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

 جامعة الزقازيؽ-كمية الزراعة -شعبة االقتصاد المنزلي الريفي -دارة المنزؿتخصص إ 

 30/4/1026 :تاريخ القبول                                12/3/1026 تاريخ التسميم:

 الممخص
البيئة  –البيئة السكنية  -جودة الحياة المدركة لدي المراىقيف والمتمثمة في جودة )العالقات األسرية أجرى ىذا البحث بيدؼ دراسة العالقة بيف 

مراىؽ مف  022فية بمغ قواميا وقد أجريت الدراسة عمي عينة صد .(واألصالة -المرونة –)الطالقة ةوالتفكير االبداعي ليـ بمحاوره الثالث (التعميمية
إستبياف تشتمؿ  الجنسيف مف مدارس الثانوية الفنية والثانوي العاـ والتجريبي والخاص بمدينتي الزقازيؽ وأبو حماد، وقد تمثمت أدوات البحث في إستمارة

كير االبداعي لممراىقيف بمحاوره الثالثة،وقد اتبع في ىذا البحث ة والتفجودة الحياة المدركة بمحاوره الثالثومقياسي  –عمى البيانات األولية لممراىؽ واألسرة 
 وأسفرت النتائج عف: المنيج الوصفي التحميمي.

% عمي 57.6% و 67.6% ،6..7كاف متوسطا بنسبة بمغت  البيئة التعميميةأف مستوى ادراؾ المراىقيف لجودة العالقات األسرية والبيئة السكنية و  -
% ثـ المستوي 8.6.% مف عينة البحث ذو مستوي تفكير إبداعي متوسط يميو مستوي التفكير المرتفع بنسبة بمغت 50.6، كما تبيف أف التوالي

 %.02.2المنخفض بنسبة بمغت 
جمالي جودة الحياة المدركة و  2.20وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند  - بيف التفكير بيف جودة العالقات االسرية وجودة البيئة السكنية وا 

وعدـ وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف جودة البيئة التعميمية والتفكير االبداعي بمحاوره  االجمالي(. -األصالة -المرونة -االبداعي)الطالقة
 الثالثة.

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

عي بمحاوره الثالثة جودة الحياة بمحاورىا الثالثة والتفكير االبدابيف األبناء المراىقيف عينة الدراسة فى كؿ مف  2.20وجود تبايف داؿ إحصائيًا عند  -
 الحكومية العادية.تبعًا لنوع المدرسة لصالح طالب المدارس 

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

 المقدمة
قومي  العصر الحالي توجولقد أصبحت جودة الحياة في 

لدي المجتمع وىدؼ تسعي نحو تحقيقو كافة أنظمتو 
 )دعاء حسيف،اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية والتعميمية

(، فقد تبنت منظمة اليونسكو جودة الحياة مف منظور :022
يركز عمي األسرة والمجتمع وعالقات األفراد والمتطمبات 

ولما  ،(Johnson,2002)الحضارية لمحياة اإلجتماعية الجديدة 
كانت األسرة ىى المؤسسة اإلجتماعية األولى واألساس 
األوؿ في تنشئة الفرد إجتماعيًا وقع عمييا العديد مف 
أعباء التربية سواء أف كانت الروحية أو الصحية 
 أواألخالقية أو التعميمية أواإلقتصادية، وأصبحت ىي

ي المسئوؿ األوؿ عف تنميو ذكاءاتو وقدراتو المتعددة والت
لذا فإف يمكف تحقيقيا مف خالؿ توافر بيئة أسرية جيدة. 

 جودة الحياة األسرية تمثؿ التفاعؿ األسري واألتزاف اإلنفعالي
والصحة اإلجتماعية لألسرة، فيي البناء الكمي الشامؿ الذي 
يتكوف مف المتغيرات المتنوعة التي تيدؼ إلى إشباع 

نطاؽ أسرة  الحاجات األساسية لألفراد الذيف يعيشوف في
(. إذ تعتبر جودة الحياة 0205واحدة )شيماء الشافعي، 

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 

سرية التغيرات التي طرأت عمى النواحي االجتماعية واأل
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(. وتتحقؽ جودة الحياة Moody,1999&Kishواالقتصادية )
االجتماعية لألسرة عف طريؽ تنمية العالقات األسرية 
الداخمية والخارجية ليا وذلؾ مف خالؿ زيارة األىؿ واألقارب 
وتكويف عالقة قوية مع األصدقاء والمساندة االجتماعية 

 ف)ىند فايد،لمجيراف والعالقات بيف أفراد األسرة والمحيطي
(، وىذا بدوره يؤدي إلي تحقيؽ جودة في العالقات 0206

األسرية، والتي تعد مف أحد أىـ مصادر السعادة والصحة 
والوقاية مف المرض النفسي واالضطرابات الشخصية، ومدى 
تأثير ذلؾ عمى الصحة النفسية والتوافؽ لدى أفراد 

الحياة  فشعور الفرد بجودة (.0202 األسرة)أحمد إبراىيـ،
يمثؿ امرًا نسبيًا ألنيا مرتبطة بعوامؿ ذاتية متمثمة في 
المفيـو اإليجابي لمذات والرضا عف الحياة وعف العمؿ 
والحالة اإلجتماعية والسعادة التي يشعر بيا الفرد وأيضًا 
عوامؿ موضوعية متمثمة في الدخؿ والوظيفية ومستوي 

لة السكنية)شاىر التعميـ ونظافة البيئة والحالة الصحية والحا
وتمثؿ جودة البيئة السكنية الوعاء المادي  (.0229سميماف، 

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

ئة سكنية مالئمة إلشباع االحتياجات تمثؿ ضرورة إليجاد بي
االنسانية بقدر كافي يعطي شعورًا بالرضا واالستقرار 

فقد  .(0225 )سمحاء محمد، واالنتماء ألفراد األسرة
أف تييئة المناخ المناسب  في   Henry&Sandra (1995)أكد

البيئة السكنية لألسرة يكوف دافعًا إلنماء خبرات الفرد المبدع 
 Hockenburgقد أوضحت دراسة كال مف والموىوب. ول

(2000)  &Hockenburg   دعاء الصاويو            
( أف المستوي اإلجتماعي واالقتصادي ىو أحد :022)

المحددات الرئيسية لتحقيؽ جودة الحياة. كما اكدت دراسة 
( عمي وجود عالقة ارتباطية موجبة 0229شاىر سميماف)

 سرية وجودة التعميـ.بيف دخؿ االسرة وجودة الحياة األ
ومما الشؾ فيو أف جودة البيئة التعميمية ال تقؿ أىمية 
عف جودة العالقات األسرية أو جودة البيئة السكنية، حيث 
تمثؿ المنعطؼ األوؿ الذي يجب اف يخطط  لو مف حيث 

(. والذي 0200توفير المناخ الجيد لمتعمـ)إيماف عبد الحميد، 

ت الفكرية والخيالية عند يؤدي بدوره إلى تطوير القدرا
الطالب وتحسيف مستوى الفيـ واالستيعاب لدييـ وتحسيف 
مياراتيـ في حؿ المشكالت والقضايا، وكذلؾ قدراتيـ عمى 
تمثيؿ المعمومات بشكؿ فعاؿ والنظر في األمور مف خالؿ 

 ,Grahamما تعمموه في الماضي وما يدرسونو حالياً )

G.,1992ختمؼ مستوياتيا ( فالمؤسسات التعميمية بم
عداد المنتجات البشرية التي  مؤسسات خدمية نتاجيا التعمـ وا 
أصبح المجتمع في حاجة إلييا في كؿ مجاالت 

(. وتعتبر المدرسة مف أىـ :022الحياة)محسف عطية، 
االمؤسسات التي تؤثر بشكؿ كبير في حياة الطالب فيى 

فة ليذا مكاف يمارس فيو المراىقيف العديد مف األنشطة المختم
يجب أف يستغؿ ىذا الحيز العمراني ويوظؼ لخدمة العممية 

(. حيث تعمـ التمميذ كيؼ 0200التعميمية)سارة عبد ربو ،
يفكر، وكيؼ يكوف باحثًا عف المعمومات ال مستقباًل ليا 
فحسب ليصبح قادرًا عمى التعمـ والبحث واإلبداع 

التفكير  (. ويعتبر0202واالبتكار)فؤاد العاجز وفايز شمداف،
واإلبداع مرادفًا لمحياة والتطور، واليمكف إغفالو أو التقميؿ مف 
دوره في التقدـ والتطور، فيو نشاط راؽ يقـو بو الفرد 
يجاد منافذ جديدة يطؿ منيا  ويساعد في حؿ المشكالت وا 
عمى كؿ ما ىو جديد ونافع بؿ يطؿ منيا عمى العالـ 

حت عممية تنمية (. لذا فقد فأصب0205بأسره)بسنت المييي 
القدرة اإلبداعية لدى األفراد قوة إقتصادية رئيسية في ىذا 
القرف وأصبحت جزءًا ىامًا وحيويًا في حياتيـ اليومية، 
فاإلبداع ضرورة حتمية لتمكف الفرد مف الوصوؿ إلى الحموؿ 
اإلبداعية لممشكالت غير المألوفة بطريقة مرنة وفعالة 

فقد أصبح  .(0200د الشعيؿ،)سعو  لتحقيؽ التناغـ والتوازف
ومطمبًا ممحًا مف  تعميـ األبناء كيؼ يفكروف أمرًا ىامًا،

المطالب التي يفرضيا العصر الحاضر عمى النظـ 
التعميمية، ألف المبدع يعد ذخيرة كامنة لمجتمعو وعاماًل مف 

(. لذا فقد 0229عوامؿ نيضتو وتقدمو )ثائر الدباغ، 
ة الدور الفعاؿ لألسرة  عمى أىمي  Jewett.j (2002)أكد

والمدرسة في تنمية القدرات اإلبداعية لمفرد الموىوب، وأكد 
عمى ضرورة التعاوف بيف األسرة والمؤسسات التعميمية، 
وتوفير الدعـ المادي واستخداـ التقنيات التكنولوجية 
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واالساليب المتطورة لتحقيؽ ذلؾ. كما أوضحت دراسة كال 
( أنو 0205المييي) وبسنت Bernheimer,(2002)مف 

بإزدياد خبرات اآلباء وارتفاع المستوي التعميمي والثقافي 
واالقتصادي ليـ تزداد سعة العممية االبداعية والسمات 

 االبتكارية لألبناء. 
وتعتبر مرحمة المراىقة مف اىـ المراحؿ التي تؤثر في 
تنمية مدركات الفرد لجودة حياتو)سيير الصباح وىناء جنازة، 

فيي بداية ميالد جديد لمفرد، ينتقؿ خالليا مف  (0206
مرحمة الطفولة إلى الرشد. وتصاحب ىذه المرحمة تغيرات 
فسيولوجية ونفسية وعقمية وانفعالية واجتماعية، لذلؾ فيي 
تعد نقمة نوعية في حياة المراىؽ حيث تطبع شخصيتو 
بطابعيا الخاص الذي يؤثر في استقرار سموكو في مقتبؿ 

 ( 0228 )محمد كاظـ،ا إلي نيايتوعمره وربم
ومف منطمؽ ماسبؽ نجد أف جودة الحياة ىدؼ تسعي 
إليو كافة مؤسسات المجتمع، فالجودة تمكف الفرد مف حسف 
ثراء وجدانو، فالمبدع  توظيؼ إمكاناتو العقمية واإلبداعية وا 
شخص اليختمؼ في طبيعتو ونوعيتو عف اآلخريف إنما 

مو لو البيئة المحيطة مف يختمؼ بإختالؼ مقدار ما تقد
فكؿ منا يولد بمقدار  وسائؿ تعينو عمي تنمية ىذا االبداع،

مف اإلبداع إال اف لمبيئة المحيطة دورًا ىاما في تنمية ىذا 
االبداع أو تحجيمو. لذا فتعتبر األسرة والمدرسة مف أولي 
المؤسسات التي يتوجب عمييما توفير الظروؼ المناسبة 

ع لدي افرادىا بصفة عامة ولممراىقيف بصفة لتنمية ىذا اإلبدا
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 مبدعًا مف الشباب قادرًا عمي حؿ مشكالت 

لمقبمة مما ينعكس بااليجاب عمي المجتمع بأسره. الحياة ا
ونظرًا لعدـ وجود دراسة سابقة عمي حد عمـ الباحثتاف ربطت 

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

 المراىقيف لجودة الحياة والتفكير االبداعي؟
 لبحثاليدف من ا

ييدؼ البحث بصفة رئيسية إلى دراسة العالقة بيف 
بمحاورىا الثالثة)جودة  لممراىقيف جودة الحياة المدركة

جودة البيئة  –جودة البيئة السكنية-العالقات األسرية
 –( والتفكير االبداعي ليـ بمحاوره الثالثة)الطالقةالتعميمية
ة وذلؾ مف خالؿ األىداؼ الفرعي واألصالة( -المرونة
 التالية:

تحديد مستوي كؿ مف جودة الحياة المدركة و التفكير  .0
 اإلبداعي ألفراد عينة البحث. 

الكشؼ عف العالقة اإلرتباطية بيف جودة الحياة المدركة  .0
لدى المراىقيف بمحاورىا الثالثة تبعا لمتغيرات 

مستوي تعميـ  -ترتيبو بيف اخوتو–الدراسة)عمر المراىؽ 
 -الدخؿ الشيري لألسرة -د االسرةعدد افرا -االب واالـ

اإللتحاؽ بأماكف لتنمية  -امتالؾ األجيزة الحديثة
 الميارات(.

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

مستوي تعميـ االب  -ترتيبو بيف اخوتو -)عمر المراىؽ
 -الدخؿ الشيري لألسرة-االسرة  عدد افراد -واألـ

اإللتحاؽ بأماكف لتنمية  -امتالؾ األجيزة الحديثة
 -مدي اىتماـ االسرة والمدرسة باالبداع –الميارات

 معوقات االبداع(.

الكشؼ عف العالقة بيف جودة الحياة المدركة لممراىقيف  .5
 والتفكير االبداعي لدييـ.

الحياة دراسة مدى اإلختالؼ في مستوي كؿ مف جودة  .6
المدركة والتفكير االبداعي لممراىقيف تبعا إلختالؼ 

 المتغيرات االجتماعية واالقتصادية ليـ.

 أىمية البحث
إلقاء الضوء عمي موضوع ىاـ يواكب توجيات العصر  .0

الحالي وىو جودة الحياة وما ليا مف دور ىاـ في رفع 
ميارات االفراد بصفة عامة وميارات التفكير االبداعي 

قيف بصفة خاصة، عالوة عمي ما يسيـ بو ىذا لممراى
البحث في مجاؿ الدراسات العممية المتعمقة بمجاؿ إدارة 

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

 المجاؿ.

ة مف خالؿ التوصؿ المساىمة في توجيو األسرة والمدرس ..
إلي نتائج بحثية توضح أىمية تطبيؽ جودة الحياة في 
المجاالت الحياتية المختمفة لما ليا مف دور ىاـ في 
تنمية الميارات المختمفة لممراىقيف بصفة عامة والتفكير 

 االبداعي بصفة خاصة.

 األسموب البحثي
 الفروض البحثية.أوال: 

صائية بيف ذات داللة إح توجد عالقة ارتباطية .0
المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لمدراسة وكؿ مف 
جودة الحياة المدركة بمحاورىا الثالثة والتفكير 

 االبداعي بمحاوره الثالثة.

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف الذكور  .0
واإلناث فى كؿ مف جودة الحياة المدركة بمحاورىا 

 بمحاوره الثالثة. الثالثة والتفكير االبداعي لممراىقيف

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف أبناء  ..
الريؼ والحضر فى كؿ مف جودة الحياة المدركة 
بمحاورىا الثالثة والتفكير االبداعي لممراىقيف بمحاوره 

 الثالثة.

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أبناء األميات  .5
العامالت وغير العامالت فى كؿ مف جودة الحياة 
المدركة بمحاورىا الثالثة والتفكير االبداعي لممراىقيف 

 بمحاوره الثالثة.

يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف األبناء المراىقيف فى كؿ  .6
مف جودة الحياة المدركة لممراىقيف بمحاورىا الثالثة 

 .والتفكير االبداعي بمحاوره الثالثة تبعًا لنوع المدرسة

بناء المراىقيف فى كؿ يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف األ .7
مف جودة الحياة المدركة بمحاورىا الثالثة والتفكير 
االبداعي ليـ بمحاوره الثالثة تبعًا لكؿ مف المستوى 

 التعميمى لألب واألـ.

يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف األبناء المراىقيف فى كؿ  .8
مف جودة الحياة المدركة بمحاورىا الثالثة والتفكير 

 بمحاوره الثالثة تبعًا لدخؿ الشيرى لألسرة.االبداعي ليـ 

 ثانياً: منيج البحث: 
اتبع في ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي، ويعرفو 

( بأنو: مجموعة اإلجراءات التي 0222بشير الرشيدي)
الموضوع اعتمادا عمي جمع  تتكامؿ لوصؼ الظاىرة أو

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

 عف الظاىرة أو الموضوع محؿ البحث. 
 ثالثا: مصطمحات البحث والمفاىيم اإلجرائية:

( بأنيا .020عرفتيا ىبة السيد) :جودة الحياة المدركة -
تقييـ الراشد لرضاه عف حياتو بوجو عاـ، حيث يقررالفرد 

اتو المتمثمة في الصحة درجة رضاه عف جوانب حي
البدنية، الصحة النفسية، العالقات اإلجتماعية، العمؿ، 

وعرفتيا )سيير  التعميـ، مستوي المعيشة وأوقات الفراغ.
( بأنيا طريقة الحياة التي 0206 الصباح وىناء جنازرة،

يعيشيا الفرد والتي تتأثر بالعوامؿ الذاتية والبيئية لديو 
د وقيـ المجتمع ،باإلضافة لمدى والمتمثمة بعادات وتقالي

إشباع إحتياجات الفرد الجسدية والنفسية والترفييية 
 وتوفير الخدمات الصحية والتعميمية.

بأنيا: إدراؾ المراىؽ لمستوي  وتعرفيا الباحثتان إجرائياً     
جودة الخدمات المادية واإلجتماعية والمعنوية التي تقدميا لو 

اشباع حاجاتو المختمفة  كؿ مف األسرة والمدرسة بيدؼ
 وتنمية مياراتو.

: عرفتيا منار خضر وأحالـ جودة العالقات األسرية -
( بأنيا نوعية الحياة المستقرة والتي تضمف 0200مبروؾ)

سعادة أفرادىا الدراكيـ أف حياتيـ ذات معنى ويتوفر 
فييا احتياجاتيـ المختمفة، ويتحقؽ ذلؾ عف طريؽ 

تيـ عمى التواصؿ ومواجية التوافؽ بيف الزوجيف وقدر 
صعوبات الحياة معًا، وقدرة الزوجيف عمى النجاح في 
جتماعيًا، مما يوفر  رعاية أبنائيـ بدنيا، ونفسيُا، وا 
الظروؼ البيئية المالئمة لتنمية قدرات وميارات األطفاؿ 

 إلعداد جيؿ صاعد لممجتمع مف الموىوبيف. 
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ة اإلستقرار بأنيا: درج وتعرفيا الباحثتان إجرائياً     
والتماسؾ بيف أفراد األسرة والقدرة عمي تمبية مطالبيـ بحيث 
يسود الجو األسري الحب والثقة والتفاىـ واإلحتراـ فتصبح 
البيئة األسرية مالئمة لتنمية ميارات األبناء وتكويف جياًل مف 

 المبدعيف.
: تشير إلييا نجالء الحمبي وايماف جودة البيئة السكنية -

 ( بأنيا جودة تصميـ وبناء الوحدات السكنية.020أحمد)
ومدى مالءمتيا لطبيعة التفاعؿ االجتماعي والعالقات 
األسرية وفي حاؿ عدـ المالءمة تكوف االقامة غير 

 مناسبة مما ينعكس عمى سموكيات األفراد.
بأنيا: مجموعة الشروط  وتعرفيا الباحثتان إجرائياً      

ي البيئة السكنية سواء أف والمواصفات التي يجب توافرىا ف
كانت مواصفات صحية أو بيولوجية أو نفسية والتي تمكف 

 المراىؽ مف تحقيؽ متطمباتو وأىدافو دوف عناء.
بأنيا  (0200خالد حمداف) يعرفيا :جودة البيئة التعميمية -

قدرة مجموع خصائص ومميزات المنتج التعميمي عمي 
تمع وكافة تمبية متطمبات الطالب وسوؽ العمؿ والمج

الجيات الداخمية والخارجية المنتفعة. ويعرفيا فاروؽ فميو 
( بأنيا الجيود المبذولة مف قبؿ 0225وأحمد الزكي)

 العامميف بمجاؿ التعميـ لرفع مستوي المنتج التعميمي
مرحمة( بما يتناسب مع -مدرسة -فصؿ -)طالب

 متطمبات المجتمع.
عة المعايير بأنيا: مجمو  وتعرفيا الباحثتان إجرائياً 

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. 
اىقة : يقصد بيـ الذكور واإلناث في فترة المر المراىقين -

( بأنيا مرحمة نمائية 0229والتي عرفيا عادؿ األشوؿ)
مف مراحؿ النمو تقع بيف الطفولة والرشد وتمثؿ ىذه 
المرحمة فترة حرجة مف حياة الفرد. وقد تناوؿ البحث 
المراىقيف مف الجنسيف بالمرحمة الثانوية مف التعميـ 

 - 06الثانوي العاـ والفني بمتوسط عمر يتراوح ما بيف)
 سنة.( 09

( بأنو 0205تعرفو شيريف محمد) التفكير االبداعي: -
عممية ينتج عنيا حموؿ وأفكار تخرج عف اإلطار 
المعرفي لمفرد سواء بالنسبة لممعمومات التي يفكر فييا، 
او لممعمومات السائدة في البيئة وذلؾ بيدؼ ظيور 

( بأنو قدرة 0205الجديد مف األفكار. وتعرفو ىبة البنا)
عقمي يتميز بأكبر قدر مف الطالقة  إنتاج الفرد عمى

واألصالة وذلؾ كأستجابة لمشكمة أو  الفكرية والمرونة،
 موقؼ مثير.

نشاط عقمي ىادؼ لو  وتعرفو الباحثتان اجرائيا بأنو:      
القدرة عمي اكتشاؼ أو إيجاد أفكار أو حموؿ لـ تكف معروفو 

موعة مف مسبقًا لمشكمة ما أو موقؼ معيف، معتمدًا عمى مج
 الميارات المتمثمة في:

: ىى القدرة عمى إنتاج أكبر عدد ممكف مف األفكار الطالقة
 في وقت محدد.

: القدرة عمى تنوع االفكار أو الحموؿ بما يتيح المرونة
لممراىؽ تغيير وجية نظره بما يتماشي مع المشكمة او 

 الموقؼ.
 مألوفة. القدرة عمى توليد أفكار جديدة ونادرة وغير  :األصالة

 رابعا:حدود البحث
مراىؽ مف 022بمغت عينة البحث :الحدود البشرية -

 ( سنة.09 - 06بمتوسط عمر يتراوح  ما بيف)الجنسيف 
وقد تـ اختيارىا بطريقة صدفية مف طالب المدارس 
الثانوية والفنية في مدينتي الزقازيؽ وأبو حماد بمحافظة 

 .الشرقية
لدراسة ميدانيًا عمي المراىقيف تـ تطبيؽ ا الحدود الزمانية: -

وذلؾ بمؿء البيانات عف طريؽ المقابمة عينة البحث 
 .0206في الفترة مف مارس حتى أبريؿ لعاـ الشخصية 

تـ التطبيؽ عمي تالميذ مدارس )القومية  الحدود المكانية: -
المغات التجريبية  -المغات التجريبية بنيف -الخاصة
تجاري في مدينة  فني -ابو حماد الحكومية -بنات

 .الزقازيؽ( بمدينتي الزقازيؽ وأبو حماد بمحافظة الشرقية
 خامسًا: المتغيرات البحثية:

جػػػػودة الحيػػػػاة  مسػػػػتوىالمتغيػػػػر المسػػػػتقؿ: يتمثػػػػؿ فػػػػي  -
 المدركة.



Vol. 61, No. 2, pp. 169-196, 2016(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 971 

 المتغيػػػػػر التػػػػػابع: يتمثػػػػػؿ فػػػػػي مسػػػػػتوي التفكيػػػػػر االبػػػػػداعي -
 .لممراىقيف

 سادسا: إعداد وبناء أدوات البحث: -

 تاف بإعداد أدوات البحث المتمثمة في:قامت الباحث
 استمارة البيانات العامة لممراىؽ واألسرة. -
مقياس جودة الحياة المدركة لممراىقيف بمحاورىا الثالثة  -

جودة  -جودة البيئة السكنية -)جودة العالقات األسرية
 البيئة التعميمية( إعداد الباحثتاف.

          حاوره الثالثةمقياس التفكير االبداعي لممراىقيف بم -
 األصالة( إعداد الباحثتاف. -المرونة –)الطالقة

 :وفيما يمي عرض ليذه األدوات
 لألسرة. استمارة البيانات العامة -2

صممت االستمارة لجمع معمومات عف المتغيرات الخاصة 
وأسرىـ، وقد تضمنت ىذه االستمارة  بالمراىقيف)عينة البحث(

 ما يمي:
-الجنس -متمثمة في: العمرلمراىق بيانات خاصة با -أ

-خاص( تجريبي، نوع المدرسة)فني، حكومي عاـ،
اإللتحاؽ -إمتالؾ األجيزة الحديثة –الترتيب بيف األخوة

تحقيؽ اإلبداع في المجاالت –بأماكف لتنمية الميارات
مدى إىتماـ األسرة  –مسئولية االبداع -المختمفة

 معوقات اإلبداع. –والمدرسة باإلبداع 
مكاف سكف  :متمثمة فيبيانات خاصة بأسرة المراىق  -ب

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

قامت مقياس جودة الحياة المدركة لدي المراىقين:  -0
الباحثتاف باإلطالع عمي الدراسات السابقة المرتبطة 

سس والمعايير التي يجب بموضوع البحث، وتحديد األ
 55االستناد عمييا وقد تـ إعداد المقياس  ويتكوف مف 

 -عبارة متمثاًل في محاور)جودة العالقات األسرية
وفيما يمي جودة البيئة التعميمية(  -جودة البيئة السكنية

 وصف ليذه المحاور:
عبارة  09: يتكوف مف محور جودة العالقات األسرية - أ

وأىتماميـ بالحوار  راد األسرة،تتناوؿ مدى ترابط أف
والنقاش والتفاعؿ االجتماعي مع األبناء،ومدى 

تشجيعيـ األبناء عمى اإلستقاللية واتخاذ القرارات 
الخاصة بيـ وممارسة اليوايات، ومدى شعور المراىؽ 

 بالترابط مع اسرتو واصدقاؤه وجيرانو والمحيطيف بو.

عبارة  00يتكوف مف محور جودة البيئة السكنية: -ب
تتناوؿ مدى مالءمة المسكف لعدد أفراد األسرة مف 
حيث التصميـ وتمبية إحتياجات المراىؽ، واالضاءة 
والتيوية، والنظافة، ومدى بعد وقرب المسكف مف 

 المدرسة وأماكف الخدمات والترفيو.
عبارة  06يتكوف مف  محور جودة البيئة التعميمية: -ج

عدد الطالب، تتناوؿ مدى مالءمة مساحة الفصؿ ل
ونوع االضاءة في الفصوؿ والتيوية، وتعامؿ 
المدرسيف مع الطالب وطريقة الشرح، والتواصؿ بيف 
ىتماـ المدرسة باألنشطة الطالبية  المدرسة واألسرة، وا 
ووسائؿ التعميـ المتطورة ومدي توافر اجيزة الحاسب 

 واإلنترنت.
عبارة وضعت 05يتكوف مف مقياس التفكير اإلبداعي:-1

موزعة عمي وقياس ميارات التفكير اإلبداعي لممراىؽ ل
األصالة -المرونة –الطالقة ثالثة محاور متمثمة في

 :وفيما يمي وصف ليذه المحاور
عبارات تقيس قدرة المراىؽ  7: يتكوف مفالطالقةمحور  -

إلنتاج مفردات لغوية كثيرة، وقدرتو عمى التعبير عف 
عطاء حموؿ رأيو،وطرح أفكار عديدة لموضوع واحد ، وا 

عديدة لممشكالت المختمفة، وثقافتو في المجاالت 
 المختمفة.

عبارات تقيس قدرة المراىؽ  9يتكوف مف المرونة:محور  -
عمى تغير األفكار بسرعة، وقدرة عمى إقناع األخريف 
برأيو، والقياـ بأكثر مف عمؿ في وقت واحد، وتغير نمط 

فكار واألراء التفكير، الحرص عمى معرفة الجديد مف األ
 والتجارب.

عبارات تقيس الذاكرة  02:  يتكوف مف األصالةمحور  -
القوية لممراىؽ وقدرتو عمى االلماـ بالتفاصيؿ وتميزه 
باألفكار الجديدة والمتميزة، وقدرتو عمى إعطاء الحموؿ 
صالح  تجاىو لروح المغامرة وا  المبتكره لممشاكؿ، وا 

 األجيزة بالمنزؿ.
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 .)صدؽ وثبات المقاييس(راسةتقنين مقاييس الد
 أوال: حساب صدق المقاييس:

 صدق المحتوي: -أ
التفكير  –البحث)جودة الحياة المدركة يتـ عرض مقياس

االبداعي( في صورتيما األولية عمى مجموعة مف األساتذة 
المحكميف في مجاؿ إدارة المنزؿ، وأساتذة االجتماع الريفي 

ؾ لمتأكد مف أف عبارات بكمية الزراعة جامعة الزقازيؽ، وذل
المقياس مرتبطة بيدؼ ىذا المقياس وبحساب تكرار االتفاؽ 

العبارات التي كانت نسب لدى المحكميف تـ تعديؿ بعض 
 %.72االتفاؽ عمييا أقؿ مف 

 االتساق الداخمي: -ب
وذلؾ عف طريؽ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف   

 محاور كؿ مقياس والمجموع الكمي لو.
( وجػػػػػػػػػػػود عالقػػػػػػػػػػػة ارتباطيػػػػػػػػػػػة 0ؿ)يوضػػػػػػػػػػػح جػػػػػػػػػػػدو 

بػػػػػيف أبعػػػػػاد المقيػػػػػاس  2.20موجبػػػػػة عنػػػػػد مسػػػػػتوى داللػػػػػة 
والدرجػػػػػػػػػة الكميػػػػػػػػػة وذلػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػي مقياسػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػودة الحيػػػػػػػػػاة 
المدركػػػػػػػة والتفكيػػػػػػػر االبػػػػػػػداعي لممػػػػػػػراىقيف، وبػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػػإف 

 المقياس صادؽ فى قياس المتغيرات الخاصة بو.
:لمتأكد مف ثبات النتائج التي ثانيا: حساب ثبات المقاييس

ـ التوصػػػػػؿ إلييػػػػػا عنػػػػػد إعػػػػػادة التطبيػػػػػؽ مػػػػػرة أخػػػػػرى   تػػػػػ
 2.8ويعتبػػػػػر معامػػػػػؿ الثبػػػػػات جيػػػػػدا إذا بمغػػػػػت قيمتػػػػػو 

 :فأعمي وقد تـ حساب ثبات االستبياف بطريقتيف
 
: Alpha-Cronbachحساااااب معاماااال ألفااااا كرونبااااا   -أ

لتحديد قيمة االتساؽ الداخمي لممقياس حيث تـ حساب 
اس ككػؿ ويوضػح معامؿ ألفا لكؿ بعد عمى حدة ولممقي

(: أف معامػػػػػػؿ ألفػػػػػػا لمجمػػػػػػوع عبػػػػػػارات 0ذلػػػػػػؾ جػػػػػػدوؿ)
مقياس جودة الحياة المدركة ومقياس التفكيػر االبػداعي 

عمػػػػي الترتيػػػػب 2.969و 2.857لممػػػػراىقيف ككػػػػؿ ىػػػػو 
وتعتبػػػر ىػػػذه القيمػػػة مقبولػػػة وعاليػػػة بالنسػػػبة ليػػػذا النػػػوع 

 مف حساب الثبات وتؤكد ثبات االستبياف.

تـ حساب  :Split-Halfة طريقة التجزئة النصفي -ب
الثبات بطريقة التجزئة النصفية وذلؾ عف طريؽ 
تقسيـ كؿ بعد مف أبعاد كؿ مقياس إلى 
نصفيف)عبارات فردية وعبارات زوجية( وقد تـ ىذا 
التقسيـ بالنسبة لكؿ بعد مف أبعاد المقياس وكذلؾ 
بالنسبة لممقياس ككؿ، وتـ حساب االرتباط بيف 

( وذلؾ عف 0وضح بجدوؿ)نصفى المقياس كما ىو م
حيث بمغت  Spearman-Brownطريؽ معادلة 

 66:.2لمقياس جودة الحياة المدركة و 2.8:6
 Guttmanلمقياس التفكير االبداعي، ومف معادلة 

لمقياس جودة الحياة المدركة  2.8.0وبمغت 
لمقياس التفكير االبداعي وىى قيـ عالية  2.889و

أصبح  ما سبق وبناء عمى وتؤكد ثبات االستبياف.
عبارة  55االستبياف في صورتو النيائية يشمؿ عمى 

وذلؾ  خبرية تقديرية موزعة عمى المحاور الثالثة
لمقياس التفكير  05لمقياس جودة الحياة المدركة و

االبداعي. وتتحدد االستجابة عمى عبارات االستبياف 
احيانًا، ال( وعمى مقياس  وفؽ ثالث استجابات)نعـ،

( وذلؾ حسب إتجاه كؿ 0، 0، .متصؿ)
عبارة)إيجابى، سمبى( واتضح أف أعمى درجو يحصؿ 

( 67( وأقؿ درجة ىي)78عمييا المبحوث ىي)
لمقياس جودة الحياة المدركة، وكذلؾ كانت أعمى 
درجو يحصؿ عمييا المبحوث في مقياس التفكير 

(. وعمى ىذا 06( وأقؿ درجة ىي)56اإلبداعي ىي)
الستبياف إلى ثالثة األساس أمكف تقسيـ درجات ا

 .مستويات
 
 

 معامل اإلرتباط بين ابعاد مقياسي جودة الحياة المدركة والتفكير االبداعي والدرجة الكمية لكل مقياس   :2جدول 
 عامل ارتباط بيرسون المقياس البيان                               

 **2.8:9 جودة العالقات األسرية جودة الحياة المدركة
 **2.6:9 دة البيئة السكنيةجو 
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 **2.6:0 جودة البيئة التعميمية
 **2.9:0 الطالقة التفكير االبداعي

 **0.886 المرونة
 **0.811 االصالة

 معامل ألفا وسبيرمان براون وجيوتمان ألبعاد مقياسي جودة الحياة المدركة والتفكير االبداعي لممراىقين  :1جدول
 التجزئة النصفية فا كرونبا معامل أل أبعاد المقياس

 جيوتمان سبيرمان براون
جودة 
الحياة 
 المدركة

 2.870 05:.2 2.8.0 جودة العالقات األسرية
 2.799 2.976 2.798 جودة البيئة السكنية

 2.800 2.990 2.800 جودة البيئة التعميمية
 2.8.0 2.8:6 2.857 إجمالى جودة الحياة المدركة

التفكير 
 اعياالبد

 .2.97 .7:.2 2.8:6 الطالقة 
 2.8.6 .2.99 2.8.0 المرونة

 2.925 58:.2 2.870 األصالة
 2.889 66:.2 2.969 اجمالي التفكير اإلبداعي

 سابعا :األساليب اإلحصائية:
تػػػػػػـ التحميػػػػػػؿ اإلحصػػػػػػائي بإسػػػػػػتخداـ برنػػػػػػامج الحزمػػػػػػة 

إلجػػػراء المعػػػامالت  .s.p.s.sاإلحصػػػائية لمعمػػػـو االجتماعيػػػة
 اإلحصائية التالية:

 حساب التكرارات والنسب المئوية لكؿ متغيرات الدراسة. -
معامؿ ألفا كرونباخ، واختبار التجزئػة النصػفية وحسػاب  -

بػػراوف  –معامػػؿ االرتبػػاط بمعػػادلتي جيوتمػػاف وسػػيبرماف
 لحساب ثبات أدوات الدراسة.

معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف لقيػػاس االرتبػػاط بػػيف المتغيػػرات  -
 ة والمتغيرات التابعة.المستقم

 Analysis of Variance تحميػؿ التبػايف فػى اتجػاه واحػد  -
(One Way ANOVA لمعرفػػػة داللػػػة الفػػػروؽ بػػػيف )

متوسػػػػطات درجػػػػات األبنػػػػاء عينػػػػة الدراسػػػػة فػػػػي جػػػػودة 
الحيػػػػاة بمحاورىػػػػا الثالثػػػػة والتفكيػػػػر االبػػػػداعي بمحػػػػاوره 

مسػػػتوى تعمػػػيـ  -الثالثػػػة تبعػػػًا لكػػػؿ مػػػف )نػػػوع المدرسػػػة
فئات الدخؿ الشػيرى لألسػرة(، وفػى حالػة  -ب واألـاأل

لمعرفػػة داللػػة  Tukeyوجػػود فػػروؽ يػػتـ تطبيػػؽ اختبػػار 
 الفروؽ بيف متوسطات الدرجات.

لمعرفة داللة الفروؽ بيف متوسػطات  T-testاختبار)ت(  -
أبنػػػػاء األميػػػػات  -درجػػػػات كػػػػؿ مػػػػف )الػػػػذكور واإلنػػػػاث

ر( أبنػػػاء الريػػػؼ والحضػػػ –العػػػامالت وغيػػػر العػػػامالت 
فػػي جػػودة الحيػػاة بمحاورىػػا الثالثػػة والتفكيػػر االبػػػداعي 

 بمحاوره الثالثة.
 النتائج ومناقشتيا

 :نتائج الدراسة الوصفية أوال:
 وصاااف المتغياااارات المتعمقااااة بخصااااائص المااااراىقين -أ 

( أف أكثػػػػر مػػػػف .يتضػػػػح مػػػػف جػػػػدوؿ) عينااااة البحااااث:
 %،66.2نصؼ عينة البحث مف اإلناث بنسبة بمغت 

ة العظمى مف أعمار المراىقيف مف عمر وكانت الغالبي
;، 78.6سػػػػنة( حيػػػػث بمغػػػػت النسػػػػبة نحػػػػو08> -07)

; مػػف 0.و ; مػػف مػػدارس حكوميػػة،07.6وكػػاف  نحػػو
; مػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػدارس خاصػػػػػػػػػة  05و مػػػػػػػػػدارس تجريبيػػػػػػػػػة،

وتبػػيف أف اعمػػى نسػػبة   ; مػػف المػػدارس الفنيػػة،09.2و
;( كػػػػػػػاف تػػػػػػػرتيبيـ األوسػػػػػػػط بػػػػػػػيف :.مػػػػػػػف المػػػػػػػراىقيف)

نصػػؼ عينػػة الدراسػػة يمتمكػػوف  أخػػواتيـ. وأف أكثػػر مػػف
 ;، 85.6موبايؿ بانترنت بنسبة بمغت 

 
 التوزيع العددي والنسبي لعينة البحث وفقًا لخصائص المراىق :3جدول 
 النسبة% العدد الفئة البيان النسبة% العدد الفئة البيان
 06.2 62 سنة07أقؿ مف السف 56.2 2: ذكر الجنس

 78.6 0.6 سنة08> -07مف 66.2 002 أنثى

 8.6 06 سنة فأكثر08مف %022 022 اإلجمالي

 %022 022 اإلجمالي
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نوع 
 المدرسة

الترتيب بيف  07.6 .6 حكومى عادى
 اإلخوة

 6.:0 :6 األوؿ

 2.:. 89 األوسط 0.2. 70 تجريبى لغات

 0.6. .7 األخير 05.6 :5 خاص

 %022 022 اإلجمالي 09.2 7. فنى
    %022 022 اإلجمالي

امتالؾ 
األجيرة 
 الحديثة

تحقيؽ اإلبداع  50.2 90 كمبيوتر
في المجاالت 

 المختمفة

 80.2 055 حقؽ ابداع

 09.2 67 لـ يحقؽ ابداع  8.2. 85 الب توب

 %022 022 اإلجمالي 85.6 :05 موبايؿ بانترنت

اإللتحاؽ  05.2 59 أيباد
بأماكف لتنمية 

 الميارات

 

 78 0.5 نعـ  التحقت

 .. 77 لـ التحؽ 02.2 02 ال يمتمؾ اي جياز 

 %022 022 اإلجمالي

 %022 022 تكرار
 

مسئولية 
 االبداع 

معوقات  02.6 00 الفرد نفسو
 اإلبداع

 .0 57 الخوؼ مف الفشؿ
اإلنشغاؿ بالدراسة وثقؿ  :0 9. األسرة

 المناىج الدراسية
:2 56 

 06.6 60 سرةعدـ إىتماـ األ 2.. 7 المدرسة
 07.6 .6 عدـ إىتماـ الدولة 2.. 7 الدولة

 06 62 سوء االدارة لموقت 75.6 :00 جميع ماسبؽ
 6.. 8 جميع ما سبؽ %022 022 اإلجمالي

اىتماـ 
األسرة  
بتنمية 
 اإلبداع

اىتماـ المدرسة   6.2. 82 تيتـ بدرجة كبيرة
 بتنمية اإلبداع

 72.2 002 تيتـ بدرجة كبيرة

 05.2 09 تيتـ بدرجة متوسطة 9.2 07 يتـ بدرجة متوسطةت

 07.6 .. تيتـ بدرجة منخفضة 5.6. :7 تيتـ بدرجة منخفضة

 6.: :0 ال يوجد اىتماـ 00.6 56 ال يوجد اىتماـ

 اإلجمالي %022 022 اإلجمالي
 
 

022 022% 
% قػػػػد التحػػػػؽ بأمػػػػاكف لتنميػػػػة ميػػػػارات 78.2كمػػػػا أف     

% مػػػػف عينػػػػة الدراسػػػػة قػػػػد حققػػػػوا 80.2 االبػػػػداع، واف
% مػػػػنيـ 75.6إبػػػػداعا فػػػػي المجػػػػاالت المختمفػػػػة، وأف 

يروا أف مسئولية تنميػة اإلبػداع تقػع عمػي الفػرد واألسػرة 
%مػػػف عينػػػة الدراسػػػة 6.2.والمدرسػػػة والدولػػػة، كمػػػا أف

تيػػػتـ اسػػػرىـ بدرجػػػة كبيػػػرة بتنميػػػة االبػػػداع لػػػدييـ، كمػػػا 
مدارسػػػػيـ  % مػػػػف عينػػػػة الدراسػػػػة تيػػػػتـ72.2تبػػػػيف أف 

بتنميػػػة االبػػػداع بدرجػػػة كبيػػػرة وقػػػد اوضػػػح مػػػايقرب مػػػف 

نصؼ عينة البحث أنو مف معوقػات االبػداع اإلنشػغاؿ 
 ;.56.2بالدراسة وثقؿ المناىج حيث بمغت نسبتيـ

 االجتماعية واإلقتصادية لألسرة:وصف المتغيرات  -ب
اف الغالبية العظمى مف  (5أوضحت بيانات جدوؿ)

لبحث( يعيشوف  في الحضر بنسبة أسر المراىقيف)عينة ا
; يعيشوف بالريؼ، كما يتبيف مف 2.2.;، ونحو82.2

الجدوؿ أف غالبية عينة البحث كانت مف األسر متوسطة 
;، كما يتضح أف 2.:8أفراد( بنحو 9> -6العدد)مف

 اآلباء واألميات مف ذوي التعميـ العالي)الجامعي( 
 .حث وفقًا لممتغيرات االجتماعية واالقتصادية ألسرىمالتوزيع العددي والنسبي لعينة الب: 4جدول 
 % النسبة العدد الفئة البيان النسبة% العدد الفئة البيان
مكاف 
 السكف

 58.2 5: تعمؿ  عمؿ األـ 2.2. 72 ريؼ
 60.2 025 التعمؿ 82.2 052 حضر

 022.2 0:9 االجمالي %022 022 اإلجمالي
 00.6 .0 أفراد 6 مف أقؿعدد أفراد  02.6 50 جنيو 0222 أقؿ مفدخؿ 
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 2.:8 069 أفراد9> -6مف األسرة 02.2 52 جنيو 5222 أقؿ مف 0222 مف األسرة
 6.: :0 أفراد فأكثر9 مف  00.6 .0 جنيو 7222 أقؿ مف5222 مف
 %022 022 اإلجمالي 06.2 2. جنيو 9222أقؿ مف7222 مف
 2... 77 جنيو فأكثر 9222 مف

 %022 022 ياإلجمال
 
 
 

مستوي 
تعميـ 
 األب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مستوي  2.. 7 أمى
 تعميـ األـ

 8.2 05 أمى
 6.2 02 يقرأويكتب 5.2 9 يقرأويكتب

 7.2 00 تعميـ أساسى 9.2 07 تعميـ أساسى
 06.2 62 ثانوى 09.6 8. ثانوى

 56.2 2: جامعى 50.6 96 جامعى
 فوؽ جامعى

 
 00.2 00 فوؽ جامعى 00.2 50

 االجمالي
 
 

 022.2 0:9 االجمالي 022.2 0:5
يمثموف المرتبة األولى في عينة الدراسة، حيث بمغت 

         ; عمى التوالي، واف56.2; و50.6نسبتيـ نحو 
; مف 58.2; مف األميات غير عامالت مقابؿ  60.2

كما يشير الجدوؿ أف أعمى نسبة دخؿ شيري  العامالت.
جنيو فأكثرشيريًا(  9222ي دخميـ)مف كانت لألسر الالت

; لألسر التي 00.6; وأقؿ نسبة كانت 2...بنسبة 
 7222ألقؿ مف  5222تحصؿ عمي دخؿ شيري)مف 

 جنيو شيريًا(. 
وصف عينة الدراسة وفقًا لمستوى جودة الحياة  -ج

 الثالثة االمدركة لممراىقين بمحاورى
%  67.6و %،6..7( أف 6أوضحت بيانات جدوؿ)

لتوالي مف عينة البحث كاف مستوى ادراكيـ لجودة عمي ا
العالقات األسرية والبيئة السكنية ليـ متوسطا، كما تبيف 
أف أعمى نسبة الدراؾ المراىقيف لجودة البيئة التعميمية 

%. ومف 57.6كانت لممستوى المتوسط بنسبة بمغت 
المالحظ إف إجمالي جودة الحياة المدركة لممراىقيف كانت 

% لممستوى 6.6.و ممستوى المرتفع،% ل 2...
% 50.6% لممستوى المنخفض. وأف  0.2.و المتوسط،

مف عينة البحث ذو مستوي تفكير إبداعي متوسط يميو 
% ثـ المستوي 8.6.المرتفع بنسبة بمغت  مستوي التفكير

 %.02.2المنخفض بنسبة بمغت 
 ثانياً: النتائج فى ضوء فروض البحث.

 :ولالنتائج فى ضوء الفرض األ 

ينص الفرض األول عمي انو:" توجد عالقة ارتباطية 
دالة إحصائيًا بين المتغيرات االجتماعية واالقتصادية 

لمدراسة وكل من جودة الحياة المدركة بمحاورىا الثالثة 
ولمتحقؽ مف صحة  والتفكير اإلبداعي بمحاوره الثالثة"

الفرض إحصائيًا تـ حساب معامالت ارتباط بيرسوف بيف 
(   8، )(7وؿ)اوضح جدتتغيرات الخاصة بالدراسة، و الم
 ما يمي:( 9و)
العالقات االرتباطية بين المتغيرات االجتماعية  أواًل:

واالقتصادية لمدراسة وجودة الحياة المدركة لممراىقين 
 بمحاورىا الثالث:
وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة  (7يتضح مف جدوؿ)

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

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

بيف كؿ مف  2.20ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند 
ي الدخؿ الشيري لألسرة مستوي تعميـ االب واالـ ومستو 

لتحاقو بأماكف لتنمية  وامتالؾ المراىؽ لألجيزة الحديثة وا 
الميارات وبيف كؿ مف جودة العالقات األسرية وجودة البيئة 
السكنية. كما يتضح وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة 

بيف كال مف مستوي تعميـ االب واالـ  2.20إحصائيًا عند 
سرة وامتالؾ المراىؽ لألجيزة ومستوي الدخؿ الشيري لأل

الحديثة وبيف جودة البيئة التعميمية. كما يتضح وجود عالقة 
بيف كؿ  2.20و 2.26ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند 

لتحاؽ المراىؽ بأماكف لتنمية  مف مستوي تعميـ االب وا 
 الميارات بالترتيب وبيف إجمالي جودة الحياة المدركة. 
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المراىؽ وكمما ارتفع المستوي أي أنو كمما قؿ عمر 
التعميمي لموالديف ودخؿ االسرة ووامتالؾ المراىؽ لألجيزة 
لتحاقو بأماكف لتنمية الميارات كمما زاد مستوي  الحديثة وا 
جودة العالقات األسرية وجودة البيئة السكنية وانخفض 
مستوي جودة البيئة التعميمية والعكس.وىذا يتفؽ مع دراسة 

والتي اوضحت انخفاض مستوي  (.0205أمينة حرطاني)
( التي 0206جودة الحياة بتقدـ العمر. ومع دراسة ىند فايد)

أوضحت التأثير االيجابي لكؿ مف مستوي تعميـ الزوج 
والزوجة والدخؿ الشيري لالسرة عمي جودة الحياة 

( التي 0200االجتماعية ويتفؽ مع دراسة إيماف شاىيف)

ف إلي مستويات إجتماعية أوضحت أف األفراد الذيف ينتمو 
قتصادية مرتفعة ىـ أكثر شعورا بجودة الحياة مف ذوي  وا 
المستوي االجتماعي واإلقتصادي المنخفض. ويتفؽ أيضا 

( 0228وشيماء توفيؽ)  (0225مع دراسة سمحاء محمد)
التي أوضحت إرتفاع درجة المالءمة الوظيفية لممسكف 

يمي بإرتفاع كؿ مف دخؿ األسرة والمستوي التعم
( التي 0200لمزوجيف.ويختمؼ مع دراسة رغداء نعيسة)

أوضحت عدـ وجود فروؽ دالة احصائيا بيف دخؿ األسرة 
 وجودة الحياة االسرية والتعميمية.

التوزيع العددي والنسبي لعينة الدراسة وفقًا لمستوى جودة الحياة المدركة والتفكير االبداعي لممراىقين  :5جدول
 بمحاورىم الثالثة

 مستوى التفكير اإلبداعي ستوى جودة الحياة المدركةم
النسبة العدد الفئة البيان

% 
النسبة العدد الفئة البيان

% 
جودة العالقات 

 األسرية 
( :0- 09) مستوى منخفض

 درجة
 الطالقة 00.2 05

 
 6..0 58 ( درجة:-7مستوي منخفض )

 (50 -2.) مستوى متوسط
 درجة

( .0-02مستوي متوسط ) 6..7 008
 درجة

67 09.2 
 (65 -50 ) مستوى مرتفع

 درجة
 59.6 8: ( درجة09-05مستوي مرتفع) 05.6 :5

 022 022 اإلجمالي 022 022 اإلجمالي
جودة 
البيئة 
 السكنية

( 08-00مستوي منخفض )
 درجة

(  0-9مستوي منخفض ) المرونة 08.6 6.
 درجة

0: 05.6 
( 06-09مستوي متوسط )

 درجة
 -.0توي متوسط )مس 67.6 .00

 (درجة09
000 66.6 

( .. -07مستوي مرتفع )
 درجة

( 05-:0مستوي مرتفع )  07.2 60
 درجة

72 .2.2 
 022 022 اإلجمالي 022 022 اإلجمالي

جودة 
البيئة 

 التعميمية
( 05 -06مستوي منخفض )

 درجة
(  07 -02مستوي منخفض ) األصالة 2..0 57

 درجة
50 00.2 

( 5. -06مستوي متوسط )
 درجة

( .0 -08مستوي متوسط) 57.6 .:
 درجة

90 52.6 
( 56 -6.مستوي مرتفع )

 درجة
( 2. -05) مستوي مرتفع 2.6. 70

 درجة
88 .9.6 

 022 022 اإلجمالي 022 022 اإلجمالي
إجمالي 
جودة 
الحياة 
 المدركة

( 80-55مستوي منخفض )
 درجة

 إجمالي 0.2. 70
التفكير  

 اإلبداعي

( :. -05خفض )مستوي من
 درجة

52 02.2 

( 0: -.8مستوي متوسط )
 درجة

(  66-52مستوي متوسط ) 6.6. 808
 درجة

96 50.6 

( 0.0 -.:مستوي مرتفع ) 
 درجة

 8.6. 86 درجة (80 -67مستوي مرتفع) 6... 78
 022 022 اإلجمالي 022 022 اإلجمالي

بمحاورىاا  ماعياة واالقتصاادية وجاودة الحيااة المدركاة لمماراىقين: معامالت ارتباط بيرسون بين المتغيارات االجت6جدول
 الثالثة

إجمالي جودة الحياة 
 المدركة

جودة البيئة 
 التعميمية

جودة البيئة 
 السكنية 

جودة العالقات 
 األسرية

 محاور جودة الحياة المدركة                    
 القتصادية ااالجتماعية و  المتغيرات  

 السف **2.0.5 - **:2.08- **::2.0 2.0.6-
 الترتيب بيف االخوة .2.20  .2.25- :2.28 2.2.6

 عدد أفراداألسرة  .2.28 - :2.00- :2.26 2.265-
 مستوي تعميـ األب ** 2.080 **2.075 **2.022- *2.065
 مستوي تعميـ األـ **2.0.8 **2.027 **2.002- 2.020
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 رةدخؿ االس **2.0:8 **58..2 **2.0.9- 2.005
 امتالؾ األجيزة الحديثة **::2.0 **2.068 **2.068- 2.287
 اإللتحاؽ بأماكف لتنمية الميارات  **2.005 **2.0.0 2.256- **2.097

 2.26* معنوي عند           2.20**معنوي عند 

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

(  وجػػػػػود عالقػػػػػة ارتباطيػػػػػة سػػػػػالبة 8يتضػػػػػح مػػػػػف جػػػػػدوؿ)
بػػػػػيف كػػػػػؿ مػػػػػف عمػػػػػر المراىػػػػػؽ  2.20دالػػػػػة إحصػػػػػائيًا عنػػػػػد 

ومعوقػػػػػػػػػػات االبػػػػػػػػػػداع وبػػػػػػػػػػيف مسػػػػػػػػػػتوي التفكيػػػػػػػػػػر االبػػػػػػػػػػداعي 
بمحػػػػاوره الثالثػػػػة، كمػػػػا توجػػػػػد عالقػػػػة ارتباطيػػػػة موجبػػػػة دالػػػػػة 

بػػػػػػيف كػػػػػػؿ مػػػػػػف مسػػػػػػتوي تعمػػػػػػيـ األب  2.20إحصػػػػػػائيًا عنػػػػػػد 
مػػػػػػػػػػدي اىتمػػػػػػػػػػاـ االسػػػػػػػػػػرة باالبػػػػػػػػػػداع وبػػػػػػػػػػيف مسػػػػػػػػػػتوي واالـ و 

التفكيػػػػػػر االبػػػػػػداعي بمحػػػػػػاوره الثالثػػػػػػة. كمػػػػػػا وجػػػػػػدت عالقػػػػػػة 
بػػػػػػيف دخػػػػػػؿ  2.20ارتباطيػػػػػػة موجبػػػػػػة دالػػػػػػة إحصػػػػػػائيًا عنػػػػػػد 

االسػػػػػرة ومسػػػػػتوي التفكيػػػػػر االبػػػػػػداعي بمحػػػػػاوره الثالثػػػػػة فيمػػػػػػا 
.ويتضػػػػػح  2.26عػػػػػدا محػػػػػور الطالقػػػػػة داؿ احصػػػػػائيا عنػػػػػد 

ارتباطيػػػػػػة موجبػػػػػػة دالػػػػػػة أيضػػػػػػا مػػػػػػف الجػػػػػػدوؿ وجػػػػػػود عالقػػػػػػة 
 بػػػػػػػػيف امػػػػػػػػتالؾ المراىػػػػػػػػؽ لألجيػػػػػػػػزة 2.20إحصػػػػػػػػائيًا عنػػػػػػػػد 

ومسػػػػػتوي التفكيػػػػػر االبػػػػػداعي بمحػػػػػاوره الثالثػػػػػة فيمػػػػػا  الحديثػػػػػة
. كمػػػػػػػػا 2.26عػػػػػػػػدا محػػػػػػػػور المرونػػػػػػػػة داؿ احصػػػػػػػػائيا عنػػػػػػػػد 

يتبػػػػػيف وجػػػػػود عالقػػػػػة ارتباطيػػػػػة موجبػػػػػة دالػػػػػة إحصػػػػػائيًا عنػػػػػد 
 تإلتحػػػػػػػػاؽ المراىػػػػػػػػؽ بأمػػػػػػػػاكف لتنميػػػػػػػػة الميػػػػػػػػارابػػػػػػػػيف  2.20

ومسػػػػػػػتوي التفكيػػػػػػػر االبػػػػػػػداعي بمحػػػػػػػاوره الثالثػػػػػػػة فيمػػػػػػػا عػػػػػػػدا 
. كمػػػػػػػا تبػػػػػػػيف 2.26محػػػػػػػور االصػػػػػػػالة داؿ احصػػػػػػػائيا عنػػػػػػػد 

أيضػػػػػا وجػػػػػود عالقػػػػػة ارتباطيػػػػػة موجبػػػػػة دالػػػػػة إحصػػػػػائيًا عنػػػػػد 
و مسػػػػػتوي االصػػػػػالة  اىتمػػػػػاـ المدرسػػػػػة باالبػػػػػداعبػػػػػيف  2.20

 2.26واجمػػػػػػػػػػػػػالي مسػػػػػػػػػػػػػتوي التفكيػػػػػػػػػػػػػر االبػػػػػػػػػػػػػداعي وعنػػػػػػػػػػػػػد 

ة. كمػػػػا تبػػػػيف عػػػػدـ وجػػػػود عالقػػػػة لمحػػػػوري الطالقػػػػة والمرونػػػػ
ارتباطيػػػػة دالػػػػة إحصػػػػائيًا بػػػػيف كػػػػؿ مػػػػف ترتيػػػػب المراىػػػػؽ بػػػػيف 
اخوتػػػػػػػػػو وعػػػػػػػػػػدد أفػػػػػػػػػػراد األسػػػػػػػػػرة، وبػػػػػػػػػػيف مسػػػػػػػػػػتوى التفكيػػػػػػػػػػر 
اإلبػػػػداعي بمحػػػػاوره الثالثػػػػة. وىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػي أنػػػػو كممػػػػا قػػػػؿ 
عمػػػػػػر المراىػػػػػػؽ وانخفضػػػػػػت معوقػػػػػػات االبػػػػػػداع وارتفػػػػػػع كػػػػػػؿ 

وكممػػػػا امتمػػػػػؾ مػػػػف مسػػػػتوي تعمػػػػيـ األب واألـ ودخػػػػػؿ االسػػػػرة 
المراىػػػػػػػػػػػؽ لألجيػػػػػػػػػػػزة الحديثػػػػػػػػػػػة والتحػػػػػػػػػػػؽ بأمػػػػػػػػػػػاكف لتنميػػػػػػػػػػػة 
الميػػػػارات واىتمػػػػاـ االسػػػػرة والمدرسػػػػة كممػػػػا زاد معػػػػو مسػػػػتوى 
التفكيػػػػػػػػػػػر اإلبػػػػػػػػػػػداعي والعكس.وىػػػػػػػػػػػذا يتفػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػع دراسػػػػػػػػػػػة 

WaLsh,K. (2002)  التػػػػػي أكػػػػػدت عمػػػػػى الػػػػػدور التحفيػػػػػزي
لألسػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػي تحقيػػػػػػػػػؽ اإلبػػػػػػػػداع ألبنائيػػػػػػػػػا وتػػػػػػػػػدريبيـ عمػػػػػػػػػى 

خؿ العمميػػػػػػػػػة لتنميػػػػػػػػػة التفكيػػػػػػػػػر االبتكػػػػػػػػػاري إسػػػػػػػػػتخداـ المػػػػػػػػػدا
واالبػػػػػػػػػػػػػػػداعي. وايضػػػػػػػػػػػػػػػا يتفػػػػػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػػػػػع دراسػػػػػػػػػػػػػػػة محمػػػػػػػػػػػػػػػد 

(التػػػػػػػي أوضػػػػػػػحت إرتفػػػػػػػاع مسػػػػػػػتوي االثػػػػػػػراء 0200الطالػػػػػػػب)
المعرفػػػػػػػػػػػػي بإرتفػػػػػػػػػػػػاع المسػػػػػػػػػػػػتوي االقتصػػػػػػػػػػػػادي والتعميمػػػػػػػػػػػػي 

 & BLOCKلموالػػػػػػػديف وايضػػػػػػػا يتفػػػػػػػؽ مػػػػػػػع دراسػػػػػػػة  

JOHNSON (2002)  التػػػػػػي أوضػػػػػػحت إرتفػػػػػػاع معػػػػػػدالت
لألبنػػػػػػاء بإرتفػػػػػػاع المسػػػػػػتوى االقتصػػػػػػادي القػػػػػػدرات االبداعيػػػػػػة 

ويختمػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػع  والثقػػػػػػػػافي واالجتمػػػػػػػػاعي والعممػػػػػػػػي لألسػػػػػػػػرة.
التػػػػػػػػػي أوضػػػػػػػػػحت عػػػػػػػػػدـ  (0205دراسػػػػػػػػػة بسػػػػػػػػػنت المييػػػػػػػػػي)

وجػػػػػػػػود عالقػػػػػػػػة ارتباطيػػػػػػػػة دالػػػػػػػػة احصػػػػػػػػائيا بػػػػػػػػيف السػػػػػػػػمات 
 .االبتكارية وكؿ مف السف ومستوي تعميـ االب واالـ

 االجتماعية واالقتصادية والتفكير االبداعي بمحاوره الثالثة: معامالت ارتباط بيرسون بين المتغيرات 7جدول 
 محاور التفكير اإلبداعي الطالقة المرونة األصالة اجمالى التفكير اإلبداعى

 االقتصادية واالجتماعية المتغيرات
 السف **2.527- **27..2- **2.588- **2.579-

 الترتيب بيف االخوة 2.827- .2.00- 2.207- 2.286-
 عدد أفراد األسرة 2.292- 2.009- 2.025- .2.29-

 مستوي تعميـ األب **2.072 **09..2 **0...2 **50..2
 مستوي تعميـ األـ *2.077 **2.096 **.6..2 **9...2
 دخؿ االسرة **2.005 **2.0:0 **2.000 **2.008
 امتالؾ األجيزة الحديثة **2.005 *2.070 **2.009 **2.007
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 اإللتحاؽ بأماكف لتنمية الميارات **2.005 **2.006 *2.086 **:2.00
 مدي اىتماـ االسرة باالبداع **.9..2 **09..2 **2.526 **2.505
 مدي اىتماـ المدرسة باالبداع *2.082 *2.065 **2.006 **2.025

 معوقات االبداع **:.2.0- **05..2- **2.0:5- **07..2-
 2.26 * معنوي عند          2.20**معنوي عند 

ثالثًا: العالقات االرتباطية بين جودة الحياة المدركة 
لممراىقين بمحاورىا الثالثة والتفكير اإلبداعي بمحاوره 

 الثالثة
( وجود عالقة ارتباطية موجبة 9يتضح مف جدوؿ)
بيف جودة العالقات االسرية  2.20دالة إحصائيًا عند 

جمالي جودة الحياة المد ركة وبيف وجودة البيئة السكنية وا 
التفكير االبداعي بمحاوره الثالثة. وىذا يعنى انو كمما 
ارتفع مستوي جودة العالقات االسرية والبيئة السكنية كمما 

وىذا يتفؽ مع  ارتفع مستوي التفكير االبداعي لممراىؽ.
 Henry&Sandra)( ودراسة0228دراسة آماؿ أباظة)

 Runco,etal. (1998)في حيف يختمؼ مع دراسة .1995)
أشارت أف التربية والتعميـ ىما أكثر العوامؿ أىمية  التي

لتنمية األداء األبتكاري لألبناء، يمي ذلؾ العوامؿ 
 االجتماعية والثقافية المرتبطة بالفرد ثـ األسرة.

 
 

كما يتضح مف الجدوؿ عدـ وجود عالقة ارتباطية 
دالة إحصائيًا بيف جودة البيئة التعميمية والتفكير االبداعي 
بمحاوره. وقد يرجع ذلؾ الي اف االسرة تعتبر مف أىـ 
مقومات االبداع لدي االبناء فإذا توافرت بيا مقومات 
الجودة وعممت عمي تنمية الميارات االبداعية لألبناء 

 كانت عوضا عف اي قصور بالتعميـ. 
مما سبؽ يتضح وجود عالقة ارتباطية دالة 

ورىا الثالث إحصائيًا بيف جودة الحياة المدركة بمحا
والتفكير االبداعي لممراىقيف فيما عدا محور جودة البيئة 
التعميمية، كما تبيف عدـ وجود عالقة ارتباطية دالة 
إحصائيًا بينو وبيف والتفكير االبداعي بمحاوره. وبذلؾ 

 يتحقؽ الفرض األوؿ جزئيا.
 النتائج فى ضوء الفرض الثاني:

ق ذات ياانص الفاارض الثاااني عمااي أنااو: "توجااد فاارو
داللة إحصائية بين كال مان الاذكور واإلنااث فاى كال مان 
جودة الحياة المدركة بمحاورىا الثالثة والتفكير االباداعي 

 ."لممراىقين بمحاوره الثالثة
 معامالت ارتباط بيرسون بين جودة الحياة المدركة لممراىقين والتفكير اإلبداعي بمحاورىم الثالثة :8 جدول

إجمالي جودة الحياة 
 المدركة

جودة البيئة 
 التعميمية

 جودة البيئة 
 السكنية 

 جودة 
 العالقات األسرية

 المدركة الحياة مجاالت جودة                  
 التفكير االبداعي

 الطالقة **2.508 **59..2 2.225 **87..2
 المرونة **2.500 **2.097 .2.20- **52..2
 األصالة **2.652 **9...2 6:.2- **50..2
 اجمالي التفكير االبداعي **2.589 **70..2 .2.26- **:9..2

 2.26* معنوي عند           2.20**معنوي عند 

ولمتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة ىػػػذا الفػػػرض احصػػػائيا تػػػـ ايجػػػاد 
 اتالفػػػػروؽ بػػػػػيف متوسػػػػػط ةقيمػػػػة)ت( لموقػػػػػوؼ عمػػػػى داللػػػػػ

جػودة مػف  مف الذكور واإلنػاث فػى كػؿ أفراد العينةدرجات 
والتفكيػػػػػػػر االبػػػػػػػداعي ورىػػػػػػػا الثالثػػػػػػة الحيػػػػػػاة المدركػػػػػػػة بمحا

 .( ذلؾ:ويوضح جدوؿ)لممراىقيف بمحاوره الثالثة 
  :( ما يمى9يتضح من جدول)

وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة احصػػػػائية بػػػػيف ادراؾ المػػػػراىقيف  -
لجودة البيئة التعميمية تبعػا لجػنس المراىػؽ لصػالح اإلنػاث 

وىى قيمػة دالػة إحصػائيًا  0.2:7-قيمة)ت(  حيث كانت
. وىذا يتفؽ مػع دراسػة كػؿ مػف محمػود منسػي 2.26عند 

( التػػػػػػػي 0200( ورغػػػػػػػداء نعيسػػػػػػػة)0227وعمػػػػػػػي كػػػػػػػاظـ)
أوضحت أف متوسط جودة الحيػاة االسػرية والتعميميػة كػاف 

 مرتفعا لإلناث عف الذكور.
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فػػي مسػػتوي جػػودة عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية  -
العالقػػػات األسػػػرية، جػػػودة البيئػػػة السػػػكنية ،إجمػػػالى جػػػودة 

الطالقػػػػػػة، حيػػػػػػاة، ومسػػػػػػتوي التفكيػػػػػػر االبػػػػػػداعي بمحاوره)ال
تبعػا لجػنس  المرونة، األصالة، إجمالى التفكير اإلبػداعى(
-، .:0.2المراىؽ حيث بمغػت قيمػة )ت( عمػى التػوالى 

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

                                            ويتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف
Zhang &Norvilis (0220) وRoothman et al.,  (022. )

( فػػػػي حػػػػيف 0220وىػػػػذا يتفػػػػؽ مػػػػع دراسػػػػة أسػػػػمي الجعػػػػافرة )
ودراسػػة رغػػداء  Lindfors et al., (2006)يختمػػؼ مػػع دراسػػة

(التػي أوضػحت وجػود فػروؽ فػي بعػد العالقػػات 0200نعيسػة)
صػالح االنػاث. وأيضػا مػع االجتماعية وجودة الحيػاة االسػرية ل

( التػي أوضػحت 0202دراسة ىويدة محمود وفوزيػة الجمػالي)
وجود فػروؽ فػي جػودة الحيػاة لصػالح الػذكور. وكػذلؾ يختمػؼ 

( وداود الحػػػدابي 0228مػػع دراسػػة  كػػال مػػػف السػػيد منصػػور)
ونػػػػػػػػػػػػػػػدي التميمػػػػػػػػػػػػػػػي وعبػػػػػػػػػػػػػػػد الغفػػػػػػػػػػػػػػػار  (0200وآخػػػػػػػػػػػػػػروف)

 ( حيػػػث أوضػػػحوا وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة احصػػػائيا0200القيسػػػي)
لصػػػالح االنػػػاث فػػػي البعػػػد المعرفػػػي لإلبػػػداع ومسػػػتوي التفكيػػػر 
االبتكػػػػػػػػػػاري عػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػذكور وأيضػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػع دراسػػػػػػػػػػة بسػػػػػػػػػػنت 

(التػػػػػي أوضػػػػػحت وجػػػػػود فػػػػػروؽ بػػػػػيف الػػػػػذكور 0205المييػػػػػي)
واإلنػػػػػاث فػػػػػػي محػػػػػاور مقيػػػػػػاس السػػػػػمات االبتكاريػػػػػػة لصػػػػػػالح 
الذكور.مما سبؽ يتضػح عػدـ وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا بػيف 

ؿ مػػػف جػػػودة الحيػػػاة المدركػػػة والتفكيػػػر الػػػذكور واإلنػػػاث فػػػى كػػػ
االبػػػداعي بمحػػػاورىـ الثالثػػػة فيمػػػا عػػػدا جػػػودة البيئػػػة التعميميػػػة 
كانػػت لصػػالح اإلنػػاث. وبالتػػالى تتحقػػؽ صػػحة الفػػرض الثػػاني 

   جزئيًا.
 النتائج فى ضوء الفرض الثالث:

ينص الفرض الثالث عمى أناو " توجاد فاروق ذات داللاة 
والحضاار فااى كاال ماان  إحصااائية بااين كاال ماان أبناااء الريااف

جااودة الحياااة المدركااة بمحاورىااا الثالثااة والتفكياار االبااداعي 
ولمتحقػؽ مػف صػحة ىػذا الفػرض لممراىقين بمحاوره الثالثة " 

الفػروؽ بػيف  ةاحصائيا تـ ايجاد قيمػة )ت( لموقػوؼ عمػى داللػ
مػف أبنػاء الريػؼ والحضػر فػى  أفػراد العينػةدرجات  اتمتوسط

كػػػػؿ مػػػػف جػػػػودة الحيػػػػاة المدركػػػػة بمحاورىػػػػا الثالثػػػػة والتفكيػػػػػر 
( ذلاك 20ويوضح جدول)االبداعي لممراىقيف بمحاوره الثالثة 

 :فيما يمي
وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف ادراؾ المػػراىقيف  -

لجػػودة البيئػػة السػػكنية تبعػػا لمكػػاف سػػكف األسػػرة لصػػالح 
وىػػػى  206..-انػػػت قيمػػػة )ت( أبنػػػاء الحضػػػر حيػػػث ك
. وىذا يختمؼ مع دراسػة 2.20قيمة دالة إحصائيًا عند 

( التػػػػػي اوضػػػػػحت اف مكػػػػػاف السػػػػػكف 0206ىنػػػػػد فايػػػػػد)
 اليؤثر عمي جودة البيئة السكنية.

عػػػػدـ وجػػػػود  فػػػػروؽ ذات داللػػػػة احصػػػػائية فػػػػي مسػػػػتوي  -
جػػودة العالقػػات األسػػرية، جػػودة البيئػػة التعميميػػة،إجمالى 

وي التفكيػػػػػػر االبػػػػػػداعي بمحػػػػػػاوره جػػػػػػودة الحيػػػػػػاة  ومسػػػػػػت
الطالقػػػػػػػػػة، المرونػػػػػػػػػػة، األصػػػػػػػػػالة، إجمػػػػػػػػػػالى التفكيػػػػػػػػػػر )

حيػػػػػػث بمغػػػػػػت  تبعػػػػػػا لمكػػػػػػاف سػػػػػػكف األسػػػػػػرة اإلبػػػػػػداعى(
               ،0.5:9، 2.577-  قيمػػػػػػػػػػػػػػػػة)ت( عمػػػػػػػػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػػػػػػػػوالى

-2.620، -2.5:0، -0.076، -2.76.،         
وىى قيـ غير دالػة إحصػائيًا. وىػذا يتفػؽ مػع  2.907-

( التػػػػي اشػػػػارت الػػػػي عػػػػدـ 0205عػػػػاء محمػػػػد)دراسػػػػة د
وجود فروؽ في معايير الجودة بالمؤسسػة التعميميػة كمػا 

  تدركيا الطالبات ومكاف السكف.

 

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

 البعد

 الذكور
 90ن = 

 اإلناث
 220ن = 

الفروق بين 
 المتوسطات

 مستوى الداللة قيمة ت

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
جودة  المعيارى

الحياة 
المدر 
كة

 2.087 .:0.2 0.25 .:.7 .52.0 7.52 50.08 جودة العالقات األسرية  
 غير دالة



Vol. 61, No. 2, pp. 169-196, 2016(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 911 

 2.058 0.070- 2.72- 50.. 07.08 90.. 06.78 جودة البيئة السكنية
 غير دالة

 2.2.8 0.2:7- 0.77- 7..6 :5.:0 6.92 .08.9 جودة البيئة التعميمية
 2.26دالة عند 

إجمالى جودة الحياة 
 المدركة

:5.79 02.88 :6.:2 02.:0 -0.00 -2.896 2.5.. 
 غير دالة

التفكير االبداعي 
 

 8::.2 2.225- 2.220- 00.. :00.6 8:.. 00.69 الطالقة
 غير دالة

 2.705 2.626 :.2.0 07.. 07.70 50.. 07.97 المرونة
 غير دالة

 .:2.0 27..0 59:.2 5.60 02.70 6.85 00.67 األصالة
 غير دالة

 2.555 2.878 0.096 02.20 .9.:5 .00.9 60.20 إجمالى التفكير اإلبداعى
 غير دالة

لممراىقين والتفكير االبداعي  جودة الحياة المدركةفي كل من الحضر داللة الفروق بين أبناء الريف و  :20جدول
 بمحاورىم الثالثة
 البيان             
 

 البعد

 الريف
 60ن = 

 الحضر
 240ن = 

الفروق بين 
 المتوسطات

 مستوى الداللة قيمة ت

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

جودة ا
لحياة المدركة

 

 2.750 2.577- .2.59- 7.75 52.86 7.98 52.07 جودة العالقات األسرية 
 غير دالة

 .2.22 206..- 0.762- 2... 07.62 5.20 05.96 جودة البيئة السكنية
 2.20دالة عند 

 2.0.7 0.5:9 0.0:0 6.90 6..09 6.20 76.:0 جودة البيئة التعميمية
 غير دالة

ياة إجمالى جودة الح
 المدركة

:5.87 00.27 :6.72 02..0 -2.952 -2.620 2.708 
 غير دالة

التفكير االبداعي 
 

 2.705 2.5:0- 2.080- 60.. 00.78 80.. 00.52 الطالقة
 غير دالة

 2.057 0.076- 2.6:8- 09.. 0:.07 50.. 0..07 المرونة
 غير دالة

 2.605 .2.76- 2.607- 6.06 00.02 6.26 02.79 األصالة
 غير دالة

 2.502 2.907- 96..0- 02.79 62.89 :00.0 52.:5 إجمالى التفكير اإلبداعى
 غير دالة

وىنػػػػػػػػد  (0205وأيضػػػػػػػػا مػػػػػػػػع دراسػػػػػػػػة شػػػػػػػػيماء الشػػػػػػػػافعي)
( التي اوضحت اف مكاف السػكف اليػؤثر عمػي 0206فايد)

مسػػػػتوي جػػػػودة العالقػػػػات االجتماعيػػػػة. وأيضػػػػا مػػػػع دراسػػػػة 
وجػػود فػػروؽ  ( التػػي أوضػػحت عػػدـ0205بسػػنت المييػػي)

 بيف شباب الحضر والريؼ في محاور السمات االبتكارية.

عدـ وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا بػيف  مما سبؽ يتضح:
أبناء الريؼ والحضر فى كػؿ مػف جػودة العالقػات األسػرية 
وجػػودة البيئػػة التعميميػػة والتفكيػػر االبػػداعي لممػػراىقيف فيمػػػا 

حضػػػر. عػػػدا جػػػودة البيئػػػة السػػػكنية كانػػػت لصػػػالح أبنػػػاء ال
 وبالتالى تتحقؽ صحة الفرض الثالث جزئيًا.

 النتائج فى ضوء الفرض الرابع:
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ياانص الفاارض الرابااع عمااى أنااو "توجااد فااروق ذات 
 داللاااة إحصاااائية باااين أبنااااء األمياااات العاااامالت و يااار
العااامالت فااى كاال ماان جااودة الحياااة المدركااة بمحاورىااا 

"  ثااةالثالثااة والتفكياار االبااداعي لممااراىقين بمحاااوره الثال 
ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذا الفػػرض احصػػائيا تػػـ ايجػػاد قيمػػة 

درجػػات  اتالفػػروؽ بػػيف متوسػػط ة)ت( لموقػػوؼ عمػػى داللػػ
مػػف أبنػػاء األميػػات العػػامالت وغيػػر العػػامالت  أفػػراد العينػػة

فى كؿ مف جودة الحياة المدركة بمحاورىا الثالثة والتفكير 
( 00ويوضػػػح جػػػدوؿ)االبػػػداعي لممػػػراىقيف بمحػػػاوره الثالثػػػة 

 :ذلؾ فيما يمي
وجود فروؽ ذات داللػة احصػائية بػيف ادراؾ المػراىقيف 
لجػػودة البيئػػة التعميميػػة تبعػػا لعمػػؿ االـ لصػػالح أبنػػاء غيػػر 

وىػى قيمػة دالػة  0:5..-العامالت حيث كانت قيمة)ت( 

وىذا يختمؼ مع دراسة دعػاء محمػد  .2.20إحصائيًا عند 
( التػػػػي أوضػػػػحت عػػػػدـ وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة 0205)
صػػػائية فػػػي معػػػايير الجػػػودة بالمؤسسػػػة التعميميػػػة وعمػػػؿ اح

 االـ.

وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف مسػػتوي التفكيػػر 
األصػػػػالة، إجمػػػػالى  الطالقػػػػة،االبػػػػداعي لممػػػػراىقيف بمحػػػػاور 

تبعػػػا لعمػػػؿ االـ لصػػػالح أبنػػػاء العػػػامالت التفكيػػػر اإلبػػػداعى 
، 0.927 ،0.700حيػػػػػػػػػػث كانػػػػػػػػػػت قيمػػػػػػػػػػة)ت(عمي التػػػػػػػػػػوالي

عمػػػي  2.20و 2.26دالػػػة إحصػػػائيًا عنػػػد  وىػػػى قػػػيـ0.800
 الترتيب. 

جااودة الحياااة المدركااة والتفكياار فااي كاال ماان داللااة الفااروق بااين أبناااء األميااات العااامالت و ياار العااامالت  :22جاادول 
 لممراىقين بمحاورىم الثالثةاالبداعي 

 البيان              
 

 البعد

 أبناء العامالت
 95ن = 

 أبناء  ير العامالت
 205ن = 

الفروق بين 
 المتوسطات

 مستوى الداللة قيمة ت

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

جودة الحياة المدركة
 2.078 98..0 .0..0 0:.7 9:.:. 7.50 :50.0 جودة العالقات األسرية  

 غير دالة
 ::..2 2.955 2.5.0 79.. 06.92 60.. .07.0 جودة البيئة السكنية

 غير دالة
 2.220 0:5..- 0.590- 6.70 0:.:0 5..6 08.55 جودة البيئة التعميمية

دالة عند 
2.20 

إجمالى جودة الحياة 
 المدركة

:5.:7 02.69 :6.82 00.00 -2.8.7 -2.58: 2.7.. 
 غير دالة

التفكير االبداعي
 

 2.200 0.700 20..0 .6.. 8:.00 60.. 08..0 الطالقة
لة عند دا

2.26 
 2.298 0.808 2.926 70.. 6..07 0:.0 08.06 المرونة

 غير دالة
 2.227 0.927 :::.0 :..6 :02.2 5.72 :00.2 األصالة

دالة عند 
2.20 

 2.228 0.800 5.028 00.77 59.50 62.: 60.60 إجمالى التفكير اإلبداعى
دالة عند 
2.20 

والتػػػػػػي ( 0205وىػػػػػػذا يختمػػػػػػؼ مػػػػػػع دراسػػػػػػة بسػػػػػػنت المييػػػػػػي)
أوضػػػػػحت عػػػػػدـ وجػػػػػود فػػػػػروؽ بػػػػػيف أبنػػػػػاء العػػػػػامالت وغيػػػػػر 

 العامالت في محاور مقياس السمات االبتكارية.

عػػػػدـ وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة احصػػػػائية فػػػػي مسػػػػتوي 
جػػػودة العالقػػػات األسػػػرية، جػػػودة البيئػػػة السػػػكنية، إجمػػػالى 
جػػػػػػػػػودة الحيػػػػػػػػػاة المدركػػػػػػػػػة ومسػػػػػػػػػتوي التفكيػػػػػػػػػر االبػػػػػػػػػداعي 

ؿ االـ حيػػث بمغػػت قيمػػة)ت( لممراىقيف)المرونػػة( تبعػػا لعمػػ
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وىى  0.808، :2.58-، 2.955، 98..0عمى التوالى 
قػػػػػػيـ غيػػػػػػر دالػػػػػػة إحصػػػػػػائيًا. وىػػػػػػذا يتفػػػػػػؽ مػػػػػػع دراسػػػػػػةىند 

يمػػػاف 0206فايػػػد) ( ويختمػػػؼ عػػػف دراسػػػة نجػػػالء الحمبػػػي وا 
( والتػػػػي اوضػػػػحت وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة .020احمػػػػد)

 احصائية في مقياس جودة البيئة السكنية تبعا لعمؿ االـ.

عػػػػػػدـ وجػػػػػػود فػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػة ممػػػػػػا سػػػػػػبؽ يتضػػػػػػح: 
الحيػػػػػػاة المدركػػػػػة بمحاورىػػػػػػا  احصػػػػػائية فػػػػػي مسػػػػػػتوي جػػػػػودة

والتفكيػػػػػػػػػػر االبػػػػػػػػػػداعي فيمػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػدا جػػػػػػػػػػودة البيئػػػػػػػػػػة  ةالثالثػػػػػػػػػػ
وفػػػػػػػػي  التعميميػػػػػػػػة كانػػػػػػػػت لصػػػػػػػػالح أبنػػػػػػػػاء غيػػػػػػػػر العػػػػػػػػامالت

وبالتػػػػػػػػػػالى  التفكيػػػػػػػػػر االبػػػػػػػػػداعي لصػػػػػػػػػالح أبنػػػػػػػػػاء العػػػػػػػػػامالت
 تتحقؽ صحة الفرض الرابع جزئيا.

 ائج فى ضوء الفرض الخامس:النت
ينص الفرض الخامس عمى أنو "يوجد تباين دال إحصائيًا 
بين األبناء المراىقين فى كل من جودة الحياة المدركة 

االبداعي بمحاوره  لممراىقين بمحاورىا الثالثة والتفكير
" ولمتحقؽ مف صحة الفرض الثالثة تبعًا لنوع المدرسة

ميؿ التبايف في اتجاه واحد إحصائيًا تـ استخداـ أسموب تح
ANOVA  الستبياف جودة الحياة المدركة بمحاورىا الثالثة

والتفكير االبداعي بمحاوره الثالثة تبعًا لنوع المدرسة، وتـ 

لمعرفة داللة الفروؽ بيف المتوسطات،  Tukeyتطبيؽ اختبار 
 :ذلؾ فيما يمي (06)إلي (00)مف وؿادوتوضح الج

بيف األبناء المراىقيف عينة  وجود تبايف داؿ احصائياً 
الدراسة فى جودة العالقات األسرية وجودة البيئة السكنية 

لنوع المدرسة حيث تبعًا وجودة البيئة التعميمية واإلجمالى 
، 00.609، 9.8:9بمغت قيمة ؼ عمي التوالي 

، 2.20وىى قيمة دالة احصائيًا عند  6.022، 6.2.5
ـ تطبيؽ ولمتعرؼ عمى مستوى دالالت الفروؽ ت

              ، ووجد أنيا تتدرج مف  Tukeyاختبار
إلى  00..0(، ):50.2إلى  6.80.)

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

 الحكومية العادية.
وجػػػػػػػػود تبػػػػػػػػايف داؿ ( 06(، )05يتضػػػػػػػػح مػػػػػػػػف جػػػػػػػػدولى)

الدراسػػػػػػة فػػػػػػى كػػػػػػؿ  احصػػػػػػائيًا بػػػػػػيف األبنػػػػػػاء المػػػػػػراىقيف عينػػػػػػة
مػػػػػػػػػػف الطالقػػػػػػػػػػة، المرونػػػػػػػػػػة، األصػػػػػػػػػػالة واجمػػػػػػػػػػالي مسػػػػػػػػػػتوي 

 لنوع المدرسة تبعًا التفكير االبداعي 

تحميل التباين في اتجاه واحد لألبناء المراىقين عينة الدراسة فى مقيااس جاودة الحيااة المدركاة بمحاورىاا الثالثاة  :21جدول 
 100تبعًا لنوع المدرسة ن=

مجموع  لتباينمصادر ا ابعاد المقياس
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

جودة العالقات 
 األسرية 

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

0270.506 
8990..92 
9:5..8:6 

. 
0:7 
0:: 

.6..926 
52.007 

9.8:9 2.220 
دالة عند 
2.220 

 بيف المجموعات جودة البيئة السكنية
 لمجموعاتداخؿ ا
 الكمى

.99..00 
0022.785 
0699.::6 

. 
0:7 
0:: 

00:.552 
00.009 

00.609 2.220 
دالة عند 
2.220 

 بيف المجموعات جودة البيئة التعميمية
 داخؿ المجموعات

 الكمى

559.528 
690:.699 
7078.::6 

. 
0:7 
0:: 

05:.57: 
0:.7:0 

6.2.5 2.220 
دالة عند 
2.20 

إجمالى جودة الحياة 
 المدركة

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

0806.:97 
0079..92: 
0.52:.8:6 

. 
0:7 
0:: 

686..0: 
002.7.0 

6.022 2.220 
دالة عند 
2.20 

 

 إجمالى جودة الحياة جودة البيئة جودة البيئة جودة العالقات  العدد نوع المدرسة
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األبناااء المااراىقين عينااة الدراسااة فااى  متوسااطات درجاااتلمتعاارف عمااى داللااة الفااروق بااين   Tukeyاختبااار :23جاادول 
 ثة تبعًا لنوع المدرسةمقياس جودة الحياة المدركة بمحاورىا الثال 

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

مجموع  مصادر التباين ابعاد المقياس
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 بيف المجموعات الطالقة
 داخؿ المجموعات

 الكمى

667..65 
0:95.207 
0652..92 

. 
0:7 
0:: 

096.560 
02.00. 

09..00 2.220 
دالة عند 
2.220 

 بيف المجموعات المرونة
 داخؿ المجموعات

 الكمى

60..58. 
0790.590 
0025.:66 

. 
0:7 
0:: 

085.5:0 
9.68: 

02...: 2.220 
دالة عند 
2.220 

 المجموعات بيف األصالة
 داخؿ المجموعات

 الكمى

00::.607 
.:0..27: 
6000.6:6 

. 
0:7 
0:: 

5...086 
0:.:76 

00.7:8 2.220 
دالة عند 
2.220 

إجمالى التفكير 
 اإلبداعى

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

77:9.968 
078:..87. 
0.5:0.702 

. 
0:7 
0:: 

00.0.:60 
96.790 

07.270 2.220 
دالة عند 
2.220 

األبناااء المااراىقين عينااة الدراسااة فااى  متوسااطات درجاااتلمتعاارف عمااى داللااة الفااروق بااين   Tukeyاختبااار :25جاادول 
 مقياس التفكير اإلبداعى بمحاوره الثالثة تبعًا لنوع المدرسة

 إجمالى التفكير اإلبداعى األصالة المرونة الطالقة العدد نوع المدرسة
 00.:. 5:.06 88..0 62.: 7. تعميـ فني

 ...:5 00.22 07.02 00.00 70 تجريبي لغات
 2..65 9..00 7:.08 78..0 :5 خاص

 66.62 0...0 09.05 05.00 .6 حكومى عادي
، 00..09حيػػػػػػػػػػػػػػث بمغػػػػػػػػػػػػػػت قيمػػػػػػػػػػػػػػة ؼ عمػػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػوالي 

وىػػػػػػػػػػػػػػػػػى قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػة دالػػػػػػػػػػػػػػػػػة  07.270 ،00.7:8، :...02
، ولمتعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى مسػػػػػػتوى دالالت 2.220احصػػػػػػائيًا عنػػػػػػد 

، ووجػػػػػد أنيػػػػػا تتػػػػػدرج مػػػػػف Tukeyالفػػػػػروؽ تػػػػـػ تطبيػػػػػؽ اختبػػػػػار
(، 09.05إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  88..0) (،05.00إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  62.:)
( عمػػػػػػػػػي 66.62إلػػػػػػػػػى  00.:.) (،0...0إلػػػػػػػػػى  5:.06)

وذلػػػػػػػػػؾ لصػػػػػػػػػالح طػػػػػػػػػالب المػػػػػػػػػدارس الحكوميػػػػػػػػػة  الترتيػػػػػػػػػب،
 العادية.

وجػػػػػػػود تبػػػػػػايف داؿ إحصػػػػػػػائيًا عنػػػػػػػد  ممااااااا سااااااابق يتضاااااااح:
بػػػػيف األبنػػػػاء المػػػػراىقيف عينػػػػػة الدراسػػػػة فػػػػى كػػػػؿ مػػػػػف  2.20

الحيػػػػػاة المدركػػػػػة بمحاورىػػػػػا ومسػػػػػتوي التفكيػػػػػر  جػػػػػودةمسػػػػػتوي 
االبػػػػػػػداعي بمحػػػػػػػاوره تبعػػػػػػػًا لنػػػػػػػوع المدرسػػػػػػػة لصػػػػػػػالح طػػػػػػػالب 

وقػػػػػػػد أرجعػػػػػػت الباحثتػػػػػػاف ذلػػػػػػػؾ المػػػػػػدارس الحكوميػػػػػػة العادية.

إلػػػي أنػػػػو قػػػػد تبػػػػيف أف المدرسػػػة الحكوميػػػػة التػػػػي طبػػػػؽ عمييػػػػا 
المقيػػػػاس قػػػػد حصػػػػمت عمػػػػي اعتمػػػػاد الجػػػػودة، ممػػػػا قػػػػد يكػػػػوف 

الحيػػػػػػػػاة المدركػػػػػػػػة بمحاورىػػػػػػػػا لػػػػػػػػو دور فػػػػػػػػي ارتفػػػػػػػػاع جػػػػػػػػودة 
الثالثػػػػػة وأيضػػػػػا التفكيػػػػػر االبػػػػػداعي بمحػػػػػاوره الثالثػػػػػة لطػػػػػالب 
المػػػػدارس الحكوميػػػػة العاديػػػػة وىػػػػذا يثبػػػػت فكػػػػرة البحػػػػث التػػػػي 
تبنػػػػػػت أف تػػػػػػوافر مقومػػػػػػات الجػػػػػػودة فػػػػػػي أي مؤسسة)أسػػػػػػرية 

تعميميػػػػة .....( لػػػػو دور ىػػػػاـ فػػػػي االرتقػػػػاء بأفرادىػػػػا وىػػػػذا  –
لتفكيػػػػػر االبػػػػػداعي لصػػػػػالح بػػػػػدوره ادي الػػػػػي ارتفػػػػػاع مسػػػػػتوي ا

وبالتػػػػػػػػالى تتحقػػػػػػػػؽ  طػػػػػػػػالب المػػػػػػػػدارس الحكوميػػػػػػػػة العاديػػػػػػػػة.
 .صحة الفرض الخامس كميا

 النتائج فى ضوء الفرض السادس:
ينص الفرض السادس عمى أنو "يوجد تباين دال 
إحصائيًا بين األبناء المراىقين فى كل من جودة الحياة 

 التعميمية السكنية األسرية 
 58.:9 9..08 00..0 6.80. 7. تعميـ فني 

 .6.8: 08.50 .06.9 7..50 :5 خاص 
 9:.6: ...2. 8:.07 50.67 70 تجريبي لغات 
 9.07: 2.60. 08.22 :50.2 .6 حكومى عادي
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االبداعي  المدركة لممراىقين بمحاورىا الثالثة والتفكير
بمحاوره الثالثة تبعًا لكل من المستوى التعميمى لألب 

" ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيًا تـ استخداـ واألم
لمقياس  ANOVAأسموب تحميؿ التبايف في اتجاه واحد 

جودة الحياة المدركة بمحاورىا الثالثة والتفكير االبداعي 
ى التعميمى لممراىقيف بمحاوره الثالثة تبعًا لكؿ مف المستو 

لمعرفة داللة  Tukeyلألب واألـ، وتـ تطبيؽ اختبار 
 الفروؽ بيف المتوسطات، وفيما يمي عرض لذلؾ:

 المستوى التعميمى لألب  -أ
 ( ما يمى:08(، )07يتضح مف جدولى)

وجود تبايف داؿ احصائيًا بيف األبناء المراىقيف عينة 
لبيئة الدراسة فى كؿ مف جودة العالقات األسرية وجودة ا

السكنية وجودة البيئة التعميمية تبعًا لممستوى التعميمى 
 ،:::..  لألب حيث بمغت قيمة ؼ عمي التوالي

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

عمي الترتيب ولمتعرؼ عمى مستوى دالالت  2.26
، ووجد أنيا تتدرج  Tukeyالفروؽ تـ تطبيؽ اختبار

(، 0:.07إلى  62..0(،)00..5إلى .0.9.مف)
( وذلؾ لصالح التعميـ فوؽ 0.55.إلى  6..08)

دكتوراه(. وىذا يتفؽ مع دراسة إيماف  /الجامعى)ماجستير
( التي أوضحت أف إرتفاع مستوى تعميـ 0200شاىيف)

األبويف لو دور في تحسف العالقات األسرية وزيادة 
مستوي جودة الحياة. وكذلؾ مع دراسة سمحاء 

توضح أف ارتفاع المستوي التعميمي  ( التي0225محمد)
لرب وربة االسرة يزيد مف درجة المالءمة الوظيفية 
 لممسكف. ويتفؽ أيضا مع دراسة كؿ مف شيماء توفيؽ

يتفؽ مع دراسة دعاء  وأيضا (.0206وىند فايد) (0228)
(. التي أوضحت عدـ وجود فروؽ ذات 0205محمد)

التعميمية داللة احصائية في معايير الجودة بالمؤسسة 
 تبعا لمستوي تعميـ األب.

تحمياال التباااين فااي اتجاااه واحااد لألبناااء المااراىقين عينااة الدراسااة فااى مقياااس جااودة الحياااة المدركااة لممااراىقين  :26جاادول 
 100بمحاورىا الثالثة تبعًا لممستوى التعميمى لألب ن=

مجموع  مصادر التباين ابعاد المقياس
 المربعات

درجات 
 الحرية

جموع متوسط م
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 بيف المجموعات جودة العالقات األسرية 
 داخؿ المجموعات

 الكمى

9.6.6:: 
9029.0:7 
9:5..8:6 

6 
0:5 
0:: 

078.002 
50.8:6 

..::: 2.220 
دالة عند 
2.20 

 بيف المجموعات جودة البيئة السكنية
 داخؿ المجموعات

 الكمى

00..2.. 
0.86.:70 
0699.::6 

6 
0:5 
0:: 

50.728 
00.058 

..58: 2.226 
دالة عند 
2.20 

 بيف المجموعات جودة البيئة التعميمية
 داخؿ المجموعات

 الكمى

.56.5.5 
6:00.670 
7078.::6 

6 
0:5 
0:: 

7:.298 
.2.60: 

0.07. 2.262 
دالة عند 
2.26 

إجمالى جودة الحياة 
 المدركة

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

98..900 
006.6.:9. 
0.52:.8:6 

6 
0:5 
0:: 

085.870 
007.076 

0.625 2.0:2 
 غير دالة

األبناااء المااراىقين عينااة الدراسااة فااى  متوسااطات درجاااتلمتعاارف عمااى داللااة الفااروق بااين  Tukeyاختبااار :27جاادول 
 مقياس جودة الحياة المدركة بمحاورىا الثالثة تبعًا لممستوى التعميمى لألب

 جودة البيئة التعميمية جودة البيئة السكنية ودة العالقات األسرية ج العدد المستوى التعميمى
 6..08 62..0 .0.9. 7 أمى

 09.08 5:..0 9.55. : يقرأ و يكتب
 :6.:0 05.55 22.:. 09 إعدادي( /تعميـ اساسي )إبتدائى 

 .9.:0 06.52 99.:. 8. ثانوي عاـ/ فني
 .2.9. 07.67 50.00 99 جامعي

 0.55. 0:.07 00..5 50 دكتوراه(  /تيرفوؽ جامعي )ماجس
عدـ وجود تبايف داؿ احصائيًا بيف األبناء المراىقيف 
عينة الدراسة فى إجمالى جودة الحياة تبعًا لممستوى 

وىى قيمة  0.625التعميمى لألب حيث بمغت قيمة ؼ 
 .غير دالة احصائياً 
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وجود تبايف داؿ ( :0) (،09يتضح مف جدولى)
بناء المراىقيف عينة الدراسة فى كؿ مف احصائيًا بيف األ

الطالقة، المرونة، األصالة واجمالي مستوي التفكير 
لممستوى التعميمى لألب حيث بمغت قيمة ؼ تبعًا االبداعي 

وىى  7.006، 6.895 ،6.850 ،769..عمي التوالي
، ولمتعرؼ عمى مستوى 2.20قيمة دالة احصائيًا عند

، ووجد أنيا تتدرج  Tukeyدالالت الفروؽ تـ تطبيؽ اختبار
 (،.08.8إلى  00.62(، )6...0إلى  ...9مف )

(عمي 50..6إلى  6.77.) (،...00إلى  .05.9)
 /الترتيب وذلؾ لصالح التعميـ فوؽ الجامعى)ماجستير

 محسف عبد النبيويتفؽ ىذا مع دراسة كؿ مف  .دكتوراه(
التي أوضحت ازدياد سعة  Bernheimer,(2002)( و0220)

 االبداعية لألبناء بارتفاع المستوي التعميمي لموالديف. العممية
( والتي أوضحت 0205ويختمؼ مع دراسة بسنت المييي)

عدـ وجود فروؽ في السمات االبتكارية لالبناء تبعا لتعميـ 
 األب.

 المستوى التعميمى لألم -ب
وجػػػػػػود تبػػػػػػايف داؿ ( 00(، )02يتضػػػػػػح مػػػػػػف جػػػػػػدولى)

عينػة الدراسػػة فػػى كػػؿ مػػف احصػائيًا بػػيف األبنػػاء المػػراىقيف 
جودة العالقات األسرية وجودة البيئة السكنية وجػودة البيئػة 

لممسػػػػتوى التعميمػػػػى لػػػػألـ حيػػػػث تبعػػػػًا التعميميػػػة واالجمػػػػالي 
، 0.865 ،6.658 ،:5.86بمغػػت قيمػػة ؼ عمػػي التػػوالي

 2.26و 2.220وىػػػى قيمػػػة دالػػػة احصػػػائيًا عنػػػد  0.069
بيػػػػػػػػؽ ولمتعػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػى مسػػػػػػػػتوى دالالت الفػػػػػػػػروؽ تػػػػػػػػـ تط

إلػػػػػػػى 5.77.، ووجػػػػػػػد أنيػػػػػػػا تتػػػػػػػدرج مػػػػػػػف )Tukeyاختبػػػػػػػار
إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى  .07.0(، )07.75إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى  00.86(، )50.79
عمػػػػػي التػػػػػوالي وذلػػػػػؾ  (8.28:إلػػػػػى  97.86(، )2..0.

 .دكتوراه( /لصالح التعميـ فوؽ الجامعى )ماجستير

 
فكيار اإلباداعى بمحااوره الثالثاة تبعاًا تحميل التباين في اتجاه  واحد لألبنااء الماراىقين عيناة الدراساة فاى مقيااس الت :28دول ج

 100التعميمى لألب ن= لممستوى
مجموع  مصادر التباين ابعاد المقياس

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 بيف المجموعات الطالقة
 داخؿ المجموعات

 الكمى

009.950 
0.00.6.: 
0652..92 

6 
0:5 
0:: 

5..879 
00.:78 

..769 2.22. 
دالة عند 
2.20 

 بيف المجموعات المرونة
 داخؿ المجموعات

 الكمى

095.0.9 
0:02.808 
0025.:66 

6 
0:5 
0:: 

67.959 
:.:20 

6.850 2.220 
دالة عند 
2.220 

 بيف المجموعات األصالة
 داخؿ المجموعات

 الكمى

787.002 
56.7..86 
6000.6:6 

6 
0:5 
0:: 

0.6.055 
0...9. 

6.895 2.220 
ة عند دال

2.220 
إجمالى التفكير 

 اإلبداعى
 بيف المجموعات

 داخؿ المجموعات
 الكمى

.058.960 
02055.87: 
0.5:0.702 

6 
0:5 
0:: 

75:.682 
025..65 

7.006 2.220 
دالة عند 
2.220 

األبناء المراىقين عينة الدراسة فى  متوسطات درجاتلمتعرف عمى داللة الفروق بين   Tukeyاختبار :29جدول 
 اس التفكير اإلبداعى بمحاوره الثالثة تبعًا لممستوى التعميمى لألبمقي

 إجمالى التفكير اإلبداعى األصالة المرونة الطالقة العدد المستوى التعميمى
 6.77. .05.9 00.62 ...9 7 أمى

 50.66 07.55 9..05 02.88 : يقرأ و يكتب
 88..5 ...09 ...06 00.26 09 إعدادي( /تعميـ اساسي )إبتدائى 

 :62.6 00.00 07.82 00.78 8. ثانوي عاـ/ فني
 7:.60 00.92 08.09 8:.00 99 جامعي

 50..6 ...00 .08.8 6...0 50 دكتوراه(  /فوؽ جامعي )ماجستير
تحميل التباين في اتجاه واحد لألبناء المراىقين عينة الدراسة فى مقياس جودة الحياة المدركة لممراىقين  :10جدول 

 100ىا الثالثة تبعًا لممستوى التعميمى لألم ن=بمحاور 
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مجموع  مصادر التباين ابعاد المقياس
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

قيمة 
 ف

 مستوى الداللة

جودة العالقات 
 األسرية 

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

:88.0:5 

8:77.720 

9:5..8:6 

6 

0:5 

0:: 

0:6.5.: 

50.276 
5.86: 2.220 

دالة عند 
2.220 

 بيف المجموعات جودة البيئة السكنية
 داخؿ المجموعات

 الكمى

.0..956 

0076.062 

0699.::6 

6 

0:5 

0:: 

75.87: 

00.787 
6.658 2.220 

دالة عند 
2.220 

 بيف المجموعات جودة البيئة التعميمية
 داخؿ المجموعات

 الكمى

506.5.6 

6960.672 

7078.::6 

6 

0:5 

0:: 

9..298 

.2.079 
0.865 2.202 

دالة عند 
2.26 

إجمالى جودة الحياة 
 المدركة

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

0098.796 

00000.002 

0.52:.8:6 

6 

0:5 

0:: 

068.6.8 

005.2.0 
0.069 2.262 

دالة عند 
2.26 

راىقين عينة الدراسة فى األبناء الم متوسطات درجاتلمتعرف عمى داللة الفروق بين   Tukeyاختبار :12جدول 
 مقياس جودة الحياة المدركة بمحاورىا الثالثة تبعًا لممستوى التعميمى لألم

جودة العالقات  العدد المستوى التعميمى
 األسرية 

جودة البيئة 
 السكنية

جودة البيئة 
 التعميمية

إجمالى جودة 
 الحياة 

 97.86 .07.0 00.86 5.77. 00 أمى
 0.02: .09.0 05.02 6.82. 02 تبيقرأ و يك

 .0.9: 50.:0 05.77 ...8. 00 إعدادي( /تعميـ اساسي)إبتدائى 
 7..6: ...2. :07.0 8..50 60 ثانوي عاـ/ فني

 :7.0: .2.9. 07.65 50.52 .: جامعي
 8.28: 2..0. 07.75 50.79 00 دكتوراه(  /فوؽ جامعي )ماجستير

وشػػيماء  (0225وىػػذا يتفػػؽ مػػع دراسػػة سػػمحاء محمػػد)
 ويختمػػؼ مػػع دراسػػػة (.0206( وىنػػد فايػػػد)0228) توفيػػؽ

( التي أوضحت عدـ وجود عالقة بيف 0205دعاء محمد)
مسػػتوي جػػودة المؤسسػػة التعميميػػة المدركػػة لػػدي الطالبػػات 

 ومستوي تعميـ االـ.
وجػػػػػػود تبػػػػػػايف داؿ ( 00(، )02يتضػػػػػػح مػػػػػػف جػػػػػػدولى)

احصػائيًا بػػيف األبنػػاء المػػراىقيف عينػة الدراسػػة فػػى كػػؿ مػػف 
ة العالقات األسرية وجودة البيئة السكنية وجػودة البيئػة جود

لممسػػػػتوى التعميمػػػػى لػػػػألـ حيػػػػث تبعػػػػًا التعميميػػػة واالجمػػػػالي 
، 0.865 ،6.658 ،:5.86بمغػػت قيمػػة ؼ عمػػي التػػوالي

 2.26و 2.220وىػػػى قيمػػػة دالػػػة احصػػػائيًا عنػػػد  0.069
ولمتعػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػى مسػػػػػػػػتوى دالالت الفػػػػػػػػروؽ تػػػػػػػػـ تطبيػػػػػػػػؽ 

إلػػػػػػػى 5.77.ا تتػػػػػػػدرج مػػػػػػػف )، ووجػػػػػػػد أنيػػػػػػػTukeyاختبػػػػػػػار
إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى  .07.0(، )07.75إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى  00.86(، )50.79
عمػػػػػي التػػػػػوالي وذلػػػػػؾ  (8.28:إلػػػػػى  97.86(، )2..0.

 .دكتوراه( /لصالح التعميـ فوؽ الجامعى )ماجستير 

وشػػيماء  (0225وىػػذا يتفػػؽ مػػع دراسػػة سػػمحاء محمػػد)
 ويختمػػؼ مػػع دراسػػػة (.0206( وىنػػد فايػػػد )0228توفيػػؽ)

لتػػي أوضػػػحت عػػدـ وجػػػود عالقػػػة ( ا0205دعػػاء محمػػػد )
بػػػػػػيف مسػػػػػػتوي جػػػػػػودة المؤسسػػػػػػة التعميميػػػػػػة المدركػػػػػػة لػػػػػػدي 

 الطالبات ومستوي تعميـ االـ.
وجود تبايف داؿ ( .0) (،00يتضح مف جدولى)

فى كؿ مف احصائيًا بيف األبناء المراىقيف عينة الدراسة 
واجمالي مستوي التفكير  الطالقة، المرونة، األصالة

ستوى التعميمى لألـ حيث بمغت قيمة ؼ لممتبعًا  االبداعي
وىى  709.:، :20.:، .9.50، 6.828عمي التوالي 

، ولمتعرؼ عمى مستوى 2.220قيمة دالة احصائيًا عند 
، ووجد أنيا  Tukeyدالالت الفروؽ تـ تطبيؽ اختبار

(، 2:.08إلى  00.86(، )56..0إلى  29.:تتدرج مف)
مي ( ع0..65إلى  9.07.(، )22..0إلى  ...06)

 /التوالي وذلؾ لصالح التعميـ فوؽ الجامعى)ماجستير
محسف عبد  . ويتفؽ ىذا مع دراسة كؿ مفدكتوراه(
التي أوضحت  Bernheimer, (2002)( و0220النبي)

ازدياد سعة العممية االبداعية لألبناء بارتفاع المستوي 
 مع دراسة بسنت المييي ويختمؼ التعميمي لموالديف.
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عدـ وجود فروؽ في مقياس  ( والتي أوضحت0205)
  السمات االبتكارية لالبناء تبعا لتعميـ األـ.

يتضح مما سبؽ: وجود تبايف داؿ إحصائيًا بيف 
جودة الحياة المدركة األبناء المراىقيف عينة الدراسة فى 

تبعًا بمحاورىا الثالثة والتفكير اإلبداعى بمحاوره الثالثة 
ميـ فوؽ الجامعى لصالح التعلمستوى تعميـ األب واألـ 

وبالتالي تتحقؽ صحة الفرض  )ماجستير/ دكتوراه(.
 السادس كميا.

 النتائج فى ضوء الفرض السابع:
ينص الفرض السابع عمى أنو "يوجد تباين دال 
إحصائيًا بين األبناء المراىقين فى كل من جودة الحياة 
 والتفكير االبداعي تبعًا لفئات الدخل الشيرى لألسرة"

ف صحة الفرض إحصائيًا تـ استخداـ أسموب ولمتحقؽ م
الستبياف جودة  ANOVAتحميؿ التبايف في اتجاه واحد 

الحياة المدركة لممراىقيف بمحاورىا الثالثة والتفكير 
االبداعي لممراىقيف بمحاوره الثالثة تبعًا لفئات الدخؿ 

لمعرفة داللة  Tukeyالشيرى لألسرة، وتـ تطبيؽ اختبار 
( 05) مف وؿاجدوتوضح الوسطات، الفروؽ بيف المت

 :ذلؾ فيما يمي ( 08)إلي
وجود تبايف داؿ احصائيًا بيف األبناء المراىقيف لعينة 
الدراسة فى كؿ مف جودة العالقات األسرية وجودة البيئة 

لفئات الدخؿ الشيرى تبعًا السكنية وجودة البيئة التعميمية 
 ،9.900، .6.20حيث بمغت قيمة ؼ عمي التوالي

، ولمتعرؼ 2.20وىى قيمة دالة احصائيًا عند 66:..
،  Tukeyعمى مستوى دالالت الفروؽ تـ تطبيؽ اختبار

إلى  05.00) (،00..5إلى .8.8.ووجد أنيا تتدرج مف)
( عمي الترتيب وذلؾ :0.0.إلى  08.25(، ):08.7

جنيو فأكثر.  9222لصالح أصحاب الدخوؿ المرتفعة 
( التي أوضحت :022وىذا يتفؽ مع دراسة دعاء حسيف)

أف الطالب الذيف يتميزوف بمستوي اجتماعي واقتصادي 
وكذلؾ مع دراسة كؿ  مرتفع ىـ أكثر شعورا بجودة الحياة.

 (:022ودعاء حسيف) (.022) مف زينب يوسؼ
في حيف  (.0206( وىند فايد )0228وشيماء توفيؽ)

( التي اوضحت 0205يختمؼ مع دراسة دعاء محمد)
ودة المؤسسة التعميمية تبعا لمدخؿ عدـ وجود فروؽ في ج

 الشيري لألسرة.

عدـ وجود تبايف داؿ احصائيًا بيف األبناء المراىقيف 
لفئات الدخؿ إجمالى جودة الحياة تبعًا عينة الدراسة فى 

وىى قيمة غير  0.9.2الشيرى حيث بمغت قيمة ؼ 
(.0200دالة احصائيًا. وىذا يتفؽ مع رغداء نعيسة)

لتباااين فااي اتجاااه واحااد لألبناااء المااراىقين عينااة الدراسااة فااى مقياااس التفكياار اإلبااداعى بمحاااوره تحمياال ا :11جاادول 
 100الثالثة تبعًا لممستوى التعميمى لألم ن=

درجات  مجموع المربعات مصادر التباين ابعاد المقياس
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 بيف المجموعات الطالقة
 مجموعاتداخؿ ال
 الكمى

.06.800 
0005.769 
0652..92 

6 
0:5 
0:: 

76.055 
00.507 

6.828 2.220 
 2.220دالة عند 

 بيف المجموعات المرونة
 داخؿ المجموعات

 الكمى

.:..0:7 
0900.76: 
0025.:66 

6 
0:5 
0:: 

89.76: 
:...9 

9.50. 2.220 
 2.220دالة عند 

 بيف المجموعات األصالة
 داخؿ المجموعات

 الكمى

:9..0.6 
500:.572 
6000.6:6 

6 
0:5 
0:: 

0:7.708 
00.920 

:.20: 2.220 
 2.220دالة عند 

إجمالى التفكير 
 اإلبداعى

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

5777.657 
09907.285 
0.5:0.702 

6 
0:5 
0:: 

:....2: 
:8.250 

:.709 2.220 
 2.220دالة عند 
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األبناااء المااراىقين عينااة الدراسااة فااى  متوسااطات درجاااتلااة الفااروق بااين لمتعاارف عمااى دال   Tukeyاختبااار :13جاادول 
 مقياس التفكير اإلبداعى بمحاوره الثالثة تبعًا لممستوى التعميمى لألم

 إجمالى التفكير اإلبداعى األصالة المرونة الطالقة العدد المستوى التعميمى
 9.07. ...06 00.86 29.: 00 أمى

 62.:. 07.72 86..0 .9.: 02 يقرأ و يكتب
 2:.50 0:.07 2..06 00.22 00 إعدادي( /تعميـ اساسي )إبتدائى 

 60.78 00.80 08.26 2:.00 60 ثانوي عاـ/ فني
 08..6 00.06 08.67 52..0 .: جامعي

 0..65 22..0 2:.08 56..0 00 دكتوراه(  /فوؽ جامعي )ماجستير
لمراىقين عينة الدراسة فى مقياس جودة الحياة  المدركة لمماراىقين بمحاورىاا تحميل التباين في اتجاه واحد لألبناء ا :14جدول 

 100الثالثة تبعًا لفئات الدخل الشيرى لألسرة ن=
مجموع  مصادر التباين ابعاد المقياس

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 بيف المجموعات جودة العالقات األسرية 
 ؿ المجموعاتداخ

 الكمى

9...:.2 
902:.976 
9:5..8:6 

5 
0:6 
0:: 

029.59. 
50.69: 

6.20. 2.220 
دالة عند 
2.220 

 بيف المجموعات جودة البيئة السكنية
 داخؿ المجموعات

 الكمى

.:7.7:2 
00:0..26 
0699.::6 

5 
0:6 
0:: 

::.080 
00.05. 

9.900 2.220 
دالة عند 
2.220 

 المجموعاتبيف  جودة البيئة التعميمية
 داخؿ المجموعات

 الكمى

582..50 
68:8.76. 
7078.::6 

5 
0:6 
0:: 

008.696 
0:.8.0 

..:66 2.225 
 2.20دالة عند 

إجمالى جودة الحياة 
 المدركة

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

957.8:2 
0067..226 
0.52:.8:6 

5 
0:6 
0:: 

000.7:8 
006.829 

0.9.2 2.006 
 غير دالة

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

 يةجودة البيئة التعميم جودة البيئة السكنية جودة العالقات األسرية العدد فئات الدخل الشيرى لألسرة
 08.25 05.00 .8.8. 50 جنيو0222أقؿ مف 

 08.97 06.26 8:.9. 52 5222> -0222مف 
 .2.:0 06.57 78.:. .0 7222> -5222مف 
 0..:0 07.97 50.76 2. 9222> -7222مف 
 :0.0. :08.7 00..5 77 فأكثر 9222مف 
ة فاى مقيااس التفكيار اإلباداعى بمحااوره الثالثاة تبعاًا تحميل التباين في اتجاه  واحاد لألبنااء الماراىقين عيناة الدراسا: 16جدول 

 100لفئات الدخل الشيرى لألسرة ن=
مجموع  مصادر التباين ابعاد المقياس

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

قيمة 
 ف

 مستوى الداللة

 بيف المجموعات الطالقة
 داخؿ المجموعات

 الكمى

075.500 
0.86.:7: 
0652..92 

5 
0:6 
0:: 

50.02. 
00.095 

...8. 2.200 
 2.26دالة عند 

 بيف المجموعات المرونة
 داخؿ المجموعات

 الكمى

008.650 
0:98.50. 
0025.:66 

5 
0:6 
0:: 

65..97 
02.0:0 

6...7 2.220 
 2.220دالة عند 

 بيف المجموعات األصالة
 داخؿ المجموعات

 الكمى

607.:6: 
57:6.7.7 
6000.6:6 

5 
0:6 
0:: 

00:.052 
05.292 

6..78 2.220 
 2.220دالة عند 

 بيف المجموعات إجمالى التفكير اإلبداعى
 داخؿ المجموعات

 الكمى

0606.92: 
02:87.900 
0.5:0.702 

5 
0:6 
0:: 

709.:60 
028.68. 

6.958 2.220 
 2.220دالة عند 
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عينة الدراسة فى  األبناء المراىقين متوسطات درجاتلمتعرف عمى داللة الفروق بين   Tukeyاختبار: 17جدول 
 مقياس التفكير اإلبداعى بمحاوره الثالثة تبعًا لفئات الدخل الشيرى لألسرة

 إجمالى التفكير اإلبداعى األصالة المرونة الطالقة العدد فئات الدخل الشيرى لألسرة
 56.22 09.76 :06.2 00.05 50 جنيو0222أقؿ مف 

 57.92 .5.:0 .06.8 .00.7 2. 9222> -7222مف 
 60.80 00.50 2..08 6:.00 52 5222> -0222ف م

 2..60 00.25 2..08 22..0 .0 7222> -5222مف 
 .9..6 00.79 08.77 59..0 77 فأكثر 9222مف 

وجود تبايف داؿ  (08) (،07يتضح مف جدولى)
احصائيًا بيف األبناء المراىقيف عينة الدراسة فى كؿ 

توي مف الطالقة، المرونة، األصالة واجمالي مس
لفئات الدخؿ الشيرى حيث تبعًا التفكير االبداعي 

، 7...6 ،.8...بمغت قيمة ؼ عمي التوالي 
وىى قيمة دالة احصائيًا عند  6.958، 78..6
، ولمتعرؼ عمى مستوى دالالت 2.220و 2.26

، ووجد أنيا تتدرج  Tukeyالفروؽ تـ تطبيؽ اختبار
(، 08.77إلى  :06.2) (،59..0إلى  00.05مف )

( عمي .9..6إلى  56.22) (،00.79إلى  09.76)
وذلؾ لصالح أصحاب الدخوؿ المرتفعة  الترتيب
وىذا يتفؽ مع دراسة بسنت  جنيو فأكثر. 9222
التي أوضحت إرتفاع السمات  (0205المييي)

االبتكارية لدي الشباب بإرتفاع مستوي الدخؿ 
 االسري.

وجود تبايف داؿ إحصائيًا بيف  مما سبق يتضح
جودة الحياة المراىقيف عينة الدراسة فى  األبناء

جودة البيئة  -المدركة)جودة العالقات االسرية
جودة البيئة التعميمية( والتفكير اإلبداعى  -السكنية

لفئات الدخؿ الشيرى لألسرة تبعًا بمحاوره الثالثة 
 جنيو فأكثر. 9222لصالح أصحاب الدخوؿ المرتفعة 

 جزئيًا. بالتالى تتحقؽ صحة الفرض السابعو 
 التوصيات

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

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

ضرورة بذؿ الدولة أقصي جيودىا لرفع المستوي -0 
يشي بصفة عامة االقتصادي واالجتماعي والمع

لألسر مما يكوف لو دور في رفع مستوي جودة 
 الحياة والتفكير االبداعي لألفراد. 

توعية اآلباء بضرورة تنمية االبداع لدي األبناء  -.
مف خالؿ منحيـ فرصا لمتجريب والممارسة 
واالبتكار وتوفير بيئة غنية بمقومات الجودة سواء 

أو البيئة كاف ذلؾ عمي صعيد العالقات األسرية 
السكنية مما يكوف لو تأثير في ايجاد المثيرات 
الثقافية والفكرية التي تولد لدييـ الرغبة في 

 االبداع.
اىتماـ الوالديف برفع مستواىـ الثقافي مما ينعكس  -5

باإليجاب عمي مستوي جودة الحياة والتفكير 
 االبداعي لألبناء.

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

اىتماـ وسائؿ االعالـ المختمفة بتقديـ برامج عف  -7
كيفية تحقيؽ جودة الحياة وتنمية الفكر اإلبداعي 

 لدي االفراد لتحفيزىـ عمي االبتكار.
ضرورة تظافر جيود األسرة مع المدرسة الكتشاؼ  -8

 االبناء المبدعيف وتقديـ الرعاية الشاممة ليـ.
ىتماـ وزارة التربية والتعميـ بتخفيؼ المقررات ا -9

الدراسية واإلبتعاد كؿ البعد عف المناىج المعتمدة 
عمي ثقافة الحفظ والتمقيف فقط دوف االعتماد عمي 

 استثارة الفكر واالبداع.
 
 

 المراجع
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"إدارة الحيػػػػػػػػػػاة فػػػػػػػػػػي ترشػػػػػػػػػػيد  (:1020أحمػػػػػػػػػػد إبػػػػػػػػػػراىيـ)
. ،0ط األستيالؾ"،  الدار األكاديمية لمعمـو

"دراسػػػػػة  (:1002أسػػػػػمى عبػػػػػد الحػػػػػافظ خمػػػػػؼ الجعػػػػػافرة)
مقارنة في التفكير االبتكاري ودافع االنجػاز الدراسػي 
 والتوافػؽ النفسػػي لػدى الطمبػػة المتفػوقيف فػػي األردف"،

الجامعػػػػػػػػػػػػة  كميػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػة، رسػػػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػػػتير،
 المستنصرية.

(:"البيئة األسرية لألطفػاؿ 1007أماؿ عبد السميع أباظة)
 ورىػػا فػػي الوصػػوؿ إلػػى إنجػػاز عػػالي"،الموىػػوبيف ود

قسػػػػػػػػـ  المػػػػػػػؤتمر العممػػػػػػػي األوؿ، دراسػػػػػػػة إكمنيكيػػػػػػػة،
 .جامعة بنيا كمية التربية، الصحة النفسية،

(: جػػػػػودة الحيػػػػػاة لػػػػػدي األميػػػػػات 1024أمينػػػػػة حرطػػػػػاني)
وعالقتيػػا بالمشػػكالت السػػموكية عنػػد االبنػػاء. رسػػالة 

كميػػػة العمػػػـو اإلجتماعيػػػة جامعػػػة وىػػػراف،  ماجسػػػتير،
 ئر.الجزا

(:"الػوعي بتقػيـ المػوارد 1022إيماف محمود كماؿ شػاىيف)
رسػػػالة  وعالقتيػػػا بجػػػودة الحيػػػاة لػػػدى ربػػػات األسػػػر"،

 جامعة المنوفية. كمية األقتصاد المنزلي، ماجستير،

(: تصػػػػػميـ نظػػػػػاـ 1021إيمػػػػػاف مصػػػػػطفي عبػػػػػد الحميػػػػػد)
مقتػػػرح إلنتػػػاج الوسػػػائط المتعػػػددة لممحتػػػوي التعميمػػػي 

ر الػدولي الثػاني، كميػة الفنػوف الرقمي العربي. المؤتم
 التطبيقية، جامعة حمواف.

(: جػػودة الحيػػاة وعالقتيػػا 1024بسػػماء أدـ وياسػػر الجاجػػاف)
بتقػػػػدير الػػػػذات. مجمػػػػة جامعػػػػة تشػػػػريف، سمسػػػػمة اآلداب 

 (.5( العدد)36والعمـو اإلنسانية، المجمد )
(:"الػػػػوعي بػػػػإدارة 1024بسػػػػنت أحمػػػػد مصػػػػطفى المييػػػػي)

عية لإلنجاز والتفكير األبتكاري الموارد وعالقتو بالداف
كميػػػػػػة االقتصػػػػػػاد  رسػػػػػػالة دكتػػػػػػوراه، لػػػػػػدى الشػػػػػػباب"،

 جامعة المنوفية. المنزلي،
 -(: منػػاىج البحػػث التربػػوى1000بشػػير صػػالح الرشػػيدى)

، دار الكتػػاب الحػػديث، 0رؤيػػة تطبيقيػػة مبسػػطة . ط
 القاىرة.

(:"دراسػػػػة مقارنػػػػو فػػػػي 1008ثػػػػائر فاضػػػػؿ عمػػػػي الػػػػدباغ)
والتوافػػػؽ النفسػػػي والجنسػػػي بػػػيف  التحصػػػيؿ الدراسػػػي

ذوي التفكير اإلبداعي العالي والمػنخفض لػدى طمبػة 
رسػػػػػػػالة  المرحمػػػػػػػة الثانويػػػػػػػة فػػػػػػػي محافظػػػػػػػة بغػػػػػػػداد"،

 جامعة بغداد. كمية اآلداب، ماجستير،

(: جػػػودة الخدمػػػة 1021خالػػػد محمػػػد طػػػالؿ بػػػف حمػػػداف)
التعميميػة وأثرىػػا عمػػي رضػي الطمبػػة .دراسػػة تطبيقيػػة 

العمـو التطبيقيػة الخاصػة.المؤتمر عمي طمبة جامعة 
الػػدولي الثػػاني لضػػماف جػػودة التعمػػيـ العػػالي، جامعػػة 

 العمـو التطبيقية.

داود عبد الممؾ الحدابي وىناء حسيف الفمفمػي وتغريػد عبػد 
(: مسػػػػػػػػتوي ميػػػػػػػػارات التفكيػػػػػػػػر 1022اهلل العميمػػػػػػػػي)

االبػػداعي لػػدي الطمبػػة المعممػػيف فػػي االقسػػاـ العمميػػة 
العمػػػػـو التطبيقية.المجمػػػػة العربيػػػػة فػػػػي كميػػػػة التربيػػػػة و 

 .1، المجمد 3لتطوير التفوؽ، العدد

(: جػػػػػػودة الحيػػػػػػاة 1009دعػػػػػػاء الصػػػػػػاوي السػػػػػػيد حسػػػػػػيف)
المدركػػػػػة لػػػػػدي عينػػػػػة مػػػػػف طػػػػػالب الجامعػػػػػة ومػػػػػدي 
فاعميػػة برنػػامج إرشػػادي وجػػودي فػػي تنميتيػػا. رسػػالة 

 ماجستير، كمية التربية، جامعة سوىاج.

"معػػػايير جػػػودة (:1024دعػػػاء محمػػػد رضػػػا شػػػندي محمػػػد)
المؤسسػػػػػػػػة التعميميػػػػػػػػة وعالقتيػػػػػػػػا بدافعيػػػػػػػػة األنجػػػػػػػػاز 

رسػػػػػالة  الدراسػػػػػي لػػػػػدى طالبػػػػػات المرحمػػػػػة الثانويػػػػػة"،
 جامعة المنوفية. كمية األقتصاد المنزلي، ماجستير،

"جػػػػودة الحيػػػػاة لػػػػدى طمبػػػػة  (:1021رغػػػداء عمػػػػي نعيسػػػػة)
مجمػػػػػػػػػػػػػة جامعػػػػػػػػػػػػػة  جػػػػػػػػػػػػػامعتي دمشػػػػػػػػػػػػػؽ وتشػػػػػػػػػػػػػريف،

 .18دمشؽ،المجمد 

"التصػميـ الػداخمي  (:1003يوسػؼ)زينب صالح محمود 
لممسػػػػػػكف وعالقتػػػػػػو بتنميػػػػػػة القػػػػػػدرة االداريػػػػػػة لشػػػػػػباب 

 كميػػة االقتصػػاد المنزلػػي، رسػػالة ماجسػػتير، الجامعػة،
 جامعة المنوفية.

"الفراغػػػػػات العمرانيػػػػػة  (:1021سػػػػػارة إبػػػػػراىيـ عبػػػػػد ربػػػػػو)
والخدمية الممحقة بالمدارس الثانوية ومدى مالءمتيػا 

كميػػػػػػػة  الة ماجسػػػػػػػتير،رسػػػػػػػ إلحتياجػػػػػػػات المػػػػػػػراىقيف،
 جامعة القاىرة. اليندسة،

"دور األسػػػػرة فػػػػي  (:1022سػػػػعود عبػػػػد العزيػػػػز الشػػػػعيؿ)
تنمية التفكير االبداعي لػدى األبنػاء" )دراسػة ميدانيػة 
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 فػػػػي مدينػػػػة الريػػػػاض بالمممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية(،
رسػػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػػتير، قسػػػػػػػػػػػـ االجتمػػػػػػػػػػػاع والخدمػػػػػػػػػػػة 

معػة األمػاـ االجتماعية، كميػة العمػـو االجتماعيػة، جا
 محمد بف سعود االسالمية.

"المالئمػة الوظيفيػة  (:1004سمحاء إبراىيـ سمير محمػد)
لممسػػػػػػػػػكف وعالقتيػػػػػػػػػا بالسػػػػػػػػػموؾ العػػػػػػػػػدواني لشػػػػػػػػػباب 

 رسػػػالة دكتػػػوراه ،كميػػػة االقتصػػػاد المنزلػػػي، الجامعػػػة،
 جامعة المنوفية.

"األجيػػػزة الذكيػػػة  (:1025سػػػيير الصػػػباح وىنػػػاء جنػػػازرة)
الحيػػػاة لػػػدى المػػػراىقيف". ودورىػػػا فػػػي تحسػػػيف جػػػودة 

مػػػؤتمر عممػػػي بعنػػػواف "تػػػأثير األجيػػػزة الذكيػػػة عمػػػى 
 ،كميػػػػة التنميػػػػة االجتماعيػػػػة واألسػػػػرية نشػػػػأة الطفػػػػؿ"،
 جامعة القدس.

(: جػػػػودة الحيػػػػاة 1007السػػػػيد كامػػػػؿ الشػػػػربيني منصػػػػور)
وعالقتيػػػا بالػػػذكاء االنفعػػػالي وسػػػمة مػػػا وراء المػػػزاج 

قمػػػػؽ. والعوامػػػػؿ الخمسػػػػة الكبػػػػري فػػػػي الشخصػػػػية وال
 ،57المجمػػػػة المصػػػػرية لمدراسػػػػات النفسػػػػية، المجمػػػػد 

 .27العدد 
(: قيػػػاس جػػػودة الحيػػػاة لػػػدي 1008شػػػاىر خالػػػد سػػػميماف)

عينػػػػة مػػػػف طػػػػالب جامعػػػػة تبػػػػوؾ بالمممكػػػػة العربيػػػػة 
مجمػػػػػة  السػػػػعودية وتػػػػاثير بعػػػػض المتغيػػػػرات عمييػػػػا.

 .227 رسالة الخميج العربي.العدد
نػػػػػػػػاىج (: دور الم1024شػػػػػػػػريف السػػػػػػػػيد ابػػػػػػػػراىيـ محمػػػػػػػػد)

الدراسػػػية فػػػي تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر اإلبػػػداعي لػػػدى 
 الطػػػػالب بالمؤسسػػػػات التعميميػػػػة )رؤيػػػػة مسػػػػتقبمية(.

كمية التربيػة  المؤتمر العربى التاسع الدولى السادس،
 النوعية،جامعة المنصورة.

(:التصػػػػميـ الػػػػداخمى 1007توفيػػػػؽ) شػػػػيماء احمػػػػد نبػػػػوي 
لحجػػػػرة طػػػػالب الجامعػػػػة وعالقتػػػػو بتػػػػوافقيـ النفسػػػػي  

لة ماجسػػػػػػػتير، كميػػػػػػػة االقتصػػػػػػػاد االجتمػػػػػػػاعى. رسػػػػػػػا
 المنزلى، جامعة المنوفية. 

"الميػػارات القياديػػة  (:1024شػػيماء زكػػي حامػػد الشػػافعي)
رسػػػػػػػػالة  لربػػػػػػػػة األسػػػػػػػػرة وعالقتيػػػػػػػػا بجػػػػػػػػودة الحيػػػػػػػػاة،

 جامعة المنوفية. كمية االقتصاد المنزلي، ماجستير،

(:"عمػػـ نفػػس النمػػو مػػف 1008عػػادؿ عػػز الػػديف األشػػوؿ)
 مكتبػػػة االنجمػػػو المصػػػرية، الجنػػػيف إلػػػي الشػػػيخوخة.

 القاىرة.

فػػػػػػػػػػػاروؽ عبػػػػػػػػػػػده فميػػػػػػػػػػػو وأحمػػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػػد الفتػػػػػػػػػػػاح الزكػػػػػػػػػػػي 
(:"معجػػػػػػػػػػػـ مصػػػػػػػػػػػػطمحات التربيػػػػػػػػػػػػة لفظػػػػػػػػػػػػًا 1004)

صػػػػػطالحًا" ،دار الوفػػػػػاء لػػػػػدنيا الطباعػػػػػة والنشػػػػػر،  وا 
 األسكندرية.

"دور  (:1020فػػػػؤاد عمػػػػي العػػػػاجز وفػػػػايز كمػػػػاؿ شػػػػمداف)
القيػػػػادة المدرسػػػػية فػػػػي تنميػػػػة االبػػػػداع لػػػػدى معممػػػػي 

س المرحمػػة الثانويػػة بمحافظػػات قطػػاع غػػزة مػػف مػػدار 
مجمػػػػة الجامعػػػػة االسػػػػالمية  وجيػػػػة نظػػػػر المعممػػػػيف"،

 المجمػد الثػامف عشػر، )سمسػمة الدراسػات األساسػية(،
 العدد األوؿ.

"الجودة الشاممة والجديد في  (:1009محسف عمي عطية)
 عماف. دار الصفاء لمنشر والتوزيع، ،0ط التدريس"،

"العالقػػػات التفاعميػػػة  (:1002)محسػػػف محمػػػد عبػػػد النبػػػي
بػػيف الػػذكاء االنفعػػالي والتفكيػػر االبتكػػاري والتحصػػيؿ 

مجمػػػػة  الدراسػػػػي لمطالبػػػػات الجامعيػػػػات السػػػػعوديات،
 (،26مجمػػػد) (،3البحػػػوث النفسػػػية والتربويػػػة، العػػػدد)

 جامعة المنوفية. كمية التربية،

(: البيئػػػػػػة األسػػػػػػرية 1021محمػػػػػػد عبػػػػػػد العزيػػػػػػز الطالػػػػػػب)
موىبة كما يدركيا التالميذ الموىػوبيف الداعمة لنمو ال

وعالقتيػػػػػػػػا بػػػػػػػػبعض المتغيػػػػػػػػرات اليموغرافية)دراسػػػػػػػػة 
ميدانيػػػػػػة عمػػػػػػي تالميػػػػػػذ مػػػػػػدارس الموىػػػػػػوبيف بواليػػػػػػة 

. المجمػػة العربيػػة لتطػػوير التفػػوؽ، العػػدد ، 3الخرطػػـو
 .5المجمد 

(: 1006محمود عبد الخالؽ منسػي وعمػي ميػدي كػاظـ )
قػػائع نػػدوةعمـ مقيػػاس جػػودة الحيػػاة لطمبػػة الجامعػػة. و 

النفس وجػودة الحيػاة، كميػة التربيػة، جامعػة السػمطاف 
 قابوس.

منػػػػار عبػػػػد الػػػػرحمف محمػػػػد خضػػػػر وأحػػػػالـ عبػػػػد العظػػػػيـ 
"جػػودة حيػػاة األسػػرة وتأثيرىػػا عمػػى  (:1022مبػػروؾ)

قػػدرة األـ ألكتشػػاؼ وتنميػػة الػػذكاءات المتعػػددة لػػدى 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d8%aa%d9%88%d9%81%d9%8a%d9%82%d8%8c+%d8%b4%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%a1+%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af+%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%8a.+
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مجمػػػة بحػػػوث  األطفػػػاؿ فػػػي سػػػف مػػػا قبػػػؿ المدرسػػػة"،
 (.13عدد) جامعة المنصورة، ية،التربية النوع

يماف شعباف أحمد) (: جودة 1023نجالء فاروؽ الحمبي وا 
البيئة السكنية وعالقتيا بالتوافؽ النفسي واالجتماعي 

مجمػػػػػػة كميػػػػػػة االقتصػػػػػػاد المنزلػػػػػػي،  لالبػػػػػػف المعػػػػػػاؽ.
 جامعة المنوفية. ،13مجمد

نػػػػدى شػػػػوقي التميمػػػػي وعبػػػػد الغفػػػػار عبػػػػد الجبػػػػار القيسػػػػي 
ير األبتكاري عنػد الطمبػة المتميػزيف (: "التفك1022)

مجمػػػػة العمػػػػـو  واالعتيػػػػاديف فػػػػي المرحمػػػػة االعداديػػػػة،
جامعػػػػة  كميػػػػة التربيػػػػة لمبنػػػػات، (،29عػػػػدد) النفسػػػػية،
 بغداد.

(:"االنتمػػاء وعالقتػػو 1023ىبػػة السػػيد عبػػد العظػػيـ السػػيد)
 بجػػػػودة الحيػػػػاة المدركػػػػة لػػػػدى عينػػػػة مػػػػف الراشػػػػديف"،

 امعة بنيا.كمية التربية،ج رسالة ماجستير،

نعكاسػيا 1024ىبة أمير السعيد البنا) (:"الجودة الشاممة وا 
رسػػػػػػالة  عمػػػػػػى التفكيػػػػػػر االبػػػػػػداعي لطفػػػػػػؿ الروضػػػػػػة،

 جامعة المنوفية. كمية االقتصاد المنزلي، دكتوراه،

(:"أسػػػموب وسػػػمطة 1025ىنػػػد أحمػػػد صػػػابر صػػػالح فايػػػد)
إتخػػاذ القػػرارات األسػػرية وعالقتػػػو بجػػودة الحيػػاة كمػػػا 

كميػة االقتصػاد  رسػالة دكتػوراه، األسػر،تدركيا ربات 
 جامعة المنوفية. المنزلي،

ىويػػػػػػػدة حنفػػػػػػػي محمػػػػػػػود وفوزيػػػػػػػة عبػػػػػػػد البػػػػػػػاقي الجمػػػػػػػالي 
"فعاليػػػػػة الػػػػػذات المدركػػػػػة ومػػػػػدى تأثيرىػػػػػا  (:1020)

عمى جودة الحياة لػدى طمبػة الجامعػة مػف المتفػوقيف 
مجمػػػػػػة األكاديميػػػػػػػة األمريكيػػػػػػػة  والمتعثػػػػػػريف دراسػػػػػػػيًا،
الواليػػػػػػػات المتحػػػػػػػػدة  لتكنولوجيػػػػػػػػا،العربيػػػػػػػة لمعمػػػػػػػـو وا

 (.2العدد) (،2مجمد) األمريكية،
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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. 

  

 


