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جودة الحياة كما يدركيا المراىقين وعالقتيا بالتفكير االبداعي
دعاء محمد زكي حافظ ،رييام إسماعيل الشربيني

تخصص إدارة المنزؿ -شعبة االقتصاد المنزلي الريفي -كمية الزراعة-جامعة الزقازيؽ
تاريخ القبول1026/4/30 :

تاريخ التسميم1026/3/12 :

الممخص
أجرى ىذا البحث بيدؼ دراسة العالقة بيف جودة الحياة المدركة لدي المراىقيف والمتمثمة في جودة (العالقات األسرية  -البيئة السكنية – البيئة
التعميمية) والتفكير االبداعي ليـ بمحاوره الثالثة(الطالقة – المرونة -واألصالة) .وقد أجريت الدراسة عمي عينة صدفية بمغ قواميا  022مراىؽ مف
الجنسيف مف مدارس الثانوية الفنية والثانوي العاـ والتجريبي والخاص بمدينتي الزقازيؽ وأبو حماد ،وقد تمثمت أدوات البحث في إستمارة إستبياف تشتمؿ
عمى البيانات األولية لممراىؽ واألسرة – ومقياسي جودة الحياة المدركة بمحاوره الثالثة والتفكير االبداعي لممراىقيف بمحاوره الثالثة،وقد اتبع في ىذا البحث
المنيج الوصفي التحميمي .وأسفرت النتائج عف:
 أف مستوى ادراؾ المراىقيف لجودة العالقات األسرية والبيئة السكنية والبيئة التعميمية كاف متوسطا بنسبة بمغت  % 67.6، %7..6و %57.6عميالتوالي ،كما تبيف أف  %50.6مف عينة البحث ذو مستوي تفكير إبداعي متوسط يميو مستوي التفكير المرتفع بنسبة بمغت  %.8.6ثـ المستوي
المنخفض بنسبة بمغت .%02.2
 وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً عند  2.20بيف جودة العالقات االسرية وجودة البيئة السكنية واجمالي جودة الحياة المدركة وبيف التفكيراالبداعي(الطالقة -المرونة -األصالة -االجمالي) .وعدـ وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بيف جودة البيئة التعميمية والتفكير االبداعي بمحاوره

الثالثة.

 وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند  2.20بيف أبناء الحضر وأبناء الريؼ في جودة البيئة السكنيةلصالح أبناء الحضر حيث كانت قيمة (ت)-. ..206كما تبيف عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف أبناء الريؼ والحضر فى التفكير اإلبداعى بمحاوره الثالثة.

 وجود تبايف داؿ إحصائياً عند  2.20بيف األبناء المراىقيف عينة الدراسة فى كؿ مف جودة الحياة بمحاورىا الثالثة والتفكير االبداعي بمحاوره الثالثةتبعاً لنوع المدرسة لصالح طالب المدارس الحكومية العادية.

كممات دليمية :جودة الحياة المدركة ،جودة العالقات األسرية ،جودة البيئة السكنية ،جودة البيئة التعميمية ،التفكير االبداعي،
المراىقين.

المقدمة

المسئوؿ األوؿ عف تنميو ذكاءاتو وقدراتو المتعددة والتي

لقد أصبحت جودة الحياة في العصر الحالي توجو قومي

يمكف تحقيقيا مف خالؿ توافر بيئة أسرية جيدة .لذا فإف

اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية والتعميمية(دعاء حسيف،

والصحة اإلجتماعية لألسرة ،فيي البناء الكمي الشامؿ الذي

لدي المجتمع وىدؼ تسعي نحو تحقيقو كافة أنظمتو
 ،)022:فقد تبنت منظمة اليونسكو جودة الحياة مف منظور
يركز عمي األسرة والمجتمع وعالقات األفراد والمتطمبات

الحضارية لمحياة اإلجتماعية الجديدة ) ،(Johnson,2002ولما
كانت األسرة ىى المؤسسة اإلجتماعية األولى واألساس

األوؿ في تنشئة الفرد إجتماعياً وقع عمييا العديد مف

أعباء التربية سواء أف كانت الروحية أو الصحية

أواألخالقية أو التعميمية أواإلقتصادية ،وأصبحت ىي

جودة الحياة األسرية تمثؿ التفاعؿ األسري واألتزاف اإلنفعالي
يتكوف مف المتغيرات المتنوعة التي تيدؼ إلى إشباع
الحاجات األساسية لألفراد الذيف يعيشوف في نطاؽ أسرة
واحدة (شيماء الشافعي .)0205 ،إذ تعتبر جودة الحياة
األسرية مف المتطمبات األساسية في الوقت الحاضر لتحقيؽ

الصحة النفسية لمفرد وخاصة في ضوء ما تتعرض لو األسرة
مف مشكالت قد تعوؽ تحقيؽ طموحات أفرادىا نتيجة
التغيرات التي طرأت عمى النواحي االجتماعية واألسرية
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واالقتصادية ( .)Kish&Moody,1999وتتحقؽ جودة الحياة

يؤدي بدوره إلى تطوير القد ارت الفكرية والخيالية عند

االجتماعية لألسرة عف طريؽ تنمية العالقات األسرية

الطالب وتحسيف مستوى الفيـ واالستيعاب لدييـ وتحسيف

وتكويف عالقة قوية مع األصدقاء والمساندة االجتماعية

تمثيؿ المعمومات بشكؿ فعاؿ والنظر في األمور مف خالؿ

لمجيراف والعالقات بيف أفراد األسرة والمحيطيف(ىند فايد،

ما تعمموه في الماضي وما يدرسونو حالياً (

 ،)0206وىذا بدوره يؤدي إلي تحقيؽ جودة في العالقات

 )G.,1992فالمؤسسات التعميمية بمختمؼ مستوياتيا

األسرية ،والتي تعد مف أحد أىـ مصادر السعادة والصحة

مؤسسات خدمية نتاجيا التعمـ واعداد المنتجات البشرية التي

تأثير ذلؾ عمى الصحة النفسية والتوافؽ لدى أفراد

الحياة(محسف عطية .)022: ،وتعتبر المدرسة مف أىـ

األسرة(أحمد إبراىيـ .)0202 ،فشعور الفرد بجودة الحياة

االمؤسسات التي تؤثر بشكؿ كبير في حياة الطالب فيى

يمثؿ ام اًر نسبياً ألنيا مرتبطة بعوامؿ ذاتية متمثمة في

مكاف يمارس فيو المراىقيف العديد مف األنشطة المختمفة ليذا

الداخمية والخارجية ليا وذلؾ مف خالؿ زيارة األىؿ واألقارب

والوقاية مف المرض النفسي واالضطرابات الشخصية ،ومدى

مياراتيـ في حؿ المشكالت والقضايا ،وكذلؾ قدراتيـ عمى
Graham,

أصبح المجتمع في حاجة إلييا في كؿ مجاالت

المفيوـ اإليجابي لمذات والرضا عف الحياة وعف العمؿ

يجب أف يستغؿ ىذا الحيز العمراني ويوظؼ لخدمة العممية

والحالة اإلجتماعية والسعادة التي يشعر بيا الفرد وأيضاً

التعميمية(سارة عبد ربو  .)0200،حيث تعمـ التمميذ كيؼ

عوامؿ موضوعية متمثمة في الدخؿ والوظيفية ومستوي

يفكر ،وكيؼ يكوف باحثاً عف المعمومات ال مستقبالً ليا

سميماف .)0229 ،وتمثؿ جودة البيئة السكنية الوعاء المادي

واالبتكار(فؤاد العاجز وفايز شمداف .)0202،ويعتبر التفكير

التعميـ ونظافة البيئة والحالة الصحية والحالة السكنية(شاىر

فحسب ليصبح قاد اًر عمى التعمـ والبحث واإلبداع

لحياة المراىؽ الذي يؤثر فييا ويتاثر بيا ،فالمسكف ىو أقرب
بيئة سكنية مؤثرة في حياة األفراد ولذا فإف مراعاة النواحي

واإلبداع مرادفاً لمحياة والتطور ،واليمكف إغفالو أو التقميؿ مف
دوره في التقدـ والتطور ،فيو نشاط راؽ يقوـ بو الفرد

الفسيولوجية والسيكولوجية والصحية والتصميمية لممسكف

ويساعد في حؿ المشكالت وايجاد منافذ جديدة يطؿ منيا

تمثؿ ضرورة إليجاد بيئة سكنية مالئمة إلشباع االحتياجات

عمى كؿ ما ىو جديد ونافع بؿ يطؿ منيا عمى العالـ

واالنتماء ألفراد األسرة (سمحاء محمد .)0225 ،فقد

القدرة اإلبداعية لدى األفراد قوة إقتصادية رئيسية في ىذا

أكد ) Henry&Sandra (1995أف تييئة المناخ المناسب في

القرف وأصبحت جزءاً ىاماً وحيوياً في حياتيـ اليومية،

Hockenburg

اإلبداعية لممشكالت غير المألوفة بطريقة مرنة وفعالة

االنسانية بقدر كافي يعطي شعو اًر بالرضا واالستقرار

البيئة السكنية لألسرة يكوف دافعاً إلنماء خبرات الفرد المبدع

والموىوب .ولقد أوضحت دراسة كال مف

الصاوي

( )022:أف المستوي اإلجتماعي واالقتصادي ىو أحد
المحددات الرئيسية لتحقيؽ جودة الحياة .كما اكدت دراسة

تعميـ األبناء كيؼ يفكروف أم ًار ىاماً ،ومطمباً ممحاً مف
المطالب التي يفرضيا العصر الحاضر عمى النظـ

شاىر سميماف( )0229عمي وجود عالقة ارتباطية موجبة

التعميمية ،ألف المبدع يعد ذخيرة كامنة لمجتمعو وعامالً مف

ومما الشؾ فيو أف جودة البيئة التعميمية ال تقؿ أىمية

أكد ) Jewett.j (2002عمى أىمية الدور الفعاؿ لألسرة

عف جودة العالقات األسرية أو جودة البيئة السكنية ،حيث

والمدرسة في تنمية القدرات اإلبداعية لمفرد الموىوب ،وأكد

تمثؿ المنعطؼ األوؿ الذي يجب اف يخطط لو مف حيث

عمى ضرورة التعاوف بيف األسرة والمؤسسات التعميمية،

)(2000

&

فاإلبداع ضرورة حتمية لتمكف الفرد مف الوصوؿ إلى الحموؿ
لتحقيؽ التناغـ والتوازف (سعود الشعيؿ .)0200،فقد أصبح

Hockenburg

ودعاء

بأسره(بسنت المييي  .)0205لذا فقد فأصبحت عممية تنمية

بيف دخؿ االسرة وجودة الحياة األسرية وجودة التعميـ.

توفير المناخ الجيد لمتعمـ(إيماف عبد الحميد .)0200 ،والذي
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واالساليب المتطورة لتحقيؽ ذلؾ .كما أوضحت دراسة كال

ييدؼ البحث بصفة رئيسية إلى دراسة العالقة بيف

مف ) Bernheimer,(2002وبسنت المييي( )0205أنو

جودة الحياة المدركة لممراىقيف بمحاورىا الثالثة(جودة

واالقتصادي ليـ تزداد سعة العممية االبداعية والسمات

التعميمية) والتفكير االبداعي ليـ بمحاوره الثالثة(الطالقة–

االبتكارية لألبناء.

المرونة -واألصالة) وذلؾ مف خالؿ األىداؼ الفرعية

بإزدياد خبرات اآلباء وارتفاع المستوي التعميمي والثقافي

وتعتبر مرحمة المراىقة مف اىـ المراحؿ التي تؤثر في

العالقات األسرية-جودة البيئة السكنية– جودة البيئة

التالية:

تنمية مدركات الفرد لجودة حياتو(سيير الصباح وىناء جنازة،

 .0تحديد مستوي كؿ مف جودة الحياة المدركة و التفكير

مرحمة الطفولة إلى الرشد .وتصاحب ىذه المرحمة تغيرات

 .0الكشؼ عف العالقة اإلرتباطية بيف جودة الحياة المدركة

فسيولوجية ونفسية وعقمية وانفعالية واجتماعية ،لذلؾ فيي

لدى المراىقيف بمحاورىا الثالثة تبعا لمتغيرات

تعد نقمة نوعية في حياة المراىؽ حيث تطبع شخصيتو

الدراسة(عمر المراىؽ –ترتيبو بيف اخوتو -مستوي تعميـ

عمره وربما إلي نيايتو(محمد كاظـ)0228 ،

امتالؾ األجيزة الحديثة -اإللتحاؽ بأماكف لتنمية

 )0206فيي بداية ميالد جديد لمفرد ،ينتقؿ خالليا مف

بطابعيا الخاص الذي يؤثر في استقرار سموكو في مقتبؿ
ومف منطمؽ ماسبؽ نجد أف جودة الحياة ىدؼ تسعي

إليو كافة مؤسسات المجتمع ،فالجودة تمكف الفرد مف حسف
توظيؼ إمكاناتو العقمية واإلبداعية واثراء وجدانو ،فالمبدع
شخص اليختمؼ في طبيعتو ونوعيتو عف اآلخريف إنما

يختمؼ بإختالؼ مقدار ما تقدمو لو البيئة المحيطة مف
وسائؿ تعينو عمي تنمية ىذا االبداع ،فكؿ منا يولد بمقدار
مف اإلبداع إال اف لمبيئة المحيطة دو اًر ىاما في تنمية ىذا

االبداع أو تحجيمو .لذا فتعتبر األسرة والمدرسة مف أولي

المؤسسات التي يتوجب عمييما توفير الظروؼ المناسبة
لتنمية ىذا اإلبداع لدي افرادىا بصفة عامة ولممراىقيف بصفة
خاصة ،حيث تعتبر مرحمة المراىقة مف أىـ المراحؿ التي
تؤثر في مدركات الفرد لجودة حياتو وبناءا عمي ذلؾ فيـ
أكثر فئة في مسيس الحاجة لتنمية قدراتيـ اإلبداعية وذلؾ

لتكويف جيال مبدعاً مف الشباب قاد اًر عمي حؿ مشكالت

الحياة المقبمة مما ينعكس بااليجاب عمي المجتمع بأسره.
ونظ اًر لعدـ وجود دراسة سابقة عمي حد عمـ الباحثتاف ربطت

بيف محوري البحث بصورة مباشرة ،انبثقت مشكمة البحث في
اإلجابة عمي التساؤؿ التالي :ىؿ توجد عالقة بيف ادراؾ

المراىقيف لجودة الحياة والتفكير االبداعي؟
اليدف من البحث

اإلبداعي ألفراد عينة البحث.

االب واالـ -عدد اف ارد االسرة -الدخؿ الشيري لألسرة-

الميارات).
 ..الكشؼ عف العالقة اإلرتباطية بيف التفكير اإلبداعي
لدى المراىقيف بمحاوره الثالثة تبعا لمتغيرات الدراسة

(عمر المراىؽ -ترتيبو بيف اخوتو -مستوي تعميـ االب
واألـ -عدد افراد االسرة -الدخؿ الشيري لألسرة-
امتالؾ األجيزة الحديثة -اإللتحاؽ بأماكف لتنمية
الميارات– مدي اىتماـ االسرة والمدرسة باالبداع-

معوقات االبداع).

 .5الكشؼ عف العالقة بيف جودة الحياة المدركة لممراىقيف
والتفكير االبداعي لدييـ.
 .6دراسة مدى اإلختالؼ في مستوي كؿ مف جودة الحياة
المدركة والتفكير االبداعي لممراىقيف تبعا إلختالؼ

المتغيرات االجتماعية واالقتصادية ليـ.
أىمية البحث

 .0إلقاء الضوء عمي موضوع ىاـ يواكب توجيات العصر
الحالي وىو جودة الحياة وما ليا مف دور ىاـ في رفع
ميارات االفراد بصفة عامة وميارات التفكير االبداعي
لممراىقيف بصفة خاصة ،عالوة عمي ما يسيـ بو ىذا
البحث في مجاؿ الدراسات العممية المتعمقة بمجاؿ إدارة

المنزؿ والمؤسسات.
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 .0تقديـ مقياس جودة الحياة كما يدركيا المراىقيف ومقياس
التفكير االبداعي لدييـ الذي قد يفيد الباحثيف في ىذا

المجاؿ.

 ..المساىمة في توجيو األسرة والمدرسة مف خالؿ التوصؿ
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 .8يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف األبناء المراىقيف فى كؿ
مف جودة الحياة المدركة بمحاورىا الثالثة والتفكير

االبداعي ليـ بمحاوره الثالثة تبعاً لدخؿ الشيرى لألسرة.

ثانياً :منيج البحث:

إلي نتائج بحثية توضح أىمية تطبيؽ جودة الحياة في

اتبع في ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي ،ويعرفو

المجاالت الحياتية المختمفة لما ليا مف دور ىاـ في

بشير الرشيدي( )0222بأنو :مجموعة اإلجراءات التي

تنمية الميارات المختمفة لممراىقيف بصفة عامة والتفكير

تتكامؿ لوصؼ الظاىرة أو الموضوع اعتمادا عمي جمع

االبداعي بصفة خاصة.

األسموب البحثي

أوال :الفروض البحثية.

 .0توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف
المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لمدراسة وكؿ مف

الخصائص والبيانات وتصنيفيا ومعالجتيا وتحميميا تحميال
دقيقا الستخالص داللتيا والوصوؿ إلي نتائج أو تعميمات

عف الظاىرة أو الموضوع محؿ البحث.

ثالثا :مصطمحات البحث والمفاىيم اإلجرائية:

 -جودة الحياة المدركة :عرفتيا ىبة السيد( )020.بأنيا

جودة الحياة المدركة بمحاورىا الثالثة والتفكير

تقييـ الراشد لرضاه عف حياتو بوجو عاـ ،حيث يقررالفرد

 .0توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف الذكور

البدنية ،الصحة النفسية ،العالقات اإلجتماعية ،العمؿ،

االبداعي بمحاوره الثالثة.
واإلناث فى كؿ مف جودة الحياة المدركة بمحاورىا

الثالثة والتفكير االبداعي لممراىقيف بمحاوره الثالثة.

درجة رضاه عف جوانب حياتو المتمثمة في الصحة
التعميـ ،مستوي المعيشة وأوقات الفراغ .وعرفتيا (سيير

الصباح وىناء جنازرة )0206 ،بأنيا طريقة الحياة التي

 ..توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف أبناء

يعيشيا الفرد والتي تتأثر بالعوامؿ الذاتية والبيئية لديو

الريؼ والحضر فى كؿ مف جودة الحياة المدركة

والمتمثمة بعادات وتقاليد وقيـ المجتمع ،باإلضافة لمدى

بمحاورىا الثالثة والتفكير االبداعي لممراىقيف بمحاوره

إشباع إحتياجات الفرد الجسدية والنفسية والترفييية

الثالثة.

وتوفير الخدمات الصحية والتعميمية.

 .5توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أبناء األميات

وتعرفيا الباحثتان إجرائياً بأنيا :إدراؾ المراىؽ لمستوي

المدركة بمحاورىا الثالثة والتفكير االبداعي لممراىقيف

كؿ مف األسرة والمدرسة بيدؼ اشباع حاجاتو المختمفة

 .6يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف األبناء المراىقيف فى كؿ

 -جودة العالقات األسرية :عرفتيا منار خضر وأحالـ

العامالت وغير العامالت فى كؿ مف جودة الحياة
بمحاوره الثالثة.

جودة الخدمات المادية واإلجتماعية والمعنوية التي تقدميا لو
وتنمية مياراتو.

مف جودة الحياة المدركة لممراىقيف بمحاورىا الثالثة

مبروؾ( )0200بأنيا نوعية الحياة المستقرة والتي تضمف

والتفكير االبداعي بمحاوره الثالثة تبعاً لنوع المدرسة.

سعادة أفرادىا الدراكيـ أف حياتيـ ذات معنى ويتوفر

 .7يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف األبناء المراىقيف فى كؿ
مف جودة الحياة المدركة بمحاورىا الثالثة والتفكير
االبداعي ليـ بمحاوره الثالثة تبعاً لكؿ مف المستوى

التعميمى لألب واألـ.

فييا احتياجاتيـ المختمفة ،ويتحقؽ ذلؾ عف طريؽ
التوافؽ بيف الزوجيف وقدرتيـ عمى التواصؿ ومواجية
صعوبات الحياة معاً ،وقدرة الزوجيف عمى النجاح في

رعاية أبنائيـ بدنيا ،ونفسياُ ،واجتماعياً ،مما يوفر
الظروؼ البيئية المالئمة لتنمية قدرات وميارات األطفاؿ

إلعداد جيؿ صاعد لممجتمع مف الموىوبيف.
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وتعرفيا الباحثتان إجرائياً بأنيا :درجة اإلستقرار

 -التفكير االبداعي :تعرفو شيريف محمد( )0205بأنو

يسود الجو األسري الحب والثقة والتفاىـ واإلحتراـ فتصبح

المعرفي لمفرد سواء بالنسبة لممعمومات التي يفكر فييا،

البيئة األسرية مالئمة لتنمية ميارات األبناء وتكويف جيالً مف

او لممعمومات السائدة في البيئة وذلؾ بيدؼ ظيور

 -جودة البيئة السكنية :تشير إلييا نجالء الحمبي وايماف

الفرد عمى إنتاج عقمي يتميز بأكبر قدر مف الطالقة

والتماسؾ بيف أفراد األسرة والقدرة عمي تمبية مطالبيـ بحيث

المبدعيف.

أحمد( )020.بأنيا جودة تصميـ وبناء الوحدات السكنية

ومدى مالءمتيا لطبيعة التفاعؿ االجتماعي والعالقات

عممية ينتج عنيا حموؿ وأفكار تخرج عف اإلطار

الجديد مف األفكار .وتعرفو ىبة البنا( )0205بأنو قدرة
الفكرية والمرونة ،واألصالة وذلؾ كأستجابة لمشكمة أو
موقؼ مثير.

األسرية وفي حاؿ عدـ المالءمة تكوف االقامة غير

وتعرفو الباحثتان اجرائيا بأنو :نشاط عقمي ىادؼ لو

وتعرفيا الباحثتان إجرائياً بأنيا :مجموعة الشروط

مسبقاً لمشكمة ما أو موقؼ معيف ،معتمداً عمى مجموعة مف

كانت مواصفات صحية أو بيولوجية أو نفسية والتي تمكف

الطالقة :ىى القدرة عمى إنتاج أكبر عدد ممكف مف األفكار

 -جودة البيئة التعميمية :يعرفيا خالد حمداف( )0200بأنيا

المرونة :القدرة عمى تنوع االفكار أو الحموؿ بما يتيح

مناسبة مما ينعكس عمى سموكيات األفراد.
والمواصفات التي يجب توافرىا في البيئة السكنية سواء أف
المراىؽ مف تحقيؽ متطمباتو وأىدافو دوف عناء.

قدرة مجموع خصائص ومميزات المنتج التعميمي عمي

تمبية متطمبات الطالب وسوؽ العمؿ والمجتمع وكافة

القدرة عمي اكتشاؼ أو إيجاد أفكار أو حموؿ لـ تكف معروفو
الميارات المتمثمة في:

في وقت محدد.

لممراىؽ تغيير وجية نظره بما يتماشي مع المشكمة او

الموقؼ.

الجيات الداخمية والخارجية المنتفعة .ويعرفيا فاروؽ فميو

األصالة :القدرة عمى توليد أفكار جديدة ونادرة وغير مألوفة.

العامميف بمجاؿ التعميـ لرفع مستوي المنتج التعميمي

 -الحدود البشرية :بمغت عينة البحث022مراىؽ مف

وأحمد الزكي( )0225بأنيا الجيود المبذولة مف قبؿ
(طالب -فصؿ -مدرسة-مرحمة) بما يتناسب مع
متطمبات المجتمع.
وتعرفيا الباحثتان إجرائياً بأنيا :مجموعة المعايير

والمواصفات التعميمية والتربوية الواجب توافرىا في المؤسسة
التعميمية مثؿ المساحة والتجييزات واإلمكانات المادية
والبشرية وذلؾ لرفع مستوي المنتج التعميمي المتمثؿ في

الطالب وتطوير قدراتو االبداعية.

رابعا:حدود البحث

الجنسيف بمتوسط عمر يتراوح ما بيف( )09 - 06سنة.

وقد تـ اختيارىا بطريقة صدفية مف طالب المدارس

الثانوية والفنية في مدينتي الزقازيؽ وأبو حماد بمحافظة
الشرقية.

 الحدود الزمانية :تـ تطبيؽ الدراسة ميدانياً عمي المراىقيفعينة البحث وذلؾ بمؿء البيانات عف طريؽ المقابمة
الشخصية في الفترة مف مارس حتى أبريؿ لعاـ .0206

 -المراىقين :يقصد بيـ الذكور واإلناث في فترة المراىقة

 -الحدود المكانية :تـ التطبيؽ عمي تالميذ مدارس (القومية

مف مراحؿ النمو تقع بيف الطفولة والرشد وتمثؿ ىذه

بنات -ابو حماد الحكومية -فني تجاري في مدينة

والتي عرفيا عادؿ األشوؿ( )0229بأنيا مرحمة نمائية
المرحمة فترة حرجة مف حياة الفرد .وقد تناوؿ البحث
المراىقيف مف الجنسيف بالمرحمة الثانوية مف التعميـ
الثانوي العاـ والفني بمتوسط عمر يتراوح ما بيف(- 06

 )09سنة.

الخاصة -المغات التجريبية بنيف -المغات التجريبية
الزقازيؽ) بمدينتي الزقازيؽ وأبو حماد بمحافظة الشرقية.

خامساً :المتغيرات البحثية:

 -المتغيػ ػػر المسػ ػػتقؿ :يتمثػ ػػؿ فػ ػػي مسػ ػػتوى

جػ ػػودة الحيػ ػػاة

المدركة.
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 المتغيػ ػػر التػ ػػابع :يتمثػ ػػؿ فػ ػػي مسػ ػػتوي التفكيػ ػػر االبػ ػػداعيلممراىقيف.
 -سادسا :إعداد وبناء أدوات البحث:

قامت الباحثتاف بإعداد أدوات البحث المتمثمة في:

 -استمارة البيانات العامة لممراىؽ واألسرة.
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تشجيعيـ األبناء عمى اإلستقاللية واتخاذ الق اررات
الخاصة بيـ وممارسة اليوايات ،ومدى شعور المراىؽ

بالترابط مع اسرتو واصدقاؤه وجيرانو والمحيطيف بو.

ب -محور جودة البيئة السكنية :يتكوف مف 00عبارة
تتناوؿ مدى مالءمة المسكف لعدد أفراد األسرة مف

 -مقياس جودة الحياة المدركة لممراىقيف بمحاورىا الثالثة

حيث التصميـ وتمبية إحتياجات المراىؽ ،واالضاءة

(جودة العالقات األسرية -جودة البيئة السكنية -جودة

والتيوية ،والنظافة ،ومدى بعد وقرب المسكف مف

البيئة التعميمية) إعداد الباحثتاف.

المدرسة وأماكف الخدمات والترفيو.

 مقياس التفكير االبداعي لممراىقيف بمحاوره الثالثة(الطالقة– المرونة -األصالة) إعداد الباحثتاف.

وفيما يمي عرض ليذه األدوات:

 -2استمارة البيانات العامة لألسرة.

صممت االستمارة لجمع معمومات عف المتغيرات الخاصة

بالمراىقيف(عينة البحث) وأسرىـ ،وقد تضمنت ىذه االستمارة
ما يمي:
أ -بيانات خاصة بالمراىق متمثمة في :العمر -الجنس-
نوع المدرسة(فني ،حكومي عاـ ،تجريبي ،خاص)-

ج -محور جودة البيئة التعميمية :يتكوف مف  06عبارة
تتناوؿ مدى مالءمة مساحة الفصؿ لعدد الطالب،
ونوع االضاءة في الفصوؿ والتيوية ،وتعامؿ
المدرسيف مع الطالب وطريقة الشرح ،والتواصؿ بيف

المدرسة واألسرة ،واىتماـ المدرسة باألنشطة الطالبية
ووسائؿ التعميـ المتطورة ومدي توافر اجيزة الحاسب
واإلنترنت.
-1مقياس التفكير اإلبداعي:يتكوف مف 05عبارة وضعت
لقياس ميارات التفكير اإلبداعي لممراىؽ وموزعة عمي

الترتيب بيف األخوة– إمتالؾ األجيزة الحديثة-اإللتحاؽ

ثالثة محاور متمثمة في الطالقة– المرونة-األصالة

بأماكف لتنمية الميارات–تحقيؽ اإلبداع في المجاالت

وفيما يمي وصف ليذه المحاور:

والمدرسة باإلبداع – معوقات اإلبداع.

إلنتاج مفردات لغوية كثيرة ،وقدرتو عمى التعبير عف

المختمفة -مسئولية االبداع– مدى إىتماـ األسرة

 -محور الطالقة :يتكوف مف 7عبارات تقيس قدرة المراىؽ

ب -بيانات خاصة بأسرة المراىق متمثمة في :مكاف سكف

رأيو،وطرح أفكار عديدة لموضوع واحد ،واعطاء حموؿ

االسرة -المستوي التعميمي لالب واالـ وعمؿ األـ  -عدد
افراد األسرة  -الدخؿ الشيري لألسرة.

عديدة لممشكالت المختمفة ،وثقافتو في المجاالت
المختمفة.

 -0مقياس جودة الحياة المدركة لدي المراىقين :قامت

 -محور المرونة :يتكوف مف 9عبارات تقيس قدرة المراىؽ

بموضوع البحث ،وتحديد األسس والمعايير التي يجب

برأيو ،والقياـ بأكثر مف عمؿ في وقت واحد ،وتغير نمط

االستناد عمييا وقد تـ إعداد المقياس ويتكوف مف 55

التفكير ،الحرص عمى معرفة الجديد مف األفكار واألراء

الباحثتاف باإلطالع عمي الدراسات السابقة المرتبطة

عبارة متمثالً في محاور(جودة العالقات األسرية-

جودة البيئة السكنية -جودة البيئة التعميمية) وفيما يمي

وصف ليذه المحاور:

أ-محور جودة العالقات األسرية :يتكوف مف 09عبارة
تتناوؿ مدى ترابط أفراد األسرة ،وأىتماميـ بالحوار
والنقاش والتفاعؿ االجتماعي مع األبناء،ومدى
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عمى تغير األفكار بسرعة ،وقدرة عمى إقناع األخريف

والتجارب.
 محور األصالة :يتكوف مف  02عبارات تقيس الذاكرةالقوية لممراىؽ وقدرتو عمى االلماـ بالتفاصيؿ وتميزه

باألفكار الجديدة والمتميزة ،وقدرتو عمى إعطاء الحموؿ
المبتكره لممشاكؿ ،واتجاىو لروح المغامرة واصالح

األجيزة بالمنزؿ.
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تقنين مقاييس الدراسة(.صدؽ وثبات المقاييس)
أوال :حساب صدق المقاييس:
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ب -طريقة التجزئة النصفية  :Split-Halfتـ حساب
الثبات بطريقة التجزئة النصفية وذلؾ عف طريؽ

تقسيـ كؿ بعد مف أبعاد كؿ مقياس إلى

أ -صدق المحتوي:

تـ عرض مقياسي البحث(جودة الحياة المدركة– التفكير

االبداعي) في صورتيما األولية عمى مجموعة مف األساتذة
المحكميف في مجاؿ إدارة المنزؿ ،وأساتذة االجتماع الريفي
بكمية الزراعة جامعة الزقازيؽ ،وذلؾ لمتأكد مف أف عبارات
المقياس مرتبطة بيدؼ ىذا المقياس وبحساب تكرار االتفاؽ
لدى المحكميف تـ تعديؿ بعض العبارات التي كانت نسب

االتفاؽ عمييا أقؿ مف .%72

نصفيف(عبارات فردية وعبارات زوجية) وقد تـ ىذا

التقسيـ بالنسبة لكؿ بعد مف أبعاد المقياس وكذلؾ

بالنسبة لممقياس ككؿ ،وتـ حساب االرتباط بيف
نصفى المقياس كما ىو موضح بجدوؿ( )0وذلؾ عف
طريؽ معادلة  Spearman-Brownحيث بمغت
 2.8:6لمقياس جودة الحياة المدركة و2.:66
لمقياس التفكير االبداعي ،ومف معادلة

Guttman

وبمغت  2.8.0لمقياس جودة الحياة المدركة

ب -االتساق الداخمي:

وذلؾ عف طريؽ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف

محاور كؿ مقياس والمجموع الكمي لو.
يوض ػ ػ ػ ػ ػػح ج ػ ػ ػ ػ ػػدوؿ( )0وج ػ ػ ػ ػ ػػود عالق ػ ػ ػ ػ ػػة ارتباطي ػ ػ ػ ػ ػػة
موجبػ ػػة عن ػ ػػد مسػ ػػتوى دالل ػ ػػة  2.20بػ ػػيف أبع ػ ػػاد المقي ػ ػػاس
والدرجػ ػ ػ ػػة الكميػ ػ ػ ػػة وذلػ ػ ػ ػػؾ فػ ػ ػ ػػي مقياسػ ػ ػ ػػي جػ ػ ػ ػػودة الحيػ ػ ػ ػػاة
المدرك ػ ػ ػػة والتفكي ػ ػ ػػر االب ػ ػ ػػداعي لممػ ػ ػ ػراىقيف ،وب ػ ػ ػػذلؾ ف ػ ػ ػػإف
المقياس صادؽ فى قياس المتغيرات الخاصة بو.
ثانيا :حساب ثبات المقاييس:لمتأكد مف ثبات النتائج التي

ت ػ ػـ التوصػ ػػؿ إلييػ ػػا عنػ ػػد إعػ ػػادة التطبيػ ػػؽ م ػ ػرة أخػ ػػرى
ويعتب ػ ػػر معام ػ ػػؿ الثب ػ ػػات جي ػ ػػدا إذا بمغ ػ ػػت قيمت ػ ػػو 2.8
فأعمي وقد تـ حساب ثبات االستبياف بطريقتيف:

أ -حساااااب معاماااال ألفااااا كرونبااااا :Alpha-Cronbach

لتحديد قيمة االتساؽ الداخمي لممقياس حيث تـ حساب

معامؿ ألفا لكؿ بعد عمى حدة ولممقياس ككػؿ ويوضػح

و 2.889لمقياس التفكير االبداعي وىى قيـ عالية
وتؤكد ثبات االستبياف .وبناء عمى ما سبق أصبح
االستبياف في صورتو النيائية يشمؿ عمى  55عبارة

خبرية تقديرية موزعة عمى المحاور الثالثة وذلؾ

لمقياس جودة الحياة المدركة و 05لمقياس التفكير
االبداعي .وتتحدد االستجابة عمى عبارات االستبياف

وفؽ ثالث استجابات(نعـ ،احياناً ،ال) وعمى مقياس

متصؿ(،.

،0

 )0وذلؾ حسب

إتجاه كؿ

عبارة(إيجابى ،سمبى) واتضح أف أعمى درجو يحصؿ

عمييا المبحوث ىي( )78وأقؿ درجة ىي()67
لمقياس جودة الحياة المدركة ،وكذلؾ كانت أعمى
درجو يحصؿ عمييا المبحوث في مقياس التفكير
اإلبداعي ىي( )56وأقؿ درجة ىي( .)06وعمى ىذا
األساس أمكف تقسيـ درجات االستبياف إلى ثالثة

مستويات.

ذل ػ ػػؾ ج ػ ػػدوؿ( :)0أف معام ػ ػػؿ ألف ػ ػػا لمجم ػ ػػوع عب ػ ػػارات
مقياس جودة الحياة المدركة ومقياس التفكيػر االبػداعي

لممػ ػراىقيف كك ػػؿ ى ػػو  2.857و2.969عم ػػي الترتي ػػب
وتعتبػػر ىػػذه القيمػػة مقبولػػة وعاليػػة بالنسػػبة ليػػذا النػػوع
مف حساب الثبات وتؤكد ثبات االستبياف.
جدول  :2معامل اإلرتباط بين ابعاد مقياسي جودة الحياة المدركة والتفكير االبداعي والدرجة الكمية لكل مقياس
البيان
جودة الحياة المدركة

المقياس
جودة العالقات األسرية
جودة البيئة السكنية

عامل ارتباط بيرسون
**2.8:9
**2.6:9
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جودة البيئة التعميمية
الطالقة
المرونة
االصالة

التفكير االبداعي

**2.6:0
**2.9:0
**0.886
**0.811

جدول :1معامل ألفا وسبيرمان براون وجيوتمان ألبعاد مقياسي جودة الحياة المدركة والتفكير االبداعي لممراىقين
أبعاد المقياس

معامل ألفا كرونبا
2.8.0
2.798
2.800
2.857
2.8:6
2.8.0
2.870
2.969

جودة العالقات األسرية
جودة
الحياة جودة البيئة السكنية
المدركة جودة البيئة التعميمية
إجمالى جودة الحياة المدركة
التفكير الطالقة
االبداعي المرونة
األصالة
اجمالي التفكير اإلبداعي

سابعا :األساليب اإلحصائية:

ت ػ ػػـ التحميػ ػ ػػؿ اإلحصػ ػ ػػائي بإسػ ػ ػػتخداـ برنػ ػ ػػامج الحزمػ ػ ػػة

اإلحصػػائية لمعمػػوـ االجتماعيػػة s.p.s.s.إلج ػراء المعػػامالت
اإلحصائية التالية:

 -حساب التك اررات والنسب المئوية لكؿ متغيرات الدراسة.

التجزئة النصفية
سبيرمان براون
2.:05
2.976
2.990
2.8:6
2.:7.
2.99.
2.:58
2.:66

 اختبار(ت)  T-testلمعرفة داللة الفروؽ بيف متوسػطاتدرجػ ػػات كػ ػػؿ مػ ػػف (الػ ػػذكور واإلنػ ػػاث -أبنػ ػػاء األميػ ػػات

العػػامالت وغي ػػر الع ػػامالت – أبن ػػاء الري ػػؼ والحضػ ػر)
فػػي جػػودة الحيػػاة بمحاورىػػا الثالثػػة والتفكيػػر االبػػداعي
بمحاوره الثالثة.

 معامؿ ألفا كرونباخ ،واختبار التجزئػة النصػفية وحسػابمعامػػؿ االرتبػػاط بمعػػادلتي جيوتمػػاف وسػػيبرماف– ب ػراوف
لحساب ثبات أدوات الدراسة.

 معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف لقيػػاس االرتبػػاط بػػيف المتغي ػراتالمستقمة والمتغيرات التابعة.
 -تحميػؿ التبػايف فػى اتجػاه واحػد

النتائج ومناقشتيا
أوال :نتائج الدراسة الوصفية:

أ -وصاااف المتغياااارات المتعمقااااة بخصااااائص المااااراىقين

عينااااة البحااااث :يتض ػػح م ػػف ج ػػدوؿ( ).أف أكث ػػر م ػػف
نصؼ عينة البحث مف اإلناث بنسبة بمغت ،%66.2

Analysis of Variance

( )One Way ANOVAلمعرف ػػة دالل ػػة الف ػػروؽ ب ػػيف

وكانت الغالبية العظمى مف أعمار المراىقيف مف عمر
(08 <-07س ػػنة) حي ػػث بمغ ػػت النس ػػبة نح ػػو،;78.6

متوس ػػطات درج ػػات األبن ػػاء عين ػػة الد ارس ػػة ف ػػي ج ػػودة

وكػػاف نحػػو ;07.6مػػف مػػدارس حكوميػػة ،و ;.0مػػف

الثالث ػػة تبعػ ػاً لك ػػؿ م ػػف (ن ػػوع المدرس ػػة -مس ػػتوى تعم ػػيـ

و ;09.2مػػف المػػدارس الفنيػػة ،وتبػػيف أف اعمػػى نسػػبة

الحي ػػاة بمحاورى ػػا الثالث ػػة والتفكي ػػر االب ػػداعي بمح ػػاوره
األب واألـ -فئات الدخؿ الشػيرى لألسػرة) ،وفػى حالػة
وجػػود فػػروؽ يػػتـ تطبيػػؽ اختبػػار  Tukeyلمعرفػػة داللػػة
الفروؽ بيف متوسطات الدرجات.

مػ ػ ػ ػػدارس تجريبي ػ ػ ػ ػػة ،و ; 05مػ ػ ػ ػػف م ػ ػ ػ ػػدارس خاص ػ ػ ػ ػػة
مػ ػ ػػف الم ػ ػ ػراىقيف( );.:كػ ػ ػػاف ت ػ ػ ػرتيبيـ األوسػ ػ ػػط بػ ػ ػػيف
أخػواتيـ .وأف أكثػػر مػػف نصػػؼ عينػػة الد ارسػػة يمتمكػػوف
موبايؿ بانترنت بنسبة بمغت ،;85.6

جدول  :3التوزيع العددي والنسبي لعينة البحث وفقاً لخصائص المراىق
البيان
الجنس
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جيوتمان
2.870
2.799
2.800
2.8.0
2.97.
2.8.6
2.925
2.889

الفئة
ذكر
أنثى
اإلجمالي

العدد
:2
002
022

النسبة%
56.2
66.2
%022

البيان
السف

الفئة
أقؿ مف07سنة
مف08 <-07سنة
مف08سنة فأكثر

العدد
62
0.6
06

النسبة%
06.2
78.6
8.6

اإلجمالي

022

%022
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نوع
المدرسة

امتالؾ
األجيرة
الحديثة

مسئولية
االبداع

اىتماـ
األسرة
بتنمية
اإلبداع
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حكومى عادى

6.

07.6

خاص

5:

05.6

تجريبى لغات
فنى
اإلجمالي
كمبيوتر

70

.0.2

الترتيب بيف
اإلخوة

األوؿ

اإلجمالي

022

%022

حقؽ ابداع

055

80.2

022

%022

األخير

.7
022
90

أيباد
ال يمتمؾ اي جياز

05:
59
02

85.6

تكرار

022

%022

الفرد نفسو
األسرة

00
.9

02.6
0:

المدرسة

7

..2

عدـ إىتماـ األسرة

الدولة

7

..2

عدـ إىتماـ الدولة

الب توب

موبايؿ بانترنت

85

05.2
02.2

لـ يحقؽ ابداع

67

اإللتحاؽ
بأماكف لتنمية
الميارات

نعـ التحقت
لـ التحؽ
اإلجمالي

0.5
77
022

الخوؼ مف الفشؿ
اإلنشغاؿ بالدراسة وثقؿ
المناىج الدراسية

57
:2

0.
56

60

06.6

6.

07.6

معوقات
اإلبداع

اإلجمالي

جميع ماسبؽ
اإلجمالي
تيتـ بدرجة كبيرة

00:
022
82

تيتـ بدرجة متوسطة

تيتـ بدرجة منخفضة

07
7:

9.2

.5.6

تيتـ بدرجة منخفضة

ال يوجد اىتماـ

56

00.6

ال يوجد اىتماـ

اإلجمالي

.:.2

تحقيؽ اإلبداع
في المجاالت
المختمفة

75.6
%022
.6.2

022

7.

.0.6

األوسط

89

09.2
%022
50.2
.8.2

6:

0:.6

اىتماـ المدرسة
بتنمية اإلبداع

%022

09.2

78
..
%022

سوء االدارة لموقت
جميع ما سبؽ
تيتـ بدرجة كبيرة

62
8
002

06
..6
72.2

تيتـ بدرجة متوسطة

09
..

05.2

0:

:.6

اإلجمالي

022

07.6
%022

كم ػػا أف  %78.2ق ػػد التح ػػؽ بأم ػػاكف لتنمي ػػة مي ػػارات

نصؼ عينة البحث أنو مف معوقػات االبػداع اإلنشػغاؿ

االبػ ػػداع ،واف  %80.2مػ ػػف عينػ ػػة الد ارسػ ػػة قػ ػػد حقق ػ ػوا

بالدراسة وثقؿ المناىج حيث بمغت نسبتيـ.;56.2

إبػ ػػداعا فػ ػػي المجػ ػػاالت المختمفػ ػػة ،وأف  %75.6مػ ػػنيـ
يروا أف مسئولية تنميػة اإلبػداع تقػع عمػي الفػرد واألسػرة

ب -وصف المتغيرات االجتماعية واإلقتصادية لألسرة:

أوضحت بيانات جدوؿ( )5اف الغالبية العظمى مف

والمدرسػػة والدولػػة ،كمػػا أف%.6.2مػػف عينػػة الد ارس ػػة

أسر المراىقيف(عينة البحث) يعيشوف في الحضر بنسبة

تيػػتـ اس ػػرىـ بدرج ػػة كبيػ ػرة بتنمي ػػة االب ػػداع ل ػػدييـ ،كم ػػا

تب ػػيف أف  %72.2م ػػف عين ػػة الد ارس ػػة تي ػػتـ مدارس ػػيـ
بتنميػػة االبػػداع بدرجػػة كبي ػرة وقػػد اوضػػح مػػايقرب مػػف

 ،;82.2ونحو ;.2.2يعيشوف بالريؼ ،كما يتبيف مف
الجدوؿ أف غالبية عينة البحث كانت مف األسر متوسطة

العدد(مف9< -6أفراد) بنحو  ،;8:.2كما يتضح أف
اآلباء واألميات مف ذوي التعميـ العالي(الجامعي)

جدول  :4التوزيع العددي والنسبي لعينة البحث وفقاً لممتغيرات االجتماعية واالقتصادية ألسرىم.
البيان

مكاف
السكف
دخؿ

971

الفئة

ريؼ
حضر
اإلجمالي
أقؿ مف  0222جنيو

العدد

72
052
022
50

النسبة %البيان

عمؿ األـ

.2.2
82.2
%022
 02.6عدد أفراد

الفئة

تعمؿ
التعمؿ
االجمالي
أقؿ مف  6أفراد

العدد

:5
025
0:9
0.

النسبة %
58.2
60.2
022.2
00.6
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مستوي
تعميـ
األب
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مف  0222أقؿ مف  5222جنيو
مف 5222أقؿ مف  7222جنيو

52
0.

02.2
00.6

مف 7222أقؿ مف 9222جنيو

.2

06.2

مف  9222جنيو فأكثر
اإلجمالي
أمى
يقرأويكتب
تعميـ أساسى
ثانوى
جامعى
فوؽ جامعى
االجمالي

77
022
7
9
07
.8
96
50
0:5

األسرة

...2
%022
مستوي
..2
تعميـ األـ
5.2
9.2
09.6
50.6
00.2
022.2

مف9< -6أفراد
مف 9أفراد فأكثر

069
0:

8:.2
:.6

اإلجمالي

022

%022

أمى
يقرأويكتب
تعميـ أساسى
ثانوى
جامعى
فوؽ جامعى
االجمالي

05
02
00
62
:2
00
0:9

8.2
6.2
7.2
06.2
56.2
00.2
022.2

يمثموف المرتبة األولى في عينة الدراسة ،حيث بمغت

لمدراسة وكل من جودة الحياة المدركة بمحاورىا الثالثة

 ; 60.2مف األميات غير عامالت مقابؿ  ;58.2مف

الفرض إحصائياً تـ حساب معامالت ارتباط بيرسوف بيف

كانت لألسر الالتي دخميـ(مف  9222جنيو فأكثرشيرياً)

و( )9ما يمي:

نسبتيـ نحو  ;50.6و ;56.2عمى التوالي ،واف

العامالت .كما يشير الجدوؿ أف أعمى نسبة دخؿ شيري
بنسبة  ;...2وأقؿ نسبة كانت  ;00.6لألسر التي

والتفكير اإلبداعي بمحاوره الثالثة" ولمتحقؽ مف صحة

المتغيرات الخاصة بالدراسة ،وتوضح جداوؿ()8( ،)7

أوالً :العالقات االرتباطية بين المتغيرات االجتماعية

تحصؿ عمي دخؿ شيري(مف  5222ألقؿ مف 7222

واالقتصادية لمدراسة وجودة الحياة المدركة لممراىقين

ج -وصف عينة الدراسة وفقاً لمستوى جودة الحياة

يتضح مف جدوؿ( )7وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة

جنيو شيرياً).

المدركة لممراىقين بمحاورىا الثالثة

أوضحت بيانات جدوؿ( )6أف  ،%7..6و% 67.6
عمي التوالي مف عينة البحث كاف مستوى ادراكيـ لجودة
العالقات األسرية والبيئة السكنية ليـ متوسطا ،كما تبيف

بمحاورىا الثالث:

إحصائيًا عند  2.20بيف عمر المراىؽ وكؿ مف جودة
العالقات األسرية وجودة البيئة السكنية .وأيضا توجد عالقة

ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند  2.20بيف عمر المراىؽ
وجودة البيئة التعميمية .كما تبيف مف الجدوؿ وجود عالقة

أف أعمى نسبة الدراؾ المراىقيف لجودة البيئة التعميمية

ارتباطية موجبة دالة إحصائياً عند  2.20بيف كؿ مف

المالحظ إف إجمالي جودة الحياة المدركة لممراىقيف كانت

وامتالؾ المراىؽ لألجيزة الحديثة والتحاقو بأماكف لتنمية

المتوسط ،و % .0.2لممستوى المنخفض .وأف %50.6

السكنية .كما يتضح وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة

كانت لممستوى المتوسط بنسبة بمغت  .%57.6ومف
 % ...2لممستوى المرتفع ،و %.6.6لممستوى
مف عينة البحث ذو مستوي تفكير إبداعي متوسط يميو

مستوي تعميـ االب واالـ ومستوي الدخؿ الشيري لألسرة
الميارات وبيف كؿ مف جودة العالقات األسرية وجودة البيئة

إحصائياً عند  2.20بيف كال مف مستوي تعميـ االب واالـ

مستوي التفكير المرتفع بنسبة بمغت  %.8.6ثـ المستوي
المنخفض بنسبة بمغت .%02.2

ومستوي الدخؿ الشيري لألسرة وامتالؾ المراىؽ لألجيزة
الحديثة وبيف جودة البيئة التعميمية .كما يتضح وجود عالقة

ثانياً :النتائج فى ضوء فروض البحث.

ارتباطية موجبة دالة إحصائياً عند  2.26و 2.20بيف كؿ

النتائج فى ضوء الفرض األول:

ينص الفرض األول عمي انو ":توجد عالقة ارتباطية

مف مستوي تعميـ االب والتحاؽ المراىؽ بأماكف لتنمية
الميارات بالترتيب وبيف إجمالي جودة الحياة المدركة.

دالة إحصائياً بين المتغيرات االجتماعية واالقتصادية
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أي أنو كمما قؿ عمر المراىؽ وكمما ارتفع المستوي

أوضحت أف األفراد الذيف ينتموف إلي مستويات إجتماعية

التعميمي لموالديف ودخؿ االسرة ووامتالؾ المراىؽ لألجيزة

واقتصادية مرتفعة ىـ أكثر شعو ار بجودة الحياة مف ذوي

جودة العالقات األسرية وجودة البيئة السكنية وانخفض

مع دراسة سمحاء محمد( )0225وشيماء توفيؽ()0228

مستوي جودة البيئة التعميمية والعكس.وىذا يتفؽ مع دراسة

التي أوضحت إرتفاع درجة المالءمة الوظيفية لممسكف

أمينة حرطاني( .)0205والتي اوضحت انخفاض مستوي

بإرتفاع كؿ مف دخؿ األسرة والمستوي التعميمي

جودة الحياة بتقدـ العمر .ومع دراسة ىند فايد( )0206التي

لمزوجيف.ويختمؼ مع دراسة رغداء نعيسة( )0200التي

والزوجة والدخؿ الشيري لالسرة عمي جودة الحياة

وجودة الحياة االسرية والتعميمية.

الحديثة والتحاقو بأماكف لتنمية الميارات كمما زاد مستوي

أوضحت التأثير االيجابي لكؿ مف مستوي تعميـ الزوج

المستوي االجتماعي واإلقتصادي المنخفض .ويتفؽ أيضا

أوضحت عدـ وجود فروؽ دالة احصائيا بيف دخؿ األسرة

االجتماعية ويتفؽ مع دراسة إيماف شاىيف( )0200التي
جدول :5التوزيع العددي والنسبي لعينة الدراسة وفقاً لمستوى جودة الحياة المدركة والتفكير االبداعي لممراىقين
بمحاورىم الثالثة

البيان

مستوى جودة الحياة المدركة
العدد
الفئة

جودة العالقاتمستوى منخفض ()0:- 09
درجة
األسرية
مستوى متوسط ()50 -.2
درجة
مستوى مرتفع ( )65 -50
درجة
اإلجمالي
مستوي منخفض ()08-00
جودة
البيئة
درجة
مستوي متوسط ()06-09
السكنية
درجة
مستوي مرتفع ().. -07
درجة
اإلجمالي
جودة
البيئة
التعميمية

إجمالي
جودة
الحياة
المدركة

مستوي منخفض ()05 -06
درجة
مستوي متوسط ().5 -06
درجة
مستوي مرتفع ()56 -.6
درجة
اإلجمالي
مستوي منخفض ()80-55
درجة

مستوي متوسط ():0 -8.
درجة
مستوي مرتفع ( )0.0 -:.
درجة
اإلجمالي

05
008
5:
022
.6
00.
60
022
57

النسبة
%
00.2
7..6
05.6
022
08.6
67.6
07.2
022
0..2

:.
70
022
70

57.6
.2.6
022
.0.2

808

.6.6

78
022

...6
022

مستوى التفكير اإلبداعي

البيان

الفئة

الطالقة

مستوي منخفض ( ):-7درجة
مستوي متوسط ()0.-02
درجة
مستوي مرتفع( )09-05درجة
اإلجمالي
مستوي منخفض () 0-9
درجة
توي متوسط (-0.
مس
09
)درجةرتفع ( )05-0:
مستوي م
درجة
اإلجمالي

58
67
:8
022
0:
000
72
022
50

مستوي متوسط()0. -08
درجة
مستوي مرتفع ().2 -05
درجة
اإلجمالي
مستوي منخفض ().: -05
درجة

90
88
022
52

52.6
.9.6
022
02.2

96

50.6

86
022

.8.6
022

المرونة

األصالة مستوي منخفض () 07 -02
درجة

إجمالي

التفكير
اإلبداعي مستوي متوسط () 66-52
درجة
مستوي مرتفع( )80 -67درجة
اإلجمالي

العدد

النسبة
%
0..6
09.2
59.6
022
05.6
66.6
.2.2
022
00.2

جدول :6معامالت ارتباط بيرسون بين المتغيارات االجتماعياة واالقتصاادية وجاودة الحيااة المدركاة لمماراىقين بمحاورىاا
الثالثة

محاور جودة الحياة المدركة
المتغيرات االجتماعية واالقتصادية
السف
الترتيب بيف االخوة
عدد أفراداألسرة
مستوي تعميـ األب
مستوي تعميـ األـ

جودة العالقات
األسرية
 **2.0.52.20.
 2.28.** 2.080
**2.0.8

جودة البيئة
السكنية
**2.08:2.25.2.00:**2.075
**2.027

جودة البيئة
التعميمية
**2.0::
2.28:
2.26:
**2.022**2.002-

إجمالي جودة الحياة
المدركة
2.0.62.2.6
2.265*2.065
2.020
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دخؿ االسرة
امتالؾ األجيزة الحديثة
اإللتحاؽ بأماكف لتنمية الميارات

**معنوي عند 2.20

* معنوي عند 2.26

**2.0:8
**2.0::
**2.005

ثانياً :العالقات االرتباطية بين المتغيرات االجتماعية
واالقتصادية لمدراسة والتفكير االبداعي بمحاوره الثالثة.

يتضػ ػػح مػ ػػف جػ ػػدوؿ( )8وجػ ػػود عالقػ ػػة ارتباطيػ ػػة سػ ػػالبة

دال ػ ػػة إحص ػ ػػائياً عن ػ ػػد  2.20ب ػ ػػيف ك ػ ػػؿ م ػ ػػف عم ػ ػػر الم ارى ػ ػػؽ

ومعوق ػ ػ ػ ػػات االب ػ ػ ػ ػػداع وب ػ ػ ػ ػػيف مس ػ ػ ػ ػػتوي التفكي ػ ػ ػ ػػر االب ػ ػ ػ ػػداعي
بمحػ ػػاوره الثالثػ ػػة ،كمػ ػػا توجػ ػػد عالقػ ػػة ارتباطيػ ػػة موجبػ ػػة دالػ ػػة
إحص ػ ػػائياً عن ػ ػػد  2.20ب ػ ػػيف ك ػ ػػؿ م ػ ػػف مس ػ ػػتوي تعم ػ ػػيـ األب

واالـ وم ػ ػ ػ ػػدي اىتمػ ػ ػ ػ ػػاـ االسػ ػ ػ ػ ػرة باالبػ ػ ػ ػ ػػداع وب ػ ػ ػ ػػيف مسػ ػ ػ ػ ػػتوي
التفكيػ ػ ػػر االبػ ػ ػػداعي بمحػ ػ ػػاوره الثالثػ ػ ػػة .كمػ ػ ػػا وجػ ػ ػػدت عالقػ ػ ػػة
ارتباطيػ ػ ػػة موجبػ ػ ػػة دالػ ػ ػػة إحصػ ػ ػػائياً عنػ ػ ػػد  2.20بػ ػ ػػيف دخػ ػ ػػؿ
االسػ ػ ػرة ومس ػ ػػتوي التفكي ػ ػػر االب ػ ػػداعي بمح ػ ػػاوره الثالث ػ ػػة فيم ػ ػػا

ع ػ ػػدا مح ػ ػػور الطالق ػ ػػة داؿ احص ػ ػػائيا عن ػ ػػد . 2.26ويتض ػ ػػح
أيض ػ ػػا م ػ ػػف الج ػ ػػدوؿ وج ػ ػػود عالق ػ ػػة ارتباطي ػ ػػة موجب ػ ػػة دال ػ ػػة
إحصػ ػ ػ ػػائياً عنػ ػ ػ ػػد  2.20بػ ػ ػ ػػيف امػ ػ ػ ػػتالؾ الم ارىػ ػ ػ ػػؽ لألجي ػ ػ ػ ػزة

الحديثػ ػػة ومسػ ػػتوي التفكيػ ػػر االبػ ػػداعي بمحػ ػػاوره الثالثػ ػػة فيمػ ػػا
عػ ػ ػ ػػدا محػ ػ ػ ػػور المرونػ ػ ػ ػػة داؿ احصػ ػ ػ ػػائيا عنػ ػ ػ ػػد  .2.26كمػ ػ ػ ػػا

يتبػ ػػيف وجػ ػػود عالقػ ػػة ارتباطيػ ػػة موجبػ ػػة دالػ ػػة إحصػ ػػائياً عنػ ػػد
 2.20ب ػ ػ ػػيف إلتح ػ ػ ػػاؽ الم ارى ػ ػ ػػؽ بأم ػ ػ ػػاكف لتنمي ػ ػ ػػة المي ػ ػ ػػا ارت

ومسػ ػ ػػتوي التفكيػ ػ ػػر االبػ ػ ػػداعي بمحػ ػ ػػاوره الثالثػ ػ ػػة فيمػ ػ ػػا ع ػ ػ ػػدا
مح ػ ػ ػػور االص ػ ػ ػػالة داؿ احص ػ ػ ػػائيا عن ػ ػ ػػد  .2.26كم ػ ػ ػػا تب ػ ػ ػػيف
أيضػ ػػا وجػ ػػود عالقػ ػػة ارتباطيػ ػػة موجبػ ػػة دالػ ػػة إحصػ ػػائياً عنػ ػػد

 2.20بػ ػػيف اىتم ػ ػػاـ المدرس ػ ػػة باالبػ ػػداع و مس ػ ػػتوي االص ػ ػػالة

**2..58
**2.068
**2.0.0

**2.0.9**2.0682.256-

2.005
2.287
**2.097

لمحػ ػػوري الطالقػ ػػة والمرون ػ ػة .كمػ ػػا تبػ ػػيف عػ ػػدـ وجػ ػػود عالقػ ػػة
ارتباطي ػػة دال ػػة إحص ػػائياً ب ػػيف ك ػػؿ م ػػف ترتي ػػب الم ارى ػػؽ ب ػػيف
اخوت ػ ػ ػ ػػو وع ػ ػ ػ ػػدد أفػ ػ ػ ػ ػراد األسػ ػ ػ ػ ػرة ،وب ػ ػ ػ ػػيف مس ػ ػ ػ ػػتوى التفكي ػ ػ ػ ػػر
اإلبػ ػػداعي بمحػ ػػاوره الثالثػ ػػة .وىػ ػػذا يػ ػػدؿ عمػ ػػي أنػ ػػو كممػ ػػا قػ ػػؿ
عم ػ ػػر الم ارىػػ ػػؽ وانخفضػػ ػػت معوقػ ػ ػػات االبػػ ػػداع وارتفػػ ػػع كػ ػ ػػؿ
مػ ػػف مسػ ػػتوي تعمػ ػػيـ األب واألـ ودخػ ػػؿ االس ػ ػرة وكممػ ػػا امتمػ ػػؾ
الم ارىػ ػ ػ ػ ػػؽ لألجيػ ػ ػ ػ ػ ػزة الحديث ػ ػ ػ ػ ػػة والتح ػ ػ ػ ػ ػػؽ بأم ػ ػ ػ ػ ػػاكف لتنمي ػ ػ ػ ػ ػػة

الميػ ػػارات واىتمػ ػػاـ االس ػ ػرة والمدرسػ ػػة كممػ ػػا زاد معػ ػػو مسػ ػػتوى
التفكيػ ػ ػ ػ ػػر اإلب ػ ػ ػ ػ ػػداعي والعكس.وى ػ ػ ػ ػ ػػذا يتف ػ ػ ػ ػ ػػؽ مػ ػ ػ ػ ػػع د ارسػ ػ ػ ػ ػػة
)(2002

 WaLsh,K.الت ػ ػػي أك ػ ػػدت عم ػ ػػى ال ػ ػػدور التحفي ػ ػػزي

لألس ػ ػ ػ ػرة فػ ػ ػ ػػي تحقيػ ػ ػ ػػؽ اإلبػ ػ ػ ػػداع ألبنائيػ ػ ػ ػػا وتػ ػ ػ ػػدريبيـ عمػ ػ ػ ػػى

إس ػ ػ ػ ػػتخداـ الم ػ ػ ػ ػػداخؿ العممي ػ ػ ػ ػػة لتنمي ػ ػ ػ ػػة التفكي ػ ػ ػ ػػر االبتك ػ ػ ػ ػػاري
واالبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداعي .وايض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يتف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة محم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
الطالػ ػ ػػب()0200التػ ػ ػػي أوضػ ػ ػػحت إرتفػ ػ ػػاع مسػ ػ ػػتوي االث ػ ػ ػراء
المعرفػ ػ ػ ػ ػ ػػي بإرتفػ ػ ػ ػ ػ ػػاع المسػ ػ ػ ػ ػ ػػتوي االقتصػ ػ ػ ػ ػ ػػادي والتعميمػ ػ ػ ػ ػ ػػي
لموالػ ػ ػػديف وايضػ ػ ػػا يتفػ ػ ػػؽ مػ ػ ػػع د ارسػ ػ ػػة

)(2002

&

BLOCK

 JOHNSONالتػ ػ ػػي أوضػ ػ ػػحت إرتفػ ػ ػػاع معػ ػ ػػدالت

الق ػ ػػدرات االبداعيػ ػ ػػة لألبنػ ػ ػػاء بإرتفػػ ػػاع المسػ ػ ػػتوى االقتصػ ػ ػػادي
والثقػ ػ ػ ػػافي واالجتمػ ػ ػ ػػاعي والعممػ ػ ػ ػػي لألس ػ ػ ػ ػرة .ويختمػ ػ ػ ػػؼ مػ ػ ػ ػػع
د ارسػ ػ ػ ػػة بسػ ػ ػ ػػنت المييػ ػ ػ ػػي( )0205التػ ػ ػ ػػي أوضػ ػ ػ ػػحت عػ ػ ػ ػػدـ

وجػ ػ ػ ػػود عالقػ ػ ػ ػػة ارتباطيػ ػ ػ ػػة دالػ ػ ػ ػػة احصػ ػ ػ ػػائيا بػ ػ ػ ػػيف السػ ػ ػ ػػمات
االبتكارية وكؿ مف السف ومستوي تعميـ االب واالـ.

واجمػ ػ ػ ػ ػ ػػالي مسػ ػ ػ ػ ػ ػػتوي التفكيػ ػ ػ ػ ػ ػػر االبػ ػ ػ ػ ػ ػػداعي وعنػ ػ ػ ػ ػ ػػد 2.26

جدول  :7معامالت ارتباط بيرسون بين المتغيرات االجتماعية واالقتصادية والتفكير االبداعي بمحاوره الثالثة
محاور التفكير اإلبداعي
المتغيرات االقتصادية واالجتماعية
السف
الترتيب بيف االخوة
عدد أفراد األسرة
مستوي تعميـ األب
مستوي تعميـ األـ
دخؿ االسرة
امتالؾ األجيزة الحديثة

911

الطالقة

المرونة

األصالة

اجمالى التفكير اإلبداعى

**2.5272.8272.292**2.072
*2.077
**2.005
**2.005

**2..272.00.2.009**2..09
**2.096
**2.0:0
*2.070

**2.5882.2072.025**2...0
**2..6.
**2.000
**2.009

**2.5792.2862.29.**2..50
**2...9
**2.008
**2.007
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اإللتحاؽ بأماكف لتنمية الميارات
مدي اىتماـ االسرة باالبداع
مدي اىتماـ المدرسة باالبداع
معوقات االبداع

**معنوي عند 2.20

* معنوي عند 2.26

**2.005
**2..9.
*2.082
**2.0.:-

**2.006
**2..09
*2.065
**2..05-

ثالثاً :العالقات االرتباطية بين جودة الحياة المدركة

**2.00:
**2.505
**2.025
**2..07-

*2.086
**2.526
**2.006
**2.0:5-

كما يتضح مف الجدوؿ عدـ وجود عالقة ارتباطية

لممراىقين بمحاورىا الثالثة والتفكير اإلبداعي بمحاوره

دالة إحصائياً بيف جودة البيئة التعميمية والتفكير االبداعي

يتضح مف جدوؿ( )9وجود عالقة ارتباطية موجبة

مقومات االبداع لدي االبناء فإذا توافرت بيا مقومات

الثالثة

دالة إحصائياً عند  2.20بيف جودة العالقات االسرية

وجودة البيئة السكنية واجمالي جودة الحياة المدركة وبيف
التفكير االبداعي بمحاوره الثالثة .وىذا يعنى انو كمما

بمحاوره .وقد يرجع ذلؾ الي اف االسرة تعتبر مف أىـ
الجودة وعممت عمي تنمية الميارات االبداعية لألبناء

كانت عوضا عف اي قصور بالتعميـ.

مما سبؽ يتضح وجود عالقة ارتباطية دالة

ارتفع مستوي جودة العالقات االسرية والبيئة السكنية كمما

إحصائياً بيف جودة الحياة المدركة بمحاورىا الثالث

دراسة آماؿ أباظة()0228

ودراسة( Henry&Sandra

التعميمية ،كما تبيف عدـ وجود عالقة ارتباطية دالة

 .(1995في حيف يختمؼ مع

دراسة)Runco,etal. (1998

ارتفع مستوي التفكير االبداعي لممراىؽ .وىذا يتفؽ مع

التي أشارت أف التربية والتعميـ ىما أكثر العوامؿ أىمية

لتنمية األداء األبتكاري لألبناء ،يمي ذلؾ العوامؿ

االجتماعية والثقافية المرتبطة بالفرد ثـ األسرة.

والتفكير االبداعي لممراىقيف فيما عدا محور جودة البيئة

إحصائياً بينو وبيف والتفكير االبداعي بمحاوره .وبذلؾ

يتحقؽ الفرض األوؿ جزئيا.

النتائج فى ضوء الفرض الثاني:

ياانص الفاارض الثاااني عمااي أنااو" :توجااد فااروق ذات

داللة إحصائية بين كال مان الاذكور واإلنااث فاى كال مان
جودة الحياة المدركة بمحاورىا الثالثة والتفكير االباداعي

لممراىقين بمحاوره الثالثة".

جدول  :8معامالت ارتباط بيرسون بين جودة الحياة المدركة لممراىقين والتفكير اإلبداعي بمحاورىم الثالثة
مجاالت جودة الحياة المدركة

التفكير االبداعي
الطالقة
المرونة
األصالة
اجمالي التفكير االبداعي

**معنوي عند 2.20

* معنوي عند 2.26

جودة
العالقات األسرية
**2.508
**2.500
**2.652
**2.589

جودة البيئة
السكنية
**2..59
**2.097
**2...9
**2..70

جودة البيئة
التعميمية
2.225
2.20.2.:62.26.-

إجمالي جودة الحياة
المدركة
**2..87
**2..52
**2..50
**2..9:

ولمتحقػػؽ م ػػف ص ػػحة ى ػػذا الف ػػرض احص ػػائيا ت ػػـ ايج ػػاد

 -وجػ ػػود فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة احصػ ػػائية بػ ػػيف ادراؾ الم ػ ػراىقيف

درجات أفراد العينة مف الذكور واإلنػاث فػى كػؿ مػف جػودة

حيث كانت قيمة(ت)  0.2:7-وىى قيمػة دالػة إحصػائياً

لممراىقيف بمحاوره الثالثة ويوضح جدوؿ( ):ذلؾ.

وعمػ ػ ػػي كػ ػ ػػاظـ( )0227ورغػ ػ ػػداء نعيسػ ػ ػػة( )0200التػ ػ ػػي

قيمػ ػػة(ت) لموقػ ػػوؼ عمػ ػػى دالل ػ ػة الفػ ػػروؽ بػ ػػيف متوسػ ػػطات

لجودة البيئة التعميمية تبعػا لجػنس الم ارىػؽ لصػالح اإلنػاث

الحيػ ػ ػػاة المدركػ ػ ػػة بمحاورىػ ػ ػػا الثالثػ ػ ػػة والتفكيػ ػ ػػر االبػ ػ ػػداعي

عند  .2.26وىذا يتفؽ مػع د ارسػة كػؿ مػف محمػود منسػي

يتضح من جدول( )9ما يمى:

أوضحت أف متوسط جودة الحيػاة االسػرية والتعميميػة كػاف
مرتفعا لإلناث عف الذكور.
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 عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية فػػي مسػػتوي جػػودةالعالقػػات األس ػرية ،جػػودة البيئػػة السػػكنية ،إجمػػالى جػػودة

الحي ػ ػػاة ،ومس ػ ػػتوي التفكي ػ ػػر االب ػ ػػداعي بمحاوره(الطالق ػ ػػة،
المرونة ،األصالة ،إجمالى التفكير اإلبػداعى) تبعػا لجػنس

المراىؽ حيث بمغػت قيمػة (ت) عمػى التػوالى - ،0.2:.

،0..27 ،2.626 ،2.225- ،2.896- ،0.070
 2.878وىى قيـ غير دالة إحصائياً.

ويتف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ ذل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف

 )0220( Zhang &Norvilisو )022.( Roothman et al.,
وى ػػذا يتف ػػؽ م ػػع د ارس ػػة أس ػػمي الجع ػػافرة ( )0220ف ػػي ح ػػيف
يختمػػؼ مػػع د ارسػػة  )2006(Lindfors et al.,ود ارسػػة رغػػداء
نعيسػة()0200التػي أوضػحت وجػود فػروؽ فػي بعػد العالقػػات
االجتماعية وجودة الحيػاة االسػرية لصػالح االنػاث .وأيضػا مػع
دراسة ىويدة محمود وفوزيػة الجمػالي( )0202التػي أوضػحت
وجود فػروؽ فػي جػودة الحيػاة لصػالح الػذكور .وكػذلؾ يختمػؼ
مػػع د ارسػػة كػػال مػػف السػػيد منصػػور( )0228وداود الحػػدابي
وآخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػروف( )0200ونػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدي التميمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي وعبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الغفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار
القيسػػي( )0200حيػػث أوضػػحوا وجػػود فػػروؽ دالػػة احصػػائيا

لصػػالح االنػػاث فػػي البعػػد المعرفػػي لإلبػػداع ومسػػتوي التفكيػػر
االبتك ػ ػ ػ ػػاري ع ػ ػ ػ ػػف ال ػ ػ ػ ػػذكور وأيض ػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ ػػع د ارس ػ ػ ػ ػػة بس ػ ػ ػ ػػنت
المييػ ػػي()0205التػ ػػي أوضػ ػػحت وجػ ػػود فػ ػػروؽ بػ ػػيف الػ ػػذكور

واإلن ػ ػػاث ف ػ ػػي مح ػ ػػاور مقي ػ ػػاس الس ػ ػػمات االبتكاري ػ ػػة لص ػ ػػالح
الذكور.مما سبؽ يتضػح عػدـ وجػود فػروؽ دالػة إحصػائياً بػيف

الػػذكور واإلنػػاث فػػى ك ػؿ مػػف جػػودة الحيػػاة المدركػػة والتفكيػػر
االبػػداعي بمح ػػاورىـ الثالثػػة فيم ػػا عػػدا ج ػػودة البيئػػة التعميمي ػػة
كانػػت لصػػالح اإلنػػاث .وبالتػػالى تتحقػػؽ صػػحة الفػػرض الثػػاني
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ينص الفرض الثالث عمى أناو " توجاد فاروق ذات داللاة

إحصااائية بااين كاال ماان أبناااء الريااف والحضاار فااى كاال ماان

جااودة الحياااة المدركااة بمحاورىااا الثالثااة والتفكياار االبااداعي
لممراىقين بمحاوره الثالثة " ولمتحقػؽ مػف صػحة ىػذا الفػرض
احصائيا تـ ايجاد قيمػة (ت) لموقػوؼ عمػى داللػة الفػروؽ بػيف

متوسطات درجات أفػراد العينػة مػف أبنػاء الريػؼ والحضػر فػى
كػ ػػؿ مػ ػػف جػ ػػودة الحيػ ػػاة المدركػ ػػة بمحاورىػ ػػا الثالثػ ػػة والتفكيػ ػػر
االبداعي لممراىقيف بمحاوره الثالثة ويوضح جدول( )20ذلاك
فيما يمي:

 وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف ادراؾ الم ػراىقيفلجػػودة البيئػػة السػػكنية تبعػػا لمكػػاف سػػكف األس ػرة لصػػالح

أبنػػاء الحضػػر حيػػث كانػػت قيمػػة (ت)  ..206-وىػػى
قيمة دالة إحصائياً عند  .2.20وىذا يختمؼ مع د ارسػة
ىن ػ ػػد فاي ػ ػػد( )0206الت ػ ػػي اوض ػ ػػحت اف مك ػ ػػاف الس ػ ػػكف
اليؤثر عمي جودة البيئة السكنية.

 ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة احص ػػائية ف ػػي مس ػػتويجػػودة العالقػػات األسػرية ،جػػودة البيئػػة التعميميػػة،إجمالى
ج ػ ػػودة الحي ػ ػػاة ومسػ ػ ػػتوي التفكي ػ ػػر االبػػ ػػداعي بمحػ ػ ػػاوره
(الطالق ػ ػ ػ ػػة ،المرون ػ ػ ػ ػػة ،األص ػ ػ ػ ػػالة ،إجم ػ ػ ػ ػػالى التفكي ػ ػ ػ ػػر
اإلبػ ػ ػػداعى) تبعػ ػ ػػا لمكػ ػ ػػاف سػ ػ ػػكف األس ػ ػ ػرة حيػ ػ ػػث بمغػ ػ ػػت
قيم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة(ت) عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوالى ،0.5:9 ،2.577-
،2.76.- ،0.076- ،2.5:0- ،2.620 2.907-وىى قيـ غير دالػة إحصػائياً .وىػذا يتفػؽ مػع

د ارسػ ػػة دعػ ػػاء محمػ ػػد( )0205التػ ػػي اشػ ػػارت الػ ػػي عػ ػػدـ
وجود فروؽ في معايير الجودة بالمؤسسػة التعميميػة كمػا

تدركيا الطالبات ومكاف السكف.

جزئياً.

النتائج فى ضوء الفرض الثالث:

جدول  :9داللة الفروق بين الذكور واإلناث في كل من جودة الحياة المدركة والتفكير االبداعي لممراىقين بمحاورىم الثالثة
البيان

الحياة

المدر

جودة العالقات األسرية
كة

جودة

البعد

الذكور

ن = 90

اإلناث

ن = 220

المتوسط

اإلنحراف

المتوسط

اإلنحراف

50.08

7.52

52.0.

7.:.

الحسابى

المعيارى

الحسابى

المعيارى

الفروق بين

المتوسطات

0.25

قيمة ت

0.2:.

مستوى الداللة

2.087

غير دالة
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جودة البيئة السكنية

06.78

..90

07.08

..50

2.72-

0.070-

2.058

جودة البيئة التعميمية

08.9.

6.92

0:.5:

6..7

0.77-

0.2:7-

2.2.8

إجمالى جودة الحياة

:5.79

02.88

:6.:2

02.:0

0.00-

2.896-

2.5..

الطالقة

00.69

..:8

00.6:

..00

2.220-

2.225-

2.::8

المرونة

07.97

..50

07.70

..07

2.0.:

2.626

2.705

األصالة

00.67

6.85

02.70

5.60

2.:59

0..27

2.0:.

إجمالى التفكير اإلبداعى

60.20

00.9.

5:.9.

02.20

0.096

2.878

2.555

المدركة

التفكير االبداعي
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غير دالة
دالة عند 2.26
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة

جدول :20داللة الفروق بين أبناء الريف والحضر في كل من جودة الحياة المدركة والتفكير االبداعي لممراىقين
بمحاورىم الثالثة

البيان

البعد

التفكير االبداعي

جودة الحياة المدركة

جودة العالقات األسرية

الريف
ن = 60
اإلنحراف
المتوسط
المعيارى
الحسابى
7.98
52.07

الحضر
ن = 240
اإلنحراف
المتوسط
المعيارى
الحسابى
7.75
52.86

الفروق بين قيمة ت
المتوسطات

2.59.-

2.577-

جودة البيئة السكنية

05.96

5.20

07.62

...2

0.762-

..206-

جودة البيئة التعميمية

0:.76

6.20

09..6

6.90

0.0:0

0.5:9

إجمالى جودة الحياة
المدركة
الطالقة

:5.87

00.27

:6.72

02..0

2.952-

2.620-

00.52

..80

00.78

..60

2.080-

2.5:0-

المرونة

07..0

..50

07.:0

..09

2.6:8-

0.076-

األصالة

02.79

6.26

00.02

6.06

2.607-

2.76.-

إجمالى التفكير اإلبداعى

5:.52

00.0:

62.89

02.79

0..96-

2.907-

مستوى الداللة

2.750
غير دالة
2.22.
دالة عند 2.20
2.0.7
غير دالة
2.708
غير دالة
2.705
غير دالة
2.057
غير دالة
2.605
غير دالة
2.502
غير دالة

وأيضػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػػع د ارسػ ػ ػ ػػة شػ ػ ػ ػػيماء الشػ ػ ػ ػػافعي( )0205وىنػ ػ ػ ػػد

مما سبؽ يتضح :عدـ وجػود فػروؽ دالػة إحصػائياً بػيف

مس ػػتوي ج ػػودة العالق ػػات االجتماعي ػػة .وأيض ػػا م ػػع د ارس ػػة

وجػػودة البيئػػة التعميميػػة والتفكيػػر االبػػداعي لمم ػراىقيف فيمػػا

بسػػنت المييػػي( )0205التػػي أوضػػحت عػػدـ وجػػود فػػروؽ

ع ػػدا ج ػػودة البيئ ػػة الس ػػكنية كان ػػت لص ػػالح أبن ػػاء الحض ػػر.

بيف شباب الحضر والريؼ في محاور السمات االبتكارية.

وبالتالى تتحقؽ صحة الفرض الثالث جزئياً.

فايد( )0206التي اوضحت اف مكاف السػكف اليػؤثر عمػي

أبناء الريؼ والحضر فى كػؿ مػف جػودة العالقػات األسػرية

النتائج فى ضوء الفرض الرابع:
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ياانص الفاارض الرابااع عمااى أنااو "توجااد فااروق ذات

إحصائياً عند  .2.20وىذا يختمؼ مع دراسة دعػاء محمػد

العااامالت فااى كاال ماان جااودة الحياااة المدركااة بمحاورىااا

احصػػائية فػػي معػػايير الج ػػودة بالمؤسسػػة التعميميػػة وعمػػؿ

داللاااة إحصاااائية باااين أبنااااء األمياااات العاااامالت و يااار
الثالثااة والتفكياار االبااداعي لمم اراىقين بمحاااوره الثال ثااة "

ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذا الفػػرض احصػػائيا تػػـ ايجػػاد قيمػػة
(ت) لموقػػوؼ عمػػى دالل ػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات درجػػات

( )0205التػ ػػي أوضػ ػػحت عػ ػػدـ وجػ ػػود فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة
االـ.
وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف مسػػتوي التفكيػػر
االب ػػداعي لممػ ػراىقيف بمح ػػاور الطالق ػػة ،األص ػػالة ،إجم ػػالى

أفػراد العينػػة مػػف أبنػػاء األميػػات العػػامالت وغيػػر العػػامالت

التفكيػػر اإلبػػداعى تبع ػػا لعم ػػؿ االـ لصػػالح أبنػػاء الع ػػامالت

االبػػداعي لمم ػراىقيف بمحػػاوره الثالثػػة ويوضػػح جػػدوؿ()00

0.800وى ػػى ق ػػيـ دال ػػة إحص ػػائياً عن ػػد  2.26و 2.20عم ػػي

فى كؿ مف جودة الحياة المدركة بمحاورىا الثالثة والتفكير
ذلؾ فيما يمي:

وجود فروؽ ذات داللػة احصػائية بػيف ادراؾ المػراىقيف

حي ػ ػ ػ ػػث كانػ ػ ػ ػ ػػت قيم ػ ػ ػ ػػة(ت)عمي الت ػ ػ ػ ػ ػوالي،0.927 ،0.700
الترتيب.

لجػػودة البيئػػة التعميميػػة تبعػػا لعمػػؿ االـ لصػػالح أبنػػاء غيػػر

العامالت حيث كانت قيمة(ت)  ..0:5-وىػى قيمػة دالػة
جاادول  :22داللااة الفااروق بااين أبناااء األميااات العااامالت و ياار العااامالت فااي كاال ماان جااودة الحياااة المدركااة والتفكياار
االبداعي لممراىقين بمحاورىم الثالثة
البيان

البعد

التفكير االبداعي

جودة الحياة المدركة

جودة العالقات األسرية

أبناء العامالت
ن = 95
المتوسط اإلنحراف
الحسابى المعيارى
7.50 50.0:

أبناء ير العامالت
ن = 205
المتوسط اإلنحراف
الحسابى المعيارى
7.:0
.:.:9

الفروق بين قيمة ت مستوى الداللة
المتوسطات
0..0.

0..98

جودة البيئة السكنية

07.0.

..60

06.92

..79

2.5.0

2.955

جودة البيئة التعميمية

08.55

6..5

0:.:0

6.70

0.590-

..0:5-

إجمالى جودة الحياة
المدركة
الطالقة

:5.:7

02.69

:6.82

00.00

2.8.7-

2.58:-

0..08

..60

00.:8

..6.

0..20

0.700

المرونة

08.06

0.:0

07..6

..70

2.926

0.808

األصالة

00.2:

5.72

02.2:

6..:

0.:::

0.927

إجمالى التفكير اإلبداعى

60.60

:.62

59.50

00.77

5.028

0.800

2.078
غير دالة
2..::
غير دالة
2.220
دالة عند
2.20
2.7..
غير دالة
2.200
دالة عند
2.26
2.298
غير دالة
2.227
دالة عند
2.20
2.228
دالة عند
2.20

وى ػ ػػذا يختم ػ ػػؼ م ػ ػػع د ارسػ ػ ػػة بس ػ ػػنت الميي ػ ػػي( )0205والتػ ػ ػػي

ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة احص ػػائية ف ػػي مس ػػتوي

أوض ػ ػػحت ع ػ ػػدـ وج ػ ػػود ف ػ ػػروؽ ب ػ ػػيف أبن ػ ػػاء الع ػ ػػامالت وغي ػ ػػر

ج ػػودة العالق ػػات األسػ ػرية ،ج ػػودة البيئ ػػة الس ػػكنية ،إجم ػػالى

العامالت في محاور مقياس السمات االبتكارية.

جػ ػ ػ ػػودة الحيػ ػ ػ ػػاة المدركػ ػ ػ ػػة ومسػ ػ ػ ػػتوي التفكيػ ػ ػ ػػر االبػ ػ ػ ػػداعي
لممراىقيف(المرونػػة) تبعػػا لعم ػؿ االـ حيػػث بمغػػت قيمػػة(ت)
911
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عمى التوالى  0.808 ،2.58:- ،2.955 ،0..98وىى

قػػ ػػيـ غيػ ػ ػػر دالػ ػ ػػة إحصػ ػ ػػائياً .وىػػ ػػذا يتفػ ػ ػػؽ مػ ػ ػػع د ارسػ ػ ػػةىند

فايػػد( )0206ويختمػػؼ عػػف د ارسػػة نجػػالء الحمبػػي وايمػػاف
احم ػػد( )020.والت ػػي اوض ػػحت وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة
احصائية في مقياس جودة البيئة السكنية تبعا لعمؿ االـ.

ممػ ػ ػػا سػ ػ ػػبؽ يتضػ ػ ػػح :عػ ػ ػػدـ وجػ ػ ػػود فػ ػ ػػروؽ ذات داللػ ػ ػػة
احص ػ ػػائية ف ػ ػػي مس ػ ػػتوي ج ػ ػػودة الحي ػ ػػاة المدرك ػ ػػة بمحاورى ػ ػػا

الثالثػ ػ ػ ػ ػة والتفكي ػ ػ ػ ػػر االب ػ ػ ػ ػػداعي فيم ػ ػ ػ ػػا ع ػ ػ ػ ػػدا ج ػ ػ ػ ػػودة البيئ ػ ػ ػ ػػة
التعميميػ ػ ػ ػػة كانػ ػ ػ ػػت لصػ ػ ػ ػػالح أبنػ ػ ػ ػػاء غيػ ػ ػ ػػر العػ ػ ػ ػػامالت وفػ ػ ػ ػػي
التفكي ػ ػ ػ ػػر االب ػ ػ ػ ػػداعي لص ػ ػ ػ ػػالح أبن ػ ػ ػ ػػاء الع ػ ػ ػ ػػامالت وبالت ػ ػ ػ ػػالى
تتحقؽ صحة الفرض الرابع جزئيا.

تطبيؽ اختبار  Tukeyلمعرفة داللة الفروؽ بيف المتوسطات،
وتوضح الجداوؿ مف( )00إلي( )06ذلؾ فيما يمي:

وجود تبايف داؿ احصائياً بيف األبناء المراىقيف عينة

الدراسة فى جودة العالقات األسرية وجودة البيئة السكنية
وجودة البيئة التعميمية واإلجمالى تبعاً لنوع المدرسة حيث
بمغت قيمة ؼ عمي التوالي ،00.609 ،9.8:9

 6.022 ،6.2.5وىى قيمة دالة احصائياً عند ،2.20

ولمتعرؼ عمى مستوى دالالت الفروؽ تـ تطبيؽ

اختبار
(.6.80

،Tukey
إلى

ووجد

أنيا

،)50.2:

تتدرج

مف

(0..00

إلى

 08..9(،)08.22إلى  ).2.60و( 9:.58إلى
):9.07عمي الترتيب وذلؾ لصالح طالب المدارس

النتائج فى ضوء الفرض الخامس:
ينص الفرض الخامس عمى أنو "يوجد تباين دال إحصائياً
بين األبناء المراىقين فى كل من جودة الحياة المدركة
لممراىقين بمحاورىا الثالثة والتفكير االبداعي بمحاوره

الثالثة تبعاً لنوع المدرسة" ولمتحقؽ مف صحة الفرض
إحصائياً تـ استخداـ أسموب تحميؿ التبايف في اتجاه واحد

الحكومية العادية.
يتضػ ػ ػ ػػح مػ ػ ػ ػػف جػ ػ ػ ػػدولى( )06( ،)05وجػ ػ ػ ػػود تبػ ػ ػ ػػايف داؿ
احص ػ ػػائياً ب ػ ػػيف األبن ػ ػػاء المػ ػ ػراىقيف عين ػ ػػة الد ارس ػ ػػة ف ػ ػػى ك ػ ػػؿ

م ػ ػ ػ ػػف الطالق ػ ػ ػ ػػة ،المرون ػ ػ ػ ػػة ،األص ػ ػ ػ ػػالة واجم ػ ػ ػ ػػالي مس ػ ػ ػ ػػتوي
التفكير االبداعي تبعاً لنوع المدرسة

 ANOVAالستبياف جودة الحياة المدركة بمحاورىا الثالثة

والتفكير االبداعي بمحاوره الثالثة تبعاً لنوع المدرسة ،وتـ
جدول  :21تحميل التباين في اتجاه واحد لألبناء المراىقين عينة الدراسة فى مقيااس جاودة الحيااة المدركاة بمحاورىاا الثالثاة
تبعاً لنوع المدرسة ن=100

ابعاد المقياس
جودة العالقات
األسرية

جودة البيئة السكنية
جودة البيئة التعميمية
إجمالى جودة الحياة
المدركة

نوع المدرسة

916

مصادر التباين

بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى

العدد

مجموع
المربعات
0270.506
8990..92
9:5..8:6
.99..00
0022.785
0699.::6
559.528
690:.699
7078.::6
0806.:97
0079..92:
0.52:.8:6

جودة العالقات

درجات
الحرية
.
0:7
0::
.
0:7
0::
.
0:7
0::
.
0:7
0::

جودة البيئة

متوسط مجموع
المربعات
.6..926
52.007

قيمة ف
9.8:9

00:.552
00.009

00.609

05:.57:
0:.7:0

6.2.5

686..0:
002.7.0

6.022

جودة البيئة

مستوى
الداللة
2.220
دالة عند
2.220
2.220
دالة عند
2.220
2.220
دالة عند
2.20
2.220
دالة عند
2.20

إجمالى جودة الحياة

Alex. J. Agric. Sci.

تعميـ فني
خاص
تجريبي لغات
حكومى عادي
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.7
5:
70
6.

األسرية
.6.80
50..7
50.67
50.2:

السكنية
0..00
06.9.
07.:8
08.22

التعميمية
08..9
08.50
.2...
.2.60

9:.58
:6.8.
:6.:9
:9.07

جاادول  :23اختبااار  Tukeyلمتعاارف عمااى داللااة الفااروق بااين متوسااطات درجااات األبناااء الماراىقين عينااة الدراسااة فااى
مقياس جودة الحياة المدركة بمحاورىا الثال ثة تبعاً لنوع المدرسة

جدول :24تحميل التباين في اتجاه واحد لألبناء المراىقين عينة الدراسة فى مقياس التفكير اإلبداعى بمحاوره الثالثة
تبعاً لنوع المدرسة ن=100

ابعاد المقياس

مصادر التباين

الطالقة

بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى

المرونة
األصالة
إجمالى التفكير
اإلبداعى

مجموع
المربعات
667..65
0:95.207
0652..92
60..58.
0790.590
0025.:66
00::.607
.:0..27:
6000.6:6
77:9.968
078:..87.
0.5:0.702

متوسط مجموع
المربعات
096.560
02.00.

درجات
الحرية
.
0:7
0::
.
0:7
0::
.
0:7
0::
.
0:7
0::

قيمة ف
09..00

085.5:0
9.68:

02...:

5...086
0:.:76

00.7:8

00.0.:60
96.790

07.270

مستوى
الداللة
2.220
دالة عند
2.220
2.220
دالة عند
2.220
2.220
دالة عند
2.220
2.220
دالة عند
2.220

جاادول  :25اختبااار  Tukeyلمتعاارف عمااى داللااة الفااروق بااين متوسااطات درجااات األبناااء الماراىقين عينااة الدراسااة فااى
مقياس التفكير اإلبداعى بمحاوره الثالثة تبعاً لنوع المدرسة

نوع المدرسة
تعميـ فني
تجريبي لغات
خاص
حكومى عادي

العدد
.7
70
5:
6.

الطالقة
:.62
00.00
0..78
05.00

المرونة
0..88
07.02
08.:7
09.05

األصالة
06.:5
00.22
00..9
0...0

إجمالى التفكير اإلبداعى
.:.00
5:...
65..2
66.62

حي ػ ػ ػ ػ ػ ػػث بمغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت قيم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ؼ عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوالي ،09..00

إل ػػي أن ػػو ق ػػد تب ػػيف أف المدرس ػػة الحكومي ػػة الت ػػي طب ػػؽ عميي ػػا

 07.270 ،00.7:8 ،02...:وىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى قيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة دالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

المقي ػػاس ق ػػد حص ػػمت عم ػػي اعتم ػػاد الج ػػودة ،مم ػػا ق ػػد يك ػػوف

احصػ ػ ػػائياً عنػ ػ ػػد  ،2.220ولمتعػ ػ ػػرؼ عمػ ػ ػػى مسػ ػ ػػتوى دالالت

لػ ػ ػ ػػو دور فػ ػ ػ ػػي ارتفػ ػ ػ ػػاع جػ ػ ػ ػػودة الحيػ ػ ػ ػػاة المدركػ ػ ػ ػػة بمحاورىػ ػ ػ ػػا

( :.62إل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى  0..88( ،)05.00إلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ،)09.05

المػ ػػدارس الحكوميػ ػػة العاديػ ػػة وىػ ػػذا يثبػ ػػت فك ػ ػرة البحػ ػػث التػ ػػي

( 06.:5إلػ ػ ػ ػػى  .:.00( ،)0...0إل ػ ػ ػ ػػى  )66.62عم ػ ػ ػ ػػي

تبنػ ػ ػػت أف ت ػ ػ ػوافر مقومػ ػ ػػات الجػ ػ ػػودة فػ ػ ػػي أي مؤسسة(أس ػ ػ ػرية

الترتي ػ ػ ػ ػػب ،وذل ػ ػ ػ ػػؾ لص ػ ػ ػ ػػالح ط ػ ػ ػ ػػالب الم ػ ػ ػ ػػدارس الحكومي ػ ػ ػ ػػة

– تعميميػ ػػة  ).....لػ ػػو دور ىػ ػػاـ فػ ػػي االرتقػ ػػاء بأفرادىػ ػػا وىػ ػػذا

ممااااااا سااااااابق يتضاااااااح :وجػ ػ ػػود تبػ ػ ػػايف داؿ إحصػ ػ ػػائياً عنػ ػ ػػد

طػ ػ ػ ػػالب المػ ػ ػ ػػدارس الحكوميػ ػ ػ ػػة العاديػ ػ ػ ػػة .وبالتػ ػ ػ ػػالى تتحقػ ػ ػ ػػؽ

الفػ ػػروؽ تػ ػػـ تطبيػ ػػؽ اختبػ ػػار ،Tukeyووجػ ػػد أنيػ ػػا تتػ ػػدرج مػ ػػف

العادية.

الثالثػ ػػة وأيضػ ػػا التفكيػ ػػر االبػ ػػداعي بمحػ ػػاوره الثالثػ ػػة لطػ ػػالب

بػ ػػدوره ادي الػ ػػي ارتفػ ػػاع مسػ ػػتوي التفكيػ ػػر االبػ ػػداعي لصػ ػػالح

 2.20بػ ػػيف األبنػ ػػاء الم ػ ػراىقيف عينػ ػػة الد ارسػ ػػة فػ ػػى كػ ػػؿ مػ ػػف

صحة الفرض الخامس كميا.

مسػ ػػتوي جػ ػػودة الحيػ ػػاة المدركػ ػػة بمحاورىػ ػػا ومسػ ػػتوي التفكيػ ػػر

النتائج فى ضوء الفرض السادس:

المػ ػ ػػدارس الحكوميػ ػ ػػة العادية.وقػ ػ ػػد أرجعػ ػ ػػت الباحثتػ ػ ػػاف ذلػ ػ ػػؾ

إحصائياً بين األبناء المراىقين فى كل من جودة الحياة

االبػ ػ ػػداعي بمحػ ػ ػػاوره تبع ػ ػ ػاً لنػ ػ ػػوع المدرسػ ػ ػػة لصػ ػ ػػالح طػ ػ ػػالب
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ينص الفرض السادس عمى أنو "يوجد تباين دال
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المدركة لممراىقين بمحاورىا الثالثة والتفكير االبداعي

بمحاوره الثالثة تبعاً لكل من المستوى التعميمى لألب

واألم" ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائياً تـ استخداـ

أسموب تحميؿ التبايف في اتجاه واحد  ANOVAلمقياس

جودة الحياة المدركة بمحاورىا الثالثة والتفكير االبداعي
لممراىقيف بمحاوره الثالثة تبعاً لكؿ مف المستوى التعميمى
لألب واألـ ،وتـ تطبيؽ اختبار  Tukeyلمعرفة داللة
الفروؽ بيف المتوسطات ،وفيما يمي عرض لذلؾ:
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 2.26عمي الترتيب ولمتعرؼ عمى مستوى دالالت
الفروؽ تـ تطبيؽ اختبار  ،Tukeyووجد أنيا تتدرج

مف(.0.9.

إلى0..62(،)5..00

إلى

،)07.:0

( 08..6إلى  ).0.55وذلؾ لصالح التعميـ فوؽ
الجامعى(ماجستير /دكتوراه) .وىذا يتفؽ مع دراسة إيماف
شاىيف( )0200التي أوضحت أف إرتفاع مستوى تعميـ
األبويف لو دور في تحسف العالقات األسرية وزيادة

مستوي جودة الحياة .وكذلؾ مع دراسة سمحاء

محمد( )0225التي توضح أف ارتفاع المستوي التعميمي

أ -المستوى التعميمى لألب

لرب وربة االسرة يزيد مف درجة المالءمة الوظيفية

يتضح مف جدولى( )08( ،)07ما يمى:
وجود تبايف داؿ احصائياً بيف األبناء المراىقيف عينة

الدراسة فى كؿ مف جودة العالقات األسرية وجودة البيئة
السكنية وجودة البيئة التعميمية تبعاً لممستوى التعميمى
لألب حيث بمغت قيمة ؼ عمي التوالي

،..:::

 0.07. ،..58:وىى قيمة دالة احصائياً عند،2.20

لممسكف .ويتفؽ أيضا مع دراسة كؿ مف شيماء توفيؽ

( )0228وىند فايد( .)0206وأيضا يتفؽ مع دراسة دعاء
محمد( .)0205التي أوضحت عدـ وجود فروؽ ذات
داللة احصائية في معايير الجودة بالمؤسسة التعميمية
تبعا لمستوي تعميـ األب.

جاادول  :26تحمياال التباااين فااي اتجاااه واحااد لألبناااء الم اراىقين عينااة الدراسااة فااى مقياااس جااودة الحياااة المدركااة لمم اراىقين
بمحاورىا الثالثة تبعاً لممستوى التعميمى لألب ن=100
ابعاد المقياس

مصادر التباين

جودة العالقات األسرية بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى
بيف المجموعات
جودة البيئة السكنية
داخؿ المجموعات
الكمى
بيف المجموعات
جودة البيئة التعميمية
داخؿ المجموعات
الكمى
بيف المجموعات
إجمالى جودة الحياة
داخؿ المجموعات
المدركة
الكمى

مجموع
المربعات
9.6.6::
9029.0:7
9:5..8:6
00..2..
0.86.:70
0699.::6
.56.5.5
6:00.670
7078.::6
98..900
006.6.:9.
0.52:.8:6

درجات
الحرية
6
0:5
0::
6
0:5
0::
6
0:5
0::
6
0:5
0::

متوسط مجموع
المربعات
078.002
50.8:6

قيمة
ف
..:::

50.728
00.058

..58:

7:.298
.2.60:

0.07.

085.870
007.076

0.625

مستوى
الداللة
2.220
دالة عند
2.20
2.226
دالة عند
2.20
2.262
دالة عند
2.26
2.0:2
غير دالة

جاادول  :27اختبااار Tukeyلمتعاارف عمااى داللااة الفااروق بااين متوسااطات درجااات األبناااء الم اراىقين عينااة الدراسااة فااى
مقياس جودة الحياة المدركة بمحاورىا الثالثة تبعاً لممستوى التعميمى لألب
المستوى التعميمى

أمى
يق أر و يكتب
تعميـ اساسي (إبتدائى  /إعدادي)
ثانوي عاـ /فني
جامعي
فوؽ جامعي (ماجستير  /دكتوراه)

العدد
7
:
09
.8
99
50

جودة العالقات األسرية
.0.9.
.9.55
.:.22
.:.99
50.00
5..00

عدـ وجود تبايف داؿ احصائياً بيف األبناء المراىقيف

عينة الدراسة فى إجمالى جودة الحياة تبعاً لممستوى

جودة البيئة السكنية
0..62
0..:5
05.55
06.52
07.67
07.:0

جودة البيئة التعميمية
08..6
09.08
0:.6:
0:.9.
.2.9.
.0.55

التعميمى لألب حيث بمغت قيمة ؼ  0.625وىى قيمة

غير دالة احصائياً.
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يتضح مف جدولى( )0:( ،)09وجود تبايف داؿ
احصائياً بيف األبناء المراىقيف عينة الدراسة فى كؿ مف
الطالقة ،المرونة ،األصالة واجمالي مستوي التفكير

عدـ وجود فروؽ في السمات االبتكارية لالبناء تبعا لتعميـ
األب.
ب -المستوى التعميمى لألم

االبداعي تبعاً لممستوى التعميمى لألب حيث بمغت قيمة ؼ

يتضػ ػ ػػح مػ ػ ػػف جػ ػ ػػدولى( )00( ،)02وجػ ػ ػػود تبػ ػ ػػايف داؿ

قيمة دالة احصائياً عند ،2.20ولمتعرؼ عمى مستوى

جودة العالقات األسرية وجودة البيئة السكنية وجػودة البيئػة

عمي التوالي 7.006 ،6.895 ،6.850 ،..769وىى
دالالت الفروؽ تـ تطبيؽ اختبار  ،Tukeyووجد أنيا تتدرج

مف ( 9...إلى  00.62( ،)0...6إلى ،)08.8.

احصػائياً بػػيف األبنػػاء المػراىقيف عينػة الد ارسػػة فػػى كػػؿ مػػف
التعميمي ػػة واالجم ػػالي تبعػ ػاً لممس ػػتوى التعميم ػػى ل ػػألـ حي ػػث

بمغػػت قيمػػة ؼ عمػػي الت ػوالي،0.865 ،6.658 ،5.86:

( 05.9.إلى  .6.77( ،)00...إلى )6..50عمي
الجامعى(ماجستير/

 0.069وىػػى قيمػػة دالػػة احصػػائياً عنػػد  2.220و2.26

ولمتعػ ػ ػ ػػرؼ عمػ ػ ػ ػػى مسػ ػ ػ ػػتوى دالالت الفػ ػ ػ ػػروؽ تػ ػ ػ ػػـ تطبيػ ػ ػ ػػؽ

دكتوراه) .ويتفؽ ىذا مع دراسة كؿ مف محسف عبد النبي

اختب ػ ػ ػػار ،Tukeyووج ػ ػ ػػد أني ػ ػ ػػا تت ػ ػ ػػدرج م ػ ػ ػػف (.5.77إل ػ ػ ػػى

الترتيب وذلؾ لصالح التعميـ فوؽ

( )0220و) Bernheimer,(2002التي أوضحت ازدياد سعة
العممية االبداعية لألبناء بارتفاع المستوي التعميمي لموالديف.
ويختمؼ مع دراسة بسنت المييي( )0205والتي أوضحت

 00.86( ،)50.79إل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى  07.0.( ،)07.75إل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى
 97.86( ،).0..2إل ػ ػػى  ):8.28عم ػ ػػي التػ ػ ػوالي وذل ػ ػػؾ
لصالح التعميـ فوؽ الجامعى (ماجستير /دكتوراه).

جدول  :28تحميل التباين في اتجاه واحد لألبنااء الماراىقين عيناة الدراساة فاى مقيااس التفكيار اإلباداعى بمحااوره الثالثاة تبعااً
لممستوى التعميمى لألب ن=100
مصادر التباين
ابعاد المقياس
الطالقة
المرونة
األصالة
إجمالى التفكير
اإلبداعى

بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى

مجموع
المربعات
009.950
0.00.6.:
0652..92
095.0.9
0:02.808
0025.:66
787.002
56.7..86
6000.6:6
.058.960
02055.87:
0.5:0.702

درجات
الحرية
6
0:5
0::
6
0:5
0::
6
0:5
0::
6
0:5
0::

متوسط مجموع
المربعات
5..879
00.:78

قيمة
ف
..769

67.959
:.:20

6.850

0.6.055
0...9.

6.895

75:.682
025..65

7.006

مستوى
الداللة
2.22.
دالة عند
2.20
2.220
دالة عند
2.220
2.220
دالة عند
2.220
2.220
دالة عند
2.220

جدول  :29اختبار  Tukeyلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات األبناء المراىقين عينة الدراسة فى
مقياس التفكير اإلبداعى بمحاوره الثالثة تبعاً لممستوى التعميمى لألب
المستوى التعميمى

أمى
يق أر و يكتب
تعميـ اساسي (إبتدائى  /إعدادي)
ثانوي عاـ /فني
جامعي
فوؽ جامعي (ماجستير  /دكتوراه)

العدد
7
:
09
.8
99
50

الطالقة
9...
02.88
00.26
00.78
00.:8
0...6

المرونة
00.62
05..9
06...
07.82
08.09
08.8.

األصالة
05.9.
07.55
09...
00.00
00.92
00...

إجمالى التفكير اإلبداعى
.6.77
50.66
5..88
62.6:
60.:7
6..50

جدول  :10تحميل التباين في اتجاه واحد لألبناء المراىقين عينة الدراسة فى مقياس جودة الحياة المدركة لممراىقين
بمحاورىا الثالثة تبعاً لممستوى التعميمى لألم ن=100
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ابعاد المقياس
جودة العالقات
األسرية
جودة البيئة السكنية
جودة البيئة التعميمية
إجمالى جودة الحياة
المدركة

مجموع
المربعات
:88.0:5
8:77.720
9:5..8:6
.0..956
0076.062
0699.::6
506.5.6
6960.672
7078.::6
0098.796
00000.002
0.52:.8:6

مصادر التباين
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى
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درجات
الحرية
6
0:5
0::
6
0:5
0::
6
0:5
0::
6
0:5
0::

متوسط مجموع
المربعات
0:6.5.:
50.276

قيمة
ف
5.86:

75.87:
00.787

6.658

9..298
.2.079

0.865

068.6.8
005.2.0

0.069

مستوى الداللة
2.220
دالة عند
2.220
2.220
دالة عند
2.220
2.202
دالة عند
2.26
2.262
دالة عند
2.26

جدول  :12اختبار  Tukeyلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات األبناء المراىقين عينة الدراسة فى
مقياس جودة الحياة المدركة بمحاورىا الثالثة تبعاً لممستوى التعميمى لألم
المستوى التعميمى

أمى
يق أر و يكتب
تعميـ اساسي(إبتدائى  /إعدادي)
ثانوي عاـ /فني
جامعي
فوؽ جامعي (ماجستير  /دكتوراه)

العدد
00
02
00
60
:.
00

جودة العالقات
األسرية
.5.77
.6.82
.8...
50..8
50.52
50.79

جودة البيئة
السكنية
00.86
05.02
05.77
07.0:
07.65
07.75

جودة البيئة
التعميمية
07.0.
09.0.
0:.50
.2...
.2.9.
.0..2

إجمالى جودة
الحياة
97.86
:0.02
:0.9.
:6..7
:7.0:
:8.28

وىػػذا يتفػػؽ مػػع د ارسػػة سػػمحاء محمػػد( )0225وشػػيماء

دعػػاء محمػػد ( )0205التػػي أوضػػحت عػػدـ وجػػود عالقػػة

توفيػػؽ ( )0228وىنػػد فايػػد( .)0206ويختمػػؼ مػػع د ارسػػة

ب ػ ػػيف مس ػ ػػتوي ج ػ ػػودة المؤسس ػ ػػة التعميمي ػ ػػة المدرك ػ ػػة ل ػ ػػدي

دعاء محمد( )0205التي أوضحت عدـ وجود عالقة بيف

الطالبات ومستوي تعميـ االـ.

مسػػتوي جػػودة المؤسسػػة التعميميػػة المدركػػة لػػدي الطالبػػات
ومستوي تعميـ االـ.

يتضػ ػ ػػح مػ ػ ػػف جػ ػ ػػدولى( )00( ،)02وجػ ػ ػػود تبػ ػ ػػايف داؿ

احصػائياً بػػيف األبنػػاء المػراىقيف عينػة الد ارسػػة فػػى كػػؿ مػػف

يتضح مف جدولى( )0.( ،)00وجود تبايف داؿ
احصائياً بيف األبناء المراىقيف عينة الدراسة فى كؿ مف

الطالقة ،المرونة ،األصالة واجمالي مستوي التفكير
االبداعي تبعاً لممستوى التعميمى لألـ حيث بمغت قيمة ؼ

جودة العالقات األسرية وجودة البيئة السكنية وجػودة البيئػة

عمي التوالي  :.709 ،:.20: ،9.50. ،6.828وىى

بمغػػت قيمػػة ؼ عمػػي الت ػوالي،0.865 ،6.658 ،5.86:

دالالت الفروؽ تـ تطبيؽ اختبار  ،Tukeyووجد أنيا

التعميمي ػػة واالجم ػػالي تبعػ ػاً لممس ػػتوى التعميم ػػى ل ػػألـ حي ػػث

قيمة دالة احصائياً عند  ،2.220ولمتعرؼ عمى مستوى

 0.069وىػػى قيمػػة دالػػة احصػػائياً عنػػد  2.220و2.26

تتدرج مف( :.29إلى  00.86( ،)0..56إلى ،)08.:2

ولمتعػ ػ ػ ػػرؼ عمػ ػ ػ ػػى مسػ ػ ػ ػػتوى دالالت الفػ ػ ػ ػػروؽ تػ ػ ػ ػػـ تطبيػ ػ ػ ػػؽ

( 06...إلى  .9.07( ،)0..22إلى  )65..0عمي

 00.86( ،)50.79إل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى  07.0.( ،)07.75إل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى

دكتوراه) .ويتفؽ ىذا مع دراسة كؿ مف محسف عبد

اختب ػ ػ ػػار ،Tukeyووج ػ ػ ػػد أنيػ ػ ػ ػا تت ػ ػ ػػدرج م ػ ػ ػػف (.5.77إل ػ ػ ػػى
 97.86( ،).0..2إل ػ ػػى  ):8.28عم ػ ػػي التػ ػ ػوالي وذل ػ ػػؾ
لصالح التعميـ فوؽ الجامعى (ماجستير  /دكتوراه).
وىػػذا يتفػػؽ مػػع د ارسػػة سػػمحاء محمػػد( )0225وشػػيماء
توفيػػؽ( )0228وىنػػد فايػػد ( .)0206ويختمػػؼ مػػع د ارسػػة

التوالي وذلؾ لصالح التعميـ فوؽ

الجامعى(ماجستير/

النبي( )0220و) Bernheimer, (2002التي أوضحت
ازدياد سعة العممية االبداعية لألبناء بارتفاع المستوي

التعميمي لموالديف .ويختمؼ مع دراسة بسنت المييي
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( )0205والتي أوضحت عدـ وجود فروؽ في مقياس

السكنية وجودة البيئة التعميمية تبعاً لفئات الدخؿ الشيرى

يتضح مما سبؽ :وجود تبايف داؿ إحصائياً بيف

..:66وىى قيمة دالة احصائياً عند  ،2.20ولمتعرؼ

السمات االبتكارية لالبناء تبعا لتعميـ األـ.

حيث بمغت قيمة ؼ عمي التوالي،9.900 ،6.20.

األبناء المراىقيف عينة الدراسة فى جودة الحياة المدركة

عمى مستوى دالالت الفروؽ تـ تطبيؽ اختبار ،Tukey

بمحاورىا الثالثة والتفكير اإلبداعى بمحاوره الثالثة تبعاً

ووجد أنيا تتدرج مف( .8.8.إلى 05.00( ،)5..00إلى

لمستوى تعميـ األب واألـ لصالح التعميـ فوؽ الجامعى

 08.25( ،)08.7:إلى  ).0.0:عمي الترتيب وذلؾ

(ماجستير /دكتوراه) .وبالتالي تتحقؽ صحة الفرض

لصالح أصحاب الدخوؿ المرتفعة  9222جنيو فأكثر.

النتائج فى ضوء الفرض السابع:

أف الطالب الذيف يتميزوف بمستوي اجتماعي واقتصادي

السادس كميا.

ينص الفرض السابع عمى أنو "يوجد تباين دال

إحصائياً بين األبناء المراىقين فى كل من جودة الحياة

والتفكير االبداعي تبعاً لفئات الدخل الشيرى لألسرة"

ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائياً تـ استخداـ أسموب

تحميؿ التبايف في اتجاه واحد  ANOVAالستبياف جودة
الحياة المدركة لممراىقيف بمحاورىا الثالثة والتفكير

االبداعي لممراىقيف بمحاوره الثالثة تبعاً لفئات الدخؿ

وىذا يتفؽ مع دراسة دعاء حسيف( )022:التي أوضحت
مرتفع ىـ أكثر شعو ار بجودة الحياة .وكذلؾ مع دراسة كؿ
مف زينب يوسؼ ( )022.ودعاء حسيف()022:

وشيماء توفيؽ( )0228وىند فايد ( .)0206في حيف
يختمؼ مع دراسة دعاء محمد( )0205التي اوضحت
عدـ وجود فروؽ في جودة المؤسسة التعميمية تبعا لمدخؿ
الشيري لألسرة.

عدـ وجود تبايف داؿ احصائياً بيف األبناء المراىقيف

الشيرى لألسرة ،وتـ تطبيؽ اختبار  Tukeyلمعرفة داللة

عينة الدراسة فى إجمالى جودة الحياة تبعاً لفئات الدخؿ

إلي( )08ذلؾ فيما يمي:

دالة احصائياً .وىذا يتفؽ مع رغداء نعيسة(.)0200

الفروؽ بيف المتوسطات ،وتوضح الجداوؿ مف ()05
وجود تبايف داؿ احصائياً بيف األبناء المراىقيف لعينة

الشيرى حيث بمغت قيمة ؼ  0.9.2وىى قيمة غير

الدراسة فى كؿ مف جودة العالقات األسرية وجودة البيئة
جاادول  :11تحمياال التباااين فااي اتجاااه واحااد لألبناااء الم اراىقين عينااة الدراسااة فااى مقياااس التفكياار اإلبااداعى بمحاااوره
الثالثة تبعاً لممستوى التعميمى لألم ن=100

ابعاد المقياس
الطالقة
المرونة
األصالة

إجمالى التفكير
اإلبداعى

911

مصادر التباين

مجموع المربعات

بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى

.06.800
0005.769
0652..92
.:..0:7
0900.76:
0025.:66
:9..0.6
500:.572
6000.6:6
5777.657
09907.285
0.5:0.702

درجات
الحرية
6
0:5
0::
6
0:5
0::
6
0:5
0::
6
0:5
0::

قيمة ف

مستوى الداللة

متوسط مجموع
المربعات
76.055
00.507

6.828

2.220
دالة عند 2.220

89.76:
:...9

9.50.

2.220
دالة عند 2.220

0:7.708
00.920

:.20:

2.220
دالة عند 2.220

:....2:
:8.250

:.709

2.220
دالة عند 2.220
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جاادول  :13اختبااار  Tukeyلمتعاارف عمااى دال لااة الفااروق بااين متوسااطات درجااات األبناااء الماراىقين عينااة الدراسااة فااى
مقياس التفكير اإلبداعى بمحاوره الثالثة تبعاً لممستوى التعميمى لألم

الطالقة
العدد
المستوى التعميمى
:.29
00
أمى
:.9.
02
يق أر و يكتب
00.22
00
تعميـ اساسي (إبتدائى  /إعدادي)
00.:2
60
ثانوي عاـ /فني
0..52
:.
جامعي
0..56
00
فوؽ جامعي (ماجستير  /دكتوراه)
جدول  :14تحميل التباين في اتجاه واحد لألبناء المراىقين عينة
الثالثة تبعاً لفئات الدخل الشيرى لألسرة
مصادر التباين
ابعاد المقياس
جودة العالقات األسرية
جودة البيئة السكنية
جودة البيئة التعميمية
إجمالى جودة الحياة
المدركة

بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى

ن=100
مجموع
المربعات
9...:.2
902:.976
9:5..8:6
.:7.7:2
00:0..26
0699.::6
582..50
68:8.76.
7078.::6
957.8:2
0067..226
0.52:.8:6

إجمالى التفكير اإلبداعى
األصالة
المرونة
.9.07
06...
00.86
.:.62
07.72
0..86
50.:2
07.:0
06..2
60.78
00.80
08.26
6..08
00.06
08.67
65..0
0..22
08.:2
الدراسة فى مقياس جودة الحياة المدركة لمماراىقين بمحاورىاا
درجات
الحرية
5
0:6
0::
5
0:6
0::
5
0:6
0::
5
0:6
0::

متوسط مجموع
المربعات
029.59.
50.69:

قيمة ف

مستوى الداللة

6.20.

2.220
دالة عند
2.220
2.220
دالة عند
2.220
2.225
دالة عند 2.20
2.006
غير دالة

::.080
00.05.

9.900

008.696
0:.8.0

..:66

000.7:8
006.829

0.9.2

جدول  :15اختبار  Tukeyلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات األبناء المراىقين عينة الدراسة فى
مقياس جودة الحياة المدركة بمحاورىا الثالثة تبعاً لفئات الدخل الشيرى لألسرة

جودة البيئة التعميمية
جودة البيئة السكنية
جودة العالقات األسرية
العدد
فئات الدخل الشيرى لألسرة
08.25
05.00
.8.8.
50
أقؿ مف 0222جنيو
08.97
06.26
.9.:8
52
مف 5222 <-0222
0:.2.
06.57
.:.78
0.
مف 7222 <-5222
0:..0
07.97
50.76
.2
مف 9222 <-7222
.0.0:
08.7:
5..00
77
مف  9222فأكثر
جدول  :16تحميل التباين في اتجاه واحاد لألبنااء الماراىقين عيناة الدراساة فاى مقيااس التفكيار اإلباداعى بمحااوره الثالثاة تبعااً
لفئات الدخل الشيرى لألسرة ن=100
مصادر التباين
ابعاد المقياس

الطالقة
المرونة
األصالة
إجمالى التفكير اإلبداعى

بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
الكمى

مجموع
المربعات
075.500
0.86.:7:
0652..92
008.650
0:98.50.
0025.:66
607.:6:
57:6.7.7
6000.6:6
0606.92:
02:87.900
0.5:0.702

درجات
الحرية
5
0:6
0::
5
0:6
0::
5
0:6
0::
5
0:6
0::

مستوى الداللة

متوسط مجموع
المربعات
50.02.
00.095

قيمة
ف
...8.

65..97
02.0:0

6...7

2.220
دالة عند 2.220

00:.052
05.292

6..78

2.220
دالة عند 2.220

709.:60
028.68.

6.958

2.220
دالة عند 2.220

2.200
دالة عند 2.26

919
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جدول  :17اختبار  Tukeyلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات األبناء المراىقين عينة الدراسة فى
مقياس التفكير اإلبداعى بمحاوره الثالثة تبعاً لفئات الدخل الشيرى لألسرة

فئات الدخل الشيرى لألسرة
أقؿ مف 0222جنيو
مف 9222 <-7222
مف 5222 <-0222
مف 7222 <-5222
مف  9222فأكثر

الطالقة
00.05
00.7.
00.:6
0..22
0..59

العدد
50
.2
52
0.
77

المرونة
06.2:
06.8.
08..2
08..2
08.77

األصالة
09.76
0:.5.
00.50
00.25
00.79

إجمالى التفكير اإلبداعى
56.22
57.92
60.80
60..2
6..9.

يتضح مف جدولى( )08( ،)07وجود تبايف داؿ

 - 0ضرورة بذؿ الدولة أقصي جيودىا لرفع المستوي

مف الطالقة ،المرونة ،األصالة واجمالي مستوي

لألسر مما يكوف لو دور في رفع مستوي جودة

التفكير االبداعي تبع اً لفئات الدخؿ الشيرى حيث

الحياة والتفكير االبداعي لألفراد.

احصائياً بيف األبناء الم راىقيف عينة الدراسة فى كؿ

بمغت قيمة ؼ عمي التوالي ،6...7 ،...8.

 6.958 ، 6..78وىى قيمة دالة احصائي اً عند

االقتصادي واالجتماعي والمع يشي بصفة عامة

 - .توعية اآلباء بضرورة تنمية االبداع لدي األبناء
مف خالؿ منحيـ فرصا لمتج ريب والممارسة

 2.26و ، 2.220ولمتعرؼ عمى مستوى دالالت

واالبتكار وتوفير بيئة غنية بمقومات الجودة سواء

الفروؽ تـ تطبيؽ اختبار  ، Tukeyووجد أنيا تتدرج

كاف ذلؾ عمي صعيد العالقات األس رية أو البيئة

مف ( 00.05إلى  06.2: ( ،)0..59إلى ،)08.77

السكنية مما يكوف لو تأثير في ايجاد المثيرات

(  09.76إلى  56.22 ( ،) 00.79إلى  ) 6..9.عمي

الثقافية والفك رية التي تولد لدييـ الرغبة في

 9222جنيو فأكثر .وىذا يتفؽ مع دراسة بسنت

 - 5اىتماـ الوالديف برفع مستواىـ الثقافي مما ينعكس

السمات

باإليجاب عمي مستوي جودة الحياة والتفكير

الت رتيب وذلؾ لصالح أصحاب الدخوؿ الم رتفعة
المييي( )0205

التي

أوضحت

إ رتفاع

االبتكا رية لدي الشباب بإ رتفاع مستوي الدخؿ

االسري.

مما سبق يتضح وجود تبايف داؿ إحصائياً بيف

االبداع.

االبداعي لألبناء.

 - 6اىتماـ المدرسة بعقد جمسات لتنمية ميارات
التفكير االبداعي لدي الطالب.

األبناء المراىقيف عينة الد راسة فى جودة الحياة

 - 7اىتماـ وسائؿ االعالـ المختمفة بتقديـ برامج عف

البيئة

كيفية تحقيؽ جودة الحياة وتنمية الفكر اإلبداعي

المدركة(جودة

العالقات

االس رية -

جودة

السكنية  -جودة البيئة التعميمية) والتفكير اإلبداعى
بمحاوره الثالثة تبع اً لفئات الدخؿ الشيرى لألس رة
لصالح أصحاب الدخوؿ المرتفعة  9222جنيو فأكثر.

وبالتالى تتحقؽ صحة الفرض السابع ج زئي اً.

التوصيات

 - 0ضرورة االىتماـ بتطبيؽ نظاـ الجودة سواء عمي
المستوي األسري أو التعميمي لما لو مف مردود

لدي االف راد لتحفيزىـ عمي االبتكار.

 - 8ضرورة تظافر جيود األسرة مع المدرسة الكتشاؼ
االبناء المبدعيف وتقديـ الرعاية الشاممة ليـ.
 - 9ا ىتماـ و ازرة الت ربية والتعميـ بتخفيؼ المقررات
الدراسية واإلبتعاد كؿ البعد عف المناىج المعتمدة

عمي ثقافة الحفظ والتمقيف فقط دوف االعتماد عمي
استثا رة الفكر واالبداع.

إيجابى عمى األبناء،حيث ينمي مياراتيـ المختمفة
بصفة عامة واالبداعية بصفة خاصة.

911

المراجع
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أحمػ ػ ػ ػ ػػد إب ػ ػ ػ ػ ػراىيـ(" :)1020إدارة الحيػ ػ ػ ػ ػػاة فػ ػ ػ ػ ػػي ترشػ ػ ػ ػ ػػيد
األستيالؾ" ،ط ،0الدار األكاديمية لمعموـ.

أسػ ػػمى عبػ ػػد الح ػ ػػافظ خمػ ػػؼ الجعػ ػػافرة(" :)1002د ارس ػ ػػة
مقارنة في التفكير االبتكاري ودافع االنجػاز الد ارسػي
والتوافػؽ النفسػػي لػدى الطمبػػة المتفػوقيف فػػي األردف"،
رسػ ػ ػ ػ ػ ػػالة ماجسػ ػ ػ ػ ػ ػػتير ،كميػ ػ ػ ػ ػ ػػة التربيػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،الجامعػ ػ ػ ػ ػ ػػة
المستنصرية.
أماؿ عبد السميع أباظة(":)1007البيئة األسرية لألطفػاؿ
الموىػػوبيف ودورىػػا فػػي الوصػػوؿ إلػػى إنجػػاز عػػالي"،

د ارس ػ ػ ػػة إكمنيكي ػ ػ ػػة ،الم ػ ػ ػػؤتمر العمم ػ ػ ػػي األوؿ ،قس ػ ػ ػػـ
الصحة النفسية ،كمية التربية ،جامعة بنيا .

أمينػ ػػة حرط ػ ػػاني( :)1024ج ػ ػػودة الحي ػ ػػاة ل ػ ػػدي األمي ػ ػػات
وعالقتيػػا بالمشػػكالت السػػموكية عنػػد االبنػػاء .رسػػالة

ماجسػػتير ،كميػػة العمػػوـ اإلجتماعيػػة جامعػػة وىػػراف،
الج ازئر.
إيماف محمود كماؿ شػاىيف(":)1022الػوعي بتقػيـ المػوارد
وعالقتيػػا بجػػودة الحيػػاة لػػدى ربػػات األسػػر" ،رسػػالة

ماجستير ،كمية األقتصاد المنزلي ،جامعة المنوفية.
إيم ػ ػػاف مص ػ ػػطفي عب ػ ػػد الحمي ػ ػػد( :)1021تص ػ ػػميـ نظ ػ ػػاـ
مقتػػرح إلنتػػاج الوسػػائط المتعػػددة لممحتػػوي التعميمػػي
الرقمي العربي .المؤتمر الػدولي الثػاني ،كميػة الفنػوف
التطبيقية ،جامعة حمواف.

بسػػماء أدـ وياسػػر الجاجػػاف( :)1024جػػودة الحيػػاة وعالقتيػػا
بتق ػػدير ال ػػذات .مجم ػػة جامع ػػة تشػ ػريف ،سمس ػػمة اآلداب
والعموـ اإلنسانية ،المجمد ( )36العدد(.)5

بسػ ػػنت أحمػ ػػد مصػ ػػطفى المييػ ػػي(":)1024الػ ػػوعي بػ ػػإدارة
الموارد وعالقتو بالدافعية لإلنجاز والتفكير األبتكاري

لػ ػ ػػدى الشػ ػ ػػباب" ،رسػ ػ ػػالة دكتػ ػ ػػوراه ،كميػ ػ ػػة االقتصػ ػ ػػاد
المنزلي ،جامعة المنوفية.
بشػػير صػػالح الرشػػيدى( :)1000منػػاىج البحػػث التربػػوى-
رؤيػػة تطبيقيػػة مبسػػطة  .ط ،0دار الكتػػاب الحػػديث،

القاىرة.
ثػ ػػائر فاضػ ػػؿ عمػ ػػي الػ ػػدباغ(":)1008د ارسػ ػػة مقارنػ ػػو فػ ػػي
التحص ػػيؿ الد ارس ػػي والتواف ػػؽ النفس ػػي والجنس ػػي ب ػػيف
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ذوي التفكير اإلبداعي العالي والمػنخفض لػدى طمبػة
المرحم ػ ػ ػػة الثانوي ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي محافظ ػ ػ ػػة بغ ػ ػ ػػداد" ،رس ػ ػ ػػالة

ماجستير ،كمية اآلداب ،جامعة بغداد.

خال ػػد محم ػػد ط ػػالؿ ب ػػف حم ػػداف( :)1021ج ػػودة الخدم ػػة
التعميميػة وأثرىػػا عمػػي رضػي الطمبػػة .د ارسػػة تطبيقيػػة

عمي طمبة جامعة العموـ التطبيقيػة الخاصػة.المؤتمر
الػػدولي الثػػاني لضػػماف جػػودة التعمػػيـ العػػالي ،جامعػػة
العموـ التطبيقية.
داود عبد الممؾ الحدابي وىناء حسيف الفمفمػي وتغريػد عبػد
اهلل العميمػ ػ ػ ػػي( :)1022مسػ ػ ػ ػػتوي ميػ ػ ػ ػػارات التفكيػ ػ ػ ػػر
االبػػداعي لػػدي الطمبػػة المعممػػيف فػػي االقسػػاـ العمميػػة

ف ػػي كمي ػػة التربي ػػة والعم ػػوـ التطبيقية.المجم ػػة العربي ػػة
لتطوير التفوؽ ،العدد ،3المجمد .1

دع ػ ػػاء الص ػ ػػاوي السػػ ػػيد حس ػ ػػيف( :)1009ج ػ ػػودة الحي ػ ػػاة
المدركػ ػػة ل ػ ػػدي عينػ ػػة م ػ ػػف طػ ػػالب الجامعػ ػػة ومػ ػػدي

فاعميػػة برنػػامج إرشػػادي وجػػودي فػػي تنميتيػػا .رسػػالة
ماجستير ،كمية التربية ،جامعة سوىاج.
دعػػاء محمػػد رضػػا شػػندي محمػػد(":)1024معػػايير جػػودة
المؤسس ػ ػ ػػة التعميمي ػ ػ ػػة وعالقتي ػ ػ ػػا بدافعي ػ ػ ػػة األنج ػ ػ ػػاز
الد ارسػ ػػي ل ػ ػػدى طالبػ ػػات المرحم ػ ػػة الثانويػ ػػة" ،رس ػ ػػالة
ماجستير ،كمية األقتصاد المنزلي ،جامعة المنوفية.
رغ ػػداء عم ػػي نعيس ػػة(" :)1021ج ػػودة الحي ػػاة ل ػػدى طمب ػػة
جػ ػ ػ ػ ػ ػػامعتي دمشػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ وتش ػ ػ ػ ػ ػ ػريف ،مجمػ ػ ػ ػ ػ ػػة جامعػ ػ ػ ػ ػ ػػة
دمشؽ،المجمد .18

زينب صالح محمود يوسػؼ(" :)1003التصػميـ الػداخمي
لممس ػ ػػكف وعالقت ػ ػػو بتنمي ػ ػػة الق ػ ػػدرة االداري ػ ػػة لش ػ ػػباب

الجامعػة ،رسػػالة ماجسػػتير ،كميػػة االقتصػػاد المنزلػػي،
جامعة المنوفية.
س ػ ػػارة إبػ ػ ػراىيـ عب ػ ػػد رب ػ ػػو(" :)1021الف ارغ ػ ػػات العمراني ػ ػػة
والخدمية الممحقة بالمدارس الثانوية ومدى مالءمتيػا

إلحتياج ػ ػ ػػات المػ ػ ػ ػراىقيف ،رسػ ػ ػ ػالة ماجس ػ ػ ػػتير ،كمي ػ ػ ػػة
اليندسة ،جامعة القاىرة.
سػ ػػعود عبػ ػػد العزيػ ػػز الشػ ػػعيؿ(" :)1022دور األس ػ ػرة فػ ػػي
تنمية التفكير االبداعي لػدى األبنػاء" (د ارسػة ميدانيػة
911
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فػ ػػي مدينػ ػػة الريػ ػػاض بالمممكػ ػػة العربيػ ػػة السػ ػػعودية)،
رسػ ػ ػ ػ ػػالة ماجس ػ ػ ػ ػ ػػتير ،قسػ ػ ػ ػ ػػـ االجتم ػ ػ ػ ػ ػػاع والخدم ػ ػ ػ ػ ػػة
االجتماعية ،كميػة العمػوـ االجتماعيػة ،جامعػة األمػاـ

محمد بف سعود االسالمية.
سمحاء إبراىيـ سمير محمػد(" :)1004المالئمػة الوظيفيػة
لممسػ ػ ػ ػػكف وعالقتيػ ػ ػ ػػا بالسػ ػ ػ ػػموؾ العػ ػ ػ ػػدواني لشػ ػ ػ ػػباب

الجامعػػة ،رس ػػالة دكت ػػوراه ،كمي ػػة االقتص ػػاد المنزل ػػي،
جامعة المنوفية.
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عػػادؿ عػػز الػػديف األشػػوؿ(":)1008عمػػـ نفػػس النمػػو مػػف
الجن ػػيف إل ػػي الش ػػيخوخة .مكتب ػػة االنجم ػػو المصػ ػرية،

القاىرة.
فػ ػ ػ ػ ػػاروؽ عبػ ػ ػ ػ ػػده فميػ ػ ػ ػ ػػو وأحمػ ػ ػ ػ ػػد عبػ ػ ػ ػ ػػد الفتػ ػ ػ ػ ػػاح الزكػ ػ ػ ػ ػػي
(":)1004معج ػ ػ ػ ػ ػػـ مص ػ ػ ػ ػ ػػطمحات التربي ػ ػ ػ ػ ػػة لفظػ ػ ػ ػ ػ ػاً

واص ػ ػػطالحاً" ،دار الوف ػ ػػاء ل ػ ػػدنيا الطباع ػ ػػة والنش ػ ػػر،
األسكندرية.

ف ػ ػؤاد عمػ ػػي العػ ػػاجز وفػ ػػايز كمػ ػػاؿ شػ ػػمداف(" :)1020دور

سػػيير الص ػػباح وىنػػاء جن ػػازرة(" :)1025األجيػػزة الذكي ػػة

القيػ ػػادة المدرسػ ػػية فػ ػػي تنميػ ػػة االبػ ػػداع لػ ػػدى معممػ ػػي

م ػػؤتمر عمم ػػي بعنػ ػواف "ت ػػأثير األجيػ ػزة الذكي ػػة عم ػػى

وجي ػػة نظ ػػر المعمم ػػيف" ،مجم ػػة الجامع ػػة االس ػػالمية

ودورىػػا ف ػػي تحس ػػيف ج ػػودة الحي ػػاة ل ػػدى المػ ػراىقيف".

نش ػػأة الطف ػػؿ" ،كمي ػػة التنمي ػػة االجتماعي ػػة واألسػ ػرية،
جامعة القدس.

مػػدارس المرحمػػة الثانويػػة بمحافظػػات قطػػاع غػزة مػػف
(سمسػمة الد ارسػات األساسػية) ،المجمػد الثػامف عشػر،
العدد األوؿ.

السػ ػػيد كامػ ػػؿ الش ػ ػربيني منصػ ػػور( :)1007جػ ػػودة الحيػ ػػاة

محسف عمي عطية(" :)1009الجودة الشاممة والجديد في

والعوامػ ػػؿ الخمسػ ػػة الكبػ ػػري فػ ػػي الشخصػ ػػية والقمػ ػػؽ.

محس ػػف محم ػػد عب ػػد النب ػػي(" :)1002العالق ػػات التفاعمي ػػة

وعالقتي ػػا بال ػػذكاء االنفع ػػالي وس ػػمة م ػػا وراء المػ ػزاج
المجم ػػة المصػ ػرية لمد ارسػ ػػات النفس ػػية ،المجمػ ػػد ،57

العدد .27

التدريس" ،ط ،0دار الصفاء لمنشر والتوزيع ،عماف.

بػػيف الػػذكاء االنفعػػالي والتفكيػػر االبتكػػاري والتحصػػيؿ
الد ارسػ ػػي لمطالبػ ػػات الجامعيػ ػػات السػ ػػعوديات ،مجمػ ػػة

ش ػػاىر خال ػػد س ػػميماف( :)1008قي ػػاس ج ػػودة الحي ػػاة ل ػػدي

البحػػوث النفسػػية والتربويػػة ،العػػدد( ،)3مجمػػد(،)26

السػ ػػعودية وتػ ػػاثير بعػ ػػض المتغي ػ ػرات عمييػ ػػا .مجمػ ػػة

محم ػ ػػد عب ػ ػػد العزي ػ ػػز الطال ػ ػػب( :)1021البيئ ػ ػػة األسػ ػ ػرية

شػ ػ ػ ػريف الس ػ ػ ػػيد ابػ ػ ػ ػراىيـ محم ػ ػ ػػد( :)1024دور المن ػ ػ ػػاىج

وعالقتيػ ػ ػ ػػا بػ ػ ػ ػػبعض المتغي ػ ػ ػ ػرات اليموغرافية(د ارسػ ػ ػ ػػة

عينػ ػػة مػ ػػف طػ ػػالب جامعػ ػػة تبػ ػػوؾ بالمممكػ ػػة العربيػ ػػة

رسالة الخميج العربي.العدد .227

الد ارسػػية فػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي لػػدى

الطػ ػػالب بالمؤسسػ ػػات التعميميػ ػػة (رؤيػ ػػة مسػ ػػتقبمية).

المؤتمر العربى التاسع الدولى السادس ،كمية التربيػة
النوعية،جامعة المنصورة.
شػ ػػيماء احمػ ػػد نبػ ػػوي توفيػ ػػؽ(:)1007التصػ ػػميـ الػ ػػداخمى
لحج ػ ػرة طػ ػػالب الجامعػ ػػة وعالقتػ ػػو بت ػ ػوافقيـ النفسػ ػػي

االجتم ػ ػ ػػاعى .رس ػ ػ ػػالة ماجس ػ ػ ػػتير ،كمي ػ ػ ػػة االقتص ػ ػ ػػاد
المنزلى ،جامعة المنوفية.

شػػيماء زكػػي حامػػد الشػػافعي(" :)1024الميػػارات القياديػػة
لربػ ػ ػ ػػة األس ػ ػ ػ ػرة وعالقتيػ ػ ػ ػػا بجػ ػ ػ ػػودة الحيػ ػ ػ ػػاة ،رسػ ػ ػ ػػالة

ماجستير ،كمية االقتصاد المنزلي ،جامعة المنوفية.
911

كمية التربية ،جامعة المنوفية.

الداعمة لنمو الموىبة كما يدركيا التالميذ الموىػوبيف

ميدانيػ ػ ػػة عمػ ػ ػػي تالميػ ػ ػػذ مػ ػ ػػدارس الموىػ ػ ػػوبيف بواليػ ػ ػػة
الخرطػػوـ .المجمػػة العربيػػة لتطػػوير التفػػوؽ ،العػػدد،3

المجمد .5

محمود عبد الخالؽ منسػي وعمػي ميػدي كػاظـ (:)1006
مقيػػاس جػػودة الحيػػاة لطمبػػة الجامعػػة .وقػػائع نػػدوةعمـ
النفس وجػودة الحيػاة ،كميػة التربيػة ،جامعػة السػمطاف

قابوس.
منػ ػػار عبػ ػػد الػ ػػرحمف محمػ ػػد خضػ ػػر وأحػ ػػالـ عبػ ػػد العظػ ػػيـ
مبػػروؾ(" :)1022جػػودة حيػػاة األسػرة وتأثيرىػػا عمػػى
قػػدرة األـ ألكتشػػاؼ وتنميػػة الػػذكاءات المتعػػددة لػػدى
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ABSTRACT
Relationship between the Quality of life as adolescents perceived represent in (family relations, housing
environment and educational environment) and creative thinking of adolescent via three axes (Fluency Flexibility - Originality) were studied. The study was conducted on a accidental sampling consist of 200
adolescents in secondary technical, public secondary and private experimental schools in Zagazig and its
villages, the research tools was represented in a questionnaire model include preliminary data of adolescents
and their families and quality of life measurement tools by its three axis and creative thinking of adolescents
with regards to their three axis, this study was done using the descriptive analytical method. The obtained
results showed the following findings:
- The level of respondents awareness to the quality of family relations, housing environment and educational
environment were average by 63.5%, 56.5% and 46.5%, respectively. Inaddition, also result showed that
42.5% of tested sample who showed average level of creative thinking, followed by the high level of
creative thinking by 37.5% and the low level of creative thinking by 20.0
- there was a positive statistically significant correlation by 0.01 between the family relations, housing
environment and the total quality of life perceived and the creative thinking (Fluency - Flexibility Originality - life total). On the other hand, there was no statistically significant correlation between the
educational environment quality and creative thinking with regard to three axis.
- there was no statistically significant correlation differences by 0.01 between the urban and rural adolescents
in the housing environment quality to urban adolescents, where the value of (T) was 3.025. Moreover,
there was no statistically significant correlation difference among the rural and urban adolescents in the
creative thinking with regard to the three axis.
-Our result showed that a variation statistically significant correlation at 0,01 between adolescents (studied
sample) in quality of life with its three axis and creative thinking regard to its three axis depending on the
type of school while, the priority was for the public school adolescents.
Key words: Quality of life - quality of family relations - quality of housing environment - quality of
educational environment- adolescents.

917

