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 :  هشكلة البحث  وأسئلته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م2018 – 2017للعبم الدراسي 
 املؤمتز الطالبً املدرسً السنىي الثالث

 (حنى إعداد جٍل حبثً واعد )

   التالً الرئٌس التساؤل فً الدراسة مشكلة تتمثل
 الطموح ومستوى األسرٌة المساندة بٌن إحصائٌة داللة ذات عاللة توجد هل "

 "عشر؟ الثانً الصف طالبات لدى األكادٌمً
 التالٌة الفرعٌة األسئلة الرئٌس التساؤل من وٌتفرع

   عشر؟ الثانً الصف طالبات لدى األسرٌة المساندة مستوى ما1.

   عشر؟ الثانً الصف طالبات لدى األكادٌمً الطموح مستوى ما2.

 طالبات لدى األسرٌة المساندة مستوى فً إحصائٌة داللة ذات فروق توجد هل3.
 ؟(علمً – أدبً) التخصص لمتغٌر تعزى عشر الثانً الصف

 طالبات لدى األكادٌمً الطموح مستوى فً إحصائٌة داللة ذات فروق توجد هل4.
 ؟(علمً – أدبً) التخصص لمتغٌر تعزى عشر الثانً الصف



 
 
 

 :  أهداف البحث
التعرف إلى مستوى المساندة األسرٌة لدى طالبات الصف الثانً 1.

 عشر 
التعرف إلى مستوى الطموح األكادٌمً لدى طالبات الصف الثانً 2.

 عشر 
التعرف إلى الفروق فً مستوى المساندة األسرٌة لدى طالبات الصف 3.

 (علمً –أدبً )الثانً عشر تعزى لمتغٌر التخصص 
التعرف إلى الفروق فً مستوى الطموح األكادٌمً لدى طالبات 4.

 (علمً –أدبً )الصف الثانً عشر تعزى لمتغٌر التخصص 
 

 (حنى إعداد جٍل حبثً واعد )

 هشروع نشر ثقبفة البحث العلوي يف التعلين العبم 



 
 

 :  أهوية البحث
والتً االسرٌة المساندة وهو تتناوله الذي الموضوع أهمٌة من أهمٌتها الدراسة هذه تستمد 

 باعتباره األكادٌمً الطموح من أهمٌتها تستمد كذلن أفرادها، أحد أو أسرتها من الطالبة تتلماها
 .المستمبلٌة حٌاته فً تحمٌمها إلى الفرد ٌسعى التً األهداف أهم من
عشر الثانً الصف طالبات تناول موضوعات دراسة إلى الباحثٌن نظر توجٌه. 
هذه اتجاه كبٌرة مسئولٌة علٌهم تمع حٌث واألفراد ومؤسساته للمجتمع بالنسبة أهمٌة للدراسة 

 .المجتمع فئات من الفئة
ونظرا   الباحث علم حدود فً عشر الثانً الصف طالبات تناولت التً والدراسات البحوث للة 

 األفراد نظر توجٌه ضرورة الباحث ٌرى الفلسطٌنً المجتمع فً الفئة هذه أهمٌة لتزاٌد
 .الفئة لهذه حكومٌة والغٌر الحكومٌة والمؤسسات والمجتمع

 



 
 

 :هصطلحبت البحث
الدعم المادي والمعنوي الذي ٌتلماه الفرد من لبل أسرته أو أحد : المساندة األسرية

 .أفرادها للوصول إلى أهداف معٌنة
  

ما ٌدور فً ذهن الشخص من أهداف تتعلك بدراسته الجامعٌة : الطموح األكاديمي
 وما بعدها تموده إلى مستمبل تعلٌمً جٌد فً نظره 

 
 



 
 

 :الدراسبت السببقة
   :منها واالجتماعٌة األسرٌة المساندة تناولت التً السابقة الدراسات من العديد وهناك
 األسرٌة والمساندة الصادمة الخبرات بٌن العاللة إلى التعرف الدراسة وهدفت (2004) حسنين دراسة

 على الدراسة أجرٌت ولد جٌدة، نفسٌة بصحة ٌتمتع كً الطفل حماٌة فً األسرٌة المساندة دور ومعرفة

 فروق وجود النتائج وأظهرت عاما ، 12-10 بٌن ما أعمارهم تتراوح وطفلة طفال   (450) لوامها عٌنة

 للٌلة أسرٌة مساندة تلموا الذٌن األطفال وبٌن كبٌرة أسرٌة مساندة تلموا الذٌن األطفال بٌن إحصائٌا   دالة

 وهدفت ،(2006) دياب ودراسة .كبٌرة أسرٌة مساندة تلموا الذٌن لصالح النفسٌة للصحة بالنسبة

 لوامها عٌنة على الدراسة أجرٌت ولد المراهمٌن، لدى االجتماعٌة المساندة مستوى إلى التعرف الدراسة

 لدى االجتماعٌة المساندة مستوى أن النتائج وأظهرت الثانوٌة، المرحلة طلبة من وطالبة طالب (550)

   .متوسط المراهمٌن

 الثانوٌة طلبة لدى االجتماعٌة المساندة مستوى إلى التعرف الدراسة وهدفت ،(2012) النجار ودراسة

 مستوى أن النتائج وأظهرت وطالبة، طالب (500) لوامها عٌنة على الدراسة أجرٌت ولد العامة،

 .متوسط العامة الثانوٌة طلبة لدى االجتماعٌة المساندة

 
 



 
 

 :الدراسبت السببقة
 الفصام مرضى لدى األسرٌة المساندة مستوى تحدٌد إلى الدراسة وهدفت (2016) عقل أبو ودراسة

 على الدراسة أجرٌت ولد الفصام، مرضى عند واالستشفاء األسرٌة المساندة بٌن العاللة معرفة وكذلن

 التابعة الحكومٌة النفسٌة الصحة عٌادات على المترددٌن الفصام مرضى من مرٌضا   (171) لوامها عٌنة

 إلى وصل الفصام مرضى لدى األسرٌة المساندة مستوى أن النتائج وأظهرت غزة، بمطاع الصحة لوزارة

 مرضى لدى االستشفاء على االسرٌة للمساندة إحصائٌة داللة ذو تأثٌر وجود ،(%69.5) نسبً وزن

 الكلٌة الدرجة فً إحصائٌة داللة ذات جوهرٌة فروق وجود عدم الدراسة نتائج أظهرت كما الفصام،

 العٌادات على المترددٌن الفصام مرضى لدى االستشفاء لممٌاس الكلٌة الدرجة وفً االجتماعٌة للمساندة

 أفراد عدد االجتماعٌة الحالة العمر، الجنس، نوع) :التالٌة للمتغٌرات تعزى غزة لطاع فً النفسٌة الصحة
 .(المرض مدة الشهري، الدخل السكن، مكان األسرة،

 
 



 
 

 :الدراسبت السببقة

: التً تناولت الطموح األكادٌمً منهاوهناك العديد من الدراسات السابقة   
 األكادٌمً الطموح بمستوى وعاللته الدراسً التوافك إلى التعرف الدراسة هدفت (2010) كلوب دراسة

 لوامها عٌنة على الدراسة أجرٌت ولد الثانوٌة، المرحلة فً متزوجات والغٌر المتزوجات الطالبات لدى

 إحصائٌة داللة ذات عاللة وجود الدراسة نتائج وأظهرت غزة، بمحافظة الثانوٌة المرحلة من طالبة (287)

 الدرجة بٌن إحصائٌة داللة ذات عاللة وجود إلى النتائج أشارت كما الجسم، وصورة المستمبل للك بٌن

 المرحلة طالبات لدى وأبعاده األكادٌمً الطموح لمستوى الكلٌة والدرجة وأبعاده الدراسً للتوافك الكلٌة

 الدراسً التوافك زاد األكادٌمً الطموح زاد كلما أنه ٌعنً وهذا بغزة، الثانوٌة
 
 



 
 

 :الدراسبت السببقة
 الذات فاعلٌة من بكل وعاللته المستمبل للك إلى التعرف الدراسة هدفت :(2011) المصري ودراسة

 جامعة طلبة من وطالبة طالبا   (626) لوامها عٌنة على الدراسة أجرٌت ولد األكادٌمً، الطموح ومستوى

 للك أبعاد جمٌع بٌن إحصائٌا   دالة سالبة ارتباطٌة عاللة وجود الدراسة نتائج وأظهرت بغزة، األزهر

 إحصائٌة داللة ذات فروق توجد أنه إلى النتائج أشارت كما األكادٌمً، للطموح الكلٌة الدرجة وبٌن المستمبل

 الفروق كانت ولمد الدراسة عٌنة لدى األكادٌمً الطموح مستوى لممٌاس الكلٌة الدرجة على الجنس فً

 فً (آداب – علوم) الكلٌة فً إحصائٌة داللة ذات فروق توجد ال أنه إلى النتائج أشارت كما .الذكور لصالح

 .الدراسة عٌنة لدى األكادٌمً الطموح مستوى ممٌاس



 
 

 :الدراسبت السببقة
 مستوى لتنمٌة إرشادي برنامج فاعلٌة إلى التعرف الدراسة هدفت (2012) سعدة أبو ودراسة

 على الدراسة أجرٌت ولد ٌونس، خان بمحافظة الثانوٌة المرحلة طالبات لدى األكادٌمً الطموح

 للبنات، الثانوٌة الخنساء بمدرسة آداب عشر الحادي الصف طالبات من طالبة (40) لوامها عٌنة

 عٌنة أفراد لدى الكلٌة ودرجته بأبعاده األكادٌمً الطموح مستوى أن الدراسة نتائج وأظهرت

 .متوسط إلى نسبٌا   متدن مستوى عند ٌمع الدراسة،

 الذات بتمدٌر وعاللته االجتماعً الذكاء إلى التعرف الدراسة هدفت (2016) كالب ودراسة

 (778) لوامها عٌنة على الدراسة أجرٌت ولد المراهمٌن، لدى األكادٌمً الطموح ومستوى

 عند أعلى األكادٌمً الطموح مستوى أن إلى الدراسة نتائج وأظهرت الجنسٌن، كال من مراهك

 .المدن مراكز فً مرتفع األكادٌمً الطموح مستوى أن كما الذكور، من اإلناث
 



 :هنهجية البحث
استخدمت الباحثات المنهج الوصفً التحلٌلً فً إجراء الدراسة وٌمصد به ذلن المنهج الذي ٌعتمد 

على جمع البٌانات وتحلٌلها واستخراج االستنتاجات منها ذات الداللة والمغزى بالنسبة للمشكلة 

 المطروحة 



 
 

 :حدود البحث 

طبمت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسً الثانً من العام الدراسً : الحد الزماني
2017/2018. 

 طبمت هذه الدراسة فً مدرسة إحسان األغا الثانوٌة للبنات: الحد المكاني
 (علمً –أدبً ) طبمت هذه الدراسة على طالبات الصف الثانً عشر : الحد البشري

ٌتحدد موضوع الدراسة الحالٌة فً دراسة المساندة األسرٌة : الحد الموضوعي

   وعاللتها بمستوى الطموح األكادٌمً لدى طالبات الصف الثانً عشر



 
 

 :جمتوع و عينة  البحث 
 :مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جمٌع طالبات الصف الثانً عشر من الفرعٌن األدبً 
 .طالبة( 126)والعلمً والبالغ عددهم 

  
 :  عينة الدراسة

 :  لسمت الباحثة عٌنة الدراسة إلى لسمٌن
لامت الباحثات بتطبٌك أدوات الدراسة على عٌنة استطالعٌة : عينة استطالعية. أ

من الطالبات، ولد تم اختٌارهم بشكل عشوائً لإلجابة على ( 30)مكونة من 

 .االستبانة وذلن لحساب صدق وثبات أدوات الدراسة
تم اختٌار عٌنة الدراسة بصورة عشوائٌة بحٌث تمثل جزء من : العينة الفعلية. ب

 .من الطالبات( 45)مجتمع الدراسة، حٌث بلغت 



 
 

 :أدوات البحث 
 

 ممٌاس المساندة األسرٌة من إعداد الباحثات

 ممٌاس مستوى الطموح األكادٌمً من إعداد الباحثات



 
 

 :نتبئج البحث 
 الطموح ومستوى األسرٌة المساندة بٌن احصائٌة داللة ذات اٌجابٌة ارتباط عاللة وجود

 أفراد لدى األكادٌمً الطموح مستوى زاد األسرٌة المساندة زادت كلما أنه حٌث األكادٌمً

 الدراسة عٌنة أفراد لدى األسرٌة المساندة مستوى أن إلى النتائج أشارت كما الدراسة، عٌنة

 بوزن وذلن عال لدٌهم األكادٌمً الطموح مستوى وأن ،(%80.4) نسبً بوزن وذلن مرتفع

 المساندة فً إحصائٌة داللة ذات فروق توجد ال أنه إلى النتائج أشارت كما ،(%72) نسبً

 داللة ذات فروق توجد أنه الدراسة نتائج أظهرت كما .التخصص لمتغٌر تبعا   األسرٌة

 .العلمً التخصص لصالح التخصص لمتغٌر تبعا   األكادٌمً الطموح مستوى فً إحصائٌة



 
 

 :تببع نتبئج البحث 

 الطموح ومستوى األسرٌة المساندة بٌن احصائٌة داللة ذات اٌجابٌة ارتباط عاللة وجود

 لدى األكادٌمً الطموح مستوى زاد األسرٌة المساندة زادت كلما أنه حٌث األكادٌمً

 أفراد لدى األسرٌة المساندة مستوى أن إلى النتائج أشارت كما الدراسة، عٌنة أفراد

 األكادٌمً الطموح مستوى وأن ،(%80.4) نسبً بوزن وذلن مرتفع الدراسة عٌنة

 ذات فروق توجد ال أنه إلى النتائج أشارت كما ،(%72) نسبً بوزن وذلن عال لدٌهم

 الدراسة نتائج أظهرت كما .التخصص لمتغٌر تبعا   األسرٌة المساندة فً إحصائٌة داللة

 لمتغٌر تبعا   األكادٌمً الطموح مستوى فً إحصائٌة داللة ذات فروق توجد أنه

 .العلمً التخصص لصالح التخصص



 
 

 :تىصيبت البحث 
 المساندة بين العالقة لدراسة أكبر مستوى  عمى بحثية دراسات بعمل الباحثات توصي -1

 . عشر الثاني الصف طالبات لدى األكاديمي الطموح ومستوى  األسرية
 لدى األكاديمي الطموح مستوى  لزيادة تدريبي برنامج بإعداد كذلك الباحثات توصي -2

  األدبي الفرع خاصة عشر الثاني الصف طالبات
 المستوى  من يرفع ما الطالبات نفوس في والمثابرة المنافسة روح المعممين غرس -3

 األكاديمي طموحهم مستوى  من ويزيد لديهم التعميمي
 رفع عمى يساعدهم دراسيا   جوا   لمطالبات تهيئ ومثمرة ومحفزة سميمة مدرسية بيئة توفير -4

 . األكاديمي طموحهم مستوى  من ويزيد لديهم واالبداعي التعميمي المستوى 
 خاصة األسرية المساندة مستوى  لزيادة الطالبات أهالي تستهدف ولقاءات ندوات عدادإ-5

   عشر الثاني الصف طالبات


