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 البحث ملخص

 Bangil( باعيل احلكومية الثانوية املدرسة يف الطالب لدى اإليثار سلوك مع العاطفي الذكاء بني العالقة ،٢٠١٢ ،حنيىن

SMAN 1 .( 

 عزيز رمحت احلاج الدكتور: املشرف 

 باعيل احلكومية الثانوية املدرسة اإليثار، والسلوك العاطفي، الذكاء: األساسية الكلمات

 وحركية معرفيةكانت سواء  ،الشباب قدرات تطوير على قادرة لتكون الصحيح االختيار من واحدة مدرسة أصبحت

 من للطالب االجتماعية احلياة تطوير يف اجليدة احلاويات من واحدة املدرسةوكانت . العاطفي كاءالذ ذلك، يف مبا .وجدانيةو

 العديد لديها املدرسة هذه ،)Bangil SMAN 1( باعيل احلكومية الثانوية املدرسة منها ;املدرسة تقدمها اليت األنشطة خالل

 ا تقوم اليت املعتادة األنشطة هي األنشطة هذه من واحدة .عيةاالجتما الطالب لدى حساسية تثري أن ميكن اليت األنشطة من

 هذا أعقاب يف الطالب محاسة وكانت .أشهر ثالثة كل تتم بالدم التربع عقد حيث ،)PMR" (األمحر الصليب شبابك" إضافية

 .بالدم التربع على يصطفون الطالب من كثري جيد، بشكل النشاط

 ليس هذا  يعرفون، ال وأم لآلخرين بالدم تتربع  حيث اإليثار، سلوك من ددحم شكل من واحد هو بالدم التربع 

 العاطفي الذكاء بني العالقة وحتليل حتديدا البحث هذا من الغرض وكان. طوعا القيام من أنفسهم إعطاء يف قوية رغبة عن بعيدا

 .اإليثار سلوك مع

 الكمى البحث هو البحث هذا ومدخل. االستبيان دامباستخ البيانات جلمع طريقة هي املستخدمة الطريقة وكانت

 Korelasi( املنتج طريقة حلظة العالقة الباحثة واستخدمت. متغريين بني عالقة وجود على العثور باهلدف ارتباطي، والكيفى

Product Moment(. اإليثار سلوك إىل العاطفي الذكاء على إجيابيا ارتباطا يرتبط أن الدراسة جمموع البحث هذا نتائج أما 

   .باعيل احلكومية الثانوية مبدرسة الطالب لدى

 و العاطفي، الذكاء من عالية مستويات على%) 83،67( طالبا 82  أنه الطالب من العاطفي الذكاء مستوى وكان

 كان اإليثار سلوك من مقياس على مث. منخفض مستوى على%) 0( طالبا 0 و متوسط، مستوى على%) 16،33( طالبا 16

 على طالبا 0 و متوسط، مستوى على%) 20،41( طالبا 20 و. اإليثار سلوك ارتفاع على يدل %)79،59( طالبا78 من

 كبري ارتباط الطالب لدى اإليثار سلوكيات مع العاطفي الذكاء بني عالقة لديها أنه نتائج بني ارتباط من أما. منخفض مستوى

 ٥٣٠ ،٠ نتائج مع

 
 
 
 

 

 

 

 


