
 مستخلص البحث

عند طلبة املدرسة املتوسطة "أمحد ياني"  الغش والنفس  على ثقةال، العالقة بني 4102موني فراتيوي،  

            تورين ماالنق. البحث، كلية علم النفس جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق. 
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 النفس، الغش. على ثقةال املفتاحية :الكلمات 

مرحلة املراهقة هي مرحلة تدرس فيها الطالب يف املدرسة. واملدرسة هي بيئة تربوية ثانوية للمراهقني بعد  

بيئة عائلية. صادف املرهق يف املدرسة حبالة حتكيم النجاح من قبل املعلم أو األصدقاء. إما أن يكون النجاح يف 

اجبات املنزيلية ملعرفة مستوى تقدمه يف الدراسة.  وقياس نتيجة الدراسة مييل إىل الكمي. بسبب أو يف الو اإلختبار

أداء  أكادميي عند الطلبة.  وهذه احلالة جتعل الطلبة يتسابقون.  وهم مضغوطون  معيار العدد لتعيني جودة مجيع 

ما يسمى بالغش عند الطلبة. فلذلك حنن  وملزمون على حصول النتيجة العالية  حتى قد فعلوا فعال غري صحيح أو

 التغلب على العوامل اليت تؤدي إىل الغش. وإحدى العوامل اليت تؤدي إليه هي الثقة على النفس.باحلاجة املاسة إىل 

من وجود ظاهرة أداء الغش عند طلبة املرحلة املتوسطة. واهلدف من البحث معرفة  يبدأ هذا البحث

الثقة على النفس و الغش عند الطلبة يف املدرسة املتوسطة "أمحد ياني" تورين ماالنق.  امكانية وجود العالقة بني

 بالنظرة إىل مشكلة البحث و هدفه فالباحث مهتم بتحليل تلك املشكلة ثم نقله يف هذا البحث.

نهج ونتيجة هذا البحث هي وجود عالقة سلبية بني الثقة على النفس و أداء الغش. يستخدم هذا البحث امل

من  87الكمي. وأما أداة مجع البيانات فيستخدم الباحث سّلم الثقة على النفس و سّلم أداء الغش الذي ُوزع على 

 بندا. 42بنود وسّلم أداء الغش متكّون من  7عينة البحث. سلم الثقة على النفس متكّون من 

وحتليل البيانات املستخدم فيه هو حتليل ارتباطي على حاصلة العالقة. والنتيجة  تدل على أن الثقة على 

. وألداء الغش حيصل على %16,7، املتدنية : % 62,8، املتوسطة :%4102: العالية : النفس هلا درجة كالتالي 

         . العالقة بني العينات هي نتيجة من%،080: ، املتدنية %2،04، املتوسطة : %0407الدرجة التالية : العالية : 

p = 0.000 0.739-= xy r  اليت تدل على قبول حتليل البحث. مبعنى أخر، وجود العالقة السلبية بني الثقة على

النفس و أداء الغش. مما يعين، عندما ارتفعت درجة الثقة على النفس عند الطلبة فاخنفضت درجة أداء الغش 

 لعكس، عندما اخنفضت درجة الثقة على النفس عند الطلبة فارتفعت درجة أداء الغش عندهم.عندهم. وبا

 



  


