامج العمل والميزانية( أو الروحي الرفاه. وتهدف
المشرف او  تحديد ما إذا كان ىناك عالقة بين الروحي الرفاه )برنامج العمل والميزانية( التعامل مع

 المشرفة .

الحكمية  الجامعة المعهد سونان أمفيل العالي السكان في ىذه الدراسة ىي المشرف او المشرفة 
تم أخذ العينات باستخدام أسلوب العينة العشوائية لعينة حجم  اإلسالمية موالنا مالك إبراىيم ماالنج . وقد

شخصا. تصميم الدراسة باستخدام البحث الكمي واسترجاع البيانات باستخدام طريقة مقياس  24ىو 
االرتباط. في معالجة البيانات الختبار صالحية استخدام المنتج بيرسون حظة االرتباط، وكرونباخ ألفا ارتداء 

  .مع ويندوز SPSS 16.0 تتم معالجتها معالجة البياناتالموثوقية. 

النتائج استنادا إلى تحليل البيانات، كانت المتغيرات الروحية الرفاه )برنامج العمل والميزانية( من 
٪( تم إدخال مستويات الروحية الرفاه )برنامج العمل والميزانية( في فئة 00أشخاص ) 4عينات من  24

٪( 08أشخاص ) 8٪( في الفئة المتوسطة، في حين أن ما يصل الى وكان 10) شخصا 24عالية، وكان 
 42٪، وعدد 40المشرف او المشرفة أن مشكلة استخدام ركز التأقلم لديو نسبة  في الفئة المنخفضة

شخصا( التي تركز على جانب من جوانب العاطفة المواجهة. التأقلم المتغير، من  44٪ )24شخصا، و 
 20٪( ومستويات عالية من التكيف في ىذه الفئة، كان ما يصل إلى 00شخاص )أ 4عينة من  41

٪( دخلت فئة منخفضة. 41أشخاص ) 4٪( في الفئة المتوسطة، في حين أن ما يصل إلى 94شخصا )
٪. متغيرات تؤثر على برنامج العمل والميزانية 41.4مساىمة الروحية الرفاه المتغير إلى المواجهة تساوي 

٪ من جوانب الشركة المصرية لألسمدة. بناء على تحليل 09.9، و PFC ٪ من جوانب 01.8مساىمة 
، ىناك عالقة إيجابية بين الروحي الرفاه 1.14> 1.110سيج  1.241عالئقية الحصول الفرز ص = 



 
 

  (MSAA))برنامج العمل والميزانية( التعامل مع المشرف او المشرفة في المعهد سونان أمفيل العالي
 .الحكمية اإلسالمية موالنا مالك إبراىيم ماالنج عةالجام

 

 


