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  مستخلص البحث
طالبات معهد السلفي اإلسالمي كفائة الذاتية لال الورد يف كثّافةأثار   ،٢٠١٥إك زلفي، 

، البحث العلمي، كلية علم النفس جامعة موالنا مالك سبيل الرشاد مباالنج
  إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، املشرف: زين العارفني املاجستري

  كفائة الذتيةالرد، الو  ثّافة، كالدور المزدوجالكلمات الرئيسية: الطالبة لها 
   

يف مواجهة  ةالقوي ذاتيةكفائة الالالطالبة الىت هلا دور يف اجلامعة واملعهد متتلك 
الطالبة يف معهد السلفي اإلسالمي سبيل تكون املشكالت ألن دورها ومسؤوليّتها أكرب. 

الكفائة طالبة يف أحناء اجلامعة مباالنج. متعلقا بذلك، تكون  يف املائة ٩٥الرشاد ماالنج 
جّذابة للبحث الىت تتصل بكثّافة الورد. لدى الطالبات، يعتقاد الذاتية لطالبة اجلامعة 

  الورد يكون مصدرا لطمأنينة النفس وشجاعة العاطفة اإلجيابية.
) معرفة ٢ة املعهد واجلامعة (بكثافة الورد لطال) معرفة  ١أهداف هذا البحث هي (  

) دليل وجود أثار كثافة الورد يف الكفائة ٣امعة و(الكفائة الذاتية لطالبة املعهد واجل
  الذاتية لطالبات يف معهد السلفي اإلسالمي سبيل الرشاد ماالنج.

البيانات مقياس ليكرت  يستخدم هذا البحث مدخال كّميا وصفيا. طريقة أخذ  
(skala likert)  ه هذسؤاال. ٣٦سؤاال وكثّافة الورد  ٣٤الذى يتكون من الكفائة الذاتية

مستجبا الذى حيتار باستخدام احلصة النسبية ألخذ العينات وعينة  ٨٦األدات تشار يف 
عشوائية بسيطة، حتّلل هذه البيانات باستخدام حتليل وصفي وعرب التبويب وارتباط 

Product Moment .واختبار االحندار اخلطي البسيط كاختبار الفرضية  
من الطالبة يف معهد السلفي  يف املائة ٦٩يعلم من نتائج هذا البحث أن 

 ٩٩بني نتيجة أدىن  ١٣١،٤٢اإلسالمي سبيل الرشاد متتلك كثافة الورد العالية بنتيجة 
يف املائة من الطالبة يف درجة أعلى  ٦٥. وكذلك الكفائة الذاتية، ١٦١ونتيجة أعلى 

يف  ٧. ومن حتليل التبويب ١٧٧ونتيجة أعلى  ١٠٤بني نتيجة أدىن  ١٣٧،٦٢بنتيجة 
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يف املائة من الطالبة  ٦املائة من الطالبة الىت متتلك كثافة الورد والكفائة الذاتية أعلى و 
 Productالىت متتلك كثافة الورد والكفائة الذاتية يف درجة الوسط. ومن حتليل ارتباط 

Moment  هوrhit=0,395 وrtabel=0,213  ألن  rhit > rtabel   لذلك، متتلك املتغريتان ارتباطا
Ftabel=3,954 )αو Rsquare=0,156، Fhit=15,558. وأما اختبار االحندار هو جيابياإ =

αو  Fhit > Ftabel، ألن )0,05 = 0,05 > Sig.F=0,000 ف ،Ha  مقبل وHo  مردود. وهذا
يف املائة إىل الكفائة الذاتية للطالبة يف  ١٥،٦ أن كثافة الورد هلا دور يف درجة يدل على

 	املعهد واجلامعة.
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


