
 مستخلص البحث 
العامق الذهنيا بالعدوانية الوالدين اإلتصال بني قبول الوالدين هلم أطفال . 2014ؤيف نافيليا هردستيا.

. " باألطفال عاحق ذهنيا يف مدرسة املتميزة فوترا جايا ماالنج  
 مشريفة: الدكتور إإن تري راهايو املاجستري

الوالدين، عامق ذهنياالكلمات الرئيسية: العدوانية، قبول   
 ومن .للغاية حمزن أمر الذي املوضوع هو وهذا إندونيسيا، يف وقعت اليت طفل ضد العدوان صعود

 يف العدوانية فقط يتم ال .آباء هم الضحية إىل الناس أقرب العدوانية طريق عن ذلك ويتم املفارقات،
 يتم .عقليا املعوقني األطفال منهم واحد اخلاصة االحتياجات ذوي األطفال أيضا ولكن العاديني األطفال
 .الدية قبول عدم عن الناجم العقلي التخلف من واحدة هي العدوانية األبناء إىل اآلباء طريق عن ذلك
 للطفل، العدوانية من حاالت عدة كانت ماالنج , جايا بوترا يف احملرز األولية املالحظات ذلك، ومع
  اآلباء من الكثري ولكن
 من العدوانية مستوى كيف هو البحث هذا من املشكلة صياغة .جدا جيد استقبال حفل لديهم الذين
 العقلي؟ التخلف من يعانون الذين األطفال آباء من القبول معدل  العقلي؟ بالتخلف الطفل إىل األم
  ؟ األطفال آباء عدوانية مع الدية قبول بني عالقة هناك

املنهج املستخدم يف هذا البحث هو باملنهج الوصفي باملدخل اإلرتباط. واملتغريات املستقلة من 
هذا البحث هي من قبول الوالدين واملتغري التابع هو عدوانية الوالدين. وجمتمع من هذا البحث هو 

فوترا جايا ماالنج اليت  والدين الطالب املعوقني ذهنيا يف مدرسة العالية املتيزة ومدرسة املتوسطة املتميزة
مستجب. وأدوات مجع البيانات تستعمل مقياس قبول الولدية واملقياس العدوانية   28تتكون من 

الوالدينية. واستعملت الباحثة حتليل النظام البند التجريب املستخدم ألن قيود من العينة. ويف معاجلة 
 .SPSS  16،0 for Windowsالبيانات تبحث بلحظة ارتباط املنتج مبساعدة 

 21%) له أحسن إقبال الوالدين. 14مستجب ( 4ونتائج  من هذا البحث هو حتتوي على 
%) له يف مستوى جيد يف إقبال الوالدين75( مستجب %) مستجب له ضعيف املستوى. 11( 3و 

%) هلم يف 68مستجب ( 19%) هلم يف مستوى عايل، 18مستجب ( 5وملستوى العدوانية هو 
مستجب 4ة ومستوى املتسط %) هلم يف مستوى وطىيئ14(  . الختبار االرتباط اليت مت احلصول   

و   rxy= -091 عليها p= 0,647  بنموذج موضةع. ذا احلال يبني أنّ ليس  28تتكون من   
هناك إتصالت بني مسيح الوالدين بعدوانية الوالدين يف املدرسة املتميزة فوترا جايا ألن نتيجة 
.p>0,05. 
 


