
 
 

 مستخلص البحث

 

القلق في إعمال البحث الجامعي عند الطلبة  درجاتبعالقة مؤيد اإلجتماعي م. 2015. المزية، فائزة

بجامعة البحث الجامعي.كلية علم النفس . ( نهضة العلماء بتوبانSTIKESمدرسة عليا علم الصحة )

 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج.

 يب الماجسترالمشرف: زين الحب 

 

 لق، عالقة مؤيد اإلجتماعي بالقلق: مؤيد اإلجتماعي، القالكلمات المفتاحية

 

مؤيد اإلجتماعي هو المعلومات أو المساعدة من فرد إلى فرد آخر. أما القلق هو الخوف أو العاطفة  

ناا  البحث . يطلبه الطلبة في المستوى اآلخر إلغير مسرور الذي يدله بظاهرة القلق في حالة مضغوطة

الجامعي. لكن يظنام البحث الجامعي كالبُْعبٌِع الذي خّوفه عند الطلبة. هذا يناسب بعمل الفاعل في مكان 

. وقع الرّد الموضوع والترقيعات مّرةً بعد مّرةوالضغط عند حد الوقت في إناا  البحث الجامعيالبحث أي 

ذهاب األرا  في الفكر والشكوى وغير اإلعتماد إذا يصيب الطلبة القلق يدلام بظاهرة المتحير وصداع و

تختلف الحقائق في ميدان البحث بناتجة البحث الذي عمله ولكار )في على النفس ورقيق الشعور كثيرا. 

يؤدي إلى (أي   عند الطلبة أرفع حين يدخلون السنة األرشد. هذا يدل أن مستوى الجامعي 2012تالماتي، 

 البحث الجامعي في ميدان البحث يحتاج إلى مؤيد اإلجتماعي.   الرفاهية. إذا القلق عند عمل

 

( لمعرفة درجات المؤيد اإلجتماعي في عمل البحث الجامعي عند 1األهداف من هذه البحث يعني ) 

( لمعرفة درجات القلق في عمل 2، )بتوبان ناضة العلما  (STIKESالطلبة مدرسة عليا علم الصحة )

( لمعرفة عالقة 3)( ناضة العلما  بتوبان،STIKESالبحث الجامعي عند الطلبة مدرسة عليا علم الصحة )

( STIKESرجات القلق في عمل البحث الجامعي عند الطلبة مدرسة عليا علم الصحة )بدالمؤيد اإلجتماعي

 ناضة العلما  بتوبان.

 

وصفية مع وتحليل البيانات ال rasch modelدخل الكمي أي بعمل تجربة استخدم هذا البحث بالم 

 طلبةً. 78في  . أسلوب جمع البيانات بالمقابلة والمالحظة والمقياس product momentعالقة متبادلة 

 

أن درجات المؤيد اإلجتماعي عند الطلبة مدرسة عليا علم الصحة ونتائج هذا البحث هي  

(STIKES ناضة العلما )  بتوبان في مستوى مرتفع، أما درجات القلق عند الطلبة مدرسة عليا علم الصحة

(STIKESناضة العلما  بتوبان في مستوى معتدل. ونتيجة عالقة متبادلة )product moment أي=-

هذا الحا يدل أن هناك عالقة سلبية ذو معنى بين مؤيد اإلجتماعي و p=0,033 (p<0,05) و 0,242

ومؤيد اإلجتماعي  بتوبان.( ناضة العلما  STIKESد الطلبة مدرسة عليا علم الصحة )عندرجات القلق 

و هناك عالقة ذو  r=0,0285هي  Tangiabel Support% في الخشية. أما عالقة بين الناحية 6أعطاه 

هذا بمعنى عالقة p=0,0488و Apparisal Support r=0,080%. أما عالقة بين الناحية 8أعطاه معني 

هذا بمعنى عالقة غير p=0,230و Belonging Support r=0,137ذو معنى. وعالقة بين الناحية غير 

هناك p=0,000 (p<0,01) و  r=0, 423هي  Self Esteem Supportذو معنى.وعالقة بين الناحية 

 .%18عالقة ذو معني أعطاه 

  

 


