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 أواخر من االنتقال يف ىم الذين أولئك ىم الطالب. الطالب منها يعاين اليت املشاكل من والكثري احلديث، العصر ىذا يف
 والسلوكية اجلسدية والتغريات والوظيفي، التعليم، من بدءا اجلوانب، من الكثري يتضمن والذي مبكر وقت يف الكبار إىل املراىقة مرحلة

 يف التحكم مثل على للسيطرة لضروريا فمن. تواجهك اليت املشاكل عن ومستقلة مسؤولة املعيشة تكون أن ويلزم. وغريىا واجلنسية،
 املعلم أصبح يتال مشرفة ىو السؤال يف الدراسة يف الطالب. وتنضج جيدا املشاكل حل للطالب ميكن اليت النفس ضبط مع. هانفس
.اجلامعة يف املبىن يف مرافقو أو  

 اليت املسؤوليات بني التوازن حتقيق لىع قادرة تكون أن جيب. كبرية مسؤولية بالتأكيد يصبح مشرفة دور لديهم الذين الطالب
 النفس ضبط ضرورة يهدف. واملشبعة حيوية، أقل وشدد، باإلرىاق يشعرون جتعلهم اليت مثل أشياء. املعهدو  اجلامعي احلرم يف توجد
حتمل يف املسؤولية روح على فا احل أجل من نفسو على السيطرة وميكن ،هلا الوقت ضبطو  شرفةمل .  

 ليكونوا والنفسي البدين األداء على ينطوي إجيايب اجتاه يف السلوك وتوجيو وتوجيو، تنظيم على األفراد درةق ىو النفس ضبط
 الثناء من الفم طريق عن النموذج مع أو القلب مع وتعاىل سبحانو هللا ذكر يتم ىو الذكر بينما. اجملتمع يف جيدا انطباعا أعضاء

.مشرفة يؤديها الذكر مع النفس ضبط مدى حتديد ىو الدراسة ىذه من اهلدف كان. رضاه على للحصول الطيبة بالكلمات  

 باستخدام. عالمات أو العدد أو األرقام استخدام وجود تتطلب اليت البحث وطريقة الكمية، ىو الدراسة ىذه يف املستخدمة الطريقة
 فئات عال مستوى يف ىو النفس ضبط من مشرفة ستوىامل ىي عليها احلصول مت اليت والنتائج االرتباط، املنتج حظة بريسون اختبار

 بني إجيابية عالقة ىناك أن إىل يشري ىذا. 00000> 00000 أمهية قيمة بنسبة أعلى فئة مستوى على الوداعة الذكر ومستويات
أمبيل سنن مشرفة مع الذكر على النفس ضبط  ىو املستقبلية الدراسات يف قاراحاتاال إعطاء ميكن. ماالنق إبراىيم مالك موالنا العايل 

الن الديناميكا حول قايعم أكثر دراسة  


