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 الريفى الجامعى بمحافظة الشرقية تأثير ميارات الحياة عمى تنمية التفكير االبتكارى لدى الشباب
 

 سحر محمد شمبي نويصرو  باشا رانيا حمدى عبد الصادق
 

 مصر – جامعة الزقازيق – الزراعة كمية -الزراعي واإلرشاد الريفي االجتماع شعبة  -الزراعي االقتصاد قسم
 

 المخمص العربي
 

 -الميارات االجتماعية -ستيدف البحث التعرف عمى درجة توافر ميارات الحياة لدى الشباب الريفى الجامعى ومحاورىا )الميارات الشخصيةإ
ختبار امعى، وا  الميارات المعرفية والسموكية(، واألىمية النسبية ليا بمحافظة الشرقية، والتعرف عمى مستوى التفكير اإلبتكارى لدى الشباب الريفى الج

التى  معنوية الفروق فى متوسطات درجات المبحوثين فى توافر ميارات الحياة ومحاروىا، ومستوى التفكير اإلبتكارى وفقًا إلختبلف طبيعة الكمية
نموذج سببي يوضح يدرسون بيا، وتحديد العوامل المؤثرة عمى توافر ميارات الحياة لدى الشباب الريفى الجامعى المبحوثين، وأخيرًا محاولة التوصل ل

االجتماعي عمى عينة  المسح منيج البحث بإستخدام العبلقات السببية لسمسمة العوامل لتحسين مستوى التفكير اإلبتكارى لدى المبحوثين. أجري
ميدانية بإستبيان ال البيانات طالب بالفرقة الرابعة من أصل ريفى بكميتى الزراعة واآلداب جامعة الزقازيق، وجمعت 633بمغت عشوائية بسيطة 

 بإستخدام: التكرارات والنسب البيانات تحميل ، وتم0202 ديسمبر عام نياية أكتوبر وحتى الكتروني، بداية من شير بالمقابمة الشخصية، واستبيان
ختبار "ت" لمفروق، والتحميل اإلنحدارى الم ألفا معامل المئوية، المتوسط الحسابي وحساب الوزن النسبى، تعدد التدريجى الصاعد، كرونباخ، وا 

وتوصمت الدراسة لعدة نتائج أىميا: أن الشباب الريفى الجامعى لدييم ميارات الحياة بدرجة متوسطة  والتحميل المسارى لتتبع العبلقات السببية.
المعرفية والسموكية بوزن  %، يمييا الميارات76.7%، وجاءت الميارات االجتماعية فى الترتيب األول من ميارات الحياة بوزن نسبى 63بنسبة 
%. وأوضحت النتائج أيضًا ارتفاع مستوى التفكير اإلبتكارى لدى المبحوثين بنسبة 36%، يمييا الميارات الشخصية بوزن نسبى 7..7نسبى 
، والدرجة الكمية لمميارات %. كما بينت النتائج معنوية مسارات مستوى اإلنتماء لممجتمع المحمى، ودرجة العدالة االجتماعية )ذو تأثير سمبى(5..6

% من تباين ..60الشخصية، والدرجة الكمية لمميارات المعرفية والسموكية )ذو تأثير إيجابى( عمى مستوى التفكير اإلبتكارى، حيث تفسر المتغيرات 
 مستوى التحسن فى مستوى التفكير اإلبتكارى لدى الشباب الريفى الجامعى المبحوثين. 

 .الجامعى، محافظة الشرقية ميارات الحياة، التفكير اإلبتكارى، الشباب الريفى :االفتتاحيةالكممات 

  المقدمة: .1

يعد العمل عمى تحقيق التقدم والرقى وبموغ معدالت مرتفعة فى 
حداث تقدم كبير فى مستويات الرفاىية المعيشية مسعى كل  التنمية وا 

امبل فى البناء الدول بإختبلف مستواىا التنموى، فالتنمية تعنى تحوال ش
االقتصادى واالجتماعى والسياسى لممجتمع من أجل توفير حياة أفضل 

(، ولذلك فإن تقدم األمم يتوقف إلى .7، ص02.6ألفراده )نويصر، 
حد كبير عمى مدى فعالية وصبلح السبل والنظم التى تتبعيا فى سبيل 

دية المتاحة تحقيق االستفادة الكاممة من االمكانيات البشرية والموارد الما
ليا وبالتالى فإن ىذا يفرض عمى المجتمع أن ينظر إلى الشباب 
كإمكانيات وطاقة كبرى يمكن استثمارىا وخمق المناخ المبلئم الذى يتيح 
ليم الفرصة لممشاركة اإليجابية فى كافة مجاالت التنمية االجتماعية 

مية (. حيث تعبر تن65، ص0222واالقتصادية والسياسية )أبو النجا، 
الموارد البشرية عن التغيرات الحيوية والعقمية واالجتماعية والثقافية التى 
تتم فى دورة حياة كل فرد من أفراد المجتمع وىذه التغيرات مستمرة وتتم 
بشكل مناسب ومتتابع ومتراكم مع التغيرات األخرى وتحدث التنمية 

فرد إلى البشرية بشكل تنبؤى تخطيطى ولكن معدل التغيير يختمف من 
آخر، فيى عممية لبناء الميارات وتطوير القدرات واالرتفاع بمستوى 
طاقات العنصر البشرى فى المجتمع مستيدفة تحريك وصقل وصياغة 
وتنمية الكفاءات البشرية فى جوانبيا العممية والعممية والسموكية )أبو 

 (.33.-31. :02.7النصر ومحمد، 
يشعر بوجود مشكمة ما  ويستخدم الفرد عممية التفكير عندما

زالة التعارض والتناقض مما إلتقديم حل ليا مما تتطمب وتؤثر فيو 
ب توفير يج(، لذا 66 :0225يؤدى إلى حل أو تسوية المشكمة )أحمد، 
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الفرص والخبرات التى تساعد الفرد عمى تكوين حصيمة واسعة من 
وذلك بتقديم المعانى والمفاىيم وتعريفو بطرق التفكير وأساليبو وخطواتو 

المشاكل التى تثير تفكيره وتتصل بحياتو ومعاونتو فى حميا بأسموب 
التفكير العممى السميم، باإلضافة إلى مساىمتيا فى إكساب المتعممين 
لمميارات األساسية البلزمة لتأىيميم لمحياة بفعالية والمشاركة فى 

يجعل وعمى ذلك فإن التفكير ، (2 :02.1التطورات المعاصرة )عمى، 
مبادئو ويجعمو ينظر إلى و من الشخص إنسان مرن محافظ عمى أصولو 

ى بيئتو وحياتو، كما عصره مبتكرًا ومستخدمًا لتكنولوجيا المعمومات ف
من التفكير الميارات التى يستخدميا فى حل المشكبلت  يتعمم الطالب
األشقر، وتمكنو من التعامل مع بيئتو التى يتعامل معيا ) والتى تواجي

، حيث أن المبتكرون ال يقفون كثيرا عند النقد الموجو (1. :..02
إلييم وال يخشون سماع صفارات اإلنذار ولكنيم ينتظرونيا ويبحثون 
عنيا فيى وسائل تقييم ومراجعة لآلداء فى منتصف الطريق وتتيح ليم 
نوعا من التغذية العكسية التى تمكنيم من إتخاذ القرارات لتعديل أو 

سار، فالمبتكر يحمل مشعبل يضئ لنفسو بو الطريق ويعرف تغيير الم
طريقو الذى يقوده لؤلىداف وال يأخذ النقد أو التأييد كعقاب أو مكافأة 

 :557. )ىبلل، ولكنو يستفيد بو فى االنطبلق نحو مزيد من النجاح
وعمى ذلك فإن الشباب حول العالم يميمون بشكل مستمر إلى ، (62.

ميم الرسمي لذا يجدون أنفسيم غير مستعدين السعي إلستكمال تعمي
لدخول عالم العمل، حيث أن الميارات التقنية والشخصية المطموبة في 
قطاعات العمل ال يتضمنيا أنظمة التعميم التقميدية الرسمية، لذا فإن 

يا يحتاج المشغمون يجدوا عدم توافق الميارات بين الكفاءات التي
تظير أىمية تطوير الميارات الحياتية الشباب لنجاحيم في العمل لذا 

كوسيمة إلنجاح الشباب في ظل العولمة وسرعة التغيرات في الوقت 
حيث يمثل الشباب (، 6 :02.1)المنظمة الدولية لمشباب، الحالى 

سواعد األمة وركيزة التنمية بكافة أبعادىا فى المجتمع وذلك بما يممكو 
بداعات من شأنىؤالء الشباب من طا نيضة والتنمية اليا تحقيق قات وا 

الشباب الجامعى حيث تعد الجامعة أحد  خاصةممجتمع، المستدامة ل
و المؤسسات الفاعمة فى المجتمع سواء عمى المستوى التعميمى أ

إلمتبلكيا أدوات تنمية الوعى والثقافة، المستوى التربوى أو االجتماعى 
)ىاشم،  تقبميينعماد المجتمع وقادتو المس يمثل الشباب الجامعىلذا 

02.2: 675). 
ويعد الشباب الفئة اإلنسانية التى تيتم بيا مختمف العموم 
االجتماعية حيث أن دراسة الشباب ىى المؤشر الحقيقى لموقوف عمى 
أحداث الماضى واألساس الموضوعى لمتنبؤ بالمستقبل، لذلك فإن دراسة 

جاىات وقيم ىذه الفئة تتضمن التعرف عمى الواقع الحقيقى لسمات وات
جيل الشباب فى الوقت الحالى والتى تمثل حجر الزاوية لمبنية األساسية 

لما سيكون عميو المجتمع فى المستقبل حيث تبمغ نسبة الشباب فى 
% 6..6% من إجمالى عدد السكان منيم .0المجتمع المصرى نحو 

% 65.6% إناث، كما أن ىذه الفئة تمثل نسبة 12.6ذكور فى مقابل 
، لذا 0202الى قوة العمل، وذلك طبقًا لتقديرات السكان عام من إجم

اىتمت الحكومة المصرية فى السنوات األخيرة بفئة الشباب خاصًا 
الشباب الجامعى حيث بمغ عدد الطبلب المقيدين فى التعميم العالى نحو 

% 00.1% مقيدين بالكميات النظرية مقابل 77.3مميون طالب منيم  6
العممية، )الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء، مقيدين بالكميات 

(، وعمى ذلك يعد الشباب الجامعى الركيزة األساسية لمنيوض 0202
بالمجتمع لذا حرصت الدولة عمى إقامة مؤتمرات وطنية بصفة دورية 

م. وتتسم فئة الشباب الجامعى بنضج القدرات 02.3بداية من عام 
وىو ما يؤدى إلى بداية تييئتيم لشغل  العقمية وتمايز العقول والميول

يجب تنمية دور اجتماعى أو تقمد مناصب وتحمل لممسئوليات، لذا 
وتطوير ميارات الشباب الجامعى والسعى لتحسين قدراتو اإلبداعية 

جاءت الدراسة ووفقًا لذلك واإلبتكارية إلستغبلليا لنيضة المجتمع، 
من شأنيا تحسين مستوى  البحثية الحالية لمتوصل إلى العوامل التى

ير االبتكارى لدى الشباب الجامعى بصفة عامة والشباب الريفى التفك
 الجامعى بصفة خاصة.

  :البحثية مشكمةال .1.1

عمى الرغم من األىمية الكبيرة لمشباب بصفة عامة والشباب 
بإعتبارىم المرحمة العمرية التى تتميز الريفى الجامعى بصفة خاصة 

مختمف النواحى سواء الجسمية أو االجتماعية أو بالقابمية لمنمو فى 
العقمية وقدرتيم عمى االبتكار والمشاركة الفعالة فى إحداث تغيير 

وفقًا منيا عانى من مشكبلت عديدة ىذه الفئة ت المجتمع وتطويره، إال أن
(، ودراسة )عازر، 12-62: 02.0إليو )أبو النصر،  لما أشار
مواجية المشكبلت واعتقادىم  ى( عدم قدرة الشباب عم062: 0202

بأن ىذه المشكبلت ال يمكن حميا، وعدم إحساسيم بأنيم قد ال يكون 
لدييم قدر مناسب من التفكير االبتكارى فى حل مشكمة ما، وأن لدييم 

تتعمق بفيم ذاتيم وقبوليا والتعامل بصورة صحية مع أفراد مشكبلت 
نما نتيجة لسياسات ىذه المشكبلت ليست وليدة الحاضر وا  المجتمع، و 

المتوفرة داخل بلستفادة من ىذه الطاقات البشرية ال تسعى لخاطئة 
مناسبة الريفى ال يجد فرصة خاصًا الشباب معظم الشباب ، فلمجتمعا
التى تؤىمو لتجاوز وحل المشكبلت التى تعمم ميارات الحياة كتساب و إل

التعمم الذاتى  أثر التعميم التمقينى النمطى وغياب أساليبحيث ، تواجيو
مما ، وقدراتو اإلبتكارية والتعاونى عمى إنطفاء إمكانات ومواىب الشباب

وبالتالى أثمر ذلك فى خمق جيل ال يثق بقدراتو وال يسعى لمتعمم الفعال 
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داخل المجتمع الريفى  لدى األفراداالبتكار واإلبداع إنخفاض مستوى 
التى تواجييم بالرغم من وعدم قدرتيم عمى التعامل مع المواقف الحياتية 

ىتزاز القيم والمعايير إ يؤدى ذلك إلىمما ، مستوى تعميميم الجامعى
نتشار ،معدالت الذوبان الثقافى وزيادةلدى ىذا الجيل  االغتراب  وا 
وعمى ذلك ووفقًا  ،لممجتمع المحمى الذى ينتمون إليو وضعف االنتماء

ع المصرى سعت لزيادة نسبة الشباب الجامعى الريفى داخل المجتم
الدراسة الراىنة لمعرفة العوامل المحددة لمستوى التفكير اإلبتكارى لدى 

تنمية ميارات ىذه الفئة،  ياىذه الفئة ووضع توصيات يمكن من خبلل
: ىىتساؤالت عدة تركزت المشكمة البحثية فى محاولة اإلجابة عمى لذا 

لجامعى ما ىى درجة توافر ميارات الحياة لدى الشباب الريفى ا
الميارات  -ومحاورىا )الميارات الشخصية، الميارات االجتماعية

المعرفية والسموكية(، واألىمية النسبية ليا بمحافظة الشرقية؟. وما ىو 
مستوى التفكير اإلبتكارى لدى الشباب الريفى الجامعى بمحافظة 
الشرقية؟. وما ىى معنوية الفروق فى متوسطات درجات الشباب الريفى 

ىا وفقًا ور درجة توافر ميارات الحياة ومحا معى المبحوثين فىالجا
إلختبلف طبيعة الكمية التى يدرسون بيا؟. وما ىى معنوية الفروق فى 

الشباب الريفى الجامعى  كل من متوسطات درجة التفكير اإلبتكارى لدى
وفقًا لطبيعة الكمية التى يدرسون بيا؟. وما ىى العوامل  المبحوثين
المؤثرة عمى الدرجة الكمية لتوافر ميارات الحياة لدى الشباب المرتبطة و 

وىل يمكن التوصل إلى نموذج الريفى الجامعى بمحافظة الشرقية؟. 
 الجامعىسببي لتحسين مستوى التفكير اإلبتكارى لدى الشباب الريفى 

 ؟.المبحوثين
  :البحثيةىدا  األ .2.1

لدراسة الراىنة وفقًا لما تم سرده فى المشكمة البحثية تستيدف ا  
بشكل رئيسى التعرف عمى درجة تأثير ميارات الحياة عمى تحسين 

، المبحوثين مستوى التفكير اإلبتكارى لدى الشباب الريفى الجامعى
 ويمكن تحقيق ذلك من خبلل االىداف الفرعية التالية:

لدى الشباب الريفى  ميارات الحياةدرجة توافر التعرف عمى  -1
)الميارات الشخصية، الميارات  ومحاورىا المبحوثينالجامعى 
، واألىمية النسبية ليا الميارات المعرفية والسموكية( -االجتماعية

 محافظة الشرقية.ب
 تكارى لدى الشباب الريفى الجامعىمستوى التفكير اإلبالتعرف عمى  -0

 .بمحافظة الشرقية المبحوثين
الريفى  متوسطات درجات الشباب إختبار معنوية الفروق فى -6

ميارات الحياة ومحاروىا وفقًا  توافرالجامعى المبحوثين فى درجة 
 إلختبلف طبيعة الكمية التى يدرسون بيا.

إختبار معنوية الفروق فى كل من متوسطات درجة التفكير  -1
وفقًا لطبيعة الكمية  الشباب الريفى الجامعى المبحوثين اإلبتكارى لدى

 التى يدرسون بيا.
ميارات توافر الكمية لدرجة الالمؤثرة عمى المرتبطة و وامل تحديد الع -6
 بمحافظة الشرقية. المبحوثين لحياة لدى الشباب الريفى الجامعىا
سمسمة محاولة التوصل إلى نموذج سببي يوضح العبلقات السببية ل -3

لدى الشباب مستوى التفكير اإلبتكارى لتحسين  ىاتأثير من العوامل فى 
 لمبحوثين.الجامعى االريفى 

 وتنقسم إلى: :البحثأىمية  .3.1

عد أحد ونو يمن ك البحثتنبع أىمية  :بحثلماألىمية النظرية .1.3.1
البحوث التى تيتم بدراسة التفكير االبتكارى لمشباب الريفى الجامعى 

تتناول بحوث والتى من شأنيا أنيا قد تفتح آفاق جديدة لدراسات أخرى 
توظيفيا فى ىذا المجال، ىذا وكيفية  من موضوعات عمم االجتماع

باإلضافة إلى اإلىتداء بالمفاىيم البحثية وأسموب إجراء البحث فى عمل 
 بحوث مستقبمية.

تتمخص فى مدى أىمية التعرف  :لمبحثاألىمية التطبيقية . 2.3.1
عمى فئة الشباب الريفى الجامعى المبتكرون فى مجال تعظيم استخدام 

مدادىم بالمعارف والخبرات التى  ميارات الحياة ومعرفة خصائصيم وا 
تساعدىم عمى تنمية أفكارىم ورفع كفاءتيم فى حسن استغبلل مياراتيم 
بصورة ابتكارية وتشجيعيم حتى يكونوا قدوة لغيرىم من الشباب الريفى 

 فى مجتمعيم.

 :لمبحثاإلطار النظرى والمرجعى . 4.1

 مفيوم الشباب الجامعى:. 1.4.1

ن مرحمة من مراحل عمر اإلنسان تعبر مرحمة الشباب ع 
فيى تقع بين مرحمتى الطفولة والشيخوخة، ويتحدد فييا مستقبل الفرد، 
وترتبط بالقدرة عمى التعمم، ويبدأ فييا الفرد بممارسة أدواره االجتماعية 
التى تسيم فى بناء المجتمع، وتعرف مرحمة الشباب بأنيا "مرحمة التطمع 

حيث يحمم فييا بمستقبل زاىر واسع إلى المستقبل بطموحات عريضة 
اآلمال ويرغب فى التميز، ويأمل فى العمل ويواصل النقد ويبحث عن 

(. .52: 02.6مكان مناسب عمى خريطة الدولة" )الرفاعى والشاعر، 
إلى مرحمة سنية يحتاج فييا الفرد يشير الشباب الجامعى مصطمح أما 

يعبر عن فترة كما أنو ، إلى مجموعة من الخدمات التى تعده لممستقبل
تجعميا التى يتميز فييا بمجموعة من الخصائص التى  الفردمن حياة 

أىم فترات الحياة لمتجاوب مع المتغيرات المتبلحقة التى يمر بيا 
يمكن تعريف و  ،(6.: 0225/02.2الحقبانى، ) المجتمع المعاصر
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 : 02.3 الشباب الجامعى من خبلل أربعة معايير رئيسية ىى )جاد اهلل،
..5:) 

: فيى المرحمة العمرية التى تقع بين السابعة عشر المعيار الزمنى -أ
 وحتى الخامسة والعشرين.

: تشمل ىذه المرحمة العمرية الجنسين من الذكور معيار النوع -ب
 واإلناث عمى حد سواء.

معيار السمات والخصائص النفسية والسموكية المميزة لمشباب  -ج
فى الرغبة فى التجديد والقدرة عمى اإلنجاز المرحمة ىذه : تتمثل الجامعى

سمات  باإلضافة إلىوالمساىمة فى إحداث التغيير وكسب المعرفة، 
الشباب الجامعى فى تمك المرحمة كالقمق واإلندفاع والتمرد والتأثر 

 بالتقاليد وفقا لئلنتشار الثقافى والقيمى والمحمى والعالمى.
اب ببالوضع والمكانة التى يشغميا الش حددتت: المعيار االجتماعى -د

النظرية أو سواء فى إحدى الكميات  بحيث قد يكون طالبالجامعى 
 ،أحد المعاىد العميا التى تشمميا مرحمة التعميم الجامعىفى العممية أو 

بين بو ويرتبط ذلك بطبيعة أوضاع المجتمع ووضع النسق التعميمى 
 ر بالتطورات العالمية.والتى تتأثاألنساق المجتمعية األخرى 

تمك بأنو الشباب الجامعى من خبلل ما سبق يمكن تعريف و 
حاضره حيث تعبر عن  ،قمب وعقل المجتمعالتى تعد الفئة من الشباب 

مع األخذ فى االعتبار الشاممة  ومستقبمو وسواعده فى تحقيق التنمية
ذه السمات والخصائص الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية المميزة لي

ناثاً  الفئة مما يعكس أىمية دراسة ىذه الفئة فى مجمميا ذكوراً   . وا 

 :Life Skills مفيوم ميارات الحياة. 2.4.1

تعد ميارات الحياة ىدف أساسى لتحقيق وتحسين سموكيات  
األفراد ليصبحوا أشخاص صالحين لمجتمعاتيم، وتعبر ميارات الحياة 

بيا بحيث تساعده عمى التعامل  عن السموكيات التى يستطيع الفرد القيام
بفعالية مع متطمبات الحياة بشتى مجاالتيا االجتماعية واالقتصادية 
والمينية باإلضافة إلى معرفة الفرد لما ينبغى عميو عممو وكيفية مزاولتو 
ألنشطة حياتو اليومية، أى أن ميارات الحياة ىى ما يستطيع الفرد القيام 

لحياة المختمفة بحيث تتميز ىذه األفعال بو من أفعال لمواجية مواقف ا
بالسرعة والدقة واإلتقان باإلضافة إلى المرونة والتنوع )منسى وبخيت، 

الميارة بأنيا مفيوم  ( إلى16: ..02(، وأشار األشقر )7 :02.2
 القدرة عمى القيام بعمل ما بشكل يحدده مقياس مطور ليذا الغرض"

 وذلك عمى أساس من الفيم والسرعة".
أنيا إلى ميارات الحياة ب( 61: ..02) أبو أسعدما أشار ك

مجموعة من المعارف النظرية والعممية فى مجال من مجاالت الحياة "
يتم اكتسابيا عن طريق الخبرة والتجربة لتمكن الفرد حين وجوده أمام 

مشكمة ما من تبين الحل المبلئم ليا وبذلك تكون ميارات الحياة 
لتواصمية التى تساعد األفراد عمى اتخاذ القرارات مجموعة من الكفاءات ا

وحل المشاكل والتفكير بطريقة نقدية أو تقويمية والتواصل اإليجابى 
وبناء عبلقات سميمة وتدبير الحياة بكيفية سوية ومنتجة وتحقيق الرفاىية 

وعرفت منظمة الصحة العالمية الميارات الحياتية بأنيا القدرة  ."الصحية
يجابى يمكن الفرد من التعامل بفاعمية مع عمى انتياج  سموك تكيفى وا 

 :02.1)المنظمة الدولية لمشباب، متطمبات وتحديات الحياة اليومية 
6). 

ووفقًا لما تم سرده فإنو يمكن تعريف ميارات الحياة بأنيا 
مجموعة السموكيات التى يستخدميا الفرد فى التعامل مع المشكبلت 

حياتو اليومية وتعمل عمى تكيفو مع البيئة  تسيير شئونلالتى تواجيو 
المعارف وىذه السموكيات تكون ناتجة من  ،المحمية التى يعيش فييا

  لديو مع تعامبلتو المستمرة. راكم والخبرات التى تت
مميارات التى لتقسيمات ىناك العديد من ال :اةيالح أنواع ميارات

ىم الميارات أل عرضن يمكلذا يستخدميا األفراد لتسيير شئون حياتيم، 
تسيير حياتيم لكبلت التى تواجييم التى يستخدميا الشباب فى إدراة المش

: وىى ميارة تحمل المسؤولية (:12- 11 :..02األشقر، يمى )ما في
تمك الميارة التى تستخدم من أجل بناء نوع من الدافعية الذاتية لئلعتماد 

ميارة و لقيام بو.عمى النفس، وتعبر عن القيام بعمل ما ينبغى ا
: ىى تمك الميارة التى تستخدم من أجل الوصول إلى المعمومات

 الوصول بفاعمية إلى المعمومات ذات الصمة بالمشكمة المطروحة.
ىى تمك الميارة التى تستخدم من أجل ترميز المعمومات  ميارة التذكر:و

ميارة و واإلحتفاظ بيا فى ذاكرة طويمة المدى من أجل استخداميا الحقًا.
 ،: ىى تمك الميارة التى تستخدم لتطبيق معموماتالوصول إلى حمول

ميارة إدارة و ل الوصول إلى حمول نيائية.استنتاجات مقدمة من أجو 
: ىى تمك الميارة التى تستخدم من أجل الحصول عمى أفضل الوقت

ميارة تنمية المفاىيم و إستغبلل لموقت المرتبط بأداء ميام محددة.
ىى تمك الميارة التى تستخدم لتحديد الفكرة عن طريق تحديد  :وتطويرىا

 ميارة حل المشكالت:و األمثمة الخاصة بيا بيدف إيجاد تصنيفات ليا.
ىى تمك الميارة التى تستخدم لتحميل ووضع إستراتيجيات تيدف 

ميارة تحديد و لموصول إلى حل مشكمة ما تواجو الفرد أو الجماعة.
يارة التى يتم عن طريقيا وضع األشياء فى : ىى تمك الماألولويات

 ترتيب حسب أىميتيا.

  مفيوم التفكير اإلبتكارى:. 3.4.1

إستخدام الوظائف النفسية لحل مشكمة ما عن التفكير بر يع
عرض ىذه الحمول عمى العقل من أجل بصياغة حمول ناجحة لممشكمة 
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ت متصمة ىذا الحل فى خطواكى يختار منيا الحل المناسب ليتم تنفيذ 
( عن "المقانى" أن 7: 0227األحمر ) وقد أشارت دراسة ،مترابطة

التفكير ىو "عممية معقدة تتضمن كثيرا من العمميات بعضيا يمثل 
مستوى منخفض من التفكير مثل التذكر واالسترجاع والربط وأخرى تمثل 
مستويات أرقى وأكثر تعقيدا مثل التحميل والتركيب والتفسير وفرض 

 :..02األشقر ) "، كما عرفوالتأكد من صحتيا وتقويمياالفروض 
أنو "أنشطة عقمية وذىنية مرتبطة بالمثيرات الخارجية التفكير ب( 7.

ورموز الثقافة العامة لمفرد كما يرتبط التفكير بكل ما خفى أو غاب عن 
 العقل البشرى".

يعد التفكير وسيمة ىامة لمتغمب عمى المشكبلت التى كما  
التفكير بشكل إذا كان ىذا  خاصةرد والمجتمع الذى يعيش فيو تواجو الف

وأساس  ةاموسيمة ىيعد التفكير اإلبتكارى حيث  إبداعى أو مبتكر
وعرف خيرى (، 3.: 02.5)منصور، التنمية لبناء المجتمعات 

وسيمة تستخدميا المجتمعات التى ( التفكير اإلبتكارى بأنو "35 :02.0)
تنمية ب، حيث تقوم تمك المجتمعات ير الدائمتسعى إلى التغيير والتطو 

وتحقيق من أجل رفع مستوى رفاىيتيم  القدرات االبتكارية لدى أفرادىا
قادرين عمى تقديم حمول جديدة ليم وأن يكونوا الرضا والصحة النفسية 

( بأنو 72. :02.6سويمم ) وعرفكما "، المتراكمة المجتمعية مشكبلتمل
حدوث مركب جيد ذو قيمة كبيرة وىذا المركب "العممية التى ينتج عنيا 

الجديد يمثل مجموعة من العناصر لم تكن من قبل مرتبطة بعضيا مع 
بعض ويمكن الوصول إلى المركب الجديد من خبلل التفاعل بين 
مضامين مختزنة داخل الفرد ذاتو، وىذه القدرة عمى التفكير االبتكارى 

نا يولد ولديو بعض ىذه تولد مع اإلنسان وعمى ذلك فكل إنسان م
القدرات والتى يبدأ ظيورىا منذ الطفولة وحينئذ تتأثر بالعوامل المحيطة 
كالتربية والنشأة وتوجيو الفرد من حيث إمكانية تطوير ىذه القدرة أو 
كبتيا، ومن المؤكد أن ىناك عبلقة بين تطوير ىذه القدرة وبين ظروف 

 .التنشئة االجتماعية التى يمر بيا الفرد"
عمى  ومن خالل ما تم سرده يمكن تعري  التفكير اإلبتكارى

عبارة عن العمميات العقمية التى يستخدميا األفراد من أجل إيجاد  أنو
، وبالتالى تحسين مستوى حمول مناسبة لممشكبلت التى تواجييم

  رفاىيتيم وشعورىم بالرضا لما يقدمونو لمجتمعيم. 
وفقًا لما لتفكير االبتكارى اكونات متنحصر : مكونات التفكير اإلبتكارى

القدرة عمى وىى تعبر عن  :الطالقةفى  (52 :02.2) زىران شار إليوأ
استدعاء أكبر عدد ممكن من األفكار خبلل فترة زمنية قصيرة نسبيا 

طبلقة األفكار والتعبير وتتمثل فى طبلقة المفظ وطبلقة المعانى و 
التحرر من القصور الذاتى  ىى قدرة الفرد عمى المرونة:و واألشكال.

الموقف وعدم واألفكار النمطية أى التفكير بطرق مختمفة وسيولة تغيير 

: وىى قدرة الفرد عمى اإلتيان بأفكار األصالةو التعصب ألفكار محددة.
جديدة ونادرة ومفيدة واألصالة ىنا بمعنى قميمة التكرار والشخص 

تكرار أفكار  صاحب التفكير األصيل ىو الشخص الذى ينفر من
  .اآلخرين وحموليم التقميدية لممشكبلت

عددىا مجموعة من المعوقات  التفكير اإلبتكارىيواجو كما 
المعوقات المرتبطة بالشخص ذاتو  :فى (12-62 :02.0أبو النصر )
مثل عدم قدرة األفراد عمى مواجية المشكبلت واالعتقاد : وبطبيعتو

ت ال يمكن حميا وعدم إحساس الفرد السائد لدى األفراد بأن ىذه المشكبل
بأنو قد يكون لديو قدر من التفكير االبتكارى فى حل مشكمة ما حيث 
من الطبيعى أن كل فرد لديو قدرة عمى االبتكار ولكن بنسب متفاوتة 

وكأنو شئ ليس لو  بين األشخاص والتقميل من قيمة الشئ المبتكر
ألفراد ولذا يجب التحرر من اجدوى وغير جدير بالتقدير من قبل الكثير 

الثقافية متعمقة بالظرو  االجتماعية والبيئية و المعوقات الو منيا.
بالقيم والعادات والتقاليد المجتمعية يتأثر االبتكار حيث  :المحيطة بالفرد

المحيطة بالفرد والتى تكبت االبتكار، كما أن مستوى اإلبتكار لدى الفرد 
 . فى حياتو تى يتعرض ليانوع المواقف التعميمية اليتأثر ب
يمكن فيم سموك اإلنسان  النظريات المفسرة لمتفكير اإلبتكارى:. 4.4.1

من خبلل إستخدامو إلمكاناتو العقمية والمعرفية بشكل أفضل، ولتفسير 
عمى  البحث الحالى  إستند ىم اإلبتكارىتفكير سموك الشباب ومستوى 

 ىى: اجتماعية نظريات أربع
بداع ىو نتاج فكرى وأن وفقًا لمنظرية العقمية فإن اإل: النظرية العقمية-1

أى عمل مبدع يجب أن يصقمو العقل البشرى وأن يكون خاضع إلى 
أن الفكر المبدع عبارة عن  "جيمفورد"التأمل واإلرادة والتصميم، وأشار 

تنظيم يتكون من عدد من القدرات العقمية وىذه القدرات تعبر عن قدرة 
لذا تخدم فى مناشط الحياة المختمفة، أفكار جديدة تسالفرد عمى إنتاج 

التفكير العقبلنى ىو ذلك النمط من التفكير الذى يعتمد عمى السبب فإن 
كتشاف المعرفة الموثوق بيا وعممن أجل  ى ذلك فإن المشاعر البحث وا 

، لذا تنبع أىمية تبادل المعرفة (10 :..02)األشقر، ال تمثل حقائق 
اعدة فى بناء القدرة والثقة والقناعة لدييم، مما يحفز ذلك بين األفراد لممس

مستوى التفكير اإلبتكارى والعمل عمى إيجاد حمول تنموية بشكل أفضل 
 (..02-022 :0202)الرميمى، 

: تفترض ىذه النظرية أن إدراك الفرد السموكية النظرية المعرفية-2
ستجابتو ليا يتم وفقًا لما يجرى فى ذىنو م ن عمميات عقمية لمبيئة وا 

ىو إشراق عقمى يأتى لمفرد لذا فإن اإلبداع واإلبتكار  ،كالتفكير والوعى
من خبلل ذلك تم ، ويممشكبلتى حل لبشكل فجائى ومستمر لموصول إل
 "أرسطو"مع بعضيا بشكل جديد، وأشار إعادة دمج المعارف واألفكار 

نسان من فيم اإلتم حيث ي أن المعرفة تنتج من صمة التفكير باآلراء
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خبلل قدرة الفرد عمى التفكير فى إنتاج حمول لممشكبلت التى تواجيو 
، وعمى ذلك فإن بإستخدام إمكانياتو المعرفية أفضل إستخدام ممكن

التفكير اإلبتكارى يعبر عن العمميات الرمزية الداخمية والتى تعتبر وسيط 
 : ..02)األشقر، ما بين المثيرات واإلستجابات التى يتخذىا الفرد 

عمميات  عبارة عنن اإلبداع أ(، كما تفترض ىذه النظرية 60-61
ير السموكى عبر تتمثل فى التغيمتعددة عقمية تترجم إلى سموكيات 
األفراد مختمفون فى مستوى نشاط وآليات المواقف المختمفة، وبذلك فإن 

ستراتيجياتو التى يتوقف عمى خبرة المتعمم واوالذى العمل الذىنى 
 .(7. :02.7)زينة والوناس، ا يكتسبي

تفترض ىذه النظرية أن سموك الفرد محكوم  :نظرية التحميل النفسى-3
ىو إلبداع ودوافع الفرد لذا فابعدة عوامل ال شعورية أبرزىا غرائز 

إستجابة لمعديد من الدوافع المرفوضة اجتماعيًا والتى تنشأ نتيجة 
ائزه من جية وبين ضوابط الصراع النفسى الذى يتكون لدى الفرد بين غر 

، أى أن اإلبداع يعبر عن الحيل المجتمع ومطالبو من جية أخرى
 .(54 :2009أىل، ) الدفاعية التى يستخدميا الفرد

تشير ىذه النظرية أن األفراد يسعون إلى نظرية الفعل االجتماعى:  -4
تحقيق أىداف ما فى ظل أوضاع معينة بحيث أن تحقيقيم ليذه 

ر بمجموعة من الخصائص الشخصية واالجتماعية األىداف يتأث
ومعاييرىم السموكية التى يتميزون بيا، مما يؤثر ذلك عمى قدرتيم فى 
إختيار الوسائل ونوع السموك الذى يصدر منيم لتحقيق ىذه األىداف 

 (.885: 2001)رضوان وأخرون، 

 :البحثالدراسات السابقة التى تتعمق بموضوع . 5.1 

إلى  البحث الحالىسات السابقة التى تتعمق بموضوع تقسيم الدرا تم 
 ىما:وفقًا لميدف من البحث محورين 
 دراسة أشارت الدراسات التى تتعمق بميارات الحياة:. 1.5.1

مع  ل،( لعدم وجود فرق معنوى فى ميارات االتصا0226)عبدالجواد، 
وجود فروق معنوية فى الميارات االجتماعية ما بين مستويات 

( إلى أن األسموب 0225أشارت دراسة )الصاوى، كما  ثين.المبحو 
فى حين أشارت الشائع فى إتخاذ القرارات ىو األسموب المتباطئ، 

( لوجود تطابق بين مستويات 0225 )شنودة والصاوى،دراسة 
وضحت أبينما المراكز اإلدارية فى ميارات القدرة اإلقناعية، بالمبحوثين 

وجود عبلقة إرتباطية معنوية موجبة  (0225 )رضوان وآخرون،دراسة 
)مازن دراسة  بينت، و الدافعية لئلنجازوبين بين الكفاءة االجتماعية 

مرتفعة  ت( أن مستوى ميارات التخاطب المفظى كان02.2 وصالح،
وأوضحت ، مستوى ميارة التعبير االنفعالىلدى المبحوثين مع إنخفاض 

ستوى الدوافع االجتماعية ( إلى أن إرتفاع م0202دراسة )نويصر ولبن، 
 لدى الريفيين. 

( إلى أن المتغيرات 02.0)حنين وىوارى، كما أشارت دراسة 
إدارة األزمات ىى درجة المجوء لمصادر ميارة عمى  تأثيراً األكثر 

( إلى 02.6وأشارت دراسة )ىاشم، المعمومات، والتخصص العممى. 
بينما جاءت الميارات  أن ميارات إدارة الذات جاءت فى المرتبة الثانية،

االجتماعية فى المرتبة الثالثة، أما الميارات االتصالية جاءت فى 
وضحت نتائج الدراسة وجود عبلقة إرتباطية أالمرتبة الرابعة، كما 

معنوية موجبة بين ميارات المبحوثين وبين الشعور باالنتماء لممجتمع 
)نجم،  كل من اسةدر نتائج أشارت المحمى، والدافعية لئلنجاز. فى حين 

مستوى إدراك األفراد إلى  (02.2(، )عابد، 02.6، )بدوى، (02.1
دارتو لمفيوم الوقت المبحوثين  وأىميتو مرتفع، كما أشارت لوجود وا 

 ،فروق معنوية بين المبحوثين فيما يتعمق بدرجات إدراكيم إلدارة الوقت
ت إدارة بين ميارا كما أشاروا لوجود عبلقة إرتباطية معنوية موجبة

  .الوقت ومستوى الطموح واآلداء الوظيفى
دراسة  نتائج أشارت الدراسات التى تتعمق بالتفكير اإلبتكارى:. 2.5.1

( لضرورة االىتمام بتنمية القدرات العقمية العميا 0222)أبو حميقة، 
لمتفكير االبتكارى، واحترام وتقدير األفكار الخبلقة لمطبلب، واالىتمام 

جميع مراحل التعميم. فى حين أشارت نتائج دراسة  بالموىوبين فى
( لوجود فرق معنوى بين مستويات المبحوثين فى 0226)عبدالجواد، 

. التى يمتمكونيا فى القدرات االبتكاريةو بنود القدرات الذىنية التفكيرية 
( لوجود عبلقة معنوية بين أسموب 0225)الصاوى، أشارت دراسة و 

فى حين أشارت دراسة )الحدابى ، االبتكاريةى مستو إتخاذ القرارات وبين 
( أن مستوى التفكير اإلبداعى ضعيف، مع عدم وجود ..02وأخرون، 

فروق فى مستوى التفكير اإلبداعى تبعًا إلختبلف التخصص العممى. 
جاءت  التفكير االبتكارى( أن ميارات 02.6)ىاشم، بينت دراسة كما 
( إلى أن 02.7)زينة والوناس، أشارت دراسة كما  .المرتبة األولىفى 

فراد التى يستخدمونيا تكارى يساعد عمى تطوير ميارات األالتفكير اإلب
 Madyani)إنتاجية منظماتيم وتحسين جودتيا، وأشارت دراسة  لزيادة

et al., 2019)  أن ميارات التفكير اإلبداعى كانت متدنية عند غالبية
 ,.Toheri et al)اسة كما أشارت در %. 13المبحوثين بنسبة بمغت 

خبلل اإلبداعى متوسط وتحسينو يكون من أن مستوى التفكير  (2020
إستخدام ميارة حل المشكبلت، فى حين بينت نتائج دراسة )عبد النبى 

( وجود عبلقة ما بين اإلبتكار وبين تحسين إدارة .020والعتيبى، 
 الموارد البشرية.

 الفروض البحثية: . 2
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ة فى متوسطات درجات الشباب الريفى الجامعى توجد فروق معنوي -.
المبحوثين فى الدرجة الكمية لميارات الحياة ومحاورىا )الميارات 

الميارات المعرفية والسموكية( وفقًا  -الميارات االجتماعية -الشخصية
 إلختبلف طبيعة الكمية التى يدرسون بيا.

الجامعى توجد فروق معنوية فى متوسطات درجات الشباب الريفى  -0
المبحوثين فى مستوى التفكير اإلبتكارى وفقًا إلختبلف طبيعة الكمية 

 التى يدرسون بيا.
توجد عبلقة إرتباطية بين الدرجة الكمية لميارات الحياة وبين  -6

المتغيرات المستقمة المدروسة: إستخدام وسائل اإلتصال الحديثة، مستوى 
اإلنتماء لممجتمع المحمى،  التجددية، درجة العدالة االجتماعية، مستوى

 مستوى الطموح".
تسيم المتغيرات المستقمة المدروسة المرتبطة معنويًا مجتمعة إسيامًا  -1

معنويًا فى تحديد الدرجة الكمية لميارات الحياة لدى الشباب الريفى 
 الجامعى المبحوثين.

توجد عبلقة معنوية بين المتغيرات المستقمة مجتمعة وبين متغير  -6

 درجة الكمية لمميارات الشخصية.ال

توجد عبلقة معنوية بين المتغيرات المستقمة مجتمعة وبين متغير  -3
 الدرجة الكمية لمميارات االجتماعية.

توجد عبلقة معنوية بين المتغيرات المستقمة مجتمعة وبين متغير  -7
 الدرجة الكمية لمميارات السموكية والمعرفية.

المتغيرات المستقمة مجتمعة وبين متغير  توجد عبلقة معنوية بين -2
 مستوى التفكير اإلبتكارى لدى الشباب الريفى الجامعى المبحوثين.

)وإلختبار فروض البحث تم وضعيا فى صورتيا الصفرية 
 التى ال تفترض وجود عبلقة(

إلطار النظرى من ا وعرضوفقًا لما تم و  الطريقة البحثية: .1.1
لدراسات السابقة المتعمقة انتائج و والنظريات االجتماعية 

، تم إعداد نواعيا ومفيوم التفكير اإلبتكارىبميارات الحياة وأ
لشباب لدى ا ميارات الحياةقياس درجة توافر مقياس نظرى ل

والتى يتم اإلعتماد عمييا فى  المبحوثين الجامعىالريفى 
، (.وذلك كما ىو موضح بالشكل رقم ) ،تسيير شئون حياتو
لدى  مستوى التفكير اإلبتكارىياس لقياس كما تم إعداد مق

 محل الدراسة الراىنة.  المبحوثين الشباب الريفى الجامعى
 

 ميارات الحياة ومحاورىا، ومستوى التفكير اإلبتكارى لدى الشباب الريفى الجامعى .1شكل                       
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قياس مجموعة تناول ىذا البحث  :البحثيةمتغيرات القياس  .2.2
 لمتغيرات، وذلك كما يمى:من ا

 وتتضمن:قياس المتغيرات المستقمة المدروسة: . 1.2.2

تم قياس ىذا المتغير بسؤال المبحوث عن نوع الكمية  الكمية:نوع  -
التى إلتحق بيا من حيث كونيا كمية نظرية أو كمية عممية، وتم قياسو 

ظرية نالتالى: كمية لئلستجابات كالترميز الرقمى وتم كمتغير إسمى 
 (.0)(، كمية عممية .)
تم قياس ىذا المتغير كمتغير إسمى وتم الترميز الرقمى : النوع -

 (. 0) (، أنثى.) ذكرلئلستجابات كالتالى: 
تم قياس ىذا المتغير بمقياس  تصال الحديثة:ستخدام وسائل اإل إ -

ستخدام المبحوثين لوسائل مكون من ثمانى عبارات تعبر عن مدى إ
 ستجاباتوتم الترميز الرقمى لئلتماعى الحديثة واإلنترنت، االجتصال اإل

، عمي الترتيب( .، 0، 6، 1) )دائمًا، أحيانًا، نادرًا، ال( الدرجات
وجمعت الدرجة الكمية التى حصل عمييا المبحوث لدرجة إستخدام 

 60 -2وسائل اإلتصال الحديثة، وتراوح المدى النظرى ما بين )
ثين إلي ثبلث فئات ىى: إستخدام منخفض درجة(، وتم تقسيم المبحو 

 مرتفعدرجة(، إستخدام 01-3.درجة(، إستخدام متوسط )6.-2)
 درجة(.06-60)
 :/ االنتماء لممجتمع المحمى/ العدالة االجتماعية/ الطموحالتجددية -

 -واالنتماء لممجتمع المحمى -ات مستوى التجدديةتم قياس متغير 
موح بإستخدام مقياس ليكرت نظرى ومستوى الط -والعدالة االجتماعية

بصورة عبارات وصيغت بعض ال، مكون من ثمانى عبارات لكل متغير
( 1، وبعضيا صيغت بصورة سمبية )عبارات إيجابية( 1إيجابية )
وتم  ،)موافق، محايد، غير موافق(، وأعطيت إستجابات سمبية عبارات

ارات ( عمى الترتيب لمعب.، 0، 6الترميز الرقمى لئلستجابات )
عت الدرجة وجم( عمى الترتيب لمعبارات السمبية، 6، 0، .اإليجابية، و)

وتراوح المدى كل متغير عمى حده، الكمية التى حصل عمييا المبحوث ل
، وتم تقسيم المبحوثين إلي ثبلث فئات درجة( 01 -2النظرى ما بين )

 5. -1.) متوسطمستوى (، درجة6.-2) منخفضمستوى  :ىى
 (.درجة 01-02)رتفع مستوى م (،درجة

 ميارات الحياة )المتغير الوسيط(: وتتضمن: متغيرقياس . 2.2.2

القدرات  البحثيقصد بيا فى ميارات الحياة:  لتوافرالكمية درجة ال
الفردية المكتسبة بالتدريب لضمان سموك إيجابى متكيف لمتعامل مع 

تغير بمقياس وتم قياس ىذا الممتطمبات الحياة اليومية والبيئة المحيطة، 
محاور رئيسية ىى )الميارات الشخصية، الميارات  ةثبلثمكون من 

االجتماعية، الميارات المعرفية والسموكية(، وجمعت الدرجة الكمية التى 
ميارات الحياة حيث تراوح المدى  توافرحصل عمييا المبحوث لدرجة 

درجة(، وتم تقسيم المبحوثين إلي ثبلث  621-53النظرى ما بين )
درجة(، درجة متوسطة .5.-53ئات كما يمي: درجة منخفضة )ف
قياس درجة(. ويمكن  621-025) مرتفعةدرجة(، درجة  50-022.)

 محاور كما يمى:  ةالثبلث
قدرة المبحوثين عمى  البحثيقصد بيا فى  الميارات الشخصية: -1

السيطرة عمى الدوافع التى قد تضر النفس أو اآلخرين والتحكم بالغضب 
ب العنف وكيفية التعامل مع الحزن والقمق والمثابرة فى التغمب وتجن

وجمعت عمى العقبات والفقدان والخسارة واإلساءة والصدمات النفسية، 
الميارات  توافرالدرجة الكمية التى حصل عمييا المبحوث لدرجة 

درجة(، وتم تقسيم  02.-60تراوح المدى النظرى ما بين )و الشخصية 
درجة(، 36-60ث فئات كما يمي: درجة منخفضة )المبحوثين إلي ثبل
درجة(.  02.-57)مرتفعة درجة(، درجة  53-31درجة متوسطة )

 حيث تكون محور الميارات الشخصية من أربعة أبعاد ىى:
قدرة المبحوث عمى تخطيط  البحثفى  ايقصد بيإدارة الوقت:  ميارة -أ

لشئ الصحيح المراد وتنظيم وتوجيو ورقابة الوقت بما يمكنو من اختيار ا
عممو والقيام بأعمال كثيرة فى وقت قصير، تم قياس ىذا المتغير 

، وتم الترميز الرقمى لئلستجابات عباراتثمانى بمقياس مكون من 
 ،عمي الترتيب( .، 0، 6، 1)دائمًا، أحيانًا، نادرًا، ال( الدرجات )

دارة إ تى حصل عمييا المبحوث لدرجة ميارةوجمعت الدرجة الكمية ال
درجة(، وتم تقسيم  60-2الوقت وتراوح المدى النظرى ما بين )

درجة(،  6.-2)منخفضة  إدارةالمبحوثين إلي ثبلث فئات كما يمي: 
 درجة(. 60-06) مرتفعةدرجة(، إدارة  01-3.إدارة متوسطة )

قدرة  البحثيقصد بيا فى  تخاذ القرارات:القدرة عمى إ ميارة -ب
ريد فعمو استنادا إلى المعمومات الصحيحة المبحوث عمى اختيار ما ي

تم والدقيقة المتوفرة والوقت والميارات البلزمة لمسير فى تنفيذ ىذا القرار، 
قياس ىذا المتغير بمقياس مكون من ثمانى عبارات، وتم الترميز الرقمى 

( عمي .، 0، 6، 1لئلستجابات )دائمًا، أحيانًا، نادرًا، ال( الدرجات )
 ا المبحوث لدرجة ميارةت الدرجة الكمية التى حصل عمييوجمع الترتيب،

درجة(،  60-2القدرة عمى إتخاذ القرارات وتراوح المدى النظرى ما بين )
 6.-2وتم تقسيم المبحوثين إلي ثبلث فئات كما يمي: قدرة منخفضة )

 درجة(. 60-06) مرتفعةدرجة(، قدرة  01-3.درجة(، قدرة متوسطة )
مدى قدرة المبحوثين  البحثيقصد بيا فى  ولية:تحمل المسؤ ميارة -ج

عمى القيام بأدوار اجتماعية عديدة والتكيف مع المواقف واألعمال 
تم قياس ىذا المتغير بمقياس مكون من والمتطمبات الموكولة إلييم، 

ثمانى عبارات، وتم الترميز الرقمى لئلستجابات )دائمًا، أحيانًا، نادرًا، 
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ى وجمعت الدرجة الكمية الت ( عمي الترتيب،.، 0، 6، 1ال( الدرجات )
لية وتراوح المدى تحمل المسؤو  حصل عمييا المبحوث لدرجة ميارة

درجة(، وتم تقسيم المبحوثين إلي ثبلث فئات  60-2النظرى ما بين )
متوسطة تحمل درجة(، درجة  6.-2منخفضة )تحمل كما يمي: درجة 

 درجة(. 60-06) مرتفعةتحمل درجة(، درجة  3-01.)
ثقة المبحوث بنفسو فى  البحث: يقصد بيا فى الثقة بالنفسميارة  -د

تم قياس ىذا المتغير بعض األمور المختمفة فى مجاالت الحياة، 
بمقياس مكون من ثمانى عبارات، وتم الترميز الرقمى لئلستجابات 

 ( عمي الترتيب،.، 0، 6، 1)دائمًا، أحيانًا، نادرًا، ال( الدرجات )
الثقة  لمبحوث لدرجة ميارةالدرجة الكمية التى حصل عمييا اوجمعت 

درجة(، وتم تقسيم  60-2بالنفس وتراوح المدى النظرى ما بين )
 6.-2منخفضة )ثقة المبحوثين إلي ثبلث فئات كما يمي: درجة 

-06) مرتفعةثقة درجة(، درجة  01-3.متوسطة )ثقة درجة(، درجة 
 درجة(. 60
إمكانية قيام المبحوث  البحث: يقصد بيا فى الميارات االجتماعية -2

بعمل عبلقات مع اآلخرين فى إطار التقاليد والقيم الريفية يدفعيا 
االرتياح من جانبو لتقديم خدماتو مع لباقة فى المعاممة وحسن االستماع 

وجمعت الدرجة ليم وتجنب إحراج أى منيم فى المواقف المختمفة، 
الميارات االجتماعية  توافرث لدرجة الكمية التى حصل عمييا المبحو 
درجة(، وتم تقسيم المبحوثين  02.-60وتراوح المدى النظرى ما بين )

درجة(، درجة 36-60إلي ثبلث فئات كما يمي: درجة منخفضة )
درجة(. حيث  02.-57) مرتفعةدرجة(، درجة  53-31متوسطة )

 تكون محور الميارات االجتماعية من أربعة أبعاد ىى:
القدرة عمى اآلداء  البحث: يقصد بيا فى الكفاءة االجتماعية رةميا -أ

الجيد لممبحوث بشكل يعكس قوتو وقدرتو عمى إنجاز ما كمف بو وأيضا 
تم قياس ىذا المتغير القدرة عمى تقييم المواقف والتأثير فى اآلخرين، 

بمقياس مكون من ثمانى عبارات، وتم الترميز الرقمى لئلستجابات 
 ( عمي الترتيب،.، 0، 6، 1حيانًا، نادرًا، ال( الدرجات ))دائمًا، أ

وجمعت الدرجة الكمية التى حصل عمييا المبحوث لدرجة ميارات 
درجة(، وتم  60-2الكفاءة االجتماعية وتراوح المدى النظرى ما بين )

 6.-2منخفضة ) كفاءةتقسيم المبحوثين إلي ثبلث فئات كما يمي: 
 60-06)مرتفعة  كفاءةدرجة(،  01-3.متوسطة ) كفاءةدرجة(، 
 درجة(.

قدرة المبحوثين  البحثا فى : يقصد بيلتواصل االجتماعىا ةميار  -ب
عمى التعبير المفظى وغير المفظى ومشاركة اآلخرين والحديث بطبلقة 

تم قياس ىذا المتغير بمقياس مكون وكفاءة فى المواقف االجتماعية، 
لئلستجابات )دائمًا، أحيانًا،  من ثمانى عبارات، وتم الترميز الرقمى

وجمعت الدرجة الكمية  ( عمي الترتيب،.، 0، 6، 1نادرًا، ال( الدرجات )
التواصل االجتماعى وتراوح  ى حصل عمييا المبحوث لدرجة ميارةالت

درجة(، وتم تقسيم المبحوثين إلي ثبلث  60-2المدى النظرى ما بين )
درجة(، درجة تواصل  6.-2فئات كما يمي: درجة تواصل منخفضة )

 درجة(. 60-06) مرتفعةدرجة(، درجة تواصل  01-3.متوسطة )
مدى إعتماد  البحثيقصد بيا فى القدرة عمى القيادة:  ميارة -ج

اآلخرين عمى المبحوث فى بعض المواقف وقدرة المبحوث عمى التأثير 
تم قياس ىذا المتغير بمقياس مكون فى اآلخرين بصورة غير رسمية، 

نى عبارات، وتم الترميز الرقمى لئلستجابات )دائمًا، أحيانًا، من ثما
وجمعت الدرجة الكمية  ( عمي الترتيب،.، 0، 6، 1نادرًا، ال( الدرجات )

القيادية وتراوح المدى القدرة  ى حصل عمييا المبحوث لدرجة ميارةالت
درجة(، وتم تقسيم المبحوثين إلي ثبلث فئات  60-2النظرى ما بين )

 01-3.درجة(، قدرة متوسطة ) 6.-2ي: قدرة منخفضة )كما يم
 درجة(. 60-06) مرتفعةدرجة(، قدرة 

قدرة  البحثفى  ايقصد بيإقناع اآلخرين: القدرة عمى  ميارة -د
المبحوثين عمى التحميل واالبتكار وحسن العرض والتعبير والقدرة عمى 

متغير بمقياس تم قياس ىذا الالضبط االنفعالى وتقبل النقد من اآلخرين، 
مكون من ثمانى عبارات، وتم الترميز الرقمى لئلستجابات )دائمًا، 

وجمعت  ( عمي الترتيب،.، 0، 6، 1أحيانًا، نادرًا، ال( الدرجات )
إقناع األخرين  ى حصل عمييا المبحوث لدرجة ميارةالدرجة الكمية الت

ن إلي درجة(، وتم تقسيم المبحوثي 60-2وتراوح المدى النظرى ما بين )
درجة(، قدرة متوسطة  6.-2ثبلث فئات كما يمي: قدرة منخفضة )

 درجة(. 60-06) مرتفعةدرجة(، قدرة  3-01.)
قدرة المبحوث  البحثيقصد بيا فى  الميارات المعرفية والسموكية: -3

عمى التفاعل مع اآلخرين والتعبير عن الذات وأن يكون واقعيا وأن 
ن وااللتزام والمرونة والصبر يبحث عن الدعم النفسى من اآلخري

وجمعت الدرجة الكمية التى والتسامح والتفاؤل باستمرار وتجنب الفشل، 
الميارات المعرفية والسموكية وتراوح توافر حصل عمييا المبحوث لدرجة 

درجة(، وتم تقسيم المبحوثين إلي  02.-60المدى النظرى ما بين )
جة(، درجة متوسطة در 36-60ثبلث فئات كما يمي: درجة منخفضة )

درجة(. حيث تكون محور  02.-57) مرتفعةدرجة(، درجة  31-53)
 من أربعة أبعاد ىى: المعرفية والسموكيةالميارات 

قدرة  البحثيقصد بيا فى تنمية الوعى واكتساب المعرفة: ميارة  -أ
المبحوثين عمى تنمية وزيادة معارفيم وخبراتيم واكتسابيم لممعرفة فى 

مات العامة وزيادة البحث واالطبلع فى مجاالت العموم مجال المعمو 
تم قياس ىذا المتغير بمقياس مكون من ثمانى عبارات، وتم المختمفة، 

، 6، 1الترميز الرقمى لئلستجابات )دائمًا، أحيانًا، نادرًا، ال( الدرجات )
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ى حصل عمييا المبحوث وجمعت الدرجة الكمية الت ( عمي الترتيب،.، 0
كتساب المعرفة وتراوح المدى النظرى ما بين  ةلدرجة ميار  تنمية الوعى وا 

درجة(، وتم تقسيم المبحوثين إلي ثبلث فئات كما يمي: قدرة  2-60)
 مرتفعةدرجة(، قدرة  01-3.درجة(، قدرة متوسطة ) 6.-2منخفضة )

 درجة(. 06-60)
يقصد بيا  حل المشكالت والتعامل مع األزمات:القدرة عمى  ميارة -ب

 مجموعة العمميات التى يقوم بيا المبحوث مستخدماً  لبحثافى 
المعمومات والمعارف التى سبق لو أن تعمميا والميارات التى اكتسبيا 
فى التغمب عمى موقف معين غير مألوف لو ومحاولة السيطرة عميو 
والوصول إلى حل لو، كذلك دراسة الحمول المقترحة واختيار األفضل 

تم قياس بة وكيفية التعامل مع ىذه المشكبلت، من بين البدائل المناس
ىذا المتغير بمقياس مكون من ثمانى عبارات، وتم الترميز الرقمى 

( عمي .، 0، 6، 1لئلستجابات )دائمًا، أحيانًا، نادرًا، ال( الدرجات )
 ى حصل عمييا المبحوث لدرجة ميارةوجمعت الدرجة الكمية الت الترتيب،

والتعامل مع األزمات وتراوح المدى النظرى حل المشكبلت القدرة عمى 
درجة(، وتم تقسيم المبحوثين إلي ثبلث فئات كما يمي:  60-2ما بين )

درجة(، قدرة  01-3.درجة(، قدرة متوسطة ) 6.-2قدرة منخفضة )
 درجة(. 60-06) مرتفعة

ثبات الذات ميارة -ج قدرة المبحوث  البحث: يقصد بيا فى توكيد وا 
لشخصى دون االعتداء عمى حقوق اآلخرين عمى ممارسة حقو ا

ويتضمن التعبير عن المشاعر واألفكار بصدق وىو عبارة عن تفاعل 
تم الفرد مع اآلخرين وال يحدث إال فى وجودىم أو باعتبار وجودىم، 

قياس ىذا المتغير بمقياس مكون من ثمانى عبارات، وتم الترميز الرقمى 
( عمي .، 0، 6، 1، ال( الدرجات )لئلستجابات )دائمًا، أحيانًا، نادراً 

 ى حصل عمييا المبحوث لدرجة ميارةوجمعت الدرجة الكمية الت الترتيب،
ثبات الذات وتراوح المدى النظرى ما بين ) درجة(، وتم  60-2توكيد وا 

 6.-2تقسيم المبحوثين إلي ثبلث فئات كما يمي: قدرة منخفضة )
 درجة(. 60-06) تفعةمر درجة(، قدرة  01-3.درجة(، قدرة متوسطة )

مدى  البحثيقصد بو فى  التخطيط لممستقبل وبناء األمل: ميارة -د
رؤية المبحوثين نحو المستقبل ومدى استعدادىم وميوليم لمتخطيط 

تم قياس ىذا المتغير ووضع خطط تحسن من مستواىم فى المستقبل، 
بمقياس مكون من ثمانى عبارات، وتم الترميز الرقمى لئلستجابات 

 ( عمي الترتيب،.، 0، 6، 1دائمًا، أحيانًا، نادرًا، ال( الدرجات ))
 ى حصل عمييا المبحوث لدرجة ميارةوجمعت الدرجة الكمية الت

 60-2التخطيط لممستقبل وبناء األمل وتراوح المدى النظرى ما بين )
درجة(، وتم تقسيم المبحوثين إلي ثبلث فئات كما يمي: قدرة منخفضة 

 60-06) مرتفعةدرجة(، قدرة  01-3.درة متوسطة )درجة(، ق 6.-2)
 درجة(.

 )المتغير التابع(:  بتكارىقياس متغير التفكير اإل. 3.2.2

بحوثين عمى التخيل أو اكتشاف قدرة المالبحث يقصد بو فى 
وكذلك القدرة عمى صياغة األفكار والممارسات الجديدة عن  جديد، شيء

األفكار والممارسات القديمة،  طريق تجميع أو تغيير أو إعادة توظيف
ستجابات اج أو توليد أكبر عدد ممكن من اإلقدرة المبحوثين عمى إنت أى

تم قياس لمتغيرات ميارات الحياة التى تعرض عمييم خبلل زمن محدد، 
ىذا المتغير بمقياس مكون من أثنى عشر عبارة، وتم الترميز الرقمى 

( عمي .، 0، 6، 1( الدرجات )لئلستجابات )دائمًا، أحيانًا، نادرًا، ال
وجمعت الدرجة الكمية التى حصل عمييا المبحوث لمستوى  الترتيب،

درجة(، وتم  12-0.التفكير اإلبتكارى وتراوح المدى النظرى ما بين )
 06-0.)فض مستوى منختقسيم المبحوثين إلي ثبلث فئات كما يمي: 

 12-67) مستوى مرتفع، درجة( 63-01مستوى متوسط )درجة(، 
 درجة(.

لتحسين  البحث ذاويتضمن النموذج السببي المقترح في ى
( 0 )شكل رقم مستوى التفكير اإلبتكارى لدى الشباب الريفى الجامعى

 ىى: مجموعة من المتغيرات
: وىى بالنموذج exogenous variablesالخارجية  المتغيرات-أ

مة، ويتم المتغيرات التي يتعامل معيا النموذج بوصفيا متغيرات مستق
 (Carvalho et al., 2021: 5)توصيميا ببعضيا بخطوط منحنية 

لمداللة عمى أن العبلقة فيما بينيا عبلقة إرتباطية وليست سببية. 
إستخدام وسائل والمتغيرات الخارجية التى يتضمنيا نموذج الدراسة ىى: 

(، مستوى اإلنتماء X2(، مستوى التجددية )X1اإلتصال الحديثة )
(، مستوى الطموح X4(، العدالة االجتماعية )X3المحمى ) لممجتمع

(X5 .) 
: وىي بالنموذج endogenous variablesالداخمية المتغيرات -ب

المتغيرات التي يحاول النموذج السببي تقديم تفسير ليا، ويتم التعبير 
 Carvalho)عن عبلقة كل متغير مستقل بالمتغير التابع بخط مستقيم 

et al., 2021: 5)  بحيث يشير رأس السيم فيو إلى إتجاه العبلقة
 Pathالسببية، ويتم وضع عمى كل خط مستقيم معامل المسار 

Coefficienl   الخاص بالعبلقة بين المتغيرين، والذى يعبر عن معامل
اإلنحدار الجزئي المعياري المحسوب من معادلة اإلنحدار الخطي 

ىى: درجة منيا نموذج الدراسة المتعدد. والمتغيرات الداخمية التى يتض
الميارات االجتماعية  توافر(، درجة X6الميارات الشخصية ) توافر

(X7 درجة ،)توافر ( الميارات المعرفية والسموكيةX8 مستوى التفكير ،)
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ما عدا  intervening(، وىى كميا متغيرات وسيطة X9اإلبتكارى )
موذج السببي المقترح من (. وسيتم اختبار النX9المتغير التابع النيائي )

 recursive equationsخبلل تحميل مجموعة المعادالت التركيبية 
 لكل من المتغيرات التابعة بالنموذج السببي وىى: 

X6 = α + P61 X1 + P62 X2 + P63 X3 + P64 X4 + P65 X5 
+P6h Rh 

X7 = α + P71 X1 + P72 X2 + P73 X3 + P74 X4 + P75 X5 + 
P76 X6+ P7i Ri 

X8 = α + P81 X1 + P82 X2 + P83 X3 + P84 X4 + P85 X5 + 
P86 X6  + P87 X7 +P8j Rj 

X9 = α + P91 X1 + P92 X2 + P93 X3 + P94 X4 + P95 X5 + 
P96 X6  + P97 X7 + P98 X8 + P9k Rk 

 pathتمثل المعامبلت المسارية  Pij'sثابت،   αحيث
coefficients ار الجزئي المعياري نحدوىى عبارة عن معامبلت اإل

(beta's والتي سيتم تقييميا باستخدام اختبار "ت" حتى يمكن استبعاد )
المعنوية بالنموذج المسارات غير المعنوية واإلبقاء فقط عمى المسارات 

أى  residualsالمتغيرات المتبقية  Ri's. وتمثل السببي المعدل
روفة والتي قد المتغيرات غير المتضمنة بالنموذج السببي وغير المع

تؤثر عمى المتغيرات التابعة بالنموذج السببي ويساوي كل منيا الجذر 
التربيعي لمفرق بين معامل التحديد لممتغير التابع والواحد الصحيح 

21 Rresidual  وتمثل معامبلت االرتباط البسيط العبلقات .
ومن مزايا  ،(Asher, 1976بين المتغيرات الخارجية بالنموذج السببي )

رتباط البسيط الكمي بين كل متغير التحميل المساري إمكانية تجزئ اإل
لى تأثير سببي مباشر يمثمو قيمة معامل المسار بع إمستقل ومتغير تا

وتأثير سببي غير مباشر يمثمو مجموع حاصل ضرب معامبلت المسار 
تأثير المباشر الوسيطة بين المتغير التابع والمتغير المستقل. وبجمع ال

باط التأثير السببي ثم طرحو من قيمة االرت وغير المباشر ليكونا معاً 
وىو يمثل الجزء  ،رتباط غير السببيالبسيط بينيما لمحصول عمى اإل

 Alwin andرتباط البسيط )وغير المحمل باإلغير المنطقي 
Hauser,1975.) 

االرتباط = ) ميين:تحميل االرتباط يقسم إلى: االرتباط بين متغيرين داخو 
االرتباط بين (. التأثير السببي+ التأثير غير السببي+ الجزء الزائف

االرتباط = التأثير السببي+ التأثير غير ) متغير داخمي وخارجي:
    (.السببي+ التباين غير المفسر

  

 : العينة البحثية .3.2

االجتماعي بالمعاينة  المسح منيج ستخدامبحث باال أجري
من الشباب الريفى الجامعى بكميتى الزراعة  ائية بسيطةعشو  عمى عينة

بجامعة وكمية اآلداب )ممثمة لمكميات النظرية(  ،)ممثمة لمكميات العممية(
بإسموب المعاينة العشوائية البسيطة تين تم إختيار الكميو الزقازيق، 

بإستخدام طريقة الكيس المثالى، وتم اإلقتصار عمى طبلب الفرقة 
التخرج( لدراسة مستوى التفكير اإلبتكارى لدييم ودرجة الرابعة )سنة 

إستخداميم لمياراتيم الشخصية واالجتماعية والمعرفية فى سموكياتيم 
اليومية، حيث أن طبلب ىذه الفئة عمى وشك التخرج والتعامل مع 
المجتمع والذين يقع عمى عاتقيم نيضتو، وبذلك بمغ إجمالى عدد طبلب 

( طالب وطالبة من واقع كشوفات 2.60تين نحو )السنة النيائية بالكمي
شئون الطبلب بكمية الزراعة، إدارة أسماء الطبلب بكل كمية )

(، .0202/020شئون الطبلب بكمية اآلداب، إدارة (، ).0202/020
الميدانية تم إستخدام معادلة "ستيفن  البحثولتحديد عدد مفردات عينة 

( طالب جامعى 633دانية نحو )ثامبسون" فبمغ عدد مفردات العينة المي
من أصل ريفى حيث تم إستبعاد إستبيان الطبلب من أصل حضرى، 

كما ىو  (العممية والنظريةمن الكميتين )وتم إختيار عدد طبلب متساوى 
 .(.موضح بالجدول رقم )

المستخدمة لتحديد عدد مفردات العينة ويمكن توضيح صيغة المعادلة 
 :(36: 2017، )العزبى، (Thompson, 2012) فيما يمى

 
 
 

 حيث أن: 
N         .حجم المجتمع :           Z :53..: الدرجة المعيارية    
d        :2.26: نسبة الخطأ            p :2.26: القيمة االحتمالية        

 : جمع البيانات الميدانية. 4.2

م الميدانية بإستخدام أسموبين ىما: إستخدا البيانات تجميع تم
كما تم كمية، الفرقة الرابعة بكل إستبيان بالمقابمة الشخصية مع طبلب 

 Google"لكتروني عن طريق نماذج جوجل "إ استبيان إستخدام
Forms  من خبلل الفرقة الرابعة حيث تم إرسال لينك النموذج لطبلب

 بداية شير الفترة من وذلك خبلل موقع التواصل االجتماعى "واتساب"،
)الفصل الدراسى األول  0202 شير ديسمبر عام نياية أكتوبر وحتى

 (. .020/ 0202 األكاديمىلمعام 
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 ، وتوزيع عدد مفردات العينة.الزراعة واآلداب جامعة الزقازيقتوزيع إجمالي الشباب الجامعى بالفرقة الرابعة بكميتى  .1 دولج

 الكمية
إجمالي الطبلب 
 بالفرقة الرابعة

عينة 
 %لمعينة الدراسة

 %62 26. .27 كمية الزراعة )كمية عممية(
 %62 26. .702 كمية اآلداب )كمية نظرية(

 %22. 633 2.60 االجمالي
(: "بيان بأعداد طبلب الفرقة الرابعة"، كمية الزراعة جامعة الزقازيق؛ إدارة شئون الطبلب بكمية اآلداب .0202/020إدارة شئون الطبلب بكمية الزراعة ) المصدر:

 (: "بيان بأعداد طبلب الفرقة الرابعة"، كمية اآلداب، جامعة الزقازيق..0202/020)

  
 أسموب تحميل البيانات:. 5.2

إحصائية بإستخدام عدة أساليب  لمبحثالميدانية تم تحميل البيانات  
وحساب الوزن  النسب المئوية، المتوسط الحسابى التكرارات،ىى: 

إختبار "ت" رتباط بيرسون، اامل مع النسبى، معامل ألفا كرونباخ،
وتحميل اإلنحدار المتعدد لمفروق بين متوسطات عينتين مستقمتين، 

، كما تم إستخدام التحميل المسارى ”step wise“التدريجى الصاعد 
Path Analysis  ختبار النموذج السببى لتتبع العبلقات السببية و ا 

الجامعى فى كارى لدى الشباب الريلتحسين مستوى التفكير اإلبت

يعتبر التحميل المسارى أحد الوسائل لتفسير العبلقات حيث المبحوثين، 
الخطية بين مجموعة من المتغيرات والتعرف عمى مدى اإلسيامات 

، ..02النسبية لسمسمة من المتغيرات المستقمة والتابعة )سبلمة ومحمد، 
 عمى األسس التالية: فكرة التحميل المسارىتقوم  (. حيث670ص
إمكانية ترتيب متغيرات البحث ترتيبًا زمنيًا وسببيًا بحيث من المتوقع  -.

 تأثير المتغيرات السابقة عمى المتغيرات البلحقة . 
إحتواء عبلقة المتغيرات المستقمة بالمتغيرات التابعة عمى متغير   -0

إضافي يشير إلى حجم التباين غير المفسر )الخطأ( في المتغير 
 (. 1985)عالم، التابع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إستخدام وسائل 
االتصال الحديثة 

 (x1 

مستوى التجددية 
 (x2 

العدالة االجتماعية 
 (x3 

مستوى اإلنتماء 
 x4)لممجتمع المحمى )

 x5)مستوى الطموح )

الدرجة الكمية لمميارات الشخصية 
 (x6 

الدرجة الكمية لمميارات 
 x7)االجتماعية )

لمميارات  الدرجة الكمية
 x8)المعرفية والسموكية )

مستوى التفكير االبتكارى 
 (x9 

  ال  و   الس  ي ال  تر  لت سي  مستوى   ك  ر    

 ال   و ي  التفكير االبتكارى ل ى ال  ا  الر في ال ام ي

 البواقى

 البواقى

 البواقى

 البواقى
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 قياس صدق وثبات المقياس:. 6.2

يقصد بإختبار صدق أو صبلحية المقياس التأكد من  :صدق المقياس
مدى تحقيق المقياس لميدف الذى وضع من أجمو، وىذا يعنى أن أداة 
القياس تقيس فعبًل المفيوم أو الصفة التى يفترض أن تقيسيا، كما أنو 

الية فإنيا تمكن مستخدمييا إذا كانت أداة القياس تتمتع بدرجة صحة ع
من قياس كمية الشىء الذى يراد قياسو بدقة وبدرجة كفاءة عالية 

في التحقق من عتمدت الدراسة الحالية وا، (35، ص2000)بركات، 
 عمى طريقتين ىما: صدق المقياس

لمتأكد من صدق محتوى : validity content)) صدق المحتوى -أ
( من األساتذة 6ولية عمى عدد )ستبيان تم عرضو في صورتو األاال

جتماع الريفى، اإلرشاد الزراعى واالالمحكمين أعضاء ىيئة التدريس في 
حيث  ،%56 -26ما بين ستبيان اال وبمغت نسبة اتفاق المحكمين عمي

عمى صياغة بعض العبارات، وفقًا لتوصياتيم إجراء بعض التعديبلت تم 
ستبيان صبح االوبذلك أ ،كما تم حذف بعض العبارات التى بيا غموض

  الذى جمع عميو. فى صورتو النيائية
تم : لحساب صدق االتساق الداخمي  صدق االتساق الداخمي -ب

تطبيق اإلستبيان عمى عينة استطبلعية من الشباب الريفى الجامعى بمغ 
إيجاد معامل االرتباط باستخدام معامل ( شاب، ثم تم 62عددىم )

إدارة  الميارات الشخصية )ميارة وافرت"بيرسون" لكل محور: درجة 
تحمل  ميارة، اتالقدرة عمى إتخاذ القرار  ميارةالوقت واإلستفادة منو، 

 الميارات االجتماعية )ميارة توافرالثقة بالنفس(، درجة  ميارةالمسؤولية، 
التواصل  ، ميارةالقدرة عمى القيادة ، ميارةالكفاءة االجتماعية

يارات الم توافر(، ودرجة األخرين اقناعمى ، ميارة القدرة عاالجتماعى
كتساب المعرفة،  المعرفية والسموكية )ميارة القدرة  ميارةتنمية الوعى وا 

ثبات الذات،  ميارةعمى حل المشكبلت والتعامل مع األزمات،  توكيد وا 
ميارات لالتخطيط لممستقبل وبناء األمل(، وبين الدرجة الكمية  ميارة

. وكذلك الدرجة الكمية المبحوثين يفى الجامعىالحياة لدى الشباب الر 
المبحوثين لمستوى التفكير اإلبتكارى لدى الشباب الريفى الجامعى 

بعد رصد النتائج تمت معالجتيا إحصائيا لحساب حيث  وعباراتو،
كل محور والدرجة الكمية ل -العبارات) معامل االرتباط بيرسون  بين
  ويمكن توضيح ذلك فيما يمى: ،ياس(ممقوكذلك المحاور والدرجة الكمية ل

ميارات رتباط محاور ( أن قيم معامل إ0يتضح من جدول )
 2.227، 2.226، 2.256كانت مع الدرجة الكمية لممقياس الحياة 

كما تبين ، .2.2وىي قيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة عمى الترتيب 
ور وبين عباراتو أن قيم معامل إرتباط بيرسون بين الدرجة الكمية لكل مح

عمى ذلك مما يدل  .2.2، 2.26قيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

وتجانس محاور ، لو عبارات كل محور مع الدرجة الكمية تجانس
( أن قيم 6ئج الجدول رقم )كما تبين من نتاالمقياس والدرجة الكمية لو، 

مية رتباط عبارات مستوى التفكير اإلبتكارى مع الدرجة الكمعامل إ
، مما يدل .2.2، 2.26لممقياس قيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

ذلك يسمح مما عمى تجانس العبارات مع الدرجة الكمية لممقياس، 
بحث الفي  ، ومقياس التفكير اإلبتكارىميارات الحياة ستخدام مقياسبا

 الحالي.

 :  Reliability ثبات المقاييس . 7.2

عمى نفس القيم عند إعادة  يقصد بثبات المقياس الحصول
إستعمال أداة القياس أو المطابقة الكاممة بين نتائج تطبيق المقياس فى 
المرات المتعددة عمى نفس األفراد، وبالتالى كمما زادت درجة الثبات 

، (298، ص2008)جودة، واستقرار أداة القياس كمما زادت الثقة فيو 
عتمدت الدراسة عمى معامل ألفا كرونباخ   Alpha-Cronbachوا 

(، ويمكن .لقياس ثبات المقياس حيث تتراوح قيمتو ما بين )صفر، 
 توضيح النتائج المتحصل عمييا فيما يمى:

( أن قيم معامبلت ثبات ألفا كرونباخ 1يتضح من جدول )
لؤلبعاد والمقياس اإلجمالي متوسطة ومرتفعة مما يؤكد ثبات المقياس 

 ي.وصبلحيتو لمتطبيق في البحث الحال

 : توصي  عينة البحث. 8.2

( خصائص المبحوثين عينة الدراسة 6توضح نتائج جدول )
% إجمالى 62: تبين أن بالنسبة لنوع الكمية-.وذلك كما يمي: 

% طبلب بكمية نظرية. 62المبحوثين طبلب بكمية عممية، فى مقابل 
إتضح أن غالبية الشباب المبحوثين كانوا إناثًا بالنسبة لمنوع:  -0
%. 01.6%، فى حين بمغت نسبة المبحوثين الذكور نحو 76.7سبة بن
تبين أن أكثر من  بالنسبة إلستخدام وسائل االتصال الحديثة: -3

نصف المبحوثين يمميون إلستخدام وسائل اإلتصال الحديثة بدرجة 
% من إجمالى 60%، فى حين أن 63.3متوسطة بنسبة بمغت 

تصال الحديثة مرتفعة، وأن المبحوثين درجة إستخداميم لوسائل اإل
% من إجمالى المبحوثين درجة إستخداميم لوسائل اإلتصال 6...

تبين أن غالبية  بالنسبة لمستوى التجددية: -4الحديثة منخفضة. 
%، فى 72.6المبحوثين مستوى إتجاىيم لمتجديدية متوسط بنسبة بمغت 

 منيم %..1% منيم إتجاىيم سمبى نحو التجديدية، أما 06.1حين أن 
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  .وكل محور من محاورىاالمبحوثين قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لدرجة توافر ميارات الحياة لدى الشباب الريفى الجامعى  .2 جدول
 الميارات المعرفية والسموكية الميارات االجتماعية الميارات الشخصية العبارة

إدارة الوقت 
واإلستفادة 

 منو

القدرة عمى 
 القرارات إتخاذ

تحمل 
 المسؤولية

الكفاءة  الثقة بالنفس
 االجتماعية

التواصل 
 االجتماعى

القدرة عمى 
 القيادة

القدرة عمى 
 اقناع األخرين

تنمية الوعى 
كتساب  وا 
 المعرفة

حل 
المشكالت 

والتعامل مع 
 األزمات

ثبات  توكيد وا 
 الذات

التخطيط 
لممستقبل 
 وبناء األمل

1 0.533** 0.529** 0.331** 0.551** 0.573** 0.496** 0.526** 0.446** 0.578** 0.391** 0.444** 0.411** 
2 0.622** 0.637** 0.549** 0.532** 0.533** 0.564** 0.531** 0.125* 0.632** 0.673** 0.504** 0.210** 
3 0.675** 0.595** 0.500** 0.477** 0.436** 0.476** 0.562** 0.397** 0.667** 0.398** 0.118* 0.354** 
4 0.527** 0.487** 0.597** 0.487** 0.653** 0.684** 0.504** 0.583** 0.689** 0.623** 0.560** 0.612** 
5 0.466** 0.456** 0.464** 0.180** 0.531** 0.574** 0.120* 0.553** 0.694** 0.435** 0.557** 0.541** 
6 0.348** 0.288** 0.569** 0.526** 0.403** 0.302** 0.675** 0.580** 0.757** 0.507** 0.258** 0.528** 
7 0.670** 0.402** 0.465** 0.458** 0.506** 0.436** 0.683** 0.572** 0.654** 0.487** 0.569** 0.583** 
8 0.645** 0.474** 0.642** 0.473** 0.642** 0.603** 0.507** 0.517** 0.651** 0.594** 0.315** 0.601** 

ميارات 
 الحياة

0.893** 0.885** 0.887** 
 (30)ن=     0.01**مستوى معنوية     0.05*مستوى معنوية 

 ..0202/020المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية 
 وعباراتو المبحوثين  قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لمستوى التفكير اإلبتكارى لدى الشباب الريفى الجامعى .3جدول 
 مستوى التفكير االبتكارى العبارة مستوى التفكير االبتكارى العبارة

. 2.650** 7 2.313** 
0 2.360** 2 2..56* 
6 2.6.5** 5 2.6.0** 
1 2.122** .2 2.371** 
6 2.153** .. 2.311** 
3 2.6.0** .0 2.631** 

 (30)ن=     0.01**مستوى معنوية     0.05*مستوى معنوية 
 ..0202/020المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية 
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 المبحوثين ميارات الحياة ومحاورىا، ومستوى التفكير اإلبتكارى لدى الشباب الريفى الجامعىلقيم معامل الثبات  .4جدول 
 (62)ن=  معامل ألفا كرونباخ المحور المقياس

 
ميارات الحياة

 2.761 ميارات الشخصيةال 
 2.762 الميارات االجتماعية

 2.312 الميارات المعرفية والسموكية
 2.233 الدرجة الكمية لميارات الحياة

 2.762 مستوى التفكير اإلبتكارى
 ..0202/020المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية 

 .الميدانية التوزيع العددي والنسبي لخصائص المبحوثين عينة الدراسة .5 جدول
 % العدد الفئات المتغير % العدد الفئات المتغير

استخدام وسائل  %62 26. نظرية نوع الكمية
 االتصال الحديثة

 6... 10 (6.-2منخفض )
 63.3 027 (01-3.) متوسط %62 26. عممية

 60 7.. (60-06مرتفع ) 01.6 25 ذكر النوع
مستوى االنتماء  76.7 077 أنثى

 لممجتمع المحمى
 6.7 .0 (6.-2منخفض )

 37.0 013 (5.-1.متوسط ) 06.1 56 (6.-2منخفض ) التجددية
 07 55 (01-02مرتفع ) 72.6 062 (5.-1.متوسط )
 6 .. (6.-2منخفض ) مستوى الطموح ..1 6. (01-02مرتفع )

العدالة 
 اإلجتماعية

 7... 16 (5.-1.متوسط ) 66.6 62. (6.-2خفضة )من
 26.6 6.0 (01-02مرتفع ) 65.6 0.7 (5.-1.متوسطة )
 366ن= 6.0 5. (01-02مرتفعة )

 ..0202/020المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية 

بالنسبة لدرجة العدالة  -5إتجاىيم إيجابى نحو التجديدية. 
تبين أن ما يقارب من ثمثى المبحوثين درجة شعورىم  جتماعية:اإل

%، فى حين أن 65.6بتحقيق العدالة االجتماعية متوسط بنسبة بمغت 
% منيم درجة شعورىم بتحقيق العدالة االجتماعية منخفض، أما 66.6
 -3% منيم درجة شعورىم بتحقيق العدالة االجتماعية مرتفع. 6.0

إتضح ان أكثر من ثمثى  ء لممجتمع المحمى:بالنسبة لمستوى اإلنتما
المبحوثين مستوى إنتمائيم لممجتمع المحمى متوسط بنسبة بمغت 

% منيم مستوى إنتمائيم لممجتمع المحمى 07%، فى حين أن 37.0
% منيم مستوى إنتمائيم منخفض 6.7الذى يعيشون بو مرتفع، أما 
تبين أن  وح:بالنسبة لمستوى الطم -7لممجتمع الذى يعيشون فيو. 
% مستوى طموحيم مرتفع، فى 26.6غالبية المبحوثين بنسبة بمغت 

% منيم مستوى 6% منيم مسوى طموحيم متوسط بينما 7...حين أن 
 طموحيم منخفض.

 

 نتائج البحث ومناقشتيا: .3

 -ومحاورىا )الميارات الشخصية ميارات الحياة توافردرجة  .1.1
لدى الشباب السموكية( الميارات المعرفية و  -الميارات االجتماعية

لتحقيق اليدف األول فيما يخص التعرف : المبحوثين الريفى الجامعى
 -ومحاورىا )الميارات الشخصية ميارات الحياةدرجة توافر عمى 

لدى الشباب الريفى  الميارات المعرفية والسموكية( -الميارات االجتماعية
ية، ويمكن ، تم حساب التكرارات والنسب المئو المبحوثين الجامعى

 توضيح النتائج المتحصل عمييا فيما يمى:
إتضح من نتائج : لدى الشباب الريفى الجامعى لميارات الشخصيةا -أ

 ( ما يمى:3الجدول )
: تبين أن أكثر من نصف إدارة الوقت واإلستفادة منو ميارة -1

إدارة الوقت واإلستفادة منو  % لدييم ميارة60.6ين بنسبة بمغت المبحوث
 إدارة الوقت % لدييم ميارة10.5بينما تبين أن متوسطة،  بدرجة
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 توصي  الميارات الشخصية لدى الشباب الريفى الجامعى عينة البحث. . 6جدول 

 المتوسط الحسابى % التكرار الفئات المتغير
األىمية النسبية 

 لممتوسط
ميارة إدارة الوقت -1

 واإلستفادة منو
 %75.6 0.62 1.3 7. (6.-2منخفضة )
 60.6 50. (01-3.متوسطة )
 10.5 67. (60-06مرتفعة )

ميارة القدرة عمى -2
 إتخاذ القرارات

 %77.6 0.60 6.3 6. (6.-2منخفضة )
 0..3 001 (01-3.متوسطة )
 66.0 05. (60-06مرتفعة )

ميارة تحمل -3
 المسؤولية

 %26.6 0.6 7.1 07 (6.-2منخفضة )
 66.0 05. (01-3.متوسطة )
 67.1 0.2 (60-06مرتفعة )

ميارة الثقة -4
 بالنفس

 %6..3 21.. 00.7 26 (6.-2منخفضة )
 72.0 067 (01-3.متوسطة )
 ..7 03 (60-06مرتفعة )

الدرجة الكمية -5
 لمميارات الشخصية

 %36 56.. 5.5. 76 (36-60منخفضة )
 31.2 067 (53-31متوسطة )
 6.6. 63 (02.-57مرتفعة )

 .2020/2021جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية  المصدر:
إدارة % لدييم ميارة 1.3مرتفعة فى حين أن واإلستفادة منو بدرجة 

وتختمف ىذه النتيجة مع نتائج  الوقت واإلستفادة منو بدرجة منخفضة.
( والتى 02.2(، )عابد، 02.6(، )بدوى، 02.1دراسة كل من )نجم، 

 تشير إلرتفاع إدراك المبحوثين لميارة إدارة الوقت.
ين تبين أن أكثر من ثمثى المبحوث: اتالقدرة عمى إتخاذ القرار  ميارة -2

بدرجة  اتالقدرة عمى إتخاذ القرار  % لدييم ميارة0..3بنسبة بمغت 
قدرة عمى إتخاذ القرار بدرجة % لدييم 66.0بينما تبين أن متوسطة، 

% لدييم قدرة عمى إتخاذ القرار بدرجة 6.3، فى حين أن ةمرتفع
 منخفضة.

ين بنسبة تبين أن أكثر من نصف المبحوث :تحمل المسؤولية ميارة -3
بينما تبين ، مرتفعةتحمل المسؤولية بدرجة  % لدييم ميارة67.1بمغت 
 تحمل المسؤولية بدرجة متوسطة، فى حين أن % لدييم ميارة66.0أن 
 تحمل المسؤولية بدرجة منخفضة. يارة% لدييم م7.1
ين بنسبة بمغت تبين أن غالبية المبحوث :الثقة بالنفس ميارة -4

% 00.7ثقة بالنفس بدرجة متوسطة، بينما تبين أن % لدييم 72.0

% لدييم ثقة ..7لدييم ثقة بالنفس بدرجة منخفضة، فى حين أن 
 .مرتفعةبالنفس بدرجة 

المبحوثين  ثمثىأن أكثر من : خصيةالدرجة الكمية لمميارات الش -5
% يتمتعون بميارات شخصية بدرجة متوسطة فى 31.2بنسبة بمغت 

ميارات الشخصية اللدييم من إجمالى المبحوثين % 5.5.حين أن 
% يتوفر لدييم الميارات 6.6.بدرجة منخفضة بينما إتضح أن 

ور ( أن أكثر محا6تبين من الشكل رقم )كما  .مرتفعةالشخصية بدرجة 
 ةاب الريفى الجامعى ىى ميار الشبالتى يتمتع بيا الميارات الشخصية 

%، يمييا 26.6سطيا الحسابى بأىمية نسبية وفقًا لمتو تحمل المسؤولية 
 %، يمييا ميارة75.6بأىمية نسبية إدارة الوقت واإلستفادة منو ميارة 

ثقة ال % وأخيرًا ميارة77.6أىمية نسبية القدرة عمى إتخاذ القرارات ب
 %.6..3بالنفس بأىمية نسبية 
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 ترتيب محاور الميارات الشخصية وفقاً لألىمية النسبية لممتوسط. . 3شكل 

 
إتضح من  :لدى الشباب الريفى الجامعى لميارات االجتماعيةا -ب

 ( ما يمى:7نتائج الجدول )
نسبة : تبين أن أكثرية المبحوثين بالكفاءة االجتماعية ميارة -1

بينما تبين أن  ،مرتفعةالكفاءة االجتماعية بدرجة  لدييم ميارة% ..12
وسطة فى حين أن الكفاءة االجتماعية بدرجة مت % لدييم ميارة11.2
 الكفاءة االجتماعية بدرجة منخفضة. % لدييم ميارة..7
: تبين أن ما يقارب من ثمثى المبحوثين ميارة التواصل االجتماعى -2

اجتماعى بدرجة متوسطة، بينما تبين أن % لدييم تواصل 65.2بنسبة 
% 6.3% لدييم تواصل اجتماعى بدرجة مرتفعة، فى حين أن 63.3

يجة مع نتائج لدييم تواصل اجتماعى بدرجة منخفضة. وتتفق ىذه النت
والتى  (2020، )نويصر ولبن، (2010)مازن وصالح،  كل من دراسة

عل االجتماعى لمفظى، ودوافع التفاتشير إلى أن ميارات التخاطب ا
 كانت مرتفعة لدى المبحوثين. 

: تبين أن أكثر من نصف المبحوثين ميارة القدرة عمى القيادة -3
% لدييم القدرة القيادية بدرجة متوسطة، بينما تبين أن 66بنسبة 
% 5.7.% لدييم القدرة القيادية بدرجة مرتفعة، فى حين أن 07.6

 لدييم القدرة القيادية بدرجة منخفضة.
المبحوثين بنسبة  أكثرية: تبين أن األخرين إقناعالقدرة عمى  ارةمي -4

، بينما تبين أن مرتفعةبدرجة  األخرين قناعإقدرة % لدييم 12.1
، فى حين أن متوسطةبدرجة األخرين قدرة إقناع % لدييم 17.6
 .منخفضةبدرجة األخرين إقناع القدرة عمى % لدييم 1.1

المبحوثين من نصف  : أن أكثرجتماعيةالدرجة الكمية لمميارات اال -5
بدرجة متوسطة فى حين أن  اجتماعية% يتمتعون بميارات 66.2بنسبة 
بينما إتضح أن  ،مرتفعةبدرجة  االجتماعية% لدييم الميارات 63.3
 االجتماعيةلدييم الميارات  % من إجمالى الشباب المبحوثين5.3

 .منخفضةبدرجة 
أكثر محاور الميارات االجتماعية  ( أن1تبين من الشكل رقم )كما  

إقناع الشباب الريفى الجامعى ىى ميارة القدرة عمى التى يتمتع بيا 
 %، يمييا ميارة6..2سطيا الحسابى بأىمية نسبية وفقًا لمتو األخرين 

التواصل  %، يمييا ميارة22.6بأىمية نسبية الكفاءة االجتماعية 
النتيجة مع نتائج درسة وتتفق ىذه  %73.7بأىمية نسبية  االجتماعى
 %.72بأىمية نسبية القدرة عمى القيادة  ةميار  وأخيراً  (،2015)ىاشم، 

إتضح  المعرفية والسموكية لدى الشباب الريفى الجامعى: الميارات -ج
 ( ما يمى:2من نتائج الجدول )

كتساب المعرفة ةميار  -1 : تبين أن أكثر من نصف تنمية الوعى وا 
كتساب المعرفة 66.7المبحوثين بنسبة  % لدييم ميارة تنمية الوعى وا 

% لدييم ميارة تنمية الوعى ..65بدرجة مرتفعة، بينما تبين أن 
كتساب المعرفة بدرجة متوسطة فى حين أن  % لدييم ميارة تنمية 6.0وا 

كتساب المعرفة بدرجة منخفضة. ميارة القدرة عمى حل  -2 الوعى وا 
أن غالبية المبحوثين بنسبة : تبين المشكالت والتعامل مع األزمات

% لدييم قدرة عمى حل المشكبلت والتعامل مع األزمات بدرجة 72.6
 % قدرتيم7.2.متوسطة، بينما تبين أن 
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 .ترتيب محاور الميارات االجتماعية وفقاً لألىمية النسبية لممتوسط . 4لشك

 .البحث لدى الشباب الريفى الجامعى عينة االجتماعية الميارات توصي  .7جدول 

األىمية النسبية  المتوسط الحسابى % التكرار الفئات المتغير
 لممتوسط

الكفاءة ميارة -1
 االجتماعية

 %22.6 .0.1 ..7 03 (6.-2منخفضة )
 11.2 31. (01-3.متوسطة )
 ..12 73. (60-06) مرتفعة

ميارة التواصل -2
 االجتماعى

 %73.7 0.6 6.3 6. (6.-2منخفضة )
 65.2 0.5 (01-3.)متوسطة 
 63.3 61. (60-06مرتفعة )

ميارة القدرة عمى -3
 القيادة

 %72 ..0 5.7. 70 (6.-2منخفضة )
 66 51. (01-3.متوسطة )
 07.6 22. (60-06مرتفعة )

القدرة عمى  ميارة-4
 األخرين اقناع

 %6..2 0.1 1.1 3. (6.-2منخفضة )
 17.6 76. (01-3.متوسطة )

 12.1 77. (60-06) تفعةمر 
الدرجة الكمية -5

 لمميارات االجتماعية
 %76.7 0.07 5.3 66 (36-60منخفضة )
 66.2 57. (53-31متوسطة )
 63.3 61. (02.-57) مرتفعة

 .2020/2021جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية  المصدر:

زمات بدرجة مرتفعة، فى حين أن عمى حل المشكبلت والتعامل مع األ
% لدييم قدرة عمى حل المشكبلت والتعامل مع األزمات بدرجة 7...

 منخفضة.
ثبات الذات ميارة -3 المبحوثين  نصف: تبين أن ما يقارب من توكيد وا 

ثبات الذات % لدييم ميارة15.7بنسبة  ، بينما مرتفعةبدرجة  توكيد وا 

، فى متوسطةبدرجة ثبات الذات توكيد وا   % لدييم ميارة17.6تبين أن 
ثبات الذات  % لدييم ميارة0.7حين أن   بدرجة منخفضة.توكيد وا 

 أكثر من نصف: تبين أن التخطيط لممستقبل وبناء األمل ميارة -4
 التخطيط لممستقبل وبناء األملة % لدييم ميار 1..6المبحوثين بنسبة 

خطيط لممستقبل لتا % لدييم ميارة10.6، بينما تبين أن متوسطةبدرجة 
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القدرة على اقناع  القدرة على القيادة التواصل االجتماعى الكفاءة االجتماعية
 األخرين

80.3% 
76.7% 

70% 

81.3% 

 المهارات االجتماعية
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التخطيط ة % لدييم ميار 3.6، فى حين أن مرتفعةبدرجة وبناء األمل 
 بدرجة منخفضة.لممستقبل وبناء األمل 

: أن أكثر من نصف الدرجة الكمية لمميارات المعرفية والسموكية -5
بدرجة  معرفية وسموكية% يتمتعون بميارات 60.6المبحوثين بنسبة 

بدرجة معرفية وسموكية يم ميارات % لدي...6متوسطة فى حين أن 
 الميارات المعرفية والسموكية% لدييم 3.1.بينما إتضح أن  ،مرتفعة

 بدرجة منخفضة.

 المعرفية والسموكية( أن أكثر محاور الميارات 6وتبين من الشكل رقم ) 
تنمية  المبحوثين ىى ميارةالشباب الريفى الجامعى التى يتمتع بيا 

كتساب المعرفة بأىمية نسبية وفقًا لمتوسطيا الحسابى  الوعى وا 
ثبات الذات  ميارة%، يمييا 26.6 وتتفق  %20.6بأىمية نسبية توكيد وا 

التخطيط  ميارة، يمييا (2015)ىاشم، ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 
القدرة عمى  ميارة% وأخيرًا 72.7بأىمية نسبية لممستقبل وبناء األمل 

%.72بأىمية نسبية  تحل المشكبلت والتعامل مع األزما

 ترتيب محاور الميارات المعرفية والسموكية وفقًا لألىمية النسبية لممتوسط. 5شكل 
 .البحثتوصي  الميارات المعرفية والسموكية لدى الشباب الريفى الجامعى عينة  . 8ول جد

 المتوسط الحسابى % التكرار الفئات المتغير
األىمية النسبية 

 لممتوسط
ية الوعى تنم ةميار -1

كتساب المعرفة  وا 
 %26.6 0.6 6.0 5. (6.-2منخفضة )
 ..65 16. (01-3.متوسطة )
 66.7 021 (60-06) مرتفعة

حل المشكالت  ةميار -2
 والتعامل مع األزمات

 %72 ..0 7... 16 (6.-2منخفضة )
 72.6 062 (01-3.متوسطة )
 7.2. 36 (60-06)مرتفعة 

ث ةميار -3 بات توكيد وا 
 الذات

 %20.6 0.17 0.7 2. (6.-2منخفضة )
 17.6 71. (01-3.متوسطة )
 15.7 20. (60-06) مرتفعة

إستشرا   ةميار -4
والتخطيط لممستقبل وبناء 

 األمل

 %72.7 0.63 3.6 06 (6.-2منخفضة )
 1..6 22. (01-3.متوسطة )
 10.6 66. (60-06) مرتفعة

ات الدرجة الكمية لمميار -5
 المعرفية والسموكية.

 %7..7 6..0 3.1. 32 (36-60منخفضة )
 60.6 50. (53-31متوسطة )
 ...6 1.. (02.-57) مرتفعة

 ..0202/020المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية 

60.0%
65.0%
70.0%
75.0%
80.0%
85.0%

تنمية الوعى وإكتساب 
   المعرفة

القدرة على حل 
المشكالت والتعامل مع 

 األزمات

التخطيط للمستقبل  توكيد وإثبات الذات
 وبناء األمل

83.3% 

70% 

82.3% 
78.7% 

 المهارات المعرفية والسلوكية



Rania H.A. Basha and Sahar M.Sh. Newaser., 2021 

517 

 
 لدى الشباب الريفى الجامعى الدرجة الكمية لميارات الحياة -د

توافر الدرجة الكمية ل( إرتفاع 3إتضح من الشكل رقم ) :المبحوثين
، حيث أشار البحثلدى الشباب الريفى الجامعى عينة ة ميارات الحيا

ميارات تؤىميم  بأن لدييم% 63أكثر من نصف المبحوثين بنسبة 
% من 06فى حين أشار  ،لتسيير أمورىم الحياتية بنسبة متوسطة

، بينما تمتعون بميارات بدرجة مرتفعةأنيم يب إجمالى الشباب المبحوثين
  منخفضة.الحياة لدييم بدرجة ميارات يم بأن % من.0أشار 

ترتيب  ( أن2( ورقم )7( ورقم )3كما تبين من جدول رقم )
: ىوميارات الحياة وفقًا لؤلىمية النسبية لممتوسط محاور درجة توافر 

النتيجة مع وتختمف ىذه  %76.7الميارات االجتماعية بأىمية نسبية 
الميارات المعرفية والسموكية بأىمية ، يمييا (2015)ىاشم، نتائج دراسة 

 %.36الميارات الشخصية بأىمية نسبية وأخيرًا %، 7..7نسبية 

 
 .المبحوثين ميارات الحياة لدى الشباب الريفى الجامعىالدرجة الكمية ل .6شكل 

 
 ى الجامعىمستوى التفكير االبتكارى لدى الشباب الريف. 2.3

 : المبحوثين
التعرف عمى من الدراسة والمتعمق ب الثانىلتحقيق اليدف 

، تم المبحوثين مستوى التفكير اإلبتكارى لدى الشباب الريفى الجامعى
 :كما يمىحساب التكرارات والنسب المئوية، ويمكن توضيح النتائج 

مستوى التفكير اإلبتكارى ( إرتفاع 7)إتضح من الشكل رقم 
لشباب الريفى الجامعى عينة الدراسة، حيث أشار أكثر من نصف لدى ا

فى ، مرتفعاإلبتكارى  ىمتفكير مستوى  % أن5..6المبحوثين بنسبة 
ينما أشار اإلبتكارى متوسط، ب ىمتفكير مستوى  % أن10.5حين أشار 

وتتفق ىذه النتيجة مع  .اإلبتكارى منخفض ىمتفكير أن مستوى  6.0%
(، 02.6، ونتائج دراسة )ىاشم، (0222ة، نتائج دراسة )أبو حميق

إلى ان ميارات والتى تشير  (02.7ونتائج دراسة )زينة والوناس، 
ت لمتفكير االىتمام بتنمية القدرابتكارى مرتفعة ولضرورة التفكير اال

االبتكارى لدى األفراد حيث أن ذلك يساعدىم عمى تطوير مياراتيم 
كما تختمف ىذه  يعيشون فيو. وبالتالى زيادة المنفعة لممجتمع الذى

، ونتائج دراسة (Madyani et al., 2019)النتيجة مع نتائج دراسة 
(Toheri et al., 2020)  التفكير والتى تشير إلى أن مستوى

تحسينو يكون من متدنى أو متوسط وأن  غالبية المبحوثينل اإلبتكارى
  خبلل إستخدام ميارة حل المشكبلت.
" والتى "النظرية المعرفية السموكية وتتفق ىذه النتيجة مع

تشير إلى أن األفراد مختمفون فى مستوى آليات العمل الذىنى والذى 
ستراتيجياتو التى يكتسبيا. كما يمكن تفسير  يتوقف عمى خبرة المتعمم وا 

والتى تشير إلى أن  "النظرية العقمية"ىذه النتيجة وفقًا لما ورد فى 
عن قدرة الفرد عمى إنتاج أفكار جديدة يتم  كير اإلبتكارى لمفرد يعبرفتال

 إستخداميا فى مناشط الحياة المختمفة. 
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 .المبحوثين مستوى التفكير اإلبتكارى لدى الشباب الريفى الجامعى .7شكل 

متوسطات درجات الشباب الريفى الجامعى الفروق فى  .3.3
ت ومحاورىا )الميارا ميارات الحياةالدرجة الكمية لالمبحوثين فى 

الميارات  -الميارات االجتماعية وأبعادىا -الشخصية وأبعادىا
الكمية التى طبيعة وفقًا إلختال  المعرفية والسموكية وأبعادىا(، 

 يدرسون بيا: 
تحديد معنوية الفروق فى فيما يخص  الثالثلتحقيق اليدف 

 -)الميارات الشخصية وأبعادىا ومحاورىا ميارات الحياةتوافر درجة 
الميارات المعرفية والسموكية وأبعادىا(  -االجتماعية وأبعادىا الميارات

الكمية طبيعة وفقًا إلختبلف  المبحوثين لدى الشباب الريفى الجامعى
، تم فرض الفرض البحثى األول من الدراسة، ولمتحقق التى يدرسون بيا

الصفرى التالى "ال اإلحصائى من صحة ىذا الفرض تم صياغة الفرض 
متوسطات درجات الشباب الريفى الجامعى عنوية فى توجد فروق م

فى الدرجة الكمية لميارات الحياة ومحاورىا: الميارات المبحوثين 
القدرة عمى إتخاذ  ميارةإدارة الوقت واإلستفادة منو،  ميارةالشخصية )

الثقة بالنفس، الدرجة الكمية  ميارةتحمل المسؤولية،  ميارة، اتالقرار 
الكفاءة االجتماعية،  ميارةوالميارات االجتماعية ) لمميارات الشخصية(،

ميارة القدرة عمى القيادة، ميارة القدرة عمى التواصل االجتماعى،  ميارة
، الدرجة الكمية لمميارات االجتماعية(، والميارات المعرفية األخرين اقناع

كتساب المعرفة،  ميارةوالسموكية ) القدرة عمى حل  ميارةتنمية الوعى وا 
ثبات الذات،  ميارةشكبلت والتعامل مع األزمات، الم  ميارةتوكيد وا 

التخطيط لممستقبل وبناء األمل، الدرجة الكمية لمميارات المعرفية 
وإلختبار والسموكية( وفقًا إلختبلف طبيعة الكمية التى يدرسون بيا. 

، ويمكن توضيح إستخدام إختبار "ت" لمفروقصحة ىذا الفرض تم 
 عمييا فيما يمى: النتائج المتحصل

( وجود فروق معنوية بين 5تبين من نتائج الجدول رقم )
الشباب المبحوثين الذين يدرسون فى كمية نظرية متوسطات درجات 

الشباب المبحوثين الذين يدرسون فى كمية متوسطات درجات وبين 
الدرجة الكمية كل من ميارة تحمل المسؤولية، بفيما يتعمق عممية 

التواصل  ميارةالكفاءة االجتماعية،  ميارةية، لمميارات الشخص
القدرة عمى حل  ةاالجتماعى، الدرجة الكمية لمميارات االجتماعية،  ميار 

ثبات الذات، الدرجة  ميارةالمشكبلت والتعامل مع األزمات،  توكيد وا 
ند الحياة عالكمية لمميارات المعرفية والسموكية، الدرجة الكمية لميارات 

 القدرة عمى القيادة، ميارة، وميارة الثقة بالنفس، .2.2مستوى معنوية 
وذلك ، 2.26عند مستوى معنوية  األخرين اقناعميارة القدرة عمى 

فى حين لصالح الشباب المبحوثين الذين يدرسون فى الكميات النظرية. 
الشباب المبحوثين متوسطات درجات تبين عدم وجود فروق معنوية بين 

الشباب متوسطات درجات نظرية وبين  الذين يدرسون فى كمية
إدارة الوقت  ميارةبالمبحوثين الذين يدرسون فى كمية عممية فيما يتعمق 

تنمية الوعى  ميارة، اتالقدرة عمى إتخاذ القرار  ميارةواإلستفادة منو، 
كتساب المعرفة،  ووفقًا ليذه  .التخطيط لممستقبل وبناء األمل ميارةوا 

دراسة الراىنة تتفق مع نتائج دراسة )حنين النتيجة يتضح أن نتائج ال
( والتى تشير إلى أن ميارة إدارة األزمات تتأثر 02.0وىوارى، 

بإختبلف التخصص العممى لممبحوثين، ونتائج دراسة )عبد الجواد، 
( والتى أشارت لوجود فروق معنوية بين مستويات المبحوثين فيما 0226

ف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج يتعمق بالميارات االجتماعية. كما تختم
( فى نتيجة عدم وجود فروق فى ميارات 0226دراسة )عبد الجواد، 

( والتى تشير لتطابق 0225االتصال، ونتائج دراسة )شنودة والصاوى، 
 ميارات القدرة االقناعية بين المبحوثين. 

 

5.2% 

42.9% 51.9% 

 مستوى التفكير االبتكارى

 (23-12)منخفض 

 (36-24)متوسط 

 (48-37)مرتفع 

 متوسط مرتفع
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التى  طبيعة الكميةختال  ميارات الحياة ومحاورىا تبعًا إلجة الكمية لالدر داللة الفروق بين متوسطات درجات الشباب الجامعى في  .9جدول 
 (366)ن= يدرسون بيا

 المحور
الفروق  (183)ن=  كمية عممية (183كمية نظرية)ن=

بين 
 المتوسطات

المتوسط  مستوى الداللة "ت"قيمة 
 الحسابى

اإلنحرا  
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحرا  
 المعيارى

ميارات ا
لحياة

 

إدارة الوقت واإلستفادة  رةميا-.
 منو

 غير دالة 525.. 2.33 6.13 06.02 6..6 06.51

القدرة عمى إتخاذ  ميارة-0
 اتالقرار 

 غير دالة 2.660 6..2 0.17 .06.0 0.36 06.63

 .2.2دالة عند  6.225 . .6.1 ..03 0.77 ..07 تحمل المسؤولية ميارة-6
 2.26دالة عند  .0.00 2.76 7..6 02.17 2..6 0..0 الثقة بالنفس ميارة-1
الدرجة الكمية لمميارات -6

 الشخصية
 .2.2دالة عند  0.361 0.66 5.61 57.27 .2.2 55.3

 .2.2دالة عند  6.731 60.. 6.12 06.06 6.02 03.66 الكفاءة االجتماعية ميارة-3
 .2.2دالة عند  0.275 6... 6.21 06.01 .6.7 01.67 ميارة التواصل االجتماعى-7
 2.26دالة عند  553.. 2.63 0.75 03 0.36 03.63 ميارة القدرة عمى القيادة-2
ميارة القدرة عمى اقناع -5

 األخرين
 2.26دالة عند  0.122 .2.7 6.22 .01.2 0.10 06.60

الدرجة الكمية لمميارات -2.
 االجتماعية

 .2.2دالة عند  6.7.2 6.71 5.55 55.02 2..5 26.20.

ميارة تنمية الوعى -..
كتساب المعرفة  وا 

 غير دالة 052.. 2.62 .1.1 06.67 0..1 6..03

ميارة القدرة عمى حل -0.
المشكبلت والتعامل مع 

 األزمات

 .2.2دالة عند  7.5.6 0.65 0.51 02.57 0.26 06.63

ثبات الذات-6.  .2.2 دالة عند .0.37 2.33 0.30 01.75 0.27 06.16 ميارة توكيد وا 

ميارة إستشراف والتخطيط -1.
 لممستقبل وبناء األمل

 غير دالة 2.071 2.25 6.75 01.77 6.20 01.23

الدرجة الكمية لمميارات -6.
 المعرفية والسموكية:

 .2.2دالة عند  6.233 6.70 5.12 0..53 2.57 55.21

الدرجة الكمية لميارات -3.
 الحياة

 .2.2دالة عند  6.233 5.55 06.32 050.13 06.32 620.16

 ..0202/020المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية 

وبناءًا عمي ذلك يمكن رفض الفرض اإلحصائى الصفري 
وقبول الفرض البحثي األول بالنسبة لممتغيرات التي ثبتت معنوية 

فض فروقيا، بينما لم نتمكن من رفض الفرض اإلحصائى الصفرى ور 

الفرض البحثى األول فيما يتعمق بالمتغيرات األخرى التي لم تثبت 
 معنوية فروقيا.
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الفروق فى متوسطات درجات الشباب الريفى الجامعى . 4.3
المبحوثين فى مستوى التفكير اإلبتكارى وفقًا إلختال  طبيعة الكمية 

 التى يدرسون بيا: 
فروق فى لتحقيق اليدف الرابع فيما يخص تحديد معنوية ال

مستوى التفكير اإلبتكارى المبحوثين فى  الشباب الريفى الجامعى اتدرج
وفقًا إلختبلف طبيعة الكمية التى يدرسون بيا، تم فرض الفرض البحثى 
الثانى من الدراسة، ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم صياغة الفرض 

 الصفرى التالى "ال توجد فروق معنوية فى متوسطات درجاتاإلحصائى 
الشباب الريفى الجامعى المبحوثين فى مستوى التفكير اإلبتكارى وذلك 
وفقًا إلختبلف طبيعة الكمية التى يدرسون بيا". وإلختبار صحة ىذا 

الفرض تم إستخدام إختبار "ت" لمفروق، ويمكن توضيح النتائج 
 المتحصل عمييا فيما يمى:

ة ( عدم وجود فروق معنوي2.تبين من نتائج الجدول رقم )
المبحوثين الذين  الجامعى بين متوسطات درجات الشباب الريفى

يدرسون فى كمية نظرية وبين الشباب الريفى المبحوثين الذين يدرسون 
تختمف ىذه و  فى كمية عممية فيما يتعمق بمستوى التفكير اإلبتكارى.

(، والتى تشير لوجود فروق 0226)عبد الجواد، النتيجة مع نتائج دراسة 
ين مستويات المبحوثين فيما يتعمق بقدراتيم االبتكارية التى معنوية ب
 يمتمكونيا. 

لم نتمكن من رفض الفرض اإلحصائى وبناءًا عمي ذلك 
لعدم معنوية الفروق بين درجات الصفرى ورفض الفرض البحثى الثانى 

 المبحوثين فى مستوى التفكير اإلبتكارى. الجامعى الشباب الريفى
في مستوى التفكير اإلبتكارى تبعاً إلختال  طبيعة الكمية المبحوثين الجامعى الريفى روق بين متوسطات درجات الشباب داللة الف .10جدول 

 (366التى يدرسون بيا )ن=
)ن =  كمية نظرية المحور

183) 
كمية عممية)ن = 

183) 
الفروق 
بين 

 المتوسطات

 مستوى الداللة قيمة "ت"

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحرا  
 ارىالمعي

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحرا  
 المعيارى

 غير دالة .50.. 2.51 .6.2 66.66 1.03 63.07 مستوى التفكير االبتكارى
 ..0202/020المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية 

 ميارات الحياةالكمية لدرجة الالعوامل المرتبطة والمؤثرة عمى . 5.3
لتحقيق اليدف الخامس من  :المبحوثين الريفى الجامعى لدى الشباب

الدراسة البحثية والذى يتعمق بتحديد العوامل المرتبطة والمؤثرة عمى 
، المبحوثين الجامعىالريفى الدرجة الكمية لميارات الحياة لدى الشباب 

تم حساب معامل إرتباط بيرسون لتحديد العبلقة اإلرتباطية، كما تم 
دار المتعدد التدريجى الصاعد لتحديد العوامل المؤثرة، إستخدام اإلنح
 وذلك كما يمى: 

لدى الشباب  ميارات الحياةالكمية لدرجة الالعوامل المرتبطة ب -أ
بالدرجة الكمية تحديد العوامل المرتبطة ل: المبحوثين الريفى الجامعى

، تم فرض المبحوثين لميارات الحياة لدى الشباب الريفى الجامعى
ض البحثى الثالث، ولمتحقق صحة ىذا الفرض تم صياغة الفرض الفر 

الكمية درجة الالصفرى التالى "ال توجد عبلقة إرتباطية بين اإلحصائى 
المستقمة وبين المتغيرات  لدى الشباب الريفى الجامعى ميارات الحياةل

درجة المدروسة: إستخدام وسائل اإلتصال الحديثة، مستوى التجددية، 
مستوى اإلنتماء لممجتمع المحمى، مستوى الطموح"، جتماعية، العدالة اال

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم إستخدام معامل اإلرتباط البسيط 
 ، ويمكن توضيح النتائج كما يمى:لبيرسون

وجود عبلقة إرتباطية ( ..تبين من نتائج الجدول رقم )
فى الجامعى لدى الشباب الريميارات الحياة لموجبة بين الدرجة الكمية 

تصال الحديثة، إستخدام وسائل اإلوبين المتغيرات المستقمة التالية: 
)تتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة  مستوى االنتماء لممجتمع المحمى

( والتى تشير لوجود عبلقة بين ميارات المبحوثين وبين 02.6)ىاشم، 
معنوية  ، مستوى الطموح عند مستوىالشعور باإلنتماء لممجتمع المحمى(

أى أنو كمما زادت درجة إستخدام المبحوثين لوسائل اإلتصال ، .2.2
الحديثة وزاد مستوى إنتمائيم لممجتمع المحمى الذى يعيشون فيو وزاد 
مستوى طموحيم كمما أثر ذلك إيجابيًا عمى زيادة الميارات التى يتمتعون 

الجدول بيا ويستخدمونيا فى تسيير حياتيم اليومية، كما توضح نتائج 
لدى ميارات الحياة لوجود عبلقة إرتباطية بين الدرجة الكمية عدم 

جددية، ودرجة العدالة وبين متغيرى: مستوى التالشباب الريفى الجامعى 
 .االجتماعية
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 .ات المستقمة المدروسةبين المتغير و  المبحوثين لدى الشباب الريفى الجامعى ميارات الحياةالدرجة الكمية لبين اإلرتباطية العالقة  .11جدول 
  (r)قيمة معامل ارتباط بيرسون  المدروسة المتغيرات المستقمة

 **53..2 .استخدام وسائل االتصال الحديثة -1
 2.207 .التجدديةمستوى  -2
 2.267 العدالة اإلجتماعية. -3
 **2.012 مستوى االنتماء لممجتمع المحمى. -4
 **2.665 مستوى الطموح. -5

 (366)ن=                   0.01معنوية  **مستوى
 ..0202/020المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية 
وبناءًا عمي ذلك يمكن رفض الفرض الصفري وقبول الفرض 
البحثي الثالث بالنسبة لممتغيرات التي ثبتت معنوية عبلقتيا اإلرتباطية 

الحياة لدى الشباب الريفى الجامعى مع الدرجة الكمية لميارات 
المبحوثين، بينما لم نتمكن من رفض الفرض اإلحصائى الصفرى فيما 

 يتعمق بالمتغيرات األخرى التي لم تثبت معنوية عبلقتيا اإلرتباطية.
لدى الشباب  ميارات الحياةالكمية لدرجة الالعوامل المؤثرة عمى  -ب

وية تأثير العوامل المستقمة تحديد معنل :المبحوثين الريفى الجامعى
لدى الشباب الريفى  ميارات الحياةالكمية لدرجة العمى المرتبطة 
، تم وضع الفرض البحثى الرابع لبيان اإلسيام المبحوثين الجامعى

مجتمعة فى تفسير جزء من  المستقمة المدروسةالنسبى لبعض المتغيرات 
 شباب الريفى الجامعىلدى ال ميارات الحياةتوافر التباين الكمى لدرجة 

تم صياغة الفرض الصفرى ، وإلختبار صحة ىذا الفرض المبحوثين
التالى: "ال تسيم المتغيرات المستقمة المدروسة المرتبطة معنويًا مجتمعة 

تحديد الدرجة الكمية لميارات الحياة لدى الشباب إسيامًا معنويًا فى 
فرض تم إستخدام والختبار صحة ىذا ال "،المبحوثين الريفى الجامعى

التحميل اإلنحدارى المتعدد التدريجى الصاعد، ويمكن توضيح النتائج 
 فيما يمى: 

متغيرات  ةىناك ثبلثأن ( 0.توضح نتائج جدول رقم )
مستقمة أسيمت مجتمعة إسيامًا معنويًا في تفسير التباين الكمى لمدرجة 

، حيث ثينالمبحو  الكمية لميارات الحياة لدى الشباب الريفى الجامعى
وبمغت قيمة "ف" المحسوبة  2.026بمغت قيمة معامل التحديد 

مما يشير إلى  .2.2 معنوية وىي دالة إحصائيًا عند مستوى 25...6
أن ىذه المتغيرات المستقمة المدروسة والمرتبطة معنويًا مجتمعة تفسر 

% من التباين الكمى في الدرجة الكمية لميارات الحياة لدى 02.6نحو 
 ، ويمكن تحديد نسبة اإلسيام النسبى المبحوثين ب الريفى الجامعىالشبا

مجتمعة بالدرجة الكمية لميارات الحياة لدى  نتائج التحميل اإلنحدارى المتعدد التدريجى الصاعد لعالقة المتغيرات المستقمة المدروسة .12جدول 
 .المبحوثين لشباب الريفى الجامعىا
 ميارات الحياة

 
 

 مستقمةالمتغيرات ال

معامل 
االرتباط 
 (Rالمتعدد )

%التراكمية 
لمتباين المفسر 
لممتغير التابع 

(R2) 

%لمتباين 
المفسر 

 لممتغير التابع

معامل اإلنحدار 
الجزئى غير 
 (Bالمعيارى )

معامل اإلنحدار 
الجزئى المعيارى 

(Beta) 

قيمة "ت" 
 المحسوبة

 الترتيب

 األول **3.712 2.602 6.551 05..2 05..2 2.665 مستوى الطموح-1
مستوى االنتماء -2

 لممجتمع المحمى
 الثانى **6.261 2.062 373.. .2.26 22..2 2.106

إستخدام وسائل -3
 االتصال الحديثة

 الثالث **.6.62 .3..2 033.. 2.206 2.026 2.166

 **25...6 ف المحسوبة =قيمة                 2.026معامل التحديد =           2.166معامل اإلرتباط المتعدد= 
 633ن=                                           .2.2**= مستوى معنوية                

 ..0202/020المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية 
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لكل متغير من المتغيرات الثبلثة عمى الترتيب من األكبر 

الطموح، مستوى اإلنتماء لممجتمع المحمى،  لؤلصغر كما يمى: مستوى
إستخدام وسائل اإلتصال الحديثة، وكانت نسبة مساىمة كل متغير من 
ىذه المتغيرات فى تفسير جزء من التباين كل عمى حده بالترتيب كما 

 % وكانت تأثيرات ىذه المتغيرات إيجابية.0.6%، ..6%، 0.5.يمى: 
الفرض اإلحصائى الصفرى وبناءًا عمى ىذه النتائج يمكن رفض 

وقبول الفرض البحثي الرابع لمعنوية تأثير المتغيرات المدروسة 
مجتمعة فى تحديد الدرجة الكمية لميارات الحياة لدى الشباب الريفى 

 الجامعى المبحوثين.
لنتائج المتعمقة بالنموذج السببي المقترح لتحسين مستوى ا. 6.3

  :المبحوثين ى الجامعىالتفكير اإلبتكارى لدى الشباب الريف
س من الدراسة البحثية والمتعمق بإختبار دلتحقيق اليدف السا

معنوية النموذج السببى المقترح لتحسين مستوى التفكير اإلبتكارى لدى 
بعرض نتائج و الشباب الريفى الجامعى، تم إستخدام التحميل المسارى، 

 السببي )جدول رقمنحدار المتعدد لممتغيرات التابعة بالنموذج تحميل اإل
لتقييم النموذج المقترح لمستوي تحسين التفكير اإلبتكارى لمشباب  (6.

 الريفى الجامعى يتبين ما يمي:
لدى الشباب  مميارات الشخصيةالكمية لدرجة البالنسبة لمتغير  -1

متغيرات مستقمة تؤثر  ةيتضح معنوية ثبلث :المبحوثين الريفى الجامعى
غير ىى: مستوى التجددية، مستوى اإلنتماء إيجابيُا عمى ىذا المت

لممجتمع المحمى، مستوى الطموح عمى الترتيب، وعدم معنوية تأثير 
لعدالة اإلجتماعية. وىذه ادرجة و إستخدام وسائل اإلتصال الحديثة، 

مميارات الشخصية الدرجة الكمية ل% من تباين 7.3.المتغيرات تفسر 
، وبذلك يمكن قبول الفرض نالمبحوثي لدى الشباب الريفى الجامعى

جزئيًا بالنسبة لممتغيرات التي ثبتت معنوية عبلقتيا الخامس البحثي 
 لدى الشباب الريفى الجامعى مميارات الشخصيةالكمية لدرجة البمتغير 
، وقد بمغت قيمة معامبلت المسار كما ىي واردة بالمعادلة المبحوثين
 التالية:

X6 = 35.773 + 0.082 X1 + 0.120 X2 + 0.219 X3 + 
0.030 X4 + 0.320 X5 +P6h Rh 

لدى الشباب  مميارات االجتماعيةالكمية لدرجة البالنسبة لمتغير  -2
متغيرات مستقمة تؤثر  ةيتضح معنوية ثبلث :المبحوثين الريفى الجامعى

إيجابيُا عمى ىذا المتغير ىى: إستخدام وسائل اإلتصال الحديثة، مستوى 
مميارات الشخصية )متغير الكمية لدرجة المحمى، اإلنتماء لممجتمع ال

وسيط( عمى الترتيب، وعدم معنوية تأثير مستوى التجددية، درجة العدالة 
% من تباين 62.7اإلجتماعية، مستوى الطموح. وىذه المتغيرات تفسر 

 مميارات االجتماعية لدى الشباب الريفى الجامعىالدرجة الكمية ل
جزئيًا بالنسبة السادس ل الفرض البحثي ، وبذلك يمكن قبو المبحوثين

مميارات الكمية لدرجة اللممتغيرات التي ثبتت معنوية عبلقتيا بمتغير 
، وقد بمغت قيمة المبحوثين لدى الشباب الريفى الجامعى االجتماعية

 معامبلت المسار كما ىي واردة بالمعادلة التالية:
X7 = 13.965 + 0.151 X1 + -0.057 X2 + 0.078 X3 + 

0.032 X4 + 0.079 X5 + 0.626 X6+ P7i Ri 

لدى  مميارات المعرفية والسموكيةالكمية لدرجة البالنسبة لمتغير  -3
يتضح معنوية متغيران مستقبلن  :الشباب الريفى الجامعى المبحوثين
مميارات الشخصية، الكمية لدرجة اليؤثران إيجابيُا عمى ىذا المتغير ىى: 

ت االجتماعية عمى الترتيب. وعدم معنوية تأثير ممياراالكمية لدرجة ال
إستخدام وسائل اإلتصال الحديثة، مستوى التجددية،  :المتغيرات المستقمة

العدالة االجتماعية، مستوى اإلنتماء لممجتمع المحمى، مستوى درجة 
الدرجة الكمية % من تباين 63.0الطموح. وىذه المتغيرات تفسر 

، المبحوثين ة لدى الشباب الريفى الجامعىمميارات المعرفية والسموكيل
جزئيًا بالنسبة لممتغيرات التي السابع وبذلك يمكن قبول الفرض البحثي 

مميارات المعرفية والسموكية، الكمية لدرجة الثبتت معنوية عبلقتيا بمتغير 
 وقد بمغت قيمة معامبلت المسار كما ىي واردة بالمعادلة التالية:

X8 = 12.685 + 0.037 X1 + -0.021 X2 + 0.021 X3 + 
0.003 X4 + 0.053 X5 + 0.460 X6  + 0.318 X7 
+P8j Rj  

بالنسبة لمتغير مستوى التفكير اإلبتكارى لدى الشباب الريفى  -1
: يتضح معنوية أربعة متغيرات مستقمة منيا ما يؤثر المبحوثين الجامعى

مى، درجة العدالة المحسمبيًا عمى ىذا المتغير: مستوى اإلنتماء لممجتمع 
االجتماعية أى أنو كمما قل مستوى انتماء الفرد نحو مجتمعو المحمى 
القروى وقمة درجة شعوره بتحقيق العدالة االجتماعية بينو وبين غيره 
ممن حولو كمما دفع ذلك ىؤالء األفرد إلى زيادة مستوى تفكيرىم بأسموب 

وى من مبتكر لتحسين مستوى معيشتيم حيث أن المجتمع القر 
خصائصو قمة الخدمات المقدمة وقمة العائد المادى الذى يمبى 
احتياجات األفراد المادية. كما بينت نتائج الدراسة أن بعض المتغيرات 

مستوى التفكير اإلبتكارى لدى الشباب الريفى عمى  تؤثر إيجابياً 
)وتتفق  :  الدرجة الكمية لمميارات الشخصيةالجامعى المبحوثين وىى

( والتى تشير .020نتيجة مع نتائج دراسة )عبد النبى والعتيبى، ىذه ال
لوجود عبلقة بين االبتكار وبين إدارة الموارد البشرية التى تعتمد عمى 

 ، الدرجة الكمية لمميارات المعرفية والسموكيةالصفات الشخصية لؤلفراد(
  ,.Toheri et al)عمى الترتيب )وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 
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 .نحدار المتعدد لممتغيرات التابعة بالنموذج السببيميل اإل نتائج تح .13جدول 

 المتغيرات المستقمة المتغير التابع
قيمة معامل 

االرتباط 
 rالبسيط

قيمة 
معامل 
 βالمسار

قيمة "ت" 
 المحسوبة

معامل التحديد 
(R2) 

الدرجة -1
مميارات الكمية ل
 .الشخصية

 2..02* 2.220 ..332 2..73 (x1) يثةإستخدام وسائل اإلتصال الحد-.
 *2.277 2..02 0.107 (x2) مستوى التجددية-0 **6.652.ف=

 **2.066** 2.0.5 1.6.1 (x3) مستوى اإلنتماء لممجتمع المحمى-6
 2.211 2.262 2.3.0 (x4) العدالة اإلجتماعية -1
 **2.607** 2.602 3.605 (x5) مستوى الطموح -6

الدرجة -2
لكمية لمميارات ا

 االجتماعية.
 

 2.007** 2..6. 6.57.** 2.627 (x1إستخدام وسائل اإلتصال الحديثة )-.
 2.225 -2.267 -..126- (x2مستوى التجددية )-0 **670..3ف=

 *2.003** 2.272 0.203 (x3مستوى اإلنتماء لممجتمع المحمى )-6
 .2.266 2.260 2.21 (x4العدالة اإلجتماعية ) -1
 2.6.3** 2.275 ..566 (x5مستوى الطموح ) -6
 **2.326** 2.303 .6.660 (x6) مميارات الشخصيةالكمية لدرجة ال -3

الدرجة -3
الكمية لمميارات 

المعرفية 
 والسموكية

 2..72** 2.267 ..2.0 2.630 (x1إستخدام وسائل اإلتصال الحديثة )-.
 2.223 -2.20. -2.635 (x2مستوى التجددية )-0 **36.366ف=

 2.020** 2.20. 2.676 (x3مستوى اإلنتماء لممجتمع المحمى )-6
 .2.206 2.226 2.27 (x4العدالة اإلجتماعية ) -1
 2.6.1** 2.266 ..652 (x5مستوى الطموح ) -6
 **2.726** 2.132 5.022 (x6الدرجة الكمية لمميارات الشخصية ) -3
 **2.331** 2.6.2 3.621 (x7مميارات االجتماعية )الدرجة الكمية ل -7

مستوى  -4
التفكير 
 اإلبتكارى

 .2.221 -2.266 -..100 2.60 (x1إستخدام وسائل اإلتصال الحديثة )-.
 2.261 -2.267 -2.573- (x2مستوى التجددية )-0 **.12.32ف=

 *2.222 -2.22. -0.252 (x3مستوى اإلنتماء لممجتمع المحمى )-6
 **2.222 -2..20 -0.376- (x4العدالة اإلجتماعية ) -1
 2.063** 2.226 2.276 (x5مستوى الطموح ) -6
 **2.326** 2.063 1.161 (x6الدرجة الكمية لمميارات الشخصية ) -3
 ..2.626** 2.2.0 2.0 (x7الدرجة الكمية لمميارات االجتماعية ) -7
 معرفية والسموكيةمميارات الالكمية لدرجة ال -2
(x8) 

2.327** 2.603 5.626** 

 .2,2** معنوي عند مستوى                    2,26* معنوى عند مستوى 
 ..0202/020المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية 
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والتى تشير إلى أن تحسين مستوى التفكير اإلبتكارى يكون من  (2020
ل إستخدام ميارة حل المشكبلت وىى أحد الميارات المعرفية من خبل

والسموكية، كما تتفق ىذه النتيجة مع "النظرية العقمية" التى تشير إلى أن 
التفكير اإلبتكارى يعتمد عمى إكتشاف المعرفة، كما تتفق ىذه النتيجة 
مع "النظرية المعرفية السموكية" والتى تشير إلى أن قدرة الفرد عمى 

فكير فى إنتاج حمول لممشكبلت التى تواجيو تعتمد بشكل أساسى الت
 عمى إستخدام إمكانياتو المعرفية(. 

وكما توضح نتائج الدراسة عدم معنوية تأثير المتغيرات المستقمة 
المتمثمة فى: إستخدام وسائل اإلتصال الحديثة، مستوى التجددية، 

ية. وىذه المتغيرات مستوى الطموح، الدرجة الكمية لمميارات اإلجتماع
% من تباين مستوى التحسن فى مستوى الفكير اإلبتكارى ..60تفسر 

لدى الشباب الريفى الجامعى المبحوثين، وبذلك يمكن قبول الفرض 
البحثي الثامن جزئيًا بالنسبة لممتغيرات التي ثبتت معنوية عبلقتيا 

امعى بمتغير مستوى التحسن فى التفكير اإلبتكارى لدى الشباب الج
المبحوثين، وقد بمغت قيمة معامبلت المسار كما ىي واردة بالمعادلة 

 التالية:
X9 = 5.950 + -0.055 X1 + -0.037 X2 + -0.081 X3 + 

-0.102 X4 + 0.003 X5 + 0.256 X6  + 0.012 X7 
+ 0.526 X8 + P9k Rk  

( التالى النموذج السببى المعدل لتحسين 5ويبين الشكل رقم )
تفكير اإلبتكارى لدى الشباب الريفى الجامعى المبحوثين بعد مستوى ال

 إستبعاد المسارات غير المعنوية وتحديد جميع المعامبلت اإلحصائية.
 

وبإستعراض نتائج تجزئ االرتباط الكمي الى تأثير سببي مباشر 
وغير مباشر وتأثير غير سببي لممسارات المعنوية بالنموذج السببي 

( يتضح أن متوسط التأثير السببي لممسارات 1.المعدل )جدول رقم
المعنوية لمتغير درجة توافر الميارات الشخصية كمتغير تابع يبمغ تقريبًا 

% من إجمالى اإلرتباط الكمى، ويتكون ىذا التأثير السببي من تأثير 31
 مباشر فقط. 

كما يتضح أن أن متوسط التأثير السببي لممسارات المعنوية 
افر الميارات االجتماعية كمتغير تابع يبمغ تقريبًا لمتغير درجة تو 

% من إجمالى االرتباط الكمى، ونسبة التأثير غير المباشر 6..7
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% من إجمالى 62.3لمتغير مستوى االنتماء لممجتمع المحمى بمغ نحو 
التأثير السببى ليذا المتغير وقد كان ىذا التأثير غير المباشر عن طريق 

يارات الشخصية. كما يتبين أن متوسط التأثير متغير درجة توافر الم
السببي لممسارين المعنويين لمتغير الدرجة الكمية لمميارات المعرفية 

% من إجمالي االرتباط الكمى، كما أن 37والسموكية كمتغير تابع يبمغ 
نسبة التأثير غير المباشر لمتغير الدرجة الكمية لمميارات الشخصية بمغ 

ي التأثير السببي ليذا المتغير وقد كان ىذا % من إجمال..01نحو 
التأثير غير المباشر عن طريق متغير الدرجة الكمية لمميارات 
االجتماعية. وأخيرا فإن متوسط التأثير السببي لممسارات المعنوية 
لممتغير التابع النيائي الخاص بتحسين مستوى التفكير اإلبتكارى بمغ 

كمي، كما أن متوسط التأثير غير % من إجمالي االرتباط ال.7حوالي 
% من إجمالي ...0المباشر لممتغيرات المستقمة المعنوية بمغت حوالى 

التأثير السببي لممتغيرات عمى المتغير التابع، حيث كان ىذا التأثير 
غير المباشر بالنسبة لمتغير مستوى اإلنتماء لممجتمع المحمى عن 

ات الشخصية، الدرجة الكمية طريق متغيرين ىما: الدرجة الكمية لمميار 
لمميارات االجتماعية، كما كان التأثير مباشر لمتغير العدالة 

 االجتماعية. 
جماال فإن متوسط التأثيرات السببية لممسارات المعنوية   وا 

% من إجمالي معامبلت االرتباط البسيط. 32.6بالنموذج السببي بمغ 
بي عند تناول موضع وىذه النسبة توضح أىمية استخدام التحميل السب

تحسين مستوى التفكير اإلبتكارى لدى الشباب الريفى الجامعى 
% 07.5باالدراسة، كما أن متوسط التأثيرات غير المباشرة بمغ حوالي 

من إجمالي التأثيرات السببية، وىذه النسبة توضح أىمية وجود بعض 
السببي. المتغيرات الوسيطة بين المتغيرات المستقمة والتابعة بالنموذج

 التأثير المباشر وغير المباشر واالرتباط غير السببي لممسارات المعنوية بالنموذج السببي المعدل .14جدول 
المتغير 
 التابع

التأثير  المتغيرات المستقمة
 βالمباشر

التأثير  التأثير غير المباشر
 السببى

التأثير غير 
 السببى

االرتباط 
 عن طريق قيمتو rالكمى 

يارات الم
 الشخصية

 2.277 2.216- 02..2 - - 02..2 مستوى التجددية-1
 **2.066 2.2.1 2.0.5 - - 2.0.5 مستوى اإلنتماء لممجتمع المحمى-2
 **2.607 2.227 2.602 - - 2.602 مستوى الطموح-3

الميارات 
 االجتماعية

 

 **2.007 2.273 .6..2 - - .6..2 إستخدام وسائل اإلتصال الحديثة-1
الميارات  2.215 2.272 مستوى اإلنتماء لممجتمع المحمى-2

 الشخصية
2..07 2.255 2.003** 

 **2.326 2.265 2.303 - - 2.303 الميارات الشخصية-3
الميارات 
المعرفية 
 والسموكية

الميارات  13..2 2.132 الميارات الشخصية-1
 االجتماعية

2.323 2.257 2.726** 

 **2.331 2.613 2.6.2 - - 2.6.2 الميارات االجتماعية-2
التحسن فى 

مستوى 
التفكير 
 اإلبتكارى

الميارات  .2.2- .2.22- مستوى اإلنتماء لممجتمع المحمى-1
 -الشخصية

الميارات المعرفية 
 والسموكية

-
2.25. 

2..7. 2.222 

- - - 20..2- درجة العدالة اإلجتماعية-2
2..20 

2.2.1 -2.222 

الميارات المعرفية  66..2 2.063 الميارات الشخصية-3
 والسموكية

2.65. 2.0.0 2.326** 

 **2.327 .3..2 2.603 - - 2.603 الميارات المعرفية والسموكية-4
 ..0202/020المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية 
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 :ما يمىيتضح الدراسة الميدانية من خالل العرض السابق لنتائج 

يستخدم الميارات الشخصية المبحوثين الشباب الريفى الجامعى أن  -.
والميارات االجتماعية والميارات السموكية التى تتوفر لديو نتيجة خبراتو 
ومعموماتو التى يكتسبيا بشكل متوسط فى تسيير شئون حياتو اليومية 
م، سواء فى التعامل مع أسرتو وأصدقائو وأفراد مجتمعو الذى يعيش بيني

لذا يجب عمى الفرد تنمية مياراتو ليتمكن من رفع قدراتو وليتمكن من 
تقديم ما لديو لخدمو مجتمعو لما تمثمو ىذه الفئة من الشباب من أنيم 

 عماد المجتمع وأساس التنمية التى تنشده الدولة.
لديو مستوى تفكير إبتكارى المبحوثين  أن الشباب الريفى الجامعى -0

بداعى كبير لذ ا يجب اإلستفادة من ذلك من خبلل توظيف قدراتيم وا 
اإلبداعية فى مجاالت يمكن اإلستفادة منيا سواء داخل الجامعة أو فى 
مجتمعيم المحمى الذى يعيشون فيو أى يتم تكميفيم بميام تتناسب مع 

 قدراتيم اإلبتكارية التى تتوفر لدييم مع مراعاة الفروق فيما بينيم.
يتأثر المبحوثين االبتكارى لمشباب الجامعى أن مستوى التفكير  -6

سمبيًا بمستوى إنتمائيم لممجتمع الذى يعيشون بو ودرجة شعورىم 
بالعدالة االجتماعية ويمكن تفسير ذلك أنو كمما قل مستوى إنتماء الفرد 
لمجتمع القرية الذى يعيش فيو وشعوره بتحقيق العدالة االجتماعية بينو 

لك لزيادة مستوى تفكيره لتحسين مستواه وبين من حولو كمما أدى ذ
إبتكار وسائل تؤىمو المعيشى واإلنتقال إلى مستوى أفضل من خبلل 

  لتحقيق ذلك.
تأثر تالمبحوثين أن مستوى التفكير االبتكارى لمشباب الجامعى  -1

بالميارات الشخصية والميارات المعرفية والسموكية لؤلفراد بشكل إيجابى 
الميارات بشكل كبير لدى الشباب من خبلل ورش لذا يجب تنمية ىذه 

 العمل والندوات العممية فى الجامعة.
 لتوصيات:ا .1

نتائج البحث الحالى فيما يتعمق بدرجة ووفقًا لما توصمت إليو  
التفكير اإلبتكارى لدى الشباب توافر ميارات الحياة وتأثيرىا عمى مستوى 

 ى:بما يم البحثوصى الجامعى المبحوثين يالريفى 
نظرًا إلرتفاع درجة صدق وثبات المقياس المستخدم فى قياس درجة -.

توافر ميارات الحياة والمقياس المستخدم فى قياس مستوى التفكير 
اإلبتكارى لدى الشباب الريفى الجامعى، لذا فإن ىذا المقياس يصمح 
لمتطبيق فى بحوث مستقبمية تحت الظروف المصرية فى مناطق أخرى 

البحث  ابعض العوامل األخرى التى لم يتطرق لياسة در مع مراعاة 
الحالى والتى قد تؤثر عمى مستوى التفكير اإلبتكارى لمشباب الريفى 

 الجامعى. 

أظيرت نتائج البحث أن الميارات الشخصية لؤلفراد أكثر محور  -0
تأثيرًا عمى مستوى التفكير اإلبتكارى لدى الشباب الريفى الجامعى لذا 

مك الميارات الشخصية من خبلل عقد دورات تدريبية يجب تنمية ت
 وتوفير برامج عممية إلستغبلل تمك الميارات.

أوضحت نتائج البحث أن الميارات المعرفية والسموكية ليا تأثير  -6
عمى مستوى التفكير االبتكارى لمشباب الريفى الجامعى بنسبة بمغت 

دى الشباب الريفى % وعمى ذلك لزيادة مستوى التفكير االبتكارى ل37
تحسين ميارات الشباب المعرفية عمى إدارة الجامعة الجامعى يجب 

وكية من خبلل اإلختبارات الجامعية التى تركز عمى العمميات موالس
 .بما يخدم سوق العمل المعرفية العميا

كسابيم ميارات قدرا اتاحة الفرصة لمطبلب عمى تنمية -1  تيم وا 
د   يممكنقات وحل المشكبلت التى تراك العبلإصدار األحكام وا 

ستثمار إمكانياتيم لتحسين مستوى التفكير  من إستغبلل وقت فراغيم وا 
اإلبتكارى لدييم وذلك من خبلل إقامة ورش عمل بالجامعة التى 

 يدرسون بيا.
أظيرت نتائج الدراسة أن مستوى الطموح لمشباب الريفى الجامعى  -6

يارات الشخصية لدييم لذا توصى كبير عمى درجة توافر الملو تأثير 
قيام إدارة عن طريق سعى و الدراسة بتدعيم طموحات ىؤالء الشباب 

العمل عمى تسييل التواصل بين الخريجين الذين كمية بالخريجين بكل 
من خبلل يوم التوظيف لدييم مستوى طموح كبير وبين مؤسسات العمل 
 الشخصية لمياراتاتنمية الذى يتم كل عام، مما ينعكس أثر ذلك عمى 

 .لمشباب
 المراجع .5

 المراجع بالمغة العربية:. 1.5
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 الزراعة، جامعة المنصورة.
 –التفكير االبتكارى واإلبداعى " .(2012أبو النصر، مدحت محمد )

ة طريقك إلى التميز والنجاح"، المجموعة العربية لمتدريب والنشر، الطبع
 األولى، القاىرة. 

التنمية  .(2017أبو النصر، مدحت وياسمين مدحت محمد )
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 والنشر، الطبعة األولى، القاىرة.



Rania H.A. Basha and Sahar M.Sh. Newaser., 2021 

527 

"فعالية استخدام حل  .(2000أبو حميقة، فخرية عمى العيسى )
صيل الطبلب لمادة األحياء المشكبلت واالكتشاف االبتكارى فى تح

وتنمية القدرات والمشاعر االبتكارية لدييم"، رسالة دكتوراة، كمية التربية، 
 جامعة طنطا.

"توكيد الذات بين الريف  .(2009أحمد، صابر أحمد عبدالموجود )
 والحضر"، إيتراك لمطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، القاىرة.

التفكير االبتكارى لمزراع فى  .(2007األحمر، صبحى عوض عيسى )
مجال تعظيم استخدام مواردىم الزراعية بقريتى كوم البركة والعرقوب 

محافظة البحيرة"، رسالة دكتوراة، قسم اإلرشاد  -بمركز كفر الدوار
 الزراعى، كمية الزراعة، جامعة األسكندرية. 

التعميم"، "فمسفة التفكير ونظريات فى التعمم و  (.2011األشقر، فارس )
 الطبعة األولى، المكتبة الوطنية، المممكة األردنية الياشمية.

"بيان بعدد  (.2020الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء )
  https://www.capmas.gov.egالشباب"، 

يد عبد اهلل حزام الحدابى، داود عبد الممك وىناء حسين الفمفى وتغر 
ر اإلبداعى لدى الطمبة المعممين فى "ميارات التفكي (.2011العمييى )

األقسام العممية فى كمية التربية والعموم التطبيقية"، المجمة العربية 
 .67-61(، ص ص6لتطوير التفوق، العدد)

"مشكبلت الشباب  (.2009/2010ى، عبد اهلل بن فائز )الحقبان
الجامعى وكيفية معالجتيا: دراسة ميدانية فى جامعة دمشق"، رسالة 

 تير، كمية اآلداب والعموم اإلنسانية، جامعة دمشق.ماجس
الرفاعى، سميمان حسن سميمان وجمال محمد أحمد الشاعر 

إتجاىات الشباب الريفى نحو ظاىرة اليجرة الخارجية غير  .(2013)
الشرعية بريف محافظة الغربية"، مجمة الزقازيق لمبحوث الزراعية، 

 (، سبتمبر.6، العدد)12مجمد
"الزيارات الميدانية  (.2020مد عبد العميم عمى عمى )مح الرميمى،

التبادلية ودورىا فى نشر المستحدثات الزراعية بمنطقتى وادى النقرة 
ووادى الصاعيدة بمحافظة أسوان"، المجمة العممية لمعموم الزراعية، كمية 

 .052-075(، ص ص0، عدد )0الزراعة، جامعة بنى سويف، مجمد 
)ls.ekb.eg(https://sjas.journa 

أساليب إتخاذ القرارات عند  .(2009الصاوى، نوران محمد عمى )
المستوى اإلقميمى والمحمى فى منظمة اإلرشاد الزراعى لدى رؤساء 
أقسام اإلرشاد الزراعى بمحافظتى كفر الشيخ والغربية"، مجمة الجمعية 

 (.0، العدد )6.العممية لئلرشاد الزراعى، مجمد 
"كيفية تصميم وتحديد حجم  (.2017يم العزبى )زبى، محمد إبراىالع

العينة فى الدراسات االجتماعية"، الطبعة األولى، دار الحرة لمطباعة، 
 األزريطة، األسكندرية.

"تعزيز الميارات الحياتية لدى  (.2014المنظمة الدولية لمشباب )
دليل عممى لتصميم برامج نوعية"، البنك الدولى،  -الشباب

https://www.iyfnet.org 
"فعالية برنامج مقترح لتنمية اإلبداع لدى  (.2009أىل، أمانى محمد )

أطفال محافظة غزة"، رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، 
 غزة، فمسطين.

"إدارة الوقت لدى المرشدين الزراعيين  .(2015بدوى، أحمد عثمان )
، 5.حافظة مطروح"، مجمة الجمعية العممية لئلرشاد الزراعى، المجمد بم

 (..العدد)
"اإلحصاء االجتماعى وطرق القياس"،  .(2000بركات، محمد محمود )

 اليادى لمطباعة والكمبيوتر، القاىرة.
"دور وسائل اإلعبلم  .(2016جاد اهلل، أمانى مغاورى عباس إبراىيم )

اب فى بعض القضايا المجتمعية، دراسة فى تشكيل الرأى العام لمشب
محافظة الغربية"، رسالة دكتوراة، قسم  -ميدانية بجامعتى األزىر وطنطا

 تنمية األسرة الريفية، كمية االقتصاد المنزلى، جامعة األزىر. 
"التحميل اإلحصائى األساسى بإستخدام  .(2008جودة، محفوظ )

SPSSان، األردن."، دار وائل لمنشر، الطبعة األولى، عم 
"محددات إدارة  .(2012حنين، سامية حنا وىناء محمد ىوارى )

األزمات فى الجياز اإلرشادى الزراعى فى محافظة الفيوم، مجمة العموم 
االقتصادية واالجتماعية الزراعية، كمية الزراعة، جامعة المنصورة، مجمد 

 (، أغسطس. 2، العدد) 6
بداع واالبتكارات"، دار الراية "إدارة اإل .(2012خيرى، أسامة محمد )

 لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، المممكة األردنية الياشمية.
رضوان، أحمد الينيدى، وفرحات عبد السيد محمد ورشا حمدى عبد 

"بناء مقياس لمكفاءة االجتماعية لممرشدات  .(2009اليادى محمد )
كندرية لمبحوث الزراعيات بمحافظة المنوفية"، مجمة جامعة األس

 (. 6، العدد)61الزراعية، مجمد
طي  سالمة ومريم عمى حربى رضوان، أحمد الينيدى وفؤاد عبد الم

"محددات المشاركة السياسية لممرأة الريفية بإحدى قرى  (.2001)
، 03محافظة البحيرة"، مجمة جامعة المنصورة لمعموم الزراعية، مجمد

 .251-226(، ص ص0العدد)
"دليل الوعى البيئى الريفى الوحدة  .(2018عمى )زىران، يحيى 

الخامسة: البيئة االجتماعية الريفية"، المشروع التنافسى، برنامج الوعى 
البيئى الريفى بمحافظة الدقيمية، قسم اإلرشاد الزراعى والمجتمع الريفى، 

 كمية الزراعة، جامعة المنصورة.

https://www.iyfnet.org/
https://www.iyfnet.org/


Scientific Journal of Agricultural Sciences 3 (2): 498-529, 2021 

528 

ر اإلبداعى فى ظل "التفكي (.2017، بن طراد ومزيانى الوناس )زينة
النظرية المعرفية السموكية"، مجمة العموم االنسانية واالجتماعية"، العدد 

 .00-..(، ص ص05)
تحميل  .(2011سالمة، فؤاد عبدالمطي  وفرحات عبد السيد محمد )

مسارى لمحددات السموك البيئى لمسكان الريفيين بمركز منوف فى 
دية واالجتماعية الزراعية، كمية محافظة المنوفية"، مجمة العموم االقتصا

 (.6، العدد)0الزراعة، جامعة المنصورة، مجمد
"معمومات مختارة فى اإلرشاد  .(2015سويمم، محمد نسيم عمى )

 الزراعى والمجتمع الريفى"، دار الندى لمطباعة، الطبعة األولى، القاىرة.
"القدرة  .(2009شنودة، ىدى صبحى ونوران محمد عمى الصاوى )

قناعية لدى المشرفيين اإلرشاديين الزراعيين وعبلقتيا ببعض اإل
المتغيرات القيادية ببعض المحافظات"، مجمة الجمعية العممية لئلرشاد 

 (.0، العدد)6.الزراعى، المجمد 
"بيان بعدد طبلب  (.2020/2021ب بكمية اآلداب )شئون الطال
 .أقسام"، كمية اآلداب، جامعة الزقازيق -الفرقة الرابعة

"بيان بعدد طبلب  (.2020/2021لطالب بكمية الزراعة )شئون ا
 أقسام"، كمية الزراعة، جامعة الزقازيق.-الفرقة الرابعة 

"دراسة تحميمية لبعض  .(2018عابد، لمياء توفيق عبدالحميد )
المتغيرات المستقمة المؤثرة عمى اآلداء الوظيفى لممرشد الزراعى فى 

مجمة االقتصاد الزراعى والعموم االجتماعية، العمل اإلرشادى الزراعى"، 
 (. 6، العدد)5كمية الزراعة، جامعة المنصورة، مجمد

"اتجاىات الشباب الجامعى نحو قبول  (.2020عازر، ماريان عزمى )
اآلخر: دراسة ميدانية عمى عينة من الشباب الجامعى بمدينة طنطا"، 

(، ص 62عدد )مجمة كمية اآلداب، كمية اآلداب، جامعة طنطا، ال
 .622-.01ص

 (.2021وحصة ذياب مرزوق العتيبى ) عبد النبى، ىدى أحمد
"عبلقة اإلبتكار واالبداع فى نجاح إدارة المشاريع: تطبيق عمى وكالة 
التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية"، المجمة الدولية 

 .02-..(، ص ص.(، العدد)2.لمتنمية، المجمد )
"بعض القدرات والميارات  .(2003اد، عبداليادى محمد )عبدالجو 

الذىنية واالجتماعية واالبتكارية واالتصالية المحددة لعمل مسئولى 
المراكز اإلرشادية الزراعية بمصر، مجمة جامعة المنصورة لمعموم 

 (، يونيو.3، العدد)02الزراعية، مجمد
ى البحوث "تحميل البيانات ف .(1985عالم، صالح الدين محمود )

 النفسية والتربوية"، دار الفكر العربى.
"الميارات الحياتية لمشباب )دليل تدريبى("،  .(2014عمى، عصام )

 الييئة القبطية اإلنجيمية لمخدمات االجتماعية، القاىرة.

"الميارات  .(2010مازن، محمد حسين وىشام محمد محمد صالح )
محافظات مصر"،  االجتماعية لدى المرشدين الزراعيين فى بعض

 (.1، العدد)22المجمة المصرية لمبحوث الزراعية، مجمد
"ميارات  .(2010منسى، محمود عبدالحميم وخديجة أحمد بخيت )

الحياة )تعميميا وتعمميا("، دار الزىراء لمطباعة والنشر، الطبعة األولى، 
 الرياض.

"إدارة االبتكار )االبتكار نحو  .(2019منصور، إيمان أحمد )
تغيير("، دار ابن النفيس لمنشر والتوزيع، عمان، المممكة األردنية ال

 الياشمية. 
"إدراك مسئولى العمل اإلرشادى  .(2014نجم، عماد الحسينى )

الزراعى فى بعض محافظات مصر إلدارة الوقت"، مجمة الجمعية 
 (.0، العدد)2.العممية لئلرشاد الزراعى، المجمد 

"دور النوع االجتماعى  .(2015)نويصر، سحر محمد شمبى شمبى 
فى التنمية المستدامة بريف محافظة الشرقية"، رسالة دكتوراة، قسم 

 االقتصاد الزراعى، كمية الزراعة، جامعة الزقازيق.
"دوافع  (.2020ى وىبو اهلل أنور عمى لبن )نويصر، سحر محمد شمب

 العمل التطوعى المؤسسى بريف محافظة الشرقية"، المجمة العممية
(، 0، العدد )0لمعموم الزراعية، كمية الزراعة، جامعة بنى سويف، مجمد 

  https://sjas.journals.ekb.eg.072-063ص ص
"التحميل المسارى ألثر تحسين  .(2015ىاشم، شيماء عبد الرحمن )

الميارات عمى رفع معدالت اآلداء لمعاممين بالمراكز اإلرشادية فى 
م االقتصادية واالجتماعية الزراعية، كمية محافظة الشرقية"، مجمة العمو 

 (. 6، العدد)3الزراعة، جامعة المنصورة، مجمد
"دور التنظيمات الجامعية فى تنمية قيم  (.2018ىاشم، أحمد مرعى )

دراسة من منظور طريقة تنظيم  -السبلم االجتماعى لمشباب الجامعى
وث المجتمع"، مجمة كمية الخدمة االجتماعية لمدراسات والبح

 (.162-677(، ص ص6.االجتماعية، جامعة الفيوم، العدد )
"ميارات التفكير االبتكارى"،  .(1997ىالل، محمد عبد الغنى حسن )

 مركز تطوير اآلداء والتنمية، الطبعة الثانية، القاىرة. 
REFERENCES 

Alwin DF, Robert MH (1975). The Decomposition 

of Effect in Path Analysis , American Sociological 

Review, 40 :37-47. 

Asher HB (1976). Causal Modeling, Sag Publication , 

Inc., U.S.A.  
Carvalho ECA, Vissoci JRN, Andrade L, Machado 

WL,  Paraiso EC, Nievola JC (2021). BNPA: An R 

package to learn path analysis input models from a 



Rania H.A. Basha and Sahar M.Sh. Newaser., 2021 

529 

data set semi-automatically using Bayesian networks’, 

Knowledge-Based Systems, 223, pp1-15. 
Madyani I, Yamtinah S, Utomo S, Saputro S, 

Mahardiani L (2019). Profile of Students’ Creative 

Thinking Skills in Science Learning’, Education and 

Humanities Research, No (397), pp957- 964. 

Thompson SK (2012). “Sampling”, Third Edition 

,p:59-60 
Toheri Winarso W, Abdul Haqq A (2020). Where 

exactly for enhance critical and creative thinking: The 

use of problem posing or contextual learning’. 

European Journal of Educational Research,Vol. 9, No. 

(2), pp877-887. 

 
The Effect Of Life Skills On The Development Of Innovative Thinking For 

University Rural Youth In Sharkia Governorate 
 

Rania H.A. Basha and Sahar M.Sh. Newaser 
 

Agric. Econ. Dept., Branch of Rural Sociol., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 
 

 

 

Received on: 23-5-2021                                                               Accepted on: 2-7-2021  

 
 

ABSTRACT 

 
The research aimed to: identify the degree of life skills to university rural youth and their axes (personal skills - social skills 
- cognitive and behavioral skills), and their relative importance in Sharkia governorate, identify the level of innovative 

thinking to university rural youth, and test the significance of differences in the mean scores of the respondent s in the Life 
skills and their axes. And the level of innovative thinking according to the different nature of the college in which they 
study, determining the factors affecting the life skills of the rural youth of the university respondents, and finally trying to 

arrive at a causal model that clarifies the causal relationships of the series of factors to improve the level of innovative 
thinking to the respondents. The research was conducted using the social survey method on a sample of 366 students in the  
fourth year of rural origin in the Faculties of Agriculture and Arts, Zagazig University, and field data were collected for a  

personal interview questionnaire, and “Google Form” questionnaire, from October to the end of December 2020, and the 
data were analyzed using: frequencies and percentages The arithmetic mean and the relative weight, the Cronbach alpha 

coefficient, the "T" test, the progressive progressive multiple regression analysis, and the Path analysis to track the causa l 
relationships. The study found: that university rural youth have life skills at Medium degree by 56%, and social skills came 
first in life skills with a weight of 75.7%, followed by cognitive and behavioral skills with a weight of 71.7%, followed by 

personal skills with a weight of 65%. The results also showed an increase in the level of innovative thinking of the 
respondents, by 51.9%. The results also showed the significance of the Affiliation level For the local community, the degree 
of social justice (with a negative impact), the degree of interpersonal skills, and the degree of cognitive and behavioral skills 

(with a positive effect) at the level of creative thinking, as the variables explain 52.1% of the variation in the level of 
improvement in the level of Innovative thinking for the university rural youth respondents. 

KEYWORDS: life skills, the innovative thinking, University rural youth, Sharkia governorate.   


