
 امللخص
. "العالقة بني احترام الذات مع االستقالل جونيور مدرسة ثانوية للطالب باالضافة اىل ٢٠١٤سعيدة. ، 

ر". األطروحة. كلية علم النفس من اجلامعة االسالمية موالنا مالك إبراهيم اممباؤالعلوم سوكووونوا مجب
 بالنفس، االعتماد على الذات.ماالنج. املشرف: ئينداة كورنياوايت م. كلمات البحث: الثقة 

 
هناك حاجة ملحة الختاذ موقف واثق من قبل كل فرد واالجتماعية. عندما ال يكون للفرد أو الطالب ثقة أا 
سوف جتلب الطالب الذين مييلون للخوف من أي امتحانات، تفتقر إىل الشجاعة لطرح والتعبري عن آرائهم 

فرط. هذه الظروف، إذا تركت وحدها تعوق عملية التعلم وليس العصيب يف وسط الصف، وظهور اخلجل امل
فقط الطالب ولكن أيضا مينع العالقات االجتماعية. وباملثل، فإن االستقالل، والطالب الذين ليس لديهم 
استقاللية، وسيكون عادات الدراسة الفقرية مثل، واحلصول على بامللل تتعلم بسرعة، على استعداد للتعلم 

ب االمتحان، ومثل الغش. وبالتايل، يف البيئة املدرسية، واملوقف من الثقة واالعتماد على النفس ال عندما يقتر
  حتتاج إىل أن تغرس يف وقت مبكر للطالب.

) حتديد الطالب  ١استنادا إىل الباحثني الصورة أعاله ترغب يف إجراء البحوث اليت دف إىل: ( 
) حتديد العالقة  ٣) حتديد االستقالل الطالب ، (  ٢كووونوا مجبار ، ( مدرسة الثقة الثانوية ممباؤ العلوم سو

بني الثقة بالنفس واالستقالل من طلبة املدارس الثانو ممباؤ العلوم سوكووونوا مجبار. هذا النوع من الدراسة 
بار، اليت يبلغ باستخدام منهج الكمي. وقد أجريت التجربة يف مدرسة الثانوية زائد ممباؤ العلوم سوكووونوا مج

طالبات عدد العينات ، وأخذ العينات العشوائية مع أسلوب أخذ العينات  ٥٠طالبا و  ١٦٤عدد سكاا 
العنقودية. ودعم البيانات يف هذه الدراسة مت احلصول عليها من خالل املالحظة واملقابالت و الوثائق. أدوات 

الدراسة هو مقياس ليكرت ، وهو املقياس الذي يستخدم القياس النفسي اليت تستخدم يف مجع البيانات يف هذه 
أجزاء. وقد مت طريقة حتليل البيانات باستخدام كارل  ٤٠هناك على نطاق و الثاين من الثقة و االستقالل نطاق 

  االرتباط لنظام التشغيل ويندوس. ١٦.٠بريسون حلظة املنتج باستخدام س ب س س 
٪ يعين أن الطالب لديهم االستقالل  ٦٨على أساس حتليل ملستوى الثقة يف الفئة املتوسطة بنسبة 

والشجاعة يف إبداء الرأي ، ولكن يف بعض األحيان الطالب ما زالوا يشعرون باحلرية عندما سئل ، والشعور 
٪ يعين أن الطالب  ٦٦من  العصيب، لديهم مشاعر الدونية . استقالل الطالب يف الفئة هي النسبة املئوية

قادرون على االعتناء بأنفسهم ، واختاذ القرارات اخلاصة م، و لكن يف بعض األحيان الطالب ما زالوا 
يطلبون املساعدة من اآلخرين يف حل املشكلة ، وطلب النظر يف اآلخرين الختاذ القرارات. استنادا إىل حتليل 

 =) و ف ٠.٠٥؛ مع سيج <  ٠.٦٨٥ط يتم احلصول على (ر ك ي البيانات باستخدام املنتج حلظة االرتبا
. هذا يشري إىل أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني الثقة بالنفس مع االعتماد على الذات.  ٠.٠٠٠

وبالتايل، فإن الفرضية اليت تقول: استالم "هناك عالقة إجيابية بني احترام الذات مع االعتماد على الذات " . 
 ، وارتفاع مستوى ثقة الطالب عالية من االستقاللية كذلك.وهذا هو


