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ملخص البحث
تعرررا البحررح الحررالى لدراسررة الديناميررة مررن الميررارات الحياتيررة لرردور ال رربا الجررامع
وعالقررة كلررل بالقرردرة علررى إدارة أزمرراتيم اإلقتصررادية التررى قررد فرضررتيا علررييم طبيعررة ال رررو
الحالية فر المجتمرا المصرر  ،وخصوصرا فر
42ينررراير ،وتنررراو البحرررح التعريررر

ر تردليات أحرداح رورات الربيرا العربر و رورة

بمصرررطلحات (الديناميرررة ،العالقرررات ،ال ررربا  ،الميرررارات

الحياتيرررة ،األ زمرررات اإلقتصرررادية ،ادارة االزمرررات االقتصرررادية) ،واتبرررا البحرررح المرررنيج الوصرررف
واإلحصائ  ،وييد

البحرح الحرالى إلرى التعرر علرى ديناميرة العالقرة برين الميرارات الحياتيرة

لد ال با الجامع  ،وقدرتيم على إدارة اإل زمرات اإلقتصرادية .وكلرل مرن خرال تحديرد أوجر
الفروق فر الميرارات الحياتيرة لرد ال ربا الجرامع تبعرا لمتليررات البحرح (الجرنس  ،العمرر،
المسررتو التعليم ر لررل  ،المسررتو التعليم ر لررلم ،متوسررط الرردخ ال رريرس للسرررة ،وتحديررد
أوجررر الفرررروق فررر إدارة األزمرررات اإلقتصرررادية لرررد ال ررربا الجرررامع تبعرررا لرررنفس المتليررررات
البح ية ،وككلل التحقق من وجود عالقرة ارتباطيرة كات داللرة إحصرائية برين الميرارات الحياتيرة
وادارة األ زمرررات لرررد ال ررربا الجرررامع  ،والتفررروق علرررى األلميرررة النسررربية لكرررال مرررن الميرررارات
الحياتية وادارة األزمات اإلقتصادية لد ال ربا الجرامع  ،وأخير ار التعرر علرى الروزن النسرب
ألبعاد الميارات الحياتية لد ال با الجرامع عينرة البحرح ،وطبرق البحرح علرى عينرة قواميرا
( )021را و ررابة جررامعيين مررن عمررر ( )42 -01عررام بعرردد مررن كليررات جامعررات (حلروان،
القالرة ،عين مس) بمحاف

القالرة والجيزة ،واستخدم فر جمرا البيانرات (إسرتمارة البيانرات

العامة ،مقياس الميارات الحياتيرة لرد ال ربا  ،مقيراس إدارة األزمرات االقتصرادية ،وجمريعيم
من إعداد الباح ة ،وجاءت ألم النتائج الت أسفرت عنيا البحح:
 -0توجد فروق كات داللرة إحصرائية برين أبعراد الميرارات الحياتيرة لرد ال ربا الجرامع
تبعا لمتليرات البحح.
 -4توجد فروق كات داللة إحصائية بين إدارة األزمرات اإلقتصرادية لرد ال ربا الجرامع
تبعا لمتليرات البحح.
 -3توجرررد عالقرررة إرتباطيرررة كات داللرررة إحصرررائية برررين الميرررارات الحياتيرررة لرررد ال ررربا
الجامع وبين إدارة األزمات االقتصادية.
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 -2تختلر

األلميررة النسرربية بر ختال

كرال مررن الميررارات الحياتيررة وادارة اإلقتصررادية لررد

ال با الجامع تبعا لمتليرات البحح.
 -2يختل

الوزن النسب ب ختال

أبعاد الميارات الحياتية لد ال با .

- 23 -

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

The Dynamic Relationship between The Life Skills Of
University Youth And Their Ability To Manage The Economic
Crises
Abstract
The current research examines the dynamics between the life skills
of university youth and their relationship with the ability to manage their
economic crisis, which is imposed by the nature of the current conditions
in the Egyptian society, especially in light of the repercussions of the
events of the Arab Spring revolutions and the revolution of 25th January
The study dealt with the definition of its terms (Dynamics, Youth,
Relationships Life Skills, Economical crisis
,Economical
Crisis
Management) And the use of the relationship between the life skills of the
university youth and their ability to manage economic crises by directing
aspects in the life skills of university youth according to the variables of
study (Sex,age, the educational level of father,the educational level of
mother ،monthly income of the family) Identify differences in the
management of economic crises among youth According to the same
research variables as well as the verification of the existence of a
relationship of statistical significance between the skills of life crisis
management among university youth And identify the relative importance
of different life skills and crisis management among youth
And finally to identify the relative weight of the dimensions of life skills
among university youth . The study was applied to the basic sample and
consisted of 150 youth and university students aged 17-25 years In a
number of faculties( Helwan University ،Cairo university, Ain Shams
University in the governorates of Cairo and Giza. Data collection , the
youth skills scale and the economic crisis management measure were used
in data collection. The most important results of he study were:
1-There are statistically significant differences between the dimensions of
life skills among university youth according to the study variables
2-There are statistically significant differences between the management of
economic crises among university youth according to the study
variables
3-There is a statistical correlation between the life skills of university
youth and the management of economic crises
4-The relative importance differs according to both of life skills and
economic crisis management difference among university youth varies
according to the study variables
5-The relative weight varies depending on the life skills of youth.
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املقدمة ومشكلة البحث:
جعلت العالم قرية صليرة ،مما تتطل مع ضرورة إمتالل ميارات حياتية فى التعام ما لرك
ي ررريد العرررالم اليررروم العديرررد مرررن المتليررررات السرررريعة المتالحقرررة فرررى جميرررا

التطورات

المجاالت ،األمر الركس فررا علرى المؤسسرات المختلفرة للسررة مواكبرة تلرل التليررات والتعامر
معيررا ،وخلررق قرردرات تنافسررية تمكنيررا مررن البقرراء واإلسررتمرار لرريس فقررط علررى السرراحة المحليررة
وانما أيضا على الساحة الدولية.
وتعتبر الدينامية فى العلروم اإلنسرانية واإلجتماعيرة ميرزة طبيعيرة تعبرر عرن حركرة لرك
المجتمعات أو التجمعات الب رية نحو النمو والتطرور ،ولرى حتميرة تمرر بيرا المجتمعرات تعنرى
ب نتقاليا من حالة إلى أخرس (العاي

بيلة.)4104 ،

واإلنسرررران كررررائن نفسررررى إجتمرررراعى يعرررريا فررررى مجموعررررة مررررن العالقررررات المحيطررررة،
فالديناميات لى نقطة البدء لفيم اإلنسان مرن زاويرة نفسرية إجتماعيرة ،أس فيرم العالقرات بينر
وبين غير من خال لك الدينامية ،فالحركية الموجودة بأس مجتمرا وداخر مؤسسرات ال تنفررد
بنفسرريا ب ر البررد أنيررا تتسررم بمررا يجرررس فررى جميررا األوسرراط اإلجتماعيررة واإلنسررانية ( حسررين
حرزلى ،دليلة لقوقى.) 4102 ،
والعالقات الديناميكيرة برين الب رر منرك أن خلرق ال تعرالى اإلنسران ،وكلرل ألنر كرائن
إجتمررراعى بطبعررر مرررن الصرررع عليررر أن يعررريا وحيرررد ،لررركلل إضرررطر للتعامررر مرررا ا خررررين
المحيطرين بر  ،فتلرل العالقرات ت يرر بصرورة واضرحة مرن خرال التفراعالت المختلفرة(Jacqueline, .
)M, Cheri, B.,2005
وان ألم ما يميز العصرر الحرديح وتقنياتر اإلعتمراد علرى التطروير واإلصرالى الب ررس،
وخدمررة مرروارد التنميررة بأكفررأ مررا يكررون مررن حيررح السرررعة والدقررة ،لمواكبررة الحيرراة المعاصرررة
والمستجدات العالمية ،نتيجة يور العديرد مرن التحرديات كضررورة لتجراوز المجتمعرات العربيرة
لفجوة التخل

الحضارس ،واتساع المعرفة والمعلوماتية التى (حسام المازن.) 4114 ،

فأصبح لنال وعى متزايد ب أن الحاجة إلرى التردري علرى الميرارات الحياتيرة ،بلررا
مساعدة ال با على إدارة المرحلة الجامعية قب اإل نتقا إلى العم  ،وكلل ب ك أفضر وأك رر
إست ما ار ،ليصبحوا مواطنين فاعلين وأصحاء.
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ومرررن الجررردير بالرررككر أن إدمررراا بررررامج الميرررارات الحياتيرررة لل ررربا الجرررامعى ضرررمن
المنالج الجامعية ،إنما يعزز من إمكانيرة تحقيرق ال برات لعائردات مسرتقبلية أفضر  ،فيرى تتريح
لل رربا فرصررة للحصررو علررى أفضرر الو ررائ

وتحس رين االتجررا المينررى لديرر مررن الناحيررة

النوعية وال كلية ،كما أنيا تمكن من التخطيط الواضح لحيات وتزود بالقدرات الالزمرة التخراك
خطوات تجرا تحقيرق ألردافيم ،وتسراعدلم فيرم السرلوكيات ال خصرية السرليمة علرى نحرو أفضر  ،ممرا
يس رريم فرررى تقلررري

مسرررتوس اإل نحررر ار المجتمعرررى ،وزيرررادة إحتررررام ال رررا لكاتررر ودفرررا مسرررتوس توقعاتررر

المستقبلية(Ibarraran, P. & other, 2012) .
حيح تعتبر تنمية الموارد الب ررية الركيرزة األساسرية للتنميرة اإلقتصرادية واإلجتماعيرة،
والقررروس العاملرررة كدعامرررة أساسرررية ل قتصررراد القرررومى ألس دولرررة مرررن الررردو أيرررا كررران ن اميرررا
اإلقتصررادس ،وال ررل أن تن رريم قرردرات ال رربا الجررامعى وحسررن إسررتخداميا وصررق قرردراتيم
ورفررا ميرراراتيم ل ر أكبررر األ ررر فررى تع رريم إسررتلال واسررت مار ألررم عناصررر رواتيررا القوميررة
وبالتالى رفا مستوس المعي ة وتحقيرق الكرامرة اإلنسرانية واإلجتماعيرة ،وكلرل مرن خرال إيجراد
فر

عم جديدة ليؤالء ال با عند دخوليم سوق العمر وخفرا مسرتوس البطالرة ألدس حرد

مستطاع(Jacobs, Foundation, 2014) .
من لنا كان ألمية التخطيط لتلل المرحلة الجامعية الترى تم ر منعطر
ك

لرام فرى حيراة

قرادر علرى إدارة أزماتر الترى تفرضريا
ا
ا  ،فأصبح لزاما إعادة الن ر في  ،وتطوير ليصبح

التحررديات المعاصرررة ،فتنميررة الميررارات الحياتيررة لرردس ال رربا يم ر حجررر الزاويررة ب ر الركيررزة
رر للتطررورات اليائلررة فررى األفكررار واالتجالررات واألسررالي ومررا
األساسررية فررى عمليررة التنميررة ،ن ر ا
يترترر علررى كلررل مررن تليرررات فررى نوعيررة الميررارات الحياتيررة المطلوبررة لمواجيتيررا ،حيررح أن
التطررررورات التكنولوجيررررة المعاصرررررة والمسررررتقبلية إنمررررا تفرررررا تعررررديالت جكريررررة علررررى طبيعررررة
وخصرائ

ومواصرفات تلرل الميرا ارت (Temel, Cenk, 2016) (Gomes, Marques,

).B., 2013
فال ررربا الجرررامعى رررريحة لامرررة فرررى المجتمرررا المصررررس مرررن حيرررح العررردد والقررروة
رر لتنروع خصائصر اإلجتماعيرة ،اإلقتصرادية،
اإلنتاجية ،فيو يتخك موقرا فريرد فرى المجتمرا ن ا
ال قافية والتنموية المؤ رة ،ويزيد من ألميرة تلرل ال رريحة المجتمعيرة أنيرم األك رر ترأ ار خاصرة
فى

التحوالت التى إجتاحت العولمة ).(Al Alfi, A., 2015
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فيررو يواجر تحررديات مصرريرية تسررتيد

وجررود وكرامتر بر وانسررانيت  ،وتطرررى أمامر

ميررام ك يرررة وكبيرررة ،ينبلررى ترروفير اإلمكانيررات للقيررام بيررا ،وادراك ر اليررد

الرئيسررى واألساسررى

للتنمية والوسيلة لتحقيقيا ،حتى يمكن إحداح التليرات المن ودة وتحسرين سرب الحيراة وتروفير
الحياة الكريمة (ر يدة برادة.)4112 ،
ولكلل كان من الضررورس تو ير

واسرت مار الميرارات الحياتيرة لردس ال ربا للتعامر

بكفاءة ما حراالت التروتر واألزمرات اإلقتصرادية الترى تمرر بيرا الربالد ،والترى ترؤ ر بردورلا علرى
كافررررة الكيانررررات كات العالقررررة المجتمعيررررة وتقليرررر التررررأ يرات الماديررررة والمعنويررررة علررررى الن ررررام
المجتمعررى ،ممررا يعيررد التروازن المجتمعررى وخصوصرا اإلقتصررادس الرركس يم ر نقطررة التحررو فررى
حياة ال با وبالتالى األسرة المصرية.
ومن خال ما سبق تتبلور م كلة البحح فى اإلجابة عن التساؤ الرئيسى التالى:
 ما لى ديناميرة العالقرة برين الميرارات الحياتيرة لردس ال ربا الجرامعى وقردرتيم علرى إدارةاألزمات اإلقتصادية لدييم.
ول جابة عن التساؤ الرئيسى السابق وضعت التساؤالت الفرعية التالية:
 ما المفاليم البح ية واألدبية المتعلقة بالبحح؟ ما واقا الدراسرة الميدانيرة للتعرر علرى الفرروق فرى كرال مرن أبعراد الميرارات الحياتيرةوادارة األزمررات اإلقتصررادية لرردس ال رربا الجررامعى تبعررا لمتليرررات البحررح ( الجررنس،
العمررر ،المسررتوس التعليمررى لررل  ،المسررتوس التعليمررى لررلم ،متوسررط الرردخ ال رريرس
للسرة )؟
 ما العالقة اإلرتباطية بين الميارات الحياتية لدس ال با الجرامعى وادارة األزمرات اإلقتصراديةلدييم؟
 ما األلمية النسبية لكال من الميارات الحياتية وادارة األزمات اإلقتصادية لردس ال رباالجامعى تبعا لمتليرات البحح؟
 -ما الوزن النسبى ألبعاد الميارات الحياتية لدس ال با الجامعى؟

أهداف البحث:
ييد

البحح الحالى للتعر على دينامية العالقة بين الميارات الحياتية لردس ال ربا

الجامعى وقدرتيم على إدارة األزمات اإلقتصادية ،وتتم
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األلدا

الفرعية فى التعر على:
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 .0تحديررد أوجررر الفرررروق فررى الميرررارات الحياتيرررة لررردس ال رربا الجرررامعى تبعرررا لمتليررررات
الدراسة (الجرنس ،العمرر ،المسرتوس التعليمرى لرل  ،المسرتوس التعليمرى لرلم ،متوسرط
الدخ ال يرس للسرة).
 .4تحديد أوج الفروق فى إدارة األزمات اإلقتصادية لدس ال با الجامعى تبعرا لمتليررات
الدراسة (الجرنس ،العمرر ،المسرتوس التعليمرى لرل  ،المسرتوس التعليمرى لرلم ،متوسرط
الدخ ال يرس للسرة).
 .3التحقرق مرن وجرود عالقرة إرتباطيرة كات داللرة إحصرائية برين الميرارات الحياتيرة وادارة
األزمات لدس ال با الجامعى.
 .2التعررر علررى األلميررة النسرربية برر ختال

كررال مررن الميررارات الحياتيررة وادارة األزمررات

اإلقتصرادية لرردس ال ربا الجررامعى تبعرا لمتليررات الدراسرة (العمررر ،المسرتوس التعليمررى
لل  ،المستوس التعليمى للم ،متوسط الدخ ال يرس للسرة).
 .2التعر على الوزن النسبى ألبعاد الميارات الحياتية لدس ال با الجامعى.
وقرررد ترررم صرررياغة األلررردا

ضرررمن محاولرررة لفيرررم ودراسرررة األبعررراد ال الراتيرررة ألنمررراط

وأسررالي المفرراليم والمعلومررات البيئيررة واألسرررية ،التررى تكررون بيئررة ومنرراا ال رربا مجتمعيررا
واقتصاديا ،والمسارات والتوجيات اإلقتصادية للسرة المصرية فى ا ونة األخيرة.

أهمية البحث:
يعتبررر البحررح مرردخ للتوسررا فررى قاعرردة البحررح العلمررى ،والدراسررات األكاديميررة لقسررم
إدارة مؤسسررات األسررررة والطفولرررة ،فرررى مجررراالت حدا يرررة تواكررر التليررررات الحاد رررة بالعرررالم مرررن
معلوماتية وعولمرة وغيرلرا ،حيرح ضررورة اإلسرراع ب عرادة الن رر فرى إدارة األزمرات اإلقتصرادية
التررى يمررر بيررا ال رربا المصرررس الجررامعى ،فالتحررديات الحاليررة والقادمررة إنمررا تتطل ر مراجعررة
سريعة فى كافة ميارات الحياتية ،ب عتبارلا الركيرزة األساسرية والمردخ الرئيسرى لعجلرة التنميرة
المستدامة ،والتى تؤ ر بدورلا فى اإلرتقاء بالبيئرة المجتمعيرة الترى يعي ريا الفررد فرى المجتمرا
المصرس.
ومن م ف ن لكا البحح تتم

ألميت فى التالى:

 .0محاولررة مسررايرة اإلتجالررات المجتمعيررة المعاصرررة ،ك سررتجابة لجميررا المررؤتمرات ال رربابية
التى تقدميا الدولة ،وككلل مسايرة للجواء اإلقتصادية المعا ة فرى الوقرت الحرالى ،والترى
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تتطل ضرورة تو ي

واست مار الموارد والميارات الحياتية المتاحة لدس ال با لتخطرى

تلررل األزمررات اإلقتصررادية التررى فرضررتيا تررداعيات ررورة  42ينرراير و ررورات الربيررا العربررى علررى
مصر.
 .4تبصير الساسة والقرائمين علرى دراسرة رئون األسررة بألميرة ال رريحة الترى يجررس علييرا
البحررح (ال رربا الجررامعى) ،حيررح أنيررم القرروة المحركررة للتنميررة الب رررية المسررتدامة ،ممررا
يتطل ضرورة تزويدلم بالفر

واألسرالي الالزمرة لتطروير ميراراتيم الحياتيرة وعالقراتيم

وم اركاتيم المجتمعية.
 .3توعية صناع القرار اإلقتصادس بألميرة إعرادة صرياغة السياسرات واللروائح واإلسرتراتيجيات
الالزمرررة إلدارة األزمرررة اإلقتصرررادية لررردس ال ررربا الجرررامعى فرررى ررر ال ررررو المجتمعيرررة
السررائدة فررى مجتمعنررا ،بمررا يترريح إتاحررة فررر

تحسررين الرردخ التررى يعررود باإليجررا علررى

األسرة المصرية.
 .2تنبير ساسررة اإلقتصرراد لمواجيررة أفضر بسررب أقصررى لت رلي ال رربا الجررامعى ،واإلعررداد
لسوق العمر  ،والم راركة فرى م رروعات التنميرة المسرتدامة ،مرا محاولرة رصرد المرؤ رات
والمتليررات المجتمعيررة التررى تررؤ ر علررى بيئررة ال رربا  ،ومررا يمكررن أن يترتر علررى بنائيررات
تنمية ال با الجامعى.

األسلوب البحثى:
أوال :فروض البحث:
 .0توجررد فررروق كات دالل رة إحصررائية فررى الميررارات الحياتيررة لرردس ال رربا الجررامعى تبع را
لمتليرات البحح ( الجنس ،العمر ،المسرتوس التعليمرى لرل  ،المسرتوس التعليمرى لرلم،
متوسط الدخ ال يرس للسرة).
 .4توجد فروق كات داللة إحصرائية فرى إدارة األزمرات اإلقتصرادية لردس ال ربا الجرامعى
تبعرا لمتلي ررات البحررح (الجررنس ،العمررر ،المسررتوس التعليمررى لررل  ،المسررتوس التعليمررى
للم ،متوسط الدخ ال يرس للسرة).
 .3توجرررد عالقرررة إرتباطيرررة كات داللرررة إحصرررائية برررين الميرررارات الحياتيرررة وادارة األزمرررات
اإلقتصادية لدييم.
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 .2تختلر

األلميررة النسرربية لكررال مررن الميررارات الحياتيررة وادارة األزمررات اإلقتصررادية لرردس

ال رربا الجررامعى تبعرا لمتليررات البحررح ( العمررر ،المسررتوس التعليمررى لررل  ،المسررتوس
التعليمى للم ،متوسط الدخ ال يرس للسرة).
 .2يختل

الوزن النسبى ألبعاد الميارات الحياتية لدس ال با عينة البحح.

ثانيا :املصطلحات العلمية والتعريفات اإلجرائية:
 – 0الدينامية : Dynamic
لررى قرروس خارجيررة أو داخليررة مررن ررأنيا تلييررر سررلول ن ررام مررا

(Behavior of

) Systemعبرر الرزمن لتحردح قفرزات أو طفررات للمحاف ررة علرى نوعر مرن اإلضرمحال  ،فيررى
مجموعة من الم يررات واإلسرتجابات الترى تحردح فرى المواقر المختلفرة الترى تمرر بيرا (Jacqueline,
).M., Cheri, B., 2005
ويعرفيا ) (Chen, Tsung, & Others, 2016أنيا القوس المرؤ رة فرى العالقرات
علررى ررك تفرراعالت تررؤدس إلررى تلييررر يحرردح تررأ ي ار فررى إتجالررات الفرررد وسررمات ال خصررية
والتمامات وميارات والى غير كلل من خال عمليات التفاع اإلجتماعى.
وتعنى الباح رة لنرا الكيفيرة الترى بموجبيرا يمكرن إسرت مار الميرارات الحياتيرة لل ربا ،
حتررى تمكن ر التكي ر

فررى مختل ر

األزمررات اإلقتصررادية ،والتقلي ر مررن ارلررا ،أو التلييررر فررى

بنيتيررا ،فيررى كيرران مرك ر مررن أسررالي التفكيررر وال ررعور والعمر  ،ولررى أسررالي من مررة يعتنقيررا ال رربا
ويعملون بموجبيا.
 – 4العالقات :Relationship
ولررى مجموعررة مررن الررروابط المتبادلررة بررين األف رراد واأل ررياء التررى تن ررأ عررن إتصررا
بعضرريم الرربعا وتفاع ر بعضرريم الرربعا ،وتن ررأ العالقررات نتيجررة أسرربا مختلفررة كاألسرربا
اإلقتصادية ،السياسية ،اإلجتماعية ،األسرية ،والتربويرة ،ولرك األسربا لرى الترى تردفا األفرراد
إلى الدخو فى إطارلا ،واالمت ا ل روطيا ومستلزماتيا ).(Madeleine, G., 1999
وتعرفيا الباح ة أنيا الجيود المبكولة التى قد تكرون مخططرة مسربقا والترى تسرتيد
تحقيق الفيم وخلق العالقات الطيبة وال قة المتبادلرة برين األفرراد ممرا يحقرق التروازن والتعراون،
وكلررررل لتحقيررررق اللرررررا مررررن العالقررررات مررررن و يفررررة إتصررررالية وتب ررراد الخبرررررة والمفرررراليم فررررى الوقررررائا
والموضوعات.
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 - 3ال با : Youth
ي ير مفيوم ال با جدال كبي ار حو تعريف من قبر البراح ين فرى العلروم اإلجتماعيرة،
فيو مفيوم يعبر عن القوة والحيوية والطاقة ،والقدرة علرى التحمر واإلنتراا فرى مرحلرة عمريرة
معينررة مررن عمررر الفرررد ،فف رى المعجررم الللرروس لررو مررن أدرل سررن البلررول ولررم يص ر

إلررى سررن

الرجولة ( المعجم الوسيط.)4112 ،
ويعرف ( مصطفى حجازس ) 4114 ،أنيا الكتلة الحرجة الترى تحمر ألرم فرر

نمراء

المجتما وصناعة مستقبل  ،كما أنيم ي كلون التحدس فى عملية إدمراجيم فرى مسرارات الحيراة
اإلجتماعيررة والوطنيررة واإلنتاجيررة الن ررطة والم رراركة ،ولررم القرروة التررى يج ر إسررت مار طاقاتيررا
ومياراتيا اإلنتاجية ،وتو يفيا نحو البك والعطاء.
أمررا ( عرراط

عضرريبات ) 4112 ،يعرفر علررى أنر

تتوزع بين ( ،)42 – 02أو ( )42 – 02عام وكلرل إلخرتال

ررريحة إجتماعيررة أو فئررة عمريررة
الخصوصريات اإلجتماعيرة ،ومرا

يرررررتبط بالمسررررتويات ال قافيررررة واإلقتصررررادية واألوضرررراع السياسررررية واإلجتماعيررررة فررررى الرررردو
والمجتمعات.
أما ال با الجامعى فتعرف الباح ة إجرائيرا " أنر فتررة مرن الحيراة ينضرم فييرا ال ربا
للجامعررة بررين عمررر ( 42 – 01عررام ) ،ولررى الفترررة التررى حررددتيا الباح ررة فررى البحررح الحررالى
إلجررر ارء الدراسرررة علييرررا ،وتتسرررم برررالقوة والن ررراط والقررردرة علرررى إكتسرررا الميرررارات الحياتيرررة
الحدا ية ،حيح تتميز تلرل المرحلرة ب ردة الحساسرية للوضراع الجديردة ،وتعتبرر مرحلرة إختبرار
وتخطررريط للحيررراة المسرررتقبلية ،ولكنيرررا تحتررراا ل عرررداد والتأليررر المجتمعرررى لمواجيرررة األزمرررات
الحياتية المجتمعية وخصوصا اإلقتصادية.
 – 2الميارات الحياتية : Life Skills
يعرفيرا ) (Cottrell, S., 1999أنيرا القردرة علرى األداء والرتعلم الجيرد ،ولرى ن راط
مررتعلم يررتم تطرروير خررال ممارسررة ن رراط مررا تدعمر التلكيررة الراجعررة ،وكر ميررارة مررن الميررارات
تتكون من ميارات فرعية أصلر منيرا ،والقصرور فرى أس مرن تلرل الميرارات الفرعيرة يرؤ ر علرى
جودة األداء الكلى.
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الميارة  Skillلى السرعة والدقة والبراعة فى أداء ن اط معين ،بطريقرة سريلة قائمرة
علرى الفيررم مرا ترروفير الوقرت والجيررد والتكرالي  ،فيررى نيرج أو تلييررر أو تطروير سررلول مصررمم
للتوص إلى موازنة بين المعرفة والمواق

والميارات ).(Unicef, 2017

وتعرفيا الباح ة إجرائيا أنيا الوصو بالعم أو األداة إلرى درجرة اإلتقران والسررعة فرى
األداء ،س رواء كرران عقلررى أو جسررمى وفق را لمعرران نوعيررة وكميررة ،مررن خررال جمررا المعلومررات،
ووضا الحلو المختلفرة المناسربة ممرا يسري علرى القرائم بالعمر أدائر بأقر سرعة مرن الجيرد
والزمن ،ما تالفى األخطاء واألضرار ،فيى قدرة ال با على أداء بعرا الممارسرات واألداءات
اإلدارية الالزمة ،عن طريق التدري  ،حتى تصبح عادة سلوكية يؤدييا فى أس وقت.
والميرارات الحياتيرة  Life Skillsيعرفيرا ) (Gomes, A. Rui, M.,2013أنيرا
مجموعررة كبيرررة مررن الميررارات النفسررية وال خصررية والتواصررلية التررى تسرراعد فررى إتخرراك ق ر اررات
مدروسررة والتواص ر بفاعليررة ،وتنميررة ميررارات التررأقلم ،وادارة الرركات التررى مررن ررأنيا التوص ر
لمعي ة وحياة صحية منتجة.
ولرررى مجموعرررة ررراملة مرررن الميرررارات والقررردرات اإلدراكيرررة وغيرررر اإلدراكيرررة العامرررة،
وسررلوكيات اإلتصرا  ،والتوجيررات ال خصررية ،والمعرفررة التررى يحررتف بيررا طروا الحيرراة وتسرراعد
األفراد لتطوير أنفسريم ،ليصربحوا أطر ار فاعلرة ومنتجرة فرى مجرتمعيم & (Bernhardt, Anna
).others, 2014
ويعرفيا ( فلي أسركاروس و خررون ) 4112 ،أنيرا مجموعرة السرلوكيات الترى تعتمرد
على معار ومعلومات وميارات يدوية ،واتجالات وقيم ،يحتاا ك فرد إلرى إتقانيرا وفقرا لعمرر
وطبيعة مجتمع وموقع فى لكا المجتما ،ليتفاع ب يجابيرة وموضروعية مرا متليررات العصرر،
سواء كانت مدركات أو معلومات أو مواق

أو م كالت.

وتعرفيا الباح ة إجرائيا أنيا قدرة تحدح تلي ار فى الحياة اليومية ،يكتسبيا ال ربا مرن
خررال اإللتمررام بالمعررار الجديرردة ،والممارسررة والتك ررار لتلررل الممارسررة ،والنجرراى فييررا ،ولررى
قدرت على التعام ب يجابية ما م كالت الحياتية والمجتمعية.
وت م تلل الميارات الحياتية كما حددتيا الباح ة ما يلى:
( ميررارات التكي ر

المجتمعررى ( ميررارات التواص ر واإلتصررا  ،ميررارة التعرراط  ،ميررارة

إدارة النررزاع والتفرراوا ،ميررارة التعرراون والعمرر كفريررق ) ،الميررارات اإلدرايررة ( ميررارة التفكيررر
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الناقد ،ميارة التككير ب بداعية ) ،ميارات السيطرة الداخلية (التحكم فى الكات ) ( ،ميرارة إتخراك
الق اررات وح الم كالت ،ميارة إدارة الم اعر ،ميارة تقدير الكات ،ميارة إدارة الوقت)).
 – 2إدارة األزمات اإلقتصادية : Economical Crisis Management
األزمة  : Crisisلى خل يؤدس إلى إحداح تلييرات إيجابية وجادة فى النترائج ،فيرى حردح أو
تراكم لمجموعة من األحداح اللير متوقعة حردو يا ،وترؤ ر فرى الن رام أو كجرزء منر  ،ولرى مرن
الناحية العلمية اإلنقطاع عن العمر كليرا أو جزئيرا لمردة تطرو أو تقصرر لسرب معرين ،يتبعيرا
تأ ر الكيان وتحول ).(Youth & Leadership.., 2006
ير ماديرا علررى الن ررام كلر  ،كمررا
ويعرفيرا ( نعرريم إبرراليم ) 4112 ،أنيررا خلر يررؤ ر ترأ ا
ييرردد اإلفتراضررات الرئيسررية التررى يقروم علييررا الن ررام ،ولررى نتيجررة نيائيررة لترراكم مجموعررة مررن
التأ يرات ،أو حدوح خل مفاجىء يؤ ر على المقومات الرئيسية للن ام ،وي ك تيديردا واضرحا
لبقاء .
وتعرفيررا الباح ررة إجرائيررا أنيررا موق ر

غيررر اعتيررادس أو غيررر متوقررا ،ررديد الخطررورة

والسرررعة كو أح روا متالحقررة تتررداعى فييررا النتررائج وتخررتلط أسرربابيا ،ممررا ييرردد قرردرة الفرررد أو
المن مة أو المجتما على البقاء ،فيرى تم ر محنرة أو وقرت عصري لصرعوبة إتخراك قررار غيرر
مألو  ،ألنيا لح ة حرجرة وموقر

مفراجىء يرؤدس إلرى أوضراع جديردة تتسرم بعردم اإلسرتقرار،

وتحدح نتائج غير مرغو فييا ،فى وقت قصرير ،ممرا يسرتلزم ميرارة عاليرة إلدارتيرا والتصردس
ليا.
أما األزمرة اإلقتصرادية  : Economical Crisisفيعرفيرا ( نعريم حراف  ) 0224 ،أنيرا خلر
يررؤ ر تررأ ي ار ماديررا علررى الن ررام كك ر  ،وييرردد األن ررطة الرئيسررية التررى يقرروم بيررا لرركا الن ررام
ومستقبل وايرادت  ،واحتماالت البقاء واإلستمرار ،فقد يؤ ر على الن ام اإلقتصادس بأكمل .
وادارة األزمة اإلقتصادية ييد

إلى اإلستعداد لمواجية األزمات اإلقتصرادية مرن خرال

التنبررؤ بالم رركالت واألزمررات ،وتمكررين اإلدارة مررن السرريطرة علررى الموقر
جميا األط ار

والمحاف ررة علررى قررة

المعي ية.

ويعرفيا ( على الرويلى ) 4100 ،أنيرا التقردير المفراجىء للمرر مرا تحديرد إتجالرات
الحركررة البديلررة وتصررور للسرريناريولات الممكنررة لتطررور األحررداح ،ررم إتخرراك القر اررات والمسررارات
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الكفيلرررة بالسررريطرة علرررى الموقررر  ،أس أنيرررا إدارة ر ررريدة تقررروم علرررى البحرررح والحصرررو علرررى
المعلومات والمعرفة واستخداميا إلتخاك الق اررات.
وتعرفيرررا الباح رررة إجرائيرررا أنيرررا منيجيرررة التعامررر مرررا األزمرررات اإلقتصرررادية فرررى ضررروء
اإلسررتعدادات والمعرفررة والرروعى واإلدرال واإلمكانيررات والميررارات واإلسررتراتيجيات المررؤ رة ،وأنمرراط
اإلدارة العلميررة ،فيررى تطبيررق لو ررائ

العمليررة اإلداريررة مررن خررال البحررح عررن أسرربا األزمررة

ولتحديد تلل األسبا واستخدام األسالي واإلستراتيجيات والن اطات اإلدارية المالئمرة ألوضراع
إست نائية بلرا السيطرة على الم كالت واحتواءلا والحفا على التوازن ،للتوص إلرى حلرو
مناسبة.

ثالثا :منهج البحث:
يتبرا البحرح الحرالى المنيررررررج الوصرفى ) (Descriptive Approachوكلررررررل عنرررد
تحليرر األدبيررات والدراسررات الخاصررة بالبحررح ،لرؤيررة اإل تجالررات المعاصرررة فررى إدارة األزمررات
اإلقتصادية وتنمية الميارات الحياتية لدس ال با الجامعى واإلستفادة مرن كلرل فرى إسرتخال
نتررائج الدراسررة البح يررة والتوص ر أللررم التوصرريات المتعلقررة بيررا ،والرركس يرررتبط أيضررا بمررداخ
البحررح الفينومينولروجى (ال ررالراتى) ،وكرركلل المررنيج الوصررفى القصرردس

(Observational

) Descriptive Methodsألدبيررات البحررح ،وكرركلل المررنيج اإلحصررائى مررن خررال تحلي ر
البيانرررات والمعلومرررات الترررى ترررم التوصررر إلييرررا إحصرررائيا للوصرررو أللرررررررررم النترررائج البح يرررررررة
) ،(Statistical Approachويعر المنيج أن األسلو الركس يتبعر الباحرح واإلطرار الركس
يرسم لبلول األلردا  ،ويسرتخدم البحرح عردد مرن المرداخ المؤكردة لربعا المنرالج العلميرة ،الترى
ب ستخداميا يتم تدعيم جوان البحح واإلجابة على تساؤالت .

رابعا :حدود البحث:
وتتم

حدود البحح فيما يلى:

أ – الحدود الب رية:
 .0العينررة اإلسررتطالعية :وتكونررت مررن ( )21ررا جررامعى مررن عمررر ( 42 – 01عررام)،
وقررد إختيرررت بطريقررة ع روائية ،وتم ر عينررة البحررح اإلسررتطالعية للمجتمررا األصررلى
للدراسة ،وقد طبقت علييم أدوات البحح وكلل لتقنين أدوات البحح.
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 .4العينة األساسية وتكونرت مرن ( )021را جرامعى مرن عمرر ( 42 – 01عرام) ،وقرد
كرران اختيرررار العينرررة عمررديا أو قصرررديا ،وفقرررا للحررردود الجلرافيررة للبحرررح الحرررالى ،وقرررد
أستبعد ال با غير المم لين للبيانات المتوقعة.
وترجا ألمية إختيار العينة من با الجامعات لعدة إعتبارات منيا:
 .0التركيبرررة السررركانية للمصرررريين ،حيرررح يوجرررد حررروالى  42مليرررون مصررررس تترررراوى
أعمارلم بين ( 42 – 01عام).
 .4إلعتبارات ترتبط بتفاقم الرة األزمات اإلقتصادية فرى ا ونرة األخيررة الترى تمرر بيرا
كرر أسررررة مصرررية يم ررر ال ررا عمودلرررا الرئيسرررى  ،لمررا مرررن ألميررة سرررمات تلرررل
المرحلة العمرية ،مما يتطل أسلو خا
مداخ تو ي

فى التعام مرا تلرل األزمرات ب سرتخدام

الميارات الحياتية لدس ال با .

 .3التلي ررات المجتمعيررة واإلقتصررادية داخ ر وخررارا الحرررم الجررامعى والتررى تعتبررر سررمة
المجتما ا ن ،والكس يتأ ر ويؤ ر في وبك مستحد ات .
 .2تلبية متطلبات السوق الخارجى (سوق العم ) النراتج عرن حاجرات المجتمرا إلعرداد
كررروادر مؤللرررة مرررن حيرررح مياراتررر الحياتيرررة ،والررركس أصررربح سرررمة أساسرررية لمع رررم
قطاعات العم .
 .2اإلنفجررار المعلومرراتى والمعرفررى ،الرركس يتطل ر ضرررورة تو ي ر

الميررارات الحياتيررة

وطاقرررات ال ررربا نحرررو المعلوماتيرررة ،إلدارة األزمررررات اإلقتصرررادية الترررى يمرررر بيررررا
وتو ي

طاقات السلبية.

– الحدود الزمانية:
 ولرررى الفتررررة الزمنيرررة الترررى إسرررتلرقتيا الدراسرررة الميدانيرررة ،ومرحلرررة جمرررا البيانرررات
وتفريليررا ،وتتم رر وقررائا البحررح الحررالى فررى فترررة زمنيررة ليررا طبيعتيررا الخاصررة فررى
المجتما المصرس ،وقامت الباح ة بجما البيانات من مجتما الدراسة فرى الفتررة برين (
ما بين  0أكتوبر  4104إلى  0يناير .)4101
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ا – الحدود الجلرافية:
 بعا الجامعات الحكومية المصرية بمحاف تى القالرة والجيزة ( عرين رمس ،حلروان،
القالرة ) ،وكلل لتعدد كلياتيا حيح تعدد نمط التركير اإلجتمراعى واإلقتصرادس ل ربا
تلل الجامعات ،وكركلل اسرعة مسراحة تلرل الجامعرات وا رتماليا علرى عردد كبيرر مرن
الكليات التى تضم فئات مختلفة من ال با .

خامسا :إعداد وبناء أدوات البحث:
تطل إجراء الدراسة الميدانية قيام الباح ة ب عداد وبناء األدوات المستخدمة فرى جمرا
البيانات ولى:
( إعداد الباح ة )

 .0إستمرررارة البيانررررات العامرررررررة
 .4مقياس الميارات الحياتية لدس ال با

( إعداد الباح ة )

 .3مقيرراس إدارة األزمررررررات اإلقتصاديرررررررة

( إعداد الباح ة )

 - 0إستمارة البيانات العامة ( إعداد الباح ة ):
وضعت تلل اإلسرتمارة بيرد
تحديد الخصائ

الحصرو علرى بعرا المعلومرات الترى تفيرد فرى إمكانيرة

الديموجرافية لعينة الدراسة ،وا تملت اإلستمارة على ما يأتى:

أوال :بيانرررات خاصرررة بال ررربا ( :االسرررم ،الجرررنس ،الكليرررة ،الجامعرررة ،مكررران اإلقامرررة ،مررردس
التعرا للزمات االقتصادية).
انيرررا :بيانرررات خاصرررة باألسررررة ( :عررردد األخررروة واألخررروات ،الحالرررة الحياتيرررة للوالررردين،
المسرررتوس المينرررى للوالررردين ،المسرررتوس التعليمرررى للوالررردين ،الحالرررة السررركنية ،متوسرررط الررردخ
ال يرس للسرة ).
 - 4مقياس الميارات الحياتية لدس ال با ( إعداد الباح ة ):
وضررا المقيرراس بيررد

التعررر علررى الميررارات الحياتيررة المجتمعيررة والتواصررلية التررى

تسرررالم فرررى تعامررر ال ررربا الجرررامعى بفاعليرررة وايجابيرررة مرررا الم ررركالت والتحرررديات الحياتيرررة
المعاصرة  ،وإلعداد لكا المقياس إتبعت الباح ة الخطوات التالية:
 اإلطرررالع علرررى الدراسرررات والبحررروح السرررابقة العربيرررة واألجنبيرررة المرتبطرررة بالميرررارات
الحياتية ،والميارات الحياتية لل با الجامعى ،ومن تلل الدراسات:
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(جمررا فرواز( ،)4103 ،حسررام المررازن،)4114 ،

(Montgomery, Denise,

)(Projapati, R. & ، (Amaal Almasri & Others, 2016) ،2017
)(Weiss, Maureem ،(Batram, Brendan, 2016) ،Others, 2017
)& Others, 2016
أ – إعداد المقياس فى صورت المبدئية:
أعرردت الباح ررة مقيرراس الميررارات الحياتيررة لرردس ال رربا الجررامعى مررن ( )402عبررارة،
تقيس ف مجموعيا الميارات الحياتيرة لردس ال ربا الجرامعى ومردس وعرى ال ربا بيرا ،وكلرل
من خال محاور المقياس ،وتقاس إستجابات ال با بك عبارة من عبرارات المقيراس ب ختيرار
إجابة واحدة من الح إستجابات ( دائمرا ،أحيانرا ،أبردا) ،وكلرل علرى ميرزان متصر ()0 ،4 ،3
للعبررررارات كات اإلتجررررا اإليجررررابى ،و( )3 ،4 ،0للعبررررارات كات اإلتجررررا السررررلبى ،وقررررد يكررررون
المقياس من خال محاور كما يلى:
المحررور األو  :ميرررارات التكيررر

المجتمعررى :وتكرررون مرررن ( )24عبررارة ويقصرررد بررركلل

القدرات والسرب الخاصرة الترى تجعر الفررد قراد ار علرى التليرر والتعامر مرا ال ررو المجتمعيرة
المختلفررة ،واإلسررتجابة لمسررتجدات الحيرراة المجتمعيررة ،ومررا تحفرر برر مررن متليرررات مجتمعيررة
جديرردة ،والقرردرة علررى التعررايا مررا المجتمررا الجديررد بقوانينرر وأن مت ر  ،التررى تحرردد العالقررات
المختلفررة مررا ا خرررين والبيئررة ،مررن خررال الم رراركات والمواق ر
و ائ

وميام معينة أو تحقيق لد

ما بكفاءة،

المجتمعيررة المختلفررة ،ألداء

وقد تكون كلل المحرور مرن رالح محراور

فرعية كا تى :ميارة التواص واإل تصا ( 24عبارة) ،ميارة التعراط

( 04عبرارة) ،ميرارة إدارة

النزاع والتفاوا ( 00عبارة) ،ميارة التعاون والعم كفريق ( 01عبارة).
المحررور ال ررانى :الميررارات اإلدراكيررة :وتكررون مررن ( )31عبررارة ويقصررد برركلل مجموعررة
القرردرات والسررب المرتبطررة بالعق ر والمعرفررة ،والتررى تمكررن الفرررد التفاع ر والتكي ر

اإليجررابى مررا

البيئة ،والتعام ما متطلبرات الحيراة بطريقرة إبداعيرة ،وغالبرا مرا تكرون فرى حالرة مزواجرة برين
الحركة واإلدرال وكلل لتحقيق ألدا

محددة سلفا ،وقد تكون كلل المحور من محرورين فررعين

كا تى :التفكير الناقد ( 04عبارة ) ،ميارة التفكير ب بداعية ( 04عبارة).
المحررور ال الررح :ميررارات السرريطرة الداخليررة " الررتحكم فررى الرركات " :وتكررون مررن ()23
عبارة ويقصد بكلل الطرق والوسائ التى تعرين الفررد اإلسرتفادة القصروس مرن إمكانياتر وقدراتر
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الداخليرررة الكاتيرررة بلررررا تحقيرررق ألدافررر وخلرررق التررروازن برررين الواجبرررات والرغبرررات واأللررردا
المرجرروة ،إعتمررادا علررى الميررارات اإلداريررة ،وقررد تكررون كلررل المحررور مررن ررالح محرراور فرعيررة
كا تى :ميارة اتخاك الق اررات وحر الم ركالت ( 31عبرارة) ،إدارة الم راعر ( 22عبرارة) ،ميرارة
تقدير الكات ( 03عبارة) ،ميارة إدارة الوقت ( 02عبارة).
– حسا الصدق:
صدق المحتوس ):(Validity Content
 تررم عرررا المقيرراس فررى صررورت المبدئيررة علررى مجموعررة مررن األسرراتكة المحكمررين فررى
مجررا (إدارة مؤسسررات األسرررة والطفولررة) – كليررة اإلقتصرراد المنزلررى – جامعررة حلروان،
وكليات الخدمات اإلجتماعية ( جامعة حلوان – جامعة القالرة ) ،كلية التربية النوعيرة
– جامعرررة القرررالرة ،وقرررد ترررم تفريرررم بيانرررات التحكررريم ،وقرررد تبرررين إتفررراق راء السرررادة
المحكمررين علررى صررحة مع ررم العبررارات بنسرربة  ، %21وقررد تررم إجرراء التعررديالت علررى
صياغة بعا العبارات ،وبكلل يكون المقياس قد خضا لصدق المحتوس.
حسا صدق اإلتساق الداخلى ): (Internal Consistency
 ترم حسرا صردق اإلتسراق الرداخلى لمحرراور (مقيراس الميرارات الحياتيرة لردس ال رربا
من خرال إيجراد معرامالت اإلرتبراط ب سرتخدام معامر اإلرتبراط لبيرسرون) ،برين الدرجرة
الكلية لك محور والدرجة الكلية للمقياس ،والجدو التالى يوضح كلل:
جدو ( )0قيم معامالت اإلرتباط بين الدرجة الكلية لك محور
والدرجة الكلية لمقياس الميارات الحياتية
م
-0

المحور
ميررررررررررررررررررررررررررررررررارات التكيررررررررررررررررررررررررررررر
المجتمررررررررررررررررررررعى

-4

الميرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررارات

-3

ميارات السيطرة الداخلية "التحكرررررم فى الكات"

اإلدراكرررررررررررررررريرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

اإلرتباط

الداللة

13232

1310

13444

1310

13112

1310

يتضح من الجدو ( )0السابق أن معامالت اإلرتباط كليا دالة عند مستوس داللة
( )1310إلقترابيا من الواحد الصحيح ،لما يد على صدق وتجانس محاور المقياس.
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بات المقياس:

ا  -حسا

ويقصد بال بات ) :(Reliabilityدقة اإلختبار أو المقياس فى القياس والمالح ة ،وعدم
تناقض ما نفس  ،واتساق قيما يزودنا ب من معلومات عن سلول المفحو
صادق ،فؤاد أبو حط  ،)0220 ،وقد تم حسا

( ما

ال بات ب ستخدام( :معام ألفا كرونباا

( ،)Alpha Cronbachطريقة التجزئة النصفية ( ،(Split-halfمعام

اسبيرمان

براون ) ( ،Spearman-Brownجيوتمان .)Guttman

جدو ( )4قيم معام ال بات لمحاور مقياس الميارات الحياتية لل با عينة البحح

م

معامالت

ال بات المحاور

ألفا

النصفية

براون

13443

13444

13422

13420

13103

13140

13123

13221

13204

13431

13123

-0

ميرررررررررررررررررررررارات التكيرررررررررر

-4

الميرررررررارات اإلدراكرررررررررريرررررررررة

13122

-3

ميارات السيطرة الداخلية " التحكم فى الكات

13242

13444

بررات المرررررررررقيررررررراس كرررررركررررررر

13414

13142

*

المجتمعررررررررى

معام

التجزئة

"

اسبيرمان

جيوتمان

يتضح من الجدو ( )4السابق أن جميا قيم معامالت ال بات ،معام ألفا ،التجزئة
النصفية ،اسبيرمان براون ،جيوتمان دالة عند مستوس  1310مما يد على بات المقياس،
وامكانية تطبيق على عينة البحح.
د  -الصورة النيائية للمقياس:
بعد قيام الباح ة ب جراء التعديالت التى إقترحيا السادة المحكمين فى تعدي بعا
الصياغات الللوية ،وحك

بعا العبارات ،واجراء معامالت الصدق وال بات ،أصبح المقياس

معدا للتطبيق على عينة البحح األساسية.
لر  -مفتاى تصحيح المقياس:
تم تصحيح المقياس ب ستخدام مفتاى التصحيح ال ى األبعاد ،حيح يقيس الميارات
الحدا ية لد س ال با

الجامعى ومدس الوعى ب أو تحقق  ،وفق إستخدام مقياس ليكرت

المكون من الح درجات ( ،يتحقق ) الح درجات( ،يتحقق إلى حد ما ) درجتان ( ،غير
متحقق ) درجة واحدة ،وكلل للعبارات السالبة ،ويتضمن المقياس (  402عبارة ) ،حيح أن
الدرجة الكلية للمقياس =  421 = 3 × 402درجة.
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 – 3مقياس إدارة األزمات اإلقتصادية ( إعداد الباح ة ):
وضررا المقيرراس بيررد

التعررر علررى األزمررات اإلقتصررادية التررى يتعرررا ليررا ال رربا

الجررامعى فرررى الوقررت الحرررالى وكيفيرررة إدارتيررا حترررى يمكررن التوصررر لحلرررو إيجابيررة لحررر تلرررل
األزمات ،وإلعداد كلل المقياس اتبعت الباح ة الخطوات التالية:
اإلطرررالع علرررى الدراسرررات والبحررروح السرررابقة العربيرررة واألجنبيرررة المرتبطرررة باألزمرررات
اإلقتصادية لدس ال با الجامعى ،إدارة األزمة ،إدارة األزمات اإلقتصادية .ومن تلل الدراسات:
( على الرويلى ( ،) 4100 ،ر ا عبد العاطى،) 4114 ،
2012) ،(Brathiaux Paul, 2008) ،(Karen, Moore,

Lara,

(Eross,

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

أ – إعداد المقياس فى صورت المبدئية:
أعرررردت الباح ررررة مقيرررراس إدارة األ زمررررات اإلقتصررررادية مررررن ( )44عبررررارة ،تقرررريس فررررى
مجموعيررا مرردس الرروعى ب ر دارة األزمررات اإلقتصررادية لرردس ال رربا الجررامعى ،وكلررل مررن خررال
محرراور المقيرراس ،وتقرراس إسررتجابات ال رربا بكر عبررارة مررن عبررارات المقيرراس ب ختيررار إجابررة
واحرردة مرررن رررالح إسرررتجابات (دائمرررا ،أحيانرررا ،أبررردا ) وكلرررل علرررى ميرررزان متصررر ( ) 0 ،4 ،3
للعبررررارات كات اإلتجررررا اإليجررررابى ،و( )3 ،4 ،0للعبررررارات كات اإلتجررررا السررررلبى ،وقررررد تكررررون
المقياس من أربا مراح كا تى:
المرحلة األولرى :إكت را

وادارة األزمرة :وتكرون مرن ( )03عبرارة وتم ر تلرل المرحلرة

اإلجراءات والخطوات التى تتخك للحد من أسربا األزمرة ،والتقلير مرن مخاطرلرا ،وتتضرمن تلرل
المرحلة ال عور باإلنكار المبكر الكس ينبىء بوقوع األزمة.
المرحلررة ال انيررة :اإلسررتعداد والوقايررة ( التخطرريط للزمررة ) :وتكررون مررن ( )02عبررارة،
وتم ررر لرررك المرحلرررة األن رررطة اليادفرررة الترررى تررروافر اإلمكانيرررات والقررردرات والعوامررر الب ررررية
المساعدة فى تعلم كيفية التعام ما األزمات ،ويتلخ
نقرراط الضررع

اليرد

مرن تلرل المرحلرة فرى إكت را

وعالجيررا قب ر إسررتفحاليا ،والسررعى مررن أج ر منررا وقرروع األزمررة وادارتيررا ب ررك

أفضر  ،ممرا يتطلر وضرا مجموعرة مررن السريناريولات البديلرة لمقابلررة جميرا اإلحتمراالت التررى
يمكن أن تتخكلا األحداح.
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المرحلررة ال ال ررة :إحت رواء األزمررة ( المواجيررة ) :وتكررون مررن ( )04عبررارة وتعنررى لررك
المرحلة بتنفيك خطة المواجية التى تم وضرعيا فرى المرحلرة السرابقة لتقلري
من تلل المرحلة لو إيقا

عن األزمة ،واليد

األضررار الناجمرة

سلسلة التأ يرات الناجمة عن األزمرة ،واحترواء

ا ررار الناجمررة عنيررا وعالجيررا ،فيررى ميمررة أساسررية مررن ميررام إدارة األزمررة لتقلي ر الخسررائر
ألدنى مستوس.
المرحلررة الرابعررة :تقيرريم األزمررة :وتكونررت مررن ( )04عبررارة ولررى تم ر الطريقررة التررى
تسررتخدم للتعررر علررى مرردس فاعليررة عمليررة إدارة األزمررة وفق را لمعيررار الكفرراءة والجرردارة ،وكلررل
بررالتعر علررى جوانر الضررع

والقرروة فررى األداء ومسررتوس اإلنجرراز ،بيررد

التطرروير والتحسررين

وتعزيز جوان القوة وتفادس جوان الضع .
– حسا الصدق:
 صدق المحتوس ): (Validity Content
تررم عرررا المقيرراس فررى صررورت المبدئيررة علررى مجموعررة مررن األسرراتكة المحكمررين فررى
مجررا (إدارة مؤسسررات األسرررة والطفولررة) -كلي رة اإلقتصرراد المنزلررى – جامعررة حل روان ،وكليررات
الخدمة اإلجتماعية ( جامعة حلوان ،جامعة القالرة ) ،كلية التربية النوعية ( جامعة القرالرة )،
وقررد تررم تفريررم بيانررات التحكرريم ،وقررد تبررين إتفرراق راء السررادة المحكمررين علررى صررحة مع ررم
العبرررارات بنسررربة  ،%24وقررد ترررم إجرررراء التعرررديالت علرررى صرررياغة بعرررا العبرررارات ،وبررركلل يكرررون
المقياس قد خضا لصدق المحتوس.
 حسا صدق اإلتساق الداخلى ): (internal Consistency
تم حسا صدق اإلتسراق الرداخلى لمحراور ( مقيراس إدارة األزمرات اإلقتصرادية ) مرن
خال إيجاد معامالت اإلرتباط ب ستخدام معام اإلرتباط لبيرسون بين الدرجة الكلية لكر مرحلرة
والدرجة الكلية للمقياس ،والجدو التالى يوضح كلل:

جدو ( )3قيم معامالت اإلرتباط بين الدرجة الكلية لك مرحلة والدرجة الكلية لمقياس إدارة األزمات
م
0
4

اإلقتصادية لل با عينة البحح
المرحلة
إكت رررررررررررررررررررررررررررررررررا وادرال األزمررررررررررررررررررررررررررررررررررررة
اإلستعداد والوقاية ( التخطيط للزمة )
 3إحترررررررررررررررررواء األزمررررررررررررررة ( المواجيرررررررررررررة)
2

تقيررررررررريرررررم األزمررة

اإلرتباط
13124
13442
201.
422.
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1
1

الداللة
1310
1310
10.
10.

1
1
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يتضح من الجدو ( )3السابق أن معامالت اإلرتباط كليا دالة عند مستوس داللة
( )1310إلقترابيا من الواحد الصحيح ،مما يد على صدق وتجانس محاور المقياس.
ا  -حسا

بات المقياس:

وقد ترم حسرا ال برات ب سرتخدام ( معامر ألر

لكرونبراا ( ،) Alpha Cronbach

طريقررة التجزئررة النصررفية  ( ،) Split-halfمعام ر سرربيرمان ب رراون ،) Spearman- Brown
(جيوتمان .)Guttman

جدو ( )2قيم معام ال بات لمحاور لمقياس إدارة األزمات اإلقتصادية لل با عينة البحح

م

معام

المحاور

ألفا

النصفية

براون

13123

13114

13114

13134

13424

13202

13411

13234

13424
13142
13440

-0

إكررررررررت رررررررررررررررررررررررا

-4

اإلستعداد والوقاية " التخطيط للزمة "

13440

-3

إحترررررررررررررررررواء األزمرررررررررررررة " المواجيرررررررررررررررررة "

13211

13440

-2

تقرررررررررررررررررييرررررررررررررررررررررررررررررررررم األزمررررررررررررررررررررررررررررررررررة

13114

13132

13412

برررررررررررررررررات المقيرررررررررررررررررررراس ككررررررررررررررررررررررر

13431

13120

13444

*

وادارة األزمررررررررررررررررررررررررررررة

التجزئة

اسبيرمان

جيوتمان

يتضح من الجدو ( )2السابق أن جميا قيم معامالت ال بات ،معام ألفا ،التجزئة
النصفية ،اسبيرمان براون ،جيوتمان دالة عند مستوس  1310مما يد على بات المقياس،
وامكانية تطبيق على عينة البحح.

د  -الصورة النيائية للمقياس:

بعد قيام الباح ة ب جراء التعديالت التى إقترحيا السادة المحكمين فى تعدي بعا
الصياغات الللوية ،وحك بعا العبارات ،واجراء معامالت الصدق وال بات ،أصبح المقياس
معدا للتطبيق على عينة البحح األساسية.
لر  -مفتاى تصحيح المقياس:
تررم تصررحيح المقيرراس ب سررتخدام مفترراى التصررحيح ال ررى األبعرراد ،حيررح يقرريس إدارة

األزمات اإلقتصادية ،وفق إستخدام مقياس ليكرت المكون مرن رالح درجرات ( ،يتحقرق ) رالح
درجات( ،يتحقق إلى حد ما ) درجتان ( ،غير متحقرق ) درجرة واحردة ،وكلرل للعبرارات السرالبة،
ويتضررمن المقيرراس (  43عبررارة ) ،حيررح أن الدرجررة الكليررة للمقيرراس = 042 = 3 × 43
درجة.
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سادسا :التطبيق امليدانى:
قامرررت الباح رررة بررردمج أدوات البحرررح ( إسرررتمارة البيانرررات العامرررة ،مقيررراس الميرررارات
الحياتية لدس ال با  ،مقياس إدارة األزمات اإلقتصادية ) ،حتى يسي توزيعيا وتطبيقيرا علرى
عينة البحح ،وقد تم التطبيق وفقا للحدود الب رية والزمنية والجلرافية للبحح.
سابعا :التحليالت اإلحصائية:
تمرررت المعالجرررة ب سرررتخدام الحاسررر ا لرررى وقرررد ترررم إسرررتخدام برنرررامج الحرررزم للعلررروم
اإلجتماعية ) (SPSSوكلل إلجراء األسالي اإلحصائية على متليرات الدراسة:
 -إست ت ت مدام معامت ت ت ا ح ت تتدار (المطت ت ت

(ألوا

ال جزئة النصوية،

الم درج ت ت ت تتة ل م ت ت ت تتام) ،إخ ب ت ت ت تتار ) (LSDلكبي باخ ،حساب

سبيبمان ،جي تمان
تحلي ال باين

للمقار ت ت ت تتات الم ع ت ت ت تتدد  ،إخ ب ت ت ت تتار  (T-معامالت

الم سطات

األحادى

) Testلحستتاب الوتتبين بتتين مجم ت ين ا رتباط

الحسابية يال زن

)(Anova

لبيبس ن،

منوصل ين أي غيب م بابط ين

النسبى

ثامنًا :نتائج الدراسة:
أ – النتائج الوصفية:
وصف عينة البحث األساسية:
بللررت عينررة البحررح للدراسررة الحاليررة ( )021ررا و ررابة ،وفيمررا يلررى بيرران الجررداو
اإلحصائية التى توضح عينة الدراسة الحالية.

أوال :اجلنس:
جدو ( )2توزيا عينة البحح تبعا للجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية

ككور

42

%24

إناح

40

%22

المجموع

021

%011

من الجدو ( )2السابق يتضح أن اإلناح لم النسبة األعلى فى عينة البحح
األساسية ،حيح بللت النسبة المئوية لين  %22مقاب  %24للككور.
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ثانيا :العمر:
جدو ( )2توزيا عينة البحح تبعا للعمر
العمر

العدد

النسبة المئوية

أق من  02سنة

24

%34

من  02سنة ألق من 40

43

%24

من  40سنة فأك ر

32

%44

المجموع

021

%011

من الجدو ( )2السابق يتضح بنسبة  %24أن النسبة األكبر فى عينة البحح
جاءت لل با من عمر (  – 02ألق من  40سنة ) ،يلييا الفئة ( األق من  02سنة )
بنسبة  ،%34يلييا الفئة ( من  40سنة فأك ر) بنسبة .%44

ثالثا :املستوى التعليمى للوالدين:
جدو ( )4توزيا عينة البحح تبعا للمستوس التعليمى للوالدين
األ

المستوس التعليمى

األم

للوالدين

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

منخفا

32

%4431

20

%4133

متوسط

22

%3431

22

%4233

عالى

41

%2234

42

%2333

المجموع

021

%011

021

%011

يتضح من الجدو ( )4السابق يتضح أن أعلى نسبة لل با

عينة البحح كو

المستوس التعليمى العالى لل بنسبة  ، %2234يلييا العينة كو المستوس التعليمى المتوسط
لل بنسبة  ،%3431ويلييا العينة كو المستوس التعليمى المنخفا لل بنسبة .%4431
ويتضح ككلل أن أعلى نسبة لل با

عينة البحح كو المستوس التعليمى العالى للم

بنسبة  ، %2333يلييا العينة كو المستوس التعليمى الموسط للم بنسبة  ،%4233يلييا
العينة كو المستوس التعليمى المنخفا للم بنسبة .%4133
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رابعا :متوسط الدخل الشهرى لألسرة:
جدو ( )1توزيا عينة البحح تبعا لمتوسط الدخ ال يرس للسرة
متوسط الدخ ال يرس للسرة

العدد

النسبة المئوية

منخفا

32

%44

متوسط

21

%3033

مرتفا

42

%2431

المجموع

021

%011

يتضح من الجدو ( )1السابق أن أعلى نسبة لل با

عينة البحح كو الدخ

المرتفا للسرة بنسبة  ،%2431يلييا العينة كو الدخ المتوسط للسرة بنسبة ،%3033
ويلييا العينة كو الدخ المنخفا للسرة بنسبة .%44
– نتائج الدراسة وفقا للفروا البح ية:
الفرا األ و  :توجد فروق كات داللة إحصائية بين أبعاد الميارات الحياتية لدس ال با
الجامعى تبعا لمتليرات البحح ( الجنس ،العمر ،المستوس التعليمى لل  ،المستوس التعليمى
األم ،متوسط الدخ ال يرس للسرة ).
ولبيان صحة لكا الفرا قامت الباح ة با تى:
أ .حسا المتوسطات واإل نحرافات المعيارية.
 .إستخدام إختبار تحلي التباين األحادس ).(ANOVA
ا .إستخدام إختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة لبيان إتجا الداللة.
د .إستخدام إختبار ) (T-Testلحسا داللة الفروق ،وفيما يلى بيان كلل:

أوال :مهارات التكيف اإلجتماعى:
أ – اجلنس:
جدو ( )4يوضح قيمة (ت) وداللتيا اإلحصائية فى ميارات التكي

اإلجتماعى وفقا للجنس لل با عينة

البحح
المتوسط

اإلنح ار

الحسابى

المعيارس
23440

42

23044

40

م

الجنس

0

ككور

0423414

4

إناح

4023322

العينة
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الحرية

(ت)

024

433404

الداللة
1310
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من الجدو ( )4السابق يتضح وجود فروق كات داللة إحصائية فى ميارات التكي
اإلجتماعى وفقا للجنس عند مستوس داللة  1310لصالح اإلناح ،وقد يرجا كلل إلى أن
اإلناح من ال با

أك ر قدرة على التليير والتعام ما ال رو

المجتمعية المختلفة ،وأك ر

قدرة على اإلستجابة لمستجدات الحياة المجتمعية  ،وما تحف ب من متليرات مجتمعية جديدة
تجعليا أك ر فاعلية فى التعايا ما المجتما الجديد بقوانين وأن مت التى تحدد العالقات
المجتمعية التى تمر بيا ،ولو ما أكدت دراسة

المختلفة ما ا خرين من خال الم اركات والمواق
)(Lo,yo, Correa & Others, 2015

ب – العمر:
جدو ( )2يوضح قيمة ( ) وداللتيا اإلحصائية فى ميارات التكي
البحح

العمر

مجموع المربعات

متوسط المربعات

بين المجموعات

31443022

04223122

داخ المجموعات

24413143

443223

المجموع

031243444

اإلجتماعى وفقا للعمر لل با عينة
درجات
الحرية
4

021

قيمة ( )

الداللة

313144

( 1310دا )

022

من الجدو ( )2السابق يتضح أن قيمة ( ) دالة إحصائيا عند مستوس داللة  1310وبين
فئات العمر لعينة البحح وبين ميارات التكي
ميارات التكي

اإلجتماعى ،ولبيان إ تجا الداللة بين فئات العمر فى

اإلجتماعى ،قامت الباح ة ب ستخدام إختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة على النحو

التالى:

جدو ( )01اختبار  LSDللمقارنات المتعددة لبيان إتجا الداللة فى ميارات التكي

اإلجتماعى وفقا للعمر

لل با عينة البحح
العمر
أق من  02سنة

أق من  02سنة

من  02سنة ألق من 40

م =0123112

سنة

م = 0143342

من  40سنة فأك ر
م = 4103442

-

من  02سنة ألق من  40سنة

*43341

-

من  40سنة فأك ر

**413442

**423312
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من الجدو ( )01السابق يتضح وجود فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1312بين العمر لدس ال با عينة البحح من (  02سنة ألق من  ،) 40وبين ( األق من
 02سنة ) لصالح العمر األكبر ،وكلل حيح بلم المتوسط الحسابى لتلل العينة ()0143342
مقاب المتوسط الحسابى ( )0123112لدس عمر العينة األصلر.
-

-

توجررد فررروق كات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوس داللررة  1310بررين أعم رار ال رربا

عينررة البحررح مررن ( 40سررنة فررأك ر) وبررين (األقر مررن  02سررنة) لصررالح الفئررة األكبررر
عمر حيح بلم المتوسط الحسابى ليرا ( )4103442مقابر المتوسرط الحسرابى للعمرر
ا
(األق من  02سنة) حيح بلم المتوسط الحسابى ليا (.)0123112

وتوجررد فررروق كات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوس داللررة  1310بررين أعمررار ال رربا

عينررة البحررح مررن ( 40سررنة فررأك ر) وبررين عمررر العينررة مررن ( 02سررنة ألق ر مررن 40
سررنة) ،وكلررل لصررالح العمررر األكبررر حيررح بلررم المتوسررط الحسررابى ليررا ()4103442
مقاب ر المتوسررط الحسررابى لعمررر العينررة األصررلر الرركس بلررم ( ،)0143342ممررا تقرردم
العمر يتضح أن الفئرة العمريرة األكبرر لرى األك رر قردرة علرى إكتسرا ميرارات التكير
المجتمعى ،وقد يرجا كلل إلى أن ما العمر يكون ال ربا لردييم القردرة علرى إكتسرا
ميارات التواص واإل تصا المجتمعى ،واكتسا الخبررات الترى تسراعد علرى كلرل ،مرن
خال التواص اللف ى والقدرة على التعبير عن الم راعر بطررق أك رر كفراءة وفاعليرة،
والتحكم فى االنفعاالت واستخدام حركرات وايمراءات الجسرم ،إختيرار الحلرو للم ركالت
المختلفة ،كما يستطيا التفريق بين ا راء ال خصرية وبرين مرا لرو موضروعى ،وتقرديم
المساعدة والعون لآلخرين وتعزيز ميارات عن طريرق التعراون والعمر التعراونى ،ولرو
ما يتفق ودراسة ). (Dejaeghere, J., Wiger, N., 2016

ج – املستوى التعليمى لألب:
جدو ( )00يوضح قيمة ( ) وداللتيا اإلحصائية فى ميارات التكي

اإلجتماعى وفقا للمستوس التعليمى

لل لل با عينة البحح
مجموع المربعات

متوسط المربعات

العمر
بين المجموعات

21103442

41113404

داخ المجموعات

44023211

243301

المجموع

01443034

درجات
الحرية
4

021
022
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213421

الداللة
1310
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من الجدو ( )00السابق يتضح أن قيمة ( ) دالة إحصائيا عند مستوس داللة
 1310وبين فئات تعليم األ

وميارات التكي

اإلجتماعى لدس عينة البحح ،ولبيان إتجا

الداللة بين فئات تعليم األ

فى ميارات التكي

اإلجتماعى ،قامت الباح ة ب ستخدام إختبار

) (LSDللمقارنات المتعددة على النحو التالى:

جدو ( )04اختبار  LSDللمقارنات المتعددة

اإلجتماعى وفقا لمستوس التعليمى لل

لبيان إتجا الداللة وفقا للمستوس التعليمى لل فى ميارات التكي
لل با عينة البحح
المستوس التعليمى لل

منخفا

متوسط

مرتفا

م = 0433301

م = 4123012

م = 4323414

منخفا

-

متوسط

**203122

-

مرتفا

**103344

**423242

-

من الجدو ( )04السابق يتضح وجود فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1310بين ال مستوس التعليمى المتوسط والمنخفا لل

لصالح المستوس التعليمى المتوسط

حيح بلم المتوسط الحسابى ل ( )4123012مقاب المستوس التعليمى المنخفا والكس بلم
المتوسط الحسابى ل (.)0433301
وجود فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1310بين المستوس التعليمى

العالى لل

والمستوس المنخفا لصالح المستوس التعليمى المرتفا حيح بلم المتوسط

الحسابى ل ( ،)4323414مقاب المتوسط الحسابى للمستوس التعليمى المنخفا حيح بلم
المتوسط الحسابى ل (.)043330
وجود فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1310بين المستوس التعليمى

المرتفا لل

وبين المستوس التعليمى المتوسط لصالح المستوس التعليمى المرتفا حيح بلم

المتوسط الحسابى ل ( ،)4323414مقاب المستوس التعليمى المتوسط الكس بلم المتوسط
الحسابى ل ( ،)4123012مما سبق يتضح أن الفئة من ال با

عينة البحح كو المستوس

التعليمى لل األعلى لم األك ر قدرة على إكتسا ميارات التكي

المجتمعى ،ولكا يرجا إلى

األ

كو المستوس التعليمى األعلى األك ر قدرة على كس

أبناء من ال با

ميارات إتخاك

الق اررات ،العم التعاونى ،تحم المسئولية وال قة بالنفس حيح يطور لدي ميارات العم
وطرق صياغة الخطط المستقبلية نتيجة إقت ار

وجيات الن ر وفيم راء  ،حيح يصبح أك ر
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قدرة على إستيضاى األمور واعادة صياغتيا بما يتال ءم والمرحلة العمرية لل با

ولو ما يتفق

ودراسة ).(Ataeifar, Robabeh, Others, 2016

د – املستوى التعليمى لألم:
جدو ( )03يوضح قيمة ( ) وداللتيا اإلحصائية فى ميارات التكي

اإلجتماعى وفقا للمستوس التعليمى للم

لل با عينة البحح
درجات

العمر

مجموع المربعات

متوسط المربعات

بين المجموعات

34403311

02213423

4

داخ المجموعات

14213134

233334

021

المجموع

001443132

قيمة ( )

الحرية

343342

022

الداللة
1310
(دا )

من الجدو ( )03السابق يتضح أن قيمة ( ) دالة إحصائيا عند مستوس داللة
اإلجتماعى لدس عينة البحح،

 1310وبين فئات المستوس التعليمى للم وبين ميارات التكي

ولبيان إتجا الداللة بين فئات المستوس التعليمى للم وميارات التكي

اإلجتماعى ،قامت

الباح ة ب ستخدام إختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة على النحو التالى:
جدو ( )02اختبار  LSDللمقارنات المتعددة لبيان إتجا الدال لة فى ميارات التكي
التعليمى للم لل با عينة البحح

المستوس التعليمى للم

منخفا

م = 0123310

متوسط

م = 4443344

منخفا

-

متوسط

**243221

-

مرتفا

**223443

*43444

اإلجتماعى وفقا للمستوس
مرتفا

م = 4423422

-

من الجدو ( )02السابق يتضح وجود فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1310بين المستوس التعليمى المتوسط والمنخفا للم لصالح المستوس التعليمى المتوسط
حيح بلم المتوسط الحسابى ل ( ،)4443344مقاب المستوس التعليمى المنخفا والكس بلم
المتوسط الحسابى ل (.)0123310
-

وجود فروق كات داللة إحصائية عند مستوس دال لة  1310بين المستوس التعليمى

المرتفا للم والمستوس المنخفا لصالح المستوس التعليمى المرتفا حيح بلم المتوسط
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الحسابى ل ( ،)4423422مقاب المستوس التعليمى المنخفا حيح بلم المتوسط الحسابى
ل (.)0123310
وجود فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1312بين المستوس التعليمى

-

المرتفا للم وبين المستوس التعليمى المتوسط لصالح المستوس التعليمى المرتفا حيح بلم
المتوسط الحسابى ل ( )4423422مقاب المستوس التعليمى المتوسط حيح بلم المتوسط
الحسابى ل (.)4443344
مما سبق يتضح أن الفئة من ال با عينة البحح كو المستوس التعليمى للم األعلى
لم األك ر قدرة على إكتسا

ميارات التكي

التعليمى األعلى األك ر قدرة على إكسا

المجتمعى ،ولكا يرجا إلى األم كات المستوس
المعلومات الجديدة ومساعدت

أبناءلا من ال با

التفريق بين الوقائا وا راء ال خصية ،ولى األك ر قدرة على مساعدت التواص ما ا خرين،
والتعبير عن م اعر وتفسير  ،وتعلم اإليمان ب ختال
وأسلو

التفكير والمبادسء والقيم ،وككلل إكسا

وجيات الن ر نتيجة إختال

األلدا

خبرات التعام ما القضايا والم كالت

والتواص المجتمعى ولو ما يتفق ما دراسة ).(Foster, Tricia, & Others, 2016

هـ – متوسط الدخل الشهرى ألسر الشباب عينة البحث:
جدو ( )02يوضح قيمة ( ) وداللتيا اإلحصائية فى ميارات التكي

ألسر ال با عينة البحح

العمر

اإلجتماعى وفقا لمتوسط الدخ ال يرس
درجات

مجموع المربعات

متوسط المربعات

بين المجموعات

21443402

41303214

4

داخ المجموعات

22443342

313422

021

المجموع

22223014

الحرية

قيمة ( )

223242

الداللة

( 1310دا )

022

من الجدو ( )02السابق يتضح أن قيمة ( ) دالة إحصائيا عند مستوس داللة
 1310وبين فئات الدخ ال يرس للسرة وبين ميارات التكي

اإلجتماعى لدس عينة البحح،

ولبيان اتجا الداللة بين فئات الدخ ال يرس للسرة وميارات التكي
الباح ة ب ستخدام إختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة على النحو التالى:

- 11 -

اإلجتماعى ،قامت

دينامية العالقة بين المهارات الحياتية لدى الشباب الجامعى....
جدو ( )04اختبار  LSDللمقارنات المتعددة لبيان إتجا الداللة للسرة فى ميارات التكي

اإلجتماعى وفقا

لفئات متوسط الدخ ال يرس ألسر ال با عينة البحح
متوسط الدخ ال يرس للسرة

منخفا

متوسط

مرتفا

م = 0443044

م = 4113412

م = 4233440

منخفا

-

متوسط

**043004

-

مرتفا

**423002

**233111

-

من الجدو ( )04السابق يتضح وجود فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1310بين الدخ ال يرس للسرة عينة البحح المتوسط والمنخفا لصالح الدخ ال يرس
للسرة المتوسط حيح بلم المتوسط الحسابى ل ( )4113214مقاب الدخ ال يرس للسرة
المنخفا حيح بلم المتوسط الحسابى ل (.)0443044
-

توجد فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1310بين الدخ ال يرس

للسرة المرتفا والمنخفا لصالح الدخ ال يرس للسرة المرتفا حيح بلم المتوسط الحسابى
ل ( ،)4233440مقاب الدخ ال يرس المنخفا للسرة والكس بلم المتوسط الحسابى ل
(.)0443044
-

توجد فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1310بين الدخ ال يرس

للسرة المرتفا والمتوسط لصالح الدخ ال يرس للسرة المرتفا حيح بلم المتوسط الحسابى
ل ( )4233440مقاب الدخ ال يرس المتوسط للسرة والكس بلم المتوسط الحسابى ل
(.)4113412

مما سبق يتضح أن الفئة من ال با عينة البحح كو الدخ ال يرس المرتفا للسرة
لم األك ر قدرة على إكتسا ميارات التكي المجتمعى حيح تستطيا األسرة توفير مصادر

تعلم ميارات التكي المجتمعى وسيولة االتصا والتفاع البيئى ،من خال الم اركات
والمواق المجتمعية ألداء الو ائ وتحقيق األلدا  ،وتوفير مصادر اال ترال فى الدورات
التدريبية ومصادر التعلم التى تعزز وتطور ميارات العم التعاونى والتواص بفعالية والتعام
ما النزاعات ما الفريق ،ولو ما يتفق ما دراسة (O’Donnell, Julie, & Others,
).2016
وبكلل توجد فروق كات داللة إحصائية بين ميارات التكي

تبعا لمتليرات الدراسة.
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ثانيا :املهارات اإلدراكية:
أ – اجلنس:

جدو ( )01يوضح قيمة (ت) وداللتيا اإلحصائية فى الميارات اإلدراكية وفقا للجنس لل با عينة البحح
االنح ار
المعيارس

م

الجنس

0

ككور

المتوسط
الحسابى

423224

33200

4

إناح

403114

43114

العينة
42
40

درجات
الحرية

قيمة (ت)

الداللة

024

023214

1310

من الجدو ( )01السابق يتضح وجود فروق كات داللة إحصائية فى الميارات
اإلدراكية وفقا للجنس عند مستوس داللة  1310ولصالح الككور ،وقد يرجا كلل إلى أن
الككور من ال با

أك ر قدرة على إستخدام السب والطرق المرتبطة بالعق والمعرفة والتى

تمكنيم من التفاع والتكي

اإليجابى ما البيئة المحيطة ،والتعام ما متطلبات الحياة

بطريقة إبداعية حيح يستطيا طرى القضايا بوضوى ودقة حو األمور المختلفة وايجاد
الحلو ب ستخدام المعلومات المتاحة بطرق أك ر فاعلية عن اإلناح ،كما يستطيا تطوير
أفكار وادخا التعديالت علييا لتصبح أك ر مالئمة للم كلة المطروحة ،ولو ما تؤكد دراسة
).(Bolte, Sven & Others, 2011

ب – العمر:

جدو ( )04يوضح قيمة ( ) وداللتيا اإلحصائية فى الميارات اإلدراكية وفقا للعمر لل با عينة البحح
العمر

بين المجموعات

داخ المجموعات

المجموع

مجموع المربعات

متوسط المربعات

20423232

41443244

درجات
الحرية

343243

021

21413231
42143414

4

022

قيمة ( )
433231

الداللة
( 1310دا )

من الجدو ( )04السابق يتضح أن قيمة ( ) دالة إحصائيا عند مستوس داللة
 1310وبين فئات العمر لعينة البحح وبين الميارات اإلدراكية ،ولبيان إتجا الداللة بين فئات
العمر فى الميارات اإلدراكية ،قامت الباح ة ب ستخدام إختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة على
النحو التالى:
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جدو ( )02إختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة لبيان إتجا الداللة فى الميارات اإلدراكية وفقا للعمر لل با
عينة البحح
العمر

أق من 02سنة

من  02سنة ألق من  40سنة

من  40سنة فأك ر

م = 223404

م = 103414

م = 433422

أق من  02سنة

-

من  02سنة ألق من  40سنة

**023324

-

من  40سنة فأك ر

**443144

**043444

-

من الجدو ( )02السابق يتضح وجود فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1310بين العمر لدس عينة البحح من (  02سنة ألق من  40سنة ) وبين العمر لعينة
البحح ( أق من  02سنة ) لصالح الفئة العمرية األعلى حيح أن المتوسط الحسابى ليا
( )103414مقاب الفئة العمرية األق حيح بلم المتوسط الحسابى ليا (.)223404
توجد فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1310بين العمر لدس عينة
البحح من (  40سنة فأك ر ) وبين العمر لعينة البحح ( أق من  02سنة ) لصالح الفئة
العمرية األعلى حيح بلم المتوسط الحسابى ليا ( )433422مقاب الفئة العمرية األق حيح
بلم المتوسط الحسابى ليا (.)223404
توجد فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1310بين الفئة العمرية ( من
 40سنة فأك ر ) وبين الفئة (من  02سنة ألق من  40سنة ) وكلل لصالح الفئة العمرية
األعلى حيح بلم المتوسط الحسابى ليا ( )433422مقاب الفئة العمرية األق بلم المتوسط
الحسابى ليا (.)103414
مما سبق يتضح أن الفئة العمرية األكبر لم األك ر قدرة على إكتسا

الميارات

اإلدراكية  ،وقد يرجا كلل أن العمر األكبر أصبح لدييم القدرة على التفكير الناقد من خال
طرى األسئلة بوضوى ،وفر

التساؤالت حو األمور ،ما التفكير ب نفتاى ،وجما المعلومات

المختلفة المتعلقة بالقضايا من المصادر المختلفة والتمييز بين ا راء والوقائا  ،ما تطوير أفكار
وادخا التعدي الت علييا لتصبح أك ر مالئمة للم كالت المطروحة ولو ما يتفق ودراسة (Doren,
).Catherine, 2016
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ج – املستوى التعليمى لألب:
جدو ( )41يوضح قيمة ( ) وداللتيا اإلحصائية فى الميارات اإلدراكية وفقا للمستوس التعليمى لل لل با
عينة البحح
متوسط

درجات

المستوس التعليمى

المربعات

الحرية

بين المجموعات

31443422

04433324

4

داخ المجموعات

01443134

423231

021

المجموع

021113233

لل

مجموع المربعات

قيمة ( )

443423

الداللة

( 1310دا )

022

من الجدو ( )41السابق يتضح وجود فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1310بين المستوس التعليمى لل

لعينة البحح وبين الميارات اإلدراكية ،ولبيان إتجا
فى الميارات اإلدراكية ،قامت الباح ة ب ستخدام

الداللة بين فئات المستوس التعليمى لل

إختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة على النحو التالى:

جدو ( )40إختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة لبيان إتجا الداللة فى الميارات اإلدراكية وفقا للمستوس
التعليمى لل لل با عينة البحح
المستوس التعليمى لل

منخفا

متوسط

مرتفا

م = 223110

م = 203312

م = 413114

منخفا

-

متوسط

**43312

-

مرتفا

**303432

**423330

-

من الجدو ( )40السابق يتضح وجود فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1312بين المستوس التعليمى المتوسط لل
لل

فى عينة البحح والمستوس التعليمى المنخفا

فى عينة البحح لصالح المستوس التعليمى المتوسط حيح بلم المتوسط الحسابى ل

( )203312مقاب المتوسط الحسابى للمستوس التعليمى المنخفا والكس بلم (.)223110
توجد فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1310بين المستوس التعليمى
المرتفا لل

فى عينة البحح والمستوس التعليمى المنخفا لل

فى عينة البحح لصالح

المستوس التعليمى المرتفا حيح بلم المتوسط الحسابى ل ( ،)413114مقاب المتوسط
الحسابى للمستوس التعليمى المنخفا حيح بلم المتوسط الحسابى ل (.)223110
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توجد فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1310بين المستوس التعليمى
المرتفا لل فى عينة البحح مقاب المستوس التعليمى المتوسط لل فى عينة البحح لصالح
المستوس التعليمى المرتفا حيح بلم المتوسط الحسابى ليا ( ،)413114مقاب المستوس
التعليمى المتوسط حيح بلم المتوسط الحسابى ل ( ،)203312مما سبق يتضح أن الفئة من
ال با عينة البحح كو المستوس التعليمى لل األعلى لم األك ر قدرة على إكتسا الميارات
كو المستوس التعليمى األعلى األك ر قدرة على كس أبناء

اإلدراكية ،ولكا يرجا إلى أن األ

قدرات التفكير خارا حدود األنماط السائدة المختلفة ،ومساعدت التمسل باألفكار اليادفة إلى
التليير ،والتفكير بطرق إبداعية جديدة ومختلفة حيح أن يؤمن أن اإلبداع قدرة نتمتا بيا
جميعا بدرجات متفاوتة ويمكن تنميتيا ،حيح يستطيا مساعدت التفكير ب نفتاى واصدار
األحكام بموضوعية ،ولو ما يتفق ودراسة ).(Corona, Rosalie, & Others, 2012

د – املستوى التعليمى لألم:
جدو ( )44يوضح قيمة ( ) وداللتيا اإلحصائية فى الميارات اإلدراكية وفقا للمستوس التعليمى للم لل با عينة
البحح
مجموع المربعات

متوسط المربعات

درجات الحرية

تعليم األم
بين المجموعات

32203044

02113240

4

داخ المجموعات

11123431

213421

021

المجموع

012243124

قيمة ( )
203322

الداللة
( 1310دا )

022

من الجدو ( )44السابق يتضح وجود فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1310بين فئات المستوس التعليمى للم وعينة البحح وبين الميارات اإلدراكية ،ولبيان إتجا
الداللة بين فئات المستوس التعليمى للم فى الميارات اإلدراكية ،قامت الباح ة ب ستخدام
إختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة على النحو التالى:

جدو ( )43اختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة لبيان إتجا الداللة فى الميارات اإلدراكية وفقا للمستوس
التعليمى للم لل با عينة البحح

المستوس التعليمى للم

منخفا

م = 223110

متوسط

م = 423312

منخفا

-

متوسط

**423232

-

مرتفا

**203410

**013031
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من الجدو ( )43الساب ق يتضح وجود فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1310بين المستوس التعليمى المتوسط للم لعينة البحح والمستوس التعليمى المنخفا للم
لعينة البحح لصالح المستوس التعليمى المتوسط حيح بلم المتوسط الحسابى (،)423312
مقاب المتوسط الحسابى للمستوس التعليمى المنخفا والكس بلم (.)223110
توجد فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1310بين المستوس التعليمى
للم المرتفا لعينة البحح مقاب المستوس التعليمى للم المتوسط لصالح المستوس التعليمى
المرتفا حيح بلم المتوسط الحسابى ل ( ،)443224مقاب المتوسط الحسابى للمستوس
التعليمى المتوسط والكس بلم (.)223110
توجد فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1310بين المستوس التعليمى
للم المرتفا لعينة البحح مقاب المستوس التعليمى للم المتوسط لصالح المستوس التعليمى
المرتفا حيح بلم المتوسط الحسابى ل ( ،)443224مقاب المتوسط الحسابى للمستوس
التعليمى المتوسط والكس بلم (.)423312
مما سبق يتضح أن الفئة من ال با عينة البحح كو المستوس التعليمى للم األعلى
لم األك ر قدرة على إكتسا

الميارات اإلدراكية ،ولكا يرجا إلى أن األم كات المستوس

التعليمى األعلى األك ر قدرة على إكسا

أبنائيا القدرة على دمج األفكار وتطويرلا وادخا

التعديالت علييا لتصبح أك ر مالئمة للم كلة المطروحة ،واختراع أفكار جديدة تختل

عن

األفكار السابقة ،حيح تستطيا تعليم أبنائيا أن اإلبداع قدرة تتمتا بيا جميعا بدرجات متفاوتة
يمكن تنميتيا ،واستخداميا فى إحداح التلييرات اإلجتماعية ،ولو ما يتفق ودراسة (Stipek,
).Deborah & Others, 2015

هـ – متوسط الدخل الشهرى لألسرة:
جدو ( )42يوضح قيمة ( ) وداللتيا اإلحصائية فى الميارات اإلدراكية وفقا لمتوسط الدخ ال يرس
ألسر ال با عينة البحح
الدخ ال ير للسرة

درجات

مجموع المربعات

متوسط المربعات

بين المجموعات

32203044

02113240

4

داخ المجموعات

24123131

323243

021

المجموع

21223024

الحرية

022
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223212

الداللة

( 1310دا )
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من الجدو ( )42السابق يتضح وجود فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1310بين فئات الدخ ال يرس للسرة عينة البحح وبين الميارات اإلدراكية ،ولبيان إتجا
الداللة بين فئات الدخ ال يرس للسرة فى الميارات اإلدراكية ،قامت الباح ة ب ستخدام إختبار
) (LSDللمقارنات المتعددة على النحو التالى:

جدو ( )42اختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة لبيان إتجا الداللة فى الميارات اإلدراكية وفقا لمتوسط الدخ
ال يرس ألسر ال با عينة البحح

متوسط الدخ ال يرس للسرة

منخفا

م = 243204

متوسط

م = 403043

منخفا

-

متوسط

**043120

-

مرتفا

**203442

**433034

مرتفا

م = 423310

-

من الجدو ( )42السابق يتضح وجود فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة
ال يرس المتوسط للسرة عينة البحح وبين الدخ

 1310بين الدخ

المنخفا لصالح الدخ
( ،)403043مقاب

ال يرس للسرة

ال يرس المتوسط للسرة حيح بلم المتوسط الحسابى ل

المتوسط الحسابى للدخ

ال يرس المنخفا للسرة حيح بلم

(.)243204
توجد فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1310بين الدخ ال يرس
المرتفا للسرة عينة البحح وبين الدخ ال يرس للسرة المنخفا لصالح الدخ ال يرس
المرتفا للسرة حيح بلم المتوسط الحسابى ل ( ،)423310مقاب المتوسط الحسابى للدخ
ال يرس المنخفا للسرة حيح بلم (.)243204
توجد فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1310بين الدخ ال يرس للسرة
عينة البحح المرتفا وبين الدخ ال يرس المتوسط للسرة عينة البحح لصالح الدخ ال يرس
المرتفا للسرة حيح بلم المتوسط الحسابى ل (.)403043
مما سبق يتضح أن أسر ال با
قدرة على اكتسا

عينة البحح كو متوسط الدخ المرتفا لم األك ر

بالميارات اإلدراكية حيح توفير مصادر تعلم اإلبداع والتفكير النافك والموارد

المادية والتكنولوجيات المتطورة التى تساعد على التقدم والتطور والتفكير خارا األنماط
السائدة ،والتفكير بطرق جديدة مختلفة لتصبح أك ر مالئمة للم كلة المطروحة وكلل لتحقيق
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المحددة سابقا ،ولو ما يتفق ودراسة (Son, Seunghee, Peterson, Mieko,

األلدا
).2017

وبكلل توجد فروق كات داللة إحصائية بين الميارات اإلدراكية لدس ال با

الجامعى

تبعا لمتليرات الدراسة (الجنس ،العمر ،المستوس التعليمى لل  ،المستوس التعليمى للم،
متوسط الدخ ال يرس للسرة ).

ثالثا :مهارات السيطرة الداخلية " التحكم فى الذات ":
أ – اجلنس:
جدو ( )44يوضح قيمة (ت) وداللتيا اإلحصائية فى ميارات السيطرة الداخلية وفقا للجنس لل با عينة
البحح
م

الجنس

المتوسط
الحسابى

االنح ار

المعيارس

العينة

0

ككور

0223013

23221

42

4

إناح

4443040

43213

40

درجات
الحرية
024

الداللة

قيمة (ت)

1310

423421

(دا )

من الجدو ( )44السابق يتضح وجود فروق كات داللة إحصائية فى ميارات
السيطرة الداخلية وفقا للجنس عند مستوس داللة  1310ولصالح اإلناح ،وقد يرجا كلل إلى
أن الككور من اإلناح من ال با

أك ر قدرة على إستخدام الطرق والوسائ التى تعينيا

االستفادة القصوس من اإلمكانيات والقدرات الداخلية الكاتية بلرا تحقيق األلدا
التوازن بين الواجبات والرغبات واأللدا

المرجوة من خال

وخلق

ميارات اتخاك الق اررات وح

الم كالت بفاعلية ،وقدرتيا العالية على إدارة م اعرلا وتقدير الكات ،ولو ما يتفق ودراسة
).(Johnson, Iryna, 2017

ب – العمر:
جدو ( )41يوضح قيمة ( ) وداللتيا اإلحصائية فى ميارات السيطرة الداخلية وفقا للعمر لل با عينة
البحح

العمر

درجات

مجموع المربعات

متوسط المربعات

بين المجموعات

34043102

04143101

4

داخ المجموعات

12233134

223312

021

المجموع

004123121

الحرية

022
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الداللة
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من الجدو ( )41السابق يتضح أن قيمة ( ) دالة إحصائيا عند مستوس داللة
 1310وبين فئات العمر لعينة البحح فى ميارات السيطرة الداخلية ،ولبيان إتجا الداللة بين
فئات العمر فى ميارات السيطرة الداخلية ،قامت الباح ة ب ستخدام إختبار ) (LSDللمقارنات
المتعددة على النحو التالى:

جدو ( )44إختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة لبيان إتجا الداللة فى ميارات السيطرة الداخلية وفقا لل با
عينة البحح

أق من  02سنة

العمر

م = 4103244

من  02سنة ألق من 40سنة
م = 4423114

أق من  02سنة

-

من  02سنة ألق من  40سنة

**413241

-

من  40سنة فأك ر

**423141

**43321

من  40سنة فأك ر
م = 4103323

-

من الجدو ( )44السابق يتضح وجود فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1310بين العمر لدس عينة البحح من ( 02سنة ألق من  40سنة) وبين (األق من 02
سنة) لصالح العمر األ كبر ،وكلل حيح بلم المتوسط الحسابى لتلل العينة (،)4423114
مقاب المتوسط الحسابى ( )4103244لدس العينة األصلر.
توجد فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1310بين العمر لدس عينة
البحح من (  40سنة فأك ر ) وبين ( األق من  02سنة ) لصالح العمر األكبر ،وكلل حيح
بلم المتوسط الحسابى لتلل العينة ( ،)4103323مقاب المتوسط الحسابى ()4103244
لدس العينة األصلر.
توجد فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1312بين العمر لدس عينة
البحح (من  40سنة فأك ر) وبين ( من  02سنة ألق من  40سنة ) لصالح العمر األكبر
حيح بلم المتوسط الحسابى ل ( ،)4103323مقاب المتوسط الحسابى للفئة العمرية األق
حيح بلم المتوسط الحسابى ليا ( ،)4423114مما سبق يتضح أن الفئة العمرية األكبر لم
األك ر قدرة على إكتسا

ميارات السيطرة الداخلية ( التحكم فى الكات ) ،وقد يرجا كلل أن

التقدم فى العمر يدعم القدرة على التفكير بمنطقية أكبر عند إتخاك الق اررات واختيار الوقت
المناس

إل تخاكلا ،بناءا على سلسلة من الخطوات حيح يتم تحديد مختل

أنيم لدييم قدرة أكبر على التحكم فى م اعر اللض
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ما األحداح األليمة والتركيز على األفكار اإليجابية ،ولو ما يتفق ودراسة

(Hwang,

).Nayoung, 2017

ج – املستوى التعليمى لألب:
جدو ( )42يوضح قيمة ( ) وداللتيا اإلحصائية فى ميارات السيطرة الداخلية وفقا للمستوس التعليمى
لل لل با عينة البحح
المستوس التعليمى

درجات

مجموع المربعات

متوسط المربعات

بين المجموعات

34243214

02243244

4

داخ المجموعات

42113414

233241

021

المجموع

013113424

لل

الحرية

قيمة ( )

223424

022

الداللة
1310
(دا )

من الجدو ( )42السابق يتضح أن قيمة ( ) داللة إحصائية عند مستوس داللة
لعينة البحح فى ميارات السيطرة الداخلية ،ولبيان

 1310بين فئات المستوس التعليمى لل

إتجا الداللة بين فئات المستوس التعليمى لل

فى ميارات السيطرة الداخلية ،قامت الباح ة

ب ستخدام إختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة على النحو التالى:
جدو ( )31اختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة لبيان إتجا الداللة فى ميارات السيطرة الداخلية وفقا للمستوس
التعليمى لل لل با عينة البحح
منخفا

المستوس التعليمى لل

متوسط

م = 0223112

م = 0433301

منخفا

-

متوسط

**343322

-

مرتفا

**403404

**223242

مرتفا

م = 4223042

-

من الجدو ( )31السابق يتضح وجود فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1310بين المستوس التعليمى المتوسط لل
لل

فى عينة البحح والمستوس التعليمى المنخفا

فى عينة البحح لصالح المستوس التعليمى المتوسط حيح بلم المتوسط الحسابى ل

( ،)0223112مقاب

المتوسط الحسابى للمستوس التعليمى المنخفا حيح بلم المتوسط

الحسابى ل (.)0433301
المرتفا لل

توجد فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1310بين المستوس التعليمى
فى عينة البحح والمستوس التعليمى المنخفا لل
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المستوس التعليمى المرتفا حيح بلم المتوسط الحسابى ل ( )4223044مقاب المتوسط
الحسابى للمستوس التعليمى المنخفا حيح بلم (.)0433301
-

توجد فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1310بين المستوس التعليمى

لل

فى عينة البحح المرتفا وبين المستوس التعليمى المنخفا لصالح المستوس التعليمى

المرتفا حيح بلم المتوسط الحسابى ليا ( ،)4223044مقاب المستوس الحسابى للمستوس
التعليمى المتوسط والكس بلم ( ،)0223112مما سبق يتضح أن الفئة من ال با
البحح كو المستوس التعليمى لل

األعلى لم األك ر قدرة على إكتسا

الداخلية (التحكم ،الكات) ،ويرجا إلى أن األ
أبناء من ال با

إكسا

عينة

ميارات السيطرة

كو المستوس التعليمى األعلى األك ر قدرة على

ميارات تحلي الموضوعات للوصو ألفض النتائج ،وكيفية البحح

عن األفكار واإلقتراحات وا راء التخاك الق اررات المناسبة ،ما تحلي النتائج اإليجابية والسلبية
واإلحتماالت لمواجية الوضا واألزمات وايجاد الحلو واالستخدام األم

للوقت من خال

الحصو على الدعم النفسى والعاطفى الالزم ليم وتحديد ساعات يومية للتفكير مع ب يجابية
فى الم كالت التى يتعرا ليا ،وتعليم البعد عن التأويالت فى بناء االستنتاجات وكيفية
تحم المسئولية ومساعدت فى وضا األلدا

بواقعية ما إكسا

ميارات حياتية جديدة

تساعد الم اركة فى األن طة الحياتية المختلفة من خال إست مار الوقت المتاى لدي فى إنجاز
الميام المنوط بيا ،ولو ما يتفق ودراسة ).(Sneed, Carl, & Others, 2016

د – املستوى التعليمى لألم:
جدو ( )30يوضح قيمة ( ) وداللتيا اإلحصائية فى ميارات السيطرة الداخلية وفقا للمستوس التعليمى للم
لل با عينة البحح

تعليم األم

درجات

مجموع المربعات

متوسط المربعات

بين المجموعات

21143424

41103240

4

داخ المجموعات

21423442

323241

021

المجموع

21413044

الحرية

022

قيمة ( )

213444

الداللة
1310
(دا )

من الجدو ( )30السابق يتضح أن قيمة ( ) دالة إحصائيا عند مستوس داللة  1310من
فئات المستوس التعليمى للم عينة البحح فى ميارات السيطرة الداخلية ،ولبيان إتجا الداللة بين فئات
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المستوس التعليمى للم فى ميارات السيطرة الداخلية ،قامت الباح ة ب ستخدام إختبار ) (LSDللمقارنات
المتعددة على النحو التالى:

جدو ( )34اختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة لبيان إتجا الداللة فى ميارات السيطرة الداخلية وفقا للمستوس
التعليمى للم لل با عينة البحح

المستوس التعليمى للم

منخفا

م = 4043322

متوسط

م = 4243011

منخفا

-

متوسط

**203124

-

مرتفا

**423232

**233144

مرتفا

م = 3103423

-

من الجدو ( )34السابق يتضح وجود فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1310بين المستوس التعليمى المتوسط للم عينة البحح والمستوس التعليمى المنخفا للم
لعينة فى عينة البحح لصالح المستوس التعليمى المتوسط حيح بلم المتوسط الحسابى ل
( ،)4243011مقاب المتوسط الحسابى للمستوس التعليمى المنخفا (.)4043322
-

توجد فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1310بين المستوس التعليمى

المرتفا للم عينة والمستوس التعليمى المنخفا للم عينة البحح لصالح المستوس التعليمى
المرتفا حيح بلم المتوسط الحسابى ل ( ،)3103423مقاب المتوسط الحسابى للمستوس
التعليمى المنخفا حيح بلم المتوسط الحسابى ل (.)4043322
-

توجد فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1310بين المستوس التعليمى

المرتفا للم عينة البحح والمستوس التعليمى المتوسط للم عينة البحح لصالح المستوس
التعليمى المرتفا حيح بلم المتوسط الحسابى ليا ( ،)3103423مقاب المتوسط الحسابى
للمستوس التعليمى المتوسط والكس بلم ( ،)4243011مما سبق يتضح أن الفئة من ال با
عينة البحح كو المستوس التعليمى للم األعلى لم األك ر قدرة على إكتسا

ميارات السيطرة

الداخلية (التحكم فى الكات) ولكا يرجا إلى أن األم كات المستوس التعليمى األعلى األك ر قدرة
على إكسا

أبنائيا من ال با

القدرة على إختيار أفض الحلو للم كلة بعد المناق ة

والبحح عن اإليجابيات وتعليم أن العوام الخارجية ليا دور كبير على إتخاك ق اررات وكيفية
معالجة األسبا عند وقوع الم كلة واختيار الح األنس  ،وتفادس األوضاع المسببة للضلوط
واتخاك المواق

اإليجابية نحو الحياة ما التمييز بين األمور العاجلة وغير العاجلة ،واكساب
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ال قة الالزمة إلتخاك الميام ،وتأصي فكرة أن قادر على التليير نحو األفض فى نفس  ،ما
تخصي

الوقت الكافى لتقييم أدائ اليومى وعدم اللجوء للتأخير فى إتخاك الميام ،ولو ما

يتفق ودراسة ).(Sim, Tick, Chin, Jeffery, 2014

هـ – متوسط الدخل الشهرى لألسرة:
جدو ( )33يوضح قيمة ( ) وداللتيا اإلحصائية فى ميارات السيطرة الداخلية وفقا لمتوسط الدخ ال يرس
ألسر ال با عينة البحح

متوسط الدخ

درجات

مجموع المربعات

متوسط المربعات

بين المجموعات

34223202

04213421

4

داخ المجموعات

14443410

233204

021

المجموع

002403304

ال يرس للسرة

الحرية

قيمة ( )

323204

الداللة

( 1310دا )

022

من الجدو ( )33السابق يتضح وجود فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1310بين فئات الدخ ال يرس للسرة عينة البحح فى ميارات السيطرة الداخلية ،ولبيان
إتجا الداللة بين فئات الدخ ال يرس للسرة فى ميارات السيطرة الداخلية ،قامت الباح ة
ب ستخدام إختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة على النحو التالى:

جدو ( )32اختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة لبيان إتجا الداللة فى ميارات السيطرة الداخلية لمتوسط
الدخ

الدخ ال يرس للسرة

ال يرس ألسر ال با عينة البحح
منخفا

م = 0223013

متوسط

م = 4103444

منخفا

-

متوسط

*43242

-

مرتفا

**213241

**223114

مرتفا

م = 4243411

-

من الجدو ( )32السابق يتضح وجود فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1310بين فئات الدخ ال يرس المتوسط للسرة عينة البحح وبين الدخ ال يرس المنخفا
للسرة لصالح الدخ ال يرس المتوسط حيح بلم المتوسط الحسابى ل ( ،)4103444مقاب
المتوسط الحسابى للدخ ال يرس المنخفا حيح بلم المتوسط الحسابى ل (.)0223013
 توجد فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1310وبين فئات الدخ ال يرسالمرتفا للسرة عينة البحح وبين الدخ ال يرس المنخفا للسرة عينة البحح لصالح الدخ
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ال يرس المرتفا حيح بلم المتوسط الحسابى ل ( ،) 4243411مقاب المتوسط الحسابى
للدخ ال يرس للسرة المتوسط حيح بلم المتوسط الحسابى ل (.)0223013
 توجد فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1310بين الدخ ال يرس المرتفاللسرة عينة البحح وبين الدخ ال يرس المتوسط للسرة عينة البحح لصالح الدخ ال يرس
المرتفا حيح بلم المتوسط الحسابى ل ( ،)4243411مقاب

المتوسط الحسابى للدخ

ال يرس المتوسط والكس بلم ( ،)0223013مما سبق يتضح أن الفئة من ال با
البحح كو الدخ ال يرس المرتفا للسرة لم األك ر قدرة على إكتسا

عينة

ميارات السيطرة

الداخلية (التحكم فى الكات) حيح تستطيا األسرة توفير المخصصات الالزمة لاللتحاق
بالدورات وورا العم الخاصة ب دارة الوقت واتخاك الق اررات ،واستخدام التقنيات الحدي ة
إلختصار الوقت ،وككلل إ رال ال با

لممارسة الن اط البدنى والرياضى للتقلي من ضلوط

الحياة وتنمية الميارات اإلدارية والنفسية لدي من خال األماكن المخصصة لكلل ما ممارسة
اليوايات واألن طة المحببة ل وتخصي

الوقت الالزم للتسلية والترفي لت عر بالراحة

واليدوء والسالم الوجدانى وامتالل ال قة الالزمة وتحم

المسئولية ،ولو ما تؤكد دراسة

).(Lewis, Kendra & Others, 2016
وبكلل توجد فروق كات داللة إحصائية بين ميارات السيطرة الداخلية (التحكم فى
الكات) لدس ال با الجامعى تبعا لمتليرات الدراسة.
مما سبق يتضح وجود فروق كات داللة إحصائية بين أبعاد الميارات الحياتية لدس
ال با

الجامعى تبعا لمتليرات الدراسة ( الجنس ،العمر ،المستوس التعليمى لل  ،المستوس

التعليمى للم ،متوسط الدخ ال يرس للسرة ) ،وبكلل يتحقق الفرا األو من فروا
البحح.
الفرا ال انى :توجد فروق كات داللة إحصائية بين إدارة األزمات اإلقتصادية لدس ال با
الجامعى تبعا لمتليرات الدراسة ( الجنس ،العمر ،المستوس التعليمى لل  ،المستوس التعليمى
للم ،متوسط الدخ ال يرس للسرة ):
ولبيان صحة لكا الفرا قامت الباح ة با تى:
أ-

حسا المتوسطات واإلنحرافات المعيارية.

 إستخدام إختيار تحلي التباين ا حادس ) (Avonaللمقارنات المتعددة .- 42 -
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ا -إستخدام إختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة لبيان إتجا الداللة.
د -إستخدام إختبار ) (T-Testلحسا داللة الفروق.
وفيما يلى بيان كلل:

أ – اجلنس:
جدو ( )32يوضح قيمة (ت) وداللتيا اإلحصائية إلدارة األزمات اإلقتصادية وفقا للجنس لل با عينة البحح
المتوسط

االنح ار

الحسابى

المعيارس
23214

42

43344

40

م

الجنس

0

ككور

0223342

4

إناح

0143324

العينة

درجات
الحرية
024

قيمة (ت)
443344

الداللة
1310
(دا )

من الجدو ( )32السابق يتضح وجود فروق داللة إحصائيا فى إدارة األزمات
اإلقتصادية لدس ال با الجامعى وفقا للجنس عند مستوس داللة  1310لصالح الككور ،وقد
يرجا كلل إلى أن الككور لم أك ر قدرة على إدارة األزمات اإلقتصادية والتعر على األزمات

واختيار الح األم والبدائ الممكنة لح تلل األزمة ،ما إجراء األن طة اليادفة للتعام
معيا وما القدرة على وضا السيناريولات المختلفة لجميا اإلحتماالت التى تتوافق ما

األحداح واحتواء البدائ الناجمة عنيا وعالجيا  ،ولو ما يتفق ودراسة (Simmons,
).Robin, Smyth, John, 2016

ب – العمر:
جدو ( )34يوضح قيمة ( ) وداللتيا اإلحصائية إلدارة األزمات اإلقتصادية وفقا للعمر لل با عينة البحح
العمر

درجات

مجموع المربعات

متوسط المربعات

بين المجموعات

34213222

04433111

4

داخ المجموعات

42123214

243341

021

المجموع

044413233

الحرية

022

قيمة ( )

303421

الداللة
1310
(دا )

من الجدو ( )34السابق يتضح أن قيمة ( ) دالة إحصائيا عند مستوس داللة
 1310بين فئات العمر ل عينة البحح فى إدارة األزمات اإلقتصادية ،ولبيان إتجا الداللة بين
فئات العمر فى إدارة األزمات اإلقتصادية ،قامت الباح ة ب ستخدام إختبار ) (LSDللمقارنات
المتعددة على النحو التالى:
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جدو ( )31إختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة لبيان إتجا الداللة فى إدارة األزمات اإلقتصادية وفقا للعمر
لل با عينة البحح
أق من  02سنة

العمر

م = 223124

من  02سنة ألق من 40

من  40سنة فأك ر

سنة

م = 0343424

م = 0103422

أق من  02سنة

-

من  02سنة ألق من  40سنة

**43024

-

من  40سنة فأك ر

**313124

**323434

-

من الجدو ( )31السابق يتضح وجود فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1312بين العمر لدس عينة البحح من ( 02سنة ألق من  40سنة) وبين (األق من 02
سنة) لصالح العمر األكبر حيح بلم المتوسط الحسابى ل ( ،)0103422مقاب المتوسط
الحسابى للعمر األق والكس بلم المتوسط الحسابى ليا (.)223124
توجد فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1310بين العمر لدس عينة

-

البحح من (  40سنة فأك ر) وبين ( أق من  02سنة ) لصالح العمر األكبر حيح بلم
المتوسط الحسابى ل

( ،)0343424مقاب

المتوسط الحسابى للعمر األق

والكس بلم

المتوسط الحسابى ل (.)223124
توجد فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1310بين العمر لعينة البحح

-

من ( 40سنة فأك ر ) وبين ( من  02سنة ألق من  40سنة ) لصالح العمر األكبر حيح
بلم المتوسط الحسابى ل ( ،)0343424مقاب المتوسط الحسابى للعمر األق والكس بلم
( ،)0103422مما سبق يتضح أن الفئة العمرية األكبر من ال با

عينة البحح لم األك ر

خبرة وقدرة على إدارة األزمات اإلقتصادية ،وقد يرجا كلل إلى أن أصبحوا أك ر دراية
باإلجراءات والخطوات المتخكة للحد من أسبا

األزمة والتقلي من مخاطرلا ،واالرتقاء فى

مستوس الوعى واإلدرال وميارات التفكير المختلفة لمواجية األزمة ،ما سيولة إكت ا
الضع

نقاط

وعالجيا قب إستفحاليا ،والسعى من أج منا وقوع األزمة وادارتيا بطرق أفض ،

ما إمكانية اإلستفادة من مياراتيم وقدراتيم  ،ككلل سيولة تنفيك خطط المواجية التى تم
وضعيا لتقلي
األداء بيد

األضرار الناجمة عن األزمة ،وككلل التعر على جوان
التحسين والتطوير وتعزيز جوان

القوة ،وتفادس جوان

ودراسة ).(Aslan, Gulay, 2014
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ج – املستوى التعليمى لألب:
جدو ( )34يوضح قيمة ( ) وداللتيا اإلحصائية فى إدارة األزمات اإلقتصادية وفقا للمستوس التعليمى لل
لل با عينة البحح
المستوس التعليمى

درجات

مجموع المربعات

متوسط المربعات

بين المجموعات

34223121

02443412

4

داخ المجموعات

24323213

323421

021

المجموع

24413421

لل

الحرية

قيمة ( )

243221

022

الداللة
1310
(دا )

من الجدو ( )34السابق يتضح أن قيمة ( ) دالة إحصائيا عند مستوس داللة
لعينة البحح فى إدارة األزمات اإلقتصادية ،ولبيان

 1310بين فئات المستوس التعليمى لل

إتجا الداللة بين فئات المستوس التعليمى لل

فى إدارة األزمات اإلقتصادية ،قامت الباح ة

ب ستخدام إختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة على النحو التالى:

جدو ( )32إختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة لبيان إتجا الداللة فى إدارة األزمات اإلقتصادية وفقا للمستوس
التعليمى لل لل با عينة البحح
المستوس التعليمى لل

منخفا

متوسط

مرتفا

م = 443120

م = 0043314

م = 0223431

منخفا

-

متوسط

**413441

-

مرتفا

**443212

**343424

-

من الجدو ( )32السابق يتضح وجود فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1310بين المستوس التعليمى المتوسط لل عينة البحح والمستوس التعليمى المنخفا لل
فى عينة البحح لصالح المستوس التعليمى المتوسط حيح بلم المتوسط الحسابى ل
( ،)0043314مقاب

المتوسط الحسابى للمستوس التعليمى المنخفا والكس بلم

(.)443120
المرتفا لل

توجد فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1310بين المستوس التعليمى
فى عينة البحح والمستوس التعليمى المنخفا لل

فى عينة البحح لصالح

المستوس التعليمى المرتفا حيح بلم المتوسط الحسابى ل ( ،)0223431مقاب المتوسط
الحسابى للمستوس التعليمى المنخفا حيح بلم (.)443120
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 توجد فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1310بين المستوس التعليمىفى عينة البحح والمستوس التعليمى المتوسط لل

المرتفا لل

عينة البحح لصالح

المستوس التعليمى المرتفا حيح بلم المتوسط الحسابى ل ( ،)0223431مقاب المتوسط
الحسابى للمستوس التعليمى المتوسط والكس بلم ( ،)0043314مما سبق يتضح أن الفئة من
عينة البحح كو المستوس التعليمى لل

ال با

اإلقتصادية ،ولكا يرجا إلى األ
من ال با

كو المستوس التعليمى األعلى األك ر قدرة على إكسا أبناء

الجو النفسى المناس

واإلنتبا على ح

األعلى لم األك ر قدرة على إدارة األزمات

لتقلي األزمة وسيولة التعام معيا ،ما تركيز اإللتمام

األزمات اإلقتصادية ومساعدة األسرة على ح

األزمات المالية التى

يتعرضون ليا ،ما إعطاء المعلومات الالزمة والم ورة قب التخطيط لح األزمة ومناق ة
البدائ المطروحة معيم بموضوعية تامة ،ولو ما يتفق ودراسة (Theunissen, Nicolet,
)Stubbé, Hester, 2014

د – املستوى التعليمى لألم:
جدو ( )21يوضح قيمة ( ) وداللتيا اإلحصائية فى إدارة األزمات اإلقتصادية وفقا للمستوس التعليمى للم
لل با عينة البحح
تعليم األم

درجات

مجموع المربعات

متوسط المربعات

بين المجموعات

34213212

02423431

4

داخ المجموعات

42103020

213243

021

المجموع

014403402

الحرية

022

قيمة ( )

213221

الداللة
1310
(دا )

من الجدو ( )21السابق يتضح أن قيمة ( ) دالة إحصائيا عند مستوس داللة
 1310بين فئات المستوس التعليمى للم عينة البحح فى إدارة األزمات اإلقتصادية ،ولبيان
إتجا الداللة بين فئات المستوس التعليمى للم فى إدارة األزمات اإلقتصادية ،قامت الباح ة
ب ستخدام إختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة على النحو التالى:
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جدو ( )20إختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة لبيان إتجا الداللة فى إدارة األزمات اإلقتصادية وفقا للمستوس
التعليمى للم لل با عينة البحح
المستوس التعليمى للم

منخفا

متوسط

مرتفا

م = 123124

م = 0123421

م = 0343432

منخفا

-

متوسط

**423444

-

مرتفا

**223141

**323022

-

من الجدو ( )20السابق يتضح وجود فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1310بين المستوس التعليمى المتوسط للم عينة البحح والمستوس التعليمى المنخفا للم
عينة البحح لصالح المستوس التعليمى المتوسط حيح بلم المتوسط الحسابى ل
( ،)0123421مقاب المتوسط الحسابى للمستوس التعليمى المنخفا حيح بلم المتوسط
الحسابى ل (.)123124
-

توجد فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1310بين المستوس التعليمى

المرتفا للم عينة البحح والمستوس التعليمى المنخفا للم عينة البحح لصالح المستوس
التعليمى المرتفا حيح بلم المتوسط الحسابى ل ( ،)0343432مقاب المتوسط الحسابى
للمستوس التعليمى المنخفا حيح بلم (.)123124
-

توجد فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1310بين المستوس التعليمى

المرتفا للم عينة البحح والمستوس التعليمى المتوسط للم عينة البحح لصالح المستوس
التعليمى المرتفا حيح بلم المتوسط الحسابى ل ( ،)0343432مقاب المتوسط الحسابى
للمستوس التعليمى المتوسط والبالم ( ،)0123421مما سبق يتضح أن الفئة من ال با
عينة البحح كو المستوس التعليمى للم األعلى لم األك ر قدرة على إدارة األزمات اإلقتصادية،
ولكا يرجا إلى أن األم كو المستوس التعليمى األعلى أك ر قدرة على تبسيط الموضوعات
ألبنائيا حتى يستطيا الوصو إلى التفكير األم
المناسبة التى تتناس

لح األزمة ،ومساعدت البحح عن الحلو

ما الموارد واإلمكانيات المتاحة ،واكسابيم الوعى والخبرة إلدارة األزمة

والتى تساعدلم على تنمية مياراتيم تجا إجتياز األزمات المستقبلية ،واإلستفادة من األزمات
السابقة فى تحسين القدرة على التعام ما األزمات اإلقتصادية المحتملة ،ولو ما يتفق ودراسة
).(Whitson, Signeichambers, J., 2014
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هـ – متوسط الدخل الشهرى لألسرة:
جدو ( )24يوضح قيمة ( ) وداللتيا اإلحصائية فى إدارة األزمات اإلقتصادية وفقا لمتوسط الدخ ال يرس
للسرة
متوسط الدخ

درجات

مجموع المربعات

متوسط المربعات

بين المجموعات

34143322

04343014

4

داخ المجموعات

10443443

243422

021

المجموع

014413241

ال يرس للسرة

الحرية

022

قيمة ( )

313221

الداللة
1310
(دا )

من الجدو ( )24السابق يتضح أن قيمة ( ) دالة إحصائيا عند مستوس داللة
 1310بين فئات الدخ ال يرس للسرة عينة البحح فى إدارة األزمات اإلقتصادية ،ولبيان
إتجا الداللة بين فئات الدخ ال يرس للسرة فى إدارة األزمات اإلقتصادية ،قامت الباح ة
ب ستخدام إختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة على النحو التالى:

جدو ( )23إختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة لبيان إتجا الداللة فى إدارة األزمات اإلقتصادية وفقا لمتوسط
الدخ ال يرس ألسر ال با عينة البحح
الدخ ال يرس للسرة

منخفا

متوسط

مرتفا

م = 213442

م = 223411

م = 0221212

منخفا

-

متوسط

*43034

-

مرتفا

**243421

**223114

-

من الجدو ( )23السابق يتضح وجود فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة
 1312بين الدخ ال يرس المتوسط للسرة لعينة البحح والدخ ال يرس المنخفا للسرة
عينة البحح وكلل لصالح الدخ

ال يرس المتوسط حيح بلم المتوسط الحسابى ل

( ،)223411مقاب الدخ ال يرس المنخفا والكس بلم المتوسط الحسابى ل (.)213442
-

توجد فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1310بين الدخ ال يرس

المرتفا للسرة عينة البحح والدخ ال يرس المنخفا للسرة عينة البحح لصالح الدخ
ال يرس المرتفا حيح بلم المتوسط الحسابى ل ( ،)0223212مقاب المتوسط الحسابى
للدخ ال يرس المنخفا والكس بلم (.)243421
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-

توجد فروق كات داللة إحصائية عند مستوس داللة  1310بين الدخ ال يرس

المرتفا للسرة عينة البحح والدخ ال يرس المتوسط للسرة عينة البحح لصالح الدخ
ال يرس المرتفا حيح بلم المتوسط الحسابى ل ( ،)0223212مقاب المتوسط الحسابى
للخ ال يرس المرتفا والكس بلم ( ،)223411مما سبق يتضح أن الفئة من ال با

عينة

البحح كو الدخ ال يرس المرتفا للسرة لم األك ر قدرة على إدارة األزمات اإلقتصادية حيح
توفر ا لموارد الالزمة للتعام ما األزمات اإلقتصادية التى يمر بيا ال با

واألسرة المصرية،

والحد من الخسائر المادية التى تنعكس سلبا على عالقت ما من حول  ،ما سيولة اللجوء
إلى وسائ الكس

الم روع لتخطى أزمات اإلقتصادية ،وتنفيك الخطط والسيناريولات التى

سبق إعدادلا لتخطى األزمة ،وتقلي الخسائر الناتجة عن األزمات المستقبلية ،ولو ما يتفق
ودراسة ).(Leao, Fernandes & Others, 2016
مما سبق يتضح وجود فروق كات داللة إحصائية بين إدارة األزمات اإلقتصادية لدس
ال با

الجامعى تبعا لمتليرات الدراسة ( الجنس ،العمر ،المستوس التعليمى لل

 ،المستوس

التعليمى للم ،متوسط الدخ ال يرس للسرة) ،وبكلل يتحقق الفرا ال انى من فروا
البحح.

الفرا ال الح :توجد عالقة إرتباطية كات داللة إحصائية بين الميارات الحياتية لدس
ال با الجامعى وبين إدارة األزمات اإلقتصادية لدييم:

وللتحقق صحة لكا الفرا قامت الباح ة ب يجاد معام اإلرتباط لبيرسون بين أبعاد
الميارات الحياتية لدس ال با الجامعى وبين أبعاد إدارة األزمات اإلقتصادية لدييم على النحو التالى:
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جدول ()44
مصفوفة معامالت اإلرتباط بين أبعاد المهارات الحياتية وبين أبعاد إدارة األزمات اإلقتصادية لدى الشباب الجامعى(ن =
) 051
إدارة
اإلستعداد
إدارة األزمات اإلقتصادية
إحتواء
إكتشاف
األزمات
تقييم
والوقاية
المهارات الحياتية
األزمة
وإدراك
اإلقتصادية
األزمة
والتخطيط
"المواجهة"
األزمة
(المجموع)
لألزمة
**16770 168.5
**167.8 **16854 **167.0
مهارات التكيف اإلجتماعى
**1681. **16818 **16777 *16.18 **16804
مهارات التواصل واالتصال
**1670. *16.00 **168.0 **16848 **1670.
مهارات التعاطف
**168.4 **1674. *16..0 **16754 **1601.
مهارة إدارة النزاع والتفاوض
**16745 **168.0 **16008 **16787 *16.04
مهارة التعاون والعمل كفريق
**16710 **16800 **1681. **16740 **168..
المهارات اإلدراكية
**16844 *16..7 **16700 **1604. **167.4
التفكير النافذ
**16788 **160.8 **16780 *16.4. **16800
التفكير بإبداعية
**1680. **16870 **16778 **168.. **16704
مهارات السيطرة الداخلية
**16750 **1675. *16.0. **16005 **1670.
إتخاذ القرارات وحل المشكالت
**16870 **16010 **16847 **16718 *16.44
إدارة المشاعر
**16705 *16.17 **16047 **16850 **16887
مهارة تقدير الذات
**16855 **16700 *16.08 **167.. **1600.
مهارة إدارة الوقت
**167.4 **16707 **16884 **167.0 *16808
المهارات الحياتية (المجموع)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

** دا عند (.)1310
* دا عند (.)1312

يتضح من جدو ( )22السابق ،وجود إرتباط بين أبعاد الميارات الحياتية وبين أبعاد
إدارة األزمات اإلقتصادية لدس ال با

عينة البحح عند مستوس داللة ()1312( ،)1310

ولكا يد على أن القدرة على إدارة األزمات اإلقتصادية تتوافر من خال توفير السب الخاصة
التى تجع الفرد قادر على التليير والتعام ما ال رو

المجتمعية المختلفة واإلستجابة

لمستجدات الحياة المجتمعية وما تحف ب من متليرات مجتمعية جديدة ،والقدرة على التعايا
ما المجتما الجديد بقوانين وأن مت التى تحدد العالقات المختلفة ما ا خرين ،والكس يتطل
تو ي

القدرات والميارات المرتبطة بالعق والمعرفة إلدارة األزمة اإلقتصادية والتى تمكن

الفرد التفاع والتكي

اإليجابى ما البيئة ،والتعام ما متطلبات الحياة بطريقة إبداعية،
إمكانيات وقدرات الداخلية الكاتية بلرا

لتحقيق ألدا

إدارة األزمة وككلل من خال تو ي

تحقيق ألداف

وخلق التوازن بين الواجبات والرغبات واأللدا

الميارات اإلدارية والنفسية ،ولو ما يتفق ودراسة
). Scott, 2014
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مما سبق يتضح وجود عالقة إرتباطية كات داللة إحصائية بين الميارات الحياتية
لدس ال با الجامعى وبين إدارة األزمات اإلقتصادية ،وبكلل يتحقق الفرا ال الح من فروا
البحح.

الفرا الرابا :تختل

األلمية النسبية ب ختال

كال من الميارات الحياتية وادارة

األزمات اإلقتصادية لدس ال با الجامعى تبعا لمتليرات الدراسة ( العمر ،المستوس
التعليمى لل  ،المستوس التعليمى للم ،متوسط الدخ ال يرس للسرة ).

وللتحقق من صحة لكا الفرا قامت الباح ة ب ستخدام معام اإلنحدار (الخطوة
المتدرجة إلى األمام) لمحاور الميارات الحياتية لدس ال با

الجامعى ،وادارة األزمات

اإلقتصادية ليم على النحو التالى:

جدو ( )22يوضح مستوس األلمية النسبية للميارات الحياتية عينة البحح لدس ال با عينة البحح ( ن =

الحياتية)

المتلير التابا (الميارات

المتلير المستق

معام
اإلرتباط

) 021

نسبة
الم اركة

قيمة
( )

معام
الداللة
اإلنحدار

13102

العررررررررررررررمرررررررررررررررررررررررررر

13211

13444

المستوس التعليمى للم

13144

13441

المستوس التعليمى لل

متوسط الدخ ال يرس
للسرة

13244
13122

13242

قيمة (ت)

الداللة

1310 003344 13211 1310 0423124
113422

13204 1310

43342

1310

343244

13423 1310

43141

1310

223124

13310 1310

43142

1310

من الجدو ( )22السابق يتضح أن األلمية النسبية للميارات الحياتية لدس ال با
الجامعى عينة البحح وفقا لمتليرات البحح وكانت على التوالى لصالح العمر حيح بلم معام
اإلنحدار ل  ،13211يلي المستوس التعليمى لل

 ،13204م المستوس التعليمى للم

 ،13310م أخي ار متوسط الدخ ال يرس للسرة  ، 13423ولكا يعنى أن العمر لدس ال با
عينة البحح ي أتى فى مقدمة المتليرات المؤ رة على الميارات الحياتية لدس ال با
المستوس التعليمى لل

يلي

أخير
فى التأ ير على تلل الميارات م المستوس التعليمى للم ،و ا

متوسط الدخ ال يرس ألسر ال با

عينة البحح كأق مؤ ر على الميارات الحياتية لدس

الجامعى فى إدرال واكتسا

الميارات الحياتية الالزمة والتى تساعد إدارة األزمة

ال با

اإلقتصادية التى يتعرا ليا باإلضافة إلى إ راء الوالدين لتلل اإلتجالات الميارية كما سبق
أن أوضحنا كلل من خال التحلي والدراسات السابقة.
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جدو ( )24يوضح مستوس األلمية النسبية إلدارة األزمات اإلقتصادية لدس ال با عينة البحح (ن = )021
المتلير المستق
المستوس التعليمى
المتلير التابا

للم

إلدارة األزمات
اإلقتصادية

معام

نسبة

قيمة

اإلرتباط

الم اركة

( )

13232

13444

4123421

الداللة
1310

معام

قيمة

اإلنحدار

(ت )

13411

02342
1

الداللة
1310

المستوس التعليمى

13413

13144

423221

1310

13244

23243

1310

متوسط الدخ

13404

13442

223444

1310

13322

13240

1310

13142

13242

323224

1310

13440

43444

1310

لل

ال يرس للسرة

العرررررررررررررمررررررررررررررررررر

من الجدو ( )24السابق يتضح أن األلمية النسبية إلدارة األزمات اإلقتصادية لدس
ال با

عينة البحح على التوالى كانت لصالح المستوس التعليمى للم حيح بلم معام
حيح بلم معام اإلنحدار ل  ،13244م

اإلنحدار ل  13411يلي المستوس التعليمى لل

يلي متوسط الدخ ال يرس للسرة بنسبة  ، 13322وأخي ار عمر ال با

عينة البحح بنسبة

 13440ولكا يعنى أن المستوس التعليمى للم من ألم المؤ رات على إدارة األزمات
اإلقتصادية لدس ال با  ،وقد يرجا كلل إلى أن المستوس التعليمى للوالدين من ألم المؤ رات
التى تساعد ال با

الجامعى تخطى األزمات اإلقتصادية التى قد يتعرا ليا ،وككلل صق

الجوان والعمليات اإل دارية المدعمة لكلل ،كما سبق أن أوضحنا بالدراسات السابقة من خال
التحلي والدراسات السابقة.
مما سبق يتضح اختال

األلمية النسبية للميارات الحياتية لدس ال با

البحح وادارة األزمات اإلقتصادية لدس ال با

عينة

الجامعى تبعا لمتليرات الدراسة ( العمر،

المستوس التعليمى لل  ،المستوس التعليمى للم ،متوسط الدخ ال يرس للسرة ) ،وبكلل
يتحقق الفرا الرابا من فروا البحح.

الفرا الخامس :يختل

البحح:

الوزن النسبى ألبعاد الميارات الحياتية لدس ال با

عينة

وللتحقق من صحة لكا الفرا قامت الباح ة بحسا الوزن النسبى والنسبة المئوية
ألبعاد الميارات الحياتية لدس ال با الجامعى.

- 22 -

دينامية العالقة بين المهارات الحياتية لدى الشباب الجامعى....
جدو ( )21يوضح الوزن النسبى والنسبة المئوية ألبعاد الميارات الحياتية لدس ال با ( ن = ) 021
الوزن النسبى

النسبة المئوية

الترتي

الميارات الحياتية

433

%3134

األو

الميارات اإلدراكية

041

%4232

ال الح

ميارات السيطرة الداخلية

414

%3432

ال انى

المجموع

444

%011

ميارات التكي

المجتمعى

من الجدو ( )21السابق يتضح أن الوزن النسبى ( النسبة المئوية ) إلستجابات
مقياس الميارات الحياتية لل با الجامعى ( على التوالى ) لصالح ميارات التكي

المجتمعى

حيح بلم الوزن النسبى ليا ( ،)%3134يلي ميارات السيطرة الداخلية ( التحكم فى الكات )
بنسبة ( ،)%3432يلي الوزن النسبى للميارات اإلدراكية بنسبة ( )%4232ولكا يد على
أن النسبة األكبر من عينة البحح على يقين أن ميارات التكي
المؤ رة فى حياة ال با

المجتمعى أك ر العوام

الجامعى واأل ك ر قدرة على إكتسابيا والوعى بيا حيح أنيا أساسية

للتعام الحياتى من خال

إكتسا

ميارات (التواص

واإلتصا

المجتمعى ،التعاط

ما

ا خرين ،إدارة النزاع والتفاوا ،التعاون والعم كفريق) ،م يلى كلل ميارات التحكم والسيطرة
الداخلية من خال ميارات ( اتخاك الق اررات وح الم كالت ،إدارة الم اعر ،تقدير الكات،
وميارة إدارة الوقت)  ،وأخي ار الميارات اإلدراكية حيح تحتاا إلى درجات اعلى من التفكير
واإلبتكار والعمليات العقلية والمعرفية والمتم لة فى ميارات ( التفكير الناقد والتفكر ب بداعية )،
ولو ما تؤكد جميا الدراسات السابقة التى إستعانت بيا الباح ة فى مجا الميارات الحياتية
لل با الجامعى.
وبكلل يتخل

الوزن النسبى ب ختال

أبعاد الميارات الحياتية لدس ال با

عينة

البحح ،وبكلل يتحقق الفرا الخامس من فروا البحح.

ملخص النتائج:
 .0توجد فروق كات داللة إحصائية بين أبعاد الميارات الحياتية لدس ال با

الجامعى

تبعا لمتليرات البحح (الجنس ،العمر ،المستوس التعليمى لل  ،المستوس التعليمى
للم ،متوسط الدخ ال يرس للسرة ):
 توجد فروق كات إحصائية بين ميارات التكي
الجامعى تبعا لمتليرات البحح.
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 توجد فروق كات داللة إحصائية بين الميارات اإلدراكية لدس ال با
الجامعى تبعا لمتليرات البحح.
 توجد فروق كات داللة إحصائية بين ميارات السيطرة الداخلية (التحكم فى
الكات) لدس ال با الجامعى تبعا لمتليرات البحح.
 .4توجد فروق كات داللة

إحصائية بين إدارة األزمات اإلقتصادية لدس ال با

الجامعى تبعا لمتليرات البحح (الجنس ،العمر ،المستوس التعليمى لل  ،المستوس
التعليمى للم ،متوسط الدخ ال يرس للسرة ).
 .3توجد عالقة إرتباطية كات داللة إحصائية بين الميارات الحياتية لدس ال با
الجامعى وبين إدارة األزمات اإلقتصادية لدييم.
 .2تختل

األلمية النسبية ب ختال

اإلقتصادية لدس ال با

كال من الميارات الحياتية وادارة األزمات

الجامعى تبعا لمتلرات الدراسة (العمر ،المستوس التعليمى

لل  ،المستوس التعليمى للم ،متوسط الدخ ال يرس للسرة).
 .2يختل

الوزن النسبى ألبعاد الميارات الحياتية لدس ال با الجامعى.

التوصيات:
 .0أن تعيد الدول ة الن ر فى الت ريعات والقوانين الخاصة بتنمية الميارات الحياتية لدس
ال با

عمليا فى صنا القرار وافساى المجا ليم

الجامعى من خال إ رال ال با

للم اركة فى المؤسسات واإلدارات المختلفة ،التى تسمح بالتعبير عن مطالبيم
اإلقتصادية ،فيم جزء ال يتج أز من عمليات التنمية.
 .4أن تستيد

البرامج التنموية للدولة جميا قطاعات ال با  ،وازالة جميا المعوقات

التى تحو دون تنمية ميارات التكي
ضرورة م اركة ال با

المجتمعى ل أو الميارات اإلبداعية حيح

الجامعى العمليات التنموية سواء مجتمعيا أو إقتصاديا ما

إستيعا الخريجين من الجامعات وت جيا المبادرات التنموية ليم.
 .3التنسيق الفعا بين الجيات المعنية بال با

وقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة

بكلية اإلقتصاد المنزلى جامعة حلوان ومؤسسات األسرة وو ازرات الصناعة والتنمية
اإلقتصادية واإلست مار وغيرلم من ال ركاء ،لتطوير وتنفيك أطر واستراتيجيات إدارة
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األزمات اإلقتصادية التى يعانى منيا ال با

فى مجتمعنا العربى ،من خال دعم

وتموي الم روعات التنموية لل با واألسرة.
 .2العم على إن اء بكة معلومات توضح إمكانات وموارد األسرة العربية ،وت ريعات
اإلست مار ،والم روعات اإلقتصادية المعروضة ودعم األبحاح العلمية والتكنولوجية
وسب الم اركة المجتمعية ل با األسرة العربية فى عمليات التنمية اإلقتصادية.
 .2ضرورة إعادة الن ر فى برامج التعليم الجامعى والمنالج الدراسية المقدمة لل با
واألن طة التعليمية ،لمواجية الطاقات السلبية وتنمية الميارات الحياتية لدييم ما
التركيز على المقومات المجتمعية واإلقتصادية.
 .4اإلستفادة من تجار

الدو

والمؤسسات المعنية بال با

المتقدمة فى تنفيك حمالت توعوية بالجامعات
للتوعية بسب إدارة األزمات اإلقتصادية ما عقد دورات

تدريبية توعوية ت قيفية واعداد الكتيبات الالزمة للتوعية بمخاطر األزمات اإلقتصادية
الميارات الحياتية لدييم للحد من تلل ال الرة.

و ارلا على المجتما وكيفية تو ي

 .1تفعي دور األسرة ومؤسساتيا فى عمليات التربية اإلقتصادية والمجتمعية وتخفيا
مستوس األزمات التى يتعرا ليا

بابيا ،ب ست مار برامج واستراتيجيات التدخ

الوقائى لمواجية وادارة األزمات.
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املراجع
أوال :املراجع العربية:
 .0جما فواز ،4103 ،مدس وعى طلبة الجامعات األردنية الرسمية للميارات الحياتية فى ضوء
اإلقتصاد المعرفى ،مجلة دراسات نفسية وتربوية ،مركز تطوير الممارسات النفسية والتربوية،

األردن.

 .4حسام المازن ،4114 ،نموكا مقترى لتضمين بعا الميارات الحياتية فى من ومة المنيج
التعليمى فى إطار مفاليم األداء والجودة ال املة ،المؤتمر العلمى الرابا ع ر " منالج التعليم

فى ضوء األداء 42-42 ( ،يوليو) ،الجمعية المصرية للمنالج وطرق التدريس ،جامعة عين
مس ،القالرة.

 .3حسين خرزلى ،دليلة لقوقى ،4102 ،تقييم واقا ممارسة العالقات اإلنسانية فى المؤسسات
التربوية بين األساتكة ،دراسة بجامعة قاصدس مرباى ،درفلة ،الجزائر.

 .2ر ا عبد العاطى ،4114 ،فاعلية إستخدام تكنولوجيات العولمة على إدرال الزوجة لمواردلا فى
إدارة األزمات ،رسالة دكتو ار غير من ورة ،كلية اإلقتصاد المنزلى ،جامعة حلوان ،القالرة.

 .2ر يدة برادة ،4112 ،المدرسة الملربية كما يرالا المرالقون وال با  ،مطبعة النجاى ،الدار
البيضاء ،الملر .

 .4عاط

 .1العاي

عضيبات ،4112 ،البروز ال بابى فى المنطقة العربية ،دراسة غير من ورة.

بلية ،4104 ،الديناميكية اإلجتماعية والنمو السياسى ،األكاديمية للدراسات

اإلجتماعية واإلنسانية ،ع ،4الجزائر.

 .4على الرويلى ،4100 ،األزمات (تعريفيا – أبعادلا – أسبابيا) ،كلية التدري  ،جامعة ناي
العربية للعلوم األمنية ،الرياا ،المملكة العربية السعودية.

 .2فيلي

إسكاروس و خرون ،4112 ،تنمية الميارات الحياتية لدس طال

إطار منالج المستقب  ،المركز القومى للبحوح التربوية والتنمية ،القالرة.

التعليم ال انوس فى

 .01مصطفى حجازس ،4114 ،اإلنسان الميدور ( دراسة تحليلية نفسية إجتماعية ) ،المركز
ال قافى العربى ،الدار البيضاء ،الملر .

 .00المعجم الوسيط ،4112 ،ط ،2مكتبة ال روق الدولية ،مصر.
 .04نعيم إبراليم ،4112 ،إدارة األزمات ،ط ،0عالم الكت الحديح ،أربد ،األردن.
 .03نعيم حاف  ،0224 ،أسالي

الوقاية من األزمات التسويقية ،المؤتمر السنوس ال الح إلدارة

األزمات والكوارح ،وحدة بحوح األزمات ،جامعة عين مس ،القالرة.
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