
  البحثامللخص

، ودراسات احلالة أثر إيداع دراسة اآلباء أعطيت األولوية حنو 2013عارف أمحد سيمسول 

كلية أطروحة يف علم النفس، جامعة موالنا  .كيديري1نيغريي  اليه مدرسةالتكيف املتعلمني في

.مالك إبراهيم ماالنج

M.Siمجال الدين مأمون، : املشرف

سيب والطالبتعديل والتن: كلمات البحث

يف هذه احلالة هو . كل الطالب لديه مواهب واملصاحل املختلفة لتحقيق أفضل اإلجنازات

ولكن تطور . من املدرسة اليت لديه واجب أساسي لتطوير اإلمكانيات والكفاءات من الطالب

غري املطابقة . تأخر قليال عند موضع الدراسة أن ليس وفقا ملصاحل والكفاءات من الطالب

التأكيد يسبب مشاكل للطالب، مثل حالة موضع الدراسة حنو التكيف للطالب املوجودة وب

ولذلك، كان الباحثون فكرة أن تفعل بعض البحوث على . كيديري1نيغريي  اليه مدرسةفي

 اليه مدرسةدراسات حالة أثر إيداع دراسة اآلباء أعطيت األولوية حنو التكيف الطالب في"

كيف هو التكيف من ) 1: (ة البحث يف هذه الدراسة هي كما يليأسئل". كيديري1نيغريي 

ما هي التسوية احلالية اليت تضطلع ) 2(الطالب يف الدراسات التخصصات اليت حتددها والديهم، 

، املتعلقة بالتسوية احلالة؟؟املشورةا املتعلمني واملعلمين

ملعرفة ) 1(الدراسة هو  استنادا إىل األسئلة األساسية والبحوث، وكان الغرض من هذه

ملعرفة التسوية اليت ) 2(التكيف يف حالة الدراسات التخصصات اليت حتددها أولياء أمور الطلبة، 

.تتعلق التعديالت النفس حالةاملشورةتقوم ا املتعلمني واملعلمين

منهج البحث املستخدمة يف هذه الدراسة هو ج نوعي، وذلك باستخدام دراسات احلالة، ومن 

حترير ومعاجلة . مث استخدام أسلوب املالحظة غري مشارك، واملقابالت املتعمقة، وأساليب التوثيق



، )يثالتثل(اختبار صحة البيانات من خالل النظر يف مصداقية . البيانات، تصنيف وحتليل واخلتامية

.التواصل اجليدنقلها، االعتمادية، 

استنادا إىل حتليل البيانات يف هذا البحث، ميكن استنتاج أن حالة التكيف اليت هي، أقل 

تأثري على التحصيل، مثل درجات ) 1: (تأثريا جيدا على العديد من األشياء يف املتعلمني ما يلي

تعلمني ال ميكن أن تتطور على النحو األمثل، الطالب األكادميي آخذة يف االخنفاض واملهارات امل

وذلك ألن اختصاص ليس فقا للتخصصات والشعور باالكتئاب، أما بالنسبة للمعاجلة، وذلك 

يعطي نفس احلل من املشورةباتباع خارج الدروس وأجرى مناقشات مع أصدقاء العمر بك، مث من

ارات ساعات فئة احلياة واملناقشات مع لمتابعة توجيه التعلم، وحتقيق أقصى قدر من املهقترحقبال

التفاعل بني املتعلمني لكبار السن تصبح : التأثري على التفاعل االجتماعي مثل) 2(األصدقاء 

يصبح املعلم اهتماما أقل خالل عملية التعلم وأصدقائهم يصبح أكثر صامت أو لناس التزاماأقال

آلباء واألمهات، يف أعقاب عملية التعلم، مبعزل، كما يعاجل من خالل تلقي مجيع القرارات من ا

، ويعطي خدمات املشورة املشورةوإقامة عالقات ودية بشكل جيد يف البيئة املدرسية، يف حني من

تأثري على الدافع ) 3(لتشجيع التفكري اإلجيايب واستقبال مجيع القرارات من اآلباء واألمهات و 

كما يعاجل عن طريق حتسني يف التحفيز الذايت  للتعلم يتناقص الدافع ملتابعة عملية التعلم،

من خالل التفكري املنطقي يف التعامل مع املشاكل اليت قد يعاين منها، ومن مث ) واجلوهرية(

هو عن طريق طرح املعلم ليتمكن دائما لتحفيز طالا، يف ) للخارجي(التحفيز من اخلارج الذايت 

خدمات املشورة لزيادة الدافعية لدى املتعلمني الذين تتعلق هذه املشكلة هو توفري ملشورةحني حال

.يعانون من اخنفاض الدافعية للتعلم


