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 ملخص
 

فيجامعة 2013-2010كلية علم النفس   الطالبالعالقة بني مفهوم الذاتية واملرونة في.4102،عام  .عبداحلميد، خاليلي
 .كليةعلم النفسمناجلامعة اإلسالمية فيماالنج.األطروحة .اإلسالميةماالنج

 مؤدب : الدكتور يوليا صاحلة املاجيستري
 
 

يف ىذه األيام كان حتول النضج يف أواخر مرحلة املراىقة اليت يقوم يف مقام األول أي الطالب اجلديد، فإهنم متيل إىل 
الطالب سوف اقرتب بالتأكيد من املسألة مثل الدراسية، ومشاكل مع الصفة تشارك عند األطفال، ولكن عندما تكون حالة 

 .األصدقاء، املسألة مع اجلنس اآلخر )صديقها(، ومشاكل مع العائلة وغريىا

بناء على استبيانات اليت اكتشفت أن ترى بان الطالب يشعر مشكلة التكيف مع البيئة جامعة ىي املشكلة اليت غالبا 
مع األصدقاء املسألة اجمليبني(، و  9٪ )0420اجمليبني(، والواجبة الدراسية للحصول على  63٪ )01 يقوم على الطالب بنسبة

اجمليبني(، ومشاكل مع أصدقاء من اجلنس اآلخر أو  01٪ )02اجمليبني(، ومشكلة جدول ضيق لألنشطة اجلامعة  ٪0 )329
ع احملاضرين، واملزاج، مرافق احلرم اجلامعي، والعوامل اجمليبني(، وغريىا من املشاكل، على سبيل املثال م 0٪ )329صديقة 

 .مشاركني( 9٪ )929االقتصادية، وعشرات 

٪ من إمجايل عدد الطالب 01والذي ىو  4106-4101طالبا من علم النفس يف درجة  94أعطيت االستبيان إىل 
2 يف 4106-4101ة علم النفس 2 ىذا يدل على أن ىناك العديد من املشاكل اليت يواجهها طالب يف كلي4101-4106

معاجلة ىذه القضايا، سواء كانت قادرة على حل املشكلة يعتمد على القدرة على البقاء يف مواجهة املشاكل2 يف علم النفس القدرة 
 ( .2013على البقاء يف وضع صعب يسم باملرونة2 والعوامل اليت تؤثر على مرونة ىي مفهوم الذات )ويرن

نهج الكمي ، مفهوم الذات كمتغريات مستقلة، و مرونة كمتغرياب التابع2 وكانت العينة يف يستخدم ىذا البحث مب
، اجلامعة 4106-4101طالب من كلية علم النفس  909، على السكان من 4106إىل عام  4101طالبا عام  94الدراسة 

مجع البيانات باستخدام مقياس  اإلسالمية يف ماالنج2 وقد مت أخذ العينات بواسطة تقنية أخذ العينات ىادف2 طرق
 (.product moment(2 حتليلها باستخدام املنتج حلظة االرتباط)purposive samplingليكرت)

-4101بناء على حتليل، وحصل على درجة املرونة من طالب جامعة كلية علم النفس اإلسالمية ماالنج أعاله 
٪( يف 0020أشخاص ) 8٪( يف الفئة املتوسطة، و 3922صا )شخ 01٪( مع الفئة عالية، 0922) 02، احلصول على  4106

مت احلصول عليها  4106-4101الفئة املنخفضة2 ويف مستوى مفهوم الذات يف الطالب علم النفس جبامعة اإلسالمية ماالنج 
الفئة ٪ ( يف 0922شخصا ) 02٪( يف الفئة املتوسطة، و 3026شخصا ) 29٪( مع الفئة عالية، 0026شخصا ) 00أكثر من 
 املنخفضة2

2 استنادا إىل قيمة معامل، ويعرب بان 12111من قيمة األمهية  12201بناء على حتليل، حيصل قيمة معامل االرتباط 
٪، 20ارتفاع مفهوم الذات، وارتفاع مرونة، على العكس اخنفاض مفهوم الذات من املرونة أيضا2 يساىم مفهوم الذات للقدرة 
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، وىذا يعين أن ىناك عالقة ذات داللة 12110وأمهية  12942بناء على حتليل، حصلت عليها معامل االرتباط ىو 
، وىذا يعين أن 12108وأمهية  212084 نتائج معامل االرتباط من 4101إحصائية بني مفهوم الذات و املرونة يف فئة من عام 

وأمهية  212663 نتائج معامل االرتباط من 4100فهوم الذات واملرونة يف فئة من عام ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بني م
2 نتائج معامل 4104، وىذا يعين أنو ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني مفهوم الذات واملرونة يف التنفيذ يف عام 1281

إحصائية بني مفهوم الذات واملرونة يف التنفيذ عام ، وىذا يعين أن ىناك عالقة ذات داللة 12162وأمهية  12699االرتباط من 
4106. 
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