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 مراهقون، وتقدمي املشورة اموعة، التكيف االجتماعي: كلمات البحث

 

 تعقيد املشكلة سوف ولكن مشكلة، عملية تطوير بالتأكيد الذي كان يف كفرد املراهقني

 احلالة وهو يف هذه من قبل املراهقني بعض املشاكل واجهت .شخص آخرل فرد واحد هذه على ختتلف

 الداخلية اليت هي من القضايا يف مؤسسة تعليمية يف مؤسسة تعليميةز مشاكل املتعلمنيالنحو  الشباب

هي واحدة  التكيف االجتماعي. التكيف االجتماعي واحدة من املشاكل هو االجتماعية أو واخلارجية

 مرحلة التطوير من قبل املراهقني مبا أن هذا هو االنتقال من كثري من األحيان اليت شهدت املشاكل من

 يف البيئة ايف مرحلة م مجاعي حتدث هو عادة التكيف االجتماعي املراهقني مشاكل. السابق من

ميكن أن يساعد فرتة  هلم هو االسلوب الذي أكثر فعالية إذا املساعدة املقدمة التعليمية لذلك سيكون

 خدمات التوجيه املشورة كما جمموعة يف هذا هو مناسبة تقنية. بشكل مجاعي هي أيضا املراهقة

  .التكيف االجتماعي اموعة تأثري على املشورة هذا البحث ملعرفة ما إذا ويهدف. واإلرشاد

هذه الدراسة هو البحث الكمي شبه التجرييب بينما استخدام التصميم التجرييب يف هذه 

تصميم أي من التجارب والذي يستخدم . الدراسة هو جمموعة واحدة قبل جمموعة والتصميم البعدي

ن هذه التجربة اموعة التجريبية فقط و يتم تنفيذ القياس على تنفيذ ما قبل وما بعد هذا سكا

بينما يتم أخذ عينة . هوالطالبات مبعهد سنن انبيل العلي وخاصة أولئك الذين يقيمون يف مبين أم سلمة

من هادف االختبار القبلي القيمة تشري إىل التكيف االجتماعي منخفضة كانت أساليب مجع البيانات 



 استخدام إقران اختبار العينات وحتليلها راملستخدمة املقاييس واملقابالت والوثائق مث لتحليل البيانات ب

)Paired  Sample T test( يف النسبة املئوية ومعدالت 

بناء  ١٤٧،٥٠وبعد اختبار يعين من  ١٣١،٠٠نتائج اختبار ما قبل القياسات تظهر متوسط 

ف على نتائج القياسات يف ستة مواضيع أو األشخاص احلصول اختتام عليها  أن هناك زيادة يف التكي

االجتماعي حول هذا املوضوع من قبل وبعد املشورة جمموعة معينة، والدليل على ذلك نتائج القياسات 

، مشريا إىل أن عددا كبريا أي أن هناك تأثري املشورة ٠.٠٥<  ٠.٠١٢(= ع) حيث قيمة الداللة

انب الوسط من إىل ج. اموعة والتكيف االجتماعي من الطالبات من قبل وبعد املشورة جمموعة معينة

القياسني أيضا تظهر زيادة وهكذا، فإن الفرضية البديلة اليت له تأثري على جمموعة من املشورة التكيف 

 االجتماعي هو مقبول


