
 مستخلص البحث
في في المدرسة على الطالب   مستويات التوترالدعم االجتماعي و  بين العالقة ،5102، النجاح نيل الف

علم في كلية بحث العلمي،  ، في المدرسة الثانوية الحكومية دن انيار جومباغ  ريعيبرنامج التسال
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج. ،النفسي

  
 اديةالربامج الع أسرع من املنهج مع (IQ> 130)  خاص الذكية تقدم للطلبة خدمة خاصة هو يتسريعالربنامج ال

بوضع برنامج  يف الوقت نفسه يف املمارسة العملية ولكن .مصاحل الطالباملواهب و  حتقيق االستفادة املثلى من اليت هتدف إىل
املطالب  العديد من بسبب االنزعاج حالة الطالب املدرسة اإلجهاد يف .فصل لطالب للتوتر أيضا أن يكون مصدرا ميكن معجل

اإلجناز  اليت تؤثر علىالسلوك والنفسي و  واجلسدي العاطفي التوتر، مما أدى إىل يف املدرسة ةاألحداث اليومي من تنشأ اليت
الدعم  الدعم االجتماعي. وأما  هو وجود اإلجهاد ميكن أن تقلل من العوامل اليت واحد من لدى الطالبالتطوير األكادميي و 

 والعنايةالرعاية باحلب و  الشعور مما تسبب يف إىل فرد آخر ن قبل فردم النصيحة املادية املعلومات، واملساعدة هو توفري االجتماعي
 الذين حيصلون عليها. لألفراد والتقدير

يف املدرسة على   مستويات التوتروأما األهداف املرجوة  يف هذا البحث هي ملعرفةم مستوى الدعم االجتماعي و 
عم اإلجتماعي مع التوتر يف \ية دن انيار جومباغ وملعرفة عالقة بني اليف املدرسة الثانوية احلكوم ربنامج التسريعيالطالب يف ال

 يف املدرسة الثانوية احلكومية دن انيار جومباغ. ربنامج التسريعياملدرسة على الطالب يف ال
يف يف هذا البحث هو مجع الطلبة  املستطلعنيوأما املنهج املستخدم يف هذا البحث هو بالنوع الكمي اإلرتباطي و  

طالبا. واختيار العينة يف هذا البحث هو باستخدام  72يف املدرسة الثانوية احلكومية دن انيار جومباغ بعدد  ربنامج التسريعيلا
  مستويات التوترالدعم االجتماعي و .وأما األدوات املستخدمة جلمع البيانات  يف هذا البحث وهي مبقياس املشبعة أخذ العينات

 SPSS ياستخدام الربامج اإلحصائي   spearman’s Rho نات املستخدام هو بتحليل اإلرتباطي يف املدرسة. وحتليل البيا
20.0 for windows. 

وأما النتئج البحث تشري أن معظم الطالب يف الربامج التسريعي يف املدرسة الثانوية احلكومية دن انيار جومباغ لديهم  
% )طالبان( لديهم الدعم االجتماعي مبستوى املتوسط.   2،  4ا( و  طالب 72% )  27، 6الدعم االجتماعي بنسبة  درجة 

الطالب يف الربامج التسريعي يف املدرسة الثانوية احلكومية دن انيار جومباغ على أما ملستوي التوتر يف املدرسى توجد أن معظم 
ات التويت يف املدرسة على مستوى طالبا( لديهم مستوي 57% )   44،  4طالبا( و  52% )  22،  6مستوى املتوسط بنسبة 

الضعف. وأما النتائج  من عالقة املتغريات تشري أن عالقة إجيايب بني الدعم اإلجتماعي مع املستويات التوتر يف املدرسة ينظر إيل 
 . ويف هذا البحث توجد أن الناحية العالية اليت تسهم على التوتر يف r = -0,385  p = 0,047  (p<0,05)من  نتيجة 

وأما لدعم  (r= -0,549; p= 0,003 p<0,01) مع   %30,14 دور فعال يبلغ اجملرسة هي الناحية لدعم اإلجتماعي 
 %14,51 و لدعم التقدير الذي يسهم    r=-0,381;  p=0,025 p0,05)مع   %18,49سهم املعلومات الذي  ي

 . r= -0,381;  p=-0,050 p<0,005 مع  
 

 في المدرسة  التوتر االجتماعي، الدعمالكلمات األساسية : 
 


