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 خالصة

العالقة بيه الدعم االجتمبعي مع التىجه للعمل مستقبال في -2015 .عبدل. ,بسيط ارحم 

. أطروحة. 11وغ الويغيري مب SMKمجبل "المراهقيه مه الحبدي عشر فئة المتعلميه" في 

 M.Si،  بهرون اميق ومه المؤسف كلية علم الىفس أويىيه مىالوب إبراهيم مبلك. المشرف

 

للعمل فً المستقبلالكلمات الرئٌسٌة: الدعم االجتماعً، التوجه   

المراهقة فً أوقات األزمة معقدة، حتى أن المراهقة المتوقعة الستكمال تطوٌر فً 

الشخصٌة، فضال عن االجتماعٌة، مع كل مواطن القوة ومواطن الضعف. تطوٌر الحٌاة 

االجتماعٌة للمراهق، من تلك التً تتمٌز بأعراض زٌادة التأثٌرات األقران فً حٌاتهم. سن 

المراهقة الحٌاة االجتماعٌة مع أقرانهم إعطاء الخبرات والمعلومات الالزمة للمراهقٌن. 

التوجه للمستقبل هو عبارة عن مجموعة من المواقف التً تشكل األمل إزاء المستقبل، 

وتشكٌل التوجه المستقبلً للمراهقٌن وبخاصة فً مٌدان العمل الوظٌفً أو المخطط الخاص 

وجود الدافع فً أنفسهم، والتخطٌط والتقٌٌم. وفً هذه العملٌة تنطوي  بك هو عملٌة تتطلب

 .على مجموعة متنوعة من العوامل، مثل الدعم االجتماعً من األقران

1أن الهدف من هذا البحث ) معرفة مستوى الدعم االجتماعً األقران فً طالب الصف  (

للعمل فً المستقبل  ( معرفة وصف التوجه2) 11نغ النٌغٌري ما SMK الحادي عشر فً

( معرفة 3) 11نغ النٌغٌري ما SMK فً مجال فئة المراهقٌن المتعلمٌن الحادي عشر فً

العالقة بٌن أقرانهم الدعم االجتماعً مع التوجه للعمل مستقبال فً مجال فئة المراهقٌن 

11نغ النٌغٌري ما SMK المتعلمٌن الحادي عشر فً . 

ورٌالسٌونال الكمٌة. المتغٌرات الحرةاألسالٌب المستخدمة فً هذه البحوث ك  (x)  نظائر

التوجه للعمل مستقبال فً مجال المراهقة.  (y) دوكوكنجان االجتماعٌة ومتغٌر منضم

السكان أي بلغ الحادي عشر فً 353فئة المتعلمٌن  33موضوع الدراسة بلغت   SMK 

واستخدم الباحثون المحدد باستخدام تقنٌات أخذ العٌنات العشوائٌة.  11نغ النٌغٌري ما

أسلوب استبٌان فً جمع البٌانات. وٌتم التحلٌل الشامل للبٌانات مع المساعدة من الحوسبة 

( مستوى الدعم 1وتبٌن النتائج أن: ) .windows ل SPSS 16.0 مرافق الكمبٌوتر برنامج

( معدل 2الفقراء فً فئات ) 11ن  SMK االجتماعً المتعلمٌن الصف الحادي عشر فً

لمراهقات التوجه المستقبلً فً مجال العمل على طالب الصف الحادي عشر فًحمل ا  

SMK ( أن هناك عالقة إٌجابٌة بٌن الدعم االجتماعً ألقرانهم 3فئة ) 11نغ فً النٌغٌري ما

نٌغٌري  SMK بالتوجه للعمل مستقبال فً مجال فئة المراهقٌن المتعلمٌن الحادي عشر فً

مع عالقات هامة 11نغ الما . 

 


