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 األكادیمي علم النفس كلیة طالب التعامل على تركزمشكلة األمل و العالقة بین2010 :لتر نادیةاستیاني، 

 ماالنج إبراھیم مالك موالنا ماالنج الدولة اإلسالمیة في في جامعة أطروحة تألیف تم الذي 2010عامي 

  یولیا صلحة الدوكتور:   المشرف

 ، طالب التأسیسیة أطروحات"مواجھة مشكلة ركز"األمل، في :  لكلمات الرئیسیة

 

 عقبة الطالب، یواجھ ومع ذلك .كل طالب یتم االنتھاء من أن یجب ومسؤولیة ھي واجب األطروحة

 مجموعة متنوعة من المشاكلكتابة تشكو و كثیرا ما 2010عامي  األكادیمیة طالب العدید من .مشكلةو

 من التجربة أنھ وأظھرت .وسائل االعالم االجتماعیة في أطروحة في استكمال واجھوھا والعقبات التي

، بالك بیري رسول تویتر، حساب، الفیسبوك حساب من خالل الباحثةباحث والمالحظات الشخصیة لل

 .المشاكلالعقبات و األصدقاء عن الباحث بواسطة التي یتم التعبیر عنھاالعدید من القصص و

على  الفرد وتشجع بالنسبة للفرد األھداف على أھمیة توسط فیھا والتي في المستقبل تحقیق توقع األمل ھو

 ھذه المشكلة من خالل استراتیجیة للتعامل معالتأقلم و التكیف مشكلة ركز. ھذا الھدف لتحقیق فعل شيء

 .البحث الكمي طریقة ھذا البحث یستخدم . مباشرة مصادر اإلجھاد تغییر إزالة أو إلى اإلجراءات الرامیة

 التي تتكون من 2010لعام  علم النفس للطالب العام الدراسي جزءا من في ھذه الدراسة كان عدد السكان

 البیانات جمع .أطروحة تألیف تم طالبا 52 ما مجموعھ مع٪ 40 بقدر تعینا یؤخذ، وكان طالبا 131

 حظة العالقة البیانات المستخدمة تحلیل معالجة، في حین .المالحظةوالمقابلة و االستبیان استخدمت

كلیة علم  من طالب على ركزت التعامل ومشكلة بین األمل عالقة إیجابیة ھناك تبین أن البحث نتیجة.المنتج

ھو  (RXY) االرتباط أرقام معامل من قبل وأظھرت .مالیكي ماالنج الجامعة 2010الدراسیة  سنوات النفس

 مما یعني أنھ ٪77 مع ھو متوسط لدى الطالب األملمستوى نتیجة ل .P = 0.05 (P <0.05) مع 0.580

 .طالبا 37 ھو یعني٪ 71.2 ھو أیضا التعامل ركز الطالب المشكلة، ومستوى في حین .طالبا 40 ھو

 فرضیة علیھ أجاب .التأقلم مشكلةركزت بین األمل و عالقة إیجابیة أن ھناك من ھذا البحث ھو االستنتاج

 یؤلف الذي التعامل ركزت الطالب مشكلة، ومستویات أعلى من األمل مستوى أنھ كلما ارتفع، الباحث

 .أطروحة

 




