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فتيانرو لتوجو  0عالقة النفسية يف قلقلة الطالب املدرسة العالية . 4102. ،بيهقي حممد جنجار
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية ىف  علم النفس البحث اجلامعى. كلية.امتحان الوطين النهائي

 املاجستري أنديك روىن إراواناحلكومية ماالنج. املشرف. 
 مفهوم الذات، قلقلة الطالب لتوجو امتحان الوطين النهائيالكلمات األساسية: 

ترك االمتحانات القلق اليت يعاين منها الطالب ويرجع ذلك إىل حالة من االمتحان النهائي  
الوطنية ليست واضحة حىت اآلن. مستويات عالية أو منخفضة من القلق لدى الطالب ترك 

خمتلفة بسبب العديد من العوامل. واحدة من العوامل اليت تؤثر على القلق  -امتحانات خمتلفة 
مواجهة االمتحان النهائي الوطنية ىو مفهوم الذات. املفهوم ذاتو ىو الصورة الذىنية لكل الطالب يف 

فرد تتكون من الثقة بالنفس، وقبول الذات، واحًتام الذات. وكان الغرض من ىذه الدراسة لتحديد 
القة مستوى الطالب مفهوم الذات، ومستوى القلق من الطالب يف االمتحانات النهائية الوطنية، والع

 القلق يف ترك االمتحانات.فتيانرو  0املدرسة العالية مع مفهوم الذات للطالب من 
يستخدم ىذه البحث وجود ارتباط كمي مع مفهوم الذات كمتغريات مستقلة واالمتحانات   .

أدوات مجع البيانات باستخدام أسلوب املالحظة، واملقابالت، وعلى نطاق  .وترك القلق كمتغري تابع
شكل الباحثني  .ية اليت تتكون من مقياس مفهوم الذات ومقياس االمتحانات ترك القلقوالنفس

حتليل البيانات  .عناصر على كل متغري 42املًتمجة من مقياس ىو مقياس ليكرت تتألف من 
من باستخدام حتليل املنتج حظة االرتباط لتحديد العالقة بني مفهوم الذات والقلق لدى الطالب من 

 .فتيانرو ترك االمتحانات 0لعالية املدرسة ا

طالب لديهم مستوى مفهوم الذات اإلجيايب،  27٪ أو 45أظهرت نتائج ىذه الدراسة  
٪ من أفراد 5أو  3مث ىناك  .الطالب سلبا 4٪ أو 3طالبا يف الفئة املتوسطة، و  31٪ أو 52

٪ 24أو  42٪، و 53مشلهم االستطالع أو القلق املعتدل  32العينة تعاين من القلق عالية، 



استنادا إىل حتليل البيانات وجود عالقة سلبية بني مفهوم الذات  .املستجيبني كان اخنفاض القلق
أكثر  .0.000 =مع ع  RXY = -0498والقلق يف مواجهة االمتحان النهائي الوطنية مع 

كس كلما إجيابية مفهوم الذات يعين أقل الطالب القلق مستويات ترك االمتحانات، وعلى الع
 .اخنفض مستوى الطالب مفهوم الذات، ومستويات أعلى من االمتحانات ترك القلق


