
 مستخلص البحث
األشهر  خروس في النساء الحوامل وجه فيلموجهة  عالقة بين الثقة مع قلق  م، 5102،  منفعة الرفيعة

جامعة موالنا مالك إبراهيم ، علم النفسيفي كلية بحث العلمي،  ، الثالثة في مستشفى نهضة العلماء في توبان 
 اإلسالمية الحكومية بماالنج. 

   
 النساء الحوامل وجه فيلموجهة  : الثقة ،قلقالكلمات األساسية 

 
ميكن  احلمل حتدث أثناء التغيريات اليت .على التسليم انتهى امرأة يف رحم اجلنني اليت حتتوي على الفًتة ىو أن حامل

فإن ، الطفل األول احلمل .كوهنا األمالدور ادلتغري ل يف من قبل امرأة من ذوي اخلربة ىو فًتة ىامة أيضا احلمل .حياة ادلرأة أن تغري
 ىو فًتة من األشهر الثالث .الشرط األول بسببغري مؤكد -الطازجةالشعور والقلق و  واخلوف والتوتر من القلق احلوامل النساء

 الطفل األول يف من النساء احلوامل القلق العوامل اليت تؤثر علىيكون واحدا من الثقة ل مث .والدة الطفلعلى بينة من االنتظار و 
)يف أمسادي   التعبري عن آرائهم، جيرؤ على الذات إجيايب شعور ىو وجود ثقة الشخص الذي لديو خصائص .األشهر الثالث

اثنني  أن ينظر إليو من األعراض اليت ميكن لديو العمل يف مواجهة القلق الذين يعانون من شخص . يف حني(6002::8السى، 
 والنفسية. الفسيولوجية وىي ادلواصفات من

ويبلغ  يف مستشفى هنضة العلماء يف توبان  ىذا البحث وقد أجريت .الكمي البحث بالنوع البحث ىوىذا  يستخدم
الطريقة ادلستخدمة  وقد مت .شخصا :0من  العينات ادلأخوذة حىت يتسٌت جلميع احلوامل من النساء ::0أقل من  عدد سكاهنا

 يستند إىل ادلنطقة، بل أو بشكل عشوائي، طبقات ال يستند إىل ىذا ادلوضوع من خالل اختاذ ىادفة عينات مع أخذ العينات يف
 ىي اخلصائص اخلصائص اليت بعض قد مت احلصول على مساتو  خصائص م على أساسيقو  أخذ العينات غرض حمدد ىو
وأما أداة  .يف علم النفسأدوات القياس والوثائق و ة وادلقابل من خالل ادلالحظة ىذه الدراسة البيانات يف، ودعم الرئيسية للسكان

 8ىناك   ادلستخدمة(skala likert)  ليكرتمقياس  ىو ىذا البحث البيانات يف عن مجع الذي يتم استخدامو النفسي قياس
 حتليل البياناتطريقة أما بالنسبة ل .العناصر 45 مقياس  العمل اليت تواجو والقلقالثقة بالنفس على نطاق و  ا أشخاص 40

 (.SPSS 15.0اإلحصائي )  مبساعدة karl pearson  ادلنتج ارتباط حلظةذلك عن طريق استخدام و 
بشكل  ىو العمل العمل يف وجو النساء احلوامل يف الثقة خلفية من األبرز اجلانب فتلخص أن نتائج ىذا البحث ومن

 حظة البيانات باستخدام حتليل نتائج استنادا إىل% 55  يوافقون بشدة أفراد العينة 22 ما ال يقل عن، القرار يف مواجهة مستقل
 دلواجهة الثقة ذات داللة إحصائية بني ىناك عالقة أنفإنو يدل على  p= 0,000 و r= -0,571  أظهرت ارتباط ادلنتج
، النساء احلوامل يفالثقة التسليم و  السفلي من من الوجو مستوى القلق، واخنفاض النساء احلوامل ثقة وارتفاع .العمل من القلق

 .النساء احلوامل وجويف  القلق مستوىواخنفاض 
 

 


