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مع األبناء المراهقين المتفوقين عقميًا وعالقتها ببعض  تفاوض اآلباءمهارات 
 المشكالت السموكية واالنفعالية لديهم

، د/ منى محمد الزناتى محمدحسننجالء محمد منجود  أ.م.د/  

:انًستخهص  

مع األبناء  تفاوض اآلباءميارات دراسة العبلقة بيف ل ييدؼ البحث الحالى
وبعض المشكبلت السموكية واالنفعالية لدييـ، ولتحقيؽ ىدؼ  المراىقيف المتفوقيف عقمياً 

لبيانات العامة لؤلسرة، ومقياس ميارات استمارة ا) تاليةالدراسة تـ إعداد أدوات الدراسة ال
ومقياس المشكبلت السموكية واالنفعالية  بمحاوره، المتفوقيف عقمياً  التفاوض مع األبناء

مقياس المشكبلت السموكية واالنفعالية  تـ تطبيؽو  ،لدى األبناء المتفوقيف عقميًا بمحاوره
يؽ استمارة البيانات العامة ( مف األبناء المراىقيف المتفوقيف عقميًا، وتطب117)عمى 

تـ اختيار العينة بطريقة غرضية مف و ، آبائيـومقياس التفاوض مع األبناء عمى 
مستويات اجتماعية واقتصادية مختمفة، ومف مدارس المتفوقيف الثانوية، واتبع البحث 

التى ميارات تفاوض أكثر أف  المنيج الوصفى التحميمى، وتوصمت نتائج البحث إلى
وأكثر المشكبلت السموكية ، ميارات التروى فى اتخاذ القرارمع أبنائيف آلباء يتبعيا ا

فروؽ كما وجدت القمؽ مف المستقبؿ،  كانتواالنفعالية لدى المراىقيف المتفوقيف عقميًا 
بيف متوسط درجات أفراد العينة في ( 0.1.عند مستوى داللة ) ذات داللة إحصائية 

، اء مع األبناء المتفوقيف عقميًا تبعا لمتغيرات الدراسةمحاور مقياس ميارات تفاوض اآلب
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات أفراد العينة في المشكبلت  ووجود

وجود عبلقة ، و السموكية واالنفعالية لدى األبناء المتفوقيف عقميًا تبعا لمتغيرات الدراسة
مع األبناء المتفوقيف عقميًا  ارتباط عكسي بيف محاور مقياس ميارات تفاوض اآلباء

ومحاور مقياس المشكبلت السموكية واالنفعالية لدى األبناء المتفوقيف عقميًا عند مستوى 
  (0.50. ) ، (0.1. )داللة

مهارات التفاوض، المراهقون، المتفوقون عقميًا، المشكالت الكممات المفتاحية: 
 السموكية واالنفعالية.
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Abstract: 

The current research aims to study the relationship between 

Parents' negotiation skills with Mentally superior adolescent sons 

and some of their behavioral and emotional problems, To achieve 

the aim of This study The study tools were prepared (the family 

general data form, the scale of negotiation skills with mentally 
superior adolescent sons In its axes, and the behavioral and 

emotional problems scale of the mentally superior sons in its axes, 

the behavioral and emotional problems scale was applied to (117) 

mentally superior adolescent sons, The general data questionnaire 

and the children's negotiation scale were applied to their Parents. 

The sample was chosen in a purposive way from different social 

and economic levels, and from high school students, and the 

research followed the descriptive analytical method, The search 

results concluded that the most negotiating skills that mothers 

followed with their Sons were Slow down in decision making 

skills, and the most behavioral and emotional problems among 

mentally superior adolescents were anxiety about the future, Also, 

there were statistically significant differences at the level of 

significance (0.01) between the average scores of the sample 

members in the axes of the parents' negotiation skills scale with 

the mentally superior Sons according to the study variables, and 

there were statistically significant differences between the average 

scores of the sample members in the behavioral and emotional 

problems of the mentally superior sons. According to the variables 

of the study, and there is an inverse correlation between the axis 

of the parents’ negotiation skills scale with the mentally superior 

Sons and the axes of the behavioral and emotional problems scale 

of the mentally superior Sons at the level of significance (0.01), 

(0.05). 
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 : ومشكمة البحث مقدمة
صبح العالـ فأ؛ العالـ مف حولنا فى حاجة إلى عقوؿ مفكرة ومتفوقة ومبدعة

ييتـ بالثروة البشرية ألنيا تمثؿ الثروة الحقيقية ألى مجتمع مف المجتمعات،  المتطور
ويعتبر المتفوقوف عقميًا عمى رأس تمؾ الثروة نظرًا ألىميتيـ فى مواجية تحديات العصر 
الحديث، فيـ كوادر المستقبؿ لقيادة ببلدىـ فى جميع المجاالت العممية، والتقنية، 

)حياة يو فيجب االىتماـ بيذه الثروة لمحاؽ بركب التطورواالنتاجية، والخدمية، وعم
 0(0، 7102خزاف،

يمثؿ المتفوقوف عقميًا كمًا مف البشر يمكف تمييزه، وأف احتياجات ىذا الكـ تعتبر 
ختبلؼ مختمفة عف احتياجات اآلخريف، فالمتفوقوف يحتاجوف إلى رعاية خاصة؛ نظرأ ال

ذو احتياجات خاصة، فيحتاجوف إلى خبرات حاجاتيـ عف العادييف، وىذا يعنى أنيـ 
عممية تكوف مشبعة ومناسبة لحاجاتيـ العقمية، كما أنيـ بحاجة إلى التحفيز والتشجيع 
المستمر حتى اليتوجيوا إلى السمبية، فعدـ إعطاء الفرص ليؤالء المتفوقيف ألشباع 

مكاناتيـ التى تحتا )والء جيا المجتمعاتاحتياجاتيـ النفسية واالنفعالية ييدر طاقاتيـ وا 
 (20، 7102عبد الرحيـ، 

يعانى المتفوقوف مف العديد مف المشكبلت، إال أف تحصيميـ الدراسى المرتفع 
يعتبره البعض مؤشرًا لعدـ معاناتيـ مف أى مشكمة، لكف بالمبلحظة المختصة والدقيقة 
ف والتحاور العميؽ المتعاطؼ، يتضح أف ىناؾ مشكبلت جدية تستدعي التدخؿ، أل

بعض ىذه المشكبلت يشكؿ تيديدًا لمستقبميـ الدراسي واالجتماعي، إف لـ يتغمبوا عمييا 
بأنفسيـ أو بمساعدة اآلخريف، ألف معاناتيـ تختفي وراء تفوقيـ الدراسى وتكوف معاناه 

 .(041، 7170)صميحة براؾ، صامتو
(، 7101اليراف، مساعد وأوضحت نتائج العديد مف الدراسات منيا دراسة )أحمد 

(، ودراسة )لبنى 7102، عبير محمد العنزى(، ودراسة )7100ودراسة)حمد العجمى، 
( أف المتفوقوف عقميًا يواجيوا العديد مف المشكبلت 7102الحجاج، عبد المجيد 

السموكية التى تعوؽ نموىـ وتقدميـ كالحساسية الزائدة، ومناشدة الكماؿ، واالنسحاب 
العبلقات اجتماعية، والشعور بالفشؿ، والعدواف،  عف األقراف، وتجنب الدخوؿ فى

 والتمرد0
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وتعد مرحمة المراىقة نقطة تحوؿ فى حياة اإلنساف، خاصة أف بيا الشيادة 
اإلعدادية والثانوية التى ترسـ مبلمح المستقبؿ التعميمى والمينى واألسرى االجتماعى 

أصمح المراىقوف والشباب  والمادى، فكؿ الحضارات قامت عمى المراىقيف والشباب، فإذا
صمحت األمـ، ومف المبلحظ فى اآلونة األخيرة كثرة وتنوع المشكبلت السموكية 
واالنفعالية لممراىقيف تزامنًا مع تطور العصر وسيطرة التكنولوجيا الحديثة عمى عقوؿ 
المراىقيف التى تؤثر سمبًا سواء عمى المستوى العقمى أو التعميمى أو األسرى أو 

 (00: 4، 7102اعى أو االنفعالى)صالح عبد الكريـ، االجتم
، ىػ( أنو يوجد بعض 7112)أسامة محمد، وىذا ما أشارت إليو نتائج دراسة

االضطرابات االنفعالية لدى المراىقيف وعمى رأسيـ اضطراب الخجؿ، أما نتائج دراسة 
لتى ا السموكية أكثر المشكبلتوضحت أنو مف ( أ212، 7102)طرفة عبد الرحمف، 

تواجو المراىقيف ىى مشكمة العناد والعبلقة مع الجنس االخر، وأكدت دراسة )ىدى 
 0( عمى انتشار المشكبلت االنفعالية لدى المراىقيف7171الجابر، 

تشتد فى مرحمة المراىقة حدة االنفعاالت وبالتالى يصبح مف الخطأ مواجية 
فعاؿ والعصبية والغضب اليستطيع انفعاالت المراىقيف بانفعاالت اآلباء؛ ففى حالة االن

اإلنساف التفكير بشكؿ عقبلنى ألف طاقة العقؿ تستنزؼ فى طاقة االنفعاؿ، وبالتالى 
يقمؿ ذلؾ مف القدرة عمى حؿ وعبلج مشكبلت المراىقيف، وال يمكف الوصوؿ إلى نتائج 

 (020: 02، 7102مرضية)صالح عبد الكريـ، 
(، و)وساـ 7110)حناف عنانى، وقد أوضحت بعض الدراسات ومنيا دراسة 

( أف المشكبلت السموكية لدى المراىقيف 7102(، و )جميؿ حسيف، 7102يوسؼ، 
 تعكس خمبًل ما فى األسرة، وفى التعامؿ مع األبناء بطريقة خاطئة0

إف الصراعات والخبلفات ثمنيا باىظ سواء مف الناحية النفسية أو المادية أو 
لمشكمة، ولكف بالتفاوض سوؼ تنتيى الخبلفات بيف البشرية وبالنياية اليتـ حؿ ا

مختمؼ األطراؼ ألنو الحؿ األمثؿ لحسـ المشاكؿ المتنازع عمييا وتحقيؽ أفضؿ النتائج 
 (000: 04، 7102بأقؿ التكاليؼ وأدنى المخاطر)أميف سميماف، 

ويرى المتخصصوف أف التفاوض مع األبناء مف األمور الضرورية فى حياة 
ية متطمباتيـ والقدرة عمى التعايش معيـ بسبلـ، لذا فمف الضرورى األسرة لمواج
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استخداـ الوالديف ألسموب التفاوض المبنى عمى الثقة واالحتراـ؛ لمناقشة المشكبلت 
المتعددة لدى األبناء، حتى يستطيع الوالداف أف يتعامموا مع المشكبلت والمنازعات 

 (70، 2.12األكثر انتشارًا بيف المراىقيف)سيير أميف، 
يعد التفاوض واحدًا مف أىـ الميارات اإلدارية وأكثرىا رقيًا، حيث تعتمد الشعوب 
باختبلؼ أنواعيا عمى فف التفاوض، ويتبوأ التفاوض أىمية خاصة لدرجة أنو أصبح 

جزء (؛ فيو 11، .2.2عممًا وفنًا يحتاج إلى قدر عاٍؿ مف اإلدارة)بشير العبلؽ، 
اإلنساف كائف مفاوض بطبعو، ولكف ميما كاف مستوى ف ألأصيؿ مف حياة اإلنساف، 

التفاوض فإنو يحتاج قدرات وميارات تعينو عمى مختمؼ مستويات التفاوض)صبلح 
 (0، 7100عبد الحميد، 

التفاوض اليمثؿ فقط ميارة يحتاجيا اإلنساف ألداء وظيفتو ولكنو ميارة يحتاجيا  
ـ بيا وفى إدارة عبلقتو مع أفراد أسرتو فى كؿ مراحؿ حياتو وفى كؿ األنشطة التى يقو 

   (20، 7107وأقاربو وأصدقائو ومع زمبلئو فى العمؿ)عبد اهلل الفقيو، 
والمفاوض الذكى يتوصؿ إلى نتائج مرضية فى جو متسـ باليدوء واالتزاف، وأف 
يكوف التفاوض فى أقصر وقت ممكف، وأف تكوف المفاوضات إيجابية وليست ىدامة، 

يدفًا التوصؿ إلى مايجب التوصؿ إليو مف نتائج وسطية؛ فميس معنى بؿ يكوف مست
التفاوض الحصوؿ عمى الكؿ أو عدـ الحصوؿ عمى الشئ، بؿ معناه التوصؿ إلى 

(، ويجب أف يتسـ مناخ 27، 7102نقطة وسطية بينو وبيف اآلخريف)يوسؼ أسعد، 
وصؿ لحموؿ عبر تبادؿ مع اآلخريف ألف ذلؾ يؤدى إلى التمالتفاوض باالحتراـ ال

التفاوض، كما أف الشخص القادر عمى خمؽ عبلقة مشجعة مع اآلخريف، فإنو يتمتع 
 (270: 7100بموىبة وميارة تفاوضية ىامة)جيرارد إ0ندبنيرج ، 

القدرة عمى التفكير السريع، ووجود و يتطمب ومف األمور المتعمقة بالتفاوض، أن
اليدؼ اليستطيع المفاوض تحديد ىدؼ واضح يسعى المفاوض إلى تحقيقو؛ فبدوف 

أساليبو ووسائمو فى عممية التفاوض، كما أف تحديد اليدؼ يساعد عمى المثابرة 
 (220، 7101لتحقيقو)فيميب روبنز، 

وفى ضوء العرض السابؽ، ونتيجة لوجود بعض المشكبلت السموكية لدى 
ىقيف، ونظرًا ألىمية المتفوقيف عقميًا، وبعض المشكبلت السموكية واالنفعالية لدى المرا
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ميارات التفاوض مع األبناء بشكؿ عاـ، نبعت فكرة البحث التى دفعت الباحثتاف 
فى التفاوض  اآلباءلبلىتماـ بفئة المراىقيف المتفوقيف عقميًا، ومعرفة العبلقة بيف ميارة 

 وبعض المشكبلت السموكية واالنفعالية لدييـ0 ـمع أبنائي
 ث فى التساؤل الرئيس التالى:ومن هنا  انحصرت مشكمة البح

ما العبلقة بيف ميارات التفاوض مع األبناء المراىقيف المتفوقيف عقميًا وبعض 
 المشكبلت السموكية واالنفعالية لدييـ ؟

 :التالية الفرعية التساؤالت ومن التساؤل الرئيس تندرج
 عقميًا؟ما الوزف النسبى ألولوية ميارات تفاوض اآلباء مع األبناء المتفوقيف  (1
 ما الوزف النسبى ألكثر المشكبلت السموكية واالنفعالية لدى األبناء المتفوقيف عقميًا؟ (2
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات أفراد اآلباء عينة البحث  (3

في محاور مقياس ميارات تفاوض األباء مع األبناء المتفوقيف عقميًا )ميارات 
ميارات  -ميارات التروى فى اتخاذ القرار -وقيف عقمياً التواصؿ مع األبناء المتف

ميارات االقناع( تبعا لمتغيرات  -ميارات حؿ المشكبلت -التحكـ فى الغضب
-المستوى التعميمى لؤلـ -المستوى التعميمى لؤلب -الصؼ الدراسى -الدراسة)النوع

 الدخؿ الشيرى لؤلسرة(؟ -عمؿ األـ
يف متوسط درجات أفراد األبناء عينة البحث ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ب (4

في المشكبلت السموكية واالنفعالية لدى األبناء المتفوقيف عقميًا تبعا لمتغيرات 
المستوى التعميمى  -المستوى التعميمى لؤلب -الصؼ الدراسى -الدراسة )النوع

 الدخؿ الشيرى لؤلسرة(؟ -عمؿ األـ-لؤلـ
قياس ميارات تفاوض اآلباء مع األبناء المتفوقيف ما العبلقة االرتباطية بيف محاور م (5

 عقميًا ومحاور مقياس المشكبلت السموكية واالنفعالية لدى األبناء المتفوقيف عقميًا؟
ما نسبة مشاركة العوامؿ المؤثرة عمى ميارات تفاوض اآلباء مع األبناء المتفوقيف  (6

 عقميًا؟
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 :البحث أهداف 
لى الكشؼ عف طبيعة العبلقة االرتباطية ييدؼ البحث الحالي  بصفة رئيسية إ

مهارات ) بأبعادىا الخمسالمتفوقيف عقميًا  المراىقيف ميارات التفاوض مع األبناءبيف 
 -مهارات التحكم فى الغضب - مهارات التروى فى إتخاذ القرارات - تواصل اآلباء مع األبناء

، وينبثؽ مف اليدؼ الرئيس ـوبعض المشكبلت السموكية واالنفعالية لديي مهارات اإلقناع(
 الفرعية التالية: ؼاألىدا

ألولوية ميارات تفاوض اآلباء مع األبناء المتفوقيف الكشؼ عف األىمية النسبية   (1
 عقميًا0

ألكثر المشكبلت السموكية واالنفعالية لدى األبناء الكشؼ عف األىمية النسبية  (2
 المتفوقيف عقميًا0

راد اآلباء عينة البحث في محاور مقياس ميارات بيف متوسط درجات أفإيجاد الفروؽ  (3
الصؼ  -مع األبناء المتفوقيف عقميًا تبعا لمتغيرات الدراسة )النوع اآلباءتفاوض 
الدخؿ  -عمؿ األـ-المستوى التعميمى لؤلـ -المستوى التعميمى لؤلب -الدراسى

 الشيرى لؤلسرة(0
بحث في المشكبلت السموكية إيجاد الفروؽ بيف متوسط درجات أفراد األبناء عينة ال (4

الصؼ  -واالنفعالية لدى األبناء المتفوقيف عقميًا تبعا لمتغيرات الدراسة )النوع
الدخؿ  -عمؿ األـ-المستوى التعميمى لؤلـ -المستوى التعميمى لؤلب -الدراسى

 0  الشيرى لؤلسرة(
مع  اءاآلبالكشؼ عف طبيعة العبلقة االرتباطية بيف محاور مقياس ميارات تفاوض  (5

األبناء المتفوقيف عقميًا ومحاور مقياس المشكبلت السموكية واالنفعالية لدى األبناء 
 المتفوقيف عقميًا0

مع األبناء المتفوقيف  اآلباءإيجاد نسبة مشاركة العوامؿ المؤثرة عمى ميارات تفاوض  (6
 عقميًا0
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 أهمية البحث :
 أواًل أهمية البحث فى مجال التخصص:

إحدى االسيامات العممية فى مجاؿ إدارة المنزؿ والمؤسسات تعد ىذه الدراسة   (1
األسرية، ألنيا ألقت الضوء عمى التفاوض مع األبناء وفى حدود عمـ الباحثاف فيوجد 
ندرة فى الدراسات الخاصة بميارات التفاوض مع األبناء التى ليا دور ىاـ وحيوى 

 0لجميع أفراد المجتمع
ز عمى أىمية استخداـ ميارات التفاوض مع األبناء قد تفيد ىذه الدراسة فى التركي  (2

 المراىقيف المتفوقيف عقميًا0
قد تسيـ نتائج البحث الحالى في اعداد برامج إرشادية لتنمية ميارات التفاوض  (3

 ألسر األبناء المراىقيف المتفوقيف عقميًا0
 عمى اآلباءيمكف االستفادة مف المقاييس المعدة بالبحث لقياس مستوى قدرة   (4

التفاوض مع األبناء، والكشؼ عف بعض المشكبلت السموكية واالنفعالية لممراىقيف 
 المتفوقيف عقمياً 

 ثانيًا أهمية البحث فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة:
االىتماـ بفئة المتفوقيف عقميًا ألنيـ فئة مف فئات المجتمع التى تحتاج إلى رعاية  (1

ألى مجتمع والركيزة التى تعتمد عمييا األمـ فى  خاصة، باعتبارىـ الثروة الحقيقية
 تقدميا وازدىارىا0

الحاجة الماسة لبلىتماـ بميارات التفاوض مع األبناء المراىقيف المتفوقيف عقميًا   (2
 لمحد مف المشكبلت السموكية واالنفعالية لدييـ0

 فروض البحث:
 بناء المتفوقيف عقمياً تختمؼ األوزاف النسبية ألولوية ميارات تفاوض اآلباء مع األ  (1
تختمؼ األوزاف النسبية ألكثر المشكبلت السموكية واالنفعالية لدى األبناء المتفوقيف  (2

 عقميًا0
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات أفراد العينة في محاور مقياس  (3

 -عميارات تفاوض اآلباء مع األبناء المتفوقيف عقميًا تبعا لمتغيرات الدراسة)النو 
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 -عمؿ األـ-المستوى التعميمى لؤلـ -المستوى التعميمى لؤلب -الصؼ الدراسى
 الدخؿ الشيرى لؤلسرة(0

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات أفراد العينة في المشكبلت   (4
 -السموكية واالنفعالية لدى األبناء المتفوقيف عقميًا تبعا لمتغيرات الدراسة)النوع

 -عمؿ األـ-المستوى التعميمى لؤلـ -المستوى التعميمى لؤلب -الصؼ الدراسى
 الدخؿ الشيرى لؤلسرة(0

توجد عبلقة ارتباطية بيف محاور مقياس ميارات تفاوض االباء مع األبناء المتفوقيف  (5
 عقميًا ومحاور مقياس المشكبلت السموكية واالنفعالية لدى األبناء المتفوقيف عقميًا0

وامؿ المؤثرة عمى ميارات تفاوض اآلباء مع األبناء تختمؼ نسبة مشاركة الع (6
 المتفوقيف عقميًا0

 األسموب البحثى: 
 أواًل: المصطمحات العممية والمفاهيم اإلجرائية

 Negotiationالتفاوض: 
توجد عدة تعريفات لمتفاوض، يعتمد كبًل منيـ عمى بيئة وطبيعة عمؿ التفاوض، 

فاوض عمييا، ولكف التعريفات التالية ىى ونوع المتفاوضيف، وطبيعة المواقؼ المت
بأنو  (17، 2.17،طارؽ فؤاد إلياساألكثر شيوعًا فى آلية التفاوض، فالتفاوض يعرفو )

"الحصوؿ عمى أفضؿ نتيجة محتممة بيف طرفيف مختمفيف بحيث يحصؿ الطرفاف عمى 
 أقصى حد مما يريدانو أو يتوقعاف الحصوؿ عميو"0

كثر لموصوؿ إلى صيغة تساومية، ومنافع متبادلة وىو محاولة بيف طرفيف أو أ
 (170، .2.2)بشير العبلؽ،

ييدؼ إلى الحصوؿ عمى أفضؿ نتيجة  بأنو نشاط إنسانى وتعرفه الباحثتان إجرائياً    
 محتممة بيف طرفيف لموصوؿ إلى صيغة تساومية، ومنافع متبادلة0

 

 Negotiation Skills مهارات التفاوض:

( بأنيا "الميارات التى يتميز بيا 92، .2.1، ر محمود أميفسييتعرفيا )      
 -ميارات اإلقناع -المفاوض الناجح وىى خمس ميارات أساسية )ميارات التواصؿ
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ميارات التحكـ فى انفعاؿ  -ميارات اإلنصات -ميارات اتخاذ القرار وحؿ المشكبلت
 الغضب("0

"تمؾ الميارات التى يتميز بيا ( بأنيا 33، 2.17،سيير محمود أميفكما عرفتيا )    
 المفاوض الناجح والتى تساعده عمى تمبيو احتياجاتو وأداء أدواره االجتماعية بنجاح"0

ـ لمتفاوض مع أبنائيا يحتاجيا اآلباءبأنيا الميارات التى  وتعرفها الباحثتان إجرائياً     
 فى جميع المواقؼ التفاوضية، ومنيا الميارات التالية:

  Communication skills واصل :مهارات الت
( بأنيا القدرات الموجودة لدى الفرد والتى تساعد .2، 3..2تعرفيا )آماؿ باظة،     

عمى تحقيؽ أى لوف مف ألواف التواصؿ الفعاؿ سواء المفظى أو الوجدانى أو االجتماعى 
 أو المعرفى0

كيات التى ( عرفتيا بأنيا "مجموعة مف السمو 92، 2.11، إماـ مناؿأما )    
يستخدميا الفرد لمتواصؿ مع اآلخريف مثؿ الحوار البناء، الصراحة فى الكبلـ، المسانده 

 االجتماعية، التعبير عف المشاعر اإليجابية، االىتماـ باآلخر واحترامو"0
عمى التواصؿ المفظى والغير لفظى مع  آلباءبأنيا"قدرة ا وتعرفها الباحثتان إجرائياً     

 موقؼ التفاوضى"فى ال األبناء
 Slow down in decision making skills :مهارات التروى فى اتخاذ القرار

أطمؽ عمى ىذه الميارة أسماء عديدة منيا الصمت المؤقت والصبر، وىى تعنى 
إعطاء النفس فرصة لمتفكير ودراسة مغزى الحديث وأىدافو، ويجب أف يدقؽ المفاوض 

ومتى يتوقؼ عف الحديث)أبو المجد الشوربجى،  فى ىذه الحالة عمى توقيتات كبلمو،
2.13 ،2.0) 

بأنيا قدرة  (57، 2.17، نادية محمود شريؼ، منى حسف السيدوعرفتيا الباحثتاف )
 الفرد عمى إصدار قراراتو بتروى وحكمو فى الموقؼ التفاوضى0

فى  ـرارتيعمى الصبر والتأنى فى إصدار ق آلباءبأنيا "قدرة اوتعرفها الباحثتان إجرائيًا 
 "األبناءالموقؼ التفاوضى مع 
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 Anger control Skills :مهارات التحكم فى الغضب
ويقصد بيا ميارة كظـ الغيظ والتحكـ فى إنفعاؿ الغضب وأال يعبر برسائؿ لفظية     

عف السأـ أو الضجر مع عدـ القدرة عمى إظيار الترحيب باإلعتراض أو النقد" )سيير 
0(5..2عبداهلل، محمود   

حتفاظ فعاالتيـ واالان"بأنيا  كفاءة اآلباء فى التحكـ بويعرفها الباحثتان إجرائيا      
 فى المواقؼ التفاوضية"األبناء المراىقيف المتفوقيف عقميًا مع  بثباتيـ االنفعالى

 Problem solving skills :مهارات حل المشكالت
ممية معرفية سموكية "ع بأنو (Dzuurilla, Nizu&Oliver, 2004)يعرفيا     

كتشاؼ حموؿ فعالة وقابمة لمتكييؼ اموجيية ذاتيًا مف الشخص الذى يحاوؿ تحديد أو 
 لمشكبلت محددة يواجييا فى الحياة اليومية"0

قدرة اآلباء عمى إيجاد حموؿ فعالة وقابمة لمتكييؼ بأنيا  ويعرفها الباحثتان إجرائياً     
 "لحؿ مواقؼ معينة المتفوقيف عقمياً  لممشكبلت التى تواجييـ تجاه األبناء

 Persuasion skillsمهارات اإلقناع: 
( بأنيا قدرة الفرد عمى التواصؿ مع 19، 2.17، حمزة خضر الشيرىعرفيا )   

اآلخريف والتآثير عمى االتجاىات واالعتقادات أو السموؾ، وقدرتو عمى تقديـ األدلة 
 والحجة والمنطؽ فى أى عمؿ0

( يعرفيا بأنيا عممية تغيير أو تطويع آلراء اآلخريف 13، 2.17نجيب،أما )رشاد     
لى وجود استعداد مف الطرؼ  نحو رأى مستيدؼ وتحتاج إلى ميارة القائـ باألقناع وا 
المستيدؼ ومساعدتو عمى ذلؾ وتسميط الضوء عمى األمور ذات االىتماـ المشترؾ، 

 مع إزالة الخبلفات العالقة0
بأنيا مجموعة ممارسات تعتمد عمى استخداـ األدلة ان إجرائيًا وتعرفها الباحثت    

 والبراىيف مع األبناء لتغيير موقفيـ لموصوؿ إلى األىداؼ المرجوة0
 Adolescence: المراهقون
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وقسـ البعض فترة المراىقة إلى ثبلثة مراحؿ، وسوؼ ييتـ البحث الحالى بمرحمة      
ـ الثانوى؛ فيى المرحمة التى تتميز بالتسارع الشديد المراىقة المتوسطة التى تقابؿ التعمي

 (Daughters.S.B,et.al, 2013,753)فى النمو والتصعيد فى السموؾ الخطر
(  مرحمة المراىقة 278، .2.1حمزة،عبد العظيـ حافظ، وباحث  ىاشـ فعرؼ ) سبلـ

لمعرفية بأنيا مرحمة عمرية يتعرض الفرد خبلليا لجممة مف التغيرات الفسيولوجية وا
والنفسية واالجتماعية التى تؤىمو لبلنتقاؿ مف مرحمة الطفولة إلى عالـ الراشديف والقياـ 

 بأدواره االجتماعية0
المراىقوف بأنيـ "األبناء فى المرحمة الثانوية الذيف يتعروض وتعرفها الباحثتان إجرائيًا 

 لنمو"لتغيرات فسيولوجية ومعرفية ونفسية واجتماعية، وتطور كبير فى ا
 Mentally superiorالمتفوقون عقميًا: 

( درجة إذا طبؽ عميو أحد 535ذكائيـ )  الذيف تتجاوز نسبةالمتفوقوف عقميا ىـ     
أو وكسمر(، ويظير دليبًل عمى امتبلكو أداء  -مقاييس الذكاء )مقياس استانفورد بينيو

يحتاج إلى بيئة مناسبة متميزًا فى القدرات العقمية واإلبداعية واألكاديمية الخاصة و 
 (51550، محمد حسف غانـلتنمية ىذه المجاالت)

"بأنيـ مجموعة مف األبناء المراىقوف فى مرحمة التعميـ  وتعرفهم الباحثتان إجرائياً      
( درجة إذا طبؽ عميو أحد مقاييس الذكاء )مقياس 535ذكائيـ )  تتجاوز نسبةالثانوى 

ميزوف بمجموعة مف الميارات الدراسية والعقمية التى يتأو وكسمر(، و  -استانفورد بينيو
 0تمكنيـ مف التفوؽ فى المجاالت الدراسية واالجتماعية

 Behavioral and emotional problemsالمشكالت السموكية واالنفعالية: 
( سموؾ غير مبلئـ وغير مرغوب فيو، .1، 2.14، نور فوزى مدوخيعرفيا )    

أو تعديمو أو إزالتو، ويتـ ذلؾ وفؽ البرامج السموكية  ويجب أف نعمؿ عمى إضعافو
 المعدة ليذا الغرض0

(  بأنيا "سموكيات متكررة وغير مقبولة 374، .2.2، ىدى محمد الجابرعرفتيا )
 اجتماعيًا، وتتسبب فى مشكمة وأزمات فى حياة المراىؽ0
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لتى تصدر عف األبناء بأنيا: جميع األفعاؿ والتصرفات ا وتعرفها الباحثتان إجرائياً      
المراىقيف المتفوقيف عقميًا أثناء التواصؿ مع اآلخريف، وتعتبر مشكبلت غيرسوية ومنيا 

 اآلتى:
 Hypersensitivityالحساسية المفرطة: 

( بأنيا: "ردود فعؿ واستجابات مميزة 396، 2.19) وائؿ أحمد الشاذلىعرفيا     
سية والتخيمية والعقمية واالنفعالية فى إطار وحادة لممثيرات المختمفة النفس حركية والح

 .الوعى بالذات وانفعاالتيا، والوعى باآلخريف وانفعاالتيـ
"بأنيا ردود أفعاؿ األبناء المراىقوف المتفوقيف عقميًا تجاه  وتعرفها الباحثتان إجرائياً    

بالغ المواقؼ المعينة التى يتعرضوف ليا وتتطمب قدرة عمى التصرؼ بطريقة حادة وم
 بيا بالنسبة ألىمية تمؾ المواقؼ"

 Neurotic Perfectionism :الكمالية العصبية الالسوية

تعرؼ عمى أنيا سمة شخصية تتضمف التطمع إلى تحقيؽ معايير شخصية عالية     
مع توقع الفشؿ وزيادة التركيز عمى األخطاء، وعدـ الرضا عف أى انجاز يحققو 

 (2.150، نجبلء فتحى أبو سميمةالفرد)
أنيا "السعى الحثيث نحو تحقيؽ معايير ب (Mofield&Parker, 2019, 113)عرفيا و 

 مرتفعة إلى حد كبير مف األداء0
األبناء المراىقوف المتفوقيف  الحثيث مف سعى"البأنيا  وتعرفها الباحثتان إجرائياً     

ز دائمًا عمى لتحقيؽ معايير مرتفعة مف األداء مع توقع الفشؿ فييا، والتركيعقميًا 
 األخطاء، ولـو الذات وعدـ تقديرىا، وعدـ الرضا عف أى انجاز"

 العناد والتحدى:
( بأنو: االصرار عمى سموؾ ما، وعدـ التراجع عنو 5115يعرفو زكريا الشربينى  ) 

أف إلى حتى وأف كاف مخالفًا لما يريده اآلخروف أو كاف مف ورائو ضرر، ويمفت االنتباه 
 كراه اليؤدى إلى عدوؿ العنيد عما يريد0واالالمجوء لمقسوة 



 

1536 

 2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد 

 ي مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث ف

( يوضح أف العناد والتحدى نمط مف 5155، مجدى محمد الدسوقىأما )  
السموؾ السمبى والمنحرؼ والمتمرد والعدوانى تجاه األشخاص الممثميف لمسمطة يتضح 

زعاجيـ، والولع بالج دؿ فى العديد مف األنماط السموكية مثؿ: تعمد مضايقة اآلخريف وا 
 وتقمب الحالة المزاجية، وتدمير الممتمكات، والعدواف تجاه اآلخريف"

"ميؿ بعض المراىقوف المتفوقوف عقميًا إلى  عرفه الباحثتان إجرائيًا بأنه:تو     
   0أوامرىـ وتعميماتيـ ومخالفةإصدار سموكيات سمبية ومتمرده ومنحرفة تجاه اآلباء، 

 Shameالخجل: 
التوتر واالنشغاؿ ومشاعر االرتباؾ وعدـ الراحة، ومقت  يعرؼ بأنو رد فعؿ يشمؿ

التخاطب بالعيف، وكؼ السموؾ السوى المتوقع اجتماعيًا)ماجد العمى وخديجة العنزى، 
2.1.) 

حساس بالنقص يؤدى بالفرد ألف يكوف عاجزًا عف اىو إحساس سمبى بالذات أو 
 (140، 2.15، منى محمد الزناتى) إقامة عبلقات اجتماعية

بذات المراىقيف المتفوقيف عقميًا، شعور سمبى " عرفه الباحثتان إجرائيًا بأنهتو     
 "جيدة صاحبو التوتر واالرتباؾ، ويعوقيـ عف إقامة عبلقات اجتماعيةي

 Future Anxietyقمق المستقبل: 
( بأنو "شعور بعدـ االرتياح والتفكير السمبى 9..2)غالب محمد المشيخىيعرفو 

والنظرة السمبية لمحياة، وعدـ القدرة عمى مواجية األحداث الحياتية تجاه المستقبؿ 
 الضاغطة وتدف اعتبار الذات، وفقداف الشعور باألمف مع عدـ الثقة بالنفس"

شعور سمبى مف المراىقيف المتفوقيف عقميًا تجاه المستقبؿ " عرفه الباحثتان إجرائيًا بأنهتو 
 "وفقداف الشعور باألمف

 البحثىثانيًا: المنهج 
 اتبعت الباحثتاف فى ىذا البحث المنيج الوصفى التحميمى0

ىو الذى ييتـ بدراسة الظاىرة كما توجد فى الواقع، وييتـ  المنهج الوصفى التحميمى
 (370، .2.2بوصفيا وصفًا دقيقًا)يونس مميح، عبد الصمد العسولى، 
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  البحث : ثالثًا: محددات
 المحددات البشرية -1

( متفوؽ عقميًا في مرحمة المراىقة، .5طبلعية: تكونت مف )عينو البحث االست
، تـ اختيار عينة البحث بطريقة غرضية مف مرحمة ثانوى بمدارس أبائيـ( مف .5و)

، ومف مستويات اقتصادية مختمفة، وذلؾ لتقنيف Steamالمتفوقيف عقميًا، ومدارس 
المتفوقيف  األبناء المراىقيف أدوات الدراسة )استمارة البيانات العامة، مقياس التفاوض مع

عقميًا، مقياس المشكبلت السموكية واالنفعالية لممتفوقيف عقميًا(، وذلؾ بعد تحكيـ السادة 
 المحكميف ألدوات البحث لتقنيف أدوات الدراسة0

 بائيـ( ابف متفوؽ عقميًا بمرحمة المراىقة، وأ117: بمغ عددىا ) عينة الدراسة األساسية
 قة غرضية وبنفس مواصفات العينة االستطبلعية0 تـ اختيارىـ بطري

تحددت عينة البحث مف األبناء المتفوقيف عقميًا بمدرسة المحددات المكانية: -2
 –)المعادى  STEAM، ومف مدارس المتفوقيف لمبنيف عيف شمس بمحافظة القاىرة

 -قنا -الشرقية -األقصر -بنى سويؼ -البحر األحمر -كفر الشيخ -السادات
 أسيوط(0 -المنوفية -كندريةاالس

تـ التطبيؽ الميدانى ألدوات البحث فى صورتيا النيائية خبلؿ المحددات الزمانية: -3
تـ التطبيؽ الميدانى ألدوات البحث فى صورتيا النيائية خبلؿ الفترة مف منتصؼ الفترة 

 ـ2.21شير فبراير إلى نياية شير ابريؿ 

 نينهارابعًا: إعداد وبناء أدوات البحث وتق
 اشتممت أدوات الدراسة الحالية عمى مايمى:

 ناء المتفوقيف عقميًا وأسرىـ )اعداد الباحثتاف(باستمارة البيانات العامة لؤل  -1
)اعداد مقياس ميارات التفاوض مع األبناء المراىقيف المتفوقيف عقمياً  -2

 0الباحثتاف(
)اعداد فوقيف عقمياً مقياس المشكبلت السموكية واالنفعالية لؤلبناء المراىقيف المت -3

 0الباحثتاف(
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 استمارة البيانات العامة لألبناء المتفوقين عقميًا وأسرهم )اعداد الباحثتان(أواًل: 

تـ اعداد استمارة البيانات العامة بيدؼ الحصوؿ عمى بعض المعمومات التى 
خصائص عينة الدراسة الديموجرافية، واشتممت عمى بعض  تفيد فى امكانية تحديد 

 :تىاآل
 بيانات االبف/ االبنو )االسـ، النوع االجتماعى، السف، الترتيب بيف األخوة( -
بيانات عف األسرة: )عمؿ األـ، وظيفة األب، متوسط دخؿ األسرة، المستوى  -

 التعميمى لؤلب، المستوى التعميمى لؤلـ(0
 أولويات ميارات تفاوض اآلباء مع األبناءبيانات تتعمؽ بالنتائج الوصفية: أكثر  -

المتفوقيف عقميًا، وأكثر المشكبلت السموكية واالنفعالية التى يعانى منيا األبناء 
 المراىقوف المتفوقوف عقميًا0

مقياس مهارات التفاوض مع األبناء المراهقين المتفوقين عقميًا )اعداد ثانيًا: 
 الباحثتان(

رائى لميارات ُأعد ىذا المقياس فى ضوء القراءات والدراسات السابقة والتعريؼ االج
يتكوف المتفوقيف عقميًا، و  ـعمى التفاوض مع أبنائي اآلباءالتفاوض، وييدؼ لمعرفة قدرة 

 ( عبارة12وىما)ميارات التواصؿ مع األبناء) محاور( عبارة يشمؿ خمسة 57مف )
وتقيس قدرة األـ عمى التواصؿ مع أبنائيا سواء التواصؿ المفظى وغير المفظى وقدرتيا 

ميارات التروى فى  -يرات وجو االبف/ االبنو، والتواصؿ بنبرات الصوتعمى فيـ تعب
التروى في اتخاذ القرار والتفكير الجيد وتقيس قدرة األـ عمى  ( عبارة14اتخاذ القرار)

وتقيس  ( عبارة12التحكـ فى الغضب )ميارات  -قبؿ اتخاذ قرارات تعسفية تجاه أبنائيا
 -تيا، وكيفية ضبط النفس فى المواقؼ التفاوضيةقدرة األـ عمى السيطرة عمى انفعاال

عمى حؿ المشكبلت فى الموقؼ  قدرة اآلباء وتقيس ( عبارات9ميارات حؿ المشكبلت)
في  ـعمى إقناع أبنائي اآلباءتقيس قدرة  ( عبارات.1ميارات االقناع) - التفاوضى 
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( 1، 2، 3صؿ )وفقًا لتقدير ثبلثى متدرج مت اآلباءعميو  يجيب، ( الموقؼ التفاوضى
، وبذلؾ تكوف أعمى ( لمعبارات سالبة الصياغة3، 2، 1لمعبارات موجبة الصياغة، )

 0(57(، وأقؿ درجة ىى )171) يخصؿ عمييا اآلباءدرجة 

مقياس المشكالت السموكية واالنفعالية لألبناء المراهقين المتفوقين عقميًا)اعداد ثالثًا: 
 الباحثتان(

القراءات والدراسات السابقة والتعريؼ االجرائى ُأعد ىذا المقياس فى ضوء 
لممشكبلت السموكية واالنفعالية، وييدؼ لمتعرؼ عمى المشكبلت السموكية واالنفعالية 

)الحساسية   محاور 4 ( عبارة موزعة عمى43)ويتكوف مفلممراىقيف المتفوقيف عقميًا، 
( .1)العناد والتحدى -(عبارة11)الكمالية العصابية"البلسوية" -(عبارة11)الزائدة
، يجيب عميو االبف المراىؽ المتفوؽ عقميًا وفقًا لتقدير (( عبارة11)الخجؿ -عبارات

( لمعبارات سالبة 3، 2، 1( لمعبارات موجبة الصياغة، )1، 2، 3ثبلثى متدرج متصؿ )
(، وأقؿ درجة 129) يحصؿ عمييا المتفوقوف عقمياً الصياغة، وبذلؾ تكوف أعمى درجة 

 (430ىى )

 تقنين أدوات الدراسة:
 يقصد بتقنيف األدوات قياس صدؽ وثبات المقاييس

 أواًل: صدق األدوات: اعتمدت الباحثتان فى ذلك عمى كاًل من:
وذلؾ بعرض كبًل مف مقياس التفاوض مع األبناء  صدق المحتوى)المحكمين(: -

متفوقيف عقميًا، المراىقيف المتفوقيف عقميًا، ومقياس المشكبلت السموكية واالنفعالية لم
عمى مجموعة مف المحكميف المتخصييف فى إدارة المنزؿ، وعمـ النفس والتربية 
الخاصة، إلبداء الرأى فى مدى صحة ووضوح صياغة مفردات األدوات ومدى 
مناسبتيا لمغرض الذى وضعت مف أجمو، وقد أبدوا موافقتيـ عمى عبارات المقاييس 
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ارات فى بعض المحاور، وقامت %، مع تعديؿ وحذؼ بعض العب94بنسبة 
 الباحثتاف بالتعديبلت المشار إلييا0

: وذلؾ عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط "بيرسوف" لكبًل صدق االتساق الداخمى -
 مف مقياسى البحث0

: تـ حساب صدؽ التكويف بطريقة اإلتساؽ الداخمى عف طريؽ إيجاد صدق التكوين -
 كبًل مف مقياسى البحث0ل معامؿ االرتباط باستخداـ معامؿ بيرسوف

 مقياس تفاوض األباء مع األبناء المراهقين المتفوقين عقميًا: - أ
الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمى بيف الدرجة الكمية لكؿ محور والدرجة الكمية   

لممقياس: تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمى وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط 
 -لدرجة الكمية لكؿ محور )ميارات التواصؿ مع األبناء)معامؿ ارتباط بيرسوف( بيف ا

ميارات حؿ  -ميارات التحكـ فى الغضب -ميارات التروى فى اتخاذ القرار
ميارات اإلقناع(، والدرجة الكمية لممقياس )ميارات التفاوض مع األبناء  -المشكبلت

 :المراىقيف المتفوقيف عقميًا، والجدوؿ التالى يوضح ذلؾ

 م معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية لممقياس( قي1جدول )
 الداللة االرتباط 

 .616 619.0 المتفوقين عقليا   مهارات تواصل األباء مع األبناء:  المحور األول

 .616 ..618 مهارات التروى فى اتخاذ القرار :الثاني المحور 

 .616 61760 غضبمهارات التحكم فى ال :الثالث المحور 

 .616 .6179 مهارات حل المشكالت :الرابع المحور 

 .616 618.6 مهارات اإلقناع :الخامس المحور 

(  0.1.يتضح مف الجدوؿ أف معامبلت االرتباط كميا دالة عند مستوى )    
 0القترابيا مف الواحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس محاور المقياس

 المراهقين المتفوقين عقميًا: موكية واالنفعالية لألبناءالمشكالت السمقياس  - ب

الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمى بيف الدرجة الكمية لكؿ محور والدرجة الكمية         
لممقياس: تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمى وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط 



 

1541 

 2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد 

 ي مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث ف

الكمالية  -)الحساسية الزائدةر)معامؿ ارتباط بيرسوف( بيف الدرجة الكمية لكؿ محو 
والدرجة الكمية لممقياس،  القمؽ مف المستقبؿ( -الخجؿ -العناد والتحدى -العصابية

 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
 للمقياسوالدرجة الكلية  ( قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور .جدول ) 

 الداللة االرتباط 

 .616 61706 لزائدةالحساسية ا:  المحور األول

 .616 61887 )الالسوية(الكمالية العصبية  :الثاني المحور 

 .616 .6190 العناد والتحدى :الثالث المحور 

 .616 .6186 الخجل :الرابع المحور 

 .616 61700 القلق من المستقبل :الخامس المحور 

( القترابيا  0.1.)  يتضح مف الجدوؿ أف معامبلت االرتباط كميا دالة عند مستوى    
         0مف الواحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس محاور المقياس

 األدوات:  ثبات: ثانياً 
مع األبناء المراىقيف  تفاوض اآلباءكبًل مف مقياس تـ التحقؽ مف ثبات 

المتقوقيف عقميًا، ومقياس المشكبلت السموكية واالنفعالية لممراىقيف المتفوقيف عقميًا 
-Splitطريقة التجزئة النصفية ، Alpha Cronbachمعامؿ الفا كرونباخ  ستخداـبا

half ، معامؿ سبيرماف براوف وتـ التصحيح مف أثر التجزئة النصفية بإستخداـ
Spearman-Brownجيتماف ،Guttman 

 المقياس( قيم معامل الثبات لمحاور  0 جدول )

 معامل الفا المحاور
التجزئة 

 النصفية

 سبيرمانا

 براون
 تمانجي

مهارات تواصل األباء مع   المحور األول

 المتفوقين عقليا   األبناء
617.0 61760 6178. 6170. 

مهارات التروى فى اتخاذ  :الثاني المحور 

 القرار
6180. 618.. 61969 618.. 

 ..619 61906 .6188 ..619 مهارات التحكم فى الغضب :الثالث المحور 

 61700 618.0 .6170 .6177 رات حل المشكالتمها :الرابع المحور 

 .6189 ..619 .6180 .6196 مهارات اإلقناع :الخامس المحور 

 61868 618.0 61777 618.7 ككل المقياسثبات 
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامبلت الثبات : معامؿ الفا ، التجزئة     
مما يدؿ عمى ثبات   0.1.ند مستوى النصفية ، اسبيرماف براوف ، جيوتماف دالة ع

 المقياس 0
 

 المقي( قيم معامل الثبات لمحاور  . جدول )

 معامل الفا المحاور
التجزئة 

 النصفية

سبيرمان ا

 براون
 جيوتمان

 61960 619.0 61870 ..619 الحساسية الزائدة:  المحور األول

 ..618 61807 61789 ..618 )الالسوية(الكمالية العصبية  :الثاني المحور 

 617.6 61869 617.6 .6170 العناد والتحدى :الثالث المحور 

 .6188 .6190 618.0 .6189 الخجل :الرابع المحور 

 .6177 618.0 ..617 61789 القلق من المستقبل :الخامس المحور 

 ..618 61870 61796 .6180 ككل المقياسثبات 

عامبلت الثبات: معامؿ الفا، التجزئة يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ م    
مما يدؿ عمى ثبات  0.1.النصفية، اسبيرماف براوف، جيوتماف دالة عند مستوى 

 المقياس0
 إجراء التحميالت اإلحصائية:

 تم إجراء المعالجات اإلحصائية التالية : 
، حساب التكرارات والنسب والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسػة -5
حساب معامؿ  -3ف، معامبلت االرتباط بيف متغيرات الدراسة بطريقة اختبار بيرسو  -5

 Internalالصػػػػػػػدؽ إحصػػػػػػػائيا باسػػػػػػػتخداـ معامػػػػػػػؿ االرتبػػػػػػػاط لبلتسػػػػػػػاؽ الػػػػػػػداخمى 

consistency حسػػػػػاب معػػػػػامبلت الثبػػػػػات بطػػػػػرؽ ألفػػػػػا كرونبػػػػػاخ  -4، ألدوات البحػػػػػث
Alfa- Cronbach   والتجزئػػة النصػػفيةGut man  وجيتومػػافGuttman   ألدوات

إليجػاد  F- testباسػتخداـ  ANOVA One Way تحميػؿ التبػايف األحػادى  -5، البحػث
لممقارنػات L.S.D) اختبػار ) -6، داللة الفروؽ فى محاور المقياس تبعًا لمتغيرات البحث

 -9،األىمية النسبية -8، مصفوفة االرتباط إليجاد العبلقة بيف المتغيرات -7، المتعددة
 0د الوزف النسبىجداوؿ تحدي

 النتائج ومناقشتها:
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وصف عينة البحث: أواًل: النتائج الوصفية  
( توزيع أفراد العينة وفقًا لمخصائص االجتماعية واإلقتصادية5جدول )  
 %انُسجخ انعذد عًم األو -2 انُسجخ% انعذد انجُس

 %4424 07 تعًم %0720 20 ركىس

 %0022 20 ال تعًم %4222 02 إناث

 %011 002 انًجًىع %011 002 انًجًىع

 انُسجخ% انعذد انصف انذراسٍ-3
انًستىٌ -4

 انتعهًٍُ نألة
 انُسجخ% انعذد

 %0220 71 ينخفط %7120 74 األول انثانىٌ

 %2720 22 يتىسط %4222 00 انثانٍ انثانىٌ

 %0124 02 عانٍ %2022 47 انثانج انثانىٌ

 %011 002 انًجًىع %011 002 انًجًىع

ٌ انًستى -5

 انتعهًٍُ نألو
 انُسجخ% انعذد

يتىسظ انذخم  -6

 انشهري نالسرح
 انُسجخ% انعذد

 %7422 72 ينخفط %0222 72  ينخفط

 %7227 22 يتىسط %2122 22 يتىسط

 %42 00 عانٍ %4220 02 عانٍ

 %011 002 انًجًىع %011 002 انًجًىع

% ، 5201بة مف أفراد عينة البحث ذكور بنس 61( أف 5يتضح مف جدوؿ )      
 % 47090مف أفراد عينة البحث إناث بنسبة  56بينما 
% 4306مف أفراد عينة البحث بالصؼ الثاني الثانوي بنسبة  51كما يتضح أف       

% ، ثـ يأتي في 3509مف أفراد عينة البحث بالصؼ الثالث الثانوي بنسبة  42، يمييـ 
 % 2.050ألوؿ الثانوي بنسبة مف أفراد عينة البحث بالصؼ ا 24المرتبة الثالثة 

 شيادة عميا أب بعينة البحث حاصميف عمي 59( أف 5كما يتضح مف جدوؿ )      
بنسبة  شيادة متوسطةأب بعينة البحث حاصميف عمى  38% ، يمييـ 5.04بنسبة 
شيادة أب بعينة البحث حاصميف عمى  .2% ، ثـ يأتي في المرتبة الثالثة 3205

 %17010بنسبة  منخفضة
 شيادة عميا أب بعينة البحث حاصميف عمي 59( أف 5كما يتضح مف جدوؿ )      

بنسبة  شيادة متوسطةأب بعينة البحث حاصميف عمى  38% ، يمييـ 5.04بنسبة 
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شيادة أب بعينة البحث حاصميف عمى  .2% ، ثـ يأتي في المرتبة الثالثة 3205
 % 0 1701بنسبة  منخفضة

 شيادة عميا أب بعينة البحث حاصميف عمي 59ف ( أ5كما يتضح مف جدوؿ )     
بنسبة  شيادة متوسطةأب بعينة البحث حاصميف عمى  38% ، يمييـ 5.04بنسبة 
شيادة أب بعينة البحث حاصميف عمى  .2% ، ثـ يأتي في المرتبة الثالثة 3205

 %17010بنسبة  منخفضة
أسرة  33% ، يمييـ 47أسرة بعينة البحث دخميـ مرتفع بنسبة  55كما يتضح أف       

أسرة بعينة  29% ، ثـ يأتي في المرتبة الثالثة 2802بعينة البحث دخميـ متوسط بنسبة 
 % 24080البحث دخميـ منخفض بنسبة 

 .األوزان النسبية ألولوية مهارات تفاوض اآلباء مع األبناء المتفوقين عقمياً 
 التالي : ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ إعداد جدوؿ الوزف النسبي     

 ( الوزف النسبي ألولوية ميارات تفاوض اآلباء مع األبناء المتفوقيف عقمياً 6جدوؿ )
يهبراد تفبوض اِثبء يع األثُبء انًتفىقٍُ 

 عقهُب  
 انىزٌ انُسجٍ

انُسجخ 

 انًئىَخ%
 انترتُت

يهاساخ تىاصم األتاء يع األتناء انًتفىقُن 

 عقهُا  
072 0227% 

 انشاتع

 األول  %7420 022 اتخار انقشاس يهاساخ انتشوي فً

 انخايس %0222 002 يهاساخ انتحكى فً انغضة

 انثانج %0227 020 يهاساخ حم انًشكالخ

 انثانٍ %7020 000 يهاساخ اإلقناع

  %011 217 انًجًىع

يتضح مف الجدوؿ أف أولوية ميارات تفاوض اآلباء مع األبناء المتفوقيف عقميًا         
% ، يمييا في المرتبة الثانية ميارات 2401لتروى فى اتخاذ القرار بنسبة كانت ميارات ا
% ، يمييا في المرتبة الثالثة ميارات حؿ المشكبلت بنسبة 2105اإلقناع بنسبة 

%، يمييا في المرتبة الرابعة ميارات تواصؿ األباء مع األبناء المتفوقيف عقميًا 1902
سة ميارات التحكـ فى الغضب بنسبة % ، يمييا في المرتبة الخام1802بنسبة 
تخاذ القرارات ىو األىـ فى اء أف التروى فى اويرجع ذلؾ إلى أعتقاد اآلب 1609%

أكثر المراحؿ ميرات التفاوض مع األبناء لما لو مف أىمية وكذلؾ ألف فترة المراىقة 
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رار التى يمر بيا األبناء والتى تحتاج إلى التروى والحكمة فى إتخاذ أى ق الحرجة
 يخصيـ 0

 األوزان النسبية ألكثر المشكالت السموكية واالنفعالية لدى األبناء المتفوقين عقمياً 
 ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ إعداد جدوؿ الوزف النسبي التالي :     

( الوزن النسبي ألكثر المشكالت السموكية واالنفعالية لدى األبناء 7جدول )
 المتفوقين عقمياً 

كُخ واالَفعبنُخ نذي األثُبء انًشكالد انسهى

 انًتفىقٍُ عقهُب  
 انىزٌ انُسجٍ

انُسجخ 

 انًئىَخ%
 انترتُت

 انثانج %0224 040 انحساسُح انزائذج

 انشاتع %0222 022 )انالسىَح(انكًانُح انعصثُح 

 انثانٍ %7022 027 انعناد وانتحذي

 انخايس %0220 074 انخجم

 األول  %7422 024 انقهق ين انًستقثم

  %011 242 انًجًىع

يتضح مف الجدوؿ أف أكثر المشكبلت السموكية واالنفعالية لدى األبناء         
% ، يمييا في المرتبة الثانية 2406المتفوقيف عقميًا كانت القمؽ مف المستقبؿ بنسبة 

% ، يمييا في المرتبة الثالثة الحساسية الزائدة بنسبة 2107العناد والتحدى بنسبة 
% ، 1708البلسوية( بنسبة (يمييا في المرتبة الرابعة الكمالية العصبية  % ،1904

، وقد يرجع ذلؾ إلى أف األبناء فى % 1605يمييا في المرتبة الخامسة الخجؿ بنسبة 
ىذا السف يكوف فى المرحمة الثانوية ويتكوف لدييـ الخوؼ مف المستقبؿ الخاص 

 بالكميات التى سوؼ يمتحقوف بيا0
نتائج فى ضوء الفروضثانيًا: ال  

        : الفرض األول
توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػط درجػػػات أفػػػراد العينػػػة فػػػي محػػػاور       

 0مقياس ميارات تفاوض اآلباء مع األبناء المتفوقيف عقميًا تبعا لمتغيرات الدراسة
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ض اآلباء ( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في محاور مقياس  تفاو 8جدول )
 مع األبناء المتفوقين تبعا لمتغير الجنس   

 انًحبور
 انجُس

انًتىسظ 

 انحسبثٍ

االَحراف 

 انًعُبرٌ
 انعُُخ

درجبد 

 انحرَخ

قًُخ )د 

) 
 انذالنخ

يهبراد 

تىاصم اِثبء 

 يع األثُبء

 20 22720 272221 ركىس

000 12222 
غُش 12202

 02 22442 222720 إناث دال

يهبراد 

 انتروي فً

إتخبر 

 انقراراد

 20 72221 722400 ركىس

000 042000 
 1210دال عنذ 

 02 42220 412222 إناث نصانح اإلناث

يهبراد 

انتحكى فً 

 انغضت

 20 02222 022002 ركىس

000 002002 
 1210دال عنذ 

 02 22122 722211 إناث نصانح اإلناث

يهبراد حم 

 انًشكالد

 20 72222 722444 ركىس
000 22270 

 1210دال عنذ 

 02 72110 022202 إناث نصانح انزكىس

يهبراد 

 االقُبع

 20 22110 722222 ركىس
000 22042 

 1210دال عنذ 

 02 72004 712712 إناث نصانح انزكىس

( وىى قيمة غير دالة 0887.( أف قيمة )ت( كانت )8يتضح مف الجدوؿ )    
( ، بينما بمغ متوسط درجة 330261) إحصائيا ، حيث بمغ متوسط درجة اإلناث

( ، مما يدؿ عمى تساوي ميارات تواصؿ األباء مع األبناء المتفوقيف .32087الذكور )
عقميًا لكبل مف الذكور واإلناث ، ويرجع ذلؾ إلى أف الذكور واإلناث فى مرحمة المراىقة 

المرحمة يكوف يمروف بالعديد مف التغيرات الجسمية والنفسية عمى حدأ سواء وفى تمؾ 
فى أشد اإلحتياج إلى آبائيـ ليستمدوا منيـ النصح واالرشاد وتختمؼ ىذه الدراسة مع 

( التى أثبتت وجود 2.15ودراسة )وفاء عبد الجواد،  (Brown, 2003) دراسة كبًل مف
فاطمة الزىراء فروؽ بيف الذكور واإلناث فى ميارات التفاوض كما تختمؼ مع دراسة )

( والتى أثبتت أف الذكور أكثر قدرة عمى التواصؿ عف 2.16خروف، وآ محمد المصرى
 اإلناث0  

( وىى قيمة دالة إحصائيا 140551أف قيمة )ت( كانت ) كما يتضح مف الجدوؿ      
( لصالح اإلناث ، حيث بمغ متوسط درجة اإلناث 0.1.عند مستوى داللة )

ما يدؿ عمى أف اإلناث ( ، م280451(، بينما بمغ متوسط درجة الذكور )4.0338)
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إلى أف طبيعة  كانت ميارات التروى فى اتخاذ القرار أكبر مف الذكور ، ويرجع ذلؾ إلى
اإلناث تتميز باليدوء أكثر مف الذكور كما أنيا أكثر قدرة عمى التروى عند إتخاذ 
القرارات أى أنيا أكثر قدرة عمى حؿ المشكبلت مف الذكور وتتفؽ ىذه الدراسة مع 

بينما Buluce (2010)   ودراسة  Sagir, Vluicinar (2011)كبًل مف دراسة 
  .Hambur etal وStand etal  (2006) .أختمفت مع دراسة كبًل مف ودراسة 

والتى أثبتت تفوؽ الذكور عمى اإلناث فى إستراتيجية حؿ المشكبلت ودراسة   (2003)
Yenice (2011) ى إستراتيجية حؿ التى أثبتت عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف ف

( 2.16وآخروف،  فاطمة الزىراء محمد المصرى)المشكبلت، كما تختمؼ مع دراسة 
والتى أثبتت أف الذكور أكثر قدرة عمى التروى فى إتخاذ القرارات واتخاذ القرارات بطريقة 

   سميمة أكثر مف اإلناث0
دالة  ( وىى قيمة110159( أف قيمة )ت( كانت )8كما يتضح مف الجدوؿ )     

( لصالح اإلناث، حيث بمغ متوسط درجة اإلناث 0.1.إحصائيا عند مستوى داللة )
( ، مما يدؿ عمى أف اإلناث 170553( ، بينما بمغ متوسط درجة الذكور )..2906)

يتضح مف الجدوؿ أف قيمة ) ، كما كانت ميارات التحكـ فى الغضب أكبر مف الذكور 
( لصالح 0.1.صائيا عند مستوى داللة )( وىى قيمة دالة إح80825ت ( كانت )

( ، بينما بمغ متوسط درجة اإلناث 280444الذكور ، حيث بمغ متوسط درجة الذكور )
( ، مما يدؿ عمى أف الذكور كانت ميارات حؿ المشكبلت أكبر مف اإلناث 190357)

التى  ، ويرجع ذلؾ إلى أف الذكور يدركوف أف المستقبؿ جيدًا ممئ باألعباء والمسئوليات
تتطمب أف يكوف رجبًل صبورا وقادرًا عمى مواجية العقبات التى تعترضو ويتحمى 
بالصبلبة وعدـ اليأس واإلستسبلـ لمفشؿ عمى عكس طبيعة البنات وتتفؽ ىذه الدراسة 

 Stand ودراسة  ( 2.16وآخروف،  فاطمة الزىراء محمد المصرىمع دراسة كبًل مف )

etal. (2006) Hambur etal.  (2003)   ودراسة(Neumann& etal., 2011)0 
( وىى قيمة دالة 70148( أف قيمة )ت( كانت )8كما يتضح مف الجدوؿ )        

( لصالح الذكور ، حيث بمغ متوسط درجة الذكور 0.1.إحصائيا عند مستوى داللة )
( ، مما يدؿ عمى أف الذكور 2.02.3( ، بينما بمغ متوسط درجة اإلناث )270639)

ميارات اإلقناع أكبر مف اإلناث ، ويرجع ذلؾ إلى طبيعة الذكور التى تتميز كانت 
باالنطبلؽ والخروج مف المنزؿ والمشاركة فى مختمؼ االنشطة المجتمعية ويكونوف أكثر 
قدرة عمى التمسؾ بآرائيـ ومحاولة إقناع اآلباء وىذا بخبلؼ طبيعة اإلناث التى تتميز 
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الحادة التى تؤدى إلى حد البكاء وتتفؽ ىذه الدراسة مع  بالحساسية الشديدة وافنفعاالت
 (0    2.16وآخروف،  فاطمة الزىراء محمد المصرىدراسة )

( تحميل التباين لدرجات أفراد العينة في محاور مقياس  تفاوض اآلباء مع 9جدول )
 األبناء المتفوقين عقميًا تبعا لمتغير الصف الدراسي

( ، مما يدؿ عمى 0.1.( وجود داللة إحصائية عند مستوى )9يتضح مف جدوؿ ) 
وجود فروؽ بيف درجات أفراد العينة في محاور مقياس تفاوض اآلباء مع األبناء 

انصف  انًحبور

 انذراسٍ

 يجًىع

 انًرثعبد

يتىسظ 

 انًرثعبد

درجبد 

 انحرَخ

قًُخ ) 

 ف(
 انذالنخ

يهبراد 

تىاصم 

اِثبء يع 

 األثُبء

تُن 

 انًجًىعاخ

02272002 72222702 7 

222427 
1210  

داخم  دال

 انًجًىعاخ

24702221 222212 004 

   002  022022222 انًجًىع

يهبراد 

انتروي فً 

إتخبر 

 انقراراد

تُن 

 انًجًىعاخ

07222200 72022202 7 

722272 
1210  

داخم  دال

 انًجًىعاخ

001272720 222210 004 

   002  022272022 انًجًىع

يهبراد 

انتحكى فً 

 انغضت

تُن 

 انًجًىعاخ

00212222 72212422 7 

002221 
1210  

داخم  دال

 انًجًىعاخ

02272210 422222 004 

   002  007222222 انًجًىع

يهبراد حم 

 كالدانًش

تُن 

 انًجًىعاخ

00702777 72272200 7 

422202 
1210  

داخم  دال

 انًجًىعاخ

24222227 022420 004 

   002  002242104 انًجًىع

يهبراد 

 اإلقُبع

تُن 

 انًجًىعاخ

00112407 70012772 7 

722727 
1210  

داخم  دال

 انًجًىعاخ

22272102 222072 004 

   002  001272422 انًجًىع
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المتفوقيف عقميًا تبعا لمتغير الصؼ الدراسي ، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 
LSD الي يوضح ذلؾ:لممقارنات المتعددة والجدوؿ الت 

 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 10جدول )  
 انًحبور

 انصف انذراسٍ
 األول انثبَىٌ 

 243392و = 
 انثبٍَ انثبَىٌ 

 293997و = 
 انثبنث انثبَىٌ 

 323269و = 

يهبراد تىاصم 
 اِثبء يع األثُبء

   - األول انثانىٌ

  - **42202 انثانٍ انثانىٌ

 - *72727 **22222 انثانج انثانىٌ

يهبراد انتروي فً 
 إتخبر انقراراد

 انصف انذراسٍ
 األول انثبَىٌ 

 273993و = 
 انثبٍَ انثبَىٌ 

 283634و = 
 انثبنث انثبَىٌ 

 393672و = 

   - األول انثانىٌ

  - 12240 انثانٍ انثانىٌ

 - **002122 **002222 انثانج انثانىٌ

يهبراد انتحكى فً 
 انغضت

 راسٍانصف انذ
 األول انثبَىٌ 

 263322و = 
 انثبٍَ انثبَىٌ 

 243282و = 
 انثبنث انثبَىٌ 

 393337و = 

   - األول انثانىٌ

  - **22220 انثانٍ انثانىٌ

 - **22000 **042102 انثانج انثانىٌ

 
 

يهبراد حم 
 انًشكالد

 انصف انذراسٍ
 األول انثبَىٌ 

 253954و = 
 انثبٍَ انثبَىٌ 

 223269و = 
 انثبنث انثبَىٌ 

 273775و = 

   - األول انثانىٌ

  - **22700 انثانٍ انثانىٌ

 - **22012 **072270 انثانج انثانىٌ

 
 

 يهبراد اإلقُبع

 انصف انذراسٍ
 األول انثبَىٌ 

 273739و = 
 انثبٍَ انثبَىٌ 

 283242و = 
 انثبنث انثبَىٌ 

 283777و = 

   - األول انثانىٌ

  - 12017 نثانىٌانثانٍ ا

 - **012022 **002122 انثانج انثانىٌ

( وجود فروؽ في محاور مقياس ميارات تفاوض األباء مع .1يتضح مف جدوؿ )    
مهارات التروى  - مهارات تواصل اآلباء مع األبناءاألبناء المتفوقيف عقميًا بمحاوره المختمفة )

بيف أفراد العينة في الصؼ  مهارات اإلقناع( -مهارات التحكم فى الغضب - فى إتخاذ القرارات
الثالث الثانوي وأفراد العينة في الصؼ األوؿ الثانوي لصالح أفراد العينة في الصؼ 

( ، في حيف توجد فروؽ بيف أفراد العينة في 0.1.الثالث الثانوي عند مستوى داللة )
صالح أفراد العينة في الصؼ الثالث الثانوي وأفراد العينة في الصؼ الثاني الثانوي ل

( ، بينما توجد فروؽ بيف أفراد العينة 0.5.الصؼ الثالث الثانوي عند مستوى داللة )
في الصؼ الثاني الثانوي وأفراد العينة في الصؼ األوؿ الثانوي لصالح أفراد العينة في 

 أف األبناء األكبر( ، ويرجع ذلؾ إلي 0.1.الصؼ الثاني الثانوي عند مستوى داللة )
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سنًا يمروف بالكثير مف التجارب خبلؿ مرحمة التعميـ الجامعى السابقة مما ينمى لدييـ 
القدرة عمى إتخاذ القرارات فى التوقيت المناسب كذلؾ يكوف لدييـ القدرة عمى التحكـ فى 

 0غضبيـ أكثر مف األبناءاألصغر سناً 
 ,Beer)  ودراسة (Badcock ,2010)  دراسة كبًل مف  وتتفؽ ىذه الدراسة مع

Jessica ,2007)  بينما تختمؼ مع دراسةYanice (2010)  التى أثبتت عدـ وجود
 ت0فروؽ بيف المستويات الدراسية فى حؿ المشكبل

 ( تحميل التباين لدرجات أفراد العينة في محتور مقياس تفاوض11جدول )
 األباء مع األبناء المتفوقين عقميًا تبعا لمتغير المستوي التعميمي لألب

انًستىٌ  انًحبور
 انتعهًٍُ نألة 

يجًىع 
 انًرثعبد

يتىسظ 
 انًرثعبد

درجبد 
 انحرَخ

قًُخ ) 
 ف(

 انذالنخ

يهاساخ 
تىاصم 
اِتاء يع 
 األتناء

تُن 
 انًجًىعاخ

04222277 72422200 7 

442222 
1210  
داخم  دال

 انًجًىعاخ
22202270 202722 004 

   002  074272742 انًجًىع

يهاساخ 
فً  انتشوي

 إتخار انقشاس

تُن 
 انًجًىعاخ

02202407 72212272 7 

242710 
1210  
داخم  دال

 انًجًىعاخ
22242222 222227 004 

   002  047202220 انًجًىع

يهاسج 
انتحكى فً 
 انغضة

تُن 
 انًجًىعاخ

02022204 72022222 7 

422021 
1210  
داخم  دال

 انًجًىعاخ
20022242 022040 004 

   002  002222117 انًجًىع

يهاسج حم 
 انًشكالخ

تُن 
 انًجًىعاخ

00112222 72012021 7 

202210 
1210  
داخم  دال

 انًجًىعاخ
01212222 442021 004 

   002  010202242 انًجًىع

يهاسج 
 اإلقناع

تُن 
 انًجًىعاخ

02012427 72002720 7 

212220 
1210  
داخم  دال

 انًجًىعاخ
22122022 222172 004 

   002  000022272 انًجًىع

( ، 0.1.( وجود فروؽ ذات داللة إحصائيةعند مستوى )11يتضح مف جدوؿ )
مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف درجات أفراد العينة في محاور مقياس تفاوض األباء مع 
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 األبناء المتفوقيف عقميًا تبعا لمتغير المستوي التعميمي لؤلب ، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ
 لممقارنات المتعددة والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ : LSDتطبيؽ اختبار 

 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 12جدول )
يهبراد تىاصم 
 اِثبء يع األثُبء

انًستىٌ انتعهًٍُ 
 نألة

 يُخفط
 223936و = 

 يتىسظ
 273528و = 

 عبنٍ
 343277و = 

   - ينخفط

  - **22427 يتىسط

 - **22202 **022740 عانٍ

يهبراد انتروي فً 
 إتخبر انقرار

انًستىٌ انتعهًٍُ  
 نألة

 يُخفط
 323957و = 

 يتىسظ
 333624و = 

 عبنٍ
 373929و = 

   - ينخفط

  - *72022 يتىسط

 - **42722 **22202 عانٍ

يهبرح انتحكى فً 
 انغضت

انًستىٌ انتعهًٍُ 
 نألة

 يُخفط
 293925و = 

 يتىسظ
 263723و = 

 عبنٍ
 343998و = 

   - ينخفط

  - **02222 يتىسط

 - **22720 **022122 عانٍ

يهبرح حم 
 انًشكالد

انًستىٌ انتعهًٍُ 
 نألة

 يُخفط
 253995و = 

 يتىسظ
 293385و = 

 عبنٍ
 263624و = 

   - ينخفط

  - **02221 يتىسط

 - **22772 **002212 عانٍ

انًستىٌ انتعهًٍُ  يهبرح اإلقُبع
 نألة

 يُخفط
 273922و = 

 يتىسظ
 293458و = 

 عبنٍ
 263336و = 

   - ينخفط

  - *72422 يتىسط

 - **22222 **22200 عانٍ

( وجػود فػروؽ فػي مقيػاس ميػارات تفػاوض األبػاء مػع األبنػاء 12يتضح مف جدوؿ )    
فــى مهــارات التــروى  - مهــارات تواصــل اآلبــاء مــع األبنــاءالمتفػػوقيف عقميػػًا بمحػػاوره المختمفػػة )

بيف األباء في المستوى التعميمي مهارات اإلقناع(  -مهارات التحكم فى الغضب - إتخاذ القرارات
العػػالي وكػػبل مػػف األبػػاء فػػي المسػػتوى التعميمػػي المتوسػػط  والمػػنخفض لصػػالح األبػػاء فػػي 

( ، كمػا توجػد فػروؽ بػيف األبػاء فػي 0.1.المستوى التعميمي العالي عنػد مسػتوى داللػة )
ميمي المتوسط  واألباء في المسػتوى التعميمػي المػنخفض لصػالح األبػاء فػي المستوى التع

( ، ويرجػػع ذلػػؾ إلػػي أف إرتفػػاع 0.1.المسػػتوى التعميمػػي المتوسػػط  عنػػد مسػػتوى داللػػة )
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المسػػتوى التعميمػػى لػػؤلب يمنحػػو قػػدرًا مػػف العمػػـ والمعرفػػة التػػى تدعمػػو بالقػػدرة عمػػى حػػؿ 
الطرؽ السػػػػميمة واإليجابيػػػػػة لمحفػػػػػاظ عمػػػػػى المشػػػػكبلت والنزاعػػػػػات مػػػػػع األبنػػػػاء ووعيػػػػػو بػػػػػ

اإلسػػػتقرار بينػػػو وبػػػيف األبنػػػاء ومحاولػػػة إيجػػػاد حػػػؿ لتمػػػؾ المشػػػكبلت التػػػى ترضػػػى جميػػػع 
سػػػميماف عمػػػى أحمػػػد وخديجػػػة سػػػعيد األطػػػراؼ وتتفػػػؽ ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع دراسػػػة كػػػبًل مػػػف )

 (0               2.16، إيماف السيد دراز( ودراسة )2.11، حسف
 التباين لدرجات أفراد العينة في محاور مقياس مهارات تفاوض ( تحميل13جدول )
 األباء مع األبناء المتفوقين عقميًا تبعا لمتغير المستوي التعميمي لألم 
انًستىٌ  انًحبور

 انتعهًٍُ نألو 
يجًىع 
 انًرثعبد

يتىسظ 
 انًرثعبد

درجبد 
 انحرَخ

قًُخ ) 
 ف(

 انذالنخ

يهبراد 
تىاصم 
اِثبء يع 
 األثُبء

تُن 
 نًجًىعاخا

04742222 72072024 7 

002121 
1210  
داخم  دال

 انًجًىعاخ
21022112 022122 004 

   002  004222221 انًجًىع

 
يهبراد 
انتروي فً 
 إتخبر انقرار

تُن 
 انًجًىعاخ

02742147 72072170 7 

272772 
1210  
داخم  دال

 انًجًىعاخ
00002022 402022 004 

   002  012202272 انًجًىع

 
يهبرح 

انتحكى فً 
 انغضت

تُن 
 انًجًىعاخ

00002220 70202220 7 

272422 
1210  
داخم  دال

 انًجًىعاخ
21222211 222727 004 

   002  040202720 انًجًىع

يهبرح حم 
 انًشكالد

تُن 
 انًجًىعاخ

04002227 72102222 7 

022000 
1210  
داخم  دال

 انًجًىعاخ
07202270 422744 004 

   002  012222222 انًجًىع

يهبراد 
 االقُبع

تُن 
 انًجًىعاخ

02202202 72272212 7 

402274 
1210  
داخم  دال

 انًجًىعاخ
22422024 022024 004 

   002  070022202 انًجًىع

( ، مما يدؿ 0.1.يتضح مف جدوؿ وجود فروؽ ذات داللة إحصائيا عند مستوى )
د العينة في محاور مقياس ميارات تفوض األباء مع عمى وجود فروؽ بيف درجات أفرا
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األبناء المتفوقيف عقميًا تبعا لمتغير المستوي التعميمي لؤلـ ، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ 
 لممقارنات المتعددة والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ  LSDتطبيؽ اختبار 

 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 14جدول )
يهبراد تىاصم 

 األثُبءاِثبء يع 
 

انًستىٌ انتعهًٍُ 
 نألو

 يُخفط
 293498و = 

 يتىسظ
 253527و = 

 عبنٍ
 323232و = 

   - ينخفط

  - **22012 يتىسط

 - **22200 **072274 عانٍ

 
يهبراد انتروي فً 

 إتخبر انقرار

انًستىٌ انتعهًٍُ 
 نألو

 ينخفط
 702072و = 

 يتىسط
 272224و = 

 عانٍ
 222200و = 

   - ينخفط

  - **22440 يتىسط

 - **02222 **022272 عانٍ

 
 

يهبرح انتحكى فً 
 انغضت

انًستىٌ انتعهًٍُ 
 نألو

 ينخفط
 712222و = 

 يتىسط
 202112و = 

 عانٍ
 222721و = 

   - ينخفط

  - **012270 يتىسط

 - *72722 **072207 عانٍ

 
يهبرح حم 
 انًشكالد

انًستىٌ انتعهًٍُ 
 نألو

 ينخفط
 022270و = 

 يتىسط
 722422و = 

 عانٍ
 722024و = 

   - ينخفط

  - **42002 يتىسط

 - **02202 **012702 عانٍ

انًستىٌ انتعهًٍُ  يهبراد االقُبع
 نألو

 ينخفط
 042071و = 

 يتىسط
 022207و = 

 عانٍ
 722222و = 

   - ينخفط

  - **02027 يتىسط

 - **22200 **072042 عانٍ

باء مع األبناء ( وجود فروؽ في مقياس ميارات تفاوض اآل14يتضح مف جدوؿ )
ميارات التروى  -ميارات تواصؿ اآلباء مع األبناء المتفوقيف عقميًا بمحاوره المختمفة )

بيف األميات في  (ميارات اإلقناع -ميارات التحكـ فى الغضب -فى إتخاذ القرارات 
ستوى التعميمي المتوسط والمنخفض المستوى التعميمي العالي وكبل مف األميات في الم

(، كما توجد 0.1.لصالح األميات في المستوى التعميمي العالي عند مستوى داللة )
فروؽ بيف األميات في المستوى التعميمي المتوسط واألميات في المستوى التعميمي 
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(، 0.1.المنخفض لصالح األميات في المستوى التعميمي المتوسط عند مستوى داللة )
جع ذلؾ إلي أف ميارة التفاوض عمـ وفف يعتمد عمى ميارة المفوضيف ومؤىبلتيـ وير 

العممية والثقافية وحسف تقديرىـ لممواقؼ وقدرتيـ عمى تحميؿ الشخصيات التى يتعامموف 
معيا فتزداد ميارات التفاوض بإرتفاع التعميـ والذى يكوف لدى الزوجة المزيد مف 

ف تكوف أكثر موضوعية وتقبؿ وجيات النظر األخرى المعمومات والثقافة مايؤىميا أل
ويكوف لدييا مف الحجج والبراىيف التى تمكنيا مف إقناع األبناء واالستماع ليـ ويجعميا 
أكثر قدرة عمى التحكـ فى الغضب وضبط النفس وقدرة عمى التروى فى إتخاذ القرارات 

ىذه الدراسة مع دراسة السميمة ومف ثـ الوصوؿ إلى حؿ يرضى جميع األطراؼ وتتفؽ 
( 2.16، ىناء مينى مصطفى( ودراسة )2.17المشيرى،  حمزة خضركبًل مف )
نياد عمى ( ودراسة )2.18، أسماء ممدوح عبد المطيؼ ورشا رشاد منصورودراسة )
 (0 .2.2(، ودراسة )ىند إبراىيـ، .2.2، رصاص

 س مهارات( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في محاور مقيا15جدول )
 تفاوض األباء مع األبناء المتفوقين عقميًا تبعا لمتغير عمل األم 
 انًحبور

 عًم األو
انًتىسظ 
 انحسبثٍ

االَحراف 
 انًعُبرٌ

 انعُُخ
درجبد 
 انحرَخ

قًُخ ) 
 د (

 انذالنخ

يهبراد 
تىاصم 
اِثبء يع 
 األثُبء

 07 22720 202222 تعًم

000 002421 
 1210دال عنذ 

 نصانح انعايالخ
 ال تعًم

712221 72007 20 

يهبراد 
انتروي فً 
 إتخبر انقرار

 07 22012 222200 تعًم
000 022222 

 1210دال عنذ 
 20 72222 772220 ال تعًم نصانح انعايالخ

يهبرح 
انتحكى فً 
 انغضت

 07 22000 222272 تعًم
000 22272 

 1210دال عنذ 
 20 72442 772012 ال تعًم نصانح انعايالخ

يهبرح حم 
 انًشكالد

 07 72220 722002 تعًم
000 22220 

 1210دال عنذ 
 20 02272 022220 ال تعًم نصانح انعايالخ

يهبراد 
 االقُبع

 07 22720 722000 تعًم
000 072422 

 1210دال عنذ 
 20 02222 022227 ال تعًم نصانح انعايالخ

( وىى قيمة دالة إحصائيا .11046( أف قيمة ) ت ( كانت )15يتضح مف الجدوؿ )
( لصالح العامبلت ، حيث بمغ متوسط درجة العامبلت 0.1.عند مستوى داللة )
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( ، مما يدؿ عمى أف .2.068( ، بينما بمغ متوسط درجة غير العامبلت )310967)
العامبلت كانت ميارات تواصؿ األباء مع األبناء المتفوقيف عقميًا  أكبر مف غير 

( وىى قيمة دالة إحصائيا عند 160669ا يتضح أف قيمة ) ت ( كانت )العامبلت ، كم
( لصالح العامبلت ، حيث بمغ متوسط درجة العامبلت 0.1.مستوى داللة )

( ، مما يدؿ عمى أف 220371( ، بينما بمغ متوسط درجة غير العامبلت )370751)
مبلت ، كما يتضح العامبلت كانت ميارات التروى فى اتخاذ القرار أكبر مف غير العا

( 0.1.( وىى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة )90327أف قيمة ) ت ( كانت )
( ، بينما بمغ متوسط 330627لصالح العامبلت ، حيث بمغ متوسط درجة العامبلت )

( ، مما يدؿ عمى أف العامبلت كانت ميارات التحكـ 2201.3درجة غير العامبلت )
( وىى 90335امبلت وكذلؾ أف قيمة ) ت ( كانت )فى الغضب أكبر مف غير الع

( لصالح العامبلت ، حيث بمغ متوسط 0.1.قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة )
( ، 170391( ، بينما بمغ متوسط درجة غير العامبلت )260517درجة العامبلت )

جد مما يدؿ عمى أف العامبلت كانت ميارات حؿ المشكبلت أكبر مف غير العامبلت وو 
( 0.1.( وىى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة )120436أف قيمة ) ت ( كانت )

( ، بينما بمغ متوسط 280555لصالح العامبلت ، حيث بمغ متوسط درجة العامبلت )
( ، مما يدؿ عمى أف العامبلت كانت ميارات اإلقناع 180372درجة غير العامبلت )

حتكاكيا أكبر مف غير العامبلت ، ويرجع ذلؾ إل ى أف خروج المرأة إلى العمؿ وا 
بالمجتمع الخارجى بشكؿ أكبر فتتواصؿ وتتبادؿ الحوار وتناقش بموضوعية وتنصت 
بحرص وتتحكـ فى إنفعاالتيا مما يزيد ميارات التفاوض إلدارة الخبلؼ وتتفؽ ىذه 

( ودراسة 2.18، أسماء ممدوح عبد المطيؼ ورشا رشاد منصورالدراسة مع دراسة )
(، بينما تختمؼ 2.21، عبد السبلـ ( ودراسة )دعاء عمر.2.2، ياد عمى رصاصن)

( التى أثبتت عدـ وجود فروؽ فى ميارة 2.16، ىناء مينى مصطفىمع دراسة )
  التفاوض تبعًا لعمؿ المرأة0
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 ( تحميل التباين لدرجات أفراد العينة في محاور مقياس مهارات تفاوض 16جدول )
 متفوقين عقميًا تبعا لمتغير الدخل الشهري لألسرةاألباء مع األبناء ال

ذخم ان انًحبور
انشهرٌ 
 نألسرح

يجًىع 
 انًرثعبد

يتىسظ 
 انًرثعبد

درجبد 
 انحرَخ

قًُخ ) 
 ف(

 انذالنخ

يهاساخ 
تىاصم 
اِتاء يع 
 األتناء
 

تُن 
 انًجًىعاخ

02702221 72272221 7 

202220 
1210 
داخم  دال

 انًجًىعاخ
20422224 222242 004 

   002  042272224 انًجًىع

يهاساخ 
انتشوي فً 
 إتخار انقشاس

تُن 
 انًجًىعاخ

04022112 72722117 7 

402200 
1210 
داخم  دال

 انًجًىعاخ
24222222 202741 004 

   002  072222222 انًجًىع

 
يهاسج 

انتحكى فً 
 انغضة

تُن 
 انًجًىعاخ

00722220 70222227 7 

212222 
1210 
 داخم دال

 انًجًىعاخ
24022472 272222 004 

   002  040222227 انًجًىع

يهاسج حم 
 انًشكالخ
 

تُن 
 انًجًىعاخ

00222022 70222122 7 

242224 
1210 
داخم  دال

 انًجًىعاخ
24242147 242224 004 

   002  022212702 انًجًىع

يهاساخ 
 االقناع

تُن 
 انًجًىعاخ

00272220 72222422 7 

222024 
1210 
داخم  دال

 انًجًىعاخ
42222022 402027 004 

   002  017722020 انًجًىع

( ، 0.1.( وجود فروؽ ذات داللة إحصائيا عند مستوى )16يتضح مف جدوؿ )
مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف درجات أفراد العينة في محاور مقياس ميارات تفاوض 

ر الدخؿ الشيري لؤلسرة ، ولمعرفة اتجاه األباء مع األبناء المتفوقيف عقميًا تبعا لمتغي
 ؾ0لممقارنات المتعددة والجدوؿ التالي يوضح ذل LSDالداللة تـ تطبيؽ اختبار 
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 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 17جدول )
  انًحبور 

 ذخم انشهرٌ نألسرحان
 يُخفط

 223586و = 
 يتىسظ

 243622و = 
 يرتفع 

 393798و = 

يهبراد تىاصم 
 ع األثُبءاِثبء ي

 

   - ينخفط

  - *72170 يتىسط

 - **22022 **22707 يشتفع 

 
يهبراد انتروي فً 

 إتخبر انقرار

ذخم انشهرٌ ان   
 نألسرح

 يُخفط
 223257و = 

 يتىسظ
 393249و = 

 يرتفع 
 383898و = 

   - ينخفط

  - **22227 يتىسط

 - **22202 **022000 يشتفع 

يهبرح انتحكى فً 
 انغضت
 

 ذخم انشهرٌ نألسرحان
 يُخفط

 293222و = 
 يتىسظ

 223294و = 
 يرتفع 

 283858و = 

   - ينخفط

  - *72122 يتىسط

 - **22204 **22242 يشتفع 

 يهبرح حم انًشكالد
 ذخم انشهرٌ نألسرحان

 يُخفط
 283979و = 

 يتىسظ
 293277و = 

 يرتفع 
 253443و = 

   - ينخفط

  - *72022 يتىسط

 - **02022 **22224 يشتفع 

 
 يهبراد االقُبع

 ذخم انشهرٌ نألسرحان
 يُخفط

 263379و = 
 يتىسظ

 223452و = 
 يرتفع 

 293326و = 

   - ينخفط

  - **22120 يتىسط

 - **22220 **072242 يشتفع 

( وجػػود فػػروؽ مقيػػاس ميػػارات تفػػاوض األبػػاء مػػع األبنػػاء 17يتضػػح مػػف جػػدوؿ )      
مهــارات التــروى فــى  - مهــارات تواصــل اآلبــاء مــع األبنــاءعقميػػًا بمحػػاوره المختمفػػة )المتفػػوقيف 

مػع األبنػاء المتفػوقيف عقميػًا بػيف  مهارات اإلقنـاع( -مهارات التحكم فى الغضب - إتخاذ القرارات
األسػػػر ذوي الػػػدخؿ المرتفػػػع وكػػػبل مػػػف األسػػػر ذوي الػػػدخؿ المتوسػػػط والمػػػنخفض لصػػػالح 

( ، بينمػػا توجػػد فػػروؽ بػػيف األسػػر 0.1.فػػع عنػػد مسػػتوى داللػػة )األسػػر ذوي الػػدخؿ المرت
ذوي الدخؿ المتوسط واألسر ذوي الدخؿ المنخفض لصػالح األسػر ذوي الػدخؿ المتوسػط 

( ، ويرجع ذلػؾ إلػي أف بإرتفػاع الػدخؿ يتوافرلؤلبػاء العديػد مػف 0.5.عند مستوى داللة )
وسػػػائؿ اتصػػػاالت حديثػػػة  اإلمكانػػػات وأغمػػػب اإلحتياجػػػات وكػػػذلؾ يمكػػػنيـ مػػػف اسػػػتخداـ

تطمعيػػا عمػػى العػػالـ المحػػيط بيػػا بكػػؿ ثقافتػػو ومعموماتػػو فيكػػوف اآلبػػاء أكثػػر ىػػدوءا فػػػى 
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التفػػاوض لحػػؿ المشػػكبلت بيػػنيـ وبػػيف آبنػػائيـ المتفػػوقيف عقميػػًا وتتفػػؽ ىػػذه الدراسػػة مػػع 
( 2.21، عبػد السػبلـ ( ودراسػة )دعػاء عمػر2.21إبػراىيـ،  محمػد دراسة كبًل مف )ىند

 (0  .2.2، نياد عمى رصاصتختمؼ مع دراسة )بينما 
 :        الفرض الثاني

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة فـي المشـكالت       
 السموكية واالنفعالية لدى األبناء المتفوقين عقميًا تبعا لمتغيرات الدراسة 

، وحساب تحميؿ التبايف لدرجات  ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ تطبيؽ اختبار ) ت (    
أفراد العينة في المشكبلت السموكية واالنفعالية لدى األبناء المتفوقيف عقميًا ، والجداوؿ 

 التالية توضح ذلؾ :
 ( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في المشكالت18جدول )

 لجنسالسموكية واالنفعالية لدى األبناء المتفوقين عقميًا تبعا لمتغير ا 

 انجُس
انًتىسظ 

 انحسبثٍ

االَحراف 

 انًعُبرٌ
 انعُُخ

درجبد 

 انحرَخ

قًُخ ) د 

) 
 انذالنخ

 20 02724 0122202 ركىس
000 272022 

 1210دال عنذ 

 02 22200 0442722 إناث نصانح اإلناث

( وىى قيمة دالة إحصائيا 320163( أف قيمة )ت( كانت )18يتضح مف الجدوؿ )    
( لصالح اإلناث ، حيث بمغ متوسط درجة اإلناث 0.1.لة )عند مستوى دال

( ، مما يدؿ عمى أف 1.80753( ، بينما بمغ متوسط درجة الذكور )1440293)
اإلناث كانت المشكبلت السموكية واالنفعالية لدى األبناء المتفوقيف عقميًا لدييـ أكثر مف 

ذى يعطى الذكور قدرًا أكبر الذكور، ويرجع ذلؾ إلى طبيعة المجتمع الذى نعيش فيو وال
مف الحرية ويمنحو القدرة عمى المشاركة فى الرأى وكذلؾ المشاركة فى األنشطة العامة 
والمجتمعية وبالتالى تعرض اإلناث لمكثير مف المشكبلت السموكية كالخجؿ والغضب 

لتى ( وا2.17ووالحساسية الزائدة وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة كبًل مف )نوره الفودرى، 
، إبراىيـ محمد خميؿأثبتت أف اإلناث يشعرف بالخجؿ أكثر مف الذكور، ودراسة )

( التى أثبتت أف اإلناث أقؿ قدرة فى إدارة الغصب عف الذكور، بينما تختمؼ مع 2.15
( التى أثبتت عدـ وجود فروؽ 2.16وآخروف،  فاطمة الزىراء محمد المصرىدراسة )

 السموكية0بيف الذكور واإلناث فى المشكبلت 
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 ( تحميل التباين لدرجات أفراد العينة في المشكالت السموكية19جدول )
 واالنفعالية لدى األبناء المتفوقين عقميًا تبعا لمتغير الصف الدراسي 

 يتىسظ انًرثعبد يجًىع انًرثعبد انصف انذراسٍ
درجبد 

 انحرَخ
 انذالنخ قًُخ ) ف(

 7 72002727 04772022 تُن انًجًىعاخ
222224 

1210  

 004 222272 22422177 داخم انًجًىعاخ دال

   002  022202020 انًجًىع

( وىى قيمة دالة 380884( إف قيمة ) ؼ( كانت )19يتضح مف جدوؿ )        
( ، مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف درجات أفراد العينة في 0.1.إحصائيا عند مستوى )

بناء المتفوقيف عقميًا تبعا لمتغير الصؼ المشكبلت السموكية واالنفعالية لدى األ
لممقارنات المتعددة والجدوؿ  LSDالدراسي، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 

 التالي يوضح ذلؾ :
 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 20جدول )

 انصف انذساسٍ
 األول انثانىٌ 

 0222224و = 

 انثانٍ انثانىٌ 

 0702421و = 

 ٌ انثانج انثانى

 0022102و = 

   - األول انثانىٌ

  - **022014 انثانٍ انثانىٌ

 - *72222 **022222 انثانج انثانىٌ

( وجود فروؽ في المشكبلت السموكية واالنفعالية لدى األبناء .2يتضح مف جدوؿ )    
المتفػػوقيف عقميػػًا بػػيف أفػػراد العينػػة فػػي الصػػؼ األوؿ الثػػانوي وكػػبل مػػف أفػػراد العينػػة فػػي 

لصػػؼ الثػػاني الثػػانوي وأفػػراد العينػػة فػػي الصػػؼ الثالػػث الثػػانوي لصػػالح أفػػراد العينػػة فػػي ا
( ، بينمػػا توجػػد فػػروؽ بػػيف أفػػراد العينػػة 0.1.الصػػؼ األوؿ الثػػانوي عنػػد مسػػتوى داللػػة )

في الصؼ الثاني الثانوي وأفراد العينة في الصؼ الثالث الثانوي لصالح أفراد العينة فػي 
( ، ويرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػي أف اآلبنػػػاء فػػػى 0.5.عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة ) الصػػػؼ الثػػػاني الثػػػانوي

الصػػػؼ اآلوؿ الثػػػانوى يكونػػػوف فػػػى بدايػػػة مرحمػػػة المراىقػػػة وتتسػػػـ ىػػػذه المرحمػػػة بالعنػػػاد 
أحمػػد مسػػاعد والخجػػؿ وكػػذلؾ الحساسػػية الزائػػدة وتتفػػؽ ىػػذه الدراسػػة مػػع دراسػػة كػػبًل مػػف )

          (0      5..2( و دراسة )محمد األحمدى، .2.1، اليراف
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 ( تحميل التباين لدرجات أفراد العينة في المشكالت السموكية 21جدول )
 واالنفعالية لدى األبناء المتفوقين عقميًا تبعا لمتغير المستوي التعميمي لألب

انًستىٌ انتعهًٍُ 

 نألة 
 يتىسظ انًرثعبد يجًىع انًرثعبد

درجبد 

 انحرَخ
 انذالنخ قًُخ ) ف(

 7 72722222 04042202 تُن انًجًىعاخ
002114 

1210  

 004 422020 02072221 داخم انًجًىعاخ دال

   002  000122422 انًجًىع

( وىى قيمة دالة 4..550( إف قيمة ) ؼ( كانت )21يتضح مف جدوؿ )        
(، مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف درجات أفراد العينة في 0.1.إحصائيا عند مستوى )
االنفعالية لدى األبناء المتفوقيف عقميًا تبعا لمتغير المستوي المشكبلت السموكية و 

لممقارنات المتعددة  LSDالتعميمي لؤلب، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 
 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ :
 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 22جدول )

 انًستىٌ انتعهًٍُ نألة
 يُخفط

 2433827و = 

 يتىسظ

 2393298و = 

 عبنٍ

 2223389و = 

   - ينخفط

  - **022002 يتىسط

 - **022202 **202422 عانٍ

( وجود فروؽ في المشكبلت السموكية واالنفعالية لدى األبناء 22يتضح مف جدوؿ )    
المتفوقيف عقميًا بيف األباء في المستوى التعميمي المنخفض وكبل مف األباء في المستوى 

والعالي لصالح األباء فػي المسػتوى التعميمػي المػنخفض عنػد مسػتوى التعميمي المتوسط  
( ، كما توجد فروؽ بيف األباء في المستوى التعميمي المتوسط  واألباء في 0.1.داللة )

المسػػتوى التعميمػػي العػػالي لصػػالح األبػػاء فػػي المسػػتوى التعميمػػي المتوسػػط  عنػػد مسػػتوى 
مسػػتوى التعميمػػى لػػؤلب يرفػػع مػػف ثقافتػػو ( ، ويرجػػع ذلػػؾ إلػػي أف إرتفػػاع ال0.1.داللػػة )

ونظرتو العممية الصحيحة لؤلمػور وبالتػالى يػؤدى إلػى تنميػة وعػى األبنػاء عنػد تعرضػيـ 
أى مشكمة مػف المشػكبلت السػموكية المتمثمػة فػى الغضػب أو العنػاد أو الحساسػية الزائػدة 
ة وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ التػػػدريب عمػػػى حػػػؿ تمػػػػؾ المشػػػكبلت وتتفػػػؽ ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع دراسػػػػ



 

1561 

 2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد 
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(Barkley, 2003)   التى أثبتت أف التدريب عمى حؿ المشكبلت السػموكية التػى تقابػؿ
 المراىقيف المتفوقيف عقميًا كالعناد والتحكـ فى  الغضب يؤدى إلى حؿ تمؾ المشكبلت0

 ( تحميل التباين لدرجات أفراد العينة في المشكالت السموكية 23جدول )     
 وقين عقميًا تبعا لمتغير المستوي التعميمي لألمواالنفعالية لدى األبناء المتف

انًستىٌ انتعهًٍُ 

 نألو 
 يتىسظ انًرثعبد يجًىع انًرثعبد

درجبد 

 انحرَخ
 انذالنخ قًُخ ) ف(

 7 72172121 07142021 تُن انًجًىعاخ
222722 

1210  

 004 202212 20202020 داخم انًجًىعاخ دال

   002  022222270 انًجًىع

( وىى قيمة دالة 360239( إف قيمة )ؼ( كانت )23تضح مف جدوؿ )ي        
( ، مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف درجات أفراد العينة في 0.1.إحصائيا عند مستوى )

المشكبلت السموكية واالنفعالية لدى األبناء المتفوقيف عقميًا تبعا لمتغير المستوي 
لممقارنات المتعددة  LSDؽ اختبار التعميمي لؤلـ ، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبي

 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ :
 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 24جدول )

 انًستىٌ انتعهًٍُ نألو
 يُخفط

 2273553و = 

 يتىسظ

 2923246و = 

 عبنٍ

 993282و = 

   - ينخفط

  - **722212 يتىسط

 - *72120 **722227 عانٍ

روؽ في المشكبلت السموكية واالنفعالية لدى األبناء ( وجود ف24يتضح مف جدوؿ )    
المتفوقيف عقميًا بيف األميات في المستوى التعميمي المنخفض وكبل مف األميات في 
المستوى التعميمي المتوسط والعالي لصالح األميات في المستوى التعميمي المنخفض 

المستوى التعميمي ( ، بينما توجد فروؽ بيف األميات في 0.1.عند مستوى داللة )
المتوسط واألميات في المستوى التعميمي العالي لصالح األميات في المستوى التعميمي 

( ، ويرجع ذلؾ إلي أف االميات ذوات التعميـ 0.5.المتوسط  عند مستوى داللة )
االعالى عمى دراية بمتطمبات مرحمة المراىقة فتمؾ المرحمة يمر بيا األبناء بالكثير مف 

ت الجسمية واإلنفعالية غير المستقرة  والتى تجعؿ ردود أفعاليـ غير ثايتة التغيرا
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ومتغيرة مف حيف آلخر باإلضافة إلى أف ىذه المرحمة تقابؿ التعميـ الثانوى والتى يبدأ 
معيا اآلباء بممارسة الضغوط عمى اآلبناء سواء ذكور أو إناث إذا ماكانوا عمى قدر 

فيـ لطبيعة تمؾ المرحمة وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة كبًل عالى مف التعميـ والمعرفة وال
(، ودراسة )عبد الرقيب البحيرى، 2.16وآخروف،  فاطمة الزىراء محمد المصرىمف )

 ( والتى أثبتت أف تدخؿ اآلباء والضغط عمى اآلبناء يؤدى إلى العناد2.1.0
 ( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في المشكالت25جدول )

 لسموكية واالنفعالية لدى األبناء المتفوقين عقميًا تبعا لمتغير عمل األما 

 عًم األو
انًتىسظ 

 انحسبثٍ

االَحراف 

 انًعُبرٌ
 انعُُخ

درجبد 

 انحرَخ

قًُخ ) د 

) 
 انذالنخ

 07 22227 0722441 تعًم

000 742220 

 1210دال عنذ 

نصانح غُش 

 انعايالخ
 20 22110 0002227 ال تعًم

( وىى قيمة دالة إحصائيا 240361( أف قيمة )ت( كانت )25مف الجدوؿ ) يتضح    
( لصالح غير العامبلت ، حيث بمغ متوسط درجة غير 0.1.عند مستوى داللة )

( ، مما يدؿ .126044( ، بينما بمغ متوسط درجة العامبلت )1510392العامبلت )
لدى األبناء المتفوقيف  عمى أف غير العامبلت كانت المشكبلت السموكية واالنفعالية

عقميًا لدييـ أكثر مف العامبلت ، ويرجع ذلؾ إلى أف خروج المرأة لمعمؿ يؤدى بيا إلى 
االحتكاؾ بالكثير مف األشخاص والذيف لدييـ خبرة مف قبؿ فى التعامؿ مع المشكبلت 

اممة السموكية التى تقابؿ أبنائيـ فى نفس المرحمة العمرية، وبذلؾ تكوف المرأة غير الع
غير مممة بكؿ جوانب تمؾ المرحمة مف التغيرات والمشكبلت التى يواحييا أبنائيا 

(  التى أثبتت .2.2إسماعيؿ وآخروف، محمد وتختمؼ ىذه الدراسة مع دراسة ) ميجة 
عدـ وجود فروؽ بيف األميات العامبلت وغير العامبلت فى المشكبلت السموكية التى 

 ًا0 تواجو أبنائيـ المتفوقيف عقمي
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 ( تحميل التباين لدرجات أفراد العينة في المشكالت السموكية26جدول )
 واالنفعالية لدى األبناء المتفوقين عقميًا تبعا لمتغير الدخل الشهري لألسرة 

ذخم انشهرٌ ان

 نألسرح
 يتىسظ انًرثعبد يجًىع انًرثعبد

درجبد 

 انحرَخ
 انذالنخ قًُخ ) ف(

 7 72702220 07002277 تُن انًجًىعاخ
412022 

1210 

 004 202221 24002112 داخم انًجًىعاخ دال

   002  072172272 انًجًىع

( وىى قيمة دالة 4.0176( إف قيمة ) ؼ( كانت )26يتضح مف جدوؿ )      
( ، مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف درجات أفراد العينة في 0.1.إحصائيا عند مستوى )

لدى األبناء المتفوقيف عقميًا تبعا لمتغير الدخؿ الشيري المشكبلت السموكية واالنفعالية 
لممقارنات المتعددة والجدوؿ  LSDلؤلسرة، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 

 التالي يوضح ذلؾ:
 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 27جدول )

 ذخم انشهرٌ نألسرحان
 يُخفط

 2523789و = 

 يتىسظ

 2323669و = 

 يرتفع 

 2243598و = 

   - ينخفط

  - **702000 يتىسط

 - **022020 **222727 يشتفع 

( وجود فروؽ في المشكبلت السموكية واالنفعالية لدى األبناء 27يتضح مف جدوؿ )    
المتفوقيف عقميًا بيف األسر ذوي الدخؿ المنخفض وكبل مػف األسػر ذوي الػدخؿ المتوسػط 

( ، كمػػا توجػػد 0.1.خفض عنػػد مسػػتوى داللػػة )والمرتفػػع لصػػالح األسػػر ذوي الػػدخؿ المػػن
فػروؽ بػػيف األسػػر ذوي الػدخؿ المتوسػػط واألسػػر ذوي الػدخؿ المرتفػػع لصػػالح األسػػر ذوي 

( ، ويرجع ذلؾ إلػي أف إرتفػاع الػدخؿ لمؤلسػرة 0.1.الدخؿ المتوسط عند مستوى داللة )
تمفػػة التػػى مػػف يمكػػف األبنػػاء المتفػػوقيف عقميػػًا مػػف المشػػاركة فػػى العديػػد مػػف األنشػػطة المخ

خبلليػػػػا يسػػػػتطيعوف إخػػػػراج الطاقػػػػات لػػػػدييـ ممػػػػا يقمػػػػؿ مػػػػف المشػػػػكبلت السػػػػموكية التػػػػى 
إسػػػماعيؿ وآخػػػروف، محمػػػد يتعرضػػػوف ليػػػا وتختمػػػؼ ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع دراسػػػة )) ميجػػػة 

( والتػػى أثبتػػت عػػدـ وجػػود فػػروؽ فػػى الػػدخؿ الشػػيرى لؤلسػػرة بالنسػػبة لممشػػكبلت .2.2
 لمتفوقيف عقميًا0السموكية التى يواجييا األبناء ا
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 :        الفرض الثالث
مقياس مهارات تفاوض اآلباء مع األبناء  توجد عالقة ارتباطية بين محاور    

المتفوقين عقميًا ومحاور مقياس المشكالت السموكية واالنفعالية لدى األبناء 
 المتفوقين عقمياً 

مقياس ميارات  ورولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ عمؿ مصفوفة ارتباط بيف محا    
تفاوض اآلباء مع األبناء المتفوقيف عقميًا ومحاور مقياس المشكبلت السموكية 
 واالنفعالية لدى األبناء المتفوقيف عقميًا ، والجدوؿ التالي يوضح قيـ معامبلت االرتباط:

مقياس مهارات تفاوض اآلباء مع  ( مصفوفة االرتباط بين محاور28جدول )   
ين عقميًا ومحاور مقياس المشكالت السموكية واالنفعالية لدى األبناء األبناء المتفوق

 المتفوقين عقمياً 

 
انحساسُح 
 انزائذج

انكًانُح 
انعصثُح 

 )انالسىَح(

انعناد 
 وانتحذي

 انخجم
انقهق ين 
 انًستقثم

انًشكالخ 
انسهىكُح 
واالنفعانُح 
نذي األتناء 
انًتفىقُن 
 عقهُا  ككم

يهاساخ تىاصم 
تناء األتاء يع األ

 انًتفىقُن عقهُا  

-
12212** 

-
12240** 

-12202* 
-
12207** 

-
12212** 

-
12221** 

يهاساخ انتشوي 
 فً اتخار انقشاس

-12240* 
-
12202** 

-
12220** 

-
12212** 

-12277* 
-
12270** 

يهاساخ انتحكى 
 فً انغضة

-
12220** 

-12272* 
-
12200** 

-12241* 
-
12222** 

-
12224** 

يهاساخ حم 
 انًشكالخ

-12212* 
-
12202** 

-
12224** 

-
12222** 

-
12221** 

-
12202** 

 يهاساخ اإلقناع
-
12272** 

-
12222** 

-12220* 
-
12221** 

-12217* 
-
12227** 

يهاساخ تفاوض 
اِتاء يع األتناء 
انًتفىقُن عقهُا  

 ككم

-
12202** 

-
12241** 

-
12204** 

-
12277** 

-
12220** 

-
12222** 

 0.5.*  داؿ عند                                   0.1.** داؿ عند 
مقياس ميارات  ( وجود عبلقة ارتباط عكسي بيف محاور28يتضح مف الجدوؿ )    

تفاوض اآلباء مع األبناء المتفوقيف عقميًا ومحاور مقياس المشكبلت السموكية 
زادت ، فكمما  0.5.،  0.1.واالنفعالية لدى األبناء المتفوقيف عقميًا عند مستوى داللة 
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ميارات تفاوض اآلباء مع األبناء المتفوقيف عقميًا بمحاورىا "ميارات تواصؿ األباء مع 
األبناء المتفوقيف عقميًا ، ميارات التروى فى اتخاذ القرار ، ميارات التحكـ فى الغضب، 
ميارات حؿ المشكبلت ، ميارات اإلقناع" كمما قمت المشكبلت السموكية واالنفعالية لدى 

، العناد )البلسوية(المتفوقيف عقميًا بمحاورىا "الحساسية الزائدة، الكمالية العصبية  األبناء
والتحدى، الخجؿ، القمؽ مف المستقبؿ، ويتفؽ ذلؾ مع دراسة )ندا جبلؿ 

 (2.150محمود،
 الفرض الرابع :

تختمف نسبة مشـاركة العوامـل المـؤثرة عمـى مهـارات تفـاوض اآلبـاء مـع األبنـاء       
 ين عقمياً المتفوق
ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب األىمية النسبية باستخداـ معامؿ االنحدار     

ميارات تفاوض اآلباء مع األبناء  )الخطوة المتدرجة إلى األماـ(  لمعوامؿ المؤثرة عمى
 المتفوقيف عقميًا ، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ : 

دار )الخطوة المتدرجة إلى ( األهمية النسبية باستخدام معامل االنح29جدول )
 مهارات تفاوض اآلباء مع األبناء المتفوقين عقمياً  لمعوامل المؤثرة عمىاألمام( 

ع
ش انتات

انًتغُ
 

ألتناء 
ِتاء يع ا

ض ا
خ تفاو

سا
يها

عقهُا  
ن 
انًتفىقُ

 

انًتغُر 
 انًستقم

يعبيم 
 االرتجبط

َسجخ 
 انًشبركخ

 انذالنخ قًُخ) ف(
يعبيم 
 االَحذار

قًُخ 
 )د(

 نخانذال

انًستىٌ 
انتعهًٍُ 
 نألب

12204 12201 7272722 1210 12201 022210 1210 

انًستىٌ 
انتعهًٍُ 
 نألو

12210 12207 0702747 1210 12222 002100 1210 

 1210 22740 12212 1210 202422 12202 12222 عًم األو

انذخم 
انشهشٌ 
 نألسشج

12244 12202 222000 1210 12004 22222 1210 

يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ إف المسػػػتوي التعميمػػػي لػػػؤلب كػػػاف مػػػف أكثػػػر العوامػػػؿ     
% ، يميػػػو 91ميػػػارات تفػػػاوض اآلبػػػاء مػػػع األبنػػػاء المتفػػػوقيف عقميػػػًا بنسػػػبة  المػػػؤثرة عمػػػى

بنسػػػبة  عمػػػؿ األـ% ، ويػػػأتي فػػػي المرتبػػػة الثالثػػػة 8102المسػػػتوي التعميمػػػي لػػػؤلـ بنسػػػبة 
% ، وتختمػؼ 7103بنسػبة  لػدخؿ الشػيري لؤلسػرةا% ، وأخيرا في المرتبة الرابعػة 7503
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( والتػػى أثبتػػت أف تعمػػيـ الزوجػػة مػػف أكثػػر 2.21ىػػذه الدراسػػة مػػع دراسػػة )دعػػاء عمػػر، 
 العوامؿ التى تؤثر عمى إستراتيجيات التفاوض إلدارة الخبلؼ 0

 ممخص النتائج 

 أواًل: النتائج الوصفية

قيف عقميًا كانت ميارات التروى فى أولوية ميارات تفاوض اآلباء مع األبناء المتفو  - 
% 2105% ، يمييا في المرتبة الثانية ميارات اإلقناع بنسبة 2401اتخاذ القرار بنسبة 

%، يمييا في المرتبة 1902، يمييا في المرتبة الثالثة ميارات حؿ المشكبلت بنسبة 
، يمييا في % 1802الرابعة ميارات تواصؿ األباء مع األبناء المتفوقيف عقميًا بنسبة 

 0%1609المرتبة الخامسة ميارات التحكـ فى الغضب بنسبة 

أكثر المشكبلت السموكية واالنفعالية لدى األبناء المتفوقيف عقميًا كانت القمؽ مف  -
% ، 2107% ، يمييا في المرتبة الثانية العناد والتحدى بنسبة 2406المستقبؿ بنسبة 

% ، يمييا في المرتبة الرابعة 1904زائدة بنسبة يمييا في المرتبة الثالثة الحساسية ال
% ، يمييا في المرتبة الخامسة الخجؿ بنسبة 1708البلسوية( بنسبة (الكمالية العصبية 

1605% 

 ثانيًا: النتائج فى ضوء الفروض

تساوي ميارات تواصؿ األباء مع األبناء المتفوقيف عقميًا لكبل مف الذكور واإلناث  -
 0( وىى قيمة غير دالة إحصائيا 0887.انت )أف قيمة )ت( كحيث 

قيمة )ت(  ، حيثاإلناث كانت ميارات التروى فى اتخاذ القرار أكبر مف الذكور -
 0( لصالح اإلناث0.1.( وىى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة )140551كانت )

( قيمة )ت، حيث أف أف اإلناث كانت ميارات التحكـ فى الغضب أكبر مف الذكور -
 0( لصالح اإلناث0.1.( وىى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة )110159كانت )

قيمة )ت( كانت  ، حيث أفأف الذكور كانت ميارات اإلقناع أكبر مف اإلناث -
 0( لصالح الذكور0.1.( وىى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة )70148)
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ء مع األبناء المتفوقيف عقميًا وجود فروؽ في محاور مقياس ميارات تفاوض األبا -
 - مهارات التروى فى إتخاذ القرارات - مهارات تواصل اآلباء مع األبناءبمحاوره المختمفة )

بيف أفراد العينة في الصؼ الثالث الثانوي وأفراد  مهارات اإلقناع( -مهارات التحكم فى الغضب
ؼ الثالث الثانوي عند العينة في الصؼ األوؿ الثانوي لصالح أفراد العينة في الص

 0(0.1.مستوى داللة )

وجود فروؽ في مقياس ميارات تفاوض األباء مع األبناء المتفوقيف عقميًا بمحاوره   -
مهارات التحكم  - مهارات التروى فى إتخاذ القرارات - مهارات تواصل اآلباء مع األبناءالمختمفة )
ى التعميمي العالي وكبل مف األباء في بيف األباء في المستو مهارات اإلقناع(  -فى الغضب

المستوى التعميمي المتوسط  والمنخفض لصالح األباء في المستوى التعميمي العالي عند 
 0(0.1.مستوى داللة )

باء مع األبناء المتفوقيف عقميًا بمحاوره وجود فروؽ في مقياس ميارات تفاوض اآل -  
 -ميارات التروى فى إتخاذ القرارات  -المختمفة )ميارات تواصؿ اآلباء مع األبناء 

بيف األميات في المستوى التعميمي  (ميارات اإلقناع -ميارات التحكـ فى الغضب
العالي وكبل مف األميات في المستوى التعميمي المتوسط والمنخفض لصالح األميات 

 0(0.1.في المستوى التعميمي العالي عند مستوى داللة )

تفاوض األباء مع األبناء المتفوقيف عقميًا بمحاوره  وجود فروؽ مقياس ميارات -
مهارات التحكم  - مهارات التروى فى إتخاذ القرارات - مهارات تواصل اآلباء مع األبناءالمختمفة )
مع األبناء المتفوقيف عقميًا بيف األسر ذوي الدخؿ المرتفع  مهارات اإلقناع( -فى الغضب

المنخفض لصالح األسر ذوي الدخؿ المرتفع عند وكبل مف األسر ذوي الدخؿ المتوسط و 
 0(0.1.مستوى داللة )

أف اإلناث كانت المشكبلت السموكية واالنفعالية لدى األبناء المتفوقيف عقميًا لدييـ  -
( وىى قيمة دالة إحصائيا 320163أف قيمة )ت( كانت )، حيث أف أكثر مف الذكور

 0( لصالح اإلناث0.1.عند مستوى داللة )
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ود فروؽ في المشكبلت السموكية واالنفعالية لدى األبناء المتفوقيف عقميًا بيف أفراد وج -
العينة في الصؼ األوؿ الثانوي وكبل مف أفراد العينة في الصؼ الثاني الثانوي وأفراد 
العينة في الصؼ الثالث الثانوي لصالح أفراد العينة في الصؼ األوؿ الثانوي عند 

 0(0.1.مستوى داللة )

وجود فروؽ في المشكبلت السموكية واالنفعالية لدى األبناء المتفوقيف عقميًا بيف  -
األباء في المستوى التعميمي المنخفض وكبل مف األباء في المستوى التعميمي المتوسط  

 0(0.1.والعالي لصالح األباء في المستوى التعميمي المنخفض عند مستوى داللة )

موكية واالنفعالية لدى األبناء المتفوقيف عقميًا بيف وجود فروؽ في المشكبلت الس -
األميات في المستوى التعميمي المنخفض وكبل مف األميات في المستوى التعميمي 
المتوسط والعالي لصالح األميات في المستوى التعميمي المنخفض عند مستوى داللة 

(.0.1)0 

فعالية لدى األبناء المتفوقيف غير العامبلت كانت المشكبلت السموكية واالن األميات -
( وىى قيمة دالة 240361قيمة )ت( كانت )، حيث أف  عقميًا لدييـ أكثر مف العامبلت
  0( لصالح غير العامبلت0.1.إحصائيا عند مستوى داللة )

وجود فروؽ في المشكبلت السموكية واالنفعالية لدى األبناء المتفوقيف عقميًا بيف  -
مقياس ميارات  فض وكموجود عبلقة ارتباط عكسي بيف محاوراألسر ذوي الدخؿ المنخ

تفاوض اآلباء مع األبناء المتفوقيف عقميًا ومحاور مقياس المشكبلت السموكية 
، فكمما زادت  0.5.،  0.1.واالنفعالية لدى األبناء المتفوقيف عقميًا عند مستوى داللة 

حاورىا "ميارات تواصؿ األباء مع ميارات تفاوض اآلباء مع األبناء المتفوقيف عقميًا بم
األبناء المتفوقيف عقميًا ، ميارات التروى فى اتخاذ القرار ، ميارات التحكـ فى الغضب، 
ميارات حؿ المشكبلت ، ميارات اإلقناع" كمما قمت المشكبلت السموكية واالنفعالية لدى 

، العناد )البلسوية(العصبية األبناء المتفوقيف عقميًا بمحاورىا "الحساسية الزائدة، الكمالية 
والتحدى، الخجؿ، القمؽ مف المستقببل مف األسر ذوي الدخؿ المتوسط والمرتفع لصالح 

 0(0.1.األسر ذوي الدخؿ المنخفض عند مستوى داللة )
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ميارات تفاوض اآلباء  المستوي التعميمي لؤلب كاف مف أكثر العوامؿ المؤثرة عمى -
% ، 8102% ، يميو المستوي التعميمي لؤلـ بنسبة 91بنسبة مع األبناء المتفوقيف عقميًا 
الدخؿ % ، وأخيرا في المرتبة الرابعة 7503بنسبة  عمؿ األـويأتي في المرتبة الثالثة 

 0%7103بنسبة  الشيري لؤلسرة

 
 التوصيات:

ضرورة اىتماـ مكاتب التوجيو واالستشارات األسرية بتقديـ برامج لتنمية وعى  -
رات التفاوض األسرى وتنمية ميارات حؿ المشكبلت وفض النزاعات الزوجيف بميا

 والتعرؼ عمى أساليب التواصؿ الفعاؿ بيف اآلباء واألبناء0
العمؿ عمى غرس وترسيخ ثقافة التفاوض االيجابى بيف األزواج واألبناء عف طريؽ  -  

 األسرية0 عقد دورات تدريبية وندوات مف خبلؿ المكاتب األىمية ومكاتب االستشارات
وضع استراتيجية إعبلمية لتوعية المراىقيف والمتفوقيف عقميًا بأساليب التفاوض  -

نعكاساتيا عمى األسرة والمجتمع تشمؿ تكثيؼ الحمبلت التوعوية  االيجابية والسمبية وا 
وعرض تمؾ األساليب اليدامة فى صورة مسمسبلت اجتماعية مع استضافة اساتذة 

   نفس واالجتماع االسرى وسرد كيفيو تداركيا وحميا0متخصصيف فى مجاؿ عمـ ال
تشجيع العامميف فى مجاؿ الصحة النفسية لعمؿ برامج إرشادية وعبلجيو لمحد مف  -

السموكيات العنادية وعقد بعض الربامج التميفزيونية لتوجيو االىتماـ لبعض القضايا 
 والمشكبلت النفسية التى تخص المراىقوف فى ىذه المرحمة0

رشاد الطمبة المتفوقيف حوؿ كيفية حؿ مشكبلتيـ بأنفسيـ -  0تطبيج برامج لتوجيو وا 
 المراجع:

 ( برنامج إرشادى لتنمية ميارات التفاوض واثره 2.15إبراىيـ محمد سعد خميؿ :)
عمى كفاءة المواجية لدى طبلب الجامعة، معيد البحوث والدراسات 

 التربوية0 
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 (إعداد مقياس مقنف لميارات التفاوض 2.13أبو المجد ابراىيـ الشوربجى" :)
باستخداـ أسموب التقرير الذاتى"، دراسات تربوية ونفسية، مجمة كمية 

    (8.0(، ع )28التربية بالزقازيؽ، مج)
 (مشكبلت الطمبة المتفوقيف دراسيًا فى المرحمة .2.1أحمد مساعد اليراف" :)

شر العممى، مجمد الثانوية بدولة الكويت"، المجمة التربوية مجمس الن
 (، جامعة  الكويت940(، العدد)24)

 (االضطرابات االنفعالية وميارات حؿ المشكبلت 9..2أسامة عبد الغنى محمد" :)
لدى المراىقيف"، رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة االسبلمية 

 )غزة(، فمسطيف
 ( سترا2.18أسماء ممدوح عبد المطيؼ، رشا رشاد منصور تيجيات (: ميارات وا 

تفاوض الزوجو إلدارة الخبلؼ مع الزوج وعبلقتيا بكفاءتيا االنتاجية، 
 المؤتمر الدولى لكمية التربية النوعية، جامعة المنصورة0  

 (سيكولوجية غير العادييف"، مكتبة األنجمو 3..2آماؿ عبد السميع باظة" :)
 المصرية، القاىرة0

 (فف الحوار واإلقناع"، د2.13أميف سميماف" :)ار القيرواف لمنشر والتوزيع، القاىرة0 
  ( أساليب التفاوض فى األسر حديثة التكويف مف 2.16إيماف السيد محمد دراز :)

وجية نظر الزوجات وعبلقتيا بالكدر الزواجى، مجمة بحوث التربية 
 (410النوعية، كمية التربية النوعية، جامعة المنصورة، ع )

 ( إدارة التفا.2.2بشير العبلؽ" :) ،وض"، دار اليازورى العممية لمنشر والتوزيع
 عماف، األردف0 

 (فاعمية برنامج إرشادى فى تخفيؼ حدة المشكبلت 2.16جميؿ حسف حسيف" :)
السموكية ورفع الدفعية لمتعمـ لدى العادييف والمتفوقيف مف تبلميذ 
المرحمة اإلبتدائية"، مجمة دراسات تربوية ونفسية، كمية التربية، جامعة 

 (920قازيؽ، العدد)الز 
 (أسس التفاوض"، المكتبة 2.11جيرارد إ0 ندبنيرج ترجمو حاـز عبد الرحمف":)

 األكاديمية، القاىرة0 
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 (أىـ المشكبلت الطبلبية التي تواجو المتفوقيف و غير 2.11حمد بمية العجمى ":)
المتفوقيف في المدرسة الثانوية بدولة الكويت: دراسة مقارنة في بعض 

الديموغرافية"، مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية، المتغيرات 
 (1430(، العدد)37المجمد)

 ( ميارات التفاوض وعبلقتيا بميارات حؿ 2.17حمزة خضر عامر الشيرى :)
المشكبلت لدى طبلب المرحمة الثانوية، مجمة القراءة والمعرفة، جامعة 

 19.0عيف شمس، مجمد 
 (سي1..2حناف عبد الحميد عنانى" :)كولوجية النمو"، دار المسيرة، عماف، األردف0 
 (الخصائص السموكية لممتفوقيف دراسيًا دراسة وصفية 2.17حياة خزاف" :)

استكشافية عمى تبلميذ الصفوؼ الثبلثة األولى مف المدرسة االبتدائية 
لمدينة حاسى خميفة"، رسالة ماجستير، كمية العموـ االجتماعية 

 حمى لخضر بالوادى0واالنسانية، جامعة الشييد 
 ( استراتيجيات التفاوض إلدارة الخبلفات 2.21دعاء عمر عبد السبلـ متولى :)

الزوجية كما تدركيا الزوجات وانعكاسيا عمى األمف النفسى لؤلبناء، 
مجمو البحوث فى مجاالت التربية النوعية، كمية التربية النوعية، 

 (320جامعة المنيا، ع )
 (ميارا2.17رشاد نجيب":) ،ت التفاوض وبراعة اإلقناع"، المجمة الميبية العالمية

 (170كمية التربية بالمرج، جامعة بنغازى، ع )
 (  المشكبلت النفسية عند األطفاؿ، القاىرة، دار الفكر 1..2زكريا الشربينى :)

 العربى0
 (توافؽ المراىؽ مع والديو"، .2.1سبلـ ىاشـ حافظ، باحث عبد العظيـ حمزة" :)

 (30(، مجمد )13دسية لمعمـو اإلنسانية، العدد)مجمة القا
 ( الكدر الزواجى وعبلقتو ببعض 2.11سميماف عمى أحمد وخديجة سعيد حسيف :)

سمات الشخصية لدى المتزوجيف بمحمية كررى، مجمة األسرة، معيد 
 (0  2دراسات األسرة، جامعة درماف اإلسبلميةػ ع )
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 ( 5..2سيير محمود أميف عبداهلل :) إرشادى لتنمية المهارات التفاوضية برنامج
المؤتمر الثانى  لموالدين لمواجهة سموكيات العنف لدى المراهقين،

عشر لئلرشاد النفسى، مركز اإلرشاد النفسى، جامعة عيف شمس، 
 القاىرة، مصر0

 (ميارات التفاوض مع األبناء أنت تقوؿ نعـ وأنا أقوؿ .2.1سيير محمود أميف" :)
 بى، القاىرة0ال"، دار الفكر العر 

 (فف التفاوض مع األبناء المتفوقيف عقميًا"، دار الفكر 2.12سيير محمود أميف" :)
 العربى، القاىرة0

 (كيؼ تعالج مشكبلت ابنؾ المراىؽ بنفسؾ"، دار الراية 2.16صالح عبد الكريـ" :)
 لمنشر والتوزيع، الجيزة، مصر0

 (فف التفاوض والدبموماس2.11صبلح محمد عبد الحميد":) ية"، مؤسسة طيبة لمنشر
 والتوزيع، القاىرة0

 (مشكبلت المتفوقيف دراسيًا"، مجمة عموـ اإلنساف والمجتمع، 2.21صميحة براؾ":)
 (10(، العدد).1الجزائر، المجمد)

 (التفاوض أحصؿ عمى ما تريد"، مركز الخبرات المينية 2.17طارؽ فؤاد إلياس" :)
 لئلدارة "بميمؾ"، القاىرة0

 (: "المشكبلت النفسية والسموكية األكثر شيوعًا بيف 2.17الرحمف) طرفة محمد عبد
طالبات المدارس الثانوية بدولة الكويت"، مجمة البحث العممى فى 
التربية، كمية البنات لآلداب والعموـ والتربية، جامعة عيف شمس، العدد 

 (60(، مجمد )18)
 ( المرونة لدى األطفاؿ والمو .2.1عبد الرقيب البحيرى :) ىوبيف فى ضوء ميكانيـز

التقييـ المعرفى، المؤتمر السنوى لمكز اإلرشاد النفسى، جامعة عيف 
 شمس0

 (إدارة التفاوض"، مركز جامعة العموـ والتكنولوجيا 2.12عبد اهلل محمد الفقيو" :)
 لمكتاب الجامعى، صنعاء0
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 (فاعمية برنامج إرشادى مستند إلى السيكودراما2.13عبير محمد العنزى" :)  فى
التخفيؼ مف الكمالية الزائدة وتحسيف العبلقات االجتماعية لدى الطمبة 
المتفوقيف تحصيميًا فى األردف، رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، 

 األردف0
 (قمؽ المستقبؿ وعبلقتو بكؿ مف فاعمية الذات 9..2غالب محمد المشيخى" :)

، رسالة دكتوراه ومستوى الطموح لدى عينة مف طبلب جامعة الطائؼ"
 غير منشورة، كمية التربية، جامعة أـ القرى0

 (: التوقعات الوالدية المدركة 2.16ة الزىراء محمد مميح المصرى وآخروف )مفاط
وعبلقتيا بالصمود النفسى لدى طبلب المرحمة الثانوية المتفوقيف 
جتماعية، كمية التربية، جامعة حمواف،  عقميًا، مجمة الدراسات تربوية وا 

 (0  4، ع )22مجمد 
 (التفاوض فف الفوز"، دار الخمود لمتراث، القاىرة.2.1فيميب روبنز":) 
 (2.18لبنى عبد المجيد حجاج" :)  فاعمية برنامج إرشادي تكاممي في تنمية القيادة

اإلبداعية وخفض الكمالية وفؽ أبحاث الدماغ لدى الطمبة المتفوقيف 
 ، األردف0تحصيميا"، رسالة دكتوراه، جامعة مؤتو

 (ا.2.1ماجد مصطفى العمى وخديجة فزيع العنزى":) لذكاء الوجداني وعبلقتو بكؿ
مف دافعية حب اإلستطبلع ودافعية اإلنجاز والخجؿ لدى طبلب 

"، المجمة التربوية، جامعة الكويت، المرحمة الثانوية بدولة الكويت
 (940(، ع)24مج)

 (مقياس اضطرابات ا2.15مجدى محمد الدسوقى" :) ،لعناد والتحدى"، دار فرحة
 المنيا0

 ( مشكبلت الطبلب الموىوبيف بالسعودية وعبلقتيا بعدد 5..2محمد األحمدى :)
مف المتغيرات، ورقة عمؿ مقدمة فى المؤتمر العممى الرابع لرعاية 

 الموىوبيف والمتفوقيف، األردف0
 (المتفوقوف عقميًا"، مكتبة األنجمو المصرية2.15محمد حسف غانـ" :)القاىرة0 ، 



 

1574 

 2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد 

 ي مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث ف

 (دور كميات التربية فى تنمية ميارات التفاوض لدى 2.11مناؿ محمود إماـ":)
الطالب المعمـ"، رسالة ماجستير غير منشوره، كمية التربية، جامعة 

 عيف شمس0
 (كفاءة البيئة األسرية وأثرىا عمى الميارات االجتماعية 2.15منى محمد الزناتى" :)

لسموكية"، رسالة ماجستير، كمية لدى الموىوبيف ذوى المشكبلت ا
 التربية النوعية، جامعة عيف شمس0

  ميجة محمد إسماعيؿ، ىبو اهلل عمى شعيب، ريياـ جبلؿ حجاج وأبرار عاطؼ عبد
(: مشكبلت طبلب المدارس المتفوقيف عقميًا وعبلقتيا .2.2الستار )

عة بإدارة الذات، مجمة اإلقتصاد المنزلى، كمية االقتصاد المنزلى، جام
 (3،40ع )-.3المنوفية، مجمد 

 (ميارات التفاوض وعبلقتيا بحؿ 2.17نادية محمود شريؼ، منى حسف السيد":)
المشكبلت لدى طبلب المرحمة الثانوية"، مجمة القراءة والمعرفة، كمية 

 (19.0التربية، جامعة عيف شمس، العدد)
 (الكمالية العصابية وعبلقتيا بج2.15نجبلء فتحى أبو سميمة" :) ودة الحياة لدى

طبلب الجامعة"، مجمة كمية التربية، جامعة بورسعيد، العدد الثامف 
 عشر0

 ( ميارات إدارة الغضب وعبلقتيا بميارات 2.15ندا جبلؿ محمود محمد :)
 التفاوض لدى الطالب المعمـ، كمية التربية، جامعة حمواف0

 ( ميارات تفاوض الزوجة إلدارة ال.2.2نياد عمى بدوى رصاص :) خبلؼ مع
الزوج وعبلقتيا بالكدر الزواجى، المجمة العممية لمدراسات والبحوث 

 (110التربوية والنوعية، كمية التربية النوعية، جامعة بنيا، ع )
 (المشاكؿ السموكية التى يواجييا المرشدوف فى عمميـ فى 2.14نور فوزى مدوخ" :)

اعية مف وجية المدارس الحكومية بقطاع غزة وعبلقتيا بالكفاءة االجتم
نظر المعمميف واألقراف، المجمة األردنية فى العموـ التربوية، 

 (40(، العدد).1مجمد)
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 ( الخجؿ وعبلقتو بالنفس والتحصيؿ الدراسى لدى عينة مف 2.17نورا الفودرى :)
طمبة الثانوية المعاقيف حركيًا فى مدارس التربية الخاصة فى المجتمع 

 الكويتى0
 (المشكبلت السموكية وعبلقتيا بالذكاء األخبلقى لدى .2.2ىدى محمد الجابر":)

المراىقيف"، دراسات تربوية ونفسية)مجمة كمية التربية بالزقازيؽ(، 
 2.2.0(، الجزء األوؿ ابريؿ 1.7العدد)

 ( وعى ربة األسرة بميارة التفاوض وعبلقتو 2.16ىناء مينى سميماف مصطفى :)
االقتصاد المنزلى، جامعة بإدارة األزمات، رسالة ماجستير، كمية 

 المنوفية0
 ( استراتيجيات إدارة التفاوض بيف الزوجيف كما تدركيا .2.2ىند إبراىيـ محمد :)

الزوجة وعبلقتيا بدافعيتيا لئلنجاز، مجمة بحوث عربية فى التربية 
 (170النوعية، رابطة التربويف العرب، ع )

 (الوالدية اليقظة عقمياً 2.19وائؿ أحمد الشاذلى" :)  وعبلقتيا بالحساسية الزائدة لدى
عينة مف الوالديف وأبنائيـ الموىوبيف بالمرحمة الثانوية، المجمة التربوية 

 670كمية التربية، ج 
 (المشكبلت السموكية وعبلقتيا بالتواصؿ األسرى لممراىقيف 2.16وساـ يوسؼ" :)

مستخدمى اليواتؼ الذكية مف وجية نظر الوالديف، رسالة ماجستير، 
 ير منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية0غ

 ( الحكمة وعبلقتيا بميارات التفاوض لدى عينة مف 2.15وفاء عبد الجواد :)
طبلب الدراسات العميا واإلرشاد النفسى والتربية الخاصو، كمية التربية، 

 جامعة حمواف0
 (الضغوط النفسية لممتفوقيف وكيفية مواج2.16والء رجب عبد الرحيـ":) ،"يتيا 
 (تعمـ فف التفاوض"، دار غريب لمطباعة والنشر 2.19يوسؼ أسعد مخائيؿ":)

 والتوزيع، القاىرة0
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 (المنيج الوصفى التحميمى فى مجاؿ .2.2يونس مميح، عبد الصمد العسولى" :)
البحث العممى"، مجمة المنارة لمدراسات القانونية واإلدارية،  

 640-36(، ص 29العدد)
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though University study: Study of arts science and 

engineering in Australia, Higher education Journal, 

vol ( 2212)  
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&Development, Vol. 25 (2), pp.77-83  
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City University of New York   2 

 Buluce, B., Kuru, O.,Taneri,A.(2010): Problem solving skills of 
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American psychological association. 
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