
 خالصة

عالقة روحية حاصل هع النفش التحكن جوهبانغ بيزانترين تيبويرينج الطالب. أطروحة. كلية علن  5102عام  .ناجيبودين

 نغ.الالنفش في جاهعة الذولة اإلصالهية هن ها
ً  : ٍعث اىحح دهز س   ٍس  ف   ثظ   ٍط  بَخضز اى بٍذي ٍى   ص 

 

 تدخالت تستخدم أن ٌمكن النفس ضبط أن الخبراء وقال .العاطفة نضج مع تمشٌا أنفسهم فً التحكم على القدرة تطورت الوقت هذا وفً

 هو القلب وهذا قلبه، فً هذا من ٌبدأ دائما ً البشر اتخذها التً اإلجراءات كل فً .السلبٌة النفسٌة البٌئة آثار الحد إلى باإلضافة وقائٌة

 الطالب الذاتً التحكم مع "حاصل روحٌة" عالقة هناك كانت إذا ما لمعرفة باالستدالل المتعلق البحث فً مشاكل .الروحً الذكاء مركز

 تٌبوٌرٌنج الطالب الذاتً التحكم مع حاصل روحٌة عالقة توجد ال أو كان إذا ما معرفة الباحثٌن هدف .جومبانغ بٌزانترٌن تٌبوٌرٌنج

 .جومبانغ بٌزانترٌن

 السكان .االرتباط لحظة المنتج استخدام بٌانات تحلٌل .والوثائق السؤال نموذج باستخدام البٌانات جمع .كمً نهج البحث هذا وٌستخدم

 .مستوى- عشر الحادي سانتري تٌبوٌرٌنج داخلٌة مدارس المستخدمة

 فً المقٌمٌن "عشر الحادي" مدرسة علٌا فئة فً للطلبة "الروحً حاصل" المستوى هذا علم على تكون أن ٌمكن التحلٌل نتائج من

 ،(المجٌبٌن 75) %73,3 ٌجري مستوى ،(الردود 16) %17.8 أي "الروحٌة حاصل" من عال مستوى لها التً الداخلٌة المدارس

 لها التً الداخلٌة المدارس فً المقٌمٌن علٌا مدرسة "عشر حادي" سانترٌكٌالس دٌري مراقبة (الردود 9) المائة فً 8.9 مستوى وتدنً

 لنسبة المنخفض والمستوى ،(المجٌبٌن 64) المستوى متوسطة %71,1 (الردود 17) %18,9 أي "سبٌرٌتال حاصل" من عال مستوى

 < 3.4 ثم العد < الجدول 2 × 2 × عندما .X 2 = 3.4 العدد أن الحظت ٌكون أن ٌمكن أعاله، إخراج من المجٌبٌن من 9) المائة فً 10

 ٌستدل أن ٌمكن عندما .0.030 = االحتمال هذا على العثور أٌضا أعاله إخراج من ثم .ها ٌرد أن على االستدالل ٌمكن فإنه ،216.982

 الروحٌة (مٌدان) القسمة بٌن عالقة هناك أن استنتاج ٌمكن أعاله، المذكورة النتائج من .ها تلقً أن 0.05 < ثم 0.030 0.05 > احتمال

 .تٌبوٌرٌنج الداخلٌة المدارس طالب الذاتً التحكم مع

 التحكم ذاتية ،(ميدان) الروحية حاصل :الرئيسية الكلمات

 

 


