
اتجاه خريجات كلية الفنون والتصميم الداخلي نحو إدارة المشروعات الصغيرة وعالقته بمستوى 
 الطموح 

دارة المنزل             /  سميرة احمد حسن العبدلي  أستاذ مساعد السكن وا 

 : مقدمة ومشكلة البحث   

من طاقات تجعلهم اكثر قابلية يمثل الشباب بؤرة اهتمام كل المجتمعات اإلنسانية لما حباهم اهلل        
للتزود بالمعرفة والخبرة واقدر على تحمل المسئولية وأكثر قدرة على االنجاز بما يملكونه من طاقة وقدرة 

 .على العمل والنشاط  

ان مرحلة الشباب هي المرحلة األكثر حسما في الحياة اإلنسانية حيث ( 4002) وتذكر مسعد        
إلى تمتع جيل الشباب بعدد من ( 4002)ويشير القصاص ، هدف والطموح يتحدد بها المسار وال

حيث يشير تقرير . الخصائص التى تؤهله للمشاركة فى عملية التنمية بامتياز من أجل النهوض بالمجتمع
أن الوقت الحالي هو أفضل األوقات الستثمار " التنمية والجيل التالى "  4002التنمية العالمى لعام 

سنة على الصعيد العالمي يبلغ  42-24فعدد من هم فى سن . ذين يعيشون فى البلدان الناميةالشباب ال
ويعد االهتمام بقضايا الشباب واتجاهاته ومشكالته اهتمامًا بالمجتمع ككل وبمستقبله بليون شخص ،  2.1

نجازاته  من خالل ما ألنهم يمثلون جيل المستقبل، والطاقات التي تسهم في تحقيق أهداف المجتمع وا 
تحويه من ميزات وخصائص مهمة تجعلها بحق من أهم المراحل في حياة اإلنسان وتعد عملية ممارسة 
العمل واختياره من الخصائص األساسية لهذه المرحلة وخصوصًا لدى شباب الجامعة المقبلين على 

لقدرة على تنمية المواد وتعتبر المشاريع الصغيرة لديها ا، ( 4002،الفهداوي) مجاالت العمل المختلفة 
البشرية وأداة فعالة لخلق قاعدة  عريضة من فرص العمل والعمال المهرة وبتكلفة استثمارية منخفضة، 
كما أنها تخلق فرص عمل جديدة للتوظيف العتمادها على العنصر البشري والمساهمة في الحد من 

 (4001الدويبي، & السنوسي . )مشكلة البطالة

هتمام الدولة بالمشاريع الصغيرة في المملكة العربية السعودية اعتبار من الخطة الخمسية وقد بدأ ا      
حيث أكدت ( 4000_2881)، ( 2881_2880)وزاد في الخطتين التاليتين ( 2880_2821)الرابعة 

الخطتين على أهمية هذه المنشآت كركيزة أساسية للنمو مما يستلزم دعمها بسياسات مميزة وبرامج 
وتؤكد اإلحصاءات أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،  (4002عنبة، . )عدات مالية وفنيةومسا

من إجمالي % 82المشروعات الصغيرة في الواليات المتحدة تشكل  ، فتمثلفي مختلف البلدان 
من ناتج القومي اإلجمالي األمريكي وتساهم في خلق % 12المشروعات األمريكية وتساهم في حوالي 

وفي اليابان % 11وفي كندا تساهم في توفير . من إجمالي فرص العمل المتاحة في أمريكا% 12



على مدى أهمية المشروعات الصغيرة لكافة الدول المتقدمة منها والنامية والتي تعتبر  يدلمما %. 11.2
ة والتي من أهم الدعائم األساسية للنهوض في االقتصاد الوطني هذا باإلضافة إلى اآلثار االجتماعي

في البطالة ودورها في التكامل مع المشروعات  شاكل التي تواجه الدول والمتمثلةتعتبر من أبرز الم
الى ان دفع عجلة التنمية يتطلب أن تشارك ( 2881أبا الخيل، )ويشير،  (4008الشيمي، . )الصغيرة

إذا توافرت لها المقومات المرأة بشكل ايجابي إلى جانب الرجل وتؤدي دورها الفعال في بناء المجتمع 
األساسية والتي تجعل مساهمتها مثمرة وناجحة وفي مقدمة هذه المقومات عمل المرأة في مجال 

دارة المشاريع فيما ال يتعارض مع ثقافة المجتمع والقيم السائدة فيه  . االستثمار االقتصادي وا 

ستثمار وقطا  األعمال ضمن ولقد شاركت المرأة السعودية منذ وقت طويل في مجال اال         
مشاركتها المتعددة في ميادين الحياة المختلفة، وحققت نجاحا واضحا، وخاضت تجارب غنية في ذا 

وأن  . سيدة سعودية ينتسبن للغرفة التجارية( 4228)وتشير اإلحصاءات إلى أن ما يقرب من . المجال
والمؤسسات المسجلة بالمملكة، أي من الشركات %( 1.2)سيدات األعمال السعوديات يملكن نسبة 

مؤسسة وشركة تتنو  فيها األنشطة واإلمكانات والمؤهالت، ومع ذلك فان هناك بعض ( 2100)حوالي 
واكدت دراسة مرسي ،  (4001الشهوان، . )المشكالت التي تصادف المرأة وتمثل عقبة أمام نجاحها

الجامعى بالكليات المختلفة نحو  على انه  يوجد اتجاه جماعى عام وواضح من الشباب( 2880)
ويزيد هذا االقبال لدى طالب معظم الكليات ويقل بين طالب كليات التدريس وهى . االعمال الحرة 

 . التربية فاالداب فالعلوم 

ويعد الطموح من اهم السمات التي ادت الى التطور السريع الذي شهده العالم في االونه االخيرة         
ة اخرى ي يقوم بشحذ الهمم وترتيب االفكار لالرتقاء بمستوى الحياة من مرحلة الى مرحلفهو الدافع الذ

الى ان  مستوى الطموح يلعب  دورا هاما ( 4002،ابو زيادة ) ويشير   ، (4002الناطور . ) متقدمة 
يوضح في حياة الفرد اذ انه من اهم االبعاد في ذات الشخصيه االنسانية ذلك النه يعد مؤشرا يميز و 

أن ( 4002)وتري مليجي  ، اسلوب تعامل االنسان مع نفسه ومع البيئة والمجتمع الذي يعيش فيه 
يعتبر نسبي لدى األفراد من حيث األهداف التي يطمح الفرد  Level of Aspirationمستوى الطموح 

صول إلى في تحقيقها ووصولها إلى الحد المناسب له شخصيا ومحاولة تحدي العقبات والضغوط والو 
مستوى طموح واقعي يتناسب مع إمكانيات الفرد والجوانب اإليجابية في شخصيته أو محاولة تعويض 
للجوانب السلبية في الشخصية أو الحد من هذه الجوانب ومن العوامل التي ترفع من مستوى طموح الفرد 

ها التفكير االبتكاري والتحدي مهارات الحياة المطلوبة لدى كل فرد بقدر إمكانياته وأسلوبه في الحياة من
دارة األزمات والقدرة على تقبل التغيير  دارة الوقت وأوقات الفراغ وا  والضبط والمرونة على صنع القرار وا 



 .بالتواصل مع اآلخرين وكذلك طلب المعرفة
 , Hannah , JO – Ann. S.; Kahnأنا هنه، و شارون كاهن ،  دراسة كما اسفرت    

Sharon E. (1989) دالة بين المستوى االجتماعي االقتصادي ومستوى  ةعن وجود عالقة ارتباطي
ذوي  ونمرتفع يكونالطموح الن ذوي مستوى أمراهق من البنين والبنات و  112الطموح لدى عينة من 

                  .أيضًا مرتفع مستوى اجتماعي اقتصادي 

والراغبات في العمل بالقطا  الحكومي المتشبع حاليا  وعند النظر إلى اإلعداد المتزايدة من الخريجات    
وعجز القطا  الخاص عن توفير وظائف مالئمة للمرأة، يبرز دور المشاريع الصغيرة كبديل لتوفير فرص 

حيث ذكرت مصلحة اإلحصاءات ،  (4001آل الشيخ، . )عمل للمرأة بشكل مباشر أو غير مباشر
السعوديات الحاصالت على مؤهل جامعي يمثلن أعلى نسبة من أن اإلناث ( 2242)العامة والمعلومات 

 %. 24.8يليهم الحاصالت على الشهادة الثانوية بنسبة % 21.2بين المتعطالت حيث بلغت 

وحيث أن الوظيفة الحكومية صارت صعبة المنال؛ فيتجه الشباب عند ذلك إلى طريق آخر غير    
فمن خالل . لحر كالمشروعات الصغيرة أو العمل الخاصالوظيفة الحكومية وهو االتجاه إلى العمل ا

ومن خالله يمكن أن تنخفض نسبة ، العمل الحر يستطيع الشباب إثبات ذاتهم وتحقيق طموحاتهم 
 . وبالتالي يتم  الحد منها إلى درجة كبيرة، البطالة

 : مشكلة البحث     

وعي )المشروعات الصغيرة  ما تأثير  متغيرات الدراسة على اتجاه الخريجات نحو ادارة  -1
إدراك الخريجات إلسهامات الدولة والمجتمع ، الخريجات بأهمية إدارة المشروعات الصغيرة
إدراك الخريجات ألهم الصفات الالزمة إلدارة ، واألسرة في دفعهم نحو إدارة المشاريع الصغيرة

 (.المشرو  الصغير

 روعات الصغيرة ومستوى الطموح هل توجد عالقة بين اتجاه الخريجات نحو ادارة المش -2

هل توجد عالقة بين كل من اتجاه الخريجات نحو ادارة المشروعات الصغيرة ومستوى الطموح  -3
، تعليم االم ، تعليم االب ، حجم االسرة ، التخصص ، الحالة االجتماعية ) ومتغيرات الدراسة 

 ( . عمل األم ،الدخل الشهري لألسرة ، عمل االب 

  :اهمية البحث 

االستتفادة متتن نتتتائج الدراستة فتتي مجتتال خدمتتة المجتمتع المحلتتي متتن ختالل توعيتتة المجتمتتع بأهميتتة  -1
إدارة المشاريع الصتغيرة وذلتك للمستاهمة بمستاعدة الخريجتات علتى االعتمتاد علتى أنفستهن وتحمتل 



ستية، المسئولية في البيع والتسويق وبناء العالقات العامة واكتساب بعض المهارات  اإلداريتة األسا
 .واالرتقاء بمستوى المعيشة مما يؤدي إلى تنمية المجتمع المحلي

االستتتفادة متتن نتتتائج الدراستتة فتتي وضتتع حلتتتول واقعيتتة لمواجهتتة المشتتكالت المتعلقتتة بتتنقص وعتتتي  -2
 .الخريجات باهمية المشروعات الصغيرة 

اتجتاه  تعد هذه الدراسة إضافة جديدة في مجال التخصص متن حيتث تناولهتا موضتوعا حيويتا وهتو -3
الخريجات نحو ادارة  المشروعات الصغيرة، مع التأكيتد علتى ضترورة تشتجيعها علتى التدخول فيهتا 
بمتتتا يستتتاهم فتتتي حتتتل مشتتتكالتها االقتصتتتادية، وتحستتتين مستتتتوى معيشتتتة أستتترتها والحتتتد متتتن مشتتتكلة 

 .البطالة النسائية، ودفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية لألسرة والمجتمع

 :  اهداف البحث

الكشتتتف عتتتن تتتتأثير  متغيتتترات الدراستتتة علتتتى اتجتتتاه الخريجتتتات نحتتتو ادارة المشتتتروعات الصتتتغيرة   -1
مستتتتتوى إدراك الخريجتتتتات إلستتتتهامات الدولتتتتة ، وعتتتتي الخريجتتتتات بأهميتتتتة المشتتتتروعات الصتتتتغيرة)

ادراك الخريجتتات الهتتم الصتتفات ، والمجتمتتع واألستترة فتتي دفعهتتم نحتتو إدارة المشتتاريع الصتتغيرة  
 (.رة المشرو  الصغيرالالزمة إلدا

 . متغيرات الدراسة على مستوى الطموح لدى الخريجات التعرف على تاثير  -2

التوصل الى طبيعة العالقة بين اتجاه الخريجات نحو ادارة المشروعات الصغيرة ومستوى  -3
 .الطموح لديهن

ى التعرف على العالقة بين كل من اتجاه الخريجات نحو ادارة المشروعات الصغيرة ومستو  -4
 .الطموح بمتغيرات الدراسة

 : فروض البحث 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في التوعي بأهميتة المشتروعات  -1
  الصغيرة تبعا لمتغيرات الدراسة

توجد فروق ذات داللتة إحصتائية بتين متوستط درجتات أفتراد العينتة فتي ادراكهتم  لمتدى إستهامات  -2
 .  سرة في دفعهم نحو إدارة المشروعات الصغيرة تبعا لمتغيرات الدراسةالدولة والمجتمع واأل

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفتراد العينتة فتي  ادراكهتم للصتفات الالزمتة  -3
 .  إلدارة المشرو  الصغير تبعا لمتغيرات الدراسة



ي الطمتتوح تبعتتا لمتغيتترات توجتتد فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية بتتين متوستتط درجتتات أفتتراد العينتتة فتت -4
  الدراسة

استبيان اتجاه الخريجات نحو إدارة المشروعات الصغيرة  توجد عالقة ارتباطية بين محاور -5
 . واستبيان الطموح 

استبيان اتجاه الخريجات نحو إدارة المشروعات الصغيرة  توجد عالقة ارتباطية بين محاور  -6
 . واستبيان الطموح ومتغيرات الدراسة 

 :  ت البحثمصطلحا

 :المشروع الصغير

يعرف المشرو  الصغير بأنه أي كيان اقتصادي يمول وُيدار من قبل أصحابة ويتصف بقلة حجم    
العمالة فيه ويشمل وحدات إدارية محددة وحيزا ضمن قطا  األعمال ويقدم خدماته أو منتجاته إلى منطقة 

 (4002، الحسيني .  )جغرافية محددة

 : مستوى الطموح

هو اتجاه ايجابي نحو هدف ذو مستوى محدد يتطلع اليه الفرد والى تحقيقه في جانب معين من حياته   
وتختلف درجة الهدف من فرد ، وتختلف درجة اهمية الهدف لدى الفرد ذاته باختالف النمط الحياتي 

 (  4002،ابو زياده ) الخر ويتحدد مستوى الهدف في ضوء صورة الفرد عن ذاته وتقديره لها 

يشير إلى أن الشخص الذي يتسم بالتفاؤل ، والمقدرة  بانه :ويعرف مستوى الطموح للشخص اجرائيا   
 .. على وضع األهداف ، وتقبل كل ما هو جديد ، وتحمل الفشل واإلحباط

 : األسلوب البحثي

أجريت هذه الدراسة بهدف التوصل الى طبيعة العالقة بين اتجاه الخريجات نحو ادارة    
 .لمشروعات الصغيرة ومستوى الطموح لديهنا

 :منهج البحث  -:أولا 
 يتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي    

 :ثانياا إعداد وبناء أدوات البحث 
، قد تم إعدادها  بهدف الحصول على بعض المعلومات التي استمارة البيانات العامة لألسرة .1

 .واالقتصادية والثقافية لألسرة تفيد في إمكانية تحديد الخصائص االجتماعية



 .  استبيان لقياس اتجاه الخريجات نحو ادارة المشروعات الصغيرة .2
 :إعداد الستبيان 

عبارة من عبارات االستبيان وقد تم توزيع العبارات على المحاور المراد قياسها  ( 20)أعدت الباحثة   
- :وهي كاألتي 

ويقتتيس وعتتي الخريجتتات بأهميتتة إقامتتة : شووروعات الصووغيرة وعووي الخريجووات باهميووة الم: المحووور الول 
دراكهم لكونها الحل األمثل للقضاء على البطالة ويشمل   .عبارة ( 41) المشروعات الصغيرة وا 

إدراك الخريجات إلسوهام الدولوة والمجتموا واألسورة فوي دفعهوم نحوو إدارة المشوروعات   :المحور الثاني 
للتستتتهيالت الماديتتتة والمعنويتتتة التتتتي تقتتتدمها الدولتتتة بمؤسستتتاتها ريجتتتات إدراك الخ: ويقصتتتد بتتته :  الصوووغيرة

( 42) ويشتتمل المختلفتتة والمجتمتتع واألستترة لتشتتجيع الخريجتتات غيتتر العتتامالت إلقامتتة المشتتاريع الصتتغيرة 
 .عبارة 

معرفتها ألهم : ويقصد به : ادراك الخريجات للصفات الالزمة إلدارة المشروع الصغير :المحور الثالث 
لصفات الشخصية واإلدارية والمهارية التي يجب أن تتصف بها أو تكتسبها مديرة المشرو  الصغير ا

  .عبارة ( 48) ويشمل  حتى تستطيع إدارة مشروعها بنجاح
 ( ويقصد به الصدق والثبات : )تقنين الداة 

 :استبيان اتجاه الخريجات نحو إدارة المشاريا الصغيرة  -1
 :الداخلي بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لالستبيان الصدق باستخدام التساق 

 والدرجة الكلية لالستبيان قيم معامالت الرتباط بين درجة كل محور(  1) جدول 
 الدللة الرتباط محاور الستبيان 

 9591 957.0 وعي الخريجات بأهمية المشاريا الصغيرة:  المحور األول
الخريجات لإلسهامات التي تقدمها الدولة  ادراك: المحور الثاني 

 9591 95801 والمجتما واألسرة لدفا الخريجات نحو إدارة المشاريا الصغيرة

ادراك الخريجات للصفات الالزمة إلدارة المشروع : المحور الثالث 
 الصغير

95010 9591 

القترابها من الواحد (  0.02) يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى      
 .         الصحيح مما يدل على صدق وتجانس محاور االستبيان 

 :الثبات 
 قيم معامل الثبات لمحاور استبيان اتجاه الخريجات نحو إدارة المشاريا الصغيرة(  0) جدول       

 جيوتمان التجزئة النصفية معامل الفا المحاور  



 – 95880 95008 مية المشاريا الصغيرةوعي الخريجات بأه:  المحور األول
950.1 

95009 

ادراك الخريجات لالسهامات التي تقدمها الدولة : المحور الثاني 
 – .9571 957.9 والمجتما واألسرة لدفا الخريجات نحو إدارة المشاريا الصغيرة

958.. 957.. 

ادراك الخريجات للصفات الالزمة إلدارة المشروع :المحور الثالث 
 غيرالص

9570. 957.. – 
958.. 

95780 

 ككل ثبات الستبيان
958.. 

9581. – 
95807 958.. 

معامل الفا ، التجزئة النصفية ، جيوتمان : يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات     
 .مما يدل على ثبات االستبيان   0.02دالة عند مستوى 

 :استبيان الطموح  -2
 :تساق الداخلي بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لالستبيان الصدق باستخدام ال 

 الطموح قيم معامالت الرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة استبيان(  .) جدول       
 الدللة الرتباط- م الدللة الرتباط- م الدللة الرتباط- م
1 -95780 9591 1. -958.0 9591 0. -95701 9591 
0 -958.. 9591 1. -95791 9591 0. -95880 9591 
. -958.1 9591 1. -95..1 959. 07 -95..1 959. 
. -9578. 9591 1. -9581. 9591 08 -957.0 9591 
. -95001 9591 17 -95708 9591 00 -9580. 9591 
. -95.10 959. 18 -958.. 9591 .9 -9571. 9591 
7 -9587. 9591 10 -95.0. 959. .1 -95.9. 959. 
8 -95777 9591 09 -957.. 9591 .0 -9588. 9591 
0 -95897 9591 01 -958.7 9591 .. -95890 9591 
19 -957.1 9591 00 -95.10 959. .. -95007 9591 
11 -95..7 959. 0. -95090 9591 .. -95.08 959. 
10 -957.1 9591 0. -957.1 9591 .. -958.0 9591 



القترابها من الواحد (  0.02) يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى        
 .         الصحيح مما يدل على صدق وتجانس عبارات االستبيان 

 :الثبات 
 الطموح قيم معامل الثبات لمحاور استبيان (  .) جدول 

 جيوتمان التجزئة النصفية معامل الفا  استبيان الطموح  
 0.222 0.828 – 0.212 0.282 ككل ثبات الستبيان

معامل الفا ، التجزئة النصفية ، جيوتمان : يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات     
 .مما يدل على ثبات االستبيان   0.02دالة عند مستوى 

 نتائج البحث ومناقشتها  
 النتائج الوصفيه : اول   

 :عينة البحث 
خريجة من مستويات اجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة وقد تم ( 400)اشتملت عينة البحث على     

هذا وقد تمت ، وتم توزيع االستبيانات على الخريجات ( قصديه ) االختيار بطريقة  غير عشوائية 
جميع األسئلة استمارات لعدم استيفاء إجابتهم عن ( 2)استمارة ثم تم فحصها ولقد استبعد(222)استعادة 

وفيما يلي وصف شامل لعينة البحث يتمثل في ، خريجة( 220)وبذلك بلغت عينة البحث األساسية 
 ( .24)الى ( 1)الجداول من رقم 

 توزيا أفراد عينة البحث تبعاا لمتغير الحالة الجتماعية  ( .)   :الحالة الجتماعية  -1
 %النسبة العدد الحالة الجتماعية
 %21.1 222 غير متزوجة
 %44.2 22 متزوجة
 %2.2 22 أرملة
 %2.2 22 مطلقه
 %200 220 المجموع

متزوجة  22، و% 21.1فرد بعينة البحث غير متزوجات بنسبة  222أن (  1 )يتضح من جدول     
 % .2.2أرملة بنسبة  22، وأخيرا % 2.2مطلقه بنسبة  22، و% 44.2بنسبة 

 أفراد عينة البحث تبعاا لمتغير التخصصتوزيا   (  .) جدول  :التخصص  -0
 %النسبة العدد التخصص

 %10 12 التغذية وعلوم األطعمة



دارة المنزل  %24.2 22 السكن وا 
 %42.4 28 المالبس والنسيج

 %200 220 المجموع
دارة المنزل بنسبة  22أن (  2 )يتضح من جدول       12، و% 24.2فرد بعينة البحث بقسم السكن وا 
 % .42.4بقسم المالبس والنسيج بنسبة  28، و% 10التغذية وعلوم األطعمة بنسبة بقسم 

 توزيا أفراد عينة البحث تبعا لمتغير تعليم الوالدين(  7 )جدول   :تعليم الوالدين  -.

 تعليم الوالدين
 األم األب

 %النسبة العدد %النسبة العدد
 %2.2 22 %1 8 ل يقرأ ول يكتب

 %41.2 22 %44.4 20 ابتدائي
 %22.2 42 %20.2 28 متوسط
 %22.4 12 %22.8 12 ثانوي
 %14.4 12 %11 21 جامعي

 %1.1 20 %2.1 21 دكتوراه -  ماجستير
 %200 220 %200 220 المجموع

، % 11أب بعينة البحث حاصلين علي الشهادة الجامعية بنسبة  21أن (  2) يتضح من جدول     
أب  12، ثم يأتي في المرتبة الثالثة % 44.4الشهادة االبتدائية بنسبة أب حاصلين على  20يليهم 

أب حاصلين على الشهادة  28، ويأتي في المرتبة الرابعة % 22.8حاصلين على الشهادة الثانوية بنسبة 
(  الدكتوراه - الماجستير)أب حاصلين على  21، ويأتي في المرتبة الخامسة % 20.2المتوسطة بنسبة 

، كما يتضح أن أعلى نسبة في % 1بنسبة " ال يقرؤون وال يكتبون " أباء  8، وأخيرا % 2.1بنسبة 
لمستوى التعليم الجامعي ، يليهم األمهات في % 14.4المستوى التعليمي ألمهات عينة البحث بلغت 

وي ، ثم يأتي بعدها األمهات في المستوى التعليمي الثان% 41.2المستوى التعليمي االبتدائي بنسبة 
، % 22.2، ثم يأتي في المرتبة الرابعة األمهات في المستوى التعليمي المتوسط بنسبة % 22.4بنسبة 

، وأخيرا األمهات الحاصالت % 2.2بنسبة  ت الالتي يجهلن القراءة والكتابةوفي المرتبة الخامسة األمها
 % .    1.1بنسبة ( الدكتوراه - الماجستير)علي 
 توزيا أفراد عينة البحث تبعا لمتغير عمر الوالدين(  8 ) جدول :عمر الوالدين  -.

 عمر الوالدين
 األم األب

 %النسبة العدد %النسبة العدد



 %12.2 20 %24.4 44 سنة ..إلى اقل من  9.من 
 %12.4 22 %14.2 18 سنة 9.إلى اقل من  ..من 
 %22.2 14 %41 21 سنة ..إلى اقل من  9.من 
 %1.8 2 %40 12 سنة 9.إلى اقل من  ..من 

 %4.4 2 %20 22 سنة فأكثر 9.من 
 %200 220 %200 220 المجموع

 سنة 10إلى اقل من  21من أب بعينة البحث تراوحت أعمارهم  18أن (  2 )يتضح من جدول     
، ثم يأتي % 41بنسبة  سنة 11إلى اقل من  10من أب تراوحت أعمارهم  21، يليهم % 14.2بنسبة 

 44، وفي المرتبة الرابعة % 40بنسبة  سنة 20إلى اقل من  11من أب تراوحت أعمارهم  12بعد ذلك 
من أب كانت أعمارهم  22، وأخيرا % 24.4بنسبة  سنة 21إلى اقل من  20من أب تراوحت أعمارهم 

إلى اقل من  20من أم بعينة البحث تراوحت أعمارهم  20، كما يتضح أن % 20بنسبة  سنة فأكثر 20
% 12.4بنسبة  سنة 10إلى اقل من  21من أم تراوحت أعمارهم  22، يليهم % 12.2بنسبة  سنة 21

أمهات تراوحت  2، يليهم % 22.2بنسبة  سنة 11إلى اقل من  10من أم تراوحت أعمارهم  14، يليهم 
سنة  20من أمهات كانت أعمارهم  2، وأخيرا % 1.8بنسبة  سنة 20إلى اقل من  11من أعمارهم 

 .% 4.4سبة بن فأكثر
 توزيا أفراد عينة البحث تبعا لمتغير عمل األب  ( 0)  جدول  :عمل األب  -.

 %النسبة العدد عمل األب
 %51.. .. قطاع حكومي
 %.0.5 .. قطاع خاص
 %.005 .. متقاعد

 %19 18 بدون عمل
 %199 189 المجموع

، بينما % 12.2الحكومي بنسبة  أب بعينة البحث يعملون بالقطا  21أن (  8) يتضح من جدول     
أب ال  22، و% 42.2أب يعملون بالقطا  الخاص بنسبة  22، و% 48.2أب متقاعدين بنسبة  11

 % .20يعملون بنسبة 
 توزيا أفراد عينة البحث تبعا لمتغير عمل األم(  19 )جدول : عمل األم  -.

 %النسبة العدد عمل األم
 %12.2 81 تعمل



 %22.1 22 ل تعمل
 %200 220 المجموع

أم غير عاملة  22، بينما % 12.2أم بعينة البحث عامالت بنسبة  81أن (  20) يتضح من جدول 
 % .22.1بنسبة 

 توزيا أسر عينة البحث تبعاا لعدد أفرادها  (  11) جدول  :عدد أفراد األسرة  -7
 %النسبة العدد عدد أفراد األسرة

 %42.2 18 أفراد .إلي أقل من  .من 
 %21 22 أفراد 7إلي أقل من  .من 

 %11.1 20 أفراد فأكثر 7من 
 %200 220 المجموع

أفراد  2إلي أقل من  1من أسر عينة البحث تراوح عدد أفرادها من  22أن (  22 )يتضح من جدول     
، % 11.1بنسبة  20أفراد فأكثر وبلغ عددهم  2، يليهم األسر الالتي كان عدد أفرادها من % 21بنسبة 

 % .42.2بنسبة " 18"أفراد  1إلي أقل من  1وأخيرا كان عدد األسر الالتي تراوح عدد أفرادها من 
 توزيا أسر عينة البحث وفقا لفئات الدخل المختلفة(  10 )جدول : دخل الشهري لألسرة ال -8

 %النسبة العدد دخل الشهري لألسرةال
 %8.2 22 لاير 999.اقل من 

 %22.2 48 لاير  999.أقل من لاير إلى  999.من 
 %22.8 12 لاير  0999لاير إلى أقل من  999.من 
 %42.2 18 لاير  10999لاير إلى أقل من  0999من 
 %28.2 11 لاير 1.999لاير إلى أقل من  10999من 

 %22.2 42 لاير فأكثر 1.999من 
 %200 220 المجموع

متتن )الشتتهري ألستتر عينتتة البحتتث كتتان فتتي الفئتتة أن أكبتتر فئتتات التتدخل (   24)يتضتتح متتن جتتدول     
، ثتتم ( لاير 21000لاير إلتى أقتتل متن  24000متتن )، تليهتتا الفئتة ( لاير  24000لاير إلتى أقتتل متن  8000
، ( لاير  2000لاير إلتى أقتل متن  1000متن )، ثتم الفئتة ( لاير  8000لاير إلى أقل من  2000من )الفئة 

، ويتتأتي بعتتتد ذلتتك األستتتر %( 22.2، % 22.8، % 28.2، % 42.2)فقتتد بلغتتت نستتتبتهم علتتى التتتتوالي 
اقتل متن )، وأخيترا األستر ذوي التدخل % 22.2حيتث بلغتت نستبتها ( لاير فتأكثر 21000من )ذوي الدخل 

 % . 8.2حيث بلغت نسبتها ( لاير 1000



 مناقشة الفروض: ثانيا 
        : الفرض األول

سوط درجوات أفوراد العينوة فوي الووعي بأهميوة المشواريا توجد فوروق ذات دللوة إحصوائية بوين متو       
  الصغيرة تبعا لمتغيرات الدراسة

، وحساب تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في ( ت ) وللتحقق من هذا الفرض تم تطبيق اختبار      
 :الوعي والميول بأهمية المشاريع الصغيرة والجداول التالية توضح ذلك 

التباين لدرجات أفراد العينة في الوعي بأهمية المشاريا الصغيرة تبعا لمتغيرات تحليل (  .1) جدول  
 الدراسة

مجموع  التخصص
درجات  متوسط المربعات المربعات

 الحرية
) قيمة 
 الدللة (ف

 4 11995.884 23991.769 بين المجموعات
54.148 

0.02 
 222 221.539 39212.430 داخل المجموعات دال

   228  21402.288 المجموع

مجموع  تعليم األب 
 المربعات

درجات  متوسط المربعات
 الحرية

) قيمة 
 (ف

 الدللة

 4 7227.432 14454.864 بين المجموعات
30.609 

0.02 
 222 236.124 41794.018 داخل المجموعات دال

   228  56248.882 المجموع

مجموع  تعليم األم
درجات  متوسط المربعات المربعات

 حريةال
) قيمة 
 الدللة (ف

 4 13172.442 26344.884 بين المجموعات
56.604 

0.02 
 222 232.713 41190.198 داخل المجموعات دال

   228  67535.082 المجموع

مجموع  عمل األب
درجات  متوسط المربعات المربعات

 الحرية
) قيمة 
 الدللة (ف

 1 8118.071 24354.212 بين المجموعات
35.770 

0.02 
 222 226.955 39944.011 داخل المجموعات دال



   228  64298.223 المجموع
دخل الشهري ال

 لألسرة
مجموع 
 المربعات

درجات  متوسط المربعات
 الحرية

) قيمة 
 (ف

 الدللة

 4 7749.923 15499.847 بين المجموعات
43.789 0.02 

 222 176.984 31326.250 داخل المجموعات دال
   228  46826.097 عالمجمو 

، مما يدل على ( 0.02)دالة إحصائيا عند مستوى ( ف) إن جميع قيم (   21)يتضح من جدول     
وجود فروق بين درجات أفراد العينة في الوعي والميول بأهمية المشاريع الصغيرة تبعا لمتغيرات الدراسة ، 

 :المتعددة والجداول التالية توضح ذلك  ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات
 اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة(  .1)  جدول 

 التغذية وعلوم األطعمة  التخصص
 34.000=م

دارة المنزل  السكن وا 
 64.857=م

المالبس والنسيج 
 51.081=م

  -  التغذية وعلوم األطعمة
دارة المنزل  -  **30.857 السكن وا 
-  **13.775 **17.081 المالبس والنسيج

يتضح من جدول السابق وجود فتروق فتي التوعي بأهميتة المشتاريع الصتغيرة بتين أفتراد العينتة بقستم الستكن 
دارة المنزل وكال من أفراد العينة بقسم  لصتالح أفتراد العينتة ( المالبس والنسيج ، التغذية وعلتوم األطعمتة)وا 

دارة المنزل عند مستوى داللة  ، كما توجد فروق بتين أفتراد العينتة بقستم المالبتس (  0.02) بقسم السكن وا 
والنسيج وأفراد العينة بقسم التغذية وعلوم األطعمة لصالح أفراد العينة بقستم المالبتس والنستيج عنتد مستتوى 

دارة المنتتزل العديتتد متتن متتواد االدارة (  0.02) داللتتة  ، وقتتد يرجتتع ذلتتك إلتتي دراستتة خريجتتة قستتم الستتكن وا 
ا متتادة ادارة المشتتروعات الصتتغيرة والتتتي تتضتتمن شتترحا وافيتتا ألهميتتة إدارة المشتتروعات والتتتي متتن ضتتمنه

 .الصغيرة 
 اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة(  .1)  جدول 

 منخفض تعليم األب
 35.346=م

 58.884=م عالي 56.754=م متوسط

  -  منخفض
 -  **21.407 متوسط
-  2.129 **23.537 عالي



عدم وجود فروق في الوعي بأهمية المشاريع الصغيرة بين أبناء األباء في (  21) ول يتضح من جد    
المستوى التعليمي العالي وأبناء األباء في المستوى التعليمي المتوسط ، بينما توجد فروق بين أبناء األباء 

اء األباء في في المستوى التعليمي العالي وأبناء األباء في المستوى التعليمي المنخفض لصالح أبن
، كما توجد فروق بين أبناء األباء في المستوى (  0.02) المستوى التعليمي العالي عند مستوى داللة 

التعليمي المتوسط وأبناء األباء في المستوى التعليمي المنخفض لصالح أبناء األباء في المستوى التعليمي 
ومع ارتفا  المستوى التعليمي لالب تكون  ، ويرجع ذلك إلي انه(  0.02) المتوسط عند مستوى داللة 

قدرته على توعية ابناءه الهمية المشروعات الصغيرة ودورها في القضاء على البطاله وتنمية االقتصاد 
 .الوطني  اكبر 

 اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة(   .1) جدول 

 منخفض تعليم األم
 34.550=م

 66.647=م عالي 52.461=م متوسط

  -  منخفض
 -  **17.911 متوسط
-  **14.185 **32.097 عالي

وجود فروق في الوعي بأهمية المشاريع الصغيرة بين أبناء األمهات في (  22) يتضح من جدول     
المستوى التعليمي العالي وكال من أبناء األمهات في المستوى التعليمي المتوسط والمنخفض لصالح أبناء 

، كما توجد فروق بين أبناء (   0.02) يمي العالي عند مستوى داللة األمهات في المستوى التعل
األمهات في المستوى التعليمي المتوسط وأبناء األمهات في المستوى التعليمي المنخفض لصالح أبناء 

، ويرجع ذلك إلي ان االم كلما (  0.02) األمهات في المستوى التعليمي المتوسط عند مستوى داللة 
التعليمي اعلى كلما كانت اكثر معرفة باهمية اقامة المشروعات الصغيرة ومن ثم نقل ذلك كان مستواها 

 .البنتها الخريجة ودعمها ومساندتها عند التفكير في إقامة المشرو  الخاص بها 
 اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة(   17) جدول 

 قطاع حكومي عمل األب
 56.923=م

 قطاع خاص
 68.159=م

 متقاعد
 37.754=م

 بدون عمل
 35.166=م

   -  قطاع حكومي
  -  **11.236 قطاع خاص
 -  **30.404 **19.168 متقاعد

-  2.588 **32.992 **21.756 بدون عمل



وجود فروق في الوعي بأهمية المشاريع الصغيرة بين أبناء األباء العاملين (  22) يتضح من جدول     
( غير العاملين –المتقاعدين  –بالقطا  الحكومي )باء العاملين بالقطا  الخاص وكال من أبناء األ

، كذلك توجد فروق بين أبناء ( 0.02)لصالح أبناء األباء العاملين بالقطا  الخاص عند مستوى داللة 
لصالح أبناء األباء ( غير العاملين –المتقاعدين )األباء العاملين بالقطا  الحكومي وكال من أبناء األباء 

، بينما ال توجد فروق بين أبناء األباء المتقاعدين ( 0.02)لين بالقطا  الحكومي عند مستوى داللة العام
وأبناء األباء غير العاملين ، ويرجع ذلك إلي ان طبيعة عمل االب في القطا  الخاص تزيد من قدرته 

م الخاص نظرا لخبرته على اقنا  ابناءه باهمية اقامة المشروعات الصغيرة وتشجيعهم على اقامة مشروعه
 في هذا المجال 

 اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة(  18)  جدول 

 منخفض دخل الشهري لألسرةال
 34.260=م

 متوسط
 56.068=م

 مرتفا
 60.065=م

  -  منخفض
 -  **21.807 متوسط
-  *3.997 **25.804 مرتفا

اريع الصغيرة بين الخريجات الالتي وجود فروق في الوعي بأهمية المش(  22) يتضح من جدول     
ينتمين لألسر ذوي الدخل المرتفع واألسر ذوي الدخل المتوسط لصالح األسر ذوي الدخل المرتفع عند 

، في حين توجد فروق بين األسر ذوي الدخل المرتفع واألسر ذوي الدخل (  0.01) مستوى داللة 
،  كما توجد فروق بين األسر (  0.02) داللة المنخفض لصالح األسر ذوي الدخل المرتفع عند مستوى 

ذوي الدخل المتوسط واألسر ذوي الدخل المنخفض لصالح األسر ذوي الدخل المتوسط عند مستوى داللة 
، ويرجع ذلك إلي ان الخريجات الالتي ينتمين الى اسر ذات دخل مادي مرتفع يكون تفكيرهن (  0.02) 

اس المال  مما يدفعهن الى البحث والتدقيق في نتائجه وعائده في عمل مشرو  خاص اكثر نظرا لتوفر ر 
 .المادي واالجتماعي وذلك يزيد من وعيها بأهميته 

 الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في الوعي والميول بأهمية المشاريا الصغيرة (   10) جدول 
 تبعا لمتغير عمل األم

المتوسط  عمل األم
 الحسابي

النحراف 
درجات  العينة يالمعيار 

 الحرية
ت ) قيمة 
 الدللة (

 .0 8.228 62.871 تعمل
 9591دال عند  16.875 178

 87 9.871 40.069 ل تعمل لصالح العامالت



وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى ( 16.875)كانت ( ت) أن قيمة (  28) يتضح من الجدول     
الوعي والميول بأهمية المشاريع الصغيرة ألبناء  ى أنلصالح العامالت ، مما يدل عل( 0.02)داللة 

العامالت أفضل من أبناء غير العامالت ، وقد يرجع ذلك الى ان االم العاملة تكون اكثر فهما وتقديرا 
الهمية عمل المراة  وضرورة مساهمة المراة في تنمية االقتصاد الوطني  مما يؤدي الى انعكاس ذلك 

 .على ابنتها الخريجة 
        : لفرض الثانيا

توجد فروق ذات دللوة إحصوائية بوين متوسوط درجوات أفوراد العينوة فوي ادراكهوم  لمودى إسوهامات       
  الدولة والمجتما واألسرة في دفعهم نحو إدارة المشاريا الصغيرة تبعا لمتغيرات الدراسة

لتباين والجداول التالية توضح ، وحساب تحليل ا(   ت) وللتحقق من هذا الفرض تم تطبيق اختبار      
 ذلك 

تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في مدى إسهامات الدولة والمجتما واألسرة في دفعهم ( 09) جدول      
 نحو إدارة المشاريا الصغيرة تبعا لمتغيرات الدراسة

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات التخصص
 الحرية

) قيمة 
 الدللة (ف

 0 12625.933 25251.866 مجموعاتبين ال
58.703 

9591 
 177 215.081 38069.334 داخل المجموعات دال

   170  63321.200 المجموع

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات تعليم األب 
 الحرية

) قيمة 
 الدللة (ف

 0 11002.813 22005.626 بين المجموعات
56.622 9591 

 177 194.321 34394.870 داخل المجموعات دال
   170  56400.496 المجموع

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات تعليم األم
 الحرية

) قيمة 
 الدللة (ف

 0 15734.774 31469.549 بين المجموعات
41.083 9591 

 177 383.000 67791.032 داخل المجموعات دال
   170  99260.581 المجموع
 الدللة) قيمة درجات  متوسط المربعات المربعات مجموع عمل األب



 (ف الحرية
 . 7133.522 21400.567 بين المجموعات

48.772 
9591 
 .17 146.262 25742.161 داخل المجموعات دال

   170  47142.728 المجموع
دخل الشهري ال

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات لألسرة
 الحرية

) قيمة 
 الدللة (ف

 0 14746.964 29493.929 بين المجموعات
56.577 

9591 
 177 260.654 46135.765 داخل المجموعات دال

   170  75629.694 المجموع
، مما يدل على وجود ( 0.02)دالة إحصائيا عند مستوى ( ف) إن جميع قيم (  40) يتضح من جدول 

ات الدولة والمجتمع واألسرة في دفعهم نحو إدارة فروق بين درجات أفراد العينة في ادراكهم  لمدى إسهام
المشاريع الصغيرة تبعا لمتغيرات الدراسة ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات 

 :المتعددة والجداول التالية توضح ذلك 
 اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة(  01)  جدول 

 التغذية وعلوم األطعمة  التخصص
 42.925=م

دارة المنزل  السكن وا 
 69.298=م

المالبس والنسيج 
 45.285=م

  -  التغذية وعلوم األطعمة
دارة المنزل  -  **26.372 السكن وا 
-  **24.012 2.359 المالبس والنسيج

وجود فروق في مدى إسهامات الدولة والمجتمع واألسرة في دفعهم نحو إدارة (  42) يتضح من جدول 
دارة المنزل وكال من أفراد العينة بقسم المشاريع الص المالبس والنسيج )غيرة بين أفراد العينة بقسم السكن وا 

دارة المنزل عند مستوى داللة ( ، التغذية وعلوم األطعمة ، (  0.02) لصالح أفراد العينة بقسم السكن وا 
بقسم التغذية وعلوم األطعمة ،  بينما ال توجد فروق بين أفراد العينة بقسم المالبس والنسيج وأفراد العينة

ويرجع ذلك إلي انه كما سبق ذكره لدراسة خريجة قسم السكن و ادارة المنزل لمادة ادارة مشروعات والتي 
تتضمن اإلشارة الى التسهيالت التي تقدمها الدولة والمجتمع واالسرة للراغبين في البدء في عمل مشرو  

 .صغير  
 اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة(  00)  جدول                                

 64.012=م عالي 59.717=م متوسط منخفض تعليم األب



 35.000=م
  -  منخفض
 -  **24.7169 متوسط
-  *4.295 **29.012 عالي

وجود فروق في مدى وعيهم  إسهامات الدولة والمجتمع واألسرة في (   44) يتضح من جدول     
ارة المشاريع الصغيرة بين أبناء األباء في المستوى التعليمي العالي وأبناء األباء في دفعهم نحو إد

(  0.01) المستوى التعليمي المتوسط لصالح أبناء األباء في المستوى التعليمي العالي عند مستوى داللة 
ي المستوى التعليمي ، في حين توجد فروق بين أبناء األباء في المستوى التعليمي العالي وأبناء األباء ف

،  كذلك توجد (  0.02) المنخفض لصالح أبناء األباء في المستوى التعليمي العالي عند مستوى داللة 
فروق بين أبناء األباء في المستوى التعليمي المتوسط وأبناء األباء في المستوى التعليمي المنخفض 

 .(  0.02) توى داللة لصالح أبناء األباء في المستوى التعليمي المتوسط عند مس
 اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة(  .0)  جدول 

 تعليم األم
 منخفض

 35.550=م
 71.323=م عالي 55.576=م متوسط

  -  منخفض
 -  **20.026 متوسط
-  **15.746 **35.773 عالي

ة في دفعهم وجود فروق في مدى ادراك إسهامات الدولة والمجتمع واألسر (  41) يتضح من جدول     
نحو إدارة المشاريع الصغيرة بين أبناء األمهات في المستوى التعليمي العالي وكال من أبناء األمهات في 
المستوى التعليمي المتوسط والمنخفض لصالح أبناء األمهات في المستوى التعليمي العالي عند مستوى 

توى التعليمي المتوسط وأبناء األمهات ، كما توجد فروق بين أبناء األمهات في المس(   0.02) داللة 
في المستوى التعليمي المنخفض لصالح أبناء األمهات في المستوى التعليمي المتوسط عند مستوى داللة 

ان االباء واالمهات ذو المستوى التعليمي المرتفع (  42( )  42) ، نستنتج من الجدولين (  0.02) 
دمة من الدولة والمجتمع ونقلها الى ابناؤهم و دعمهم في البدء في لديهم القدرة على معرفة التسهيالت المق

 .مشروعهم الصغير اكثر من االباء  واالمهات االقل في مستوى التعليم 
 اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة(  .0)  جدول 

 قطاع حكومي عمل األب
 64.876=م

 قطاع خاص
 62.659=م

 متقاعد
 42.981=م

 بدون عمل
 34.500=م



   -  اع حكوميقط
  -  2.217 قطاع خاص
 -  **19.677 **21.895 متقاعد

-  **8.481 **28.159 **30.376 بدون عمل
عدم وجود فروق في مدى ادراك إسهامات الدولة والمجتمع واألسرة في (  42) يتضح من جدول     

الحكومي وأبناء األباء العاملين دفعهم نحو إدارة المشاريع الصغيرة بين أبناء اآلباء العاملين بالقطا  
بالقطا  الخاص ، بينما توجد فروق بين أبناء األباء العاملين بالقطا  الحكومي وكال من أبناء األباء 

( 0.02)لصالح أبناء األباء العاملين بالقطا  الحكومي عند مستوى داللة ( غير العاملين –المتقاعدين )
غير  –المتقاعدين )لعاملين بالقطا  الخاص وكال من أبناء األباء ، كذلك توجد فروق بين أبناء األباء ا

، كما توجد فروق بين ( 0.02)لصالح أبناء األباء العاملين بالقطا  الخاص عند مستوى داللة ( العاملين
أبناء األباء المتقاعدين وأبناء األباء غير العاملين لصالح أبناء األباء المتقاعدين عند مستوى داللة 

، ويرجع ذلك إلي أن اآلباء العاملين في القطا  الخاص لديهم العديد من المعلومات عن ( 0.02)
التسهيالت المقدمة من الدولة والمجتمع القامة المشروعات الصغيرة مما يجعل ادراك ابناءهم لهذه 

كثر من ابناء االباء العاملين في القطاعات االخرى  اضافة الى ان االباء العاملين في التسهيالت ا
القطا  الخاص يقدمون الدعم والمسانده  التي يحتاجها ابنائهم للبدء في المشرو  الخاص بشكل اكبر 

 . نظرا لخبرتهم في هذا المجال 
 تبار شيفيه للمقارنات المتعددةاخ(   .0) جدول                                        

 منخفض دخل الشهري لألسرةال
 35.260=م

 متوسط
 52.534=م

 72.393=م مرتفا 

  -  منخفض
 -  **17.273 متوسط
-  **19.859 **37.132 مرتفا

وجود فروق في مدى إسهامات الدولة والمجتمع واألسرة في دفعهم (  41) يتضح من جدول         
ريع الصغيرة بين األسر ذوي الدخل المرتفع وكال من األسر ذوي الدخل المتوسط نحو إدارة المشا

، كما توجد فروق بين األسر (  0.02) والمنخفض لصالح األسر ذوي الدخل المرتفع عند مستوى داللة 
ذوي الدخل المتوسط واألسر ذوي الدخل المنخفض لصالح األسر ذوي الدخل المتوسط عند مستوى داللة 

، وقد يعود ذلك الى ان الخريجه التي  تنتمي  الى اسرة ذات دخل مرتفع هي التي  تطمح (  0.02) 



الى اقامة مشرو  خاص نظرا لتوفر راس المال وبالتالي تكون اكثر اهتماما بالبحث عن المراكز التي 
 . انشاتها الدولة لتقديم التسهيالت التي تحتاجها القامة مشروعها الصغير 

الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في مدى ادراكهم إلسهامات الدولة والمجتما (   .0) جدول 
 واألسرة في دفعهم نحو إدارة المشاريا الصغيرة تبعا لمتغير عمل األم

المتوسط  عمل األم
 الحسابي

النحراف 
درجات  العينة المعياري

 الحرية
ت ) قيمة 
 الدللة (

 .0 8.215 67.311 تعمل
178 18.184 

 9591دال عند 
 87 10.716 41.528 ل تعمل لصالح العامالت

وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى ( 18.184)كانت ( ت) أن قيمة (  42) يتضح من الجدول     
الوعي بإسهامات الدولة والمجتمع واألسرة في الدفع  لصالح العامالت ، مما يدل على أن( 0.02)داللة 

الصغيرة ألبناء العامالت أكبر من أبناء غير العامالت ، ويرجع ذلك إلى انه نتيجة نحو إدارة المشاريع 
لخروج االم للعمل وتعرضها للعديد من الخبرات والمعلومات يجعلها اكثر درايه من االم غير العامله 

يجابيا على بإسهامات الدولة والمجتمع واألسرة في دفع االبناء  نحو إدارة المشاريع الصغيرة مما ينعكس ا
 . االبنه الخريجة والتي تستقي هذه المعلومات من االم 

 
 

        : الفرض الثالث
للصوفات الالزموة  توجد فوروق ذات دللوة إحصوائية بوين متوسوط درجوات أفوراد العينوة فوي إدراكهوم      

 إلدارة المشروع الصغير تبعا لمتغيرات الدراسة 
، وحساب تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في ( ت ) اختبار وللتحقق من هذا الفرض تم تطبيق      

 :الصفات الالزمة إلدارة المشرو  الصغير والجداول التالية توضح ذلك 
تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في ادراك الصفات الالزمة إلدارة المشروع الصغير تبعا ( 07)  جدول 

 لمتغيرات الدراسة

درجات  متوسط المربعات اتمجموع المربع التخصص
 الحرية

) قيمة 
 الدللة (ف

 0 32.783 65.566 بين المجموعات
95190 

9509. 
 177 320.103 56658.184 داخل المجموعات غير دال

   170  56723.750 المجموع



درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات تعليم األب 
 الحرية

) قيمة 
 الدللة (ف

 0 16316.246 32632.491 بين المجموعات
53.948 9591 

 177 302.445 53532.820 داخل المجموعات دال
   170  86165.311 المجموع

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات تعليم األم
 الحرية

) قيمة 
 الدللة (ف

 0 12573.933 25147.866 بين المجموعات
34.967 9591 

 177 359.593 63648.008 داخل المجموعات دال
   170  88795.874 المجموع

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات عمل األب
 الحرية

) قيمة 
 الدللة (ف

 . 11992.706 35978.119 بين المجموعات
50.438 9591 

 .17 237.770 41847.539 داخل المجموعات دال
   170  77825.658 المجموع

الدخل الشهري 
درجات  متوسط المربعات المربعاتمجموع  لألسرة

 الحرية
) قيمة 
 الدللة (ف

 0 16190.240 32380.480 بين المجموعات
47.630 9591 

 177 339.920 60165.876 داخل المجموعات دال
   170  92546.356 المجموع

مما  وهى قيمة غير دالة إحصائيا ،( 0.204)كانت ( ف) إن قيمة (  42) يتضح من جدول         
يدل على عدم وجود فروق بين درجات أفراد العينة في ادراكهم للصفات الالزمة إلدارة المشرو  الصغير 

كانت دالة إحصائيا عند مستوى ( ف) تبعا لمتغير التخصص ، بينما يتضح من الجدول إن باقي قيم 
إلدارة المشرو   ، مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في الصفات الالزمة( 0.02)

الصغير تبعا لباقي متغيرات الدراسة ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة 
 :والجداول التالية توضح ذلك 

 اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة(  08)  جدول 



 منخفض تعليم األب
 38.020=م

 75.423=م عالي 55.396=م متوسط

  -  منخفض
 -  **17.375 متوسط
-  **20.026 **37.402 عالي

وجود فروق في ادراك الصفات الالزمة إلدارة المشرو  الصغير بتين أبنتاء (  42) يتضح من جدول      
اآلبتتاء فتتي المستتتوى التعليمتتي العتتالي وكتتال متتن أبنتتاء األبتتاء فتتي المستتتوى التعليمتتي المتوستتط والمتتنخفض 

، كتذلك توجتتد فتروق بتتين (  0.02) ى التعليمتي العتتالي عنتد مستتوى داللتتة لصتالح أبنتاء األبتتاء فتي المستتتو 
أبنتتاء األبتتاء فتتي المستتتوى التعليمتتي المتوستتط وأبنتتاء األبتتاء فتتي المستتتوى التعليمتتي المتتنخفض لصتتالح أبنتتاء 

 .(  0.02) األباء في المستوى التعليمي المتوسط عند مستوى داللة 
 المتعددة اختبار شيفيه للمقارنات(  00)  جدول 

 منخفض تعليم األم
 40.883=م

 70.647=م عالي 65.865=م متوسط

  -  منخفض
 -  **24.982 متوسط
-  *4.781 **29.763 عالي

وجود فروق في ادراك الصفات الالزمة إلدارة المشرو  الصغير بين أبناء (  48) يتضح من جدول     
مهات في المستوى التعليمي المتوسط لصالح أبناء األمهات في المستوى التعليمي العالي وأبناء األ

، في حين توجد فروق بين أبناء (  0.01) األمهات في المستوى التعليمي العالي عند مستوى داللة 
األمهات في المستوى التعليمي العالي وأبناء األمهات في المستوى التعليمي المنخفض لصالح أبناء 

، كما توجد فروق بين أبناء األمهات (  0.02) لي عند مستوى داللة األمهات في المستوى التعليمي العا
في المستوى التعليمي المتوسط وأبناء األمهات في المستوى التعليمي المنخفض لصالح أبناء األمهات في 

  .(  0.02) المستوى التعليمي المتوسط عند مستوى داللة 
 اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة(  9.)  جدول 

 قطاع حكومي ل األبعم
 65.276=م

 قطاع خاص
 80.022=م

 متقاعد
 43.377=م

 بدون عمل
 34.388=م

   -  قطاع حكومي
  -  **14.745 قطاع خاص



 -  **36.645 **21.899 متقاعد
-  **8.988 **45.633 **30.888 بدون عمل

رو  الصتتتغير بتتتتين وجتتتتود فتتتروق فتتتي ادراك الصتتتفات الالزمتتتتة إلدارة المشتتت( 10) يتضتتتح متتتن جتتتدول     
بالقطتتا  )الخريجتتات  ذوات األبتتاء العتتاملين بالقطتتا  الختتاص وكتتال متتن أالخريجتتات ذوات األبتتاء العتتاملين 

لصتالح الخريجتات ذوات األبتاء العتاملين بالقطتا  الختاص عنتد ( غيتر العتاملين –المتقاعتدين  –الحكومي 
بتاء العتاملين بالقطتا  الحكتومي وكتال ، كذلك توجد فروق بين الخريجتات ذوات  األ( 0.02)مستوى داللة 

لصتتتالح الخريجتتتات ذوات  األبتتتاء العتتتاملين ( غيتتتر العتتتاملين –المتقاعتتتدين )متتتن الخريجتتتات ذوات  األبتتتاء 
، كما توجد فروق بين أبنتاء األبتاء المتقاعتدين وأبنتاء األبتاء ( 0.02)بالقطا  الحكومي عند مستوى داللة 
، ويرجتع ذلتك إلتي التى ان عمتل ( 0.02)متقاعدين عند مستوى داللة غير العاملين لصالح أبناء األباء ال

االب في القطا  الخاص يؤثر على الخريجه حيث انه يكون امامها مثال حتي للمواصتفات الالزمتة الدارة 
المشتتروعات الصتتغيرة وذلتتك متتن ختتالل معايشتتتها لتجتتارب والتتدها وكيفيتتة مواجهتتته للعمتتل الختتاص ممتتا قتتد 

 المشرو  الصغير دراك الصفات الالزمة الدارةيجعلها قادرة على ا
 اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة(   1.) جدول 

 منخفض دخل الشهري لألسرةال
 46.673=م

 79.180=م مرتفا  50.753=م متوسط

  -  منخفض
 -  *4.079 متوسط
-  **28.426 **32.506 مرتفا

فات الالزمة إلدارة المشرو  الصغير بين األسر وجود فروق في ادراك الص(  12) يتضح من جدول     
ذوي الدخل المرتفع وكال من األسر ذوي الدخل المتوسط والمنخفض لصالح األسر ذوي الدخل المرتفع 

، كما توجد فروق بين األسر ذوي الدخل المتوسط واألسر ذوي الدخل (  0.02) عند مستوى داللة 
 .(  0.01) عند مستوى داللة  المنخفض لصالح األسر ذوي الدخل المتوسط

الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في إدراك الصفات الالزمة إلدارة المشروع (  0.)  جدول 
 الصغيرتبعا لمتغير عمل األم

المتوسط  عمل األم
 الحسابي

النحراف 
درجات  العينة المعياري

 الحرية
ت ) قيمة 
 الدللة (

 .0 10.141 72.774 تعمل
178 17.086 

 9591دال عند 
 87 11.662 44.988 ل تعمل لصالح العامالت



وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى ( 17.086)كانت ( ت) أن قيمة (  14) يتضح من الجدول     
الصفات الالزمة إلدارة المشرو  الصغير لدى ادراك  لصالح العامالت ، مما يدل على أن( 0.02)داللة 

 .  ات العامالت أفضل منهن لدى االمهات غير العامالتالخريجات ذوات االمه
        : الفرض الرابا

توجوود فووروق ذات دللووة إحصووائية بووين متوسووط درجووات أفووراد العينووة فووي الطموووح تبعووا لمتغيوورات       
  الدراسة
نة في ، وحساب تحليل التباين لدرجات أفراد العي( ت ) وللتحقق من هذا الفرض تم تطبيق اختبار       

 :الطموح والجداول التالية توضح ذلك 
 تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في الطموح تبعا لمتغيرات الدراسة(  ..) جدول                    

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات التخصص   
 الحرية

) قيمة 
 (ف

 الدللة

 0 28028.893 56057.786 بين المجموعات
43.146 9591 

 177 649.629 114984.276 داخل المجموعات دال
   170  1719.059.0 المجموع

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات تعليم األب   
 الحرية

) قيمة 
 (ف

 الدللة

 0 28492.303 56984.605 بين المجموعات
46.316 9591 

 177 615.166 108884.306 داخل المجموعات دال
   170  165868.911 المجموع

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات تعليم األم
 الحرية

) قيمة 
 الدللة (ف

 0 23851.807 47703.615 بين المجموعات
49.625 9591 

 177 480.640 85073.246 داخل المجموعات دال
   170  132776.861 المجموع

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات عمل األب
 حريةال

) قيمة 
 الدللة (ف

 . 19519.895 58559.686 بين المجموعات
55.764 9591 

 .17 350.044 61607.708 داخل المجموعات دال



   170  120167.394 المجموع
دخل الشهري ال

 لألسرة
درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات

 الحرية
) قيمة 
 (ف

 الدللة

 0 26300.333 52600.666 بين المجموعات
40.228 9591 

 177 653.776 115718.313 داخل المجموعات دال
   170  168318.979 المجموع

، مما يدل على ( 0.02)دالة إحصائيا عند مستوى ( ف) إن جميع قيم (  11) يتضح من جدول     
الداللة تم تطبيق  وجود فروق بين درجات أفراد العينة في الطموح تبعا لمتغيرات الدراسة ، ولمعرفة اتجاه

 :اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجداول التالية توضح ذلك 
 اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة(  ..)  جدول 

 التغذية وعلوم األطعمة  التخصص
 49.666=م

دارة المنزل  السكن وا 
 96.571=م

المالبس والنسيج 
 70.040=م

  -  التغذية وعلوم األطعمة
دار   -  **46.904 ة المنزلالسكن وا 

-  **26.530 **20.374 المالبس والنسيج
دارة المنتزل وكتتال (  12) يتضتح متن جتدول      وجتود فتتروق فتي الطمتوح بتين أفتراد العينتتة بقستم الستكن وا 

دارة ( المالبس والنسيج ، التغذية وعلوم األطعمة)من أفراد العينة بقسم  لصتالح أفتراد العينتة بقستم الستكن وا 
، كمتتا توجتتد فتتروق بتتين أفتتراد العينتتة بقستتم المالبتتس والنستتيج وأفتتراد (  0.02) عنتتد مستتتوى داللتتة  المنتتزل

 0.02) العينة بقسم التغذية وعلوم األطعمة لصالح أفراد العينة بقسم المالبس والنسيج عنتد مستتوى داللتة 
 ). 

 اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة(  ..)  جدول 

 منخفض تعليم األب
 48.000=م

 96.461=م عالي 69.320=م متوسط

  -  منخفض
 -  **21.320 متوسط
-  **27.140 **48.461 عالي

وجود فروق في الطموح بين أبناء األباء في المستوى التعليمي العالي وكال (  11) يتضح من جدول     
ي المستوى التعليمي من أبناء األباء في المستوى التعليمي المتوسط والمنخفض لصالح أبناء األباء ف



، كما توجد فروق بين أبناء األباء في المستوى التعليمي المتوسط (  0.02) العالي عند مستوى داللة 
وأبناء األباء في المستوى التعليمي المنخفض لصالح أبناء األباء في المستوى التعليمي المتوسط عند 

      .(  0.02) مستوى داللة 
 يه للمقارنات المتعددةاختبار شيف(   ..) جدول 

 تعليم األم
 منخفض

  59.250=م
 97.338=م عالي 64.923=م متوسط

  -  منخفض
 -  *5.673 متوسط
-  **32.415 **38.088 عالي

وجود فروق في الطموح بين أبناء األمهات في المستوى التعليمي العالي (  12) يتضح من جدول     
التعليمي المتوسط والمنخفض لصالح أبناء األمهات في المستوى وكال من أبناء األمهات في المستوى 
، كما توجد فروق بين أبناء األمهات في المستوى (   0.02) التعليمي العالي عند مستوى داللة 

التعليمي المتوسط وأبناء األمهات في المستوى التعليمي المنخفض لصالح أبناء األمهات في المستوى 
ان مستوى ( 20) و( 18) ، نستنتج من الجدولين (  0.01) مستوى داللة التعليمي المتوسط عند 

الطموح لدى الخريجات الالتي ينتمين الى اسر ذات مستوى تعليمي عالي يكون اعلى من مستوى 
الطموح لدى الخريجات الالتي ينتمين الى اسر ذات مستوى تعليمي متوسط ومنخفض وتتفق هذه النتيجة 

والتي اسفرت عن وجود فروقا دالة إحصائيا بين طلبة كلية التربية ذوى ( 4002)د مع دراسة فراج ومحمو 
 . المستويات الثقافية المختلفة فى مستوى الطموح لصالح الطلبة من ذوى المستويات المرتفعة 

 اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة(  7.)  جدول 

 قطاع حكومي عمل األب
 79.892=م

 قطاع خاص
 103.022=م

 اعدمتق
 57.037=م

 بدون عمل
 44.500=م

   -  قطاع حكومي
  -  **23.130 قطاع خاص
 -  **45.984 **22.854 متقاعد

-  **12.537 **58.522 **35.392 بدون عمل
وجود فروق في الطموح بين أبناء األباء العاملين بالقطا  الخاص وكال من ( 12) يتضح من جدول     

لصالح أبناء األباء العاملين ( غير العاملين –المتقاعدين  –القطا  الحكومي ب)أبناء األباء العاملين 
، كذلك توجد فروق بين أبناء األباء العاملين بالقطا  ( 0.02)بالقطا  الخاص عند مستوى داللة 



لصالح أبناء األباء العاملين بالقطا  ( غير العاملين –المتقاعدين )الحكومي وكال من أبناء األباء 
، كما توجد فروق بين أبناء األباء المتقاعدين وأبناء األباء غير ( 0.02)كومي عند مستوى داللة الح

، فيأتي في المرتبة األولى أبناء األباء ( 0.02)العاملين لصالح أبناء األباء المتقاعدين عند مستوى داللة 
ء العاملين بالقطا  الحكومي في العاملين بالقطا  الخاص حيث كان الطموح لديهم أكبر ، ثم أبناء األبا

المرتبة الثانية ، ثم أبناء األباء المتقاعدين في المرتبة الثالثة ، ثم أبناء األباء غير العاملين في المرتبة 
 .  األخيرة 

 اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة(   8.) جدول 

 منخفض دخل الشهري لألسرةال
 48.217=م

 متوسط
 72.821=م

 98.623=م مرتفا 

  -  منخفض
 -  **24.604 متوسط
-  **25.801 **50.405 مرتفا

وجود فروق في الطموح بين األسر ذوي الدخل المرتفع وكال من األسر (  12) يتضح من جدول     
، كما (  0.02) ذوي الدخل المتوسط والمنخفض لصالح األسر ذوي الدخل المرتفع عند مستوى داللة 

ذوي الدخل المتوسط واألسر ذوي الدخل المنخفض لصالح األسر ذوي الدخل توجد فروق بين األسر 
والتي ( 4002)، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة فراج ومحمود (  0.02) المتوسط عند مستوى داللة 

اسفرت عن وجود فروقا دالة إحصائيا بين طلبة كلية التربية ذوى المستويات االقتصادية المختلفة فى 
 .  لصالح الطلبة من ذوى المستويات المرتفعة  مستوى الطموح
 الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في الطموح تبعا لمتغير عمل األم(   0.) جدول 

المتوسط  عمل األم
 الحسابي

النحراف 
درجات  العينة المعياري

 الدللة (ت ) قيمة  الحرية

 .0 12.025 93.247 تعمل
 9591دال عند  21.119 178

 87 11.560 56.069 ل تعمل ح العامالتلصال
وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى ( 21.119)كانت ( ت) أن قيمة (  18) يتضح من الجدول   

الطموح ألبناء العامالت أكبر من أبناء غير  لصالح العامالت ، مما يدل على أن( 0.02)داللة 
مايكون مستوى الطموح لديها اعلى لتحقيق ذاتها  االم العاملة عادةالعامالت وقد يرجع ذلك الى ان 

يرتبط حيث ان مستوى الطموح لالبناء واستقاللها االقتصادي وبذلك ينعكس ذلك ايجابيا على ابنائها 



بمصدر القدرة في حياتهم واألشخاص في البيئة الذين يتم التوحد معهم أو تقليدهم ومحاكاتهم وكذلك 
 .الطموح  شجيع والتدعيم واإلثابة والعقاب كمحددات لمستوىأسلوب التنشئة االجتماعية والت

 :الفرض الخامس 
استبيان ميول ووعي الخريجات نحو إدارة المشاريا الصغيرة  توجد عالقة ارتباطية بين محاور    

 واستبيان الطموح
و استبيان وعي الخريجات نح وللتحقق من صحة هذا الفرض تم عمل مصفوفة ارتباط بين محاور   

 :إدارة المشاريع الصغيرة واستبيان الطموح  والجدول التالي يوضح قيم معامالت االرتباط 
مصفوفة الرتباط بين محاور استبيان وعي الخريجات نحو إدارة المشاريا الصغيرة (  9.) جدول 

 واستبيان الطموح
محاور اتجاه  

 الخريجات          
 نحو دارة المشاريا          

  الصغيرة            
 لطموح ا

وعي 
الخريجات 
بأهمية 
المشاريا 
 الصغيرة

ادراك الخريجات  
إلسهامات الدولة والمجتما 
واألسرة في دفا الخريجات 
نحو إدارة المشاريا 

 الصغيرة

ادراك الخريجات  
للصفات الالزمة 
إلدارة المشروع 

 الصغير

اتجاه 
الخريجات 
نحو إدارة 
المشاريا 
 الصغيرة ككل

 **.9580 **957.7 **.9509 **.9588 الطموح
استبيان اتجاه الخريجات نحو  وجود عالقة ارتباط طردي بين محاور(  20) يتضح من الجدول     

، فنالحظ انه كلما زاد الطموح زاد  0.02إدارة المشاريع الصغيرة واستبيان الطموح عند مستوى داللة 
ل ويرجع ذلك الى ان الطموح العالي للخريجة يدفعها اتجاه الخريجات نحو إدارة المشاريع الصغيرة كك

للتغلب على صعوبات الحصول على وظيفة ترضي طموحها المهني ويدفعها للتفكير عن بديل اخر وهو 
مما يجعلها تبحث عن مميزات ذلك البديل وعن جميع المعلومات ، التفكير في اقامة مشرو  الصغير 

لداعمة سواء من داخل او خارج االسرة مما يقوي لديها االتجاه المتعلقة بفتح مشرو  صغير والجهات ا
 .  نحو اقامة المشرو  صغير

 :الفرض السادس 
استبيان اتجاه الخريجات نحو إدارة المشاريا الصغيرة واستبيان  توجد عالقة ارتباطية بين محاور    

 الطموح ومتغيرات الدراسة
استبيان اتجاه الخريجات نحو  ة ارتباط بين محاوروللتحقق من صحة هذا الفرض تم عمل مصفوف   

ومتغيرات الدراسة  والجدول التالي يوضح قيم معامالت االرتباط  إدارة المشاريع الصغيرة واستبيان الطموح
: 



 مصفوفة الرتباط بين محاور استبيان وعي الخريجات نحو إدارة المشاريا الصغيرة (  1.) جدول 
 ت الدراسةواستبيان الطموح ومتغيرا

 
وعي  البيان

الخريجات 
بأهمية 
المشاريا 
 الصغيرة

ادراك الخريجات 
إلسهامات الدولة 

والمجتما واألسرة في 
دفا الخريجات نحو 
إدارة المشاريا 

 الصغيرة

ادراك الخريجات 
للصفات الالزمة 
إلدارة المشروع 

 الصغير

اتجاه الخريجات 
نحو إدارة 
المشاريا 
 الصغيرة ككل

 الطموح

 95108 95117 ..951 950.0 .9517 لة االجتماعيةالحا
 95100 951.8 .9518 951.7 95190 التخصص
*95810 **95700 **958.7 *.95.1 **95700 العمر

* 

*.9588 **.9580 *1..95 **95870 **.9570 عمل األب
* 

 **95890 **95001 *...95 **95708 عمل األم
958..*
* 

*957.0 **.9581 *95.00 **..958 *95.91 عمر األب
* 

 *...95 **..958 **.9571 **..958 **.9578 عمر األم
*95097 **95771 **.9501 **..958 **.9500 تعليم األب

* 
*958.0 **957.7 **95897 **.9579 **..950 تعليم األم

* 
الدخل الشهري 

*95010 **.9589 *95.07 **957.0 **.9587 لألسرة
* 

 .9517 95100 .9509 951.8 .9511 عدد أفراد األسرة



وجود عالقة ارتباط طردي بين معظم محاور استبيان اتجاه الخريجات (  22) يتضح من الجدول     
،  0.02) نحو إدارة المشاريع الصغيرة واستبيان الطموح وبعض متغيرات الدراسة عند مستوى داللة 

 . المشاريع الصغيرة وزاد طموحهم  ، فكلما زاد العمر كلما زاد وعي الخريجات نحو إدارة(  0.01
انه كلما زاد عمر األب وعمر األم كلما زاد اتجاه الخريجات نحو ( 21)كما نالحظ من الجدول      

إدارة المشاريع الصغيرة وزاد طموحهم ، كذلك كلما ارتفع مستوى عمل األب زاد اتجاه  الخريجات نحو 
ضافة الى ان عمل األم يزيد من اتجاه الخريجات نحو إدارة باال إدارة المشاريع الصغيرة وذاد طموحهم ،

كذلك نالحظ من الجدول السابق انه كلما ارتفع المستوى ، المشاريع الصغيرة ويزيد من درجة طموحهم 
التعليمي لألب واألم كلما زاد اتجاه الخريجات نحو إدارة المشاريع الصغيرة وزاد طموحهم وتتفق هذه 

والتي اسفرت عن وجود (  Rapral, 1980) و (  arner , 1982 T) ل من النتيجه مع دراسة ك
ويوضح لنا ، عالقة موجبة دالة إحصائيا بين مستوي طموح األبناء والمستوي التعليمي لالب واالم 

كلما زاد اتجاه  الخريجات نحو إدارة المشاريع الصغيرة  دخل الشهري لألسرةالجدول السابق انه كلما زاد ال
والتي اسفرت عن وجود عالقة ( 4001)طموحهم وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ابو صيري وعيسى وزاد 

وبين اتجاه ( الدخل المالي لالسرة ، تعليم الوالدين ) ارتباطية بين كل من الخصائص االجتماعية لالسرة 
وآخرون  آن دريسكولاالبناء نحو اقامة مشروعات صغيرة  كما تتفق النتيجة السابقة مع دراسة 

Driscoll , Anne & others, (2005)  وجود عالقة بين المستوى بتنبؤ الأننا يمكنا والتي اسفرت عن
بينما يكشف لنا الجدول السابق عن عدم وجود عالقة ارتباط ،  االجتماعي االقتصادي ومستوى الطموح

الخريجات نحو إدارة  بين الحالة االجتماعية والتخصص وعدد أفراد األسرة ومحاور استبيان اتجاه
والتي اسفرت عن عدم (  2888)وهذه النتيجة تتفق مع دراسة حلمي  المشاريع الصغيرة واستبيان الطموح

 . وجود عالقة بين عدد افراد االسرة ومستوى الطموح 
 : التوصيات 

لمرتبطة إعداد المواد التعليمية المناسبة التى تهدف لخلق القاعدة المعرفية والمهارات الالزمة ا -1
 .بتنمية العمل الحر 

تدريب المعلمين واألكاديميين على كيفية استخدام العلوم التي يدرسونها في توليد األفكار  -2
 .للمشروعات الصغيرة

قامة المشروعات الصغيرة  بتعاون من وزارة التجارة  -3 صياغة منهجية عملية لتشجيع تنمية وا 
 . ووزارة التعليم العالي 

ات تثقيفية في الجامعات والكليات المختلفة لعرض التسهيالت التي تقدمها إقامة محاضرات وندو  -4
 . الدولة للراغبات من الخريجات في إقامة مشروعات صغيرة 



تشجيع الشباب على إنشاء شركات األشخاص وليست منشأة فردية حيث ان البنوك تفضل في  -5
 .منح القروض شركات األشخاص أفضل من الشركات الفردية  

 . مالت إعالمية وبرامج تلقى الضوء على فائدة إسهام الخريجات فى العمل الحرعمل ح -6

 : المراجا
مجالت الستثمار المتاحة أمام المرأة السعودية في " (: م2881)أبا الخيل، نورة عبد اهلل صالح  -2

الملك سعود، ، مركز البحتتوث، كلية العلوم اإلدارية، جتتتامعة  "المشروعات الصغيرة بمدينة الرياض
 . الرياض، المملكة العربية السعودية

ركيا  لذات بمستوى الطموح لدى المعاقينعالقة مفهوم ا" ( : م4002) إسماعيل جابر ، أبو زيادة  -4
نابلس ، جامعة النجتتتاح الوطنية، رسالة ماجستيتتر غير منشورة ، " من مصابي النتفاضة في قطاع غزة 

 . فلسطين ،
،  "واقا ودور المنشآت الصغيرة في خلق فرص وظيفية للمرأة (:" م4001)هند محمد آل الشيخ، -1

مركز البحوث جامعة الملك سعود، ورقة عمل محكمة مقدمة لندوة الكوادر النسائية، آفاق جديدة للعمل، 
 .الرياض، المملكة العربية السعودية

 . األردن، عمان ، دار الشروق ، " إدارة المشروعات الصغيرة( :" م4002)فالح حسن ، الحسيني -2
 الممارسات اإلدارية وعالقتها بمستوى الطموح لدى" ( : م2888) فاطمة النبوية إبراهيم ، حلمي  -1

  ،  8مج _ جامعة المنوفية _ مجلة بحوث االقتصاد المنزلي ، "( دراسة مقارنة ) شباب الجامعة 
 .يوليو /  ابريل (  4/1)
،  "حاضنات األعمال والمشروعات الصغرى"(: م4001)لدويبي، عبد السالم السنوسي، رمضان وا -2

 . الطبعة  األولى، المركز العربي لتنمية الموارد البشرية ، بنغازي، ليبيا
، "أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات الدول" (: م4008 )نبيل  محمد، الشيمي -2

 .  اإلدارة و االقتصاد: المحور 2/  8/  4008 - 4212: العدد -الحوار المتمدن 
، المنظمتتتة  "إدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي" (: م4002)عنبة، هالة محمد لبيب  -2

 . العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، القاهرة، مصر
قسم ،  "الشباب واتجاهاتهم نحو العمل الحر " (: هت2211/م4002)والء حامد موسى ، الفهداوي  -8

 .جامعة بغداد ،  االجتما  ، كلية اآلداب

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E3%CD%E3%CF+%E4%C8%ED%E1+%C7%E1%D4%ED%E3%ED
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=183189
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=183189


، (دراسة ميدانية)، "الشبابالعمل الحر آلية لحل مشكالت " (: م4002)محمد  ىمهد،  القصاص  -20
كلية ، جامعة طنطا ،مارس  22-22، ندوة علم االجتما  وقضايا العمل والبطالة في ظل العولمة 

 .قسم االجتما  ، اآلداب 
التعليم المهني وعالقته بمستوى الطموح وتنمية القدرات المهنية لدى "  (:م4004)ولغا قندلفت، أ -22

منشورة، جامعة   ، رسالة ماجستير غير "الصف األول والثاني الثانوووي مهني بمدينة دمشووووق
 . دمشق

في اثر دافعية النجاز على أداء الشباب و إنتاجيتهم "(: م4002)نجالء أحمد سيد ، مسعد  -24
رسالة ، المشروعات والصناعات الصغيرة و دور ذلك في تحقيق التنمية الجتماعية والقتصادية لألسرة

 .جامعة المنوفية في االقتصاد المنزلي دكتورا ه 
، الدورة الثانية، وزارة  " نشرة القوة العاملة " (: هت2242)مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات -21

 . لمملكة العربية السعوديةاالقتصاد والتخطيط، ا
، "إسهام مراكز التكوين المهني في مواجهة مشكلة البطالة( :"م4001)مكاوي، عاطف مصطفى  -22

مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، العدد الثامن عشر، الجزء األول، جامعة حلوان، 
 . مصر
، " مستوى الطموح لدى المراهقيوووون والشبوواب مقياس"(: م4002)آمال عبد السميع ، مليجي  -21

 .االنجلو المصرية: القاهرة
مستوى الطموح وعالقته بتقدير الذات عند طالب الثالث ثوانوي "( :م4002)رشا ، الناطتتتور-22
 . جامعة دمشق ، كلية التربية ، دراسة ميدانية في محافظة درعا ، " (المعيدين ، المستجدين )

اثر التعزيز على التحصيل والتوافق الشخصي والجتماعي ( : "م2881) يني سيد ل، نظمي  -22
 . جامعة عين شمس ، معهد الدراسات العليا للطفولة ، " لألطفال

Opportunity, " Community ,:  Driscoll , Anne and others, (2005) -18
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 الملخص
اتجاه خريجات كلية الفنون والتصميم الداخلي نحو إدارة المشروعات الصغيرة وعالقتها بمستوى 

 الطموح 
ة علتتى اتجتتاه الخريجتتات نحتتو ادارة الكشتتف عتتن تتتأثير  متغيتترات الدراستت. التتىهتتذه الدراستتة  تهوودف      

مستوى إدراك الخريجتات إلستهامات ، وعي الخريجات بأهمية المشروعات الصغيرة)المشروعات الصغيرة  
ادراك الخريجتتتتات الهتتتم الصتتتتفات ، الدولتتتة والمجتمتتتع واألستتتترة فتتتي دفعهتتتم نحتتتتو إدارة المشتتتاريع الصتتتغيرة  

متغيرات الدراسة علتى مستتوى الطمتوح تعرف على تاثير الباالضافة الى (.الالزمة إلدارة المشرو  الصغير
لتتتتدى الخريجتتتتات والتوصتتتتل التتتتى طبيعتتتتة العالقتتتتة بتتتتين اتجتتتتاه الخريجتتتتات نحتتتتو ادارة المشتتتتروعات الصتتتتغيرة 

والتعتتترف علتتتى العالقتتتة بتتتين كتتتل متتتن اتجتتتاه الخريجتتتات نحتتتو ادارة المشتتتروعات . ومستتتتوى الطمتتتوح لتتتديهن
 .سةالصغيرة ومستوى الطموح بمتغيرات الدرا

، البيانتتتتات العامتتتتة لألستتتترة  اسووووتمارة: ولتحقيتتتق أهتتتتداف البحتتتتث صتتتممت استتتتتمارة استتتتتبيان تتضتتتمن      
وتتتتتم تطبيتتتتق ، مستتتتتوى الطمتتتتوحاسووووتبيان ،اتجتتتتاه الخريجتتتتات نحتتتتو ادارة المشتتتتروعات الصتتتتغيرة   اسووووتبيان

مختلتتف  متتن طالبووة( 189)قوامهووا  عينووة موون طالبووات كليووة الفنووون والتصووميم الووداخلي االستتتمارة علتتى 
 .المنهج الوصفي التحليلي المستويات االقتصادية واالجتماعية ، واستخدم البحث 

 :  وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي
توجد فروق في متوسط درجات افراد العينة في اتجاه الخريجات نحوادارة المشروعات الصغيرة  -1

فروق في متوسط درجات  توجد ،تبعا للتخصص لصالح طالبات  قسم السكن وادارة المنزل 
افراد العينة في اتجاه الخريجات نحوادارة المشروعات الصغيرة ومستوى الطموح  تبعا لمتغير 

توجد فروق في متوسط درجات افراد  ،الحالة االجتماعية لصالح الطالبات  الغير متزوجات 
عا لمتغير عدد العينة في اتجاه الخريجات نحو ادارة المشروعات الصغيرة ومستوى الطموح تب

توجد فروق  ،افراد (  1الى 1) افراد االسرة  لصالح االبناء الذين ينتمون الى اسر عددها من 
في متوسط درجات افراد العينة في اتجاه الخريجات نحو ادارة المشروعات الصغيرة ومستوى 



 ،ليم المرتفع الطموح  تبعا لمتغير تعليم االم واالب  لصالح ابناء االباء واالمهات ذوي التع
توجد فروق في متوسط درجات افراد العينة في اتجاه الخريجات نحو ادارة المشروعات 
الصغيرة ومستوى الطموح  تبعا لمتغير عمل االب لصالح ابناء االباء العاملين في القطا  

توجد فروق في متوسط درجات افراد العينة في اتجاه الخريجات نحو ادارة  ،الخاص 
الصغيرة ومستوى الطموح  تبعا لمتغير الدخل الشهري لصالح الدخل الشهري المشروعات 

توجد فروق في متوسط درجات افراد العينة في اتجاه الخريجات نحو ادارة  ، المرتفع
 . المشروعات الصغيرة ومستوى الطموح  تبعا لمتغير عمل االم لصالح ابناءاالمهات العامالت 

 بين محاور(  0.02)ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  توجد عالقة ارتباطية طردية -4
 .استبيان اتجاه الخريجات نحو إدارة المشاريع الصغيرة واستبيان الطموح 

بتين (  0.01،  0.02) توجود عالقة ارتباطية طرديه ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  -1
ريع الصتتتغيرة واستتتتبيان الطمتتتوح وبعتتتض معظتتتم محتتتاور استتتتبيان اتجتتتاه الخريجتتتات نحتتتو إدارة المشتتتا

 متغيرات الدراسة 
 : اهم التوصيات 

إعداد المواد التعليمية المناسبة التى تهدف لخلق القاعدة المعرفية والمهارات الالزمة المرتبطة بتنمية   -1
 العمل الحر 

فكار للمشروعات تدريب المعلمين واألكاديميين على كيفية استخدام العلوم التي يدرسونها في توليد األ -2
 .الصغيرة

إقامة محاضرات وندوات تثقيفية في الجامعات والكليات المختلفة لعرض التسهيالت التي تقدمها الدولة  -3
 . للراغبات من الخريجات في إقامة مشروعات صغيرة 

The direction of the faculty of arts graduates and interior design about 
management of small project and its relationship to the level of ambition 

D. Samira Ahmed Hassan Al-Abdali 
Assistant professor of housing and home management 

   This study aims to detect the impact of variables of the study on the 
direction of the graduates toward the management of small projects (the 
awareness of female graduates of the importance of small projects, the level of 
remedy graduates of the contributions of the State, society and family in 
pushing them toward the management of small projects, recognize the 



graduates of the most important qualities needed to manage small-scale 
project) as well as to identify at study the impact of variables on the level of 
ambition at graduates and reach to the nature of the relationship between the 
direction of the graduates to manage small projects and the level of ambition 
to have and to identify the relationship between the direction of the graduates 
to manage small projects and the level of ambition variables of the study. 
   To achieve the objectives of the research is designed questionnaire include: 
the form of general statements of the family, questionnaire trend graduates to 
manage small projects, survey the level of ambition, the application form was 
on the sample of students from the Faculty of Arts and interior design strength 
(180 students) from different levels of economic, social and search used the 
descriptive method analytical. 
The most important results of the study is to me: - 
1- There are differences in the average marks of the sample in the direction of 
the graduates to manage small projects depending on the specialty for the 
benefit of students of Department of Housing and house management. 
2 - There are differences in the average marks of the sample in the direction 
of the graduates to manage small projects and the level of ambition according 
to the variable of marital status for unmarried students. 
3 - There are differences in the average marks of the sample in the direction 
of the graduates to manage small projects and depending on the level of 
ambition for a variable number of family members for the benefit of children 
who belong to the families of the number (3-5) members 
4 - There are differences in the average marks of the sample in the direction 
of the graduates to manage small projects and the level of ambition according 
to the variable of the father and mother's education for the children of parents 
with high education. 



5 - There are differences in the average marks of the sample in the direction 
of the graduates to manage small projects and the level of ambition for a 
variable depending on the work of the father for the children of working parents 
in the private sector. 
6 - There are differences in the average marks of the sample in the direction 
of the graduates to manage small projects and the level of ambition depending 
on monthly income for the benefit of high monthly income. 
7 - There are differences in the average marks of the sample in the direction 
of the graduates to manage small projects and the level of ambition for a 
variable factor depending on the mother for the children of working mothers. 
8 – There is correlation positive by statistically significant at the level of 
significance (0.01) between the axes of the direction of graduate questionnaire 
about the Small Business Administration and a questionnaire ambition. 
9 –There is  correlation positive by statistically significant at the level of 
significance (0.01 n 0.05) between the axes of most of the questionnaire 
about the direction of graduates Small Business Administration and a 
questionnaire ambition and some variables of the study. 
The most important recommendations: 
1 - Preparation of appropriate teaching materials which aim to create a 
knowledge base and skills related to work-free. 
2 - Training of teachers and academics on how to use the science they study 
in the generation of ideas for small projects. 
1 - Establishing educational lectures and seminars at universities and colleges 
offer various facilities provided by the State of the graduates are willing to 
establish small businesses. 

 
 


