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 مستخلص البحث

. آثارحتقيق اإلحتياجات النفسية فيادلتانة األكادمييةعند الطالب 4102،أوكتاليا رمحويت
التسارعي يف ادلدرسة العالية مبدينة ماالنج.ادلشرف : فتح لباب النقول، ادلاجستري. كلية 

 علم النفسي، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

 اإلحتياجات النفسية، ادلتانة األكادميية، الطالب التسارعي.: ساسيةالكلمات األ

الطالب يف الربنامح التسارعي هوالذي جيري يف أسرع الدراسةمن الطالب يف  
الربنامج النظامي. هذاالطالب يلزم لوفاء أهداف ادلعرفية العالية. وهذا احلال جيعل 

نية ونفس احلركة. ويف اجلانب الطالب التسارعي ناقص لتلبية اإلحتياجات الوجد
األخرى، الطالب له اإلحتياجات للمعاشرة مع األخرين بشكل عادي ويعرب عاطفته 

إلحتياجات النفسية يؤديها الطالب يف اإلكتناب لاالهتمامإن عدم بشكل مناسب.
وليس له قدرة التكّيف اجليد. من األحسان  أن ادلؤسسة )ادلدرسة( يستطيع أن يليب 

الضغطالدراسي. ت النفسية لرتقية قدرة التحمللدي الطالب يف مواجهةذلكاإلحتياجا
 (.academichardinessادلتانة األكادميية)وأما قدرة التحمل يف الدراسة يسمي ب

( 1002بنيشك ولوبيز، دلتانة األكادميية هي تشكيل من النظرين ادلعرفيني )إن ا
ات النفسية هي اإلحتياجات اليت تعطي مها ادلتانة و الدافع األكادميي. وأما اإلجتياج

ادلودة، وحرية العمل، حلاجة إلاالثناء، و الناس ادلشاعر ادلزدهرة والسعادة على سبيل ادلثال
(.إن الوفاء لإلحتياجات 2:91، هلم جرا)ديرجاجونارساو ، منة واخلاليةوالشعور اآل

(.وإن self determination theoryريان بنظرية حتديد النفس)ديسي وو النفسية يعربهبا 
، االستقالليةوالكفاءةاحتياجات أساسية هي نظرية حتديد النفس حتتوي على ثالث 

عناصر من صفة ادلتانة ختتلف بالدعم ااإلرتباطة. جانلن وبول يقول أن ثالثةو 
اإلحتياجات إرتباطة وثيقة االجتماعي، و تشعر متعلقة ومقبلة ومهمةلآلخرين. و 
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ردود الفعلمناآلخرين ادلهمينيمكن أن يكومنسامها هاما نبااإلحتياجاتالكفاءة، إل
 (1001كفاءةادلراهقني.)فريدريكس و األخرين، الفيمشاعر 

طالبا يف الربنامج التسارعي يف ادلدرسة العالية  89أم جمتمع البحث يتضمن على 
ستخدمة احلكومة األوىل مباالنج وادلدرسة العالية احلكومة الثالثة مماالنج. وادلتغرية ادل

( و مستوى 1002فيين )جونسون و هيمستوى اإلحتياجات النفسية الذي يتكيف من  
وأما نتائج البحث ادلوجودة (. 1020بنيشك و اآلخرين )يتكيف  ادلتانة األكادميية الذي

ادلتانة األكادميية يف الطالب اإلحتياجات النفسية إىل ادلتزامن يف هي وجود التأثري 
العالقة من ال جزءي أن وفاء اإلحتياجات النفسية فيه أقوى التسارعي، ولكن يف جم

اإلحتياجات النفسية الفردية والكفاءة يف عملية تأثري ادلتانة األكادميية عند الطالب 
 .التسارعي

 


