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في هذا الوقت في اندونيسيا تدرس خيار لتعقب أكثر تنوعا، بدءا من التعليم النظامي، غير الرسمي، 

. شكل واحد من مسار التعليم غير الرسمي الذي يجري تطويره حاليا هي التعليم المنزلي. وغير الرسمية

ك بعض الفوائد التي يمكن وهنا. هناك عدة أسباب الستخدامها في اختيار وتحديد هذا نموذج التعلم

الحصول عليها، واحد منها هو زيادة قدرتها من دون الحاجة إلى تعطيل الجدول الزمني للوضع في 

واحد مركب مجتمع التعليم المنزلي، التعليم المنزلي : وينقسم التعليم المنزلي إلى ثالثة أنواع. التعلم

المراهقين الذين يتبعون في التنشئة االجتماعية . منهاوالتعليم المنزلي، كل ثالثة لديها مزايا وعيوب كل 

من التعليم المنزلي على قيود بالمقارنة مع أقرانهم المدرسة الرسمية، يمكن أن المراهقين يجتمع مع 

العديد من نظرائهم من المراهقين بحيث يمكن أن تتعلم أشياء كثيرة وتكون هناك فرصة لشنق مع البيئات 

الكفاءة االجتماعية مهم جدا ألنه من المتوقع أن المراهقين . لديها الكفاءة االجتماعية غير المتجانسة التي

لتكون قادرة على التفاعل بشكل فعال واجتماعيا لتكون قادرة على فهم الوضع االجتماعي واختيار 

ى تقديم على أساس هذه الخلفية، فإن هذه الدراسة تهدف إل. السلوك المناسب في المواقف االجتماعية

 .لمحة عامة عن الكفاءة االجتماعية لدى المراهقين الذين يتبعون المنزلي

في عدد من المواضيع في هذه الدراسة ثالثة مراهقين. هذه الدراسة هو البحث صفا نوعيا  (BG، FT، 

الذين تتراوح أعمارهم بين ) الواليات المتحدة األمريكية 12-18 لي في سنة التي تلت مجتمع التعليم المنز 

وكانت أساليب جمع . المدرسة جعل زيارة لماالنغ متعة الحصول عليها عن طريق اخذ عينات هادف

 .البيانات المستخدمة والمقابالت شبه المنظمة والمراقبة

كشفت نتائج هذه الدراسة التي تظهر الكفاءة االجتماعية للمراهقين في حوزة المراهقين التعليم المنزلي 



حيث أظهر الموضوعين. حول أي موضوع pengusaannya مع خصائصها في  (FT،  الواليات

ومع ذلك، . الكفاءة االجتماعية عندما كان في بيئته االجتماعية، وبينما كان في منزله) المتحدة األمريكية

عندما يفتقر إلى السيطرة . أظهرت موضوع واحد الكفاءة االجتماعية في البيئة االجتماعية في الداخل و

عض جوانب تقييم الكفاءة االجتماعية من جوانب التعاطف، والنفس والسلوك االجتماعي اإليجابي على ب

وباإلضافة إلى ذلك، يتم إعطاء الشباب الفرصة من قبل اآلباء المنزلي للقيام باألنشطة التي هي في 

متجانسة، ويمكن  وبالتالي يمكن أن المراهقين اجتماعيا مع مختلف الناس في بيئة اجتماعية غير. الطلب

  .أن تساعد في تطوير المهارات االجتماعية للشباب في التفاعل مع اآلخرين

 


