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ارتباط كيفية احلب بالفعال الدخان على الطالب يف الفصل العاشرة توسطها . 2012هفساري، مولني أيكا بودي، 

كلية علم النفس . البحث اجلامعي. كفاجنني 1تصوير تركيز النفس يف املدرسة املتوسطة املركزية حممدية 

  .إبراهيم ماالنجباجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك 

  إيلوك حليمة السعدية املاجستري: املشرف 

  كيفية احلب، الفعال الدخان، تصوير تركيز النفس: الكلمة الرئيسية

الفعال الدخان يعين النشاط الذي دخله حاصل املدخن وفيه السكاري حىت كان الناس سكارى به وحمبا به   

ومن العوامل اليت هلا . مرتفعة ومتوسطة وأدىن على الفعال الدخانووصفواها الكيفي واحمللي والوظيفي وحينما درجة 

الفرضية تتأثر الفعال الدخان هي احلب أو التفاعل وأنه هو ارتباط التفاعل الوجودي بني الفردين وتفاعله هو من السعي 

والكفاءة على خارج املشاكل الفرد الذي له احلب األمين اموع بكفاءة التصوير اجليدة وارتباط بني الفرد صحة . باحلب

  .املبنية

هذا البحث يركز ملعرفة درجة كيفية احلب ودرجة الفعال الدخان ودرجة تصوير تركيز النفس على الطالب يف   

وجود ) 1(وفرضية هلا . كفاجنني 1الفصل العاشرة توسطها تصوير تركيز النفس يف املدرسة املتوسطة املركزية حممدية 

وجود ارتباط ) 3(وجود ارتباط تصوير تركيز النفس بالفعال الدخان ) 2(ب و تصوير تركيز النفس ارتباط الكيفية باحل

  .كيفية احلب بالفعال الدخان يف توسط تصوير تركيز النفس

ومن خطة هذا البحث يستخدم منهج الكيفي واملمثلة باتمع يف هذا البحث هو الطالب يف الفصل العاشرة  يف   

ومن حتليل أخذ املمثلة باتمع باملتغري االرتباطي وحتليل البيانات تستخدم . كفاجنني 1ة املركزية حممدية املدرسة املتوسط

وأما اختبار املرتبط املتوسط فالباحثة تستخدم حتليل املثبت باستخدام . من احلاسوب SPSS 16املتغري املثبت البسيط ب 

  . وروجري وحيسالذي كتب عليه فرجيري SPSSمساعدة برنامج النحو 

ومن نتائج البحث تدل على درجة احلب للوالدين ودرجة كيفية احلب للصاحب ودرجة تصوير تركيز النفس   

ومن حتليله يدل على ارتباط كيفية احلب للوالدين بالفعال الدخان . ومرحلة الفعال الدخان يف مرحلة املتوسط على كل ما

وأما نتائج . ملهم حىت كان تصوير تركيز النفس الحيتاج كاملتغري املتوسطيف املتوسط بتصوير تركيز النفس يدل على ا

فلذلك تصوير تركيز النفس احتياج كاملتغري . حتليل ارتباط الفعال الدخان يف املتوسط بتصوير تركيز النفس ليس مهمة

  .املتوسط


