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 شكر وتقدير
 

إدراكًا تامًا بإذنو ، والقمب   الشكر هلل عز وجل الذي وىبنا العقل المدرك  لوحدانيتو
 المؤمن بوجوده إيمانًا قاطعًا الشك فيو.

ثم الشكر لكل من أرىق نفسو إلنجاز ىذا العمل البسيط ومد يده لمساعدتنا في إنجازه 
 إرشادًا وتوجييًا  وذلك لخبرتنا القميمة في ىذا المجال.

 جامعة األزىر. ونخص بالذكر األستاذ : ياسر أبو ثابت  ماجستير عمم نفس _
 واألستاذ : عالء حجازي ماجستير عمم نفس _ الجامعة اإلسالمية.

 وذلك لما قدموه من دعم ومساندة وتوجيو إلتمام ىذا البحث.
 

 ولكل من ساعد وساىم في إنجاز ىذا البحث المتواضع.
 

 الباحثات
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 الممخص
 

ية ومستوى الطموح األكاديمي لدى طالبات المساندة األسر  العالقة بين ىدفت الدراسة التعرف إلى
الصف الثاني عشر، كما ىدفت الدراسة التعرف إلى مستوى كل من المساندة األسرية ومستوى 
الطموح األكاديمي لدى عينة الدراسة، كما ىدفت الدراسة إلى الكشف عن الفروق في مستوى كل من 

 غيرات التخصص )أدبي، عممي(. المساندة األسرية ومستوى الطموح األكاديمي تبعًا لمت
( طالبة من 23( طالبة من الفرع األدبي و)22( طالبة منيم )45وقد اشتممت عينة الدراسة عمى )

 الفرع العممي، وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
بين المساندة األسرية ومستوى الطموح األكاديمي  ذات داللة احصائية وجود عالقة ارتباط ايجابية

 حيث أنو كمما زادت المساندة األسرية زاد مستوى الطموح األكاديمي لدى أفراد عينة الدراسة.
كما أشارت النتائج إلى أن مستوى المساندة األسرية لدى أفراد عينة الدراسة مرتفع وذلك بوزن نسبي 

 %(.72يمي لدييم عال وذلك بوزن نسبي )%(، وأن مستوى الطموح األكاد80.4)
كما أشارت النتائج إلى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المساندة األسرية تبعًا لمتغير 

 التخصص.
كما أظيرت نتائج الدراسة أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الطموح األكاديمي تبعًا 

 لمتغير التخصص لصالح التخصص العممي.
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المساندة األسرية وعالقتها بمستوى الطموح األكاديمي لدى طالبات الصف الثاني 

 عشر 
  -: مقدمة

األسرة ىي نواة المجتمع، فيي التي تعمل عمى تمبية حاجات ومتطمبات أبنائيا في جميع 
فيي التي تعمل عمى إنشاء األبناء تنشئة سوية متوازنة خالية من المستويات وفي شتى المجاالت، 

االضطرابات واألمراض النفسية، فالفرد الذي يفقد والديو أو أحدىما يكون بحاجة إلى دعم ومساندة 
 األطراف المحيطة بو أكثر من غيره.

 

الطموح األكاديمي ىو أبرز ما يعانيو اآلباء مع أبنائيم خالل فترة الثانوية ، حيث يطمب 
اآلباء من أبنائيم أن يمتزموا بدراستيم لتحقيق أعمى المستويات األكاديمية ومن ثم االلتحاق بالجامعة 

لطموح ، ومما البد منو اإلشارة إلى أن مفيوم الطموح كمعنى يختمف عن مستوى الطموح ألن ا
 تصور موجود لدى الفرد ، أما مستوى الطموح فيو نتيجة يتم قياسيا .

 

يعد الطموح األكاديمي جانبًا أساسيًا من جوانب التنمية المختمفة لمحياة البشرية المناسبة ، 
كما يمعب ، و تحقيق ذاتو في قدراتو ورغباتو كما يعد المحفز الرئيس في دفع جيود اإلنسان نح

، لممستوى المراد تحقيقو لدى الفردديمي دورًا حازمًا في تحقيق األىداف التربوية لموصول الطموح األكا
ولذلك افترضت الباحثات ضمن مشروع البحث العممي أن يكون البحث لو عالقة باألسرة وارتباط 

 األسرة ومساندتيا لمستوى الطموح األكاديمي لدى طالبات الصف الثاني عشر. 

 

حديد مشكمة البحث ومن ثم البحث عن المراجع حول ىذا الموضوع فقامت الباحثات بت
وبالنسبة ألدوات البحث فقد اختارت الباحثات أداة ، وتحديد األىداف المتعمقة بموضوع مشكمة البحث

البحث )االستبانة( وبعد تصميميا من قبل الباحثات تم تطبيقيا عمى عينة الدراسة البالغ عددىا 
وقد وصل . ( طالبة126الدراسة البالغ عدده )ن األدبي والعممي من مجتمع ( طالبة من الفرعي45)

األسرية البحث إلى نتائج من أىميا أنو يوجد عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة إحصائية بين المساندة 
 ي.ومستوى الطموح األكاديم
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 مشكمة الدراسة:
 تتمثل مشكمة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي 

عالقة ذات داللة إحصائية بين المساندة األسرية ومستوى الطموح األكاديمي لدى  " هل توجد
 طالبات الصف الثاني عشر؟"

 ويتفرع من التساؤل الرئيس األسئمة الفرعية التالية
 ما مستوى المساندة األسرية لدى طالبات الصف الثاني عشر؟  .1
 ما مستوى الطموح األكاديمي لدى طالبات الصف الثاني عشر؟  .2
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المساندة األسرية لدى طالبات الصف الثاني  .3

 عممي(؟ –عشر تعزى لمتغير التخصص )أدبي 
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الطموح األكاديمي لدى طالبات الصف  .4

 عممي(؟ –تعزى لمتغير التخصص )أدبي  الثاني عشر
 

  -أهداف الدراسة: 
 التعرف إلى مستوى المساندة األسرية لدى طالبات الصف الثاني عشر  .1
 التعرف إلى مستوى الطموح األكاديمي لدى طالبات الصف الثاني عشر  .2
التعرف إلى الفروق في مستوى المساندة األسرية لدى طالبات الصف الثاني عشر تعزى  .3

 عممي( –تغير التخصص )أدبي لم
التعرف إلى الفروق في مستوى الطموح األكاديمي لدى طالبات الصف الثاني عشر تعزى  .4

 عممي( –لمتغير التخصص )أدبي 
 

 -أهمية الدراسة: 
تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من أىمية الموضوع الذي تتناولو وىو المساندة االسرية والتي . .1

أسرتيا أو أحد أفرادىا، كذلك تستمد أىميتيا من الطموح األكاديمي تتمقاىا الطالبة من 
 باعتباره من أىم األىداف التي يسعى الفرد إلى تحقيقيا في حياتو المستقبمية.

 توجيو نظر الباحثين إلى دراسة موضوعات تناول طالبات الصف الثاني عشر. .2
ع عمييم مسئولية كبيرة اتجاه ىذه لمدراسة أىمية بالنسبة لممجتمع ومؤسساتو واألفراد حيث تق .3

 الفئة من فئات المجتمع.
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قمة البحوث والدراسات التي تناولت طالبات الصف الثاني عشر في حدود عمم الباحث ونظرًا  .4
لتزايد أىمية ىذه الفئة في المجتمع الفمسطيني يرى الباحث ضرورة توجيو نظر األفراد 

 ة ليذه الفئة.والمجتمع والمؤسسات الحكومية والغير حكومي
 

 - حدود الدراسة:
 .2017/2018: طبقت ىذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحد الزماني
 : طبقت ىذه الدراسة في مدرسة إحسان األغا الثانوية لمبناتالحد المكاني
 عممي( –: طبقت ىذه الدراسة عمى طالبات الصف الثاني عشر ) أدبي الحد البشري 

: يتحدد موضوع الدراسة الحالية في دراسة المساندة األسرية وعالقتيا بمستوى الحد الموضوعي
  الطموح األكاديمي لدى طالبات الصف الثاني عشر

 

  -مصطمحات الدراسة: 
: الدعم المادي والمعنوي الذي يتمقاه الفرد من قبل أسرتو أو أحد أفرادىا لموصول المساندة األسرية
 ينة.إلى أىداف مع

 
: ما يدور في ذىن الشخص من أىداف تتعمق بدراستو الجامعية وما بعدىا تقوده الطموح األكاديمي

 إلى مستقبل تعميمي جيد في نظره 
 

  -فرضيات الدراسة: 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المساندة األسرية لدى طالبات الصف الثاني  .1

 ممي( ع –عشر تعزى لمتغير التخصص )أدبي 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الطموح األكاديمي لدى طالبات الصف الثاني  .2

 عممي( –عشر تعزى لمتغير التخصص )أدبي 
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
تعتبر المساندة األسرية مصدرًا ميمًا من مصادر الدعم النفسي : أواًل: المساندة األسرية

الذي يحتاجو الفرد في حياتو اليومية ألنيا تمعب دورًا كبيرًا في إشباع حاجاتو لألمن واالجتماعي 
 .النفسي واالجتماعي

 

 لقد تعددت التعريفات التي تناولت المساندة األسرية منيا:: تعريف المساندة األسرية
تتمثل في ما توفره األسرة لمطفل من أدوات وخامات وأساليب  تعريف كمال بأن المساندة األسرية

 (84:1997ووسائل ليا عالقة بتربية الطفل )كمال، 
إدراك الفرد لوجود أشخاص ذوي أىمية في حياتو يمكنو  وترى شند بأن المساندة األسرية هي:

 ( 280: 2001االعتماد عمييم والثقة بيم والمجوء إلييم عند األزمات )شند، 
: أن تقف األسرة بكل إمكاناتيا مع أفرادىا وأن توفر حسنين المساندة األسرية بأنهاي حين تعرف ف

ليم كل ما يحتاجونو من غذاء وكساء ومأوى ودواء وتيذيب وتربية وتعميم ورعاية وحب ودفء 
مكاناتيم من الع مم وحنان وأمان وقسط وافر من الحرية حتى يتمكنوا من الوصول ألقصى طاقاتيم وا 

 (10:2004)حسنين،. والتفكير واإلبداع
: تقديم الدعم المادي والمعنوي بكافة الطرق في حين يعرف أبو عقل المساندة األسرية عمى أنها 

المتاحة وتوفير الجو النفسي المالئم من قبل أفراد األسرة وبذل المستطاع والوقوف معو جنبًا إلى 
 (9: 2016، جنب لموصول بو إلى أىداف معينة. )أبو عقل

الدعم المادي والمعنوي الذي يتمقاه الفرد من قبل أسرتو أو : وتعرف الباحثات المساندة األسرية بأنها
 أحد أفرادىا لموصول إلى أىداف معينة. 
أصبحت ضرورة ممحة في عصرنا الحالي نظرًا لكثرة مواقف  وترى الباحثات بأن المساندة األسرية

ت، فمكي يستطيع الفرد أن يعيش حياة ىادئة مستقرة فالبد من وجود الحياة الضاغطة وتعدد األزما
مساندة أسرية لو من األشخاص واألفراد المحيطين بو والمقربين منو حتى يستطيع مواجية أحداث 

 الحياة الضاغطة.
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 أشكال األسرة

 ( إلى أن األسرة تأخذ أشكااًل مختمفة طبقًا ألحجامها وهي كما يمي: 31:2004أشارت )حسنين،
وىي عبارة عن جماعة تتكون من الزوجين وأبنائيما غير المتزوجين ومن األسرة النووية:  .1

 السمات األساسية لألسرة النووية أنيا جماعة مؤقتة حيث ينتيي وجودىا بوفاة أحد الوالدين.
وىي عبارة عن أجيال يعيشون في منزل واحد وقد وجدت ىذه األسرة في الممتدة:  األسرة .2

أوروبا اإلقطاعية وفي جماعات المزارعين المياجرين لمواليات المتحدة وفي اليابان، وتتكون 
األسرة الممتدة من الرجل وامرأتو مع أسر أبنائو في بيت واحد كما ىو الحال في المجتمعات 

 بية.اإلفريقية والعر 
ىي التي تشيع في المجتمعات الصناعية الغربية، وتعتبر ىذه األسرة أقل األسرة الزواجية:  .3

اعتمادًا عمى الجماعات القرابية، وتعتمد األسرة الزواجية عمى الروابط العاطفية بين الزوجين 
وتؤكد أىميتيا الستمرار الزواج فالتكيف الزواجي لو األولوية وسابق في األىمية عمى 

لعالقات بين الزوجين مع أقربائيم لذلك عندما يفقد الرجل والمرأة الحب الذي يربطيما ا
 ينفصالن دون االكتراث بالجماعات القرابية.

 

 التي تناولت المساندة األسرية واالجتماعية منيا: وهناك العديد من الدراسات السابقة 
وىدفت الدراسة التعرف إلى العالقة بين الخبرات الصادمة والمساندة  (2004دراسة حسنين )

األسرية ومعرفة دور المساندة األسرية في حماية الطفل كي يتمتع بصحة نفسية جيدة، وقد أجريت 
عامًا، وأظيرت  12-10( طفاًل وطفمة تتراوح أعمارىم ما بين 450الدراسة عمى عينة قواميا )
ة إحصائيًا بين األطفال الذين تمقوا مساندة أسرية كبيرة وبين األطفال الذين النتائج وجود فروق دال

 تمقوا مساندة أسرية قميمة بالنسبة لمصحة النفسية لصالح الذين تمقوا مساندة أسرية كبيرة.
، وىدفت الدراسة التعرف إلى مستوى المساندة االجتماعية لدى المراىقين، (2006ودراسة دياب )
( طالب وطالبة من طمبة المرحمة الثانوية، وأظيرت 550دراسة عمى عينة قواميا )وقد أجريت ال

 النتائج أن مستوى المساندة االجتماعية لدى المراىقين متوسط. 
، وىدفت الدراسة التعرف إلى مستوى المساندة االجتماعية لدى طمبة (2012ودراسة النجار )

( طالب وطالبة، وأظيرت النتائج أن 500ة قواميا )الثانوية العامة، وقد أجريت الدراسة عمى عين
 مستوى المساندة االجتماعية لدى طمبة الثانوية العامة متوسط.
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وىدفت الدراسة إلى تحديد مستوى المساندة األسرية لدى مرضى الفصام  (2016ودراسة أبو عقل )
وكذلك معرفة العالقة بين المساندة األسرية واالستشفاء عند مرضى الفصام، وقد أجريت الدراسة عمى 

( مريضًا من مرضى الفصام المترددين عمى عيادات الصحة النفسية الحكومية 171عينة قواميا )
صحة بقطاع غزة، وأظيرت النتائج أن مستوى المساندة األسرية لدى مرضى الفصام التابعة لوزارة ال

%(، وجود تأثير ذو داللة إحصائية لممساندة االسرية عمى االستشفاء 69.5وصل إلى وزن نسبي )
لدى مرضى الفصام، كما أظيرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق جوىرية ذات داللة إحصائية في 

مساندة االجتماعية وفي الدرجة الكمية لمقياس االستشفاء لدى مرضى الفصام الدرجة الكمية لم
المترددين عمى العيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لممتغيرات التالية: )نوع الجنس، العمر، 

 الحالة االجتماعية عدد أفراد األسرة، مكان السكن، الدخل الشيري، مدة المرض(.
 

 ديمي:ثانيًا: الطموح األكا
 لقد تعددت التعريفات التي تناولت الطموح األكاديمي منيا: تعريف الطموح األكاديمي:

بأنو: مستوى اإلجادة المقبل في واجب مألوف يأخذ الفرد عمى عاتقو  تعريف فرانك لمطموح األكاديمي
 ( 8:1972الوصول إليو بعد معرفة مستوى إجادتو من قبل في ذلك الواجب )عبد الفتاح، 

عبارة عن: المستوى العممي الذي يتوقعو الفرد ويتطمع  بأن الطموح األكاديمي حين ترى الجبوري  في
 (61:2012لموصول إليو في مجال الدراسة. )أبو سعدة، 

ىو: المستوى العممي الذي يتطمع إليو الفرد ويسعى لتحقيقو  وترى آل أطميش بأن الطموح األكاديمي
 ( 61:2012ل دراستو. )أبو سعدة، من خالل النجاح والتفوق في مجا

ىو: نوع من التقييم الذاتي، حيث أنو عندما يؤمن الطالب ويرى آخرون بأن الطموح األكاديمي 
بقدراتيم عمى تحقيق أىدافيم األكاديمية، فإن ىذه المعتقدات تتحول إلى دافعية لإلنجاز وتعمق 

 ( 22:2016بالدراسة األكاديمية. )كالب، 
األىداف التي يضعيا الفرد لذاتو في مجاالت تعميمية أو مينية  بأنه موح األكاديميالط وتعرف باظة

أو أسرية أو اقتصادية ويحاول تحقيقيا، وتتأثر بالعديد من المؤثرات الخاصة بشخصية الفرد أو القوى 
 (70:2011البيئية المحيطة بو. )المصري، 

 

ي ذىن الشخص من أىداف تتعمق بدراستو ما يدور ف: وتعرف الباحثات الطموح األكاديمي بأنه
 الجامعية وما بعدىا تقوده إلى مستقبل تعميمي جيد في نظره 
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التي تناولت الطموح األكاديمي منيا: وهناك العديد من الدراسات السابقة   

ىدفت الدراسة التعرف إلى التوافق الدراسي وعالقتو بمستوى الطموح  (2010دراسة كموب )
األكاديمي لدى الطالبات المتزوجات والغير متزوجات في المرحمة الثانوية، وقد أجريت الدراسة عمى 

( طالبة من المرحمة الثانوية بمحافظة غزة، وأظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة 287عينة قواميا )
ائية بين قمق المستقبل وصورة الجسم، كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات ذات داللة إحص

داللة إحصائية بين الدرجة الكمية لمتوافق الدراسي وأبعاده والدرجة الكمية لمستوى الطموح األكاديمي 
وافق وأبعاده لدى طالبات المرحمة الثانوية بغزة، وىذا يعني أنو كمما زاد الطموح األكاديمي زاد الت

 الدراسي
 

ىدفت الدراسة التعرف إلى قمق المستقبل وعالقتو بكل من فاعمية الذات  (2011ودراسة المصري )
( طالبًا وطالبة من طمبة 626ومستوى الطموح األكاديمي، وقد أجريت الدراسة عمى عينة قواميا )

ة إحصائيًا بين جميع جامعة األزىر بغزة، وأظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية سالبة دال
أبعاد قمق المستقبل وبين الدرجة الكمية لمطموح األكاديمي، كما أشارت النتائج إلى أنو توجد فروق 
ذات داللة إحصائية في الجنس عمى الدرجة الكمية لمقياس مستوى الطموح األكاديمي لدى عينة 

أنو ال توجد فروق ذات داللة  الدراسة ولقد كانت الفروق لصالح الذكور. كما أشارت النتائج إلى
 آداب( في مقياس مستوى الطموح األكاديمي لدى عينة الدراسة. –إحصائية في الكمية )عموم 

 
ىدفت الدراسة التعرف إلى فاعمية برنامج إرشادي لتنمية مستوى الطموح  (2012ودراسة أبو سعدة )

قد أجريت الدراسة عمى عينة قواميا األكاديمي لدى طالبات المرحمة الثانوية بمحافظة خان يونس، و 
( طالبة من طالبات الصف الحادي عشر آداب بمدرسة الخنساء الثانوية لمبنات، وأظيرت نتائج 40)

الدراسة أن مستوى الطموح األكاديمي بأبعاده ودرجتو الكمية لدى أفراد عينة الدراسة، يقع عند مستوى 
 متدن نسبيًا إلى متوسط.

 

ىدفت الدراسة التعرف إلى الذكاء االجتماعي وعالقتو بتقدير الذات ومستوى  (2016ودراسة كالب )
( مراىق من كال 778الطموح األكاديمي لدى المراىقين، وقد أجريت الدراسة عمى عينة قواميا )
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الجنسين، وأظيرت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الطموح األكاديمي أعمى عند اإلناث من الذكور، 
 لطموح األكاديمي مرتفع في مراكز المدن.كما أن مستوى ا

 

ومن خالل استعراض الدراسات السابقة حول كل من المساندة األسرية ومستوى الطموح 
عدم وجود دراسات تناولت المساندة األسرية وعالقتيا بمستوى الطموح األكاديمي، تالحظ الباحثات 

احثات من ىذه الدراسات من حيث: األكاديمي لدى طالبات الصف الثاني عشر، وقد استفادت الب
 بناء أدوات الدراسة، وتحديد األىداف.

 

 إجراءات الدراسة
يتناول منيجية البحث ومجتمع الدراسة والعينة التي طبقت عمييا الدراسة باإلضافة إلى أدوات الدراسة 

 عرضا لذلك. والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحميل البيانات لمتوصل إلى النتائج وفيما يمي
 

 :منهج الدراسة
استخدمت الباحثات المنيج الوصفي التحميمي في إجراء الدراسة ويقصد بو ذلك المنيج الذي يعتمد 
عمى جمع البيانات وتحميميا واستخراج االستنتاجات منيا ذات الداللة والمغزى بالنسبة لممشكمة 

 المطروحة 
 

 مجتمع الدراسة:
طالبات الصف الثاني عشر من الفرعين األدبي والعممي والبالغ تكون مجتمع الدراسة من جميع 

 ( طالبة.126عددىم )
 

 

 : عينة الدراسة
 قسمت الباحثة عينة الدراسة إلى قسمين: 
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( 30: قامت الباحثات بتطبيق أدوات الدراسة عمى عينة استطالعية مكونة من )عينة استطالعيةأ. 
ئي لإلجابة عمى االستبانة وذلك لحساب صدق وثبات من الطالبات، وقد تم اختيارىم بشكل عشوا

 أدوات الدراسة.
تم اختيار عينة الدراسة بصورة عشوائية بحيث تمثل جزء من مجتمع الدراسة، ب. العينة الفعمية: 

 ( من الطالبات.45حيث بمغت )
 

 وصف عينة الدراسة 
قامت الباحثات بحساب التكرار والنسب المئوية لممتغيرات الديموغرافية في الدارسة وىي  

 )التخصص( 
 ( 1جدول رقم ) 

 توزيع أفراد العينة حسب التخصص 
 النسبة المئوية  العدد البيان المتغير 

 التخصص
 48.9 22 أدبي
 51.1 23 عممي

 %100 45 المجموع
 

 األسريةأواًل: مقياس المساندة 
 صدق االستبانة

 االتساق الداخمي 
تم التحقق من صدق االتساق من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون بين فقرة من فقرات االستبانة 

 (SPSSوالمجال الكمي بواسطة برنامج )
 
 
 
 

 (2جدول )
 معامالت االرتباط بين فقرات المقياس األول )المساندة األسرية( والدرجة الكمية لممجال 
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معامل  م
 االرتباط

مستوى 
معامل  م الداللة

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

1 0.666 ** 11 0.658 ** 
2 0.726 ** 12 0.695 ** 
3 0.758 ** 13 0.789 ** 
4 0.695 ** 14 0.845 ** 
5 0.854 ** 15 0.657 ** 
6 0.798 ** 16 0.784 ** 
7 0.854 ** 17 0.654 ** 
8 0.695 ** 18 0.745 ** 
9 0.784 ** 19 0.784 ** 
10 0.852 ** 20 0.666 ** 

/// غير دالة             0.05دالة عند مستوى *                    0.01دالة عند مستوى  **
 إحصائيا

( أن جميع فقرات المقياس األول دالة إحصائيا بمعنى وجود عالقة بين كل 2يتضح من الجدول )
 .α=0.05)مستوى الداللة( أقل من  sigىذه الفقرات مع المجال الكمي حيث 

 

 ثانيًا: ثبات المقياس
 Cronbach Alphaتم حساب الثبات الستبانة بطريقة معامل ألفا كرونباخ 

تم حساب الثبات الكمي الستبانة المساندة األسرية المختمفة عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ 
Cronbach Alpha   عن طريق برنامج الحاسوبspss  كما ىو موضح 

 
 ( 3جدول )

 معامل الثبات ألفا كرونباخ 
قيمة ألفا  عدد الفقرات المجال

 كرونباخ
 0.847 20 الدرجة ككل
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وىو معامل ثبات مرتفع  0.5( أن معامل ألفا كرونباخ لمفقرات أعمى من 3يتضح من الجدول )
 . 0.05إحصائيا عند مستوى داللة  ودال
 

 مقياس مستوى الطموح األكاديمي
 أواًل: صدق االستبانة

  االتساق الداخمي
فقرات االستبانة تم التحقق من صدق االتساق من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون بين فقرة من 

 (SPSSوالمجال الكمي بواسطة برنامج )
 

 (4جدول )
 معامالت االرتباط بين فقرات المجال الثاني )الطموح األكاديمي( والدرجة الكمية لممجال

معامل  م
 االرتباط

مستوى 
معامل  م الداللة

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

1 0.584 ** 11 0.798 ** 
2 0.695 ** 12 0.854 ** 
3 0.851 ** 13 0.695 ** 
4 0.658 ** 14 0.784 ** 
5 0.632 ** 15 0.852 ** 
6 0.95 ** 16 0.695 ** 
7 0.64 ** 17 0.666 ** 
8 0.66 ** 18 0.798 ** 
9 0.73 ** 19 0.854 ** 
10 0.70 ** 20 0.695 ** 

 
/// غير دالة             0.05دالة عند مستوى *                   0.01دالة عند مستوى  **

 إحصائيا
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( أن جميع فقرات المقياس الثاني دالة إحصائيا بمعنى وجود عالقة بين كل 4يتضح من الجدول )
 . α=0.05)مستوى الداللة( أقل من  sigىذه الفقرات مع المجال الكمي لممجال الثاني حيث 

  

 ثانيًا: ثبات المقياس
 Cronbach Alphaتم حساب الثبات الستبانة بطريقة معامل ألفا كرونباخ 

تم حساب الثبات الكمي الستبانة مستوى الطموح المختمفة عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ 
Cronbach Alpha   عن طريق برنامج الحاسوبspss (  5كما ىو موضح بجدول)  

 
 ( 5جدول )

 معامل الثبات ألفا كرونباخ 
قيمة ألفا  عدد الفقرات لمجالا

 كرونباخ
 0.777 20 الدرجة ككل )الطموح(

وىو معامل ثبات مرتفع  0.5( أن معامل ألفا كرونباخ لمفقرات أعمى من 5يتضح من الجدول )
 . 0.05ودال إحصائيا عند مستوى داللة 

 

 تصحيح المقاييس: 
 ومستوى الطموح األكاديمي( يوضح معيار الحكم عمى مستوى المساندة األسرية 6جدول )

 معيار الحكم عمى تقديرات مستوى أفراد العينة

  المتوســـط الحسابي
 إلى مـــــــن  المستـــــوى 

 ضعيف 1.66 1
 متوسط 2.33 1.67
 مرتفع 3 2.34
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 األساليب اإلحصائية : 

 معامل ألفا كرونباخ .  -1
 المتوسط واالنحراف المعياري والنسب المئوية والرتب .  -2
 T.testاختبار  -3
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 تحميل النتائج وتفسيرها
يتناول ىذا الفصل تفسير وتحميل النتائج حيث قامت الباحثات باستخدام الوسط الحسابي          

 واالنحراف المعياري والنسب المئوية والرتب من أجل اإلجابة عمى التساؤالت التابعة 
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 م

رقم 
الفقرة 
في 

 االستبانة

 الفقرة

المتوسط 
االنحراف  الحسابي

 المعياري 
النسبة 
 الرتبة المئوية

عندما أكون في مشكمة أستطيع االعتماد عمى أسرتي  3 1
 لمساعدتي

2.87 0.46 95.6 1 

 2 94.8 0.47 2.84 أشعر بالوحدة كما لو أنني ليس لي أحد أعرفو 4 2
 3 94.8 0.42 2.84 من المشاكل في أسرتي توجد الكثير 8 3
 4 94.8 0.37 2.84 أساعد أسرتي في إنجاز األعمال اليومية 11 4
 5 89.6 0.56 2.69 منذ صغري أتقى قدرًا كبيرًا من مساندة والدي 20 5
 6 88.9 0.56 2.67 أشعر بعدم وجود مساندة حقيقية من أسرتي 5 6
تصرفاتي تشعرني أسرتي بأىميتي حتى لو كانت  2 7

 7 86.7 0.58 2.6 خاطئة

 8 85.9 0.58 2.58 المساندة المعنوية من األسرة ىامة بالنسبة لي 6 8
 9 83.7 0.73 2.51 أسرتي تعيقني عمى مواصمة مشواري العممي 13 9
 10 83 0.55 2.49 أنا مكتف بالمصروف الذي يمنحني إياه والدي 12 10
أسرتي الذين يعيشون أشعر بأنني محل اىتمام من  18 11

 بالقرب مني
2.49 0.59 83 11 

أعتقد أن الناس ال يحتاجون لبعضيم البعض ويمكنيم  7 12
 االعتماد عمى أنفسيم

2.42 0.54 80.7 12 

أثق في نفسي وفي قدرتي عمى التعامل مع المواقف  10 13
 الجديدة دون مساعدة من اآلخرين

2.36 0.65 78.5 13 

 14 77.8 0.6 2.33 يدققون معي بشكل غير معقول والدي ووالدتي 9 14
 15 76.3 0.69 2.29 ىناك أشياء كثيرة تضايقني في محيط األسرة 16 15
 16 75.6 0.58 2.27 عندما أحتاج لممساعدة أجد أسرتي بجانبي 1 16
 17 75.6 0.58 2.27 تشعرني أسرتي بالرضا والقوة 19 17
ألجأ إلييم لمساعدتي عندما يوجد أشخاص داخل األسرة  15 18

 18 63 0.71 1.89 أشعر بالممل والضيق
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 لإلجابة عمى السؤال األول والذي ينص عمى: 

 ما مستوى المساندة األسرية لدى طالبات الصف الثاني عشر؟
 (7جدول رقم )

 يوضح المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لمجال مستوى المساندة األسرية
        

الصف الثاني عشر بمغت أشارت نتائج الدراسة أن نسبة مستوى المساندة األسرية لدى طالبات 
 %( وىو مستوى "مرتفع ".80.4)

 (، والتي نصت عمى   "3( يتضح أن أعمى الفقرات ىي الفقرة رقم )7بالنظر إلى الجدول رقم )
%(، ويتضح 95.6" والتي نسبتيا ) عندما أكون في مشكمة أستطيع االعتماد عمى أسرتي لمساعدتي

" احتمت المرتبة الدنيا  أواجو الكثير من المشاكل الشخصية (، والتي نصت عمى "17أن الفقرة رقم )
%( من حيث مستوى المساندة األسرية لدى طالبات الصف الثاني 42.2بنسبة مئوية مقدارىا )

 عشر.
 

 لإلجابة عمى السؤال الثاني والذي ينص عمى: 

 ما مستوى الطموح األكاديمي لدى طالبات الصف الثاني عشر؟
 (8جدول رقم )

 المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لمجال مستوى الطموح األكاديمي يوضح

 19 57.8 0.65 1.73 أحصل عمى كمية كافية من الحب والدفء والعاطفة 14 19
 20 42.2 0.58 1.27 أواجو الكثير من المشاكل الشخصية 17 20

  80.4 0.18 2.41 الدرجة الكمية
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 م

رقم  
الفقرة 
في 

 االستبانة

 الفقرة

المتوسط 
االنحراف  الحسابي

 المعياري 
النسبة 
 الرتبة المئوية

 1 91.9 0.43 2.76 أميل إلى تجريب األشياء غير المألوفة 19  1
 2 91.1 0.45 2.73 أؤمن بأن الفشل دافع لمنجاح 1  2
 3 90.4 0.63 2.71 أفضل التجديد في حياتي 6  3
 4 87.4 0.61 2.62 أسعى لمتعرف عمى العموم المعرفية الجديدة 18  4
 5 87.4 0.53 2.62 أسعى لاللتحاق بتخصص محدد في الجامعة 20  5
 6 84.4 0.63 2.53 يجب أن أستعد لممستقبل بما فيو من تحديات 11  6
 7 81.5 0.69 2.44 أجد أن مستقبمي العممي محدد وال أسطيع تغييره 14  7
 8 80.7 0.62 2.42 أشعر بالرضا عما أن فيو اآلن 10  8
 9 79.3 0.65 2.38 لدي القدرة عمى تحقيق ما أريد 2  9
 10 77.8 0.71 2.33 أسعى إلى األحسن في حياتي 3  10
 11 77 0.79 2.31 أضع حمول بديمة لموصول ألىدافي المستقبمية 12  11
 12 77 0.76 2.31 أجد صعوبة في تقبل كل ما ىو جديد 15  12
 13 63.7 0.67 1.91 وأتمسك بياأحب أن أتخذ قراراتي بنفسي  16  13
 14 58.5 0.71 1.76 أشعر أني إنسان غير نافع 17  14
 15 57.8 0.72 1.73 أعتقد أن الجيد الشخصي يذلل العقبات 9  15
 16 53.3 0.62 1.6 أسعى لتكوين نظرة مستقبمية لحياتي 8  16
 17 51.9 0.66 1.56 أسعى لموصول لمستوى دراسي مرتفع 4  17
 18 51.9 0.78 1.56 ىناك أسماء في حياتي أطمح لموصول إلييا 13  18
 19 51.1 0.66 1.53 أستطيع تحمل المسئولية  7  19
 20 45.2 0.65 1.36 أشعر بقدرتي عمى الحصول عمى االمتياز 5  20
  72 0.19 2.16 الدرجة الكمية 
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الدراسة أن نسبة مستوى الطموح األكاديمي لدى طالبات الصف الثاني عشر بمغت  أشارت نتائج

 %( وىو مستوى عال.72)
(، والتي نصت عمى   " 19( يتضح أن أعمى الفقرات ىي الفقرة رقم )8بالنظر إلى الجدول رقم )

(، والتي 5م )%(، ويتضح أن الفقرة رق91.9أميل إلى تجريب األشياء غير المألوفة " والتي نسبتيا )
نصت عمى " أشعر بقدرتي عمى الحصول عمى االمتياز " احتمت المرتبة الدنيا بنسبة مئوية مقدارىا 

 %( من حيث مستوى الطموح األكاديمي لدى طالبات الصف الثاني عشر.45.2)
 

 : نتيجة السؤال الثالث في الدراسة والذي ينص عمى ما يمي 
في المساندة األسرية ومستوى الطموح األكاديمي لدى طالبات هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية 

 الصف الثاني عشر؟
 وينبثق من السؤال الثالث الفرضية التالية: 

لدى طالبات  األكاديمي ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية في المساندة األسرية ومستوى الطموح
 الصف الثاني عشر

بين المساندة األسرية ومستوى الطموح األكاديمي، قامت الباحثات بحساب معامالت االرتباط 
 (9وحصموا عمى النتائج التالية كما ىو موضح بجدول )

 
 
 
 

 (9جدول )
 معامالت االرتباط بيرسون بين المساندة األسرية ومستوى الطموح األكاديمي

 Sig. (2-tailed) المساندة األسرية مستوى الطموح األكاديمي المقياس
 0.000 1 0.84 األسريةالمساندة 

مستوى الطموح 
 األكاديمي

1 0.84 0.000 
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( أن معامل االرتباط بيرسون بين المساندة األسرية ومستوى الطموح األكاديمي 9يتبين من الجدول )
( وىو معامل ارتباط إيجابي مما يعني أن العالقة طردية أي أنو كمما زادت المساندة   0.84يساوي )

 األسرية زاد مستوى الطموح األكاديمي. 
 

 :مى ما يميلإلجابة عمى السؤال الرابع والذي ينص ع
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المساندة األسرية تعزى لمتغير التخصص؟

 وينبثق من السؤال الرابع الفرضية التالية: 
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المساندة األسرية تعزى لمتغير التخصص.

قامت الباحثات بحساب المتوسط لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى التخصص 
عممي(  –( تبعًا لمتغير التخصص )أدبي T.testواالنحراف المعياري واستخدمت الباحثات اختبار )

 ( النتائج التي تم الحصول عمييا:10ويوضح جدول رقم )
 

 (10جدول رقم )
 المتوسط والقيمة المحوسبة وداللتها تعزى التخصص  

 سطالمتو  التكرار التخصص المجال 
االنحراف 
 المعياري 

مستوى  " ت " 
 الداللة

 المساندة األسرية
 0.22 2.37 22 أدبي

1.56 0.112 
 0.13 2.45 23 عممي

 (10يتبين من الجدول رقم)
حيث يتضح أنو  ال توجد فروق ذات  α=0.05أكبر من  sig =(0.863أن قيمة مستوى الداللة )

 داللة إحصائية في  المساندة األسرية تبعًا لمتغير التخصص.
 

 

 :لإلجابة عمى السؤال الخامس والذي ينص عمى ما يمي
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الطموح األكاديمي تعزى لمتغير التخصص؟

 وينبثق من السؤال الخامس الفرضية التالية: 
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 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الطموح األكاديمي تعزى لمتغير التخصص.
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى التخصص قامت الباحثات بحساب المتوسط 

عممي(  –( تبعًا لمتغير التخصص )أدبي T.testواالنحراف المعياري واستخدمت الباحثات اختبار )
 ( النتائج التي تم الحصول عمييا:11ويوضح جدول رقم )

 (11جدول رقم )
 المتوسط والقيمة المحوسبة وداللتها تعزى التخصص  

 المتوسط التكرار التخصص المجال 
االنحراف 
 المعياري 

مستوى  " ت " 
 الداللة

 الطموح األكاديمي
 0.19 2.04 22 أدبي

3.14 0.003 
 0.15 2.24 23 عممي

 

 (11رقم)يتبين من الجدول 
حيث يتضح أنو  توجد فروق ذات داللة  α=0.05أقل من  sig =(0.003أن قيمة مستوى الداللة )

 غير التخصص لصالح التخصص العممي.إحصائية في  الطموح األكاديمي تبعًا لمت
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 التوصيات 

المساندة األسرية توصي الباحثات بعمل دراسات بحثية عمى مستوى أكبر لدراسة العالقة بين  -1
 ومستوى الطموح األكاديمي لدى طالبات الصف الثاني عشر .

توصي الباحثات كذلك بإعداد برنامج تدريبي لزيادة مستوى الطموح األكاديمي لدى طالبات  -2
 الصف الثاني عشر خاصة الفرع األدبي 

المستوى التعميمي لدييم غرس المعممين روح المنافسة والمثابرة في نفوس الطالبات ما يرفع من  -3
 ويزيد من مستوى طموحيم األكاديمي 

توفير بيئة مدرسية سميمة ومحفزة ومثمرة تييئ لمطالبات جوًا دراسيًا يساعدىم عمى رفع المستوى  -4
 التعميمي واالبداعي لدييم ويزيد من مستوى طموحيم األكاديمي .

وى المساندة األسرية خاصة طالبات إعداد ندوات ولقاءات تستيدف أىالي الطالبات لزيادة مست -5
 الصف الثاني عشر 

 

 مقترحات الدراسة 
 دراسة مستوى الدعم األسري واالجتماعي المقدم لمطالبات والعوامل المؤثرة فيو  -1
 دراسة أثر المساندة األسرية في التخفيف من الضغوط النفسية لدى طالبات الصف الثاني عشر  -2
 مستوى الطموح األكاديمي وعالقتو بكل من التفاؤل والتشاؤم لدى طالبات الصف الثاني عشر  -3
 مستوى الطموح وعالقتو بالتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الثاني عشر . -4

  



5 

 

  -المراجع: 
الخبـرات الصـادمة والمسـاندة األسـرية وعالقتهـا (: "2004حسنين، عائددة عبدد اليدادي ) .1

 " رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.لمطفلبالصحة النفسية 
دور المساندة االجتماعية كمتغير وسيط بين األحداث (: "2006دياب، مروان عبد هللا ) .2

" رسدددالة ماجسدددتير، كميدددة التربيدددة، الضـــاغطة والصـــحة النفســـية لممـــراهقين الفمســـطينيين
 الجامعة اإلسالمية، غزة.

فاعميـــة برنـــامج إرشـــادي لتنميـــة مســـتوى الطمـــوح (: "2012) أبدددو سدددعدة، نفدددوذ سدددعود .3
" رسدالة ماجسدتير، كميدة لدى طالبـات المرحمـة الثانويـة بمحافظـة خـان يـونس األكاديمي

 التربية، جامعة األزىر، غزة.
ــل (: "2001شددند، سددميرة   ) .4 ــذات والمســاندة األســرية لممــرأة فــي ســن مــا قب تقــدير ال

" مجمة كمية التربية وعمم النفس )جامعة ي التعميم والعملانقطاع الطمث وفي ضوء متغير 
 .2، الجزء 25عين شمس(، العدد 

" الطبعددة األولددى، القدداىرة، مســتوى الطمــوح والشخصــية(: "1972عبددد الفتدداح، كاميميددا ) .5
 مصر.

المساندة األسـرية وعالقتهـا باالستشـفاء لـدى عينـة (: "2016أبو عقل، عمرو سدامي ) .6
" رسددالة تــرددين عمــى عيــادات الصــحة النفســية فــي قطــاع غــزةمــن مرضــى الفصــام الم

 ماجستير، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.
الذكاء االجتماعي لـدى المـراهقين وعالقتـه بتقـدير الـذات (: "2016كالب، صالح   ) .7

 " رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة األزىر، غزة.ومستوى الطموح األكاديمي
التوافــق الدراســي وعالقتــه بمســتوى الطمــوح األكــاديمي (: "2010اد سددعيد )كمددوب، سددع .8

 " رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة األزىر، غزة.والمسؤولية االجتماعية
ـــدعيم األســـري (: "1997كمدددال، جدددوزال عبدددد الدددرحيم ) .9 ـــه بالت ـــراءة وعالقت االســـتعداد لمق

دراك طفل الروضة  ، العددد 7" دراسات نفسية، المجمد لمقراءةوالمشاركة الوالدية وأفكار وا 
1. 
قمـق المسـتقبل وعالقتـه بكـل مـن فاعميـة  (: "2011المصري، نيفدين عبدد الدرحمن ) .10

" رسددالة الــذات ومســتوى الطمــوح األكــاديمي لــدى عينــة مــن طمبــة جامعــة األزهــر بغــزة
 ماجستير، كمية التربية، جامعة األزىر، غزة.
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التـــوتر النفســـي وعالقتـــه بكـــل مـــن فاعميـــة الـــذات "(: 2012النجدددار، فددداتن عدددادل) .11
"، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسدالمية، والمساندة االجتماعية لدى طمبة الثانوية العامة

 غزة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحق ) االستبانة في صورتها النهائية (
 عزيزتي الطالبة ،،،

 السالم عميكم ورحمة هللا وبركاته و بعد،،،
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لمساندة األسرية وعالقتها بمستوى الطمـوح األكـاديمي لـدى لجنة البحث العممي بدراسة حول "ا تقوم
"، وليذا الغرض تدم إعدداد االسدتبانة المرفقدة وقدد وضدع أمدام كدل فقدرة سدمم طالبات الصف الثاني عشر
 متدرج من ثالث درجات 

 
  أبدًا     أحياناً      دائمًا  

 
( في المكان الدذي xأرجو قراءة كل فقرة واإلجابة عمى كل فقرة بدقة وموضوعية وذلك بوضع إشارة ) 

يناسبك مع العمم أن اإلجابات ستحاط بالسرية التامة وسوف تستخدم ألغراض البحث العممي فقط لذا 
 ال داعي لذكر اسمك. 

 شاكرًا لكم حسن تعاونكم
 

لجنة البحث 
 العممي

     أدبي          عممي      التخصص         
 مقياس مستوى الطموح األكاديمي

 أبداً  أحياناً  دائماً  العددددددددددبارة م
    أؤمن بأن الفشل دافع لمنجاح 1
    لدي القدرة عمى تحقيق ما أريد 2
    أسعى إلى األحسن في حياتي 3
    أسعى لموصول لمستوى دراسي مرتفع 4
    الحصول عمى االمتيازأشعر بقدرتي عمى  5
    أفضل التجديد في حياتي 6
    أستطيع تحمل المسئولية  7
    أسعى لتكوين نظرة مستقبمية لحياتي 8
    أعتقد أن الجيد الشخصي يذلل العقبات 9
    أشعر بالرضا عما أن فيو اآلن 10
    يجب أن أستعد لممستقبل بما فيو من تحديات 11
    بديمة لموصول ألىدافي المستقبميةأضع حمول  12
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    ىناك أسماء في حياتي أطمح لموصول إلييا 13
    أجد أن مستقبمي العممي محدد وال أسطيع تغييره 14
    أجد صعوبة في تقبل كل ما ىو جديد 15
    أحب أن أتخذ قراراتي بنفسي وأتمسك بيا 16
    أشعر أني إنسان غير نافع 17
    لمتعرف عمى العموم المعرفية الجديدةأسعى  18
    أميل إلى تجريب األشياء غير المألوفة 19
    أسعى لاللتحاق بتخصص محدد في الجامعة 20
 مقياس المساندة األسرية 
    عندما أحتاج لممساعدة أجد أسرتي بجانبي 1
    تشعرني أسرتي بأىميتي حتى لو كانت تصرفاتي خاطئة 2
    أكون في مشكمة أستطيع االعتماد عمى أسرتي لمساعدتيعندما  3
    أشعر بالوحدة كما لو أنني ليس لي أحد أعرفو 4
    أشعر بعدم وجود مساندة حقيقية من أسرتي 5
    المساندة المعنوية من األسرة ىامة بالنسبة لي 6

7 
 أعتقد أن الناس ال يحتاجون لبعضيم البعض ويمكنيم االعتماد عمى

    أنفسيم

    في أسرتي توجد الكثير من المشاكل 8
    والدي ووالدتي يدققون معي بشكل غير معقول 9

10 
أثق في نفسي وفي قدرتي عمى التعامل مع المواقف الجديدة دون 

    مساعدة من اآلخرين

    أساعد أسرتي في إنجاز األعمال اليومية 11
    إياه والديأنا مكتف بالمصروف الذي يمنحني  12
    أسرتي تعيقني عمى مواصمة مشواري العممي 13
    أحصل عمى كمية كافية من الحب والدفء والعاطفة 14

15 
يوجد أشخاص داخل األسرة ألجأ إلييم لمساعدتي عندما أشعر بالممل 

 والضيق
   

    ىناك أشياء كثيرة تضايقني في محيط األسرة 16
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    المشاكل الشخصيةأواجو الكثير من  17
    أشعر بأنني محل اىتمام من أسرتي الذين يعيشون بالقرب مني 18
    تشعرني أسرتي بالرضا والقوة 19
    منذ صغري أتقى قدرًا كبيرًا من مساندة والدي 20
 
 
 
 


