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 المراهقين أبنائهنالوالدية لألمهات وعالقتها بادارة الذات لدى  المهارات
سيد احمد بركات تغريد  

 مدرس بقسم االقتصاد المنزلي- كلية التربية النوعية- جامعة الزقازيق

 22/6/2026:تاريخ القبول                                22/3/2026 تاريخ التسليم:

 الملخص
دار  الدد اد  تحديددد البحددإ ىلدد  يهدد  العالقددة  ودراسددة الدراسددة عينددة  فددرادابنداههه المددرانقيه   لددد مسددتوك كدد  مده المهدداراد الوالديددة لدمهدداد وا 

دار  الددد اد مدده ادددال  دراسددة المحددداور   مشددكالد ا سدددرية  التواصدد  ا سدددرك)ىدار  ال لمهددداراد ا م الماتلفددة بدديه المهدداراد الوالديدددة لدمهدداد وا 
نددا  والتا دي   اتاددا  القدراراد  ىدار  الوقدد  ال قددة )وضددا ا  ة المحدداور الماتلفدة ردار  الد اد( وكد ل  دراسدالسددلو   ضدب  دانيدةجالمشداركة الو 

دار  الدد اد وفقددا  للمت يددراد  دراسددة ىلدد  نددد   كمددا (نفعدداالد  ضددب  اربددالنفس  التواصدد  مددا ا اددريه العالقددة بدديه المهدداراد الوالديددة لدمهدداد وا 
 خ  فهداد   المسدتو  التعليمد  لددم واالمتم لدة فد  )الفرقدة الدراسدية  عددد  فدراد ا سدر   الترتيدخ بديه ا ادو  لدراسةا لعينة قتصاديةوار عيةجتماار

دار  ا واراتال   وتحديد  وجه التشابه الدا  الشهر  لدسر ( لد اد لدد  بيه ا مهاد العامالد وغير العدامالد فدي المهداراد الوالديدة لدمهداد وا 
 ابناههه.
 لهد اه تداهمحافظدة الشدرقية وقريتداه تابع مراكدزمده  مركدزاه فدي بنداههه  مداا مهداد العدامالد وغيدر العدامالد  مده 412ت بيق البحدإ علد   تم

سدتبياه  لدسر  والتي تادم  نددا  الدراسدة العامةواشتملد  دواد الدراسة عل  استمار  البياناد   المركزاه سدتبياه  الديدة لدمهدادالو  المهداراد وا   وا 
 ىدار  ال اد لد  ا بناء.

للدراسدددة وكددد  مددده مهددداراد ا م  قتصددداديةوار جتماعيدددةعالقدددة ارتبا يدددة دالدددة ىحصددداهيا  بددديه المت يدددراد ار وجدددودمددده  ندددم نتددداه  الدراسدددة  وكددداه
دار  الددد اد بمحاورنددد كددد  مددده مهددداراد ا م  فددد  يادوالحضدددر  ادالريفددد ا مهددداد  عددددم وجدددود فدددروق دالدددة ىحصددداهيا  بددديه السدددد ابمحاورندددا ا ربدددا وا 

دار  الدد اد  بدديه العددامالد وغيددر العددامالد فدد  كدد  مدده  0.1.فددروق دالددة ىحصدداهيا  عنددد  جددود  و السددد بمحاورنددا بندداههه  لددد بمحاورنددا ا ربددا وا 
دار  الدد اد لصددالء  بندداء العددامالد  تبعددا   بندداء عينددة الدراسددة فدد  مهدداراد ا م ا بدديه 0.1. عنددد  فدد  حدديه وجددد تبددايه دا  احصدداهيا  مهدداراد ا م وا 

دا  ىحصداهيا  بديه  تبدايه   كمدا ال يوجددبنداء لصدالء  صدحاخ التعلديم ا علد ف  ىدار  الد اد لدد  ا  0.0. عندودا  احصاهيا    لمستو  تعليم ا م
دار  ال اد   .الدا  الشهر  لفهاد تبعا  ا بناء  لد ا بناء ف  ك  مه مهاراد ا م وا 

 مهددار  مددده فكدد ا مهدداد لمددا لهددا مدده مدددردود ىيجدداب  علدد  ا بندداء  المهدداراد الوالديدددة للوالددديه وااصددة تحسدديه بضددرور  وصددد الدراسددة  وقددد
سددلبا  علدد  الدددور الدد   تلعبدده فدد  تكددويه  يددر رفدد ه نقددم المهدداراد الوالديددة لدددم  والعكددسفدد  تشددكي  جوانددخ شاصددية المرانددق  تسددهمالمهدداراد 
المشدكالد و درق التفكيدر العلمد  الد   يددعم القددر   دوراد تدريبية للفتياد المقبالد علد  الدزوال لتددريبهم علد  مهداراد حد  عقدو   بناههاشاصة 

 وتحم  المسهولياد. عل  ىتاا  القراراد

 الكلمات الدليلية: المهارات الوالدية، إدارة الذات، المراهقين. 

 المقدمة
ا سددددر   مجددددا  العالقدددداد ا سددددرية علدددد   نميددددة يركددددز
نفعددده بالنسدددبة  ولددده اصدددة لددده تقاليدددد  الا جتمددداع ى كنظدددام

 ا بندددداء فدددد  للمجتمددددا الكلدددد  وبالنسددددبة لدبندددداء و لدددد   ه
  تهم الااصدددة م ددد  التعبيدددر عددده الددد ادا سدددر  لهدددم حاجدددا

فا سدددددر  كجماعدددددة وظيفيدددددة تدددددزود  عضددددداءنا بك يدددددر مددددده 
الددزوجيه  هارشددباعاد ا ساسددية مدده بينهددا تددوافر الحددخ بددي

اليددددة البناهيددددة ا ولدددد  فدددد  ال فهددددي ،وا بندددداء بدددداءا  وبدددديه
  ولددديس معنددد   لددد   نهدددا  سددداس وجدددود المجتمدددا المجتمدددا

والدعامدة ا ولد  لضدب   قفحسخ  ب  ن  مصدر ا ادال
  ون  ار ار ال   يتلق  فيه ارنسداه  و  دروس السلو 

تعدددددد  كمدددددا (.2..4)المالددددد   نوفددددد    جتماعيدددددةالحيدددددا  ار
 سدر   فلك سي  لعملية التنشهة ا سرية   و  و نم و  ا سر 

 ابعهدددا المميدددز وصددددفاتها وتقاليددددنا وعاداتهدددا وسددددلوكياتها 
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تاتلدد  عدده غيددرنم مدده  يددا التدد  تجعلهددا تحددي   فرادنددا بح
وضددعها فددي   سدداس فعلدد  بقيددة ا فددراد فدد  ا سددر ا اددر 

ومركددددددددددز   جتماعيددددددددددةتتحدددددددددددد نويددددددددددة الفددددددددددرد ار جتمدددددددددداالم
جتماعيددا  و  ىقتصدداديا   سددر  كمددا يددر ر مركددز ا جتمدداعي ار  ا 

 جتماعيا  ا  عل  الفرم المتاحة لنمو ا بناء جسميا  وعقليا  و 
تدددر ير عميدددق فدددي  فلدسدددر  (.2..4 )ابدددو جدددادو  نفعاليدددا  ا  و 

فشاصدددياد  نفعددداالتهمىسدددلو  ا بنددداء واتجانددداتهم ونضددد  
ومددده  اا بنددداء تتكدددوه مددده ادددال  الابدددراد التدددي يعيشدددونه

نشدددر مددده العالقددداد ا سدددرية ادددال  المنددداي ا سدددرك الددد ك ي
تقدوم عمليدة  حيدإ .(Bansal & Jaswal, 2006)التفاعليدة 

التنشدددددهة ا سدددددرية علددددد  ضدددددب  سدددددلو  الفدددددرد وكفددددده عددددده 
ا عمددا  التدد  اليقبلهددا المجتمددا وتشددجيعه علدد  مددا يرضددا  
منده حتدد  يكدوه متوافقددا  مدا ال قافددة التد  يعددي  فيهدا و لدد  

  تمددنحهم الحريدددة عدده  ريددق التنشددهة السدددوية لدبندداء والتدد
الد   يحقدق ا مداه  ا سلوخو ن فه ا وال قةوالديموقرا ية 

   مددا سددتقرارالنفسدد  ويقددوم علدد   سدداس الحددخ والقبددو  وار
غيددر السددوية فهدد  التدد  تدددمر شاصددية ا بندداء  السددلوكياد

 بنداءوتقض  عل   موحاتهم ويصبء كد  مده الوالدديه وا 
     نوفددددد )المالدددددوا زمددددداد  شددددداك فريسدددددة للضددددد و  والم

4..2.) 
شدباج حاجداد  باءا  جه ف وا مهداد بم الدخ النمدو وا 

السدددليمة يدددوقعهم  شدددهةوعددددم معدددرفتهم برسددداليخ التن بنددداههم 
 علددد عدده غيددر قصددد فدد  ك يددر مدده ا ا دداء التدد  تددر ر 

   وتكدوهمه ناحية صدحتهم النفسدية والجسدمية بناههم سلبا  
تالزمهدم  سببا  ف  معاناتهم لك ير مه مشداك  السدلو  التد 

فددد   مدددر روال ا كبدددر دور دددوا  حيددداتهم. فالوالدددديه لهمدددا الددد
فمدده االلهمددا يكتسددخ ا بندداء الم دد  والقدددو   ا بندداء حيددا  

ال ف   عل  عاتق ا م رعاية شهوه ويقاالت  يحت   بها. 
 ول  ابراته فد  ويبن    وتتول  ىشباج حاجاته ،من  والدته
ه المسددهو  ا و    لدد ل  اعتبرنددا ك يددر مدده البدداح يحجرنددا

 ه  يدده  وممددا الشد  فه عمليددة التنشدهة ا سددرية لد فدا عد
  ويظهدر فرقدا  نعكس علد  اتجانداد ا م نحدو  فلهدا ل  ي

وبددددديه  فلهدددددا حيدددددإ تالدددددق ا م بينهدددددا  .بينهدددددا وبددددديه ا خ
   تملرندددددا نبدددددراد الحدددددخ والحنددددداهعالقدددددة عا فيدددددة تبادليدددددة

ىلد  تر يرندا  فةفبارضدا بناهها   حيا  نمية ا م ف   وتتزايد
امتالكهدددا  فددد ه هدددا الكبيدددر علددد  اتجانددداد وسدددلوكياد  بناه

للمهاراد الوالدية يجعلها قادر  عل  تربية  بناهها وتوجيههم 
مندددددد  الصدددددد ر علددددددد  ارسددددددتقاللية والحريدددددددة فدددددد  التفكيدددددددر 

 وكد والمالحظة والمناقشة والقراء  وارعتماد علد  الدنفس  
 بتكاريدددةتهم ار لددد  سدددو  يدددرد  ىلددد  تنميدددة وت دددوير قددددرا

 .(...4 )صبر   ورعاية موانبهم كتشا ا  و 
 هالمهداراد الوالديدة لدمهداد مده شدرن نقمف ه  وب ل 

تكددددويه شاصددددية  فدددد  ه يددددر ر علدددد  الدددددور الدددد   تلعبدددده 
  ربشددك  مباشدد بندداء بناههددا  ا مددر الدد   يددنعكس علدد  ا 

عل  ىدار   اته للتكيد  مدا  بهمما يسفر عنه عدم قدر  ار
 وننداالكفداء  ال اتيدة.  و يا  وعدم الشعور بال قة الح مواق 

تظهددددر  نميددددة مهددددار  ادار  المشددددكالد ا سددددرية فدددد  تنميددددة 
  و لدددد  مدددده الدددد اد لدبدددداء وا بندددداء ار ىدبعددددا مهدددداراد 

شرا  ا بناء ف  حد  المشدكالد   اال  التعاوه ا سر  وا 
الددد   يسدددهم فددد  بنددداء شاصدددية ا بنددداء ومهددداراتهم  ا مدددر

 دم يصدبء  لد  بيهدة اصددبة  ومدهجتماعيدة  الشاصدية وار
 سددددر كمهددددار  التواصدددد  ا  اددددر    لتقويددددة مهدددداراد والديددددة 

ى  تعتبددددر ندددد   المهددددار  جددددونر الحيددددا   (....4 )الكاشدددد 
يجخ  ه تستوعخ داهر  التواص   ل اارجتماعية وت ورنا  

فددد  ا سدددر  جميدددا  فرادندددا  فالتواصددد  الفعدددا  يحقدددق فاهدددد  
صدددح  بددديه  فرادندددا مددده ادددال  التفاعددد  ال ويسددده قصدددو  

 ممدددددداارصدددددد اء وارنصدددددداد وارنتمددددددام بوضددددددو  الرسددددددالة 
هددار  الددوع  يددنعكس علدد  المهدداراد ارجتماعيددة لدبندداء كم

مدددا ا ادددريه   يجددداب   التواصددد  اربالددد اد  ال قدددة بدددالنفس
فقدد  (.1..4  )المهير  ت وير ال اد   نفعاالدضب  ار

ير الدددد اد عنددددد  كدددددد العديددددد مدددده الدراسدددداد  ه بندددداء تقددددد
الوالددديه  مددتال ىمددد   ىلدد ا بندداء يرجددا فددي المقددام ا و  

فا سدددددر     ساسدددددية الالزمدددددة للتنشدددددهة ا سدددددريةللمهددددداراد ا
تحددددافظ علدددد  ارتسدددداق فدددد   ه السددددوية ندددد  القددددادر  علدددد  

بدديه جميددا  فرادنددا فدد  تحقيددق  ندددافها  والتعدداوهالمشدداركة 
تسدددددددم نددددددوج المشددددددداركة فيهددددددا ي ويكدددددددوه  حاجاتهددددددا شددددددباجا  و 

يكدوه فيهدا ا فدراد  و  غدال   والت بالمشاركة الوجدانية  
 .(2..4 الزنران  )  ا سر وجدان  ما    فرد ف  
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اليخ المناسدددددبة لضدددددب  سدددددلو  ممارسدددددة ا سددددد يعتبدددددرو 
  مدده المهدداراد ا ساسددية المرتب ددة بتنميددة القدددراد ا بندداء

اردارية لدبناء  فالتربيدة ليسدد بالعقداخ والضدرخ فالتربيدة 
 واحتددواءضددب  الددنفس   السددليمة تتم دد  فدد  قدددر  ا بدداء علدد

ا بنددداء وتددددوجيههم نحددددو السدددلوكياد المالهمددددة والددددتعلم مدددده 
نفسدده تع دد  الحددخ السددلوكياد غيددر المالهمددة وفدد  الوقددد 
علددد   وتشدددجعهم    والرعايدددة وتسدددمء بارسدددتقاللية لدبنددداء

بالتعداوه ىتاا  القراراد برنفسهم و ل  ف  جو  سدر  يتسدم 
اتفقد دراسة كد   قدف. (2..4)محسه   لهدوء وارتساقوا

  Gass et al (2007)  ،Houston et al(2013) مددده

،Senguttuvan (2014)  الدددددود  عالقددددادتددددوافر   ه علدددد
يسهم في توافر مناي  سرك سوك   والمحبة بيه  فراد ا سر 

تجانددداتهمتتشدددك  فيددده شاصدددية ا بنددداء و   ويكدددوهوقددددراتهم  ا 
 ال اد. ا  بادمه غيرنم للنجا  و لديهم فرصة  كبر 

يضدددددا   وفددددد  الحقيقدددددة ىه الشدددددام نفسددددده ندددددو الددددد 
لمعند  النجدا  فد  حياتده  ى   نده ندو الد   يعدر   المعيار

فد ه  لد اويجع  حياتده  اد قيمدة ومعند    ما ال   يرضيه
الدد اد  دار ىالحيددا  نددو النجددا  فدد    و   ريددق النجددا  فدد 
 ولكددددد  (.1..4 القرنددددد  ) بفاعليدددددةوالتعامددددد  مدددددا النددددداس 

مه  ه يدتمكه مده  حياته بنجا  البد دار ىيتمكه الفرد مه 
 وال  حيددإ  ه الفشدد  فدد  ىدار  الدد اد يددرد  ىلدد    اتدده  ىدار 

 (. 2..4 الديخ عموما  ) الفش  ف  الحيا 
نددد  معرفدددة  ىدار  الددد اد  ه ( 4.14)سدددليماه  ويدددر 

ا م   لهد   القددراد مده  جد   ستادامها  الشام لقدراته و 
يحسددده  فدددالفرد الددد    ق ا نددددا  التددد  يسدددع  ىليهددداتحقيددد

 اتددده يتسدددم بدددبعا الصدددفاد الشاصدددية والتددد  منهدددا  دار ى
 ارحسدددداس بقيمددددة الوقددددد و نميدددددة ىدارتدددده  ال قددددة بدددددالنفس 

والتميددز والم ددابر  فدد  مواجهددة المواقدد  الصددعبة   المنافسددة
 وااللتدددزام  القدددراراد وتحمدد  المسددهولياد تاددا ىالقدددر  علدد  
 . لنفسه مه  ندا  مستقبلية لتحقيق  اتهبما يضعه 
علدددددددد   سددددددددلوخ  عتمددددددددادار ه  (2..4) ريحدددددددداه ويركددددددددد

داادددد  المنددددز  مدددده  القددددرارادالجماعيددددة فدددد  ىتاددددا   مشدددداركةال
ىتادددددا   فكيفيدددددة  العوامددددد  ا ساسدددددية لنجدددددا  القدددددراراد ا سدددددرية

القدددرار موقددد  تربدددو  تعليمدددي ولددديس غريدددز   و تكدددوين  يولدددد 

 ندددددا  ىدار  الددد اد التركيدددز علدددد   ي  ولدددمددده   هفدددد لددد ا. ندددامع
والعالقدددداد ارنسددددانية التددددي مدددده  جتماعيددددةتنميددددة المهدددداراد ار

حدددد  الك يددددر مدددده المشددددكالد التددددي  فددددي الفددددردشددددرنها مسدددداعد  
 رضددددددددداكدددددددددال  مددددددددده  و وضدددددددددء (.4..4  )المنيددددددددد تواجهددددددددده 

(4..2)Stephen (2008)&  نندددا  قواعدددد ر بددداد الددد اد  هأ
ااتيددار القدددو  المناسددبة    رالتفكيدد  فدد  )وضددو  الهددد  تم دد ت

  القددددر  علدددد  ادار  ال قدددة بدددالنفس  التا دددي   الصددددبر وال بددداد
 الوقد(.

 العالقدددة بددديه ىدار  الوقدددد   Holliman 2000وقدددد فسدددر 
دار  الددد اد قددداهال  بدددره ا ولددد  جدددزء مددده ال انيدددة فددد دار  الددد اد  وا 

ىلد   ه المشدكلة تكمده فدي  مشديرا   . عم و شم  مه ىدار  الوقد
الوقدد بدد     و ه المسدرلة ليسدد فددي مقددار مدا نملدد  مدهسدنا نف

الددددددقاهق ال يمكددددده  فعقدددددرخ .منددددده جيددددددا   سدددددتفاد فدددددي كيفيدددددة ار
بددد  فدددي ىدار   نفسدددنا حسدددخ  ةالدددتحكم فيددده  و فدددي ىدار  السددداع

 الساعة.
 ( (Baylissv(2007)  2008&دراسددة كددال  مدده  كدددد كمددا

Bishop et al  لددد اد موجبدددة بددديه ادار  ا عالقدددةوجدددود  علددد
 وجود  الحيا  ا سرية.

 الفددددردمرحلددددة المرانقددددة مدددده  نددددم مراحدددد  حيددددا   وتعددددد
يمكددده اعتبارنددددا فتددددر  مدددديالد  بدددد   لتنميددددة ىدار  الدددد اد حتياجدددا  ى

ىلددد  كونهدددا فتدددر  انتقاليدددة قلقدددة وحرجدددة  بارضدددافةجديدددد للفدددرد  
ينتقددد  فيهدددا الفدددرد مددده مرحلدددة ال فولدددة ىلددد  الرشدددد. وتصددداحخ 

 نفعاليدددددةا  سددددديولوجية ونفسدددددية وعقليدددددة و نددددد   المرحلدددددة ت يدددددراد ف
لددد ل  تعدددد نقلدددة نوعيدددة فدددي حيدددا  المراندددق حيدددإ  جتماعيدددة ا  و 

الاددددام الدددد ك يددددر ر فددددي اسددددتقرار  ت بددددا شاصدددديته ب ابعهددددا
لد ا فمرحلدة المرانقددة  سدلوكه فدي مقتبد  عمددر  وربمدا ىلدي نهايتدده

فتددر   الفتددراد الهامددة الحساسددة فدد  حيددا  الفددرد فهدد  تم دد  مدده
مددو  وحلقددة مدده حلقدداد الن  ونفسدد  نامددة نمددو جسددم  وعقلدد 

  وتددر ر علدد  المراحد  التددي تليهددا. تتدر ر بالمرحلددة التددي تسدبقها
بك يدر  وتزادروتوصد  مرحلدة المرانقدة برنهدا مرحلدة مشدكالد 

 (.4.10 حمداو  ) مه ا زماد
  فقدددد خ  لددد  ىلددد  الت يدددراد التدددي تصددداحبهاوقددد يرجدددا سدددب

تكيدددد  المرانددددق ق يكددددوه لهدددد   الت يددددراد تددددر يراد سددددلبية تعددددو 
ويتوق  نمدو شاصدية ا بنداء فد  مرحلدة   وتوافقه ما ا اريه
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البيهيددة المناسددبة والتنشددهة  الظددرو المرانقددة علدد  مددد  تددوافر 
فدد  تنشددهة  بندداههم  الوالددديه ومهددارادا سددرية السددليمة وابددراد 

العدددداهلي المتكامدددد   فددددالجولتحقيددددق الكفدددداء  فدددد  تربيددددة ا بندددداء 
)  نمدددو الصدددحيء والتربيدددة السدددليمة للمراندددقفدددي ال مدددر را   عدددامال  
 ه ا بددداء حينمدددا يكسدددبوه الابدددر  الجيدددد   ى  . (2..4 كددداظم 

تعددددداملهم مدددددا  والدندددددم  فضددددد   بءب بيعدددددة نددددد   المرحلدددددة يصددددد
تددددددددزداد فرصددددددددة النجددددددددا  فدددددددد  العالقدددددددداد  وبالتددددددددال   وارشددددددددد

عددددداد  بندددداء  و شاصددددية تتميددددز بارسددددتقاللية جتماعيددددةار   وا 
 بكددددار ) فس والقدددددر  علدددد  ىتاددددا  القددددرارادوارعتمدددداد علدددد  الددددن

4.1.). 
علددددد   لتجيددددخمشددددكلة الدراسددددة الحاليدددددة  نبعددددددننددددا  ومدددده

التسدددددار  التدددددال ع نددددد  توجدددددد عالقدددددة بددددديه المهددددداراد الوالديدددددة 
دار لدمهاد و   المرانقيه؟   بناهههال اد لد   ا 

: الدراسة هدف  
لألسرة: بالنسبة: األهمية أولا   

 حددد الموضددوعاد  تناولهددامدده  ندد   الدراسددة  نميتهددا تسددتمد
فدددددد  العالقدددددداد ا سددددددرية ونددددددو المهدددددداراد الوالديددددددة لدمهدددددداد 

بدددرازو  .وعالقتهددا بددد دار  الدد اد لدددد   بنددداههه المددرانقيه  نميدددة  ا 
ندددد   المرحلددددة العمريددددة وندددد  مرحلددددة المرانقددددة المبكددددر  فعلدددد  

جميددددا  دواتهدددده حتدددد  يددددتمكه مدددده تضدددديق  سددددتادامىا مهدددداد 
سددتيعاخا بندداء الفجددو  بدديه جيدد  ا بدداء و  تلدد  الفتددر   ا ددور  وا 
 ما بناء فهم فد   مدس الحاجدة للددع ارنتقالية الحرجة ف  حيا 

بتقدددددديرنم لددددد واتهم وصدددددوال  ىلددددد  اررتقددددداء بمسدددددتو   شدددددعارنما  و 
 ا سر .
: األهمية بالنسبة للمجتمع:تانياا   

  فدددد  تقددددديم التوعيددددة المجتمعيددددة فيمددددا يادددددم ق دددداج  تسددددهم -3
  ةسددددر  ينسددددجم مددددا ال بيعددددة البشددددريبا ا سددددر  فارنتمددددام 

تقدداس بهددا تقدددم   التدد ايير نددم المعدد مددهبا سددر   نتمدداموار
 .المجتمعاد

 الحاليددة لمعددد  بددرام  المدددر   سدددةارسددتفاد  مدده نتدداه  الدرا -3
وا سددر  فدد  وسدداه  ارعددالم الماتلفددة ب عددداد مدداد  علميددة 

المهدداراد الوالديددة ومردودنددا اريجدداب  علدد  شاصددية  عدده
 ال اد. دار ىوقدراتهم عل   ا بناء

: األهمية بالنسبة لمجال التخصص:تالثاا   
 لمكتبددةجديددد    دوادىسددهام الدراسددة فدد  ىضددافة  محاولددة -1

عدددده  سددددتبياهىالمنددددز  عبددددار  عدددده تصددددميم وتقندددديه  ىدار 
عددده ىدار   سدددتبياهى وكددد ل   لدمهددداد الوالديدددة المهددداراد

 ال اد لدبناء ف  مرحلة المرانقة المبكر .

 ارسددددهام فدددد  تنميددددة المعرفددددة فدددد  مجددددا  ىدار  ةمحاولدددد -4
 المهدارادعده  سدتبياهىالمنز  عبار  عه تصدميم وتقنديه 

عددددده ىدار  الددددد اد  سدددددتبياهى وكددددد ل   لدمهددددداد الوالديدددددة
    لدبناء ف  مرحلة المرانقة المبكر .

البحثي األسلوب  
:اولا: فروض الدراسة  

اد ارتبا ية دالة ىحصاهيا  بيه المت ير  عالقة توجد -3
مه مهاراد  وك الدراسة  لعينة قتصاديةوار جتماعيةار

دار  ال اد بمحاورنا السد.  ا م بمحاورنا ا ربا وا 
عالقة ارتبا ية دالة ىحصاهيا  بيه المهاراد  توجد -3

دار  ال اد بمحاورنا  الوالدية لدمهاد بمحاورنا ا ربا وا 
 السد.

 الريفية ا سرفروق  اد داللة ىحصاهية بيه  توجد -1
ف  ك  مه مهاراد ا م بمحاورنا ا ربا  يةوالحضر 

دار  ال اد لد   بناههه بمحاورنا السد.  وا 
فروق  اد داللة ىحصاهية بيه ا مهاد العامالد  توجد -3

وغير العامالد ف  ك  مه مهاراد ا م بمحاورنا 
دار  ال اد   السد. بمحاورنا  بناههه لد ا ربا وا 

 
 

ك  مه  ف الدراسة  عينة تبايه دا  ىحصاهيا  بيه يوجد -5
دار  ال اد بمحاورنا  مهاراد ا م بمحاورنا ا ربا وا 

 وفهادالتعليم  لدم  مستو الالسد تبعا   لك  مه 
 . الدا  الشهر  لدسر 

  :الدراسة منهج: ثانياا 
 ءمتددددهلمال الوصددددفي التحليلددددي نظددددرا   مددددنه ال سددددتادامى تددددم

 التددي قددادال  ويقصددد بدده تحديددد الظددرو  والعل بيعددة الدراسددة
توجددددد بدددديه الوقدددداها ويعبددددر عنهددددا تعبيددددر كيفددددي وكمددددي ويحدددددد 
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   ددددم ال ددددرق ارحصدددداهية سددددتادام العالقدددداد بدددديه المت يددددراد ب
 (.2..4 عبيداد وآاروه )النتاه   ستاالمى

:الدراسة والمفاهيم اإلجرائية مصطلحات: ثالثاا   
:تلألمها الوالدية المهارات  
 فددددد تدددددر ر نشدددددا  معقدددددد يشدددددم  سدددددلوكياد متعددددددد   نددددد 

ويسدددتادم ا بددداء مجموعدددة متنوعدددة   ءسدددلوكياد ونتدددال ا بندددا
تتضددمه الترديددخ الوالددد  والتواصدد   وا سدداليخمدده المهدداراد 

 والقلدددق العدددا ف  واررتبدددا  بارضدددافة ىلددد  ارشدددرا  والرقابدددة
Restrepo,2007)   ). 

" مجموعددددة مدددده المعدددددار  برنهددددا ىجراهيددددا  الباح ددددة  وتعرفهددددا
ندددداد والقدددديم التدددد  تزيددددد مدددده قدددددر  وكفدددداء  والسددددلوكياد وارتجا

ا مهددداد علددد  القيدددام بددددورنه  وبنددداء تفددداعالد  ك دددر ىيجابيدددة 
مددددا  بندددداههه المددددرانقيه" والتدددد  تتم دددد  فدددد  المهدددداراد التاليددددةع 

ا سددرية  والتواصدد  ا سددر   المشدداركة  شددكالدمهددار  ىدار  الم
 الوجدانية  ضب  السلو ".

الذات: إدارة  
فددددرد رسددددلوخ حياتدددده بحيددددإ يسددددت يا ال نتقدددداءىبهددددا  يقصددددد

يعكدددس اسدددتقرار الفدددرد  ونددد ا اراتيدددار بددديه سدددلوكياته وقدراتددده 
الدتحكم الجيدد فد   اتده وقدراتده والتفدار  نحدو  ل وقدرته ع يا   ات

   .(2..4 مبرو  )المستقب  
الشدددددام علدددددد   قدددددددر " برنهدددددا ىجراهيددددددا  الباح دددددة  وتعرفهدددددا     

اراتدددده ومشدددداعر  و فكددددار  وقدراتدددده ومه مكانياتددددهىارسددددتفاد  مدددده 
وتوجيههدددا نحدددو ا نددددا  التددد  يصدددبو ىلددد  تحقيقهدددا وتتضدددمه 

" وضددددددددا ا ندددددددددا  والتا ددددددددي   اتاددددددددا  عالدددددددد اد دار ى بعددددددداد 
 مدددا ا ادددريه  صدد الوقدددد  ال قددة بدددالنفس  التوا القددراراد  ادار 

 ".نفعاالدضب  ار
: المراهقة مرحلة  
نبرنها فتدر  مدرور وعبدور و  تعر      ال فولدة  ةلدمده مرح تقدا ا 

ىلدد  مرحلددة الرشددد والرجولددة وتتادد  المرانقددة  بعددادا   ال ددةع بعدددا  
  وبعدددددا  نفسدددديا  (الشددددباخ)وبعدددددا  اجتماعيددددا    (البلددددو )بيولوجيددددا  

 (.4.11  وز  ) (المرانقة)
الفتدددر  التددي تبددد  مددده  نددي ":برنهددا ىجراهيدددا  الباح ددة  وتعرفهددا    

 نتقددا ىمرحلددة  البلددو  الجنسددي حتدد  الوصددو  ىلدد  النضدد  ونددي
بالتجدددددد المسددددتمر  وتتميددددز  مدددده ال فولددددة ىلدددد  مرحلددددة الرشددددد

ويحددددددإ فدددددي نددددد   المرحلدددددة الك يدددددر مددددده الت يدددددراد الجسدددددمية 
مرحلددددة  والمقصدددود فددد  الدراسدددة نفعاليدددةوار والجنسدددية والعقليدددة

 سنة12 –11 –14المرانقة المبكر  سه
: الشاملة والعينة:رابعاا   

الدراسة:  شاملة  
 ( مدده.41) علدد عينددة الدراسددة  اشددتملدة: عينةةة الدراسةة-2

( ابدددده مدددده .41  )ا مهدددداد العددددامالد وغيددددر العددددامالد
قتصددددداديةو  ىجتماعيدددددةالددددد كور واالنددددداإ  مددددده مسدددددتوياد   ا 

 ةيغرضددددد صددددددفيةماتلفددددة. وتدددددم ااتيددددار العيندددددة ب ريقددددة 
اشددتر   ه تكددوه ا م لدددديها ابدده واحددد علدد  ا قددد   يددإح

 ارعداديدددة( ةرحلددد)تقابددد  الم فددد  مرحلدددة المرانقدددة المبكدددر 
 موضا الدراسة.

الت بيدددددق علددددد   دددددالخ المرحلدددددة  تدددددمالحةةةةةدود المكانيةةةةةة: -4
 مهددداتهم   ارعداديدددة مددده ريددد  وحضدددر محافظدددة الشدددرقية و 

   كما يل ع
تم ت بيقهم ف  مديندة ديدرخ نجدم وقريدة المنشدية  ستمار ى (.11)

وعلددددد   مهددددداتهم    المشدددددتركة و  عداديدددددةعلددددد  ال لبدددددة بمدرسدددددة ار
 (.14)و  بندددددددداههه مالد بدددددددداردار  الصددددددددحية و العددددددددا ا مهدددددددداد

ة المهديددة بمركددز للدددروس تددم ت بدديقهم بمركددز نهيددا وقريدد سددتمار ى
( 12) اعتبدددددرد قدددددد. و عداديدددددة  ومدرسدددددة نهيدددددا ارالاصوصدددددية
حسدددباه الفقدددد اوعددددم الدقدددة والجديدددة فددد  ارجابددداد  مفدددرد  تحدددد

( 412) لدمهددداد  سدددتمار ى( 412) وبددد ل  يصدددبء العددددد الكلددد 
 لدبناء.  ستمار ى
 
 
 نددةت بيددق  دواد الدراسددة علدد  العي تددم عالحةةدود الامانيةةة -3

و لدددد  بمدددد ء البياندددداد عدددده  ريددددق المقابلددددة الشاصددددية 
 شددهر فددي الفتددر    ال ددةالت بيددق الميددداني مددد   سددت رقا  و 

  كتددددوبرمدددده بدايددددة شددددهر اغسدددد س ىلدددد  نهايددددة شددددهر 
4.10. 

: المتغيرات البحثية:خامساا   
 هاراد الوالدية لدمهاد.المستق ع الم المت ير -
 ال اد لدبناء. دار ىع التابا المت ير -

: أدوات الدراسة الميدانية وتقنينها:  سادساا   



Vol. 61, No. 3, pp. 311-339, 2016(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 133 

مجموعة من األدوات هى: استخدمت  
ع لألسرة العامة اناتالبي ستمارةإ )أ(:  
 بهتحتو  عل  بياناد عامة لإل ستمار ىىعداد  تم    

عا المعلوماد التي المرانق و سرته بهد  الحصو  عل  ب
موضوج الدراسة وتم  تفيد في ىمكانية تحديد اصاهم العينة

 -تقسيمها ىليع
 :بنخاصة باإل بيانات  -أ

عاشتملد ا سهلة عل  ما يل  حيإ  

 .( ن   -ر ك)عه الجنس مه حيإ  بياناد -
عدددده بيهددددة سددددكه ا سددددر  مدددده حيددددإ محدددد  ارقامددددة  بياندددداد -

   (.حضر -ري )
 الدراسية. الفرقة -
 خاصة باألسرة بيانات  -ب

 عا يل اشتملد ا سهلة عل  م حيإ
  فراد ا سر  بما فيهم ا خ وا م. عدد -
 –ا و  -الوحيددددد)ال الددددخ بدددديه  اوتدددده مدددده حيددددإ  ترتيددددخ -

 .( ل  بعدما  -الرابا –ال الإ –ال ان 
 ا او . عدد -
  دددددالإع حيدددددإ تدددددم تقسددددديمه الددددد  عددددده عمددددد  ا خ بيانددددداد -

   عمددا  حرفيددة   عمددا  ىداريددة ا  عمدد )مسددتوياد ندد  
 .(مهنية

غيدددددر  مع وتشدددددم  ا م العاملدددددة وا   ا معددددده عمددددد بيانددددداد -
 العاملة.

 
ع حيددإ تددم لمسددتو  التعليمدد  لددرخ وربددة ا سددر عدده ا بياندداد -

الددددد   مانيدددددة مسدددددتوياد تبدددددد  مددددده  مددددد   يقدددددر   تقسددددديمه
/ حاصدد  ويكتددخ  تعلدديم  ساس "حاصدد  علدد  اربتداهيددة

  حاصدددد  علدددد  ال انويددددة عددددام/ فندددد   عداديددددة" علدددد  ار
/ دكتدددورا  فدددوق جددامع " ماجسددتير تعلدديم  تعلدديم جددامع 

." 
 لدد ىع تددم تقسدديمه لدسددر  الشددهر الدددا   فهددادعدده  بياندداد -

 ...4  فكانددد الفهدداد تبددد  مدده  قدد  مدده امسددة فهدداد
 جنيه. ...0جنيه وتنته  عند  ك ر مه 

:الوالدية لألمهات المهارات ستبيانإ )ب(:  

منهدددا فدددي  سدددتفاد ار دددالج علددد  الدراسددداد السدددابقة لإل متددد    
بددددددبعا المقدددددداييس  سددددددتعانةتددددددم ار حيددددددإ سددددددتبياه ىعددددددداد ار

ومدددددده  ددددددم ىعددددددداد   التددددددي تناولددددددد مهددددداراد ا م سدددددتبيانادوار
 يجابيدددددةىعبدددددار  ابريدددددة 24والتدددددي بل دددددد  سدددددتبياهعبددددداراد ار

المشددددكالد  دار  ربعددددة  بعدددداد نددددمع بعددددد ى لدددد ى وسددددلبية مقسددددمة
بتحديددد المشددكلة  نتمددامبعضددها ار تندداو   ( عبددار 14) ةا سددري
بدددر    سدددتعانةفددد  جمدددا المعلومددداد  ار بنددداءا  شدددرا ى بدقدددة 

الحلدددددو  الممكندددددة  التفكيدددددر فددددد  الجواندددددخ  يجدددددادىا بنددددداء فددددد  
 التواصددد  ا سدددرك وبعددددللحلدددو  المقترحدددة.  يجابيدددةالسدددلبية وار

لجماعيددددة ا راءوا  فكدددداربعضددددها تبدددداد  ا  تندددداو ( عبددددار  11)
  دااددددد  وادددددارل المندددددز  بنددددداءالتواصددددد  مدددددا ا   فددددد  ا سدددددر 

 التدد الحددرم علدد  وضددو  الرسددالة  بندداء الجيددد لد نصددادار
 تضددددمه اد( عبدددار 0) لدبنددداء. بعددددد المشددداركة الوجدانيددددةتقددددم 

تعلدديم ا بندداء  فكددارنم  مشدداعر ا بندداء  وتفهددم  حتددرامىبعضددها 
مشداركة ا بندداء فدد    راههدم ب ريقددة مالهمددة  عددهكيفيدة التعبيددر 

 تنداو ( عبدار  11) السدلو ا نش ة الت  يحبونهدا. بعدد ضدب  
 احتددرامترسددي   سددل  بعضددها التعامدد  مددا ا بندداء بحددزم دوه ت

العقداخ  سدتادامى ادريه  مدام ا  اءا بند تدوبي  والنظدام  قواعدال
 البدن .
:إدارة الذات ستبيانإ )ج(:  

منهدددا فدددي  تفاد سدددتدددم ار دددالج علددد  الدراسددداد السدددابقة لإل
بددددددبعا المقدددددداييس  سددددددتعانةتددددددم ار حيددددددإ  سددددددتبياهىعددددددداد ار

ومده  دم ىعدداد عبداراد   التدي تناولدد ىدار  الد اد ستبيانادوار
وسدددددلبية  يجابيدددددةىعبدددددار  ابريدددددة  00والتدددددي بل دددددد  سدددددتبياهار

 اد ندددمع بعدددد وضدددا ا نددددا  والتا دددي سدددتة  بعددد لددد ىمقسدددمة 
والسددددع   تضددددمه بعضددددها تحديددددد نددددد  واضددددء اد( عبددددار 0)

علددددد   التصدددددميم  لتحقيقددددده  تحديدددددد ا نددددددا  حسدددددخ  نميتهدددددا
 تحصدددديم الددددورق ا ندددددا  والا دددد  علدددد   تدددددويه  النجددددا 

 اد( عبددار 0) القدراراد  اتادا وبعددوقدد للتا دي  لليدوم التدال . 
تندداو  بعضددها اتاددا  القددراراد والتمسدد  بهددا  التسددرج فدد  اتاددا  

صدددو  لقدددرار تمكددده مددده الو  حتمددداالدا  بدددداه  و  وضدددا القدددراراد 
القدرار  تادا ىسليم  جما معلومداد كافيدة عده الموضدوج المدراد 

المهدددام  نجدددازى( تضدددمه بعضدددها .1) ىدار  الوقدددد بعدددد بشدددرنه.
التكاسدد    فدد  موعدددنا  وضددا جدددو  زمندد  لمراجعددة الدددروس
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فددد  ترديدددة الواجبددداد الم لوبدددة  ارعتددد ار عددده ا عمدددا  التددد  
  البحددإ عددده ك يددر مدده الوقددد فدد تضدديا  يصددعخ القيددام بهددا

( .1) ال قددددددة بددددددالنفس بعددددددد ..(. مالبددددددس  )اوراق  ا غددددددراا
تندداو  بعضددها الددتلجل  فدد  الكددالم مددا المعلددم  التعبيددر  رادعبددا

ا ادريه  تقبد   قنداجىبحرية عه الر   والتمس  به  الفش  فد  
 اد( عبدددار 2) التواصددد  مدددا ا ادددريه بعدددد النقدددد بصددددر رحدددخ.

 شددترا ا اددريه  ارتضددمه بعضددها الصددعوبة فدد  التعامدد  مددا 
مددا الددزمالء فدد  ممارسددة ا نشدد ة  التحدددإ مددا الددزمالء عدده 

بمشددددداركة ا ادددددريه  فدددددراحهم  ارنتمدددددام موضدددددوعاد مشدددددتركة 
بعضددها  تندداو  اد( عبدار .1) نفعدداالدارضدب   بعددد. حدزانهم و 
عدده ال ضددخ بالبكدداء  ارتفدداج  التعبيددر  الهدددوء بسددرعة سددتعاد ى

ممتلكددداد  تدددال ا  خ و الصدددود برلفددداظ قبيحدددة فددد  وقدددد ال ضددد
 وتدددم والسدددعاد  بصدددور  مبدددال  فيهدددا.    التعبيدددر عددده الفدددر رال يددد

(  م .4)بل دددددد سدددددت العيةىعلددددد  عيندددددة  سدددددتبياناهت بيدددددق ار
فددد  مرحلدددة المرانقدددة المبكدددر . للتركدددد مددده   بنددداههه( مددده .4و)

تدددم اتبددداج  سدددتبياه  ورعدددداد اريندددةوضدددو  العبددداراد  فدددراد الع
 الا واد التاليةع

-:ستبيانانصدق اإل سابح :اولا   
المهدددداراد الوالديددددة  سددددتبياهىعددددرا  تددددم: المحتةةةةو  صةةةةدق -أ

 هماالدددد اد للمددددرانقيه فددددي صددددورت دار ى سددددتبياها  لدمهدددداد و 

ا وليددددددة علدددددد  مجموعددددددة مدددددده ا سددددددات   المحكمدددددديه فددددددي 
وعلددددم الددددنفس  بيددددةالتر   ىدار  المنددددز  والمرسسدددداد دمجدددداال

م علدددد  مددددنهم الحكدددد و لددددخ  بجددددامعتي الزقددددازيق والمنوفيددددة
اسدددبة كددد  ومدددد  من  للهدددد  منددده سدددتبياهار مالهمدددة مدددد 

العبدددداراد وتحديددددد  صددددياغة  عبددددار   للمحددددور الاددددام بهددددا
   عبددددار  مقترحددددة. وبحسدددداخ  ضددددافةا  و   كدددد  عبددددار  تجددددا ى

 العبددارادبعددا  سددتبعادىلددد  المحكمدديه تددم  تفدداقتكددرار ار
 .%00عليها  ق  مه  تفاقرالتي كاند نسخ ا

  عدددده  ريددددق حسدددداخ معامدددد و لدددد : الةةةةداخلي تسةةةةاقاإل  -ب
ىرتبددا  بيرسددوه بدديه محدداور كدد  ىسددتبياه و المجمددوج الكلدد  

 .له
( وجددود عالقددة ارتبا يددة موجبددة عنددد 1جدددو ) يوضددء

 والدرجدددددة سدددددتبياهبددددديه  بعددددداد ار 1..0.مسدددددتو  داللدددددة 
  وبدد ل  فدد ه المقيدداس صددادق فدد  قيدداس المت يددراد الكليددة

 الااصة به.
 ندددتبا يددة موجبددة ع( وجددود عالقددة ار 4جدددو ) يوضددء

والدرجة الكليدة   ستبياهبيه  بعاد ار 1..0.مستو  داللة 
وبد ل  فد ه المقيداس صدادق فد  قيداس المت يدراد الااصدة 

 به.

  ستبيانالكلية لإل والدرجةاألم  مهارات إستبيانمعامل اإلرتباط بين أبعاد  :2 جدول
الكلية لالستبيان الدرجة  المشكالت إدارة 

 األسرية
 لالتواص
 األسر 

 المشاركة
 الوجدانية

سلوكال ضبط  

مهاراد ا م ىجمال   03836***  03800***  03830***  03700***  

 ستبيانالكلية لإل والدرجةالذات  إدارة ستبيانإمعامل اإلرتباط بين أبعاد : 2 جدول
الكلية  الدرجة

 لالستبيان
 وضع

األهداف 
 والتخطيط

 اتخاذ
 القرارات

الوقت إدارة  الثقة 
فسبالن  

مع  التواصل
 اآلخرين

 ضبط
 النفعالت

ىدار  ال اد ىجمال   .0221***  .0210***  .0202***  .0224***  .0220***  .0222***  
 
 

  -:نانستبياثبات اإل حساب :ثانياا 
: Alpha-Cronbach معامدددد   لفددددا كرونبدددداي سدددداخح تددددم
مده  بدداد النتداه  التددي تدم التوصدد  ىليهدا عنددد  للتركددد و لد 

 ق مددر   اددر  ويعتبددر معامدد  ال بدداد جيدددا ى اىعدداد  الت بيدد
  لفددددامعامدددد   ىسددددتادامتدددم  وقددددد  فددددرعلي 02.بل دددد قيمتدددده 

الدداالي  تسداققيمدة ار لتحديد Alpha-Cronbach كرونباي
حيإ تم حساخ معامد   لفدا لكد  بعدد علد  حدد   ستبياهلإل
  (.1جدو  )كك  ويوضء  ل   ستبياهولإل

الوالديةةة  المهةةارات نسةةتبياإمعامةةل ألفةةا ألبعةةاد : 3 جةةدول
 لألمهات
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الستبيان أبعاد ألفا كرونباخ معامل   
المشكالد ا سرية ىدار   .0222 

ا سرك التواص   .022. 
الوجدانية المشاركة  .0202 

لسلو ا ضب   .0001 
مهاراد ا م ىجمال   .0000 

معامدددد   لفددددا لمجمددددوج عبددددداراد   ه( 1جدددددو ) يوضددددء
القيمدة  وتعتبدر ند   0000. ندو كك مهاراد ا م  ستبياهى

مقبولة وعالية بالنسبة له ا النوج مه حسداخ ال بداد وتركدد 
 .ستبياه باد ار

معامدددد   لفددددا لمجمددددوج عبدددداراد   ه( 2جدددددو ) يوضددددء
وتعتبدددددر القيمدددددة  0024. ندددددو ككددددد ىدار  الددددد اد  سدددددتبياهى

مقبولة وعالية بالنسبة له ا النوج مه حسداخ ال بداد وتركدد 
 .ستبياه باد ار
الذات إدارة ستبيانإمعامل ألفا ألبعاد  :0جدول  
الستبيان أبعاد خألفا كرونبا معامل   
ا ندا  والتا ي  وضا  .0022 
القراراد اتاا   .00.2 
الوقد ىدار   .022. 
بالنفس ال قة  .0214 

ما ا اريه التواص   .0204 
االنفعاالد ضب   .0044 

ىدار  ال اد ىجمال   .0024 
عصبحعلى ما سبق أ وبناء  

فددي صددورته النهاهيددة  المهةةارات الوالديةةة لألمهةةات إسةةتبيان
عبددددددار  ابريددددددة تقديريددددددة موزعددددددة علدددددد   24علدددددد   م تيشدددددد

علددددددد  عبددددددداراد  سدددددددتجابةار وتتحددددددددد  ا ربعدددددددةالمحددددددداور 
وعلدد   (  الاحيانددا    نعددم) سددتجابادىوفددق  ددالإ  سددتبياهار

و لدد  حسددخ ىتجددا  كدد  عبددار   (1  4  1)مقيدداس متصدد  
يحصد  عليهدا  درجده  علد  ه  اتضدءو    )ىيجداب   سدلب (
درجدددة  24درجدددة ندددي  قددد    و درجدددة 141المبحدددوإ ندددي 

ىلددد   سدددتبياها سددداس  مكددده تقسددديم درجددداد ار وعلددد  نددد ا
 ع ال ة مستوياد كما يلي

 ع تضمند الحاصليهالمنافضة المهاراد  صحاخ -
 .٪102مهدوية  ق  مه  بنسبدة فرق درجة  01علد 

ع تضمند الحاصليه المتوس ة المهاراد  صحاخ -
درجة بنسبدة  1.4درجة ىل   ق  مه  04 د عل

 .٪4201مهدوية 

ع تضمند الحاصليه عل  المرتفعة المهاراد  صحاخ -
  .فرك ر  ٪2201درجدة فرك ر بنسبدة مهدوية  1.4
في صورته النهاهية يشم   الذات للمراهقين إدارة إستبيان
اور عبار  ابرية تقديرية موزعة عل  المح 00عل  
 وفق ستبياهعل  عباراد ار ستجابةوتتحدد ار .الستة

مقياس  وعل ( احيانا   ال  )نعم ستجابادى الإ 
( و ل  حسخ ىتجا  ك  عبار  )ىيجاب   1  4  1متص )
يحص  عليها المبحوإ  درجه  عل واتضء  ه   سلب (
  .درجة 22درجة ني  ق    و درجة 100ني 

ىلددد   سدددتبياهد اردرجدددا وعلددد  نددد ا ا سددداس  مكددده تقسددديم
 ع ال ة مستوياد كما يلي

دار  ال ادع تضمند ى مه المنافا المستو   صحاخ-
مهدوية  ق   بنسبدة فرق درجة  1.1الحاصليه علد 

 .٪204مه 
مه ىدار  ال ادع تضمند  المتوس  المستو   صحاخ-

 142درجة ىل   ق  مه  1.4علد   اصليهالح
 .٪2.02درجة بنسبدة مهدوية 

مه ىدار  ال ادع تضمند  المرتفا لمستو ا  صحاخ -
درجدة فرك ر بنسبدة مهدوية  142الحاصليه عل  

0001٪. 
 

  :: المعالجة اإلحصائيةسابعاا 
جددددراء المعالجدددداد ارحصدددداهية  تدددم تحليدددد  البياندددداد وا 

 Statistical Package for Socialباسدددتادام برندددام  

Sciences Program (Spss.) يلدي  النتداه  وفيمدا سدتارالر
بعددا ا سدداليخ ارحصدداهية لكشدد  العالقددة بدديه مت يددراد 

تددم   وااتبددار صددحة الفددروا  ا ندددا  وتحقيددق  الدراسددة
ترميز البياناد وتفري هدا ومراجعتهدا لضدماه صدحة النتداه  
ودقتهددددددددا وفيمددددددددا يلدددددددد  ا سدددددددداليخ ارحصدددددددداهية التدددددددد  تددددددددم 

 عىستادامها
  الدراسة لمت يرادالتكراراد والنسخ المهوية  حساخ

   لفا كرونباي لحساخ  باد  دواد الدراسة معام 
   Correlation    بيرسوه ارتبا  معامالد ىستادام
 Analysis of التبايه ف  اتجا  واحد  تحلي 
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Variance(one Way ANOVA)  وف  حالة وجود فروق
-T         )د(ااتبار اجراء  Tukeyيتم ت بيق ااتبار

test. 

 مناقشتهاالدراسة الميدانية و  نتائج

 :الميدانيةالدراسة  عينة وصف :أولا 
 يلى: ما( 0من جدول) يتضح

ف  عينة الدراسة  وارناإبيه ال كور  ما النسبة تقارخ -
وبل دددددد نسدددددبة  ٪0102حيدددددإ بل دددددد نسدددددبة الددددد كور

 .٪2002 إارنا
 والريدد نسددبة  سددر عينددة الدراسددة مدده الحضددر  تقددارخ -

ر حيددإ بل ددد نسددبة  سددر عينددة الدراسددة مدده الحضددد
مدده ىجمددالي العينددة بينمددا كانددد نسددبة  سددر  0.00٪
مدددددده ىجمددددددالي  ٪2200الدراسددددددة مدددددده الريدددددد   عينددددددة
 العينة.

نسددبة  ددالخ الفرقددة ال انيددة حيددإ بل ددد نسددبتهم  ارتفدداج -
  يليهددا  ددالخ الفرقددة ال ال ددة وبل ددد نسددبتهم 0.00٪
 ددددم  ددددالخ الفرقددددة ا ولدددد  وبل ددددد نسددددبتهم  4002%
 مه ىجمالي العينة.  4.02٪

نسدددددبة ا سدددددر متوسددددد ة الحجدددددم حيدددددإ بل دددددد  رتفددددداجا -
  يليهدددا ا سدددر كبيدددر  الحجدددم وبل دددد ٪2002نسدددبتهم 
  ف  حيه قلدد نسدبة ا سدر صد ير  ٪1004نسبتهم 

 مه ىجمالي العينة.  ٪1002الحجم وبل د نسبتهم 
النسدددبة ا كبدددر مددده ا بنددداء عيندددة الدراسدددة تقدددا فددد    ه -

  ٪1404ترتيددددخ اربدددده ا و  حيددددإ بل ددددد نسددددبتهم 
دراسة تقا ف  مه ا بناء عينة ال ٪1100يليها نسبة 

  يليهددددا اربدددده الرابددددا ٪1202  ترتيددددخ اربدددده ال ددددان 
فدددد  ترتيددددخ اربدددده ال الددددإ فدددد  حدددديه قلددددد  ٪.100

الرابدددا  بعددددوتقاربدددد نسدددبة اربددده الوحيدددد واربددده مدددا 
 .٪400  ٪102بل د نسبتهم عل  التوال   يإح

الدراسة الحاصليه علد  نسبة آباء ا بناء عينة  ارتفاج -
فدددددوق جامع "مرحلددددددة  –امع تعلددددديم عدددددال )تعليم جددددد

مرحلددددة دكتددددورا "( حيددددإ بل ددددد نسددددبتهم  –ماجسددددتير
 .٪1204ف  حيه بل د نسبة ا مهاد  2201٪

يه نسددبة  مهدداد ا بندداء عينددة الدراسددة الحاصددل ارتفدداج -
حاصدددد  علدددد   –علدددد  تعلدددديم متوسدددد )تعليم  ساسدددد 

 ٪0402 ددد نسددبتهه ال انويددة ومددا يعادلهددا( حيددإ بل
 .٪2102كما بل د نسبة ا باء 

وتقاربد نسدبة آبداء و مهداد ا بنداء عيندة الدراسدة  قلد -
يقدر  ويكتدخ(  -اصليه عل  تعليم مدنافا ) مديالح

  وبل ددددددد نسددددددبة ٪.20حيددددددإ بل ددددددد نسددددددبة ا بدددددداء 
 .٪002ا مهاد 

نسدددددبة  سدددددر ا بنددددداء عيندددددة الدراسدددددة  صدددددحاخ  ارتفددددداج -
بل دد نسدبتهم علد  التدوال  الداو  المتوسد ة حيدإ 

  صدحاخ يليها  سدر ا بنداء عيندة الدراسدة   0202٪
ف  حيد  ٪4000الداو  المنافضة وبل د نسبتهم 

قلدددددد نسدددددبة  سدددددر ا بنددددداء عيندددددة الدراسدددددة  صدددددحاخ 
 .٪1202الداو  المرتفعة وبل د نسبتهم 

نسددددددبة  مهدددددداد ا بندددددداء عينددددددة الدراسددددددة غيددددددر  ارتفدددددداج -
 ظهدددرد النتددداه   حيدددإد بالعدددامال مقارندددةالعدددامالد 

 ه  ك دددر مددده نصددد  عيندددة ا مهددداد غيدددر عدددامالد 
مقابدددد   ٪0002التددددوال   لدددد نسددددبتهه ع بل دددددحيددددإ 
 عامالد. 2102٪

 

ةقتصاديواإل جتماعيةالتوايع النسبي لعينه الدراسة وفقا للخصائص اإل: 0 جدول  
 النسبة العدد النوع

 المئوية
أفراد  عدد

 األسرة
يةالمئو  النسبة العدد م تعلي وىمست 

 األب واألم
م تعلي مستوى
 األب

ألمتعليم ا مستوى  
  فراد 1 0102 .11  كور

  فراد 2
0 
42 

401 
1102 

 
1002 

 النسبة العدد
 المئوية

 النسبة العدد
 المئوية

  فراد 0 2002 1.2 ىناإ
  فراد 2

0. 
21 

1202 
4000 

 
2002 

 102 0 102 1  م 
  فراد 2 .0..1 412 ارجمال 

  فراد 0
فراد  2  

42 
2 
1 

1402 
204 
102 

 
1004 
 

و يكتخ يقر   14 002 1. 202 
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 بيهة
 السكه

 النسبة العدد
 المهوية

 اساسي تعليم .0..1 412 ارجمال 
 /)ىبتداه 
 ىعدادك(

41 200 42 1404 

 الترتيخ 2200 1.2 الري 
بيه 
 ا او 

يةالمهو  النسبة العدد يعام/فن  انوك   21 1201 02 2.04 

.000  1.0 الحضر  1000 22 2100 21 جامعي 102 2 وحيد 
جامعي  فوق 1404 22 ا و  .0..1 412 ارجمال 

 /)ماجستير
 دكتورا (

14 002 0 102 

 الفرقة
ةالدراسي  

 النسبة العدد
 المهوية

 .0..1 412 ارجمال  1100 20 ال ان 
الدا   فهاد .100 14 ال الإ 4.02 22 ا ول 

  الشهر  لدسر 
ويةالمه النسبة العدد  

مه   ق  1202 10 الرابا 0.00 1.0 ال انية
جنيه...4  

21 4000 4000 
 بعد ما 4002 24 ال ال ة

  ل 
 -...4 مه 400 2

 <2...  
2. 2401 0202 

 -...2 مه .0..1 412 ارجمال  .0..1 412 ارجمال 
 <2...  

11 1200 
 عم 
 ا م

 النسبة العدد
 المهوية

 عم 
 ا خ

يةالمهو  النسبة العدد   -...2 مه 
 <0...  

10 20. 1202 
  عما  2102 02 تعم 

 حرفية
 ...0 مه 4.01 21

 فرك ر
12 202 

تعم  ال   عما  0002 140 
 ىدارية

 .0..1 412 ارجمال  1202 22
  عما  .0..1 412 ارجمال 

 مهنية
22 2001    

    .0..1 412 ارجمال    

د العددددامليه بوظدددداه  مهنيددددة وبل دددد بدددداءنسددددبة ا  زيدددداد  -
  يليهدددددا العدددددامليه بوظددددداه  ىداريدددددة ٪2001نسدددددبتهم 

  فدددددد  حدددددديه قلددددددد نسددددددبة ٪1202وبل ددددددد نسددددددبتهم 
 .٪4.01 نسبتهم وبل دالعامليه برعما  حرفية 

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

الدراسدة  ا مهداد عيندة مده ٪25.0 (  ه2جددو ) يوضء
ا سدرية  كمدا  المشدكالد دار ى  مهدار  مدهو  مرتفدا لديهه مسدت

التواصد  ا سدر    مه ا مهاد يرتفدا لدديهه مهدار  ٪2200 ه
 المشدددداركة مهددددار  مددددنهه لددددديهه مسددددتو  مرتفددددا مدددده ٪0200و

مسدددتو  مرتفدددا  مددده ا مهددداد لدددديهه ٪.400بينمدددا الوجدانيدددة 
 مهددادمدده ا  ٪2201 ه    كمددا تبدديهمدده مهددار  ضددب  السددلو 

المهدددداراد  راسددددة لددددديهه مسددددتو  مرتفددددا مدددده ىجمددددال عينددددة الد
 واد  فددد  حددديه بل دددد نسدددبة ا مهددداد عيندددة الدراسدددة  الوالديدددة

المشددكالد  دار ىالمسددتوياد المنافضددة والمتوسدد ة مدده مهددار  
 ضددددددب  المشدددددداركة الوجدانيددددددة  التواصدددددد  ا سددددددر   ا سددددددرية 
 ،٪55.2 ،٪5..2المهددداراد الوالديدددة نحدددو جمدددال ا  و  السدددلو 
التدددددددوال . ونددددددد  نسدددددددخ  علددددددد ٪ ..52 ،٪..5. ،2٪..2
بسددددي ة ا مددددر الدددد   يت لددددخ ضددددرور  تحفيددددزنه علدددد   ليسددددد
 ا سرية بوجه عام وعل  ا بناء ااصة. عالقادال تنمية

لدى البناء  تالمهارات الوالدية لألمهات وادارة الذا لمستوياتلعينة الدراسة وفقاا  النسبىالعددى و  التوايع: 6 جدول
220ن=   

ن االول : المهارات الوالدية لألماالستبيا  االستبيان الثانى : إدارة الذات لألبناء 

 المحور االول : وضع األهداف والتخطيط المحور االول : إدارة المشكالت األسرية

النسبة  العدد الدرجة المستوى
 المئوية

النسبة  العدد الدرجة المستوى
 المئوية

درجة فرق  41 منافا درجة فاق  10 منافا .20 11   10 20. 
.1ال   ق  مه  42 متوس  41ال  اق  مه  12 متوس  2104 00   142 000. 
درجة فاك ر .1 مرتفا درجة فاك ر 41 مرتفا 0400 111   20 100. 

 .0..1 412 االجمال  .0..1 412 االجمال 
التواص  ا سرك المحور ال ان  ع  المحور الثانى : اتخاذ القرارات 
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فرق درجة  .4 منافا درجة فاق  10 منافا 101 2   11 1002 
42ال   ق  مه  41 متوس  .4ال  اق  مه  12 متوس  1204 21   22 2001 
درجة فرك ر 42 مرتفا درجة فاك ر .4 مرتفا 2200 122   02 1201 

 .0..1 412 االجمال  .0..1 412 االجمال 
المشاركة الوجدانية المحور ال الإ ع الوقتإدارة  المحور الثالث :   

درجة فاق  10 منافا درجة فاق  12 منافا 202 .1   11 20. 
41ال   ق  مه  12 متوس  44ال  اق  مه  12 متوس  1000 01   22 1.0. 
درجة فاك ر 41 مرتفا درجة فاك ر 44 مرتفا 0200 141   112 220. 

 .0..1 412 االجمال  .0..1 412 االجمال 

ضب  السلو  المحور الرابا ع الثقة بالنفس لرابع :المحور ا   
درجة فاق  42 منافا درجة فاق  12 منافا 1102 40   40 1101 
.1ال  اق  مه  40 متوس  40ال  اق  مه  .4 متوس  2.01 142   111 0102 
درجة فاك ر .1 مرتفا درجة فاك ر 40 مرتفا .400 .2   20 100. 

 .0..1 412 االجمال  .0..1 412 االجمال 

هاراد الوالدية لدمالم اجمال  استبياه  المحور الخامس : التواصل مع اآلخرين 
درجة فرق  01 منافا درجة فاق  12 منافا 102 1   42 1104 
1.4ىل   ق  مه  04 متوس  44ال  اق  مه  12 متوس  4201 04   02 2102 
درجة فرك ر  1.4 مرتفا درجة فاك ر 44 مرتفا 2201 102   1.1 2204 

جمال اال .0..1 412 االجمال   412 1..0. 

 المحور السادس : ضبط النفعالت 
درجة فاق  10 منافا  41 1.02 
40ال  اق  مه  12 متوس   142 0201 
درجة فاك ر 40 مرتفا  22 1.0. 

 .0..1 412 االجمال 
 اجمالى استبيان إدارة الذات لألبناء

درجة فرق  1.1 منافا  2 204 
ال   ق  مه 1.4  متوس 

142 
20  2.02 

درجة فرك ر 142 مرتفا  110 0001 
 .0..1 412 االجمال 

  ٪ .220  ٪1201  ٪.100(  ه2تبدديه مدده جددددو ) كمددا
 مدددددددده ا بندددددددداء عينددددددددة 0001٪  ٪.1.0  ٪ 2204  ٪ .100

  ا ندددا  والتا ددي  وضدداالدراسددة لددديهم مسددتو  مرتفددا مدده 
 القدددددراراد  ادار  الوقدددددد  ال قدددددة بدددددالنفس  التواصددددد  مدددددا اتادددددا 

الدد اد لدبندداءعل   دار ى جمددال ى نفعدداالد ضددب  ار ا اددريه 
بينمددددا مددددا يقددددرخ مدددده مجمددددوج نصدددد  ا بندددداء عينددددة  .الترتيددددخ

الدراسددددددة ينحصددددددر فدددددد  المسددددددتوياد المنافضددددددة والمتوسدددددد ة 
  ٪0 04  ٪. 20  ٪. 12  ٪ 2 .2  ٪. 20بنسددددددددددددددددددددددددددبة

 اتاددددددا   مدددددده وضددددددا ا ندددددددا  والتا ددددددي  2٪ 22  ٪. .2
بدددالنفس  التواصدد  مدددا ا ادددريه     ال قددةالقددراراد  ادار  الوقدددد

 الددد اد لدبنددداءعل  الترتيدددخ. دار ى جمدددال ى نفعددداالد ضدددب  ار
ا مهددددداد الالتددددد  ينتمددددديه  نفدددددس النسدددددبة كاندددددد لدددددد  وتقريبدددددا  
المنافضدددة والمتوسدد ة  وبددد ل  يتضددء  ه امدددتال   تويادللمسدد
الدددد اد لددددد   دار ىالوالديددددة يددددنعكس علدددد   للمهدددداراد مهددددادا 

جواندددخ  مهدددار  مددده المهددداراد تسدددهم فددد  تشدددكي   فكددد ا بنددداء 

شاصددية المرانددق ومدده ضددمنها الجانددخ المتعلددق بتقدددير وادار  
ا بنددداء  ونقدددم المهددداراد يظهدددر   دددر   يضدددا فددد  قددددر . الددد اد

 علددد  ادار   واتهددددم. ا مدددر الدددد   يت لدددخ مدددده كددد   م ضددددرور 
ممدددددا يحسددددده مددددده  لدددددديها ارنتمدددددام بتنميدددددة المهددددداراد الوالديدددددة

 تجا   بناهها.  داهها لدورنا يقةو ر   سلوخ
::النتائج في ضوء فروض الدراسةثالثاا   

عفى ضوء الفرض األول النتائج  
 تبا يددة" توجددد عالقددة ار الفددرا ا و  علدد   ندده يددنم

 قتصدددداديةوار جتماعيددددةدالددددة ىحصدددداهيا  بدددديه المت يددددراد ار
الوالديددددددة لدمهدددددداد  المهددددددارادوكدددددد  مدددددده  دراسددددددةال لعينددددددة

دار  ال اد لد  بمحاورنا ا ربا و  السدد  ابمحاورن  بناههها 
حسداخ معدامالد تم  مه صحة الفرا ىحصاهيا   وللتحقق"

ارتبددا  بيرسددوه بدديه المت يددراد الااصددة بالدراسددة المتم لددة 
 لعيندددددددددددددة قتصددددددددددددداديةوار جتماعيدددددددددددددةار المت يدددددددددددددرادفدددددددددددددي 

  الترتيددخ بدديه سددية  عدددد  فددراد ا سددر الدرا الفرقددة)لدراسددةا



Vol. 61, No. 3, pp. 311-339, 2016(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 133 

  فهددددداد الدددددددا  يمددددد  لدددددددم وا خ   المسددددددتو  التعلا ادددددو 
 ىدار )ا م بمحاورنددددددا ا ربددددددا مهددددددارادالشددددددهر  لدسددددددر (  

مشدددددددددكالد ا سدددددددددرية  التواصددددددددد  ا سدددددددددرك  المشددددددددداركة ال
السدددد  االددد اد بمحاورنددد ىدار   (لسدددلو   ضدددب  االوجدانيدددة

اد  ىدار  الوقددد  القدرار  تادا ىا نددا  والتا ددي    وضدا)
( نفعدداالدار ب ضدد  اددريه  التواصدد  مددا ا ال قددة بددالنفس

 .(0و)  (2)ي ل  جدول ويوضء
 جتماعيةةةةةبةةةةين المتغيةةةةرات اإل رتباطيةةةةة: العالقةةةةات اإل أولا 

الوالديةةةةةة  المهةةةةةاراتو  لدراسةةةةةةا لعينةةةةةة قتصةةةةةاديةواإل
 بمحاورها األربع لألمهات

:( ما يلى7من جدول) يتضح  
 0.0.عالقة ارتبا ية موجبة دالة ىحصاهيا  عند  وجود -

  سدرية والمسدتو  التعليمد  لددم ا بيه ىدار  المشكالد
حيإ ير ر المستو  التعليم  لددم علد   قافتهدا وكيفيدة 

للمشكالد ا سرية وكيفية التا ي  الجيد لح   هاىدراك
المشدددكلة وااصدددة المشدددكالد المرتب دددة با بنددداء ونددد ا 

حيدإ  Riggio& Valenzuela (2011)يتفدق مدا دراسدة 
وجبدددددة بددددديه   بتدددددد الدراسدددددة وجدددددود عالقدددددة ارتبا يدددددة م

   سددددريةالمشددددكالد ا  دار ا  المسددددتو  التعليمدددد  لدددددم و 
بينمددددا ال توجددددد عالقددددة ارتبا يددددة بدددديه ىدار  المشددددكالد 

    عددد  فدراد ا سددر لدراسديةا الفرقددةا سدرية وكد  مده )
  فهددداد ا اددو   المسدددتو  التعليمدد  لدددخ الترتيددخ بدديه

عالقددة ارتبا يددة سددالبة  وجددود .الدددا  الشددهر  لدسددر (
بيه التواص  ا سرك والفرقة  0.1.ىحصاهيا  عند  دالة

الدراسددية      نددده كلمددا كددداه ا بنددداء  صدد ر سدددنا  كلمدددا 
التواصددد  ا سددددر  لدمهددداد وتعتبدددر ندددد     مهدددار  دزاد

ارجابددددة من قيددددة حيددددإ  ندددده بزيدددداد  عمددددر ا بندددداء تبددددد  
والبحدددإ عددده ا صددددقاء  سدددتقال الرغبدددة لدددديهم فددد  ار

 جتمددداع قدددا التواصددد  اروااصدددة مدددا زيددداد  وتندددوج موا
والتددد    دددرد علددد  تواصددد   فدددراد ا سدددر  الواحدددد  معدددا  
حيإ  صبحد ند   المواقدا تقدرخ البعيدد وتبعدد القريدخ 

  .مما يصعخ التواص  بيه  فراد ا سر  الواحد 
مهات ألالوالدية ل المهارات ستبيانا  و  قتصاديةواإل جتماعيةبين المتغيرات اإل سونبير  رتباطإمعامالت : 7 جدول

 بمحاورها األربع
يةالدراس الفرقة المتغيرات أفراد  عدد 

 األسرة
ين ب الترتيب
 األخوة

 المستوى
ملأل يمىالتعل  

 المستوى
بالتعليمى لأل  

الدخل  فئات
ةالشهرى لألسر   

المشكالد ا سرية ىدار   -.0.42  .0.40 .0.0. .0120*  .0111 .0.20 
ا سرك التواص   -.0100**  .0..2 -.0.2.  1420.  .0111 .0.21 
الوجدانية المشاركة  -.0100**  -.0.42  -.0.22  .0414***  .0122**  .0.02 

سلو ال ضب   -.0124*  -.0.22  -.0.12  .0421***  .0421***  .0122*  
مهاراد ا م ىجمال   -.0122*  -.0.11  -.0.1.  .0411***  .04.4**  .0112 

 
 (4.14والقواسددمة ) الازاعددة كدتدده دراسددة  مددا وندد ا      

حيدددددإ   بتدددددد الدراسدددددة  ه ا وقددددداد التددددد  يقضددددديها 
تفددددددوق  جتمدددددداع ا بنددددداء علدددددد  مواقددددددا التواصددددد  ار

  بينمدددا ال توجدددد مدددا  سدددرنم اا وقددداد التددد  يقضدددونه
عالقددددة ارتبا يددددة بدددديه التواصدددد  ا سددددرك وكدددد  مدددده 

 فدددراد ا سدددر   الترتيدددخ بددديه ا ادددو   المسدددتو   عددددد)
 .  لدسر (التعليم  لدم وا خ  فهاد الدا  الشهر 

 0.1.عالقة ارتبا ية سالبة دالة ىحصداهيا  عندد  وجود -
      نددده اركة الوجدانيدددة والفرقدددة الدراسددديةبددديه المشددد

كلمددا كدداه ا بندداء  صدد ر سددنا  كلمددا زادد المشدداركة 

الوجدانية بيه ا بناء ووالديهم كما فد  بعدد التواصد  
 نددددوجدددود عالقدددة ارتبا يدددة موجبدددة دالدددة ع ا سدددر .
لوجدانية والمسدتو  التعليمد  يه المشاركة اب 1..0.
بددددددديه المشددددددداركة  0.1.  موجبدددددددة دالدددددددة عندددددددد لددددددددم

      ندددده مددددا   لدددددخالوجدانيددددة والمسددددتو  التعليمدددد
ارتفدداج المسددتو  التعليمدد  لدددم وا خ تددزداد قدددراتهم 

وتقويددة العالقدداد  فدد  جدد خ ا بندداء ىلدديهم  اتهمومهدار 
ينمدددا ال توجدددد   بسدددرية وزيددداد  المشددداركة الوجدانيدددةا 

وكدددددد   ةعالقددددددة ارتبا يددددددة بدددددديه المشدددددداركة الوجدانيدددددد
  فهددداد  فدددراد ا سدددر   الترتيدددخ بددديه ا ادددو  عدددددمه)
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ندددد   النتدددداه  مددددا  اتفقددددد الدددددا  الشددددهر  لدسددددر (.
 حيددإ جزهيددا   Riggio& Valenzuela (2011)دراسددة

  بتدددد الدراسدددة وجدددود عالقدددة ارتبا يدددة موجبدددة دالدددة 
ر  والمشداركة الوجدانيدة احصاهيا  بيه التواصد  ا سد

 قتصدداد وار جتمداع بديه  فدراد ا سددر  والمسدتو  ار
 المتم   ف  المستو  التعليمد  وداد  ا سدر . باءلد
 Adam et al النتدداه  مددا دراسددة ندد   ااتلفددد كمددا

  بتددد الدراسددة وجددود عالقددة ارتبا يددة  حيددإ (2010)
بدددديه عدددددد  فددددراد ا سددددر   0.0.دالددددة ىحصدددداهيا عنددددد 

ام ا سدددر  الددد   ة بددديه  فدددراد ا سدددر  والنظدددالمشدددارك
   .تضعه ا م لدسر 

 0.0.عالقة ارتبا ية سدالبة دالدة ىحصداهيا  عندد  وجود -
  حيإ  ه صد ر بيه ضب  السلو  والفرقة الدراسية

سددده ا بنددداء يجعددد  الوالدددديه  ك دددر قددددر  علددد  ضدددب  
سددلوكهم وفدد  نفددس الوقددد يكددوه ا بندداء  ك ددر تقددبال  

ا بندددداء منددددد   ةاد الوالدددددديه فتربيددددلتوجيهدددداد وارشدددداد
الص ر وتعويدنم عل  العاداد والتقاليد والسلوكياد 

سددهولة فدد  التعامدد  معهددم فدد  المقبولددة يجعدد  ننددا  
  السدلو  بديه ضدب 1..0.  موجبة دالدة عندد الكبر

 1..0.  موجبددة دالددة عنددد والمسددتو  التعليمدد  لدددم
  موجبدة   السلو  والمستو  التعليم  لدخبيه ضب

الددددا  بددديه ضددب  السدددلو  وفهدداد  0.0.دالددة عنددد 
  حيددإ  ه زيدداد  المسددتو  التعليمدد  الشددهر  لدسددر 

ننا  رقد   لدخ وا م وزياد  مستو  المعيشة يجع 
  ونددددد ا يتفددددق مدددددا دراسدددددة فدددد  التعامددددد  مددددا ا بنددددداء

Riggio & Valenzuela (2011)  حيإ   بتد الدراسة
 وجددددددددود عالقددددددددة ارتبا يددددددددة موجبددددددددة بدددددددديه المسددددددددتو 

للوالدددددديه وتعددددددي  سدددددلو   قتصددددداد وار جتمددددداع ار
بينما ال توجدد عالقدة ارتبا يدة   ا بناء نحو ا فض 

اد ا سددددر    فددددر  عددددددبدددديه ضددددب  السددددلو  وكدددد  مه)
  .الترتيخ بيه ا او (

 0.0.عندد  صداهيا  عالقة ارتبا ية سدالبة دالدة ىح وجود -
  موجبدددة ل  مهددداراد ا م والفرقدددة الدراسددديةبددديه ىجمدددا
 م بدددددددديه ىجمددددددددال  مهدددددددداراد ا 1..0.نددددددددد دالددددددددة ع

 0.1.  موجبدددة دالدددة عندددد والمسدددتو  التعليمددد  لددددم
بيه ىجمال  مهداراد ا م والمسدتو  التعليمد  لددخ  
بينمددا ال توجددد عالقددة ارتبا يددة بدديه ىجمددال  مهدداراد 

 فددددددراد ا سددددددر   الترتيددددددخ بدددددديه  عددددددددا م وكدددددد  مه)
ء وب ل  يتض   فهاد الدا  الشهر  لدسر (.ا او 

 ندددددده كلمددددددا ارتفددددددا المسددددددتو  التعليمدددددد  لدددددددم وا خ 
المهدددداراد الوالديددددة لدددد  ا مهدددداد كمددددا  ندددده  رتفعددددى

مهدداراد  رتفعدددىكلمددا كدداه ا بندداء  صدد ر سددنا  كلمددا 
 ا م الوالدية. 

 جتماعيةةةة: العالقةةةات الرتباطيةةةة بةةةين المتغيةةةرات اإلثانيةةةاا 
دارة الةةذات بمحاورهةةا  لدراسةةةا لعينةةة قتصةةاديةواإل وا 
 تالس

:ىل( ما ي8من جدول) يتضح  
 0.0.عالقة ارتبا ية موجبة دالة ىحصاهيا  عند  وجود -

والتا ي  والمستو  التعليم  بيه وضا االندا  
زاد المستو  التعليم  لدم زادد  كلما  نه     لدم
 حيإوضا ا ندا  والتا ي   عل  ا بناء در ق

 ه زياد  المستو  التعليم  يعم  عل  رفا كفاء  
م والقدر  عل  اردار  واتاا  القرار السليم ف  ا 

الت  قد تواجهها ف  الحيا   المشكالدكافة المواق  
كيفية ىدار  الموق  والتماس   بناهها منها  فيتعلم

ينما ال توجد عالقة ب  عند مواجهة    مشكلة
وضا ا ندا  والتا ي  وك  مه  ارتبا ية بيه

سر   الترتيخ بيه راد ا   عدد  فالدراسية الفرقة)
  فهاد الدا  ا او   المستو  التعليم  لدخ

 الشهر  لدسر (.
مه  بيه اتاا  القراراد وك  توجد عالقة ارتبا ية ال -

  الترتيخ بيه الدراسية  عدد  فراد ا سر  الفرقة)
  فهاد الدا     المستو  التعليم  لدم وا خا او 

 ا دراسةالشهر  لدسر (. ااتلفد ن   النتاه  م
  بتد وجود عالقة ارتبا ية  حيإ( 1222) شلب 

ار والمستو  بيه قدر  ا بناء عل  ىتاا  القر 
 .التعليم  لدخ وا م
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بيه ىدار  الوقد وك  مه  توجد عالقة ارتبا ية ال -
بيه  رتيخ  التالدراسية  عدد  فراد ا سر  الفرقة)

  فهاد الدا     المستو  التعليم  لدم وا خا او 
 الشهر  لدسر (.

عالقة ارتبا ية موجبة دالة ىحصاهيا  عند  وجود -
  بيه ال قة بالنفس والمستو  التعليم  لدم 1..0.

ة بالنفس والمستو  بيه ال ق 0.1.وموجبة دالة عند 
  حيإ  نه كلما زاد المستو  التعليم  لدخ

التعليم  سواء لدخ  و ا م تزداد معه ال قة بالنفس 
 تب النفس عل  التوافق السوك  المر ال قة ب وتد 

كير   وا داء والواقعية في التفبالصحة النفسية
عل  تحم    والقدر  والشعور بالكفاء   والحيوية

ينعكس بشك   مماوحسه التصر   ا زماد 
بينما ال توجد عالقة   عل  شاصية ا بناء يجاب ى
 الفرقة) مه رتبا ية بيه ال قة بالنفس وك ا

  عدد  فراد ا سر   الترتيخ بيه ا او الدراسية  
 فهاد الدا  الشهر  لدسر (.

 0.0.عالقة ارتبا ية موجبة دالة ىحصاهيا  عند  وجود -
  والمستو  التعليم  لدم اريهبيه التواص  ما ا 

بيه التواص  ما ا اريه  0.0.دالة عند  وموجبة
والمستو  التعليم  لدخ  حيإ  ه ارتفاج المستو  

عليم  لدم وا خ يع   رق  ف  التعام  الت
كما يع   ابر  و كاء ف    يهوالتفاع  ما ا ار 

 عل  التواص  الفكر  ما ا اريه مما ينعكس
ومتفاعليه ما  جتماعييهىا بناء فيكونوا  شاصية

ا اريه ب يجابية  بينما ال توجد عالقة ارتبا ية 
ية  الدراس الفرقةبيه التواص  ما ا اريه وك  مه)
الدا   د  فهاعدد  فراد ا سر   الترتيخ بيه ا او 

 الشهر  لدسر (.

 الست بمحاورهالذات  إدارة ستبيانا  و  قتصاديةواإل جتماعيةمعامالت ارتباط بيرسون بين المتغيرات اإل :8 جدول
 الفرقة المتغيرات

 الدراسية
أفراد  عدد

 األسرة
ين ب الترتيب
 األخوة

 المستوى
 التعليمى لألم

 لمستوىا
بالتعليمى لأل  

الدخل  فئات
 الشهرى لألسرة

0.14.-  ا ندا  والتا ي وضا  -.0.00  -.0.1.  .0121*  .0.00 .0.20 
القراراد اتاا   -.0.21  -.01.2  -.0.11  .0.02 -.0.02  .0.40 
الوقد ىدار   .0.21 -.0.04  -.0.21  .0112 .0.11 -.0.20  
بالنفس ال قة  .0.12 -.0.24  -.0.12  .0424***  .0410**  .0112 

ما ا اريه التواص   -.0.01  -.0.22  .0..2 .0121*  .0121*  .0144 
االنفعاالد ضب   .0..0 -.0.42  .0..2 .040.***  .0444***  .0.22 

ىدار  ال اد ىجمال   -.0.12  -.0.21  -.0.11  .0440***  .0122*  .0.01 
 

 1..0.عالقة ارتبا ية موجبة دالة ىحصاهيا  عند  وجود-
  بيه ضب  ارنفعاالد والمستو  التعليم  لدم

نفعاالد بيه ضب  ار 1..0.دالة عند  وموجبة
      نه كلما زاد المستو  والمستو  التعليم  لدخ

التعليم  لدم وا خ زادد القدر  عل  ضب  
 مه يم   مظهرا   نفعاالدفضب  ار نفعاالدار

   و ضعفها مظانر صحة الفرد النفسية وفقدنا
  كرد فع  دفاعي نسحابيىيردك بالفرد ىل  سلو  

يفعله الفرد ليقل  حد  التوتر والقلق ولكه بالتعليم 
قدر  عل  التعام   ك ر والابر  تصبء ا م 

العديد مه المهاراد وا ساليخ  وتمتل   يجاب ار
 نفعاالدما ارالصحيحة الت  تمكنها مه التعام  

 بناءالسلبية لدبناء مما ينعكس عل  شاصية ا 
ال  بينما .نفعاالتهمىقدر  عل  ضب   ك ر ويكونوا 

توجد عالقة ارتبا ية بيه ضب  ارنفعاالد وك  
الدراسية  عدد  فراد ا سر   الترتيخ بيه  الفرقةمه )
   فهاد الدا  الشهر  لدسر (.ا او 

جبة دالة ىحصاهيا  عند عالقة ارتبا ية مو  وجود -
بيه ىجمال  ىدار  ال اد لدبناء والمستو   1..0.

بيه ىجمال   0.0.التعليم  لدم وموجبة دالة عند 
ن    وتتفق .ىدار  ال اد والمستو  التعليم  لدخ

تركد عل   ه  الت  (4.12)حسيهما دراسة  اه النت
الت   المت يرادالمستو  التعليم  لدم وا خ مه  نم 

ال توجد  بينماال اد لد  ا بناء.  ىدار ر ر عل  ت
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عالقة ارتبا ية بيه ىجمال  ىدار  ال اد وك  
الدراسية  عدد  فراد ا سر   الترتيخ بيه  الفرقةمه)

  فهاد الدا  الشهر  لدسر (. وب ل  يتضء ا او 
 نه كلما ارتفا المستو  التعليم  لدم وا خ زادد 

 . بناءاكفاء  ىدار  ال اد لد  
سبق يتضح ما يلى: مما  
عالقدددددة ارتبا يدددددة سدددددالبة دالدددددة ىحصددددداهيا  عندددددد  وجدددددود -

  ل  مهدددداراد ا م والفرقددددة الدراسدددديةبدددديه ىجمددددا 0.0.
مهددداراد ا م  جمدددال بددديه ى 1..0.موجبدددة دالدددة عندددد 

 0.1.والمسدددتو  التعليمددد  لددددم   موجبدددة دالدددة عندددد 
بدديه ىجمددال  مهدداراد ا م والمسددتو  التعليمدد  لدددخ  

ينمددا ال توجددد عالقدددة ارتبا يددة بددديه ىجمددال  مهددداراد ب
   فراد ا سدر   الترتيدخ بديه ا ادو  عددا م وك  مه)

 فهاد الدا  الشهر  لدسر (.
عالقة ارتبا ية موجبة دالة ىحصاهيا  عند  وجود -

بيه ىجمال  ىدار  ال اد والمستو  التعليم   1..0.
ال اد   بيه ىجمال  ىدار  0.0.لدم وموجبة دالة عند 

  بينما ال توجد عالقة والمستو  التعليم  لدخ
 الفرقةارتبا ية بيه ىجمال  ىدار  ال اد وك  مه )

  بيه ا او  الترتيخ  الدراسية  عدد  فراد ا سر 

تتحقق صحة  وبالتال فهاد الدا  الشهر  لدسر (. 
 الفرا ا و .

 فى ضوء الفرض الثاني: النتائج
ارتبا يددة  ة" توجددد عالقددنددهالفددرا ال دداني علدد    يددنم

لدمهددداد بمحاورندددا  دالدددة ىحصددداهيا  بددديه المهددداراد الوالديدددة
دار  الدد اد بمحاورنددا السددد" وللتحقددق مدده صددحة  ا ربددا وا 

حسددداخ معدددامالد ارتبدددا  بيرسدددوه    متددد الفدددرا ىحصددداهيا  
المشدددددددكالد  ىدار )بمحاورندددددددا ا ربدددددددا  مهددددددداراد ا مبددددددديه 

 ضدددب  الوجدانيدددة  كةالمشدددار  التواصددد  ا سدددرك   ا سدددرية
 ا نددددا  وضددداىدار  الددد اد بمحاورندددا السدددد )  (السدددلو 

 ال قددددة بددددالنفس  ىدار  الوقددددد  اتاددددا  القددددراراد  والتا ددددي  
 ويوضدددء  لددد  (ضدددب  االنفعددداالد  التواصددد  مدددا ا ادددريه

 .(2جدو )
:ىل( ما ي2من جدول) يتضح  

عالقة ارتبا ية موجبة دالة ىحصاهيا  عند  وجود -
 وضالمشكالد ا سرية وك  مه )بيه ىدار  ا 1..0.

ندا  والتا ي   اتاا  القراراد  ىدار  الوقد  ال قة ا 
  نفعاالدضب  ار  ص  ما ا اريه  التوابالنفس

 .(ىجمال  ىدار  ال اد
 
 

الذات  إدارة نستبياا  و الوالدية لألمهات بمحاوره األربع  المهارات ستبيانإمعامالت ارتباط بيرسون بين : 2 جدول
اوره الستبمح  

المشكالت  إدارة المتغيرات
 األسرية

 التواصل
 األسر 

 المشاركة
 الوجدانية

 ضبط
لسلوكا  

مهارات  إجمالى
 األم

ا ندا  والتا ي  وضا  .0102***  .0421***  .0112***  .0112***  .0102***  
القراراد اتاا   .0421***  .0402***  .042.***  .04.0***  .0110***  
الوقد ىدار   .0101***  .0402***  .0111***  .0404***  .0122***  
بالنفس ال قة  .0402***  .01.2***  .0102***  .0102***  .02.1***  

ما ا اريه التواص   .0220***  .0121***  .0221***  .010.***  .0014***  
االنفعاالد ضب   .0122***  .0421***  .0402***  .0422***  .0121***  

ىدار  ال اد ىجمال   .0221***  .02.1***  .022.***  .02.4***  .0010***  
عالقة ارتبا ية موجبة دالة ىحصاهيا  عند  وجود -

 وضابيه التواص  ا سر  وك  مه ) 1..0.
ا ندا  والتا ي   اتاا  القراراد  ىدار  الوقد  ال قة 

  نفعاالد  ضب  ارالتواص  ما ا اريه بالنفس 
 .(ىجمال  ىدار  ال اد

ة دالة ىحصاهيا  عند عالقة ارتبا ية موجب وجود -
 وضابيه المشاركة الوجدانية وك  مه) 1..0.

  ىدار  الوقد  ال قة   اتاا  القرارادا ندا  والتا ي 
  نفعاالد  ضب  اربالنفس  التواص  ما ا اريه

 .(ىجمال  ىدار  ال اد
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عالقة ارتبا ية موجبة دالة ىحصاهيا  عند  وجود -
ندا  ا  وضاوك  مه) سلو بيه ضب  ال 1..0.

والتا ي   اتاا  القراراد  ىدار  الوقد  ال قة 
  نفعاالد  ضب  اربالنفس  التواص  ما ا اريه

 .(ىجمال  ىدار  ال اد
عالقة ارتبا ية موجبة دالة ىحصاهيا  عند  وجود -

 وضابيه ىجمال  مهاراد ا م وك  مه ) 1..0.
   اتاا  القراراد  ىدار  الوقد  ال قة ا ندا  والتا ي

  ضب  االنفعاالد لنفس  التواص  ما ا اريه با
 .(ىجمال  ىدار  ال اد

 المهددددداراد الوالديدددددة رتفعددددددىوبددددد ل  يتضدددددء  نددددده كلمدددددا 
 كفاء  ىدار  ال اد لد  ا بناء. معها درتفعىلدمهاد 

 ويرجا  ل  ىل   ه ا م ن  المر ر ا و  وا قدو  فد 
 حيددددا   بناههددددا فمددددا تتمتددددا بدددده مدددده مهدددداراد يددددنعكس علدددد 

 صية  بناهها.شا
 

 التدد  Puddy (2003) دراسددةندد   النتدداه  مددا  وتتفددق
كلمددددا تحسددددند المهدددداراد الوالديددددة لددددد   انددددهعلدددد   تركددددد

ا مهاد كلما ارتفا تقدير ال اد لدد   بنداههه وكداه لدد  
علددد  ضدددب  الددد اد وعددددم ارنددددفاج وتعددددي   ا بنددداء قددددر 

 السلوكياد المضاد  للمجتما.
ا مهدداد الالتدد    ه Gottman et al (1997) ويددر 

 يرشده ابناههه با دواد حد  المشدكلة عنددما يعبدروه عده
انفعدداالتهم السددلبية ينمددوه لددد  ابندداههه مهدداراد تسددهم فدد  

ولتعبيدددددددراتهم عددددددده  نفعاليدددددددةتحسددددددديه ادارتهدددددددم لابدددددددراتهم ار
 السلبية بصفة عامة. نفعاالدى

عالقدددة ارتبا يدددة موجبدددة دالدددة  وجدددودسدددبق يتضدددء  ممدددا
بيه ىجمال  مهاراد ا م وك  مه  1..0.ىحصاهيا  عند 

 ىدار  الوقد   لقراراد  اتاا  اا ندا  والتا ي  وضا)
  نفعدداالدضددب  ار التواصدد  مددا ا اددريه  ال قددة بددالنفس 

صدددددحة الفدددددرا  تتحقدددددق بالتدددددال  .(ىجمدددددال  ىدار  الددددد اد
 .ال اني
 :الثالثفى ضوء الفرض  النتائج

د داللدة توجدد فدروق  ا  نده" عل  ال الإالفرا  ينم

فد  كد  مده  يةالحضر  وا سر يةالريف ا سرىحصاهية بيه 
دار  الددددد اد لدددددد  ا بنددددداء المهددددداراد  "الوالديدددددة لدمهددددداد وا 
نددددد ا الفدددددرا احصددددداهيا تدددددم ايجددددداد مددددده صدددددحة  وللتحقدددددق

 ادمتوسددددد الفددددروق بددددديه  ة)د( للوقدددددو  علدددد  داللدددددقيمددددة
فدددد  كدددد  مدددده  والحضددددرمدددده الريدددد   العينددددة  فددددراددرجدددداد 
المشدددكالد ا سدددرية   ىدار ) ورندددا ا ربددداا م بمحا مهددداراد

 (.سدددلو التواصددد  ا سدددرك  المشددداركة الوجدانيدددة  ضدددب  ال
دار   ا نددا  وضداالسدد ) بمحاورناا بناء  لد ال اد  وا 

الوقددددد  ال قددددة بددددالنفس    والتا ددددي   اتاددددا  القددددراراد  ىدار 
مدده  والجددداو  (.االنفعدداالد التواصدد  مددا ا اددريه  ضددب 

 ضء  ل .( تو 11( ال  ).1)
وجود فروق دالة ىحصاهيا   عدم (.1مه جدو ) يتضء

مشدكالد ا سدرية  ال ىدار بيه الري  والحضر ف  ك  مه 
  المشدددداركة الوجدانيددددة  ضددددب  الددددنفس  التواصدددد  ا سددددرك

 التدددوال )د( علددد  بل دددد قيمدددة حيدددإىجمدددال  مهددداراد ا م 
.0200  -.0.02             -.0011  -.0021  -
 ىلد  لد   يرجدا وقدد. ير دالة ىحصاهيا  قيم غ ون  0.11.

شدددرنه شدددره مددددا يحددددإ فدددد   ا ه مايحددددإ فددد  الريدددد   ه
ت يددددرد عدددداداد الريدددد  وسددددلوكياتهم عدددده  حيددددإالحضددددر 

السدابق واصدبحد حيدا  الريد  تشدبه حيدا  المديندة ىلد  حدد 
كبيدددر مددده تعلددديم المدددر   واروجهدددا للعمددد  واالسدددتعانة بكددد  

والتواصد   الدلمشدكالوساه  التكنولوجية الحدي ة ف  ح  ا
مدددددا ا ادددددريه وادرا   نميدددددة وضدددددرور  امدددددتال  المهددددداراد 
الوالدية ف  التعام  مدا ا بنداء لمدا لهدا مده مدردود ايجداب  

شاصدية ا بنداء وقددراتهم علد  ادار  الد اد. فلدم يعدد  عل 
 .فرق بيه ا مهاد الريفياد والحضرياد ننا 
ع( ما يل 11مه جدو ) يتضء  

ناء الري  عه  بناء الحضر متوس  درجاد  ب يزيد -
ا ندا  والتا ي  حيإ  ف  وضا 020.بمقدار 

ة ىحصاهيا  ون  قيمة دال 40440)د( كاند قيمة
 نه توجد فروق بيه    . لصالء الري  0.0.عند 
والحضر ف  وضا ا ندا  والتا ي   الري   بناء

 و ل  لصالء الري . 
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وجود فروق دالة ىحصاهيا  بيه  بناء الري   عدم -
  القراراد  ىدار  الوقد اتاا والحضر ف  ك  مه 

 قة بالنفس  التواص  ما ا اريه  ضب  ال
بل د  حيإ  ىجمال  ىدار  ال اد االنفعاالد

  10211  .1002  10242)د( عل  التوال  قيمة
قيم غير دالة  ون  10210  0224.  0411.
الصلو   ن   النتاه  ما دراسة ااتلفد .ىحصاهيا  

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

 .ا سر الريفية

 حيدإ Lin & Sakuno  (2012)ااتلفدد مدا دراسدة  كمدا
  بتدددد الدراسدددة قددددر  ا بنددداء فددد  المندددا ق الحضدددرية علددد  

فددد  المندددا ق الريفيدددة و لددد  تبعدددا   بنددداء اتهدددم عددده ا  ىدار 
 .لتوجيه ا م

 سددبق يتضدء عدددم وجدود فددروق دالدة ىحصدداهيا  بدديه مدام
 المهدددارادالريفيدددة وا سدددر الحضدددرية فددد  كددد  مددده  ا سدددر

دار  الدددد اد لدبندددداء  الوالديددددة لدمهدددداد بمحاورنددددا ا ربددددا وا 
 .ال الإصحة الفرا  تتحقق الالسد  وبالتال   ابمحاورن

بعالوالدية لألمهات بمحاورها األر  لمهاراتا فيالريفية واألسر الحضرية  األسردللة الفروق بين : 20 جدول  
 البيان

 
 البعد

 الريف
206=  ن  

 الحضر
208=  ن  

ن بي الفروق
 المتوسطات

ت قيمة  مستوى 
 الدللة

 المتوسط
 الحسابى

 اإلنحراف
 المعيارى

 المتوسط
 الحسابى

 اإلنحراف
 المعيارى

ةالمشكالد ا سري ىدار   42011 1021 40000 102. .022 .0200 0121.  
دالة غير  

ا سرك التواص   4002. 101. 40022 1024 -.0.1  -.0.02  .0211 
دالة غير  

الوجدانية المشاركة  4.042 4002 4.020 4001 -.010  -.0011  .02.2 
دالة غير  

سلو ال ضب   4202. 4000 400.. 4004 -.042  -.0021  .02.. 
دالة غير  

مهاراد ا م ىجمال   1.0021 1.011 1.0022 2002 -.0.2  -.0.11  .0222 
دالة غير  

الست اإدارة الذات بمحاوره فيالريفية واألسر الحضرية  األسردللة الفروق بين  :22 جدول  
 البيان

 
        البعد

 الريف
206=  ن  

 الحضر
208=  ن  

ن بي الفروق
 المتوسطات

ت قيمة الدللة مستوى   

 المتوسط
 الحسابى

 اإلنحراف
 المعيارى

 المتوسط
 الحسابى

 اإلنحراف
 المعيارى

 0.42. 40440 020. 4020 10002 4022 12021  ا ندا  والتا ي وضا
0.0.عه  دالة  

القراراد اتاا   10022 4022 100.2 402. .021 10242 .0.00 
دالة غير  

الوقد ىدار   44022 1002 44012 1022 .022 1002. .014. 
دالة غير  

بالنفس ال قة  41020 10.2 44024 1022 .021 10211 .01.2 
دالة غير  

ما ا اريه التواص   4.02. 1021 4.00. 1022 .01. .0411 .0011 
دالة غير  

االنفعاالد ضب   44020 10.0 4400. 1012 .040 .0224 .00.2 
دالة غير  

ىدار  ال اد ىجمال   140012 14022 140014 12014 1042 10210 .0.02 
دالة غير  

 
:لرابعافى ضوء الفرض  النتائج " توجدد فدروق  اد داللدة علد   نده الرابداالفدرا  يدنم 
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وغيدر العدامالد فد  كد   العدامالد ا مهدادىحصاهية بيه 
دار  الدد اد لددد  ا بندداء مهددادالوالديددة لد المهددارادمدده   "وا 

نددددد ا الفدددددرا احصددددداهيا تدددددم ايجددددداد مددددده صدددددحة  وللتحقدددددق
 ادالفددددروق بددددديه متوسددددد  ةللوقدددددو  علدددد  داللددددد )د(قيمددددة

فد  كد   العدامالدمه العامالد وغيدر  لعينةا  فراددرجاد 
مشدددددددكالد ال ىدار )بمحاورندددددددا ا ربدددددددا  ا م مهدددددددارادمددددددده 

  ضدددب  ا سدددرية  التواصددد  ا سدددرك  المشددداركة الوجدانيدددة
 نددددا  ا وضددداالسدددد ) االددد اد بمحاورنددد   ىدار (سدددلو ال

  والتا ددددي   اتاددددا  القددددراراد  ىدار  الوقددددد  ال قددددة بددددالنفس
مدده  والجددداو . (نفعدداالدراب    ضددا اددريه التواصدد  مددا

 . ل  ( توضء11( ال  )14)

الوالديةة لألمهةات بمحاورهةا  المهةاراتغيةر العةامالت فةي  واألمهةاتدللةة الفةروق بةين األمهةات العةامالت  :22 جةدول
 األربع

البيان                  
 

 البعد

العامالت األمهات  
82=  ن  

غير العامالت األمهات  
220=  ن  

 نبي الفروق
 المتوسطات

ت قيمة الدللة مستوى   

 المتوسط
 الحسابى

 اإلنحراف
 المعيارى

 المتوسط
 الحسابى

 اإلنحراف
 المعيارى

ةالمشكالد ا سري ىدار   42012 1042 40000 102. .020 .020. .0121 
دالة غير  

ا سرك التواص   40002 1010 40011 1020 .020 10240 .01.2 
دالة غير  

انيةالوجد المشاركة  410.1 4000 12024 402 101. 10.10 .0..1 
0.1.عند  دالة  

لسلو ا ضب   40002 4022 42014 4022 1042 102.2 .0..1 
1..0.عند  دالة  

مهاراد ا م ىجمال   1.2002 0020 1.2040 1.010 102. 40220 .0..2 
0.1.عند  دالة  

 
 

 الست ااء األمهات غير العامالت في إدارة الذات بمحاورهدللة الفروق بين أبناء األمهات العامالت وأبن :23 جدول
 البيان

 
 البعد

األمهات العامالت أبناء  
82=  ن  

األمهات غير العامالت أبناء  
220=  ن  

 بين الفروق
 المتوسطات

ت قيمة الدللة مستوى   

 المتوسط
 الحسابى

 اإلنحراف
 المعيارى

 المتوسط
 الحسابى

 اإلنحراف
 المعيارى

دا  ا ن وضا
 والتا ي 

1202 4041 10000 4024 .001 40242 .0.12 
0.0.عند  دالة  

القراراد اتاا   10022 4001 100.0 4022 .022 10020 .0.24 
دالة غير  

الوقد ىدار   44002 1022 44002 102. .0.4 .0.00 .0202 
دالة غير  

بالنفس ال قة  41021 1040 44020 1012 1020 10400 .0..1 
..1.0عند  دالة  

ما ا اريه التواص   41002 1040 4.014 1022 1042 402.2 .0..2 
0.1.عند  دالة  

االنفعاالد ضب   41010 10.0 44042 1014 .000 40.2. .0.21 
0.0.عند  دالة  

ىدار  ال اد ىجمال   142022 14021 14202. 11021 0012 4022. .0..2 
0.1.عند  دالة  

ع يل ما (14مه جدو ) يتضء  
 ا مهادفروق دالة ىحصاهيا  بيه  وجود عدم -

 ىدار وغير العامالد ف  ك  مه  العامالد

بل د  حيإ  التواص  ا سرك ا سرية المشكالد
قيم  ون  10240  .020.قيمة)د( عل  التوال  

 .الة ىحصاهيا  غير د
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متوس  درجاد ا مهاد العامالد عه غير  يزيد -
حيإ لمشاركة الوجدانية ف  ا .101العامالد بمقدار 

ون  قيمة دالة ىحصاهيا   10.10)د( كاند قيمة
 لصالء ا مهاد العامالد. 0.1.عند 

متوس  درجاد ا مهاد العامالد عه غير  يزيد -
يإ ح سلو ف  ضب  ال 1042العامالد بمقدار 

ون  قيمة دالة ىحصاهيا   102.2)د( كاند قيمة
 لصالء ا مهاد العامالد. 1..0.عند 

هاد العامالد عه غير متوس  درجاد ا م يزيد -
جمال  مهاراد ا م ف  ى .102العامالد بمقدار 
ون  قيمة دالة  40220)د( حيإ كاند قيمة

 لصالء ا مهاد العامالد. 0.1.ىحصاهيا  عند 
يرجا  ل  ىل   ه ادرول المدر   للعمد  يسداعدنا  وقد

 مددا ا بندداء لتعامدد جديددد  ل  ددرق بتكددارىعلدد  التفكيددر فدد  
. الدد   تقضدديه فدد  العمدد  بعيدددا  عددنهمللت لددخ علدد  الوقددد 

كمددددا قددددد تددددد  ندددد   النتدددداه  علدددد   ه ا مهدددداد العددددامالد 
يستفده مه اروجهه عل  الوقد ال   تقضديه فد  العمد  

ا مهددداد  بعيدددا  عددنهم. كمددا قددد تدددد  ندد   النتدداه  علدد   ه
مددددا  ندددددماجهها  للعمدددد  و  العدددامالد يسددددتفده مدددده ادددروجهه

المشددددكالد ممددددا  ا اددددريه وسددددماعهه للعديددددد والعديددددد مدددده
يجعلهدددا  ك دددر قددددر  علددد  التفكيدددر فددد  مواجهدددة المشدددكالد 

فدا م العاملدة  .ا سرية وحلها بد  وتجنبهدا قبد  الوقدوج فيهدا
فتحدداو   بناههددا داهمددا  لددديها شددعور بالتقصددير نحددو  سددرتها و 

فيمددا يقومددوه بدده وتتددابا    ت يددراد  بناههددا داهمددا مشدداركة 
 هلتقدددرخ بينهدددا وبدددي وتسدددتادم كددد  مهاراتهدددا  تظهدددر علددديهم

وتتفدق ند   النتيجدة مدا   بناهها لتعوضهم  ه غيابهدا عدنهم.
 ه تركدددددد علددددد   التددددد  Skinner&Welborn(1994) دراسدددددة

 ومشدددددداركة ومسدددددداند  يجابيددددددةى ك ددددددر العددددددامالد  مهددددددادا 
 نفعدداالدعدده غيددر العددامالد فدد  التعامدد  مددا ار بندداههه 

 .بناءالسلبية لد
مددتال  ى نميددة  لد ع (1..4الرشدديد ) دراسددة وتركدد

فددد  تنميدددة مهددداراد بددداق   شدددكالدا مهددداد لمهدددار  حددد  الم
 فراد ا سر  م   مهار  مواجهة المواق  الضداغ ة ومهدار  

واتادددا   نفعددداالدالدددوع  بالددد اد وال قدددة بدددالنفس وضدددب  ار

مهددددددددار  حدددددددد   ه  (1224شددددددددعباه ) يددددددددر  ا  كمددددددددالقددددددددرار
 ةالمشدددكل حليددد المشدددكالد سدددلوكا  متعلمدددا  يدددتم مددده ادددال  ت

  .           تقيمها والبحإ عه مصادر مساعد  عاد ا  و 

يلى: ما( 23من جدول) يتضح  
متوس  درجاد  بناء ا مهاد العامالد عه  بناء  يزيد -

 ندا  ف  وضا ا 001.غير العامالد بمقدار 
ون  قيمة دالة  40242)د( والتا ي  حيإ كاند قيمة

 د.لصالء  بناء ا مهاد العامال 0.0.ىحصاهيا  عند 
وجود فروق دالة ىحصاهيا  بيه  بناء العامالد  عدم -

دار  الوقد  ىتاا وغير العامالد ف  ك  مه  القراراد وا 
 0.00.  10020)د( عل  التوال  بل د قيمة حيإ
 .قيم غير دالة ىحصاهيا   ون 

متوس  درجاد  بناء ا مهاد العامالد عه  بناء  يزيد -
لنفس حيإ ف  ال قة با 1020غير العامالد بمقدار 

ون  قيمة دالة ىحصاهيا  عند  10400)د( كاند قيمة
 لصالء  بناء ا مهاد العامالد. 1..0.

متوس  درجاد  بناء ا مهاد العامالد عه  بناء  يزيد -
لتواص  ما ا اريه ف  ا 1042غير العامالد بمقدار

ون  قيمة دالة ىحصاهيا   402.2)د( حيإ كاند قيمة
 .مهاد العامالدلصالء  بناء ا  0.1.عند 

متوس  درجاد  بناء ا مهاد العامالد عه  بناء  يزيد -
 نفعاالدف  ضب  ار 000.غير العامالد بمقدار 

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

العامالد عه  بناء  مهادمتوس  درجاد  بناء ا  يزيد -
جمال  ىدار  ال اد ف  ى 0012قدار غير العامالد بم
ون  قيمة دالة ىحصاهيا   .4022)د( حيإ كاند قيمة

 لصالء  بناء ا مهاد العامالد. 0.1.عند 
يرجددددا  لدددد  ىلدددد   ه العمدددد  يحقددددق للمددددر   اشددددباعا   وقددددد

جتماعيدددا   ا  دنفسيددد قتصددد وا   اددالعالقددد اءدرتقدددىممدددا يسدددهم فددد   اديا  دوا 
 علدد  ابيا  دممددا يددنعكس ىيجددارنسددانية وقدددر  علدد  تحقيددق الدد اد 
 اام. الوضا ا سر  وعل  ا بناء بشك 

 حيدددددإ Trussell(2009) نددددد   النتددددداه  مدددددا دراسدددددة اتفقدددددد 
المشدددددداركة    بتددددددد الدراسددددددة  ه لعمدددددد  ا م   ددددددر كبيددددددر علدددددد 
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ولكدده ندد   النتدداه  ااتلفددد مددا نفددس   الوجدانيددة داادد  ا سددر 
   بتددديددإ لدبندداء ح الصددحة النفسددية علدد الدراسددة فدد  التددر ير 

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

                     ندددددددددددددددددد   النتدددددددددددددددددداه  مددددددددددددددددددا دراسددددددددددددددددددة اتفقددددددددددددددددددد كمددددددددددددددددددا
kimmel & (2006)Connelly    حيددإ  كدددد الدراسددة  ه لعمدد

ا م تددددر ير كبيددددر علدددد  كيفيددددة ىدار  ا بندددداء  وقدددداتهم وقدددددرتهم 
 كدددددد دراسدددددة  وقددددد. ندددددا اتاددددا  القددددراراد ووضددددا ا  علدددد 
العمددد  يزيدددد مددده قددددر  المدددر   علددد   ه علددد   (1222) كفددداف 
 لهددا والتا ددي تحديددد المشددكلة بدقددة  يددةكيف سددرتها  فددراد تعلدديم 
 التددد  (4.12) حسددديهمدددا دراسدددة  اتلفددددحددديه ا فددد  .وحلهدددا

تركدددددد علددددد  عددددددم وجدددددود فدددددروق  اد داللدددددة احصددددداهية بددددديه 
 الددددد اد لدددددد  دار ىالعدددددامالد وغيدددددر العدددددامالد فددددد   هدددددادا م

 .بناههه 

 0.1.دالدددة ىحصددداهيا  عندددد فدددروقسدددبق يتضدددء وجدددود  ممدددا
الوالديددة  المهددارادبدديه العددامالد وغيددر العددامالد فدد  كدد  مدده 

دار  الدد اد لصددالء  بندداء العددامالد وبالتددال  تتحقددق  لدمهدداد وا 
 .الراباصحة الفرا 

:الخامسفى ضوء الفرض  النتائج  
 د تبددددددايه دا علدددددد   ندددددده" يوجدددددد الاددددددامسالفددددددرا  يددددددنم

الوالديدددة  المهدددارادالدراسدددة فددد  كددد  مددده  عيندددةىحصددداهيا  بددديه 
دار  الدددد اد  للمسددددتو  التعليمدددد   تبعددددا  ا بندددداء  لددددد لدمهدددداد وا 

مددددددددده  وللتحقدددددددددق الددددددددددا  الشدددددددددهر  لدسدددددددددر " ولفهددددددددداد لددددددددددم
ىحصدداهيا  تددم اسددتادام  سددلوخ تحليدد  التبددايه فددي  صددحةالفرا
محاورندا ا ربدا مهداراد ا م ب سدتبياهر ANOVA اتجدا  واحدد

المشدددددددكالد ا سدددددددرية  التواصددددددد  ا سدددددددرك  المشددددددداركة  ىدار )
 اىدار  الدددد اد بمحاورندددد سددددتبياهى  (لسددددلو   ضددددب  االوجدانيددددة
نددددددا  والتا دددددي   اتادددددا  القدددددراراد  ىدار  ا  وضددددداالسدددددد )
  ضدددددددب  بدددددددالنفس  التواصددددددد  مدددددددا ا ادددددددريه   ال قدددددددةالوقدددددددد

   وتدددم ت بيدددقخوا  دمللمسددتو  التعليمددد  لدد تبعدددا   (االنفعدداالد
  عرفدددددة داللدددددة الفدددددروق بددددديه المتوسددددد ادلمTukey ااتبدددددار

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

 
الوالديةة لألمهةات بمحةاوره األربةع تبعةاا  المهةارات سةتبيانإالدراسةة فةى  لعينةةتحليل التباين في اتجاه واحد  :20 جدول

 220لمستوى تعليم األم ن=
اإلستبيان أبعاد التباين مصادر   مجموع 

 المربعات
 درجات
 الحرية

 مجموع متوسط
 المربعات

 قيمة
 ف

الدللة مستوى  

ةالمشكالد ا سري ىدار  المجموعاد بيه   
المجموعاد داا   
 الكل 

1110.12 
42420422 
40020111 

0 
4.0 
411 

4202.0 
110.22 

40.14 .0.22 
دالة غير  

ا سرك التواص  موعادالمج بيه   
المجموعاد داا   
 الكل 

1420000 
44200222 
412001.2 

0 
4.0 
411 

400224 
1.02.2 

40101 .0.2. 
0.0.عند  دالة  

الوجدانية المشاركة المجموعاد بيه   
المجموعاد داا   
 الكل 

1420200 
12140041 
102400.0 

0 
4.0 
411 

400222 
20224 

10042 .0..4 
0.1.عند  دالة  

سلو ال ضب  ادالمجموع بيه   
المجموعاد داا   
 الكل 

1420210 
14240224 
112.00.2 

0 
4.0 
411 

400020 
00220 

20422 .0..1 
1..0.عند  دالة  

ا م هارادم ىجمال  المجموعاد بيه   
  المجموعاد داا 
 الكل 

12100.01 
122400401 
411210122 

0 
4.0 
411 

1210212 
210121 

10222 .0..1 
0.1.عند  دالة  

 مهةارات األم سةتبيانإفةى  الدراسةة عينةة درجات متوسطاتللتعرف على دللة الفروق بين   Tukeyاختبار :20 جدول
 للمستوى التعليمى لألم بمحاوره الست تبعاا 

التعليمى لألم المستوى األسر  التواصل العدد   المشاركة 
 الوجدانية

كسلو ال ضبط مهارات  إجمالى 
 األم
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 .2202 .4201 .1001 .4202 0  م 
خو يكت يقر   1. 42002 10002 42024 2200. 

اساسي )ىبتداه  تعليم / ىعدادك(   42 42022 12022 42022 1.4042 
عام/فني  انوك  02 40012 4.004 42020 1.2012 

 1.2014 .4002 .4.00 42014 22 جامعي
جامعي )ماجستير فوق / دكتورا (   0 4200. 440.. 42040 11.020 

( ما يلى:20(، )20من جدولى) يتضح  
تبايه دا  احصاهيا  بيه عينة الدراسة ف   وجود -

تعليم ا م حيإ  لمستو  تبعا  التواص  ا سر  
ون  قيمة دالة ىحصاهيا   40101بل د قيمة   

عل  مستو  دالالد الفروق  وللتعر  0.0.عند 
لمعرفة داللة الفروق بيه   Tukeyتم ت بيق ااتبار

الدراسة ف  التواص   عينة درجاد متوس اد
ووجد  نها تتدرل   تعليم ا م لمستو  تبعا  سر  ا 

حاخ  ص لصالء و ل ( .4200ىل .4202مه )
/ رماجستي "التعليم ا عل  )فوق الجامع 

 دكتورا "(.
بيه عينة الدراسة ف   حصاهيا  ىتبايه دا   وجود -

تعليم ا م حيإ  لمستو  تبعا  المشاركة الوجدانية 
صاهيا  ون  قيمة دالة ىح 10042بل د قيمة   

عل  مستو  دالالد الفروق  وللتعر  0.1.عند 
لمعرفة داللة الفروق بيه  Tukeyتم ت بيق ااتبار

الدراسة ف  المشاركة  عينة درجاد متوس اد
ووجد  نها تتدرل   تعليم ا م لمستو  تبعا  الوجدانية 

 صحاخ  لصالء و ل ( ..440ىل .1001مه )
 دكتورا "( /التعليم ا عل  )فوق الجامع  "ماجستير

بيه عينة الدراسة ف   حصاهيا  ىتبايه دا   وجود -
تعليم ا م حيإ بل د  لمستو  تبعا  ضب  السلو  

عند  يا  دون  قيمة دالة ىحصاه 20422قيمة   
عل  مستو  دالالد الفروق تم  وللتعر  1..0.

لمعرفة داللة الفروق بيه   Tukeyت بيق ااتبار
  السلو  الدراسة ف  ضب عينة درجاد متوس اد

ووجد  نها تتدرل مه   تعليم ا م لمستو  تبعا  
 صحاخ  لصالء و ل ( 42040ىل .4201)

التعليم ا عل  )فوق الجامع  "ماجستير / 
 دكتورا "(

تبايه دا  احصاهيا  بيه عينة الدراسة ف   وجود -
تعليم ا م حيإ  لمستو  تبعا  ىجمال  مهاراد ا م 

ة ىحصاهيا  ون  قيمة دال 10222بل د قيمة   
عل  مستو  دالالد الفروق  وللتعر  0.1.عند 

لمعرفة داللة الفروق بيه   Tukeyتم ت بيق ااتبار
الدراسة ف  ىجمال   عينة ا بناء درجاد متوس اد

ووجد  نها   تعليم ا م لمستو  تبعا  مهاراد ا م 
 لصالء و ل ( 11.020ىل .2202تتدرل مه )

ماجستير/  "امع حاخ التعليم ا عل  )فوق الج ص
 .(تورا "دك
عيندددة  مهدداد بددديه  اتالفددادىيددد  علددد  وجددود  وندد ا

الدراسدددة فددد  المهددداراد الوالديدددة بمحاورندددا و لددد  لصدددالء 
المسدددتو   رتفددداىكلمدددا  ه صدددحاخ التعلددديم ا علددد      نددد

 سددددتيعاخىلدددددم كلمددددا كانددددد  ك ددددر قدددددر  علدددد    التعليمدددد
مده  يعد المسدتو  التعليمد  جاندخ حيإورعايتهم   بناهها

وااصدة  نتمامهداا  جوانخ ك ير  يظهدر فيهدا دور ا سدر  و 
فددالعلم يكسددخ  .عندددما تكددوه  اد مسددتو  تعليمددي مرتفددا

مه القيام بدور  تمكنه ت ال وال قافةالفرد المعرفة والوع  
فدددا م  .حيدددا  ا ادددريه فددد وحيدددو  فددد  حياتددده و  يجددداب ى

تعلدددديم وتدددددريخ ونقدددد  الددددوع   علدددد الم قفددددة تكددددوه  قدددددر 
 ربناهها عه غيرنا.     وال قافة

 ندده  علدد  مالمسددتو  التعليمدد  لددد وقددد  كدددد دراسددة
كلمدددددددا زادد قددددددددرتها علددددددد   Puddy(2003)كلمدددددددا ارتفدددددددا

 الوالديددددددةالمهدددددداراد والممارسدددددداد والسددددددلوكياد  اكتسدددددداخ
   فض .                                     بصور 
  ه Western ennsylvania(1992)   بتد دراسة كما

 بعدا يمدتلكهالمستو  التعليم  المرتفدا  واد  مهادا 
الشددعور بال قددة  وتنميددة المهدداراد الوالديددة كدد دار  السددلو  

 ومهدداراد التواصدد  والمشدداركة مددا بندداءوتقدددير الدد اد لد
 .اريها 
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( ما يلى: 27(، )26من جدولى) يتضح  
الدراسة  عينة ا بناءبيه  حصاهيا  ىتبايه دا   وجود -

تعليم ا م حيإ  لمستو  تبعا   ف  ال قة بالنفس
قيمة دالة ىحصاهيا   ون  .4022بل د قيمة   

عل  مستو  دالالد الفروق  وللتعر  0.0.عند 
لمعرفة داللة الفروق بيه  Tukeyتم ت بيق ااتبار

الدراسة ف  ال قة  عينة ا بناء درجاد متوس اد
ووجد  نها تتدرل   تعليم ا م لمستو  تبعا  بالنفس 
 صحاخ  لصالء و ل ( 41002ىل 4.024مه )

 )فوق الجامع  "ماجستير/ دكتورا "(. عل التعليم ا
الدراسة  عينة ا بناءتبايه دا  احصاهيا  بيه  وجود -

تعليم ا م حيإ  لمستو  تبعا  ف  ضب  ارنفعاالد 
قيمة دالة ىحصاهيا   ون  10011بل د قيمة   

عل  مستو  دالالد الفروق  وللتعر  0.1.عند 
لمعرفة داللة الفروق بيه   Tukeyت بيق ااتبارتم 

الدراسة ف  ضب   عينة ا بناء درجاد متوس اد

ووجد  نها   تعليم ا م لمستو  تبعا  ارنفعاالد 
 لصالء و ل ( ..420ىل 12020تتدرل مه )

 صحاخ التعليم ا عل  )فوق الجامع  "ماجستير 
 / دكتورا "(.

الدراسة  عينة اءا بنبيه  حصاهيا  ىتبايه دا   وجود -
تعليم ا م  لمستو  تبعا  ف  ىجمال  ىدار  ال اد 
قيمة دالة  ون  40000حيإ بل د قيمة   

عل  مستو  دالالد  وللتعر  0.0.ىحصاهيا  عند 
لمعرفة داللة   Tukeyالفروق تم ت بيق ااتبار

 عينة ا بناء درجاد متوس ادالفروق بيه 
تعليم  لمستو  تبعا  الدراسة ف  ىجمال  ىدار  ال اد 

ىل   114002ووجد  نها تتدرل مه )  ا م
 صحاخ التعليم ا عل   لصالء و ل ( .11400

  )فوق الجامع  "ماجستير/ دكتورا "(.
 

 

الست تبعاا لمستوى  اإدارة الذات بمحاوره ستبيانإتحليل التباين في اتجاه واحد لألبناء عينة الدراسة فى  :26 جدول
 220=نتعليم األم 

الستبيان عادأب التباين مصادر   مجموع 
 المربعات

 درجات
 الحرية

 مجموع متوسط
 المربعات

 قيمة
 ف

الدللة مستوى  

ا ندا  والتا ي  وضا المجموعاد بيه   
المجموعاد داا   
 الكل 

220040 
14000202 
11420110 

0 
4.0 
411 

110022 
20.0. 

404
24 

.0.01 
دالة غير  

القراراد اتاا  المجموعاد بيه   
المجموعاد ا دا  

 الكل 

1.0210 
124101.4 
12010012 

0 
4.0 
411 

20122 
20014 

.02

.. 
.0204 

دالة غير  

الوقد ىدار  المجموعاد بيه   
المجموعاد داا   
 الكل 

020442 
42020020 
42220042 

0 
4.0 
411 

120022 
140241 

101
01 

.0411 
دالة غير  

بالنفس ال قة المجموعاد بيه   
المجموعاد داا   
 الكل 

1002012  
412.0210 
41.20202 

0 
4.0 
411 

400222 
1.0100 

402
2. 

.0.12 
0.0.عند  دالة  

ما ا اريه التواص  المجموعاد بيه   
المجموعاد داا   
 الكل 

0.0012 
42410220 
40.200.2 

0 
4.0 
411 

1201.2 
110202 

101
04 

.0414 
دالة غير  

االنفعاالد ضب  المجموعاد بيه   
المجموعاد داا   
 الكل 

1121002  
12110202 
4.200422 

0 
4.0 
411 

1401.0 
204.1 

100
11 

.0..0 
0.1.عند  دالة  

ىدار  ال اد ىجمال  المجموعاد بيه   
المجموعاد داا   
 الكل 

40220220 
120020201 
2.1220122 

0 
4.0 
411 

0100211 
10.024. 

400
00 

.0.12 
0.0.عند  دالة  
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متوسطات درجات األبناء عينة الدراسة فى استبيان إدارة للتعرف على دللة الفروق بين  tukey: اختبار 27جدول 
 الذات بمحاوره الست تبعاا للمستوى التعليمى لألم

التعليمى لألم المستوى بالنفس الثقة العدد  النفعالت ضبط  إدارة الذات إجمالى   
 114002 12020 4.024 0  م 
و يكتخ يقر   1. 4101. 4101. 14.02. 

اساسي )ىبتداه  تعليم / ىعدادك(   42 44021 41010 142012 
عام/فني  انوك  02 44022 410.. 14200. 

 1400.1 ..410 41002 22 جامعي
جامعي )ماجستير فوق / دكتورا (   0 41002 420.. 11400. 

الدراسددة  عينددة بندداءا بدديه  اتالفددادىيعندد  وجددود  وندد ا
 سدداس المسددتو  التعليمدد   علدد فدد  ىدار  الدد اد بمحاورنددا 

 نميدددة  يركددد ونددد ا  ا علدد صددالء  صدددحاخ التعلدديم لدددم ل
ف رتفدددداج    سددددرتها فددددراد تعلدددديم ا م فددددي اررتقدددداء بمسددددتوك 

مهدددار  و كددداء وقددددر    ك دددر يجعلهدددا لددددم التعليمدددي  مسددتو ال
 حدددددد الصددددددحيء فدددددد   لعلمدددددد علدددددد  اسددددددتادام ا سددددددلوخ ا

علدد   يجابيددا  ىالمشددكالد والتواصدد  والمشدداركة ممددا يددنعكس 
  مدده حيددإ وضددا ا ندددا  والتا ددي واء سدد بناههددا حيددا  

التواصدد  مددا   ال قدة بددالنفس  ىدار  الوقددد  القددراراد  تادا ى
 دراسدة مداالنتداه   ند  اتفقدد  .نفعاالدضب  ار ا اريه 
 (1..4)            عيسددددددد  ودراسدددددددة (1222الحلبددددددد  )

  بتد الدراساد وجود تبايه دا  ىحصداهيا  بديه عيندة  حيإ
 اددا  القددرار تبعددا  لمسددتو  تعلدديمالدراسددة فدد  القدددر  علدد  ىت

 ا م.
:الدخل الشهرى فئات)ب(   

تبدددددددايه دا   وجدددددددود( عددددددددم 10مددددددده جددددددددو  ) يتضدددددددء
المشددكالد  ىدار فدد  كدد  مدده  سددةاحصدداهيا  بدديه عينددة الدرا

  ضدددب  اصددد  ا سدددرك  المشددداركة الوجدانيدددة  التو ا سدددرية
الدددا  الشددهر   لفهدداد تبعددا     ىجمددال  مهدداراد ا مسددلو ال

  0041.بل ددددددد قيمددددددة   علدددددد  التددددددوال   إحيددددددلدسددددددر  
وندد  قدديم غيددر دالددة  0200.  102.2  10422  0421.

، (0..4نوفد  ) ن   النتاه  ما دراسة ااتلفد احصاهيا  .
  بتددد الدراسدداد  ندده يوجددد  حيددإ (1222الحلبدد  ) دراسددة

ا م فد    سدلوختبايه دا  ىحصاهيا  بيه عينة الدراسدة فد  
مدددال  لدسدددر  لصدددالء الددددا  ال لفهددداد تبعدددا  معاملدددة ا بنددداء 
ريحداه  دراسة   بينما اتفقد ن   النتاه  ماالداو  ا عل 

  بتد الدراسدة  نده ال يوجدد تبدايه دا  بديه  حيإ (2..4)

لفهدددداد  تبعددددا  عينددددة الدراسددددة فدددد   سدددداليخ التنشددددهة ا سددددرية 
 .الدا  المال  لدسر 

دا  احصداهيا   يه( عدم وجدود تبدا12مه جدو ) يتضء
ا نددددا   وضدددابنددداء عيندددة الدراسدددة فددد  كددد  مددده بددديه ا 

 بددددالنفس ال قددددة  ىدار  الوقددددد  اتاددددا  القددددراراد  والتا ددددي  
ىجمددال  ىدار    ضددب  االنفعدداالد  التواصدد  مددا ا اددريه 

بل دددد قيمدددة    حيدددإالددددا  الشدددهر   لفهددداد تبعدددا  الددد اد 
  10.42  0202.  0122.  0024.علددددددددددددددد  التدددددددددددددددوال  

. غير دالدة احصداهيا   قيم ون  0221.  10422  10202
و ريقددددة التربيدددة ندددد   االم مهدددار وقدددد يرجدددا  لدددد  ىلددد   ه 

المح  الحقيق  المر ر ف  تشدكي  شاصدية ا بنداء ب دا 
 تمتلددددد  التددددد  نددددد النظدددددر عددددده دالهدددددا  فا سدددددر  الواعيدددددة 

فدد   توظفهدداو المعددار  والسددلوكياد وارتجاندداد اريجابيددة 
الحوي    راسةن   النتاه  ما د اتفقد .بناهها التعام  ما 

  بتدد الدراسداد  حيإ  (2..4ريحاه ) دراسة، (0..4)
 نه ال يوجد تبايه بيه عيندة الدراسدة فد  ىتادا  القدرار تبعدا  

 مدا لنتداه ااتلفد ند   ا بينما  ا  المال  لدسر لفهاد الد
  بتدد الدراسدة  نده يوجدد  حيدإ (1222 بو  الدخ ) دراسة

رد ا سدر  تبعدا  لفهداد تبايه بيه عينة الدراسدة فد  ىدار  مدوا
 (1222الحلبد )   ك ل   كددد دراسدةسر الدا  المال  لد

دار    ندده يوجددد تبددايه بدديه عينددة الدراسددة فدد  ىتاددا  القددرار وا 
 كمدددا .الوقدددد تبعدددا  لددددا  ا سدددر  لصدددالء الدددداو  ا علددد 

انددده يوجدددد تبدددايه بددديه عيندددة  (4.12)حسددديهبيندددد دراسدددة 
اء تبعددا  لمت يددر الدددا  الدراسددة فدد  ابعدداد ادار  الدد اد لدبندد

 .الشهر  لدسر  لصالء ا سر  اد الداو  المرتفعة
 عينددة تبددايه دا  ىحصدداهيا  بدديه وجددودسددبق يتضددء  ممددا

دار   المهددددارادالدراسددددة فدددد  كدددد  مدددده  الوالديددددة لدمهدددداد وا 
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وعددددم  .الددد اد لدددد  ا بنددداء تبعدددا   للمسدددتو  التعليمددد  لددددم
 يتحقددق بالتددال   و الدددا  الشددهر  لفهددادوجددود تبددايه تبعددا  

 .جزيها   الفرا

الوالديةة لألمهةات بمحةاوره األربةع تبعةاا  المهةاراتالدراسةة فةى اسةتبيان  لعينةةتحليل التباين في اتجاه واحد  :28 جدول
  220لفئات الدخل الشهرى ن=

الستبيان أبعاد التباين مصادر   مجموع 
 المربعات

 درجات
 الحرية

 مجموع متوسط
 المربعات

 قيمة
 ف

الدللة مستوى  

ةالمشكالد ا سري ىدار  المجموعاد بيه   
المجموعاد داا   
 الكل 

22011. 
40140201 
40020111 

2 
4.2 
411 

110.01 
110202 

.0041 .0014 
دالة غير  

ا سرك التواص  المجموعاد بيه   
المجموعاد داا   
 الكل 

140121 
41000224 
412001.2 

2 
4.2 
411 

10.2. 
110212 

.0421 .0022 
دالة غير  

الوجدانية المشاركة المجموعاد بيه   
المجموعاد داا   
 الكل 

10024. 
10.20000 
102400.0 

2 
4.2 
411 

0020. 
2041. 

10422 .0421 
دالة غير  

السلو  ضب  المجموعاد بيه   
المجموعاد داا   
 الكل 

20041. 
11440422 
112.00.2 

2 
4.2 
411 

140.00 
20142 

102.2 .0111 
دالة غير  

المجموعاد بيه  ممهاراد ا ىجمال   
المجموعاد داا   
 الكل 

1220022 
4.2210221 
411210122 

2 
4.2 
411 

220020 
220120 

.0200 .0211 
دالة غير  

 
تبعاا لفئات  تحليل التباين في اتجاه واحد لألبناء عينة الدراسة فى استبيان إدارة الذات بمحاوره الست :22 جدول

220الدخل الشهرى ن=   
الستبيان أبعاد التباين مصادر   مجموع 

 المربعات
 درجات
 الحرية

 مجموع متوسط
 المربعات

 قيمة
 ف

الدللة مستوى  

ا ندا  والتا ي  وضا المجموعاد بيه   
المجموعاد داا   
 الكل 

110210 
111402.1 
11420110 

2 
4.2 
411 

102.2 
20401 

.0024 .02.0 
دالة غير  

القراراد اتاا  المجموعاد بيه   
المجموعاد داا   

كل ال  

10222 
12220012 
12010012 

2 
4.2 
411 

.0222 
20242 

.0122 .0220 
دالة غير  

الوقد ىدار  المجموعاد بيه   
المجموعاد داا   
 الكل 

120220 
42120.22 
42220042 

2 
4.2 
411 

20220 
110.22 

.0202 .0001 
دالة غير  

بالنفس ال قة المجموعاد بيه   
المجموعاد داا   
 الكل 

220111 
442.0121 

2020241.  

2 
4.2 
411 

110.20 
1.0012 

10.42 .0122 
دالة غير  

ما ا اريه لتواص ا المجموعاد بيه   
المجموعاد داا   
 الكل 

22004. 
4212022. 
40.200.2 

2 
4.2 
411 

120200 
110202 

10202 .0412 
دالة غير  

نفعاالدار ضب  المجموعاد بيه   
المجموعاد داا   
 الكل 

22012. 
4.4201.2 
4.200422 

2 
24.  

411 

140420 
20222 

10422 .0401 
دالة غير  

ىدار  ال اد ىجمال  المجموعاد بيه   
المجموعاد داا   
 الكل 

1040021 
120120221 
2.1220122 

2 
4.2 
411 

000121 
12.0011 

.0221 .0221 
دالة غير  

دوراد تدريبيددددة للفتيدددداد المقدددبالد علدددد  الددددزوال  عقدددد -1 التوصيات
د و درق التفكيدر لتدريبهم عل  مهداراد حد  المشدكال
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العلم  ال   يدعم القدر  عل  ىتادا  القدراراد وتحمد  
 المسهولياد.

المهددداراد الوالديدددة لدمهددداد لمدددا لهدددا  تحسددديه ضدددرور  -4
 .اءعل  ا بن يجاب ىمه مردود 

ىعدددالم نددداد  يهدددتم بقضدددايا ا سدددر  ومشدددكالد  تدددوفير -1
  و لددد  عددده  ريددق وجدددود رقابدددة علددد  وا بنددداء ا بدداء

التدددد   المددددوادماتلفددددة لمنددددا عددددرا وسدددداه  ارعددددالم ال
 .ف  المجتما يجابيةار تا  بالقيم والسلوكياد

 المراجع
التنشدددهة  سددديكولوجية (:2007)محمدددد صدددالء جدددادو   بدددو

ارجتماعيددة  دار الميسددر  للنشددر والتوزيددا وال باعددة  
 .ا رده عماه 

 
 

ع تقيددديم مسدددتو  الدددوعي (2226)  مهدددا سدددليماه الدددخ  بدددو
 البددداد كليدددة التربيدددة النوعيدددة بددد دار  شدددهوه ا سدددر  ل

شدددددعبة االقتصددددداد المنزلدددددي بالزقدددددازيق  نشدددددر  بحدددددوإ 
  جامعدددددددددددة (1ج )(6  مجلدددددددددددد)االقتصددددددددددداد المنزلدددددددددددي

 المنوفية.
 اد المدرسدددددية قدددددع المراندددددق والعال(2022)  احمدددددداوز 

ال بعددددددة  اء النجددددددا  الجديددددددد   الدددددددار البيضدددددد م بعددددددة
 ال ال ة  الم رخ.

كيد  نفهمده وكيد   .قالمراند (:2020)عبد الكدريم  بكار
 لكدة  المم1دار السدالم لل باعدة والتوزيدا   نوجهه. 

 العربية السعودية.
ادار  الدددددد اد وعالقتهددددددا  ع(2020)  نجددددددالء سدددددديدحسدددددديه

برسدددداليخ التفكيددددر لددددد  الشددددباخ الجددددامع   المددددرتمر 
الددددددول  السدددددادس( التعلددددديم  -السدددددنو  العرب )التاسدددددا

عرب  رر  النوع  وتنمية االبداج ف  مصر والعالم ال
جامعدددددددددة  كليدددددددددة التربيدددددددددة النوعيدددددددددة  واسدددددددددتراتيجياد 

 المنصور .
دور ربددددة ا سددددر  فدددد   "ع(2227)  نجددددالء فدددداروقالحلبدددد 

مايدددة البيهدددة المنزليدددة مددده ىتادددا  القدددراراد الااصدددة بح
  ماجسددتير  كليددة ارقتصدداد المنزلدد  ة  رسددالالتلددوإ"

 جامعة المنوفية.
مشاكلها اصاهصها و  المرانقةع (2020)جمي  حمداو  
 االرده.    ال بعة ال انيةااللوكة  دار وحلولها
" تكنولوجيددددددا ع(2008)  شدددددديماء عبددددددد العظدددددديمالحددددددوي  

والقدر  عل  اتاا  المعلوماد وعالقتها بالتعلم ال ات  
  القدددرار"  رسدددالة ماجسدددتير  كليدددة ارقتصددداد المنزلددد 

  .نوفيةجامعة الم
ع (2022)   حمد حسده  محمد سلماه. القواسمةالازاعلة

 ىسدددددت مار  وقددددداد الفدددددرا  لدددددد   لبدددددة جامعدددددة الملددددد 
فيصددددد  بالمملكدددددة العربيدددددة السدددددعودية  مجلدددددة اتحددددداد 

  ا رده 2022و     يلد62  العدددالجامعاد العربية
 ..40 –421م 
ر  الدددددد اد اسددددددس مهدددددداراد ادا ع(2007)ابددددددرانيم  الددددددديخ

مرسسددددددددة  م القددددددددر    وصددددددددناعة الت ييددددددددر والنهضددددددددة
  .االريا  للترجمة والتوزيا

سلسدلة تشدايم االضد راباد  ع(2002)  بشديرالرشيد 
  .  الكويد  مكتخ االنماء النفس النفسية

ادار  الددددد اد دليددددد  الشدددددباخ ىلددددد   ع(2000)اكدددددرم رضدددددا 
ال بعددددددة  ارسددددددالمية  النجددددددا   دار التوزيددددددا والنشددددددر 

 .القانر  الرابعة 
ع ىدار   عمدددا  المندددز   (2006 )  الحسدددين  رجدددخريحددداه

  .المنصور   الحدي ة مكتبة التربية
ع اددددرول المددددر   للعمدددد  (2002)  الحسددددين  رجددددخريحدددداه

  وعالقتده برسددلوخ اتاددا  القددراراد والعالقدداد ا سددرية
العربدددددد  الرابددددددا   -المددددددرتمر السددددددنو  الدددددددول  ا و 

االعتماد ا كاديم  لمرسسداد وبدرام  التعلديم العدال  
  العربدد  "الواقددا والمددرمو " والعددالمالنددوع  فدد  مصددر 

  كليدددة التربيدددة النوعيدددة  ابريةةةل 2-8  الفتدددر  مددده فددد
 . جامعة المنصور 

" انعكددداس ممارسدددة ع(2007)   مددد  بندددد عدددازخالزنراندددي
السلو  اردارك في المسكه التددريبي علد  المهداراد 

االقتصاد المنزلد  بمكدة المكرمدة"  المكتسبة ل الباد 
رسددددالة ماجسددددتير  كليددددة التربيددددة لالقتصدددداد المنزلدددد   

 .  المملكة العربية السعوديةالقر  جامعة  م
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برنددددام   فاعليددددة"(:2022)  محمددددد عبددددد الددددرحمهسددددليماه
تددددريب  باسدددتادام ادار  الددد اد لتعددددي  بعدددا انمدددا  
السددددلو  الالتكيفدددد  لددددد  ا  فددددا  المعددددوقيه عقليددددا "  

معهدددددددد  قسددددددم االرشدددددداد النفسدددددد   رسددددددالة ماجسددددددتير 
 .جامعة القانر  الدراساد التربوية 

العالقددددددة بدددددديه اسدددددداليخ  (:2222)علدددددد   رجددددددخ شدددددعباه
التعامددد  االقداميددددة واالحجاميدددة مددددا االزمددداد والتوافددددق 
النفسدد  وبعددا سددماد الشاصددية  مجلددة علددم الددنفس  

-1.2 ( 42)2الهيهدددددددة المصدددددددرية العامدددددددة للكتددددددداخ  
140. 
ع دراسددة فاعليددة ىكسدداخ ا بندداء (2222)  وفدداء فددرادشددلبي

نشددددر   سددددرية مبكددددر  علدددد  قدددددراتهم ارداريددددة ابددددراد  
(  1 4)(  ج2  مجلدددددددد)بحدددددددوإ االقتصددددددداد المنزلدددددددي

 . جامعة المنوفية
 عددالم االبتكددار  ع(2000)حسدديه صددبر  صددبر  صددبر  

اكاديميدددددددة البحددددددددإ العلمدددددددد   وزار  البحدددددددإ العلمدددددددد  
 . القانر  والتكنولوجيا 

معوقدددداد ممارسددددة  ع(2006)  عبددددد ارلدددده  حمدددددالصددددلوك
د ا نشدددد ة الترويحيددددة الرياضددددية لددددد   ددددالخ كليددددا

رسدددددددددالة   علمددددددددديه بالمملكدددددددددة العربيدددددددددة السدددددددددعوديةالم
  المملكة ل  سعود  جامعة المماجستير  كلية التربية

  .العربية السعودية
. .  وقددددداه  عددددددس. عبدددددد الدددددرحمه  عبدددددد الحدددددقعبيدددددداد
- دواتددددده–العلمدددددي مفهومددددده  البحدددددإ(: 2007)كايدددددد
  .  ا ردهليبه  دار الفكر للنشر والتوزيااسا

 
 
 

ع "دراسددة   ددر مشدداركة (2002) ود  عوا دد  محمددعيسدد 
رنم ا  فدددا  فددد  اتادددا  القدددراراد ا سدددرية علددد  تفكيددد

  االبتكددار "  رسددالة دكتددورا   كليددة ارقتصدداد المنزلدد 
 ة.جامعة المنوفي

يكددوه كددال  ريقدد   حتدد (: 2002)  عددوا محمدددالقرندد 
االندلس الاضدراء  ال بعدة ىل  التفوق والنجا   دار 

 . جد   ال امنة
 وال فد  ا سدر  ع ىعدداد(2000(فدراد يمداهى  الكاشد 

 والتوزيا  والنشر لل باعة قباء دار ارعاقة  لمواجهة
 . القانر 

كيددد  نتعامددد  مدددا مرانقدددة  (:2007)محمدددد نبيددد   كددداظم
  المملكددة 4دار السددالم لل باعدة والتوزيددا    بناءندا. 

 . العربية السعودية
سددد  والعدددالل النف االرشددداد (:2222)  عدددالء الدددديهكفدددان 

ع المنظدددور النسدددق  االتصدددال   القدددانر   دار ا سدددر 
  .الفكر العرب 

 (:2006)  ربيا محمدود  حصة بند صالء. نوف المال 
للنشددددددر والتوزيددددددا     دار الزنددددددراءالعالقدددددداد ا سددددددرية

  .ال بعة ا ول   الرياا  المملكة العربية السعودية
لحيدددا  ع العالقدددة بددديه ادار  ا(2002)  رشدددا محمددددمبدددرو 
كليدددة التربيدددة  مجلدددة  لسدددعاد  لدددد   دددالخ الجامعدددةوا

  .ببورسعيد  جامعة قنا  السويس
ة االوالد مددده الددددوالد  تربيددد :(2000)  اليددد  علدددد محسددده

حتدددد  البلددددو ع السددددلو   المرانقددددة  االعاقددددة  التربيددددة 
  الاا هة  مكتبة المل  فهدد الو نيدة  ال بعدة ا ولد 

 ة.الممكلكة العربية السعودي
ع المهدددددداراد ا ساسددددددية (2002)صددددددالء  محمددددددد المنيدددددد 

ع مكتبددة الملدد  فهددد الو نيددة  المدرسددية ر لمدددير اردا
 . الرياا

www.alnoor-  ع ىدار  الدد اد(2002)  عبددد اهالمهيددر 

world  . 
 
 

ع  سددداليخ المعاملدددة الوالديدددة (2008)  ربيدددا محمدددودنوفددد 
المجلددة   وعالقتهددا بددرمنهم النفسدديا بندداء  كمددا يدددركها

 22  عددددد 23المصدددرية للبحدددوإ الت بيقيدددة  مجلدددد 
 .نوفمبر

Adam, B.Ramli, M.Jamaiyah, H.Noor, A. 
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Mothers Parenting Skills and its Relationship to the Self 

Management of their Teenager Children 
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Faculty of Specific Education, Zagazig University, E  

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 self-

management (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. 

 


