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  :  تمھید

ة الدراسر البوابات الشاهقة للحرم الجامعي فى أولي أيام وعبعندما تندفع جموع الطالب الجدد ل
تبدأ مرحلة فارقة وحاسمة فى حياة هؤالء الطالب ، والذين بإسـتثناء نسـبة قليلـة مـنهم مـن ذوى      

بعـد انتمـاءاتهم    وحـدد ي، لم  التربية المحافظة والصلة الوطيدة بدور العبادةاإلنتماءات الدينية بتأثير 
أو فكري ل مذهبي يصجماعات تنتمي إلى فوعندما يلتقي هؤالء الشباب مع أفراد و .ووالءاتهم الفكرية

المطـروح تغـري القـادم الجديـد      فإن منطق العرض المترابط والسالمة الظاهرية للفكر متمرس ،
األفكـار   يـد تفنوتسفر عوامل نقص الخبرة وضعف القدرة علـى   . مواإلفتتان بحجته مليهباإلستماع إ
جماعة يتقوى بها ويعزز بها ثباته ومكانته فى  أليوالرغبة الغريزية لدى الفرد لإلنتماء  ، المعروضة

تباعـه  أتمهيداً ألن يصـبح أحـد    ، والفكريسهل لهذا التيار المذهبي  استسالمهذا الواقع الجديد إلى 
  .ته مستقبالًوجنوده وربما أحد أبرز دعا

بيئة تضم عشرات اآلالف من الطالب ومئات األساتذة فى مجاالت العلوم وفى الجامعة وخالل 
وتستقر القناعـات وتسـفر عـن والءات     سانية ، تزدهر الحوارات والنقاشاتالطبيعية والقانونية واإلن

مـة أو تطويهـا   دذاهب قد تظهر فى نقاشات هادئة أو محتهذه الم .وإنتماءات مذهبية وفكرية متنوعة
غيـر المحسـوبة العواقـب     واالنـدفاعات ، ولكنها تظهر خالل التظاهرات الحاشدة  الجوانح والعقول

بـالقوة ،   الـرأي ة أو لمجموعات مغايرة وأحيانا لفرض يعلى نشاط أو قرار إلدارة جامع لالعتراض
بـين سـوء    األولتت هذه الطاقة الشبابية التى هى كنز مصر لتتوه المعاني وتضطرب المعايير وتتش
ة غير البريئة التى تجد فى الفوضى غايتها وفى تفرقة الصـف  يالفهم وسوء القصد والتدخالت الخارج

  .هدفها النفيس
 ه و نخشـاه ـــفأما ما نخاف ، نرجوه ونتمناهاه وتصور آخر ثمة إذا تصوران ، تصور نخش  

أى دفعهم بواسطة قوى لها أهدافها وأجندتها الخاصة نحو تبني مذاهب وأفكار تلك " الشباب لجهدأ " فهو
 ، الل وتغييـر الواقـع  قبإستغالل سمات مرحلة الشباب التى تتسم بالديناميكية والميل لإلسـت ، القوى 

ى مقابل ف. والمليئة بالتوتر والقلق ، وإستثمار مرحلة الفراغ الفكري والسلوكي والقابلية السهلة للتشكيل
الذي يسمح للشباب بالتعرف علـى  " األمن الثقافي "لذيوع وإنتشار حالة إيجابية من  ىتصور آخر يسع

وفى قاعات النقاش والنشاط فى  ، ء ومفكرين وذوى خبرة ونظركافة التيارات  الفكرية من خالل علما
ة اإلنتماء ونبذ العنف وقبول شريطة اإللتزام بعالني جو علمي وثقافي هادئ ليختار شبابنا منها ما يشاء

  .وعدم التعارض مع المستقر ثقافياً والثابت والراسخ دينياً وسماوياً،  اآلخرينإنتماءات 
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وهى طرح لعدد من التساؤالت ،  لهذه الظاهرة الحيوية والفهم لالقترابهذه الدراسة هى محاولة و 
  :اومنهبتها حتى اآلن إجامن ولم يتحقق ، التى لم يبلورها المجتمع الجامعي بعد 

 ة السائدة بين شباب الجامعة؟ـات والتيارات المذهبية والفكريـم اإلتجاهـى أهـما ه 

 ة؟ـوزها ومبادئها األساسيـارات ورمـاب بتلك التيـة الشبـوى معرفـو مستـما ه 

  حيث اإلنتماء والحماس والتعاطف أو المقاطعة والرفض؟من ما هو موقف الشباب منها 

 ؟الجامعي ابـة الشبـن بقيـار بيـارات واألفكـديرهم لمدى إنتشار تلك التيما هو تق 

 ؟بين الشباب ة إنتشار هذه األفكارـإيجابية أو حياد أو سلبي جـنتائم لـو تقديرهـوما ه 

وتفسيرها من خالل التعرف على أثـر   ويذهب هذا البحث إلى بعد آخر لإلقتراب من الظاهرة
 :لمذهبي والفكري أهمهالإلنتماء امتغيرات مفسرة 

 ــاة الشبابة فى حيـاألساسيات ـوالمنظمات ـدور المؤسس.  
 حالياً ومستقبالًللفرد الشخصية  الحياتية مستوى تحقيق األهداف.  
 ـالًاً ومستقبـة حاليـداف القوميـق األهـــوى تحقيـمست.  
 يــالجامع ابــة للشبـــرة التاريخيـــة الذاكــسع. 

 ي والزمنــيـــا المجالـــوتنوعه دوةــاذج القــنم. 

 ـابـدى الشبـي لـــراب المجتمعـــدالت اإلغتــمع. 

 يـــاء اإللكترونـــــدام الفضــــدالت استخــمع. 

 دي الشبــــابـــي لــالسياسواإلنغماس ي ـــالوع. 
 

 
  :لجامعي موضوع الدراسة من خاللوالفكرية الراهنة للشباب امن التركيبة المذهبية  االقتراب

  .لتيارات المذهبية والفكريةلواألثر اإليجابي  واالنتشار واالنتماءمستوى المعرفة  تحديد.١
  .دى الشبابـوالءات لـاءات والـلك اإلنتمــة لتـدراسة المحددات الشخصية والعام.٢
  .اب الجامعين الثقافي لدى الشبـخ األمـود لترسيـتق ةـهاديات ـالص عالمـإستخ.٣
  
 
  

 

جماعات أو جماهير تحشـد   تعتنقهاهى مجموعة الدعوات اإلصالحية الحقيقية أو المتوهمة التى  
لتـى  غ لها األطروحات والمبادئ من أجل تحقيق األهـداف والغايـات ا  يتصو  ، لها األتباع والموارد

  .تنشدها
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هى المنظمات التى تلعب أدوار أساسية فى حياه األفراد والجماعات كاألسرة والمدرسة والمسـجد  
  .الخ..والكنيسة والمؤسسات األمنية والثقافية 

  
 

لحفـاظ علـى   ل، حالياً ومستقبالً خالل حياته لفرد لتحقيقها التى يسعى ا الغاياتمجموعة يقصد بها 
وعالجية غذائية من مسكن ودخل وتعليم مالئم ووسيلة إنتقال ومستويات وتنظيم حياته وترقيتها وجوده 

  .الخ..وترفيهية مالئمة 
  
 

فراده من رخـاء إقتصـادي وعدالـة    أللتحقيقها  السويهى مجموعة الغايات التى يسعى المجتمع 
معيشية وديمقراطية وحرية تعبير وبيئة صـحة ونظيفـة   توزيع وحرية تعبير وأمن وعدالة وإحتياجات 

  .حالياً ومستقبالً
  
 

الفرد والمتمثلة فى وجـود أو فقـدان القـوة    عدد من األبعاد لدى  )غياب / توفر( مدىويقصد به 
والتى تعكسها ، عن العزلة المجتمعية والفردية  )عزوفه/ ميله(ومستوى ، معنى والمعايير المجتمعية وال

  .الفرد على عبارات مرتبطة بهذه األبعاد ةموافقة أو عدم موافق
  
 

سياسـية  ال الحيـاة إختيار الشباب ألشخاص ونماذج بشرية فى مجـاالت  يقصد به معايير ونتائج  
و إتساقها مع الحـس الـوطني    يية ومدى تنوعها التاريخي والمجالالرياضو دبية والعلمية والفنية واأل

  .لنماذج القدوة القومية
  
 

هى قدرة الفرد على معرفة وتذكر األحداث الوطنية التاريخية من حيـث التـاريخ والشخصـيات     
  .بتاريخه الوطني ورموزه التاريخيةتعكس مدى إلمامه  والتى، المحورية للحدث 

  
 

من مشاهدة وسـماع   وتنوع هذا اإلستخدام ، ويقصد به معدالت إستخدام الفرد للفضاء اإللكتروني 
  .الخ..قارير والبحوثومتابعة األخبار المحلية والدولية وكتابة الت االجتماعيفالم واألغاني والتواصل األ

  
 

إرتباطهـا   ومـدى ، على تحديد أهم المشكالت التى تواجه مصر حالياً ويعكس مدى قدرة الفرد  
وتنوع إدراكه الـذاتي لـدور الهيئـات والقـوى      ،لمواجهتها  التى يقترحهاباإلجراءات ذات األولوية 

  .حالياً ي فى الحياة السياسية المصريةالسياسية اإليجابي والسلب
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  :النموذج التصوري لإلنتماء المذهبي والفكري لشباب الجامعة والذي يتضمنمكونات ) ٢ ( يوضح شكل

  :ويشمل  مكونات الوالء واإلنتماء المذهبي والفكري. ١
  .المعرفة بالمذاهب والتيارات الفكرية ورموزها.ب  .ـرىالوالء واإلنتماء  المذهبي والفك.أ

  .تقدير األثر اإليجابي المذهبي والفكرى.د  .الوعي بالثقل النسبي إلنتشار المذاهب والتيارات.ج
  :وتضم المذهبي والفكري المتغيرات المفسرة للوالء واإلنتماء . ٢

  :وتضم  متغيرات قاعدية-أ
    سعة الذاكرة التاريخية .٢    .دور المؤسسات األساسية. ١
  تحقيق األهداف الحياتية الشخصية.٤  .نماذج القدوة الشبابية .٣

  .تحقيق األهداف القومية والمجتمعية.٥
  :وتشمل متغيرات وسيطة- ب

  إستخدام الفضاء اإللكتروني.٢  اإلغتراب المجتمعي للشباب.١
  السياسي الشبابي واإلنغماس  الوعي.٣

  جمفترضات النموذ ١. ٤
نهائيـة  يستند النموذج التفسيري لعدد من المفترضات التى تؤصل للعالقة بـين متغيـرات النمـوذج ال   

  :والوسيطة والقاعدية وهذه المفترضات هى 
تلعب دوراً قويـاً فـى   ) الخ..المنظمة الدينية-المدرسة-األسرة(إن المؤسسات والمنظمات األساسية . أ

  .فرد بما فيها إنتماءاته السياسيةالتنشئة والتربية والتكوين الفكري لل
تجعل فرصة والءه وإنتمـاءه  ) الذاكرة التاريخية(إن إدراك الفرد وتذكره لألحداث الكبرى الوطنية . ب

  .السياسي أكبر من غيره من الشباب
ر أن التنوع المجالي والزمني لنماذج القدوة األدبية والعلمية والسياسية والدينية للفرد تقوم بشكل كبي. ج

  .بتوجيه إنتماءه المذهبي والفكري وتؤثر على إنغماسه ووعيه السياسي
الـخ ، فضـالً   ..وبالمثل فإن تحقيق أهداف الفرد الشخصية الحياتية من مسكن ودخل وتعليم وعمل . د

الخ تدعم مشـاركه  ..عن تحقيق األهداف القومية من رخاء إقتصادي وأمن وعدالة وحرية تعبير 
  .وعيه العام بالقوى المؤثرة فى مستقبل الوطنالفرد السياسية ، و

اإلنغماس السياسي واإلنتماء الوطني  الوعي و وتقوم المتغيرات القاعدية السابقة ، بتزكية معدالت. هـ
  .، وإستخدام الفضاء اإللكتروني كمتغيرات وسيطة تدعم معرفة الفرد بالمذاهب والتيارات الفكرية

وسيطة ستؤثر على إدراك الفرد ومعرفته بمعـدالت إنتشـار هـذه    ويفترض أن هذه المتغيرات ال. و
  .السلبي كمتغيرات نهائية/المذاهب والتيارت ، وتقديره ألثرها اإليجابي 

من تلك  ألي) رفض-تعاطف-حماس–إنتماء (وينتهي ذلك فى الغالب بتحديد والء الفرد فى صورة . ز
 .المذاهب والتيارات أو اإلنصراف عنها بالكلية 



٦ 
 

 
    

  
  
  
  
  
  
  
  

  
------------------------------------------------------  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  الوالء واالنتماء
 المذھبي والفكري

الوعي بالثقل النسبي  
النتشار المذاھب والتیارات 

 الفكریة

المعرفة بالمذاھب والتیارات 
  الفكریة ورموزھا

  

  تقدیر األثر اإلیجابي
 المذھبي والفكري

  

  إستخدام الفضاء اإللكتروني  الشبابي السیاسيواإلنغماس الوعي 

  اإلغتراب المجتمعي للشباب

  

  تحقیق األھداف الشخصیة
  

  تحقیق األھداف القومیة
  

  سعة الذاكرة التاریخیة  دور المؤسسات األساسیة  ذج القدوة الشبابیةنما

  النموذج التصوري لالنتماء المذھبي والفكري
  للشباب الجامعي

  متغیرات
  نھائیة 

  متغیرات
  وسیطة 

  متغیرات
  قاعدیة 

  )١(شكل
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إتسـاقاً مـع   وذلك  ، جامعة  المنصورة –الزراعة تم إجراء هذه الدراسة على طالب كلية  ١. ٣

شـملت دراسـة   ) إعـداد  ٥(دراسة الظواهر الطالبية ظهر منها حتى اآلن لف سلسلة اهدأ
والصورة الذهنية لألستاذ الجامعي لدى الطالب ، والتقييم الذاتي للطـالب   ، التأخر الدراسي
األهداف السلوكية ، والبنيان القيمي الجامعي ، والعالقات العاطفية الطالبية  فى ضوء شجرة

وقد تحدد هدف هذه السلسلة فى اإلقتراب من الظواهر الطالبية وبلورة منهج لدراسة كـل  . 
إلـى رؤيـة   تشارك فيها الجامعات للوصول تظاهرة تمهيداً إلطالق دراسات حالة تفصيلية 

  .الطالبي تتبناه جامعة المنصورةقومية لإلرشاد والتوجيه 
  

الصفين األول والرابع بالكلية ليتم التعرف على أبعاد وعناصر الظاهرة ختبار طالب إوقد تم  ٢. ٣
وقد  .)الصف الرابع( وعند إنتهاء المرحلة الجامعية) الصف األول(الطالب فى بداية دراسة 

عالقتها بدراسة الظواهر وتم شرح هدف الدراسة و. من طالب كل صف%  ٣٠تم إختبار 
مجموعات صـغيرة   للطالب خاللأهمية اإلجابة المكتملة والمحايدة والموضوعية الطالبية و

  .فاء نموذج اإلستقصاءيقبل قيام الطالب بإست
  

  العينة%   إجمالي العينة  إجمالي الطالب  الصف
  ٣٠  طالب وطالبة ١٤٤  ٥٠٠  األول
  ٣٠  طالب وطالبة ١٠٠  ٣١٥  الرابع

  
  .لعدم إكتمال اإلستبيان من الصف الرابع) ٥(و  طالب من الصف األول) ٦(إستبعاد  تم  *

  
كما تـم إسـتخدام   ، بالدراسة خاصةوالتكرار لعرض البيانات ال نسب المئويةتم إستخدام ال و ٣. ٣

راسة العالقة بـين أبعـاد اإلنتمـاء المـذهبي والفكـري      دل) بيرسون(معامالت  اإلرتباط 
وتم اإلعتماد على ترتيـب األولويـات واألبعـاد     ، إلنتماءلعدية والوسيطة والمتغيرات القا

  :بإستخدام الوزن ا لنسبي حيث 
   ٠× تكرار الفئة األدنى +١×تكرار الفئة األوسط +٢×تكرار الفئة األعلى                        

  ١٠٠× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الوزن النسبي 
  وزن الفئة األعلى×  إجمالي التكرارات                                           

  
  

  )٠(واألدنى ) ٤(إعتبر الوزن األعلى ) ٠- ٤(وفى حالة األوزان من 
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والوالء المذهبي والفكري والعالقة بين عرض أبعاد اإلنتماء بنتائج الدراسة  ضاعراستيتم  سوف   
ثـم عـرض   يليها عرض للمتغيرات القاعدية وعالقتها بأبعاد الوالء المذهبي والفكري ، ، عاد هذه األب

للشـباب   تحقيق األمـن الثقـافي  لمقترحة  تم النتائج بإستخالصات وضماناتتللمتغيرات الوسيطة وتخ
  .الجامعي

 
 

نتائج توزيع إجمالي العينة لعالقاتهم بالمذاهب والتيارات الفكريـة المدروسـة   ل) ١(يعرض جدول 
  :امةهيتضح عدد من المؤشرات المنها و

الـوالءات  المذاهب أو التيارات الدينية اإلسالمية المراتب األربع األولـى فـى مسـتوى    تحتل -أ
 ١٥.٦وبنسب إنتماء تتراوح بـين  %  ٣٨.٨- ٥٥.٥بوزن نسبي يتراوح من وواإلنتماءات 

  .من إجمالي أفراد العينة%  ٠.٤ –
وإنتماءات الشباب  والليبرالية فإحتلت المكانة الثانية لوالءات أما المنظمات والحركات السياسية-ب

حيث إحتلت المراتب من الخامس وحتى التاسع وبوزن نسـبي لإلنتمـاء   ، الجامعي بالعينة 
جاءت المذاهب السياسية الدولية والمحلية فى و  )%  ١٨.٦ - ٢٩.٢ ( ينوالوالء يتراوح ب

  .) % ١٠.٧ - ١٨.٥ ( مؤخرة والءات وإنتماءات شباب العينة وبوزن نسبي يتراوح بين
الشـيوعية  ، %) ٦٧.٦(الشـيعة  كانـت  أكثر التيارات التى رفضها أفراد العينـة   إتضح أن -ج

بينما حققت تيارات أهـل   .%)٥٢.٠٠(علمانية ، ال) ٥٣.٣(، اليسار المصري %) ٦٢.٢(
السنة وأنصار السنة ، اإلخوان المسلمون ، التبليـغ والـدعوة أعلـى نسـب للمتحمسـين      

كما حققـت  . من إجمالي العينة%   ٤٤، %  ٤٦، % ٥٦على الترتيب بلغت  والمتعاطفين
 ٢٨أبريـل ،   ٦ لحركة%  ٣١والمتعاطفين بلغت  الحركات الليبرالية نسب تالية للمتحمسين

فى حين لم تحقق المـذاهب السياسـية    ، للحركة الوطنية للتغيير%  ٢٦و لحركة كفاية % 
بإستثناء الحركة القومية والناصرية التـى حققـت   %  ١٠والدولية معدالت تتجاوز المحلية 

  .فى هذا الصدد%  ١٢.٥معدالت بلغت 
اءات ووالءات طـالب الصـف الرابـع    وال تبدو الفروق محسوسة بين األوزان النسبية إلنتم -د

والصف األول بإستثناء نسب تحسن محسوسة فى والءات التيـارات السياسـية الليبراليـة    
%  ٣٥.٨(أبريل  ٦حركة %)  ٢١.٨مقابل %  ٣٥.٣(المعاصرة ، وبخاصة حركة كفاية  

  .على الترتيب%)  ٢٤مقابل %  ٣٤.٣(وكذلك الجمعية الوطنية للتغيير %)  ٢٤.٧مقابل  
   من الطالب ، مقابل % ٤١بشكل عام تستغرق والءات المذاهب والجماعات الدينية حوالي و

فقـط للمـذاهب السياسـية    % ٩للمنظمات والحركات السياسية والليبرالية و %  ٢٠حوالي 
  .الدولية والمحلية
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  لعالقات اإلنتماء بالمذاهب والتيارات الفكريةوفقاً توزيع إجمالي العينة ) ١(جدول 
  

 

 
 

 
 

 

 

     
 

 


 
 

 
 

نية
 دي

ات
ماع

وج
ب 

ذاه
م

  

  )١(  )١(  ٥٥.٥  ٥٣.٥  ٥٧.٠  ٩.٠  ١٩.٧  ٢٧.٠  ٢٨.٧  ١٥.٦  السنةوأنصار  أهل

  )٤(  )٤(  ٣٧.٨  ٣٨.٣  ٣٧.٥  ١٦.٠  ٣٢.٨  ١٨.٠  ٢٥.٨  ٧.٤  التبليغ والدعوة

  )٢(  )٢(  ٤٤.٤  ٤٤.٠  ٤٤.٠  ٢١.٣  ٢١.٧  ٢٦.٢  ١٩.٧  ١١.١  اإلخوان المسلمون

  )٣(  )٣(  ٣٨.٧  ٣٤.٥  ٣٨.١  ٢١.٣  ٣٤.٠  ٢٢.١  ١٦.٠  ٦.٦  الجماعة اإلسالمية

  )١٣(  )٥(  ١٦.١  ١٥.٠  ١٦.٨  ٤٧.٥  ٤٢.٢  ٨.٦  ١.٦  -  الجماعات الصوفية

  )١٩(  )٧(  ٩.٦  ٩.٥  ٩.٧  ٦٧.٦  ٢٧.٠  ٤.٩  -  ٠.٤  الشيعة

  )١٧(  )٦(  ١٣.٥  ١١.٨  ١٤.٨  ٣٤.١  ٥٨.٥  ٦.٦  ٠.٨  -  سياسية مسيحية جماعات

لية
مح

ة و
ولي

ة د
سي

سيا
ب 

ذاه
م

  

  )١١(  )٢(  ١٧.٥  ١٩.٥  ١٦.١  ٥٢.٠  ٣٥.٢  ٦.١  ٣.٧  ٢.٩  العلمانية

  )١٤(  )٤(  ١٥.٦  ١٧.٠  ١٤.٦  ٥٠.٠  ٤٣.٠  ٢.٩  ٢.٩  ١.٢  الوجودية

  )١٠(  )١(  ١٨.٥  ٢٠.٥  ١٧.١  ٤٨.٠  ٣٨.٩  ٧.٠٠  ٣.٣  ٢.٩  الرأسمالية

  )١٨(  )٦(  ١٠.٧  ١٣.٠  ٩.٠  ٦٢.٢  ٢٩.٩  ٢.٥  ٢.٠٠  ٠.٤  الشيوعية

  )١٦(  )٥(  ١٤.٨  ١٦.٨  ١٣.٥  ٥٣.٣  ٣٩.٣  ٢.٩  ٣.٧  ٠.٨  اليسار المصري

  )١٢(  )٣(  ١٧.١  ٢٢.٣  ١٣.٥  ٥٠.٠  ٣٦.٩  ٨.٨  ٣.٧  ٠.٨  القومية الناصرية

لية
برا

ولي
ية 

اس
سي

ت 
ركا

وح
ت 

ظما
من

  

  )٦(  )٢(  ٢٨.٢  ٣٤.٢  ٢٤.٠  ٤٠.٢  ٢٩.١  ١٤.٣  ١٠.٧  ٥.٧  الجمعية الوطنية للتغيير

  )٨(  )٤(  ٢٧.٤  ٣٥.٣  ٢١.٨  ٣٦.٩  ٣١.٦  ٢٠.٩  ٧.٤  ٣.٣  حركة كفاية

  )٥(  )١(  ٢٩.٢  ٣٥.٨  ٢٤.٧  ٣٩.٣  ٢٤.٦  ٢٠.٩  ١٠.٢  ٤.٩  أبريل ٦حركة 

  )٩(  )٥(  ١٨.٦  ٢٢.٨  ١٦.٠  ٤٨.٨  ٣٢.٨  ٩.٠٠  ٧.٤  ٢.٠٠  اإلشتراكيون الثوريون

  )١٥(  )٦(  ١٥.٢  ٢١.٠  ١١.١  ٥٠.٤  ٤١.٨  ٤.٩  ٢.٥  ٠.٤  الليونز والروتاري

  )٧(  )٣(  ٢٧.٨  ٣٧.٨  ٢٠.٨  ٤٣.٤  ٢٣.٨  ١٤.٣  ١٥.٢  ٣.٣  األلتراس
 

 
  :يتضح امنهوتوزيع أفراد العينة وفق مستوى معرفتهم بالمذاهب والتيارات الفكرية ) ٢(يوضح جدول 

أفراد  لدى األولى فى مستوى المعرفة دينية قد حققت المراكز الثالثة أن المذاهب والتيارات ال  . أ
وزن  وبالمثل فى معرفة الرموز والشخصيات الممثلة لهذه التيارات والمذاهب وذلك بمستوىالعينة 

 .للجماعة اإلسالمية )%  ٣٨.٩(لإلخوان المسلمون إلى )%٦٦.٤(سبي تراوح من ن
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مراكز من المراكز العشرة األولى )  ٤ (إحتلت مجموعة المنظمات والحركات السياسية والليبرالية  . ب
  %)٣٤.٠٠( و األلتـراس %) ٣٨.٥(أبريـل   ٦للمعرفة بالمذاهب ورموزها وتحقق ذلك لحركـة  

، فى الوقت الذى إنخفضـت  )% ١٨.٢ ( م اإلشتراكيون الثوريون بنسبةث%) ٢٦.٨(وحركة كفاية 
 %. ٣ تعدنسب ضئيلة لم تهذه التيارات إلى على رموز وممثلي التعرف معدالت 

بإسـتثناء الرأسـمالية   فى مؤخرة مسـتويات المعرفـة   المذاهب السياسية الدولية والمحلية  تجاء.جـ
المركزين الثامن والتاسع فى ترتيب المعرفة لدى  حتلتااواللتان %)  ٢٣.٢(والعلمانية %) ٢٣.٠٠(

% ١إلى مستويات ضعيفة للغاية لم تتعدى  التياراتض المعرفة برموز هذه اإنخف ، مع أفراد العينة 
الذى حقق المستوى الرابع فى مستوى معرفة رموزه وممثليه لـدى   بإستثناء تيار القومية والناصرية

  .%) ٧.٤( الشباب
والرابع فى مستوى معرفتهم بالتيـارات  ال توجد فروق بين أفراد عينة طالب الصف األول  وبالمثل. د

مجموعـة  بطالب الصف الرابع فى مستوى المعرفة  الفكرية والمذاهب سوى فى حاالت يتفوق فيها
 واالشـتراكيون أبريـل   ٦التيارات الفكرية الليبرالية وباألخص فيما يتصل بـ األلتراس وحركـة  

  .الثوريون
 

الوزن النسبي النتشار المذاهب و التيارات الفكرية كما يحددها الطـالب أفـراد   ) ٣(يوضح جدول 
  :العينة ومنه يتضح

ما زالت مجموعة المذاهب أو التيارات الدينية تحتل وفق أراء أفراد العينة المراتب األربعة األولـى  . أ
لإلخـوان  %) ٧٠.١(فى األهمية النسبية النتشارها بين شباب الجامعة ، وبأوزان نسبية عالية بلغت 

للجماعة اإلسـالمية وجماعـة التبليـغ    )  ٣٥.٤(ألهل وأنصار السنة ثم % )  ٤٧.٥( المسلمون و
  %).٣٤.٨(والدعوة بوزن نسبي 

لمركز الثاني فـى الـوزن النسـبي    جاءت مجموعة المنظمات والحركات السياسية والليبرالية فى ا.ب
 للروتـارى و %) ٨.٢(لأللتراس وحتـى  %)  ٣٠.٦(لمعدالت االنتشار بأوزان نسبية يتراوح بين 

الليونز ، وبذلك إحتلت خمس مراكز ضمن المذاهب والتيارات الفكرية العشرة األكثر إنتشاراً بـين  
 .شباب الجامعة من وجهة نظر أفراد العينة

ات الصف األربع لمعدالت إنتشار المذاهب والتيارات السياسـية والفكريـة عـن    ظهر تفوق تقدير. ج
و %)  ٦٢مقابـل  % ٨٨(تقديرات الصف األول وباألخص فى مستوى إنتشار اإلخوان المسـلمون  

وبصـورة  %)  ١٩مقابل %  ٣٤.٣(وحركة كفاية %) ١٧.١مقابل % ٣١(الجمعية الوطنية للتغيير 
و %)  ١٩.٢مقابـل  %  ٤٦.٣(تـراس التى جاءت بفـروق دالـة   أبريل واألل ٦أكبر فى حركتي 

  .على الترتيب%) ١٧مقابل %  ٥٠.٣(
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  ورموزها بالمذاهب والتيارات الفكرية وفق معرفتهمالعينة  أفرادتوزيع ) ٢(جدول 

 
 
 

 
 


 




 


 

    
 

 
 

 
 













 ٢(  ٣٢.٢  )٢(  )٢(  ٥٥.٥  ٥٥.٥  ٥٥.٦  ٢٢.١  ٤٤.٧  ٣٣.٢(  
 ٣(  ١١.٩  )٦(  )٤(  ٣٢.٣  ٣٠.٠  ٣٤.٤  ٥١.٢  ٣٢.٤  ١٦.٤(  
 ١(  ٤٦.٧  )١(  )١(  ٦٦.٤  ٦٣.٠  ٦٨.٨  ١٤.٣  ٣٨.٥  ٤٧.١(  
 ٥(  ٧.٠  )٣(  )٣(  ٣٨.٩  ٣٤.٥  ٤٢.٠  ٤٢.٦  ٣٦.٩  ٢٠.٥(  
 ١٦(  ٠.٥  )١٦(  )٦(  ١٠.٧  ١٠.٥  ١٠.٩  ٨٣.٢  ١٢.٣  ٤.٥(  

 ٦(  ٢.٩  )١٤(  )٥(  ١٤.٥  ١١.٥  ١٦.٧  ٧٦.٦  ١٧.٦  ٥.٧(  
 ٨(  ٢.٥  )١٧(  )٧(  ٧.٦  ٦.٥  ٨.٣  ٨٨.٩  ٧.٠  ٤.١(  















 ١٣(  ٠.٨  )٨(  )١(  ٢٣.٢  ٢٦.٥  ٢٠.٨  ٦٣.٥  ٢٦.٦  ٩.٨(  
 ١٧(  ٠  )١٨(  )٦(  ٥.١  ٦.٥  ٤.٢  ٩١.٨  ٦.١  ٢.٠(  
 ١٦(  ٠.٤  )٩(  )٢(  ٢٣.٠  ٢٨.٠  ١٩.٤  ٦٢.٣  ٢٩.٥  ٨.٢(  
 ١٣(  ٠.٨  )١٢(  )٣(  ١٦.٢  ٢٢.٠  ١٢.٢  ٧٤.٦  ١٨.٤  ٧.٠(  
 ١٣(  ٠.٨  )١٥(  )٥(  ١١.١  ١٢.٥  ١٠.١  ٨٢.٤  ١٣.١  ٤.٥(  
 ٤(  ٧.٤  )١٣(  )٤(  ١٥.٢  ١٨.٥  ١٢.٨  ٧٥.٤  ١٨.٩  ٥.٧(  











 ٦(  ٢.٩  )١١(  )٥(  ١٧.٤  ٢١.٥  ١٤.٦  ٧٣.٤  ١٩.٣  ٧.٤(  
 ٨(  ٢.٥  )٧(  )٣(  ٢٦.٨  ٣٢.٠  ٢٣.٣  ٥٣.٣  ٢٩.٥  ١٧.٢(  

 ٨(  ٢.٥  )٤(  )١(  ٣٨.٥  ٤٦.٥  ٣٣.٠  ٤١.٣  ٣٩.٣  ١٨.٩(  
 ١٢(  ١.٢  )١٠(  )٤(  ١٨.٢  ٢٤.٥  ١٣.٩  ٧١.٣  ٢٠.٩  ٧.٨(  
 ١٨(  ٠  )١٨(  )٦(  ٥.١  ٥.٥  ٤.٩  ٩٠.٦  ٨.٦  ٠.٨(  
 ١١(  ٢.٠  )٥(  )٢(  ٣٤.٠  ٤٢.٥  ٢٨.١  ٥١.٦  ٢٧.٩  ٢٠.٥(  
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  المذاهب الفكريةو إلنتشار التيارات للوزن النسبي وفق تقديرهمالعينة  أفرادتوزيع ) ٣(جدول 

 
  

  
      

 
 

 
 
 













 ٢(  )٢(  ٤٧.٥  ٥٠.٧  ٤٥.٤  ٤٢.٦  ٣٥.٧  ٢١.٧(  
 ٤(  )٤(  ٣٤.٨  ٣٤.٣  ٣٥.٢  ٦٠.٣  ٢٩.٥  ١٠.٢(  
 ١(  )١(  ٧٠.١  ٨٨.٠  ٦١.٨  ٢١.٧  ٢٩.٩  ٤٨.٤(  
 ٣(  )٣(  ٣٥.٤  ٣٤.٠  ٣٦.١  ٦١.٥  ٢٤.٦  ١٣.٩(  
 ١٣(  )٦(  ١١.٦  ١١.٠  ١٢.٠  ٩٤.٧  ٤.٥  ٠.٨(  

 ١٣(  )٦(  ١١.٦  ١٢.٠  ١٠.٩  ٩٥.١  ٣.٧  ١.٢(  
 ١١(  )٥(  ١٣.٤  ١٣.٧  ١٣.٢  ٨٨.٩  ٩.٠  ٢.٠(  















 ٩(  )١(  ١٨.٤  ٢٢.٧  ١٥.٥  ٨٢.٨  ١١.٥  ٥.٧(  
 ١٥(  )٤(  ١١.٣  ٨.٠  ١٣.٢  ٩١.٤  ٦.٦  ٢.٠(  
 ١٠(  )٢(  ١٤.٥  ١٣.٠  ١٥.٠  ٨٦.٨  ١٠.٢  ٢.٩(  
 ١٦(  )٥(  ١٠.٨  ١٢.٠  ٩.٩  ٩٢.٦  ٧.٠  ٠.٤(  
 ١٧(  )٦(  ١٠.٥  ١٢.٠  ٩.٥  ٩١.٤  ٨.٢  ٠.٤(  
 ١٢(  )٣(  ١٢.٤  ١٧.٧  ٨.٨  ٨٨.٩  ٩.٨  ١.٢(  

















 ٨(  )٤(  ٢٢.٨  ٣١.٠  ١٧.١  ٧٤.٦  ١٥.٦  ٩.٨(  
 ٧(  )٣(  ٢٥.٣  ٣٤.٣  ١٩.٠  ٧٢.٥  ١٨.٩  ٨.٦(  

 ٦(  )٢(  ٣٠.٣  ٤٦.٣  ١٩.٢  ٦٦.٨  ٢٠.١  ١٣.١(  
 ٩(  )٥(  ١٧.٩  ٢٣.٧  ١٣.٩  ٨١.٥  ١١.١  ٧.٤(  
 ١٨(  )٦(  ٨.٢  ٦.٧  ٩.٣  ٩١.٤  ٧.٠  ١.٦(  
 ٥(  )١(  ٣٠.٦  ٥٠.٣  ١٦.٩  ٦٨.١  ١٠.٧  ٢١.٣(  

 

  :ويتضح منهالمذهبية  نتشار التياراتإلر اإليجابي المتوقع تقديرات الطالب لألث) ٤(يوضح جدول 
إن الترتيب العام لمجموعات المذاهب والتيارات الفكرية قد ظل على نفـس ترتيـب المعرفـة    . أ

ليكون للتيارات والمذاهب الدينية وزن نسبي متقدم يتـراوح مـن    واالنتشارومعدالت اإلنتماء 
ربع األولى فى توقعات أفراد العينة ألثرها اإليجابي المراكز األ واحتالل، %) ١١.٣-٦٧.٤(

 .بين شباب الجامعة انتشارهاحال 

فى حين حققت مجموعة التيارات الفكرية المعاصرة والليبرالية المرتبة الثانية لتحتـل المراكـز   .ب
  %).١٧.٤-٣٥.٧(من الخامس وحتى التاسع وبأوزان نسبية تتراوح من 
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تقديرات طالب الصفين األول والرابع لألثر اإليجابي بشكل واضح  وبالمثل ظهرت الفروق بين.ج
  .فيما يتصل بالتيارات المعاصرة والليبرالية ولكن بشكل أقل حدة بين باقي التيارات

  

  لتلك المذاهب والتيارات ر اإليجابي ـمستوى األثوفق أفراد العينة  توزيع) ٤(يوضح جدول 

  


  
  

 
   


 


 


 













 ١(  )١(  ٦٧.٤  ٦٨.٠  ٦٧.٠  ١٥.٢  ٣٤.٨  ٥٠.٠(  
 ٢(  )٢(  ٥٢.٩  ٥٧.٥  ٤٩.٦  ٢٤.٢  ٣٧.٧  ٣٨.١(  
 ٣(  )٣(  ٥١.٤  ٤١.٠  ٥٨.٧  ٢٦.٦  ٣٥.٧  ٣٧.٧(  
 ٤(  )٤(  ٤٤.٩  ٤٤.٠  ٤٥.٥  ٣٧.٣  ٣٥.٧  ٢٧.٠(  
 ١٢(  )٥(  ١٧.٠  ١٣.٠  ١٩.٨  ٦٨.٩  ٢٨.٣  ٢.٩(  

 ١٨(  )٦(  ١١.٣  ٨.٠  ١٣.٥  ٧٩.٥  ١٨.٤  ٢.٠(  
 ١٢(  )٥(  ١٧.٠  ١٢.٥  ٢٠.٤  ٦٨.٤  ٢٩.١  ٢.٥(  















 ١٢(  )١(  ١٧.٠  ١٧.٥  ١٦.٠  ٧١.٣  ٢٤.٢  ٤.٥(  
 ١٧(  )٥(  ١٥.٢  ١٣.٥  ١٦.٣  ٧٤.٦  ٢٠.٥  ٤.٩(  
 ١٢(  )١(  ١٧.٠  ١٨.٥  ١٥.٣  ٧٠.٥  ٢٥.٨  ٣.٧(  
 ١٨(  )٦(  ١١.٣  ١٤.٠  ١٢.٨  ٨٠.٣  ١٦.٨  ٢.٩(  
 ١٦(  )٤(  ١٦.٠  ١٥.٥  ١٦.٣  ٧٣.٨  ٢٠.٥  ٥.٧(  
 ١٠(  )١(  ١٧.٨  ٢٣.٠  ١٤.٢  ٧٠.٥  ٢٣.٤  ٦.١(  

















 ٧(  )٢(  ٣٢.٠  ٤٠.٠  ٢٦.٤  ٥٣.٣  ٢٩.٥  ١٧.٢(  
 ٦(  )٢(  ٣٢.٨  ٤٠.٥  ٢٧.٤  ٥٠.٠  ٣٤.٤  ١٥.٦(  

 ٥(  )١(  ٣٥.٧  ٤٢  ٣١.٣  ٢٩.٢  ٣٠.٣  ٢٠.٥(  
 ٩(  )٥(  ٢١.٣  ٢٣.٠  ٢٠.١  ١٥.٦  ٢٦.٢  ٨.٢(  
 ١١(  )٦(  ١٧.٤  ١٨.٠  ١٧.٠  ٧٠.٥  ٢٤.٢  ٥.٣(  
 ٨(  )٤(  ٢٩.١  ٣٩.٠  ٢٢.٢  ٥٧.٤  ٢٧.٠  ١٥.٦(  
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بين أبعاد اإلنتماء والوالء المذهبي والفكري ألفـراد   االرتباطتوضح المصفوفة التالية معدالت 
بين كافـة أبعـاد الـوالء    ) ٠.٠٠١مستوى معنوية  دعن(عالي  ارتباطوجود يتضح  منهو، العينة 

حقق معدالت  والذيالمذاهب والتيارات المختلفة  والفكري بإستثناء المعرفة برموز ممثلي المذهبي
وهو ما فقط ، بينه وبين مستوى المعرفة بالمذاهب والتيارات الفكرية  ٠.٢٠٥إيجابية بلغت  ارتباط

  .أكدته نتائج التفصيلية لألبعاد السابقة
 

 
 
 

 

 

 
 

٠.٢٠٥  ** ٠.٤٢٩  ** ٠.٥٢٨ ** ٠.٣٧٩ **  


 

٠.٠٧٦  ٠.١٢٤  ٠.٠٣١      

 
 

٠.٦١٥  ** ٠.٤٢٩ **  -      

 
 

٠.٥١٥ **  -        


 

        ـ

  
لمعرفة ا سواء من األبعاد األربع بأيوتشير هذه العالقات إلى إمكانية قياس اإلنتماء المذهبي والفكري 

على معرفـة رمـوز    االعتماد استبعادمع ، أو إيجابية األثر المتوقع أو اإلنتماء ذاته  االنتشارأو معدل 
ة بكافة األبعاد عدا ضعيفال االرتباط ةعالقلعموماً ولاألوزان النسبية  وممثلي المذاهب والتيارات لضعف

  .المعرفة بالمذاهب والتيارات
 اإلنتماء المذھبي والفكري

 الوزن النسبي لألثر اإلیجابي

معرفة رموز وممثلین  
 الفكریةالمذاھب 

 تقدیر إنتشار المعرفة بالمذاھب الفكریة
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لفرد ، ومن المفتـرض أن تقـوم هـذه    تقوم المنظمات والمؤسسات بأدوار أساسية فى حياة ا  
المنظمات والمؤسسات بأدوار إيجابية لمساندة الفرد فى مراحل نموه وحمايته ورعايته وإكسـابه القـيم   

ولذلك أثر مباشر علـى تحديـد والءه    ، فعالة وحاضنةوالمعايير وتنمية قدراته وتوفير بيئة إجتماعية 
 –محايد ال –اإليجابي (تقديرهم للدور  لمستوىفراد العينة توزيع أ إلى) ٥( وتشير نتائج جدولوانتماءه 

  :ومن أهم المؤشرات فى هذا الصددالمؤسسات فى حياتهم  لعبتهالذي  )سلبيال
الصـفين األول  والمدرسة  وبنفس الترتيـب لطـالب    تلت منظمات األسرة والمؤسسة الدينيةحإ.أ

  .الشبابفى حياه به والرابع المراكز األولى فى إيجابية الدور الذى قامت 
األمنيـة  مؤسسـة  العبت أدواراً إيجابية فـى حيـاه الشـباب    التى لجاء فى مؤخرة المؤسسات .ب

 .والمؤسسة الصحية والمؤسسة الشبابية

  ألثر المؤسسات والمنظمات االجتماعية وفق تقديرات أفراد العينةوالوزن النسبي التوزيع ) ٥(جدول 

 
 

 

 
 

 
 


 
 




 
 


 

      

 ١(  ٩١.٨  ٨٩.٥  ٣.٠  ١٥.٠  ٨٢.٠  ٩٣.٤  ٤.١  ٤.٩  ٩١.٠(  
 ٣(  ٦٧.٦  ٦٨.٥  ١٢.٠  ٣٩.٠  ٤٩.٠  ٦٧.٠  ١٧.٤  ٣١.٣  ٥١.٤(  
 ٦(  ٥٥.٧  ٥٧.٥  ١٩.٠  ٤٧.٠  ٣٤.٠  ٥٤.٥  ٢٤.٣  ٤٢.٤  ٣٣.٣(  

 ٤(  ٦٤.١  ٦٤.٥  ١٠.٠  ٥١.٠  ٣٩.٠  ٦٣.٩  ١٢.٥  ٤٧.٢  ٤٠.٣(  
 ٤(  ٦٤.١  ٦٦.٥  ٧.٠  ٥٣.٠  ٤٠.٠  ٦٢.٥  ١٠.٤  ٥٤.٢  ٣٥.٤(  
 ٢(  ٨٣.٢  ٨٢.٥  ٣.٠  ٢٩.٠  ٦٨.٠  ٨٣.٩  ١١.٨  ٩.٠  ٧٩.٢(  
 ١٠(  ٣٩.١  ٣٤.٠  ٤٢.٠  ٤٨.٠  ١٠.٠  ٤٢.٧  ٣٦.١  ٤٢.٤  ٢١.٥(  
 ٨(  ٥٠.٠  ٤٧.٠  ٢١.٠  ٦٤.٠  ١٥.٠  ٥٢.١  ٢٥.٠  ٤٥.٨  ٢٩.٢(  
 ٧(  ٥٥.٣  ٤٨.٠  ٢٧.٠  ٥٠.٠  ٢٣.٠  ٦٠.٤  ٢٣.٦  ٣١.٩  ٤٤.٤(  
 ٩(  ٤٩.٠  ٤٧.٥  ٢٦.٠  ٥٣.٠  ٢١.٠  ٥٠.٠  ٣٤.٠  ٣١.٩  ٣٤.٠(  

 

  :الشخصية فى الوقت الراهن األهداف الحياتية تحقيق .أ
مواهبه وإمكاناتـه الجسـمية   بإستخدام كافة طاقاته ويستهدف الفرد تحقيق عدد من األهداف الحياتية 

 علـى والءاتـه و  ضمن ما يـنعكس  هذه الغايات  ح أو فشل الفرد فى تحقيقوينعكس نجا، والفكرية 
  .إلى عدد من المؤشرات الهامة فى هذا الصدد) ٦(والمذهبية وتشير نتائج جدول  إنتماءاته الفكرية

تحقـيقهم ألهـدافهم الحياتيـة     تتقارب تقديرات صفي الطالب األول والرابع فى تقدير مسـتوى  .١
  .مالئمال ةسراألدخل  ثم سكنيالمستوى الغذائي ، التوى مسالأهداف ليتقدمها 
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فى حين تنخفض معدالت تحقيق أفراد العينة ألهدافهم الشخصية الحياتية فيما يتصـل بفـرص    .٢
  .العمل المتوقعة بعد التخرج وتوفير وسائل إنتقال مناسبة وتوفير وقت فراغ وترفيه

  أفراد العينةة حالياً وفق تقديرات مستوى تحقيق األهداف الشخصية الحياتي) ٦(جدول 

 


 

 
 


 


 
 


  

      
 ١(  ٤٦.٥  ٧٣.٠  ٦.٠  ٤٢.٠  ٥٢.٠  ٥٨.٧  ١٠.٤  ٤١.٧  ٤٧.٩(  

 ٤(  ٤٨.٢  ٤٩.٥  ١٩  ٦٣.٠  ١٨.٠  ٤٧.٢  ٢٣.٦  ٥٨.٣  ١٨.١(  
 ٣(  ٥٥.٧  ٥٩.٥  ١٢.٠  ٥٧.٠  ٣١.٠  ٥٣.١  ١٩.٤  ٥٤.٩  ٢٥.٧(  
 ٦(  ٤١.٤  ٤٢.٠  ٢٩.٠  ٥٧.٠  ١٤.٠  ٤٠.٦  ٣٧.٥  ٤٣.٨  ١٨.٨(  
 ٧(  ٣٣.٨  ٣٤.٠  ٤٢.٠  ٤٨.٠  ١٠.٠  ٣٣.٧  ٤٦.٥  ٣٩.٦  ١٣.٩(  
 ١(  ٦٨.٤  ٦٨.٠  ٨.٠  ٤٨.٠  ٤٤.٠  ٦٨.٨  ١٢.٥  ٣٧.٥  ٥٠.٠(  
 ٥(  ٤٧.٥  ٤٦.٥  ٢٥.٠  ٥٧.٠  ١٨.٠  ٤٨.٣  ٣٠.٦  ٤٢.٤  ٢٧.١(  
 ٨(  ٢٣.٤  ٢٣.٠  ٦٠.٠  ٣٤.٠  ٦.٠  ٢٣.٦  ٥٩.٠  ٣٤.٧  ٦.٣(  

  
  :تحقيق األهداف الشخصية الحياتية مستقبال. ب

النسبية لتقدير أفراد العينة لتحقيق األهداف الحياتية الشخصية حاليـاً   األوزان) ٧(يوضح جدول 
  :ومستقبالً ومنه يتضح

األول معدالت تحقيق األهداف الحياتية المتوقع مستقبالً لـدى طـالب العينـة بالصـفين      ارتفاع.أ
 –بصورة أكبر فيما يتصل بمعدالت تحقيق األهداف المتصلة بـ السكن ويتضح ذلك  .والرابع
  .الغذاء والدخل  –التعليم 

تقاربت األوزان النسبية لتوقع تحقيق األهداف المستقبلية بين طالب الصفين األول والرابع مع  .ب
  .تفاوتات فى تحقيق هدف السكن المالئم لصالح الصف الرابع
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  لدى أفراد العينةالحالية والمستقبلية  تحقيق األهداف الحياتية مستوى) ٧( جدول

 
 
 

 
 

 
 

      

 ٧٥.٢  ٦٤.٥  ٧٦.٠  ٧٣.٠  ٤٧.٧  ٥٨.٧  

 ٧٢.١  ٤٨.٢  ٧٠.٠  ٤٩.٥  ٧٣.٦  ٤٧.٢  

 ٦٩.٥  ٥٥.٧  ٦٨.٠  ٥٩.٥  ٧٠.٥  ٥٣.١  

 ٥٥.٥  ٤١.٤  ٥٣.٠  ٤٢.٠  ٥٧.٣  ٤٠.٦  

 ٦٠.٠  ٣٣.٨  ٥٧.٠  ٣٤.٠  ٦٢.٨  ٣٣.٧  

 ٧٤.٢  ٦٨.٤  ٧٥.٥  ٦٨.٠  ٧٣.٣  ٦٨.٨  

 ٦٧.٤  ٤٧.٥  ٦٥.٥  ٤٦.٥  ٦٨.٨  ٤٨.٣  

 ٥٧.٦  ٢٣.٤  ٥٤.٥  ٢٣.٠  ٥٩.٧  ٢٣.٦  

 
 
  :تحقيق األهداف القومية فى الوقت الراهن.أ

تسعى الحكومات والنظم إلى توفير قدر معقول ومناسب من األهداف القومية العامة وبما يتالءم 
وعدالة التوزيـع والديمقراطيـة وحريـة     االقتصاديوذلك لتحقيق الرخاء  االقتصاديةمع ظروفها 

م هذه األنظمة فى توفير هذه المطالب واألهداف على نوع وحج ويؤثر نجاح أو فشل .الخ..التعبير 
  :مؤشرات هامة منها )٨(ويوضح جدول  .اإلنتماء والوالء المذهبي

ـ  . أ و ة ـتصدرت تحقيق الديمقراطية وحرية التعبير وصون الكرامة اإلنسانية صدارة األهـداف القومي
  .لدى أفراد العينة% ٥٠- ٤٠بوزن نسبي 

ـ أما األمن .ب و % . ٣٣ل يصـل إلـى   والعدالة وتوفير اإلحتياجات المعيشية فقد تحققت بوزن نسبي أق
البيئـة النظيفـة واآلمنـة    و %) ١٥.٢(تقديرات أفراد العينة ألهداف عدالة توزيع الدخل  انخفضت

)٢٨.١(%.  
وقد تقاربت األوزان النسبية لتقديرات طالب الصف األول مع الصف الرابع مع تفوق نسبي لطـالب  .ج

  .قراطية وحرية التعبيرالرخاء اإلقتصادى والديمتحقيق فيما يتصل بهدف  الصف األول
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  أفراد العينةوفق تقديرات حالياً الحياتية  القوميةمستوى تحقيق األهداف ) ٨(جدول 

 


 

 
 


 


 
 

 
 
 

 

   

  
 

 ٥(  ٣١.٣  ١٥  ٧٣  ٢٤  ٣  ٢٥.٧  ٥٣.٥  ٤١.٧  ٤.٩(  
 ٨(  ١٥.٢  ١٣  ٧٨  ١٨  ٤  ١٦.٧  ٦٩.٤  ٢٧.٨  ٢.٨(  
 ٣(  ٣٣.٢  ٣٣  ٣٩  ٥٦  ٥  ٣٣.٣  ٤٠.٣  ٥٢.٨  ٦.٩(  

 ١١(  ٣٣.٢  ٣٠.٥  ٤٢  ٥٥  ٣  ٣٥.١  ٣٧.٥  ٥٤.٩  ٧.٦(  
 ٦(  ٣٠.٩  ٢٤  ٥٥  ٤٢  ٣  ٣٥.٨  ٤٤.٤  ٣٩.٦  ١٦.٠(  
 ١(  ٥٠.٨  ٤٢  ٢٨  ٦٠  ١٢  ٥٦.٩  ١٦.٧  ٥٢.٨  ٣٠.٦(  
 ٢(  ٤٠  ٣٤  ٣٩  ٥٤  ٧  ٤٤.١  ٣١.٣  ٤٩.٣  ١٩.٤(  
 ٧(  ٢٨.١  ٢٢.٥  ٥٩  ٣٧  ٤  ٣١.٩  ٤٧.٢  ٤١.٧  ١١.١(  

  :تحقيق األهداف القومية مستقبالً .ب 
مقدار التحسن الهائل فى توقعات أفراد العينة فيما يتصل بتحقيق األهـداف  ) ٩(ويوضح جدول 
  :منها بمؤشرات مستقبالًالقومية المجتمعية 

المتوقع مستقبالً بين طالب الصفين ولكافة األهداف القوميـة  التحسن فى معدالت التقارب الشديد .أ
  %). ٧٦ – ٦٢.٨(من رخاء إقتصادي وحتى البيئة النظيفة واألمن وبأوزان نسبية تتراوح بين 

والتى وصلت علـى سـبيل   ، الهائلة بين معدل تحقيق األهداف القومية حالياً ومستقبالً  وقالفر. ب
% ٣٣ومـن  لدى طالب الصفين الدخل فيما يتصل بعدالة توزيع %  ٦٣إلى %  ١٥المثال بين 

  .لتحقيق األمن والعدالة حالياً ومستقبالً%  ٧١إلى 
  مستقبالًحالياً و األهداف القوميةتحقيق ى توقع تقدير طالب العينة لمد) ٩(يوضح جدول 

 
   

      

 ٦٧.٠  ٣١.٣  ٦٥.٥  ١٥  ٦٨.١  ٢٥.٧  
 ٦٢.٣  ١٥.٢  ٦١.٥  ١٣  ٦٢.٨  ١٦.٦  
 ٧٠.٥  ٣٣.٢  ٧١.٠  ٣٣  ٧٠.١  ٣٣.٣  

 ٦٥.٦  ٣٣.٢  ٦٦.٥  ٣٠.٥  ٦٤.٩  ٣٥.١  
 ٦٢.٣  ٣٠.٩  ٦٠.٠  ٢٤  ٦٣.٩  ٣٥.٨  

 ٧٢.٣  ٥٠.٨  ٦٩.٠  ٤٢  ٧٦.٠  ٥٦.٩  
 ٦٨.٩  ٤٠.٠  ٦٧.٥  ٣٤  ٦٩.٨  ٤٤.١  
 ٦٦.٦  ٢٨.١  ٦٤.٠  ٢٢.٥  ٦٨.٤  ٣١.٩  
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التنوع التاريخي للنمـاذج المختـارة ،    ىه محكات) ٣(تم تقدير متغير نماذج القدوة فى ضوء 
  .مع الحس الوطني العام االختيار واتفاق )الخ–فن–رياضة–أدب–علم(والتنوع المجالي 

  :عالوة علىكنماذج القدوة بكل من الصفين فى الشخصيات التطابق المذهل  )١٠(يوضح جدول 
وبفارق واضح فى النسب بين باقي فئـات   ،إحتلت نماذج القدوة من العلماء واألدباء المرتبة األولى . أ

 فالفنانين واإلعالميينين يالتاريخ نالسياسييتالها فئة أبطال الرياضة ثم ، %) ٣٧.١- ٢٩.٧( القدوة
   .المعاصرين والقادة الدينيين التاريخيين نفئات السياسييالوجاء فى مؤخرة 

بإستثناء فروق  ، لفئات و نماذج القدوة األول والرابع على ذات الترتيبالعينة بالصفين أفراد  حافظ.ب
  .رابعبالصف األول ولصالح أبطال الرياضة بالصف اللصالح العلماء واألدباء 

إختيار ، أحمد زويل من العلمـاء  ) ١١١(جاءت أعلى اإلختيارات لصالح أبو تريكة من الرياضيين .ج
ر ، محمد مرسي من السياسـيين  إختيا) ٦٢(التاريخيين  نإختيار ، عبد الناصر من السياسيي) ١٠٦(

جمـع بـين   ين نموذج للقـدوة  عأبو تريكة بحث الشباب إختيار ويعكس  .إختيار) ١٢(المعاصرين 
  .االختباراإللتزام الخلقي والديني وهو ما حققه هذا  و )الرياضة(اإلنطالق فى ميادين الحياة العامة 

  
  الشبابيةتوزيع أفراد العينة وفق فئات نماذج القدوة ) ١٠(جدول 

 
 

* 

 
 

  
 


 

  ٥.٧  ٦.٤  دينيين تاريخيينقادة 
أسامة -أحمد عرابي-بن خلدون-صالح الدين األيوبي

  )٦(  ٦.٢  بن بطوطة-بن زيد

  ٩.٣  ٥.٥  معاصرينقادة دينيين 
  - الشعرواي- عمرو خالد-محمد حسان

  )٥(  ٧.٣  معز مسعود-صطفى حسنيم

  )٣(  ١٥.٤  مصطفى كامل-السادات—عبد الناصر  ١٨.٦  ١٢.٦  تاريخيين سياسيين

  ٤.٧  ٧.٣  سياسيين معاصرين
حازم أبو -عمرو موسى-البرادعي- محمد مرسي

  -عصام سلطان-أبو الفتوح- إسماعيل
  أحمد شفيق-عمرو حمزاوي

٧(  ٦.١(  

  ٢٩.٧  ٤٣.٧  علماء وأدباء
  -نجيب محفوظ-حسينطه -أحمد زويل

  )١(  ٣٧.١  أحمد شوقي- مصطفى محمود-يعقوب مجدي

  ٢٢.٢  ١٦.٩  أبطال رياضة
  -بركات-محمد كالي-الخطيب-أبو تريكة

  )٢(  ١٩.٤  حسن شحاتة

  ٩.٨  ٧.٦  ومطربونفنانون 
  -الحليم حافظ عبد-أم كلثوم-محمد صبحي

  )٤(  ٨.٦  أحمد السقا-أحمد زكي-عادل إمام

  -  ١٠٠  -  ١٠٠  ١٠٠  اإلجمالي

 .)٢(التى تقل عن  االختيارات استبعادتم  **   .الصفين اختياراتيالحظ التطابق المذهل فى   *
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طلب منهم  حيثتوزيع أفراد العينتين وفق متغير سعة الذاكرة التاريخية ) ١١(يوضح جدول 
أحداث تاريخية هامة فى تاريخ  ١٠لـ ) ريةالشخصية المحو- الزمن –الحدث (أبعاد أن يستكملوا 

  :وجاءت النتائج لتعكس المؤشرات التالية، مصر 
والرابع فيما يتصل ين األول بكال الصفللطالب أفراد العينة  للذاكرة التاريخيةالضعف العام .أ

  .باألحداث التاريخية الكبرى فى مصر
نادرة من فلم تستطيع سوى نسبة  ، سبياًالتاريخية الحديثة والقديمة نفى ذلك األحداث  ىتساو.ب

، ولم يدرك كافة الطالب ) ١٨٨٢(الطالب أن يحدد تاريخ اإلحتالل البريطاني فى مصر 
نكبة وذكر نسبة قليلة من الطالب ،  )دنشوايحادث ( ١٩٠٦الحدث الكبير المرتبط بعام 

 ١٧٩٨رتبط بعام ونسبة أقل ذكرت إفتتاح قناة السويس أو الحدث التاريخي الم، فلسطين 
  ).الحملة الفرنسية على مصر(

  

  يع أفراد العينة وفق سعة الذاكرة التاريخية لديهموزت) ١١(جدول 

 


 

 
 


 

 
 


 
 

 










  )١(  ٢٣.٤  ٢٧.٠  ٤٦  ٥٤  صفر  ٢٠.٨  ٥٨.٣  ٤١.٧  صفر  موقعة حطين
  )٣(  ١٣.٤  ١٨.٥  ٦١  ٣٧  ٢  ١١.٥  ٧٨.٥  ٢٠.١  ١.٤  نكبة فلسطين

  )٢(  ١٧.٤  ٢١.٠  ٥٨  ٤٢  صفر  ١٤.٩  ٧٠.١  ٢٩.٩  صفر  إنشاء بنك مصر
  )٤(  ٩.٤  ١٤.٥  ٧١  ٢٩  صفر  ٥.٩  ٨٨.٩  ١٠.٤  ٠.٧  إتحاد مصر وسوريا
  )٨(  ٠.٢٥  ٠.٥  ٩٩  ١  صفر  ٠.٠١  ٩٩.٣  صفر  ٠.٧  موقعة عين جالوت

  )٦(  ٥.٣  ٦.٠  ٩١  ٦  ٣  ٤.٦  ٩٣.١  ٤.٢  ٢.٨  الحملة الفرنسية على مصر
  )٧(  ٤.٧  ٥.٥  ٨٩  ١١  صفر  ٤.٢  ٩١.٧  ٨.٣  صفر  إفتتاح قناة السويس

  )١٠(  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  ١٠٠  صفر  صفر  حادثة دنشواي
  )٩(  ٠.٠١  صفر  صفر  صفر  صفر  ٠.٠١  ٩٩.٣  صفر  ٠.٧  إحتالل بريطاني لمصر
  )٥(  ٨.٤  ١١.٥  ٧٨  ٢١  ١  ٦.٣  ٨٩.٦  ٨.٣  ٢.١  العدوان الثالثي على مصر

  
 

 

أوافق (خماسي  على متصلعليها ) عدم الموافقة /افقة المو(عبارات لتعكس  ١٠تم إستخدام 
أبعاد من أبعاد اإلغتراب  )٥(مستوى توفر  )ال أوافق تماماً –ال أوافق  –أوافق لحد ما -أوافق  -تماماً

   .فرديةالعزلة ال-العزلة المجتمعية- فقدان المعايير -المعنىفقدان -هى فقدان القوة مجتمعيال
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  :أهم المؤشرات المرتبطة بهذا المتغير الهام) ١٢(ويوضح نتائج الجدول 
بالصـفين األول والرابـع مـع    أفراد العينـة   استجاباتمن  احتسابهاسق التقديرات التى تم تت  . أ

بإستثناء واحد هـو أن فقـدان   ، عند الشباب  الدارسون لظاهرة اإلغترابالمراحل التى ذكرها 
 وربما .ب على فقدان القوة لدى أفراد العينةفى الترتي ةمتقدم تقد جاءوفقدان المعايير المعنى 

 التـي القوة  امتالك) توهم/ تصديق (بين يعزى ذلك إلى تضارب أحاسيس الشباب بعد الثورة 
ـ ا يحـدث  مل و المعايير مع طغيان فقدان المعنى،  يناير ٢٥وهبتهم إياها ثورة  ضـارب  تن م

  .مية عارمةمتبادلة وفوضى إعال واتهاماتوتصارع بين القوى السياسية 
، العزلـة   العزلـة المجتمعيـة   باحتالل هاإلغتراب المجتمعي يستعيد توازن كن الترتيب ألبعادل  . ب

وبشكل عام فالمعدالت التى أظهرها التحليل هـى معـدالت   . الخامسو رابعرتيب التالفردية ال
عهـا  تفهـم دواف طبيعية ومرتبطة بمعدالت اإلغتراب فى هذه الفترة العمرية الحرجة ، شريطة 

 .مختلف األصعدة لىعاإلنتماء الوطني  تزكيةلالتعامل معها بجدية و

  توزيع أفراد العينة وفق عبارات قياس اإلغتراب المجتمعي) ١٢(يوضح جدول 

 
 

   
 

 
 

 
 

 فقدان القوة  ٤٧.٩  ٤٨.٨  ٤٧.٤  
  الثالث )٤٤.٩(

 ٤١.٩  ٤٤.٥  ٤٠.١  

 قدان المعنىف  ٤٥.٦  ٤٨.٣  ٤٣.٨  
  األول )٦٠.١(

 ٧٤.٥  ٨٠.٥  ٧٠.٣  

 فقدان المعايير  ٦٣.١  ٦٨.٥  ٥٩.٤  
  انيالث )٥٤.٢(

 ٤٥.٣  ٤٥.٥  ٤٥.١  

 العزلة   ٢٩.٣  ٢٦.٥  ٣١.٢
  المجتمعية

  الرابع )٣٥( ٤٠.٦  ٣٧.٥  ٤٢.٧  

 العزلة الفردية  ٣٧.٠  ٣٦.٣  ٣٧.٥  
)٢٨.٦( 

  الخامس ٢٠.٢  ١٧.٨  ٢١.٩  
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  :العينة وفق معدالت إستخدام الفضاء اإللكتروني ومنه يتضح توزيع أفراد) ١٣( يوضح جدول
وإن تميـز  ، أفراد العينة بالصفين األول والرابـع   اإللكتروني تتقارب معدالت إستخدام الفضاء. أ

متابعـة  طالب الصف األول بمعدالت أكبر نسبياً فى إستخدام الفضاء اإللكتروني ألغـراض  
ومتابعـة التقـارير    ، ومتابعة األخبـار المحليـة والدوليـة    ، الحسابات الشخصية للمشاهير

لك مقابل زيادة محسوسة لدى طالب الصف الرابـع فـى إسـتخدام الدردشـة     وذ. والبحوث
  .وقضاء الوقت والتواصلوالتعارف 

ومتابعـة األخبـار   العربية واإلنجليزية وبشكل عام فإن اإلستخدامات المتصلة بمشاهدة األفالم . ب
فى مقدمـة  المحلية والدولية ، والشات والتواصل اإلجتماعي وسماع األغاني والكليبات جاءت 

  .إستخدامات إجمالي العينة للفضاء اإللكتروني
ترجمة وكتابة التقارير ومتابعة حسابات الفضاء اإللكتروني فى أغراض  فيما إحتلت إستخدامات.ج

  .المشاهير والدخول على مواقع إباحية على الترتيب أقل نسب فى اإلستخدامات
  اإللكترونيتخدام الفضاء معدالت إستوزيع أفراد العينة وفق ) ١٣(يوضح جدول 

  

 
 

 

 
 



 

 
      

 ١(  ٦٦.٢  ٦٥.٥  ١٥  ٣٩  ٤٦  ٦٦.٦  ١٩.٤  ٢٧.٨  ٥٢.٨(  

 ٤(  ٤٨.٤  ٤٨.٥  ٣٣  ٣٧  ٣٠  ٤٨.٣  ٤١.٠  ٢٨.٥  ٣٠.٦(  

 ٨(  ٨.٤  ١١  ٨٣  ١٢  ٥  ٦.٧  ٩.٦  ٩.٠  ٢.١(  

 ٣(  ٤٩.٤  ٥٦  ٢٣  ٤٢  ٣٥  ٤٤.٨  ٣٧.٥  ٣٥.٤  ٢٧.١(  

 ٥(  ٤٤.١  ٥٠.٥  ٢٧  ٤٥  ٢٨  ٣٩.٦  ٤١.٧  ٣٧.٥  ٢٠.٨(  

 ٧(  ٢٣.٢  ٢٠  ٦٩  ٢٢  ٩  ٢٥.٣  ٦٣.٢  ٢٩.٩  ٦.٩(  

 ٢(  ٦١.٦  ٥٨  ١٤  ٥٦  ٣٠  ٦٣.٢  ١٤.٦  ٤٤.٤  ٤١.٠(  

 ٦(  ٣٤.٦  ٣٢  ٥١  ٣٤  ١٥  ٣٦.٥  ٤٨.٦  ٢٩.٩  ٢١.٥(  
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  : أبعاد رئيسية )٣(من خالل  أفراد العينةالسياسي للشباب  اإلنغماسالوعي وتم التعبير عن 
  .السياسية واإلعالميةارات ـتقدير أفراد العينة ألداء بعض القوى والتي واستقالليةتنوع  -
  .لياً وتمثل تحدياً راهناً للثورةالقدرة على تحديد أهم المشكالت التى تعاني منها مصر حا -
 .الت التى تعاني منها مصرــل المشكـة المطلوبة بحـالعاجل راءاتـاإلج ارتباط -

 ت السياسية واإلعالميةأهم المؤشرات فيما يتصل بتقدير الشباب لدور الجها) ١٤(ويوضح جدول 
  :ومنه يتضح

. الوطنية سلباً وإيجاباً بعـد الثـورة  القوى السياسية واإلعالمية  أدوار يتفق الشباب على تفاوت  . أ
األنديـة   ، ذات األدوار اإليجابية حدد أفراد العينة القنوات والبرامج الدينيـة ففي مقدمة القوى 

  .، كتاب األعمدة الصحفية ، ونجوم السياسة من تيارات مختلفة واإلتحادات الرياضية
بوزن نسبي إجمالي لم يتعد إليجابية فى األدوار االمرتبة األخيرة حقق مقدموا برامج التوك شو   . ب

تـرة  فمن أفراد العينة أنهم لعبوا دوراً سلبياً فـى ال % ٦٠حيث يرى ما يقرب من ، % ٢٥.٢
مـن  ما يقـرب  وبالمثل رأى . اًممن يرون أن لهم دوراً إيجابي% ١٠مقابل أقل من  ، الماضية

فقط يـرون  % ١٥لبياً مقابل أحزاب األغلبية الحاكمة لعبت دوراً س أن من أفراد العينة%  ٤٥
 .لهم اًدوراً إيجابي

القوى السياسية أدوار إيجابية  مدى تحديدوقد تقاربت تقديرات طالب الصف األول والرابع فى  .ج
نجوم السياسـة  و العامة  السياسية الحركات من وباألخص فيما يتصل بدور كل، واإلعالمية 

  .لحاكمةمن تيارات مختلفة ، ودور األحزاب األغلبية ا
  الوزن النسبي لدور الجهات والمؤسسات والهيئات الوطنية خالل الثورة) ١٤(جدول 

 


 

 
 


 


 
 

 
 
 

 
      

 ١(  ٧٩.٣  ٧٨  ١٠  ٢٤  ٦٦  ٨٣  ١٠.٤  ١٨.٨  ٧٠.٨(  
 ٦(  ٣٥  ٢٨.٥  ٥٥  ٣٣  ١٢  ٤٠.٦  ٣٦.٨  ٤٥.١  ١٨.١(  
 ٣(  ٥٣.٣  ٤٨.٥  ٢٣  ٥٧  ٢٠  ٥٨.٣  ١٦.٧  ٥٠.٠  ٣٣.٣(  
 ٨(  ٢٥.٢  ٢١.٥  ٦٦  ٢٥  ٩  ٢٧.٨  ٥٤.٢  ٣٦.١  ٩.٧(  
 ٥(  ٣٨.٧  ٣٦.٥  ٣٩  ٤٩  ١٢  ٤٠.٣  ٣٣.٣  ٥٢.٨  ١٣.٩(  
 ٢(  ٦٢.٣  ٥٧  ١٩  ٤٨  ٣٣  ٦٥.٩  ١١.٨  ٤٤.٤  ٤٣.٨(  
 ٤(  ٤٢.٠  ٤١  ٣٤  ٥٠  ١٦  ٤٢.٧  ٣٦.١  ٤١.٤  ٢١.٥(  

 ٧(  ٣٥.٢  ٣٦  ٤٣  ٤٢  ١٥  ٣٤.٧  ٤٥.٨  ٣٨.٩  ١٥.٣(  
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أن غياب األمن والبطالة وغالء المعيشـة والفقـر ومشـكالت التعلـيم     ) ١٥(ويوضح جدول 
 التـي تعاني منها مصر بعد الثورة ، وأن أهم اإلجراءات  التيوالصحة قد تصدرت أهم المشكالت 

الردع األمني وتوفر فرص عمل للشباب وتحسين  هيت فوراً لمواجهة هذه المشكال اتخاذهاينبغي 
  .الخ....االجتماعيةاألجور والتعليم وتحقيق العدالة 

  
  توزيع أفراد العينة وفق تقديرهم ألهم المشكالت واإلجراءات المطلوبة لحلها  ) ١٥(جدول 

        

 ١(  ٢٣.٥  ١٠٥(   ١(  ٢٢.٩  ٧١(  
 ٢(  ٢١.٧  ٩٧(   ٣(  ١٣.٢  ٤١(  
 ٣(  ٢٠.٦  ٩٢(   ٢(  ١٩.٤  ٦٠(  
 ٦(  ٥.٥  ٢٦(   ٤(  ١٢.٦  ٣٩(  
 ٤(  ١٠.٥  ٤٧(   ٥(  ٨.١  ٢٥(  

 ٥(  ٦.٥  ٢٩(   ٦(  ٦.١  ١٩(  
 ٩(  ٢.٥  ١١(   ٩(  ٤.٢  ١٣(  
 ٨(  ٢.٩  ١٣(   ٧(  ٥.٢  ١٦(  
 ٧(  ٤.٠  ١٨(   ٨(  ٤.٨  ١٥(  
 ١٠(  ٢.٠  ٩(   ١٠(  ٣.٩  ١٢(  
 -  ١٠٠  -   ١٠٠  ٣١٠  -  

  
 

 

  :اتمتغيرالمعيار عدد العالقات اإلرتباطية بين .أ
  .البحثالرئيسي بإعتباره المتغير اد متغير اإلنتماء والوالء المذهبي والفكري بمع إستبع

  :متغيرات مركزية للربط بين متغيرات النموذج التصوري) ٣(جدول ظهور ) ١٦(ويوضح 
 النموذج متغيرات من إجمالي متغيرات) ٨(حيث يرتبط بأبعاد اإلنتماء كلها و بـ :متغير المعرفة.  
 النموذج متغيراتمن ) ٦(حيث يرتبط بأبعاد اإلنتماء كلها و بـ :ضاء اإللكترونيمتغير إستخدام الف.  
 النموذج متغيرات من )٧(و بـ عدا المعرفة حيث يرتبط بأبعاد اإلنتماء كلها :متغير دور المؤسسات.  
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  يوضح الجدول التالي عدد العالقات اإلرتباطية من متغيرات النموذج
  باطية بين متغيرات الدراسةالعالقات اإلرت) ١٦(جدول 

  

  
 


 


 


 

 
 ٨(  ٢  ٣  ٣(  *  
 ٦(  ٢  ١  ٣(    

 ٧(  ٢  ٢  ٣(    
 

 ٢(  -  -  ٢(    
 ٦(  -  ٢  ٤(  *  

 ١(  -  -  ١(    
 

 ٧(  ٢  ٢  ٣(  *  
 ٣(  -  ١  ٢(    

 ٢(  -  -  ٢(    
 ٣(  ١  ١  ١(    
 -  -  ٢(  ٢(    

  بين المتغيرات والمتغير المركزي االتساقمعيار معامل .ب
بين المتغيرات النهائية و الوسـيطة و   االرتباطعن متوسطات معامالت ) r-ij( اتساقيعبر معامل 

  :القاعدية على النحو التالي
  

  العالقات االرتباطية بين المتغيرات النهائية.أ
  

    تشاراالن  المعرفة  االنتماء  المتغير  
     **٠.٤٢٩  المعرفة  

  

   ** ٠.٥٢٨ ** ٠.٦١٥  االنتشار  
  

  ** ٠.٥١٥ ** ٠.٣٧٩ ** ٠.٥٨٧  األثر اإليجابي  
  

  

  )r-ij(معامل اإلتساق 
٠.٥٠٨ **  
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  العالقات االرتباطية بين المتغيرات الوسيطة. ب

  

    الفضاء اإللكتروني  اإلغتراب المجتمعي  المعرفة بالمذاهب  المتغير  
    اإلغتراب المجتمعي  

-٠.١٦٨**      
  

    لفضاء اإللكترونيا  
٠.٢١٣ ** 

  
٠.٠٩٩   

  

    اإلنغماس السياسي  
٠.١٧٤ ** 

  
٠.١٠٤ ٠.٠٠٦  

  

  

  
  

  

  العالقات االرتباطية بين المتغيرات القاعدية.ج
  

  
  سعة الذاكرة  نماذج القدوة  دور المؤسسات  المتغير

تحقيق 
  أهداف
  شخصية

تحقيق 
  أهداف
  قومية

  

  
    نماذج القدوة

٠.١٢٢  
  
-        

  

  اكرةسعة الذ  
  التاريخية

  
-٠.٠٣ 

  
٠.١١٨ 

  
-     

  

تحقيق األهداف   
  الشخصية

  
٠.٣١٥ ** 

  
-٠.٠٤٦ 

  
-٠.٠٠٣    

  

تحقيق   
 األهداف
  القومية

  
٠.١٣٥ *  

  
-٠.٠١٨  

  
-٠.١٠٠ 

  
         -  

٠.٢٧٩**    

  

  

  
  

وجب  ومن ثم، المتغيرات الوسيطة والقاعدية  بينوتوضح النتائج السابقة عدم معنوية معامالت اإلتساق 
  :لتحقيق معدالت إتساق أعلى وذلك على النحو التاليمتغيرات النموذج  ترتيب تعديل

  
  

  )r-ij(معامل اإلتساق 
٠.٠٧١ ** 

  )r-ij(معامل االتساق 
٠.٠٨٤ 
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  :العالقات االرتباطية المتغيرات الوسيطة البديلة.أ
  

اإلغتراب   الذاكرة التاريخية  المعرفة  المتغير  
    الفضاء اإللكتروني  نماذج القدوة  المجتمعي

  الذاكرة  
  -  -  -  -  *٠.١٣٧  التاريخية

  

  اإلغتراب  
  - - -  ٠.١٠٩-  ** ٠.١٦٨-  المجتمعي

  

  نماذج القدوة  
٠.٠١٢ ٠.١١٨  ** ٠.٢٣٤ - -  

  

  إستخدام  
  - ٠.٠٥١ ٠.٠٩٩  ٠.٠٣٧  ** ٠.٢١٣  الفضاء اإللكتروني

  

اإلنغماس والوعي   
  ٠.١٠٤  ** ٠.٥٩٤  ٠.٠٠٦  ٠.٠٨٣  ** ٠.١٧٤  السياسي

  

  

  
  
  

  البديلة العالقات االرتباطية المتغيرات القاعدية. ب
  

  
تحقيق األهداف   دور المؤسسات  الفضاء اإللكتروني  المتغير

  الشخصية
  

  
    دور المؤسسات

٠.١٤٣**      
  

تحقيق األهداف   
  الشخصية

  
٠.٢٤٨ ** 

  
٠.٣١٩ **   

  

تحقيق األهداف   
  المجتمعية

  
-٠.٠٣٢  

  
٠.١٣٥ *  

 
٠.٢٧٩ **  

  

  

  
 

  )r-ij(تساق معامل اال
٠.٠٩٦ 

  )r-ij(معامل االتساق 
٠.١٨٢ ** 

 



٢٨ 
 

 
يمكن  التيأفضل النماذج يعد  ) ٢(وفقاً لمعامالت اإلتساق السابقة فإن النموذج المعروض فى شكل 

  :ضمن النموذجيحيث  والفكري فى تفسير اإلنتماء المذهبي التوصل إليها
  .التى سبق عرضها إتفاق المتغيرات النهائية مع مفترضات البحث.١
  .٠.٠٩٦ى إل ٠.٠٧١ات الوسيطة من ق المتغيرتحسن فى معامل اتسا.٢
  .** ٠.١٨٢معنوية معامل االتساق المتغيرات القاعدية .٣

  والشكل التالي يوضح النموذج النهائي لعالقة أبعاد الوالء المذهبي والفكري بالمتغيرات المفسرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النموذج النھائي لعالقة اإلنتماء المذھبي والفكرى بالمتغیرات الوسیطة والقاعدیة) ٢(ل شك

  

 اإلنتماء المذھبي  والفكري

 اإلنتشار المذھبي األثر اإلیجابي

  
 رموزھاالمذھب وب المعرفة

 نماذج القدوة اإلنغماس السیاسي

 اإلغتراب المجتمعي
 الذاكرة التاریخیة

٠.١٤٤ * 

  

 إستخدام الفضاء اإللكتروني

  

 قومیةتحقیق األھداف   
  

 اتدور المؤسس
  

 تحقیق األھداف  شخصیة

٠.١٤٣ * 
 -٠.٠٣٢ 

٠.٢٤٨* *  

٠.٢١٣ ** 

٠.٥١٩٤ ** 

٠.٢٣٤ ** 
٠.١٧٤ ** 

-٠.١٣٧ ** ٠.١٨٦ * 

٠.١٥٢ * 
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 -  
                      

 ٠.٤٢٩** 
-  

                    

 ٠.٦١٥ **٠.٥٢٨** 
-  

                  

 ٠.٥١٥ **٠.٥٨٧ **٠.٣٧٩** 
-  

                

 ٠.٢٧٩ **٠.٢٧٥ **٠.٢٨١ ٠.٠٨٤** 
-  

              

 ٠.٣١٩  ٠.١٠٧  ٠.٠٩٣ *٠.١٤٢  ٠.٠٢٣** 
-  

            

 ٠.٢٧٩ *٠.١٣٥  ٠.٠١٣  ٠.٠٥٣  ٠.٠٥  ٠.٠١٤* 
-  

          

 ٠.٠٣٢- **٠.٢٤٨ *٠.١٤٣ **٠.٢٥٥ **٠.١٩٣ **٠.٢٥١ **٠.٢١٣  
-  

        

 ٠.٠٥١  ٠.٠١٨-  *٠.٠٤٦-  ٠.١٢٢ *٠.١٥١  ٠.١١١  ٠.٠٣٨ **٠.٢٣٤  
-  

      

 ٠.٠١٢  ٠.٠٩٩  ٠.٠١٢-  ٠.٠٨٨  ٠.٠٧٤ *٠.١٤٤  ٠.٠٤٦  ٠.٠٢٤ **٠.١٦٨  
-  

    

 ٠.١٠٩-  ٠.١١٨  ٠.٠٣٧  ٠.١٠٠-  ٠.٠٠٣-  ٠.٠٣-  ٠.٠٣٤ *٠.١٥٢  ٠.٠٥٣ *٠.١٣٧  
-  

  

 ٠.٠٨٣  ٠.٠٠٦ **٠.٥٩٤  ٠.١٠٤  ٠.٠٠٢-  ٠.٠٣٦- **٠.١٩٣  ٠.١٠٣  ٠.١١٨  ٠.٠٥٧ **٠.١٧٤  
-  

  
    

  مصفوفة العالقة اإلرتباطیة بین أبعاد الوالء المذھبي والفكري والمتغیرات القاعدیة والوسیطة) ٢(شكل 
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اإلنتمـاء   بإستثناء عدد محدد من التيارات المذهبية والفكرية الدينية والتى لم تتجـاوز نسـبة    
أو  من الشباب ليس لـديهم عالقـة إنتمـاء   % ٩٠-٤٥فإن نتائج الدراسة تؤكد انه من % ١٦ألعالها 

وأن نسبة غير قليلة من هذه الوالءات هى والءات . يرفضون اإلنتماء لمعظم التيارات التى تم دراستها
 وتدل التجربة أن الحيلولـة دون المشـاركة  .  بمؤشر عدم معرفة رموز وممثلي هذه التياراتسطحية 

وأن الشـباب الـذي يتـوارى     ،" للحركة ال للفكر"بالجامعة هو بمثابة تقييد  السياسية والنشاط السياسي
وفى وقت قد ، م عالم السياسة بالجامعة بشكل صاخب وعنيف يقتحلشاط السياسي يعود ظاهرياً عن الن

  . ال يكون الوطن مستعداً له أو مهيئاً للتعامل الرشيد معه
بالكف عن سياسات اإللهاء ) ال الصورية( إفتحو للشباب  فرص الحوار الهادئ واألنشطة الثقافية الجادة

وفى  "قودييسر وال ي" ط والحركة تحت إشراف، وإعطاء اإلتحادات الطالبية كامل الحرية فى النشا
  .إطار من العالنية والتعددية وقبول اآلخر

  
 

علقه علـى  وال هو وسام ن ، األمن الثقافي للشباب ليس منحة تعطيها السلطات أو يمنحها النظام
، والثقافيـة  على جهود التنشئة األسرية واإلجتماعية  ينبنأنها ت. روج لهان مزاعموال ،  صدور أبنائها

فعال وقديم فى حياتهم تقوم به األسرة والمدرسة والمؤسسـات الدينيـة واألمنيـة     يوعلى أداء مؤسس
% ٥٠و حين تشير النتائج أنه بإستثناء األسرة والمؤسسة الدينية فإن ما يقرب من ، والشبابية والثقافية 

مـن  %٩٠- ٨٠مـن المؤسسـات الثقافيـة ، ومـن    % ٧٧- ٥٥لتعليمية ، من المؤسسات ا%  ٦٠-
فليس لـدينا إذن إال المـدخل    ، المؤسسات األمنية قد قامت بدور محايد أو سلبي فى حياة أفراد العينة

   يــالتعويض
يشعر فيها الطالب بالشفافية واألمن والعدالة وعدم التمييز  "مؤسسة أم"بتحويل مجتمع الجامعة إلى 

ويعوض من خالل أنشطتها التعليمية والثقافية ما فقده من رعاية وما افتقده من أداء  ، ة التعبيروحري
  .مؤسسي داعم للمعرفة والحماية وبناء الشخصية السوية

  
 

مسـتوى تحقيـق   فى الوقت الذى أظهرت النتائج أن هناك معدالت متدينة لتقدير أفراد العينة ل  
سـيلة إنتقـال مناسـبة    وو%) ٥٥(ودخل أسري %) ٤٨(من تعليم مناسب  األهداف الشخصية الحياتية

مـن ديمقراطيـة    اً فى تقديرهم لتحقيق األهداف القوميـة يوتقديرهم لمعدالت أكثر تدنالخ %) ...٣٤(
يفـة وآمنـة   وبيئة نظ%) ٣١(ورخاء إقتصادي %) ٣٣(وتوفير اإلحتياجات المعيشة %) ٥١(وحرية 

فإن التوقعات المستقبلية ألفراد العينة قد أشارات إلى تحول هائل %) ١٥(وعدالة توزيع دخل %) ٢٨(
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والـدخل األسـري    )%٧٢.١(ل التعليم المناسب إلى ـفى توقعاتهم لتحقيق ذات المطالب مستقبالً ليص
ة ـستقبلية لألهداف القوميات المـاوز التوقعـ، و تتج% ٦٠ووسيلة اإلنتقال إلى %) ٧٠(المتوقع إلى 

   .ـدافم األهـلمعظ% ٦٥ز ـحاج
ل أفضل يراه الشباب هو أفق جديد ينبغي التنبه له ، واإلسراع بقرارات وإجراءات من التوقعات بمستقب

  .شأنها توجيه رسائل إلى هذا الجيل أن غداً أفضل
  

 

ـ ، بتوازن إيجابي متفق عليه بين أفراد العينة فـى إخت  نقطة ضوء أظهرتها نتائج الدراسة ار ي
%) ٣٧.١(وزن نسـبي   األدباء والعلماء لتحيلنماذج القدوة التاريخية والدينية والسياسية ،لالعينة  أفراد

، %) ١٩.٤(مباشرة وهم أبطـال الرياضـة    وبفارق ملحوظ عن الفئة التالية، من إجمالي اإلختيارات 
حول إختيارات الشخصـيات والرمـوز ونمـاذج    وتطابق مذهل . الصف األولوباألخص لدى طالب 

لكنه يظل فى مستوى توقعات الـوطن وحسـن   اإلعالم حتماً  اهذغ ، القدوة يتسم باإلعتدال والمصداقية
  .بأبناءه وشبابه الجامعي هظن

لقدوة وبين إن دور الجامعة هنا هو إعادة التوازن بين رؤية اإلعالم المرئي والمكتوب لنماذج ا
بمزيد من  الطويل يوالتاريخيجسدون قيم األمة وكفاحها العلمي والثقافي الفعلي ألبطال تاريخيين  رالدو

  .الحقيقية لهذا الوطن حداثاألضواء واألعمال العلمية والندوات المتخصصة حول األبطال واأل
  

 

ال يعرفون حـدث إتحـاد   %  ٩٠لديهم شيء يذكر ،  ١٩٤٨عام  أربعة أخماس العينة ال يعني
وحادثـة   ١٩٠٦وال تاريخ إفتتاح قناة السويس ، صفر من الطالب ال يربطـون بـين   مصر وسوريا 

ال أحد علـى  ،  ١٩٥٦فقط هم من أدرك أن العدوان الثالثي على مصر يرتبط بعام %  ١٥دنشواي ، 
هـم  وال  ، وال متى حدثت موقعة عين جـالوت  ، ي لمصراإلطالق يعرف متى تم اإلحتالل البريطان

ضعف عـام   .الوطنية الكبرى كلها حداثقادرين على ذكر الرموز الوطنية التى كانت فى قلب هذه األ
  .للشبابوسعة مهترئة للذاكرة التاريخية 

 فى سوأساليب التدري حقيقة تستدعي إهتمام أكبر بمناهج إنطفاء الذاكرة التاريخية للشباب 
المراحل قبل الجامعة ، وتركيز األعمال الدرامية على الشخصيات واألحداث التاريخية الهامة فى حياة 

أولى خطوات بناء اإلنتماء الذى هو مفتاح  ذهوه. وإحياء الذكرى لألحداث الوطنية ورموزها ، الوطن
  .األمن الثقافي للشباب
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 بفقـدان يشـعرون  منهم  % ٦٠-٥٥أقل من نصف العينة من الشباب يشعرون بفقدان القوة ،   
تلـك هـى أهـم    .أو الفردية  المعنى والمعايير ، ثلث أفراد العينة أو أقل يميلون إلى العزلة المجتمعية

يناير فـى   ٢٥ة رى أن تظل نسب فقدان القوة عقب ثورحوكان األ. لدى أفراد العينة مالمح اإلغتراب
ـ أقل معدالتها وهى ما حافظت عليه نسبيباً ، غير أن صراع األحزاب والتيارات السياسية واإل تجار ش

ـ ـات الدولـض مؤسسـالم وبعـة واإلعـة السياسيـن النخبـبي السياسي ـ ـة كالع ة ـدل والشرط
  هتتحدان الثقافي وتى تنال من األمراب الـاد اإلغتـور معدالت أعلى ألبعـر على ظهـد أثـالخ ق..

ن الثقافي ولإلستقرار ـكمؤشر لألمواعية ومتابعة مستمرة لمعدالت وأبعاد اإلغتراب نريد قراءة 
دها معظم ـيه الطالبي التى تفتقجدات اإلرشاد والتوـل لوحـوهو دور أصي) ىـمبنى ومعن(الوطني 

  .الجامعات المصرية
  

 

ثلثي أفراد العينة يستخدمون الفضاء اإللكتروني فى مشاهدة األفالم العربية واألجنبية ، وحوالي   
، وأقل من ثلث العينة  االجتماعيمنهم فى سماع ومشاهدة األغاني والكليبات والشات والتواصل % ٥٠

خول علـى المواقـع   يستخدمونه فى الد% ١٠وحوالي ،  يستخدمها فى الترجمة وكتابة التقارير العلمية
  .لدى أفراد العينة اإللكتروني الفضاءتلك هى أهم مؤشرات إستخدام  .اإلباحية
يناير سلباً وإيجاباً ، وسيظل  ٢٥، وما يزال ، بدور مؤثر فى ثورة  لقد قام الفضاء اإللكتروني  

  .السلبية واإليجابية لهذه النظم الطاغية قائماً  اآلثارالصراع بين 
امعية توجيه الشباب الجامعي نحو تزكية اإلستخدامات اإليجابية وإتاحتها من خالل تعليم على النظم الج

وذلك كفيل بترشيد ، تفاعلي يقوم على التعلم الذاتي مع نبذ فكرة الكتاب الواحد والمقرر الجامد 
  .إستخدامات هذه اآللية التى هى مع غيرها من أهم مفاتيح ونوافذ األمن الثقافي للشباب

  
 

مـع   باتفاقهمنضج أفراد العينة وبفعل التجربة الممتدة منذ عامين من الثورة ، ئج أظهرت النتا  
ية لمواجهة مشـكالت الـوطن وتحـديات    وررضالحس الوطني على أولوية المشكالت واإلجراءات ال

جـاء فـى    االختالفلكن ، الوطني بشكل عام منسجمة مع الواقع  حيث كانت رؤية أفراد العينة .بناءه
وكتابـة   )%٧٩.٣(حيث تباينت مكانة القنوات الدينية اإليجابية ، تقييم دور القوى السياسية واإلعالمية 

ليحتل مقدموا برامج التوك شـو   )٣٥.٧(والمسلسالت واألعمال الدرامية %) ٥٤.٣(األعمدة الصحفية 
  %).٤٢-٣٥(واألحزاب الحاكم  ثم نجوم التيارات السياسية%) ٢٥.٢(يجابية األدوار اإل ؤخرةم

بإعالن مثل هذه النتائج على  بها العام الرأيمراكزها العلمية ودراسات وليت الجامعة تقوم من خالل 
 لبعض القوى السياسية واإلعالمية التى ال ترى وال لعل ذلك يعيد التوازن المفقود، العام الوطني  الرأي

  .تسمع إال لنفسها فقط



٣٣ 
 

 

حاولت هذه الدراسة أن تقدم عدد من المتغيرات القاعدية والوسيطة التى تفسر ظاهرة اإلنتمـاء  
، بإضافة مذهبي والفكري للشباب ، والحاجة ماسة إلى مزيد من الدراسات فى هذا الموضوع الحيوي ال

تـذهب إلـى أن    فهـي النتائج العامة للدراسـة  وأيا كانت . متغيرات أخرى أو تحسين القياس والمنهج
صناعة اإلنتماء الفكري وتحقيق األمن الثقافي هو حصيلة عدد من المتغيرات المتصلة بدور المؤسسات 

خية ومعدالت اإلغتـراب  فى حياة الفرد ومدى تحقيق األهداف الشخصية والقومية وسعة الذاكرة التاري
اإلنغمـاس السياسـي   ، الفضاء اإللكتروني  إستخدام علىوالتى تؤثر بدورها  المجتمعي ونماذج القدوة

 وأالـوالء   وليتحـدد وأثرها اإليجـابي   وانتشارهاللشباب ومن ثم معرفته بالمذاهب والتيارات الفكرية 
  .اإلنتماء ليضيع

هرة الجامعية أن يواصلوا مجال و ألهمية هذه الظالمتخصصة والباحثين فى الوعلى األقسام ا
  .والفهم لالقترابننتظر محاوالت أكثر  دعوناللظاهرة وأبعادها  تفسيروال االجتهادمثل هذا 

  
 

 –الزراعـة   أحد مدخالت وأنشطة وحدة اإلرشاد والتوجيه الطالبي بكليةمثلت الدراسة الحالية 
تدعمها دراسات أخرى صدرت حول التأخر الدراسي والبنيان القيمـي الجـامعي    ، المنصورةجامعة 

، وتقييم الطالب الذاتي فى ضـوء شـجرة األهـداف     والصورة الذهنية لألستاذ الجامعي لدى الطالب
األنماط الشخصية  ت حولدراساإن شاء اهللا ، يتلوها  ، و العالقات العاطفية الطالبية الطالبيةالسلوكية 

، وبنـاء القـوة واإلتصـال     الطالبية ، و أثر منظومة الخدمات الطالبية على بناء الشباب الجـامعي 
  .بالمجتمع الجامعي

، ولعل هذه ما أشد حاجة المجتمع الجامعي إلى إرساء علم جديد هو علم اإلجتماع الجامعي 
جامعة بمؤتمر قومي لدعوة ولنبدأ .ي نحتاجه وبشدة الذ هذا العلمتعد إسهاماً متواضعاً فى الدراسات 

  ."حول بناء رؤية قومية لإلرشاد والتوجيه الطالبي بالجامعات المصرية"المنصورة 
  واهللا من وراء القصد،،،


