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 المقدمة 
ودراسة الحالة طالبة في السنة ( طرق التواصل بین الطالبات واألستاذات في معھد الیاسیني في باسوروان. "2010. سیتي , رحمة 

  .قسم علم النفس الجامعة االسالمیة الحكومیة بماالنج, بحث)" الثانیة من المرحلة الثانویة

 زین العارفین . أ:المشرف

 

 .طالبة, التواصل , طریقة التواصل : المفتاح 

ھناك كثیر من اولیاء األمور یریدون ان یتعلم ابناؤھم العلوم التطبیقیة والدینیة . تمثل المعاھد مكان مھما للتعلیم 
مع الطالب على وفي المدرسة یصبح األستاذ او األستاذة بمثابة ولي األمر وھذا یتطلب من األستاذ التعامل . بالطریقة الصحیحة

ماھي طریقة التواصل األفضل بین الطالب  - 1:مشكلة البحث ھي . انھم ابناؤه حتى یستطیعوا التعلم بطریقة صحیحة وآمنة
ماھي المؤثرات على  - 3؟  في معھد الیاسیني ماھي مشاكل التواصل بین الطالب واألساتذة -2واألستاذ في معھد الیاسیني ؟ 

  ؟ في معھد الیاسیني كیف نجعل التواصل افضل بین الطالب واألساتذة -4؟  لیاسینيفي معھد ا العالقة بینھم
  

وصف المشاكل في التعامل بین  - 2وصف العالقة بین الطالب واألساتذة في معھد الیاسیني  -1:اھداف البحث 
ف الطریقة األمصل في وص -4وصف المؤثرات في التعامل في معھد الیاسیني  - 3الطالب و األساتذة في معھد الیاسیني 

  . التعامل في معھد الیاسیني
   

وجمع البیانات كان عن طریق . ھذا البحث ھو بحث وصفي تحلیلي في المقام األول وبتصمیم لدراسات محددة 
 ,تناقص البیانات : بثالثة اوجھ) مایلس وھوبرمان(وتحلیل البیانات كان بإستخدام طریقتین . المحاداثات والبحوث السابقة 

  األشخاص الذین اجري علیھم البحث ھم طالبات المعھد الیاسیني وھن طالبات في . العوامل المشتركة , عرض البیانات 
  . المرحلة الثانویة

  
الیوجد اي مشاكل في التواصل  -2. ولكنھا عالقة اقرب للصداقة , طریقة التواصل ھي طریقة آمنة  - 1: نتائج البحث 

ن المؤثرات على تواصل منھا الداخلیة ومنھا الخارجیة ولك -3. سرة ولكنھن قریبات من األستاذة على الرغم من البعد عن األ
وھذه الطرق حققت نجاح في .األستاذة لدیھا خمسة طرق لتحسین عملیة التواصل  -4. في ھذه الحالة یدخل عامل خفة الدم 

 .وتحمل المسؤولیة , التعامل الراقي : وھي , تحسین التواصل 
 


