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 مستخلص البحث

لية علم ك. ماالنجاملهنية الثانية حممدية مدرسة يف تالميذ لالصحة النفسية لو  مستوى التدينالعالقة بني . 2015. رنو بين ، أمىن

  .الدكتور احلاج خضاري صاحل: املشرف. احلكومية مباالنج اإلسالميةجامعة موالنا مالك إبراهيم ، النفس

  

 .النفسيةالرعاية تدين، مستوى ال: املفتاحية كلماتال

تالميذ  ، يف سنكذلكو  .عادة كل مرحلة من مراحل التنمية البشرية يرافق مع املطالب النفسية اليت جيب الوفاء �ا

 21- 12مرحلة البلوغ اليت تدير بني  إىلل راهقة هي فرتة انتقالية من الطفامل. ةهم يف سن املراهقأو املدرسة املهنية، و  املدرسة الثانوية

طالب امل لو كانتالعكس، و  .جيداواملراهقني يشعرون بالسعادة، ومتناغمة، ومنتجة عندما ميكن تلبيتها املطالب النفسية . عاما

ومجيع املشاكل اليت يعاين  .سوف تكون هناك قضايا اليت تؤثر على ظهور السلوك املنحرف لدى املراهقني جيداال تلىب النفسية 

  .همصحت همتاملراهقني يؤثر على تنمي

األفراد تفعيل أنفسهم مع كانت يث  حببشكل إجيايب  الاحل قبولالفرد قادرا على عند ما احلالة هي الصحة النفسية 

الظاهرة تثري  تلك .التدين هو أحد العوامل اليت شاركت تأثري على النفسيةومستوى . همحيا�على سعادة إمكانات وتقييم الفرد 

  .ماالنجاملهنية الثانية حممدية مدرسة يف لتالميذ لالصحة النفسية بمستوى التدين  حول العالقة لتقييم األسئلة

الصحة  ملعرفة) 2(ج، ماالناملهنية الثانية حممدية لتالميذ يف مدرسة لمستوى تدين  عرفةمل) 1(البحث هي  اهذ أهداف

الصحة النفسية للتالميذ يف مدرسة و العالقة بني مستوى التدين  عرفةمل) 3(ج، ماالناملهنية الثانية حممدية النفسية للتالميذ يف مدرسة 

  .جماالناملهنية الثانية حممدية 

 Correllation Product Moment   املنتج حلظة االرتباطبطريقة  الكمي هذا البحث املدخلستخدم ي

املقياس املستخدم هو و . الصحة النفسية هو y هو مستوى التدين واملتغري التابع x ملتغري املستقل .Carl Pearsonلكارل فرسن 

البيانات  و حتسب تلك. Alpha Cronbach ستخدام معادلة كرونباخ ألفاياختبار الصدق والثبات بوأما . مقياس ليكرت

  .جماالناملهنية الثانية حممدية ر يف مدرسة احلادي عش فصلال هذا البحث هي تالميذعينة و .  IBM SPSS 20.0 باستخدام

 45أو % ( 69درجة املتوسط وهي لمراهقني يف لالتدين  ستوىمعدل متغري من ميدل أن  ،بحثحتليل العلى  اعتمادا

والصحة  مستوى التدينوالعالقة بني ). عينة 49أو % ( 76درجة املتوسط وهي يف  يف تالميذلل ةالنفسي صحةتغري الومل) عينة

 0،000مث يف مستوى الداللة  rxy 0،420 معامل االرتباط حيصل نتيجةماالنج  املهنية الثانيةحممدية النفسية للتالميذ يف مدرسة 

 ةالنفسي صحةال فارتفعت التدين مستوى ارتفاعبتشري إىل أن اإلجيابية، و  اليت تدل على وجود العالقة%)  5( 0،05أي أقل من 

 .جماالناملهنية الثانية حممدية تلقائيا للتالميذ يف مدرسة 


