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 الستطمبات االرشادية لمتسكيؼ االجتساعي واالقترادي لمسخأة الديؽية بسحافعة مطخوح
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 حشان سعج الجيؼ حامج

 مرخ -القاىخة  – مخكد بحؾث الرحخاء -االرشاد الدراعي قدؼ 

 

السخأة  ،التسكيؽ ،الستظمبات االرشادية : الكمسات الجالة
  البجوية

 
 دــــــــــــــــالسؽجـ

  
وصف استيجفت الجراسة برفة رئيدية ما يمي: 

مدتؾػ تسكيؽ الديؾيات السبحؾثات بؾاحة سيؾة، 
والتعخف عمى طبيعة العالقة بيؽ بعض متغيخات 

والتعخف  الجراسة، ومدتؾػ تسكيؽ الديؾيات السبحؾثات،
عمى مدتؾػ أىسية متظمبات التسكيؽ االجتساعي 
واالقترادؼ لمسخأة الديؾية بسشظقة الجراسة، والتعخف 
عمى مدتؾػ تؾفخ متظمبات التسكيؽ االجتساعي 
واالقترادؼ لمسخأة الديؾية بسشظقة الجراسة، والتعخف 
عمى طبيعة العالقة بيؽ مدتؾػ األىسية ومدتؾػ التؾفخ 

 السخأة الديؾية بسشظقة الجراسة. لستظمبات تسكيؽ
وقج تسثمت شاممة الجراسة في إجسالي عجد الديؾيات 

سشة فأكثخ السقيسات بقخػ:  18في الفئة العسخية 
السخاقي، وأغؾرمي، وأبؾ شخوف، وبيي الجيؽ التابعة 
لسخكد سيؾة )تسثل جسيع قخػ السخكد باستثشاء قخية أم 
الرغيخ(، حيث بمغ ىحا العجد مؽ الديؾيات وفقًا 

خكد السعمؾمات ودعؼ اتخاذ القخار لمبيانات الؾاردة مؽ م
امخأة سيؾية.  1648نحؾ  2015بسحافغة مظخوح لعام 

ولسا كان مؽ الرعب جسع البيانات البحثية مؽ اجسالي 
ىحا العجد مؽ الديؾيات خاصًة في عل انتذار أماكؽ 

إقامتيؽ عمى نظاق جغخافي واسع، لحلػ فمقج رؤؼ 
بمغ قؾام اختيار عيشة عذؾائية مشتغسة مشيؽ، حيث 

% مؽ 18.8امخأة سيؾية )تسثل نحؾ  310العيشة 
سشة فأكثخ  18إجسالي عجد الديؾيات في الفئة العسخية 

بالقخػ األربعة السجروسة(، مؾزعة عمى قخػ الجراسة 
ولمحرؾل عمى األربعة بشفذ تؾاججىؼ بالذاممة. 

البيانات السيجانية الالزمة، اعتسجت الجراسة عمى 
السقششة مع الديؾيات السبحؾثات  السقابالت الذخرية

بالعيشة البحثية، وذلػ باستخجام استسارة استبيان تؼ 
اعجادىا لمحرؾل عمى البيانات الالزمة لتحقيق أىجاف 
الجراسة، وقج تؼ جسع البيانات خالل الفتخة مؽ يشايخ إلى 

 .2016ابخيل 
وقج استخجم في تحميل بيانات ىحه الجراسة أكثخ مؽ 

لتحقيق أىجافيا واختبار فخوضيا، أسمؾب إحرائي 
بعض األساليب اإلحرائية الؾصفية  حيث استخجمت

مثل الشدب السئؾية، والستؾسط الحدابي، والستؾسط 
الحدابي السخجح، واالنحخاف السعيارؼ، وججاول التؾزيع 
التكخارؼ وذلػ لعخض ووصف البيانات، كسا استخجم 

يعة معامل ارتباط بيخسؾن البديط لمتعخف عمى طب
العالقة االرتباطية السحتسمة بيؽ مدتؾػ تسكيؽ 
الديؾيات السبحؾثات ومتغيخات الجراسة، كسا تؼ استخجام 
معامل ارتباط الختب لدبيخمان لمتعخف عمى طبيعة 
العالقة بيؼ مدتؾػ األىسية ومدتؾػ التؾفخ لستظمبات 

 تسكيؽ السخأة الديؾية. 
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 وقج تسثمت أهػ نتائج الجراسة في اآلتي:
 
% مؽ السبحؾثات يتسيدن بانخفاض 67.1أن نحؾ  -

مدتؾػ تسكيشيؽ االجتساعي، في حيؽ أن حؾالي 
% مشيؽ يتسيدن بانخفاض مدتؾػ تسكيشيؽ 50.0

 االقترادؼ.
وجؾد عالقة ارتباطية معشؾية مؾجبة عشج السدتؾػ  -

بيؽ مدتؾػ التسكيؽ االجتساعي  0001االحتسالي 
السدتؾػ التعميسي، لمسبحؾثات والستغيخات التالية: 

حجؼ األسخة، االنفتاح الثقافي، الجخل الذيخؼ، 
مدتؾػ الظسؾح، درجة االستعجاد لمسخاطخة، درجة 
التعخض لسرادر السعمؾمات الدراعية، االتجاه 
نحؾ االرشاد الدراعي، االترال االرشادؼ، 

 السعارف العامة.
وجؾد عالقة ارتباطية معشؾية مؾجبة عشج السدتؾػ  -

بيؽ مدتؾػ التسكيؽ االقترادؼ  0001ي االحتسال
لمسبحؾثات والستغيخات التالية: السدتؾػ التعميسي، 
حجؼ األسخة، االنفتاح الثقافي، الجخل الذيخؼ، 
مدتؾػ الظسؾح، درجة االستعجاد لمسخاطخة، درجة 
التعخض لسرادر السعمؾمات الدراعية، االتجاه 

  نحؾ االرشاد الدراعي، االترال االرشادؼ.
 

 كمة الجراسةمذ
 

لقج أعيخت الكثيخ مؽ الكتابات والبحؾث أنو عمى 
الخغؼ مؽ تعجد األدوار التي تقؾم بيا السخأة برفة عامة 
والبجوية عمى وجو الخرؾص، إال أنيا تعخضت لمكثيخ 
مؽ الغمؼ واالىسال مؽ جانب القائسيؽ عمى شئؾن 
السجتسعات الخيفية والبجوية، األمخ الحؼ يشعكذ بالدمب 

)العداوي،  يانًا عمى كفاءة قياميا باألدوار السحجدة ليا أح
6196 :4). 

وتقؾم السخأة البجوية بجور ىام في مجال تشسية 
السجتسعات البجوية، حيث تسثل السخأة البجوية ندبة ال 
يدتيان بيا مؽ سكان ىحه السجتسعات، وُتعج قؾة 
انتاجية ىامة بسا تمعبو مؽ دور بارز في تمبية 

أسختيا الستعجدة، والحفاظ عمى التشؾع  احتياجات
البيؾلؾجي ومرادر الثخوة الظبيعية واالستخجام 
االقترادؼ ليا والحفاظ عمى البيئة الرحخاوية مؽ 
التمؾث، فزاًل عؽ قياميا بالرشاعات البيئية التي تعؾد 

بالشفع عمييا وعمى أفخاد أسختيا وعمى مجتسعيا برفة 
 .(61: 6194)عبج السالغ، عامة 

بشاًء عمى ما سبق، فمقج أصبح االرتقاء بسدتؾػ 
السخأة البجوية وتحديؽ أحؾاليا وعخوفيا السعيذية مظمبًا 
أساسيًا إذا ما ُأريج ليحه الفئة اليامة مؽ الديجات أن 
تداىؼ بفعالية في عسميات تشسية السجتسعات البجوية، 
حيث يتظمب ذلػ االدماج الستكامل لمسخأة البجوية في 

ة، والحؼ لؽ يتأتى بظبيعة الحال إال في عل التشسي
االىتسام الستشامي بآليات تسكيؽ السخأة سؾاء مؽ الشؾاحي 

)إسحق، االجتساعية أو االقترادية عمى حٍج سؾاء 
6111 :99). 

ومؽ ىشا يبخز بقؾة الجور اليام الحؼ يجب أن يقؾم 
بو االرشاد الدراعي في التسكيؽ االجتساعي واالقترادؼ 

البجوية مؽ أجل مداعجتيا وتفعيل دورىا في لمسخأة 
مجال التشسية برفة عامة ولتحديؽ أحؾاليا واالرتقاء 
بسدتؾاىا بذكل محجد. إال أن نجاح االرشاد الدراعي 
في القيام بيحا الجور إنسا يتؾقف عمى تؾافخ عجد مؽ 
الستظمبات التشغيسية، والسادية، والتجريبية، والتؾعؾية، 

ن تؾافخ ىحه الستظمبات سؾف يداىؼ حيث يسكؽ القؾل أ
في تفعيل دور االرشاد الدراعي في أداء دوره في مجال 

 تسكيؽ السخأة البجوية، والعكذ صحيح.
في ضؾء ما سبق، فمقج رؤؼ إجخاء الجراسة الحالية 
كسحاولة لمتعخف عمى الستظمبات الالزم تؾافخىا مؽ أجل 

التسكيؽ  قيام االرشاد الدراعي بجوره السأمؾل في مجال
االجتساعي واالقترادؼ لمسخأة البجوية بإحجػ السشاطق 

 الرحخاوية اليامة بسحافغة مظخوح، وىي واحة سيؾة. 
 

 أهجاف الجراسة
 

في ضؾء مذكمة الجراسة الدابق عخضيا، تؼ 
 صياغة أىجاف الجراسة عمى الشحؾ التالي:

وصف مدتؾػ تسكيؽ الديؾيات السبحؾثات بؾاحة  -1
 سيؾة.

عمى طبيعة العالقة بيؽ بعض متغيخات التعخف  -2
 الجراسة، ومدتؾػ تسكيؽ الديؾيات السبحؾثات.

التعخف عمى مدتؾػ أىسية متظمبات التسكيؽ  -3
االجتساعي واالقترادؼ لمسخأة الديؾية بسشظقة 

 الجراسة.
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التعخف عمى مدتؾػ تؾفخ متظمبات التسكيؽ  -4 
االجتساعي واالقترادؼ لمسخأة الديؾية بسشظقة 

 لجراسة.ا
التعخف عمى طبيعة العالقة بيؽ مدتؾػ األىسية  -5

ومدتؾػ التؾفخ لستظمبات تسكيؽ السخأة الديؾية 
 بسشظقة الجراسة.

 
 االستعخاض السخجعي

 
يعتبخ مفيؾم التسكيؽ مؽ السفاىيؼ االجتساعية 
اليامة باعتباره عشرخًا حيؾيًا ال يسكؽ تجاىمو في عسمية 

عشى العسل الجساعي في التشسية، فعسمية التسكيؽ ت
الجساعات السقيؾرة، أو السزظيجة لمتغمب عمى 
العقبات وأوجو التسايد التي تقمل مؽ أوضاعيؼ أو سمب 
حقؾقيؼ. ومفيؾم التسكيؽ والتقؾية أساسي لتقجم السخأة 
فيؾ يسكؽ السخأة مؽ اتخاذ القخارات والسظالبة بالحرؾل 

ة، )السجمذ القؽمي لمسخأعمى الحقؾق والخجمات 
، وقج تعجدت التعاريف التي تشاولت (59: 6115

مفيؾم التسكيؽ، وفيسا يمي استعخاض لبعض ىحه 
 التعاريف:

التسكيؽ: بأنو  (616:6116أماني صالح )تعخف 
ىؾ نؾع مؽ الجعؼ الخارجي مؽ قبل الدمظة السدتشيخة 
في السجتسع، والتي يفتخض أن تشغخ بخوح السدؤولية 

ًا لسديخة التظؾيخ والتشسية في إلى كافة السؾاطشيؽ، دفع
التسكيؽ  (96: 6114العتيبي )السجتسع، كسا ُيعخف 

بأنو فمدفة إعظاء مديج مؽ السدؤولية وسمظة اتخاذ 
 القخار بجرجة أكبخ لألفخاد في السدتؾيات الجنيا.

 ,Mullerمؽلخ )خ ُيذيخ ـــؾر آخـــــومؽ مشغ
إلى التسكيؽ بأنو القجرة عمى مقاومة ( 3 :1998

التحكؼ السفخوض عمى بعض الفئات السيسذة مؽ أفخاد 
السجتسع، ومؽ ثؼ مداعجتيؼ عمى الحرؾل عمى 
السرادر االجتساعية والسادية والتي تذتق مشيا القؾة، 
إال أن مرادر القؾة تعؾقيا عشاصخ ثقافية جامجة. 

 :Dorothy, 1995دوروثي )عالوة عمى ذلػ ُيعخف 
التسكيؽ عمي أنو استخاتيجية تديج مؽ قجرات  (488

األفخاد عمى التعامل مع العؾائق الستعمقة بالسذكالت 
وتشسى دورىؼ القياسي، وتديج مؽ قجراتيؼ عمى اتخاذ 
القخارات السجتسعية وأيزًا القخارات الستعمقة بحياتيؼ 

 الخاصة.

بشاءًا عمى ما سبق، تشغخ الجراسة الحالية إلى 
يؾم تسكيؽ السخأة عمى أنو العسمية التي يتؼ مؽ خالليا مف

تؾفيخ فخص أكبخ لمسخأة لمحرؾل عمى السؾارد 
والسعارف والسيارات والسعمؾمات الالزمة لسداعجتيا 
عمى تحديؽ عخوفيا السعيذية وإنجاز أىجافيا، وذلػ 
بيجف تعديد قجرتيا عمى السداىسة اإليجابية في رفاىية 

عيا في السجاالت االجتساعية أسختيا وتقجم مجتس
 واالقترادية.

وتتعجد أنؾاع التسكيؽ، حيث يسكؽ التسييد برفٍة 
 عامة بيؽ نسظيؽ مختمفيؽ لمتسكيؽ ىسا:

 
والحؼ يخكد عمى مجسؾعة مؽ االجتساعي:  التسكيؼ - أ

القزايا اليامة مثل: زيادة ندبة مذاركة السخأة في 
القزايا السجتسعية، وإيجاد السديج مؽ العالقات 
الستشؾعة بيؽ مشغسات السخأة الؾطشية والعخبية مؽ 
أجل التشديق فيسا بيشيا، ورفع مدتؾػ الؾعي 
لمقزاء عمى كافة أشكال التسييد ضج السخأة،والعسل 

تؾفيخ الخجمات التي تداعج السخأة عمى إحجاث  عمى
 ,Longwe)التؾازن في مدئؾليتيا ودورىا التشسؾؼ 

1998: 19). 
 
فسؽ السالحع أن التبعية االقترادي:  التسكيؼ - ب

االقترادية لمسخأة تؤدؼ إلى عخقمة قجرتيا عمى 
رعاية نفديا، لحلػ ييجف التسكيؽ االقترادؼ إلى: 

أة في سؾق العسل، زيادة في حجؼ مذاركة السخ 
وزيادة درجة استفادة السخأة مؽ عائج السذاركة في 
التشسية، والعسل عمى زيادة قجرة السخأة واعتسادىا 
عمى ذاتيا مؽ أجل إسياميا في الحياة االقترادية 

(Longwe, 1998: 19). 
 

ومؽ خالل فحص نساذج مؽ البحؾث والجراسات  
، تسكيؽ السخأة اىتست بقزية االجتساعية الدابقة التي 

عؽ "محجدات  (6191سالػ )فقج تبيؽ مؽ دراسة 
وجؾد  تسكيؽ السخأة الخيفية الُسعيمة بسحافغة الفيؾم"،

عالقة ارتباطية معشؾية مؾجبة بيؽ مدتؾػ تسكيؽ 
الديجات الُسعيالت السبحؾثات والستغيخات التالية:عجد 
سشؾات تعميؼ السبحؾثة، ومتؾسط أعسار األبشاء، 

سشؾات تعميؼ األبشاء، واالنفتاح الثقافي،  ومتؾسط عجد
ومدتؾػ السعيذة، وعسخ السبحؾثة، والحالة الدواجية، 
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وميشة السبحؾثة. كسا تبيؽ وجؾد ستة متغيخات مدتقمة 
تداىؼ في تفديخ التبايؽ الكمي في مدتؾػ تسكيؽ 
الديجات الُسعيالت السبحؾثات، وىحه الستغيخات ىي: 

ات تعميؼ األبشاء، وعجد مدتؾػ السعيذة، ومتؾسط سشؾ 
سشؾات تعميؼ السبحؾثة، ودرجة االستفادة مؽ الخجمات 
السجتسعية، والحالة الدواجية، وميشة السبحؾثة. وبالخجؾع 

يتزح أن  00355والبالغة  R2إلى قيسة معامل التحجيج 
الستغيخات الدتة السدتقمة الدابقة تفدخ مجتسعة نحؾ 

الديجات % مؽ التبايؽ في مدتؾػ تسكيؽ 3505
 الُسعيالت السبحؾثات.

عؽ "تسكيؽ السخأة  (6196العداوي )أما دراسة 
الخيفية في التشسية السدتجامة في ريف محافغة يغجاد"، 
وجؾد ارتباط معشؾؼ بيؽ مدتؾػ التسكيؽ العام لمسخأة 
الخيفية وبيؽ الستغيخات البحثية التالية: الدؽ، والجخل، 

السدكؽ، ومدتؾػ وحيازة األجيدة السشدلية، وحالة 
الظؾح، وإدراك السخاة لسكانتيا في السجتسع، واالنفتاح 
الجغخافي، واالنفتاح الثقافي، واالتجاه نحؾ التحجيث، 
والسذاركة االجتساعية غيخ الخسسية، والسيارات 
والقجرات الخاصة، واالحداس بالعجالة االجتساعية، 

ا عؽ واالعتسادية، والحالة االجتساعية، والسيشة، والخض
الخجمات السقجمة، والسذاركة االجتساعية الخسسية، 

 والسذاركة التشسؾية.
بعشؾان "دراسة  (6119إبخاهيػ ودراز )أما دراسة 

حالة تسكيؽ السخأة الخيفية اقتراديًا واجتساعيًا بقخية 
العرمؾجي بسحافغة الذخقية"، فقج أوضحت نتائج 

ج أدػ إلى الجراسة أن تسكيؽ السخأة الخيفية اجتساعيًا ق
اآلثار االجتساعية التالية: زيادة مدتؾػ السذاركة 
االجتساعية الخسسية، وحجوث تغيخ إيجابي في االتجاه 
نحؾ السشغسات األىمية، زيادة درجة االتجاه اإليجابي 
نحؾ إقامة السذخوعات متشاىية الرغخ، وزيادة مدتؾػ 

 االنفتاح الجغخافي.
تسكيؽ السخأة بعشؾان " (6118عميسات )وفي دراسة 

دراسة حالة  -الخيفية مؽ خالل السذاريع السجرة لمجخل
باألردن"، فقج بيشت نتائج الجراسة أن معغؼ السذاريع 
السجرة لمجخل والسدتخجمة في تسكيؽ السخأة كانت في 
مجال تخبية الحيؾانات باعتباره نذاط اقترادؼ تقميجؼ 

ػ أن في السجتسع الخيفي، كسا بيشت نتائج الجراسة كحل
ىحه السذاريع قج وفخت فخص عسل لمسخأة في بيئتيا 
السحمية، وساىست في تحديؽ جدئي لجخل األسخ، كسا 

ساىست بذكل أكبخ في تحديؽ دور السخأة ومكانتيا في 
أسختيا ومجتسعيا السحمي، إضافة إلى تعديد ثقتيا 

 بشفديا ورؤيتيا لحاتيا.
 بعشؾان "تسكيؽ (6117فخج )وفيسا يختص بجراسة 

السخأة التي تعؾل لمسذاركة في التشسية الخيفية في بعض 
قخػ محافغة الجيدة"، فقج أشارت نتائج الجراسة إلى 
معشؾية العالقة بيؽ درجة التسكيؽ االجتساعي لمسخأة 
السعيمة والستغيخات السدتقمة التالية: الحالة االجتساعية، 
ومجة اإلعالة، وعجد ساعات عسل السبحؾثة، ومتؾسط 

ؼ األبشاء، ومتؾسط أعسار األبشاء، والجخل الذيخؼ تعمي
لألسخة، وحالة السدكؽ، وحيازة األجيدة السشدلية، 
والسيارات والقجرات، وإدراك السخأة لسكانتيا في السجتسع، 

 ومدتؾػ الظسؾح، والقيادية.
بعشؾان "تسكيؽ  (6114ثابت )وأخيخًا وفي دراسة 

اجتساعية بسجيشة  دراسة -السخأة ودورىا في عسمية التشسية
القاىخة"، فقج أوضحت نتائج الجراسة عجم تحقيق السخأة 
العاممة في عيشة الجراسة تسكيشًا عمى مؤشخ العزؾية 
في السشغسات وأنذظة الجسعيات األىمية، عالوة عمى 
عجم تحقيقيا لمتسكيؽ كحلػ فيسا يتعمق بإدارة الؾقت 

إال أنيا السبحول نحؾ نفديا وشئؾن التخفيو في حياتيا، 
استظاعت أن تحقق تسكيشًا فيسا يتعمق بإدارة الؾقت 
السبحول في األعسال والسدئؾليات السيشية واألسخية. 
وفيسا يخص اتخاذ القخارات األسخية فقج حققت تسكيشًا 
فيو، بيشسا لؼ تحقق تسكيشًا بالشدبة لشؾعية القخارات 
ومؾقف الدوج نحؾ قخاراتيا ومذاركتو في السدئؾليات 

 لسشدلية.ا
 

 فخوض الجراسة
 

تحقيقًا ألىجاف الجراسة وبشاءًا عمى اإلطار الشغخؼ 
ونتائج البحؾث والجراسات الدابقة، فقج أمكؽ  صياغة 

 الفخوض البحثية لمجراسة عمى الشحؾ التالي:
 

. الفخض الخاص بعالقة متغيخات الجراسة بسدتؽيات 9
 ؼ االجتساعي لمديؽيات السبحؽثاتالتسكي
 

"تؾجج عالقة ارتباطية معشؾية بيؽ مدتؾػ التسكيؽ 
االجتساعي لمديؾيات السبحؾثات وكل مؽ الستغيخات 
التالية: الدؽ، والسدتؾػ التعميسي، وحجؼ األسخة، 
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واالنفتاح الثقافي، والجخل الذيخؼ، ومدتؾػ الظسؾح، 
ودرجة االستعجاد لمسخاطخة، ودرجة التعخض لسرادر 

التجاه نحؾ االرشاد الدراعي، السعمؾمات الدراعية، وا
 واالترال االرشادؼ، والسعارف العامة". 

وسؾف يختبخ ىحا الفخض في صؾرتو الرفخية 
التالية: "ال تؾجج عالقة ارتباطية معشؾية بيؽ مدتؾػ 
التسكيؽ االجتساعي لمديؾيات السبحؾثات، ومتغيخات 

 الجراسة الدابق عخضيا".
 

لجراسة بسدتؽيات . الفخض الخاص بعالقة متغيخات ا6
 ؼ االقترادي لمديؽيات السبحؽثاتالتسكي

 
"تؾجج عالقة ارتباطية معشؾية بيؽ مدتؾػ التسكيؽ 
االقترادؼ لمديؾيات السبحؾثات وكل مؽ الستغيخات 
التالية: الدؽ، والسدتؾػ التعميسي، وحجؼ األسخة، 
واالنفتاح الثقافي، والجخل الذيخؼ، ومدتؾػ الظسؾح، 

د لمسخاطخة، ودرجة التعخض لسرادر ودرجة االستعجا
السعمؾمات الدراعية، واالتجاه نحؾ االرشاد الدراعي، 

 واالترال االرشادؼ، والسعارف العامة". 
وسؾف يختبخ ىحا الفخض في صؾرتو الرفخية 
التالية: "ال تؾجج عالقة ارتباطية معشؾية بيؽ مدتؾػ 
التسكيؽ االقترادؼ لمديؾيات السبحؾثات، ومتغيخات 

 لجراسة الدابق عخضيا".ا
 
. الفخض الخاص بالعالقة بيؼ مدتؽى األهسية 1

التشعيسية لتسكيؼ السخأة ومدتؽى التؽفخ لمستطمبات 
 الديؽية

 
"تؾجج عالقة ارتباطية معشؾية بيؽ مدتؾػ األىسية 
ومدتؾػ التؾفخ لكل مؽ الستظمبات التشغيسية التالية: 
تعييؽ كؾادر مجربة مؽ السخشجات الدراعيات، وتؾفيخ 
السقخ السشاسب لعسل السخشجيؽ، واكتذاف وتجريب 
الخائجات الخيفيات، والتخابط التشغيسي بيؽ أجيدة البحث 

 واإلرشاد".  
ؾف يختبخ ىحا الفخض في صؾرتو الرفخية وس

التالية: "ال تؾجج عالقة ارتباطية معشؾية بيؽ مدتؾػ 
األىسية ومدتؾػ التؾفخ لكل مؽ الستظمبات التشغيسية 

 الدابقة".
 

. الفخض الخاص بالعالقة بيؼ مدتؽى األهسية 4
ت السادية لتسكيؼ السخأة ومدتؽى التؽفخ لمستطمبا

 الديؽية
 

"تؾجج عالقة ارتباطية معشؾية بيؽ مدتؾػ األىسية 
ومدتؾػ التؾفخ لكل مؽ الستظمبات السادية التالية: 
تؾفيخ التسؾيل الالزم لتفعيل دور اإلرشاد، وتؾفيخ 
وسائل االنتقال واالترال لمسخشجيؽ، وتؾفيخ األجيدة 
والسعيشات االرشادية، وتؾفيخ قاعات لمتجريب 

تؾفيخ األجيدة السعسمية واالجتساعات والشجوات، و 
 والؾسائل اإليزاحية".  

وسؾف يختبخ ىحا الفخض في صؾرتو الرفخية 
التالية: "ال تؾجج عالقة ارتباطية معشؾية بيؽ مدتؾػ 
األىسية ومدتؾػ التؾفخ لكل مؽ الستظمبات السادية 

 الدابقة".
 

. الفخض الخاص بالعالقة بيؼ مدتؽى األهسية 5
لمستطمبات التجريبية والتؽعؽية  في ومدتؽى التؽفخ 

 لتسكيؼ االجتساعي لمسخأة الديؽيةمجال ا
 

تؾجج عالقة ارتباطية معشؾية بيؽ مدتؾػ األىسية 
ومدتؾػ التؾفخ لكل مؽ متظمبات التسكيؽ االجتساعي 
التالية: تشسية القجرة عمى اتخاذ القخارات الخاصة، 

سخية، وتذجيع مذاركة السخأة في اتخاذ القخارات األ
وحث السخأة عمى السذاركة في السذخوعات التشسؾية، 
ورفع الؾعي بأساليب مؾاجية أشكال استغالل السخأة، 
وتذجيع السخأة عمى االنزسام لعزؾية السشغسات، 

 وتشسية ميارات اإلدارة والقيادة".
وسؾف يختبخ ىحا الفخض في صؾرتو الرفخية 

بيؽ مدتؾػ التالية: "ال تؾجج عالقة ارتباطية معشؾية 
األىسية ومدتؾػ التؾفخ لكل مؽ متظمبات التسكيؽ 

 االجتساعي الدابقة".
 

. الفخض الخاص بالعالقة بيؼ مدتؽى األهسية 6
ومدتؽى التؽفخ لمستطمبات التجريبية والتؽعؽية  في 

 لتسكيؼ االقترادي لمسخأة الديؽيةمجال ا
 

"تؾجج عالقة ارتباطية معشؾية بيؽ مدتؾػ األىسية 
ػ التؾفخ لكل مؽ متظمبات التسكيؽ االقترادؼ ومدتؾ 

التالية: تشسية القجرة عمى تحديؽ مدتؾػ معيذة األسخة، 
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والتؾعية باألسمؾب األمثل لمترخف في الجخل، وتكؾيؽ 
اتجاه إيجابي نحؾ عسل السخأة، وتشسية روح االستقالل 
االقترادؼ، والتجريب عمى ميارات إدارة السذخوعات 

ؾػ الؾعي االقترادؼ، وتحديؽ الخاصة، ورفع مدت
مدتؾػ القجرة عمى السشافدة في سؾق العسل، والتؾعية 

 بدبل االستفادة مؽ التدييالت اإلئتسانية".
وسؾف يختبخ ىحا الفخض في صؾرتو الرفخية 
التالية: "ال تؾجج عالقة ارتباطية معشؾية بيؽ مدتؾػ 
األىسية ومدتؾػ التؾفخ لكل مؽ متظمبات التسكيؽ 

 ادؼ الدابقة".االقتر
 

 األسمؽب البحثي
 

 أواًل: مشطقة الجراسة
 

أجخيت ىحه الجراسة بؾاحة سيؾة والتي تقع في 
إحجػ السشخفزات الظبيعية في الجدء الذسالي الغخبي 

 ،    5/9لجسيؾرية مرخ العخبية ما بيؽ خظي عخض 
 شخقًا    5/26،    18/25 شسااًل، وخظي طؾل    20/29

غخب مجيشة مظخوح، وعمي كؼ جشؾب  300عمي بعج 
كؼ مؽ الحجود السرخية الميبية غخبًا، وتحجىا  65بعج 

مؽ الذسال ىزبة صخخية مترمة بدمدمة مؽ الجبال. 
أما حجودىا الجشؾبية فيي سمدمة كثبان وتالل رممية 
تعتبخ بجاية بحخ الخمال األعغؼ. وتأخح واحة سيؾة 
شكل شخيط غيخ مشتغؼ الذكل مؽ الذخق إلي الغخب 

كؼ في وسط الؾاحة، ويزيق إلي  5حيث يبمغ عخضيا 
أقل مؽ ذلػ في اتجاه الغخب وتشزؼ جية الذخق ليبمغ 

كؼ في الذخق لمغخب. وتبمغ  80كؼ، وبظؾل  27
، وبعسق 2كؼ 1175السداحة السأىؾلة بالدكان حؾالي 

 م تحت مدتؾػ سظح البحخ.18إلي  15يتخاوح ما بيؽ 
إلدارية إحجػ مخاكد وتعتبخ واحة سيؾة مؽ الشاحية ا

محافغة مظخوح، ويذسل مخكد سيؾة عمي خسدة قخػ 
ىي: السخاقي، وأغؾرمي، وأبؾشخوف، وأم الرغيخ، 

 وبيي الجيؽ.
 

 ثانيًا: الذاممة والعيشة
 

اىتست الجراسة في بادغ األمخ باستيجاف جسيع 
الديؾيات السقيسات بالقخػ الخسدة التابعة لسخكد سيؾة، 

اعتبارات إجخائية، فقج تؼ استبعاد  إال أنو نغخًا لعجة
 الفئات التالية مؽ شاممة الجراسة:

نغخًا ألن إجسالي عجد الديؾيات السقيسات بسخكد  .أ 
سيؾة يشظؾؼ عمى ندبة غيخ قميمة مؽ األطفال 
)ُقجرت وفقًا لمبيانات الؾاردة مؽ مخكد السعمؾمات 

 2015ودعؼ اتخاذ القخار بسحافغة مظخوح لعام 
جسالي عجد اإلناث بالسحافغة(، % مؽ إ41بشحؾ 

ونغخًا ألن الجراسة الحالية ال تدتيجف ىحا العجد 
مؽ األطفال اإلناث لعجم قجرتيؽ عمى تكؾيؽ وجية 
نغخ مؾضؾعية فيسا يتعمق بسؾضؾع الجراسة 
الحالية، لحا فقج تؼ استبعاد فئة األطفال أقل مؽ 

 سشة مؽ شاممة ىحه الجراسة. 18
دبيًا بيؽ مخكد سيؾة وقخية أم ونغخًا لبعج السدافة ن .ب 

كؼ(،  130الرغيخ التابعة لمسخكد )حؾالي 
وصعؾبة الؾصؾل ليحه القخية بدبب عجم الدساح 
بديارتيا إال بعج الحرؾل عمى تراريح أمشية، 
عالوة عمى االنخفاض السمحؾظ في عجد سكان 
ىحه القخية مقارنًة بأعجاد الدكان في باقى قخػ 

تبعاد الديؾيات السقيسات السخكد، لحا فقج تؼ اس
 بيحه القخية مؽ شاممة الجراسة.

بشاًء عمى ما سبق، فقج تسثمت شاممة الجراسة 
 18الحالية في إجسالي عجد الديؾيات في الفئة العسخية 

سشة فأكثخ السقيسات بقخػ: السخاقي، وأغؾرمي، وأبؾ 
شخوف، وبيي الجيؽ التابعة لسخكد سيؾة )وىي تسثل 

باستثشاء قخية أم الرغيخ السدتبعجة  جسيع قخػ السخكد
مؽ شاممة الجراسة لألسباب الدالف عخضيا(، حيث 
بمغ ىحا العجد مؽ الديؾيات وفقًا لمبيانات الؾاردة مؽ 
مخكد السعمؾمات ودعؼ اتخاذ القخار بسحافغة مظخوح 

 امخأة سيؾية. 1648نحؾ  2015لعام 
ولسا كان مؽ الرعب جسع البيانات البحثية مؽ 

لي ىحا العجد مؽ الديؾيات خاصًة في عل انتذار اجسا
أماكؽ إقامتيؽ عمى نظاق جغخافي واسع، لحلػ فمقج 
رؤؼ اختيار عيشة عذؾائية مشتغسة مشيؽ، حيث تؼ 

كخجدي تقجيخ حجؼ العيشة األمثل باستخجام معادلة 
 :Krejcie and Morgan, 1970) 1ومؽرجان

                                                 
1

 & Krejcieالصيغت العاهت لتقذيز حجن العينت باستخذام هعادلت  

Morgan  :هيS= 
2 NP (1-P) / d

2
 (N-1) + 

2 P (1-

P)   

 Pهي حجن شاهلت الذراست،  Nهي حجن العينت الوطلوبت،  Sحيث: 

هي نسبت الخطأ  d، 5.0هي نسبت احتوال وجود الظاهزة وتساوي 
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. وبشاًء عمى ذلػ فقج بمغ قؾام العيشة (610 -607
% مؽ إجسالي 18.8امخأة سيؾية )تسثل نحؾ  310

سشة فأكثخ بالقخػ  18عجد الديؾيات في الفئة العسخية 
األربعة السجروسة(، مؾزعة عمى قخػ الجراسة األربعة 

  .(9ججول ) -بشفذ تؾاججىؼ بالذاممة
ولقج تؼ االستعانة بعجد مؽ اإلخبارييؽ 

Informants  بقخػ الجراسة لمسداعجة في حرخ أعجاد
وأماكؽ إقامة الديؾيات السبحؾثات بقخػ الجراسة، ومؽ 

 ثؼ اختيار عيشة عذؾائية مشتغسة مشيؽ.
 

 حجؼ الذاممة وحجؼ العيشة بقخػ الجراسة .9ججول 
 

حجػ العيشة  حجػ الذاممة القخية
(98.8)% 

 السخاقي .1
 أغؾرمي .2
 أبؾ شخوف .3
 بيي الجيؽ .4

632 
467 
254 
295 

119 
88 
48 
55 

 191 9648 السجسؽع
 

 ثالثًا: أدوات جسع البيانات
 

لمحرؾل عمى البيانات السيجانية الالزمة، اعتسجت 
الجراسة عمى السقابالت الذخرية السقششة مع الديؾيات 
السبحؾثات بالعيشة البحثية، وذلػ باستخجام استسارة 
استبيان تؼ اعجادىا لمحرؾل عمى البيانات الالزمة 
لتحقيق أىجاف الجراسة، وقج تؼ اجخاء اختبار قبمي 

Pretest ستبيان، لمتأكج مؽ صجق األسئمة لبشؾد اال
ومجػ فيؼ السبحؾثات لمغتيا، وفي ضؾء نتائج ىحا 
االختبار تؼ اجخاء التعجيالت الالزمة ثؼ صياغة 

 االستبيان في صؾرتو الشيائية.
وقج تؼ جسع البيانات خالل الفتخة مؽ يشايخ إلى 

، وبعج االنتياء مؽ جسع البيانات 2016ابخيل 
ليل لتخميدىا، وعمى أساسو تؼ ومخاجعتيا تؼ ترسيؼ د

                                                                      

، 5.50الذي يوكن التجاوس عنه ويساوي 
2 هي قيوت هزبع كاي

 1.8.3وتساوي  5.50لذرجت حزيت واحذة عنذ هستوى هعنويت 

(Krejcie & Morgan, 1970: 607- 610.) 

تفخيغ البيانات يجويًا ثؼ إدخاليا إلى الحاسب األلى 
 ( V19 لتحميميا باالستعانة بالبخنامج اإلحرائي

SPSS) . 
 

 رابعًا: أدوات التحميل اإلحرائي
 

استخجم في تحميل بيانات ىحه الجراسة أكثخ مؽ 
أسمؾب إحرائي لتحقيق أىجافيا واختبار فخوضيا، 

بعض األساليب اإلحرائية الؾصفية  استخجمتحيث 
مثل الشدب السئؾية، والستؾسط الحدابي، والستؾسط 
الحدابي السخجح، واالنحخاف السعيارؼ، وججاول التؾزيع 

 التكخارؼ وذلػ لعخض ووصف البيانات.
كسا استخجم معامل ارتباط بيخسؾن البديط لمتعخف 
عمى طبيعة العالقة االرتباطية السحتسمة بيؽ مدتؾػ 
تسكيؽ الديؾيات السبحؾثات و متغيخات الجراسة، كسا تؼ 
استخجام معامل ارتباط الختب لدبيخمان لمتعخف عمى 
طبيعة العالقة بيؼ مدتؾػ األىسية ومدتؾػ التؾفخ 

 أة الديؾية. لستظمبات تسكيؽ السخ 
 

 : الستغيخات البحثية وطخق قياسهاخامداً 
 

تتزسؽ الجراسة الحالية خسدة عذخ متغيخًا، تؼ 
 قياسيا عمى الشحؾ التالي:

 
 . سؼ السبحؽثة9

 
قيذ بعجد الدشؾات السيالدية التي مخت عمى 
السبحؾثة مشح ميالدىا، وحتى تاريخ جسع البيانات، 

يخه مؽ خالل سؤال وذلػ ألقخب سشة ميالدية، وتؼ تقج
 السبحؾثة عؽ سشيا.

 
 السدتؽى التعميسي. 2
 

يقرج بو عجد الدشؾات الخسسية التي أتستيا 
السبحؾثة بشجاح خالل مخاحل التعميؼ األكاديسي 
السختمفة. وقج تؼ استخجام ترشيف )غيخ حاصمة عمى 

حاصمة  -حاصمة عمى شيادة دون الستؾسظة -شيادة
لػ لؾصف السدتؾػ عمى شيادة متؾسظة فأكثخ( وذ

التعميسي لمسبحؾثات، في حيؽ تؼ استخجام عجد سشؾات 
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التعميؼ الخسسي لمسبحؾثة عشج دراسة عالقة متغيخ 
السدتؾػ التعميسي بسدتؾيات التسكيؽ االجتساعي 

 واالقترادؼ لمديؾيات السبحؾثات.
 

 حجػ االسخة. 3
 

يقرج بيا عجد أفخاد أسخة السبحؾثة، والحيؽ 
 وحجة معيذية مذتخكة.يذتخكؾن في 

 
 . االنفتاح الثقافي4

 

قيذ مؽ خالل تؾجيو عذخة أسئمة لمسبحؾثة تعكذ 
في مجسميا مدتؾػ االنفتاح الثقافي ليا، وقج استخجم 
ترشيف )كثيخًا، أحيانًا، نادرًا، ال( لكل سؤال مؽ األسئمة 
العذخ، حيث أعظيت ىحه االستجابات القيؼ الخقسية 

التختيب، واعتبخت الجراسة حاصل ( عمى 1، 2، 3، 4)
جسع استجابات السبحؾثات عمى األسئمة الدابقة مؤشخًا 
رقسيًا لقياس ىحا الستغيخ. وقج تخاوح السجػ الشغخؼ 

 درجة. 40 -10لسقياس االنفتاح الثقافي ما بيؽ 
 
 الذهخي  . الجخل5

 

ويقرج بو إجسالي الجخل الذيخؼ الحؼ تحرل 
ف السرادر، وقج تؼ تقديؼ عميو أسخة السبحؾثة مؽ مختم

مدتؾيات دخؾل السبحؾثات إلى ثالث فئات ىي: أقل 
جشيو، أكبخ مؽ  3000 -2000جشيو،  2000مؽ 

 جشيو شيخيًا. 3000
 

 . مدتؽى الطسؽح6
 

وقج تؼ قياس ىحا الستغيخ مؽ خالل تؾجيو عذخة 
عبارات لمسبحؾثة تعكذ في مجسميا مدتؾػ الظسؾح 

ة إيجابية والبعض اآلخخ لجييا، وقج صيغ بعزيا برؾر 
برؾرة سمبية وذلػ لتجشب االستجابات الشسظية 
لمسبحؾثات، وقج طمب مؽ السبحؾثات االختيار ما بيؽ 
ثالث استجابات لكل عبارة ىي: )مؾافقة، محايجة، 
معارضة(، وقج أعظيت ىحه االستجابات القيؼ الخقسية 

( عمى التختيب في حالة العبارات اإليجابية، 1، 2، 3)
والعكذ في حالة العبارات الدمبية، وقج تؼ جسع ىحه 
الجرجات لتعبخ عؽ مدتؾػ الظسؾح لكل مبحؾثة. وقج 

تخاوح السجػ الشغخؼ لسقياس مدتؾػ الظسؾح ما بيؽ 
 درجة. 30 -10

 
 . درجة االستعجاد لمسخاطخة7

 

وقج تؼ قياس ىحا الستغيخ مؽ خالل تؾجيو عذخة 
استعجادىا لمسخاطخة، وقج عبارات لمسبحؾثة تعكذ درجة 

صيغ بعض ىحه العبارات برؾرة إيجابية والبعض 
اآلخخ برؾرة سمبية، وقج تؼ التعبيخ رقسيًا عؽ ىحا 
الستغيخ عمى نفذ الشحؾ الدابق. وقج تخاوح السجػ 

 -10الشغخؼ لسقياس درجة االستعجاد لمسخاطخة ما بيؽ 
 درجة. 30

 
 عيةلتعخض لسرادر السعمؽمات الدرا. درجة ا8

 

تؼ التعبيخ عؽ ىحا الستغيخ بدؤال السبحؾثة عؽ 
مجػ تعخضيا إلثشي عذخ مرجرًا مؽ مرادر 
السعمؾمات الدراعية، وقج تؼ تخريص أربع درجات 
لمتعخض الجائؼ لسرادر السعمؾمات، وثالث درجات 
لمتعخض أحيانًا، ودرجتيؽ لمتعخض نادرًا، ودرجة واحجة 

تؼ حداب مجسؾع لعجم التعخض لسرادر السعمؾمات، و 
الجرجات التي حرمت عمييا السبحؾثة في استجابتيا 
لسرادر السعمؾمات اإلثشتي عذخة السجروسة لتعبخ عؽ 
درجة تعخضيا لسرادر السعمؾمات الدراعية. وقج تخاوح 

 درجة. 48 -12السجػ الشغخؼ ليحا السقياس ما بيؽ 
 

 . االتجاه نحؽ االرشاد الدراعي9
 

غيخ مؽ خالل تؾجيو اثشتي وقج تؼ قياس ىحا الست
عذخ عبارة لمسبحؾثة تعكذ في مجسميا درجة اتجاىيا 
نحؾ االرشاد الدراعي، وقج صيغ بعزيا برؾرة إيجابية 
والبعض اآلخخ برؾرة سمبية وذلػ لتجشب االستجابات 
الشسظية لمسبحؾثات، وقج طمب مؽ السبحؾثات االختيار 

قة، ما بيؽ ثالث استجابات لكل عبارة ىي: )مؾاف
محايجة، معارضة(، وقج أعظيت ىحه االستجابات القيؼ 

( عمى التختيب في حالة العبارات 1، 2، 3الخقسية )
اإليجابية، والعكذ في حالة العبارات الدمبية، وقج تؼ 
جسع ىحه الجرجات لتعبخ عؽ درجة االتجاه نحؾ 
االرشاد الدراعي لكل مبحؾثة. وقج تخاوح السجػ الشغخؼ 

 درجة. 36 -12ما بيؽ ليحا السقياس 
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 . االترال االرشادي91
 

وقيذ مؽ خالل تؾجيو سؤاليؽ لمسبحؾثة، يتعمق 
الدؤال األول بالدساع عؽ االرشاد الدراعي، حيث 
أُعظيت السبحؾثة درجتان في حالة الدساع، ودرجة 
واحجة في حالة عجم الدساع، ويتعمق الدؤال الثاني 

السعمؾمات بسجػ االترال باالرشاد لمدؤال عؽ 
الدراعية، حيث أُعظيت السبحؾثة أربع درجات في حالة 
االترال كثيخًا، وثالث درجات في حالة االترال 
أحيانًا، ودرجتان في حالة االترال نادرًا، ودرجة واحجة 
في حالة عجم االترال. وقج تؼ جسع الجرجات التي 
حرمت عمييا كل مبحؾثة خالل استجابتيا ليحيؽ 

خ عؽ درجة االترال االرشادؼ لجييا. وقج الدؤاليؽ لتعب
 6 -1تخاوح السجػ الشغخؼ ليحا السقياس ما بيؽ 

 درجات.
 
 . السعارف العامة99

 

وقيذ مؽ خالل تؾجيو ست أسئمة لمسبحؾثة تعكذ 
في مجسميا مدتؾػ السعارف العامة لجييا، وقج تؼ 
إعظاء درجة واحجة عؽ كل سؤال في حالة معخفة 

الرحيحة الخاصة بيحا الدؤال، السبحؾثة لإلجابة 
وصفخًا في حالة عجم معخفة اإلجابة الرحيحة. وقج تؼ 
جسع الجرجات التي حرمت عمييا كل مبحؾثة خالل 
استجابتيا عمى األسئمة الدتة لتعبخ عؽ مدتؾػ 
السعارف العامة لجييا. وقج تخاوح السجػ الشغخؼ ليحا 

 درجات. 6 -السقياس ما بيؽ صفخ
 

 الجتساعيالتسكيؼ ا .96
 

وقج تؼ قياس ىحا الستغيخ مؽ خالل ستة محاور 
 فخعية عمى الشحؾ التالي:

 
 قجرة عمى اتخاذ القخارات الخاصةالسحؽر األول: ال

 

وقيذ مؽ خالل استظالع رأؼ السبحؾثة حؾل مجػ 
قجرتيا عمى اتخاذ عذخة مؽ القخارات الخاصة بيا، 
وذلػ مؽ خالل االختيار ما بيؽ أربع استجابات ىي: 
)قجرة كبيخة، ومتؾسظة، وصغيخة، ومشعجمة(، وقج 

( 1، 2، 3، 4أعظيت ىحه االستجابات القيؼ الخقسية: )

لي درجات ىحه عمى التختيب، وقج تؼ جسع إجسا
العبارات لتعبخ عؽ مجػ مذاركتيا في اتخاذ القخارات 
األسخية. وقج تخاوح السجػ الشغخؼ ليحا السحؾر الفخعي 

 درجة. 40 -10ما بيؽ 
 

 اركة في اتخاذ القخارات األسخيةالسحؽر الثاني: السذ
 

وقيذ مؽ خالل استظالع رأؼ السبحؾثة حؾل مجػ 
األسخية الخئيدية، مذاركتيا في عذخة مؽ القخارات 

وذلػ مؽ خالل االختيار ما بيؽ أربع استجابات ىي: 
)كبيخة، ومتؾسظة، وصغيخة، ومشعجمة(، وقج أعظيت 

( عمى 1، 2، 3، 4ىحه االستجابات القيؼ الخقسية: )
التختيب، وقج تؼ جسع إجسالي درجات ىحه العبارات 
لتعبخ عؽ مجػ مذاركتيا في اتخاذ القخارات األسخية. 

تخاوح السجػ الشغخؼ ليحا السحؾر الفخعي ما بيؽ وقج 
 درجة. 40 -10
 

السحؽر الثالث: السذاركة في السذخوعات التشسؽية 
 بالسجتسع السحمي

 

وقيذ مؽ خالل سؤال السبحؾثة عؽ مذاركتيا أو 
عجم مذاركتيا في عذخة مؽ السذخوعات التشسؾية 
بالسجتسع السحمي، وذلػ مؽ خالل االختيار ما بيؽ 

ع استجابات ىي: )كبيخة، ومتؾسظة، وصغيخة، أرب
ومشعجمة(، وقج أعظيت ىحه االستجابات القيؼ الخقسية: 

( عمى التختيب، وقج تؼ جسع إجسالي 1، 2، 3، 4)
درجات ىحه العبارات لتعبخ عؽ مجػ مذاركتيا في 
اتخاذ القخارات األسخية. وقج تخاوح السجػ الشغخؼ ليحا 

 درجة. 40 -10السحؾر الفخعي ما بيؽ 
 

 لالخابع: الؽعي بالقجرة عمى مؽاجهة االستغال  السحؽر
 

وقج تؼ قياس ىحا السحؾر مؽ خالل تؾجيو عذخ 
عبارات لمسبحؾثة تعكذ في مجسميا مدتؾػ وعي السخأة 
الديؾية بقجرتيا عمى مؾاجية أؼ استغالل يقع عمييا، 
وقج صيغ بعض ىحه العبارات برؾرة إيجابية والبعض 
اآلخخ برؾرة سمبية، وقج طمب مؽ السبحؾثات االختيار 

ل عبارة ىي: )مؾافقة، ما بيؽ ثالث استجابات لك
محايجة، معارضة(، وقج أعظيت ىحه االستجابات القيؼ 

( عمى التختيب في حالة العبارات 1، 2، 3الخقسية )
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اإليجابية، والعكذ في حالة العبارات الدمبية، وقج تؼ 
جسع ىحه الجرجات لتعبخ عؽ مدتؾػ الؾعي بالقجرة 

لسجػ عمى مؾاجية االستغالل لكل مبحؾثة. وقج تخاوح ا
 درجة. 30 -10الشغخؼ ليحا السحؾر الفخعي ما بيؽ 

 

 الخامذ: عزؽية السشعسات السحؽر
 

وقيذ مؽ خالل سؤال السبحؾثة عؽ نؾع عزؾيتيا 
في خسدة مؽ السشغسات االجتساعية السؾجؾدة 
بسجتسعيا السحمي، وذلػ مؽ خالل االختيار ما بيؽ 
ثالث استجابات ىي: )عزؾ قيادؼ، وعزؾ عادؼ، 

عزؾ(، حيث أعظيت ىحه االستجابات القيؼ  وغيخ
( عمى التختيب، وقج تؼ جسع إجسالي 1، 2، 3الخقسية: )

الجرجات ىحه العبارات لمسشغسات الخسدة لتعبخ عؽ 
درجة عزؾية السشغسات لمسبحؾثة. وقج تخاوح السجػ 

 درجة. 15 -5الشغخؼ ليحا السحؾر الفخعي ما بيؽ 
 

 ارة والقيادةدس: القجرة عمى اإلدالسحؽر الدا
 

وقج تؼ قياس ىحا السحؾر مؽ خالل تؾجيو عذخ 
عبارات لمسبحؾثة تعكذ في مجسميا مدتؾػ قجرة السخأة 
الديؾية عمى اإلدارة والقيادة، وقج صيغ بعض ىحه 
العبارات برؾرة إيجابية والبعض اآلخخ برؾرة سمبية، 
وقج طمب مؽ السبحؾثات االختيار ما بيؽ ثالث 

عبارة ىي: )مؾافقة، محايجة، معارضة(، استجابات لكل 
( 1، 2، 3وقج أعظيت ىحه االستجابات القيؼ الخقسية )

عمى التختيب في حالة العبارات اإليجابية، والعكذ في 
حالة العبارات الدمبية، وقج تؼ جسع ىحه الجرجات لتعبخ 
عؽ مدتؾػ القجرة عمى اإلدارة والقيادة لكل مبحؾثة. وقج 

 -10خؼ ليحا السحؾر الفخعي ما بيؽ تخاوح السجػ الشغ
 درجة. 30

 

 الكمية لسقياس التسكيؼ االجتساعيحداب الجرجة 
 

حدبت الجرجة الكمية لسدتؾػ التسكيؽ االجتساعي 
لمسبحؾثات عمى أساس متؾسط مجسؾع الجرجات التي 
حرمت عمييا كل مبحؾثة لمسحاور الفخعية الدتة 

ؼ بقدسة الدابقة والتي دخمت في بشاء السقياس )أ
مجسؾع الجرجات التي حرمت عمييا كل مبحؾثة عمى 
عجد السحاور الفخعية والبالغ ستة محاور(. وقج تخاوح 

 درجة. 32 -9السجػ الشغخؼ لمسقياس ما بيؽ 

 التسكيؼ االقترادي -91
 

متغيخ مخكب مؽ ثسانية محاور فخعية تؼ  وىؾ
 قياسيا عمى الشحؾ التالي:

 
تغييخ مدتؽى السعيذة السحؽر األول: القجرة عمى 

 ورفع السدتؽى االقترادي
 

وقيذ مؽ خالل تؾجيو خسدة أسئمة لمسبحؾثة تتعمق 
بسجػ قجرتيا عمى تغييخ مدتؾػ معيذتيا ورفع مدتؾاىا 
االقترادؼ، وذلػ مؽ خالل االختيار ما بيؽ أربع 
استجابات ىي: )كثيخًا، وأحيانًا، ونادرًا، وال(، وقج 

( 1، 2، 3، 4القيؼ الخقسية: )أُعظيت ىحه االستجابات 
عمى التختيب، وقج تؼ جسع إجسالي درجات ىحه األسئمة 
الخسذ لتعبخ عؽ قجرة السبحؾثة عمى تغييخ مدتؾػ 
معيذتيا ورفع مدتؾاىا االقترادؼ. وقج تخاوح السجػ 

 درجة. 20 -5الشغخؼ ليحا السحؾر الفخعي ما بيؽ 
 
 السحؽر الثاني: حخية الترخف في الجخل 

 
يذ مؽ خالل سؤال السبحؾثة عؽ حخية الترخف وق

في دخميا مؽ عسميا، حيث أعظيت درجتان في حالة 
 اإلجابة بشعؼ، ودرجة واحجة في حالة اإلجابة بال.

 
 السحؽر الثالث: رأي السبحؽثة بالشدبة لعسل السخأة

 
وقج تؼ قياس ىحا السحؾر مؽ خالل تؾجيو عذخ 

يا بالشدبة لعسل عبارات لمسبحؾثة تعكذ في مجسميا رأي
السخأة، وقج صيغ بعض ىحه العبارات برؾرة إيجابية 
والبعض اآلخخ برؾرة سمبية، وقج طمب مؽ السبحؾثات 
االختيار ما بيؽ ثالث استجابات لكل عبارة ىي: 
)مؾافقة، محايجة، معارضة(، وقج أعظيت ىحه 

( عمى التختيب في 1، 2، 3االستجابات القيؼ الخقسية )
ت اإليجابية، والعكذ في حالة العبارات حالة العبارا

الدمبية، وقج تؼ جسع ىحه الجرجات لتعبخ عؽ رأؼ 
السبحؾثة بالشدبة لعسل السخأة. وقج تخاوح السجػ الشغخؼ 

 درجة. 30 -10ليحا السحؾر الفخعي ما بيؽ 
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السحؽر الخابع: االستقالل االقترادي واالعتساد عمى 
 الحات

 

سئمة لمسبحؾثة تتعمق وقيذ مؽ خالل تؾجيو ثالث أ
بسجػ استقالليا االقترادؼ واعتسادىا عمى ذاتيا، وذلػ 
مؽ خالل االختيار ما بيؽ استجابتيؽ ىسا: )نعؼ، وال(، 

، 2وقج أُعظيت ىاتيؽ االستجابتيؽ القيستان الخقسيتان: )
( عمى التختيب، وقج تؼ جسع إجسالي درجات ىحه 1

ل االقترادؼ األسئمة الثالثة لتعبخ عؽ مجػ االستقال
واالعتساد عمى الحات لكل مبحؾثة. وقج تخاوح السجػ 

 درجات. 6 -3الشغخؼ ليحا السحؾر الفخعي ما بيؽ 
 

السحؽر الخامذ: القجرة عمى إدارة السذخوعات 
 الخاصة واتخاذ القخارات االنتاجية

 

وقيذ مؽ خالل تؾجيو خسدة أسئمة لمسبحؾثة تتعمق 
و ومجػ قجرتيا بسمكيتيا لسذخوعات خاصة مؽ عجم

عمى إدارة مذخوعاتيا الخاصة في حالة ممكيتيا ليا، 
وذلػ مؽ خالل االختيار ما استجابتيؽ ىسا: )نعؼ، 
وال(، وقج أُعظيت ىاتيؽ االستجابتيؽ القيستان الخقسيتان: 

( عمى التختيب، وقج تؼ جسع إجسالي درجات ىحه 1، 2)
األسئمة الخسدة لتعبخ عؽ مجػ القجرة عمى إدارة 
السذخوعات الخاصة واتخاذ القخارات االنتاجية لكل 
مبحؾثة. وقج تخاوح السجػ الشغخؼ ليحا السحؾر الفخعي 

 درجات. 10 -1ما بيؽ 
 

 السحؽر الدادس: الؽعي االقترادي
 

وقيذ مؽ خالل تؾجيو أربعة أسئمة لمسبحؾثة تتعمق 
بسدتؾػ وعييا االقترادؼ، وذلػ مؽ خالل االختيار 

ىسا: )نعؼ، وال(، وقج أُعظيت ىاتيؽ ما استجابتيؽ 
( عمى التختيب، 1، 2االستجابتيؽ القيستان الخقسيتان: )

وقج تؼ جسع إجسالي درجات ىحه األسئمة األربعة لتعبخ 
عؽ مدتؾػ الؾعي االقترادؼ لكل مبحؾثة. وقج تخاوح 

 8 -4السجػ الشغخؼ ليحا السحؾر الفخعي ما بيؽ 
 درجات.

 

 عمى السشافدة في سؽق العسل السحؽر الدابع: القجرة
 

وقيذ مؽ خالل تؾجيو ثالث أسئمة لمسبحؾثة تتعمق 
بسدتؾػ قجرتيا عمى السشافدة في سؾق العسل، وذلػ 

مؽ خالل االختيار ما بيؽ استجابتيؽ ىسا: )نعؼ، وال(، 
، 2وقج أُعظيت ىاتيؽ االستجابتيؽ القيستان الخقسيتان: )

درجات ىحه  ( عمى التختيب، وقج تؼ جسع إجسالي1
األسئمة الثالثة لتعبخ عؽ مدتؾػ القجرة عمى السشافدة 
في سؾق العسل لكل مبحؾثة. وقج تخاوح السجػ الشغخؼ 

 درجات. 6 -3ليحا السحؾر الفخعي ما بيؽ 
 

السحؽر الثامؼ: فخص السبحؽثة في الحرؽل عمى 
 تدهيالت ائتسانية

 

وقيذ مؽ خالل تؾجيو ثالث أسئمة لمسبحؾثة تتعمق 
جػ حرؾليا عمى قخوض، ونجاحيا في التغمب عمى بس

السعؾقات السختبظة بحلػ، والقيام بدجاد األقداط 
بانتغام، وذلػ مؽ خالل االختيار ما بيؽ استجابتيؽ 
ىسا: )نعؼ، وال(، وقج أُعظيت ىاتيؽ االستجابتيؽ 

( عمى التختيب، وقج تؼ جسع 1، 2القيستان الخقسيتان: )
الثالثة لتعبخ عؽ فخص  إجسالي درجات ىحه البشؾد

حرؾل السبحؾثة عمى تدييالت ائتسانية. وقج تخاوح 
 6 -1السجػ الشغخؼ ليحا السحؾر الفخعي ما بيؽ 

 درجات.
 

 الكمية لسقياس التسكيؼ االقتراديحداب الجرجة 
 

حدبت الجرجة الكمية لسدتؾػ التسكيؽ االقترادؼ 
لمسبحؾثات عمى أساس متؾسط مجسؾع الجرجات التي 
حرمت عمييا كل مبحؾثة لمسحاور الفخعية الثسانية 
الدابقة والتي دخمت في بشاء السقياس )أؼ بقدسة 
مجسؾع الجرجات التي حرمت عمييا كل مبحؾثة عمى 
عجد السحاور الفخعية والبالغ ثسانية محاور(. وقج تخاوح 

 درجة. 11 -4السجػ الشغخؼ لمسقياس ما بيؽ 
  

 سادسًا: وصف عيشة الجراسة
 

التؾزيع العجدؼ والشدبي  (6ججول )يؾضح 
لمسبحؾثات وفقًا لبعض الخرائص السسيدة ليؽ، ومشو 
يتبيؽ أن قخابة نرف عجد الديؾيات السبحؾثات يتسيدن 
بانخفاض الخرائص التالية: السدتؾػ التعميسي، 
واالنفتاح الثقافي، والجخل الذيخؼ، ودرجة التعخض 
لسرادر السعمؾمات الدراعية. عالوة عمى ذلػ فإن 

 خابة نرف عجد الديؾيات السبحؾثات أيزًا يتسيدن ق
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 التؾزيع العجدؼ والشدبي لمسبحؾثات وفقًا لبعض الخرائص السسيدة ليؽ .6ججول 

 

 191ن =  الستغيخات 191ن =  الستغيخات
 % عجد % عجد

 الدؼ: -9
 سشة( 30)أقل مؽ  -
 سشة( 45 -30) -
 سشة( 45)أكبخ مؽ  -

 
 السدتؽى التعميسي: -6

 غيخ حاصمة عمى شيادة -
 شيادة دون الستؾسظة -
 شيادة متؾسظة فأكثخ -

 
 حجػ األسخة: -1

 أفخاد( 5)أقل مؽ  -
 أفخاد( 7 -5) -
 أفخاد( 7)أكبخ مؽ  -

 
 االنفتاح الثقافي: -4

 درجة(  19مشخفض )أقل مؽ  -
 درجة( 29 -19متؾسط ) -
 ( درجة 29مختفع )أكبخ مؽ  -

 
 الجخل الذهخي: -5

 جشيو( 2000)أقل مؽ  -
 جشيو( 3000 -2000) -
 جشيو( 3000)أكبخ مؽ  -

 
 مدتؽى الطسؽح: -6

 درجة( 17مشخفض )أقل مؽ  -
 درجة( 23 -17متؾسط ) -
 درجة( 23مختفع )أكبخ مؽ  -

 
55 

171 
84 
 
 

189 
78 
43 
 
 
45 

167 
98 
 
 

164 
108 
38 
 
 

194 
72 
44 
 
 
57 

164 
89 

 
17.7 
55.2 
27.1 

 
 

61.0 
25.2 
13.8 

 
 

14.5 
53.9 
31.6 

 
 

52.9 
34.8 
12.3 

 
 

62.6 
23.2 
14.2 

 
 

18.4 
52.9 
28.7 

 درجة االستعجاد لمسخاطخة: -7
 درجة( 17مشخفزة )أقل مؽ  -
 درجة( 23 -17متؾسظة ) -
 درجة( 23مختفعة )أكبخ مؽ  -

 
ــــــــخض لسرــــــــادر  -8 درجــــــــة التع

 السعمؽمات الدراعية:
 درجة( 24مشخفزة )أقل مؽ  -
 درجة( 36 -24متؾسظة ) -
 درجة( 36مختفعة )أكبخ مؽ  -

 
 االتجاه نحؽ االرشاد الدراعي: -9

 درجة( 20سمبي )أقل مؽ  -
 درجة( 28 -20محايج ) -
 درجة( 28إيجابي )أكبخ مؽ  -

 
 االترال االرشادي: -91

 درجات( 3مشخفض )أقل مؽ  -
 درجات( 4 -3متؾسط ) -
 درجات( 4مختفع )أكبخ مؽ  -

 
 السعارف العامة: -99

 درجات( 3مشخفزة )أقل مؽ  -
 درجات( 4 -3متؾسظة ) -
 درجات( 4مختفعة )أكبخ مؽ  -

 

 
119 
152 
39 
 
 
 

185 
96 
29 
 
 

159 
118 
33 
 
 

222 
74 
14 
 
 

111 
149 
50 

 
38.4 
49.0 
12.6 

 
 
 

59.7 
31.0 
9.3 
 
 

51.3 
38.1 
10.6 

 
 

71.6 
23.9 
4.5 
 
 

35.8 
48.1 
16.1 

 
بتؾسط الخرائص التالية: الفئة العسخية، وحجؼ األسخة، 
ومدتؾػ الظسؾح، ودرجة االستعجاد لمسخاطخة، ومدتؾػ 
السعارف العامة. كسا تبيؽ أن قخابة نرف السبحؾثات 
كحلػ يتسيدن بدمبية اتجاىؽ نحؾ االرشاد الدراعي. 

وأخيخًا فقج تبيؽ مؽ بيانات نفذ الججول أن قخابة ثالثة 
يؾيات السبحؾثات يتسيدن بانخفاض مدتؾػ أرباع الد

 االترال االرشادؼ.
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 الشتائج البحثية
 

 دتؽيات تسكيؼ الديؽيات السبحؽثاتأواًل: م
 

التؾزيع العجدؼ والشدبي  (1ججول )يؾضح  
لمسبحؾثات وفقًا لسدتؾيات التسكيؽ االجتساعي 

 واالقترادؼ، ومشو يتبيؽ اآلتي:
 

 لمسبحؽثاتيات التسكيؼ االجتساعي أ. مدتؽ 
 

أوضحت البيانات الؾاردة بالججول أن نحؾ  
% مؽ السبحؾثات يتسيدن بانخفاض مدتؾػ 67.1

% 22.9تسكيشيؽ االجتساعي، في حيؽ أن حؾالي 

مشيؽ يتسيدن بسدتؾػ تسكيؽ اجتساعي متؾسط، وأخيخًا 
% فقط مؽ إجسالي السبحؾثات 10.0يتسيد حؾالي 

 بسدتؾػ تسكيؽ اجتساعي مختفع.
 

 يات التسكيؼ االقترادي لمسبحؽثاتمدتؽ ب. 
 

أشارت البيانات الؾاردة بالججول أيزًا أن نحؾ 
% مؽ السبحؾثات يتسيدن بانخفاض مدتؾػ 50.0

% 42.9تسكيشيؽ االقترادؼ، في حيؽ أن حؾالي 
مشيؽ يتسيدن بسدتؾػ تسكيؽ اقترادؼ متؾسط، وأخيخًا 

% فقط مؽ إجسالي السبحؾثات 7.1يتسيد حؾالي 
 ػ تسكيؽ اقترادؼ مختفع.بسدتؾ 

 
 

 ات التسكيؽ االجتساعي واالقترادؼالتؾزيع العجدؼ والشدبي لمسبحؾثات وفقًا لسدتؾي .1ججول 
 

 191ن =  مدتؽى التسكيؼ االقترادي 191ن =  مدتؽى التسكيؼ االجتساعي
 % عجد % عجد

 درجة( 17مشخفض )أقل مؽ  -
 درجة( 25 -17متؾسط ) -
 درجة( 25مختفع )أكبخ مؽ  -

208 
71 
31 

67.1 
22.9 
10.0 

 درجات( 7مشخفض )أقل مؽ  -
 درجات( 9 -7متؾسط ) -
 درجات( 9مختفع )أكبخ مؽ  -

155 
133 
22 

50.0 
42.9 
7.1  

 

 
دتؽيات تسكيؼ ثانيًا: عالقة متغيخات الجراسة بس

 الديؽيات السبحؽثات
 

قامت الجراسة باستخجام معامل ارتباط بيخسؾن 
البديط لجراسة العالقة االرتباطية السحتسمة بيؽ 
مدتؾيات تسكيؽ الديؾيات السبحؾثات ومتغيخات 

أىؼ الشتائج البحثية  (4ججول )الجراسة، ويؾضح 
الستؾصل إلييا مؽ خالل ىحا االختبار، وذلػ عمى 

 الشحؾ التالي:
 

يات التسكيؼ عالقة متغيخات الجراسة بسدتؽ  - أ
 االجتساعي لمسبحؽثات

 
تؾضح نتائج معامل االرتباط البديط لبيخسؾن،  -1

الؾاردة بالججول وجؾد عالقة ارتباطية معشؾية 
بيؽ مدتؾػ  0001 مؾجبة عشج السدتؾػ االحتسالي

التسكيؽ االجتساعي لمسبحؾثات والستغيخات التالية: 

السدتؾػ التعميسي، حجؼ األسخة، االنفتاح الثقافي، 
الجخل الذيخؼ، مدتؾػ الظسؾح، درجة االستعجاد 
لمسخاطخة، درجة التعخض لسرادر السعمؾمات 
الدراعية، االتجاه نحؾ االرشاد الدراعي، االترال 

رف العامة، حيث بمغت قيؼ االرشادؼ، السعا
، 0.85معامالت االرتباط البديط عمى التؾالي: 

0.79 ،0.72 ،0.82 ،0.67 ،0.70 ،0.84 ،
0.77 ،0.78 ،0.67 . 

لؼ يتزح وجؾد عالقة ارتباطية معشؾية عشج  -2
بيؽ مدتؾػ التسكيؽ  0005السدتؾػ االحتسالي 

 االجتساعي لمسبحؾثات ومتغيخ الدؽ.
 

 الدابقة يتبيؼ اآلتي: بشاًء عمى الشتائج
 
رفض الفخض الرفخؼ األول لمجراسة )والقائل بعجم  -

وجؾد عالقة ارتباطية معشؾية بيؽ مدتؾػ التسكيؽ 
االجتساعي لمسبحؾثات ومتغيخات الجراسة(، وذلػ 
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فيسا يتعمق بستغيخات: السدتؾػ التعميسي، حجؼ 
األسخة، االنفتاح الثقافي، الجخل الذيخؼ، مدتؾػ 

درجة االستعجاد لمسخاطخة، درجة التعخض الظسؾح، 
لسرادر السعمؾمات الدراعية، االتجاه نحؾ االرشاد 
الدراعي، االترال االرشادؼ، السعارف العامة، 
وذلػ لثبؾت معشؾية عالقاتيا االرتباطية بسدتؾػ 
التسكيؽ االجتساعي لمسبحؾثات عشج السدتؾػ 

 .0.01االحتسالي 
األول لمجراسة  عجم إمكانية رفض الفخض الرفخؼ  -

فيسا يتعمق بستغيخ الدؽ، وذلػ لعجم ثبؾت معشؾية 
عالقتو االرتباطية بسدتؾػ التسكيؽ االجتساعي 

 .0005لمسبحؾثات عشج السدتؾػ االحتسالي
 

يات التسكيؼ عالقة متغيخات الجراسة بسدتؽ  - ب
 االقترادي لمسبحؽثات

 

تؾضح نتائج معامل االرتباط البديط لبيخسؾن،  -1
الؾاردة بشفذ الججول وجؾد عالقة ارتباطية معشؾية 

بيؽ مدتؾػ  0001مؾجبة عشج السدتؾػ االحتسالي 
التسكيؽ االقترادؼ لمسبحؾثات والستغيخات التالية: 
السدتؾػ التعميسي، حجؼ األسخة، االنفتاح الثقافي، 

درجة االستعجاد  الجخل الذيخؼ، مدتؾػ الظسؾح،
لمسخاطخة، درجة التعخض لسرادر السعمؾمات 
الدراعية، االتجاه نحؾ االرشاد الدراعي، االترال 
االرشادؼ، حيث بمغت قيؼ معامالت االرتباط 

، 0.83، 0.70، 0.74البديط عمى التؾالي: 
0.67 ،0.63 ،0.74 ،0.75 ،0.85 ،0.57 . 

شج لؼ يتزح وجؾد عالقة ارتباطية معشؾية ع -2
بيؽ مدتؾػ التسكيؽ  0005السدتؾػ االحتسالي 

االقترادؼ لمسبحؾثات ومتغيخؼ: الدؽ، والسعارف 
 العامة.

 

 عمى الشتائج الدابقة يتبيؼ اآلتيبشاًء 
 

رفض الفخض الرفخؼ الثاني لمجراسة )والقائل بعجم  -
وجؾد عالقة ارتباطية معشؾية بيؽ مدتؾػ التسكيؽ 
االقترادؼ لمسبحؾثات ومتغيخات الجراسة(، وذلػ 
فيسا يتعمق بستغيخات: السدتؾػ التعميسي، حجؼ 
األسخة، االنفتاح الثقافي، الجخل الذيخؼ، مدتؾػ 

درجة التعخض  الظسؾح، درجة االستعجاد لمسخاطخة،
لسرادر السعمؾمات الدراعية، االتجاه نحؾ االرشاد 

الدراعي، االترال االرشادؼ، وذلػ لثبؾت معشؾية 
عالقاتيا االرتباطية بسدتؾػ التسكيؽ االقترادؼ 

 .0.01لمسبحؾثات عشج السدتؾػ االحتسالي 
عجم إمكانية رفض الفخض الرفخؼ الثاني لمجراسة  -

، والسعارف العامة، وذلػ فيسا يتعمق بستغيخؼ: الدؽ
لعجم ثبؾت معشؾية عالقتيسا االرتباطية بسدتؾػ 
التسكيؽ االقترادؼ لمسبحؾثات عشج السدتؾػ 

 .0005االحتسالي
 

سبحؾثات عالقة مدتؾيات تسكيؽ الديؾيات ال .4ججول 
 بستغيخات الجراسة

 

 الستغيخات

 (rمعامل االرتباط )
مدتؽى 
التسكيؼ 
 االجتساعي

مدتؽى 
التسكيؼ 
 االقترادي

 0.12 0.17 الدؽ 
 **0.74 **0.85 السدتؾػ التعميسي

 **0.70 **0.79 حجؼ األسخة
 **0.83 **0.72 االنفتاح الثقافي
 **0.67 **0.82 الجخل الذيخؼ 

 **0.63 **0.67 مدتؾػ الظسؾح
 **0.74 **0.70 درجة االستعجاد لمسخاطخة

ادر ـــــــــــخض لسرــــــــة التعــــــــــــدرج
 **0.75 **0.84 السعمؾمات الدراعية

 **0.85 **0.77 االتجاه نحؾ االرشاد الدراعي
 **0.57 **0.78 االترال االرشادؼ

 0.15 **0.67 السعارف العامة
 0.01** معشؾية عشج السدتؾػ االحتسالي 

 

تساعي ثالثًا: مدتؽى أهسية متطمبات التسكيؼ االج
 الديؽيةواالقترادي لمسخأة 

 
لمتعخف عمى مدتؾػ أىسية متظمبات التسكيؽ 
االجتساعي واالقترادؼ لمسخأة الديؾية بسشظقة الجراسة، 
تؼ حرخ أربع مجاالت رئيدية لستظمبات التسكيؽ ىي: 
الستظمبات التشغيسية )واشتسمت عمى أربع متظمبات 
فخعية(، والستظمبات السادية )واشتسمت عمى خسذ 
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متظمبات فخعية(، والستظمبات التجريبية والتؾعؾية في 
مجال التسكيؽ االجتساعي )واشتسمت عمى ست 
متظمبات فخعية(، والستظمبات التجريبية والتؾعؾية في 
مجال التسكيؽ االقترادؼ )واشتسمت عمى ثساني 

تؾزيع الديؾيات  (5ججول )متظمبات فخعية(. ويؾضح 
ي مدتؾػ أىسية السبحؾثات وفقًا لؾجية نغخىؽ ف

متظمبات التسكيؽ االجتساعي واالقترادؼ لمسخأة 
 الديؾية، حيث يتزح مؽ بيانات الججول ما يمي:

فيسا يتعمق بسدتؾػ أىسية السجاالت الخئيدية   .1
لستظمبات تسكيؽ السخأة الديؾية، فقج أشارت البيانات 
الؾاردة بالججول إلى تفؾق الستظمبات التجريبية 

التسكيؽ االقترادؼ باعتبارىا  والتؾعؾية في مجال
أىؼ مجاالت الستظمبات عمى اإلطالق )بستؾسط 

(، يمييا الستظمبات التجريبية 2.73مخجح بمغ 
(، 2.62والتؾعؾية في مجال التسكيؽ االجتساعي )

(، بيشسا احتمت 2.45ثؼ الستظمبات السادية )
الستظمبات التشغيسية السخكد األخيخ مؽ حيث 

 (.2.43جح بمغ األىسية )بستؾسط مخ 
وفيسا يتعمق بسدتؾػ أىسية الستظمبات التشغيسية   .2

لتسكيؽ السخأة الديؾية، فقج أولت السبحؾثات أىسية 
خاصة لستظمب اكتذاف وتجريب الخائجات الخيفيات 

(، يميو متظمب تعييؽ 2.61)بستؾسط حدابي بمغ 
(، ثؼ 2.56كؾادر مجربة مؽ السخشجات الدراعيات )

السشاسب لعسل السخشجيؽ  متظمب تؾفيخ السقخ
(، في حيؽ احتل متظمب التخابط التشغيسي 2.43)

بيؽ أجيدة البحث واالرشاد السخكد األخيخ مؽ حيث 
 (.2.11األىسية )بستؾسط مخجح بمغ 

أما فيسا يتعمق بسدتؾػ أىسية الستظمبات السادية  .3
لتسكيؽ السخأة الديؾية، فقج تبيؽ مؽ البيانات الؾاردة 

ة الكبيخة التي يحغى بيا متظمب بالججول األىسي
تؾفيخ التسؾيل الالزم لتفعيل دور االرشاد )بستؾسط 

(، يميو متظمب تؾفيخ قاعات 2.92حدابي بمغ 
(، ثؼ متظمب 2.74لمتجريب واالجتساعات والشجوات )

(، في 2.29تؾفيخ األجيدة والسعيشات اإلرشادية )
حيؽ احتل متظمبي: تؾفيخ األجيدة السعسمية 

ل اإليزاحية، وتؾفيخ وسائل االنتقال والؾسائ
واالترال لمسخشجيؽ مختبتيؽ متأخختيؽ مؽ حيث 

 2.14، 2.16األىسية )بستؾسظيؽ مخجحيؽ بمغا: 
 عمى التختيب(.

وفيسا يختص بسدتؾػ أىسية الستظمبات التجريبية  .4
والتؾعؾية في مجال التسكيؽ االجتساعي، فقج اشارت 

سية الكبيخة التي الشتائج الؾاردة بالججول إلى األى
يحغى بيا متظمب رفع الؾعي بأساليب مؾاجية كافة 
أشكال استغالل السخأة )بستؾسط حدابي بمغ 

(، يميو متظمب تشسية ميارات اإلدارة والقيادة 2.82
(، ثؼ تختبت باقي الستظمبات الفخعية 2.79)

السشجرجة تحت ىحا السجال عمى الشحؾ التالي: 
لعزؾية السشغسات  تذجيع السخأة عمى االنزسام

(، وتذجيع مذاركة السخأة الديؾية في اتخاذ 2.72)
(، وتشسية القجرة عمى اتخاذ 2.53القخارات األسخية )

(، وأخيخًا حث السخأة 2.46القخارات الخاصة )
الديؾية عمى السذاركة في السذخوعات التشسؾية 

 (.2.41بالسجتسع السحمي )
ستظمبات وأخيخًا وفيسا يتعمق بسدتؾػ أىسية ال

التجريبية والتؾعؾية في مجال التسكيؽ االقترادؼ، فقج 
اشارت الشتائج الؾاردة بالججول إلى األىسية القرؾػ 
لستظمب تشسية قجرة السخأة عمى السداىسة في تحديؽ 
مدتؾػ معيذة األسخة، باعتباره أىؼ الستظمبات 
السجروسة عمى اإلطالق مؽ وجية نغخ الديؾيات 

(، يميو متظمب 2.96ط حدابي بمغ السبحؾثات )بستؾس
(، ثؼ تختبت باقي 2.90رفع مدتؾػ الؾعي االقترادؼ )

الستظمبات الفخعية السشجرجة تحت ىحا السجال عمى 
الشحؾ التالي: التؾعية باألسمؾب األمثل لمترخف في 

(، وتشسية روح االستقالل 2.83الجخل وتخشيج اإلنفاق )
(، والتجريب 2.73االقترادؼ واالعتساد عمى الحات )

(، 2.64عمى ميارات إدارة السذخوعات الخاصة )
وتحديؽ مدتؾػ القجرة عمى السشافدة في سؾق العسل 

(، وتكؾيؽ اتجاه إيجابي نحؾ عسل السخأة 2.61)
(، وأخيخًا التؾعية بدبل االستفادة مؽ التدييالت 2.57)

 (2.57اإلئتسانية  )
 

االجتساعي رابعًا: مدتؽى تؽفخ متطمبات التسكيؼ 
 واالقترادي لمسخأة الديؽية

 

لمتعخف عمى مدتؾػ تؾفخ متظمبات التسكيؽ 
االجتساعي واالقترادؼ لمسخأة الديؾية بسشظقة الجراسة، 
تؼ عخض ىحه الستظمبات عمى الديؾيات السبحؾثات، 
وذلػ لتحجيج مدتؾػ تؾفخ ىحه الستظمبات مؽ وجية 

 تؾزيع الديؾيات  (6ججول )نغخىؽ. ويؾضح 
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تساعي تؾزيع الديؾيات السبحؾثات وفقًا لؾجية نغخىؽ في مدتؾػ أىسية متظمبات التسكيؽ االج .5ججول 

 واالقترادؼ لمسخأة الديؾية
 

 الستطمبات السجروسة
الستؽسط  (191مدتؽى األهسية )ن = 

 السخجح
التختيب 
داخل 

 السجسؽعات
التختيب 

 قميمة متؽسطة شجيجة العام
 الخابع ـــ 6.41 46.65 96.75 975.11 أواًل: الستطمبات التشعيسية:

 15 2 2.56 24 88 198 . تعييؽ كؾادر مجربة مؽ السخشجات الدراعيات.1
 18 3 2.43 37 102 171 . تؾفيخ السقخ السشاسب لعسل السخشجيؽ.2
 11 1 2.61 21 80 209 . اكتذاف وتجريب الخائجات الخيفيات.3
 23 4 2.11 87 101 122 . التخابط التشغيسي بيؽ أجيدة البحث واإلرشاد.4

 الثالث ـــ 6.45 56.61 57.61 996.61 ثانيًا: الستطمبات السادية:
 2 1 2.92 3 18 289 . تؾفيخ التسؾيل الالزم لتفعيل دور اإلرشاد.1
 22 5 2.14 85 96 129 . تؾفيخ وسائل االنتقال واالترال لمسخشجيؽ.2
 20 3 2.29 88 43 179 . تؾفيخ األجيدة والسعيشات االرشادية.3
 7 2 2.74 25 30 255 . تؾفيخ قاعات لمتجريب واالجتساعات والشجوات.4
 21 4 2.16 80 99 131 . تؾفيخ األجيدة السعسمية والؾسائل اإليزاحية.5

مجال ثالثًا: الستطمبات التجريبية والتؽعؽية في 
 التسكيؼ االجتساعي:

 الثاني ـــ 6.66 49.11 15.51 611.51

 17 5 2.46 58 51 201 . تشسية القجرة عمى اتخاذ القخارات الخاصة.1
. تذجيع مذاركة السخأة الديؾية في اتخاذ القخارات 2

 األسخية.
222 30 58 2.53 4 16 

. حث السخأة الديؾية عمى السذاركة في 3
 التشسؾية بالسجتسع السحمي.السذخوعات 

187 62 61 2.41 6 19 

. رفع الؾعي بأساليب مؾاجية كافة أشكال 4
 استغالل السخأة.

271 21 18 2.82 1 5 

. تذجيع السخأة عمى االنزسام لعزؾية 5
 السشغسات.

254 26 30 2.72 3 9 

 6 2 2.79 21 23 266 . تشسية ميارات اإلدارة والقيادة.6
الستطمبات التجريبية والتؽعؽية في مجال رابعًا: 

 التسكيؼ االقترادي:
 األول ـــ 6.71 69.18 46.51 646.91

. تشسية قجرة السخأة عمى السداىسة في تحديؽ 1
 مدتؾػ معيذة األسخة.

299 9 2 2.96 1 1 

. التؾعية باألسمؾب األمثل لمترخف في الجخل 2
 وتخشيج اإلنفاق.

269 28 13 2.83 3 4 

 13 7 2.57 35 63 212 تكؾيؽ اتجاه إيجابي نحؾ عسل السخأة.. 3
. تشسية روح االستقالل االقترادؼ واالعتساد عمى 4

 الحات.
244 49 17 2.73 4 8 

. التجريب عمى ميارات إدارة السذخوعات 5
 الخاصة.

230 48 32 2.64 5 10 

 3 2 2.90 7 17 286 . رفع مدتؾػ الؾعي االقترادؼ.6
مدتؾػ القجرة عمى السشافدة في سؾق . تحديؽ 7

 العسل.
219 60 31 2.61 6 11 

 مكخر
. التؾعية بدبل االستفادة مؽ التدييالت 8

 اإلئتسانية.
 13 مكخر 7 2.57 34 66 210

 مكخر
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السبحؾثات وفقًا لؾجية نغخىؽ في مدتؾػ تؾفخ 

االجتساعي واالقترادؼ لمسخأة متظمبات التسكيؽ 
 الديؾية، حيث يتزح مؽ بيانات الججول ما يمي:

فيسا يتعمق بسدتؾػ تؾفخ السجاالت الخئيدية   .1
لستظمبات تسكيؽ السخأة الديؾية، فقج أشارت البيانات 
الؾاردة بالججول إلى تفؾق الستظمبات التشغيسية 
باعتبارىا أكثخ مجاالت الستظمبات تؾافخًا عمى 

(، يمييا 1.53اإلطالق )بستؾسط مخجح بمغ 
(، ثؼ الستظمبات التجريبية 1.16الستظمبات السادية )

(، 1.10والتؾعؾية في مجال التسكيؽ االقترادؼ )
بيشسا احتمت الستظمبات التجريبية والتؾعؾية في مجال 
التسكيؽ االجتساعي السخكد األخيخ مؽ حيث مدتؾػ 

 (.1.09تؾفخىا )بستؾسط مخجح بمغ 
وفيسا يتعمق بسدتؾػ تؾفخ الستظمبات التشغيسية  .2

لتسكيؽ السخأة الديؾية، فقج أوضحت الشتائج أفزمية 
كبيخة لتؾفخ متظمب تؾفيخ السقخ السشاسب لعسل 
السخشجيؽ، باعتباره أكثخ الستظمبات السجروسة تؾافخًا 
عمى اإلطالق مؽ وجية نغخ الديؾيات السبحؾثات 

ميو متظمب التخابط (، ي2.96)بستؾسط حدابي بمغ 
(، ثؼ 1.14التشغيسي بيؽ أجيدة البحث واالرشاد )

متظمبي: تعييؽ كؾادر مجربة مؽ السخشجات 
الدراعيات، واكتذاف وتجريب الخائجات والخيفيات، 
والمحان اتفقت جسيع السبحؾثات عمى عجم تؾافخىسا 
بسشظقة الجراسة )أؼ بستؾسط مخجح مقجاره درجة 

 (.واحجة فقط لكٍل مشيسا
أما فيسا يتعمق بسدتؾػ تؾفخ الستظمبات السادية  .3

لتسكيؽ السخأة الديؾية، فقج تبيؽ مؽ البيانات الؾاردة 
بالججول األفزمية الشدبية لتؾفخ متظمب تؾفيخ 
قاعات لمتجريب واالجتساعات والشجوات )بستؾسط 

(، يميو متظمب تؾفيخ األجيدة 1.49حدابي بمغ 
ثؼ متظمب تؾفيخ (، 1.11والسعيشات االرشادية )

(، في 1.10التسؾيل الالزم لتفعيل دور االرشاد )
حيؽ احتل متظمبي: تؾفيخ األجيدة السعسمية 
والؾسائل اإليزاحية، وتؾفيخ وسائل االنتقال 

واالترال لمسخشجيؽ مختبتيؽ متأخختيؽ مؽ حيث 
مدتؾػ تؾافخىسا بسشظقة الجراسة )بستؾسظيؽ 

 ختيب(.عمى الت 1.03، 1.08مخجحيؽ بمغا: 
وفيسا يختص بسدتؾػ تؾفخ الستظمبات التجريبية  .4

والتؾعؾية في مجال التسكيؽ االجتساعي، فقج اشارت 
الشتائج الؾاردة بالججول إلى احتالل متظمب تشسية 
ميارات اإلدارة والقيادة السختبة األولى مؽ حيث 

(، يميو 1.17مدتؾػ التؾافخ )بستؾسط حدابي بمغ 
الديؾية عمى السذاركة في متظمب حث السخأة 

(، ثؼ 1.15السذخوعات التشسؾية بالسجتسع السحمي )
تختبت باقي الستظمبات الفخعية السشجرجة تحت ىحا 
السجال وفقًا لسدتؾػ تؾفخىا بسشظقة الجراسة عمى 
الشحؾ التالي: رفع الؾعي بأساليب مؾاجية كافة 

(، وتذجيع السخأة عمى 1.10أشكال استغالل السخأة )
(، وتشسية 1.06نزسام لعزؾية السشغسات )اال

(، وأخيخًا 1.05القجرة عمى اتخاذ القخارات الخاصة )
تذجيع مذاركة السخأة الديؾية في اتخاذ القخارات 

 (.1.04األسخية )
وأخيخًا وفيسا يتعمق بسدتؾػ تؾفخ الستظمبات التجريبية 
والتؾعؾية في مجال التسكيؽ االقترادؼ، فقج اشارت 

لؾاردة بالججول إلى احتالل متظمب تشسية قجرة الشتائج ا
السخأة عمى السداىسة في تحديؽ مدتؾػ معيذة األسخة 
السختبة األولى مؽ حيث مدتؾػ التؾافخ )بستؾسط 

(، يميو متظمب التؾعية باألسمؾب 1.19حدابي بمغ 
(، ثؼ 1.15األمثل لمترخف في الجخل وتخشيج اإلنفاق )

ة السشجرجة تحت ىحا تختبت باقي الستظمبات الفخعي
السجال وفقًا لسدتؾػ تؾفخىا عمى الشحؾ التالي: رفع 

(، وتكؾيؽ اتجاه 1.13مدتؾػ الؾعي االقترادؼ )
(، وتشسية روح 1.11إيجابي نحؾ عسل السخأة )

(، 1.09االستقالل االقترادؼ واالعتساد عمى الحات )
والتجريب عمى ميارات إدارة السذخوعات الخاصة 

عية بدبل االستفادة مؽ التدييالت (، والتؾ 1.06)
(، وأخيخًا تحديؽ مدتؾػ القجرة عمى 1.05اإلئتسانية )

 (.1.04السشافدة في سؾق العسل )
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تساعي تؾزيع الديؾيات السبحؾثات وفقًا لؾجية نغخىؽ في مدتؾػ تؾفخ متظمبات التسكيؽ االج .6ججول 
 ادؼ لمسخأة الديؾيةواالقتر

 

 الستطمبات السجروسة
الستؽسط  (191مدتؽى التؽفخ )ن = 

 السخجح
التختيب 
داخل 

 السجسؽعات
التختيب 

 غيخ متؽفخ إلى حٍج ما متؽفخ العام
 األول ـــ 9.51 666.75 99.75 75.51 أواًل: الستطمبات التشعيسية:

 22 3 1.00 310 صفخ صفخ . تعييؽ كؾادر مجربة مؽ السخشجات الدراعيات.1
 1 1 2.96 صفخ 12 298 . تؾفيخ السقخ السشاسب لعسل السخشجيؽ.2
 22 مكخر 3 1.00 310 صفخ صفخ . اكتذاف وتجريب الخائجات الخيفيات.3

 مكخر
 7 2 1.14 271 35 4 . التخابط التشغيسي بيؽ أجيدة البحث واإلرشاد.4

 الثاني ـــ 9.96 679.41 67.11 99.61 ثانيًا: الستطمبات السادية:
 11 3 1.10 287 16 7 . تؾفيخ التسؾيل الالزم لتفعيل دور اإلرشاد.1
 21 5 1.03 302 8 صفخ . تؾفيخ وسائل االنتقال واالترال لمسخشجيؽ.2
 9 2 1.11 281 23 6 . تؾفيخ األجيدة والسعيشات االرشادية.3
 2 1 1.49 198 72 40 . تؾفيخ قاعات لمتجريب واالجتساعات والشجوات.4
 14 4 1.08 289 16 5 . تؾفيخ األجيدة السعسمية والؾسائل اإليزاحية.5

ثالثًا: الستطمبات التجريبية والتؽعؽية في مجال 
 التسكيؼ االجتساعي:

 الخابع ـــ 9.19 686.11 98.11 5.11

 17 5 1.05 298 10 2 . تشسية القجرة عمى اتخاذ القخارات الخاصة.1
مذاركة السخأة الديؾية في اتخاذ . تذجيع 2

 القخارات األسخية.
2 8 300 1.04 6 19 

. حث السخأة الديؾية عمى السذاركة في 3
 السذخوعات التشسؾية بالسجتسع السحمي.

6 34 270 1.15 2 5 

. رفع الؾعي بأساليب مؾاجية كافة أشكال 4
 استغالل السخأة.

9 13 288 1.10 3 11 
 مكخر

عمى االنزسام لعزؾية . تذجيع السخأة 5
 السشغسات.

3 13 294 1.06 4 15 

 4 1 1.17 268 32 10 . تشسية ميارات اإلدارة والقيادة.6
رابعًا: الستطمبات التجريبية والتؽعؽية في مجال 

 التسكيؼ االقترادي:
 الثالث ـــ 9.91 684.75 98.88 6.18

. تشسية قجرة السخأة عمى السداىسة في تحديؽ 1
 معيذة األسخة.مدتؾػ 

8 43 259 1.19 1 3 

. التؾعية باألسمؾب األمثل لمترخف في الجخل 2
 وتخشيج اإلنفاق.

 مكخر 5 2 1.15 271 32 7

 مكخر 9 4 1.11 282 21 7 . تكؾيؽ اتجاه إيجابي نحؾ عسل السخأة.3
. تشسية روح االستقالل االقترادؼ واالعتساد 4

 عمى الحات.
8 12 290 1.09 5 13 

التجريب عمى ميارات إدارة السذخوعات . 5
 الخاصة.

6 7 297 1.06 6 16 

 8 3 1.13 279 21 10 . رفع مدتؾػ الؾعي االقترادؼ.6
. تحديؽ مدتؾػ القجرة عمى السشافدة في سؾق 7

 العسل.
2 7 301 1.04 8 19 

 مكخر
. التؾعية بدبل االستفادة مؽ التدييالت 8

 اإلئتسانية.
3 8 299 1.05 7 17 

 مكخر
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خ خامدًا: العالقة بيؼ مدتؽى األهسية ومدتؽى التؽف

 لستطمبات تسكيؼ السخأة الديؽية
 

العالقة بيؽ مدتؾػ األىسية  (7ججول )يؾضح 
ومدتؾػ التؾفخ لستظمبات تسكيؽ السخأة الديؾية 
باستخجام معامل ارتباط الختب لدبيخمان، حيث يتزح 

 مؽ بيانات الججول ما يمي:
 
العالقة بيؼ مدتؽى األهسية ومدتؽى التؽفخ  .أ 

 التشعيسية لتسكيؼ السخأة الديؽيةلمستطمبات 
 

لدبيخمان الؾاردة  تؾضح نتائج معامل ارتباط الختب
 بالججول ما يمي:

وجؾد عالقة ارتباطية معشؾية سالبة عشج السدتؾػ  .1
بيؽ مدتؾػ األىسية ومدتؾػ  0.01االحتسالي 

التؾفخ لستظمب: التخابط التشغيسي بيؽ أجيدة البحث 
 واالرشاد.

عجم وجؾد عالقة ارتباطية معشؾية عشج السدتؾػ  .2
تؾػ بيؽ مدتؾػ األىسية ومد 0.05االحتسالي 

 التؾفخ بالشدبة لباقي الستظمبات التشغيسية السجروسة.
 

باط الختب بشاًء عمى الشتائج الدابقة لسعامل ارت
 لدبيخمان، يتبيؼ اآلتي

 
رفض الفخض الرفخؼ الثالث لمجراسة )والقائل بعجم  -

وجؾد عالقة ارتباطية معشؾية بيؽ مدتؾػ األىسية 
ة ومدتؾػ التؾفخ لمستظمبات التشغيسية األربع

السجروسة لتسكيؽ السخأة الديؾية(، فيسا يتعمق 
بستظمب: التخابط التشغيسي بيؽ أجيدة البحث 
واالرشاد، وذلػ لثبؾت معشؾية ىحه العالقة عشج 

 .0001السدتؾػ االحتسالي
عجم إمكانية رفض الفخض الرفخؼ الثالث لمجراسة  -

فيسا يختص بالعالقة بيؽ مدتؾػ األىسية ومدتؾػ 
لباقي الستظمبات التشغيسية السجروسة،  التؾفخ بالشدبة

وذلػ لعجم ثبؾت معشؾية ىحه العالقة عشج السدتؾػ 
 .0005االحتسالي 

 

العالقة بيؼ مدتؽى األهسية ومدتؽى التؽفخ  .ب 
 ت السادية لتسكيؼ السخأة الديؽيةلمستطمبا

 
تؾضح نتائج معامل ارتباط الختب لدبيخمان الؾاردة 

 بشفذ الججول ما يمي:
عالقة ارتباطية معشؾية سالبة عشج السدتؾػ وجؾد  .1

بيؽ مدتؾػ األىسية ومدتؾػ  0.01االحتسالي 
التؾفخ، وذلػ بالشدبة لمستظمبات السادية التالية: 
تؾفيخ التسؾيل الالزم لتفعيل دور االرشاد، وتؾفيخ 
األجيدة والسعيشات االرشادية، وتؾفيخ قاعات 

ألجيدة لمتجريب واالجتساعات والشجوات، وتؾفيخ ا
 السعسمية والؾسائل اإليزاحية.

وجؾد عالقة ارتباطية معشؾية سالبة أيزًا ولكؽ عشج  .2
بيؽ مدتؾػ األىسية  0.05السدتؾػ االحتسالي 

ومدتؾػ التؾفخ بالشدبة لستظمب: تؾفيخ وسائل 
 االنتقال واالترال لمسخشجيؽ.

 
باط بشاًء عمى ما سبق، وفي ضؽء نتائج معامل ارت

 يتبيؼ اآلتي الختب لدبيخمان،
 
رفض الفخض الرفخؼ الخابع لمجراسة )والقائل بعجم  -

وجؾد عالقة ارتباطية معشؾية بيؽ مدتؾػ األىسية 
ومدتؾػ التؾفخ لمستظمبات السادية الخسدة السجروسة 
لتسكيؽ السخأة الديؾية(، وذلػ لثبؾت معشؾية ىحه 

بالشدبة لجسيع  0005العالقة عشج السدتؾػ االحتسالي
 السادية السجروسة. الستظمبات

 
العالقة بيؼ مدتؽى األهسية ومدتؽى التؽفخ  .ج 

لتسكيؼ لمستطمبات التجريبية والتؽعؽية في مجال ا
 االجتساعي لمسخأة الديؽية

 
تؾضح نتائج معامل ارتباط الختب لدبيخمان الؾاردة 

 بالججول الدابق ما يمي:
وجؾد عالقة ارتباطية معشؾية سالبة عشج . 1

بيؽ مدتؾػ األىسية  0.01السدتؾػ االحتسالي 
ومدتؾػ التؾفخ وذلػ بالشدبة لستظمبات التسكيؽ 
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التالية: تشسية القجرة عمى اتخاذ القخارات  االجتساعي
الخاصة، وحث السخأة الديؾية عمى السذاركة في 

ع الؾعي السذخوعات التشسؾية بالسجتسع السحمي، ورف
بأساليب مؾاجية كافة أشكال استغالل السخأة، 
وتذجيع السخأة عمى االنزسام لعزؾية السشغسات، 

 وتشسية ميارات اإلدارة والقيادة.
وجؾد عالقة ارتباطية معشؾية مؾجبة عشج السدتؾػ . 2

بيؽ مدتؾػ األىسية ومدتؾػ  0.01االحتسالي 
ل التؾفخ بالشدبة لستظمب: تؾفيخ وسائل االنتقا

 واالترال لمسخشجيؽ.
 

تباط الختب في ضؽء الشتائج الدابقة لسعامل ار 
 لدبيخمان، يتزح اآلتي

 
رفض الفخض الرفخؼ الخامذ لمجراسة )والقائل  -

بعجم وجؾد عالقة ارتباطية معشؾية بيؽ مدتؾػ 
األىسية ومدتؾػ التؾفخ لستظمبات التسكيؽ 
االجتساعي الدتة السجروسة(، وذلػ لثبؾت معشؾية 

بالشدبة  0001ىحه العالقة عشج السدتؾػ االحتسالي
 لجسيع متظمبات التسكيؽ االجتساعي السجروسة.

 
العالقة بيؼ مدتؽى األهسية ومدتؽى التؽفخ  .د 

لتسكيؼ لمستطمبات التجريبية والتؽعؽية في مجال ا
 االقترادي لمسخأة الديؽية

 
تؾضح نتائج معامل ارتباط الختب لدبيخمان الؾاردة 

 جول ما يمي:بشفذ الج
وجؾد عالقة ارتباطية معشؾية سالبة عشج السدتؾػ  .1

بيؽ مدتؾػ األىسية ومدتؾػ  0.01االحتسالي 
التؾفخ وذلػ بالشدبة لستظمبات التسكيؽ االقترادؼ 
التالية: تشسية قجرة السخأة عمى السداىسة في تحديؽ 
مدتؾػ معيذة األسخة، والتؾعية باألسمؾب األمثل 

خشيج االنفاق، وتكؾيؽ اتجاه لمترخف في الجخل وت
إيجابي نحؾ عسل السخأة، وتشسية روح االستقالل 

االقترادؼ واالعتساد عمى الحات، ورفع مدتؾػ 
 الؾعي االقترادؼ.

وجؾد عالقة ارتباطية معشؾية مؾجبة عشج السدتؾػ  .2
بيؽ مدتؾػ األىسية ومدتؾػ  0.01االحتسالي 

القجرة عمى التؾفخ بالشدبة لستظمب: تحديؽ مدتؾػ 
 السشافدة في سؾق العسل.

عجم وجؾد عالقة ارتباطية معشؾية عشج السدتؾػ  .3
بيؽ مدتؾػ األىسية ومدتؾػ  0.05االحتسالي 

التؾفخ بالشدبة لستظمبي: التجريب عمى ميارات إدارة 
السذخوعات الخاصة، والتؾعية بدبل االستفادة مؽ 

 التدييالت االئتسانية.
 

ضؽء نتائج معامل ارتباط بشاًء عمى ما سبق، وفي 
 بيخمان، يتزح اآلتيالختب لد

 
رفض الفخض الرفخؼ الدادس لمجراسة )والقائل  -

بعجم وجؾد عالقة ارتباطية معشؾية بيؽ مدتؾػ 
األىسية ومدتؾػ التؾفخ لستظمبات التسكيؽ 
االقترادؼ الثسانية السجروسة( فيسا يتعمق 

لسداىسة بالستظمبات التالية: تشسية قجرة السخأة عمى ا
في تحديؽ مدتؾػ معيذة األسخة، والتؾعية 
باألسمؾب األمثل لمترخف في الجخل وتخشيج 
االنفاق، وتكؾيؽ اتجاه إيجابي نحؾ عسل السخأة، 
وتشسية روح االستقالل االقترادؼ واالعتساد عمى 
الحات، ورفع مدتؾػ الؾعي االقترادؼ، وتحديؽ 

وذلػ  مدتؾػ القجرة عمى السشافدة في سؾق العسل،
لثبؾت معشؾية ىحه العالقة عشج السدتؾػ 

 .0001االحتسالي
عجم إمكانية رفض الفخض الرفخؼ الدادس لمجراسة 
فيسا يختص بالعالقة بيؽ مدتؾػ األىسية ومدتؾػ 
التؾفخ بالشدبة لستظمبي: التجريب عمى ميارات إدارة 
السذخوعات الخاصة، والتؾعية بدبل االستفادة مؽ 

انية، وذلػ لعجم ثبؾت معشؾية ىحه التدييالت االئتس
 .0005العالقة عشج السدتؾػ االحتسالي 
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جام معامل ارتباط الختب العالقة بيؽ مدتؾػ األىسية ومدتؾػ التؾفخ لستظمبات تسكيؽ السخأة الديؾية باستخ .7ججول 

 لدبيخمان
 

 الستطمبات
الختب معامل ارتباط 

لمعالقة بيؼ 
مدتؽى األهسية 
 ومدتؽى التؽفخ

 الستطمبات
معامل ارتباط 

الختب لمعالقة بيؼ 
مدتؽى األهسية 
 ومدتؽى التؽفخ

  أواًل: الستطمبات التشعيسية:
ثالثًا: الستطمبات التجريبية 
والتؽعؽية في مجال التسكيؼ 

 االجتساعي:
 

 

. تعييؽ كؾادر مجربة مؽ 1
 السخشجات الدراعيات.

. تشسية القجرة عمى اتخاذ القخارات 1 صفخ
 الخاصة.

-0.29** 

. تؾفيخ السقخ السشاسب لعسل 2
 السخشجيؽ.

. تذجيع مذاركة السخأة في اتخاذ 2 0.18-
 القخارات األسخية.

0.32** 

. اكتذاف وتجريب الخائجات 3
 الخيفيات.

. حث السخأة عمى السذاركة في 3 صفخ
 السذخوعات التشسؾية.

-0.56** 

. التخابط التشغيسي بيؽ أجيدة 4
 البحث واإلرشاد.

. رفع الؾعي بأساليب مؾاجية 4 **0.34-
 أشكال استغالل السخأة.

-0.62** 

 
  ثانيًا: الستطمبات السادية:

. تذجيع السخأة عمى االنزسام 5
 لعزؾية السشغسات.

-0.54** 

. تؾفيخ التسؾيل الالزم لتفعيل دور 1
 اإلرشاد.

 **0.86- تشسية ميارات اإلدارة والقيادة.. 6 **0.87-

. تؾفيخ وسائل االنتقال واالترال 2
 لمسخشجيؽ.

رابعًا: الستطمبات التجريبية  *0.24-
والتؽعؽية في مجال التسكيؼ 

 االقترادي:
 

. تؾفيخ األجيدة والسعيشات 3
 االرشادية.

. تشسية القجرة عمى تحديؽ مدتؾػ 1 **0.44-
 معيذة األسخة.

-0.50** 

. تؾفيخ قاعات لمتجريب 4
 واالجتساعات والشجوات.

. التؾعية باألسمؾب األمثل 2 **0.74-
 لمترخف في الجخل.

-0.85** 

. تؾفيخ األجيدة السعسمية والؾسائل 5
 اإليزاحية.

. تكؾيؽ اتجاه إيجابي نحؾ عسل 3 **0.38-
 السخأة.

-0.57** 

. تشسية روح االستقالل 4  
 االقترادؼ.

-0.42** 

. التجريب عمى ميارات إدارة 5  
 السذخوعات الخاصة.

-0.12 

 **0.89- . رفع مدتؾػ الؾعي االقترادؼ.6  
. تحديؽ مدتؾػ القجرة عمى 7  

 السشافدة في سؾق العسل.
0.40** 

. التؾعية بدبل االستفادة مؽ 8  
 التدييالت اإلئتسانية.

-0.12 

 0.01** معشؾية عشج السدتؾػ االحتسالي 
 0.05معشؾية عشج السدتؾػ االحتسالي * 
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 مشاقذة الشتائج والتؽصيات

 
في ضؾء نتائج الجراسة يسكؽ تقجيؼ التفديخات 

 والتؾصيات التالية:
أشارت نتائج تؾزيع السبحؾثات وفقًا لبعض  -1

الخرائص السسيدة ليؽ، إلى االنخفاض الؾاضح 
الخرائص السسيدة لمسبحؾثات )السدتؾػ في معغؼ 

التعميسي، واالنفتاح الثقافي، والجخل الذيخؼ، 
ودرجة التعخض لسرادر السعمؾمات الدراعية، 
واالتجاه نحؾ االرشاد الدراعي، واالترال 
االرشادؼ(، وربسا يخجع الدبب في ذلػ إلى ما 
تعانيو واحة سيؾة مؽ عخوف العدلة الجغخافية، وما 

ا أيزًا مؽ عدلة اجتساعية وربسا تختب عميي
اقترادية أيزًا، حيث تزافخت ىحه الغخوف 
مجتسعة لتدبب ذلػ االنخفاض السمحؾظ في معغؼ 
الخرائص الذخرية لجسيع سكان الؾاحة برفة 
عامة، وربسا تشعكذ برؾرة أكثخ وضؾحًا عمى 
السخأة الديؾية عمى وجو الخرؾص، والتي 

ف العدلة باإلضافة إلى ما تعانيو مؽ عخو 
الجغخافية، فيي تعاني كحلػ مؽ تمػ العدلة التي 

 تفخضيا العادات والتقاليج الدائجة بالؾاحة.
وفي ضؾء ما سبق، تؾصي الجراسة بزخورة تؾفيخ  

البخامج االرشادية والتجريبية والتؾعؾية الالزمة لخفع 
السدتؾيات التعميسية والثقافية والسيارية واالترالية..... 

الخرائص الذخرية السظمؾب تظؾيخىا  وغيخىا مؽ
 وتشسيتيا لجػ السخأة الديؾية.

اشارت الشتائج كحلػ إلى االنخفاض الذجيج في   -2
مدتؾيات التسكيؽ االجتساعي واالقترادؼ 

% 50.0%، 67.1لمسبحؾثات، حيث وقع نحؾ 
مشيؽ في فئة السدتؾػ السشخفض مؽ التسكيؽ 

الحؼ  االجتساعي واالقترادؼ عمى التختيب، األمخ
ربسا يسكؽ إرجاعو إلى قرؾر البخامج واألنذظة 
التي تؾفخىا الجولة مسثمة في أجيدتيا السختمفة في 

 مجال تسكيؽ السخأة الديؾية بالؾاحة.
وعمى ذلػ تؾصي الجراسة بزخورة اىتسام الجياز 
االرشادؼ الدراعي بسشظقة الجراسة بتؾفيخ البخامج 

تسكيؽ الديؾيات التجريبية اليادفة إلى رفع مدتؾيات 
بالؾاحة، مع العسل عمى دعؼ الجياز االرشادؼ مؽ 

خالل تؾفيخ السؾارد السادية والبذخية الالزمة لتحقيق ىحا 
 اليجف.

أوضحت نتائج الجراسة وجؾد عالقة ارتباطية معشؾية  -3
مؾجبة بيؽ مدتؾػ تسكيؽ الديؾيات السبحؾثات 
)سؾاء التسكيؽ االجتساعي أو االقترادؼ كل عمى 

ػ(، وبيؽ كل مؽ الستغيخات التالية: السدتؾػ حج
التعميسي، واالنفتاح الثقافي، ومدتؾػ الظسؾح، 
ودرجة االستعجاد لمسخاطخة، ودرجة التعخض 
لسرادر السعمؾمات الدراعية، واالتجاه نحؾ االرشاد 
الدراعي. وربسا يسكؽ تفديخ ىحه الشتائج في ضؾء 

ة ومدتؾػ أن ارتفاع السدتؾيات التعميسية والثقافي
التعخض لسرادر السعمؾمات ودرجة االترال 
االرشادؼ، لجػ السخأة الديؾية إنسا يؾفخ ليؤالء 
الديؾيات فخصًا أفزل لديادة معارفيؽ في معغؼ 
مجاالت التسكيؽ االجتساعي واالقترادؼ التي 
شسمتيا الجراسة، وىؾ ما قج يداىؼ في تكؾيؽ اتجاه 

السختمفة، األمخ إيجابي لجييؽ نحؾ مجاالت التسكيؽ 
الحؼ يسكؽ أن يشعكذ في الشياية عمى رفع مدتؾػ 

 التسكيؽ االجتساعي واالقترادؼ لجييؽ.
عالوة عمى ما سبق، فإن ارتفاع مدتؾيات الظسؾح  

واالستعجاد لمسخاطخة واالتجاه نحؾ االرشاد، لجػ 
السبحؾثات ربسا يجفعيؽ إلى األخح بكل ما ىؾ متاح مؽ 

ديؽ مدتؾياتيؽ االجتساعية الظخق واألساليب لتح
واالقترادية برفة عامة، حيث أنو مؽ السخجح أن 
تؤدؼ ىحه العؾامل إلى تحدؽ ممحؾظ في مدتؾػ 
التسكيؽ االجتساعي واالقترادؼ ليحه الفئة مؽ 

 السبحؾثات.
كسا أوضحت الشتائج كحلػ أىسية العالقة االرتباطية  -4

السؾجبة بيؽ مدتؾيات التسكيؽ االجتساعي 
رادؼ لمسبحؾثات، وبيؽ متغيخ حجؼ األسخة، واالقت

عمى اعتبار أن الديؾيات الالتي يشتسيؽ إلى أسخ 
أكبخ حجسًا، ربسا يداعجىؽ ىحا العجد األكبخ حجسًا 
مؽ أفخاد األسخة في نقل معارف وخبخات وميارات 
ججيجة تداىؼ في رفع مدتؾػ تسكيشيؽ االجتساعي 

العجد واالقترادؼ، خاصًة إذا كان مؽ بيؽ ىحا 
الستدايج أفخادًا ذوؼ مدتؾيات مختفعة مؽ الخرائص 
االجتساعية مثل ارتفاع السدتؾػ التعميسي والثقافي 
واالترال االرشادؼ...... وغيخىا مؽ الخرائص 
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التي اشتسمت عمييا الجراسة والتي ُيعتقج في أىسية 
عالقتيا السؾجبة بسدتؾيات تسكيؽ الديؾيات 

 السبحؾثات.
ر حراسة أيزًا أىسية عالقة متغيبيشت نتائج الج -5

الجخل الذيخؼ السؾجبة بسدتؾيات التسكيؽ 
االجتساعي واالقترادؼ، عمى اعتبار أنو مؽ 
السشظقي أن يؤدؼ ارتفاع مدتؾػ الجخل إلى تحدؽ 
مدتؾػ التسكيؽ االقترادؼ، حيث ربسا يؤدؼ 
األخيخ أيزًا إلى تحدؽ مدتؾػ التسكيؽ االجتساعي 

وىؾ األمخ الحؼ أكجتو نتائج  لمديؾيات السبحؾثات،
 الجراسة الحالية.

أعيخت نتائج تؾزيع السبحؾثات وفقًا لؾجية نغخىؽ  -6
في مدتؾػ أىسية متظمبات التسكيؽ، االرتفاع 
الشدبي في مدتؾػ أىسية الستظمبات التجريبية 
والتؾعؾية في مجال التسكيؽ االقترادؼ، يمييا 

ي، وذلػ نغيختيا الستعمقة بسجال التسكيؽ االجتساع
في مقابل االنخفاض الشدبي في مدتؾػ أىسية كل 
مؽ الستظمبات السادية والتي احتمت السخكد الثالث 
مؽ حيث األىسية، والستظمبات التشغيسية والتي 
احتمت السخكد الخابع واألخيخ مؽ حيث مدتؾػ 

  األىسية.
وربسا يسكؽ تفديخ الشتائج الدابقة في ضؾء  

ذيخ األول إلى تخكيد اعتباريؽ رئيدييؽ، حيث ي
الديؾيات السبحؾثات عشج تختيبيؽ ألىسية متظمبات 
التسكيؽ عمى الستظمبات ذات االنعكاس السباشخ عمى 
رفع مدتؾػ معيذتيؽ االقترادية واالجتساعية، لحا فقج 
اعتبخن أن تجريبيؽ في مجالي التسكيؽ االقترادؼ 

فاع واالجتساعي ربسا يؤدؼ إلى نتيجة مباشخة مؤداىا ارت
مدتؾػ التسكيؽ الخاص بيؽ، وذلػ عمى العكذ مؽ 
الستظمبات السادية والتشغيسية لمتسكيؽ، فيي تؤدؼ أواًل 
إلى تفعيل دور االرشاد الدراعي في مشظقة الجراسة 
برفة عامة، ثؼ تؤدؼ في السخحمة التالية وبرؾرة غيخ 
مباشخة إلى أداء االرشاد لجوره في رفع مدتؾيات 

حه الظخيقة غيخ السباشخة لتحقيق ىجف التسكيؽ. ولعل ى
التسكيؽ ىي ما دفعت السبحؾثات إلى تأخيخ تختيب 

 ىحيؽ الستظمبيؽ مؽ حيث مدتؾػ األىسية.
أما االعتبار الثاني، فيؾ يذيخ إلى قيام الديؾيات  

السبحؾثات إلى تختيب متظمبات التسكيؽ في ضؾء 

التختيب الؾاقعي لجرجة معاناتيؽ مؽ السذكالت 
قترادية واالجتساعية بالؾاحة. ولسا كان انتذار الفقخ اال

وانخفاض مدتؾػ السعيذة ُيعج السذكمة األكثخ خظؾرة 
بالسشظقة، فمقج كان مؽ السشظقي أن تشغخ السبحؾثات 
إلى متظمبات التسكيؽ االقترادؼ باعتبارىا األكثخ 
أىسية مؽ وجية نغخىؽ، وىكحا فقج قسؽ بتختيب باقي 

ث أىسيتيا بسا يتشاسب مع درجة الستظمبات مؽ حي
معاناتيؽ مؽ السذكالت، أو بسعشى آخخ وفقًا لجرجة 

 خظؾرة ىحه السذكالت.
وفي ضؾء ىحه الشتائج تؾصي الجراسة الحالية 
بزخورة قيام الجياز االرشادؼ الدراعي بسشظقة الجراسة 
بالتخكيد عمى تشغيؼ البخامج التجريبية والتؾعؾية 

لتسكيؽ االقترادؼ ثؼ لمسبحؾثات في مجاالت ا
االجتساعي، عمى أن يخاعي السحتؾػ التجريبي ليحه 
البخامج تختيب أولؾيات متظمبات التسكيؽ وفقًا لمتختيب 
الحؼ أوضحتو السبحؾثات سؾاء فيسا يتعمق بالستظمبات 
الخئيدية األربعة السجروسة، أو لمستظمبات الفخعية 

 السشجرجة تحت كل متظمب رئيدي. 
مؽ الشتائج الدابقة، فقج أوضحت وعمى العكذ  -7

نتائج تؾزيع السبحؾثات وفقًا لؾجية نغخىؽ في 
مدتؾػ تؾفخ متظمبات التسكيؽ أن تختيب الستظمبات 
وفقًا لسدتؾػ التؾفخ جاء معاكدًا لتختيبيا وفقًا 
لسدتؾػ األىسية، حيث جاءت الستظمبات التشغيسية 
في السخكد األول مؽ حيث مدتؾػ التؾفخ، يمييا 

ستظمبات السادية، ثؼ متظمبات التسكيؽ ال
االقترادؼ، وأخيخًا جاءت متظمبات التسكيؽ 
االجتساعي في السخكد الخابع واألخيخ مؽ حيث 
مدتؾػ التؾفخ، األمخ الحؼ يعكذ اىتسام أجيدة 
الجولة بتؾفيخ الستظمبات السؤسدية لمجياز االرشادؼ 
ككل )تشغيسية كانت أم مادية(، برؾرة تفؾق 

يا بتؾفيخ الستظمبات الفخدية لفئات محجدة مؽ اىتسام
الدكان )اقترادية كانت أم اجتساعية(، ربسا عمى 
اعتبار أن استيفاء الستظمبات السؤسدية لمجياز 
االرشادؼ سيؤدؼ إلى تفعيل دوره في كافة مجاالت 
عسمو، وذلػ عمى العكذ تسامًا مؽ أن استيفاء 

ان )مثل الستظمبات الفخدية لفئات محجدة مؽ الدك
فئة السخأة الديؾية( لؽ يؤدؼ إال لفائجة شخرية ليحه 

 الفئة.
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وأيًا كان سبب االىتسام بتؾفيخ متظمبات التسكيؽ  
عمى الشحؾ الحؼ أعيختو نتائج الجراسة، فاألمخ الحؼ ال 
يسكؽ اغفالو ىؾ أن تختيب أولؾيات تؾفيخ الستظمبات قج 

بات مؽ جاء مخالفًا لتختيب مدتؾػ أىسية ىحه الستظم
وجية نغخ السبحؾثات، بسعشى أن الستظمبات األكثخ 
تؾافخًا ىي الستظمبات األقل أىسية والعكذ صحيح. 
وعمى ذلػ تؾصي الجراسة الحالية بزخورة االىتسام 
بتؾفيخ متظمبات التسكيؽ التي أعيخت الشتائج انخفاض 
مدتؾػ تؾفخىا خاصًة في عل ما أكجتو الشتائج مؽ أن 

األقل تؾفخًا ُتعج األكثخ أىسية مؽ وجية تمػ الستظمبات 
 نغخ الديؾيات السبحؾثات.

وأخيخًا فقج أشارت الشتائج إلى أن العالقة بيؽ  -8
مدتؾػ األىسية ومدتؾػ التؾفخ لستظمبات التسكيؽ 
السجروسة قج جاءت سالبة بالشدبة لسعغؼ ىحه 
الستظمبات، األمخ الحؼ يتدق مع الشتيجة الدابقة 

باختالف تختيب الستظمبات وفقًا لسدتؾػ الخاصة 
األىسية مع تختيبيا وفقًا لسدتؾػ التؾفخ، وىؾ ذات 
األمخ الحؼ يؤكج الحاجة إلى االىتسام باستيفاء 
الستظمبات األقل تؾافخًا، ليذ فقط لقمة تؾافخىا وإنسا 

 أيزًا الرتفاع مدتؾػ أىسيتيا.
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ABSTRACT 

 

The study aimed basically at: describing the 

level of respondent women empowerment in Siwa 

oasis, identifying the relationship between the level 

of respondent women empowerment and the 

studied variables, identifying the importance level 

of social and economic empowerment 

requirements, identifying the availability level of 

social and economic empowerment requirements 

and identifying the relationship between the 

importance level and the availability level of 

women empowerment in the study area. 

A systematic random sample of (310) women 

in Siwa oasis were selected to conduct the study. 

Data were collected through personal interviews 

with the selected respondent women using a 

questionnaire. The statistical analyzing tools used 

in the study were: Pearson’s correlation coefficient, 

Spearman’s correlation coefficient, in addition to 

frequencies, percentages, arithmetic mean, 

weighted arithmetic mean and standard deviation 

to present and describe data. 

The most important findings of the study were 

as follows 

 

-  About (67.1%) of respondent women had a low 

level of social empowerment, while about (50.0%) 

of them had a low level of economic 

empowerment. 

- There was a significant positive relationship at 

0.01 probability level between the respondents 

social empowerment level and the following 

variables: educational level, family size, cultural 

openness, monthly income, aspiration level, 

willingness to take risks, exposure to the 

resources of agricultural information, attitude 

towards agricultural extension, extension 

communication and general knowledge. 

- There was a significant positive relationship at 

0.01 probability level between the respondents 

economic empowerment level and the following 

variables: educational level, family size, cultural 

openness, monthly income, aspiration level,  

willingness to take risks, exposure to the 

resources of agricultural information, attitude 

towards agricultural extension and extension 

communication. 

 

 

 


