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دينامية العالقة بين المهارات الحياتية لدى الشباب الجامعى....

ملخص البخح
تعػػرض البحػػث الحػػالى لدراسػػة الديناميػػة مػػف الميػػارات الحياتيػػة لػػدور ال ػػبا الجػػامع
وعبلقػػة ذلػػؾ بالقػػدرة عمػػى إدارة أزمػػاتيـ اإلقتصػػادية التػػى قػػد فرضػػتيا عمػػييـ طبيعػػة الظػػروؼ
الحالية فػ المجتمػا المصػر  ،وخصوصػا فػ ظػؿ تػدليات أحػداث ػورات الربيػا العربػ و ػورة
42ينػػػاير ،وتنػػػاوؿ البحػػػث التعريػػػؼ بمصػػػطمحات (الديناميػػػة ،العبلقػػػات ،ال ػػػبا  ،الميػػػارات
الحياتيػػػة ،األ زمػػػات اإلقتصػػػادية ،ادارة االزمػػػات االقتصػػػادية) ،واتبػػػا البحػػػث المػػػنيج الوصػػػف
واإلحصائ  ،وييدؼ البحػث الحػالى إلػى التعػرؼ عمػى ديناميػة العبلقػة بػيف الميػارات الحياتيػة
لد ال با الجامع  ،وقدرتيـ عمى إدارة اإل زمػات اإلقتصػادية وذلػؾ مػف خػبلؿ تحديػد أوجػ
الفروؽ فػ الميػارات الحياتيػة لػد ال ػبا الجػامع تبعػا لمتليػرات البحػث (الجػنس  ،العمػر،
المسػػتو التعميم ػ لػػؤل  ،المسػػتو التعميم ػ لػػؤلـ ،متوسػػط الػػدخؿ ال ػػيرس لؤلسػػرة ،وتحديػػد
أوجػػػ الفػػػروؽ فػػػ إدارة األزمػػػات اإلقتصػػػادية لػػػد ال ػػػبا الجػػػامع تبعػػػا لػػػنفس المتليػػػرات
البح ية ،وكذلؾ التحقؽ مف وجود عبلقػة ارتباطيػة ذات داللػة إحصػائية بػيف الميػارات الحياتيػة
وادارة األ زمػػػات لػػػد ال ػػػبا الجػػػامع  ،والتفػػػوؽ عمػػػى األلميػػػة النسػػػبية لكػػػبل مػػػف الميػػػارات
الحياتية وادارة األزمات اإلقتصادية لد ال ػبا الجػامع  ،وأخيػ ار التعػرؼ عمػى الػوزف النسػب
ألبعاد الميارات الحياتية لد ال با الجػامع عينػة البحػث ،وطبػؽ البحػث عمػى عينػة قواميػا
( )021ػا و ػػابة جػػامعييف مػػف عمػػر ( )42 -01عػػاـ بعػػدد مػػف كميػػات جامعػػات (حمػواف،
القالرة ،عيف مس) بمحافظ القالرة والجيزة ،واستخدـ فػ جمػا البيانػات (إسػتمارة البيانػات
العامة ،مقياس الميارات الحياتيػة لػد ال ػبا  ،مقيػاس إدارة األزمػات االقتصػادية ،وجمػيعيـ
مف إعداد الباح ة ،وجاءت ألـ النتائج الت أسفرت عنيا البحث:
 -0توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف أبعػاد الميػارات الحياتيػة لػد ال ػبا الجػامع
تبعا لمتليرات البحث
 -4توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف إدارة األزمػات اإلقتصػادية لػد ال ػبا الجػامع
تبعا لمتليرات البحث
 -3توجػػػد عبلقػػػة إرتباطيػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف الميػػػارات الحياتيػػػة لػػػد ال ػػػبا
الجامع وبيف إدارة األزمات االقتصادية
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 -2تختمػػؼ األلميػػة النسػػبية بػ ختبلؼ كػبل مػػف الميػػارات الحياتيػػة وادارة اإلقتصػػادية لػػد
ال با الجامع تبعا لمتليرات البحث
 -2يختمؼ الوزف النسب ب ختبلؼ أبعاد الميارات الحياتية لد ال با
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The Dynamic Relationship between The Life Skills Of
University Youth And Their Ability To Manage The Economic
Crises
Abstract
The current research examines the dynamics between the life skills
of university youth and their relationship with the ability to manage their
economic crisis, which is imposed by the nature of the current conditions
in the Egyptian society, especially in light of the repercussions of the
events of the Arab Spring revolutions and the revolution of 25th January
The study dealt with the definition of its terms (Dynamics, Youth,
Relationships Life Skills, Economical crisis
,Economical
Crisis
Management) And the use of the relationship between the life skills of the
university youth and their ability to manage economic crises by directing
aspects in the life skills of university youth according to the variables of
study (Sex,age, the educational level of father,the educational level of
mother ،monthly income of the family) Identify differences in the
management of economic crises among youth According to the same
research variables as well as the verification of the existence of a
relationship of statistical significance between the skills of life crisis
management among university youth And identify the relative importance
of different life skills and crisis management among youth
And finally to identify the relative weight of the dimensions of life skills
among university youth . The study was applied to the basic sample and
consisted of 150 youth and university students aged 17-25 years In a
number of faculties( Helwan University ،Cairo university, Ain Shams
University in the governorates of Cairo and Giza. Data collection , the
youth skills scale and the economic crisis management measure were used
in data collection. The most important results of he study were:
1-There are statistically significant differences between the dimensions of
life skills among university youth according to the study variables
2-There are statistically significant differences between the management of
economic crises among university youth according to the study
variables
3-There is a statistical correlation between the life skills of university
youth and the management of economic crises
4-The relative importance differs according to both of life skills and
economic crisis management difference among university youth varies
according to the study variables
5-The relative weight varies depending on the life skills of youth.
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املقدمة ومشكلة البخح:
جعمت العالـ قرية صليرة ،مما تتطم مع ضرورة إمتبلؾ ميارات حياتية فى التعامؿ ما لػذ
التطورات

ي ػػػيد العػػػالـ اليػػػوـ العديػػػد مػػػف المتليػػػرات السػػػريعة المتبلحقػػػة فػػػى جميػػػا

المجاالت ،األمر الػذس فػرض عمػى المؤسسػات المختمفػة لؤلسػرة مواكبػة تمػؾ التليػرات والتعامػؿ
معيػػا ،وخمػػؽ قػػدرات تنافسػػية تمكنيػػا مػػف البقػػاء واإلسػػتمرار لػػيس فقػػط عمػػى السػػاحة المحميػػة
وانما أيضا عمى الساحة الدولية
وتعتبر الدينامية فى العمػوـ اإلنسػانية واإلجتماعيػة ميػزة طبيعيػة تعبػر عػف حركػة لػذ
المجتمعات أو التجمعات الب رية نحو النمو والتطػور ،ولػى حتميػة تمػر بيػا المجتمعػات تعنػى
ب نتقاليا مف حالة إلى أخرس (العاي

بيمة)4104 ،

واإلنسػػػػاف كػػػػائف نفسػػػػى إجتمػػػػاعى يعػػػػيش فػػػػى مجموعػػػػة مػػػػف العبلقػػػػات المحيطػػػػة،
فالديناميات لى نقطة البدء لفيـ اإلنساف مػف زاويػة نفسػية إجتماعيػة ،أس فيػـ العبلقػات بينػ
وبيف غير مف خبلؿ لذ الدينامية ،فالحركية الموجودة بأس مجتمػا وداخػؿ مؤسسػات ال تنفػرد
بنفسػػيا بػػؿ البػػد أنيػػا تتسػػـ بمػػا يجػػرس فػػى جميػػا األوسػػاط اإلجتماعيػػة واإلنسػػانية ( حسػػيف
حرزلى ،دليمة لقوقى) 4102 ،
والعبلقات الديناميكيػة بػيف الب ػر منػذ أف خمػؽ ال تعػالى اإلنسػاف ،وذلػؾ ألنػ كػائف
إجتمػػػاعى بطبعػػػ مػػػف الصػػػع عميػػػ أف يعػػػيش وحيػػػد ،لػػػذلؾ إضػػػطر لمتعامػػػؿ مػػػا ا خػػػريف
المحيطػيف بػ  ،فتمػؾ العبلقػات تظيػر بصػورة واضػحة مػف خػبلؿ التفػاعبلت المختمفػة

(Jacqueline,

)M, Cheri, B.,2005
واف ألـ ما يميز العصػر الحػديث وتقنياتػ اإلعتمػاد عمػى التطػوير واإلصػبلح الب ػرس،
وخدمػػة مػػوارد التنميػػة بأكفػػأ مػػا يكػػوف مػػف حيػػث السػػرعة والدقػػة ،لمواكبػػة الحيػػاة المعاصػػرة
والمستجدات العالمية ،نتيجة ظيور العديػد مػف التحػديات كضػرورة لتجػاوز المجتمعػات العربيػة
لفجوة التخمؼ الحضارس ،واتساع المعرفة والمعموماتية التى (حساـ المازف) 4114 ،
فأصبح لناؾ وعى متزايد ب أف الحاجة إلػى التػدري عمػى الميػارات الحياتيػة ،بلػرض
مساعدة ال با عمى إدارة المرحمة الجامعية قبؿ اإل نتقاؿ إلى العمؿ ،وذلؾ ب كؿ أفضػؿ وأك ػر
إست ما ار ،ليصبحوا مواطنيف فاعميف وأصحاء
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ومػػػف الجػػػدير بالػػػذكر أف إدمػػػاج بػػػرامج الميػػػارات الحياتيػػػة لم ػػػبا الجػػػامعى ضػػػمف
المنالج الجامعية ،إنما يعزز مف إمكانيػة تحقيػؽ ال بػات لعائػدات مسػتقبمية أفضػؿ ،فيػى تتػيح
لم ػػبا فرصػػة لمحصػػوؿ عمػػى أفضػػؿ الوظػػائؼ وتحس ػيف االتجػػا المينػػى لديػػ مػػف الناحيػػة
النوعية وال كمية ،كما أنيا تمكن مف التخطيط الواضح لحيات وتزود بالقدرات البلزمػة التخػاذ
خطوات تجػا تحقيػؽ ألػدافيـ ،وتسػاعدلـ فيػـ السػموكيات ال خصػية السػميمة عمػى نحػو أفضػؿ ،ممػا
يس ػػيـ فػػػى تقمػػػيص مسػػػتوس اإل نحػػػراؼ المجتمعػػػى ،وزيػػػادة إحتػػػراـ ال ػػػا لذاتػػػ ودفػػػا مسػػػتوس توقعاتػػػ
المستقبمية )(Ibarraran, P. & other, 2012
حيث تعتبر تنمية الموارد الب ػرية الركيػزة األساسػية لمتنميػة اإلقتصػادية واإلجتماعيػة،
والقػػػوس العاممػػػة كدعامػػػة أساسػػػية لئلقتصػػػاد القػػػومى ألس دولػػػة مػػػف الػػػدوؿ أيػػػا كػػػاف نظاميػػػا
اإلقتصػػادس ،وال ػػؾ أف تنظػػيـ قػػدرات ال ػػبا الجػػامعى وحسػػف إسػػتخداميا وصػػقؿ قػػدراتيـ
ورفػػا ميػػاراتيـ ل ػ أكبػػر األ ػػر فػػى تعظػػيـ إسػػتلبلؿ واسػػت مار ألػػـ عناصػػر رواتيػػا القوميػػة
وبالتالى رفا مستوس المعي ة وتحقيػؽ الكرامػة اإلنسػانية واإلجتماعيػة ،وذلػؾ مػف خػبلؿ إيجػاد
فرص عمؿ جديدة ليؤالء ال با عند دخوليـ سوؽ العمػؿ وخفػض مسػتوس البطالػة ألدس حػد
مستطاع )(Jacobs, Foundation, 2014
مف لنا كاف ألمية التخطيط لتمؾ المرحمة الجامعية التػى تم ػؿ منعطػؼ لػاـ فػى حيػاة
قػادر عمػى إدارة أزماتػ التػى تفرضػيا
ا
كؿ ا  ،فأصبح لزاما إعادة النظر في  ،وتطوير ليصبح
التحػػديات المعاصػػرة ،فتنميػػة الميػػارات الحياتيػػة لػػدس ال ػػبا يم ػػؿ حجػػر الزاويػػة بػػؿ الركيػػزة
ػر لمتطػػورات اليائمػػة فػػى األفكػػار واالتجالػػات واألسػػالي ومػػا
األساسػػية فػػى عمميػػة التنميػػة ،نظػ ا
يترتػػ عمػػى ذلػػؾ مػػف تليػػرات فػػى نوعيػػة الميػػارات الحياتيػػة المطموبػػة لمواجيتيػػا ،حيػػث أف
التطػػػػورات التكنولوجيػػػػة المعاصػػػػرة والمسػػػػتقبمية إنمػػػػا تفػػػػرض تعػػػػديبلت جذريػػػػة عمػػػػى طبيعػػػػة
وخصػائص ومواصػفات تمػؾ الميػا ارت (Temel, Cenk, 2016) (Gomes, Marques,
)B., 2013
فال ػػػبا الجػػػامعى ػػػريحة لامػػػة فػػػى المجتمػػػا المصػػػرس مػػػف حيػػػث العػػػدد والقػػػوة
نظػر لتنػوع خصائصػ اإلجتماعيػة ،اإلقتصػادية،
اإلنتاجية ،فيو يتخذ موقػا فريػد فػى المجتمػا ا
ال قافية والتنموية المؤ رة ،ويزيد مف ألميػة تمػؾ ال ػريحة المجتمعيػة أنيػـ األك ػر تػأ ار خاصػة
فى ظؿ التحوالت التى إجتاحت العولمة )(Al Alfi, A., 2015
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فيػػو يواجػ تحػػديات مصػػيرية تسػػتيدؼ وجػػود وكرامتػ بػػؿ وانسػػانيت  ،وتطػػرح أمامػ
ميػػاـ ك يػػرة وكبيػػرة ،ينبلػػى تػػوفير اإلمكانيػػات لمقيػػاـ بيػػا ،وادراك ػ اليػػدؼ الرئيسػػى واألساسػػى
لمتنمية والوسيمة لتحقيقيا ،حتى يمكف إحداث التليرات المن ودة وتحسػيف سػبؿ الحيػاة وتػوفير
الحياة الكريمة (ر يدة برادة)4112 ،
ولذلؾ كاف مف الضػرورس توظيػؼ واسػت مار الميػارات الحياتيػة لػدس ال ػبا لمتعامػؿ
بكفاءة ما حػاالت التػوتر واألزمػات اإلقتصػادية التػى تمػر بيػا الػببلد ،والتػى تػؤ ر بػدورلا عمػى
كافػػػػة الكيانػػػػات ذات العبلقػػػػة المجتمعيػػػػة وتقميػػػػؿ التػػػػأ يرات الماديػػػػة والمعنويػػػػة عمػػػػى النظػػػػاـ
المجتمعػػى ،ممػػا يعيػػد التػوازف المجتمعػػى وخصوصػا اإلقتصػػادس الػػذس يم ػػؿ نقطػػة التحػػوؿ فػػى
حياة ال با وبالتالى األسرة المصرية
ومف خبلؿ ما سبؽ تتبمور م كمة البحث فى اإلجابة عف التساؤؿ الرئيسى التالى:
 ما لى ديناميػة العبلقػة بػيف الميػارات الحياتيػة لػدس ال ػبا الجػامعى وقػدرتيـ عمػى إدارةاألزمات اإلقتصادية لدييـ
ولئلجابة عف التساؤؿ الرئيسى السابؽ وضعت التساؤالت الفرعية التالية:
 ما المفاليـ البح ية واألدبية المتعمقة بالبحث؟ ما واقا الدراسػة الميدانيػة لمتعػرؼ عمػى الفػروؽ فػى كػبل مػف أبعػاد الميػارات الحياتيػةوادارة األزمػػات اإلقتصػػادية لػػدس ال ػػبا الجػػامعى تبعػػا لمتليػػرات البحػػث ( الجػػنس،
العمػػر ،المسػػتوس التعميمػػى لػػؤل  ،المسػػتوس التعميمػػى لػػؤلـ ،متوسػػط الػػدخؿ ال ػػيرس
لؤلسرة )؟
 ما العبلقة اإلرتباطية بيف الميارات الحياتية لدس ال با الجػامعى وادارة األزمػات اإلقتصػاديةلدييـ؟
 ما األلمية النسبية لكبل مف الميارات الحياتية وادارة األزمات اإلقتصادية لػدس ال ػباالجامعى تبعا لمتليرات البحث؟
 -ما الوزف النسبى ألبعاد الميارات الحياتية لدس ال با الجامعى؟

أهداف البخح:
ييدؼ البحث الحالى لمتعرؼ عمى دينامية العبلقة بيف الميارات الحياتية لػدس ال ػبا
الجامعى وقدرتيـ عمى إدارة األزمات اإلقتصادية ،وتتم ؿ األلداؼ الفرعية فى التعرؼ عمى:
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 0تحديػػد أوجػػػ الفػػػروؽ فػػى الميػػػارات الحياتيػػػة لػػػدس ال ػػبا الجػػػامعى تبعػػػا لمتليػػػرات
الدراسة (الجػنس ،العمػر ،المسػتوس التعميمػى لػؤل  ،المسػتوس التعميمػى لػؤلـ ،متوسػط
الدخؿ ال يرس لؤلسرة)
 4تحديد أوج الفروؽ فى إدارة األزمات اإلقتصادية لدس ال با الجامعى تبعػا لمتليػرات
الدراسة (الجػنس ،العمػر ،المسػتوس التعميمػى لػؤل  ،المسػتوس التعميمػى لػؤلـ ،متوسػط
الدخؿ ال يرس لؤلسرة)
 3التحقػؽ مػف وجػود عبلقػة إرتباطيػة ذات داللػة إحصػائية بػيف الميػارات الحياتيػة وادارة
األزمات لدس ال با الجامعى
 2التعػػرؼ عمػػى األلميػػة النسػػبية بػػ ختبلؼ كػػبل مػػف الميػػارات الحياتيػػة وادارة األزمػػات
اإلقتصػادية لػػدس ال ػبا الجػػامعى تبعػا لمتليػرات الدراسػة (العمػػر ،المسػتوس التعميمػػى
لؤل  ،المستوس التعميمى لؤلـ ،متوسط الدخؿ ال يرس لؤلسرة)
 2التعرؼ عمى الوزف النسبى ألبعاد الميارات الحياتية لدس ال با الجامعى
وقػػػد تػػػـ صػػػياغة األلػػػداؼ ضػػػمف محاولػػػة لفيػػػـ ودراسػػػة األبعػػػاد الظالراتيػػػة ألنمػػػاط
وأسػػالي المفػػاليـ والمعمومػػات البيئيػػة واألسػػرية ،التػػى تكػػوف بيئػػة ومنػػاخ ال ػػبا مجتمعيػػا
واقتصاديا ،والمسارات والتوجيات اإلقتصادية لؤلسرة المصرية فى ا ونة األخيرة

أهمية البخح:
يعتبػػر البحػػث مػػدخؿ لمتوسػػا فػػى قاعػػدة البحػػث العممػػى ،والدراسػػات األكاديميػػة لقسػػـ
إدارة مؤسسػػات األسػػػرة والطفولػػػة ،فػػػى مجػػػاالت حدا يػػػة تواكػػػ التليػػػرات الحاد ػػػة بالعػػػالـ مػػػف
معموماتية وعولمػة وغيرلػا ،حيػث ضػرورة اإلسػراع ب عػادة النظػر فػى إدارة األزمػات اإلقتصػادية
التػػى يمػػر بيػػا ال ػػبا المصػػرس الجػػامعى ،فالتحػػديات الحاليػػة والقادمػػة إنمػػا تتطم ػ مراجعػػة
سريعة فى كافة ميارات الحياتية ،ب عتبارلا الركيػزة األساسػية والمػدخؿ الرئيسػى لعجمػة التنميػة
المستدامة ،والتى تؤ ر بدورلا فى اإلرتقاء بالبيئػة المجتمعيػة التػى يعي ػيا الفػرد فػى المجتمػا
المصرس
ومف ـ ف ف لذا البحث تتم ؿ ألميت فى التالى:
 0محاولػػة مسػػايرة اإلتجالػػات المجتمعيػػة المعاصػػرة ،ك سػػتجابة لجميػػا المػػؤتمرات ال ػػبابية
التى تقدميا الدولة ،وكذلؾ مسايرة لؤلجواء اإلقتصادية المعا ة فػى الوقػت الحػالى ،والتػى
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تتطم ضرورة توظيؼ واست مار الموارد والميارات الحياتية المتاحة لدس ال با لتخطػى
تمػػؾ األزمػػات اإلقتصػػادية التػػى فرضػػتيا تػػداعيات ػػورة  42ينػػاير و ػػورات الربيػػا العربػػى عمػػى
مصر
 4تبصير الساسة والقػائميف عمػى دراسػة ػئوف األسػرة بألميػة ال ػريحة التػى يجػرس عمييػا
البحػػث (ال ػػبا الجػػامعى) ،حيػػث أنيػػـ القػػوة المحركػػة لمتنميػػة الب ػػرية المسػػتدامة ،ممػػا
يتطم ضرورة تزويدلـ بالفرص واألسػالي البلزمػة لتطػوير ميػاراتيـ الحياتيػة وعبلقػاتيـ
وم اركاتيـ المجتمعية
 3توعية صناع القرار اإلقتصادس بألميػة إعػادة صػياغة السياسػات والمػوائح واإلسػتراتيجيات
البلزمػػػة إلدارة األزمػػػة اإلقتصػػػادية لػػػدس ال ػػػبا الجػػػامعى فػػػى ظػػػؿ الظػػػروؼ المجتمعيػػػة
السػػائدة فػػى مجتمعنػػا ،بمػػا يتػػيح إتاحػػة فػػرص تحسػػيف الػػدخؿ التػػى يعػػود باإليجػػا عمػػى
األسرة المصرية
 2تنبيػ ساسػػة اإلقتصػػاد لمواجيػػة أفضػػؿ بسػػبؿ أقصػػى لت ػليؿ ال ػػبا الجػػامعى ،واإلعػػداد
لسوؽ العمػؿ ،والم ػاركة فػى م ػروعات التنميػة المسػتدامة ،مػا محاولػة رصػد المػؤ رات
والمتليػرات المجتمعيػػة التػػى تػػؤ ر عمػػى بيئػػة ال ػػبا  ،ومػػا يمكػػف أف يترتػ عمػػى بنائيػػات
تنمية ال با الجامعى

األسلوب البخجى:
أوال :فزوض البخح:
 0توجػػد فػػروؽ ذات دالل ػة إحصػػائية فػػى الميػػارات الحياتيػػة لػػدس ال ػػبا الجػػامعى تبع ػا
لمتليرات البحث ( الجنس ،العمر ،المسػتوس التعميمػى لػؤل  ،المسػتوس التعميمػى لػؤلـ،
متوسط الدخؿ ال يرس لؤلسرة)
 4توجد فروؽ ذات داللة إحصػائية فػى إدارة األزمػات اإلقتصػادية لػدس ال ػبا الجػامعى
تبعػا لمتلي ػرات البحػػث (الجػػنس ،العمػػر ،المسػػتوس التعميمػػى لػػؤل  ،المسػػتوس التعميمػػى
لؤلـ ،متوسط الدخؿ ال يرس لؤلسرة)
 3توجػػػد عبلقػػػة إرتباطيػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف الميػػػارات الحياتيػػػة وادارة األزمػػػات
اإلقتصادية لدييـ
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 2تختمػػؼ األلميػػة النسػػبية لكػػبل مػػف الميػػارات الحياتيػػة وادارة األزمػػات اإلقتصػػادية لػػدس
ال ػػبا الجػػامعى تبعػا لمتليػرات البحػػث ( العمػػر ،المسػػتوس التعميمػػى لػػؤل  ،المسػػتوس
التعميمى لؤلـ ،متوسط الدخؿ ال يرس لؤلسرة)
 2يختمؼ الوزف النسبى ألبعاد الميارات الحياتية لدس ال با عينة البحث

ثانيا :املصطلخات العلمية والتعزيفات اإلجزائية:
 – 0الدينامية : Dynamic
لػػى قػػوس خارجيػػة أو داخميػػة مػػف ػػأنيا تلييػػر سػػموؾ نظػػاـ مػػا

(Behavior of

) Systemعبػر الػزمف لتحػدث قفػزات أو طفػرات لممحافظػػة عمػى نوعػ مػف اإلضػمحبلؿ ،فيػػى
مجموعة مف الم يػرات واإلسػتجابات التػى تحػدث فػى المواقػؼ المختمفػة التػى تمػر بيػا (Jacqueline,
)M., Cheri, B., 2005
ويعرفيا ) (Chen, Tsung, & Others, 2016أنيا القوس المػؤ رة فػى العبلقػات
عمػػى ػػكؿ تفػػاعبلت تػػؤدس إلػػى تلييػػر يحػػدث تػػأ ي ار فػػى إتجالػػات الفػػرد وسػػمات ال خصػػية
والتمامات وميارات والى غير ذلؾ مف خبلؿ عمميات التفاعؿ اإلجتماعى
وتعنى الباح ػة لنػا الكيفيػة التػى بموجبيػا يمكػف إسػت مار الميػارات الحياتيػة لم ػبا ،
حتػػى تمكن ػ التكيػػؼ فػػى مختمػػؼ األزمػػات اإلقتصػػادية ،والتقميػػؿ مػػف ارلػػا ،أو التلييػػر فػػى
بنيتيػػا ،فيػػى كيػػاف مرك ػ مػػف أسػػالي التفكيػػر وال ػػعور والعمػػؿ ،ولػػى أسػػالي منظمػػة يعتنقيػػا ال ػػبا
ويعمموف بموجبيا
 – 4العبلقات :Relationship
ولػػى مجموعػػة مػػف الػػروابط المتبادلػػة بػػيف األف ػراد واأل ػػياء التػػى تن ػػأ عػػف إتصػػاؿ
بعضػػيـ الػػبعض وتفاعػػؿ بعضػػيـ الػػبعض ،وتن ػػأ العبلقػػات نتيجػػة أسػػبا مختمفػػة كاألسػػبا
اإلقتصادية ،السياسية ،اإلجتماعية ،األسرية ،والتربويػة ،ولػذ األسػبا لػى التػى تػدفا األفػراد
إلى الدخوؿ فى إطارلا ،واالمت اؿ ل روطيا ومستمزماتيا )(Madeleine, G., 1999
وتعرفيا الباح ة أنيا الجيود المبذولة التى قد تكػوف مخططػة مسػبقا والتػى تسػتيدؼ
تحقيؽ الفيـ وخمؽ العبلقات الطيبة وال قة المتبادلػة بػيف األفػراد ممػا يحقػؽ التػوازف والتعػاوف،
وذلػػػػؾ لتحقيػػػػؽ اللػػػػرض مػػػػف العبلقػػػػات مػػػػف وظيفػػػػة إتصػػػػالية وتب ػػػادؿ الخبػػػػرة والمفػػػػاليـ فػػػػى الوقػػػػائا
والموضوعات
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 - 3ال با : Youth
ي ير مفيوـ ال با جدال كبي ار حوؿ تعريف مف قبػؿ البػاح يف فػى العمػوـ اإلجتماعيػة،
فيو مفيوـ يعبر عف القوة والحيوية والطاقة ،والقدرة عمػى التحمػؿ واإلنتػاج فػى مرحمػة عمريػة
معينػػة مػػف عمػػر الفػػرد ،فف ػى المعجػػـ الملػػوس لػػو مػػف أدرؾ سػػف البمػػوغ ولػػـ يصػػؿ إلػػى سػػف
الرجولة ( المعجـ الوسيط)4112 ،
ويعرف ( مصطفى حجازس ) 4114 ،أنيا الكتمة الحرجة التػى تحمػؿ ألػـ فػرص نمػاء
المجتما وصناعة مستقبم  ،كما أنيـ ي كموف التحدس فى عممية إدمػاجيـ فػى مسػارات الحيػاة
اإلجتماعيػػة والوطنيػػة واإلنتاجيػػة الن ػػطة والم ػػاركة ،ولػػـ القػػوة التػػى يج ػ إسػػت مار طاقاتيػػا
ومياراتيا اإلنتاجية ،وتوظيفيا نحو البذؿ والعطاء
أمػػا ( عػػاطؼ عضػػيبات ) 4112 ،يعرفػ عمػػى أنػ

ػػريحة إجتماعيػػة أو فئػػة عمريػػة

تتوزع بيف ( ،)42 – 02أو ( )42 – 02عاـ وذلػؾ إلخػتبلؼ الخصوصػيات اإلجتماعيػة ،ومػا
يػػػػرتبط بالمسػػػػتويات ال قافيػػػػة واإلقتصػػػػادية واألوضػػػػاع السياسػػػػية واإلجتماعيػػػػة فػػػػى الػػػػدوؿ
والمجتمعات
أما ال با الجامعى فتعرف الباح ة إجرائيػا أنػ فتػرة مػف الحيػاة ينضػـ فييػا ال ػبا
لمجامعػػة بػػيف عمػػر ( 42 – 01عػػاـ ) ،ولػػى الفتػػرة التػػى حػػددتيا الباح ػػة فػػى البحػػث الحػػالى
إلجػػػ ارء الدراسػػػة عمييػػػا ،وتتسػػػـ بػػػالقوة والن ػػػاط والقػػػدرة عمػػػى إكتسػػػا الميػػػارات الحياتيػػػة
الحدا ية ،حيث تتميز تمػؾ المرحمػة ب ػدة الحساسػية لؤلوضػاع الجديػدة ،وتعتبػر مرحمػة إختبػار
وتخطػػػيط لمحيػػػاة المسػػػتقبمية ،ولكنيػػػا تحتػػػاج لئلعػػػداد والتأليػػػؿ المجتمعػػػى لمواجيػػػة األزمػػػات
الحياتية المجتمعية وخصوصا اإلقتصادية
 – 2الميارات الحياتية : Life Skills
يعرفيػا ) (Cottrell, S., 1999أنيػا القػدرة عمػى األداء والػتعمـ الجيػد ،ولػى ن ػاط
مػػتعمـ يػػتـ تطػػوير خػػبلؿ ممارسػػة ن ػػاط مػػا تدعمػ التلذيػػة الراجعػػة ،وكػػؿ ميػػارة مػػف الميػػارات
تتكوف مف ميارات فرعية أصلر منيػا ،والقصػور فػى أس مػف تمػؾ الميػارات الفرعيػة يػؤ ر عمػى
جودة األداء الكمى
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الميارة  Skillلى السرعة والدقة والبراعة فى أداء ن اط معيف ،بطريقػة سػيمة قائمػة
عمػى الفيػػـ مػا تػػوفير الوقػت والجيػػد والتكػاليؼ ،فيػػى نيػج أو تلييػػر أو تطػوير سػػموؾ مصػػمـ
لمتوصؿ إلى موازنة بيف المعرفة والمواقؼ والميارات )(Unicef, 2017
وتعرفيا الباح ة إجرائيا أنيا الوصوؿ بالعمؿ أو األداة إلػى درجػة اإلتقػاف والسػرعة فػى
األداء ،س ػواء كػػاف عقمػػى أو جسػػمى وفق ػا لمعػػاف نوعيػػة وكميػػة ،مػػف خػػبلؿ جمػػا المعمومػػات،
ووضا الحموؿ المختمفػة المناسػبة ممػا يسػيؿ عمػى القػائـ بالعمػؿ أدائػ بأقػؿ سػعة مػف الجيػد
والزمف ،ما تبلفى األخطاء واألضرار ،فيى قدرة ال با عمى أداء بعػض الممارسػات واألداءات
اإلدارية البلزمة ،عف طريؽ التدري  ،حتى تصبح عادة سموكية يؤدييا فى أس وقت
والميػارات الحياتيػة  Life Skillsيعرفيػا ) (Gomes, A. Rui, M.,2013أنيػا
مجموعػػة كبيػػرة مػػف الميػػارات النفسػػية وال خصػػية والتواصػػمية التػػى تسػػاعد فػػى إتخػػاذ ق ػ اررات
مدروسػػة والتواصػػؿ بفاعميػػة ،وتنميػػة ميػػارات التػػأقمـ ،وادارة الػػذات التػػى مػػف ػػأنيا التوصػػؿ
لمعي ة وحياة صحية منتجة
ولػػػى مجموعػػػة ػػػاممة مػػػف الميػػػارات والقػػػدرات اإلدراكيػػػة وغيػػػر اإلدراكيػػػة العامػػػة،
وسػػموكيات اإلتصػاؿ ،والتوجيػػات ال خصػػية ،والمعرفػػة التػػى يحػػتفظ بيػػا طػواؿ الحيػػاة وتسػػاعد
األفراد لتطوير أنفسػيـ ،ليصػبحوا أطػراؼ فاعمػة ومنتجػة فػى مجػتمعيـ & (Bernhardt, Anna
)others, 2014
ويعرفيا ( فمي أسػكاروس و خػروف ) 4112 ،أنيػا مجموعػة السػموكيات التػى تعتمػد
عمى معارؼ ومعمومات وميارات يدوية ،واتجالات وقيـ ،يحتاج كؿ فرد إلػى إتقانيػا وفقػا لعمػر
وطبيعة مجتمع وموقع فى لذا المجتما ،ليتفاعؿ ب يجابيػة وموضػوعية مػا متليػرات العصػر،
سواء كانت مدركات أو معمومات أو مواقؼ أو م كبلت
وتعرفيا الباح ة إجرائيا أنيا قدرة تحدث تلي ار فى الحياة اليومية ،يكتسبيا ال ػبا مػف
خػػبلؿ اإللتمػػاـ بالمعػػارؼ الجديػػدة ،والممارسػػة والتك ػرار لتمػػؾ الممارسػػة ،والنجػػاح فييػػا ،ولػػى
قدرت عمى التعامؿ ب يجابية ما م كبلت الحياتية والمجتمعية.
وت مؿ تمؾ الميارات الحياتية كما حددتيا الباح ة ما يمى:
( ميػػارات التكيػػؼ المجتمعػػى ( ميػػارات التواص ػؿ واإلتصػػاؿ ،ميػػارة التعػػاطؼ ،ميػػارة
إدارة النػػزاع والتفػػاوض ،ميػػارة التعػػاوف والعمػػؿ كفريػػؽ ) ،الميػػارات اإلدرايػػة ( ميػػارة التفكيػػر
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الناقد ،ميارة التذكير ب بداعية ) ،ميارات السيطرة الداخمية (التحكـ فى الذات ) ( ،ميػارة إتخػاذ
الق اررات وحؿ الم كبلت ،ميارة إدارة الم اعر ،ميارة تقدير الذات ،ميارة إدارة الوقت))
 – 2إدارة األزمات اإلقتصادية : Economical Crisis Management
األزمة  : Crisisلى خمؿ يؤدس إلى إحداث تلييرات إيجابية وجادة فى النتػائج ،فيػى حػدث أو
تراكـ لمجموعة مف األحداث اللير متوقعة حػدو يا ،وتػؤ ر فػى النظػاـ أو كجػزء منػ  ،ولػى مػف
الناحية العممية اإلنقطاع عف العمػؿ كميػا أو جزئيػا لمػدة تطػوؿ أو تقصػر لسػب معػيف ،يتبعيػا
تأ ر الكياف وتحول )(Youth & Leadership.., 2006
ير ماديػا عمػػى النظػػاـ كمػ  ،كمػػا
ويعرفيػا ( نعػػيـ إبػراليـ ) 4112 ،أنيػػا خمػػؿ يػػؤ ر تػأ ا
ييػػدد اإلفتراضػػات الرئيسػػية التػػى يقػوـ عمييػػا النظػػاـ ،ولػػى نتيجػػة نيائيػػة لتػراكـ مجموعػػة مػػف
التأ يرات ،أو حدوث خمؿ مفاجىء يؤ ر عمى المقومات الرئيسية لمنظاـ ،وي كؿ تيديػدا واضػحا
لبقاء
وتعرفيػػا الباح ػػة إجرائيػػا أنيػػا موقػػؼ غيػػر اعتيػػادس أو غيػػر متوقػػا ،ػػديد الخطػػورة
والسػػرعة ذو أح ػواؿ متبلحقػػة تتػػداعى فييػػا النتػػائج وتخػػتمط أسػػبابيا ،ممػػا ييػػدد قػػدرة الفػػرد أو
المنظمة أو المجتما عمى البقاء ،فيػى تم ػؿ محنػة أو وقػت عصػي لصػعوبة إتخػاذ قػرار غيػر
مألوؼ ،ألنيا لحظة حرجػة وموقػؼ مفػاجىء يػؤدس إلػى أوضػاع جديػدة تتسػـ بعػدـ اإلسػتقرار،
وتحدث نتائج غير مرغو فييا ،فى وقت قصػير ،ممػا يسػتمزـ ميػارة عاليػة إلدارتيػا والتصػدس
ليا
أما األزمػة اإلقتصػادية  : Economical Crisisفيعرفيػا ( نعػيـ حػافظ ) 0224 ،أنيػا خمػؿ
يػػؤ ر تػػأ ي ار ماديػػا عمػػى النظػػاـ ككػػؿ ،وييػػدد األن ػػطة الرئيسػػية التػػى يقػػوـ بيػػا لػػذا النظػػاـ
ومستقبم وايرادت  ،واحتماالت البقاء واإلستمرار ،فقد يؤ ر عمى النظاـ اإلقتصادس بأكمم
وادارة األزمة اإلقتصادية ييدؼ إلى اإلستعداد لمواجية األزمات اإلقتصػادية مػف خػبلؿ
التنبػػؤ بالم ػػكبلت واألزمػػات ،وتمكػػيف اإلدارة مػػف السػػيطرة عمػػى الموقػػؼ والمحافظػػة عمػػى قػػة
جميا األطراؼ المعي ية
ويعرفيا ( عمى الرويمى ) 4100 ،أنيػا التقػدير المفػاجىء لؤلمػر مػا تحديػد إتجالػات
الحركػػة البديمػػة وتصػػور لمسػػيناريولات الممكنػػة لتطػػور األحػػداث ،ػػـ إتخػػاذ القػ اررات والمسػػارات
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الكفيمػػػة بالسػػػيطرة عمػػػى الموقػػػؼ ،أس أنيػػػا إدارة ر ػػػيدة تقػػػوـ عمػػػى البحػػػث والحصػػػوؿ عمػػػى
المعمومات والمعرفة واستخداميا إلتخاذ الق اررات
وتعرفيػػػا الباح ػػػة إجرائيػػػا أنيػػػا منيجيػػػة التعامػػػؿ مػػػا األزمػػػات اإلقتصػػػادية فػػػى ضػػػوء
اإلسػػتعدادات والمعرفػػة والػػوعى واإلدراؾ واإلمكانيػػات والميػػارات واإلسػػتراتيجيات المػػؤ رة ،وأنمػػاط
اإلدارة العمميػػة ،فيػػى تطبيػػؽ لوظػػائؼ العمميػػة اإلداريػػة مػػف خػػبلؿ البحػػث عػػف أسػػبا األزمػػة
ولتحديد تمؾ األسبا واستخداـ األسالي واإلستراتيجيات والن اطات اإلدارية المبلئمػة ألوضػاع
إست نائية بلرض السيطرة عمى الم كبلت واحتواءلا والحفاظ عمى التوازف ،لمتوصؿ إلػى حمػوؿ
مناسبة

ثالجا :مههج البخح:
يتبػا البحػث الحػالى المنيػػػػػػج الوصػفى ) (Descriptive Approachوذلػػػػػػؾ عنػػػد
تحميػػؿ األدبيػػات والدراسػػات الخاصػػة بالبحػػث ،لرؤيػػة اإل تجالػػات المعاصػػرة فػػى إدارة األزمػػات
اإلقتصادية وتنمية الميارات الحياتية لدس ال با الجامعى واإلستفادة مػف ذلػؾ فػى إسػتخبلص
نتػػائج الدراسػػة البح يػػة والتوصػػؿ أللػػـ التوصػػيات المتعمقػػة بيػػا ،والػػذس يػػرتبط أيضػػا بمػػداخؿ
البحػػث الفينومينولػوجى (الظػػالراتى) ،وكػػذلؾ المػػنيج الوصػػفى القصػػدس

(Observational

) Descriptive Methodsألدبيػػات البحػػث ،وكػػذلؾ المػػنيج اإلحصػػائى مػػف خػػبلؿ تحميػػؿ
البيانػػػات والمعمومػػػات التػػػى تػػػـ التوصػػػؿ إلييػػػا إحصػػػائيا لموصػػػوؿ أللػػػػػػػػػـ النتػػػائج البح يػػػػػػػة
) ،(Statistical Approachويعرؼ المنيج أن األسمو الػذس يتبعػ الباحػث واإلطػار الػذس
يرسم لبموغ األلػداؼ ،ويسػتخدـ البحػث عػدد مػف المػداخؿ المؤكػدة لػبعض المنػالج العمميػة ،التػى
ب ستخداميا يتـ تدعيـ جوان البحث واإلجابة عمى تساؤالت

رابعا :حدود البخح:
وتتم ؿ حدود البحث فيما يمى:
أ – الحدود الب رية:
 0العينػػة اإلسػػتطبلعية :وتكونػػت مػػف ( )21ػػا جػػامعى مػػف عمػػر ( 42 – 01عػػاـ)،
وقػػد إختيػػرت بطريقػػة ع ػوائية ،وتم ػػؿ عينػػة البحػػث اإلسػػتطبلعية لممجتمػػا األصػػمى
لمدراسة ،وقد طبقت عمييـ أدوات البحث وذلؾ لتقنيف أدوات البحث
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 4العينة األساسية وتكونػت مػف ( )021ػا جػامعى مػف عمػر ( 42 – 01عػاـ) ،وقػد
كػػاف اختيػػػار العينػػػة عمػػديا أو قصػػػديا ،وفقػػػا لمحػػػدود الجلرافيػػة لمبحػػػث الحػػػالى ،وقػػػد
أستبعد ال با غير المم ميف لمبيانات المتوقعة
وترجا ألمية إختيار العينة مف با الجامعات لعدة إعتبارات منيا:
0

التركيبػػػة السػػػكانية لممصػػػرييف ،حيػػػث يوجػػػد حػػػوالى  42مميػػػوف مصػػػرس تتػػػراوح
أعمارلـ بيف ( 42 – 01عاـ)

 4إلعتبارات ترتبط بتفاقـ ظالرة األزمات اإلقتصادية فػى ا ونػة األخيػرة التػى تمػر بيػا
كػػؿ أسػػػرة مصػػرية يم ػػػؿ ال ػػا عمودلػػػا الرئيسػػػى  ،لمػػا مػػػف ألميػػة سػػػمات تمػػػؾ
المرحمة العمرية ،مما يتطم أسمو خاص فى التعامؿ مػا تمػؾ األزمػات ب سػتخداـ
مداخؿ توظيؼ الميارات الحياتية لدس ال با
 3التلي ػرات المجتمعيػػة واإلقتصػػادية داخػػؿ وخػػارج الحػػرـ الجػػامعى والتػػى تعتبػػر سػػمة
المجتما ا ف ،والذس يتأ ر ويؤ ر في وبكؿ مستحد ات
 2تمبية متطمبات السوؽ الخارجى (سوؽ العمؿ) النػاتج عػف حاجػات المجتمػا إلعػداد
كػػػوادر مؤلمػػػة مػػػف حيػػػث مياراتػػػ الحياتيػػػة ،والػػػذس أصػػػبح سػػػمة أساسػػػية لمعظػػػـ
قطاعات العمؿ
 2اإلنفجػػار المعمومػػاتى والمعرفػػى ،الػػذس يتطم ػ ضػػرورة توظيػػؼ الميػػارات الحياتيػػة
وطاقػػػات ال ػػػبا نحػػػو المعموماتيػػػة ،إلدارة األزمػػػػات اإلقتصػػػادية التػػػى يمػػػر بيػػػػا
وتوظيؼ طاقات السمبية
– الحدود الزمانية:
 ولػػػى الفتػػػرة الزمنيػػػة التػػػى إسػػػتلرقتيا الدراسػػػة الميدانيػػػة ،ومرحمػػػة جمػػػا البيانػػػات
وتفريليػػا ،وتتم ػػؿ وقػػائا البحػػث الحػػالى فػػى فتػػرة زمنيػػة ليػػا طبيعتيػػا الخاصػػة فػػى
المجتما المصرس ،وقامت الباح ة بجما البيانات مف مجتما الدراسة فػى الفتػرة بػيف (
ما بيف  0أكتوبر  4104إلى  0يناير )4101
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ج – الحدود الجلرافية:
 بعض الجامعات الحكومية المصرية بمحافظتى القالرة والجيزة ( عػيف ػمس ،حمػواف،
القالرة ) ،وذلؾ لتعدد كمياتيا حيث تعدد نمط التركيػ اإلجتمػاعى واإلقتصػادس ل ػبا
تمؾ الجامعات ،وكػذلؾ اسػعة مسػاحة تمػؾ الجامعػات وا ػتماليا عمػى عػدد كبيػر مػف
الكميات التى تضـ فئات مختمفة مف ال با

خامسا :إعداد وبهاء أدوات البخح:
تطم إجراء الدراسة الميدانية قياـ الباح ة ب عداد وبناء األدوات المستخدمة فػى جمػا
البيانات ولى:
( إعداد الباح ة )

 0إستمػػػارة البيانػػػػات العامػػػػػػػة
 4مقياس الميارات الحياتية لدس ال با

( إعداد الباح ة )

 3مقيػػاس إدارة األزمػػػػػػات اإلقتصاديػػػػػػػة

( إعداد الباح ة )

 - 0إستمارة البيانات العامة ( إعداد الباح ة ):
وضعت تمؾ اإلسػتمارة بيػدؼ الحصػوؿ عمػى بعػض المعمومػات التػى تفيػد فػى إمكانيػة
تحديد الخصائص الديموجرافية لعينة الدراسة ،وا تممت اإلستمارة عمى ما يأتى:
أوال :بيانػػػات خاصػػػة بال ػػػبا ( :االسػػػـ ،الجػػػنس ،الكميػػػة ،الجامعػػػة ،مكػػػاف اإلقامػػػة ،مػػػدس
التعرض لؤلزمات االقتصادية)
انيػػػا :بيانػػػات خاصػػػة باألسػػػرة ( :عػػػدد األخػػػوة واألخػػػوات ،الحالػػػة الحياتيػػػة لموالػػػديف،
المسػػػتوس المينػػػى لموالػػػديف ،المسػػػتوس التعميمػػػى لموالػػػديف ،الحالػػػة السػػػكنية ،متوسػػػط الػػػدخؿ
ال يرس لؤلسرة )
 - 4مقياس الميارات الحياتية لدس ال با ( إعداد الباح ة ):
وضػػا المقيػػاس بيػػدؼ التعػػرؼ عمػػى الميػػارات الحياتيػػة المجتمعيػػة والتواصػػمية التػػى
تسػػػالـ فػػػى تعامػػػؿ ال ػػػبا الجػػػامعى بفاعميػػػة وايجابيػػػة مػػػا الم ػػػكبلت والتحػػػديات الحياتيػػػة
المعاصرة  ،وإلعداد لذا المقياس إتبعت الباح ة الخطوات التالية:
 اإلطػػػبلع عمػػػى الدراسػػػات والبحػػػوث السػػػابقة العربيػػػة واألجنبيػػػة المرتبطػػػة بالميػػػارات
الحياتية ،والميارات الحياتية لم با الجامعى ،ومف تمؾ الدراسات:
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(جمػػاؿ فػواز( ،)4103 ،حسػػاـ المػػازف،)4114 ،

(Montgomery, Denise,

)(Projapati, R. & ، (Amaal Almasri & Others, 2016) ،2017
)(Weiss, Maureem ،(Batram, Brendan, 2016) ،Others, 2017
)& Others, 2016
أ – إعداد المقياس فى صورت المبدئية:
أعػػدت الباح ػػة مقيػػاس الميػػارات الحياتيػػة لػػدس ال ػػبا الجػػامعى مػػف ( )402عبػػارة،
تقيس ف مجموعيا الميارات الحياتيػة لػدس ال ػبا الجػامعى ومػدس وعػى ال ػبا بيػا ،وذلػؾ
مف خبلؿ محاور المقياس ،وتقاس إستجابات ال با بكؿ عبارة مف عبػارات المقيػاس ب ختيػار
إجابة واحدة مف بلث إستجابات ( دائمػا ،أحيانػا ،أبػدا) ،وذلػؾ عمػى ميػزاف متصػؿ ()0 ،4 ،3
لمعبػػػػارات ذات اإلتجػػػػا اإليجػػػػابى ،و( )3 ،4 ،0لمعبػػػػارات ذات اإلتجػػػػا السػػػػمبى ،وقػػػػد يكػػػػوف
المقياس مف خبلؿ محاور كما يمى:
المحػػور األوؿ :ميػػػارات التكيػػػؼ المجتمعػػى :وتكػػػوف مػػػف ( )24عبػػارة ويقصػػػد بػػػذلؾ
القدرات والسػبؿ الخاصػة التػى تجعػؿ الفػرد قػاد ار عمػى التليػر والتعامػؿ مػا الظػروؼ المجتمعيػة
المختمفػػة ،واإلسػػتجابة لمسػػتجدات الحيػػاة المجتمعيػػة ،ومػػا تحفػػؿ بػػ مػػف متليػػرات مجتمعيػػة
جديػػدة ،والقػػدرة عمػػى التعػػايش مػػا المجتمػػا الجديػػد بقوانينػػ وأنظمت ػ  ،التػػى تحػػدد العبلقػػات
المختمفػػة مػػا ا خػػريف والبيئػػة ،مػػف خػػبلؿ الم ػػاركات والمواقػػؼ المجتمعيػػة المختمفػػة ،ألداء
وظائؼ ومياـ معينة أو تحقيؽ لدؼ ما بكفاءة،

وقد تكوف ذلؾ المحػور مػف ػبلث محػاور

فرعية كا تى :ميارة التواصؿ واإل تصاؿ ( 24عبارة) ،ميارة التعػاطؼ ( 04عبػارة) ،ميػارة إدارة
النزاع والتفاوض ( 00عبارة) ،ميارة التعاوف والعمؿ كفريؽ ( 01عبارة)
المحػػور ال ػػانى :الميػػارات اإلدراكيػػة :وتكػػوف مػػف ( )31عبػػارة ويقصػػد بػػذلؾ مجموعػػة
القػػدرات والسػػبؿ المرتبطػػة بالعقػػؿ والمعرفػػة ،والتػػى تمكػػف الفػػرد التفاعػػؿ والتكيػػؼ اإليجػػابى مػػا
البيئة ،والتعامؿ ما متطمبػات الحيػاة بطريقػة إبداعيػة ،وغالبػا مػا تكػوف فػى حالػة مزواجػة بػيف
الحركة واإلدراؾ وذلؾ لتحقيؽ ألداؼ محددة سمفا ،وقد تكوف ذلؾ المحور مف محػوريف فػرعيف
كا تى :التفكير الناقد ( 04عبارة ) ،ميارة التفكير ب بداعية ( 04عبارة)
المحػػور ال الػػث :ميػػارات السػػيطرة الداخميػػة الػػتحكـ فػػى الػػذات  :وتكػػوف مػػف ()23
عبارة ويقصد بذلؾ الطرؽ والوسائؿ التى تعػيف الفػرد اإلسػتفادة القصػوس مػف إمكانياتػ وقدراتػ
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الداخميػػػة الذاتيػػػة بلػػػرض تحقيػػػؽ ألدافػػػ وخمػػػؽ التػػػوازف بػػػيف الواجبػػػات والرغبػػػات واأللػػػداؼ
المرجػػوة ،إعتمػػادا عمػػى الميػػارات اإلداريػػة ،وقػػد تكػػوف ذلػػؾ المحػػور مػػف ػػبلث محػػاور فرعيػػة
كا تى :ميارة اتخاذ الق اررات وحػؿ الم ػكبلت ( 31عبػارة) ،إدارة الم ػاعر ( 22عبػارة) ،ميػارة
تقدير الذات ( 03عبارة) ،ميارة إدارة الوقت ( 02عبارة)
– حسا الصدؽ:
صدؽ المحتوس ):(Validity Content
 تػػـ عػػرض المقيػػاس فػػى صػػورت المبدئيػػة عمػػى مجموعػػة مػػف األسػػاتذة المحكمػػيف فػػى
مجػػاؿ (إدارة مؤسسػػات األسػػرة والطفولػػة) – كميػػة اإلقتصػػاد المنزلػػى – جامعػػة حمػواف،
وكميات الخدمات اإلجتماعية ( جامعة حمواف – جامعة القالرة ) ،كمية التربية النوعيػة
– جامعػػػة القػػػالرة ،وقػػػد تػػػـ تفريػػػم بيانػػػات التحكػػػيـ ،وقػػػد تبػػػيف إتفػػػاؽ راء السػػػادة
المحكمػػيف عمػػى صػػحة معظػػـ العبػػارات بنسػػبة  ، %21وقػػد تػػـ إجػراء التعػػديبلت عمػػى
صياغة بعض العبارات ،وبذلؾ يكوف المقياس قد خضا لصدؽ المحتوس
حسا صدؽ اإلتساؽ الداخمى ): (Internal Consistency
 تػـ حسػا صػدؽ اإلتسػاؽ الػداخمى لمحػػاور (مقيػاس الميػارات الحياتيػة لػدس ال ػػبا
مف خػبلؿ إيجػاد معػامبلت اإلرتبػاط ب سػتخداـ معامػؿ اإلرتبػاط لبيرسػوف) ،بػيف الدرجػة
الكمية لكؿ محور والدرجة الكمية لممقياس ،والجدوؿ التالى يوضح ذلؾ:
جدوؿ ( )0قيـ معامبلت اإلرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ محور
والدرجة الكمية لمقياس الميارات الحياتية
ـ

المحور

اإلرتباط

الداللة

-0

ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات التكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ

1 232

1 10

-4

الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات

1 444

1 10

-3

ميارات السيطرة الداخمية التحكػػػػػـ فى الذات

1 112

1 10

المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى

اإلدراكػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

يتضح مف الجدوؿ ( )0السابؽ أف معامبلت اإلرتباط كميا دالة عند مستوس داللة
( ) 1 10إلقترابيا مف الواحد الصحيح ،لما يدؿ عمى صدؽ وتجانس محاور المقياس

- 24 -

دينامية العالقة بين المهارات الحياتية لدى الشباب الجامعى....

ج  -حسا

بات المقياس:

ويقصد بال بات ) :(Reliabilityدقة اإلختبار أو المقياس فى القياس والمبلحظة ،وعدـ
تناقض ما نفس  ،واتساق قيما يزودنا ب مف معمومات عف سموؾ المفحوص ( ماؿ
ال بات ب ستخداـ( :معامؿ ألفا كرونباج

صادؽ ،فؤاد أبو حط  ،)0220 ،وقد تـ حسا

( ،)Alpha Cronbachطريقة التجزئة النصفية ( ،(Split-halfمعامؿ اسبيرماف
براوف ) ( ،Spearman-Brownجيوتماف )Guttman

جدوؿ ( )4قيـ معامؿ ال بات لمحاور مقياس الميارات الحياتية لم با عينة البحث
معامؿ

التجزئة

النصفية

براوف

-0

ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات التكيػػػػػػػػػػؼ المجتمعػػػػػػػػى

1 443

1 444

1 422

1 420

-4

الميػػػػػػػارات اإلدراكػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػة

1 122

1 103

1 140

1 123

-3

ميارات السيطرة الداخمية التحكـ فى الذات

1 242

1 444

1 221

1 204

بػػات المػػػػػػػػػقيػػػػػػػاس كػػػػػػكػػػػػػػؿ

1 414

1 142

1 431

1 123

ـ

*

معامبلت

ال بات المحاور

ألفا

اسبيرماف

جيوتماف

يتضح مف الجدوؿ ( ) 4السابؽ أف جميا قيـ معامبلت ال بات ،معامؿ ألفا ،التجزئة
النصفية ،اسبيرماف براوف ،جيوتماف دالة عند مستوس  1 10مما يدؿ عمى بات المقياس،
وامكانية تطبيق عمى عينة البحث
د  -الصورة النيائية لممقياس:
بعد قياـ الباح ة ب جراء التعديبلت التى إقترحيا السادة المحكميف فى تعديؿ بعض
الصياغات الملوية ،وحذؼ بعض العبارات ،واجراء معامبلت الصدؽ وال بات ،أصبح المقياس
معدا لمتطبيؽ عمى عينة البحث األساسية
لػ  -مفتاح تصحيح المقياس:
تـ تصحيح المقياس ب ستخداـ مفتاح التصحيح بل ى األبعاد ،حيث يقيس الميارات
الحدا ية لد س ال با

الجامعى ومدس الوعى ب أو تحقق  ،وفؽ إستخداـ مقياس ليكرت

المكوف مف بلث درجات ( ،يتحقؽ ) بلث درجات( ،يتحقؽ إلى حد ما ) درجتاف ( ،غير
متحقؽ ) درجة واحدة ،وذلؾ لمعبارات السالبة ،ويتضمف المقياس (  402عبارة ) ،حيث أف
الدرجة الكمية لممقياس =  421 = 3 × 402درجة
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 – 3مقياس إدارة األزمات اإلقتصادية ( إعداد الباح ة ):
وضػػا المقيػػاس بيػػدؼ التعػػرؼ عمػػى األزمػػات اإلقتصػػادية التػػى يتعػػرض ليػػا ال ػػبا
الجػػامعى فػػػى الوقػػت الحػػػالى وكيفيػػػة إدارتيػػا حتػػػى يمكػػف التوصػػػؿ لحمػػػوؿ إيجابيػػة لحػػػؿ تمػػػؾ
األزمات ،وإلعداد ذلؾ المقياس اتبعت الباح ة الخطوات التالية:
اإلطػػػبلع عمػػػى الدراسػػػات والبحػػػوث السػػػابقة العربيػػػة واألجنبيػػػة المرتبطػػػة باألزمػػػات
اإلقتصادية لدس ال با الجامعى ،إدارة األزمة ،إدارة األزمات اإلقتصادية ومف تمؾ الدراسات:
( عمى الرويمى ( ،) 4100 ،ر ا عبد العاطى،) 4114 ،
2012) ،(Brathiaux Paul, 2008) ،(Karen, Moore,

Lara,

(Eross,

2015)،(Bartram, Brendan, 2016) ،(Economic Development & Poverty
Reduction: 2013-2018) ،(Making Cents International, 2014)، (Unesco
)Regional States, 2011

أ – إعداد المقياس فى صورت المبدئية:
أعػػػػدت الباح ػػػػة مقيػػػػاس إدارة األ زمػػػػات اإلقتصػػػػادية مػػػػف ( )44عبػػػػارة ،تقػػػػيس فػػػػى
مجموعيػػا مػػدس الػػوعى ب ػ دارة األزمػػات اإلقتصػػادية لػػدس ال ػػبا الجػػامعى ،وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ
محػػاور المقيػػاس ،وتقػػاس إسػػتجابات ال ػػبا بكػػؿ عبػػارة مػػف عبػػارات المقيػػاس ب ختيػػار إجابػػة
واحػػدة مػػػف ػػػبلث إسػػػتجابات (دائمػػػا ،أحيانػػػا ،أبػػػدا ) وذلػػػؾ عمػػػى ميػػػزاف متصػػػؿ ( ) 0 ،4 ،3
لمعبػػػػارات ذات اإلتجػػػػا اإليجػػػػابى ،و( )3 ،4 ،0لمعبػػػػارات ذات اإلتجػػػػا السػػػػمبى ،وقػػػػد تكػػػػوف
المقياس مف أربا مراحؿ كا تى:
المرحمة األولػى :إكت ػاؼ وادارة األزمػة :وتكػوف مػف ( )03عبػارة وتم ػؿ تمػؾ المرحمػة
اإلجراءات والخطوات التى تتخذ لمحد مف أسػبا األزمػة ،والتقميػؿ مػف مخاطرلػا ،وتتضػمف تمػؾ
المرحمة ال عور باإلنذار المبكر الذس ينبىء بوقوع األزمة
المرحمػػة ال انيػػة :اإلسػػتعداد والوقايػػة ( التخطػػيط لؤلزمػػة ) :وتكػػوف مػػف ( )02عبػػارة،
وتم ػػػؿ لػػػذ المرحمػػػة األن ػػػطة اليادفػػػة التػػػى تػػػوافر اإلمكانيػػػات والقػػػدرات والعوامػػػؿ الب ػػػرية
المساعدة فى تعمـ كيفية التعامؿ ما األزمات ،ويتمخص اليػدؼ مػف تمػؾ المرحمػة فػى إكت ػاؼ
نقػػاط الضػػعؼ وعبلجيػػا قبػػؿ إسػػتفحاليا ،والسػػعى مػػف أجػػؿ منػػا وقػػوع األزمػػة وادارتيػػا ب ػػكؿ
أفضػؿ ،ممػا يتطمػ وضػا مجموعػة مػػف السػيناريولات البديمػة لمقابمػػة جميػا اإلحتمػاالت التػػى
يمكف أف تتخذلا األحداث
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المرحمػػة ال ال ػػة :إحت ػواء األزمػػة ( المواجيػػة ) :وتكػػوف مػػف ( )04عبػػارة وتعنػػى لػػذ
المرحمة بتنفيذ خطة المواجية التى تـ وضػعيا فػى المرحمػة السػابقة لتقمػيص األضػرار الناجمػة
عف األزمة ،واليدؼ مف تمؾ المرحمة لو إيقاؼ سمسمة التأ يرات الناجمة عف األزمػة ،واحتػواء
ا ػػار الناجمػػة عنيػػا وعبلجيػػا ،فيػػى ميمػػة أساسػػية مػػف ميػػاـ إدارة األزمػػة لتقميػػؿ الخسػػائر
ألدنى مستوس
المرحمػػة الرابعػػة :تقيػػيـ األزمػػة :وتكونػػت مػػف ( )04عبػػارة ولػػى تم ػػؿ الطريقػػة التػػى
تسػػتخدـ لمتعػػرؼ عمػػى مػػدس فاعميػػة عمميػػة إدارة األزمػػة وفق ػا لمعيػػار الكفػػاءة والجػػدارة ،وذلػػؾ
بػػالتعرؼ عمػػى جوانػ الضػػعؼ والقػػوة فػػى األداء ومسػػتوس اإلنجػػاز ،بيػػدؼ التطػػوير والتحسػػيف
وتعزيز جوان القوة وتفادس جوان الضعؼ
– حسا الصدؽ:
 صدؽ المحتوس ): (Validity Content
تػػـ عػػرض المقيػػاس فػػى صػػورت المبدئيػػة عمػػى مجموعػػة مػػف األسػػاتذة المحكمػػيف فػػى
مجػػاؿ (إدارة مؤسسػػات األسػػرة والطفولػػة) -كمي ػة اإلقتصػػاد المنزلػػى – جامعػػة حم ػواف ،وكميػػات
الخدمة اإلجتماعية ( جامعة حمواف ،جامعة القالرة ) ،كمية التربية النوعية ( جامعة القػالرة )،
وقػػد تػػـ تفريػػم بيانػػات التحكػػيـ ،وقػػد تبػػيف إتفػػاؽ راء السػػادة المحكمػػيف عمػػى صػػحة معظػػـ
العبػػػارات بنسػػػبة  ،%24وقػػد تػػػـ إجػػػراء التعػػػديبلت عمػػػى صػػػياغة بعػػػض العبػػػارات ،وبػػػذلؾ يكػػػوف
المقياس قد خضا لصدؽ المحتوس
 حسا صدؽ اإلتساؽ الداخمى ): (internal Consistency
تـ حسا صدؽ اإلتسػاؽ الػداخمى لمحػاور ( مقيػاس إدارة األزمػات اإلقتصػادية ) مػف
خبلؿ إيجاد معامبلت اإلرتباط ب ستخداـ معامؿ اإلرتباط لبيرسوف بيف الدرجة الكمية لكػؿ مرحمػة
والدرجة الكمية لممقياس ،والجدوؿ التالى يوضح ذلؾ:

جدوؿ ( )3قيـ معامبلت اإلرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ مرحمة والدرجة الكمية لمقياس إدارة األزمات
ـ
0
4

اإلقتصادية لم با عينة البحث
المرحمة
إكت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ وادراؾ األزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
اإلستعداد والوقاية ( التخطيط لؤلزمة )
 3إحتػػػػػػػػػػػػػػػػػواء األزمػػػػػػػػػػػػػػة ( المواجيػػػػػػػػػػػػػة)
2

تقيػػػػػػػػػيػػػػػـ األزمػػة

اإلرتباط
1 124
1 442
201
422
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1
1

الداللة
1 10
1 10
10
10

1
1
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يتضح مف الجدوؿ ( )3السابؽ أف معامبلت اإلرتباط كميا دالة عند مستوس داللة
( ) 1 10إلقترابيا مف الواحد الصحيح ،مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس محاور المقياس
ج  -حسا

بات المقياس:

وقد تػـ حسػا ال بػات ب سػتخداـ ( معامػؿ ألػؼ لكرونبػاخ ( ،) Alpha Cronbach
طريقػػة التجزئػػة النصػػفية  ( ،) Split-halfمعامػػؿ سػػبيرماف ب ػراوف ،) Spearman- Brown
(جيوتماف )Guttman

جدوؿ ( )2قيـ معامؿ ال بات لمحاور لمقياس إدارة األزمات اإلقتصادية لم با عينة البحث
معامؿ

التجزئة

النصفية

براوف

-0

إكػػػػػػػػت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ وادارة األزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

1 123

1 114

1 114

1 134

-4

اإلستعداد والوقاية التخطيط لؤلزمة

1 440

1 424

1 202

1 411

-3

إحتػػػػػػػػػػػػػػػػػواء األزمػػػػػػػػػػػػػة المواجيػػػػػػػػػػػػػػػػػة

1 211

1 440

1 234

1 424

-2

تقػػػػػػػػػػػػػػػػػييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ األزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

1 114

1 132

1 412

1 142

*

بػػػػػػػػػػػػػػػػػات المقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

1 431

1 120

1 444

1 440

ـ

المحاور

ألفا

اسبيرماف

جيوتماف

يتضح مف الجدوؿ ( )2السابؽ أف جميا قيـ معامبلت ال بات ،معامؿ ألفا ،التجزئة
النصفية ،اسبيرماف براوف ،جيوتماف دالة عند مستوس  1 10مما يدؿ عمى بات المقياس،
وامكانية تطبيق عمى عينة البحث

د  -الصورة النيائية لممقياس:

بعد قياـ الباح ة ب جراء التعديبلت التى إقترحيا السادة المحكميف فى تعديؿ بعض
الصياغات الملوية ،وحذؼ بعض العبارات ،واجراء معامبلت الصدؽ وال بات ،أصبح المقياس
معدا لمتطبيؽ عمى عينة البحث األساسية
لػ  -مفتاح تصحيح المقياس:
تػػـ تصػػحيح المقيػػاس ب سػػتخداـ مفتػػاح التصػػحيح بل ػػى األبعػػاد ،حيػػث يقػػيس إدارة

األزمات اإلقتصادية ،وفؽ إستخداـ مقياس ليكرت المكوف مػف ػبلث درجػات ( ،يتحقػؽ ) ػبلث
درجات( ،يتحقؽ إلى حد ما ) درجتاف ( ،غير متحقػؽ ) درجػة واحػدة ،وذلػؾ لمعبػارات السػالبة،
ويتضػػمف المقيػػاس (  43عبػػارة ) ،حيػػث أف الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس = 042 = 3 × 43
درجة
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سادسا :التطبيق امليدانى:
قامػػػت الباح ػػػة بػػػدمج أدوات البحػػػث ( إسػػػتمارة البيانػػػات العامػػػة ،مقيػػػاس الميػػػارات
الحياتية لدس ال با  ،مقياس إدارة األزمات اإلقتصادية ) ،حتى يسيؿ توزيعيا وتطبيقيػا عمػى
عينة البحث ،وقد تـ التطبيؽ وفقا لمحدود الب رية والزمنية والجلرافية لمبحث
سابعا :التحميبلت اإلحصائية:
تمػػػت المعالجػػػة ب سػػػتخداـ الحاسػػػ ا لػػػى وقػػػد تػػػـ إسػػػتخداـ برنػػػامج الحػػػزـ لمعمػػػوـ
اإلجتماعية ) (SPSSوذلؾ إلجراء األسالي اإلحصائية عمى متليرات الدراسة:
ال جزئة النصوية

سبيبمان جي تمان

 -إست ت ت مدام معام ت تت( اخطح ت تتدار الم ت ت ت ة

الم درج ت ت ت تتة لتم ت ت ت تتام إ ب ت ت ت تتار ) (LSDلكبيطباخ

حساب

تحلي( ال باين

للمقارط ت ت ت تتات الم ع ت ت ت تتددة إ ب ت ت ت تتار  (T-معامالت

الم س ات

األحادى

) Testلحستتاب الوتتبين بتتين مجم ت ين اخرتباط

الحسابية يال زن

)(Anova

منوصل ين أي غيب م باب ين

ألوا

لبيبس ن

النسبى

ثامهًا :نتائج الدراسة:
أ – الهتائج الوصفية:
وصف عيهة البخح األساسية:
بملػػت عينػػة البحػػث لمدراسػػة الحاليػػة ( )021ػػا و ػػابة ،وفيمػػا يمػػى بيػػاف الجػػداوؿ
اإلحصائية التى توضح عينة الدراسة الحالية

أوال :اجلهس:
جدوؿ ( )2توزيا عينة البحث تبعا لمجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية

ذكور

42

%24

إناث

40

%22

المجموع

021

%011

مف الجدوؿ ( )2السابؽ يتضح أف اإلناث لـ النسبة األعمى فى عينة البحث
األساسية ،حيث بملت النسبة المئوية ليف  %22مقابؿ  %24لمذكور
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ثانيا :العمز:
جدوؿ ( )2توزيا عينة البحث تبعا لمعمر
العمر

العدد

النسبة المئوية

أقؿ مف  02سنة

24

%34

مف  02سنة ألقؿ مف 40

43

%24

مف  40سنة فأك ر

32

%44

المجموع

021

%011

مف الجدوؿ ( )2السابؽ يتضح بنسبة  %24أف النسبة األكبر فى عينة البحث
جاءت لم با مف عمر (  – 02ألقؿ مف  40سنة ) ،يمييا الفئة ( األقؿ مف  02سنة )
بنسبة  ،%34يمييا الفئة ( مف  40سنة فأك ر) بنسبة %44

ثالجا :املستوى التعليمى للوالديو:
جدوؿ ( )4توزيا عينة البحث تبعا لممستوس التعميمى لموالديف
األ

المستوس التعميمى

األـ

لموالديف

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

منخفض

32

%44 1

20

%41 3

متوسط

22

%34 1

22

%42 3

عالى

41

%22 4

42

%23 3

المجموع

021

%011

021

%011

يتضح مف الجدوؿ ( ) 4السابؽ يتضح أف أعمى نسبة لم با

عينة البحث ذو

المستوس التعميمى العالى لؤل بنسبة  ، %22 4يمييا العينة ذو المستوس التعميمى المتوسط
لؤل بنسبة  ،%34 1ويمييا العينة ذو المستوس التعميمى المنخفض لؤل بنسبة %44 1
ويتضح كذلؾ أف أعمى نسبة لم با

عينة البحث ذو المستوس التعميمى العالى لؤلـ

بنسبة  ،%23 3يمييا العينة ذو المستوس التعميمى الموسط لؤلـ بنسبة  ،%42 3يمييا
العينة ذو المستوس التعميمى المنخفض لؤلـ بنسبة %41 3
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رابعا :متوسط الدخل الشهزى لألسزة:
جدوؿ ( )1توزيا عينة البحث تبعا لمتوسط الدخؿ ال يرس لؤلسرة
متوسط الدخؿ ال يرس لؤلسرة

العدد

النسبة المئوية

منخفض

32

%44

متوسط

21

%30 3

مرتفا

42

%24 1

المجموع

021

%011

يتضح مف الجدوؿ ( )1السابؽ أف أعمى نسبة لم با

عينة البحث ذو الدخؿ

المرتفا لؤلسرة بنسبة  ،%24 1يمييا العينة ذو الدخؿ المتوسط لؤلسرة بنسبة ،%30 3
ويمييا العينة ذو الدخؿ المنخفض لؤلسرة بنسبة %44
– نتائج الدراسة وفقا لمفروض البح ية:
الفرض األ وؿ :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أبعاد الميارات الحياتية لدس ال با
الجامعى تبعا لمتليرات البحث ( الجنس ،العمر ،المستوس التعميمى لؤل  ،المستوس التعميمى
األـ ،متوسط الدخؿ ال يرس لؤلسرة )
ولبياف صحة لذا الفرض قامت الباح ة با تى:
أ حسا المتوسطات واإل نحرافات المعيارية
إستخداـ إختبار تحميؿ التبايف األحادس )(ANOVA
ج إستخداـ إختبار ) (LSDلممقارنات المتعددة لبياف إتجا الداللة
د إستخداـ إختبار ) (T-Testلحسا داللة الفروؽ ،وفيما يمى بياف ذلؾ:

أوال :مهارات التكيف اإلجتماعى:
أ – اجلهس:
جدوؿ ( )4يوضح قيمة (ت) وداللتيا اإلحصائية فى ميارات التكيؼ اإلجتماعى وفقا لمجنس لم با عينة
البحث
المتوسط

اإلنحراؼ

الحسابى

المعيارس
2 440

42

2 044

40

ـ

الجنس

0

ذكور

042 414

4

إناث

402 322

العينة
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درجات

قيمة

الحرية

(ت)

024

43 404

الداللة
1 10
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مف الجدوؿ ( )4السابؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية فى ميارات التكيؼ
اإلجتماعى وفقا لمجنس عند مستوس داللة  1 10لصالح اإلناث ،وقد يرجا ذلؾ إلى أف
اإلناث مف ال با

أك ر قدرة عمى التليير والتعامؿ ما الظروؼ المجتمعية المختمفة ،وأك ر

قدرة عمى اإلستجابة لمستجدات الحياة المجتمعية  ،وما تحفؿ ب مف متليرات مجتمعية جديدة
تجعميا أك ر فاعمية فى التعايش ما المجتما الجديد بقوانين وأنظمت التى تحدد العبلقات
المختمفة ما ا خريف مف خبلؿ الم اركات والمواقؼ المجتمعية التى تمر بيا ،ولو ما أكدت دراسة
)(Lo,yo, Correa & Others, 2015

ب – العمز:
جدوؿ ( )2يوضح قيمة (ؼ) وداللتيا اإلحصائية فى ميارات التكيؼ اإلجتماعى وفقا لمعمر لم با عينة
البحث

العمر

مجموع المربعات

متوسط المربعات

بيف المجموعات

3144 022

0422 122

داخؿ المجموعات

2441 143

44 223

المجموع

03124 444

درجات
الحرية
4

021

قيمة (ؼ)

الداللة

31 144

( 1 10داؿ)

022

مف الجدوؿ ( ) 2السابؽ يتضح أف قيمة (ؼ) دالة إحصائيا عند مستوس داللة  1 10وبيف
فئات العمر لعينة البحث وبيف ميارات التكيؼ اإلجتماعى ،ولبياف إ تجا الداللة بيف فئات العمر فى
ميارات التكيؼ اإلجتماعى ،قامت الباح ة ب ستخداـ إختبار ) (LSDلممقارنات المتعددة عمى النحو
التالى:

جدوؿ ( )01اختبار  LSDلممقارنات المتعددة لبياف إتجا الداللة فى ميارات التكيؼ اإلجتماعى وفقا لمعمر
لم با عينة البحث
العمر

أقؿ مف  02سنة

أقؿ مف  02سنة

مف  02سنة ألقؿ مف 40

ـ =012 112

سنة

ـ = 014 342

مف  40سنة فأك ر
ـ = 410 442

-

مف  02سنة ألقؿ مف  40سنة

*4 341

-

مف  40سنة فأك ر

**41 442

**42 312
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مف الجدوؿ ( )01السابؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1 12بيف العمر لدس ال با عينة البحث مف (  02سنة ألقؿ مف  ،) 40وبيف ( األقؿ مف
 02سنة ) لصالح العمر األكبر ،وذلؾ حيث بمم المتوسط الحسابى لتمؾ العينة ()014 342
مقابؿ المتوسط الحسابى ( )012 112لدس عمر العينة األصلر

 -توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوس داللػػة  1 10بػػيف أعم ػار ال ػػبا

عينػػة البحػػث مػػف ( 40سػػنة فػػأك ر) وبػػيف (األقػػؿ مػػف  02سػػنة) لصػػالح الفئػػة األكبػػر
عمر حيث بمم المتوسط الحسابى ليػا ( )410 442مقابػؿ المتوسػط الحسػابى لمعمػر
ا
(األقؿ مف  02سنة) حيث بمم المتوسط الحسابى ليا ()012 112

 -وتوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوس داللػػة  1 10بػػيف أعمػػار ال ػػبا

عينػػة البحػػث مػػف ( 40سػػنة فػػأك ر) وبػػيف عمػػر العينػػة مػػف ( 02سػػنة ألقػػؿ مػػف 40
سػػنة) ،وذلػػؾ لصػػالح العمػػر األكبػػر حيػػث بمػػم المتوسػػط الحسػػابى ليػػا ()410 442
مقابػػؿ المتوسػػط الحسػػابى لعمػػر العينػػة األصػػلر الػػذس بمػػم ( ،)014 342ممػػا تقػػدـ
العمر يتضح أف الفئػة العمريػة األكبػر لػى األك ػر قػدرة عمػى إكتسػا ميػارات التكيػؼ
المجتمعى ،وقد يرجا ذلؾ إلى أف ما العمر يكوف ال ػبا لػدييـ القػدرة عمػى إكتسػا
ميارات التواصؿ واإل تصاؿ المجتمعى ،واكتسا الخبػرات التػى تسػاعد عمػى ذلػؾ ،مػف
خبلؿ التواصؿ المفظى والقدرة عمى التعبير عف الم ػاعر بطػرؽ أك ػر كفػاءة وفاعميػة،
والتحكـ فى االنفعاالت واستخداـ حركػات وايمػاءات الجسػـ ،إختيػار الحمػوؿ لمم ػكبلت
المختمفة ،كما يستطيا التفريؽ بيف ا راء ال خصػية وبػيف مػا لػو موضػوعى ،وتقػديـ
المساعدة والعوف لآلخريف وتعزيز ميارات عف طريػؽ التعػاوف والعمػؿ التعػاونى ،ولػو
ما يتفؽ ودراسة )(Dejaeghere, J., Wiger, N., 2016

ج – املستوى التعليمى لألب:
جدوؿ ( )00يوضح قيمة (ؼ) وداللتيا اإلحصائية فى ميارات التكيؼ اإلجتماعى وفقا لممستوس التعميمى
لؤل لم با عينة البحث
مجموع المربعات

متوسط المربعات

العمر
بيف المجموعات

2110 442

4111 404

داخؿ المجموعات

4402 211

24 301

المجموع

0144 034

درجات
الحرية
4

021
022
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الداللة
1 10
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مف الجدوؿ ( ) 00السابؽ يتضح أف قيمة (ؼ) دالة إحصائيا عند مستوس داللة
 1 10وبيف فئات تعميـ األ

وميارات التكيؼ اإلجتماعى لدس عينة البحث ،ولبياف إتجا

الداللة بيف فئات تعميـ األ

فى ميارات التكيؼ اإلجتماعى ،قامت الباح ة ب ستخداـ إختبار

) (LSDلممقارنات المتعددة عمى النحو التالى:

جدوؿ ( )04اختبار  LSDلممقارنات المتعددة

لبياف إتجا الداللة وفقا لممستوس التعميمى لؤل فى ميارات التكيؼ اإلجتماعى وفقا لمستوس التعميمى لؤل
لم با عينة البحث
المستوس التعميمى لؤل

منخفض

متوسط

مرتفا

ـ = 043 301

ـ = 412 012

ـ = 432 414

منخفض

-

متوسط

**20 122

-

مرتفا

**10 344

**42 242

-

مف الجدوؿ ( )04السابؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1 10بيف ال مستوس التعميمى المتوسط والمنخفض لؤل

لصالح المستوس التعميمى المتوسط

حيث بمم المتوسط الحسابى ل ( ) 412 012مقابؿ المستوس التعميمى المنخفض والذس بمم
المتوسط الحسابى ل ()043 301
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 10بيف المستوس التعميمىالعالى لؤل

والمستوس المنخفض لصالح المستوس التعميمى المرتفا حيث بمم المتوسط

الحسابى ل ( ،)432 414مقابؿ المتوسط الحسابى لممستوس التعميمى المنخفض حيث بمم
المتوسط الحسابى ل ()043 30
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 10بيف المستوس التعميمىالمرتفا لؤل

وبيف المستوس التعميمى المتوسط لصالح المستوس التعميمى المرتفا حيث بمم

المتوسط الحسابى ل ( ،)432 414مقابؿ المستوس التعميمى المتوسط الذس بمم المتوسط
الحسابى ل ( ،)412 012مما سبؽ يتضح أف الفئة مف ال با

عينة البحث ذو المستوس

التعميمى لؤل األعمى لـ األك ر قدرة عمى إكتسا ميارات التكيؼ المجتمعى ،ولذا يرجا إلى
األ

ذو المستوس التعميمى األعمى األك ر قدرة عمى كس

أبناء مف ال با

ميارات إتخاذ

الق اررات ،العمؿ التعاونى ،تحمؿ المسئولية وال قة بالنفس حيث يطور لدي ميارات العمؿ
وطرؽ صياغة الخطط المستقبمية نتيجة إقت ار

وجيات النظر وفيـ راء  ،حيث يصبح أك ر
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قدرة عمى إستيضاح األمور واعادة صياغتيا بما يتبل ءـ والمرحمة العمرية لم با

ولو ما يتفؽ

ودراسة )(Ataeifar, Robabeh, Others, 2016

د – املستوى التعليمى لألم:
جدوؿ ( )03يوضح قيمة (ؼ) وداللتيا اإلحصائية فى ميارات التكيؼ اإلجتماعى وفقا لممستوس التعميمى لؤلـ
لم با عينة البحث
درجات

العمر

مجموع المربعات

متوسط المربعات

بيف المجموعات

3440 311

0221 423

4

داخؿ المجموعات

1421 134

23 334

021

المجموع

00144 132

الحرية

قيمة (ؼ)

34 342

022

الداللة
1 10
(داؿ)

مف الجدوؿ ( ) 03السابؽ يتضح أف قيمة (ؼ) دالة إحصائيا عند مستوس داللة
 1 10وبيف فئات المستوس التعميمى لؤلـ وبيف ميارات التكيؼ اإلجتماعى لدس عينة البحث،
ولبياف إتجا الداللة بيف فئات المستوس التعميمى لؤلـ وميارات التكيؼ اإلجتماعى ،قامت
الباح ة ب ستخداـ إختبار ) (LSDلممقارنات المتعددة عمى النحو التالى:
جدوؿ ( )02اختبار  LSDلممقارنات المتعددة لبياف إتجا الدال لة فى ميارات التكيؼ اإلجتماعى وفقا لممستوس
التعميمى لؤلـ لم با عينة البحث

المستوس التعميمى لؤلـ

منخفض

ـ = 012 310

متوسط

ـ = 444 344

منخفض

-

متوسط

**24 221

-

مرتفا

**22 443

*4 444

مرتفا

ـ = 442 422

-

مف الجدوؿ ( )02السابؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1 10بيف المستوس التعميمى المتوسط والمنخفض لؤلـ لصالح المستوس التعميمى المتوسط
حيث بمم المتوسط الحسابى ل ( ،)444 344مقابؿ المستوس التعميمى المنخفض والذس بمم
المتوسط الحسابى ل ()012 310
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس دال لة  1 10بيف المستوس التعميمىالمرتفا لؤلـ والمستوس المنخفض لصالح المستوس التعميمى المرتفا حيث بمم المتوسط
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الحسابى ل ( ،)442 422مقابؿ المستوس التعميمى المنخفض حيث بمم المتوسط الحسابى
ل ()012 310
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 12بيف المستوس التعميمىالمرتفا لؤلـ وبيف المستوس التعميمى المتوسط لصالح المستوس التعميمى المرتفا حيث بمم
المتوسط الحسابى ل ( )442 422مقابؿ المستوس التعميمى المتوسط حيث بمم المتوسط
الحسابى ل ()444 344
مما سبؽ يتضح أف الفئة مف ال با عينة البحث ذو المستوس التعميمى لؤلـ األعمى
لـ األك ر قدرة عمى إكتسا

ميارات التكيؼ المجتمعى ،ولذا يرجا إلى األـ ذات المستوس

التعميمى األعمى األك ر قدرة عمى إكسا

المعمومات الجديدة ومساعدت

أبناءلا مف ال با

التفريؽ بيف الوقائا وا راء ال خصية ،ولى األك ر قدرة عمى مساعدت التواصؿ ما ا خريف،
والتعبير عف م اعر وتفسير  ،وتعمم اإليماف ب ختبلؼ وجيات النظر نتيجة إختبلؼ األلداؼ
وأسمو

التفكير والمبادسء والقيـ ،وكذلؾ إكسا

خبرات التعامؿ ما القضايا والم كبلت

والتواصؿ المجتمعى ولو ما يتفؽ ما دراسة )(Foster, Tricia, & Others, 2016

هـ – متوسط الدخل الشهزى ألسز الشباب عيهة البخح:
جدوؿ ( )02يوضح قيمة (ؼ) وداللتيا اإلحصائية فى ميارات التكيؼ اإلجتماعى وفقا لمتوسط الدخؿ ال يرس
ألسر ال با عينة البحث

العمر

درجات

مجموع المربعات

متوسط المربعات

بيف المجموعات

2144 402

4130 214

4

داخؿ المجموعات

2244 342

31 422

021

المجموع

2222 014

الحرية

قيمة (ؼ)

22 242

الداللة

( 1 10داؿ)

022

مف الجدوؿ ( ) 02السابؽ يتضح أف قيمة (ؼ) دالة إحصائيا عند مستوس داللة
 1 10وبيف فئات الدخؿ ال يرس لؤلسرة وبيف ميارات التكيؼ اإلجتماعى لدس عينة البحث،
ولبياف اتجا الداللة بيف فئات الدخؿ ال يرس لؤلسرة وميارات التكيؼ اإلجتماعى ،قامت
الباح ة ب ستخداـ إختبار ) (LSDلممقارنات المتعددة عمى النحو التالى:
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جدوؿ ( )04اختبار  LSDلممقارنات المتعددة لبياف إتجا الداللة لؤلسرة فى ميارات التكيؼ اإلجتماعى وفقا
لفئات متوسط الدخؿ ال يرس ألسر ال با عينة البحث
متوسط الدخؿ ال يرس لؤلسرة

منخفض

متوسط

مرتفا

ـ = 044 044

ـ = 411 412

ـ = 423 440

منخفض

-

متوسط

**04 004

-

مرتفا

**42 002

**23 111

-

مف الجدوؿ ( )04السابؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1 10بيف الدخؿ ال يرس لؤلسرة عينة البحث المتوسط والمنخفض لصالح الدخؿ ال يرس
لؤلسرة المتوسط حيث بمم المتوسط الحسابى ل ( )411 214مقابؿ الدخؿ ال يرس لؤلسرة
المنخفض حيث بمم المتوسط الحسابى ل ()044 044
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 10بيف الدخؿ ال يرسلؤلسرة المرتفا والمنخفض لصالح الدخؿ ال يرس لؤلسرة المرتفا حيث بمم المتوسط الحسابى
ل ( ،)423 440مقابؿ الدخؿ ال يرس المنخفض لؤلسرة والذس بمم المتوسط الحسابى ل
()044 044
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 10بيف الدخؿ ال يرسلؤلسرة المرتفا والمتوسط لصالح الدخؿ ال يرس لؤلسرة المرتفا حيث بمم المتوسط الحسابى
ل ( )423 440مقابؿ الدخؿ ال يرس المتوسط لؤلسرة والذس بمم المتوسط الحسابى ل
()411 412

مما سبؽ يتضح أف الفئة مف ال با عينة البحث ذو الدخؿ ال يرس المرتفا لؤلسرة
لـ األك ر قدرة عمى إكتسا ميارات التكيؼ المجتمعى حيث تستطيا األسرة توفير مصادر

تعمـ ميارات التكيؼ المجتمعى وسيولة االتصاؿ والتفاعؿ البيئى ،مف خبلؿ الم اركات
والمواقؼ المجتمعية ألداء الوظائؼ وتحقيؽ األلداؼ ،وتوفير مصادر اال تراؾ فى الدورات
التدريبية ومصادر التعمـ التى تعزز وتطور ميارات العمؿ التعاونى والتواصؿ بفعالية والتعامؿ
ما النزاعات ما الفريؽ ،ولو ما يتفؽ ما دراسة (O’Donnell, Julie, & Others,
)2016
وبذلؾ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ميارات التكيؼ اإلجتماعى لدس ال با الجامعى

تبعا لمتليرات الدراسة
- 10 -

دينامية العالقة بين المهارات الحياتية لدى الشباب الجامعى....

ثانيا :املهارات اإلدراكية:
أ – اجلهس:

جدوؿ ( )01يوضح قيمة (ت) وداللتيا اإلحصائية فى الميارات اإلدراكية وفقا لمجنس لم با عينة البحث
االنحراؼ
المعيارس

ـ

الجنس

0

ذكور

المتوسط
الحسابى

42 224

3 200

4

إناث

40 114

4 114

العينة
42
40

درجات
الحرية

قيمة (ت)

الداللة

024

02 214

1 10

مف الجدوؿ ( )01السابؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية فى الميارات
اإلدراكية وفقا لمجنس عند مستوس داللة  1 10ولصالح الذكور ،وقد يرجا ذلؾ إلى أف
الذكور مف ال با

أك ر قدرة عمى إستخداـ السبؿ والطرؽ المرتبطة بالعقؿ والمعرفة والتى

تمكنيـ مف التفاعؿ والتكيؼ اإليجابى ما البيئة المحيطة ،والتعامؿ ما متطمبات الحياة
بطريقة إبداعية حيث يستطيا طرح القضايا بوضوح ودقة حوؿ األمور المختمفة وايجاد
الحموؿ ب ستخداـ المعمومات المتاحة بطرؽ أك ر فاعمية عف اإلناث ،كما يستطيا تطوير
أفكار وادخاؿ التعديبلت عمييا لتصبح أك ر مبلئمة لمم كمة المطروحة ،ولو ما تؤكد دراسة
)(Bolte, Sven & Others, 2011

ب – العمز:

جدوؿ ( )04يوضح قيمة (ؼ) وداللتيا اإلحصائية فى الميارات اإلدراكية وفقا لمعمر لم با عينة البحث
العمر

بيف المجموعات

داخؿ المجموعات

المجموع

مجموع المربعات

متوسط المربعات

2042 232

4144 244

درجات
الحرية

34 243

021

2141 231
4214 414

4

022

قيمة (ؼ)
43 231

الداللة
( 1 10داؿ)

مف الجدوؿ ( ) 04السابؽ يتضح أف قيمة (ؼ) دالة إحصائيا عند مستوس داللة
 1 10وبيف فئات العمر لعينة البحث وبيف الميارات اإلدراكية ،ولبياف إتجا الداللة بيف فئات
العمر فى الميارات اإلدراكية ،قامت الباح ة ب ستخداـ إختبار ) (LSDلممقارنات المتعددة عمى
النحو التالى:
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جدوؿ ( )02إختبار ) (LSDلممقارنات المتعددة لبياف إتجا الداللة فى الميارات اإلدراكية وفقا لمعمر لم با
عينة البحث
العمر

أقؿ مف 02سنة

مف  02سنة ألقؿ مف  40سنة

مف  40سنة فأك ر

ـ = 22 404

ـ = 10 414

ـ = 43 422

أقؿ مف  02سنة

-

مف  02سنة ألقؿ مف  40سنة

**02 324

-

مف  40سنة فأك ر

**44 144

**04 444

-

مف الجدوؿ ( )02السابؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1 10بيف العمر لدس عينة البحث مف (  02سنة ألقؿ مف  40سنة ) وبيف العمر لعينة
البحث ( أقؿ مف  02سنة ) لصالح الفئة العمرية األعمى حيث أف المتوسط الحسابى ليا
( )10 414مقابؿ الفئة العمرية األقؿ حيث بمم المتوسط الحسابى ليا ()22 404
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 10بيف العمر لدس عينة
البحث مف (  40سنة فأك ر ) وبيف العمر لعينة البحث ( أقؿ مف  02سنة ) لصالح الفئة
العمرية األعمى حيث بمم المتوسط الحسابى ليا ( )43 422مقابؿ الفئة العمرية األقؿ حيث
بمم المتوسط الحسابى ليا ()22 404
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 10بيف الفئة العمرية ( مف
 40سنة فأك ر ) وبيف الفئة (مف  02سنة ألقؿ مف  40سنة ) وذلؾ لصالح الفئة العمرية
األعمى حيث بمم المتوسط الحسابى ليا ( )43 422مقابؿ الفئة العمرية األقؿ بمم المتوسط
الحسابى ليا ()10 414
مما سبؽ يتضح أف الفئة العمرية األكبر لـ األك ر قدرة عمى إكتسا

الميارات

اإلدراكية  ،وقد يرجا ذلؾ أف العمر األكبر أصبح لدييـ القدرة عمى التفكير الناقد مف خبلؿ
طرح األسئمة بوضوح ،وفرص التساؤالت حوؿ األمور ،ما التفكير ب نفتاح ،وجما المعمومات
المختمفة المتعمقة بالقضايا مف المصادر المختمفة والتمييز بيف ا راء والوقائا  ،ما تطوير أفكار
وادخاؿ التعدي بلت عمييا لتصبح أك ر مبلئمة لمم كبلت المطروحة ولو ما يتفؽ ودراسة (Doren,
)Catherine, 2016
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ج – املستوى التعليمى لألب:
جدوؿ ( )41يوضح قيمة (ؼ) وداللتيا اإلحصائية فى الميارات اإلدراكية وفقا لممستوس التعميمى لؤل لم با
عينة البحث
متوسط

درجات

المستوس التعميمى

المربعات

الحرية

بيف المجموعات

3144 422

0443 324

4

داخؿ المجموعات

0144 134

42 231

021

المجموع

02111 233

لؤل

مجموع المربعات

قيمة (ؼ)

44 423

الداللة

( 1 10داؿ)

022

مف الجدوؿ ( )41السابؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1 10بيف المستوس التعميمى لؤل

لعينة البحث وبيف الميارات اإلدراكية ،ولبياف إتجا
فى الميارات اإلدراكية ،قامت الباح ة ب ستخداـ

الداللة بيف فئات المستوس التعميمى لؤل

إختبار ) (LSDلممقارنات المتعددة عمى النحو التالى:

جدوؿ ( )40إختبار ) (LSDلممقارنات المتعددة لبياف إتجا الداللة فى الميارات اإلدراكية وفقا لممستوس
التعميمى لؤل لم با عينة البحث
المستوس التعميمى لؤل

منخفض

متوسط

مرتفا

ـ = 22 110

ـ = 20 312

ـ = 41 114

منخفض

-

متوسط

**4 312

-

مرتفا

**30 432

**42 330

-

مف الجدوؿ ( )40السابؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1 12بيف المستوس التعميمى المتوسط لؤل
لؤل

فى عينة البحث والمستوس التعميمى المنخفض

فى عينة البحث لصالح المستوس التعميمى المتوسط حيث بمم المتوسط الحسابى ل

( )20 312مقابؿ المتوسط الحسابى لممستوس التعميمى المنخفض والذس بمم ()22 110
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 10بيف المستوس التعميمى
المرتفا لؤل

فى عينة البحث والمستوس التعميمى المنخفض لؤل

فى عينة البحث لصالح

المستوس التعميمى المرتفا حيث بمم المتوسط الحسابى ل ( ،)41 114مقابؿ المتوسط
الحسابى لممستوس التعميمى المنخفض حيث بمم المتوسط الحسابى ل ()22 110
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توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 10بيف المستوس التعميمى
المرتفا لؤل فى عينة البحث مقابؿ المستوس التعميمى المتوسط لؤل فى عينة البحث لصالح
المستوس التعميمى المرتفا حيث بمم المتوسط الحسابى ليا ( ،)41 114مقابؿ المستوس
التعميمى المتوسط حيث بمم المتوسط الحسابى ل ( ،)20 312مما سبؽ يتضح أف الفئة مف
ال با عينة البحث ذو المستوس التعميمى لؤل األعمى لـ األك ر قدرة عمى إكتسا الميارات
ذو المستوس التعميمى األعمى األك ر قدرة عمى كس أبناء

اإلدراكية ،ولذا يرجا إلى أف األ

قدرات التفكير خارج حدود األنماط السائدة المختمفة ،ومساعدت التمسؾ باألفكار اليادفة إلى
التليير ،والتفكير بطرؽ إبداعية جديدة ومختمفة حيث أن يؤمف أف اإلبداع قدرة نتمتا بيا
جميعا بدرجات متفاوتة ويمكف تنميتيا ،حيث يستطيا مساعدت التفكير ب نفتاح واصدار
األحكاـ بموضوعية ،ولو ما يتفؽ ودراسة )(Corona, Rosalie, & Others, 2012

د – املستوى التعليمى لألم:
جدوؿ ( )44يوضح قيمة (ؼ) وداللتيا اإلحصائية فى الميارات اإلدراكية وفقا لممستوس التعميمى لؤلـ لم با عينة
البحث
مجموع المربعات

متوسط المربعات

درجات الحرية

تعميـ األـ
بيف المجموعات

3220 044

0211 240

4

داخؿ المجموعات

1112 431

21 421

021

المجموع

01224 124

قيمة (ؼ)
20 322

الداللة
( 1 10داؿ)

022

مف الجدوؿ ( )44السابؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1 10بيف فئات المستوس التعميمى لؤلـ وعينة البحث وبيف الميارات اإلدراكية ،ولبياف إتجا
الداللة بيف فئات المستوس التعميمى لؤلـ فى الميارات اإلدراكية ،قامت الباح ة ب ستخداـ
إختبار ) (LSDلممقارنات المتعددة عمى النحو التالى:

جدوؿ ( )43اختبار ) (LSDلممقارنات المتعددة لبياف إتجا الداللة فى الميارات اإلدراكية وفقا لممستوس
التعميمى لؤلـ لم با عينة البحث

المستوس التعميمى لؤلـ

منخفض

ـ = 22 110

متوسط

ـ = 42 312

منخفض

-

متوسط

**42 232

-

مرتفا

**20 410

**01 031
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مف الجدوؿ ( )43الساب ؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1 10بيف المستوس التعميمى المتوسط لؤلـ لعينة البحث والمستوس التعميمى المنخفض لؤلـ
لعينة البحث لصالح المستوس التعميمى المتوسط حيث بمم المتوسط الحسابى (،)42 312
مقابؿ المتوسط الحسابى لممستوس التعميمى المنخفض والذس بمم ()22 110
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 10بيف المستوس التعميمى
لؤلـ المرتفا لعينة البحث مقابؿ المستوس التعميمى لؤلـ المتوسط لصالح المستوس التعميمى
المرتفا حيث بمم المتوسط الحسابى ل ( ،)44 224مقابؿ المتوسط الحسابى لممستوس
التعميمى المتوسط والذس بمم ()22 110
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 10بيف المستوس التعميمى
لؤلـ المرتفا لعينة البحث مقابؿ المستوس التعميمى لؤلـ المتوسط لصالح المستوس التعميمى
المرتفا حيث بمم المتوسط الحسابى ل ( ،)44 224مقابؿ المتوسط الحسابى لممستوس
التعميمى المتوسط والذس بمم ()42 312
مما سبؽ يتضح أف الفئة مف ال با عينة البحث ذو المستوس التعميمى لؤلـ األعمى
لـ األك ر قدرة عمى إكتسا

الميارات اإلدراكية ،ولذا يرجا إلى أف األـ ذات المستوس

التعميمى األعمى األك ر قدرة عمى إكسا

أبنائيا القدرة عمى دمج األفكار وتطويرلا وادخاؿ

التعديبلت عمييا لتصبح أك ر مبلئمة لمم كمة المطروحة ،واختراع أفكار جديدة تختمؼ عف
األفكار السابقة ،حيث تستطيا تعميـ أبنائيا أف اإلبداع قدرة تتمتا بيا جميعا بدرجات متفاوتة
يمكف تنميتيا ،واستخداميا فى إحداث التلييرات اإلجتماعية ،ولو ما يتفؽ ودراسة (Stipek,
)Deborah & Others, 2015

هـ – متوسط الدخل الشهزى لألسزة:
جدوؿ ( )42يوضح قيمة (ؼ) وداللتيا اإلحصائية فى الميارات اإلدراكية وفقا لمتوسط الدخؿ ال يرس
ألسر ال با عينة البحث
الدخؿ ال ير لؤلسرة

درجات

مجموع المربعات

متوسط المربعات

بيف المجموعات

3220 044

0211 240

4

داخؿ المجموعات

2412 131

32 243

021

المجموع

2122 024

الحرية

022
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22 212

الداللة

( 1 10داؿ)
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مف الجدوؿ ( )42السابؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1 10بيف فئات الدخؿ ال يرس لؤلسرة عينة البحث وبيف الميارات اإلدراكية ،ولبياف إتجا
الداللة بيف فئات الدخؿ ال يرس لؤلسرة فى الميارات اإلدراكية ،قامت الباح ة ب ستخداـ إختبار
) (LSDلممقارنات المتعددة عمى النحو التالى:

جدوؿ ( )42اختبار ) (LSDلممقارنات المتعددة لبياف إتجا الداللة فى الميارات اإلدراكية وفقا لمتوسط الدخؿ
ال يرس ألسر ال با عينة البحث

متوسط الدخؿ ال يرس لؤلسرة

منخفض

ـ = 24 204

متوسط

ـ = 40 043

منخفض

-

متوسط

**04 120

-

مرتفا

**20 442

**43 034

مرتفا

ـ = 42 310

-

مف الجدوؿ ( )42السابؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1 10بيف الدخؿ ال يرس المتوسط لؤلسرة عينة البحث وبيف الدخؿ ال يرس لؤلسرة
المنخفض لصالح الدخؿ ال يرس المتوسط لؤلسرة حيث بمم المتوسط الحسابى ل
( ،)40 043مقابؿ المتوسط الحسابى لمدخؿ ال يرس المنخفض لؤلسرة حيث بمم
()24 204
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 10بيف الدخؿ ال يرس
المرتفا لؤلسرة عينة البحث وبيف الدخؿ ال يرس لؤلسرة المنخفض لصالح الدخؿ ال يرس
المرتفا لؤلسرة حيث بمم المتوسط الحسابى ل ( ،)42 310مقابؿ المتوسط الحسابى لمدخؿ
ال يرس المنخفض لؤلسرة حيث بمم ()24 204
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 10بيف الدخؿ ال يرس لؤلسرة
عينة البحث المرتفا وبيف الدخؿ ال يرس المتوسط لؤلسرة عينة البحث لصالح الدخؿ ال يرس
المرتفا لؤلسرة حيث بمم المتوسط الحسابى ل ()40 043
مما سبؽ يتضح أف أسر ال با
قدرة عمى اكتسا

عينة البحث ذو متوسط الدخؿ المرتفا لـ األك ر

بالميارات اإلدراكية حيث توفير مصادر تعمـ اإلبداع والتفكير النافذ والموارد

المادية والتكنولوجيات المتطورة التى تساعد عمى التقدـ والتطور والتفكير خارج األنماط
السائدة ،والتفكير بطرؽ جديدة مختمفة لتصبح أك ر مبلئمة لمم كمة المطروحة وذلؾ لتحقيؽ
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األلداؼ المحددة سابقا ،ولو ما يتفؽ ودراسة (Son, Seunghee, Peterson, Mieko,
)2017
وبذلؾ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الميارات اإلدراكية لدس ال با

الجامعى

تبعا لمتليرات الدراسة (الجنس ،العمر ،المستوس التعميمى لؤل  ،المستوس التعميمى لؤلـ،
متوسط الدخؿ ال يرس لؤلسرة )

ثالجا :مهارات السيطزة الداخلية " التخكم فى الذات ":
أ – اجلهس:
جدوؿ ( )44يوضح قيمة (ت) وداللتيا اإلحصائية فى ميارات السيطرة الداخمية وفقا لمجنس لم با عينة
البحث
المتوسط

االنحراؼ
2 221

42

4 213

40

ـ

الجنس

0

ذكور

022 013

4

إناث

444 040

الحسابى

المعيارس

العينة

درجات
الحرية
024

قيمة (ت)
42 421

الداللة
1 10
(داؿ)

مف الجدوؿ ( )44السابؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية فى ميارات
السيطرة الداخمية وفقا لمجنس عند مستوس داللة  1 10ولصالح اإلناث ،وقد يرجا ذلؾ إلى
أف الذكور مف اإلناث مف ال با

أك ر قدرة عمى إستخداـ الطرؽ والوسائؿ التى تعينيا

االستفادة القصوس مف اإلمكانيات والقدرات الداخمية الذاتية بلرض تحقيؽ األلداؼ وخمؽ
التوازف بيف الواجبات والرغبات واأللداؼ المرجوة مف خبلؿ ميارات اتخاذ الق اررات وحؿ
الم كبلت بفاعمية ،وقدرتيا العالية عمى إدارة م اعرلا وتقدير الذات ،ولو ما يتفؽ ودراسة
)(Johnson, Iryna, 2017

ب – العمز:
جدوؿ ( )41يوضح قيمة (ؼ) وداللتيا اإلحصائية فى ميارات السيطرة الداخمية وفقا لمعمر لم با عينة
البحث

العمر

درجات

مجموع المربعات

متوسط المربعات

بيف المجموعات

3404 102

0414 101

4

داخؿ المجموعات

1223 134

22 312

021

المجموع

00412 121

الحرية

022
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33 420

الداللة

( 1 10داؿ)
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مف الجدوؿ ( ) 41السابؽ يتضح أف قيمة (ؼ) دالة إحصائيا عند مستوس داللة
 1 10وبيف فئات العمر لعينة البحث فى ميارات السيطرة الداخمية ،ولبياف إتجا الداللة بيف
فئات العمر فى ميارات السيطرة الداخمية ،قامت الباح ة ب ستخداـ إختبار ) (LSDلممقارنات
المتعددة عمى النحو التالى:

جدوؿ ( )44إختبار ) (LSDلممقارنات المتعددة لبياف إتجا الداللة فى ميارات السيطرة الداخمية وفقا لم با
عينة البحث

أقؿ مف  02سنة

العمر

ـ = 410 244

مف  02سنة ألقؿ مف 40سنة
ـ = 442 114

أقؿ مف  02سنة

-

مف  02سنة ألقؿ مف  40سنة

**41 241

-

مف  40سنة فأك ر

**42 141

**4 321

مف  40سنة فأك ر
ـ = 410 323

-

مف الجدوؿ ( )44السابؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1 10بيف العمر لدس عينة البحث مف ( 02سنة ألقؿ مف  40سنة) وبيف (األقؿ مف 02
سنة) لصالح العمر األ كبر ،وذلؾ حيث بمم المتوسط الحسابى لتمؾ العينة (،)442 114
مقابؿ المتوسط الحسابى ( )410 244لدس العينة األصلر
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 10بيف العمر لدس عينة
البحث مف (  40سنة فأك ر ) وبيف ( األقؿ مف  02سنة ) لصالح العمر األكبر ،وذلؾ حيث
بمم المتوسط الحسابى لتمؾ العينة ( ،)410 323مقابؿ المتوسط الحسابى ()410 244
لدس العينة األصلر
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 12بيف العمر لدس عينة
البحث (مف  40سنة فأك ر) وبيف ( مف  02سنة ألقؿ مف  40سنة ) لصالح العمر األكبر
حيث بمم المتوسط الحسابى ل ( ،)410 323مقابؿ المتوسط الحسابى لمفئة العمرية األقؿ
حيث بمم المتوسط الحسابى ليا ( ،)442 114مما سبؽ يتضح أف الفئة العمرية األكبر لـ
األك ر قدرة عمى إكتسا

ميارات السيطرة الداخمية ( التحكـ فى الذات ) ،وقد يرجا ذلؾ أف

التقدـ فى العمر يدعـ القدرة عمى التفكير بمنطقية أكبر عند إتخاذ الق اررات واختيار الوقت
المناس

إل تخاذلا ،بناءا عمى سمسمة مف الخطوات حيث يتـ تحديد مختمؼ اإلحتماالت ،كما

أنيـ لدييـ قدرة أكبر عمى التحكـ فى م اعر اللض
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ما األحداث األليمة والتركيز عمى األفكار اإليجابية ،ولو ما يتفؽ ودراسة

(Hwang,

)Nayoung, 2017

ج – املستوى التعليمى لألب:
جدوؿ ( )42يوضح قيمة (ؼ) وداللتيا اإلحصائية فى ميارات السيطرة الداخمية وفقا لممستوس التعميمى
لؤل لم با عينة البحث
المستوس التعميمى

درجات

مجموع المربعات

متوسط المربعات

بيف المجموعات

3424 214

0224 244

4

داخؿ المجموعات

4211 414

23 241

021

المجموع

01311 424

لؤل

الحرية

قيمة (ؼ)

22 424

022

الداللة
1 10
(داؿ)

مف الجدوؿ ( )42السابؽ يتضح أف قيمة (ؼ) داللة إحصائية عند مستوس داللة
لعينة البحث فى ميارات السيطرة الداخمية ،ولبياف

 1 10بيف فئات المستوس التعميمى لؤل

إتجا الداللة بيف فئات المستوس التعميمى لؤل

فى ميارات السيطرة الداخمية ،قامت الباح ة

ب ستخداـ إختبار ) (LSDلممقارنات المتعددة عمى النحو التالى:
جدوؿ ( )31اختبار ) (LSDلممقارنات المتعددة لبياف إتجا الداللة فى ميارات السيطرة الداخمية وفقا لممستوس
التعميمى لؤل لم با عينة البحث

المستوس التعميمى لؤل

متوسط

منخفض

ـ = 022 112

ـ = 043 301

منخفض

-

متوسط

**34 322

-

مرتفا

**40 404

**22 242

مرتفا

ـ = 422 042

-

مف الجدوؿ ( )31السابؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1 10بيف المستوس التعميمى المتوسط لؤل
لؤل

فى عينة البحث والمستوس التعميمى المنخفض

فى عينة البحث لصالح المستوس التعميمى المتوسط حيث بمم المتوسط الحسابى ل

( ،)022 112مقابؿ المتوسط الحسابى لممستوس التعميمى المنخفض حيث بمم المتوسط
الحسابى ل ()043 301
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 10بيف المستوس التعميمىالمرتفا لؤل

فى عينة البحث والمستوس التعميمى المنخفض لؤل
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المستوس التعميمى المرتفا حيث بمم المتوسط الحسابى ل ( )422 044مقابؿ المتوسط
الحسابى لممستوس التعميمى المنخفض حيث بمم ()043 301
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 10بيف المستوس التعميمىلؤل

فى عينة البحث المرتفا وبيف المستوس التعميمى المنخفض لصالح المستوس التعميمى

المرتفا حيث بمم المتوسط الحسابى ليا ( ،)422 044مقابؿ المستوس الحسابى لممستوس
التعميمى المتوسط والذس بمم ( ،)022 112مما سبؽ يتضح أف الفئة مف ال با
البحث ذو المستوس التعميمى لؤل

األعمى لـ األك ر قدرة عمى إكتسا

الداخمية (التحكـ ،الذات) ،ويرجا إلى أف األ
أبناء مف ال با

إكسا

عينة

ميارات السيطرة

ذو المستوس التعميمى األعمى األك ر قدرة عمى

ميارات تحميؿ الموضوعات لموصوؿ ألفضؿ النتائج ،وكيفية البحث

عف األفكار واإلقتراحات وا راء التخاذ الق اررات المناسبة ،ما تحميؿ النتائج اإليجابية والسمبية
واإلحتماالت لمواجية الوضا واألزمات وايجاد الحموؿ واالستخداـ األم ؿ لموقت مف خبلؿ
الحصوؿ عمى الدعـ النفسى والعاطفى البلزـ ليـ وتحديد ساعات يومية لمتفكير مع ب يجابية
فى الم كبلت التى يتعرض ليا ،وتعميم البعد عف التأويبلت فى بناء االستنتاجات وكيفية
تحمؿ المسئولية ومساعدت فى وضا األلداؼ بواقعية ما إكسا

ميارات حياتية جديدة

تساعد الم اركة فى األن طة الحياتية المختمفة مف خبلؿ إست مار الوقت المتاح لدي فى إنجاز
المياـ المنوط بيا ،ولو ما يتفؽ ودراسة )(Sneed, Carl, & Others, 2016

د – املستوى التعليمى لألم:
جدوؿ ( )30يوضح قيمة (ؼ) وداللتيا اإلحصائية فى ميارات السيطرة الداخمية وفقا لممستوس التعميمى لؤلـ
لم با عينة البحث

تعميـ األـ

درجات

مجموع المربعات

متوسط المربعات

بيف المجموعات

2114 424

4110 240

4

داخؿ المجموعات

2142 442

32 241

021

المجموع

2141 044

الحرية

022

قيمة (ؼ)

21 444

الداللة
1 10
(داؿ)

مف الجدوؿ ( )30السابؽ يتضح أف قيمة (ؼ) دالة إحصائيا عند مستوس داللة  1 10مف
فئات المستوس التعميمى لؤلـ عينة البحث فى ميارات السيطرة الداخمية ،ولبياف إتجا الداللة بيف فئات
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المستوس التعميمى لؤلـ فى ميارات السيطرة الداخمية ،قامت الباح ة ب ستخداـ إختبار ) (LSDلممقارنات
المتعددة عمى النحو التالى:

جدوؿ ( )34اختبار ) (LSDلممقارنات المتعددة لبياف إتجا الداللة فى ميارات السيطرة الداخمية وفقا لممستوس
التعميمى لؤلـ لم با عينة البحث

المستوس التعميمى لؤلـ

منخفض

ـ = 404 322

متوسط

ـ = 424 011

منخفض

-

متوسط

**20 124

-

مرتفا

**42 232

**23 144

مرتفا

ـ = 310 423

-

مف الجدوؿ ( )34السابؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1 10بيف المستوس التعميمى المتوسط لؤلـ عينة البحث والمستوس التعميمى المنخفض لؤلـ
لعينة فى عينة البحث لصالح المستوس التعميمى المتوسط حيث بمم المتوسط الحسابى ل
( ،)424 011مقابؿ المتوسط الحسابى لممستوس التعميمى المنخفض ()404 322
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 10بيف المستوس التعميمىالمرتفا لؤلـ عينة والمستوس التعميمى المنخفض لؤلـ عينة البحث لصالح المستوس التعميمى
المرتفا حيث بمم المتوسط الحسابى ل ( ،)310 423مقابؿ المتوسط الحسابى لممستوس
التعميمى المنخفض حيث بمم المتوسط الحسابى ل ()404 322
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 10بيف المستوس التعميمىالمرتفا لؤلـ عينة البحث والمستوس التعميمى المتوسط لؤلـ عينة البحث لصالح المستوس
التعميمى المرتفا حيث بمم المتوسط الحسابى ليا ( ،)310 423مقابؿ المتوسط الحسابى
لممستوس التعميمى المتوسط والذس بمم ( ،)424 011مما سبؽ يتضح أف الفئة مف ال با
عينة البحث ذو المستوس التعميمى لؤلـ األعمى لـ األك ر قدرة عمى إكتسا

ميارات السيطرة

الداخمية (التحكـ فى الذات) ولذا يرجا إلى أف األـ ذات المستوس التعميمى األعمى األك ر قدرة
عمى إكسا

أبنائيا مف ال با

القدرة عمى إختيار أفضؿ الحموؿ لمم كمة بعد المناق ة

والبحث عف اإليجابيات وتعميم أف العوامؿ الخارجية ليا دور كبير عمى إتخاذ ق اررات وكيفية
معالجة األسبا عند وقوع الم كمة واختيار الحؿ األنس  ،وتفادس األوضاع المسببة لمضلوط
واتخاذ المواقؼ اإليجابية نحو الحياة ما التمييز بيف األمور العاجمة وغير العاجمة ،واكساب
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ال قة البلزمة إلتخاذ المياـ ،وتأصيؿ فكرة أن قادر عمى التليير نحو األفضؿ فى نفس  ،ما
تخصيص الوقت الكافى لتقييـ أدائ اليومى وعدـ المجوء لمتأخير فى إتخاذ المياـ ،ولو ما
يتفؽ ودراسة )(Sim, Tick, Chin, Jeffery, 2014

هـ – متوسط الدخل الشهزى لألسزة:
جدوؿ ( )33يوضح قيمة (ؼ) وداللتيا اإلحصائية فى ميارات السيطرة الداخمية وفقا لمتوسط الدخؿ ال يرس
ألسر ال با عينة البحث

متوسط الدخؿ

درجات

مجموع المربعات

متوسط المربعات

بيف المجموعات

3422 202

0421 421

4

داخؿ المجموعات

1444 410

23 204

021

المجموع

00240 304

ال يرس لؤلسرة

الحرية

قيمة (ؼ)

32 204

الداللة

( 1 10داؿ)

022

مف الجدوؿ ( )33السابؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1 10بيف فئات الدخؿ ال يرس لؤلسرة عينة البحث فى ميارات السيطرة الداخمية ،ولبياف
إتجا الداللة بيف فئات الدخؿ ال يرس لؤلسرة فى ميارات السيطرة الداخمية ،قامت الباح ة
ب ستخداـ إختبار ) (LSDلممقارنات المتعددة عمى النحو التالى:

جدوؿ ( )32اختبار ) (LSDلممقارنات المتعددة لبياف إتجا الداللة فى ميارات السيطرة الداخمية لمتوسط
الدخؿ ال يرس ألسر ال با عينة البحث

الدخؿ ال يرس لؤلسرة

منخفض

ـ = 022 013

متوسط

ـ = 410 444

منخفض

-

متوسط

*4 242

-

مرتفا

**21 241

**22 114

مرتفا

ـ = 424 411

-

مف الجدوؿ ( )32السابؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1 10بيف فئات الدخؿ ال يرس المتوسط لؤلسرة عينة البحث وبيف الدخؿ ال يرس المنخفض
لؤلسرة لصالح الدخؿ ال يرس المتوسط حيث بمم المتوسط الحسابى ل ( ،)410 444مقابؿ
المتوسط الحسابى لمدخؿ ال يرس المنخفض حيث بمم المتوسط الحسابى ل ()022 013
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 10وبيف فئات الدخؿ ال يرسالمرتفا لؤلسرة عينة البحث وبيف الدخؿ ال يرس المنخفض لؤلسرة عينة البحث لصالح الدخؿ
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ال يرس المرتفا حيث بمم المتوسط الحسابى ل ( ،) 424 411مقابؿ المتوسط الحسابى
لمدخؿ ال يرس لؤلسرة المتوسط حيث بمم المتوسط الحسابى ل ()022 013
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 10بيف الدخؿ ال يرس المرتفالؤلسرة عينة البحث وبيف الدخؿ ال يرس المتوسط لؤلسرة عينة البحث لصالح الدخؿ ال يرس
المرتفا حيث بمم المتوسط الحسابى ل ( ،)424 411مقابؿ المتوسط الحسابى لمدخؿ
ال يرس المتوسط والذس بمم ( ،)022 013مما سبؽ يتضح أف الفئة مف ال با
البحث ذو الدخؿ ال يرس المرتفا لؤلسرة لـ األك ر قدرة عمى إكتسا

عينة

ميارات السيطرة

الداخمية (التحكـ فى الذات) حيث تستطيا األسرة توفير المخصصات البلزمة لبللتحاؽ
بالدورات وورش العمؿ الخاصة ب دارة الوقت واتخاذ الق اررات ،واستخداـ التقنيات الحدي ة
إلختصار الوقت ،وكذلؾ إ راؾ ال با

لممارسة الن اط البدنى والرياضى لمتقميؿ مف ضلوط

الحياة وتنمية الميارات اإلدارية والنفسية لدي مف خبلؿ األماكف المخصصة لذلؾ ما ممارسة
اليوايات واألن طة المحببة ل وتخصيص الوقت البلزـ لمتسمية والترفي لت عر بالراحة
واليدوء والسبلـ الوجدانى وامتبلؾ ال قة البلزمة وتحمؿ المسئولية ،ولو ما تؤكد دراسة
)(Lewis, Kendra & Others, 2016
وبذلؾ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ميارات السيطرة الداخمية (التحكـ فى
الذات) لدس ال با الجامعى تبعا لمتليرات الدراسة
مما سبؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أبعاد الميارات الحياتية لدس
ال با

الجامعى تبع ا لمتليرات الدراسة ( الجنس ،العمر ،المستوس التعميمى لؤل  ،المستوس

التعميمى لؤلـ ،متوسط الدخؿ ال يرس لؤلسرة ) ،وبذلؾ يتحقؽ الفرض األوؿ مف فروض
البحث
الفرض ال انى :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف إدارة األزمات اإلقتصادية لدس ال با
الجامعى تبعا لمتليرات الدراسة ( الجنس ،العمر ،المستوس التعميمى لؤل  ،المستوس التعميمى
لؤلـ ،متوسط الدخؿ ال يرس لؤلسرة ):
ولبياف صحة لذا الفرض قامت الباح ة با تى:
أ-

حسا المتوسطات واإلنحرافات المعيارية

 إستخداـ إختيار تحميؿ التبايف ا حادس ) (Avonaلممقارنات المتعددة- 42 -
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ج -إستخداـ إختبار ) (LSDلممقارنات المتعددة لبياف إتجا الداللة
د -إستخداـ إختبار ) (T-Testلحسا داللة الفروؽ
وفيما يمى بياف ذلؾ:

أ – اجلهس:
جدوؿ ( )32يوضح قيمة (ت) وداللتيا اإلحصائية إلدارة األزمات اإلقتصادية وفقا لمجنس لم با عينة البحث
المتوسط

االنحراؼ

الحسابى

المعيارس
2 214

42

4 344

40

ـ

الجنس

0

ذكور

022 342

4

إناث

014 324

العينة

درجات
الحرية
024

قيمة (ت)
44 344

الداللة
1 10
(داؿ)

مف الجدوؿ ( )32السابؽ يتضح وجود فروؽ داللة إحصائيا فى إدارة األزمات
اإلقتصادية لدس ال با الجامعى وفقا لمجنس عند مستوس داللة  1 10لصالح الذكور ،وقد
يرجا ذلؾ إلى أف الذكور لـ أك ر قدرة عمى إدارة األزمات اإلقتصادية والتعرؼ عمى األزمات

واختيار الحؿ األم ؿ والبدائؿ الممكنة لحؿ تمؾ األزمة ،ما إجراء األن طة اليادفة لمتعامؿ
معيا وما القدرة عمى وضا السيناريولات المختمفة لجميا اإلحتماالت التى تتوافؽ ما

األحداث واحتواء البدائؿ الناجمة عنيا وعبلجيا  ،ولو ما يتفؽ ودراسة (Simmons,
)Robin, Smyth, John, 2016

ب – العمز:
جدوؿ ( )34يوضح قيمة (ؼ) وداللتيا اإلحصائية إلدارة األزمات اإلقتصادية وفقا لمعمر لم با عينة البحث
العمر

درجات

مجموع المربعات

متوسط المربعات

بيف المجموعات

3421 222

0443 111

4

داخؿ المجموعات

4212 214

24 341

021

المجموع

04441 233

الحرية

022

قيمة (ؼ)

30 421

الداللة
1 10
(داؿ)

مف الجدوؿ ( ) 34السابؽ يتضح أف قيمة (ؼ) دالة إحصائيا عند مستوس داللة
 1 10بيف فئات العمر ل عينة البحث فى إدارة األزمات اإلقتصادية ،ولبياف إتجا الداللة بيف
فئات العمر فى إدارة األزمات اإلقتصادية ،قامت الباح ة ب ستخداـ إختبار ) (LSDلممقارنات
المتعددة عمى النحو التالى:
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جدوؿ ( )31إختبار ) (LSDلممقارنات المتعددة لبياف إتجا الداللة فى إدارة األزمات اإلقتصادية وفقا لمعمر
لم با عينة البحث
أقؿ مف  02سنة

العمر

ـ = 22 124

مف  02سنة ألقؿ مف 40

مف  40سنة فأك ر

سنة

ـ = 034 424

ـ = 010 422

أقؿ مف  02سنة

-

مف  02سنة ألقؿ مف  40سنة

**4 024

-

مف  40سنة فأك ر

**31 124

**32 434

-

مف الجدوؿ ( )31السابؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1 12بيف العمر لدس عينة البحث مف ( 02سنة ألقؿ مف  40سنة) وبيف (األقؿ مف 02
سنة) لصالح العمر األكبر حيث بمم المتوسط الحسابى ل ( ،)010 422مقابؿ المتوسط
الحسابى لمعمر األقؿ والذس بمم المتوسط الحسابى ليا ()22 124
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 10بيف العمر لدس عينةالبحث مف (  40سنة فأك ر) وبيف ( أقؿ مف  02سنة ) لصالح العمر األكبر حيث بمم
المتوسط الحسابى ل

( ،)034 424مقابؿ المتوسط الحسابى لمعمر األقؿ والذس بمم

المتوسط الحسابى ل ()22 124
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 10بيف العمر لعينة البحثمف ( 40سنة فأك ر ) وبيف ( مف  02سنة ألقؿ مف  40سنة ) لصالح العمر األكبر حيث
بمم المتوسط الحسابى ل ( ،)034 424مقابؿ المتوسط الحسابى لمعمر األقؿ والذس بمم
( ،)010 422مما سبؽ يتضح أف الفئة العمرية األكبر مف ال با

عينة البحث لـ األك ر

خبرة وقدرة عمى إدارة األزمات اإلقتصادية ،وقد يرجا ذلؾ إلى أن أصبحوا أك ر دراية
باإلجراءات والخطوات المتخذة لمحد مف أسبا

األزمة والتقميؿ مف مخاطرلا ،واالرتقاء فى

مستوس الوعى واإلدراؾ وميارات التفكير المختمفة لمواجية األزمة ،ما سيولة إكت اؼ نقاط
الضعؼ وعبلجيا قبؿ إستفحاليا ،والسعى مف أجؿ منا وقوع األزمة وادارتيا بطرؽ أفضؿ،
ما إمكانية اإلستفادة مف مياراتيـ وقدراتيـ  ،كذلؾ سيولة تنفيذ خطط المواجية التى تـ
وضعيا لتقميص األضرار الناجمة عف األزمة ،وكذلؾ التعرؼ عمى جوان
األداء بيدؼ التحسيف والتطوير وتعزيز جوان

القوة ،وتفادس جوان

ودراسة )(Aslan, Gulay, 2014
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ج – املستوى التعليمى لألب:
جدوؿ ( )34يوضح قيمة (ؼ) وداللتيا اإلحصائية فى إدارة األزمات اإلقتصادية وفقا لممستوس التعميمى لؤل
لم با عينة البحث
المستوس التعميمى

درجات

مجموع المربعات

متوسط المربعات

بيف المجموعات

3422 121

0244 412

4

داخؿ المجموعات

2432 213

32 421

021

المجموع

2441 421

لؤل

الحرية

قيمة (ؼ)

24 221

022

الداللة
1 10
(داؿ)

مف الجدوؿ ( )34السابؽ يتضح أف قيمة (ؼ) دالة إحصائيا عند مستوس داللة
لعينة البحث فى إدارة األزمات اإلقتصادية ،ولبياف

 1 10بيف فئات المستوس التعميمى لؤل

إتجا الداللة بيف فئات المستوس التعميمى لؤل

فى إدارة األزمات اإلقتصادية ،قامت الباح ة

ب ستخداـ إختبار ) (LSDلممقارنات المتعددة عمى النحو التالى:

جدوؿ ( )32إختبار ) (LSDلممقارنات المتعددة لبياف إتجا الداللة فى إدارة األزمات اإلقتصادية وفقا لممستوس
التعميمى لؤل لم با عينة البحث
المستوس التعميمى لؤل

منخفض

متوسط

مرتفا

ـ = 44 120

ـ = 004 314

ـ = 022 431

منخفض

-

متوسط

**41 441

-

مرتفا

**44 212

**34 424

-

مف الجدوؿ ( )32السابؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1 10بيف المستوس التعميمى المتوسط لؤل عينة البحث والمستوس التعميمى المنخفض لؤل
فى عينة البحث لصالح المستوس التعميمى المتوسط حيث بمم المتوسط الحسابى ل
( ،)004 314مقابؿ المتوسط الحسابى لممستوس التعميمى المنخفض والذس بمم
()44 120
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 10بيف المستوس التعميمىالمرتفا لؤل

فى عينة البحث والمستوس التعميمى المنخفض لؤل

فى عينة البحث لصالح

المستوس التعميمى المرتفا حيث بمم المتوسط الحسابى ل ( ،)022 431مقابؿ المتوسط
الحسابى لممستوس التعميمى المنخفض حيث بمم ()44 120
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 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 10بيف المستوس التعميمىفى عينة البحث والمستوس التعميمى المتوسط لؤل

المرتفا لؤل

عينة البحث لصالح

المستوس التعميمى المرتفا حيث بمم المتوسط الحسابى ل ( ،)022 431مقابؿ المتوسط
الحسابى لممستوس التعميمى المتوسط والذس بمم ( ،)004 314مما سبؽ يتضح أف الفئة مف
عينة البحث ذو المستوس التعميمى لؤل

ال با

اإلقتصادية ،ولذا يرجا إلى األ
مف ال با

األعمى لـ األك ر قدرة عمى إدارة األزمات

ذو المستوس التعميمى األعمى األك ر قدرة عمى إكسا أبناء

الجو النفسى المناس

لتقميؿ األزمة وسيولة التعامؿ معيا ،ما تركيز اإللتماـ

واإلنتبا عمى حؿ األزمات اإلقتصادية ومساعدة األسرة عمى حؿ األزمات المالية التى
يتعرضوف ليا ،ما إعطاء المعمومات البلزمة والم ورة قبؿ التخطيط لحؿ األزمة ومناق ة
البدائؿ المطروحة معيـ بموضوعية تامة ،ولو ما يتفؽ ودراسة (Theunissen, Nicolet,
)Stubbé, Hester, 2014

د – املستوى التعليمى لألم:
جدوؿ ( )21يوضح قيمة (ؼ) وداللتيا اإلحصائية فى إدارة األزمات اإلقتصادية وفقا لممستوس التعميمى لؤلـ
لم با عينة البحث
تعميـ األـ

درجات

مجموع المربعات

متوسط المربعات

بيف المجموعات

3421 212

0242 431

4

داخؿ المجموعات

4210 020

21 243

021

المجموع

01440 402

الحرية

022

قيمة (ؼ)

21 221

الداللة
1 10
(داؿ)

مف الجدوؿ ( )21السابؽ يتضح أف قيمة (ؼ) دالة إحصائيا عند مستوس داللة
 1 10بيف فئات المستوس التعميمى لؤلـ عينة البحث فى إدارة األزمات اإلقتصادية ،ولبياف
إتجا الداللة بيف فئات المستوس التعميمى لؤلـ فى إدارة األزمات اإلقتصادية ،قامت الباح ة
ب ستخداـ إختبار ) (LSDلممقارنات المتعددة عمى النحو التالى:
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جدوؿ ( )20إختبار ) (LSDلممقارنات المتعددة لبياف إتجا الداللة فى إدارة األزمات اإلقتصادية وفقا لممستوس
التعميمى لؤلـ لم با عينة البحث
المستوس التعميمى لؤلـ

منخفض

متوسط

مرتفا

ـ = 12 124

ـ = 012 421

ـ = 034 432

منخفض

-

متوسط

**42 444

-

مرتفا

**22 141

**32 022

-

مف الجدوؿ ( )20السابؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1 10بيف المستوس التعميمى المتوسط لؤلـ عينة البحث والمستوس التعميمى المنخفض لؤلـ
عينة البحث لصالح المستوس التعميمى المتوسط حيث بمم المتوسط الحسابى ل
( ،)012 421مقابؿ المتوسط الحسابى لممستوس التعميمى المنخفض حيث بمم المتوسط
الحسابى ل ()12 124
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 10بيف المستوس التعميمىالمرتفا لؤلـ عينة البحث والمستوس التعميمى المنخفض لؤلـ عينة البحث لصالح المستوس
التعميمى المرتفا حيث بمم المتوسط الحسابى ل ( ،)034 432مقابؿ المتوسط الحسابى
لممستوس التعميمى المنخفض حيث بمم ()12 124
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 10بيف المستوس التعميمىالمرتفا لؤلـ عينة البحث والمستوس التعميمى المتوسط لؤلـ عينة البحث لصالح المستوس
التعميمى المرتفا حيث بمم المتوسط الحسابى ل ( ،)034 432مقابؿ المتوسط الحسابى
لممستوس التعميمى المتوسط والبالم ( ،)012 421مما سبؽ يتضح أف الفئة مف ال با
عينة البحث ذو المستوس التعميمى لؤلـ األعمى لـ األك ر قدرة عمى إدارة األزمات اإلقتصادية،
ولذا يرجا إلى أف األـ ذو المستوس التعميمى األعمى أك ر قدرة عمى تبسيط الموضوعات
ألبنائيا حتى يستطيا الوصوؿ إلى التفكير األم ؿ لحؿ األزمة ،ومساعدت البحث عف الحموؿ
المناسبة التى تتناس

ما الموارد واإلمكانيات المتاحة ،واكسابيـ الوعى والخبرة إلدارة األزمة

والتى تساعدلـ عمى تنمية مياراتيـ تجا إجتياز األزمات المستقبمية ،واإلستفادة مف األزمات
السابقة فى تحسيف القدرة عمى التعامؿ ما األزمات اإلقتصادية المحتممة ،ولو ما يتفؽ ودراسة
)(Whitson, Signeichambers, J., 2014
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هـ – متوسط الدخل الشهزى لألسزة:
جدوؿ ( )24يوضح قيمة (ؼ) وداللتيا اإلحصائية فى إدارة األزمات اإلقتصادية وفقا لمتوسط الدخؿ ال يرس
لؤلسرة
متوسط الدخؿ

درجات

مجموع المربعات

متوسط المربعات

بيف المجموعات

3414 322

0434 014

4

داخؿ المجموعات

1044 443

24 422

021

المجموع

01441 241

ال يرس لؤلسرة

الحرية

022

قيمة (ؼ)

31 221

الداللة
1 10
(داؿ)

مف الجدوؿ ( ) 24السابؽ يتضح أف قيمة (ؼ) دالة إحصائيا عند مستوس داللة
 1 10بيف فئات الدخؿ ال يرس لؤلسرة عينة البحث فى إدارة األزمات اإلقتصادية ،ولبياف
إتجا الداللة بيف فئات الدخؿ ال يرس لؤلسرة فى إدارة األزمات اإلقتصادية ،قامت الباح ة
ب ستخداـ إختبار ) (LSDلممقارنات المتعددة عمى النحو التالى:

جدوؿ ( )23إختبار ) (LSDلممقارنات المتعددة لبياف إتجا الداللة فى إدارة األزمات اإلقتصادية وفقا لمتوسط
الدخؿ ال يرس ألسر ال با عينة البحث
الدخؿ ال يرس لؤلسرة

منخفض

متوسط

مرتفا

ـ = 21 442

ـ = 22 411

ـ = 0221212

منخفض

-

متوسط

*4 034

-

مرتفا

**24 421

**22 114

-

مف الجدوؿ ( )23السابؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1 12بيف الدخؿ ال يرس المتوسط لؤلسرة لعينة البحث والدخؿ ال يرس المنخفض لؤلسرة
عينة البحث وذلؾ لصالح الدخؿ ال يرس المتوسط حيث بمم المتوسط الحسابى ل
( ،)22 411مقابؿ الدخؿ ال يرس المنخفض والذس بمم المتوسط الحسابى ل ()21 442
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 10بيف الدخؿ ال يرسالمرتفا لؤلسرة عينة البحث والدخؿ ال يرس المنخفض لؤلسرة عينة البحث لصالح الدخؿ
ال يرس المرتفا حيث بمم المتوسط الحسابى ل ( ،)022 212مقابؿ المتوسط الحسابى
لمدخؿ ال يرس المنخفض والذس بمم ()24 421
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 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1 10بيف الدخؿ ال يرسالمرتفا لؤلسرة عينة البحث والدخؿ ال يرس المتوسط لؤلسرة عينة البحث لصالح الدخؿ
ال يرس المرتفا حيث بمم المتوسط الحسابى ل ( ،)022 212مقابؿ المتوسط الحسابى
لمخؿ ال يرس المرتفا والذس بمم ( ،)22 411مما سبؽ يتضح أف الفئة مف ال با

عينة

البحث ذو الدخؿ ال يرس المرتفا لؤلسرة لـ األك ر قدرة عمى إدارة األزمات اإلقتصادية حيث
توفر ا لموارد البلزمة لمتعامؿ ما األزمات اإلقتصادية التى يمر بيا ال با

واألسرة المصرية،

والحد مف الخسائر المادية التى تنعكس سمبا عمى عبلقت ما مف حول  ،ما سيولة المجوء
إلى وسائؿ الكس

الم روع لتخطى أزمات اإلقتصادية ،وتنفيذ الخطط والسيناريولات التى

سبؽ إعدادلا لتخطى األزمة ،وتقميؿ الخسائر الناتجة عف األزمات المستقبمية ،ولو ما يتفؽ
ودراسة )(Leao, Fernandes & Others, 2016
مما سبؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف إدارة األزمات اإلقتصادية لدس
ال با

الجامعى تبعا لمتليرات الدراسة ( الجنس ،العمر ،المستوس التعميمى لؤل

 ،المستوس

التعميمى لؤلـ ،متوسط الدخؿ ال يرس لؤلسرة) ،وبذلؾ يتحقؽ الفرض ال انى مف فروض
البحث

الفرض ال الث :توجد عبلقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بيف الميارات الحياتية لدس
ال با الجامعى وبيف إدارة األزمات اإلقتصادية لدييـ:

ولمتحقؽ صحة لذا الفرض قامت الباح ة ب يجاد معامؿ اإلرتباط لبيرسوف بيف أبعاد
الميارات الحياتية لدس ال با الجامعى وبيف أبعاد إدارة األزمات اإلقتصادية لدييـ عمى النحو التالى:
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جذول ()44
مصفىفت معامالث اإلسحباط بيه أبعاد انمهاساث انحياحيت وبيه أبعاد إداسة األصماث اإلقخصاديت نذي انشباب انجامعً(ن =
) 051
إداسة
اإلسخعذاد
إداسة األصماث اإلقخصاديت
إحخىاء
إكخشاف
األصماث
حقييم
وانىقايت
انمهاساث انحياحيت
األصمت
وإدساك
اإلقخصاديت
األصمت
وانخخطيط
"انمىاجهت"
األصمت
(انمجمىع)
نألصمت
**16770 16865
**167.8 **16854 **16769
مهاساث انخكيف اإلجخماعً
**16816 **16818 **16777 *16618 **16804
مهاساث انخىاصم واالحصال
**1670. *16600
**16860 **16848 **1670.
مهاساث انخعاطف
**168.4 **16746
*166.9 **16754 **16916
مهاسة إداسة اننضاع وانخفاوض
**16745 **168.0 **16908 **16787 *16604
مهاسة انخعاون وانعمم كفشيق
**16710 **16890 **1681. **16740 **16866
انمهاساث اإلدساكيت
**16844 *166.7
**16700 **1694. **167.4
انخفكيش اننافز
**16788 **169.8 **16780 *1664. **16800
انخفكيش بإبذاعيت
**1680. **16870 **16778 **168.6 **16704
مهاساث انسيطشة انذاخهيت
**16750 **16756
*1660. **16905 **16796
إحخار انقشاساث وحم انمشكالث
**16879 **16919 **16847 **16718 *16644
إداسة انمشاعش
**16705 *16617
**16947 **16859 **16887
مهاسة حقذيش انزاث
**16855 **16700
*16608 **1676. **16906
مهاسة إداسة انىقج
**16764 **16797 **16884 **167.9 *16808
انمهاساث انحياحيت (انمجمىع)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

** داؿ عند ()1 10
* داؿ عند ()1 12

يتضح مف جدوؿ ( )22السابؽ ،وجود إرتباط بيف أبعاد الميارات الحياتية وبيف أبعاد
إدارة األزمات اإلقتصادية لدس ال با

عينة البحث عند مستوس داللة ()1 12( ،)1 10

ولذا يدؿ عمى أف القدرة عمى إدارة األزمات اإلقتصادية تتوافر مف خبلؿ توفير السبؿ الخاصة
التى تجعؿ الفرد قادر عمى التليير والتعامؿ ما الظروؼ المجتمعية المختمفة واإلستجابة
لمستجدات الحياة المجتمعية وما تحفؿ ب مف متليرات مجتمعية جديدة ،والقدرة عمى التعايش
ما المجتما الجديد بقوانين وأنظمت التى تحدد العبلقات المختمفة ما ا خريف ،والذس يتطم
توظيؼ القدرات والميارات المرتبطة بالعقؿ والمعرفة إلدارة األزمة اإلقتصادية والتى تمكف
الفرد التفاعؿ والتكيؼ اإليجابى ما البيئة ،والتعامؿ ما متطمبات الحياة بطريقة إبداعية،
لتحقيؽ ألداؼ إدارة األزمة وكذلؾ مف خبلؿ توظيؼ إمكانيات وقدرات الداخمية الذاتية بلرض
تحقيؽ ألداف

وخمؽ التوازف بيف الواجبات والرغبات واأللداؼ المطموبة إعتمادا عمى

الميارات اإلدارية والنفسية ،ولو ما يتفؽ ودراسة
)Scott, 2014
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مما سبؽ يتضح وجود عبلقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بيف الميارات الحياتية
لدس ال با الجامعى وبيف إدارة األزمات اإلقتصادية ،وبذلؾ يتحقؽ الفرض ال الث مف فروض
البحث

الفرض الرابا :تختمؼ األلمية النسبية ب ختبلؼ كبل مف الميارات الحياتية وادارة
األزمات اإلقتصادية لدس ال با الجامعى تبعا لمتليرات الدراسة ( العمر ،المستوس
التعميمى لؤل  ،المستوس التعميمى لؤلـ ،متوسط الدخؿ ال يرس لؤلسرة )

ولمتحقؽ مف صحة لذا الفرض قامت الباح ة ب ستخداـ معامؿ اإلنحدار (الخطوة
المتدرجة إلى األماـ) لمحاور الميارات الحياتية لدس ال با

الجامعى ،وادارة األزمات

اإلقتصادية ليـ عمى النحو التالى:

جدوؿ ( )22يوضح مستوس األلمية النسبية لمميارات الحياتية عينة البحث لدس ال با عينة البحث ( ف =

الحياتية)

المتلير التابا (الميارات

المتلير المستقؿ

معامؿ
اإلرتباط

) 021

نسبة
الم اركة

قيمة
(ؼ)

معامؿ
الداللة
اإلنحدار

1 102

العػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

1 211

1 444

المستوس التعميمى لؤلـ

1 144

1 441

المستوس التعميمى لؤل

متوسط الدخؿ ال يرس
لؤلسرة

1 244
1 122

1 242

قيمة (ت)

الداللة

1 10 00 344 1 211 1 10 042 124
11 422

1 204 1 10

4 342

1 10

34 244

1 423 1 10

4 141

1 10

22 124

1 310 1 10

4 142

1 10

مف الجدوؿ ( )22السابؽ يتضح أف األلمية النسبية لمميارات الحياتية لدس ال با
الجامعى عينة البحث وفقا لمتليرات البحث وكانت عمى التوالى لصالح العمر حيث بمم معامؿ
اإلنحدار ل  ،1 211يمي المستوس التعميمى لؤل

 ،1 204ـ المستوس التعميمى لؤلـ

 ،1 310ـ أخي ار متوسط الدخؿ ال يرس لؤلسرة  ، 1 423ولذا يعنى أف العمر لدس ال با
عينة البحث ي أتى فى مقدمة المتليرات المؤ رة عمى الميارات الحياتية لدس ال با
المستوس التعميمى لؤل

يمي

أخير
فى التأ ير عمى تمؾ الميارات ـ المستوس التعميمى لؤلـ ،و ا

متوسط الدخؿ ال يرس ألسر ال با

عينة البحث كأقؿ مؤ ر عمى الميارات الحياتية لدس

الجامعى فى إدراؾ واكتسا

الميارات الحياتية البلزمة والتى تساعد إدارة األزمة

ال با

اإلقتصادية التى يتعرض ليا باإلضافة إلى إ راء الوالديف لتمؾ اإلتجالات الميارية كما سبؽ
أف أوضحنا ذلؾ مف خبلؿ التحميؿ والدراسات السابقة
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جدوؿ ( )24يوضح مستوس األلمية النسبية إلدارة األزمات اإلقتصادية لدس ال با عينة البحث (ف = )021
المتلير المستقؿ
المستوس التعميمى
المتلير التابا

لؤلـ

إلدارة األزمات
اإلقتصادية

معامؿ

نسبة

قيمة

اإلرتباط

الم اركة

(ؼ)

1 232

1 444

412 421

الداللة
1 10

معامؿ

قيمة

اإلنحدار

(ت)

1 411

02 42
1

الداللة
1 10

المستوس التعميمى

1 413

1 144

42 221

1 10

1 244

2 243

1 10

متوسط الدخؿ

1 404

1 442

22 444

1 10

1 322

1 240

1 10

1 142

1 242

32 224

1 10

1 440

4 444

1 10

لؤل

ال يرس لؤلسرة

العػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

مف الجدوؿ ( ) 24السابؽ يتضح أف األلمية النسبية إلدارة األزمات اإلقتصادية لدس
ال با

عينة البحث عمى التوالى كانت لصالح المستوس التعميمى لؤلـ حيث بمم معامؿ
حيث بمم معامؿ اإلنحدار ل  ،1 244ـ

اإلنحدار ل  1 411يمي المستوس التعميمى لؤل

يمي متوسط الدخؿ ال يرس لؤلسرة بنسبة  ، 1 322وأخي ار عمر ال با

عينة البحث بنسبة

 1 440ولذا يعنى أف المستوس التعميمى لؤلـ مف ألـ المؤ رات عمى إدارة األزمات
اإلقتصادية لدس ال با  ،وقد يرجا ذلؾ إلى أف المستوس التعميمى لموالديف مف ألـ المؤ رات
التى تساعد ال با

الجامعى تخطى األزمات اإلقتصادية التى قد يتعرض ليا ،وكذلؾ صقؿ

الجوان والعمميات اإل دارية المدعمة لذلؾ ،كما سبؽ أف أوضحنا بالدراسات السابقة مف خبلؿ
التحميؿ والدراسات السابقة
مما سبؽ يتضح اختبلؼ األلمية النسبية لمميارات الحياتية لدس ال با
البحث وادارة األزمات اإلقتصادية لدس ال با

عينة

الجامعى تبعا لمتليرات الدراسة ( العمر،

المستوس التعميمى لؤل  ،المستوس التعميمى لؤلـ ،متوسط الدخؿ ال يرس لؤلسرة ) ،وبذلؾ
يتحقؽ الفرض الرابا مف فروض البحث

الفرض الخامس :يختمؼ الوزف النسبى ألبعاد الميارات الحياتية لدس ال با
البحث:

عينة

ولمتحقؽ مف صحة لذا الفرض قامت الباح ة بحسا الوزف النسبى والنسبة المئوية
ألبعاد الميارات الحياتية لدس ال با الجامعى

- 22 -

دينامية العالقة بين المهارات الحياتية لدى الشباب الجامعى....
جدوؿ ( )21يوضح الوزف النسبى والنسبة المئوية ألبعاد الميارات الحياتية لدس ال با ( ف = ) 021
الميارات الحياتية

الترتي

الوزف النسبى

النسبة المئوية

ميارات التكيؼ المجتمعى

433

%31 4

األوؿ

الميارات اإلدراكية

041

%42 2

ال الث

ميارات السيطرة الداخمية

414

%34 2

ال انى

المجموع

444

%011

مف الجدوؿ ( )21السابؽ يتضح أف الوزف النسبى ( النسبة المئوية ) إلستجابات
مقياس الميارات الحياتية لم با الجامعى ( عمى التوالى ) لصالح ميارات التكيؼ المجتمعى
حيث بمم الوزف النسبى ليا ( ،)% 31 4يمي ميارات السيطرة الداخمية ( التحكـ فى الذات )
بنسبة ( ،)%34 2يمي الوزف النسبى لمميارات اإلدراكية بنسبة ( )%42 2ولذا يدؿ عمى
أف النسبة األكبر مف عينة البحث عمى يقيف أف ميارات التكيؼ المجتمعى أك ر العوامؿ
المؤ رة فى حياة ال با

الجامعى واأل ك ر قدرة عمى إكتسابيا والوعى بيا حيث أنيا أساسية

لمتعامؿ الحياتى مف خبلؿ إكتسا

ميارات (التواصؿ واإلتصاؿ المجتمعى ،التعاطؼ ما

ا خريف ،إدارة النزاع والتفاوض ،التعاوف والعمؿ كفريؽ) ،ـ يمى ذلؾ ميارات التحكـ والسيطرة
الداخمية مف خبلؿ ميارات ( اتخاذ الق اررات وحؿ الم كبلت ،إدارة الم اعر ،تقدير الذات،
وميارة إدارة الوقت)  ،وأخي ار الميارات اإلدراكية حيث تحتاج إلى درجات اعمى مف التفكير
واإلبتكار والعمميات العقمية والمعرفية والمتم مة فى ميارات ( التفكير الناقد والتفكر ب بداعية )،
ولو ما تؤكد جميا الدراسات السابقة التى إستعانت بيا الباح ة فى مجاؿ الميارات الحياتية
لم با الجامعى
وبذلؾ يتخمؼ الوزف النسبى ب ختبلؼ أبعاد الميارات الحياتية لدس ال با

عينة

البحث ،وبذلؾ يتحقؽ الفرض الخامس مف فروض البحث

ملخص الهتائج:
 0توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أبعاد الميارات الحياتية لدس ال با

الجامعى

تبعا لمتليرات البحث (الجنس ،العمر ،المستوس التعميمى لؤل  ،المستوس التعميمى
لؤلـ ،متوسط الدخؿ ال يرس لؤلسرة ):
 توجد فروؽ ذات إحصائية بيف ميارات التكيؼ المجتمعى لدس ال با
الجامعى تبعا لمتليرات البحث
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 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الميارات اإلدراكية لدس ال با
الجامعى تبعا لمتليرات البحث
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ميارات السيطرة الداخمية (التحكـ فى
الذات) لدس ال با الجامعى تبعا لمتليرات البحث
 4توجد فروؽ ذات داللة

إحصائية بيف إدارة األزمات اإلقتصادية لدس ال با

الجامعى تبعا لمتليرات البحث (الجنس ،العمر ،المستوس التعميمى لؤل  ،المستوس
التعميمى لؤلـ ،متوسط الدخؿ ال يرس لؤلسرة )
 3توجد عبلقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بيف الميارات الحياتية لدس ال با
الجامعى وبيف إدارة األزمات اإلقتصادية لدييـ
 2تختمؼ األلمية النسبية ب ختبلؼ كبل مف الميارات الحياتية وادارة األزمات
اإلقتصادية لدس ال با

الجامعى تبعا لمتلرات الدراسة (العمر ،المستوس التعميمى

لؤل  ،المستوس التعميمى لؤلـ ،متوسط الدخؿ ال يرس لؤلسرة)
 2يختمؼ الوزف النسبى ألبعاد الميارات الحياتية لدس ال با الجامعى

التوصيات:
 0أف تعيد الدول ة النظر فى الت ريعات والقوانيف الخاصة بتنمية الميارات الحياتية لدس
ال با

الجامعى مف خبلؿ إ راؾ ال با

عمميا فى صنا القرار وافساح المجاؿ ليـ

لمم اركة فى المؤسسات واإلدارات المختمفة ،التى تسمح بالتعبير عف مطالبيـ
اإلقتصادية ،فيـ جزء ال يتج أز مف عمميات التنمية
 4أف تستيدؼ البرامج التنموية لمدولة جميا قطاعات ال با  ،وازالة جميا المعوقات
التى تحوؿ دوف تنمية ميارات التكيؼ المجتمعى ل أو الميارات اإلبداعية حيث
ضرورة م اركة ال با

الجامعى العمميات التنموية سواء مجتمعيا أو إقتصاديا ما

إستيعا الخريجيف مف الجامعات وت جيا المبادرات التنموية ليـ
 3التنسيؽ الفعاؿ بيف الجيات المعنية بال با

وقسـ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة

بكمية اإلقتصاد المنزلى جامعة حمواف ومؤسسات األسرة وو ازرات الصناعة والتنمية
اإلقتصادية واإلست مار وغيرلـ مف ال ركاء ،لتطوير وتنفيذ أطر واستراتيجيات إدارة
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األزمات اإلقتصادية التى يعانى منيا ال با

فى مجتمعنا العربى ،مف خبلؿ دعـ

وتمويؿ الم روعات التنموية لم با واألسرة
 2العمؿ عمى إن اء بكة معمومات توضح إمكانات وموارد األسرة العربية ،وت ريعات
اإلست مار ،والم روعات اإلقتصادية المعروضة ودعـ األبحاث العممية والتكنولوجية
وسبؿ الم اركة المجتمعية ل با األسرة العربية فى عمميات التنمية اإلقتصادية
 2ضرورة إعادة النظر فى برامج التعميـ الجامعى والمنالج الدراسية المقدمة لم با
واألن طة التعميمية ،لمواجية الطاقات السمبية وتنمية الميارات الحياتية لدييـ ما
التركيز عمى المقومات المجتمعية واإلقتصادية
 4اإلستفادة مف تجار

الدوؿ المتقدمة فى تنفيذ حمبلت توعوية بالجامعات

والمؤسسات المعنية بال با

لمتوعية بسبؿ إدارة األزمات اإلقتصادية ما عقد دورات

تدريبية توعوية ت قيفية واعداد الكتيبات البلزمة لمتوعية بمخاطر األزمات اإلقتصادية
و ارلا عمى المجتما وكيفية توظيؼ الميارات الحياتية لدييـ لمحد مف تمؾ الظالرة
 1تفعيؿ دور األسرة ومؤسساتيا فى عمميات التربية اإلقتصادية والمجتمعية وتخفيض
مستوس األزمات التى يتعرض ليا

بابيا ،ب ست مار برامج واستراتيجيات التدخؿ

الوقائى لمواجية وادارة األزمات
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املزاجع
أوال :املزاجع العزبية:
0

4

جماؿ فواز ،4103 ،مدس وعى طمبة الجامعات األردنية الرسمية لمميارات الحياتية فى ضوء
اإلقتصاد المعرفى ،مجمة دراسات نفسية وتربوية ،مركز تطوير الممارسات النفسية والتربوية،

األردف
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4
1

إدارة األزمات ،رسالة دكتو ار غير من ورة ،كمية اإلقتصاد المنزلى ،جامعة حمواف ،القالرة

البيضاء ،الملر

عاطؼ عضيبات ،4112 ،البروز ال بابى فى المنطقة العربية ،دراسة غير من ورة
العاي
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إسكاروس و خروف ،4112 ،تنمية الميارات الحياتية لدس طبل

إطار منالج المستقبؿ ،المركز القومى لمبحوث التربوية والتنمية ،القالرة

 01مصطفى حجازس ،4114 ،اإلنساف الميدور ( دراسة تحميمية نفسية إجتماعية ) ،المركز
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 04نعيـ إبراليـ ،4112 ،إدارة األزمات ،ط ،0عالـ الكت الحديث ،أربد ،األردف
 03نعيـ حافظ ،0224 ،أسالي

الوقاية مف األزمات التسويقية ،المؤتمر السنوس ال الث إلدارة

األزمات والكوارث ،وحدة بحوث األزمات ،جامعة عيف مس ،القالرة
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