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 قواعد النشر                  

تقوم المجلة بنشر البحوث والدراسات ومراجعات الكتب 
 والتقارٌر والترجمات وفق القواعد اآلتٌة:

 واالنجلٌزٌة العربٌة باللغتٌن للنشر البحوث تقبل. 

 التدرٌس هٌئة معاونً بحوث المجلة تنشر 
 الماجستٌر درجتً على للحصول كمتطلب

 .والدكتوراه

 هٌئة ألعضاء العلمٌة المقاالت المجلة تنشر 
 .أستاذ بدرجة التدرٌس

 اإلعالم أساتذة من اثنٌن تحكٌم على النشر ٌعتمد 
البحث  تحته ٌندرج الذي الدقٌق التخصص فً 

 للنشر.صالحٌة المادة مدى تحدٌد ل

 .أال ٌكون البحث قد سبق نشره فً أي مكان آخر 

  ال ٌقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال ٌزٌد عن
عشرة آالف كلمة ... وفً حالة الزٌادة ٌتحمل 

 الباحث فروق تكلفة النشر.

  ٌزود الباحث المجلة بثالث نسخ من البحث
، C Dمطبوعة بالكمبٌوتر .... ونسخة على  

احث وعنوان بحثه على على أن ٌكتب اسم الب
غالف مستقل وٌشار إلى المراجع والهوامش فً 
المتن بأرقام وترد قائمتها فً نهاٌة البحث ال فً 

 اسفل الصفحة.

  .... ال ترد األبحاث المنشورة إلى أصحابها
وتحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر، وٌلزم 
الحصول على موافقة كتابٌة قبل إعادة نشر مادة 

 نشرت فٌها.

 نشر األبحاث بأسبقٌة قبولها للنشر .ت 

 .ترد األبحاث التً ال تقبل النشر ألصحابها 
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 ص الدراسةملخ
تحددتتم كلددالد است ايددد سددط ت ايددد ر الددد تددضاا  استلدد   سل ددجاج استللددا  ل ددص اس ددجكل   ك الدد  است ا ددص   

حد    كدتاعل  للق اسكيدتل ص سدتا اريد ل اسك د ادث حاد  يدلم است ايدد عسد  استلد   علد   اال تكجعط
 الددت   سا ددجث    دد ا ل ددجاج  اسك حدد ااع علدد  كتج لددد قدديا اسل ددجاج ع دد  قدديا اسك الدد ث  كددت  ت ددجعل   كل ددجث

استللا  اس جكلطث  كظجق  اسللق اسكيتل لط ست  اس ك   ث  استضاا ام اسنج كد عدع قديا استلد  ث كدع  د ص 
ت ايدددد   ددد ادث اعتكدددتم علددد  كدددن ا اسكيددد ث   تال االيدددت اجعث  دددجستر اق علددد  عاندددد عكتادددد كدددع اريددد  

 اسك  اد.
 عدة نتائج أبرزها: إلىوقد توصلت الدراسة 

 ددجح حدد   اسك حدد ااع علدد  ايددت تا  ك الدد  است ا ددص اال تكددجعط سكتج لددد ل ددجاج استللددا  ل ددص اس ددجكلط -
حدت كدج" سدط اسك دجكاع اسكر  حدد  عسد %ث ساكدج  دجحم "اسالدد 53.5" لاص تائد " سدط اسك ت دد ار سدط  نيد د 

اساجن   اسكلتص"    ا %.  لت ت ت  "كل  ع نظج  استللا  76.5عع قيا اسل جاجث سط اسك ت د ار سط  ني د
%ث ساكج  جحم ل اد "تي اب االكتحجندجم" 90ل جاج استللا  ل ص اس جكلط سط اسك ال  كحص است ايدث  ني د

 عسد %.   لدج م اسنتدجئا اس ج دد  ت للدجم اسك حد ااع سترد  ام قديا اسل دجاجث 58سط اسك ت دد اساجنادد  نيد د 
ل ق   ددجس    كددع اسكيددتل صث   ع   دد ا كظددجق  قدديا  ن ددج تحددت  لللددج  ا ددر ا ج سددت  اسردد ب   يدد ق ث  تلدد

 علدد اسللددق سددت  اسك حدد ااع قطحظ دد   حجسددد كددع استدد ت  اسددتائ  تا ددص اريدد لث يددار ل اال ددر اب اس ادد   
 االنر اح  اسلاسد.  ارس اتث

 الكلمات المفتاحية:مواقع التواصل االجتماعي، قضايا التعليم قبل الجامعي، قلق المستقبل.
 

The problem statement 
 The problem of the study was determined in analyze the effect of exposure to pre-
university education issues on social media sites on the resigned concern of the Egyptian 
family, as the study sought to identify the extent of the researchers ’keenness to follow 
these issues through these sites and the extent of their interaction with them, their 
confidence in them, and the most prominent social education issues and manifestations 
Future anxiety of the public, and the effects of this exposure through a descriptive study, 
based on the survey methodology and the questionnaire tool, by applying it to an 
intentional sample of Egyptian families.   
The most important results 

1. The respondents' keenness to use social networking sites to follow up on education 
issues came to the university being said permanently in the first place by 53.5%, 
while "confidence to some extent" came in the first place with 76.5%. 

2. The "Modified Secondary Education System" project was the most prominent issue 
of pre-university education at the sites under study by 90%, while the issue of 
"leaking exams" came second with 58%. 

3. The results of the respondents' expectations of the developments of these issues 
indicated that they will cause anxiety and turmoil among students and their families 
and make them feel fearful about the future, and that the most prominent 
manifestation of this concern among the respondents is the emergence of a state of 
permanent tension within the family, the control of intellectual disorder on 
individuals, introverted and isolated. 

Key words: social media, pre-university education issues, future anxiety. 
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الت استللا  ل ص اس جكلط  استا كع اس  است اريجياد س نجح اسك تك   ايتغ ص اإلكاجنجم 

اقتكجكج ا ا ا اتيجلج ك   رد   اسرجلجم استط تحلق  قتا  استنكادث  استط   ست ج اسحا كد اسك  اد
 تال ا ا ا ح ص ل جاج -سط اآل ند ار ا ل- . لت ل تم اسيجحد اسك  اد3020استنكاد اسكيتتاكد

سط ظص استر  ام استط ال تقج قيا اسلرجع اسحا  ث  اسي  اكس لرجعج ا ا ا  استللا  ل ص اس جكلطث
تللب اسل جاج استا اكم قيا اسلرجع  كيتل ص   التق . سللط اس غ  كع عل كع اسك  ااعث  اؤا  

اسحا  ث  استط ا ت رم  جستللا  ل ص اس جكلطث اتي اب االكتحجنجمث  استغاب عع اسكتا سث 
 كلالد است  س اس    ادث  تر ا  اس ااص اإلتا    اس ناد استحتاد سلرجع استللا ث عال  ع 

ث  استط اجع سط كلتكت ج"نظج  استللا  استر  ام اسك ت رد  جستللا  ل ص اس جكلط  ك احله اسك تل د
استج لم اضتال تللاكادث  استل ا  االسات  نط سلر ب  ا   اح  عل اساجن   اسكلتص"ث  اسي  التكت 

اكتحجنجم اس   ار ص اساجن   عسات  ناجث اجنم كع اسل جاج استط  اج م  تال ا ا ا  اع اري  
 ط.اسك  اد  اسك تكاع  ل جاج استللا  ل ص اس جكل

 سلت  تم قيا استر  ام عس  حت   حجسد كع اسا   ستا اس    اسلج ث كج  اع كؤات س جث 
 جعت ج قج يتحت  نللد ن عاد سط استللا  ل ص اس جكلط  تضقاص اسر ب سلك حلد اس جكلادث  اإلي ج  
سط تضقاص   ا اع ا اا  ع كترل جم ي ق اسلكص  استان س  اج اسحتااد. سط حاع  آقج اس ل  

ظ    حجسد كع  عس آل   يام تضاا  يل ط عل  اري  اسك  اد  علط اسر بث حا   تم ا
است    كع اسكيتل صث سط ظص عت     ح اس ؤاد  جسني د س يا استر  امث  عت     ت  ناد تحتاد 

 ك حكدث  كحت تاد تضقاص اسر ب  اسكت ياع س يا اسنظج  استللاكط اس تات.
ت ت  ا سجع  سط ل جاج استللا  ل ص اس جكلط استط   ست ج اقتكجكج  تؤت  كن جم اإلع   اس تا

كتاااتا سط اس ت ل ار ا لث سط ظص استر   استان س  ط اسي  ال تا ك جص استللا .  كع  اع قيا 
اسكن جم ت  ا ك ال  است ا ص اال تكجعط اضحت اسكن جم اسكؤا ل استط اتج ل ج اس ك   ث  ات جعص 

سيا تيلط قيا است ايد  ا اسل جاج استط تتللق   ئجم ااا ل تا ص اسك تك .كل ج سط ر ح كاص قي
عل  للق  اال تكجعطلاجس تضاا  استل   سل جاج استللا  ل ص اس جكلط  ك ال  است ا ص  عس 

اسكيتل ص ستا اري ل اسك  ادث  كيت ا اس     اسللق اسكيتل لط اسيا انتج      اح قيا استل  ث 
د تضاا  قيا استنج ص عل  ات جقجت  ث    ت    ا اسل جاج استللاكاد استط ت   يسك كع   ص كل س

ر ح جث  اسل ا اس جعلد استط ت  تيلار اس  ح علا ج  ت  قج سط قيا اراكدث     ا كظجق  اسللق 
 استط انتج م اس ك    كحص است ايد.
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 الدراســـات السابقـــــة:
ايت تسم تحلاص ا اد   لجت س ج ع لد  راتل  استط (1)(2019دراسة زاهر بسيوني زهران)

 جسلكلاد استللاكادث  قطح استر   استج ا ط سلتللا  اراق   ل ص اس جكلطث  ااتاجت  عتات اسر ب 
 اسلجكلاعث  است اا  اس غ اسط سلكلجقت اراق ادث  كيتل ص استللا  اراق   ل ص اس جكلط سط ك  ث 

 .   لج م 2030حل ج اتيجلج ك   رد استنكاد اسكيتتاكد  اسكلا م استط ت ا  هث  كلت حجم 
آال  كل تث  تر    10اسنتجئا عس  استر   اسي  حت  رعتات اسكلجقت اراق ادث  اسي  الت ب كع 

 ع استللا  اراق   اك   عس  س  ع  . ساكج  لج م است ايد  151 عتات اسلجكلاعث  اسي   لغ نح 
ات اسر ب اسكلتحلاع  ه.  لت   لم است ايد  ل  اسكلت حجم  لتل كلجاص    اقجح ان  ج   عت

  .2030سل ؤاد اسكيتل لاد س ال  استللا  اراق   ل ص اس جكلط اتيجلج ك   رد استنكاد اسكيتتاكد 
 استط ايت تسم تلتا   ؤاد كيتل لاد إلتا ل (2)(2019دراسة فرج مصطفي محمد الشافعي)

لط  ك  ث كع   ص عتل كحج   تكالم سطح اإلرج  اراكد  كؤييجم استللا  ل ص اس جك
اسك جقاكط إلتا ل اراكد  جسكؤييجم استللاكادث  االيت اتا اجم اسحتااد سط عتا ل قيا اراكدث   ؤاد 
كيتل لاد كلت حد إلتا ل  اكجم كؤييجم استللا  ل ص اس جكلط سط   ح  ل  االت جقجم اسحتااد. 

كيتل لاد كلت حدث تلكصح كلتكد تك اتادث  ك   ام قيا اس ؤاد  تلتا   ؤاد عس  لت  ل م است ايد 
 ل   عس اسكيتل لادث  تحتات ارقتا  استط تي   سط عتا ل  اكجم استللا  ل ص اس جكلط.  ت  لم 

 ق  اسكل كجم  اسل اكص  عس اآلساجم استط يات  كع   س ج تن اي قيا اس ؤاد اسكيتل لادث ك  اإللج ل 
 جح  ؤاد عتا ل اراكد  كؤييجم استللا  ل ص اس جكلط سط ك  .ن  عس استط تؤت  

 استط ايت تسم اسال  عع ر الد اسل لد  اع اص كع (3)(2018دراسة أمل محمد غنايم)
للق اسكيتل ص اسك نط  اس  ج عع است    است ايط  استح اص اراجتاكط ست  ر ب لل د 

ال  عع ع لد للق اسكيتل ص اسك نط  جس  ج عع است  اد  الاد است  ادث  جكلد لنجل اسي اسث  اس
است    است ايطث  كت  اإلي ج  اسني ط سللق اسكيتل ص  اس  ج عع است    است ايط سط 

 تال االيت اجعث  عل استن ؤ  جستح اص اراجتاكط س ؤالح اسر بث كع   ص ت ايد كيحادث اعتكتم 
   ت ع لد ا ت جراد  اع للق اسكيتل ص  عس رجس ج.  لت ت  لم است ايد  136 عل  جستر اق 

اسك نط  استح اص اراجتاكط ست  عاند است ايدث ك     ت ع لد ا ت جر  اع اس  ج عع است    
است ايط  استح اص اراجتاكط ست  اسك ح ااعث   نه اكاع استن ؤ  جستح اص اراجتاكط ست  

است ايطث سط حاع ال الاص للق اسك ح ااع كع   ص ت  جت   اسكتلللد  جس  ج عع است    
 اسكيتل ص اسك نط تضاا ا تاال سط استن ؤ  جستح اص اراجتاكط.

ث  استط ايت تسم   ت ك جالم ايت تا  اسر ب سك ال  (4)(2017دراسة دريبى بن عبداهلل)
د سط است جعص اراجتاكطث   ق  ت اس  االيت تا   اسكلجاا  اراجتاكاد اسكيت تك اال تكجعطاست ا ص 

ستحلاق   تل اسلكلاد استللاكاد سط كؤييجم استللا  اسلجسا ط اسككلاد اسل  اد اسيل تادث  تحتات 
سط تحلاق   تل اسلكلاد استللاكادث  جالعتكجت عل   اال تكجعطاا اد االيت جتل كع ك ال  است ا ص 

اد اسيل تاد كن ا اسكي ث  استر اق عل  ر ب الاجم   ليج  اإلع    االت جص  جسككلاد اسل  
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ك  تل كلتكتل عل  االيت اجع اضتال س ك  اس اجنجم.  لت ت  لم عس   ع  200ع   عاند ل اك ج
ث اال تكجعط"است تلد ك  ار تلجح" جحم سط كلتكد  قتا  ايت تا  اسر ب سك ال  است ا ص 
االيت يج ام ا "االر ع عل   ق  ار  ج   اسكيت تام اسللكاد"ث  انكج ا ت لم ني د"اسلاج   ر ح 

عل  اريجتيل "ع   ك ال  است ا ص.   جح "اسيؤاص عع ك اعات تيلا  استاجسا     اال ت ج ام" سط 
. اال تكجعطكلتكد االيت يج ام اسكر  حد كع عاند است ايد عل  اريجتيل ع   ك ال  است ا ص 

 ط ك حلد كتلتكد. س اال تكجعط انكج  جحم "كنجللد كج ال م اقتكج  اسر ب"ع   ك ال  است ا ص 
ث  استط يلم عس  كل سد  ال  ايت تا  اسر ب سلك ال  (5)(2017دراسة سكرة البريدي)

اإلسات  ناد اس ج د  جسكتا س اساجن ادث  عجتام   نكجر قيا االيت تا ث  اإلل جعجم اسكتحللد كنهث 
كط  جسكت يدث  تضاا  ن ع  تضاا  ايت تا  اسر ب سلك ال  اسكت ياد اإلسات  ناد عل  است اسق اراجتا

استللا  سط ايت تا  قيا اسك ال ث كع   ص ت ايد    اد اعتكتم عل  كن ا اسكي  اإلع كطث 
ك  تل كع ر ب اسك حلد اساجن اد سط كحجسظد اسكن ساد  300 جستر اق عل  عاند عل ائاد ل اك ج

ا اسك ال   جحم  جالعتكجت عل   حا د االيت اجع.  ت  لم عس   ع كتج لد اسر ب س ي
%.   جحم "اس  حد اس يكاد سلكت يد ع   اس اس 3ث 24%ث  "تائكج" ني د 41.9" حاجنج" ني د

  ك" سط كلتكد اسك ال  اإلسات  ناد استط تتج ل ج اسلاند  لاص عج .  ت ت م "اسك جكاع استللاكاد 
ت      ت ع لد  اع است   اد" اسك جكاع استط اح   اسر ب عل  كتج لت ج ع   قيا اسك ال .  ا

ت  د اسالد سط قيا اسك ال   ااتاجت ت  د اسكلج ادث   نه الكج ااتم ت  د كلج اد اسر ب سط قيا 
 اسك ال  اات است اسق اراجتاكط.
عي ج  استلناجم  كتا عل استل    عس  استط يلم (6)(2017دراسة شيرين البحيري)

ام  اسلت ام استللاكاد  است   اد ست  ر ب ك حلد استان س  اد اسحتااد)استج لم( سط تر ا  اسك ج  
استللا  اريجيطث  لاجس ت  د استح اص اسللكط ستا  ث  كيت   اإلت اك  اس    اسلكاق  است جعلاد 
اإلا ج اد رس ات اسلاند  كللكا  ث كع   ص اسنلجش  اسح ا  اس نجح  ر الد تلت  حل ال عا ج اد 

اسكن ا اس   طث كع   ص ت ايد  عل  اإل تاعث  جالعتكجت سلر بث  تتسل   نح  اال تاج  
ك  تل كع ر ب اسكتا س است  ا اد  120 عل  تال االيت اجعث  جستر اق  عل كيحادث اعتكتم 

 كحجسظد اسكن ساد.  لت ت  لم است ايد عس   ع قنجك  ا ا ا ا ا اليت تا  استلناجم استان س  اد سط 
ستح اص اسللكط  است     ستا اسر بث  سط تحياع  تنكاد لت ام تحياع  تر ا  كيت ا ارتاح  ا

 ك ج ام اسر ب سط اسك حلد اال تتائادث حا   ع ايت تا  قيا استر الجم    ت  ائد  تاتل  كؤا ل 
استل ا   عل سط است جعلاد اإلا ج اد  اع اسر ب  كللكا  ث   س  كيت ا اإلت اك  اسكل سدث  اسلت ل 

ر بث   ي   سط حص  ل  اسكلا م است   اد  اسن يادث اجالنر اح  اس  ص عع اسيام ستا اس
 اسي  انتجب  ل  اسر ب  اسرجس جم.
ع لد ايت تا  اسر ب  عل  استط ايت تسم استل   (7)(2017دراسة كريم طلعت المعداوي )

 ج جم س  حجم اس جكلد ع   ك ال  است ا ص اال تكجعط  ك تالاد اس جكلد ستا  ث  ت  د ايت
كن ا اسكي ث  عل اسر ب سكلاجس ك تالاد قيا اس  حجمث كع   ص ت ايد    ادث اعتكتم 
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ك  تل كع ر ب اس جكلجم اسحا كاد  اس ج د  ار ن ادث  500عاند عكتاد ل اك ج  عل  جستر اق 
  عل جالعتكجت عل   تال االيت اجع.  لت  جح "   ح  قكاد ك ت  اسك جكاع اإلع كاد اسكنل  ل 

  حجم اس جكلد" سط كلتكد   س اجم اسر ب ستلااا اسالد سط اس جكلد كع   ص ك ال  است ا ص 
اال تكجعطث  ت ت م سئد "اس جكلد ستا ج    ل كحت كد" آ اح اسر ب عع يكلد اس جكلد.   اتم 

   ت ع لد ا ت جر  اع ايت تا  ر ب اس جكلجم اسك  اد سك ال  است ا ص  عل اسنتجئا 
 كجعط سل جكلد  ت  د ك تالاد اس جكلد ستا  .اال ت

استل   عل  كلتص تل   اس ك     عس  استط يلم (8)(2017دراسة ماهيناز محسن )
س يجئص اإلع    ت للجته  لضع تحياع ار  جع اسياجياد  االلت جتاد  اسكلالاد  اركناد  لت 

اع  اص كع كلتص استل   انجا ث  اسل لد  اع اس  جئ  استاك   اساد سلك ح ا 25ا  ل 
 است للجم  لضع اسكيتل صث  يسك كع   ص ت ايد    اد اعتكتم عل  كن ا اسكي ث  جستر اق 

يند سضاا ث  جالعتكجت  20ك  تل كع كحجسظد اسلجق ل كع ي ا ارعكج   800عل  عاند ل اك ج 
لت جت عل  االيتل دجح .  ساكج اتللق  ت للجم تحيع ظ    اسك تك  كع حا  تحيع اال

ا جت س   عكص  لجكد نظج  حا  تاك ل ارط  كحج  ل اس يجت   س  ا جحل كؤييجم است سد  ا   ا 
سلل جب  اال ت جع  كيت ا كلالد اري لث  جحم "كحج  ل اس يجت" سط اسك اا ار صث ا "است ل  

جس ث  إلجكد نظج  حا  تاك ل ارط"سط اسك اا اساجنطث ا "است ل   تحيع االلت جت"سط اسك اا اسا
ا " س  ا جحل كؤييجم است سد".  عع اسل لد  اع كلتص استل    است للجم  لضع اسكيتل صث  ت اع 
 ع"كلجقتل استلا اا ع" ت ت ر ا ت جرج ك   ج  ت للجم اسك ح ااع  لضع اص كع تحيع االلت جت 

لجكد نظج  حا  تاك ل ارط حلالط  اال ت جع  كيت ا كلالد اري ل اسك  اد.   لج م  اسنتجئا  ا 
عس  ا ت جع است للجم اسكت جئلد  لضع اسك جالم استط ت   حا جث  قيا ا ي  اس ال  اسي  عايته 
 يجئص اإلع    اسك ت ر  جإلا ج اجم استط تعم عس  است جؤص  لضع تحيع ار  جع سط اسك تك  

 انجا . 25 لت ا  ل 
 ؤاد اسكح  اع سط استل   عل    استط ايت تسم( 9) (2016دراسة أسامة عبدالرحيم)

اس ح  اسك  اد ر لجت تر ا  استللا ث استط ا ب  ع ت اا علا ج اس حجسد اسك  ادث 
 اسكلجاا استط التكت ع علا ج سط كلجس د ل جاج تر ا  استللا ث   ق  اسل جاج استللاكاد استط ت  

اسكي ث است ااا علا جث     ا اسكلت حجم ستحياع قيا اسكلجس دث كع   ص ايت تا  كن ا 
 اسكلج ند اسكن  اد  اع كح    استللا  سط اس ح  اسل كاد  غا قجث كع حا  اسلل جم  كلت حجم 

 حت   26/12/2005استحياعث  جالعتكجت عل  ايتكج ل االيت اجعث سط اس ت ل كع 
 ث  جستر اق عل  اسلجئكاع  جالت جص سط   حجم استللا ث  االعتكجت عل  اسكلج لد 30/1/2006

  اسكلنند ك  كح      حجم استللا  سط اس ح  اسك  اد.  لت ت  لم است ايد عس  اسح ل غا
% كع اس ح ااع ا  ع  ع ت   اس حجسد سط كلجس د ل جاج تر ا  استللا  ات كع ع  اح 85 ع 

تحلالجم  ح اد ح ص قيا اسل ادث ستا ع استغراد  اا  عكلج. اكج    حم  ع اس ح  ت اا 
كادث رن ج تلت كنظ كد  احتل كت ا ردث   ع استر ا  ا ت  كع اسك حلد عل   كا  اسك احص استللا
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اريجيادث  ايتك  سط اص اسك احص استللاكاد.  ت اام   لجت استر ا  سطح تر   اسياجيد 
ت جص استان س  اج اسحتااد سط استللا ث ا  ايتل ا  اسياجيد استللاكاد.  استللاكادث  تر ا  اسكنجقاث  ا 

ح اسكت    ع" سط كلتكد اسك جت ث ا  "اسكيئ س ع" ا  "اسر ب سط اسك احص  لت  جح "اس   ا
 .استللاكاد اسك تل د"ث ا  "اسك ال  اإلسات  ناد اسلجكلد سط ك جص تر ا  استللا "

 Anca Dobrean 2016دراسة 
 استط ايت تسم اسال  عع اسل لد  اع اسللق (10)

د ع   اإلنت نمث  جستر اق عل   ل  اسك اقلاع اال تكجعط  استل   سك ال  اسل اجم اال تكجعا
 ر ب اس جكلجم.   ا تم است ايد    ت ع لد  اع استل   سك ال  است ا ص اال تكجعط 
 است جعص اسكتااات كع ل ص اسك ح ااع ك    حجم ار تلجح  ارس  كجم  اس     است تلد  ا  يجص 

اد   اع اسللق اال تكجعطث   ع قنجك رل جم اس تالد  نل  استللالجم  تحتا  اسحجسد اسل  
ع لد  اع اإلس جح اسل  ط عل  ك ال  است ا ص   اع اسللق اال تكجعطث اسي  اجع سه تضاا  

 ا ا  عل  ايت تا  اإلنت نم  لاص عج  عنت اسر ب سط اسك حلد اس جكلاد.
ت   ك ال   عل ايت تسم استل     استطGraham C.l. Davey 2016 (11)دراسة 

  ع ك ال  عس ا ص اال تكجعاد سط عتاكد اسللق  اسلل    جس حتل ست  اسل جب.   لج م اسنتجئا است  
اجس اس   ك  ت ات  تي   سط ت ا لنج ك  اآل  اع  كلج اد ارنلرد  اال تكجعطاست ا ص 

 اس     اال تكجعط ار  ج ث عال  ن ج لت تحت   ل  اآلاج  غا  اسك غ ب سا جث اجسلاسد  اسللق 
 اال تكجعط  ر  غا  اسكلل ص كع اسك ال  اال تكجعاد.  لت اؤتا اسلل    جس حتل  اسللق اسك

 اسلاسد اال تكجعاد عس  االنغكجس  االيت تا  اسك  ر س يا اسك ال ث اكج  ع اسللق  اسحج د عس  
  كجع ا تكجعط ا ت رجع  جيت تا  ك ال  است ا صث  قيا اؤا  عل  ارتاح است ايط  االنتظج  سط

 .اسلكص. سجيت تا  اسل جب سك ال  است ا ص  لاص ك  ر اي ب اسكاات كع اسللق  است ت 
اسل لد  اع اسيكجم  عل  استط ايت تسم استل   Lama. Alqaisy 2016 (12) دراسة

ك  تل كع ر ب  304 عل اسل  اد  للق اسكيتل ص  تحلاق اإلن جا ست  اسر بث  جستر اق 
لدث   ا تم است ايد    ت ع لد عا ج اد  اع للق اسكيتل ص  تحلاق  جكلتط اسكلك حياع  اسر ا

اإلن جا است ايطث  س  تاع قنجك تالسد عح جئاد  س  ق يام كغا   اع اسر ب اسيا    اإلنج  
 ساكج اتللق  للق اسكيتل ص.

 استط ايت تسم استل   عل  كيت   للق اسكيتل ص (13)(2016دراسة ميرفت ياسر سويعد)
 جب كع ناالح ك اا اإلا اح سط لرجع غالث  اسال  عع اسل لد  اع اسح جند اسن ياد ست  اسل

 اص كع للق اسكيتل ص    تل اسحاجل ست  قؤالح اسل جبث كع   ص ت ايد    اد اعتكتم عل  
 تال االيت اجعث  جستر اق عل  عاند كع اسل جب سط لرجع غالث  جيت تا  كلاجس للق اسكيتل ص. 

ست   -سط اجسد   لجتا-ست ايد عت     ت س  ق يام تالسد عح جئاد سط كيت   اسللق  لت  ا تم ا
 –عاند است ايدث تلا  سلكنرلد  اس نس  اسحجسد اال تكجعاد. ساكج ت  ت س  ق سط كيت   اسللق 

تلا  سللك . اكج ت ت   اسح جند اسن ياد    تل اسحاجل ستا اسل جب ي   للق  -سط اجسد   لجتا
 اسكن   .اسكيتل ص 
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اسل لد  اع  عل  استط ايت تسم استل   Osama Abdelrazek 2016)) (14  )دراسة 
است اا  اسنلت   كيت اجم اسرك ح  اسللق اسكيتل لطث  ع لد يسك  جستاسلاد سلتلل ث  جستر اق عل  

.  لت كلاجس استاسلاد سلتلل  عل رجس ج كع الاجم اسلل    اس نتيد   جكلد ن  اعث  جالعتكجت  81
 ا تم است ايد    ت ع لد ا ت جراد  اع استاسلاد سلتلل   است اا  اسنلت   للق اسكيتل ص ست  اسر ب 

 كحص است ايد.
 استط ايت تسم اسال  عع Vigil Tammy R. , and H. Denis WU 2015 (15)دراسة 

اسحاجل  تضاا  تل   اسكيت تكاع سك ال  است ا ص اال تكجعط )اس اس   ك( عل  اس  ج عع
 اسيلجتل    اسي ر  اسللقث كع   ص اسكلج ند  اع عجتام   نكجر  ت  ا م االيت تا   اسكيت ا 

ك  تل كع اسر ب  428اسكللع عع اس  ج    اسي رث ع   ت ايد كيحاد ت  تر ال ج عل  
 ل  .  ت  لم عس  ان  ار اسكيت تكاع سط  5اس جكلااع  جس الاجم اسكتحتل ارك اااد سكتل 

اس اس   ك(ث ككج  تا عس  )است جعص ك  اسك جكاع اسكر  حد عل  ك ال  است ا ص اال تكجعط 
    كيت اجم اسيلجتل  اس  جث ك  اسلل    جسللق ستا عاند است ايدث سط ظص اسكلج نجم 

 اال تكجعاد ك  ار تلجح  تا اع لنجعجم ياتاد  نجح عل  تلك اسكلج نجم.
تط ايت تسم استل   عل  كتا  قكاد ك جكاع   حد  اس(16)(2015دراسة رحو حياة )

س جكلد كحكت  ا    يا ل  جسني د سلكتج لاع س جث  تحتات است   اسي  تل    اال تكجعطاست ا ص 
 هث  كتا ت جعل ج ك  كيت تكا ج  كت  حا جث كع   ص كن ا اس   ث  جالعتكجت عل  اسكلج لد 

اد است ا لاد سل جكلدث سط اس ت ل كع  تحلاص اسك ك عث  جستر اق عل  اس  حد اس يك
 . ت  لم است ايد عس   ع تلتت سغجم نل  اسك جكاع 2014تايك   31ث حت  2014انجا 1

عل  اس  حد حيب ر الد اسك ك عث  اس ت  كع اسنل ث عال  ع كلظك ج اجع  جسلغد اسل  اد.  لت 
   ج سلك جكاع.  لت ا تل م  يجساب اسنل ث سان ج اعتكتم  لاص ا ا  عل  اس   ل عنت ع

 تجحم اس  حد   ا ر س ر ع  تحكاص اسك جكاع اسك ت رد  ض  ج  استي ا م  اسنلجرجم 
 اس جكلادث  اجع اس ت  اس ئاس كع اسنل  ق  اإلع    اإل  ج .

استل   عل  ر الد ارحتا    استط ايت تسم( 17) (2014دراسة فتحي شمس الدين)
ا ناهث  كتا تضاا   30 ج اس  اكا اسح ا اد سط اس ت ل كج ل ص  كج  لت  اسل جاج اسياجياد استط تنج ست

اسللق ستا اسل جب اسك   ث  كيت ا قيا اسللق  تنج ص ار  ج  اسيل اد سط قيا اسك حلد عل  ظجق ل
سط حجسد    تاث كع   ص ت ايد    اد اعتكتم عل  كن ا اسكي ث   تال االيت اجعث  جستر اق 

 35-18ك  تل كع اسل جب اسك   ث ككع تت ا ح  عكج ق  كج  اع 200ل اك ج عل  عاند عل ائاد 
اسا  اث عل  عاند كع   اكا اس    اسح ا ادث استط حجام عل   كنرلد اسلجق ل عجكجث ككع الرن ع

 عل  نيب كلجقتل سط ست ل استحلاصث  ق    اكا "اسلجل ل كيجحا"ث  "قنج اسلج كد"ث  "آ   اسن ج ". 
نتجئا  ع عاند است ايد تتي   د "كيت ا للق كت ير" نح  اسكيتل صث نتا د تل      لت  ظ  م اس

%ث 5ث 43%ث ا  "كيت ا للق ك ت  "نح اسكيتل صث  ني د 46سل  اكا اسح ا اد عاند است ايد  ني د
ككج الن  ا ت جع ني د اسللق  اس    كع اسكيتل ص عنت اسكتج لاع س يا اس  اكاث نتا د كج ت اه كع 
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س د يل اد رغلب اسك   عجم اسكر  حد.  لت  ا تم است ايد    ت ع لد ا ت جراد  اع كلج
استل   سلكحت ا اسياجيط سط اس  اكا اسح ا اد   اع ا ت جع كيت ا للق اسكيتل ص ستا اسل جب 

 اسك   .
 

 Ahmed Matarneh 2014دراسة
 استط ايت تسم  نجح كلاجس سلللق اسكيتل لط ستا  (18)

رجس ج كع اسالاجم اسلكلاد  اإلنيجناد.  714كلجم ار تناد اسلجكدث  جستر اق عل  ر ب اس ج
  لج م اسنتجئا عس  عت     ت س  ق  اع اسر ب  اسرجس جم كع اس نياع ساكج اتللق  للق 
اسكيتل صث   ع قنجك س  لج يام تالسد عح جئاد  اع ر ب اسالاجم اسلكلاد  ر ب اسالاجم 

 اإلنيجناد.
 استط ايت تسم اس ل   عل  كيت ا است جعص اري ا (19) (2013حسناء منصور)دراسة 

   ت  ق  ارنلرد استط اكج ي ج  ثتا ص اري  اسل  اد  تضاا  ك ل  ساس   ك عل  قيا است جعص
 س ات اسلاند  ك ل  ساس   كث  اسكلج ند  اع  س ات اسلاند سط ك    اسيل تاد ساكج اتللق  ت جعل   

جسد ايت تاك   سل اس   كث  جالعتكجت عل  كن ا اسكي  اإلع كط  جستر اق عل  عاند اري ا  اا
سط  جكلتط اسكلك ع ت اسلااا  اال تكجعطك  تل كع كيت تكط ك ال  است ا ص  200ل اك ج

 جسككلاد اسل  اد اسيل تاد   جكلد اسلجق ل  جيت تا   تال االيت اجع.  ت  لم است ايد اس  تلج ه 
ل جب اسك     اسيل ت  سط ايت تا  اس اس   كث  ايسك ات جقجم اسل جب اسك    ت  ا م اس

 اسيل ت  ح ص اإلل جعجم استط احلل ج اس اس   ك.   ظ  م  ع غجس اد عاند است ايد تت جعص ك  
%.  تلتت اآلاج  اإلا ج اد كع ايت تا  اس اس   ك عل  است جعص 3ث 77 ي قج     ل عجساد  لغم 

 اري ا.
 استط اجع كع  اع  قتاس ج (20) (2013ة نجاح عواد السميرى،عايدة شعبان صالح)دراس

اس ئايد استل   عل  سجعلاد   نجكا ع لجت  س    حتل للق اسكيتل ص ستا رجس جم  جكلد 
ارل    كحجسظد غالث  جستر اق عل  ك ك عتاع عحتاقكج ت  ا اد  ار  ا  ج ردث  جيت تا  

ت  ععتاتا كع ل ص اس جحااع.  لت ت  لم است ايد عس     ت تضاا  ا ا   كلاجس للق اسكيتل ص اسي 
س يا اس  اكا سط     حتل للق اسكيتل ص ستا اسك ح اجمث     ت س  ق يام تالسد عح جئاد  اع 
كت يرجم ت  جم  س ات اسك ك عتاع است  ا اد  اس ج رد سط استر اق اس لت  سكلاجس للق اسكيتل ص 

 ت  ا اد.س جس  اسك ك عد اس
 استط يلم عس  اسال  عع (21)( 2012دراسة محمد احمد المومني ومازن محمود نعيم )

كيت   للق اسكيتل ص ست  ر ب الاجم اال تكجع سط كنرلد اس لاصث كع   ص ت ايد كاتاناد عل  
( رجس ج.  لت  لج م نتجئا است ايد عس  ا ت جع كيت ا اسللق كع 439عاند كع اسر ب  لغم)

تل ص ست   س ات اسلاندث  يسك  ي ب ار  جع االلت جتادث  ار  جع اري اد.  لت ات      ت اسكي
س  ق  اع عاند است ايد سط كيت   للق اسكيتل صث ساكج اتللق   نس اسك ح ااعث     ت س  ق  اع 

 عاند است ايد  ي ب است     ك جص اسلكص سط ع لت كج  للق اسكيتل ص.
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 ت السابقة:الدراسا علىالتعليق 
 كع   ص اسل   اساا ط سلت ايجم اسيج لد ات   اآلتطح

است ايددجم اس  دد اد اسكاتانادث)ت ايددد  كددص كحكددت غنددجا ث  علدد اعتكددتم كلظدد  است ايددجم اسيددج لد  -1
 (ث)ت ايددددد لددددا اع 2017 (ث)ت ايددددد يددددا ل اس اددددت 2017 (ث)ت ايددددد ت ا ددددط  ددددع ع ددددتاه2018
 ( . 2017 (ث)ت ايدددد كجقانددجا كحيددع 2017   (ث)ت ايددد ادد ا  رللددم اسكلددتا2017اس حادد  

 لت ات   كحت تاد است ايجم است  ا ادد  لد ه است  ا ادد استدط تنج سدم قديا اسظجق لث)ت ايدد عد ات 
  (.2013اسيكا  ثعجاتل لل جع  جس 

 Ahmed)دراسـةايت تكم كلظ  است ايجم كن ا اسكي  اإلع كط  للاه اس   ط  استحلالطث  -2

Matarneh 2014) ت اث( يددددOsama Abdelrazek 2016) ت ايدددد  كدددص كحكدددت ث(
 (ث)ت ايدد لدا اع 2017 (ث)ت ايد يدا ل اس ادت 2017 (ث)ت ايد ت ا ط  ع ع تاه2018غنجا ث

 (ث )ت ايدددد 2017(ث)ت ايدددد كجقاندددجا كحيدددع2017 (ث)ت ايدددد اددد ا  اسكلدددتا   2017اس حاددد  
  ( .2016كا سم اجي  ي الات

نظ اتددط االيددت تاكجم  اإللدد جعجمث  االعتكددجت  علدد يددجم الددتكص اإلرددج  اسنظدد   سكلظدد  است ا -3
 يدددددجئص اإلعددددد  ث سلالددددد  عدددددع كلدددددتالم   نكدددددجر استلددددد  ث  استدددددضاا ام اسك تل دددددد س ددددديا  علددددد 

اسكلل كجم.)ت ايدددددددد يدددددددا ل  علددددددد اس يدددددددجئصث كت  اعتكدددددددجت اس ك ددددددد   علا دددددددج سدددددددط اسح ددددددد ص 
 .Vigil Tammy R. , and H  (ث)ت ايدد2017 (ث)ت ايدد كجقاندجا كحيدع 2017اس  ادت 

Denis WU 2015.) 

)ت ايددددد  كددددص كحكددددت ث  تال االيددددت اجع س كدددد   اجنددددجم است ايددددد علدددد اعتكددددتم كلظدددد  است ايددددجم  -4
 (ث)ت ايدد اد ا  2017 (ث)ت ايدد يدا ل اس  ادت 2017 (ث)ت ايد ت ا دط  دع ع دتاه 2018غنجا 

 (ث)ت ايدددددددددد كا سدددددددددم اجيددددددددد  2017 (ث)ت ايدددددددددد كجقاندددددددددجا كحيدددددددددع2017رللدددددددددم اسكلدددددددددتا  
 (.  انكدددج 2013(ث)ت ايدددد حيدددنجح كن ددد  2014 (ث)ت ايدددد ستحدددط لدددكس اسدددتاع2016يددد الات

 (ث)ت ايددد  حدد  2016تحلاددص اسك ك عث)ت ايددد  يددجكد ع ددتاس حا  علدد اعتكددتم ت ايددتاع سلددر 
  (.2015حاجل 

اسل لددددد  دددداع س يددددجئص اإلعدددد   اإلسات  ناددددد  اسللددددق  استح دددداص  عسدددد تر لددددم  لدددد  است ايددددجم  -5
 (ث)ت ايددددد لددددا اع 2017 س  اس جكلجمث)ت ايددددد يددددا ل اس  اددددت اراددددجتاكط سددددت  ردددد ب اسكددددتا

اسل لددد  دداع استلدد   سلك الدد  اإلسات  ناددد  عسدد  (ث  انكددج تردد ق اسدد ل  اآل دد  2017اس حادد   
 علدد (. ساكددج  اددام  لدد  است ايددجم  Anca Dobrean 2016 اسللددق اال تكجعطث)ت ايددد 

 .Lama ن دجا سدت  اسر بث)ت ايدداسل لد  اع اسيدكجم اسل  داد  للدق اسكيدتل ص  تحلادق اإل

Alqaisy 2016  اقتكددم  لدد  است ايددجم    ددت اسل لددد  دداع است اادد  اسنلددت   كيددت اجم  .)
 Osama Abdelrazek 2016اسرك ح  اسللق اسكيتل لط  ع لد يسك  جستاسلادد سلتلل ث)ت ايدد 

استلدد   سل ددجاج (.  ت تلدد  است ايددد اسحجساددد عددع قدديا است ايددجم سددط ا ن ددج ت  ددت اسل لددد  دداع 
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ك الدد  است ا ددص اال تكددجعط  للددق اسكيددتل ص سددت  اريدد ل اسك دد ادث  علدد استللددا  ل ددص اس ددجكلط 
  ق  كجس  تتر ق عساه قيا است ايجم.

ث  قددط ردد ب اسكددتا س  اس جكلددجمث سئددد كحددتتل كددع اس ك دد   علدد  اددام است ايددجم اسيددج لد   -6
 (ث)ت ايددد ادد ا  رللددم اسكلددتا   2017 (ث)ت ايددد ت ا ددط  ددع ع تاسدده 2018)ت ايددد  كددص غنددا  

 .Vigil Tammy R. , and H(ث )ت ايدد Anca Dobrean 2016  (ث )ت ايدد2017

Denis WU 2015 (ث)ت ايددددAhmed Matarneh 2014 (ث)ت ايدددد ن دددجح عددد ات
سئددددد اسل جبث)ت ايددددد كا سددددم اجيدددد   علدددد  (.  لددددت اعتكددددتم  لدددد  است ايددددجم 2013اسيددددكا  
 Graham C.l. Davey (ث)ت ايدد 2014ت لدكس اسدتاع  (ث)ت ايد ستحدط كحكد2016ي الات

اسللددددق  كددددتا علدددد اريدددد ل اسك دددد اد سلتلدددد    علدددد (.  لددددت اعتكددددتم است ايددددد اسحجساددددد 2016
 اسكيتل لط اسي  انتج  ج كع عتكه   اح استل   سل جاج استللا  ل ص اس جكلط.

 

 حدود االستفادة من الدراسات السابقة:
سيدددج لد سدددط   دددت اسل دددجاج استللاكادددد استدددط تددد  استلددد   س دددج ايدددت جت اس جحددد  كدددع است ايدددجم ا -1

 جست ايدددث  استلدد   اسظدد اق  اسك ت رددد   ددجث  استددط لددج  اس ددجحا ع  ت ايددت جث ستلدد   است ايددد اسحجساددد 
  ت ايد   انب    لجت      سط ظص اإلرج  استاجكط سلت ايجم اإلع كاد.

كل سدددط س  ددد  عردددج  نظددد    كل سدددط اكدددج ايدددت جت اس جحددد  كدددع اإلردددج  اسنظددد    اإلردددج  اس -2
 ات اح  ك  كتغا ام است ايد اسحجساد.

تردددج ق سددد    است ايدددد  نتجئ  دددج كددد   كدددتا قندددجك   ددده آ ددد  س يدددت جتلث  ق استضادددت كدددع  -3
است ايددجم ار دد   كددع عتكددهث  االيت لددجت  لدد  ارقددتا   استيددجؤالم استددط تيدد   سددط تحلاددق 

 است ايد رقتاس ج. 

 أهمية الدراسة:

 ب الدراسة أهميتها من عدة جوانب أهمها:تكتس
استضاا  اسكتااات س يا اراكد عل  اسحجسد اسكاا اد سألي  اسك  اد  كج تحتاه كع آاج  ن ياد  .1

 ا تكجعاد تؤا  عل  حجسد االيتل ا  اسك تكلط    اسلل    جسللق اسكيتل لطث ال ت جر ج 
اسر ب  لت انت جح قيا اسك حلد  ل اد تحتت اسكيج  استللاكط  اسحاجتط اسيا ايا  ساه 

 استللاكاد.
ا ت جر قيا اراكد   ئجم ع ا دد سدط اسك تكد  تلدكص اسرد ب   يد ق ث سديا س د   دتا ل  ت ايدد  .2

 تضاا ات ج يل ج    عا ج ج.
تندجك  ظ دد   اسكلدا م سددط ك حلددد استللدا  ل ددص اس دجكلط  كن ددج "نظددج  استللدا  اساددجن   اسكلددتص"  .3

 ؤادد  ا دحد  ايدت اتا اد كحدتتل اسكلدجس  سدط استلدجرط كد  قديا  سط ك  ث سط ظص عت    د ت
 اسك حلد اسك  لاد سط حاجل اسر ب.
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سددط تنددج ص قدديا اسل ددجاجث  -  ج ددد ك الدد  است ا ددص اال تكددجعط-ت    يددجئص اإلعدد   اس تاددت  .4
 اإلي ج  سط اسحت كع تتاعاجت ج اسيل ادث  كدع  ان دج "حجسدد اسللدق علد  اسكيدتل ص  اس د   كنده"ث 

   ت  ا  قيا اراكد  تتاعاجت ج  تضاا ات ج اسكتلتتل. 

االقتكددج  اسكتاااددت كددع ل ددص كؤييددجم است سددد اس يددكاد  كنظ كددد استللددا  ل ددص اس ددجكلطث سددط ظددص  .5
  .3020 رد استنكاد اسكيتتاكد 

اال ت   اسحجت  اع اس  د اح  اسكت   داع  اس ك د   اسلدج  حد ص اس رد ام استدط تت ديقج  اا ل  .6
  اع كؤات س يا اإل  احام  كج  اع  اس  س ج.  ا  كنظ كد استللا  ل ص اس جكلطثكجاست  اد ستر

 
 مشكلة الدراسة:

االنلدددغجص اسدددتائ   عسددد  تم استرددد  ام  استغاددد ام اسكيدددتك ل سدددط ل دددجاج استللدددا  ل دددص اس دددجكلط        
ث  تر  ات ددددجث    لجتقددددج اسك تل ددددددث  اسيددددلط سكل سدددددد ار  ددددج  اسيدددددجئتل سددددط  يدددددجئص اإلعدددد    لدددددضن ج

لغلم قيا اسل جاج حااا ا ا ا ست  ك الد  است ا دص اال تكدجعطث  ارر  حجم اسك تل د ستنج س ج.  لت 
اسكيددتل صث  علدد اقتكددج  اسكيددئ ساع  اس  دد اح  اريدد ل اسك دد ادث ستضاا قددج اسكحدد     علدد  ايددتح يم 

ك الد  است ا دص سياح تتحتت كلالد است ايد سدطح ت ايدد تدضاا  استلد   سل دجاج استللدا  ل دص اس دجكلط  
عل  للق اسكيتل ص ستا اري ل اسك  ادث  كيت ا اس د    اسللدق اس كلدط اسدي  انتدج     اال تكجعط

 يدد ب قدديا استلدد  ث  يسددك كددع  دد ص كل سددد تددضاا  قدديا استنددج ص علدد  ات جقددجت  ث    دد ا اسل ددجاج 
سددط قدديا اراكدددث  استللاكاددد استددط تدد  ر ح ددجث  اسلدد ا اس جعلددد استددط تدد  تيددلار اس دد ح علا ددج  ت  قددج

     ا كظجق  اسللق  اس    اسكيتل لط استط الل    ج اس ك   .
 

 أهداف الدراسة:
تيددلط است ايددد ستحلاددق عددتل  قددتا  ان الددم كددع استحتاددت اسددتلاق سكلددالد تنددج ص ك الدد  است ا ددص      

 اس ك   ث  قطح عل اال تكجعط سل جاج استللا  ل ص اس جكلطث   ا  يسك استنج ص 
كتج لددد ل دددجاج استللددا  ل ددص اس دددجكلط ع دد  ك الددد   علددد حدد   اسك حدد ااع  كدددتااستلدد   علدد   .1

 است ا ص اال تكجعط؟
  ددددت   دددد ا ل ددددجاج استللددددا  ل ددددص اس ددددجكلط استددددط تنج ست ددددج اسك الدددد  كحددددص است ايددددد ر لددددج س ؤاددددد  .2

 اسك ح ااع كحص است ايد.

 ل دص اس دجكلطث استل   عل     ا اسل  داجم استدط تد  است اادا علا دج سدط تندج ص  اكدجم استللدا  .3
  ارت ا  اسكني  د س ج.

استلددد   علددد  كددددتا الدددد اسك حددد ااع سددددط ك دددجكاع ل ددددجاج استللدددا  لدددص اس ددددجكلط علددد  ك الدددد   .4
 .اال تكجعطاست ا ص 

 اسال  عع كظجق  للق اسكيتلص اكج ت اقج عاند است ايد. .5
   ت استضاا ام اسنجت د عع استل   س يا اسك جكاع.  .6
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 تساؤالت الدراسة:

 جاج استللا  ل ص اس جكلط استط تنج ست ج اسك ال  كحص است ايد؟كج    ا ل  .1
 كج اسل ا اس جعلد استط  اام علا ج ك ال  است ايد اكج ا اقج اسك ح ا ع؟ .2
 كج ت للجم اس ك     لضع نظج  استللا  ل ص اس جكلط اس تات سط ك  ؟ .3
 كج كظجق  للق اسكيتل ص ست  اس ك   ؟ .4
ل ددددجاج استللددددا  ل ددددص اس ددددجكلط علدددد  ك الدددد  ست ا ددددص كددددج كددددتا الددددد اسك حدددد ااع سددددط ك ددددجكاع  .5

 ؟اال تكجعط
كدددج اسل لدددد  ددداع كلدددتص استلددد   سل دددجاج استللدددا  ل دددص اس دددجكلا ط ك ددد  سدددط ك الددد  است ا دددص  .6

  است للجم  لضع للق اسكيتل ص؟ اال تكجعط
 كج تضاا  است جعص  اع كيت ا استل      جئ  اسك ح ااع عل  للق اسكيتل ص؟ .7
 

 فروض الدراسة:
 دددت ع لدددد  ددداع كلدددتص استلددد   سك دددجكاع ل دددجاج استللدددا  ل دددص اس دددجكلط  ت  دددد اسللدددق كدددع ت   .1

 اسكيتل ص ستا اس ك   .
 ت  ت ع لد  اع ت جعص اسك ح ااع ك  اسك جكاع اسكنل  ل  ت  د اسللق كع اسكيتل ص. .2
ت  ددت ع لددد  دداع ت  ددد الددد اسك حدد ااع سددط ك ددجكاع ل ددددجاج استللددا  ل ددص اس ددجكلط علدد  ك الدد   .3

 ست ا ص  كيت ا اسللق عل  اسكيتل ص ستا  .ا
 

 مفاهيم الدراسة:
  Future Anxietyقلق المستقبل 

قدد   لددص    ا ددر اب ن يدد  اددن   عددع   دد ام يددج لد غادد  يددج لث ا ددجح  ج تلدد اه  تح ادد  
عت ااط كل سط سل ال   سلديامث التكدت علد  ايتح دج  اسديا اجم  اس  د ام اسكج داد غاد  اسيدج لث كد  

 اجم اس ج دددد  جسددديام  اس الددد ث  قددد  ت لدددص  دددجح  ج الدددل   حجسدددد كدددع استددد ت   عدددت  ت ددد ا  اسيدددل
اركدددعث ككدددج لدددت اتسلددده ستدددتكا  اسددديام  اسلدددل    جس لدددص  اسل دددا  استلدددجؤ  كدددع اسكيدددتل ص  اسللدددق كدددع 

 .است اا  ساه  اس    كع اسكلا م اسكيتل لاد اسكت للد
ستدد  س  اسغكدد    اس دد    اس لدد  (  ضنددهح ت دد   سحجسددد اZaleski, 1996 ال سدده ااسايددا )

سددط اسكيددتل ص اسل  ددط اس لاددت.  انكددج ادد ا ا كاددجع  نددهح لددل     اس لدداد كددع تغادد ام غادد  ك غ  ددد
ان لددجسط اتيدد   جال ت ددجك  اس دداق  اسغكدد    ت لدد  اسيدد ح  اس دد   كددع اسكيددتل ص  لددص اسلددت ل علدد  

د غادد  كؤاددتلث  قدد  اتلددج   س دد  لددل    لددت  اال تاددجح ت ددجا  كدد  ي  نتا دد(22)است جعددص اال تكددجعط.
 (23)اسكلج اد اال تكجعاد  استلل   استح اص است ايط.  عل ك   نلرد اسحاجل اسا كادث  اؤا  

 التعريف اإلجرائي لقلق المستقبل لدى الجمهور المصري:
حجسدددد كدددع اس لدددص اسكل سدددط اسك ت ردددد  كلدددا م استللدددا  ل دددص اس دددجكلط ت لدددص اسرددد ب   يددد ق   

استدد ت   اس دد    ان  ددج  اسا ددجحل اسياتاددد  اسللددق علدد  كيددتل ل   عنددت استلدد   الددل  ع  حجسددد كددع 
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سكلل كجم كت ج  د  لضع قيا اسكلدا م استدط ت لل د  اتلدجحك ع كدع اسكيدتل ص  يد ب عدت    د ح 
 اس ؤاد اس ج د  ه.

 نوع الدراسة:
استدددط تيدددت ت  تل اددد   Descriptive Studiesتنتكددد  قددديا است ايدددد عسددد  اس حددد   اس  ددد اد

  ددجئ  ظددجق ل كلانددد    ك لدد  اغلددب علادده  دد د استحتاددت  تلتكددت علدد   كدد  اسحلددجئق  تحلال ددج 
 ت يدددا قج اليدددت    تالست دددجث  ت دددص عدددع ر ادددق يسدددك عسددد  ع دددتا  تلكاكدددجم  لدددضع اسك لددد     

تدددضاا ام استلددد    علددد  تيدددت ت  قددديا است ايدددد استلددد   (24)اسظدددجق ل استدددط الددد   اس جحددد   ت ايدددت ج.
 اسك  اد. ظجق ل للق اسكيتل ص ست  اري ل عل ستللا  ل ص اس جكلط سك جكاع ل جاج ا
 منهج الدراسة:

نظدد ا رع ر الددد است ايددد ت ددت  عسدد    دد   تحلاددص اسظددجق ل اإلع كاددد كددع ك تلدد    ان  ددجث 
اسدديا الددت كحج سددد كنظكددد ستل ادد  Survey Method مــنهج المســحسددإع قدديا است ايددد تلتكددت علدد  
ايدددت ت  اس  ددد ص عسددد   اجندددجم اكادددع   اقع سنظدددج      كجعدددد     ائددددث تحلادددص  ت يدددا  اس  ددد  اسددد

 سا نددده   دددتا علكادددج كنظكدددج ايدددجعت سدددط است  دددص عسددد   اجندددجم  كلل كدددجم عدددع ث تلكال دددج  ت دددنا  ج
سلتلد    Survey Methodكدن ا اسكيد   علد  لدت اعتكدتم است ايدد (25)اسظجق ل ك   ع است ايدد.

ك الددد  است ا دددصث  علددد  دددجاج استللدددا  ل دددص اس دددجكلط آ اح اس ك ددد   اسك ددد   سدددط ك دددجكاع ل علددد 
  تضاا ات ج اسك تل دث   ق  كظجق  اسللق اسكيتل لط ست  اس ك   .

 

 مجتمع الدراسة:
ادص ك  تاتدهث  لدت  علد ق  اسك تك  ارا   اسي  ا ت  اس جح  ت ايدتهث  تلكدا  نتدجئا است ايدد 

اسك دد اد استددط تتلدد   سل ددجاج استللددا  تحلاددق  قددتا  است ايددد.  اتكاددص ك تكدد  است ايددد سددط اريدد ل 
 ك ال  است ا ص اال تكجعط. عل ل ص اس جكلط 

 

 عينة الدراسة:
تكاددص عانددد است ايددد يددكجم    ددجئ  اسك تكدد  سك تكدد  است ايددد ااددصث  ات لدد   ددتق تكااددص 

 200ح دد  اسلانددد  ر الددد ا تاج قددج.  تتكاددص عانددد است ايددد سددط  علدد قدديا اسلانددد سك تكدد  است ايددد 
ك الدد   علدد استلدد   سل ددجاج استللددا  ل ددص اس ددجكلط  علدد ع اريدد  اسك دد اد استددط تحدد   ك دد تل كدد

 است ا ص اال تكجعطث ت  ا تاج قج  ر الد عكتاد ر لج سلتل  .
 أداة الدراسة:

تلتكت قيا است ايد عل   حا د االيتل جح اضتال س ك  اس اجنجمث  جعت ج قدج  تال  حاادد كنجيد د 
اسكتكالدد سدط اريد ل اسك د ادث  (26)للق اسكيتل صث كع ك  تام عاند است ايددس ك  اس اجنجم اسكتلللد  

حادد  لدددج  اس جحدد   ت دددكا   دددحا د ايتل ددجح  دددكم عدددتتا كددع اريدددئلد استدددط تيددل  عسددد  تحلادددق 
سلتحلددق كددع  ددحت جث  ع  دد ج علدد   Pre – Test قددتا  است ايدددث ادد  لددج   ددإ  اح ا ت ددج  ل لددط

 ساط تحلدق است ايدد  قدتاس ج تد  ل ج عل  اس ك    كحص است ايد. اس   اح سط ك جص است ايدث ا  تر ا
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ت دددكا   دددحا د االيدددت اجع س كددد  اس اجندددجم اسكتلللدددد  ظدددجق ل للدددق اسكيدددتل ص سدددت  اريددد ل اسك ددد ادث 
 ايتاج ل اسك ح ااع س يت ج د ستيجؤالت ج اسك تل د. عل  يسك  ر الد كن  اد تيجعت 
 إجراءات الصدق والثبات:

 ألداة:اختبار صدق ا -1
  دددد  اس جحدددد  نك ي ددددج ك ددددتئاج اليددددتكج ل االيددددت اجع  كددددج ات ددددق كدددد   قددددتا  است ايددددد اسكاتاناددددد 
اسك ت رددد  ددجستل   سل ددجاج استللددا  ل ددص اس ددجكلط كحددص است ايددد.  ال ت ددج   ددتق االيددتكج ل  لددت ت ج 

عدتت  علد تيجؤالم است ايد  تحلاق  قتا  اس ح  لدج  اس جحد   لد   االيدتكج ل  عل اإل ج د  عل 
 كدتاسط ك جص اإلع   است      عل  اال تكجع اإلع كطث سلنظد  سدط  )*(كع اريجتيل اسكت   اع

 دد حات ج  اتيددجل ج كدد   قددتا  است ايددد  تيددجؤالت ج.  لددت لددج  اسكحاكدد ع  إ ددتاح  لدد  اسكلح ظددجم 
علدددد  االيددددتكج ل اتلددددتاص  لدددد  اس ئددددجم  حددددي  اسدددد ل  اآل دددد   ا  ددددجسد  لدددد  اس ئددددجم   لددددج  ا 

 ت ج سلتر اق.    حا
 اختبار الثبات: -2

 ال ت  ه ا دجم  تال  كد  اس اجندجم  استضادت كدع   د ت ت  دد اتيدجق عجسادد سدط لادجس اسكتغاد ام 
اسك حد ااع سلادجس  علد نتدجئا كترج لدد عيا كدج تد  ععدجتل تر ادق االيدتكج ل كد ل   د    علد  اسح  ص 

ك دد تل   لددت كدد    لدد    20 علدد  ن ددس اسكتغادد ام.  ستحلاددق ا ددجم االيددتكج ل لددج  اس جحدد   تر ال ددج
يام اسك حددد ااع .   حيدددجب  علدد كدد ل   ددد    Retestتر ادددق االيددت جند ار سدددط  عددجت تر ال دددج علدد 

كلجكص اال ت جر "يد ا كجع"  داع ع ج دجم اسك حد ااع سدط اال ت دج  ار ص  اال ت دج  اسادجنط اجندم لاكدد 
حاد تر الدددده ستحلاددددق  قددددتا  ا دددجم اسكلاددددجس   دددد  عسدددد  قدددد  كددددج الددددا  ث .ث 91كلجكدددص اال ت ددددجر 

   است ايد.
 المعامالت اإلحصائية

ت جس ددج  اسحجيدددب اآلسدددطث اددد   عسددد  لددت االنت دددجح كدددع  كددد   اجنددجم است ايدددد تددد  ت كادددا اس اجندددجم  ا 
كلجس ت ج  تحلال ج  ايت  اج اسنتجئا اإلح جئاد.  لت اعتكت اس جح  سط عكلاجم استحلادص اإلح دجئط 

 SPSSv.19 (Statistical Package forسلللد   اال تكجعادد   نجكا "اسحاكدد اإلح دجئاد  عل 

Social Science لدددت تكدددم اسكلجس دددد اإلح دددجئاد س ددديا اس اجندددجم ع ددد  تر ادددق اسلتادددت كدددع ." )
(.  لدت تد  Scale(  اس انادد )Nominalاسكلجك م اإلح جئادث ع   اسلتات كع اسكتغا ام اإليدكاد)

 حاآلتط اسنح   عل كتغا ث  يسك  تر اق اسكلجك م اإلح جئاد اسك ئكد ساص
 أوال: المقاييس الوصفية، وتشمل:

اس تا ص  است االجم استا ا اددث حاد  تد  عد    لد  اسكتغاد ام كدع  د ص  دتا ص ت دت   -1
 اسال  عع استا ا ام  اسنيب اسكئ ادث س    عاند است ايد    جئ  ج. عس 

 ثانيا: االختبارات اإلحصائية:
 ددج ام اإلح ددجئاد استددط يددلم سلاددجس اس دد  ق  اسل لددجم  دداع كتغادد ام ايددت ت  اس جحدد   لدد  اال ت

 حاآلتط اسنح   عل است ايدث  اجنم 
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( سكلج ندددد كت يدددرط عانتددداع كيدددتللتاع Independent sample T-Testا ت ددج  ) -1
ستحتاددت كددتا ات جقددجم اس ك دد   نحدد  ل ددجاج T-Test)  اسكلدد    ا ت ددج ا  ج ت ددج  "م" )

 استللا  ل ص اس جكلط.
(ح  يسددك سلاددجس اس دد  ق  دداع اسكت يددرجم  دداع  اادد  كددع On Way Anova) F ت ددج ا -2

 ك ك عتاع.

(ث  يسدددك F(ح  تدددت  اكلدددجك م  لتادددد ال ت دددج )Post Hoc Testاال ت دددج ام اس لتادددد ) -3
 كنلض اس   ق  اع اسك ك عجم. عل سلتل   

اع كدع كيددت   كلجكدص ا ت دجر " ا يد ع" ست ايدد لدتل  ات ددجا اسل لدد اال ت جرادد  داع كتغاد   -4
 اسكيجسد    اسني د.

 
 اإلطار النظري للدراسة

 Media Dependency Theoryوسائل اإلعالم  علىنظرية االعتماد 
 Media Dependency يدددجئص اإلعدددد    علددد نظ ادددد االعتكددددجت  علدددد ت تادددا است ايدددد 

Theoryط استدددط تلدددكص عدددتتا كدددع اسكدددت  م اسللكادددد اللددد  اسدددن س  علددد  اال تكدددجعث  تت دددكع سددد ث
 داحا  .  تلدت قديا اسنظ ادد(27)ك كل ج عدتل تدضاا ام تد ت ر  تلد   اس ك د   س يدجئص اإلعد   اس تادت

كددع االعتكددجت اسكت ددجتص  دداع  يددجئص اإلعدد    اسددنظ  اال تكجعاددد استددط تلدداص ع لددجم اس ك دد     دديا 
ث  اا ادد اس يجئصث حا  ت ح  سط اساا اد استط تد ت ر   دج   دااح اسدنظ  اال تكجعادد   ل د ج اسد ل 

تغااددد  اسيدددل ك اسكددد ت ر   ددديا اساا ادددد. س ندددجك اعتكدددجت كت دددجتص  ددداع  يدددجئص اإلعددد    اس ك ددد     ااح 
 (28)قيا اس يجئص س  د  اسنظدج  اسك تكلدط اسكحدار   د . عل اسنظج  اال تكجعطث نظ ا العتكجت ارس ات 

  ث   ج دددد عندددت  ت تددد   قددديا اسنظ ادددد  ع قندددجك اعتكدددجتا كت دددجتال  ددداع  يدددجئص اإلعددد    اس ك ددد
قدديا االعتكددجت تددضاا ام كل ساددد تيدد   سددط عااسددد  علدد استلدد   سألحددتا   اسل ددجاج اس تسادددث  ات تددب 

اسغكددد   اسكددد ت ر   ددديا اسل دددجاجث  تدددضاا ام   تانادددد تتكادددص سدددط اس ددد    اسللدددق  استددد ت ث  تدددضاا ام 
ترا   ع تحلدق اا د  س يدجئص اإلعد   تيدر (29).يل ااد ت ت ر  جت جي ل ا ام ك ت ردد   ديا ارحدتا 

لت  كع قيا استضاا امث استط تاتات عندتكج تلد   قديا اس يدجئص  نلدص اسكلل كدجم  لداص كااد ث سنظ ادد 
االعتكجت تتلجكص ك  اسل جاج  ارحتا  اكنظ كد ك ا د كع عنج   كت جعلددث  سايدم ك د ت نكدجيج 

اإلعددد   اس تادددت  يدددجئص  علددد  تت لددد  ت  دددد اعتكدددجت اس ك ددد    (30)كن  دددلد عدددع  ل ددد ج اسددد ل .
ح دد    قكاددد اسكلل كددجمث  ت  ددد االيددتل ا  اسك تكلددطث  اس ظددجئ   علدد اسكلل كددجم  علدد سلح دد ص 

(31)استط تلتك ج  يجئص اإلع   سلك تك .
 

 علد  ا  ت "كل اع تا لا "   "يدجنت ا  د ص   اادتش"  لد  اآلادج  اسنجت دد عدع اعتكدجت ارسد ات 
سغكددد   اسكددد ت ر  جسل دددجاج  ارحدددتا ث  عدددت  است يدددا   يدددجئص اإلعددد   ادددضتط سدددط كلدددتكت جح الددد  ا

اسكلل كجمث    تلتا  كلل كدجم كت دج  دث    غاد  كاتكلدد.  ادؤت   عس اس حا  س ج  ي ب االستلج  
تادددد اع ات جقددددجم كحددددتتل نحدددد  اسل ددددجاج  االحددددتا  اسكاددددج ل سددددط  عسدددد قدددديا اس يددددجئص  علدددد االعتكددددجت 
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 س اسكلل كددجم اسك ت رددد  جرحددتا   اسل ددجاج اس تسادددسددجستل   س يددجئص اإلعدد    استكددج (32)اسك تكدد .
 (33)ا لص ارس ات الل  ع  جال تاجحث      اإلحيجس  جسللق  است ت  ستا  .
 علد اعتكدجت اسك حد ااع  كدتا لت لجكم است ايد  ت ظاد  قديا اسنظ ادد كدع  د ص اسالد  عدع 

استللدا  ل دص اس دجكلطث  كدت  اسكلل كدجم اسك ت ردد  ل دجاج  علد ك ال  است ا ص اال تكجعط سلتلد   
عي ج  قيا اسكلل كدجم سدط اسحدت كدع للدق اسكيدتل ص سدتا  ث    اادجتل اسللدق  اال در اب  اس د   كدع 
اسكيدددتل ص عندددت استلددد   سكلل كدددجم كت دددج  دث    غاددد  كاتكلدددد. اكدددج ايدددت جتم است ايدددد كدددع قددديا 

جاج استللددا  ل ددص اس ددجكلطث اسنظ اددد سددط   ددت استددضاا ام اس  تاناددد  اسيددل ااد اسك تل ددد سلتلدد   سل دد
قيا اسل جاج  ر ح    د نظ  اسك ح   ت جق جث   اس ن ح عاسدط اس حدتل  عل اجسكلج اد سط استللاق 

 علدددد  اال تلددددجت عددددع اريدددد لث    استلددددجت استاسلاددددد سين ددددجاث    االيددددتك ا  سددددط حدددد   سدددد ات اريدددد ل 
 است رار سلكيتل ص عل االيتياج ث    عت  اسلت ل 

 في للدراسةاإلطار المعر 
 قلق المستقبل:

     اسللق كع اسكيتل ص ظجق ل  ا حد سط ظص ك تك  اا    دجستغا امث  ت سدت كلده اسلدل   
 لدددت  اال تادددجحث  عدددت  اسلدددت ل علددد  ك ا  دددد ارحدددتا  اس دددجغردث  سلدددتاع اسلدددل    دددجركعث  تدددتن  

جسكااج اسلدددج  سل ك ددد  ث  تددد ت ر قددديا اسظدددجق ل  ددد(27)اعت دددج  اسددديامث  است ااددد  اسيدددل   ت دددجا اسكيدددتل ص.
 اسديا انددتا عدع   دد ل كلدت اد  دداع ارسد ات  يدد ب تدضاا ام استلدد   سألحدتا  اسياجيدداد  االلت ددجتاد 
 اسالجساد  استللاكادث  اسم اتدؤت  ت  ا  دج اا سدط تلدااص ات جقدجم اس ك د   نحد  قديا اسل دجاج اسلجكدد 

 جإلا ج اد  لت تتيد   جسيدل ادث  لدت تدؤتا  .  قيا اسحجسد اسكاا اد لت تتي - كع  ان ج ل جاج استللا -
عسدد  كلددجع  اإلح ددجر  اس دد    اسللددق كددع اسكيددتل صث  ظ دد   حجسددد كددع عددت  اس  ددج  اسيدد ر عااح 

.  عنددتكج اتللددق قدديا اسللددق  ددجس    اسكتجحددد سللكددص  لددت است دد جث (28).اس الدد   استلددجؤ  كددع اسكيددتل ص
استلددجعس عددع است ايددد  اسددتلل ث  قدديا  عسدد ت  لددل   اسردد ب  حجسددد ن يدداد يددائدث لددت تددؤ  عسدد ساددؤت  

استح داص است ايدطث  تحيداع  علد ايدتتعط ات دجي  رد ام عا ج ادد س سد  لدت ام اسرد بث  تح اداق  
 ات كع اسللق اسكيتل لط حتااج يل اج ك  اسيام  حجسدد كدع اس داق (29).س   ت ظا    سط اسكيتل ص

ل اسياتادددث   دديسك ا دد   اسللددق  كاج ددد عل ددد تيددار  علدد  اس دد تث  كددج اددؤتا عسدد  ان  ددج  سددط اسا ددجح
 كدددج  تح ادددجم اس ددد ت  ات جقجتددده نحددد  اسكيدددتل ص  يسدددك عندددت اسلدددل    ت تادددت     رددد  كج. قددديا اسللدددق 
ادد ت ر  ر الددد اس دد ت   يددل  ه سددط ت يددا  اس الدد . سكلل كددجم اس دد ت عددع ن يدده  عددع اس ائددد اسكحارددد  دده 

 (30) عع اسكيتل ص ات  اعت ج قج ك جت  سل ر .
 أسباب قلق المستقبل

تتلدج ك ك ك عدد كدع اسل اكدص ستلدل  اس د ت  دجسللق كدع اسكيدتل صث  اكادع ياد   لد  اريد جب استدط 
 حاآلتط اسنح   عل تؤت  عس  قيا اسللق 
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استا ع  جسكيتل صث  عت     ت كلل كجم اجسادد س ندجح  سادج  عا ج ادد عندهث  عل نل  اسلت ل  -1
عدت  استن دؤ  جسكيدتل ص    اسدتحا  سدط اسيدل ك  عسد    د ت  ؤادد كل لدد تلد ت عسد ككج ادؤت  
 اسك ت ر  ه.

 حص كلجاله اسكيتل لاد. عل  عجاته  عل اسلك سط لت ل اسكحاراع  جس  ت  اسلجئكاع  -2
 االيتلتات اسل  ط سل  ت سلت جعص ك  اس   . -3
 عت  اسلل    جركع اسن يط. -4
 اسلل    لت  االنتكجح تا ص اري ل    اسكت يد ا  اسك تك . -5
استلددددااك سددددط اسا ددددجحل اسل  ددددادث  ايددددت تا   يددددجساب اإل  ددددج   اإلادددد اا سددددط استلجكددددص كدددد   -6

 اآل  اع.
(31)االعتكجت  اسل ا  اس عل ناد. -7

 

 عت     ت لت ل اجساد ست  اس  ت سلتاا  ك  اسكلا م استللاكاد استط الجنط كن ج. -8

(32).عت  تل ص اس ال  -9
 

 (33)اإلح جر اسكتا  ث  نت ل س   تحلاق اسيام. -10
 عل ظ     ل  ارع ا ث اجس لص است ايط  عت  اسلت ل  عس  اري جب يجس د اسيا  تؤت    

االيتالجبث  اس   ب نح  اسكج طث  االنيحجب كع ارنلرد اس نجحلث  است    كع استغا ام 
است رار سلكيتل صث ك   عل  عت  اسلت ل (34)اال تكجعاد  اسياجياد  استللاكاد اسكت ل  حت ا جث

اسكلتلتام اس  اساد س    است ت   عس اآل  اع سط تضكاع كيتل ص اس  تث  اسل  ح  عل عتكجت اال
 (35) اإلحيجس  جركع  االركئنجع. 

ظ    لل   تائ  ست  اس  ت  لت  اسن جحث  است    كع  عس  تؤت  قيا اري جب  ارع ا  
اآل  اعث  علط استح اص است ايطث  اس حد اسن ياد سل  تث  ت جعله ك  عل  استضاا   (36)،اسكيتل ص
ظ    حجسد  عس ااجتل استاسلاد سين جا.  لت تؤت   عس     اسللق اس حط اسي  اؤت   عل  يسك 

 ظجئ ه  عل كع اس   اج اال تكجعاد استط تكن  اس  ت كع اسكلج اد سط ارنلرد اال تكجعادث  تؤا  
ست ج ب اسيل اد سل  ت سط ع لجته ك  اآل  اعث ا عس  لت ا    يسك (37)اال تكجعاد  حاجته اسلجكد.

حجسد كع اس ي اس اسل     اس قجب  عس  عت    ت تلااا كع اس ائد اسكحاردث  كج اؤت  
اسلاسد  عس اسحجسد اسكاا اد سل  تث  استط لت تؤت   عل س   كع اسظ اق  استط تؤا  (38)اال تكجعط.
 (40)كل سط سلر بث  است اسق اراجتاكط.كيت   ارتاح اس عل  استضاا  (39)اال تكجعادث

 :قضايا التعليم قبل الجامعي
كني عل ت الجنط استللا  اسك    "  ج د استللا  ل ص اس جكلط" كع  ل  اسكلا م اسكاكند 
 استحتاجم اس اقند ال جاج ععتات اسكلل   تر ا ا اسك نطث   يجساب استللا   استلل  اسلجئكد عل  استللاع 

نجقا است اياد اسكاتيد  جسك   عجمث  تاتس اسر ب سط اس   ص  ضعتات ا ا لث  اسح ظ  اسك
 عكلاد استل ا  استط تلكص اسرجسب  اسكلل   اسكتا س  كنظ كد استللا  ااص.  سلص كج ا    قيا 
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اراكد استلج ا   اسكؤل ام است ساد استط  لج م عس  تتن  ك   جم اسنظج  استللاكط سط ك  ث 
تيال ج ست تاب اسلجسكط تج لث       ج كع است نا  اسلجسكط تج ل    ا.  كع  كالد   استط  تم عس 

ث  ا ت ج  PISAث  نتجئا اال ت ج ام است ساد كاص ا ت ج   ااا GCIيسكح كؤل  استنجسياد اسلجسكط 
.  قيا اسنتجئا ت     ع قنجك  اكد حلالد سط استللا  سط ك    كع  ان ج استللا  TIMMSتاكس
 استط اجع كع  اع  ي ج  جح  ل  اس ناد استحتادث  كحت تاد اسكاااناجم  (41) جكلطثل ص اس

استللا  ل ص اس جكلطث  عل اسك   تل سلتللا ث  قيا ايتتعط كع اسكؤييجم اس يكاد ااجتل اإلن جق 
 اسي  ا ت ر ا ت جرج  االج  جست تاب  استضقاصث  تحلاق استنكاد اسلجكلد استط ا   ا عسا ج  نجع 

 (42)اسل ا .
 جقتكج  ا ا ث  - علط   ي ج ل جاج اساجن اد اسلجكد –حظام ل جاج استللا  ل ص اس جكلط سللت 

 عل  احتلم  ا   كيجحد اكناد كت لد س  تحظ   ج  اد ل اد تللاكاد    ت   اد     ث اجسل جح 
ايادث    است  س اركادث    عت  االستحجق  جستللا ث    تي ب اسر ب كع اس   ص  اسلجعجم است  

سلت  علنم  اا ل استللا  عع  ل  اسل ا ام اسكتلللد  ياجيجم  (43).اس    ادث    تك اص استللا 
اسرجسب  اسكلل   اسكت يدث  عل استللا  لص اس جكلط  قك جح عنلجح نظج  تللاكط  تات ان ب ت اااا 

ج  رللم اس اا ل   نجك  ج سي  ح  يسك  لتك (44)،ك  عت جص استلناجم اسحتااد سط اسلكلاد استللاكاد
ث سط ظص اقتكج  اسحا كد 2030استللاكط سط ك  ث  اسي  اتيق ك  اس ؤاد االيت اتا اد سك   

اسي  ايلط ست سا   ائد تللاكاد كتكاالث      ياجيجم تللاكاد  (45)  يا اس  نجكا اإل  حطث
ساد اسكيت  ث  تتي   ككج يجم كتكجياد تتنجيب ك  لت ام اسر ب  تحلق كلجاا  تللاكاد عج

تلااا استكجيك اال تكجعطث  اسكلج اد سط استنكادث  ت رات اسي    عس تؤت  (46).ت   اد كتكجاال
ك  تحلاق  قتا  استنكاد اسكيتتاكد سط اسك جص استللاكط ع     لجتقج اس ائاد (47)،اال تكجعط

، ك ت حد سط ك جالم اسكل سد اسك تل د االلت جتاد  اال تكجعادث كع   ص ت سا  كن جم تللاكاد 
 استط تؤت  ت ا سجع  سط كيتل ص استللا ث  ااتيجب اسكلج    اسك ج امث سط ظص ايتك ا  (48)

 سط ظص استحتاجم اسا ا ل سط ك جص استللا  اس لكطث ، (49).ظ    اس يجئص استللاكاد اإلسات  ناد
 اسكت ي عث  استط ا ب تر ال ج سط اسكتا سث  استلناجم اسحتااد استط ال ت ات ااب كل ج اسر ب 

 (50)سط ظص استر  ام اس لكاد اسكتيج عدث استط تي   سط نل  الجسد استلل  اإلسات  نط.
 سلت ل تم اسين ام ار ا ل تغاا ا   ق اج سط ر ق   يجئص استللا ث سا    استللا  كع   ص 

جم اسنظج  استللاكطث  استط كع  ان جح اسلكص ق  اسلجعتل استط تتضيس علا ج ت   جم   رر  ياجي
اسكنجقا است ايادث   يجساب استلل ث  ر ق استل ا ث  تر ا  ك ج ام اسر ب  لت ات  ث  تضقال   

تر ا  كنجقا استللا   -سط ظص استر  ام استان س  اد -سلت      كع اس    ل  (51)سي ق اسلكص.
اسك جقا ث  تنكاد اسلت ام اسيقناد   نكجر  ر ق استت اسث  تا ات اسر ب  جسلت  اريجيط كع 

ت اك عكلاجم است اا  اسك   عطث استط تل    عت اك اسل لجم  اع اري جب  عل است اا ث  ا 
استحلاصث  است نا ث  استنظا ث  است تابث  اسنلتث  است اصث س   عع  عل  اسنتجئاث  استط تلتكت 

س اجمث  است  اب  است ااب  حص اسكلا مث اس ح  عع اسل لجم اسكنظ كاد سط است ا ر  ار  
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سيا سلت   سم است سد  (52). اإل تاع سط ت    اس تائصث  غا  يسك كع  نكجر است اا  اسللكط اسلل نط
 عل اقتكجك ج  ل جاج استللا  ل ص اس جكلطث رن ج ل جاج يام  لت ل كطث  س ج تضاا ام كتلتتل 

 اع اسنظج  استللاكط انيق ا تكجعط  ارنظكد  اري ل اسك  ادث سط ظص اسل لد اس راتل
 يسك  لتكج  رط اسلجس   ر ام كتيج عد سط ك جص استر   اسللكط  استان س  طث  (53)ار  اث

 (54) اعت ج  اسلن   اس ل   ق  اريجس سط استنكاد  استر   سط اسك جالم استللاكاد اسك تل د.
 

 :الجامعي مواقع التواصل االجتماعي وقضايا التعليم قبل
سدد  الددت كددع اسككاددع سددط ظددص استردد  ام اسكتيددج عد استددط تلدد تقج اس ائددد االت ددجسادث  ال سددط ظددص 

 ع اددت  اسنظدد   - سدط كلددتكت ج اسلدد اجم اال تكجعاددد -استرد  ام اسكت ددجعتل س يددجئر اإلعدد   اس تاددت
ط  اسالدجسط اسدت   اال تكدجع عسد قيا اسل اجم  جعت ج قج ك د ت كيدتحتاجم ات دجسادث ت ع اسنظد   عس 

ث  يسددك  لددتكج   دد حم ك الدد  است ا ددص اال تكددجعط  دداحا (55) استللاكددط اسددي  تلايدده قدديا اسلدد اجم
قدديا اسك الدد  ا كاددجث كددج الدد ب كددع  علدد كددع حاددجل اس ك دد  ث حادد   لددغ عددتت اسكيددت تكاع اسنلددراع 

نتلدج ا   لدتكج لد تم اسيدن ام ار اد ل ا(56) ث2016كلاج  كيت ت ث ر لج إلح جئاجم ا نا   1.13
 ايدلج سك الد  است ا دص اال تكدجعطث استدط ايدت تسم تكاداع ارسد ات كدع است ا دص  ت دجتص اسكلل كدجمث 

سددط ظددص (57) است جعددص كدد  اآل دد اع سددط اسل ددجاج اسك تل دددث  كددع  ان ددج ل ددجاج استللددا  ل ددص اس ددجكلطث
تا س االيددددددت تاكجم اسكتلددددددتتل سك الدددددد  است ا ددددددص اال تكددددددجعط سددددددط اسك ددددددجالم استللاكاددددددد سددددددط اسكدددددد

 (58) اس جكلجمث  ظ     نكجر  تاتل كع استلل ث اجستلل  ع  لت.
سللددت ااتاتم  قكاددد اإلعدد   اس لكددط  ك الدد  است ا ددص اال تكددجعط سددط ك ددجص استللددا  سددط ظددص   

استردددد   اسكيددددتك  سددددط س ددددجح اس اددددبث  اسددددي  اكاددددع ت لالدددده سددددط اسلكلاددددد استللاكاددددد  استت ا اددددد كدددد  
اسلد اجم استدط تتدا  سلرد ب  اس دجحااع  اسكؤييدجم استللاكادد كلدج اد س نجك اسلتات كع (59)اسر ب.

سدط ظدص ث Fiber Opticsاسك ات استللاكادث  ت جتس ج ع      دال اساك اد ت    ايدرد ارسادج  اس  د اد
اس دتكجم استللاكادد اس تاددتل استدط تلددتك ج لد اد اإلنت نددمث  استدط اكادع االيددت جتل   دج سددط استللدا  ل ددص 

 Videoكدددددؤتك ام اس ادددددتا   ث  ع ددددد Distant Learningتللا  عدددددع  لدددددتاس دددددجكلطث ادددددجس

Teleconferencing سدددط ظدددص االقتكدددج  اسكتااادددت (60) ، استدددط تيددد   سدددط  ددد تل اسلكلادددد استللاكاددددث
 جسل ددجاج استللاكاددد استددط اددت  تنج س ددج ع دد  ك الدد  است ا ددص اال تكددجعط ال ددجاج ك تكلاددد يام  قكاددد 

 (62)   اسكحت ت سلكحت   استللاكط ع   قيا اس يجئر.ث  سط ظص اس خ غا(61) جسغد 
 تلددت اس يددجئر اال تكجعاددد كدد  تا لاكددج سددط تللدد  اسددتع  كددع نظادد  عسدد  نظادد ث  اسح دد ص علدد  
اسدددتع   اسكلددد  ل كدددع اآل ددد اعث  كلدددج اد اس  ددد ام اسل  ددداد. س ندددجك ع لدددد عا ج ادددد  ددداع ايدددت تا  

 ا  اسدديام تددسدد ات اسددياع الددجن ع كددع ان  ددج  احث  ج ددد سددتا اراال تكددجعطاس دداس  دد ك    س اسكددجص 
 ع تلدت  س  ددج ا اد ل سلددياع الددجن ع  اال تكددجعط. سداكاع سك الدد  لد اجم است ا ددص اال تكددجعط اس  دج 

سجستغرادد اإلع كادد س دديا ( 63) للدق اسكيدتل صث كدع  دد ص است جعدص كد  اآل د اع اال تكدجعطكدع اسللدق 
 للجتددده اسيدددل اد    اإلا ج ادددد نحددد  اسكيدددتل صث سلدددت تدددتع  اسل دددجاج تدددؤا  سدددط تلادددا  اس ك ددد   سل الددد   ت
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است للددجم اإلا ج ادددث  لددت تددؤتا عسدد  ااتاددجت اسللددق اسكيددتل لط. سلنددتكج الاددس استنددج ص  اللددج ك ددر  ج 
 (64)اتي   لت  اسلت ل عل  ات جي ل ا ام كنجي د سإع اس ك    ياتضا  يل ج   يا استنج ص.

 
 ي ظاهرة قلق المستقبلتأثير مواقع التواصل االجتماعي ف

اس ك دد  ث  اتضاددت قدديا اسددت   سددط  علدد يام تددضاا  ا ادد   اال تكددجعط  دد حم ك الدد  است ا ددص   
ت دج ا  علد ظص تنجكط استلد   س ديا اسك الد  كدع سئدجم اس كدجقا  اسك تل ددث سكدج س دج كدع لدت ل سجئلدد 

ل ددددجاج اس كجقا ادددددث ردددد ح اس علدددد حددددت ت اساكددددجع  اسكاددددجعث  اسنلدددد  اس كحددددت ت سلكلل كددددجمث  اسلددددت ل 
اسكيدت تكاعث   ج دد  علد عحدتا  آادج  كتلدتتل  عسد  است جعص اسي ا  كل ج كع اآل  اعث  كدج ادؤت  

 تلكدص قديا اسك الد   (65)عنتكج الت  اسكحت   اسكنل   ل جاج ك كد  حاجتاد تدؤا  سدط اسحادجل اسا كادد.
جقا   ع تاددد ع ككج يدددجم حاددد  تت لددد  اس كدددتلدددااص ت للدددجم اس ك ددد   ساكدددج اتللدددق اسكيدددتل صث  علددد 

  يجئص اإلع   اس تات س ج   جئ  كلاند تت ق ك  ت    كاجند قيا اس يجئص.
 كددع كنظدد   اسكيددئ ساد اال تكجعاددد سددإع  يددجئص اإلعدد   اس تاددت تنلدد  اسكلل كددجم  اسحلددجئق   

كدع  كدج اكادع اس ك د   ث  ارساج   اس ؤا ات للجم عع اسكيتل ص ست لله ك نادج علد  كلرادجم تلالدد
س ددد  اس الددد   تاددد اع  ؤادددد كدددج عدددع اسكيدددتل صث  يسدددك ر لدددج سنظ ادددد است للدددجم اال تكجعادددد سدددط ك دددجص 

اجس اس   ك  ت ات  تي   سدط ت ا دلنج  اال تكجعطاست ا ص   علط اس غ  كع  ع ك ال  (66)االت جص.
ث كددد  اآل ددد اع  كلدددج اد ارنلدددرد  ار  دددج ث عال  ن دددج لدددت تحدددت   لددد  اآلادددج  غاددد  اسك غددد ب سا دددج

 اس ددد   اسك ددد ر  غاددد  اسكللددد ص كدددع اسك الددد  اال تكجعادددد.  لدددت ادددؤتا  اال تكدددجعطاجسلاسدددد  اسللدددق 
 اسلاسدددد اال تكجعادددد عسددد  االنغكدددجس  االيدددت تا  اسك ددد ر س ددديا  اال تكدددجعطاسلدددل    جس حدددتل  اسللدددق 

ادؤا   اسك ال ث اكج  ع اسللق  اسحج د عس   دكجع ا تكدجعط ا ت ردجع  جيدت تا  ك الد  است ا دصث  قديا
رع ايدت تا  اسلد جب سك الد  است ا دص  لداص ك د ر ايد ب  عل  ارتاح است ايط  االنتظج  سط اسلكصث

 (67)اسكاات كع اسللق  است ت .
تنددج ص ك ددجكاع ك الدد  است ا ددص سل ددجاج استللددا  ل ددص اس ددجكلط اددؤا   كددع اس ددتا   جسدديا   ع   

ستدط ا نا دج عن دجث رع قديا اإلت اك اد ت ر عل  عت اك اس ك د   س الد  قديا اسل دجاج  علد  است د  ام ا
 كددج تلدد   سدده ع دد   يدددجئص اإلعدد   اس تات.سدديا عنددت غادددجب اسكلل كددجم اسك ت رددد   دديا اسل دددجاج    
اعتكجت استندج ص علد  كلل كدجم غاد  اجساددث سدإع يسدك ادؤا  علد  حاد  اس ك د   علد  قديا ارحدتا ث 

يددددتل ص. سلنددددت نلدددد  اسكلل كددددجم اظ دددد   علدددد  ا ت جر ددددج  جسحج دددد   است للددددجم اس ددددجئ د  لددددضع اسك
االنحدد ا  سددط تلاددا  اس الدد ث  ات تددب علادده  لددص سددط است للددجم اسك ت رددد  جسكيددتل ص.  سددط حجسددد تدد س  
اسكلل كددجم اإلا ج اددد عددع قدديا اسل ددجاج تظ دد  است للددجم اسكت جئلددد سددتا اس ك دد  ث  استددط تكاددص لاكددد 

 (68)كجتقج عل  ك   ام  اللاد.كلن اد سألس ات  اسك تك  عل  حت ي احث  يسك عنت اعت
 سك ال  است ا ص اال تكجعط ت   ا ا  سط تلااص اسكااج اسلج ث  استضاا  علد  حجسدد االيدتل ا   

اسن يدطث    اسللددق كددع اسكيددتل ص سددت  اس ك دد  ث حاد  اددؤت  استلدد   سك ددجكاع ل ددجاج استللددا  ل ددص 
ات جقدجم عا ج ادد    يدل اد سدت   سد ات اس جكلط ع   قيا اسك ال  عس   نجح  تلااص تلااكدجم   حادج    

ك الد   ك دجكاع  ديات ج سلحدت كدع اسلدل    دجسللق  عسد اسك تك .  سدط  لد  ارحادجع ال دض اس ك د   
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عكلاددددد استضااددددت  اسددددتع   علدددد كددددع اسكيددددتل صث  لددددت ات نددددب استلدددد   سك الدددد    دددد   ستضاا قددددج اسيددددل ط 
  ث   ج دد عنددتكج تتنددج ص كلل كددجم اإلا دج ط س دديا اسل ددجاجث ستظ د  حجسددد كددع استلداك سددت  اس ك دد

كت ددج  دث     ددجم نظدد  كتلج  ددد تدد ت ر  جسلكلاددد استللاكاددد  ل ددجاجقجث ستحددت  تدد ت ا  لللددج سددت  
ث -  سط كلتك ج ك الد  است ا دص اال تكدجعط-  يسك ات    ع  يجئر اإلع   اس تات (69)اس ك   .

 دددجر  اال تكجعادددد استدددط تنتدددجب   كجعدددجم اس سدددجق  اريددد ل لدددت تاددد ع عدددجك  ك كدددج سدددط تح دددا  اسك
 (70) .اس ك      اح ت  سه كع اسكيتل ص

 Publicتلدداص است للددجم اسكيددتل لاد سل ك دد    علددط اسدد غ  كددع  ع ك الدد  است ا ددص اال تكددجعط

Expectation  سددط  دد ح كددج تنللدده عددع اسحج دد   كلراجتدده  تنجل ددجتهث عال  ندده ال ددت كددع ار ددي سددط
 (71)    يجئص اإلع   اس تات سط تلااص قيا است للجم.االعت ج   ع قنجك ع كص تت ير ت

العوامل التي تؤثر في تشكيل توقعات الجمهور نحو قضايا التعليم قبل الجـامعي مـا ومن بين هذه 
 يلي:

  ر الد  ن ع اسل داد  كدتا الت ا  دج     لدتقج كدع ياتادد اس ك د       اتده اسك جلد ل. س ندجك
 ع ستادده   دد ام ياتادد ك جلدد ل ك ت ردد  ضحددتاا ج   لجئلددهث ل دجاج ك جلدد ل الجالد ج اس دد ت  تتاد

 كددع  دداع قدديا اسل جاج"ل ددجاج استللددا  ل ددص اس ددجكلط" استددط تحدد ا   انددب ك كددد اددجستر ا  
اسكيتك   تضقادص اسكت يداع  ايدت تا  استان س  ادج اسحتاادد سدط استللدا   اسل دجح علد  ظدجق ل 

 (72)تا اس ك   .است  س اس    ادث  غا قج كع اسل جاج اسكلك يد س
  ت  د اعتكجت اس ك    عل  ك الد  است ا دص  اإلعد   اس تادت سدط اسح د ص علد  كلل كدجم

 عع ل جاج استللا  ل ص اس جكلط.
 .   قكاد قيا اسل جاج استللاكاد  جسني د سل ك  
  ر الدددد اسظددد    استدددط اكددد    دددج اسك تكددد ث  قدددص قدددط ظددد    عجتادددد    ظددد    ايدددتانجئاد

 تظ   سا ج اراكجم.
 .االت جقجم اسيجئتل نح  اسكؤييجم  اسل ا اس جعلد اسك ت رد  ل جاج استللا  ل ص اس جكلط 
    اسظدد    اسل  دداد سلردد ب  اريدد  اسك دد اد  ات جقددجت   نحدد  ل ددجاج استللددا   تلااكددجت

  ت  ا ت  .
 .   اس   ام اسك تاند عنت اس ك 
   يجئر اإلع   اس تات. كيت ا تتسق اسكلل كجم عع ل جاج استللا  ل ص اس جكلط ع  
  ر الدد ا تادج  اس ك د   سلكحتدد ا اإلع كدط اسديا ات دق كدد   ؤاتده اسياتادد     تده اسك جلدد ل

 (73) ظ  سه االلت جتاد  اال تكجعاد.
 .كيت ا اسنظج  اسياجيط  ت جعله ك  ل جاج استللا  ل ص اس جكلط 
  قيا اسل جاج.االت جص اسل  ط ك  اري ل  ار تلجح  اك ح است ايد  كنجللد 
 .اسيكجم استاك   اساد اجس نس  اسيع  اسن ع  ع لت ج  جسل جاج استللاكاد 

 .ن ع اس يالد اإلع كاد استط تتنج ص قيا اسل جاجث  كتا ت جعص اس ك    كل ج 
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  اسكدتا اساكندد  سردد ح قديا اسل ددجاج ع دد  ك الد  است ا ددص اال تكددجعطث  كدتا است ااددا علا ددج
 علدددد ا ددددص اال تكددددجعط ت لددددص قدددديا ارحددددتا   اسل ددددجاج ت دددداكع سك الدددد  است  (74) تنج س ددددج.

انيددحجب اس ك دد   كددع اسل لددجم اال تكجعادددث    است ا ددص  عسدد اسل دد  اس   ادددث ستددؤت  
ساكددج اتللددق  سدديا س ددط تلكددص اكح ددا    كادد ر سل ك دد  (75).كدد  اآل دد اع حدد ص قدديا اسل دددجاج

 (76)ط.     اس ال ث  تا اع  ؤاد عع كيتل ص استللا  ل ص اس جكل
 

 دوافع التعرض لقضايا التعليم قبل الجامعي عبر مواقع التواصل االجتماعي
تن   ت اسد  استلد   سك الد  است ا دص اال تكدجعط كدع االحتاج دجم االت دجساد سل ك د  ث  استدط تداتات 

اس ك دد  ث حادد  اتحلددق كددع  علدد الكددج ااتاتم  قكاددد اسل دداد اسكر  حدددث  اددجع س ددج تددضاا ا ك جلدد ا 
 ؤاتدددددده سلل دددددداد  ات ددددددجيا لدددددد ا ام  علدددددد استلدددددد    لدددددد  اإللدددددد جعجم استددددددط تددددددؤا    دددددد ص قدددددديا

 ت تلدد  ت اسدد  استلدد   سل ددجاج استللددا  ل ددص اس ددجكلط حيددب اس ك دد  ث  اس يددالد يات ددجث (77) لددضن ج.
لكــن يمكــن إجمــال هــذه الــدوافع  اسك ددك ع اسكلددت  ع دد  قدديا اسك الدد ث  ظدد    استلدد     قكاتددهث 

 :اآلتي على النحو 
 ص عل  اسكلل كجم  ار  ج  اسكتلللد  ل جاج استللا  ل ص اس جكلط.اسح    -1
 اسحت كع حجسد است ت  اسل  ط  اسللق كع اسكيتل ص. -2
 اس   ب كع اال ر ا جم  اسلل    جس احد اسن ياد. -3
 استلجاش ك  اآل  اع  است ا ص اال تكجعط  اس لت عع اسلاسد. -4

 
 

 ما:ويمكن تصنيف هذه الدوافع في فئتين رئيسيتين ه
 Instrumental Motivesاست اس  اسكن لاد  .1

 قددط اسددت اس  استددط تحلددق اسكن لددد اسياتاددد كددع  دد ص اسح دد ص علدد  اسكلل كددجم  اس  دد ام 
  اسكلج   اسكت لد  ل جاج استللا ث  ت يا  اسكحت ا اسيا اتل   سه اسكيت ت .

 

 Ritualized Motivesاست اس  اسرل ياد  -5
ص اس  ددج اسن يدطث  اس دد  ب كدع اسللددقث    د  استدد ت ث  قد  اسدت اس  استددط تتحلدق كددع  د 

 ث  اسددديا ايدددجعت علددد  اسدددت ل  كدددع اسللدددق اسكيدددتل لط.Diversion اال ددر ابث  استن ددداس

(78) 
تكس اسل جاج اس  ق اد سل ك   ث  ت يا  قيا اسكلل كجم  لاص كدج ادؤت   عس سجستل   سلكلل كجم 

سللدددق اسكيدددتل لط سدددت  اسكيدددت تكاعث عيا ادددجع ت  ا ا اددد ا سدددط تحلادددق اس  دددج اسن يدددطث    ددد  حجسدددد ا
   اع    ام اس  ت اسيج لدث  كت اجته اإلا ج اد نح قج. قنجك اتيجق  ترج ق  ان ج
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 نتائج الدراسة:
عاندددد كدددع كيدددت تكط ك الددد  است ا دددص اال تكدددجعط كدددع اريددد   علددد   ددد   اس جحددد  ت ايدددد كاتانادددد 

 ددجكلط ع دد  ك الدد  است ا ددص اال تكددجعطث اسك دد ادث   ددت    ددت تل  دد   سل ددجاج استللددا  ل ددص اس
 اسلل    جسللق كع اسكيتل ص ست  قيا اسلاند. عل   ا  يسك استل   

 حاآلتط اسنح   عل استط اكاع ع   ج ث  لت  ي  م است ايد عع عتت كع اسنتجئا
 

 :تساؤالت الدراسة علىأوال: اإلجابة 
 حاآلتط اسنح  عل تيجؤالم است ايد  عل  جحم اإل ج د 

 (1ول رقم )جد
 يوضح الخصائص الديموجرافية لعينة الدراسى 

 % ك الخصائص الديموجرافية

 39.5 79 ذكر النوع

 60.5 121 أنثى

 السن

 30.0 60 35سنة إلى أقل من  25من 

 9.0 18 45إلى أقل من  35من 

 23.0 46 55إلى أقل من  45من 

 24.5 49 65إلى أقل من  55من 

 13.5 27 سنة فأكثر 65

 نوع التعليم
 87.0 174 عام

 11.0 22 خاص

 2.0 4 أجنبي

 المؤهل
 35.5 71 متوسط

 59.0 118 عالي

 5.5 11 ماجستير ودكتوراه

 5 ,46 93 ريف محل اإلقامة

 5 ,53 107 حضر

 مستوى الدخل

 11.5 23 2000أقل من 

 25.0 50 3000إلى أقل من  2000من 

 43.5 87 5000إلى أقل من  3000من 

 10.5 21 7000إلى أقل من  5000من 

 9.5 19 7000أكثر من 

 100.0 200 اإلجمالي

 
 ما يلي: إلى( 1تشير بيانات الجدول رقم )
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%ث اد  اسديا   سدط اسك ت دد 60.5 نيد د ساكج اتللق  ن ع اسك ح    جحم اإلندج  سدط اسك ت دد ار سدط        
تا د ت    اال ت جع اسنيد ط سيندج .  لدت ا  د  يسدك عسد   ع االقتكدج  %.  سلص قيا اسن39.5اساجناد  ني د 

ارا ددد   دددجرك   اسك ت ردددد  جريددد ل  اسنددد احط استللاكادددد ااددد ع كدددع  جندددب اسا  دددجم    دددجم اس اددد مث نظددد ا 
عسدط 40النلغجص اآل جح  ضعكجس  ث  اسيدلط ستدت ا  ن لدجم اسكنداص.  ساكدج اتللدق  يدع اسك حد    دجحم سئدد"كع

" سدددط اسك ت دددد اساجنادددد  نيددد د 60عسدددط  لدددص كدددع 50%ث اددد  سئدددد"كع32" سدددط اسك ت دددد ار سدددط  نيددد د50 لدددص كدددع
%.  لددت ا  دد  يسددك عسدد  ر الددد 24.5يددند سددضاا " سددط اسك ت ددد اساجساددد  نيدد د 60%ث  انكددج  ددجحم سئددد"30

 ج ددد    دد د  ك  دد ع اس حدد  اسكدد ت ر  جريدد ل اسك دد اد استددط سددتا ج   نددجح  ك احددص استللددا  ل ددص اس ددجكلطث
اسك حلد اساجن ادث ككج  لص اسل ائ  اسلك اد اسا ا ل تحتص اسك اتدب ار سدط.  ساكدج اتللدق  ند ع تللدا  اسك حد   

%ث 11%ث ادد  "استللددا  اس ددج " سددط اسك ت ددد اساجناددد  نيدد د 87 ددجح "استللددا  اسلددج " سددط اسك ت ددد ار سددط  نيدد د
%.  سلددص يسددك ا  دد  عسدد  اسظدد    2لا د  لغددم انكددج  ددجح استللددا  ار ن ددط سددط اسك ت ددد ار ادد ل  نيدد د  دد

االلت ددجتاد استددط الالدد ج اسك تكدد  اسك دد  ث  استددط  للددم كلظدد  اريدد  تلحددق   نجحقددج  ددجستللا  اسلددج  سددط 
اسكت اس اسحا كادد  يد ب غد ح اسكلالدد  ا ت دجع اريدلج .  ساكدج اتللدق  ند ع كؤقدص اسك حد    دجح "استللدا  

%ث  انكدج  دجح 35.5%ث ا  "استللا  اسكت ير" سدط اسك ت دد اساجنادد  نيد د 59اسلجسط" سط اسك ت د ار سط  ني د
%. كددج كتغادد  كحددص علجكددد اسك حدد   سلددت  ددجحم 5.5 تاتدد  اا" سددط اسك ت ددد اساجساددد  نيدد د  اسكؤقددص "كج يددتا 

%.  ساكدج اتللدق 46.5%ث  انكدج  دجحم نيد د"اإللجكد سدط اس اد "  نيد د 53.5"اإللجكد سدط اسح د "  نيد د 
%ث اد  سئدد 43.5" سط اسك ت د ار سدط  نيد د5000عسط  لص كع 3000   ت ص اري ل  جحم سئد "كع  كيت
" سددط اسك ت ددد 2000%ث  انكددج  ددجحم سئددد " لددص كددع25" سددط اسك ت ددد اساجناددد  نيدد د300 لددص عسدد  2000"كددع

 %.10.5" سط اسك ت د اس ا لد  ني د7000 لص  عس  5000%ث ا  سئد " كع11.5اساجساد  ني د
 (2ول رقم) جد

 استخدام مواقع التواصل االجتماعي علىحرص المبحوثين  مدىيوضح 
 قضايا التعليم قبل الجامعي علىللتعرف 

حرص المبحوثين على استتداا  
 مواقع التواصل

االنحتتتتتتتترا   المتوسط الحسابي % ك
 المعياري

 53.5 107 دائما

2.4450 .65507 
 37.5 75 أحيانا

 9.0 18 نادرا

 100.0 200 لياإلجما

 ما يلي: إلى( 2تشير بيانات الجدول رقم )
ايددت تا  ك الدد  است ا ددص اال تكددجعط سكتج لددد ل ددجاج استللددا  ل ددص  علدد  ددجح حدد   اسك حدد ااع      

اسكتج لددد " حاجنددج" سددط  علدد %ث  انكددج  ددجح اسحدد   53.5اس ددجكلط "تائكددج" سددط اسك ت ددد ار سددط  نيدد د
اسكتج لددددد "نددددجت ا" سددددط اسك ت ددددد ار ادددد ل  علدددد ساكددددج  ددددجح اسحدددد   %ث 37.5اسك ت ددددد اساجناددددد  نيدددد د 

ايدت تا  ك الد  است ا دص اال تكدجعطث  علد حد   اسك حد ااع  كدتا%. ت  د  قديا اسنتدجئا 9 ني د
 كددع  ان ددج ك الدد  است ا ددص - ك اا ددد استردد  ام استان س  ادددث  استلددجرط كدد   يددجئر اإلعدد   اس تاددت
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ل ص اس جكلطث سط ظص عتجحت ج رلاجص ت جعلاد كتلدتتل تيدجعت  سط كتج لد ل جاج استللا -اال تكجعط
 اس ك    سط است جعص ك  اسكحت   اسكنل   ع   قيا اسك ال .

 (3جدول رقم)
 مواقع التواصل االجتماعي التي يستخدمها المبحوثون في التعرض لقضايا التعليم قبل الجامعي

 % ك التواصل االجتماعي  مواقع

 Face book 157 78.5الفيس بوك 

 Twitter 31 15.5تويتر 

 Watsapp 174 87.0واتس آب

 Google + 69 34.5جوجل بلس 

 Linked In 4 2.0لينكد إن 

 200 ن 

 ما يلي: إلى( 3تشير بيانات الجدول رقم)
%ث  انكددج  ددجح 87" سددط اسك ت ددد ار سددط سددط ايددت تا  اسك حدد ااع  نيدد د Watsapp ددجح"اس اتس آب

" + Google%ث ساكج  دددجح"   ص  لدس78.5" سط اسك ت د اساجناد  ني د  Face book"اس اس   ك 
" سدددددددط اسك ت دددددددد اس ا لدددددددد  نيددددددد د Twitter%ث   دددددددجح" تددددددد ات 34.5سدددددددط اسك ت دددددددد اساجسادددددددد  نيددددددد د 

%. ت  ددد  قددديا اسنتدددجئا ت دددت  كددد للط اسددد اتس آب  اس ددداس  ددد ك سلك الددد  استدددط ايدددت تك ج 15.5
 د   استد ات ث  لدت ا  د  يسدك  عل حت ج سكيجحجم ا ا ل سلنل ثاس ك   ث  استط لت تا ع  ي ب عتج

 ي  سد است جعص كل ج . س ع
 ( 4جدول رقم)

 يوضح معدل استخدام المبحوثين لمواقع التواصل االجتماعي
معــدل اســتخدام المبحــوثين لمواقــع 

 التواصل االجتماعي
االنحـــــــــراف  المتوسط الحسابي % ك

 المعياري
 26.0 52 تعرضطبقا لظروفي المتاحة لل

3.7200 1.68993 

 5. 1 مرة كل شهر

 2.5 5 مرة أسبوعيا  

 17.5 35 مرة كل يوم

 53.5 107 أكثر من مرة يوميا  

 100.0 200 اإلجمالي

 ما يلي: إلى( 4تشير بيانات الجدول رقم) 
ك ت دددد ار سدددط  دددجح ايدددت تا  اسك حددد ااع سك الددد  است ا دددص اال تكدددجعط " ااددد  كدددع كددد ل ا كادددج" سدددط اس

%ث  انكدددددج  دددددجح ايدددددت تاك ج" ر لدددددج سظ  سدددددط اسكتجحدددددد سلتلددددد  " سدددددط اسك ت دددددد اساجنادددددد 53.5 نيددددد د
%ث ادددددد   ددددددجح ايددددددت تا  اسك حدددددد ااع س دددددديا اسك الدددددد "ك ل اددددددص ادددددد  " سددددددط اسك ت ددددددد اساجساددددددد 26 نيدددددد د
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%. ت  دد  قدديا 2.5%ث ساكددج  ددجح ايددت تاك ج"ك ل  يدد  عاج" سددط اسك ت ددد اس ا لددد  نيدد د17.5 نيدد د
س ديا اسك الدد  رااد  كددع كد ل ا كادجث سكددج تتيد   دده  -كدع ل ددص اسك حد ااع –سنتدجئا االيدت تا  اسكاادد  ا

 د   اس يدجئص  علد كع  ت ام ت جعلاد تتا  سلكيت ت  ع تاح   اه سدط ل دجاج استللدا  ل دص اس دجكلطث 
ا  ل دددص استللاتاددددث  سكدددج تحللددده كدددع علددد جعجم ك تل ددددث سدددط ظدددص استغاددد ام اسكيدددتك ل سدددط نظدددج  استللددد

 كتج لد تائكد كع ل ص اس ك   . عس اس جكلطث  اسي  الت كع اسل جاج استط تحتجج 
 ( 5جدول رقم )

 عدد الساعات التي يستخدم فيها المبحوثون مواقع التواصل االجتماعي
المتوستتتتتتتتتتتتتتتتتط  % ك عاد الساعات 

 الحسابي
االنحتتتتتتتتتتتتتتتتترا  

 لمعياريا
 31.5 63  لص كع يجعد

2.0800 .95822 

 39.5 79 يجعجم 3كع يجعد عس   لص كع 

 18.5 37 يجعجم 5يجعجم عس   لص كع  3كع 

 10.5 21 يجعجم سضاا  5

 100.0 200 اإل كجسط

 ما يلي: إلى( 5تشير بيانات الجدول رقم )
يدجعجم" سدط اسك ت دد ار سدط  3 لص كع  عس عد  جح ايت تا  اسك ح ااع سك ال  است ا ص سكتل"كع يج

%ث  انكددج  ددجح ايددت تا  اسك حدد ااع س دديا اسك الدد  " لددص كددع يددجعد" سددط اسك ت ددد اساجناددد 39.5 نيدد د 
يدددجعجم" سدددط اسك ت دددد  5يدددجعجم رلدددص كدددع 3%ث ساكدددج  دددجح ايدددت تاك   سلك الددد  "كدددع 31.5 نيددد د 

 د ا ادد ل كددع اسك حدد ااع ايددت تك ع قدديا   دد ت نيدد عسدد %. تلددا  قدديا اسنتددجئا 18.5اساجساددد  نيدد د 
اد ع اسك حد ااع كدع اآل دجح  ارك دجم   دحجب اسلد ائ   عسد اسك ال   ااجسدد كت يدرد. لت ا  د  يسدك 

اسلك اددد اسا ادد ل نيدد اجث  استددط تتلدد    لدداص كحددت ت س يددجئر اإلعدد   اس تاددتث  علددط   يدد ج ك الدد  
 است ا ص اال تكجعط.

 (6جدول رقم )
 وثين لمواقع التواصل االجتماعي في التعرض لقضايا التعليم قبل الجامعيأسباب تفضيل المبح

 % ك التواصل االجتماعي أسباب تفضيل المبحوثين لمواقع
 41.5 83 رن ج تحت   عل   ت ام ت جعلاد تيجعتنط سط استل ا  عع   اط

 7.0 14 رن ج تلل نط  جستكاا

 82.0 164 تيجعتنط سط است ا ص ك  ار تلجح  ي  سد

 22.5 45  غلب   تلجئط ا  ل ن ج

ت ادددا علددد  تندددج ص ل دددجاج استللدددا  ل دددص اس دددجكلط  ااددد  كدددع غا قدددج كدددع 
 اس يجئص اإلع كاد

99 49.5 

 200 ع

 ما يلي: إلى( 6تشير بيانات الجدول رقم )
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 دددددجح ت  ددددداص اسك حددددد ااع سك الددددد  است ا دددددص اال تكدددددجعط استدددددط تلددددد    نلددددد  ل دددددجاج استللدددددا  ل دددددص 
%ث  انكدج 82ن ج تيجعتق  سط است ا ص ك  ار دتلجح  يد  سد" سدط اسك ت دد ار سدط  نيد داس جكلط"ر

 اادد  كددع غا قددج كددع اس يددجئص اإلع كاددد" سددط  ل ددجاج استللددا  ل ددص اس ددجكلط علدد  ددجحم سئددد"ت اا 
 ت ام ت جعلادددد تيدددجعتنط سدددط  علددد %ث ساكدددج  دددجحم سئدددد"رن ج تحتددد ا 49.5اسك ت دددد اساجنادددد  نيددد د

%. لدددت ا  ددد  يسدددك عسايددد  سد 41.5ادددط سدددط قددديا اسل دددجاج" سدددط اسك ت دددد اساجسادددد  نيددد داستل اددد  عدددع   
 دددددد   است ا ددددددص سددددددط اس الدددددد   عل است ا ددددددص االست ا ددددددط كدددددد  اآل دددددد اع ع دددددد  ك الدددددد  است ا ددددددصث

ل ددددجاج استللددددا  ل ددددص  علدددد اسحلالطثاسددددي  الددددت  اادددد  ع قجلددددج  ال ددددد سل ك   . ساكددددج اتللددددق  ددددجست ااا 
حجسددد اسللددق استددط الددل    ددج اس ك دد   حددجص قدديا اسل ددجاجث  اسددتلرش  عسدد اس ددجكلط سلددت ا  دد  يسددك 

 سكل سد آ   تر  ات ج.
 (7جدول رقم)

 يوضح هدف المبحوثين من استخدام مواقع التواصل االجتماعي في متابعة قضايا التعليم قبل الجامعي
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما يلي: إلى( 7تشير بيانات الجدول رقم)
كدد  ار ددتلجح  ارلددج ب سددط كنجللددد قدديا اسل ددجاج" سددط اسك ت ددد ار سددط  نيدد د   ددجحم سئد"است ا ددص

كلل كجم ك ت رد  ل جاج استللا  ل ص اس دجكلط" سدط اسك ت دد  عل %ث  انكج  جحم سئد"استل   72.5
%ث اددد  سئددد"سل   ج كدددع حجسددد اسللدددق استددط  لددل    دددج حاددجص اسكيدددتل ص" سددط اسك ت دددد 50اساجناددد  نيدد د
ارقكادددد استدددط تحظدددط   دددج ل دددجاج استللدددا  ل دددص  كدددتا%.  ت  ددد  قددديا اسنتا دددد 43.5اساجسادددد  نيددد د 

 اس جكلط ست  اري ل اسك  اد.
 
 
 
 
 
 
 

 % ك التواصل االجتماعي هدف المبحوثين من استخدام مواقع
 20.5 41 لوجيلمسايرة التطور التكنو 

 50.0 100 للتعرف على معلومات مرتبطة بقضايا التعليم

 72.5 145 للتواصل مع األصدقاء واألقارب

 37.5 75 للتسلية والترفيه

 43.5 87 للخروج من حالة القلق التي أشعر بها حيال المستقبل

 200 ن
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 (8جدول رقم)
مواقع التواصل  علىتفاعل الجمهور مع مضامين قضايا التعليم قبل الجامعي  مدىيوضح 

 االجتماعي
مدى تفاعل المبحوثين مع مضـامين قضـايا 

 معي التعليم قبل الجا

المتوســــــــــــــــــــط  دائما   أحيانا   نادرا  
 الحسابي

االنحــــــــــــــــــراف 
 % ك % ك % ك المعياري

 68955. 2.1300 31.0 62 51.0 102 18.0 36 إضافة اليك

 62959. 1.8400 13.0 26 58.0 116 29.0 58 إضافة تعليق

 64409. 1.6650 9.5 19 47.5 95 43.0 86 إضافة اليك+ تعليق

ار التعلــــيم قبــــل مشــــاركة موضــــوعات وأخبــــ
 الجامعي

69 34.5 100 50.0 31 15.5 1.8100 .68281 

ــيم قبــل  نشــر بوســتات خاصــة بقضــايا التعل
 الجامعي

114 57.0 73 36.5 13 6.5 1.4950 .61797 

المشـــــاركة فـــــي الصـــــفحات والمجموعـــــات 
 المهتمة بقضايا التعليم قبل الجامعي

70 35.0 87 43.5 43 21.5 1.8650 .74130 

بعـــــــــض الصـــــــــفحات والمجموعـــــــــات إدارة 
 المهتمة بقضايا التعليم قبل الجامعي

154 77.0 37 18.5 9 4.5 1.2750 .53929 

 
 ما يلي: إلى( 8تشير بيانات الجدول رقم) 

%ث اد  است جعص" حاجندج  إ دجسد الادك" 58 جح است جعص" حاجنج  إ جسد تللاق" سط اسك ت د ار سط  نيد د
ث  انكدددج  دددجح است جعص" حاجندددج  كلدددج اد اسك  ددد عجم  ار  دددج " سدددط %51سدددط اسك ت دددد اساجنادددد  نيددد د 

%ث اددد  است جعص" حاجندددج  إ دددجسد الادددكا تللادددق" سدددط اسك ت دددد اس ا لدددد  نيددد د 50اسك ت دددد اساجسادددد  نيددد د
%ث  انكددج  ددجح است جعددص"  جسكلددج اد سددط اس دد حجم  اسك ك عددجم اس ج ددد  ل ددجاج استللددا " سددط 47.5

%ث 31%. ددجح است جعص"تائكددج  إ ددجسد الاددك" سددط اسك ت ددد ار سددط  نيدد د43.5اسك ت ددد اس جكيددد  نيدد د
 انكددددج  ددددجح است جعص"تائكددددج  جسكلددددج اد سددددط اسك ك عددددجم  اس دددد حجم اس ج ددددد  ل ددددجاج استللددددا  ل ددددص 

%ث ا  است جعص "تائكدج  كلدج اد ك  د عجم     دج  ل دجاج 21.5اس جكلط" سط اسك ت د اساجناد  ني د 
%.  تلددا  قدديا اسنتا ددد عسدد    دد ت لددت  كددع 15.5سك ت ددد اساجساددد  نيدد داستللددا  ل ددص اس ددجكلط" سددط ا

است جعددص كدد  قدديا اسل ددجاجث حادد  اتددا  اإلعدد   اس تاددت  ت ام ت جعلاددد عتاددتل تيددجعت اس ك دد   سددط 
 ع تاح   اه ت جا اسل جاج استط تكاص اقتكجكج ا ا ا  جسني د سه.
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مواقع  علىتعليم قبل الجامعي ثقة المبحوثين في مضامين قضايا ال مدى( 9جدول رقم )
 التواصل االجتماعي

المتوســــــــــط  % ك ثقة المبحوثين مدى 
 الحسابي

االنحـــــــــراف 
 المعياري

  16.5 33 ال أثق
1.9050 

 
 76.5 153 أثق إلى حد ما 47656.

 7.0 14 أثق تماما  

 100.0 200 اإلجمالي

 

 ما يلي: إلى( 9تشير بيانات الجدول رقم)
ك الد  است ا دص سدط اسك ت دد  عل حت كج" سط ك جكاع ل جاج استللا  ل ص اس جكلط  عس  جحم "اسالد 

%ث ساكدددج  دددجحم "عدددت  اسالدددد سدددط قددديا اسك دددجكاع" سدددط اسك ت دددد اساجنادددد  نيددد د 76.5ار سدددط  نيددد د 
%. ت  د  قديا اسنتدجئا   د ت الدد 7%ث  انكج  جحم سئد" اق تكجكج" سط اسك ت د اساجساد  نيد د 16.5

 ددجكاع استددط تنلدد قج ك الدد  است ا ددص اال تكددجعط عددع ل ددجاج استللددا  ل ددص اس ددجكلط. كحددت تل سددط اسك
عدت    د ت لدت  ا اد  كدع استلدد سدط تندج ص ار  دج  استدط ادت  نلد قج ع د   يدجئر  عس  لت ا    يسك 

استحلدق كدع  علد اإلع   اس تاتث  اسي  اتي   جس   اد  اآلناد سط كتج لد ار  ج  ت نكج ت اادا ا اد  
ر  ج   لك س ج  ااتكجس جث  قط عنج    ئايد تدؤا  سدط ك دتالاد اس يدالد اإلع كادد  الدد  تق ا

 اس ك    سط اسكحت   اسكنل   ع   كن جت ج اسك تل د.
 (10جدول رقم )

مواقع التواصل  علىأبرز الشخصيات التي ركزت عليها مضامين قضايا التعليم قبل الجامعي 
 االجتماعي

 الترتيب وزن المرجحال % ك الرتب الشخصيات

 
 وزير التربية والتعليم

 
 
 

 54.0 108 المرتبة األولى

5.515 1 

 4.5 9 المرتبة الثانية

 13.0 26 المرتبة الثالثة

 12.5 25 المرتبة الرابعة

 4.5 9 المرتبة الخامسة

 6.5 13 المرتبة السادسة

 5.0 10 المرتبة السابعة

 100.0 200 االجمالي

 
 

 الطالب
 

 21.0 42 المرتبة األولى

4.960 2 
 29.5 59 المرتبة الثانية

 17.0 34 المرتبة الثالثة

 10.0 20 المرتبة الرابعة
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 9.5 19 المرتبة الخامسة

 5.5 11 المرتبة السادسة

 7.5 15 المرتبة السابعة

 100.0 200 االجمالي

 
 

 أولياء األمور
 
 
 

 10.5 21 المرتبة األولى

4.375 3 

 17.5 35 المرتبة الثانية

 20.5 41 المرتبة الثالثة

 22.0 44 المرتبة الرابعة

 13.5 27 المرتبة الخامسة

 12.0 24 المرتبة السادسة

 4.0 8 المرتبة السابعة

 100.0 200 االجمالي

 المدرسون
 
 
 
 

 9.5 19 المرتبة األولى

4.155 4 

 17.5 35 المرتبة الثانية

 14.0 28 المرتبة الثالثة

 21.0 42 المرتبة الرابعة

 16.0 32 المرتبة الخامسة

 16.5 33 المرتبة السادسة

 5.5 11 المرتبة السابعة

 100.0 200 االجمالي

الخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء 
 والمتخصصون

 
 
 
 
 
 

 4.0 8 المرتبة األولى

3.945 5 

 17.5 35 المرتبة الثانية

 21.5 43 المرتبة الثالثة

 13.5 27 المرتبة الرابعة

 18.5 37 المرتبة الخامسة

 19.5 39 المرتبة السادسة

 5.5 11 المرتبة السابعة

 100.0 200 االجمالي

 مدراء المدارس
دارات التربيـــــــــــــــــــــة  وا 

 والتعليم
 
 
 
 

 0 0 المرتبة األولى

3.155 6 

 9.0 18 المرتبة الثانية

 6.0 12 المرتبة الثالثة

 17.0 34 المرتبة الرابعة

 32.0 64 المرتبة الخامسة

 31.5 63 المرتبة السادسة

 4.5 9 المرتبة السابعة
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 100.0 200 االجمالي

 
أعضـــــــاء المجـــــــالس 
النيابيــــــة والمجــــــالس 

 المتخصصة
 

 1.0 2 المرتبة األولى

1.975 7 

 5.5 11 المرتبة الثانية

 8.0 16 المرتبة الثالثة

 3.5 7 المرتبة الرابعة

 6.5 13 المرتبة الخامسة

 8.5 17 المرتبة السادسة

 67.0 134 المرتبة السابعة

 100.0 200 االجمالي

 ما يلي: إلى( 10بيانات الجدول رقم )  تشير
ث  انكدددج  دددجح "اسرددد ب" سدددط 5.515استللدددا " سدددط اسك ت دددد ار سدددط  ددد اع كددد     دددجح " ااددد  است  ادددد   

. ساكددج  ددجح "  ساددجح  كدد   اسرد ب" سددط اسك ت ددد اساجساددد  دد اع 4.960اسك ت دد اساجناددد  دد اع كدد     لدغ 
. ساكددددج  ددددجح"اس   اح 4.155.  لددددت  جح"اسكت يدددد ع" سددددط اسك ت ددددد اس ا لددددد  نيدددد د 4.375كدددد     لددددغ 

 .3.945تللا " سط اسك ت د اس جكيد   اع ك     لغ اسكت    ع سط اس
 ااددد  است  ادددد  استللدددا ثا  اسرددد ب    سادددجح  علددد  ت  ددد  قددديا اسنتدددجئا اقتكدددج  اسك دددجكاع  دددجست ااا 

ارك  . لت ا    يسك عس  اسظ    اسكتنجكط سلد اا   علدتا سللتادت كدع اسكدؤتك ام اس دح ادث استحت  
ستللاكادث كج  اج ته كع  تص  اع ار يجر استللاكاد   داع اريد  عع استر  ام اسكتتجساد سط اسلكلاد ا

اسك دد اد  اسردد بث  ج ددد كددج اتللددق  نظددج  اساجن اددد اسلجكددد اس تاددتث  اسددي  تدد  تر الدده علدد  ردد ب 
  .2018-2017اس   ار ص اساجن  ث سللج  اس جكلط

 (11جدول رقم )
 ا مواقع التواصل االجتماعيأبرز قضايا التعليم قبل الجامعي التي تناولته

 % ك التواصل االجتماعي أبرز قضايا التعليم قبل الجامعي التي تناولتها مواقع
مشروع نظام التعليم الثانوي المعدل" نظام يعتمد على التقييم على مدار 

 الثالث سنوات ويستخدم فيه الطالب التابلت كوسيلة تعليمية متطورة"
180 90.0 

 27.0 54 وحد للمرحلة االبتدائية ومرحلة رياض األطفال.نظام الدراسة الم

توفير بنية تحية وتقنيات تكنولوجية تتواكب مع نظام التعليم قبل الجامعي 
 الجديد

62 31.0 

 52.0 104 تدريب المعلمين وتطوير أدائهم وحل مشكالتهم

اإلصالح اإلداري وإعادة هيكلة المديريات واإلدارات التعليمية"ميكنة 
 لمديريات واإلدارات التعليمية".ا

37 18.5 

 15.0 30 مواجهة التنافسية ومسايرة نظم التعليم الحديثة طبقاً للمعايير الدولية.

 53.0 106 قضية الدروس الخصوصية

 26.5 53 قضية التغيب عن المدارس

 58.0 116 تسريب االمتحانات

 200 ن
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 ما يلي: إلى( 11تشير بيانات الجاول رقم ) 
%ث ساكددددج  ددددجحم 90 جح"كلدددد  ع نظددددج  اساددددجن   اسلددددج  اسكلددددتص" سددددط اسك ت ددددد ار سددددط  نيدددد د      

%ث  انكددددددج  ددددددجحم ل دددددداد"است  س 58ل اد"تيدددددد اب االكتحجنددددددجم" سددددددط اسك ت ددددددد اساجناددددددد  نيدددددد د 
%ث سدددط حددداع  دددجحم ل ددداد"تت اب اسكللكددداع  ترددد ا  53اس    ددداد" سدددط اسك ت دددد اساجسادددد  نيددد د

%ث  لدددت  دددجحم ل ددداد "تددد سا   نادددد تحتادددد 52سدددط اسك ت دددد اس ا لدددد  نيددد د تائ ددد   حدددص كلدددا ت  " 
 تلنادددددجم تان س  ادددددد تت اادددددب كددددد  نظدددددج  استللدددددا  ل دددددص اس دددددجكلط اس تادددددت" سدددددط اسك ت دددددد اس جكيدددددد 

%. ت  دد  قدديا اسنتددجئا  ع ل دداد "نظددج  استللددا  اساددجن   اسكلددتص" ايددتح يم علدد  اقتكددج  31 نيدد د
تددددط  حددددتا ج قدددديا اسنظددددج ث كددددع حادددد   يددددجساب استددددت اس  استلدددد ا ث اسكيددددت تكاعث سلتغادددد ام اسا ادددد ل اس

 استلناجم اسكيت تكدث  استط  حدتام ا كدج قدجئ ث   دتال ا اد ا سدط ار يدجر استللاكادد  اريد اد.  لدت 
ا تدد ر  دديسك ل ددداد "تيدد اب االكتحجنددجم" سدددط اسك حلددد اساجن ادددث    ددد د  ج ددد اكتحجنددجم اس ددد  

 ار ص اساجن  .
 (12جدول رقم) 

 توقعات المبحوثين للتطورات المرتبطة بقضايا التعليم قبل الجامعي

 ما يلي: إلى( 12تشير بيانات الجدول رقم)
 دددجحم سئدددد "تحدددت  ا دددر اب  للدددق سدددت  اسرددد ب   يددد ق   تلدددل ق   دددجس    كدددع اسكيدددتل ص" سدددط 

%ث ساكددج  ددجحم سئددد "تددؤا  علدد  سجعلاددد اسدديام  كيددت   اسركدد ح سددتا 62.5سددط  نيدد د اسك ت ددد ار  
تد سا   ائدد تللاكادد تيدجعت  عسد %ث  انكدج  دجحم سئدد"تؤت  49.5اسر ب" سط اسك ت د اساجنادد  نيد د 

%ث  لددت  ددجحم سئددد "تل ددط علدد  ظددجق ل 41.5تنكاددد ك ددج ات  " سددط اسك ت ددد اساجساددد  علدد اسردد ب 
استاسلادد سلدتلل   اإلن دجا  علد %ث اد  سئدد "تدؤا  33د" سط اسك ت د اس ا لدد  نيد د است  س اس    ا

%. سلدص قديا اسنتدجئا ت  د  حجسدد اسللدق اسكيدتل لط 29.5ست  اسر ب" سط اسك ت د اس جكيدد  نيد د 
استددط انتج ددم اريدد  اسك دد ادث  يدد ب استغادد ام استددط  حددتا ج نظددج  اساجن اددد اسلجكددد اس تاددتث  اسددي  سدد  

توقعات المبحوثين فيما يتعلق بـالتطورات المرتبطـة بقضـايا التعلـيم قبـل 
 الجامعي

 % ك

 41.5 83 يتؤت  عس  ت سا   ائد تللاكاد تيجعت اسر ب عل  تنكاد ك ج ت  .

 20.5 41 ك اا د ي ق اسلكص.تي   سط عا جت س   عكص سلر ب  لت است  ج   

تحددددت  ا ددددر اب  للددددق سددددتا اسردددد ب   يدددد ق   تلددددل ق   ددددجس    كددددع 
اسكيتل ص.

125 62.5 

 14.0 28 تؤت  عس  ااجتل ني د اس رجسد.

 29.5 59 تؤا  عل  استاسلاد سلتلل   اإلن جا ستا اسر ب.

 33.0 66 تل ط عل  ظجق ل است  س اس    اد

 13.0 26 لجعجم است س.تحت كع ظجق ل استغاب عع 

 14.5 29 تؤا  عل  اسكيجنتل اري اد سلر ب.

 49.5 99 تؤا  عل  سجعلاد اسيام  كيت ا اسرك ح ستا اسر ب.

 200 ن
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 جسا دددجمث  سددد  تت ادددض سددده  اا ل است  ادددد  استللدددا   جسلدددت  اسادددجسطث ككدددج  حدددت   لددد  سدددط استدددت اس  اتيددد 
ظ ج  اسنتجئاث  كج  ت   ااجتل حدتل اسللدق سدت  اس ك د  ث  كرجس دد اسد ل   دجسل تل  عس  اال ت ج ام  ا 

 سنظج  اساجن اد اسلجكد اسي  اجع كت لج ل ص يسك.
 

 ( 13جدول رقم )
 المستقبل لدي المبحوثين فيما يتعلق بقضايا التعليم قبل الجامعي مظاهر قلق

 % ك  مظاهر قلق المستقبل لدى المبحوثين فيما يتعلق بقضايا التعليم قبل الجامعي

 31.5 63 انطواء أفراد األسرة وعدم القدرة على التواصل فيما بينهم

 45.0 90 التأثير السلبي على الصحة النفسية ألفراد األسرة

 67.5 135 ظهور حالة من التوتر الدائم داخل األسرة

 23.0 46 اإلحجام عن األنشطة التي تخدم المجتمع

 48.5 97 ظهور حالة من االضطراب الفكري لدى أفراد األسرة

 28.5 57 سيطرة النزعة المادية على سلوكيات األفراد

 23.0 46 سرعة االستثارة واالنفعال الدائم ألبسط األسباب

 28.5 57 غياب الشعور بالمواطنة والهوية المجتمعية

 22.5 45 غياب االمن النفسي بسبب عدم الوفاء بااللتزامات الحياتية 

 37.0 74 تجنب كل ماهو جديد والخوف من التجريب

 32.5 65 البحث عن وسائل لتأمين مستقبل أفراد األسرة

 21.0 42 ظهور حالة من عدم األمن المجتمعي

 200  ن

 ( إلى ما يلي:13تشير بيانات الجدول رقم )
ساكددج اتللددق  كظددجق  اسللددق اسكيددتل لط  ددجح"ظ    حجسددد كددع استدد ت  اسددتائ  تا ددص اريدد ل" سددط اسك ت ددد 

%ث ساكج  جحم سئد "ظ    حجسد كع اال ر اب اس اد   سدت   سد ات اريد ل" سدط 67.5ار سط  ني د 
اس دددحد اسن يددداد رسددد ات اريددد ل" سدددط  علددد استدددضاا  اسيدددل ط %ث اددد  سئدددد "48.5اسك ت دددد اساجنادددد  نيددد ه 
%ث  انكدج  ددجحم سئددد "ت ندب اددص كددج قد   تاددت  اس دد   كدع است  اددب" سددط 45اسك ت دد اساجساددد  نيدد د 
%ث اد  سئدد "اس حد  عدع  يدجئص   د     جندب استللدا  ستدضكاع كيدتل ص  سد ات 37اسك ت د اس ا لد  نيد د 

%ثادد  سئددد" انردد اح  سدد ات اريدد ل   ددل  د است ا ددص ساكددج 32.5 اريدد ل" سددط اسك ت ددد اس جكيددد  نيدد د
يدل ااجم ارسد ات"  علد %ث اد  سئتدط "يدار ل اسناعدد اسكجتادد 31.5 ان  " سط اسك ت د اسيجتيد  نيد د 

%. ت  د  قديا اسنتدجئا   دت ت حجسدد 28.5 " غاجب اسلل    جسك ارندد" سدط اسك ت دد اسيدج لد  نيد د 
اس اددد   تا دددص اريددد  اسك ددد اد  لدددت تر ادددق اسنظدددج  اس تادددت سلتللدددا   ا اددد ل كدددع استددد ت   اال دددر اب
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اساجن  . سلدددص يسدددك ا  ددد  عسددد  اعت دددج  اريددد  اسك ددد اد ك حلدددد اساجن ادددد ك حلدددد سج لدددد سدددط كيدددتل ص 
  التق ث   ع    تغا    ق   سا ج ال اتي   جستلدد  اس ؤادد اس ا دحدث  ال ايدترا  اسرد ب استلدجرط 

 ظجق  عتل سلللقث   ج د اسك ت رد  جسكيتل ص.ك عس كله عا ج اجث اؤت  
ــم ) ــع التواصــل 14جــدول رق ــر مواق ــل الجــامعي عب ــيم قب ــأثيرات التعــرض لقضــايا التعل ( يوضــح ت
 االجتماعي

 تأثيرات التعرض لقضايا التعليم قبل الجامعي
المتوســــــــــــــــــط  دائما   أحيانا   نادرا  

 الحسابي

االنحــــــــــــــراف 
 % ك % ك % ك المعياري

معلومات جديدة مرتبطة بقضايا أتعرف على 
 التعليم

12 6.0 85 42.5 103 51.5 2.4550 .60813 

أشعر بالقلق على المستقبل واإلحباط عند 
 72403. 2.2800 44.0 88 40.0 80 16.0 32 التعرض للمضامين المرتبطة بقضايا التعليم

اشعر باالرتياح عند التعرض لمعلومات 
 مصرتوضح مسار التعليم وتطويره في 

69 34.5 89 44.5 42 21.0 1.8650 .73449 

اتواصل مع الزمالء واألسرة فيما يتعلق بهذه 
 القضايا

45 22.5 94 47.0 61 30.5 2.0800 .72542 

أشارك في التعليق على هذه القضايا وطرح 
 وجهة نظري حيالها.

68 34.0 110 55.0 22 11.0 1.7700 .63174 

ن األسرة أجنح إلى الوحدة واالبتعاد ع
 والزمالء عند التعرض لهذه المضامين

104 52.0 74 37.0 22 11.0 1.5900 .68134 

يفقد ابنائي التركيز في االستذكار عند 
 التعرض لهذه المضامين

62 31.0 97 48.5 41 20.5 1.8950 .71169 

يفتقد األبناء الدافعية لإلنجاز وتحقيق 
 طموحاتهم المستقبلية

39 19.5 103 51.5 58 29.0 2.0950 .69164 

استمر في حث أفراد األسرة على االستذكار 
 لتحقيق أهدافهم المستقبلية

15 7.5 57 28.5 128 64.0 2.5650 .63069 

ال أستطيع التخطيط للمستقبل بسبب التخبط 
 77518. 2.1100 36.0 72 39.0 78 25.0 50 والتغير المستمر في السياسات التعليمية

تعليمي الحالي على فرص سيؤثر الوضع ال
 64067. 2.4600 54.0 108 38.0 76 8.0 16 عمل األبناء في المستقبل

الوضع التعليمي في مصر غير مستقر 
 ومضطرب

8 4.0 62 31.0 130 65.0 2.6100 .56524 

يجب أن يعتمد على أمور أخرى بجانب التعليم 
 لتأمين مستقبل األسرة

17 8.5 73 36.5 110 55.0 2.4650 .64875 

أشعر بأن هناك تطوراً واضحاً في التعليم قبل 
 الجامعي

114 57.0 65 32.5 21 10.5 1.5350 .67903 

أشعر بأن مستقبل أبنائي سيكون سيئاً في ظل 
 استمرار هذه األوضاع التعليمية

25 12.5 85 42.5 90 45.0 2.3250 .68683 

 ما يلي: إلى( 14الجدول رقم )  تشير بيانات
للق  جستضاا ام اسكل سادث  جحم سئد" تل   عل  كلل كجم  تاتل ك ت ردد  ل دجاج استللدا  ل دص ساكج ات

%.   جحم سئدد" " لدج ك سدط 6%ث  نجت ا  ني د 42.5%ث   حاجنج  ني د51.5اس جكلط"تائكج  ني د 
 %.  ساكدج11%ث  " حاجندج"  نيد د34%ث  "ندجت ا"  نيد د 55استللاق عل  قيا اسل جاج"  حاجندج  نيد د

اتللددددق  جستددددضاا ام اس  تانادددددث  ددددجحم سئددددد " لددددل   ددددجسللق علدددد  اسكيددددتل ص  اإلح ددددجر عنددددت استلدددد   
%ث  "ندجت ا"  نيد د 40%ث  " حاجندج"  نيد د 44سك جكاع ل دجاج استللدا  ل دص اس دجكلط" تائكدج  نيد د 

%.   دددددجحم سئدددددد "ا تلدددددت   ندددددجئط استاسلادددددد سين دددددجا  تحلادددددق رك حدددددجت   اسكيدددددتل لاد"  حاجندددددج" 16
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%.  دددجحم سئددد  لدددل   جال تادددجح عندددت 19.5%ث  "نددجت ا"  نيددد د 29%ث  "تائكدددج"  نيددد د51.5يدد د ن
%ث 44.5استل   سكلل كجم ت    كيج  استللدا  ل دص اس دجكلط  ترد ا ا سدط ك د "  حاجندج  نيد د 

%.   دددجحم سئددد " لدددل   دددضع كيددتل ص   ندددجئط يددداا ع 21%ث  "تائكددج"  نيددد د 34.5 "نددجت ا"  نيددد د 
%ث 42.5%ث  " حاجندددج"  نيددد د 45تك ا  قددديا ار  دددجع استللاكادددد" تائكدددج  نيددد د يدددائج سدددط ظدددص ايددد

 ث  استدددط الددد م عدددع   ددد ت 2018%.  تت دددق قددديا اسنتا دددد كددد  ت ايدددد  كدددص غندددجا  12.5 "ندددجت ا" 
 ع لد  اع للق اسكيتل ص  استح اص اراجتاكط سلر بث  استاسلاد سين جا.

 
 :ثانيا:اختبار فروض الدراسة

  ايد عتل س    قطحتن اق كع است

الفرض األول: توجد عالقة ارتباطية بين تفاعل المبحوثين مـع المضـامين المنشـورة عـن قضـايا 
 .التعليم قبل الجامعي على مواقع التواصل ودرجة القلق من المستقبل

( يوضح العالقة بين تفاعل المبحوثين مع المضامين المنشورة عن قضايا التعليم 15جدول رقم)
 معي ودرجة القلق من المستقبلقبل الجا

العالقة بين تفاعل المبحـوثين مـع المضـامين المنشـورة عـن 
 قضايا التعليم قبل الجامعي ودرجة القلق من المستقبل

 درجة القلق من المستقبل

تفاعــــل المبحــــوثين مــــع المضــــامين 
المنشـــورة عـــن قضـــايا التعلـــيم قبـــل 
ــــــع التواصــــــل ــــــى مواق  الجــــــامعي عل

 االجتماعي

 774. رتباطمعامل اال 

 000. الداللة المعنوية

 200 العدد

 ما يلي: إلى( 15تشير بيانات الجدول رقم )
  د ت ع لدد ا ت دجر عا ج ادد  داع ت جعدص اسك حد ااع كد   عسد ساكج اتللق  جس    ار ص تلدا  اسنتدجئا 

كددددع ك الدددد  است ا دددص  ت  ددددد اسللدددق  علددد اسك دددجكاع اسكنلددد  ل عددددع ل دددجاج استللددددا  ل دددص اس ددددجكلط 
.(ث  قدددددط تاسددددددد عندددددت كيددددددت   ث 774اسكيدددددتل صث حادددددد   لغدددددم لاكددددددد كلجكدددددص اال ت جر" ا يدددددد ع" )

.(ث ككددج النددط   دد ت ع لددد ا ت جراددد  دداع است جعددص كدد  اسك ددجكاع  ت  ددد اسللددق كددع ث 000كلن اددد)
اسكيتل ص. ت    قيا اسنتا د كتا  قكاد قيا اسل جاج  جسني د سألي ل اسك د ادث حاد  ظ د م قديا 

كيدتل ص  علد لدل   قديا اريد   دجسللق  عسد سط است جعص ك  تر  ام قيا اسل جاجث  كج  ت   ارقكاد
 تت ددق قددديا اسنتا ددد كدد  كدددج    التقدد ث سددط ظددص استغاددد ام اسكيددتك ل سددط نظددج  استللدددا  ل ددص اس ددجكلط.

اساااد   ث كدع   د ت ع لدد  داع استلد  Graham C.l. Davey 2016 ت  دلم عساده ت ايدد
  تكجعط  اسلل    جسللق  اإلح جر.سك ال  است  ص اال
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الفـرض الثــاني: توجـد عالقــة ارتبــاط بـين مســتويات ثقـة المبحــوثين فــي المضـامين المنشــورة عــن 
 قضايا التعليم قبل الجامعي وقلق المستقبل لديهم.

 ( 16جدول رقم )
الجامعي  العالقة بين مستويات ثقة المبحوثين في المضامين المنشورة عن قضايا التعليم قبل

 وقلق المستقبل لديهم
العالقة بين مستويات ثقة المبحوثين في المضامين المنشورة عن قضايا التعليم 

 قبل الجامعي وقلق المستقبل لديهم

درجة القلق من 
 المستقبل

مستويات ثقة المبحوثين في المضامين 
 المنشورة عن قضايا التعليم قبل الجامعي

 -158.- معامل االرتباط

 .026 اللة المعنويةالد

 200 العدد

 ما يلي: إلى( 16تشير بيانات الجدول رقم)
  دددد ت ع لددددد ا ت ددددجر عا ج اددددد  دددداع كيددددت اجم الددددد  عسدددد ساكددددج اتللددددق  ددددجس    اساددددجنط تلددددا  اسنتددددجئا 

اسك حدد ااع سددط اسك ددجكاع اسكنلدد  ل عددع ل ددجاج استللددا  ل ددص اس ددجكلط  للددق اسكيددتل ص سددتا  ث حادد  
.(ث ككدددج ث 026.(ث  قدددط تاسدددد عندددت كيدددت   كلن ادددد)ث 158اال ت جر" ا يددد ع" ) لغدددم لاكدددد كلجكدددص 

النط    ت ع لد ا ت جراد  اع كيت اجم الد اسك ح ااع سدط اسك دجكاع اسكنلد  ل عدع ل دجاج استللدا  
 ع الددد اسك حدد ااع ساكددج تر حدده ك الدد   عسدد ل ددص اس ددجكلط  للددق اسكيددتل ص ستا  . تلددا  قدديا اسنتا ددد 

اسحدددت كدددع ظدددجق ل للدددق اسكيدددتل ص سدددت   عسددد جاج استللدددا  ل دددص اس دددجكلطث لدددت ادددؤت  است ا دددص عدددع ل ددد
اس ك ددد  ث  قددديا اترلدددب لدددت ا ا اددد ا كدددع اسك دددتالادث  استلدددد سدددط نلددد  اسكلل كدددجم اسك ت ردددد  ل دددجاج 

 استللا  ل ص اس جكلط.
الفــرض الثالت:توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين المبحــوثين فــي قلقهــم نحــو المســتقبل طبقــا 

 .للمتغيرات الديموغرافية )النوع والسن ومحل اإلقامة ونوع التعليم والدخل(
الفــرض الفرعــي األول مــن الفــرض الثالــت: توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين المبحــوثين فــي 

 قلقهم نحو المستقبل طبقا لمتغيرالنوع.
 

 (17جدول رقم )
 لمتغير النوع الفروق بين المبحوثين في قلقهم نحو المستقبل طبقا

القلق نحو 
 المستقبل

 التكرارات النوع
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 76474. 1.9420 69 ذكر

 73476. 2.2443 131 أنثى 007. 198 2.727-

 ما يلي: إلى( 17تشير بيانات الجدول رقم)
 د    د ت سدد  ق يام تالسدد عح دجئاد  دداع للدق اسك حد ااع كددع ساكدج اتللدق  دجس    اس  عددط ار الت

(ث  قدددط تاسدددد عندددت كيدددت   -2.727) Tاسكيدددتل ص  كتغاددد  اسنددد ع)يا    نادددط(ث حاددد   لغدددم لاكدددد 
(ث ككج النط    ت س  ق  داع اسديا    اإلندج  سدط للل د  نحد  اسكيدتل ص. لت ا  د  007ث 0كلن اد)



   

  756     

 ساد ارا   سط اريد لث سدط ظدص اسظد    االلت دجتاد  ع اسيا   ق  اسياع اتحكل ع اسكيئ عس يسك 
اس ل دث  غد ح اريدلج ث سديا تاد ع كيدت اجم اسللدق  ا د   يد ب اسغكد   اسدي  ااتند  اسكيدتل ص 

 ث  ت ايدد كحكددت احكددت 2016سدت  قدديا اس ئدد.  تت ددق قدديا اسنتا دد كدد  ت ايددد كا سدم اجيدد  يدد الات
  دد ت سدد  ق  دداع اسك حدد ااع سددط كيددت    عسدد  ث  استددط تلددا  2012اسكدد كنطث  كددجاع كحدد ت نلددا  

 اسللق ر لج سلن ع.
الفرض الفرعي الثاني من الفرض الثالت: توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين المبحـوثين فـي 

 قلقهم نحو المستقبل طبقا لمتغير السن.
 (18جدول رقم)

 الفروق بين المبحوثين في قلقهم نحو المستقبل طبقا لمتغير السن

 
لق الق

نحو 
المستقبل

المتوسط التكرارات السن
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 Fقيمة 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 75614. 2.0667 60 25سنة إلى أقل من 16من 

1.525 4 .196 

 84984. 2.3889 18 35إلى أقل من  25من 

 76896. 2.1739 46 45إلى أقل من  35من 

 76376. 2.0000 49 55 إلى أقل من 45من 

 62017. 2.3333 27 سنة فأكثر55

 75714. 2.1400 200 اإلجمالي

 ما يلي: إلى( 18تشير بيانات الجدول رقم)
ساكج اتللق  جس    اس  عط اساجنط كع اس    اساجس  ات   عت     ت س  ق يام تالسدد عح دجئاد 

(ث  قدط غاد  ث 196) Fكيدتل صث حاد   لغدم لاكدد  اع كتغا  اسيع سدت  اسك حد ااع  للل د  كدع اس
(ث ككددج النددط عددت    دد ت سدد  ق  دداع اسك حدد ااع سددط للل دد  كددع 1ث 525تاسددد عنددت كيددت   كلن اددد)
 اسكيتل لر لج سكتغا  اسيع.

الفـــرض الفرعـــي الثالـــت: توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين المبحـــوثين فـــي قلقهـــم نحـــو 
 المستقبل طبقا لمتغيرنوع التعليم.

 (19جدول رقم )
 الفروق بين المبحوثين في قلقهم نحو المستقبل طبقا لمتغير نوع التعليم

 
القلق نحو 
 المستقبل

 نوع التعليم
التكرارا
 ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 Fقيمة 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 76013. 2.1322 174 عام

 
.084 

 
2 

 
.919 

 

 79501. 2.1818 22 خاص

 50000. 2.2500 4 أجنبي

 75714. 2.1400 200 اإلجمالي

 ما يلي: إلى( 19تشير بيانات الجدول رقم)
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ساكج اتللق  جس    اس  عط اساجس  كع اس د   اساجسد  ات د  عدت    د ت سد  ق يام تالسدد عح دجئاد 
(ث  قددط ث 084) Fد  دداع كتغادد  ندد ع استللددا  سددت  اسك حدد ااع  للل دد  كددع اسكيددتل صث حادد   لغددم لاكدد

(ث ككددج النددط عدت    دد ت سدد  ق  دداع اسك حدد ااع سددط للل دد  كددع ث 919غاد  تاسددد عنددت كيددت   كلن اددد)
 اسكيتل ص ر لج سكتغا  ن ع استللا .

الفرض الفرعي الرابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين المبحـوثين فـي قلقهـم نحـو المسـتقبل 
 طبقا لمتغير نوع المؤهل.

 (20جدول رقم)
 الفروق بين المبحوثين في قلقهم من المستقبل طبقا لمتغير نوع المؤهل

 
القلق نحو 
 المستقبل

 التكرارات نوع المؤهل
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 Fقيمة 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 80065. 2.0423 71 متوسط

1.781 2 .171 
 72954. 2.2203 118 عالي

 70065. 1.9091 11 راهماجستيرأو دكتو 

 75714. 2.1400 200 اإلجمالي

 ما يلي: إلى( 20تشير بيانات الجدول رقم)
ساكج اتللق  جس    اس  عدط اس ا د  كدع اس د   اساجسد  ات د  عدت    د ت سد  ق يام تالسدد عح دجئاد 

(ث  قدط 1ث 781) F اع كتغا  ن ع اسكؤقص ست  اسك ح ااع  للل   كدع اسكيدتل صث حاد   لغدم لاكدد 
(ث ككددج النددط عدت    دد ت سدد  ق  دداع اسك حدد ااع سددط للل دد  كددع ث 171غاد  تاسددد عنددت كيددت   كلن اددد)

كحت تادد سد   اسلكدص  انتلدج  اس رجسدد  لداص  عسد  لت ا    يسك اسكيتل ص ر لج سكتغا  ن ع اسكؤقص.
 علد اع كدؤق م علادجث  سدط  لد  ارحادجع تلدكص اس رجسدد اسحج دل عل ا ا ث حتط  اع اسحج لاع 

ت  تط اسكج يتا   استات  ااث سط ظص نظج  تللاكط ال اؤقص ارس ات سك اا د ي ق اسلكدصث  كدج الد تا 
 كع تر  ام تان س  اد.

الفـــرض الفرعـــي الخـــامس: توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين المبحـــوثين فـــي قلقهـــم نحـــو 
 المستقبل طبقا لمتغير محل اإلقامة.

 ( 21جدول رقم )
 لمبحوثين في قلقهم من المستقبل طبقا لمتغير محل اإلقامةالفروق بين ا

القلق نحو 
 المستقبل

محل 
 اإلقامة

 المتوسط الحسابي التكرارات
االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 78614. 1.7937 63 ريف

 68990. 2.2993 137 حضر 000. 198 4.604-

 ما يلي: إلى (21تشير بيانات الجدول رقم)
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ساكددج اتللددق  ددجس    اس  عددط اس ددجكس ات دد    دد ت سدد  ق يام تالسددد عح ددجئاد  دداع للددق اسك حدد ااع 
(ث  قدددط تاسدددد عندددت كيدددت   -4.604) Tكدددع اسكيدددتل ص  كتغاددد  كحدددص اإللجكددددث حاددد   لغدددم لاكدددد 

 (ث ككج النط    ت س  ق  اع لجرنط اس ا   اسح   سط للل   نح  اسكيتل ص.ث 000كلن اد)
رض الفرعـــي الســـادس: توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين المبحـــوثين فـــي قلقهـــم نحـــو الفـــ

 المستقبل طبقا لمتغير متوسط الدخل.
 (22جدول رقم )

 الفروق بين المبحوثين في قلقهم من المستقبل طبقا لمتغير متوسط الدخل

 
القلق 
نحو 
 المستقبل

 التكرارات متوسط الدخل
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 معياريال

 Fقيمة 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 79524. 2.2174 23 2000أقل من 

.688 4 .601 

 85619. 2.0400 50 3000إلى أقل من  2000من 

 68921. 2.2184 87 5000إلى أقل من 3000من 

 76842. 2.0952 21 7000إلى أقل من  5000من 

 74536. 2.0000 19 7000أكثر من 

 75714. 2.1400 200 اإلجمالي

 ما يلي: إلى( 22تشير بيانات الجدول رقم)
ساكددددج اتللددددق  ددددجس    اس  عددددط اسيددددجتس كددددع اس دددد   اساجسدددد  ات دددد  عددددت    دددد ت سدددد  ق يام تالسددددد 

 F اع كتغا  كت يدر ت دص اسك حد ااع اسك حد ااع  للل د  كدع اسكيدتل صث حاد   لغددددم لاكدد  عح جئاد
(ث ككج النط عت    د ت سد  ق  داع اسك حد ااع ث 601د عنت كيت   كلن اد)(ث  قط غا  تاسث 688)

عدت  تدضاا  است دج م سدط  عسد سط للل   كع اسكيتل ص ر لج سكتغا  كت ير اسدت ص.  تلدا  قديا اسنتا دد 
انحيدددج  اسر لدددد اس يدددرط سدددط  عسددد للدددق اسك حددد ااع كدددع اسكيدددتل ص.  سلدددص يسدددك ا  ددد   علددد اسدددت ص 

ظدد  اسر لددجم  ددجسللقث سنددت ل اس ظددجئ   ال ت ددجع اريددلج   لدداص ا ادد  اسك تكدد  اسك دد  ث  لددل   كل
 كلظ  اسر لجم اال تكجعاد. عل  كؤا  

 

 لنتائج العامة للدراسةا
 بعض النتائج يمكن حصر أهمها فيما يلي: إلىتوصلت الدراسة 

  ايت تا  ك ال  است ا ص اال تكجعط سكتج لد ل دجاج استللدا  ل دص  عل  جح ح   اسك ح ااع
 %.53.5 جكلط " لاص تائ " سط اسك ت د ار سط  ني د اس

   ساكج اتللق  كت  الد اسك ح ااع سدط ك دجكاع ل دجاج استللدا  ل دص اس دجكلط اسكر  حدد ع د
حددددت كددددج" سددددط قدددديا اسك ددددجكاع سددددط اسك ت ددددد ار سدددد   عسدددد ك الدددد  است ا ددددصث  ددددجحم "اسالددددد 

 %.76.5 ني د

   ا ل دجاج استللدا  ل دص اس دجكلط سدط اسك الد  ت ت  "كل  ع نظج  استللا  اسادجن   اسكلدتص"   د
%ث ساكدددج  ددجحم ل دداد "تيدد اب االكتحجندددجم" سددط اسك ت ددد اساجنادددد 90كحددص است ايدددث  نيدد د

 %.  58 ني د 
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  لددج م اسنتددجئا اس ج ددد  ت للددجم اسك حدد ااع ستردد  ام قدديا اسل ددجاجث عسدد   ن ددج تحددت  لللددج 
تل صث   ع   دد ا كظددجق  قدديا  ا ددر ا ج سددت  اسردد ب   يدد ق ث  تلددل ق   ددجس    كددع اسكيدد

اسللق ست  اسك ح ااع قطح ظ    حجسدد كدع استد ت  اسدتائ  تا دص اريد لث يدار ل اال در اب 
 االنر اح  اسلاسد.  ارس اتث عل اس ا   

   ساكج اتللدق  جستدضاا ام اسك ت ردد  تلد   اس ك د   سل دجاج استللدا  ل دص اس دجكلط ع د  ك الد
كلل كددجم  تاددتل ك ت رددد  علدد تددضاا ام قددطح استلدد   است ا ددص اال تكددجعطث اجنددم   دد ا اس

اسكيدتل صث  استلدجت است اادا سدط االيدتياج   علد  ل جاج استللا  ل ص اس جكلطث اسلل    دجسللق 
 است رار سلكيتل ص.  عل  استاسلاد سين جاث  عت  اسلت ل 

  لدددضع سددد    است ايددددح ات ددد    ددد ت ع لدددد ا ت دددجر عا ج ادددد  ددداع ت جعدددص اسك حددد ااع كددد   
ك الد  است ا دص  ت  دد اسللدق كدع  عل اسك جكاع اسكنل  ل عع ل جاج استللا  ل ص اس جكلط 

  د ت ع لدد ا ت دجر عا ج ادد  داع كيدت اجم الدد اسك حد ااع سدط  علد اسكيتل ص. تسم اسنتدجئا 
 اسك جكاع اسكنل  ل عع ك جكاع ل جاج استللا  ل ص اس جكلط  للق اسكيتل ص ستا  .

  سدد  ق يام تالسددد عح ددجئاد  دداع للددق اسك حدد ااع كددع اسكيددتل ل كتغا   ظ دد م اسنتددجئا   دد ت
اسنددد ع )ياددد    ناط(ثساكدددج ال ت  دددت سددد  ق يام تالسدددد عح دددجئاد  ددداع كتغاددد  يدددع اسك حددد ااع 

  للل   كع اسكيتل ص.

  لج م اسنتجئا عسد  عدت    د ت سد  ق يام تالسدد عح دجئاد  داع ند ع تللدا  اسك حد ااع  اسللدق 
 ت  دت سد  ق يام تالسدد عح دجئاد  داع كتغاد  كؤقدص اسك حد    اسللدق كع اسكيتل صث ساكدج ال

  دد ت سدد  ق يام تالسددد عح ددجئاد  دداع للددق اسك حدد ااع  عسدد كددع اسكيددتل ص.   لددج م اسنتددجئا 
كدع اسكيدتل ص  كتغاد  كحدص اإللجكددث ساكددج ال ت  دت سد  ق يام تالسدد عح دجئاد  داع كت يددر 

 ت ص اسك ح ااع  للل   كع اسكيتل ص.
 الدراسة توصيات 
ع  اح اسكاات كع است ايجم اسكتلللدد  تدضاا  استلد   سيعد   اس تادت عدص اس  اندب اسن يداد  -1

  اال تكجعاد سلكيت تكاع.
   دد   ؤاددد لددجكلد   اللاددد ستنددج ص ل ددجاج استللددا ث   ج ددد ل ددجاج استللددا  ل ددص اس ددجكلط -2

 .ع    يجئص اإلع   استللاتاد  اس تاتل
س انادد سددط ك دجالم اإلعد    است  ادد  علد  اسدن س  اال تكددجعث ع د اح اسلتادت كدع است ايدجم ا -3

سلت  ددددص س ؤاددددد كتلكلددددد  لددددجكلد سددددط تنددددج ص اسظدددد اق  اال تكجعادددددث  كن ددددج ظددددجق ل للددددق 
 اسكيتل ص ست  اس ك   .

تااادد  االقتكددج  اإلع كددط  ددجستر  ام اس ج ددد  ددجستللا ث   ج ددد استللددا  اس نددطث  تح سدده  -4
ستحلادددق لدددت  كدددع استددد ا ر  ددداع كؤييدددجم استللدددا   احتاج دددجم عسددد  استان س  ادددج استر الاددددث 

 اسي قث  اسحت كع ظجق ل اسللق اسكيتل لط.
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 ائد تللاكادد سجعلدد تيد   سدط  عس تل ا  ياجيجم استللا  ل ص اس جكلط سط ك  ثسل   ص  -5
استنجسيداد  ك اا ددد ترد  ام اسل دد   علدد  ندجح اسلدت ام  ايددتغ ص اسك دج امث  تلدداا اسلدت ل 

  ؤ   ايت اتا اجم  اللاد  سجعلد. عل  االعتكجت اس لكطث 
 علدد ك اا ددد استردد   استان سدد  ط سددط ك ددجص استللددا ث  االعتكددجت علدد  اسكن ددجم استللاكاددد  -6

لدد اد اإلنت ندددم ست دد اا اددد ات  كؤقلدددد ت ااددب كيدددتحتاجم اسل ددد ث ع دد  ت ردددار لدددجكص 
د سددط استللددا  ل ددص تر اددق تان س  اددج اسكلل كددجمث  ايددت تا  استر الددجم اسحتاادد علدد التكددت 

 اس جكلط.

 
 مراجع الدراسة

اق اع  يا نط اق اعث استللا  اراق   ل ص اس جكلطث ت ايد  غ اسادث  ح  كنل   سط اسكدؤتك  اسدت سط اس دجكس  .1
سالاد است  اد  ناع   جكلد اراق ث  لن اع" استللا  ل ص اس جكلط اراق    اسلج   تحتاجم اسل ع اس احت  اسلل اعث 

  .2019 اسكضك ص"    اص اس ال  
س ج ك در ط كحكدت اسلدجسلطث  ؤادد كيدتل لاد إلتا ل اراكدد  كؤييدجم استللدا  لدص اس دجكلط  كك د  سدط  د ح  .2

 لدد  االيددت اتا اجم اسحتاادددث  حدد  كنلدد   سددط اسكددؤتك  اسددت سط اس ددجكس سالاددد است  اددد  ندداع  جكلددد اراقدد ث 
  .2019تاجم اسل ع اس احت  اسلل اعث اس ال   اسكضك ص"    اص  لن اع" استللا  ل ص اس جكلط اراق    اسلج   تح

 كص كحكت حيع غنجا ث للق اسكيتل ص اسك نطث  اس  ج عدع است  د  است ايدط اكن ئدجم  جستح داص ارادجتاكط  .3
سددت  ردد ب لددل د است  اددد اس ج ددد   جكلددد لنددجل اسيدد اسث  حدد  كنلدد   سددط ك لددد است  اددد اس ج ددد  استضقاددصث 

  . 2018ثاس اح اساجنطث انجا  2ثاسلتت6اس ج د  استضقاص ك  ث اسك لت كؤييد است  اد
سدط اسلكلادد استللاكادد  جس جكلدجم اسيدل تادث  حد  كنلد    اال تكدجعطت ا    ع ع تاهث سجعلاد ك الد  است ا دص  .4

  .2017سط ك لد اس ح   اإلع كادث  جكلد اراق ث اسلتت اسيج    ار  ل عث انجا  
 الدد  ايددت تا  ردد ب اسك حلداساجن اددد سلك الدد  اإلسات  ناددد اسكت يدداد  ت  قددج سددط تحلاددق است اسددق يددا ل اس  اددتاث  .5

  .2017 جكلد اراق ث اسلتت اسيج    ار  ل عث انجا ث اراجتاكطث  ح  كنل   سط ك لد اس ح   اإلع كاد
استللدا  اريجيدطث ت ايدد تر الادد  لا اع اس حاد  ث تدضاا  استج لدم سدط تنكادد اسك دج ام استللاكادد  است   ادد سرد ب .6
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