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 و الدينية للقواعد ادلنتهكة األفعال يرتكبون الذين ادلراىقني من العديد نشأة ىو ادلوضوع ىذا الختيار الدافع كان

 السلوكيات ظهرت ىذه  و ما أشبو ذلك. والسرقة اختالط اجلنس و وشرب اخلمر القتال حنو ، اإلجتماعية األعراف
كما ىو احلال ىف   -فحسب  احلكومية ادلدارس يف حيدث ال وىذا ، أنفسهم على بسبب ضعف سيطرة الطالب

 ىف افتقار الطالب بل انتشر ىف بيئة ادلعاىد اإلسالمية كذلك، وىذا ليس إال بسبب – العالية أو يةالثانو  ادلدارس
 .أنفسهم ضبط

 
الطالب يف ادلدرسة  نفس اصالح ضبط يف الكرمي ومكانتها القرآن حفظ اكتشاف أثر إىل الدراسة ىذه هتدف

تكون   .-حفظ القرآن-بعد قيام ىذا الربنامج ه عليهمتأثي  مادورا ومدى الثانوية مفتاح اإلحسان سنتول دايا سومنب
 لديهم مادورا الذين عشر طالب مثايل من ادلدرسة الثانوية مفتاح اإلحسان سنتول دايا سومنب  البحث بأخذ ىذا

 .النفس ضبط مقياس باستخدام تصنيفهم و يتم  .أنفسهم ضبط ىف منخفضة مستويات
 

 one group pre-post testالتجريبية ) قبل ما تصميم مع ةمنهجا كمي جاء منهج البحث ادلستخدمة
designبربنامج حتفيظ أنفسهم وعوجلوا ضبط ىف منخفضة مستويات لديهم الذين األشخاص اختيار طريق ( عن 

 أسلوب وىو إحصائي منوذج تطبيق ىذا البحث عن طريق استخدام يف البيانات أما حتليل . شهر خالل الكرمي القرآن
 قياس نتائج االختبار قبل طريق عن أي ، العينات ادلستقلة اختبار حتليل مع اختبار( -باستخدام )ت فااأن / ةادلقارن

 . العالج العالج وبعد
 

 ادلستقلة، قررت نتائج عينات حتليل باستخدام لربنامج ويندوز 1..0)س.ف. س.س.(   نتيجة العمل ل   : النتائج
  وقيمة ، أ>  إن كانت قيمة  و ىا.ئو. مرفوض  0.001 من عطيمة  قيمة اوذل عليها احلصول متت اليت االختبار

 ما قبل ونتائج ىا. ئا.  قبلت و ىا.ئو.  رفض مت  0.05 > 0.001 أو  α < قيمة  بسبب  .0,05 أ:
 . 54 ادلتوسطة القيمة مع  53.10 ىي االختبار بعد أما  44 ادلتوسطة  مع القيمة  44.10 ىي  االختبار
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