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 لقراراتيم االبناءإدارة الحوار االسري وعالقتو باتخاذ 
 

 أ.م.د. رشا رشاد محمود منصور

 :ستخمص البحثم

العالقة بين إدارة الحوار االسري، والمنيجية  دراسةإلي ييدف البحث بصفة رئيسية 
التي يتبعيا االبناء في اتخاذ القرارات الخاصة بيم، حيث تفترض الدراسة أن الخبرات 

منيجية األسري ىي السبيل في تشكيل  إدارة الحوار التي تنتقل إلي االبناء من خالل
فرضية، فإنو تم اعداد أدوات الدراسة المتمثمة المن صحة ىذه ، ولمتحقق ىذه القرارات

)تحديد  استبيان إدارة الحوار االسري( 2، )استمارة البيانات العامة لالسرة( 1في )
وضع البدائل -)تحديد المشكمة استبيان اتخاذ القرار( 3التنفيذ(، و) -التخطيط -اليدف
ذ القرار وتقييمو(، وتم تطبيق ىذه االدوات تنفي-تقييم البدائل واختيار انسبيا -والحمول
يارىم بطريقة عمدية تسنة( تم اخ 19-11)اعمارىم تتراوح من  ابن، وابنو 357عمي 

 غرضية، واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وأشارت اىم نتائجيا إلي ارتفاع
مرية ليم، درجات االبناء عمي جميع محاور استبياني الدراسة بارتفاع المرحمة الع

تحديد "محور  من االسر ذات الدخل المنخفض ىي االقل فيدرجات االبناء وكانت 
"، وترتب عمي ذلك ارتفاع درجات التخطيطمحور "في  "، بينما كانت ىي األعمياليدف

"وضع البدائل والحمول"، و"تقييم محوري  االبناء )من االسر االقل في الدخل( عمي
مستوي تعميم  كمما ارتفعقارنة بباقي االستجابات االخري، و مالبدائل واختيار افضميا" 

درجات االبناء عمي جميع محاور الدراسة، بينما لم تظير داللو الفروق  ارتفعت االب
عدا بين درجات االبناء عمي أي من محاور الدراسة وفقا لمنوع، أو حتي لحجم األسرة )

درجات االبناء في الريف عن الحضر وارتفعت (، محور "تقييم البدائل واختيار افضميا"
( تنفيذ القرار وتقييمو، وتؤكد 2( تقييم البدائل واختيار افضميا، )1فقط في محوري )
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( بين درجات 0.1.احصائية )عند مستوي  النتائج عمي وجود ارتباطات ذات داللو
ة الدراسة، ومما سبق يتضح صحة الفرضية الرئيسياستبياني محاور جميع االبناء عمي 

لمدراسة التي تؤكد عمي ضرورة مشاركة االبناء في الحوار االسري، النو السبيل الذي 
 يثقميم بالخبرات، والتي تمكنيم من اتخاذ القرارات السميمة0  

 الكممات الرئيسة:

، مكان سكن االسرة، مستوي لالبناءالمرحمة العمرية إدارة الحوار االسري، اتخاذ القرار، 
  الشيري لالسرة تعميم االب، الدخل

 البحث: ، ومشكمةمقدمة
، ىند 9107)حنان عمي وأخرون،  االدارية اتجوىر العممي اتخاذ القرارعد ي

لحل المشكالت والتخطيط المنطقية مجموعة الخطوات المتتابعة  ىي، و (9191دياب، 
تنفيذ إلي  وصوالً و  تحديد المشكمة،من  ، بدءاً (Bertocchi et al., 2014) لممستقبل

، ونظرا الن االب (9107)ياسمين عبد الجواد، وأخرون ، لقرارات وتقييم البدائل ا
، (Ashraf and Khan, 2016)م ورفاىيتي االبناءالمسؤولين عن سالمة ىما واالم 

 Bertocchi et)لتحقيق ذلك عبء اتخاذ القرارات المناسبة  الذا يقع عمي عاتقيم

al., 2014) فعالة أثناء اتخاذ ىذه القرارات   ة االبناءتكون مشارك، ومن المفترض أن
(Morris and Connolly, 2012; Pimentel et al., 2018) تمرد  يكونقد ، و

تمك رد فعل عمي عدم مشاركتيم في عممية اتخاذ  عمي القرارات االسرية بمثابة االبناء
اء عممية كنتيجة لشعورىم بالتيميش اثن بداخميم عن كونو سموك يتأصل فضالً  اتالقرار 

من خالل تبني االبناء و  بين االباءسور الثقة جاعادة  وبالتالي البد من، صنع القرار
لغة الحوار التخاذ القرارات المناسبة التي تمبي طموح كل من االباء واالبناء عمي حد 

 سواء0
تسمح لطرفين أو أكثر  ات الحياتية التيميار ال عممية إدارة الحوار أحدعد ت

بعضيم البعض بفاعمية لمعالجة الخالفات المحتممة التي قد تنشب بينيم مع صل ابالتو 
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 )أبوالمجد الشوربجي، االسرية األزمات وادارة، (9119) تغريد عمران، واخرون، 
 وأخرون، )رجاء صالح،تبادل وجيات النظر  من خالل، (9101 ونايف الحربي،

ي اتفاق مقبول ، حتي يصموا إل(Morris, 2002)في جو من االلفة ، (9103
، (9114، ا)محمد ندتحقق من خاللو التوازن واالستقرار ي، (9117)محمود عرفان، 

تحويل يتم بذلك ، و (Leary and Wheeler, 2000)تكون المنفعة المشتركة اكبر و 
، وكمما (9101)بشير العالق، صراع إلي عالقات ايجابية الالعناصر السمبية في 

كمما أصبح اكثر قدرة عمي ضبط انفعاالتو، وعوطفو زادت ميارات المفاوض نفسو، 
، وعمي النقيض من ذلك، فإن االساليب اليدامة في (Jäger et al., 2017)السمبية 

إدارة الحوار تقمل من التوافق بين افراد االسرة الواحدة، وتدفع باالسرة بعيدا عن 
البد أن نشير إلي  ، وىنا(9102ي، وسميرة عمامرة ، محمد طبعم)االستقرار المنشود 

اىمية اختيار المغة المستخدمة بعناية في إدارة الحوار، بحيث تكون بسيطة، وتتالئم 
، والبعد كل البعد عن لغة (Solberg, 2015)مع طبيعة المرحمة العمرية لالبناء 

 Muris et)لدي االبناء  الخوف لمعتقدات أن ينتج عنيا ترسيخ التيديد والتي يمكن

al., 2010) ، نيبال عطية مع ضرورة تدعيم الصمة باستمرار بين االبناء وأسرىم(
الن تدىور ىذه العالقة، قد يدفع باالبناء نحو تحقيق اىدافيم  (9190ورشا منصور، 

الشخصية بشكل مبالغ فيو، فييممون اداء واجباتيم، ويمجأون إلي الحيل النفسية 
ىمية دراسة إدارة الحوار االسري ، وبالتالي تأتي أ(9116)صالح الداىري، الدفاعية 

-Raboteg)كوسيمة ىامة لتعديل وتقويم سموكيات االبناء، وتعزيز ثقتيم بانفسيم 

Saric and Sakic, 2014 ) وتفترض الدراسة التالية أن قرارات االبناء تكون ،
متزنة في االسر التي تحرص باستمرار عمي إدارة حوار مع االبناء، وتتميز ىذه 

بأنيا تتبع االساليب المنيجية في التفكير، واالبناء في ىذه الحالة يشعرون قرارات ال
بانيم جزء في منظومة تحترم فكرىم، ورأييم، أما في االسر التي يكون فييا لغة الحوار 
مفقودة إلي حد ما بين االباء واالبناء، فينعكس ذلك سمبا عمي ردود افعال االبناء تجاه 

عشوائية بالقراراتيم  تتسممن حوليم من ناحية أخري، و انفسيم من ناحية، وتجاه 
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والالمبااله، وال تتبع المنيج العممي في اتخاذ القرار، ومن ىنا تأتي اىمية الدراسة 
 :التالية في االجابة عمي التساؤالت التالية

مستويات التفكير المنيجي الذي يتبعو االبناء أثناء اتخاذ القرارات الخاصة ما  10
-مسمات الشخصية لالبناء )العمر ختمف ىذه المستويات وفقا لىل ت، و بيم
مستوي تعميم -مستوي الدخل االسري -(، أو طبيعة االسرة )حجم االسرةالنوع
 و مكان سكنيا )ريف أو حضر(؟(، أاالب

ىل تختمف ىذه االساليب ، و ساليب المتبعة في إدارة الحوار االسريما ىي األ 20
 البناء، أو طبيعة االسرة أو مكان السكن؟وفقا الي من السمات الشخصية ل

دارة الحوار االسريما العالقة بين  30  ؟   منيجية اتخاذ القرار عند االبناء، وا 
 أىداف البحث

ييدف البحث بصفة رئيسية إلي دراسة العالقة بين منيجية الفكر الذي يتبعو 
ارة الحوار األسري، إداالبناء في اتخاذ قراراتيم، والخبرات التي تنتقل إلييم من خالل 

 :التالية الفرعية األىداف من تحقيق عدد ىدف البحث، فإنو يمزم ولتحقيق
 عينة البحث0 لالبناءً االقتصادية االجتماعية، و الخصائص  التعرف عمي 10

 منيجية الفكر في اتخاذ القرار عند االبناء0مستوي قياس  20
 0أساليب ادارة الحوار في نطاق االسرة تقييم مستوي 30
الدراسة: المحاور المختمفة الستبياني  عمياالبناء  درجاتالفروق في  دراسة 40

اتخاذ ( 2)التنفيذ(، و -التخطيط  -)تحديد اليدف )ا( ادارة الحوار األسري
تقييم البدائل واختيار  -وضع البدائل والحمول -القرارات )تحديد المشكمة

العمر ) لالبناءية لسمات الشخصا وفقا لكل منتنفيذ القرار وتقييمو(  -افضميا
مستوي تعميم -مستوي الدخل االسري -)حجم االسرة ىمطبيعة اسر النوع(، –

 0حضر( -، ومكان السكن )ريف (األب
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 بين محاور الدراسة المختمفة الخاصةاالبناء  درجاتالكشف عن العالقة بين  50
 0"، و"اتخاذ القرارات"االسري الحوار"إدارة  استبيانيب

 فروض البحث
"توجد فروق ذات داللو احصائية بين درجات االبناء عينة الدراسة عمي  ول:الفرض اال 

 -التخطيط  -" )تحديد اليدفإدارة الحوار االسريالمحاور المختمفة الستبياني "
تقييم البدائل  -وضع البدائل والحمول -التنفيذ(، و"اتخاذ القرارات" )تحديد المشكمة

 0"(العمر -النوع)الشخصية  يم( وفقا لسماتتنفيذ القرار وتقييمو -واختيار افضميا
"توجد فروق ذات داللو احصائية بين درجات االبناء عينة الدراسة عمي  الفرض الثاني:

 لخصائص"، و"اتخاذ القرارات" وفقًا األسري المحاور المختمفة الستبياني "إدارة الحوار
 0"االب( مستوي تعميم -مستوي الدخل االسري -االسرة )حجم االسرة

: "توجد فروق ذات داللو احصائية بين درجات االبناء عينة الدراسة الثالثالفرض 
"، و"اتخاذ القرارات" وفقا لمكان األسري عمي المحاور المختمفة الستبياني "إدارة الحوار

 0سكن االسرة"
توجد عالقة ارتباطية ذات داللو احصائية بين درجات االبناء عينة  : "الرابعالفرض 
ة عمي المحاور المختمفة الستبياني الدراسة )"إدارة الحوار األسري"، و"اتخاذ الدراس

 0"(القرارات
 أىمية البحث

 أوال: االىمية النظرية: 
فئة االبناء الذين ىم اصحاب الرؤي، والقرارت  يسمط ىذا البحث الضوء عمي

ة التالية ان المستقبمية التي يمكن من خالليا أن تتقدم االمم وترتقي، وتفترض الدراس
ىؤالء االبناء يتعممون منيجية الفكر، واتخاذ القرار من خالل الحوار االسري أساسًا 
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بجانب التعميم النظامي في المدارس، فالحوار االسري ىو الذي يثقميم بالخبرات 
ىذه المشكالت، ومن ثم  أسبابمواجية المشكالت المختمفة، وكيفية تحميل  فيالحياتية 

ت المناسبة، وطالما اكتسب االبناء الخبرات الحياتية المناسبة فإن تفكيرىم اتخاذ القرارا
يميل نحو العقالنية في اتخاذ القرار، ولكن الحرمان من ىذه الحقوق يؤدي حتما إلي 
وجود خمل من منيجية الفكر، كميكانيزم نفسي ينمو بداخميم خالل فترة الحرمان من 

قراراتيم بالتبعية نحو الالعقالنية، وبالتالي تسمط المشاركة في الحوار االسري، وتميل 
الدراسة الضوء عمي اىمية مشاركة االبناء في الحوار االسري كوسمية العدادىم نفسيًا، 
وامدادىم بالخبرات المناسبة التي يمكن االستفادة منيا بجانب التعميم الجيد في الوصول 

 إلي القرارات المناسبة0
 :ثانيا: االىمية العممية

يتم وضع نتائج ىذه الدراسة أمام صناع القرار الذين ييتمون بتطوير العممية  10
التعميمية كأحد جوانب التنمية البشرية، اعتمادًا عمي مقررات طويمة تفقد 

م النشغاليم اغمب االوقات بتحصيل أسرىالطالب الكثير من الصمة بينيم بين 
ي داعم لالبناء، وبضعفو، العمم، عمي الرغم من أىمية ىذه الصمة كرباط نفس

وصموا  إذار عند االبناء، حتي يفكتأو بدونو تحدث اضطرابات في مستويات ال
 مرتفعة0 يةإلي مستويات تعميم

تيدف إلي رفع مستوي الوعي  من خالل وسائل االعالمبرامج توعية تقديم  20
 لدي االباء واالبناء بالقضايا الحياتية المحيطة، وكيفية التعامل معيا0
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 ألسموب البحثيا
    أواًل: المصطمحات العممية والمفاىيم اإلجرائية لمبحث

)منيرة ىي مناقشة االمور المتعمقة بشؤون االسرة بايجابية : إدارة الحوار االسري -1
لحل المشكالت، وغرس القيم (، 9107سموي طو واخرون، ، 9106الضحيان، 

 توترات واالضطراباتبعيدا عن ال(، 9105)نعمة رقبان،  واالخالق المطموبة
(Strong, 2015) واستخدام عبارات النقض المتبادل ،(Seikkula et al., 

اسموب إدارة مناقشات االسرة لوضعيا الحالي  انوبعرف اجرائيا يو ، (2012
 فردفراد االسرة، ويحترم فيو كل أ جميعوالمستجدات المتوقعة في جو ىادئ يضم 

تحتوييم، عر االبناء بانيم جزء من منظومة خر، ومن خالل ىذا الحوار يشراي األ
محاور  3إدارة الحوار األسري من خالل ، وقد تم تناول ييم، وتدعميمأتيتم بر و 

 0( التنفيذ3( التخطيط، و)2( تحديد اليدف، )1وىي )

)ربيع   لتحقيق االىداف  البدائل: سموك وميارة اختيار افضل وانسب اتخاذ القرار -9
)زينب قًا لالمكانيات المادية والبشرية والبيئية المتاحة وف (9102نوفل واخرون، 

 عرف اجرائيايو  ، (9109، و نوره الزىراني، 9100عبد الجميل ونوره الزىراني 

االختيار الواعي بين البدائل المتاحة، ووفقا لمخبرات المكتسبة الشباع بانو 
( 1محاور ىي )، وقد تم تناول اتخاذ القرار من خالل اربع الحاجات، والرغبات
( تقييم البدائل واختيار افضميا، 3( وضع البدائل والحمول، )2تحديد المشكمة، )

 ( وتنفيذ القرار وتقييمو40و)

 ىي فترة انتقالية من مرحمة الطفولة إلي مرحمة االعتماد عمي النفسالمراىقة:  -3
يكتمل خالليا النضج الجنسي، والجسمي، والعقمي، (، 9107)رحاب سميم، 

)رشا  والمستقم و، وتتكون شخصيت(9101)خمود الحازمي،  نفعالي لممراىقواال
ىذه  تنقسم، و (Mansour, 2016، 9106منصور، وأسماء عبد المطيف، 

 01)من  مراىقة متوسطة، سنة( 13إلي أقل من  11) المرحمة إلي مراىقة مبكرة
 ,Colarusso)سنة(  19 -17)من  ومراىقة متأخرة، سنة( 05إلي أقل من 

الفترة العمرية التي تبدأ بعد نياية ، وتعرف ىذه المرحمة اجرائيًا بأنيا ( 1992
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عن ذاتو، وتتشكل فييا مالمح الفرد  يبحث خالليامرحمة الطفولة المتأخرة، 
إلي أقل من  11شخصيتو المستقمو، وقد تم تقسيم ىذه المرحمة إلي مراىقة مبكرة )

إلي  17سنة( ومراىقة متأخرة ) 17ن إلي أقل م 13سنة(، مراىقة متوسطة ) 13
 سنة(0 19أقل من 

 

 ًا: منيج البحثنيثا
 اتبع البحث الحالي المنيج الوصفي والتحميمي0

 ًا: حدود البحث  ثالث
 11الذي يتراوح اعمارىم ما بين  تمثمت الحدود البشرية في االبناءالحدود البشرية:  -
من المستويات االجتماعية  بطريقة عمدية غرضية ميارىتتم اخ ، وقدسنو 19-

 واالقتصادية المختمفة0
ثالثة أشير بدءًا من حوالي  التطبيق الميداني لمبحثاستغرقت  الحدود الزمنية: -

 22220حتي منتصف اغسطس  2222منتصف يونيو 
القميوبية )قميوب، شبين القناطر، بنيا محافظات تم ىذا البحث في الحدود المكانية:  -

، وكفر الشيخ )قمين، فوه، فر الجزار، بمتان، ومشتير ممثال لمريف(ممثال لمحضر، وك
 0وكفر الشيخ ممثال لمحضر، وميت الديبة، السالمية، ومسير ممثال لمريف(

 ًا : أدوات البحث رابع
  الدراسة التالية:البحث أدوات  شمل 

ة االسر  مكان سكن عن بيانات والتي تتضمن: لالسرةاستمارة البيانات العامة -0
 17 إلي 13 من - )مراىقة مبكرة( وسن 13إلي  11من )عمر االبناء )ريف، حضر(، 

ذكر(،  -، والنوع )أنثي(متأخرة( وسنة )مراىق 19إلي  17من  -متوسطة( و)مراىق وسن
حاصل - شيادة التعميم األساسيحاصل عمى  –يقرأ ويكتب –أمي مستوي تعميم االب )

مؤىل أعمي -مؤىل جامعي-(أو ما يعادليا عامةال شيادة الثانويةمؤىل متوسط )عمى 
 -افراد )صغير( 5، حجم االسرة )أقل من (الماجستير، والدكتوراه()من التعميم الجامعي 

)أقل  الدخل الشيري لألسرةأفراد )كبير((،  7من  أكثرأفراد )متوسط(، و  7إلي 5من 
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من - 5222إلي أقل من  3522من – 3522إلي أقل من  2222من-جنيو  2222من
 جنيو 8222–جنيو  8222إلي أقل من  6522من–جنيو  6522إلي أقل من  5222
 0(فاكثر

  :ادارة الحوار االسري. استبيان 9

أىم المراجع  االطالع عميبعد عبارة تم اعدادىم  33 عمى ىذا االستبيان يحتوي
سية محاور رئي 3، وقد تم تصنيفيم إلي بموضوع البحث السابقة المرتبطةوالدراسات 

، والتي تقيس مدي قدرة االسرة عمي تحديد عبارات( 01) تحديد اليدف( 1وىي )
المشكالت التي تواجييا بدقة، تحميميا، وتحديد العوامل المؤثرة عمييا، وترتيب االمور 

 12) التخطيط( 2التي سيتم مناقشتيا داخل االسرة لحل المشكمة من حيث االىمية، )
سرة عمي التخطيط لمحوار االسري في االوقات التي عبارات(، ويقيس مدي حرص اال

تناسب جميع افراد االسرة ، فال ينشغل أحد بأمور اخري خالل الحوار، وما إذا كان 
ىذا الحوار يتم بصورة دورية ام ال، ومدي حرص االسرة عمي مشاركة جميع افرادىا 

، والبعد نيائيًا عن  ، أم الالحوارفي ىذا النقاش، وقياميم بترتيب االفكار جيدا قبل 
تقيس مدي حرص االسرة عمي عبارة(  01التنفيذ )( 3النقاشات التي ال جدوي منيا )

ادارة حوار بناء في جو ىادئ فال يعمم احد خارج االسرة بتفاصيل ىذا الحوار، ومدي 
الحرص عمي تقديم البراىين والدالئل أثناء المناقشات لمتاكيد عمي صحة الراي مع تقبل 

ي االخر، ومحاولو االقناع في حالة االختالف ، وىل يتم تقديم تنازالت من قبل الرا
االب أو االم لمحفاظ عمي الود االسري أم ال؟، وأثر ذلك عمي تدعيم تقدير الذات عند 

ال(  –إلى حد ما  -)نعملـوفقا عبارات ىذا االستبيان وتتحدد االستجابات عمي  ،االبناء
( لمعبارات 3، 2، 1)و( لمعبارات الموجبة، 1، 2،  3عمى مقياس متدرج متصل )

يمكن التحصل عمييا من ىذا االستبيان ىي تكون أعمى درجة بذلك و  ،سالبة الصياغة
 0(33أقل درجة )(، بينما تكون 99)

 . استبيان اتخاذ القرار1

المراجع،  أحدث بعد مراجعو ىمعبارة تم اعداد 23عمى  ىذا االستبيان يحتوي
محاور، وىي  4، وقد تم تقسيم ىذه العبارات إلي بموضوع البحث المرتبطة واالدبيات
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والذي يقيس قدرة االبناء عمي تحديد اسباب  ، (اتعبار  3) تحديد المشكمة( محور 1)
المشكالت التي تواجييم، وابعادىا، وتحميل المعمومات المتوفرة عن ىذه المشكالت، 

وضع البدائل ( 2أم ال، ) ي تحديد المشكمةفوما إذا كانوا يستعينوا بافراد اسرتيا 
والذي يقيس مدي قدرة االبناء عمي مواجية المشكالت،  عبارات( 3والحمول )

ومشاركتيم ممثمين لالطراف اصحاب المشكمة في وضع البدائل والحمول ليذه 
تقييم ( 3المشكالت، ومناقشتيا بموضوعية مع االىل لموصول إلي أنسب الحمول، )

عن طريق تقييم البدائل المطروحة لمقرار في ضوء  عبارات( 5ختيار أنسبيا )البدائل وا
السمبيات واإليجابيات، واختيار انسبيا وفقا لظروف االسرة، واالمكانيات المتاحة، 
وبصورة تمنع تكرار ىذه المشكمة مرة اخري، ثم وضع خطة لمتنفيذ تتضمن عدة مراحل 

تنفيذ ( 4ديد ادوار المشاركين في كل خطوة بدقة )يتم تحديدىا وفقا لالولويات، ويتم تح
، من خالل قدرة االبناء عمي متابعة تنفيذ القرارات بدقة كي عبارات( 4القرار وتقييمو )

يتم تصحيح االخطاء وازالة العقبات، وقدرة االبناء عمي تحمل مسؤولية القيادة في 
خطوة من خطوات التنفيذ، مع  التنفيذ، واالستمرارية، وتقييم النتائج المترتبة عن كل

إلى  -)نعمـوفقا لىذه العبارات وتتحدد االستجابات عمي وضع بدائل لمعوقات التنفيذ، 
( 3، 2، 1)و( لمعبارات الموجبة، 1، 2،  3ال( عمى مقياس متدرج متصل ) –حد ما 

يمكن التحصل عمييا من ىذا تكون أعمى درجة بذلك و  ،لمعبارات سالبة الصياغة
 0(23أقل درجة )(، بينما تكون 69ان ىي )االستبي
 صدق وثبات أدوات جمع البيانات:  :خامسا
 بطريقتين ىما: االدواتتم التحقق من صدق  .0

عمي مجموعة من االساتذه تم عرض أدوات الدراسة  صدق المحكمين: .أ
وقد ، ينمحكم 12المتخصصين في مجال إدارة المنزل والمؤسسات، وعددىم 

 سيادتيم وفقا الراء استبياني الدراسة بعض عبارات ةصياغتعديالت في ال اجريت

 .3استطالعية قواميا عينة عمي  ىذه االدوات تطبيقتم الدراسة االستطالعية:  .ب
 لتقنين أدوات الدراسة0 من االبناء المراىقين
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 حساب عن طريقتم التأكد من صدق االتساق الداخمي صدق االتساق الداخمى:  .ت
من محاور االستبيان مع الدرجة محور  بين كلون حساب معامل ارتباط بيرس

ما يؤكد وىو ، 2.25المعامالت المحسوبة دالة عند مستوي  كانت جميع، و الكمية
 عمي صدق االتساق الداخمي لالستبيان0

"، إدارة الحوار االسري" يقيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور من محاور استبيان(: 0جدول )
 (357الدرجة الكمية بطريقة ارتباط بيرسون )ن=مع و ، "اتخاذ القرارو"

 البعد 
معامل 
 االرتباط 

 إدارة الحوار االسري 
 **0841. تحديد اليدف 1
 **0874. التخطيط 2
 **.092. التنفيذ 3

 اتخاذ القرار
 **.067. تحديد المشكمة 1
 **.083. وضع البدائل والحمول 2
 **0824. تقييم البدائل واختيار افضميا 3
 **0862. تنفيذ القرار وتقييمو 4
 0.1.دالة عند مستوي  **

 

تم التحقق من ثبات أدوات الدراسـة عـن طريـق حسـاب معامـل ألفـا ثبات االستبيان:  20
 – Guttman split، طريقـة التجزئـة النصـفية Alpha Cronbach  كرونبـاخ

half معامـــل ســـبيرمان بـــراون ،Spearman- Brown لنتـــائج تـــم تســـجيل اقـــد ، و
عمـي ، مما يؤكد مرتفعة كانت القيم المتحصل عمييا(، و 2المتحصل عمييا بجدول )

 ا لمتطبيق0موصالحيتي استبياني الدراسةثبات 
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 (357)ن=  "اتخاذ القرار"، و"إدارة الحوار االسري" ياستبيان: معامالت ثبات )2(جدول 
عدد  البعد 

 العبارات
سبيرمان  معامل ألفا

 جيتمان براون
 ارة الحوار االسريإد

 0754. 0759. 07.4. .1 تحديد اليدف 1
 0638. .064. 0734. .1 التخطيط 2
 ..08. 0799. 0741. 13 التنفيذ 3

 اتخاذ القرار
 0674. 0744. ..08. 5 تحديد المشكمة 1
 0726. 0719. 0741. 5 وضع البدائل والحمول 2
 0854. 0858. 08.7. 7 تقييم البدائل واختيار افضميا 3
 0819. 0823. 0793. 6 تنفيذ القرار وتقييمو 4
 البحثًا: المعامالت االحصائية المستخدمة في دسسا
ثم تم  كسل،برنامج اال عمي البيانات المتحصل عمييا من ىذه الدراسةتم تفريغ  -1

تحويل البيانات الوصفية إلي كمية )درجات(، وحساب مجموع درجات كل محور 
 بإستخدام برنامجليذه البيانات تحميل اإلحصائي ال وقد اجري من محاور الدراسة،

SPSS (ver 18)  ،( معامل االرتباط البسيط، 1من خالل اجراء ) معامل ألفا
 – Guttman split، طريقة التجزئة النصفية Alpha Cronbach  كرونباخ

half معامل سبيرمان براون ،Spearman- Brown  لمتأكد من صحة وثبات
تحميل التباين في إتجاه واحد  اختبار( 2ت المستخدمة في التطبيق، )االدوا

ONE WAY ANOVA تم ثم ، األول والثانيمن صحة الفرض  لمتحقق
حساب ( 3، ) " لحساب داللة الفروق بين المتوسطاتTukeyإستخدام اختبار "

مصفوفة معامالت ( 4و ) ،الثالثلمتحقق من صحة الفرض  T testقيمة )ت( 
تقسيم درجات ( 5)، الرابع ضالفر  صحةلمتحقق من   Correlation اطاإلرتب
 3عمي كل محور من محاور استبياني الدراسة إلي عينة الدراسة بناء األ

)أقل درجة( إلي )أقل درجة  المستوي المنخفض:مستويات كالتالي: 
( إلي )أقل درجة + 1(+3)أقل درجة +)المدي/ المستوي المتوسط:(، 3+المدي/

( إلي 1(  + 3المدي /×  2أقل درجة + ) المستوي المرتفع:(، 3المدي/×  2
 أكبر درجة0
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 تحميل النتائج وتفسيرىا
 لالبىاء المراهقيه عيىت البحث قتصاديتجتماعيت، واالأوال8 الخصائص اال

 (357ن= )لمخصائص االجتماعية واالقتصادية  وفقاً  االبناء المبحوثين( توزيع 3جدول )

 % العدد الفئة % العدد الفئة
 النوع مكان سكن االسر

 5103 183 أنثي 6604 237 ريف
 4807 174 ذكر 3306 .12 حضر

 حجم االسرة الفئة العمرية
 36.1 129 صغيرة 3703 133 مراىقة مبكرة

 25.2 .9 متوسطة 1906 .7 مراىقة متوسطة 
 38.7 138 كبيرة 4301 154 مراىقة متأخرة

 مستوي تعميم االب الجنيوالدخل االسري لالسرة ب
 107 6 ال يقرأ وال يكتب 1906 .7  ...2أقل من
 402 15 التعميم االساسي 2502 .9 ..35إلي أقل من  ...2
 703 26 تعميم متوسط 3804 137 ...5إلي أقل من  ..35
 7.06 252 تعميم جامعي 607 24  ..65إلي أقل من  ...5
 1602 58 ت عميادراسا 205 9  ...8إلي أقل من  ..65

    706 27  ...8اكثر من 
يسـكنون الريـف بينمـا  عينة الدراسة% من االبناء 6604( أن 3أظيرت النتائج بجدول )

 ت نسـبة، بينمـا كانـ%5103االنـاث فـي العينـة  نسـبة ، وكانت %3306 الحضر يسكن
مبكرة، ال المراىقة% في مرحمة 3703% ، وتراوحت اعمار االبناء ما بين 4807الذكور
المتــــأخرة،  المراىقــــة% فــــي مرحمــــة 4301المتوســــطة، و المراىقــــة% فــــي مرحمــــة 1906

طة، وكبيـرة الحجــم متقاربــة ســمتو الكانــت نســب االسـر صــغيرة، و بالنسـبة لحجــم االسـرة، و 
كانـــت مـــن % عمـــي التـــوالي، ويبـــدو أن اغمـــب العينـــة 3807، و 2502، 3601كالتـــالي:

%، بينمـا كانـت 3804جنيو بنسبة  ...5ن إلي اقل م ..35من  الشيري مياخد أسر
مســتوي  خصــوصجنيــو، وب ..35-...2مــن تــراوح ي دخــل% مــن االســر ذات 2502

عمـــي  ينالحاصـــمأمـــا %، 7.06بنســـبة ىـــو الســـائد تعمـــيم االب، فكـــان التعمـــيم الجـــامعي 
 %16020 تيمنسبكانت الماجستير والدكتوراه 
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 وصف نتائج استبيانات عينة الدراسةثانيا: 
  ادارة الحوار األسري اتمستوي -1

، في الحوار بناءاأل إشراكحرص االسر المصرية عمي ( 4بجدول )أظيرت النتائج 
مجموع محاور ىذا ل تبعاً االسر موجودة في المستوي المرتفع  % من5406فكانت 

% فقط من االسر ضمن المستوي المنخفض، ولكن يبدو 1403االستبيان، بينما كانت 
تقع  المبحوثينغمب درجات فأإلي وضوح اليدف  فتقر جزئياً يار إدارة الحو اسموب أن 

اسموب إدارة الحوار االسري في تحسن بينما %(، 4807ضمن المستوي المتوسط )
سجل أعمي الدرجات في % من االسر في المستوي المرتفع(، و 4307التخطيط ) محور
 0% من الدرجات تقع في المستوي المرتفع(6309التنفيذ ) محور
 

  اتخاذ القرارتويات مس -2
% في المستوي 7802االبناء ) عندأظيرت النتائج ارتفاع مستويات اتخاذ القرار 

% 7908إلي قدرة االبناء عمي تقييم البدائل واختيار افضميا  )ذلك  المرتفع(، ويرجع
% في المستوي 6505في المستوي المرتفع(، عالوة عمي تنفيذ القرار وتقييمو )

بدو أن تحديد المشكمة ىي أكبر العقبات التي يمكن أن تؤثر عمي المرتفع(، ولكن ي
% في المستوي المتوسط (، كما تعتبر وضع البدائل 6407سالمة ىذه القرارات )

    0% فقط في المستوي المرتفع(5907والحمول ىي العقبة االخري )
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الحوار االسري، واتخاذ درجات االبناء عمي المحاور المختمفة الستبياني ادارة توزيع  ( 4)دول ج
 القرار

 
 : النتائج في ضوء الفروضاً ثالث

"توجد فروق ذات داللو احصائية بين درجات االبناء عينة الدراسة  :الفرض االول
 -التخطيط  -" )تحديد اليدفإدارة الحوار األسريعمي المحاور المختمفة الستبياني "

تقييم البدائل  -وضع البدائل والحمول -التنفيذ(، و"اتخاذ القرارات" )تحديد المشكمة
، "(العمر -النوع)وفقا لسماتيم الشخصية تنفيذ القرار وتقييمو(  -واختيار افضميا

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض احصائيًا، فإنو تم إجراء اختبار "ت" لمتحقق من داللو 
الفروق بين درجات المبحوثين عمي المحاور المختمفة الستبياني الدراسة )المتغيرات 

جاه واحد لدراسة التابعة( تبعا لمنوع )متغير مستقل(، كما تم اجراء تحميل تباين في ات
داللو الفروق بين درجات االبناء عمي استبياني الدراسة )متغير تابع( تبعا لمعمر 

 (50)متغير مستقل(، والنتائج المتحصل عمييا تم تسجيميا في جدول )

 مرتفع متوسط منخفض 
 % ن % ن % ن

 إدارة الحوار االسري
  4504 162 4807 174 509 21 تحديد اليدف 
  4307 156 3905 141 1608 .6 التخطيط 
 6309 228 3306 .12 205 9  التنفيذ 
 5406 195 3101 111 1403 51 مجموع المحاور 

 اتخاذ القرار
 2601 93 6407 231 902 33 مشكمةتحديد ال 
 5907 213 3405 123 508 21 وضع البدائل والحمول 
 7908 285 1805 66 107 6 تقييم البدائل واختيار افضميا 
 6505 234 3109 114 206 9 تنفيذ القرار وتقييمو 
 7802 279 2.02 72 106 6 مجموع المحاور 
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لمنوع، " وفقا اتخاذ القرار"، و"الحوار االسريإدارة عمي المحاور المختمفة الستبياني " عينة الدراسةاالبناء ( المتوسطات، ومستوي الداللو لدرجات 5جدول )
 .والعمر

 المرحمة العمرية  النوع 
قيمة  ذكر أنثي 

 "ت"
مراىقة  مستوي الداللو

 مبكرة
مراىقة 
 متوسطة

مراىقة 
 متأخرة

قيمة 
 "ف"

 مستوي الداللو

 إدارة الحوار االسري
 0.5.دال عند مستوي داللو  1..0.> 11012 أ..250 أ.2509 ب23066 غير دال 0923.  20.45 25031 24026 تحديد اليدف
 0.5.دال عند مستوي داللو  0.26. .307 أ24098 أ..240 أ.240 غير دال 0185.  10761 24062 24036 التخطيط 

 0.5.دال عند مستوي داللو  1..0. .607 أ33011 أ.3301 أ31052 غير دال 0376.  0775. 32077 32021 التنفيذ
 0.5.دال عند مستوي داللو  1..0. 70669 أ830.9 أ،ب..830 ب79021 غير دال 0668.  0161. 82069 8.082 مجموع المحاور

 اتخاذ القرار
 0.5.دال عند مستوي داللو  0.14. 4034 أ.1107 أ.1104 أ11025 غير دال 0679.  0172. 11077 .1104 تحديد المشكمة

 غير دال 0428. 085. أ12076 أ.1205 أ12042 غير دال 0787.  0.73. 12023 12059 وضع البدائل والحمول
تقييم البدائل واختيار 

 افضميا
 0.5.دال عند مستوي داللو  4..0. 5073 أ،ب19065 أ.2.01 ب18083 غير دال 0.52.  308.5 190.7 19027

 0.5.دال عند مستوي داللو  1..0.> .803 أ.1605 أ،ب.1604 أ15042 غير دال 0185.  1076 15085 15093 تنفيذ القرار وتقييمو
 0.5.دال عند مستوي داللو  4..0. 5063 أ6.061 أ.6.04 أ57092 غير دال 0319.  0994. 58092 .5902 المجموع

 *الحروف المتشابية داخل نفس الصف تعني عدم وجود فروق ذات داللو احصائية بين المتوسطات
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و احصائية بين المحاور المختمفة وقد أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات دالل
ذكر(، وىذه النتائج توضح مدي حرص االسرة  -الستبياني الدراسة وفقا لمنوع )أنثي

 الذكورعن  االناثالمصرية عمي ادارة حوار بناء مع االبناء ، فعمي الرغم من تفوق 
 ;Mensch et al., 2003)في المواقف المختمفة  النفس عن عمي التعبير القدرةفي 

Kaplan Toren, 2013) إال أن االباء يحاولون بصفة دائمة استخدام لغة حوار ،
 Fitzpatrick et al., 1996; Arnold and)تتالئم مع طبيعة كل نوع 

McAuliffe, 2021 ،)من خاللو تعزيز االبناء (Cripps and Zyromski, 

من تأثير لمحد (، Deslandes and Cloutier, 2002)استقالليتيم  ودعم(، 2009
القرار عند االبناء خاصة تأثير االقران   العوامل الخارجية عمي أنماط

(Kamaruddin and Mokhlis, 2003 ،) المرحمة العمريةأما بخصوص 
البناء، فقد أظيرت النتائج أن درجات االبناء عمي جميع محاور استبياني الدراسة قد ل

وا اكثر قدرة عمي التعبير عن انفسيم، ارتفعت بارتفاع المرحمة العمرية ليم، فيم اصبح
لممشاركة بفاعمية في الحوار االسري، وىذه  ولكافيايم الفترات السابقة الخبرة تواكسب

، ( Martínez et al., 2007)المناقشات كانت ليا تأثير ايجابي عمي شخصيتيم 
 ،(Kuhn and Crowell, 2011)واثقمت الخبرة قدرتيم عمي اتخاذ قرارات مناسبة 

 ومما سبق يتضح صحة الفرض االول جزئيًا.

"توجد فروق ذات داللو احصائية بين درجات االبناء عينة الدراسة  الفرض الثاني:
"، و"اتخاذ القرارات" وفقا األسري عمي المحاور المختمفة الستبياني "إدارة الحوار

 ،"(مستوي تعميم االب -مستوي الدخل االسري -حجم االسرةخصائص األسرة )ل
الفرض احصائيًا، فإنو تم اجراء تحميل التباين في اتجاه واحد  اولمتاكد من صحة ىذ

بينما كانت  ،لدرجات االبناء عمي كل محور من محاور الدراسة )متغيرات تابعة(
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ىي  مستوي تعميم االب -مستوي الدخل االسري -حجم االسرةالمتغيرات الدالة عمي 
 (60حصل عمييا تم تسجيميا بجدول )المتعيرات المستقمة، والنتائج المت

عمي المحاور المختمفة  عينة الدراسةاالبناء ( المتوسطات، ومستوي الداللو لدرجات 6جدول )
الدخل  -االسرة )حجم االسرة خصائصل" وفقا اتخاذ القرار"، و"إدارة الحوار االسريالستبياني "

 مستوي تعميم االب( -االسري
  االسريإدارة الحوار  اتخاذ القرار 
مجموع 
 المحاور

تنفيذ القرار 
 وتقييمو

تقييم 
البدائل 
واختيار 
 افضميا

وضع 
البدائل 
 والحمول

تحديد 
 المشكمة

مجموع 
 المحاور

تحديد  التخطيط  التنفيذ
 اليدف

 

 حجم االسرة 
 صغير أ24041 أ24031 أ32025 أ8.097 أ11053 أ12038 أ19069 أ16053 أ6.013
 متوسط أ24034 أ24062 أ32041 أ81038 أ11038 أ12064 أ،ب19018 أ15071 أ.5809
أ58036 أ.1507  ب18064  أ.1205  أ.1105  أ79029  أ31057  أ23036  أ24036   كبير 
 T”قيمة " 8..0. 20644 0724. 0864. 0448. 0431. 20521 30963 10146
 مستوي الداللو 0992. 0.73. 0486. 0422. 0639. .065. 0.82. .0.2. 0319.

دال غير 
 0.5.عند 

دال عند 
.0.5 

دال غير 
 0.5.عند 

دال غير 
 0.5.عند 

دال غير 
 0.5.عند 

دال غير 
 0.5.عند 

دال غير 
 0.5.عند 

 دال غير  دال غير 

 الدخل االسري بالجنيو
أ6.0.4 أ160.4  أ.1905  أ120.6  أ11044  أ81092  أ،ب32056  أ24097  ب21033    ...2أقل من  
أ32094 أ81043 أ11043 أ.1202 أ،ب18087 أ15073 أ58023 أ24088  ..35 >- ...2من  أ.2401   
أ59095 أ..160  أ19076  أ12062  أ11057  أ،ب79086  أ..320  ب23033  أ24013  ...5 >- ..35من    
أ.5605 أ15063  أ،ب18013  أ،ب11063  أ11013  أ320.5 أ،ب.7905  أ24047 ب23033  ..65>- ...5من    
أ54033 أ15067  أ19077  أ12044  أ11033  أ،ب81022  ب23043 أ31048  أ24095   65.. -<8...  
أ59078 أ16011  ب..170  ب1.033  أ11044  ب74033  أ29067  ب23038  أ25033  جنيو ...8أعمي من    

 "Fقيمة " 208.3 30586 20.74 10513 0387. 40154 30621 0297. 202.4
اللومستوي الد 0.17. 4..0. 0.68. 0185. 0858. 1..0. 3..0. 0914. 0.54.  

دال غير 
 0.5.عند 

دال غير 
 0.5.عند 

دال عند 
.0.5 

دال عند 
.0.5 

دال غير 
 0.5.عند 

دال غير 
 0.5.عند 

دال غير 
 0.5.عند 

دال عند 
.0.5 

دال عند 
.0.5 

 مستوي تعميم االباء
 يقرأ وال يكتب ال أ2304 ب.2208 ب..3.0 أ.7602 ب..1.0 ب.1.06 ب.1604 ب.1206 ب.4706
 تعميم أساسي أ2305 أ،ب23048 أ،ب31028 أ79071 أ،ب110.9 أ،ب11054 أ18046 أ15081 أ57077
 مؤىل متوسط  أ2403 أ،ب23066 أ،ب32046 أ81035 أ11057 أ،ب11089 أ19081 أ15095 أ58098
 مؤىل جامعي أ2404 أ،ب24073 أ،ب33027 أ.8105 أ11062 أ12099 أ19045 أ16055 أ..6.0
 دراسات عميا أ2409 أ..260 أ..350 أ.8405 أ..120 أ،ب..120 أ.1905 أ.1705 أ..610

 "Fقيمة " .094. 30417 302.5 .1063 60587 80421 160925 80956 1.0981
<.0..1  <.0..1  <.0..1  <.0..1  <.0..1  مستوي الداللو 0441. 9..0. 0.13. 0166. 

دال عند 
.0.5 

دال عند 
.0.5 

دال عند 
.0.5 

دال عند 
.0.5 

دال عند 
.0.5 

دال غير 
 0.5.عند 

دال عند 
.0.5 

دال عند 
.0.5 

 دال غير 

 *الحروف المتشابية داخل نفس العمود تعني عدم وجود فروق ذات داللو احصائية بين المتوسطات
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درجات االبناء متوسطات  بيناظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللو احصائية 
عدا محور "تقييم البدائل ، لحجم االسرة محاور استبياني الدراسة تبعاً كل محور من عمي 

، وبالتالي األسر كبيرة الحجمعمي  االسر صغيرة الحجمفيو واختيار افضميا"، والتي تفوقت 
يمكن استنتاج أن اسموب إدارة الحوار االسري بايجابياتو وسمبياتو تترسخ في وجدان االبناء 

تظير اختالفات ذات داللو  إلي اخواتيم الصغار،  فال ممنذ الصغر، وينقمونو بدورى
احصائية في درجات االبناء تبعا لحجم االسرة، أما بخصوص محور "تقييم البدائل واختيار 

فضميا"، فيبدو ان االسر صغيرة الحجم تمتمك قدرا اكبر من الموارد المتاحة، وبالتالي أ
، كما (2215)رشا منصورل وفقا تستطيع تقييم ىذه البدائل واختيار افضميا بصورة اكبر

كل من لقد تشكمت وفقا  االسري أن المحاور المختمفة الدارة الحوارأيضا  أظيرت النتائج
فمتوسط درجات المستوي المادي )الدخل الشيري(، والثقافي )مستوي تعميم االب( لالسرة، 

ادارة الحوار االسري" قد "االبناء عمي محوري "تحديد اليدف"، و"التخطيط" في استبيان 
تبعا لمدخل الشيري لالسرة، عمي النحو التالي:  (0.5.)عند مستوي داللو  اختمفت
بينما ، المنخفضذات الدخل  ي لألسراالسر في حوار  "تحديد اليدف"درجات  انخفاض

ان إلي الدرجات في التخطيط ، وىذه النتيجة ربما ترجع  أعمي سجمت ىذه األسر
االستفادة من الموارد المتاحة، كي  االسرة الفقيرة تحاول التخطيط بشكل جيد لتعظيم

 عمي ذلك بااليجابانعكس  وقد، (2221)نيبال عطية، رشا منصور،  ياتحقق اىداف
والذي ارتفعت درجاتيم في محاور كل من "وضع ، اتخاذ القرار عند االبناء منيجية

سر البدائل والحمول"، و"تقييم البدائل واختيار افضميا" مقارنة بدرجات االبناء من اال
بينما لم تظير داللو الفروق تبعا لمدخل االسري في باقي محاور  ذات الدخل المرتفع،

في  اإلداري السئ لمموارد المتاحةوىذه النتيجة تعكس الجانب  استبيان "اتخاذ القرار"،
االسر مرتفعة الدخل، والتي تمتمك بدائل متعددة، واليات مختمفة لمتنفيذ، ومع ذلك لم 

، وانعكس ناء كيفية االستفادة من ىذه البدائل لتحقيق االىداف المختمفةترسخ لدي االب
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ذلك سمبا عمي اسموب اتخاذ القرار لدييم، أما بخصوص مستوي تعميم االب، فكان لو 
تأثير كبير في ادارة الحوار االسري )عدا محور "تحديد اليدف"(، وبالتالي انعكس ذلك 

عمي جميع محاور استبيان ، حيث ارتفعت درجاتيم اتخاذ القرار لدي االبناءايجابا عمي 
 األسري اتخاذ القرار بارتفاع مستوي تعميم االب، وقد يرجع ذلك إلي أن إدارة الحوار

تعتبر عممية ديناميكة مبنية عمي أسس من االحترام المتبادل خالل مناقشة القضايا 
، (2218ور، رشا منص ،)أسماء عبد المطيفالخالفية لموصول إلي حمول مرضية 

، ولن (2225)سيير عبد اهلل، وبالتالي البد أن يتحكم من يدير الحوار في انفعاالتو 
يتأتي ذلك إال إذا امتمك المفاوض درجات عالية من الثقافة، والقدرة عمي إدارة 

، حتي ال يندفع نحو تقديم مزيد من التنازالت ( Chapman et al., 2017)الحوار
معوقات الحوار عالية في االسر ذات غالبا ما تكون و  ،(2221)ثابت ادريس، 

(، ومما سبق يتضح صحة الفرض AlMatari, 2020) المستوي الثقافي المنخفض
 0الثاني جزئياً 

توجد فروق ذات داللو احصائية بين درجات االبناء عينة الدراسة : "الفرض الثالث
و"اتخاذ القرارات" وفقا عمي المحاور المختمفة الستبياني "إدارة الحوار األسري"، 

، ولمتحقق من صحة ىذا الفرض احصائيا، فإنو تم اجراء اختبار لمكان سكن االسرة"
" حيث كانت درجات االبناء المبحوثين ىي المتغيرات التابعة بينما كان مكان T"ت 

سكن االسرة ىو المتغير المستقل، والنتائج المتحصل عمييا تم تسجيميا بجدول رقم 
(70) 
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" وفقا لمكان سكه اتخار القرار"، و"ادارة الحوار األسريعلي المحاور المختلفت الستبياوي " االبىاءالمتوسطاث، ومستوي الذالله لذرجاث ( 7ول )جد

 حضر( -االسرة )ريف
   حضر ريف 
االنحراف   المتوسط 

 المعياري
االنحراف   المتوسط

 المعياري
 مستوي الداللو قيمة "ت"

 السريإدارة الحوار ا
 غير دال 0983. 1..0. 2097 ± 24093 3032 ± 240.9 تحديد اليدف
 غير دال 0688. 0161. 3043 ± 240.3 .302 ± .2406 التخطيط 

 غير دال 0.81. 30.68 4063 ± .3104 .308 ± 32071 التنفيذ
 غير دال 0486. 0487. 9061 ± 8.035 9042 ± 81037 مجموع المحاور

 اتخاذ القرار
 غير دال .019. .1073 1047 ± 11035 1029 ± 11048 د المشكمةتحدي

 غير دال .013. 203.1 2063 ± 11098 2022 ± 12085 وضع البدائل والحمول
 0.5.دال عند مستوي داللو  0.12. 60337 3018 ± .1901 2033 ± 19033 تقييم البدائل واختيار افضميا

 0.5.دال عند مستوي داللو  1..0. 1.0775 2086 ± 15055 2027 ± 16012 تنفيذ القرار وتقييمو
 0.5.دال عند مستوي داللو  0.35. 40458 6081 ± 57098 6077 ± 59077 مجموع المحاور
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حيث اظيرت النتائج أن جميع محاور استبيان إدارة الحوار االسري لم تختمف تبعا 
اء ال ترتبط بالعادات لمكان سكن االسرة، مما يؤكد عمي أن ثقافة الحوار مع االبن

مكان سكن االسرة، أما بخصوص محاور استبيان "إتخاذ القرار" ب المرتبطةوالموروثات 
فمم تختمف أيضا وفقا لمكان سكن االسرة، عمي محوري "تحديد المشكمة"، و "وضع 
البدائل والحمول"، ولكن ظيرت ىذه الفروق في باقي محاور االستبيان حيث درجات 

( تقييم البدائل واختيار افضميا، 1ريف عن الحضر في كل من محاور )االبناء في ال
( تنفيذ القرار وتقييمو باالضافة إلي مجموع محاور االستبيان، وقد يرجع ذلك إلي 2)

ومما سبق ، (Agger et al., 2018)زيادة نفوذ االسرة عمي االبناء في الريف 
 0جزئياً  يتضح صحة الفرض الثالث

توجد عالقة ارتباطية ذات داللو احصائية بين درجات االبناء عينة  الفرض الرابع: "
الدراسة عمي المحاور المختمفة الستبياني الدراسة )"إدارة الحوار األسري"، و"اتخاذ 

، ولمتحقق من صحة ىذا الفرض فإنو تم اجراء معامل ارتباط بيرسون بين القرارات("
مختمفة الستبياني الدراسة، والنتائج درجات االبناء عينة الدراسة عمي المحاور ال

 (80المتحصل عمييا تم تسجيميا في جدول )
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 "اتخاذ القرار"، و"إدارة الحوار االسريالستبياني " المحاور المختمفةعمي  عينة الدراسةاالبناء معامالت االرتباط بين ( 8جدول )
 اتخاذ القرار إدارة الحوار االسري 

تحديد  محاور الدراسة
 اليدف

مجموع  التنفيذ التخطيط 
 المحاور

تحديد 
 المشكمة

وضع 
البدائل 
 والحمول

تقييم 
البدائل 
واختيار 
 افضميا

تنفيذ 
القرار 
 وتقييمو

مجموع 
 المحاور

 إدارة الحوار االسري
 0677.  تحديد اليدف-

** 
.0687 
** 

.0875 
** 

.0465 
** 

.0433 
** 

.0557 
** 

.0534 
** 

.0591 
** 

 0692.   التخطيط -
** 

.0879 
** 

.0437 
** 

.0457 
** 

.0445 
** 

.0519 
** 

.055. 
** 

 .091.    التنفيذ-
** 

.0589 
** 

.0638 
** 

.0638 
** 

.0652 
** 

.0746 
** 

 0567.     مجموع المحاور-
** 

.0584 
** 

.0622 
** 

.0647 
** 

.0718 
** 

 اتخاذ القرار
 0593.      تحديد المشكمة-

** 
.0464 
** 

.0445 
** 

.0676 
** 

 0677.       وضع البدائل والحمول-
** 

.0584 
** 

.0853 
** 

 08.3.        تقييم البدائل واختيار افضميا-
** 

.0913 
** 

 0876.         تنفيذ القرار وتقييمو-
** 

          مجموع المحاور-
                   0.1.** دال عند 
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درجات االبناء عمي ة بين يلو احصائحيث اوضحت النتائج وجود ارتباطات ذات دال
االبناء ، كما ارتبطت درجات 2.21المحاور المختمفة التخاذ القرار عند مستوي داللو 

إدارة الحوار االسري مع بعضيا البعض، ومن الجدير  استبيان عمي جميع محاور
مك تاتخاذ القرار قد ارتبطت مع ستبيان المحاور المختمفة ال الدرجات عمي بالذكر أن

، 2.21عند مستوي داللو  ادارة الحوار االسرياستبيان محاور المتحصل عمييا في 
منو كيفية  ونوالذي يتعمم بالنسبة لألبناء وىذه النتائج تؤكد عمي أىمية الحوار االسري

تطور ت االبنحواس ، واتخاذ القرارات الصائبة، ففي المواقف المختمفة التفكير السميم
لى من وكيف،  ة اساسية نحوبصفتكون موجية بحيث  تتجو بعد  ثممن يتحدث ومتى وا 
واثناء نموه يصبح  ،(van Bijleveld et al., 2020)إلي التعبير عن رايو ذلك 

، خاصة عندما يتعرض (Suryanto, 2020)الحوار االسري اداة فعالة لحل مشكالتو 
يساعده عمي الحداث مؤلمة ، فيسيل جودة الحوار من التأقمم مع ىذه الظروف، و 

 Sanner)تنمو لديو الخبرات الكافية ف، (Overbeek et al., 2021)تطوير اداءه 

et al., 2020) والتي تساعده عمي اتخاذ القرارات المناسبة  (Habib et al., 

2015; Karagianni and Montgomery, 2018)،  ومما سبق يتضح اىمية
تي تواجييا االسرة منذ نعومة أظافره مشاركة االبناء في ايجاد الحمول لممشكالت ال

(van Bijleveld et al., 2020).وبالتالي يتضح صحة الفرض الرابع ، 
 ممخص الىم النتائج والتوصيات

ارتفعت درجات االبناء عمي جميع محاور استبياني الدراسة بارتفاع المرحمة العمرية  
كل من المستوي لوفقا ليم، وقد تشكمت االتجاىات عمي عبارات ىذه المحاور 

في  "تحديد اليدف"فمتوسط درجات االبناء عمي محور ، والثقافي لالسرة، االقتصادي
ي قد انخفضت في االسر ذات الدخل المنخفض، ولكن ىذه االسر استبيان إدارة الحوار 

، وانعكس ذلك عمي ارتفاع درجات االبناء الدرجات في التخطيط سجمت أعمي األسر
محاور كل من "وضع البدائل والحمول"، و"تقييم  ( عميدخلمنخفضة ال)من االسر 

مقارنة بدرجات االبناء من االسر في استبيان "اتخاذ القرار" )البدائل واختيار افضميا" 
عمي الدرجات أ(، أما بخصوص مستوي تعميم االب، فكانت ذات الدخل المرتفع

الح االسر التي يكون المسجمة في محاور الدراسة ىي تمك التي تم التحصل عمييا لص
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مستوي تعميم االب بيا مرتفع، ومن الجدير بالذكر أنو ال توجد فروق ذات داللو 
احصائية في درجات االبناء عمي المحاور المختمفة الستبياني الدراسة )"ادارة الحوار 

عدا محور ذكر(، أو حجم األسرة ) -االسري"، و"اتخاذ القرار"( وفقا ألي من النوع )أنثي
(، كما لم تظير داللو الفروق في درجات االبناء عمي المحاور ييم البدائل واختيار افضميا""تق

بينما كانت درجات االبناء في المختمفة الستبيان "إدارة الحوار االسري" وفقا لمكان السكن، 
( 2( تقييم البدائل واختيار افضميا، )1الريف أعمي من الحضر عمي محاور كل من )

وتقييمو باالضافة إلي مجموع استبيان "اتخاذ القرار"، وتؤكد النتائج عمي  تنفيذ القرار
مع بعضيا  "اتخاذ القرارستبيان "المحاور المختمفة الدرجات االبناء عمي داللو ارتباط 

 "إدارة الحوار االسري" استبيان عمي جميع محاوراالبناء  درجات، كما ارتبطت البعض
 لكال االستبيانينالمحاور المختمفة  الدرجات عمي ارتبطتأيضا مع بعضيا البعض، و 

 بعضيا البعض0 مع 
 توصيات الدراسة

لمحوار بين المفكرين في مختمف المجاالت، وطالب دورية ضرورة عقد حمقات  .1
المؤسسات التعميمية المختمفة لمتدريب عمي االسموب العممي في تناول القضايا 

وبالتالي يتم التحول، من خالل المشاركة ، المحيطة، وكيفية اتخاذ القرار المناسب
  0 الفعمية لالبناء في ىذا الحوار

البد من تفعيل دور المرشد االجتماعي في مؤسسات التعميم، والذي يمعب دور ىام  .2
م، والمعممين في المدرسة، لمناقشة سرىفي فتح مجاالت الحوار بين الطالب، وا

لمتغمب عمي ىذه المشكالت، حيث مشكالتيم بحرية، وتحديد االساليب المناسبة 
تعتبر مشاركة الطالب في مثل ىذا الحوارات حتمية، النو يري نفسو جزء من 
العالج لممشكالت التي تواجيو، كما يتدرب عمي كيفية اتخاذ القرارات في االوقات 

 المناسبة0
دف اعداد برامج تثقيفية لرفع مستوي وعي االسري باىمية الحوار مع االبناء، كما تي .3

 ىذه البرامج إلي رفع مستوي وعي االباء بالقضايا الحياتية المحيطة0
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وضع تصورات جديدة لممقررات الدراسية )ليس فقط لطريقة االمتحان( كي تساعد  .2
الطالب عمي التفكير العممي بداًل من الحفظ، والتمقين، الن اسموب التفكير السميم 

لقرارات المناسبة، مع تقميل محتوي ىو الذي يساعد األبناء مستقباًل عمي اتخاذ ا
ىذه المقررات، حتي يستطيع الطالب ممارسة الجوانب الحياتية المختمفة والتي 

  تساىم بصورة كبيرة في تدعيم خبراتو، وتجاربو0

 

 8والمصادر المراجع

 أوال: المراجع بالمغة العربية
د مقياس متقن لميارات التفاوض ( اعدا2.13أبو المجد إبراىيم الشوربجي، نايف بن محمد الحربي )

، .8باستخدام أسموب التقرير الذاتي، دراسات تربوية ونفسية، كمية التربية، جامعة الزقازيق 
1-83 

( ميارات واستراتيجيات تفاوض الزوجة إلدارة الخالف من 2.18) منصورأسماء عبد المطيف، ورشا 
الدولي العاشر(  -)العربي الثالث عشر الزوج وعالقتيا بكفاءتيا االنتاجية،  المؤتمر السنوي

"التعميم العالي النوعي في مصر والوطن العربي في ضوء استراتيجيات التنمية المستدامة 
 جامعة المنصورة -كمية التربية النوعية – 2.18ابريل  11-12
 ( إدارة التفاوض، دار البازوري العممية لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.2.1بشير العالق )

( الميارات الحياتية، مكتبة زىراء 2..2تغريد عبد اهلل عمران، رجاء الشناوي، عفاف صبحي )
 الشرق، القاىرة، مصر

( التفاوض ميارات، واستراتيجيات، الدار الجامعية لمنشر والتوزيع، 1..2ثابت عبد الرحمن إدريس )
 االسكندرية، مصر

(0 معوقات صنع القرار واتخاذه لدي 2.19حنان عمي، يوسف عبدالمعطي مصطفي، مني عثمان )
(، 5)11، مجمة جامعة الفيوم لمعموم التربوية والنفسية مديري مدارس التعميم األساسي0

193-233 0doi: 10.21608/jfust.2019.82970 
(0 أنماط السموک االستيالکي لدى المراىقين وعالقتو بمتغيرات .2.1حسن ىجرس الحازمي )خمود 

، مجمة بحوث التربية النوعية ي واالقتصادي لألسرة السعودية0المستوى االجتماع
2.1.(18 ،)153-178 0doi: 10.21608/mbse.2010.143844 

( قدرة األبناء عمي اتخاذ القرار وتحمال لمسؤولية 2.14ربيع نوفل، مني الراكي، يسرا عيسي )
 Journal of Agricultural Economics and Social وعالقتو بالمناخ األسري0 

Sciences, 5(5), 855-873. doi: 10.21608/jaess.2014.42209 
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رجاء عبد المنعم صالح، سناء عمي زايد، ايمان أحمد عطوة، سامية حسين محروس، سعاد خميل 
( كيف تكون مفاوضا متميزًا؟: ميارات التفاوض، مجمة التنمية اإلدارية، 2.15ابراىيم )

 260-.2(، 149) 32 الجياز المركزي لمتنظيم واالدارة
(0 المراىقة و التفاعل اإلجتماعى والبيئة 2.19) رحاب سميم، أسماء أبوزيد، إنشاد عز الدين

 ,Journal of Environmental Studies and Researches, 9((1)) .المدرسية
20-28. doi: 10.21608/jesr.2019.68657 

القتو بالدخل غير المنظور، مجمة وعي ربة األسرة بإدارة مواردىا وع (2.15رشا منصور )
 179-159(، 2) .6االسكندرية لمعموم الزراعية مجمد 

( القيم األخالقية المكتسبة من األسرة والمجتمع وعالقتيا 2.19عبد المطيف) رشا منصور ، وأسماء
باالستقرار النفسي واالجتماعي لدى المراىقين، المؤتمر العممي الدولي السادس ، كمية 

 النوعية، جامعة طنطاالتربية 
(0 االستقرار األسري وعالقتو 2.11مسفر عطية الزىراني ) ، ونورهحمد عبد الصمد عبد الجميلزينب 

(، 21)2.11، مجمة بحوث التربية النوعية بأساليب اتخاذ القرارات باألسرة السعودية0
4.7-437 0doi: 10.21608/mbse.2011.145132 

(0 إدارة المراىقين لمحوار األسري وعالقتو بسموکيم 2.19باح )سموي طو، شريف حورية، ويسرا مص
 :0doi .3-1(، 4)29، مجمة االقتصاد المنزلي0جامعة المنوفية االستقاللي0

10.21608/mkas.2019.157919 
 سموكيات لمواجية لموالدين التفاوضية الميارات لتنمية ارشادي برنامج (5..2) اهلل عبد محمود سيير

 في النفسي "اإلرشاد بعنوان النفسي، لإلرشاد عشر الثاني المؤتمر مراىقين،ال لدي العنف
 في والمنعقد ، مصر شمس، عين جامعة النفسي، االرشاد مركزب المعمومات"، تنمية عصر
 5730-493 الصفحات ديسمير، 27-25 من الفترة

كية واالنفعالية، ( أساسيات التوافق النفسي واالضطرابات السمو 8..2صالح حسن أحمد الدىري )
 طبعة أولي، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان، األردن

 ميدانية دراسة الزواجي، بالرضا االتصال عالقة (2.14) عمامرة سميرة طبعمي، طاىر حمدم
 (،15) 2 الجزائر جامعة واالجتماعية، اإلنسانية العموم مجمة بالوادي، الجامعي بالمركز
187-1960 10.12816/0007731DOI: 

 
 ( كيف تصبح مفاضا فعاال؟، ىال لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر6..2محمد ندا )

https://doi.org/10.12816/0007731
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دور الخدمة االجتماعية فى تنمية ميارة التفاوض لقيادات العمل ( 9..2عرفان ) محمود محمود
0 (1) 17، المجمة المصرية لمتنمية والتخطيط، التطوع

10.21608/inp.2009.166403 DOI: 
(0 الحوار األسري وعالقتو بإدارة بعض موارد األسرة کما تدرکو عينة من 2.18منيرة الضحيان )

 :0doi 251-199(، 1)28، مجمة االقتصاد المنزلي0جامعة المنوفية ربات األسر0
10.21608/mkas.2018.158046 

( إدارة الحوار واإلنصات وعالقتو باتخاذ 2.17قميني )نعمة رقبان، ىبة شعيب، أميرة دوام، سارة ال
المؤتمر العممي الدولي الخامس العربي التاسع عشر لإلقتصاد المنزلي القرار لدي المراىق، 

المنعقد بكمية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية بعنوان "االقتصاد المنزلي في خدمة وتنمية 
 25-1أكتوبر، الصفحات 17 – 16ة بين في الفتر المجتمع والبيئة"، والمنعقد 

(0 االستقرار األسري وعالقتو بدرجة مشارکة الزوجة لزوجيا في 2.12مسفر عطية الزىراني  )نوره 
-253(، 24)2.12، مجمة بحوث التربية النوعية اتخاذ القرارات األسرية بمحافظة جدة0

283 0doi: 10.21608/mbse.2012.145710 
(0 الدعم االسري واثره عمي االختالالت السموکية االستيالکية 2.21) رمنصو  ، ورشاعطيونيبال 

-965(، 36)7 مجمة البحوث في مجاالت التربية النوعية، جامعة المنيا لممراىقين0
1.15 0doi: 10.21608/jedu.2021.72568.1326 

الوادي  (0 إتخاذ القرارات األسرية من منظور النوع االجتماعي بريف محافظة.2.2ىند دياب )
 ,Journal of Agricultural Economics and Social Sciences .الجديد، مصر

11(4), 255-261. doi: 10.21608/jaess.2020.96001 
(0 ميارات اتخاذ القرار وعالقتو بأنماط 2.19اسمين عبد الجواد، مديحة  العزبي، أسماء  محمد )ي

(، 5)11، لفيوم لمعموم التربوية والنفسيةمجمة جامعة ا السيطرة الدماغية لدى المراىقات0
129-162 0doi: 10.21608/jfust.2019.82964 

 ثانيا: المراجع االجنبية
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The current study aims mainly to evaluate the implications 

of family dialogue on children’s decision making. In this concern, 

it was hypotheses that knowledge and skills that were transfer 

through family dialogue may effectively improve the decision 

making process. To test this assumption, 357 children (11-19 

years old) were invited to take part in a descriptive analytical 

study,  while considering the following research tools (1) general 

data form, (2) family dialogue questionnaire (defining goals - 

planning - implementation), and (3) decision-making 

questionnaire (problem identifying - finding alternatives - 

evaluating the alternatives - implementation and evaluation of the 

decision).  Generally, children’s scores on all axes of study 

improved with increasing their age. Also, these score improved 

with increasing their father’s educational level. Although, 

children’s scores of low-income families were low in "defining 

goals" axis; yet, their scores were high in "planning" axis 

comparable with other scores. Consequently, children’s scores (of 

the least-income families) seemed to be the highest in axes of 

"finding alternatives” and “evaluating these alternatives”. Gender 

of participants and the number of children within the family were 

of no further significant effects on children’s scores on all axis of 

study (except for “evaluating the alternatives”). It is worthy to 

mention that children’s scores in the axis of study were correlated 

significantly and positively with each other; accordingly, we 

validate of the main assumption of the study. In conclusion, 

children should positively take part in family dialogue, to develop 

their experiences and improve their decision making process.  

 


