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ملخص الدراسة
كان الهدف من الدراسة الحالتة دراسة العالقة بتن كل منن الني ة بنادارل المنيارد يالدا عتنة ل نا
يالتفكتنر اببتكننارب يبعننت المت تننراا اب تما تننة ي ابقتلننادتة ايالكقنف ننن الفننريو بننتن كننل مننن الن كيري
اب اث ي طالب التخللاا العملتة ي ال ظرتة ا كما تهدف الدراسنة النا التعنرف لنا طبتعنة ابختال ناا بنتن
ت ة الدراسة ا كل من الي ا بإدارل الميارد ي الدا عتة ل ا ي التفكتر اببتكنار تبعنا لعندد ا نراد ابسنرل
.
تكي ا ادياا الدراسة من استمارل البتا اا العامة ا ي استبتان ي ا القباب بإدارل الميارد ( ثالثنة
محاير )ا ي استبتان الدا عتة ل ا لد القباب (خمسة محاير) ا ي استبتان السماا اببتكارتنة لند القنباب
ا تم تطبنتههم لنا ت نة مكي نة منن  444منن طنالب امعنة الم ي تنة تنم اختتناريم بطرتهنة لند تة منن كلتناا
ملتة ي ظرتة ا ي أتبعا ا الدراسة الم هج اليلفا التحلتلا .
يكنان مننن تننالج الدراسننة نندم ي ننيد القننة ارتباطتننة دالننة احلننالتا بننتن م منني محنناير اسننتبتان
الي ا بادارل الميارد ككل يكل من الفرقة الدراستةا السن يتعلنتم ابب يتعلنتم ابم يالندخل ا ندم ي نيد القنة
ارتباطتة دالة احلالتا بتن م مي محاير استبتان الدا عتة ل ا ككل ي الفرقة الدراستة ي السنن يتعلنتم ابب
يتعلتم ابم ا ب تي ند القنة ارتباطتنة دالنة احلنالتا بنتن اسنتبتان السنماا اببتكارتنة يكنل منن الفرقنة الدراسنتة
السن ي دد أ راد ابسرل يتعلتم ابب يتعلتم ابما دم ي يد ريو اا دبلة احلالته بتن كير يأ ناث العت نة
ا كل من الي ا بنادارل المنيارد بمحنايرا الثالثنة يالدا عتنة لز نا بؤبعنادا الخمسنة بت منا ي ندا نريو اا
دبلننة احلننالته بننتن متيسننط در نناا الن كير يمتيسننط در نناا اب نناث ننا اسننتبتان السننماا اببتكارتننة للننال
ال كيرا دم ي يد ريو بنتن متيسنط در ناا طنالب التخللناا العملتنة يطنالب التخللناا ال ظرتنة نا
م مي محناير اسنتبتان الني ا بنادارل المنيارد ي م مني محناير اسنتبتان الدا عتنة لز نا ي اسنتبتان السنماا
اببتكارتة ا تي د تباتن دال احلنالتا بنتن ا نراد ت نة الدراسنة نا م مني محناير الني ا بنادارل المنيارد تبعنا
لعدد أ راد ابسرلا بت ما ب تي د تباتن دال احلالتا بتن ا راد ت ة الدراسة ا كل من م مي محناير اسنتبتان
الدا عتة لز ا ي استبتان السماا اببتكارتة تبعا لعدد ا راد ابسرل
ي أيلننا الدراسننة بةننريرل م قنناخ منندارا خالننة لر اتننة الطننالب المييننيبتن ي تنندرتبهم لننا
اسننالتب التفكتننر اببتكننار ي اسننالتب حننل المقننكالا ا تنني تر المننادل العلمتننة اب مننة ليسننالل اب ننالم ي مراك ن
ر اتننة ابميمننة ي الطفيلننة لتي تننة اببنناخ بابسننالتب التربيتننة السننلتمة لت متننة ي ننا ابب نناخ بننالميارد ي تع ت ن
دا عتتهم ا تع ت الم ايج الدراستة ي اثرالها باب قطة التا ت ما مهناراا ادارل المنيارد ي هند لسناا تندرتب
بثارل دا عتة الطالب ي تخلت حل م فللة لتعلتم التفكتر اببتكار كعلم مستهل .

المقدمة والمشكلة البحثٌة
تعتبنننر الت متنننة ملتنننة م سنننا تة تنننتم بان سنننان منننن أ نننل ان سنننانا يتهننندف ملنننة ال هنننيت بالمسنننتي
اب تمننا ة يابقتلننادب يالثهننا ة للفننرد يابسننرل يالم تمننس ننن طرتننو ابسننتخدام ابمثننل للمننيارد يلننن تتننؤتة
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التننيا ن المطلننيب بننتن المننيارد يابيننداف لننة المسننتي الهننيمة مب باليلننيل ملتننه لننة مسننتي ابسننرل أيب
با تباريا الخلتة ابيلا للم تمس يمن ثم اب راد.
يتتفننو البنناحثين ننة متنندان السننليب ان سننا ة بلننفة امننة يالت قننلة اب تما تننة بلننفة خالننة لننة
أيمتنة ال ما نناا ابيلتنة يبسننتما ابسنرل ..يأثريننا نة تكننيتن سنماا القخلننتة ند اب ننراد ابسنرل بيلننفها
الحةن اب تما ة ابيل ت هل ما تحمله من ثها ة ي اداا يتهالتد يمعاتتر يقتم ملة أب الها.
ي ظنرا بن الممارسناا اندارتنة تحتنل مكا نا بنالي ابيمتنة نة كنل م ن لا نإن ابب ناخ تقنبين داخنل
ابسرل لتتعلميا أ ماط السليب اندارب ال ب تتبعنه اليالندان تكتسنبين منن خنالل لنب الخبنراا المتعنددل التنة ب
تتننال لهننم تعلمهننا خننار ،الم ن لا الممارسنناا اندارتننة يننة يسننتلة الفننرد نقننبا حا اتننه يتحهتننو أيدا ننها يقنند
أقارا الدراساا الا أن ال الفرد ال ب تبحث ن أ ةل مستي للمعتقنة نة م تمعنها م منا تتيقنف ملنة حند
كبتر لة در نة تفهمنه ياسنتتعابه لليسنالل التنة تتسن ا بمي بهنا ت متنة مداركنه نة اكتسناب المهناراا اندارتنة
ي ة كتفتة استخدامها يتطبتهها لة أ ماله بكفاخل تامة.
يمن الطبتعة أن تكتسب ابب اخ السليب اندارب من أسريم سياخ بالتهلتد أي التلهنتنا تمارسني ه نة
حتاتهم داخل ابسرل يخار ها ) محمد ا 1111ا )161
يبن ابب ناخ تمثلننين الركتن ل ابساسننتة للت متنة القنناملة يالمتكاملننة ننإن قتنام ابسننرل بتي تننة أب اإيننا بهتمننة
الميارد المتاحة لهم تعد أحد الحليل لميا هة الكثتر من مقاكل الم تمس الملرب ( ي ل ا 1111ا )2
ابسرل يالم ل بتلة مل رل بها ميارد مختلفة يأتةا بها أ ماط من حسن استخدام ين ا المنيارد أي
مينندارياا يالمفننايتم ابيلننا لزب نناخ ت قننؤ ننة ين ا البتلننة يت منني بهننا المهنناراا يابت اينناا يالهننتما ي تمننا تتقننكل
السليبا يتلعب الهديل ديرا ياما ة ي ا الم نال هنة التنة ت عنل ابب ناخ تختلفنين نة تلنر اتهم م اخ المنيارد
المحتطة بهم( حها ا 1113ا )25
ابسرل د قتامها بعملتنة الت قنلة اب تما تنةا م منا تهنيم بتكنيتن ني منن الترتتنب الهرمنة لدر نة
تفةتل ابقتاخ يابقخا يالمياقف يابيدافا يتحدتد سو ما يي ماللم يمرغنيب منن أ نيا السنليبا يكنل
ي ا تمثل المعتار ال ب تهتدب به الفرد ة المياقف المختلفةا كما تمثل أتةا ب ير ب اخ الهتم لد ابب ناخ يبالتنالة
ابساا ال ب تب ة لته الي ة بهتمة الميارد يكتفتة مدارتها ( حهاا 1111ا ) 34
يتإثر ابسرل من خالل أسليب مدارتها لمياردينا تنؤثترا قيتنا يمباقنرا لنة ات ايناا يقنتم أب اإينا
يخالننة ننة بننياكتر طفننيلتهم حتننث تكننين التننؤثتر أقنني يأ مننو يأبهنناا يت ن داد أيمتننة ي ن ا التننؤثتر ننة اليقننا
الحاةر ة مهابل مإثراا الم تمس ابخر كيسالل ان الم المرلتنة يالمسنمي ة يالمهنريخل يغتريناا لن ا نإن
ابب اخ تتعلمين الهتم من خالل الهديل الحس ة التة تريينا منن خنالل العالقناا يالتفنا الا ابسنرتة نة المياقنف
المختلفة( كي ب ا 1115ا )34
ابسرل ية المسليلة ن تحدتد ما تقعر به أب اإيا سنياخ كنان لنب بالكفاتنة أي الدي تنة ع ندما تتنت
اآلباخ الفر أمام أب الهم نثبناا ياتهنم نة المياقنف المختلفنةا كمياقنف اسنتخدام المنيارد المتاحنة لهنم لتحهتنو
أيدا هم يمقبا حا ناتهم المختلفنةا ين ا ب ا نب التؤتتند بالحنب يان ناب لمنا أ ن يا منن منلا نإن لنب تند م
الي ة بهتمة الميارد يبالتالة تر س محساسهم بالكفاخل.
يالسليب اندارب ة أبسط ليرا يي كتفتة است الل الفرد نمكا اته لليليل ملة أيدا ها أي بمع نا
آخر يي كتفتة ميا هنة الفنرد للمياقنف يالمقنكالا التنة تهابلنها يقند ي ند أن لهندرل الفنرد لنة تلنرتف قنلي ه
قتمة مإكدل بال سبة للنحة الفنرد ال فسنتةا ي لنب بن منن المبنادس ابساسنتةا لللنحة ال فسنتة ي نيب ال ظنر ملنة
اللعيباا با تباريا مقاكل ت ب حلها يلتا با تباريا مفا آا يأمير طارلة ت ب ت بها.
هنند أقننار يننران (2442ا  ) 141الننا أن النني ا بالمهنناراا ابدارتننة لننه أيمتننة لنند اب ننراد ننا
متس مراحنل حتناتهم بلنفة امنة ايمرحلنة القنباب يالتعلنتم ال نامعا بلنفة خالنةا حتنث أ هنا المرحلنة التنا
تسنبو مسنليلتاا حتنال الرقنند مباقنرل ا يالتنا تطلنو لتهننا مرحلنة أتخنا الهنراراا احتننث تتخن تهنا الفنرد أيننم
قرارتن ا حتاته ييما أختتار المه ة ياختتار قرتب الحتالايا المرحلة التا تتمت بال مييالتهدم حي ابسنتهالل
ن ابسرل ياب تماد لا ال فا يالتا تإثر لا تيا هه مس اته يمس اآلخرتن ا كمنا أ هنا المرحلنة التنا تتحندد
تهننا ييتننة الفننرد يقتمننه يات اياتننه ننا الحتننال يالعمننل ل ن ا ت ننب ابيتمننام بت متننة النني ا بالمهنناراا ابدارتننة
يممارستها لميا هة المقكالا الحتاتتة يالتفا ل السلتم مس الم تمس.
ي ة ين ا العنالم المت تنر الملتنل بال دتند يالن ب تت ندد باسنتمرارا ألنب ب ت ندب فعنا ا نداد ابب ناخ
لميا هة مقاكالتهم بما يي ممليب لدت ا من أ كار يمهترحااا منا هيلنه لهنم التنيم قند ب تفتنديم غنداا ياب ةنل
تعلننتمهم يحننثهم لننة التفكتننر بننل لننة اب طننالو بؤ كنناريم بننال قتننيد يلتلننل ملننة أ سننب يأ ةننل الحلننيل لمننا
تلاد ي ه منن مياقنف يمقنكالا يتحتنا ،الفنرد أث ناخ سنعته لتحهتنو أيدا نه يطميحاتنه ملنة قنيل دا عنة يينة منا
تعرف بالدا عتة ل ا يالتة تعد أحد القريط ابساسنتة لبلنيا ابينداف الم قنيدلا هند أقنارا لنهر(2441ا
576

J. Agric. Econom. and Social Sci., Mansoura Univ., Vol.5 (4), April, 2014

 ) 1ملة أن تع ت الدا عتة ل ا لد الراقدتن تترتب لته استثارل ا ب كبتر لما لد ينإبخ الراقندتن منن
قاطاا ابتكارتة يم تا تة عالة.
يتلعب ابسرل ديرا أساستا نة تقنكتل قندراا الفنرد اببتكارتنة هنة قند تند م تفكتنرا يتةنعه لنة
بداتة سلم اببتكنار يتعاي نه نة خطياتنه ابيلناا بنل لعلهنا تكنين القنايد ابيل لنة أيلنا م ا اتنه اببتكارتنةا
ابسننرل قنند تمنند تنند العننين بب الهننا تهتننل لهننم البتلننة يالظننريف يالت قننلة التننة تسننا ديم لننة ت متننة قنندراتهم
اببتكارتةا كما أ ها منن الممكنن أن تكنين التند التنة تم نس يتحند يتهمنس تلنب الهندراا علنا النرغم منن أن حتات نا
المعالننرل تحتننا ،ملننة أ ننراد مبتكننرتن قننادرتن لننة ابتكننار حلننيل ألننلتة يمتطننيرل لمننا تلنناد هم مننن مقننكالا
طارلننة مت ننددلا كننة تسننتطتعيا أن تحههننيا التكتننف مننس الظننريف المت تننرل يتكي ننيا أقنندر لننة متابعننة الحةننارل
الحدتثة ة مختلنف الم نابا بؤسنالتب تك يلي تنة مسنتحدثة قالمنة لنة الرغبنة نة انةنا ة يالت دتند لميا هنة
المياقف ال دتدل بمري ة كا تة.
مب أ ه تي د الكثتر من ابسنر ب تقن س أب اخينا التقن تس الكنا ة لتطنيتر يت متنة قندراتهم اببتكارتنةا
هد أيتم ال متس بالتحلتل الدراسة أكثر من غتراا مما عل اآلباخ تحثين أب اخيم لة دم اب ق ال بنؤب قنل
سي الدراسة هط (.السيتد ا 1414يـ ا )31
يتمكن أن تربا ابسرل أب الها بؤسالتب قد تعيو مي الهندراا اببتكارتنة لندتهم يتكنين لنب ممنا نن
هل بؤيمتة اببتكار يبؤسالتب ت متته أي ن قلد بهدف ت قلة أب اخ تسهل قتنادتهم يتني تههما تمتثلنين لزيامنر
دين م اققة يتفكرين ب فا الطرتهة التة تفكر بها اآلباخ.
ان الثها ةالعربتة ثها ة معيقة للتفكتر اببتكارب منن حتنث الةن يط التنة تمارسنها لكنة تسناتر الفنرد
ال ما ة التة ت تمة ملتها كنرا يسنليكا ال دتند بال سنبة لهنم تعند خري نا لنة ال ما نة تسنتحو اللنيم أي العهناب
يبه ا تهس الفرد المبتكر ة ديامنة منن اللنرا اا يالمخنايف يالتنة بنال قنب تحند منن ا طالقاتنه الفكرتنة من لنم
تعيقهاا ة حتن أن الم تمعاا المتهدمة تبحث ن المبتكرتن ة مختلف المدارا يتعمل لنة ر ناتتهم يتني ر
لهننم الظننريف الم اسننبة لت متننة قنندراتهم اببتكارتننة يتسننهل لهننم سننبل العمننل ياببتكننارا يتعطننتهم مننن ايتمامهننا
يتق تعها ما تسم لهم باب طالو ة آ او اببتكار يانبدا ا إ ا كان ين ا حنال النديل المتهدمنةا النديل ال امتنة
يمن ةم ها ملر ستكين حا اتها أكثنر ملحاحنا ملنة المبتكنرتن نة كا نة الم نابا ب تنة اسنتثماريا بقنكل تند
لتكين قادرل لة مياكبة لر التك يلي تا.
التهنندم العلمننة ب تمكننن تحهتهننه بنندين تطننيتر الهنندراا اببتكارتننة لز سننان اكمننا أن تطننير ان سننا تة
يتهدمها مريين بما تتي ر لها من قدراا ابتكارتة تمك ها ديما من أن تهدم م تندا منن اببتكناراا أي انسنهاماا
التة تستطتس من خاللها ميا هة ما تعترةنها منن مقنكالا ملحنة تيمنا بعند تنيم يلحظنة تلني ابخنر ا نالتفكتر
اببتكننار ينني أحنند يسننالل التهنندم الحةننار الننراينا يينني ي أيمتننه نا تهنندم اب سننان المعالننر ي دتننه ننا
ميا هنننننننننننننننننننننننننننننننننة المقنننننننننننننننننننننننننننننننننكالا الراي نننننننننننننننننننننننننننننننننة يالتحننننننننننننننننننننننننننننننننندتاا المسنننننننننننننننننننننننننننننننننتهبلتة.
(المقر ا ا  2445ا )35-34
يبن القننباب يننم الهننديل الحهتهتننة لكننل ديل العننالم هننم م ننديا يحاةننريا يلنمام ابمننان للم تمننسا
تت ة لما تحتله ي ا القرتحة من قي يدير أساسة ة الت متة يالتهدم ة قتا الم ابا حتث تقن ل ين ا الفلنة
ميقس متمت ة الم تمس ب ها أكثر الفلاا العمرتة حتيتة يقدرل لة العمل يال قاط يتتمتس بب ناخ فسنة يثهنا ة
( بنند الفتننال ا 2414ا  )1لن ا أيتمننا ين ا الدراسننة
تمك هننا مننن التكتننف يالتيا ننو
بتلب الفلة.
وبناءاً على ما سبق فإن مشكلة الدراسة الحالٌة تتمثل فً اإلجابة عن السإال التالً:
ما طبٌعة العالقة بٌن وعى الشباب بادارة الموارد وعالقته بكل من الدافعٌة لألنجاز والتفكٌر األبتكارى؟
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالتة ملا الكقف ن العالقة بتن الي ة بادارل الميارد يكل منن يالدا عتنة ل نا
يالتفكتر اببتكاربا ي لب من خالل ابيداف التالتة-:
 -1دراسننة العالقننة بننتن النني ة بننادارل المننيارد للقننباب يبعننت مت تننراا المسننتي اب تمننا ة يابقتلننادب
لزسرل.
 -2دراسننة العالقننة بننتن الدا عتننة لز ننا لنند القننباب يبعننت مت تننراا المسننتي اب تمننا ة يابقتلننادب
لزسرل.
 -3دراسة العالقة بتن التفكتر اببتكار للقباب يبعت مت تراا المستي اب تما ة يابقتلادب لزسرل.
 -4دراسننة الفننريو بننتن النن كير يان نناث ننة كننل مننن النني ة بننادارل المننيارد يالدا عتننة ل ننا يالتفكتننر
اببتكارب.
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 -5دراسة الفريو بتن طالب التخللناا العملتنة يطنالب التخللناا ال ظرتنة نة كنل منن الني ة بنادارل
الميارد يالدا عتة ل ا يالتفكتر اببتكارب.
 -6تحدتد طبتعنة ابختال ناا بنتن ت نة البحنث نة كنل منن الني ا بنإدارل المنياردا الدا عتنة ل نا ا التفكتنر
اببتكار تبعا لعدد أ راد ابسرل.
أهمٌة الدراسة
تكمن أهمٌة الدراسة الحالٌة فً اتجاهٌن رئٌسٌٌن هما-:
االتجاه األول
ابستفادل من تالج الدراسة ة خدمة الم تمس المحلة من خالل-:
 تنني تر المننادل العلمتننة الال مننة للبننرامج انرقننادتة ل بنناخ يابمهنناا لتب ننة ابت اينناا السننلتمة نند ت قننلة
أب الهم يمبرا دير ي ا ابت اياا ة ت متة الني ا بنالميارد ي تحفتن ال قناط اببتكنارب لند ابب ناخ بمنا
تحهو لهم مستهبال أ ةل.
 مسنننا دل المسنننليلتن نننة ي ارل القنننباب يي ارل التربتنننة يالتعلنننتم العنننالة نننن طرتنننو تهننندتم التيلنننتاا
يالمهترحاا التة تفتديم ة م داد يتؤيتل اب راد يب الهدراا اببتكارتة.
 تي تننه اب ظننار حنني أيمتننة الكقننف ننن اب ننراد يالطننالب يب الهنندراا اببتكارتننة يمعر ننة خلاللننهم
يمقنناكلهما تمهتنندا لتهنندتم الر اتننة القنناملة لهننم مننن خننالل تنني تر بننرامج تربيتننة خالننة با ننداد ير اتننة
الميييبتن يالمبتكرتن.
االتجاه الثانً
 لعل ي ا الدراسة تكين مةا ة ة م ال التخل (م ال مدارل الم ن ل يالمإسسناا) برتباطهنا بدراسنة
الي ة بإدارل الميارد لند القنباب ي القنة لنب بالدا عتنة ل نا لندتهم يالهندرل لنة التفكتنر اببتكنارب
مننن المننؤميل أن تسننايم ي ن ا البحننث ننة اليقننيف لننة يا ننب الهننيل يالةننعف ل ند القننباب نند مدارل
ميارديم يالمسا دل ة تحرتر أ ماط تفكتريم يحثهم لة اببتكار.
 كما تمثل الدراسة الحالتة يستلة ربط بتن م ال مدارل الم ل يالمإسساا من خالل دراسة الني ة بنإدارل
الميارد لد القباب يالم ال التربيب المتعلو بدراسة الدا عتة ل ا يالتفكتر اببتكارب.
الفروض النظرٌة الدراسة:
 -1تي د القة بتن الني ة بنادارل المنيارد لند للقنباب يبعنت مت تنراا المسنتي اب تمنا ة يابقتلنادب
لزسرل.
 -2تي د القة بتن الدا عتة ل ا لد للقباب يبعت مت تراا المستي اب تما ة يابقتلادب لزسرل.
 -3تي د القة بتن السماا اببتكارتة للقباب يبعت مت تراا المستي اب تما ة يابقتلادب لزسرل.
 -4تي د ريو بتن ال كير يان اث ة كل من الي ة بادارل الميارد يالدا عتة ل ا يالتفكتر اببتكارب.
 -5تي نند ننريو بننتن طننالب التخللنناا العملتننة يطننالب التخللنناا ال ظرتننة ننة كننل مننن النني ة بننادارل
الميارد يالدا عتة ل ا يالتفكتر اببتكارب.
 -6تي د تباتن بتن ت ة البحث ة كنل منن الني ا بنإدارل المنياردا الدا عتنة ل نا ا التفكتنر اببتكنار تبعنا
لعدد أ راد ابسرل.

األسلوب البحثى
التعارٌف االجرائٌةلمصطلحات الدراسة:
 -1الوعً بإدارة الموارد-:
تهلد به مدراب القباب ل متس انمكا اا المتاحة له ي محايلنة تيظتفهنا لتسنتفتد بهنا نة مقنبا حا اتنه المتعنددل
يالمت ا سة يبليا رغباته يتحهتو أيدا ه.
نإدارل المنيارد قناط مخطننط ن نا يتحهتنو ابينداف الم قننيدل للفنردا كمنا أ هنا اليسننتلة ابساسنتة التنة تعننتن
الفرد لة ابستخدام ابمثل لكا ة مياردا المتاحة من أ نل تحهتنو أيدا نه يمقنبا احتتا اتنه المتعنددل يالمت ي نة
يالمتطيرلا ييا ابسليب ال ب تتبعه الفرد ة اسنتخدام يتيظتنف يسنالل يأدياا تحهتنو أيدا نه ند ميا هتنه
للمياقننف يالمقننكالا الحتاتتننة المختلفننةا مننن أ ننل محننداث التننيا ن بننتن مننياردا المتاحننة يأيدا ننه ياحتتا اتننه
المتعددل يالمت ي ة ة اليقا المحدد لهاا وتشمل ادارة لموارد التخطٌط والتنفٌذ والتقٌٌم.
1التخطٌط  -:تعرف ا رالتآبؤ ه ملتة ي تة تتم من خاللها تحدتد العمل المطليب ت فت ا يمن ثم اتخنا سلسنلة
مننن الهننراراا الخالننة بالت فتن يتحدتنند اليسننالل يالمننيارد المتاحننة يتحدتنند المكننان يال ننديل ال م ننا الننال م
لليليل لزيداف الم قيدل.
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1التنفٌذ -:تعرف ا رالتآبؤ ه اب تهال من مرحلة التفكتنر الن ي ا النا المرحلنة العملتنة منن خنالل تطبتنو الخطنة
الميةي ة مسبها يمراقبة تسلسل اب مال يال ديل ال م ا الميةي له.
-1التقٌٌم -:تعنرف ا رالتآبؤ نه ملتنة حن أي مرا عنة قناملة تهنيم بهنا الفنرد بعند اب تهناخ منن ت فتن الخطنةا
ي لب ن طرتو مهار ة ال تالج التا تم التيلل التها بابيداف المراد تحهتههاا لليقنيف لنا مند منا تحهنو
من ال أي قل يتيةت أسباب ي ا ال ال أي الفقل.
 -2الدافعٌة لإلنجاز -:يتعرف م رالتا لة أ ها استعداد الفرد لتحمل المسليلتة يالسعة ب ند حني تحهتنو التفنيو
لتحهتننو أيننداف معت ننة يالمثننابرل للت لننب لننة المقننكالا التننة تيا هننه يالقننعير بؤيمتننة ال ن من يالتخطننتط
للمستهبل وتشمل األبعاد التالٌة ( المثابرل يابتهان  -الت ا ا يالطميل  -المتل للعمل يالمخناطرل المحسنيبة-
أدراب أيمتة اليقا يالتي ه حي المستهبل -الدا س للتحلتل ياب ا ابكادتما).
البعددد األول المثددابرة واألتقددان -:تعننرف ا رالتآبؤ ننه المياظبننة يالمدايمننة لننا العمننل بكننل قنناط ييمننه يتحمننل
اللعاب يالبحث ن كا ة الحليل الممك ة لليليل الا الهدف الم قيد بدر ة التة من الكفناخل ي نا ةنيخ
مستي محدد من التفيو يابمتتا .
البعد الثانى التنافس والطموح -:تعرف ا رالتنآ بؤ نه التسنابو لبن ل الم هنيد يالكند المتيالنل يالتطلنس يالسنعا
الا ابم اد يالمراتب العالتة لليليل لما يي أ لا يأرقا ا سبتل اللحاو بال ا حتن.
البعد الثالث المٌل للعمل والمخاطرة المحسوبة -:تعرف ا رالتآبؤ ه الرغبنة نا أداخ الكثتنر منن اب منال بقنكل
مننن ظم لليلنننيل النننا الهننندف المطلنننيب يالتعامنننل منننس ابخطنننار يالم ا ننناا بدر نننة مهبيلنننة منننن أ نننل
الت تتريالت دتد لتحستن ابيةا .
البعددد الرابددع أدرام أهمٌددة الوقددت والتوجدده نحددو المسددتقبل -:تعننرف ا رالتآ:بؤ ننه النني ا بهتمننة اليقننا يكتفتننة
أستثمارا يدر ة تفكتر الفنرد نا مسنتهبله كنم خنالل النرارا لنا تحهتنو طميحاتنه يآمالنه ياب سنحاب منن
معيقاا الماةا للال ب اخ المستهبل.
البعد الخامس الدافع للتحصٌل واألنجاز ألكادٌمى -:تعرف ا رالتآ:بؤ ه رغبة الفرد ا تحهتو أيدا نه ابكادتمتنة
يتمثل دا س للفرد لتةس فسه لا بلحة التمت ابكادتما.
-3التفكٌر االبتكاري  -:تعرف م رالتا بؤ ه قدرل الفرد لة م تا ،أقتاخ أي أ كنار دتندل لمقنكلة أي مثتنر منا نة
منندل م تننة يتتمت ن ي ن ا اب كننار أي ابقننتاخ بابلننالة يالطالقننة يالمري ننة يالتحسننتن يالتطننيتر يتكننين
ميةننس تهنندتر ياحتننرام مننن ال احتننة اب تما تننة يلتحدتنند تلننب الهنندرل تمكننن اب تمنناد لننا م مي ننه مننن
ي الهندرل المرتفعنة لنا التفكتنر اببتكنار يقند تنم ابسنتعا ه
السماا القخلتة التا تمت ابقنخا
بهالمة السماا للقخلتة المبتكرل لستد ختر هللا.
** منهج الدراسة-:
اتبس ي ا البحث الم هج اليلفا يالتحلتلا .ال تهنيم لنا اليلنف الندقتو يالتفلنتلا للظنايرل أي
ميةي الدراسة أي المقكلة قتد البحث يلفا كمتا أي يلفا ي تا يبالتنالا هني تهندف أيب النا منس بتا ناا
يمعليمنناا كا تننة يدقتهننة ننن الظننايرل يمننن ثننم دراسننة يتحلتننل مننا تننم معننه بطرتهننة ميةنني تة يلننيب الننا
العالقاا يالعيامل المإثرل لا تلب الظنايرل (الهاةنا االبتناتاا 2441ا)66ا حتنث تنم تطبتنو ابسنتبتان لنا
العت نة يتننم تحلتنل اسننت اباا ت ننة الدراسنة مننس محايلننة تفسنتر ين ا الحهنالو تفسننترا كا تنناا منس تلن تف البتا نناا
يتحلتلها تحلتال دقتها ا ثم اليليل ملا ال تالج بقؤن ميةي الدراسة.
** عٌنة الدراسة-:
تكي ا ت ة الدراسة من ( )444قاب ي تاا تترايل أ مناريم منا بنتن ( )24:11سن ة منن مسنتيتاا
ا تما تة ياقتلادتة مختلفة.
أدوات الدراسة المٌدانٌة وتقنٌنها:
تطلننب م ننراخ ي ن ا الدراسننة ا م ننداد ابدياا الال مننة ل مننس البتا نناا ي اسننتخال
الدراسة الحالتة لا ابدياا التالتة :
استمارل البتا اا ابيلتة للقاب ي ابسرل .
"م داد الباحثة "
استبتان الي ا بادارل الميارد
" م داد الباحثة "
استبتان الدا عتة لز ا
" م داد ستد ختر هللا (" )1114
استبتان السماا اببتكارتة
اوال  :استمارة البٌانات األولٌة لألسرة
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كننان الهنندف مننن م ننداد اسننتمارل البتا نناا العامننة مننس بتا نناا ننن طننالب ال امعننة ت ننة الدراسننةا
يالتحهو من لحة الفريت يتحهتو أيداف الدراسة.
ي تما تلا قرل نستمارل البتا اا العامة يالتا تةم ا التالة:
أ -بتا اا خالة بالطالب ال امعة :تمثلا ا الكلتة ا الفرقنة الدراسنتة ا التخلن ا ال ني ا السنن
ا الترتتب بتن ابخيل .
ب -بتا نناا خالننة بابسننرل :تمثلننا ننا بتلننة السننكن ا نندد ا ننراد ابسننرل ا مه ننة ابب ي مه ننة ابم
االمستي التعلتما لالب يابم ا ي الدخل القهر لالسرل .
ثانٌا :استبٌان وعى الشباب بادارة الموارد
كنان الهنندف مننن ين ا ابسننتبتان التعننرف لنا ي ننا القننباب بنادارل مننيارديم .يحتننا تنتم م ننداد تلننب
ابدال لتحهتو ي ا الهدف تم متبا الخطياا التالتة :
 -1ابطننال لننا الدراسنناا ي الهننراخاا السننابهة المرتبطننة بنني ا القننباب بننادارل مننيارديم ل سننتفادل م هننا ننا
م داد ابستبتان ا حتث استعا ا الباحثة ببعت المهاتتا ي ابستبتا اا التا ت ايلا الي ا بادارل الميارد
 -2م داد استمارل الدراسة ابستطال تة حيل ي ا القباب بادارل ميارديم ي تكي ا ابسنتمارل منن  12سنإال
مفتيل .
 -3تطبتو الدراسة لا ت ة من طالب ال امعة قيامها  44طالب يطالبنة ممنن ت طبنو لنتهم ميالنفاا العت نة
ابساستة ايبعد تفرت ها يتحلتل محتيايا تمك ا الباحثة من است باط محتي ابستبتان غتر المهتد.
 -4ا ةيخ المراحل السابهة تم م داد استبتان غتر مهتد مكين من  12سإال من ابسللة المفتيحة التنة تتطلنب
ابختتار من متعدد حيل الي ا بادارل الميارد .
 -5تم تطبتو ابسنتبتان غتنر المهتند لنا ت نة اسنتطال تة مكي نة منن  44طالنب يطالبنة يبعند تفرت هنا يتحلتنل
محتيايا ثم ابستهرار لا محاير ابستبتان يالمعليماا التا ببد ان تقتمل لتها.
 -6م نداد ابسننتبتان المهتنند ي ننو محنناير خالننة بميةنني ي أينداف الدراسننة ا تمثلننا ننا ثالثننة محنناير يننا -:
الي ا بالتخطتط يتةمن ي ا المحير  24بارل–الي ا بالت فت ي تةنمن ين ا المحنير 24بنارل –الني ا
بننالتهتتم ي تةننمن ين ا المحننير  24بننارل يبلنني نندد العبنناراا  22بننارل باسننت اباا ( عننم – أحتا ننا – ب)
ي لب من خالل ( )1-2-3ي لب بت اا العبارل ابت ابةا ي( )3-2-1ي لب بت اا العبارل السلبة.
 -2تم تطبتو ابستبتان لا ت ة مبدلتة بل ا  44قاب ي تال للتؤكد من يةنيل العبناراا للقنباب ا نراد العت نة
ا يتم معها ي تحلتل ابست اباا ي تم تعدتل العباراا التا تبتن دم يةيحها .
 -1اختبار لدو ابستبتان :تم التحهو من لدو ابستبتان بطرتهتتن :
أ-صدق محتوى اإلستبٌان :تم رةه ة ليرته ابيلتة لا م مي ة منن ابسنات ل الخبنراخ يالمحكمنتن منن
كلتننة ابقتلنناد الم لننة قسننم مدارل الم ن ل يالمإسسنناا امعننة الم ي تننة قسننم مدارل الم ن ل يالمإسسننااا يكلتننة
ابقتلاد الم لة قسم مدارل مإسساا ابسرل يالطفيلة امعة حلنيانا يكلتنة ابقتلناد الم لنة امعنة اب ينر
قسم مدارل الم ل يكان دديم ( )13محكما ا ي بل نا سنبة ابتفناو منا بنتن  % 1401النا  %144ا يلنم تنتم
اسنتبعاد ا بنارل ييكن ا تكنين ابسنتبتان مكنين منن  22بنارلا يقند خةنس للندو المحتني نا قتناا ي ننا
القباب بادارل الميارد .
ب -صدق التكوٌن  :تم حساب ابتساو الداخلا بستبتان الي ا بادارل الميارد ي لنب نن طرتنو ات ناد معامنل
ارتباط بترسين بتن در ة كل محير منن محناير ابسنتبتان ي الم مني الكلنا لالسنتبتان ي تيةن نديل () 2
لب:
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جدول ( ) 1معامالت االرتباط بٌن محاور استبٌان الوعى بادارة الموارد
الوعى بالتنفٌذ
الوعى بالتخطٌط
**40141
**40142

الوعى بالتقٌٌم
**40113

ٌوضح جدول ( )1وجود عالقات ارتباطٌة موجبة عند مستوى داللة  ,0,1بٌن جمٌع محاور االستبٌان و بذلم نجد ان االستبٌان صادق
فى قٌاس المتغٌرات الخاصة به .

 -1حساب ثباا ابستبتان  -:تم تطبتنو ابسنتبتان لنا ت نة قيامهنا  44قناب ي تنال تتنيا ر تهنا فنا قنريط
ت ة الدراسة ي بعد التطبتو تم حساب الثباا بطرتهتتن أ -حساب معامل الفا لحسناب ابتسناو الندخلا لالسنتبتان
:يكان معامنل الفنا بسنتبتان الني ا بنادارل المنيارد ككنل يني (  ) 40161يين ا الهتمنة التنة ممنا تإكند ابتسناو
الداخلا لالستبتان ككل.ب-إختبار التجزئة النصفٌة لالستبٌان  -:ي لب لا اسناا تهسنتمة النا بناراا ردتنة
ي اخر ي تة ي لب من خالل حساب قتمة معامل ابرتباط سبترمان -براين ي كا ا قتمتنة (  )40221ا ي
ك لب حساب قتمة معامل ابرتباط بطرتهة تمان ي بل ا قتمتة ( . ) 40221
 -14ب اخا لا ما سبو ألب ابستبتان ا ليرته ال هالتة تتكين من(  ) 22بارل مي ة لا ثالثة محناير
يا محير الي ا بالتخطتط (  ) 24بارل ا محير الي ا بالت فت (  )24بنارل ا محنير الني ا بنالتهتتم (24
) بارلا ي تتحندد اسنت ابة القنباب لنا كنل بنارل ي نو ثالثنة اسنت اباا ( عنم – أحتا نا – ب) ي لنا مهتناا
متلل ( 3ا2ا )1بت اا العبارا المي ب اي لا مهتاا ( 1ا2ا )3بت اا العبارل السالبة.
ثالثا :استبٌان الدافعٌة لألنجاز :
كان الهدف من ا راخ ي ا ابستبتان يي التعرف لا مستي الدا عتة لال ا لد القباب.
ين داد ي ا ابستبتان تم ا داد الخطياا التالتة:
 -1انطال لا الدراساا ي الهراخاا السابهة المرتبطة بالدا عتة لز ا لالستفادل م ها ا م داد ابستبتان
 -2تم م داد ابستبتان المهتد ييةس العباراا الماللمة ي و أبعاد خالنة بميةني ي أينداف الدراسنة ا تمثلنا
ننا خمسننة أبعنناد ي يننا البعنند ابيل المثننابرل يابتهننان يأقننتملا لننا  16بننارل –البعنند الثننا ا الت ننا ا
يالطمننيل يأقننتمل لننا  12بننارل –البعنند الثالننث المتننل للعمننل يالمخنناطرل المحسننيبة يأقننتمل لننا 14
بارل–البعد الرابس يأدراب أيمتة اليقا يأقتمل لا  16بارل –البعد الخاما الندا س للتحلنتل ياب نا
ابكادتما يأقتمل لا  15بارل ي بلي دد العباراا  23بارل.
-3تم تطبتو ابستبتان لا ت ة مبدلتة بل ا  44قاب ي تال للتؤكد من يةيل العباراا للقباب أ راد العت نة ا
ي تم مس بتا اتها ي تحلتل ابست اباا ي تم تعدتل العباراا التا تبتن دم يةيحها .
-4حساب صدق االستبٌان - :
أ –صدق المحتوى-:تم رةنه نة لنيرته ابيلتنة لنا م مي نة منن ابسنات ل الخبنراخ يالمحكمنتن منن كلتنة
ابقتلاد الم لة قسم مدارل الم ل يالمإسساا امعة الم ي تة قسم مدارل الم ل يالمإسسااا يكلتة ابقتلناد
الم لة قسم مدارل مإسساا ابسرل يالطفيلة امعة حليانا يكلتة ابقتلاد الم لنة امعنة اب ينر قسنم مدارل
الم ل ايطلب م هم الحكم لا ابستبتان ا من حتث م اسبة كنل بنارل منن بناراا انسنتبتان للمحنير المحندد
ا ةيخ التعرتف ان رالا لكنل محنير ي تحدتند مت ناا كنل بنارل ي مند لنحة لنتاغة العبنارل ي م نراخ أ
تعنندتالا أي مالحظنناا لننا العبنناراا اي تننم حسنناب سننبة اتفنناو المحكمننتن ي لننب مننن خننالل حسنناب تكننراراا
ابتفاو لد ابسات ل المحكمتن لا كل بارل من بناراا انسنتبتان يقند تنم اسنتبعاد العبناراا التنا قلنا سنبة
ابتفاو تها ن (  ) 1101يتم تعدتل لتاغة بعت العباراا ب اخ لا آراخ السنادل المحكمنتن ا ي بن لب تكنين
ابستبتان قد خةس للدو المحتي ا قتاا مستي الدا عتة لز ا لد القباب .
ب-صدق التكوٌن  :تم حساب ابتساو الداخلا لمستي الدا عتة لز نا لند القنباب .ي لنب نن طرتنو مت ناد
معامل ارتباط بترسين بتن در ة كل محير من محاير ابستبتان ي الم مي الكلنا لالسنتبتان ي تيةن نديل
(  ) 2لب :
جدول (  ) 2معامل االرتباط بٌن أبعاد استبٌان مستوى الدافعٌة لألنجاز لدى الشباب .و االستبٌان ككل
المثابرة واألتقان
**40212

التنافس والطموح المٌل للعمل والمخاطرة أدرام أهمٌة الوقت والتوجه
نحو المستقبل
المحسوبة
**40214
**40124
**40212

الدافع للتحصٌل
واألنجاز األكادٌمى
**40215

ٌوضح جدول (  ) 2وجود عالقات ارتباطٌة موجبة عند مستوى داللة  ,0,1بٌن جمٌع محاور االستبٌان و االسدتبٌان ككدل و بدذلم نجدد
ان المقٌاس صادق فى قٌاس المتغٌرات الخاصة به .

 -5اختبار ثبات االستبٌان  -:تم تطبتنو ابسنتبتان لنا ت نة قيامهنا  44قناب ي تنال تتنيا ر نتهم فنا قنريط
ت ة الدراسة ي بعد التطبتو تم حساب الثباا بطرتهتتن :
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أ -حساب معامل الفا لحساب ابتساو الداخلا لالستبتان -:
يكان معامل الفا بستبتان مسنتي الدا عتنة لز نا لند القنباب ككنل يني ( ) 40116ي ين ا الهتمنة التنة ممنا
تإكد ابتساو الداخلا لالستبتان ككل
ب _اختبار الت له ال لنفتة للمهتناا  -:ي لنب لنا اسناا تهسنتمة النا بناراا ردتنة ي أخنر ي تنة ي
(  ) 40125ا ي
لب من خالل حساب قتمة معامل ابرتبناط (سنبترمان – بنراين) ي كا نا قتمتنه
ك لب حساب قتمة معامل ابرتباط بطرتهة تمان ي بل ا قتمتة (. )40142
 -6االستبٌان فى صورته النهائٌة  -:ب اخا لا ما سبو الب ابستبتان ا ليرته ال هالتنة  23بنارل مهسنمة
لننا خمسننة محنناير ي كننان نندد العبنناراا السننالبة  34بننارل ي نندد العبنناراا المي بننة  31ي تتحنندد اسننت ابة
القباب لا كل بارل ي نو ثالثنة اسنت اباا ( دالمنا  -احتا نا  -نادرا ) ي لنا مهتناا متلنل ( 3ا 2ا ) 1أي
( 1ا 2ا )3ي لب حسب ات اا كل بارل ( ات ابا ا سلبا )
رابعا  :استبٌان السمات األبتكارٌة :
تم ابستعا ة باستبتان السماا اببتكارتة ستد ختر هللا( )1114ي بلي دد العباراا  32بارل .
يقد أ تمد الباحث لا العدتد من الدراساا ياببحاث التنا ت ايلنا خلنال المبتكنرتن كملندر لحلنر ين ا
السماا يم ها دراسة (بارينا ماكت ين اتيرا اا تت لا ي اكسينا تلتبا اتار ل).
حساب صدق المقٌاس :
تم حساب لدو المهتاا ن طرتو لدو المحكمتن:
رةا الهالمة ا لنيرتها ابيلتنة لنا م مي نة منن المحكمنتن ي ندديم ( )1يكنان ببند أن تتنيا ر نا كنل
م هم أحد القرطتن أي كاليما معا ييما:
أ -أن تكين أستا ا امعتا من أسات ا لم ال فا يمهتما بدراسة اببتكارتة.
ب -أن تكننين قنند حلننل ننل در ننة امعتننة لتننا (ما سننتتر أي دكتننيراا) ننا لننم ال ن فا مننس دراسننة
اببتكارتة ميةي لرسالته ال امعتة.
حساب ثبات المقٌاس:
عن طرٌق تقدٌرات التلمٌذ نفسه:
أستخد ما طرتهة أ ادا التطبتو لا ت نة منن الطنالب ي ندديا( )144طالنب ي لنب لحسناب ثبناا
الهالمنة  .يتعند ين ا الطرتهنة منن أ ةننل الطنرو المسنتخدمة ننا حسناب معامنل ثبنناا ابختبناراا غتنر الميقيتننه
ب من معتن ايقد ري ا حساب الثباا كابتا :
 -1ان تكين الفالل بتن التطبتو يأ ادا التطبتو م اسبا (كا ا الفترل بتن التطبتو يا ادا التطبتو  24تيما)
 -2تم حساب در اا الطالب بعد التطبتهتن ابيل يالثا ا يكان معامنل ابرتبناط بتن هم ( ) 4013ييني دال ند
.4.41
قامت الباحثة بداجراء تعددٌل واحدد ا حتنث اسنتبدلا المهتناا المتندر ،الن اسنتخدمه سنتد ختنر هللا بسنت اباا
اب ننراد المكننين مننن خمننا اسننت اباا( تي نند دالمااتي نند غالبنناا تي نند أحتا نناا تي نند قلننتالا تي نند ننادرا) بننثالث
اسننت اباا (دالمننا ااحتا نناا ننادرا) حتننا تاللننم أ ننراد العت ننة ا ظننرا للبعنند ال م ننا بننتن تلننمتم مهتنناا السننماا
اببتكارتة يبتن تطبتهه نا الدراسنة الحالتنه تنم حسناب معامنل الفنا بسنتبتان السنماا اببتكارتنة للقنباب يكنان (
.) 40264
اسلوب تطبٌق االدوات على العٌنة :
بعنند اب تهنناخ مننن ا ننداد ادياا الدراسننة تننم طبننس ابسننتبتان ننا لننيرل كتتننب تحتنني لنا اسننتمارل
البتا اا ابيلتة ي استبتان ي ا القباب بادارل الميارد ي استبتان مستي الدا عتة لز ا لد القنباب ي اسنتبتان
السننماا اببتكارتننة ي بعنند لننب تننم تي تننس الكتتننب لننا حننيالا  544قنناب ي تننال مننن امعننة الم ي تننة ي تمننا
ا راخاا تطبتو ابستبتان ن طرتو الباحثنة ي بعنت المعناي تن لهنا منس تيةنت كتفتنة اب ابنة لنا تسناإبا
الكتتب ثم بعد ملل ابستماراا ي ت متعها تما مرا عتها ي استبعاد الكتتباا غتر المكتملة اب ابة لتهنا ي كنان
ا مالا الكتتباا المكتملة اللحتحة  444كتتب حتث هد حنيالا  144ظنرا لعندم ايتمنام بعنت القنباب بتكملنة
ا اباتهم لا الكتتب .
المعامالت االحصائٌة المستخدمة فى الدراسة -:
بعنند تلننحت انسننتبتان تننم تفرتنني البتا نناا لننا بر ننامج انكسننتل ثننم تننم هننل البتا نناا لننا بر ننامج
 spssبعد م دادا نستهبال البتا اا من بر امج انكستلا ثنم تنم تحلتنل البتا ناا يمعال تهنا محلنالتاا ي تمنا تلنا
بعت المعامالا انحلالتة المستخدمة لكقف العالقة بتن مت تراا الدراسة يمختبار لحة الفريت:
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 -1حسنناب معامننل ألفننا لحسنناب ابتسنناو الننداخلا لالسننتبتان يالت لننة ال لننفتة لعبنناراا كننل مننن النني ا بننادارل
الميارد يالدا عتة لز نا لند القنباب يسنماا التفكتنر اببتكنار لند القنباب لحسناب الثبناا لهنما كن لب
حساب سبة ابتفاو للندو المحكمنتن يلندو التكنيتن منن خنالل معنامالا ابرتبناط بنتن محناير ابسنتبتان
لا حدا يابستبتان ككل.
 -2حسنناب التكننراراا يال سننب المليتننة لكننل مت تننراا الدراسننة يحسنناب المتيسننطاا الحسننابتة يان حرا نناا
المعتارتة لمت تراا الدراسة الكمتة.
 -3حسنناب مل نفي ة معامننل انرتبنناط بطرتهننة بترسننين لمت تننراا الدراسننة الكمتننة ييننة ( نندد أ ننراد ابسننرل-
المستي التعلتمة لنزب -المسنتي التعلتمنة لنزم -السنن -الفرقنة الدراسنتة) بسنتبتان الني ا بنادارل المنيارد
بمحايرا الثالثةا ياستبتان الدا عتة لز ا بمحايرا الخمسة ي استبتان السماا اببتكارتة .
 -4اسننتخدام مختبننار ا  T.Testلليقننيف لننا دبلننة الفننريو بننتن متيسننط در نناا طننالب ال امعننة لكننل مننن
(التخللنناا العملتننة يال ظرتننة -ال ن كير يان نناث -الرتننف يالحةننر) ننا اسننتبتان النني ا بننادارل المننيارد
بمحايرا الثالثةا ياستبتان الدا عتة لز ا بمحايرا الخمسة ي استبتان السماا اببتكارتة.
 -5حساب تحلتل التباتن ة مت اا ياحند One Way ANOVAلمعر نة دبلنة الفنريو بنتن ت نة الدراسنة نا
كننل مننن النني ا بننادارل المننيارد بمحننايرا الثالثننةا ياسننتبتان الدا عتننة لز ننا بمحننايرا الخمسننة ي اسننتبتان
السنماا اببتكارتنة .ا تبعننا (للفرقنة الدراسننتة -ندد أ ننراد ابسنرل -الترتتننب بنتن ابخننيل  -المسنتي التعلتمننة
لننزب -المسننتي التعلتمننة لننزم -مه ننة ابب يابم -النندخل القننهرب لزسننرل) ي ننا حالننة ي ننيد اخننتالف دال
محلالتا تم استخدام اختبار  schffeeللتعرف لا طبتعة الفريو بتن الفلاا المختلفة للعت ة.
نتائج الدراسة المٌدانٌة
وصف عٌنة الدراسة
اقننتمل ين ا ال ن خ لننا يلننف قننامل لعت ننة الدراسننة المكي ننة مننن  444طالننب يطالبننة مننن طننالب
امعة الم ي تة ي ها لبعت المت تراا ان تما تة يانقتلادتة يال دايل التالتة تية لب.
 -1بٌانات الفرقة الدراسٌة للطالب-:
جدول (  ) 3التوزٌع النسٌى لعٌنة الدراسة وفقا ً للفرقة الدراسٌة.

الفرقة الدراستة

العدد

ال سبة المليتة

ابيلا
الثا تة
الثالثة
الرابعة
الخامسة
الم مي

51
114
21
112
2
444

14.1
21.5
2
41.3
4.5
144

تكقف ديل (  ) 3أن ا راد العت ة بالفرقة الرابعة سبتهم (  )%41.3تلتهنا الفرقنة الثا تنة ب سنبة (
 )%21.5امننننننا الفرقننننننة ابيلننننننا هنننننند بل ننننننا (  )%14.1ي سنننننن لا الفرقننننننة الثالثننننننة يالخامسننننننة سننننننب
(  )% 2ي (  )% 4.5لا التيالا .
 -2بٌانات تخصص الطالب-:
جدول (  ) 4التوزٌع النسبى الفراد العٌنة وفقا للتخصص .
ال سبة المليتة
العدد
التخل
242
151
444

ملا
ظر
الم مي

64.5
31.5
144

تكقنف نديل (  ) 4ارتفنا ا نراد العت نة منن التخللناا العملتنة ب سنبة (  )% 64.5بت منا بل ننا
سبة ا راد العت ة من التخللاا ال ظرتة( . ) %31.5
 -3بٌانات خاصة بنوع الطالب-:
جدول ( )5التوزٌع النسبى الفراد العٌنة وفقا للنوع .
العدد
ال ا
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كر
ا ثا
الم مي

26
24
144044

144
216
444

تكقف ديل ( ) 5ان ا راد العت ة من اب اث بل ا تهرتبا ثالثة أمثال ا راد العت نة منن الن كير حتنث
بل ا سبة ا راد العت ة من اب اث (  )%24بت ما ا راد العت ة من ال كير بل ا ( . ) %26
4
 بٌانات خاصة بفئات السن-:جدول (  )6التوزٌع النسبى الفراد العٌنة وفقا للسن .
النسبة المئوٌة
العدد
السن
2, : 11

242

6,.5

22: 21

155

31.85

24: 23

3

,085

المجموع

4,,

1,,0,

تكقف ديل (  ) 6ان ما تهنرب منن ثلثنا العت نة ت تمنين النا الفلنة العمرتنة منن (  ) 24 -11سن ة
ب سننبة  %64.5تلتهننا الفلننة العمرتننة مننن (  ) 22 -21سن ة ب سننبة  %31.25يكا ننا الفلننة  24-23سن ة اقننل
سبة حتث بل ا ( .)% 4.25
 -6بٌانات خاصة بحجم األسرة-:
جدول ( ) 8التوزٌع النسبى الفراد العٌنة وفقا لعدد افراد االسرة
العدد
دد ا راد ابسرل
111
من 3الا  5ا راد
122
من  6الا  2ا راد
21
 1ا راد ؤكثر
444
الم مي

ال سبة المليتة
41.25
43
2.25
144

تكقنف ننديل (  ) 2أن مننا تهنرب مننن لننف العت ننة كنان نندد أ ننراد أسنريم تتننرايل مننا بننتن 5 :3
أ رادا ا حتن بل ا سبة ابسر التنا تتنرايل ندد أ رادينا منن ) %43 ( 2 :6ايكا نا أقنل سنبة() %2.25
بسر  1أ راد ؤكثر.
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 -6بٌانات خاصة بالمستوى التعلٌمى لرب وربة األسرة-:
جدول (  ) 1التوزٌع النسبى الفراد العٌنة وفقا لمستوى تعلٌم رب وربة االسرة
االم
االب
المستي التعلتما
النسبة المئوٌة
العدد
النسبة المئوٌة
العدد
2.25
21
2.25
11
اما
5.25 2.5
تهرأ ي تكتب
21
14
11
3.25
44
15
3
3.25
13
حالل لا اببتدالتة
12
حالل لا اب دادتة
4
34.25 4.5
123
11
حالل لا الثا يتة
33.25
135
16
23
12
26.25
142
.

تعلتم امعا
مرحلة الما ستتر
مرحلة الدكتيراا

56.25

51

244

222
1

3
64

12
256

4.25

2

55.25

221
2.25

1

12
الم مي

444

144

444

144

تتة من ديل (  ) 1أن حيالا لف ا راد العت ة مسنتي تعلنتم أبناإيم تعلنتم نامعا حتنث بل نا
ال سننبة (  ) % 56.25ا ي بل نننا سنننبة الحالنننلتن لنننا الما سنننتتر ي الحالنننلتن لنننا الننندكتيراا ( ( ) %3
(  )%23ا أمنا مسنتي التعلنتم
 ) % 4.25لا التيالا ا كمنا بل نا سنبة اآلبناخ الحالنلتن لنا الثا يتنة
اما ي تهرأ ي تكتنب ي حالنل لنا اببتدالتنة ي حالنل لنا اب دادتنة بل نا سنبتهم ( ) %2.5 () %2.25
( ) %4.5 () %3.25لا التيالا .
تتةن منن نديل ( ) 1ان ا لنا سنبة لتعلنتم ابمهناا ينا التعلنتم ال نامعا حتنث بل نا ( ) %51
تلتها الحليل لا الثا يتة ب سبة (  ) %26.25ا امنا سنبة ابمهناا ابمتناا بل نا (  ) % 2.25ي بل نا
سننننبة ابمهنننناا الالتننننا تهننننرأن ي تكتننننبن ي حالننننالا لننننا اببتدالتننننة ي الحالننننالا لننننا اب دادتننننة يننننا
(  )% 4( )% 3( ) %3.25لا التيالا ا ي كا ا اقل سبة لمستي التعلتم يا مرحلة الما سنتتر ي مرحلنة
الدكتيراا ( ) %2.25 ( ) %2لا التيالا .
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 -8بٌانات خاصة بدخل األسرة-:
جدول (  ) 9التوزٌع النسبى ألفراد العٌنة وفقا لمستوى دخل االسرة .
الدخل القهر لالسرل
اقل من  144تة
من  144الا اقل من 1244
من  1244الا اقل من 1644
من  1644الا اقل من 2444
من  2444الا اقل من 2544
من  2544الا اقل من 3444

النسبة المئوٌة
6

العدد
24
151

21
41
42

25ا11

32025

12
14.5
1.25

32
142

من  3444الا اقل من 4444
 4444ؤكثر

63
41

35.5
15.25
14.3
26.25

142
444

66
الم مي

16.5
144

تتة منن نديل (  ) 1ان ا لنا سنبة كا نا لفلنة الندخل ( منن  144النا اقنل منن  ) 1244حتنث
( منن  2544النا اقنل منن
بل ا (  ) % 11.25تلتها لة الدخل (  4444اكثر ) ب سبة (  ) % 16.5تلتهنا
 ) 3444ب سبة (  ) %15.25تلتها( من  1244الا اقل من  ) 1644ب سبة (  ) %12ا ي تهاربا لتا الدخل (
م نن  1644الننا اقننل مننن ) 2444ي( مننن  3444الننا اقننل مننن  ) 4444كا ننا(  ) % 14.3 () % 14.5لننا
التيالا ا ي كا ا اقل لة للدخل للفلة اقل من  144تة ب سبة (. ) % 6
النتائج فى ضوء الفروض النظرٌة للدراسة
 -1النتائج فى ضوء الفرض النظرى األول:
بختبننار الفننرت ال ظننر ابيل تننم لننتاغة الفننرت ابحلننالا اآلتننا "ب تي نند القننة ارتباطتننة بننتن
الي ا بادارل الميارد بمحايرا الثالثة يبعت مت تراا المستي اب تما ا يابقتلاد ".
يللتحهنو منن لنحة الفنرت احلننالتا تنم ات ناد معامنل ابرتبناط بطرتهننة بترسنين بنتن مت تنراا الدراسننة
المتمثلة ا الي ا بادارل الميارد بمحايرا الثالثة يبعت مت تنراا المسنتي اب تمنا ا يابقتلناد المتمثلنة
ا الفرقة الدراستة ا السن ا دد أ راد ابسرل اتعلتم ابب ا تعلتم ابم ا لاا الدخل القهر "
جدول (  )1,معامالت ارتباط بٌرسون بٌن الوعى بادارة الموارد بمحاوره الثالثة وبعض متغٌدرات المسدتوى
االجتماعى واالقتصادى
المت تراا
التخطتط
الت فت
التهتتم
م مننننننني محننننننناير
اسننننننننتبتان النننننننني ا
بادارل الميارد

دد أ راد ابسرل تعلتم ابب

تعلتم ابم

الفرقة الدراستة

السن

404224044540411

4023.
40443
40421

40446*4014440435-

4044540463
40443

165ا**4**40132*40126-

40441-

40424

40454-

40423

**40124-

لاا الدخل
القهر
40413
40431
40422
40421

تتة من ديل (  ) 14ما تلا :
• تي د القة ارتباطته سالبة دالة احلالتا د  4041بتن الني ا بنالتخطتط يالفرقنة الدراسنتة بت منا ب تي ند
القة ارتباطتة دالة احلالتا بتن الي ا بالتخطتط يكل من الفرقنة الدراسنتةي السنن يتعلنتم ابب يتعلنتم ابم
يالدخل ايتختلف ي ا ال تت ة مس دراسة بد العاطا ( )2441حتث أظهرا تال ها ي يد القة ارتباطتنة
مي بننة دالننة أحلننالتا بننتن الهنندرل لننا التخطننتط للحتنناا المسننتهبلتة يكننل مننن ( المسننتي التعلتمننا لليالنندتن
امستي الدخل القهر لزسرل)
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• تي د القة ارتباطته سالبة دالنة احلنالتا ند45ا 4دالنة احلنالتا ند 4ا  41بنتن الني ا بالت فتن يا تي ند
القنة ارتباطتننه سننالبة دالننة احلننالتا نند 4ا  41بننتن الني ا بالت فتن ي نندد أ ننراد ابسننرلا ا بت مننا بلفرقننة
الدراستةاكما تي د القنة ارتباطتنة دالنة احلنالتا بنتن الني ا بالت فتن يكنل منن يالسنن يتعلنتم ابب يتعلنتم
ابم يالنندخل ايتختلننف مننس ي ن ا ال تت ننة دراسننة ر و( )2442حتننث أقننارا الننا ي ننيد ننريو اا دبلننة
أحلننالتة بننتن متيسننطاا در نناا أ ننراد العت ننة ننا محننير الت فت ن تبعننا بخننتالف مسننتي التعلننتم للننال
المستيتاا التعلتمتة اب لا.
• تي نند القننة ارتباطتننه سننالبة دالننة احلننالتا نند  4045بننتن النني ا بننالتهتتم ي نندد أ ننراد ابسننرل ا بت مننا ب
تي د القة ارتباطتة دالة احلالتا بتن الني ا بنالتهتتم يكنل منن الفرقنة الدراسنتةا السنن يتعلنتم ابب يتعلنتم
ابم يالنندخل ايتختلننف مننس ي ن ا ال تت ننة دراسننة ر و( )2442حتننث أقننارا الننا ي ننيد ننريو اا دبلننة
أحلننالتة بننتن متيسننطاا در نناا أ ننراد العت ننة ننا محننير التهتننتم تبعننا بخننتالف مسننتي التعلننتم لل نال
المستيتاا التعلتمتة اب لا.
• تي د القة ارتباطته سالبة دالنة احلنالتا ند  4041بنتن م مني محناير اسنتبتان الني ا بنادارل المنيارد
يكل من دد أ راد ابسرل ا تتفو ي ال تت ة مس دراسة قعتب( )2443حتث أقنارا النا ان مسنتي ي نا
الفتتاا بالممارساا ابدارتة ترتفس بل ر ح م أسرين.
• ب تي د القة ارتباطتة دالة احلنالتا بنتن م مني محناير اسنتبتان الني ا بنادارل المنيارد ككنل يكنل منن
الفرقننة الدراسننتةا السننن يتعلننتم ابب يتعلننتم ابم يالنندخلا يتتفننو ي ن ا ال تت ننة مننس دراسننة هنناد رلننا (
 )2414حتننث أقننارا الننا نندم ي ننيد القننة أرتباطتننة دالننة أحلننالتا بننتن م منني النني ا بننادارل المننيارد
يمسننتي تعلننتم ابب يابم ايتختلننف مننس دراسننة ي ننل ( )1111حتننث أقننارا الننا ي ننيد القننة ارتباطتننة
مي بنة بنتن دخنل ابسنرل ي النني ا بهتمنة المنيارد المادتنة لزب ناخ يي ننيد تفا نل دال أحلنالتا بنتن مسننتي
ي ا ابب اخ بهتمة الميارد المادتة تبعا لمستي تعلتم ابما يتختلف مس دراسة قنعتب( )2443حتنث أقنارا
الا ارتفا مستي ي ا الفتتاا بالممارساا ابدارتة بارتفا الدخل .
مما سبق ٌتضح االتى :
 ي يد القة ارتباطتة سالبة د مستي دبلة  4041بتن م مني محناير اسنتبتان الني ا بنادارل المنيارد ي
دد أ راد ابسرل
 ب تي ند القننة ارتباطتننة دالننة احلننالتا بننتن م منني محنناير اسننتبتان النني ا بننادارل المننيارد ككننل يكننل مننن
الفرقة الدراستةا السن يتعلتم ابب يتعلتم ابم يالدخل
وبذلم ٌتحقق الفرض النظرى االول جزئٌا وٌرفض الفرض األحصائى األول جزئٌا.
 -2النتائج فى ضوء الفرض النظرى الثانى:
بختبار الفرت ال ظر الثا ا تم لتاغة الفنرت ابحلنالا اآلتنا "ب تي ند القنة ارتباطتنة بنتن الدا عتنة
لال ا بؤبعادا الخمسة لد قباب العت ة يبعت مت تراا المستي اب تما ا يابقتلاد "
يللتحهنو مننن لننحة الفننرت احلنالتا تننم ات نناد معننامالا ابرتبنناط بطرتهنة بترسننين بننتن مت تننراا الدراسننة
المتمثلة ا الدا عتة لز ا بؤبعادا الخمسة يبعت مت تراا المسنتي اب تمنا ا يابقتلناد المتمثلنة نا
الفرقة الدراستة ا السن ا دد أ راد ابسرل اتعلتم ابب ا تعلتم ابم ا لاا الدخل القهر
جدددول (  )11معددامالت ارتبدداط بٌرسددون بددٌن الدافعٌددة لألنجدداز بؤبعدداده الخمسددة لدددى شددباب العٌنددة وبعددض
متغٌرات المستوى االجتماعى واالقتصادى
المت تراا
المثابرل يابتهان
الت ا ا يالطميل
المتنننننل للعمنننننل يالمخننننناطرل
المحسيبة
ادراب أيمتة اليقنا يالتي نه
للمستهبل
النننندا س للتحلننننتل ياب ننننا
ابكادتما
م مننننني محننننناير اسنننننتبتان
الدا عتة لز ا

لاا الدخل
القهر
40422
40444

الفرقة الدراستة

السن

دد أ راد ابسرل

تعلتم ابب

تعلتم ابم

4012
*40125

4043140434

4046140414-

40462
40451

40422
40425

40412

40425

40461-

40432

40461

464ا4

40416

40423

**40163-

40442

40422

40423

40446

40415-

40441

40412

40412-

40411

40421

40444

*40114-

40442

40461

40432

ٌبٌن جدول ( )11انه :
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• ب تي د القة ارتباطتنة دالنة احلنالتا بنتن محيرالمثنابرل يابتهنان يكنل منن الفرقنة الدراسنتة ي السنن ي ندد
أ راد ابسرل يتعلتم ابب يتعلتم ابم يدخل ابسرل.
• تي د القة ارتباطته مي بة دالة احلالتا د  4045بتن محيرالت ا ا يالطميل ي الفرقة الدراسنتة بت منا
ب تي د القة ارتباطتة دالة احلالتا بتن محيرالت ا ا يالطميل يكل من السن ي ندد أ نراد ابسنرل يتعلنتم
ابب يتعلتم ابم يالدخل.
• ب تي ند القنة ارتباطتنة دالنة احلنالتا بنتن المتنل للعمنل يالمخناطرل المحسنيبة يكنل منن الفرقنة الدراسننتةي
السن ي دد أ راد ابسرل يتعلتم ابب يتعلتم ابم يدخل ابسرل.
• تي ند القنة ارتباطتنة سنالبة دالنة احلنالتا نند 4.441بنتن محنير ادراب أيمتنة اليقنا يالتي نه للمسننتهبل
ي نندد أ ننراد ابسننرل بت مننا ب تي نند القننة ارتباطتننة دالننة احلننالتا بننتن محننير ادراب أيمتننة اليقننا يالتي ننه
للمستهبل يكل من الفرقة الدراستةي السن يتعلتم ابب يتعلتم ابم يدخل ابسرل.
• ب تي نند القننة ارتباطتننة دالننة احلننالتا بننتن محننير النندا س للتحلننتل ياب ننا ابكننادتما يكننل مننن الفرقننة
الدراستةي السن ي دد أ راد ابسرل يتعلتم ابب يتعلتم ابم يدخل ابسرل.
• تي د القة ارتباطتنة سنالبة دالنة احلنالتا د  4045بنتن م مني محناير الدا عتنة ب نا ككنل ي ندد أ نراد
ابسرل ا ت تفو مس ي ا ال تت ة دراسة لهر(  )2441حتنث تيلنلا النا ي نيد القنة ارتباطتنة سنالبة دالنة
احلالتا د  4045بتن الدر ة الكلتنة لمهتناا الدا عتنة لز نا للقنباب ال نامعا يبنتن ندد أ نراد ابسنرل ي
تختلننف ي ن ا ال تت ننة مننس دراسننة أمتننر ( )2414حتننث أقننارا الننا ي ننيد القننة ارتباطتننة مي بننة دالننة بننتن
م مي محاير الدا عتة ب ا ككل ي دد أ راد ابسرل.
•ب تي نند القننة ارتباطتننة دالننة احلننالتا بننتن م منني محنناير الدا عتننة ب ننا ككننل ي الفرقننة الدراسننتة ي السننن
يتعلتم ابب يتعلتم ابم يدخل ابسرلا تختلف ي ا ال تت ة مس دراسنة تهنان العمنران()1115حتنث اقنارا
الا ي يد ارتباط مي ب دال احلالتا بتن دا عتة اب ا يالعمر اكمنا تختلنف ين ا ال تت نة منس دراسنة أمتنر
( )2414يدراسننة مسننعد ( )2444يدراسننة بد الحلننتم()2441حتننث أقنناريا الننا ي ننيد القننة ارتباطتننة
مي بة دالة بتن الدا عتة ب ا ي مستي تعلتم ابب ي مستي تعلتم ابم .
مما سبق ٌتضح أن:
 تي د القة ارتباطتة سالبة دالة احلالتا د  4045بتن م مي محناير الدا عتنة ل نا ككنل ي ندد أ نراد
ابسرل.
 ب تي د القة ارتباطتة دالة احلالتا بتن م مي محناير الدا عتنة ل نا ككنل ي الفرقنة الدراسنتة ي السنن
يتعلتم ابب يتعلتم ابم يدخل ابسرل.
وبالتالى تحقق الفرض النظرى الثانى جزئٌآ وٌرفض الفرض األحصائى الثانى جزئٌآ.
 -3النتائج فى ضوء الفرض النظرى الثالث:
بختبننار الفننرت ال ظننر الثالننث تننم ل نتاغة الفننرت ابحلننالا اآلتننا "ب تي نند القننة ارتباطتننة بننتن
السماا اببتكارتة لقباب العت ة يبعت مت تراا المستي اب تما ا يابقتلاد "
يللتحهو من لحة الفرت احلالتا تم ات اد معامل ابرتبناط بطرتهنة بترسنين بنتن مت تنراا الدراسنة المتمثلنة
ننا السننماا اببتكارتننة لقننباب العت ننة يبعننت مت تننراا المسننتي اب تمننا ا يابقتلنناد المتمثلننة ننا الفرقننة
الدراستة ا السن ا دد أ راد ابسرل اتعلتم ابب ا تعلتم ابم ا لاا الدخل القهر
جددددول ( )12العالقدددات األرتباطٌدددة بدددٌن محدددور السدددمات األبتكارٌدددة وبعدددض متغٌدددرات المسدددتوى األجتمددداعى
واألقتصادى:
فئات الدخل
عدد أفراد
تعلٌم األب تعلٌم األم
السن
الفرقة الدراسٌة
المتغٌرات
الشهرى
األسرة
السماا اببتكارتة

40421

40445-

40441

ٌوضح جدول ( )12االتى :
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• تي د القة ارتباطتة مي بنة دالنة احلنالتا د  4045بنتن محنير السنماا اببتكارتنة يمسنتي الندخل ا تتفنو
ي ن ا ال تت ننة مننس دراسننة  )2442(Rontoes&Othersحتننث أيةننحا أن النندخل ابقتلنناد لزسننرل امل
قي يمرتبط با ماخ أبدا تة ابب اخ يبالتالا مإثر لا سماتهم اببتكارتة.
• ب تي د القة ارتباطتة دالة احلالتا بتن محير السماا اببتكارتة يكل من الفرقة الدراستة السن ي دد أ نراد
ابسرل.
•ب تي د القة ارتباطتة دالة احلالتا بتن محير السنماا اببتكارتنة يكنل منن يتعلنتم ابب يتعلنتم ابماتختلنف
ي ا ال تت ة مس دراسة  )2442(Rontoes&Othersحتث أيةحا أن المستي التعلتما ل باخ تإثر لنا
مي قخلتة ابباخ .
مما سبو تتة أن:
 تي د القة ارتباطتة مي بة دالة احلالتا بتن محير السماا اببتكارتة يمستي الدخل.
 ب تي د القة ارتباطتة دالة احلالتا بنتن محنير السنماا اببتكارتنة يكنل منن الفرقنة الدراسنتة السنن ي ندد
أ راد ابسرل يتعلتم ابب يتعلتم ابم.
وبالتالى تحقق الفرض النظرى الثالث جزئٌاوٌرفض الفرض األحصائى الثالث جزئٌآ.
 -4النتائج فى ضوء الفرض النظرى الرابع:
بختبار الفنرت ال ظنر الرابنس تنم لنتاغة الفنرت ابحلنالا اآلتنا "ب تي ند نريو بنتن الن كير
يان اث ة كل من الي ة بادارل الميارد يالدا عتة ل ا يالتفكتر اببتكارب".
يللتحهنو منن لنحة الفنرت احلنالتا تنم اسنتخدام اختبنار ا  t testلليقنيف لنا دبلنة الفنريو بنتن متيسنط
در اا كير العت ة يمتيسط در اا ا اث العت ه ا أستبتان الي ا بادارل الميارد بمحنايرا النثالث يالدا عتنة
لز ا بؤبعادا الخمسة يالتفكتر اببتكار يال دايل ()14 ( )13ا (  ) 15تية لب.
جدددول( )13داللددة الفددروق بددٌن متوسددطات درجددات ذكددور واندداث عٌنددة الدراسددة فددى اسددتبٌان الددوعى بددادارة
الموارد
النوع
الوعى
بادارة
الموارد
التخطٌط

ذكور ن=1,4

أناث ن=296

متوسط

إنحراف

متوسط

إنحراف

الفرق بٌن
المتوسطات

قٌمة T

52014

1044

53045

6051

40642-

40145-

41035

2043

42016

5011

1031

10121

52033

2066

54023

6054

1016

20514

154041

11051

151021

15054

2024

10424

التنفٌذ
التقٌٌم
مجموع محاور اسدتبٌان
الوعى بادارة الموارد

تتة
-1
-2
-3
-4

مستوي
الداللة
40421
غتر دال
40441
دالة د
4.45
40412
دالة د
4041
40156
غتر دال

من ديل ( )13ما تلا :
دم ي يد ريو بتن متيسط در اا الن كير يمتيسنط در ناا اب ناث نا محنير التخطنتط حتنث بل نا
قتمة ا  40145-ييا قتمة غتر دالة احلالتا.
ت تد متيسط در اا كير العت ة ن متيسط ا اث العت ة ا محنير الت فتن بمهندار  1031للنال الن كير
حتث بل ا قتمة ا  10121ييا قتمة دالة احلالتا د . 4045
ت تد متيسط در اا كير العت ة ن متيسط ا اث العت ة ا محنير التهتنتم بمهندار  1016للنال الن كير
حتث بل ا قتمة ا  20514ييا قتمة دالة احلالتا د . 4041
نندم ي ننيد ننريو بننتن متيسننط در نناا ال ن كير يمتيسننط در نناا اب نناث ننا م منني محنناير اسننتبتان
الي ا بادارل الميارد حتث بل ا قتمة ا  10424ييا قتمة غتر دالة احلالتا.
تتفننو ين ا ال تت ننة مننس دراسننة ديام ( )2444ي رتحننان( )2445حتننث اقننارتا الننا نندم ي ننيد ننريو بننتن
ال ستن ا متيسط الي ا بهتمة المياردا يتختلف مس دراسة رلا ( )2414حتث اقنارا النا ي نيد
ريو دالة أحلالتا ا م مي الي ا بادارل الميارد تبعا لل ي للال اب ناث يدراسنة تيسنف ()2443
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التا اقارا الا ي يد ريو بنتن ال سنتن نا الهندراا ابدارتنة للنال اب ناثا كمنا تختلنف منس دراسنة
حمتدا( )2445حتث تيللا الا ي يد ريو اا دبلة أحلالتة بتن ال كير ياب اث للال ال كير.
جدول(  ) 14داللة الفروق بٌن متوسطات درجات ذكور واناث عٌنة الدراسة فى استبٌان الدافعٌة لالنجاز
النوع

ذكور ن=1,4
إنحراف
متوسط

أناث ن=296
إنحراف
متوسط

35066

4011

35031

3014

40222

21011

4046

21054

4011

40631

10316

المتننل للعمننل يالمخنناطرل
المحسيبة
ادراب أيمتننننننننة اليقننننننننا
يالتي ه للمستهبل

31044

4024

34051

3045

40421

10424

34025

5016

32011

4045

10264

20544

الدا س للتحلتل ياب ا
ابكادتما

31041

5041

32044

4051

40112-

10131-

م منني محنناير اسننتبتان
الدا عتة لز ا

161012

24016

151051

15042

1061

40143

المثابرل يابتهان
الت ا ا يالطميل

الفرق بٌن
المتوسطات

قٌمة T
40525

مستوي
الداللة
40566
غتر دال
40111
غتر دال
40346
غتر دال
40411
دال د
4.41
40462
غتر دال
40444
غتر دال

تتة من ديل(  )14ما تلا :
 -1دم ي يد ريو بتن متيسط در اا ال كير يمتيسط در اا اب اث ا محناير (المثنابرل يابتهاناالت نا ا
يالطمننيلا المتننل للعمننل يالمخنناطرل المحسننيبة) حتثبل ننا قتمننة ا لننا التننيالا (40525ا10316ا)10424
ييا قتم غتر دالة احلالتا.
 -2تي نند ننريو بننتن متيسننط در نناا كننير العت ننة ننن متيسننط ا نناث العت ننة ننا محننير ادراب أيمتننة اليقننا
يالتي ه للمستهبل بمهدار 10264للال الن كير حتنث بل نا قتمنة ا  20544يينا قتمنة دالنة احلنالتا ند
. 4041
 -3دم ي يد ريو بتن متيسط در اا ال كير يمتيسط در اا اب اث ا محير (الدا س للتحلتل ياب نا
ابكادتما) حتثبل ا قتمة ا ( )10131-ييا قتمة غتر دالة احلالتا .
 -4دم ي يد ريو بتن متيسط در اا الن كير يمتيسنط در ناا اب ناث نا محنير (الدا عتنة لز نا ككنل)
حتثبل ا قتمة ا ( ) 40143ييا قتمة غتر دالة احلالتا .
تتفو ي ا ال تت ة مس دراسة العمر ()2442يدراسة بد السالم ()1116حتث أقارا الا دم ي يد نريو بنتن
متيسننطاا در نناا الدا عتننة بننتن الب ننتن يالب نناا ا يتختلننف ين ا ال تت ننة مننس دراسننة كننل مننن دراسننة ننيدل
( )1114يدراسة خلتفة( )1112حتث تيللا الدراساا الا ي يد ريو اا دبلة أحلالتة بتن الطنالب
يالطالباا ا الدا س لز ا يدراسة ال براي ( )2444حتث أقارا النا ي نيد نريو اا دبلنة أحلنالتة
بننتن الن كير ياب نناث ننا الدا عتننة لز ننا للننال اب نناث ياتفهننا معهننا دراسننة تيسننف ()1111ا ياقننارا
دراساا كل من مسنعد ( )2444يأبيقن ب( )2446يحسنتن()2442النا ي نيد نريو اا دبلنة أحلنالتة
بتن ال كير ياب اث ا الدا عتة لز ا للال ال كير.

590

J. Agric. Econom. and Social Sci., Mansoura Univ., Vol.5 (4), April, 2014

جدول(  ) 15داللة الفروق بٌن متوسطات درجات ذكور واناث عٌنة الدراسة فى استبٌان التفكٌر األبتكارى
الفرق بٌن
أناث ن=296
ذكور ن=1,4
مستوي
قٌمة T
إنحراف المتوسطات
النوع
الداللة
متوسط
إنحراف
متوسط
السددددددددددددددددددمات
40444
األبتكارٌة
دال د
30145
3061
1015
12024
2062
16034
40441
تتة من ديل ( )15ما تلا :
تي د ريو اا دبلة أحلنالتة ند مسنتي 441ا 4بنتن متيسنط در ناا كنير العت نة يمتيسنط
در اا ا اث العت ة ا محير السماا اببتكارتة بمهدار 3.61للال ال كير حتث بل ا قتمنة ا  30145يينا
قتمة دالة احلالتا د . 40441
تتفو ي ا ال تت ة منس دراسنة خنان() 1112يدراسنة بقنته ( )2445حتنث تيلنلا تنالج الدراسناا
النننا ي نننيد نننريو اا دبلنننة أحلنننالتة نننا أداخ الطنننالب يالطالبننناا لنننا اختبنننارالتفكتر اببتكنننار للنننال
الطالباتختلف ي ا ال تت ة مس دراسة أبي حليي العمر () 1112حتث تيللا تنالج الدراسنة النا ي نيد نريو
اا دبلة أحلالتة د مستي  4041ا أداخ الطلبة لا مهتاا التفكتنر اببتكنار للنال اب ناثا يتختلنف
مس دراسة ال عا رل ( )2441التا أقارا الا دم ي نيد نريو اا دبلنة أحلنالتة بنتن الن كير ياب ناث نا
التفكتر اببتكار .
مما سبق ٌتضح أن :
ب تي نند ننريو اا دبلننة احلننالته بننتن كننير يأ نناث العت ننة ننا كننل مننن النني ا بننادارل المننيارد
بمحايرا الثالثة يالدا عتة لز ا بؤبعادا الخمسة.
تي نند ننريو اا دبلننة احلننالته بننتن متيسننط در نناا ال ن كير يمتيسننط در نناا اب نناث ننا محيرالسننماا
اببتكارتة للال ال كير.
بالتالا تحهو لحة الفرت ال ظر الرابس لتآير ت الفرت ابحلالا الرابس لتآ.
 -5النتائج فى ضوء الفرض النظرى الخامس :
بختبار الفرت ال ظر الخاما تنم لنتاغة الفنرت ابحلنالا اآلتنا " ب تي ند نريو اا دبلنة
احلالته بتن طالب التخللاا العملتة يالتخللاا ال ظرتة ب راد العت ة ا كل من الني ا بنادارل المنيارد
بمحايرا الثالثة يالدا عتة لز ا بؤبعادا الخمسة يالتفكتر اببتكار ".
يللتحهو من لحة الفرت احلالتا تم استخدام اختبار ا  t testلليقنيف لنا دبلنة الفنريو بنتن
متيسننط در نناا طننالب التخللنناا العملتننة يالتخللنناا ال ظرتننةأ راد العت ننة ننا أسننتبتان النني ا بننادارل
المننيارد بمحننايرا الثالثننة يالدا عتننة لز ننا بؤبعننادا الخمسننة يالتفكتننر اببتكننار يال نندايل ()16ا ()12ا
( )11تية لب.
جدددول(  )16داللددة الفددروق بددٌن متوسددطات درجددات طددالب التخصصددات العملٌددة والتخصصددات النظرٌددةأفراد
العٌنة فى استبٌان الوعى بادارة الموارد
التخصصات العملٌة
ن= 242
إنحراف
متوسط
التخطٌط

53024

2041

41013

6013

54016

6014

152012

16012

الفرق بٌن
المتوسطات

قٌمة T

مستوي الداللة

التخصصات النظرٌة
ن= 151
إنحراف
متوسط
53035
6012

4012-

40166-

40161
غتر دال

606

1021

20452

40444
دال 4045

6011

40462-

40411-

16032

1011

40654

التنفٌذ
التقٌٌم
مجموع محاور اسدتبٌان
الوعى بادارة الموارد

42054
54012
151011

تتة من ديل( )16ما تلا :
591

40121
غتر دال
40516
غتر دال
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ندم ي ننيد نريو بننتن متيسنط در نناا طننالب التخللناا العملتننة يطنالب التخللنناا ال ظرتنة ننا محننير
التخطتط حتثبل ا قتمة ا ( )40166-ييا قتمة غتر دالة احلالتا.
ت تد متيسط در اا طالب التخللاا العملتة نن متيسنط در ناا طنالب التخللناا ال ظرتنة نا محنير
الت فت بمهدار1021للال طالب التخللاا العملتة حتث بل ا قتمة ا 20452يينا قتمنة دالنة احلنالتا ند
. 4045
دم ي يد ريو بتن متيسط در ناا طنالب التخللناا العملتنة يطنالب التخللناا ال ظرتنة نا
محير التهتتم حتث بل ا قتمة ا ( )40411-ييا قتمة غتر دالة احلالتا.
دم ي يد ريو بنتن متيسنط در ناا طنالب التخللناا العملتنة يطنالب التخللناا ال ظرتنة نا م مني
محاير استبتان الي ا بادارل الميارد حتثبل ا قتمة ا ( )40654ييا قتمة غتر دالة احلالتا.
جدددول (  )18داللددة الفددروق بددٌن متوسددطات درجددات طددالب التخصصددات العملٌددة والتخصصددات النظرٌددةأفراد
العٌنة فى استبٌان الدافعٌة لالنجاز
الفرق بٌن
المتوسطات

قٌمة T

مستوي
الداللة

التخصصات العملٌة
ن= 242
إنحراف
متوسط

التخصصات النظرٌة
ن= 151
إنحراف
متوسط

40421

40631
غتر دال

35054

3015

35034

4043

1011

40345
غتر دال

21053

4033

21011

4015

40441-

1043-

40151
غتر دال

المتنننننل للعمنننننل يالمخننننناطرل
المحسيبة

34021

3023

34065

3051

40462

40121

ادراب أيمتة اليقنا يالتي نه
للمستهبل

33043

4016

33015

4023

40214

40623

النننندا س للتحلننننتل ياب ننننا
ابكادتما

31011

4015

31066

4055

40141

40212

40221
غتر دال

م مننننني محننننناير اسنننننتبتان
الدا عتة لز ا

164042

16063

12011

40231

40131

40111
غتر دال

المثابرل يابتهان

الت ا ا يالطميل

151021

40534
غتر دال

تتة من ديل( )12ما تلا :
 -1دم ي يد ريو بتن متيسنط در ناا طنالب التخللناا العملتنة ي متيسنط در ناا طنالب التخللناا
ال ظرتة ا كل من اببعاد التالتة( المثابرل يابتهانا الت ا ا ي الطمنيلا المتنل للعمنل يالمخناطرل المحسنيبة
ا ادراب أيمتننة اليقننا يالتي ننه للمسننتهبل ا النندا س للتحلننتل ياب ننا ابكننادتماا م منني محنناير اسننتبتان
الدا عتننة لز ا )حت نث بل ننا قتمننة ا لننا التننيالا (40421ا 40131-ا40212ا40623ا40121ا)1043
ييا قتمة غتر دالة احلالتا
تتفو ي ا ال تت ة مس دراسة يدل ( )1114حتث أقارا الا دم ي يد نريو اا دبلنة أحلنالتة
بتن طنالب التخلن العلمنا يطنالب التخلن ابدبنا نا الندا س لز نا ا يتختلنف منس دراسنة دراسنة باقنا
( ) 2444حتث أقارا الا ي نيد نريو د النة أحلنالتا بنتن م مي نة طنالب الهسنم العلمنا يم مي نة طنالب
الهسم ابدبا ا الدا س لز ا للال طالب الهسم العلما.
جدول(  ) 11داللة الفروق بٌن متوسطات درجات رٌف وحضرأفراد العٌنة فى استبٌان التفكٌر األبتكارى
التخصصات العملٌة
ن= 242
اإلنحراف
المتوسط
المعٌارى
الحسابى
السمات األبتكارٌة

13016

1024

التخصصات النظرٌة
ن= 151
اإلنحراف
المتوسط
المعٌارى
الحسابى
13041

تتة من ديل( )11ما تلا :
592

1042

الفرق بٌن
المتوسطات

40454

قٌمة T

مستوي
الداللة

40531

40514
غتر دال
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نندم ي نيد ننريو بننتن متيسننط در نناا طننالب التخللنناا العملتننة ي متيسننط در نناا طننالب
التخللاا ال ظرتنة نا محنير السنماا اببتكارتنة حتنث بل نا قتمنة ا ( )40531يينا قتمنة غتنر دالنة
احلالتا تتفو ين ا ال تت نة منس دراسنة ابنيالعت تن( )2442حتنث أقنارا النا ندم ي نيد نريو دالنة بنتن
طالب يطالباا الهسمتن العلما يابدبا ا أبعاد التفكتر اببتكار .
مما سبق ٌتضح:
نندم ي ننيد ننريو بننتن متيسننط در نناا طننالب التخللنناا العملتننة يطننالب التخللنناا ال ظرتننة ننا

م مي محاير استبتان الي ا بادارل الميارد
دم ي يد ريو بتن متيسط در اا طالب التخللاا العملتة ي متيسنط در ناا طنالب التخللناا

ال ظرتة ا م مي محاير استبتان الدا عتة لز ا
دم ي يد ريو بتن متيسط در اا طالب التخللاا العملتة ي متيسنط در ناا طنالب التخللناا
ال ظرتة ا محير السماا اببتكارتة.
بالتالا تحهو لحة الفرت ابحلالا الخاما يبالتالا دم قبيل الفرت البدتل (ال ظر )الخاما.
 -6النتائج فى ضوء الفرض النظرى السادس
بختبار الفرت ال ظر السنادا تنم لنتاغة الفنرت ابحلنالا اآلتنا "ب تي ند تبناتن دال أحلنالتا بنتن
قباب ت ة الدراسة ا كل من الي ا بادارل الميارد بمحنايرا النثالث يالدا عتنة لز نا بؤبعنادا الخمنا
يالتفكتر اببتكار تبعا لعدد أ راد ابسرل".
يللتؤكنند مننن لننحة الفننرت احلننالتا تننم أسننتخدام أسننليب تحلتننل التبنناتن ننا ات نناا ياحنند  ANOVAلكننل
الني ا بنادارل المنيارد بمحنايرا الثالثنة يالدا عتنة لز نا بؤبعنادا الخمسنة يالتفكتنر اببتكنار تبعنا لعنندد
أ راد ابسرل ".
جدددول(  :) 19تحلٌددل التبدداٌن فددى اتجدداه واحددد ألسددتبٌان الددوعى بددادارة المددوارد تبعددا لعدددد أفددراد األسددرة ن
=4,,
المتغٌر
التخطٌط
التنفٌذ
التقٌٌم
مجمددددددوع محدددددداور
اسددددددتبٌان الددددددوعى
بادارة الموارد

مصدر التباٌن

مجموع المربعات م.م

بٌن المجموعات
داخل المجموعات
الكـلً
بٌن المجموعات
داخل المجموعات
الكـلً
بٌن المجموعات
داخل المجموعات
الكـلً
بٌن المجموعات
داخل المجموعات
الكـلً

13290524
111380553
194680,81
5540184
146340166
151190,4,
6,10,44
112210196
11122024,
64,10861
1,491201,9
1113130181

درجة الحرٌة
د.ح
6
393
399
6
393
399
6
393
399
6
393
399

متوسط المربعات

قٌمة ف

مستوى الداللة

2210518
460152

401,1

,0,,,
دال عند ,0,,1

920362
380239

2041,

 ,0,23دال عند
,0,5

1,,0184
460364

20161

 ,0,46دال عند
,0,5

1,660961
2660952

30998

 ,0,,1دال عند
,0,,1

جدول ( )2,أختبار  scheffeلداللة الفروق بٌن متوسط درجات عٌندة الدراسدة فدى اسدتبٌان الدوعى بدإدارة
الموارد تبعا لعدد أفراد األسرة
مجموع محاور
التقٌٌم
التنفٌذ
التخطٌط
العدد
البٌان
استبٌان الوعى
بإدارة الموارد
161055,,
55035,,
5205,,,
6,08,,,
2,
 3افراد
15405532
5109149
49018,2
5304611
48
 4افراد
1520111,
5,03135
4106466
5301589
133
 5افراد
15,05121
5,09316
4803861
5202,51
118
 6افراد
1520,364
5,04112
4801,,,,
5301112
55
 8افراد
14801333
4902,13
480,133
5105418
24
 1افراد
149025,,
48085,,
41085,,
52085,,
4
 9افراد
تتة من ديلا ( 11ي  )24ما تلا :
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تي د تبناتن دال احلنالتا بنتن ا نراد ت نة الدراسنة نا محنير الني ا بنالتخطتط ي الت فتن ي التهتنتم ي
م مي محاير استبتان الي ا بإدارل الميارد تبعا لعدد أ راد ابسرل حتث كا ا قتمنة ف (20414 & 40141
&  ) 30112 & 20161ييننا قننتم دالننة احلننالتا نند مسننتي دبلننة (  ) 40441ننا محننير التخطننتط بدارل
المننيارد ي م منني مح ناير اسننتبتان النني ا بننادارل المننيارد ا ي نند مسننتي (  ) 4045ننا محننير الت فت ن ي
التهتتم بدارل الميارد
يللتعنننرف لنننا مسنننتي دببا الفنننريو تنننم تطبتنننو اختبنننار  scheffeلمعر نننة دبلنننة الفنننريو بنننتن
متيسطاا در اا أ راد العت ة ا استبتان ادارل الميارد تبعا لعدد أ راد ابسنرل ي ند ان الفنريو كا نا للنال
دد ا راد ابسنرل ابقنل حتنث سن لا ا لنا قنتم لفلنة  3ا نراد حتنث كا نا الهنتم لمحنير التخطنتط ي الت فتن ي
التهتتم ي م مي محاير استبتان ادارل الميارد ينا ( 16105544 & 5503544 & 5205444 &6402444
) لا التنيالا ا بت منا سن لا اقنل قنتم لفلنة  1ا نراد نا محناير التخطنتط ي الت فتن ي م مني محناير اسنتبتان
ادارل المننيارد ييننا (  )14201333 & 4204133 & 5105412لننا التننيالا ا يلفلننة  1ا ننراد ننا محننير
التهتتم بهتمة ( . ) 4202544
جدول( )21تحلٌل التباٌن فى اتجاه واحد ألستبٌان الدافعٌة لألنجاز تبعا لعدد أفراد األسرة ن =4,,
المتغٌر
المثابرل يابتهان
الت ا ا يالطميل
المتنل للعمنل يالمخناطرل
المحسيبة
ادراب أيمتنننة اليقنننا
يالتي ه للمستهبل
النننننننندا س للتحلننننننننتل
ياب ا ابكادتما
م منننننننني محنننننننناير
اسننننننننتبتان الدا عتننننننننة
لز ا

مصدر التباٌن

مجموع المربعات
م.م

بتن الم مي اا
داخل الم مي اا
الكـلة
بتن الم مي اا
داخل الم مي اا
الكـلة
بتن الم مي اا
داخل الم مي اا
الكـلة
بتن الم مي اا
داخل الم مي اا
الكـلة
بتن الم مي اا
داخل الم مي اا
الكـلة
بتن الم مي اا
داخل الم مي اا
الكـلة

1440262
62320626
61320431
1330412
21110261
22520364
220231
52120131
53250121
2520561
24420242
22440314
440216
11240214
11150444
22240111
1144410151
1126220444

درجة
الحرٌة
د.ح
6
313
311
6
313
311
6
313
311
6
313
311
6
313
311
6
313
311

متوسط
المربعات
120464
120131
220112
110115

قٌمة ف

مستوى الداللة

10411
 40412غتر دال
10224
 40213غتر دال

120123
130411

40155

420415
110151

20221

60214
220512

40212

3240142
2140111

10311

 40456غتر دال
 40444دال
4045

د

 40131غتر دال
 40241غتر دال

جدول ( )22أختبار  scheffeلداللة الفروق بٌن متوسط درجات عٌنة الدراسة فى محور ادرام اهمٌدة الوقدت
و التوجه للمستقبل تبعا لعدد أفراد األسرة
ادرام اهمٌة الوقت و التوجه
العدد
البٌان
للمستقبل
360,5,,
2,
 3ا راد
330866,
48
 4ا راد
3303135
133
 5ا راد
3302,51
118
 6ا راد
3208,91
55
 2ا راد
32025,,
24
 1ا راد
3,0,,,,
4
 1ا راد

تتة من ديلا(  21ي  )22ما تلا :
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 ب تي د تبناتن دال احلنالتا بنتن ا نراد ت نة الدراسنة نا محنير المثنابرل يابتهاناالت نا ا يالطمنيلا المتنلللعمننل يالمخنناطرل المحسننيبة ا النندا س للتحلننتل ياب ننا ابكننادتما ا ي م منني محنناير اسننتبتان الدا عتننة
لز ا تبعا للفرقة الدراستة حتث كا ا قتمنة ف لنا التنيالا ( 40212 & 40155 & 10224 & 10411
&  ) 10311ييا قتم غتر دالة احلالتا.
 ي د تباتن دال احلالتا بنتن محنير ادراب ايمتنة اليقنا ي التي نه للمسنتهبل ند مسنتي دبلنة () 4045تبعننا لعنندد ا ننراد ابسننرل ا يللتعننرف لننا مسننتي دببا الفننريو تننم تطبتننو اختبننار  scheffeلمعر ننة
دبلة الفريو بتن متيسطاا در اا أ راد العت ة ا محير ادراب ايمتنة اليقنا ي التي نه للمسنتهبل تبعنا
لعدد أ راد ابسرل ي د ان الفريو كا ا للال دد ا راد ابسنرل ابقنل حتنث سن لا ا لنا قنتم لفلنة 3
ا راد حتث كا ا الهتمة ( ) 360,5,,ا بت ما س لا اقل قتم لفلة  1ا راد بهتمة (. ) 3,0,,,,
جدول( ) 23تحلٌل التباٌن فى اتجاه واحد ألستبٌان السمات األبتكارٌة تبعا لعدد أفراد األسرة ن =4,,
المتغٌر

السماا اببتكارتة

مجموع المربعات
مصدر التباٌن
م.م
1150146
بتن
الم مي اا 264130551
265110311
داخل
الم مي اا
الكـلة

درجة الحرٌة
د.ح
6
313
311

متوسط المربعات

قٌمة ف

340124
620214

40461

مستوى
الداللة
40132
غتر دال

تتة من ديل(  ) 23ما تلا :
 ب تي نند تبنناتن دال احلننالتا بننتن ا ننراد ت ننة الدراسننة ننا محننير السننماا اببتكارتننة تبعننا لعنندد أ ننرادابسرل حتث كا ا قتمة ف ( )40461ييا قتمة غتر دالة احلالتا.
مما سبو تتة أن:
 -1تي د تباتن دال احلالتا بتن ا راد ت ة الدراسة ا م مي محاير الي ا بادارل الميارد تبعنا لعندد
أ راد ابسرل
 -2ب تي د تبناتن دال احلنالتا بنتن ا نراد ت نة الدراسنة م مني محناير اسنتبتان الدا عتنة لز نا تبعنا
للفرقة الدراستة.
 -3ب تي د تبناتن دال احلنالتا بنتن ا نراد ت نة الدراسنة نا محنير السنماا اببتكارتنة تبعنا لعندد أ نراد
ابسرل.
بالتالى تحقق صحة الفرض النظرى السادس جزئٌاورفض الفرض األحصائى السادس جزئٌآ.
ملخص ألهم النتائج :
 ب تي د القة ارتباطتة دالة احلالتا بتن م مي محاير استبتان الني ا بنادارل المنيارد ككنل يكنلمن الفرقة الدراستةا السن يتعلتم ابب يتعلتم ابم يالدخل
 تي د القة ارتباطته مي بة دالة احلالتا بتن م مي محاير الدا عتة ل ا ككل يالدخل تي نند القننة ارتباطتننة سننالبة دالننة احلننالتا د  4045بننتن م منني محنناير الدا عتننة ل ننا ككننلي دد أ راد ابسرل.
 ب تي د القة ارتباطتة دالة احلالتا بتن م مي محناير الدا عتنة ل نا ككنل ي الفرقنة الدراسنتةي السن يتعلتم ابب يتعلتم ابم
 تي د القة ارتباطتة مي بة دالة احلالتا بتن محير السماا اببتكارتة يمستي الدخل. ب تي د القة ارتباطتة دالة احلالتا بتن محير السماا اببتكارتة يكنل منن الفرقنة الدراسنتة السنني دد أ راد ابسرل يتعلتم ابب يتعلتم ابم.
 ب تي نند ننريو اا دبلننة احلننالته بننتن كننير يأ نناث العت ننة ننا كننل مننن النني ا بننادارل المننياردبمحايرا الثالث يالدا عتة لز ا بؤبعادا الخما.
 تي ننند نننريو اا دبلنننة احلنننالته بنننتن متيسنننط در ننناا الننن كير يمتيسنننط در ننناا اب ننناث نننامحيرالسماا اببتكارتة للال ال كير
دم ي يد ريو بتن متيسط در اا طالب التخللاا العملتة يطالب التخللاا ال ظرتنة نا
م مي محاير استبتان الي ا بادارل الميارد
نندم ي ننيد ننريو بننتن متيسننط در نناا طننالب التخللنناا العملتننة ي متيسننط در نناا طننالب
التخللاا ال ظرتة ا م مي محاير استبتان الدا عتة لز ا
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نندم ي ننيد ننريو بننتن متيسننط در نناا طننالب التخللنناا العملتننة ي متيسننط در نناا طننالب
التخللاا ال ظرتة ا محير السماا اببتكارتة
 تي د تباتن دال احلالتا بتن ا راد ت ة الدراسة ا م مي محاير الي ا بادارل الميارد تبعا لعنددأ راد ابسرل
 ب تي د تباتن دال احلنالتا بنتن ا نراد ت نة الدراسنة م مني محناير اسنتبتان الدا عتنة لز نا تبعناللفرقة الدراستة.
 ب تي د تباتن دال احلنالتا بنتن ا نراد ت نة الدراسنة نا محنير السنماا اببتكارتنة تبعنا لعندد أ نرادابسرل.
التيلتاا -:
تع ت ن الم ننايج الدراسننتة ي اثرالهننا باب قننطة التننا ت مننا مهنناراا ادارل المننيارد ي هنند لسنناا تنندرتب
بثارل دا عتة الطالب ي تخلت حل م فللة لتعلتم التفكتر اببتكار كعلم مستهل .
تي تر المنادل العلمتنة الال منة ليسنالل اب نالم ب نداد بنرامج تي تهتنة لتي تنة اآلبناخ يالمنربتن بابسنالتب
التربيتة السلتمة لت متة ي ا ابب اخ بالميارد ي تع ت دا عتتهم لز ا .
ةننريرل م قنناخ منندارا خالننة لر اتننة الطننالب المننييبتن ي تنندرتبهم لننا اسننالتب التفكتننر اببتكننار ي
اسالتب حل المقكالا .
ا تمنننناد نننندا يسننننالل مترابطننننة للكقننننف ننننن الطننننالب ي ابسننننتعداد اببتكننننار مثننننل (التهننننارتر
المدرستةاالسنن الا ابكادتمتننة للطالباابحتبنناراا ال فسننتة يالعهلتننةاقيالم المتننيل اببتكارتننةامالحظاا
ابسرل)لسهيلة الكقف ن يإبخ الطالب يتهدتم الر اتة القاملة لهم.

المراجع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.2
.1
.1

أبننني الع تن.متر نننا العدريسنننا()2442ا" التفكتنننر اببتكنننارب ي القتنننه بمفهنننيم الننن اا يالتخلننن
الدراسننة لنندب طننالب المرحلننه الثا يتننه دراسننه امبرتهتننه مهار ننه بننتن ال ستن"ارسننالة ما سننتتر-كلتننة
اآلداب _ امعة تن قما.
أبي ق ب .م ا بد الرا و( )2446االرةا ن الدراسة يالدا س لز ا ي القتهما ببعت المت تنراا
الدتمي را تة لند طنالب كلتنة ابقتلناد الم لنا امعنة الم ي تنةا المنإتمر العربنا العاقنر لزقتلناد
الم لا  1-2.أغسطا . 2446
الب ننناا يبنننه أمتنننر السنننعتد ()2414امدمنننان ان تر نننا ي القتنننه بدا عتنننة اب نننا لننند القنننبابا رسنننالة
ما ستترقسننم ادارل م ن ل يمإسسننااا كلتننة ابقتلنناد الم لننةا امعننة الم ي تننةا الم ي تننةا مهيرتننة
ملر العربتة.
ال عنا رلا اسنما بند الحنا ظ خلنف ) ( 2441ادراسنة مهار نة نة التفكتنر اببتكنارب يدا نس اب نا
الدراسة يالتيا و ال فسة لد الطلبة المتفيقتن ة ابردنا كلتة التربتةا ال امعة المست لرتة.
السيتدبا غرتة بد الع ت محمد (1414يـ)ا ت متة التفكتر اببتكنارب نن طرتنو اب قنطة الاللنفتة
ة المياد اب تما تةا رسالة ما ستتر غتر م قيرلا كلتة التربتة امعة أم الهر .
العمننننران  .تهننننان ()1115ادا عتننننة اب ننننا ي القتهننننا بالتحلننننتل الدراسننننا يبعننننت المت تننننراا
الدتمي را تة لد ت ة من الطلبة من المرحلتتن اببتدالتنة ياب دادتنة بديلنة البحنرتن ا م لنة دراسناا
سلسلة العليم اب سا تة ا الم لد  22العددالثالث مان.
العمننر  .الخ النندتن السننتد()2442ا" ا لتننة بر ننامج أرقنناد لخدمننة الفننرد ننا ر ننس مسننتي دا عتننة
اب ننا لنند ت ننة مننن طننالب المرحلننة الثا يتننة "ا رسننالة ما سننتترمعهد الدراسنناا العلتننا للطفيلننة –
امعة تن قما.
الهاةننا .دبلاالبتنناتا .محمنند()2441ا"م ه تننة يأسننالتب البحننث العلمننا يتحلتننل البتا نناا باسننتخدام
البر امج ابحلالا  spssاالطبعة ابيلا ادار الحامد لل قر يالتي تسا مان اابردن.
المقننر ة .م قننرال مبننرايتم محمنند ()2445ا تعلننتم التفكتننر انبنندا ة لطفننل الريةننةا الهننايرلا النندار
الملرتة اللب ا تة.
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.14
.11
.12
.13
.14
.15
.16

.12
.11
.11
.24
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.22
.21

ال براي .أمتنننرل لنننالل الننندتن()2444ا" القنننة الننندريا الخليلنننتة بالسنننليب ابقتلننناد لزسنننرل
يدا عتة اب ا لد ابب اخ"ا رسالة ما سنتتر قسنم ادارل الم ن ل يالمإسسناا–كلتنة ابقتلناد الم لنا
– امعة الم ي تة.
باقا .لالل بد السمتس ()2444اأثر الدا س لز ا يتهندتر الن اا يالتخلن يالتحلنتل ابكنادتما
لنند طننالب مرحلننة الثا يتننة العامننة ا م لننة البحننيث ال فسننتة يالتربيتةاكلتننة التربتننة ا امعننة الم ي تننةا
العدد الثالثا الس ة . 15
بقتهامحمد كر مال()2445ا"تؤثتر تفا ل أسالتب المعاملة اليالدتة لنا التحلنتل اببتكنار لند
تالمت الحلهة الثا تة من التعلتم ابساسا ارسالة ما ستتر اكلتة التلربتةا امعة كفر القتخ.
يدل.محمند أبنرايتم ()1114ا تنؤثتر اخننتالف كنل منن مركن الننتحكم ايالحن ا يالتخلن ابكننادتما
لننا النندا س لز ننا لنند طننالب المرحلننة الثا يتننة" م لننة كلتننة التربتننة ا العنندد  21ا ال ن خ الثننا ا
_ امعة ال قا تو.
حهنة .ت ننب محمنند ()1113ا تي تننة ربننة ابسننرل بؤسنا يمفننايتم السننليب اندارب مننن أ ننل ال هننيت
بمستي كفناخل ابسنرل ان تا تنةا م لنة ابقتلناد الم لنةا العندد السنابسا ال معتنة الملنرتة لالقتلناد
الم لةا الهايرل.
حمتدل.سننحر أمنننتن()2445ا"الننني ا ابدار يالقنننرالا للمنننرايهتن ي القتنننه بسنننليكهم ابسنننتهاللا" ا
رسالة ما ستتر قسم ادارل الم ل يالمإسساا –كلتة ابقتلاد الم لا  -امعةالم ي تة.
خننان .محمنند حم ن ل أمننتن ( )1112اأثننر تطبتننو ثالثننة طننرو مننن طننرو م ننراخ ابختبنناراا لننا أداخ
طالب /طالباا المرحلة الثا يتة لا اختباراا التفكتر انبدا ة ي القتها باختبناراا الن كاخ نة مدت نة
 21ا الهتلنة الملنرتة العامنة للكتناب ت ناتر-
دل بالمملكة العربتة السعيدتة ا م لة لم ال فا ا
براتر -مارا ا الس ة السادسة.
خلتفة .بد اللطتف محمد ()1112ا"دراسة ثها تنة مهار نة بنتن طنالب ال امعنة منن المنرتتن يالسنيدا تن
ا الدا عة لز نا ي القتهنا بنبعت المت تنراا " م نال لنم الن فا ا العند 44االهتلنة الملنرتة العامنة
للكتاب_ الهايرل.
ختر هللا.ستد()1114ابحيث فستة يتربيتة ادار ال هةة العربتة للطبا ة يال قر.بتريا
ديام.امتنننرل حسنننان بننند الم تننند ()2444ا"مننند الننني ا بهتمنننة المنننيارد ي القتهنننا بنننبعت مقنننكالا
المرايهتن" رسالة ما ستتر –كلتة ابقتلاد الم لا – امعة الم ي تة.
ر و.اتمان لالل ابرايتم( )2442ا"المباد خ ابدارتة ا ظالل الهرآن يالس ة ال بيتة دراسة تحلتلتنة
تطبتهتننة ننا دا عتننة السننليب ابدار " رسننالة دكتننيرال قسننم ادارل الم ن ل يالمإسسنناا –كلتننة ابقتلنناد
الم لا  -امعةالم ي تة.
رلننا  .هاد لننا بنندي ()2414ا"ي ننا القننباب بننادارل المننيارد ي القتننه بمقنناركتم اب تما تننة"ا
رسالة ما ستتر غتر م قيرل–كلتة ابقتلاد الم لا – امعة الم ي تة.
رتحان .الحست ا ر نب()2445ا"أسنالتب الت قنلة اب تما تنة ي القتهنا بنالي ا بهتمنة المنيارد المادتنة
لنند تالمت ن اللننف الخنناما اببتنندالا "ا م لننة بحننيث التربتننة ال ي تننة االعنندد الخاماات نناتر ا امعننة
لم ليرل.
قعتب.يبه هللا لا محميد ()2443ا" ا لتة بر امج أرقاد لت متة الني ا بالممارسناا ابدارتنة لند
المرايهاا"-رسالة ما ستتر –كلتة ابقتلاد الم لا – امعة الم ي تة.
لهر .يريان محمد لة الستد ()2441ا تك يلي تا المعليماا ي القتهنا بات ايناا القنباب ال نامعة
حنني المقننكالا اب تما تننة يالدا عتننة ل ننا ا رسننالة ما سننتتر قسننم ادارل الم ن ل يالمإسسننااا كلتننة
ابقتلاد الم لةا امعة الم ي تة.
بد السالم .الستد بد النداتم ()1116اابينداف الدا عتنة لز نا نا ح نرل الدراسنة ي القتهنا بنالع ي
يالسببا للتحلتل الدرلسا لند تالمتن اللنف ابيل الثنا ي بمحا ظنة القنرقتة" م لنة كلتنة التربتنة ا
العدد  26ا ال خ الثا ا _ امعة ال قا تو.
بد العاطا  .اطمة محمد أبي الفتيل ()2441ا" أثر استخدام اب تر ا ا بث بر امج مهترل بكسناب
القباب مفايتم يمهاراا لت متة قدراتهم لا التخطنتط للحتناا المستهبلتة"ارسنالة دكتنيرال غتنر م قنيرل
–كلتة ابقتلاد الم لا امعة حليان.
بنند الفتننال .تيسننف ()2414ااآلثننار السننلبتة بسننتخدام ان تر ننا لننة القننباب ال ننامعة يدير الخدمننة
اب تما تة ة ميا هتها.
كي ب .كيثر حستن ()1115ااندارل الم لتةا الطبعة التاسعةا الم الكتبا الهايرل.
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 الممارسناا اندارتنة ي القتهنا بمسنتي الطمنيل لند قنباب-:)1111(  اطمة ال بيتنة مبنرايتم. محمد.21
. امعة الم ي تة- تيلتي- أبرتل3/2 ا دد1 ال امعة م لة ابقتلاد الم لةا الم لد
)ا"الدا عتننة لز ننا يسننماا القخلننتة لنند معلمننا يمعلمنناا1111(تيسننف بنند الفتننال محمنند. محمد.34
المرحلنننننة التؤستسنننننتة الننننن تن تتلهنننننين تعلتمنننننا امعتنننننا "ام لنننننة القنننننلين اب تما تنننننة االعننننندد الثنننننا ا
.يالثالثين_ معتة اب تما تتناابماراا العربتة المتحدل
)ا"أثننر دا عتننة اب ننا لننا أداخ القننباب يأ تا تنناتهم ننا المقننري اا2444( الخ أحمنند سننتد. مسننعد.31
ياللنننن ا اا اللنننن ترل يدير لننننب ننننا تحهتننننو الت متننننة اب تما تننننة يابقتلادتةلزسننننرل" رسننننالة
.دكتيرايهسم ادارل الم ل يالمإسساا –كلتة ابقتلاد الم لا – امعة الم ي تة
)ا تخطننتط ربننة ابسننرل لميارديننا ي القتهننا بمسننتي النني ة بهتمننة1111(  ربتننس محمننيد لننة. ي ننل.32
الميارد المادتة لد أب الها تالمت المرحلة ان دادتةا رسالة دكتيراا غتر م قيرل – امعة الم ي تة
)ا"التلنننمتم النننداخلا للمسنننكن ي القتنننه بت متنننة الهننندرل ابدارتنننة2443( ت ب لنننالل محمنننيد. تيسنننف.33
. امعةالم ي تة- للقباب"ا رسالة ما ستتر قسم ادارل الم ل يالمإسساا –كلتة ابقتلاد الم لا
34-Rrontos,Susan&Others(2002):children'sExperiences in family income
&ethnicity,towry town press, towry town.
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ABSTRACT
The present study aimed at studying the relationship between the
awareness of resources management and motivation for achievement and
creative thinking and some socio-economic variables, knowing the
differences between males and females and practical and theoretical majors
as well as knowing the nature of differences in the study sample in the
awareness of the resources management and motivation for achievement
and creative thinking according to the number of family members.
The study tools consisted of the general data form, questionnaire of
youths' awareness of resources management (three aspects), a
questionnaire of youths' motivation for achievement (five aspects), a
questionnaire of creative aspects for youths applied to a sample of 400 from
the students of Menoufia University chosen coincidentally from practical and
theoretical faculties and followed the analytical descriptive approach.
The study results included the absence of a correlation statistically
significant between the score of aspects of the questionnaire of resources
management as a whole and each of the following the academic grade,
father's education, mother's education and income; the absence of a
correlation statistically significant between the score of aspects of the
questionnaire of motivation for achievement as a whole and the academic
class, age, father's education and mother's education; the absence of a
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correlation statistically significant between creative features and each point of
academic class, number of family members, father's education and mother's
education; the absence of a correlation statistically significant between the
males and females of the sample in the awareness of resources
management with its three aspects and motivation for achievement with its
five aspects whereas there were differences statistically significant between
the average scores of males and those of females in the questionnaire of the
creative features in favor of the males; there are no differences between the
average scores of the practical and theoretical major students in the scores of
the aspects of resources management awareness questionnaire and the
scores of the aspects of questionnaire of motivation for achievement and
creative features questionnaire; there is no difference statistically significant
between the members of the sample of study in the scores of the aspects of
management awareness questionnaire and creative features questionnaire
according to the number of the family members.
The study recommends the importance of building special schools for
care for gifted students and training them to the methods of creative thinking
and problem-solving strategies; providing the scientific material necessary for
the media and mother and child care centers to make parents aware of the
right educational methods for developing the children's awareness of
resources and reinforce their motivation; enhancing the curricula and
enriching them with activities that develop the resources management skills
and setting up seminars for training to motivate students; assign separate
classes for teaching creative thinking as an independent discipline.
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