
 

الكفاءة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها ببعض المهارات الحياتية لدى عينة من طالب المرحلة 
  اإلعدادية

   ١عامر السيد المنعم عبد نادية

                                                           
  جامعة المنصورة- التربية النوعيةكلية ى االقتصاد المنزلم إدارة المنزل بقسمدرس1

  ٢٠١٥ دجيسمبر ٢٩ ، الموافقة على النشر في٢٠١٥نوفمبر  ٢٦ستالم البحث في

  الملخص العربى

استهدف البحث تحديد الكفاءة الوالدية كما يدركها األبناء 
 وعالقتها ببعض المهارات الحياتية، وطبق البحث على عينة

طالب وطالبة من الصف األول االعدادى، ومن ) ٢١٠(قوامها
 واستغرقت الدراسة مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة،

الميدانية شهرين، واتبع فى البحث المنهج الوصفي التحليلي، 
 استمارة البيانات العامة،وتم الحصول على البيانات باستخدام 
بناء، ومقياس المهارات ومقياس الكفاءة الوالدية كما يدركها األ

الحياتية بأبعاده، واستخدم لتحليل البيانات حساب األعداد 
، المتوسط الحسابي، االنحراف والتكرارات، والنسب المئوية

معامل ارتباط بيرسون، المعياري،  درجات الحرية، مربع كاى، 
، Tukey، اختبار ، تحليل التباين أحادى االتجاه"ت"اختبار 
  ".ف"اختبار
  : ان من أهم النتائجوك

بين متوسطي ) ٠,٠١(وجود فرق دال إحصائيا عند مستوي
درجات عينة البحث علي مقياس الكفاءة الوالدية كما يدركها 

لصالح الذكور، وتبعا لمستوي ) ذكور، أناث(األبناء تبعا للجنس
   . صاحب القرار والمتابعة في األسرةتبعا لتعليم األب واألم، و

ل إحصائيا بين متوسطي درجات عينة عدم وجود فرق دا
البحث علي مقياس الكفاءة الوالدية كما يدركها األبناء ومقياس 
المهارات الحياتية بأبعاده تبعا للترتيب الميالدى للطالب فى 

  . األسرة، وتبعا لحجم األسرة
بين ) ٠,٠١(توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا عند مستوي

 يدركها األبناء ومقياس المهارات مقياس الكفاءة الوالدية كما
  ). بأبعاده(الحياتية 

  .المهارات الحياتية‘الكفاءة الوالدية: الكلمات المفتاحية

  المقدمــة والمشكلة البحثية 
  تعد األسرة من أهم بيئات التفاعل لما لها من أثر كبير     

فى تشكيل شخصيات أفرادها، ورغم أن هناك تغيرات 
ئة األسرة من حيث عددها ووظائفها إال عديدة طرأت على بي

أن دورها فى التفاعل ما زال هو الركيزة األساسية، كما 
أنها الوحدة االجتماعية األولى التى ينشأ فيها الفرد ويلتقى 
بها، مما يجعل الطريقة التى يتفاعل بها مع أعضائه ونوع 
العالقات التى يجدها تمثل النماذج التى ستشكل وفقا لها 

الته وعالقاته االجتماعية، ويتأثر بها نموه االنفعالى، تفاع
كما أن األسرة أساسية فى تشكيل طبيعة الفرد وفى تشكيل 

  ).١٩٩٠سيد عثمان، ( أفكاره
وحيث أن األسرة هى المجتمع اإلنسانى األول الذى 
يتلقف الوليد بالتهذيب والتعليم وبفضل هذه المؤسسة يتحول 

بيولوجى إلى هوية ثقافية الكائن اإلنسانى من معطى 
إنسانية، ذلك إذا حفلت هذه المؤسسة وغيرها بالعالقات 

ريب اإلنسانية واتفق الوالدين على أسلوب التد
  .)٢٠١١ اناس الشامى،(والتهذيب

واألسرة هى المؤثر األول الذى يصبغ سلوك االبن 
بصبغة اجتماعية، ومن هنا فإن السمات األساسية للسلوك 

رد تعود إلى المرحلة األولى من حياته وإلى االجتماعى للف
عالقته بأفراد أسرته واتجاهات هؤالء األفراد وأنماط 
سلوكهم حيث إن سلوك األفراد المحيطين باالبن وعالقتهم 
به هو الذى يحدد اتجاهات وتكوين ذات االبن ونضوج 

  ).١٩٩٨، الشناوى عبد المنعم(ته وتشكيلهاشخصي
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األسرة بأنها وثيقة ومباشرة كما تتميز العالقات فى 
وعميقة، وهى أولية بحكم أسبقية التأثير، فينشأ الطفل فيها 
معتمدا عليها اعتمادا كامال فى سنوات حياته المبكرة، وهى 
السنوات ذات األهمية البالغة فى تشكيل شخصيته، حيث ال 
ينتهى دور األسرة بدخول وكاالت التنشئة االجتماعية 

         تطبيعه، فيظل لألسرة دورها الخاصاألخرى فى محاولة 
  ).١٩٩٩عالء الدين كفافى، (

وعلى الرغم من التغيرات التى طرأت على البيئة 
األسرية من حيث تكوينها ووظائفها إال أن الدور الوالدى ما 

محمود شبيب، (زال هو الركيزة األساسية فى حياة أفرادها
٢٠٠١ .(  

ية والمترتبة على فأساليب التفاعل بين الطفل وأبو
اتجاهات التنشئة تحدد قدرته على التكيف مع الوسط الذى 

األكبر  وإليها يرجع األثر )٢٠٠٤نعمه رقبان، (يعيش فيه
فى اإلشراف على نمو األبناء وتحديد وتوجيه المالمح 
األساسية للنمط السلوكى الذى ينتهجونه عبر مراحل النمو 

الوظيفى األسرى تحقق المختلفة، وبقدر النجاح فى األداء 
الوالدية غايتها، بل وتصل إلى درجة عالية من الفاعلية 

  ).٢٠٠٤سميرة عبد السالم، (والتميز
وال تعد الوالدية المتميزة والمهارة فى التربية من األمور 
التى نرثها عن آبائنا أو غريزة فطرية فقط بل هى مكتسبة 

ة تارة وتتأثر نتعلمها ونجتهد ونجد فى طلبها، تتأثر بالفطر
بموروثاتنا من التربية واألساليب التى تربينا عليها تارة 

لكونها ممارسة تربوية توجهها ) ٢٠٠٦محمد رزق، (أخرى
سلسلة من األهداف والغايات والمبادىء تتحقق عبر 
مجموعة من اآلليات وتحكمها مرجعية اآلباء وأفكارهم 

 األبناء وتقاليدهم وتصوراتهم حول ما يجب أن يكون علية
وهى بذلك وسيلة إيجابية ) ٢٠٠٦مصطفى أبو سعد، (

للتنشئة ومدخال فعاال لألبوة واألمومة قائماً على أساس من 
العطف المقترن بالثبات والتوجيه واإلحترام والثقة فى 

كما أنها ) Nelsen&Erwin,2001(قدرات وكفاءات األبناء

 صفة دائمة تحتاج إلى تخطيط منظم وأسلوب ثابت فى
سعدية بهادر، (التعامل وحزم وعدل وقدرة على ضبط النفس

٢٠٠٣.(  
 وتختلف طريقة الوالدية من أسر إلـى أخـرى حيـث          
يستخدم بعض الوالدين التعامل القائم على الحوار المتبـادل         
مع المراهقين وأخذ مـشاعره وآرائـه بعـين االعتبـار،           
واإلصغاء إليه بحيث يتمكن من التعبير عن ذاتـه بحريـة           

طريقة القائمة على التوجيه المعتمد علـى الديمقراطيـة         فال
والتسامح هى السبيل إلى النمو والنضج، وتنمية االستقاللية        
واالعتماد على الذات، وتعزيز الثقة بالنفس والتـى تعتبـر          

فايز قنطـار،   (أساسية لكفاءة الذات لدى المراهقين    محددات  
١٩٩٣ .(  

 بالسلوكيات  أنه يمكن التنبؤHertz (1995(كما يؤكد
االجتماعية واألكاديمية لألبناء وذلك من خالل التعامالت 
الوالدية االيجابية وتزداد الحاجة إلى األنماط الوالدية 
االيجابية داخل األسرة فى مرحلة المراهقة، حيث 

 إلى وجود العالقات الوالدية مع األبناء Ullrich (1999)يشير
مراهقة، وأن الوالدية من العوامل المهمة لمواجهة أزمات ال

االيجابية واالتصال الوالدى يكون أكثر صعوبة لألسرة 
عندما يدخل طفلها األول مرحلة المراهقة، لذا ينبغى البعد 

  . عن التوترات فى هذه المرحلة
 على دور التفاعل اللفظى Hover(1998)كما أكدت دراسة

للوالدين مع األبناء المراهقين، حيث يشير إلى ضرورة 
تفاعل اللفظى بين أعضاء األسرة بعضهم البعض وينبغى ال

على األمهات أن يؤثرن فى التفاعل مع أطفالهن وخاصة فى 
  .مرحلة الطفولة المتأخرة

ولكن هناك بعض األسر التى تستعمل الوالدية الخاطئة 
التى تترك أثارا سلبية على شخصية المراهق، الوالدية التى 

 والحماية واالفتقار إلى تقوم على الرفض ونقص الرعاية
الحب وهى تؤدى إلى الشعور بعدم األمن والشعور بالوحدة 
والسلبية والخضوع وسيطرة مشاعر العدوان والتمرد وعدم 
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اناس (القدرة على االندماج مع اآلخرين بوجه عام
  ). ٢٠١١الشامى،

فينبغى على الوالدين تجنب الوالدية السلبية حتى يتجنب 
 أزمات خطيرة، ومن ثم ينبغى على األبناء الوقوع فى

الوالدين مساعدة أبنائهم فى أن تعلموا طرق متنوعة وأن 
يحسنوا البيئة االجتماعية المحيطة باألبناء وأن يعلموا أبنائهم 

  ). Forgays, 1996(مهارات التحمل والمثابرة 
فالمهارات الوالدية داخل األسر لها أثر كبير فى تعزيز 

 علم، وهناك عالقة ارتباطية بين الوالديةدافعية األبناء للت
  ).Brook,1997(السالبة والدافعية المنخفضة لألبناء

أن االندماج العائلى وتفاعل  (Wehmeyer 1999)ويعتبر
األشقاء بعضهم البعض له أثر كبير فى قدرة األبناء على 
التخطيط واإلنجاز لألعمال والمهام المكلفون بها وأن هناك 

  . تفاعالت الوالدية غير السويةأثرا سلبيا لل
 أن التالميذ الذين كان والديهم Marcon (1993)ويؤكد

أكثر اندماجا معهم كانوا أكثر اندماجا داخل الفصل الدراسى 
  . وداخل المدرسة

أن البيئة المنزلية تؤثر فى ) ١٩٩٩(ويشير سيد خير اهللا
ا سلوك األبناء فى مختلف المستويات العمرية إال أن تأثيره

فى مراحل العمر المبكرة أكثر من تأثيرها فى مراحل العمر 
األخرى، ولذلك فهى تعد من أهم عناصر مدخالت البيئة فى 
مصفوفة رعاية األبناء، حيث أنها ترتبط بتنمية جوانب 

  .السلوك المعرفى والوجدانى والحركى عند األبناء
وحيث أن األسرة هى بيئة سيكولوجية اجتماعية تعليمية 

ا ما يجعل الكفاءة الوالدية متغيرا حاسما فى تأثيره على به
جوانب شخصية األبناء، فإن هذه الكفاءة الوالدية تتضح 
بدورها فى ضوء ما يمتلكه الوالدين من مهارات إيجابية 
وسلبية، ودرجة تقبلهم لألبناء واهتمامهما ودفعهما للتعلم 

بناء الكفاءة وتنمية ذكائهم وقدراتهم المعرفية، وقد يدرك األ
الوالدية باعتبارها مصدر للدعم والتشجيع والتواصل، وقد 

يدركونها مصدر للضغط والتحدى، فينعكس ذلك على 
  ).٢٠١١أناس الشامى، (إدراكاتهم 

إن الوعى بالفروق بين ) ٢٠٠٥(ويرى عبد الفتاح تركى
الجنسين هى فعل الثقافة وفعل المجتمع، يضع الوالدين أمام 

ية غاية فى األهمية والخطورة أال وهى أن مسئولية تربو
التربية التى يوفرونها ألبنائهم ال ينبغى أن تتنوع أفعالها 
وممارستها لتناسب طبائع الجنسين، فالتربية ممكن أن تكون 
واحدة بل وينبغى أن تكون كذلك وال يلغى هذا بالطبع 
إمكانية أن تخصص أدوارا اجتماعية بعينها للبنت وأخرى 

وفق الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية التى للولد 
  . يعرفها مجتمعنا

 إلى أن إدراك األبناء  Izzo(1999)ولقد توصلت دراسة
للكفاءة الوالدية تسهم فى الدفء العاطفى، وأن الوالدين ذوى 
الكفاءة الواعية يهتمان بتربية أبنائهما، وإن امكانية تعديل 

 .م لكفاءة والديهماكفاءة األبناء ناتج إلدراكه

فالمهارات الحياتية مجموعة من السلوكيات التى تعتمد 
على معارف ومعلومات ومهارات يدوية واتجاهات وقيم 
يحتاج كل فرد إلى اتقانها وفقا لعمره وطبيعة مجتمعه 
وموقعه فى هذا المجتمع ليتفاعل بإيجابية وموضوعية مع 

أو مواقف متغيرات العصر سواء كانت مدركات معلومات 
  ).٢٠٠٥فيليب اسكاوس، (أو مشكالت 

ومن الضرورى االهتمام بالمهارات الحياتية وتزويد كل 
متعلم بها كى يستطيع أن يواجهه المتغيرات والتحديات 
العصرية التى يتسم بها هذا العصر وكذلك أداء األعمال 
المطلوبة منه على أكمل وجه، فهذه المهارات تحقق له 

والتكيف والمرونه والنجاح فى حياته العملية التعايش الناجح 
والشخصية وتتعدد المهارات وتتنوع إذ تشمل جميع مجاالت 

  ). ٢٠١٣جمال العمرى، ( الحياة
فالمهارات الحياتية تهدف إلى مساعدة الفرد على التفاعل 
 الناجح مع بيئته بكل أبعادها وتطوير أساليب معايشة الحياة

  ).٢٠٠١تغريد عمران وآخرون، (
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، )٢٠٠٥(فقد أكدت دراسة انشراح المشرفى وآخرون
 على ضرورة تنمية المهارات الحياتية Solso (1998)ودراسة

وإدماجها فى المناهج التعليمية المقدمة للطفل إلعداده للحياة 
ومساعدته على التفاعل الناجح واإليجابى مع المواقف 

 وتحمل والمشكالت اليومية التى تعترضه وتنمية ثقته بنفسه
المسئولية لديه وإكسابه القدرة على التواصل الفعال مع 
اآلخرين وتطوير ملكاته العقلية المرتبطة باإلبداع واالبتكار 

  .واالكتشاف وحل المشكالت
من هنا نجد أن تنمية المهارات الحياتية ضرورية لألبناء 
وخاصة من ِقبل الوالدين وقد تعتمد على كفاءة ومهارة 

التربية، ومن هنا جاءت فكرة البحث للتعرف الوالدين فى 
على الكفاءة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها ببعض 
المهارات الحياتية، وفى ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة 

  :البحث فى التساؤل الرئيسى التالى
ما العالقة بين الكفاءة الوالدية كما يدركها األبناء 

اتية لدى عينة من طالب وعالقتها ببعض المهارات الحي
  المرحلة اإلعدادية؟

  البحث أهداف
تهدف الدراسة الحالية بصفة رئيسية إلى الكشف عن    

طبيعة العالقة بين الكفاءة الوالدية كما يدركها األبناء وبعض 
  :  المهارات الحياتية، وذلك من خالل األهداف الفرعية التالية

والدية، وكذلك تحديد مستوى إدراك األبناء للكفاءة ال
 .   مستوى المهارات الحياتية بأبعادها

فى بين متوسطي درجات عينة البحث دراسة الفروق 
ا كل من إدراك الكفاءة الوالدية والمهارات الحياتية بأبعاده

 ). إناث–ذكور(تبعا لمتغير الجنس

فى دراسة االختالفات بين متوسطي درجات عينة البحث 
تبعا لمهارات الحياتية بأبعادها إدراك الكفاءة الوالدية وا

لترتيب ا(لمتغيرات المستوى االجتماعى واالقتصادى
مستوي تعليم  -  حجم األسرة- الميالدى للطالب فى األسرة

  ).صاحب القرار والمتابعة فى األسرة-األب واألم

  البحث أهمية
التى  المرآه يكتسب البحث أهميته من ارتباطه باألسرة كونها      

اعل المتبادل بين اآلباء واألبناء والذى يشكل       تعكس نسق التف  
بدوره اتجاهات األبناء وسلوكياتهم وخاصـة فـى مرحلـة          

وهـى مرحلـة التـأثر      ) المراهقة المبكرة (الطفولة المتأخرة 
الشديد بما يدور حولهم وخاصة فى األسرة والمدرسة، كما         

 مرحلة غرس القيم والمبـادىء وتـشكيل شخـصياتهم         أنها
  .وسلوكياتهم

ناول الدراسة لموضوع هام وهو المهارات الحياتية ت
لألبناء من اتخاذ القرار وحل المشكالت والمشاركة 
والتعاون واالستفادة من خامات البيئة وتحمل المسئولية 
وهى مهارات هامة فى بناء شخصية األبناء ولها عالقة 
وثيقة بالوالدية، ولذا تم ربطها بالكفاءة الوالدية نظرا لندرة 

  . بحاث والدراسات التى تناولت هذين المتغيرين معااأل
قد تسهم نتائج هذا البحث من الناحية العملية فى تقديم 
بعض المعلومات والبيانات والنتائج التى قد تبدو على قدر 
من األهمية لما سيأتى من أبحاث مكملة فى مجال تصميم 

لبيئة وتطوير البرامج الوقائية واالرشادية األسرية لتهيئة ا
األسرية المستقرة والداعمة لألبناء، خاصة وأننا نعيش فى 

  .عصر االنفتاح الثقافى والتكنولوجى
  األسلوب البحثى

  البحث فروض: اوال
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  -١

درجات الذكور واإلناث من أفراد عينة البحث على 
بناء ومقياس مقياس الكفاءة  الوالدية  كما يدركها األ

  . المهارات الحياتية بأبعاده
 ال يوجد تباين دال إحصائيا بين متوسطات درجات عينة -٢

البحث على مقياس الكفاءة  الوالدية  كما يدركها األبناء 
ومقياس المهارات الحياتية بأبعاده تبعا للترتيب الميالدى 

  .للطالب فى األسرة
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ـ        -٣  طات درجـات   ال يوجد تباين دال إحصائيا بين متوس
أفراد عينة البحث على مقياس الكفاءة  الوالديـة  كمـا            

 يدركها 

 .األبناء ومقياس المهارات الحياتية بأبعاده تبعا لحجم األسرة

 ال يوجد تباين دال إحصائيا بين متوسطات درجات -٤
أفراد عينة البحث على مقياس الكفاءة  الوالدية  كما 

لحياتية بأبعاده تبعا يدركها األبناء ومقياس المهارات ا
  .لمستوى تعليم األب واألم

 ال يوجد تباين دال إحصائيا بين متوسطات درجات -٥
أفراد عينة البحث على مقياس الكفاءة  الوالدية  كما 
يدركها األبناء ومقياس المهارات الحياتية بأبعاده تبعا 

 . لصاحب القرار والمتابعة فى األسرة

ت داللة احصائية بين مقياس  توجد عالقة ارتباطيه ذا-٦
الكفاءة الوالدية كما يدركها األبناء ومقياس المهارات 

    .الحياتية بأبعاده لدى طالب عينة البحث
   :البحث منهج: ثانياً

 البحث الحالى المنهج الوصفى التحليلى، وهو يتبع
المنهج الذى يقوم على الوصف الدقيق والتفصيلى للظاهرة 

 المشكلة قيد البحث وصفا كميا أو أو موضوع الدراسة أو
وصفا نوعيا وبالتالى فهو يهدف إلى جمع بيانات ومعلومات 
كافية ودقيقة عن الظاهرة ومن ثم دراسة وتحليل ما تم 
جمعه بطريقه موضوعية وصوال إلى العوامل المؤثرة على 

  ). ٢٠٠٨دالل القاضى ومحمود البياتى، (تلك الظاهرة 
  :   ية والمفاهيم اإلجرائيةالمصطلحات العلم :ثالثا

  : الكفاءة الوالدية كما يدركها األبناءتعريف
مجموعة التفاعالت السلوكية لألب واألم كما  وهى

يدركها األبناء داخل األسرة وخارجها فى كافة مناحى الحياة 
األسرية االجتماعية واالقتصادية والتثقيفية والتعليمية على 

دين يمتلكان من المعرفة النحو الذى يتضح منه أن الوال

األساسية والثقة بالنفس والمهارات التى تجعل من أبنائهما 
  ).٢٠٠٦محمد رزق، (أفرادا ناجحين فى مستقبلهم

  :  الكفاءة الوالدية كما يدركها األبناء إجرائياوتعرف
 قدرة الطالب على وصف إدراكه للممارسات هى

ت التى قد الوالدية والمهارات والسلوكيات واالستراتيجيا
 الحياة التى غوطتراعى لتطوير االبن إيجابيا رغم ض

يوجهها الوالدان، وهى الدرجة التى يحصل عليها الطالب 
  . فى مقياس الكفاءة الوالدية
  : تعريف المهارات الحياتية

 مجموعة من المهارات المتصلة بالبيئة التى يعيش هى
ات فيها الطفل وما يتعلق بها من معارف وقيم واتجاه

 عن طريق مجموعة من نظمةيتعلمها بصورة مقصودة وم
األنشطة والتطبيقات العملية، وتهدف إلى بناء شخصيته 
المتكاملة بما يمكنه من تحمل المسئولية والتعامل مع 
مقتضيات الحياة اليومية بنجاح وتجعل منه فردا صالحا 

)Hegner,1992 .(  
  :  المهارات الحياتية إجرائياوتعرف
 بحياة االبن والتى ينبغى عليه تبطةلسلوكيات المر ابأنها

اكتسابها لمواجهة متطلبات الحياة اليومية بنجاح ، وليكون 
عنصرا إيجابيا ومؤهال لبناء مجتمعه، وتم تحديد بعض 

مهارة اتخاذ القرار وحل المشكالت، مهارة (المهارات وهى
المشاركة والتعاون، مهارة االستفادة من خامات البيئة، 

وجميعها مهارات وثيقة الصلة بعلم ) هارة تحمل المسئوليةم
  . إدارة المنزل

  : مهارة اتخاذ القرار وحل المشكالت
 تلك المهارات التى تساعد الطفل على التعامل بطرق هى

إيجابية وفعالة مع المشكالت التى تواجهه وتمكنه من اتخاذ 
 القرار المناسب فى طلب المساعدة وتحديد الحلول لتلك

ويتحمل نتائج  ،)٢٠٠٩غادة عبد الكريم، (المشكالت
  .  اآلخرين خبرات من يستفيد قراراته، كما
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  : مهارة المشاركة والتعاون
 مساعدة اآلخرين وتلبية احتياجاتهم وتزكية وتعنى
  اقتراح

 التعاون المتبادل وتتضمن مهارة تقديم المساعدة ومهارة
بالسعادة والرضا المشاركة فى األعمال الجماعية، والشعور 

  . لمساعدة اآلخرين
  : مهارة االستفادة من خامات البيئة

 استخدام بقايا األشياء وخامات البيئة المتوفرة فى وتعنى
عمل أشياء مفيدة، واستشارة والدى فيما أفكر فى عمله، 
واالستفادة من االنترنت فى معرفة األفكار الجديدة لعمل 

  .   ستهالك عند تنفيذ أى عملمفيدة، ومراعاة ترشيد اال أشياء
  : مهارة تحمل المسئولية

 أداء الطالب للواجبات المطلوبة منه بإتقان وتعنى
وااللتزام بتقديمها فى الوقت المحدد لها وااللتزام بتعليمات 
وتوجيهات معلمه، كما تتضمن أداؤه لبعض المهام المنزلية، 
 واالدخار من مصروفه الشخصى، وتحديد احتياجاته فى

  . حدود الميزانية، وااللتزام بالنظافة والنظام
   البحث حدود: رابعا
  :يلي فيما الدراسة تتحدد

طالب ) ٢١٠(بلغ عدد عينة البحث: البشرية الحدود –أ
) ٢٢٥(وطالبة بالصف األول االعدادى من إجمالى

من ) عمدية(طالب وطالبة وتم اختيارهم بطريقة
وينتمين إلى أسر مستويات إجتماعية واقتصادية مختلفة 

استمارة ) ١٥(وقد تم استبعاد) بناءأب وأم وأ(متكاملة
بسبب عدم استكمال االستجابات على بنود االستبيان 
وتضاربها أو لعدم استيفاء الشروط الخاصة باألسرة، 

المراهقة (وتم اختيار العينة فى مرحلة الطفولة المتأخرة
مهارات ، حيث لديهم فاعلية ومرونة لتعلم ال)المبكرة

   .  والمعلومات بسهولة

  )       بنــات (                     مدرســة أحمــد زويــل: المكانيــة الحــدود -ب
ــة ــين (           واألميريـ ــة                 )        بنـ ــصورة، ومدرسـ                                 بالمنـ

                                                      القباب االعدادية المشتركة، مركز دكـرنس، محافظـة        
   .        الدقهلية

    فى                           الميدانى ألدوات البحث            التطبيق    تم: الزمنية الحدود -ج
                                                        صورتها النهائية خالل الفترة من بداية شـهر مـارس          

   . م٢٠١٥  – ٢٠١٤                     نهاية شهر إبريل لعام       وحتى
   )الباحثة إعداد(: البحث أدوات :خامسا

  :على البحث أدوات اشتملت-
  .للطالب وأسرتهالعامة  البيانات استمارة -١
       الكفاءة الوالدية كما يدركها األبناءمقياس -٢
  .الحياتيه اراتالمه مقياس -٣
                                             :  إعداد وبناء أدوات البحث-
  : العامة البيانات استمارة -١

 إعداد استمارة البيانات العامة وقد شملت بيانات تم
  : خاصة بكل من

الجنس، الترتيب الميالدى للطالب فى ( األبناء من حيث-
  ) األسرة

 –حضر(حجم األسرة، منطقة السكن( األسرة من حيث-
، المستوى التعليمى لألب واألم، صاحب القرار )ريف

  . والمتابعة فى األسرة
  : الوالدية مقياس الكفاءة –٢

 إعداد مقياس الكفاءة الوالدية فى صورته النهائية فى تم
 المفهوم ارضوء المفاهيم والمصطلحات البحثية وفى إط

دراسات السابقة المرتبطة به، حيث اإلجرائى وال
عبارة خبرية تقيس الكفاءة الوالدية كما يدركها )٤٨(شمل

 وفقا عليها  استجابتهنوتتحدد األبناء يجيب عليها الطالب،
) ١-٢-٣(وذلك بمقياس) دائما، أحيانا، نادرا(للتقدير الثالثى

) ٣-٢-١(عبارة، و) ١٩(للعبارات الموجبة وعددهم
عبارة، ووضعت درجات ) ٢٩( وعددهمللعبارات السالبة
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كمية الستجابات أفراد العينة حيث كانت الدرجة 
 ،درجة) ٤٨(درجة، بينما الدرجة الصغرى) ١٤٤(العظمى
 )٨٢(وأقل درجة مشاهدة) ١٣٤( مشاهدةرجة أعلى دوبلغت
 تم تقسيم مستوى إدراك األبناء للكفاءة الوالدية وقد
ساب المدى  خالل حمن ) مرتفع– متوسط–منخفض(إلى

وفقا للبيانات المشاهدة نتيجة تطبيق االستبيان من المعادالت 
  : اآلتية
 -١٣٤=  أقل درجة مشاهدة – أكبر درجة مشاهدة= المدى
٥٢ = ٨٢  
  ١٧,٣ = ٣ /٥٢= عدد المستويات / المدى=  الفئة طول

أقل (من أقل درجة مشاهدة إلى:  إدراك منخفضمستوى
  )طول الفئة+ درجة مشاهدة 

أى )١٧,٣ + ٨٢( إلى أقل من٨٢:  إدراك منخفضوىمست
من (أنه المستوى الواقع فى الفئة الحاصلة على درجات

 ستوى، والم) درجة٩٩,٣ درجة إلى أقل من ٨٢
 ٩٩,٣(المتوسط وهو الواقع فى الفئة الحاصلة على

 ، والمستوى  المرتفع ) درجة١١٦,٦ درجة إلى أقل من 
 درجة ١١٦,٦(ىوهو الواقع فى الفئة الحاصلة عل

  ). فأكثر
  :  الحياتيه المهارات مقياس –٣

 إعداد مقياس المهارات الحياتية فى صورته النهائية تم
 البحثية وفى إطار المفهوم اتفى ضوء المفاهيم والمصطلح

) ٤٠(اإلجرائى والدراسات السابقة المرتبطة به، حيث شمل
تخاذ ا(عبارة خبرية تقيس المهارات الحياتية بأبعادها وهى

القرار وحل المشكالت، والمشاركة والتعاون، ومهارة 
وتشمل ) االستفادة من خامات البيئة، ومهارة تحمل المسئولية

 وتتحدد عبارات يجيب عنها الطالب،)١٠(كل مهارة
وذلك ) دائما، أحيانا، نادرا( للتقدير الثالثىوفقا استجابتهن
رة، عبا) ٣٨(للعبارات الموجبة وعددهم) ١-٢-٣(بمقياس

عبارة، ووضعت ) ٢(للعبارات السالبة وعددهم) ٣-٢-١(و
درجات كمية الستجابات أفراد العينة حيث كانت الدرجة 

 ،درجة) ٤٠(درجة، بينما الدرجة الصغرى) ١٢٠(العظمى
 )٤٨(وأقل درجة مشاهدة) ٩٢( أعلى درجة مشاهدةوبلغت
                تم تقسيم مستوى المهارات الحياتية بأبعادها إلىوقد

 خالل حساب المدى الفعلى، من) مرتفع– متوسط–منخفض(
فكان المستوى المنخفض هو المستوى الواقع فى الفئة 

) ٦٢,٦ إلى أقل من ٤٨من (الحاصلة على درجات
والمستوى المتوسط وهو الواقع فى الفئة الحاصلة على 

والمستوى المرتفع  )٧٧,٢ إلى أقل من ٦٢,٦من (درجات
  ).  درجة فأكثر٧٧,٢(لفئة الحاصلة علىوهو الواقع فى ا

  : The validity االستبيانصدق -
 االستبيان على قياس ما وضع لقياسه أو السمة هوقدرة

  ).٢٠٠٦ذوقان عبيدات وآخرون، (المراد قياسها
صدق محتوى مقياس الكفاءة الوالدية كما يدركها األبناء : أ

ومقياس المهارات الحياتية لطالب الصف األول 
  : عدادىاال

 من صدق محتوى المقياس تم عرضه في صورته للتأكد
األولية علي عدد من األساتذة المحكمين أعضاء هيئة 
التدريس فى مجال إدارة المنزل بكلية االقتصاد المنزلى 

 بكليات التربية واآلداب، لنفسوالتربية النوعية ومجال علم ا
وذلك للتعرف على آرائهم فى المقياس من حيث دقة 
الصياغة اللغوية لمفردات المقياس وسالمة المضمون ومدي 
مناسبة كل عبارة للبعد الخاص بها، وتحديد اتجاه كل عبارة 
وإضافة أي عبارات مقترحة، وتم إجراء التعديالت المشار 
إليها فى صياغة العبارات وحذف بعض العبارات وبذلك 

  .يكون المقياس قد خضع لصدق المحتوى
                 Kendall’s tue-bاستخدام معامل كندالحساب الصدق ب: ب

  حساب الصدق باستخدام معامل كندال لمعرفة  صـدق           تم
االتساق الداخلي لمقياس الكفاءة الوالدية كمـا يـدركها األبنـاء           

                            المختلفـة، كمـا فـى                بأبعـاده ومقياس المهارات الحياتيـة     
   . ) ١ (    جدول
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مقيـاس الكفـاءة    أن معامل كنـدال ل     )١(  جدول يوضح
ــة ــد    )٠,٧٤٨(الوالدي ــصائيا عن ــه دالةاح ــى قيم وه
وتعتبر هذه القيمة عالية بالنسبة لهذا النـوع        ) ٠,٠١(مستوي

من حساب الصدق وتؤكد االتساق الداخلي للمقياس، كما أن         
وهى قيمه  ) ٠,٧٨٧( المهارات الحياتية  اسكندال لمقي  معامل
 لقيمة عاليةوتعتبر هذه ا )٠,٠١(احصائيا عند مستوي دالة

 بالنسبة لهذا النوع من حـساب الـصدق وتؤكـد االتـساق         
  .الداخلي للمقياس بأبعاده ككل

ثبات مقياس الكفاءة الوالدية، ومقياس المهارات الحياتيـة        
  :بأبعاده

 :معامل ألفا لتحديد ثبات االستبيان حساب -أ

    باستخدام معامل Reliability حساب ثبات المقياستم 
 Alphaن طريق معادلة الفا كرونباخالثبات وذلك ع

Cronbach ، حساب معامل ألفا لكل عبارة من عبارات وتم 
  .)٢(كما فى جدول) ككل(أبعاد المقياس ولألبعاد 

أن قيمة معامل ألفا لمجموع عبـارات       ) ٢( جدول يوضح
وتعتبر هذه القيمة   ) ٠,٧٥٠(هو) ككل(مقياس الكفاءة الوالدية  

 ن حساب الثبات، كمـا أن قيمـة        لهذا النوع م   لنسبةعالية با 
) ككل(معامل ألفا لمجموع عبارات مقياس المهارات الحياتيه      

ـ       ) ٠,٧٦٤(هو اس وتعتبر هذه القيمة عالية وتؤكد ثبات المقي
.وصالحيته للتطبيق فى البحث الحالى

  صدق االتساق الداخلي لمقياس الكفاءة الوالدية، ومقياس المهارات الحياتية بأبعاده. ١ جدول
مقياسال  المحكمينعدد   االتفاقعدم االتفاق االبعاد 

 كندال معامل  كندالمعامل
)ككل(  

 ٠,٧٤٨ ٠,٧٤٨ ١ ٩  الوالديةالكفاءة  الكفاءة الوالديةمقياس
 ٠,٨١٠ ٠ ١٠   اتخاذ القرار وحل المشكالتمهارة
 ٠,٧٥٨ ١ ٩  المشاركة والتعاونمهارة
 ٠,٧٨٩ ٢ ٨  االستفادة من خامات البيئةرةمها

  المهارات الحياتيةمقياس

 ٠,٧٩١ ٢ ٨  تحمل المسئوليةمهارة

٠,٧٨٧ 

  الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لمقياس الكفاءة الوالدية، ومقياس المهارات الحياتية بأبعاده. ٢جدول
 رقــم 

 العبارة
 معامل
 ألفـا

 رقــم
 العبارة

 معامل
 ألفـا

 رقـم
 العبارة

 معامل
 ألفـا

 رقـم
 ةالعبار

 معامل
 ألفـا

 رقـم
 العبارة

 معامل
 ألفـا

٠,٧٨٧ ٥ ٠,٧٧٧ ٤ ٠,٧٠٧ ٣ ٠,٧٥٤ ٢ ٠,٧٠٧ ١ 
٠,٧٩٧ ١٠ ٠,٧٩٥ ٩ ٠,٧٦٣ ٨ ٠,٧٧٢ ٧ ٠,٧٧٧ ٦ 
٠,٧٨٧ ١٥ ٠,٧٧٩ ١٤ ٠,٧٢٤ ١٣ ٠,٧٥٧ ١٢ ٠,٧١٧ ١١ 
٠,٧٢١ ٢٠ ٠,٧٧٧ ١٩ ٠,٧٩٧ ١٨ ٠,٧٦٧ ١٧ ٠,٧٧١ ١٦ 
٠,٧٠٤ ٢٥ ٠,٧٠٥ ٢٤ ٠,٧٠٤ ٢٣ ٠,٧٦٧ ٢٢ ٠,٧٢٤ ٢١ 
٠,٧٠٤ ٣٠ ٠,٦٧٧ ٢٩ ٠,٧٧٥ ٢٨ ٠,٧٢١ ٢٧ ٠,٧٧٩ ٢٦ 
٠,٧٦٧ ٣٥ ٠,٧٠٤ ٣٤ ٠,٧٨٧ ٣٣ ٠,٧٩٤ ٣٢ ٠,٧٧٩ ٣١ 
٠,٨٧٧ ٤٠ ٠,٦٨٧ ٣٩ ٠,٧٢٤ ٣٨ ٠,٧٥٤ ٣٧ ٠,٧٢٧ ٣٦ 
٠,٧٦٧ ٤٥ ٠,٧٢٤ ٤٤ ٠,٧٠٧ ٤٣ ٠,٧٥٤ ٤٢ ٠,٧٦٨ ٤١ 
٠,٧٥٤ ٤٨ ٠,٦٧٧ ٤٧ ٠,٧٧٠ ٤٦     

                   الكفاءة الوالدية     مقياس
 

  ٠,٧٥٠) = ككل( معامل ثبات مقياس الكفاءة الوالدية لغب
                     المهارات الحياتية     مقياس ٠,٧٧٧ ٥ ٠,٧٨٧ ٤ ٠,٧٩٧ ٣ ٠,٧٥٧ ٢ ٠,٧٦١ ١

                        اتخاذ القرار وحـل          مهارة
 ٠,٧٢٤ ١٠ ٠,٧٧٩ ٩ ٠,٧٧٩ ٨ ٠,٧٩٤ ٧ ٠,٧٧٠ ٦        المشكالت

 ٠,٧٣٣ ١٠ ٠,٨٧٧ ٩ ٠,٧٧٩ ٨ ٠,٨٢٤ ٧ ٠,٧٣٣ ٦         والتعاون          المشاركة       مهارة ٠,٧٧٥ ٥ ٠,٧٦٧ ٤ ٠,٨٠١ ٣ ٠,٧٧٥ ٢ ٠,٧٦٨ ١
                       االستفادة من خامات         مهارة ٠,٧٢١ ٥ ٠,٧٧٧ ٤ ٠,٧٩٧ ٣ ٠,٧٦٧ ٢ ٠,٧٠٩ ١

 ٠,٧٠٤ ١٠ ٠,٧٠٩ ٩ ٠,٧٠٤ ٨ ٠,٧٦٧ ٧ ٠,٧٢٤ ٦       البيئة
 ٠,٨٧٧ ١٠ ٠,٦٨٧ ٩ ٠,٧٢٤ ٨ ٠,٧٩٤ ٧ ٠,٧٠٧ ٦                 تحمل المسئولية     مهارة ٠,٧٦٧ ٥ ٠,٧٢٤ ٤ ٠,٧٨٧ ٣ ٠,٧٩٤ ٢ ٠,٧٧٩ ١

 ٠,٧٦٤) = ككل( معامل ثبات مقياس المهارات الحياتية بلغ 
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 Split-Half الثبات بطريقة التجزئة النصفية حساب

 حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية وذلك عن طريق تم
تقسيم كل بعد من أبعاد االستبانة  إلى نصفين، عبارات 

نصفي فردية، عبارات زوجية، ولحساب االرتباط بين 
 وكذلك معادلة Spearman-Brownاالستبانه استخدمت معادلة 

Guttman.  
أن معامل ارتباط التجزئة النصفية ) ٣( جدوليوضح

 –لسيبرمان) ٠,٧٦٢(هو) ككل(لمقياس الكفاءة الوالدية
براون، جتمان، كما يتضح أن معامل ارتباط التجزئة 

) ٠,٧٥١(هو) ككل(النصفية لمقياس المهارات الحياتية
 براون، جتمان، وجميعها قيم مرتفعة مما يؤكد –لسيبرمان

  .ثبات المقاييس وصالحيتهما للتطبيق فى البحث الحالى
  األساليب اإلحصائية المستخدمة: سادسا

 التجزئه اختباراالستبيان تم حساب معامل ألفا كرونباخ، 
 وكذلك معادلة Spearman-Brownالنصفية باستخدام معادلة 

Guttmanمع البيانات وتفريغها تمت المعالجة  ج بعد
االحصائية باستخدام برنامج الحزم االحصائية للعلوم 

 Statistical package for social sciences programاالجتماعية

(s.p.s.s) اإلحصائية لكشف العالقة األساليب  وذلك إلجراء 
 يلى وفيمابين متغيرات الدراسة واختبار صحة الفروض 

  : إلحصائية التى تم استخدامهاالمعالجات ا

حساب األعداد والتكرارات والنسب المئوية لكل -١
 متغيرات البحث الوصفيه والمتوسط الحسابى

  .واالنحراف المعيارى
 ،Kendall’s tue-b الصدق باستخدام معامل كندال حساب -٢

ولمعرفة ثبات االستبيان تم حساب معامل ألفا كرونباخ، 
-Spearmanية باستخدام معادلة  التجزئه النصفاختبار

Brown وكذلك معادلة Guttman   
   الفروق بين متوسطات درجات لحسابt-test  اختبار -٣

  . عينة البحث طبقا لبعض متغيرات البحث ثنائية الفئات
      One Way ANOVA تحليل التباين فى اتجاه واحد اختبار-٤

 لحساب الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث
  متغيرات البحث األكثر من فئتان، ولحساببعضبقا لط

  .Tukeyداللة الفروق استخدم اختبار 
 مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون بين المتغيرات حساب-٥

  .الخاصة بالدراسة
   ومناقشتهاالنتائج

  وصف العينة: أوال
  خصائص عينة الدراسة  ) ١٠-٤( الجداول منتوضح

  الجنس -١
د االناث أكثر من عدد أن عد) ٤(يتضح من جدول

              الذكور فى عينة البحث، حيث بلغت نسبة االناث
  .للذكور % ٣٨,١٠مقابل  % ٦١,٩٠

  معامل ارتباط التجزئة النصفية لمقياس الكفاءة الوالدية وأبعاد مقياس المهارات الحياتية. ٣ جدول
 ككل ط جتمانمعامل ارتبا معامل ارتباط سيبرمان ـ براون االبعاد المقياس

 ٠,٧٦٢ ٠,٧٣٥ ٠,٧٩٠  الكفاءة الوالدية الكفاءة الوالدية
 ٠,٧٣٢ ٠,٧٢٨ مهارة اتخاذ القرار وحل المشكالت

 ٠,٧٨١ ٠,٧٨٥ مهارة المشاركة والتعاون
 المهارات الحياتية ٠,٧٤٠ ٠,٧٧٤ مهارة االستفادة من خامات البيئة

 ٠,٧٦٢ ٠,٧٠٦ مهارة تحمل المسئولية
٠,٧٥١ 
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  للجنس تبعا الدراسة لعينة النسبي التوزيع .٤ جدول

 % العدد الجنس
 ٣٨,١٠ ٨٠ ذكر
 ٦١,٩٠ ١٣٠ أنثي

 ١٠٠ ٢١٠ المجموع
  حجم األسرة -٢

 منأكثـر (أن غالبية عينة البحث   ) ٥( من جدول  يتضح
حيـث  )  أفراد ٦-٥(تنتمى لألسرة متوسطة الحجم   ) النصف

 ٤-٣(غيرة الحجم ، ويليها األسرة ص   %٦٤,٧٦بلغت نسبتها   
 ٧(وأخيرا األسرة كبيرة الحجم   % ٢٢,٨٦وذلك بنسبة   ) أفراد

    %.١٢,٣٨وذلك بنسبة ) أفراد فأكثر
  األسرة لحجم تبعا الدراسة لعينة النسبي التوزيع .٥ جدول

 % العدد  األسرةحجم
 ٢٢,٨٦ ٤٨ أسرة صغيرة)  أفراد٤-٣ (من
 ٦٤,٧٦ ١٣٦ أسرة متوسطة)  أفراد٦-٥ ( من
 ١٢,٣٨ ٢٦ أسرة كبيرة ) راد فأكثر أف٧(

 ١٠٠ ٢١٠ المجموع
   السكنمنطقة -٣

 من البحث عينة نصف من أكثر أن) ٦(جدول من يتضح
 فكانـت  األقـل  النسبة أما ،%٥٧,١٤ بنسبة وذلك الحضر
   %.٤٢,٨٦ بنسبة وذلك الريف لعينة
 لمنطقـة  تبعـا  الدراسـة  لعينة النسبي التوزيع .٦ جدول
    السكن
 % العدد سكن  المنطقة
 ٤٢,٨٦ ٩٠ ريف
 ٥٧,١٤ ١٢٠ حضر

 ١٠٠ ٢١٠ المجموع

  الميالدى للطالب فى األسرة الترتيب -٤

 للطالـب  المـيالدى  الترتيـب  أن  )٧(جدول من يتضح
 نـسبتة  بلغـت  حيـث  العينـه  فـى  النسب أعلى) األول(

ــه الترت %٤١,٩٠ ــسبة     يــب               ، ويلي ــر بن                             المــيالدى األخي
                         الميالدى األوسـط وذلـك                              ، وأقل النسب للترتيب      %٢٩,٥٢
    %.٢٨,٥٧      بنسبة 
  

 للترتيب تبعا الدراسة لعينة النسبي التوزيع .٧ جدول
  األسرة فى للطالب الميالدى
 % العدد  الميالدى للطالب  الترتيب
 ٤١,٩٠ ٨٨ األول
 ٢٨,٥٧ ٦٠ الوسط
 ٢٩,٥٢ ٦٢ األخير

 ١٠٠ ٢١٠ المجموع
  التعليمي لألب واألمالمستوي -٥

 تبعا البحث لعينة األعلى النسبة أن) ٨(جدول من يتضح
 الشهادة على الحاصلين من واألم لألب التعليمى للمستوى
) مرتفع تعليمى مستوى(والدكتوراه والماجستير الجامعية
 وما الثانوية على الحاصلين ويليها ،%٤٧,٦٢ بنسبة وذلك
 بنسبة وذلك) متوسط تعليمى مستوى(مستواها فى

 مستوى على للحاصلين فكانت النسب أقل أما ،%٣٤,٢٩
  %.١٨,١٠ بنسبة وذلك منخفض تعليمى
  

  واألم لألب التعليمي للمستوى تبعا الدراسة لعينة النسبي التوزيع .٨ جدول
 % العدد تعليمي الالمستوي

 )ال يقرأ وال يكتب  (أمي
  ويكتبيقرأ

  على الشهادة االبتدائيةحاصل
 هادة اإلعدادية على الشحاصل

 ١٨,١٠ ٣٨ منخفض
 

 ٣٤,٢٩ ٧٢ متوسط  على الثانوية وما في مستواهاحاصل
  على الشهادة الجامعيةحاصل
  على شهادة الماجستيرحاصل
  على شهادة الدكتوراهحاصل

 ٤٧,٦٢ ١٠٠ مرتفع

 ١٠٠ ٢١٠  المجموع
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  القرار والمتابعة لألبناء في األسرةصاحب -٦

من نصف العينة صاحب     أكثر   أن  )٩( جدول من يتضح
   %  ٦٢,٢٨القرار والمتابعة فى األسرة هو األب وذلك بنسبة         

                            األسرة بدرجة كبيرة وما      ى                              ويدل ذلك على مشاركة األب ف     
                                                             زال هو صاحب النفوذ فى غالبية األسر، ويليه القرار لألب          

                                      ، أما أقل النسب فكانت لقرار األم        %٢٠,٩٥                  واألم معا بنسبة    
    %.١٤,٧٦           وذلك بنسبة 

 لـصاحب  تبعـا  الدراسـة  لعينة النسبي التوزيع. ٩ جدول
  األسرة في لألبناء والمتابعة القرار

 % العدد  القرار والمتابعة فى األسرة صاحب
 ٦٢,٢٨ ١٣٥ األب
 ١٤,٧٦ ٣١ األم
 ٢٠,٩٥ ٤٤  واألم معا األب

 ١٠٠ ٢١٠ المجموع
 لمقياس المهارات ٢ والنسب المئوية وقيمة كااألعداد -

   :أبعادهالحياتية ب
أن مهارة تحمل المسئولية تسجل     ) ١٠( من جدول  يتضح

أعلى االسـتجابات لعينـة البحـث حيـث بلغـت قيمـة             
 ، تليها مهارة اتخاذ القرار وحـل المـشكالت        )٨٥,٧٤( ٢  كا

، تليهـا مهـارة المـشاركة       )٣٥,١٨( ٢  كاحيث بلغت قيمة    
، وأخيـرا مهـارة     )٢١,٠٧( ٢  كاوالتعاون حيث بلغت قيمة     

 ،)١٨,٦٣( ٢    كـا امات البيئة حيث بلغت قيمة      االستفادة من خ  
التـى  ) ٢٠١٣(وهذا يتعارض مع دراسة جمـال العمـرى       

أظهرت نتائجها أن مهارات العمل الجماعى جـاءت فـى          
التـى  ) ٢٠١٠(وافى الرحمن   عبدالمرتبة األولى، ودراسة    

  .أثبتت أن مهارة التواصل جاءت فى المرتبة األولى
  : نتائج فروض البحثمناقشة
  :الفرض األول نتائج

 توجد فروق ذات داللة ال: " الفرض األول عليينص
 إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث أفراد عينة
البحث على مقياس الكفاءة الوالدية كما يدركها األبناء 

 والختبار صحة هذا ،ومقياس المهارات الحياتية بأبعاده

ذلك كما  لمتوسطين غير مرتبطين وt-testالفرض تم حساب 
  .)١١(فى جدول
        عند إحصائيا دال فرق وجود) ١١(جدول من يتبين
 علي البحث عينة درجات متوسطي بين) ٠,٠١(مستوي
 ذكور،(للجنس تبعا األبناء يدركها كما الوالدية الكفاءة مقياس
 يتفق مع دراسة أناس وهذا الذكور، لصالح) أناث
دراك الذكور التى أثبتت وجود فروق بين إ) ٢٠١١(مأمون

لصالح )  الوالدين– األب–األم(واإلناث للكفاءة الوالدية
التى ) ٢٠٠٢(الذكور، وتتفق أيضا مع دراسة نادية عبد الاله

أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائيا إلدراك األبناء 
للوالدية لصالح الذكور، واتفقت مع دراسة محمد 

ق التى أشارت إلى أن درجات الذكور تفو) ٢٠٠٦(رزق
 الوالدية أكثر من صائصاإلناث فى رؤيتهم التميز فى الخ
 التى أشارت Lynch (2002)رؤية البنات، وتختلف مع دراسة

إلى أن اإلناث أكثر إدراكا للفاعلية الوالدية من الذكور، 
 ودراسة أنور عبد ،Ziporia (1992)وتختلف أيضا مع دراسة

أشارت التى ) ٢٠١٥(ودراسة إيمان دراز ) ٢٠٠٣(الغفار
نتائجها إلى عدم وجود تأثير للجنس على إدراك األبناء 

 فرق وجود أيضا الجدول من يتضح كماللفاعلية الوالدية، 
 درجات متوسطي بين) ٠,٠١(مستوي عند إحصائيا دال
 تبعا بأبعاده الحياتية المهارات مقياس علي البحث عينة

  فروقجد بينما ال تو،الذكور لصالح) أناث ،رذكو(للجنس
بين الجنسين فى مهارة المشاركة والتعاون، وهذا يختلف مع 

التى أثبتت عدم وجود ) ٢٠١٠(دراسة عبد الرحمن وافى
فروق ذات داللة إحصائية فى مستوى المهارات الحياتية 

 –ذكور(لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير الجنس
  .، من النتائج السابقة يتحقق الفرض األول جزئيا)إناث
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  بأبعاده الحياتية المهارات لمقياس اإلحصائية وداللتها ٢كا وقيمة المئوية والنسب األعداد .١٠ جدول

  التحققدرجة
  مقياس المهارات الحياتية أبعاد منخفض متوسط مرتفع

 % العدد % العدد % العدد
٢ كاقيمة  الترتيب لصالح 

 ٢ مرتفع ٣٥,١٨ ١٦ ٣٤ ٣٤ ٧٢ ٥٠ ١٠٤  اتخاذ القرار وحل المشكالتمهارة
 ٣ مرتفع ٢١,٠٧ ٢١ ٤٣ ٣٣ ٧٠ ٤٦ ٩٧  المشاركة والتعاونمهارة
 ٤ مرتفع ١٨,٦٣ ٢٣ ٤٧ ٣١ ٦٥ ٤٧ ٩٨  االستفادة من خامات البيئةمهارة
 ١ مرتفع ٨٥,٧٤ ١١ ٢٤ ٢٦ ٥٥ ٦٢ ١٣١  تحمل المسئوليةمهارة

)ككل( الحياتية المهارات تفعمر ٣٥,٧٧ ١٨ ٣٧ ٣١ ٦٥ ٥١ ١٠٧    
ومقيـاس   قيمة ت وداللتها اإلحصائية لداللة الفروق بين المتوسطات وفقا للجنس في مقياس الكفاءة الوالديـة               .١١جدول

                                )٢٠٨( الحريةدرجةالمهارات الحياتية بأبعاده 
 "ت "قيمة  المعيارياالنحراف المتوسط الجنس المحاور

 ٥,٥٦٨* ١٠,٢٧  ١١٥,٥٩ ذكر  الوالديةالكفاءة
  ٩,١٧ ١٠٧,٧٩ أنثي 

 ٢,٥٢١* ٣,٢١ ٢٢٠٦٤ أنثي  اتخاذ القرار وحل المشكالتمهارة ٣,١٣ ٢٣,٧٧ ذكر
 ٣٣٤. ٣,٤٨ ٢٢,٤٨ أنثي  المشاركة والتعاونمهارة ٣,٩٣ ٢٢,٦٥ ذكر
 ٤,٢٧٥* ٣,٢٤ ٢١,٢٠ أنثي   االستفادة من خامات البيئةمهارة ٣,١٤ ٢٣,١٣ ذكر
 ٢,٤٢١* ٣,٧٨ ٢٤,٤٠ أنثي  تحمل المسئوليةمهارة ٢,٧٤ ٢٥,٤٩ ذكر
 ١٠,٩٨ ٩٥,٠٥ ذكر

 المهارات
  الحياتية
 

 ٢,٧٣٩* ١١,٣٧ ٩٠,٧١ أنثي )ككل( الحياتية  المهارات
  ٠,٠٥ مستوي عند دالة*

  :              الفرض الثانى     نتائج
 يوجد تباين دال إحصائيا     ال": علي الثانى الفرض ينص
طات درجات أفراد عينة البحـث علـى مقيـاس          بين متوس 

الكفاءة  الوالدية  كما يدركها األبنـاء ومقيـاس المهـارات            
            الحياتية بأبعاده تبعا للترتيب الميالدى للطالب فـى األسـرة         

 تـم  الفرض هذا صحة والختبار،  ) األخير – الوسط –األول(
 وفقا لالستجابات المعيارية واالنحرافات المتوسطات حساب
  .)١٢(جدول فى كما   الميالدى للطالب فى األسرةللترتيب
 بـين  للفـروق  األحـادي  التبـاين  تحليل حساب تم وقد

 كمـا  الوالديـة  الكفـاءة  مقياس علي البحث عينة استجابات
 تبعـا  بأبعـاده  الحياتيـة  المهارات ومقياس األبناء يدركها
 األوسـط،  األول،(األسـرة  فـى  للطالب الميالدى للترتيب

  .)١٣(جدول فى كما) ألخيرا

، ٠,٦٦٣(بلغـت " ف" أن قيمـة  ) ١٣( من جدول  يتضح
علي الترتيب  لمقياس الكفاءة الوالدية كما يدركها        ) ٠,٢٦٦

وهي غير دالـة    ) بأبعاده(األبناء ومقياس المهارات الحياتية   
 عدم وجود تبـاين دال إحـصائيا بـين          نيإحصائيا، مما يع  

س الكفاءة الوالديـة    متوسطي درجات عينة البحث علي مقيا     
كما يدركها األبناء ومقياس المهارات الحياتية بأبعاده تبعـا         

األول، األوسـط،   (للترتيب الميالدى للطالب فـى األسـرة      
) ٢٠٠٣(، ويتفق هذا مع دراسة أنور عبـد الغفـار         )األخير

التى أكـدت   ) ٢٠١٥(وإيمان دراز ) ٢٠٠٣(وخليل السعادات 
ين متوسطات درجات   على عدم وجود تباين دال إحصائيا ب      

األبناء فى إدراك الوالدية الفاعله بأبعادهـا تبعـا للترتيـب           
  الميالدى للطالب، 
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 األبنـاء  يـدركها  كما الوالدية الكفاءة مقياس علي البحث عينة الستجابات  المعيارية واالنحرافات المتوسطات .١٢ جدول
  األسرة فى للطالب دىالميال للترتيب تبعا بأبعاده الحياتية المهارات ومقياس
  المعيارياالنحراف المتوسط  الطالبترتيب المحاور المقياس

 ١١,٦١ ١١١,٦٤ األول
  الوالديةالكفاءة  الوالديةالكفاءة ٩,٨٢ ١١٣,٤٥ األوسط
 ٩,٦٦ ١١٣,٢١ األخير
  ٣,٠٩ ٢٣,٨٠ األول
  اتخاذ القرار وحل المشكالتمهارة ٣,٣٥  ٢٢,٨٧ األوسط
 ٣,١٧ ٢٣,١٥ األخير
 ٤,٠٣ ٢٢,٤٥ األول
  المشاركة والتعاونمهارة ٤,٠٦ ٢٢,٣٢ األوسط
 ٣,٠٠ ٢٣,٠٣ األخير
 ٣,٤٩ ٢٢,٦٧ األول
 بيئة االستفادة من  خامات المهارة ٣,٣١ ٢٢,١٠ األوسط
 ٣,٠٥ ٢٢,٢٩ األخير
 ٣,٤٠ ٢٥,١٥ األول
  تحمل المسئوليةمهارة  ٢,٧٤ ٢٥,٦٢ األوسط
 ٣,٣١ ٢٤,٤٥ األخير
 ١١,٩٧ ٩٤,٠٧ األول
 ١١,٢٦ ٩٢,٩٠ األوسط

  الحياتيةالمهارات

 )ككل( الحياتيةالمهارات
 ١٠,٤٧ ٩٢,٩٢ األخير

          األبنـاء           يـدركها        كمـا           الوالدية         الكفاءة       مقياس     علي       البحث      عينة          استجابات     بين        للفروق        األحادي         التباين       تحليل   .  ١٣      جدول
         األسرة    فى        للطالب         الميالدى         للترتيب        تبعا       بعاده  بأ          الحياتية          المهارات        ومقياس

 مجموع  التباينمصدر المحاور المقياس
 المربعات

  درجات
 الحرية

  متوسط
 الداللة "ف "قيمة المربعات

 ٧٤,٠١٨ ٢ ١٤٨,٠٣٦  المجموعاتبين
 الكفاءة ١١١,٦٥٠ ٢٠٧ ٢٣١١١,٤٨٨  المجموعاتداخل

  الوالديةالكفاءة الوالدية
  ٢٠٩ ٢٣٢٥٩,٥٢٤  الكليالتباين

٠,٦٦٣ 
 

٠,٥١٦ 
 

 ١٧,٠٢٥ ٢ ٣٤,٥٠  المجموعاتبين
 اتخاذ القرار مهارة ١٠,١٦٩ ٢٠٧ ٢١٠٤,٩٤٥  المجموعاتداخل

  ٢٠٩ ٢١٣٨,٩٩٥  الكليالتباين وحل المشكالت
١,٦٧٤ 
 

٠,١٩٠ 
 

 ٩,١١٠ ٢ ١٨,٢٢٠  المجموعاتبين
 المشاركة مهارة ١٤,١٧٧ ٢٠٧ ٢٩٣٤,٧٣٧  المجموعاتداخل

  ٢٠٩ ٢٩٥٢,٩٥٧  الكليالتباين والتعاون
٠,٦٤٣ 
 

٠,٥٢٧ 
 

 ٦,٢٨٩ ٢  ١٢,٥٧٨  المجموعاتبين
 االستفادة من  مهارة ١٠,٩٨٤ ٢٠٧ ٢٢٧٣,٦١٧  المجموعاتداخل

  ٢٠٩ ٢٢٨٦,١٩٥  الكليالتباين خامات البيئة
٠,٥٧٣ 
 

٠,٥٦٥ 
 

 ٢١,٠٨٢ ٢ ٤٢,١٦٣  المجموعاتبين
 تحمل مهارة ١٠,٢١٦ ٢٠٧  ٢١١٤,٦١٨  المجموعاتداخل

  ٢٠٩ ٢١٥٦,٧٨١  الكليالتباين سئوليةالم
٢,٠٦٤ 
 

٠,١٣٠ 
 

 ٣٤,٣٠٤ ٢ ٦٨,٦٠٨  المجموعاتبين
 ١٢٨,٧٢ ٢٠٧ ٢٦٦٤٥,٥٨٨  المجموعاتداخل

 المهارات
 الحياتية

 الحياتية المهارات
  ٢٠٩ ٢٦٧١٤,١٩٥  الكليالتباين )ككل(

٠,٢٦٦ 
 

٠,٧٦٦ 
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 التى أكـدت  Hardy et al (2008)بينما تختلف مع دراسة

على وجود فروق فى إدراك األبناء للوالديه الفاعله لـصالح          
ذوى الترتيب الميالدى األول، من النتائج الـسابقة يتحقـق          

 .الفرض الثاني

  :              الفرض الثالث     نتائج

ال يوجد تباين دال إحصائيا     " : الفرض الثالث علي   ينص
 درجات أفراد عينة البحـث علـى مقيـاس          توسطاتبين م 

الكفاءة الوالدية  كما يدركها األبنـاء ومقيـاس المهـارات           
، ) كبير – متوسط –صغير(الحياتية بأبعاده تبعا لحجم األسرة    

 صحة هذا الفـرض تـم حـساب المتوسـطات           والختبار
 حجم األسرة   لمتغير وفقا   واالنحرافات المعيارية لالستجابات  

 ).١٤(جدولكما فى 

 بـين  للفـروق  األحـادي  التباين تحليل حساب تم وقد
 ومقياس الوالدية الكفاءة مقياس علي البحث عينة استجابات

 فـى  كما ذلكو األسرة لحجم تبعا بأبعاده الحياتية المهارات
 .)١٥(جدول

، ٠,٦٣٠(بلغت" ف"أن قيمة) ١٥(يتضح من جدول
 ومقياس علي الترتيب لمقياس الكفاءة الوالدية) ٠,٠٤٣

وهي غير دالة إحصائيا مما يعني ) ككل(المهارات الحياتية
أنه ال يوجد تباين دال إحصائيا بين متوسطي درجات عينة 
البحث علي مقياس الكفاءة الوالدية كما يدركها األبناء 

صغي، (ومقياس المهارات الحياتية بأبعاده تبعا لحجم األسرة
يمان ، وهذا يتعارض مع دراسة إ)متوسط، كبير

التى أكدت على وجود تباين دال إحصائيا بين ) ٢٠١٥(دراز
التوجيه (متوسطات درجات األبناء فى الوالدية الفاعله

تبعا لحجم األسرة لصالح األسر صغيرة الحجم، ) واالرشاد
  .من النتائج السابقة يتحقق الفرض الثالث

 األبناء يدركها كما الوالدية الكفاءة مقياس علي لبحثا عينة الستجابات المعيارية واالنحرافات المتوسطات. ١٤ جدول
  األسرة لحجم تبعا بأبعاده الحياتية المهارات ومقياس

 االنحراف المعياري المتوسط حجم األسرة المحاور المقياس
 ٩,٥٨ ١١١,٤٨ صغير
 الكفاءة الوالدية الكفاءة الوالدية ١١,١٠  ١١٢,٦٩ متوسط
 ٩,٢٩ ١١٤,٣٥ كبير
 ٣,٤٥  ٢٣,٧٥ صغير
 مهارة اتخاذ القرار وحل المشكالت  ٣,١٧ ٢٣,٢٠ متوسط
  ٢,٨٨  ٢٣,٣١ كبير
  ٣,٨٤  ٢٢,٥٠ صغير
 مهارة المشاركة والتعاون ٣,٨٨ ٢٢,٥٤ متوسط
 ٣,٠٣  ٢٢,٩٦ كبير
  ٣,٤١  ٢٢,٠٤ صغير
 مهارة االستفادة من  خامات البيئة ٣,٢٦  ٢٢,٦٤ متوسط
ركبي  ٣,٣٦  ٢١,٧٧  

  ٣,٦٦  ٢٤,٧١ صغير
 مهارة تحمل المسئولية ٣,١٧  ٢٥,٠٩ متوسط
 ٢,٥١  ٢٥,٦٩ كبير
 ١١,٩٥ ٩٣,٠٠ صغير
 ١١,٣٩ ٩٣,٤٧ متوسط

ت الحياتيةالمهارا  

 )ككل(المهارات الحياتية  
 ٩,٨٩ ٩٣,٧٣ كبير
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 األبناء يدركها كما الوالدية الكفاءة مقياس علي البحث عينة استجابات بين للفروق األحادي التباين تحليل .١٥ جدول
  األسرة لحجم تبعا بأبعاده الحياتية المهارات ومقياس

مجموع  مصدر التباين المحاور المقياس
 المربعات

  درجات
 الحرية

  متوسط
 الداللة "ف"قيمة  المربعات

 ٧٠,٣١٥ ٢ ١٤٠,٦٣١ بين المجموعات
الكفاءة  ١١١,٦٨٥ ٢٠٧ ٢٣١١٨,٨٩٣ لمجموعاتداخل ا

 الكفاءة الوالدية الوالدية
  ٢٠٩ ٢٣٢٥٩,٥٢٤ التباين الكلي

٠,٦٣٠ 
 

٠,٥٣٤  
 

 ٥,٤٠٩ ٢ ١٠,٨١٧ بين المجموعات
مهارة اتخاذ القرار  ١٠,٢٨١ ٢٠٧ ٢١٢٨,١٧٨ داخل المجموعات

  ٢٠٩ ٢١٣٨,٩٩٥ التباين الكلي وحل المشكالت
٠,٥٢٦ 
 

٠,٥٩٢ 
 

 ٢,١٣٠ ٢ ٤,٢٦٠ بين المجموعات
مهارة المشاركة   ١٤,٢٤٥  ٢٠٧ ٢٩٤٨,٦٩٧ داخل المجموعات

  ٢٠٩ ٢٩٥٢,٩٥٧ التباين الكلي اونوالتع
٠,١٥٠ 
 

٠,٨٦١ 
 

 ١٢,١٥٩ ٢ ٢٤,٣١٨ بين المجموعات
مهارة االستفادة من   ١٠,٩٢٧ ٢٠٧ ٢٢٦١,٨٧٨ داخل المجموعات

  ٢٠٩ ٢٢٨٦,١٩٥ التباين الكلي خامات البيئة 
١,١١٣ 
 

٠,٣٣١ 
 

 ٨,١٩٢ ٢ ١٦,٣٨٥ بين المجموعات
مهارة تحمل  ١٠,٣٤٠ ٢٠٧ ٢١٤٠,٣٩٦ داخل المجموعات

  ٢٠٩ ٢١٥٦,٧٨١ التباين الكلي المسئولية
٠,٧٩٢ 
 

٠,٤٥٤ 
 

 ٥,٥٩٩ ٢ ١١,١٩٨ بين المجموعات
 ١٢٩,٠٠ ٢٠٧ ٢٦٧٠٢,٩٩٨ داخل المجموعات

المهارات 
 الحياتية

المهارات الحياتية 
  ٢٠٩ ٢٦٧١٧,١٩٥ التباين الكلي )ككل(

٠,٠٤٣ 
 

٠,٩٥٨ 
 

                                         :نتائج الفرض الرابع
ال يوجد تباين دال إحصائيا بين : "ينص الفرض الرابع علي

متوسطات درجات أفراد عينة البحث على مقياس الكفاءة 
تية بأبعاده الوالدية كما يدركها األبناء ومقياس المهارات الحيا

والختبار صحة هذا الفرض تبعا لمستوى تعليم األب واألم، 
تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لالستجابات 

 .)١٦(وفقا لمتغير مستوي تعليم األب واألم  كما فى جدول
 بين للفروق األحادي التباين تحليل حساب تم وقد
 كما لديةالوا الكفاءة مقياس علي البحث عينة استجابات
 تبعا بأبعاده الحياتية المهارات ومقياس األبناء يدركها
 ذلكو) مرتفع متوسط، منخفض، (واألم األب تعليم لمستوي

  )١٧(جدول فى كما
، ١٢,٠٣٦(بلغت " ف"أن قيمة) ١٧(يتضح من جدول

علي الترتيب لمقياس الكفاءة الوالدية ومقياس ) ١١,٣٥٢
 عند مستويصائيا إحوهي دالة ) ككل(المهارات الحياتية

 مما يعني أنه يوجد تباين دال إحصائيا عند مستوي) ٠,٠١(
بين متوسطي درجات عينة البحث علي مقياس ) ٠,٠١(

الكفاءة الوالدية كما يدركها األبناء، وهذا ما يتفق مع دراسة 
الى ) ٢٠١١(، ودراسة جيالن وآخرون)٢٠٠٦(محمد رزق

لفاعلية األبوية أكدت على ارتفاع مستوى إدراك األبناء ل
والتنشئة اإليجابية بارتفاع المستوى التعليمى للوالدين، كما 

بين متوسطي ) ٠,٠١(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي
درجات عينة البحث علي مقياس المهارات الحياتية بأبعاده 

وهذا يتعارض مع دراسة لمستوي تعليم األب واألم، تبعا 
تت عدم وجود فروق التى أثب) ٢٠١٠(عبد الرحمن وافى

ذات داللة إحصائية فى مستوى المهارات الحياتية لدى 
طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير مستوى تعليم الوالدين، 

 Tukeyولتحديد اتجاه الفروق تم تطبيق اختبار توكي 
  .)١٨(للمقارنات المتعددة وذلك كما فى جدول
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 األبناء يدركها كما الوالدية الكفاءة مقياس علي البحث عينة ستجاباتال المعيارية واالنحرافات المتوسطات. ١٦ جدول

  واألم األب تعليم لمستوي تبعا بأبعاده الحياتية المهارات ومقياس
 االنحراف المعياري المتوسط مستوي تعليم األب واألم المحاور المقياس

 ١٠,٠٦ ١٠٨,٨٧ منخفض
 الكفاءة الوالدية الكفاءة الوالدية ١٠,٤٥  ١٠٩,٦٧ متوسط
 ٩,٧١ ١١٦,١٧ مرتفع
 ٢,٩٨ ٢٢,٦٣ منخفض
 مهارة اتخاذ القرار وحل المشكالت  ٣,٢٦ ٢٢,٣٦ متوسط
 ٢,٩٧ ٢٤,٣١ مرتفع
 ٢,٩٢ ٢٢,١٨ منخفض
 مهارة المشاركة والتعاون ٣,٩٢ ٢١,٤٢ متوسط
  ٣,٦٨ ٢٣,٥٨ مرتفع
 ٢,٨٨ ٢٢,٠٨ منخفض
 بيئةمهارة االستفادة من  خامات ال ٣,٢٤ ٢١,٥٦ متوسط
 ٣,٣٨ ٢٣,١٢ مرتفع
 ٣,٣٧ ٢٤,٣٢ منخفض
 مهارة تحمل المسئولية ٣,٧٠ ٢٤,١٣ متوسط
 ٢,٤٣ ٢٦,٠٥ مرتفع
 ٩,٨٢ ٩١,٢١ منخفض
 ١١,٤٠ ٨٩,٤٥ متوسط

 المهارات الحياتية 

 )ككل(المهارات الحياتية
 ١٠,٦٧ ٩٧,٠٦ مرتفع

 األبناء يدركها كما الوالدية الكفاءة مقياس علي البحث عينة استجابات بين للفروق ياألحاد التباين تحليل .١٧ جدول
  واألم األب تعليم لمستوي تبعا بأبعاده الحياتية المهارات ومقياس

مجموع  مصدر التباين المحاور المقياس
 المربعات

  درجات
 الحرية

  متوسط
 الداللة "ف"قيمة  المربعات

 ١٢١١,٥٣٦ ٢ ٢٤٢٣,٠٧٢ بين المجموعات
الكفاءة  ١٠٠,٦٥٩ ٢٠٧ ٢٠٨٣٦,٤٥٢ داخل المجموعات

 الوالديةالكفاءة  الوالدية
  ٢٠٩ ٢٣٢٥٩,٥٢٤ التباين الكلي

١٢,٠٣٦* 
 

٠,٠٠١  
 

 ٩١,٠٧٦ ٢ ١٨٢,١٥٢ بين المجموعات
مهارة اتخاذ القرار  ٩,٤٥٣ ٢٠٧ ١٩٥٦,٨٤٣ داخل المجموعات

  ٢٠٩ ٢١٣٨,٩٩٥ التباين الكلي وحل المشكالت
٩,٦٣٤* 
 

٠,٠٠١ 
 

 ١٠١,٦٩٣ ٢ ٢٠٣,٣٨٧ بين المجموعات
مهارة المشاركة  ١٣,٢٨٣ ٢٠٧ ٢٧٤٩,٥٧١ داخل المجموعات

  ٢٠٩ ٢٩٥٢,٩٥٧ التباين الكلي والتعاون
٧,٦٥٦* 
 

٠,٠٠١ 
 

 ٥٣,٥٤٧ ٢ ١٠٧,٠٩٤ بين المجموعات
مهارة االستفادة   ١٠,٥٢٧ ٢٠٧ ٢١٧٩,١٠١ داخل المجموعات

  ٢٠٩ ٢٢٨٦,١٩٥ التباين الكلي خامات البيئة
٥,٠٨٧* 
 

٠,٠٠٧ 
 

 ٩٠,٩٧٣ ٢ ١٨١,٩٤٥ بين المجموعات
مهارة تحمل  ٩,٥٤٠ ٢٠٧ ١٩٧٤,٨٣٦ داخل المجموعات

  ٢٠٩ ٢١٥٦,٧٨١ التباين الكلي المسئولية
٩,٥٣٦* 
 

٠,٠٠١ 
 

 ١٣٢٠,١٨٢ ٢ ٢٦٤٠,٣٦٤ بين المجموعات
 ١١٦,٢٩٩ ٢٠٧ ٢٤٠٧٣,٨٣١ داخل المجموعات

المهارات 
 الحياتية

المهارات الحياتية 
  ٢٠٩ ٢٦٧١٤,١٩٥ التباين الكلي )ككل(

١١,٣٥٢* 
 

٠,٠٠١ 
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 للمقارنات المتعددة بين عينة البحث علي مقياس الكفاءة  Tukeyالفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار . ١٨جدول 
 بناء ومقياس المهارات الحياتية بأبعاده تبعا لمستوي تعليم األب واألمالوالدية كما يدركها األ
 مرتفع متوسط منخفض المستوى المقياس

*٧,٣٠ ٠,٧٩٨  منخفض  
*٦,٥٠   متوسط     مرتفع الكفاءة الوالدية 
*١,٦٧ ٠,٢٧٠  منخفض  
*١,٩٤   متوسط  مهارة اتخاذ القرار وحل المشكالت 
    مرتفع
*١,٣٩ ٠,٧٦٧  منخفض  
*٢,١٦   متوسط  ركة والتعاونمهارة المشا 
    مرتفع
*١,٠٤ ٠,٥٢٣  منخفض  
*١,٥٦   متوسط  مهارة االستفادة من خامات البيئة 
    مرتفع
*١,٧٣ ٠,١٩٠  منخفض  
*١,٩٢   متوسط  مهارة تحمل المسئولية 
    مرتفع
*٥,٨٤ ١,٧٥  منخفض  
*٧,٦٠   متوسط  )ككل(المهارات الحياتية  
    مرتفع

 عنـد  دالـة  فروقـا  توجـد  أنه) ١٨(جدول من يتبين
 مقيـاس  علـي  البحث عينة إستجابات بين) ٠,٠١(مستوي
 التعليمى المستوى لصالح األبناء يدركها كما الوالدية الكفاءة
) ٢٠١٥(دراز إيمان دراسة مع يتفق وهذا لألبوين، المرتفع
 متوسـطات  بين ياإحصائ دال تباين وجود على أكدت التى

 للمستوى تبعا ككل الفاعلة الوالدية إدراك فى األبناء درجات
 عنـد  دالة فروق وجود أيضا يتضح كما األعلى، التعليمى
 مقيـاس  علـي  البحث عينة إستجابات بين) ٠,٠١(مستوي

 واألم األب تعلـيم  لمـستوي  تبعا بأبعاده الحياتية المهارات
 يـتم  السابقة النتائج نم المرتفع، التعليمى مستوىال لصالح
  . الرابع الفرض رفض

  :نتائج الفرض الخامس
ال يوجد تباين دال ": علي الخامس الفرض ينص

إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على 
مقياس الكفاءة الوالدية كما يدركها األبناء ومقياس المهارات 

ألسرة، الحياتية بأبعاده تبعا لصاحب القرار والمتابعة فى ا
 المتوسطات حساب تم الفرض هذا صحة والختبار

 صاحب لمتغير وفقا لالستجابات المعيارية واالنحرافات
 .)١٩(جدول فى كما األسرة فى القرار

وقد تم حساب تحليل التبـاين األحـادي للفـروق بـين          
اءة الوالدية ومقياس   استجابات عينة البحث علي مقياس الكف     

احب القرار والمتابعة في األسرة     المهارات الحياتية تبعا لص   
 .)٢٠(كما فى جدول

  ) ٧,١٧٤ (      بلغـت   "  ف "            أن قيمـة      )   ٢٠ (              يتضح من جدول  
                                                               لمقياس الكفـاءة الوالديـة وهـى دالـة إحـصائيا عنـد             

  )٠,٠١(                                  ، وكما انها دالة إحصائيا عند مستوي)٠,٠١(     مستوي
                                                             عند بعدي مهارة االستفادة من خامات البيئة، ومهارة تحمل         

                                             اد مقياس المهارات الحياتية  حيث بلغـت                          المسئولية من أبع  
                                على الترتيب، مما يعني أنـه        ) ٤,٩١٨   ،  ٥,٢٦٩   "(  ف "      قيمة  
            بين متوسطي  ) ٠,٠١(                           دال إحصائيا عند مستوي    تباين      يوجد  

                                                               درجات عينة البحث علي مقياس الكفاءة الوالدية كما يدركها         
                                                            األبناء وبعض أبعاد مقياس المهارات الحياتية تبعا لصاحب        

   ، )                      األب، األم، األب واألم معا (  رة             متابعة في األس          القرار وال
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 األبناء يدركها كما الوالدية الكفاءة مقياس علي البحث عينة الستجابات المعيارية واالنحرافات المتوسطات. ١٩ جدول

 األسرة في والمتابعة القرار لصاحب تبعا بأبعاده الحياتية المهارات ومقياس
 االنحراف المعياري المتوسطوالمتابعة صاحب القرار  المحاور المقياس

 ٩,٧٦ ١٠٨,٠٧ األب واألم معا
 الكفاءة الوالدية الكفاءة الوالدية ١٠,٨٧ ١١٠,٧٧ األم
 ١٠,٢٦ ١١٤,٥٣ األب

 ٣,٣٣ ٢٣,١١ األب واألم معا
 مهارة اتخاذ القرار وحل المشكالت ٣,٧١ ٢٢,٧١ األم
 ٣,٠٣ ٢٣,٥٦ األب

 ٣,٦٦ ٢٢,٨٢ األب واألم معا
 مهارة المشاركة والتعاون ٣,٥٧ ٢٢,٠٦ األم
 ٣,٨٥ ٢٢,٦٣ األب

 ٣,٢٨ ٢١,٠٥ األب واألم معا
 مهارة االستفادة من خامات البيئة  ٣,٥١ ٢٢,٢٦ األم
 ٣,١٦ ٢٢,٨٧ األب

 ٤,١٥ ٢٣,٧٧ األب واألم معا
 مهارة تحمل المسئولية ٢,٩٥ ٢٥,١٣ األم
 ٢,٨١ ٢٥,٤٩ األب

 ١٢,٦٩ ٩٠,٧٥ األب واألم معا
 ١٠,٩٨ ٩٢,١٦ األم

 المهارات الحياتية 

)ككل(المهارات الحياتية   
 ١٠,٨٠ ٩٤,٥٤ األب

 األبناء يدركها كما الوالدية الكفاءة مقياس علي البحث عينة استجابات بين للفروق األحادي التباين تحليل .٢٠ جدول
 األسرة في والمتابعة القرار لصاحب  تبعا بأبعاده الحياتية المهارات ومقياس

مجموع  مصدر التباين المحاور المقياس
 المربعات

  درجات
 الحرية

  متوسط
 الداللة "ف"قيمة  المربعات

 ٧٥٣,٨٢٥ ٢ ١٥٠٧,٦٥٠ بين المجموعات
الكفاءة  ١٠٥,٠٨٢ ٢٠٧ ٢١٧٥١,٨٧٤ داخل المجموعات

 الكفاءة الوالدية الوالدية
  ٢٠٩ ٢٣٢٥٩,٥٢٤ التباين الكلي

٧,١٧٤* 
 

٠,٠٠١ 
 

 ١٠,٤٢١ ٢ ٢٠,٨٤٣ بين المجموعات
مهارة اتخاذ القرار  ١٠,٢٣٣ ٢٠٧ ٢١١٨,١٥٢ داخل المجموعات

  ٢٠٩ ٢١٣٨,٩٩٥ التباين الكلي وحل المشكالت
١,٠١٨ 
 

٠,٣٦٣ 
 

 ٥,٥٣٠ ٢ ١١,٠٥٩ بين المجموعات
مهارة المشاركة  ١٤,٢١٢ ٢٠٧ ٢٩٤١,٨٩٨ داخل المجموعات

  ٢٠٩ ٢٩٥٢,٩٥٧ التباين الكلي والتعاون
٠,٣٨٩ 
 

٠,٦٧٨ 
 

 ٥٥,٣٧٥ ٢ ١١٠,٧٥١ بين المجموعات
مهارة االستفادة من  ١٠,٥٠٩  ٢٠٧ ٢١٧٥,٤٤٥ داخل المجموعات

   ٢٠٩ ٢٢٨٦,١٩٥ التباين الكلي خامات البيئة 
٥,٢٦٩* 
 

٠,٠٠٦  
 

 ٤٨,٩١٨ ٢ ٩٧,٨٣٦ بين المجموعات
مهارة تحمل  ٩,٩٤٧ ٢٠٧ ٢٠٥٨,٩٤٤ داخل المجموعات

  ٢٠٩ ٢١٥٦,٧٨١ التباين الكلي ئوليةالمس
٤,٩١٨* 
 

٠,٠٠٨ 
 

 ١١٣,١٢٩ ٢ ٥٣٢,٢٢ بين المجموعات
 ٨٤,٤١٠ ٢٠٧ ٢٦١٨١,٩٦٩ داخل المجموعات

المهارات 
 الحياتية

المهارات الحياتية   
  ٢٠٩ ٢٦٧١٤,١٩٥ التباين الكلي )ككل(

٢,١٠٤ 
 

٠,١٢٥ 
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 Tukeyولتحديد اتجاه الفروق تم تطبيق اختبار توكي 

  .)٢١(للمقارنات المتعددة وذلك كما فى جدول
 استجابات بين دالة فروقا وجود) ٢١(جدول من يتبين

 األبناء يدركها كما الوالدية الكفاءة مقياس علي البحث عينة
 القرار بلصاح تبعا الحياتية المهارات مقياس أبعاد وبعض
 بأن ذلك تفسير ويمكن األب، لصالح األسرة في والمتابعة
 األب من التقرب إلى يميلون) الذكور وخاصة(األبناء

 على األب يعمل المرحله هذه فى أنه حيث وتقليده ومحاكاته
 األبناء تساعد التى األساسية الحياتية المهارات بعض بث
 األسرة شئون إدارة وكيفية الحياة مواجهة على بعد فيما

 أو داخل سواء األم إنشغال ظل فى وذلك المسئولية، وتحمل
 الخامس الفرض يتحقق السابقة النتائج من المنزل، خارج
  . جزئيا
  
 

 :نتائج الفرض السادس
تم حساب مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون بين 

نتائج تطبيق مقياس : المتغيرات الخاصة بالدراسة وهي
ياس المهارات الحياتية بأبعاده لدي عينة الكفاءة الوالدية ومق

البحث وذلك للتأكد من صحة الفرض السادس الذي ينص 
توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة احصائية بين مقياس : علي

الكفاءة الوالدية كما يدركها األبناء ومقياس المهارات 
، كما هو موضح الحياتية بأبعاده لدى طالب عينة البحث

  .)٢٢(بجدول
أنه توجد عالقة إرتباطية دالة ) ٢٢(ين من جدوليتب

بين مقياس الكفاءة الوالدية كما ) ٠,٠١(إحصائيا عند مستوي
، حيث )بأبعاده(يدركها األبناء ومقياس المهارات الحياتية

وهي قيمة دالة ) ٠,٥٢٦(بلغت قيمة معامل االرتباط
 ، )٠,٠١(إحصائيا عند مستوي

للمقارنات المتعددة بين عينة البحث علي مقياس الكفاءة  Tukey استخدام اختبارالفروق بين المتوسطات ب. ٢١جدول
  الوالدية كما يدركها األبناء ومقياس المهارات الحياتية بأبعاده تبعا لصاحب القرار والمتابعة في األسرة

 األب األم األب واألم معا  
 *٦,٤٥ *٢,٧٠  األب واألم معا

    األب الكفاءة الوالدية *٣,٧٥   األم
 ٠,٤٤١ ٠,٤٠٣  األب واألم معا

 مهارة اتخاذ القرار وحل المشكالت ٠,٨٤٥   األم
    األب

 ٠,١٨٨ ٠,٧٥٣  األب واألم معا
 مهارة المشاركة والتعاون ٠,٥٦٥   األم
    األب

 *١,٨٢ ١,٢١  األب واألم معا
 مهارة االستفادة من خامات البيئة ٠,٦٠٨   األم
    ألبا

 *١,٧١ ١,٣٥  األب واألم معا
 مهارة تحمل المسئولية ٠,٣٥   األم
    األب

 ٣,٧٩ ١,٤١  األب واألم معا
 )ككل(المهارات الحياتية ٢,٣٧   األم
    األب
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رات  معامالت ارتباط بيرسون وداللتها اإلحصائية بين نتائج تطبيق مقياس الكفاءة الوالدية ومقياس المها.٢٢جدول 
  لدى عينة البحث بأبعاده الحياتية

مقياس   
الكفاءة 
 الوالدية

مهارة اتخاذ 
القرار وحل 
 المشكالت

مهارة 
المشاركة 
 والتعاون

مهارة 
االستفادة من 
خامات البيئة 

مهارة 
تحمل 
 المسئولية

مقياس 
المهارات 

 )ككل(الحياتية 
  ٠,٥٢٦** ٠,٤٨٧** ٠,٥٢٦** ٠,٤٢٣** ٠,٤٠٨** ١ مقياس الكفاءة الوالدية

  ٠,٨٧٢** ٠,٥٣٠** ٠,٦٤٣** ٠,٦٦٣** ١  مهارة اتخاذ القرار وحل المشكالت
 ٠,٨٨١** ٠,٥٩٧** ٠,٥٩٧** ١   مهارة المشاركة والتعاون

 ٠,٨٥٠** ٠,٥٨٨** ١    مهارة االستفادة من خامات البيئة 
  ٠,٦٧٩** ١     مهارة تحمل المسئولية

 ١      )ككل(مقياس المهارات الحياتية 
    ٠,٠١مستوي دال عند ** 

التى أثبتت ) ٢٠١١(وهذا يتفق مع دراسة أناس مأمون
بين درجات ) ٠,٠١(وجود عالقة دالة إحصائيا عند مستوى

عينة البحث على مقياس الكفاءة الوالدية كما يدركها األبناء 
ودرجاتهم على أبعاد مقياس الكفاءة المعرفية، ودراسة إيمان 

تى أثبتت وجود عالقة ارتباطية موجبة بين ال) ٢٠١٥(دراز
كل من الوالدية الفاعلة كما يدركها األبناء ومهارات إدارة 

 Teichman & Kefir ويتفق أيضا مع دراسة الذات بأبعادها، 

 فى أن السلوكيات اإليجابية للوالدين والتعلق اآلمن (2000)
تقاللى من قبل األبناء بالوالدين يساعد فى تنمية السلوك االس

 .لألبناء وتنظيم الذات والشعور بالكفاءة

 كما توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا عند مستوي
بين مقياس الكفاءة الوالدية وكل بعد من أبعاد ) ٠,٠١(

مقياس المهارات الحياتية، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 
بين مقياس الكفاءة الوالدية ومهارة اتخاذ القرار وحل 

، وبلغت قيمة معامل االرتباط بين )٠,٤٠٨(تالمشكال
              مقياس الكفاءة الوالدية ومهارة المشاركة والتعاون

، وبلغت قيمة معامل االرتباط بين مقياس الكفاءة )٠,٤٢٣(
              الوالدية ومهارة االستفادة من خامات البيئة

فاءة ، بلغت قيمة معامل االرتباط بين مقياس الك)٠,٥٢٦(
وجميعها قيم دالة ) ٠,٤٨٧(الوالدية ومهارة تحمل المسئولية

، وهذا يتفق مع ما أكدته )٠,٠١(إحصائيا عند مستوي
 فى أن الدعم الوالدى الكامل لألبناء Miligton (2000)دراسة

واالنسجام األسرى له آثار حاسمة فى بناء شخصية األبناء، 

د على النفس فهو يولد لديهم شعورا إيجابيا فى االعتما
ويصقل مهاراتهم االستقاللية فى الفكر والعمل ويزيد من 
تكيفهم الدراسى وكفاءتهم فى التعامل مع جماعة الرفاق، من 

 .النتائج السابقة يتحقق الفرض السادس
 التوصيات

 على الوالدين أن يعرفا أنهما قدوة لألبناء ونموذج يحتذى -
قوالهم، ومن ثم به وأن األبناء يقلدوهم فى أفعالهم وأ

فعليهما أن يكونا على وعى بهذا الدور مدركين آثاره 
  .السلبية واإليجابية على األبناء

 على الوالدين التقرب من أبنائهم الكتشاف قدراتهم فى -
وقت مبكر وتشجيع كل رغبة لدى األبناء فى انجاز أى 
عمل أو نشاط مهما كان بسيطا، واستخدام طرق 

للتشجيع على تعلمهم للمهارات واستراتيجيات حديثة 
  . الحياتية واكتسابهم لها

 على القائمين بالتعلم مساعدة الطالب على إدارة العالقات -
وتدريبهم على العمل فى جماعات وذلك بزيادة األنشطة 

  . التى تنمى صفات التعاون واالستماع والتواصل
 على وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة توعية اآلباء -

مهات بأهمية األسرة كبيئة تربوية لها أثرها الحيوى واأل
فى تربية األبناء وتعلمهم لمهارات حياتهم التى تفيدهم 

  . فى المستقبل
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 على المؤسسات التربوية إعداد دورات تدريبية لتحسين -
الكفاءة الوالدية وتعلم المهارات الخاصة بالتعامل مع 

نعكس على األبناء ودعم الوالدية اإليجابية التى ت
الخصائص السلوكية لألبناء وجوانبها المعرفية والنفسية 

  . واالجتماعية
 على واضعى البرامج التربوية للمؤسسات التعليمية -

إدراج الكفاءة الوالدية كأحد المكونات األساسية فى 
المنهج وخاصة لمرحلة التعليم الجامعى المسئولة عن 

  . إعداد المعلمين
اد التربوى لألسرة إلى أهمية الكفاءة  توجيه برامج اإلرش-

الوالدية كعنصر أساسى وفعال فى تحسين التوافق 
النفسى والصحة النفسية لألبناء وتشكيل السلوكيات 
المرغوبة وتعلم بعض المهارات التى تجعل األبناء أكثر 

  . اندماجا فى المجتمع
 على المسئولين عن وضع المناهج تضمين برامج -

تية فيه، من حيث أهدافها وأهميتها المهارات الحيا
وأنواعها وخصائصها وذلك من حيث التخطيط والتنفيذ 

  .والتقويم

  المـراجـع
دراسات فى علم النفس التربوى، ): ١٩٩٨(الشناوى عبد المنعم

 . دار النهضة العربية، القاهرة
إدراك األبناء للكفاءة ): ٢٠١١(أناس مأمون إبراهيم الشامى

ا بالكفاءة المعرفية لدى طالب المرحلة الوالدية وعالقته
اإلعدادية، رسالة ماجستير، كلية التربية، قسم علم النفس 

 . التربوى، جامعة المنصورة
انشراح ابراهيم المشرفى، فاتن ابراهيم عبد اللطيف، زكى 

برنامج مقترح لتعليم بعض المهارات ): ٢٠٠٥(الصاوى
ذاته، مجلة العلوم الحياتية وتأثيره فى تحسين مفهوم الطفل ل

 . التربوية والنفسية، جامعة أم القرى

الفاعلية األبوية كما يدركها ): ٢٠٠٣(أنور فتحى عبد الغفار
األبناء وعالقتها بالفاعلية الذاتية، مجلة كلية التربية، جامعة 

 . ، سبتمب)٢(، الجزء )٥٣(المنصورة، العدد

 كما يدركها الوالدية الفاعلة): ٢٠١٥(إيمان السيد محمد دراز
األبناء وعالقتها ببعض مهارات إدارة الذات لدى عينة من 

، )٣٦(طالب الجامعة، مجلة االسكندرية للتبادل العلمى، مجلد
 .  سبتمبر–يوليو) ٣(العدد

المهارات ): ٢٠٠١(تغريد عمران، رجاء الشناوى، عفاف صبحى
 .الحياتية، مكتبة زهراء الشرق، الطبعة األولى، القاهرة

مدى وعى طلبة الجامعات األردنية ): ٢٠١٣( فواز العمرىجمال
الرسمية للمهارات الحياتية فى ضوء االقتصاد المعرفى، 
دراسات نفسية وتربوية، مخبر تطوير الممارسات النفسية 

 ). ١٠(والتربوية، جامعة البلقاء التطبيقية، عدد

ر جيالن صالح الدين القبانى، السيد عبد القادر زيدان، كامل عم
أساليب التنشئة الوالدية ): ٢٠١١(عارف، نجالء محمد حسن

كما يدركها األبناء فى مرحلة المراهقة وعالقتها بإدارتهم 
لوقت الفراغ، بحث مستل من رسالة دكتوراه، مجلة بحوث 

 . ، الجزء الثانى)٢٣(التربية النوعية، العدد

األبناء، معاملة اآلباء ألبنائهم كما يراها ): ٢٠٠٣(خليل السعادات
العلوم اإلنسانية (المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل

 ).  ١(، العدد)٤(، المجلد)واإلدارية

منهجية وأساليب البحث ): ٢٠٠٨(دالل القاضى ومحمود البياتى
،  Spssالعلمى وتحليل البيانات باستخدام البرنامج االحصائى 
 . ردنالطبعة األولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األ

               ):٢٠٠٦(ذوقان عبيدات، عبد الرحمن عدس، كايد عبد الحق
، دار أسامة للنشر "البحث العلمي مفهومة وأدواته وأساليبه"

 .والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية

 األبوة واألمومة فن وتربية، مجلة :)٢٠٠٣(سعدية محمد بهادر
، )١(نصورة، المجلدرعاية وتنمية الطفولة، جامعة الم

  ). ١(العدد
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  األداء الوظيفى األسرى: )٢٠٠٤(سميرة أبو الحسن عبد السالم
دراسة مقارنة لعينات من أسر األطفال العاديين وذوى "

، المؤتمر السنوى الحادى عشر لإلرشاد "الحاجات الخاصة
، جامعة عين شمس، )الشباب من أجل مستقبل أفضل(النفسى
 ). ٣(المجلد 

علم النفس االجتماعى التربوى، ): ١٩٩٠(أحمد عثمانسيد 
 األنجلو المصرية، القاهرة 

الرعاية الشاملة للمتفوقين والموهوبين، ): ١٩٩٩(سيد خير اهللا
مدخل إلى إستراتيجية موحدة للجهود المتكاملة ذات الحلقات 
المتداخلة والمسارات المتعددة، مؤتمر الطفل الموهوب 

 .  نوفمبر٣٠ -٢٨بحرين استثمار للمستقبل، ال

المهارات الحياتية وعالقتها ): ٢٠١٠(عبد الرحمن جمعه وافى
بالذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية فى قطاع غزة، 
رسالة ماجستير، كلية التربية، قسم علم النفس، الجامعة 

 . االسالمية، غزة

تهم، أطفالنا كيف نحسن تربي): ٢٠٠٥(عبد الفتاح إبراهيم تركى
، )٣(مجلة رعاية وتنمية الطفولة، جامعة المنصورة، العدد

 ).١(المجلد

اإلرشاد والعالج النفسى األسرى ): ١٩٩٩(عالء الدين كفافى
 . المنظور النسقى االتصالي، دار الفكر العربى، القاهرة"

أثر برنامج قائم على التعلم النشط فى ): ٢٠٠٩(غادة عبد الكريم
لتنمية بعض المهارات الحياتية الدراسات االجتماعية 

والتحصيل لدى التالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم، رسالة 
 . ماجستير، كلية التربية بقنا، جامعة جنوب الوادى

، عالم "نمو العالقة بين الطفل واألم"األمومة ): ١٩٩٣(فايز قنطار
 ). ١٦٦(المعرفة، الكويت، العدد

لمهارات الحياتية لدى طالب تنمية ا): ٢٠٠٥(فيليب اسكاوس
التعليم الثانوى فى إطار مناهج المستقبل، المركز القومى 

 . للبحوث التربوية والتنمية، القاهرة

الذكاء األخالقى وعالقته ): ٢٠٠٦(محمد عبد السميع رزق
بالوالدية المتميزة من وجهة نظر األبناء، مجلة كلية التربية، 

 . ير، ينا)٦٠(جامعة المنصورة، العدد

بعض أنماط التفاعل الوالدى كما ): ٢٠٠١(محمود محمد شبيب
يدركها األبناء وعالقتها ببعض الخصائص السلوكية لديهم فى 
كل من البيئة المصرية والسعودية، مجلة كلية التربية، جامعة 

 ). ١٠٢(األزهر، العدد

الوالدية اإليجابية من خالل إشباع ): ٢٠٠٦(مصطفى أبو سعد
فسية للطفل، دار الملتقى للنشر والتوزيع، الطبعة الحاجات الن

 .  األولى

مفهوم الذات لدى األطفال وعالقته ): ٢٠٠٢(نادية عبد الاله
بأساليب المعاملة الوالدية، رسالة ماجستير، كلية التربية، 

 .  جامعة أسيوط

نمو ورعاية الطفل بين النظرية ): ٢٠٠٤(نعمة مصطفى رقبان
 . ن المعرفة، اإلسكندريةوالتطبيق، مكتبة بستا
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SUMMARY 
Parental Competence as Perceived by Sons and its Relationship With Some 

Life Skills for Sample of Preparatory Students   
Nadia A. Amer 

The current research aims at studying the Parental 
Competence to the Sons and its Relationship To Some 
Life Skills, The research was applied on a sample of 
(210) male and female students; from first preparatory, 
and from different economic and social levels. The 
study lasted for(two) months; and the research followed 
the "Analytic Descriptive Approach". The research's 
data was collected through the use of the "General Data 
Form" and the scale of "Parental Competence to the 
Sons and Life Skills  Questionnaire" To analyze the 
data, the researcher used the following tools: frequency, 
percentages, the arithmetic mean, the standard 
deviation, the degrees of freedom, Chi-squared Test, 
Pearson's Correlation Coefficient, t- Test, and Analysis 
of Variance, Tukey's Test, , and F-Test. 
The most Important Results came as follows: 

There were statistically significant differences at the 
level of (0.01) between the averages of the sample's 
degree response to identifying the scale of Parental 

Competence to the Sons and its Relationship To Some 
Life Skills at each one of its axes; according to the 
"Gender" (in favor of the male students); according to 
the "Father's and mother's Educational Level", 
according to the "His decision and follow-up in the 
family".  

There were no statistically significant differences 
between the sample's degree response to identifying the 
scale of Parental Competence to the Sons and its 
Relationship To Some Life Skills at each one of its axes 
according to the "Order between the siblings", 
according to the family size (family members) . 

There was a significant direct correlation at the level 
of (0.01) between the scale of Parental Competence to 
the Sons and its Relationship to Some Life Skills at 
each one of its axes.   

  
  


