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. التأثري على التنمية األخالقية ضد العدوانية يف طالب مدرسة داخلية أنوار 4102أمروزي، وزارة الصحة.. ، عام  عزيز زلمد
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أنوار  ادلعهدض ادلدارس الداخلية. وكذلك الذين يستمدون العلوم الدينية يف بع ادلعهد  التالميذ الذين يعيشون يف
اذلدى اإلسالمية اليت غالبية طالهبا تدرس يف ادلدارس الداخلية إىل جانب أيضا دراسة أكادميية يف عدة جامعات يف ماالنج 

ك، اخلالفات ىذا. ليس من النادر اإلجراءات عند حدوث احنرافات يف كثري من األحيان يف القيام يف سن ادلراىقة، وكذلك ادلعار 
بني ادلنظمات، وكذلك العنف. وبادلثل، كان يف سن ادلراىقة الذين درسوا الدين يف النزل ادلدرسة أو الطالب، يف ىذه احلالة 

أو ادلعايري  ميكن أن يكون الطالب اللفظية واجلسدية العنيفة على الطالب اآلخرين واألصدقاء. مع رلموعة متنوعة من القواعد
 .جيد ها بأن تكون إنساناليت توجو لنفس

من صياغة أعاله من ادلشكلة يف الدراسة كان لغرض إثبات ما إذا كان ىناك تأثري بني التطور األخالقي على 
 أنوار اذلدى ماالنج.  عهدالعدوانية للطالب م

و ىي  تابع اليف ىذا البحث ىناك نوعان من ادلتغريات اليت ىي ادلتغري ادلستقلة وىي التنمية األخالقية و ادلتغري
تقنيات حتليل البيانات ادلستخدمة يف ىذه البحث ىو أسلوب طالبا.  41كان ادلواضيع يف ىذه البحث ىناك العدوانية.  

االحندار اخلطي البسيط. منوذج االحندار اخلطي تستخدم الختبار الفرضية اليت مت حتديدىا باستخدام برنامج اإلحصائي 
"SPSS"  لWindows  05اإلصدار. 

يف ادلئة من  0يعلم أن ىذه النتائج البحوث يدل أهنا, الطالب الذين لديهم التطور األخالقي ادلنخفض ىناك 
، يف حني أن الطلبة الذين لديهم التنمية اخللقية ٪48.8طالبا بنسبة  86وبالنسبة للفئة ادلتوسطة ىناك  ٪05الطالب مع 
الطالب  00بالنسبة الطبقة العدوانية لدى طالب معهد أنوار اذلدى توجد  أما. ٪1يف ادلئة،  83طالبا مع  40الرفيعة وىناك 

 0، يف حني لفئة عالية ىناك ٪61.1طالبا يف الفئة ىي النسبة ادلئوية من  26، و ٪06.8الذين لديهم فئة منخفضة بنسبة 
الفرضية. ويرجع ذلك إىل ادلتغري . مث ، باستخدام أسلوب حتليل االرتباط وجدت أن يتم قبول  ٪0.5الطالب مع نسبة مئوية 

 .(p <1.13) 1.148ادلستقل وادلتغري التابع الذي افرتض أن يكون ذلا عالقة سلبية كبرية مع معامل االرتباط من 

 


