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 :ملخص البحث

يهدف البحث الحالي إلي التعرف علي التفكير اإلستراتيجي لممارسة المراهقين العمل التطوعي وعالقته بإدارة 

إستمارة البيانات  الً:أوالتحاور األسري لديهم . ولتحقيق هدف الدراسة، تم إعداد أدوات الدراسة المتمثلة في 

بمحاوره  ممارسة المراهقين العمل التطوعيبيان التفكير اإلستراتيجي لإست  ثانياً: ،العامة للمراهق وأسرته

ً (،  التفكير التشخيصي، التفكير التخطيطي، التفكير الُمجرد، التفكير الشمولي) إستبيان إدارة التحاور  :ثالثا

في المرحلة  ،طالب وطالبة( 193وقد تم تطبيق هذه األدوات علي ) ،(ذ، التقييماألسري بأبعاده )التخطيط، التنفي

سنة بالصف األول والثاني والثالث اإلعدادي تم إختيارهم بطريقة عمدية غرضية  15سنة إلي  12العمرية من 

ختلفة من مدارس المرحلة اإلعدادية من محافظتي القاهرة والجيزة، وذو مستويات إقتصادية وإجتماعية م

ويشترط أن يكون الطالب مقيم في أسرة مستقرة وتم إختيارهن بطريقة مشروطة من المنتمين ألسر متكاملة 

واتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي،  ،األركان )أب وأم وأبناء( ومن المقيمين في محافظتي القاهرة والجيزة

عينة البحث  المراهقين( بين 01,0ند مستوي )وقد توصلت نتائج البحث إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية ع

)التفكير التشخيصي، التفكير  بمحاوره التفكير اإلستراتيجي للمراهقاألساسية في اإلستجابات إلستبيان 

 ،عمل األم ،الجنس، محل اإلقامةتبعاً إلختالف متغيرات الدراسة ) التخطيطي، التفكير الُمجرد، التفكير الشمولي(

متوسط الدخل الشهري لألسرة( كما تبين وجود فروق ذات  ،المستوي التعليمي لألم ،ي لألبالمستوي التعليم

إدارة عينة البحث األساسية في اإلستجابات إلستبيان أبعاد  المراهقين( بين 01,0داللة إحصائية عند مستوي )

المستوي  ر، أبناء عامالت، لصالح أبناء الحض ،اإلناثتبعاً إلختالف متغيرات الدراسة لصالح  التحاور األسري

، فئة الدخل الشهري األعلي،  كذلك إتضح وجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية للوالدينالتعليمي المرتفع 

التفكير اإلستراتيجي وبين إستبيان ممارسة المراهقين العمل ( بين محاور إستبيان 01,0(، )05,0تراوحت بين )

هو العامل األكثر تأثيراً  في  المستوي التعليمي لألب. كما ُوجد أن تحاور األسريالوبين إستبيان إدارة  التطوعي

كما ُوجد أن محل اإلقامة هو العامل األكثر   ،%(80التفكير اإلستراتيجي للمراهق بنسبة )تفسير التباين في 

ليمي لألم هو العامل كما ُوجد أن المستوي التع ،%(87تأثيراً في ممارسة المراهقين العمل التطوعي بنسبة )

خريجي قسم إدارة بأهمية تفعيل دور  وتوصي الدراسة .%(83األكثر تأثيراً في إدارة التحاور األسري بنسبة )

من خالل التنسيق مع  -مؤسسات األسرة والطفولة بتنظيم ندوات ومحاضرات تثقيفية داخل الحرم الجامعي

م المواطنة والعمل التطوعي في نفوس المراهقين وذلك لبناء وزارة التعليم العالي والجامعات لغرس وترسيخ قي

 شخصية متوازنة متكاملة قادرة علي المشاركة الفعالة في بناء المجتمع وتطويره.

 
 إدارة التحاور األسري. ،المراهق ،ممارسة العمل التطوعي ،التفكير اإلستراتيجي الكلمات المفتتاحية:
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 مقدمة ومشكلة البحث:

ان اليوم ظروفاً حياتية غاية فى التعقيد، حيث أصبح التغير السريع والمتالحق سمة أساسية يعيش اإلنس

من سمات  العصر البارزة في شتى المجاالت، كما أصبح لها تأثير واضح على حياة جميع األفراد فى مختلف 

 (.2012مراحلهم العمرية )كمال خليل، 

وتناقض اآلراء، واختالف وجهات النظر، يحتاج الفرد ومع تعقد الحياة فى هذا العصر وتعدد الرؤى، 

بصورة دائمة إلى الحوار مع اآلخرين لمناقشة ما لديهم من آراء وأفكار وحل ما قد يعترضه من مشكالت 

 (.2008)محمود القيعى، 

تنجح  ولكي ،تُعد األسرة هي اللبنة األولي في المجتمع وهي المسئولة عن التربية بكافة أنواعها وأشكالها 

األسرة في تحقيق أهدافها وبناء جسور التواصل والحوار الصادق البناء مع األبناء البد أن تكون قائمة علي أسس 

السيد علي،  ،ورؤي سليمة وبيئة تفاهم من خالل خلق ثقافة الحوار المقترح بين اآلباء واألبناء )جبارة عطية

2003.) 

لنمو النفسي واإلجتماعي حيث يمر بأدق وأخطر مراحله أثناء وتٌعد المراهقة مرحلة ذات عالقة وطيدة با 

 12فترة المراهقة بتغيراتها وتطورها وتشكيلها لشخصية الفرد وهي مرحلة النمو التي تبدأ في سن البلوغ من 

سنة تقريباً وتنتهي في سن النضج من الثامنة عشرة إلي العشرين من العمر وهي سن النضج العقلي واإلنفعالي 

 (.2000جتماعي )جمال العيسوي، واإل

( أن مرحلة المراهقة هي مرحلة تكوين اإلتجاهات في مناحي الحياة 2000ويري عمر المفدي ) 

أو تجاه عقائد معينة، وقد يتكون إتجاه معين أو مجموعة إتجاهات لدي المراهق،  ،سواء تجاه األفراد ،المختلفة

 ن الحوار حتي ال يتبني المراهق إتجاهات قد تكون مخالفة للمجتمع.ويتقوي عنده ليكون عقيدة ومبدأ، لذا البد م

ويدها القوية التي تبني وتحمي، ومخزون  ،وقلبها النابض ،حيث يمثل المراهقين في كل أمة عمودها الفقري

 طاقتها المتدقق الذي يمألها حيوية ونشاطاً، وهمزة الوصل التي تربط بين الحاضر والمستقبل، ومن هنا وجبت

العناية بهم، والحرص علي حسن تربيتهم وإعدادهم، كما يعتبر المراهقين وقوداً لحركات التغيير في كل 

ً إلي كل  المجتمعات، لما يتمتعون به من حماسة القلب، وذكاء العقل، وحب المغامرة والتجديد، والتطلع دائما

 (.2012أو تراثاً صحيحاً)نافذ الجعب، جديد، والثورة علي التبعية والتقاليد، إال ما كان ديناً قويماً،

وحيث أن المراهقة هم أكثر الفئات العمرية في المجتمع تأثيراً وفعالية، فال يمكن لمجتمع يبتغي التقدم والتطور 

أن يغفل عن شريحة سكانية هامة تمثل ركيزة التنمية به وهي شريحة المراهقين، فهم العنصر البشري األساسي 

جتمع وتقدمه وذلك لما يتمتعون به من طاقات جسدية وعقلية تهيئهم للقيام بهذه العمليات في عملية بناء الم

 (.2007(، )مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار،2005البنائية)يوسف القري،

( أنه في إطار التغيرات المختلفة التي تجتاح العصر الحالي يجب علينا أن 2012) ويري نافذ الجعب 

تربية المرنة التي تكسبهم الطرق المختلفة لتنمية المهارات والقدرات الشخصية والبحث عن نربي أبنائنا ال

المعلومات والتعامل البناء مع التكنولوجيا الحديثة في إطار القيم الدينية ومبادئ المجتمع، بما يؤهلهم للمشاركة 

 جتماعي للفرد والمجتمع.في بناء المجتمع من خالل العمل واإلنتاج فيعزز المستوي اإلقتصادي واإل

فالمراهقة فرصة لتنمية مجتمعاتهم، للنهوض بها عندما تتوفر السياقات اإلجتماعية، اإلقتصادية،  

السياسية، التشريعية، التربوية والتعليمية، الكفيلة بإحتضان القدرات المختلفة لهم، وإستثمارها وتوجيه بوصلتها 
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العامة. في حين أن قابليتهم ألن يمثلوا خطراً علي أنفسهم ومجتمعهم  نحو تحقيق األهداف الوطنية والمجتمعية

 (.2004(، )إيمان فرج،2014عمران عليان،)تأخذ إحتماالتها في ظل غياب تلك السياقات الحاضنة لهم

 ،( إلي أن المراهق لديه قدرة كبيرة علي التغيير والرغبة في التحرر2009وتشير حنان عبد العاطي) 

مما  ،رغبة في تحقيق الذات ويمتلك العديد من الطاقات التي يمكن توظيفها في العديد من المجاالت كما أن أكثر

ً وإكسابه العديد والمهارات، ويؤكد كالً من )  ،Oxley,2010 ،)(Baumann,2012)يتطلب إعداده معرفيا

(Ribble,2014علي أهمية توجيه اإلهتمام نحو مرحلة المراهقة بما يؤهلهم للتعا ) مل مع العالم التكنولوجي

 بصورة أكثر إيجابية.

وبالرغم من أن تلك المرحلة من أصعب المراحل في حياة اإلنسان لما يعتريها من تغيرات جذرية في  

شخصية الفرد، فإن لها دور حيوي وأساسي في المجتمع، فهي فئة عمرية يقع عليها عبء النهوض بالمجتمع، 

نمية في ميادين الحياة فيما بعد من خالل إعداد الطالب للمرحلة الجامعية أو ويقع علي عاتقها مسئوليات الت

وفي  ،ومن ثم غرس العمل التطوعي من أساسيات الحياة في عصرنا هذا ،(Richardson,2016)ميادين العمل 

 (.2014مواجهة تحديات المستقبل، من خالل إعداد المراهق لألدوار المستقبلية )نجالء يوسف،

النمو المعرفي من أهم التطورات النمائية في مرحلة المراهقة، إذ يصل خاللها المراهق إلي أقصي ويُعد  

وتفكير  ،(2005قدراته، فيصبح تفكيره تجريدياً ويميل إلي أن يكون تفكيره منطقياً بتقدم المرحلة)حامد زهران،

بة بناءاً علي خبراته ومعرفته السابقة، المراهق وإدراكه للمواقف والتحديات المحيطة به هو الذي يحدد اإلستجا

 ً ً فيصبح تفكيره منطقيا ً وغير  ،فإما أن يكون إدراكه منطقيا ً فيكون تفكيره غير منطقيا ً معرفيا أو يكون مشوشا

 (.2015قادراً علي إتخاذ القرار )إسالم العصار،

 ،لماني، إبراهيم الدسوقيلمياء المس)ولم يكن المراهقين بمعزل عن تلك الطفرة حيث أكدت نتائج دراسة 

فضالً عن عدم إلمامهم بمعايير السلوك  ،( أن المراهقين يمارسون العمل التطوعي بمختلف أنواعه2014

 الصحيح والمقبول إلستخدامه.

( أن التفكير اإلستراتيجي تفكير تركيبي يعتمد علي الحدس والخبرة 2019ووضح أحمد السخني ) 

قات اإلبداعية وإستثمارها بهدف فهم الواقع باإلعتماد علي خبرات الماضي لتحديد واإلبداع مبني علي تفجير الطا

 التوجه المستقبلي وفق منظور شمولي.

( أن التفكير اإلستراتيجي نشاط إبداعي ومسار فكري تخطيطي شمولي 2018وأشارت زبيدة العودة) 

تقبلية وخططاً عملية تساعد علي اإلنتقال ويرسم أهداف مس ،ينطلق من دراسة الواقع بكل أبعاده ،متعدد الرؤي

 إلي المستقبل المنشود.

( أن التفكير اإلستراتيجي يجعل المتعلم يتمتع برؤية ذات أبعاد 2018هذا وأكد ماجد عيسي ووليد خليفة ) 

أكثر شمولية، ويضع أمام عينيه أهداف واضحة يسعي لإللتزام بها، ويمتلك نظرة واقعية وتفاؤلية للمستقبل، 

 والتأثير في مجري األحداث من خالل إتباع أسس البحث العلمي. ،متمكن من التحليل والتشخيص واإلبداع

ً إذا أردنا ألعمالنا التمييز  فهو أحد أهم  ،ويُعد التفكير اإلستراتيجي في عالمنا المتغير أمراً ضروريا

ن صناعة المستقبل صناعة بشرية ألزمة األساليب المعاصرة في اإلدارة كونه يمثل أداء لصناعة المستقبل، وأل

حتمية  فمن يعجز عن التنبؤ بالمستقبل يواجه مشكالت عديدة للتكيف مع المتغيرات المعاصرة )نهال العشي، 

2013.) 
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ً ُمعاصراً يؤسس علي رؤي مستقبلية  ً فكريا تُسهم في بناء  ،ويُعد التفكير اإلستراتيجي مدخالً ونمطا

( التفكير اإلستراتيجي بأنه مجموعة متكاملة من 2019) دامة، فيُعرف حلمي الفيلالقدرات التنافسية المست

المهارات تساعد الفرد علي الرؤية الكلية للعناصر، والعالقات المتبادلة والتداخالت بينهم والتأمل العقالني في 

ختلفة للموضوعات، بهدف هذه العالقات كما تساعده علي المرونة في تحويل إنتباهه بين المناظير العقلية الم

 تمكين الفرد من إيجاد مبادئ حدسية لتوجيه اإلجراءات في المستقبل، وإيجاد آليات جديدة وأكثر فاعلية لألداء.

ويميز التفكير اإلستراتيجي صاحبه بأنه يجعله من أصحاب البصائر ويعطيه القدرة علي صياغة وكتابة الغايات 

القدرة علي تحليل ودراسة وتقييم البيانات والقدرة علي إتخاذ القرار المناسب واألهداف بعيدة المدي ويخلق لديه 

فاألفراد هم  ،(2012والقدرة علي اإلستغالل األمثل للموارد المتاحة وتقديم أعلي جودة ممكنة )فتحي عواد، 

، ويقومون الذين يحددون األهداف والسياسات ويضعون الخطط والبرامج، وهم الذين يتولون تصميم التنظيم

بتوزيع األدوار والمسئوليات، كذلك اإلستفادة من اإلمكانات والموارد المتاحة، وترشيد إستخدامها، ويقومون 

 (.2009بأداء األعمال بما يعود بالنفع والفائدة علي الفرد والمجتمع )عوني عبيد،

لإلستراتيجيات  ( أن الغرض من التفكير اإلستراتيجي هو وضع تصور2013) ويذكر صالح النعيمي 

ورؤية بصدد المستقبل المحتمل، وأن شباب اليوم يجب أن يتوفر لديهم أبعاد فكرية غير إعتيادية تتيح لهم إمكانية 

ً لصور المستقبل تمهيداً إلتخاذ  التصور والتأمل والحدس والتبصير واإلدراك إلختراق المجهول، وتقريبا

 القرارات اإلستراتيجية. 

أن التفكير اإلستراتيجي هو عبارة عن مجموعة من  Tavakoli, Judith Louton (2015)وأشار  

المفاهيم واإلجراءات واألدوات المصممة كي تساعد الفرد علي أن يخطط وينفذ بطرق تمتاز بالحكمة والمهارة 

 ويتعلم بشكل إستراتيجي بما يتناسب مع التغيرات في العصر الحالي.

( أن التفكير اإلستراتيجي 2018( ودراسة سمية عبد الحسن)2018) موتؤكد دراسة كالً من علي الحاك 

ً وركيزة وطيدة لمواجهة الفرد للتحديات المعاصرة، وتوصلت نتائج تلك الدراسات إلي أن  يُعد عنصراً أساسيا

تراتيجي وأهمية توجيه اإلهتمام إلي التفكير اإلس ،التفكير اإلستراتيجي من المهارات الحديثة التي يجب إمتالكها

في األبحاث المستقبلية لمواجهة التحديات البيئية الرئيسية مثل العولمة والمنافسة والمعرفة والجودة واألخالق 

 فضالً عن التغيير.

( أن التفكير اإلستراتيجي 2010)محمد بن الشهري، ،(2018هذا وقد وضح كالً من )محمد أخو إرشيدة، 

بينها أنه يسهم في تقوية اإلنتماء والوالء ونشر ثقافة الحوار  يتصف بوجود عدة إيجابيات بين طياته من

والمشاركة اإليجابية والشفافية وتعميق الرقابة الذاتية والمسئولية الفردية والجماعية، ويُعزز ثقة األفراد 

حدة وجعل المجتمع و ،والجماعات بذاتها وهويتها، ويبعث في النفوس القدرة علي المساهمة في صنع ُمستقبلها

 واحدة، بما يحقق النفع العام للوطن.

( علي أن التفكير اإلستراتيجي مسار فكري له خط سير خاص به يمكن 2009) كما أكد نعيم الظاهر 

العقل من التمييز بين األفكار المتشابكة والتصورات التي ال يحتاجها الذهن أثناء تفكيره في موضوع معين له 

 االً عندما يُحقق النتائج المنشودة بأقل جهد وأقصر وقت.أهداف محددة، ويكون التفكير فع

( أن التفكير سلسلة من العمليات الُمعقدة  التي تجري في الدماغ البشري 2006ويري عيسي المال )  

مهمتها تبسيط األمور التي تشغل الذهن، وتحليلها إلي عناصر أولية قابلة للربط والمقارنة  ،بسرعة مذهلة



 
 

 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University – 

Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)       ، (ISSN 2314-7466) (Online) 

 

 (133) 

ل والتصوير، ومن ثم الخروج بقاعدة أو أسلوب لمواجهة العالم المحيط، حيث أن التفكير الحر والعرض والتمثي

 يُشكل عائقاً أمام أي تقدم.

( بأهمية المراجعة الذاتية والوقوف علي حقيقة الواقع، وأكد علي أهمية 2010وأوصي جاسم سلطان) 

رسة العمليات المعقدة وتحليلها وإعادة تركيبها الصقل األكاديمي والتدريبي العملي والغوص في األعماق ومما

 من جديد وفق أفكار ورؤي إبتكارية جديدة غير معهودة، وذلك ليس باألمر الهين.

ً وثيقاً بكل معاني الخير والعمل الصالح عند  ،ويعتبر العمل التطوعي ممارسة إنسانية  إرتبطت إرتباطا

شكله وإتجاهاته ودوافعه من مجتمع إلي آخر، ومن فترة كل المجموعات البشرية، ولكنه يختلف في حجمه و

ومن حيث الشكل فقد يكون جهداً يدوياً  ،زمنية إلي أخري؛ فمن حيث الحجم يقل في فترات اإلستقرار والهدوء

 ً ً بالمال، ومن حيث دوافعه فقد تكون دوافع نفسية أو إجتماعية أو سياسية )معلوي  ،وعضليا ً أو تبرعا أو مهنيا

 (.2006ني، الشهرا

وللعمل التطوعي أهمية بالغة في عصرنا الحاضر لما له من إنعكاسات إيجابية من الناحية اإلجتماعية  

واإلقتصادية، وغيرها من نواحي الحياة األخري ومن العالقة الوطيدة التي توجد بين العمل التطوعي وأمن 

لمشكالت اإلجتماعية، مثل )البطالة، األُمية، المجتمع هي مساهمة العمل التطوعي في معالجة بعض الظواهر وا

المخدرات، والتسول(، والتي قد يكون لها أثر مباشر أو غير مباشر في حدوث الجريمة، كما أن للعمل التطوعي 

ً في الرعاية اإلجتماعية للمسنين، األرامل، العائالت ذات الدخل المنخفض واأليتام، وحماية البيئة  دوراً مهما

 (.2008 )أحمد حمزة،

كما يُعد العمل التطوعي ركيزة أساسية في بناء المجتمع ونشر التماسك اإلجتماعي بين األفراد وهو أحد  

الممارسات اإلنسانية والوسائل الهامة المستخدمة في تحقيق التنمية بكافة أشكالها والنهوض بمكانة المجتمع وحل 

ً وفاعالً مع الهي ً أساسيا ئات الحكومية في عملية التنمية المستدامة )خالد برقاوي، مشكالته ألنه أصبح شريكا

2008.) 

فالعمل التطوعي يُعد بمثابة قوة محركة نابعة من داخل المجتمع لتدفعه وتستثيره وتحت خطاه نحو  

اإلعتماد علي جهود أفراده وجماعاته وعلي موارده الذاتية لمواجهة إحتياجات المواطن بأقل قدر من معونة 

ً خاصةً في مجاالت التنمية الدولة ا لتي يجب أن تكرث مواردها لمواجهة اإلحتياجات القومية األكثر إلحاحا

 (.HoldsworthClare,2010) ،(2001اإلقتصادية )رشاد عبد اللطيف، 

كما يُعتبر التطوع أحد األركان الرئيسية لبناء المجتمع المدني بإعتباره نوعاً من التنظيمات الوسيطة ما  

وال تستهدف الربح وتسعي إلي تحقيق الصالح العام وتعكس جهوداً إدارية من خالل القيمة  ،دولة واألسرةبين ال

اإلقتصادية للعمل التطوعي وإسهامها في الناتج القومي، حيث ترتبط فاعلية التطوع بتنظيم وحشد الموارد 

 (.2009السلطان، البشرية وهي قضية أساسية نحو التنمية وتحقيق العدالة اإلجتماعية)فهد

( أن عدم القدرة علي التعبير وحرية الرأي 2010أحمد تاج الدين) ،(2008) وتؤكد دراسة منال قدومي 

لجميع أفراد المجتمع بشكل كاف بغض النظر عن مستوياتهم اإلقتصادية واإلجتماعية يعد من معوقات المشاركة 

لبعض للتعبير عن مطالبهم أو لإلحتجاج علي السياسات المجتمعية، ففي حالة غياب قوات التعبير الشرعي يلجأ ا

 الموجودة إلي المظاهرات وتخريب الممتلكات واإلنقالب والتطرف.

ويُعد الوعي بأهمية التطوع وممارسته بصورة فعلية مؤشراً للتفاعل اإليجابي لألفراد تجاه مجتمعهم للنهوض  

لتطوع علي المجتمع فحسب، وإنما يُعد العمل التطوعي من أهم به وتنميته في كافة المجاالت حيث ال تقتصر أهمية ا
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وسائل بناء شخصية المتطوع وتنميته مهارياً وأخالقياً ودينياً. وأيضاً فإن الحالة التي يعيش عليها أي مجتمع يمكن أن 

 (.2007تقاس بمدي الخدمات التي يقدمه له مواطنوه وخاصة الشباب )نادية أبو سكينة، 

ن أهمية نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، إال أنه يواجه العديد من العقبات التي وبالرغم م  

تعوق إنتشاره منها عدم وعي الهيئات بأهميته وعدم توفر دعم مالي لألعمال التطوعية ووجود قيود إدارية 

لبية تجاه المشاركة في األعمال وقصور في التوعية اإلعالمية بأهميته باإلضافة إلي وجود قيود كاإلتجاهات الس

(، )محمد 2004التطوعية وقيود أسرية تعوق األبناء عن المشاركة في األعمال التطوعية )إبراهيم المليجي، 

 (.2009)فهد السلطان، (،2007علم،

 ,Moor (2003)وقد أظهرت دراسة كل من الشبكة العربية للمنظمات األهلية عن التطوع في العالم العربي  

Anderson (2006)  سنة هم أقل فئة مهتمة بالتطوع ويرجع ذلك إلي الثقافة األسرية  20-12أن الشباب من

التي أصبحت تهتم بالتعليم دون اإلهتمام ببث اإلنتماء كما أن مناهج وأنشطة الجامعات والمدارس قد تكون خالية 

 من كل ما يشجع علي العمل التطوعي.

ً يُق  اس به تقدم المجتمع حيث يُعد الوعي بأهمية التطوع وممارسته بصورة ولقد أصبح التطوع مقياسا

فعلية مؤشراً للتفاعل اإليجابي لألفراد تجاه مجتمعهم للنهوض به وتنميته في كافة المجاالت، كما أنه من أهم 

 ً  (.Michelesen & zaff, 2002وأخالقياً ودينياً) ،وسائل بناء شخصية المتطوع وتنميته مهاريا

أن المراهقين المتطوعين أكثر إيجابية وأكثر  Thomas & Bloch(2006)أكدت دراسة كل من حيث  

تجنباً للسلوك اإلنحرافي وأكثر إهتماماً بأخالقيات العمل وإتخاذ مواقف مسئولة وذلك من خالل الدراسات التتبعية 

 لفئة المراهقة.

المدنية أو المشاركة في الخدمات  (  أن المشاركة(Michelesen & zaff, 2002كما أوضحت دراسة  

المجتمعية هي أداة فعالة لتنمية الشباب من حيث الصحة النفسية والجسمية وتنمية الممارسات الفكرية 

 واإلجتماعية من خالل برامج تقييم الخدمات التطوعية.

ى الحياااة وبمااا أن األساارة هااى المؤسسااة األولااى واألساسااية المساائولة عاان إعااداد المااراهقين  للاادخول فاا 

االجتماعياة فهااى المساائولة علااى المحافظااة علااى كيااان األساارة وإبعاااد أفرادهااا ماان  واالضااطرابات فااى العالقااات 

وسوء الصحة النفسية لديهم وذلك من خالل اتباعها لألنماط اإليجابية فى التربياة وأهمهاا الحاوار )ساناء سالميان، 

ويقوى التماسك باين أعضاائها ويصال باألبنااء إلاى مرحلاة (، فالحوار األسرى اإليجابى يوثق بناء األسرة 2000

 (.2011التكامل واالستقالل )سليمان أحمد، 

لذلك يُعد الحوار من األمور الضرورية فى الحياة فأغلاب أنشاطة حياتناا وماا يانجم عنهاا مان خالفاات قاد  

تعارضة، كما يشير صاموئيل أصبح فى حاجة إلى الحوار كى نتمكن من تحقيق أهدافنا ومصالحنا المتناقضة والم

( إلااى أن الحااوار حتميااة للنضااوج حيااث يسااتطيع الفاارد أن يفهاام نفسااه ويعاارف نقاااط القااوة ونقاااط 1998حبيااب )

الضعف فيه، فبالحوار يستطيع الفرد أن يكتشف نفسه، وقدراته، ويكتشاف اآلخارين ويساتزد علماا ويزياد إدراكاه 

 لذاته.

الحياتية التى يمر بها الفرد فى حياته المختلفاة يحتااج إلاى التفاعال  كما أن التعامل مع الكثير من المواقف 

بااوعي، فإتقااان مهااارات الحااوار شاارط القتحااام المسااتقبل ومواجهااة متطلباتااه وأن البدايااة هااى تاادريب األفااراد 

 (.2001وتزويدهم بتلك المهارات وتطوير مهارات الحوار لديهم )قدرى حنفى، 

س وترويضها وكبح جماحها بإخضاعها ألهداف الجماعة ومعاييرها ألناه ويسهم الحوار فى تقريب النفو 

فى ثنايا الحوار فوائد نفسية وتربوية ودينية واجتماعية وتحصيلية تعود على المحاور بالنفع. وربما يكون الحوار 
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أكبر  ن أجل تحقيقأكثر نجاحا فى تكوين عالقات من الود والتآلف بين األفراد مم يجعل التمكن منه أمراً أساسياً م

 (.2007)حازم راشد،  قدر من التواصل مع اآلخرين

 

وذلك باعتبار أن األجواء الفكرية والنفسية والعاطفية التى تخلقها األسرة لألبناء تمنحه القدرة على التكيف الجدى 

 .(Bela & Patrick,2005)مع نفسه ومع أسرته و مجتمعه

ألسرة لها دور فعال فى تنمية فكر اإلنسان وتنظيم سلوكه وعواطفاه إن األساليب الحوارية التى تنتهجها ا 

( أن الحوار األسرى يساعد علاى 2007. فقد أكدت منال الحسن )(Patterson, 2002)وبناء شخصيته المتميزة 

 ً مان  التنشأة النفسية السليمة لألسرة وأفرادها كما أنه يساهم فى وجود رواباط قوياة باين أفاراد األسارة تكاون نمطاا

 االستقرار الذى يظهر فى تصرفات أعضائها.

( أن وجود البيئة المشجعة للحوار وخاصة فى األسرة  سواء أكان ذلاك نفساياً 2008وأكد )إبراهيم العبيد  

أم معنوياً أم حسيا هى تلك التى تسهم فى إنشاء الحوار الجاد والصادق الاذى يقاوم علاى تقبال النقاد، وتقبال الارأى 

 عرض األفكار.اآلخر وتشجيع 

وقد أجريت العديد من الدراسات التى تناولت أهمياة الحاوار األسارى وارتباطاه بالمهاارات الحياتياة، فقاد  

إلى أن الحوار األسرى يشبع حاجات األبناء من حيث الشعور بالرضا والمصلحة  (Patterson, 2002)أشارت 

 المشتركة والذى يقود فى النهاية إلى النجاح واإلنجار.

% من األسر المصرية يغلب على أسلوب الحوار 65( إلى أن نسبة 2007وصلت أمانى عبد الوهاب )وت

 فيها األنماط السلبية وهو يقلل من المساندة الوالدية لألبناء ويشعرهم بعدم الرضا عن الحياة.

ن األهمية فم ،وفي المراحل التعليمية خاصةً  ،وإذا كان الحوار ضرورياً في جميع مراحل عمر اإلنسان 

وأكثر أهمية حيث تمثل شريحة المراهقين القطاع السكني الغالب  ،بمكان أن يكون في مرحلة المراهقة أشد حاجة

عاماً من إجمالي عدد  21-12% في الفئة العمرية من 30في المجتمع المصري من الناحية الديموجرافية بنسبة 

 (.2016 ،سكان مصر )الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

ويكتسب  ،ويتأثر الفرد نموه اإلجتماعي بالجو النفسي المهيمن علي األسرة وبالعالقات القائمة بينهم 

إتجاهاته النفسية بتقليده ألبيه وأهله وذويه، فاألسرة المستقرة الثابتة الهادئة المطمئنة تعكس هذه الثقة وذلك 

ي الطمأنينة و تهيئ جواً مثالياً لنموه بينما األسرة التي تثور اإلطمئنان علي حياة المراهق فتتشبع بذلك حاجته إل

 (.2000غاضبة ألتفه األسباب وتبغض الناس وتميل إلي اإلنتقام والغيرة )توما الخوري، 

فبالتواصل وبالتفاعل الجيد تتكون المصارحة بين اآلباء واألبناء فالعالقة بينهم عالقة ديناميكية تفاعلية  

حيث  ،و تثبيطها وهذا يتوقف علي مدي قدرة اآلباء علي الحوار الجيد واإلستماع لألبناء بإهتماميمكن تحفيزها أ

يكسب الحوار اإلبن التعود علي مواجهة مشكالت الحياة اليومية واإلستقاللية في حل هذه المشكالت وإتخاذ 

 (.2000القرارات )محمد حسن، 

وترويض النفس، فهو  ،وإحترام النقد ،لرأي والرأي اآلخروتقبل ا ،وعليه فالتحاور وسيلة هامة للتواصل 

لغة اإلنسان المتحضر، وينبغي التدريب عليه وممارسته إلكسابه لألبناء منذ النشأة األولي، والسيما في ظل هذا 

 وتغيرات متالحقة تفرض إرساء واقع جديد للحياة اإلجتماعية والتعليمية، ،العصر وما يشهده من ثورة معلوماتية

والثقافية، فالشخص الذي ال يجيد التحاور مع اآلخرين لن يمتلك القدرة الذهنية التي من شأنها أن ترتقي به علي 

ولقد أصبح "الحوار" من أكثر المواضيع بحثاً؛ نظراً ألهمية الحوار في عملية اإلتصال  ،مستوي الفكر والمعرفة
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نعدام الحوار بين اآلباء واألبناء من ناحية أخري من والتواصل اإلنساني ونجاح هذه العالقات، كما إعتبر إ

 (.2004األسباب األولي المباشرة المؤدية إلي الكثير من المشكالت اإلجتماعية )إستقالل الباكر، 

وهنا نجد أن التحاور األسري ما هو إال وسيلة من وسائل اإلتصال األسري الفعال فمن األهمية القصوي  

بين أفراد األسرة، فمن خالل الحوار األسري تنمو المشاعر اإليجابية ويتحقق التواصل أن يتوافر حوار إيجابي 

األمر الذي يساهم في التقريب بين وجهات النظر  ،بين أفرادها، ويساعد علي إشاعة روح المحبة والمودة بينهم

 (.Sparrow & Heel, 2006)ويتعلم كل فرد في األسرة أهمية إحترام الرأي اآلخر 

إدارة التحاور بين أفراد األسرة يعتبر بمثابة المفتاح الذي يوصلهم إلي سبيل التفاهم واإلنسجام، إن  

وكذلك هو القناة التي توصل أفراد األسرة لآلخر ؛ فعندما يتحاور األبناء مع الوالدين إنما يعبرون عن أنفسهم 

ر شخصيتهم، فإذا كان الطفل قد نشأ في كنف لكل خبراتهم الحياتية وبيئتهم األسرية والتربوية ويعبروا عن جوه

رعاية أبويه فإن ذلك يوفر له اإلحساس باأللفة والتقبل واإلحساس بالثقة يترتب عليه تحقيق اإلتزان اإلنفعالي 

 (2013 ،نورة بوعيشة ،)سمية عمارة

اش بين أفراد األسرة، فمن أساليب إدارة التحاور بين أفراد األسرة وجود الثقة المتبادلة أثناء إجراء أي نق 

وإعطاء مساحة للتعبير عن إحتياجات الفرد مع اإلهتمام بالفهم وعدم حدوث  ،والتحدث بهدوء إلي اآلخرين

ومحاولة التوصل إلي نقاط إتفاق بين أفراد األسرة ؛ فمشاركة األفكار تفتح الطريق  ،التصادم بين أفراد األسرة

اإليجابية والفعالة التي تُرضي جميع األطراف، والقدرة علي تقبل إلكتشاف حلول للمشاكل، والوصول للحلول 

وإنجاز ما يسند إليك وتنفيذه في الوقت المناسب، إحترام آراء جميع أفراد األسرة وأخذها بعين  ،المسئولية

 (.Patrick, J, 2014اإلعتبار وعند اإلختالف مع األغلبية )

طة إلدارة التحاور بين األبناء واآلباء وتشمل التخطيط ( أن هناك خ2017وأكدت نعمة رقبان وآخرون ) 

بما يتضمنه من تحديد الموضوع وتحديد األهداف المتوقعة من الحوار، وجمع البيانات والمعلومات ووضع 

والتنفيذ الذي يتضمن بدء الحوار وتدوين المالحظات أثناء الحوار، التقييم الذي يشمل أيضاً  ،الخطط البديلة

النقاط اإليجابية والنقاط السلبية للحوار وإستخالص نقاط اإلتفاق واإلختالف بين األبناء والوالدين،  الوقوف علي

 ووضع آليات لتجنب حدوث خالفات مستقبالً.

ويتدرب الطفل من خالل الحوار علي إتباع الخطوات المنطقية واألساليب الصحيحة في حل المشكالت  

حيث أظهرت النتائج أن الطالب يستخدمون  Mercer(2008) مع دراسة (. ويتفق هذا 2012)حفصة الوايلي، 

مما سهل حل المشكالت التي يواجهونها، األمر الذي يتيح لألبناء فرصة التعبير عن حاجاتهم  ،الحوار كثيراً 

 ويمكن عن طريقه القضاء علي العديد من المشكالت التي قد يتعرض ،ورغباتهم ومشكالتهم بأسلوب مقتنع ومفيد

لها األبناء سواء داخل المنزل أو خارجه، ويقرب وجهات النظر بين اآلباء واألبناء للوصول إلي حل يُرضي 

الطرفين، فاإلختالف في وجهات النظر أمر وارد بين اآلباء واألبناء، ويُسهم الحوار في زيادة وتقوية الروابط 

والتفاهم والتآلف بين أفراد األسرة، حيث يُهيئ لهم األسرية، إذ يُعد من أهم الدعائم التي تدعم أواصر التعاون 

فرصة تصحيح األخطاء واألفكار والسلوك علي أساس من الوضوح واإلقتناع واإلحترام والثقة )محمد 

 (.2009،خوجة

( إلي أهمية تربية األبناء علي الحوار حيث يُتيح لهم فرصة 2009وتُشير نتائج دراسة سحر الصديقي ) 

واإلستقالل في إتخاذ  ،ويُنمي لديهم الروح اإلجتماعية ،واإلنفتاح علي اآلراء المختلفة ،أنفسهمفي التعبير عن 

ويُكسبهم الثقة في النفس، ويُساعدهم علي تبادل الخبرات والمعارف، ويساعد الوالدين علي تفهم  ،قراراتهم
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التعرف علي مهارات التفكير مشكالت األبناء وإيجاد الحلول لها.، ومن هنا نبعت فكرة البحث في دراسة 

اإلستراتيجي لممارسة المراهقين العمل التطوعي وعالقته بإدارة التحاور األسري لديهم ومن خالل اإلجابة علي 

 التساؤالت التالية:

 ما األهمية النسبية لمهارات التفكير اإلستراتيجي لدي المراهقين عينة البحث؟ -

 التطوعي ممارسةً من قِبل أفراد عينة البحث؟ما األهمية النسبية ألكثر أنواع العمل  -

 ما األهمية النسبية للشروط الواجب توافرها في المتطوعين؟ -

 ما األهمية النسبية لمعوقات العمل التطوعي التي يواجهها أفراد عينة البحث؟ -

ً في  -  لدي لممارسة المراهقين العمل التطوعي  التفكير اإلستراتيجي هل توجد فروق دالة إحصائيا

المراهقين عينة البحث بمحاورها )التفكير الشمولي،التفكير الُمجرد، التفكير التشخيصي، التفكير 

المستوي  ،المستوي التعليمي لألب ،عمل األم ،محل اإلقامة ،التخطيطي( تبعاً لمتغيرات الدراسة )الجنس

 ؟خل الشهري لألسرة(متوسط الد ،التعليمي لألم

-  ً  )التخطيط، في متوسطات درجات إدارة التحاور األسري  بأبعادها هل توجد فروق  دالة إحصائيا

ً لمتغيرات الدراسة )الجنس التنفيذ،  ،المستوي التعليمي لألبعمل األم،  ،محل اإلقامة ،التقييم( تبعا

 متوسط الدخل الشهري لألسرة( لدي المراهقين عينة البحث األساسية؟ ،المستوي التعليمي لألم

وبين  أبعاد إدارة التحاور  لممارسة المراهقين العمل التطوعي بين التفكير اإلستراتيجيما طبيعة العالقة  -

 األسري ألفراد عينة البحث األساسية؟

هل تختلف نسبة مشاركة متغيرات الدراسة في تفسير نسبة التباين في المتغير التابع )التفكير  -

ً ألوزان لدي المرا لممارسة المراهقين العمل التطوعي اإلستراتيجي هقين عينة البحث األساسية( تبعا

 معامالت اإلنحدار ودرجة اإلرتباط ؟

إدارة التحاور )هل تختلف نسبة مشاركة متغيرات الدراسة في تفسير نسبة التباين في المتغير التابع  -

 األسري للمراهقين عينة البحث األساسية( تبعاً ألوزان معامالت اإلنحدار ودرجة اإلرتباط ؟

 البحث :أهداف 

يهدف البحث إلي التعرف علي مهارات التفكير اإلستراتيجي لممارسة المراهقين العمل التطوعي  

 وعالقته بإدارة التحاور األسري لديهم وذلك من خالل األهداف الفرعية التالية :

 التعرف علي األهمية النسبية لمهارات التفكير اإلستراتيجي لدي المراهقين عينة البحث. -1

 علي األهمية النسبية ألكثر أنواع العمل التطوعي ممارسةً للمراهقين. التعرف -2

 التعرف علي األهمية النسبية للشروط الواجب توافرها في المتطوعين. -3

 التعرف علي األهمية النسبية لمعوقات العمل التطوعي التي تواجه عينة البحث. -4

لدي المراهقين عينة  لعمل التطوعيلممارسة ا الكشف عن الفروق في مهارات التفكير اإلستراتيجي -5

التفكير التخطيطي( تبعاً  التفكير التشخيصي، التفكير الُمجرد، البحث بمحاورها )التفكير الشمولي،

المستوي  ،المستوي التعليمي لألب ،عمل األم ،محل اإلقامة ،)الجنس إلختالف متغيرات الدراسة

 .(متوسط الدخل الشهري لألسرة ،التعليمي لألم
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التقييم( لدي المراهقين  ،التنفيذ ،اد الفروق في أبعاد إدارة التحاور األسري عينة البحث )التخطيطإيج -6

ً إلختالف متغيرات الدراسة المستوي  ،عمل األم ،محل اإلقامة ،)الجنس عينة البحث األساسية تبعا

 .(متوسط الدخل الشهري لألسرة ،المستوي التعليمي لألم ،التعليمي لألب

لممارسة المراهقين العمل  طبيعة العالقة اإلرتباطية بين مهارات التفكير اإلستراتيجي الكشف عن -7

 وبين أبعاد إدارة التحاور األسري لدي المراهقين عينة البحث األساسية. التطوعي

 تحديد نسبة مشاركة متغيرات الدراسة في تفسير نسبة التباين في المتغير التابع)مهارات التفكير اإلستراتيجي -8

 عينة البحث األساسية( تبعاً ألوزان معامالت اإلنحدار ودرجة اإلرتباط. العمل التطوعي لمراهقينممارسة ال

إدارة التحاور األسري )تحديد نسبة مشاركة متغيرات الدراسة في تفسير نسبة التباين في المتغير التابع  -9

 .ودرجة اإلرتباط تبعاً ألوزان معامالت اإلنحدار (للمراهقين عينة البحث األساسية

 أهمية البحث:

 يكتسب هذا البحث أهميته من خالل :

بما يُسهم في  ،مساعدة فئة هامة من فئات المجتمع، أال وهي فئة المراهقين علي ممارسة العمل التطوعي -1

المحافظة علي الحيوية الفاعلة وتجديدها داخل الفرد، حيث تتعدي أهميتها وتتجاوز حدود ما يُحققه الفرد 

الحاضر ويمتد إلي المستقبل، لما لها من أهمية تتمثل فى اآلمال المعلقة عليهم فى تنمية وتطوير  في

المجتمع. من خالل تنمية القدرة علي التفكير اإلستراتيجي، إذكاء الرغبة في التطوير، التوافق مع 

 الوصول إلي درجة أعلي من القوة. ،متطلبات ومتغيرات الحياة

ً في تنف -2 يذ خطط التنمية وإستيعاب معطيات ثقافة العصر المتراكمة للحاق بركب الحضارة المضي قدما

 وسباق التقدم العلمي العالمي.

تأتي أهمية العمل التطوعي من تعزيزه إلنتماء المراهقين ومشاركتهم في مجتمعهم، وتنمية قدراتهم  -3

ائهم وأفكارهم في القضايا العامة ومهاراتهم الشخصية والعلمية والعملية، ويقدم لهم فرصة التعبير عن آر

 التي تهم المجتمع،أي أن العمل التطوعي له عالقة بأمن المجتمع.

دورات تدريبية من قبل المتخصصين بهدف  ،يُمكن أن تُسهم نتائج هذا البحث في وضع برامج إرشادية -4

اركة اإليجابية في تنمية الوعي بالعمل التطوعي لدي المراهقين وبالتالي خلق شخصيات قادرة علي المش

 تنمية المجتمع فهم رأس مال األمة وعدتها وحاضرها ومستقبلها.

اإلستفادة من نتائج البحث لتقديم مقترحات لتوعية اآلباء بأهمية إعداد وتنفيذ وتقييم خطة إلدارة التحاور  -5

 األسري وأثرها علي وعي األبناء بممارساتهم العمل التطوعي.

اد المؤسسات اإلعالمية والثقافية الهادفة لنشر ثقافة الحوار األسري ؛ األمر تُفيد نتائج الدراسة إلرش -6

 الذي يُسهم في المحافظة علي القيم والعادات وتجنب المشاكل المستقبلية.

تُساهم الدراسة الحالية في وضع مجموعة من التوصيات التي تُسهم في رفع وتحسين قدرة الوالدين علي  -7

 إلدارة التحاور األسري. إعداد وتنفيذ وتقييم خطة

ثقافة التحاور األسرى حاجة ملحة للمراهقين فى هذا العصر ومن هنا فإن الدراسة تساعد على تحديد  -8

أنماط التحاور األسرى والعوامل المؤثرة فيه وتقترح برنامج يسهم فى تنمية فنيات التحاور األسرى 

 اإليجابى.
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إلستراتيجي لممارسة المراهقين العمل التطوعي حيث أنه ال ندرة البحوث العلمية التي تتناول التفكير ا -9

توجد دراسة )فى حدود علم الباحثتان( تعنى بدراسة أنماط التفكير اإلستراتيجي كمتغير رئيسى لدى 

 المراهقين، ومدى ارتباط هذا المتغير بإدارة التحاور األسري.

ئولين عن المراهقين في توجيهيهم تفيد نتائج هذه الدراسة القائمين على رعاية الشباب والمس -10

وتوعيتهم وإرشادهم وتنمية فنيات الحوار اإليجابى لديهم وتعزيز لغة التفاهم فى حل ما يعترضهم من 

 مشكالت مما يساعد على نموهم النفسى السليم وبناء جوانب شخصياتهم.

 

 األسلوب البحثي للدراسة:

 أوالً: فروض البحث :

 يلى :تفترض الدراسة الحالية ما 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات إستجابات  محاور التفكير اإلستراتيجي -1

التفكير المجرد، التفكير التشخيصي، التفكير  ،)التفكير الشمولي لممارسة المراهقين العمل التطوعي

ً إلختالف متغيرات الدراسة  محل  ،لجنسا)التخطيطي( لدي المراهقين عينة البحث األساسية تبعا

 ،  متوسط الدخل الشهري لألسرة(.المستوي التعليمي لألم ،المستوي التعليمي لألب ،اإلقامة، عمل األم

 ،التنفيذ ،إدارة التحاور األسري )التخطيط أبعادتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  -2

ً إلختالف متغ محل اإلقامة،  ،الجنس)يرات الدراسة التقييم( لدي المراهقين عينة البحث األساسية تبعا

 ،  متوسط الدخل الشهري لألسرة(.المستوي التعليمي لألم ،المستوي التعليمي لألب ،عمل األم

لممارسة المراهقين العمل  توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين محاور التفكير اإلستراتيجي -3

 هقين عينة البحث األساسية.وأبعاد إدارة التحاور األسري لدي المرا التطوعي

تختلف نسبة مشاركة متغيرات الدراسة في تفسير نسبة التباين في المتغير التابع)التفكير اإلستراتيجي  -4

 للمراهقين( تبعاً ألوزان معامالت اإلنحدار ودرجة اإلرتباط.

ة التحاور األسري( تختلف نسبة مشاركة متغيرات الدراسة في تفسير نسبة التباين في المتغير التابع )إدار -5

 تبعاً ألوزان معامالت اإلنحدار ودرجة اإلرتباط.

 ثانياً: المصطلحات العلمية والمفاهيم اإلجرائية:

   Strategic thinkingالتفكير اإلستراتيجي:  -

( بأنه" المعرفة التي يجب أن تتوافر داخل الفرد والتنظيم لتحديد 2005) يُعرفه عبد الرحمن توفيق 

 ديات الُمستقبلية وإمتالك مهارات التخطيط للتغلب عليها".الفرص والتح

( بأنه" توفر القدرات والمهارات الضرورية لقيام الفرد بالتصرفات اإلستراتيجية، 2012ويُعرفه فتحي عواد ) 

وممارسة المهام اإلستراتيجية، بحيث يمد صاحبه بالقدرة علي فحص وتحليل عناصر البيئة والقيام بإجراءات 

 بؤات الدقيقة للمستقبل مع إمكانية إتخاذ القرارات المتناسبة مع ظروف التطبيق".التن

والذين ينشدان  ،وعرفه روبرت برادفورد بأنه "التفكير من أجل تحديد المسار واإلتجاه السليمين والمناسبين

 (.2013جب،لتحقيق أفضل إمكانات مستقبلية، وتكريس الموارد بقوة لدعم ذلك المسار واإلتجاه)رشدي ر

  ً "التأمل العميق إلستشراف الُمستقبل، وتحديد اإلتجاه الذي يقود  بأنه يُعرف التفكير اإلستراتيجي إجرائيا

لإلستفادة من الفرص ومواجهة التحديات والمتغيرات المستقبلية، ُمستغالً بذلك القدرات التي يمتلكها المراهقون 

ديد خطط مستقبلية تُمكنه من تطوير المهارات والقدرات الشخصية من الُمعطيات والمهارات الحالية في رسم وتح

 بما يُساعد في تحقيق األهداف الُمستقبلية بصورة تتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة".
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التفكير التخطيطي  –ويشتمل التفكير اإلستراتيجي إجرائياً علي أربعة أنماط رئيسية )التفكير التشخيصي  

 التفكير الشمولي( وتتفاعل تلك األنماط بصورة متناسقة ومتكاملة. -التفكير المجرد –

  Diagnostic thinking Patternالمحور األول: نمط التفكير التشخيصي:  -

هو النمط من التفكير اإلستراتيجي الذي يعتمد علي تشخيص اإلطار العام للمشكلة من خالل الخبرات ذات 

 (.2016ة للنتائج الُمستهدفة من حل المشكلة)إبراهيم رفعت،العالقة بالمشكلة ووضع األُطر العام

ً أنه " النمط من التفكير اإلستراتيجي الذي يحدد المراهقين من خالله العوامل الُمسببة لظهور  يُعرف إجرائيا

 المشكالت بصورة كلية شمولية، مع البحث عن الحلول العملية والبدائل المختلفة لحل تلك المشكالت.

 

  Schematic thinking Pattern الثاني: نمط التفكير التخطيطي:المحور  -
ويتطلب ذلك قدر  ،وهو القدرة علي التخطيط للوصول إلي الحل األمثل من خالل مجموعة من المراحل 

 (.2014من المرونة لمواجهة المتغيرات المختلفة )علي بن فهد وهنادي عبد العزيز،

ً أنه"  ر اإلستراتيجي يُحدد المراهق من خالله النتائج المتوقعة من حل نمط من التفكي يُعرف إجرائيا

 المشكلة والخطوات الالزمة للوصول للحل األمثل".

 Abstract thinking Pattern  المحور الثالث: نمط التفكير الُمجرد: -

ة أو وهو يتمثل في إنتقاء العوامل المؤثرة في المشكلة من خالل معايير محددة ال تقوم علي الذاتي 

 (.2016 ،التصورات الخاطئة وإنما ببناء وتحديد معايير خاصة للحكم علي المشكلة )إبراهيم رفعت

ً أنه "النمط من التفكير اإلستراتيجي الذي يهتم فيه المراهق بحصر العوامل المحيطة   يُعرف إجرائيا

 يقوم علي فلسفته وتوجهاته". ،بالمشكلة في إطار إنتقائي

  Holistic thinking patternط  التفكير الشمولي: المحور الرابع: نم -

هو ذلك النمط في تحديد الحلول الُممكنة للمشكلة في ضوء ما تم التوصل إليه من العوامل المؤثرة في  

 (.2019المشكلة )حلمي الفيل،

ً أنه "نمط من التفكير اإلستراتيجي الذي يُحدد الفرد من خالله العوامل الُمسب  بة لظهور يُعرف إجرائيا

المشكلة مع تحليل دقيق لتلك العوامل، مع البحث عن الحلول العملية للمشكلة في إطار التعامل مع العوامل 

 الُمسببة لظهور المشكلة.

 Adolescenceمرحلة المراهقة:  -
هي المرحلة اإلنتقالية من الطفولة إلي الرشد، أي اإلنتقال من اإلعتماد الكامل علي اآلخرين إلي  

(. 2019قالل النسبي، ويطلق عليها البعض مرحلة الميالد النفسي أو الوجود النفسي")نجوي عبد الجواد،اإلست

ً مرحلة إختيار أسلوب  ومرحلة المراهقة هي مرحلة إختيار القيم والقرارات وتحديد اإلتجاهات، وهي أيضا

 (. 2003)محمود عقل، التعامل مع مطالب الحياة

ً 21-12المراهق بأنه "كل فرد يتراوح عمره الزمني ما بين ) (2013) و تُعرف إبتسام الزوم   ،( عاما

( عاماً 17:15( عاماً كان ضمن المراهقة المبكرة، وإذا تراوحت عمره بين )14-12فإذا تتراوح عمره ما بين )

ً كان ضمن ما يسمي بالمراهق21:18كان ضمن المراهقة المتوسطة، أما إذا تراوح عمره ما بين ) ة ( عاما

 المتأخرة.
عام( 19-17( األبناء في مرحلة المراهقة بأنهم األبناء في الفترة العمرية من )2010وتُعرف رشا راغب)

 ويظهر فيها بوضوح السلوك اإلستقاللي ويتفاعل فيها األبناء تفاعالً إيجابياً مع بيئتهم الداخلية والخارجية.
ً بأنها  لة من العمر تتوسط الطفولة وإكتمال النضج، فهي "مرح وتًعرف الباحثة تلك المرحلة إجرائيا

مرحلة حرجة في حياة الفرد يُصاحبها العديد من التغيرات، كما أنها السن الذي يفتقر فيه إلي الخبرة وعدم 

 ،النضج، ويواجه فيها العديد من الصعوبات والتتحديات، ويصاحب تغيرات النمو تأثيرات مختلفة علي السلوك
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(عاماً، والتي تمثل فئة 15:12بنات( في الفترة العمرية من ) –لدراسة المراهقين )بنين وتتحدد في هذه ا

 ويقيمون في أسر مستقرة. والجيزة محافظة القاهرةبالمراهقين من طلبة المرحلة اإلعدادية 

  Practiceالممارسة:  -

ً بأنها "سلوك إجتماعي يُمارسه المراهقون ب  رغبة ذاتية منه لتحقيق تُعرف الباحثة الممارسة إجرائيا

ً فيؤديه بسهولة وثقة؛  ً سلسا منفعة إقتصادية ألفراد المجتمع؛ يُمكنه من تكوين المهارة حيث يصبح أدائه تلقائيا

ومن مظاهر األداء زيادة سرعة العمل وقلة األخطاء وزيادة اإلنتاج كما يقل المجهود الذي يُبذله المراهق فيقل 

ملل فالممارسة تتطلب بالضرورة تكرار أداء العمل فيتعود الفرد ويألفه . ونخص إحساسه بالتعب أو شعوره بال

 في هذا البحث ممارسة وإتقان العمل التطوعي بمهارة.

 

 Volunteeringالتطوع:  -

( التطوع بأنه عبارة عن جهود إنسانية تبذل من أفراد المجتمع بصورة 2005يٌعرف عبد هللا النعيم ) 

 م بصفة أساسية علي الرغبة والدافع الذاتي سواء كان هذا الدافع شعورياً أو ال شعورياً.فردية أو جماعية ويقو

 Volunteer Workالعمل التطوعي:   -

( ثقافة التطوع بأنها" التوظيف اإلرادي للقدرات البشرية في العطاء 2007عرفت نادية أبو سكينة ) 

منظومة من القيم والمبادئ واألخالق من أجل اإليجابية  اإلختياري القائم علي الجهد والمهارة والخبرة في إطار

 والمشاركة في تحمل المسئوليات وحل المشكالت بتلقائية اإلتجاهات وثراء المعلومات وفاعلية الممارسات".

( العمل التطوعي بأنه "هو الجهد الذي يبذله اإلنسان من أجل 2013كما عرف عبدهللا الخطيب ) 

عات معينة، وفيه يتحمل مسئوليات العمل من خالل المؤسسات اإلجتماعية القائمة، أو من أجل جما ،مجتمعه

إرضاء لمشاعر ودوافع إنسانية داخلية خاصة، تلقي الرضا والقبول من جانب المجتمع؛ دون توقع جزاء مادي 

 مقابل جهوده".

لجهد بدون مقابل مادي وبدافع " بذل جهد أياً كان نوع هذا ا وتُعرف الباحثة العمل التطوعي إجرائياً بأنه 

ذاتي من الفرد نفسه والتضحية بالوقت أو العمل أو المال أو الجهد الذي يقوم به األفراد أو الجمعيات أو 

المؤسسات في المجتمع لحل مشاكل أبنائه اإلجتماعية واإلقتصادية فهو إختيار حر قائم علي القناعة والتضحية، 

 واإلرتقاء بمجتمعه. ،ؤمن به الشباب لمنفعة اآلخرينوي ،من واقع الشعور بالمسئولية

 Managementاالدارة:    -

وذلك بأقل قدر ممكن من الموارد المتاحة، وفي اإلطار الزمني  ،تعني عملية تحقيق األهداف الُمخطط لها 

 (.2008الُمحدد لها")مدحت أبو النصر، 

ستمرة تسعي لتحقيق األهداف واإلحتياجات بأنها عملية هادفة وم وعرفت الباحثتان اإلدارة إجرائيا 

المتعددة والمتجددة بعد المرور بمراحل فكرية وتنفيذية يتم بواسطتها اإلستخدام األمثل والفعال للموارد البشرية 

 والمادية المتاحة.

 Dialogue   التحاور: -

ومعني اختاروا التََحاُوَر  يُعرف معني التحاور في المعجم المعاني الجامع: تَحاُور )اسم( مصدر تَحاََور، 

التفاهم  ،فيما بينهم: أي إجراء الحوار فيما بينهم، ومعني وجدو في التََحاُوَر خير وسيلة لحل نزاعهم: أي التجادل

 عن طريق الحوار.

وهو أحد أشكال التواصل الشفوى التى تتضمن تبادل الحديث بين فردين أو أكثر بطريقة منظمة بهدف  

ضوعات وتحقيق أكبر قدر من الفهم عن طريق مراجعة الكالم وتداوله بحكمة بين األطراف كشف وتحليل المو

 (.2004المشاركة فيه )ريم عبد العظيم، 

والتحاور هو وسيلة محددة من الخطاب الجماعى والذى يتم عبر استخدام اللغة اللفظية والمعامالت 

 .(Bela & Patrick, 2005)مع اآلخر المختلف السلوكية، ويقوم على أساس التبادلية وعالقة المساواة 
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كما أن الحوار عملية تتضمن تبادل الحديث بين أفراد أو مجموعات على اختالف توجيهاتهم وأفكارهم  

من أجل تبادل المعرف والفهم فيما بينه ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب )إبراهيم العبيد، 

2008.) 

فاعل المعرفى والعاطفى والسلوكى مع اآلخرين وهو ما يميز اإلنسان عن غيره، مما وهو القدرة على الت 

 (.2012يسهل تبادل الخبرات والمفاهيم ونقلها بين األجيال )كمال خليل، 

يتناااول الحااديث طرفااان أو أكثاار عاان طريااق السااؤال والجااواب  وتُعرررف الباحثترران التحرراور إجرائيرراً بررأن

ف فيتبادالن النقاش حول أمر معاين، وقاد يصاالن إلاي نتيجاة وقاد ال يقناع أحادهما بشرط وحدة الموضوع أو الهد

محادثاة باين طارفين أو أكثار تتضامن تباادالً لاآلراء  اآلخر ولكن السامع يأخذ العبارة ويكاون لنفساه موقفااً،أي أناه

ه لتحقيق أهدافاً معينة واألفكار والمشاعر وتستهدف تحقيق أكبر قدر من الفهم والتفاهم بين األطراف المشاركة في

 يسعى المشاركون فى الحوار إلى إنجازها.

 Family dialogue  التحاور األسري: -

هو التفاعل بين أفراد األسرة الواحدة عن طريق المناقشة والحديث عن كل ما يتعلق بشئون األسرة من  

جماعية حول محاور عدة مما أهداف ومقومات وعقبات ويتم وضع حلول لها وذلك بتبادل األفكار واآلراء ال

 (.2011يؤدى إلى خلق األلفة والتواصل )سليمان أحمد، 

كما يعرف بأنه فن وعلم له أسسه وقواعده وهو الحوار الذى يدور بين أفراد األسرة يعيشون حياة  

 (.1993مشتركة ويواجهون حياتهم معاً )عبد القادر الشيخلى، 

أو  ،وار يتم داخل األسرة باين اآلبااء واألبنااء، لغارس القايم واألخاالق" ح وتُعرفه الباحثتان إجرائياً بأنه 

وأن التحاااور لحاال المشااكالت، أو لمناقشااة األمااور والمسااائل الطارئااة فااي األساارة، أو لإلجابااة عاان تساااؤالت، 

األسري من أهم أسس الحياة االجتماعية وضرورة من ضروراتها فهى إحدى وسائل اإلنسان للتعبير عن حاجاته 

ورغباته وميوله وأحاسيسه ومواقفه ومشكالته كما أنه وسيلة اإلنسان إلى تنمية أفكاره وتجارباه وتهيئتهاا للعطااء 

 واإلبداع والمشاركة فى تحقيق حياة متحضرة إذ من خالل الحوار يتم الواصل مع اآلخرين والتفاعل معهم. 

 Family Conversation Department  :إدارة التحاور األسري -

ً بأنه  تخطيط وتنفيذ وتقييم خطة للتفاعل بين اآلباء  وتُعرف الباحثتان إدارة التحاور األسري إجرائيا

واألبناء والحديث فيما يتعلق بشئون األسرة من أهداف ومقومات وعقبات ثم يتم وضع حلول لها عن طريق تبادل 

وتشمل أبعاد نمية جو األُلفة والتواصل األفكار واآلراء الجماعية من خالل محاور متنوعة مما يساعد علي ت

 إدارة التحاور األسري إلي ثالث أبعاد:

 Planning    التخطيط: البُعد األول:-1
وهو عبارة عن عملية تحديد ما يجب أن يفعل وكيف يُمكن إنجازه وهذا يتطلب أن تكون الموارد وكيفية  

 (.2012إستخدامها واضحة إلنجاز أهداف األسرة )نعمة رقبان،

ً التخطيط بأنه  هو تحديد الموضوع وتحديد األهداف المتوقعة من التحاور،  وتُعرف الباحثتان إجرائيا

 وجمع البيانات والمعلومات ووضع الخطط البديلة.

 Implementation         البُعد الثاني: التنفيذ:-2
حقيقة واقعية فتصبح القرارات هو المرحلة التطبيقية وفيها تتحول الخطة المكتوبة من مجرد فكرة إلي  

 (.2006أفعاالً )ربيع نوفل،

يشمل البدء في التحاور وتدوين المالحظات أثناء التحاور وكيفية  وتُعرف الباحثتان إجرائياً التنفيذ بأنه 

 التصرف في المواقف الحرجة.

 Evaluation  البُعد الثالث: التقييم:-3
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وعمل خطة لتحسين وتطوير أدائه في كثير من األحيان  ،لعملهوالمقصود به تعريف الفرد بكيفية أدائه  

 (.2005)صالح الدين محمد، تحية عبد العال،

الهدف منه تقييم التحاور القائم بين اآلباء واألبناء ومعرفة النقاط  وتُعرف الباحثتان التقييم إجرائياً بأن 

اإلختالف، ووضع خطة لتجنب حدوث خالفات اإليجابية والنقاط السلبية للتحاور وإستخالص نقاط اإلتفاق و

 ُمستقبالً.

 ثالثاً: منهج البحث:

يتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، ويقصد به تحديد الظروف والعالقات التي توجد بين الوقائع  

قيقاً إلستخالص لوصف الظاهرة إعتماداً علي جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتفسيرها وتحليلها تحليالً د

 (.2000داللتها والوصول إلي نتائج وتعميمات بشأن الظاهرة موضوع الدراسة )بشير الرشيدي، 

 رابعاً: حدود البحث : تتحدد الدراسة فيما يلي:

 الحدود البشرية: -

في  ( طالب وطالبة بنفس مواصفات العينة األساسية، ذكور وإناث،30تكونت من )عينة البحث اإلستطالعية:  -أ

سنة بالصف األول والثاني والثالث اإلعدادي تم إختيارهم بطريقة  15سنة إلي  12المرحلة العمرية من 

عمدية غرضية من مدارس المرحلة اإلعدادية من محافظتي القاهرة والجيزة، وذو مستويات إقتصادية 

بطريقة مشروطة من  وإجتماعية مختلفة ويشترط أن يكون الطالب مقيم في أسرة مستقرة وتم إختيارهن

وتم إختيارهم  ،المنتمين ألسر متكاملة األركان )أب وأم وأبناء( ومن المقيمين في محافظتي القاهرة والجيزة

بطريقة غرضية من الطالب ومن مستويات إجتماعية وإقتصادية مختلفة وذلك لتقنين أدوات الدراسة )إستمارة 

جي، إستبيان ممارسة المراهقين العمل التطوعي، إستبيان إدارة التحاور البيانات العامة، إستبيان التفكير اإلستراتي

 األسري( وذلك بعد تحكيم السادة المحكمين ألدوات البحث لتقنين أدوات الدراسة.

( طالب وطالبة في مرحلة المراهقة تم إختيارهم بطريقة غرضية 193تكونت من ) عينة البحث األساسية: -ب

 إلستطالعية.العينة اوبنفس مواصفات 

طلبة وطالبات المرحلة اإلعدادية من تم إختيار العينة بطريقة عمدية غرضية من : الحدود الجغرافية للبحث -

مدرسة الطبري اإلعدادية بنين دارس بمحافظتي القاهرة والجيزة )الصف األول والثاني واإلعدادي من م

 يب اإلعدادية بنات(مدرسة المن ،مدرسة الجيزة اإلعدادية بنين ،بمصر الجديدة

: تم التطبيق الميداني ألدوات البحث  في صورتها النهائية بداية من منتصف شهر الحدود الزمنية -

 م.2020 نوفمبرم وحتي نهاية شهر  2020أكتوبر

 خامساً: أدوات البحث: )إعداد الباحثتان(

 )إعداد الباحثتان(                             إستمارة البيانات العامة لألبناء وأسرهم.                         -1

 )إعداد الباحثتان(             .                            ين العمل التطوعيللمراهق لممارسة إستبيان التفكير اإلستراتيجي -2

 )إعداد الباحثتان(                        إستبيان إدارة التحاور األسري.                                   -3

 أوالً: إستمارة البيانات العامة:

أعدت اإلستمارة بهدف الحصول علي البيانات العامة ألفراد عينة البحث وبعض المعلومات التي تفيد في  

 تحديد الخصائص الديموجرافية لعينة البحث وإشتملت علي ما يلي:

 ،عمل األم )تعمل / ال تعمل(،ريف/ حضر()حل اإلقامة م ،جنس األبناء )ذكور/ إناث( البيانات الديموجرافية: -أ

: متوسط مستوي: حاصل علي الشهادة اإلبتدائية / اإلعدادية، مستوي منخفض)المستوي التعليمي لألب و األم 

متوسط الدخل  مؤهل جامعي/ وما بعد الجامعي(،مستوي مرتفع: شهادة ثانوية وما يعادلها/ معاهد متوسطة، 

 . جنيه فأكثر( 5000: من  مرتفعجنيه،  5000: أقل من  متوسطجنيه، 2000: أقل منمنخفض)الشهري لألسرة 

تتضمن بعض األسئلة التي يُجيب عنها المراهق للتعرف علي األوزان  بيانات تتعلق بالنتائج الوصفية: -ب

 :النسبية والنسب المئوية وهي
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 ن أفراد عينة البحث.التعرف علي األهمية النسبية لمهارات التفكير اإلستراتيجي بي -

 التعرف علي األهمية النسبية ألكثر أنواع العمل التطوعي ممارسةً من قبل أفراد عينة البحث.  -

 التعرف علي األهمية النسبية للشروط الواجب توافرها في المتطوعين أفراد عينة البحث. -

 ة البحث األساسية.أفراد عين التي تواجه التعرف علي األهمية النسبية لمعوقات العمل التطوعي -

  :ين العمل التطوعيلمراهقممارسة ال ثانياً: إستبيان التفكير اإلستراتيجي
أًعد هذا اإلستبيان في ضوء القراءات والدراسات السابقة والتعريف اإلجرائي وفي ضوء األدبيات   

فرد لحل المشكالت المختلفة والدراسات السابقة بهدف قياس مجموعة العمليات العقلية والمعرفية التي يستخدمها ال

(عبارة خبرية وتم 32وإتخاذ القرارات ومواجهة األزمات المختلفة، وقد إشتمل اإلستبيان في صورته النهائية علي )

( إستجابات 3وضع مفتاح التصحيح الخاص باإلستبيان حيث أن كل عبارة عن مهارة  تتبعها المرأة محدد لها )

( علي الترتيب لإلستجابة علي العبارات موجبة الصياغة، وتعطي 3،2،1س متصل))نعم، إلي حد ما، ال( علي مقيا

( علي الترتيب لإلستجابة علي العبارات سالبة الصياغة، وبذلك تكون أعلي درجة تحصل عليها 1،2،3الدرجات )

التفكير  ،(، وقد إحتوي اإلستبيان علي أربع محاور )التفكير اإلستراتيجي32( وأقل درجة )96المفحوصة هي )

 التفكير الُمجرد( كما يلي:  ،التفكير التخطيطي ،التشخيصي

( عبارات تقيس قدرة المراهق علي البحث عن 6إشتمل المحور علي ) المحور األول: التفكير التشخيصي:

وإستثمار جميع الفرص الخارجية التي يُمكن أن  ،الفرص التي يُمكن أن تكون ُمتاحة أمامه لتحقيق األهداف

 ،عد في تحقيق أهدافه الُمستقبلية، وتطوير األساليب والطرق والوسائل لتطوير المهارات والقدرات المختلفةتسا

ممارسة ل وتحليل جميع المعوقات التي تعوق تحقيق األهداف، تغيير وتطوير البدائل المختلفة لتحقيق تلك األهداف

مكافحة  –رعاية المعاقين  –الحفاظ علي البيئة  -يتامرعاية األ)المراهقين عينة البحث للعمل التطوعي في مجاالت 

 . . (محو أُمية كبار السن -المخدرات

( عبارات تقيس قدرة المراهق علي تقييم المهارات 10إشتمل المحور علي ) المحور الثاني: التفكير التخطيطي:

مع جميع البيانات المختلفة ج ،الشخصية عند التخطيط الُمستقبلي، ورسم الخطط لتحقيق األهداف المستقبلية

والتركيز علي النتائج عند وضع الخطط المختلفة للمشكالت،  ،المرتبطة بالمشكلة للوصول إلي الحل األمثل

وضع  ،المرونة في تحديد األسباب المختلفة للمشكالت واألهداف المراد تحقيقها للوصول إلي القرار المناسب

ممارسة المراهقين عينة البحث للعمل التطوعي في مجاالت ل األهداف معايير لتقييم التقدم الشخصي في تحقيق

 .. (محو أُمية كبار السن -مكافحة المخدرات –رعاية المعاقين  –الحفاظ علي البيئة  -رعاية األيتام)

( عبارات بهدف تحديد قدرة المراهق علي وضع قائمة 8وإشتمل المحور علي ) :المحور الثالث: التفكير الُمجرد

وضع تصور للُمستقبل  ،المقترحات التي تُنمي مهارتهم وتُحقق أهدافهم الموضوعية في التعامل مع المشكالتب

إجراء دراسة موضوعية حول المهارات الجديدة لدعم الخبرة  ،علي المستوي المهني والشخصي واإلجتماعي

ممارسة المراهقين عينة البحث ل ئيالشخصية بها، حصر العوامل المحيطة بالمشكالت التي تواجهه في شكل إنتقا

محو أُمية  -مكافحة المخدرات –رعاية المعاقين  –الحفاظ علي البيئة  -رعاية األيتام)للعمل التطوعي في مجاالت 

 . (كبار السن

( عبارات بهدف تحديد قدرة المراهق علي التمكن من 8إشتمل المحور علي ) المحور الرابع: التفكير الشمولي:

ع المشكالت التي يُحيطها الغموض بمهارة الموضوعية في تقديم األفكار والمواقف المختلفة السعي التعامل م

 –الحفاظ علي البيئة  -رعاية األيتام)ممارسة المراهقين عينة البحث للعمل التطوعي في مجاالت ل لتحقيق األهداف

عر الفرد بعدم القدرة علي تحقيقها وذلك التي يُش (محو أُمية كبار السن -مكافحة المخدرات –رعاية المعاقين 

 للتخلص من المعتقدات السلبية التي تُعيق التقدم.

 :ين العمل التطوعيلمراهقممارسة ال تقنين إستبيان التفكير اإلستراتيجي

 صدق اإلستبيان:  إعتمدت الباحثتان في ذلك علي كل من:

 Validity Contentصدق المحتوي )المحكمين(: -1
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اإلستبيان علي مجموعة من األساتذة المحكمين المتخصصين بإدارة مؤسسات األسرة  وذلك بعرض 

والطفولة بكليات اإلقتصاد المنزلي جامعة حلوان وجامعة األزهر وجامعة المنوفية، وبأقسام اإلقتصاد المنزلي 

اء الرأي في مدي وذلك إلبد ،وجامعة أسوان ،جامعة عين شمس، وجامعة جنوب الواديبكليات التربية النوعية 

مالءمة أسئلة اإلستبيان واإلستجابات للعبارات وصياغتها لما تهدف إلي تجميعه من معلومات وبيانات، وإضافة 

( محكم وقد تم حساب نسبة اإلتفاق بين المحكمين علي كل 11وإقتراح عبارات يرون أهميتها وقد بلغ عددهم )

% وقد أبدي 95ر إتفاق المحكمين علي العبارات بنسبة عبارة من عبارات اإلستبيان وتراوحت نسبة تكرا

 المحكمين بعض المالحظات العلمية التي أخذت بها الباحثتان.

 

 

 Construct Validityصدق التكوين:  -2

 الصدق باستخدام االتساق الداخلي بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لالستبيان:
ق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط )معامل ارتباط بيرسون( بين الدرجة تم حساب الصدق باستخدام االتسا 

( والدرجة الكلية لإلستبيان التفكير الُمجرد، التفكير التشخيصي ،التفكير التخطيطي ،التفكير التشخيصيالكلية لكل محور )

الت اإلرتباط بين الدرجة الكلية لكل وقد تراوحت قيم معام (،لممارسة المراهقين العمل التطوعي )التفكير اإلستراتيجي

ً عند مستوي داللة 0.703)(،0.915محور والدرجة الكلية لإلستبيان بين) ، مما يدل علي 01,0( وهي قيم دالة إحصائيا

 : (1،كما يتضح من جدول )تجانس عبارات وأبعاد اإلستبيان والدرجة الكلية له
 (193ية لكل محور والدرجة الكلية لالستبيان)ن=( قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكل1جدول )

 الداللة االرتباط لممارسة المراهقين العمل التطوعي محاور التفكير اإلستراتيجي

 0.01 0.915 : التفكير التشخيصي المحور األول

 0.01 0.839 المحور الثاني : التفكير التخطيطي

 0.01 0.703 المحور الثالث : التفكير الُمجرد

 0.01 0.794 حور الرابع : التفكير الشموليالم

( القترابهاا مان الواحاد الصاحيح 0.01يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلهاا دالاة عناد مساتوى ) 

 مما يدل على صدق وتجانس محاور االستبيان. 
 

 معامل الثبات:
قة ألفا كرونباخ، وطريقة التجزئة تم حساب الثبات إلستبيان األنماط القيادية للمرأة بإستخدام كالً من طري 

النصفية وتم التخفيف من أثر التجزئة النصفية بإستخدام معادلة التصحيح لسبيرمان، وطريقة جيوتمان كما يتضح 
 (.2من جدول )

 (193( قيم معامل الثبات لمحاور إستبيان التفكير اإلستراتيجي )ن=2جدول )

 معامل الفا محاور التفكير اإلستراتيجي
زئة التج

 النصفية

اسبيرمان 

 براون
 جيوتمان

 0.782 0.823 0.766 0.798 : التفكير التشخيصي المحور األول

 0.831 0.870 0.812 0.845 المحور الثاني : التفكير التخطيطي

 0.892 0.937 0.872 0.908 المحور الثالث : التفكير الُمجرد

 0.751 0.794 0.735 0.763 المحور الرابع : التفكير الشمولي

 0.803 0.840 0.788 0.819 ثبات االستبيان ككل

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات : معامل الفا، التجزئة النصفية، اسبيرمان  

 .(  مما يدل على ثبات اإلستبيان0.01براون، جيوتمان دالة عند مستوى  داللة )

 ً  :راهقينللم : إستبيان إدارة التحاور األسريثالثا
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وضع هذا اإلستبيان بهدف قياس كيفية إدارة التحاور األسري بين اآلباء واألبناء من خالل  وصف اإلستبيان:

( عبارة مقسمة علي 50وإلعداد اإلستبيان في صورته األولية كانت عدد عباراته) ،التقييم( –التنفيذ  –)التخطيط 

( علي الترتيب 3،2،1إلستبيان علي مقياس متدرج متصل )أبعاده الثالثة . وتم وضع مفتاح التصحيح الخاص با

( علي الترتيب لإلستجابة علي العبارات السالبة، 1،2،3لإلستجابة علي العبارات الموجبة، وتعطي الدرجات)

( وقد 44( درجة، وأقل درجة مشاهدة هي)132وبذلك تكون أعلي درجة مشاهدة يحصل عليها المفحوص هي)

 :( عبارة تشمل علي ثالث محاور هي44ورته النهائية علي )إشتمل اإلستبيان في ص

( عبارة خبرية وما يتضمنه من تحديد الموضوع وتحديد األهداف المتوقعة 16يتكون من ) البُعد األول: التخطيط:

من التحاور، جمع البيانات والمعلومات، ووضع الخطط البديلة، تخصيص وقت محدد للتحاور فيه، إستخدام 

 لوجه واأليدي إليصال األفكار.تعبيرات ا

( عبارة  خبرية تقيس عباراته حول بدء الحوار وتدوين المالحظات أثناء 17يتكون من ) البُعد الثاني: التنفيذ:

تجنب الثرثرة والخروج عن  ،إستخدام اآلباء العبارات الُمشوقة التي تساعد علي إستمرار التحاور ،الحوار

 كيفية التصرف في المواقف الحرجة. ،ظ المناسبة لعرض المشكلةإختيار األلفا ،موضوع التحاور

( عبارة خبرية تضمن الوقوف علي النقاط اإليجابية والنقاط السلبية للحوار، 11يتكون من ) البُعد الثالث: التقييم:

 ،وإستخالص نقاط اإلتفاق واإلختالف بين األبناء والوالدين، ووضع آليات لتجنب حدوث خالفات ُمستقبالً 

 واإلستفادة من خبرات الوالدين. ،الشعور باإلرتياح بعد اإلنتهاء من التحاور مع أحد الوالدين

 :للمراهقين تقنين إستبيان إدارة التحاور األسري

 صدق اإلستبيان: إعتمدت الباحثتان في ذلك علي كل من:

 Validity Contentصدق المحتوي:  -1

تذة المحكمين المتخصصين  بإدارة مؤسسات األسرة وذلك بعرض اإلستبيان علي مجموعة من األسا

والطفولة بكليات اإلقتصاد المنزلي جامعة حلوان وجامعة األزهر وجامعة المنوفية، وبأقسام اإلقتصاد المنزلي 

وذلك إلبداء الرأي في مدي  ،وجامعة أسوان ،جامعة عين شمس، وجامعة جنوب الواديبكليات التربية النوعية 

اإلستبيان واإلستجابات للعبارات وصياغتها لما تهدف إلي تجميعه من معلومات وبيانات، وإضافة مالءمة أسئلة 

( محكم وقد تم حساب نسبة اإلتفاق بين المحكمين علي كل 11وإقتراح عبارات يرون أهميتها وقد بلغ عددهم )

% وقد أبدي 95بنسبة  عبارة من عبارات اإلستبيان وتراوحت نسبة تكرار إتفاق المحكمين علي العبارات

 المحكمين بعض المالحظات العلمية التي أخذت بها الباحثتان.

 Construct Validityصدق التكوين:  -2

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط )معامل ارتباط  بيرسون(  

وقد  الدرجة الكلية لالستبيان )إدارة التحاور األسري(،التقييم( و ،التنفيذ ،بين الدرجة الكلية لكل بُعد )التخطيط

( 0.722(، )0.938تراوحت قيم معامالت اإلرتباط بين الدرجة الكلية لكل بُعد والدرجة الكلية لإلستبيان بين )

، مما يدل علي تجانس عبارات وأبعاد اإلستبيان والدرجة الكلية 01,0وهي قيم دالة إحصائياً عند مستوي داللة 

 والجدول التالي يوضح ذلك : ،له
 (193( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل بُعد والدرجة  الكلية لإلستبيان )ن=3جدول )

 الداللة االرتباط أبعاد إدارة التحاور األسري

 0.01 0.819 : التخطيط البُعد األول
 0.01 0.938 البُعد الثاني : التنفيذ
 0.01 0.722 البُعد الثالث : التقييم

( القترابها من الواحد الصحيح مما يدل 0.01يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى )    

 على صدق وتجانس عبارات اإلستبيان .

 معامل الثبات:
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تم حساب الثبات إلستبيان إدارة التحاور األسري بإستخدام كالً من طريقة ألفا كرونباخ، وطريقة التجزئة 

ية وتم التخفيف من أثر التجزئة النصفية بإستخدام معادلة التصحيح لسبيرمان، وطريقة جيوتمان كما يتضح من النصف

 (.4جدول )
 (193( قيم معامل الثبات إلستبيان إدارة التحاور األسري )ن=4جدول )

 جيوتمان اسبيرمان براون التجزئة النصفية معامل الفا أبعاد إدارة التحاور األسري

 0.901 0.944 0.888 0.913 : التخطيط د األولالبُع
 0.861 0.903 0.843 0.872 البُعد الثاني : التنفيذ
 0.735 0.777 0.719 0.747 البُعد الثالث : التقييم
 0.820 0.862 0.805 0.838 ثبات االستبيان ككل

لنصفية، اسبيرمان براون، يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات: معامل الفا، التجزئة ا

 ( مما يدل على ثبات اإلستبيان.0.01جيوتمان دالة عند مستوى داللة )

 المعالجات اإلحصائية:
لتحديد  Spss.Xبعد جمع البيانات وتفريغها تمت إجراء المعالجات اإلحصائية بإستخدام برنامج 

مئوية، واألوزان النسبية، ومعامل إرتباط المتوسطات الحسابية، واإلنحراف المعياري، والتكرارات، والنسب ال
، وتحليل التباين في إتجاه واحد بإستخدام إختبار T.Testبيرسون،الفروق بين المتوسطات بإستخدام إختبار 

F.Test وإختبار أقل فرق معنوي ،L.S.D وحساب الوزن النسبي ومعامل اإلنحدار وذلك من أجل إستخراج ،
 النتائج ومناقشتها وتفسيرها.

 النتائج تحليلها وتفسيرها:

 أوالً: النتائج الوصفية:

 فيما يلي وصف شامل لعينة البحث موضحة في جدول:وصف عينة البحث: -1
 (193( توزيع أفراد عينة البحث وفقاً للخصائص اإلجتماعية واإلقتصادية )ن=5جدول )

 النسبة المئوية %  العدد الفئة البيان 

 الجنس  
 %54.4 105 ذكر

 %45.6 88 يأنث
 %100 193 المجموع

 محل اإلقامة  
 %47.7 92 ريف
 %52.3 101 حضر

 %100 193 المجموع

 عمل األم  
 %55.5 107 تعمل

 %44.6 86 ال تعمل
 %100 193 المجموع

 المستوي التعليمي لألب 

 %22.3 43 منخفض )تعليم أساسي(

 %31.6 61 ثانوي وفوق متوسط()متوسط 

 %46.1 89 جامعي وفوق جامعي(مرتفع )

 %100 193 المجموع

 المستوي التعليمي لألم 

 %25.9 50 منخفض )تعليم أساسي(
 %29.5 57 متوسط )ثانوي وفوق متوسط(
 %44.6 86 مرتفع )جامعي وفوق جامعي(

 %100 193 المجموع

 متوسط الدخل الشهري لألسرة 

 %25.4 49 جنيه( 1500منخفض )أقل من 
 %31.1 60 جنيه( 3000إلي  1500وسط )من مت

 %43.5 84 جنيه( 3000مرتفع )أكثر من 
 %100 193 المجموع

 ( ما يلي:5يتضح من جدول )
 45.6، بينما اإلناث بنسبة %54.4أعلي نسبة للمراهقين عينة البحث من الذكور بنسبة :الجنس%. 
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 :بينما أقل نسبة من ساكني %52.3الحضر بنسبة  أعلي نسبة للمراهقين عينة البحث من سكان محل اإلقامة ،
 %. 47.7 الريف بنسبة

 : 44.6بينما أقل نسبة غير عامالت بنسبة  ،%55.5النسبة األكبر  أمهات عامالت  بنسبة  عمل األم %. 
 ( بينما أقل نسبة 46.1) : أن أعلي نسبة لتعليم األب مستوي تعليمي مرتفع بنسبةالمستوي التعليمي لألب%

 %(.22.3وي تعليمي منخفض بنسبة )مست
 ( بينما أقل نسبة 44.6) أن أعلي نسبة لتعليم األم مستوي تعليمي مرتفع بنسبة: المستوي التعليمي لألم%

 %(.25.9مستوي تعليمي منخفض بنسبة )
  :وأقل فئة للدخل %43.5أكثر فئة للدخل الشهري المرتفع لألسرة بنسبة متوسط الدخل الشهري لألسرة ،

 .%25.4هري المنخفض بنسبة الش
 

 :لممارسة المراهقين العمل التطوعي التفكير اإلستراتيجي لمحاور األهمية النسبية -2
 (193)ن= لممارسة المراهقين العمل التطوعي التفكير اإلستراتيجي لمحاور( األهمية النسبية 6جدول )

لممارسة  التفكير اإلستراتيجي محاور

 المراهقين العمل التطوعي
 الترتيب النسبة المئوية% لوزن النسبيا

 األول %27.3 236 التفكير التشخيصي

 الثاني %25.9 225 التفكير التخطيطي

 الثالث %24 208 التفكير الُمجرد

 الرابع %22.7 197 التفكير الشمولي

  %100 866 المجموع

لممارسة المراهقين إلستراتيجي ( أن نمط التفكير التشخيصي من أكثر أنماط التفكير ا6يتضح من جدول ) 

%، ثم يليها نمط  التفكير 27.3التي يستخدمها أفراد عينة البحث حيث جاء  في المرتبة األولي بنسبة  العمل التطوعي

%، ثم يليها نمط التفكير الُمجرد حيث جاءت في المرتبة الثالثة 25.9التخطيطي حيث جاء  في المرتبة الثانية بنسبة 

 %. 22.7خيرا نمط التفكير الشمولي وكان بنسبة %، وأ24بنسبة 

 األهمية النسبية ألكثر أنواع العمل التطوعي ممارسةً من قِبل المراهقين أفراد عينة البحث:-3
 (193( األهمية النسبية ألكثر أنواع العمل التطوعي ممارسةً من قِبل المراهقين أفراد عينة البحث  )ن=7جدول )

 الترتيب النسبة المئوية% زن النسبيالو نوع العمل التطوعي

 األول %15.9 246 الجمعيات الخيرية

 السادس %13.2 204 تقديم المساعدات للفئات الخاصة والمعاقين

 السابع %12.9 199 المساهمة في فصول محو األمية وتعليم الكبار

 الثالث %14.8 228 التبرع بالدم ومساعدة المرضي

 الثاني %15.3 237 مساعدة الفقراء واأليتام

 الخامس %13.7 211 حماية البيئة والمحافظة عليها

 الرابع %14.2 219 تقديم المساعدات للمسنين

  %100 1544 المجموع

( أن نوع العمل التطوعي الذي يمارسه المراهق حيث كانت النسبة األعلي من إجمالي 7يتضح من جدول ) 

%، ثم التبرع بالدم ومساعدة المرضي 15.3يليها مساعدة الفقراء واأليتام بنسبة  %،15.9العينة للجمعيات الخيرية بنسبة 

يليها  ،%13.7يليها حماية البيئة والمحافظة عليها بنسبة  ،%14.2ثم تقديم المساعدات للمسنين بنسبة  ،%14.8بنسبة 

صول محو األمية وتعليم الكبار فكانت %، وأخيراً المساهمة في ف13.2تقديم المساعدات للفئات الخاصة والمعاقين بنسبة 

%، وهذا يدل علي إستمرارية المساهمة في األعمال التطوعية وتنوع الُمشاركة فيها، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 13.2

 .لتنموي عند ممارسة العمل التطوعي( بزيادة التوجه الخيري الديني عن التوجه البيئي ا2009فهد السلطان)

 ة للشروط الواجب توافرها في المتطوعين أفراد عينة البحث:األهمية النسبي-4
 (193( األهمية النسبية للشروط الواجب توافرها في المتطوعين )ن=8جدول )
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 الترتيب النسبة المئوية% الوزن النسبي الشروط الواجب توافرها في المتطوعين

 الخامس %13.6 221 الُسمعة الطيبة

 السادس %12.9 210 الرغبة والتعاون مع اآلخرين

 األول %16.2 263 اإليثار والرغبة في عمل الخير

 الثاني %15.7 255 المقدرة علي أداء العمل التطوعي

 الثالث %14.8 241 النضج العقلي واإلنفعالي

 السابع %12.4 202 الشخصية المتزنة وتوافر سمات القيادة

 ابعالر %14.4 234 المعرفة بالموارد البشرية والمادية

  %100 1626 المجموع

( أن الشروط الواجب توافرها في المتطوعين فكانت أعلي إستجابة للمراهق عينة 8يتضح من جدول ) 

 ،%15.7ثم المقدرة علي أداء العمل التطوعي بنسبة  ،%16.2البحث هي اإليثار والرغبة في عمل الخير بنسبة 

%، ثم الُسمعة 14.4المعرفة بالموارد البشرية والمادية بنسبة  %، ثم14.8يليها النضج العقلي واإلنفعالي بنسبة 

%، وأخيراً الشخصية المتوازنة وتوافر 12.9يليها الرغبة في التعاون مع اآلخرين بنسبة  ،%13.6الطيبة بنسبة 

 وهذه كلها سمات مهمة لممارسة األعمال التطوعية للمراهق. ،%12.4سمات القيادة بنسبة 

 ة لمعوقات العمل التطوعي التي يواجهها أفراد عينة البحث:األهمية النسبي-5
 (193( األهمية النسبية لمعوقات العمل التطوعي التي يواجهها أفراد عينة البحث )ن=9جدول )

 معوقات العمل التطوعي
الوزن 

 النسبي

النسبة 

 المئوية%
 الترتيب

 التاسع % 8.9  215 عدم وجود كوادر بشرية ُمدربة علي العمل التطوعي

 الثالث % 10.8 259 عدم الوعي بأهمية العمل التطوعي

 الخامس % 10.1 242 عدم الرغبة وضعف المقدرة علي المشاركة في العمل التطوعي

 الثامن % 9.1 219 عدم سماح اآلباء بمشاركة األبناء بممارسة العمل التطوعي

 السابع % 9.6 230 ضعف الثقة بالنفس وعدم الرغبة في تحمل المسئولية

 الثاني % 11.1 267 فقد الشعور باإلنتماء للمجتمع

 األول % 11.8 284 بُعد المؤسسات األهلية عن المسكن

 العاشر % 8.4 203 عدم وجود وقت فراغ من جانب المتطوع

 الرابع % 10.4 251 يتعرض كثير من المتطوعين إلي بعض المخاطر أثناء أدائهم للعمل التطوعي

 السادس %9.8 235 ف الجمهور بالعمل التطوعيعدم تعري

  %100 2405 المجموع

( أن معوقات العمل التطوعي لدي المراهقين تمثلت في بُعد المؤسسات األهلية عن المسكن 9يتضح من جدول)

ي %، ثم عدم الوعي بأهمية العمل التطوع11.1%، يليها فقد الشعور باإلنتماء للمجتمع بنسبة 11.8فكانت بنسبة 

%، ثم تعرض كثير من المتطوعين إلي بعض المخاطر أثناء أدائهم للعمل التطوعي بنسبة 10.8فجاءت بنسبة 

يليه عدم تعريف  ،%10.1%، عدم الرغبة وضعف المقدرة علي المشاركة في العمل التطوعي بنسبة 10.4

%، 9.6حمل المسئولية بنسبة ثم ضعف الثقة بالنفس وعدم الرغبة في ت ،%9.8الجمهور بالعمل التطوعي بنسبة 

%، ويليه عدم وجود كوادر بشرية 9.1ثم عدم سماح اآلباء بمشاركة األبناء بممارسة العمل التطوعي بنسبة 

 %.8.4وأخيراً عدم وجود وقت فراغ من جانب المتطوع بنسبة  ،%8.9ُمدربة علي العمل التطوعي بنسبة 

 ثانياً: النتائج في ضوء فروض البحث:

" توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  والذي ينص علي أنه في ضوء الفرض األول:النتائج 

لممارسة المراهقين العمل  إستجابات المراهقين  أفراد عينة البحث األساسية في  محاور التفكير اإلستراتيجي

الشمولي( تبعاً إلختالف متغيرات )التفكير التشخيصي، التفكير التخطيطي، التفكير الُمجرد، التفكير  التطوعي
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متوسط الدخل الشهري  ،المستوي التعليمي لألم ،المستوي التعليمي لألب ،عمل األم ،محل اإلقامة ،الجنس)الدراسة

 لألسرة(."

 وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إجراء:

ممارساة يار اإلساتراتيجي لإختبار )ت( للوقوف علي داللة الفروق بين متوسطي  درجات المراهقين فاي محااور التفك -أ

 .عمل األم( ،محل اإلقامة ،الجنس)للمتغيراتتبعاً  العمل التطوعي لمراهقينا

محااور التفكيار اإلساتراتيجي  تحليل التباين إليجااد قيماة )ف( للوقاوف علاي داللاة الفاروق باين الماراهقين فاي -ب

متوساط  ،المستوي التعليمي لاألم ،مي لألبالمستوي التعلي)تبعاً للمتغيرات العمل التطوعي لمراهقينممارسة ال

 الدخل الشهري لألسرة(.

إليجاااد إتجاااه الفااروق فااي حالااة وجودهااا للمتغياارات )المسااتوي التعليمااي لااألب، المسااتوي  LSDإختبااار إجااراء -ج  

 ( توضح ذلك:18( إلي رقم )10متوسط الدخل الشهري لألسرة(.  والجداول من رقم ) ،التعليمي لألم

 

 الجنس:-1
لممارسة  التفكير اإلستراتيجي متوسطات درجات إستجابات المراهقين أفراد عينة البحث في محاور ( داللة الفروق في10جدول)

 (193)ن=  متغير الجنستبعاً ل المراهقين العمل التطوعي

 الجنس محاور التفكير اإلستراتيجي
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 العينة
درجات 
 الحرية

قيمة 
 ت()

 الداللة

المحور األول: التفكير 
 التشخيصي

 105 1.489 9.547 ذكور
191 9.937 

 0.01دال عند 
 88 2.333 16.635 إناث لصالح اإلناث

المحور الثاني: التفكير 
 التخطيطي

 105 2.384 28.124 ذكور
191 9.436 

 0.01دال عند 
 88 2.034 20.139 إناث لصالح الذكور

ث: التفكير المحور الثال
 الُمجرد

 105 1.428 14.421 ذكور
191 10.106 

 0.01دال عند 
 88 2.841 22.555 إناث لصالح اإلناث

المحور الرابع: التفكير 
 الشمولي

 105 2.551 21.953 ذكور
191 6.351 

 0.01دال عند 
 88 1.739 16.637 إناث لصالح الذكور

 اإلستبيان ككل
 105 6.052 74.045 ذكور

191 0.836 
غير  0.339
 88 6.335 75.966 إناث دال

( وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات إستجابات المراهقين عينة البحث في محاور 10من الجدول ) يتضح 

ُمجرد، التفكير )التفكير التشخيصي، التفكير التخطيطي، التفكير ال لممارسة المراهقين العمل التطوعي التفكير اإلستراتيجي

( في محوري التفكير التخطيطي والتفكير الشمولي فقط دالة لصالح 01,0الشمولي( تبعاً لمتغير الجنس حيث كانت )ت( دالة عند )

 ،(01,0بينما محوري التفكير التشخيصي والتفكير الُمجرد فقط دالة لصالح اإلناث بمستوي داللة ) ،(01,0الذكور بمستوي داللة )

ً في اإلستبيان ككل )التفكير التشخيصي، التفكير التخطيطيبينما ال  التفكير الُمجرد، التفكير الشمولي(  ،توجد فروق دالة إحصائيا

وتفسر الباحثتان ذلك إلي أن إكتساب مهارات التفكير اإلستراتيجي يتم بصورة ذاتية تعتمد علي اإلستعداد الشخصي للمراهقين، إلي 

من خالل العناصر المختلفة للعملية التعليمية بالمراحل المختلفة بتهيئة أنشطة تعليمية تُسهم في تنمية تلك جانب عدم التركيز المباشر 

األنماط من التفكير اإلستراتيجي بصورة مباشرة للمتعلمين، وعدم إهتمام األسرة بتهيئة مشكالت حياتية لألبناء تُسهم في تنمية أنماط 

(، )يحي محمد ومحمد 2016)إبراهيم رفعت،  كالً من تنشئة األولي ويتفق ذلك جزئياً مع دراسةالتفكير اإلستراتيجي من مراحل ال

، بينما قد يرجع الفرق بين الذكور واإلناث في نمط التفكير التخطيطي والشمولي لصالح (2013، )نجالء حسين، (2005عبود،

ة الوسائل المختلفة للوصول إلي الهدف بدرجة أكبر من اإلناث الذكور إلي ميل الذكور لتحديد النتائج المتوقعة والعمل إلي تهيئ

 (.2010ويتفق ذلك جزئياً مع نتائج دراسة )آندي حسن، 

 محل اإلقامة:-2
 التفكير  متوسطات درجات إستجابات المراهقين أفراد عينة البحث في محاور داللة الفروق في (11جدول )

 (193)ن=  متغير محل اإلقامةتبعاً ل وعيلممارسة المراهقين العمل التط اإلستراتيجي

محاور التفكير 
 اإلستراتيجي  

محل 
 اإلقامة  

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 العينة
درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة )ت(

  0.01دال عند  10.428 191 92 1.510 8.937 ريف المحور األول: 
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 لصالح الحضر 101 2.604 17.012 حضر التفكير التشخيصي     

 المحور الثاني:
 التفكير التخطيطي      

 92 1.880 16.128 ريف
191 11.190 

  0.01دال عند 
 101 2.967 25.446 حضر لصالح الحضر

 المحور الثالث: 
 التفكير الُمجرد          

 92 1.334 9.520 ريف
191 12.269 

  0.01دال عند 
 101 2.609 20.618 حضر لصالح الحضر

 المحور الرابع: 
 التفكير الشمولي       

 92 1.634 15.572 ريف
191 9.637 

  0.01دال عند 
 101 2.518 23.321 حضر لصالح الحضر

 اإلستبيان ككل 
 92 5.205 50.157 ريف

191 32.291 
  0.01دال عند 

 101 7.619 86.397 حضر لصالح الحضر

( وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات إستجابات المراهقين عينة البحث 11يتضح من الجدول ) 

)التفكير التشخيصي، التفكير التخطيطي، التفكير  لممارسة المراهقين العمل التطوعي في محاور التفكير اإلستراتيجي

وقد  ،( لصالح طالب الحضر01,0)الُمجرد، التفكير الشمولي( تبعاً لمتغير محل اإلقامة حيث كانت )ت( دالة عند 

يرجع ذلك إلي أن المجتمع الحضري أكثر تطوراً ويتطلب من الفرد أن يكون أكثر قدرة علي التعامل مع المشكالت 

المختلفة التي تواجهه حتي يتثني له مواكبة ذلك التطور وتحقيق أهدافه وتتفق هذه النتائج مع دراسة )نهال العشي، 

2013.) 

 عمل األم:-3

  متوسطات درجات إستجابات المراهقين عينة البحث في محاور داللة الفروق في (12دول )ج

 (193)ن=  متغير عمل األمتبعاً ل لممارسة المراهقين العمل التطوعي التفكير اإلستراتيجي

محاور التفكير 

 اإلستراتيجي  

عمل 

 األم  

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 العينة

درجات 

 الحرية

يمة ق

 )ت(
 الداللة

المحور األول: التفكير 

 التشخيصي

 107 2.514 15.442 تعمل
191 8.654 

  0.01دال عند 

 86 1.062 7.011 ال تعمل لصالح العامالت

المحور الثاني: التفكير 

 التخطيطي 

 107 2.998 23.791 تعمل
191 11.278 

  0.01دال عند 

 86 1.423 13.627 ال تعمل لصالح العامالت

المحور الثالث: التفكير 

 الُمجرد 

 107 2.510 18.723 تعمل
191 9.421 

  0.01دال عند 

 86 1.928 10.112 ال تعمل لصالح العامالت

المحور الرابع: التفكير 

 الشمولي 

 107 2.624 18.355 تعمل
191 12.440 

  0.01دال عند 

 86 1.337 10.412 ال تعمل لصالح العامالت

 ستبيان ككل اإل
 107 6.895 76.311 تعمل

191 30.887 
  0.01دال عند 

 86 4.623 41.162 ال تعمل لصالح العامالت

( وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات إستجابات المراهقين 12يتضح من الجدول ) 

التخطيطي، التفكير الُمجرد، التفكير  عينة البحث في محاور التفكير اإلستراتيجي )التفكير التشخيصي، التفكير

أن  وقد يرجع ذلك إلي ،عامالتأبناء ال( لصالح 01,0الشمولي( تبعاً لمتغير عمل األم حيث كانت )ت( دالة عند )

وقد يرجع ذلك إلي أن األم  ،عمل األمهات يًزيد من ثقافة األبناء وتنمي مهارات التفكير اإلستراتيجي لديهم 

ة عالقتها اإلجتماعية مع اآلخرين، وتواجدها في محيط العمل يُزيد من تبادل الخبرات مع العاملة تتسع دائر

زمالء العمل، األمر الذي يُزيد من خبراتها ووعيها بمرحلة المراهقة وأهمية ممارسة أنماط التفكير اإلستراتيجي 

ة علي التعامل مع المشكالت وتجعل األبناء أكثر تطوراً ويتطلب من الفرد أن يكون أكثر قدر ،بشكل يومي.

المختلفة التي تواجهه حتي يتثني له مواكبة ذلك التطور وتحقيق أهدافه وتتفق هذه النتائج مع دراسة )نهال 

 (.2013العشي، 
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 المستوي التعليمي لألب:-4

 تبعاً  راهقين العمل التطوعيلممارسة الم ( تحليل التباين للفروق في متوسطات درجات محاور التفكير اإلستراتيجي13جدول )

 (193لمتغير المستوي التعليمي لألب )ن= 

التفكير محاور 

 اإلستراتيجي
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

قيمة 

 )ف(
 الداللة

 المحور األول:

 التفكير التشخيصي

 2 4430.906 8861.812 بين المجموعات
43.201 

0.01 

 190 102.565 19487.362 مجموعاتداخل ال دال

   192  28349.174 المجموع

 المحور الثاني:

 التفكير التخطيطي

 2 4381.981 8763.962 بين المجموعات
33.518 

0.01 

 190 130.736 24839.883 داخل المجموعات دال

   192  33603.845 المجموع

 المحور الثالث:

 التفكير الُمجرد

 2 4659.520 9319.039 بين المجموعات
55.521 

0.01 

 190 83.924 15945.531 داخل المجموعات دال

   192  25264.570 المجموع

 المحور الرابع:

 التفكير الشمولي

 2 4522.422 9044.843 بين المجموعات
42.860 

0.01 

 190 105.517 20048.297 داخل المجموعات دال

   192  29093.140 المجموع

 ستبيان ككلاإل

 2 4587.230 9174.460 بين المجموعات
48.313 

0.01 

 190 94.947 18040.014 داخل المجموعات دال

   192  27214.474 المجموع

ً عند مستوي داللة )13يتضح من جدول )  ( في متوسطات درجات 0.01( وجود فروق دالة إحصائيا

 لممارسة المراهقين العمل التطوعي إستبيان التفكير اإلستراتيجيإستجابات عينة البحث األساسية في إستبيان في 

ً لمتغير التفكير الُمجرد، التفكير الشمولي ،التفكير التشخيصي، التفكير التخطيطي) بمحاوره (  وككل تبعا

ما للمقارنات المتعددة ك  L.S.Dالمستوي التعليمي لألب، وللتعرف علي إتجاه داللة الفروق، تم تطبيق إختبار 

 (.14يتضح من الجدول )
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 وفقاً  لمتغير  لممارسة المراهقين العمل التطوعي ( داللة الفروق في متوسطات درجات محاور التفكير اإلستراتيجي14جدول )

 (193ن= )المستوي التعليمي لألب 

  التفكير التشخيصي المحور األول: 

 المستوي التعليمي لألب
 منخفض 

6.887م =   

 متوسط

0.4271م =   

 عالي 

14.442م =   

   - منخفض

**3.540 متوسط  -  

**7.555 عالي   4.015**  - 

 المحور الثاني:  التفكير التخطيطي  

 المستوي التعليمي لألب
 منخفض 

15.095م =   

 متوسط

17.635م =   

 عالي 

24.421م =   

   - منخفض

*2.540 متوسط  -  

**9.326 عالي   6.786**  - 

 ث:  التفكير الُمجرد  المحور الثال

 المستوي التعليمي لألب
 منخفض 

11.510م =   

 متوسط

17.536م =   

 عالي 

21.125م =   

   - منخفض

**6.026 متوسط  -  

**9.615 عالي   3.589**  - 

 المحور الرابع: التفكير الشمولي 

 المستوي التعليمي لألب
 منخفض 

12.201م =   

 متوسط

16.637م =   

 عالي 

.36921م =   

   - منخفض

**4.436 متوسط  -  

**9.168 عالي   4.732**  - 

 اإلستبيان ككل

 المستوي التعليمي لألب
 منخفض 

45.693م =   

 متوسط

62.235م =   

 عالي 

81.357م =   

   - منخفض

**16.542 متوسط  -  

**35.664 عالي   19.122**  - 

في متوسطات ( 01,0د مستوي داللة )( وجود فروق ذات داللة إحصائية عن14يتضح من جدول )

لممارسة المراهقين العمل  درجات إستجابات المراهقين عينة البحث األساسية في إستبيان التفكير اإلستراتيجي

(  وككل تبعاً التفكير الُمجرد، التفكير الشمولي ،التفكير التشخيصي، التفكير التخطيطيبمحاوره ) التطوعي

ً لمتغير المستوي التعليمي لألبألب، لمتغير المستوي التعليمي ل . وقد يرجع ذلك إلي أن المستوي وككل تبعا

التعليمي المرتفع للوالدين يُمكنهم من التخطيط بإتباع األساليب العلمية وتوظيف الوسائل المتاحة بصورة فعالة 

عصر الحديث وبصورة إلكساب أبنائهم المهارات المختلفة التي تؤهلهم للتعامل بصورة بناءة مع متغيرات ال

 – Grandتساعدهم علي مواجهة المشكالت المختلفة التي قد تواجههم وتتفق تلك النتائج مع نتائج دراسة )

Clement, Sarah,2017) ( 2013، نجالء حسين.) 
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 المستوي التعليمي لألم:-5

تبعاً  ممارسة المراهقين العمل التطوعيل ( تحليل التباين للفروق في متوسطات درجات محاور التفكير اإلستراتيجي15جدول )

 (193ن= )المستوي التعليمي لألم  لمتغير

التفكير محاور 

 اإلستراتيجي
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

قيمة 

 )ف(
 الداللة

 المحور األول:

 التفكير التشخيصي

 2 4509.962 9019.925 بين المجموعات
50.196 

0.01 

 190 89.846 17070.822 داخل المجموعات دال

   192  26090.747 المجموع

 المحور الثاني:

 التفكير التخطيطي

 2 4596.330 9192.660 بين المجموعات
59.634 

0.01 

 190 77.076 14644.481 داخل المجموعات دال

   192  23837.141 المجموع

 المحور الثالث:

 التفكير الُمجرد

 2 4650.379 9300.759 جموعاتبين الم
66.754 

0.01 

 190 69.665 13236.301 داخل المجموعات دال

   192  22537.060 المجموع

 المحور الرابع:

 التفكير الشمولي

 2 4690.837 9381.674 بين المجموعات
59.083 

0.01 

 190 79.394 15084.788 داخل المجموعات دال

   192  24466.462 المجموع

 اإلستبيان ككل

 2 4613.663 9227.325 بين المجموعات
50.798 

0.01 

 190 90.824 17256.565 داخل المجموعات دال

   192  26483.890 المجموع

ً عند مستوي داللة )15يتضح من جدول )  ( في متوسطات درجات 0.01( وجود فروق دالة إحصائيا

 لممارسة المراهقين العمل التطوعي ان في إستبيان التفكير اإلستراتيجيإستجابات عينة البحث األساسية في إستبي

ً لمتغير التفكير الُمجرد، التفكير الشمولي ،التفكير التشخيصي، التفكير التخطيطيبمحاوره ) (  وككل تبعا

عددة كما للمقارنات المت  L.S.Dالمستوي التعليمي لألم، وللتعرف علي إتجاه داللة الفروق، تم تطبيق إختبار 

 (.16يتضح من الجدول )
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 لممارسة المراهقين العمل التطوعي( داللة الفروق في متوسطات درجات محاور التفكير اإلستراتيجي 16جدول )

 (193ن= )وفقاً  لمتغير المستوي التعليمي لألم  

  التفكير التشخيصي المحور األول: 

 المستوي التعليمي لألم
 منخفض 

8.001م =   

 متوسط

11.429= م   

 عالي 

16.247م =   

   - منخفض

**3.428 متوسط  -  

**8.246 عالي   4.818**  - 

 المحور الثاني:  التفكير التخطيطي  

 المستوي التعليمي لألم
 منخفض 

13.602م =   

 متوسط

21.334م =   

 عالي 

28.281م =   

   - منخفض

**7.732 متوسط  -  

**14.679 عالي   6.947**  - 

 الثالث:  التفكير الُمجرد  المحور 

 المستوي التعليمي لألم
 منخفض 

14.206م =   

 متوسط

18.932م =   

 عالي 

23.003م =   

   - منخفض

**4.726 متوسط  -  

**8.797 عالي   4.071**  - 

 المحور الرابع: التفكير الشمولي 

 المستوي التعليمي لألم
 منخفض 

9.721م =   

 متوسط

14.214م =   

 عالي 

19.956 م =  

   - منخفض

**4.493 متوسط  -  

**10.235 عالي   5.742**  - 

 اإلستبيان ككل

 المستوي التعليمي لألم
 منخفض 

45.530م =   

 متوسط

65.909م =   

 عالي 

87.487م =   

   - منخفض

**20.379 متوسط  -  

**41.957 عالي   21.578**  - 

في متوسطات ( 01,0ئية عند مستوي داللة )( وجود فروق ذات داللة إحصا16يتضح من جدول ) 

لممارسة المراهقين العمل  درجات إستجابات المراهقين عينة البحث األساسية في إستبيان التفكير اإلستراتيجي

(  وككل تبعاً التفكير الُمجرد، التفكير الشمولي ،التفكير التشخيصي، التفكير التخطيطيبمحاوره ) التطوعي

لصالح أبناء ذوات المستوي التعليمي  وككل تبعاً لمتغير المستوي التعليمي لألمليمي لألب، لمتغير المستوي التع

مما يدل علي أن إرتفاع المستوي التعليمي لألم يساعد المراهقين علي ممارسة أنماط التفكير  األعلي.

رور األبناء بمواقف حياتية اإلستراتيجي المختلفة، وقد يرجع ذلك إلي توظيف األم للوسائل المختلفة والتخطيط لم

تُمكنهم من التعامل مع المشكالت المختلفة واإلستفادة من الوسائل التكنولوجية المتاحة لتنمية المهارات المختلفة 

لألبناء، إلي جانب الحوار والتواصل الفعال مع األبناء بصورة تُعزز نمو أنماط التفكير اإلستراتيجي. ويتفق ذلك 

في أن تهيئة البيئة الداعمة بالوسائل المتنوعة  (Grand – Clement, Sarah,2017سة )مع نتائج دراسة درا

 يُسهم في نمو المهارات المختلفة لألبناء.



 
 

 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University – 

Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)       ، (ISSN 2314-7466) (Online) 

 

 (157) 

 متوسط الدخل الشهري لألسرة:-6

اً تبعلممارسة المراهقين العمل التطوعي ( تحليل التباين للفروق في متوسطات درجات محاور التفكير اإلستراتيجي 17جدول )

 (193ن= )متوسط الدخل الشهري لألسرة  لمتغير

التفكير محاور 

 اإلستراتيجي
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

قيمة 

 )ف(
 الداللة

 المحور األول:

 التفكير التشخيصي

 2 4617.017 9234.035 بين المجموعات
62.234 

0.01 

 190 74.187 14095.617 داخل المجموعات دال

   192  23329.652 المجموع

 المحور الثاني:

 التفكير التخطيطي

 2 4486.321 8972.642 بين المجموعات
40.166 

0.01 

 190 111.693 21221.758 داخل المجموعات دال

   192  30194.400 المجموع

 المحور الثالث:

 التفكير الُمجرد

 2 4446.770 8893.540 بين المجموعات
37.462 

0.01 

 190 118.701 22553.217 داخل المجموعات دال

   192  31446.757 المجموع

 المحور الرابع:

 التفكير الشمولي

 2 4267.345 8534.690 بين المجموعات
27.751 

0.01 

 190 153.774 29217.090 داخل المجموعات دال

   192  37751.780 المجموع

 اإلستبيان ككل

 2 4541.805 9083.611 وعاتبين المجم
44.403 

0.01 

 190 102.287 19434.489 داخل المجموعات دال

   192  28518.100 المجموع

ً عند مستوي داللة )17)يتضح من جدول   ( في متوسطات درجات 0.01( وجود فروق دالة إحصائيا

 لممارسة المراهقين العمل التطوعي تراتيجيإستجابات عينة البحث األساسية في إستبيان في إستبيان التفكير اإلس

(  وككل تبعاً لمتغير متوسط التفكير الُمجرد، التفكير الشمولي ،التفكير التشخيصي، التفكير التخطيطيبمحاوره )

للمقارنات المتعددة كما   L.S.Dالدخل الشهري لألسرة، وللتعرف علي إتجاه داللة الفروق، تم تطبيق إختبار 

 (.18ل )يتضح من الجدو
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 وفقاً  لمتغير   لممارسة المراهقين العمل التطوعي ( داللة الفروق في متوسطات درجات محاور التفكير اإلستراتيجي18جدول )

 (193ن= ) متوسط الدخل الشهري لألسرة 

  التفكير التشخيصي المحور األول: 

متوسط الدخل الشهري لألسرة   
 منخفض 

9.237م =   

 متوسط

4112.4م =   

 مرتفع

17.233م =   

   - منخفض

**3.204 متوسط  -  

**7.996 مرتفع   4.792**  - 

 المحور الثاني:  التفكير التخطيطي  

 متوسط الدخل الشهري لألسرة
 منخفض 

11.436م =   

 متوسط

19.821م =   

 مرتفع

26.200م =   

   - منخفض

**8.385 متوسط  -  

**14.764 مرتفع   6.379**  - 

 الثالث:  التفكير الُمجرد  المحور 

 متوسط الدخل الشهري لألسرة
 منخفض 

13.314م =   

 متوسط

15.527م =   

 مرتفع

20.666م =   

   - منخفض

*2.213 متوسط  -  

**7.352 مرتفع   5.139**  - 

 المحور الرابع: التفكير الشمولي 

 متوسط الدخل الشهري لألسرة
 منخفض 

11.910م =   

 متوسط

12.235م =   

 مرتفع

22.162م =   

   - منخفض

  - 0.325 متوسط

**10.252 مرتفع   9.927**  - 

 اإلستبيان ككل

 متوسط الدخل الشهري لألسرة
 منخفض 

45.897م =   

 متوسط

60.024م =   

 مرتفع

86.261م =   

   - منخفض

**14.127 متوسط  -  

**40.364 مرتفع   26.237**  - 

في متوسطات ( 01,0ات داللة إحصائية عند مستوي داللة )( وجود فروق ذ18يتضح من جدول ) 

لممارسة المراهقين العمل  درجات إستجابات المراهقين عينة البحث األساسية في إستبيان التفكير اإلستراتيجي

(  وككل تبعاً التفكير الُمجرد، التفكير الشمولي ،التفكير التشخيصي، التفكير التخطيطيبمحاوره ) التطوعي

متوسط الدخل الشهري لألسرة لصالح الدخل الشهري األعلي، وقد يرجع ذلك إلي أن األسرة ذات  لمتغير

المستوي المرتفع قد توفر لألبناء األنشطة المتنوعة واإلمكانات الالزمة لنمو المهارات المختلفة لديهم من خالل 

ات التدريبية المتنوعة وتتفق تلك تأهيلهم وتدريبهم باإلستعانة بمراكز متخصصة من خالل الحصول علي الدور

وفي ضوء ما سبق يكون قد تحقق صحة  ،(2013، )نجالء حسين، (2010النتائج مع دراسة )آندي حسن، 

 الفرض األول جزئياً.
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" توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  والذي ينص علي أنه :نيالنتائج في ضوء الفرض الثا

 ،التنفيذ ،التخطيطفراد عينة البحث األساسية في إستبيان إدارة التحاور األسري بأبعاده )إستجابات المراهقين أ

المستوي التعليمي  ،المستوي التعليمي لألب ،الجنس، محل اإلقامة، عمل األم)( تبعاً إلختالف متغيرات الدراسةالتقييم

 متوسط الدخل الشهري لألسرة(."    ،لألم

 تم إجراء:وللتحقق من صحة هذا الفرض 

إختبار )ت( للوقوف علي داللة الفروق بين متوسطي  درجات المراهقين في إستبيان إدارة التحاور األسري تبعاً  -أ

 .محل اإلقامة، عمل األم( ،)الجنس للمتغيرات

تبعااً  أبعاد إدارة التحاور األساري تحليل التباين إليجاد قيمة )ف( للوقوف علي داللة الفروق بين المراهقين في -ب

 متوسط الدخل الشهري لألسرة(. ،المستوي التعليمي لألم ،)المستوي التعليمي لألبللمتغيرات 

المستوي التعليمي لألب،المستوي إليجاد إتجاه الفروق في حالة وجودها للمتغيرات ) LSDإختبار إجراء -ج  

 ( توضح ذلك:27رقم )( إلي 19(. والجداول من رقم )التعليمي لألم،متوسط الدخل الشهري لألسرة

 

 الجنس: -1
 (193)ن=  متغير الجنستبعاً ل متوسطات درجات إستجابات المراهقين في أبعاد إدارة التحاور األسري داللة الفروق في( 19جدول )

أبعاد إدارة 

 التحاور األسري
 الجنس  

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 العينة

درجات 

 الحرية

قيمة 

 )ت(
 الداللة

بُعد األول: ال

 التخطيط

 105 4.057 44.324 ذكور
191 12.591 

  0.01دال عند 

 88 3.247 30.119 إناث لصالح الذكور

البُعد الثاني: 

 التنفيذ

 105 2.412 28.826 ذكور
191 16.391 

  0.01دال عند 

 88 4.060 45.054 إناث لصالح اإلناث

البُعد الثالث: 

 التقييم

 105 2.516 19.724 ذكور
191 10.241 

  0.01دال عند 

 88 3.201 30.888 إناث لصالح اإلناث

 اإلستبيان ككل
 105 7.623 92.874 ذكور

191 13.330 
  0.01دال عند 

 88 8.001 106.061 إناث لصالح اإلناث

ن ( وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات إستجابات المراهقي19يتضح من الجدول ) 

التنفيذ، التقييم( تبعاً لمتغير الجنس حيث كانت )ت( دالة  ،التخطيط)عينة البحث في أبعاد إدارة التحاور األسري 

وقد يرجع ذلك إلي أن اإلناث في مرحلة المراهقة بطبيعتهن يميلن إلي التحاور مع  ،( لصالح اإلناث01,0عند )

لمنزل أكثر من الذكور. وإتفقت نتائج هذه الدراسة مع الوالدين ومناقشتهم في كل ما يخصهن ولتواجدهن في ا

ً للنوع 2017نتائج نعمة رقبان وآخرون) ( التي أثبتت وجود فروق ذات داللة إحصائية في إدارة الحوار وفقا

( وجود فروق ذات داللة إحصائية 2013لصالح اإلناث، وإتفقت معها دراسة سمية بن عمارة ونورة بو عيشة)

ً للنوع لصالح اإلناث، إختلفت معها دراسة محمود صالح)في الحوار األسر ( وجود فروق ذات 2014ي وفقا

 ( .05,0داللة إحصائية في الحوار األسري وفقاً للنوع لصالح الذكور عند مستوي داللة )
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 محل اإلقامة:-2
  حاور األسريمتوسطات درجات إستجابات المراهقين في أبعاد إدارة الت داللة الفروق في( 20جدول )

 (193)ن=  متغير محل اإلقامةتبعاً ل

أبعاد إدارة التحاور 

 األسري

محل 

 اإلقامة  

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 العينة

درجات 

 الحرية

قيمة 

 )ت(
 الداللة

البُعد األول: 

 التخطيط

 92 2.567 29.140 ريف
191 18.208 

  0.01دال عند 

 101 4.003 46.571 حضر لصالح الحضر

 البُعد الثاني: التنفيذ
 92 3.201 38.196 ريف

191 11.425 
  0.01دال عند 

 101 4.226 49.238 حضر لصالح الحضر

 البُعد الثالث: التقييم
 92 1.590 16.241 ريف

191 12.325 
  0.01دال عند 

 101 2.111 27.654 حضر لصالح الحضر

 اإلستبيان ككل
 92 7.031 83.577 ريف

191 36.621 
  0.01دال عند 

 101 8.565 123.463 حضر لصالح الحضر

( وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات إستجابات المراهقين عينة 20يتضح من الجدول ) 

ت( دالة التنفيذ، التقييم( تبعاً لمتغير محل اإلقامة حيث كانت ) ،التخطيط)البحث في أبعاد إدارة التحاور األسري 

( التي أثبتت نتائجها  2017وإختلفت معها نتائج دراسة نعمة رقبان وآخرون) ،أبناء الحضر ( لصالح01,0عند )

ً لمكان السكن لصالح الريف، وإختلفت معها دراسة  وجود فروق ذات داللة إحصائية في إدارة الحوار وفقا

 ي الحوار األسري وفقاً لمكان السكن.( حيث أكدت عدم وجود فروق دالة إحصائياً ف2014محمود صالح)

 عمل األم:-3
 (193)ن=  متغير عمل األمتبعاً ل متوسطات درجات إستجابات المراهقين في أبعاد إدارة التحاور األسري داللة الفروق في( 21جدول )

أبعاد إدارة 

 التحاور األسري
 عمل األم   

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 العينة

درجات 

 ريةالح

قيمة 

 )ت(
 الداللة

البُعد األول: 

 التخطيط

 107 3.991 40.158 تعمل
191 15.524 

  0.01دال عند 

 86 2.460 26.637 ال تعمل لصالح العامالت

البُعد الثاني: 

 التنفيذ

 107 4.510 46.632 تعمل
191 21.213 

  0.01دال عند 

 86 2.123 25.510 ال تعمل لصالح العامالت

د الثالث: البُع

 التقييم

 107 2.701 28.874 تعمل
191 14.362 

  0.01دال عند 

 86 1.341 18.812 ال تعمل لصالح العامالت

 اإلستبيان ككل
 107 8.200 115.664 تعمل

191 38.078 
  0.01دال عند 

 86 6.347 70.959 ال تعمل لصالح العامالت

ة إحصائية في متوسطات درجات إستجابات المراهقين عينة ( وجود فروق ذات دالل21يتضح من الجدول ) 

التنفيذ، التقييم( تبعاً لمتغير عمل األم حيث كانت )ت( دالة عند  ،التخطيط)البحث في أبعاد إدارة التحاور األسري 

خرين، وقد يرجع ذلك إلي أن األم العاملة تتسع دائرة عالقتها اإلجتماعية مع اآل ،أبناء العامالت( لصالح 01,0)

وتواجدها في محيط العمل يُزيد من تبادل الخبرات مع زمالء العمل، األمر الذي يُزيد من خبراتها ووعيها 

 بمرحلة المراهقة وأهمية ممارسة التحاور األسري مع األبناء بشكل يومي.
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 المستوي التعليمي لألب:-4
تبعاً لمتغير المستوي التعليمي لألب  أبعاد إدارة التحاور األسري( تحليل التباين للفروق في متوسطات درجات إستبيان 22جدول )

 (193ن= )

إدارة التحاور أبعاد 

 األسري
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

قيمة 

 )ف(
 الداللة

 األول: البُعد

 التخطيط

 2 4549.941 9099.881 بين المجموعات
54.301 

0.01 

 190 83.792 15920.408 وعاتداخل المجم دال

   192  25020.289 المجموع

 البُعد الثاني:

 التنفيذ

 2 4465.524 8931.047 بين المجموعات
38.714 

0.01 

 190 115.347 21915.865 داخل المجموعات دال

   192  30846.912 المجموع

 البُعد الثالث:

 التقييم

 2 4675.163 9350.325 بين المجموعات
57.264 

0.01 

 190 81.643 15512.110 داخل المجموعات دال

   192  24862.435 المجموع

 اإلستبيان ككل

 2 4457.913 8915.825 بين المجموعات
45.439 

0.01 

 190 98.107 18640.419 داخل المجموعات دال

   192  27556.244 المجموع

ً 22يتضح من جدول )  ( في متوسطات درجات 0.01 عند مستوي داللة )( وجود فروق دالة إحصائيا

التنفيذ، التقييم(  وككل  ،إستجابات المراهقين عينة البحث األساسية في إستبيان إدارة التحاور األسري )التخطيط

ً لمتغير المستوي التعليمي لألب، وللتعرف علي إتجاه داللة الفروق، تم تطبيق إختبار  للمقارنات   L.S.Dتبعا

 (.23كما يتضح من الجدول ) المتعددة
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 (193( داللة الفروق في متوسطات درجات أبعاد إدارة التحاور األسري وفقاً  لمتغير المستوي التعليمي لألب )ن= 23جدول )

 التخطيطالبُعد األول: 

 المستوي التعليمي لألب
 منخفض 

25.069م =   

 متوسط

31.157م =   

 عالي 

42.223م =   

خفضمن  -   

**6.088 متوسط  -  

**17.154 عالي   11.066**  - 

 البُعد الثاني: التنفيذ

 المستوي التعليمي لألب
 منخفض 

29.025م =   

 متوسط

31.274م =   

 عالي 

44.442م =   

   - منخفض

*2.249 متوسط  -  

**15.417 عالي   13.168**  - 

 التقييمالبُعد الثالث:  

 المستوي التعليمي لألب
 منخفض 

17.333م =   

 متوسط

26.069م =   

 عالي 

31.152م =   

   - منخفض

**8.736 متوسط  -  

**13.819 عالي   5.083**  - 

 اإلستبيان ككل

 المستوي التعليمي لألب
 منخفض 

71.427م =   

 متوسط

88.500م =   

 عالي 

117.817م =   

   - منخفض

**17.073 متوسط  -  

**46.390 عالي   29.317**  - 

 

في متوسطات درجات ( 01,0( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة )23يتضح من جدول ) 

إستجابات المراهقين عينة البحث األساسية في أبعاد إدارة التحاور األسري )التخطيط، التنفيذ، التقييم( وككل تبعاً 

 وتفسر الباحثتانالمستوي التعليمي المرتفع، حيث كانت الفروق دالة لصالح لمتغير المستوي التعليمي لألب  

ذلك بأنه كلما ارتفع المستوى التعليمى للوالدين كلما كانت األنماط المتبعة أنماطاً إيجابية وذلك نظراً لوعيهم 

وإدراكهم فنيات الحوار ومدى تأثيره على األبناء كما أنه كلما ارتفع المستوى التعليمى للوالدين ارتفع إدراكهم 

مية استخدام األساليب اإليجابية فى توجيه ومناقشة أبنائهم وهذا يتفق ودراسة شيرين محمد ورشيدة أبو أله

( فى أنه كلما كان األب متعلماً كلما قلل من استخدام األسلوب العدواني مع األبناء وهو أحد 2008النصر )

 األساليب واألنماط السلبية.
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 المستوي التعليمي لألم:-5
  أبعاد إدارة التحاور األسريتحليل التباين للفروق في متوسطات درجات إستبيان ( 24جدول )

 (193ن= )تبعاً لمتغير المستوي التعليمي لألم 

إدارة أبعاد 
 التحاور األسري

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ف(

 الداللة

 األول: البُعد
 التخطيط

 2 4489.619 8979.239 بين المجموعات
48.263 

0.01 
 190 93.024 17674.532 داخل المجموعات دال

   192  26653.771 المجموع

 البُعد الثاني:
 التنفيذ

 2 4684.955 9369.911 بين المجموعات
58.392 

0.01 
 190 80.233 15244.319 داخل المجموعات دال

   192  24614.230 المجموع

 ث:البُعد الثال
 التقييم

 2 4336.872 8673.744 بين المجموعات
31.082 

0.01 
 190 139.532 26511.016 داخل المجموعات دال

   192  35184.760 المجموع

 اإلستبيان ككل
 2 4572.731 9145.462 بين المجموعات

56.839 
0.01 
 190 80.451 15285.715 داخل المجموعات دال

   192  24431.177 المجموع

ً عند مستوي داللة )24يتضح من جدول )  ( في متوسطات درجات 0.01( وجود فروق دالة إحصائيا
التنفيذ، التقييم(  وككل  ،إستجابات المراهقين عينة البحث األساسية في إستبيان إدارة التحاور األسري )التخطيط

ً لمتغير المستوي التعليمي لألم، وللتعرف علي إتجاه داللة ال للمقارنات   L.S.Dفروق، تم تطبيق إختبار تبعا
 (.25المتعددة كما يتضح من الجدول )

 (193ن= )( داللة الفروق في متوسطات درجات أبعاد إدارة التحاور األسري وفقاً لمتغير المستوي التعليمي لألم 25جدول )

 التخطيطالبُعد األول: 

 المستوي التعليمي لألم
 منخفض 

24.403م =   
 متوسط

33.528 م =  
 عالي 

46.600م =   

   - منخفض
**9.125 متوسط  -  
**22.197 عالي   13.072**  - 

 البُعد الثاني: التنفيذ

 المستوي التعليمي لألم
 منخفض 

26.034م =   
 متوسط

34.421م =   
 عالي 

46.925م =   

   - منخفض
**8.387 متوسط  -  
**20.891 عالي   12.504**  - 

 لتقييماالبُعد الثالث:  

 المستوي التعليمي لألم
 منخفض 

16.037م =   
 متوسط

18.846م =   
 عالي 

26.641م =   

   - منخفض
*2.809 متوسط  -  
**10.604 عالي   7.795**  - 

 اإلستبيان ككل

 المستوي التعليمي لألم
 منخفض 

66.474م =   
 متوسط

86.795م =   
 عالي 

120.166م =   

   - منخفض
**20.321 متوسط  -  
**53.692 عالي   33.371**  - 
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في متوسطات ( 01,0( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة )25يتضح من جدول ) 

درجات إستجابات المراهقين عينة البحث األساسية في أبعاد إدارة التحاور األسري )التخطيط، التنفيذ، التقييم( 

ً لمتغير المستوي التعليمي لألم   حيث كانت الفروق دالة لصالح المستوي التعليمي المرتفع، وتفسر وككل تبعا

ذلك بأنه كلما ارتفع المستوى التعليمى للوالدين كلما كانت األنماط المتبعة أنماطاً  وتفسر الباحثتانالباحثتان ذلك 

تفع المستوى إيجابية وذلك نظراً لوعيهم وإدراكهم فنيات الحوار ومدى تأثيره على األبناء كما أنه كلما ار

التعليمى للوالدين ارتفع إدراكهم ألهمية استخدام األساليب اإليجابية فى توجيه ومناقشة أبنائهم وهذا يتفق ودراسة 

( فى أنه كلما كان األب متعلماً كلما قلل من استخدام األسلوب العدواني 2008شيرين محمد ورشيدة أبو النصر )

( والتى 2011إال أن هذه النتيجة اختلفت مع وفاء الصفتى ) ط السلبية.مع األبناء وهو أحد األساليب واألنما

توصلت إلى عدم وجود فروق فى النمط الديمقراطى والنمط الدكتاتورى المتبع فى األسرة وفقاً للمستوى التعليمى 

 للوالدين.

 متوسط الدخل الشهري لألسرة:-6
 أبعاد إدارة التحاور األسريتبيان ( تحليل التباين للفروق في متوسطات درجات إس26جدول )

 (193ن= )تبعاً لمتغير متوسط الدخل الشهري لألسرة  

إدارة أبعاد 

 التحاور األسري
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

قيمة 

 )ف(
 الداللة

 األول: البُعد

 التخطيط

 2 4738.678 9477.357 بين المجموعات
65.133 

0.01 

 190 72.754 13823.281 داخل المجموعات دال

   192  23300.638 المجموع

 البُعد الثاني:

 التنفيذ

 2 4561.765 9123.531 بين المجموعات
46.068 

0.01 

 190 99.022 18814.194 داخل المجموعات دال

   192  27937.725 المجموع

 البُعد الثالث:

 التقييم

 2 4296.949 8593.898 بين المجموعات
29.111 

0.01 

 190 147.607 28045.299 داخل المجموعات دال

   192  36639.197 المجموع

 اإلستبيان ككل

 2 4412.241 8824.482 بين المجموعات
41.737 

0.01 

 190 105.715 20085.864 داخل المجموعات دال

   192  28910.346 المجموع

ً عند مستوي داللة )( وجود فروق 26يتضح من جدول )  ( في متوسطات درجات 0.01دالة إحصائيا

التنفيذ، التقييم(  وككل  ،إستجابات المراهقين عينة البحث األساسية في إستبيان إدارة التحاور األسري )التخطيط

ً لمتغير متوسط الدخل الشهري لألسرة   L.S.Dوللتعرف علي إتجاه داللة الفروق، تم تطبيق إختبار  ،تبعا

 (.27مقارنات المتعددة كما يتضح من الجدول )لل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University – 

Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)       ، (ISSN 2314-7466) (Online) 

 

 (165) 

 ( داللة الفروق في متوسطات درجات أبعاد إدارة التحاور األسري 27جدول )

 (193ن= )وفقاً  لمتغير متوسط الدخل الشهري 

 التخطيطالبُعد األول: 

 الدخل الشهري لألسرة
 منخفض 

21.055م =   

 متوسط

32.274م =   

 مرتفع

41.196م =   

   - منخفض

**11.219 متوسط  -  

**20.141 مرتفع   8.922**  - 

 البُعد الثاني: التنفيذ

 الدخل الشهري لألسرة
 منخفض 

31.047م =   

 متوسط

37.712م =   

 مرتفع

43.396م =   

   - منخفض

**6.665 متوسط  -  

**12.349 مرتفع   5.684**  - 

 التقييمالبُعد الثالث:  

رةالدخل الشهري لألس  
 منخفض 

19.772م =   

 متوسط

20.135م =   

 مرتفع

29.923م =   

   - منخفض

  - 0.363 متوسط

**10.151 مرتفع   9.788**  - 

 اإلستبيان ككل

 الدخل الشهري لألسرة
 منخفض 

71.874م =   

 متوسط

90.121م =   

 مرتفع

114.515م =   

   - منخفض

**18.247 متوسط  -  

**42.641 مرتفع   24.394**  - 

في متوسطات ( 01,0( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة )27يتضح من جدول ) 

درجات إستجابات المراهقين عينة البحث األساسية في أبعاد إدارة التحاور األسري )التخطيط، التنفيذ، التقييم( 

وتفسر ح الدخل الشهري المرتفع،حيث كانت الفروق دالة لصالوككل تبعاً لمتغير متوسط الدخل الشهري لألسرة 

ذلك إلى أن إدارة التحاور تعتمد على وعى األسرة وإدراكها إلى أهمية الحوار وأسلوبه كما أنها تعتمد  الباحثتان

على المستوى الثقافى والتعليمى لألسرة وعلى نوعية العالقات األسرية السائدة والسمات الشخصية وليس للدخل 

وار داخل األسرة سواء كانت إيجابية تتسم بالتفاهم وإظهار المشاعر االيجابية لآلخر أو دور فى تحديد أنماط الح

كانت سلبية تتسم بالعدوانية والتعصب وعدم التقدير واالحترام لآلخر. واتفقت هذه النتيجة مع سناء أحمد 

وبين مهارات الحوار التى ( التى لم تجد عالقة بين اقتناء األسرة للتكنولوجيا الحديثة ورفاهية الدخل 2010)

( قد توصلت إلى عدم وجود عالقة بين الدعم األسرى المتمثل 2013تدركها الفتاة الطالبة. كما أن إيناس بدير )

وإتفقت معها  .فى الدعم الوجدانى والمعرفى وهو الحوار واإلرشاد الموجه للشباب وبين الدخل الشهرى لألسرة

( أنه كلما زاد الدخل كانت المناقشة مع األبناء هو األسلوب السائد عند 2005سيح )أيضاً نتائج دراسة إيريني عبد الم

 كلياً. الثانيوفي ضوء ما سبق يكون قد تحقق صحة الفرض  إتخاذ القرارات.
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بين محاور " توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية والذي ينص علي أنه  :الثالثالنتائج في ضوء الفرض 

وبين أبعاد إدارة التحاور األسري لدي المراهقين عينة لممارسة المراهقين العمل التطوعي  تراتيجي التفكير اإلس

وللتحقق من صحة الفرض تم إجراء معامالت اإلرتباط  بإستخدام معامل اإلرتباط "بيرسون"  ".  البحث األساسية

ألسري لدي المراهقين أفراد عينة البحث بين محاور إستبيان التفكير اإلستراتيجي وبين أبعاد إدارة التحاور ا

 ( يوضح ذلك.28األساسية، والجدول)
معامالت اإلرتباط بين محاور التفكير اإلستراتيجي لدي المراهقين عينة البحث األساسية  وبين أبعاد إدارة التحاور  (28)جدول 

 (193األسري )ن=

 إدارة التحاور األسري       

 

 التفكير اإلستراتيجي 
 

 التقييم التنفيذ طيطالتخ
إدارة التحاور 

 األسري ككل

 **0.761 **0.713 *0.624 **0.938 التفكير التشخيصي

 **0.849 *0.640 **0.871 **0.779 التفكير التخطيطي

 **0.796 **0.811 **0.756 *0.635 التفكير الُمجرد

 **0.890 *0.613 **0.915 **0.724 التفكير الشمولي

لممارسة المراهقين العمل  يجيالتفكير اإلسترات

  التطوعي

0.830** 0.784** 0.864** 0.738** 

 0.05*  دال عند                                       0.01** دال عند 

( 01,0(، )05,0( وجود عالقة إرتباطية دالة موجبة عند مستوي داللة يتراوح ما بين )28يتضح من جدول) 

وبين أبعاد إدارة التحاور راد عينة البحث األساسية لمحاور أنماط التفكير اإلستراتيجي بين ممارسة المراهقين أف

األسري وقد يرجع ذلك إلي ما تُسهم إدارة التحاور األسري في تجديد الحيوية داخل الفرد، وإنتعاش اآلمال، وتحريك 

اإليجابية،واتفقت هذه النتيجة مع  الثوابت وظهور اآلراء والمقترحات وزيادة اإلحساس بأهمية وجدوي المشاركة

 ،( التي أوصت بأهمية إتباع أسلوب التخطيط السليم، ورصد التغيرات البيئية2006نتيجة دراسة ابتسام مرزوق)

وإستغالل الفرص واإلمكانيات واإلستفادة منها لتحقيق النجاح، مع ضرورة إحداث تغيير في إتجاهات ومهارات 

 .الثالثوفي ضوء ما سبق يكون قد تحقق صحة الفرض جديدة من أجل إحداث التغيير. وإدخال تكنولوجيا  ،األفراد

تختلف نسبة مشاركة متغيرات الدراسة في تفسير نسبة "والذي ينص علي أنه  :الرابعالنتائج في ضوء الفرض 

ألوزان معامالت اإلنحدار ( تبعاً لممارسة المراهقين العمل التطوعي في المتغير التابع )التفكير اإلستراتيجيالتباين 

وللتحقق من صحة الفرض إحصائياً تم إستخدام أسلوب تحليل اإلنحدار المتدرج بإستخدام طريقة  .ودرجة اإلرتباط"

للتعرف علي أكثر العوامل مساهمة في نسبة التباين في المتغير المستقل  Stepwiseالخطوة المتدرجة لألمام 

 ( يوضح ذلك.29والجدول )
 معامالت اإلنحدار بإستخدام طريقة الخطوة المتدرجة إلي األمام لمتغيرات الدراسة (29جدول )

 (193الخاصة بالتفكير اإلستراتيجي )ن= (عمل األم ،الجنس  ،المستوي التعليمي لألم ،)المستوي التعليمي لألب 

 المتغير التابع

التفكير 

 اإلستراتيجي

لممارسة 

المراهقين 

  العمل التطوعي

 لمستقلالمتغير ا
معامل 

 االرتباط

نسبة 

 المشاركة

 قيمة

 ف()
 الداللة

معامل 

 االنحدار

 قيمة 

 ت()
 الداللة

المستوي 

 التعليمي لألب
0.897 0.804 115.078 0.01 0.525 10.727 0.01 

المستوي 

 التعليمي لألم
0.868 0.753 85.421 0.01 0.449 9.242 0.01 

 0.01 7.862 0.362 0.01 61.808 0.688 0.830 الجنس

 0.01 7.043 0.301 0.01 49.601 0.639 0.799 عمل األم

( أن المستوي التعليمي لألب هو العامل األكثر تأثيراً في تفسير نسبة التباين في إتباع المراهقين 29يتضح من جدول )
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وهي ( 10.727ة ت )(، قيم115.078أفراد عينة البحث األساسية ألنماط التفكير اإلستراتيجي حيث بلغت قيمة ف )

مما يعني أن المستوي التعليمي  (0.804( كما بلغت قيمة نسبة المشاركة )01,0قيم دالة إحصائياً عند مستوي داللة )

%( من التباين الكلي، وهذا يدل علي أن المستوي التعليمي لألب من أولي المتغيرات التي أثرت في 80لألب يمثل )

%( عند مستوي داللة 75ها متغير المستوي التعليمي لألم حيث بلغت نسبة المشاركة )أنماط التفكير اإلستراتيجي، يلي

يليه  أنماط التفكير اإلستراتيجي، ( وهذا يعني أن المستوي التعليمي لألم كان متغيراً ذا فاعلية في التأثير علي0 ,01)

%( عند 63ألم بنسبة مشاركة )وأخيراً متغير عمل ا ،(0,01%( عند مستوي داللة )68الجنس بنسبة مشاركة )

ويمكن تفسير ذلك بأن عمل األم من أهم العوامل والمؤثرات التي تُثقل شخصية المراهق وتُنمي ( 01,0مستوي داللة )

. وفي ضوء ما سبق يكون قد تحقق صحة الفرض ثقافته فيُعزز من وعيه وإدراكه ألنماط التفكير اإلستراتيجي

 .الرابع
" تختلف نسبة مشاركة بعض المتغيرات اإلجتماعية والذي ينص علي أنه  :الخامس النتائج في ضوء الفرض

تبعاً ألوزان معامالت اإلنحدار واإلقتصادية في تفسير نسبة التباين في المتغير التابع )إدارة التحاور األسري( 

ً تم إستخدام أسلوب تحليل اإلنحدار  ".ودرجة اإلرتباط المتدرج بإستخدام وللتحقق من صحة الفرض إحصائيا

للتعرف علي أكثر العوامل مساهمة في نسبة التباين في المتغير  Stepwiseطريقة الخطوة المتدرجة لألمام 

 ( يوضح ذلك.30التابع والجدول)
 ،( معامالت اإلنحدار بإستخدام طريقة الخطوة المتدرجة إلي األمام لمتغيرات الدراسة )المستوي التعليمي لألم30جدول )

 (193محل اإلقامة( مع المتغير التابع )إدارة التحاور األسري(   )ن= ،توي التعليمي لألب، عمل األمالمس

المتغير 

 التابع

إدارة 

التحاور 

 األسري

 المتغير المستقل
معامل 

 االرتباط

نسبة 

 المشاركة
 الداللة ف() قيمة

معامل 

 االنحدار

 قيمة 

 ت()
 الداللة

 0.01 12.094 0.581 0.01 146.276 0.839 0.916 المستوي التعليمي لألم

 0.01 8.567 0.409 0.01 73.385 0.724 0.851 المستوي التعليمي لألب

 0.01 7.451 0.332 0.01 55.515 0.665 0.815 عمل األم

 0.01 6.558 0.261 0.01 43.010 0.606 0.778 محل االقامة

لعامل األكثر تأثيراً في تفسير نسبة التباين في أبعاد ( أن المستوي التعليمي لألم هو ا30يتضح من جدول ) 

وهي قيم دالة إحصائياً عند مستوي ( 12.094، قيمة ت )(146.276حيث بلغت قيمة ف ) ،إدارة التحاور األسري

%( من 83)( مما يعني أن المستوي التعليمي لألم  يمثل 0.839) (  كما بلغت قيمة نسبة المشاركة0 ,01داللة  )

ويمكن تفسير ذلك بأن تعليم األم من أهم العوامل والمؤثرات التي تُثقل شخصية المرأة وتُنمي ثقافته  ن الكلي،التباي

حيث بلغت نسبة المستوي التعليمي لألب فيُعزز من وعيها وإدراكها ألبعاد إدارة التحاور األسري، يليها متغير 

لمستوي التعليمي لألب كان متغيراً ذا فاعلية في التأثير ( وهذا يعني أن ا0 ,01%(عند مستوي داللة)72المشاركة )

( وأخيراً متغير 01,0%(عند مستوي داللة) 66علي إدارة التحاور األسري، يليه متغير عمل األم  بنسبة مشاركة )

. وفي ضوء ما سبق يكون قد تحقق صحة الفرض (01,0%( عند مستوي داللة )60)محل اإلقامة بنسبة مشاركة

 .الخامس
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فنيات  أمناط التفكري اإلسرتاتيجي ملمارسة العمل التطوعي و برنامج إرشادى مقرتح لتنمية
 :املراهقنياألسرى لدى إدارة التحاور 

 خطوات إعداد الربنامج:
 لتحاااورتاام إعااداد البرنااامج اإلرشااادى وفقاااً لمااا أظهرتااه نتااائج الدراسااة الوصاافية بتطبيااق إسااتبيان إدارة ا 

% من األسر المصرية تسود فيها أنماط الحاوار األسارى السالبية. وصايغت هاذه 0.57ل إلى أن األسرى والتوص

وجدانياة( وتام  –مهارياة  –الخطوات فى صورة جلسات تعليمية وإرشادية تشمل كل منها على جواناب )معرفياة 

لطاارق والوسااائل إعااداد محتااوى الجلسااات باالسااتعانة بالعديااد ماان المراجااع العلميااة المتخصصااة كمااا تاام تحديااد ا

 (.31اإلرشادية المستخدمة والزمن المطلوب لكل جلسة كما هو موضح بالجدول رقم )

 الفئة املستهدفة:
األسرى  التحاور التفكير اإلستراتيجي لممارسة العمل التطوعي وفنيات إدارة لتوعيتهم بأنماط المراهقين

 وفنيات الحوار اإليجابى.

 حمتوى الربنامج:
( جلسااات يتناااولن فااى مضاامونهن أنماااط الحااوار االيجااابى والساالبى واآلثااار 6علااى )يحتااوى البرنااامج 

 االيجابية أو السلبية المترتبة عليها وكذلك فنيات الحوار وكيفية إعداد جلسة حوار بناءة وإدارة الحوار بشكل جيد.

 تقييم الربنامج:
 يتم تقييم البرنامج من خالل:

 التقييم المبدئى:

 أسئلة عن محتوى الجلسة وربطها بالبرنامج.من خالل طرح عدة 

 التقييم النهائى لكل جلسة:

 من خالل طرح عدة أسئلة فى نهاية الجلسة للتأكد من مدى االستيعاب لمحتوى الجلسة.

 

 ( محتوى البرنامج اإلرشادى المقترح لتوعية المراهقين بأنماط التفكير اإلستراتيجي لممارسة 31جدول )

 نيات إدارة التحاور األسرىالعمل التطوعي و ف

 محتوى الجلسة اإلرشادية األهداف اإلجرائية لجلسات البرنامج الجلسة وعنوانها
استراتيجيات 

 التدريس
 الزمن

الجلسة األولى 

)تعارف وتعريف 

بالبرنامج وإبراز 

 أهميته(

فااى نهاياااة الجلسااة يكاااون الطالااب قاااادراً 

 على:

 أوالً: األهداف المعرفية:

 ف البرنامج.يحدد أهدا -1

 يشرح أهمية البرنامج. -2

يوضااح العالقااة بااين دراسااة البرنااامج  -3

 وجوانب إدارة الذات.

 ثانياً: األهداف الوجدانية:

 يستمع بيقظة إلى الدرس. -1

 يشارك بنشاط فى المناقشة -2

 تعارف. -

 أهداف البرنامج. -

 أهمية البرنامج. -

 محاور البرنامج. -

 Powerعااارض  -

Point وى لمحتاااااا

 الجلسة.

مخطاااااااااط يوضاااااااااح  -

أهااااااداف وأهميااااااة 

 البرنامج ومحتواه.

 المحاضرة -

 ساعة
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 محتوى الجلسة اإلرشادية األهداف اإلجرائية لجلسات البرنامج الجلسة وعنوانها
استراتيجيات 

 التدريس
 الزمن

الجلسة الثانية 

)التفكير 

 اإلستراتيجي

لممارسة المراهقين 

 (العمل التطوعي

فااي نهاياااة الجلسااة يكاااون الطالااب قاااادراً 

 علي أن:

 أوالً: أهداف معرفية:

 يساااتنبط مفهاااوم التفكيااار اإلساااتراتيجي-1

 .سة المراهقين العمل التطوعيلممار

 يشااارح أنماااااط التفكيااار اإلسااااتراتيجي-2

 .لممارسة المراهقين العمل التطوعي

 يساااااتنتج دور التفكيااااار اإلساااااتراتيجي-3

فااااي حياااااة  لممارسااااة العماااال التطااااوعي 

 المراهق.

 ثانياً: أهداف مهارية:

يرسام شااكل توضاايحي ألهميااة التفكياار -1

 اإلستراتيجي.

 اإلستراتيجي.يكتب مفهوم التفكير -2

يكتب تصور عن كيفية التفكير وتغييار -3

 بعض جوانب الحياة الشخصية.

 ثالثاً:أهداف وجدانية:

يشاااارك فااااي المناقشااااة حااااول مفهااااوم -1

 التفكير اإلستراتيجي.

يشاااارك بحمااااس فاااي مناقشاااة محااااور -2

 الجلسة.

 مفهااوم التفكياار اإلسااتراتيجي-

لممارسااااة المااااراهقين العماااال 

 التطوعي.

 فكيااار اإلساااتراتيجيأنمااااط الت-

لممارسااااة المااااراهقين العماااال 

 .التطوعي

 Powerعااارض  -

Point  لمحتااااااوى

 الجلسة.

مخطط يوضاح أنمااط  -

 الحوار.

 المحاضرة -

 المناقشة الجماعية. -

 ساعتين

الجلسة الثالثة 

 )الحوار األسرى(

فااي نهاياااة الجلسااة يكاااون الطالااب قاااادراً 

 على أن:

 أوالً: أهداف معرفية:

 ار األسرى.يعرف الحو -1

 يحدد أهمية الحوار األسرى. -2

 يعدد أنماط الحوار. -3

 ثانياً: األهداف النفس حركية:

 يسجل فوائد الحوار األسرى. -1

يسااااااتنتج أسااااااباب انعاااااادام الحااااااوار  -2

 األسرى.

 ثالثاً: األهداف الوجدانية

يكاااون اتجاهااااً إيجابيااااً نحاااو الحاااوار  -1

 األسرى.

 .يستمع باهتمام إلى الحوار األسرى -2

 مفهوم  الحوار األسرى. -

 أهمية الحوار األسرى. -

 فوائد الحوار األسرى. -

األسباب المؤدياة إلاى انعادام  -

 الحوار.

 أنماط الحوار األسرى. -

 Powerعااارض  -

Point  لمحتااااااوى

 الجلسة.

مخطط يوضاح أنمااط  -

 الحوار.

 المحاضرة -

 المناقشة الجماعية. -

 ساعتين

الجلسة الرابعة 
 يجابى()الحوار اال

 فى نهاية الجلسة يستطيع الطالب أن:
 أوالً: أهداف معرفية:

يعاااادد خصااااائص الحااااوار األساااارى  -1
 وااليجابى.

 يحدد متطلبات نجاح الحوار. -2
 يوضح أنماط الحوار اإليجابى. -3

 ثانياً: أهداف مهارية:
يحلاااال معوقااااات الحااااوار األساااارى  -1

 االيجابى.
 يستخدم األلفاظ االيجابية فى الحوار. -2
 ثلة للحوار الوجدانى.يستنتج أم -3

خصااائص الحااوار األساارى  -
 اإليجابى.

 متطلبات نجاح الحوار. -
 أنماط الحوار االيجابى -
 الحوار النقاشى -أ

 الحوار الوجدانى -ب
 الحوار األسرى االيجابى -

 روض تقديمةع -
Power Point 

لعااب أدوار )تمثيليااة  -
توضاااااااح أنمااااااااط 
 الحوار االيجابى(

 المحاضرة. -
 المناقشة الجماعية -

ثاااااااالث 
 ساعات
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 محتوى الجلسة اإلرشادية األهداف اإلجرائية لجلسات البرنامج الجلسة وعنوانها
استراتيجيات 

 التدريس
 الزمن

 ثالثاً: أهداف وجدانية:
 يتواصل مع اآلخرين بشكل إيجابى -1
يشااارك فااى المناقشااة حااول الحااوار  -2

 اإليجابى
الجلسة الخامسة 
 )الحوار السلبى(

 فى نهاية الجلسة يستطيع الطالب أن:
 أوالً: أهداف معرفية

يعاااااارف أنماااااااط الحااااااوار الساااااالبى  -1
 .العدوانى( –التسلطى  -)التعجيزى

ياااذكر اآلثاااار المترتباااة علاااى األبنااااء  -2
 نتيجة الحوار السلبى.
 ثانياً: األهداف المهارية:

يعطااااااى أمثلااااااة ألشااااااكال الحااااااوار  -1
 العدواني.

يحلااال اآلثاااار الناجماااة عااان الحاااوار  -2
الساااالبية علااااى األبناااااء والعالقااااات 

 األسرية.
 يمثل أحد أنماط الحوار السلبى. -3

 ثالثاً: األهداف الوجدانية:
ساالبياً نحااو أنماااط الحااوار يكااون اتجاهاااً 

 السلبي.

 مفهوم الحوار السلبى. -
 أنماط الحوار السلبى. -
 التعجيزى. -أ

 التسلطى. -ب
 العدوانى -ج
اآلثااار المترتبااة علااي أنماااط  -

 الحوار السلبي.

 عروض تقديمية -
Power Point 

 لعب  أدوار -
)مواقف توضح أنماط 

 الحوار السلبى(.
 المحاضرة -

ثاااااااالث 
 ساعات

لجلسة السادسة ا
)كيفية إدارة الحوار 

األسرى والتقييم 
 النهائى(

فااى نهاياااة الجلسااة يكاااون الطالااب قاااادراً 
 على أن:

 أوالً: األهداف المعرفية:
 يعرف إدارة الحوار. -1
 يصف االستعداد للحوار. -2
يااااذكر مراحاااال إدارة الحااااوار )قباااال  -3

إنهااء  –الجلسة أثنااء جلساة الحاوار 
 الحوار(.

 لمهارية:ثانياً: األهداف ا
 يجيد التحاور أثناء جلسة الحوار. -1
يسااااتخدم األسااااااليب االيجابيااااة فاااااى  -2

 الحوار.
يسااجل خطااوات الحااوار )قباال بدايااة  -3

إنهااااء  0جلساااة الحاااوار  –الحاااوار 
 الحوار(.

 ثالثاً: األهداف الوجدانية.
 يشعر بأهمية إدارة الحوار األسرى. -1

 مفهوم إدارة الحوار. -
 مراحل إدارة الحوار. -

قبااااال جلساااااة  اإلعاااااداد -أ
 الحوار.

اآلداب المتبعاااااة أثنااااااء  -ب
 جلسة الحوار.

أسااااااس إنهاااااااء جلسااااااة  -ج
 الحوار األسرى.

 التقييم النهائي. -د
 

 المحاضرة. -
 المناقشة الجماعية. -
عااااااااارض فياااااااااديو  -

يوضاااااح مراحااااال 
 إدارة الحوار.

 قبل الجلسة. -أ
 أثناء الجلسة. -ب
 إنهاء الحوار. -ج
باإلضافة إلى مشاهد  -

 تمثيلي عملى.

 أرباااااااااع
 ساعات

 

 توصيات البحث:

 وفقاً لنتائج البحث الحالي أوصوا الباحثتان ما يلي:

 أوالً: توصيات خاصة لألسرة:

تحفيز  النقاش والحوار وتبادل اآلراء لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدي األبناء تجاه التغيير، وتوضيح دور  -
 ية مليئة بالحب والمودة.التفكير اإلستراتيجي في المشاركة بالعمل التطوعي في جلسات أسر

عقد دورات تدريبية للوالدين لتوعيتهم بأهمية إستخدام أسلوب الحوار في األسرة وإكتسابهم المهارات  -
الالزمة لتطبيقه والعمل به للتقليل من النواحي السلبية وزيادة الجوانب اإليجابية مما يُساهم في زيادة 

 الخبرات تجاه كيفية إدارة التحاور األسري.
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تنشئة األبناء علي المبادئ التربوية في اإلسالم فالدين المعاملة وكذلك الدين النصيحة، من أجل تكوين وبناء  -
 جيل صالح ومتوازن.

ً علي إحترام الرأي  - حرص الوالدين علي بناء أسس الحوار السليمة في نفوس األبناء، والتي تعتمد أساسا
 افي للحوار معهم.اآلخر وتقبله، وأن يمنحوا أبنائهم الوقت الك

تعميق الفهم وإثراء المعلومات والكشف عن خبرات وإتجاهات األبناء نحو العمل التطوعي، ومن ثم  -
إستقطاب أفكارهم ومشاركاتهم اإليجابية في التوجه نحو العمل التطوعي من خالل خلق مواقف عملية مثل 

 إضطرار أحد الوالدين لعمله.

تطوعي من خالل تقديم نموذج سلوكي يُحتذي به وتوفير مناخ إيجابي تحفيز األبناء علي تقبل العمل ال -
 تحفيزي بتعاون األسرة مع المدرسة في مراحل العمر المختلفة.

وإطالق طاقاتهم الكامنة  ،إكتشاف وتشجيع التفكير الخالق من خالل تشجيع المراهقين علي حرية التفكير -
 دوات المميزة والُمقربة من األهل واألصدقاء والجيران.ورفع روحهم المعنوية بالتعاون مع النماذج والق

اإلبتعاد عن األساليب التقليدية في التعامل مع هذا الجيل من خالل التقرب له ومعرفة إهتماماته، وإعداده  -
 لمواكبة عالمه الحالي والمستقبلي.

 ثانياً: توصيات لوزارة التربية والتعليم:

نشرات دورية مستمرة للمدارس بأهمية تنفيذ أنشطة مدرسية ال صفية  تُعمم اإلدارات التعليمية من خالل -

 أثناء اليوم الدراسي تُعزز الحس الوطني للطالب.

مسابقات بحثية( من خالل قسم رعاية الطالب بالمدارس تُعزز الحس الوطني  -تنظيم فاعليات )ندوات -

 والتفكير اإلستراتيجي بقضايا وأزمات الوطن.

مناهج التعليمية وتطويرها لدعم مهارات العمل التطوعي لدي المراهقين بما يدعم تكيف إعادة النظر في ال -

 المتعلمين بصورة إيجابية بناءة مع متطلبات التنمية المستدامة.

ً من  - ً وتقنيا ً وفكريا إثراء المناهج التعليمية باألنشطة المتنوعة التي تسهم في تنمية قدرات المتعلمين علميا

تصال الرسمية وغير الرسمية في العملية التعليمية وبما يُعزز مهارات العمل التطوعي لديهم خالل قنوات اإل

 ويُنمي مهارات التفكير المتنوعة.

تضمين المناهج الدراسية للمهارات المستقبلية التي يجب أن يكتسبها المتعلمين، وذلك من خالل إستشراف  -

 حلي والعالمي.العوامل والمتغيرات التي تؤثر علي المجتمع الم

 ثالثاً: توصيات لوزارة التعليم العالي:

تفعيل دور الجامعات في تنمية اإلنتماء الوطني لدي طالبها مع إغناء الخطط الدراسية لطلبة جامعة حلوان  -

والجامعات األخري، بمسافات تُعزز قيم المواطنة الصالحة لدي طالبها، وتُبرر دور أفراد المجتمع المصري 

 لديمقراطية والمحبة واإلخاء واإلنتماء.في ترسيخ ا

عقد دورات تدريبية للقائمين على األطر الطالبية بالجامعات لتنمية ثقافة الحوار لماا لهاا مان دور فاى تشاكيل  -
 الذات وتنميتها.

تطبيق الباحثين والدارسين المتخصصين في ادارة مؤسساات األسارة والطفولاة للبرناامج المقتارح لماا لاه مان  -
 نمية ثقافة إدارة الحوار األسرى.دور فى ت

تهيئة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات لحشد القوي للتأثير في الطالب، وتهيئتهم لدعم المشاركة  -
 بالعمل التطوعي وإدراج مقرر خاص بتنمية مهارات العمل التطوعي ضمن المقررات الدراسية.

 وتعامل المراهقين معه بتوازن ومرونة. ،يطية والتنظيمية للتغيرتوفير الدورات التدريبية لتنمية الثقافة التخط -

عقد زيارات ولقاءات بين الجامعات من أجل تبادل الخبرات واألفكار التطويرية التي تنصب نتائجه لصالح  -
 المراهقين في مشاركة العمل التطوعي.



 
 

 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University – 

Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)       ، (ISSN 2314-7466) (Online) 

 

 (172) 

ضرات تثقيفية داخل الحرم تفعيل دور خريجي قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بتنظيم ندوات ومحا -
من خالل التنسيق مع وزارة التعليم العالي والجامعات لغرس وترسيخ قيم المواطنة والعمل  -الجامعي

وذلك لبناء شخصية متوازنة متكاملة قادرة علي المشاركة الفعالة في بناء  المراهقين التطوعي في نفوس 
 المجتمع وتطويره.

ئولية تعزيز قيم التسامح والتعاون، وتعزيز مبدأ نبذ العنف والتمييز بكل علي أعضاء هيئة التدريس تقع مس -
فهو يستطيع أن  ،أشكاله وتتعدد أدوار عضو هيئة التدريس في تنمية قيم المواطنة لتشمل المجاالت المتعددة

 يُسلح الطلبة بلغة الموهوبين والُمبدعين، وذلك يُسهم في تنمية المواطنة الصالحة.
 يات لوزارة اإلعالم بوسائلها المختلفة:توص رابعاً:

عمل لقاءات علي شاشات التليفزيون بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس بقسم إدارة مؤسسات األسرة  -
 والطفولة لرفع مستوي الوعي بالعمل التطوعي وكيفية ممارسته، بما يتناسب مع مختلف المراحل العمرية.

هدف مناقشة قضايا األسرة بصفة عامة واألبناء في مرحلة تنظيم حمالت توعية وبرامج إعالمية تست -
 المراهقة بصفة خاصة بأهمية الحوار بين أفراد األسرة.

إستثمار البرامج الناجحة في بث المفاهيم اإليجابية لتوعية الوالدين بمرحلة المراهقة ومعرفة خصائصها  -
 وكيفية تجنب المشاكل التي تحدث خاللها.

واألمهاات مان خاالل البارامج اإلعالمياة والتثقيفياة ألهمياة الحاوار فاى ترسايخ جواناب  إرشاد وتوجيه اآلبااء -
 إدارة الذات لدى األبناء.

إنشاء مواقع إلكترونية لرفع مستوي وعي الوالدين بكيفية تنشئة األبناء علي تقبل التغيير، وإتباع أسلوب  -
 التفكير المناسب لمواكبة متغيرات العصر.

 ارة الشباب والرياضة:توصيات لوز خامساً:

دعم الجهود التطويرية التي تبذلها وزارة التعليم العالي لإلبداع والتطوير، وإكتشاف ودعم قادة للعمل  -
 التطوعي من الطالب المتميزين وتشجيعهم.

بناء فرق عمل سواء ضمن أنشطة رعاية الطالب في المدارس أو داخل مراكز الشباب المنتشرة بأنحاء   -
لتغلب علي معوقات العمل التطوعي لدي المراهقين من خالل اإلتصال الشخصي لتفهم طبيعة الجمهورية ل

 العصر.

وضع إستراتيجية مالئمة للمراهقين والشباب المصري للمساهمة في األعمال والمشروعات التطوعية  -
تيات هذا للمساعدة في حل كثير من المشكالت التي تتعمق في جذور هذا الوطن وال يحلها إال شباب وف

 الوطن من خالل واقع تتحقق فيه الشفافية والمصداقية واإليمان بجدوي العمل التطوعي لتحقيق حياة أفضل.

إستثمار طاقات وإمكانيات المراهقين والشباب إستثماراً ُمفيداً في خدمة العمل اإلجتماعي وذلك بالتعامل معه  -
ومساعدته علي إظهار مواهبه واإلشتراك في األعمال  بإحترام وتقدير وثقة وإتاحة الفرصة له إلبداء الرأي

 التي تتفق مع قدراته وتكريم المراهق والشباب الناهض في العمل التطوعي.
 

 قائمة المراجع:

 أوالً: المراجع العربية:
جلة م ،"وعي الوالدين بأدوارهما األسرية وعالقته بتوافق المراهقين الشخصي"(:2013إبتسام بنت عبد هللا الزوم ) .1

 .4ع  -جامعة المنصورة -التربية النوعية

"فعالية متطلبات التطوير التنظيمي وإدارة التغيير لدي المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية (:2006إبتسام مرزوق) .2

 غزة. -الجامعة اإلسالمية -رسالة ماجستير غير منشورة ،بقطاع غزة"

الخدمي في تنمية مهارات تصميم المواد التعليمية والتفكير "أثر برنامج قائم علي التعلم (: 2016إبراهيم رفعت) .3

 .20ع  –جامعة أسيوط  –مجلة كلية التربية  - اإلستراتيجي لدي الطالب المعلمين تخصص الرياضيات"

 – تعزيز ثقافة الحوار ومهاراته لدى طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية(: 2008عبد هللا العبيد ) إبراهيم .4

 جامعة الملك سعود. –كلية التربية  –رسالة دكتوراه 

 اإلسكندرية. -دار المعرفة الجامعي - "تنظيم المجتمع مداخل نظرية رؤية واقعية"(:2004إبراهيم عبد الهادي المليجي) .5
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الدولي المؤتمر العلمي  -"مؤشرات تخطيطية لتنشيط مشاركة المرأة في العمل التطوعي" (:2008أحمد إبراهيم حمزة) .6

 (.5مجلد) -جامعة حلوان -كلية الخدمة اإلجتماعية -الحادي والعشرون للخدمة اإلجتماعية

 .1ط -مركز األهرام للدراسات السياسية -"الشباب والمشاركة السياسية" (:2010أحمد تاج الدين) .7

رسالة ماجستير، كلية  ،خاصة"" التفكير اإلستراتيجي وأثره علي أداء الجامعات األردنية ال(:2019أحمد محمد السخني ) .8

 اإلقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة آل البيت، األردن.

 ، القاهرة.21العدد ،مركز الدراسات التربوية ،مجلة كلية التربية، الناشر ،"ثقافة الحوار األسري"(: 2004إستقالل أحمد الباكر) .9

بمعني الحياة لدي المراهقين في قطاع غزة" دراسة "التشوهات المعرفية وعالقتها (:2015إسالم أسامة محمود العصار) .10

 فلسطين. –غزة  -الجامعة اإلسالمية -رسالة ماجستير غير منشورة -مقارنة"

"متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي وأثرها في تحقيق التنمية (:2010أكرم أحمد الطويل،أحمد عوني أغا ) .11

 اليمن. -( أكتوبر13:11في الفترة من ) -جامعة عدن -بعالمؤتمر العلمي الرا -المستدامة" 

أثر المساندة الوالدية على الشعور بالرضا عن الحياة لدى األبناء المراهقين (: 2007عبد المقصود عبد الوهاب ) أماني  .12

اإلرشاد النفسى من أجل  –بجامعة عين شمس  –المؤتمر السنوى الرابع عشر لإلرشاد النفسى  –من الجنسين 
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 قسم إقتصاد منزلي، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة. ،ميدانية بمحافظة الدقهلية، رسالة ماجستير منشورة

 القاهرة. -جمعية نهضة وتنمية المرأة -لرسمي ودوره في التنمية المستدامة" "التعليم غير ا(:2003إيمان بيبرس) .15

مركز الدراسات والوثائق اإلقتصادية والقانونية  -"االبعاد اإلجتماعية واإلقتصادية للشباب والمراهقة" (:2004إيمان فرج) .16

 القاهرة. -واإلجتماعية

علوم  – يب مواجهة أحداث الحياة الضاغطة للشباب الجامعىالدعم األسرى وعالقته بأسال(: 2013إيناس ماهر بدير ) .17

 جامعة حلوان. –يناير  –مجلد الخامس والعشرون  –العدد األول  –وفنون دراسات وبحوث 

"المهارات الحياتية ودورها في تمكين المرأة العاملة كمدخل التنمية (:2012إيناس ماهر بدير و رشا عبد العاطي راغب) .18

( 16جامعة المنوفية المجلد) -كلية اإلقتصاد المنزلي -لمؤتمر العربي العاشر لإلقتصاد المنزليمجلة ا -البشرية"

 (أغسطس.3العدد)

 جمهورية مصر العربية. -مركز دراسات الوحدة العربية -"تقرير التنمية البشرية" (:2000برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) .19

 المكتب اإلقليمي للدول العربية. -ير التنمية اإلنسانية العربية" " تقر(: 2003برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) .20

 ، القاهرة.1رؤية تطبيقية مبسطة، دار الكتب الحديثة، ط "مناهج البحث التربوي"،(: 2000بشير صالح الرشيدي ) .21

 ة للنشر والتوزيع.الطبعة األولي، المؤسسات الجامعي ،"سيكولوجية النمو عند الطفل والمراهق"(:2000توما جورج الخوري) .22

 مؤسسة أم القري للترجمة والتوزيع. - "التفكير اإلستراتيجي والخروج من المأزق الراهن"(: 2016جاسم سلطان) .23

، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1، طالمشكالت اإلجتماعية"(:"2003جبارة عطية جبارة عطية، والسيد عوض علي ) .24
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"بناء برنامج لتنمية مهارات التحديث وأثره علي اإلستماع الهادف لدي تالميذ (:2000علي العيسوي )جمال مصطفي  .25

 جامعة طنطا. ،كلية التربية ،رسالة دكتوراه ،الصفين الرابع والخامس من التعليم األساسي"

قلق منه لدى الطالبات برنامج لتنمية بعض مهارات التواصل الشفوى الالزمة للتدريس وخفض ال(: 2007راشد )حازم  .26

 فبراير. – 63العدد  –مجلة القراءة والمعرفة  –المعلمات 

 القاهرة. -مكتبة العبيكان -"علم نفس النمو" الطفولة والمراهقة" (:2005حامد عبد السالم زهران) .27

كلية  -ير منشورةرسالة دكتوراه غ ،"الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة"(:2013حسونة عبد الغني) .28

 الجزائر. -جامعة محمد خيضر بسكرة -قسم الحقوق -الحقوق والعلوم السياسية
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 الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.

مجلة  - ت وعالقتها بقيم اإلنتماء األسري""إتجاهات الشباب نحو شبكة اإلنترن(:2009حنان سامي محمد عبد العاطي) .32

 (.3( العدد)19مجلد) -جامعة المنوفية -بحوث اإلقتصاد المنزلي
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جامعة اإلسكندرية،  –كلية الزراعة  -قسم االقتصاد المنزلي –حياة أفضل للمرأة واألسرة الفقيرة  -الدولي األول

 إبريل، مكتبة اإلسكندرية. 19-20
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Abstract: 
 The current research aims to identify the strategic thinking of adolescents' volunteer work 

and its relationship to managing their family dialogue. In order to achieve the aim of the study, the 

study tools were prepared, represented in first: a general data form for the adolescent and his family, 

second: a questionnaire of strategic thinking for a teenager with its axes (diagnostic thinking, 

planning thinking, abstract thinking, holistic thinking),third: a questionnaire Family dialogue 

management with its dimensions (planning, implementation, evaluation), and these tools have been 

applied to (193) students, in the age group from 12 years to 15 years in the first, second and third 

preparatory grades, they were chosen in an intentional and purposeful manner from middle school 

schools from the governorates of Cairo And Giza, and have different economic and social levels, 

and it is required that the student resides in a stable family. Statistical significance at the level of 

(01,0) among adolescents, the main research sample in responses to the strategic thinking 

questionnaire of the adolescent with its axes (diagnostic thinking, planning thinking, Abstract 

thinking, holistic thinking) according to the difference in the study variables (gender, place of 

residence, mother's work, the educational level of the father, the educational level of the mother, the 

average monthly income of the family), and it was found that there are statistically significant 

differences at the level of (01,0) among adolescents. The basic research sample in the responses to 

the questionnaire on the dimensions of family dialogue management according to the different 

study variables in favor of females, in favor of urban children Children of workers, the parents ’high 

educational level, the higher monthly income group. It was also evident that there was a statistically 

significant correlation between (05.0) and (01.0) between the axes of the strategic thinking 

questionnaire and the questionnaire of adolescents’ volunteer work practice and the dialogue 

management questionnaire Captive. It was also found that the educational level of the father is the 

most influential factor in explaining the difference in the strategic thinking of the adolescent by 

(80%), and it was found that the place of residence is the most influential factor in the practice of 

volunteer work by adolescents by (87%), and it was also found that the educational level of the 

mother is The most influential factor in managing family dialogue (83%). The study recommends 

the importance of activating the role of graduates of the Department of Family and Childhood 

Institutions Management by organizing educational seminars and lectures on campus - through 

coordination with the Ministry of Higher Education and universities to instill and consolidate the 

values of citizenship and volunteer work in the hearts of adolescents in order to build a balanced, 

integrated personality capable of effective participation in building and developing society. 
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