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 الباب اخلام 

 اخلامتة
 خالصة نتائج البحث . أ

 إىل ثةالباح تخلص الدراسة، ىذه زلتوايت ككصف البحث إجراء بعد
اذلجرة  دار عهدم يف اللغوية البيئة التكيف يف اجلديدات الطالبات سيكولوجية أف

 االستنتاجات يف موضح ىو كما اجلنوبية، اليمنتافبك دبربابوراللبنات  اإلسالمي
 :التالية

 خلفيات أيضنا لديهم ألف للغاية متنوع اجلدد للطالب الذايت التكيف إف .ٔ
 يعتقد كالبعض كصعبة صعبة لغوية بيعة أف يعتقد فبعضهم متنوعة، تعليمية

 ستسبب النفسية، الناحية من نفسو، الوقت كيف  .للغاية شلتع النشاط أف
 عند كالقلق كاخلوؼ التوتر مشاعر أم القلق، البداية يف اللغوية األنشطة

 الفرد لدل يكوف عندما  ة.العربي اللغة إتقاف إعاقة إىل يؤدم شلا مواجهتها،
 على قادرنا كيكوف جيدة ثقة لديو فسيكوف الذات، عن إغلايب مفهـو

 ؽليل سلبينا، الذات مفهـو يكوف عندما نفسو، الوقت كيف .قلقو يف التحكم
 احلاجة عند القلق من يعاين ما كغالبنا نفسو على االنغالؽ يف الرغبة إىل الفرد

 .التواصل إىل
 حيث من سيما ال أيضنا، السانًتم نفسية على تؤثر اليت العوامل زبتلف .ٕ

 الطالبات، عقلية على أيضنا فستؤثر كشلتعة، داعمة البيئة كانت إذا البيئة،
 العامل .ادلعاكس التأثَت أيضنا ذلا فستكوف مواتية، غَت البيئة كانت إذا كلكن
 العامل ىذا يكوف أف ؽلكن اآلخرين، األصدقاء أك الطالبات من أم التايل،
 السابقة، التعليمية اخللفية عامل يعد ذلك، بعد. حاجز أك دعم دبثابة
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 عامالن  اإلسالمية، اإلبتدائية ادلدرسة أك اإلبتدائية ادلدرسة خلرغلي ابلنسبة
 ادلثبط العامل أف حُت يف .أنفسهم الطالب ىو الرئيسي العامل بينما داعمنا،

. ادلنزلية كالبيئة كاجملتمع ادلدرسة يف استخدمو الذم السابق اللغة عامل ىو
 يف اللغة عملية يف مساعد عامل أيضنا علا كاألستادز االستاذ عامل ، أخَتنا

 .الكوخ
 

 التوصيات  . ب

 تكوف أف غلب مهمة أشياء ثةالباح دتكج أعاله الوصف على كبناءن  
 :كىي أمور، عدة الباحث يقًتح مشًتؾ، اىتماـ ذات

 ابلفعل ابستخدامها، ملزموف كىم الكوخ باج ىي اللغة للطالبات، ابلنسبة  .ٔ
 ؼلجلوا كمل كحاكلوا التعلم يف استمركا إذا كلكن صعوابت يواجهوف البداية يف

 التعود ؽلكن ألنو مستحيل شيء فال يعرفوف، ال كانوا إذا األسئلة طرح من
 إنساف، كل يشعر أف الشائع من كاخلوؼ، ابلعار يتعلق فيما ما شيء على

 عند كالعار اخلوؼ ىذا دبحاربة فقم قادرنا، تكوف أف تريد كنت إذا كلكن
ا موقفنا غرست قد كنت إذا .الطريق على مضللة أسئلة طرح  منذ متشائمن

 مباشر غَت بشكل سجلو قد البشرم الباطن العقل يف الدماغ فإف البداية،
 .مضمنة األفكار ىذه ألف ابلصعوابت تشعر حىت

ا مهمة اتبالللط اللغوية األنشطة تعد اللغة، لبيئة ابلنسبة .ٕ  ابلطبع كىي جدن
  البيئة عملية على كاإلغلابية ادلمتعة البيئة ستؤثر .احمليطة البيئة من مدعومة

 .ةاللغوي
ا، مهمة اللغوية األنشطة تعتِب، األستاذة أك اللغة دلديرم ابلنسبة .ٖ  لذلك جدن

 أنشطة يف التحدث على يعتادكا حىت الطالب لدعم الدعم إىل حاجة ىناؾ
 يعد .أيضنا الطالب فسيتبعها ادلعلم، من عليها اعتادكا إذا ألهنم اللغوية البيعة
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 كأيضنا استهدافها ادلراد األىداؼ ربقيق أجل من للغاية مهمنا ادلعلم دكر
 بشكل التكيف من الطالب يتمكن حىت شلتعنا شيئنا اللغوية البيئة تصبح
 .عرضي

 الطالبات سيكولوجية علم يف البحث استخداـ ؽلكن ذلك، على عالكة .ٗ
 كاعتبارات كبصَتة اإلسالمي ادلعهد يف اللغوية البيئة التكيف يف اجلديدات

 سيكولوجية حوؿ البحث من مزيد يف يرغبوف الذين لألكادؽليُت أخرل
معهد دار اذلجرة اإلسالمي  يف اللغوية البيئة التكيف يف اجلديدات الطالبات

 .للبنات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


