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الملخص

االستقامة لدي الطلبة حملة القران بمعھد مدرسة النفسیةدینامیات . ٢٠١٤، عام ستیوبودي، عارف
كلیة علم النفس  بجامعة اإلسالمیة الحكومیة موالنا مالك إبراھیم . القران تبوئیرینج,األطروحة

.ماالنج

الما جستیرالدكتور محمد مغفور: المشرف

اقف التي یجب أن تكون مملوكة من قبل حافظ القرآن في حفظ موقف من مواإلستقامة ھي
من خالل وجود القدرة على االستقامةجیدا، وستجعل الفرد لدیھ الصفات الخاصة . القرآن الكریم

باعتبارحفاظ القران. ولیس فقط ذلك، بل االستقامةأیضا یؤثراالثر النفسي على حافظالقرآن، بحیث ال 
الدراسة العلمیة في علم النفس، . فبسبب قلةین، ولكن أیضا على نوعیة حیاتھیؤثر على جودة مجرد التلق

وخاصة في دراسة علم النفس من اإلسالم والقرآن في وصف االستقامةجعل جاذبیتھ خاصة للباحثین 
إلجراء البحوث علیھا.

النفسیةدینامیات "رؤیة الخطاب القائمة، فالباحثون مھتمون في إجراء البحوث حول 
) ١: (وكانت صیاغة المشكلة في ھذه الدراسة. ”الستقامة لدي الطلبة حملةالقرآن في معھد تبوئیرنجا

على الطلبة االستقامةماھي العوامل التیتؤثر)٢(ما ھو معنى االستقامة عند الطلبة حملة القران و 
على الطلبة حملةالقرآناالستقامةما أثر یشعر)٣(حملةالقرآنو 

ذه الدراسة المنھج الوصفي النوعي لنوع من تقنیات البحث وجمع البیانات استخدمت ھ
القرآن lكانت الموضوعات الطالبحفاظ. المستخدمة كانت الظواھر المالحظة، والمقابالت، والوثائق

.بمعھد مدرسة القران, والتي ھي في تقلید مدرسة داخلیة تسمى حملةالقران

وأظھرت النتائج أن االستقامة للطالب حملة القرآن ھي األعمال االختیاري  كشكل من أشكال 
المسؤلیة في حرص حفظ القران بدوام تكرارحفظ القرآن الكریم و مراجعتھ  بشكل منتظم ومستمر، 

ھ كل إغراء والقیام باألفعال اإلیجابیة، یتمسكون القصد األصلي وقادرة على البقاء على قید الحیاة في وج
الشعور بالمسؤولیة )  ١: (العوامل الداعمة  الجراء االستقامةرھنا بما یلي. ووالعقبات التي تعترض لھ

: العوامل المعوقة ھي).و اما الھا نفس الغرض(بیئة داعمة ) ٣(رجال الدین و / معلم القیادة ) ٢) (النیة(
العوامل الخارجیة، بما في ذلك البیئة ) ٢(لم العوامل الداخلیة، بما في ذلك الكسل، والتعب، واأل) ١(

) ٢(أن یكون راحة البال ) ١: (اآلثار النفسیة، وھي. سواء من األصدقاء أو العائلة الذین ھم أقل تأییدا
الشعورالمباركة ) ٥(أن یكون اتجاه حیاة طیبة و ) ٤(ویحتوي على نسبة جیدة ) ٣(زیادة الثقة بالنفس 

.في حیاتھ
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