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 مستخلصالبحث

 

اليرء  وور الطالب ضد الذكرء اثرر ابأوو  اابأوووة  اآل.  4102رمشة إيرندية، سفوتري 
القرية كيالوفوك سيعوسرري املنطقة  4احلكمية االعداديةاملدرسة  العرطفي يف

احلكمية روعة اجليف  يةكلية علم النفسالقسم علم النفس، ال. البحث .ورالنج
الدكتورانداس سييت  :املشرف. ووالنر ورلك إوراهيم ورالنج (UIN) اإلسالوية

 حممد  املرجستري 
 ابأوو  اابأوووة، اآلورء، الذكرء العرطفي: الرئيسية  كلمرتال

 
. ابأوو  اابأوووة اآلورء اآلورء اسيلة لتثقيف اتوجيه الطفل يف شكل التفرعالت اليووية
. الذكرء العرطفي هو القدرات الشخصية ااالجتمرعية اليت ينبغي  ن ميلكهر كل شخص

وو  اابأوووة اآلورء الذين تقدووا وطلبرت، الغرض ون هذه الدراسة إىل حتديد وستوى ابأ
لتحديد وستوى الذكرء العرطفي، احتديد ور إذا كرن هنرك تأاثري وني الوالدين تروية ابأطفرل 

القرية كيالوفوك  4احلكمية االعداديةرملدرسة على الذكرء العرطفي ون الطالب في
  .سيعوسرري املنطقة ورالنج

رط ون نوعهر اليت هتدف إىل اكتشرف ور إذا كرن هذا البحث هو دراسة كمية اارتب
ون السكرن ون . طرق مجع البيرنرت وثل االستبيرنرت االواثرئق. هنرك تأاثري وني وتغريين

القرية كيالوفوك سيعوسرري املنطقة  4احلكمية االعداديةهرملدرسة الصف الثرون   إلى
=  42-422 هي ون إمجريل ٪42طالب، اورلتريل عينرت هو  422مجموعهر ورالجن
  .1..0النسخة SPSSيستخدم حتليل االحندار املتعدد اختبرر ورستخدام. الطالب 24٪

شخصر  ا  21لفئة عرلية، اهنرك  ٪00 شخرص  ا  2املتسلطة يف ابأوو  ، هنرك 
يف ابأوو  اابأوووة الدميقراطية . لفئة ونخفضة ٪33شخصر  ا  42للفئة املتوسطة، ا ٪.2

 .2لفئة ونخفضة ا ٪01شخصر،  ا  02لفئة عرلية، ولغت  ٪02شخصر  ا  04ولغت 
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ون نترئج هذا البحث  ن النترئج يف وستوى الطفل . للفئة املتوسطة ٪2.شخصر  ا 
املدرجة يف الفئة القرية كيالوفوك سيعوسرري املنطقة ورالنج  4احلكمية االعداديةرملدرسة ون

 ٪20شخصر  ا  20هر عدد ون الديه  ظ .0..2املتوسطة، ا وركن العمل يعين ون 
ليست  ي تأاثري ( استبدادية ادميقراطية اوتسرهل)ون النترئج ارتبرط  ن ابأوو  اابأوووة .

القرية   4احلكمية االعداديةرملدرسة ابأوو  اابأوووة اآلورء إىل املخرورات الطالب العرطفي في
ابأوووة ال ميكن  ن تؤاثر ميكن االستنترج  ن ابأوو  ا  .كيالوفوك سيعوسرري املنطقة ورالنج

القرية كيالوفوك  4احلكمية االعداديةرملدرسة على املخرورات الطالب العرطفي على
 .سيعوسرري املنطقة ورالنج

 


