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 مستخلص البحث
لطلبةمعهد حتفيظ القرآن يف حفظ القرآن الكرمي وكفاءةالذايت ، عالقة بني دعم االجتماعي 5102، علّي خري املفيدة

احلكومية  ، كلية علم النفس جامعة موالنا مالك إبراهيميف شرق السوق مدينة ماالنج،البحث اجلامعينور الفرقان  للبنات
 .االنجاإلسالميةمب
 الماجستيرزين العارفين،  الدكتور: المشرف

 ة الذاتيةءاكفالدعم االجتماعي، ال: األساسيةكلمات ال
 

حفظ القرآن الكرمي، هو النشاط الذي األفراد مع جمموعة  ولكن، سيطرهتايتم النجاح كيف ميكن لشخص يف 
لتكون ناجحة يف وأن احلافظ واحلافظة ، .متنوعة من اجلهود املبذولة حلفظ اآلية بعد اآلية حىت تصل إىل اهلدف املنشود

يق ماليت تع شكالتملهناك الكثري من اوأما أنفسهم،  بةقوي يف قدرة الطلالميان اإلحفظ القرآن يأخذ اإلخالص واملثابرة و 
 حىت تكونحتفيظ القرآن شعرت الطلبة امللل يف واجهتها عندما تاليت وأما املشكالت قلب، العملية احلفظ عن ظهر 

. ١و مشكالت البحث تتضمن من ثالث مشاكل،  .حفظهامل يكن متأكدا أن تكون قادرة على االستمرار يف ، مث يائسة
اإلسالمي؟، " نور الفرقان"لبات الليت حيفظن القرآن الكرمي يف معهد حتفيظ القرآن كيف نسبة الدعم االجتماعي إىل الطا

أ هناك عالقة . ٣اإلسالمي يف حفظ القرآن؟، " نور الفرقان"كيف نسبة الكفاءة الذاتية لطالبات معهد حتفيظ القرآن . ٢
 .يف حفظ القرآن؟" الفرقاننور "بني الدعم االجتماعي مع الكفاءة الذاتية لطالبات معهد حتفيظ القرآن 

بةمعهد حتفيظ القرآن مستوى دعم االجتماعي يف حفظ القرآن الكرمي لطل ملعرفة( 0) :وأهداف البحث هو
معهد حتفيظ القرآن مستوى كفاءة الذايت يف الطالبات  ملعرفة( 5)، يف شرق السوق مدينة ماالنجنور الفرقان  للبنات
إلثبات العالقة بني دعم االجتماعي وكفاءة الذايت يف حتفيظ ( 3)يف شرق السوق مدينة ماالنج، نور الفرقان  للبنات

 .يف شرق السوق مدينة ماالنجنور الفرقان  معهد حتفيظ القرآن للبناتالقرآن الطالبات 
 

 عينة لدليالصك والكفاءة الذاتية على  دليلالنهج الكمي، والدعم االجتماعي على بالبحث يستخدم  ومنهج
استخدام  ةمشلهم االستطالع والبحث باستخدام تقنية أخذ العينات اهلادفة إىل حتديد خصائص الباحث 22من  البحث

أن الغالبية العظمى من مستوى الدعم االجتماعي اليت حصل  البحثوأظهرت نتائج ا. بيانات املنتج حتليل حظة االرتباط
طالبا، ومستوى من املوضوعات الكفاءة الذاتية  33ةئة أن ما يصل إىل يف امل 80.6هي يف معتدلة مع  باتعليها الطل

ب . طالب 38يف املةئة ان ما يصل اىل  63.8أظهر أن غالبية الطالب هم من الكفاءة الذاتية يف معتدلة إىل 
rtabel<rhitung  و النتيجة اإلمكانية  ٣٠٣، ٠>٣٤٤٣، ٠وهو(p = 0,000 ) وهو طالبة،  ٣٣مع مجلة العينات ،

داللة إحصائية بني متغريات الدعم االجتماعي ومتغري   هلاما يعين أن قبول هذه الفرضية، فإنه يشري إىل أن هناك عالقة 
يتم  يف شرق السوق مدينة ماالنج، نور الفرقان  معهد حتفيظ القرآن للبناتالطالبات  كانت  ، حىت إذاالذايت كفاءة

 .بالعكسأو الذاتية مث تكون أعلى الكفاءة و الدعم االجتماعي املرتفع، ب

 


