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 الخدمة االجتماعية دور أنشطة مراكز الشباب في تنمية المهارات الحياتية من وجهة نظر
 10/1/2021   :تاريخ نشر البحث 11/12/2020   :الم البحثتاريخ است

 ملخص الدراسة:
اصبحت مراكز الشباب احدى المؤسسات التربوية التى يقع على عاتقها بناء االجيال 
الجديددددددس باكسدددددابه  االتجاردددددات بالماددددداهل بالمهددددداهات التدددددى تدددددؤرله  ال اء  بهرددددد   ددددد  الحيددددداس 

تحديددد  به شطشددد ة . 1، لددد لس هسددتهد ت تلددس الدهاسدددة  بالمشدداه ة االيجابيددة  ددد  بندداء مجددتماه
لتوصد  هلدى  به مقتدرت لتددأي  شطشد ة مراكدز . ا2، اب    تنمية المهاهات الحياتيدةمراكز الشب

، بقدد تحدد ت تسدا الت من بجهدة طردر المدمدة االجتماأيدة الشباب    تنمية المهاهات الحياتية
مراكددز الشددباب  دد  تنميددة المهدداهات الحياتيددة  تسددا ل هسيسددى مددؤ او مددا  به شطشدد ة الدهاسددة  دد  

مدددا  به شطشددد ة مراكدددز الشدددباب  ددد   -1 بيتفرع من التسا ل الرسيسى التسا الت الفرأية التالية:
مددددا  به شطشدددد ة مراكددددز الشددددباب  دددد  تنميددددة مهدددداهس حدددد   .2 .تنميددددة مهدددداهس التفاعدددد  با ت ددددال

مدددا  به شطشددد ة .4 . اهس الوقدددتمدددا  به شطشددد ة مراكدددز الشدددباب  ددد  تنميدددة مهددداهس ه.3 .المشددد لة
مددا ش باه ا ا دداس  االجتمدداع  لتدددأي   به .5 .مراكددز الشددباب  دد  تنميددة مهدداهس اتمددا  القددراه

مدا الماوقدات التد  تحدد مدن  به شطشد ة .6 .شطش ة مراكز الشباب    تنميدة المهداهات الحياتيدة
ا شطش ة مراكز الشباب لهبتوصلت الدهاسة هلى شن  .مراكز الشباب    تنمية المهاهات الحياتية
اهس الوقددت، بمهدداهس بمهدداهس ه  ،بمهدداهس حدد  المشدد  ت ، به  دد  تنميددة  مهدداهس التفاعدد  االت ددال

 .اتما  القراه
 مراكز الشباب، المهاهات الحياتية، المدمة اإلجتماأية. الكلمات المفتاحية:

The role of activities of youth centers in developing live skills from 

the point of view of social work 

Youth centers have become one of the educational institutions 

that have the responsibility to build new generations and provide them 

with trends, knowledge and skills that qualify them to play their role in 

life and positively participate in building their society. Objectives of the 

study: 1-Determining the role of youth center activities in developing 

life skills, 2-Reaching a proposed role to support the activities of youth 

centers in developing life skills from the point of view of social service. 

Study questions: A main question is what is the role of the activities of 

youth centers in developing life skills. From the main question, the 

following sub-questions derive: 1- What is the role of youth center 

activities in developing the skill of interaction and communication. 2- 
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What is the role of youth center activities in developing problem 

solving skill? 3- What is the role of youth center activities in 

developing time management skill? 4- What is the role of youth center 

activities in developing decision-making skill? 5- What are the roles of 

the social worker to support the role of youth center activities in 

developing life skills? 6- What are the obstacles that limit the role of 

youth center activities in developing life skills? The study concluded 

that the activities of youth centers have a role in developing the skill of 

communication interaction, problem solving skill, time management 

skill, and decision-making skill. 

keywords: youth centers, live skills, social work. 
 :الدراسة مشكلة: أوالا 

  ئدات اكثدر  هد  الحيداس مجداالت  ا دة    التقدم عليه يبنى ال ي االساس رما الشباب
 علدى للامد  المسدارمة  د  ردام  به للشدباب ان  مدا الامد  علدى باصدراه بطشاط قدهس المجتمع

 ارددال مدن  هسيسد رددل الوقدت طفد  ب د  التنميدة لامليدة الرسيسية الوسيلة بر  المجتمع تغيير
 ( 73 ص ،2006 ،بآاربن  حبيب.)التنمية

 بح د  ب لدس المااصدر للمجتمدع االجتماأيدة الحيداس  د  بتدثييرو ارميتده للشباب ان كما
 يمدر الد ى طفسده الفدر  الى يتاداو  ب  بحدو المجتمع على يقت ر بال بها يتمتع التى الم اسص

 الكامدد  النمددو الفددر   يهددا يحقدد  الن باا ررددا طمددوو مراحدد  اردد  تاتبددر اطهددا حيدد  المرحلددة بهدد و
 ،حبيددددب) المسدددئولية لتحمددد   يهددددا مسدددتادا بي دددب  الحيدددداس  ددد  باتجارتددده ميولدددده مارددد  بي دددون 
 (432-431 ص ص ،2010

 حيويدددة الامريدددة الفئدددات اكثدددر برددد  مجتمدددع الى الحقيقيدددة بالثدددربس القدددوس رددد  بالشدددباب
 ب ريقدددة باسدددتثماهرا عليهددا  ردددةالمحا يجددب  بدددري  طاقددة  هددد  لدد لس االطتدددا  علددى بقددددهس بطشدداط
 ،2013 ،الن در شبدو) الحيداس مجاالت جميع    االيجابية المسارمة الشريحة له و تكف  سليمة
 (17 ص

 عمليددة الطهددا االطسدداطى النشدداط مددن باحددد طددوع علددى تر ددز ان يم ددن ال الشددباب بهعايددة
 البدطية اللياقة سابالكت الفرص    للشباب تتي  ان يجب النشاط مجاالت بان بشاملة متكاملة

 ص ،2003 ،بآادربن  حبيب) الواأية الناضجة الشم ية ببناء المتنوعة بالمهاهات بالمااهل
27) 
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 الشدباب مدع الامد  قدا س بقددهات صدفات بتحديدد المانيدة مؤسسات    الام  بت وير
 برد  الشدباب مراكز المؤسسات تلس طما   بمن الشبابية القيا ات اج  من مؤسسات باستمدام

 االطشد ة ممتلد  مماهسة     راغه  بقت باستثماه الشباب تنمية    تسه  تربوية شبابية ريئة
 بالسياسددة القدداطون  اطدداه  دد  المسددؤلية تحمدد  تكفدد  التددى المهدداهات الشددباب اكسدداب الددى بتسددا 
 (190 ص ،2014 ،منقريوس) .للدبلة الاامة

 بندددداء عاتقهدددا لدددىع يقدددع التدددى التربويدددة المؤسسدددات احددددى الشدددباب مراكدددز باصدددبحت
 اسالحيد  د   بهرد  ال اء تدؤرله  التدى بالمهداهات بالماداهل االتجارات باكسابه  الجديدس االجيال

 (158 ص ،2006 ،بآاربن  حبيب)  .مجتماه  بناء    االيجابية بالمشاه ة
 اسدددتهد ت 2019 الامدددد سدددليمان ،العباسددد  احمدددد عددد   هاسدددة عليددده شكددددت مدددا برددد ا

 الرياضدددية االطشددد ة باددد  لتنميدددة التربويدددة الشدددباب مراكدددز بددده تقدددوم يالددد  الددددبه علدددى التادددرل
 االطشدد ة بادد  تفايدد   دد  الشددباب مراكددز تواجدده التددى ال دداوبات علددى بالتاددرل البيئددة بادمددة

 بارددددد  االطشددددد ة تلدددددس تفايددددد   ددددد   به الشدددددباب لمراكدددددز ان الدددددى بتوصدددددلت بالبيئيدددددة الرياضدددددية
-1839 ص ص ،2019 ،بآادددربن  سددد العبا) .الما يدددة االم اطدددات ضدددا  رددد  ال ددداوبات

1858). 
 مراكدز مماهسدات علدى التادرل اسدتهد ت 2016 ع م موس  تر ى محمد  هاسة اما

 محدو- الفقيدرس االسدر مسداعدس – البيئدة ادمدة) الشدباب لددي الت دوع  الامد  تنميدة  د  الشباب
 الت دوع  الامد  تنميدة    الشباب مراكز مماهسات لتدأي  مقترت ت وه الى بتوصلت( االمية
 (.220- 171 ص ص ،2016 ،ع م) الشباب لدي

  دد  المشدداه ة ان Aronson Olov 2021 الددول اهبطسددون   هاسددة اشدداهت كدد لس
 يدؤير حيد  للمرارقين االجتماع  االطدما  تحقي     ايجابى بش   تؤير الشباب مراكز اطش ة
 .(Olov، 2021.)المحي ة بالبيئة المجتمع مع بالتاام  االصدقاء عد  على

 بتاند  ،االجتماأيدة الازلة هلى المؤ ية الاوام  شحد االجتماأية المهاهات طقص بتاد
 يناآلادر  مدع للتفاعد  الم لوبدة االجتماأيدة المهداهات تث يدة علدى القددهس يمتلدس ال ال ي الفر  شن
 ع قددة  دد  التددوهط شب االهتبدداط بيتجنددب ،بدده المحي ددين اب اقراطدده عددن اطاددزاال  لددس لدده يسددبب قددد
 .(127 ص ،2012 ،الادل)ماه  تماأيةاج

 االجتماعيين ل ا اسيين المهنية المماهسة مجاالت احد الشباب هعاية مجال بياتبر
 ادددمات مددن يقدددم مددا طريدد  عددن بتنمويددة بع جيددة بقاسيددة اردددال لتحقيدد  الشددباب مددع للامدد 
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 كددداملىت اسددداس علدددى بظيفددد  ب مجتمدددع ب جماعدددات  دددا را  للشدددباب بمتكاملدددة متادددد س ببدددرام 
 (203 ص ،2000 ،بااربن  عل ) بقي  بمهاهات مااهل لت بي 

 بتزبيددددر  بتددددهيبه  الندددواح  جميدددع  ددد  الشدددباب اعددددا  الدددى الشدددباب مراكدددز بتهددددل
  ددد  بفاعليدددة بيشددداه ون  شم دددياته  ينمدددى ممدددا الفدددرا  ابقدددات باسدددتثماه االجتماأيدددة بالمهددداهات

 االا داس  بمنه  متم  ة قيا ات الاشر  تحت التى المراكز ر و ا ل  من المجتمع تنمية
 ،عبدددددالحلي ) .للشددددباب االيجابيددددة االتجارددددات بتنميددددة اكسدددداب  دددد  بفاعليددددة يسددددار  االجتمدددداع 

 .(2621 ص ،2012
 علددى التاددرل اسددتهد ت التددى2018 عدد م ال  دد  محمددد  هاسددة عليدده شكدددت مددا بردد ا

 طحدددو االتجددداو – ار ددد الم الدددوع ) الشدددباب لددددي االطتمددداء تازيدددز  ددد  الشدددباب مراكدددز اسدددهامات
 طحددو االيجدداب  االتجدداو تنميددة – ساالمددن باالسددتقراه الشدداوه – االجتماأيددة الحيدداس  دد  المشدداه ة

 الدددرشي بحريدددة بهددد  المتالقدددة القدددراهات اتمدددا   ددد  المشددداه ة ارميدددة الدددى بتوصدددلت المجتمدددع ا دددرا 
 (79-15 ص ص ،2018 ،ع م) (.باالم اطات الفرص بتو ير

 التادرل اسدتهد ت Mossman , Gareth J 2021 اهيد ج موسدمان  هاسدة امدا
 مدددع بالتاامددد  الحياتيدددة المهددداهات لتنميدددة ايجابيدددة بيئدددة تدددو ير  ددد  الشدددباب هياضدددة تدددثيير علدددى

 الامد ) رد  البدرام   د  للمشداه ين الحياتيدة المهداهات تحديدد شن الدى بتوصدلت الحيداس مجاالت
 ا اهس – القدددراه باتمدددا  المشددد  ت  حددد – االجماأيدددة المهددداهات -االرددددال تحديدددد – الجمددداع 

 (Mossman، 2021)  (االارين مع التواص  -  الوقت
 برطددام  تددثيير علددى التاددرل اسددتهد ت2020 حامددد السدديد عمددر حمدددينو  هاسددة كدد لس

 الدقهليدة بمحا ردة الاامدة الثاطويدة ل د ب الحياتية المهاهات با  تنمية على هياض  تربيح 
 مهددداهس  ددد  بالباددددى القبلدددى القيددداس بدددين مدددا اح ددداسية  اللدددة  ات  دددرب   بجدددو  الدددى بتوصدددلت
 ص ،2020 ،حامددد) .البادددى القيدداس ل ددال  الاامددة الثاطويددة ل دد ب الوقددت ا اهس – االت ددال

 (.335 -317 ص
  د  الرياضدة تدثيير اسدتهد ت Leele , levone 2021 ليفدون  ليلد   هاسدة شن كمدا

 االطشددد ة  ددد  المربطدددة بعددددم المددددهبين الدددى ترجدددع ماوقدددات رندددا  ان حيددد  الحياتيدددة المهددداهات
 الددع  تسدهي  علدى بالامد  الشدباب لجميدع االيجداب  الت دوه علدى الدهاسة ه زت بينما بالبرام 
 .(Leele، 2021) .الحياتية المهاهات لتنمية للمدهبين



 

 209 

 يةمجلة مستقبل العلوم االجتماع

Journal Future of social siences 
 2021 يناير (2جالرابع )العدد 

 لتازيدددز الرياضدددة تدددثيير Troy , Mekias 2020 م يددداس تدددوهي   هاسدددة بشكددددت
 تازيدز علدى يامد  ال صدف  النشداط ان حيد  للشباب ايجابية التنمية قي لتح الحياتية المهاهات
 (.Troy، 2020) .الحياتية المهاهات

 مماهسدة  به علدى التادرل استهد ت 2019 بااربن  عل  شاكر حسين  هاسة ك لس
 الدى بتوصلت المستن رية الجاماة ط ب لدى الحياتية المهاهات تنمية    الرياضية االطش ة

 االطشد ة  د  المشداه ين بال د ب الجامادة طد ب لددى االطشد ة  د  بالمشاه ة ع ب  رنا  ان
 – 133 ص ص ،2019 ،بآاددددربن  علدددد )    .الحياتيددددة المهدددداهات  دددد  اهتفاعددددا االكثددددر ردددد 

150). 
 االطشددددد ة ارميدددددة مار دددددة اسددددتهد ت 2019 علدددددوان ه يددددد  ب ها ددددع احمدددددد  هاسدددددة امددددا

 مجداالت  د  الثداطوى  ال دوه ت ميد  لدى حياتيةال المهاهات با  تنمية    ال صفية الرياضية
 حدددد  – الددددنف  علددددى االعتمددددا  – االبددددداع  التفكيددددر – القددددراه اتمددددا  – التواصدددد )     مهدددداهس

 بادد  تنميددة  دد  مقبددول بشدد   تسددار  ال صددفية االطشدد ة ان النتدداس  اظهددرت بقددد (المشدد  ت
  دد  االيجدداب  التاامدد  علددى لميدد الت تسدداعد التددى الثدداطوي  ال ددوه ت ميدد  لدددي الحياتيددة المهدداهات
  .(148 – 32 ص ص ،2019 ،بعلوان ها ع) .المواق  ممتل 

  به علددددى التاددددرل 2018 عبددددده باالددددد الغرابيددددة محمددددد  دددداكر  هاسددددة باسددددتهد ت
 الشدباب مشداه ة ان الدى بتوصدلت الجداماى الشدباب لددى الحياتيدة المهداهات تنمية    الجاماة

 – الثقافيددة) ردد  االطشدد ة اكثدر بان الحياتيددة المهدداهات تنميددة  د  تسددار  الجامعيددة االطشدد ة  د 
 (.50-1 ص ص ،2018 ،بعبده الغرابية) (.التر يهية

 مدن حد  االجتماأيدة الرعاية  إن ي  بمن بصاطاها التنمية غاية رو اإلطسان ان ببما
 مدا شق دى لدىه للوصدول بإم اطاتده طاقاتده لتنميدة مددا ا  تادد الوقدت طفد  ب ى ا ساسية حقوقه
 ،سدرحان).اإلطساطى الفاد  مجداالت  دى باإلم اطدات ال اقدات رد و بتوظيد  هليده الوصدول يم ن

 .(15 ص ،2001
 اإلطسددداطية بالتم  دددات المهدددن مدددن االجتماأيدددة المدمدددة مهندددة تادددد بلددد لس 

 مواجهدددددة علدددددى بالمجتمادددددات بالجماعدددددات ا  دددددرا  بمسددددداعدس تهدددددت  بالتددددد  بدددددالمجتمع الموجدددددو س
 بددين التوا دد  بتحقيدد  لهدد  االجتماأيددة الر اهيددة بتحقيدد  اإلطسدداطية الحاجددات باعبإشدد المشدد  ت

 (.415 ص ،2002 ،صال .) يها يعيش الت  البيئة ببين بالجماعة الفر 
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 مسددئولياتها المااصددر المجتمددع  دد  االجتماأيددة المدمددة لمهنددة شصددب  بلقددد 
 ش اء علدى قدا هاا  ي دون  حتدى نلإلطسدا االجتمداع  ا  اء بتحسدين لتددأي  ا ادرى  المهدن بجاطدب
 ب دددفة باحتواسهدددا المهنيدددة المماهسدددة تت دددوه بشن المجتمدددع منددده يت لبهدددا التددد  االجتماأيدددة ش باهو

 بيجدد الت بيد   د  المربطدة االجتمداع  ا ا داس  تا د  مت دوهس بشساليب طما   على مستمرس
 مددن يم ندده مددا  يهددا دبيجدد بمسددتواو  باالهتقدداء المهندد  الامدد  طجددات مددن شردددال لدده يحقدد  مددا  يهددا

 .(415 ص ،2002 ،صال .)مم نه مساعدس ش ض  الام ء مساعدس
 المماهسدة مدن طدوع رد  الشباب هعاية مجال    االجتماأية للمدمة الاامة بالمماهسة

 عامدة مداا  على باالعتما  الشباب هعاية مجال منها يتال  التى االطسا  ممتل  مع تتاام 
 لهد  تت ددي التدى بالمواقد  باحتياجداته  الشدباب مشد  ت طبيادة ااتياهردا  د  يتح   بمتنوعة
 (.451 ص ،2010 ،حبيب) .المؤسسة بام اطيات المماهسة

 تحول التى ال اوبات تحديد استهد ت 2018 محمو  محمد السيد محمو   هاسة اما
 سبالفتددا المرتب ددة ال دداوبات اكثددر ان باتضدد  الشددباب مراكددز اطشدد ة  دد  الفتيددات مشدداه ة  بن 

 القددم  درس رد  الرياضدية االطشد ة اكثدر بان النشداط لمماهسدة مناسدبة اماكن بجو  عدم باسرتها
 ،سدددد مة) .الاامددددة المماهسددددة منرددددوه مددددن ال ددداوبات لمواجهددددة مقتددددرت ت ددددوه الددددى بتوصدددلت

 (.54-27 ص ص ،2018
 االا دداس   به تحديددد اسددتهد ت 2017 الاددال عبددد الحميددد عبددد رالددة  هاسددة ب دد لس

 ب د لس المهداهات تلدس بتحديدد االجتماأيدة المهداهات الكسدابه  الشدباب جماعات مع االجتماع 
 ،2017 ،عبدددالاال) .بدددبهو قيامدده عنددد االجتمدداع  االا دداس  تواجدده التددى ال دداوبات تحديددد
  .(173 – 150ص ص

 المهنيدة االسداليب تحديدد استهد ت الت  2018 ابراهي  محمد م  ف  ايمان ب هاسة
 بتوصددددلت االعدا يددددة المددددداهس ل البددددات الحياتيددددة المهدددداهات اكسدددداب  دددد  يددددةاالجتماأ للمدمددددة
 االطشددددد ة  ددددد  ضدددددا  رندددددا  بان الحياتيدددددة المهددددداهات مفهدددددوم بضدددددوت عددددددم ان الدددددى الدهاسدددددة

 (.383 -341ص ص ،2018 ،ابراهي ) .الما ية باالم اطيات
 ةباالجنبيدد الاربيددة بالدهاسددات البحددو  بادد  بطتدداس  طرريددة الهاء عرضدده سددب  بممددا

 شصدددبحت الحياتيدددة المهددداهات باكتسددداب الكامددد  الفر النمدددو ليحقددد  الشدددباب مرحلدددة ارميدددة يتضدد 
 طفسدده مددع يتوا دد  لكدد  الشددباب هليهددا يحتددا  التدد  ا ساسددية المت لبددات مددن  هدد  حتميددة ضددربهس

 مدن الحياتيدة المهداهات اكتسداب بيدت  مش  ته مواجهة على تساعدو حتى المحيط المجتمع بمع
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 تسدددا ل  ددى الدهاسدددة مشدد لة تتحددد  لددد ا هليدده الوصددول الدهاسدددة تحددابل مددا بردددو ةا طشدد  ادد ل
 . الحياتية المهاهات تنمية    الشباب مراكز شطش ة  به ما مؤ او  هسيسى
 : أهمية الدراسة: ثانياا 

  .االرتمام المحل  بالاالم  بالشباب ب بهر     عملية التنمية -1
  ا ساس ال ي يبنى عليه التقدم     ا ة يمث  الشباب ق اعاا راماا    المجتمع بر -2

 .المجاالت
 .شرمية مرحلة الشباب بااليمان بقدهته  على اكتساب المااهل بتنمية المهاهات -3
 .بضربهس تقدي  المزيد من الدهاسات الماصة به هعاية الشبابشرمية مجال  -4
 . طحور االيجابيةبتنمية االتجارات  الشبابالوع  برعاية  -5
الحياتية    مساعدس الفر  على مواجهة مش  ته بتاامله مع البيئة  تسار  المهاهات -6

 .المحي ة
 للتاام  عامة بإستراتيجيات با ط سياسات بضع    الدهاسة تلس طتاس  تساعد قد -7

 ماها
 تحابل الدهاسة تحقي  ا ردال التالية: : أهداف الدراسة: ثالثاا 
 . هات الحياتية به شطش ة مراكز الشباب    تنمية المهاتحديد  -1
 الحياتية المهاهات تنمية    الشباب مراكز لتدأي  شطش ةمقترت   بهالتوص  هلى  -2

 .من بجهة طرر المدمة االجتماأية
 تساؤالت الدراسة: :رابعاا 

بيتفرع من   الحياتية المهاهات تنمية    الشباب مراكز شطش ة  بهتسا ل هسيسى مؤ او ما 
 الفرأية التالية:التسا ل الرسيسى التسا الت 

 . به شطش ة مراكز الشباب    تنمية مهاهس التفاع  با ت الما  -1
 .ح  المش لة مهاهس تنمية    الشباب مراكز شطش ة  به ما -2
 .ه اهس الوقت مهاهس تنمية    الشباب مراكز شطش ة  به ما -3
 .اتما  القراه مهاهس تنمية    الشباب مراكز شطش ة  به ما -4
 تنمية    الشباب مراكز  به شطش ة االجتماع  لتدأي ما ش باه ا ا اس   -5

 .الحياتية المهاهات
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المهاهات  تنمية    الشباب مراكز من  به شطش ة تحدالت   اوقاتما الم -6
 .الحياتية

 : مفاهيم الدراسة وإطارها النظرى: خامساا 
 :المهارة تعريف

 ان بدبن  ي بو ما للفر  بتحق  البيئة مع الناج  التفاع  اطماط اطها على المهاهس تارل
 .االارين على سلبية اياه يتر 

 للرربل اال اء التكي  على القدهس مع ب قة بسهولة الماقدس باالعمال القيام على القدهس برى
 (.99ص  ،2008 ،بيب)ح .المتغيرس

 بسهولة الماقدس الحر ية با عمال القيام على على شطها القدهس المهاهس تارل كما
 بيم ن للمهاهس ممتلفة  هجات برنا  المتغيرس للرربل ا  اء تكي  على قدهسال مع بالدقة

 المهاهات اكتساب مدى مار ة من تم ن الت  المهاهس ااتباهات طري  عن عليها التارل
 .(378ص  ،1993 ،بدبي .)ماينة مهنة لمماهسة ال زمة
 تنفي را يت   الت اإلجراءات يتضمن ب ،تالمه يم ن محد  ردل له عم  ر  بالمهاهس

 صلتها حي  من بتقييمها الجهد تو ير على تن وي  ب ريقة تنريمها يم ن بالت   بالتسلس 
(Trevithick، 2012، 155ص). 

 :تعريف المهارة االجتماعية
 اردال لتحقي  االارين مع بالام  الفكر تبا ل على القدهس ر  االجتماأية المهاهس

 على بالقدهس صا   بتابير اليه  بالكتابة مفهوم اسلوبب الناس الى  التحد  ماينة اجتماأية
 (.154ص  ،1998 ، هبيش) . يه  بالتثيير به  االت ال

 ببا  ع قته     ا  را  بسلو  مقيد ا وصية ا كثر المهاهات من ط ا  بر 
( ال راع ه اهس – المش  ت ح  – التو يد– اآلارين مع التااط – التوص  – االت ال) مث 

 .(19ص  ،2014 ،عبده)
 االجتماعية المهارات هميةأ

 من،اآلارين مع التفاع     االجتماأية الكفاءس مدى على مؤشرا االجتماأية المهاهات بُتاد  
 ما تحقي  بتسار  المهاهس    الحياس    للنجات مهمة الفاالة التواص  مهاهات شن مث   لس
 :يثت 
 .الفر  لشم ية الكام  النمو -1
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 .التربوية المؤسسات ش اء نتحسي -2
 اجتماأياا ) حولها من الاال  حول مسؤبليتها تستشار الت  المواطنة بناء    المسارمة -3

 (.19ص  ،2014 ،عبده)(بيقافي اا 
 :(135ص  ،2015 ،)عبد الكري منها ماينة بم اسص االجتماأية المهاهات تنفر  
 عن بمازل العيش يم نه ال  اإلطسان،ناإلطسا سلو     حاضرس بتبدب باإلطساطية تتس  -

 مع لتفاعله  نتيجة اإلطسان ابرس  اا  بتمتزن  تتكون  االجتماأية المهاهات شن  ما ،اآلارين
 .االارين مع االيجابى التفاع  طحو بتوجهه السلو  تحر   هى ي  بمن المجتمع    البيئة

 .التجربة شب المبرس ماايشة  لا من تتكون  شطها حي  بالتال  اإلجتماأية المهاهات تكتسب -
 :الحياتية المهارات تعريف

 التقدم باحراز اليومية الحياس    التاام  من ا  را  تم ن للتحول قابلة مهاهات ر 
 .االجتماأية بالحياس بالام  المدهسة    بالنجات

 سيا     شيضا يده وطها اطه   ما اليومية حياته     لأل را  الفرص تهئ اطها كما
 )اليوطيسي (.االجتماع  التغيير تجاو بمسارمته  به  الماصة االجتماأية المميزات

 ما بعا س،الحياس من استفا س اق   لتحقي  شمص    يحتاجها الت  المهاهات بر 
 تحقي  على تساعدطا  ه  ا ض  ب وهس بأيشها لحياتنا ا اهتنا ب ريقة مرتب ة تكون 

 الت  بااليجاب  التكيف  السلو  قدهات" بثطها االميةال ال حة منرمة عرَّ ت بقد.طموحتنا
 ،2017 ،ال ويرق ) اليومية الحياس بتحديات م الب مع بفاالية التاام  من ا  را  تم ن
 .(11ص

 :اإلجرائي الحياتية المهارات تعريف
ر  تلس المهاهات الت  تستمر باستمراه الحياس بتساعد الفر  على مواجهة مش  ته 

بمهاهس ح   ،مهاهس التفاع  االت ال)ياجاته بالتاام  مع البيئة المحي ة بر  باشباع احت
 (.بمهاهس اتما  القراه ،بمهاهس ه اهس الوقت ،المش  ت
 مراكز الشباب: تعريف

 الستثماه الدبلة اعدتها التى االاتياهية التربوية المؤسسات مراكز ر  الشباب مراكز
 االطش ة لمماهسة الفرصة اتاحة طري  عن ب لس نبالمد الري     الشباب   را  ابقات

يب )حب .ال ال  المواطن اعدا     للمسارمة بالفنية بالدينية بالثقافية باالجتماأية الرياضية
 (.158ص  ،2006 ،بآاربن 
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 منر  اطاه    ترغبها التى االطش ة مماهسة للشباب تتي  عامة مؤسسات الشباب بمراكز
 (.264ص  ،2002 ،)عل  بآاربن  .لحةال ا المواطنة تحقي  بهدل
 :الشباب مراكز أهداف

 .الشباب باحتياجات برغبات يرتبط ردل -1
عل  . )(بالمسئولية بالمشاه ة التاابن  بارمية كااليمان) المجتمع بمت لبات يرتبط ردل -2

 .(265ص  ،2002 ،بآاربن 
 .بالمهاهات بالشباب النشئ تزبيد -3
  االار. بالرشي الرشي بقبول بالحواه بالمشاه ة وقراطيةالديم مماهسة على التدهيب -4
   لشم ية الممتلفة الجواطب لتنمية المسئوليات بمماهسة القيا س اساليب على التدهيب -5

 (.160 -159ص ص  ،2006 ،)حبيب بآاربن  .الشباب
 :اإلجراءات المنهجية للدراسة :سادساا 

طوع  هاسات الوصفية للروارر الممتلفة بت  تحديدتنتم  ر و الدهاسة هلى طمط الد :نوع الدراسة
 شطش ة  بهالدهاسة اهتباطاا بمش لة الدهاسة بالهدل من  هاستها حي  تهدل تلس الدهاسة هلى 

  .الحياتية المهاهات تنمية    الشباب مراكز
الشباب المماهسين لتحديد مجتمع الدهاسة من  بالاينةالمس  االجتماع  :منهج الدراسة

 ة بمر ز الشباب لألطش 
 :اعتمدت الدهاسة على اال او االتيه:أدوات الدراسة

 .الشباب بمر ز لألطش ة المماهسين الشبابمقياس م ب  على 
 مراحل إعداد المقياس

 :تحديد موضوع المقياس وأبعاده :أوالا 
قامت الباحثة بإعدا  المقياس باد االط ع على الجزء النرري الماص بالدهاسة باالط ع 

 :لى المقايي  المتشابهة ب   ضوء  لس ت  تحديد االباا االتيهع
                        با ت ال. التفاع  مهاهس تنمية    الشباب مراكز شطش ة  به  :الباد ا بل
  . المش لة ح  مهاهس تنمية    الشباب مراكز شطش ة  به :الباد الثاط 
  . الوقت ه اهس مهاهس تنمية    الشباب مراكز شطش ة  به :الباد الثال 
  . القراه اتما  مهاهس تنمية    الشباب مراكز شطش ة  بهالبادالرابع: 
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 تنمية    الشباب مراكز شطش ة  به لتدأي  االجتماع  ا ا اس  ش باهالبادالمام : 
 الحياتية. المهاهات

 .الحياتية المهاهات تنمية    الشباب مراكز شطش ة  به من تحد الت  الماوقات: البادالسا س
باد االط ع على الجزء النرري الماص بالدهاسة باالط ع  :جمع عبارات المقياس :ثانياا 

 :على المقايي  المتشابهة  وطت الباحثة المقياس    صوهته ا بلية  اآلت 
 12 بتضمن با ت ال التفاع  مهاهس تنمية    الشباب مراكز شطش ة  به  :ا بل الباد
                     .أباهس
   .أباهس 8المش لة بتضمن  ح  مهاهس تنمية    الشباب مراكز شطش ة  به :الثاط  الباد
  .أباهس 11الوقت بتضمن  ه اهس مهاهس تنمية    الشباب مراكز شطش ة  به :الثال  الباد

  .سأباه  9القراه بتضمن  اتما  مهاهس تنمية    الشباب مراكز شطش ة  به: البادالرابع
 تنمية    الشباب مراكز شطش ة  به لتدأي  االجتماع  ا ا اس  ش باه: البادالمام 

  .أباهس 25الحياتية بتضمن  المهاهات
 الحياتية المهاهات تنمية    الشباب مراكز شطش ة  به من تحد الت  الماوقات: الباد السا س

 أباهس  10بتضمن 
امت حثة بإعدا   لي  المقياس    صوهته ا بلية قباد شن قامت البا :مرحلة التحكيم :ثالثاا 

بارضه عل  با  المح مين من السا س ا كا يميين المتم  ين    المدمة االجتماأية 
اهتباط    أباهس بالباد  -1:بت  تح ي  المقياس من حي  (10)بالبح  االجتماع  بعد ر  

 العباهس.بضوت  -3س مة صياغة العباهس.       -2    .المرا  قياسه
ح ل شي أباهس غير مناسبة شب مرتب ة بالباد بإضا ة با  العباهات الت  يربطها -4

 مناسبة.
 من المح مين %80بقد قامت الباحثة طتيجة له ا التح ي  بح ل العباهات الت  ل  يتف  عليها 

كما ت  هضا ة با  العباهات ا ارى بإعا س صياغة با  العباهات بب لس شصب  المقياس 
 :  صوهته النهاسية  ما يل  

 10 بتضمن با ت ال التفاع  مهاهس تنمية    الشباب مراكز شطش ة  به  :ا بل الباد
                     .أباهس
   .أباهس9 بتضمن المش لة ح  مهاهس تنمية    الشباب مراكز شطش ة  به :الثاط  الباد
   .أباهس 9 بتضمن الوقت ه اهس مهاهس تنمية    الشباب مراكز شطش ة  به :الثال  الباد
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  .أباهس 7 بتضمن القراه اتما  مهاهس تنمية    الشباب مراكز شطش ة  به: البادالرابع
 تنمية    الشباب مراكز شطش ة  به لتدأي  االجتماع  ا ا اس  ش باه: البادالمام 

   .أباهس 23 بتضمن الحياتية المهاهات
 الحياتية المهاهات تنمية    الشباب مراكز شطش ة  به من تحد الت  الماوقات :الباد السا س

 :بقد بضات الباحثة تدهجاا ي يياا لت حي  المقياس بر   أباهس 9 بتضمن
 هجات هلى طا  ب هجتان هلى حد ما ب هجة باحدس  3بحي  تا    (ال –هل  حد ما  –طا  )

 .ت السلبيةل  بالنسبة للعباهات االيجابية بالا   بالنسبة للعباها
 :ثبات أدوات المقياس :رابعاا 

الشباب من  (15)ت  هجراء يبات المقياس باستمدام هعا س االاتباه على عد  
يوم باستمدام ماام  سيبرمان بت  حساب ماام   15ا ل  المماهسين  طش ة مر ز الشباب

 :يبات شباا  المقياس بالمقياس      ما رو موض  بالجدبل التال 
 يوض  ماام ت يبات بصد  شباا  المقياس     (1)جدول 

 م

 

 المعامالت اإلحصائية                  

 األبعاد  األبعاد

 معامل 

 الثبات

 معامل الصدق اإلحصائي

1 

2 

3 

4 

5 

 البعد األول

 البعد الثاني

 البعد الثالث

 البعدالرابع

 البعدالخامس

0.93 

0.96 

0.95 

0.93 

0.91 

0.96 

0.98 

0.97 

0.96 

0.95 

 0.97 0.94 المقياس ككل 

 .ت  حساب ماام  ال د  اإلح اس  باستمدام الج ه التربيا  للثبات *
بتبين من الجدبل الساب  شن شباا  المقياس بالمقياس     يتس  بدهجة عالية من ال د   *

 0.97بماام  ال د   0.94بالثبات حي  بلغ ماام  الثبات الكل   
ت  استمدام اسلوب  اإلح اء  ة المستخدمة في الدراسة:خامساا: المعالجات اإلحصائي

  :الوصف  باإلح اء التحليل  من ا ل الماام ت اإلح اسية التالية
حساب ا بزان بمتوسط  ،الوسط الحساب  للمتغيرات الكمية    بص  مجتمع الدهاسة -

 .ا بزان بالقوى النسبية للعباهات با باا  الماصة بث اس الدهاسة
 :مجاالت الدراسة :خامساا 

 :مر ز شباب الماطكة ب لس :المجال المكاني
 ترحيب المر ز بإجراء الدهاسة.. 2        توا ر عينة الدهاسة. -1
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 (80)ببلغ عد ر   عينة من الشباب المماهسين  طش ة مر ز الشباب - :المجال البشري 
 :ب قاا للشربط اآلتية بقت اجراء الدهاسة

 .سنة 18 :12شن ي ون السن من  -1
 .مماهس لنشاط ماشن ي ون  -2
 . شن ي ون من المتر  ين باستمراه على مر ز الشباب  -3

 .مفر س 10بالمر ز بلغ عد ر    ري  الام   -
 .م2020/ 1/9هلى    م2020/ 15/7 ترس جمع البياطات    الفترس من  :المجال الزمني

 ن لألنشطةوالشباب الممارسي فريق العمليوضح خصائص عينة البحث من  (2)جدول 
 (80الشباب الممارسين لألنشطة )ن =  (10فريق العمل )ن = 

 % عدد المتغير % عدد المتغير

 النوع

 ذكر

 أنثى

 

8 

2 

 

80 % 

20 % 

 الفئة العمرية

12-  

14 - 

16-18 

 

20 

25 

35 

 

25 % 

31% 

44% 

 الفئة العمرية

25 -  

35 – 

 فأكثر 45

 

6 

3 

1 

 

60 % 

30 % 

10 % 

 نوع النشاط

 رياضي

 افيثق

 اجتماعي

 

50 

18 

12 

 

63 % 

23 % 

14 % 

 الحالة التعليمية

 مؤهل عال

 ماجستير

 

8 

2 

 

 

80 % 

20 % 

 

   

 مدة العمل

2- 

4- 

 فأكثر 6

 

3 

5 

2 

 

30 % 

50 % 

20 % 

   

 الحصول على دورات

 نعم

 ال

 

10 

0 

 

100 % 

0 

   

 عدد الدورات

 دورة واحدة

 دورتان

 دورات فأكثر 3

 

4 

5 

1 

 

40 % 

50 % 

10 % 

   

 فريق العملبالنسبة لعينة الدراسة من  
بشن   هطا  %20ب   وهعينة الدهاسة  من %80يتض  من الجدبل الساب  شن  

سنة بينما  35هلى شق  من  25% من عينة الدهاسة تقع    الفئة الامرية ما بين  60طسبة 
%  بشايراا من  30بنسبة  سنة 45هلى شق  من  35جاء    الترتيب التال  الفئة الامرية من 
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% بينما طسبة الحاصلين على مؤر  عال  جاءت    الترتيب  10بنسبة  ثكثر سنة  45من 
%  ما  20 % ي  يثت     الترتيب الثاط  الحاصلين على الماجستير بنسبة 80ا بل بنسبة  

% بمدس من سنتين هلى  50سنوات بلغت طسبته   6سنوات هلى شق  من  4شن مدس الام  من 
سنوات  ثكثر    الترتيب التال   6% بمن  30   الترتيب التال  بنسبة سنوات  4من شق  

% بينما  100%، بشتض  شن جميع عينة الدهاسة ح لوا على  بهات بنسبة بلغت  20بنسبة 
% بجاء الحاصلين  50جاء    الترتيب ا بل بنسبة   بهتينبجد شن طسبة الحاصلين على 

 بهات  ثكثر  ي  % بشايراا الحاصلين على  30ب التال  بنسبة على  بهس باحدس    الترتي
 .% 10بنسبة 

  الشباب الممارسين لألنشطةأما بالنسبة لعينة الدراسة من 
تقع    الفئة الامرية % من عينة الدهاسة  44يتض  من الجدبل الساب  شن  طسبة 

 16هلى شق  من  14من ة بينما جاء    الترتيب التال  الفئة الامريسنة  18هلى  16من  
% ببالنسبة  25سنة بنسبة  14هلى شق  من  12من ب   الترتيب الثال   %31بنسبة  سنة

يماهسون طشاط هياض   %63لنوع النشاط ال ي يماهسه الشباب عينة الدهاسة بجد شن طسبة 
 %14يماهسون طشاط يقا   بشايراا النشاط االجتماع  حي  يماهسه طسبة  %18بينما طسبة 

 .من عينة الدهاسة
 : نتائج الدراسة وتفسيرها:امناا ث

 من وجهة نظر األخصائيين
 ورد ما :ومؤداه األول الفرعي التساؤل على باإلجابة الخاصة النتائج :أوال ( 3 )جدول 

 (10ن =  )  ؟واألتصال التفاعل مهارة تنمية في الشباب مراكز أنشطة
 العبارة م

 

إلى  نعم

حد 

 ما

مجموع  ال

 اناألوز

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

لديه القدرة على جذب انتباه  1

 اآلخرين في الحوار معهم

8 1 1 27 2.7 0.9 3 

يتبادل األفكار والمعلومات مع  2

 زمالءه

8 2 0 28 2.8 0.933 2 

لديه القدرة على االقناع مع  3

 زمالءه

9 1 0 29 2.9 0.967 1 

ند يتفهم وجهة نظر اآلخرين ع 4

 حدوث خالف

9 1 0 29 2.9 0.967 1 

 1 0.967 2.9 29 0 1 9 يستطيع تحديد مطالبه جيدا   5

يشعر بأنه شخص اجتماعي في  6

 المواقف المختلفة

8 2 0 28 2.8 0.933 2 
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 العبارة م

 

إلى  نعم

حد 

 ما

مجموع  ال

 اناألوز

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

لديه القدرة على تقوية عالقاته مع  7

 اآلخرين

9 1 0 29 2.9 0.967 1 

يستطيع تحديد المعاني التي  8

 يقصدها بوضوح

9 1 0 29 2.9 0.967 1 

يوضح أفكاره حتى ال يحدث سوء  9

 فهم

9 1 0 29 2.9 0.967 1 

يشترك مع اآلخرين في المناسبات  10

 الخاصة بهم

8 1 1 27 2.7 0.9 3  

  9.468  284 2 12 86 المجموع 

  0.95  28.5 0.2 1.2 8.6 المتوسط الحسابي 

     2 12 86 النسبة )%( 

 % 95 القوة النسبية 

( ان استجابات عينة مهاهس التفاع  باالت اليتض  من الجدبل الساب  بالماص )
( ببوزن 28.5( بمتوسط بلغ )284الدهاسة جاءت بمستوى مرتفع حي  بلغ المجموع الوزط   )

 .% 95    ( ب  لس بقوس طسبية بلغت9.468مرج  )
( %86يمثلون طسبة ) ( مفر س86)ببلغ عد  من شجابوا بنا  على أباهات ر ا الباد 

( 2( ببلغ عد  من شجابوا ب  )%12( مفر س بنسبة )12ببلغ عد  من شجابوا هلى حد ما )
 .(%2مفر س يمثلون طسبة )

"  زم ءو مع االقناع على القدهس لديهكما شظهرت طتاس  الجدبل الساب  شن أباهات " 
" بأباهس  جيداا  م البه حديدت يست يع" ب "   ا ل حدب  عند اآلارين طرر بجهة يتفه ب " 
 يق درا الت  المااط  تحديد يست يع" ب "  اآلارين مع ع قاته تقوية على القدهس لديه" 

" جاءت    الترتيب ا بل بمتوسط   ه  سوء يحد  ال حتى ش كاهو يوض " ب "  بوضوت
 با ليتبجاء    الترتيب الثاط  أباهات " .(0.967( ببوزن مرج  بلغ )2.9مرج  بلغ )

"  الممتلفة المواق     اجتماع  شمص بثطه يشار" ب "  زم ءو مع بالمالومات ا  كاه
 لديهشما الترتيب الثال   كان للعباهس " .(0.933( ببوزن مرج  )2.8بمتوسط مرج  بلغ )

 المناسبات    اآلارين مع يشتر " ب "   ماه  الحواه    اآلارين اطتباو ج ب على القدهس
 .(0.9( ببوزن مرج  )2.7" بمتوسط مرج  ) به  الماصة

  هاسة .Aronson Olov 2021 الول اهبطسون تلس النتاس  مع  هاسة  تباتفق
 , Troy 2020 م ياس توهي   هاسة Mossman , Gareth J 2021 جاهي  موسمان

Mekias  حي  شن  2020ب هاسة حمدينو عمر السيد  2019ب هاسة شحمد ها ع به ي  علوان
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الحياتية تساعد الفر  على التكي  االيجاب  مع اآلارين بمواجهة التحديات اليومية  المهاهات
   الحياس  طها من شر  المت لبات الضربهية لتفاع ت الفر  مع اآلارين    المجتمع ال ي 

 .يعيش فيه من ا ل مهاهس التفاع  باالت ال
 دور ام :ومؤداه الثاني الفرعي لالتساؤ على باإلجابة الخاصة النتائج :ثانياا  ( 4 )جدول 

 (10ن =  )  مهارة حل المشكلة ؟ تنمية في الشباب مراكز أنشطة
 العبارة م

 

إلى  نعم

 حد ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

يستخدم اسلوب منظم في  1

 مواجهة المشكالت 

8 2 0 28 2.8 0.933 3 

 يحاول تحديد المشكلة بشكل 2

 واضح

7 2 1 26 2.6 0.867 5 

يقوم بجمع المعلومات حول  3

 المشكلة التي تواجهه

10 0 0 30 3 1 1 

يحرص على االستفادة من آراء  4

 اآلخرين في حل المشكالت

8 2 0 28 2.8 0.933 3 

 5 0.867 2.6 26 1 2 7 يساعد زمالءه في حل مشكالتهم 5

يرى أن معظم المشكالت يمكن  6

 ليب متنوعةأن تحل بأسا

9 1 0 29 2.9 0.967 2 

 4 0.9 2.7 27 1 1 8 يفكر في بدائل لحل مشكالته 7

 2 0.967 2.9 29 0 1 9 يقوم بحل المشكالت بكفاءة 8

ال يشعر بارتباك عندما تواجهه  9

 مشكلة ما

7 2 1 26 2.6 0.867 5 

  8.301  249 4 13 73 المجموع 

  0.92  27.7 0.5 1.4 8.1 المتوسط الحسابي 

     4.5 14.4 81.1 النسبة )%( 

 % 92 القوة النسبية 

( ان استجابات عينة الدهاسة المش لة ح  مهاهسيتض  من الجدبل الساب  بالماص )
( ببوزن مرج  27.7)( بمتوسط 249جاءت بمستوى مرتفع حي  بلغ المجموع الوزط   )

  .% 92( ب  لس بقوس طسبية بلغت 8.301)
( مفر س يمثلون طسبة 73)جابوا بنا  على أباهات ر ا الباد ببلغ عد  من ش

( ببلغ عد  من %14.4( مفر س بنسبة )13( ببلغ عد  من شجابوا هلى حد ما )81.1%)
 ما شظهرت طتاس  الجدبل الساب  شن أباهس "  .(%4.6( مفر س يمثلون طسبة )4شجابوا ب  )

جاءت    الترتيب ا بل بمتوسط مرج  بلغ " تواجهه الت  المش لة حول المالومات بجمع يقوم
 يم ن المش  ت مار  شن يرى بجاء    الترتيب الثاط  أباهات"  .(1( ببوزن مرج  بلغ )3)

( ببوزن 2.9" بمتوسط مرج  بلغ )ب فاءس المش  ت بح  يقوم"ب"  متنوعة بثساليب تح  شن
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 مواجهة    منر  سلوبا يستمدم( ب   الترتيب الثال  جاءت أباهس " 0.967مرج  بلغ )
" بمتوسط مرج   المش  ت ح     اآلارين آهاء من االستفا س على يحرص" ب "  المش  ت

 لح  بداس     يفكربجاء    الترتيب الرابع أباهس " .(0.933( ببوزن مرج  بلغ )2.8بلغ )
 يحابلكما جاءت أباهس " .(0.9( ببوزن مرج  بلغ )2.7" بمتوسط مرج  بلغ ) مش  ته

 باهتبا  يشار ال" ب "  مش  ته  ح     زم ءو يساعد"ب"   باض  بش   المش لة تحديد
( ببوزن مرج  بلغ 2.6"    الترتيب المام  بمتوسط مرج  بلغ )ما مش لة تواجهه عندما

(0.867). 
 ب هاسة شحمد Mossman , Gareth J 2021 جاهي  موسمان  هاسةحي  شكدت  هاسة 

حي  شن تشجيع الشباب من  2018 محمد ال    ع م ب هاسة 2019 علوان به ي  ها ع
على اكتساب المهاهات الحياتية يسار     مواجهة مش  ته  من ا ل ا طش ة بفاالية شكثر 

 .مع المجتمع المحيط بالمسارمة    اتما  القراهات بشثن ح  ر و المش  ت
 دور ام :ومؤداه الثالث الفرعي اؤلالتس على باإلجابة الخاصة النتائج :ثالثا ( 5 )جدول 

 (10ن =  )  تنمية مهارة إدارة الوقت في الشباب مراكز أنشطة
 العبارة م

 

إلى  نعم

 حد ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

يرررررى أن تنظرررريم الوقرررر  يسرررراعد  1

 على سرعة انجاز المهام

10 0 0 30 3 1 1 

 2 0.967 2.9 29 0 1 9 عيده بدقةيحافظ على تنظيم موا 2

ال يفضررررل تأجيررررل أعمررررال هامررررة  3

 بالنسبة له

8 2 0 28 2.8 0.933 3 

يقوم باألعمرال المطلوبرة منره فري  4

 موعدها

8 2 0 28 2.8 0.933 3 

يسررتثمر أوقررات فرايرره فرري أشررياء  5

 مفيدة

7 2 1 26 2.6 0.867 5 

يرترررررب قائمرررررة أعمالررررره اليوميرررررة  6

 حسب أولوياتها

9 1 0 29 2.9 0.967 2 

يرردرك أن الوقرر  عامررل مهررم فرري  7

 حياته

8 1 1 27 2.7 0.9 4 

يحرررررص علررررى تحقيرررر  أهدافرررره  8

 القريبة والبعيدة 

7 2 1 26 2.6 0.867 5 

االيمرررران بالمثررررل القائررررل الوقرررر   9

 كالسيف ان لم تقطعه قطعك

8 1 1 27 2.7 0.9 4 

  8.367  251 3 13 74 المجموع 

  0.93  27.9 0.3 1.4 8.2 يالمتوسط الحساب 

     3.3 14.5 82.2 النسبة )%( 

 % 93 القوة النسبية 
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( ان استجابات عينة الدهاسة الوقت ه اهس مهاهسيتض  من الجدبل الساب  بالماص )
( ببوزن مرج  27.9( بمتوسط )251جاءت بمستوى مرتفع حي  بلغ المجموع الوزط   )

 .%  93( ببقوس طسبية بلغت 8.367)
( ببلغ %82.2( مفر س يمثلون طسبة )74)ببلغ عد  من شجابوا بنا  على أباهات ر ا الباد 

( مفر س 3( ببلغ عد  من شجابوا ب  )%14.5( مفر س بنسبة )13عد  من شجابوا هلى حد ما )
 .(%3.3يمثلون طسبة )

 سرعة على يساعد الوقت تنري  شن يرى بشظهرت طتاس  الجدبل الساب  شن أباهس " 
بجاء    الترتيب .(1( ببوزن مرج  )3" احتلت الترتيب ا بل بمتوسط مرج   ) المهام اطجاز

 حسب اليومية شعماله قاسمة يرتب" ب "  بدقة مواعيدو تنري  على يحا ظالثاط  أباهس " 
  .(0.967( ببوزن مرج  )2.9" بمتوسط مرج  ) شبلوياتها

" ب "  له بالنسبة رامة شعمال تثجي   يفض الشما    الترتيب الثال  جاءت أباهس " 
( ببوزن مرج  2.8" ب لس بمتوسط مرج  بلغ )  موعدرا    منه الم لوبة با عمال يقوم

ب "    حياته    مه  عام  الوقت شن يده بجاء    الترتيب الرابع أباهس "  .(0.933)
( ببوزن 2.7  )" بمتوسط مرج ق اس تق اه ل  ان  السي  الوقت القاس  بالمث  االيمان
"  ب"  مفيدس ششياء     راغه شبقات يستثمر"  أباهس االاير الترتيب    بجاء .(0.9)مرج  
 ( 0.867) مرج  ببوزن ( 2.6) مرج  بمتوسط"  بالبايدس القريبة شردا ه تحقي  على يحرص

 2021 جاهي  موسمان ب هاسة 2020 السيد عمر حمدينوحي  ششاهت  هاسة 
Mossman , Gareth J 2021 الول اهبطسون  ب هاسة Aronson Olov شحمد ب هاسة 

شن ا طش ة تساعد على اكتساب بتهيئة الفرص بالت  شكدت على 2019 علوان به ي  ها ع
ب لأل را  باكتساب الثقة بالنف  بتنر  شعماله  لمواجهة التحديات اليومية حتى يست يع الشبا

االجتماأية الماصة به  بمسارمته  تجاو  من ا ل ا طش ة المسارمة    سيا  المميزات
  .التغيير االجتماع 
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 دور ام :ومؤداه الرابع الفرعي التساؤل على باإلجابة الخاصة النتائج :رابعاا  ( 6 )جدول 
 (10ن = )   تنمية مهارة إتخاذ القرار ؟ في الشباب مراكز أنشطة

 العبارة م

 

إلى  نعم

حد 

 ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

 1 1 3 30 0 0 10 يشعر بالثقة عندما يتخذ قرارا   1

 2 0.967 2.9 29 0 1 9 يجمع المعلومات قبل اتخاذ القرار 2

 1 1 3 30 0 0 10 يفكر بشكل منظم قبل اتخاذ القرار 3

يفضل اتخاذ القرارات المهمة في  4

 حياته بنفسه

8 2 0 28 2.8 0.933 3 

مد على خبراته السابقة عند يعت 5

 اتخاذ القرارات الجديدة

7 2 1 26 2.6 0.867 5 

يمكنه التوصل إلى اتخاذ القرارات  6

 المناسبة للمواقف المختلفة

9 1 0 29 2.9 0.967 2 

 4 0.9 2.7 27 1 1 8 يخطط لحياته تخطيط عملي 7

  6.634  199 2 7 61 المجموع 

  0.95  28.4 0.3 1 8.7 المتوسط الحسابي 

     2.9 10 87.1 النسبة )%( 

 % 95 القوة النسبية 

( ان استجابات عينة الدهاسة القراه هتما  مهاهسيتض  من الجدبل الساب  بالماص )
( ببوزن مرج  28.4( بمتوسط )199جاءت بمستوى مرتفع حي  بلغ المجموع الوزط   )

 .%  95( ببقوس طسبية بلغت 6.634)
( مفر س يمثلون طسبة 61)بوا بنا  على أباهات ر ا الباد ببلغ عد  من شجا

( ببلغ عد  من شجابوا ب  %10( مفر س بنسبة )7( ببلغ عد  من شجابوا هلى حد ما )87.1%)
 بالثقة يشاربشظهرت طتاس  الجدبل الساب  شن أباهس "  .(%2.9( مفر س يمثلون طسبة )2)

 احتلت الترتيب ا بل بمتوسط"  القراه اتما   قب منر  بش   ب " يفكر"  قراهاا  يتم  عندما
 اتما  قب  المالومات يجمعبجاء    الترتيب الثاط  أباهس "  .(1( ببوزن مرج  )3مرج   )

 " بمتوسط مرج  الممتلفة للمواق  المناسبة القراهات اتما  هلى التوص  يم نه" ب "  القراه
 القراهات اتما  يفض ل  جاءت أباهس " شما    الترتيب الثا .(0.967( ببوزن مرج  )2.9)

بجاء .(0.933) ( ببوزن مرج 2.8" ب  ب لس بمتوسط مرج  بلغ ) بنفسه حياته    المهمة
( ببوزن مرج  2.7"  بمتوسط مرج  ) عمل  تم يط لحياته يم ط   الترتيب الرابع أباهس " 

 القراهات اتما  عند ةالسابق ابراته على ياتمد"  أباهس المام  الترتيب    بجاء .(0.9)
 .(0.867) مرج  ببوزن ( 2.6) مرج  بمتوسط"   الجديدس



 

 224 

 يةمجلة مستقبل العلوم االجتماع

Journal Future of social siences 
 2021 يناير (2جالرابع )العدد 

 عمر حمدينو ب هاسة 2019 علوان به ي  ها ع شحمد باتفقت تلس النتاس  مع  هاسة
 موس  تر ى محمد ب هاسة 2018 عبده باالد الغرابية محمد  اكر ب هاسة 2020 السيد
يعيش بمازل عن اآلارين بالتفاع  مع مت لبات  حي  شن االطسان ال يم نه شن2016 ع م

شن ب الحياس ال بد من اكتساب القدهس على اتما  القراه  ن المت لبات مستمرس باستمراه الحياس 
محي ة اتما  القراهات السليمة تساعد الفر  على مواجهة باشباع احتياجاته بالتاام  مع البيئة ال

 .بتسار     تحم  المسئولية
   الشبابظر من وجهة ن
 ورد ما :ومؤداه األول الفرعي التساؤل على باإلجابة الخاصة النتائج :أوال ( 7 )جدول 

 (80ن = )  ؟ واألتصال التفاعل مهارة تنمية في الشباب مراكز أنشطة

(  ان استجابات باالت ال التفاع  مهاهسالساب  بالماص بالباد ا بل )يتض  من الجدبل     
( بمتوسط بلغ 2267عينة الدهاسة جاءت بمستوى مرتفع حي  بلغ المجموع الوزط   )

 العبارة م

 

إلى  نعم

 حد ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

انتبررراه لررردل القررردرة علرررى جرررذب  1

 اآلخرين في الحوار معهم

74 2 4 230 2.88 0.958 2 

اتبررادل األفكررار والمعلومررات مررع  2

 زمالئي

74 2 4 230 2.88 0.958 2 

لررردل القررردرة علرررى االقنررراع مرررع  3

 زمالئي

68 9 3 225 2.81 0.938 5 

اتفهرم وجهرة نظرر اآلخررين عنرد  4

 حدوث خالف

71 4 5 226 2.82 0.942 4 

 4 0.942 2.82 226 5 4 71 مطالبي جيدا   استطيع تحديد 5

اشعر بأني شخص اجتماعي في  6

 المواقف المختلفة

65 10 5 220 2.75 0.917 7 

لدل القدرة علرى تقويرة عالقراتي  7

 مع اآلخرين

73 6 1 232 2.9 0.967 1 

اسررررتطيع تحديررررد المعرررراني الترررري  8

 اقصدها بوضوح

67 7 6 221 2.76 0.921 6 

تررى ال يحرردث اوضررح أفكررارل ح 9

 سوء فهم

70 7 3 227 2.84 0.946 3 

اشررررررترك مررررررع اآلخرررررررين فرررررري  10

 المناسبات الخاصة بهم

74 2 4 230 2.88 0.958 2 

  9.447  2267 40 53 707 المجموع 

  0.94  226.7 4 5.3 70.7 المتوسط الحسابي 

     5 6.6 88.4 النسبة )%( 

 % 94 القوة النسبية 



 

 225 

 يةمجلة مستقبل العلوم االجتماع

Journal Future of social siences 
 2021 يناير (2جالرابع )العدد 

ببلغ عد  من شجابوا بنا  .%  94( ب  لس بقوس طسبية بلغت 9.447( ببوزن مرج  )226.7)
( ببلغ عد  من شجابوا هلى حد ما %88.4طسبة ) ( مفر س يمثلون 707)على أباهات ر ا الباد 

كما .(%5( مفر س يمثلون طسبة )40( ببلغ عد  من شجابوا ب  )%6.6( مفر س بنسبة )53)
" جاءت  اآلارين مع ع قات  تقوية على القدهس لديشظهرت طتاس  الجدبل الساب  شن أباهس " 
بجاء    الترتيب .(0.967بلغ )( ببوزن مرج  2.9   الترتيب ا بل بمتوسط مرج  بلغ )

 ا  كاه ب " اتبا ل"  ماه  الحواه    اآلارين اطتباو ج ب على القدهس لديالثاط  أباهس 
بمتوسط مرج  "  به  الماصة المناسبات    اآلارين مع " ب " اشتر  زم س  مع بالمالومات

 ال حتى ش كاهي  ابض  شما الترتيب الثال   كان للعباهس ".(0.958( ببوزن مرج  )2.88بلغ )
بجاء    الترتيب الرابع .(0.946( ببوزن مرج  )2.84" بمتوسط مرج  )  ه  سوء يحد 

"  جيداا  م الب  تحديد ب " است يع"  ا ل حدب  عند اآلارين طرر بجهة اتفه أباهس " 
بباد  لس يثت     الترتيب  .(0.942( ببوزن مرج  )2.82ب لس بمتوسط مرج  بلغ )

( ببوزن طسب  2.81" بمتوسط مرج  ) زم س  مع االقناع على القدهس لديباهس " المام  أ
"  بوضوت اق درا الت  المااط  تحديد است يعبجاء    الترتيب السا س أباهس " .(0.938)

شما الترتيب السابع  قد جاءت أباهس " (.0.921( ببوزن مرج  بلغ )2.76بمتوسط مرج  بلغ )
( ببوزن مرج  2.75" بمتوسط مرج  ) الممتلفة المواق     اجتماع  شمص بثط  اشار

  هاسة .Aronson Olov 2021 الول اهبطسون   هاسة مع النتاس  تلس باتف .(0.917)
 , Troy 2020 م ياس توهي   هاسة Mossman , Gareth J 2021 جاهي  موسمان

Mekiasشن حي  2020 السيد عمر حمدينو ب هاسة 2019 علوان به ي  ها ع شحمد ب هاسة 
 اليومية التحديات بمواجهة اآلارين مع االيجاب  التكي  على الفر  تساعد الحياتية المهاهات

 ال ي المجتمع    اآلارين مع الفر  لتفاع ت الضربهية المت لبات شر  من  طها الحياس   
 .باالت ال التفاع  مهاهس ا ل من فيه يعيش

 بينما %95االجتماعيين بلغت  ر ا ا اسيينالقوس النسبية من بجهة طر شنبي حظ 
 .%94الشباب بلغت القوس النسبية من بجهة طرر 
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 دور ام :ومؤداه الثاني الفرعي التساؤل على باإلجابة الخاصة النتائج :ثانياا  ( 8 )جدول 
 (80ن = )   تنمية مهارة حل المشكلة في الشباب مراكز أنشطة

 العبارة م

 

إلى  نعم

 حد ما

جموع م ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

اسررررررتخدم اسررررررلوب مررررررنظم فرررررري  1

 مواجهة المشكالت 

71 8 2 231 2.89 0.963 3 

احرررراول تحديررررد المشرررركلة بشرررركل  2

 واضح

74 5 1 233 2.91 0.971 2 

اقرررروم بجمررررع المعلومررررات حررررول  3

 المشكلة التي تواجهني

71 8 2 231 2.89 0.963 3 

السرتفادة مررن آراء احررص علرى ا 4

 اآلخرين في حل المشكالت

73 4 3 230 2.88 0.958 4 

 5 0.95 2.85 228 2 8 70 اساعد زمالئي في حل مشكالتهم 5

ارى أن معظررم المشرركالت يمكررن  6

 أن تحل بأساليب متنوعة

73 4 3 230 2.88 0.958 4 

 1 0.988 2.96 237 0 3 77 افكر في بدائل لحل مشكالتي 7

 5 0.95 2.85 228 4 4 72 ل المشكالت بكفاءةاقوم بح 8

ال اشعر بارتباك عندما ترواجهني  9

 مشكلة ما

74 11 5 219 2.74 0.913 6 

  8.61  2067 22 55 655 المجموع 

  0.96  229.7 2.4 6.1 72.8 المتوسط الحسابي 

     3 7.5 89.5 النسبة )%( 

 % 96 القوة النسبية 

( ان استجابات عينة الدهاسة المش لة ح  مهاهسبالماص )يتض  من الجدبل الساب  
( ببوزن مرج  229.7)( بمتوسط 2067جاءت بمستوى مرتفع حي  بلغ المجموع الوزط   )

  .% 96( ب  لس بقوس طسبية بلغت 8.61)
( مفر س يمثلون طسبة 655)ببلغ عد  من شجابوا بنا  على أباهات ر ا الباد 

( ببلغ عد  من شجابوا %7.5( مفر س بنسبة )55ا هلى حد ما )( ببلغ عد  من شجابو 89.5%)
 .(%3( مفر س يمثلون طسبة )22ب  )

" جاءت  مش  ت  لح  بداس     ا كركما شظهرت طتاس  الجدبل الساب  شن أباهس " 
بجاء    الترتيب .(0.988( ببوزن مرج  بلغ )2.96   الترتيب ا بل بمتوسط مرج  بلغ )

( ببوزن مرج  2.91" بمتوسط مرج  بلغ ) باض  بش   المش لة تحديد احابلالثاط  أباهس " 
 المش  ت مواجهة    منر  اسلوب استمدم( ب   الترتيب الثال  جاءت أباهس " 0.971بلغ )

( ببوزن 2.89بمتوسط مرج  بلغ )"  تواجهن  الت  المش لة حول المالومات بجمع ب " اقوم" 
 اآلارين آهاء من االستفا س على احرصترتيب الرابع أباهس " بجاء    ال.(0.963مرج  بلغ )
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بمتوسط "  متنوعة بثساليب تح  شن يم ن المش  ت مار  شن ب" اهى "  المش  ت ح    
 ح     زم س  اساعدكما جاءت أباهس " .(0.958( ببوزن مرج  بلغ )2.88مرج  بلغ )

رتيب المام  بمتوسط مرج  بلغ    الت"  ب فاءس المش  ت بح  ب " اقوم"  مش  ته 
 باهتبا  اشار ال( بينما جاء    الترتيب السا س أباهس " 0.95( ببوزن مرج  بلغ )2.85)

  .(0.913( ببوزن مرج  بلغ )2.74" بمتوسط مرج  بلغ ) ما مش لة تواجهن  عندما
 شحمد ب هاسة Mossman , Gareth J 2021 جاهي  موسمان  هاسة  هاسة شكدت حي 
 الشباب تشجيع شن حي  من 2018 ع م ال    محمد ب هاسة 2019 علوان به ي  ها ع
 شكثر بفاالية ا طش ة ا ل من مش  ته  مواجهة    يسار  الحياتية المهاهات اكتساب على
 .المش  ت ر و ح  بشثن القراهات اتما     بالمسارمة المحيط المجتمع مع

 بينما %92االجتماعيين بلغت  ا ا اسيين القوس النسبية من بجهة طرر شنبي حظ 
 .%96الشباب بلغت القوس النسبية من بجهة طرر 

 دور ام :ومؤداه الثالث الفرعي التساؤل على باإلجابة الخاصة النتائج :ثالثا ( 9 )جدول 
 (80ن = ) تنمية مهارة إدارة الوقت ؟ في الشباب مراكز أنشطة

 العبارة م

 

إلى  نعم

 حد ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

ارى أن تنظيم الوق  يساعد  1

 على سرعة انجاز المهام

68 9 3 225 2.81 0.938 3 

 1 0.971 2.91 233 1 5 74 احافظ على تنظيم مواعيدل بدقة 2

ال افضل تأجيل أعمال هامة  3

 بالنسبة لي

68 9 3 225 2.81 0.938 3 

مطلوبة مني في اقوم باألعمال ال 4

 موعدها

72 4 4 228 2.85 0.95 2 

استثمر أوقات فرايي في أشياء  5

 مفيدة

71 3 6 225 2.81 0.938 3 

ارتب قائمة أعمالي اليومية  6

 حسب أولوياتها

72 4 4 228 2.85 0.95 2 

ادرك أن الوق  عامل مهم في  7

 حياتي

74 5 1 233 2.91 0.971 1 

احرص على تحقي  أهدافي  8

 لقريبة والبعيدة ا

68 9 3 225 2.81 0.938 3 

االيمان بالمثل القائل الوق   9

 كالسيف ان لم تقطعه قطعك

68 9 3 225 2.81 0.938 3 

  8.532  2047 28 57 635 المجموع 

  0.95  227.4 3.1 6.3 70.6 المتوسط الحسابي 

     3.9 7.9 88.2 النسبة )%( 

 % 95 القوة النسبية 
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( ان استجابات عينة الدهاسة الوقت ه اهس مهاهسالجدبل الساب  بالماص ) يتض  من
( ببوزن مرج  227.4( بمتوسط )2047جاءت بمستوى مرتفع حي  بلغ المجموع الوزط   )

 .%  95( ببقوس طسبية بلغت 8.532)
( مفر س يمثلون طسبة 635)ببلغ عد  من شجابوا بنا  على أباهات ر ا الباد 

( ببلغ عد  من شجابوا %7.9( مفر س بنسبة )57عد  من شجابوا هلى حد ما )( ببلغ 88.2%)
 .(%3.9( مفر س يمثلون طسبة )28ب  )

ب " "  بدقة مواعيدي تنري  على احا ظبشظهرت طتاس  الجدبل الساب  شن أباهس " 
( ببوزن 2.91احتلت الترتيب ا بل بمتوسط مرج   )" حيات     مه  عام  الوقت شن ا ه 

 .(0.971ج  )مر 
" ب "  موعدرا    من  الم لوبة با عمال اقومبجاء    الترتيب الثاط  أباهات " 

( ببوزن مرج    2.85" بمتوسط مرج  )  شبلوياتها حسب اليومية شعمال  قاسمة اهتب
 سرعة على يساعد الوقت تنري  شن اهى شما    الترتيب الثال  جاءت أباهات "  .(0.95)

     راغ  شبقات استثمر" ب "  ل  بالنسبة رامة شعمال تثجي  ا ض  ال"  " ب المهام اطجاز
 وقتال القاس  بالمث  " ب" االيمان بالبايدس القريبة شردا   تحقي  على ب" احرص"  مفيدس ششياء

 .(0.938( ببوزن مرج  )2.81ب لس بمتوسط مرج  بلغ )"  ق اس تق اه ل  ان كالسي 
 2021 جاهي  موسمان ب هاسة 2020 السيد عمر حمدينو  هاسة ششاهت حي 

Mossman , Gareth J 2021 الول اهبطسون  ب هاسة Aronson Olov شحمد ب هاسة 
 الفرص بتهيئة اكتساب على تساعد ا طش ة شن على شكدت بالت 2019 علوان به ي  ها ع

 الشباب ست يعي حتى اليومية التحديات لمواجهة شعماله  بتنر  بالنف  الثقة باكتساب لأل را 
 تجاو بمسارمته  به  الماصة االجتماأية المميزات سيا     المسارمة ا طش ة ا ل من

االجتماعيين بلغت  القوس النسبية من بجهة طرر ا ا اسيين شن*بي حظ  .االجتماع  التغيير
 .%95الشباب بلغت القوس النسبية من بجهة طرر  بينما 93%
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 دور ما :ومؤداه الرابع الفرعي التساؤل على باإلجابة الخاصة تائجالن :رابعاا  ( 10 )جدول 
 (80ن = )  تنمية مهارة إتخاذ القرار في الشباب مراكز أنشطة

 العبارة م

 

إلى  نعم

حد 

 ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

 5 0.95 2.85 228 2 8 70 اشعر بالثقة عندما اتخذ قرارا   1

 4 0.958 2.88 230 3 4 73 اجمع المعلومات قبل اتخاذ القرار 2

 1 0.988 2.96 237 0 3 77 افكر بشكل منظم قبل اتخاذ القرار 3

افضل اتخاذ القررارات المهمرة فري  4

 حياتي بنفسي

74 5 1 233 2.91 0.971 2 

اعتمررد علررى خبراترري السررابقة عنررد  5

 اتخاذ القرارات الجديدة

71 8 2 231 2.89 0.963 3 

يمكننرررررري التوصررررررل إلررررررى اتخرررررراذ  6

القرررررررارات المناسرررررربة للمواقررررررف 

 المختلفة

73 4 3 230 2.88 0.958 4 

 1 0.988 2.96 237 0 3 77 يخطط لحياته تخطيط عملي 7

  6.776  1626 11 35 515 المجموع 

  0.97  232.3 1.6 5 73.6 المتوسط الحسابي 

     2 6.2 91.8 النسبة )%( 

 % 97 نسبيةالقوة ال 

( ان استجابات عينة الدهاسة القراه هتما  مهاهسيتض  من الجدبل الساب  بالماص )
( ببوزن مرج  232.3( بمتوسط )1626جاءت بمستوى مرتفع حي  بلغ المجموع الوزط   )

 .%  97( ببقوس طسبية بلغت 6.776)
ن طسبة ( مفر س يمثلو 515)ببلغ عد  من شجابوا بنا  على أباهات ر ا الباد 

( ببلغ عد  من شجابوا %6.2( مفر س بنسبة )35( ببلغ عد  من شجابوا هلى حد ما )91.8%)
 .(%2( مفر س يمثلون طسبة )11ب  )

ب "  " القراه اتما  قب  منر  بش   ا كربشظهرت طتاس  الجدبل الساب  شن أباهس " 
( ببوزن مرج  2.96احتلت الترتيب ا بل بمتوسط مرج   ) عمل  "  تم يط لحياته يم ط

(0.988). 
"  بنفس  حيات     المهمة القراهات اتما  ا ض "  سبجاء    الترتيب الثاط  أباه 

 اعتمد"  سشما    الترتيب الثال  جاءت أباه  .(0.971( ببوزن مرج  )2.91بمتوسط مرج  )
ببوزن  (2.89" ب لس بمتوسط مرج  بلغ ) الجديدس القراهات اتما  عند السابقة ابرات  على

ب" "  القراه اتما  قب  المالومات اجمع"  أباهات الرابع الترتيب    بجاء .(0.963مرج  )
( 2.88) مرج  الممتلفة " بمتوسط للمواق  المناسبة القراهات اتما  هلى التوص  يم نن 
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 قراهاا  اتم  عندما بالثقة اشار"  أباهس جاءت المام  الترتيب    شما .(0.958) مرج  ببوزن 
 (0.95) مرج  ببوزن ( 2.85) بلغ مرج  بمتوسط ب لس "

 عمر حمدينو ب هاسة 2019 علوان به ي  ها ع شحمد  هاسة مع النتاس  تلس باتفقت
 موس  تر ى محمد ب هاسة 2018 عبده باالد الغرابية محمد  اكر ب هاسة 2020 السيد
 مت لبات مع بالتفاع  اآلارين عن بمازل يعيش شن يم نه ال االطسان شن حي 2016 ع م
 شنب  الحياس باستمراه مستمرس المت لبات  ن القراه اتما  على القدهس اكتساب من بد ال الحياس
 حي ةالم البيئة مع بالتاام  احتياجاته باشباع مواجهة على الفر  تساعد السليمة القراهات اتما 

 .المسئولية تحم     بتسار 
 بينما %95االجتماعيين بلغت  طرر ا ا اسيينالقوس النسبية من بجهة  شنبي حظ 

 .%97الشباب بلغت القوس النسبية من بجهة طرر 
 األخصائي أدوار ما :ومؤداه الخامسالنتائج الخاصة باإلجابة على التساؤل الفرعي 

 ؟ الحياتية المهارات تنمية في الشباب مراكز أنشطة دور لتدعيم االجتماعي
 (10ن = )   خدمات كمقدم صائي االجتماعياألخدور  :أوال ( 11 )جدول 

 العبارة م

 

إلى  نعم

 حد ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

العمررل علررى زيررادة المرروارد الماليررة  1

 الخاصة باالنشطة 

8 1 1 27 2.7 0.9 1 

تررررررروفير المررررررروارد البشررررررررية مرررررررن  2

 المتخصصين لممارسة االنشطة 

7 3 0 27 2.7 0.9 1 

العمل على التوازن ما بين الخدمات  3

 المقدمة لكل شرائح الشباب 

6 3 1 25 2.5 0.833 2 

  2.633  79 2 7 21 المجموع 

  0.88  26.3 0.7 2.3 7 المتوسط الحسابي 

     6.7 23.3 70 النسبة )%( 

 % 88 القوة النسبية 

( ان ادمات  مقدم اع االجتم ا ا اس   بهيتض  من الجدبل الساب  بالماص )
( بمتوسط بلغ 79استجابات عينة الدهاسة جاءت بمستوى مرتفع حي  بلغ المجموع الوزط   )

 .%  88( ب  لس بقوس طسبية بلغت 2.633( ببوزن مرج  )26.3)
( %70( مفر س يمثلون طسبة )21)ببلغ عد  من شجابوا بنا  على أباهات ر ا الباد 

( 2( ببلغ عد  من شجابوا ب  )%23.3( مفر س بنسبة )7ا )ببلغ عد  من شجابوا هلى حد م
 زيا س على الام "  كما شظهرت طتاس  الجدبل الساب  شن أباهس.(%6.7مفر س يمثلون طسبة )

 لمماهسة المتم  ين من البشرية المواه  بأباهس " تو ير"  باالطش ة الماصة المالية المواه 
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بجاء  .(0.9( ببوزن مرج  بلغ )2.7وسط مرج  بلغ )جاءت    الترتيب ا بل بمت"  االطش ة
"  الشباب شراس  لك  المقدمة المدمات بين ما التوازن  على الام "  س   الترتيب الثاط  أباه 

 .(0.833( ببوزن مرج  )2.5بمتوسط مرج  بلغ )
 ايمان ب هاسة  2017 الاال عبد الحميد عبد رالة  هاسةباتفقت طتاس  الدهاسة مع 

حي   به ا ا اس   2016محمد تر ى موس  ع م ب هاسة  2018 ابراهي  حمدم م  ف 
 .االجتماع     تو ير المواه  الت  تساعد على مماهسة النشاط

 (10ن = )      كوسيط االجتماعي األخصائي دور :ثانياا  ( 12 )جدول 
 العبارة م

 

إلى  نعم

حد 

 ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

 2 0.933 2.8 28 0 2 8 التعبير وتوضيح حاجاتهم ومشكالتهم 1

التأثير علري المسرلولين ومتخرذل القررار  2

في المجتمرع وفري المؤسسرات التري تقردم 

الخرررررردمات ليكونررررررروا أكثرررررررر اسرررررررتجابة 

 الحتياجات الشباب

9 1 0 29 2.9 0.967 1 

حل المشكالت أو الصعوبات التي توجد  3

)الشرررباب الممرسرررين  برررين نسررر  العميرررل

لألنشررررررررطةس وأل أنسرررررررراق أخرررررررررى أو 

 تنظيمات أخرل

9 1 0 29 2.9 0.967 1 

إيجرراد الررروابط بررين الشررباب الممارسررين  4

لألنشررررررطة ومصررررررادر الخرررررردمات فرررررري 

المجتمرررع كرررذلك األجهرررسة والمؤسسرررات 

 التي تقدمها

8 2 0 28 2.8 0.933 2 

  3.8  114 0 6 34 المجموع 

  0.95  28.5 0 1.5 8.5 المتوسط الحسابي 

     0 15 85 النسبة )%( 

 % 95 القوة النسبية 

( ان  وسيط االجتماع  ا ا اس   بهيتض  من الجدبل الساب  بالماص )
( بمتوسط 114استجابات عينة الدهاسة جاءت بمستوى مرتفع حي  بلغ المجموع الوزط   )

 .%  95   ( ببقوس طسبية بلغت3.8( ببوزن مرج  )28.5)
( %85( مفر س يمثلون طسبة )34)بلغ عد  من شجابوا بنا  على أباهات ر ا الباد ب 

 .(%15( مفر س بنسبة )6ببلغ عد  من شجابوا هلى حد ما )
 القراه بمتم ي المسئولين عل  التثييربشظهرت طتاس  الجدبل الساب  شن أباهات " 

" ب  الشباب الحتياجات ستجابةا شكثر لي وطوا المدمات تقدم الت  المؤسسات ب   المجتمع   
 بشي (لألطش ة المماهسين الشباب) الامي  طس  بين توجد الت  ال اوبات شب المش  ت ح " 
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 ( ببوزن مرج  2.9" احتلت الترتيب ا بل بمتوسط مرج   ) شاري  تنريمات شب شارى  شطسا 
 هيجا " ب "   ته بمش  حاجاته  بتوضي  التابيربجاء    الترتيب الثاط  أباهس " .(0.967)

 ا جهزس   لس المجتمع    المدمات بم ا ه لألطش ة المماهسين الشباب بين الربابط
  .(0.933( ببوزن مرج  )2.8)" بمتوسط مرج   تقدمها الت  بالمؤسسات

  2017 الاال عبد الحميد عبد رالة  هاسة مع الدهاسة طتاس  باتفقت 
حي   2018 ابراهي  محمد م  ف  ايمان  هاسةب  2019حمد ها ع ب ه ي  علوان ب هاسة ش

شن مماهسة النشاط يسار     التوص  هلى مقترحات لمواجهة ال اوبات من منروه المدمة 
 .االجتماأية

 (10ن =  )  كمعالج االجتماعي األخصائي دور :ثالثا ( 13 )جدول 
 العبارة م

 

إلى  نعم

 حد ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 رجحالم

 الترتيب

مواجهة المشكالت واعادة تكيف  1

 الشباب

8 1 1 27 2.7 0.9 2 

اسررررتعادة تكرررريفهم مررررع االوضرررراع  2

 الجديدة بصورة اسرع

7 2 1 26 2.6 0.867 3 

مساعدة انساق العمالء للتعامل  3

 مع القضايا الشخصية

8 2 0 28 2.8 0.933 1 

  2.7  81 2 5 23 المجموع 

  0.9  27 0.6 1.7 7.7 المتوسط الحسابي 

     6.6 16.7 76.7 النسبة )%( 

 % 90 القوة النسبية 

( ان  ماال  االجتماع  ا ا اس   بهيتض  من الجدبل الساب  بالماص )
( بمتوسط 81استجابات عينة الدهاسة جاءت بمستوى مرتفع حي  بلغ المجموع الوزط   )

  %  90( ببقوس طسبية بلغت 2.7( ببوزن مرج  )27)
( مفر س يمثلون طسبة 23)ببلغ عد  من شجابوا بنا  على أباهات ر ا الباد 

( ببلغ عد  من شجابوا %16.7( مفر س بنسبة )5( ببلغ عد  من شجابوا هلى حد ما )76.7%)
 .(%6.6( مفر س يمثلون طسبة )2ب  )

 مع للتاام  الام ء اطسا  مساعدسبشظهرت طتاس  الجدبل الساب  شن أباهس " 
( ببوزن مرج  2.8" احتلت الترتيب ا بل بمتوسط مرج   ) الشم ية   قضاياال
" بمتوسط  الشباب تكي  باعا س المش  ت مواجهةبجاء    الترتيب الثاط  أباهس " .(0.933)

 مع تكيفه  استاا سشما    الترتيب الثال  جاءت أباهس "  .(0.9)( ببوزن مرج  2.7)مرج  
 .(0.867( ببوزن مرج  )2.6)" ب لس بمتوسط مرج  بلغ  سرعا ب وهس الجديدس االبضاع
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 عبد رالة ب هاسة 2018 هاسة محمو  السيد محمد محمو   مع الدهاسة طتاس  باتفقت
من حي  القدهس على  2018 ابراهي  محمد م  ف  ايمان ب هاسة  2017 الاال عبد الحميد

 .مواجهة المش  ت الت  تاو  مماهسة النشاط 
 (10ن = )    كممكن االجتماعي األخصائي دور :رابعاا  ( 14 )جدول 

 العبارة م

 

إلى  نعم

حد 

 ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

مساعدة  الشباب الممارسين لألنشطة  1

على التخلص من مشاعره السلبية التي 

تنتج من عدم قدرته على تغيير واقعه 

 ومواجهة مشكالته

8 2 0 28 2.8 0.933 2 

مسررراعدة الشرررباب الممارسرررين لألنشرررطة  2

علررررى فهررررم دوافعرررره واكتشرررراف قدراترررره 

 وإمكانياته وكيفية استغاللها لصالحه

9 1 0 29 2.9 0.967 1 

  1.9  57 0 3 17 المجموع 

  0.95  28.5 0 1.5 8.5 المتوسط الحسابي 

     0 15 85 النسبة )%( 

 % 95 القوة النسبية 

( ان  مم ن االجتماع  ا ا اس   بهالجدبل الساب  بالماص ) يتض  من
( بمتوسط 57استجابات عينة الدهاسة جاءت بمستوى مرتفع حي  بلغ المجموع الوزط   )

 .%  95     ( ببقوس طسبية بلغت1.9( ببوزن مرج  )28.5)
( %85( مفر س يمثلون طسبة )17)ببلغ عد  من شجابوا بنا  على أباهات ر ا الباد 

 .(%15( مفر س بنسبة )3ببلغ عد  من شجابوا هلى حد ما )
 على لألطش ة المماهسين الشباب مساعدس"  سبشظهرت طتاس  الجدبل الساب  شن أباه 

" احتلت الترتيب ا بل  ل الحه استغ لها ب يفية بإم اطياته قدهاته باكتشال  با اه  ه 
  مساعدس  الترتيب الثاط  أباهس " بجاء   .(0.967( ببوزن مرج  )2.9بمتوسط مرج   )

 على قدهته عدم من تنت  الت  السلبية مشاعرو من التملص على لألطش ة المماهسين الشباب
  .(0.933( ببوزن مرج  )2.8)" بمتوسط مرج   مش  ته بمواجهة باقاه تغيير

 نايما ب هاسة  2017 الاال عبد الحميد عبد رالة  هاسة مع الدهاسة طتاس  باتفقت
من حي   Troy , Mekias 2020 هاسة توهي م ياس ب  2018 ابراهي  محمد م  ف 

 .كيفية استغ ل هم اطيات الشباب ل الحه  من ا ل مماهسة ا طش ة
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 (10ن =  )  كتربوي  االجتماعي األخصائي دور :خامساا  ( 15 )جدول 
 العبارة م

 

إلى  نعم

 حد ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

 الوزن

 المرجح

 الترتيب

مسرررررررراعدة الشررررررررباب الممارسررررررررين  1

لألنشررررطة علررررى اكتسرررراب مهررررارات 

 التكيف والتواف  فى المجتمع

8 1 1 27 2.7 0.9 1 

تسويد الشرباب الممارسرين لألنشرطة  2

بالمعررررررررارف والمعلومررررررررات عررررررررن 

 المهارات الحياتية

6 3 1 25 2.5 0.833 2 

  1.733  52 2 4 14 المجموع 

  0.87  26 1 2 7 المتوسط الحسابي 

     6.7 23.3 70 النسبة )%( 

 % 87 القوة النسبية 

( ان  تربوي  االجتماع  ا ا اس   بهيتض  من الجدبل الساب  بالماص )
( بمتوسط 52استجابات عينة الدهاسة جاءت بمستوى مرتفع حي  بلغ المجموع الوزط   )

 . % 87    ( ببقوس طسبية بلغت1.733( ببوزن مرج  )26)
( %70( مفر س يمثلون طسبة )14)ببلغ عد  من شجابوا بنا  على أباهات ر ا الباد 

( 2( ببلغ عد  من شجابوا ب  )%23.3( مفر س بنسبة )4ببلغ عد  من شجابوا هلى حد ما )
 .(%6.7مفر س يمثلون طسبة )

 على لألطش ة المماهسين الشباب مساعدس"  سبشظهرت طتاس  الجدبل الساب  شن أباه 
( 2.7" احتلت الترتيب ا بل بمتوسط مرج   ) المجتمع  ى بالتوا   التكي  مهاهات اكتساب

 لألطش ة المماهسين الشباب تزبيدبجاء    الترتيب الثاط  أباهس " .(0.9ببوزن مرج  )
( ببوزن مرج  2.5) " بمتوسط مرج   الحياتية المهاهات عن بالمالومات بالمااهل

(0.833).  
 هاسة محمد ب   2017 الاال عبد الحميد عبد رالة  هاسة مع الدهاسة  طتاس باتفقت

من حي  ما لألطش ة من  2018 ابراهي  محمد م  ف  ايمان ب هاسة 2018 ال    ع م 
 .شير على الشباب    التاام  مع المجتمع
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 (10ن = )  كمنسق االجتماعي األخصائي دور :سادساا  ( 16)جدول 
 العبارة م

 

إلى  نعم

 د ماح

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

ايجاد عالقات ما بين مراكس الشباب  1

 وانساق التعامل

8 1 1 27 2.7 0.9 2 

ايجررررراد اهتمامررررررات مشرررررتركة بررررررين  2

 االنساق

8 2 0 28 2.8 0.933 1 

االستفادة من كافة الجهود لسيادة  3

 كفاءة الخدمات

8 2 0 28 2.8 0.933 1 

  2.8  83 1 5 24 المجموع 

  0.93  27.6 0.3 1.7 8 المتوسط الحسابي 

     3.3 16.7 80 النسبة )%( 

 % 93 القوة النسبية 

يتض  من الجدبل الساب  بالماص ) به المماهس الاام  منس ( ان استجابات  
( ببوزن 27.6( بمتوسط )83حي  بلغ المجموع الوزط   ) مرتفععينة الدهاسة جاءت بمستوى 

 .%  93( ببقوس طسبية بلغت 2.8مرج  )
( %80( مفر س يمثلون طسبة )24)ببلغ عد  من شجابوا بنا  على أباهات ر ا الباد 

( 1( ببلغ عد  من شجابوا ب  )%16.7( مفر س بنسبة )5ببلغ عد  من شجابوا هلى حد ما )
 .(%3.3مفر س يمثلون طسبة )

ب "  االطسا  بين مشتر ة ارتمامات ايجا اهس " بشظهرت طتاس  الجدبل الساب  شن أب
احتلت الترتيب ا بل بمتوسط مرج   "  المدمات  فاءس لزيا س الجهو   ا ة من " االستفا س

 مراكز بين ما ع قات ايجا بجاء    الترتيب الثاط  أباهس " .(0.933( ببوزن مرج  )2.8)
  .(0.9مرج  ) ( ببوزن 2.7)" بمتوسط مرج   التاام  باطسا  الشباب

 ايمان ب هاسة  2017 الاال عبد الحميد عبد رالة  هاسة مع الدهاسة طتاس  باتفقت
من حي   2019سليمان الامد  ، هاسة ع  احمد العباس ب  2018 ابراهي  محمد م  ف 

 .شرمية ا ا اس     الح ول على ش ض  المدمات المقدمة للشباب  اا  المر ز
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 (10ن =  ) كمخطط االجتماعي األخصائي دور :سابعاا  (17 )جدول 
 العبارة م

 

إلى  نعم

 حد ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

حصررررررررر االمكانررررررررات والوسررررررررائل  1

 واالحتياجات

6 3 1 25 2.5 0.833 3 

تحقيررر  النمرررو المتررروازن فررري جميرررع  2

 انشطة رعاية الشباب

8 2 0 28 2.8 0.933 1 

لويرررررات فررررري البررررررامج وضرررررع االو 3

 والخدمات واالنشطة

7 2 1 26 2.6 0.867 2 

  2.633  79 2 7 21 المجموع 

  0.88  26.3 0.3 0.7 7 المتوسط الحسابي 

     6.7 23.3 70 النسبة )%( 

 % 88 القوة النسبية 

( ان  مم ط االجتماع  ا ا اس   بهيتض  من الجدبل الساب  بالماص )
( بمتوسط 79اسة جاءت بمستوى مرتفع حي  بلغ المجموع الوزط   )استجابات عينة الده 

 .%  88( ببقوس طسبية بلغت 2.633( ببوزن مرج  )26.3)
( %70( مفر س يمثلون طسبة )21)ببلغ عد  من شجابوا بنا  على أباهات ر ا الباد 

( 1 )( ببلغ عد  من شجابوا ب %23.3( مفر س بنسبة )7ببلغ عد  من شجابوا هلى حد ما )
 .(%6.7مفر س يمثلون طسبة )

 اطش ة جميع    المتوازن  النمو تحقي بشظهرت طتاس  الجدبل الساب  شن أباهس " 
بجاء .(0.933( ببوزن مرج  )2.8" احتلت الترتيب ا بل بمتوسط مرج   ) الشباب هعاية

توسط مرج  " بم باالطش ة بالمدمات البرام     االبلويات بضع   الترتيب الثاط  أباهس " 
 االم اطات ح رشما    الترتيب الثال  جاءت أباهس "  .(0.867)( ببوزن مرج  2.6)

 ( 0.833)( ببوزن مرج  2.5)" ب لس بمتوسط مرج  بلغ  باالحتياجات بالوساس 
 هيمان ب هاسة  2017 الاال عبد الحميد عبد رالة  هاسةباتفقت طتاس  الدهاسة مع 

حي  التم يط للبرام  با طش ة بالمدمات باالحتياجات  من 2018 ابراهي  محمد م  فى
 .بالوساس 
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 (10ن = )  كمساعد االجتماعي األخصائي دور :ثامناا  (18 )جدول 
 العبارة م

 

إلى  نعم

حد 

 ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

مسرراعدة الشررباب علررى زيررادة فهمهررم  1

 النفسهم ومعرفة قدراتهم

8 2 0 28 2.8 0.933 1 

اشررررررراك الشررررررباب فرررررري مناقشررررررات  2

 اجتماعية لحل مشكالتهم

8 2 0 28 2.8 0.933 1 

توزيرررع المسرررلوليات علرررى الشرررباب  3

 التى يتضمنها البرنامج

7 2 1 26 2.6 0.867 2 

  2.733  82 1 6 23 المجموع 

  0.91  27.3 0.3 2 7.7 المتوسط الحسابي 

     3.3 20 76.7 النسبة )%( 

 % 91 القوة النسبية 

( ان  مساعد االجتماع  ا ا اس   بهيتض  من الجدبل الساب  بالماص )
( بمتوسط 82استجابات عينة الدهاسة جاءت بمستوى مرتفع حي  بلغ المجموع الوزط   )

 .%  91( ببقوس طسبية بلغت 2.733( ببوزن مرج  )27.3)
( مفر س يمثلون طسبة 23)الباد ببلغ عد  من شجابوا بنا  على أباهات ر ا 

( ببلغ عد  من شجابوا ب  %20( مفر س بنسبة )6( ببلغ عد  من شجابوا هلى حد ما )76.7%)
 .(%3.3( مفر س يمثلون طسبة )1)

 الطفسه   همه  زيا س على الشباب مساعدسبشظهرت طتاس  الجدبل الساب  شن أباهس " 
احتلت الترتيب "  مش  ته  لح  اجتماأية اقشاتمن    الشباب ب " اشرا "  قدهاته  بمار ة

 توزيعبجاء    الترتيب الثاط  أباهس " .(0.933( ببوزن مرج  )2.8ا بل بمتوسط مرج   )
 ( ببوزن مرج  2.6)" بمتوسط مرج   البرطام  يتضمنها التى الشباب على المسئوليات

(0.867).  
 ايمان ب هاسة  2017 الاال عبد الحميد عبد رالة  هاسةباتفقت طتاس  الدهاسة مع 

ب لس     2018 اكر محمد الغرابية باالد عبده ب هاسة  2018 ابراهي  محمد م  ف 
 .مساعدس الشباب لمار ة قدهاته  بح  مش  ته 
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 من تحد التي المعوقات ما :ومؤداه السادسالنتائج الخاصة باإلجابة على التساؤل الفرعي 
 ؟ الحياتية المهارات تنمية في الشباب مراكز أنشطة دور

 :من وجهة نظر األخصائيين
 المهارات تنمية في الشباب مراكز أنشطة دور من تحد التي المعوقات ( 19 )جدول 

 (10ن = ) الحياتية
 العبارة م

 

إلى  نعم

 حد ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

قلررررررررررررة عرررررررررررردد المشرررررررررررررفين  1

 المتخصصين

1 6 3 22 2.2 0.733 4 

ضررعف االمكانيررات الماديررة فرري  2

 مرتكس الشباب

1 4 5 24 2.4 0.8 3 

عرردم وضرروح مفهرروم المهررارات  3

 الحياتية لممارس األنشطة

7 2 1 14 1.4 0.467 6 

عرررردم االعررررالن المناسررررب عررررن  4

 األنشطة

0 4 6 26 2.6 0.867 1 

عررردم تعررراون فريررر  العمرررل فررري  5

 ممارسة األنشطة 

0 5 5 25 2.5 0.833 2 

قلررررررة األنشررررررطة الترررررري تنمرررررري  6

 المهارات الحياتية

8 2 0 12 1.2 0.4 7 

عررردم حصرررول المشررررفين علرررى  7

دورات تدريبيررررررررررة الكسرررررررررراب 

 المهارات

1 4 5 24 2.4 0.8 3 

عررردم القررردرة علرررى الرررربط برررين  8

 األنشطة وتنمية المهارات

6 2 2 16 1.6 0.533 5 

 1 0.867 2.6 26 6 4 0 تعدد أدوار فري  العمل 9

  6.3  189 33 33 24 المجموع 

  0.7  21 3.7 3.7 2.7 المتوسط الحسابي 

     36.7 36.7 26.6 النسبة )%( 

 % 70 القوة النسبية 

الماوقات( ان استجابات عينة الدهاسة جاءت )يتض  من الجدبل الساب  بالماص 
( ببقوس 6.3( ببوزن مرج  )21( بمتوسط )189بمستوى متوسط حي  بلغ المجموع الوزط  )

 .% 70طسبية بلغت 
( مفر س يمثلون طسبة 24)ببلغ عد  من شجابوا بنا  على أباهات ر ا الباد 

( ببلغ عد  من %36.7( مفر س بنسبة )33( ببلغ عد  من شجابوا هلى حد ما )26.6%)
 (%36.7( مفر س يمثلون طسبة )33شجابوا ب  )
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" ب  ا طش ة عن المناسب االع ن عدمأباهات "  بشظهرت طتاس  الجدبل الساب  شن
( ببوزن مرج  2.6" احتلت الترتيب ا بل بمتوسط مرج   ) الام   ري  ش باه تاد " 
"  ا طش ة مماهسة    الام   ري  تاابن  عدمبجاء    الترتيب الثاط  أباهس " .(0.867)

 ضا لثال  جاءت أباهس " شما    الترتيب ا .(0.833( ببوزن مرج  )2.5)بمتوسط مرج   
 الكساب تدهيبية  بهات على المشر ين ح ول عدم"ب"  الشباب مرتكز    الما ية االم اطيات
بجاء    الترتيب الرابع أباهس .(0.8)( ببوزن مرج  2.4)ب لس بمتوسط مرج  بلغ " المهاهات

  الترتيب ب .(0.733( ببوزن مرج  )2.2)بمتوسط مرج   "المتم  ين المشر ين عد  قلة"
" بمتوسط مرج  المهاهات بتنمية ا طش ة بين الربط على القدهس عدمالمام  جاءت أباهس" 

 المهاهات مفهوم بضوت عدم.بجاء    الترتيب السا س أباهس "(0.533( ببوزن مرج  )1.6)
    بجاء.(0.467( ببوزن مرج  )1.4)" ب لس بمتوسط مرج  بلغ  ا طش ة لمماهس الحياتية

 بلغ مرج  بمتوسط ب لس"  الحياتية المهاهات تنم  الت  ا طش ة قلة"  أباهس السابع بالترتي
 .(0.4) مرج  ببوزن ( 1.2)

 ال    محمد ب هاسة 2018 ابراهي  محمد م  ف  ايمان  هاسةباتف   لس مع 
 محمد السيد محمو  ب هاسة Leele , levone 2021 ليفون  ليل  ب هاسة 2018 ع م

التثكيد على التنوع    ا طش ة بالبرام  لحدب  الت وه االيجاب  ن حي  م 2018 محمو 
 .لجميع الشباب بالام  على تسهي  الدع  حتى تحق  ا طش ة تنمية تلس المهاهات

   :الشباب نظر وجهة من
 المهارات تنمية في الشباب مراكز أنشطة دور من تحد التي المعوقات ( 20 )جدول 

 (80ن = ) الحياتية
 العبارة م

 

إلى  نعم

حد 

 ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

 2 0.95 2.85 228 72 4 4 قلة عدد المشرفين المتخصصين 1

ضررررعف االمكانيررررات الماديررررة فرررري  2

 مرتكس الشباب

2 7 71 229 2.86 0.954 1 

عررردم وضررروح مفهررروم المهرررارات  3

 الحياتية لممارس األنشطة

4 7 69 225 2.81 0.94 4 

عررررردم االعرررررالن المناسرررررب عرررررن  4

 األنشطة

17 12 58 215 2.69 0.896 9 

عرررردم تعرررراون فريرررر  العمررررل فرررري  5

 ممارسة األنشطة 

4 14 62 218 2.73 0.908 8 

قلة األنشطة التري تنمري المهرارات  6

 الحياتية

2 9 69 227 2.84 0.946 3 
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 العبارة م

 

إلى  نعم

حد 

 ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

عرررردم حصررررول المشرررررفين علررررى  7

دورات تدريبيرررررررررررررة الكسررررررررررررراب 

 مهاراتال

5 8 67 222 2.78 0.925 6 

عرررردم القرررردرة علررررى الررررربط بررررين  8

 األنشطة وتنمية المهارات

3 10 67 224 2.8 0.933 5 

 7 0.904 2.71 217 64 9 7 تعدد أدوار فري  العمل 9

  8.356  2005 599 80 48 المجموع 

  0.93  222.8 66.6 8.9 5.3 المتوسط الحسابي 

     82.4 11 6.6 النسبة )%( 

 % 93 القوة النسبية 

يتض  من الجدبل الساب  بالماص )الماوقات( ان استجابات عينة الدهاسة جاءت 
( ببوزن مرج  222.8( بمتوسط )2005بمستوى مرتفع حي  بلغ المجموع الوزط   )

 .%  93( ببقوس طسبية بلغت 8.356)
( %6.6يمثلون طسبة )( مفر س 48)ببلغ عد  من شجابوا بنا  على أباهات ر ا الباد 

( 599( ببلغ عد  من شجابوا ب  )%11( مفر س بنسبة )80ببلغ عد  من شجابوا هلى حد ما )
 .(%82.4مفر س يمثلون طسبة )

 مرتكز    الما ية االم اطيات ضا بشظهرت طتاس  الجدبل الساب  شن أباهس " 
بجاء    .(0.954) ( ببوزن مرج 2.86" احتلت الترتيب ا بل بمتوسط مرج   ) الشباب

( ببوزن 2.85" بمتوسط مرج  ) المتم  ين المشر ين عد  قلةالترتيب الثاط  أباهس " 
 المهاهات تنم  الت  ا طش ة قلةشما    الترتيب الثال  جاءت أباهس "  .(0.95مرج  )
بجاء    الترتيب الرابع .(0.946( ببوزن مرج  )2.84" ب لس بمتوسط مرج  بلغ ) الحياتية

( 2.81"  بمتوسط مرج  ) ا طش ة لمماهس الحياتية المهاهات مفهوم بضوت عدماهس " أب
 بين الربط على القدهس عدمب   الترتيب المام  جاءت أباهس " .(0.94ببوزن مرج  )

بجاء    الترتيب .(0.933( ببوزن مرج  )2.8" بمتوسط مرج  ) المهاهات بتنمية ا طش ة
" ب لس بمتوسط  المهاهات الكساب تدهيبية  بهات على مشر ينال ح ول عدمالسا س أباهس " 

 ش باه تاد كما جاء    الترتيب السابع أباهس " .(0.925( ببوزن مرج  )2.78مرج  بلغ )
 .(0.904( ببوزن مرج  )2.71"  بمتوسط مرج  ) الام   ري 

 ال    محمد ب هاسة 2018 ابراهي  محمد م  ف  ايمان  هاسة مع  لس باتف 
 محمد السيد محمو  ب هاسة Leele , levone 2021 ليفون  ليل  ب هاسة 2018 ع م
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 االيجاب  الت وه لحدب  بالبرام  ا طش ة    التنوع على التثكيد حي  من 2018 محمو 
 .المهاهات تلس تنمية ا طش ة تحق  حتى الدع  تسهي  على بالام  الشباب لجميع

 بينما %70االجتماعيين بلغت  طرر ا ا اسيينالقوس النسبية من بجهة  شنبي حظ 
 .%93الشباب بلغت القوس النسبية من بجهة طرر 

رات فععى تنميععة المهععا دور انشععطة مراكععز الشععباب لتععدعيم  المقتععر  التصععوري  اإلطععار :تاسعععاا 
 : الحياتية للشباب
 سددددةللدها النرددددري  اإلطدددداه علددددى ببندددداءاا  الرارنددددة للدهاسددددة االسددددتراتيج  للهدددددل تحقيقدددداا 

 مراكددز اطشدد ة  به لتدددأي   المقتددرت الت ددوهي  اإلطدداه هلددى الباحثددة توصددلت الميداطيددة بطتاسجهددا
 : للشباب الحياتية المهاهات تنمية  ى الشباب
 الحياتيدة المهداهات تنميدة  ى الشباب مراكز اطش ة  به تدأي  اإلطاه يستهدل :اإلطار أهداف
 .للشباب
 المهارات تنمية فى الشباب مراكز انشطة دور لتدعيم فى االجتماعي األخصائي أدوار

 :للشباب الحياتية
 :يل  بما الاام المماهس يقوم الدهاسه ر و ب  : خدمات كمقدم االجتماعي األخصائي دور-1
 .باالطش ة الماصة المالية المواه  زيا س على الام  -
 .االطش ة لمماهسة المتم  ين من البشرية المواه  تو ير -
 .الشباب شراس  لك  المقدمة المدمات بين ما التوازن  ىعل الام  -
  :يل  بما الاام المماهس يقوم الدهاسه ر و ب   :كوسيط االجتماعي األخصائي دور -2
 .بمش  ته  حاجاته  بتوضي  التابير -
 المدمات تقدم الت  المؤسسات ب   المجتمع    القراه بمتم ي المسئولين عل  التثيير -

 .الشباب الحتياجات استجابة رشكث لي وطوا
 (لألطش ة الممرسين الشباب) الامي  طس  بين توجد الت  ال اوبات شب المش  ت ح  -

 . شاري  تنريمات شب شارى  شطسا  بشي
   لس المجتمع    المدمات بم ا ه لألطش ة المماهسين الشباب بين الربابط هيجا  -

 .تقدمها الت  بالمؤسسات ا جهزس
 :يل  بما الاام المماهس يقوم الدهاسه ر و ب   :كمعالج االجتماعي صائياألخ دور -3
 .الشباب تكي  باعا س المش  ت مواجهة -
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 .اسرع ب وهس الجديدس االبضاع مع تكيفه  استاا س -
 .الشم ية القضايا مع للتاام  الام ء اطسا  مساعدس -
 :يل  بما الاام المماهس يقوم هالدهاس ر و مجال ب   :كممكن االجتماعي األخصائي دور -4
 عدم من تنت  الت  السلبية مشاعرو من التملص على لألطش ة المماهسين الشباب  مساعدس -

  .مش  ته بمواجهة باقاه تغيير على قدهته
 ب يفية بإم اطياته قدهاته باكتشال  با اه  ه  على لألطش ة المماهسين الشباب مساعدس -

 .ل الحه استغ لها
  :يل  بما الاام المماهس يقوم الدهاسه ر و ب   :كتربوي  االجتماعي األخصائي ورد -5 
 .المجتمع  ى بالتوا   التكي  مهاهات اكتساب على لألطش ة المماهسين الشباب مساعدس -
 .الحياتية المهاهات عن بالمالومات بالمااهل لألطش ة المماهسين الشباب تزبيد -
  :يل  بما الاام المماهس يقوم الدهاسه ر و ب   :كمنسق االجتماعي األخصائي دور -6
 .التاام  باطسا  الشباب مراكز بين ما ع قات ايجا  -
 .االطسا  بين مشتر ة ارتمامات ايجا  -
 .المدمات  فاءس لزيا س الجهو   ا ة من االستفا س -
 :يل  بما الاام المماهس يقوم الدهاسه ر و ب   :كمخطط االجتماعي األخصائي دور -7
 .باالحتياجات بالوساس  االم اطات ح ر  -
 .الشباب هعاية اطش ة جميع    المتوازن  النمو تحقي  -
  .باالطش ة بالمدمات البرام     االبلويات بضع -
 :يل  بما الاام المماهس يقوم الدهاسه ر و ب  : كمساعد االجتماعي األخصائي دور-8
 .قدهاته  بمار ة الطفسه   همه  زيا س على الشباب مساعدس -
 .مش  ته  لح  اجتماأية مناقشات    الشباب اشرا  -
 .البرطام  يتضمنها التى الشباب على المسئوليات توزيع -

 :للشباب الحياتية المهارات تنمية فى الشباب مراكز انشطة دور لتدعيم التعامل أنساق
 الممداهس االجتمداع  ا ا داس  :Change Agent System  التغييعر محعد  نسعق -1

 مراكدز اطشد ة  به لتددأي  ا ادرى  ا طسا  مع يتاام  ال ي رو التغيير محد  طس  رو الاام
 .للشباب الحياتية المهاهات تنمية  ى الشباب
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 عندددما الامدد ء طسدد  مددن جددزء هلددى الندداس يتحددول: Client System العمععالء نسععق -2
 رد و مدن يستفيدبن  سول شطه  يتوقاون  عندما شب االجتماعيين ا ا اسيين من المدمة ي لبون 
 .الشباب مجموعة رنا الام ء بطس  المدمة

 التددثيير المددرا  المؤسسددات شب ا جهددزس شب الندداس برددو :Target system الهععدف نسععق -3
 الحياتيدددة المهددداهات تنميدددة  دددى الشدددباب مراكدددز اطشددد ة  به تددددأي  شجددد  مدددن تغييدددرر  شب  ددديهن

 .للشباب
 ا لددده مدددن يامددد  الددد ي الجهددداز ردددو الامددد  طسددد  :Action system العمعععل نسعععق -4

  اادد  االجتمدداع  ا ا دداس  ماهدد  يتاددابن  مددن ب دد لس عددام  ممدداهس االجتمدداع  ا ا دداس 
 . المؤسسة

 ميعةتن فعى الشعباب مراكز انشطة دور لتدعيم المقتر  التصور في المستخدمة االستراتيجيات
 :للشباب الحياتية المهارات

 :التالية التكتي ات االستراتيجية ر و تنفي  بيت لب :والتوضيح اإلقناع تاستراتيجيا-1
 تنميدددة  دددى الشدددباب مراكدددز اطشددد ة  به تددددأي  بغدددر  الواسددداة للمناقشدددات الفرصدددة هتاحدددة -

 للشباب. الحياتية المهاهات
 .آهاء من الشباب يبديه لما الجيد االستماع -
 . ماها التاام   ى المجتمع يقا ة حول المالومات من مم ن عد  شكبر جمع -
 تاليةال التكتي ات االستراتيجية ر و تنفي  بيت لب :وتشمل البيئة مع التدخل استراتيجية -2
 . بالمجتمع المؤسسة مواه  استمدام -
  .المدمات تقدي     باإلجراءات السياسات    سواء التغيير على المسئولين بتوجيه ح  -
 ردددد و تنفيدددد  بيت لددددب: والحاجععععات واألفكععععار المشععععاعر عععععن الحععععر التعبيععععر اسععععتراتيجية -3

 :التالية التكتي ات االستراتيجية
 .المجتمعية الضغوط حول مشاعرر  عن للتابير الشباب المماهسين لألطش ة استثاهس -
 المهععارات تنميععة فععى الشععباب مراكععز انشععطة دور تععدعيم فععى األخصععائي االجتمععاعي مهععارات 

  :للشباب الحياتية
 شب الشددباب المماهسددين لألطشدد ة مددع الامد  عند:ا صددغر المسددتوى  علددى المماهسددة هاتمهدا -1

 الا قددات تكددوين بمهدداهات االت ددال مهدداهات يسددتمدم االجتمدداع  ا ا دداس   ددإن شسددرته ش ددرا 
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 المهند  التددا  ا دة بنداء مهاهات ي  المقاب ت هجراء بمهاهات التااط  بمهاهات االجتماأية
 .  المالومات بجمع التقدير كمهاهس

 المماهسدددين الشدددباب جماعدددات مدددع عند الامددد :ا بسدددط المسدددتوي  علدددى المماهسدددة مهددداهات -2
 بإجدراء االت دال مهداهات هلد  شيضدا حاجة     هو المش  ت لمواجهة برام  بي م  لألطش ة
  .المؤسسة بظيفة تحقي  بمهاهس الجماأية المناقشة بمهاهس المقاب ت

 مجتمددع مددع االجتمدداع  ا ا دداس  يامدد  عنددما: ا كبددر المسددتوي  علددى المماهسددة مهداهات -3
 هلدد  حاجدة  د   إطده المجتمعيدة الجماعدات شب النداس مددن  بيدر عدد  مدع يامد  بعنددما المنرمدة
 االجتماعددددات تنرددددي  بمهدددداهس القيددددا ات اكتشددددال بمهدددداهس الجماريريددددة المشدددداه ة تنرددددي  مهدددداهات
 .المشوهس تقدي  مهاهسب  الوساطة بمهاهس الم البة بمهاهس بالندبات
 المراجع
 والمجال الشباب رعاية مجال في االجتماعية الخدمة:(2006) بااربن  شحاتة جمال ،حبيب

 طشر مر ز االجتماأية المدمة  لية حلوان جاماة ،العامة الممارسة منظور من المدرسي
 .الجاماى الكتاب بتوزيع
 الخدمة وممارسة تعليم في يثةحد واتجاهات وبحو  قضايا: (2010)شحاته  جمال ،حبيب

 .الحديث الجامعى المكتب االسكندرية االجتماعية
  لية حلوان جاماة ،الشباب ورعاية االجتماعية الخدمة :(2013) محمد مدحت الن ر ابو

 .الجاماى الكتاب بتوزيع طشر مر ز االجتماأية المدمة
 مجال في االجتماعية للخدمة العامة الممارسة :(2003) بااربن  شحاتة جمال ،حبيب
 بتوزيع طشر مر ز ،االجتماأية المدمة  لية حلوان جاماة ،المدرسي والمجال الشباب رعاية
 .الجاماى الكتاب

 قضايا االجتماعية للخدمة المهنية الممارسة تطوير :(2014)  همى ط ي  منقريوس
 .الحدي  الجاماى الم تب ،االس ندهية ،ميدانية وبحو  مهنية
 والمجال الشباب رعاية مجال في االجتماعية الخدمة :(2006) بااربن  شحاتة جمال حبيب

 طشر مر ز االجتماأية المدمة  لية حلوان جاماة ،العامة الممارسة منظور من المدرسي
  الجاما . الكتاب بتوزيع
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 بيئة خدمة في االنشطة بعض دور :(2019) سليمان ،الامد - احمد ع  ،العباس 
 الالوم – ل بحا  النجات جاماة مجلة  لس ين معان محافظة شباب لمراكز المحلى المجتمع
 .11ع 33 م  الوطنية النجات جاماة االطساطية

 لدي التطوعي العمل تنمية في الشباب مراكز ممارسات :(2016) موس  تر ى محمد ،ع م
 .55 ع االجتماعيين ل ا اسيين الم رية الجمعية – االجتماعية الخدمة مجلة الشباب
 لذوي  التربوي  والدمج المبكر التدخل وأثر التعلم صعوبات(: 2012) محمد عا ل ،الادل

 .الحدي  الكتاب  اه،القاررس ،الخاصة االحتياجات
 مجال في االجتماعية للخدمة العامة الممارسة :(2000) بااربن  المااطى ابو مارر ،عل 
 مر ز ،االجتماأية المدمة  لية وانحل جاماة ،العامة الممارسة منظور من الشباب رعاية
 .الجاماى الكتاب بتوزيع طشر
 تحقيق في االجتماعية للخدمة العام الممارس دور :(2012) حنف  ايمان ،الحلي  عبد

 ع االجتماأية المدمة  هاسات مجلة    منشوه بح  ،الشباب مراكز خدمات جودة متطلبات
33. 

 ،الشباب لدي االنتماء تعزيز في الشباب زمراك اسهامات :(2018) ال    محمد ،ع م
 . 60ع االجتماعيين ل ا اسيين الم رية الجمعية – االجتماأية المدمة مجلة
تأثير برنامج ترويحي رياضي على تنمية بعض  :(2020حمدينو عمر السيد ) ،حامد

لالمية ا بح  منشوه    المجلة المهارات الحياتية لطالب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية
 . 38لالوم التربية البدطية بالرياضية جاماة المن وهس  لية التربية الرياضية ع 

االنشطة الرياضية و دورها  في تنمية المهارات  :(2019حسين شاكر بااربن ) ،عل 
ة بح  منشوه    مجلة الالوم التربوية بالنفسي ،الحياتية لدى طالب الجامعة المستنصرية

 .29بحو  غزس عر ز القومى للالم
أهمية االنشطة الرياضية الالصفية في تنمية بعض  :(2019ه ي  ) ،حمد ب علوانش ،ها ع

ارب  بح  منشوه    مجلة التحدى ، جاماة ال ،المهارات الحياتية لدى تالميذ الطور الثانوى 
 .1بن المهيدى ام البواق  ماهد الالوم بتقنيات النشاطات البدطية بالرياضية ع 

ة دور الجامعة في تنمية المهارات الحياتي :(2018االد ) ، اكر محمد ب عبده ،يةالغراب
 ،بح  منشوه    المجلة الاربية لال  االجتماع ،لدى الشباب الجامعى في مجتمع االمارات

 .21مر ز البحو  بالدهاسات االجتماأية ع  ،جاماة القاررس  لية اال اب
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 ،االجتماعية فى المجال العمالى وحماية البيئة الخدمة :(2001طريمة شحمد ) ،سرحان
 .المر ز الريا ى ،جاماة حلوان

الخدمة االجتماعية ومجاالت الممارسات  :(2002عبدالمح  محمو  حسن ) ،صال 
 . اه المار ة الجامعية ،االس ندهية ،المهنية
لخدمة قضايا وبحو  واتجاهات حديثة في تعليم وممارسة ا :(2010جمال شحاته ) ،حبيب

 .الم تب الجاماى الحدي  ،االس ندهية االجتماعية
تصور مقتر  لمواجهة الصعوبات التى تحول  :(2018محمو  السيد محمد محمو  ) ،س مة

دون مشاركة الفتيات في انشطة مراكز الشباب من منظور الممارسة العامة في الخدمة 
  هاسات    المدمة االجتماأية ع مجلة ،جاماة حلوان  لية المدمة االجتماأية ،االجتماعية

46  1. 
دور االخصائي االجتماعي في اكساب جماعات  :(2017رالة عبد الحميد ) ،عبد الاال

رية الجمعية الم  –مجلة المدمة االجتماأية  ،الشباب المهارات االجتماعية بمراكز الشباب
 .58ل ا اسيين االجتماعيين ع 

ساليب تطوير االداء المهنى لالخصائيات أ :(2018ايمان م  ف  محمد ) ،ابراهي 
لة بح  منشوه    مج ،االجتماعيات الكساب المهارات الحياتية لطالب المدارس االعدادية
 .2   10جاماة الفيوم للالوم التربوية بالنفسية ، جاماة الفيوم  لية التربية ع 

 ،الجتماعيةالممارسة العامة منظور حديث الخدمة ا :(2008جمال شحاتة ) ،حبيب
 .الم تب الجاما  الحدي  ،االس ندهية

 .2م تبة لبنان ط،بيربت ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية :(1993شحمد ز   ) ،بدبي 
معجم مصطلحات الخدمة االجتماعية القاهرة الشركة  (:1998يحي  حسن ) ، هبيش

 .للنشر لوطجمان المصرية العالمية
 ،المهارات االجتماعية والوحدات والمحددات:(2014 ) اي  عبد ه  اي  ه ،عبد ه
 .م تبة الابي ان،الريا 
ات تعليم وتدريس المهار :المهارات االجتماعية (:2014 اي  عبد ه  اي  ه ) ،عبد ه

 .الابي ان،المملكة الاربية الساو ية،االجتماعية والقيم
 ،،المملكة  الاربية الساو يةعاصرعلم االجتماع الم :(2015ع مت تحسين ) ،عبدالكري 

 . اه الجنا هية
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 قياس المهاهات الحياتية    سيا  تالي  المهاهات الحياتية بالمواطنة    من قة :اليوطيسي 
 .الشر  االبسط بشمال ا ريقيا برابطى روس ينز ، ليوان ليو

 .الابي ان،الريا ،تدريس مهارات الحياة لندن :(2017طسي  بط  ) ،ال ويرق 
الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب  :(2006جمال شحاتة بااربن ) ،حبيب

ر ز  لية المدمة االجتماأية م ،جاماة حلوان ،والمجال المدرسي من منظور الممارسة العامة
 .طشر بتوزيع الكتاب الجاماى

الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في  :(2002)اربن آبو المااطى ب شمارر  ،عل 
يع مر ز طشر بتوز  ،جاماة حلوان  لية المدمة االجتماأية ،لمجال التعليمى ورعاية الشبابا

 .الكتاب الجاماى
الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في  :(2002مارر شبو المااطى بآاربن ) ،عل 

زيع مر ز طشر بتو  ، لية المدمة االجتماأية ،جاماة حلوان ،المجال التعليمى ورعاية الشباب
 .الكتاب الجاماى

الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب والمجال  :جمال شحاتة بآاربن  ،حبيب
جاماة حلوان  لية المدمة االجتماأية مر ز طشر  ،المدرسي من  منظور الممارسة العامة
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