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بحث ال كمالاستفً  السٌكولوجٌةقسم  ةطلب ٌةتفاؤلوالدعم االجتماعً  . العالقة بٌن 5102عصفورٌة ، 

 مالك إبراهٌم موالناالحكومٌة  اإلسالمٌة جامعةال أعضاء هٌئة التدرٌس علم النفس .بحث العلم .ًالعلم
  .ماالنج
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 والتفاؤل الدعم االجتماعي :الرئيسيةالكلمات 
 

الطالب هم الذٌن التحقوا فً مؤسسات مستوى الكلٌة، أهم المهام المطلوبة لدٌهم استقاللٌة ومسؤولٌة 
الستكمال المهام األكادٌمٌة التً تم تعٌٌنها، من أجل تحقٌق الكفاءة التخرج المتوقعة من قبل جامعته. 

الدورات واجب التً ٌجب أن تنجز فً الوقت المحدد، وتحقٌق الحمل وتشمل المهام األكادٌمٌة الطالب 
وبحث العلم. لٌس من السهل، وبالتأكٌد لتكاملً الدراسة، العمل فً المعمل، وممارسات العمل المٌدانً ا

هناك الكثٌر من العقبات التً قد تواجهها عملٌة إنجاز بحث العلم. بدءا من تحدٌد العنوان، اقتراح حتى 
. القٌود التً تواجهها أثناء العمل على بحث العلم ٌمكن أن ٌؤدي فً ًالنهاٌة االنتهاء من كتابة البحث العلم

نهاٌة المطاف إلى الطالب ٌشعرون اإلجهاد، متشائم، فهً لٌست واثقة مع نفسه. حقٌقة أن الطالب غالبا ما 
اطة اكتناز هذه األفكار السلبٌة دون محاولة تطارده األفكار السلبٌة من خالل بحث العلم. معظم الطالب ببس

 إلى إٌجاد المخرج.
 

مالك  لجامعة موالنا قسم السٌكولوجٌة لطالب مستوى الدعم االجتماعًلتحدٌد  (1 :واهداف البحث هً

قسم  التفاؤلٌة لطالب مستوىلتحدٌد  ( 2، ًحث العلمالب ماالنج فً استكمالب سالمٌة الحكومٌةاإل إبراهٌم

( 3،  ًحث العلمالب ماالنج فً استكمالب سالمٌة الحكومٌةاإل مالك إبراهٌم لجامعة موالنا السٌكولوجٌة

مالك  لجامعة موالنا قسم السٌكولوجٌة طالب على والتفاؤلٌة الدعم االجتماعً بٌن وجود عالقة لمعرفة

هدافها أعلى مشكالت  البحث واعتمادا  .ًحث العلمالب ماالنج فً استكمالب سالمٌة الحكومٌةاإل إبراهٌم

/ وفً كتا  تمع مشكالته وتطبقا ةلٌؤاالجتماعً والتفا معدن الٌبعالقة ال نحثة عاالسابقة ستحلل ستبحث الب

 بة البحث العلمً.

, تستعمله الباحثة المدخل الكمً, ةلٌؤاالجتماعً والتفا معدالمقدمة فً هذ البحث وهو وجود العال قة بٌن ال

شخصا.  39وتنصرفه الباحثة على  ةلٌؤاالجتماعً والتفا معلددمة هً مقدار اخالمستدوات البحث أو

 بحثا. 52ٌنكون على  ةلٌؤالتفا رما مقداأبحثا, و 93االجتماعً ٌتكونه على معلدومقدار ا

ونتائج البحث التى حصلتها الباحثة تدل على أن الدعم االجتماعً ٌحصل على دراجة عا لٌة / مرتفعة 

%. أما التشجٌع التفاؤلً ٌحصل 5163%, ودراجة منخفضة على2963% ودراجة معدلة على 0260وهً 

%. ونتائج 0,69%, ودراجة منخفضة على 2063%, ودراجة معتدلة على 5562على دراجة عالٌة وهً 

 هناك عالقة  هذه الفرضٌة. قبول ٌتم وهو ما ٌعنً أن المتغٌر هً   rxy= 0,769, p = 0,000      عالقة 

 .العالً التفاؤل من الطالب التً تلقاها الدعم االجتماعً وكلما زاد والتفاؤلٌة. الدعم االجتماعً إٌجابٌة بٌن

 .طالبال تفاؤل أقل أقل الدعم االجتماعً، تلقى بالعكس

 

 


