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وتحقيق التوافق مع أبنائين  السمات االبتكارية لدي األميات وعالقتيا بإدارة التغيير
 عام( 17إلي  14المراىقين بمرحمة المراىقة الوسطي )من 

 حبيبيثرب عمي محمد د/ ، السالم خطاب أمل السيد عبدد/ 

 البحث:ممخص 
استيدف البحث التعرف عمي مستوي سمات الشخصية االبتكارية لدي األميات 

وتحقيق التوافق مع المراىقين من األبناء بمرحمة المراىقة  وعالقتيا بإدارة التغيير
 عام(. 41إلي  41الوسطي )من 

( أم لمراىقين بمرحمة المراىقة الوسطي 022تكونت عينة البحث األساسية من )
من مختمف المستويات االجتماعية والتعميمية بمحافظة البحيرة، تم اختيارىن بالطريقة 
الصدفية، استخدم المنيج الوصفى التحميمى، وتكونت أدوات البحث من استمارة استبيان 

سمات الشخصية  –ية واالقتصادية لممبحوثات وأسرىن تضمنت )الخصائص االجتماع
التوافق مع المراىقين من –إدارة التغيير في التعامل مع األبناء المراىقين  –االبتكارية 
 األبناء(.

( يتمتعن ٪5.35أن أكثر من نصف أفراد العينة البحثية ) أظيرت نتائج البحث:
كان  ٪(1132)من نصف أفراد العينة  بمستوى مرتفع من السمات اإلبتكارية، كما أن أقل

فيما يختص بإدارة التغيير فى التعامل مع أبنائين المراىقين، بينما ارتفع مستواىن متوسط  
مستوى التوافق لألميات المبحوثات مع أبنائين المراىقين لدى مايقترب من ثمثى أفراد 

وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات وأشارت النتائج إلي  ٪(.5235العينة البحثية )
درجات األميات المبحوثات فى بعض سمات الشخصية اإلبتكارية تبعًا لـ )لمكان السكن، 
العمل، جنس اإلبن المراىق، عمر األم، عدد أفراد األسرة، المستوى التعميمى لألم ومتوسط 

ت المبحوثات فى الدخل( كما وجدت فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات األميا
بعض أبعاد إدارة التغيير في التعامل مع المراىقين من األبناء تبعًا لـ )مكان السكن، جنس 
االبن المراىق، عمر األم، عدد أفراد األسرة، المستوى التعميمى لألم ومتوسط الدخل( كذلك 
 عوجدت فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات األميات المبحوثات فى التوافق م

المراىقين من األبناء تبعًا لـ )عمر األم،  عدد أفراد األسرة، المستوى التعميمى لألم(، كذلك 
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إرتباط طردى دال بين مستوي إدارة المبحوثات لمتغيير في أسفرت النتائج عن وجود 
التعامل مع المراىقين من األبناء ومستوي التوافق معيم. ووجود إرتباط طردى دال بين 

إدارة التغيير في الشخصية االبتكارية لدي المبحوثات ومستوي كل من مستوي سمات 
والتوافق معيم. كما إختمفت نسب مشاركة بعض التعامل مع المراىقين من األبناء 

)سمات الشخصية  المتغيرات االجتماعية واالقتصادية في تفسير نسب التباين في كل من
بناء المراىقين، التوافق مع المراىقين من األبناء( االبتكارية، إدارة التغيير في التعامل مع األ

 لدي المبحوثات تبعًا ألوزان معامل االنحدار ودرجة التباين. 
تفعيل دور متخصصى إدارة المنزل بعقد  ضرورةالبحث  توصياتومن أىم 

لتوعية األميات بسمات الشخصية بوسائل اإلعالم المسموعة والمرئية، لقاءات 
وكيفية تنميتيا واإلستفادة منيا من خالل انتياج نيج إدارة التغيير فى  االبتكارية لديين،

 التعامل مع األبناء المراىقين لتحقيق التوافق فيما بينيم.

 المراىقين، إدارة التغيير ،السمات االبتكارية الكممات الرئيسة:
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Mothers’ Innovative Traits and Their Relationship to 

Managing Change and Achieving Compatibility with Their 

Adolescent Children in the Middle Adolescence Stage (From 

14 to 17 Years) 
Dr/Amel Elsayed Khattab        Dr/Yathrib Ali Habeeb  

Summary: 

       The research aimed to identify the level of 

innovative personality traits of mothers and their relationship to 

managing change and achieving compatibility with adolescent 

children in the middle adolescence stage (from 14 to 17 years). 

The basic research sample consisted of (200) chosen- by-chance 

mothers of adolescents in middle adolescence from different 

social and educational levels in Al-Beheira Governorate using the 

descriptive analytical approach. The research tools consisted of a 

questionnaire form that included (social and economic 

characteristics of the respondents and their families - innovative 

personality traits - managing change in dealing with adolescent 

children - compatibility with teenage children). 

        The results of the research showed that more than 

half of the research sample members (53.5%) had a high level of 

innovative traits, and less than half of the sample members 

(47.0%) had an average level in terms of managing change when 

dealing with their adolescent children, while the level of 

compatibility increased for the respondent mothers with their 

teenage sons as for nearly two-thirds of the research sample 

(60.5%). The results also indicated that there were statistically 

significant differences between the mean scores of the respondents 

in some creative personality traits according to (place of 

residence, nature of work, gender of adolescent son, age of 

mother, number of family members, educational level of mother 

and average income). The same differences were found between 

the mean scores of the respondent mothers in some dimensions of 

change management in dealing with adolescent sons according to 

(place of residence, gender of adolescent son, age of mother, 

number of family members, educational level of mother and 

average income). 
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Moreover, there were statistically significant differences 

between the mean scores of the respondent mothers in 

compatibility with their adolescent sons, according to (mother's 

age, number of family members and mother's educational level). 

The results also revealed a positive direct correlation between the 

level of respondents' management of change in dealing with 

adolescent children and the level of compatibility with them in 

addition to the existence of a direct, significant relationship 

between the level of innovative personality traits among the 

respondents and the level of change management in dealing with 

adolescent children and compatibility with them. The participation 

rates of some social and economic variables in the interpretation 

of the variance ratios in each of (innovative personality traits, 

managing change in dealing with adolescent children, 

compatibility with adolescent children) differed among the 

respondents according to the weights of the regression coefficient 

and the degree of variance. 

   The study recommended the necessity of activating the role 

of home management specialists by holding meetings in the 

audio-visual media, to educate mothers about their innovative 

personality traits, and how to develop and benefit from them by 

adopting a change management approach in dealing with 

adolescent children to achieve compatibility among them. 

Keywords: innovative traits, change management, 

adolescents. 
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 :المقدمة البحثية
تعد مرحمة المراىقة أخطر مراحل النمو البشري، حيث تتطمب معاممة خاصة، 
لتحقيق األمن النفسي واالجتماعي لمفرد والمجتمع. وتشيد تمك المرحمة تغيرات كبيرة في 
النمو، وتكثر بيا الشدائد واألزمات والقمق واالندفاع والصراعات، وتتحدد من خالليا 
االتجاىات والميول التي تدفع المراىق إلي َافاق مختمفة ومتباينة، فيي مرحمة تتصف 

والمفاجئة، خاصة عمي صعيدي التفكير والعالقات االجتماعية، كما بالتحوالت السريعة 
أنيا مرحمة نمو الدوافع باتجاه النقد والنقاش والتحميل وتفيم القيم واألمور التي قد 

)فاطمة  تتعارض مع نمو المراىق السريع والمفاجئ، خاصة مع قمة الخبرة ومحدوديتيا
فشعور المراىق بالنضج يجعمو يسعي إلي إثبات ذاتو، واالعتماد ( 2018البغدادي، 

عمي النفس وتحمل المسؤولية، والحرية في التفكير والتصرف والتشبث بالرأي، والثورة 
 (.Branje،2018)عند التدخل في شئونو، ورفض تدخل الوالدين والسمطة 

الطفولة إلي الرشد المراىقة بأنيا مرحمة االنتقال من ( 2005) حامد زىرانوعرف 
والنضج، أي أنيا مرحمة التأىب لمرحمة الرشد، وتمتد من العقد الثاني من حياة الفرد من 
الثالثة عشرة إلي التاسعة عشرة تقريبًا أو قبل ذلك بعام أو عامين أو بعد ذلك بعام أو 

مرحمة وسط بين بأنيا ( 2018فاطمة البغدادي) وعرفتيا. سنة 21-11عامين أي بين 
لطفولة والشباب، وليس من سن معينة تبدأ منيا وتنتيي عندىا، فيي تختمف عمريًا، ا

ألسباب وتأثيرات متعددة، منيا الوراثية واالجتماعية والبيئية، ويمكن حصرىا بوجو عام في 
الفترة العمرية ما بين العاشرة والحادية والعشرين، واتفق عمماء النفس والتربية عمي تقسيم 

إلي ثالث فترات وىي، فترة المراىقة األولي )المبكرة( والتي عادة تستمر حتي  تمك المرحمة
وتتراوح  الوسطي((الرابعة عشرة من العمر وتتسم بتغيرات بيولوجية سريعة، فترة المراىقة 

بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة، وتتسم باكتمال التغيرات البيولوجية، وفترة المراىقة 
لثامنة عشرة وحتي الحادية والعشرين حيث يبدأ المراىق في الولوج إلي من سن ا )المتأخرة(

إلى  10الذكور واإلناث فى عمر المراىقة )من  الرشد بالمظير والتصرفات. ويبمغ إجمالي
مراىقًا ومراىقة. وىو ما  373ألفًا و 487مميونًا و 18سنة( بالمجتمع المصري، نحو  18

 (2018حصاء،)الجياز المركزي لمتعبئة واإلسكاني %( من التعداد ال18.8يعادل نحو) 
حاجة إلي اإلرشاد والتوجيو بتمك المرحمة، وتفيم ما يعتري المراىق من لذا تزداد ال
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تغيرات وما يواجيو من مشكالت، حيث تزداد قابمية المراىق لالنحراف إذا تعرض 
-Al( )2013وَاخرون،  Ponnet)لإلحباط نتيجة عدم قدرة األسرة عمي احتوائو 

Jahani ،2014.)  ويعد التواصل الفعال داخل األسرة بين األباء واألبناء، واألزواج
أنفسيم مؤشرًا ىامًا ودااًل عمي رفاىية وصحة األسرة، حيث يقود إلي توطيد العالقات 
األسرية، ويعمل عمي التوافق ويساعد عمي التكيف أكثر مع األحداث الضاغطة 

(Ponnet  ،2013وَاخرون( )Al-Jahani ،2014.) 
وقد أوضحت الدراسات أن التكيف خالل فترة المراىقة بين األباء واألبناء يعتمد عمي 
أساليب التحكم في مسببات النزاع والقدرة عمي إحالل المشاعر المتباينة )كاالحتواء 

ورة تعمم والغضب( محل بعضيا البعض وقت النزاع بأساليب مرنة. كما أشارت إلي ضر 
اآلباء أساليب توجيو المراىقين لمتعبير عن مشاعرىم اإليجابية والسمبية ومشاركتيا وتنظيميا 

 (.Branje،2018) لموصول إلي تفاىم متبادل فيما بينيم
وبالنظر إلي الظروف المعاصرة التي يمر بيا المجتمع المصري عمي كافة 
المستويات االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وما ترتب عمي ذلك من تغييرات في 
كثير من مجاالت الحياة، خاصة ما يتعمق بتغيير منظومة العالقات االجتماعية، 

والنمط السريع لمحياة وعدم وجود فرص وتحول نمط العالقات من األولية إلي الثانوية، 
كافية لمتفاعل واالتصال باألبناء داخل األسرة، نتيجة النشغال الوالدين بأمور المعيشة 
وتوفير الدخل، وتأثر األبناء باألصدقاء ووسائل اإلعالم، وازدياد ااَلثار السمبية عمي 

ية بتمك المرحمة الحاسمة، المراىقين والتي تمثمت في انتشار كثير من األفكار الالعقالن
أصبحنا نعاني بشكل جمي من ازدياد شكوي الوالدين من سوء التوافق وصعوبة التفاعل 

وتواتر شكاوي المراىقين من عدم وجود من  (.2013)عاطف عبد الجواد،مع األبناء 
يفيميم ويشعر بيم، وافتقادىم لعالقات التواصل الجيدة بينيم وبين والدييم، وعدم 

 (.2018)خميفة الضالعين وأحمد أبو أسعد،م بالراحة والتوافق داخل المنزلإحساسي
رغمًا عن كونيا المرحمة التي تزداد بيا الحاجة إلي الشعور بالتوافق داخل األسرة، في 
ظل مناخ سوي يتيح الفرص المناسبة لمتواصل والتعبير عن المشاعر، ويزيد من القدرة 

المرحمة، بما يحقق حياة تتسم بالصحة والمياقة عمي الفيم ومواجية متطمبات تمك 
 .(Fagot، 2003و  (Gartstein    النفسية

https://www.semanticscholar.org/author/M.-Gartstein/5534800
https://www.semanticscholar.org/author/M.-Gartstein/5534800
https://www.semanticscholar.org/author/B.-Fagot/6140232
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إلي أحساس المراىق بالعجز عن التنفيس والتعبير ويؤدي الشعور بعدم التوافق 
ن كانت  عن انفعاالتو، مما يدفعو لمبحث عن انتماء بديل، داخل جماعات األقران وا 
جانحة ورافضة لممجتمع أو مرفوضة منو، ويندمج معيا ويشاركيا أفعاليا وأفكارىا، مما 

 (.2000،وَاخرون Nakaoيؤدي إلي تولد السموكيات غير السوية لديو)
ويعرف التوافق عمي المستوي االجتماعي بأنو القدرة عمي التفاعل والوصول إلي 
درجة من السعادة مع ااَلخرين، متضمنًا مسايرة المعايير االجتماعية واالمتثال لقواعد 

 (.2008)سممي الطاىر،  الضبط االجتماعي
وتباين األدوار وتشابك العالقات،  ،مع تغير الكثير من المفاىيم االجتماعيةو 

وتكاثر الضغوط والمشاكل االجتماعية، أزداد العبء الممقي عمي كَاىل األسرة بشكل 
عام، واألم بشكل خاص حيث غرس القيم والمبادئ بنفوس األبناء والتوجيو واإلرشاد من 

مواجية ما الناحية العقمية، النفسية، االجتماعية، المينية، الدينية ومساعدتيم عمي 
)صفاء الجمعان ودعاء يعترضيم من مشكالت تعوق أو تعرقل مسيرتيم الحياتية 

لذا فرض عمينا المنطق التغيير الذي أصبح أمر حتمي وضروري  (.2015مطر،
لمسايرة ىذا التغير، حيث أصبح التغيير قاعدة طبيعية وليس استثناء، نظرًا لما 

 (.2000ح عبد الباقي، )صالتعرضت لو القيم واألنماط الحياتية 
ويعد التغيير وسيمة وغاية في َان واحد، فعمي الجميع العمل عمي تغيير أساليبو 
وأفكاره، ابتداء من األنظمة الدولية وصواًل إلي الدوائر االجتماعية الصغيرة واألسرة، 

اليوم، فأبناء اليوم ليسوا نماذج مكررة ألبناء األمس، وثقافة الغد ليست تكرارًا لثقافة 
دارتو من قبل العديد من الكتاب والباحثين  وبالرغم من االىتمام المتزايد بالتغيير وا 
بالمجال اإلداري داخل المنظمات، إال أن الكتابات األدبية والبحوث قد تغافمت عن تبني 

رغمًا عن كون األسرة الكيان  إدارتو ودوره اليام داخل األسرة في التعامل مع األبناء،
ممجتمع بمختمف مؤسساتو، ىذا الكيان الذي يعد النواة األساسية والركيزة األولي األول ل

لمبناء، حيث يوفر انطالق التغيير من داخل األسرة الكثير من العناء فيما بعد، نظرًا 
يؤدي إلي انتياجيم لثقافة إدارة  لتأصل الفكر وانغماس طبائع التغيير باألفراد، مما

وجعميم مؤىمين إلدارة التغيير بالمجتمع بمختمف مؤسساتو بمية، التغيير بالحياة المستق
 .(2014)المختار عبد اهلل، د فيما بع
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ورغمًا عن ىذا تواجو إدارة التغيير داخل األسرة العديد من المعوقات، منيا عدم 
وضوح وتحديد األىداف األساسية من عممية التغيير، وافتقار الخطة الشاممة لمراحل 

واتو، مما يؤدي إلي وجود فجوات في تنفيذ عممية التغيير، ووجود خمل في التغيير وخط
المراحل، ينتج ىذا الخمل من قبل قادة التغيير داخل األسرة أو من أفراد األسرة 
المشاركين في التنفيذ نتيجة لعدم توزيع األدوار عمي أفراد األسرة حسب كفاءتيم 

كل قوي مضادة لعممية التغيير وتسيم في وقدراتيم، وتجاىل مقاومة التغيير التي تش
، أيضا قد يرجع ذلك (2012( )فداء حامد، 2011إبراىيم الزعبير،  تأخيره أو إفشالو)

إلي جمود القواعد واإلجراءات، وسوء وسائل االتصال بين أفراد األسرة، ونقص الموارد 
)إيمان في حد ذاتيا الألزمة إلحداث التغيير، أو لمقاومة أفراد األسرة لعممية التغيير 

 (.2018المستكاوي،
فيعرف  وقد تعددت تعاريف ومفاىيم التغيير باختالف التوجيات الفكرية لمباحثين.

التغيير بكونو ظاىرة إنسانية تربوية اقتصادية اجتماعية سياسية مركبة، وعممية مستمرة 
الخطوات، تحتاج  تتحرك بين الفرد والبيئة المحيطة والنظام، في عممية ديناميكية معقدة

دائمًا إلي طرق وأساليب مبتكرة ومبدعة فكريًا وماديًا، وىو ظاىرة مالزمة لمبشر يتحقق 
بيا التطور والنماء، وقد يكون جزئيًا أو كميًا، وكالىما يعني االنتقال من وضع راىن 

بي، )أالء األصح البقاء واالستمرار إلي َاخر متطور وجديد لمتكيف والتأقمم والحفاظ عمي
2007.) 

)تخطيط، تنظيم، توجيو، وتعرف إدارة التغيير بأنيا عممية منظمة لـمراحل التغيير 
)ربحي عميان، لتحقيق األىداف المنشودة من أجل التطوير قيادة، مراقبة، ومتابعة( 

2015).  
وتتطمب إدارة التغيير توافر قدرات خاصة لدي األفراد، تتجمي في وجود السمات 

 تي تعد الوسيمة األمثل لمساعدة األفراد عمي مواجية التغيرات الطارئةاالبتكارية ال
وكي نتمكن من مواكبة مستحدثات العصر يتوجب عمي ربة (. 2013)الطيب بخيت،

األسرة التأقمم والتكيف مع العوامل البيئية المتغيرة من خالل تبني الفكر االبتكاري ونيج 
والقدرة عمي تحقيق التوافق  مخاطر المفروضة،إدارة التغيير لمتكيف مع التيديدات وال

 (.2015)ربحي عميان، مع األبناء 
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عممية توليد األفكار والجمع فيما بينيا إلنشاء عالقة بين ويعرف االبتكار بأنو 
  Baskara)اإلنجازات الحالية والتجارب السابقة لحل مشكمة مستقبمية 

يظير االبتكار في حل المشكالت بطرق وأساليب جديدة غير و (. Mehta،2016و
فقد يكون مألوفة، فيو أسموب خاص من أساليب الحياة بو يري الفرد الجديد في القديم، 

حل لمشكمة جديدة أو حل جديد لمشكمة قديمة. حيث يعد التفكير في طرق حل 
دة بطريقة أكثر كفاءة المشكالت، أو استغالل موارد جديدة أو استخدام الموارد الموجو 

  (.Fichtel،2015و Huebner) (2014)عبد اهلل مسمم، وابتكاراً 
وىناك أراء نظرت إلي االبتكار في ضوء السمات الشخصية لألفراد حيث يتسم 
الفرد بمجموعة خصائص تميزه عن غيره من األفراد، فيناك تركيبة من السمات 

)حنان عبد  التفكير االبتكاريالسيكولوجية تظير متسقة مع القدرة عمي 
وتعرف السمات االبتكارية بكونيا عمميات وخاصيات في اإلطار  (.2017الرحمن،

المعرفي واإلداري ينتج عنيا حمول إبداعية تساعد عمي التطوير، حيث ظيور الجديد في 
األفكار والمعمومات المتصمة بالمرونة والمثابرة واالستقاللية، إضافة إلي تحمل المسؤولية 

)صفاء الجمان ودعاء  ل مع ااَلخرينوالتعاون والقدرة عمي االتصال والتواص
 .(2015مطر،

وتتسم الشخصية االبتكارية بالثقة في النفس، الطالقة الفكرية حيث إطالق أو 
نتاج عدد كبير من األفكار في وقت قميل، مع قدرة  طرح أفكار عدة لموضوع واحد، وا 

دراك نواحي النقص والقصور بيا. والطالقة ا لمفظية، الخيال عالية عمي تقويم األشياء وا 
الفني الواسع، القدرة عمي تقييم األفكار، األصالة، والمرونة أي القدرة عمي تغيير زاوية 
التفكير دون تزمت أو جمود، والمثابرة، االستقالل وعدم التبعية، حب القراءة واالطالع 

يجاد عالق ات عمي كل جديد، القدرة عمي التخيل والتصور والتأليف والتركيب والبناء وا 
)أسامة جديدة وتفسيرات متميزة لفيم الواقع والتعبير عنو وتغييره إلي األفضل

كما تتسم الشخصية االبتكارية بالميل إلي التجديد والمخاطرة وحب  (،2009فريد،
االستطالع والتجربة، والقدرة عمي إدارة النزاع بشكل بناء، وتقديم النصح لاَلخرين، وىي 

رين، كثيرة التأمل والتفكير وكثيرة النسيان واالستفسار، شخصية دائمة التحفيز لاَلخ
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دراك عميق ومرن  تشعر بأىمية الوقت، أكثر تعقل من الشخص العادي، لدييا وعي وا 
 .(2015)صبري نوفل، عن نفسيا، ولدييا قدرة عالية عمي االحتمال

لمتعرف عمي عالقة سمات  ىذا وقد أوضحت نتائج بعض الدراسات التي أجريت
الشخصية االبتكارية بالتوافق الشخصي واالجتماعي، وجود عالقة ارتباطية موجبة بين 

ظيرت كما أ.(2018)أمل األمين،سمات التفكير االبتكاري والتوافق االجتماعي لألفراد 
 نتائج الدراسات فرط حساسية المراىقين نحو الخالفات والمشاحنات األسرية، ومعاناتيم
من كثير من المشكالت في العالقات داخل األسرة ومع الوالدين، كما أظيرت أن 
اضطراب عالقتيم بالوالدين داخل األسرة من أىم مصادر منغصات الحياة اليومية 

بالوقت ذاتو نجد أن  (.2013( )عاطف عبد الجواد، 2009)فكري العتر،  لدييم
ع المراىقين داخل األسرة لم تحظ الدراسات حول إدارة التغيير بأسموب التعامل م

 باالىتمام رغمًا عن األىمية القصوي ليا في ظل طفرات التحول المجتمعي المتالحقة.
وانطالقًا مما سبق كان البد من تسميط الضوء عمي سمات الشخصية االبتكارية لدي 

ىقين من األميات لمتعرف عمي مدي قدرة تأثيرىا حال تواجدىا عمي تحقيق التوافق مع المرا
األبناء، أيضًا التعرف عمي مدي اتباع األميات إلدارة التغيير في التعامل مع المراىقين من 

 األبناء وعالقتيا بتحقيق التوافق.
من ىذا المنطمق جاءت فكرة الدراسة تممسًا لبناء صياغة جديدة لمعالقة بين 

إدارة التغيير في تواجد سمات الشخصية االبتكارية لدي األميات، واتباعيا لسياسة 
 التعامل مع األبناء المراىقين لتحقيق التوافق.

 مشكمة البحث:
 يحاول ىذا البحث اإلجابة عن التساؤالت التالية:

إدارة التغيير في التعامل مع  –كل من )سمات الشخصية االبتكارية  ما مستوى 13
 التوافق مع المراىقين من األبناء( لدي المبحوثات؟  -المراىقين من األبناء

إدارة التغيير  -سمات الشخصية االبتكارية بين مستوي كل من ) ىل توجد فروق 23
التوافق مع المراىقين من األبناء( لدي  - في التعامل مع المراىقين من األبناء

 المبحوثات تبعًا لمتغيرات )مكان السكن / العمل/ جنس المراىق(؟
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إدارة  -كل من) سمات الشخصية االبتكارية مستوي  توجد اختالفات فيىل  33
 (التوافق مع المراىقين من األبناء -التغيير في التعامل مع المراىقين من األبناء 

لدي المبحوثات تبعًا لمتغيرات )العمر/عدد أفراد األسرة/ المستوي التعميمي/ متوسط 
 الدخل الشيري لألسرة(؟ 

إدارة التغيير  -سمات الشخصية االبتكارية بين مستوي كل من )ة ما طبيعة العالق 43
( لدي التوافق مع المراىقين من األبناء -في التعامل مع المراىقين من األبناء 

 ؟ المبحوثات
ىل يوجد تأثير لبعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية عمي مستوي كل من  53

التعامل مع المراىقين من األبناء  إدارة التغيير في -)سمات الشخصية االبتكارية 
 التوافق مع المراىقين من األبناء( لدي المبحوثات؟ -

 اليدف من البحث:
التعرف عمي مستوي سمات الشخصية االبتكارية لدي اليدف الرئيسي من البحث 
وتتحقيق التوافق مع المراىقين من األبناء بمرحمة  األميات وعالقتيا بإدارة التغيير

من خالل األىداف عام(، ويتحقق ىذا اليدف  17إلي  14المراىقة الوسطي )من 
 الفرعية التالية:

إدارة التغيير في التعامل مع  -كل من )سمات الشخصية االبتكارية  تحديد مستوى 13
 بناء( لدي المبحوثات.التوافق مع المراىقين من األ  -المراىقين من األبناء

إدارة  -كل من )سمات الشخصية االبتكارية  الكشف عن الفروق في مستوى 23
التوافق مع المراىقين من األبناء(   -التغيير في التعامل مع المراىقين من األبناء

 لدي المبحوثات تبعًا لمتغيرات )مكان السكن / العمل/ جنس المراىق(.
إدارة التغيير  -من )سمات الشخصية االبتكارية كل  مستوىتقييم االختالفات في  33

التوافق مع المراىقين من األبناء( لدي  -في التعامل مع المراىقين من األبناء
المبحوثات تبعًا لمتغيرات )العمر/عدد أفراد األسرة/ المستوي التعميمي/ متوسط 

 الدخل الشيري لألسرة(.
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ارية لدي المبحوثات وكل من سمات الشخصية االبتك دراسة العالقة بين مستوي 43
التوافق مع المراىقين من  -إدارة التغيير في التعامل مع المراىقين من األبناء)

 األبناء(.
دراسة العالقة بين مستوي إدارة المبحوثات لمتغيير في التعامل مع المراىقين من  53

 األبناء ومستوي التوافق.
مكان السكن / تصادية )دراسة نسب إسيام بعض المتغيرات االجتماعية واالق 63

العمل/ جنس المراىق/ العمر/عدد أفراد األسرة/ المستوي التعميمي/ متوسط الدخل 
إدارة التغيير في التعامل  -)سمات الشخصية االبتكارية( في كل منالشيري لألسرة

 التوافق مع المراىقين من األبناء( لدي المبحوثات. -مع المراىقين من األبناء

 أىمية البحث:
تتمثل أىمية البحث فيما يمكن أن يضيفو من نتائج  أواًل: في مجال التخصص:

دارة المنزل إبحثية، ومعمومات نظرية بالكتيب االرشادي المرفق بالبحث إلى ميدان 
واقتصاديات األسرة، حيث يمقى الضوء عمى السمات االبتكارية لألميات وعالقتيا بإدارة 

 وتحقيق التوافق مع أبنائين بمرحمة المراىقة الوسطي. التغيير فى التعامل مع المراىقين
: يكتسب البحث أىميتو من أىمية الفئة ثانيًا: في مجال خدمة المجتمع

المستيدفة، وىى األميات حيث تتمثل فى التعرف عمى سمات الشخصية االبتكارية 
ن األميات لديين وعالقتيا بتحقيق التوافق مع أبنائين المراىقين، حيث تعانى الكثير م

خالل تربية أبنائين من مشاكل مرحمة المراىقة، نتيجة لعدم فيم طبيعة واحتياجات ىذه 
المرحمة. كذلك يعمل البحث عمى إبراز أىمية اإلدارة الجيدة لمتغيير فى التعامل مع 

نعكاس ذلك عمى الفرد واألسرة والمجتمع.  المراىقين ودورىا فى تحقيق التوافق معيم وا 
يوجو البحث الحالى نظر الباحثين إلى أىمية ثالثًا: أىمية البحث التطبيقية: 

فى التعامل مع  إجراء المزيد من األبحاث والدراسات التى تيتم بدراسة إدارة التغيير
استفادة وسائل اإلعالم، والمؤسسات التربوية المراىقين داخل نطاق األسرة. كما يمكن 

يات المعنية الميتمة بشئون األسرة كالجمعيات األىمية، من كوزارة التعميم العالي والج
سمات برامج توعوية عن أىمية العمل عمي تنمية ال الكتيب االرشادي المرفق في تقديم
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االبتكارية لدي األميات، وتبني إدارة التغيير في التعامل مع األبناء المراىقين لتحقيق 
 التوافق.

 األسموب البحثي:
 لبحث العممية والتعاريف اإلجرائية.أواًل: مصطمحات ا

تعرف بأنيا خصائص أو صفات  (Innovative Traits) السمات اإلبتكارية
شخصية دائمة نسبيًا يمكن مالحظتيا وقياسيا، يتميز بيا المبتكرون بدرجة تفوق األفراد 

فيي مجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية تمثل  (2010)غيثة الشمراني، العاديين
)صفاء الجمعان وحدة متكاممة وتقود إلي إنتاج جديد وأصيل ذو قيمة لمفرد والمجتمع 

امتالك مجموعة من وتعرف إجرائيًا في ىذا البحث بأنيا  (.2015ودعاء مطر، 
تصال والتواصل، الصفات مثل الطالقة الفكرية، والمرونة، واألصالة، والقدرة عمي اال

وتطوير الذات والحكمة وتحمل المسئولية، وتتحدد من خالل الدرجة التي تحصل عمييا 
 المبحوثة من خالل استجابات استبيان سمات الشخصية االبتكارية.

عممية مستمرة وفعالة ( تعرف بأنيا Managing Change) إدارة التغيير  
القدرة عمي مواجية التحديات، ويتم التغيير تسيم في تنمية االبتكار واإلبداع وتزيد 

فيي  .(2015)ربحي عميان،  باألفراد ولألفراد باعتبارىم وسيمة وىدف في الوقت ذاتو
تعني االنتقال من مرحمة أو حالة غير مرغوبة إلي مرحمة أو حالة  أخري مرغوبة، 

 (.2010)زيد عبودي،  والتي يفترض أن تكون أكثر إيجابية وتمقي قبواًل لدي الغالبية
استخدام األم ألفضل الطرق فعالية إلحداث التغيير  بأنيا في ىذا البحثوتعرف إجرائيًا 

وتحقيق التوافق مع االبن المراىق، باتباع أسموب عممي منظم في التعامل، وتشتمل إدارة 
ييم وتقويم، التغيير عمي كافة مراحل العممية اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومراقبة وتق

بشكل واع، ويتحدد مستواىا من خالل الدرجة التي تحصل عمييا المبحوثة باستبيان إدارة 
 التغيير في التعامل مع األبناء المراىقين.

( يعرف بأنو حالة من التوازن واالستقرار واالتساق Compatibility)التوافق
النفسي واالجتماعي التي يصل إلييا الفرد، وترجع إلي عوامل وراثية وأخري مكتسبة، 
حيث يتعمم الفرد من خالل التنشئة االجتماعية القدرة عمي مواجية التواترات وتحقيق 
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في ىذا ويعرف إجرائيًا  (.2012)عالء الدين كفافي، االنسجام والتوائم مع محيطو. 
القدرة عمي االتصال والتفاعل اإليجابي بين األم واالبن المراىق لتحقيق بأنو البحث 

من خالل مستوي من االنسجام والوئام، ويتحدد بالدرجة التي تحصل عمييا المبحوثة 
 التوافق مع األبناء المراىقين.استجابات استبيان 

مرحمة االنتقال من الطفولة إلي ( تعرف بأنيا Adolescent) مرحمة المراىقة        
الرشد والنضج، أي أنيا مرحمة التأىب لرحمة الرشد، وتمتد من العقد الثاني من حياة 
الفرد من الثالثة عشرة إلي التاسعة عشرة تقريبًا، أو قبل ذلك بعام أو عامين أو بعد ذلك 

وتعرف إجرائيًا في ىذا  (.2005حامد زىران،سنة. ) 21-11بعام أوعامين أي بين 
سنة، وىي مرحمة المراىقة الوسطي، والتي تعد قمب  17إلي  14الفترة من  البحث بأنيا

مرحمة المراىقة، وتتميز باالضطراب واالنفعاالت وعدم قدرة المراىق عمي التوافق مع 
الوسط المحيط بو، والتمرد والرغبة في التعرف عمي النفس، واالطالع عمي الحياة 

 ية المستقبل وتوكيد الذات.ورؤ 
 ثانيًا : فروض البحث:

ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات المبحوثات في كل من سمات  13
الشخصية االبتكارية بأبعادىا ) الطالقة/ األصالة/ المرونة/ القدرة عمي االتصال 

دارة والتواصل/ تطوير الذات والحكمة وتحمل المسئولية/ ككل(، و  التغيير في ا 
التعامل مع المراىقين من األبناء بمراحميا)التخطيط والتنظيم/ التنفيذ/ المراقبة/ 

والتوافق مع المراىقين من األبناء، تبعًا لمتغيرات )مكان  التقييم والتقويم/ ككل(،
 السكن / العمل/ جنس المراىق(.

سمات ل من ال يوجد تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجات المبحوثات في ك 23
الشخصية االبتكارية بأبعادىا ) الطالقة/ األصالة/ المرونة/ القدرة عمي االتصال 

دارة التغيير في التعامل والتواصل/ تطوير الذات والحكمة وتحمل المسئولية/ ككل(، و  ا 
مع المراىقين من األبناء بمراحميا)التخطيط والتنظيم/ التنفيذ/ المراقبة/ التقييم والتقويم/ 

والتوافق مع المراىقين من األبناء، تبعًا لمتغيرات)العمر/عدد أفراد األسرة/  (،ككل
 المستوي التعميمي/ متوسط الدخل الشيري لألسرة(.
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ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين مستوي سمات الشخصية االبتكارية لدي  33
التصال والتواصل/ المبحوثات بأبعادىا )الطالقة/ األصالة/ المرونة/ القدرة عمي ا

إدارة التغيير في والحكمة وتحمل المسئولية/ ككل( وكل من مستوي  تطوير الذات
 ومستوي التوافق مع المراىقين من األبناء.التعامل مع المراىقين من األبناء 

إدارة المبحوثات لمتغيير في  ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين مستوي 43
التعامل مع المراىقين من األبناء بمراحميا)التخطيط والتنظيم/ التنفيذ/ المراقبة/ 

 ومستوي التوافق مع المراىقين من األبناء. التقييم والتقويم/ ككل(،
تختمف نسب مشاركة بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية في تفسير نسب  53

إدارة التغيير في التعامل مع  -ات الشخصية االبتكارية)سمالتباين في كل من
التوافق مع المراىقين من األبناء( لدي المبحوثات تبعًا  -المراىقين من األبناء

 ألوزان معامل االنحدار ودرجة التباين.
 ثالثًا: منيج البحث:

الذي ييتم بجمع وتمخيص وتصنيف اتبع البحث المنيج الوصفي التحميمي 
والحقائق المدروسة المرتبطة بسموك عينة من األفراد، أو عدد من األشياء، أو المعمومات 

سمسمة من األحداث، أو منظومة فكرية، أو أي نوع من الظواىر أو المشاكل التي يرغب 
الباحث في دراستيا، بغرض تحميميا وتفسيرىا وتقييم طبيعتيا لمتنبؤ بيا وضبطيا أو 

 (.2013ة غربي، موسي حريزي وصبرينالتحكم فييا )
 رابعًا: حدود البحث:

 الحدود البشرية: -1
 عينة البحث:

( أم لمراىقين بمرحمة المراىقة 20تكونت من )  أ( عينة البحث اإلستطالعية
 عام(، تم اختيارىن بطريقة صدفية لتطبيق االختبار المبدئي 17إلي  14الوسطي)من 
(Pre-test) الصدق والثبات والتحقق من  ألدوات البحث )استمارة االستبيان( وحساب

 صالحيتيا لالستخدام.
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( أم من مختمف المستويات 200تكونت من )  ب( عينة البحث األساسية
االجتماعية والتعميمية بمحافظة البحيرة، تم اختيارىن بالطريقة الصدفية لتطبيق أدوات 

 البحث عميين.
 الحدود الزمنية:  -2

. كما تم تطبيق 2020العية بشير نوفمبر تم تطبيق أدوات البحث عمي العينة االستط
وحتى نياية  2020في الفترة من بداية ديسمبرأدوات البحث عمى العينة األساسية 

  .2021 فبراير
 الحدود الجغرافية: -3

 أجريت الدراسة بمحافظة البحيرة.
 خامسًا: إعداد وبناء أدوات البحث:

االطالع عمى الدراسات تم إعداد أدوات البحث في ضوء األىداف البحثية وبعد 
تيدف إلي التعرف عمي أربعة محاور،  تضمنت السابقة، واشتممت عمي استمارة استبيان

مستوي تواجد سمات الشخصية االبتكارية لدي أميات عينة البحث، ومستوي إدارتين 
وتم  .ومستوي توافقين مع أبنائين المراىقين لمتغيير في التعامل مع األبناء المراىقين،

 محاور االستبيان:استيفاء بياناتيا عن طريق المقابمة الشخصية. 
 المحور األول: الخصائص االجتماعية واالقتصادية لممبحوثات وأسرىن:

تم إعداد ىذه االستمارة بحيث تحتوى عمى بيانات المبحوثة وأسرتيا والتى تخدم 
أىداف البحث، وتم تعديميا وفقًا آلراء األساتذة المحكمين، وقد اشتممت عمى البيانات 

 التالية: 
 بيانات عن أسرة المبحوثة وتشتمل عمي:

 حضر(. –مكان السكن وقسم إلي ) ريف  -
أفراد  7أفراد،  6 - 4أفراد، من  4وقسم إلي ثالث فئات )أقل من عدد أفراد األسرة  -

 .فأكثر(
 أنثي(. –) ذكرعام(: وقسم إلي  17إلي  14جنس المراىق من ) -
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متوسط الدخل الشيري لألسرة بالجنيو المصري ويقصد بو جميع الدخول الشيرية  -
إلي أقل  2000، من 2000التي تحصل عمييا األسرة بالجنيو وقسم إلي: )أقل من 

 فأكثر(. 4000، 4000إلي أقل من  3000، من 3000من 
 بيانات عن المبحوثة وتشتمل عمي:

 ال تعمل(. –العمل وتم تقسيمو إلي فئتين ) تعمل  -
، أكبر  عام45إلي  35من ، عام 35أصغر من العمر وقسم إلي ثالث فئات ) -

 .(عام 45من
مرتفع(  –متوسط  –مستويات )منخفض المستوي التعميمي وتم تقسيمو إلي ثالثة  -

ويقصد بو الحالة التعميمية لممبحوثة حيث قسمت إلي: مستوي تعميمي منخفض 
)شيادة ابتدائية، شيادة إعدادية( مستوي تعميمي متوسط )شيادة متوسطة، ثانوية 

 عامة( مستوي تعميمي مرتفع )شيادة جامعية، شيادة فوق جامعية(.
 :صية االبتكاريةسمات الشخ المحور الثانى:

تم جمع بيانات لمتعرف عمى مستوى تواجد سمات الشخصية االبتكارية لدي 
المبحوثات، وتم إعداد ىذا المحور طبقًا لإلطار النظري لمبحث ووفقًا لمتعريف اإلجرائي 
وبعد االطالع عمى البحوث والدراسات السابقة في ىذا المجال، واشتمل المحور عمى 

إلي  –االستجابة عمى العبارات وفقًا لثالثة اختيارات ما بين )غالبًا  وتتحدد ( عبارة،25)
درجات حال تواجد السمة  3نادرًا( وتم التصحيح كاآلتي: أعطيت المبحوثة  -حد ما

االبتكارية، ودرجة واحدة حال عدم تواجد السمة االبتكارية، ودرجتان فى حالة االستجابة 
 بـ إلي حد ما. 

ديد المستوي بناء عمي درجة المشاىدة من استجابات وتم حساب المدي لتح
 المبحوثات كااَلتي: 

، 1(+3أقل درجة مشاىدة( وطول الفئة =)المدي/ -المدي= )أكبر درجة مشاىدة
وعميو تم تقسيم االستجابات إلي ثالثة مستويات كااَلتي: مستوي منخفض: من أقل 

مستوي متوسط: من) أقل درجة درجة مشاىدة إلي >)أقل درجة مشاىدة + طول الفئة(، 
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(، مستوي مرتفع:من )أقل 2مشاىدة +طول الفئة( >)أقل درجة مشاىدة + طول الفئة*
 ( فأكثر.2درجة مشاىدة + طول الفئة*
 25إلي ثالثة مستويات كااَلتي: مستوى منخفض )من  لذلكقسمت العينة تبعًا 

فأكثر(.  59)من درجة(، مستوى مرتفع  59> 42درجة(، مستوى متوسط )من  42 >
القدرة عمي  –المرونة  -األصالة -وقسم المحور إلي خمسة أبعاد وىي ) الطالقة

(، واشتمل كل بعد عمى تطوير الذات والحكمة وتحمل المسؤولية -االتصال والتواصل
(،مستوي 9>  5قسم إلى ثالثة مستويات، كااَلتي: مستوي منخفض)من و ( عبارات 5)

 فأكثر(. 13مستوي مرتفع)من(، 13>  9متوسط )من 
  المحور الثالث: إدارة التغيير في التعامل مع األبناء المراىقين:

تم جمع بيانات لمتعرف عمى مستوى إدارة المبحوثات لمتغيير في التعامل مع 
أبنائين المراىقين، وتم إعداد ىذا المحور طبقًا لإلطار النظري لمبحث ووفقًا لمتعريف 

الع عمى البحوث والدراسات السابقة في ىذا المجال، واشتمل اإلجرائي وبعد االط
عمى العبارات وفقًا لثالثة اختيارات ما بين  االستجابة ( عبارة، وتتحدد32المحور عمى )

 3نادرًا( وتم التصحيح كاآلتي: أعطيت االستجابة اإليجابية  -إلي حد ما –)غالبًا 
 ت االستجابة بـ إلي حد ما درجتان. درجات واالستجابة السمبية درجة واحدة، وأعطي

وتم حساب المدي لتحديد المستوي بناء عمي درجة المشاىدة من استجابات 
 المبحوثات كااَلتي: 

، 1(+3أقل درجة مشاىدة( وطول الفئة =)المدي/ -المدي= )أكبر درجة مشاىدة
أقل وعميو تم تقسيم االستجابات إلي ثالثة مستويات كااَلتي: مستوي منخفض: من 

درجة مشاىدة إلي >)أقل درجة مشاىدة + طول الفئة(، مستوي متوسط: من) أقل درجة 
(، مستوي مرتفع:من )أقل 2مشاىدة +طول الفئة( >)أقل درجة مشاىدة + طول الفئة*

 ( فأكثر.2درجة مشاىدة + طول الفئة*
 32قسمت العينة تبعًا لذلك إلي ثالثة مستويات كااَلتي، مستوى منخفض )من 

فأكثر(.  76درجة(، مستوى مرتفع ) 76> 54درجة(، مستوى متوسط )من  54 >
( 7وقسم المحور إلي أربع مراحل وىي: مرحمة )التخطيط والتنظيم( واشتممت عمي )
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قسمت إلى ثالث مستويات، قسمت إلى ثالثة مستويات وزعت كاآلتى: و عبارات 
توي (، مس17>  12(،مستوي متوسط )من 12>  7مستوي منخفض)من 

قسمت إلى ثالثة و  ( عبارة15فأكثر(. مرحمة )التنفيذ( واشتممت عمي )17مرتفع)
 26(، مستوي متوسط )من 26>  15مستويات، وزعت كاآلتى: مستوي منخفض)من 

فأكثر(. مرحمة )المراقبة(،ومرحمة )التقييم والتقويم(  37(، مستوي مرتفع )37> 
ت إلى ثالثة مستويات، وزعت قسمو  ( عبارات5واشتممت كل مرحمة منيم عمي )

(، مستوي مرتفع 13>  9(، مستوي متوسط )من 9>  5كاآلتى: مستوي منخفض)من 
 فأكثر(.  13)

 :المحور الرابع: التوافق مع المراىقين من األبناء
تم جمع بيانات لمتعرف عمي مستوي توافق المبحوثات مع أبنائين المراىقين، وتم 

( عبارة، وتتحدد 21واشتمل المحور عمى ) لإلطار النظري لمبحث،إعداد ىذا المحور طبقًا 
نادرًا( وتم  –إلي حد ما  –االستجابة عمى العبارات وفقًا لثالثة اختيارات ما بين )غالبًا 

درجات واالستجابة السمبية درجة واحدة،  3التصحيح كاآلتي: أعطيت االستجابة اإليجابية 
 ي حد ما.ودرجتان في حالة االستجابة بـ إل

وتم حساب المدي لتحديد المستوي بناء عمي درجة المشاىدة من استجابات 
 المبحوثات كااَلتي: 

، 1(+3أقل درجة مشاىدة( وطول الفئة =)المدي/ -المدي= )أكبر درجة مشاىدة
وعميو تم تقسيم االستجابات إلي ثالثة مستويات كااَلتي: مستوي منخفض: من أقل 

درجة مشاىدة + طول الفئة(، مستوي متوسط: من) أقل درجة  درجة مشاىدة إلي >)أقل
(، مستوي مرتفع:من )أقل 2مشاىدة +طول الفئة( >)أقل درجة مشاىدة + طول الفئة*

 ( فأكثر.2درجة مشاىدة + طول الفئة*
 21)من  منخفضقسمت العينة تبعًا لذلك إلي ثالثة مستويات كااَلتي: مستوى 

 فأكثر(. 51) مرتفعدرجة(، مستوى  51> 36 )من متوسطدرجة(، مستوى  36> 
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 صدق وثبات االستبيان:

 التحقق من صدق االستبيان: -1
 صدق المحتوي: -أ

( من األساتذة 11تم عرض االستبيان في صورتو األولية عمى عمي عدد )
إبداء آرائيم المتخصصين في المجال إلبداء مالحظاتيم حول عباراتو، وقد طمب منيم 

 التالية:حول النقاط 
  .صحة الصياغة المغوية لعبارات االستبيان 
 .مدي مالءمة مفردات االستبيان لعينة البحث 
 .مدي صالحية كل عبارة لقياس ما وضعت لقياسو 

وقد تم حساب تكرارات االتفاق بين المحكمين عمى كل عبارة من عبارات 
 ٪(.100-٪73االستمارة، وقد تراوحت نسب االتفاق ما بين )

 االتساق الداخمي: صدق -ب
تم حساب االتساق الداخمي عن طريق حساب معامالت االرتباط باستخدام 
معامل ارتباط  بيرسون بين درجة كل عبارة من عبارات االستبيان ودرجة البعد الذي 
تنتمي إليو المفردة، وكانت جميعيا دالة إحصائيًا مما يعطي مؤشرًا جيدًا عمى االتساق 

 (1،2،3ويوضح تمك النتائج جداول) الداخمي لالستبيان،
 (02)ن =  (: االتساق الداخمي الستبيان سمات الشخصية االبتكارية1جدول )

 سًاث انشخصُت االبتكاسَت  

 انًشوَت األصانت انطاللت
انمذسة ػهٍ االتصال 

 وانتىاصم

تطىَش انزاث 

وانحكًت وتحًم 

 انًسؤونُت

سلى 

 انؼباسة

يؼايم 

 االستباط

سلى 

 انؼباسة

يؼايم 

 االستباط

سلى 

 انؼباسة

يؼايم 

 االستباط

سلى 

 انؼباسة

يؼايم 

 االستباط

سلى 

 انؼباسة

يؼايم 

 االستباط

4 23100
**

 5 23105
**

 44 2384.
**

 45 23802
**

 04 238.0
**

 

0 23188
*

 1 23551
**

 40 23110
**

 41 2358.
**

 00 2312.
**

 

. 23850
**

 8 23551
**

 4. 2384.
**

 48 23555
**

 0. 23805
**

 

1 2351.
**

 0 23841
**

 41 23155
**

 40 2311.
**

 01 23555
**

 

5 23820
**

 42 23881
**

 45 23855
**

 02 23101
**

 05 23525
*

 

 2021**: دال ػُذ      2025*: دال ػُذ 
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 (02(: االتساق الداخمي الستبيان إدارة التغيير في التعامل مع األبناء المراىقين )ن = 0جدول )

 إداسة انتغُُش فٍ انتؼايم يغ األبُاء انًشاهمٍُ

 وانتمىَىانتمُُى  انًشالبت انتُفُز انتخطُط وانتُظُى

سلى 

 انؼباسة

يؼايم 

 االستباط

سلى 

 انؼباسة

يؼايم 

 االستباط

سلى 

 انؼباسة

يؼايم 

 االستباط

سلى 

 انؼباسة

يؼايم 

 االستباط

سلى 

 انؼباسة

يؼايم 

 االستباط

4 23158
**

 8 23550
**

 45 23551
**

 0. 23102
**

 08 23550
**

 

0 23820
**

 0 231.5
**

 41 23855
**

 01 23825
**

 00 23021
**

 

. 235.5
*

 42 231.5
**

 48 23510
*

 05 23124
**

 .2 238.1
**

 

1 23110
**

 44 231.5
**

 40 2352.
**

 05 23518
**

 .4 23518
**

 

5 23854
**

 40 23101
**

 02 23550
**

 01 23845
**

 .0 2352.
**

 

5 23158
**

 4. 2355.
**

 04 23550
**

     

1 235.5
*

 41 2315.
**

 00 23118
*

     

  45 23500
**

       

 2021**: دال ػُذ             2025*: دال ػُذ 

 

 

 (02(:  االتساق انذاخهٍ الستبُاٌ انتىافك يغ انًشاهمٍُ يٍ األبُاء)ٌ = 3جذول )

 انتىافك يغ انًشاهمٍُ يٍ األبُاء  

 يؼايم االستباط سلى انؼباسة يؼايم االستباط سلى انؼباسة يؼايم االستباط سلى انؼباسة

4 23554
**

 8 23105
**

 45 23181
*

 

0 23001
**

 0 23805
**

 45 23001
**

 

. 23142
**

 42 2380.
**

 41 231.0
**

 

1 23515
*

 44 23525
*

 48 23001
**

 

5 23185
**

 40 23880
**

 40 231.1
**

 

5 23550
**

 4. 23512
**

 02 23110
**

 

1 23150
**

 41 23500
**

 04 23501
**

 

 2021**: دال ػُذ      2025*: دال ػُذ 

 التحقق من ثبات االستبيان: -0
يقصد بثبات االستبيان أن يعطي تقديرات ثابتة إذا أعيد تطبيقو عمي نفس أفراد 
العينة وفي نفس الظروف، ولحساب ثبات االستبيان بمحاوره تم إيجاد معامل ألفا 

 (.1ويوضح ذلك جدول)، كرونباخ 
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 (02كرونباخ )ن = (:  معامالت ثبات محاور االستبيان بطريقة الفا 4جدول )

 انًحىس
ػذد 

 انؼباساث

انفا 

 كشوَباخ

 20846 05 يحىس سًاث انشخصُت االبتكاسَت

 23150 5 انطاللخ

 23110 5 األفبنخ

 23812 5 انًشَٔخ

 .2315 5 انمذسح ػهٙ االرقبل ٔانزٕافم

 23110 5 رطٕٚش انزاد ٔانؾكًخ ٔرؾًم انًغإٔنٛخ

يحىس إداسة انتغُُش فٍ انتؼايم يغ األبُاء 

 انًشاهمٍُ 
30 20908 

 238.2 1 انزخطٛو ٔانزُظٛى

 23800 45 انزُفٛز

 23114 5 انًشالجخ

 23150 5 انزمٛٛى ٔانزمٕٚى

 20947 01 يحىس انتىافك يغ انًشاهمٍُ يٍ األبُاء

مرتفعة لجميع  ( أن قيم معامالت ثبات )ألفا كرونباخ(4يتضح من جدول )
وصالحيتو  المحاور وكذلك ألبعاد المقياس ككل وىذا يعطي ثقة في ثبات المقياس

 لمتطبيق في البحث الحالي.
 سادسًا: المعامالت اإلحصائية المستخدمة في البحث:

جراء المعالجات اإلحصائية باستخدام برنامج الحزم  تم تحميل البيانات وا 
، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية Spss21اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

ومعامل ارتباط بيرسون وألفا كرونباخ لحساب الصدق والثبات، واختبار "ت" لحساب 
 Oneالفروق بين المتوسطات بالنسبة لمتغيرات الدراسة، وتحميل التباين احادي االتجاه 

Way Anova  واختبارLSD ه الداللة، وحساب معادلة لممقارنات المتعددة لتحديد اتجا
 .interاالنحدار بطريقة 

   النتائج والمناقشة
 الخصائص اإلجتماعية واإلقتصادية لألميات المبحوثات وأسرىن:  -أواًل 
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 (022(:  الخصائص االجتماعية واالقتصادية لألميات المبحوثات )ن = 5جدول )

 
انخصائص اإلجتًاػُت واإللتصادَت نأليهاث 

 انًبحىثاث 
ٌ ٪ 

   يكاٌ انسكٍ 1
 4135 00 سٚف 
 8535 414 ؽنش    

   انؼًش 0
 4535 .. ػبو 5.أفغش يٍ  
 1032 411 ػبو 15: 5.يٍ  
 4435 .0 ػبو 15أكجش يٍ  

   انؼًم 3
 5132 428 ال رؼًم 
 1532 00 رؼًم  

   انًستىٌ انتؼهًٍُ 4
 432 0 ؽٓبدح اثزذائٛخ 
 135 0 ؽٓبدح ئػذادٚخ 
 4.35 01 ؽٓبدح يزٕعطخ 
 132 8 صبَٕٚخ ػبيخ 
 5532 442 ؽٓبدح عبيؼٛخ 
 0032 11 ؽٓبدح فٕق انغبيؼٛخ 

   ػذد أفشاد األسشة 5
 4.32 05 أفشاد 1ألم يٍ  
 8532 412 أفشاد 5-1يٍ  
 032 1 أفشاد5أكضش يٍ  

   جُس انًشاهك 6
 1032 08 ركش 
 432. 50 أَضٗ 
 0232 12 ركش ٔأَضٗ 

   يتىسط انذخم انًانٍ انشهشٌ نألسشة 7
 132 41 عُٛخ0222ألم يٍ  
 4235 04 عُٛخ 222.ئنٙ ألم يٍ 0222يٍ  
 435. .5 1222أللم يٍ  222.يٍ  
 5432 420 فأكضش 1222 

( أن غالبية األميات فى العينة البحثية يسكًن 5تشير النتائج الواردة بجدول)
مايقرب  ٪( فقط يسكًن بمناطق ريفية. كما أن14.5)مقابل ٪( 85.5بمناطق حضرية )

عام،  45إلى 35 ٪( تراوحت أعمارىن من72.0من ثالثة أرباع أفراد العينة البحثية )
عام مثمن النسبة األقل من أفراد العينة البحثية 45فى حين أن من ىن أكبر من 

٪(. وتقاربت نسبة األميات العامالت وغير العامالت من أفراد العينة حيث 11.5)
فقد بينت النتائج وبالنسبة لممستوى التعميمى ٪( عمى التوالى. 54 .0٪،46.0كانت ) 
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٪( مستوى تعميمين 22.0العينة مستوى تعميمين جامعى و)٪( من أميات 55.0أن)
٪( مستوى تعميمين متوسط أو شيادة الثانوية 17.5فوق الجامعى، فى حين أن )

عدادية، 5.5العامة  و) ٪( فقط  من أفراد العينة البحثية حصمن عمى شيادة إبتدائية أوا 
 . مما يدل عمى إرتفاع المستوى التعميمى ألفراد العينة البحثية

٪( 85.0أظيرت النتائج أن غالبية أميات العينة ) بعدد أفراد األسرةوفيما يتعمق 
٪( فقط من األميات كان عدد أفراد 2.0أفراد بينما) 6-4تراوح عدد أفراد أسرىن من

فإن مايقرب من نصف  جنس االبن المراىقأفراد. وبخصوص  4أسرىن أكثر من 
٪( لديين ذكور 20.0٪( لديين إناث و)31.0٪( لديين ذكور و)49.0األميات) 

ناث جنية شيريًا  4000الفئة التى دخميا مثمت لمتوسط الدخل الشيرىوبالنسبة  .وا 
إلى أقل  3000والفئة التى تراوح دخميا من  )٪51.0فأكثر حوالى نصف أفراد العينة )

إلي أقل  2000وفئة من   )٪31.5(تمثل حوالى ثمت العينة   جنية شيرياً  4000من 
٪( فقط 7.0جنية مثمت )2000٪(، بينما فئة أقل من10.5جنية مثمت ) 3000  من

          .إرتفاع وتوسط مستوى الدخل الشيري لدى أفراد العينة البحثية مما يدل عمى
 االبتكارية:ثانيًا : سمات الشخصية  

 (022(:  مستوي سمات الشخصية االبتكارية بأبعادىا )ن=6جدول )

 انًحاوس

يستىٌ 

 يُخفض 

يستىٌ 

 يتىسط 
 يستىٌ يشتفغ 

ٌ ٪ ٌ ٪ ٌ ٪ 

 5305 127 4505 91 102 0 سًاث انشخصُت االبتكاسَت    

 835. 11 5532 442 535 .4 انطاللخ

 835. 11 5532 442 535 .4 األفبنخ

 1135 80 5035 425 32. 5 انًشَٔخ

 0532 52 1132 418 432 0 انمذسح ػهٙ االرقبل ٔانزٕافم

 1432 80 5035 425 535 .4 رطٕٚش انزاد ٔانؾكًخ ٔرؾًم انًغإٔنٛخ

( إرتفاع وتوسط  مستوى السمات  اإلبتكارية  5تظير البيانات الواردة بجدول )
السمات اإلبتكارية مرتفع لدى أكثر من لدى غالبية أفراد العينة حيث كان مستوى 

٪( فقط 432٪( مستواىن متوسط، فى حين أن )1535٪( مقابل )5.35نصف األميات)
وفيما يختص بأبعاد  ،من األميات كان مستوى السمات اإلبتكارية لديين منخفض

الطالقة، األصالة، سمات الشخصية اإلبتكارية التى تم قياسيا فى ىذا البحث وىى 
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فقد  المرونة، القدرة عمى االتصال والتواصل، وتطوير الذات والحكمة وتحمل المسؤلية
٪عمى التوالى( من أفراد 1432٪، 0532٪، 1135٪، 835.٪، 835.أظيرت النتائج أن)

٪، 1132٪،5035٪، 5535٪، 5535العينة البحثية كان مستواىن مرتفع فى حين أن)
وربما ترجع ىذه النتيجة إلى إرتفاع  ٪عمى التوالى( كان مستواىن متوسط.5035

٪( منين مستواىن التعميمى جامعيًا وفوق 1132المستوى التعميمى لممبحوثات فقد كان)
(، حيث يساعد التعميم عمى تنمية ميارات التفكير العميا وحل 5الجامعى جدول )

وصديق عمي حمدوك المشكالت وصواًل لتنمية السمات اإلبتكارية واإلبداعية. وقد أشار 
إلى أن تقدم وارتقاء الشعوب يصعد عمي تنمية االمكانيات البشرية   (0218يوسف )

ففقر الموارد ليس المشكمة الرئيسية بالبمدان النامية بقدر ما ىي التخمف في مواردىا 
البشرية، وكي تنمو تمك البمدان وتتقدم ألبد من تنمية الموارد البشرية وال شئ يسيم في 

ية األمم والشعوب ويحقق الرضا والصحة النفسية أكثر من رفع مستوي رفع مستوي رفاى
األداء االبتكاري، فالمجتمعات النامية في أمس الحاجة إلي أفراد مبتكرين قادرين عمي 

 الثقافي لعقول األبناء.  مواجية المشكالت المتنوعة في عالم االنفجار المعرفي والغزو

والتى  (0215صفاء الجمعان ودعاء مطر) وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة
ىدفت إلي قياس السمات االبتكارية لدي المرشديين التربويين، وتكونت عينة البحث من 

( مدير ومديرة لممدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية المشمولة باإلرشاد التربوي 14.)
ئجيا إرتفاع  بمحافظة البصرة بالعراق، وأوضحت نتا 0241 -.024بالعام الدراسي 

 السمات اإلبتكارية لدي أفراد العينة.
والتى ىدفت إلي التعرف عمي  (0218أمل األمين) أيضًا تتفق مع نتائج دراسة

عالقة سمات الشخصية االبتكارية بالتوافق الشخصي واالجتماعي، حيث أجريت 
( طالب من الطالب الموىوبين بمدارس الموىبة والتميز بمدينة 415الدراسة عمي )

الخرطوم بالسودان، وأوضحت النتائج ارتفاع السمة العامة لمتفكير االبتكاري ألفراد 
 العينة.

تفسير المستوى المرتفع والمتوسط لسمات الشخصية اإلبتكارية لألميات عينة ول
 (.1البحث نستعرض إستجابات األميات عمى بعض العبارات الواردة بجدول)
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األعداد والنسب المئوية الستجابات المبحوثات عمى إستمارة سمات الشخصية  :(7جدول )
 (200بأبعادىا  )ن= االبتكارية

 انؼباسة و
 َادسا   إنٍ حذ يا غانبا  

ٌ ٪ ٌ ٪ ٌ ٪ 

 انطاللت

 32. 5 1232 82 5132 441 نذ٘ لذسح عٛذح ػهٙ انزؼجٛش ثٕمٕػ ػٍ أفكبس٘ ٔأسائ3ٙ 1

 132 8 5132 4.1 0032 58 أس٘ عًٛغ صٔاٚب انًٕمٕع انًطشٔػ نهُمبػ3 0

3 
أرًزغ ثذسعخ ػبنٛخ يٍ ئدسان انخهم فٙ انًٕالف أٔ انُظى 

 ٔاألؽٛبء3
82 1232 420 5135 44 535 

4 
خ ػهٙ ئٚغبد ػاللبد ٔرفغٛشاد يزًٛضح نفٓى  نذ٘ لذسح ػبٛن

 انًٕمٕػبد انغذٚذح3
51 .032 4.0 5532 1 032 

 132. 11 1132 88 4032 8. أؽؼش ثبنؾشٔد ٔػذو ػهٙ انزشكٛض ػُذ يٕاعٓخ انًؾكالد انًفبعئخ3 5

 األصانت

 0432 10 1235 84 835. 11 نزؾمٛك القٙ أعزفبدح يُٓب3اعزخذو األؽٛبء ثطشق غٛش رمهٛذٚخ  6

 4035 05 32.. 55 5135 420 ألجم انزؾذ٘ ٔأفش ػهٙ رغبٔص انقؼٕثبد ٔانؼشالٛم3 7

 4235 04 5435 .42 832. 15 أػبنظ األيٕس ثؼًك ثؼٛذاً ػٍ انغطؾٛخ3 8

 532 42 232. 52 5532 4.2 نذ٘ لذس ػبل يٍ اإلؽغبط ثغًبل األؽٛبء3 9

 0.32 15 1135 80 035. 55 نذ٘ رُٕع فٙ االْزًبيبد ٔانٕٓاٚبد3 12

 انًشوَت

11 
أعذ فؼٕثخ فٙ انزؼبيم يغ األؽخبؿ انزٍٚ ال ُٚزًٌٕ ئنٙ َفظ 

 انًغزٕ٘ انفكش٘ انز٘ اَزًٙ ئن3ّٛ
05 4.32 10 .035 05 1135 

 532 40 1435 .8 5035 425 ٚقفُٙ انًمشثٌٕ ثبنًشَٔخ3 10

13 
رفكٛش٘ ثغٕٓنخ دٌٔ رضيذ ؽبل االلزُبع ثبالرغبِ أغٛش ارغبِ 

 االَخش3
04 1535 85 1035 01 4032 

 532 42 5032 421 1.32 85 أرفبػم ثاٚغبة يغ انزغٛشاد انًغزًشِ ؽٕن3ٙ 14

15 
أفمذ انمذسح ػهٙ انًٕافهخ فٙ ؽم انًؾكالد ؽبنخ انزؼضش ثأٔنٙ 

 خطٕاد انؾم3
01 4032 52 .232 445 5832 

 االتصال وانتىاصم انمذسة ػهٍ

 4035 0. 5132 428 0535 .5 أعذ فؼٕثخ فٙ انزؾكى فٙ اَفؼبالر3ٙ 16

 4535 .. 5035 425 432. 50 نذ٘ أعهٕة ؽٛك فٙ ئداسح انؾٕاس ػُذ يٕاعٓخ انًؾكالد3 17

 4132 1. 1832 05 532. 12 أرًزغ ثبنؾظ انفكب3ْٙ 18

 5032 448 0.32 15 4832 5. نذ٘ يفٕٓو عهجٙ ػٍ رار3ٙ 19

 032 1 0135 10 1.35 411 نذ٘ َضػخ فطشٚخ نًغبػذح االَخش3ٍٚ 02

 تطىَش انزاث وانحكًت وتحًم انًسؤونُت

 4532 0. 1532 02 032. 18 أثؾش دائًبً ػٍ كم يب ْٕ عذٚذ فٙ َطبق اْزًبيبر3ٙ 01

 32. 5 1432 80 5532 440 نذ٘ سأ٘ يغزمم ٔأؽكى ػهٙ األؽٛبء ثًٕمٕػٛخ3 00

03 
أعؼٙ نزطٕٚش َفغٙ ثكضشح اإلهالع أٔ ؽنٕس دٔساد 

 رذسٚجٛخ33333انخ3
58 .132 58 0032 11 .132 

04 
أصٌ األفكبس انزٙ ٚطشؽٓب االَخشٌٔ عٛذاً لجم ئثذاء انشأ٘ رغبِ 

 يٕمٕع يب3
01 1132 04 1535 45 135 

 5832 4.5 0135 10 135 45 أَب كضٛشح انؾك3ٕ٘ 05



 

 1675 

2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  وجد أنفيما يتعمق ببعد الطالقة  أنو( 7يتضح من بيانات جدول )
قدرة جيدة عمي التعبير بوضوح عن  ( من األميات لديين032.٪،٪1232،5132)

أفكارىن وأرائين ويتمتعن بدرجة عالية من إدراك الخمل في المواقف والنظم واألشياء 
كما ولديين قدرة عالية عمي إيجاد عالقات وتفسيرات متميزة لفيم الموضوعات الجديدة. 

 .  ٪( لديين إلى حد ما ىذه السمات 5532٪،5135٪، 1232وجد أن )
٪( من 835.٪،5135 ،٪5532أظيرت النتائج أن)وبخصوص بعد األصالة 

األميات لديين غالبًا قدر عال من اإلحساس بجمال األشياء ويقبمن التحدى ولديين 
إصرار عمى تجاوز الصعوبات والعراقيل ويستخدمن األشياء بطرق غير تقميدية لتحقيق 

٪( إلى حد ما لديين ىذه 1235٪،32..٪،232.أقصى إستفادة منيا بالمقابل فإن )
٪( إلى حد ما وغالبًا يعالجن األمور بعمق وبعيدًا عن 832.٪،54.5السمات، كما أن)

أن فأشارت النتائج إلى   أما بخصوص بعد المرونةالسطحية. 
٪( من األميات غالبًا ما يصفين المقربون بالمرونة ويغيرن ٪1.32،٪1535،5035)

اب مع إتجاه تفكيرىن بسيولة دون تزمت حال اإلقتناع باإلتجاة األخر ويتفاعمن بإيج
٪( لديين ىذه السمات 5032٪،1035٪،1435التغيرات المستمرة حولين، بالمقابل فإن)

يفقدن القدرة عمي مواصمة حل المشكمة فى حالة التعثر  ٪( نادرًا ما5832إلى حد ما، و)
وبخصوص بعد القدرة عمى االتصال والتواصل فقد أظيرت  بأولي خطوات الحل.

لديين أسموب شيق فى الحوار األميات إلى حد ٪( من 1832٪، 5035) أنالنتائج 
٪( من األميات لديين غالبًا نزعة فطرية 1.35كذلك فإن ) ويتمتعن بالحس الفكاىى 

فيما يتعمق . و( ليس لديين مفيوم سمبي عن الذات٪5032، أيضًا)لمساعدة ااَلخرين
فقد أوضحت النتائج أن ببعد تطوير الذات والحكمة وتحمل المسؤولية 

٪ ( من األميات لديين غالبًا رأى مستقل وقدرة عمى الحكم بموضوعية ٪1132،5532)
عمى األشياء ويزن األفكار التي يطرحيا ااَلخرون جيدًا قبل إبداء الرأي تجاه موضوع 

٪( منين إلى حد ما يبحثن عن كل ما ىو جديد في نطاق 1532ما، كما أن )
 نادرَا ما يكن كثيرات الشكوى.٪( منين 5832اىتماماتين وبالمقابل فإن )
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 (022مستوي إدارة التغيير في التعامل مع المراىقين من األبناء )ن= (:8جدول )

 انًحاوس

يستىٌ 

 يُخفض 

يستىٌ 

 يتىسط 
 يستىٌ يشتفغ 

ٌ ٪ ٌ ٪ ٌ ٪ 

 4002 84 4702 94 1102 00 إداسة انتغُُش فٍ انتؼايم يغ انًشاهمٍُ يٍ األبُاء   

 5132 428 1132 88 032 1 ٔانزُظٛىانزخطٛو 

 0832 55 5535 .44 4535 4. انزُفٛز

 32.. 55 1032 08 4832 5. انًشالجخ

 0532 50 5532 4.0 832 45 انزمٛٛى ٔانزمٕٚى

( إلى أنو فيما يتعمق بإدارة التغيير فى التعامل 8أشارت النتائج الواردة بجدول )
٪( من أفراد العينة البحثية كان مستوى إدراتين 1132مع المراىقين من األبناء وجد أن )

٪( كان مستواىن ضعيف. 44٪( كان مستواىن مرتفع  مقابل )1032لمتغير متوسط  و)
التخطيط والتنظيم، التنفيذ، المراقبة ممية اإلدارية وىى وفيما يختص بأبعاد تممك الع

٪ عمى التوالى( 5532٪، 1032٪، 5535٪، 1132فقد وجد أن ) والتقييم، التقويم
٪ عمى 0532٪،32..٪،0832٪،5132مستوى إدراتين ليذا التغيير متوسط مقابل )

وربما ترجع ىذه النتيجة إلى إرتفاع المستوى التعميمى  التوالى( مستوى إدراتين مرتفع.
٪( منين مستواىن التعميمى 1132ومتوسط الدخل الشيري لممبحوثات حيث كان)

(، 5جدول ) فأكثر 1222( متوسط دخمين الشيري ٪5432جامعيًا وفوق الجامعى،)
عمل عمي حيث يساعد ارتفاع المستوي التعميمي عمي التنمية المستمرة لممدركات، وال

مواكبة التحوالت المتالحقة بالمجتمع ومن ثم العمل عمي تبني مبدأ إدارة التغيير، 
ويساعد الدخل المرتفع عمي توفير السبل الداعمة إلدارة التغيير كتوفير الكتب 
االلكترونية، وحضور ورش وكورسات تعميمية لممتخصصين بمجال التربية األسرية 

 إيمان  دراسة  نتائج مع جزئياً  النتائج ىذه تتفقو  والتعامل مع مرحمة المراىقة،
 بالتحصيل وعالقتيا التغيير إدارة مقومات دراسة إلي ىدفت التى (0218) المستكاوي
 الشباب من وفتاة شاب (...) عمي الدراسة أجريت الجامعي، الشباب لدي األكاديمي
 لدييم العينة رادأف غالبية أن أوضحت العربية، مصر جميورية مستوي عمي الجامعي
   الشخصية. التغيير إدارة مقومات إمتالك من مرتفع مستوي
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إدارة األميات لمتغيير بأبعادىا )التخطيط  ولتفسير إرتفاع وتوسط مستوى
والتنظيم، التنفيذ، المراقبة والتقييم، التقويم( فى التعامل مع أبنائين المراىقين يتم 

 ( 0إستعراض إستجابات األميات عمى بعض العبارات الواردة الحقًا بجدول )
فقد أظيرت النتائج أن  التخطيط والتنظيمفيما يتعمق ببعد 

غالبًا بالتخطيط ألسموب تعاممين  ٪( من األميات يقمن٪5232،٪1135،٪5.32،1035)
سعين لموصول تفيما بينيم ولديين أىداف واضحة  مع أبنائين من أجل تحقيق التوافق

إلييا لتحقيق التوافق مع أبنائين وتوفرن ألبنائين الوسائل الحديثة التي تساعدىم عمي 
ن الفرص التي تساعدىم عمي اكتساب الثقة األطالع وتوسيع المدركات وتييئن ألبنائي

٪ ( منين إلى حد ما تييئن ألبنائين جو مناسب 1535٪،1035بالنفس كما أن )
لممارسة اليوايات المحببة لدييم وتنظمن بعض الزيارات االجتماعية التي تساعد 

 أبنائين عمي تكوين عالقات صداقة مع أقران أسوياء.
لى حد ما 1.32٪،5232رت النتائج أن )فقد أظي التنفيذوبالنسبة لبعد  ٪(غالبًا وا 

٪، 5032٪، 5532عمى التوالى، تساعدن أبنائين عمي تقبل التغيير واستيعابو. كما أن )
٪( منين غالبًا تدفعن أبنائين لالستقاللية في إنجاز أعماليم الخاصة وتشركن 5232

ائين نحو التعمم الذاتي أبنائين الرأي فيما يتعمق بأمور ومشكالت األسرة، وتدفعن أبن
بالبحث والألطالع.. أيضًا فإن حوالى نصف أفراد العينة 

٪( من األميات إلى 1835،٪1132٪،٪1035،٪1132،٪5.35،٪1132،٪5132،5132)
حد ما تتركن ألبنائين حرية الحكم عمي بعض األمور من خالل رؤيتيم الشخصية، 

 فكيرىن حال كونيا ال تتعد حدود القيموتوافقن عمى أفكار أبنائين المختمفة عن أسموب ت

وتجددن فى أسموب التعامل مع أبنائين من حين اَلخر وتشاركن أبنائين  ،المجتمعية
في ممارسة اليوايات المحببة إلييم، وتفوضن أبنائين في التصرف ببعض الميام 
ن الخاصة باألسرة، وتبتكرن فى أساليب عالج المشكالت التي تواجيم، وتدفعن أبنائي

الستخدام وسائل التواصل االجتماعي بشكل فعال، وتساعدن أبنائين عمي تبني أفكار 
 جديدة ومبتكرة إليجاد حمول لمشكالتيم.
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إدارة التغيير فى  (:األعداد والنسب المئوية الستجابات المبحوثات عمى مفردات استمارة9جدول )
 ( 022)ن= المراىقين التعامل مع األبناء

  و
 َادسا   حذ يا إنٍ غانبا  

ٌ ٪ ٌ ٪ ٌ ٪ 

       انتخطُط وانتُظُى 

1 
أخطو ألعهٕة رؼبيهٙ يغ أثُبئٙ يٍ أعم رؾمٛك انزٕافك  فًٛب 

 ثُُٛب3
00 1035 82 1232 04 4235 

0 

نذ٘ أْذاف ٔامؾخ أعؼٙ نهٕفٕل ئنٛٓب نزؾمٛك انزٕافك يغ 
أثُبئ3ٙ يضم )انٕفٕل ئنٙ دسعخ أػهٙ يٍ انضمخ فًٛب ثُُٛب، 

 االسرمبء ثًغزٕ٘ رفكٛشْى33333انخ( 
405 5.32 51 .032 42 532 

 035 40 1035 00 1432 80 أْٛئ ألثُبئٙ عٕ يُبعت نًًبسعخ انٕٓاٚبد انًؾججخ نذٚٓى3 3

4 
ألثُبئٙ انٕعبئم انؾذٚضخ انزٙ رغبػذْى ػهٙ األهالع أٔفش 

 ٔرٕعٛغ انًذسكبد3
05 1135 85 1035 02 4232 

 432 0 032. 18 5232 402 أْٛئ انفشؿ انزٙ رغبػذ أثُبئٙ ػهٙ اكزغبة انضمخ ثبنُفظ3 5

6 
أٔفش نٓى ؽٕافض يزُٕػخ نزؾغٛؼٓى ػهٙ ئَغبص األػًبل انًٕكهخ 

 ئنٛٓى3
02 1532 88 1132 00 4432 

7 
أَظى ثؼل انضٚبساد االعزًبػٛخ انزٙ رغبػذ أثُبئٙ ػهٙ ركٍٕٚ 

 ػاللبد فذالخ يغ ألشاٌ أعٕٚبء3
55 ..32 04 1535 1. 0435 

       انتُفُز 

 132 41 1.32 85 5232 422 أعبػذ أثُبئٙ ػهٙ رمجم انزغٛٛش ٔاعزٛؼبث3ّ 8

 535 44 835. 11 5532 440 ادفغ أثُبئٙ نالعزمالنٛخ فٙ ئَغبص أػًبنٓى انخبفخ3 9

 832 45 1232 82 5032 421 أؽشن أثُبئٙ انشأ٘ فًٛب ٚزؼهك ثأيٕس ٔيؾكالد أعشرُب انؾٛبرٛخ3 12

11 
ارشن ألثُبئٙ ؽشٚخ انؾكى ػهٙ ثؼل األيٕس يٍ خالل سؤٚزٓى 

 انؾخقٛخ3
14 .535 428 5132 04 4235 

10 
أٔافك ػهٙ أفكبس أثُبئٙ انًخزهفخ يغ أعهٕة رفكٛش٘ ؽبل كَٕٓب 

 انًغزًؼٛخ3 ال رزؼذ ؽذٔد انمٛى 
10 .532 428 5132 02 4232 

 4532 2. 1132 01 832. 15 أعذد فٙ أعهٕة انزؼبيم يغ أثُبئٙ يٍ ؽٍٛ الَخش3 13

 0535 .5 5.35 421 0232 12 أؽبسن أثُبئٙ فٙ يًبسعخ انٕٓاٚبد انًؾججخ ئنٛٓى3 14

 4135 00 1132 01 835. 11 أفٕك أثُبئٙ فٙ انزقشف ثجؼل انًٓبو انخبفخ ثبألعشح3  15

16 
اؽزشن ألثُبئٙ فٙ دٔساد رذسٚجٛخ نزًُٛخ انًٓبساد انؼمهٛخ انزٙ 

 رغبػذ ػهٙ رًُٛخ لذسارٓى انؼمهٛخ3
.5 4832 11 .132 02 1532 

 4835 1. 1035 00 032. 51 يؼٓى3اثزكش فٙ أعبنٛت ػالط انًؾكالد انزٙ رٕاعُٓٙ  17

 0132 18 1132 01 0032 58 ادفغ أثُبئٙ العزخذاو ٔعبئم انزٕافم االعزًبػٙ ثؾكم فؼبل3 18

19 
أعبػذ أثُبئٙ ػهٙ رجُٙ أفكبس عذٚذح ٔيجزكشح إلٚغبد ؽهٕل 

 نًؾكالرٓى3
11 .835 01 1835 05 4.32 

 4532 2. 532. 12 5232 422 ٔانألهالع3ادفغ أثُبئٙ َؾٕ انزؼهى انزارٙ ثبنجؾش  02

01 
ادفغ أثُبئٙ نهًغبصفخ فٙ ارخبر ثؼل انمشاساد انًزؼهمخ ثأيٕسْى 

 انؾخقٛخ3
14 0235 11 .132 85 1035 

00 
ألٛى ثؼل االؽزفبالد ثبنًُضل نًؾبسكخ أثُبئٙ األٔلبد انغؼٛذح 

 يغ أفذلبئٓى3
10 0135 51 0132 01 1835 

       انًشالبت 

03 
أؽشف ػهٙ أداء أثُبئٙ فٙ ئداسح األيٕس انًٕكهخ ئنٛٓى ثؾكم 

 دًٚمشاهٙ دٌٔ رؾٛض ألساء أٔ أؽخبؿ3
5. .435 44. 5535 01 4032 

 4032 01 532. 12 5.32 425 أربثغ اعزخذاو أثُبئٙ نألعٓضح اإلنكزشَٔٛخ ثؾكم غٛش يجبؽش3 04
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  ٌ ٪ ٌ ٪ ٌ ٪ 

 4.35 01 532. 10 5235 424 يٕاعٓخ انًؾكالد3أسالت صجبد أثُبئٙ االَفؼبنٙ أصُبء  05

06 
أسؽذ أثُبئٙ ألعبنٛت ؽم انًؾكالد انزٙ رٕاعٓٓى، دٌٔ رذخم 

 فٙ اخزٛبس األعهٕة انًُبعت نهًؾكهخ3
1. .535 00 1532 .5 4135 

07 
ارؾهٙ ثبنضجبد االَفؼبنٙ أصُبء يزبثؼزٙ ألثُبئٙ فٙ انزؼبيم يغ 

 يؾكالرٓى3 
15 0035 01 1835 58 0032 

       انتمُُى وانتمىَى 

08 
أكبفئ أثُبئٙ ػهٙ األفكبس انًجزكشح فٙ ئداسح انًٓبو انًٕكهخ 

 ئنٛٓى3
82 1232 425 5035 45 135 

09 
ادػى عهٕكٛبرٓى انغٕٚخ ٔانًٕفمخ فٙ انًٕالف انًخزهفخ ثكم انفخش 

 ٔاالػزضاص ثٓى3
414 1235 18 0132 44 535 

32 
ٔغٛش انًٕفمخ فٙ انًٕالف انًخزهفخ  ألٕو عهٕكٛبرٓى غٛش انغٕٚخ

 ثأعهٕة ٍْٛ نٍٛ دٌٔ َمذ الرع3
55 ..32 440 5035 45 135 

31 
الٕو أػًبل أثُبئٙ انًجزكشح ثاعشاء ثؼل انزؼذٚالد اإلمبفٛخ 

 انٓبيخ ػهٛٓب3
50 .432 8. 1435 55 0135 

30 
الٛى ثأعهٕة ٔامؼ يغزٕ٘ انشمب ػٍ األداء انؼبو الثُبئٗ فٙ ئداسح 

 ؽإَٔٓى انخبفخ3
11 .132 10 .035 11 0.35 

٪( من األميات غالبًا 5235٪،5.32بينت النتائج أن) المراقبةوبخصوص بعد 
تتابعن استخدام أبنائين لألجيزة اإللكترونية بشكل غير مباشر، وتراقبن الثبات 

٪( إلي حد 1835٪،1532٪،5535اإلنفعالى ألبنائين أثناء مواجية المشكالت. كما أن )
كل ديمقراطي دون تحيز ما تشرفن عمي أداء أبنائين في إدارة األمور الموكمة إلييم بش

ألراء أو أشخاص، وترشدن أبنائين ألساليب حل المشكالت التي تواجييم دون تدخل 
في اختيار األسموب المناسب لممشكمة، وتتحمين بالثبات االنفعالي أثناء متابعتين 

 ألبنائين في التعامل مع مشكالتيم.
٪( 1235٪،1232أن) فقد أوضحت النتائج التقييم والتقويمأما فيما يختص ببعد 

من األميات غالبًا ما تكافئن أبنائين عمي األفكار المبتكرة في إدارة الميام الموكمة 
إلييم، وتدعمن سموكيات أبنائين السوية والموفقة في المواقف المختمفة بالفخر واالعتزاز 

٪( من األميات الى حد ما تكافئن أبنائي عمي 1435٪،5035٪، 5035)بيم. كما أن 
فكار المبتكرة في إدارة الميام الموكمة إلييم، وتقومَن سموكيات أبنائين غير السوية األ

وغير الموفقة في المواقف المختمفة بأسموب ىين دون نقد الذع، وتقومَن أعمال أبنائين 
 المبتكرة بإجراء بعض التعديالت اإلضافية اليامة عمييا.

 
 
 



 

 1680 

2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 (022األبناء )ن= (: مستوي التوافق مع المراىقين من12جدول )

 انًحاوس

يستىٌ 

 يُخفض 

يستىٌ 

 يتىسط 
 يستىٌ يشتفغ 

ٌ ٪ ٌ ٪ ٌ ٪ 

 6205 101 3202 62 905 19 انتىافك يغ انًشاهمٍُ يٍ األبُاء  

( إرتفاع وتوسط مستوى توافق األميات مع 42أظيرت النتائج الواردة بجدول )
أفراد العينة مستوى توافقين مرتفع ٪( من 232.٪،5235أبنائين المراىقين حيث وجد أن )

٪( مستوى توافقين ضعيف. ويمكن تفسير ىذه 035ومتوسط عمى التوالى، فى حين أن )
(، حيث أن مايقرب من 5النتيجة من خالل البيانات الوصفية لمعينة البحثية بجدول )

عمى  ٪( كان لديين ابنًا ذكرًا والمعروف أن األميات يكن أكثر حرصاً 10نصف العينة )
عدم الصدام مع ابنائين الذكور فى مرحمة المراىقة إدراكًا منين لخطورة نفور األبن من 
والدية فى ىذه المرحمة وربما لجوءه إلى أصدقاء السوء ومايترتب عميو من إنحرافات 

٪( 1032جسيمة كالتدخين وتعاطى المخدرات وغيرىا. أيضًا غالبية أميات العينة )
عام وىو ما يدل عمي انخفاض متوسط فارق العمر  15إلي  5.أعمارىن تقع ما بين 

الزمني بين األبناء واألميات، وما ليذا من تأثير إيجابي عمي تقارب الفكر فيما بينيما 
 مما يساعد عمي زيادة التوافق.

والتي ىدفت  إلي  (0215أنس الضالعين )تختمف ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 
التعرف عمي أنماط التواصل بين المراىقين وأبائيم وعالقتيا بالسموك العدواني لدي 

( طالب وطالبة من طالب الصف الثامن 4.5عينة البحث من ) المراىقين، تكونت
والتاسع والعاشر من مدارس محافظة الكرك، والتي أوضحت أنسجام وتوازن عالقة 

 ألحيان أي بمستوي متوسط.األباء باألبناء ببعض ا
ولتفسير إرتفاع مستوى توافق األميات مع المراىقين من أبنائين يتم إستعراض 

 (.44إستجابات األميات عمى بعض العبارات الواردة بجدول )
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(:األعداد والنسب المئوية الستجابات المبحوثات عمى مفردات استمارة التوافق مع 11جدول )
 (022األبناء)ن=المراىقين من 

 انتىافك يغ انًشاهمٍُ يٍ األبُاء و
 َادسا   إنٍ حذ يا غانبا  

ٌ ٪ ٌ ٪ ٌ ٪ 

1 
ٌ انؾبعخ  فشٚؼ دٔ بئٙ يب ٚشٚذٌٔ ثؾكم يجبؽشٔ  ٚطهت يُٙ أُث

ٕٚخ3 هز ت اًن  نألعبٛن
4.. 5535 52 .232 1 .35 

 532 40 1.32 85 5432 420 ٚؾكٙ نٙ أثُبئٙ رفبفٛم ٕٚيٓى ثؼذ انؼٕدح ئنٙ انًُضل3 0

3 
ٚقبسؽُٙ أثُبئٙ ثبنزفبفٛم انًضػغخ انزٙ ؽذصذ نٓى ثبنخبسط 

 دٌٔ ؽشط3
448 5032 51 ..35 45 135 

4 
خـ يؾبػشْى رغِب انغُظ االَخش )األيٕس  ٙ فًٛبٚ  بئ ٚزؾذس يؼٙ أُث

خ(3  انؼبهٛف
15 .135 5. .435 50 .432 

 532 40 0432 10 1.32 415 أفذلبئٓى3ٚؾكٙ نٙ أثُبئٙ انًٕالف انًنؾكخ انزٙ ؽذصذ يغ  5

6 
 ٍ ب ٚخـ رغبؤالرٓى ػ ة يٓزة فًٛ ٙ دٌٔ ؽشط ٔثأعٕه ٚؾذصُٙ أثُبئ

3ٙ  رطٕسْى انغُغ
1. .535 55 .035 50 .432 

 4032 01 1035 00 835. 11 ٚزؾذس يؼٙ أثُبئٙ نغبػبد هٕٚهخ دٌٔ يهم3 7

 132 41 432. 50 5032 401 ٚؼشفُٙ أثُبئٙ ػهٙ أفذلبئٓى انًمشث3ٍٛ  8

 4.35 01 135. 50 5032 421 ٚؼبَمُٙ أثُبئٙ يشاد ػذٚذح أصُبء انٕٛو3 9

 132 41 432. 50 5032 401 أَبلؼ يغ أثُبئٙ انؼذٚذ يٍ انًٕمٕػبد االعزًبػٛخ ٔانذُٚٛخ3 12

11 
ٚجؼش نٙ أثُبئٙ سعبئم اػززاس ػهٙ انٓبرف العزؼطبفٙ ػُذيب أكٌٕ 

 غبمجخ يُٓى3
10 .532 50 0532 15 .832 

10 
ٚطهت يُٙ أثُبئٙ انُقٛؾخ ػُذ انؾؼٕس ثؼذو انمذسح ػهٙ ارخبر 

 انمشاس انًُبعت فٙ يٕلف يب3 
402 5232 50 .432 48 032 

13 
ٚؼبرجُٙ أثُبئٙ ثأعهٕة ؽنبس٘ يٓزة ػُذ انؾؼٕس ثأَُٙ 

 أخطأد أٔ أعأد انزقشف ثًٕلف يب3
58 .132 00 1035 .. 4535 

 0.35 11 1232 82 535. .1 انزٙ نى أػشفٓب3ٚؼزشف نٙ أثُبئٙ ثأخطبئٓى  14

 032. 18 1232 82 0432 10 اكزؾفذ كزة أثُبئٙ فٙ ػذح يٕالف3 15

 1235 414 0432 10 835 41 ٚجزؼذ أثُبئٙ ػٍ انغهٕط ثبنغشفخ انزٙ أعهظ ثٓب3 16

 4132 1. 0432 10 5032 401 ٚذاػجُٙ أثُبئٙ ثافٛٓبد األفالو ٔانؼجبساد انًنؾكخ3  17

 8235 454 4.32 05 535 .4 ٚؾزذ انخالف ثُُٛب3  ٚزشكُٙ أثُبئٙ ػذح أٚبو دٌٔ اػززاس ػُذيب 18

 5.35 421 535. 14 4432 00 ٚؼهٕ فٕد أثُبئٙ ػهٙ فٕرٙ ٔلذ انُمبػ3 19

 4035 05 1.32 415 4135 00 ٚغزغٛت أثُبئٙ نشغجبرٙ ثغٕٓنخ3 02
 032. 51 835. 11 0035 50 ٚؾشؿ أثُبئٙ ػهٙ يفبعأرٙ يٍ ؽٍٛ الَخش3 01

٪، 5032٪، 1.32٪، 5032٪، 5432٪، 5535حيث أظيرت النتائج أن)
٪( من األميات غالبًا يطمب منين أبنائين ما يريدون بشكل ٪5032، ٪5232، 5032

مباشر وصريح دون الحاجة لألساليب الممتوية، ويحكى أبنائين لين تفاصيل يوميم بعد 
جة التي حدثت ليم دون حرج، العودة إلي المنزل، ويصارحين أبنائين بالتفاصيل المزع

ويحكى لين أبنائين المواقف المضحكة التي حدثت مع أصدقائيم ويعرفين أبنائين 
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عمي أصدقائيم المقربين، ويعانقين أبنائين مرات عديدة أثناء اليوم ويتناقشن مع أبنائين 
يطمب منين أبنائين النصيحة عند و فى العديد من الموضوعات االجتماعية والدينية 

لشعور بعدم القدرة عمي اتخاذ القرار المناسب في موقف ما ويداعبين أبنائين بإفييات ا
٪( منين نادرًا ما يبتعد أبنائين 8235٪،1235األفالم والعبارات المضحكة. كما أن )

عن الجموس بالغرفة التي يجمسن بيا وال يتركين أبنائين عدة أيام دون اعتذار عندما 
 يحتد الخالف بينيم.

 النتائج فى ضوء الفروض:
 النتائج في ضوء الفرض األول: 

ينص الفرض األول عمى أنو "ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات 
درجات المبحوثات في كل من سمات الشخصية االبتكارية بأبعادىا ) الطالقة/ 

وتحمل األصالة/ المرونة/ القدرة عمي االتصال والتواصل/ تطوير الذات والحكمة 
دارة التغيير في التعامل مع المراىقين من األبناء  المسئولية/ ككل(، وا 
بمراحميا)التخطيط والتنظيم/ التنفيذ/ المراقبة/ التقييم والتقويم/ ككل(، والتوافق مع 

 المراىقين من األبناء، تبعًا لمتغيرات )مكان السكن / العمل/ جنس المراىق(".
" لموقوف عمي Fواختبار " "T"استخدام اختبار ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم 

داللة الفروق بين متوسطات درجات المبحوثات في كل من سمات الشخصية االبتكارية 
بأبعادىا، إدارة التغيير في التعامل مع المراىقين من األبناء بمراحميا والتوافق مع 

المراىق(  ويتضح  المراىقين من األبناء تبعًا لمتغيرات )مكان السكن / العمل/ جنس
 (   15، 12،13،14من خالل جداول) ذلك
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 أواًل: مكان السكن:
إدارة التغيير في  -(:  داللة الفروق في مستوي كل من )سمات الشخصية االبتكارية 10جدول )

 (022التوافق مع المراىقين من األبناء( تبعًا لمكان السكن )ن =  -التعامل مع األبناء المراىقين

 انبؼذ انًحىس
يكاٌ 
 انسكٍ

ٌ 
انًتىسط 
 انحسابٍ

االَحشاف 
 انًؼُاسٌ

انفشق بٍُ 
 انًتىسطٍُ

دسجت 
 انحشَت

لًُت 
 )ث(

يستىٌ 
 انذالنت

َت
اس
تك
الب
 ا
ُت
ص
خ
ش
ان
ث 
ًا
س

 

 انطاللخ
 2301 4358 44314 00 سٚف

408 2351. 23504 
 4385 44355 414 ؽنش

 األفبنخ
 23.8 4310 44301 00 سٚف

408 23020 23.58 
 .034 44350 414 ؽنش

 انًشَٔخ
 .432 4385 44342 00 سٚف

408 .3250
**

 2322.
**

 
 4351 .4034 414 ؽنش

انمذسح 
ػهٙ 

االرقبل 
 ٔانزٕافم

 2308 4348 44350 00 سٚف

408 23050 23..0 
 4352 443.1 414 ؽنش

رطٕٚش 
انزاد 

ٔانؾكًخ 
ٔرؾًم 

 انًغإٔنٛخ

 2301 0320 .4230 00 سٚف

408 03151
*

 23245
*

 
 4388 44381 414 ؽنش

 اإلعًبنٙ
 
 

 03.2 5381 553.4 00 سٚف
408 43105 23211 

 5315 58354 414 ؽنش

غ 
 ي
م
اي
تؼ
ان
 ٍ
 ف
ُش
غُ
نت
 ا
سة
دا
إ

ٍ
مُ
ه
شا
نً
 ا
ء
ُا
ألب
ا

 

انزخطٛو 
 ٔانزُظٛى

 0321 0388 .4130 00 سٚف
408 .3004

**
 <23224

**
 

 0350 41324 414 ؽنش

 انزُفٛز
 0350 1305 2341. 00 سٚف

408 43801 23211 
 .538 .031. 414 ؽنش

 انًشالجخ
 4315 0304 0385 00 سٚف

408 03015
**

 23221
**

 
 03.5 443.4 414 ؽنش

انزمٛٛى 
 ٔانزمٕٚى

 2314 0325 42310 00 سٚف
408 43840 23210 

 .430 44352 414 ؽنش

 اإلعًبنٙ
 0380 4.358 55310 00 سٚف

408 03518
*

 23245
*

 
 42300 10351 414 ؽنش

انتىافك يغ   
انًشاهمٍُ يٍ 

 األبُاء

 0380 42345 .1530 00 سٚف
408 43101 2345. 

 1354 10315 414 ؽنش

 2324**: دال ػُذ      2325*: دال ػُذ 

وجود فروق دالة إحصائيًا بين ( 12يتضح من البيانات الواردة بجدول )
متوسطات درجات األميات المبحوثات فى سمات الشخصية اإلبتكارية ببعدييا 
)المرونة، تطوير الذات والحكمة وتحمل المسؤلية ( تبعًا لمكان السكن وذلك لصالح 

عمى التوالى( وىى قيم دالة إحصائيًا  2.454، 3.062الحضر حيث بمغت قيم ت )
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. أوضحت النتائج أيضًا وجود فروق دالة إحصائيًا بين 0.05،0.01عند مستوى 
متوسطات درجات األميات المبحوثات فى إدارة التغيير فى التعامل مع المراىقين من 
األبناء بـ )التخطيط والتنظيم، المراقبة، إجمالى إدارة التغيير( تبعًا لمكان السكن، وذلك 

عمى التوالى( وىى قيم  2.548 ،2.946، 3.921لصالح الحضر حيث بمغت قيم ت)
. وربما ترجع ىذه النتيجة الى أن  نمط الحياة 0.05،0.01دالة إحصائيًا عند مستوى 

فى المناطق الحضرية تثقل شخصية ساكنييا مما قد يجعل األميات أكثر مرونة 
عتمادًا عمى الذات وتحمل المسؤلية، وأكثر حرصًا عمي اتباع أساليب عممية تساعدىا  وا 

التعامل مع المراىقين لذا تتبع إدارة التغيير في التعامل مع األبناء نظرًا إلنشغال  عمي
، األب فى عممو معظم الوقت وتتحمل األم الجزء األكبر فى عممية تربية وتنشئة األبناء

كذلك استقالل كل أسرة فى إدارة شئونيا الداخمية خالفًا لما قد يكون مازال موجودًا 
فى المناطق الريفية والمتمثل فى الحياة العائمية واألسر الممتدة التى بصورة أو بأخرى 

 يشارك أكثر من فرد فييا فى تحمل أعباء ومسؤلية تربية األبناء.
والتى ىدفت   (2014بسنت المييي ) دراسة نتائج مع جزئياً  النتائج ىذه تختمف

لإلنجاز والتفكير االبتكاري إلي التعرف عمي مدي الوعي بإدارة الموارد وعالقتو بالدافعية 
( شاب وفتاه من شباب جامعة 400لدي الشباب،وأجري البحث عمي عينة تكونت من)

(، أوضحت النتائج 24:18المنوفية  بجميورية مصر العربية،  تتراوح أعمارىم ما بين )
عدم وجود فروق بين متوسط درجات أفراد العينة بالريف والحضر فى سمات التفكير 

 أوضحت والتى (2018) المستكاوي إيمان  دراسة  نتائج معى، وأيضًا تختمف االبتكار 
جمالي الشخصية التغيير إدارة مقومات إمتالك في فروق وجود عدم نتائجيا  مستوي وا 
مع نتائج  تختمف أيضاً  والحضر(. الريف ) السكن لمكان وفقاً  التغيير إدارة مقومات
دفت الى التعرف عمي النزاعات بين الوالدين والتى ى (2020وفاء فتحي قناوي )دراسة 

مشكالت التوافق النفسي، وتكونت عينة البحث من ب كما يدركيا المراىقون وعالقتيا
( من طالب وطالبة من طالب المرحمة الثانوية بمحافظة سوىاج بجميورية مصر 320)

طالب  العربية، وأوضحت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسط درجات
 الحضر والريف تبعًا لبعد مشكالت التوافق مع الوالدين.
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 ثانيَا :العمل:
وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات  (13يتضح من البيانات الواردة بجدول )

درجات األميات المبحوثات فى سمات الشخصية اإلبتكارية ببعد )الطالقة( تبعًا لمعمل 
( وىى قيمة دالة إحصائيًا عند 2.987غت قيمة ت )لصالح األميات التى التعمل حيث بم

، وربما ترجع ىذه النتيجة إلى أن عمل األم بالرغم من مميزاتو المتعددة إال 0.01مستوى 
أنو قد يخمف الكثير من الضغوطات التى تقع عمى عاتق األم حيث يصبح دورىا مزدوجًا 

وأم، وبين ىذا وذاك ربما التجد ما بين إلتزامات عمميا الخارجى وبين التزاماتيا كزوجة 
 لنفسيا مساحة من الوقت لتعمل عمى تنمية وتطوير مياراتيا وقدراتيا الشخصية.   

والتى ىدفت إلي  (2015نرمين محمود )وتختمف ىذه النتائج مع  نتائج دراسة 
( سنة، والتي 18-15التعرف عمي التوافق النفسي االجتماعي لدى المراىقين من )
أم  122أم عاممة،  122أجريت عمي عينة من األميات العامالت وغير العامالت) 

( من )الذكورو اإلناث(، وأضحت النتائج 244غير عاممة( وعينة من األبناء بمغت )
–في درجة التوافق األسري تبًعا لعمل األم )غير عاممة  وجود فروق دالة إحصائًيا

نيبال عطية ورشا  نتائج دراسة  عاممة( لصالح األم غير العاممة. أيضا تختمف مع
والتى ىدفت إلي التعرف عمي مستوي الميارات الحياتية لربة األسرة  (2018(منصور

ة الدخل المالي(، وأجريت عمي العاممة والتي تتمثل في)إدارة التغيير، اتخاذ القرار، إدار 
( ربة أسرة عاممة ممن لديين أبناء في نطاق محافظتي كفر الشيخ والقميوبية 295)

بجميورية مصر العربية، وأوضحت وجود فروق في إدارة التغيير داخل األسرة وفقًا 
 لمينة المبحوثات.
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إدارة التغيير في  -االبتكارية  (: داللة الفروق بين مستوي كل من )سمات الشخصية13جدول )

 (022التوافق مع المراىقين من األبناء( تبعًا لمعمل )ن =  –التعامل مع المراىقين من األبناء 

 ٌ انؼًم انبؼذ انًحىس
انًتىسط 
 انحسابٍ

االَحشاف 
 انًؼُاسٌ

انفشق بٍُ 
 انًتىسطٍُ

دسجت 
 انحشَت

 لًُت )ث(
يستىٌ 
 انذالنت

 
  
َت
اس
تك
الب
 ا
ُت
ص
خ
ش
ان
ث 
ًا
س

 

 انطاللخ
 2315 4382 44305 428 ال رؼًم

408 03081
**

 2322.
**

 
 4311 44304 00 رؼًم

 األفبنخ
 0.04 4311 44358 428 ال رؼًم

408 234.4 23805 
 0311 44351 00 رؼًم

 انًشَٔخ
 0.23 .431 40320 428 ال رؼًم

408 2305. 23..1 
 4350 44385 00 ًمرؼ

انمذسح ػهٙ 
االرقبل 
 ٔانزٕافم

 0.02 .431 443.0 428 ال رؼًم
408 2320. 23005 

 4354 443.1 00 رؼًم

رطٕٚش انزاد 
ٔانؾكًخ 
ٔرؾًم 

 انًغإٔنٛخ

 0.08 4350 44311 428 ال رؼًم

408 23.24 23151 
 0341 44358 00 رؼًم

 اإلعًبنٙ
 1.13 5315 58382 428 ال رؼًم

408 43008 23004 
 1321 51355 00 رؼًم

ء 
ُا
ألب
 ا
غ
 ي
م
اي
تؼ
ان
 ٍ
 ف
ُش
غُ
نت
 ا
سة
دا
إ

ٍ
مُ
ه
شا
نً
ا

 

انزخطٛو 
 ٔانزُظٛى

 0.54 0354 45305 428 ال رؼًم
408 43122 2345. 

 0305 45314 00 رؼًم

 انزُفٛز
 0.73 53.8 0350. 428 ال رؼًم

408 23805 23144 
 5381 4305. 00 ًمرؼ

 انًشالجخ
 0.08 03.0 44325 428 ال رؼًم

408 23045 23800 
 .035 44341 00 ًمرؼ

 مٛٛى ٔانزمٕٚىانز
 0.30 0341 44351 428 ال رؼًم

408 43280 23018 
 .431 44301 00 رؼًم

 عًبنٙاإل
 1.49 .4231 10301 428 ال رؼًم

408 23888 23.15 
 40304 12315 00 رؼًم

انتىافك يغ انًشاهمٍُ   
 يٍ األبُاء

 1.98 5385 52305 428 ال رؼًم
408 43122 23204 

 0340 18301 00 رؼًم

 2324**: دال ػُذ 

 ثالثَا : جنس المراىق:
وجود فروق دالة إحصائيًا بين  (15( و)14توضح البيانات الواردة بجدولي )

الطالقة (متوسطات درجات األميات المبحوثات فى سمات الشخصية اإلبتكارية ببعدي 
ناث، ومن لديين إناث عمي  واألصالة( تبعًا لجنس المراىق لصالح من لديين) ذكور وا 

وىي قيم دالة إحصائيًا عند  عمي التوالي(4.006،  3.543التوالي( و بمغت قيم ف )
المرونة( لصالح من لديين ذكور (، كما وجدت فروق دالة إحصائيًا ببعد 0.05توي مس
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ناث حيث بمغت قيمة ف ) ، كذلك وجدت فروق 0.01( وىي دالة معنويًا عند 4.899وا 
دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات األميات فى إدارة التغيير في التعامل مع 

لجنس المراىق لصالح الذكور حيث بمغت قيمة  المراىقين من األبناء ببعد)المراقبة( تبعاً 
 .0.05 ( وىي قيمة دالة معنويًا عند3.073ف )
 (.022=  ن)المراىق لجنس تبعاً  المحاور متوسطات بين لمفروق االتجاه االحادي التباين تحميل(: 41) جدول

 يصذس انتباٍَ انبؼذ انًحىس
يجًىع 
 انًشبؼاث

دسجاث 
 انحشَت

يتىسط 
 انًشبؼاث

لًُت 
 )ف(

يستىٌ 
 انذالنت

َت
اس
تك
الب
 ا
ُت
ص
خ
ش
ان
ث 
ًا
س

 

 انطاللخ

 443115 0 .00380 ثٍٛ انًغًٕػبد

.351.
*

 232.4
*

 
داخم 

 انًغًٕػبد
5.53150 401 .30.4 

  400 5503.55 انكهٙ

 األفبنخ

 453011 0 3888.. ثٍٛ انًغًٕػبد

13225
*

 23202
*

 
داخم 

 انًغًٕػبد
8..3051 401 130.2 

  400 8513455 انكهٙ

 انًشَٔخ

 4.3844 0 013500 ثٍٛ انًغًٕػبد

13800
**

 23228
**

 
داخم 

 انًغًٕػبد
5553... 401 03840 

  400 5803055 انكهٙ

انمذسح ػهٙ االرقبل 
 ٔانزٕافم

 03.01 0 13518 ثٍٛ انًغًٕػبد

43280 23..0 
داخم 

 انًغًٕػبد
1023110 401 034.1 

  400 1053402 انكهٙ

رطٕٚش انزاد 
ٔانؾكًخ ٔرؾًم 

 انًغإٔنٛخ

 43100 0 03811 ثٍٛ انًغًٕػبد

23.8. 23580 
داخم 

 انًغًٕػبد
1.23515 401 .3120 

  400 3102..1 انكهٙ

 
 اإلعًبنٙ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 03581 0 403411 ثٍٛ انًغًٕػبد

230.0 2310. 

داخم 
 انًغًٕػبد

84513124 401 143.01 

 انكهٙ
 
 
 
 
 
 
 
 

841.3815 400  

ش 
ُُ
تغ
 ان
سة
دا
إ

غ 
 ي
م
اي
تؼ
ان
 ٍ
ف

ء 
ُا
ألب
ا

 ٍ
مُ
ه
شا
نً
ا

 

 انزخطٛو ٔانزُظٛى

 1..3. 0 53511 ثٍٛ انًغًٕػبد

23115 23514 
داخم 

 انًغًٕػبد
41113004 401 13181 

  400 41843505 انكهٙ
 23200 03.12 853218 0 4103455 ثٍٛ انًغًٕػبد انزُفٛز
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داخم 
 انًغًٕػبد

10153.15 401 .53118 

  400 11413522 انكهٙ

 انًشالجخ

 483108 0 13151. ثٍٛ انًغًٕػبد

.321.
*

 23218
*

 
داخم 

 انًغًٕػبد
4022351. 401 53201 

  400 40.8322 انكهٙ

 انزمٛٛى ٔانزمٕٚى

 83151 0 4135.1 ثٍٛ انًغًٕػبد

03.21 23420 
داخم 

 انًغًٕػبد
1183155 401 .3100 

  400 155322 انكهٙ

 اإلعًبنٙ

 0003805 0 5003550 ثٍٛ انًغًٕػبد

0301. 23420 
داخم 

 انًغًٕػبد
05.00311. 401 4..3551 

  400 050003.05 انكهٙ

انتىافك يغ انًشاهمٍُ يٍ 
 األبُاء

 4513824 0 003524. ثٍٛ انًغًٕػبد

03518 23218 
داخم 

 انًغًٕػبد
4050.3010 401 5.3005 

  400 400003882 انكهٙ

 2324**: دال      2325*: دال ػُذ 

بين متوسطات درجات  وقد أظيرت النتائج عدم وجود فروق إحصائيةىذا 
تبعًا لجنس المراىق. ويمكن إرجاع ىذه  التوافق مع المراىقين من األبناء المبحوثات فى

النتائج إلي طبيعة المراىقين الذكور األكثر تمردًا من المراىقات، مما يدفع األميات إلي 
ثر مرونة في التعامل معيم، وفيما يخص بعد محاولة احتوائيم، وىو ما يجعمين أك

المراقبة بإدارة التغيير، فيمكن إرجاع النتيجة أيضًا لطبيعة الذكور بتمك المرحمة حيث 
انفجار الغريزة الجنسية والتطمع إلي عالم الكبار، مما يجعل األميات أكثر حرصًا عمي 

 تتبع أبنائين خوفًا من االنحراف األخالقي والسموكي.

والتي  (0228نايفة الشوبكي ونزيو حمدي)مف ىذه النتائج مع نتائج دراسة وتخت
ىدفت  إلي الكشف عن فاعمية برنامج تدريبي لموالدين عمي أنماط التواصل في خفض 
الضغوطات النفسية وتحسين مستوي التكيف لدي األباء وأبنائيم، تكونت عينة الدراسة 

ن األساسي بعمان، وأوضحت ارتفاع ( من أميات وأباء طمبة الصف الثام52من )
 مستوي تكيف الوالدين مع األبناء الذكور عن مستوي التكيف مع اإلناث. ونتائج دراسة

والتى أوضحت تواصل األباء مع الفتيات بشكل أفضل مع  (0215) أنس الضالعين
والتى أوضحت  (0215نرمين محمود )تختمف مع نتائج دراسة  . وبالمثلالصبيان
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إناث(  -جود فرق دال إحصائًيا في درجة التوافق األسري تبًعا لمنوع )ذكورنتائجيا و 
ليام عمي  . ونتائج دراسة( لصالح الذكور2324عند مستوى داللة ) أسماء محمود وا 

والتى ىدفت  إلي التعرف عمي أثر اإليذاء النفسي الذي يتعرض لو األبناء  (0218)
( طالب 452الذات لدييم، وأجريت عمي )المراىقين داخل األسرة عمي ميارات إدارة 

وطالبة من أبناء المرحمة االعدادية من مدارس مدينة اسيوط الحكومية والخاصة 
بجميورية مصر العربية، أوضحت أن الذكور أكثر تعرضًا لإليذاء النفسي من قبل 

 الوالدين من اإلناث مما يدل عمي عدم توافق الوالدين مع الذكور بشكل أكبر.

حيث أوضحت النتائج  (0202وفاء فتحي قناوي )تختمف مع نتائج دراسة كما 
وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسط درجات الطالب الذكور واإلناث عند مستوى 

وفى ضوء ما تقدم يكون ، ( تبعًا لبعد مشكالت التوافق لصالح اإلناث2324داللة )
 الفرض األول قد تحقق جزئيًا.

 لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات المحاور تبعًا لجنس المراىق LSDاختبار (:15جدول )

 انًحىس
جُس 

 انًشاهك

 ركش واَثٍ أَثٍ ركش

 10018و= 11074و= 11031و=

سًاث انشخصُت 

 االبتكاسَت

 )انطاللت(  

2381 2311  ركش
*

 

 .231   أَضٙ

    ركش ٔاَضٙ

سًاث انشخصُت 

 االبتكاسَت

 )األصانت( 

 ركش

 أَضٙ

 ركش ٔاَضٙ

 44325و= 40345و= 44314و=

 2311
*

 23.5 

  4342
**

 

   

سًاث انشخصُت 

 االبتكاسَت

 )انًشوَت( 

 

 ركش

 أَضٙ

 ركش ٔاَضٙ

 ..403و= 44311و= 40340و=

 2315
**

 234. 

  2380
**

 

   

إداسة انتغُُش فٍ انتؼايم 

  يغ األبُاء انًشاهمٍُ

 )انًشالبت(

 ركش

 أَضٙ

 ركش ٔاَضٙ

 423.5و= 42308و= 44318و=

 2352 434.
*

 

  235. 
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 النتائج فى ضوء الفرض الثانى:
ينص الفرض الثانى عمى"ال يوجد تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجات 
المبحوثات في كل من سمات الشخصية االبتكارية بأبعادىا )الطالقة/ األصالة/ 

االتصال والتواصل/ تطوير الذات والحكمة وتحمل المسئولية/ المرونة/ القدرة عمي 
دارة التغيير في التعامل مع المراىقين من األبناء بمراحميا)التخطيط والتنظيم/  ككل(، وا 
التنفيذ/ المراقبة/ التقييم والتقويم/ ككل(، والتوافق مع المراىقين من األبناء، تبعًا 

 مستوي التعميمي/ متوسط الدخل الشيري لألسرة(".لمتغيرات)العمر/عدد أفراد األسرة/ ال
" لموقوف عمي Fواختبار " "Tولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار "

داللة الفروق بين متوسطات درجات المبحوثات في كل من سمات الشخصية االبتكارية 
والتوافق مع  بأبعادىا، إدارة التغيير في التعامل مع المراىقين من األبناء بمراحميا

المراىقين من األبناء تبعًا لمتغيرات )العمر/عدد أفراد األسرة/ المستوي التعميمي/ 
، 18، 17، 16متوسط الدخل الشيري لألسرة(  ويتضح ذلك من خالل جداول)

19،20،21.) 
 أواَل: عمر األم:

وجود فروق دالة إحصائيًا بين  (17( و)16توضح البيانات الواردة بجدولي )
متوسطات درجات المبحوثات فى سمات الشخصية اإلبتكارية ببعد )األصالة( تبعًا 

عام حيث بمغت قيمة 35لمعمر، لصالح األميات الاَلتى تقل أعمارىن عن 
، كما وجدت فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات 0.05( وىي قيمة دالة عند3.842ف)

جمالى درجات المبحوثات فى  إدارة التغيير فى التعامل مع المراىقين ببعد)المراقبة، وا 
عام ومتوسطات 35إدارة التغيير( تبعًا لمعمر لصالح األميات الاَلتى تقل أعمارىن عن 

( وىي قيم 3.138 ،8.540عام( عمي التوالي، حيث بمغت قيم ف)45-35العمر )
الة إحصائيًا بين متوسطات ، كذلك وجدت فروق دعمي التوالي 0.05، 0.01دالة عند 

درجات األميات المبحوثات فى التوافق مع المراىقين من األبناء تبعًا لمعمر لصالح 
( وىي قيمة دالة 5.609عام( حيث بمغت قيمة ف)45-35األميات متوسطات العمر )

. ويمكن إرجاع تمك النتائج لكون األميات األصغر سنًا أكثر مسايرة 0.01عند
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واكثر اطالعًا عمي كل ما ىو حديث، حيث استخدام وسائل التواصل  لمتغيرات العصر
االجتماعي ومتابعة المتخصصين بمجاالت العموم التربوية وعمم النفس والعالقات 
األسرية، مما يجعمين أكثر حرصًا عمي تطوير سماتين االبتكارية ومسايرة إدارة 

ووالدتو ربما يؤدي ذلك إلي التغيير، ايضًا عندما يتقمص فارق العمر بين المراىق 
عالقة جيدة فيما بينيما حيث تصبح العالقة شبيية بعالقة صديق بصديقو، فنرى حوار 
حتواء لرغابات المراىق مع إعطائو مساحة من الحرية المسؤلة وترك  دائم ومستمر وا 
الفرصة لو لمتعبير عن نفسو ومشاعره مما قد يصل إلى مساحة كبيرة من التوافق فيما 

 نيما.   بي
والتى أوضحت  (2014دراسة بسنت المييي )وتختمف ىذه النتائج مع نتائج 

نتائجيا عدم وجود تباين دال احصائيًا بين أفراد عينة الدراسة فى السمات األبتكارية 
وجود  التي أوضحت( 2018أمل األمين )كذلك تختمف مع نتائج دراسة  تبعًا لمسن.

فروق في التفكير االبتكاري تبعا لمعمر لصالح األميات األكبر سنًا. أيضا تختمف مع 
والتى ىدفت  إلي التعرف عمي مستوي   (2018عمي حمدوك وصديق يوسف )دراسة 

التفكير االبتكاري وعالقتو بالتوافق النفسي لدي التالميذ الموىوبين، والتي أجريت عمي 
ة محجوب عبيد لمموىوبين بأم درمان بالخرطوم، ( طالب من طالب مدرس100)

وأوضحت النتائج عدم وجود فروق دالة احصائيًا في التفكير االبتكاري تعزي لمتغير 
 العمر.
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=  ن)العمر لـ تبعاً  المحاور متوسطات بين لمفروق االتجاه االحادي التباين تحميل (:41) جدول
022.) 

 يقذس انزجبٍٚ انجؼذ انًؾٕس
يغًٕع 

 انًشثؼبد

دسعبد 

 انؾشٚخ

يزٕعو 

 انًشثؼبد

لًٛخ 

 )ف(

يغزٕ٘ 

 انذالنخ

َت
اس
تك
الب
 ا
ُت
ص
خ
ش
ان
ث 
ًا
س

 

 انطاللخ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
4.3250 0 53505 

داخم  23412 43080

 انًغًٕػبد
5153.2. 401 .3084 

  400 5503.55 انكهٙ

 األفبنخ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
.03551 0 453010 

.3810
*

 2320.
*

داخم  

 انًغًٕػبد
8.13508 401 130.1 

  400 8513455 انكهٙ

 انًشَٔخ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
03511 0 138.0 

داخم  23400 .4355

 انًغًٕػبد
51.3018 401 03042 

  400 5803055 انكهٙ

انمذسح ػهٙ 

االرقبل 

 ٔانزٕافم

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
13008 0 03410 

داخم  23.58 43225

 انًغًٕػبد
1023800 401 034.5 

  400 1053402 انكهٙ

رطٕٚش 

انزاد 

ٔانؾكًخ 

ٔرؾًم 

 انًغإٔنٛخ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
403212 0 53202 

داخم  23405 43511

 انًغًٕػبد
1043.82 401 .3550 

  400 3102..1 انكهٙ

 اإلعًبنٙ

 

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
113000 0 .83552 

23012 23.00 

داخم 

 انًغًٕػبد
82053515 401 143200 

 انكهٙ

 
841.3815 400 

 

 

 

 

ش 
ُُ
تغ
 ان
سة
دا
إ

غ 
 ي
م
اي
تؼ
ان
 ٍ
ف

ء 
ُا
ألب
ا

  
ٍ
مُ
ه
شا
نً
ا

 

انزخطٛو 

 ٔانزُظٛى

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
013105 0 403018 

داخم  23401 43555

 انًغًٕػبد
41513422 401 13.05 

  400 41843505 انكهٙ
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 انزُفٛز

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
44531.0 0 583045 

داخم  23042 43514

 انًغًٕػبد
1.243258 401 .13254 

  400 11413522 انكهٙ

 انًشالجخ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
083114 0 103.85 

83512
**

 <23224
**

داخم  

 انًغًٕػبد
44.03000 401 5318. 

  400 40.83222 انكهٙ

انزمٛٛى 

 ٔانزمٕٚى

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
403045 0 53158 

داخم  23481 43580

 انًغًٕػبد
15.3281 401 .380. 

  400 1553222 انكهٙ

 اإلعًبنٙ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
8.43115 0 145310. 

.34.8
*

 23215
*

داخم  

 انًغًٕػبد
052013010 401 4.03111 

  400 050003.05 انكهٙ

انتىافك يغ 

انًشاهمٍُ يٍ 

 األبُاء

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
505305. 0 .183401 

53520
**

 23221
**

داخم  

 انًغًٕػبد
400053501 401 503251 

  400 400003882 انكهٙ

 2324**: دال      2325*: دال ػُذ 
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 العمر لمعرفة داللة ال فروق بين متوسطات المحاور تبعا لـ LSD(:اختبار 17جدول )

 انؼًش انًؾٕس

 5.أفغش يٍ 

 ػبو

 15: 5.يٍ 

 ػبو

 15أكجش يٍ 

 ػبو

 44354و=  443.5و=  40315و= 

سًاث انشخصُت 

 )األصانت(  االبتكاسَت 

 5.أفغش يٍ 

 ػبو
 4342

**
 2385 

 15: 5.يٍ 

 ػبو
  2305 

 15أكجش يٍ 

 ػبو
   

إداسة انتغُُش فٍ انتؼايم 

  يغ األبُاء انًشاهمٍُ 

 )انًشالبت(

 5.أفغش يٍ 

 ػبو

 15: 5.يٍ 

 ػبو

 15أكجش يٍ 

 ػبو

 0300و=  42311و=  42301و= 

 2352 4310
**

 

  0300
**

 

   

إداسة انتغُُش فٍ اجًانً 

انتؼايم يغ األبُاء 

 انًشاهمٍُ

 5.أفغش يٍ 

 ػبو

 15: 5.يٍ 

 ػبو

 15أكجش يٍ 

 ػبو

 5532و=  10311و=  14310و= 

 4325 5310 

  5311
*

 

   

انتىافك يغ انًشاهمٍُ يٍ 

 األبُاء

 5.أفغش يٍ 

 ػبو

 15: 5.يٍ 

 ػبو

 15أكجش يٍ 

 ػبو

 18311و=  523.5و=  153.2و= 

 5325
**

 .311 

  4350 

   

 ثانيًا: عدد أفراد األسرة:
وجود فروق دالة إحصائيًا بين  (19( و)18توضح البيانات الواردة بجدول )

متوسطات درجات المبحوثات فى سمات الشخصية اإلبتكارية ببعد)األصالة( تبعًا لعدد 
أفراد( حيث بمغت قيمة ف  1أفراد األسرة لصالح األسر صغيرة العدد )أقل من 

ة إحصائيًا بين متوسطات درجات ، كما وجدت فروق دال2324وىي دالة عند (53.08)
األميات فى إدارة التغيير في التعامل مع المراىقين من األبناء بـ )التخطيط 
والتنظيم/التنفيذ/ المراقبة/إجمالى إدارة التغيير( تبعًا لعدد أفراد األسرة لصالح األسر 

، 83124،4131.4، 53185أفراد( حيث بمغت قيم ف )5 -1متوسطة العدد )من
، كما وجدت فروق دالة إحصائيًا بين 2324وجميعيا دالة عند عمى التوالى(423551
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متوسطات درجات المبحوثات فى التوافق مع المراىقين من األبناء تبعًا لعدد أفراد 
وىي  (3185.أفراد( حيث بمغت قيمة ف) 5-1األسرة لصالح األسر متوسطة العدد )من

لقول بأنو بزيادة عدد أفراد األسرة تزداد . ويمكن تفسير ىذه النتائج با2325دالة عند
لتزامات األم نحو الزوج واألبناء مما قد يؤدى إلى زيادة األعباء والضغوط  واجبات وا 
النفسية والجسدية عمييا، األمر الذى ينعكس بصورة سمبية عمى عالقتيا بأبنائيا ومدى 

ت لتنمية شخصيتيا توافقيا معيم، كما أن ىذه األعباء لن تعطى ليا مساحة من الوق
 ال تنتيى من المسؤليات واألعباء.األم نفسيا فى دوامة وقدراتيا األبتكارية حيث تجد 

عدد أفراد  تحميل التباين االحادي االتجاه لمفروق بين متوسطات المحاور تبعًا لـ (:18جدول )
 (022األسرة)ن = 

 يقذس انزجبٍٚ انجؼذ انًؾٕس
يغًٕع 

 انًشثؼبد

دسعبد 

 انؾشٚخ

يزٕعو 

 انًشثؼبد
 لًٛخ )ف(

يغزٕ٘ 

 انذالنخ

 
  
  
  
  
  
  
  

َت
اس
تك
الب
 ا
ُت
ص
خ
ش
ان
ث 
ًا
س

 

 انطاللخ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
03555 0 13180 

داخم  230.1 43152

 انًغًٕػبد
5103102 401 .3008 

  400 5503.55 انكهٙ

 األفبنخ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
113524 0 003054 

53.08
**

 23225
**

داخم  

 انًغًٕػبد
8003551 401 13415 

  400 8513455 انكهٙ

 انًشَٔخ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
423188 0 53011 

داخم  23451 43825

 انًغًٕػبد
5103151 401 03025 

  400 5803055 انكهٙ

انمذسح ػهٙ 

االرقبل 

 ٔانزٕافم

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
53541 0 03821 

داخم  23012 43.48

 انًغًٕػبد
1403525 401 03400 

  400 1053402 انكهٙ

رطٕٚش انزاد 

ٔانؾكًخ 

ٔرؾًم 

 انًغإٔنٛخ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
03082 0 13512 

داخم  23085 43050

 انًغًٕػبد
1013412 401 .3515 

  400 3102..1 انكهٙ

 23.00 23010 83140. 0 1131.1ثٍٛ  اإلعًبنٙ
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 انًغًٕػبد

داخم 

 انًغًٕػبد
820531.8 401 143200 

  400 841.3815 انكهٙ

ٍ
مُ
ه
شا
نً
 ا
ء 
ُا
ألب
 ا
م
اي
تؼ
ان
 ٍ
 ف
ُش
غُ
نت
 ا
سة
دا
إ

 

انزخطٛو 

 ٔانزُظٛى

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
0435.. 0 153151 

53185
**

 23220
**

داخم  

 انًغًٕػبد
4.023250 401 13255 

  400 41843505 انكهٙ

 انزُفٛز

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
52032.8 0 .243240 

83124
**

 <23224
**

داخم  

 انًغًٕػبد
58453150 401 .13505 

  400 11413522 انكهٙ

 انًشالجخ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
4543258 0 823500 

4131.4
**

 <23224
**

داخم  

 انًغًٕػبد
42153010 401 53151 

  400 40.83222 انكهٙ

انزمٛٛى 

 ٔانزمٕٚى

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
0432.0 0 423545 

داخم  23251 03184

 انًغًٕػبد
1113058 401 .3180 

  400 1553222 انكهٙ

 اإلعًبنٙ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
05.43051 0 4.453508 

423551
**

 <23224
**

داخم  

 انًغًٕػبد
0100834.8 401 40.3.14 

  400 050003.05 انكهٙ

انزٕافك يغ انًشاْمٍٛ 

 يٍ األثُبء

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
1143112 0 0023885 

.3185
*

 232..
*

داخم  

 انًغًٕػبد
401843442 401 5.3.55 

  400 400003882 انكهٙ

 2324 **: دال ػُذ     2325*: دال ػُذ 

ليام عمي)وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة  التى  (2018أسماء محمود وا 
أوضحت وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعًا لعدد أفراد األسرة في اإليذاء النفسي 
الذي يتعرض لو المراىقين من قبل الوالدين لصالح األسرة كبيرة الحجم نظرًا لزيادة 
الضغط الواقع عمي الوالدين مما يفقدىم القدرة عمي إشباع حاجات األبناء العاطفية 



 

 1697 

2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

التى  (2014بسنت المييي )كنيا تختمف مع نتائج دراسة ل بالصورة المطموبة،
أوضحت نتائجيا أنو ال يوجد تباين دال احصائيًا بين أفراد عينة الدراسة في السمات 

 عدم نتائجيا بينت حيث (2018(المستكاوي إيمانواألبتكارية تبعًا لعدد أفراد األسرة. 
جمالي الشخصية غييرالت إدارة مقومات المتالك إحصائياً  دال تباين وجود  مستوي وا 

  األسرة. أفراد لعدد وفقاً  التغيير إدارة مقومات
 لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات المحاور تبعًا لعدد أفراد األسرة LSD(:اختبار 19جدول )

 انًحىس
ػذد أفشاد 

 األسشة

 4ألم يٍ 

 أفشاد

 6-4يٍ 

 أفشاد

أكثش يٍ 

 أفشاد6

و= 

10038 

و= 

11052 
 9022و= 

 )األصانت( سًاث انشخصُت االبتكاسَت 

 1ألم يٍ 

 أفشاد
 2388

*
 .3.8

**
 

 5-1يٍ 

 أفشاد
  0352

*
 

أكضش يٍ 

 أفشاد5
   

إداسة انتغُُش فٍ انتؼايم يغ انًشاهمٍُ يٍ 

 )انتخطُط وانتُظُى( االبُاء 

 45350و=  
و= 

45305 
 4.322و= 

 1ألم يٍ 

 أفشاد
 4305

*
 0350 

 5-1يٍ 

 أفشاد
  .305

**
 

أكضش يٍ 

 أفشاد5
   

إداسة انتغُُش فٍ انتؼايم يغ انًشاهمٍُ يٍ 

 )انتُفُز( األبُاء 

 00315و=  
و= 

..322 
 0.352و= 

 1ألم يٍ 

 أفشاد
 .351

**
 5305 

 5-1يٍ 

 أفشاد
  0352

**
 

أكضش يٍ 

 أفشاد5

 

 

 

 

   

إداسة انتغُُش فٍ انتؼايم يغ انًشاهمٍُ يٍ 

 )انًشالبت(  األبُاء 

 0350 و= 
و= 

44311 
 5352و= 

4380  1ألم يٍ 
**

 .340
*
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 أفشاد

 5-1يٍ 

 أفشاد
  1301

**
 

أكضش يٍ 

 أفشاد5
   

إجًانٍ إداسة انتغُُش فٍ انتؼايم يغ 

 انًشاهمٍُ يٍ األبُاء 

 55351و=  
و= 

10304 
 5.322و= 

 1ألم يٍ 

 أفشاد
 13.1

**
 40351

*
 

 5-1يٍ 

 أفشاد
  40304

**
 

أكضش يٍ 

 أفشاد5
   

 انتىافك يغ انًشاهمٍُ يٍ األبُاء

 15311و=  
و= 

10304 
 10322و= 

 1ألم يٍ 

 أفشاد
 .341 1311 

 5-1يٍ 

 أفشاد
  1304

*
 

أكضش يٍ 

    أفشاد5

 

 ثالثًا: المستوى التعميمى
وجود فروق دالة إحصائيًا بين  (01( و)02توضح البيانات الواردة بجدول )

متوسطات درجات المبحوثات فى سمات الشخصية اإلبتكارية بـ ) المرونة، القدرة عمى 
اإلتصال والتواصل، إجمالى سمات الشخصية اإلبتكارية( تبعًا لممستوى التعميمى لألم 

عمى  3210،13508.،5..013لصالح المستوى التعميمى األعمى حيث بمغت قيم ف )
فروق دالة إحصائيًا بين كذلك وجدت  2325و 23224الى( وىي قيم دالة عندالتو 

متوسطات درجات المبحوثات فى إدارة التغيير في التعامل مع المراىقين من األبناء بـ 
)التخطيط والتنظيم، التنفيذ، المراقبة، التقييم والتقويم، إجمالى إدارة التغيير( تبعًا 

، 4.3045توى التعميمى األعمى حيث بمغت قيم ف )لممستوى التعميمى لصالح المس
كما  23224عمى التوالى( وىي قيم دالة عند3581..، 403150، 03502.، 003508

وجدت فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات المبحوثات فى التوافق مع المراىقين 
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بمغت قيمة  من األبناء تبعًا لممستوى التعميمى لصالح المستوى التعميمى األعمى حيث
وقد يرجع ذلك إلى أن ارتفاع المستوى التعميمى  23224( وىي دالة عند043525ف )

لألم يساىم فى رفع مستوى السمات االبتكارية لدييا، كذلك فإن التعميم يعمل عمى زيادة 
الفيم والوعى بطبيعة مرحمة المراىقة وتغيراتيا وىذا ينعكس بشكل إيجابى عمى إدارة 

 ل عمي زيادة مستوى التوافق معيم.فى تعامميا مع أبنائيا المراىقين، ويعم األم  لمتغيير
تحميل التباين األحادي االتجاه لمفروق بين متوسطات المحاور تبعًا لـ المستوي  (:02جدول )

 (022التعميمي)ن=

 يقذس انزجبٍٚ انجؼذ انًؾٕس
يغًٕع 

 انًشثؼبد

دسعبد 

 انؾشٚخ

يزٕعو 

 انًشثؼبد
 لًٛخ )ف(

يغزٕ٘ 

 انذالنخ

َت
اس
تك
إلب
 ا
ُت
ص
خ
ش
ان
ث 
ًا
س

 

 انطاللخ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
432.5 0 23548 

داخم  23851 23455

 انًغًٕػبد
5583.02 401 .3.10 

  400 5503.55 انكهٙ

 األفبنخ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
003801 0 443140 

داخم  23210 .0355

 انًغًٕػبد
8113..4 401 13085 

  400 8513455 انكهٙ

 انًشَٔخ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
40535.. 0 5.3.45 

013..5
**

 
 

23224
**

 
داخم 

 انًغًٕػبد
1553.00 401 03.45 

  400 5803055 انكهٙ

انمذسح ػهٙ االرقبل 

 ٔانزٕافم

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
4031.1 0 53.51 

.3210
*

 2325
*

 

داخم 

 انًغًٕػبد
1403.85 401 0320. 

 400 1053402 انكهٙ

 

 

 

 

 

 

رطٕٚش انزاد 

ٔانؾكًخ ٔرؾًم 

 انًغإٔنٛخ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
03101 0 43.08 

23.11 23585 
داخم 

 انًغًٕػبد
1.2350. 401 .3120 
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  400 3102..1 انكهٙ

 اإلعًبنٙ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
.50304. 0 4103525 

13508
*

 23224
*

داخم  

 انًغًٕػبد
18413550 401 .03558 

  400 841.3815 انكهٙ

  
ٍ
مُ
ه
شا
نً
 ا
ء
ُا
ألب
 ا
غ
 ي
م
اي
تؼ
ان
 ٍ
 ف
ُش
غُ
نت
 ا
سة
دا
إ

 

 انزخطٛو ٔانزُظٛى

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
48.3.02 0 043505 

4.3045
**

 
 

23224
**

 
داخم 

 انًغًٕػبد
40083025 401 53502 

  400 41843505 انكهٙ

 انزُفٛز

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
414.3802 0 8553015 

003508
**

 
 

23224
**

 
داخم 

 انًغًٕػبد
512.3542 401 083050 

  400 11413522 انكهٙ

 انًشالجخ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
.553400 0 4113554 

.03502
**

 
 

23224
**

 
داخم 

 انًغًٕػبد
8803818 401 13180 

  400 40.83222 انكهٙ

 انزمٛٛى ٔانزمٕٚى

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
853244 0 1.3225 

403150
**

 
 

23224
**

 
داخم 

 انًغًٕػبد
5103080 401 .3150 

  400 1553222 انكهٙ

 اإلعًبنٙ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
5850310. 0 .1.43.54 

..3581
**

 
 

23224
**

 
داخم 

 انًغًٕػبد
022553510 401 4243854 

  400 050003.05 انكهٙ

انتىافك يغ انًشاهمٍُ يٍ 

 األبُاء

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
0.453852 0 445130.2 

043525
**

 
 

23224
**

 
داخم 

 انًغًٕػبد
425213202 401 5.381. 

  400 400003882 انكهٙ

 23224**: دال عند      2325*: دال عند  
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 لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات المحاور تبعا لـ المستوي التعميمي LSD(:اختبار 21جدول )

 انًؾٕس
انًغزٕ٘ 

 انزؼهًٛٙ

 يشرفغ يزٕعو يُخفل

 40312و= 42311و= 42355و=

 )انًشوَت( سًاث انشخصُت االبتكاسَت 

4385 2344  يُخفل
**

 

4305   يزٕعو
**

 

    يشرفغ

)انمذسة ػهٍ   سًاث انشخصُت االبتكاسَت 

 االتصال وانتىاصم(

 44354و= 42301و= .4231و= 

2318 2301  يُخفل
*

 

 2351   يزٕعو

    يشرفغ

 إجًانٍ سًاث انشخصُت االبتكاسَت

 58301و= 55381و= 553.5و= 

 354. 2318  يُخفل

.34.   يزٕعو
*

 

    يشرفغ

إداسة انتغُُش فٍ انتؼايم يغ انًشاهمٍُ يٍ 

 )انتخطُط وانتُظُى(  األبُاء 

 41302و= 45322و= 41355و= 

0355 2315  يُخفل
**

 

0302   يزٕعو
**

 

    يشرفغ

إداسة انتغُُش فٍ انتؼايم يغ انًشاهمٍُ يٍ 

 )انتُفُز(  األبُاء 

 388..و= 01322و= 05320و= 

1310 2304  يُخفل
**

 

5388   يزٕعو
**

 

    يشرفغ

إداسة انتغُُش فٍ انتؼايم يغ انًشاهمٍُ يٍ 

 )انًشالبت( األبُاء  

 44382و= 8355و= 8301و= 

350. 23.8  يُخفل
**

 

341.   يزٕعو
**

 

    يشرفغ

إداسة انتغُُش فٍ انتؼايم يغ انًشاهمٍُ يٍ 

 )انتمُُى وانتمىَى(  األبُاء

 44311و= .4232و= 42355و= 

4340 2354  يُخفل
*

 

4314   يزٕعو
**

 

    يشرفغ

إداسة انتغُُش فٍ انتؼايم يغ  إجًانٍ

 انًشاهمٍُ يٍ األبُاء

 52350و= 523.0و= 50315و= 

45345 .430  يُخفل
**

 

.4.30   يزٕعو
**

 

    يشرفغ

 انتىافك يغ انًشاهمٍُ يٍ األبُاء

 10318و= 10308و= .1131و= 

53.1 0315  يُخفل
**

 

8380   يزٕعو
**

 

    يشرفغ
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ليام عميوتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة  حيث  (2018 (أسماء محمود وا 
أوضحت نتائجيا وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعًا لممستوي التعميمي لموالدين 
لصالح المستوي التعميمي المنخفض حيث أوضحت أنو بانخفاض المستوي التعميمي 

داليا  لموالدين يزداد اإليذاء النفسي لألبناء المراىقين. كذلك تتفق مع نتائج دراسة 
إلي التعرف عمي عالقة التوافق الميني بالسمات  والتى ىدفت  (2018(السميري 

االبتكارية لدي عينة من موظفي البنوك في مدينة جدة بالمممكة العربية السعودية، 
( موظفًا وموظفة ببنوك مدينة جدة، أوضحت النتائج وجود فروق 156وأجريت عمي )

بتكارية ترجع دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات أفراد العينة في سمات الشخصية اال
إلي متغير المستوي التعميمي لصالح المستوي التعميمي األعمي فيما يخص القدرة عمي 
توليد األفكار، ووجود فروق في مستوي التوافق الميني ترجع إلي المستوي التعميمي 

نيبال  لصالح المستوي التعميمي األعمي )حممة الماجستير(. أيضًا تتفق مع دراسة
حيث أوضحت نتائجيا انعكاس مستوي تعميم المبحوثات  (2018(عطية ورشا منصور

إيجابيًا عمي إدارة التغيير داخل األسرة، وكان لصالح المبحوثات الحاصالت عمي 
 المؤىل الدراسي األعمي ) دراسات عميا(.

والتى أوضحت عدم وجود ( 2015(نرمين محمود لكنيا تختمف مع نتائج دراسة
فرق دال إحصائًيا في درجة التوافق األسرى لدى المراىقين تبًعا لممستوى التعميمي 

التى ىدفت إلي التعرف عمي  (2018(راوية الشبول وكذلك دراسة واالجتماعي لألم. 
مساىمة السمات االبتكارية لدي القادة التربويين في مديريات التربية والتعميم تجاه 

( من القادة التربويين في مديرية إربد 152اع اإلداري في األردن، وأجريت عمي)اإلبد
األولي وتربية الرمثا باألردن، وأوضحت عدم وجود فروق دالة احصائيا تبعًا لممؤىل 

  العممي ألفراد العينة فيما يخص السمات االبتكارية.
 رابعًا : متوسط الدخل المالى الشيرى لألسرة:

وجود فروق دالة إحصائيًا بين ( 23( و)22الواردة بجدول ) توضح البيانات
متوسطات درجات المبحوثات فى سمات الشخصية اإلبتكارية بـ ) الطالقة/األصالة/ 
تطوير الذات والحكمة وتحمل المسؤلية /إجمالى سمات الشخصية اإلبتكارية( تبعًا 
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األقل حيث بمغت قيم   لمتوسط الدخل المالي الشيري لألسرة لصالح األسر ذات الدخل
 0.001وىي قيم دالة عند عمى التوالى( 4.581،6.909، 9.836،7.881ف )

، بينما وجدت تمك الفروق بالنسبة لبعد )المرونة( لصالح الدخل األعمى حيث 0.01و
، كما وجدت تمك الفروق بالنسبة لبعد 0.01وىي دالة عند (2.883بمغت قيمة ف )

 (5.250صل( لصالح الدخل المتوسط حيث بمغت قيمة ف))القدرة عمى اإلتصال والتوا
.كما وجدت فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات 0.001وىي دالة عند

المبحوثات فى إدارة التغيير في التعامل مع المراىقين من األبناء ببعد )التقييم والتقويم( 
 0.001ند( وىي قيمة دالة ع6.004لصالح الدخل المتوسط حيث بمغت قيمة ف )

بينما لم يتضح وجود فروق دالة إحصائيًا فيما يخص التوافق مع المراىقين من األبناء 
  تبعًا لمتوسط الدخل الشيري لألسرة.

 

(: تحميل التباين األحادي االتجاه لمفروق بين متوسطات المحاور تبعًا لمتوسط الدخل 00جدول )
 (.022المالي الشيري لألسرة)ن=

 انتباٍَ يصذس انبؼذ انًحىس
يجًىع 

 انًشبؼاث

دسجاث 

 انحشَت

يتىسط 

 انًشبؼاث

لًُت 

 )ف(

يستىٌ 

 انذالنت

ٚخ
س
كب

ثز
ال

 ا
ٛخ

ق
خ

ؾ
 ان

د
ًب

ع
 

 انطاللخ

 083158 . 853011 ثٍٛ انًغًٕػبد

038.5
**

 
 

23224
**

 
 03001 405 51.3284 انًغًٕػبدداخم 

  400 5503.55 انكهٙ

 األفبنخ

 43441. . 0.3.14 ثٍٛ انًغًٕػبد

13884
**

 
 

23224
**

 
 3018. 405 11.3841 داخم انًغًٕػبد

  400 8513455 انكهٙ

 انًشَٔخ

 83040 . 0135.5 ثٍٛ انًغًٕػبد

0388.
*

 2324
*

 03810 405 5583.40 داخم انًغًٕػبد 

  400 5803055 انكهٙ

انمذسح ػهٙ 

االرقبل 

 ٔانزٕافم

 

 

 

 423512 . 43502. ثٍٛ انًغًٕػبد

53052
**

 23224
**

 

 03228 405 0.3522. داخم انًغًٕػبد

 400 1053402 انكهٙ

 

 

 

 

رطٕٚش انزاد 

ٔانؾكًخ 

ٔرؾًم 

 انًغإٔنٛخ

 453248 . .18325 ثٍٛ انًغًٕػبد

13584
**

 2324
 *

 
 3101. 405 5853.51 داخم انًغًٕػبد

  400 3102..1 انكهٙ

53020 0523510 . 1843145 ثٍٛ انًغًٕػبد اإلعًبنٙ
**
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23224 13145. 405 1.003450 داخم انًغًٕػبد
**

 

 انكهٙ

 
841.3815 400  

  
 ٍ
مُ
ه
شا
نً
 ا
  
ء
ُا
ألب
 ا
غ
 ي
م
اي
تؼ
ان
 ٍ
 ف
ُش
غُ
نت
 ا
سة
دا
إ

 

انزخطٛو 

 ٔانزُظٛى

 53884 . 023511 ثٍٛ انًغًٕػبد

 13151 405 41523054 داخم انًغًٕػبد 231.4 .2300

  400 41843505 انكهٙ

 انزُفٛز

 453425 . 153.48 ثٍٛ انًغًٕػبد

 .1354. 405 1.103480 داخم انًغًٕػبد 23150 23120

  400 11413522 انكهٙ

 انًشالجخ

 13011 . 4138.0 ثٍٛ انًغًٕػبد

 53014 405 400.3458 داخم انًغًٕػبد 23522 23100

  400 40.83222 انكهٙ

انزمٛٛى 

 ٔانزمٕٚى

 043180 . 513158 ثٍٛ انًغًٕػبد

53221
**

 23224
**

 3510. 405 12435.0 داخم انًغًٕػبد 

  400 1553222 انكهٙ

 اإلعًبنٙ

 4503440 . 1553.55 ثٍٛ انًغًٕػبد

 4.53251 405 0511.32.0 داخم انًغًٕػبد 23.12 43405

  400 050003.05 انكهٙ

انتىافك يغ   

 انًشاهمٍُ يٍ األبُاء

 83184 . 053.10 ثٍٛ انًغًٕػبد

 553100 405 4080535.8 داخم انًغًٕػبد 23012 ..234

  400 400003882 انكهٙ

 23224دال عند **:      2324عند  *: دال  
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لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات المحاور تبعا لمتوسط الدخل  LSD(: اختبار 23جدول )
 المالي الشيري لألسرة

 انًحىس
يتىسط انذخم انًانٍ 

 انشهشٌ نألسشة

ألم يٍ 

0222 

إنٍ 0222يٍ 

 3222ألم يٍ 

أللم  3222يٍ 

 4222يٍ 

4222 

 فأكثش

 .4435و= 42302و= 40315و= 4.322و=

سًاث 

انشخصُت 

االبتكاسَت  

 )انطاللت(

0342 2301  عُٛخ0222ألم يٍ 
**

 43.1
**

 

ئنٙ ألم يٍ 0222يٍ 

 عُٛخ 222.
  4385

**
 434.

**
 

2310    1222أللم يٍ  222.يٍ 
**

 

     فأكضش 1222

سًاث 

انشخصُت 

االبتكاسَت  

 )األصانت(

 44355و= 42302و= 40301و= 4.351و= 

0351 ..43  عُٛخ0222ألم يٍ 
**

 0324
**

 

ئنٙ ألم يٍ 0222يٍ 

 عُٛخ 222.
  43..

**
 2358 

2355    1222أللم يٍ  222.يٍ 
*

 

 فأكضش 1222

 
    

سًاث 

انشخصُت 

االبتكاسَت   

 )انًشوَت(

 40300و= 44314و= 44385و= 44341و= 

4345 2351 2314  عُٛخ0222ألم يٍ 
*

 

ئنٙ ألم يٍ 0222يٍ 

 عُٛخ 222.
  2341 2311 

2358    1222أللم يٍ  222.يٍ 
*

 

     فأكضش 1222

سًاث 

انشخصُت 

االبتكاسَت  

)انمذسة ػهٍ 

االتصال 

 وانتىاصم(

 44314و= .4432و= .4031و= 44341و= 

4300  عُٛخ0222ألم يٍ 
**

 2344 2301 

ئنٙ ألم يٍ 0222يٍ 

 عُٛخ 222.
  4312

**
 4320

**
 

 23.8    1222أللم يٍ  222.يٍ 

     فأكضش 1222

سًاث 

انشخصُت 

االبتكاسَت   

)تطىَش 

انزاث 

وانحكًت 

وتحًم 

 انًسؤونُت(

 .4435و= 443.8و= 40301و= 4.300و= 

4302 4325  عُٛخ0222ألم يٍ 
**

 4355
**

 

ئنٙ ألم يٍ 0222يٍ 

 عُٛخ 222.
  2385 2354 

 2305    1222أللم يٍ  222.يٍ 

 فأكضش 1222

 

 

 

 

 

    

إجًانٍ   

سًاث 

 58350و= 55301و= 54350و= 50341و= 

5304 2350  عُٛخ0222ألم يٍ 
**

 .350
*

 



 

 1706 

2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

انشخصُت 

 االبتكاسَت

ئنٙ ألم يٍ 0222يٍ 

 عُٛخ 222.
  5350

**
 .322

*
 

0358    1222أللم يٍ  222.يٍ 
**

 

     فأكضش 1222

إداسة انتغُُش 

فٍ انتؼايم 

يغ 

انًشاهمٍُ 

 يٍ األبُاء 

انتمُُى 

 وانتمىَى(

 44352و= 443.5و= 40300و= 0351و= 

0314  عُٛخ0222ألم يٍ 
**

 4318
**

 430.
**

 

ئنٙ ألم يٍ 0222يٍ 

 عُٛخ 222.
  2301 2310 

 2345    1222أللم يٍ  222.يٍ 

     فأكضش 1222

والتى ذىبت إلى  (2014(بسنت المييي  وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة
عدم وجود تباين دال أحصائيا بين أفراد العينة الدراسة فى التفكير االبتكارى تبعًا 

 لمتوسط الدخل.
والتي ىدفت إلي محاولة  (2001(نادية الزقاي  مع نتائج دراسة بينما تختمف

اإلجابة عمي إشكالية تناول القدرة عمي التفكير االبتكاري وسط شبكة من العالقات 
المفترضة بمتغيرات سيكوسوسيولوجية تتمثل في القيم والسمات االبتكارية والمستوي 

الجذع المشترك بمعيد  ( طالب من طالب186االجتماعي واالقتصادي. وأجريت عمي)
جامعة وىران بالجزائر، أوضحت النتائج وجود ارتباط موجب ذو داللة عمم النفس 

إحصائية بين القدرة عمي التفكير االبتكاري والمستوي االجتماعي واالقتصادي لعينة 
ليام عمي دراسة نتائج مع أيضاً  تختمف الدراسة. حيث  (2018 (أسماء محمود وا 

أظيرت نتائجيا وجود فروق تبعًا لمدخل لصالح أصحاب الدخل المنخفض حيث 
أوضحت أن أصحاب الدخول المنخفضة كانوا اكثر إيذاًء ألبنائيم. وكذلك تختمف مع 

 إحصائياً  دال تباين وجود النتائج أظيرت حيث (2018( المستكاوي إيمان دراسة
ج الشخصية التغيير إدارة مقومات المتالك  تبعاً  التغيير إدارة مقومات مستوي ماليوا 
نيبال عطية ورشا  ونتائج دراسة  المتوسط. الدخل فئة لصالح الشيري الدخل لمستوي
التي أوضحت نتائجيا إسيام المستوي االجتماعي واالقتصادي لألسرة  (2018(منصور

فروق  في تشكيل ميارة المبحوثات في إدارة التغيير داخل األسرة بفاعمية حيث وجدت
وفى ضوء ما تقدم  ،بين المبحوثات لصالح المستوي االجتماعي واالقتصادي األعمي

 يكون الفرض الثانى قد تحقق جزئيًا.
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 :الثالثالنتائج فى ضوء الفرض 
"ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين مستوي  ينص الفرض الثالث عمى

سمات الشخصية االبتكارية لدي المبحوثات بأبعادىا )الطالقة/ األصالة/ المرونة/ 
القدرة عمي االتصال والتواصل/ تطوير الذات والحكمة وتحمل المسئولية/ ككل( وكل 

ومستوي التوافق مع إدارة التغيير في التعامل مع المراىقين من األبناءمن مستوي 
  المراىقين من األبناء.

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين مستوي 
سمات الشخصية االبتكارية لدي المبحوثات وكل من مستوي إدارتين لمتغيير في 
التعامل مع المراىقين من األبناء ومستوى التوافق مع المراىقين من األبناء. وكانت 

 النتائج عمى النحو التالي:
(: العالقة اإلرتباطية بين مستوي سمات الشخصية االبتكارية لدي المبحوثات ومستوي 04جدول )

 التوافق مع المراىقين من األبناء( -كل من )إدارتين لمتغيير في التعامل مع المراىقين من األبناء

سًاث انشخصُت   

 االبتكاسَت

إداسة انتغُُش فٍ انتؼايم يغ األبُاء   

 انًشاهمٍُ

 (rيؼايم اإلستباط )

يستىي انتىافك يغ انًشاهمٍُ 

 يٍ األبُاء

 (rيؼايم اإلستباط )

23415 انطاللت
*

 23040
**

 

23.00 األصانت
**

 23.15
**

 

23121 انًشوَت
**

 23.02
**

 

انمذسة ػهٍ االتصال 

 وانتىاصم
23.15

**
 230..

**
 

وانحكًت تطىَش انزاث 

 وتحًم انًسؤونُت
23004

**
 23051

**
 

إجًانً سًاث انشخصُت 

 اإلبتكاسَت
23154

**
 23.01

**
 

 2324**: دال ػُذ                                                 2325*: دال ػُذ 

وجود إرتباط طردى دال بين مستوي  (04يتضح من النتائج الواردة بجدول )
سمات الشخصية االبتكارية لدي المبحوثات بأبعادىا )الطالقة، األصالة، المرونة، 
جمالى سمات  القدرة عمي االتصال والتواصل،تطوير الذات والحكمة وتحمل المسئولية وا 

ن إدارة التغيير في التعامل مع المراىقين مالشخصية اإلبتكارية( وكل من مستوي 
( 2324(،)2325ومستوي التوافق مع المراىقين من األبناء عند مستويات داللة )األبناء 
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.أى أنو كمما ارتفع مستوى سمات الشخصية االبتكارية لدى األميات كمما إرتفع مستوى 
إدارتين لمتغير فى التعامل مع أبنائين المراىقين وكمما إرتفع مستوى التوافق معيم. وقد 

افر السمات اإلبتكارية لدى األميات تجعمين قادرات عمى التفكير خارج يرجع ذلك أن تو 
الصندوق عند تعاممين مع أبنائين المراىقين،  كما تساعدىن ىذه السمات عمى إبتكار 
أساليب جديدة لحل المشكالت والخالفات، وكذلك مواجية عقبات وتغيرات مرحمة 

مساحة كبيرة من التوافق مع أبنائين المراىقة بإيجابية كبيرة األمر الذى يؤدى إلى 
والتى ىدفت إلي  (0221محمد الطالب )المراىقين. وتتفق ىذه النتائج مع نتائج  دراسة 

دراسة عالقة القدرة عمي التفكير االبتكاري ببعض سمات الشخصية والتحصيل 
، الدراسي، وأجريت عمي عينة من تالميذ المرحمة الثانوية بوالية الخرطوم بالسودان

وتوصمت إلي وجود عالقة ارتباطية موجبة بين القدرة عمي التفكير االبتكاري 
أمل واالنبساطية االجتماعية لدي أفراد العينة. وكذلك تتفق مع نتائج دراسة  

التي أوضحت وجود عالقة ارتباطية موجبة بين سمات التفكير  (0218األمين)
التي  (0218داليا السميري ) . ودراسة االبتكاري والتوافق االجتماعي لدي أفراد العينة

أظيرت نتائجيا وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 
 التوافق الميني وسمات الشخصية االبتكارية لدى أفراد العينة.

والتى  ( 0216روحية عبد الكريم وىادية المبارك )بينما تختمف مع نتائج دراسة 
التفكير االبتكاري وعالقتو بالتوافق والتحصيل األكاديمي لدي  ىدفت إلي التعرف عمي

( طالب 005طالب كميات اليندسة بالجامعات الحكومية بوالية الخرطوم، وأجريت عمي)
وطالبة من ثالث جامعات بوالية الخرطوم بالسودان، وأوضحت عدم وجود عالقة 

ي الطالب. كذلك تختمف مع ارتباطية بين القدرة عمي التفكير االبتكاري والتوافق لد
حيث بينت النتائج عدم وجود عالقة بين  (0218عمي حمدوك وصديق يوسف ) دراسة

وفى ضوء ماتقدم لم يتحقق الفرض ، التفكير االبتكاري والتوافق لدي أفراد العينة
 الثالث.
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 :الرابعالنتائج فى ضوء الفرض 
إحصائيًا بين مستوي إدارة  توجد عالقة ارتباطية دالةعمى"ال  الرابعينص الفرض 

المبحوثات لمتغيير في التعامل مع المراىقين من األبناء بمراحميا)التخطيط والتنظيم/ 
 التنفيذ/ المراقبة/ التقييم والتقويم/ ككل(، ومستوي التوافق مع المراىقين من األبناء".

رة تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين مستوي إدا ولمتحقق من صحة ىذا الفرض
التغيير في التعامل مع  المراىقين من األبناء ومستوى التوافق مع المراىقين من األبناء، 

 وكانت النتائج عمى النحو التالي:
(: العالقة اإلرتباطية بين مستوى إدارة المبحوثات لمتغيير فى التعامل مع أبنائين 25جدول )

 المراىقين ومستوى التوافق معيم
فٍ انتؼايم يغ  األبُاء يستىي إداسة انتغُُش 

 انًشاهمٍُ

 يستىي انتىافك يغ انًشاهمٍُ يٍ األبُاء

 (rيؼايم اإلستباط )

23508 انتخطُط وانتُظُى
**

 

23521 انتُفُز
**

 

235.2 انًشالبت
**

 

23502 انتمُُى وانتمىَى
**

 

23581 إجًانً إداسة انتغُُش
**

 

 2324**: دال عند 

وجود إرتباط طردى دال بين مستوي  (25)يتضح من النتائج الواردة بجدول 
إدارة المبحوثات لمتغيير في التعامل مع المراىقين من األبناء بمراحميا)التخطيط 
والتنظيم، التنفيذ، المراقبة، التقييم والتقويم، إجمالى ادارة التغيير(، ومستوي التوافق مع 

مما إرتفع مستوى إدارة ( أى أنو ك0.01المراىقين من األبناء". عند مستويات داللة )
المبحوثات لمتغيير فى التعامل مع أبنائين المراىقين كمما إرتفع مستوى التوافق معيم 
وقد يرجع ذلك لألثر اإليجابي الذي تتركو اإلدارة الجيدة بالنفوس، وما لو من تأثير 

 وتوافق فى العالقة مع األخرين.
والتى  (2017(حة صندوق عمي عون وفري وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة

ىدفت إلى دراسة عالقة أساليب التنشئة الوالدية باضطراب المسمك لدي المراىقين، 
( تمميذًا من تالميذ المرحمة الثانوية بوالية األغواط بالجزائر، 80وأجريت عمي )

وأوضحت وجود عالقة بين أساليب التنشئة الوالدية واضطراب المسمك لدي المراىقين، 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

مي أىمية إحتواء األباء واألميات لممراىقين كي ال تتحول تمك المرحمة من مؤكدة ع
وفى ضوء ماتقدم لم يتحقق الفرض ، مرحمة ىدوء وتكيف إلي عواصف واضطرابات

  الرابع.

 النتائج فى ضوء الفرض الخامس:
ينص الفرض الخامس عمى "تختمف نسب مشاركة بعض المتغيرات االجتماعية 

إدارة  -)سمات الشخصية االبتكاريةواالقتصادية في تفسير نسب التباين في كل من 
التوافق مع المراىقين من األبناء( لدي  -التغيير في التعامل مع المراىقين من األبناء

تم  ودرجة التباين ولمتحقق من صحة الفرض المبحوثات تبعًا ألوزان معامل االنحدار
وكانت النتائج عمى النحو  interحساب معادلة االنحدار الخطي المتعدد بطريقة 

 التالي: 
 سمات الشخصية اإلبتكارية: لمتعرف عمى أكثر متغيرات الدراسة تأثيرًا عمى أوالً 

بإدخال متغيرات الدراسة في معادلة االنحدار   interتم حساب معادلة االنحدار بطريقة 
بتكارية لدى الخطي المتعدد التي كان ليا ارتباط  دال إحصائيًا بالسمات الشخصية اال

 (26ويتضح ذلك من خالل جدول ) األميات
(: نتائج االنحدار الخطى المتعدد لبيان أثر المتغيرات المستقمة عمى إجمالى سمات 26جدول )

 االبتكارية لممبحوثاتالشخصية 

 tلًُت  يؼايم االَحذاس انًتغُشاث انذاخهت فٍ يؼادنت االَحذاس
يستىي 

 انذالنت

تشتُب 

 انًتغُش

 . 23281 43100 03014 يكاٌ انسكٍ

 5 .2352 23504 23112- انؼًم

 5 23514 23155 23124 انؼًش

 1 23080 .2320 232.2- ػذد أفشاد األسشة

 1 23014 43415 .2382 جُس انًشاهك

.350. 3401. انًستىٌ انتؼهًٍُ
**

 <23224
**

 4 

03828 435.5- يتىسط انذخم انًانٍ انشهشٌ نألسشة
**

 23225
**

 0 

 R 23.05يؼايم االستباط انبسُط 

 R Square 23425يؼايم انتحذَذ 

 Adjusted Rيؼايم انتحذَذ انًصحح 

Square 
23258 

F 03845لًُت 
**

 

 2021**دالة  عند 
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 الخطي االنحدار لنموذج التفسيرية القوة أن (26) جدول نتائج من يتضح
 وكانت (،0,001) معنوية مستوى عند F (2.815**) قيمة بمغت حيث قوية المتعدد

 التحديد معامل R (0.325،) البسيط االرتباط )معامل كالتالي االرتباط معامالت قيم
R Square (0.105،) متغير احتل وقد (،0.068) المصحح التحديد معامل 

 اإلبتكارية الشخصية سمات عمى تأثيره فى األول الترتيب لممبحوثات التعميمى المستوى
 فى وجاء ،لألسرة الشيري المالي الدخل متوسط الترتيب فى يميو "ت"، اختبار حسب
 األم عمر يميو  ،العمل يميو ،األبناءالمراىقين جنس يميو ،السكن مكان الثالث الترتيب

 واألخير. السابع الترتيب فى فجاء  األسرة أفراد عدد أما ،
إدارة التغيير في التعامل لمتعرف عمى أكثر متغيرات الدراسة تأثيرًا عمى  ثانيًا:

بإدخال متغيرات الدراسة  interتم حساب معادلة االنحدار بطريقة مع األبناء المراىقين 
إدارة التغيير في معادلة االنحدار الخطي المتعدد التي كان ليا ارتباط دال إحصائيًا ب

 (27ناء ويتضح ذلك من خالل جدول )في التعامل مع المراىقين من األب
نتائج االنحدار الخطى المتعدد لبيان أثر المتغيرات المستقمة عمى إجمالي إدارة  :(27جدول )

 تغيير في التعامل مع األبناء المراىقينال

 انًزغٛشاد انذاخهخ فٙ يؼبدنخ االَؾذاس
يؼبيم 

 االَؾذاس
 tلًٛخ 

يغزٕٖ 

 انذالنخ

رشرٛت 

 انًزغٛش

03021 53205 يكاٌ انسكٍ
**

 23221
**

 0 

 1 23505 235.0 .2311- انؼًم

 5 1..23 23058 43.12- انؼًش

03550 53.51 ػذد أفشاد األسشة
*

 23244
*

 . 

 5 23410 43.52 43181- جُس انًشاهك

13204 03810 انًستىٌ انتؼهًٍُ
**

 <23224
**

 4 

.03.0 03215- يتىسط انذخم انًانٍ انشهشٌ نألسشة
*

 23204
*

 1 

 .R 2351يؼايم االستباط انبسُط 

 R Square 23005يؼايم انتحذَذ 

 Adjusted Rيؼايم انتحذَذ انًصحح 

Square 
23055 

F 423221لًُت 
**

 

 2021**دال عند                                                  2025*دال  عند           
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 المتعدد الخطي االنحدار لنموذج التفسيرية القوة أن (27) جدول نتائج من يتضح
 قيم وكانت (،0,001) معنوية مستوى عند F (10.007**) قيمة بمغت حيث قوية

 R التحديد معامل R (0.543،) البسيط االرتباط )معامل كالتالي االرتباط معامالت
Square (0.295،) المستوى متغير احتل وقد (،0.266) المصحح التحديد معامل 
 األبناء من المراىقين مع التعامل في التغيير إدارة عمى تأثيره فى األول الترتيب التعميمى
 أفراد عدد الثالث الترتيب فى وجاء ،السكن مكان الترتيب فى يميو "ت"، اختبار حسب
 يميو يميو ،المراىق جنس يميو ،لألسرة الشيري المالي الدخل متوسط يميو ،األسرة
 واألخير. السابع الترتيب فى فجاء العمل أما العمر،

التوافق مع المراىقين من لمتعرف عمى أكثر متغيرات الدراسة تأثيرًا عمى  :ثالثاً 
بإدخال متغيرات الدراسة في معادلة   interتم حساب معادلة االنحدار بطريقة  األبناء

االنحدار الخطي المتعدد التي كان ليا ارتباط دال إحصائيًا بالتوافق مع المراىقين من 
 .(28جدول ) . ويتضح ذلك من خاللاألبناء

 

نتائج االنحدار الخطى المتعدد لبيان أثر المتغيرات المستقمة عمى إجمالي التوافق مع  :(28جدول )
 المراىقين من األبناء

 انًتغُشاث انذاخهت فٍ يؼادنت االَحذاس
يؼايم 

 االَحذاس
 tلًُت 

يستىي 

 انذالنت

تشتُب 

 انًتغُش

 5 23421 435.1 03112 يكاٌ انسكٍ

 5 .2344 43500 43558- انؼًم

3005. 3004. انؼًش
**

 23224
**

 . 

03444 3488. ػذد أفشاد األسشة
*

 232.5
*

 1 

 1 23021 23441 .2320 جُس انًشاهك

53.51 53105 انًستىٌ انتؼهًٍُ
**

 <23224
**

 4 

3.54. 03408- يتىسط انذخم انًانٍ انشهشٌ نألسشة
**

 23224
**

 0 

 R 23185يؼايم االستباط انبسُط 

 R Square 230.5يؼايم انتحذَذ 

 Adjusted Rيؼايم انتحذَذ انًصحح 

Square 
23021 

F 13.00لًُت 
**

 

 2021**دالة  عند                                       2025*دالة  عند 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 الخطي االنحدار لنموذج التفسيرية القوة أن (28) جدول نتائج من يتضح
 وكانت (،0,001) معنوية مستوى عند F (7.392**) قيمة بمغت حيث قوية المتعدد

 التحديد معامل R (0.486،) البسيط االرتباط )معامل كالتالي االرتباط معامالت قيم
R Square (0.236،) المصحح التحديد معامل Squar R Adjusted 

 التوافق عمى تأثيره فى األول الترتيب التعميمى المستوى متغير احتل وقد (،0.204)
 المالي الدخل متوسط الترتيب فى يميو "ت"، اختبار حسب األبناء من المراىقين مع

 مكان يميو ،األسرة أفراد عدد يميو ،العمر الثالث الترتيب فى وجاء لألسرة، الشيري
 مما ويالحظ واألخير. السابع الترتيب فى فجاء المراىق جنس أما ،العمل يميو ،السكن
 االبتكارية، الشخصية من)سمات بكل األول الترتيب التعميمي المستوي احتالل سبق
 ويمكن المراىقين( األبناء مع التوافق المراىقين، األبناء مع التعامل في التغيير إدارة

 من عميو يترتب وما المرتفع ميالتعمي المستوي عن الناتج الفكري لمحراك ذلك إرجاع
 وبناءعمى ،واالجتماعية النفسية العموم بمجاالت حديث ىو ما كل عمي االطالع شغف
 الخامس الفرض يتحقق ماتقدم

 توصيات البحث: 
 لمنتائج التي توصل إلييا البحث فإنو يمكن التوصية بااَلتي:  وفقاً 

  بوسائل اإلعالم المسموعة تفعيل دور متخصصى إدارة المنزل بعقد لقاءات
لتوعية األميات بسمات الشخصية االبتكارية لديين، وكيفية تنميتيا والمرئية، 

واإلستفادة منيا من خالل انتياج نيج إدارة التغيير فى التعامل مع األبناء المراىقين 
 لتحقيق التوافق فيما بينيم.

  االقتصاد المنزلي، ىدفيا وضع برامج تكوينية من قبل أساتذة إدارة المنزل بكميات
تدعيم كفاءات خريجي الجامعة لمعمل عمي رفع مستوي الوعى المجتمعي حول إدارة 
 التغيير فى التعامل مع المراىقين، لتحقيق التوافق فيما بينيم وبين ااَلباء واألميات.

   المؤسسات الداعمة لدور المرأة  إقامة المحاضرات والندوات التثقيفية من قبل
، لألميات لمساعدتين عمى فيم أفضل لطبيعة واحتياجات وحقوق الطفل واألسرة

مرحمة المراىقة، وتشجيعين عمى توفير بيئة مالئمة ألبنائين المراىقين، تساعد في 
 نمو وبناء شخصياتيم، وبالتالي إحراز نجاحات أفضل في مراحل عمرىم الاَلحقة.
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  بتضمين موضوعات عن المراىقة فى المناىج الدراسية، بداية من المرحمة المطالبة
اإلعدادية والثانوية، ليتسنى لممراىق فيم طبيعة التغيرات الحادثة لو بتمك المرحمة، 
وىذا من شأنو مساعدة المراىقين عمى تجاوز ىذه المرحمة الحرجة بسالم وبأقل قدر 

 م بيا.ممكن من المشكالت والتناقضات التي تتس

 المراجع العربية:
، دار الجامعة إدارة التغيير األسس والمنطمقات الفكرية(: 2011إبراىيم الزعبير ) 13

 الجديدة، االسكندرية، مصر.
حرك مخك برنامج متكامل لمتميز في تفجير (: 2009أسامة محمود فريد ) 23

 ، دار قرطبة، السعودية.القدرات
ليام أسعد عبد السميع عمي ) 33 اإليذاء النفسي (: 2018أسماء عبده حسن محمود وا 

،مجمة االقتصاد المنزلي،مجمد وأثره عمي ميارات إدارة الذات لدي األبناء المراىقين
 .4، العدد28

نموذج مقترح إلدارة التغيير في الجامعات اليمنية (: 2007أالء احمد األصحبي ) 43
رسالة دكتوراه، جامعة  االتجاىات اإلدارية المعاصرة،العامة في ضوء الواقع و 

 عمان العربية، عمان، األردن.
النشرة الرقمية لمتعبئة واإلحصاء، (:2018الجياز المركزي لمتعبئة واإلحصاء ) 53

 جياز التعبئة واإلحصاء المصري.
التفكير االبتكاري وعالقتو بسمات الشخصية من (:2013الطيب صديق بخيت ) 63

، والتوافق الدراسي من جية أخري لطالب المرحمة الثانوية بمحمية بحريجية 
 رسالة دكتوراه، كمية التربية، جامعة النيمين، السودان.

التغيير التنظيمي: األسس والمفاىيم (: 2014المختار إسماعيل عبد اهلل ) 73
 .6المجمة الميبية لمدراسات،العدد والنظريات،

سمات الشخصية وعالقتيا بالتفكير (:2018أمل محمد مرتضي حسن األمين) 83
، رسالة االبتكاري والتوافق الشخصي واالجتماعي وبعض المتغيرات الديموغرافية

 دكتوراه، كمية العموم التربوية،جامعة الجزيرة،الخرطوم، السودان.
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أنماط تواصل األباء كما يدركيا األبناء (:2015أنس صالح ربيع الضالعين ) 93
، مجمة كمية العدواني لدي المراىقين في مدارس محافظة الكركوعالقتيا بالسموك 

 ، الجزء الرابع )ب(.39التربية، جامعة عين شمس، العدد 
مقومات إدارة التغيير وعالقتيا بالتحصيل (: 2018إيمان عبده السيد المستكاوي) 103
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ميارات ما وراء المعرفة وعالقتيا ببعض ( :2017مد عبد الرحمن )حنان أح 133
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