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 "اإلْــــــــــــــــداء " 
 

: إلى أبي كأمي كزكجتي الغالية  
 

الػذم كػاف لي خير مرشد كمعيف كمكجو كقدكة في الحياة كمساعدان لي        ... إلى أبػػي 
.              عمى اجتياز الدركب 

 
الحنػكنة التػي بدعػكاتيػا أتفػاءؿ كتحت أقػداميػا تكمف الجنػة  ...             إلى أمػػي 

 
التي صبرت كسيرت كعانت كثيران ألجمي    ...                    إلى زكجػتػػي الغالية 

.                    خالؿ دراستي الجامعية 
 
 
 

لكـ مني صادؽ المحبة كالكفاء كالطاعة  
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 "شكــر ٔ عـرفـــــبٌ  "  

 
 

احلًد هلل محداً يهيق جبالنت وعظيى سهطانه وصهى اهلل وسهى عهى نبينا وحبيبنا ورسوننا 

. حمًداً وعهى آنه وصحبه وسهى تسهيًاً كثرياً إىل يوو اندين 

 
: أما بعد 

: فإنني أتكجو بخالص الشكر كالتقدير إلى المشرؼ عمى بحثي سعادة الدكتكر 
 أثٕ زيد  أمحدحطٍ

 
صائحو ككاف خير مكجو طكاؿ فترة المشركع بفأسدل لي لـ يذخر جيدان كالذم 

كاالمتناف لكؿ مف قدـ لي المساعدة إلتماـ ىذا البحث  كما أتقدـ بالشكر كالتقدير
كأخيران أسأؿ اهلل العمي العظيـ أف يجعؿ ىذا البحث عممان نافعان 

 

 

  الباحث
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 انفـٓــــــــــــــرش 

 
 رلى انصفحخ عُٕاٌ انفٓــــــــــــرش                        

 3 اإلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء 
 4 ػػػر كعرفاف شؾ

 5 الفػػػيرس
 9 ممخص الدراسة 
 10 اإلطار النظرم لمبحث: الفصؿ األكؿ 

 11 المقدمة 
 12 مشكمة البحث

 13 أىداؼ البحث كتساؤالت البحث
 13 :مفاىيـ البحث 
 13 مفيـك االتجاه 
 14 مفيـك الشباب 
 15 مفيـك العمؿ 
 15 مفيـك القيـ 

 17 االتجاىات النظرية :  الفصؿ الثاني 
 18 النظريات المفسرة لمدراسة 

 18 نظرية العالـ مكريس جنزيرج 
 18 مراحؿ النمك الرئيسية لالختيارات المينية عند جنزبرج 

 20 (فريدريؾ سكنر, كاطسف  )النظرية السمككية 
 21 الدراسات السابقة 
 21 الدراسة األكلى 
 22 الدراسة الثانية
 23 الدراسة الثالثة
 25 الدراسة الرابعة 

 26 التعقيب عمى الدراسات السابقة
 28 األطر المرجعية ذات الصمة بالبحث  

 28 الجكانب التي تؤثر في االتجاىات لدل الشباب 
 29 األسرة 

 30 العادات كالتقاليد 
 31 العكامؿ االقتصادية 
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 32 دكر األعالـ في التكعية كاإلرشاد
 34 اإلجراءات المنيجية لمدراسة : الفصؿ الثالث 
 35 نكع الدراسة

 35 منيج الدراسة
 35 مجتمع الدراسة

 35 األداة المستخدمة في البحث
 36 صدؽ األداة كثابتيا

 40 البيانات الكصفية لمبحث
 51 صدؽ أداة البحث كثباتيا

 52 طريقة كركنباخ ألفا: طرؽ حساب الثبات 
 54 الفصؿ الرابع

 55 عرض نتائج الدراسة كمناقشيا
 66 السؤاؿ األكؿ معرفة مككنات اتجاه الشباب الجامعي نحك العمؿ الميني 

التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم إلجابات أفراد : المحكر األكؿ
 عينة الدراسة نحك معرفة مككنات اتجاه الشباب الجامعي نحك العمؿ الميني
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التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم إلجابات أفراد : المحكر الثاني
 عينة الدراسة نحك الدكر االجتماعي في تشكيؿ اتجاه الشباب الجامعي نحك العمؿ الميني
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التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم إلجابات : المحكر الثالث
أفراد عينة الدراسة نحك العكامؿ االقتصادية كمدل تأثيرىا في تشكيؿ اتجاىات الشباب نحك العمؿ 

الميني 

69 

التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم إلجابات أفراد : المحكر الرابع
عينة الدراسة نحك دكر كسائؿ اإلعالـ في تككيف اتجاىات الشباب نحك العمؿ الميني 

71 
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 74 النتائج العامة لمبحث

 75 دراسات مقترحو
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 فٓرش اجلـــدأل 
 

 الرقم                                  عنوان الجـــــدول 
 1 جدكؿ لمعرفة أكزاف اإلجابات 

 2 جدكؿ حساب قيمة المتكسط المرجح إلجابات العينة  مقابؿ الرأم السائد 
 3 جدكؿ يكضح أعمار المبحكثيف
 4 جدكؿ يكضح جنس المبحكثيف 

 5 جدكؿ يكضح المستكل التعميمي لممبحكثيف
 6 جدكؿ يكضح الحالة االجتماعية لممبحكثيف
 7 جدكؿ يكضح ترتيب بيف األخكة لممبحكثيف
 8 جدكؿ يكضح عدد أفراد األسرة لممبحكثيف 

 9 جدكؿ يكضح طبيعة المينة التي يعمؿ بيا معظـ أفراد األسرة لممبحكثيف
 10 جدكؿ يكضح تقييـ الكضع المادم ألسرة المبحكثيف

 11 جدكؿ معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس العالقة بيف بنكد األداء بالدرجة الكمية لممحكر المنتمية إليو
 12 جدكؿ يكضح معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس العالقة بيف بنكد األداء بالدرجة الكمية لالستبانة
 13 جدكؿ ثاني معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس العالقة بيف محاكر األداء  بالدرجة الكمية لالستبانة

 14 جدكؿ يكضح معامالت ألفا كركنباخ لقياس ثبات أداة الدراسة 
 15 جدكؿ يكضح معامؿ ارتباط محاكر األداء 

 16 جدكؿ يكضح معامؿ ارتباط المحاكر مع المحكر الكمي لممحاكر الدراسة
 17 جدكؿ يكضح الفركؽ بيف متغير العمر مع المحكر األكؿ

 18 جدكؿ يكضح  الفركؽ بيف متكسطات المستكل التعميمي بالجامعة  مع المحكر األكؿ
 19 جدكؿ يكضح الفركؽ بيف متكسطات الحالة االجتماعية ألفرد العينة مع المحكر األكؿ

 20 جدكؿ  يكضح  الفركؽ بيف متكسطات الترتيب بيف األخكة  إلفراد العينة مع المحكر األكؿ
 21 جدكؿ يكضح الفركؽ بيف متكسطات عدد أفراد األسرة إلفراد العينة مع المحكر األكؿ 

 22 جدكؿ يكضح الفركؽ بيف متكسط أعمار أفراد العينة مع المحكر الثاني
 23 جدكؿ يكضح  الفركؽ بيف متكسطات المستكل التعميمي بالجامعة  مع المحكر الثاني
 24 جدكؿ يكضح الفركؽ بيف متكسطات الحالة االجتماعية إلفراد العينة مع المحكر الثاني

 25 جدكؿ  يكضح  الفركؽ بيف متكسطات الترتيب بيف األخكة  إلفراد العينة مع المحكر الثاني
 26 جدكؿ يكضح الفركؽ بيف متكسطات عدد أفراد األسرة إلفراد العينة مع المحكر الثاني 

 27 جدكؿ يكضح الفركؽ بيف متكسط أعمار أفراد العينة مع المحكر الثالث
 28 جدكؿ يكضح  الفركؽ بيف متكسطات المستكل التعميمي بالجامعة  مع المحكر الثالث
 29 جدكؿ يكضح الفركؽ بيف متكسطات الحالة االجتماعية إلفراد العينة مع المحكر الثالث

 30 جدكؿ  يكضح  الفركؽ بيف متكسطات الترتيب بيف اإلخكة  إلفراد العينة مع المحكر الثالث
 31 جدكؿ يكضح الفركؽ بيف متكسطات عدد أفراد األسرة إلفراد العينة مع المحكر الثالث 



 

8 
 

 32 جدكؿ يكضح الفركؽ بيف متكسط أعمار أفراد العينة مع المحكر الرابع
 33 جدكؿ يكضح  الفركؽ بيف متكسطات المستكل التعميمي بالجامعة  مع المحكر الرابع
 34 جدكؿ يكضح الفركؽ بيف متكسطات الحالة االجتماعية إلفراد العينو مع المحكر الرابع

 35 جدكؿ  يكضح  الفركؽ بيف متكسطات الترتيب بيف األخكة  إلفراد العينة مع المحكر الرابع
 36 جدكؿ يكضح الفركؽ بيف متكسطات عدد أفراد األسرة إلفراد العينة مع المحكر الرابع 

التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم إلجابات أفراد : المحكر األكؿجدكؿ 
 عينة الدراسة نحك معرفة مككنات اتجاه الشباب الجامعي نحك العمؿ الميني

37 

التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم إلجابات أفراد : المحكر الثانيجدكؿ 
 عينة الدراسة نحك الدكر االجتماعي في تشكيؿ اتجاه الشباب الجامعي نحك العمؿ الميني

38 

التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم إلجابات أفراد : المحكر الثالثجدكؿ 
عينة الدراسة نحك العكامؿ االقتصادية كمدل تأثيرىا في تشكيؿ اتجاىات الشباب نحك العمؿ الميني 

39 

التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم إلجابات أفراد : المحكر الرابعجدكؿ 
عينة الدراسة نحك دكر كسائؿ اإلعالـ في تككيف اتجاىات الشباب نحك العمؿ الميني 

 

40 
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 ممخص الدراسة بالمغة العربية 
ييدؼ البحث بصفة عامة إلى التعرؼ عمى اتجاىات الشباب الجامعي نحك 

العمؿ الميني في كميات جامعة الممؾ سعكد , كاليدؼ مف ذلؾ قياس اتجاىات 
الطالب نحك العمؿ الميني كمعرفة إلى أم حد تثير الكظيفة اىتماماتيـ في الكقت 

 .الحاضر 
كقد اشتممت العكامؿ االجتماعية التي ركزت عمييا ىذه الدراسة معرفة 

مككنات االتجاه كالتأثير لدييـ , كالبيئة المجتمعية , العكامؿ االقتصادية , كدكر 
كسائؿ األعالـ في التكعية كالتي تعتبر ذات تأثير عمى اتجاىات الشباب نحك العمؿ 

 .الميني 
كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج تشير إلى أف لألسرة دكر كبير في 
تشكيؿ االتجاه ككذلؾ لممجتمع كالعادات السائدة دكر في رفض بعض الميف , كما 
أكضحت الدراسة عمى أف العكامؿ االقتصادية قد تككف عنصر جذب لمشباب كفي 
 .نفس الحاؿ عنصر طرد في حالة تدني األجكر كعدـ االستقرار كاألماف الكظيفي 
كأكضحت البيانات العامة لمدراسة أف أغمب مفردات عينة البحث أظيرت 

 .مكقفان إيجابيان عاليان ذات داللة إحصائية ىامة بالنسبة لمعمؿ الميني 
كالتفسير المكضكعي ليذا االتجاه يمكف إرجاعو إلى الدكر الفعاؿ لألسرة في 
تككيف االتجاه ككذلؾ لمعكامؿ االقتصادية كالمردكد المادم كدكر األعالـ في تكعية 

براز االيجابيات كالحكافز المقدمة في جذب الشباب   .الشباب كا 
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 انفصم األٔل 
 

                     اإلطار النظري للبحث

 

 :مدخل الدراسة *

 

مقدمة  ال -

 مشكلة البحث  -

  البحث أهداف -

 البحث  تساؤالت -

 مفاهٌم البحث   -
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مقدمة  ال

, صمى اهلل عميو كعمى آلو  رسكؿ اهلل كالصالة كالسالـ عمى الحمد هلل
 :, كبعد كصحبو كسمـ

 طكر اإلنساف نفسو كتكيؼ مع البيئة التي عاش بيا ابتداء مف بداية البشرية
مف نظاـ الحقب الثالث حتى أستقر المطاؼ في العصر التكنكلكجي الحالي 

 .كتطكرت الكسائؿ ك الحرؼ المستخدمة ككاف لكؿ عصر سمتو ك ثقافتو الخاصة بو
تكاردت اآليات كاألحاديث الشريفة عف فضؿ العمؿ فقد كرد في القرآف الكريـ 

, تدؿ عمى أف األنبياء كانكا يعممكف في عدد مف الحرؼ كالصناعات اليدكيةآيات 
ألنو كاف يعمؿ في  . ( كألنا لو الحديد )كمف ذلؾ قكلو تعالى عف داكد عميو السالـ 

 . صنع الدركع 
كنظران لما لمبحث العممي مف أىمية كبيرة في دراسة المشكالت المختمفة , 
كتحديد آليات التعامؿ معيا , سكؼ يتطرؽ الباحث في دراستو لمعرفة كجية نظر 

 .الطالب نحك العمؿ الميني 
 

                              آمميف مف اهلل التكفيؽ كالسداد ,,,
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مشكلة البحث  

لما لو مف تأثير . يعد العمؿ بمفيكمة العاـ مطمب أساسي مف مطالب الحياة 
 .إيجابي عمى التنمية االقتصادية كالمجتمعية بإشباع سائر الغرائز اإلنسانية 
إذ أنو . كلما لمعمؿ الميني مف دكر في تحقيؽ التكازف داخؿ المجتمعات 

يقضي عمى الفقر كالتفاكت الطبقي كالنظرة السمبية ليذه الميف كبث ركح التعاكف بيف 
 . أفراد المجتمع كسد الحاجيات 

كألىمية ىذا المكضكع فقد تختمؼ نظرة المجتمع مف عدة عكامؿ منيا 
 .اختالؼ الثقافات كالبيئة المحيطة ككذلؾ المجتمعات 

في العصر الحالي طغت التكنكلكجيا عمى نمط الحياة االجتماعية كأثرت عمى 
العادات كالتقاليد كمف ضمنيا النظرة االجتماعية لبعض الميف أك الحرؼ التي كانت 

 .كلكنيا تضاءلت في العصر الحديث . بأيدم األجداد في الماضي 
 نظرة الشباب لمعمؿ الميني مف أبرز المشكالت في العصر الحالي نظران 
لمطفرة االقتصادية كالتعميمية كظيكر العمالة الكافدة كاآلالت كالمعدات التي حمت 

بديالن عف األيدم العاممة ككذلؾ عزكؼ الشباب عف العمؿ الميني كالذم قد يتسبب 
 :بحدكث فجكة في المجتمع مما يترتب عمييا مشكالت اجتماعية لذا 

كاف لزامان عمينا معرفة أسباب انحسار ثقافة العمؿ الميني في المجتمع 
كانت مشكمة البحث تركز عمى اتجاىات الشباب . السعكدم كمف ىذا المنطمؽ 

الجامعي نحك العمؿ الميني كالعكامؿ المؤثرة في ىذا االتجاه كالعكامؿ االقتصادية 
 .كاالجتماعية كدكر األعالـ في تعزيز ىذا الجانب 
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 أهداف البحث 

 ـ التعرف على اتجاهات الشباب الجامعً نحو العمل المهنً 1

 التعرف على اتجاهات الشباب الجامعً نحو العمل المهنً من الجانب االجتماعًـ 2

 التعرف على اتجاهات الشباب الجامعً نحو العمل المهنً من الجانب االقتصاديـ 3

 ـ التعرف على دور وسائل اإلعالم فً توعٌة الشباب نحو العمل المهنً  4

 

 :- تساؤالت الدراسة

 ـ هل لدى الشباب الجامعً اتجاه إٌجابً نحو العمل الٌدوي 1

 ـ هل لدى الشباب الجامعً اتجاه إٌجابً نحو العمل الٌدوي من الجانب االجتماع2ً

 ـ هل لدى الشباب الجامعً اتجاه إٌجابً نحو العمل الٌدوي من الجانب االقتصادي3

 ـ  هل قام اإلعالم بدورة فً توصٌل رسالته فً توعٌة الشباب نحو العمل المهن4ً

 

 

 مفاهٌم البحث 

 Attitudeاالتجــاه   

يعتبر مكضكع االتجاىات االجتماعية ذك أىمية خاصة حيث أف االتجاه ال 
نما يتككف نتيجة خبرات سابقة سكاء مكتسبة أك متعممة لدل اإلنساف  ينشأ مف فراغ كا 

نتيجة تفاعالتو كعالقاتو الشخصية كاالجتماعية مع البيئة المحيطة بو في جميع 
 . المكاقؼ  المتباينة التي يمر بيا 

يتضح لنا أف االتجاىات مكتسبة أم متعممة كليست فطرية المنشأ , 
 .كالمتكارثة بيف األجياؿ , كتككف بطرؽ مختمفة كمالزمة لعمميات التنشئة االجتماعية
عممية اكتساب االتجاىات ال تتـ بيف عشية ك ضحاىا بؿ تمر عبر مراحؿ 
 .حتى تكتمؿ في صكرتيا النيائية عبر سمكؾ الفرد في المكاقؼ ك الظركؼ المشابية
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االتجاه مفيـك تناكلو العديد مف العمماء كالباحثيف في مجاؿ العمـك اإلنسانية 
كتباينت مفاىيمو نتيجة لتبايف النظريات التي يقؼ عمييا الباحثكف , ك نجد أقدـ 

 .المفاىيـ التي القت ركاجان ك استخداما بيف الباحثيف 
 تعريؼ العالـ األمريكي جكردف البكرت الذم يرل أف االتجاه ىك حالة مف 
االستعداد ك التييؤ النفسي تنتظـ مف خاللو خبرة الشخص كتؤثر في استجابة الفرد 

أف  (ثرستكف  )لكؿ المكضكعات كالمكاقؼ المرتبطة بيذه االستجابة  كما يرل 
 . االتجاه ىك الميؿ كاالستجابة ألمر ما 

الذم يرل أف االتجاه ىك تكجو ثابت نسبيان لمككنات  (سميث) كىناؾ تعريؼ 
 ( . 1426حماد , )ثالثة معرفية ككجدانية كسمككية 

كمف حيث المفيـك اإلجرائي فإف الباحث يرل أنو رأم أك تكجو لدل الطالب 
الجامعييف نتيجة التفاعؿ مع المؤثرات التي يكاجييا الطالب سكاء عكامؿ ذاتية أك 
عكامؿ خارجية مثؿ نظرة المجتمع ك القيـ السائدة كالحالة االقتصادية لألسرة أك 

 .المردكد المادم لممينة 
 

 

 Youthالشباب  

مف الصعب إيجاد تعريؼ مكحد لمفيـك الشباب يتفؽ عميو أغمب العمماء نظران 
الختالؼ الجكانب التي يتناكليا العمماء , فعمماء النفس يتناكلنو مف ناحية نفسية كما 
يرل عمماء اجتماع السكاف أف الشباب عبارة عف الفئة العمرية التي يتراكح عمرىا 

 .مابيف سف الخامسة عشر كحتى سف الخامسة كالعشريف 
كما يختمؼ تحديد بداية مرحمة الشباب مف مجتمع ألخر حسب السياؽ 

االجتماعي  كيرل بعض عمماء االجتماع أنو باإلضافة إلى التحديد العمرم الذم 
يتبناه عمماء السكاف فإف فترة الشباب تبدأ حينما يحاكؿ المجتمع تأىيؿ الشخص لكي 
يشغؿ مكانو اجتماعية كيؤدم دكران أكثر في بنائو , كتنتيي حينما يتمكف الشخص 

مف شغؿ مكانتو كأداء دكره في السياؽ االجتماعي كفقان لمقكاعد كالمعايير االجتماعية 
  (1422الرميح ,  )
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كيرل الباحث المفيـك اإلجرائي لمشباب الجامعي ىـ الفئة العمرية التي تتراكح 
 .ك ممتحقيف بالجامعات السعكدية  ( سنة 25 – 17 )مابيف 

 

 

 Laborالعمل   

العمؿ يعتبر ظاىرة إنسانية كاجتماعية شاممة عمى حد اعتبار عالـ االجتماع 
كاالنثركبكلكجيا مارساؿ مكيس , كيشمؿ العمؿ قاسـ مشترؾ بيف البشر فيك عممية 
ديناميكية , ككبقية األنساؽ كالظكاىر االجتماعية ال يكجد ليا تعريؼ مكحد أك ثابت 
كلكف في المجمؿ تتفؽ حكؿ اعتباره مينو أك حرفة كيمثؿ نشاطان مينيان كيرتبط عادة 

 .بتجربة أك ممارسة 
أما التعريؼ اإلجرائي ىنا فيك الحرفة أك المينة التي قد يمارسيا الشباب 

 .الجامعي مقابؿ أجر أك مردكد مادم 
 

 Valuesالقٌم  

لمقيـ تعريفات متعددة تختمؼ حسب مكضكعاتيا كالمفاىيـ التي يتناكليا 
العمماء باختالؼ ثقافاتيـ العقدية أك المبادئ الفكرية , فعند عمماء الفالسفة تعني 

, ك نراىا عند العمماء المسمميف ترتبط بعقيدتو  ( الحؽ –الخير - الجماؿ )القيـ 
تختمؼ عند عالـ االجتماع الماركسي , كيراىا بعض العمماء ىي األشياء المفضمة 

 .لدل األفراد أك الجماعات 
أنيا تعتمد عمى عامؿ االنتشار كما أف ليا  (كمككيكف  ) فقد صنفيا العالـ 

فئتاف رئيسيتاف ىي القيـ العامة في المجتمعات كالقيـ الخاصة بجماعات اجتماعية 
 .معينة كأف القيمة األكثر انتشارا ىي األقكل 

 كما ييمنا في ىذا البحث ىك الجانب االجتماعي لمقيـ فالمقصكد بو القيـ 
. االجتماعية السائدة في المجتمع مف العادات كالتقاليد كالعرؼ االجتماعي السائد 
 .كما تشكؿ القيـ االجتماعية في مجمميا األسس السميمة في البناء االجتماعي 
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 كبالتالي ىي عنصر بناء نتيجة التفاعؿ االجتماعي , إذان فإف القيـ نسبية 
 .تختمؼ مف مجتمع ألخر كمف جماعة ألخرل 

أما العريؼ اإلجرائي ىنا فيي العكامؿ الخارجية التي تؤثر عمى اتجاه الشباب 
 .الجامعي نحك بعض الميف الحرفية ك المينية 
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               انفصم انثبَي 

 

      االتجاهات النظرية للبحث

 النظرٌات المفسرة  -

 الدراسات السابقة  -

 األطر المرجعٌة ذات الصلة بالبحث  -
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انُظريبد ادلفطرح نهدراضخ  
 

 :(انًُٕ ادلُٓي  )   Ginzberq [يٕريص خُسثرج  ]ـ َظريخ انعبمل 
 

تعتبر نظرية  العالـ جنزبرج التي ركز فييا عمى مراحؿ النمك لمفرد مف 
النظريات التي تنتمي إلى مفيـك الذات , كما أنيا تعمؿ عمى تفسير العكامؿ 

أك التكجيات المتعمقة بالعمؿ  (مف البمكغ  )المساعدة لالختيار الميني لمفرد فيما بعد 
 . في المستقبؿ 

كتمعب دكران بارزان مع القيـ االجتماعية كالحاجات كالدكافع كالمكاقؼ التي 
 .في اختيار المينة [مباشر أك غير مباشر  ]يتعرض ليا الفرد بحيث تككف ذك تأثير 

 
  قد حدد ثالث مراحل نمو رئيسية لالختيارات المينية  (جنزبرج  )ونرى أن: 
 :مرحمة التوجو أو االختيار التخيمي : أوال 

 تككف ىذه المرحمة في بدايات نمك اإلنساف في سف الطفكلة مابيف الرابعة 
كما تتميز ىذه المرحمة لككنيا ذات سمات كأبعاد كتصكرات خيالية أم . كالخامسة 

أنيا ال تعتمد عمى قدرات أك ميارات الفرد الذاتية بؿ تككف عمى التصكر لمحيطة ك 
 .البيئة كالثقافة االجتماعية السائدة 

 
 :مرحمة االختيار المبدئي أو التجريبي : ثانيًا 

عادة ما تككف ىذه المرحمة متزامنة مع فترة المراىقة كالتي تتميز بإطالع الفرد 
كاكتسابو خبرات كنضكج شخصي كما أنيا تتأثر بالجانب االجتماعي ككذلؾ المعرفي 

: بأنيا تقـك عمى عدة عكامؿ منيا (جنزبرج  )ككما يصفيا . لالختيار المبدئي لمميف 
 القيمة االنتقائية , كفييا يبدأ الفرد عمى رسـ خطكات اتخاذ – القدرات –الميكؿ 
 .القرار 
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  :(المرحمة الواقعية  )مرحمة االختيار الواقعي : ثالثًا 
مرحمة االختيار المبدئي أك  )تعتبر ىذه المرحمة متداخمة مع سابقتيا 

كما تمعب الفركؽ الفردية دكران . كتبدأ مف بمكغ اإلنساف سف السابعة عشرة  (التجريبي 
أف نمك االختيار الميني يتـ مف خالؿ  (جنزبرج  )ىاما في تكجيات الفرد ك يذىب 

التخصص الدقيؽ كالمحدد , كالتي تبرز - التكاصؿ االستكشافي : بعض العكامؿ 
خالؿ ىذه المرحمة مقدرة الفرد عمى التكافؽ بيف القدرات كالميكؿ كاالستعدادات كبيف 

 .مجاالت العمؿ الميني 
كتذىب ىذه النظرية كمثيالتيا مف النظريات االجتماعية األخرل إلى أنو ال 
يكجد ثبات كمي في االختيارات المينية فبعض األفراد يختار مينة ك يستقر فييا ك 
البعض يغير مف اختياراتو المينية العتبارات بعضيا ذاتي كبعضيا يرجع لعكامؿ 

  ( .1426كليد حماد )اجتماعية كاقتصادية كدينية كسياسية كتكنكلكجية كغيرىا 
 

 :مما سبق يتضح لنا أن نظرية التدخل الميني 
    ( البمكغ– المراىقة –الطفكلة  )ػػ قامت عمى تقسيـ مراحؿ نمك االختيار الميني لمفرد 

 .   بمسميات دقيقة 
 .ػػ تناكلت تأثير القيـ ك المكانة االجتماعية في تشكيؿ االتجاه لمفرد 

 . ػػ محاكلة تفسير العكامؿ المؤثرة في االتجاىات المينية لألفراد 
 .ػػ مدل تأثر ىذه العكامؿ بالبيئة االجتماعية التي يعيش فييا الفرد 

 ػػ تناكلت أيضان دكر الفركؽ الفردية ك االستعدادات ك الميكؿ ك القدرات في التأثير    
   عمى اتجاه الفرد 
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  (ٔاططٍ ، فريدريك ضكُر  ): ـ انُظريخ انطهٕكيخ 
 

تتككف الشخصية مف مجمكعة مف عادات متعممة أك مجمكعة سمات مكتسبة 
طبقان لالرتباط الشرطي بيف المثيرات , شخصية اإلنساف ليست ثابتة  ثباتان نسبيان 

  ( .2005الداىرم , )
كتذىب النظرية السمككية أف شخصية اإلنساف كتكجيو غير ثابت أم بإمكاننا 

سيككلكجية التكجيو الميني كنظرياتو . التغيير في اتجاىاتو المينية أك تكجييو نحكىا 
  ( .2005الداىرم ,  )

كنجد أف النظرية السمككية ترتبط بمجاالت التكجيو كاإلرشاد الميني لما تكفره 
 . مف قاعدة نظرية لتفسير سمكؾ األفراد المستيدفيف 

كما يتركز جؿ اىتماـ ىذه النظرية في تفسير الكيفية التي يتعمـ بيا األفراد 
كما تذىب إلى أف سمكؾ اإلنساف ىك . ككيفية تغيير سمككيـ تبعان لعمميات التعمـ 

 متعمـ كمكتسب إذف فيمكننا تعديمو أك تغييره 
كتشدد النظرية عمى أىمية الدافع لمتعمـ فال يحدث تعمـ دكف كجكد دافع , ك 
الدافع أما كراثي أك مكتسب ككذلؾ تركز النظرية عمى أىمية دكر التعزيز إذ يعتبر 

كليد حماد  )التعزيز أساس التقكية كالتثبيت كيككف التعزيز عمى شكؿ إثابة أك مكافأة 
 ,1426. )  

 :مما سبق يتضح لنا من النظرية السموكية 
 .كباإلمكاف تغييره  (إستاتيكي  )ػػ سمكؾ اإلنساف ليس ثابت 

 .ػػ تكجيات األفراد لست ثابتة دائمان 
 .ػػ أمكانية تغيير االتجاىات لألفراد مف خالؿ التعمـ كاالكتساب 

 .ػػ أظيار دكر التعزيز في تغيير االتجاىات لدل األفراد 
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 اندراضبد انطبثمخ 
تعد الدراسات السابقة مف أىـ المرجعيات العممية كاألكاديمية التي يرجع إلييا 

الباحث لمحصكؿ عمى المعمكمات ك تحديد ما تتميز بو دراستو عف غيرىا مف 
 . الدراسات 

في الحقيقة لـ تغفؿ الدراسات الميدانية مشكالت الشباب كالظكاىر االجتماعية 
 بيا أـ ال , كلكف بعض ىذه الدراسات تناكلتيا مف مداخؿ  األخرل سكاء المرتبطة

كلقمة الدراسات . أما منظكر اقتصادم أك اجتماعي أك ميني . كجكانب مختمفة 
المتكفرة كالتي استطاع الباحث الحصكؿ عمييا فقد اعتمد الباحث عمى أربع دراسات 

اثنتاف منيا أقيمت في المممكة العربية السعكدية كالثالثة أقيمت في دكلة الككيت 
كالرابعة أقيمت في دكلة قطر كذلؾ لمطبيعة كالبيئة الجغرافية المتقاربة في العادات 
كالتقاليد كالقيـ االجتماعية حيث كانت جميع ىذه الدراسات متفاكتة المكاف كالزماف 

مما يتيح لمباحث االستفادة مف نتائج ىذه البحكث ك إيجاد تصكر عممي حكؿ 
 مكضكع الدراسة 

 
اتجاىات ]ككانت بعنكاف  (1422-1421الرميح , ) كقاـ بيا الدراسة األولى

  [الشباب الجامعي السعكدم نحك العمؿ  بالقطاع الخاص 
ككانت تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات الشباب الجامعي نحك 

العمؿ بالقطاع الخاص كباألخص مف ىـ عمى كشؾ التخرج في بعض كميات جامعة 
اليندسة , الحاسب اآللي كالمعمكمات , العمـك , العمـك اإلدارية ,  )الممؾ سعكد مثؿ 
كالكشؼ عف دكر األسرة ككسائؿ اإلعالـ كاإلرشاد األكاديمي  (اآلداب , التربية 

 .بالجامعة كالحكافز المادية كالمعنكية 
ككاف أسمكب كمنيج الدراسة ىك بحث كصفي تفصيمي كالمنيج المستخدـ ىك 
المنيج االستقرائي الذم يستخدـ أسمكب التفكير كليذا استخدمت طريقة المسح بالعينة 
العشكائية عمى طالب جامعة الممؾ سعكد خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني ككاف حجـ 

 .مفردة  ( 2111 )العينة 
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 :ككانت تساؤالت البحث عمى النحك التالي 
ما تأثير األسرة عمى الشباب الجامعي في تكجييـ نحك االلتحاؽ بالعمؿ 

 .بالقطاع الخاص 
ما دكر كسائؿ االتصاؿ في التأثير عمى الشباب الجامعي في تحديد 

 . نحك العمؿ في القطاع الخاص ـاتجاىاتو
ما دكر اإلرشاد األكاديمي بالجامعة في تعريؼ الشباب الجامعي بمجاالت 

 .أنشطة القطاع الخاص في مختمؼ مجاالتو 
ما مدل إدراؾ الشباب الجامعي لمحكافز المادية ك المعنكية التي يكفرىا 

 .القطاع الخاص لمممتحقيف 
 .التعرؼ عمى مستكل اتجاه الشباب الجامعي نحك العمؿ بالقطاع الخاص 

 
أتضح مف نتائج الدراسة أف األسرة الزالت ليا مكقع الريادة بالنسبة لتككيف 

مف . اتجاىات األبناء كمرجع ميـ يمكف الرجكع إليو عند اتخاذ القرارات اليامة 
خالؿ البيانات الكاردة كالتي تبيف أف اإلرشاد األكاديمي ال يزكد الشباب بمعمكمات 

 .كافية عف فرص العمؿ بالقطاع الخاص 
 كشفت الدراسة أف كسائؿ االتصاؿ ليا تأثير كبير في تككيف االتجاه نحك 

العمؿ في القطاع الخاص غالبية نتائج الدراسة تكضح أف الشباب الجامعي يكافقكف 
 (الخ ... العالكات , الراتب  )عمى أف القطاع الخاص يتمتع بمستكل العائد المادم 

في الكقت الحاضر مقارنان بالقطاع الخاص العاـ  ك كشفت نتائج الدراسة عف كجكد 
 .اتجاىات كطنية ايجابية لدل الشباب نحك العمؿ في القطاع الخاص 

 
اتجاىات الشباب  ) بعنكاف 1426 كقاـ بيا كليد عبداهلل حماد الدراسة الثانية

كىي دراسة كصفيو ألنيا تيتـ بدراسة إحدل الظكاىر   (السعكدم نحك التعميـ الفني 
اإلنسانية  كاالجتماعية فقد استخدـ الباحث منيج المسح االجتماعي بالعينة كتـ 

االعتماد عمى أداة االستبانو لجمع المعمكمات كيتككف مجتمع عينة البحث عمكمان مف 
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جميع الشباب السعكدييف المكجكديف في المممكة أثناء إجراء البحث ككانت تيدؼ 
 :إلى 
  التعرؼ عمى اتجاىات الشباب السعكدم نحك التعميـ الفني كما ىك شكؿ ىذا االتجاه* 
 دراسة العالقة بيف ىذه البدائؿ المتاحة كتكجو الشباب نحك التعميـ الفني  * 
 الحالة االقتصادية لألسرة    )دراسة أثر المتغيرات االجتماعية كاالقتصادية كالبيئة * 
  فػي اتجػػػاىػػات الشبػػػاب السعػػػػكدم (مينػة العائمػة المتػكارثة كغيػػػرىا  – مينة األب –  

 . نحك التعميـ الفني 
 دراسة الفركؽ بيف الشباب الممتحقيف كغير الممتحقيف بالتعميـ الفني في اتجاىاتيـ  *

 .  نحك ىذا التعميـ 
كأشارت البيانات إلى أف نصؼ العينة مف الممتحقيف يركف أف أىـ األسباب 
تكمف في أف التعميـ الفني ىك أحد البدائؿ في حالة عدـ القدرة عمى دخكؿ التعميـ 

الجامعي حيث كاف أغمب أفراد العينة ال يعممكف بكجكد ىذه البرامج كأظيرت النتائج 
 .أنيـ يككنكف اتجاىان إيجابيان 

 كما اتضح أف مفردات الدراسة تميؿ إلى المكافقة عمى محاكر التحكؿ في 
 .االتجاه كالنظرة االجتماعية االيجابية المستقبمية

كأشارت الدراسة أف اختالؼ المدينة يؤدم إلى اختالؼ االتجاه نحك النظرة 
المستقبمية لمتعميـ الفني ككذلؾ أظيرت النتائج أنو اليكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
بخصكص النظرة الدكنية كاألسرة كالعائمة المتكارثة كغيرىا كما أشارت البيانات الكاردة 
إلى أف ىناؾ فركقان معنكية كما أظيرت النتائج بأف االتجاه نحك التعميـ الفني اليؤدم 

 .إلى تطكر أكاديمي كال يحقؽ دخالن عاليان 
 

 (ـ 2000العنزم ,  ) ككانت في دكلة الككيت كقاـ بيا الدراسة الثالثة
عزكؼ العمالة الكطنية عف العمؿ في القطاع الخاص كبعض الميف  ]بعنكاف 
  .[الحرفية 

كىي دراسة استطالعية تعتمد عمى المنيج التحميمي الكصفي كقد تككنت عينة 
مفردة مف  ( 300 )الدراسة مف الطمبة الككيتييف المتكقع دخكليـ سكؽ العمؿ بحجـ 
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الطمبة كالمكظفيف عف طريؽ تصميـ استبانو مكزعو عمى الطمبة كالمكظفيف 
 .بالقطاعيف الحككمي كالخاص 

يتمثؿ اليدؼ الرئيسي ليذه الدراسة إلى التعرؼ عمى سبب عزكؼ العمالة 
الكطنية عف العمؿ في القطاع الخاص كبعض الميف الحرفية كأثارىا السمبية عمى 

 :األنشطة االقتصادية كاالجتماعية تيدؼ الدراسة بشكؿ خاص لمعرفة 
حجـ المكظفيف الككيتييف في القطاعيف الحككمي ك الخاص , كالعكامؿ التي 

أدت إلى ظاىرة عزكؼ العمالة الكطنية عف العمؿ في القطاع الخاص كبعض 
 .الحرؼ المينية 

العكامؿ التي قد تساعد عمى اجتذاب العمالة الكطنية لمعمؿ في القطاع 
الخاص كبعض الحرؼ المينية ك ما ىي العقبات التي تحكؿ دكف الحؿ األمثؿ ليذه 

 .الظاىرة 
السياسات كالخطط التي قد تتبعيا الدكلة في تشجيع الككيتييف لمعمؿ في 

 .  القطاع الخاص كبعض الحرؼ المينية 
 :ككانت نتائج الدراسة 

مف خالؿ النتائج ككفقان لإلحصائيات فإف حجـ العمالة الككيتية يبمغ 
مف إجمالي العمالة في دكلة الككيت كىي نسبة عالية جدان كما يتضح  (% 16.2)

مف الدراسة أف غالبية أفراد العينة يرتكزكف كيرغبكف في العمؿ بالقطاع الحككمي 
بسبب مركنة سياسة التكظيؼ كىذا التكجو يؤكد استمرارية تركيز العمالة الكطنية في 
القطاع الحككمي بينما نالحظ انخفاضيـ في القطاع الخاص لعدة عكامؿ منيا تدني 

 .األجكر كطبيعة كظركؼ العمؿ بيذا القطاع 
كعف العكامؿ التي أدت إلى ظاىرة عزكؼ العمالة الككيتية يتضح لنا مف 

نتائج الدراسة عدة عكامؿ منيا النظرة االجتماعية المتدنية كقمة المرتبات كأف 
مخرجات التعميـ ال تتناسب كالعمؿ في بعض الميف الحرفية كتردد أصحاب العمؿ 
ف بيئة  عف تكظيؼ الككيتييف بسبب ارتفاع أجكرىـ كأيضا بسبب نقص الكفاءة كا 

 .العمؿ الخاص غير مناسبة 



 

25 
 

كمف الحمكؿ التي قد تساعد عمى اجتذاب العمالة الكطنية رفع األجكر في 
القطاع الخاص كفرض قكانيف عمى ىذا القطاع لتغيير سياسة التكظيؼ فيو كأيضان 
تغيير سياسة التكظيؼ بالقطاع الحككمي لمحد مف تكظيؼ الككيتييف كدكر كسائؿ 

اإلعالـ في تغيير نظرة المجتمع عف العمؿ في القطاع الخاص ككذلؾ مساكاة 
ساعات العمؿ بالقطاعيف الحككمي كالخاص كضركرة كجكد االستقرار كاألماف 

الكظيفي كتحسيف بيئة العمؿ كاالىتماـ بالتدريب كالتأىيؿ ليتناسب كالعمؿ بالقطاع 
الخاص كأيضان ضركرة عدـ اشتراط الخبرة عمى العمالة الكطنية كضركرة تحمؿ 
الحككمة جزءان مف ركاتب العمالة الكطنية بالقطاع الخاص كأىمية كجكد الحكافز 
المادية كالمعنكية كعامؿ تشجيع لمعمالة الكطنية لقبكؿ العمؿ في بعض الميف 

 .الحرفية 
كمف العقبات التي تحكؿ دكف الحؿ األمثؿ ليذه الظاىرة أف العمالة الكطنية 

تتصؼ بصغر سنيا كقمة خبرتيا مما ال يشجع القطاع الخاص عمى استيعابيا كبذلؾ 
كارتفاع مستكل الدخؿ الشيرم . يتجو إلى استقداـ العمالة الكافدة بحثان عف الخبرة 

 . ألسر الطمبة قد يقمؿ مف فرص بحثيـ عف العمؿ كيدفعيـ إلى مكاصمة تعميميـ 
تدني نسبة العمالة الكطنية مقارنة بالعمالة الكافدة مما يعني أف الككيت سكؼ 

كمف السياسات كالخطط التي قد تتبعيا .  تظؿ تعتمد عمى تمؾ العمالة لفترة طكيمة 
 الككيت لتشجيع العمالة  

تفعيؿ دكر القطاع الخاص في التنمية االقتصادية كاالجتماعية كفي استيعابو 
 .لمقكل العاممة الكطنية كتحقيؽ التكازف في التركيبة السكانية 

 
ىػ بعنكاف 1425-1424 قامت بيا كمثـ عمى الغانـ الدراسة الرابعة

كقد  (اتجاىات الشباب كالمراىقيف نحك العمؿ الفني الصناعي في المجتمع القطرم )
استخدمت فييا الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ككانت أداة البحث االستبانة كحدد 

اإلعدادية ) شاب قطرم في المراحؿ التعميمية الثالث  (400 )حجـ العينة بنحك 
 :ككانت تيدؼ الدراسة إلى  (كالثانكية كالجامعية 

 نحك العمؿ الفني الصناعي  (سمبان أك إيجابان  )تحديد طبيعة اتجاىات الشباب 
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مثؿ المستكل التعميمي  )الكشؼ عف دكر بعض العكامؿ االجتماعية المؤثرة 
 (لمكالديف , كعمؿ بعض األقارب في األعماؿ الفنية الصناعية 

الكشؼ عف التبايف إف كجد في اتجاىات الشباب نحك العمؿ الفني الصناعي 
 .في المراحؿ التعميمية المختمفة 

 أظيرت نتائج استجابات أفراد العينة أف ىناؾ اتجاىان عامان لدل الشباب 
ف كنا ال نستطيع أف نقكؿ أف ىناؾ اتجاىا سمبيان  اليرغب في العمؿ بالميف الفنية كا 

 . نحك ىذا النكع مف الميف 
ككشفت نتائج البحث أف لمعكامؿ االجتماعية دكر في تككيف اتجاه الشباب 
نحك العمؿ الصناعي فإذا كاف المضمكف يرتبط بالفرد كاتجاىو الخاص كمكانتو 

االجتماعية ترتفع نسبة الذيف لدييـ اتجاه سمبي كاليمكف القكؿ أف ىناؾ اتجاىان سمبيان 
 :عامان لدل شريحة الشباب إال أف الحقيقة التي نريد لفت االنتباه إلييا ىي 

 أف اتجاىات الشباب تتأثر بالميراث االجتماعي كما يحتكيو مف قيـ كمعايير  
كنالحظ مف االستجابات أف طالب التعميـ األدبي يختمفكف عف التعميـ العممي مف 
حيث التغير في كجيات النظر ككذلؾ طالب المرحمة اإلعدادية عف طالب التعميـ 

 .الجامعي 
 

 نجد أف معظـ ىذه بعد عرض الدراسات السابقة التي توفرت لمباحث
الدراسات كانت مقتصرة عمى القطاع الخاص بشكؿ عاـ كما تناكلت في بعض 

جكانبيا العمؿ الميني , كقد أبرزت ىذه الدراسات بعض القضايا التي تكاجو الشباب 
ف كانت أغمبيا عكامؿ فنية ككذلؾ اجتماعية كما  أك تشكؿ معكقات لتككيف اتجاىو كا 

 .اتضح لمباحث مف النتائج التي تكصمت إلييا تمؾ الدراسات 
استفاد الباحث مف ىذه الدراسات بتككيف فكرة شاممو كعامة ككافية عف 

اتجاىات الشباب الجامعي نحك العمؿ بالقطاع الخاص كالحرؼ المينية , ككذلؾ 
 .المشكالت كالتغيرات المالزمة ليا 

فالدراسة األكلى أبرزت دكر األسرة كتأثيرىا كما أنيا عمى رأس اليـر في 
 .تككيف اتجاه األبناء  
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أما الدراسة الثانية أفادت أف االتجاه لمقطاع الحككمي بسبب األماف الكظيفي 
 .كالغير متكاجد بالقطاع الخاص 

كما نجد أف الدراسة الثالثة أكضحت أف التعميـ الفني ىك أحد البدائؿ في حالة 
عدـ القدرة عمى دخكؿ التعميـ الجامعي حيث كاف أغمب أفراد العينة ال يعممكف 

 .بكجكد ىذه البرامج 
أما الدراسة األخيرة أكضحت اتجاىات الشباب تتأثر بالميراث االجتماعي كما 

 يحتكيو مف قيـ كمعايير
باألخير نجد أف ىذه الدراسات كشفت عف كجكد مشكالت كمعكقات عديدة 

 .تقؼ دكف اتجاه الشباب كالعمالة الكطنية في القطاع الخاص ك الميف الحرفية 
كبالرغـ مف أىمية ىذه الدراسات السابقة كتناكليا مكضكعات ذات صمة 
مباشرة أك غير مباشرة بمكضكع البحث الذم قاـ بإعداده الباحث إال أنيا أغفمت 
جانبان ميمان كىك عدـ التعرؼ عمى اتجاىات الشباب نحك العمؿ الميني اليدكم 

 .كالكقكؼ عمى العكامؿ اليامة في تككيف االتجاىات لدييـ 
مف ىذا المنطمؽ يتناكؿ الباحث في الدراسة قياس اتجاىات الشباب كمعرفة 

 أىـ العكامؿ المككنة لو 
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 :األطر ادلرخعيخ 
تعد االتجاىات بشكؿ عاـ مرتبطة بحياة الفرد كذات تأثير عمى أفكاره كقيمة 

كثقافتو كأيضان سمككو , كلما لكؿ فرد اتجاىاتو الخاصة بو نحك جميع األنساؽ 
االجتماعية األخرل ك القضايا فال بد مف معرفة مككنات ىذه االتجاىات كالتي تحتـ 
عمى األفراد التصرؼ كفؽ الترسبات كمكنكنات المخزكف المعرفي لدييـ كمف ىذا 

المنطمؽ كجب عمينا معرفة مككنات االتجاه لدل األفراد كىي كما اتفؽ عمييا 
 :العمماء

 ىك أسمكب شعكر عاـ يؤثر في استجابة األفراد نحك قبكؿ أك  : مككف عاطفي _  أ 
 .     رفض مكضكع ما 

   كجيات النظر لألفرادكىي الجكانب المعرفية التي تحتكم عمييا : مككف معرفي _ ب 
 الفرد حكؿ المكضكع كيتـ تشكيؿ كجيات النظر ىذه مف خالؿ المعمكمات التي لدل       
 تتمثؿ في أف معظـ سمكؾ اإلنساف ىك سمكؾ مكتسب كمتعمـ : مككف سمككي _ ج 

 استجابة لمثير كمتى كانت العالقة بيف المثير كاالستجابة       كما أف كؿ سمكؾ ىك 
 سكيان كيحدث العكس إذا كانت العالقة غير سكية كمضطربة        سكية كاف السمكؾ 

  ( .1426حماد ,  )     
إذف فاالتجاىات ىي تراكـ نتاج اجتماعي كثقافي كخبرات سابقة تككنت لدل 

الفرد , كمف ىذه المككنات الثالث يتشكؿ االتجاه لدل األفراد كالن حسب البيئة 
االجتماعية المحيطة بو بدء مف أكلى المراحؿ العمرية كالتنشئة االجتماعية , 

كتختمؼ ىذه المككنات مف منطقة ألخرل , أم أنيا نسبية غير ثابتة , كيرل العالـ 
أف أكؿ عممية لتككيف االتجاىات لدل األفراد تكتسب  (جكردكف البكرت  )األمريكي 

كما يضيؼ . في المراحؿ العمرية األكلى كيزداد شمكليا كؿ ما تقدـ الفرد بالعمر 
 :لمككنات االتجاه عكامؿ ترتبط بيا كىي  (البكرت )

 .التبني _ الخبرات  د_ التخصص  ج_ التكامؿ  ب_ أ
 

كبعد استعراضنا لمككنات االتجاىات ك العكامؿ التي ترتبط بيا نستعرض 
 :بعض الجكانب التي تؤثر في ىذه االتجاىات لدل الشباب 



 

29 
 

 
 :األسرة 

تعد األسرة كأىـ العكامؿ التي تؤثر في تككيف االتجاىات لدل األبناء ككذلؾ 
تعزيزىا فاألسرة ىي المؤسسة االجتماعية األكلى التي يرتبط الفرد كينشأ بيا , كمنيا 
ترسخ لدل الفرد القيـ كالمبادئ , ككمجتمع سعكدم فإف الدراسة التي أجريت مف قبؿ 

 ( 1418 )إدارة البحكث كالخدمات التخطيطية بالييئة العميا لتطكير مدينة الرياض 
مف مجمكع األسر بمدينة  (% 75 )أكدت نتائجيا أف األسرة النككية تشكؿ ما نسبتو 

 . الرياض 
كال يعني ذلؾ قصكران أك تصدعان في مكاف األسرة داخؿ المجتمع كذلؾ لقياميا 

  ( . 1422الرميح ,  )بأداء الكظائؼ التي ال يستطيع غيرىا القياـ بيا 
كما أف األسرة السميمة تسيـ في التنشئة االجتماعية الصحيحة لألبناء 

متكافقيف مع المجتمع كاألسرة , كما تتميز األسرة عف الجماعات األكلية األخرل بأف 
أعضائيا يستمركف في عالقاتيـ عف طريؽ كسائط االتصاؿ االجتماعي ك الزيارات 

  ( .1422الرميح ,  )أك اإلقامات المشتركة 
كما نجد أف لألسرة دكر مؤثر في اختيار العمؿ أك المينة بالنسبة لألبناء فقد 
يككف ىذا االختيار كالتدخؿ بشكؿ مباشر أك غير مباشر كذلؾ بالخضكع لعدة عكامؿ 

 : منيا 
مركز كمكانة األسرة ككذلؾ نكعية المينة في المجتمع كالعائد المادم أك 

كمما يكضح ذلؾ ما قاـ بو  ( 1422الرميح ,  )تكريث مينة اآلباء لجيؿ األبناء 
في دراستو الميدانية لقياس أثر تدخؿ األسرة في اختيار المينة  ( 1980الزيات , )

%( 26.4) ك. تدخمت األسرة في اختيار المينة  (% 21.8 )لألبناء حيث كجد أف 
مف مجمكع العينة  (% 51.9 )ك . تدخمت األسرة بمدل متكسط في اختيار المينة 

كىذه النتيجة تكضح لنا دكر األسرة في التأثير عمى . لـ تتدخؿ في اختيارىـ مينتيـ 
 .األبناء أثناء عممية اختيار المينة 
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 :العادات والتقاليد 
يعد ىذا الجانب مف المعكقات التي سببت عزكؼ الشباب عف العمؿ الميني 

كذلؾ مف ترسب ثقافة إرث العادات كالتقاليد لألبناء , حيث أف تركيبة المجتمع 
 كىذا بحد ذاتو يؤثر في سيادة القيـ Tribalالسعكدم تأسست عمى بنية قبمية  

كما يستيجف كيستنكر الكثير مف الميف المفيدة حتى كأف كانت ذات . كاألعراؼ لو 
 .  بحجة كدكاعي تعارضيا ك تضاربيا مع القيـ كاألعراؼ . مردكد اقتصادم مفيد 

 

ليست جميع الميف غير مستحبة أك غير مرغكبة كلكف ىناؾ لعض األعماؿ 
كمف ىذا المنطمؽ لـ . تقع في أعمى السمـ االجتماعي حسب تصنيفيا عند البعض 

تختفي طرؽ كتفكير البعض فضمت ىذه العادات كالثقافات مترسبة كتعيد تكرار 
نفسيا عمى شكؿ منظكمة قيـ كمكركثات اجتماعية تقؼ سدان منيعان أما أم فرصة 

 .لمتغيير 
العجيب في األمر كاف أجدادنا يعممكف بأنفسيـ فمنيـ الراعي كالفالح كالنجار 
كاالسكافي سكاء في المجتمعات البدكية أـ القركية إذف ىناؾ خمؿ في أسمكب التنشئة 

كتغير نظرة األبناء كالبد مف معرفة مكمف ىذا الخمؿ ىؿ ىك في الشباب أـ في 
 !!المجتمع أـ في طبيعة العمؿ كالظركؼ المحيطة بو 

 

إف التمجيد لبعض الميف عف طريؽ اآلباء نظران لمكانتيا اجتماعيا أك ماديان 
حالليا في ىذه الحرؼ كالميف   .كأيضان دخكؿ العمالة الكافدة عمى الخط كا 

ىذه النظرة الدكنية ال تزاؿ مكجكدة في ثقافتنا العامة, كقد ال تحتاج إلى 
دراسات كأبحاث, فأنا أجـز أنؾ لف تجد شابان سعكديان مثالن يعمؿ في ميف مثؿ 

السباكة كالحدادة, فما بالؾ أف يعمؿ في كظيفة خباز مثالن, عمينا أف نعترؼ بيذه 
الحقيقة ألف االعتراؼ بالمشكمة ىك بداية حميا, ففي محاضرة سابقة ألقاىا في جامعة 

 في المائة مف العامميف في 90أـ القرل الكزير السابؽ مدني عالقي ذكر فييا أف 
القطاع الحككمي مف المكاطنيف, أما في القطاع الخاص فالحاؿ معككسة, إذ يعمؿ 

  مف القكل العاممة في ىذا القطاعة في المائ90ثمانية مالييف أجنبي يمثمكف 
http://www.hattpost.com/?p=40565 

 

http://www.hattpost.com/?p=40565
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لقد دخمت ىذه النظرة بعد عصر الطفرة في السبعينيات كتغيرت أنماط 
اجتماعية بعد استقداـ العمالة سكاء المنزلية أك الحرفية كتشكمت كجية نظر بؿ 

 . كرسخت لدل األبناء باف الحرؼ المينية منكطو بالعمالة الكافدة فقط 
إذف مف ىذا المنطمؽ يكجد اختالؿ في التركيبة بعد مركر أكثر مف نصؼ 
ال سكؼ تبقى كتستمر  قرف يجب تشخيصيا ككضع الحمكؿ المناسبة ك الجذرية , كا 

 .ىذه الثقافات كالعادات كالقيـ لألجياؿ القادمة 
 

 :العوامل االقتصادية 
ىذا الجانب ذك أىمية باإلضافة إلى العكامؿ السابقة لتكجيات الشباب نحك 
العمؿ الميني , إف تشبػع القطػاع الحػككمي بالعمػالة السعػكدية في فترتي الخطتيف 

 الثػالثة كالرابعػة فتشػير خطػة التنمػية الثػػالثة 
إلى أنو لـ يكف ىناؾ منيج شامؿ لتخطيط دكر القطاع  (ق1400-1405) 

سياماتو في خطط التنمية األكلى لممممكة العربية السعكدية  كامؿ ,  )الخاص كا 
لذلؾ جاءت الخطط بعدىا ببرنامج ضخـ ييدؼ إلى تشجيع القطاع  ( 57: 1416

  ( . 57: 1416كامؿ ,  )الخاص كدفعة نحك القياـ بدكر أكبر مما كاف عميو 
بالرغـ مف ذلؾ فإف خطة التنمية الخامسة تعتبر أكؿ خطة تشير بصكرة 
محددة إلى زيادة إسياـ الميارات السعكدية الكطنية في كؿ قطاعات االقتصاد 
الكطني , كحققت ىذه السياسة أىدافيا في القطاع الحككمي حيث تـ استيعاب 

الخريجيف السعكدييف مف النظاـ التعميمي السعكدم حتى كصؿ ىذا القطاع إلى درجة 
  ( .1422الرميح ,  )التشبع 

ىػ سياسات لتنمية القكل البشرية 1418كنجد أف مجمس القكل العاممة أقر في 
ىػ كىدفيا العاـ ىك تييئة 1445 كحتى 1420في المممكة تغطي الفترة مف عاـ 

 :القكل العاممة الكطنية كتنميتيا كليا أىداؼ قصيرة المدل منيا 
 .الحد مف العمالة األجنبية 

 ترشيد عممية استقداـ العمالة األجنبية 
 قصر العمؿ في بعض القطاعات كالميف عمى العمالة السعكدية 
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 مكاءمة مخرجات النظاـ التعميمي كالتدريبي مع احتياجات سكؽ العمؿ المحمية  
 .كرفع القدرة اإلنتاجية لمعمالة الكطنية كتطكيرىا 

 تيدؼ السياسات في الػمػدل البعػيد إلى تحقيػؽ استغػػالؿ أفضػػؿ لمقػػكل العاممة  
  (1419السمطاف ,  )الػسعػكدية 

     
 كبعد استعراضنا المكجز لبعض التكجيات الحككمية لمتنمية االقتصادية 

بالمممكة العربية السعكدية نتناكؿ ضئالة األجكر كتدني الركاتب كمساىمتيا في ككنيا 
 .أحدل المعكقات لدخكؿ الشباب في سكؽ العمؿ ك الميف الحرفية 

 فالبد أف يقـك القطاع الخاص برفع األجكر ككذلؾ تدعـ الصناديؽ 
االستثمارية كما أف ىذه الميف الحرفية غير مأمكنة الجانب بالنسبة لمشباب كيجب 
اعتمادىا بشكؿ أنسب في نظاـ التقاعدات كالتأمينات االجتماعية حتى بعد ترؾ 
صاحب العمؿ عممو ألم سبب سكاء إصابة أك كفاة أسكة بالعمؿ في القطاع 

الحككمي , فالبد مف مساكاة القطاعيف في جميع المزايا المالية ك المعنكية لكي ال 
 .يككف ىناؾ تكجو نحك قطاع عمى حساب قطاع أخر 

التحفيز بأنو شعكر داخمي  (برلسكف كستاير ) كما أف الحكافز كما يعرفيا 
لدل الفرد يكلد فيو الرغبة التخاذ نشاط أك سمكؾ معيف ييدؼ منو الكصكؿ إلى 

سكاء كانت الحكافز مادية أـ معنكية  ( 550: 1985عالقي ,  )تحقيؽ أىداؼ معينة
 .أك نفسية 
 

 :دور اإلعالم في التوعية واإلرشاد 
اتجاىات  (ق 1417جكة ,  )أبرزت بعض الدراسات االجتماعية مثؿ دراسة 

الطالب جامعة اإلمارات نحك الكظائؼ الفنية كالتي تؤكد إلى تفعيؿ دكر اإلرشاد 
األكاديمي في الجامعات مف مكقع يمارسو اإلرشاد األكاديمي إلى دكر حيكم 

مكاناتيـ كمتناسقة  كأساسي في تكجيو الطالب نحك تخصصات مالئمة لقدراتيـ كا 
 .احتياجات سكؽ العمؿ 
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مف ىذه الدراسة نستنتج دكر اإلعالـ كالتكعية في كسائؿ االتصاؿ بالطالب 
كيجب عمينا أثناء   التكعية تكضيح لمحقائؽ الغائبة عف ىذه الميف مف مكافئات 

سكاف  كركاتب مجزية كعالكات مختمفة كحتى إلى ما بعد التقاعد مف تاميف صحي كا 
كغيرىا مف الحاجات اإلنسانية , كلكي يتشكؿ لمفرد انطباع تاـ يعكس عما بداخمو 

 مف غمكض اتجاه المينة 
  

ف  إذف ىذه الثقافة باقية كلف تتغير الف المحاكر األساسية لممشكمة لـ تحدد كا 
تناكليا بعض الباحثيف مف عدة جكانب ككذا منظكر ككذلؾ الحمكؿ بقيت حبيسة 

الكتب كلـ تتعاط معيا الجيات المعنية بالشكؿ الجيد كالمناسب الذم يضمف تالشييا 
فالبد مف تكحيد القكل كالجيد لمقياـ بعمؿ كبير كجبار لمقضاء عمى . أك معالجتيا 
 .ىذه المشكمة 

بعد كؿ ماسبؽ يتضح لنا أف الفرد عند اختياره لممينة يككف محاطان بالعديد 
 .مف  العكامؿ كالمؤثرات التي تتككف بداخمو عمى شكؿ اتجاه سكاء ايجابي أـ سمبي 
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 انفصم انثبنث
 

             اإلجراءات المنيجية لمبحث 
 

 نكع الدارسة  -
 منيج الدراسة  -
 مجتمع الدراسة  -
 األداة المستخدمة في الدراسة -
 البيانات الكصفية لمدراسة -
 صدؽ األداة كثباتيا  -
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 نوع الدراسة 
يقـك بالتعرؼ عمى . يصنؼ ىذه البحث عمى أساس أنو بحث كصفي 

المعمكمات المتعمقة باتجاىات الشباب الجامعي نحك العمؿ الميني سكاء كانت 
معكقات ذاتيو أك اجتماعية أك اقتصادية كالكصكؿ إلى استنتاجات تساعد في فيـ 

 .  الكاقع كتطكيره 
 

 منيج الدراسة 
المنيج المستخدـ في ىذه الدراسة ىك المسح االجتماعي الشامؿ عمى طالب 

جامعة الممؾ سعكد , كيعد منيج المسح االجتماعي أحد المناىج الرئيسية التي 
تستخدـ في البحكث الكصفية الستخالص نتائج عامة كبالتالي تعميـ ىذه النتائج 

 .عمى مجتمع البحث 
 

 مجتمع الدراسة 
حدد مجتمع الدراسة بالطالب المنتظميف بجامعة الممؾ سعكد بمدينة الرياض 

ىػ في مرحمة 1435/1436خالؿ الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي 
 .طالب  ( 100 )البكالكريكس ككاف عددىـ 

كحرصان مف الباحث عمى أف تككف عينة البحث ممثمة لمجتمع البحث فقد 
أكجد طريقة لتكزيع األستبانات عمى العينة ىي كقت الراحة لمطالب في الحـر 

 .الجامعي خالؿ أكقات مختمفة 
 

 األداة المستخدمة في البحث 
أستخدـ الباحث صحيفة االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات كفؽ متطمبات 
الدراسة  كتعد االستبانة مف الكسائؿ اليامة في جمع البيانات حيث يشيع استخداميا 

في البحث االجتماعي عندما تككف البيانات المطمكبة ذات صمة كثيقة بمشاعر 
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األفراد أك دكافعيـ نحك مكضكع معيف يصعب الحصكؿ عمى بيانات عنيا بطريقة 
 .المالحظة 

كمف أجؿ تحقيؽ اليدؼ العاـ لمبحث قاـ الباحث ببناء أداة لقياس اتجاىات 
الشباب الجامعي نحك العمؿ الميني مستخدمان طريقة ليكرت لترجمة ىذه االتجاىات 

يعبر عف  (1)حيث الرقـ  (5)كالرقـ  (1)كميان مف خالؿ مقياس تراكح مداه بيف الرقـ 
كبإتباع طرؽ القياس . يدؿ عمى أكثرىا إيجابية  (5)أشد االتجاىات سمبية كالرقـ 
 .عبارة تقيس اتجاه الطالب نحك العمؿ الميني  (35)المعركفة تـ الكصكؿ إلى 

 :تتككف مف مجمكعة مف األسئمة المتتابعة  (االستبانة  )كأداة البحث 
 8 حتى 1البيانات األكلية كتشمؿ العبارات مف: أكالن 
 16 كحتى 9قياس مككنات االتجاه كتشمؿ العبارات مف : ثانيان 
 22 كحتى 17قياس الدكر االجتماعي كتشمؿ العبارات مف : ثالثان 
 29 كحتى 23قياس العكامؿ االقتصادية كتشمؿ العبارات مف :       رابعان 
 35 كحتى 30قياس دكر كسائؿ اإلعالـ كتشمؿ العبارات مف :      خامسان 

 
كقد استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في إعداد االستبانو كقد تـ االقتباس 
عادة صياغتيا بما يتالءـ مع طبيعة ىذه الدراسة  لبعض مفردات تمؾ الدراسات كا 

 .كمع طبيعة مجتمع البحث 
 

 صدق األداة وثباتيا 
بعد أف فرغ الباحث مف إعداد كصياغة االستبانة بالشكؿ الذم يخدـ أغراض البحث 

تمييدان لتطبيقيا في ميداف العمؿ كمف أجؿ جمع البيانات قاـ الباحث بالخطكات 
 :التالية لتحقيؽ الصدؽ كالثبات 

 تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف األساتذة كمحكميف لالستبانة كعددىـ  -1
أربعة محكميف كذلؾ بيدؼ  الكقكؼ عمى آرائيـ حكؿ أسئمة االستبانة كمدل 

استيفائيا ككفايتيا لعناصر المكضكع كحاجتيا إلى إضافات أك تعديالت 
كمدل كضكح الصياغة ككذلؾ مدل قدرتيا عمى معالجة مسألة البحث 
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, كقد  (بيدؼ التحقؽ مف الصدؽ الظاىرم كصدؽ المحتكل لالستبانة )
استفاد الباحث مف مالحظاتيـ كعمى ضكئيا تـ إجراء بعض التعديالت في 

 .الصياغة كالترتيب كالمتفقة مع آراء األساتذة 
كما طمب أيضان مف المحكميف إبداء الرأم في مدل صالحية كؿ مف العبارات 

المنتظمة في  االستبانة , مع تحديد كجية االستجابة بالنسبة لكؿ مف ىذه 
العبارات كقد كضحت إجاباتيـ صدؽ عبارات االستبانة في قياس األبعاد 

المراد قياسيا , كقد بمغت النسبة المئكية التفاؽ المحكميف عمى صدؽ عبارات 
كحيث أف ىذه النسبة تعتبر مناسبة ألغراض  (%90,2 )ىذه االستبانة 

 .البحث فقد اعتمدت كمعامؿ صدؽ مناسب 
 (تجريب األداة قبؿ التطبيؽ الميداني ) بعد ذلؾ تـ النزكؿ إلى أرض الميداف  -2

طالب مماثمة لعينة  (15)حيث تـ اختيار عينة استطالعية مككنة مف 
الدراسة بقصد التعرؼ عمى مدل مالئمة ككضكح العبارات كدقتيا ككذلؾ 
المدة الزمنية كبشكؿ محدد لمعرفة مدل صالحية األداة لقياس اتجاىات 

الشباب الجامعي نحك العمؿ الميني كبيدؼ إجراء التعديؿ النيائي عمييا قبؿ 
 . التطبيؽ الميداني ألداة البحث 

أنظر االستبانة في ممحؽ رقـ  )كعميو يصبح المقياس في صكرتو النيائية 
لمعرفة محتكل العبارات كأيضان لمعرفة الكيفية التي تـ بيا قياس  (1)

 :المتغيرات المستقمة , كلكؿ عبارة مف العبارات خمس استجابات ىي 
, كيعطى كؿ  (أكفؽ بشدة , أكافؽ , ال رأم , أعارض , أعارض بشدة  )

إلى أكافؽ بشدة كالتي  (1)مفحكص درجة متدرجة تبدأ مف أعارض بشدة 
 .درجات  (5)تأخذ 

فقد تـ استخداـ العديد مف األساليب اإلحصائية المناسبة باستخداـ الحـز اإلحصائية 
 الني يرمز statistical package for   ( social sciences)لمعمـك االجتماعية 

, كفيما يأتي مجمكعة األساليب اإلحصائية التي قاـ الباحث spss) )ليا بالرمز 
 :باستخداميا 
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دخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللي , كلتحديد طكؿ خاليا مقياس ليكرت  تـ ترميز كا 
 المستخدـ في المحاكر الدراسة ,  تـ حساب المدل (الحدكد الدنيا كالعميا )الخماسي 

ثـ تقسيمو عمى خاليا المقياس لمحصكؿ عمى عدد الخمية الصحيح , أم  (4=5-1)
أك بداية )بعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى اقؿ قيمة في المقياس  (0.80=4/5)

كذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية , كىكذا أصبح  (القياس كىي الكاحد الصحيح
 :طكؿ الخاليا كما يمي 

 ., نحك كؿ عبارة باختالؼ المحكر قياسو  (أعارض بشدة)يمثؿ 1.8  إلى  1مف
 نحك كؿ عبارة باختالؼ المحكر قياسو  (أعارض) يمثؿ2.60 كحتى 1.8أكبر مف 
 نحك كؿ عبارة باختالؼ المحكر قياسو (ال ادرم) يمثؿ 3.4 كحتى 2.60أكبر مف 
 , نحك كؿ عبارة باختالؼ المحكر قياسو (أكافؽ  ) يمثؿ 4.2 كحتى 3.4أكبر مف 
 نحك كؿ عبارة باختالؼ المحكر قياسو  (أكافؽ بشدة  يمثؿ 5 كحتى 4.2أكبر مف 

 بيف person correlation coefficient))" ر"ثـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف 
درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية لممحكر الذم تنتمي إليو , كذلؾ لتقدير االتساؽ 

 .الداخمي ألداء الدراسة 
 .لقياس ثبات أداة الدراسة   "alpha cronbach"معامؿ ألفا كركنباخ 
, كذلؾ لمعرفة مدل ارتباط أك انخفاض " mean"المتكسط الحسابي 

استجابات أفراد الدراسة عمى كؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة األساسية , مع 
 .العمـ بأنو يفيد في ترتيب العبارات حسب أعمى متكسط حسابي

لمتعرؼ عمى مدل " standard deviation"تـ استخداـ االنحراؼ المعيارم 
كيالحظ أف . بانحراؼ استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة متغيرات الدراسة  

االنحراؼ المعيارم يكضح التشتت في االستجابات لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات 
الدراسة , فكمما اقتربت قيمة مف الصفر تركزت االستجابات كانخفض تشتتيا بيف 

إذا كاف االنحراؼ المعيارم أقؿ مف الكاحد الصحيح فيعنى تركز  )المقاييس , بمعنى 
االستجابات كعدـ تشتتيا , أما إذا كاف االنحراؼ المعيارم كاحد صحيح أك أعمى فيعني 

  .(عدـ تركز االستجابات كتشتتيا
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كلمعرفة اتجاىات أفراد العينة عند إجابتيـ حكؿ أسئمة الدراسة الرئيسية تـ إعطاء 
 :كزف لكؿ إجابة كما يمي

 أوزان اإلجابات (1 (جدول
 

 الوزن الفئات

 1 أعارض بشدة

 2 أعارض

 3 ال ادري

 4 أوافق

 5 أوافق بشدة

 

 المتكسط قيمة فحسب . العينة أفرد  إجابات إلييا تنتمي التي الفئة معرفة بيدؼك
: يمي كما لمعينة السائد الرأم أكالتكافر  درجة تككف العينة إلجابات المرجح

( 2  )رقم جدول

 السائد الرأي المرجح المتوسط قيمة

 1.80 إلى 1
 أعارض بشدة

 2.60 إلى1.81
 أعارض

 3.4 إلى 2.60
 ال ادري

 4.2 إلى 3.4
 أوافق

 أوافق بشدة 5  إلى 4.2

 
 التالية الجداكؿ في اإلجابات بتصنيؼ قمنا المختمفة المحاكر أىمية كلدراسة

. األىمية ىذه حسب كترتيبيا أىميتيا درجة كحسبنا
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 انجيبَبد انٕصفيخ نهجحث 

 

 العمر ( 3 )جدول رقم 
 

 العمر       النسبة     التكرار
 20 إلى 17 من    4.0 4
 24 إلى 21 من          96.0         96  
 المجموع      100.0         100

 
مف الجدكؿ كالشكؿ أعاله عبارة عف النسب كالتكرار لمتغير العمر حيث نجد 

 كمف 96كتكرار  (%96)بنسبة  ( 24 إلى 21مف  )أف جميع أفراد العينة يتكزعكف 
 . مف جممة تكزيعات أفراد العينة4كتكرار  (%4)بنسبة  ( 20 إلى 17 )ثـ  
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 الجنس ( 4 )جدول رقم 
 

 الجنس النسبة التكرار
 ذكر 99.0 99
 القيم المفقودة 1.0 1

 المجموع 100.0 100

 
مف الجدكؿ كالشكؿ أعاله عبارة عف النسب كالتكرار لمتغير الجنس حيث نجد 

مف جممة تكزيعات أفراد  (%99)أف جميع أفراد العينة يتكزعكف الذككر بنسبتيـ 
 .العينة
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بالجامعة  التعميمي المستوى ( 5 )جدول رقم 

 
 المستوى التعميمي  النسبة التكرار
 األولى السنة 14.0 14
 الثانية السنة 56.0 56
 الثالثة السنة 15.0 15
 الرابعة السنة 15.0 15
 المجموع  100.0 100

 
 التعميمي  المستكلمف الجدكؿ كالشكؿ أعاله عبارة عف النسب كالتكرار لمتغير

%( 56) حيث نجد أف جميع أفراد العينة يتكزعكف السنة الثانية بنسبة بالجامعة
 15كتكرار (%15)بنسبة   (السنة الثالثة , السنة الرابعة ) كمف ثـ 56كتكرار 

 .  مف جممة تكزيعات أفراد العينة14كتكرار  (%14)كأخيران السنة األكلى بنسبة 
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االجتماعية  الحالة ( 6 )جدول رقم 
 

 ة   الحالة االجتماعي النسبة التكرار
 مطمق 1.0 1
 أعزب 97.0 97
 متزوج 2.0 2

 المجموع 100.0 100

 
 الحالةيتضح مف الجدكؿ كالشكؿ أعاله عبارة عف النسب كالتكرار لمتغير 

كتكرار  (%97) حيث نجد أف جميع أفراد العينة يتكزعكف أعزب بنسبة االجتماعية
  1كتكرار (%1) كأخيران مطمؽ بنسبة 2كتكرار  (%2) كمف ثـ متزكج بنسبة 97

 . مف جممة تكزيعات أفراد العينة
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 الترتيب بين األخوة  ( 7)جدول رقم  
 

 الترتيب بين األخوة  النسبة التكرار
 األخير 1.0 1

 األوسط 26.0 26
 الثاني 60.0 60
 األول 12.0 12
 المجموع 99.0 99
 القيم المفقودة 1.0 1

 المجموع 100.0 100

 
الجدكؿ كالشكؿ أعاله عبارة عف النسب كالتكرار لمتغير الترتيب بيف األخكة 

 كمف ثـ 60كتكرار  (%60)حيث نجد أف جميع أفراد العينة يتكزعكف الثاني بنسبة 
 كأخيران 12كتكرار  (%12) كمف ثـ األكؿ بنسبة 26كتكرار  (%26)األكسط بنسبة 

 .   مف جممة تكزيعات أفراد العينة1كتكرار  (%1)بنسبة  (األخير)
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األسرة  أفرادد عد ( 8 )جدول رقم 

 
 عدد أفراد األسرة النسبة التكرار

 3  إلى  1 15.0 15
 6  إلى  3 48.0 48
 10 من أكثر 3.0 3

 10  إلى 6 34.0 34
 المجموع 100.0 100

 
 األسرة أفرادد  عدالجدكؿ كالشكؿ أعاله عبارة عف النسب كالتكرار لمتغير

  48كتكرار  (%48)بنسبة  ( 6  إلى  3)حيث نجد أف جميع أفراد العينة يتكزعكف 
بنسبة  ( 3الى 1) كمف ثـ 34كتكرار  (%34)بنسبة  ( 10 إلى 6)كمف ثـ  

 مف جممة 3كتكرار  (%3)بنسبة  (10أكثر مف ) كأخيران 15كتكرار  (15%)
 . تكزيعات أفراد العينة
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 ما طبيعة المينة التي يعمل بيا معظم أفراد األسرة  ( 9 )جدول رقم 

 
 طبيعة المينة  النسبة التكرار

 المينية الحرف 1.0 1
 التجارة 10.0 10
 الخاص القطاع 33.0 33
 الحكومي القطاع 56.0 56

  المجموع  100.0 100

 
 المينة طبيعة  ماالجدكؿ كالشكؿ أعاله عبارة عف النسب كالتكرار لمتغير

كتكرار  (%56)حيث نجد أف جميع أفراد العينة يتكزعكف القطاع الحككمي بنسبة 
  كمف ثـ التجارة بنسبة 33كتكرار  (%33) كمف ثـ القطاع الخاص بنسبة 56
 مف جممة 1كتكرار  (%1) كأخيران الحرؼ المينية بنسبة 10كتكرار  (10%)

 . تكزيعات أفراد العينة
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 :ما ىو تقييمك لموضع المادي ألسرتك   ( 10 )جدول رقم 

 
 الوضع المادي لألسرة النسبة التكرار

 جدا سيئ 1.0 1
 األساسية باالحتياجات يفي 20.0 20
 متوسط 33.0 33
 جدا جيد 46.0 46

 المجموع 100.0 100

 
ما ىك تقييمؾ لمكضع  الجدكؿ كالشكؿ أعاله عبارة عف النسب كالتكرار لمتغير

%( 46)المادم ألسرتؾ حيث نجد أف جميع أفراد العينة يتكزعكف جيد جدا بنسبة 
 كمف ثـ يفي باالحتياجات 33كتكرار  (%33) كمف ثـ متكسط بنسبة 46كتكرار 

 مف 1كتكرار  (%1) كأخيران سيئ جدا بنسبة 20كتكرار  (%20)األساسية بنسبة 
 . جممة تكزيعات أفراد العينة
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معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس العالقة بيف بنكد األداء , بالدرجة الكمية لممحكر 

 :المنتمية  إليو 
 يعبيم ارتجبط ثُٕد األداء ثبندرخخ انكهيخ نهًحٕر ادلُتًيخ إنيّ

 (11)جدول رقم 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م األول المحور
معرفة مكونات اتجاه الشباب 
 الجامعي نحو العمل الميني

 

1 0.075 6 0.256 
2 0.117 7 0.180. 
3 0.070 8 0.161 
4 0.132   
5 0.167   

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م المحور الثاني
الدور االجتماعي في تشكيل 

اتجاه الشباب نحو العمل 
 الميني

1 0.146 4 0.475 
2 0.524 5 0.415 
3 0.344 6 0.274 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م المحور الثالث
العوامل االقتصادية ومدى 

تأثيرىا في تشكيل اتجاىات 
 الشباب نحو العمل الميني

1 -0.303 5 0.335 
2 0.089 6 0.247 
3 0.404 7 0.274 
4 0.340   

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م المحور الرابع
دور وسائل اإلعالم في تكوين 
اتجاىات الشباب نحو العمل 

 الميني

1 -0.028 6 0.156 

2 0.324   
3 0.545   
4 0.486   

5 0.358   

 0.05دالة عند مستكل الداللة     *0.01دالو عند مستكل ** 
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 :معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس العالقة بيف بنكد األداء , بالدرجة الكمية لالستبانة
 يعبيالد ارتجبط ثُٕد األداء ثبندرخخ انكهيخ نالضتجبَخ

  (  12 )جدول رقم 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م
1 0.075 15 -0.303 

2 0.117 16 0.089 

3 0.070 17 0.404 

4 0.132 18 0.340 

5 0.167 19 0.335 

6 0.256 20 0.247 

7 0.180. 21 0.274 

8 0.161 22 -0.028 

9 0.146 23 0.324 

10 0.524 24 0.545 

11 0.344 25 0.486 

12 0.475 26 0.458 

13 0.415 27 0.156 
14 0.274 28  
 0.05دالة عند مستكل الداللة    * 0.01دالة عند مستكل ** 
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 :معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس العالقة بيف محاكر األداء , بالدرجة الكمية لالستبانة
 

 يعبيم ارتجبط حمبٔر األداء ثبندرخخ انكهيخ نالضتجبَخ
 (13)جدول رقم 

 معامل االرتباط المحور

 0.182 معرفة مكونات اتجاه الشباب الجامعي نحو العمل الميني
 0.627 الدور االجتماعي في تشكيل اتجاه الشباب نحو العمل الميني

العوامل االقتصادية ومدى تأثيرىا في تشكيل اتجاىات الشباب نحو العمل 
 الميني

0.232 

 0.570 دور وسائل اإلعالم في تكوين اتجاىات الشباب نحو العمل الميني
 0.05دالة عند مستكل الداللة         *

يتضح مف الجداكؿ السابقة أف قيـ معامؿ االرتباط لكؿ عبارة مف عبارات 
 فاقؿ , كىذا 0.01محاكر االستبانة مكجبة , كدالة إحصائية عند مستكل الداللة 

يشير إلى أف عبارات االستبانة تتمتع بدرجة صدؽ عالية يمكف االعتماد في إجراء 
 .الدراسة 
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  ْبٔثجبداألداح  صدق
تعتبر مرحمة اختيار  أداة جمع بيانات مناسبة ليدؼ كمجتمع الدراسة مف 

اختياره  أصعب مراحؿ البحث العممي, كعادة ما يعتمد الباحث عمى عدة أسس عند
أداة مف بيف األدكات المتاحة لو في عممية جمع البيانات, كمف أىـ ىذه األسس ىي 

مدل صدؽ كثبات البيانات التي تكفرىا األداة؛ ذلؾ ألف ضعؼ صدؽ أك ثبات 
لذلؾ . األداة يؤدم بالضركرة إلى ضعؼ صحة كسالمة نتائج الدراسة بأكمميا

مف ىذا المنطمؽ . الصدؽ كالثبات العالييف يحرص الباحث عمى اختيار األداة ذات
 .البيانات يتعيف عمينا معرفة مدل صدؽ كثبات أداة جمع

 
 انصدق 

إلى أم درجة يقيس  (Instrument Validity) يقصد بصدؽ المقياس
المقياس الغرض الطالب مف أجمو, كعميو يمكف تعريؼ صدؽ أداة جمع البيانات إلى 

أم أف . أم درجة تكفر األداة بيانات ذات عالقة بمشكمة الدراسة مف مجتمع الدراسة
الصدؽ يقصد بو أف المقياس يقيس ما كضع لقياسو , أم يقيس السمة أك الظاىرة 

. يقيس غيرىا التي ُكضع لقياسيا كال
 

انثجبد 
مف الصفات األساسية التي يجب تكافرىا أيضان في أداة جمع البيانات قبؿ 

تكمف أىمية قياس درجة ثبات أداة جمع . الشركع في استخداميا ىي خاصية الثبات
البيانات في أىمية الحصكؿ عمى نتائج صحيحة كمما تـ استخدامو, كيعرؼ ثبات 
. المقياس إلى أم درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييا
كبمعني آخر فإف الثبات يعني استقرار المقياس كعدـ تناقضو مع نفسو , أم أف 

. المقياس يعطي نفس النتائج تقريبا إذا أعيد تطبيقو عمي نفس العينة
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 طرق حطبة انثجبد
 : يقاس ثبات أداة جمع البيانات بطرؽ مختمفة مف بينيا

 
: طريمخ كرَٔجبخ أنفب

كطريقة التجزئة النصفية في حساب "  كركنباخ ألفا" استخداـ معاممي مت 
 ,ألداء الدراسة  (100)كذلؾ بالتطبيؽ عمى عينة عشكائية قدرىا معامؿ الثبات 

: التالية النتائج عمي فحصمنا
 جدان  قريبو (0.627 )فبمغت( SPSS ) بكاسطة كركنباخ ألفا معادلة إيجاد تـ

 مطمئف الباحث يجعؿ مما , عالي ثبات ىنالؾ أف يعني مما الصحيح الكاحد مف
مكانية البيانات جمع في الدراسة أداة لسالمة  بيا نخرج التي النتائج عمى االعتماد كا 

. لمبيانات اإلحصائي التحميؿ كاقع مف
 :ككذلؾ تـ حساب معامؿ الثبات لكؿ محكر كما يبيف الجدكؿ التالي

 
 (14)جدول رقم 

 نميبش ثجبد أداح اندراضخ يعبيالد أنفب كرَٔجبخ

 

 ألفا كرونباخ عدد العبارات المحور

 8 معرفة مكونات اتجاه الشباب الجامعً نحو العمل المهنً
0.182 

 0.627 6 الدور االجتماعً فً تشكٌل اتجاه الشباب نحو العمل المهنً

العوامل االقتصادٌة ومدى تأثٌرها فً تشكٌل اتجاهات الشباب نحو 

 العمل المهنً

7 0.232 

 0.570 6 دور وسائل اإلعالم فً تكوٌن اتجاهات الشباب نحو العمل المهنً
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 يعبيم ارتجبط حمبٔر أداء اندراضخ

 (15)جدول رقم 

 مستوى الداللة اإلحصائية عالقة االرتباط المحاور
 0.093 **0.170 المحكر األكؿ كالثاني
 0.423 -**0.082- المحكر األكؿ كالثالث
 0.994 -**0.001- المحكر األكؿ ك الرابع
 0.201 **0.131 المحكر الثاني كالثالث
 0.028 **0.221 المحكر الثاني كالرابع
 0.090 **0.173 المحكر الثالث كالرابع

 0.05دالة عند مستكل الداللة     *0.01دالة عند مستكل داللة ** 

 

 يعبيم ارتجبط احملبٔر يع احملٕر انكهي حملبٔر اندراضخ

 (16)جدول رقم 

 اإلحصائية الداللة مستوى االرتباط عالقة المحاور

 0.000 **0.596 الكمي كالمحكر األكؿ
 0.000 **0.518 الكمي كالمحكر الثاني
 0.000 **0.642 الكمي كالمحكر الثالث
 0.000 **0.419 الكمي كالمحكر الرابع

 0.05دالة عند مستكل الداللة         *0.01دالة عند مستكل داللة ** 
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 انراثع انفصم
 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا
 

 مناقشة وتحميل النتائج -
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 عرض َتبئح اندراضخ ٔيُبلشتٓب
 

 عرض خالؿ مف كمناقشتيا الميدانية الدارسة نتائج عرض الفصؿ ىذا يتناكؿ
 عمى الدراسة أسئمة عف باإلجابة كذلؾ االستبانة عبارات عمى الدراسة أفراد إجابات
 : التالي النحك

 
 : الفروق بين محاور الدراسة مع البيانات األولية

معرفة مككنات اتجاه الشباب )الفركؽ بيف متغير العمر مع المحكر األكؿ 
 (الجامعي نحك العمؿ الميني

 
 :انعًر يع احملٕر األٔل  (17)خدٔل رلى 

 

(قيمة  متوسط جمموع املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصادر التباين F( 
قيمة 

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 9.127 1 9.127 بني اجملموعات

.419 
 

.519 
 

داخؿ 
 21.764 98 2132.833 المجمكعات

  99 2141.960 الكمي

 
الجدكؿ أعاله عبارة عف الفركؽ بيف متكسطات أعمار أفراد العينة في أداة 

( 519.)التي بمغت  (F)الدراسة فمف خالؿ قيمة مستكل الداللة اإلحصائي الختبار 
مما يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أعمار أفراد  (0.05)أكبر مف 

 (.0.05)العينة  في أداة الدراسة عند مستكل داللة إحصائية 
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 ادلطتٕٖ انتعهيًي ثبجلبيعخ  يع احملٕر األٔل   (18)خدٔل رلى 
 

 جمموع املربعات مصادر التباين
درجات 

 احلرية
 (قيمة (F متوسط جمموع املربعات

قيمة مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 29.342 3 88.025 بني اجملموعات

1.371 .256 
داخل 

 21.395 96 2053.935 اجملموعات

  99 2141.960 الكلي

 

الجدكؿ أعاله عبارة عف الفركؽ بيف متكسطات المستكل التعميمي بالجامعة  
( F)ألفراد العينة في أداة الدراسة فمف خالؿ قيمة مستكل الداللة اإلحصائي الختبار 

مما يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  (0.05)أكبر مف  (519.)التي بمغت 
إحصائية بيف المستكل التعميمي بالجامعة  ألفراد العينة  في أداة الدراسة عند مستكل 

 (.0.05)داللة إحصائية 
 

 احلبنخ االختًبعيخ يع احملٕر األٔل   (19)                  خدٔل رلى 
 

 جمموع املربعات مصادر التباين
درجات 

 احلرية
متوسط جمموع 

 (قيمة (F املربعات
قيمة مستوى 

الداللة 
 اإلحصائية

 16.733 2 33.465 بني اجملموعات

.770 .466 
داخل 

 21.737 97 2108.495 اجملموعات

  99 2141.960 الكلي

 
الجدكؿ أعاله عبارة عف الفركؽ بيف متكسطات الحالة االجتماعية ألفراد 

التي  (F)العينة في أداة الدراسة فمف خالؿ قيمة مستكل الداللة اإلحصائي الختبار 
مما يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  (0.05)أكبر مف  (466.)بمغت 

بيف الحالة االجتماعية ألفراد العينة  في أداة الدراسة عند مستكل داللة إحصائية 
(0.05.) 
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 انرتتيت ثني األخٕح يع احملٕر األٔل  (20)خدٔل رلى 
 

درجات  جمموع املربعات مصادر التباين
 احلرية

متوسط 
جمموع 
 املربعات

F) قيمة) 
قيمة مستوى 

الداللة 
 اإلحصائية

 3.645 3 10.935 بني اجملموعات

.163 .921 
داخل 

 22.388 95 2126.904 اجملموعات

  98 2137.838 الكلي

 

الجدكؿ أعاله عبارة عف الفركؽ بيف متكسطات الترتيب بيف األخكة ألفراد 
التي  (F)العينة في أداة الدراسة فمف خالؿ قيمة مستكل الداللة اإلحصائي الختبار 

مما يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  (0.05)أكبر مف  (921.)بمغت 
بيف الترتيب بيف األخكة ألفراد العينة  في أداة الدراسة عند مستكل داللة إحصائية 

(0.05.) 
 

 عدد أفراد األضرح يع احملٕر األٔل   ( 21 )خدٔل رلى 
 

درجات  جمموع املربعات مصادر التباين
 احلرية

متوسط جمموع 
 املربعات

F) قيمة) 
قيمة مستوى 

الداللة 
 اإلحصائية

 17.473 3 52.419 بني اجملموعات

.803 .495 
داخل 

 21.766 96 2089.541 اجملموعات

  99 2141.960 الكلي

 

الجدكؿ أعاله عبارة عف الفركؽ بيف متكسطات عدد أفراد األسرة لمعينة في 
التي بمغت  (F)أداة الدراسة فمف خالؿ قيمة مستكل الداللة اإلحصائي الختبار 

مما يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف عدد  (0.05)أكبر مف  (495.)
 (.0.05)أفراد األسرة لمعينة  في أداة الدراسة عند مستكل داللة إحصائية 
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 انعًر يع احملٕر انثبَي   ( 22 )خدٔل رلى 

 

درجات  جمموع املربعات مصادر التباين
 احلرية

متوسط جمموع 
 املربعات

F) قيمة) 
قيمة مستوى 

الداللة 
 اإلحصائية

 15.475 1 15.475 بني اجملموعات

3.320 .072 
داخل 

 4.662 97 452.182 اجملموعات

  98 467.657 الكلي
 

الجدكؿ أعاله عبارة عف الفركؽ بيف متكسطات أعمار أفراد العينة في أداة 
( 072.)التي بمغت  (F)الدراسة فمف خالؿ قيمة مستكل الداللة اإلحصائي الختبار 

مما يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أعمار أفراد  (0.05)أكبر مف 
 (.0.05)العينة  في أداة الدراسة عند مستكل داللة إحصائية 

 
 :ادلطتٕٖ انتعهيًي ثبجلبيعخ  يع احملٕر انثبَي    (23)خدٔل رلى 

 

 جمموع املربعات مصادر التباين
درجات 

 احلرية
متوسط جمموع 

 املربعات
F) قيمة) 

قيمة مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 5.088 3 15.263 بني اجملموعات

1.068 .366 
داخل 

 4.762 95 452.393 اجملموعات

  98 467.657 الكلي

 

الجدكؿ أعاله عبارة عف الفركؽ بيف متكسطات المستكل التعميمي بالجامعة  
( F)ألفراد العينة في أداة الدراسة فمف خالؿ قيمة مستكل الداللة اإلحصائي الختبار 

مما يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  (0.05)أكبر مف  (366.)التي بمغت 
إحصائية بيف المستكل التعميمي بالجامعة  ألفراد العينة  في أداة الدراسة عند مستكل 

 (.0.05)داللة إحصائية 
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 احلبنخ االختًبعيخ يع احملٕر انثبَي   (24)خدٔل رلى                      

 

 جمموع املربعات مصادر التباين
درجات 

 احلرية
متوسط جمموع 

 (قيمة (F املربعات
قيمة مستوى 

الداللة 
 اإلحصائية

 1.333 2 2.667 بني اجملموعات

.275 .760 
داخل 

 4.844 96 464.990 اجملموعات

  98 467.657 الكلي

 

الجدكؿ أعاله عبارة عف الفركؽ بيف متكسطات الحالة االجتماعية ألفراد 
التي  (F)العينة في أداة الدراسة فمف خالؿ قيمة مستكل الداللة اإلحصائي الختبار 

مما يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  (0.05)أكبر مف  (466.)بمغت 
بيف الحالة االجتماعية ألفراد العينة في أداة الدراسة عند مستكل داللة إحصائية 

(0.05.) 
 

 انرتتيت ثني األخٕح يع احملٕر انثبَي   (25)خدٔل رلى 
 

 جمموع املربعات مصادر التباين
درجات 

 احلرية
متوسط جمموع 

 (قيمة (F املربعات
قيمة مستوى 

الداللة 
 اإلحصائية

 3.304 3 9.912 بني اجملموعات

.683 .565 
داخل 

 4.839 94 454.904 اجملموعات

  97 464.816 الكلي

 

الجدكؿ أعاله عبارة عف الفركؽ بيف متكسطات الترتيب بيف األخكة ألفراد 
التي  (F)العينة في أداة الدراسة فمف خالؿ قيمة مستكل الداللة اإلحصائي الختبار 

مما يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  (0.05)أكبر مف  (565.)بمغت 
بيف الترتيب بيف األخكة ألفراد العينة  في أداة الدراسة عند مستكل داللة إحصائية 

(0.05.) 
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 ) :عدد أفراد األضرح يع احملٕر انثبَي   (26)خدٔل رلى 

 

 جمموع املربعات مصادر التباين
درجات 

 احلرية
متوسط جمموع 

 (قيمة (F املربعات
قيمة مستوى 

الداللة 
 اإلحصائية

 6.488 3 19.464 بني اجملموعات

1.375 .255 
داخل 

 4.718 95 448.192 اجملموعات

  98 467.657 الكلي

 

الجدكؿ أعاله عبارة عف الفركؽ بيف متكسطات عدد أفراد األسرة ألفراد العينة 
التي بمغت  (F)في أداة الدراسة فمف خالؿ قيمة مستكل الداللة اإلحصائي الختبار 

مما يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف عدد  (0.05)أكبر مف  (255.)
 (.0.05)أفراد األسرة ألفراد العينة  في أداة الدراسة عند مستكل داللة إحصائية 

 
 انعًر يع احملٕر انثبنث   ( 27 )خدٔل رلى 

 

 جمموع املربعات مصادر التباين
درجات 

 احلرية
متوسط جمموع 

 (قيمة (F املربعات
قيمة مستوى 

الداللة 
 اإلحصائية

 27.356 1 27.356 بني اجملموعات

1.204 .275 
داخل 

 22.716 96 2180.777 اجملموعات

  97 2208.133 الكلي

 

الجدكؿ أعاله عبارة عف الفركؽ بيف متكسطات أعمار أفراد العينة في أداة 
( 275.)التي بمغت  (F)الدراسة فمف خالؿ قيمة مستكل الداللة اإلحصائي الختبار 

مما يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أعمار أفراد  (0.05)أكبر مف 
 (.0.05)العينة  في أداة الدراسة عند مستكل داللة إحصائية 
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 ادلطتٕٖ انتعهيًي ثبجلبيعخ  يع احملٕر انثبنث   (28)خدٔل رلى 

 

 جمموع املربعات مصادر التباين
درجات 

 احلرية
متوسط جمموع 

 املربعات
F) قيمة) 

قيمة مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 37.879 3 113.637 بني اجملموعات

1.700 .172 
داخل 

 22.282 94 2094.495 اجملموعات

  97 2208.133 الكلي

 

الجدكؿ أعاله عبارة عف الفركؽ بيف متكسطات المستكل التعميمي بالجامعة  
( F)ألفراد العينة في أداة الدراسة فمف خالؿ قيمة مستكل الداللة اإلحصائي الختبار 

مما يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  (0.05)أكبر مف  (172.)التي بمغت 
إحصائية بيف المستكل التعميمي بالجامعة  ألفراد العينة  في أداة الدراسة عند مستكل 

 (.0.05)داللة إحصائية 
 

 احلبنخ االختًبعيخ يع احملٕر انثبنث   (29)خدٔل رلى 
 

درجات  جمموع املربعات مصادر التباين
 احلرية

متوسط جمموع 
 املربعات

F) قيمة) 
قيمة مستوى 

الداللة 
 اإلحصائية

 1.799 1 1.799 بني اجملموعات

.078 .780 
داخل 

 22.983 96 2206.333 اجملموعات

  97 2208.133 الكلي

 

الجدكؿ أعاله عبارة عف الفركؽ بيف متكسطات الحالة االجتماعية ألفراد 
التي  (F)العينة في أداة الدراسة فمف خالؿ قيمة مستكل الداللة اإلحصائي الختبار 

مما يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  (0.05)أكبر مف  (780.)بمغت 
بيف الحالة االجتماعية ألفراد العينة  في أداة الدراسة عند مستكل داللة إحصائية 

(0.05.) 
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 :انرتتيت ثني األخٕح يع احملٕر انثبنث   (30)خدٔل رلى 

 

 جمموع املربعات مصادر التباين
درجات 

 احلرية
متوسط جمموع 

 (قيمة (F املربعات
قيمة مستوى 

الداللة 
 اإلحصائية

 3.573 3 10.719 بني اجملموعات

.151 .929 
داخل 

 23.602 93 2194.951 اجملموعات

  96 2205.670 الكلي

 

الجدكؿ أعاله عبارة عف الفركؽ بيف متكسطات الترتيب بيف األخكة ألفراد 
التي  (F)العينة في أداة الدراسة فمف خالؿ قيمة مستكل الداللة اإلحصائي الختبار 

مما يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  (0.05)أكبر مف  (929.)بمغت 
بيف الترتيب بيف األخكة ألفراد العينة  في أداة الدراسة عند مستكل داللة إحصائية 

(0.05.) 
 

 عدد أفراد األضرح يع احملٕر انثبنث   (31)خدٔل رلى 
 

درجات  جمموع املربعات مصادر التباين
 احلرية

متوسط جمموع 
 املربعات

F) قيمة) 
قيمة مستوى 

الداللة 
 اإلحصائية

 4.568 3 13.703 بني اجملموعات

.196 .899 
داخل 

 23.345 94 2194.429 اجملموعات

  97 2208.133 الكلي

 

الجدكؿ أعاله عبارة عف الفركؽ بيف متكسطات عدد أفراد األسرة ألفراد العينة 
التي بمغت  (F)في أداة الدراسة فمف خالؿ قيمة مستكل الداللة اإلحصائي الختبار 

مما يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف عدد  (0.05)أكبر مف  (899.)
 (.0.05)أفراد األسرة ألفراد العينة  في أداة الدراسة عند مستكل داللة إحصائية 
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 انعًر يع احملٕر انراثع   ( 32 )خدٔل رلى 
 

درجات  جمموع املربعات مصادر التباين
 احلرية

متوسط جمموع 
 املربعات

F) قيمة) 
قيمة مستوى 

الداللة 
 اإلحصائية

 5.947 1 5.947 بني اجملموعات

1.557 .215 
داخل 

 3.820 97 370.497 اجملموعات

  98 376.444 الكلي

 

الجدكؿ أعاله عبارة عف الفركؽ بيف متكسطات أعمار أفراد العينة في أداة 
( 215.)التي بمغت  (F)الدراسة فمف خالؿ قيمة مستكل الداللة اإلحصائي الختبار 

مما يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أعمار أفراد  (0.05)أكبر مف 
 (.0.05)العينة  في أداة الدراسة عند مستكل داللة إحصائية 

 
 ادلطتٕٖ انتعهيًي ثبجلبيعخ  يع احملٕر انراثع    (33)خدٔل رلى 

 

 جمموع املربعات مصادر التباين
درجات 

 احلرية
متوسط جمموع 

 (قيمة (F املربعات
قيمة مستوى 

الداللة 
 اإلحصائية

 12.201 3 36.604 بني اجملموعات

3.411 .021 
داخل 

 3.577 95 339.841 اجملموعات

  98 376.444 الكلي

 

الجدكؿ أعاله عبارة عف الفركؽ بيف متكسطات المستكل التعميمي بالجامعة  
( F)ألفراد العينة في أداة الدراسة فمف خالؿ قيمة مستكل الداللة اإلحصائي الختبار 

مما يعني كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  (0.05)أقؿ مف  (021.)التي بمغت 
المستكل التعميمي بالجامعة  ألفراد العينة  في أداة الدراسة عند مستكل داللة 

 (.0.05)إحصائية 
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 :احلبنخ االختًبعيخ يع احملٕر انراثع    (34)خدٔل رلى 

 

درجات  جمموع املربعات مصادر التباين
 احلرية

متوسط جمموع 
 املربعات

F) قيمة) 
قيمة مستوى 

الداللة 
 اإلحصائية

 5.306 2 10.611 بني اجملموعات

1.392 .253 
داخل 

 3.811 96 365.833 اجملموعات

  98 376.444 الكلي

 

الجدكؿ أعاله عبارة عف الفركؽ بيف متكسطات الحالة االجتماعية ألفراد 
التي  (F)العينة في أداة الدراسة فمف خالؿ قيمة مستكل الداللة اإلحصائي الختبار 

مما يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  (0.05)أكبر مف  (253.)بمغت 
بيف الحالة االجتماعية ألفراد العينة  في أداة الدراسة عند مستكل داللة إحصائية 

(0.05.) 
 انرتتيت ثني األخٕح يع احملٕر انراثع    (35)خدٔل رلى 

 

 جمموع املربعات مصادر التباين
درجات 

 احلرية
متوسط جمموع 

 (قيمة (F املربعات
قيمة مستوى 

الداللة 
 اإلحصائية

 3.954 3 11.861 بني اجملموعات

1.020 .387 
داخل 

 3.875 94 364.272 اجملموعات

  97 376.133 الكلي

 

الجدكؿ أعاله عبارة عف الفركؽ بيف متكسطات الترتيب بيف األخكة ألفراد 
التي  (F)العينة في أداة الدراسة فمف خالؿ قيمة مستكل الداللة اإلحصائي الختبار 

مما يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  (0.05)أكبر مف  (387.)بمغت 
بيف الترتيب بيف األخكة ألفراد العينة  في أداة الدراسة عند مستكل داللة إحصائية 

(0.05.) 
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 :عدد أفراد األضرح يع احملٕر انراثع    (36)خدٔل رلى 
 

 جمموع املربعات مصادر التباين
درجات 

 احلرية
متوسط جمموع 

 (قيمة (F املربعات
قيمة مستوى 

الداللة 
 اإلحصائية

 4.720 3 14.161 بني اجملموعات

1.238 .300 
داخل 

 3.814 95 362.283 اجملموعات

  98 376.444 الكلي

 

الجدكؿ أعاله عبارة عف الفركؽ بيف متكسطات عدد أفراد األسرة ألفراد العينة 
التي بمغت  (F)في أداة الدراسة فمف خالؿ قيمة مستكل الداللة اإلحصائي الختبار 

مما يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف عدد  (0.05)أكبر مف  (300.)
 (.0.05)أفراد األسرة ألفراد العينة  في أداة الدراسة عند مستكل داللة إحصائية 
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 معرفة مكونات اتجاه الشباب الجامعي نحو العمل الميني :    السؤال األول
 بحساب التكرارات كالنسب المئكية قاـ الباحث كلإلجابة عمى التساؤؿ السابؽ

معرفة مككنات اتجاه الدراسة نحك عينة إلجابات أفراد كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسطات الحسابية 
 لكالن  حسب المتكسط الحسابي الفقرات, كما تـ ترتيب ىذه الشباب الجامعي نحك العمؿ الميني 

 :كذلؾ كما يميمنيا, 
 معرفة مككنات اتجاه الشباب الجامعي نحك العمؿ الميني : أكالن 

 
ٔاالحنراف  احلطبثيخ ٔادلتٕضطبد ادلئٕيخ ٔانُطت  انتكراراد:احملٕر األٔل (37 )خدٔل رلى 

ادلعيبري إلخبثبد أفراد عيُخ اندراضخ حنٕ يعرفخ يكَٕبد اجتبِ انشجبة اجلبيعي حنٕ انعًم 
 ادلُٓي

االنحراف   المتوسط درجة الموافقة العباراتالرقم 
أعارض  أعارض ال أدري أوافق أوافق بشدة المعياري

 بشدة

 ت % ت % ت % ت % ت %
لمرغبة في أكماؿ التعميـ العالي دكر  1

 برفضؾ العمؿ اليدكم ك الميني
81 81 18 18 1 1     4.80 0.42 

إذا حصمت عمى فرصة عمؿ بمينة أك  2
 حرفة يدكية أقبميا فكران 

62 62 36 36 1 1 1 1   4.59 0.57 

ما تسمعو مف أفراد أسرتؾ عف العمؿ  3
 الميني يشجعؾ لاللتحاؽ بالعمؿ الميني

60 60 36 36 4 4     4.56 0.57 

لألسرة دكر ميـ  بتكجيو األبناء  نحك  4
 العمؿ بالميف اليدكية كالحرفية

56 56 41 41 3 3     4.53 0.55 

 0.53 4.55     2 2 41 41 57 57 لألسرة دكر مباشر في اختيار العمؿ 5

لألب كمينتو تأثير في اتجاه األبناء نحك  6
 الميف

57 57 41 41 1 1 1 1   4.54 0.57 

تقـك األسر بتكجيو األبناء نحك بعض  7
 الميف منذ الصغر

55 55 43 43 2 2     4.53 0.54 

اختيارؾ لممينة أك العمؿ ينبع مف ككنؾ  8
 مؤىؿ لو

60 60 31 31 7 7 1 1 1 1 4.48 0.75 

  4.57          المتكسط العاـ 
 

يتضح مف الجدكؿ عاله عبارة عف النسب كالتكرارات كالمتكسطات الحسابية 
لممتغير معرفة  ( 4.57)كاالنحرافات المعيارية فمف خالؿ المتكسط العاـ الذم بمغ 

مككنات اتجاه الشباب الجامعي نحك العمؿ الميني لمرغبة في أكماؿ التعميـ العالي 
كاالنحراؼ المعيارم بمغ  (4.80)دكر برفضؾ العمؿ اليدكم ك الميني بمتكسط بمغ 
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إذا حصمت عمى فرصة عمؿ بمينة أك حرفة يدكية أقبميا )كمف ثـ الفقرة   (0.42)
تسمعو )كمف ثـ الفقرة  (0.57)كاالنحراؼ المعيارم بمغ  (4.59)بمتكسط بمغ  (فكران 

بمتكسط  (مف أفراد أسرتؾ عف العمؿ الميني يشجعؾ لاللتحاؽ بالعمؿ الميني ما 
لألسرة دكر ميـ  )كمف ثـ الفقرة  (0.57)كاالنحراؼ المعيارم بمغ  (4.56)بمغ 

( 4.53)بمتكسط بمغ  (بتكجيو األبناء  نحك العمؿ بالميف اليدكية كالحرفية 
لألسرة دكر مباشر في اختيار ) كمف ثـ الفقرة  (0.55)كاالنحراؼ المعيارم بمغ 

لألب )كمف ثـ الفقرة  (0.53)كاالنحراؼ المعيارم بمغ  (4.55)بمتكسط بمغ  (العمؿ 
كاالنحراؼ  (4.54)بمتكسط بمغ  (كمينتو تأثير في اتجاه األبناء نحك الميف  

تقـك األسر بتكجيو األبناء نحك بعض الميف )كمف ثـ الفقرة  (0.57)المعيارم بمغ 
كمف ثـ الفقرة  (0.54)كاالنحراؼ المعيارم بمغ  (4.53)بمتكسط بمغ  (منذ الصغر 

( 4.48)بمتكسط بمغ  (اختيارؾ لممينة أك العمؿ ينبع مف ككنؾ مؤىؿ لو )
 . مف جممة تكزيعات أفراد العينة (0.75)كاالنحراؼ المعيارم بمغ 
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ٔاالحنراف ادلعيبري  احلطبثيخ ٔادلتٕضطبد ادلئٕيخ ٔانُطت انتكراراد:احملٕر انثبَي (38)خدٔل رلى 
إلخبثبد أفراد عيُخ اندراضخ حنٕ اندٔر االختًبعي يف تشكيم اجتبِ انشجبة اجلبيعي حنٕ انعًم 

 ادلُٓي
االنحراف  المتوسط درجة الموافقة العباراتالرقم 

أعارض  أعارض ال أدري أوافق أوافق بشدة المعياري
 بشدة

 ت % ت % ت % ت % ت %
عند تفكٌري بالعمل ، للعادات  1

والتقالٌد والقٌم السائدة جانب من 

 ذلك 

68 68 28 28 3 3     4.66 0.53 

 العمل بالقطاع الحكومً ٌحقق  2

 الرقً والتقدم للفرد والمجتمع 

64 64 32 32 2 2 1 1   4.61 0.58 

النظرة االجتماعٌة لبعض المهن  3

 تسبب رفضك لها 

76 76 20 20 2 2   1 1 4.72 0.60 

امتهان العمالة الوافدة لبعض المهن  4

له تأثٌره على احتقار الشباب لهذه 

 المهن 

70 70 26 26 2 2 1 1   4.67 0.57 

بٌئة العمل فً بعض المهن هً  5

 سبب عزوف الشباب 

57 57 34 34 6 6 2 2   4.47 0.70 

التوجه للعمل المهنً ٌعتبره  6

المجتمع فشالً فً الدراسة 

 األكادٌمٌة

64 64 27 27 7 7 1 1   4.56 0.67 

  4.66           المتكسط العاـ 
 

يتضح مف الجدكؿ عاله عبارة عف النسب كالتكرارات كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات 
لممتغير الدكر االجتماعي في تشكيؿ  ( 4.57)المعيارية فمف خالؿ المتكسط العاـ الذم بمغ 

عند تفكيرم بالعمؿ ,  لمعادات كالتقاليد  )(1)اتجاه الشباب الجامعي نحك العمؿ الميني  الفقرة 
كمف ثـ  (0.53)كاالنحراؼ المعيارم بمغ  (4.66)بمتكسط بمغ  (كالقيـ السائدة جانب مف ذلؾ 

( 4.61)بمتكسط بمغ  (العمؿ بالقطاع الحككمي يحقؽ الرقي كالتقدـ لمفرد كالمجتمع )الفقرة 
النظرة االجتماعية لبعض الميف تسبب رفضؾ )كمف ثـ الفقرة  (0.58)كاالنحراؼ المعيارم بمغ 

امتياف العمالة )كمف ثـ الفقرة  (0.60)كاالنحراؼ المعيارم بمغ  (4.72)بمتكسط بمغ  (ليا 
كاالنحراؼ  (4.67)بمتكسط بمغ  (الكافدة لبعض الميف لو تأثيره عمى احتقار الشباب ليذه الميف 

( بيئة العمؿ في بعض الميف ىي سبب عزكؼ الشباب )كمف ثـ الفقرة  (0.57)المعيارم بمغ 
التكجو لمعمؿ الميني )كمف ثـ الفقرة  (0.70)كاالنحراؼ المعيارم بمغ  (4.47)بمتكسط بمغ 

كاالنحراؼ المعيارم بمغ  (4.56)بمتكسط بمغ  (يعتبره المجتمع فشالن في الدراسة األكاديمية 
 . مف جممة تكزيعات أفراد العينة (0.67)
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ٔاالحنراف  احلطبثيخ ٔادلتٕضطبد ادلئٕيخ ٔانُطت  انتكراراد:احملٕر انثبنث (39 )خدٔل رلى 
ادلعيبري إلخبثبد أفراد عيُخ اندراضخ حنٕ انعٕايم االلتصبديخ ٔيدٖ تأثريْب يف تشكيم اجتبْبد 

 انشجبة حنٕ انعًم ادلُٓي

االنحراف  المتوسط درجة الموافقة العباراتالرقم 
أعارض  أعارض ال أدري أوافق أوافق بشدة المعياري

 بشدة

 ت % ت % ت % ت % ت %
العائد المادي من العمل المهنً  1

عنصر جذب لاللتحاق والدخول 

 فٌها

78 78 20 20 2 2     4.76 0.47 

عدم االستقرار و األمان الوظٌفً  2

فً العمل المهنً سبب عزوف 

 الشباب عن هذه المهن

65 65 33 33 2 2     4.63 0.52 

تردد أصحاب العمل فً توظٌف  3

الشباب بسبب نقص الخبرة وقلة 

 الكفاءة

69 69 29 29 2 2     4.67 0.51 

تردد أصحاب العمل فً توظٌف  4

الشباب بسبب عدم االلتزام بالعمل 

 والتسٌب

60 60 37 37 2 2 1 1   4.56 0.59 

إذا لم تجد فرصة بالعمل فً  5

القطاع الحكومً ، أتقبل العمل 

 كمهنً أو حرفً

58 58 36 36 3 3 1 1   4.51 0.70 

إذا وجدت مزاٌا مادٌة و معنوٌة  6

ونفسٌة  أفضل من الموجود 

بالقطاع الحكومً أقبل العمل 

 كمهنً أو حرفً

60 60 35 35 5 5     4.55 0.59 

ارتفاع مستوى الدخل الشهري  7

ألسر الطلبة ٌقلل من فرص بحثهم 

 .عن العمل 

55 55 36 36 7 7 1 1   4.46 0.67 

  4.59  المتوسط العام 

 
يتضح مف الجدكؿ عاله عبارة عف النسب كالتكرارات كالمتكسطات الحسابية 

لممتغير  (4.59)كاالنحرافات المعيارية فمف خالؿ المتكسط العاـ الذم بمغ 
( 1)االقتصادية كمدل تأثيرىا في تشكيؿ اتجاىات الشباب نحك العمؿ الميني الفقرة 

بمتكسط بمغ  (العائد المادم مف العمؿ الميني عنصر جذب لاللتحاؽ كالدخكؿ فييا )
عدـ االستقرار ك األماف )كمف ثـ الفقرة  (0.47)كاالنحراؼ المعيارم بمغ  (4.76)
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بمتكسط بمغ  (الكظيفي في العمؿ الميني سبب عزكؼ الشباب عف ىذه الميف 
تردد أصحاب العمؿ في )كمف ثـ الفقرة  (0.52)كاالنحراؼ المعيارم بمغ  (4.63)

كاالنحراؼ  (4.67)بمتكسط بمغ  (تكظيؼ الشباب بسبب نقص الخبرة كقمة الكفاءة 
تردد أصحاب العمؿ في تكظيؼ الشباب بسبب )كمف ثـ الفقرة  (0.51)المعيارم بمغ 

كاالنحراؼ المعيارم بمغ  (4.56)بمتكسط بمغ  (عدـ االلتزاـ بالعمؿ كالتسيب 
إذا لـ تجد فرصة بالعمؿ في القطاع الحككمي , أتقبؿ العمؿ )كمف ثـ الفقرة  (0.59)

كمف ثـ  (0.70)كاالنحراؼ المعيارم بمغ  (4.51)بمتكسط بمغ  (كميني أك حرفي 
إذا كجدت مزايا مادية ك معنكية كنفسية  أفضؿ مف المكجكد بالقطاع )الفقرة 

كاالنحراؼ المعيارم  (4.55)بمتكسط بمغ  (الحككمي أقبؿ العمؿ كميني أك حرفي 
ارتفاع مستكل الدخؿ الشيرم ألسر الطمبة يقمؿ مف )كمف ثـ الفقرة  (0.59)بمغ 

مف  (0.67)كاالنحراؼ المعيارم بمغ  (4.46)بمتكسط بمغ  (فرص بحثيـ عف العمؿ
 . جممة تكزيعات أفراد العينة
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ٔاالحنراف ادلعيبري  احلطبثيخ ٔادلتٕضطبد ادلئٕيخ ٔانُطت  انتكراراد:احملٕر انراثع (40)خدٔل رلى 
 إلخبثبد أفراد عيُخ اندراضخ حنٕ دٔر ٔضبئم اإلعالو يف تكٕيٍ اجتبْبد انشجبة حنٕ انعًم ادلُٓي

 
يتضح مف الجدكؿ عاله عبارة عف النسب كالتكرارات كالمتكسطات الحسابية 

لممتغير دكر  (4.59)كاالنحرافات المعيارية فمف خالؿ المتكسط العاـ الذم بمغ 
كسائؿ  )(1)كسائؿ اإلعالـ في تككيف اتجاىات الشباب نحك العمؿ الميني الفقرة 

بمتكسط بمغ  (اإلعالـ مقصرة في الكقت الحاضر عف إيضاح الصكرة لمعمؿ الميني 
يجب تغيير النظرة السمبية )كمف ثـ الفقرة  (0.56)كاالنحراؼ المعيارم بمغ  (4.61)

بمتكسط  (لممجتمع عف بعض الميف الحرفية كاألعماؿ اليدكية في كسائؿ اإلعالـ 
لكسائؿ اإلعالـ دكر ) كمتف ثـ الفقرة  (0.51)كاالنحراؼ المعيارم بمغ  (4.66)بمغ 

( 4.68)بمتكسط بمغ  (.كبير في تككيف فكرة جيدة لدم عف العمؿ الميني 

االنحراف  المتوسط درجة الموافقة العباراتالرقم 
أعارض  أعارض ال أدري أوافق أوافق بشدة المعياري

 بشدة

 ت % ت % ت % ت % ت %
وسائل اإلعالم مقصرة فً الوقت  1

الحاضر عن إٌضاح الصورة 

 للعمل المهنً

64 64 31 31 4 4    4.61 0.568 

ٌجب تغٌٌر النظرة السلبٌة للمجتمع  2

عن بعض المهن الحرفٌة واألعمال 

 الٌدوٌة فً وسائل اإلعالم

68 68 30 30 2 2    4.66 0.517 

لوسائل اإلعالم دور كبٌر فً  3

تكوٌن فكرة جٌدة لدي عن العمل 

 .المهنً 

72 72 24 24 4 4    4.68 0.54 

دور وسائل اإلعالم اٌجابً فً  4

تغٌٌر نظرة المجتمع السلبٌة عن 

 .هذه المهن 

67 67 28 28 5 5    4.62 0.58 

الشباب الجامعً الٌهتم بما ٌطرح  5

عبر وسائل اإلعالم مثل الصحف 

 .و التلفاز 

53 53 40 40 7 7    4.46 0.62 

أفضل االلتحاق بالعمل المهنً لما  6

لدي من معرفة مسبقة به والتً 

 استقٌتها من وسائل اإلعالم

59 59 34 34 7 7    4.52 0.62 

  4.59          المتكسط العاـ 
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دكر كسائؿ اإلعالـ ايجابي في )كمف ثـ الفقرة  (0.54)كاالنحراؼ المعيارم بمغ 
 ( 4.62)بمتكسط بمغ  (تغيير نظرة المجتمع السمبية عف ىذه الميف 

الشباب الجامعي الييتـ بما يطرح عبر كسائؿ اإلعالـ مثؿ )كمف ثـ الفقرة 
كمف ثـ  (0.62)كاالنحراؼ المعيارم بمغ  (4.46)بمتكسط بمغ  (الصحؼ ك التمفاز 

أفضؿ االلتحاؽ بالعمؿ الميني لما لدم مف معرفة مسبقة بو كالتي استقيتيا )الفقرة 
مف  (0.62)كاالنحراؼ المعيارم بمغ  (4.52)بمتكسط بمغ  (مف كسائؿ اإلعالـ  

 . جممة تكزيعات أفراد العينة
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 اخلبيص انفصم
 

خالصة ألىم نتائج الدراسة وتوصياتيا  

 أىم النتائج -
 توصيات الدراسة -
 دراسات مقترحة -
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 انُتبئح ٔانتٕصيبد
  

 النتائج العامة لمبحث 
 :تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج  نكجزىا فيما يمي

أف ىناؾ مكافقة بيف أفراد عينة الدراسة معرفة مككنات اتجاه الشباب الجامعي  (1
نحك العمؿ الميني لمرغبة في أكماؿ التعميـ العالي دكر برفضؾ العمؿ اليدكم 

 .ك الميني 
 .إذا حصمت عمى فرصة عمؿ بمينة أك حرفة يدكية أقبميا فكران    -
ما تسمعو مف أفراد أسرتؾ عف العمؿ الميني يشجعؾ لاللتحاؽ بالعمؿ  -

 .الميني 
أف ىناؾ مكافقة بيف أفراد عينة الدراسة الدكر االجتماعي في تشكيؿ اتجاه  (2

 الشباب الجامعي نحك العمؿ الميني 
 .عند تفكيرم بالعمؿ ,  لمعادات كالتقاليد كالقيـ السائدة جانب مف ذلؾ  -
 .العمؿ بالقطاع الحككمي يحقؽ الرقي كالتقدـ لمفرد كالمجتمع  -
 .النظرة االجتماعية لبعض الميف تسبب رفضؾ ليا  -

 
أف ىناؾ مكافقة بيف أفراد عينة الدراسة العكامؿ االقتصادية كمدل تأثيرىا في  (3

 .تشكيؿ اتجاىات الشباب نحك العمؿ الميني 
 .العائد المادم مف العمؿ الميني عنصر جذب لاللتحاؽ كالدخكؿ فييا  -
عدـ االستقرار ك األماف الكظيفي في العمؿ الميني سبب عزكؼ الشباب عف  -

 .ىذه الميف 
 .تردد أصحاب العمؿ في تكظيؼ الشباب بسبب نقص الخبرة كقمة الكفاءة  -
 تردد أصحاب العمؿ في تكظيؼ الشباب بسبب عدـ االلتزاـ بالعمؿ كالتسيب  -
أف ىناؾ مكافقة بيف أفراد عينة الدراسة دكر كسائؿ اإلعالـ في تككيف  (4

 اتجاىات الشباب نحك العمؿ الميني 
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 كسائؿ اإلعالـ مقصرة في الكقت الحاضر عف إيضاح الصكرة لمعمؿ الميني  -
يجب تغيير النظرة السمبية لممجتمع عف بعض الميف الحرفية كاألعماؿ  -

 .اليدكية في كسائؿ اإلعالـ 
 .لكسائؿ اإلعالـ دكر كبير في تككيف فكرة جيدة لدم عف العمؿ الميني  -

 
 

 دراسات مقترحة 
كفقان لما أسفرت عنو نتائج ىذا البحث , يقترح الباحث دراسات ذات صمو 

 :بالمكضكع الرئيسي لمبحث تتمثؿ في 
اقتراح بإجراء دراسات الستطالع مدل التكافؽ الميني كالتكيؼ النفسي مف  (1

 .خريجي الجامعات في العمؿ الميني 
اقتراح بإجراء دراسات الستطالع آراء المسئكليف في التكظيؼ عف  (2

 .إيجابيات كسمبيات العامميف مف خريجي الجامعات 
اقتراح بتفعيؿ دكر اإلعالـ لمتعريؼ بمجاالت العمؿ كالعمالة المينية عف  (3

 .طريؽ مشاركات العامميف في العمؿ التكعكم بشتى مجاالتو 
شراكيـ في  (4 اقتراح بدراسة شاممو لمطالب مف المراحؿ الدراسية األكلى كا 

 .األعماؿ المينية بالمدرسة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

76 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          ادلراخع
 

 المراجع بالمغة العربية -
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 المراجع بالمغة العربية 
 

 دراسة السكاف 1418إدارة البحكث كالخدمات التخطيطية بالييئة العميا لتطكير مدينة الرياض ,
 .كاستعماالت األرض , ممخص تنفيذم , الييئة العميا لتطكير مدينة الرياض , الرياض 

 

, " اتجاىات طالب جامعة اإلمارات نحك الكظائؼ الفنية " ,1996,زجكة , عتيؽ عبد العزم
  .315- 283, ص ص (2)عدد  (36)مجمة اإلدارة العامة , مجمد 

 

معيد اإلدارة " اتجاىات الشباب السعكدم نحك التعميـ الفني  " 1426حماد , كليد عبد اهلل , 
 . مركز البحكث –العامة 

 

دار كائؿ " سيككلكجية التكجيو الميني كنظرياتو "  , 2005الداىرم , صالح حسف أحمد , 
 .لمنشر, عماف , األردف 

 

اتجاىات الشباب الجامعي السعكدم نحك العمؿ بالقطاع  " 1422الرميح , صالح رميح  , 
 .جامعة الممؾ سعكد " الصناعي 

 

 (نماذج تطبيقية  ) , عمـ االجتماع الصناعي كالميني 1980 , دالزيات , كماؿ عبد الحمي
 .مكتبة نيضة الشرؽ , القاىرة 

 

األبعاد كالمعكقات , : سعكدة سكؽ العمؿ في المممكة "  , 1419السمطاف , عبدالرحمف محمد , 
  .498 -461كالحمكؿ المقترحة , دكرية معيد اإلدارة العامة , العدد الثالث , ص ص

 

دراسة تحميمية لمكظائؼ كالقرارات اإلدارية , :  , اإلدارة 1985 , رعالقي , مدني عبد القاد
 .تيامة , جدة 

 

عزكؼ  العمالة الكطنية عف العمؿ في القطاع الخاص "  , 2000العنزم , عكض خمؼ , 
  , مجمة دراسات الخميج كالجزيرة العربية , الككيت 99 , عدد 26كبعض الميف الحرفية , مجمد 

 

اتجاىات الشباب كالمراىقيف نحك العمؿ الفني  " 1425- 1424الغانـ , كمثـ عمى غانـ , 
  , الككيت 214الصناعي في المجتمع القطرم , مجمس النشر العممي , الرسالة 

 

 , تكظيؼ العمالة المكاطنة في القطاع 1417الغيث , محمد عبد اهلل كمنصكر المعشكؽ ,
 .المعكقات كمداخؿ الحمكؿ , معيد اإلدارة العامة , الرياض : الخاص 
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 . , لمسعكدييف فقط , دار العمـ , جدة 1416كامؿ , عمر عبد اهلل , 

 

, مطبكعات كزارة  (ىػ 1425-1420 ), خطة التنمية السابعة لمفترة مف 1420كزارة التخطيط , 
 .التخطيط , الرياض , المممكة العربية السعكدية 
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       ادلالحــك 
 

 أداة جمع البيانات االستبانة  (1)ممحق رقم  -
 ممخص الدراسة بالمغة اإلنجميزية (2)ممحق رقم  -
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 
 

 (1)ممحؽ رقـ 
 (االستبانة  )أداة جمع البيانات 
 
 
 
 

  "المهنً العمل نحو الجامعً الشباب اتجاهات" 
 دراسة ميدانية

 
 
 
 
 
 
 
 إعداد

 الػػػػغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدراء/ الطالب 
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بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 المحترم ...................................................................الطالب  أخً

انسالو عهيكى ورمحت اهلل وبركاته  

 دراسةو تخرج مشروع بعمل أقوم" بعد عن تعلٌم "فٌصل الملك جامعه من طالب أخوكم

  :بعنوان  استبٌان طرٌق عن اجتماعٌة مٌدانٌة

 "    المهنً العمل نحو الجامعً الشباب اتجاهات " 

 فً المؤثرة العوامل على للتعرف ٌهدف والذي البحث هذا عٌنة ضمن االختٌار علٌك وقع وقد
 . والٌدوي المهنً للعمل اتجاهه تكوٌن نحو الطالب

 بسرٌة ستعامل األجوبة كافة بان ثق و .ووضوح صدق بكل  هستبانإلا هذه تعبئة منكم أمل لذا 
  العلمً البحث أغراض فً إال تستخدم ولن تامة

 

   .شاكر لك حسن تعاونك 

 

الباحث                                                                                         

                                                                                الــــغــــــــــــــــــــــدراء
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   الجزء األول الخصائص الشخصٌة

 

 العمر  (1

 24 إلى 21               من 20 إلى 17من 

 27                أكبر من 27 إلى 25من 

 

 الجنس (2

 ذكر                                       أنثى

 

 :المستوى التعلٌمً بالجامعة  (3

 السنة األولى              السنة الثانٌة                السنة الثالثة            السنة الرابعة  

 

 :الحالة االجتماعٌة  (4

       متزوج                    أعزب                     مطلق                      أرمل

 

 :الترتٌب بٌن األخوة  (5

       األول                      الثانً                   األوسط                    األخٌر

 

 :عدد أفراد األسرة  (6

 10              أكثر من 10 إلى 6                 6 إلى 3                     3 إلى 1

 

 :ما طبٌعة المهنة التً ٌعمل بها معظم أفراد األسرة  (7

 الحرف المهنٌة _ 4التجارة           _ 3القطاع الخاص            _ 2القطاع الحكومً          _ 1

 :ماهو تقٌٌمك للوضع المادي ألسرتك  (8

 جٌد جداً                   متوسط               ٌفً باالحتٌاجات األساسٌة                      سٌئ جداً 
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  ًالجزء الثان : 

 /المحور األول 

 معرفة مكونات اتجاه الشباب الجامعً نحو العمل المهنً  -1

 

 /المحور الثانً 

 الدور االجتماعً فً تشكٌل اتجاه الشباب الجامعً نحو العمل المهنً  -2

 
 س

         
                   العبــــارات 

                        الـــــرأي

 أعارض أعارض ال رأي أوفق  أوافق بشدة
 بشدة

لمرغبة في أكمال التعميم العالي دور برفضك العمل اليدوي و  9
 الميني 

     

إذا حصمت عمى فرصة عمل بمينة أو حرفة يدوية أقبميا  10
 فورًا   

     

ما تسمعو من أفراد أسرتك عن العمل الميني يشجعك  11
 لاللتحاق بالعمل الميني 

     

لألسرة دور ميم  بتوجيو األبناء  نحو العمل بالمين اليدوية  12
 والحرفية 

     

       لألسرة دور مباشر في اختيار العمل   13
      لألب ومينتو تأثير في اتجاه األبناء نحو المين   14
      تقوم األسر بتوجيو األبناء نحو بعض المين منذ الصغر  15

      اختيارك لممينة أو العمل ينبع من كونك مؤىل لو  16

 
 س

         
                   العبــــارات 

                        الـــــرأي

 أعارض أعارض ال رأي أوفق  أوافق بشدة
 بشدة

عند تفكيري بالعمل ،  لمعادات والتقاليد والقيم السائدة جانب من  17
 ذلك 

     

       العمل بالقطاع الحكومي يحقق الرقي والتقدم لمفرد والمجتمع  18

      النظرة االجتماعية لبعض المين تسبب رفضك ليا  19

امتيان العمالة الوافدة لبعض المين لو تأثيره عمى احتقار  20
 الشباب ليذه المين 

     

      بيئة العمل في بعض المين ىي سبب عزوف الشباب  21
التوجو لمعمل الميني يعتبره المجتمع فشاًل في الدراسة  22

 األكاديمية
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 /المحور الثالث 

 العوامل االقتصادٌة ومدى تأثٌرها فً تشكٌل اتجاهات الشباب نحو العمل المهنً  -3

 

 / المحور الرابع 

 دور وسائل اإلعالم فً تكوٌن اتجاهات الشباب نحو العمل المهنً -4

 
 س

         
                   العبــــارات 

                        الـــــرأي

 أعارض أعارض ال رأي أوفق  أوافق بشدة
 بشدة

العائد المادي من العمل الميني عنصر جذب لاللتحاق والدخول  23
 فييا 

     

عدم االستقرار و األمان الوظيفي في العمل الميني سبب عزوف  24
 الشباب عن ىذه المين 

     

تردد أصحاب العمل في توظيف الشباب بسبب نقص الخبرة وقمة  25
 الكفاءة 

     

تردد أصحاب العمل في توظيف الشباب بسبب عدم االلتزام  26
 بالعمل والتسيب 

     

إذا لم تجد فرصة بالعمل في القطاع الحكومي ، أتقبل العمل  27
 كميني أو حرفي 

     

إذا وجدت مزايا مادية و معنوية ونفسية  أفضل من الموجود  28
 بالقطاع الحكومي أقبل العمل كميني أو حرفي 

     

ارتفاع مستوى الدخل الشيري ألسر الطمبة يقمل من فرص  29
 .بحثيم عن العمل 

     

 
 س

         
                   العبــــارات 

                        الـــــرأي

 أعارض أعارض ال رأي أوفق  أوافق بشدة
 بشدة

وسائل اإلعالم مقصرة في الوقت الحاضر عن إيضاح الصورة  30
 لمعمل الميني 

     

يجب تغيير النظرة السمبية لممجتمع عن بعض المين الحرفية  31
 واألعمال اليدوية في وسائل اإلعالم 

     

 لوسائل اإلعالم دور كبير في تكوين فكرة جيدة لدي عن العمل  32
 .الميني 

     

دور وسائل اإلعالم ايجابي في تغيير نظرة المجتمع السمبية عن  33
 .ىذه المين 

     

الشباب الجامعي الييتم بما يطرح عبر وسائل اإلعالم مثل  34
 .الصحف و التمفاز 

     

أفضل االلتحاق بالعمل الميني لما لدي من معرفة مسبقة بو  35
 والتي استقيتيا من وسائل اإلعالم  
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 (2)ممحؽ رقـ 
 ممخص الدراسة بالمغة اإلنجميزية

 
Abstract 
  
             The search is designed to identify the trends of University 
students towards the working professional in King Saud University, 
the aim of measuring trends of students toward professional work  
and the extent to which raise their present job. 

 

             Social factors included focus this study see components 
and their impact, and community environment, economic factors, 
and the role of the media in raising awareness of the impact on the 
attitudes of youth towards professional work. 

 
              The study found a range of results suggest that the family 

played a major role in shaping the direction of society and the 
prevailing customs role in the rejection of certain professions, the 

study also showed that economic factors may be a magnet for 
young people in the same situation an expulsion in the case of low 
pay and lack of stability and job security. 

 

              The data of the study the majority of the vocabulary of 
sample research showed a positive attitude highly statistically 
significant for professional work. 

 

               And objective interpretation of this trend can be attributed 

to the active role of the family in the direction as well as economic 

factors and financial return and the role of the media in educating 

young people and highlight . the advantages and incentives to 

attract young people. 

 
 
 

 


