
 مستخلص البحث

 

و معنى الحياة لطالب كلية علم النفس جامعة ( المنبسط و اإلنطواء)عالقة بين هُويتين . 2102. كورنيا، صوفيا إنداه

جامعة موالنا مالك إبراهيم الحكومية . كلية علم النفس. بحث جامعي. موالنا مالك إبراهيم الحكومية اإلسالمية ماالنج

 .اإلسالمية ماالنج

 إيعين تري راهايو الماجستير: المشرفة

، معنى الحياة (Ekstrovert dan Introvert/ المنبسط و اإلنطواء)نوع من الهوية : الكلمات األساسية

(Meaning Of Life) 

 

لجميع الطالب و هكذا . لكل نفس حرمان و إثارة و أهداف و رؤيا و قيمة الحياة و حاجة و سبب المتفرقة 

نفس جامعة موالنا مالك إبراهيم الحكومية اإلسالمية ماالنج لها أشياء مختلفة في أذهانهم ألنهم يملكون في كلية علم ال

 . وانقسمت الهوية إلى نوعين هما المنبسط و اإلنطواء. الهوية المختلفة

ة لمعرفة نوع الهوي( 2)لمعرفة درجة معنى الحياة لطالب كلية علم النفس، ( 1: )أما أهداف هذا البحث 

و معنى الحياة لطالب كلية علم ( المنبسط و اإلنطواء)لمعرفة العالقة بين هويتين ( 3)لطالب كلية علم النفس، 

 .النفس

عينته . بطريقة البحث كيفية عالقية 2011-2002فصل دراسي أدى هذا البحث لطالب كلية علم النفس  

 "معايير الختيارها بـعينة مفيدة .طالبا 99وهي ( شخصا 212)من جميع طالب كلية علم النفس % 11

purposive sampling "21-12و في أثناء العمر المراهقة األولى  2011-2002الطالب فصل دراسي : وهم 

"  Product  Moment  Correlation "و تحليل البيانات بـ. جمع البيانات بأدة و معيار معنى الحياة. سنة

و طريقة تحليل البيانات بمساعدة الحاسوب ". Alpha  Cronbach "و معيار صحته بـ "Pearson "لبيرسون 

 ".SPSS 16.0 for Windows"ببرنامج 

و %(  22،28)طالبا  22دل تحليل البحث على أن هوية سائدة لطالب كلية علم النفس هوية منبسطة  

نى حياة الطالب في أما نتيجة متغير معنى الحياة دلت على أن درجة مع%(. 13،13)طالبا  13هوية إنطوائية 

ونتيجة تحليل البحث دلت على %. 1، و الدرجة السفلة %12،2والدرجة المتوسطة % 20،2الدرجة العالية وهي 

 pو قيمة . 0،128إيجابي ( xyr)ألن العالقة . و معنى الحياة( المنبسط و اإلنطواء)نوع الهوية ليست العالقة بين 

 .ودلت على أن العالقة الموجودة غير ملحوظ  0,05 < 0,064= اإلحصائي

 

 


