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 المستخلص
 

وقبول األقران للمتعّلمين والمتعّلمات في جتماعية بين المهارات اإلالعالقة الجّنة، مفتاح. 
كلية علم الفصل السابع في المدرسة المتوّسطة محّمديّة األولى بماالنج. بحث جامعّي.  

 .ماالنجمولنا مالك إبراىيم الغسالمّية الحكومّية جامعة . النفس
 .يوليا صالحة، الماجستيرالمشرف: الدكتور 

 ، قبول األقرانالكلمة الرئيسية : المهارات اإلجتماعّية
 

تطور والعالمة من نتقالية بين الطفولة إلى مرللة البلو.. تطوير االالمراىقة ىي فترة الفترة 
زيادة تأثير األقران في لياتهم. المراىقين لديهم لاجة قوية ىي الحياة االجتماعية للمراىقين 
المراىقين الذين لديهم مهارات إّن  من أقرانهم ومجتمعهم.في أن يكون محبوبا ومقبوال 

 كان المراىقونالشخصية.   ىم في العالقةأفكار مستطيعون كثيرا على تعبير مشاعر و اجتماعية 
على إقامة عالقات إيجابية مع األقران  ينقادر  نوايكو إلى المهارات االجتماعية ل يحتاجون

 أقرانهم.ين مقبولو 
 

من ىذا البحث  هدفوال في المدرسة المتوّسطة محّمديّة األولى بماالنج.يقع البحث وىذا 
في المدرسة المتوّسطة  متعّلمين والمتعّلماتمستوى المهارات االجتماعية لل عريف( لت1ىو )

في للمتعّلمين والمتعّلمات  تعريف مستوى قبول األقران( ل2)، محّمديّة األولى بماالنج
أكان وجود العالقة بين المهارات  عريف( لت3)، والمدرسة المتوّسطة محّمديّة األولى بماالنج

في المدرسة المتوّسطة محّمديّة األولى للمتعّلمين والمتعّلمات قبول األقران االجتماعية و 
 بماالنج.

 

في ىذا البحث ىو المارات  المتغير المستقلو  .الكمية طريقة إستخدم ىذا البحث 
ىم المتعّلمون ، و موضوعا 74 وموضوعو ىووالمتغير التابع ىو قبول األقران.  اإلجتماعّية

. ىذا البحث المدرسة المتوّسطة محّمديّة األولى بماالنجوالمتعّلمات من الفصل السابع في 
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ليكرت بسيكاال  ة أسلوب االستبيانالبالث تواستخدم. في جمع البيانات، ىو بحث مجتمع
المقابالت والوثائق. بنتيجة  الذي يكّمل جتماعية وقبول األقرانعلى المهارات اإل

 كارل (Product Momentالبيانات بتقنيات العالقة بروداك مومينت ) واستخدمت ىذا تحليل
 .SPSS 0.61 for windowsبيرسون بمساعدة 

 

تحليل المهارات نتيجة ( 1النتائج التالية: )بها تحليل البيانات التي تم لصولإستنادا إلى 
( تحليل قبول 2طالبا، ) 44 عدده ٪ كان5..5 إلى نسبةفي فئة المتوّسطة بالاالجتماعية ىو 

تدّل نتيجة العالقة بأن  (3) طالبا، 37٪ من 55النسبة المئوية بعالية الفي الفئة  ىو األقران
=  rxyبالقيمة االرتباطية األقران  الكبيرة بين المهارات االجتماعية وقبول وجود العالقة

تفع مستوى المهارات االجتماعية، وىذا يعني أنو كلما ار . p =. 5.55> 5.555و  5.476
 .ارتفاع مستوى قبول األقرانف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


