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 الملخص
 

اهّابك١ ُلهاٍاخ  رٌٔا٤ٖ ّاجبة اُغبٓؼاخ اهزٖابك٣ب  ٝمُاي ثوٗبٓظ  اػلاك ٝر٘ل٤ن ٝرو٤٤ْ ٣ٜلف اُجؾش ثٖلخ هئ٤َ٤خ 

ٖٓ  ٛج٤ؼخ اإلفزالكبد ث٤ٖ ّجبة اُغبٓؼخ ػ٤٘خ اُلهاٍخ ك٢ ًَٖٓ فالٍ رؾل٣ل أٝعٚ اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ ٝ كهاٍخ 

 ٛانٙ ٝأرجؼاذ اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ  ثؤثؼبكٙ ٝاُزٞعخ أَُزوج٠ِ  ثٔؾبٝهٙ رجؼب إلفزالف ٗٞع اُغٌ٘ )مًاٞه ٝاٗابس  

إُٞل٢ اُزؾ٢ِ٤ِ ٝأُٜ٘ظ اُزغو٣ج٠ ، ٝرْ ر٤ٖ٘ق ٝرؾ٤َِ اُج٤بٗبد ثبٍزقلاّ أُٜ٘ظ إُٞال٠ ٓاٖ  أُٜ٘ظ اُلهاٍخ

ٝراْ اٍازقلاّ   ٗؾاواف أُؼ٤ابهٟ ، ًٝانُي أُاٜ٘ظ اُزؾ٤ِِا٠فالٍ اُؼلك ٝ اَُ٘ت أُئ٣ٞخ  ٝأُزٍٞاٜ اُؾَابث٠ ٝاإل

ػاالح أكٝاد ٓااٖ اػاالاك اُجبؽضااخ ٝٛاا٠ اٍاازٔبهح ث٤بٗاابد ػبٓااخ ، اٍاازج٤بٕ اُزٌٔاا٤ٖ اإلهزٖاابكٟ ٝرٚاأٖ صالصااخ أثؼاابك) 

اُزقط٤ٜ  ُِْٔوٝػبد اُٖاـ٤وح ،اٍازضٔبه اُٞهاذ ،ر٤ٔ٘اخ أُٜابهاد  ، اٍازج٤بٕ اُزٞعاٚ أَُازوج٠ِ  ٝاُان١ رٚأٖ 

اُزٞعاٚ أَُازوج٠ِ اإلعزٔابػ٠  ،  –اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اُاٞي٤ل٠   –ؾبٝه ٠ٛٝ )اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اُلها٠ٍ  صالصخ ٓ

ٝأّزِٔذ ػ٤٘خ اُلهاٍخ ا٤ُٔلا٤ٗخ ػ٠ِ  صْ ثوٗبٓظ اهّبكٟ ُز٤ٔ٘خ اُٞػ٠ ثبُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ ٣زٖٚٔ صٔب٤ٗخ عَِبد

٤خ ٝاُووٟ أُغبٝهح  ٝرْ افز٤به اُؼ٤٘خ ثطو٣واخ ٛبُت ٝٛبُجخ ٖٓ ّجبة اُغبٓؼخ  ثٔؾبكظخ ًلو ا٤ُْـ ٝأُ٘ٞك672

اُؼ٤٘اخ  ؿو٤ٙخ هٖل٣خ ؽ٤ش ٣ْزوٛ إٔ رٌٕٞ ك٠ أُوؽِخ اُغبٓؼ٤خ  ٖٝٓ َٓز٣ٞبد اعزٔبػ٤خ ٝاهزٖبك٣خ ٓقزِلخ، 

  ٖٓ ّجبة اُغبٓؼخ   ٝرْ اإلفز٤به ث٘بءا ػ٠ِ َٓزٟٞ ٝػ٤ٜٖ أُ٘قل٘ ٝأُزٍٜٞ ٓاٖ 91اُزغو٣ج٤خ ٝثِؾ ػلكْٛ )

ٓااغ اهز٘اابػٜٖ ٝهؿجاازٜٖ ثبإلّاازواى كاا٠ اُجوٗاابٓظ  َُٔااز١ٞ اُااٞػ٢ ثؤ٤ٔٛااخ اُزٌٔاا٤ٖ انهزٖاابك١  اُوثاابػ٢ انكٗاا٢

 ، 6192ك٣َأجو  –كا٠ اُلزاوح ٓاٖ ّاٜو أًزاٞثو    اُْقٖا٤خ أُوبثِاخ ٛو٣ان ػاٖ اُج٤بٗابد عٔاغ ٝراْ  ،اإلهّبكٟ 

ًٝبٗذ ٖٓ أْٛ ٗزبئظ اُجؾاش ٝعاٞك ػالهاخ اهرجب٤ٛاخ ٓٞعجاخ كاُاخ اؽٖابئ٤بم ثا٤ٖ رٌٔا٤ٖ ّاجبة اُغبٓؼاخ اإلهزٖابكٟ  

ٝث٤ٖ اُزٞعاٚ أَُازوج٠ِ ، ٝعاٞك ػالهاخ اهرجب٤ٛاخ ٓٞعجاخ كاُاخ اؽٖابئ٤بم ثا٤ٖ ًاَ ٓاٖ اعٔاب٠ُ اُزٌٔا٤ٖ اإلهزٖابكٟ   

ؽٖبئ٤ب ث٤ٖ ٓزٍٞطبد كهعبد ّجبة اُغبٓؼاخ  كا٠ ٝعٞك كوٝم  كاُخ ا، ٝأَُزٟٞ اُزؼ٠ٔ٤ِ ُألّ ٝاُلفَ اُْٜوٟ

ٝعاٞك كاوٝم  كاُاخ اؽٖابئ٤ب ثا٤ٖ ٓزٍٞاطبد كهعابد ، اعٔب٠ُ اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ  ُٖبُؼ ٛالة اُغبٓؼخ اُنًٞه

ّاجبة اُغبٓؼاخ  كا٠ اعٔاب٠ُ اُزٞعااٚ أَُازوج٠ِ ُٖابُؼ ّاجبة اُغبٓؼاخ كاا٠ اُؾٚاوٝهلٓذ اُلهاٍاخ ٓغٔٞػاخ ٓااٖ 

ػ٠ِ ا٣غبك كوٓ ػَٔ ُِْجبة ك٠ ٓقزِاق ا٤ُٔابك٣ٖ ، ٝراؤ٤ِْٜٛ ُٜانٙ اُلاوٓ ٓاٖ اُز٤ٕٞبد ًبٕ ٖٓ أٜٛٔب اُؾش 

 فالٍ ٓؼب٤٣و اٌُلبءح ٝاُز٤ٔي ٝاإلثزٌبه ٝأَُبٝاح ك٠ اُؾوٞم ٝاُٞاعجبد ٓٔب ٣ئكٟ ا٠ُ ٜٗٚخ أُغزٔغ ٝرولٓٚ 

 -ٔبه اُٞهااذاٍاازض -اُزقطاا٤ٜ  ُِْٔااوٝػبد اُٖااـ٤وح -ّااجبة اُغبٓؼااخ  -اُزٌٔاا٤ٖ اإلهزٖاابكٟ : المفتاحيااة الكلمااا 

    اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ –ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد 
 

 يقذيخ ٔيشكهخ انجحش  
اإلٛزٔبّ ثبُْجبة ك٠ اُٞهذ اُؾبٙو ٙوٝهح اهزٖبك٣خ ر٣ٞٔ٘خ ، ًٔب ٠ٛ ٙوٝهح  ٤ٍب٤ٍخ ألٕ اُز٤ٔ٘خ      

اإلهزٖبك٣خ اُز٠ رْٜلٛب األٓخ رزطِت ٛبهبد ثْو٣خ ٝاػ٤خ ٝٓلهثخ ِٝٓٔخ ثؤٍٕٞ اُؼَٔ ٝاإلٗزبط ٝٓٔزٌِٚ ُِٔؼبهف 

، ثَجت ٓب ٣َٞك ٛنا  اُؼٖو ٖٓ ٕواػبد  ٝأُٜبهاد اُالىٓخ  ُنُي ،ًنُي ٣ؼل اإلٛزٔبّ ثبُْجبة ٙوٝهح ٤ٍب٤ٍخ

٤ٍب٤ٍخ أ٣ل٣ُٞٞع٤خ ٝؽٚبه٣خ ٝػٖ٘و٣خ ٝٛبئل٤خ ُنُي كبٕ ػ٤ِٔخ اُز٤ٔ٘خ اإلهزٖبك٣خ ٝا٤َُب٤ٍخ ٝاإلعزٔبػ٤خ رزطِت 

ؽ٤ش رؾَٔ ٛنٙ   2: 6112)هؽبة اَُؼلٟ ، ،كهاٍخ اُؼٖ٘و اُوئ٠َ٤ ك٠ ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ اُنٟ ٣ٔضَ ع٤َ اُْجبة 

ٞٓبد أُوؽِخ اَُبثوخ ٝاُالؽوخ ػ٠ِ ؽل ٍٞاء ٝمُي ألٕ ٛنٙ أُوؽِخ اٗزوب٤ُخ ، ًَٝ أُوؽِخ ٖٓ فٖبئٔ ٝٓو

  ٝأّبه 01: 6191ٓوؽِخ اٗزوب٤ُخ رؾَٔ ك٠ ٤ٛبرٜب اُول٣ْ اُنٟ فوعٖ ٓ٘ٚ ٝاُغل٣ل اُنٟ رزغخ ا٤ُٚ ،)ث٤َْ ٣ب٤ٍٖ ، 

ُْبِٓخ ُِٔغزٔغ ٝٗظوح اُْجبة ا٠ُ أ٤ٔٛخ كٝه اُْجبة ك٠ اُز٤ٔ٘خ ا  ا٠ُ  29: 6190 )ثَبّ ؿبْٗ ، ػٞكح أثٞ ٤ٍ٘٘خ،

ٛنٙ اُز٤ٔ٘خ ثبػزجبهْٛ كوٍبٕ اُزـ٤٤و اُن٣ٖ ٣زٞهغ ْٜٓ٘ اإلٍٜبّ اُلبػَ ك٠ هٍْ أَُبهاد اُزقط٤ط٤خ َُِٔزوجَ 
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كبُْجبة ْٛ ػلح أَُزوجَ ٝؽبُْٜ ٣٘جئ ػٖ ٕٞهح ٛنا ٝر٘ل٤نٛب ثٜلف رؾ٤َٖ ث٘بء ؽبٙو أُغزٔغ َٝٓزوجِٚ  ، 

ْٜ ٣جؼش ػ٠ِ اُوٙب ًبٕ أَُزوجَ ٝاػلا ٣ٝؼزجو اُْجبة ْٛ اُوبكح اُِن٣ٖ ػ٤ِْٜ َٓئ٤ُٞبد أَُزوجَ  كٔز٠ ًبٕ ٝاهؼ

عَبّ نثل إٔ ٣ٜ٘ٚٞا ثٜب ٖٓ ؽ٤ش اُزوث٤خ ٝأُؼوكخ ٝاُزٞاىٕ ٝاإلٗزٔبء ٝاُولهح ػ٠ِ  اإلثلاع ٝأٟ اٛٔبٍ ألٟ 

)ٕالػ ،ٛبهخ أُغزٔغ أُؤُٓٞخ  عبٗت ٖٓ ٛنٙ اُغٞاٗت ن ٣ؼ٠٘ ٍٟٞ ٛلّ ُج٘خ ٖٓ ُج٘بد أَُزوجَ ٝثبُزب٠ُ ٛله

  ؽ٤ش رؼل ٛبهبد اُْجبة اُٜلف ٝا٤ٍُِٞخ ٓؼب ألٜٗب ٖٓ ٝهٞك اُز٤ٔ٘خ ٝؿب٣برٜب كٖٔ فالٍ رله٣ت 91: 6111عواه ،

اُْجبة ٝرؤ٤ِْٜٛ ثٞاعجبرْٜ ر٤َو ثقط٠ ٝاٍؼخ  ٗؾٞ رؾو٤ن اُز٤ٔ٘خ اُْبِٓخ ُِٔغزٔغ ، ُٝزؾو٤ن اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ 

ٕ اُْجبة ْٛ ٛلف اُز٤ٔ٘خ ٤ٍِٝٝزٜب ٝٓؾٞهٛب األٍب٠ٍ ٝنثل إٔ رٖ٘ت اُغٜٞك ًبكخ ػ٠ِ ثؤثؼبكٛب ٣غت إٔ ٣ٌٞ

أ٤ٔٛخ انٍزضٔبه ك٠ اإلَٗبٕ رؼ٤ِٔب ٝرله٣جب ٝرؤ٤ٛال َٓزٔوا ثٜلف اػلاك ع٤َ ٖٓ اُْجبة ٓؼبك٠ كٌوا ٝفِوب ًٍِٝٞب 

نثل ٖٓ ر٘ظ٤ْ ٛبهبد اُْجبة ٝعَٔب ٝنثل ٖٓ اُزو٤ًي ػ٠ِ كٝه اُْجبة أُؾٞهٟ ك٠ اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ ًٔب 

ٝاٍزضٔبهٛب ثٔب ٣ٌلَ ْٓبهًزْٜ اُلبػِخ ك٠ اُز٤ٔ٘خ اُجْو٣خ أَُزلآخ  ٝرو٤ٍـ ه٤ْ اُؼَٔ اُغٔبػ٠ ٝاُزطٞػ٠ ُٚ، 

٤و ؽ٤ش  ٤ٔ٣َ اُْجبة ا٠ُ اإلٗلٓبط ك٠ اُؼ٤ِٔخ اُز٣ٞٔ٘خ اُْبِٓخ ٝأَُزلآخ ثؤثؼبكٛب ًبكخ هؿجخ ْٜٓ٘ ك٠ اُزـ٤

اُؾ٤بح ٝاُزؼج٤و ػٖ اهاكرْٜ اُطبٓؾخ ُِٖؼٞك  حٙطالع ثلٝهْٛ اُوائل ك٠ ٤َٓوزطٞه ٝاإلٝاإلٕالػ ٝاُٜ٘ٞٗ ٝاُ

  ا٠ُ إٔ اُٞػ٠ ثبَُٔزوجَ 10: 6190ًٔب ر٤ْو  ٠٘ٓ ػز٤ن، )   20: 6112 )ٓؾٔٞك اَُوؽبٕ ، ،ٝاُز٤ٔي

عزٔبػ٠ ػٔٞٓب ، ٝاٍزْواف آكبهٚ ٝكْٜ رؾل٣برٚ ٖٓ أُوٞٓبد األٍب٤ٍخ ك٠ فِن اُ٘غبػ ػ٠ِ اُٖؼ٤ل اُْق٠ٖ ٝاإل

ٝن ٣ٌٖٔ إٔ ٣َزٔو اُ٘غبػ ألٟ ًبٕ ٓب ُْ ٣ٔزِي ٛنا األف٤و هإ٣خ ٝاٙؾخ ٝصبهجخ ُٔؼبُْ أَُزوجَ كبُ٘غبػ ثٌِٔخ 

 ٛٞ اُز٘جئ كٌبٕ أَُزوجَ ٗؾٞ ُِزطِغ ثْـلٚ اُولّ ٓ٘ن انَٗبٕ ر٤ٔيُٝول ٝاؽلح ٣ورٌي أٍبٍب ػ٠ِ اُٞػ٠ ثبَُٔزوجَ   

 ان٣بّ ٖٓ ُِوبكّ ٣ٝز٤ٜؤ ٣زؾَت ٢ٌُ ُٚ انٍب٤ٍخ أَُبئَ ٖٓ انَٗبٕ ػلٛب ٝهل اُجْو٣خ أُغزٔؼبد ُٔؼظْ أَُخ

 ؽَبثبد ػ٠ِ ٣ؼزٔل أُب٢ٙ اُووٕ ٖٓ ٓزؤفوح ػوٞك ٝا٠ُ ًبٕ ُنُي ٝاألىٓبد  اٌُٞاهس ٖٓ ٤ٖ٣جٚ هل ٓٔب فٞكب

 ،اُقبُن ػجلأؽٔل  (، ثبَُٔزوجَ اُز٘جئ ػ٠ِ ُزَبػلٙ اُجلائ٤خ انكٌبه ٖٓ ٝؿ٤وٛب اُطبُغ ٝهواءح اُ٘غّٞ

،٣ٝؼل اُْجبة ّو٣ؾخ اعزٔبػ٤خ ر٤ْو ا٠ُ ٓوؽِخ ٖٓ اُؼٔو ثؼل ٓوؽِخ أُواٛوخ ٝرجلٝ ٖٓ فالُٜب  6192:991

ػالٓبد اُ٘ٚظ اإلعزٔبػ٠ ،اُ٘ل٠َ،اُج٤ُٞٞع٠ ٝاٙؾخ ، ًٔب ٣ؼزجواُْجبة ٖٓ أًضو اُلئبد اُؼٔو٣خ رلبػال ٓؾ اُزـ٤و 

ٝاٙؾخ ك٠ ٛج٤ؼخ ٛنٙ أُوؽِخ ٝك٠ ر٤ٌَْ صوبكخ فبٕخ رؾَٔ اُؼل٣ل ٖٓ اُو٤ْ اُؾبكس ك٠ أُغزٔغ ٓٔب ٣زوى آصبها 

  ، ام ٗؾٖ أٓبّ رؾلٟ ٓيكٝط ، ؽ٤ش ٙوٝهح رٞك٤و كوٓ 20: 6191ٝأُٞاهق ٝاإلرغبٛبد ، )٤ٗل٤ٖ ػ٠َ٤ ،

ػَٔ ُْجبة اُقو٣غ٤ٖ ٖٓ ٗبؽ٤خ ، ٖٝٓ ٗبؽ٤خ أفوٟ ٙوٝهح رؤ٤َٛ ٛنا اُْجبة ثٌَْ ٣ز٘بٍت ٓغ أُزطِجبد 

ثوآظ رؤ٤ِ٤ٛخ ٓز٘ٞػخ ٝمُي ُز٤ٌٖٔ اُْجبة ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ كوٓ اُؼَٔ أُالئٔخ  ؾل٣ضخ َُٞم اُؼَٔ ٖٓ فالٍاُ

 اُْجبة ٓوؽِخ ٝرٔضَ ، 77:   6111ُٔئٛالرْٜ ٜٝٓبهارْٜ أٌُزَجخ  )ّو٣ق ػٞٗ، ٓ٘بٍ ػجل اُؼبٍ  ، 

 ٓوؽِخ ُزؾٌل٣بد اُز٠ رٞاعٚ األٍوح ٗظوا ألٕ ا اؽلٟ   اإلعزٔبٌػ٤خ،  اُؼو٤ٌِخ،  اُ٘ل٤َخ  – اُج٤ٌُٞٞع٤خٌ )  ثٔزـ٤وارٜب

كٕٝ اُْجبة ُجؼ٘ اُزؾل٣بد ثؼٜٚب ٣زؼِن ثبُْجبة أٗلَْٜ  رٔو ن ك٠ٜ اإلَٗبٕ ٌؽ٤بح ٓواؽَ أْٛ ٖٓ رؼل اُْجبة

أٝاألٍوح أٝاألٕلهبء ٝثؼٜٚب ٣زَٖ ثٌْٔالد أُغزٔغ ،ُٝنا كٖٔ األ٤ٔٛخ ثٌٔبٕ ٙوٝهح ر٤ٜئخ أُ٘بؿ أُ٘بٍت 

 ؽ٤ش ٣ٔضَ اُْجبة ّو٣ؾخ ًج٤وح ك٠ 06: 6111،اُجب٠ٛ ثؤٓبٕ، )ى٣٘ت ُٜٞنء اُْجبة ٠ٌُ ٣زغبٝى رِي أُوؽِخ 

 اعٔب٠ُ ٕٔ%  69 جَ٘جخ ٤ِٕٔٝ 6106 َ٘خ  61 – 92 أُٖوٟ ك٤جِؾ ػلك اُْجبة ك٠ اُلئخ  اُؼٔو٣خ ٖٓ ) أُغزٔغ

 )اُغٜبى أُوًيٟ ُِزؼجئخ 6191%اٗبس  ٝمُي ٝكوب ُزول٣واد اٌَُبٕ ػبّ 2102-%مًٞه 1102ْٜٓ٘ )  إاٌَُ

ب ٖٓ ٝهٞك  اُز٤ٔ٘خ ٝؿب٣برٜب كٖٔ ٛبهبد اُْجبة اُٜلف ٝا٤ٍُِٞخ ٓؼب  ألٜٗ   ؽ٤ش رؼل6191ٝاإلؽٖبء ،اُؼبٓخ 

ثبػزجبهْٛ  فالٍ رله٣ت اُْجبة ٝرؤ٤ِْٜٛ ٤ُوٞٓٞا ثٞاعجبرْٜ ٤َٗو ثقط٠ ٝاٍؼخ ٗؾٞ رؾو٤ن اُز٤ٔ٘خ اُْبِٓخ ُِٔغزٔغ

   11:  6190)ثَبّ ؿبْٗ ، ػٞكح أثٞ ٤ٍ٘٘خ ، اُؼٖ٘و األٍب٠ٍ ك٠ ث٘بء ٝر٤ٔ٘خ أُغزٔغ 

إٔ أُوؽِخ اُغبٓؼ٤خ رؼزجو ٓوؽِخ ٛبٓخ ُزؤ٤َٛ اُْجبة ٗؾٞ رؾَٔ   Mason et al ( 2000 : 385 -410)ٝ ٣وٟ، 

أَُئ٤ُٞخ ٝأُؼوكخ اُؾو٤و٤خ َُٔزِيٓبد اُؼٖو ٖٓ ػِّٞ ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب ، ًٔب أٜٗب كزوح اػلاك اُلوك ٝرؤ٤ِٛٚ ُِزل٤ٌو ك٠ 

ْبهًخ اإلٗلؼب٤ُخ ٝاألفن ؽَ ٌْٓالد أُغزٔغ ٝككغ ػ٤ِٔخ اإلٗزبػ ا٠ُ األٓبّ ًٔب رز٤ٔي ٛنٙ أُوؽِخ ثبُولهح ػ٠ِ أُ

ًٔب رؼزجو أُوؽِخ اُغبٓؼ٤خ ٓوؽِخ ؽبٍٔخ ُِْجبة ٖٓ ٝاُؼطبء ٝى٣بكح اُٞنء ٝاػبكح اُ٘ظو ك٠ ا٥ٓبٍ ٝأُطبٓؼ ، 

ؽ٤ش اُزطِغ ٗؾٞ أَُزوجَ ثبَُ٘جخ ُؾ٤برْٜ ا٤ُٜ٘ٔخ  ٝاألٍو٣خ ٝك٤ٜب رزقن األٛلاف ٝاَُؼ٠ ٗؾٞ رؾو٤وٜب ك٠ ػبُْ 

ٛب٠ٗ ٤٘ٓت، ػيح ٤ٍِٔبٕ، )،اهزٖبك٣ب ٤ٍٝب٤ٍب ٓٔب ٣٘ؼٌٌ ػ٠ِ األٖٓ اُ٘ل٠َ ُِْجبة ٓزـ٤و ٓزوِت اعزٔبػ٤ب  ٝ

٣ٝؤر٠ ك٠ ٓولٓخ مُي روث٤خ األع٤بٍ اُغل٣لح روث٤خ ٓزٌبِٓخ ثزي٣ٝلْٛ ثبُوبػلح أُؼوك٤خ ٝاُؼ٤ِٔخ   0: 6117

٠ أَُزوجَ ٝاإلٍزلبكح ٜٓ٘ب ٝأُؼِٞٓبر٤خ ٝاٌُلبءاد ٝأُٜبهاد ٝاُقجواد اُؼ٤ِٔخ ٝاإلرغبٛبد ا٤َُِٔخ ك٠ اُ٘ظو اُ

٣ٞاعٜٕٞ  اُْجبة اُن٣ٖ ٣لفِٕٞ ٍٞم اُؼَٔ ك٢ اُٞهذ اُواٖٛ  ٝروٟ  اُجبؽضخ إٔ   1: 6117ْٛبّ آٍ ف٤ِلخ ،،)

ؿ٤و ٓئَٛ اُزؤ٤َٛ اُؼ٠ِٔ ٝؿ٤و ٓلهة اُزله٣ت اٌُبك٠ ُٔٞائٔخ   ًٔب إٔ ثؼْٜٚ، ٜٓٔخ ّبهخ إل٣غبك كوٓ ػَٔ

أُورجطخ ثبإلػزٔبك ػ٠ِ اُناد ٝرؾو٤ن ا٣ُٜٞخ ٝمُي ًبٕ ٖٓ اُٚوٝهٟ رٞي٤ق ٝاٍزضٔبه أُٜبهاد ٍٞم اُؼَٔ ، 

اُضوبك٤خ ٝاُو٤ٓٞخ ٝٓٞاعٜخ األىٓبد اإلهزٖبك٣خ ٝاكهاى اُـب٣خ ٖٓ اُؼَٔ ٖٝٓ اُؾ٤بح ثٔب ٣ؾون اٌُوآخ اإلَٗب٤ٗخ ُٖٝ 
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٘غبػ ك٠ اُؾ٤بح ٝاًزْبف ٓؼ٘بٛب ،)رـو٣ل ػٔوإ ٣زؾون ٓؼ٠٘ اُؾ٤بح كٕٝ اًزَبة األكواك ُٜٔبهاد رَبػلْٛ ػ٠ِ اُ

ٝٛنا ٓب رئًلٙ اإلرغبٛبد اُؼب٤ُٔخ ك٠ ٓغبٍ اُضوبكخ اإلهزٖبك٣خ ٝاُزضو٤ق أُب٠ُ ، ػ٠ِ ٙوٝهح  ، 90: 6119 

اإلٛزٔبّ ثزضو٤ق اُْ٘ئ  ًؤؽل أْٛ ٓزطِجبد اُز٤ٔ٘خ اُجْو٣خ أَُزلآخ ،كبُؼبُْ ا٤ُّٞ ٣زَْ ثبُؼل٣ل ٖٓ اُزؾٞند ك٠ 

أُزَبهػخ اُز٠ رلوٗ رؾل٣بد ػ٠ِ كٍٝ اُؼبُْ ، ك٠ رٞع٤ٚ َٓبهاد اُقطٜ اإلهزٖبك٣خ  ؼبٓالد اإلهزٖبك٣خأُ

أَُزوج٤ِخ ػ٠ِ َٓزٟٞ  األكواك ٝأُئٍَبد ٝأُغزٔؼبد ،٠ٌُٝ ٣زٌٖٔ اُلوك ٖٓ َٓب٣وح  اُزـ٤واد اإلهزٖبك٣خ 

 ،خ أٟ ٓٔبهٍخ اإلهزٖبك٣خ ٖٓ أعَ اُؾ٤بحاُٜبئِخ ٖٓ ؽُٞٚ ػ٤ِٚ ٓٔبهٍخ ػبكاد ٝه٤ْ ٤ًٍِٞٝبد اهزٖبك٣خ ٤ٍِٔ

 ، إ اإلهزٖبك هٞاّ اُؾ٤بح ٣ئصو ك٠ ًبكخ ٓغبنرٜب ٝاإلهزٖبك ػِْ هائغ ُٚ إٍٔٞ 62-97: 6191ا٤ُ٘ٔو  ، لا)هاٗ

ٝهٞاػل ٣َْٜ ثٌَْ ًج٤و ك٠ فلٓخ اإلَٗبٕ ٝرط٣ٞوٙ ٝرٌٖٔ اُزوث٤خ اإلهزٖبك٣خ ك٠ اُزو٤ًيػ٠ِ اإلَٗبٕ كٜٞ ٓ٘بٛ 

ر٤ٌَْ  ّق٤ٖخ اُطلَ اإلهزٖبك٣خ ٓ٘ن ٍ٘ٞاد ػٔوٙ األ٠ُٝ ٖٓ فالٍ كػْ صوبكزٚ اإلهزٖبك٣خ اُز٠ ر٠ٔ٘ اُزوث٤خ ٣ٝزْ 

   كز٤ٌٖٔ اُْجبة 19: 6191) ػٔبهاُزوًبٟٝ ، ،ػ٘لٙ اُوهبثخ اُنار٤خ ُزل٤َو ٝرؾ٤َِ اُظٞاٛو اإلهزٖبك٣خ أُقزِلخ

د ٖٓ أعَ رؾ٤َٖ اُجؼل أُؼوك٠ ، اإلعزٔبػ٠ ػجبهح ػٖ ٓغٔٞػخ  ٖٓ اإلعواءاد اُز٠ رزقنٛب اُؾٌٞٓبد ٝأُ٘ظٔب

ٝاُضوبك٠ ُِْجبة ٝثبُزب٠ُ رزَغ هبػلح ْٓبهًخ اُْجبة ك٠ ع٤ٔغ ٓغبند اُؾ٤بح ك٤ؾِٖٕٞ ػ٠ِ ؽوٞهْٜ ًؤكواك 

َٓزو٤ِٖ ، ٝرضجذ هٞرْٜ ٖٓ فالٍ رلؼ٤َ كٝهْٛ ٝكٓغْٜ ك٠ ػبُْ اُؼَٔ ك٤ٌزَجٕٞ اُقجوح ٝأُٜبهح اُالىٓخ ُإلػزٔبك 

 ا٠ُ اُز٤ٌٖٔ    ، ٣ٝئكٟ اٍزقلاّ اٍزوار٤غ٤خ911: 6110)اعالٍ ؽ٠ِٔ ، ،اُؾ٤بح ٣ٝضجزٞ ٝعٞكْٛ ػ٠ِ اُناد ك٠

  112: 6117ٛجٚ ػجل اُِط٤ق ،) ،مارٚ ًٝنُي رؾل٣ل  أٛلاكٚ َٓزوج٤ِب ٝٓؼ٣ٞ٘ب ػ٠ِ اإلػزٔبك ػ٠ِ َٓبػلح اُلوك

اٗغبىٙ ٝارقبم اُوواهاد ٝٓؼبُغخ  كبُز٤ٌٖٔ ٛٞ ػ٤ِٔخ رؤ٤َٛ ُألكواك ك٠ رؾل٣ل أٛلاف ػِْٜٔ اُْق٠ٖ َٝٓئ٤ُٞخ

أٌُْالد اُز٠ رٞاعْٜٜ ٝؽِٜب ك٠ اٛبه أَُئ٤ُٞخ أُ٘بٛخ ثْٜ ٝاَُِطخ أُٔ٘ٞؽخ ُْٜ كٚال ػٖ ؽو٣خ اُزٖوف 

  ، ٝن ٣ؼلٝ ٓلّٜٞ ر٤ٌٖٔ اُْجبة ٛٞ ٓ٘ؼ األكواك 22-7: 6117)ػجبً عٞاكح ،ػجل اَُالّ ؽ٤َٖ ، ،اُز٠ ٣زِوٜٞٗب

)ٓؾٔل ٓؾٔل  ،اُؾو٣خ ٝاإلٍزوال٤ُخ ك٠ اُؼَٔ ٝأَُبٛٔخ ك٠ ارقبم اُوواهٝاٍزضٔبه اُٞهذٖٓ اُْجبة اُضوخ ٝٓ٘ؾْٜ 

اُلؼبُخ ُِٞهذ ٝر٘ظ٤ٔٚ ٖٓ أْٛ األػٔبٍ اُٞاعت اُزؼبَٓ ٓؼٜب ث٘غبػ ٝكؼب٤ُخ ؽ٤ش رؼزجو  كبإلكاهح ، 22: 6199،

 هادٓئّوا أٍب٤ٍب ُو٤بً ٓلٟ كؼب٤ُخ اُلوك ك٠ ر٘ظ٤ٔٚ ُِٞهذ ٝاٍزضٔبهٙ ٝرٞي٤لٚ ٝرٞى٣ؼٚ ثلؼب٤ُخ ػ٠ِ أُٜب

كؼبٍ  ٝٓؾبُٝخ رو٤َِ اُٚبئغ ٓ٘ٚ أُقزِلخ ٝاُز٠ نر٘طِن ا٠ُ رـ٤٤وٙ أٝ رؼل٣ِٚ أٝ رط٣ٞوٙ ثَ ا٠ُ اٍزضٔبهٙ ثٌَْ 

)أ٣ٖٔ  ،ٛلها ُزؾو٤ن األٛلاف ثبػطبء اُٞهذ أ٤ٔٛخ أًجو ٝرٞع٤ٚ َُِِٞى ٗؾٞ اٗغبى أُٜبّ ك٠ اُٞهذ أُؾلك ٝأُالئْ

٣ٝؼزجو هطبع أُْوٝػبد اإلٗزبع٤خ اُٖـ٤وح أؽل هطبػبد اإلهزٖبك  اُٜبٓخ ك٠ اُجِلإ  اُ٘ب٤ٓخ    6: ٣6112ٍٞق ،

٣ٞكو كوٕب ُِزٞي٤ق  ٝى٣بكح اُلفَ ُِؼل٣ل  ٖٓ فٜ اُلكبع األٍٝ ُؾٔب٣خ اإلهزٖبك اُو٠ٓٞ ًٔب ٣ؼزجو ؽ٤ش أٗٚ 

األكواك ًٔب اٗٚ ٣ٌٖٔ ٖٓ فالُٚ رلػ٤ْ أُ٘زغبد  ٝاُقلٓبد ألٕ أُْوٝػبد اإلٗزبع٤خ اٌُج٤وح ُْ رؼل هبكهح ػ٠ِ 

ُٖـ٤وح  ٠ٛ فطٞح أ٠ُٝ ٣ٌٖٔ ٖٓ فالُٜب اربؽخ كوٓ ًض٤وح ُِزٞي٤ق ك٠ اُجِلإ  ٝثبُزب٠ُ  كبٕ اهبٓخ اُٖ٘بػبد ا

) ػجل  ،رط٣ٞو أُٜبهاد ٝر٤ٍٞغ ٗطبم األٍٞام ٓٔب ٣ََٜ ثؼل مُي اهبٓخ ٕ٘بػبد أًضو رطٞها ٝرؼو٤لا

%ٖٓ اُ٘برظ أُؾ٢ِ  61ٝك٢ ٖٓو رٔضَ أُْوٝػبد اُٖـ٤وح   26: 6111اُؼي٣يٓق٤ٔو ، أؽٔلػجل اُؾ٤ِْ ،

د اُوطبع اُقبٓ ؿ٤و اُيهاػ٢ ًٔب اٜٗب رَبْٛ ثَ٘جخ آ%ٖٓ ْٓ٘ 11، ٝ%ٖٓ اعٔب٢ُ اُوٞح اُؼبِٓخ 71اإلعٔب٢ُ ٝ

 ٝأًلد كهاٍخ ًَ ٖٓ ٍب٠ٓ 1: 6192اُجواكػ٢ ، ٠٘ٓ ) ،%ٖٓ اعٔب٢ُ كوٓ اُزٞي٤ق ُِؼب٤ِٖٓ كافَ ٖٓو 21

رط٣ٞو ٜٓ٘ظ اكاهح أُْوٝػبد اُٖـ٤وح  ػ٠ِ  77: 6111  ، كهاٍخ كبرٖ كٞكح  ،)06: 6110ّو٣ق ،) 

٣ٞخ اُزغبه٣خ ك٠ ٙٞء أُٜبهاد اُالىٓخ إلػلاك اُطالة إلكاهح ٝرِٔي أُْوٝػبد اُٖـ٤وح ثبُٔلهٍخ اُضبٗ

ثبُٔلاهً ُز٤ٔ٘خ أُٜبهاد اإلكاه٣خ اإلثلاػ٤خ ُِْٔوٝػبد ك٠ ٙٞء ٓؼب٤٣و ه٤ٓٞخ    ًٔب أًلد كهاٍخ ا٤َُل  

 ك٢ اُؾ٤بح ٔٛبُة ُٔٞاعٜخكاكّٛ ـٝاػ ، خـُِِٛج أُؼهكخ اٌَبة ٍٔض ٕ اُـب٤بدـٔ ػكك ػ٠ِ  6112اُق٠َ٤ٔ ،)

٣َبْٛ ك٠ هكغ ٓؼ٣ٞ٘بد اُْجبة ام ٣ْؼوٕٝ ثبربؽخ  اُز٤ٌٖٔ   أ9ٕ: 6192ٝروٟ ا٣ٔبٕ أَُزٌبٟٝ ،) اُؼُٝٔخ ػٖه

  ػ٠ِ 2: 6191كهاٍخ ٤ٗل٤ٖ ػ٠َ٤ ،)اُلوٕخ إلٍزـالٍ هلهارْٜ ًٔب ٣َزٔزؼٕٞ ثزول٣و األٍوح ٝصوزٜب ثْٜ ، ٝأًلد 

ٟ اٗطالهب ٖٓ أُٞهغ اُنٟ رْـِٚ ٛنٙ اُلئخ ك٠ ث٤٘خ أُغزٔغ ٝاُز٘ظ٤ْ اإلعزٔبػ٠ إٔ ر٤ٌٖٔ اُْجبة ٣ٔضَ أ٤ٔٛخ هٖٞ

ثٖٞهح ػبٓخ ك٠ٜ رٌَْ األٍبً اُنٟ  ٣ج٠٘ ػ٤ِٚ َٓزوجَ األٓخ ٝهٞرٜب ُٝنُي اإلٛزٔبّ ثلئخ اُْجبة  اٗٔب ٛٞ اٛزٔبّ 

زؼوٕٙٞ  ُٚ ٖٓ فجواد  رؼ٤ٔ٤ِخ ثبألٓخ ًبِٓخ ٝاٛزٔبّ ثبُٔغزٔغ ، كبُْجبة اُغبٓؼ٠ ثؾٌْ أُوؽِخ اُؼٔو٣خ ٝٓب ٣

٣ٌٕٞٗٞ أًضو ٤ٓال ُِ٘ظو ا٠ُ َٓزوجَ ٓغزٔؼْٜ ألْٜٗ إٔؾبثٚ اُؾو٤و٤ٕٞ،ٖٝٓ صْ ٣ٌٕٞٗٞ أًضو ؽوٕب ػ٠ِ رـ٤٤و 

اُٞاهغ  أُٔبصَ  ٝأًضو ؽَب٤ٍخ رغبٙ ٓزـ٤وارٚ ،ٝٛنا ٓب ٣غؼِْٜ ك٠ ٕواع ٓغ اُغ٤َ األًجو ،ؽ٤ش ٣زَٕٔٞ  ثوله 

رٞعٜبرْٜ  ٝآٓبُْٜ اُنار٤خ ٝاإلعزٔبػ٤خ ٝٛنا ٣ٚؼْٜ ؿبُجب ك٠ ٌِْٓخ ه٤ْ ٓغ اُ٘ظبّ أٝ ًج٤وٖٓ  ا٤َُٔ ُِٔضب٤ُخ ك٠ 

اإلٛبه اإلعزٔبػ٠ أُؾ٤ٜ ثْٜ ،كْٜ ٣زؼِٕٔٞ ك٠ ٛنٙ أُوؽِخ إٔ اُو٤ْ اُز٠ رؼِٔٞٛب ٖٓ ٝاُل٣ْٜ ُْ رؼل ًبك٤خ  

ك٠ ٤ِْٜٓ أَُزٔو ٗؾٞ ٗول اُٞاهغ ٝٓ٘بٍجخ  ُِزلبػَ ٓغ ٓؼط٤بد اُٞاهغ ؽُْٜٞ ٝٛنا ٓب ٣ٚؼْٜ ك٠ ٕواع كائْ ٣جلٝ 

٤ُٖجؼ ٖٓ   ، ُنا ٣َزِيّ ػ٠ِ اُلوك إٔ ٣وّٞ ثزط٣ٞو ٗلَٚ 91-92:  6111أُؾ٤ٜ ثْٜ ،)ػجل هللا اُؾوجب٠ٗ ،

 Unicef,2012) ،األٛواف اُلبػِخ ٝأُ٘زغخ ك٠ أُغزٔغ ٝاُنٟ ٖٓ ّؤٗٚ إٔ ٣ئكٟ ا٠ُ ػ٤ِ ؽ٤بح ٕؾ٤خ ٝٓ٘زغٚ
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٠ ٣ٖجؼ ٖٓ فالُٜب اُْجبة أػٚبء كبػ٤ِٖ ك٠ أُغزٔغ ٣ٝجلئٕٞ ك٠ اُزؼوف ػ٠ِ  كبُز٤ٌٖٔ ٛٞ اُؼ٤ِٔخ اُز(1-7:

أٝٙبػْٜ صْ اُؼَٔ ػ٠ِ رط٣ٞو ٜٓبهارْٜ ٝهلهارْٜ ُزٞع٤ْٜٜ  ٝاُزؼبَٓ ٓغ األؽلاس ًٝؤْٜٗ ٓزؾ٤ٌٖٔ ك٤ٜب ٤َُٝذ 

 أُوؽِخ   ُنا ًبٕ ٖٓ اُٚوٝهٟ اُٞػ٠ ثؤ٤ٔٛخ اُزقط٤ٜ ُزِي911: 6110ٓلوٝٙخ ػ٤ِْٜ، )اعالٍ ؽ٠ِٔ ،

ٝػلّ ٓؼوكخ أَُزوجَ ٣وٞك ا ٠ُ اُؼغي ٝا٠ُ  اُـٔٞٗ ؽ٤ش إٔ اُز٠ رٔضَ ٓ٘ؼطق ٛبّ ك٠ ؽ٤بح  ًَ ّبة ، اُغبٓؼ٤خ

اهرلبع َٗجخ اُوِـن ، ٝػ٘ـلٓب ٣ْؼو اُلوك إ َٓزوجِٚ ٤ٌُ رؾذ ٤ٍطورٚ ٖٓ عٜخ ٖٝٓ عٜخ افوٟ هإ٣زٚ أُّْٞخ 

 , Karrie& et. al) .ُٜنا أَُزوجَ ٓٔب ٣ي٣ل هِوٚ رغبٙ َٓزوجِٚ ُِٔـَزوجَ، كبٕ اُلوك ن٣َزط٤غ إ ٣لٌو ٝن ٣قطٜ

2000,P.102)ا٠ُ ٣َؼ٠ ٣ؼ٤ْخ ٤ٓٞ٣ب، كٜٞ ُٔب ،ٓؼ٠٘ رُٚؾ٤ب ٓؼ٠٘ إل٣غبك َٕٞاُز ك٢ اُوؿجخ ُٚ اُغبٓؼ٢ كبُطبُت 

اُٞاهغ اكهاى أٛلاف ؽ٤برٚ ٝكٝهٙ ك٢ أُغزٔغ ، اكهاًب ربٓب ، ٝٛنا رلبك٣ب  ُِؼجٌ أٝ اإلٍزَالّ ُٖؼٞثبد 

اُز٢ رئهم اٌُض٤و ٖٓ اُ٘بً ك٢  ٣ٝؼل اْٗـبٍ األكواك ثبَُٔزوجَ ٖٓ أْٛ األٓٞه   11: 6117،  ٠ِ هاّل ػ(أُؼبُ

إٔ اُْجبة ٝفبٕخ ِٛجخ اُغبٓؼبد ٣ْ٘ـِٕٞ ثبُزل٤ٌو ك٢ َٓزوجِْٜ ثؼل  ٣الؽظ اٌُض٤و ٖٓ ٓٞاهق اُؾ٤بح أُقزِلخ، ٝ

ثبُيٝاط ٝر٣ٌٖٞ أٍوح  اإلٍزوواهػ٠ِ ٝي٤لخ ٖٝٓ صْ رؾو٤ن  اُزقوط ٖٓ اُغبٓؼبد، ؽ٤ش ٣لٌوٕٝ ٤ًق ٤ٍؾِٖٕٞ

 ، ؽ٤ش ٣زغ٠ِ 012-6196:617ٓؼ٢ْ،)ٓؾٔل ٝٓ٘يٍ ٓٔب ٣غؼَ اُجؼ٘ ٣ٌٕٞ ُل٣ٚ ٗٞع ٖٓ اُؾ٤وح ٝاُوِن  

اإلٛزٔبّ ثٜنا أَُزوجَ ٖٓ فالٍ اإلػلاك ُٚ ثز٤ٜئخ اَُجَ اُز٠ رٌلَ ُٚ ؽ٤بح َٓزووح ٝٝاػلح ،ًنُي اُزقط٤ٜ ُٚ ٖٓ 

زؤص٤و ك٤ٚ ، ثـ٤خ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٓب ن ٣ٚو أُوء ثَ ٣ل٤لٙ كوٜ ُٝؼَ هلهح اُلوك ػ٠ِ اُزؤص٤و ػ٠ِ اُج٤ئخ ٖٓ أعَ اُ

فالٍ اُزطٞهاد اُؼ٤ِٔخ ٝاإلٗلغبه أُؼوك٠ أٗوٖذ ٖٓ ؽلح أُلبعآد أَُزوج٤ِخ كبهٝم ك٤ِٚ ، أؽٔل اُي٠ً  

ٍب٤ٍخ أُِؾخ اُز٠ رغؼِٚ ٣زؼوٗ ُٚـٞٛ  ، ًٔب إٔ اُْجبة أُواٛن ٣ٞاعٚ ثزؾل٣بد أُطبُت األ90: 6110،)

ٗل٤َٚ ٖٝٓ ٛنٙ أُطبُت اُزل٤ٌو ك٠ ارقبم اُوواهاد اُز٠ رزؼِن ثَٔزوجِٚ ا٠ُٜ٘ٔ ٝاُنٟ ٣ؼل ٖٓ أُٜبّ اُوئ٤َ٤خ 

كل٠ ػبُْ ٣زٞهغ  ، 62-61: 6116ثٌو ٓو٠ٍ ، ُِٔواٛن ٝاُنٟ ٣غؼِٚ ٓٞاعٜب ثٚـٞٛ ٖٓ هجَ أُغ٤ط٤ٖ ثٚ ) أثٞ 

ة ثزؾل٣ل ٛوهْٜ ٗؾٞ اُ٘ٚظ كبٕ ٕٞهْٛ ػٖ أَُزوجَ ٝاُظوٝف اُز٠ رََٜ أٝ رؼٞم رٞي٤ق إٔ ٣وّٞ ك٤ٚ اُْجب

اإلرغبٙ ٗؾٞ أَُزوجَ ُٜب أ٤ٔٛخ فبٕخ ؽ٤ش ٣ولّ اإلرغبٙ ٗؾٞ أَُزوجَ األه٤ٙخ ُٞٙغ األٛلاف ٝاُزقط٤ٜ 

اإلرغبٙ ٗؾٞ أَُزوجَ ٝاًزْبف اُجلائَ ٝرؾل٣ل اإلهرجبٛبد اُز٠ روٞك ٤ًٍِٞبد اُْقٔ ٤َٓٝوح رولٓٚ،ُٝنُي كبٕ 

:  282-٣272ورجٜ ثبألكواك ك٠ أٝٙبع اُزؾٍٞ اُزطٞهٟ ٝاُْق٠ٖ ٝاُضوبك٠ ٝاُز٠ رزطِت اُزؾ٤ٚو ُٔب ٛٞ هبكّ )

Seginer, Rachel,2008 اُزٞعٚ ٗؾٞ ٓلّٜٞ ٣ٔضِٚ ٝاُن١  اُغبٓؼ٢ اُطبُت ؽ٤بح ك٢ أَُزوج٢ِ اُجؼل ؽظ٢  ، ُنا 

 ماد أُ٘غيح اُْق٤ٖخ ٠ٛٝ أْٛ ٍٔبد اُْق٤ٖخ ٖٓ ثٞاؽلح ٗظوا إلهرجبٛ ٛنا أُلّٜٞ  ثبٛزٔبّ اُجبؽض٤ٖ  أَُزوجَ

ؽ٤ش ٣ٔضَ ِٛجخ اُغبٓؼخ ّو٣ؾخ ماد أ٤ٔٛخ  ، 9120-116:  6112عُٞزبٕ ؽغبى١،) ٝأُضبثوح ٝاُزؾَٔ اُطٔٞػ

َزوجَ ْٝٛ ٣ٔضِٕٞ كئخ فبٕخ ك٠ رٞعٜبرٜب أَُزوج٤ِخ ٝأٛلاكٜب كْٜ اُو٤ًيح األٍب٤ٍخ ك٠ ٗٔبء أُغزٔغ ٕٝ٘بػخ أُ

ػٔو٣خ ٝرؼ٤ٔ٤ِخ رزطِت اهرلبػب ك٠ َٓزٟٞ كاكؼ٤زْٜ ٗؾٞ اإلًزْبف ٝاُزؼوف ػ٠ِ اُقجواد اُضوبك٤خ ٝاُؼ٤ِٔخ اُغل٣لح 

كبٕ ٓضَ ٛنا اإلهرلبع ٣ئصو ػ٠ِ ْٗبٛزْٜ اُؼ٤ِٔخ ٝأُؼوك٤خ ٖٝٓ صْ رل٤َوْٛ ُألؽلاس ٝاُظٞاٛو ،)ى٣٘ت األٍلٟ 

َُٔزوجَ ٖٓ أْٛ األٓٞه اُز٠ رئهم اٌُض٤و ٖٓ اُْجبة ك٠ اُيٖٓ اُؾب٠ُ، ٝمُي ٗظوا   ، كبُزل٤ٌو ك٠ ا 92: 6197،

ٌُِض٤و ٖٓ أُزـ٤واد اُؾ٤بر٤خ ٝأُؼ٤ْ٤خ ٝا٤ُٜ٘ٔخ اُز٠ إٔجؾذ رْـَ ؽ٤يا ًج٤وا ٖٓ رل٤ٌو اُْجبة ثلء ٖٓ افز٤به 

كؼ٘ل   ،  621: 6196ٗٞع اُلهاٍخ ك٠ أُوؽِخ اُغبٓؼ٤خ ا٠ُ اُجؾش ػٖ ٝي٤لخ ك٠ أَُزوجَ )ٓؾٔل ٓؼ٠ْ ،

 اُـل كهاٍخ أ١ أَُزوجَ رؾل٣بد ا٠ُ اُوبئٔخ اإلٛزٔبّ  ثبُْٔبًَ ٖٓ اإلٗزوبٍ ٣زْ كؤٗٚ أَُزوجَ ثلهاٍخ اإلٛزٔبّ 

اُزل٤ٌو  ؽو٣خ ٣َِٝج٘ب ؽ٤بر٘ب ك٢ ك٤زؾٌْ ثٚ ٖٗطلّ إٔ هجَ أؽلاصٚ ػ٠ِ اُوئ٤َ٤خ ٝا٤َُطوح ارغبٛبرٚ ٝهواءح

٣ٌَْ أَُزوجَ ٝانٛزٔبّ ثٚ ان٣ُٞٝخ ك٢ ؽ٤بح اُْبة ٝٛنٙ اُ٘ظوح ٝ  019:  6112ٓؾٔٞك ٍؼ٤ل، )ٝاإلٗغبى

َُِٔزوجَ ٍٞاء ًبٗذ ا٣غبث٤خ اٝ ٍِج٤خ ٍٞف رئصو ٝرزؤصو ثلاكؼ٤خ اُـْجبة ُإلٗغـبى ٝثٔؼزولارْٜ إ ٝعلد ٝاُز٢ إ 

 ٣ٔضَؽ٤ش ،  12: 6110ٕجو١ ، ا٣ٔبٕ ُغؤ ا٤ُٜب ٍٞف ٣ؼب٢ٗ ٖٓ ػلّ ٝٙٞػ ٝري٣ـل ٓـٖ هِوـٚ ٗؾـٞ أَُزوجَ )

 ٌُٖٝ ثٜب انٛزٔبّ ػٖ ثؼ٤لح اُؾب٤ُخ اُزـ٤واد إ مُي ٓؼ٠٘ ٤ٌُٝ اَُٞاء ػ٠ِ  ٝانٓخ ُِلوك ثبَُ٘جخ انَٓ أَُزوجَ

ٗبٕو ( رٖٞهٙ ٗؾبٍٝ اُن١ َُِٔزوجَ ا٤ُٔٔيح أُالٓؼ ٜٓ٘ب ٗزٞهغ اٗطالهخ ٗوطخ ثٔضبثخ رٌٕٞ اُؾب٤ُخ اُزـ٤و ٓئّواد

 اكهاًب أَُزوج٢ِ ٝاكهاى اُجؼل ثَٔزوجِْٜ ٣زؼِن ُٔب األكواك رٖٞه ٣زٖٚٔ أَُزوجَ ٗؾٞ ،كبُزٞعٚ 91: 6112،ثوه٢

 ٖٓ اُؾبٙو ػ٤ِٚ ٣٘ط١ٞ ٓٔب اُوؿْ ػ٠ِ ًٝبك٤خ ُإلُْجبع ؽو٤و٤خ كوٓ ػ٠ِ أَُزوجَ اٗلزبػ ؽ٤ش ٖٓ ٓٞعجب

 اُلوك ٝهلهارٚ آٌبٗبد ٓغ رز٘بٍت َٓزوج٤ِخ ألٛلاف اُلوك رؾل٣ل ػ٠ِ أُٞعت ٝؽوٓبٕ ٛنا اإلكهاى  ٕؼٞثبد

   كبُ٘ظوح أَُزوج٤ِخ ٖٓ أْٛ 21:   6110 اثوا٤ْٛ ثله،)ٛٔٞؽٚ َٝٓزٟٞ اُْق٤ٖخ ه٤ٔٚ ٓغ رَ٘غْ ًٔب اُلاكؼ٤خ

 ؽلٝصٜب ٣زٞهغ اُز٢ اَُِج٤خ ٝاإل٣غبث٤خ  اُزـ٤واد ٣و٤ٌ ا٠ُ أَُزوجَ اُزٞعٚ إٔ ؽ٤ش اإلَٗبٕ ، ُلٟ اُزٞاكن ٓؾلكاد

 ػ٠ِ إٔ اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ 067: 6111 ،ٓ٘بٍ عبة هللا ، )61: 6112ٝأّبه ًال ٖٓ ؽ٤له ػ٠ِ ، )َٓزوجال،  ُِلوك

٠ٛ رطِؼبد اُلوك ٝكوب ُٔؾلاد مار٤خ ٝٓٞٙٞػ٤ٚ رلػٜٔب آٓبُٚ  ٝٛٔٞؽبرٚ ٝاٌُْق ػٖ األؽلاس ماد اُِٖخ   

بٛبد اُلوك أُؼوك٤خ ٝاُٞعلا٤ٗخ اُزٞعٚ ٗؾٞ أَُزوجَ ثؤٗٚ اهرج  21: 6192 )ْٛبّ ػجل هللا ٝٗبكغ اُؾوث٠ ، ٣ٝوٟ

ٝا٤ًَُِٞخ ًٝنُي اُلٝاكغ أُزؼِوخ ثبَُٔزوجَ ٝرَْٔ األكٌبه ٝأُْبػو ٝاُلٝاكغ ٝاُقطٜ ثْؤٕ أَُزوجَ ، ًٔب إٔ 
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 كبُٞػ٠اُزٞعٚ ٗؾٞ أَُزوجَ ك٢ أثَٜ أٌّبُٚ ٛٞ ا٤َُٔ ا٠ُ اإلٗقواٛ ك٢ ٤ًٍِٞبد ٓٞعٜخ ٗؾٞ أَُزوجَ ، 

 اٝ اُْق٢ٖ أَُزٟٞ ػ٠ِ ٍٞاء ٕ٘بػخاُ٘غبػ ك٢ اُوئ٤َخ أُوٞٓبد ٖٓ كوٕٚٝ رؾل٣برٚ ٝكْٜ ثبَُٔزوجَ

 أُؼبُْ ٝاٙؾخ هإ٣خ ٣ٔزِي ٓبُْ ألؽل اُ٘غبػ ٣َزٔو إ ٣ٌٖٔ كال ٝاُزؼ٢ٔ٤ِ اُزوث١ٞ اٝ اُؾٚبه١ اٝ انعزٔبػ٢

 ن اٗٚ ان ٝٙوٝه٣ب ٜٓٔب ًبٕ ٝإ كٜٞ ثبُؾبٙو اُٞػ٢ آب ثبَُٔزوجَ اُٞػ٢ ػ٠ِ ٣ورٌي اُلائْ كبُ٘غبػ َُِٔزوجَ

ُٚ  أَُزوجَ ًٔب إٔ اُزٞعٚ ٗؾٞ ،  012: 6111 ،علٝع ؽ٤َٖ اُلا٢٘٣،عجبه  (اُلائْ اُ٘غبػ ُٖ٘بػخ ٝؽلٙ ٣ٌل٢

ثبريإ اُلوك اإلٗلؼب٠ُ ٝاٗغبىٙ اُْق٠ٖ ك٠ ٓغبند اُؾ٤بح أُقزِلخ ثٖٞهح ػبٓخ ٝاألًبك٤ٔ٣خ ثٖٞهح  ػالهخ

اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ ٝاُزٞعٜبد ٝاٗطالهب ٖٓ أ٤ٔٛخ ، ,Glick, Millstein & Orsillo, 2014:86)فبٕخ 

ٍ، ؽ٤ش َٝم اُؼٔٝٓزطِجبد  ٙاُْجبة  ُِؾ٤ب ٢ زؼكـاُزأُوؽِخ اُغبٓؼ٤خ  ٕٝٔ أ٤ٔٛخ ،  أَُزوج٤ِخ ُْجبة اُغبٓؼخ 

ٓؼ٤ٖ ثبػزجبهْٛ ٣٘زٕٔٞ َُ٘ن رؼ٠ٔ٤ِ  ّو٣ؾخ ٛبٓخ ٖٓ ّوائؼ أُغزٔغ ٣ٝٔضِٕٞ صوٝح األٓخ ًٝ٘يٛب اُض٤ٖٔ ، ٣ٔضِٕٞ

٣ٝز٤ٜئٕٞ ُْـَ ٌٓبٗخ اعزٔبػ٤خ ٓؼ٤٘خ ُٔب ٣ئكٝٗٚ ٖٓ كٝها ًج٤وا ك٠ ث٘بء أُغزٔغ ٝاألٓخ ٖٓ فالٍ اٍٜبْٜٓ اُلبػَ 

ك٠ ػ٤ِٔخ اُزـ٤٤و ٝاُزط٣ٞو ،ٝك٠ ػ٤ِٔخ اُز٤ٔ٘خ اإلعزٔبػ٤خ ٝاإلهزٖبك٣خ اٙبكخ ا٠ُ كٝهْٛ اُج٘بئ٠ ، األٓو اُنٟ  

ب ٛنٙ أُوؽِخ ٝأْٛ أَُبد اُز٠ ر٤ٔيٛب ؽ٤ش رورجٜ أ٤ٔٛخ اُْجبة ٣زطِت اُجؾش ك٠ اثواى اُقٖبئٔ اُز٠ رغِٜٔ

ثبألكٝاه اُز٠ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وٕٞٓٞ ثٜب ك٠ أُغزٔغ ٖٓ فالٍ ْٓبهًزْٜ اإلهزٖبك٣خ ٝاإلعزٔبػ٤خ ٝاُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُضوبك٤خ 

ْجبة ؽيٓخ  ٝاُٖؾ٤خ ٝا٤ُٜ٘ٔخ ٣ٝؼزجو اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ ٖٓ أْٛ أ٣ُٞٝبد هئ٤ٌ اُغٜٔٞه٣خ ؽ٤ش رولّ اُلُٝخ ُِ

 ٓزٌبِٓخ ٖٓ اُز٣َٞٔ ٝاُلػْ اُل٠٘ ثبإلٙبكخ ا٠ُ اْٗبء ٓ٘بٛن اٍزضٔبه٣خ ٕٝ٘بػ٤خ ٝرٌُ٘ٞٞع٤خ ؽز٠ ٣ٌٕٞ اُْجبة

، كل٢ ػبُْ ٣زٞهغ إ ٣وّٞ ك٤ٚ اُْجبة ثزغل٣ل ٛوهْٜ ٗؾٞ اُ٘ٚظ كبٕ ٕٞهْٛ ػٖ ٓٞكوا ُِٞيبئق ٤ٌُٝ ثبؽضب ػٜ٘ب 

ا٠ُ  صخككغ اُجبؾ اإلرغبٙ ٗؾٞ أَُزوجَ ُٜب أ٤ٔٛخ فبٕخ األٓو اُنٟأَُزوجَ ٝاُظوٝف اُز٢ رََٜ اٝ رلٞم رٞي٤ق 

 اُزٞعٜبد أَُزوج٤ِخ  كهاٍخ ٝ   اُزٞعٜبد أَُزوج٤ِخ  كٝه اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ ك٠ أٌُِْخ ٝاُجؾس ك٢ ُٜنٙ اُزٛهم 

٤ٖ اإلهزٖبكٟ اُزٌٔاُزب٠ُ :ٓب ٛج٤ؼخ اُؼالهخ ث٤ٖ   اَُئا٣ٌٍٖٝٔ ثِٞهح ٌِْٓخ اُلهاٍخ ك٠ اُغبٓؼخ ْجبة ُ

 ٝاُووٟ أُغبٝهح ُٜب  ؟ ٝأُ٘ٞك٤خ  ُلٟ ػ٤٘خ ٖٓ ّجبة اُغبٓؼخ ثٔؾبكظخ ًلو ا٤ُْـ ٝاُزٞعٜبد أَُزوج٤ِخ 

  Resarch Aimsانجحش :  ْذف
ثؤثؼبكٙ  ُِز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ ُْجبة اُغبٓؼخ  ا٠ُ كهاٍخ كبػ٤ِخ ثوٗبٓظ اهّبكٟ اُٜلف اُوئ٢َ٤  ٣زؾلك

ثٔؾبٝهٙ ٝػالهزٚ ثبُزٞعٚ أَُزوج٠ِ  ُِْٔوٝػبد اُٖـ٤وح ،اٍزضٔبه اُٞهذ ،ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد )اُزقط٤ٜ اُضالصخ 

ُلٟ ػ٤٘خ اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اإلعزٔبػ٠  ،  -اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اُٞي٤ل٠ -اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اُلها٠ٛٝ٠ٍ ) ضالصخاُ

 -فالٍ األٛلاف اُلوػ٤خ اُزب٤ُخ : ٝاُووٟ أُغبٝهح ٝمُي ٖٓ ٝأُ٘ٞك٤خ ٖٓ ّجبة اُغبٓؼخ ثٔؾبكظخ ًلو ا٤ُْـ 

  اُضالصخ ثٔؾبٝهٙ  زٞعٚ أَُزوج٠ِثؤثؼبكٙ اُضالصخ ٝاُ اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ رؾل٣ل َٓزٟٞ ػ٤٘خ اُلهاٍخ ك٠ ًَ ٖٓ  -

 ضالصخثٔؾبٝهٙ اُ زٞعٚ أَُزوج٠ِثؤثؼبكٙ اُضالصخ ٝاُ اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ اٌُْق ػٖ ٛج٤ؼخ اُؼالهخ ث٤ٖ -

ًَٝ ٖٓ اُز٤ٌٖٔ  ثؼ٘ أُزـ٤واد اإلعزٔبػ٤خ ٝاإلهزٖبك٣خ ألٍوح ػ٤٘خ اُجؾش اُؼالهخ ث٤ٖاٌُْق ػٖ ٛج٤ؼخ -

 ُلٟ ّجبة اُغبٓؼخ اُضالصخ  ثٔؾبٝهٙ  زٞعٚ أَُزوج٠ِاُضالصخ ٝاُ ٙثؤثؼبك اإلهزٖبكٟ 

 اُضالصخ ثؤثؼبكٙ اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ  ٖٓ ّجبة اُغبٓؼخ ػ٤٘خ اُلهاٍخ ك٠ ًَ ث٤ٖ اإلفزالكبد  اٌُْق ػٖ  ٛج٤ؼخ -

  رجؼب ُِلوهخ اُلها٤ٍخ   اُضالصخ ثٔؾبٝهٙ ٝاُزٞعٚ أَُزوج٠ِ 

 اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ ك٢ ًَ ٖٓ  رؾل٣ل ٛج٤ؼخ اُلوٝم ث٤ٖ ّجبة اُغبٓؼخ ػ٤٘خ اُلهاٍخ ٖٓ اُنًٞه ٝاإلٗبس-

 اُضالصخ ثٔؾبٝهٙ  ٝاُزٞعٚ أَُزوج٠ِثؤثؼبكٙ اُضالصخ 

 اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ ك٢ ًَ ٖٓ اُو٣ق ٝاُؾٚو خ اُلهاٍخ ٖٓ رؾل٣ل ٛج٤ؼخ اُلوٝم ث٤ٖ ّجبة اُغبٓؼخ ػ٤٘ -

 اُضالصخثٔؾبٝهٙ  ٝاُزٞعٚ أَُزوج٠ِثؤثؼبكٙ اُضالصخ 

اُزٞعٚ ثؤثؼبكٙ اُضالصخ ٝ اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ رؾل٣ل ٛج٤ؼخ اُلوٝم ث٤ٖ ّجبة اُغبٓؼخ ػ٤٘خ اُلهاٍخ ك٢ ًَ ٖٓ  -

 فبٓ -اُضالصخ رجؼب ُ٘ٞع ا٤ٌُِخ )ؽ٠ٌٓٞثٔؾبٝهٙ أَُزوج٠ِ 

اُزقط٤ٜ ُِْٔوٝػبد ثؤثؼبكٙ ) ر٤ٌٖٔ ّجبة اُغبٓؼخ اهزٖبك٣ب كهاٍخ كبػ٤ِخ رطج٤ن اُجوٗبٓظ اإلهّبكٟ ك٠ 

   اُٖـ٤وح ،اٍزضٔبه اُٞهذ ،ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد

    اُغبٓؼخ ّجبة ٖٓ ػ٤٘خ ُلٟ اإلهزٖبكٟ ُِز٤ٌٖٔ اهّبكٟ ثوٗبٓظ ٝر٘ل٤ن ٝرو٤٤ْاػلاك -

 Resarch Importance أًْٛخ انجحش:

  -عمى هستوى التخصص:
رزٔضَ أ٤ٔٛخ اُجؾش ٖٓ أ٤ٔٛخ اُلئخ اُز٠ رَزٜلكٜب ٠ٛٝ كئخ اُْجبة اُؼٔو٣خ كى٠ أٟ ٓغزٔغ ٖٓ  -1

أُغزٔؼبد ك٠ٜ ٖٓ أَٗت ٓواؽَ اُزطج٤غ اإلعزٔبػ٠ ُٔب ُٜب ٖٓ كٝه كبػَ ك٠ ػ٤ِٔخ اُج٘بء ٝاُز٤ٔ٘خ  
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اُطبُت ك٠ ٛنٙ أُوؽِخ ثبُ٘ٚظ اُو٠ٔ٤ كال ر٤ٔ٘خ ّبِٓخ اما ُْ ٠ُٞٗ اُْجبة اُوػب٣خ اٌُبِٓخ ٣ٝزٔزغ 

 ٝاإلعزٔبػ٠ ٝريكاك ك٤ٜب ؽبعخ اُلوك ُِوػب٣خ ٝاُزٞع٤ٚ 

ػالهزٚ ٝ ُز٤ٌٖٔ ّجبة اُغبٓؼخ اهزٖبك٣ب روعغ أ٤ٔٛخ ٛنٙ اُلهاٍخ ا٠ُ أٜٗب رولّ ثوٗبٓغب اهّبك٣ب  -2

بٍ اإلهزٖبك أُ٘ي٠ُ ك٠ ٓغ ن ٣ٞعل اٌُض٤و ٖٓ رِي اُجوآظ خٝػ٠ِ ؽل ػِْ اُجبؽض ثزٞعٜبرْٜ أَُزوج٤ِخ 

ٝٛٞ ثؾبعخ ُِز٘بٍٝ ٝاُز٤ٙٞؼ ٖٓ فالٍ األثؾبس ٝفبٕخ أثؾبس اإلهزٖبك أُ٘ي٠ُ ُوكغ اُٞػ٠ 

 ثبُزقط٤ٜ ُِْٔوٝػبد  اُٖـ٤وح ٝاٍزضٔبه اُٞهذ  ٝر٤ٔ٘خ أُٜبهاد  

اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ ُْجبة ر٤َِٜ اُٚٞء ػ٢ِ عبٗت ٖٓ أْٛ اُغٞاٗت اُؾ٤بر٤خ ٝاألٍو٣خ أن ٝٛٞ عبٗت  -3

 ٝاإلٍزوواه َؼبكحاُاُن١ ٣ٔضَ ؽغو األٍبً ك٢  ُغبٓؼخ ا

 -عمى مستوى المجتمع:
اُوبء اُٚٞء ػ٠ِ  ر٤ٌٖٔ اُْجبة  اهزٖبك٣ب ٖٓ فالٍ  َٓبٗلرْٜ ٝرْغ٤ؼْٜ ػ٠ِ أُْبهًخ ك٠ ث٘بء  -9

ٝر٤ٔ٘خ ٜٓبهاد اُجؾش ػٖ  ٓغزٔؼْٜ ٝرط٣ٞوٙ ٓٔب ٣لؼَ كٝهْٛ اإل٣غبث٠ ك٠ اُز٤ٔ٘خ اُْبِٓخ ُِٔغزٔغ 

٤ٌُٞٗٞا هبكه٣ٖ ػ٠ِ كفٍٞ ٍٞم اُؼَٔ ،ٝر٤ٌْٜٔ٘ ٖٓ اُو٤بّ   ؤ٤ِْٜٛ ٤ٜ٘ٓب ثؼل اُزقوطػَٔ ٝر

 ثبُْٔوٝػبد اُٖـ٤وح اُز٠ رؼٞك ثبُٔ٘لؼخ أُبك٣خ ٝر٠ٔ٘ أُغزٔغ اهزٖبك٣ب  

هل ٣َْٜ ٛنا اُجؾش ك٠ رول٣ْ ثؼ٘ أُوزوؽبد ٝاُز٤ٕٞبد  اُز٠ ٖٓ ّؤٜٗب رلؼ٤َ اُجوآظ اإلهّبك٣خ   -6

 أُؼلح ُِْجبة  ثؾ٤ش رٌٕٞ ٓورجطخ ٓغ ٤ُْٜٓٞ ٝاؽز٤بعبرْٜ اإلعزٔبػ٤خ ٝاُ٘ل٤َخ ٝاُضوبك٤خ ٝا٤َُب٤ٍخ  

 Research hypothesesفرٔع انجحش : 
 أٝن اُلوٝٗ اُقبٕخ ثبُؼ٤٘خ اُجؾض٤خ 

)  اُزقط٤ٜ ُِْٔوٝػبد  ثؤثؼبكٙ اُضالصخ اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟرٞعل ػالهخ ماد كنُخ اؽٖبئ٤خ ث٤ٖ  -9

اُزٞعٚ األهثؼخ )  ثٔؾبٝهٙ  اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ   ٝث٤ٖ اُٖـ٤وح ،اٍزضٔبه اُٞهذ ،ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد

   اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اإلعزٔبػ٠   - اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اُٞي٤ل٠  –أَُزوج٠ِ اُلها٠ٍ 

ٝ اُزٞعٚ ثؤثؼبكٙ اُضالصخ ث٤ٖ ًَ ٖٓ اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ هزجب٤ٛٚ ماد كنُخ اؾٖبئ٤خ ازٝغك ػالهخ  -6

–ٝث٤ٖ ثؼ٘ اُقٖبئٔ اإلعزٔبػ٤خ ٝاإلهزٖبك٣خ ) اُلوهخ اُلها٤ٍخ اُضالصخ  أَُزوج٠ِ ثٔؾبٝهٙ 

 اُلفَ اُْٜوٟ   –أَُزٟٞ اُزؼ٠ٔ٤ِ ُألّ –أَُزٟٞ اُزؼ٠ٔ٤ِ ُألة 

ٝ اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ ثٔؾبٝهٙ  ثؤثؼبكٙ اُضالصخًَ ٖٓ اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ ج٤ٕ ئ٤ب ٣ٞعل رجب٣ٖ كاٍ اؽٖب -0

 )اُزور٤ت ا٤ُٔالكٟ،ٌٓبٕ ٌٍٖ اُطبُت ، اُؼٔو ، ػلك أكواك األٍوح     اُضالصخ    ٝث٤ٖ

اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ  ًَ ٖٓ  ك٢ ٖٓ اُنًٞه ٝاإلٗبسػ٤٘خ اُلهاٍخ  ث٤ٖ ّجبة اؽٖبئ٤ب كاُخ كوٝمرٞعل  -2

 ثٔؾبٝهٙ   اُزٞعٚ أَُزوج٠ِثؤثؼبكٙ اُضالصخ ٝ 

 اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ ًَ ٖٓ  اُو٣ق ٝاُؾٚو ك٠ّجبة اُغبٓؼخ ٖٓ ث٤ٖ  كاُخ اؽٖبئ٤برٞعل كوٝم  -1

 ثٔؾبٝهٙ   اُزٞعٚ أَُزوج٠ِثؤثؼبكٙ اُضالصخ ٝ 

اُزٞعٚ ثؤثؼبكٙ اُضالصخ ٝث٤ٖ  اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟك٠ ّجبة اُغبٓؼخ ث٤ٖ  كاُخ اؽٖبئ٤برٞعل كوٝم  -2

 فبٓ -رجؼب ُ٘ٞع ا٤ٌُِخ ) ؽ٠ٌٓٞ ثٔؾبٝهٙ األهثؼخ    أَُزوج٠ِ

 -ثبُؼ٤٘خ اُزغو٣ج٤خ : اُلوٗ اُقبٓصب٤ٗب 
رٞعل كوٝم كاُخ اؽٖبئ٤ب ك٠ َٓزٟٞ اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ  ثؤثؼبكٙ )اُزقط٤ٜ ُِْٔوٝػبد اُٖـ٤وح  -7

 هجَ ٝثؼل رطج٤ن اُجوٗبٓظ  ،اٍزضٔبه اُٞهذ ،ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد

 

 انجحضٗاألضهٕة 
 انًظطهحبد انعهًٛخ ٔانًفبْٛى اإلعرائٛخ انًطزخذيخ فٙ انجحش : 

 Indicative Programالبرنامج اإلرشادى 
الخطوات المتتابعة التً ٌتم من خاللها تقدٌم خدمات اإلرشاد من المرشد إلى المسترشد، والعملٌة اإلرشادٌة هيً  هو

 (1002995سعفان ،محمد مجرد أراء أو نصائح أو توجٌهات )الجانب التطبٌقً لإلرشاد وبدونها ٌصبح اإلرشاد 

وهو مجموعة من الخطوات المحددة والمنظمة ،تستند فيى أساسيها عليى نظرٌيات  وفنٌيات ومبيادا اإلرشياد النفسيى  
وتتضمن مجموعة من المعلومات والخبرات والمهارات واألنشطة المختلفة والتى تقدم من خالل فترة زمنٌة  محددة بهدؾ 

 (0283 2994مساعدة األفراد فى تعدٌل سلوكٌاتهم وإكسابهم سلوكٌات ومهارات جدٌدة ) طه حسٌن ،
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0 تخطٌط مصمم ومنظم وٌهدؾ إلى تمكٌن شباب الجامعة  من الذكور واإلناث من كلٌات عملٌة  ويعرف إجرائيا بأنه
 تنمٌة المهارات (  –إستثمار الوقت –التخطٌط  للمشروعات الصؽٌرة ونظرٌة مختلفة  إقتصادٌا من خالل  )

 Young people :الشباب  

هى الفترة التى ٌصبح فٌها الفرد مؤهال للقٌام بأدوار إجتماعٌة وإقتصادٌة  وسٌاسٌة فى المجتمع وهى الفترة التى تقع ما 
( وتتسم 25-11وهى فترة من الحٌاة ٌنضم فٌها الشباب للجامعة بٌن عمر )(039 2996سنة )محمود عرابى، 35-18بٌن 

بالقوة والنشاط والقدرة على إكتساب المهارات الحٌاتٌة  ،حٌث تتمٌز هذه المرحلة بشدة الحساسٌة لألوضاع الجدٌدة ، 

أُوؽِخ اُؼٔو٣خ اُز٠ ٣جِؾ  بأنها 6112أثٞ اُؾَٖ ػجل أُٞعٞك ،)وتعتبر مرحلة تخطٌط للحٌاة المستقبلٌة .كما عرفها 

  ٍ٘خ ٝك٠ ؽلٝك ػب٤ٖٓ ؽٍٞ ٗوطخ 61  ٍ٘خ ٝفٌٔ ٝػْو٣ٖ )91 ٍ٘ٞاد ٝروغ ث٤ٖ  فٌٔ ػْو )91ٓلاٛب ػْو )

 اُجلء ٝاإلٗزٜبء ٣ٝجو٠ اإلفزالف ٖٓ عٌ٘ ا٠ُ آفو ٖٝٓ صوبكخ ا٠ُ أفوٟ   

إلى أكثر من 11عرؾ إجرائٌا بأنها فترة من العمر ٌلتحق فٌها الشباب )ذكور وإناث (  بالمرحلة الجامعٌة  ما بٌن عمر )تو
سنة ( حٌث تتسم هذه المرحلة  بالحٌوٌة والنشاط والتخطٌط والتطلع للمستقبل ولكنها فى أمس الحاجة إلى التأهٌل  22

 وتنتمى إلىتماعٌة وإقتصادٌة مختلفة ومن الرٌؾ والحضر ومن الجنسٌن لسوق العمل وٌشترط أن تكون من مستوٌات إج
    كلٌات عملٌة ونظرٌة وأبناء ألمهات عامالت وؼٌر عامالت

 Economic empowerment التمكين اإلقتصادى:
ماعى عبارة عن مجموعة من اإلجراءات التى تتخذها الحكومات والمنظمات من أجل تحسٌن البعد المعرفى ، اإلجتهو 

والثقافى للشباب وبالتالى تتسع قاعدة مشاركة الشباب فى جمٌع مجاالت الحٌاة فٌحصلون على حقوقهم كأفراد مستقلٌن ، 
وتثبت قوتهم من خالل تفعٌل دورهم ودمجهم فى عالم العمل فٌكتسبون الخبرة والمهارة الالزمة لإلعتماد على الذات فى 

حصول الشباب على (بأنه 054 2915،كما عرفته نٌفٌن عٌسى ،) ( 0150 2993وجودهم )إجالل حلمى ،  إثباتالحٌاة و
اإلعداد والتدرٌب المهنى  المناسب لٌكونو قادرٌن على دخول سوق العمل وبالتالى حصولهم على التعوٌض المالى 

ٌضمن لهم مستوى  الجهد المبذول إلنجازها وما المناسب عن األعمال  التى ٌقومون بها فى المجتمع  بما ٌتناسب مع 
  والمعنوى. المادى وإقتصادٌة تعود علٌهم  بالنفع علمٌةمعٌشة عال وٌفتح أمامهم المجال للقٌام بمشارٌع 

إجرائٌا بأنه العملٌة التى ٌصبح من خاللها شباب الجامعةبمختلؾ تخصصاتهم  فى التعرؾ اإلقتصادى وٌعرؾ التمكٌن 
تطوٌر مهاراتهم وقدراتهم لتوجٌههم إستثمار أوقاتهم و التخطٌط للمشروعات الصؽٌرة و على أوضاعهم ثم العمل على

 .بالشكل األفضل لٌكونو أعضاء فاعلٌن فى المجتمع 

 Small business planning -:صغيرة الالتخطيط لممشروعات 
هو تجمٌع المعرفة والمهارات واألدوات واإلمكانٌات والتقنٌات و تطوٌر لكٌفٌة تنفٌذ المشروع وخطة إلكتساب الموارد 

 (05 2998الالزمة لتلبٌة متطلبات المشروع )معهد إدارة المشارٌع ،
فً أسرع وقت وبأقل  عملٌة اإلستخدام األمثل لموارد المشروع الصؽٌر البشرٌة والمادٌة للوصول إلى الهدؾ المنشود

 (  044   كساب ، جمال كمال الدٌنتكلفة ممكنة )سٌد 
وٌعرؾ إجرائٌا بأنه عبارة عن عملٌة تحدٌد المراحل واإلمكانٌات واإلجراءات المتعلقة بالمشروع مع رصد كافة الموارد 

 .  واإلمكانات البشرٌة واإلدارٌة والمالٌة

  time investment -:إستثمار الوقت
 مع حٌاتنا، فً إلٌها نسعى التً المهمة األهداؾ  لتحقٌق لدٌنا المتوفرة الشخصٌة والمواهب المتاح الوقت من االستفادة
أحمد الخطٌب ، ) العقل والروح الجسد حاجات وبٌن الخاصة والحٌاة العمل متطلبات بٌن التوازن تحقٌق على المحافظة

 (29900125عادل معاٌنة ،
ع ، والطرٌقة التً ٌستطٌهتلك المهارة الخاصة التً ٌتعامل بها الشاب مع وقت بأنه0 (08 2990العامودي،إبتسام ) وعرفته 

ستفادة متاحة وذلك بتوظٌؾ طاقاته توظٌفا مفٌدا وفعاال أو تنمٌة إستثمار وٌحقق أقصً إأن ٌستثمر بها هذا الوقت أفضل 
 قاء بالجوانب البدنٌة والنفسٌة والعقلٌة والوجدانٌة والروحٌة رتو االستمتاع بممارسة هواٌاته واإلمهاراته وقدراته أ

 بتنظٌمه وحسن إدارته ،من قبل شباب الجامعة  ستفادة من الوقت المتاحاإل عملٌة -وٌعرؾ إستثمار الوقت إجرائٌا بأنه 0
  األهداؾ الممكنة .لتحقٌق  وإستؽالله اإلستؽالل الجٌد 

 Skills Development -تنمية الميارات:
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التفاعل  حسن اسـتخدام المـوارد قدرة الفرد على التعامل بإٌجابٌـة مـع مشـكالته الحٌاتٌـة شخصـٌة واجتماعٌة وتشمل هى
 ).21، 2991السٌد0أحمد احترام العمل. ) ،مع اَخرٌن 

كل فرد إلى مجموعة من السلوكٌات التى تعتمد على معارؾ ومعلومات ومهارات ٌدوٌة وإتجاهات وقٌم ، ٌحتاج  هى 
تنمٌتها وإتقانها وفقا لعمره وطبٌعة مجتمعه وموقعه فى هذا المجتمع ، لٌتفاعل بإٌجابٌة وموضوعٌة مع متؽٌرات العصر ، 

 (.99: 2995سواء كانت مدركات أو معلومات أو مواقؾ أو مشكالت،)فلٌب أسكاروس، 
من شأنها أن تساعد شباب الجامعة على  إستثمار  وتعرؾ إجرائٌا بأنها مجموعة من المعارؾ والخبرات والقدرات  التى

  جهودهم واإلستفادة من إمكاناتهم بؽرض  إنجاز المهام المطلوبة بأقصى كفاءة ممكنة

  Future Orientation :المستقبمى التوجو
 ٌتحدد. لألفاق المستقبلٌة  الفرد توقع لمحددات اإلنسانً السلوك خضوع(0 0185 2998 عرفه على الفتالوى )

 مؤدٌا توقعه أو المستقبل بذلك تنبؤه وفً له إٌمانهن بالتخطٌط فً أو وآماله طموحاته تحقٌق على صرارهإ خالل من ذلك
هو تصور االفراد لما ٌتعلق بمستقبلهم، إنه مـا  والمستقبل. هٌمنة لصالح الحاضر أو اإلنسحاب من  الماضى إلى ذلك

ا ٌعتقده الفرد انه ذو اهمٌة ومعنى فً حٌاته وهو مهم لدافعٌة االفـراد ، أنه لٌس ما ٌظهـر فـً تقارٌرهم الذاتٌة وٌتضمن م
 والخٌارات وصنع القرار  خلفٌة التً ٌظهر علٌها االهداؾ والخطط واالكتـشافاتالتذهب الٌه إنما ما تبنٌه وهو 
.(Seginer , 2003,P.35)  

إجرائٌا بأنه مساعدة شباب الجامعة على فهم أنفسهم وإستؽالل إمكانٌاتهم ومعرفة إتجاهاتهم  التوجه المستقبلى وٌعرؾ

 . المستقبلٌة الدراسٌة والمهنٌة واإلجتماعٌة

   Resarch Methodology  -:منيج البحث

والظواهر التى ٌهتم بتقرٌر ما ٌنبؽى أن تكون علٌة األشٌاء  حٌثلى على المنهج الوصفً التحلٍ ثةعتمدت الباحأ
ٌتناولها البحث وذلك فى ضوء قٌم أو معاٌٌر معٌنة ، وإقتراح الخطوات أو األسالٌب التى ٌمكن أن تتبع للوصول بها إلى 

والمنهج التجرٌبى  والذى ٌعنى تؽٌر متعمد ومضبوط  الصورة التى ٌنبؽى أن تكون علٌه فى ضوء هذه المعاٌٌر أو القٌم،
الظاهرة التى تكون موضوعا للدراسة . ومالحظة ما ٌنتج عن هذا التؽٌر من آثار فى هذا  المحددة للواقع أوللشروط 

 (65، 046 2910محمد المحمودى ،)الواقع أو الظاهرة 

  Resarch limits:  حدود البحث

 يتحدد ٌذا البحث عمى الىحو التالى : 
 0 تكونت عٌنة البحث من 0 الحدود البشرية للبحث -1
 ( من شباب الجامعة )ذكور،إناث( تم إختٌارهم بطرٌقة ؼرضٌة قصدٌة  29عٌنة الدراسة اإلستطالعٌة قوامها )-أ

 من الشباب الجامعى بحٌت ٌتوافر فٌهم  خصائص العٌنة األساسٌة للبحث ،وذلك لتقنٌن أدوات البحث.    
 وٌشترط أن ٌكونوا ( طالب وطالبة216عٌنة الدراسة األساسٌة0 تمثلت فى عٌنة ؼرضٌة قصدٌة مكونة من ) -ب
 كلٌات نظرٌة وعملٌة مختلفة فى مراحل جامعٌة مختلفة بكلٌات ذات أقسام مختلفة   من     

 كلٌة التربٌة  بمقرلتنفٌذ البرنامج اإلرشادى  قصدٌةؼرضٌة 0 تم إختٌارها بطرٌقة التجرٌبٌة  عٌنة البحث -ج

 من شباب  (10) معٌنة الدراسة األساسٌة وبلػ عددهل الذكور واإلناث من الشٌخ  النوعٌة بمحافظة كفر      
 الرباعً االدنً لمستوي الوعً من وتم اإلختٌار بناءا على مستوى وعٌهن المنخفض والمتوسط الجامعة        
 مع إقتناعهن ورؼبتهن باإلشتراك فى البرنامج اإلرشادى، بأهمٌة التمكٌن االقتصادي      

0 تم تطبٌق أدوات البحث على عٌنة من الشباب الجامعى  بمحافظتى المنوفٌة وكفر الشٌخ  المكانية للبحث الحدود -2 

–الزراعة –وذلك لتعدد كلٌاتها وإشتمالها على عدد كبٌر من الكلٌات مع مختلؾ التخصصات بكلٌات )التربٌة النوعٌة 
علوم الثروة السمكٌة معهد الشرٌؾ –عالج طبٌعى   –التمرٌض-العلوم –التجارة –اَداب –التربٌة )خاص وحكومى ( 

كلٌة التجارة ( وذلك –كلٌة التربٌة  –كلٌة الحقوق  -الخاص(،.بمحافظة كفر الشٌخ وبعض القرى المجاورة ،)كلٌة اَداب
ر كلٌة التربٌة بمقعلى عٌنة البحث التجرٌٌة لعٌنة من شباب الجامعة  بمحافظة المنوفٌة والقرى المجاورة لها .وتم التطبٌق 

بمحافظة كفر الشٌخ والمتمثلة فى ) طالب وطالبات قسم التربٌة الفنٌة وتكنولوجٌا التعلٌم واإلقتصاد المنزلى بكلٌة النوعٌة 
التربٌة النوعٌة وكلٌة اَداب وكلٌة التربٌة  (  بإحدى قاعات  التدرٌس بمقر كلٌة التربٌة النوعٌة بمحافظة كفر الشٌخ 

 تم اإلستعانة به فى تنفٌذ وتطبٌق البرنامج   data showمكانٌات التى تتفق وأهداؾ البرنامج مثل جهاز حٌث تتوفر اإل

وأستؽرقت مدة تنفٌذ  2918دٌسمبر  –تم تطبٌق أدوات البحث فى الفترة من شهر أكتوبر:  الحدود الزمنية لمبحث-3

 الجمعةوذلك لمدة عشرة أٌام متتالٌة فٌما عدا ٌوم  2/2910/ 12 -3/2/2910جلسات الفترة ما بٌن (8)البرنامج 
 .والسبت

   Research Tools  :أدوات البحث
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 )جهيعٍـ هف إعداد الباحثة( -تتكوف أدوات البحث هها يمى : 
 إستمارة البيانا  العامة لألسرة  : -9

وقد أشتملت على البٌانات عن شباب الجامعة والتى تخدم أهداؾ البحث  بهدؾ الحصول على البٌانات األولٌة تم إعدادها 
بٌئة سكن األسرة تم تقسٌمها إلى فئتٌن األولى رٌؾ والثانٌة  -أنثى   الجنس تم تقسٌمه إلى فئتٌن األولى ذكر والثانٌة،التالٌة 
إلى أربع   مستوٌات وهى ) الفرقة األولى ( ، )الفرقة الثانٌة ( ، )الفرقة الثالثة( ،   االفرقة الدراسٌة تم تقسٌمه -حضر 

ثالثة تم تقسٌمه إلى  نوع المصروؾ )خاص(،والثانٌة  )حكومى(تم تقسٌمها إلى فئتٌن األولى نوع الكلٌة -( )الفرقة الرابعه
الترتٌب المٌالدى بٌن األخوة تم   -بالجنٌه   يقٌمة المصروؾ الشهر -وهى )ٌومى( ،)أسبوعى( ، )شهرى(  مستوٌات 

ثالث تم تقسٌمه إلى  الطالب مكان سكن ،تقسٌمه  إلى أربع مستوٌات وهى  )األول( ،  )الثانى( ، ) الثالث( ،) الرابع(
ٌن األولى إلى  فئت اتم تقسٌمه طبٌعة الدراسة - سكن جامعى( والثالثة )سكن خاص(  ) والثانٌة )مع األسرة( األولى فئات 

(  والثالثة 21>10(   والثانٌة )من10>11تم تقسٌمه إلى ثالث فئات  األولى )من العمر  (نظرى )والثانٌة   (عملى)
( والثانٌة 5-3عدد أفراد األسرة شاملة األم واألب 0 تم تقسٌمها إلى ثالث فئات األولى) -( للفئات على التوالى22021)من
عمل األب0 تم -  )ال تعمل( والثانٌة   )تعمل (تقسٌمه إلى  فئتٌن األولى عمل األم تم   -( 1(والثالثة )أكثر من  5-1)

 (أعمال حرة)والرابعة  (موظؾ حكومى)والثالثة  (عمل حرفى)والثانٌة  (عملٌال )تقسٌمه إلى ستة مستوٌات  األول 
 ، (تم تقسٌمه إلى سبعة مستوٌات )أم0ًالمستوى التعلٌمى لألب واألم  -  (متوفى)والسادسة  (على المعاش)والخامسة 

(،)حاصل على مؤهل فوق متوسط(  ،)حاصل على مؤهل جامعى (، حاصل علً الثانوٌة أو ما ٌعادلها) (،ٌقرأ وٌكتب)
إلى  ىمستوى التعلٌمالوتتدرج المستوٌات التعلٌمٌة من األقل إلى األعلى ،ثم تم تقسٌم (دكتوراه)مرحلة  (،ماجستٌر)مرحلة 

( مستوى تعلٌمى 8,1,6( مستوى تعلٌمى متوسط و)  5,4,3(مستوى تعلٌمى منخفض و) 2,1ثالثة مستوٌات حٌث )
 6999وتنتهى عند ) (جنٌة 1999أقل من )فئات الدخل الشهري لألسرة 0تم تقسٌمه إلى تسعة  فئات تبدأ من  -مرتفع 

ل إلى األعلى ثم قسم إلى ثالثة مستوٌات  وتشمل 0مستوى دخل ،وتتدرج فئات الدخل بترتٌب  الفئات من األق (جنٌه فأكثر
أقل من  )،مستوى دخل متوسط 0 ٌتراوح من (جنٌه  2999أقل من )إلى  (جنٌه 1999ٌتراوح من  أقل من  )منخفض 0 

 6999أكثر من جنٌه إلى  4999ٌتراوح من أقل من  )، مستوى دخل مرتفع 0 جنٌة(4999جنٌه إلى أقل من  2999
 (جنٌة
  التمكين اإلقتصادىإستبيان  -2

طالع على شباب الجامعة عٌنة الدراسة ، وتم اإلل التمكٌن اإلقتصادىالتعرؾ على  بهدؾ  هذا االستبٌان تم إعداد
ستبٌان إستبٌان ، وتم إعداد ستعانة بها فً وضع األسلوب األمثل لإلالدراسات والقراءات السابقة العربٌة واألجنبٌة لإل

)النخطٌط للمشروعات الصؽٌرة،إستثمار الوقت ،تنمٌة على ثالث محاور هً  موزعة( عبارة خبرٌة 56من )أولً مكون 
عبارة وٌمثل بٌانات عن أشعر بأننى لن أستطٌع تحقٌق ذاتى فى مشروع (14)0 وٌشتمل على  البعد األولالمهارات( 

أتهٌأ للمستقبل حتى ال أتفاجأ بما سأواجهه ، لمستقبل أقوم بالتخطٌط إلنشاء مشروع جدٌد ٌفٌدنى فى ا، صؽٌر فى المستقبل 
إختٌارى للتخصص العلمى ٌساعدنى على التخطٌط لمشروع فى ،  أفكر دائما فى خطط الؽد، من أحداث ومتاعب 

تتحمل الجامعة الدور األكبر فى تدرٌب الشباب على ،  أضع خطة لمشاركة زمالئى فى إدارة مشروع صؽٌر ، المستقبل 
أشعر بعدم األمان ،  إشتراكى فى الدورات والندوات ٌعزز دورى المستقبلى فى المشروعات الصؽٌرة ، لمجتمع خدمة ا

ألى نشاط  أجد صعوبة فى التخطً،  أشعر بأن آمالى وطموحاتى لن تتحقق،  كلما فكرت فى مشروع صؽٌر فى المستقبل
أفضل العمل الذى ٌعتمد على مهارات ذهنٌة  ، قدراتى  أخطط من اَن إلختٌار المشروع الذى ٌتناسب مع، لمستقبلفى ا

إستثمار الوقت 0 وٌمثل بٌانات عن  البعد الثانى ،أخطط لمشروع التخرج بحٌث ٌمكن اإلستفادة منه فى  مجال عملى
أتوقؾ ،  أؤجل واجباتى وأعمالى حتى آخر لحظة، ستخدامى للوقتإأشعر أننً ال أجٌد من عن ( عبارة 25)  وعددها 

ستخدام إأشعر أننً ال أحسن من ،  أفضل القٌام باألعمال  المعتادة التً أتقن عملها،  ورا عن أى نشاط ؼٌر مفٌد أقرم به ف
أشعر أن كثٌر من األعمال ٌستنفذ ،  أحدد بداٌة ونهاٌة كل عمل قبل القٌام به ،  ستفادة من الوقتأخطط كثٌرا لإل،  الوقت

أضع خطة زمنٌة لتحقٌق أهداؾ ،  بالقلق من سرعة مرور الوقت دون تحقٌق أهدافىأشعر ، منى الكثٌر من الوقت 
أأخذ وقت ،  أخصص بعض الوقت لتثقٌؾ نفسى،  أبذل قصارى جهدي فٌما ٌوجه لً من أعمال،  المشروع المستقبلى

رفٌه دون التأثٌر على ما أقوم أمنح لنفسى وقتا للت، أنفذ مهامى وأعمالى بعٌدا عما خططت لها ، كافى للتفكٌر فى المستقبل 
أشعر أننى أقضى وقتى ، ا حسب أهمٌتها هأحدد قائمة عمل ٌومٌة لما ٌجب أن أقوم به من أنشطة وأرتب، به من مهام 

أحرص على إستثمار أوقات الفراغ بٌن ، تأخذ المهام التى أقوم بها وقتا أكثر مما قدرته لها ، بالطرٌقة التى خططت لها 
أجد صعوبة فى التقٌد بجدول ، لدى رؤٌة واضحة وأهداؾ إستراتٌجٌة )بعٌدة المدى(، ا ٌعود علٌا بالنفع المحاضرات بم

أمتلك رؤٌة واضحة تجاه ، أنشر ثقافة المحافظة على الوقت وأهمٌة إستثماره أمام اَخرٌن  ،زمنى ألعمالى بالدراسة
أقٌم أدائى الٌومى واألسبوعى ، التعامل مع الوقت بمهارة عالٌة أمتلك دافعٌة ذاتٌة تساعدنى فى  ،أعمالى الجامعٌة الٌومٌة

 بالجامعة دراستىعن  ة( عبار11وعددها ) تنمٌة المهارات وٌمثل بٌانات عن  0 البعد الثالث.لما تم إنجازه من واجبات
 ما على كثٌرا أتتدرب،  وتوظٌفها األجنبٌة اللؽات تعلم خالل من قدراتى تنمٌة على أحرص.  مستقبلٌة لمهنة تؤهلنى
الدراسٌة،  األنشطة ألداء اَخرٌن على أعمال، أعتمد من أؤدٌه ما تجاه بالتقصٌر أشعر إلتقانها، أعمال من أمارسه
 مهاراتى لإلتقان، أنمى مستوٌات هناك أن مواهبً، أرى إلظهار المجال لً وتفسح جدٌدة بأفكارومهارات الكلٌة تزودنً

،  الصؽٌرة المشروعات إدارة فى مهاراتى لتنمٌة تدرٌبٌة بدورات ، ألتحق تدرٌبٌة دورات خالل من اَلى الحاسب فى
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،  الطالبٌة األنشطة فى إشتراكى خالل من السلٌم القرار إتخاذ كٌفٌة ، تعلمت العمل لسوق تؤهلنى التى المهارات أفتقد
،  المستقبلٌة حٌاتى فى تساعدنى فنٌة ومهارات إدارٌة أفكار قدراتى، أمتلك من أطور حتى جدٌد هو ما كل إلى أتطلع
 ، أجد العمل سوق إحتٌاجات عن معلومات على الحصول فرص ، أفتقر العمل لسوق ٌؤهلنى ال الجامعى تعلٌمى أن أدرك

  بٌن الجمع مهارة ، أمتلك العمل سوق إحتٌاجات تلبى التى العمل لخطط الضرورىة والقٌم المهارات إكتساب فى صعوبة
 .العمل سوق فى والمشاركة الجامعى تعلٌمى

من شباب الجامعة  ممن تتوافر  (29)ستبٌان تم تطبٌق االستبٌان فً صورته األولٌة على عٌنة قوامهاولحساب صدق اإل
فٌها نفس شروط عٌنة الدراسة وبعد التطبٌق تم حساب الصدق من خالل معامل إرتباط بٌرسون بٌن عبارات كل محور 

 ( ٌوضح ذلك10والدرجة الكلٌة له ، وجدول )
 

 ٛخ نهًحٕر(يعبيم إررجبط ثٛرضٌٕ نعجبراد كم يحٕر يٍ يحبٔر انزًكٍٛ اإلقزظبدٖ  ٔانذرعخ انكه 1عذٔل )

 ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد  اٍزضٔبه اُٞهذ اُ٘قط٤ٜ ُِْٔوٝػبد اُٖـ٤وح
 انهرجبٛ ّ انهرجبٛ ّ انهرجبٛ ّ
9 -**10672 9 -**10626 9 **10626 
6 -**10971 6 **10212 6 **10092 
0 -**10261 0 -**10922 0 **10022 
2 -**10122 2 **10090 2 **10601 
1 -**10111 1 **10029 1 **10692 
2 -*10962 2 -**10022 2 **10691 
7 **10971 7 -**10611 7 **10612 

2 **10917 2 -**10091 2 **10922 
1 -**10617 1 **10672 1 *10600 

91 **10979 91 -**10629 91 -*10967 
99 **10927 99 -*10602 99 **10612 
96 -**10127 96 -**10660 96 -*10969 
90 *10969 90 -**10071 90 -***10662 
92 -**10972 92 **10001 92 -**10129 
  91 -**10297 91 *10162 
  92 **10607 92 *10622 
  97 *-10617 97 *10920 
  92 -*10171   
  91 -*10017   
  01 -**10919   
  69 -**10012   
  66 -**10920   
  60 -**10671   
  62 -**10079   
  61 *10600   

 0.05 )*  كاُخ ػ٘ل  19 1)**  كاُخ ػ٘ل 

  ث٤ٖ ًَ ػجبهح ٖٓ ػجبهاد 1011  ، )1019  ٝعٞك ػالهخاهرجب٤ٛخ ٓٞعجخ كاُخ ػ٘ل َٓزٟٞ )٣9ٞٙؼ علٍٝ )

اٍزج٤بٕ اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ ٝمُي ُٔؾبٝه اإلٍزج٤بٕ اُضالصخ اُزقط٤ٜ ُِْٔوٝػبد اُٖـ٤وح ، اٍزضٔبه اُٞهذ ، ر٤ٔ٘خ 

  ٝثنُي ٗغل إٔ أُو٤بً ٕبكم ك٢ أُزـ٤واد اُقبٕخ ثٚأُٜبهاد 

  -صدق المحكمين :
إدارة المنزل  فً نلمتخصصٌوا تبالجامعا سٌدرلتا ئةهٌ ءعضاأ نم عةوعلى مجم لٌةوألا تهوربصاإلستبٌان تم عرض 

 ما سلقٌا هامتءمالداة وألا فقرات دقص دىم نع ؾلكشا لجأ ن( م1للمحكمٌن )لكلً ا ددلعن اكا دقو والمؤسسات 
 سالمة ، تقٌسهالتً ا للسمة رةلعباا مناسبة دىم ، فٌه تضعو ذيلا دللبع رةلعباا مالئمة دىم -0 ثحٌ نم لقٌاسه تضعو
بنسبة  التمكٌن اإلقتصادىالمحكمٌن موافقتهم على عبارات إستبٌان السادة وقد أبدى للفقرات ،  ٌةوللؽا لصٌاؼةا وحضوو
 فقهاوات دمعبعض العبارات بسبب  ذؾح و بناءا على مالحظات سٌادتهم التى أبدوها ،دٌالت لتعا ضبع %وتم إجراء02
 وتعدٌل وإضافة البعض اَخر. ددلمحا دلبعا مع
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  -وتم حساب ثبات المقياس  بطريقتين ىما: 
و٤بً  Alpha-Cronbachثبٍزقلّا ٓؼـبكُخ أُلب ًوٝٗجبؿ : الطريقة األولى ُؾَبة ٓؼبَٓ اُضجبد ُزؾل٣ل ه٤ٔخ اإلرَبم اُلاف٢ِ ُِٔ

و٤بً ًٌَ ثٔؾبٝهٙ اُضالصخ َ ٓؾٞه ػ٠ِ ؽلح ُِٝٔ َ أُلب ٌُ  ؽ٤ش رْ ؽَبة ٓؼٓب
 خزجبر٘ يعبيم أنفب ٔانزغسئخ انُظفٛخإضزخذاو إانضالصخ ث ِثًحبٔر انزًكٍٛ اإلقزظبدٖضزجٛبٌ إ( يعبيالد صجبد 2عذٔل )

يعبيم انفب  عذد انعجبراد انًحبٔر

 كرَٔجبخ
يعبيم اررجبط ضجٛريبٌ 

 ثرأٌ –
يعبيم اررجبط 

 عزًبٌ

 14 اُ٘قط٤ٜ ُِْٔوٝػبد اُٖـ٤وح 
01510 01022 

01903 

 

 35 اٍزضٔبه اُٞهذ
01630 01069 

01756 

 

 17 ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد
01510 

01779 01732 

 
إستثمار الوقت  (، محور9,518هو)النخطٌط للمشروعات الصؽٌرة ( أن معامل ألفا إلستبٌان 2وٌوضح جدول )

(وتعتبر هذه القٌمة عالٌة لهذا النوع من حساب الثبات وتؤكد اإلتساق 9,518) و تنمٌة المهارات( 9,639) إستثمار الوقت
تقٌم ثبات اإلختبارات ومن ثم ٌتمتع اإلستبٌان بدرجة ثبات عالٌة وفقا للتقدٌرات اإلحصائٌة التى الداخلً لإلستبٌان.

 والمقاٌٌس واإلستبانات.

( وللتصحٌح من أثر التجزئة النصفٌة تم إستخدام معادلة Split-halfإستخدام إختبار التجزئة النصفٌة )الطريقة الثاىية: 

( أن قٌم 2( ، وٌتبٌن من جدول )Guttman( ، معادلة جتمان )Spearman-Brownبراون ) –التصحٌح سبٌرمان 

( 99,822هو)النخطٌط للمشروعات الصؽٌرة فى محور  التمكٌن اإلقتصادى رتباط التجزئة النصفٌة إلستبٌان إ معامالت
( لجتمان، محور 9,156براون، )–( لسبٌرمان9,860هو) إستثمار الوقت( لجتمان ، محور  9,093براون، )–لسبٌرمان 

ما ٌدل على إتساق وثبات عبارات اإلستبٌان ( لجتمان م9,132براون، )–( لسبٌرمان 9,110هو) تنمٌة المهارات
من خالل ما سبق أصبح اإلستبٌان فً صورته النهائٌة ٌتكون من )  بمحاوره الثالثة وبذلك ٌكون اإلستبٌان صالح للتطبٌق.

تنمٌة (عبارة، 25)إستثمار الوقت( عبارة ،  14)النخطٌط للمشروعات الصؽٌرة ( عبارة خبرٌة تتضمن ثالث  محاور 56
(  تم إستخدام مفتاح تصحٌح النخطٌط للمشروعات الصؽٌرة، ولتصحٌح  اإلستبٌان للبعد األول ) ة( عبار11)  مهاراتال

ابدا(على الترتٌب وذلك حسب إتجاه كل عبارة ) موجب ( والعكس  -أحٌانا  -( )دائما  1,2,3ثالثى  على مقٌاس متصل )
(عبارات موجبة اإلتجاه بٌنما كانت العبارات 14,13,12,8,1,6,5,4,3,2فى العبارات )السالبة(حٌث تمثل العبارات )

( تم إستخدام مفتاح تصحٌح ثالثى على مقٌاس متصل إستثمار الوقتوالبعد الثانى )،   ( عبارات سالبة11,19,0,1)
بارات السالبة  ابدا(على الترتٌب وذلك حسب نوعٌة إتجاه كل عبارة ) موجب ( والعكس فى الع -أحٌانا  -( )دائما  1,2,3)
(عبارات إٌجابٌة 25,24,23,22,29,10,18,11,16,15,14,13,12,11,19,1,64,3( حٌث تمثل العبارات )3,2,1)

( تم استخدام مفتاح تنمٌة المهارات( عبارات سالبة االتجاه والبعد الثالث)21,0,8,5,2,1االتجاه بٌنما كانت العبارات ) 
ابدا(على الترتٌب وذلك حسب اتجاه كل عبارة ) موجب (  -أحٌانا  -)دائما  ( 1,2,3تصحٌح ثالثى على مقٌاس متصل )

(عبارات موجبة اإلتجاه 11,13,12,11,0,8,1,63,2,1( حٌث تمثل العبارات ) 3,2,1والعكس فى العبارات السالبة )
 ( عبارات سالبة اإلتجاه  16,15,14,19,5,4بٌنما كانت العبارات ) 

 :( يوضح ذلؾ3إلى ثالث هستويات وجدوؿ ) التهكيف اإلقتصادىوتـ تقسيـ درجات إستبياف 
 ( ٕٚػح طرٚقخ رٕزٚع يطزٕٚبد إضزغبثبد أفراد انعُٛخ عهٙ إضزجٛبٌ انزًكٍٛ اإلقزظبدٖ ثًحبٔرِ ٔفقب نطرٚقخ انًذ3٘عذٔل )

 نجٛبٌا                       

 يحبٔر االضزجٛبٌ
أعهٗ 

درعخ 

 يشبْذح

أقم 

درعخ 

 يشبْذح

طٕل  انًذٖ

 انفئخ
انًطزٕٖ 

 انًُخفغ
 انًطزٕٖ انًطزٕٖ انًزٕضط

 انًررفع 

اُزقط٤ٜ ُِْٔوٝػبد 

 اُٖـ٤وح
35 24 11 316 62< 6702 6202< 0606 0006< 0202 

 26 >17 12 >19 11 >21 5 15 45 60 اٍزضٔبه اُٞهذ

 2002 >2106 0106 >0102 0202>09 316 11 31 42 ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد

إعًبنٙ انزًكٍٛ 

 اإلقزظبدٖ
134 102 32 1016 916<99602 99002 <96206 96106< 90102 

 التمكٌن اإلقتصادى( أن أعلى درجه حصل علٌها شباب الجامعة عٌنة الدراسة فً إستبٌان 3ٌتضح من جدول )
(وبذلك أمكن تقسٌم  19,6(، وطول الفئة ) 32(درجه ، والمدي )  192( درجه ، وأقل درجه كانت ) 134ككل كانت )

( 135,8 >125,2مرتفع) –(124,2> 113,6متوسط )–(112,6>192ثالثة مستوٌات منخفض ) درجات المقٌاس إلى
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( تم توزٌعهم وفقا 35( هى ) التخطٌط للمشروعات الصؽٌرةكما ٌتبٌن من الجدول أن  أعلى درجة  للبعد األول  ) ، 
 >33,2( ، مستوى مرتفع)32,2 >28,6ستوى متوسط )  ( ، م21,6 >24لثالث مستوٌات ،مستوى منخفض )

( تم توزٌعهم وفقا لثالث مستوٌات مستوى 69( هى) إستثمار الوقت(.كما ٌتضح أن أعلى  درجة  للبعد الثانى ) 36,8
(. كما ٌتبٌن من الجدول أن  أعلى درجة  62 >51( ، مستوى مرتفع)56 >51(، مستوى متوسط )59 >45منخفض)

( ، مستوى 34,6>31(  تم توزٌعهم وفقا لثالث مستوٌات مستوى منخفض ) 42( هى ) تنمٌة المهارات)  للبعد الثالث
 (. 43,8 >49,2( ، مستوى مرتفع 0) 30,2 >35,6متوسط )  

  -: التوجو المستقبمى إستبيان  
لدى شباب الجامعة  عٌنة الدراسة والتى تتمثل فى مجموعة من  بهدؾ التوجه المستقبلى هذا االستبٌان  تم إعداد

متعلقة بدراسة الؽد وقراءة إتجاهاته الرئٌسٌة والسٌطرة على أحداثه بإعتبار المستقبل ٌمثل األمل بالنسبة للمجتمع  اَراء 

أداة  ةولكً تعد الباحثعى  حٌث توضح نلك اَراء تصور شباب الجامعة لما ٌتعلق بمستقبلهم الدراسى والوظٌفى واإلجتما

طالع على الدراسات والقراءات السابقة العربٌة واألجنبٌة لإلستعانة بها فً وضع األسلوب تحقق هذا الهدؾ السابق تم اإل

بعضها ٌمثل بٌانات ثالث محاور( عبارة خبرٌة أشتملت على 69ستبٌان ، وتم إعدادإستبٌان أولً مكون من )األمثل لإل

التوجه المستقبلى بٌانات عن ا ٌمثلوبعضها  التوجه المستقبلى الوظٌفىوبعضها ٌقٌس تقبلى الدراسى التوجه المسعن 

  اإلجتماعى. 

  منى رؼبة لٌس التحصص بهذا إلتحاقىوتتمثل فى التوجه المستقبلى الوظٌفى  وٌمثل بٌانات عن:  األول المحور

 مع العمل وقت وتعارض عمل علً عرض إذا  بالجامعة الدراسة الجامعة، ساترك فى الدراسة بترك ارؼب
 الدراسة المستقبلٌة، إن حٌاتً فً كلها الدراسة سنوات من اإلستفادة الزواج، أتوقع أجل من الدراسة الدراسة، ساترك

 من أستفٌد أن للعمل،أتوقع تؤهلنً تدرٌبٌة دورات إلى الدراسة إكمالً بعد أحتاج أن للعمل، أتوقع إلعدادي تكفً الجامعٌة
 العمل فرص تقل أن والدكتوراه، أتوقع الماجستٌر دراسة إستكمال إلى تخرجً بعد إمكانٌاتى، سأسعى تحسٌن فً دراستى
آخر  تخصص دراسة إلى أحول أن فٌه ، أرؼب أتواجد مكان أي فً ومتمٌزا متقدما أكون أن ،أحب الخرٌجٌن كثرة بسبب
المستقبل،  فى بعمل لإللتحاق تؤهلنى ال بالكلٌة دراستى أن المادٌة، أشعر الناحٌة عن النظر بؽض فقط بالنجاح ، أهتم
 جدٌدة ومهارات بأفكار بالكلٌة الدراسة أفضل ، تزودنً  عمل فرص لً سٌوفر أنه وأعتقد أدرسه الذي التخصص أحب
 العمل بسوق لها عالقة ال الدراسٌة المناهج أن مواهبً ، أشعر إلظهار المجال لً تفسح

 ماجستٌر) العلٌا دراستى إلكمال للمستقبل، أخطط إقتصادي ضمان مصدر بالكلٌة دراستً أن أشعر

 عبء الجامعة فى  التعلم أن المستقبل، أشعر فى حٌاتى مشروع لتحقٌق بداٌة للجامعة دخولى مستقبال، أعتبر(دكتوراه،

 أفكر حٌن(عبارة والتى تتمثل فى 22وعددها )  التوجه المستقبلى الوظٌفى وٌمثل بٌانات عن :  نىالثاالمحور  ثقٌل

 المستقبلٌة حٌاتً تكون أن المستقبلٌة، أتوقع حٌاتً فً كثٌرة مشكالت أواجه أن أتوقع. والخوؾ بالقلق اشعر بمستقبلً

 المستقبل وأترك الراهنة باللحظة أهتم أنى بالمستقبل، أشعر المزٌد إلى أطمح وال اَن علٌه أحصل ما ، ٌكفٌنى  سعٌدة

 على ٌعتمد الفرد مستقبل أن ، أرى.واضحة ؼٌر للمستقبل رؤٌتً أن مستقبال ، أشعر مكانتً فً بإستمرار للظروؾ، أفكر

 فى مستقبال، أفكر أنجزه سوؾ نشاط لكل المستقبل، أخطط فً الحٌاتٌة مشكالتً على أتؽلب سوؾ انً له، أتوقع التخطٌط

 أن للمستقبل ،أتوقع التخطٌط فى صعوبة ، أجد المستقبل فى ٌفٌدٌنى جدٌد مشروع إلنشاء ومسلتزماته، أخطط الؽد خطط

 ، أحدد  مستقبلٌة خطة وضع فى ، أسعى العمل سوق فى ذاتى أثبت سوؾ بأننى المستقبل ،أتوقع فى أهدافى كل أحقق

 عبارة( 11)  وعددها  اإلجتماعى المستقبلى التوجه بٌانات وٌمثل:  المحورالثالث,  بدقة الحٌاة فى وأهدافى إتجاهاتى

.، المستقبلٌة حٌاتً فً كثٌرة إجتماعٌة مشكالت أواجه أن أتوقع،  مناسباتهم اَخرٌن مشاركة إلى أتطلع فى تتمثل والتى

 هم الذٌن جٌرانى مع العالقات فى صدق من علٌه أحصل ما ٌكفٌنى،   سعٌدة المستقبلٌة اإلجتماعٌة حٌاتً تكون أن أتوقع

  اإلجتماعٌة عالقاتى فً باستمرار أفكر،  سهوله بكل جدٌدة صداقات تكوٌن على قادر بأننى أشعر،  سنى نفس فى

 فى التطوعٌة باألعمال المشاركة على قادر أنى أرى،  بزمالئى تربطنى التى العالقات فى باإلستقرار أشعر، مستقبال

 أسرتى أشارك عندما بالسعادة أشعر، المستقبل فً تماعٌةاإلج مشكالتً على أتؽلب سوؾ أنً أتوقع،  الخٌرٌة الجمعٌات

 أشعر،   اإلجتماعى محٌطه فى به مرؼوب شخص بأننى أشعر،  مساعدتهم وأحاول اَخرٌن مشاكل فى أفكر، مناسباتها

 على قادر بأننى أتوقع،  المتخاصمٌن أصدقائى بٌن اإلصالح على قادر أننىى أتوقع،  وجمٌلة هادئة أسرتى مع حٌاتى أن

 فى وأهدافى إتجاهاتى أحدد،  الجماعٌة النشاطات فى للمشاركة  أسعى،   معهم أكون عندما زمالئى على السرور إدخال

  . بدقة  مواعٌدى على وأحافظ الحٌاة

 تتوافر ممن  الجامعة شباب من( 29)قوامها عٌنة على األولٌة صورته فً اإلستبٌان تطبٌق تم اإلستبٌان صدق ولحساب
 محور كل عبارات بٌن بٌرسون إرتباط معامل خالل من الصدق حساب تم التطبٌق وبعد الدراسة عٌنة شروط نفس فٌها

 0ذلك ٌوضح( 4) وجدول ، له الكلٌة والدرجة
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 ٔانذرعخ انكهٛخ  انزٕعّ انًطزقجهٗ  ضزجٛبٌ إ يحبٔريٍ  يحٕر ررجبط ثٛرضٌٕ نعجبراد كمإ( يعبيم  4ذٔل ) ع
 

 
 0.05 )*  كاُخ ػ٘ل           19 1)**  كاُخ ػ٘ل                           

(،) التوجه المستقبلى الدراسى)أن جمٌع العبارات لمحاور إستبٌان التوجه المستقبلى  ( 4جدول )ٌتضح من 
( 9.95إرتباط دال عند مستوى داللة )ذات معامل ( التوجه المستقبلى اإلجتماعى( ، )التوجه المستقبلى الوظٌفى

( وهذا ٌدل على أن عبارات اإلستبٌان ترتبط بالدرجة الكلٌة لإلستبٌان وبذلك توفر الصدق إلستبٌان  9.91، )
 التوجه المستقبلى    

  -0 صدق المحكمين  

 فً نلمتخصصٌوا تبالجامعا سٌدرلتا ئةهٌ ءعضاأ نم عةوعلى مجم لٌةوألا تهوربصتم عرض اإلستبٌان  
داة ألا فقرات دقص دىم نع ؾلكشا لجأ ن( م1للمحكمٌن )لكلً ا ددلعن اكا دقو إدارة المنزل والمؤسسات 

 مناسبة دىم ، فٌه تضعو ذيلا دللبع رةلعباا مالئمة دىم -0 ثحٌ نم لقٌاسه تضعو ما سلقٌا هامتءمالو
وقد أبدى السادة المحكمٌن موافقتهم للفقرات ،  ٌةوللؽا لصٌاؼةا وحضوو سالمة ، تقٌسهالتً ا للسمة رةلعباا

بناءا على مالحظات سٌادتهم  دٌالتلتعا ضبع %وتم إجراء88التوجه المستقبلى بنسبة على عبارات إستبٌان 
 معانً وبعضها ٌحمل ددلمحا دلبعا مع فقهاوات دمععبارات بسبب بعض ال ذؾحرى ج ثحٌ ،التى أبدوها 

 وإضافة البعض اَخر.لفة  وتعدٌل مخت بصٌػ ررةمتك

  -بطريقتين ىما:  اإلستبيانوتم حساب ثبات 
 الطريقة األولى:

لحساب معامل الثبات لتحدٌد قٌمة اإلتساق الداخلً  Alpha-Cronbachبإستخدام معـادلة ألفا كرونباخ  
،) التوجه (الدراسى)التوجه المستقبلى ككل بمحاوره  ولإلستبٌانللمقٌاس حٌث تم حساب معامل ألفا لكل جانب 

 .( التوجه المستقبلى اإلجتماعى )،(المستقبلى الوظٌفى
 
 
 
 
 
 

 اإلعزًبعٗ  انزٕعّ انًطزقجهٗ انزٕعّ انًطزقجهٗ انٕظٛفٗ انزٕعّ انًطزقجهٗ انذراضٗ  

 اإلررجبط و االررجبط و االررجبط و

1 **10672 1 -**10626 1 **10626 
2 **10971 2 **10212 2 **10092 
3 **10261 3 *10922 3 **10022 

4 -**10122 4 *10090 4 **10601 
5 -**10111 5 **10029 5 -**10692 
6 *10962 6 **10022 6 **10691 
7 **10971 7 -^^10611 7 -**10612 
0 **10917 0 -**10091 0 **10922 
9 -**10617 9 **10672 9 -*10127 

10 **10979 10 **10629 10 -*10967 
11 **10927 11 *10602 11 **10612 
12 -**10127 12 **10660 12 *10969 
13 *10969 13 -**10071 13 -**10662 
14 -**10972 14 **10001 14 -**10192 
  15 -**10297 15 *10162 
  16 **10607 16 *10171 
  17 *10617 17 *10920 
  10 *10171   
  19 *10017   
  20 -**10919   
  21 -**10012   
  22 -**10920   
  23 -**10671   
  24 -**10079   
  25 *10600   
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 بمحاوره بإستخدام إختباري معامل ألفا والتجزئة النصفية  التوجو المستقبمى ( معامالت ثبات  إستبيان 5جدول )

 انغٕاَت
عذد 

 انعجبراد
يعبيم انفب 

 كرَٔجبخ
يعبيم اررجبط 

 ثرأٌ –ضجٛريبٌ 
 اررجبط عزًبٌيعبيم 

 69 التوجً الهستقبمى الدراسى
10212 10710 01669 

 66 التوجً الهستقبمى الوظيفى 
10201 10717 01655 

 97 التوجً الهستقبمى اإلجتهاعى 
10226 10721 01414 

التوجه المستقبلى ( ومحور 9.698هو)الدراسى  التوجه المستقبلى ( أن معامل ألفا إلستبٌان 5وٌوضح جدول )
، وتعتبر هذه القٌمة عالٌة لهذا النوع من حساب الثبات وتؤكد (9,662)التوجه المستقبلى اإلجتماعى ( 9,630)الوظٌفى 

ومن ثم ٌتمتع اإلستبٌان بدرجة ثبات عالٌة وفقا للتقدٌرات اإلحصائٌة التى تقٌم ثبات  اإلتساق الداخلً لإلستبٌان.
 ستبانات.اإلختبارات والمقاٌٌس واإل

 الطريقة الثانية:
ستخدام معادلة التصحٌح إوللتصحٌح من أثر التجزئة النصفٌة تم ( Split-halfإستخدام إختبار التجزئة النصفٌة ) 

( أن قٌم معامالت 5وٌوضح جدول ) (.Guttmanمعادلة جتمان ) (،Spearman-Brownبراون ) –لسبٌرمان 
(   9,660براون، )–( لسبٌرمان 9,103هو )التوجه المستقبلى الدراسى ٌان  ستبإالتجزئة النصفٌة لعبارات  اتإرتباط

التوجه المستقبلى (  لجتمان ، 9,655براون، )–( لسبٌرمان 9,191هو )التوجه المستقبلى الوظٌفى لجتمان، محور 
ستبٌان بجوانبه اإلتساق وثبات عبارات إ(  لجتمان ، مما ٌدل على 9,414براون، )–( لسبٌرمان 9,140هو )اإلجتماعى 

 ستبٌان صالح للتطبٌق.األربعة وبذلك ٌكون اإل
( عبارة خبرٌة تتضمن ثالث جوانب  69من خالل ما سبق أصبح اإلستبٌان فً صورته النهائٌة ٌتكون من )

( 11) (عبارة ، التوجه المستقبلى اإلجتماعى 22( عبارة ، التوجه المستقبلى الوظٌفى )21التوجه المستقبلى الدراسى  )
عبارة، ولتصحٌح  اإلستبٌان للبعد األول )التوجه المستقبلى الدراسى(  تم إستخدام مفتاح تصحٌح ثالثى  على مقٌاس 

ابدا(على الترتٌب وذلك حسب إتجاه كل عبارة ) موجب ( والعكس فى العبارات  -أحٌانا  -( )دائما  1,2,3متصل )
(عبارات موجبة اإلتجاه بٌنما كانت 29,10,18,16,15,13,11,0,8,6,5( حٌث تمثل العبارات )3,2,1السالبة)

( عبارات سالبة .والبعد الثانى )التوجه المستقبلى اإلجتماعى  ( تم إستخدام 21,11,14,12,19,1,4,3,2,1العبارات )
كل عبارة ابدا(على الترتٌب وذلك حسب نوعٌة إتجاه  -أحٌانا  -( )دائما  1,2,3مفتاح تصحٌح ثالثى على مقٌاس متصل )

(عبارات موجبة 21,18,14,19,0,5,4,3,2( حٌث تمثل العبارات )3,2,1) إٌجابً ( والعكس فى العبارات السلبٌة )
( عبارات سالبة اإلتجاه والبعد الثالث)التوجه 22,29,10,11,16,15,13,12,11,8,1,6,1اإلتجاه بٌنما كانت العبارات )

ابدا(على الترتٌب  -أحٌانا  -( )دائما  1,2,3حٌح ثالثى على مقٌاس متصل )المستقبلى اإلجتماعى( تم إستخدام مفتاح تص
( حٌث تمثل العبارات 3,2,1وذلك حسب اتجاه كل عبارة )موجب( والعكس فى العبارات السالبة )

 ( عبارات 2(عبارات موجبة اإلتجاه ، بٌنما كانت العبارات  )11,16,15,14,13,12,11,19,0,8,1,6,5,4,3,1)
  اإلتجاهسالبة 

 ( يوضح ذلؾ:6هستويات وجدوؿ ) ثالثإلى  التوجً الهستقبمىوبذلؾ أهكف تقسيـ درجات 
 ( توزيع مستويات إستجابات أفراد العينة عمي إستبيان التوجو المستقبمى بمحاوره وفقا لطريقة المدي6جدول )

                                  
 اُج٤بٕ

 عٞاٗت انٍزج٤بٕ

أػ٠ِ 
كهعخ 
 ْٓبٛلح

أهَ 
كهعخ 
 ْٓبٛلح

ٍٛٞ  أُلٟ
 اُلئخ

أَُزٟٞ 
 أُ٘قل٘

 أَُزٟٞ أَُزٟٞ أُزٍٜٞ
 أُورلغ

 1202 >1106 2106 >2202 2002 >01 202 92 01 10 الدراسى المستقبلى التوجه
 1101 >2702 2202 >2000 2600 >01 000 91 01 21  الوظٌفى المستقبلى التوجه
 2102 >2606 2906 >0702 0202>00 002 99 00 22  اإلجتماعى المستقبلى التوجه

 92202 >90206 90006> 96602 96902>999 9102 06 999 920 المستقبلى التوجه إجمالى

  اُزٞعٚ أَُزوج٠ٍِزج٤بٕ ا  إٔ أػ٠ِ كهعٚ ؽَٖ ػ٤ِٜب ّجبة اُغبٓؼخ ػ٤٘خ اُلهاٍخ  ك٢ ٣2زٚؼ ٖٓ علٍٝ )
  ، ٝثنُي 9102  ، ٍٝٛٞ اُلئخ )06  كهعٚ ، ٝأُل١ )999هَ كهعٚ ًبٗذ ) أ  كهعٚ ، ٝ 920ًٌَ ًبٗذ )

 96602  ، َٓزٟٞ ٓزٍٜٞ )96902>999أٌٖٓ رو٤َْ كهعبد أُو٤بً ا٠ُ صالصخ َٓز٣ٞبد َٓزٟٞ ٓ٘قل٘ )
 اُزٞعٚ  ًٔب ٣زج٤ٖ ٖٓ اُغلٍٝ إٔ  أػ٠ِ كهعخ  ُِجؼل األٍٝ  )92202 >90206 ، َٓزٟٞ ٓورلغ )90006>

  ، َٓزٟٞ 2002 >01  رْ رٞى٣ؼْٜ ٝكوب ُضالس َٓز٣ٞبد ،َٓزٟٞ ٓ٘قل٘ )10  ٠ٛ )اُلها٠ٍ أَُزوج٠ِ
 اُزٞعٚ  ًٔب ٣زٚؼ إٔ أػ٠ِ  كهعخ  ُِجؼل اُضب٠ٗ )1202 >1106  ، َٓزٟٞ ٓورلغ :) 2106 >2202ٓزٍٜٞ :)  

، َٓزٟٞ  2600 >01  رْ رٞى٣ؼْٜ ٝكوب ُضالس َٓز٣ٞبد َٓزٟٞ ٓ٘قل٘ :) 21  ٠ٛ)اُٞي٤ل٠ أَُزوج٠ِ
   ًٔب ٣زج٤ٖ ٖٓ اُغلٍٝ إٔ  أػ٠ِ كهعخ  ُِجؼل 1101 >2702  ، َٓزٟٞ ٓورلغ :) 2202 >2000ٓزٍٜٞ :) 

  0202>00  رْ رٞى٣ؼْٜ ٝكوب ُضالس َٓز٣ٞبد َٓزٟٞ ٓ٘قل٘ )22  ٠ٛ )اإلعزٔبػ٠ أَُزوج٠ِ اُزٞعٚاُضبُش )
   2102 >2606  ، َٓزٟٞ ٓورلغ :) 2906 >0702، َٓزٟٞ ٓزٍٜٞ :)  

 -دوات البحث عمى العينة:أل الميدانى تطبيقالجراءات إ
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ُْجبة  اُزٞعٚ أَُزوج٠ٍِزج٤بٕ ا،  اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟٖٓ اٍزٔبهح اُج٤بٗبد األ٤ُٝخ ُألٍوح ، اٍزج٤بٕ رْ كٓظ ًَ 
ٍزٔبهح ٝاؽلح ؽز٠ ٣ََٜ رٞى٣ؼٜب ٝرطج٤وٜب ٖٝٓ صْ رْ رطج٤ن أكٝاد اُلهاٍخ ػ٠ِ اُؼ٤٘خ ٝمُي ااُغبٓؼخ ، ك٢ 

ك٢ اُلزوح   صالصخ ّٜٞهػٖ ٛو٣ن اُزٞإَ أُجبّو، ٝأٍزـوم اُزطج٤ن ا٤ُٔلا٢ٗ  ثَٔء اُج٤بٗبد ٖٓ ّجبة اُغبٓؼخ
   6192 ك٣َٔجو –أًزٞثوٖٓ ّٜو

 البعدى ( –)القبلى  التمكين اإلقتصادى معيار للحكم على تطبيق البرنامج اإلرشادى, لقياس مستوى 

، ٣طجن هجَ ٝثؼل اُجوٗبٓظ  ر٤ٌٖٔ ّجبة اُغبٓؼخ اهزٖبك٣ب٣ُؼل ٓؼ٤به ُِؾٌْ ػ٠ِ رطج٤ن اُجوٗبٓظ ُو٤بً َٓزٟٞ 
اُز٢ رْ رول٣ٜٔب ّجبة اُغبٓؼخ  ُٔؾبٝه اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ ُزو٤٤ْ كبػ٤ِخ اُجوٗبٓظ اإلهّبك١ ٖٓ فالٍ اٍزغبثخ 

، كهعز٤ٖ ك٢ ؽبُخ ٓؾبُٝزٜٖ اإلٍزغبثخك٢ ؽبُخ صالس كهعبد ْجبة اُغبٓؼخ ػ٤٘خ اُلهاٍخ ثؾ٤ش ًبٕ ٣ؼط٠ ُ
 ك٢ اإلٍزغبثخ  اُلَْ ٍزغبثخ ٝكهعخ ٝاؽلح ك٢ ؽبُخ ُإل

هّبك١ رْ ػوٗ اُجوٗبٓظ  ك٢ ٕٞهرٚ أُجلئ٤خ ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ ُِٝزؾون ٖٓ ٕلم ٓؾزٟٞ اُجوٗبٓظ  اإل
 عَِبد ٖٓ أٍبرنح انهزٖبك أُ٘ي٢ُ ُج٤بٕ آهائْٜ ك٢ ٓلٟ ٓ٘بٍجخ أٛلاف ٝٓؾزٟٞ   1 ) أُؾ٤ٌٖٔ ٝػلكْٛ

 عَِبدأُؾٌٕٔٞ ٓٞاكوزْٜ ػ٠ِ ٓؾزٟٞ ٝاَُبكح ، ٝهل أثلٟ ّجبة اُغبٓؼخاُجوٗبٓظ ٝاٍُٞبئَ أَُزقلٓخ ٓغ 
فو  ثٔب ٝرْ رؼل٣َ ثؼ٘ ٓؾبٝه اُغَِبد ك٠ ٙٞء ٓالؽظخ أُؾ٤ٌٖٔ  ٝاٙبكخ اُجؼ٘ ا٥% 10ثَ٘جخ اُجوٗبٓظ 

 ٝثنُي ٣ٌٕٞ اُجوٗبٓظ هل فٚغ ُٖلم أُؾزٟٞ   ٣ز٘بٍت ٓغ رؾو٤ن أٛلاف اُجوٗبٓظ  

ػ٠ِ ؽلٙ ٌَُ عَِخ ٖٓ  كوك ٖٓ ػ٤٘خ اُلهاٍخ اُزغو٣ج٤خ اُٜ٘بئ٢ إلٍزغبثخ  ًَ  ( ـ ثالثاً : التقييم اليومي ) المرحلي

  .عهطبد  انجرَبيظ اإلرشبد٘ 

 تخطيط وتنفيذ وتقييم البرنامج

    ر٤ٌٖٔ ّجبة اُغبٓؼخ اهزٖبك٣ب ث٤٘ذ اُلهاٍخ اُؾب٤ُخ أ٤ٔٛخ 

ُْجبة ثزؾل٣ل اإلؽز٤بعبد اإلهّبك٣خ اُلؼ٤ِخ  خ: ُٞٙغ أٛلاف اُجوٗبٓظ هبٓذ اُجبؽض األْذاف انعبيخ نهجرَبيظ

ُِجوٗبٓظ ٝ اُٜلف اُؼبّ َٓزٟٞ ر٤ٌٖٔ ّجبة اُغبٓؼخ اهزٖبك٣ب ٖٓ اُج٤بٗبد أَُزٔلح ٖٓ اإلٍزج٤بٕ ُو٤بً اُغبٓؼخ 

 -:٣٘جضن ٓ٘ٚ ػلح أٛلاف رزؾلك ك٢ ا٥ر٢
 تحقيق ما يلي:ـ شباب الجامعة ستطيع يجل أن أمن 0  أوال : األهداف المعرفية

 التمكٌن اإلقتصادى معلومات عن مفهوم  إكساب شباب الجامعة  -
 دىبالتمكٌن اإلقتصابكل ما ٌتعلق  شباب الجامعةتوضٌح المعلومات الالزمة  لزٌادة وعى  -

  للتخطٌط للمشروعات المعلومات الهامة التى ٌجب إتباعها  شباب الجامعة التعرؾ على  األسلوب األمثل إلكساب  -

  الصؽٌرة 

  التى توفر لهم  فرص العمل لتوفٌر بما ٌتناسب مع إمكانٌاتهم  التخطٌط للمشروعات الصؽٌرة تقدر أهمٌة اإلستفادة من  -

 حٌاة مستقبلٌة كرٌمة

 اصواء ٓؼِٞٓبد ّجبة اُغبٓؼخ ػٖ ٤ًل٤خ اٍزضٔبه اُٞهذ  -

 رؼو٣ق ّجبة اُغبٓؼخ  ث٤ٌل٤خ اإلٍزلبكح ٖٓ اُٞهذ أُزبػ أه٠ٖ اٍزلبكح ٌٓٔ٘خ    -

    اصواء ٓؼِٞٓبد ّجبة اُغبٓؼخ   ػٖ ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد

 ـ  ٖٓ أعَ إٔ ٣َزط٤غ ّجبة اُغبٓؼخ  إٍُٞٞ ا٠ُ ٓب ٢ِ٣: ثانياً : األهداف المهارية:

 ارجبع األٌٍ ا٤َُِٔخ ك٠ اُزقط٤ٜ ُِْٔوٝػبد اُٖـ٤وح  - 

 اًزْبف األٍب٤ُت اإل٣غبث٤خ ك٠ اٍزضٔبه اُٞهذ  -

 اًَبة ّجبة اُغبٓؼخ ٤ًل٤خ اُولهح  ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد  -

 ما ٌل0ًـ   شباب الجامعة حقق ٌكً  وجدانية :الثالثا: األهداف 

 رلػ٤ْ ارغبٛبد ّجبة اُغبٓؼخ  ٗؾٞأ٤ٔٛخ أُْوٝػبد اُٖـ٤وح ك٠ رٞك٤و كوٓ ػَٔ -

 رؼل٣َ ارغبٛبد ّجبة اُغبٓؼخ  ٗؾٞ ثؼ٘ أُٔبهٍبد أُزجؼخ ُإلٍزلبكح ٖٓ اُٞهذ   -

 ر٣ٌٖٞ ٤َٓ ا٣غبث٢ ٗؾٞ األٍِٞة ا٤َُِْ ُز٤ٔ٘خ أُٜبهاد ُز٤ٌٖٔ اُْجبة اهزٖبك٣ب -

ٕ اُج٤بٗبد أَُزٔلح ٖٓ اٍزٔبهح اإلٍزج٤بٕ ٝاُز٢ أُػلد ُـوٗ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ م 0 للبرنامجالمرحلة األولى : التخطيط 

ماد  ّجبة اُغبٓؼخ، اُلئخ أَُزٜلكخ ٖٓ  ر٤ٌٖٔ ّجبة اُغبٓؼخ اهزٖبك٣ب ث٤بٗبد ٝٓؼِٞٓبد ٣ٌٖٔ ٖٓ فالُٜب اُزؼوف ػ٠ِ 

 اُزقط٤ٜ٤ق اُٞؽلاد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ُؼلح أثؼبك٠ٛٝ ٝرْ رٖ٘  ثغبٓؼخ ًلو ا٤ُْـ اُٞػ٠ أُ٘قل٘ ٝأُزٍٜٞ ٖٓ ٓغزٔغ اُلهاٍخ 

، ٝهل رْ اػلاك ر٤ٌٖٔ ّجبة اُغبٓؼخ  اهزٖبك٣ب ٝمُي ثٜلف   ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد –اٍزضٔبه اُٞهذ - ُِْٔوٝػبد اُٖـ٤وح 

،  Mackenzie, A.,(2000))  ،6111ٜٝٓ٘ب ،)ع٤َٔ رٞك٤ن ،ٍزؼبٗخ ثبُؼل٣ل ٖٓ أُواعغ اُؼ٤ِٔخ ثبإل اُغَِبدٓؾزٟٞ 

 (2911زٌنب األسدى ،)    6196  ،)ٓؾٔل ٓؼ٠ْ  ،6112)ػٖبّ اُجؾ٠ٖ٤ )

 عهطبد انجرَبيظ اإلرشبد٘
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 اُزؼبهف ث٤ٖ اُجبؽضخ ّٝجبة اُغبٓؼخ  انغهطخ األٔنٙ ثعُٕاٌ : 
ٝرواال٣ْ اُْااٌو ُٜااْ ػِاا٠ اُؾٚااٞه ٝاإلُزااياّ  ُِجؾااش اُزؼااوف ػِاا٠ ّااجبة اُغبٓؼااخ ٓااٖ اُؼ٤٘ااخ اُزغو٣ج٤ااخ  األٛاالاف:

ثبُغَِبد   ٝاإلرلبم ػ٠ِ ٓٞاػ٤ل اُغَِبد   ٝاإلُزياّ ثبُؾٚٞه اٌُبَٓ ُِغَِابد  ٝرٞٙا٤ؼ ٍا٤و ػٔاَ اُجوٗابٓظ 

اإلهّبكٟ  ٝاُزؤ٤ًل ػ٠ِ ٙوٝهح اُؾٚٞه ُِغَِبد ٝٓٞاػ٤لٛب ٝاُزؤ٤ًل ػ٠ِ ٙوٝهح اؽزواّ أُ٘بهْخ ث٤ٖ أكاواك 

ٝآ٤ُاخ اُؼٔاَ كا٠ اُغَِابد أُززب٤ُاخ ٓاغ ػاوٗ ٚ ٝػلك عَِابرٓغ رؼو٣لٜٖ ثٔلّٜٞ اُجوٗبٓظ ٝأٛلاكخ ػ٤٘خ اُلهاٍخ 

،ٝرؼااو٣لٜٖ ثٔلٜااّٞ اُزٌٔاا٤ٖ  ُْااجبة اُغبٓؼااخ ٛلاكااخ أصااْ ثؼاال مُااي رٞٙاا٤ؼ اُجوٗاابٓظ ٝ،  ػ٘ب٣ٜٝ٘ااب كاا٠ رََِااَ

٤ًٝل٤اخ  -ر٤ٔ٘اخ أُٜابهاد   –اٍازضٔبه اُٞهاذ  –اإلهزٖبكٟ  ٝأٛلاكٚ  ٝٓؾبٝهٙ )اُزقطا٤ٜ ُِْٔاوٝػبد اُٖاـ٤وح 

األصو اإل٣غبث٠ ُِز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ ٝأ٤ٔٛاخ  ٝكاهد ؽٞاهاد ٝٓ٘بهْبد ػبٓخ ؽٍٞزضٔبهٙ  اإلٍزلبكح ٖٓ اُٞهذ ٝاٍ

رٞع٤ٚ اُْجبة ٝر٤ٔ٘خ اُْؼٞه ثب٤ٌُِٔخ ٝاُو٤ابكح ُألػٔابٍ اُز٣ٞٔ٘اخ اُزا٠ رٔاٌ اُْاجبة ٝأُغزٔاغ ٝثٔاب ٣غؼِٜاب أًضاو 

ؼبهكٜٖ ٝفجوارٜٖ اَُبثوخ ٗزجبٜٖٛ ٝاُٞهٞف ػ٠ِ ٓاثـوٗ عنة اٍزغبثخ ٝرالئٔب ٓغ اؽز٤بعبد ٖٝٓبُؼ اُْجبة 

اإلٍازج٤بٕ اُزا٢ ٣ز٘بُٜٝاب  ٓ٘بهْزٜٖ ٝاٍزغبثزٜٖ ُِؼجبهادماد اُِٖخ ثٔٞٙٞع اُجوٗبٓظ اإلهّبك١ ٝمُي ٖٓ فالٍ 

 ى٣بكح َٓزٟٞ ر٤ٌٖٔ ّجبة اُغبٓؼخ اهزٖبك٣ب  ٝاُن١ ٣ٜلف ا٠ُ اُقبٓ ثبُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ 

  :ٝأكواك اُؼ٤٘خ ُإلعبثخ ػٖ اُزَبإند ا٥ر٤خ خد ث٤ٖ اُجبؽضُِغَِخ األ٠ُٝ :ٝرلٝه ٓ٘بهْب ّجبة اُغبٓؼخٍزغبثبد ا
 ٓبما رؼوف ػٖ اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ ؟ـ 9

 ؟  أمًواُـوٗ ٖٓ اُو٤بّ ثبُْٔوٝػبد اُٖـ٤وح 6

   ٓب ٛٞ األصو اإل٣غبث٠ ُِز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ  ؟ 0

 أػٚبء كؼب٤ُٖ ك٠َٛ رط٣ٞو ٜٓبهاد ٝهلهاد اُْجبة ٣َبػل ػ٠ِ رٞعْٜٜ ثبٌَُْ األٓضَ ٤ٌُٞٗٞ ـ 2

 أُغزٔغ ؟   

   ٤ًق ٣زْ اٍزضٔبه اُٞهذ  ؟1

   َٛ  رٔزِي اُولهح ػ٠ِ اُزقط٤ٜ ُِْٔوٝػبد اُٖـ٤وح أص٘بء كزوح اُلهاٍخ اُغبٓؼ٤خ  ؟2

   ٝٙؼ ٤ًق ٣زْ رط٣ٞو ٝر٤ٔ٘خ أُٜبهاد ٝاٌُلبءح ا٤ُٜ٘ٔخ ُلٟ اُْجبة ؟7

 كه٤وخ  921اُيٖٓ : -

 : اُؾٞاه ٝأُ٘بهْخ اٍُٞبئَ ٝاألْٗطخ أَُزقلٓخ-

  ُِْٔوٝػبد اُٖـ٤وح   اُزقط٤ٜ:ثؼ٘ٞإ :  ٔانضبنضخانغهطخ انضبَٛخ 

 األٛلاف: 

 رؾو٤ن ٓب ٢ِ٣  ّجبة اُغبٓؼخَزط٤غ ٣عَ إٔ أٖٓ  أٔال: األْذاف انًعرفٛخ

 ٓؾبُٝخ رـ٤٤و ثؼ٘ األكٌبه اُقبٛئخ ُلٟ اُْجبة ػٖ ٙوٝهح اُؼَٔ ثٞيبئق    ٓؼِٞٓبد ػٖ  اًَبثْٜ-

 ؽ٤ٌٓٞخ كوٜ كٕٝ ٓؾبُٝخ ٛوم ٓغبند عل٣لح هل رؼٞك ػ٤ِْٜ ٝػ٠ِ ٓغزٔؼبرْٜ ثلبئلح أًجو 

 قامة المشروعات الصؽٌرة؟إالمعرفٌة للشباب الجامعً نحو  معرفة اإلتجاهات -

 ري٣ٝلٖٛ ثٔلّٜٞ ٝأٗٞاع أُْوٝػبد اُٖـ٤وح -

 ٖ ػٖ ٤ًل٤خ اإلػلاك اُْق٠ٖ ُِْٔوٝػبد اُٖـ٤وح اصواء ٓؼِٞٓبرٜ-

  رؾل٣ل أُْوٝع ٓؼوكخ أ٤ٔٛخ -

 رول٣و أ٤ٔٛخ أُْوٝػبد اُٖـ٤وح ك٠ اُز٤ٔ٘خ اإلهزٖبك٣خ ُِٔغزٔغ  -

 ٍب٤ٍبد اُ٘غبػ ك٢ أُْوٝػبد أؽل أؽ٤ش ٣ؼزجو ٝاُزو٤٤ْ  اُزقط٤ٜ اًَبثْٜ ٓؼِٞٓبد ػٖ اُزؾل٣ل ٝ -

 اُٖـ٤وح

  قٔ  افز٤به أُْوٝع اُنٟ ٣ز٘بٍت ٓغ هلهاد ًَ ّٓؼِٞٓبد ػٖ أ٤ٔٛخ  ْاًَبثٜ-

 : ٓب ٠ِ٣ رؾو٤ن ّجبة اُغبٓؼخَزط٤غ ٢ً٣  صبَٛب أْذاف يٓبرٚخ

 ك٠ اٍزضٔبه اُٞهذ  ٖٓ أعَ رؼظ٤ْ اإلٍزلبكح رؼل٣َ ٓٔبهٍزٜٖ ُِلَٖ ث٤ٖ األٍب٤ُت اُٖؾ٤ؾخ ٝاُقبٛئخ -

 ٓ٘ٚ ثؤه٠ٖ ًلبءح ٌٓٔ٘خ 

 رله٣جْٜ ػ٠ِ اُزقط٤ٜ ُِْٔوٝػبد اُٖـ٤وح  اُز٠ رؼٞك ثبُٔ٘لؼخ أُبك٣خ ػ٤ِْٜ -

 رله٣جْٜ ػ٠ِ ٝٙغ فطخ اٍزوار٤غ٤خ ٝٓوؽ٤ِخ ُِْٔوٝع اُٖـ٤و-

 رله٣ت ّجبة اُغبٓؼخ ػ٠ِ اػلاك كهاٍخ علٟٝ ُِْٔوٝػبد اُٖـ٤وح -

 اروبٕ  أُٜبهاد أُورجطخ ثبُْٔوٝػبد اُٖـ٤وح ٤ُٖجؾٞ هٞح كبػِخ ك٠ أُغزٔغ  -      

 ؼخ أُبك٣خ ػ٤ِْٜ ٝر٠ٔ٘ ٝرطٞه ٓغزٔؼْٜ رْغ٤غ اُْجبة  ػ٠ِ أُْوٝػبد اُٖـ٤وح اُز٠ رؼٞك ثبُٔ٘ل -      

 اهزٖبك٣ب   

 ٣وبهٕ ث٤ٖ أٗٞاع أُْوٝػبد اُٖـ٤وح ٝٓغبنرٜب -       

 ر٤ٔ٘خ ٜٓبهاد اُجؾش ػٖ ػَٔ-

 رْغ٤غ اُْجبة ػ٠ِ أُْبهًخ ك٠ اُجوآظ اُز٣ٞٔ٘خ اُز٤٘٤ٌٔخ ٓٔب ٣ٌٕٞ ُٚ األصو اإل٣غبث٠ ك٠ اٗقلبٗ َٗجخ -

 ثٚ    اُجطبُخ ك٠ أُغزٔغ ٝاُٜ٘ٞٗ
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 رؾو٤ن ٓب٢ِ٣: ّجبة اُغبٓؼخ َزط٤غ ٣عَ إٔ أٖٓ  صبنضبً : األْذاف انٕعذاَٛخ

 أُزٔضَ ّجبة اُغبٓؼخ ـ رؼل٣َ ٍِٞى اُزقط٤ٜ ُِْٔوٝػبد اُٖـ٤وح ٗؾٞ  ّجبة اُغبٓؼخ رؼل٣َ ارغبٛبد 

 رلػ٤ْ ارغبٙ ّجبة اُغبٓؼخ  ٗؾٞ أٍجبة ٗغبػ أٝ كَْ أُْوٝػبد اُٖـ٤وح      -ك٠ اٍزضٔبه اُٞهذ   

 ٤ًل٤خ ثلا٣خ أُْوٝع  -اُٜلف ٖٓ أُْوٝع  -ٓلّٜٞ أُْوٝػبد اُٖـ٤وح - ػ٘بٕو اُغَِخ : 

  اإلٍزلبكح ٖٓ أُٜبهاد اُْق٤ٖخ ك٠ اهبٓخ أُْوٝع اُٖـ٤و -

 أُؾزٟٞ اُؼ٢ِٔ :

 اُجبؽضزبٕ ك٠ ثلا٣خ اُغَِخ رـن٣خ هاعؼخ ثٔب رْ ر٘بُٝٚ ك٠ اُغَِخ رولّ  ٓلّٜٞ أُْوٝػبد اُٖـ٤وح  ـ 9

 ػٖ ّجبة اُغبٓؼخاُزؾبٝهٓغ ٣زْ اَُبثوخ صْ  

  ػلّ اُزقط٤ٜ  ُِْٔوٝػبد اُٖـ٤وح أـ ٍِج٤بد 

   ّجبة اُغبٓؼخ  ك٠  أُغبند اُ٘بعؾخ ُِْٔوٝػبد اُٖـ٤وح   ة ـ ٓ٘بهْخ 

   ُْٔوٝػبد اُٖـ٤وح   ٓ٘بهْخ ّجبة اُغبٓؼخ ك٠ أٗٞاع اط ـ 

  اُٜلف ٖٓ أُْوٝػبد اُٖـ٤وح  ـ  ك

   أ٤ٔٛخ أُْوٝػبد اُٖـ٤وح 6

  ٣ورت أ٤ٔٛخ أُْوٝػبد اُٖـ٤وح ٖٓ ٝعٜخ ٗظوٙ أ ـ         

 ٓ٘بهْخ ّجبة اُغبٓؼخ ك٠ أ٤ٔٛخ اُزقط٤ٜ ُِْٔوٝػبد اُٖـ٤وح  -ة         

 اُز٠ رٞاعٚ أُْوٝػبد اُٖـ٤وح ٣و٤ٌ ٓب ٠ٛ أٝعٚ اُٖؼٞثبد ٝأُؼٞهبد  ط ـ         

 ٓ٘بهْخ ّجبة اُغبٓؼخ ك٠ أ٤ٔٛخ أُْوٝػبد اُٖـ٤وح ك٠ اربؽخ أُغبٍ أٓبّ اُْجبة اُطٔٞػ ُزؾو٤ن  -ك 

 كفٍٞ ٓورلؼخ ٓوبهٗخ ٓغ اُٞٛبئق اُؾ٤ٌٓٞخ      

 ٓ٘بهْخ ّجبة اُغبٓؼخ ك٠ أ٤ٔٛخ أُْوٝػبد اُٖـ٤وح اًَبثْٜ ٜٓبهاد هل رَبػلْٛ ػ٠ِ اإلٗزوبٍ ا٠ُ  - ٛ

 ٝيبئق أكَٚ ٝاُجلء ثْٔوٝػبد اٗزبع٤خ ٕـ٤وح عل٣لح  

 كفبه َُٔبػلرْٜ ك٢ ٍزضٔبه ٝؽش اُْجبة ػ٠ِ اإلر٤ٙٞؼ أ٤ٔٛخ أُْوٝػبد اُٖـ٤وح ك٠ رْغ٤غ اإل -ٝ

 َ ث٘بء  أٍوح عل٣لح ٓؾبُٝخ انٍزوالٍ ٖٓ أع  

   ٝمُي  ك٠ اُزقط٤ٜ ُِْٔوٝػبد اُٖـ٤وح ْأٌُْالد اُز٢ هل روبثِٜك٠  ّجبة اُغبٓؼخٓغ  خ٘بهِ اُجبؽضزر

 ًٔب ر٘بهِ أ٤ٔٛخ أُْوػبد اُٖـ٤و ك٠ كػْ اإلهزٖبك ٝأَُبٛٔخ ك٠ ٍُِٕٞٞ ا٠ُ األٍِٞة ا٤َُِْ ُؾِٜب 

 إٔ أُْوٝػبدرؾو٤ن اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ ثؤثؼبكٛب اإلهزٖبك٣خ ٝاإلعزٔبػ٤خ ٝاُجْو٣خ ، ًٝنُي ٓ٘بهْزْٜ ك٠ 

 عزٔبػ٤خ ٝاُ٘ل٤َخاُٖـ٤وح رؼط٠ اُلوٕخ ًبِٓخ ُألكواك إلّجبع هؿجبرْٜ ٝاؽز٤بعبرْٜ ٝؽَ أٌُْالد اإل 

 ك٠ٜ كوٕخ ًج٤وح ُألكواك ُِزؼج٤و ػٖ مارْٜ ٝاؽََبٍْٜ ثبُ٘غبػ 

 ُِغَِخ : ّجبة اُغبٓؼخبثبد ٍزغا

 خٝعٜ اُطوم اُٖؾ٤ؾخ ُِزقط٤ٜ ُِْٔوٝػبد اُٖـ٤وح  ٖٓـ ٓب ٢ٛ  اُجبؽضخ ّجبة اُغبٓؼخ ػٖرَؤٍ -

 ٝٙؾ٠ أ٤ٔٛخ اُزقط٤ٜ ُِْٔوٝػبد ـ اّوؽ٠ ٤ًل٤٤خ اإلٍزلبكح ٖٓ أُْوٝػبد اُٖـ٤وح ؟  ٗظوًٖ ؟

   أُْوٝػبد اُٖـ٤وح ؟ٓب ٠ٛ أٝعٚ اُٖؼٞثبد ٝأُؼٞهبد اُز٠ رٞاعٚ ؟اُٖـ٤وح 

 كه٤وخ  961اُيٖٓ : -

 اُؾٞاه ٝأُ٘بهْخ ٝػوٝٗ اُجٞهث٣ٞ٘ذ اٍُٞبئَ ٝاألْٗطخ أَُزقلٓخ-

 اٍزضٔبه اُٞهذ ثؼ٘ٞإ: : انراثعخ ٔانخبيطخ انغهطخ

 ٛلاف :األ

 رؾو٤ن ٓب٢ِ٣: ٣َزط٤غ ّجبة اُؾبٓؼخ عَ إٔ أٝن: األٛلاف أُؼوك٤خ ٖٓ أ

 ٓؼِٞٓبد ػٖ ْاًَبثٜ -اُٞهذ ٝأ٤ٔٛخ اإلٍزلبكح ٓ٘ٚ ثؤه٠ٖ ًلبءح ٌٓٔ٘خ أ٤ٔٛخ ػٖ  اصواء ٓؼِٞٓبرْٜـ 

 ٛوم اٍزضٔبه اُٞهذ اُنٟ ٍبػل اٌُض٤و ٖٓ ّجبة اُغبٓؼخ ك٠ رٞي٤ق اُٞهذ ثبُٜٔبهاد ٝاألْٗطخ اُز٠  

 ػ٠ِ اٍزقلاّ ر٘ظ٤ْ ٝاٍزضٔبه اُٞهذ ثٔب ٣ل٤ل ٣ٝ٘لغ ٖٓ فالٍ اُْ٘بٛ اُؾو  رْغ٤ؼْٜ–رؼٞك ػ٤ِْٜ ثبُ٘لغ  

 ٓؼِٞٓبد ػٖ اُلوم ث٤ٖ رقط٤ٜ اُٞهذ ٝػلّ رقط٤طخ     اًَبثْٜ -اُلؼبٍ 

 إٍُٞٞ ا٠ُ :  ّجبة اُغبٓؼخَزط٤غ ٣صب٤ٗب : أٛلاف ٜٓبه٣خ ٢ً 

 اإلٍزلبكح ٖٓ اُٞهذ ٝٙجطخ ٝر٘ظ٤ٔخ ٝاٍزضٔبهٙ ٓٔب ٣ؼٞك ثبُلبئلح ػ٠ِ اُلوك  ٗؾٞ رؼل٣َ ٓٔبهٍبرْٜ

 رؼل٣َ ارغبٛبرْٜ ٗؾٞ  اكاهح ٝهذ اُلواؽ ٝاٍزـالُٚ اإلٍزـالٍ  األٓضَ اُنٟ ٣ؼٞك ثبُ٘لغ ػ٠ِ ـ ٝأُغزٔغ  

 رْغ٤غ ّجبة اُغبٓؼخ ػ٠ِ اُزقط٤ٜ اُغ٤ل ُِٞهذ ػٖ ٛو٣ن ٝٙغ أٛلاف ٝاٙؾخ –األٍوح ٝأُغزٔغ 

   ٝٓؾلكح ٝرؾل٣ل أ٣ُٞٝبرٚ ٝٝٙغ األ٣ُٞٝبد ُزؾو٤ن األٛلاف ثٌلبءح ٝكبػ٤ِخ )كٖ رو٤ّل اُٞهذ

 رؾو٤ن ٓب ٢ِ٣:  ّجبة اُغبٓؼخ َزط٤غ ٣عَ إٔ أصبُضبم : األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٖٓ 

 رؼل٣َ ًٍِْٜٞ ٗؾٞ اٍزـالٍ  ـ اُٞهذ ٤ًٝل٤خ اإلٍزلبكح ٓ٘ٚ رٞك٤و  رؼي٣ي ٍِٞى ّجبة اُغبٓؼخ  ٗؾٞـ 

 رور٤ت أٍِٞة ّجبة اُغبٓؼخ ٗؾٞ رلػ٤ْ  -أُٞاهك ُزؾو٤ن األػٔبٍ ٝأُٜبّ ٝر٘ل٤نٛب ك٠ اُٞهذ أُؾلك 

 أُزٔضَ ك٠ اٍزضٔبه ّجبة اُغبٓؼخرؼل٣َ ٍِٞى  -أُٜبّ ٝاألْٗطخ ٝكوب أل٤ٔٛزٜب ٝاأل٣ُٞٝخ ك٠ اٗغبىٛب  
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  -اُٞهذ ػٖ ٛو٣ن ٝٙغ فطخ ػَٔ ٣زْ ك٤ٜب رو٤َْ أُٜبّ ٠ٌُ ٣ٖجؼ ٖٓ اََُٜ اُزؾٌْ ك٤ٜب ٝر٘ل٤نٛب   

 ٘ٚرلػ٤ْ ارغبٙ ّجبة اُغبٓؼخ  ٗؾٞ رؼظ٤ْ اُٞهذ ٤ًٝل٤خ اإلٍزلبكح ٓ

  ـ ػ٘بٕو اُغَِخ :

 اٍزضٔبه اُٞهذ -

 كه٤وخ  961اُيٖٓ : -

 : اُؾٞاه ٝأُ٘بهْخ ٝػوٝٗ اُجٞهث٣ٞ٘ذاٍُٞبئَ ٝاألْٗطخ أَُزقلٓخ-

 أُؾزٟٞ اُؼ٢ِٔ :

 اٍزضٔبه اُٞهذ 

  ّجبة اُغبٓؼخاُزؾبٝهٓغ ٣زْ ك٠ ثلا٣خ اُغَِخ رـن٣خ هاعؼخ ثٔب رْ ر٘بُٝٚ ك٠ اُغَِخ اَُبثوخ صْ خ اُجبؽض رولّ

 ك٠:

   ٓ٘بهْخ ّجبة اُغبٓؼخ ك٠  أ٤ٔٛخ اؽزواّ اُٞهذ ٝأُؾبكظخ ػ٤ِخ   أ ـ 

 ٍِج٤بد  ٤ٙبع اُٞهذ ٝاٛلاهٙ ٝػلّ اٍزضٔبهٙة ـ 

   ا٤ًَُِٞبد اُز٠ رئكٟ ا٠ُ ٤ٙبع اُٞهذ  ط ـ 

  أ٤ٔٛخ اُٞهذ ٝاألٍب٤ُت اُز٠ رَبػل ك٠ ر٘ظ٤ٔٚ ك ـ 

 اإلٍزلبكح ٖٓ اُٞهذ   -6

 ٓ٘بهْخ ّجبة اُغبٓؼخ ك٠ ٤ًل٤خ اٍزقلاّ ٍغَ ٠ٓٞ٣ ُزقط٤ٜ اُٞهذ ٝرٞى٣ؼٚ ؽَت أُٜبّ ٝاألػٔبٍ  - أ

 ثٜلف اإلٍزلبكح ٖٓ اُٞهذ 

 اصواء ٓؼِٞٓبد ّجبة اُغبٓؼخ  ػٖ ٤ًل٤خ اٍزـالٍ اُٞهذ اإلٍزـالٍ األٓضَ ثبٌَُْ اُنٟ ٣ؼٞك ثبُ٘لغ   -ة     

 ػ٠ِ اُلوك ٝأُغزٔغ ٣ٝجؼل ػْٜ٘ اإلٗؾواف ٝاُزطوف     

  ُِغَِخ : ّجبة اُؾبٓؼخ ٍزغبثبد ا

 خ ثزٞع٤ٚ ثؼ٘ األٍئِخ ُزو٤٤ٜٖٔ ٖٓ فالٍ: روّٞ اُجبؽض

  ؟ ْٝعٜٚ ٗظوً اُطوم اُٖؾ٤ؾخ ُإلٍزلبكح ٖٓ اُٞهذ  ٖٓـ ٓب ٢ٛ  اُجبؽضخ ّجبة اُغبٓؼخ ػٖرَؤٍ 

 أ٤ٔٛخ ٓؼخ ٝرطِؼبرْٜ أَُزوج٤ِخ  ؟ ٝٙؼرؾو٤ن أؽالّ ّجبة اُغب ك٠ كٞائل ر٘ظ٤ْ اُٞهذ ٝأصوٙ اّوػ

   ٓب ٠ٛ أٝعٚ اُٖؼٞثبد ٝأُؼٞهبد اُز٠ رٞاعٚ رقط٤ٜ اُٞهذ  ؟؟اُزقط٤ٜ ُِٞهذ   

 ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد ثؼ٘ٞإ :  :  انطبدضخ ٔانطبثعخانغهطخ 

 األٛلاف :

 رؾو٤ن ٓب٢ِ٣: ّجبة اُغبٓؼخَزط٤غ ٣عَ إٔ أأٝن: األٛلاف أُؼوك٤خ ٖٓ 

 ٍزقلآٜب آٜبهاد اُْجبة ٝٛبهبرْٜ ٝرؾ٤َٖ ُز٤ٔ٘خ ٓؼِٞٓبد ػٖ األٍِٞة ا٤َُِْ  ْـ اًَبثٜ

 رْغ٤ؼْٜ ػ٠ِ رط٣ٞو ٝر٤ٔ٘خ ٜٓبهارْٜ  - 

 ؤ٤ٔٛخ ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد ك٠ َٓبػلح ّجبة اُغبٓؼخ ػ٠ِرؼو٣لْٜ ث –رول٣وْٛ ألٝعٚ اإلٍزلبكح ٖٓ أُٜبهاد  -

 ؤ٤ٔٛخ اٍزـالٍ أُٜبهاد  ث رؼو٣لْٜـ اُزٞإَ اُلؼبٍ ٝؽَ أٌُْالد ٝاهبٓخ ػالهبد ٕؾ٤خ ٓغ ا٥فو٣ٖ  

 ك٠ اُزؼبَٓ ثٌلبءح ٓغ أؽلاس اُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ  

 : ٓب ٠ِ٣ رؾو٤ن ٣َزط٤غ ّجبة اُغبٓؼخ صب٤ٗب : أٛلاف ٜٓبه٣خ ٢ً 

 رْغ٤ؼْٜ ػ٠ِ اُزلبػَ اإل٣غبث٠ اُٖؾ٤ؼ ٖٓ فالٍ ر٤ٔ٘خ   –رؾل٤يْٛ ػ٠ِ اإلٍزلبكح اٌُبِٓخ  ٖٓ ٜٓبهارْٜ  ـ

 رله٣جْٜ ػ٠ِ اًزَبة أُٜبهاد اُز٠ رَبػلْٛ ك٠ ؽ٤برْٜ األٓو اُنٟ ٣ؼٞك ػ٤ِْٜ ٝػ٠ِ  -أُٜبهاد  

 أُغزٔغ ثبُ٘لغ ٝاإلٗزبط    

 ٍزضٔبه ٛبهبد اُْجبة ا٤ٔٛخ أاُوبء اُٚٞء ػ٢ِ 

 رؾو٤ن ٓب ٢ِ٣:  ّجبة اُغبٓؼخ ط٤غ َز٣صبُضبم : األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٖٓ اعَ إٔ 

 رؼي٣ي  –رؼل٣َ ارغبٛبرٜٖ ٗؾٞ اٍزـالٍ اُولهاد ٝاإلٌٓب٤ٗبد ُزؾو٤ن اُلبئلح أُْزوًخ ُْٜ ُٝٔغزٔؼْٜ  ـ 

 ًَبة ثؼ٘ أُٜبهاد ٝاإلرغبٛبد اُز٠ رٔل ؽ٤برْٜ ثبُٔوٞٓبد اُالىٓخ اُز٠ رٌْٜٔ٘ ٖٓ اٗؾٞ  اهزواؽبرْٜ

 رؼل٣َ –ٗؾٞ اإلٍزلبكح ٖٓ أُٜبهاد اإل٣غبث٤خ ٝأُ٘بٍجخ   رلػ٤ْ ًٍِْٜٞ -ْٜ ؿ٤٘خ ثبُقجواد  عؼَ ؽ٤بر

 ٗؾٞ ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد ثٔب ٣زٞاكن ٓغ اؽز٤بعبد ٝٓزطِجبد ٍٞم اُؼَٔ ك٠ ٙٞء هإ٣خ ٖٓو  ارغبٛبرْٜ 

6101  

 ا٣غبث٤بد ر٤ٔ٘خ ٝرط٣ٞو أُٜبهاد ـ أ٤ٔٛخ ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد ـ ػ٘بٕو اُغَِخ :ـ 

 كه٤وخ  921اُيٖٓ : -

 اُؾٞاه ٝأُ٘بهْخ ٝػوٝٗ اُجٞهث٣ٞ٘ذ اٍُٞبئَ ٝاألْٗطخ أَُزقلٓخ-

 أُؾزٟٞ اُؼ٢ِٔ : 
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 أ٤ٔٛخ ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد -9

 ػٖ ّجبة اُغبٓؼخاُزؾبٝهٓغ ٣زْ ك٠ ثلا٣خ اُغَِخ رـن٣خ هاعؼخ ثٔب رْ ر٘بُٝٚ ك٠ اُغَِخ اَُبثوخ صْ  خاُجبؽض رولّ

 ) أ اًَبة ّجبة اُغبٓؼخ أُٜبهاد اإلكاه٣خ اُٜبٓخ اُز٠ رٖوَ ّق٤ٖزْٜ ٝاُز٠ ٣غت اًزَبثٜب هجَ اُجلء   

 ك٠ ر٘ل٤ن أُْوٝع اُٖـ٤و      

 )ة أ٤ٔٛخ ر٤ٌٖٔ اُلوك ٖٓ ٜٓبهح ٓؼ٤٘خ ٣ْغؼٚ ػ٠ِ اإلهروبء ثَٔزٟٞ أُٜبهح ٖٓ أعَ كزؼ آكبم عل٣لح ُِؼَٔ  

 اد ك٠ اُزؼوف ٝاإلٍزغبثخ ألؽلاس اُؾ٤بح أُٜٔخ )ط كٝه ر٤ٔ٘خ ٝرط٣ٞو أُٜبه  

 ك  اًَبة ّجبة اُغبٓؼخ اُولهح ػ٠ِ اُزؼبَٓ ٓغ ا٥فو٣ٖ ٝرؾو٤ن اُزؼبٕٝ ك٠ ٓغٔٞػبد اُؼَٔ    )  

 ا٣غبث٤بد ر٤ٔ٘خ ٝرط٣ٞو أُٜبهاد  -6

    ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد رٌٖٔ اُْجبة  ٖٓ اإلٗلٓبط  ك٠ أُغزٔغ ٝاُزٖوف ثلبػ٤ِخ أ ) 

   رؼي٣ي هلهح ّجبة اُغبٓؼخػ٠ِ  رج٠٘ ٤ًٍِٞبد اهزٖبك٣خ ٕؾ٤ؾخ  رقِن ُْٜ كوٓ ػَٔ ٝرئِْٜٛ ة ) 

  ُِؼَٔ ؽَت ٓزطِجبد ٓغزٔغ األػٔبٍ أُؾ٠ِ ٝاُؼب٠ُٔ       

 ط  ر٤ٔ٘خ ٝرط٣ٞو أُٜبهاد ٣َبػل ّجبة اُغبٓؼخ ػ٠ِ اًَبة اُضوخ ثبُ٘لٌ ٝػ٠ِ ْٓبهًخ ا٥فو٣ٖ ك٠  ) 

 ٝهلهرْٜ ٝآٌب٤ٗبرْٜ  األػٔبٍ اُز٠ رزلن    

 ُِغَِخ : ّجبة اُغبٓؼخ ٍزغبثبد ا

مين خيالل 0هيل تعرفيت شيباب الجامعية عليى أهمٌية تمكيٌن الفيرد مين  ة بتوجٌه بعض األسئلة لتقٌٌمهمتقوم الباحث
مهارة معٌنة ؟  ما هو دور تنمٌة وتطوٌر المهارات فى التعيرؾ واإلسيتجابة ألحيداث الحٌياة المهمية ؟ هيل أدرك 
شباب الجامعة أهمٌة تنمٌة وتطوٌر المهارات ؟ هل أستطاع شباب الجامعة مشياركة اَخيرٌن فيى األعميال التيى 

 ق وقدرتهم وإمكانٌاتهم تتف
 ثؼ٘ٞإ:  عَِخ فزب٤ٓخ ثؼ٘ٞإ ٌّو ٝرول٣و:  انضبيُخانغهطخ 

رول٣ْ رـن٣خ هاعؼخ ًبِٓخ ػٖ ٓاب راْ ر٘بُٝاٚ كا٠ اُجوٗابٓظ اإلهّابكٟ ٝٓ٘بهْاخ ًاَ عَِاخ ٓاغ أكاواك  ٛلكذ ا٠ُ

ٓاٖ فاالٍ أُوبهٗاخ ثا٤ٖ اُ٘زابئظ اُوج٤ِاخ ٝاُجؼل٣اخ  اُزٌٔا٤ٖ اإلهزٖابكٟ اػابكح رطج٤ان اٍازج٤بٕ  أُغٔٞػخ اُزغو٣ج٤اخ 

ػِا٠  غو٣ج٤اخ زُْجبة اُغبٓؼخ ػ٤٘خ اُلهاٍاخ آُغ رول٣ْ اٌُْو ٝاُزول٣و  ّجبة اُغبٓؼخٝٓلٟ َٓزٟٞ اُزؾَٖ ُلٟ 

 ٛٞاٍ ٓلح  اُجوٗبٓظ خأُْبهًخ اإل٣غبث٤خ ُِجبؽضٓٞإِخ ثؾٚٞه اُغَِبد ٝ ْٝاُزيآٜ ْاٛزٔبٜٓ
 أْذاف انغهطخ

 ك٠ ثلا٣خ اُجوٗبٓظ ٝثؼل رطج٤ن اُجوٗبٓظ  اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟػٖ  ْأكواك اُؼ٤٘خ ث٤ٖ أكٌبهٛ ٕ روبهٕأ

 إٔ ٣ؼجو أكواك اُؼ٤٘خ ػٖ ٓب رْ اٍزلبكرٚ ٖٓ اُجوٗبٓظ اإلهّبكٟ 

 رٞى٣غ اٍزٔبهاد اإلٍزج٤بٕ اُجؼلٟ 

 اُجوٗبٓظك٠  ٤ٖأُْزوً ُْجبة اُغبٓؼخرٞع٤ٚ اٌُْو ٝاُزول٣و 
 كه٤وخ  921اُيٖٓ : -

، وقد بلػ من ذوات مستوى الوعى المنخفض    الذٌنالشباب  تم حصر جمٌع  0لتطبٌق البرنامج الفئة المستهدفة 
 والذٌنفً مجتمع الدراسة وعى منخفض  ذات مستوى( % 38,4) بنسبة( من شباب الجامعة   196)  عددهن 

( من 4من شباب الجامعة منهم ) ( 10)ختٌار على عدد البرنامج اإلرشادي ، إال انه قد وقع اإل مسٌنفذ علٌه
(  2( من كلٌة التربٌة ، )  3( من قسم التربٌة الفنٌة ، )  4( من  قسم اإلقتصاد المنزلى ،) 6تكنولوجٌا التعلٌم،)
ختٌار إحٌث بنً عمدٌة بطرٌقة ؼرضٌه  مختٌارهإلتسهٌل إمكانٌة تنفٌذ وتقٌٌم البرنامج  وتم من كلٌة اَداب 
 سس ومعاٌٌر ه0ًأناء على عدة ب شباب الجامعة

 فً مواصلة التدرٌب  مفً االشتراك فً البرنامج  ورؼبتهرؼبة  مدٌهل اللذٌنشباب الجامعة اختٌار -
 لتحقٌق هدؾ البحث  شباب الجامعة من ذوات مستوى الوعى المنخفض اختٌار-
  بناء على التجانس فً المستوى االجتماعً والثقافًشباب الجامعة اختٌار  -
( 14) حٌث مكان اختٌار  )إحدى قاعات كلٌة التربٌة النوعٌة  (ختٌار مكان تنفٌذ البرنامج 0 وقع االختٌار على إ

لتسهٌل إجراءات التدرٌب ولتحقٌق األهداؾ من شباب الجامعة  عٌنة البحث  التجرٌبٌة من شباب الجامعة 
 .التعلٌمٌة اإلرشادٌة للبرنامج 

 ثمانٌةعلى البرنامج استؽرقت   شباب الجامعة التدرٌب الفعلً لمجموعة 0   البرنامج المرحلة الثانية : تنفيذ خطة
 .  على حسب المحتوى العلمى ثالثة ساعات عمل ٌومٌا   ساعتٌن أو ، وكان التدرٌب بواقع جلسات 

هٝػ٢ اُز٣ٞ٘غ ك٢ افز٤به اٍُٞبئَ ٝاألْٗطخ 0  الطرق والوسائل اإلرشادية المستخدمة في تطبيق جلسا  البرنامج 

:  رْ اٍزقلآٜب ًٔولٓخ ُجلء عَِبد اُجوٗبٓظ  ٝهل  أ ـ أَشطخ رًٓٛذٚخًٔب هٝػ٢ ر٘ظ٤ٜٔب ك٢ رزبثغ ٝرواثٜ ٝهَٔذ ا٠ُ : 

ُِلظ٠ اٍزـوهذ  ٣ّٞ ٝاؽل  ثـوٗ اُزؼبهف ٝر٤ٜئخ ّجبة اُغبٓؼخ  ُِجوٗبٓظ ٝاإلصبهح ٝاُزْٞم ٝهل رْ  اإلٍزؼبٗخ ثبُْوػ ا
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:٢ٛٝ األْٗطخ أُورجطخ ثٔٞٙٞع اُجوٗبٓظ ٝاُز٢ ٣زٞهغ ٓٔبهٍزٜب  أَشطخ عهطبد انجرَبيظٝاُؾٞاه ٝأُ٘بهْخ    ة ـ 

أعوٟ رطج٤ن ٢ٛٝ  ٓؾبٙواد ٝٝهُ ػَٔ  ٝأُ٘بهْبد ٓغ اإلٍزؼبٗخ ثؼوٝٗ اُجٞهث٣ٞ٘ذ  رطج٤ن اُجوٗبٓظ أُّؼل : 

 -0/6/6191ٍخ اُزغو٣ج٤خ ك٠ اُلزوح اُي٤٘ٓخ ٖٓ اُجوٗبٓظ اإلهّبكٟ ػ٠ِ ّجبة اُغبٓؼخ ػ٤٘خ اُلها

ٝمُي ُٔلح ػْوح أ٣بّ ٓززب٤ُخ ك٤ٔب ػلا ٣ّٞ اُغٔؼخ ٝاَُجذ ثٞاهغ فٌٔ عَِبد ك٠ األٍجٞع األٍٝ  6/6191/ 96

عَِبد ٣ٝقزِق ىٖٓ ًَ عَِخ ٝكوب ُِٔؾزٟٞ اُؼ٠ِٔ ثٜب ٝهل رْ   2)ٝصالس عَِبد ك٠ اإلٍجٞع اُضب٠ٗ ُز٘ل٤ن 

 :أػزٔلد اُلهاٍخ رقٛٛى انجرَبيظعَِخ ٝاُٜلف ٜٓ٘ب ٝاٍُٞبئَ أَُزقلٓخ أُوؽِخ اُضبُضخ : رؾل٣ل ػ٘ٞإ ٌَُ 

)اُزقط٤ٜ ٝأُزٔضِخ ك٠ ٖ اإلهزٖبكٟ اُؾب٤ُخ ػ٠ِ رو٤٤ْ اُجوٗبٓظ  ُو٤بً ٓلٟ أُبّ ّجبة اُغبٓؼخ ثٔؾبٝه اُز٤ٌٔ

ؽ٤ش  انزقٛٛى انقجهٗ-ػٖ ٛو٣ن : ْاُز٢ رْ رول٣ٜٔب ُٜ ُِْٝٔوٝػبد اُٖـ٤وح،اٍزضٔبه اُٞهذ ،ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد  ، 

رْ  اعواء رو٣ْٞ هج٠ِ ػ٠ِ ّجبة اُغبٓؼخ  هجَ رطج٤ن اُجوٗبٓظ ٝمُي ثبٍزقلاّ اٍزج٤بٕ ه٤بً َٓزٟٞ اُز٤ٌٖٔ 

:ػٖ  انزقٛٛى انًرحهٗاإلهزٖبكٟ  ثٜلف اُزؼوف ػ٠ِ َٓزٟٞ ٓؼِٞٓبد ّجبة اُغبٓؼخ  رغبٙ اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ  

٤ْ ّجبة اُغبٓؼخ ك٠ ٜٗب٣خ  ًَ عَِخ ٖٓ عَِبد اُجوٗبٓظ ٖٓ فالٍ اعبثزٜٖ ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ األٍئِخ ٛو٣ن رو٤

: ُج٤بٕ رؤص٤و ػبَٓ اُيٖٓ ػ٠ِ هلهح  انزقٛٛى انُٓبئٗأُؼِٞٓبد اُز٠ رْ اٍزؼواٜٙب فالٍ اُغَِخ    اُْل٣ٞخ ؽٍٞ

اد اُز٠ رْ اٍزؼواٜٙب فالٍ اُجوٗبٓظ ّجبة اُغبٓؼخ ػ٤٘خ اُلهاٍخ اُزغو٣ج٤خ ُإلٍزغبثخ ُِٔؼِٞٓبد ٝاُقجو

اإلهّبكٟ  رْ رو٤٤ْ اُجوٗبٓظ ثبٍزقلاّ اإلٍزج٤بٕ ؽ٤ش رْ رطج٤ن اإلٍزج٤بٕ ػ٠ِ ) اُؼ٤٘خ اُزغو٣ج٤خ   ٝمُي ثؼل 

بُز٤ٌٖٔ اُؼ٤٘خ اُزغو٣ج٤خ ثأكواك اإلٗزٜبء ٖٓ ر٘ل٤ن ع٤ٔغ عَِبد اُجوٗبٓظ ُو٤بً ٓلٟ أُبّ ّجبة اُغبٓؼخ  ٖٓ 

ٖٓ فالٍ اُجوٗبٓظ اإلهّبكٟ ،ٝمُي ُِٞهٞف ػ٠ِ اُزـ٤و اُؾبكس ك٠ اُز٤ٌٖٔ  ٠ْ هلٓذ ُٜاإلهزٖبكٟ ٝاُز

 أكواكاإلهزٖبكٟ  ً٘ز٤غخ ُز٘ل٤ن اُجوٗبٓظ   ًٝنُي ُو٤بً ٓلٟ اُزؾَٖ اُنٟ أؽلصٚ اُجوٗبٓظ ُلٟ ّجبة اُغبٓؼخ 

ُزؾ٤َٖ  ْٝأ٣ٚب ػٖ ٓوزوؽبرٜٓظ اإلهّبكٟ   ٖٓ اُجوٗب ْػٖ ٓلٟ اٍزلبكرٜ ْاُؼ٤٘خ اُزغو٣ج٤خ ًٔب رْ ٍئاُٜ

  . اُجوٗبٓظ

 المعالجة اإلحصائية:
رااْ اٍاازقلاّ  ثؼاا٘ األٍااب٤ُت اإلؽٖاابئ٤خ ٌُْااق اُؼالهااخ ثاا٤ٖ ٓزـ٤ااواد اُجؾااش ٝافزجاابه اُلااوٝٗ ٝمُااي 

  اُؾيٓاخ SPSS (Program Statistical Package for Social Sciencesثبٍازقلاّ اُجوٗابٓظ اإلؽٖابئ٢ 

 اإلؽٖبئ٤خ ُزؾ٤َِ اُؼِّٞ انعزٔبػ٤خ  ٖٝٓ ٛنٙ أُؼبٓالد ٓب ٢ِ٣: 

 ؽَبة اُزٌواهاد ٝاَُ٘ت أُئ٣ٞخ ٌَُ ٓزـ٤واد اُلهاٍخ  -9

ؽَاابة ٓؼاابٓالد اإلهرجاابٛ ثاا٤ٖ ػجاابهاد ًااَ ٓؾااٞه ٓااٖ ٓؾاابٝه اٍاازج٤بٕ اُزٌٔاا٤ٖ اإلهزٖاابكٟ  اُضالصااخ  -6

ػجبهاد ًَ عبٗات ٓاٖ عٞاٗات اٍازج٤بٕ اُزٞعاٚ  ٝاُلهعخ ا٤ٌُِخ ُِٔؾٞه، ؽَبة ٓؼبٓالد انهرجبٛ ث٤ٖ

 أَُزوج٠ِ  ثٔؾبٝهٙ  ٝاُلهعخ ا٤ٌُِخ ُِٔؾٞه ٖٓ أعَ ؽَبة ٕلم اإلٍزج٤بٗبد

ثاوٝإ، ٝعزٔابٕ  –ؽَبة ٓؼبَٓ أُلب ًوٝٗجبؿ ، ٝافزجبه اُزغيئخ اُٖ٘ل٤خ ثبٍزقلاّ ٓؼابكُز٢ ٍاج٤وٓبٕ  -0

 اٍزج٤بٕ اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ  ثٔؾبٝهٙ  ُؾَبة صجبد اٍزج٤بٕ اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ ثٔؾبٝهح اُضالصخ  ٝ

ثبٍزقلاّ ٓؼبكُخ ث٤وٍٕٞ ثا٤ٖ ًاَ ٓاٖ اٍازج٤بٕ اُزٌٔا٤ٖ اإلهزٖابكٟ    Correlationٓؼبٓالد اإلهرجبٛ  -2

ثٔؾبٝهٛااب اُضالصااخ  ٝاٍاازج٤بٕ اُزٞعاااٚ أَُاازوج٠ِ  ثٔؾاابٝهٙ ٝثؼااا٘ اُقٖاابئٔ اإلعزٔبػ٤ااخ )اُلوهاااخ 

 اُلفَ اُْٜوٟ    –٠ٔ٤ ُألّأَُزٟٞ اُزؼِ-أَُزٟٞ اُزؼ٠ٔ٤ِ ُألة-اُلها٤ٍخ 

 -ُِٞهاٞف ػِا٠ كنُاخ اُلاوٝم ثا٤ٖ ٓزٍٞاطبد كهعابد ًاَ ٓاٖ) اُانًٞه ٝاإلٗابس  ) T testافزجابه )د -1

ٗاٞع ا٤ٌُِاخ  كا٢ ًاَ ٓاٖ اٍازج٤بٕ اُزٌٔا٤ٖ اإلهزٖابكٟ   ثٔؾابٝهٙ اُضالصاخ  ٝاٍاازج٤بٕ  –اُو٣اق ٝاُؾٚاو

 اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ  ثٔؾبٝهٙ  

  كا٢ ارغابٙ ٝاؽال ُٔؼوكاخ كنُاخ اُلاوٝم ثا٤ٖ Analysis of Variance  (ANOVAرؾ٤ِاَ اُزجاب٣ٖ -2

ٓزٍٞطبد كهعبد ػ٤٘خ اُلهاٍخ ك٢ اٍازج٤بٕ اُزٌٔا٤ٖ اإلهزٖابكٟ   ثٔؾابٝهٙ اُضالصاخ  ٝاٍازج٤بٕ اُزٞعاٚ 

   LSDأَُزوج٠ِ  ثٔؾبٝهٙ رجؼبم ٌَُ ٖٓ ) اُلوهخ اُلها٤ٍخ  ٝك٠ ؽبُخ ٝعٞك كوٝم رْ رطج٤ان افزجابه )

 .ث٤ٖ ٓزٍٞطبد اُلهعبدُٔؼوكخ كنُخ اُلوٝم 
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 الىتائج والهىاقشة
 -أوال وصف عينة الدراسة األساسية :

 : رٞى٣غ أكواك اُؼ٤٘خ إُٞل٤خ ُْجبة اُغبٓؼخ  ٝكوب ُِقٖبئٔ اإلهزٖبك٣خ اإلعزٔبػ٤خ
 ( توزيع أفراد عينة شباب الجامعة الكمية وفقا لمخصائص اإلقتصادية اإلجتماعية7جدول )            

 % ػلك انجٛبٌ % عذد انجٛبٌ

 انغُص ثٛئخ ضكٍ األضرح 

 0901 27 مًو  1102 922 ؽٚو
 2201 921 أٗض٠ 2102 996 ه٣ق

 911 672 أُغٔٞع 911 672 أُغٔٞع

 َٕع انكهٛخ  انفرقخ انذراضٛخ

 7107 661 ؽ٠ٌٓٞ  706 61 ان٠ُٝ
 6100 12 فبٓ 6107 79 اُضب٤ٗخ 
 911 672  أُغٔٞع 1207 926 اُضبُضخ

 200 60 اُواثؼخ
 ػَٔ األّ 911 672 أُغٔٞع

 6701 77 ٗؼَٔ َٕع انًظرٔف

 7609 911 ن رؼَٔ 1000 927 ٠ٓٞ٣ 
 911 672 أُغٔٞع 0007 10 أٍجٞػ٠
  9001 02 ّٜوٟ

 يكبٌ انطكٍ  672 أُغٔٞع

   الدٖانزررٛت انًٛ

 2102 916 ٓغ انٍوح 6702 72 انٍٝ
 6602 20 ٌٍٖ عبٓؼ٠ 0000 16 األٍٜٝ
  69 ٌٍٖ فبٓ 0109 912 انف٤و

 911 672 أُغٔٞع 911 672 أُغٔٞع

 انًطزٕٖ انزعهًٛٗ نألة 

 601 7 َٓزٟٞ ٓ٘قل٘ طجٛعخ انذراضخ
 7901 912 َٓزٟٞ ٓزٍٜٞ 2202 902 ػ٠ِٔ 
 6201 70 َٓزٟٞ ٓورلغ 1902 926 ٗظوٟ

 911 672 أُغٔٞع 911 672 أُغٔٞع 

 نألو انًطزٕٖ انزعهًٛٗ انعًر

 109 92 َٓزٟٞ ٓ٘قل٘ 101 92 73>71من 

 2101 926 َٓزٟٞ ٓزٍٜٞ 2201 921 17>73من

 6101 21 َٓزٟٞ ٓورلغ 2209 966 11أكثر من 

 911 672 أُغٔٞع 911 672 أُغٔٞع

 انذخم عذد أفراد األضرح شبيهخ األو ٔاألة

 702 69 كئخ اُلفَ أُ٘قل٘ 7002 610 4-1من

 2202 960 اُلفَ أُزٍٜٞكئخ  9202 16 7-5يٍ
 2702 906 كئخ اُلفَ أُورلغ 702 69 1أكثر من 
 911 672 أُغٔٞع 911 672 أُغٔٞع

ذ ٓااٖ اُؾٚااو ؽ٤ااش ثِـااذ   ٣زٚااؼ إٔ أًضااو ٓااٖ ٖٗااق ػ٤٘ااخ  اُلهاٍااخ ًبٗاا7ثبٍاازؼواٗ ٗزاابئظ عاالٍٝ )

٪  ، ًٔااب رجاا٤ٖ ٓااٖ اُغاالٍٝ إٔ أًضااو ٓااٖ ٖٗااق ػ٤٘ااخ  2102٪  كاا٠ ؽاا٤ٖ ًبٗااذ َٗااجخ اُو٣ااق )  1102)   َْٗااجزٜ

٪  ٖٓ اُنًٞه ٝٓاٖ أُالؽاظ إٔ َٗاجخ اإلٗابس رلٞهاذ ػِا٠ 0901٪  ٤ِ٣ٜب َٗجخ )2201اُلهاٍخ ٖٓ اإلٗبس ثَ٘جخ )

وبهٗخ ثبُنًٞه ، ًٔب رجا٤ٖ إٔ أًضاو اُنًٞه ٣ٝؼٞك مُي ا٠ُ ٓالؽظخ عل٣خ ٝاٛزٔبّ اإلٗبس ك٠ رؼجئخ أكٝاد اُلهاٍخ ٓ

%    ٣لهٍإٞ كا٠ 6100٪  ٣لهٍٕٞ  كا٠ ا٤ٌُِابد اُؾ٤ٌٓٞاخ ث٤٘ٔاب َٗاجخ )7107ٖٓ ٖٗق ػ٤٘خ  اُلهاٍخ ثَ٘جخ )

٪  كاا٠ اُلوهااخ اُضبُضااخ ، ٝأًضااو ٓااٖ ٖٗااق اُؼ٤٘ااخ ثَ٘ااجخ 1207ا٤ٌُِاابد اُقبٕااخ ًٔااب أّاابهد اُ٘زاابئظ إٔ  َٗااجخ )

  إٔ اُزور٤ت ا٤ُٔالكٟ ألكواك ػ٤٘خ اُلهاٍخ 7ًٔب ٣زٚؼ ٖٓ علٍٝ )٪  ٣ؾِٖٕٞ ػ٠ِ ٖٓوٝف ٠ٓٞ٣ ، ،1000)

٪  ُزااؤر٠ ثؼاالٛب كئااخ اُزور٤اات األٍٝااٜ ثَ٘ااجخ 6 01ٓز٘ااٞع ؽ٤ااش عاابءد أػِاا٠ َٗااجخ ُلئااخ اُزور٤اات األف٤ااو ثَ٘ااجخ )

%   ُٝؼَ مُي هاعغ ا٠ُ ٍٖ أكواك ػ٤٘خ اُلهاٍخ 6702%  أٓب كئخ اُزور٤ت األٍٝ كؾبىد ػ٠ِ أهَ َٗجخ )0000)

ٍ٘خ  ػ٠ِ اػزجبه إٔ ٛ٘بى ٓاٖ ٣واَ ٣ٝلاٞم ٛانا اَُاٖ ٓاٖ األفاٞح ،ًٔاب  66 ا٠ُ )أًضو ٖٓ 97ُنٟ ٣زواٝػ ٖٓ ) ا

٪ ٣و٤ٔاإٞ ٓااغ األٍااوح ،ٝإٔ اُـبُج٤ااخ اُؼظٔاا٠ ٓااٖ ّااجبة اُغبٓؼااخ ثَ٘ااجخ 2102رجاا٤ٖ ٓااٖ ٗزاابئظ اُغاالٍٝ إٔ َٗااجخ )
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اُؼ٤٘ااخ ٓااٖ ّااجبة اُغبٓؼااخ  ٪  ٣لهٍاإٞ اُزقٖاأ اُ٘ظااوٟ، ٝأّاابهد ٗزاابئظ اُغاالٍٝ إٔ أًضااو ٓااٖ ٖٗااق7609)

%     ًٔب أرٚاؼ ٓاٖ اُغالٍٝ إٔ ٖٗاق ػ٤٘اخ اُلهاٍاخ رواغ كا٠ 2201ثَ٘جخ )     69>٣91زواٝػ ػٔوْٛ ٖٓ ٖٓ

%   ، ًٔاب رجا٤ٖ إٔ  أًضاو ٓاٖ ٖٗاق ػ٤٘اخ اُلهاٍاخ رواغ كا٠ 7901أَُزٟٞ اُزؼ٠ٔ٤ِ أُورلغ ُوة األٍوح ثَ٘جخ)

%  ، ًٔب أّبهد اُ٘زبئظ إٔ ٓب ٣ووة ٖٓ ٖٗق اُؼ٤٘خ ًبٗاذ 2101أَُزٟٞ اُزؼ٠ٔ٤ِ أُورلغ ُوثخ األٍوح ثَ٘جخ )

٪    ًٔب رج٤ٖ إٔ  أًضو ٖٓ ٖٗق ػ٤٘خ اُلهاٍاخ ٣زاواٝػ ػالك 2702ُٖبُؼ كئخ اُلفَ أُورلغ ؽ٤ش رٔضِذ ثَ٘جخ )

 %  7002ثَ٘جخ )2-6أكواك أٍورٜب ٖٓ ٖٓ

 (276قب نًطزٕٖ انزًكٍٛ اإلقزظبدٖ ٌ=)( انزٕزٚع انُطجٗ نشجبة انغبيعخ عُٛخ  انذراضخ األضبضٛخ ٔف0عذٔل ) 

 أثؼبك اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ

 انزًكٍٛ اإلقزظبدَٖٓزٟٞ 

 أُغٔٞع ٓورلغ ٓزٍٜٞ ٓ٘قل٘

 % ػلك % ػلك % ػلك % ػلك

 911 672 11,8 21 2109 922 6609 29 اُزقط٤ٜ ُِْٔوٝػبد اُٖـ٤وح

 911 672 31,6 912 6107 17 2907 991 اٍزضٔبه اُٞهذ

أُٜبهادر٤ٔ٘خ   920 1902 912 0707 61 19,5 672 911 

 911 672 36,6 919 6101 21 0202 912 اعٔب٢ُ اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ
 

  ك٠ َٓزٟٞ اُز٤ٌٖٔ  اإلهزٖابكٟ ًٌاَ  كا٠  0202  اهرلبع َٗجخ ّجبة اُغبٓؼخ   ثَ٘جخ )٣2ٞٙؼ علٍٝ ) 

  ٝأرلواذ ٛانٙ 2109اُٖاـ٤وح ثَ٘اجخ )أَُزٟٞ أُ٘قل٘  ؽ٤ش ًبٕ َٓزٟٞ ٓزٍٞاٜ  كا٠ اُزقطا٤ٜ ُِْٔاوٝػبد 

  ٓٔب ٣ٞٙؼ إٔ ّجبة اُغبٓؼخ كا٠ ؽبعاخ 6110 )ٛجخ هللا ّؼ٤ت،6196اُ٘ز٤غخ ٓغ )أ٣ٖٔ ػٌوُ ، ٛلٟ اُل٣ت، 

ا٠ُ ثوآظ اهّبك٣خ ٝكٝهاد رله٣ج٤خ ٝرضو٤ل٤خ ار٤ٔ٘خ ٜٓبهاد اكاهح أُْوٝػبد ٝٛٞ ٓب أّبهد إٔٝذ ثٚ كهاٍاخ 

  ٗؼٔااخ ههجاابٕ 6191 ، )ٗؼٔااخ ههجاابٕ ،ٛ٘اابء ٍااالٓخ ،٠ٗ6191 ؿجااٞه ، ، )أٓااب6110ًااَ ٖٓ،)ٛااب٠ٗ اُْاا٤ـ ، 

  كا٠ أَُازٟٞ أُا٘قل٘ ٝكا٠ 2907  ًٔب ٣زٚؼ ٖٓ ٗزبئظ اُغالٍٝ إٔ  َٗاجخ اٍازضٔبه اُٞهاذ )6161،ٝافوٕٝ)

  كا٠ أَُازٟٞ أُا٘قل٘ ٝثٖالخ ػبٓاخ كابٕ َٓازٟٞ اُزٌٔا٤ٖ اإلهزٖابكٟ ٓاٖ هجاَ 1902ر٤ٔ٘خ أُٜابهاد ثَ٘اجخ )

ػ٤٘خ اُلهاٍاخ ٣ؼزجاو ٓا٘قل٘ األٓاو اُان١ ٣ئًال ػِا٠ أ٤ٔٛاخ ر٘ل٤ان اُجاوآظ اإلهّابك٣خ ثا٤ٖ ٛاالة  ّجبة اُغبٓؼخ 

ٝٛبُجبد اُغبٓؼخ إلًَبثٜٖ اُولهح ػ٠ِ اُزقط٤ٜ ٝاٍزضٔبه اُٞهذ ٝر٤ٔ٘خ أُٜبهاد ثٔب ٣ؼٞك ػ٤ِْٜ ٝػ٠ِ أُغزٔغ 

٣ٞٔخ اُْابِٓخ ثؤثؼبكٛاب اإلهزٖابك٣خ ٝثٔاب ثبُ٘لغ ٕٝٞن ا٠ُ ر٣ٌٖٞ ع٤َ ٓز٤ٔي ٝٓجلع ٝاٍزضٔبه كٝهٙ ك٠ اُؼ٤ِٔخ اُز٘

  . ٣زٞاكن ٓغ ٓزطِجبد اُؾ٤بح اُؼٖو٣خ

 (676الوصفية وفقا لمستوى التوجو المستقبمى   ن= ) الدراسة عينة( توزيع شباب الجامعة 9جدول ) 

  ك٠ َٓزٟٞ اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ أُزٍٜٞ  ُٔؾٞه 2102  اهرلبع َٗجخ ّجبة اُغبٓؼخ  ثَ٘جخ)٣1ٞٙؼ علٍٝ)       

  ٝك٠  2106اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ  ًٌَ ؽ٤ش ًبٕ َٓزٟٞ ٓزٍٜٞ  ك٠ ٓؾٞه اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اُلها٠ٍ ثَ٘جخ)

ٓؾٞه اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ   ك٠ أَُزٟٞ أُزٍٜٞ  ٝك٠ 21012101ٓؾٞه اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اُٞي٤ل٠ ثَ٘جخ)

  ٝثٖلخ ػبٓخ كبٕ َٓزٟٞ اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ ٖٓ 0109اإلعزٔبػ٠ ًبٗذ أػ٠ِ َٗجخ ك٠ أَُزٟٞ أُزٍٜٞ ثَ٘جخ)

  ، 6110هجَ ّجبة اُغبٓؼخ ػ٤٘خ اُلهاٍخ رؼزجو ٓزٍٞطخ ٝأرلوذ ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ كهاٍخ ًَ ٖٓ اثوا٤ْٛ ثله ، )

  ا٠ُ إٔ رٞعٚ اُلوك ٗؾٞ أَُزوجَ ٣زؾلك ٖٓ فالٍ ٓؼوكخ 6199و،)   ًٔب أّبهد ٛ٘بء اُٖو 6191ٝكبء ثِخ ،)

ارغبٛٚ ػٔب ٤ٍؾلس ُٚ ك٢ أَُزوجَ ٍٞاء أَُزوجَ األٍوٟ أٝ اُزؼ٢ٔ٤ِ أٝ ا٠ُٜ٘ٔ ٝ  اإلعزٔبػ٠ َٝٛ ٛنا اإلرغبٙ 

 ا٣غبث٢ أّ ٍِج٢ 

 ثانيا : النتائج في ضوء فروض البحث :
 

 الفرض األول:

 أثؼبك اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ 

 

  َٓزٟٞ اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ

 أُغٔٞع ٓورلغ ٓزٍٜٞ ٓ٘قل٘

 % ػلك % ػلك % ػلك % ػلك

 911 672 601 2 0901 22 2106 921 اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اُلها٠ٍ 

 911 672 0102 991 2101 996 9101 12 اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اُٞي٤ل٠

 911 672 9106 10 0109 17 9209 01 اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اإلعزٔبػ٠

 911 672 9106 10 7602 619 701 66 اعٔب٠ُ اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ
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ػالهخ اهرجب٤ٛخ  كاُخ اؽٖبئ٤ب ث٤ٖ اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ ثؤثؼبكٙ اُضالصخ )  اُزقط٤ٜ ػ٠ِ ٝعٞك  األولينص الفرض 

ُِْٔوٝػبد اُٖـ٤وح ،اٍزضٔبه اُٞهذ ،ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد  ٝث٤ٖ اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ   ثٔؾبٝهٙ  اُضالصٚ )اُزٞعٚ 

 اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اإلعزٔبػ٠     -اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اُٞي٤ل٠   –أَُزوج٠ِ اُلها٠ٍ

عينة الدراسة بالتوجيو  الجامعة لشبابط بيرسون بين التمكين اإلقتصادى ( مصفوفة معامالت االرتبا01دول )ج
 (676بمحاوره ن= )المستقبمى  

اُزقطاااااااااا٤ٜ  اُج٤بٕ

ُِْٔوٝػبد 

 اُٖـ٤وح

اٍزضٔبه 

 اُٞهذ
ر٤ٔ٘خ 

 أُٜبهاد
اعٔب٠ُ 

اُز٤ٌٖٔ 

 اإلهزٖبكٟ 

اُزٞعٚ 

أَُزوج٠ِ 

 اُلها٠ٍ 

اُزٞعٚ 

أَُزوج٠ِ 

 اُٞي٤ل٠  

اُزٞعٚ 

أَُزوج٠ِ 

 اإلعزٔبػ٠ 

اعٔب٠ُ 

اُزٞعٚ 

 أَُزوج٠ِ 
        ---- اُزقط٤ٜ ُِْٔوٝػبد اُٖـ٤وح

       --- **10212 اٍزضٔبه اُٞهذ

       --- **10212 اٍزضٔبه اُٞهذ
      ---- **10222 **10212 ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد

     ----- **10191 **10111 **10219 اعٔب٠ُ اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ
      ----- 10117 **10691 -10126 **10662 اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اُلها٠ٍ 
   ------ -10127 **10260 **10022 **10211 **10016 اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اُٞي٤ل٠

  ------ **10001 **10067 **10192 **10202 **10226 **10621 اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اإلعزٔبػ٠
 ------- **10221 **10292 **10127 **10161 **10297 **10261 **10297 اعٔب٠ُ اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ

 
                                          0.01** دال عُذ 

  ٝعٞك ػالهخ اهرجب٤ٛخ ٓٞعجخ كاُخ اؽٖبئ٤بم ث٤ٖ ر٤ٌٖٔ ّجبة اُغبٓؼخ اإلهزٖبكٟ  ٝث٤ٖ ٣91زج٤ٖ ٖٓ علٍٝ ) 

**  ٠ٛٝ ه٤ٔخ كاُخ ػ٘ل َٓزٟٞ كنُخ 10161اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ   ؽ٤ش ثِـذ ه٤ٔخ ٓؼبَٓ اهرجبٛ ث٤وٍٕٞ) 

  ٝرلَو اُجبؽضٚ مُي ثؤٕ اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ ٣ؼَٔ ػ٠ِ رؾ٤َٖ ٝر٤ٔ٘خ أُ٘بؿ اُضوبك٠ ٝاُلٌوٟ ُْجبة 19 1)

ٝرٞعٜٚ ُِؾ٤بح أَُزوج٤ِخ ثٌَْ اُغبٓؼخ ٝرؾ٤َٖ ٝرؾل٣ش اُٖٞهح اُ٘ٔط٤خ ُْجبة اُغبٓؼخ ٖٓ فالٍ ٗظورٚ 

  ػ٠ِ إٔ ر٤ٌٖٔ اُلوك ٝهلهارٚ رز٘بٍت ٓغ أٛلاكٚ ٝرٞعٜبرٚ 6110أكَٚ  ٝٛنا ٓب أًلٙ كهاٍخ اثوا٤ْٛ ثله، )

أَُزوج٤ِخ كبُزٞعٚ ٗؾٞ أَُزوجَ ٣زٖٚٔ رٖٞه اُْجبة ُٔب ٣زؼِن ثَٔزوجِْٜ ٝاكهاى اُجؼل أَُزوج٢ِ اكهاًب ٓٞعجب 

ػ٠ِ كوٓ ؽو٤و٤خ ًٝبك٤خ ُإلّجبع ػ٠ِ اُوؿْ ٓٔب ٣٘ط١ٞ ػ٤ِٚ اُؾبٙو ٖٓ ٕؼٞثبد  ٖٓ ؽ٤ش اٗلزبػ أَُزوجَ

  ٝعٞك ػالهخ  91ٝؽوٓبٕ ٣ٝوّٞ ٛنا انكهاى أُٞعت ػ٠ِ رؾل٣ل اُلوك إلٌٓب٤ٗبرٚ ،  ٣ٝزج٤ٖ ٖٓ علٍٝ ) 

زٞعٚ أَُزوج٠ِ  اهرجب٤ٛخ ٓٞعجخ  ماد كنُخ اؽٖبئ٤خ  ث٤ٖ اُزقط٤ٜ ُِْٔوٝػبد  ٝاُزٞعٚ أَُزوج٠ِ  اُلها٠ٍ ٝاُ

  10016  ، ) **10662اُٞي٤ل٠ ٝاُزٞعٚ أَُزوج٠ِ  اإلعزٔبػ٠  ؽ٤ش ثِـذ ه٤ٔخ ٓؼبَٓ اهرجبٛ ث٤وٍٕٞ )**

 ، ًٔب رج٤ٖ ٖٓ اُغلٍٝ ٝعٞك ػالهخ 1019  ػ٠ِ اُزور٤ت ٠ٛٝ ه٤ٔخ كاُخ ػ٘ل َٓزٟٞ كنُخ ) 10621،)  **

ذ ٝاُزٞعٚ اُٞي٤ل٠ ٝاإلعزٔبػ٠  ؽ٤ش ثِـذ ه٤ٔخ ٓؼبَٓ اهرجب٤ٛخ ٓٞعجخ  ماد كنُخ اؽٖبئ٤خ  ث٤ٖ اٍزضٔبه اُٞه

  ، ث٤٘ٔب 1019  ػ٠ِ اُزور٤ت ٠ٛٝ ه٤ٔخ كاُخ ػ٘ل َٓزٟٞ كنُخ )10226  ، ) **10211اهرجبٛ ث٤وٍٕٞ )**

اُلها٠ٍ ٝاُٞي٤ل٠ ٝاإلعزٔبػ٠   رٞعل ػالهخ اهرجب٤ٛخ ٓٞعجخ  ماد كنُخ اؽٖبئ٤خ  ث٤ٖ ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد  ٝاُزٞعٚ

  ػ٠ِ اُزور٤ت ٠ٛٝ ه٤ٔخ  10202  ،)  **10022  ، ) **10691ه٤ٔخ ٓؼبَٓ اهرجبٛ ث٤وٍٕٞ )**ؽ٤ش ثِـذ 

  ، ؽ٤ش إٔ ر٤ٔ٘خ ٜٓبهاد اُْجبة ٝرؾ٤َٖ هلهرْٜ ٣َبػل ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ اُٞػ٠ 1019كاُخ ػ٘ل َٓزٟٞ كنُخ )

ٚخ ٖٓ كئبرٚ ٣ٝؾِٔٞ اإلعزٔبػ٠ ٝاُٞي٤ل٠ ثٌَْ ا٣غبث٠ ٌُْٜٞٗ ٣ٔضِٞ ٛبهخ أُغزٔغ اُؾو٤و٤خ ٣ٝٔضِٞ كئخ ػو٣

َٓئ٤ُٞخ ٗوَ اُزواس  ٓٔب ٍجن ٣زٚؼ إٔ ر٤ٌٖٔ ّجبة اُغبٓؼخ ٝري٣ٝلْٛ ثبُٜٔبهاد اُز٣ٞٔ٘خ اُز٤ٌٔ٘ج٤خ ٣َبػل 

 ػ٠ِ اًَبثْٜ ٜٓبهاد اُزقط٤ٜ َُِٔزوجَ ٣ٝي٣ل ٖٓ رٞعٜبرْٜ أَُزوج٤ِخ ٝمُي ٣زؾون اُلوٗ األٍٝ عيئ٤ب    

 انفرع انضبَٗ 

ًااَ ٓااٖ  اُزٌٔاا٤ٖ اإلهزٖاابكٟ  هزجب٤ٛٚ ماد كنُخ اؾٖبئ٤خ ج٤ٕ اػالهخ ٣اا٘ٔ اُلااوٗ اُضااب٠ٗ ػِاا٠ ٝعااٞك 

ٝاإلهزٖاابك٣خ )اُلوهااخ غزٔبػ٤خ اإلجؼٗ اُقٖبئٓ ثؤثؼاابكٙ اُضالصااخ ٝ اُزٞعااٚ أَُاازوج٠ِ  ثٔؾاابٝهٙ اُضالصااخ  ٝثاا٤ٖ 

ٟ ُِٝزؾون ٖٓ ٕؾخ اُلوٗ اؽٖبئ٤بم اُلفَ اُْٜو –أَُزٟٞ اُزؼ٠ٔ٤ِ ُألّ -أَُزٟٞ اُزؼ٠ٔ٤ِ ُألة -اُلها٤ٍخ 

 رْ ؽَبة ٓؼبٓالد اهرجبٛ ث٤وٍٕٞ ث٤ٖ اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ ثؤثؼبٙ ٝثؼ٘ ٓزـ٤واد اُلهاٍخ  

أثؼبك اٍزج٤بٕ ر٤ٌٖٔ ّجبة اُغبٓؼاخ اهزٖابك٣ب   ثؤثؼابكٙ هزجب٤ٛٚ ماد كنُخ اؾٖبئ٤خ ج٤ٕ ازٝغك ػالهخ أٝن: 

أَُازٟٞ اُزؼ٤ِٔا٠   -أَُزٟٞ اُزؼ٤ِٔا٠ ُاألة -وهخ اُلها٤ٍخ ٝاإلهزٖبك٣خ )اُلغزٔبػ٤خ اإلجؼٗ اُقٖبئٓ ٝث٤ٖ 

 اُلفَ اُْٜوٟ   –ُألّ
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 (676(مصفوفة معامالت إرتباط بيرسون بين التمكين اإلقتصادى بأبعاه وبعض متغيرات الدراسة  ن= )00جدول )
 

 أُزـ٤واد

اُزقط٤ٜ 

ُِْٔوٝػبد 

 اُٖـ٤وح 

 اٍزضٔبه اُٞهذ 
ر٤ٔ٘خ 

 أُٜبهاد 

اعٔب٠ُ  

اُز٤ٌٖٔ 

 اإلهزٖبكٟ

اُلوهخ 

 اُلها٤ٍخ
 رؼ٤ِْ انّ رؼ٤ِْ انة

 اُلفَ

اُزقط٤ٜ ُِْٔوٝػبد 

 اُٖـ٤وح
--   

    
 

       -- 10212** اٍزضٔبه اُٞهذ

 -- 10222** 10212** ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد
    

 

اعٔب٠ُ  اُز٤ٌٖٔ 

 اإلهزٖبكٟ
**10219 **10111 **10191 

--    
 

    -- 10991- 10110- 10612** 10926** اُلوهخ اُلها٤ٍخ 

   -- 10111- 10111- 10111 10911** 10112- رؼ٤ِْ انة

  -- 10012** 10110- 10912** 10122 10992 10622** رؼ٤ِْ انّ

 -- 10011** 10611** 10962*- 10696** 10611** 10606** 10122 اُلفَ

 0.05*دال عُذ                                          0.01** دال عُذ 

  ٝعااٞك ػالهااخ اهرجب٤ٛااخ ٓٞعجااخ كاُااخ اؽٖاابئ٤بم ثاا٤ٖ ًااَ ٓااٖ اعٔااب٠ُ اُزٌٔاا٤ٖ  ٣99زٚااؼ ٓااٖ عاالٍٝ )

  ،ٝٛاا٠ ه٤ٔااخ كاُااخ 10912اإلهزٖاابكٟ  ٝأَُاازٟٞ اُزؼ٤ِٔاا٠ ُااألّ ؽ٤ااش ثِـااذ ه٤ٔااخ ٓؼبٓااَ اهرجاابٛ ث٤وٍاإٞ )**

  ، أٟ أٗاٚ  ًِٔاب ىاك أَُازٟٞ اُزؼ٤ِٔا٠ ُاألّ ًِٔاب ىاكد اُوالهح ػِا٠ اُزٌٔا٤ٖ 19 1٘ل َٓزٟٞ كنُاخ )اؽٖبئ٤ب ػ

  ) ٓاو٣ْ ث٘اذ ٛاب٠ٗ ، أٓاَ 6190اإلهزٖبكٟ   ُْجبة اُغبٓؼخ ٝأفزِلذ ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ٓاغ كهاٍاخ )أٓاَ أُط٤اوٟ ،

ٌاا٤ٖ اإلهزٖاابكٟ ٝهال ٣وعااغ ٍااجت   اُزاا٠ أصجزاذ ػاالّ ٝعااٞك كاوٝم ثاا٤ٖ أَُاازٟٞ اُزؼ٤ِٔا٠ ٝاُز6191ٔاُؼاٞاٝكح ،

اإلفزالف ا٠ُ افزالف ٌٓبٕ اُزطج٤ن ٝافزالف ػ٤٘خ اُجؾش ًٔب ر٤ْو ٗزابئظ اُغالٍٝ اُا٠   ٝعاٞك ػالهاخ اهرجب٤ٛاخ 

ٓٞعجخ كاُخ اؽٖبئ٤بم ث٤ٖ ًَ ٖٓ اعٔب٠ُ اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ   ٝاُالفَ اُْاٜوٟ  ؽ٤اش ثِـاذ ه٤ٔاخ ٓؼبٓاَ اهرجابٛ 

  ، ٝأرلوااذ ٛاانٙ اُ٘ز٤غااخ ٓااغ كهاٍااخ 19 1خ اؽٖاابئ٤ب ػ٘اال َٓاازٟٞ كنُااخ )  ،ٝٛاا٠ ه٤ٔااخ كاُاا10696ث٤وٍاإٞ )**

  اُز٠ أصجزذ ٝعٞك كوٝم ث٤ٖ َٓزٟٞ كفَ األٍوح ٝاُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ،  6191)ٓو٣ْ ث٘ذ ٛب٠ٗ ،أَٓ اُؼٞاٝكح ،

ِا٤ْ األة   ٝرج٤ٖ ٖٓ اُغلٍٝ ػلّ ٝعٞك ػالهخ ث٤ٖ اعٔب٠ُ اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ ُْجبة اُغبٓؼخ ٝاُلوهخ اُلها٤ٍخ ٝرؼ

 ػ٠ِ اُزٞا٠ُ ٠ٛٝ ه٤ْ  ؿ٤وكاُخ ، ٝرج٤ٖ ٖٓ اُ٘زبئظ ٝعٞك 10111-  ،)  10991ث٤وٍٕٞ )ؽ٤ش ثِـذ ه٤ٔخ ٓؼبَٓ اهرجبٛ 

ػالهخ اهرجب٤ٛخ ث٤ٖ اُزقط٤ٜ ُِْٔوٝػبد اُٖـ٤وح ٝاُلوهخ اُلها٤ٍخ  ٝأَُزٟٞ اُزؼ٤ِٔا٠ ُاألّ، ، ؽ٤اش ثِـاذ ه٤ٔاخ ٓؼبٓاَ 

  ، ًٔب رج٤ٖ ٓاٖ 19 1ػ٘ل َٓزٟٞ كنُخ )   ػ٠ِ اُزٞا٠ُ ٠ٛٝ ه٤ْ كاُخ اؽٖبئ٤ب10622  ،) **10926اهرجبٛ ث٤وٍٕٞ )**

اُغلٍٝ ػلّ ٝعٞك ػالهخ ث٤ٖ اُزقط٤ٜ ُِْٔوٝػبد اُٖـ٤وح ٝأَُزٟٞ اُزؼ٠ٔ٤ِ ُاألة ٝاُالفَ اُْاٜوٟ ؽ٤اش ثِـاذ ه٤ٔاخ 

 ،ٝٛا٠ ها٤ْ ؿ٤او كاُاخ اؽٖابئ٤ب ٝأرلواذ ٛانٙ اُ٘ز٤غاخ ٓاغ كهاٍاخ    10122 ،)   10112-ٓؼبَٓ اهرجبٛ ث٤وٍإٞ )
  اُز٠ أصجزذ ػلّ ٝعٞك كوٝم ك٠ اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖابكٟ رؼايٟ ُٔزـ٤او ٓزٍٞاٜ كفاَ 6191اُؼٞاٝكح ،  )ٓو٣ْ ث٘ذ ٛب٠ٗ ،أَٓ

ٝعٞك ػالهخ اهرجب٤ٛخ ٓٞعجخ  ث٤ٖ اٍزضٔبه اُٞهذ ، ٝأَُزٟٞ اُزؼ٤ِٔا٠ ُاألة، ؽ٤اش ثِـاذ ه٤ٔاخ  األٍوح   ٝرج٤ٖ ٖٓ اُ٘زبئظ

  ٓٔب ٍجن ٣زٚؼ إٔ اُلئخ ٖٓ ّجبة 19 1زٟٞ كنُخ )  ٝ ٠ٛ ه٤ْ كاُخ اؽٖبئ٤ب ػ٘ل 10911َٓٓؼبَٓ اهرجبٛ ث٤وٍٕٞ ) **

اُغبٓؼخ ػ٤٘خ اُلهاٍخ مٝ أَُزٟٞ اُزؼ٠ٔ٤ِ ُألة األػ٠ِ ْٛ األًضو هلهح ػ٠ِ اٍزضٔبه اُٞهذ ٝاإلٍزلبكح ٓ٘اٚ ثؤهٖا٠ ًلابءح 

ُِٞهاذ ٝاُزل٤ٌاو ٌٓٔ٘خ ٝٛنا ٣وعغ ا٠ُ إٔ األة مٝ أَُزٟٞ اُزؼ٠ٔ٤ِ األػ٠ِ األًضو هلهح ػ٠ِ ًَات أث٘ابءٙ ٤ًل٤اخ اُزقطا٤ٜ 

 & ,Corona, Rosalie) ٓاب ٣زلان ٝكهاٍاخ ك٤ٚ ٝاٍزضٔبهٙ ثطوم اثزٌبه٣خ ٝاثلاػ٤اخ إلٗغابى أُٜابّ أُ٘ٞٛاٚ ثاٚ  ٝٛاٞ

Others, 2012( ،  (Sneed, Carl, & Others, 206 

ٝأّبهد ٗزبئظ اُغلٍٝ اُا٠ ٝعاٞك  ػالهاخ اهرجب٤ٛاخ ٓٞعجاخ  ثا٤ٖ اٍازضٔبه اُٞهاذ ٝاُالفَ اُْاٜوٟ  ؽ٤اش 

  ٓٔاب ٍاجن 19 1  ٠ٛٝ ه٤ٔخ كاُخ اؽٖبئ٤ب ػ٘ل َٓزٟٞ كنُخ )  10606ه٤ٔخ ٓؼبَٓ اهرجبٛ ث٤وٍٕٞ  )  **ثِـذ 

٣زٚؼ إٔ اُلئخ ٖٓ ّجبة اُغبٓؼخ ػ٤٘خ اُلهاٍخ مٝ اُلفَ اُْٜوٟ أُورلغ ُألٍوح ْٛ األًضو هالهح ػِا٠ اإلُزؾابم 

ُٞهذ ٝاٍزضٔبهٙ ثؤه٠ٖ ًلابءح ٌٓٔ٘اخ ٝ ٓاب ثٞهُ ػَٔ فبٕخ ثبكاهح اُٞهذ ٝاٍزقلاّ اُزو٤٘بد اُؾل٣ضخ ٝرقط٤ٜ ا

 Lewis, Kendra&Others,(2016) رئًلٙ كهاٍخ

ًٔب رج٤ٖ ٖٓ اُغلٍٝ ٝعٞك ػالهخ اهرجب٤ٛخ ٓٞعجخ  ث٤ٖ اٍازضٔبه اُٞهاذ ٝاُلوهاخ اُلهاٍا٤خ   ، ؽ٤اش ثِـاذ 

  ، ًٔب 19 1خ ) ، ػ٠ِ اُزٞا٠ُ ٠ٛٝ ه٤ٔخ كاُخ اؽٖبئ٤ب ػ٘ل َٓزٟٞ كن10612ُه٤ٔخ ٓؼبَٓ اهرجبٛ ث٤وٍٕٞ )**

رج٤ٖ ٖٓ اُغلٍٝ ػلّ ٝعٞك ػالهخ ث٤ٖ اٍازضٔبه اُٞهاذ ٝأَُازٟٞ اُزؼ٤ِٔا٠ ُاألّ ؽ٤اش ثِـاذ ه٤ٔاخ ٓؼبٓاَ اهرجابٛ 

اؽٖابئ٤ب، كا٠ ؽا٤ٖ رجا٤ٖ ٓاٖ اُغالٍٝ ػالّ ٝعاٞك ػالهاخ ثا٤ٖ ر٤ٔ٘اخ أُٜابهاد   ٝٛا٠ ه٤ٔاخ ؿ٤او كاُاخ 10992ث٤وٍإٞ )

 ، 10110-زٟٞ اُزؼ٤ِٔا٠ ُاألّ  ؽ٤اش ثِـاذ ه٤ٔاخ ٓؼبٓاَ اهرجابٛ ث٤وٍإٞ )ٝاُلوهخ اُلها٤ٍخ ٝأَُزٟٞ اُزؼ٠ٔ٤ِ ُألّ ٝأَُا

   ٠ٛٝ ه٤ٔخ ؿ٤و كاُخ اؽٖبئ٤ب  ًٔب ٣زٚؼ  ٝعٞك  ػالهاخ اهرجب٤ٛاخ ٓٞعجاخ كاُاخ اؽٖابئ٤بم ثا٤ٖ ر٤ٔ٘اخ 10122  ،)  10111)

بئ٤ب ػ٘ال َٓازٟٞ  ،ٝٛا٠ ه٤ٔاخ كاُاخ اؽٖا10611أُٜبهاد ٝاُلفَ اُْٜوٟ ؽ٤ش ثِـاذ ه٤ٔاخ ٓؼبٓاَ اهرجابٛ ث٤وٍإٞ،) **
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  ٓٔب ٍجن ٣زٚؼ إٔ اُلئخ ٓاٖ اُْاجبة ػ٤٘اخ اُجؾاش مٝ اُالفَ اُْاٜوٟ أُورلاغ ُألٍاوح ٛاْ األًضاو هالهح ػِا٠ 19 1كنُخ )

ر٤ٔ٘خ ٜٓبهارْٜ ؽ٤ش رَزط٤غ األٍوح رٞك٤و اإلٌٓب٤ٗبد اُالىٓخُإلُزؾبم ثبُالٝهاد اُزله٣ج٤اخ ٝٝهُ اُؼٔاَ ٝاّاواى اُْاجبة 

 ,Lewis) و٣بٙاا٠ ٝٓااٖ صااْ رقٖاا٤ٔ اُٞهااذ اُااالىّ ُِزوك٤ااٚ ٝٛااٞ ٓااب رئًاالح كهاٍااخاُْ٘اابٛ اُجاال٠ٗ ٝأُُٔبهٍااخ 

Kendra & Others, (2016  

أثؼاابك اٍاازج٤بٕ اُزٞعااٚ أَُاازوج٠ِ ُْااجبة اُغبٓؼااخ ػ٤٘ااخ اُلهاٍااخ    هزجب٤ٛٚ ماد كنُخ اؾٖبئ٤خ ج٤ٕ ازٝغك ػالهخ صب٤ٗااب : 

أَُزٟٞ اُزؼ٤ِٔا٠   -أَُزٟٞ اُزؼ٠ٔ٤ِ ُألة -ٝاإلهزٖبك٣خ )اُلوهخ اُلها٤ٍخ غزٔبػ٤خ اإلجؼٗ اُقٖبئٓ ثؤثؼبكٙ ٝث٤ٖ 

 اُلفَ اُْٜوٟ   –ُألّ
 (276ثًحبٔرِ ٔثعغ يزغٛراد انذراضخ  ٌ= ) نعُٛخ انذراضخ إررجبط ثٛرضٌٕ ثٍٛ انزٕعّ انًطزقجهٗيعبيالد يظفٕفخ ( 12عذٔل ) 

 

 أُزـ٤واد

اُزٞعٚ 

أَُزوج٠ِ 

 اُلها٠ٍ  

اُزٞعٚ 

أَُزوج٠ِ 

 اُٞي٤ل٠ 

اُزٞعٚ 

أَُزوج٠ِ 

 اإلعزٔبػ٠  

اعٔب٠ُ  

اُزٞعٚ 

 أَُزوج٠ِ  

اُلوهخ 

 اُلها٤ٍخ
 رؼ٤ِْ انّ رؼ٤ِْ انة

 اُلفَ

        - اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اُلها٠ٍ  

       - 10127- اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اُٞي٤ل٠

      - 10001** 10067** اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اإلعزٔبػ٠  

     - 10221** 10292** 10127** اعٔب٠ُ اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ  

    -- 10917** 10911 10696** 10111 اُلوهخ اُلها٤ٍخ 

   -- 10990 10110- 10921*- 10902* 10912** انةرؼ٤ِْ 

 -- -- 10012** 10110- 10962 10116 10961* 10011** رؼ٤ِْ انّ

  10011** 10611** 10962*- 10619** 10616** 10676** -10177 اُلفَ

 0.05*دال عُذ                                          0.01** دال عُذ 

  ٝعٞك ػالهخ اهرجب٤ٛخ ٓٞعجخ كاُخ اؽٖبئ٤بم ث٤ٖ ًَ ٖٓ اعٔب٠ُ اُزٞعاٚ أَُازوج٠ِ   ٣96زٚؼ ٖٓ علٍٝ )

  ػِا٠ اُزاٞا٠ُ ٝٛا٠ ه٤ٔاخ 10917ٝاُلوهخ اُلها٤ٍخ  ُْجبة اُغبٓؼخ ؽ٤ش ثِـذ ه٤ٔخ ٓؼبَٓ اهرجابٛ ث٤وٍإٞ )**

  ٝهل ٣وعاغ  6190،   ٝرقزِق ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ كهاٍخ )ٓؾٔل ا٠ُ٘ٓٞٔ ، ٓبىٕ ٗؼ19ْ٤ 1كاُخ ػ٘ل َٓزٟٞ كنُخ )

ٍجت اإلفزالف ا٠ُ افزالف ػ٤٘خ اُجؾش ٌٝٓبٕ اُزطج٤ان  ، ًٔاب رجا٤ٖ ٓاٖ اُغالٍٝ ٝعاٞك ػالهاخ اهرجب٤ٛاخ ٓٞعجاخ 

كاُخ اؽٖبئ٤بم ث٤ٖ ًَ ٖٓ اعٔب٠ُ اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ ٝ  اُلفَ اُْٜوٟ  ؽ٤ش ثِـذ ه٤ٔاخ ٓؼبٓاَ اهرجابٛ ث٤وٍإٞ،) 

  ، أٟ  أٗااٚ ثي٣اابكح اُاالفَ اُْااٜوٟ راايكاك 19 1زٟٞ كنُااخ ) ػِاا٠ اُزااٞا٠ُ ٝٛاا٠ هاا٤ْ كاُااخ ػ٘اال َٓاا 10619**

برْٜ ٝرطِؼبرْٜ أَُزوج٤ِخ ُْجبة اُغبٓؼخ  ٣ٌٖٝٔ رل٤َو مُي ػ٠ِ أٗٚ ًِٔب ًابٕ اُالفَ اُْاٜوٟ ٓورلؼاب ًِٔاب ٜرٞع

ناراٚ رٞكو ُِلوك ٓزطِجبد ؽ٤برٚ ٝإٔجؼ هبكها ػ٠ِ اُزؼِْ  ٝاًزَبة اُقجواد ٝأُٜبهاد اُز٠ ري٣ل ٖٓ روجَ اُلوك ُ

  ٝهل ٣وعغ ٍجت اإلفزالف ا٠ُ 6191ٝرطِؼٚ َُِٔزوجَ ثٌَْ أكَٚ  ٝأفزِلذ ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ كهاٍخ ) ٝكبء ثِخ،

افزالف ػ٤٘خ اُجؾش ٌٝٓبٕ اُزطج٤ن ، ٝرجا٤ٖ ٓاٖ اُ٘زابئظ ٝعاٞك ػالهاخ ؿ٤او اهرجب٤ٛاخ ٍابُجخ  ثا٤ٖ اعٔاب٠ُ اُزٞعاٚ 

  ٝٛا٠ ه٤ٔاخ ؿ٤او كاُاخ 10110-ٓاَ اهرجابٛ ث٤وٍإٞ )أَُزوج٠ِ ٝأَُزٟٞ اُزؼ٠ٔ٤ِ ُألة ، ؽ٤اش ثِـاذ ه٤ٔاخ ٓؼب

   ،ًٔاب رْا٤و ٗزابئظ اُغالٍٝ اُا٠ ٝعاٞك ػالهاخ ؿ٤او 6191ثِاخ، اؽٖبئ٤ب ٝأرلواذ ٛانٙ اُ٘ز٤غاخ ٓاغ كهاٍاخ  ) ٝكابء

اهرجب٤ٛااخ ثاا٤ٖ اعٔااب٠ُ اُزٞعااٚ أَُاازوج٠ِ ٝأَُاازٟٞ اُزؼ٤ِٔاا٠ ُااألّ ، ؽ٤ااش ثِـااذ ه٤ٔااخ ٓؼبٓااَ اهرجاابٛ ث٤وٍاإٞ 

    ، ٝرجا٤ٖ ٓاٖ اُ٘زابئظ ٤6191و كاُخ اؽٖبئ٤ب ٝأرلوذ ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ كهاٍخ  ) ٝكبء ثِاخ،   ٠ٛٝ ه٤ٔخ ؿ10962)

ٝعاٞك ػالهااخ اهرجب٤ٛااخ ٓٞعجااخ  ثاا٤ٖ اُزٞعااٚ أَُاازوج٠ِ اإلعزٔاابػ٠ ٝاُاالفَ اُْااٜوٟ  ٣ٞٙااؼ إٔ اُلئااخ ٓااٖ ّااجبة 

د اُز٤ٌااق ٝاُزٞعااٚ اُاالفَ اُْااٜوٟ أُورلااغ ُألٍااوح األًضااو هاالهح ػِاا٠ اًزَاابة ٜٓاابها اُغبٓؼااخ ػ٤٘ااخ اُجؾااش مٝ

أَُزوج٠ِ  اإلعزٔبػ٠ ؽ٤ش رَزط٤غ األٍوح ٖٓ فالٍ ٖٓاله كفِٜاب ٍاُٜٞخ اُزٞإاَ ٝاُزلبػاَ اُج٤ئا٠ ٓاٖ فاالٍ 

أُْاابهًبد ٝأُٞاهااق أُغزٔؼ٤ااخ ٝرااٞك٤و ٖٓاابكه اإلّاازواًبد كاا٠ اُاالٝهاد اُزله٣ج٤ااخ ٝٛااٞ ٓااب ٣زلاان ٓااغ كهاٍااخ 

(O’Donnell, Julie, & Others,(2016ُغالٍٝ ٝعاٞك ٝعاٞك ػالهاخ ثا٤ٖ اُزٞعاٚ أَُازوج٠ِ ،ًٔب ٣زٚؼ ٓاٖ ا

  ٝٛا٠ ه٤ٔاخ كاُاخ ػ٘ال َٓازٟٞ  10676اُلها٠ٍ ٝاُلفَ اُْٜوٟ  ؽ٤ش ثِـاذ ه٤ٔاخ ٓؼبٓاَ اهرجابٛ ث٤وٍإٞ )**

   ٝر٤ْو ٗزبئظ اُغلٍٝ ا٠ُ ٝعاٞك ػالهاخ 6112  ٝأفزِلذ ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ كهاٍخ أؽٔل ػجل أُ٘ؼْ ،)19 1كنُخ )

اُلها٠ٍ ٝأَُزٟٞ اُزؼ٠ٔ٤ِ ُألّ ٝأَُزٟٞ اُزؼ٤ِٔا٠ ُاألّ ؽ٤اش ثِـاذ ه٤ٔاخ ٓؼبٓاَ اهرجابٛ ث٤ٖ اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ 

  ٓٔب ٍاجن ٣زٚاؼ إٔ 19 1  ػ٠ِ اُزٞا٠ُ ٠ٛٝ ه٤ْ كاُخ ػ٘ل َٓزٟٞ كنُخ )10011  ، )** 10912ث٤وٍٕٞ )**

هاالهح ػِاا٠ اُزٞعااٚ  اُلئااخ ٓااٖ ّااجبة اُغبٓؼااخ ػ٤٘ااخ اُجؾااش مٝ أَُاازٟٞ اُزؼ٤ِٔاا٠ ُااألّ ٝاألة األػِاا٠ ٛااْ  األًضااو

أَُزوج٠ِ اُلها٠ٍ ، ٝٛنا ٣وعغ ا٠ُ إٔ األّ ٝاألة اُن٣ٖ ٣زٔزؼٕٞ ثوله ػب٠ُ ٖٓ اُزؼ٤ِْ األًضو هلهح ػ٠ِ اًَابة 

أث٘بئْٜ ٖٓ اُْجبة أُؼِٞٓبد ٝأُؼبهف ٝاألكٌبه َٝٓبػلرْٜ ػ٠ِ اًَبة اُقجاواد اٌُبك٤اٚ اُزا٠ رَابػلْٛ  ػِا٠ 

 ٝثانُي  Foster, Tricia, & Others, (2016) ٝٛاٞ ٓاب ٣زلان ٓاغ كهاٍاخ اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اُلها٠ٍ ثٌَْ أكَٚ
     يتحقؽ الفرد الثاىى جزئيا
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 الفرض الثالث :

ًَ ٖٓ اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ ثؤثؼبكٙ اُضالصخ ٝاُزٞعٚ ج٤ٕ ٣٘ٔ اُلوٗ  اُضبُش ػ٠ِ ٝعٞك رجب٣ٖ كاٍ اؽٖبئ٤ب  

أَُزوج٠ِ ثٔؾبٝهٙ اُضالصخ ٝث٤ٖ  ثؼ٘ اُقٖبئٔ اإلعزٔبػ٤خ ٝاإلهزٖبك٣خ )اُزور٤ت ا٤ُٔالكٟ ،ٌٓبٕ ٌٍٖ 

  one way Anovaاٍزقلاّ  رْ اؽٖبئ٤مب اُلوٗ ٕؾخ ٖٓ اُطبُت ، اُؼٔو ، ػلك أكواك األٍوح   ُِٝزؾون

كهعبد ّجبة اُغبٓؼخ ػ٤٘خ  ٓزٍٞطبد ث٤ٖ اُلوٝم كنُخ ػ٢ِ ٝاؽل ُِٞهٞف ارغبٙ ك٢ اُزجب٣ٖ رؾ٤َِ افز٤به

 one wayاٍزقلاّ  رْ اؽٖبئ٤مب اُلوٗ ٕؾخ ٖٓ   ٣ٞٙؾبٕ مُي ُِٝزؾون 92  ، ) 90اُلهاٍخ ٝعلٍٝ )

Anova  كهعبد ّجبة اُغبٓؼخ  ٓزٍٞطبد ث٤ٖ اُلوٝم كنُخ ػ٢ِ اؽل ُِٞهٞفٝ ارغبٙ ك٢ اُزجب٣ٖ رؾ٤َِ افز٤به

   ٣ٞٙؾبٕ مُي 92  ، ) 90ػ٤٘خ اُلهاٍخ ٝعلٍٝ )

اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ ثؤثؼبكٙ اُضالصخ ٝث٤ٖ  ثؼ٘ اُقٖبئٔ اإلعزٔبػ٤خ ج٤ٕ ٣ٞعل رجب٣ٖ كاٍ اؽٖبئ٤ب  أوال:

 ػلك أكواك األٍوح  ٝاإلهزٖبك٣خ )اُزور٤ت ا٤ُٔالكٟ ،ٌٓبٕ ٌٍٖ اُطبُت ، اُؼٔو ، 

 التخطيط لممشروعات الصغيرة -)أ(
 

(رحهٛم انزجبٍٚ ثٍٛ  رخطٛط شجبة انغبيعخ نهًشرٔعبد انظغٛرح ٔثٍٛ  ثعغ انًزغٛراد اإلعزًبعٛخ  13عذٔل )

 (276  )ٌ=ٔاإلقزظبدٚخ نألضرح  
 

 

( وجود تبايف داؿ إحصائيا فػى تخطػيط شػبال الجاهعػة لمهشػروعات الصػيير  عيىػة  93يتضح هف جدوؿ ) 
 –هكاف سكف الطالل  –اإلجتهاعى واإلقتصادى لألسر  )الترتيل الهيالدى الدراسة تبعا لبعض هتييرات الهستوى 

( 95.925(, ) 33.856( ,) 93.785( , )2.846عدد أفراد األسر  ( حيػث بميػت قيهػة )ؼ( عمػى التػوالى ) –العهر 
ػػذي القػػيـ دالػػة ػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود إختالفػػات دالػػة إحصػػائيا بػػيف شػػبال . (0,9,)إحصػػائيا عىػػد هسػػتوى د لػػة  ٌو ٌو

( L.S.Dالجاهعػػة عيىػػة البحػػث فػػى التخطػػيط لمهشػػروعات الصػػيير  ولهعرفػػة إتجػػاي  الفػػروؽ تػػـ تطبيػػؽ إختبػػار ) 
 ( يوضح ذلؾ. 94لمهقارىات الهتعدد  تبعا لمهتييرات السابقة وجدوؿ ) 

 

 

 

 

 انذالنخ قًٛخ ) ف( درعبد انحرٚخ يزٕضط انًرثعبد يغًٕع انًرثعبد انزررٛت انًٛالدٖ

 1019 222 6 6 707 91 272 01 ث٤ٖ أُغٔٞػبد

 670 101 2 016 9210 كافَ أُغٔٞػبد

 262 9106 أُغٔٞع

 انذالنخ قًٛخ ) ف( درعبد انحرٚخ يزٕضط انًرثعبد يغًٕع انًرثعبد يكبٌ ضكٍ انطبنت

 1019 721 90 6 227 22 612 977 ث٤ٖ أُغٔٞػبد

 670 209 2 106 9711 كافَ أُغٔٞػبد

 262 9106 أُغٔٞع

 انذالنخ قًٛخ ) ف( درعبد انحرٚخ يزٕضط انًرثعبد يغًٕع انًرثعبد انعًر

 1019 33.856 6 921 922 072 616 ث٤ٖ أُغٔٞػبد

 670 111 2 222 9221 كافَ أُغٔٞػبد

 262 9106 أُغٔٞع

 انذالنخ قًٛخ ) ف( انحرٚخدرعبد  يزٕضط انًرثعبد يغًٕع انًرثعبد عذد أفراد األضرح

 1019 161 91 6 121 911 107 619 ث٤ٖ أُغٔٞػبد

 670 021 2 221 9701 كافَ أُغٔٞػبد

 262 9106 أُغٔٞع
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( دالنخ انفرٔق ثٍٛ رخطٛط شجبة انغبيعخ نهًشرٔعبد انظغٛرح  رجعب نجعغ انًزغٛراد اإلعزًبعٛخ 14عذٔل )

 ( 276)ٌ=ٔاإلقزظبدٚخ نألضرح   
 30.0000األخٛر و= 29.4565و= األٔضط 30.4211األٔل و= انزررٛت انًٛالدٖ 

 Sig (P.Value) انفرقيزٕضط  Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق

      األٔل

    10191 *12210  األٔضط

  10927 12022  10627 26911  األخٛر

 29.6667و=  ضكٍ خبص 20.5079و=  ضكٍ عبيعٗ 30.4323و= يع األضرح  يكبٌ ضكٍ انطبنت

 Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق

   --- يع األضرح 

   10119 *21961 6 ضكٍ عبيعٗ 

  10979 22612 9 10169 -79271 - ضكٍ خبص

 انعًر 
 
 

 37.0514و= 22أكضر يٍ 2911500 و=21>19يٍ 20.0000و=19>17 يٍ
 Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق

   --- 19>17 يٍ

 -- --- 10111 -91111 9- 21>19يٍ

 -- 10119 *11702 9- 10119 *11702 0- 22أكضر يٍ 

 27.6667و= 6أكضر يٍ  1212 62ّ= 6-4يٍ  2902 01ّ= 4-2يٍ  عذد أفراد األضرح 

 Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق

      4>2يٍ 

   10119 *20016 9 6>4يٍ 

  10121 *09291 9 10119 *72790 6 6أكضر يٍ 

*1011                                 **1019 

( وجػػػػػود فػػػػروؽ ذات د لػػػػة إحصػػػػػائية  فػػػػى تخطػػػػيط شػػػػػبال الجاهعػػػػة عيىػػػػة الدراسػػػػػة  94يتضػػػػح هػػػػف جػػػػدوؿ ) 
: حيػػث كاىػػت ٌىػػاؾ فػػروؽ هعىويػػة دالػػة عىػػد  بالنسبببة لمترتيببب المببيالدىالصػػيير   تبعػػا إلخػػتالؼ كػػال هػػف : لمهشػػروعات

(, ههػػا يوضػػح أف شػػبال الجاهعػػة األكبػػر  4299.,3لصػػالح الترتيػػل الهػػيالدى األوؿ  بهتوسػػط )   0,5,هسػػتوى د لػػة 
حيػث كاىػت ٌىػاؾ فػروؽ هعىويػة دالػة :  بالنسبة لمكبان سبكن الطالبب سىا أكثر إلتزاها بالتخطيط لمهشروعات الصيير  

(لصػػػػػػالح فئػػػػػػة شػػػػػػبال الجاهعػػػػػػة الػػػػػػذيف يسػػػػػػكىوف هػػػػػػ  األسػػػػػػر   حيػػػػػػث بمػػػػػػ  هتوسػػػػػػط تمػػػػػػؾ  0,5,) عىػػػػػػد هسػػػػػػتوى د لػػػػػػة
(, ههػػػا يوضػػػح أف شػػػبال الجاهعػػػة الػػػذيف يسػػػكىوف هػػػ   األسػػػر  أكثػػػر قػػػدر  عمػػػى التخطػػػيط لمهشػػػروعات 4323.,3الفئػػػة)

لصػالح فئػة  0,5,حيػث كاىػت ٌىػاؾ فػروؽ هعىويػة دالػة عىػد هسػتوى د لػة :  بالنسبة لعمبر شبباب الجامعبة  الصػيير 
( ههػػا يوضػػح أف شػػبال الجاهعػػة األكبػػر سػػىا أكثػػر 574,.39( حيػػث بمػػ  هتوسػػط تمػػؾ الفئػػة) 22العهػػر هػػف )أكثػػر هػػف 

قػػػدر  عمػػػى التخطػػػيط لمهشػػػروعات الصػػػيير  ههػػػا سػػػبؽ يتضػػػح أف الفئػػػة العهريػػػة األكبػػػر ٌػػػـ األكثػػػر قػػػدر  عمػػػى إكتسػػػال 
ديٍـ القػػدر  عمػػى التفكيػػر والتخطػػيط وجهػػ  الهعموهػػات وتطػػوير الهٍػػارات وقػػد يرجػػ  ذلػػؾ إلػػى أف العهػػر األكبػػر أصػػبح لػػ

ػو هػا وأختمفػت ٌػذي الىتيجػة  هػ  دراسػة )هػريـ بىػت ٌػاىى  (.Doren, Catherine, 2016)يتفػؽ هػ  دراسػة  األفكػار  ٌو
لعبببدد أفبببراد  بالىسػػػبة ( وقػػػد يرجػػػ  سػػػبل اإلخػػػتالؼ إلػػػى إخػػػتالؼ عيىػػػة البحػػػث وهكػػػاف التطبيػػػؽ  2,99,أهػػػؿ العػػػواود  , 

( حيػػث بمػػ  4>2لصػػالح فئػػة العهػػر هػػف )هػػف  0,5,: حيػػث كاىػػت ٌىػػاؾ فػػروؽ هعىويػػة دالػػة عىػػد هسػػتوى د لػػة األسببرة  
 (4938.,3هتوسط تمؾ الفئة)

 إضزضًبر انٕقذ  -)ب(
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 (276  )ٌ=(رحهٛم انزجبٍٚ ثٍٛ  إلضزضًبر ٔقذ  شجبة انغبيعخ ٔثٍٛ  ثعغ انًزغٛراد اإلعزًبعٛخ ٔاإلقزظبدٚخ نألضرح   15عذٔل )
 

 انذالنخ قًٛخ ) ف( درعبد انحرٚخ يزٕضط انًرثعبد يغًٕع انًرثعبد انزررٛت انًٛالدٖ

 1019 111 92 6 162 291 121 261 ث٤ٖ أُغٔٞػبد

 670 267 69 629 1112 كافَ أُغٔٞػبد

 611 2762 أُغٔٞع

 انذالنخ قًٛخ ) ف( درعبد انحرٚخ يزٕضط انًرثعبد يغًٕع انًرثعبد يكبٌ ضكٍ انطبنت

 1019 711 1 6 190 902 267 670 ث٤ٖ أُغٔٞػبد

 670 262 60 220 2211 كافَ أُغٔٞػبد

 611 2762 أُغٔٞع

 انذالنخ قًٛخ ) ف( درعبد انحرٚخ انًرثعبديزٕضط  يغًٕع انًرثعبد انعًر

 1019 33.856 6 920 222 027 9002 ث٤ٖ أُغٔٞػبد

 670 702 91 160 1027 كافَ أُغٔٞػبد

  611 2762 أُغٔٞع

 انذالنخ قًٛخ ) ف( درعبد انحرٚخ يزٕضط انًرثعبد يغًٕع انًرثعبد عذد أفراد األضرح

 ؿ٤و كاُخ  227 9 6 121 21 961 29 ث٤ٖ أُغٔٞػبد

 670 002 62 921 2220 كافَ أُغٔٞػبد

     611 2762 أُغٔٞع
 

( وجػػود تبػػايف ديػػر داؿ إحصػػائيا فػػى إسػػتثهار الوقػػت هػػف قبػػؿ شػػبال الجاهعػػة عيىػػة الدراسػػة تبعػػا  95يتضػػح هػػف جػػدوؿ )      
ى 9.667لبعض هتييرات الهستوى اإلجتهاعى واإلقتصادى لألسر  )عدد أفراد األسر ( حيث بميت قيهة )ؼ( عمى التوالى ) ( , ٌو

ى وجػود تبػايف داؿ إحصػائيا فػى إسػتثهار الوقػت هػف قبػؿ شػبال الجاهعػة  عيىػة قيهة دير دالػة, فػى حػيف تشػير ىتػائج الجػدوؿ إلػ
العهػر( حيػث  –هكػاف سػكف الطالػل  –الدراسة تبعا لبعض هتييرات الهستوى اإلجتهاعى واإلقتصادى لألسر  )الترتيػل الهػيالدى 

ذي القيـ دالة إحصائ33.856( ,) 5.795( , )98.959بميت قيهة )ؼ( عمى التوالى ) ػذا 0,9,يا عىد هسػتوى د لػة )( ٌو (. ٌو
يدؿ عمى وجود إختالفات دالة إحصائيا بيف شبال الجاهعػة عيىػة البحػث فػى إسػتثهار الوقػت  ولهعرفػة إتجػاي  الفػروؽ تػـ تطبيػؽ 

 .( يوضح ذلؾ96( لمهقارىات الهتعدد  تبعا لمهتييرات السابقة وجدوؿ )L.S.Dإختبار ) 
 ( 676)ن=اإلجتماعية واإلقتصادية لألسرة لجامعة فى إستثمار الوقت   تبعا لبعض المتغيرات ( داللة الفروق بين شباب ا06جدول )

 30.0000األخٛر و= 29.4565األٔضطى= 30.4211األٔل و= انزررٛت انًٛالدٖ 

 Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق

      األٔل

    10119 *19121 2   األٔضط

  10262 09121 - 10119 *21129 0 األخٛر

 52.3333و=  ضكٍ خبص 50.6500و=  ضكٍ عبيعٗ 53.0521و= يع األضرح  يكبٌ ضكٍ انطبنت

 Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق

    يع األضرح 

    10119 *21961 6 ضكٍ عبيعٗ 

  10979 -22612 9- 10169 79271  ضكٍ خبص

 انعًر 
 
 

 31.0574ّ=  22 من أكثر   9111 61=ّ 69>91ٖٓ        1111 62ّ=  91>97 ٖٓ
 Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق

    19>17 يٍ

   10220 -12622 - 21>19يٍ

  10119 *07192 2 10119 *19210 2- 22أكضر يٍ 

*1011                                 **1019 

وجود فروؽ ذات د لة إحصائية  فى إستثهار الوقػت  لشػبال الجاهعػة تبعػا إلخػتالؼ كػال هػف (  96يتضح هف جدوؿ ) 
لصػػالح الترتيػػل الهػػيالدى األوؿ   0,5,: حيػػث كاىػػت ٌىػػاؾ فػػروؽ هعىويػػة دالػػة عىػػد هسػػتوى د لػػة  بالنسبببة لمترتيببب المببيالدى:

 بالنسبة لمكان سكن الطالبب (, هها يوضح أف شبال الجاهعة األكبر سىا أكثر إلتزاها بإستثهار الوقػت  4299.,3بهتوسط )  
ح فئة شبال الجاهعة الذيف يسكىوف ه  األسر   حيث بم  (لصال 0,5,حيث كاىت ٌىاؾ فروؽ هعىوية دالة عىد هستوى د لة ): 

  (, ههػػػا يوضػػػح أف شػػػبال الجاهعػػػة الػػػذيف يسػػػكىوف هػػػ   األسػػػر  أكثػػػر قػػػدر  عمػػػى إسػػػتثهار الوقػػػت529,.53هتوسػػػط تمػػػؾ الفئػػػة)
أكثر هف لصالح فئة العهر هف ) 0,5,حيث كاىت ٌىاؾ فروؽ هعىوية دالة عىد هستوى د لة :  بالنسبة لعمر شباب الجامعة،
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(, ههػػا يوضػػح أف شػػبال الجاهعػة األكبػػر سػػىا أكثػػر إلتزاهػػا وحرصػػا عمػػى إسػػتثهار 574,.39( حيػث بمػػ  هتوسػػط تمػػؾ الفئػػة) 22
الوقػػت واإلسػػتفاد  هىػػً بفقصػػى كفػػان  ههكىػػة هػػف شػػبال الجاهعػػة األصػػير سػػىا وأتفقػػت ٌػػذي الىتيجػػة هػػ  دراسػػة )إيهػػاف الوشػػاحى 

دارتػً بشػكؿ ( , ويرج  ذلؾ إلى أىً كمها  7,,2, تقدـ الشبال فى السف كمها زاد لديٍـ القدر  عمى فٍـ أٌهيػة التخطػيط لموقػت وار
   جيد  والتعرؼ عمى األسبال والدواف  الكاهىة تجاي إستثهار أوقاتٍـ بشكؿ جيد  هها يتيح لٍـ تحسيف قدراتٍـ

  تنمية الميارات  -)ج(
(رحهٛم انزجبٍٚ ثٍٛ  رًُٛخ يٓبراد  شجبة انغبيعخ ٔثٍٛ  ثعغ انًزغٛراد اإلعزًبعٛخ ٔاإلقزظبدٚخ  17عذٔل ) 

 (276  )ٌ=نألضرح  
 

 انذالنخ قًٛخ ) ف( درعبد انحرٚخ يزٕضط انًرثعبد يغًٕع انًرثعبد انزررٛت انًٛالدٖ

 1019 622 7 6 221 26 071 961 ث٤ٖ أُغٔٞػبد

 670 219 2 912 6022 كافَ أُغٔٞػبد

 272 6270 أُغٔٞع

 انذالنخ قًٛخ ) ف( درعبد انحرٚخ يزٕضط انًرثعبد يغًٕع انًرثعبد يكبٌ ضكٍ انطبنت

 ؿ٤و كاُخ 161 2 6 912 20 612 22 ث٤ٖ أُغٔٞػبد

 670 721 2 679 6027 كافَ أُغٔٞػبد

 272 6270 أُغٔٞع

 انذالنخ قًٛخ ) ف( درعبد انحرٚخ انًرثعبديزٕضط  يغًٕع انًرثعبد انعًر

 1019 33.188 6 222 629 722 220 ث٤ٖ أُغٔٞػبد

 670 622 7 791 9121 كافَ أُغٔٞػبد

 272 6270 أُغٔٞع

 انذالنخ قًٛخ ) ف( درعبد انحرٚخ يزٕضط انًرثعبد يغًٕع انًرثعبد عذد أفراد األضرح

 1019 122 1 6 110 21 122 929 ث٤ٖ أُغٔٞػبد

 670 227 2 216 6099 كافَ أُغٔٞػبد

     272 6270 أُغٔٞع
 

( وجػػود تبػػايف ديػػر داؿ إحصػػائيا فػػى تىهيػػة هٍػػارات  شػػبال الجاهعػػة عيىػػة الدراسػػة تبعػػا لػػبعض 97يتضػػح هػػف جػػدوؿ ) 
ى قيهة دير دالة. 4.929هتييرات الهستوى اإلجتهاعى واإلقتصادى لألسر  )هكاف سكف الطالل( حيث بميت قيهة )ؼ( )  ( , ٌو

فػى حػػيف تشػير ىتػػائج الجػػدوؿ إلػى وجػػود تبػايف داؿ إحصػػائيا فػػى تىهيػة هٍػػارات شػبال الجاهعػػة عيىػػة الدراسػة تبعػػا لػػبعض 
عدد أفراد األسر  ( حيػث بميػت قيهػة )ؼ( عمػى  –العهر  –هتييرات الهستوى اإلجتهاعى واإلقتصادى لألسر  )الترتيل الهيالدى 

ػػذي القػػيـ دالػػة عىػػد هسػػتوى د لػػة (,  9.566( ,)  33.988(,) 7.288التػػوالى ) ػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود إختالفػػات دالػػة 9,.,ٌو ٌو
لمهقارىػػات   L.S.Dإحصػػائيا بػػيف شػػبال الجاهعػػة عيىػػة البحػػث فػػى تىهيػػة الهٍػػارات ولهعرفػػة إتجػػاي  الفػػروؽ تػػـ تطبيػػؽ إختبػػار ) 

 .( يوضح ذلؾ 98الهتعدد  تبعا لمهتييرات السابقة وجدوؿ ) 
انغبيعخ فٗ رًُٛخ انًٓبراد  رجعب نجعغ انًزغٛراد اإلعزًبعٛخ ٔاإلقزظبدٚخ نألضرح   دالنخ انفرٔق ثٍٛ شجبة 

=ٌ(276 ) 
 36.1111األخٛر و= 35.2174األٔضطى= 36.9474األٔل و= انزررٛت انًٛالدٖ 

 Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق

      األٔل

    10119 *76112 9   األٔضط

  10100 *21076  10112 20262  األخٛر

 انعًر 
 
 

 37.4036ّ=  22 من أكثر 1261 01=ّ 69>91ٖٓ           1111 00ّ=  91>97 ٖٓ

 Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق

    19>17 يٍ

   10162 *12622 9- 21>19يٍ

  10119 *22171 6- 10119 *12029 0-- 22أكضر يٍ 

 34.6667و=  6أكضر يٍ  2177 02ّ= 6-4يٍ  1161 02ّ= 4-2يٍ  عذد أفراد األضرح 

 Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق

       4>2يٍ 

    10119 *21277 9 6-4يٍ 

  10219 92910  10112 *20121 9 6أكضر يٍ 

*1011                                 **1019 
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( وجود فروؽ ذات د لة إحصائية  فى إستثهار الوقت  لشبال الجاهعة تبعا إلختالؼ كال 98يتضح هف جدوؿ )
لصالح الترتيل الهيالدى األوؿ   0,5,هف :الترتيل الهيالدى : حيث كاىت ٌىاؾ فروؽ هعىوية دالة عىد هستوى د لة 

 أكثر حرصا عمى تحسيف قدرتٍـ وتىهية هٍارتٍـ  (, هها يوضح أف شبال الجاهعة األكبر سىا36.9474بهتوسط )  
لصالح فئة العهر هف  0,5,حيث كاىت ٌىاؾ فروؽ هعىوية دالة عىد هستوى د لة :  بالنسبة لعمر شباب الجامعة

(, هها يوضح أف شبال الجاهعة األكبر سىا أكثر إلتزاها 37.4836( حيث بم  هتوسط تمؾ الفئة) سىة 22 هف)أكثر 
وحرصا عمى تىهية هٍارتٍـ هف شبال الجاهعة األصير سىا , ويرج  ذلؾ إلى أىً كمها تقدـ الشبال فى السف كمها زاد 

ها ٌو جديد واإلرتقان بهستوى الوعى واإلدراؾ  لديٍـ القدر  عمى التزود باألفكار والهٍارات الجديد  والتطم  إلى كؿ
و ها يتفؽ ودراسة  ,Aslan, Gulay) وهٍارات التفكير الهختمفة  ه  إهكاىية اإلستفاد  هف قدراتٍـ وتىهية هٍاراتٍـ  ٌو

فئة اللصالح  0,5,لة عىد هستوى د لة : حيث كاىت ٌىاؾ فروؽ هعىوية دا بالنسبة لعدد أفراد األسرة  2014
  (36.5,25( حيث بم  هتوسط تمؾ الفئة)4>6فى عدد األفراد ) األقل

التوجػػً الهسػػتقبمى بفبعػػادي الثالثػػة وبػػيف  بعػػض الخصػػائص اإلجتهاعيػػػة بيو يوجػػد تبػػايف داؿ إحصػػائيا   -ثانيببا :
 الفػػرض صػػحة هػػف واإلقتصػػادية )الترتيػػل الهػػيالدى ,هكػػاف سػػكف الطالػػل , العهػػر , عػػدد أفػػراد األسػػر  ( .ولمتحقػػؽ

 بػيف الفػروؽ د لػة عمػ  واحػد لموقػوؼ إتجػاي فػ  التبػايف تحميػؿ إختيػار  one way Anovaإسػتخداـ  تػـ إحصػائًيا
 ( يوضحاف ذلؾ ,2( , ) 99درجات شبال الجاهعة عيىة الدراسة وجدوؿ ) هتوسطات

إلجتهاعيػػػة التوجػػػً الهسػػػتقبمى بهحػػػاوري الثالثػػػة وبػػػيف  بعػػػض الخصػػػائص ابيو يوجػػػد تبػػػايف داؿ إحصػػػائيا -ثاىيػػػا :
 واإلقتصادية )الترتيل الهيالدى ,هكاف سكف الطالل , العهر , عدد أفراد األسر  (

  التوجً الهستقبمى الدراسى   -(أ)
 (676(تحميل التباين بين  التوجو المستقبمى الدراسى   لشباب الجامعة وبين  بعض المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية لألسرة  ن=)   09جدول )

 

 انذالنخ قًٛخ ) ف( درعبد انحرٚخ يزٕضط انًرثعبد يغًٕع انًرثعبد انزررٛت انًٛالدٖ

 1019 262 2 6 59.246 216 911 ث٤ٖ أُغٔٞػبد

 670 1.816 022 9211 كافَ أُغٔٞػبد

   207 9111 أُغٔٞع

 انذالنخ قًٛخ ) ف( درعبد انحرٚخ يزٕضط انًرثعبد يغًٕع انًرثعبد يكبٌ ضكٍ انطبنت

 1019 222 7 6 691 11 261 992 ث٤ٖ أُغٔٞػبد

 670 726 7 212 9229 كافَ أُغٔٞػبد

 207 9111 أُغٔٞع

 انذالنخ قًٛخ ) ف( درعبد انحرٚخ يزٕضط انًرثعبد يغًٕع انًرثعبد انعًر

 كاُخ ؿ٤و 2.963 6 211 92 021 00 ث٤ٖ أُغٔٞػبد

 670 116 2 222 9122 كافَ أُغٔٞػبد

  207 9111 أُغٔٞع

 انذالنخ قًٛخ ) ف( درعبد انحرٚخ يزٕضط انًرثعبد يغًٕع انًرثعبد عذد أفراد األضرح

 ؿ٤و كاُخ  10916  6 171 9 912 0 ث٤ٖ أُغٔٞػبد

 670 697 2 221 9112 كافَ أُغٔٞػبد

     207 9111 أُغٔٞع
 

إحصػػػائيا فػػػى عهػػػر شػػػبال الجاهعػػػة وعػػػدد أفػػػراد األسػػػر  والتوجػػػً ( وجػػػود تبػػػايف ديػػػر داؿ  99يتضػػػح هػػػف جػػػدوؿ ) 
ػذي القػػيـ 0992,( , )63,.2الهسػتقبمى الدراسػى  لشػػبال الجاهعػة عيىػػة الدراسػة  حيػػث بميػت قيهػػة )ؼ( عمػى التػػوالى ) ( ٌو

الخصػائص فى حيف تشػير ىتػائج الجػدوؿ إلػى وجػود تبػايف داؿ إحصػائيا فػى التوجػً الهسػتقبمى الدراسػى وبعػض ,  دير دالة
اإلقتصػػادية واإلجتهاعيػػة )الترتيػػل الهػػيالدى وهكػػاف سػػكف الطالػػل (  لشػػبال الجاهعػػة عيىػػة الدراسػػة حيػػث بميػػت قيهػػة )ؼ( 

ذي القيـ دالة عىد هستوى د لة 7.648(,) 6.428عمى التوالى ) ذا يدؿ عمى وجػود إختالفػات دالػة إحصػائيا 9,.,( , ٌو ٌو
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جػػػً الهسػػػتقبمى الدراسػػػى  ولهعرفػػػة إتجػػػاي  الفػػػروؽ تػػػـ تطبيػػػؽ إختبػػػار ) بػػػيف شػػػبال الجاهعػػػة عيىػػػة البحػػػث فػػػى التو 
L.S.D ( لمهقارىات الهتعدد  تبعا لمهتييرات السابقة وجدوؿ )يوضح ذلؾ. ,2 ) 
( دالنخ انفرٔق ثٍٛ شجبة انغبيعخ فٗ انزٕعّ انًطزقجهٗ انذراضٗ  رجعب نجعغ انًزغٛراد اإلعزًبعٛخ 20عذٔل )

 ( 276)=ٌٔاإلقزظبدٚخ نألضرح   
 44.4200األخٛر و= 43.7791و= األٔضط 42.7033األٔل و= انزررٛت انًٛالدٖ 

 Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق

      األٔل

    10101 *11172 -   األٔضط

  10961 -22110 - 10119 *20227 9- األخٛر

يكبٌ ضكٍ 
 انطبنت

 45.6000و=  ضكٍ خبص 44.0462و=  ضكٍ عبيعٗ 43.4022و= يع األضرح 

 Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق

    يع األضرح 

    10119 *22012 9- ضكٍ عبيعٗ 

  10200 71021 - 10192 *91720 6- ضكٍ خبص

*1011      

بة اُغبٓؼاخ   ٝعٞك كوٝم ماد كنُخ اؽٖبئ٤خ  ك٠ اُزٞعٚ أَُازوج٠ِ اُلهاٍا٠  ُْاج ٣61زٚؼ ٖٓ علٍٝ ) 

 1011: ؽ٤ش ًبٗذ ٛ٘بى كوٝم ٓؼ٣ٞ٘خ كاُاخ ػ٘ال َٓازٟٞ كنُاخ  ثبنُطجخ نهزررٛت انًٛالدٖرجؼب إلفزالف ًال ٖٓ ،

ٛااْ رااور٤جْٜ   ، ٓٔااب ٣ٞٙااؼ إٔ ّااجبة اُغبٓؼااخ اُاان44.4200ٖ٣ُٖاابُؼ اُزور٤اات أُاا٤الكٟ األف٤ااو  ثٔزٍٞااٜ )  

: ؽ٤ش ًبٗذ ٛ٘ابى كاوٝم ٓؼ٣ٞ٘اخ كاُاخ  ثبنُطجخ نًكبٌ ضكٍ انطبنت،األف٤و أًضو ؽوٕب ػ٠ِ رٞعٜبرْٜ أَُزوج٤ِخ

 ، ٓٔاب 45.6000ُٖبُؼ كئخ اُن٣ٖ ٣و٘طٕٞ ك٠ ٌَٖٓ فبٓ ؽ٤ش ثِؾ ٓزٍٜٞ رِي اُلئخ) 1011ػ٘ل َٓزٟٞ كنُخ 

   اُزيآب ٝؽوٕب ػ٠ِ رٞعٜبرْٜ أَُزوج٤ِخ ٣ٞٙؼ إٔ ّجبة اُغبٓؼخ اُن٣ٖ ٣و٘طٕٞ ك٠ ٌَٖٓ فبٓ أًضو 

  التوجً الهستقبمى الوظيفى   -)ل(
نشجبة انغبيعخ ٔثٍٛ  ثعغ انًزغٛراد اإلعزًبعٛخ ٔاإلقزظبدٚخ نألضرح    (رحهٛم انزجبٍٚ ثٍٛ  انزٕعّ انًطزقجهٗ انٕظٛفٗ 21عذٔل )

=ٌ(  276) 
 

 انذالنخ قًٛخ ) ف( درعبد انحرٚخ يزٕضط انًرثعبد يغًٕع انًرثعبد انزررٛت انًٛالدٖ

 1019 096 62 6 116 922 910 076 ث٤ٖ أُغٔٞػبد

 670 210 7 202 9211 كافَ أُغٔٞػبد

 721 6609 انًغًٕع

 انذالنخ قًٛخ ) ف( درعبد انحرٚخ يزٕضط انًرثعبد يغًٕع انًرثعبد يكبٌ ضكٍ انطبنت

 1019 201 02 6 292 622 200 216 ث٤ٖ أُغٔٞػبد

 670 912 7 117 9702 كافَ أُغٔٞػبد

 721 6609 أُغٔٞع

 انذالنخ قًٛخ ) ف( درعبد انحرٚخ يزٕضط انًرثعبد يغًٕع انًرثعبد انعًر

 1019 13.535 6 222 999 212 660 ث٤ٖ أُغٔٞػبد

 670 622 2 122 6112 كافَ أُغٔٞػبد

  721 6609 أُغٔٞع

 انذالنخ قًٛخ ) ف( درعبد انحرٚخ يزٕضط انًرثعبد انًرثعبد يغًٕع عذد أفراد األضرح

 1019 272 2 6 002 29 222 26 ث٤ٖ أُغٔٞػبد

 670 222 2 176 6921 كافَ أُغٔٞػبد

     721 6609 أُغٔٞع
 

( وجػػود تبػػايف داؿ إحصػػائيا فػػى التوجػػً الهسػػتقبمى الػػوظيفى وبعػػض الخصػػائص  29يتضػػح هػػف جػػدوؿ ) 
واإلجتهاعيػػة )الترتيػػل الهػػيالدى والعهػػر وعػػدد أفػػراد األسػػر  وهكػػاف سػػكف الطالػػل (  لشػػبال الجاهعػػة اإلقتصػػادية 

ذي القػيـ 4.674(,) 93.535( , )34.435(,) 24.392عيىة الدراسة حيث بميت قيهة )ؼ( عمى التوالى ) ( ٌو
ذا يػدؿ عمػى وجػود إختالفػات دالػة إحصػائيا بػيف شػبال الجاهعػة عيىػة البحػث فػى 9,.,دالة عىد هستوى د لة  ٌو

( لمهقارىػػػػات الهتعػػػػدد  تبعػػػػا L.S.Dالتوجػػػػً الهسػػػػتقبمى الػػػػوظيفى  ولهعرفػػػػة إتجػػػػاي  الفػػػػروؽ تػػػػـ تطبيػػػػؽ إختبػػػػار ) 
 ( يوضح ذلؾ  22لمهتييرات السابقة وجدوؿ ) 
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( دالنخ انفرٔق ثٍٛ شجبة انغبيعخ فٗ انزٕعّ انًطزقجهٗ انٕظٛفٗ  رجعب نجعغ انًزغٛراد اإلعزًبعٛخ ٔاإلقزظبدٚخ نألضرح   22عذٔل )

=ٌ(276 ) 
 44.0700األخٛر و= 46.0721و= األٔضط 43.7667األٔل و= انزررٛت انًٛالدٖ 

 Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق

      األٔل

    10119 *91120 0- األٔضط

  10119 *11611 6 10191 *91000 9- األخٛر

يكبٌ ضكٍ 
 انطبنت

 44.3000و=  ضكٍ خبص 42.6530و=  ضكٍ عبيعٗ 46.1033و= يع األضرح 

 Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق

    يع األضرح 

    10119 *22129 0 ضكٍ عبيعٗ 

  10171 22291 9- 10101 *21062 9 ضكٍ خبص

 انعًر 
 
 

 44.1132ّ=  22 من أكثر 2770 20=ّ 69>91ٖٓ           44.8159ّ=  91>97 ٖٓ

 Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق

    19>17 يٍ

   10272 92622  21>19يٍ

  10119 *10299 9- 112 1 -77960 9- 22أكضر يٍ 

  عذد أفراد األضرح
 

  44.3333ّ=  6 من أكثر 43.8159=م 6>4من           43.1563ّ=  2>6 ٖٓ

 Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق

    4>2 يٍ

   10110 *17021 9 6>4يٍ

  10096 -99999 9- 10221 22621  6 يٍ أكضر

*1011      

 ( وجود فروؽ ذات د لة إحصائية  فى التوجً الهستقبمى الوظيفى  لشبال الجاهعة  22يتضح هف جدوؿ ) 
 تبعا إلختالؼ كال هف :

 لصالح الترتيل 0,5,: حيث كاىت ٌىاؾ فروؽ هعىوية دالة عىد هستوى د لة  لمترتيب الميالدىبالىسبة 
 (, هها يوضح أف شبال الجاهعة الذيف ٌـ ترتيبٍـ األوسط أكثر 46.8760الهيالدى األوسط بهتوسط )   
 صا عمى التوجً الهستقبمى الوظيفىحر 
 لصالح فئة  0,5,: حيث كاىت ٌىاؾ فروؽ هعىوية دالة عىد هستوى د لة  بالنسبة لمكان سكن الطالب,

 (, هها يوضح أف شبال الجاهعة الذيف 46.0144الذيف يقىطوف ه  األسر  حيث بم  هتوسط تمؾ الفئة)
ـ أكثر حرصا عمى توجٍاتٍـ الهستقبمية الوظيفية   .يقىطوف ه  أسٌر

 لصالح فئة العهر  0,5,: حيث كاىت ٌىاؾ فروؽ هعىوية دالة عىد هستوى د لة  بالنسبة لعمر شباب الجامعة
 (, هها يوضح أف شبال الجاهعة األكبر سىا أكثر إلتزاها,44.875( حيث بم  هتوسط تمؾ الفئة)99>97هف )

ـ .وحرصا عمى توجٍاتٍـ    كبير حيث وترى الباحثة أف ٌذي الىتيجة هىطقية إلى حدالهستقبمية الوظيفية هف ديٌر
 هستقبمية بكؿ هتطمباتٍا لها يترتل عميٍا حياتٍـ اللمحيا  كبر سىا أكثر تحديدا لتوجٍاتٍـ يعتبر الشبال األ 

 خاصة ف  ظؿ الظروؼ الراٌىة وزياد  ىسبة البطالة هها يسبل شعور شبال الجاهعة بالقمؽالهستقبمية فيها بعد 
ذا ها يجعؿ الشبال يعيش ف    وها الذى يىتظري بعد التخرج وهدى هوائهة ها تعمهً ه  إحتياجات سوؽ العهؿ ٌو
 قمؽ دائـ عمى حياتً الهستقبمية بعد التخرج والتفكير فيٍا بشكؿ دائـ . 

 أفراد األسر  لصالح عدد  0,5,: حيث كاىت ٌىاؾ فروؽ هعىوية دالة عىد هستوى د لة بالنسبة لعدد أفراد األسرة
 ( 44.3333أفراد حيث بم  هتوسط تمؾ الفئة ) 6أكثر هف 
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 انزٕعّ انًطزقجهٗ اإلعزًبعٗ    -)ط(
نشجبة انغبيعخ ٔثٍٛ  ثعغ انًزغٛراد اإلعزًبعٛخ  اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اإلعزٔبػ٠ (رحهٛم انزجبٍٚ ثٍٛ   23عذٔل ) 

 (276  )ٌ=ٔاإلقزظبدٚخ نألضرح  
 

 انذالنخ قًٛخ ) ف( درعبد انحرٚخ يزٕضط انًرثعبد يغًٕع انًرثعبد انزررٛت انًٛالدٖ

 1019 721 92 6 660 612 222 212 ث٤ٖ أُغٔٞػبد

 670 271 91 190 6226 كافَ أُغٔٞػبد

 111 0111 أُغٔٞع

 انذالنخ قًٛخ ) ف( درعبد انحرٚخ يزٕضط انًرثعبد يغًٕع انًرثعبد يكبٌ ضكٍ انطبنت

 ؿ٤و كاُخ 192 1 6 10606 10222 أُغٔٞػبدث٤ٖ 

 670 110 96 212 0111 كافَ أُغٔٞػبد

 111 0111 أُغٔٞع

 انذالنخ قًٛخ ) ف( درعبد انحرٚخ يزٕضط انًرثعبد يغًٕع انًرثعبد انعًر

 1019 190.548 6 621 760 1446.511 ث٤ٖ أُغٔٞػبد

 670 216 2 1694.380 كافَ أُغٔٞػبد

  3959.050 أُغٔٞع

 انذالنخ قًٛخ ) ف( درعبد انحرٚخ يزٕضط انًرثعبد يغًٕع انًرثعبد عذد أفراد األضرح

 ؿ٤و كاُخ  10912 6 206 6 222 2 ث٤ٖ أُغٔٞػبد

 670 101 96 111 0122 كافَ أُغٔٞػبد

     111 0111 أُغٔٞع
 

( وجػود تبػايف ديػر داؿ إحصػائيا فػى التوجػً الهسػتقبمى اإلجتهػاعى  لشػبال الجاهعػة عيىػة  23يتضح هف جدوؿ ) 
الدراسػػة تبعػػا لػػبعض هتييػػرات الهسػػتوى اإلجتهػػاعى واإلقتصػػادى لألسػػر  )هكػػاف سػػكف الطالػػل, عػػدد أفػػراد األسػػر ( حيػػث 

ذي القػيـ ديػ0994,( , )98,.,بميت قيهة )ؼ( عمى التوالى ) ر دالػة فػى حػيف تشػير ىتػائج الجػدوؿ إلػى وجػود تبػايف ( ٌو
داؿ إحصائيا فى التوجػً الهسػتقبمى اإلجتهػاعى  لشػبال الجاهعػة عيىػة الدراسػة تبعػا لػبعض هتييػرات الهسػتوى اإلجتهػاعى 

( , 9,9.548(,) ,98.78واإلقتصػػػادى لألسػػػر  )الترتيػػػل الهػػػيالدى , العهػػػر ( حيػػػث بميػػػت قيهػػػة )ؼ( عمػػػى التػػػوالى )
ػذي  ػػذا يػدؿ عمػػى وجػػود إختالفػات دالػػة إحصػػائيا بػػيف شػبال الجاهعػػة عيىػػة البحػػث 9,.,القػػيـ دالػػة عىػد هسػػتوى د لػػة ٌو ٌو

( لمهقارىػػػػات الهتعػػػػدد  تبعػػػػا L.S.Dفػػػػى التوجػػػػً الهسػػػػتقبمى اإلجتهػػػػاعى  ولهعرفػػػػة إتجػػػػاي  الفػػػػروؽ تػػػػـ تطبيػػػػؽ إختبػػػػار ) 
  ( يوضح ذلؾ 24لمهتييرات السابقة وجدوؿ ) 

 
( دالنخ انفرٔق ثٍٛ شجبة انغبيعخ فٗ انزٕعّ انًطزقجهٗ اإلعزًبعٗ  رجعب نجعغ انًزغٛراد اإلعزًبعٛخ ٔاإلقزظبدٚخ نألضرح   24عذٔل )

=ٌ(276 ) 
 39.9100األخٛر و= 37.6977و= األٔضط 36.0033األٔل و= انزررٛت انًٛالدٖ 

 Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق

      األٔل

    10920 29202 - األٔضط

  10119 *69600 6- 10119 *16227 0- األخٛر

 انعًر 
 
 

 41.1415ّ=  22 من أكثر 9292 02=ّ 69>91ٖٓ           2611 02ّ=  91>97 ٖٓ

 Sig يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق Sig (P.Value) يزٕضط انفرق
(P.Value) 

    19>17 يٍ

   10191 *22092 6 21>19يٍ

  10119 *11121 2- 10112 *19219 6- 22أكضر يٍ 

*1011     : 

تبعػػا  ( وجػػود فػػروؽ ذات د لػػة إحصػػائية  فػػى التوجػػً الهسػػتقبمى اإلجتهػػاعى  لشػػبال الجاهعػػة 24يتضػػح هػػف جػػدوؿ ) 
لصػػالح الترتيػػل  0,5,: حيػػث كاىػػت ٌىػػاؾ فػػروؽ هعىويػػة دالػػة عىػػد هسػػتوى د لػػة  الترتيببب المببيالدىإلخػػتالؼ كػػال هػػف 
(, ههػػا يوضػػح أف شػػبال الجاهعػػة الػػذيف ٌػػـ تػػرتيبٍـ األخيػػر أكثػػر حرصػػا عمػػى ,,39.99بهتوسػػط )   الهػػيالدى األخيػػر

عىػػد هسػػتوى حيػػث كاىػػت ٌىػػاؾ فػػروؽ هعىويػػة دالػػة :  بالنسبببة لعمببر شببباب الجامعببة, التوجػػً الهسػػتقبمى اإلجتهػػاعى 
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(, ههػا يوضػح أف كمهػا تقػدـ 49.9495( حيػث بمػ  هتوسػط تمػؾ الفئػة)22لصػالح فئػة العهػر هػف )أكثػر هػف  0,5,د لػة 
ـ وأتفقػت ٌػذي  شبال الجاهعػة فػى السػف كمهػا كػاىو  أكثػر إلتزاهػا وحرصػا عمػى توجٍػاتٍـ الهسػتقبمية اإلجتهاعيػة  هػف ديػٌر

(, التػػى 2,93(,)أهػػؿ الهطيػػرى ,2,99(,) راىيػػا لهػػالكى ,,2,9ا الػػدورى, الىتيجػػة هػػ  دراسػػة ) إيهػػاف عبػػد الكػػريـ ,وريػػ
أثبتػػت وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف التوجػػً ىحػػو الهسػػتقبؿ لصػػالح األعمػػى بيىهػػا أختمفػػت هػػ  دراسػػة )هػػاٌر الهجػػد وى 

 ( هها سبؽ يتضح تحقؽ الفرض الثالث جزئيا .2,96(. )بشرى عمى ,2,92.
 انراثعانفرع 

عيىة الدراسة هف الذكور واإلىاث ف  التهكيف الجاهعةيىص الفرض الراب  عمى وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف شبال 
اإلقتصادى بفبعادي الثالثة وبيف التوجً الهستقبمى  بهحاوري .ولمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض إحصائيًا تـ إيجاد قيهة 

عيىة الدراسة فى التهكيف اإلقتصادى بفبعادي الثالثة والتوجً )ت( بيف هتوسط درجات طالل الجاهعة الذكور واإلىاث 
 ( يوضحاف ذلؾ .26(,)  25الهستقبمى بهحاوري وجدولى ) 

 أو : توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف شبال عيىة الدراسة هف الذكور واإلىاث ف  التهكيف اإلقتصادى بفبعادي الثالثة
شباب الجامعة  عينة الدراسة فى إستبيان التمكين اإلقتصادى وفقًا  إلختالف نوع الجنس  ( داللة الفروق بين متوسطات درجات 65جدول )

 (676إناث( ن= )–)ذكور
 انجٛبٌ

 

 األثعبد

 109إَبس   ٌ=  07ركٕر  ٌ=
 انفرق ثٍٛ

 انًزٕضطبد

 قًٛخ د

 

يطزٕٖ 

 انذالنخ
 انًزٕضط

 انحطبثٗ

 االَحراف

 انًعٛبرٖ

 انًزٕضط

 انحطبثٗ

 االَحراف

 انًعٛبرٖ

التخطٌط للمشروعات 
 الصؽٌرة

 ؿ٤و كاُخ 00126 901612 71971 6 6110 01 21212 6 6611 61

 10119 20212 002116 21600 2 6062 19 12001 0 1161 11 اٍزضٔبه اُٞهذ

 10119 20261 902212 91112 0 1921 01 96211 6 9201 07 ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد

 10119 00219 20111 12290 1 99701966 17111 2 96901966  اعٔب٠ُ اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ 

( وجود فروؽ  دالة إحصائيا بيف هتوسطات درجات شبال الجاهعة  فى إجهالى 25يتضح هف جدوؿ )
ى قيهة دالة احصائيًا 30699إجهالى التهكيف اإلقتصادى  لصالح طالل الجاهعة الذكور,حيث بميت قيهة ت ) ( ٌو

(  9970,922أف هتوسط درجات شبال الجاهعة اإلىاث فى التهكيف اإلقتصادى )(, حيث 9,,0,عىد هستوى د لً) 
( أى يزيد هتوسط درجات طالل الجاهعة الذكورفى التهكيف 92905922بيىها هتوسط  درجات شبال الجاهعة الذكور )

بً الذكور عف ( وتفسرالباحثة ذلؾ لها يتهيز ,,405بهقدار ) عف هتوسط درجات شبال الجاهعة اإلىاث  اإلقتصادى
ستثهار  اإلىاث فى التىقؿ والهشاركة بالىدوات  وورش العهؿ األهر الذى يهكىٍـ هف إكتسال خبرات وهٍارات جديد  وار

( إلى وجود فروؽ دير دالة  إحصائيا بيف هتوسطات درجات 25لموقت بىسبة أعمى هف اإلىاث, وتشير ىتائج جدوؿ )
ى قيهة دير دالة 30,42لمهشروعات الصيير   حيث بميت قيهة ت ) شبال الجاهعة الذكور واإلىاث فى التخطيط ( ٌو

( بيىها هتوسط درجات شبال الجاهعة هف 29.2299احصائيًا  , حيث أف هتوسط درجات شبال الجاهعة هف الذكور )
 (التى أكدت عمى ,2,2(,)هحهود رضواف ,2,93( وأتفقت ه  دراسة كؿ هف )ٌبة اهلل شعيل , 2593.,3اإلىاث  )

إىاث ( فى وعى الشبال بالهشروعات الصيير   , كها يتضح هف الجدوؿ وجود فروؽ دالة  –عدـ تفثير الجىس )ذكور 
إحصائيا بيف هتوسطات درجات شبال الجاهعة هف الذكور واإلىاث فى إستثهار الوقت وتىهية الهٍارات لصالح شبال 

ى 40429(,) 60454الجاهعة الذكور حيث بميت قيهة ت ) قيـ دالة احصائيًا. حيث أف هتوسط درجات شبال  (  ٌو
(,) 59.2328( بيىها هتوسط درجات شبال الجاهعة هف اإلىاث )37.9839(,) ,92,.55الجاهعة هف الذكور )

( أى يزيد هتوسط درجات طالل الجاهعة الذكورفى إستثهار الوقت وتىهية الهٍارات  عف هتوسط درجات  35.5985
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و ها أتفؽ ه  دراسة  906654(, )308592هقدار )ب شبال الجاهعة اإلىاث   & Bolte, Sven( عمى التوالى ٌو
Others, (2011) والهعرفة بالعقؿ الهرتبطة والطرؽ السبؿ  إستخداـ عمى قدر  أكثر  التى أكدت عمى أف الذكور 

 . الحيا  بهٍارات وطرؽ إبداعية  هتطمبات تطوير األفكار و التعاهؿ ه    تهكىىٍـ هف والتى
 ثاىيا: توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف شبال عيىة الدراسة هف الذكور واإلىاث ف  التوجً الهستقبمى بهحاوري الثالثة

–ٔفقبً  نُٕع انغُص  )ركٕر ( دالنخ انفرٔق ثٍٛ يزٕضطبد درعبد شجبة انغبيعخ  عُٛخ انذراضخ فٗ إضزجٛبٌ انزٕعّ انًطزقجهٗ 26عذٔل )

 (276إَبس( ٌ= )
 انجٛبٌ

 

 األثعبد

 109إَبس   ٌ=  07ركٕر  ٌ=
 انفرق ثٍٛ

 انًزٕضطبد

 قًٛخ د

 

يطزٕٖ 

 انذالنخ
 انًزٕضط

 انحطبثٗ

 االَحراف

 انًعٛبرٖ

 انًزٕضط

 انحطبثٗ

 االَحراف

 انًعٛبرٖ

 ؿ٤وكاُخ 10701- 609122 21066 6 2121 22 01016 6 6111 26 اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اُلها٠ٍ 

 ؿ٤وكاُخ 20672 602112 2.86265 2127 22 21911 6 9972 27 اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اُٞي٤ل٠

 10119 20760 002012 06601 0 0079 07 01111 6 9721 29 اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اإلعزٔبػ٠

 ؿ٤وكاُخ  20271 209111 22122 2  96200166 61112 2 90 1166 1 اعٔب٠ُ اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ

( وجود فروؽ دير دالة إحصائيا بيف هتوسطات درجات شبال الجاهعة  فى إجهالى 26يتضح هف جدوؿ )
ى قيهة دير دالة احصائيًا , حيث أف هتوسط درجات شبال ,4067التوجً الهستقبمى  ,حيث بميت قيهة ت ) ( ٌو

(,وأتفقت ٌذي الىتيجة ه  92603522( بيىها هتوسط درجات شبال الجاهعة اإلىاث)93 5,22.,الجاهعة الذكور )
( , )عباس اإلهاهى  9,,2(,)وفان القاضى ,8,,2( ,)صالح كرهياف ,,,,2دراسة كؿ هف ) جبار العكيمى ,

( وأختمفت ٌذي الىتيجة 2,99( , )وفان بمً ,McCabe & Barnett,2000( , ) 2,96( , )يحيى الىجار , ,2,9,
( , )هحهد أبو العال , 6,,2ج , هحهود ٌويدي ,( , )هحهد فر 6,,2ه  دراسة كؿ هف )سىان هسعود ,

( وقد يرج  سبل اإلختالؼ إلى إختالؼ عيىة البحث وهكاف التطبيؽ    2,93(,)هحهد الهوهىى , هازف ىعيـ ,,2,9
(  وجود فروؽ دير دالة  إحصائيا بيف هتوسطات درجات شبال الجاهعة  هف الذكور 26كها يتضح هف جدوؿ )
(,) 50739-هستقبمى الدراسى, التوجً الهستقبمى الوظيفى , حيث بميت قيهة ت عمى التوالى )واإلىاث فى التوجً ال

ى قيـ دير دالة احصائيًا  حيث أف هتوسط درجات شبال الجاهعة هف الذكور )60276 ( 42.2,59( عمى التوالى ٌو
, عمى التوالى,وتشير ( 44.6,67(,) 44.4,45(, بيىها هتوسط درجات شبال الجاهعة هف اإلىاث )47.9976, )

(إلى وجود فروؽ دالة  إحصائيا بيف هتوسطات درجات شبال الجاهعة هف الذكور واإلىاث فى التوجً 26ىتائج جدوؿ )
ى قيهة دالة احصائيًا  عىد 80723الهستقبمى اإلجتهاعى  لصالح شبال الجاهعة الذكور حيث بميت قيهة ت) ( ٌو

( بيىها هتوسط درجات شبال 49.9765ات شبال الجاهعة هف الذكور)( حيث أف هتوسط درج9,,0,هستوى د لً )
( أى يزيد هتوسط درجات شبال الجاهعة هف الذكور عف هتوسط درجات شبال 37.3379الجاهعة هف اإلىاث  )

( وقد يرج  ذلؾ إلى أف الذكور هف شبال الجاهعة أكثر قدر  عمى التعاهؿ ه  308394بهقدار) الجاهعة هف اإلىاث
ؼ الهجتهعية الهختمفة وأكثر قدر  عمى اإلستجابة لهستجدات الحيا  الهجتهعية التوجٍات الهستقبمية اإلجتهاعية الظرو 

 ,Bolte ( كها أتفؽ ه  دراسة 8,,2( , )أحهد عبد الهىعـ , 5,,2وأتفقت ٌذي الىتيجة ه  دراسة ) أحهد هحهد ,

Sven & Others, (2011) بالعقؿ الهرتبطة والطرؽ السبؿ  إستخداـ عمى قدر  أكثر  أكدت عمى أف الذكور  اُز٠ 
 الحيا  بطريقة هتطمبات والتعاهؿ ه   الهحيطة, البيئة ه  اإليجابى والتكيؼ  التفاعؿ  والتى تهكىىٍـ هف والهعرفة
ذا يختمؼ ه   الهطروحة, لمهشكمة  هالئهة أكثر لتصبح عميٍا التعديالت وادخاؿ  تطويرأفكاري  يستطي   كها إبداعية ٌو
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( وقد يرج  سبل اإلختالؼ إلى إختالؼ عيىة 2,99,)وفان بمة ,   Lo,yo, Correa & Others, 2015دراسة )
 البحث وهكاف التطبيؽ وبذلؾ يتحقؽ الفرض الراب  جزئيا.

 انفرع انخبيص

التهكيف فروؽ دالة إحصائيا بيف شبال الجاهعة فى الريؼ والحضر فى يىص الفرض الخاهس عمى وجود 
اإلقتصادى بفبعادي الثالثة وبيف التوجً الهستقبمى  بهحاوري.ولمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض إحصائيًا تـ إيجاد قيهة )ت( 
بيف هتوسط درجات شبال الجاهعة عيىة الدراسة فى الريؼ والحضر فى التهكيف اإلقتصادى بهحاوري , والتوجً 

 . يوضحاف ذلؾ(  28(, ) 27الهستقبمى بفبعادي  , وجدولى  )
 

وفقًا  لمكان السكن   التمكين اإلقتصادى( داللة الفروق بين متوسطات درجات شباب الجامعة  عينة الدراسة فى إستبيان 67جدول )
 (676( ن= )ريف –حضر)

 اُج٤بٕ

 

 األثؼبك

 996ه٣ق   ٕ=  922ؽٚو ٕ=
 اُلوم ث٤ٖ

 أُزٍٞطبد

 ه٤ٔخ د

 

َٓزٟٞ 

 اُلنُخ
 أُزٍٜٞ

 اُؾَبث٠

 انٗؾواف

 أُؼ٤بهٟ

 أُزٍٜٞ

 اُؾَبث٠

 انٗؾواف

 أُؼ٤بهٟ

 التخطٌط للمشروعات الصؽٌرة
 

61 2061 0 12012 01 2212 9 11121 906027 -0 110 
10119 

 اٍزضٔبه اُٞهذ

 
19 2610 1 99117 10 0179 2 12012 901672 -6 122 

10119 

 ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد

 
02 9261 0 16011 01 2010 6 12019 100202 

 ؿ٤و كاُخ  10101

  اعٔب٠ُ اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ 

 
99702166 91 26760 99102766 2 91712 602611 

-6 127 10119 

( وجود فروؽ  دالة إحصائيا  بيف هتوسطات درجات شبال الجاهعة فى إجهالى التهكيف 27يتضح هف جدوؿ )
ى قيهة دالة احصائيًا عىد 67,.2-اإلقتصادى لصالح شبال الجاهعة الهقيهيف فى الريؼ ,حيث بميت قيهة ت ) ( ٌو

( بيىها هتوسط درجات شبال 99908722(حيث أف هتوسط درجات شبال الجاهعة فى الريؼ  )9,,0,هستوى د لً) 
( أى يزيد هتوسط درجات شبال الجاهعة فى الريؼ عف هتوسط درجات شبال 99704522الجاهعة فى الحضر)
(  وجود فروؽ دالة  إحصائيا بيف هتوسطات 27( .كها يتضح هف جدوؿ ),,2042بهقدار,)  الجاهعة فى الحضر 

خطيط لمهشروعات الصيير , لصالح شبال الجاهعة الهقيهيف فى درجات شبال الجاهعة فى الريؼ والحضر فى الت
ى قيهة دالة احصائيًا  عىد هستوى د لً )3.9,3-الريؼ حيث بميت قيهة ت ) (. حيث أف هتوسط درجات 9,,0,(ٌو
( ,عمى التوالى  29.4329(, بيىها هتوسط درجات شبال الجاهعة فى الحضر )6696.,3شبال الجاهعة فى الريؼ  )

 يد هتوسط درجات شبال الجاهعة فى الريؼ عف هتوسط درجات شبال الجاهعة فى الحضر أى يز 
( ,2,2(,)هحهود رضواف ,2,93(. وأختمفت ٌذي الىتيجة ه  دراسة )ٌبة اهلل شعيل ,905278(,) 902367بهقدار)

د فروؽ دالة  وقد يرج  اإلختالؼ إلى إختالؼ عيىة البحث وهكاف التطبيؽ كها أشارت ىتائج الجدوؿ إلى وجو 
إحصائيا بيف هتوسطات درجات شبال الجاهعة فى الريؼ والحضر فى إستثهار الوقت, لصالح شبال الجاهعة 

ى قيهة دالة احصائيًا  عىد هستوى د لً )2.546-الهقيهيف فى الريؼ حيث بميت قيهة ت,)  (. حيث أف 9,,0,(ٌو
هتوسط درجات شبال الجاهعة فى الحضر  (, بيىها 53.3579هتوسط درجات شبال الجاهعة فى الريؼ,) 

( ,عمى التوالى  أى يزيد هتوسط درجات شبال الجاهعة فى الريؼ عف هتوسط درجات شبال الجاهعة فى 59.8293)
(  وجود فروؽ دير دالة  إحصائيا بيف هتوسطات درجات 27(, كها يتضح هف جدوؿ )905278بهقدار,)  الحضر 
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ى قيهة دير دالة احصائيًا 0935,ى تىهية الهٍارات, حيث بميت قيهة ت )شبال الجاهعة فى الريؼ والحضر ف (ٌو
 .هها يعىى أف هحؿ إقاهة الشبال سوان فى الريؼ أو الحضر ليس لً تفثير عمى تىهية الهٍارات لديٍـ

وفقًا  لمكان السكن   ( داللة الفروق بين متوسطات درجات شباب الجامعة  عينة الدراسة فى إستبيان التوجو المستقبمى  68جدول )
 (676( ن= )ريف-)حضر

 انجٛبٌ

 

 األثعبد

 996ه٣ق   ٕ=  922ؽٚو ٕ=
 انفرق ثٍٛ

 انًزٕضطبد

 قًٛخ د

 

يطزٕٖ 

 انذالنخ
 انًزٕضط

 انحطبثٗ

 االَحراف

 انًعٛبرٖ

 انًزٕضط

 انحطبثٗ

 االَحراف

 انًعٛبرٖ

 اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اُلها٠ٍ 

 
22 1920 0 90722 20 0961 6 61261 107112 6 122 

10119 

 اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اُٞي٤ل٠

 
21 1706 0 09722 22 1199 6 21221 101269 9 120 

10119 

 اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اإلعزٔبػ٠

 
02 7111 0 12020 07 2161 6 22197 102179 

6 112 10119 

 اعٔب٠ُ اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ

 
96200266 2 11220 96206166 1 02126 609211 

6 719 10119 

( :وجود فروؽ  دالة إحصائيا بيف هتوسطات درجات شبال الجاهعة  فى إجهالى التوجً 28يتضح هف جدوؿ )
ى قيهة دالة 2.759الهستقبمى لصالح شبال الجاهعة فى الحضر,حيث بميت قيهة ت )  احصائيًا عىد هستوى( ٌو

( بيىها هتوسط درجات شبال 92803422.( حيث أف هتوسط درجات شبال الجاهعة فى الحضر )9,,0,د لً) 
عف هتوسط درجات شبال  ( أى يزيد هتوسط درجات شبال الجاهعة  فى الحضر92602,22الجاهعة فى الريؼ )

(, وتعزز الباحثة ٌذي الىتيجة إلى أف سكف شبال الجاهعة فى الحضر يزيد هف ,,2094الجاهعة فى الريؼ بهقدار,) 
هٍاراتٍـ وتوجٍاتٍـ الهستقبمية بشكؿ أفضؿ وتهىحٍـ قدر  أفضؿ فى وض  الحموؿ لمهشكالت التى تواجٍٍـ .وتختمؼ 

( وقد يرج  سبل اإلختالؼ دمى إختالؼ عيىة 2,99( ,)وفان بمً, 2,96ر ,ٌذي الىتيجة ه  دراسة )يحيى الىجا
( وجود فروؽ دالة  إحصائيا بيف هتوسطات درجات شبال الجاهعة 28البحث وهكاف التطبيؽ  كها يتضح هف جدوؿ )

هاعى, لصالح هف الريؼ والحضر فى التوجً الهستقبمى الدراسى, التوجً الهستقبمى الوظيفى, التوجً الهستقبمى اإلجت
ى قيـ 4,,.2( ,) 9.583(,) 46,.2شبال الجاهعة فى الحضر حيث بميت قيهة ت عمى التوالى ) ( عمى التوالى ٌو

( ,) 983,.44.( حيث أف هتوسط درجات شبال الجاهعة فى الحضر )9,,0,دالة احصائيًا عىد هستوى د لً) 
(,) 44.9999) ,(43.3925لريؼ)اف  (بيىها هتوسط درجات شبال الجاهعة ,,38.75(,) 45.5732
(عمى التوالى أى يزيد هتوسط درجات شبال الجاهعة فى الحضر عف هتوسط درجات شبال الجاهعة فى 37.8929

 .  (,هها سبؽ يتضح تحقؽ الفرض الخاهس جزئيا08579,,)) 05829,( ,) 07,58,الريؼ بهقدار,) 
 انفرع انطبدش 

إحصائيا بيف شبال الجاهعة فى التوجً الهستقبمى  بفبعادي الثالثة وبيف يىص الفرض السادس عمى  وجود فروؽ دالة 
 خاص(-التوجً الهستقبمى  بهحاوري األربعة  تبعا لىوع الكمية ) حكوهى 

,ولمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض إحصائيًا تـ إيجاد قيهة )ت( بيف هتوسط درجات شبال الجاهعة عيىة الدراسة  وفقا 
ف اإلقتصادى بفبعادي )  التخطيط لمهشروعات الصيير  ,إستثهار الوقت ,تىهية الهٍارات,إجهالى لىوع االكمية فى التهكي

التهكيف اإلقتصادى (, والهٍارات التىهوية بفبعادٌا )التوجً الهستقبمى الدراسى , التوجً الهستقبؿ الوظيفى  ,التوجً 
 (  يوضحاف ذلؾ .,3(,) 29الهستقبمى اإلجتهاعى  , إجهالى التهكيف اإلقتصادى(, وجدول  ) 
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( داللة الفروق بين متوسطات درجات شباب الجامعة  عينة الدراسة فى إستبيان التمكين اإلقتصادى وفقًا  لنوع الكمية  69جدول )
 (676خاص( ن= )–)حكومى

 اُج٤بٕ

 

 األثؼبك

 56خبص   ٌ=  219حكٕيٗ  ٌ=
 اُلوم ث٤ٖ

 أُزٍٞطبد

 ه٤ٔخ د

 

َٓزٟٞ 

 اُلنُخ
 أُزٍٜٞ

 اُؾَبث٠

 انٗؾواف

 أُؼ٤بهٟ

 أُزٍٜٞ

 اُؾَبث٠

 انٗؾواف

 أُؼ٤بهٟ

 اُزقط٤ٜ ُِْٔوٝػبد اُٖـ٤وح

 
01 2122 6 02716 62 2122 6 17266 907216 2 212 

10119 

 اٍزضٔبه اُٞهذ

 
 ؼٌر دالة  10221 101622 92721 1 7217 19 99991 1 0911 16

 ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد

 
02 1122 0 12971 01 7217 6 21217 106921 

 ؼٌر دالة  10222

  اعٔب٠ُ اُز٤ٌٖٔ اإلهزٖبكٟ 

 
99207766 1 72129 99206766 91 10102 601 

 ؼٌر دالة  712 9

( وجود فروؽ دير دالة دالة بيف هتوسطات درجات شبال الجاهعة فى الكميات الحكوهى 29يتضح هف جدوؿ )
ى قيهة دير دالة احصائيًا, حيث أف 9.7,6بميت قيهة ت )والخاص فى إجهالى التهكيف اإلقتصادى,حيث  ( ٌو

( بيىها هتوسط درجات شبال 99807722هتوسط درجات شبال الجاهعة الذيف يدرسوف فى الكميات الحكوهية )
إحصائيا بيف  ( وجود فروؽ ديردالة29(, كها يتضح هف جدوؿ )99602722الجاهعة فى الكميات الخاصة )

الجاهعة  هف الذيف يدرسوف فى الكميات الحكوهية والخاصة  فى إستثهار الوقت, تىهية هتوسطات درجات شبال 
ى قيـ ديردالة احصائيًا  , حيث أف هتوسط درجات 486( ,) .685الهٍارات حيث بميت قيهة ت ). ( عمى التوالى ٌو

 توسط درجات شبال (, بيىها ه46,,.36(, )  52.39,5شبال الجاهعة الذيف يدرسوف فى الكميات الحكوهية  )
(,عمى التوالى. كها يتضح هف 38.5536( ,) 35.7857( )59.7857الجاهعة الذيف يدرسوف فى الكميات الخاصة  )

( وجود فروؽ دالة  إحصائيا بيف هتوسطات درجات شبال الجاهعة  هف الذيف يدرسوف فى الكميات 29جدوؿ )
ى قيهة دالة احصائيًا  40696الحكوهية والخاصة  فى التخطيط لمهشروعات الصيير  حيث بميت قيهة ت ) ( ٌو

لصالح شبال الجاهعة الذيف يدرسوف فى الكميات الحكوهية , حيث أف هتوسط درجات شبال الجاهعة الذيف يدرسوف 
(, بيىها هتوسط درجات شبال الجاهعة الذيف يدرسوف فى الكميات الخاصة  3,04566فى الكميات الحكوهية  )

ال الجاهعة الذيف يدرسوف فى الكميات الحكوهية عف الذيف يدرسوف فى ( ,أى يزيد هتوسط درجات شب2806964)
 (  9076,2الكميات الخاصة بهقدار )

  ( داللة الفروق بين متوسطات درجات شباب الجامعة  عينة الدراسة فى إستبيان التوجو المستقبمى وفقًا  لنوع الكمية41جدول )
 (676خاص( ن= )–)حكومى 

 اُج٤بٕ

 

 األثؼبك

 56خبص   ٌ=  219ٌ= حكٕيٗ 
 اُلوم ث٤ٖ

 أُزٍٞطبد

 ه٤ٔخ د

 

َٓزٟٞ 

 اُلنُخ
 أُزٍٜٞ

 اُؾَبث٠

 انٗؾواف

 أُؼ٤بهٟ

 أُزٍٜٞ

 اُؾَبث٠

 انٗؾواف

 أُؼ٤بهٟ

 ؿ٤و كاُخ 10179 1010 27212 6 7920 20 27219 6 7220 20 اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اُلها٠ٍ 

 ؿ٤و كاُخ  90969 101116 92761 0 1622 22 12191 6 2002 21 اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اُٞي٤ل٠

 ؿ٤و كاُخ 10021- 109716 62101 0 1102 02 17176 0 0722 02 اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ اإلعزٔبػ٠

 ؿ٤و كاُخ 10022 1001 99106 2 96706166 12122 2 96701166 اعٔب٠ُ اُزٞعٚ أَُزوج٠ِ

( وجود فروؽ دير دالة دالة بيف هتوسطات درجات شبال الجاهعة فى الكميات الحكوهى والخاص  فى ,3يتضح هف جدوؿ )
ى قيهة دير دالة احصائيًا, حيث أف هتوسط درجات شبال الجاهعة 90953إجهالى التوجً الهستقبمى ,حيث بميت قيهة ت ) ( ٌو

(, 92702,22بيىها هتوسط درجات شبال الجاهعة فى الكميات الخاصة  ) (92705522الذيف يدرسوف فى الكميات الحكوهية  )
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( وجود فروؽ ديردالة  إحصائيا بيف هتوسطات درجات شبال الجاهعة  هف الذيف يدرسوف فى الكميات ,3كها يتضح هف جدوؿ )
تقبمى اإلجتهاعى حيث بميت قيهة ت الحكوهية والخاصة  فى التوجً الهستقبمى الدراسى, التوجً الهستقبمى الوظيفى , التوجً الهس

ى قيـ ديردالة احصائيًا  , حيث أف هتوسط درجات شبال الجاهعة الذيف  ,034,-( , )90929( ,) 0,79,) (  عمى التوالى ٌو
( بيىها هتوسط درجات شبال الجاهعة الذيف 38.3744(, )  45.4338(, )  43.7443يدرسوف فى الكميات الحكوهية  )

 .(,عمى التوالى  هها سبؽ يتحقؽ الفرض السادس جزئيا 38.5536( ,) 44.9286( )43.7943يات الخاصة )يدرسوف فى الكم
 ٔطف عُٛخ انذراضخ انزغرٚجٛخ

 : عزٔبػ٤خهزٖبك٣خ اإلاإل ُِقٖبئٔٝكوب  اُزغو٣ج٤خ رٞى٣غ أكواك اُؼ٤٘خ  . أ

  (19ٌ=)عزًبعٛخ قزظبدٚخ اإلٔفقب نهخظبئض اإل شجبة انغبيعخ( رٕزٚع أفراد عُٛخ 31عذٔل )

 % ػلك انجٛبٌ % عذد انجٛبٌ
 

 انغُص ثٛئخ ضكٍ األضرح 

 6909 2 مًو  2202 90 ؽٚو
 7201 91 أٗض٠ 0902 2 ه٣ق

 911 91 أُغٔٞع 911 91 أُغٔٞع

 َٕع انكهٛخ  انفرقخ انذراضٛخ

 1207 92 ؽ٠ٌٓٞ  -- --- ان٠ُٝ
 100 9 فبٓ 6200 1 اُضب٤ٗخ 
 911 91  أُغٔٞع 2006 96 اُضبُضخ

 9101 6 اُواثؼخ
 ػَٔ األّ 911 91 أُغٔٞع

 2609 2 ؼَٔر َٕع انًظرٔف

 1701 99 ن رؼَٔ 2006 96 ٠ٓٞ٣ 
 911 91 أُغٔٞع 6200 1 أٍجٞػ٠
  9101 6 ّٜوٟ

 يكبٌ انطكٍ 911 91 أُغٔٞع

   انزررٛت انًٛالدٖ

 7201 91 ٓغ انٍوح 6909 2 انٍٝ
 9102 0 ٌٍٖ عبٓؼ٠ 2609 2 األٍٜٝ
 100 9 ٌٍٖ فبٓ 0202 7 انف٤و

 911 91 أُغٔٞع 911 91 أُغٔٞع

 انًطزٕٖ انزعهًٛٗ نألة ذراضخطجٛعخ ان

 ---  َٓزٟٞ ٓ٘قل٘
 2006 96 َٓزٟٞ ٓزٍٜٞ 2702 1 ػ٠ِٔ 
 0202 7 َٓزٟٞ ٓورلغ 1602 91 ٗظوٟ

 911 91 أُغٔٞع 911 91 أُغٔٞع 

 نألوانًطزٕٖ انزعهًٛٗ  اُؼٔو

 -- --- َٓزٟٞ ٓ٘قل٘ 100 9 73>71من 

 1701 99 َٓزٟٞ ٓزٍٜٞ 1701 99 17>73من

 2609 2 َٓزٟٞ ٓورلغ 0202 7 11أكثر من 

 911 91 أُغٔٞع 911 91 أُغٔٞع

 انذخم ػلك أكواك األٍوح ّبِٓخ األّ ٝاألة

 100 9 كئخ اُلفَ أُ٘قل٘ 7201 91 4-1من

 0202 7 أُزٍٜٞكئخ اُلفَ  9102 0 7-5يٍ
 1701 99 كئخ اُلفَ أُورلغ 100 9 1أكثر من 
 911 91 أُغٔٞع 911 91 أُغٔٞع

( توزي  شبال الجاهعة عيىة البرىاهج اإلرشادي طبقا لبعض الخصائص اإلقتصادية واإلجتهاعية. 39يوضح جدوؿ )
% ( لمعيىة تسكف فى الحضر كها تبيف أف هجهوع 6804( أف هجهوع اليالبية العظهى )39تبيف هف ىتائج جدوؿ )

%( هف 9407رل هف تهاـ عيىة الدراسة بىسبة )%( لمعيىة هف اإلىاث  ,كها اتضح أف ها يق7809اليالبية العظهى )
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% كها 6302الكميات الحكوهية .وأف أعمى ىسبة هف  شبال الجاهعة عيىة الدراسة فى الفرقة الدراسية الثالثة  بىسبة 
كها تبيف هف  %(5709 )تبيف هف الجدوؿ أف أكثر هف ىصؼ العيىة أبىان ألهٍات  ديرعاهالت  حيث بميت ىسبتٍـ  ,

%( 6302%( ترتيبٍـ الهيالدى األوسط  كها تبيف أف ىسبة )4209الجدوؿ أف ها يقرل هف ىصؼ العيىة بىسبة )
%( يىتهوف إلى كميات طبيعة 5206هصروفٍـ يوهيا ,كها تشير ىتائج الجدوؿ أف أكثر هف ىصؼ عيىة الدراسة بىسبة )

ـ هف هفكثر هف ىصؼ العيىة التجريبية  تتراوح أالدراسة بٍا ىظرية  كها تشير ىتائج الجدوؿ أف أ بىسبة  29>99عهاٌر
  (% 6302)كها أشارت الىتائج أف أعمى ىسبة هف أفراد العيىة التجريبية الهستوى التعميهى لألـ هتوسط بىسبة%(5709)

الىتائج أف الىسبة  كها أشارت  (%5709 ) , أعمى ىسبة هف الهستوى التعميهى لألل  فى  فئة التعميـ الهتوسط  بىسبة
 .(:5709 ) األعمى كاىت لصالح فئة الدخؿ الهرتف  حيث تهثمت بىسبة

 توزي   شبال الجاهعة  العيىة التجريبية  وفقا لهستوى التهكيف اإلقتصادى
 (19انزًكٍٛ اإلقزظبدٖ ٌ= )ٔفقبً  نًطزٕٖ نشجبة انغبيعخعُٛخ انذراضخ انزغرٚجٛخ  ( انزٕزٚع انُطج32ٗعذٔل )    

 البعد 
 التمكين اإلقتصادى مســـتـوى 

 مجموع مرتفع متوســــــط منخـفـض

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 التخطيط للمشروعا  الصغيرة

 700 73 9102 3 5163 77 1663 5 قبل البرنامج

 700 73 2461 76 9102 3 -- -- بعد البرنامج

 إستثمار الوق 

 700 73 3766 6 1767 4 4163 3 قبل البرنامج

 700 73 2461 76 7562 3 -- -- بعد البرنامج

 تنمية المهارا 

 

 700 73 9102 3 1663 5 1701 77 قبل البرنامج

 700 73 4164 3 5166 70 -- -- بعد البرنامج

 إجمالى التمكين اإلقتصادى
 700 73 9102 3 6361 71 1767 4 قبل البرنامج

 700 73 1663 5 5163 77 9102 3 بعد البرنامج

%(  هف شبال الجاهعة  هستوى التهكيف اإلقتصادى لٍـ  قبؿ 5709% , 2603( أف ) 32تبيف هف ىتائج جدوؿ )
تطبيؽ البرىاهج  بيف الهىخفض والهتوسط عمى الترتيل , بيىها أثبتت الىتائج بعد تطبيؽ البرىاهج لشبال الجاهعة أف 

التهكيف اإلقتصادى لٍـ بيف الهتوسط و الهرتف   وذلؾ فى التخطيط لمهشروعات % ( هىٍف هستوى %8402 , 9508)
%( هف شبال الجاهعة هستوى التهكيف اإلقتصادى فى 6010%,4703الصيير  , ف  حيف تبيف هف الجدوؿ أف )

عمى الترتيل  , بيىها أثبتت الىتائج بعد تطبيؽ البرىاهج   هتوسطإستثهار الوقت لٍـ   قبؿ البرىاهج  بيف الهىخفض وال
%( هىٍف هستوى تهكيىٍـ اإلقتصادى بيف الهتوسط والهرتف  , ف  حيف تبيف 8402% , 9508لشبال الجاهعة  أف )

%( هف شبال الجاهعة هستوى التهكيف اإلقتصادى فى تىهية الهٍارات  لٍـ   قبؿ 2603%,5709هف الجدوؿ أف )
هج  بيف الهىخفض والهتوسط عمى الترتيل  , بيىها أثبتت الىتائج بعد تطبيؽ البرىاهج لشبال الجاهعة  أف البرىا

%( هىٍف هستوى تهكيىٍـ اإلقتصادى فى ىتىهية الهٍارات  بيف الهتوسط والهرتف  األهر الذي يثبت %4704 , 5206)
 اإلقتصادى لشبال الجاهعة  أٌهية إعداد البراهج هف قبّؿ الهتخصصيف لرف  هستوى التهكيف 

 انُزبئظ فٗ ػٕء انفرع انطبثع
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يىص الفرض الساب  عمى  وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف شبال الجاهعة فى التهكيف اإلقتصادى  بفبعادي الثالثة قبؿ 
تطبيؽ البرىاهج وبعدي  ,ولمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض إحصائيًا تـ إيجاد قيهة )ت( بيف هتوسط درجات شبال 

 جاهعة عيىة الدراسة  التجريبية قبؿ تطبيؽ البرىاهج وبعدي والجدوؿ التالى يوضح ذلؾ :ال

ػ٤٘خ اُلهاٍخ ك٠ ٓؾبٝه اٍزج٤بٕ ه٤بً َٓزٟٞ اُز٤ٌٖٔ    كنُخ اُلوٝم ث٤ٖ ٓزٍٜٞ كهعبد ّجبة اُغبٓؼخ 00علٍٝ )

 (19) ٕ =اإلهزٖبكٟ  هجَ رطج٤ن اُجوٗبٓظ ٝثؼلٙ 

 البيان

 األبعاد

 بعد تطبيق البرنامج البرنامجقبل تطبيق 
 الفرق بين

 المتوسطا 
المتوسط  مستوى الداللة قيمة  

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

 0607 45.473 362417 7.76413 33.6376 1.25311 13.1235 التخطيط للمشروعا  الصغيرة  

 0607 45.725 260000 1.21451 53.5163 4.31061 57.5163 إستثمار الوق  

 0607 50.741 462417 5.57606 40.1631 3.01222 35.4177 تنمية المهارا 

 0607 50.371 76662 6.16037 73364111 3.33351 77661411 إجمالى التمكين اإلقتصادى 

قبؿ تطبيؽ البرىاهج وبعد   ( وجود  فروؽ دالة إحصائيا بيف هتوسطات درجات شبال الجاهعة  33يتضح هف جدوؿ )
ى قيهة دالة إحصائيًا , عىد هستوى  997.,5فى إجهالى التهكيف اإلقتصادى حيث بميت قيهة )ت( الهحسوبة)   (ٌو

(,  كها 96068أى يزيد هتوسط درجات شبال الجاهعة  بعد تطبيؽ البرىاهج عف قبؿ التطبيؽ بهقدار ) 0,9,د لة 
ة إحصائيا بيف  درجات شبال الجاهعة  قبؿ تطبيؽ البرىاهج وبعد   فى التهكيف يتضح  هف الجدوؿ  وجود فروؽ دال

ى قيهة دالة 45.493اإلقتصادى لبىد )التخطيط لمهشروعات الصيير  ( حيث بميت قيهة )ت( الهحسوبة )   ( ٌو
بؿ التطبيؽ أى يزيد هتوسط درجات شبال الجاهعة  بعد تطبيؽ البرىاهج عف ق 0,9,إحصائيًا  عىد هستوى د لة 

(, كها يتضح هف الجدوؿ وجود فروؽ ذات 2,93( واتفقت ٌذي الىتيجة ه  دراسة ٌبة اهلل شعيل,) 308429بهقدار )
د لة إحصائية بيف هتوسطات درجات شبال الجاهعة  قبؿ تطبيؽ البرىاهج وبعدي فى التهكيف اإلقتصادى لبىد )إستثهار 

ى قيهة دالة إحصائيًا  عىد هستوى د لة 45.985الوقت( حيث بميت قيهة )ت( الهحسوبة )   أى يزيد  0,9,( ٌو
(, وتفسر الباحثة ذلؾ إلى أثر ,,,,80هتوسط درجات شبال الجاهعة  بعد تطبيؽ البرىاهج عف قبؿ التطبيؽ بهقدار )

فروؽ ذات  البرىاهج اإلرشادى وأساليبً وفىياتً خالؿ جمسات البرىاهج اإلرشادى كها تشير ىتائج الجدوؿ إلى وجود
د لة إحصائية بيف هتوسطات درجات شبال الجاهعة  قبؿ تطبيؽ البرىاهج وبعدي فى التهكيف اإلقتصادى لبىد )تىهية 

ى قيهة دالة إحصائيًا  عىد هستوى د لة 947.,5الهٍارات( حيث بميت قيهة )ت( الهحسوبة )   أى يزيد  0,9,( ٌو
 .Hart( وأتفقت ه  دراسة408429اهج عف قبؿ التطبيؽ بهقدار )هتوسط درجات شبال الجاهعة  بعد تطبيؽ البرى

P,(2008)(, ) SchippersMargriet,(2008) ) حيث أثبتت كؿ هىٍها أف الشبال الجاهعى هف أكثر الفئات
اإلجتهاعية إحتياجا إلى تىهية وتدعيـ الهٍارات لديٍـ , هها سبؽ يتضح أف هستوى التهكيف اإلقتصادى  فى )التخطيط 
لمهشروعات الصيير , إستثهار الوقت , تىهية الهٍارات( يزداد بزياد  هعارفٍـ الهرتبطة بالتهكيف ويرج  ذلؾ لتفثير 
جمسات البرىاهج اإلرشادى عمى شبال الجاهعة عيىة الدراسة التجريبية فى رف  هستواٌف فى التهكيف اإلقتصادى هها 

ى شبال الجاهعة عيىة الدراسة التجريبية ههايؤكد عمى أف الشبال يدؿ عمى فاعمية البرىاهج اإلرشادى اإلقتصادى لد
و ها أشار إليً  , -Al (2010فى حاجة إلى دورات تدريبية هستهر  فى هجاؿ التخطيط لمهشروعات الصيير   ٌو

Kharouf ات ( إلى أف التهكيف يحهؿ آثارا إقتصادية واضحة الهعالـ تعهؿ عمى تزويد  الفرد بالهٍارات واإلهكاىي
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ف زياد   دار  الهشروعات الهختمفة وار الههيز   وفتح فرص عهؿ جديد  هها يؤدى إلى زياد  الهشاركة فى تىظيـ وار
اإلستفاد  هف الهٍارات التدريبية قد يزود الفرد بهٍارات التسويؽ والتواصؿ ه  الهجته  بشكؿ أفضؿ بها يتوافؽ ه  

 .هها سبؽ يتضح تحقؽ الفرض الساب  جزئيا Al suof, Nabila. (2007 , وأتفقت ه  دراسة.),2,3رؤية هصر ,
 التوصيات 

ضػػػرور  اإلٌتهػػػاـ بالشػػػبال بهراحمػػػً العهريػػػة الهختمفػػػة وقضػػػاياي الهعاصػػػر  التػػػى تسػػػتجد هػػػ  كػػػؿ فتػػػر  زهىيػػػة   -0
 باإلضافة إلى العهؿ عمى تهكيف الشبال فى كؿ الهجا ت والتخصصات  .

الحث عمى إيجاد فػرص عهػؿ لمشػبال فػى هختمػؼ الهيػاديف , وتػفٌيمٍـ لٍػذي الفػرص هػف خػالؿ هعػايير الكفػان   -6
 والتهيز واإلبتكار والهساوا  فى الحقوؽ والواجبات هها يؤدى إلى ىٍضة الهجته  وتقدهً . 

ـ بالىظػػػػاـ تىهيػػػػة الػػػوعى ا قتصػػػػادى لمشػػػبال هػػػػف خػػػالؿ الىػػػػدوات والهحاضػػػرات وتعػػػػريفٍضػػػرور  العهػػػػؿ عمػػػى  -4
العػػػالهى الجديػػػد والتحػػػديات ا قتصػػػادية التػػػى تػػػواجٍٍـ إضػػػافة إلػػػى تػػػوعيتٍـ بفٌهيػػػة اإلسػػػتخداـ األهثػػػؿ لمهػػػوارد 

 وهعايير الجود  
عػػػف ( الػػػربط بػػػيف بػػػراهج الجاهعػػػة وهؤسسػػػات الهجتهػػ  الهػػػدىى وهؤسسػػػات العهػػػؿ )صػػػىاعية . تجاريػػػة ضػػرور   -4

إلرشػػاد الهٍىػػى فػػى الجاهعػػات وذلػػؾ لمتىسػػيؽ بػػيف الجاهعػػات إىشػػان وحػػد  هتخصصػػة وتفعيمٍػػا لمتوجيػػً واطريػػؽ 
والهؤسسػػػات التعميهيػػػة هػػػف جٍٍػػػة وبػػػيف هتطمبػػػات سػػػوؽ العهػػػؿ والهؤسسػػػات اإلقتصػػػادية واإلىتاجيػػػة هػػػف جٍػػػة 

ج كػػوادر أكثػػر قػػدر  عمػػى تحهػػؿ هسػػئولية يتخػػر هػػف ثػػـ بهػػا يىهػػى قػػدرات الشػػبال ويػػدهجٍـ فػػى الهجتهػػ  و أخػػرى  
التقىيػػػات الحديثػػػة وأكثػػػر قػػػدر  عمػػػى هجػػػارا  روح العصػػػر الػػػذى يتصػػػؼ بسػػػرعة الهتييػػػرات فػػػى ة طالتىهيػػػة بواسػػػ

مٍـ لهتطمبات سوؽ العهؿ. هجاؿ العمـو والتكىولوجيا  هها يٌؤ
ا فػػى هشػػاري   -5  تهكػػيف الشػػبال هػػف حيػػث هػػىحٍـ القػػروض الصػػيير  والهتوسػػطة بهػػا يتػػيح لٍػػـ فػػرص إسػػتثهاٌر

 تؤهف لٍـ حيا  هستقبمية  ٍـ عمى توقير فرص عهؿوتشجع تدر عميٍـ دخال هىاسبا صيير 
ضرور  تضهيف براهج الشبال هفػاٌيـ العولهػة بجهيػ  أبعادٌػا , حتػى يػتهكف الشػبال هػف التعاهػؿ هعٍػا بطريقػة  -6

 عمهية تهكىٍـ هف اإلستفاد  هف إيجابياتٍا  دوف التفثر بسمبياتٍا
وسائؿ اإلعالـ عمػى األىشػطة التػى تحفػز عمػى اإلبتكػار واإلبػداع والتفكيػر العمهػى ههػا يسػاعد  اإلٌتهاـ هف قبؿ -7

 عمى التعاهؿ ه  هتييرات العصر بطريقة عمهية وهوضوعية 
ربػاهج إرشػادية ودورات تدريبيػة تقػدـ بالجاهعػة لمشػبال عمػى أيػدى هتخصصػيف وذلػؾ لتفعيػؿ بإعػداد  التوس  فى -8

دػرس قػػيـ التعػػاوف التػى تعػػزز الػػروح و  هػف خػػالؿ التعػػرؼ عمػى اهكاىػػاتٍـ الحقيقيػػة دور الشػبال داخػػؿ هجػػتهعٍـ
وتعمػػيهٍـ هٍػػارات التخطػػيط الجيػػد عمػػى أسػػس سػػميهة حتػػى   يقػػ  شػػبال الجاهعػػة فريسػػة طهوحػػاتٍـ  الجهاعيػػة

 دير الواقعية.
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سة تشخيصية درا ٌٖقياولها ٖيىة هعى لللؽ الهستقبؿ بق الهرتبطةات ولهتييا ٘(: بع 6,,2هسعود ,) هىير سىان  .36

 . وهص, ٛ٘طبجاهعة ر , ٞهىش ودي وسالة هاجستير
(: الهشروعات الصيير  الفرص والتحديات , هشروع الطرؽ الهؤدية إلى 7,,2سيد كسال , جهاؿ كهاؿ الديف, )   .37

 44,صالتعميـ العالى ,هركز تطوير الدراسات العميا والبحوث , كمية الٍىدسة , جاهعة القاٌر  
: دور التدريل التفٌيمى ف  تهكيف الشبال ف  فرص العهؿ , دراسة ( 9,,2شريؼ عوض ,هىاؿ عبد العاؿ , )    .38

حالة  لجهعية جيؿ الهستقبؿ , الهجمة العربية لعمـ اإلجتهاع , جاهعة  القاٌر  , كمية اآلدال , هركز البحوث 
 والدراسات اإلجتهاعية . 

افة والشبال فى القرف الحادى والعشريف , وزار  الرياضة والشبال , عهاف (: الثق,,,2جرار ,)هحهد صالح  .39
 95,األردف. ص

ف الجالية قتة هؤهور  بصؽ الهستقبؿ لدى العاهميف عالقتٍا بقمت الشخصية و(:  سها8,,2كرهياف , )حهيد صالح  .,4
  العربية الدىهارؾيهيةدألكاور  , اهىشر دير ساؿة هاجستيأستراليا رف  العراقية  

اإلرشاد الىفسى , الىظرية , التطبيؽ , التكىولوجيا , الطبعة األولى , دار الفكر (:4,,2حسيف ,) عبد العظيـ طً .49
 ىاشروف وهوزعوف , عهاف . 

- الداىهارؾ -بية ولعالجالية ل الشباـؤ بقمؽ الهستقبؿ لتشاؤؿ والتفاا(: عالقة سهة  ,2,9اإلهاهى ,)  ىاجى عباس .42
 . هديىة ألبورؾ-الداىهارؾحة ف  ٞلهفتابية ولعايهية دألكار , اٞهىش ودي وجستيسالة هاكر . رٞلبا هديىة

(:أثر إستخداـ إستراتيجية التهكيف فى تىشيط رأس الهاؿ دراسة 7,,2عباس حسيف جواد  ,عبد السالـ عمى حسيف ,) .43
 . 44-7( ص9,هجمد)(5تحميمية لعيىة هف العاهميف فى بعض الهصارؼ العراقية الخاصة ,هجمة أٌؿ البيت العدد )

(: دور الصىاعات الصيير  والهتوسطة فى هعالجة 5,,2عبد العزيز جهيؿ هخيهر,أحهد عبد الفتاح عبد الحميـ , ) .44
 هشكمة البطالة بيف الشبال فى الدوؿ العربية ,سمسمة بحوث ودراسات ,الهىظهة العربية لمتىهية اإلدارية ,القاٌر .

أساليل حديثة فى تهويؿ الهشاري  الصيير  فى قطاع دز  ,دراسة (: ىحو 6,,2عصاـ هحهد البحيصى ,) .45
إستطالعية ألصحال الهشروعات الصيير  فى قطاع دز  ,هؤتهر تىهية وتطوير كمية التجار  ,الجاهعة اإلسالهية 

 (فبراير .95-93,دز  )
 .55, دار بيروت , هكتبة الٍالؿ ص9(:الجاهعة والتدريس الجاهعى , ط7,,2,)  مى راشد ع .46
(:التوجً الزهى  وعالقتً بالوجداىات الهوجبة والسالبة لدى طمبة جاهعة بيداد , كمية  ,,,2عم  شاكر الفتالوي,)  .47

 التربية, ابف رشد, اطروحة دكتوراي دير هىشور 
 (: هدخؿ الى سيكولوجية الزهف ,الهكتبة الوطىية لمىشر والتوزي  ,بيداد8,,2) ,عم  شاكر الفتالوى .48
(:هدى تفثير تحقيؽ التىهية الهستداهة عمى حؽ اإلىساف فى بيئة سميهة ,هجمة جاهعة دهشؽ 2,95) عهارالتركاوى , .49

 (العدد الثاىى .39لمعمـو اإلقتصادية والقاىوىية , الهجمد )
(: هشكالت الشبال الجاهعى وكيفية هعالجتٍا , رسالة هاجستير دير هىشور  , 9,,2,) فائز الحقباىىعبد اهلل بف  .,5

 بية , جاهعة دهشؽ . كمية التر 
تطوير هىٍج إدار  الهشروعات الصيير  لتىهية الهٍارات اإلدارية اإلبداعية : (5,,2),فاتف عبد الهجيد فودي  .59

 . 77جاهعة طىطا,ص –لمهشروعات فى ضون هعايير قوهية ,رسالة دكتوراي "غ.ـ",كمية التربية 
 , القاٌر  9اسات التربوية , )هىظور تربوى (.الطبعة الدر (:3,,2فاروؽ عبدي فميً , أحهد عبد الفتاح الزكى , ) .52
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(: تىهية الهٍارات الحياتية لدى طالل التعميـ الثاىوى فى إطار هىاٌج الهستقبؿ, الهركز 5,,2فميل أسكاروس,)  .53
 القوهى لمبحوث التربوية والتىهية , القاٌر  .

ضا عف الحيا  واألعراض الىفسجسهية لدى (:التفاؤؿ والتشاـؤ  ػ وعالقتً بالر 2,92),هاٌر يوسؼ الهجد وى  .54
هوظف  األجٍز  األهىية الذيف تركوا عهمٍـ بسبل الخالفات السياسية  هجمة  الجاهعة اإلسالهية لمدراسات التربوية 

 223 –  2,7-236( , 2)  ,2التربوية والىفسية  , 
ل  وللا وتهئله. ا, ٖلجاهعييل االطلا ٖعيىة هى للاألىا ية ٞعالقتً بٍو َلهستقبا ن(: قم,2,9هحهد أبو العال , ) .55

  ولقاٌ, ا جتهاعيةاهة للعال  لمخا للهعٍوؿ األا
 99(: العهمية اإلرشادية. دار الكتال الحديث. الكويت,ص5,,2) ,هحهد أحهد سعفاف .56
(: قمؽ الهستقبؿ لدى طمبة كميات الهجته  فى هىطقة الجميؿ فى 2,93هحهد أحهدالهوهىى , هازف هحهود ىعيـ ,) .57

 985-973, , 2( عدد 9ن بعض الهتييرات , الهجمة األردىية فى العمـو التربوية هجمد )ضو 
(: قمؽ الهستقبؿ لدى الطالل الهعمـ وعالقتً ببعض الهتييرات , دراسة تربوية 2,92هحهد بف عمى هساوى ,) .58

 3,8-297, (إبريؿ75وىفسية , هجمة كمية التربية بالزقازيؽ , العدد )
(.دار 569(: هىاٌج البحث العمهى ,الجهٍورية اليهىية ,صىعان رقـ اإليداع )2,99دى ,)هحهد سرحاف الهحهو  .59

 الكتل 
(: إدار  الجود  الشاهمة وبىان قدرات الهىظهات اإلجتهاعية )اإلسكىدرية , الهكتل  2,99هحهد  عبد الفتاح هحهد ,) .,6

 48الجاهعى  الحديث ص 
ف هالتربية مبة كمية ع لدى طالط ستل احوى الطهوح وهستؿ وؽ الهستقب(: قم6,,2هحهد فرج , هحهود ٌويد  ,) .69

جاهعة ( , 2, العدد ) 96التربية, الهجمد هجمة كمية والثقافية الهختمفة, ية د قتصاوا جتهاعية ذوي الهستويات ا
 اإلسكىدرية 

ة ىحو إقاهة (: إتجاٌات الشبال الجاهعة الهشارؾ ودير الهشارؾ فى األىشطة الطالبي,2,2هحهود عمى رضواف, ) .62
الهشروعات الصيير ,هجمة دراسات فى الخدهة اإلجتهاعية والعمـو اإلىساىية  كمية الخدهة اإلجتهاعية ,جاهعة حمواف 

 (. 3,الهجمد  )49,العدد 
 (: تفثير العولهة عمى ثقافة الشبال , دراسة هيداىية ,الدار الثقافية لمىشر , القاٌر  .6,,2هحهود عرابى ,) .63
(: قمؽ الهستقبؿ وعالقتً ببعض الهتييرات دراسة حضارية هقارىً بيف طالل 8,,2),ديف سعيد هحهود هحى ال .64

 بعض كميات التربية بهصر وسمطىة عهاف ,. الهجمد األوؿ, جاهعة عيف الشهس
 (: الشبال واإلعتزاز الوطىى ,عهاف ,الهجمس األعمى لمشبال4,,2هحهود قظاـ السرحاف ,) .65
(:   دور وزار  التخطيط والتعاوف الدولى فى التهكيف اإلقتصادى لمهرأ  2,99العواود  ,) هريـ بىى ٌاىى ,أهؿ سالـ   .66

: دراسة هيداىية فى هىاطؽ جىول الفقر فى األردف   هجمة جاهعة الىجاح لألبحاث )العمـو اإلىساىية (, جاهعة 
 (7العدد ) 33الىجاح الوطىية  الهجمد 

( ,الطبعة الرابعة , )ىيوتاوف PMBOKدليؿ لٍيئة إدار  الهشاري  لمهعرفة دليؿ )  (:8,,2هعٍد إدار  الهشاري  , ) .67
 سكوبر,بىسمفاىيا( .

(: التوجٍات الهستقبمية كدالة لمتىبؤ بالكفاية الذاتية والتوقعات الوالدية الهدركة 9,,2هىاؿ عبد الخالؽ جال اهلل ,) .68
,  99, الهجمد  64مة الهصرية لمدراسات الىفسية ,العدد لدى عيىة هف طالل الجاهعة الهتفوقيف والعادييف ,الهج

 327,ص399, ص ,9,,2يوليو 
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(: الهشروعات الصيير  والهتوسطة: الوسط الهفقود والحصوؿ عمى التهويؿ, البىؾ الهركزي 2,96هىى البرادعى ,) .69
ها وران  –والهتوسطة د الهصرف  الهصري, ورقة عهؿ هقدهة لهؤتهر الهؤسسات الصيير ٛالهصري بالتعاوف ه  اله 

 5ص 2,96سبتهبر  26ود الوسط الهفقود الحد
(: الطمبة الجاهعيوف , تصوراتٍـ لمهستقبؿ وعالقتٍـ بالهعرفة , دراسة هيداىية بجاهعة باجى 2,93هىى عتيؽ, ) .,7

 (.2هختار عىابة ,رسالة دكتوراي دير هىشور  ,  كمية عمـ الىفس والعمـو التربوية , جاهعة قسىطيىة )
 ,القاٌر ,جهٍورية هصر العربية9(: الهشكالت الهستقبمية وتدريس التاريخ,ط 8,,2صر عم  برقى,) ىا .79
(: إستراتيجية إدار  الهشروعات الصيير  وعالقتٍا بالرضا عف 2,99),ىعهة هصطفى رقباف ,ٌىان سعيد سالهة  .72

 التقىية خضورى  الحيا  دراسة هيداىية عمى العاهميف بالصىاعات الصيير  , هجمة جاهعة فمسطيف
استراتيجية ادار  تهكيف ذوي القدرات الخاصة حركيًا وعالقتً (:,2,2),ىعهة رقباف ,هٍجة هسمـ , سار  عبد الكريـ .73

 بالسالـ ا جتهاع , هجمة كمية ا قتصاد الهىزل  العدد التاس  والعشريف عدد ابريؿ.
بال لمهشاركة الهجتهعية دراسة تحميمية تقويهية ( : دور اإلعالـ الهرئى فى تهكيف الش2,95ىيفيف هحهد عيسى ,) .74

 لبعض براهج القىا  الفضائية السورية ,رسالة  دكتوراي دير هىشور  فى أصوؿ التربية  , كمية التربية ,جاهعة دهشؽ .
س فعاليتً (: بىان هقرر ف  الثقافة اإلدارية لمهدرسة الثاىوية الفىية الهتقدهة التجارية وقيا3,,2ٌاىى بيوهى الشيخ ,)  .75

 ف  ضون هتطمبات القرف الواحد والعشريف , رسالة دكتوراي دير هىشور  ,كمية البىات , جاهعة عيف شهس .
(: العىؼ لدى الشبال الجاهعى , جاهعة ىايؼ العربية لمعمـو األهىية 7,,2ٌاىى هحهد هىيل, عز  هحهد سميهاف, ) .76

 3, ص9438, الرياض , الههمكة العربية السعودية .
(:  الحوار الهجتهعى  واتخاذ القرا ر بالجهعيات األٌمية دراسة هطبقة عمى 7,,2أحهد عبد المطيؼ ,) ٌبة .77

الجهعيات األٌمية بهديىة الفيـو  هجمة دراسات فى الخدهة اإلجتهاعية والعمـو اإلىساىية  العدد الثالث والعشريف  
 . 956عشر ,اكتوبر ,  , ص 

إرشادى لتىهية وعى الشبال بالهشروعات الصيير  ,هجمة اإلقتصاد الزراعى (: برىاهج 2,93ٌبة اهلل شعيل , ) .78
 ,73-7,9(. ص ,4والعمـو اإلجتهاعية , جاهعة الهىصور  , هجمد )

 (: هقياس التوجً ىحو الهستقبؿ لمهراٌقيف , الرياض ,هكتبة الشقرى2,96ٌشاـ عبد اهلل, ىاف  الحربى , )  .79
 (.9(, ص)22(, العدد )7قبؿ , البحريف , هجمة التربية , السىة )(: حديث الهست7,,2ٌشاـ آؿ خميفة ,) .,8
وبات ىحو الهستقبؿ وعالقتً بفساليل الهعاهمة الوالدية واألستاذية  الراعية 2,99ٌىان خالد الصقر ,) .89 (: توجً الهٌو

لدراسات العميا, )الهىتورية( لدى طالبات الهرحمة الثاىوية ف  ههمكة البحريف رسالة هاجستير دير هىشور , كمية ا
 جاهعة الخميج العربى.

ل ولحا لبع ولبتت احا ى للات نلـ اٞهفٍو ْلجسر  اٞعالقتً بصو َلهستقبا ن(: قم9,,2القاضى ,) هحهد وفان .82
  , فمسطيفيداإلسالهية, لجاهعة ر , اٞهىش ودي وهاجستي  , رسالة يعمى د

(: الدعـ األسرى لمشبال الجاهعى وعالقتً باإلتجاي ىحو الهستقبؿ ,الهجمة الهصرية 2,99وفان عبد الستار بمً,) .83
 لإلقتصاد الهىزلى ,العدد الخاهس والثالثوف 

والههرضات العاهميف ف   ( : قمؽ الهستقبؿ وعالقتً بالتوجً ىحو الحيا  لدى الههرضيف2,96يحيى هحهودالىجار ,) .84
الحكوهية بهحافظات قطاع دز  هجمة البحوث التربوية والىفسية . العدد الخهسوف . فمسطيف . ص  الهستشفيات

  8,8 – 833ص . 
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Abstract 

 

The research aims mainly to prepare, implement and evaluate an indicative program 

to study the economic empowerment of university youth by identifying aspects of 

economic empowerment and studying the nature of the differences between university 

youth, the study sample in both dimensions of economic empowerment and the future 

orientation of its axes according to the different gender (males and females). This 

study followed the descriptive and analytical approach and the experimental method, 

and the data were classified and analyzed using the descriptive method through the 

number, percentages, arithmetic mean and standard deviation, as well as the analytical 

approach. Several tools were used by the researcher, which is a general data form, an 

economic empowerment questionnaire that includes three dimensions (planning For 

small projects, time investment, skills development. 

 

Future orientation questionnaire, which included three axes, namely (future academic 

orientation - career future orientation - social future orientation), then an indicative 

program for developing awareness of economic empowerment that includes eight 

sessions and the sample of the field study included 276 students from the university's 

youth in Kafr El Sheikh, Menoufia and neighboring villages. The selection of the 

sample is in an intentional, purposeful manner, as it is required to be at the university 

level and from different social and economic levels. The experimental sample reached 

(19) of university youth and the selection was based on their low and medium 

awareness level from the lowest quartile of awareness of the importance of economic 

empowerment with their conviction and desire to participate in the program Heuristic، 

 

The data was collected through a personal interview in the period from October - 

December 2018, and one of the most important results of the research was the 

existence of a positive statistically significant correlation between the economic 

empowerment of university youth and the future orientation, and the existence of a 

positive statistically significant correlation between the total economic empowerment 

and the educational level For the mother and the monthly income, the existence of 

statistically significant differences between the averages of university youth degrees 

in the total economic empowerment in favor of male university students, and the 
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existence of statistically significant differences between the university youth scores 

averages in the total future orientation in favor of the university youth in urban areas  

 

The study presented a set of recommendations, the most important of which was to 

urge the creation of job opportunities for young people in various fields, and to 

qualify them for these opportunities through standards of competence, distinction, 

innovation and equality in rights and duties, which leads to the renaissance and 

progress of society  

 

Key words: economic empowerment - university youth - planning for small projects - 

time investment - skills development - future orientation. 


