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المهارات الوالدية لألمهات وعالقتها بادارة الذات لدى أبنائهن المراهقين
تغريد سيد احمد بركات

مدرس بقسم االقتصاد المنزلي -كلية التربية النوعية -جامعة الزقازيق
تاريخ القبول2026/6/22:
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الملخص
يهدد

البحددإ ىلد تحديددد مسددتوك كد مده المهدداراد الوالديددة لدمهدداد وادار الد اد لددد ابنداههه المدرانقيه فدراد عينددة الد ارسددة ود ارسددة العالقددة

بدديه المهدداراد الوالديددة لدمهدداد وادار ال د اد مدده اددال د ارسددة المحدداور الماتلفددة لمهدداراد ا م (ىدار المشددكالد ا س درية التواص د ا سددرك
المشداركة الوجدانيدة ضدب السددلو ) وكد ل د ارسدة المحدداور الماتلفدة ردار الد اد (وضددا ا نددا
بددالنفس التواص د مددا ا ا دريه ضددب ارنفعدداالد) كمددا نددد

والتا دي

اتاددا القد ارراد ىدار الوقدد ال قددة

ىل د د ارسددة العالقددة بدديه المهدداراد الوالديددة لدمهدداد وادار ال د اد وفقددا للمت ي دراد

ارجتماعية وارقتصادية لعينة الدراسة المتم لدة فد (الفرقدة الد ارسدية عددد فدراد ا سدر الترتيدخ بديه ا ادو المسدتو التعليمد لددم وا خ فهداد
الدا الشهر لدسر ) وتحديد وجه التشابه واراتال

بيه ا مهاد العامالد وغير العدامالد فدي المهداراد الوالديدة لدمهداد وادار الد اد لدد

ابناههه.
تم ت بيق البحدإ علد  412مده ا مهداد العدامالد وغيدر العدامالد مدا بنداههه فدي مركدزاه مده م اركدز محافظدة الشدرقية وقريتداه تابعتداه لهد اه
المركزاه واشتملد دواد الدراسة عل استمار البياناد العامة لدسر والتي تادم نددا

الد ارسدة واسدتبياه المهداراد الوالديدة لدمهداد واسدتبياه

ىدار ال اد لد ا بناء.
وكدداه مدده نددم نتدداه الد ارسددة وجددود عالقددة ارتبا يددة دالددة ىحصدداهيا بدديه المت ي دراد ارجتماعيددة وارقتصددادية للد ارسددة وك د مدده مهدداراد ا م
بمحاورنددا ا ربددا وادار ال د اد بمحاورن دا السددد عدددم وجددود فددروق دالددة ىحصدداهيا بدديه ا مهدداد الريف داد والحضددرياد ف د ك د مدده مهدداراد ا م
بمحاورنددا ا ربددا وادار ال د اد لددد

بندداههه بمحاورنددا السددد وجددود فددروق دالددة ىحصدداهيا عنددد  .0.1بدديه العددامالد وغيددر العددامالد ف د ك د مدده

مهدداراد ا م وادار الد اد لصددالء بندداء العددامالد فد حدديه وجددد تبددايه دا احصدداهيا عنددد  .0.1بدديه ا بندداء عينددة الد ارسددة فد مهدداراد ا م تبعددا
كمدا ال يوجدد تبدايه دا ىحصداهيا بديه

لمستو تعليم ا م ودا احصاهيا عند  .0.0ف ىدار الد اد لدد ا بنداء لصدالء صدحاخ التعلديم ا علد
ا بناء ف ك مه مهاراد ا م وادار ال اد لد ا بناء تبعا لفهاد الدا الشهر .

وقددد وصددد الد ارسددة بضددرور تحسدديه المهدداراد الوالديددة للوالددديه وااصددة ا مهدداد لمددا لهددا مدده مددردود ىيجدداب عل د ا بندداء فك د مهددار مدده
المهدداراد تسددهم ف د تشددكي جوانددخ شاصددية الم ارنددق والعكددس ف د ه نقددم المهدداراد الوالديددة لدددم يددر ر سددلبا عل د الدددور ال د

تلعبدده ف د تكددويه

شاصة بناهها وعقد دوراد تدريبية للفتياد المقبالد علد الدزوال لتددريبهم علد مهداراد حد المشدكالد و درق التفكيدر العلمد الد

يددعم القددر

عل ىتاا الق ارراد وتحم المسهولياد.

الكلمات الدليلية :المهارات الوالدية ،إدارة الذات ،المراهقين.

المقدمة

يركد ددز مجد ددا العالقد دداد ا س د درية عل د د

نميد ددة ا سد ددر

كنظ ددام ىجتم دداع ل دده تقالي ددد الااص ددة ول دده نفع دده بالنس ددبة
للمجتم ددا الكلد د وبالنس ددبة لدبن دداء و لد د

ه ا بن دداء فد د

ا س ددر له ددم حاج دداتهم الااص ددة م د د التعبي ددر ع دده الد د اد

فا س د ددر كجماع د ددة وظيفي د ددة ت د ددزود عض د دداءنا بك ي د ددر م د دده

ارشددباعاد ا ساسددية مدده بينهددا تدوافر الحددخ بدديه الددزوجيه

وبد دديه ا بد دداء وا بند دداء ،فهد ددي الاليد ددة البناهيد ددة ا ول د د ف د د
المجتمددا ول دديس معند د

لد د

نه ددا س دداس وج ددود المجتم ددا

فحسخ ب ن مصدر ا ادالق والدعامدة ا ولد لضدب
السلو

ون ار ار ال

الحيد ددا ارجتماعيد ددة (المال د د

يتلق فيه ارنسداه و دروس
نوف د د

 .)4..2كمد ددا تعد ددد

ا سر و و نم وسي لعملية التنشهة ا سرية فلك

سدر

ابعه ددا الممي ددز وص ددفاتها وتقالي دددنا وعاداته ددا وس ددلوكياتها
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عدده غيددرنم مدده

وتتزايد نمية ا م ف حيا بناهها فبارضدافة ىلد تر يرندا

فرادنددا بحيددا تاتل د

سدداس وضددعها فددي

الكبي ددر علد د اتجان دداد وس ددلوكياد بناهه ددا فد د ه امتالكه ددا

ارجتمدداعي كمددا يددر ر مركددز ا سددر ىقتصدداديا واجتماعيددا

من د د د الص د د د ر عل د د د ارسد د ددتقاللية والحريد د ددة ف د د د التفكيد د ددر

عل الفرم المتاحة لنمو ا بناء جسميا وعقليا واجتماعيا

والمالحظة والمناقشة والقراء وارعتماد علد الدنفس وكد

بقيددة ا ف دراد ف د ا سددر ا اددر فعل د

المجتم د د د ددا تتح د د د دددد نوي د د د ددة الف د د د ددرد ارجتماعي د د د ددة ومرك د د د ددز

وانفعاليددا (ابددو جددادو  .)4..2فلدسددر تددر ير عميددق فددي

للمهاراد الوالدية يجعلها قادر عل تربية بناهها وتوجيههم

ي ددرد ىلد د تنميددة وت ددوير قددد ارتهم اربتكاري ددة

ل د سددو

س ددلو ا بن دداء واتجان دداتهم ونضد د ىنفع دداالتهم فشاص ددياد

واكتشا

اددال المندداي ا سددرك ال د ك ينشددر مدده العالقدداد ا سددرية

ه يد ددر ر عل د د الد دددور ال د د

ا بن دداء تتك ددوه م دده ا ددال الابد دراد الت ددي يعيش ددونها وم دده

التفاعليدة ( .)Bansal & Jaswal, 2006حيدإ تقدوم عمليدة
التنش د ددهة ا سد د درية علد د د ض د ددب س د ددلو الف د ددرد وكف د دده ع د دده

ا عمددا التد اليقبلهددا المجتمددا وتشددجيعه علد مددا يرضددا
فيهدا و لد

منده حتد يكدوه متوافقددا مدا ال قافددة التد يعددي

عدده ريددق التنشددهة السددوية لدبندداء والت د تمددنحهم الحريددة

والديموق ار ية وال قة فه ا نو ا سلوخ الد
النفسد ويقددوم علد

يحقدق ا مداه

سدداس الحددخ والقبددو وارسددتقرار مددا

السددلوكياد غيددر السددوية فه د التد تدددمر شاصددية ا بندداء
وتقض عل

موحاتهم ويصبء كد مده الوالدديه وا بنداء

فريس د ددة للضد د د و والمش د دداك وا زم د دداد (المالد د د

نوفد د د

.)4..2

ورعاية موانبهم (صبر

.)4...

وب ل ف ه نقم المهداراد الوالديدة لدمهداد مده شدرنه

بناههددا ا مددر ال د

تلعبد دده ف د د تكد ددويه شاصد ددية

يددنعكس عل د ا بندداء بشددك مباش در

مما يسفر عنه عدم قدر اربه عل ىدار اته للتكيد
مواق

مدا

الحيا وعدم الشعور بال قة و الكفداء ال اتيدة .ونندا

تظه ددر نمي ددة مه ددار ادار المش ددكالد ا سد درية فد د تنمي ددة

بعد ددا مهد دداراد ىدار ال د د اد لدبد دداء وا بند دداء و ل د د مد دده
اال التعاوه ا سر واش ار ا بناء ف حد المشدكالد
يس ددهم فد د بن دداء شاص ددية ا بن دداء ومه دداراتهم

ا م ددر الد د

الشاصدية وارجتماعيدة ومده دم يصدبء لد بيهدة اصددبة
لتقويد ددة مهد دداراد والديد ددة اد ددر كمهد ددار التواص د د ا سد ددر

(الكاشد د

 .)4...ى تعتب ددر ند د المه ددار ج ددونر الحي ددا

ارجتماعية وت ورنا ل ا يجخ ه تستوعخ داهر التواص

فجه ا باء وا مهداد بم الدخ النمدو واشدباج حاجداد

ف د ا سددر جميددا فرادنددا فالتواص د الفعددا يحقددق فاهددد

بن دداههم وع دددم معد درفتهم برس دداليخ التنش ددهة الس ددليمة ي ددوقعهم

قصددو ويسدده التفاع د الصددح بدديه فرادنددا مدده اددال

بناههم سلبا مه ناحية صدحتهم النفسدية والجسدمية وتكدوه

يددنعكس عل د المهدداراد ارجتماعيددة لدبندداء كمهددار الددوع

سببا ف معاناتهم لك ير مه مشداك السدلو التد تالزمهدم

بال د اد ال قددة بددالنفس التواصدد اريجدداب مددا ا اد دريه

عدده غيددر قصددد ف د ك يددر مدده ا ا دداء الت د تددر ر عل د

دوا حيدداتهم .فالوالددديه لهمددا ال ددور ا كبددر والمددر ر ف د

حيددا ا بندداء فمدده االلهمددا يكتسددخ ا بندداء الم د والقدددو
الت يحت

ضب ارنفعاالد ت وير ال اد (المهير

 .)4..1فقدد

ك دددد العدي ددد م دده الد ارس دداد ه بن دداء تق دددير الد د اد عند ددد

بها .ويقا عل عاتق ا م رعاية شهوه ال ف

ا بندداء يرجددا فددي المقددام ا و ىل د مددد ىمددتال الوالددديه

ول ابراته فد

للمه د دداراد ا ساس د ددية الالزم د ددة للتنش د ددهة ا سد د درية فا س د ددر

من والدته ،وتتول ىشباج حاجاته ويبن

حجرنددا ل د ل اعتبرنددا ك يددر مدده البدداح يه المسددهو ا و
عده عمليددة التنشدهة ا سدرية لد فدا

وممددا الشد فيدده ه

ل ينعكس علد اتجانداد ا م نحدو فلهدا ويظهدر فرقدا
بينهد ددا وبد دديه ا خ .حيد ددإ تالد ددق ا م بينهد ددا وبد دديه فلهد ددا
عالقد ددة عا فيد ددة تبادليد ددة تملرند ددا نب د دراد الحد ددخ والحند دداه
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ارصد د د اء وارنصد د دداد وارنتمد د ددام بوض د ددو الرسد د ددالة ممد د ددا

الس ددوية ند د القدددادر علد د

ه تح ددافظ عل د د ارتس دداق فد د

المشدداركة والتعدداوه بدديه جميددا فرادنددا ف د تحقيددق ندددافها

واشد د ددباج حاجاتهد د ددا ويكد د ددوه ند د ددوج المشد د دداركة فيهد د ددا يتسد د ددم
بالمشاركة الوجدانية والت يكدوه فيهدا ا فدراد و غدال
وجدان ما

فرد ف ا سر ( الزنران

.)4..2
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ويعتب د ددر ممارس د ددة ا سد د داليخ المناس د ددبة لض د ددب س د ددلو
ا بندداء مدده المهدداراد ا ساسددية المرتب ددة بتنميددة القدددراد
اردارية لدبناء فالتربيدة ليسدد بالعقداخ والضدرخ فالتربيدة

السددليمة تتم د فد قدددر ا بدداء علد ضددب الددنفس واحتدواء
ا بن دداء وت ددوجيههم نح ددو الس ددلوكياد المالهم ددة وال ددتعلم م دده
السددلوكياد غيددر المالهمددة وف د الوقددد نفسدده تع د الحددخ
والرعاي ددة وتس ددمء بارس ددتقاللية لدبن دداء

وتش ددجعهم علد د

ىتاا الق ارراد برنفسهم و ل ف جو سدر يتسدم بالتعداوه

والهدوء وارتساق (محسه  .)4..2فقد اتفقد دراسة كد

مدده

)، Gass et al (2007

)Houston et al(2013

 Senguttuvanعل د د

ه ت د دوافر عالقد دداد الد ددود

(2014)،

ىدار الد د اد التركي ددز علد د

معن ددا .لد د ا فد د ه م دده ولد دي ن دددا

تنميد ددة المهد دداراد ارجتماعيد ددة والعالقد دداد ارنسد ددانية التد ددي مد دده

ش ددرنها مس دداعد الف ددرد ف ددي حد د الك ي ددر م دده المش ددكالد الت ددي
تواجه د د د دده (المنيد د د د د

 .)4..4و وض د د د ددء ك د د د ددال م د د د دده رض د د د ددا

( Stephen (2008)&)4..2أه ننددا قواعددد ر بدداد ال د اد

تتم د ف د (وضددو الهددد

التفكي در ااتيددار القدددو المناسددبة

ال ق ددة ب ددالنفس التا ددي

الص ددبر وال ب دداد الق دددر علد د ادار

الوقد).

وقددد فسددر  Holliman 2000 العالقددة بدديه ىدار الوق ددد
وادار ال د اد قدداهال بددره ا ول د جددزء مدده ال انيددة ف د دار ال د اد
عم و شم مه ىدار الوقد .مشدي ار ىلد

ه المشدكلة تكمده فدي

والمحبة بيه فراد ا سر يسهم في توافر مناي سرك سوك

نفسدنا و ه المسدرلة ليسدد فددي مقددار مدا نملد مده الوقدد بد

تتشددك فيدده شاصددية ا بندداء واتجاندداتهم وقدددراتهم ويكددوه

فد ددي كيفيد ددة ارسد ددتفاد مند دده جيد دددا .فعقد ددرخ الد دددقاهق ال يمكد دده

لديهم فرصة كبر مه غيرنم للنجا وا باد ال اد.

يض د ددا

وفد د د الحقيق د ددة ىه الش د ددام نفس د دده ن د ددو الد د د
المعيار لمعند النجدا فد حياتده ى نده ندو الد
ما ال
و

يرضيه ويجع حياتده اد قيمدة ومعند

يعدر
لد ا فد ه

ريددق النجددا فد الحيددا نددو النجددا فد ىدار الد اد

والتعام د د مد ددا الند دداس بفاعليد ددة (القرن د د

 .)4..1ولك د د

ال ددتحكم في دده و ف ددي ىدار الس دداعة بد د ف ددي ىدار نفس ددنا حس ددخ
الساعة.

كمددا كدددد د ارسددة كددال مدده

))2008) &Baylissv(2007

 Bishop et alعلد د وج ددود عالق ددة موجب ددة ب دديه ادار الد د اد
وجود الحيا ا سرية.
وتع ددد مرحل ددة المرانق ددة م دده ن ددم م ارحد د حي ددا الف ددرد

يتمكه الفرد مه ىدار حياته بنجا البد مه ه يدتمكه مده
ىدار اتدده وال حيددإ ه الفشد فد ىدار الد اد يددرد ىلد

ىحتياج ددا لتنمي ددة ىدار الد د اد بد د يمك دده اعتبارن ددا فت ددر م دديالد
جدي ددد للف ددرد بارض ددافة ىل د كونه ددا فت ددر انتقالي ددة قلق ددة وحرج ددة

الفش ف الحيا عموما (الديخ .)4..2

ينتقد د فيه ددا الف ددرد م دده مرحل ددة ال فول ددة ىل د الرش ددد .وتص دداحخ

وي ددر (س ددليماه  ) 4.14ه ىدار الد د اد ند د معرف ددة

الشام لقدراته واستادامه ا م
تحقيد دق ا ن دددا

لهد القددراد مده جد

التد د يس ددع ىليه ددا ف ددالفرد الد د

ن د د المرحلد ددة ت ي د دراد فسد دديولوجية ونفسد ددية وعقليد ددة وانفعالي د ددة
واجتماعي ددة لد د ل تع ددد نقل ددة نوعي ددة ف ددي حي ددا الم ارن ددق حي ددإ

يحس دده

ت ب ددا شاص دديته ب ابعهد ددا الا ددام ال د د ك ي ددر ر ف ددي اس ددتقرار

ىدار ات دده يتس ددم ب ددبعا الص ددفاد الشاص ددية والتد د منه ددا

سدلوكه فدي مقتبد عمددر وربمدا ىلدي نهايتدده لد ا فمرحلدة المرانقددة

ارحسد دداس بقيمد ددة الوقد ددد و نميد ددة ىدارتد دده ال قد ددة بد ددالنفس

المنافسددة والتميددز والم ددابر ف د مواجهددة المواق د

الصددعبة

القدددر عل د ىتاددا الق د ارراد وتحم د المسددهولياد وااللت دزام
بما يضعه لنفسه مه ندا

مستقبلية لتحقيق اته.

ويركد د د ددد ريحد د د دداه ( )4..2ه ارعتمد د د دداد عل د د د د

سد د د ددلوخ

المشد دداركة الجماعيد ددة ف د د ىتاد ددا الق د د ارراد داا د د المند ددز مد دده
العوام د د ا ساسد ددية لنجد ددا الق د د ارراد ا س د درية فكيفيد ددة ىتاد ددا
القد درار موقد د

ترب ددو تعليم ددي ول دديس غري ددز و تك ددوين يول ددد

مدده الفت دراد الهامددة الحساسددة ف د حيددا الفددرد فه د تم د فتددر
نمددو جسددم وعقل د ونفس د نامددة وحلقددة مدده حلقدداد النمددو

تتدر ر بالمرحلددة التددي تسدبقها وتددر ر علد الم ارحد التددي تليهددا.
وتوصد

مرحلدة المرانقدة برنهدا مرحلدة مشدكالد وتزادر بك يدر

مه ا زماد (حمداو

.)4.10

وقددد يرجددا سددبخ ل د ىل د الت ي دراد التددي تصدداحبها فقددد

يكد ددوه له د د الت ي د دراد تد ددر يراد سد ددلبية تعد ددوق تكي د د
وتوافقه ما ا اريه ويتوق

الم ارند ددق

نمدو شاصدية ا بنداء فد مرحلدة
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المرانقددة عل د مددد ت دوافر الظددرو البيهيددة المناسددبة والتنشددهة
ا س درية السددليمة واب دراد ومهدداراد الوالددديه ف د تنشددهة بندداههم
لتحقيد ددق الكفد دداء ف د د تربيد ددة ا بند دداء فد ددالجو العد دداهلي المتكام د د

عددامال مددر ار فددي النمددو الصددحيء والتربيددة السددليمة للم ارنددق (
كدداظم  .)4..2ى ه ا ب دداء حينم ددا يكسددبوه الاب ددر الجي ددد
ب بيعد ددة ن د د المرحلد ددة يص د دبء تعد دداملهم مد ددا والدند ددم فض د د

وارشد د د ددد وبالتد د د ددال تد د د ددزداد فرصد د د ددة النجد د د ددا ف د د د د العالقد د د دداد

ارجتماعيد ددة واعد ددداد بند دداء و شاصد ددية تتميد ددز بارسد ددتقاللية
وارعتم دداد علد د ال ددنفس والق دددر علد د ىتا ددا القد د ارراد (بك ددار

.)4.1.

ومد دده نند ددا نبعد ددد مشد ددكلة الد ارسد ددة الحاليد ددة لتجيد ددخ عل د د

التسد ددار التد ددال ع ن د د توج د ددد عالقد ددة بد دديه المهد دداراد الوالدي د ددة
لدمهاد وادار ال اد لد

بناههه المرانقيه؟

هدف الدراسة:

تالثا :األهمية بالنسبة لمجال التخصص:
 -1محاولددة ىسددهام الد ارسددة ف د ىضددافة دواد جديددد لمكتبددة
ىدار المن ددز عب ددار ع دده تص ددميم وتقن دديه ىس ددتبياه ع دده
المهدداراد الوالديددة لدمه دداد وك د ل ىسددتبياه ع دده ىدار
ال اد لدبناء ف مرحلة المرانقة المبكر .

 -4محاول د دة ارسد ددهام ف د د تنميد ددة المعرفد ددة ف د د مجد ددا ىدار
المنز عبار عه تصدميم وتقنديه ىسدتبياه عده المهداراد
الوالديد ددة لدمه د دداد وك د د ل ىس د ددتبياه ع د دده ىدار ال د د اد
لدبناء ف مرحلة المرانقة المبكر .
األسلوب البحثي
او ال :فروض الدراسة:
 -3توجد عالقة ارتبا ية دالة ىحصاهيا بيه المت يراد
ارجتماعية وارقتصادية لعينة الدراسة وك مه مهاراد
ا م بمحاورنا ا ربا وادار ال اد بمحاورنا السد.

أو ال :األهمية بالنسبة لألسرة:
تسددتمد ند الد ارسددة نميتهددا مدده تناولهددا حددد الموضددوعاد

 -3توجد عالقة ارتبا ية دالة ىحصاهيا بيه المهاراد
الوالدية لدمهاد بمحاورنا ا ربا وادار ال اد بمحاورنا

ف د د د العالقد د دداد ا س د د درية وند د ددو المهد د دداراد الوالديد د ددة لدمهد د دداد

السد.

ن د د المرحلد ددة العمريد ددة ون د د مرحلد ددة المرانقد ددة المبكد ددر فعل د د

والحضرية ف

وعالقتهددا ب د دار ال د اد لددد

بندداههه الم درانقيه .واب دراز نميددة

ا مه دداد ىس ددتادام جمي ددا دواته دده حتد د ي ددتمكه م دده تض دديق
الفجددو بدديه جي د ا بدداء وا بندداء واسددتيعاخ ا ددور تل د الفتددر
ارنتقالية الحرجة ف حيا ا بناء فهم فد

مدس الحاجدة للددعم

واش د ددعارنم بتق د ددديرنم لد د د واتهم وصد د دوال ىلد د د اررتق د دداء بمس د ددتو
ا سر .

 -1توجد فروق اد داللة ىحصاهية بيه ا سر الريفية
ك مه مهاراد ا م بمحاورنا ا ربا

وادار ال اد لد

بناههه بمحاورنا السد.

 -3توجد فروق اد داللة ىحصاهية بيه ا مهاد العامالد
وغير العامالد ف

ا ربا وادار ال اد لد

ك

مه مهاراد ا م بمحاورنا

بناههه بمحاورنا السد.

تاني ا :األهمية بالنسبة للمجتمع:
 -3تسد ددهم ف د د تقد ددديم التوعيد ددة المجتمعيد ددة فيمد ددا ياد دددم ق د دداج
ا س ددر فارنتمد ددام با س ددر ينس ددجم م ددا ال بيع ددة البش د درية
وارنتمددام با سددر مدده نددم المع دايير الت د تقدداس بهددا تقدددم
المجتمعاد.
 -3ارسددتفاد مدده نتدداه الد ارسددة الحاليددة لمعددد ب درام المددر

وا سددر ف د وسدداه ارعددالم الماتلفددة ب عددداد مدداد علميددة

عدده المهدداراد الوالديددة ومردودنددا اريجدداب عل د شاصددية
ا بناء وقدراتهم عل ىدار ال اد.
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 -5يوجد تبايه دا ىحصاهيا بيه عينة الدراسة ف ك مه
مهاراد ا م بمحاورنا ا ربا وادار ال اد بمحاورنا
السد تبعا

لك مه المستو التعليم

لدم وفهاد

الدا الشهر لدسر .
ثاني ا :منهج الدراسة:
تد ددم ىسد ددتادام المد ددنه الوصد ددفي التحليلد ددي نظ د د ار لمالءمتد دده
ل بيعددة الد ارسددة ويقصددد بدده تحديددد الظددرو والعالقدداد التددي

توج ددد ب دديه الوق دداها ويعب ددر عنه ددا تعبي ددر كيف ددي وكم ددي ويح دددد
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العالق دداد بد دديه المت ي د دراد ب سد ددتادام ال ددرق ارحصد دداهية د ددم

ويح د دددإ ف د ددي ن د د المرحل د ددة الك ي د ددر م د دده الت ي د دراد الجس د ددمية

ىستاالم النتاه (عبيداد وآاروه .)4..2

والجنس ددية والعقلي ددة وارنفعالي ددة والمقص ددود فد د الد ارس ددة مرحل ددة

المرانقة المبكر سه12 –11 –14سنة

ثالث ا :مصطلحات الدراسة والمفاهيم اإلجرائية:

رابع ا :الشاملة والعينة:

المهارات الوالدية لألمهات:
ند د د نش د ددا معق د ددد يش د ددم س د ددلوكياد متع د دددد ت د ددر ر فد د د
س ددلوكياد ونت ددال ا بن دداء ويس ددتادم ا ب دداء مجموع ددة متنوع ددة
مدده المهدداراد وا سدداليخ تتضددمه الترديددخ الوالددد والتواص د

والقل ددق الع ددا ف واررتب ددا بارض ددافة ىلد د ارشد د ار والرقاب ددة
).)Restrepo,2007

وتعرفهد ددا الباح د ددة ىجراهيد ددا برنهد ددا" مجموعد ددة مد دده المعد ددار
والس ددلوكياد وارتجان دداد والق دديم التد د تزي ددد م دده ق دددر وكفد دداء

ا مه دداد عل د القي ددام ب دددورنه وبن دداء تف دداعالد ك ددر ىيجابي ددة
م ددا بند دداههه الم د درانقيه" والت د د تتم د د ف د د المهد دداراد التاليد ددةع

مهددار ىدار المشددكالد ا س درية والتواص د ا سددر المشدداركة
الوجدانية ضب السلو ".

ا مه دداد الع ددامالد وغي ددر الع ددامالد ( )41.اب دده م دده

ال د د كور واالند دداإ مد دده مسد ددتوياد ىجتماعيد ددة واقتصد ددادية
ماتلفد ددة .وتد ددم ااتيد ددار العيند ددة ب ريقد ددة صد دددفية غرض د دية

حيددإ اشددتر ه تكددوه ا م لددديها ابدده واحددد عل د ا ق د

فد د مرحل ددة المرانق ددة المبك ددر (تقابد د المرحلد دة ارعدادي ددة)
موضا الدراسة.
-4الحةةةةةدود المكانيةةةةةة :ت د ددم الت بي د ددق علد د د
ارعداديددة مدده ري د

د ددالخ المرحل د ددة

وحض ددر محافظددة الش درقية و مه دداتهم

( )11.ىستمار تم ت بيقهم ف مديندة ديدرخ نجدم وقريدة المنشدية

يقص ددد به ددا ىنتق دداء الف ددرد رس ددلوخ حيات دده بحي ددإ يس ددت يا

اراتي ددار ب دديه س ددلوكياته وقد ارت دده وند د ا يعك ددس اس ددتقرار الف ددرد
اتيا وقدرته عل الدتحكم الجيدد فد

اتده وقد ارتده والتفدار نحدو

.)4..2

وتعرفه د ددا الباح د ددة ىجراهي د ددا برنه د ددا" ق د دددر الش د ددام علد د د

ارسد ددتفاد مد دده ىمكانياتد دده وقد ارتد دده ومها ارتد دده ومشد دداعر و فكد ددار
وتوجيههددا نح ددو ا ن دددا

الت د يصددبو ىل د تحقيقه ددا وتتض ددمه

بع د د دداد ىدار الد د د د ادع" وض د د ددا ا ن د د دددا

والتا د د ددي

عل د د ال لب د ددة بمدرس د ددة ارعدادي د ددة المش د ددتركة و مه د دداتهم وعلد د د
ا مه د د دداد الع د د ددامالد ب د د دداردار الص د د ددحية و بن د د دداههه و()14.
ىسددتمار تددم ت بدديقهم بمركددز نهيددا وقريدة المهديددة بمركددز للدددروس
الاصوصد ددية ومدرسد ددة نهيد ددا ارعداديد ددة .وقد ددد اعتبد ددرد ()12
مف ددرد تح ددد حس ددباه الفق ددد اوع دددم الدق ددة والجدي ددة فد د ارجاب دداد

وب د ل يص ددبء الع دددد الكل د ( )412ىس ددتمار لدمه دداد ()412
ىستمار لدبناء.

اتا د د ددا

الق د ارراد ادار الوقددد ال قددة بددالنفس التواص د مددا ا ا دريه
ضب ارنفعاالد".

 -3الحةةدود الامانيةةةع تددم ت بيددق دواد الد ارسددة عل د العينددة

و لد د بم د د ء البيان دداد ع دده ري ددق المقابل ددة الشاص ددية

مرحلة المراهقة:

تعر برنها فتدر مدرور وعبدور وانتقدا مده مرحلدة ال فولدة

ىلد مرحلددة الرشددد والرجولددة وتتاد المرانقددة بعددادا ال ددةع بعدددا
بيولوجيد ددا (البل ددو ) وبعد دددا اجتماعيد ددا (الش ددباخ) وبعد دددا نفسد دديا

(المرانقة) ( وز

-2عينةةة الدراسةةة :اشددتملد عينددة الد ارسددة عل د ( )41.مدده

كما يل ع

إدارة الذات:

المستقب (مبرو

شاملة الدراسة:

.)4.11

وتعرفهددا الباح ددة ىجراهيددا برنهددا ":نددي الفتددر التددي تبددد مدده

البلددو الجنسددي حتد الوصددو ىلد النضد ونددي مرحلددة ىنتقددا

مد دده ال فولد ددة ىل د د مرحلد ددة الرشد ددد وتتميد ددز بالتجد دددد المسد ددتمر

واسددت رق الت بيددق الميددداني مددد ال ددة شددهر فددي الفتددر

مد دده بدايد ددة شد ددهر اغس د د س ىل د د نهايد ددة شد ددهر كتد ددوبر

.4.10
خامس ا :المتغيرات البحثية:

 المت ير المستق ع المهاراد الوالدية لدمهاد. -المت ير التاباع ىدار ال اد لدبناء.

سادس ا :أدوات الدراسة الميدانية وتقنينها:
135

)Vol. 61, No. 3, pp. 311-339, 2016(Arabic

Alex. J. Agric. Sci.

تد دم ار ددالج علد د الد ارس دداد الس ددابقة لإلس ددتفاد منه ددا ف ددي

استخدمت مجموعة من األدوات هى:

(أ) :إستمارة البيانات العامة لألسرةع
تم ىعداد ىستمار تحتو

المرانق و سرته بهد

عل

ىع د ددداد ارس د ددتبياه حي د ددإ تد د ددم ارس د ددتعانة ب د ددبعا المقد د دداييس

بياناد عامة لإلبه

الحصو عل بعا المعلوماد التي

تفيد في ىمكانية تحديد اصاهم العينة موضوج الدراسة وتم
تقسيمها ىليع-

ا س درية ( )14عبددار تندداو بعضددها ارنتمددام بتحديددد المشددكلة

السددلبية واريجابي ددة للحلددو المقترح ددة .وبعددد التواصد د ا س ددرك

 -بياناد عه الجنس مه حيإ ( كر -ن ).

 بيان دداد ع دده بيه ددة س ددكه ا س ددر م دده حي ددإ مح د د ارقام ددة(ري  -حضر).

( )11عب ددار تن دداو بعض ددها تب دداد ا فك ددار وا راء الجماعي ددة
فد د د ا س د ددر التواصد د د م د ددا ا بن د دداء دااد د د وا د ددارل المن د ددز

ارنصدداد الجيددد لدبندداء الحددرم عل د وضددو الرسددالة الت د

 -الفرقة الدراسية.

تق دددم لدبن دداء .بع ددد المش دداركة الوجداني ددة ( )0عب دداراد تض ددمه

ب -بيانات خاصة باألسرة

بعضددها ىحت درام مشدداعر ا بندداء وتفهددم فكددارنم تعلدديم ا بندداء

حيإ اشتملد ا سهلة عل ما يل ع

كيفيدة التعبيددر عدده راههدم ب ريقددة مالهمددة مشداركة ا بندداء فد

 عدد فراد ا سر بما فيهم ا خ وا م. ترتيد ددخ ال الد ددخ بد دديه اوتد دده مد دده حيد ددإ (الوحيد ددد -ا و –ال ان – ال الإ– الرابا -ما بعد ل ).

 -بيان د دداد ع د دده عم د د ا خع حي د ددإ ت د ددم تقس د دديمه ال د د

ا نش ة الت يحبونهدا .بعدد ضدب السدلو ( )11عبدار تنداو
بعضددها التعام د مددا ا بندداء بحددزم دوه تسددل

ترسددي احت درام

القواعد والنظدام تدوبي ا بنداء مدام ا ادريه ىسدتادام العقداخ

 -عدد ا او .

د ددالإ

مسددتوياد ن د ( عم دا حرفيددة عمددا ىداريددة عمددا
مهنية).

 بياند دداد عد دده عم د د ا مع وتشد ددم ا م العاملد ددة وا م غي د ددرالعاملة.

البدن .
(ج) :إستبيان إدارة الذات:

ت ددم ار ددالج علد د الد ارس دداد الس ددابقة لإلسد دتفاد منه ددا ف ددي

ىع د ددداد ارس د ددتبياه حي د ددإ تد د ددم ارس د ددتعانة ب د ددبعا المقد د دداييس

وارستبياناد التدي تناولدد ىدار الد اد ومده دم ىعدداد عبداراد
ارس د ددتبياه والت د ددي بل د ددد  00عب د ددار ابري د ددة ىيجابي د ددة وس د ددلبية

 بياندداد عدده المسددتو التعليمد لددرخ وربددة ا سددر ع حيددإ تددمماني د ددة مس د ددتوياد تب د ددد م د دده مد د د

يق د ددر

ويكتددخ تعلدديم ساس "حاص د عل د اربتداهيددة /حاص د
علد د ارعدادي ددة" حاصد د علد د ال انوي ددة ع ددام /فند د

تعلدديم فددوق جددامع " ماجسددتير /دكتددو ار

".
 بياندداد عدده فهدداد الدددا الشددهر لدسددر ع تددم تقسدديمه ىل دامسددة فهدداد فكانددد الفهدداد تبددد مدده ق د مدده 4...
جنيه وتنته عند ك ر مه  0...جنيه.

(ب) :إستبيان المهارات الوالدية لألمهات:
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وسد ددلبية مقسد ددمة ىل د د

ربعد ددة بع دداد ند ددمع بعد ددد ىدار المشد ددكالد

ا بند دداء ف د د ىيجد دداد الحلد ددو الممكند ددة التفكيد ددر ف د د الجواند ددخ

حيإ اشتملد ا سهلة عل ما يل ع

تعلدديم جددامع

عب د دداراد ارس د ددتبياه والت د ددي بل د ددد 24عب د ددار ابري د ددة ىيجابي د ددة

بدق ددة ىشد د ار ا بن دداء فد د جم ددا المعلوم دداد ارس ددتعانة ب ددر

أ -بيانات خاصة باإلبن:

تقس د دديمه الد د د

وارس د ددتبياناد الت د ددي تناول د ددد مه د دداراد ا م وم د دده د ددم ىع د ددداد

مقس ددمة ىلد د س ددتة بع داد ن ددمع بع ددد وض ددا ا ن دددا
( )0عبد دداراد تضد ددمه بعضد ددها تحديد ددد ند ددد
لتحقيقد دده تحديد ددد ا ن د دددا

النج ددا

تد دددويه ا ند دددا

والتا ددي

واضد ددء والسد ددع

حسد ددخ نميته د ددا التصد ددميم عل د د

والا د د عل د د الد ددورق تحصد دديم

وقدد للتا دي لليدوم التدال  .وبعدد اتادا القد ارراد ( )0عبدداراد
تندداو بعضددها اتاددا القد ارراد والتمسد بهددا التسددرج فد اتاددا
الق د ارراد وضددا بددداه واحتمدداالد تمكدده مدده الوصددو لق درار
سليم جما معلومداد كافيدة عده الموضدوج المدراد ىتادا القدرار

بشددرنه .بعددد ىدار الوقددد ( )1.تضددمه بعضددها ىنجدداز المهددام
ف د موعدددنا وضددا جدددو زمن د لمراجعددة الدددروس التكاس د
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فد د تردي ددة الواجب دداد الم لوب ددة ارعتد د ار ع دده ا عم ددا التد د

ا وليد د ددة عل د د د مجموعد د ددة مد د دده ا سد د ددات المحكمد د دديه فد د ددي

يصددعخ القيددام بهددا تضدديا ك يددر مدده الوقددد ف د البحددإ عدده

مجد دداالد ىدار المند ددز والمرسسد دداد التربيد ددة وعلد ددم الد ددنفس

عبدداراد تندداو بعضددها الددتلجل فد الكددالم مددا المعلددم التعبيددر

م ددد مالهم ددة ارس ددتبياه لله ددد من دده وم ددد مناس ددبة كد د

بحرية عه الر والتمس به الفش فد ىقنداج ا ادريه تقبد

عب ددار للمح ددور الا ددام به ددا ص ددياغة العب دداراد وتحديد ددد

بجد ددامعتي الزقد ددازيق والمنوفيد ددة و لد ددخ مد ددنهم الحك د دم عل د د

ا غد د دراا (اوراق مالب د ددس  .)..بع د ددد ال ق د ددة ب د ددالنفس ()1.

النقددد بصدددر رحددخ .بعددد التواص د مددا ا ا دريه ( )2عبدداراد

ىتج ددا ك د د عبد ددار واض ددافة

تضددمه بعضددها الصددعوبة فد التعامد مددا ا ادريه ارشددت ار

تك درار ارتفدداق لددد المحكمدديه تددم ىسددتبعاد بعددا العبدداراد

مددا الددزمالء ف د ممارسددة ا نش د ة التحدددإ مددا الددزمالء عدده

موضد ددوعاد مشد ددتركة ارنتمد ددام بمشد دداركة ا ا د دريه ف د دراحهم
و حدزانهم .بعددد ضدب ارنفعدداالد ( )1.عبداراد تندداو بعضددها

التي كاند نسخ ارتفاق عليها ق مه .%00

ب -اإل تسةةةةاق ال ةةةداخلي :و ل د د عد دده ريد ددق حسد دداخ معام د د
ىرتبددا بيرسددوه بدديه محدداور كد ىسددتبياه و المجمددوج الكلد

ىسددتعاد الهدددوء بسددرعة التعبيددر عدده ال ضددخ بالبكدداء ارتفدداج
الص ددود برلف دداظ قبيح ددة فد د وق ددد ال ضد دخ وات ددال

له.

ممتلك دداد

ال ي در التعبي ددر عدده الف ددر والسددعاد بص ددور مبددال فيه ددا .وت ددم
ت بي د ددق ارس د ددتبياناه عل د د عين د ددة ىس د ددت العية بل د ددد( )4.م
و( )4.مدده بندداههه ف د مرحلددة المرانقددة المبكددر  .للتركددد مدده
وض ددو العب دداراد فد دراد العين ددة ورع ددداد ارس ددتبياه ت ددم اتب دداج

الا واد التاليةع

عبد ددار مقترح ددة .وبحسد دداخ

يوضددء جدددو ( )1وجددود عالقددة ارتبا يددة موجبددة عنددد
مس د ددتو دالل د ددة  .0..1ب د دديه بع د دداد ارس د ددتبياه والدرج د ددة

الكليددة وبد ل فد ه المقيدداس صددادق فد قيدداس المت يدراد
الااصة به.
يوضددء جدددو ( )4وجددود عالقددة ارتبا يددة موجبددة عنددد

مستو داللة  .0..1بيه بعاد ارستبياه والدرجة الكليدة

او ال :حساب صدق اإلستبيانان-:

أ -ص ةةةدق المحتةةةةو  :تد ددم عد ددرا ىسد ددتبياه المهد دداراد الوالديد ددة

وبد ل فد ه المقيداس صدادق فد قيداس المت يدراد الااصدة

به.

لدمهد دداد واسد ددتبياه ىدار ال د د اد للم د درانقيه فد ددي صد ددورتهما

جدول  :2معامل اإلرتباط بين أبعاد إستبيان مهارات األم والدرجة الكلية لإلستبيان
الدرجة الكلية لالستبيان

إدارة المشكالت
األسرية
***03836

ىجمال مهاراد ا م

التواصل
األسر
***03800

ضبط السلوك

المشاركة
الوجدانية
***03830

***03700

جدول  :2معامل اإلرتباط بين أبعاد إستبيان إدارة الذات والدرجة الكلية لإلستبيان
التواصل مع
الثقة
إدارة الوقت
اتخاذ
وضع
الدرجة الكلية
اآلخرين
بالنفس
الق اررات
األهداف
لالستبيان
والتخطيط
ىجمال ىدار ال اد

***.0221

***.0210

***.0202

***.0222

كرونباي  Alpha-Cronbachلتحديد قيمدة ارتسداق الدداالي

ثانيا :حساب ثبات اإلستبيانان-:
تدددم حس دداخ معام د د

***.0224

***.0220

ضبط
النفعالت

لف ددا كرونبد دداي :Alpha-Cronbach

لإلستبياه حيإ تم حساخ معامد

لفدا لكد بعدد علد حدد

و لد للتركددد مده بدداد النتداه التددي تدم التوصد ىليهدا عنددد

ولإلستبياه كك ويوضء ل جدو (.)1

ىعدداد الت بيدق مددر اددر ويعتبددر معامد ال بدداد جيدددا ى ا

جةةدول  :3معامةةل ألفةةا ألبعةةاد إسةةتبيان المهةةارات الوالديةةة

بل ددد قيمت دده  .02ف ددرعلي وق ددد ت ددم ىس ددتادام معامد د

لف ددا

لألمهات
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أبعاد الستبيان
ىدار المشكالد ا سرية
التواص ا سرك
المشاركة الوجدانية
ضب السلو
ىجمال مهاراد ا م

يوضد ددء جد دددو ( )1ه معام د د

معامل ألفا كرونباخ
.0222
.022.
.0202
.0001
.0000

لفد ددا لمجمد ددوج عبد دداراد

ىستبياه مهاراد ا م كك ندو  .0000وتعتبدر ند القيمدة
مقبولة وعالية بالنسبة له ا النوج مه حسداخ ال بداد وتركدد
باد ارستبياه.

يوضد ددء جد دددو ( )2ه معام د د

لفد ددا لمجمد ددوج عبد دداراد

ىس د ددتبياه ىدار الد د د اد ككد د د ن د ددو  .0024وتعتب د ددر القيم د ددة
مقبولة وعالية بالنسبة له ا النوج مه حسداخ ال بداد وتركدد
باد ارستبياه.

جدول :0معامل ألفا ألبعاد إستبيان إدارة الذات

معامل ألفا كرونباخ
.0022
.00.2
.022.
.0214
.0204
.0044
.0024

أبعاد الستبيان
وضا ا ندا
اتاا الق ارراد
ىدار الوقد
ال قة بالنفس
التواص ما ا اريه
ضب االنفعاالد
ىجمال ىدار ال اد

والتا ي

وبناء على ما سبق أصبحع

Alex. J. Agric. Sci.

 صحاخ المهاراد المرتفعةع تضمند الحاصليه عل 1.4درجدة فرك ر بنسبدة مهدوية  ٪2201فرك ر.
إستبيان إدارة الذات للمراهقين في صورته النهاهية يشم
عل

 00عبار ابرية تقديرية موزعة عل

المحاور

ال) وعل

مقياس

الستة .وتتحدد ارستجابة عل
الإ ىستجاباد (نعم

احيانا

متص ( )1 4 1و ل حسخ ىتجا ك عبار (ىيجاب
سلب ) واتضء ه عل

درجه يحص عليها المبحوإ

ني  100درجة و ق درجة ني  22درجة.

وعل د ند د ا ا س دداس مك دده تقس دديم درج دداد ارس ددتبياه ىلد د
ال ة مستوياد كما يليع

 صحاخ المستو المنافا مه ىدار ال ادع تضمندالحاصليه علد  1.1درجة فرق بنسبدة مهدوية ق

مه .٪204

 صحاخ المستو المتوسالحاصليه علد

مه ىدار ال ادع تضمند

 1.4درجة ىل

 صحاخ المستو المرتفا مه ىدار ال ادع تضمندالحاصليه عل

 142درجدة فرك ر بنسبدة مهدوية

.٪0001

يشد د دتم علد د د  24عب د ددار ابري د ددة تقديري د ددة موزع د ددة علد د د

المحد د دداور ا ربع د د ددة وتتح د د دددد ارس د د ددتجابة علد د د د عب د د دداراد

سابع ا :المعالجة اإلحصائية:

مقيدداس متصد ( )1 4 1و لد حسددخ ىتجددا كد عبددار

باسددتادام برن ددام

(ىيجداب

سدلب ) واتضدء ه علد درجده يحصد عليهدا

المبح ددوإ ن ددي  141درج ددة و قد د درج ددة ن ددي  24درج ددة
وعلد د ند د ا ا س دداس مك دده تقس دديم درج دداد ارس ددتبياه ىلد د
ال ة مستوياد كما يليع
 صحاخ المهاراد المنافضةع تضمند الحاصليهعلد  01درجة فرق بنسبدة مهدوية ق مه .٪102

 صحاخ المهاراد المتوس ةع تضمند الحاصليهعلد

 04درجة ىل

مهدوية .٪4201

ق

مه  1.4درجة بنسبدة

ق

مه 142

درجة بنسبدة مهدوية .٪2.02

إسةةتبيان المهةةارات الوالديةةة لألمهةةات فددي صددورته النهاهيددة

ارسددتبياه وفددق ددالإ ىسددتجاباد (نعددم احيانددا ال) وعل د

عباراد ارستبياه وفق

ت ددم تحليد د البيان دداد واجد دراء المعالج دداد ارحص دداهية
Statistical Package for Social

) Sciences Program (Spss.رسدتارال النتداه وفيمدا يلدي
بعددا ا سدداليخ ارحصدداهية لكشد
الد ارسددة وتحقيددق ا ندددا

العالقددة بدديه مت ي دراد

وااتبددار صددحة الفددروا تددم

ترميز البياناد وتفري هدا ومراجعتهدا لضدماه صدحة النتداه

ودقته د د ددا وفيم د د ددا يل د د د د ا س د د دداليخ ارحص د د دداهية التد د د د ت د د ددم
ىستادامهاع

حساخ التك ارراد والنسخ المهوية لمت يراد الدراسة
معام

لفا كرونباي لحساخ باد دواد الدراسة

ىستادام معامالد ارتبا

تحلي

التبايه ف

اتجا

بيرسوه
واحد

Correlation
Analysis of
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) Variance(one Way ANOVAوف

حالة وجود فروق

يتم ت بيق ااتبار Tukeyاجراء ااتبار(د)

وتقارب ددد نس ددبة ارب دده الوحي ددد وارب دده م ددا بع ددد ال ارب ددا
حيإ بل د نسبتهم عل التوال .٪400 ٪102

T-

 -ارتفاج نسبة آباء ا بناء عينة الدراسة الحاصليه علد

.test

تعل د دديم ع د ددال (تعليم جد د دامع – ف د ددوق جامع "مرحل د ددة

نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها

ماجسد ددتير– مرحلد ددة دكتد ددو ار ") حيد ددإ بل د ددد نسد ددبتهم

أولا :وصف عينة الدراسة الميدانية:

 ٪2201ف حيه بل د نسبة ا مهاد .٪1204

يتضح من جدول( )0ما يلى:

 -تقارخ النسبة ما بيه ال كور وارناإ ف عينة الدراسة

 ارتفدداج نسددبة مهدداد ا بندداء عينددة الد ارسددة الحاصددليهعل د د تعلد دديم متوس د د (تعليم ساس د د – حاص د د عل د د

حي د ددإ بل د ددد نس د ددبة الد د د كور ٪0102وبل د ددد نس د ددبة

ال انويددة ومددا يعادلهددا) حيددإ بل ددد نسددبتهه ٪0402

ارناإ .٪2002

 تقددارخ نسددبة سددر عينددة الد ارسددة مدده الحضددر والري دحيددإ بل ددد نسددبة سددر عينددة الد ارسددة مدده الحض در

كما بل د نسبة ا باء .٪2102
 قلد وتقاربد نسدبة آبداء و مهداد ا بنداء عيندة الد ارسدةالحاصليه عل تعليم مدنافا ( مدي -يقدر ويكتدخ)

 ٪0.00مدده ىجمددالي العينددة بينمددا كانددد نسددبة سددر
عين د ددة الد ارس د ددة م د دده الريد د د

حيدد ددإ بل د د ددد نسد د ددبة ا ب د دداء  ٪20.وبل د د ددد نسد د ددبة

 ٪2200م د دده ىجم د ددالي

العينة.

 -ارتفدداج نسددبة ددالخ الفرقددة ال انيددة حيددإ بل ددد نسددبتهم

ا مهاد .٪002
 ارتفد دداج نسد ددبة سد ددر ا بند دداء عيند ددة الد ارسد ددة صد ددحاخالداو المتوسد ة حيدإ بل دد نسدبتهم علد التدوال

 ٪0.00يليهددا ددالخ الفرقددة ال ال ددة وبل ددد نسددبتهم

 ٪0202يليها سدر ا بنداء عيندة الد ارسدة صدحاخ

 %4002ددم ددالخ الفرق ددة ا ولد د وبل ددد نس ددبتهم

الداو المنافضة وبل د نسبتهم  ٪4000ف حيد

 ٪4.02مه ىجمالي العينة.

قلد ددد نسد ددبة سد ددر ا بند دداء عيند ددة الد ارسد ددة صد ددحاخ

 ارتفد دداج نسد ددبة ا سد ددر متوس د د ة الحجد ددم حيد ددإ بل د دددنسددبتهم  ٪2002يليهددا ا سددر كبيددر الحجددم وبل ددد
نسبتهم  ٪1004ف حيه قلدد نسدبة ا سدر صد ير

 -ارتف د دداج نس د ددبة مه د دداد ا بند د دداء عين د ددة الد ارس د ددة غيد د ددر

الحجم وبل د نسبتهم  ٪1002مه ىجمالي العينة.

 ه النسددبة ا كبددر مدده ا بندداء عينددة الد ارسددة تقددا ف دترتي ددخ اربد دده ا و حيد ددإ بل د ددد نسد ددبتهم ٪1404
يليها نسبة  ٪1100مه ا بناء عينة الدراسة تقا ف
ترتي ددخ ارب دده ال ددان

الداو المرتفعة وبل د نسبتهم .٪1202

العددامالد مقارنددة بالع ددامالد حيددإ ظهددرد النتدداه
ه ك ددر مدده نص د

عينددة ا مهدداد غيددر عددامالد

حي ددإ بل ددد نس ددبتهه علد د التد دوال  ٪0002مقابد د
 ٪2102عامالد.

 ٪1202ارب دده ال ارب ددا يليه ددا

 ٪100.ف د د ترتيد ددخ اربد دده ال الد ددإ ف د د حد دديه قلد ددد

جدول  :0التوايع النسبي لعينه الدراسة وفقا للخصائص اإلجتماعية واإلقتصادية
النوع

العدد

كور

11.

النسبة
المئوية
0102

ىناإ

1.2

2002

ارجمال

412

1..0.
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عدد أفراد العدد
األسرة
0
 1فراد
42
 2فراد
0.
 0فراد
21
 2فراد
42
 2فراد
2
 0فراد
1
 2فراد

النسبة المئوية

401
1002 1102
1202
2002 4000
1402
1004 204
102

مستوى تعليم
األب واألم
م
يقر و يكتخ

مستوى تعليم
األب
العدد النسبة
المئوية
102
1
14

002

مستوى تعليم األم
العدد

النسبة
المئوية
102

1.

202

0
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بيهة
السكه

العدد

النسبة
المهوية

ارجمال

412

1..0.

الري

1.2

2200

الحضر
ارجمال

1.0
412

0.00
1..0.

الترتيخ
بيه
ا او
وحيد
ا و

العدد

النسبة المهوية

2
22

102
1404

الفرقة
الدراسية
ا ول

العدد
22

النسبة
المهوية
4.02

ال ان

20

1100

جامعي
فوق جامعي
(/ماجستير
دكتو ار )
ارجمال

ال الإ

14

100.

ال انية

1.0

0.00

الرابا

10

1202

ال ال ة

24

4002

ارجمال

412

1..0.

ما بعد
ل
ارجمال

2

400

412

1..0.

عم
ا م
تعم

العدد
02

النسبة
المهوية
2102

العدد

النسبة المهوية

21

4.01

ال تعم

140

0002

22

1202

فهاد الدا
الشهر لدسر
ق مه
4...جنيه
مه -4...
< 2...
مه -2...
< 2...
مه -2...
< 0...
مه 0...
فرك ر
ارجمال

ارجمال

412

1..0.

22

2001

412

1..0.

عم
ا خ
عما
حرفية
عما
ىدارية
عما
مهنية
ارجمال

 -زيد دداد نسد ددبة ا بد دداء العد ددامليه بوظد دداه

مهنيد ددة وبل د دد

نس د ددبتهم  ٪2001يليه د ددا الع د ددامليه بوظ د دداه

ىداري د ددة

وبل د د ددد نسد د ددبتهم  ٪1202ف د د د حد د دديه قلد د ددد نسد د ددبة
العامليه برعما حرفية وبل د نسبتهم .٪4.01

ثانيا -:نتائج الدراسة الوصفية لمسةتوى إسةتجابات أفةراد
العينة على أدوات الدراسة:

يوضء جددو ( )2ه  ٪25.0مده ا مهداد عيندة الد ارسدة
لديهه مسدتو مرتفدا مده مهدار ىدار المشدكالد ا سدرية كمدا
ه ٪2200مه ا مهاد يرتفدا لدديهه مهدار التواصد ا سدر
و ٪0200م ددنهه ل ددديهه مس ددتو مرتف ددا م دده مه ددار المشد دداركة

تعليم اساسي
(/ىبتداه
ىعدادك)
انوك عام/فني

41

200

42

1404

21

1201

02

2.04

21
14

2100
002

22
0

1000
102

412

1..0.

العدد

النسبة المهوية

21

4000

4000

2.

2401

0202

11

1200

10

20.

12

202

412

1202
1..0.

الوجداني ددة بينم ددا ٪400.م دده ا مه دداد ل ددديهه مس ددتو مرتف ددا
مدده مهددار ضددب السددلو

كمددا تبدديه ه  ٪2201مدده ا مهدداد

عين ددة الد ارس ددة لد ددديهه مس ددتو مرتف ددا م دده ىجم ددال المهد دداراد
الوالديددة ف د حدديه بل ددد نسددبة ا مهدداد عينددة الد ارسددة واد
المسددتوياد المنافضددة والمتوس د ة مدده مهددار ىدار المشددكالد
ا س د د درية التواص د د د ا سد د ددر المش د دداركة الوجداني د ددة ضد د ددب

الس ددلو واجم ددال المه دداراد الوالدي ددة نح ددو،٪55.2 ،٪2..5
٪ 52.. ،٪.5.. ،٪2..2علد د د د التد د د دوال  .وند د د د نس د د ددخ
ليس ددد بس ددي ة ا م ددر ال د د

يت ل ددخ ض ددرور تحفي ددزنه عل د د

تنمية العالقاد ا سرية بوجه عام وعل ا بناء ااصة.

جدول  :6التوايع العددى والنسبى لعينة الدراسة وفق ا لمستويات المهارات الوالدية لألمهات وادارة الذات لدى البناء
ن= 220

االستبيان االول  :المهارات الوالدية لألم
المحور االول  :إدارة المشكالت األسرية
العدد
الدرجة
المستوى
منافا
متوس
مرتفا

االستبيان الثانى  :إدارة الذات لألبناء
المحور االول  :وضع األهداف والتخطيط
العدد
الدرجة
المستوى

النسبة
المئوية
 10درجة فاق
منافا
20.
11
 41درجة فرق
 12ال اق مه 41
متوس
2104
00
 42ال ق مه 1.
 41درجة فاك ر
مرتفا
0400
111
 1.درجة فاك ر
االجمال
1..0. 412
االجمال
المحور ال ان ع التواص ا سرك المحور الثانى  :اتخاذ الق اررات

10
142
20
412

النسبة
المئوية
20.
000.
100.
1..0.
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منافا
متوس
مرتفا
منافا
متوس
مرتفا
منافا
متوس
مرتفا
منافا
متوس
مرتفا
االجمال
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11
22
02
412

 10درجة فاق
منافا
101
2
 4.درجة فرق
 12ال اق مه 4.
متوس
1204
21
 41ال ق مه 42
 4.درجة فاك ر
مرتفا
2200
122
 42درجة فرك ر
االجمال
1..0. 412
االجمال
المحور ال الإ ع المشاركة الوجدانية المحور الثالث  :إدارة الوقت
11
 12درجة فاق
منافا
202
1.
 10درجة فاق
22
 12ال اق مه 44
متوس
1000
01
 12ال ق مه 41
112
 44درجة فاك ر
مرتفا
0200
141
 41درجة فاك ر
412
االجمال
1..0. 412
االجمال
المحور الرابا ع ضب السلو المحور الرابع  :الثقة بالنفس
40
 12درجة فاق
منافا
1102
40
 42درجة فاق
111
 4.ال اق مه 40
متوس
2.01
 40ال اق مه 142 1.
20
 40درجة فاك ر
مرتفا
400.
2.
 1.درجة فاك ر
412
االجمال
1..0. 412
االجمال
المحور الخامس  :التواصل مع اآلخرين
اجمال استبياه المهاراد الوالدية لدم
42
 12درجة فاق
منافا
102
1
 01درجة فرق
02
 12ال اق مه 44
متوس
4201
 04ىل ق مه 04 1.4
1.1
 44درجة فاك ر
مرتفا
2201
102
 1.4درجة فرك ر
412
االجمال
1..0. 412
المحور السادس  :ضبط النفعالت
41
 10درجة فاق
منافا
142
 12ال اق مه 40
متوس
22
 40درجة فاك ر
مرتفا
412
االجمال
اجمالى استبيان إدارة الذات لألبناء
2
 1.1درجة فرق
منافا
02
1.4ال ق مه
متوس
142
110
 142درجة فرك ر
مرتفا
412
االجمال

كمددا تبدديه مدده جدددو ( )2ه٪ 220. ٪1201 ٪100.

 ٪0001 ٪1.0. ٪ 2204 ٪ 100.مد د د دده ا بند د د دداء عيند د د ددة
الد ارسددة لددديهم مسددتو مرتفددا مدده وضددا ا ندددا

والتا ددي

اتاد ددا الق د د ارراد ادار الوقد ددد ال قد ددة بد ددالنفس التواص د د مد ددا

ا ا دريه ضددب ارنفعدداالد ىجمددال ىدار ال د اد لدبندداءعل
الترتي ددخ .بينم ددا م ددا يق ددرخ م دده مجم ددوج نصد د

ا بن دداء عين ددة

الد ارسد د ددة ينحصد د ددر ف د د د المسد د ددتوياد المنافضد د ددة والمتوس د د د ة
بنسد د د د د د د د د د د د ددبة٪04 0 ٪20 . ٪12 . ٪ 2. 2 ٪20 .

 ٪22 2 ٪2. .م د دده وض د ددا ا ن د دددا

والتا د ددي

اتا د ددا

الق د ارراد ادار الوقددد ال قددة بددالنفس التواص د مددا ا ا دريه
ضددب ارنفعدداالد ىجمددال ىدار ال د اد لدبندداءعل الترتيددخ.

1002
2001
1201
1..0.
20.
1.0.
220.
1..0.
1101
0102
100.
1..0.
1104
2102
2204
1..0.
1.02
0201
1.0.
1..0.
204
2.02
0001
1..0.

شاصددية الم ارنددق ومدده ضددمنها الجانددخ المتعلددق بتقدددير وادار

ال د اد .ونق ددم المه دداراد يظه ددر ددر يض ددا ف د ق دددر ا بن دداء
علد د ادار واته ددم .ا م ددر الد د

يت ل ددخ م دده كد د م ض ددرور

ارنتم د ددام بتنمي د ددة المه د دداراد الوالدي د ددة ل د ددديها مم د ددا يحس د دده م د دده
سلوخ و ريقة داهها لدورنا تجا بناهها.

ثالث ا:النتائج في ضوء فروض الدراسة:
النتائج فى ضوء الفرض األولع
يددنم الفددرا ا و عل د

ندده" توجددد عالقددة ارتبا يددة

دالد ددة ىحصد دداهيا بد دديه المت ي د دراد ارجتماعيد ددة وارقتصد ددادية
لعين د ددة الد ارسد د ددة وك د د د مد د دده المهد د دداراد الوالديد د ددة لدمهد د دداد
بمحاورنا ا ربا وادار ال اد لد

بناههه بمحاورنا السدد

وتقريبد ددا نف د ددس النس د ددبة كان د ددد ل د ددد ا مه د دداد الالت د د ينتم د دديه

"وللتحقق مه صحة الفرا ىحصاهيا تم حسداخ معدامالد

ا مهد دداد للمهد دداراد الوالديد ددة يد ددنعكس عل د د ىدار ال د د اد لد ددد

فد د د د د ددي المت ي د د د د د دراد ارجتماعيد د د د د ددة وارقتصد د د د د ددادية لعيند د د د د ددة

للمس دتوياد المنافضددة والمتوس د ة وب د ل يتضددء ه امددتال
ا بن دداء فك د مه ددار م دده المه دداراد تس ددهم ف د تش ددكي جوان ددخ

133
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ا ا د ددو المس د ددتو التعليمد د د ل د دددم وا خ فه د دداد ال د دددا

يتفدق مدا د ارسدة ) Riggio& Valenzuela (2011حيدإ

الشد د ددهر لدسد د ددر ) مهد د دداراد ا م بمحاورند د ددا ا ربد د ددا(ىدار

بتد ددد الد ارسد ددة وجد ددود عالق د ددة ارتبا يد ددة موجبد ددة ب د دديه

المش د د د ددكالد ا سد د د د درية التواصد د د د د ا س د د د ددرك المش د د د دداركة

المسد ددتو التعليم د د لد دددم وادار المشد ددكالد ا س د درية

الوجدانيددة ضددب السددلو ) ىدار ال د اد بمحاورن دا السددد

بينم ددا ال توج ددد عالق ددة ارتبا ي ددة ب دديه ىدار المش ددكالد

(وضدا ا نددا

ىتادا القدراراد ىدار الوقددد

والتا ددي

ا سدرية وكد مده (الفرقددة الد ارسدية عددد فدراد ا سددر

ال قددة بددالنفس التواص د مددا ا ا دريه ض دب ارنفعدداالد)

الترتيددخ بدديه ا اددو المسددتو التعليم د لدددخ فهدداد

ويوضء ل جدولي( )2و(.)0

الدددا الشددهر لدسددر ) .وجددود عالقددة ارتبا يددة سددالبة

أولا :العالقةةةةات اإلرتباطيةةةةة بةةةةين المتغيةةةةرات اإلجتماعيةةةةة

واإلقتصةةةةةادية لعينةةةةةة الدراسةةةةةة والمهةةةةةارات الوالديةةةةةة

لألمهات بمحاورها األربع

دالة ىحصاهيا عند  .0.1بيه التواص ا سرك والفرقة
الد ارسددية

ندده كلمددا كدداه ا بندداء ص د ر سددنا كلمددا

زادد مه ددار التواصد د ا س ددر لدمه دداد وتعتب ددر ند د
ارجاب ددة من قي ددة حي ددإ ن دده بزي دداد عم ددر ا بن دداء تب ددد

يتضح من جدول( )7ما يلى:

 وجود عالقة ارتبا ية موجبة دالة ىحصاهيا عند .0.0بيه ىدار المشكالد ا سدرية والمسدتو التعليمد لددم
حيإ ير ر المستو التعليم لددم علد

قافتهدا وكيفيدة

ىدراكها للمشكالد ا سرية وكيفية التا ي الجيد لح

المش ددكلة وااص ددة المش ددكالد المرتب ددة با بن دداء وند د ا

الرغب ددة ل ددديهم فد د ارس ددتقال والبح ددإ ع دده ا ص دددقاء
وااصددة مددا زيدداد وتنددوج مواقددا التواص د ارجتمدداع
والتد د

ددرد علد د تواصد د

فد دراد ا س ددر الواح ددد مع ددا

حيإ صبحد ند المواقدا تقدرخ البعيدد وتبعدد القريدخ

مما يصعخ التواص بيه فراد ا سر الواحد .

جدول  :7معامالت إرتباط بيرسون بين المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية واستبيان المهارات الوالدية لألمهات
بمحاورها األربع

المتغيرات

ىدار المشكالد ا سرية
التواص ا سرك
المشاركة الوجدانية
ضب السلو
ىجمال مهاراد ا م

الفرقة الدراسية
.0.42**.0100**.0100*.0124*.0122-

الترتيب بين
األخوة
.0.0.
.0.2..0.22.0.12.0.1.-

عدد أفراد
األسرة
.0.40
.0..2
.0.42.0.22.0.11-

ون د ا مددا كدتدده د ارسددة الا ازعددة والقواسددمة ()4.14

المستوى
المستوى
التعليمى لألم التعليمى لألب
.0111
*.0120
.0111
.0142
**.0122 ***.0414
***.0421 ***.0421
**.04.4 ***.0411

فئات الدخل
الشهرى لألسرة
.0.20
.0.21
.0.02
*.0122
.0112

الوجدانية بيه ا بناء ووالديهم كما فد بعدد التواصد

حي د ددإ بت د ددد الد ارس د ددة ه ا وق د دداد التد د د يقض د دديها

ا س ددر  .وج ددود عالق ددة ارتبا ي ددة موجب ددة دال ددة عن ددد

ا بن د دداء علد د د مواق د ددا التواصد د د ارجتم د دداع تف د ددوق

 .0..1بيه المشاركة الوجدانية والمسدتو التعليمد

ا وقدداد الت د يقضددونها مددا سددرنم بينمددا ال توج ددد

لد د دددم موجب د د ددة دال د د ددة عن د د ددد  .0.1ب د د دديه المش د د دداركة

عالق ددة ارتبا يد ددة بد دديه التواصد د ا سد ددرك وك د د مد دده

الوجدانيد ددة والمسد ددتو التعليم د د لد دددخ

ند دده مد ددا

(عدددد ف دراد ا سددر الترتيددخ بدديه ا اددو المسددتو

ارتفدداج المسددتو التعليم د لدددم وا خ تددزداد قدددراتهم

التعليم لدم وا خ فهاد الدا الشهر لدسر ).

ومهداراتهم فد جد خ ا بندداء ىلدديهم وتقويددة العالقدداد

 -وجود عالقة ارتبا ية سالبة دالة ىحصداهيا عندد .0.1

ا س درية وزيدداد المشدداركة الوجدانيددة بينمددا ال توجددد

ب دديه المشد داركة الوجداني ددة والفرق ددة الد ارس ددية

ن دده

كلمددا كدداه ا بندداء ص د ر سددنا كلمددا زادد المشدداركة
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الد دددا الشد ددهر لدسد ددر ) .اتفقد ددد ن د د النتد دداه مد ددا

والمس ددتو التعليمد د ل دددم موجب ددة دال ددة عن ددد .0.1

د ارسددة) Riggio& Valenzuela (2011جزهيددا حيددإ

بيه ىجمال مهداراد ا م والمسدتو التعليمد لددخ

بت ددد الد ارس ددة وج ددود عالق ددة ارتبا ي ددة موجب ددة دال ددة

بينمددا ال توجددد عالقددة ارتبا يددة بدديه ىجمددال مهدداراد

احصاهيا بيه التواصد ا سدر والمشداركة الوجدانيدة

ا م وك د د د مه(عد د دددد ف د د دراد ا سد د ددر الترتيد د ددخ بد د دديه

بديه فدراد ا سددر والمسدتو ارجتمداع وارقتصدداد

ا او فهاد الدا الشهر لدسر ) .وب ل يتضء

لدباء المتم

ف المستو التعليمد وداد ا سدر .

ند د دده كلمد د ددا ارتفد د ددا المسد د ددتو التعليم د د د لد د دددم وا خ

Adam et al

ىرتفع ددد المه دداراد الوالدي ددة ل ددد ا مه دداد كم ددا ن دده

كمددا ااتلفددد ند النتدداه مددا د ارسددة

) (2010حيددإ بتددد الد ارسددة وجددود عالقددة ارتبا يددة

كلمددا كدداه ا بندداء صد ر سددنا كلمددا ىرتفعددد مهدداراد

دال ددة ىحص دداهيا عن ددد  .0.0ب دديه ع دددد فد دراد ا س ددر

ا م الوالدية.

المش دداركة ب دديه فد دراد ا س ددر والنظد دام ا س ددر الد د
تضعه ا م لدسر .

 -وجود عالقة ارتبا ية سدالبة دالدة ىحصداهيا عندد .0.0

بيه ضب السلو والفرقة الدراسية حيإ ه صد ر
سدده ا بندداء يجع د الوالددديه ك ددر قدددر عل د ضددب

واإلقتصةةادية لعينةةة الدراسةةة وادارة الةةذات بمحاورهةةا
الست

يتضح من جدول( )8ما يلى:

 -وجود عالقة ارتبا ية موجبة دالة ىحصاهيا عند .0.0

سددلوكهم وف د نفددس الوقددد يكددوه ا بندداء ك ددر تقددبال

بيه وضا االندا

الص ر وتعويدنم عل العاداد والتقاليد والسلوكياد

قدر ا بناء عل

لتوجيهد دداد وارشد دداداد الوالد ددديه فتربي د دة ا بند دداء من د د
المقبولددة يجعد ننددا سددهولة فد التعامد معهددم ف د
الكبر موجبة دالدة عندد  .0..1بديه ضدب السدلو

والمسددتو التعليم د لدددم موجبددة دالددة عنددد .0..1

بيه ضب السلو والمستو التعليم لدخ موجبدة
دالددة عنددد  .0.0بدديه ضددب السددلو وفهدداد الدددا
الشددهر لدسددر حيددإ ه زيدداد المسددتو التعليم د
لدخ وا م وزياد مستو المعيشة يجع ننا رقد

ف د د التعام د د مد ددا ا بند دداء ون د د ا يتفد ددق مد ددا د ارسد ددة
) Riggio & Valenzuela (2011حيإ بتد الدراسة
وج د د ددود عالق د د ددة ارتبا ي د د ددة موجب د د ددة ب د د دديه المس د د ددتو
ارجتم د دداع وارقتص د دداد للوال د ددديه وتع د دددي س د ددلو
ا بناء نحو ا فض

بينما ال توجدد عالقدة ارتبا يدة

بد دديه ضد ددب السد ددلو وك د د مه(عد دددد فد ددراد ا سد ددر
الترتيخ بيه ا او ).

 وجود عالقة ارتبا ية سدالبة دالدة ىحصداهيا عندد .0.0بدديه ىجمددال مهدداراد ا م والفرقددة الد ارسددية موجبددة
دالد د د ددة عند د د ددد  .0..1بد د د دديه ىجمد د د ددال مهد د د دداراد ا م
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لدم

والمستو التعليم

والتا ي

نه كلما زاد المستو التعليم لدم زادد
وضا ا ندا

ه زياد المستو التعليم
ا م والقدر عل
كافة المواق

والتا ي

يعم عل

حيإ

رفا كفاء

اردار واتاا القرار السليم ف

المشكالد الت قد تواجهها ف الحيا

فيتعلم منها بناهها كيفية ىدار الموق
عند مواجهة

والتماس

مشكلة بينما ال توجد عالقة
والتا ي

ارتبا ية بيه وضا ا ندا

وك

مه

(الفرقة الدراسية عدد فراد ا سر الترتيخ بيه
ا او

المستو

لدخ

التعليم

فهاد الدا

الشهر لدسر ).
 ال توجد عالقة ارتبا ية بيه اتاا الق ارراد وك مه(الفرقة الدراسية عدد فراد ا سر الترتيخ بيه
ا او المستو التعليم لدم وا خ فهاد الدا
الشهر لدسر ) .ااتلفد ن
شلب

النتاه

ما دراسة

( )1222حيإ بتد وجود عالقة ارتبا ية

بيه قدر ا بناء عل
التعليم لدخ وا م.

ىتاا

القرار والمستو
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الدراسية عدد فراد ا سر الترتيخ بيه ا او

مه

(الفرقة الدراسية عدد فراد ا سر الترتيخ بيه

فهاد الدا الشهر لدسر ).

الشهر لدسر ).

بيه التواص ما ا اريه والمستو التعليم لدم

ا او المستو التعليم لدم وا خ فهاد الدا

 وجود عالقة ارتبا ية موجبة دالة ىحصاهيا عند .0.0وموجبة دالة عند  .0.0بيه التواص ما ا اريه

 -وجود عالقة ارتبا ية موجبة دالة ىحصاهيا عند

والمستو التعليم لدخ حيإ ه ارتفاج المستو

 .0..1بيه ال قة بالنفس والمستو التعليم لدم

وموجبة دالة عند  .0.1بيه ال قة بالنفس والمستو

التعليم

التعليم سواء لدخ و ا م تزداد معه ال قة بالنفس

التواص

التعليم

وتد

حيإ نه كلما زاد المستو

لدخ

ال قة بالنفس عل

بالصحة النفسية
والشعور بالكفاء

ا زماد

والتفاع ما ا اريه كما يع

التوافق السوك المرتب

وحسه التصر

ما ا اريه مما ينعكس عل

ا اريه ب يجابية بينما ال توجد عالقة ارتبا ية

بيه التواص ما ا اريه وك مه(الفرقة الدراسية

تحم

مما ينعكس بشك

عدد فراد ا سر الترتيخ بيه ا او فهاد الدا

ىيجاب عل شاصية ا بناء بينما ال توجد عالقة
ارتبا ية بيه ال قة بالنفس وك

الفكر

ابر و كاء ف

شاصية ا بناء فيكونوا ىجتماعييه ومتفاعليه ما

وا داء والواقعية في التفكير
والحيوية والقدر عل

لدم وا خ يع

رق

ف

التعام

الشهر لدسر ).

مه (الفرقة

جدول  :8معامالت ارتباط بيرسون بين المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية واستبيان إدارة الذات بمحاوره الست
الفرقة
الدراسية
.0.14.0.21.0.21
.0.12
.0.01.0..0
.0.12-

المتغيرات

والتا ي

وضا ا ندا
اتاا الق ارراد
ىدار الوقد
ال قة بالنفس
التواص ما ا اريه
ضب االنفعاالد
ىجمال ىدار ال اد

عدد أفراد
األسرة
.0.00.01.2.0.04.0.24.0.22.0.42.0.21-

الترتيب بين
األخوة
.0.1..0.11.0.21.0.12.0..2
.0..2
.0.11-

وجود عالقة ارتبا ية موجبة دالة ىحصاهيا عند .0..1بيه ضب

ارنفعاالد والمستو

التعليم

وموجبة دالة عند  .0..1بيه ضب
والمستو التعليم لدخ
التعليم

ارنفعاالد

نه كلما زاد المستو

لدم وا خ زادد القدر عل

ارنفعاالد فضب

لدم

ارنفعاالد يم

مظانر صحة الفرد النفسية وفقدنا

ضب

مظه ار مه
و ضعفها

يردك بالفرد ىل سلو ىنسحابي كرد فع دفاعي
يفعله الفرد ليقل حد التوتر والقلق ولكه بالتعليم
والابر تصبء ا م
اريجاب

وتمتل

الصحيحة الت

ك ر قدر عل

التعام

العديد مه المهاراد وا ساليخ
تمكنها مه التعام ما ارنفعاالد

المستوى
التعليمى لألم
*.0121
.0.02
.0112
***.0424
*.0121
***.040.
***.0440

المستوى
التعليمى لألب
.0.00
.0.02.0.11
**.0410
*.0121
***.0444
*.0122

السلبية لدبناء مما ينعكس عل
ويكونوا ك ر قدر عل

ضب

فئات الدخل
الشهرى لألسرة
.0.20
.0.40
.0.20.0112
.0144
.0.22
.0.01

شاصية ا بناء
ىنفعاالتهم .بينما ال

توجد عالقة ارتبا ية بيه ضب

ارنفعاالد وك

مه (الفرقة الدراسية عدد فراد ا سر الترتيخ بيه
ا او فهاد الدا الشهر لدسر ).
 وجود عالقة ارتبا ية موجبة دالة ىحصاهيا عند .0..1بيه ىجمال
التعليم

ىدار ال اد لدبناء والمستو

لدم وموجبة دالة عند  .0.0بيه ىجمال

ىدار ال اد والمستو

التعليم

لدخ .وتتفق ن
ه

النتاه ما دراسة حسيه( )4.12الت تركد عل
المستو التعليم لدم وا خ مه نم المت يراد الت
تر ر عل

ىدار ال اد لد

ا بناء .بينما ال توجد
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عالقة ارتبا ية بيه ىجمال

ىدار ال اد وك

مه(الفرقة الدراسية عدد فراد ا سر الترتيخ بيه
ا او فهاد الدا الشهر لدسر ) .وب ل يتضء
نه كلما ارتفا المستو التعليم

لدم وا خ زادد

كفاء ىدار ال اد لد ا بناء.

فهاد الدا الشهر لدسر ) .وبالتال تتحقق صحة
الفرا ا و .
النتائج فى ضوء الفرض الثاني:
يددنم الفددرا ال دداني عل د

ندده" توجددد عالقدة ارتبا يددة

دالددة ىحصدداهيا بدديه المهدداراد الوالديددة لدمهدداد بمحاورنددا
ا ربددا وادار ال د اد بمحاورنددا السددد" وللتحقددق مدده صددحة

مما سبق يتضح ما يلى:

 -وجد ددود عالقد ددة ارتبا يد ددة سد ددالبة دالد ددة ىحصد دداهيا عند ددد

الفددرا ىحصدداهيا ت دم حسدداخ معددامالد ارتبددا بيرسددوه

 .0.0بد دديه ىجمد ددال مهد دداراد ا م والفرقد ددة الد ارسد ددية

ب د د دديه مه د د دداراد ا م بمحاورن د د ددا ا رب د د ددا (ىدار المش د د ددكالد

موجبددة دالددة عنددد  .0..1بدديه ىجمددال مه دداراد ا م

ا سد درية التواصد د ا س ددرك المش دداركة الوجداني ددة ض ددب

والمس ددتو التعليمد د ل دددم موجب ددة دال ددة عن ددد .0.1

الس ددلو ) ىدار الد د اد بمحاورن ددا الس ددد (وض ددا ا ن دددا

بدديه ىجمددال مهدداراد ا م والمسددتو التعليم د لدددخ

والتا ددي

بينمددا ال توجددد عالقددة ارتبا يددة بدديه ىجمددال مهدداراد

التواص د مددا ا ا دريه ضددب االنفعدداالد) ويوضددء ل د

ا م وك مه(عدد فراد ا سدر الترتيدخ بديه ا ادو

جدو (.)2

فهاد الدا الشهر لدسر ).

اتا ددا القد د ارراد ىدار الوق ددد ال ق ددة ب ددالنفس

يتضح من جدول( )2ما يلى:

 -وجود عالقة ارتبا ية موجبة دالة ىحصاهيا عند

 -وجود عالقة ارتبا ية موجبة دالة ىحصاهيا عند

لدم وموجبة دالة عند  .0.0بيه ىجمال ىدار ال اد

اتاا الق ارراد ىدار الوقد ال قة

 .0..1بيه ىجمال ىدار ال اد والمستو التعليم

والمستو

لدخ بينما ال توجد عالقة

التعليم

ىدار ال اد وك مه (الفرقة

ارتبا ية بيه ىجمال

الدراسية عدد فراد ا سر الترتيخ بيه ا او

 .0..1بيه ىدار المشكالد ا سرية وك مه (وضا

ا ندا

والتا ي

بالنفس التواص

ما ا اريه ضب

ارنفعاالد

ىجمال ىدار ال اد).

جدول  :2معامالت ارتباط بيرسون بين إستبيان المهارات الوالدية لألمهات بمحاوره األربع واستبيان إدارة الذات
بمحاوره الست

إدارة المشكالت التواصل
األسر
األسرية
***.0421 ***.0102
***.0402 ***.0421
***.0402 ***.0101
***.01.2 ***.0402
***.0121 ***.0220
***.0421 ***.0122
***.02.1 ***.0221

المتغيرات

والتا ي

وضا ا ندا
اتاا الق ارراد
ىدار الوقد
ال قة بالنفس
التواص ما ا اريه
ضب االنفعاالد
ىجمال ىدار ال اد

المشاركة
الوجدانية
***.0112
***.042.
***.0111
***.0102
***.0221
***.0402
***.022.

ضبط
السلوك
***.0112
***.04.0
***.0404
***.0102
***.010.
***.0422
***.02.4

إجمالى مهارات
األم
***.0102
***.0110
***.0122
***.02.1
***.0014
***.0121
***.0010

 -وجود عالقة ارتبا ية موجبة دالة ىحصاهيا عند

 -وجود عالقة ارتبا ية موجبة دالة ىحصاهيا عند

مه (وضا

مه(وضا

 .0..1بيه التواص
ا ندا

والتا ي

بالنفس التواص

اتاا الق ارراد ىدار الوقد ال قة
ما ا اريه ضب

ىجمال ىدار ال اد).
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ا سر

وك

ارنفعاالد

 .0..1بيه المشاركة الوجدانية وك
ا ندا

والتا ي

بالنفس التواص

اتاا الق ارراد ىدار الوقد ال قة
ما ا اريه ضب

ىجمال ىدار ال اد).

ارنفعاالد
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 وجود عالقة ارتبا ية موجبة دالة ىحصاهيا عند .0..1بيه ضب السلو وك مه(وضا ا ندا
والتا ي

اتاا

بالنفس التواص

الق ارراد

ىدار الوقد

ما ا اريه ضب

ال قة

ارنفعاالد

ىجمال ىدار ال اد).

ا ندا

مهاراد ا م وك

والتا ي

بالنفس التواص

المه د دداراد الوالدي د ددة لدمه د دداد وادار الد د د اد ل د ددد ا بن د دداء"

وللتحقد ددق م د دده ص د ددحة ند د د ا الف د ددرا احص د دداهيا ت د ددم ايج د دداد
عل د د دالل د دة الفد ددروق بد دديه متوس د د اد

قيمد ددة(د) للوقد ددو

درج دداد فد دراد العين ددة م دده الريد د

 وجود عالقة ارتبا ية موجبة دالة ىحصاهيا عند .0..1بيه ىجمال

ىحصاهية بيه ا سر الريفية وا سر الحضرية فد كد مده

مه (وضا

اتاا الق ارراد ىدار الوقد ال قة
ما ا اريه ضب

االنفعاالد

والحض ددر فد د كد د م دده

مهدداراد ا م بمحاورنددا ا ربددا (ىدار المشددكالد ا سددرية
التواص د ا سددرك المشدداركة الوجدانيددة ضددب السددلو ).

وادار ال اد لد ا بناء بمحاورنا السدد (وضدا ا نددا
والتا ددي

اتا ددا القد د ارراد ىدار الوق ددد ال ق ددة ب ددالنفس

ىجمال ىدار ال اد).

التواصد مددا ا ا دريه ضددب االنفعدداالد) .والجددداو مدده

وب د د ل يتضد ددء ند دده كلمد ددا ىرتفعد ددد المهد دداراد الوالديد ددة

( )1.ال ( )11توضء ل .

لدمهاد ىرتفعد معها كفاء ىدار ال اد لد ا بناء.
ويرجا ل ىل

ه ا م ن المر ر ا و وا قدو فد

يتضء مه جدو ( )1.عدم وجود فروق دالة ىحصاهيا

بيه الري

والحضر ف ك مه ىدار المشدكالد ا سدرية

حيد ددا بناههد ددا فمد ددا تتمتد ددا بد دده مد دده مهد دداراد يد ددنعكس عل د د

التواص د د ا سد ددرك المشد دداركة الوجدانيد ددة ضد ددب الد ددنفس

شاصية بناهها.

ىجمددال مه دداراد ا م حي ددإ بل ددد قيم ددة(د) علد د التد دوال

- .0021- .0011-

.0.02- .0200

وتتفددق ند النتدداه مددا د ارسددة ) Puddy (2003التد

 .0.11ون قيم غير دالة ىحصاهيا .وقدد يرجدا لد ىلد

تركد ددد عل د د اند دده كلمد ددا تحسد ددند المهد دداراد الوالديد ددة لد ددد

ا ه ش ددرنه ش ددره م ددا يح دددإ فد د

ا مهاد كلما ارتفا تقدير ال اد لدد

بنداههه وكداه لدد

ا بندداء قدددر علد د ض ددب ال د اد وعدددم ارندددفاج وتع دددي
السلوكياد المضاد للمجتما.
ويددر

) Gottman et al (1997ه ا مهدداد الالتد

ه مايح دددإ فد د الريد د

الحضد ددر حيد ددإ ت يد ددرد عد دداداد الري د د
السدابق واصدبحد حيدا الريد

وسد ددلوكياتهم عد دده

تشدبه حيدا المديندة ىلد حدد

كبي ددر م دده تعل دديم الم ددر واروجه ددا للعمد د واالس ددتعانة بكد د
الوساه التكنولوجية الحدي ة ف ح المشدكالد والتواصد

نميد ددة وضد ددرور امد ددتال المهد دداراد

يرشده ابناههه با دواد حد المشدكلة عنددما يعبدروه عده

مد ددا ا ا د دريه واد ار

انفعدداالتهم السددلبية ينمددوه لددد ابندداههه مهدداراد تسددهم ف د

الوالدية ف التعام مدا ا بنداء لمدا لهدا مده مدردود ايجداب

تحسد د دديه ادارتهد د ددم لاب د د دراتهم ارنفعاليد د ددة ولتعبي د د دراتهم عد د دده

عل شاصدية ا بنداء وقددراتهم علد ادار الد اد .فلدم يعدد

ىنفعاالد السلبية بصفة عامة.

ننا فرق بيه ا مهاد الريفياد والحضرياد.

ممددا سددبق يتضددء وجددود عالقددة ارتبا يددة موجبددة دالددة
ىحصاهيا عند  .0..1بيه ىجمال مهاراد ا م وك مه
(وضا ا ندا

والتا ي

اتاا الق ارراد ىدار الوقد

ال قددة بددالنفس التواصد مددا ا ادريه ضددب ارنفعدداالد

ىجمد ددال ىدار الد د د اد) .بالت د ددال تتحقد ددق ص د ددحة الف د ددرا
ال اني.
النتائج فى ضوء الفرض الثالث:
ينم الفرا ال الإ عل

نده" توجدد فدروق اد داللدة

يتضء مه جدو ( )11ما يل ع
 -يزيد متوس

درجاد بناء الري

بمقدار  .020ف

وضا ا ندا

عه بناء الحضر
والتا ي

حيإ

كاند قيمة(د)  40440ون

قيمة دالة ىحصاهيا

عند  .0.0لصالء الري .

نه توجد فروق بيه

بناء الري

والحضر ف

و ل لصالء الري .

وضا ا ندا

والتا ي
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 عدم وجود فروق دالة ىحصاهيا بيه بناء الريوالحضر ف

ال قة بالنفس
االنفعاالد

ك مه اتاا الق ارراد ىدار الوقد
التواص

ىجمال

قيمة(د) عل

التوال

ما ا اريه

ىدار ال اد حيإ بل د
10211 1002. 10242

 10210 .0224 .0411ون
ىحصاهيا .ااتلفد ن

ضب

النتاه

قيم غير دالة

ما دراسة الصلو

( )4..2حيإ بتد الدراسة وجود فروق بيه بناء
ا سر الريفية والحضرية ف

ىدار الوقد لصالء

كمدا ااتلفدد مدا د ارسدة ) Lin & Sakuno (2012حيدإ
بتددد الد ارسددة قدددر ا بندداء ف د المنددا ق الحض درية عل د

ىدار اته ددم ع دده ا بن دداء فد د المن ددا ق الريفي ددة و لد د تبع ددا
لتوجيه ا م.

ممدا سددبق يتضدء عدددم وجدود فددروق دالدة ىحصدداهيا بدديه

ا س ددر الريفي ددة وا س ددر الحضد درية فد د كد د م دده المه دداراد
الوالديدددة لدمهد دداد بمحاورند ددا ا ربد ددا وادار ال د د اد لدبند دداء
بمحاورنا السد وبالتال ال تتحقق صحة الفرا ال الإ.

ا سر الريفية.

جدول  :20دللة الفروق بين األسر الريفية واألسر الحضرية في المهارات الوالدية لألمهات بمحاورها األربع
قيمة ت

مستوى
الدللة

البيان

.022

.0200

التواص ا سرك

4002.

101.

40022

1024

.0.1-

.0.02-

المشاركة الوجدانية

4.042

4002

4.020

4001

.010-

.0011-

ضب السلو

4202.

4000

400..

4004

.042-

.0021-

ىجمال مهاراد ا م

1.0021

1.011

1.0022

2002

.0.2-

.0.11-

.0121
غير دالة
.0211
غير دالة
.02.2
غير دالة
.02..
غير دالة
.0222
غير دالة

البعد
ىدار المشكالد ا سرية

الريف
ن = 206
اإلنحراف
المتوسط
المعيارى
الحسابى
1021
42011

الحضر
ن = 208
اإلنحراف
المتوسط
المعيارى
الحسابى
102.
40000

الفروق بين
المتوسطات

جدول  :22دللة الفروق بين األسر الريفية واألسر الحضرية في إدارة الذات بمحاورها الست
البيان

البعد
وضا ا ندا

والتا ي

الريف
ن = 206
المتوسط اإلنحراف
الحسابى المعيارى
4022
12021

الحضر
ن = 208
المتوسط اإلنحراف
الحسابى المعيارى
4020
10002

الفروق بين
المتوسطات

قيمة ت

.020

40440

اتاا الق ارراد

10022

4022

100.2

402.

.021

10242

ىدار الوقد

44022

1002

44012

1022

.022

1002.

ال قة بالنفس

41020

10.2

44024

1022

.021

10211

التواص ما ا اريه

4.02.

1021

4.00.

1022

.01.

.0411

ضب االنفعاالد

44020

10.0

4400.

1012

.040

.0224

ىجمال ىدار ال اد

140012

14022

140014

12014

1042

10210

النتائج فى ضوء الفرض الرابع:
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يدنم الفدرا ال اربدا علد

مستوى الدللة

.0.42
دالة عه .0.0
.0.00
غير دالة
.014.
غير دالة
.01.2
غير دالة
.0011
غير دالة
.00.2
غير دالة
.0.02
غير دالة

نده" توجدد فدروق اد داللدة
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ىحصاهية بيه ا مهداد العدامالد وغيدر العدامالد فد كد

ا سد درية التواصد د ا س ددرك المش دداركة الوجداني ددة ض ددب

مدده المهدداراد الوالديددة لدمهدداد وادار الد اد لددد ا بندداء"

الس ددلو ) ىدار الد د اد بمحاورند دا الس ددد (وض ددا ا ن دددا

وللتحقد ددق م د دده ص د ددحة ند د د ا الف د ددرا احص د دداهيا ت د ددم ايج د دداد
عل د د دالل د دة الفد ددروق بد دديه متوس د د اد

قيمد ددة(د) للوقد ددو

درجاد فراد العينة مه العامالد وغيدر العدامالد فد كد

والتا ددي

اتا ددا القد د ارراد ىدار الوق ددد ال ق ددة ب ددالنفس

التواصد مددا ا ا دريه ضدب ارنفعدداالد) .والجددداو مدده
( )14ال ( )11توضء ل .

م د د دده مه د د دداراد ا م بمحاورن د د ددا ا رب د د ددا (ىدار المش د د ددكالد
جةدول  :22دللةة الفةروق بةين األمهةات العةامالت واألمهةات غيةر العةامالت فةي المهةارات الوالديةة لألمهةات بمحاورهةا
األربع

البيان

البعد
ىدار المشكالد ا سرية

األمهات العامالت
ن = 82
اإلنحراف
المتوسط
المعيارى
الحسابى
1042
42012

األمهات غير العامالت
ن = 220
اإلنحراف
المتوسط
المعيارى
الحسابى
102.
40000

الفروق بين
المتوسطات

قيمة ت

.020

.020.

التواص ا سرك

40002

1010

40011

1020

.020

10240

المشاركة الوجدانية

410.1

4000

12024

402

101.

10.10

ضب السلو

40002

4022

42014

4022

1042

102.2

ىجمال مهاراد ا م

1.2002

0020

1.2040

1.010

102.

40220

مستوى الدللة

.0121
غير دالة
.01.2
غير دالة
.0..1
دالة عند .0.1
.0..1
دالة عند .0..1
.0..2
دالة عند .0.1

جدول  :23دللة الفروق بين أبناء األمهات العامالت وأبناء األمهات غير العامالت في إدارة الذات بمحاورها الست
البيان
البعد

أبناء األمهات العامالت
ن = 82
اإلنحراف
المتوسط
المعيارى
الحسابى
4041
1202

أبناء األمهات غير العامالتالفروق بين قيمة ت
المتوسطات
ن = 220
اإلنحراف
المتوسط
المعيارى
الحسابى
40242
.001
4024
10000

وضا ا ندا
والتا ي
اتاا الق ارراد

10022

4001

100.0

4022

.022

10020

ىدار الوقد

44002

1022

44002

102.

.0.4

.0.00

ال قة بالنفس

41021

1040

44020

1012

1020

10400

التواص ما ا اريه

41002

1040

4.014

1022

1042

402.2

ضب االنفعاالد

41010

10.0

44042

1014

.000

40.2.

ىجمال ىدار ال اد

142022

14021

14202.

11021

0012

4022.

المشكالد ا سرية التواص

يتضء مه جدو ( )14ما يل ع
 عدم وجود فروق دالة ىحصاهيا بيه ا مهادالعامالد وغير العامالد ف
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ك

مه ىدار

قيمة(د) عل

التوال

غير دالة ىحصاهيا.

مستوى الدللة

.0.12
دالة عند .0.0
.0.24
غير دالة
.0202
غير دالة
.0..1
دالة عند .0..1
.0..2
دالة عند .0.1
.0.21
دالة عند .0.0
.0..2
دالة عند .0.1

ا سرك حيإ بل د

 10240 .020.ون

قيم
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درجاد ا مهاد العامالد عه غير

الق د د د درار كم د د د دا يد د د ددر شد د د ددعباه ( )1224ه مهد د د ددار ح د د د د

العامالد بمقدار  101.ف المشاركة الوجدانية حيإ

المشددكالد سددلوكا متعلمددا يددتم مدده اددال تحليدد المشددكلة

عند  .0.1لصالء ا مهاد العامالد.

يتضح من جدول( )23ما يلى:

كاند قيمة(د)  10.10ون
 -يزيد متوس

قيمة دالة ىحصاهيا

درجاد ا مهاد العامالد عه غير
ضب

العامالد بمقدار  1042ف
كاند قيمة(د)  102.2ون

السلو

واعاد تقيمها والبحإ عه مصادر مساعد .

 -يزيد متوس درجاد بناء ا مهاد العامالد عه بناء

حيإ

غير العامالد بمقدار  .001ف

قيمة دالة ىحصاهيا

والتا ي حيإ كاند قيمة(د)  40242ون قيمة دالة

عند  .0..1لصالء ا مهاد العامالد.

 -يزيد متوس

درجاد ا مهاد العامالد عه غير
ىجمال

العامالد بمقدار  102.ف

مهاراد ا م
قيمة دالة

حيإ كاند قيمة(د)  40220ون

ىحصاهيا عند  .0.1لصالء ا مهاد العامالد.
وقد يرجا ل ىل

ىحصاهيا عند  .0.0لصالء بناء ا مهاد العامالد.
-

عدم وجود فروق دالة ىحصاهيا بيه بناء العامالد
وغير العامالد ف ك مه ىتاا الق ارراد وادار الوقد

حيإ بل د قيمة(د) عل

التوال

.0.00 10020

ون قيم غير دالة ىحصاهيا.

ه ادرول المدر للعمد يسداعدنا

 -يزيد متوس درجاد بناء ا مهاد العامالد عه بناء

تقضدديه فد العمد بعيدددا عددنهم.

كاند قيمة(د)  10400ون قيمة دالة ىحصاهيا عند

عل د التفكيددر ف د ىبتكددار ددرق جديددد للتعامد مددا ا بندداء
للت لددخ علد الوقددد الد

وضا ا ندا

كمد ددا قد ددد تد ددد ن د د النتد دداه عل د د

ه ا مهد دداد العد ددامالد

يستفده مه اروجهه عل الوقد ال

تقضديه فد العمد
ه ا مهدداد

بعيدددا عددنهم .كمددا قددد تددد ن د النتدداه عل د

غير العامالد بمقدار  1020ف

ال قة بالنفس حيإ

 .0..1لصالء بناء ا مهاد العامالد.
 يزيد متوس درجاد بناء ا مهاد العامالد عه بناءغير العامالد بمقدار 1042ف التواص ما ا اريه

الع ددامالد يس ددتفده م دده ا ددروجهه للعمد د وان دددماجهه م ددا

حيإ كاند قيمة(د)  402.2ون قيمة دالة ىحصاهيا

ا اد دريه وس ددماعهه للعدي ددد والعدي ددد م دده المش ددكالد مم ددا

عند  .0.1لصالء بناء ا مهاد العامالد.

يجعله ددا ك ددر ق دددر علد د التفكي ددر فد د مواجه ددة المش ددكالد
ا سرية وحلها بد وتجنبهدا قبد الوقدوج فيهدا .فدا م العاملدة
داهمددا لددديها شددعور بالتقصددير نحددو سدرتها و بناههددا فتحدداو
داهمددا مشدداركة بناههددا فيمددا يقومددوه بدده وتتددابا

ت ي دراد

تظهددر علدديهم وتس ددتادم ك د مهاراتهددا لتق ددرخ بينه ددا وب دديه

 يزيد متوس درجاد بناء ا مهاد العامالد عه بناءغير العامالد بمقدار  .000ف

ضب

حيإ كاند قيمة(د)  40.2.ون قيمة دالة ىحصاهيا
عند  .0.0لصالء بناء ا مهاد العامالد.

 -يزيد متوس درجاد بناء ا مهاد العامالد عه بناء

بناهها لتعوضهم ه غيابهدا عدنهم .وتتفدق ند النتيجدة مدا

غير العامالد بمقدار  0012ف

ا مهد د دداد العد د ددامالد ك د د ددر ىيجابيد د ددة ومشد د دداركة ومسد د دداند

عند  .0.1لصالء بناء ا مهاد العامالد.

د ارس د ددة ) Skinner&Welborn(1994التد د د ترك د ددد علد د د

ه

بندداههه عدده غيددر العددامالد ف د التعام د مددا ارنفعدداالد

السلبية لدبناء.

وتركدد د ارسددة الرشدديد ( )4..1علد

نميددة ىمددتال

ا مهدداد لمهددار ح د المشددكالد ف د تنميددة مهدداراد بدداق
فراد ا سر م

مهار مواجهة المواق

الضداغ ة ومهدار

ال ددوع بالد د اد وال ق ددة ب ددالنفس وض ددب ارنفع دداالد واتا ددا
113

ارنفعاالد

ىجمال ىدار ال اد

حيإ كاند قيمة(د)  4022.ون قيمة دالة ىحصاهيا
وقد ددد يرجد ددا ل د د ىل د د

ه العم د د يحقد ددق للمد ددر اشد ددباعا

نفسيد دا واجتماعي ددا واقتص د داديا مم ددا يس ددهم ف د ىرتق د داء العالق د داد
ارنسددانية وقدددر عل د تحقيددق ال د اد ممددا يددنعكس ىيج دابيا عل د
الوضا ا سر وعل ا بناء بشك اام.

اتفقد ددد ن د د النتد دداه مد ددا د ارسد ددة ) Trussell(2009حيد ددإ

بتد د ددد الد ارسد د ددة ه لعم د د د ا م د د ددر كبيد د ددر عل د د د المشد د دداركة

Alex. J. Agric. Sci.
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الوجدانيددة داا د ا سددر ولكدده ن د النتدداه ااتلفددد مددا نفددس

لدمهدداد وادار الد اد لصددالء بندداء العددامالد وبالتددال تتحقددق

الد ارسددة فد التددر ير علد الصددحة النفسددية لدبندداء حيددإ بتددد

صحة الفرا الرابا.

الدراسة ه غيداخ ا م عده المندز يدر ر علد الصدحة النفسدية

لدبناء.

يد د ددنم الفد د ددرا الاد د ددامس عل د د د

كم د د د د د د د ددا اتفقد د د د د د د د ددد ن د د د د د د د د د النتد د د د د د د د دداه مد د د د د د د د ددا د ارسد د د د د د د د ددة

 (2006)Connelly & kimmelحيددإ كدددد الد ارسددة ه لعمد
ا م ت ددر ير كبي ددر عل د د كيفي ددة ىدار ا بن دداء وقد دداتهم وقد دددرتهم
عل د د اتاد ددا الق د د ارراد ووضد ددا ا ند دددا  .وقد ددد كد دددد د ارسد ددة
كف دداف ( )1222علد د

النتائج فى ضوء الفرض الخامس:

ه العمد د يزي ددد م دده ق دددر الم ددر علد د

تعلدديم ف دراد س درتها كيفيددة تحديددد المشددكلة بدقددة والتا ددي لهددا
وحله ددا .فد د ح دديه ااتلف ددد م ددا د ارس ددة حس دديه ( )4.12التد د
ترك د ددد علد د د ع د دددم وج د ددود ف د ددروق اد دالل د ددة احص د دداهية ب د دديه
ا مهد دداد العد ددامالد وغيد ددر العد ددامالد ف د د ىدار ال د د اد لد ددد
بناههه.

مم ددا س ددبق يتض ددء وج ددود ف ددروق دال ددة ىحص دداهيا عن ددد.0.1
بدديه العددامالد وغيددر العددامالد ف د ك د مدده المهدداراد الوالديددة

ند د دده" يوج د د دد تبد د ددايه دا

ىحص دداهيا ب دديه عين ددة الد ارس ددة فد د كد د م دده المه دداراد الوالدي ددة
لدمهد دداد وادار ال د د اد ل ددد ا بن دداء تبعد ددا للمس ددتو التعليم د د
ل د د د دددم ولفه د د د دداد ال د د د دددا الش د د د ددهر لدس د د د ددر " وللتحق د د د ددق م د د د دده
صددحةالفرا ىحصدداهيا تددم اسددتادام سددلوخ تحلي د التبددايه فددي
اتجدا واحدد ANOVAرسدتبياه مهداراد ا م بمحاورندا ا ربدا
(ىدار المش د د ددكالد ا سد د د درية التواصد د د د ا س د د ددرك المش د د دداركة

الوجدانيد ددة ضد ددب السد ددلو ) ىسد ددتبياه ىدار ال د د اد بمحاورن د دا
والتا د ددي

الس د ددد (وض د ددا ا ن د دددا

اتا د ددا القد د د ارراد ىدار

الوق د د ددد ال ق د د ددة ب د د ددالنفس التواصد د د د م د د ددا ا اد د د دريه ض د د ددب

االنفعدداالد) تبعددا للمسددتو التعليم د ل ددم وا خ وتددم ت بيددق
لمعرف د ددة دالل د ددة الف د ددروق ب د دديه المتوسد د د اد

ااتب د ددارTukey

والجداو مه ( )12ال ( )12توضء ل ع
أ -المستوى التعليمى لألم:

جدول  :20تحليل التباين في اتجاه واحد لعينةة الدراسةة فةى إسةتبيان المهةارات الوالديةة لألمهةات بمحةاوره األربةع تبعة ا
لمستوى تعليم األم ن=220

أبعاد اإلستبيان

ىدار المشكالد ا سرية
التواص ا سرك
المشاركة الوجدانية
ضب السلو
ىجمال مهاراد ا م

مصادر التباين

بيه المجموعاد
داا المجموعاد
الكل
بيه المجموعاد
داا المجموعاد
الكل
بيه المجموعاد
داا المجموعاد
الكل
بيه المجموعاد
داا المجموعاد
الكل
بيه المجموعاد
داا المجموعاد
الكل

مجموع
المربعات
1110.12
42420422
40020111
1420000
44200222
412001.2
1420200
12140041
102400.0
1420210
14240224
112.00.2
12100.01
122400401
411210122

درجات
الحرية
0
4.0
411
0
4.0
411
0
4.0
411
0
4.0
411
0
4.0
411

مستوى الدللة

متوسط مجموع
المربعات
4202.0
110.22

قيمة
ف
40.14

400224
1.02.2

40101

.0.2.
دالة عند .0.0

400222
20224

10042

.0..4
دالة عند .0.1

400020
00220

20422

.0..1
دالة عند .0..1

1210212
210121

10222

.0..1
دالة عند .0.1

.0.22
غير دالة

جدول  :20اختبار  Tukeyللتعرف على دللة الفروق بين متوسطات درجات عينةة الدراسةة فةى إسةتبيان مهةارات األم
بمحاوره الست تبعا للمستوى التعليمى لألم

المستوى التعليمى لألم

العدد

التواصل األسر

المشاركة
الوجدانية

ضبط السلوك

إجمالى مهارات
األم
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م
يقر و يكتخ
ىعدادك)/تعليم اساسي (ىبتداه
انوك عام/فني
جامعي
دكتو ار )/فوق جامعي (ماجستير

4202.
42002
42022
40012
42014
4200.

0
1.
42
02
22
0

 -وجود تبايه دا

يتضح من جدولى( )20( ،)20ما يلى:
 وجود تبايه داالتواص

احصاهيا بيه عينة الدراسة ف

ا سر تبعا لمستو
 40101ون

بل د قيمة

عند  .0.0وللتعر

تعليم ا م حيإ
قيمة دالة ىحصاهيا

عل مستو دالالد الفروق

تم ت بيق ااتبار  Tukeyلمعرفة داللة الفروق بيه
متوس اد درجاد عينة الدراسة ف

التواص

ا سر تبعا لمستو تعليم ا م ووجد نها تتدرل
مه (4202.ىل  )4200.و ل
التعليم

(فوق

ا عل

لصالء صحاخ
ماجستير/

الجامع "

دكتو ار ").
ىحصاهيا بيه عينة الدراسة ف

المشاركة الوجدانية تبعا لمستو تعليم ا م حيإ

بل د قيمة

 10042ون

عند  .0.1وللتعر

قيمة دالة ىحصاهيا

عل مستو دالالد الفروق

تم ت بيق ااتبار Tukeyلمعرفة داللة الفروق بيه
متوس اد درجاد عينة الدراسة ف

المشاركة

الوجدانية تبعا لمستو تعليم ا م ووجد نها تتدرل

مه (1001.ىل  )440..و ل

لصالء صحاخ

التعليم ا عل (فوق الجامع "ماجستير /دكتو ار ")
 -وجود تبايه دا

ىحصاهيا بيه عينة الدراسة ف

ضب السلو تبعا لمستو تعليم ا م حيإ بل د
 20422ون

 .0..1وللتعر

قيمة دالة ىحصاهديا عند

عل مستو دالالد الفروق تم

ت بيق ااتبار  Tukeyلمعرفة داللة الفروق بيه
متوس اد درجاد عينة الدراسة ف ضب السلو
تبعا لمستو

التعليم ا عل

113

احصاهيا بيه عينة الدراسة ف

ىجمال مهاراد ا م تبعا لمستو تعليم ا م حيإ

بل د قيمة

 10222ون

عند  .0.1وللتعر

قيمة دالة ىحصاهيا

عل مستو دالالد الفروق

تم ت بيق ااتبار  Tukeyلمعرفة داللة الفروق بيه
متوس اد درجاد ا بناء عينة الدراسة ف ىجمال
مهاراد ا م تبعا لمستو تعليم ا م ووجد نها
تتدرل مه (2202.ىل  )11.020و ل

لصالء

صحاخ التعليم ا عل (فوق الجامع " ماجستير/
دكتو ار ").
الد ارسددة فد د المهدداراد الوالديددة بمحاورنددا و ل د لصددالء
ص ددحاخ التعل دديم ا علد د

ند ده كلم ددا ىرتف ددا المس ددتو

التعليمد د ل دددم كلمدددا كاند ددد ك دددر ق دددر علد د ىسد ددتيعاخ
بناهها ورعايتهم حيإ يعد المسدتو التعليمد جاندخ مده

جوانخ ك ير يظهدر فيهدا دور ا سدر وانتمامهدا وااصدة
عندددما تكددوه اد مسددتو تعليمددي مرتفددا .فددالعلم يكسددخ
الفرد المعرفة والوع وال قافة الت تمكنه مه القيام بدور
ىيج دداب وحي ددو فد د حيات دده وفد د حي ددا ا اد دريه .ف ددا م
الم قف ددة تك ددوه ق دددر علد د تعل دديم وت دددريخ ونقد د ال ددوع

وال قافة ربناهها عه غيرنا.

وقددد كدددد د ارسددة المسددتو التعليم د لدددم عل د

ندده

كلم د د ددا ارتف د د ددا) Puddy(2003كلم د د ددا زادد ق د د دددرتها علد د د د
اكتس د دداخ المه د دداراد والممارس د دداد والس د ددلوكياد الوالدي د ددة

بصور فض .

كما بتد دراسة) Western ennsylvania(1992ه

تعليم ا م ووجد نها تتدرل مه

ا مهاد واد المستو التعليم المرتفدا يمدتلكه بعدا

صحاخ

وتنميددة الشددعور بال قددة

(4201.ىل )42040
دكتو ار ")

4201.
42024
42022
42020
4002.
42040

ون د ا يددد عل د وجددود ىاتالفدداد بدديه مهدداد عينددة

 -وجود تبايه دا

قيمة

1001.
10002
12022
4.004
4.00.
440..

2202.
2200.
1.4042
1.2012
1.2014
11.020

ول

لصالء

(فوق الجامع

"ماجستير /

المهدداراد الوالديددة كد دار السددلو

وتقدددير الد اد لدبندداء ومهدداراد التواص د والمشدداركة مددا
ا اريه.
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ارنفعاالد تبعا لمستو

يتضح من جدولى( )27( ،)26ما يلى:

 وجود تبايه دا ىحصاهيا بيه ا بناء عينة الدراسةف

ال قة بالنفس تبعا لمستو
 4022.ون

بل د قيمة

عند  .0.0وللتعر

تعليم ا م حيإ
قيمة دالة ىحصاهيا

صحاخ التعليم ا عل (فوق الجامع "ماجستير

 /دكتو ار ").

عل مستو دالالد الفروق
ال قة

قيمة دالة

متوس اد درجاد ا بناء عينة الدراسة ف

بالنفس تبعا لمستو تعليم ا م ووجد نها تتدرل
مه (4.024ىل  )41002و ل

لصالء صحاخ

التعليم ا عل (فوق الجامع "ماجستير /دكتو ار ").

 وجود تبايه دا احصاهيا بيه ا بناء عينة الدراسةف ضب ارنفعاالد تبعا لمستو تعليم ا م حيإ
 10011ون

عند  .0.1وللتعر

تتدرل مه (12020ىل  )420..و ل

لصالء

 -وجود تبايه دا ىحصاهيا بيه ا بناء عينة الدراسة

تم ت بيق ااتبار Tukeyلمعرفة داللة الفروق بيه

بل د قيمة

تعليم ا م ووجد نها

قيمة دالة ىحصاهيا

عل مستو دالالد الفروق

ف

ىجمال

ىدار ال اد تبعا لمستو تعليم ا م
 40000ون

حيإ بل د قيمة

ىحصاهيا عند  .0.0وللتعر عل مستو دالالد
الفروق تم ت بيق ااتبار  Tukeyلمعرفة داللة
الفروق بيه متوس اد درجاد ا بناء عينة
الدراسة ف ىجمال ىدار ال اد تبعا لمستو تعليم

ا م

ووجد نها تتدرل مه ( 114002ىل

 )11400.و ل

لصالء صحاخ التعليم ا عل

(فوق الجامع "ماجستير /دكتو ار ").

تم ت بيق ااتبار  Tukeyلمعرفة داللة الفروق بيه
متوس اد درجاد ا بناء عينة الدراسة ف ضب
جدول  :26تحليل التباين في اتجاه واحد لألبناء عينة الدراسة فى إستبيان إدارة الذات بمحاورها الست تبعا لمستوى
تعليم األم ن=220

أبعاد الستبيان
وضا ا ندا

والتا ي

اتاا الق ارراد
ىدار الوقد
ال قة بالنفس
التواص ما ا اريه
ضب االنفعاالد
ىجمال ىدار ال اد

113

مصادر التباين
بيه المجموعاد
داا المجموعاد
الكل
بيه المجموعاد
داا المجموعاد
الكل
بيه المجموعاد
داا المجموعاد
الكل
بيه المجموعاد
داا المجموعاد
الكل
بيه المجموعاد
داا المجموعاد
الكل
بيه المجموعاد
داا المجموعاد
الكل
بيه المجموعاد
داا المجموعاد
الكل

مجموع
المربعات
220040
14000202
11420110
1.0210
124101.4
12010012
020442
42020020
42220042
1210020
412.0210
41.20202
0.0012
42410220
40.200.2
1210021
12110202
4.200422
40220220
120020201
2.1220122

درجات
الحرية
0
4.0
411
0
4.0
411
0
4.0
411
0
4.0
411
0
4.0
411
0
4.0
411
0
4.0
411

مستوى الدللة

متوسط مجموع قيمة
ف
المربعات
404
110022
24
20.0.

.0.01
غير دالة

20122
20014

.02
..

.0204
غير دالة

120022
140241

101
01

.0411
غير دالة

400222
1.0100

402
2.

.0.12
دالة عند .0.0

1201.2
110202

101
04

.0414
غير دالة

1401.0
204.1

100
11

.0..0
دالة عند .0.1

0100211
10.024.

400
00

.0.12
دالة عند .0.0
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جدول  :27اختبار  tukeyللتعرف على دللة الفروق بين متوسطات درجات األبناء عينة الدراسة فى استبيان إدارة
الذات بمحاوره الست تبع ا للمستوى التعليمى لألم
العدد
0
1.
42
02
22
0

المستوى التعليمى لألم
م
يقر و يكتخ
ىعدادك)/تعليم اساسي (ىبتداه
انوك عام/فني
جامعي
دكتو ار )/فوق جامعي (ماجستير

وند ا يعند وجددود ىاتالفدداد بدديه ا بندداء عينددة الد ارسددة

ف د ىدار ال د اد بمحاورنددا عل د

سدداس المسددتو التعليم د

لدددم لصددالء صددحاخ التعلدديم ا عل د

ون د ا يركددد نميددة

تعلد دديم ا م فد ددي اررتقد دداء بمسد ددتوك ف د دراد س د درتها ف رتفد دداج

الثقة بالنفس
4.024
4101.
44021
44022
41002
41002

ضبط النفعالت
12020
4101.
41010
410..
410..
420..

عين ددة الد ارس ددة فد د

إجمالى إدارة الذات
114002
14.02.
142012
14200.
1400.1
11400.

س دداليخ التنش ددهة ا سد درية تبع ددا لفهددداد

الدا المال لدسر .
يتضء مه جدو ( )12عدم وجدود تبدايه دا احصداهيا

ب دديه ا بن دداء عين ددة الد ارس ددة فد د كد د م دده وض ددا ا ن دددا

المسددتو التعليمددي لدددم يجعلهددا ك ددر مهددار و كدداء وقدددر

والتا ددي

عل د د د اسد د ددتادام ا سد د ددلوخ العلم د د د الصد د ددحيء ف د د د ح د د د

التواص د مددا ا ا دريه ضددب االنفعدداالد ىجمددال ىدار

المشددكالد والتواصد والمشدداركة ممددا يددنعكس ىيجابيددا علد

الد د اد تبع ددا لفه دداد ال دددا الش ددهر حي ددإ بل ددد قيم ددة

حيددا بناههددا س دواء مدده حيددإ وضددا ا ندددا

والتا ددي

ىتادا القد ارراد ىدار الوقددد ال قدة بددالنفس التواصد مددا
ا اريه ضب ارنفعاالد .اتفقدد ند النتداه مدا د ارسدة
الحلب د د د ( )1222ود ارسد د ددة عيس د د د

()4..1

اتا ددا القد د ارراد ىدار الوق ددد ال ق ددة ب ددالنفس

عل د د د د د د د الت د د د د د د دوال 10.42 .0202 .0122 .0024

 .0221 10422 10202ون قيم غير دالدة احصداهيا.
وق ددد يرج ددا لد د ىلد د

ه مه ددار االم و ريق ددة التربي ددة ند د

المح الحقيق المر ر ف تشدكي شاصدية ا بنداء ب دا

حيإ بتد الدراساد وجود تبايه دا ىحصداهيا بديه عيندة

النظد ددر عد دده دالهد ددا فا سد ددر الواعيد ددة ندد د الت د د تمتل د د

ا م.

التعام ما بناهها .اتفقد ن النتاه ما دراسة الحوي

(ب) فئات الدخل الشهرى:

( ،)4..0دراسة ريحاه ( )4..2حيإ بتدد الد ارسداد

الد ارسددة ف د القدددر عل د ىتاددا الق درار تبعددا لمسددتو تعلدديم

يتضد د ددء م د د دده ج د د دددو ( )10ع د د دددم وج د د ددود تب د د ددايه دا
احصدداهيا بدديه عينددة الد ارسددة ف د ك د مدده ىدار المشددكالد
ا سد درية التواصد د ا س ددرك المش دداركة الوجداني ددة ض ددب

السددلو

ىجمددال مهدداراد ا م تبعددا لفهدداد الدددا الشددهر

لدسد د ددر حي د د دإ بل د د ددد قيمد د ددة

عل د د د الت د د دوال .0041

 .0200 102.2 10422 .0421وند قدديم غيددر دالددة
احصاهيا  .ااتلفد ن النتاه ما دراسة نوفد (،)4..0

د ارسددة الحلب د ( )1222حيددإ بتددد الد ارسدداد ندده يوجددد

تبايه دا ىحصاهيا بيه عينة الد ارسدة فد

سدلوخ ا م فد

معاملددة ا بندداء تبعددا لفهدداد الدددا المددال لدسددر لصددالء
الداو ا عل

بينما اتفقد ن النتاه ما دراسة ريحداه

( )4..2حيإ بتد الد ارسدة نده ال يوجدد تبدايه دا بديه
113

المعددار والسددلوكياد وارتجاندداد اريجابيددة وتوظفهددا ف د

نه ال يوجد تبايه بيه عيندة الد ارسدة فد ىتادا القدرار تبعدا

لفهاد الدا المال لدسر بينما ااتلفد ند النتداه مدا
دراسة بو الدخ ( )1222حيدإ بتدد الد ارسدة نده يوجدد
تبايه بيه عينة الد ارسدة فد ىدار مدوارد ا سدر تبعدا لفهداد
الدا المال لدسر ك ل

كددد د ارسدة الحلبد ()1222

ندده يوجددد تبددايه بدديه عينددة الد ارسددة فد ىتاددا القدرار وادار
الوق ددد تبع ددا ل دددا ا س ددر لص ددالء ال ددداو ا علد د  .كم ددا

بين ددد د ارس ددة حس دديه( )4.12ان دده يوج ددد تب ددايه ب دديه عين ددة
الد ارسددة ف د ابعدداد ادار ال د اد لدبن داء تبعددا لمت يددر الدددا
الشهر لدسر لصالء ا سر اد الداو المرتفعة.

ممددا سددبق يتضددء وجددود تبددايه دا ىحصدداهيا بدديه عينددة

الد ارسد ددة ف د د ك د د مد دده المهد دداراد الوالديد ددة لدمهد دداد وادار
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ال د اد لددد ا بندداء تبعددا للمسددتو التعليم د لدددم .وعدددم
وجددود تبددايه تبعددا لفهدداد الدددا الشددهر

الفرا جزيها.

وبالتددال يتحقددق

جدول  :28تحليل التباين في اتجاه واحد لعينةة الدراسةة فةى اسةتبيان المهةارات الوالديةة لألمهةات بمحةاوره األربةع تبعة ا
لفئات الدخل الشهرى ن=220

مصادر التباين

أبعاد الستبيان

ىدار المشكالد ا سرية بيه المجموعاد
داا المجموعاد
الكل
بيه المجموعاد
التواص ا سرك
داا المجموعاد
الكل
بيه المجموعاد
المشاركة الوجدانية
داا المجموعاد
الكل
بيه المجموعاد
ضب السلو
داا المجموعاد
الكل
بيه المجموعاد
ىجمال مهاراد ا م
داا المجموعاد
الكل

مجموع
المربعات
22011.
40140201
40020111
140121
41000224
412001.2
10024.
10.20000
102400.0
20041.
11440422
112.00.2
1220022
4.2210221
411210122

درجات
الحرية
2
4.2
411
2
4.2
411
2
4.2
411
2
4.2
411
2
4.2
411

مستوى الدللة

متوسط مجموع
المربعات
110.01
110202

قيمة
ف
.0041

10.2.
110212

.0421

.0022
غير دالة

0020.
2041.

10422

.0421
غير دالة

140.00
20142

102.2

.0111
غير دالة

220020
220120

.0200

.0211
غير دالة

.0014
غير دالة

جدول  :22تحليل التباين في اتجاه واحد لألبناء عينة الدراسة فى استبيان إدارة الذات بمحاوره الست تبع ا لفئات
الدخل الشهرى ن= 220
أبعاد الستبيان
وضا ا ندا

والتا ي

اتاا الق ارراد
ىدار الوقد
ال قة بالنفس
التواص ما ا اريه
ضب ارنفعاالد
ىجمال ىدار ال اد

مصادر التباين
بيه المجموعاد
داا المجموعاد
الكل
بيه المجموعاد
داا المجموعاد
الكل
بيه المجموعاد
داا المجموعاد
الكل
بيه المجموعاد
داا المجموعاد
الكل
بيه المجموعاد
داا المجموعاد
الكل
بيه المجموعاد
داا المجموعاد
الكل
بيه المجموعاد
داا المجموعاد
الكل

التوصيات
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مجموع
المربعات
110210
111402.1
11420110
10222
12220012
12010012
120220
42120.22
42220042
220111
442.0121
41.20202
22004.
4212022.
40.200.2
22012.
4.4201.2
4.200422
1040021
120120221
2.1220122

درجات
الحرية
2
4.2
411
2
4.2
411
2
4.2
411
2
4.2
411
2
4.2
411
2
4.2
411
2
4.2
411

مستوى الدللة

متوسط مجموع
المربعات
102.2
20401

قيمة
ف
.0024

.0222
20242

.0122

.0220
غير دالة

20220
110.22

.0202

.0001
غير دالة

110.20
1.0012

10.42

.0122
غير دالة

120200
110202

10202

.0412
غير دالة

140420
20222

10422

.0401
غير دالة

000121
12.0011

.0221

.0221
غير دالة

.02.0
غير دالة

 -1عق ددد دوراد تدريبي ددة للفتي دداد المق ددبالد علد د ال ددزوال
لتدريبهم عل مهداراد حد المشدكالد و درق التفكيدر
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يدعم القدر عل ىتادا القد ارراد وتحمد

المسهولياد.

 -4ضددرور تحسدديه المهدداراد الوالديددة لدمهدداد لمددا لهددا
مه مردود ىيجاب عل ا بناء.
 -1تددوفير ىعددالم ندداد

يهددتم بقضددايا ا سددر ومشددكالد

ا بدداء وا بندداء و ل د عدده ريددق وجددود رقابددة عل د
وس دداه ارع ددالم الماتلف ددة لمن ددا ع ددرا المد دواد التد د
تا بالقيم والسلوكياد اريجابية ف المجتما.

جامعة المنوفية.
حمداو

جمي ()2020ع المرانقة اصاهصها ومشاكلها

الحد د ددوي

شد د دديماء عبد د ددد العظد د دديم()2008ع" تكنولوجيد د ددا

وحلولها دار االلوكة ال بعة ال انية االرده.

المعلوماد وعالقتها بالتعلم ال ات والقدر عل اتاا
القد درار" رس ددالة ماجس ددتير كلي ددة ارقتص دداد المنزلد د

جامعة المنوفية.
الازاعلة محمد سلماه .القواسمة حمد حسده()2022ع
ىسد ددت مار وقد دداد الف د د ار لد ددد

المراجع
ب ددو ج ددادو ص ددالء محم ددد( :)2007س دديكولوجية التنش ددهة
ارجتماعيددة دار الميسددر للنشددر والتوزيددا وال باعددة

عماه ا رده.

لبد ددة جامعد ددة المل د د

فيصد د د بالمملك د ددة العربي د ددة الس د ددعودية مجل د ددة اتح د دداد

الجامعاد العربية العددد 62يلدو  2022ا رده

م .40. –421

الد د ددديخ اب د د درانيم()2007ع اسد د ددس مهد د دداراد ادار ال د د د اد
وص د د ددناعة الت يي د د ددر والنهض د د ددة مرسس د د ددة م الق د د ددر

بددو الددخ مهددا سددليماه()2226ع تقيدديم مسددتو الددوعي
بد د دار ش ددهوه ا س ددر ل الب دداد كلي ددة التربي ددة النوعي ددة
شد ددعبة االقتصد دداد المنزلد ددي بالزقد ددازيق نشد ددر بحد ددوإ
االقتصد د د د دداد المنزلد د د د ددي مجلد د د د ددد()6ج ( )1جامعد د د د ددة

المنوفية.

احم د ددد()2022ع الم ارن د ددق والعالقد د داد المدرس د ددية

اوز

م بع د ددة النج د ددا الجدي د ددد ال د دددار البيضد د داء ال بعد د ددة
ال ال ة الم رخ.

بكار عبد الكدريم( :)2020الم ارندق .كيد

نوجهه .دار السدالم لل باعدة والتوزيدا

نفهمده وكيد

 1المملكدة

العربية السعودية.
حسد د دديه نجد د ددالء سد د دديد()2020ع ادار ال د د د اد وعالقتهد د ددا
برس دداليخ التفكي ددر ل ددد الش ددباخ الج ددامع

الم ددرتمر

السد ددنو العرب (التاسد ددا -الد دددول السد ددادس) التعلد دديم
النوع وتنمية االبداج ف مصر والعالم العرب رر

واس د د د ددتراتيجياد كلي د د د ددة التربي د د د ددة النوعي د د د ددة جامع د د د ددة
المنصور .
الحلبد د

نج ددالء فددداروق()2227ع" دور رب ددة ا س ددر فد د

ىتاددا الق د ارراد الااصددة بحمايددة البيهددة المنزليددة مدده

التلددوإ" رسددالة ماجسددتير كليددة ارقتصدداد المنزل د
113

للترجمة والتوزيا الرياا.
الرشيد

بشدير()2002ع سلسدلة تشدايم االضد راباد

النفسية الكويد مكتخ االنماء النفس .

رضد ددا اكد ددرم()2000ع ادار ال د د اد دلي د د الشد ددباخ ىل د د
النجد د ددا

دار التوزيد د ددا والنشد د ددر ارسد د ددالمية ال بعد د ددة

الرابعة القانر .
ريحدداه الحسددين رجددخ( )2006ع ىدار عمددا المنددز
مكتبة التربية الحدي ة المنصور .

ريح دداه الحس ددين رج ددخ()2002ع ادددرول المدددر للعمد د

وعالقتده برسددلوخ اتاددا القد ارراد والعالقدداد ا سدرية
المد د ددرتمر السد د ددنو الد د دددول ا و  -العرب د د د ال اربد د ددا
االعتماد ا كاديم لمرسسداد وبدرام التعلديم العدال

النددوع فد مصددر والعددالم العربد "الواقددا والمددرمو "
فد د الفت ددر م دده  2-8ابريةةةل كلي ددة التربي ددة النوعي ددة
جامعة المنصور .

الزن ارن ددي مد د بن ددد ع ددازخ()2007ع" انعك دداس ممارس ددة
السلو اردارك في المسكه التددريبي علد المهداراد

المكتسبة ل الباد االقتصاد المنزلد بمكدة المكرمدة"
رس ددالة ماجس ددتير كلي ددة التربي ددة لالقتص دداد المنزلد د
جامعة م القر

المملكة العربية السعودية.
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سد ددليماه محمد ددد عبد ددد الد ددرحمه(":)2022فاعليد ددة برند ددام
ت دددريب باس ددتادام ادار الد د اد لتع دددي بع ددا انم ددا

الس ددلو الالتكيفد د ل ددد ا

ف ددا المع ددوقيه عقلي ددا"

رسد د ددالة ماجسد د ددتير قسد د ددم االرشد د دداد النفس د د د
الدراساد التربوية جامعة القانر .

ال امنة جد .
الكاشد

لمواجهة ارعاقة دار قباء لل باعة والنشر والتوزيا

معهد د ددد

ش د ددعباه رج د ددخ علد د د ( :)2222العالق د ددة ب د دديه اس د دداليخ

القانر .
ك دداظم محم ددد نبيد د ( :)2007كيد د

الهيه د د ددة المصد د د درية العام د د ددة للكت د د دداخ -1.2 )42(2

ابد دراد سد درية مبك ددر علد د ق دددراتهم ارداري ددة نش ددر
بحد د ددوإ االقتصد د دداد المنزلد د ددي مجلد د ددد( )2ج()4 1
جامعة المنوفية.

كف ددان

ا س ددر ع المنظ ددور النس ددق االتص ددال
المال

وزار البح د د ددإ العلمد د د د

الص ددلوك عبد ددد ارل دده حمد ددد()2006ع معوق دداد ممارسد ددة
ا نش د د ة الترويحيد ددة الرياضد ددية لد ددد

اساليبه دار الفكر للنشر والتوزيا ا رده.

عيس د

ا

محمدود ()2002ع "د ارسددة ددر مشدداركة

ف ددا فد د اتا ددا القد د ارراد ا سد درية علد د تفكيد درنم

االبتكددار " رسددالة دكتددو ار كليددة ارقتصدداد المنزل د
جامعة المنوفية.
القرند

عددوا محمددد( :)2002حت د يكددوه كددال ريقد

ىل التفوق والنجا

دار االندلس الاضدراء ال بعدة

ددالخ الجامع ددة مجل ددة كلي ددة التربي ددة

محس دده اليد د علد د ( :)2000تربيد دة االوالد م دده الد دوالد
حت د د البلد ددو ع السد ددلو

المرانقد ددة االعاقد ددة التربيد ددة

الاا هة مكتبة المل فهدد الو نيدة ال بعدة ا ولد
الممكلكة العربية السعودية.
المنيد د د

محم د ددد ص د ددالء()2002ع المه د دداراد ا ساس د ددية

لمدددير اردار المدرسددية مكتبددة المل د فهددد الو نيددةع

عبي د ددداد .وق د دداه ع د دددس .عب د ددد ال د ددرحمه عب د ددد الح د ددق.
كايد ددد( :)2007البحد ددإ العلمد ددي مفهومد دده – دواتد دده-

الرياا المملكة العربية السعودية.

ببورسعيد جامعة قنا السويس.

المعلم د د د دديه بالمملك د د د ددة العربي د د د ددة الس د د د ددعودية رس د د د ددالة
العربية السعودية.

ربيا محمدود(:)2006

رش ددا محم ددد()2002ع العالق ددة ب دديه ادار الحي ددا

والس ددعاد ل ددد

د ددالخ كليد دداد

ماجستير كلية التربية جامعة المل سعود المملكة

الق ددانر دار

العالق د دداد ا سد د درية دار الزند د دراء للنش د ددر والتوزي د ددا

مب ددرو

اكاديمي د د ددة البح د د ددإ العلمد د د د

والتكنولوجيا القانر .

حصة بند صالء .نوف

ال بعة ا ول

حسدديه صددبر صددبر ()2000ع عددالم االبتكددار

عوا د

ع ددالء ال ددديه( :)2222االرش دداد والع ددالل النفسد د

الفكر العرب .

شددلبي وفدداء فدراد()2222ع د ارسددة فاعليددة ىكسدداخ ا بندداء

 4المملكددة

العربية السعودية.

.140

صددبر

نتعامد د م ددا مرانق ددة

بناءندا .دار السددالم لل باعدة والتوزيددا

التعامد د االقدامي ددة واالحجامي ددة م ددا االزم دداد والتواف ددق
النفسد وبعددا سددماد الشاصددية مجلددة علددم الددنفس

ىيمداه فدراد))2000ع ىعدداد ا سدر وال فد

الرياا.
المهيددر

عبددد اه()2002ع ىدار ال د اد

www.alnoor-

.world

نوف د

ربي ددا محم ددود()2008ع س دداليخ المعامل ددة الوالدي ددة
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Mothers Parenting Skills and its Relationship to the Self
Management of their Teenager Children
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ABSTRACT
The research aims to study the relationship between mothers parenting skills and self-management of
their teenager children through studying the different axes of the skills of mother (family problems
management, family communication, empathy, self-control) as well as study the different axes of selfmanagement (planning and setting goals, decision-making, time management, self-confidence, communicate
with others, adjust the emotions), also aims to identify mothers parenting skills and self-management in
accordance with the social and economic variables of the study of the (school year, number of family
members, ranking among the brothers, the educational level of the parents, monthly income of the family),
and to identify the similarities and differences between the children of working and non working mothers in
mothers parenting skills and self-management.
The research was applied on 214 working and non working mothers with their children at two cities of
Sharkia Governorate and two villages belonging to those two cities, the study tools included the initial data of
the family form which serve objectives of the study and mothers parenting skills questionnaire, and children
self-management questionnaire.
The most important results of the study was a statistically significant correlation between social and
economic variables of the study and the mother skills with its four axes and self-management with its six
axes, there is no statistically significant differences between males and females, between rural and urban in
mother skills with its four axes and self-management with its six axes , there are statistically significant
differences at 0.01 between the children of workers and non-workers mothers in each of the mother skills and
self-management for the children of awareness of workers, while there is a statistically significant difference
at 0.01 between the study sample children in mother skills according to mother educational level, and a
statistically significance at 0.05 in the self-management for those with higher education, also found
statistically significant difference at 0.001 between the study sample children in the mother skills according to
the father's educational level for those who have middle school education( secondary / technical ), statistically
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significant at 0.05 in self-management for those with higher education (university education), as there is no
statistically significant difference between the children in both mother skills and self-management, depending
on school year , ranking among the brothers, number of family members and monthly income categories.
The study recommended that it’s a must to improve the parental skills for parents especially mothers as it
has a positive results for children and the opposite is the shortage of parental skills for mothers has a negative
affect on her role to build her children character. organizing training courses for girls who are about to
marriage to learn them the skills of solving problems and the scientific thinking methods which supports the
ability of decision making and take responsibility.
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