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ْلُمَجرَُّدَا  
 

 في مفهوم الذات للمراهقين االجتماعي الدعم مع األقران العالقات. 2013نيعروم، ليستياواتي راتنا. 
علم النفس  كلية .ماالنج. البحث العلميالثانية ب المهني مدرسة الثانويةال في الصف العاشر طالب

 M. Si العزيز رحمة .د :المشرفجامعة موالنا مالك ابراهيم االسالمية الحكومية ماالنج.  في

 

 .للمراهقين مفهوم الذات، األقران الدعم االجتماعي :كلمات البحث

كثيرا ، والمراهقين هذه المرحلة في .والتنمية الذاتيةهوية اجتماع لل إدخال أو من هي فترة المراهقة
 يؤدي إلى أن الحق في وقت ومسائل أخرى من أنا،، ويجري البدنية بلدي ما هو من أنا، عن ما يطلب
 وقال .األقران والدعم من رعاية الوالدين مستقلة عن ليست مفهوم الذات تشكيل .(مفهوم الذات) صورة له

 الطفل في التأثير على، وخاصة كبار السن الثانية بعد وكانت مجموعات األقران أن Acocela و كالهون
الحصول  ينبغي كان في سن المراهقة لذلك، بد منهأمر ال  المراهقين في حياة األقران وجود .مفهوم الذات

 األقران من خالل معلومات تم الحصول عليها من خالل .أقرانهم الدعم من للحصول على استقبال جيد على
في  المراهقين تريد ما هو، حول من معرفة وفهم يمكن للشباب، االجتماعي شكل من أشكال الدعم في

 .المفهوم ذاته المرتبطة االجتماعية حياته يتم تشغيلها في أنالدور الذي ينبغي  وما المستقبل

الصف  في األقران المراهقين الدعم االجتماعي مستوى ) لتحديد1هذا البحث هو ( الغرض من
الصف  للمراهقين في مفهوم الذات مستوى ) لتحديد2ماالنج (الثانية ب المهني مدرسة الثانويةال العاشر في
 الدعم االجتماعي بين األقران ) لتحديد العالقة3ماالنج (الثانية ب المهني الثانويةمدرسة ال العاشر في
 ماالنج. الثانية ب المهني مدرسة الثانويةال الصف العاشر في مفهوم الذات في في للمراهقين

 من في هذه الدراسة المتغير المستقل .كمي وجود ارتباط هذه الدراسة هو في الطريقة المستخدمة
الصف  طالب في 199مجموعه  البحثية الموضوعات .الذات هو مفهومالمتغير التابع االجتماعي و الدعم

 تقنية أخذ العينات باستخدام عشوائي ماالنج وقد تم اختيارالثانية ب المهني مدرسة الثانويةال العاشر في
 التحليل الوصفي باستخدام البياناتتحليل  .االستبيان أسلوباستخدم الباحث البيانات، و في جمع .العنقودية

 SPSS 16.0 مع حظة ارتباط والمنتجات

 مفهوم الذات ) مستويات2عالية ( في الفئة النظير الدعم االجتماعي ) مستوى1(  البيانات تحليل 
 .الدعم االجتماعي األقران ذات داللة إحصائية بين وجود عالقة ) 3عالية ( في الفئة للمراهقين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


