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 دار دلعهد اىف الطالب لةئدلس اعن دراسة) لطالب بدون ادلرشداية سفنادلنهج ال .2012 . عريف،شيف الدين
مالك  اإلسالمية احلكومية مولنا اجلامعة. نفسيةلا شعبة .حبث العلم. (رى ماالنجااسرجم اذلجرة

العارفني ادلاجسري  زين سواند الدكتور: ادلرشيد. جابرىيم مباالن

ادلنهيج الطالب  : سية ئالر مةلالك

مباالنج  اذلجرة دار لكن ىف ادلعهد.  وادلسجد، احلجهرة، الطالبذ،ىي األستا ادلعهد لغالب عناصر اىف
 البشر ،النفسية الظاىرة وىى حالة  عن النفسهااتكون لو ىي مثل اليت ادلنهج النفسية. ادلرشيد ليس لو االستاذ او

الطالب  ادلنهج النفسية  كيف عناصر،االول: البحث ىي لة يف ىذائس ادلسئولكن الرا.  والنجاح، اخلليطة،ية
ادلنهج  اثر ماالثالثة، االستاذ؟  الطالب بدون لتجعل ادلنهج النفسية   كيف اول العناصر،ةيالثان. ون االستاذ؟دب

اذلجرة  دار ىف ادلعهد  االستاذن كيف حيا فظ ادلنهج النفسية الطالب بدو،للطالب بدون االستاذ؟ الربعة النفسية
مباالنج؟ 

ىف  ادلنهج النفسية الطالب بدون االستاذ  ليبني عناصر:االول:  وىي،البحث يكون لو الغروضا ىذ
 مرشيد الطالب بدون االستاذ او ادلنهج النفسية لتعرف عنا صر: الثانية. ماالنجي ادلعهد داراذلجرة مر جاسار

االستاذ ىف ادلعهد  الطالب بدون سيةفادلنهج الن اثر لتحليل ما:  الثالثة،اذلجرة مرجاسارى مباالنج ىف ادلعهد دار
ىف ادلعهد  الطالب بدون االستاذ ادلنهج النفسية ان حيافظ صر عنا جيد: الرابعة. اذلجرة مرجاسارى مباالنج دار
. ماالنجري اذلجرة مرجاسا دار

 ةالنا طق, احلالية يعمل كيفيةن يفية رلموعة البحث اكال فيةصيعمل ادلنهج الو ليبحث ىذا البحث ان
، اختار البحث وىي حبث ادلباحث: عناصرة  كيفية البحث ان يعمل كيفية ِمْلس وىامربمن بالثة،والكتابة

 .ورلموعة بني يبحثان

سية فالطالب بدون االستاذ ىي ادلنهج الن ادلنهج النفسية الثانية احلالة.  االول،لبحث اىذا جتد
 العزم ،الثالثة. لوئحول العا ادلنهجية النفسية  او  صرابدان عنتاالول والثانية   الفاعلية،الثانية. ةحالصيحي

 االول والثانية  الفاعلية أ،.فظة عناصر النفسية بدون االستاذ وىىا  كيفية لتح،الرابعة. ران بينهماأثالفاعالت ي
 احينم ،ب. ال والتعاونؤ بتواضع وحيا فظة ادبية والفاعلية الثانية بس،الفاعلية االول. قد قدر لتعاون بينهم

اس ن الفعالن ينظران خطيعتان الشيء الغالب الن كل ال،ج.  ادلسعلة الذان يعمالن ان صحيحهماماعالن لواالف
يعىن طللب العلم الكثرية خمرج من . و بلةطدف احلياة اله الفاعلية االول والثانية تكون ي،د. يكون طريقون ذلم

 .ىب اىل حول الدنياذوي.  وسعيد األوالده،اجلا معة ىف وقتها جيد األعمال بعدىا


