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 ملخص البحث
عالقة التفاعل اإلجتماعي يف رلموعة األقران على القبول ، 2102هنديك رشادي، 

الذايت لدي ادلراىقني مبعهد حبر العلوم االرباط الغزايل متباك براس جومبانج. البحث 
اجلامعي. كلية علم النفس، قسم علم النفس. جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

  احلكومية ماالنق.
 المشرف :  محمد بحر عميق الماجستير.

 
 الكلمة الرئيسية : التفاعل اإلجتماعي، األقران، المراهقين.

يهدف ىذا البحث إىل معرفة عالقة و مستوى التفاعل اإلجتماعي يف رلموعة  
األقران على قبول الذايت لدي ادلراىقني مبعهد حبر العلوم االرباط الغزايل متباك براس 

 جومبانج.
تفاعل االجتماعي ىو عالقة بني شخصني أو أكثر، اليت فيها تأثري سلوك الفرد ال

أو تغيريه. أو تأثريه على األخرين، أو بالعكس. تبدو استمرارية التفاعل االجتماعي 
بسيطة جّدا، لكّنها يف الواقع التفاعل ىو عملية معقدة تتأثر بالعوامل األساسية، وىي 

عارف والتعاطف، وكّلها مكّونة يف أشكال التفاعل االجتماعي، مثل التقليد، االقرتاح، الت
 منها التعاون، ادلنافسة، الصراع، االتفاق، االستيعاب أو ادلزيج.

ميلك قبول الذايت لدي ادلراىقني تقديرا عاليا يف أنفسهم، أوعّدوىم. والتسخر 
، ويستطع عن أنفسهم، ويكون ذلم الوعي والقبول الكامل على من وما عليو أنفسهم

احرتام أنفسهم واآلخرين، وتشعر بالرضا عن أنفسهم وعن اجلودة ومواىبهم اخلاصة، 
وعن معرفة نقطة ضعفهم. اجلوانب ادلؤثرة ىي أن يكون ذلم اإلميان، يعترب نفسهم قّيما، 
وال يعترب نفسهم غريبا أو غري عاديّا، فيحتاج إىل االنتباه إىل أنفسهم، حتّمل ادلسؤولية، 

 ادلدح أو االستهزاء، وال تلوم أنفسهم. وقبول
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أجرى ىذا البحث مبعهد حبر العلوم  ادلقّر  مبدينة جومبانج، وىو الرباط الغزايل 
متباك براس جومبانج. نوع ىذا البحث ىو البحث الكمي، أي البحث ادلستعرض من 

ت البحث ناحية النماذج البحثية الذي يدفع إىل اختبار النظريات من خالل قياس متغريا
مع أرقام. وحتليل البيانات اإلحصائية. تتكّون متغريات البحث من التفاعل االجتماعي 

( ادلقابالت. كان 3( ادلالحظة، 2( احلجم، 1والقبول الذايت. وطريقة مجع بياناتو : 
معيار ىذا البحث طالب معهد حبر العلوم الرباط الغزايل، متباك براس جومبانج. عدد 

 عون شخصا.عينة البحث أرب
٪ من 58استنادا إىل البحث الذي أجري، يدّل متغرّي التفاعل اإلجتماعي إىل 

٪ منهم منخفض.وأّما متغرّي 0٪ من ادلراىقني معتدل و 18ادلراىقني عالية النتيجة، 
٪  بالنتيجة 2.8٪ بالنتيجة ادلعتدلة و 8..1٪ بالنتيجة العالية، و50القبول الذايت 

 ادلنخفضة.
ليل البيانات، نستطع أن نقول أّن ىناك عالقة إجيابية أو ارتباط من نتيجة حت

متغرّي التفاعل االجتماعي مع متغرّيالقبول الذايت، ألن عالقة بينهما خطّيا أو يف اجتاه 
و  0،985مرتفع أيضا. ويدّل إىل نسبة ر:  Yمرتفع، فمتغرّي   Xواحد، إذا و متغرّي 

 بينهما مّهمة وعالية العالقة. . وذلك يدّل إىل أّن العالقة 0،000ف: 
 

 


