
 مستخلص البحث العربية
يف قسم هندسة   2102 املرحلة ةبالذكاء عقدة سندريال عند الطلب بني الذكاء العاطفي عالقة . ميسرة ، افيق

جامعي، كلية علم الّنفس جامعة موالنا حبث , ماالنج اإلسالمية احلكومية  معلومات جامعة موالنا مالك إبراهيم
 .ماالنج اإلسالمية احلكومية  مالك إبراهيم

 أريس يوأن يوسف املاجستري: حتت اإلشراف 

 الذكاء العاطفي ، الذكاء عقدة سندريال: الكلمة الرئيسية 

 .يف عصر متطورة و حديثة الرجال و النساء هلما حق متساويا لنيل الرتبية مضموم يف تعليم تكنولوجيا  
الىت تستطيع يف هنايته  سوف تعيق تقدم العلوم نفسه يف جمال العلوم و جمال التكنولوجيا تفريق الفرصة عند النساء

ملاذا يف هنايته  الىت ال تعلق أيضا تكون مشكلةو السلوك النفسية أوأما مستقلة  .تعوق حماولة احتياجية البشرية
االستقالل الذكاء العاطفي و .كية و مستقلةا املرجو من الطلبة لتكون ذ .ا اسرتاتيجياياملرأة صعبة لنيل حمل موقع

الىت تدعم و االستقالل مها ناحيتان الذكاء العاطفي  .و مها متصالن بعضهم بعضا متساويا فيما يتعلق بالسلوك
سندريال  ي الذكاء عقدةه اق الىت حتول الفتيات املراهقاتعو الاحدى من .اد إلختاذ النضج فر لأل تطوير العقلية

السيما من  نفسيا الىت ظهرت برغبة شديدة لعناية و احلماية األخرين لتعتمد املرأة هو اجتاه  سندريال عقدة اجتاه.
 .اساعدهقبل الرجال و االعتقاد بأن شيئا من الىت ت

 عند طلبة يهدف ليعرف عالقة بني الذكاء العاطفي بالذكاء عقدة سندريال هذا البحث اجلامعيأما و   
 .اإلسالمية احلكومية ماالنجموالنا مالك إبراهيم جامعة معلومات قسم هندسة  2102 املرحلة

 املرحلة عينة، وأما شخص من الطلبة و هذا البحث يستخدم .هذا البحث يستعمل املدخل الكمي 
 .نفرا 54وعدد الطلبة  ماالنجاإلسالمية احلكومية مالك  إبراهيم  جامعة موالنا معلومات قسم هندسة  2102

 22العاطفي بقدر  الذكاء ومها مقياس هناك اثنان   قياس املستخدمامل، مقياس لكرس تستخدموأما مجع البيانات 
كرل الفرس   كريالس فردوك مومنت  ومنهج البحث املستخدم. عددا 22بقدر  عقدة سندريال مقياس الذكاء عددا

  .لنافذة 1,.0باستخدام االحصائي 

قسم هندسة  2102 املرحلة الطلبةالذكاء العاطفي استنادا من نتائج البحث يشري إىل مستوى  
،  44%44بعدد  يف مستوى معتدل معظمهم  ماالنج اإلسالمية احلكومية جامعة موالنا مالك إبراهيم معلومات

باستخدام   بناء على حتليل البيانات .% 32،22معظمهم يف مستوى معتدل بعدد  أما الذكاء عقدة سندريال
شري إىل أن هناك وهذا ت.  sig  =1،111 sig<1،14و  rxy  =-1،.23ينال نتيجة  كرالس فردك ممونت

 . عالقة سليب هاما بني الذكاء العاطفي بالذكاء عقدة سندريال


