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 ممخص البحث
، وذلك من خالل ة الحياة  لمشباب الريفى الجامعىنوعي العوامل المؤثرة فى عمى بصفة رئيسية التعرفاستيدف البحث 

وطبيعققة العالقققات  ،ى نوعيققة الحيققاة لمشققباب المبحققوثينمسققتو :  كققاًل مققنالتعققرف عمققى  تحقيققا األىققداف الفرعيققة التاليققة:
الفقروا بقين متوسقطات مقن :  وتحديد كقالً االرتباطية بين المتغيرات المستقمة المدروسة ونوعية الحياة لمشباب المبحوثين، 

ممتغيققرات المسققتقمة ل اإلسققيام النسققبى، و  وفقققًا لممتغيققرات المسققتقمة المدروسققةنوعيققة الحيققاة لمشققباب المبحققوثين درجققات 
 (400). أجري البحث عمي عينة حصصية قواميا نوعية الحياة لمشباب المبحوثين فى تفسير التباين الحادث فىالمدروسة 
. الممتحقين بكميات مجمع سبرباى الفرقة النيائية من المرحمة الجامعية بجامعة طنطاالريفيين بطالبات الو طمبة المفردة من 

تم تصميميا وتقييميا واختبارىقا واعقدادىا فقي ، و ستبياناالجمعت البيانات عن طريا المقابمة الشخصية باستخدام استمارة 
مثقل التكقرارات  البحقثصورتيا النيائية ليذا الغرض. واستخدمت عدة أسقاليب احصقائية وصقفية واسقتداللية لتحميقل بيانقات 

بيرسققون، ومعامققل االرتبققاط لبي، االنحققراف المعيققاري، معامققل االرتبققاط البسققيط ، المتوسققط الحسققاسققب المئويققةالعدديققة والن
 69,25مقا يزيقد عقن ثمثقى الشقباب المبحقوثين ) أن :ومعامل االنحدار الجزئي التدريجى. وققد أشقارت النتقائل إلقي ،المتعدد

 اتدرجقمتوسقطى  بين 0,05وتبين وجود فروا معنوية عند المستوي االحتمالي ( مستوى نوعية الحياة لدييم متوسط، %
لصقال  الشقباب المبحقوثين القذكور، ووفققًا لمتخصقص العممقى لصقال  الشقباب لمنقوع نوعية الحياة لمشقباب المبحقوثين وفققًا 

درجات بين متوسطات  0,05اليالمبحوثين الممتحقين بالكميات العممية، كما تبين وجود فروا معنوية عند المستوي االحتم
نوعية الحياة لمشباب المبحوثين عند تصنيفيم عمى أساس التعرض اليومى لوسقائل التواصقل االجتمقاعى لصقال  متوسقطى 
التعرض لوسائل التواصل االجتماعى، وعند تصنيفيم عمى أساس الدخل الشيرى لألسرة لصال  الشباب المبحوثين مرتفعقى 

عالقة إرتباطية متعقددة بقين المتغيقرات المسقتقمة المدروسقة مجتمعقة ونوعيقة الحيقاة تبين وجود  ماكالدخل الشيرى لألسرة. 
%( مققن التبققاين الحققادث فققي نوعيققة الحيققاة لمشققباب  43,5وأن ىققذة المتغيققرات مجتمعققة تفسققر نحققو )لمشققباب المبحققوثين، 

الحقادث فقى نوعيقة الحيقاة لمشقباب المبحقوثين مرتبقة كذلك تبين أن أكثر المتغيرات إسيامًا فقي تفسقير التبقاين ،  المبحوثبن
 ،وااللتقزام القدينى لموالقدين، ، والميقارات الحياتيقة لموالقدين، والطمقوحأسقاليب المعاممقة الوالديقة لموالقدين :حسب أىميتيا ىى

عقرف عمقى االىتمام بإجراء دراسات عديدة عن الشباب الريفى الجامعى عمقى وجقو الخصقوص والتبضرورة  البحث: وأوصى 
 .فى مرحمة الشبابفى حياة أبنائيا التأكيد عمى أىمية دور األسرة الريفية ، و  أىم قضاياه

، لموالققدين، الميققارات الحياتيققة لموالققدينيب المعاممققة الوالديققة ل، اسققالموالققدين، االلتققزام الققدينى الطمققوح الكممققات المفتاحيققة:
 .لمشباب الريفى الجامعى  نوعية الحياة

 

  المقدمة
لم يسجل لنا التاريخ عصرًا من العصور زاد فيو 

ن بمدان العالم مثل عصرنا االىتمام بالشباب فى أى بمد م

ولقد أصب  االىتمام بالشاب قضية عالمية ، الحالى
ومحمية عمى السواء وأجريت فى ىذا الصدد العديد من 

العمم وبخاصة  البحوث والدراسات فى مختمف مجاالت
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واالقتصادية، ولكل عمم  ،والسياسية ،العموم االجتماعية
، كما فى رصد كل ما يتعما بفئة الشباب منظور خاص

ن االىتمام بقضايا الشباب تنبئ العديد من الدراسات بأ
)عبد القادر،  سوف يزداد أكثر وأكثر فى المستقبل

   .(29، ص 1998

ذا كان لمشباب أىمية بالغة فى جميع بم العالم  دانوا 
فإن ىذه األىمية تزداد فى البالد النامية، وفى مجتمعاتيا 

التى من بداية القرن الحالى ، و الريفية بصفة خاصة
وكان األساس  ،المجيودات التنمويةشيدت العديد من 

 ايبوصففئة الشباب عمى  فى برامجيا التنموية التركيز
  .(114، ص1998) عبد القادر، أداة التنمية وغايتيا

لقد ظير االىتمام بالدور التنموى لمشباب الريفى و 
المتعمم تعميمًا جامعيًا من قبل الخطط التنموية التى تبنتيا 

 وذلك من خالل مشروعات الخدمةالمجتمعات المحمية، 
بأن  يقيناً ، وذلك العامة التطوعية لمشباب الجامعى

 ،الشباب الجامعى نال حظًا وفيرًا من التعميم والثقافة
ىا عمى وأصب  بالتالى مؤمنًا بضرورات التنمية وفوائد

المكمل لدور  ه، ومؤمنًا بدور مستوى األفراد والمجتمعات
، ص 2000)بدر، الدولة الرئيسى فى عمميات التنمية 

8).                                                                                              

رغم االىتمام بالشباب وبدوره التنموى إال أن الشباب و 
واألزمات نتيجة يواجو العديد من التحديات الريفى 

والتكنولوجية المتسارعة ، والثقافية ،لمتغيرات االقتصادية
 التى يشيدىا عصرنا الحالى، حيث تشكل ىذه التحديات

 ةبيئالمع  الثقافى واالجتماعى عائقًا كبيرًا امام تكيفو
رتو عمى القيام بأدواره ، وتضعف من قدبوالمحيطة 
، األمر الذى دعى المنظمات الدولية التابعة التنموية

ييئة األمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية وىيئة ل
لألىتمام برفع مستويات  اليونسكو ومنظمة العمل الدولية

ينى لمشباب فى جميع أنحاء الصحة والتعميم والتدريب الم
، فى حين أختصت منظمة األغذية والزراعة العالم

بالتعاون مع منظمة اليونيسيف باالىتمام برفع مستويات 
ودعمو  ىفوتحسين نوعية الحياة لمشباب الري المعيشة

وزيادة قدرتو االنتاجية والسعى الجاد اليجاد الحمول 

و )بدر، يالمثمى لممشكالت والتحديات التى تواج
                                                      (.10،ص 2000

إن تحقيا نوعية حياة جيدة لمشباب بوجو عام 
بوجو خاص يتطمب جيود مستمرة ولمشباب الريفى 

 ،ومتواصمة من شتى المؤسسات االجتماعية كاألسرة
 ىؤالء وكافة الخدمات المجتمعية حتى يتمكن ،والجامعة
المادية والمعنوية بشكل  ممن اشباع حاجاتيالشباب 

م الطبيعية فى الحياة القيام بأدوارى وامتوازن، ويستطيع
 جتمعاتيم الريفيةم فى تنمويةال باالضافة الى أدوارىم

االستقرار والنجاح فى  وا بذلكويحقق ،عمى الوجو األكمل
      (. 1، ص  2012)الشمرى ،  الحياة

االتجاىات الحديثة فى دراسات نوعية ذىبت  وقد
أنيا نتاج لتؤكد الى التفسير الدقيا لنوعية الحياة الحياة 

تفاعل مركب بين الشخص وبيئتو، وأن نوعية الحياة التى 
بالسالمة الجسدية الفرد تتسم بالجودة ىى التى ينعم فييا 

، ا بالمساندة األسرية واالجتماعية، ويحظى فييوالنفسية
فييا من  يتمكن، و ويشبع فييا حاجاتو لممعرفة والترفيو

خالليا بالرضا ويشعر من  ،االنجازات الشخصيةتحقيا 
                                                                                              .(68ص  ، 2005)عبد المعطى،  والسعادة

 

     المشكمة البحثية 
فى ظل التطور التكنولوجى والتسارع التقنى الكبير 

م وفا نظاالذى يشيده عالمنا الحالى برزت أىمية العيش 
، والشباب الريفى فى الحياة يتصف بالجودة والرقى

ىذه  تكأحد الفئات المجتمعية التى شيدالجامعى 
التقمبات والتطورات يواجو الكثير من الضغوط والتحديات 
فيو يطم  ويتطمع لمتنعم بحياة تتسم بالرفاىية والجودة 
إال أن ىذه الحياة ليست معطى جاىزًا بل يجب النضال 

، (335، ص 2010)أبو ىشام،   اجل تحقيقيامن 
 لمشباب وتتباين العوامل المعززة لنوعية الحياة الجيدة

تطمعاتيم و الشخصية أىدافيم فمنيا ماىو ذاتى يرتبط ب
، وقدرتيم عمى تحقيا ىذه التطمعات واألىداف المستقبمية

ومنيا مايرتبط ببيئتيم األسرية وطبيعة العالقات القائمة 
 ،( 211، ص 2010) محمود،  والدييمبينيم وبين 
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أمتالك والدييم لمميارات الالزمة الدارة الحياة مدى و 
تيم األسرية وانعكاس ىذه الميارات عمى نوعية حيا

بالمرحمة النيائية من التعميم منيم خاصة الممتحقين 
بالمين المختمفة الجامعى حيث يستعدون لاللتحاا 

 ،2010منسى،)كاظم، والزواج واالستقرار األسرى
، فالوالدين الماىرين يمنحان ابنائيم نوعية  ( 176ص

األبناء حياة جيدة ،كما انيما أول من يؤىل ىؤالء 
من فى المستقبل لألستقالل بحياتيم العممية واألسرية 

خالل تزويدىم بالخبرات واتاحة الفرصة ليم لمتدريب 
 كما أنيما ،لميارات الحياتية فى محيط األسرةواكتساب ا

يقدمان ألبنائيم القدوة والنموذج فى حسن ادارة الحياة 
، (152، ص 1999)الغندور، والتحسين من نوعيتيا 

ضعف الدافعية انخفاض مستوى الطموح و فى حين أن 
 الحياتية الميارات يموعدم امتالكلدى الشباب لالنجاز 

باالضافة الى اختالل الوظائف الوالدية والتعرض لمضغوط 
األسرية وأحداث الحياة السمبية تمثل عوامل ذاتية وأسرية 

مما  تؤدى الى خفض مستوى نوعية الحياة لدى الشباب
)صال ،  تيم وانتاجيتيم فى المستقبلءينعكس عمى كفا

 .(232 ص ،1994
 

واألسرية أىم العوامل الذاتية، دراسة ومن ثم فان 
لشباب الريفى اياة حنوعية  فيالمتوقع تأثيرىا  الوالدية

فى عد خطوة ميمة ت ىالحال بحث المن خالل الجامعى 
االبناء حياة نوعية فى اثر الوالدين التعرف عمى 

المقبمين عمى تكوين حياة مستقمة اقتصادياً  الجامعيين
ظل الدراسات السابقة التى تم فى ، خاصة وأنو وأسرياً 

تنمية المجال ال توجد أى دراسة فى االطالع عمييا 
 .كشفت عن طبيعة ىذه العالقةالريفية 

 

 يةىداف البحثاأل
العوامقل  بصقفة رئيسقية التعقرف عمقى بحثستيدف الا

وذلك ، نوعية الحياة  لمشباب الريفى الجامعى فى المؤثرة 
 -: خالل األىداف الفرعية التاليةمن 
مسققققققتوى نوعيققققققة الحيققققققاة لمشققققققباب التعققققققرف عمققققققى  -1

 المبحوثين .

ن ققققققة بيققققققة العالقققات االرتباطيقققققرف عمققى طبيعققققالتع -2
المتغيرات المستقمة المدروسة ونوعية الحيقاة لمشقباب 

 المبحوثين.
تحديد الفقروا بقين متوسقطات درجقات نوعيقة الحيقاة  -3

المسققققققتقمة لمشققققققباب المبحققققققوثين وفقققققققًا لممتغيققققققرات 
 المدروسة.

متغيرات المستقمة المدروسة لمالنسبى تحديد اإلسيام  -4
نوعيقة الحيقاة لمشقباب  التبقاين الحقادث فقىتفسير فى 

  .المبحوثين
 

والتوجيقققات النظريقققة المفسقققرة  المفيقققومىاإلطقققار 
 لنوعية الحياة 

ينققققتظم ىققققذا العققققرض فققققى تنققققاول اإلطققققار المفيققققومى 
الريفققققى الجققققامعى ، لمبحققققث، ويتضققققمن مفيققققوم الشققققباب 

ومفيقققوم نوعيقققة الحيقققاة ، والعوامقققل المقققؤثرة فقققى نوعيقققة 
الحيقققاة، ثقققم التوجيقققات النظريقققة المفسقققرة لنوعيقققة الحيقققاة 

 الجيدة.
 

 أواًل : اإلطار المفيومى 
 الشباب الريفى الجامعى  -1

( مفيومًا شاماًل 27، ص  1998يذكر عبد القادر )
بالطاقة الديناميكية لمشباب بأنيم فئة مجتمعية تتميز 

والحيوية ولدييا قدرات انسانية مؤثرة فى أقصى صورىا 
تمكنيا من تغيير الواقع الذى وجدتو ولم تشارك فى 

 .صنعو
 

البد وأن  و( عمى أن557، ص 2019ويؤكد قنيبر )
فيو ليس مجرد  لشباب من الوجية التكامميةينظر إلي ا

تماعية فئة اج ىو مرحمة عمرية بل فئة بيولوجية أو
بيولوجية والنفسية فى وتتكامل خصائصيا ال تتفاعل

أدواراً سياا عناصر ومحددات اجتماعية وثقافية لتؤدى 
 .فى بناء المجتمع وتنميتواقتصادية واجتماعية وسياسية 

 

رغبة فى التجديد الشباب أكثر فئات المجتمع ويمثل 
 وىم األكثر ،ومياًل إلى المخاطرة من أجل بناء حياة أفضل

قدرة عمى العمل واالبتكار واالبداع، فالعقول الشابة ىى 
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وىى التى تجدد  ة،التى ترتاد مجاالت البحث المختمف
 (.         554،  2019)قنيبر ،  المعرفة باستمرار

 

لذا فالشباب الريفى الجامعى يعد أىم فئة من فئات 
المجتمع الريفى فيم سواعده فى تحقيا التنمية والتقدم، 
لما يحمموه من خبرات تعميمية تجعميم أكثر حرصًا عمى 
تغيير الواقع، وىم أكثرفئات المجتمع الريفى تقباًل لألفكار 
الجديدة، كما يتمتعون بالقدرة عمى استيعاب مستجدات 

لعصر وتطوراتو التفنية والتعامل الجيد معيا )جاد اهلل ، ا
    (. 126، ص 2016

 

 نوعية الحياة:  -2
أعمققى يصققبو إليققو كققل فققرد عمققى ىققدف الحيققاة الجيققدة 

، ص  2003عقققزب ، ) ،أمقققل أن يحقققققو بشقققكل أو بققق خر
لمحيققاة الجيققدة الواضقق  والققدقيا (، ولكققن المفيققوم  601

 الفالسقفة والعممقاء والبقاحثينلقى اختالفات كثيرة من قبل 
، وتناولتققو العديققد مققن المجققاالت وحتققى بققين عمققوم البشققر
والنفسية، اوالطبيقة، أواالجتماعيقة، العممية سواء التربوية 

وغيرىقققا مقققن المجقققاالت األخقققرى، األمقققر القققذى نقققتل عنقققو 
 ،إسقققتخدام مصقققطمحات عقققدة لمتعبيقققر عقققن ىقققذا المفيقققوم 

يسققققققققتخدم (، فققققققققالبعض  6، ص 2013السققققققققويركى ، )
مصقطم  جققودة الحيقاة فققى حقين يسققتخدم غيقرىم مصققطم  
الرضا عن الحيقاة ، كمقا يسقتخدم القبعض امخقر مصقطم  

والققرأى األرجقق  أن مصققطم  نوعيققة الحيققاة  ،نوعيققة الحيققاة
أدا وأشققمل فققى اشققارتو إلققى مسققتوى الحيققاة بوجققو عققام  
سققواء لققدى األفققراد أو المجتمعققات، إذ تعنققى كممققة نوعيققة 

كمققى أيضققًا والحيققاة بالفعققل تتضققمن جوانققب كيفققى و معنققى 
ومجققاالت متنوعققة ومتعققددة ، كمققا أنيققا تققرتبط بخصققائص 
األفققراد وبيئققاتيم الطبيعيققة والثقافيققة المتباينققة ، باالضققافة 
الققى أن مفيققوم نوعيققة الحيققاة يشققير الققى الجانققب السققمبى 

عبد الخالا، وااليجابى لمحياة والدرجات المتفاوتة بينيما )
  (. 371، ص  2011

 

نوعيققققة (  2، ص  2010)شقققققير ،  زينققققب وتصققققف
الحيققاة الجيققدة لمفققرد بأنيققا تمققك الحيققاة التققى يعققيش فييققا 
الفرد متمتعًا بصقحة بدنيقة وعقميقة وانفعاليقة جيقدة ، ققوى 

االرادة صامدًا أمام الضقغوط ، محقققًا لحاجاتقو وطموحاتقو 
الدينيققة واثقققًا مققن نفسققو ، مقققدرًا  لذاتققو ، متمسققكًا بقيمققو 

والخمقيققققة واالجتماعيققققة ، متفققققائاًل بحاضققققرة ومسققققتقبمو ، 
 راضيًا عن حياتو األسرية والمينية وبيئتو المجتمعية .

عمقى  (10ص ، 2006)، عبد الفتقاح وحسقينويؤكد 
أن أىقم العوامقل المعقززة لنوعيقة الحيقاة الجيقدة تتمثقل فقى 

يجابيققة لمحيققاة مققن قبققل الفققرد ومققن قبققل أسققرتو االالنظققرة 
وخصوصاً الوالدين وما يقدماه من دعم ومساندة لألبناء ، 
كمققا تقققوم المؤسسققة التعميميققة باكمققال ىققذه النظققرة عنققدما 
تقققوفر بيئقققة تعميميقققة جيقققدة ، ويعقققد المجتمقققع بمؤسسقققاتو 
المختمفقققة القققدائرة األوسقققع التقققى تقققوفر المنقققاخ االيجقققابى 

 الجيدة من خالل خدماتو وقيمو وثقافتو .المعزز لمحياة 
إلقققى أىميقققة (  6، ص 2010)أبقققو حقققالوة ، ويشقققير 

وعققى األفققراد بضققرورة تحقيققا التققوازن بققين جوانققب الحيققاة 
ديييقة كافة لتحقيا الرضا واالستمتاع بالحيقاة ، وتضقيف 

أن الفققققققققرد يسققققققققتطيع (  120، ص  2018)موفققققققققا ، 
أتبقاع أسقموب حيقاة الوصول الى الحياة الجيدة مقن خقالل 

جيقققد يحسقققن فيقققو القققتحكم فقققى حياتقققو ، وأن يتبنقققى الفقققرد 
مققن خققالل  ه فققى الحيققاة ءمنظققور التحسققين المسققتمر ألدا

اكتسققاب الميققارات المختمفققة وتوليققد االفكققار الجديققدة التققى 
 تحسن من واقعو وظروفو الراىنة .

قدمت منظمة اليونسكو تعريفًا شقاماًل لنوعيقة الحيقاة و 
ىققا ومؤشققرات جودتيققا ، فحققددت نوعيققة الحيققاة يحققدد أبعاد

فى األبعاد امتية :الصحة، والتعميم ، والمسكن ، والقدخل، 
والعالقققات ، وتقققدير الققذات ، والتققدين ، الترفيققو ، وأشققارت 
إلى أن جودة نوعية الحياة تتحقا بمدى االشقباع المقادى 
والمعنوى المتوازن ليذه األبعاد وما يترتقب عمقى ذلقك مقن 

ر بالرضققا عققن الققنفس وعققن الحيققاة ، وايجققاد معنققى الشققعو 
الغنقققدور ، لحيقققاة )اايجقققابى لموجقققود االنسقققانى فقققى ىقققذه 

 (. 70، ص  2005
 

 عمى نوعية الحياة : العوامل المؤثرة -3
ىقى مجموعقة العوامقل والمتغيقرات التقى توصقمت الييقا 
العديققققد مقققققن الدراسققققات الطبيقققققة والنفسققققية واالجتماعيقققققة 

قوة تأثيرىقا عمقى نوعيقة حيقاة األفقراد،  واالقتصادية وأثبتت
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والتى تم تقسيميا الى ثالث مجموعات رئيسية ىى: أواًل : 
مجموعقققة العوامقققل الذاتيقققة لمفقققرد مثقققل فيقققم الفقققرد لذاتقققو 

ة الفقرد يقوقدراتو، توقعات الفقرد وأىدافقو وطموحاتقو ، دافع
لالنجقققاز، وغيرىقققا مقققن الخصقققائص والسقققمات الشخصقققية 

عقة العوامقل المرتبطقة بالبيئقة األسقرية لمفرد، ثانيًا : مجمو 
لمفرد مثل االستقرار األسرى ، العالققات األسقرية ، المقوارد 
االقتصقققققادية لألسقققققرة، وغيرىقققققا مقققققن العوامقققققل المرتبطقققققة 
بالوظققائف الوالديققة ، ثالثققًا : مجموعققة العوامققل المرتبطققة 
بالبيئة االجتماعية والثقافيقة التقى يتفاعقل معيقا الفقرد فقى 

، متمثمقة فيمقا يقدمقو المجتمقع مقن خقدماتميقة حياتو اليو 
وكققذلك العوامققل المرتبطققة بالبيئققة الطبيعيققة التققى يجققب أن 

، ص  2013ابققو يققونس ، ) ،يتكيققف ويتققأقمم معيققا الفققرد
67 .) 

 

ثانيًا: التوجيات النظرية المفسرة لنوعية الحياة 
 الجيدة 

ىامين نموذجين نظريين يستند البحث الحالى إلى 
منظورًا تكاممياً  Rainحيث قدم  النموذج التكاممى :أوليما

لنوعية الحياة الجيدة يستفيد من أنجازات مختمف العموم 
والتخصصات التى عنيت بمفيوم نوعية الحياة الفردية 

واالحساس  ،السعادة والرفاىية النفسية وعالقتيا بمتغيرات
والرضا عن الحياة ، ولقد ذىب ىذا  ،بمعنى الحياة

أن نوعية الحياة ليا أربعة أبعاد أساسية الى المنظور 
ىى : البعد البيولوجى ، والبعد النفسى ، والبعد البيئى 

، والبعد الروحى وما وراء الطبيعة، (الطبيعى واالجتماعى)
وأن ىذه األبعاد تعطى اطارًا متكاماًل لحياة األفراد وبسبب 
التفاعل بينيا تتكون الخبرات الشخصية واالجتماعية 
لألفراد وتظير صور وأشكال متباينة من نوعية الحياة 
والرضا عنيا ، وأن األفراد يدركون نوعية حياتيم 

ا يتحقا ليم النضل العقمى ومستواىا بشكل جيد عندم
عن مترتبة التجارب والخبرات االيجابية النتيجة والوجدانى 

االشباع المتوازن الحتياجاتيم المادية والروحية ، وبناًء 
بشكل منطقى أىمية  عمى ذلك فإن ىؤالء األفراد يدركون

دورىم فى تحسين نوعية حياتيم خاصًة حينما يجدون 
واجية صريحة مع ىذه أمام ميم من حين ألخر سأنف

األبعاد بغرض استعادة توازنيا مرة أخرى ، كما وضع ىذا 
النموذج ثالث توصيات تساعد األفراد عمى تحسين نوعية 

 حياتيم ىى:
أن يضع الفرد أىداف واقعية يكون بإستطاعتو -1

وأن يسعى الفرد إلى تغيير ماحولو لكى  -2، تحقيقيا
فرد إمكاناتو وقدراتو وأن يستغل ال -3يتالءم مع أىدافو، 

 .( Anderson, 2003, p;27إلى أقصى حد ممكن ) 

( ، حيث قدم ىيرمان Herman 2008نموذج )ثانييما: 
تخطيطيًا يوض  من خاللو العوامل المؤثرة نظريًا نموذجًا 

عمى مستوى نوعية الحياة لألفراد وحدد تمك العوامل فى 
: أحدىما البيئة والظروف الخارجية عاممين رئيسيين

المحيطة بالفرد، والثانى السمات الشخصية لمفرد وقدراتو 
الذاتية، وأن من خالل تفاعل الفرد مع بيئتو الخارجية 
تتشكل خبرات الفرد وتجاربو التى تؤثر بدورىا عمى شعور 
الفرد بالرضا عن نفسو وعن حياتو ، وبناء عمى ذلك فان 

ىى نتاج أو محصمة تفاعل الفرد مع  نوعية حياة الفرد
بيئو ومدى شعوره بالرضا أثر ىذا التفاعل، وكمما كان 
ىذا التفاعل ايجابى ويشبع احتياجات الفرد المادية 
والمعنوية ويعطيو الفرصو لالبداع واالبتكار واالنتاج كمما 
زاد لدى الفرد الشعور بالرضا وتحققت لو نوعية حياة 

 .(p:20-21،2008 ،Herman) تمتاز بالجودة والرقى

 
 نموذج ىيرمان لمحددات نوعية الحياة
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 اإلستعراض المرجعى
االطالع عمييا ذات  نفى ضوء الدراسات التى أمك

ما يمى : التوجد  ةالحظتم م، فقد الصمة بموضوع البحث 
حدود ما تم التوصل اليو من دراسات  أى دراسة فى

تناولت فئة الشباب الجامعى الريفى عمى وجو  سابقة
الخصوص ، وأن جميعيا تناولت فئة الشباب الجامعى 

ولم تتعرض لمتغير محل النشأة واالقامة  بشكل عام 
( ، 2010( ، و أنور )2009عبد الخالا ) :كدراسة

( ، وصديا 2012( ، واسماعيل )2011وعمى )
( ، 2014( ، وحسان )2013( ، ومحمد )2013)

 (، واسماعيل2014( ، ويونس )2014ومحمد )
( ، فى 2016( ، وحسن ) 2015( ، ومرعى )2015)

انتيت إلى أن  jirojankul  (2003) حين أن دراسة
نوعية حياة الطمبة تتأثر بطبيعة البيئة الثقافية والطبيعية 

ال توجد أى ، كما أنو سواء كانت ريفية أو حضرية 
دراسة من ىذه الدراسات السابا ذكرىا تناولت  تأثير 

رغم أن  ،الطموح عمى نوعية الحياة لمشباب الجامعى
جميع االدبيات النظرية التى أمكن االطالع عمييا أكدت 

كما أنو ال  ،أثر الطموح فى تحسين نوعية الحياة لألفراد 
ناولت توجد أى دراسة من ىذه الدراسات السابا ذكرىا ت

التعرض لوسائل التواصل االجتماعى عمى نوعية تأثير 
 & wei ت دراسة، فى حين بينلمشباب الجامعى الحياة
lung (1998)  تأثير الوسائط االعالمية من حيث

امتالكيا واستخداميا عمى نوعية الحياة وتحقيا المتعة 
أنو التوجد أى دراسة كما تبين  الشخصية من خالليا،

المرتبطة العوامل من الدراسات السابا ذكرىا تناولت تأثير 
حياة العمى نوعية  الحالي البحثالتى تناوليا بالوالدين 

إسيامًا بحثيًا الحالي  البحثعتبر ي، لذا يينمعالجابناء لأل
متغيرات لم تتناوليا ل وبتناولجديدًا فى مجال نوعية الحياة 

السابقة، وأيضًا استكمااًل لمجيود البحثية الدراسات 
تنمية و التنمية الريفية ، و الشباب ،  :تالسابقة فى مجاال

 ألسرة الريفية .ا
 

   Hypothesisالفروض البحثية 
توجد فروا معنوية ذات داللة إحصائية بين  -1

نوعية الحياة لمشباب المبحوثين درجات متوسطات 

، والتخصص العممى، نوععند تصنيفيم عمي أساس ال
التعرض اليومى لوسائل التواصل االجتماعى، والدخل و 

 .الشيرى لألسرة
 تسيم كل من المتغيرات المستقمة المدروسة وىى: -2 

)الطموح، واالنفتاح الثقافى لموالدين، واإللتزام الدينى 
لموالدين، وأساليب المعاممة الوالدية لموالدين، 
والميارات الحياتية لموالدين( إسيامًا معنويًا فريدًا في 
تفسير التباين الحادث في نوعية الحياة لمشباب 

 المبحوثين.   
 الصفرية"الفروض في صورتيا ىذه " وسوف يتم اختبار  
 

 الطريقة البحثية
 بحثمنطقة الأواًل: 

أجققرى البحققث بمجمققع الكميققات بسققبرباى ، حيققث يضققم 
ىقققذا المجمقققع بعقققض الكميقققات النظريقققة والعمميقققة بجامعقققة 
طنطا، وذلك توفيرًا لموقت والجيد والنفقات الالزمة إلنجاز 
البحث الميدانى، وتيسيرًا لموصول ألفراد عينة الدراسة من 

يفيين الجققامعيين الممتحقققين بالكميققات النظريققة الطمبققة الققر 
فقى  ىأجر  ا البحث والعممية بجامعة طنطا، خاصًة وان ىذ

 ظل االجراءات اإلحترازية لجائحة كورونا.
 

 بحثشاممة وعينة الثانيًا: 
طمبقققة وطالبقققات إجمقققالي فقققى  بحقققثتحقققددت شقققاممة ال

الفرققققة النيائيقققة مقققن المرحمقققة الجامعيقققة بجامعقققة طنطقققا 
سقققبرباى القققذى يضقققم كميقققات اليندسقققة الكميقققات ببمجمقققع 

والزراعققة والتربيققة الرياضققية ممثمققة لمكميققات العمميققة فققى 
، وكميتققى امداب والحقققوا ممثمققة لمكميققات بحققثشققاممة ال

، وقققققققد بمغققققققت شققققققاممة بحققققققثالنظريققققققة فققققققى شققققققاممة ال
 طالب وطالبة. 10340البحث

( طالققب 400فققى ) بحثيققةعينققة الالتققم تحديققد حجققم و 
 sampleعتمققاد عمققى التطبيققا اإللكترونققى وطالبققة باال

size calculator  لحسققاب حجققم العينققات البحثيققة فققى
البحقققوث اإلجتماعيقققة بمعموميقققة حجقققم المجتمقققع البحثقققى، 
ونظققرًا لتعققذر الحصققول عمققى قققوائم أو إطققار محققدد لمطمبققة 
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المقيمقققين بقققالريف بمنقققزل البحقققث والطالبقققات أفقققراد عينقققة 
تيقققققار العينقققققة بالطريققققققة األسققققرة مقققققع األب واألم، فقققققتم إخ

وتخصصقو  بحقثالحصصية حتى تكقون محقققة ألىقداف ال
فى مجال التنمية الريفية، وفى نفس الوققت ممثمقة تمثقياًل 
صقققحيحًا بقققنفس النسقققب المئويقققة لمطمبقققة والطالبقققات فقققى 

، وتققم حسققاب حجققم الحصققة المناسققبة مققن بحققثشققاممة ال
 الطمبققة والطالبققات بكققل كميققة وفقققًا لمنسققب المئويققة حتقققى

 ، ووزعت العينة كالتالىالبحثيكتمل الحجم المحدد لعينة 
طققالب 7طالبققات مققن كميققة اليندسققة ،  7طالققب ، و 34) 
طالبقة مقن 12طالقب و16طالبة مقن كميقة الزراعقة ، 12و

طالبقققة مقققن  40طالقققب ، و 59كميقققة التربيقققة الرياضقققية ، 
طالبقققة مققققن كميققققة  144طالققققب ، و 69كميقققة الحقققققوا ، 

  امداب (.
 

 أسموب جمع البياناتثالثًا: 
إسقققتمارة تقققم اسقققتخدام البحقققث وفققققًا لطبيعقققة أىقققداف 

البيانققات، وقققد  فققى جمققعاإلسققتبيان بالمقابمققة الشخصققية 
لممسقققتوى  ةومناسقققبالبحقققث مقققع أىقققداف  ةمتسقققق تأعقققد

التعميمى والخمفية االجتماعية والثقافية لمطالب الجامعيين 
بعققدة مراحقل بققدءًا االسقتبيان القريفيين، وققد مققرت إسقتمارة 

بققإجراء الصققدا الظققاىرى لةسققتمارة بعرضققيا لمتحكققيم مققن 
البحقث قبل مجموعة من األساتذة المتخصصين فى مجقال 

وقد تم إجراء ما أوصوا بو من تعقديالت تمثمقت فقى إعقادة 
الصققياغة لققبعض العبققارات، وحققذف لققبعض العبققارات غيققر 

عمققى  المناسققبة مققرورًا  بققإجراء إختبققار مبققدئى لةسققتمارة
عينققة مققن الطمبققة والطالبققات الجققامعيين الققريفيين قواميققا 

( اسقققتمارة لممبحقققوثين القققذكور، 15)( مبحقققوث بواققققع30)
( استمارة لممبحوثات االناث، وقد تم إستبعادىم من 15و)

العينة، ثقم إجقراء الصقدا البنقائى والثبقات لممققاييس التقى 
تمارة تتضققمنيا اسققتمارة اإلسققتبيان، وأخيققرًا تققم تققدقيا اإلسقق

عققدادىا فققى صققورتيا النيائيققة بإدخققال كافققة التعققديالت  وا 
 .المطموبة

 

 المتغيرات البحثية وكيفية قياسيارابعًا: 
 المتغيرات المستقمة  -1

المبحقوثين مقن حيقث الشقباب  نقوع: ويقصد بو  نوعال -1
( 2،  1كونيم اناث أو ذكور، وققد تقم الترميقز ليمقا )

 عمى الترتيب.
التخصققص العممققى : ويقصققد بققو نوعيققة العمققوم التققى  -2

بدراسققتيا فققى المرحمقققة الشققباب المبحققوثين تخصققص 
الجامعيققة فيققى إمققا أن تكققون عمققوم تطبيقيققة عمميققة، 
مققققا أن تكققققون عمققققوم نظريققققة أدبيققققة، وعميققققو فققققإن  وا 
التخصص العممى بالجامعة ينقسم إلى كميقات نظريقة، 

( عمققى 2، 1وكميققات عمميققة ، وقققد تققم الترميققز ليمققا )
 الترتيب.

التعققققرض اليققققومى لوسققققائل التواصققققل االجتمقققققاعى :  -3
ويقصقققد بقققو عقققدد السقققاعات اليوميقققة التقققى يقضقققييا 

فقققى التعقققرض لوسقققائل التواصقققل الشقققباب المبحقققوثين 
االجتماعى، وتم قياسو من خالل تقسيم مدة التعقرض 
اليققومى لوسققائل التواصققل االجتمققاعى إلققى ثققالث فئققات 

ساعات يوميًا(، ومتوسطة )مقن  4ىى قميمة )أقل من 
 6ساعات يوميًا(، وكبيرة )أكثر من  6ساعات إلى  4

( 3، 2، 1سقققاعات يوميقققًا(، وققققد أعطيقققت القققدرجات )
 عمى الترتيب.

الشققققباب المبحققققوثين : ويقصققققد بققققو تطمققققع  الطمققققوح -4
ل الققي المسققتوى األفضققل فققى جميققع مجققاالت ولموصقق

عبققارات ، وتمققت  (9)حيققاتيم، وتققم قياسققو مققن خققالل 
عمقققى مقيقققاس ربقققاعى الشقققباب المبحقققوثين إسقققتجابة 

، أحيانققققًا، نققققادرًا، ال( ، وأعطيققققت كثيققققراً مكققققون مققققن )
( عمقققى الترتيقققب لمعبقققارات 1،  2،  3،  4) القققدرجات
، 3،  2،  1، والعكقس )( عبارات7وعددىا )الموجبة 

( 2وعقققققددىا )لمعبقققققارات السقققققالبة عمقققققى الترتيقققققب ( 4
لقققدرجات التقققى حصقققل عمييقققا وتقققم جمقققع اعبارتقققان ، 

عقققن اسقققتجاباتيم عمقققى مقيقققاس الشقققباب المبحقققوثين 
الطموح  ليكون الناتل درجة كميقة معبقرة عقن الطمقوح 

 درجة(.36-9تراوحت ما بين )لدييم 
الدخل الشيرى لألسرة : ويقصد بو مققدار مقا تحصقل  -5

بالجنية سواء  اً األسرة من مال خالل الشير مقدر  وعمي
مققن عمققل األب ، أو عمققل األم ، أو عمققل األبنققاء، أو 
مققن مصققادر أخققرى كالعقققارات أو األراضققى الزراعيققة ، 
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وقد تم قياسة من خالل مقياس مكون من ثالث فئات 
جنيقققة (، ومتوسقققط )مقققن  4000ىقققى قميقققل )أققققل مقققن

 6000جنيققة(، وكبيققر ) 6000 أقققل مققن إلققى 4000
( عمقى 3، 2، 1درجات )(، وقد أعطيقت القفأكثرجنية 

 الترتيب.
اإلنفتاح الثققافى لموالقدين : ويقصقد بقو مقدى مواظبقة  -6

عمى قراءة الكتقب والصقحف الشباب المبحوثين والدى 
ن، ووالمجالت، واإلسقتماع لمراديقو، ومشقاىدة التميفزيق

وتصققف  مواقققع اإلنترنققت، وحضققور الققدروس الدينيققة، 
الشققباب وحضققور النققدوات الثقافيققة، وتمققت إسققتجابة 

، كثيقققراً عمقققى مقيقققاس ربققاعى مكقققون مقققن )المبحققوثين 
( 1، 2، 3، 4) أحيانققًا، نققادرًا، ال(، وأعطيققت الققدرجات

عمقى الترتيققب، وتقم جمققع القدرجات التققى حصقل عمييققا 
عقققن اسقققتجاباتيم عمقققى مقيقققاس الشقققباب المبحقققوثين 

اإلنقتققاح الثقققافى لموالققدين ليكققون النققاتل درجققة كميققة 
الشققققققباب  افى لوالقققققدى معبقققققرة عققققققن االنفتقققققاح الثققققققق

 المبحوثين.
اإللتققزام القققدينى لموالقققدين : ويقصقققد بقققو التقققزام والقققدى  -7

بالعقيقققققدة الدينيقققققة مقققققن خقققققالل الشقققققباب المبحقققققوثين 
الممارسات التعبدية ، والتحمقى بقاألخالا الحميقدة فقى 

 (8)التعققامالت مققع امخققرين ، وتققم قياسققو مققن خققالل 
عمقققى  الشقققباب المبحقققوثينعبقققارات ، وتمقققت إسقققتجابة 
، أحيانقًا، نقادرًا، ال( ، كثيقراً مقياس رباعى مكقون مقن )

( عمقققى الترتيقققب 1،  2،  3،  4وأعطيقققت القققدرجات )
، 1، والعكقس )( عبارات 3وعددىا )لمعبارات الموجبة 

وعققددىا لمعبققارات السققالبة عمققى الترتيققب ( 4،  3،  2
وتققم جمققع الققدرجات التققى حصققل عمييققا ( عبقارات ، 5)

عقققن اسقققتجاباتيم عمقققى مقيقققاس  الشقققباب المبحقققوثين
االلتزام الدينى لموالدين ليكون الناتل درجة كمية معبرة 

تراوحقت  الشباب المبحوثينعن اإللتزام الدينى لوالدى 
 درجة(. 32 – 8ما بين )

أسقققاليب المعاممقققة الوالديقققة لموالقققدين : ويقصقققد بيقققا  -8
الشقققققباب األنمقققققاط واألسقققققاليب التقققققى يتبعيقققققا والقققققدى 

عاممتيم ألبنقائيم الممتحققين بالمرحمقة فى م المبحوثين
الجامعيقققة، وتتبقققاين ىقققذه األسقققاليب مقققابين األسقققاليب 

السققوية مثقققل االسقققموب الققديمقراطى، واألسقققاليب غيقققر 
السقققوية مثقققل أسقققموب القسقققوة ، واسقققموب اثقققارة األلقققم 

أخيقرًا و النفسى، واسموب التفرققة ، واسقموب التسقاىل، 
ة وغيققققر األسققققموب المتذبققققذب بققققين األسققققاليب السققققوي

عبارة، وتمت  (11)السوية ، وقد تم قياسو من خالل 
عمقققى مقيقققاس ربقققاعى  الشقققباب المبحقققوثينإسقققتجابة 

أحيانققققًا، نققققادرًا، ال( ، وأعطيققققت كثيققققرًا ،مكققققون مققققن )
( عمقققى الترتيقققب لمعبقققارات 1،  2،  3،  4القققدرجات )
 3،  2،  1، والعكقس )( عبارات 3وعددىا )الموجبة 

( 8وعقققددىا )لمعبقققارات السقققالبة عمقققى الترتيقققب ( 4، 
الشباب ، وتم جمع الدرجات التى حصل عمييا عبارات

عقققن اسقققتجاباتيم عمقققى مقيقققاس أسقققاليب  المبحقققوثين
المعاممققة الوالديققة لموالققدين ليكققون النققاتل درجققة كميققة 

الشققباب معبققرة عققن أسققاليب المعاممققة الوالديققة لوالققدى 
 (ية، أم غيققققر سققققو ة، أم متذبذبقققق ية)سققققو  المبحققققوثين

 .درجة( 44 – 11) تراوحت ما بين
الميارات الحياتية لموالدين: ويقصد بيا الدرجة الكمية  -9

أىققم الميققارات الصققحية، والفنيققة مسققتوى المعبققرة عققن 
واليدوية ، واالدارية والذىنية ، واالتصالية والوجدانية 
التى يجب أن يمتمكيا الوالدين لمتعامل مقع مقتضقيات 

وقد تم قياس مستوى ،  بنجاحالحياة اليومية األسرية 
( عبقققارة 61الميقققارات الحياتيقققة لموالقققدين مقققن خقققالل )

وتمقققت إسققققتجابة الشققققباب المبحققققوثين عمققققى مقيققققاس 
رباعى مكون من )توجد الميارة بدرجة كبيرة ، بدرجقة 
متوسطة ، بدرجقة قميمقة ، التوجقد الميقارة(، وأعطيقت 

( عمى الترتيب ، وتقم جمقع 1،  2،  3،  4الدرجات )
رجات التققى حصققل عمييققا الشققباب المبحققوثين عققن الققد

اسقتجاباتيم عمقى مقيققاس الميقارات الحياتيقة لموالققدين 
ليكون الناتل درجة كمية معبرة عقن مسقتوى الميقارات 

تراوحققت مققا بققين  الحياتيققة لوالققدى الشققباب المبحققوثين
درجة( ، وقد تم حساب الصدا البنائى  244 – 61)

بققاط معنققوي بققين ليققذا المقيققاس واتضقق  أن ىنققاك ارت
جميققققع العبققققارات والدرجققققة اإلجماليققققة لممقيققققاس عنققققد 

 .( 0,01المستوي االحتمالي )
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                                                                                       المتغير التابع : -2
ويقصد بيا الدرجة الكمية المعبرة عقن :  نوعية الحياة

جقققودة الجوانقققب المعنويقققة والماديقققة المختمفقققة لحيقققاة 
األبنققاء المبحققوثين ومققدى تققوازن ىققذه الجوانققب فيمققا 
بينيققا ممققا يحقققا ليققم الشققعور بالرضققا عققن الحيققاة ، 

تحديققد جوانققب نوعيققة الحيققاة فققى ثمانيققة جوانققب وتققم 
جانققب ) الجانققب الصققحى، والجانققب الققدينى، وال ىققى:

النفسققى، والجانققب اإلجتمققاعى، والجانققب األكققاديمى ، 
والجانققققب المقققققالى ، والجانقققققب الترفييقققققى ، والجانقققققب 

وقققد تققم قيققاس مسققتوى نوعيققة الحيققاة مققن البيئققى(، 
( عبقققارات لكقققل 8( عبقققارة مقسقققمة إلقققى )64) خقققالل

جانققب مققن الجوانققب سققابقة الققذكر ، وتمققت إسققتجابة 
 مكققون مققنعمققى مقيققاس ربققاعى  الشققباب المبحققوثين

، 3،  4، أحيانًا، نادرًا، ال( ، وأعطيت القدرجات )نعم)
( عمقققى الترتيقققب لمعبقققارات الموجبقققة ، والعكقققس 1،  2
( لمعبقققققارات السقققققالبة ، وتقققققم جمقققققع 4،  3،  2،  1)

عققن  الققدرجات التققى حصققل عمييققا الشققباب المبحققوثين
استجاباتيم عمى مقياس نوعيقة الحيقاة ليكقون النقاتل 

 مشقبابمسقتوى نوعيقة الحيقاة ل درجة كمية معبقرة عقن
درجقققة( ،  256 – 64تراوحقققت مققا بقققين ) المبحققوثين

وقد تم حساب الصدا البنقائى ليقذا المقيقاس واتضق  
أن ىنقاك ارتبقاط معنقوي بققين جميقع العبقارات والدرجققة 
اإلجماليققققققة لممقيققققققاس عنققققققد المسققققققتوي االحتمققققققالي 

(0,01). 
 

 األساليب االحصائية
والمتوسققط  ،والنسققب المئويققة ،تققم اسققتخدام التكققرارات

واالنحققراف المعيققاري، ومعامققل االرتبققاط البسققيط ، الحسققابي
)بيرسققون(، واختبققار "ت" ، "ف" الختبققار معنويققة الفققروا 

معامققققل و  ،بققققين المتوسققققطات، ومعامققققل االرتبققققاط المتعققققدد
لتحميقل العالققة بقين المتغيقرات التقدريجى االنحدار الجزئي 

 .المستقمة والمتغير التابع
 

 وصف المتغيرات المستقمة لمشباب المبحوثين
الشقباب  أن أكثر من نصقف( 1توض  بيانات جدول )

%( مققن اإلنققاث ، وأن مققا يقتققرب مققن 53,8) المبحققوثين
%(  مقن القذكور، وأن  46,3) الشقباب المبحقوثين نصف

%( 78) الشقققباب المبحقققوثين مايزيقققد عقققن ثقققالث أربقققاع
الشققققباب ممتحقققققين بكميققققات نظريققققة وأن أقققققل مققققن ربققققع  

أن ما يقرب و  ،%( ممتحقين بكميات عممية22) المبحوثين
%(  تعرضققققيم 47,8) الشققققباب المبحققققوثين مققققن نصققققف

سقاعات  6اليومى لوسقائل التواصقل االجتمقاعى أكثقر مقن 
 المبحقوثينلشقباب أن مايزيد عقن أربعقة أخمقاس ا، و يومياً 

 أن مققققا يقققققرب مققققن نصققققف%( طمققققوحيم مرتفققققع، و 83)
%( الدخل الشيرى ألسرىم أقل 49,2) الشباب المبحوثين

الشققباب  أن أكثققر مققن نصققفو  جنيققة شققيريًا، 4000مققن
%( اإلنفتاح الثقافى لوالقدييم  متوسقط 57,3) المبحوثين

%( 78)الشقباب المبحقوثين ن ثالثة أربقاعع، وأن مايزيد 
 اإللتقزام الققدينى لوالققدييم مرتفققع، وأن مقا يقققرب مققن نصققف

ضون ألساليب معاممة %( يتعر 49,7) الشباب المبحوثين
، وأن مايزيقد عقن ثقالث أربققاع   والديقة سقوية مقن الوالقدين

%( مسققققققتوى الميققققققارات 78,75) الشققققققباب المبحققققققوثين
 الحياتية لوالدييم مرتفع .

 

 النتائل البحثية
 أواًل : مستوي نوعية الحياة لمشباب المبحوثين

( توزيع الشباب المبحوثين وفقًا 2يعرض جدول )
أن القيمة لمستوى نوعية الحياة ، ويتض  من الجدول 

الرقمية المعبرة عن نوعية الحياة لمشباب المبحوثين 
( درجة، ويبمغ متوسط نوعية 256-64تتراوح ما بين )

( درجة بإنحراف 175,57الحياة لمشباب المبحوثين )
ة، وتبين النتائل أن ( درج24,83معيارى قدره )

%( من الشباب المبحوثين مستوى نوعية الحياة 1,25)
درجة(، بينما وجد أن 127-64) لدييم منخفض

%( من الشباب المبحوثين مستوى نوعية 69,25)
درجة(، فى حين أن  191-128الحياة لدييم متوسط )

%( من الشباب المبحوثين مستوى نوعية الحياة 29,5)
درجة(، وتشير النتائل  256-192لدييم مرتفع )

السابقو إلى أن ما يزيد عن ثمثى الشباب المبحوثين 
 %( مستوى نوعية الحياة لدييم متوسط.69,25)
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 المبحوثين وفقا لممتغيرات المستقمةالشباب توزيع  :(1جدول )

المتغيرات 
 المستقمة

المتغيرات  % العدد الفئات
 المستقمة

 % العدد الفئات

 
 النوع
 

 46,2 185 ذكور
الدخل 
الشيرى 
 لألسرة

 49,2 197 (جنية 4000أقل من منخفض)
 أقل من الى 4000من متوسط ) 53,8 215 إناث

 (جنية ً  6000
135 33,8 

 17 68 (فأكثرجنية  6000مرتفع ) 100 400 المجموع
 100 400 المجموع

التعرض 
اليومى 
لوسائل 
التواصل 
 االجتماعى

 20,2 81 ساعات يوميًا( 4قميمة )أقل من 

 الطموح

 1 4 (درجة 17 -9منخفض)
 6ساعات الى  4متوسطة )من 

 ساعات يوميًا(
 16 64 (درجة 27 – 18متوسط ) 32.0 128

 47,8 191 ساعات يوميًا( 6كبيرة )أكثر من 
 83 332 درجة( 36 – 28مرتفع )

 100 400 المجموع 100 400 المجموع

 
 

التخصص 
 العممى

 78 312 الكميات النظرية
االنفتاح 
الثقافى 
 لموالدين

 7 28 درجة ( 11 – 6)منخفض 
 57,3 229 درجة( 18 – 12)متوسط  22 88 الكميات العممية

 35,7 143 درجة ( 24 – 19) مرتفع 
 100 400 المجموع 100 400 المجموع

 
االلتزام الدينى 

 لموالدين

أساليب  0,3 1 درجة ( 15 – 8منخفض )
المعاممة 
الوالدية 
 لموالدين

 4 16 درجة ( 21 – 11غير سوية )

 46,3 185 درجة ( 33 – 22متذبذبة ) 21,7 87 درجة ( 24 – 16متوسط ) 
 49,7 199 درجة ( 44 – 34سوية ) 78 312 درجة ( 32- 25مرتفع ) 

 100 400 المجموع 100 400 المجموع

الميارات 
الحياتية 
 لموالدين

 0,75 3 درجة (121–61)منخفض
 20,5 82 درجة ( 183– 122)متوسط 
 78,75 315 درجة ( 244 –184) مرتفع

 100 400 المجموع

 

 .توزيع الشباب المبحوثين وفقًا لمستوى نوعية حياتيم :(2جدول )
 % العدد مستوى نوعية الحياة 

 1,25 5 درجة( 127-64منخفض)
 69,25 277 درجة( 191 -128متوسط )
 29,5 118 درجة( 256-192مرتفع )

 100 400 المجموع
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ًا : الفروا بين متوسطات درجقات نوعيقة الحيقاة  نيثا
لمشباب المبحوثين عند تصنيفيم عمي أساس 

 التعقققققرضلنقققققوع ، والتخصقققققص العممقققققى ، و )ا
اليومى لوسائل التواصل االجتمقاعى ، والقدخل 

    الشيرى لألسرة(:
ولتحديد الفروا بين متوسطات درجات نوعية الحياة 

 )النوع ،لمشباب المبحوثين عند تصنيفيم عمي أساس 
والتخصص العممى ، والتعرض اليومى لوسائل التواصل 

تم صياغة الفرض  االجتماعى ، والدخل الشيرى لألسرة
األول ، ولمتأكد من صحة ىذا الفرض تم البحثي ا

صياغة الفرض اإلحصائي الصفري التالي"ال توجد فروا 
معنوية ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 
نوعية الحياة لمشباب المبحوثين عند تصنيفيم عمي 

)النوع ، والتخصص العممى ، والتعرض اليومى أساس 
"، يرى لألسرة(لوسائل التواصل االجتماعى ، والدخل الش

والختبار صحة ىذا الفرض حسبت قيمة )ت( الختبار 
الفروا بين متوسطى درجات نوعية الحياة لمشباب 
المبحوثين عند تصنيفيم عمي أساس )النوع ، 
والتخصص العممى( ، وحسبت قيمة )ف( الختبار 
الفروا بين متوسطات درجات نوعية الحياة  لمشباب 

)التعرض اليومى أساس المبحوثين عند تصنيفيم عمي 
، لوسائل التواصل االجتماعى ، والدخل الشيرى لألسرة(

 وفيما يمي نتائل اختبار نتائل اختبار )ت(، )ف(:
 

إختبار )ت( لمفروا بين متوسطى درجات نوعية -أ
الحياة لمشباب المبحوثين عند تصنيفيم عمي 

  أساس )النوع ، والتخصص العممي(: 
أن قيمة متوسط درجة ( 3يتض  من نتائل جدول )

( درجة 177,6نوعية الحياة لمشباب المبحوثين تبمغ ) 
( درجة بالنسبة لمذكور 26,06بانحراف معيارى قدره )
( درجة بانحراف معيارى 173,8مقابل متوسط  قدره )

( درجة بالنسبة لالناث ، وبمغت قيمة "ت" 23,65قدره )
ن قققققلمتوسطين اقققرا بيقققة الفقققالمحسوبة الختيار معنوي

( وىى قيمة معنوية إحصائيًا عند المستوى 1,541-)

األمر الذى يعنى وجود فروا فى  0,05االحتمالى 
نوعية الحياة بين الشباب المبحوثين الذكور واالناث 

 لصال  الشباب المبحوثين الذكور. 

ويوض  نفس الجدول أن قيمة متوسط درجة نوعية 
حقين بالكميات النظرية الحياة لمشباب المبحوثين الممت

( 23,75( درجة بانحراف معيارى قدره ) 174,4بمغ )
( درجة بانحراف معيارى 179,5مقابل متوسط  قدره ) 

( لمشباب المبحوثين الممتحقين بالكميات 28,13قدره )
العممية، وبمغت قيمة "ت" المحسوبة الختبار معنوية 

 ( وىى قيمة معنوية1,711الفروا بين المتوسطين )
األمر الذى  0,05إحصائيًا عند المستوى االحتمالى 

يعنى وجود فروا فى نوعية الحياة بين الشباب 
المبحوثين الممتحقين بالكميات العممية والنظرية لصال  
الشباب المبحوثين الممتحقين بالكميات العممية ) وبذلك 
يمكن رفض الفرض اإلحصائى وقبول الفرض البحثي 

 األول جزئيًا(.
 

ختبار )ف( لمفروا بين متوسطات درجات ا-ب
نوعية الحياة  لألبناء المبحوثين عند تصنيفيم 
عمي أساس ) التعرض اليومى لوسائل التواصل 

 االجتماعى ، والدخل الشيرى لألسرة (:
( أن قيم متوسطات 4يتض  من نتائل جدول )

درجات نوعية الحياة لمشباب المبحوثين عند تصنيفيم 
تعرض اليومى لوسائل التواصل عمى أساس مدة ال
( درجة 173,0، 180,1، 174,4االجتماعى بمغت )

( 23,97 24,80، 26,18بانحراف معياري قدره )
درجة عمى الترتيب ، وبمغت قيمة "ف" المحسوبة 

( 3,268الختبار معنوية الفروا بين تمك المتوسطات )
وىي قيمة معنوية إحصائيًا عند المستوي 

ر الذي يعني وجود فروا بين األم 0,05االحتمالي
متوسطات درجات نوعية الحياة الشباب المبحوثين عند 
تصنيفيم عمى أساس التعرض اليومى لوسائل التواصل 
االجتماعى لصال   الشباب المبحوثين متوسطى 

 التعرض لوسائل التواصل االجتماعى. 
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ويوض  نفس الجدول أن قيم متوسطات درجات 
المبحوثين عند تصنيفيم عمى نوعية الحياة لألبناء 

،  172,5أساس الدخل الشيرى لألسرة بمغت )
( درجة بانحراف معياري قدره 182,7، 176,3

( درجة عمى الترتيب، 28,06 ،25,81، 22,43)
وبمغت قيمة "ف" المحسوبة الختبار معنوية الفروا بين 

( وىي قيمة معنوية إحصائياً 4,486تمك المتوسطات )

األمر الذي يعني وجود  0,05 حتماليعند المستوي اال
فروا بين متوسطات درجات نوعية الحياة لمشباب 
المبحوثين عند تصنيفيم عمى أساس الدخل الشيرى 
لألسرة لصال  الشباب المبحوثين مرتفعى الدخل الشيرى 

)وبذلك يمكن رفض الفرض اإلحصائى وقبول  لألسرة.
 الفرض البحثي األول(.

 
نتائل اختبار "ت" لمعنوية الفروا بين متوسطى درجات نوعية الحياة لمشباب المبحوثين عند تصنيفيم عمي  :(3جدول )

 النوع ، والتخصص العممىأساس 

 قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعات المتغيرات المستقمة النوعية

 النوع
 26,06 177,6 ذكر

1,541*- 
 23,65 173,8 أنثى

 التخصص العممي
 23,75 174,4 نظرية

1,711* 
 28,13 179,5 عممية

 0,05* معنوي عند                                                                  0.01** مستوى معنوية 
 

نتائل اختبار "ف" لمعنوية الفروا بين متوسطات درجات نوعية الحياة لمشباب المبحوثين عند تصنيفيم عمي  :(4جدول )
 التعرض اليومى لوسائل التواصل االجتماعى ، والدخل الشيرى لألسرة أساس

المتغيرات المستقمة 
 النوعية

 قيمة"ف" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعات

اليومى لوسائل التعرض 
 التواصل االجتماعى

  26,18 174,4 ساعات يومياً  4أقل من 
3,268* 

 
 24,80 180,1 ساعات يومياً   6الى  4من 

 23,97 173,0 ساعات يومياً  6أكثر من 

 
 الدخل الشيرى لألسرة

 *4,486 22,43 172,5 جنية  4000أقل من 
 
 

 23,81 176,3 جنية  6000الى أقل من  4000من 

 28,06 182,7 جنية فأكثر  6000

 0,05* معنوي عند                            0,01** مستوى معنوية  
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ًا: العالقققات االرتباطيققة بققين المتغيققرات المسققتقمة لثققثا
المدروسققة وبققين درجققة نوعيققة الحيققاة لمشققباب 

                           المبحوثين   
بقين  لمتعرف عمى طبيعة العالقات االرتباطية البسقيطة

نوعية الحياة لمشقباب المتغيرات المستقمة المدروسة وبين 
تم إستخدام معامل اإلرتباط البسيط )بيرسون(، المبحوثين 

وجقققود عالققققة إرتباطيقققة ( 5ويتضققق  مقققن بيانقققات جقققدول )
 ،الطمقققوحبقققين  0,01طرديقققة عنقققد المسقققتوي اإلحتمقققالي 

أسققققاليب المعاممققققة الوالديققققة ، و اإللتققققزام الققققدينى لموالققققدينو 
كمتغيققرات مسققتقمة لموالققدين، والميققارات الحياتيققة لموالققدين 

وبين نوعية الحياة لمشباب المبحوثين كمتغير تابع، حيقث 
،   0,450بمغققققت قققققيم معققققامالت اإلرتبققققاط لكققققل مققققنيم )

فققى حققين ( عمققي الترتيققب،  0,490،  0,541، 0,286
أظيقرت النتقائل عقدم وجقود عالققة إرتباطيقة بقين االنفتقاح 
الثققققافى لموالقققدين كمتغيقققر مسقققتقل وبقققين نوعيقققة الحيقققاة 
لمشققباب المبحققوثين ، حيققث بمغققت قيمققة معامققل اإلرتبققاط 

( ، وىققى قيمققة غيققر معنويققة عنققد أى مسققتوى  0,068)
 احتمالى.

 
رابعققققققًا : اإلسققققققيام النسققققققبى لممتغيققققققرات المسققققققتقمة 
المدروسققة فققى تفسققير التبققاين الحققادث فققى 

 نوعية الحياة لمشباب المبحوثين

لتحديد اإلسيام النسبى لممتغيرات المستقمة المدروسة 
فى تفسير التباين فى نوعية الحياة لمشباب المبحوثين تم 
صقياغة الفققرض البحثقى الثققانى، ولمتحقققا مقن صققحة ىققذا 

لى "ال الفرض تقم صقياغة الفقرض اإلحصقائى الصقفرى التقا
يسقققيم كقققل مقققن: الطمقققوح، واالنفتقققاح الثققققافى لموالقققدين، 
واإللتققققزام الققققدينى لموالققققدين، وأسققققاليب المعاممققققة الوالديققققة 
لموالدين، والميارات الحياتية لموالدين إسيامًا معنويًا فريدًا 
فقققي تفسقققير التبقققاين الحقققادث فقققي نوعيقققة الحيقققاة لمشقققباب 

تخدام  المبحقققوثين". وإلختبقققار صقققحة ىقققذا الفقققرض تقققم اسققق
،  step-wiseتحميققققققل االنحققققققدار المتعققققققدد  الصققققققاعد 

( معنويقققة ىقققذا النمقققوذج حتقققى 6وتوضققق  نتقققائل جقققدول )
الخطوة الرابعة ، حيث بمغت قيمة معامل االرتبقاط المتعقدد 

( ، وبمغقققت 0,435(، وقيمقققة معامقققل التحديقققد )0,659)
( وىقققققى معنويقققققة عنقققققد 18,746المحسقققققوبة ) Fقيمقققققة 

، وىقذا يفيقد بقأن ىنقاك أربعقة  0.01المسقتوى اإلحتمقالى 
%( فى التباين الحادث فى 43,5متغيرات مستقمة تفسير)

نوعيقققة الحيقققاة لمشقققباب المبحقققوثين، وان ىقققذه المتغيقققرات 
تسيم إسيامًا فريدًا فى تفسير التباين عمى النحو التقالى: 

% (، الطمققوح 29,9الديققة لموالققدين )أسققاليب المعاممققة الو 
%( ،  3,2%( ، الميقققققارات الحياتيقققققة لموالقققققدين ) 9,5)

) وبذلك يمكقن رفقض  % ( .1.5اإللتزام الدينى لموالدين )
 الفرض اإلحصائى وقبول الفرض البحثي الثانى (.

 
 لمتغيرات المستقمة المدروسة ونوعية الحياة لمشباب المبحوثيننتائل معامالت االرتباط  البسيط بين ا :(5جدول )

 معامل االرتباط البسيط )بيرسون(  المتغيرات المستقمة الكمية م
 نوعية الحياة 

 **0,450 الطموح  1
 0,068 االنفتاح الثقافى لموالدين 2
 **0,286 اإللتزام الدينى لموالدين 3
 **0,541 لموالدينأساليب المعاممة الوالدية  4
 **0,490 الميارات الحياتية لموالدين  5

 0,05* معنوي عند                          0,01** معنوي عند 
 الحادث فى نوعية الحياة لمشباب المبحوثيناألىمية النسبية لممتغيرات المستقمة المؤثرة  في تفسير التباين  :(6جدول )
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قيم معامل االرتباط  المؤثرةالمتغيرات  خطوات التحميل
 Rالمتعدد 

معامل 
 R2التحديد

لمتباين المفسر   %
 في المتغير التابع

F الختبار المعنوية 

أساليب المعاممة  الخطوة األولى
 الوالدية لموالدين

0,541 0,293 29,9% 20,912** 

 **19,483 %9,5 0,388 0,623 الطموح الخطوة الثانية

الحياتية  الميارات الخطوة الثاثة
 لموالدين

0,638 0,420 3,2% 19,219** 

االلتزام الدينى  الخطوة الرابعة
 لموالدين

0,659 0,435 1,5% 18,746** 

    0.01** مستوى معنوية                                     جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية  
 

 مناقشة النتائل 
وجود عالقة إرتباطية طردية عند المستوي تبين -1

اإللتزام الدينى  ،الطموحكل من بين  0,01اإلحتمالي 
الميارات  أساليب المعاممة الوالدية لموالدين،، لموالدين

 ونوعية الحياة لمشباب المبحوثين،الحياتية لموالدين 
عبد الفتاح وحسين ،  هأكدمع ما  تائلوتتفا ىذه الن

( بأن أىم العوامل المعززة لنوعية 10ص،  2006)
الحياة الجيدة تتمثل فى النظرة االيجابية لمحياة من 
قبل الفرد ومن قبل أسرتو وخصوصًا الوالدين وما 

، فكمما زاد الطموح يقدماه من دعم ومساندة لألبناء
لدى الشباب الريفى الجامعى، وزاد االلتزام الدينى 

الحميدة فى التعامل مع واتسما باألخالا يم والديل
سوية مع  تيموكمما كانت أساليب معامم ،األخرين

وكمما زادت الميارات الحياتية لموالدين ،أبنائيم الشباب
كمما تحسنت ، خاصة فيما يخص ادارة الحياة األسرية

وزاد شعورىم شباب الريقى الجامعى لمنوعية الحياة 
ة بالرضا عن الحياة واتسمت نوعية حياتيم بالجود

 والرقى.
وجد فروا معنوية ذات داللة إحصائية بين بين ت-2

متوسطات نوعية الحياة لمشباب المبحوثين عند 
التخصص العممى، النوع ، و تصنيفيم عمى أساس 

والتعرض لوسائل التواصل االجتماعى، والدخل 
  :كما يمىئل اىذه النت يمكن تفسيرو ، الشيرى لألسرة

فى نوعية الحياة لمشباب المبحوثين الفروا  أن :أوالً 
لصال  الذكور األمر الذى يعكس ثقافة جاءت 

المجتمع الريفى الذى الزال حتى اليوم يعطى 
كما تعكس ىذه النتيجة  تفضياًل لمذكورعن االناث،

أيضًا طبيعة االناث التى تتميز برىافة الحس 
والحاجة الى اشباع الجوانب المعنوية بدرجة تفوا 

 الريفية.  ىذا ما قد ال تدركو األسرالذكور و 

لمشباب المبحوثين الفروا فى نوعية الحياة جاءت ثانيًا: 
لصال  الشباب الممتحقين بالكميات العممية وىذا 

،  2006)،عبد الفتاح وحسينمع ما ذكره يتفا 
 دعم( بأن المؤسسة التعميمية تقوم ب10ص

عندما توفر بيئة دوراألسرة فى تعزيز نوعية الحياة 
وتتي  ليم  تنمى ميارات الشباب،تعميمية جيدة 

الفرصة لألبداع واالبتكار وىذا ما يحققو االلتحاا 
بالتخصصات العممية والتطبيقية فى التعميم 

 .الجامعى

وفقاً لمشباب المبحوثين  نوعية الحياة الفروا فى ثالثًا:
جاءت لصال  تعرض لوسائل التواصل االجتماعى لم

لوسائل التواصل الشباب المبحوثين تعرض 
االجتماعى بدرجة متوسطة ولعدد ساعات معقول 
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 ،بالنسبة ليمحياة الىو ما يفيد فى تحسين نوعية 
مع ما توصمت اليو دراسة   النتائلىذه تتفا و 

wei & lung (1998)  لوسائط اتأثير من
االعالمية من حيث امتالكيا واستخداميا عمى 

 وتحقيا المتعة الشخصية. نوعية الحياة

دخل نوعية الحياة وفقًا لم فيما يخص الفروا فىرابعًا: 
أظيرت النتائل أن الفروا فى نوعية الشيرى 

الحياة كانت لصال  الدخل الشيرى المرتفع لألسرة 
وىذا يعنى أنو كمما ارتفع المستوى االقتصادى 

تتفا و لألسرة كمما تحسنت نوعية الحياة لألبناء.
، ص  2013)، ابو يونسنتائل مع ماذكره الىذه 
من تأثير اقتصاديات األسرة ومواردىا  ( 67

 .وامكاناتيا عمى نوعية حياة األبناء
تبين أن أكثر المتغيرات إسيامًا في تفسير التباين  -3

الحادث فى نوعية الحياة لمشباب المبحوثين مرتبة 
حسب أىميتيا ىى: أساليب المعاممة الوالدية 
 لموالدين، والطموح، والميارات الحياتية لموالدين ،
وااللتزام الدينى لموالدين ، وأن ىذة المتغيرات مجتمعة 

من التباين الحادث في نوعية %(  43,5تفسر نحو )
تظير ىذه النتيجة التأثير و ، الحياة لمشباب المبحوثبن

المتبادل لمعوامل الذاتية واألسرية عمى نوعية الحياة 
لمشباب الجامعى الريفى الذى لم يستقل بعد عن 
أسرتو، وتؤكد ىذه النتيجة عمى الدور القوى الذى 
تمعبو األسرة الريفية والتأثير المباشر لموالدين فى 

ردًا قوياً حياة األبناء الشباب ، وتعتبر ىذه النتيجة 
عمى االدعاء بتراجع دور األسرة فى حياة أبنائيا 
الشباب وخاصةً  الجامعيين منيم ، وىذا ما يميز 
المجتمع الريفى عمى مر العصور فميما تعرض الى 

واالجتماعية قتصادية االثقافية و حوالت التالتغيرات و ال
  .ستظل األسرة الريفية ىى المقوم األساسى لو

 

 المقترحات 
 ضوء النتائل السابقة يقترح البحث مايمى :فى 

االىتمققام بققإجراء دراسققات عديققدة عققن الشققباب الريفققى  -1
الجامعى عمى وجو الخصوص والتعرف أكثر عمى أىم 
قضقققاياه والتحقققديات التقققى تواجقققو وتقققؤثر عمقققى نوعيقققة 
حياتو بشقكل سقمبى، فيقو عمقاد العمميقة التنمويقة فقى 

 المجتمع الريفى المصرى .
فى حياة أبنائيا فيى التأكيد عمى دور األسرة الريفية  -2

المالذ الوحيد الذى يمجؤ اليو طقوال حيقاتيم ، وأن مقا 
تقدمة األسقرة الريفيقة ألبنائيقا مقن دعقم ومسقاندة ىقو 
مققققايجعميم قققققادرين عمققققى مواجيققققة تحققققديات العصققققر 

 الحالى.
العمقققل عمقققى نشقققر البقققرامل االرشقققادية الوالديقققة فقققى  -3

فيققققة لتنميققققة ميققققارات الوالققققدين ، حتققققى المنققققاطا الري
يسقققتطيعوا مقققد يقققد العقققون ألبنقققائيم بمقققا يتناسقققب مقققع 

 مجريات العصر.
المقبمقين تفعيل برامل التأىيل لمشباب حديثى التخقرج  -4

عمققى االسققتقالل االقتصقققادى واالسققرى فققى الجامعقققات 
ومراكققققز الشققققباب واألنديققققة الشققققبابية فققققى المنققققاطا 

 الريفية. 
لدور الحيوى لمجامعة فى تنمية ميارات التأكيد عمى ا -5

الشقققققباب الجقققققامعى وتعزيقققققز انتمقققققائيم لمجتمعقققققاتيم 
المحميققة وارشققادىم لطققرا تحسققين نوعيققة الحيققاة فققى 

 بيئاتيم المختمفة الحضرية والريفية .
 

  المراجع:
أبو حالوة ، محمد السعيد ، نوعية الحياة ، المفيوم  .1

واألبعاد ، فعاليات المؤتمر العممى السنوى لكمية 
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بين السعادة النفسية والعوامل الخمسة الكبرى 

ذات والمساندة االجتماعية لدى لمشخصية وتقدير ال
طالب الجامعة ، مجمة كمية التربية ، الزقازيا ، 

                             2020،  81، العدد  20المجمد 
أبو يونس، إيمان، الذكاء االجتماعى وعالقتو  .3

بالتفكير الناقد وجودة الحياة لدى معممى مرحمة 
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ABSTRACT: The research mainly aims to identify the factors affecting the quality of 

life of university rural youth, by achieving the following sub-objectives: the level of 

quality of life of the young respondents, and study of the differences between the 

average quality of life of the young respondents on the basis of gender, scientific 

specialization, the duration of daily exposure to social media, and the monthly income of 

the family, and identify the nature of the correlative relations between the independent 

variables studied determining regressive relationships between the independent 

variables studied, , and the quality of life in explaining the variation in quality of life for 

the youth respondents. The research was conducted on a quota sample of 400 

individuals from the rural male and female students in the final grade from the 

undergraduate level at Tanta University, enrolled in the faculties of the Sberbay complex. 

Data were collected through a personal interview using a questionnaire form, and were 

designed, evaluated, tested and finalized for this purpose. Several descriptive and 

inferential statistical methods were used to analyze the study data such as numerical and 

relative frequencies, arithmetic mean, standard deviation, Simple correlation coefficient 

(Pearson), multiple correlation coefficient and standard and gradual partial regression 

coefficient. The results indicated that more than two-thirds of the male respondents 

(69.25%) had an average level of quality of life, and morale differences were found at the( 

0.05) probability level in the average quality of life for the youth respondents according 

to gender in favor of the male respondents, and according to the scientific specialization 

for the benefit of the respondents enrolled in practical colleges, and it was found that 

there are morale differences at the( 0.05) probability level between the average quality of 

life of the respondents when they are classified on the basis of the duration of daily 

exposure to social media in favor of the average duration of exposure to social media, 

and when they are classified on the basis of monthly income For the family for the 

benefit of respondents with high monthly family income. It was also found that there is a 

multiple correlative relationship between the independent studied variables combined 

and the quality of life of the youth respondents, and that these variables together explain 

about (43.5 %) of the variation in the quality of life of the young respondents. It was also 

found that the variables most contribute to explaining the varianu in the quality of life for 

res youth pondents, arranged according to their importance, are: methods of parental 

treatment of parents, life skills of parents, ambition, and that these variables together 

explain about (44.5%) of the variation in the quality of life of the youth respondents.The 

study concluded with some implications.  

Key words: Ambition, religious commitment of parents, parental treatment of parents, 

life skills of parents, quality of life for university rural youth.     
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