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 مستخلص البحث
ة . ٢٠١٢.إهلام الدين، حممد ّ للمشرفني واملشرفات مبعهد من مستوى األداء تأثري النوراني
مالك إبراهيم  موالنا  (UIN)بيل العايل اجلامعة اإلسالمية احلكوميةسونان أم

اجلامعة اإلسالمية . النفس كلية علم. البحث اجلامعي. ماالنج
  . إبراهيم ماالنجمالك  موالنا  (UIN)احلكومية

  عايل رضى املاجستري:     املشريف
ا :  املصطلحات ّ   . نوراني

 ونبيل العايل دوراملشرفني واملشرفات يالحظيف هيكل التنظيم معهد سونان أم
م  ونيطلب املشرفات وون أاملشرف. حبقيقة اإلهتمام ألن يستطيعون أن يعملون واجبا

يدرسون اللغة يف  م،الطالب اجلدود يف التعلأن يستعدون إلشراف . بواسطة النظوم جيدا
وكذالك البد هلم , يرافقون يف دراسة عن تعليم األفكار اإلسالمي, دراسة صباح اللغة

ّ . الربنامج املعهديف جلنة  ونألن ينشط   .البد أن يكون جيدا ولذا النوراين
ة هي ّ م يعملون كل شيئ و يستعملو  النوراني ن الطبيعة الشخصية اليت تدل أ

ا ّ م يعين حساسة إىل اخلري،   يلونهم مي نوراني هم حبوله،كما عرف من صيفا ّ  نوراني
تهد يف سلوكه النشيط، دعم يف الواقع، ب. املنتظم، الشامل، احرتام الوقت، الطموح، وا

مستوى األداء هوسلوك الشخصية . ستوى األداء هلم متنوعةمب سواءكاناملرافق لكل نفر 
فيه للوصول إىل للوالء إىل املعهد الذي هم ا من رون من كل نفرالذين يظه يةاحلقيق

ن حسابه جبدول املتنوع يعين الوالء، التصديق، اإلنضباط، الذي ميكالرؤية والرسالة، 
   .واملسؤولية التعاون، القيادية، املبادرة،

ة ملستوى األداء؟ قبله، حي هل هناك تأثري ، حيّللالبحث يف هذا ّ تاج إىل النوراني
ة ملستوى عرفة كم النتيجةامل ّ   ستوى األداء؟مل؟ وكم النتيجة النوراني

 يوجه إىل جدول النفسية اختبار إىل العينة. الكمينفيذ بطريقة هذا البحث ي
ستعمال با. ء الذين يزالون يف املعهدنفرا من املشرفني و املشرفات القدما ٣٨يعين 
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ة هل هناك تأثري ّ ني واملشرفات؟ وحيتصل إىل احلصول الذين فستوى األداء للمشر مل النوراني
وملستوى  من مائة، ٥الوسط هي ودراجة  من مائة، ٩٥هي  دراجة املرتفعيستحقون 

وسط هي الودراجة  من مائة، ٩٧هي  ى احلصيل الذي يف دراجة املرتفعاألداء ينال عل
  . من مائة ٣

 من مائة، ٥من نتيجة  F ونتيجة اهلام  Fhitung  27,946 دل علىحساب النتائج ت
  F نتيجة االحصائي دل علىاملقارنة املذكورة ت. F < 5% (0,000 < 0,05)ونتيجة اهلام 

يدل على هناك  H0 مردودو   Ha مقبوللذا اإلستنباط هو  من مائة، ٥صغر من أ Fواهلام 
ة تأثري ّ نوراين للمشرف أو املشرفة إذا كان . ني واملشرفاتفستوى األداء للمشر مل النوراني

ةالنتيجة للتأثري . مستوى األداء هلم مرتفعةيكون سوف  مرتفعة، ّ من مستوى  النوراني
هي من مائة والباقي  ٤٤دل على ت ٠,٤٣٧يعين   R Squareعريفها من نتيجةاألداء ي

 .تأثري العوال األخر اليت ال تبحث يف هذا البحثمن 
 


