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  يلتوافق سر وعالقتھ بالكفاءة الذاتية املدركة لدى حداث ا	�انح�نا

دنية ال*اشمية   ر .- اململكة 
ا�رة   .2التخاينةص�يب خالد ، 1 وأحمد ع	� الز

شاد وال��بية  دن جامعة مؤتةا)'اصة،ر قسم "   .ر، /
  fuad_just@yahoo.com:  للباحث الرئ6سال4�يد 3لك��و1ي1

  :صامل0/

اسة ا)Vالية إRT التعرف ع	R مستو التوافق /سر وعالقتھ بالكفاءة  ي�دفت الد ى ر

دنية ال�اشمية اسة تم . رالذاتية املدركة لدى "حداث ا)_انح[ن \� اململكة " رولتحقيق أ�داف الد

اسة ا)Vالية ع	R عينة بلغت  رحدثا جانحا \� دو 3يواء الت) 218(رتطبيق الد
ً ً

ة التنمية  ا راmعة لو ز

اسة و�ما. "جتماعية ، ومقياس الكفاءة : رحيث تم تطوpر أداoي الد يمقياس التوافق "سر

اسة إRT . وتم التحقق من ا)'صائص السيrوم��ية للمقياس[ن. الذاتية املدركة ت نتائج الد روأشا ر

يوجود عالقة ايجابية دالة إحصائيا ب[ن التوافق /سر والكفاءة الذاتي ة املدركة  لدى /حداث ً

دنية ال�اشمية ج ببعض التوصيات . را)_انح[ن \� اململكة / وو\� ضوء النتائج ا)Vالية تم ا)'ر

زpادة "�تمام بفئة /حداث ا)_انح[ن بحيث يتم مساعد~|م من الناحية النفسية : وم{|ا

اسات ال�� ت�ناو املشكالت السائ لو"جتماعية، وإجراء املزpد من الد  .دة لدى "حداث ا)_انح[نر

، الكفاءة الذاتية املدركة، /س التوافق /:الrلمات املفتاحية   حداث ا)_انح[نير
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Abstract: 

The current study aimed to identify the level of family 

adjustment and its relationship to the perceived self-efficacy of 

juvenile delinquents in the Hashemite Kingdom of Jordan.To 

achieve the objectives of this study, the current study was applied 

to a sample of (218) juvenile delinquents in the shelters of the 

Ministry of Social Development .Two scales were developed: the 

family adjustment scale, and the perceived self-efficacy 

scale.The psychometric properties of the scales were verified. 

Where the results of the study indicated that there is a positive, 

statistically significant relationship between family adjustment 

and perceived self-efficacy among juvenile delinquents in the 

Hashemite Kingdom of Jordan. In light of the results, some 

recommendations were presented, including: increasing attention 

to the category of juvenile delinquents so that they can be helped 

psychologically and socially, and conducting more studies that 

deal with the problems prevailing in the category of juvenile 

delinquents. 

Keywords: juvenile delinquents, family adjustment, perceived 

self-efficacy. 
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  :املقدمة

oعت4ـ� /سـرة ا)_ماعـة /وTـR ال�ـ� يتـأثر �|ـا الطفـل منـذ والدتـھ، وم{|ـا يـتعلم لغـة مجتمعـھ 
عايـة الطفـل ح�ـ� �ـشبع مـن خالل�ـا حاجاتـھ  لة ع	ـR ت�ـشئة و روعاداتھ وتقاليده، ف�ـ� الب6ئـة املـسؤ و

ناملاديـــة والنفـــسية، وpجـــد ف�|ـــا املنـــاخ /ســـر املالئـــم واملتـــواز ا)'ـــا�T مـــن "ضـــطر ابات واملـــشكالت ي
ـــاه  ـــ� تر�يــــة وتوجيــــھ أبنا�|ــــا لالتجـ الــــسلوكية ال�ــــ� تــــؤثر ع	ــــR �'ــــص6تھ، فاألســــرة ل�ــــا أ�ميــــة كب[ــــ�ة \ـ
ــــھ /خالقيــــــة و/نمــــــاط  ــــاي[�ه ومفا�يمــ الــــــ�Vيح، ف�ــــــ� اللبنــــــة /وTــــــR ال�ــــــ� ي�ــــــشرب م{|ــــــا قيمــــــھ ومعــ

  .السلوكية السوpة

ة mعض /و ات الـبعض �ـ� ال�ـ� و ترأسـرة عضاء \� /ر�التا�T فإن كسب أو خسا راجـع قـد
ولـذلك فـإن , سـرة يسـر ضـمن نظـام /يادي وتـدفع نحـو احـداث التوافـق /يتقو وتحث mشrل اعت

نحداث ا)_انح[ن غالبا يخرجو من /
ً

نسر وجيـد وال �ـستطيعو أ/سر ال�� ال يوجد لد¢|ا توافق  ي
  )2010,عالء الدين(التحكم \� انفعاال~|م 

ات التكنولوجيــة أصــبح الــدو ال��بــو لألســرة و\ــ� العــصر ا)Vــا�T عــصر ال يعوملــة والتطــو ر ر
ة، /مــر الــذي يفــرض ع	ــR /ســرة oــشديد الرقابــة والتوجيــھ وتحديــد املعــاي[� /خالقيـــة  ورأشــد ضــر
يألبنا�|ــا الــذين �ــم \ــ� حاجــة إTــR محــيط أســر متماســك \ــ� ¦ــل مرحلــة عمرpــة ال ســيما مرحلــة ســن 

أو (ّل�� oعت4� مرحلة حساسة ¦و©|ا ف��ة oغ[�ات \� حياة الطفل، �ذه املرحلة ا) سنة18-12(ا)Vداثة
ل، حيث ت�سع دائرة معامالتھ ومجال "ختالط لديھ فيحاو إسقاط ما �ع6ش داخل أسرتھ )ا)Vدث

ُ

\� سلوكياتھ وعالقاتھ مع خرpن سواء داخل أسرتھ أو مع أفراد مجتمعھ، لذا ال بد من توف[� جو 
نأسر سليم يrو النموذج  ال�� يقتدي mـع الطفـل وpـنعكس \ـ� تـصرفاتھ وسـلوكياتھ، كمـا يجـب أن ي

ييقوم �ذ ا)_و /سر ع	R ا)Vب واملودة والتوافق /سر ب[ن أفراد�ا   ).2009عبدالكرpم واملrي،(ي

ا ومحـددا يقبـع  فاملناخ /سر الذي �ع6شھ الفـرد سـواء ¦ـان إيجابيـا أو سـلبيا، �عـد إطـا
ً ً ً
ر ُ ي

Rـــ	ـــنعكس عpداخـــل �'ـــص6تھ و Rـــ	ـــساعده عo ةpأجـــواء أســـر RـــTاجـــة إV(ســـلوكھ، فـــالفرد \ـــ� أمـــس ا 
يالتمتع بال�Vة النفسية والشعو بالتوافق /سر مما يؤدي اRT كفاءة ذاتية مدركة عالية، و�ذا , ر

ات ا)Vياتيـــة ال�ـــ� oـــساعده ع	ـــR مـــسايرة التطـــو و"لتحـــاق  ريـــنعكس ع	ـــR ســـلوكھ وpن²ـــ� لديـــھ امل�ـــا ُ رّ
  ).2017حميد،(بركب املستقبل 

يوpمكن القو بـأن التوافـق /سـر �ـو مـدى تمتـع أفـراد /سـرة mعالقـات إيجابيـة وسـوpة  ل
 ,Thompson)نتقـــوم ع	ـــR التفـــا�م، وا)Vـــب، و"ح�ـــ�ام، والتعـــاو واملـــشاركة 3يجابيـــة فيمـــا بيـــ{|م

Hiebert-Murphy &Trute, 2013).  

ة أفراد /سـرة ع رومن �نا يمكن oعرpف التوافق /سر بأنھ قد 	ـR مواج�ـة الـصعو�ات، ي
ـــا�م وتحمـــــل  ة ع	ــــR التفـ ـــد �م بالــــسعادة والراحــــة، والقـ روالتفاعــــل و"1ــــÀ_ام فيمــــا بيــــ{|م، وشــــعو ر

�م "جتماعية لية، وإقامة العالقات والتفاعل مع أدوا راملسؤ   .(Carlson,2014) و

ــــ� ســـــلوكھ وذلــــــك مـــــن خــــــالل  ة الفـــــرد ع	ــــــo Rغي[ـ ــــد pـــــادة قــ روÄـــــساعد التوافـــــق /ســــــر \ـــــ�  ز ي ُ

اســـ��اتيجيات عالجيـــة أو مــــن خـــالل اســـتخدام مجموعــــة مـــن "ســـ��اتيجيات املــــش��كة، اســـتخدام 
وح�� تحدث الكفاءة الذاتية املدركة يجب ع	R الفرد أن يأخذ جزءا من /دوار املرتبطة بمساعدة 

ً

جية وال�� تؤدي  لية سلوكھ، باإلضافة إRT التحكم باملتغ[�ات الداخلية وا)'ا رنفسھ \� تحمل مسؤ و
pبــــھ ع	ـــR كيفيـــة الـــتحكم mـــسلوكھ وضـــبطھ مـــن تلقــــاء إTـــR ا رلتغي[ـــ� املطلـــوب، وع	ـــR اVÆيطـــ[ن بـــھ تد

  .(Shelton,2008)نفسھ
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ســــة  تــــھ ع	ــــR مما رحيــــث أن الكفــــاءة الذاتيــــة املدركــــة تؤكــــد ع	ــــR معتقــــدات الفــــرد \ــــ� قد ر
ُ

رات ال�ـــ� الــتحكم \ــ� /حــداث ال�ــ� تــؤثر ع	ــR حياتـــھ، فالكفــاءة الذاتيــة املدركــة ال ~|ــتم فقــط بامل�ــا
ات ال�� يمتلك�ا   ).2004قطامي،(ريمتلك�ا الفرد، وإنما ما �ستطيع عملھ بتلك امل�ا

ة ع	R ضبط العديـد مـن  ركما يرتبط مف�وم الكفاءة الذاتية املدركة mشrل وثيق مع القد
متغ[�ات الÈ'صية، وخاصة ضـبط "نفعـاالت واملـشاعر ملـا ل�ـا أ�ميـة كب[ـ�ة \ـ� حيـاة الفـرد، حيـث 

ُ

اك مشاعره ومشكالتھ ا)Vياتية، مما �ساعده ذلـك \ـ� يمكنھ  رمن تطوpر طرpقة م�Êنة ومتrاملة إلد
تھ ع	R ا)Vكم ع	R خرpن، وتقديم املواقف  رتطوpر التفك[� املوجھ نحو الواقع الذي �ع6شھ، وقد

  .(Chaturvedi&Chander, 2012)ال�� قد يتعرض ل�ا 

جـاه أبنا�|ـا بفعـل العديـد مـن العوامـل ال�ــ� و\ـ� حـال تخ	ـ� /سـرة عـن م�ام�ـا /ساسـية ت
�ا الــــ�Vيح و~|ــــز كيا©|ــــا وعــــدم وجــــود الرعايــــة الrافيــــة و"�تمــــام ل�ــــم والتوجيــــھ  رتحــــو دو مــــسا ن ل
غبـــــا~|م مـــــن جميـــــع النـــــوا�Ì أمـــــر صـــــعب جـــــدا، و�ـــــذا مـــــا يجعل�ـــــم  الــــ�Vيح، فـــــذلك يجعـــــل تلبيـــــة 

ً
ر

ن بــالنقص وا)Vرمــان ممـا يــؤثر ع	ــR �'ـصيÍ|م وpــدفع�م للو قــوع \ـ� "نحــراف عــن القواعــد و�ـشعر
ج احداث جانح[ن لدينا    ).2002ما1ع،(وواملعاي[� "جتماعية السائدة \� اÆ_تمع و�التا�T خر

حيث تؤثر �ذه الظـا�رة ع	ـR اÆ_تمـع كث[ـ�ا، وذلـك باعتبـار أن ا)Vـدث ا)_ـانح مـصنوع ال 
ً ُ

ار /ســرة وتجعــل ا)Vـــدث ُمولــود و�ــو ÐــVية لعـــدة عوامــل م{|ــا املـــشا¦ل /ســرpة ال�ــ� ~|ــدد اســـتقر
لينفر م{|ا، و�التا�T وقوعـھ \ـ� "نحـراف وا)_نـوح، فا)Vـدث �ـو املـسÍ|دف /و سـواء داخـل /سـرة 

مـن /خطـار ال�ـ� ~|ـدد وتـدفع �|ـم ) /حـداث(أو اÆ_تمع ع	R حد سواء لذا وجب حماية �ـذه الفئـة 
  ).2009عبدالكرpم واملrي،(إRT "نزالق \� طرpق "نحراف

ـــاءة لــــذل ـــھ بالكفـ ـــR مــــستو التوافــــق "ســــر وعالقتـ اســــة للتعــــرف ع	ـ يك جــــاءت �ــــذه الد ى ر
دنيـــة   وذلــــك لتــــوف[� ال�اشــــمية،رالذاتيـــة املدركــــة لــــدى عينـــة مــــن "حــــداث ا)_ـــانح[ن \ــــ� اململكــــة "

مات  مةع{|م،وبيانات ومعلو   .ز تفيد صناع القرار \� اتخاذ "جراءات الال

اسة وأسئل56ا   :رمش9لة الد

رة جنــوح /حــداث أمــن واســتقرار اÆ_تمــع كمــا ~|ــدد كيانــھ ومــستقبل أجيالــھ، ُ~|ــدد ظــا�
فض�م للواقع الذي �ع6شو فيھ ال سـيما ا)_ماعـة /وTـR ال�ـ� ي�تمـو  د فعل م{|م عن  ن¦و©|ا oعد  ن ر ر

ُ

اســة )/ســرة(إل�|ــا ت د ر، حيــث أشــا ر
ُ

)، ا كب[ــ�ا \ــ� قيــام ) 2018يمعــاو إTــR أن املنــاخ /ســر يلعــب دو
ً ُ

ر ي
يبا)_نحة ف�م يفتقدو لÓ_و /سر املناسب الذي يراع�|م وpقدم ل�م حياة طبيعيةا)Vدث    .ن

اســـــة  ت د ركمـــــا أشـــــا اســـــة (Don,2004)ر ـــتقرار ) 2020البالونـــــة،(ر ود إTـــــR أن ا1عـــــدام "ســ
ة "نفعالت والتحكم �|ا، كما يـؤدي لعـدم الثقـة  ة الفرد ع	R ضبط وإدا ر/سر يؤدي إRT عدم قد ر ي

  .بالتا�T يؤثر ذلك \� سلوك /طفال واملرا�ق[نبالنفس و"نطواء 

سـنة، وÖعـد ) 16-12( العمرpـة مـن ا)_ـانح[ن للفئـةومن خالل عمل الباحث مـع /حـداث 
مراجعتھ لÀ_الت /حداث ا)_ـانح[ن وإجـراء املقـابالت تبـ[ن بـأن �ـذه الفئـة oعـا1ي مـن العديـد مـن 

ُ

 ومن خالل املالحظات أيضا تب[ن 3جرامي،لوك ّاملشكالت والتحديات ال�� أدت إRT قيام�م �|ذا الس
ً
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،أن لد¢|م أنخفاض \� "ستقرار  ل و�ـذا مـا يـدل عليـھ تكـرار دخـو نفـس /حـداث ع	ـR أك×ـ� ي/سر
  .من قضية وأك×� من مرة

 Rــــ	اســـة أســــتطالعية ع ربنـــاءا ع	ــــR ذلــــك قـــام الباحــــث بــــإجراء د
ً

حـــدثا مــــن "حــــداث ) 15(
ً

، حيــث تــم توجيــھ الــسؤال التــا�T ل�ــم"  أحــداث عمــاندار تر�يــة وتأ�يــل"ا)_ــانح[ن \ــ� 
ُ

رمــا�� أبــز : " 
ت معظـم 3جابـات  ر/سباب ال�� أدت بك للقيام �|ذا السلوك ا)_انح من وج�ة نظرك؟ حيث أشـا

ُ

ة ع	ـــــR الـــــتحكم الـــــذاoي أو الـــــتحكم  جـــــود ضـــــعف \ـــــ� القـــــد ـــد¢|م و ـــتقرار /ســـــر لــ ـــR غيـــــاب "ســ رإTــ و ي
اسة \� 3جابة عن باالنفعاالت واملشاعر عند التعرض ر ألي مشrلة، و�ناء عليھ تحددت مشrلة الد

ّ ً

  : ال�ساؤالت التالية 

اسة   :رأسئلة الد

دنية ال�اشمية؟ -1 رما مستو التوافق /سر لدى عينة من /حداث ا)_انح[ن \� اململكة / ي   ى

د -2 رمـــا مـــستو الكفـــاءة الذاتيـــة املدركــــة لـــدى عينـــة مـــن /حــــداث ا)_ـــانح[ن \ـــ� اململكـــة / نيــــة ى
 ال�اشمية؟

�ل توجد عالقة دالة احصائية  -3
ّ

يب[ن التوافق /سر والكفاءة ) ≥0.05α(ىعند مستو الداللة 
دنية ال�اشمية؟الذاتية املدركة لدى عينة من /حداث ا)_انح[ن  ر \� اململكة /

اسة   :رأ>داف الد

يالتعــرف ع	ــR مــستو التوافــق /ســر لــدى عينـــة مــن /حــداث ا)_ــانح[ن \ــ� املم -1 ى دنيـــة ّ رلكــة /
 .ال�اشمية

ىالتعــرف ع	ـــR مــستو الكفـــاءة الذاتيـــة املدركــة لـــدى عينــة مـــن /حـــداث ا)_ــانح[ن \ـــ� اململكـــة  -2 ّ

دنية ال�اشمية   .ر/

يالكــشف عــن العالقــة بــ[ن التوافــق /ســر والكفــاءة الذاتيــة املدركــة لــدى عينــة مــن /حــداث  -3
دنية ال�اشمية   .را)_انح[ن \� اململكة /

اس   : ةرأ>مية الد

اســة  ّالنظرpـة بأ�ميــة الفئـة املـسÍ|دفة و�ــم فئـة /حــداث ا)_ـانح[ن، و�ــ� رتكمـن أ�ميـة الد

فئــة ل�ـــا احتياجا~|ـــا، ولـــد¢|ا تحــديا~|ا ومـــشكال~|ا ا)'اصـــة �|ـــا، كمــا ســـ�تحدد /�ميـــة النظرpـــة مـــن 
َ ّ ّ

اسة، فالتوافق النف�Þß والكفاءة الذاتيـة املدر ِكـة مـن املفـا�يم رأ�مية املتغ[�ات ال�� ت�ناول�ا \� الد
تبـــاط تلـــك املتغ[ــــ�ات  رال�ـــ� اســـتحوذت ع	ـــR ا�تمـــام البـــاحث[ن \ـــ� مجــــال الـــ�Vة النفـــسية، نظـــرا ال

ً

أما /�مية التطبيقية س�تحدد من , بأسلوب ا)Vياة mغرض مواج�ة كث[� من الضغوط واملشكالت
اســـة وال�ـــ� يمكـــن  �ـــستخدم�ا أن رخـــالل "ســـتفادة مـــن البيانـــات و"ســـت�تاجات ال�ـــ� ســـتوفر�ا الد

ـــذه الفئــــة، كمــــا يمكــــن أن �ــــستفيد م{|ــــا  ناملرشــــدو صــــناع القــــرار \ــــ� تحــــس[ن ا)'ــــدمات املقدمــــة ل�ـ
شادية الوقائية والعالجية رال��بوpو و"خصائي[ن النفسي[ن \� بناء ا)'طط وال4�امج 3 ن ّ.  
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اسة   :رالتعرAفات املفا>يمية و?جرائية للد

لــة تتــوفر ف�|ــا عالقــة م�ــÀ_مة بــ[ن الفــرد وأســرتھ، حا:  Family Adjustmentيالتوافــق ســر
ـــا �ــــستطيع  ـــة والنفــــسية مـــــع قبــــو مــ ـــا إشــــباع حاجاتـــــھ البيولوجيــــة وا)_ــــسمية والعاطفيــ لمــــن خالل�ــ

رتفرضھ عليھ الب6ئة /سرpة من مطالب، كمـا وتتـضمن شـعو الفـرد بالـسعادة /سـرpة، و"سـتقرار 
ة  ر/سر والقد  العالقـات بـ[ن الوالـدين، وسـيادة ا)Vـب والثقـة  تحقيق مطالب /سرة وسالمةع	Rي

مــــات  ة ع	ـــR التغ[ــــ� \ــــ� وظــــائف /ســــرة mعـــد حــــدوث مواقــــف ضــــاغطة وأ زبـــ[ن أفــــراد /ســــرة، والقــــد ر
وSعــــرف إجرائيــــا).2008مرáــــ�Þ،(و"ســــتجابة الفعالــــة و3يجابيــــة ل�ــــذه املواقــــف

ً
جــــة ال�ــــ�  ر بأنــــھ الد

اسة ا)Vاليةيحصل عل�|ا ا)Vدث ا)_انح ع	R مقياس التوافق /س رر الذي س6تم تطوpره \� الد   .ي

ل�ــ� مــا يحملــھ الفــرد مــن معقتــدات حــو : "Perceived self-efficacy الكفــاءة الذاتيــة املدركــة
ســة قـدر مــن الــسيطرة ع	ـR /حــداث البيâيــة، مـن خــالل التــأث[� \ـ� تفك[ــ�ه ودوافعــھ  تـھ ع	ــR مما رقد ر

وSعـــرف إجرائيـــا. (Bandura,2001)"وســـلوكھ
ً

رجـــة ال�ـــ� يحـــصل عل�|ـــا ا)Vـــدث ا)_ـــانح ع	ـــR  بأنـــھ الد
اسة ا)Vالية   .رمقياس الكفاءة الذاتية املدركة الذي س6تم تطوpره \� الد

تrـــاب جرpمـــة ¦الـــسرقة أو : Juvenile Delinquencyجنـــوح حـــداث- ر�ـــو إقـــدام ا)Vـــدث ع	ـــR أ
ديمــــــھ وÄـــــس�² ا)Vــــــدث الـــــذي يرتكــــــب �ـــــذه /فعــــــال با)Vـــــدث ا)_ــــــانح وpجـــــب تق, 3يـــــذاء أو القتــــــل

وSعـــرف اجرائيـــا) 2018,رpــان(للمحاكمــة وإيداعـــھ \ــ� مؤســـسة أصـــالحية 
ً

حـــداث ا)_ـــانح[ن   بــأ©|م /
اسة ا)Vاليةإقليم الوسط/ حداثرملوجودين \� دو تر�ية وتأ�يل /ا ر و�م من س6شار¦و \� الد   .ن

اسة   :رحدود الد

وتا�يـــل "حـــداث \ـــ� عينـــة مـــن "حـــداث ا)_ـــانح[ن املوجـــودين \ـــ� دار تر�يـــة :  ا)Vـــدود الåـــشرpة -1
�م ما ب[ن    . سنة18-12راململكة ممن ي��اوح اعما

دنية ال�اشمية: ا)Vدود املrانية -2 ردو تر�ية وتا�يل "حداث \� اململكة "   .ر

اسة:  ا)Vدود الزمنية-3   .رترت�بط ا)Vدود الزمنية بالف��ة ال�� تم ف�|ا تطبيق الد

اســـة باســـتجابة ع: ا)Vـــدود موضـــوعية -4 ة رســـ�تحدد الد اســـة لفقـــرات املقـــاي6س املطـــو رينـــة الد ّ رّ
اسة   .وما س�تمتع بھ تلك "دوات من صدق وثباترألغراض �ذه الد

اسات السابقة   :رالد

 �Þáأجرت نيوتن و�و  )Newton, &Bussey, 2012( اسة �ـدفت ملعرفـة الكفـاءة الذاتيـة ر  د
ة للطلبـــة فيمـــا يتعلـــق بمـــدى معـــرفÍ|م بالـــسلوك املنحـــرف وفحـــص ال عوامـــل النفـــسية ال�ـــ� راملتـــصو

اســـة مـــن , تـــدخل \ـــ� الـــسلوك املنحـــرف س مـــن ســـيد1ي \ـــ� ) 452(رتrونـــت عينـــة الد رمـــن خمـــس مـــدا
ـــة, أســــ��اليا ـــالب اســــتåيانا يقــــ6س الكفــــاءة الذاتيـ أكمــــل جميــــع الطـ

ً
أظ�ــــرت النتــــائج أن افــــراد عينــــة , 

ســة �ــذه املعرفــة mــ اســة الــذين شــار¦وا \ــ� الــسلوك املنحــرف لــم يتمكنــوا مــن مما رالد شrل مناســب ر
ـــلوك�م ـــR مقاومـــــة ضــــغط /قــــران لـــــسلوك "عتــــداء، و¦ــــان لـــــد¢|م , لتنظــــيم سـ ة ع	ـ رو¦ــــانوا أقـــــل قــــد

  . مستوpات منخفضة من التعاطف والكفاءة الذاتية ، وانفصلوا عن املعاي[� /خالقية
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اســة ~|ــدف للتعــرف ع	ــR العالقــة بــ[ن الكفــاءة الذاتيــة املدركــة ) 2013(ىوأجــر اليوســف  رد
ات ـــة والتحـــــصيل روامل�ـــــا اáـــــ�Þ، "جتماعيــ اســـــة مـــــن رالد ــــت عينـــــة الد  طالبـــــا \ـــــ� املرحلـــــة 290ر وتrونـ

ً

س ا)rVوميـة \ـ� حائـل بالـسعودية اسـة تـم اسـتخام عـدة , راملتوسطة  \� املدا رولتحقيـق ا�ـداف الد
تباطيــة  بــ[ن , مقـاي6س مــن ضــم{|ا مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة املدركــة  روأظ�ــرت النتــائج وجــود عالقــة ا

ا�Þáالكفاءة  ات "جتماعية والتحصيل الد رالذاتية املدركة وامل�ا   .ر

اســة mعنـوان تنــ) 2015(وأجـرت الطــاèي  �ــدفت , يســر افس "شــقاء وعالقتـھ بــالتوافق /رد
اسـة اTــR التعــرف اTــR العالقــة بــ[ن تنــافس "شـقاء والتوافــق "ســر لــدى عينــة مrونــة مــن  يالد  400ر

يوتم استخدام مقياس التوافق  "سر ومقياس تنافس  , طالب وطالبة من طلبة املرحلة املتوسطة
ت النتائج اRT وجـود مـستو مرتفـع مـن التوافـق "سـر لـدى الطلبـة, "شقاء يوأشا ى جـود عالقـة , ر وو

تباطية عكسية دالة احصائيا ب[ن تنافس "شقاء والتوافق "سر لدى الطلبة يا
ً

  .ر

اسة ~|دف اRT قياس فاعلية ب) 2017(ىأجر نصار رشادي جم�é سـلو¦ي معر\ـ� \ـ� إرنامج رد
دن والتعـرف اTـR مـستو الكفـاءة  ىتحس[ن الكفاءة الذاتية املدركة لدى "يتام \� دو الرعاية \ـ� " ر ر

اسة من  ياس الكفاءة الذاتية وتم استخدام مق, ي�يم) 20(رالذاتية املدركة لد¢|م  وتrونت عينة الد
اسة إRT أن مأو, املدركة  رستو الكفاءة الذاتية املدركة لدى "يتام \� دو الرعاية رظ�رت نتائج الد ى

ق ذات داللة احصائية ع	R مقياس الكفاءة الذاتية املدركة لـصا)ê , ¦ان متوسطا  ووتب[ن وجود فر
  التطبيق البعدي

اسـة �ـدفت اTـR معرفـة العالقـة )  Vashisht, &Tanwar, 2018(ىأجـر فاشـشت وتـانوار  رد
نـــة النفـــسية لـــدى عينـــة مـــن "حـــداث ا)_ـــانح[ن \ـــ� يبـــ[ن التوافـــق "ســـر والر وضـــا عـــن ا)Vيـــاة واملر

اســــة مــــن  حــــدثا جانحــــا \ــــ� العاصــــمة ال�نديــــة نيــــودل�� ت�ــــ�اوح ) 80(رال�نــــد، وقــــد تrونــــت عينــــة الد
ً ً

ـــ[ن  �م بــ ـــا عايـــــة احـــــداث ونـــــصف�م "خـــــر مـــــع اســـــر�م، ) 18-12(راعمــ رســـــنة نـــــصف�م �عـــــ6ش \ـــــ� دو  ر
اسة استخدم الب ، رولتحقيق ا�داف الد نـة النفـسية، ومقيـاس التوافـق "سـر ياحثان مقياس املر و

يوقد أظ�رت النتائج وجود عالقة ب[ن التوافق "سر والرضا عن ا)Vياة , ومقياس الرضا عن ا)Vياة
نـة النفـسية، كمـا اظ�ــرت  اد الرضـا عـن ا)Vيــاة واملر اد التوافــق "سـر  نـة النفـسية، فrلمـا  وواملر زو يز

ن6ــشو مــع اســـر�م رضـــا عــن ا)Vيــاة عنــد "حــداث ا)_ـــانح[ن الــذين �عىالنتــائج وجــود مــستو مــن ال
ن عاية / باألةرأع	R مقا رحداث املتواجدين \� دو    حداث، ر

و  ز  أجـر جـ[ن وoـشاو و اسـة �ـدفت إTـR الكـشف عـن العالقـة  )Jin, Zhao, Zou,2019(ى ر  د
اســـة مـــن  ، حيـــث تrونـــت عينـــة الد ربـــ[ن جنـــوح "حـــداث والتوافـــق "ســـر  حـــدثا جانحـــا مـــن )554(ي

ً ً

س املتوســـطة والثانوpـــة، ولتحقيــــق ) 344(نîـــ_و /حـــداث ا)_نائيـــة \ـــ� الـــص[ن و  رطالبــــا مـــن املـــدا
ً

، ومقيــــاس التكيــــف الÈ'ــــ�Þï تــــم  ســــة اســــتخدم البــــاحثو مقيــــاس التوافــــق "ســــر يا�ــــداف الد ن ر
 لـــد¢|م تطبيقــھ ع	ـــR الطلبـــة ا)_ـــانح[ن والعـــادي[ن، وقـــد أظ�ـــرت النتـــائج أن الطلبـــة ا)_ـــانح[ن ¦انـــت

ـــلبية ونزاعــــات مــــع والـــــد¢|م ب�ــــسبة أع	ــــR مــــن الطلبـــــة العــــادي[ن، كمــــا أظ�ــــرت النتـــــائج أن  عالقــــة سـ
العالقات الÈ'صية "سرpة والتكيف ال�Þï'È وال��ابط ب[ن اعضاء "سرة الواحدة ¦ان أفضل 

نة با)_انح[ن   .رعند الطلبة العادي[ن مقا

اســــة ~|ــــدف اTــــR التعــــرف ع) 2021(ىأجــــر عبــــد الrــــا\� ـــة املدركــــة رد 	ــــR مــــدى الكفــــاءة الذاتيـ
دشـة اسـة الناتجـة عــن مـشاركÍ|م \ــ� غـرف الد ربال�ـسبة للتالميـذ عينــة الد اســة , ر روتrونــت عينـة الد

ة "ســــتåيان "لك��و1ــــي,  تلميــــذ400مــــن  اســــة تــــم اســــتخدام ¦ــــل مــــن اســــتما رولتحقيــــق �ــــدف الد , ر
ـــاس الكفــــــاءة الذاتيــــــة املدركــــــة ــــرت النتــــــائج وجــــــود عالقــــــة , ومقيـــ ـــة ذات داللــــــة واظ�ــ تباطيــــــة طرديـــ را
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اك  ـــاب "لك��ونيـــــة واد ــة الـــــصوتية بااللعــ دشـــ جـــــة مـــــشاركة التالميـــــذ لغـــــرف الد راحـــــصائية بـــــ[ن د ر ر
  .الكفاءة الذاتية املدركة

اسات السابقة  رgعقيب عde الد

اســـات املتـــضمنة ملتغ[ـــ�ات  اســـات الـــسابقة تبـــ[ن أن �نــاك تنـــوع \ـــ� الد رmعــد اســـتعراض الد ر
اسة ا)Vالية من ح اسات موVÐة رالد ريث ال�دف، والعينة، و/ساليب 3حصائية، فقد جاءت الد

 �Þßالــرغم مــن امــتالء /دب النفـــ Rــ	ين معــا، فع�اســة ¦ــل ع	ــR حــدة، أو مدمجــة ملتغ[ـــ رملتغ[ــ�ات الد
اســة  دة \ــ� الد اســة تفــصيلية تجمــع املتغ[ــ�ات الــوا اســات، إال انــھ لــم يتــوفر لغايــة الVÓظــة د ربالد ر ر ر

اســـات الـــسابقة و/دب النظـــر ألغـــراض تطـــوpر املقـــاي6س ا)Vاليـــة، لـــذا ســـ6تم ي "ســـتفادة مـــن الد ر
سة وإثراء�ا اسـات الـسابقة , راملستخدمة للدا نÍ|ا مـع الد رباإلضافة إRT مناقشة نتائج نتائج�ا ومقا ر

اســة ا)Vاليــة، وتأث[��ــا ع	ــR "حــداث ا)_ــانح[ن بــ[ن عمــر  -12(روعنــد تطــوpر املنð_يــة املناســبة للد
اســات /خــر \ــ� ¦و©|ــا تطبــق \ــ� ســنة، ) 18 اســة ا)Vاليــة تختلــف عــن العديــد مــن الد ىكمــا أن الد ر ر

دنية ال�اشمية، وoع�ñ بفئة oعا1ي من ضغوطات ومشا¦ل عديدة   .راململكة /

  :املن�jية والتصميم

اسة رمن�jية الد
ّ َ:  

تبــــاطي ملناســــåتھ أ�ــــداعتمــــدت ـــة ا)Vاليــــة \ــــ� تــــصميم�ا ع	ــــR املــــنòð الوصــــفي " اسـ ر الد ر
ُ اف ّ

اسـة ا)Vاليــة، وذلــك مــن خــالل قيــاس مــستو املتغ[ــ�ات \ــ� ¦ــل مــن التوافــق "ســر يالد ى ِ ر
والكفــاءة , ّ

دنية ال�اشمية   .رالذاتية املدركة لدى "حداث ا)_انح[ن \� اململكة "

اسة   : رمجمتع الد

نتrــــو اســــة مــــن ّ حــــدث جــــانح \ــــ� مختلــــف مراكــــز "حــــداث املن�ــــشرة \ــــ� ) 248(ر مجتمــــع الد
�ــد, عمــان(ردنيــة ال�اشــمية اململكــة " قــاء, رإ �م مــن , )مأدبــا, رالز ســنة، ) 18-12(رممــن ت�ــ�اوح أعمــا

ة التنمية "جتماعية لسنة   ا ت عن و روذلك وفقا آلخر إحصائية صد زر
ً

  .م2021 /2022

اسة رعينة الد
ّ ّ:  

اسة حيث بلغ عـدد�م  اسة من أفراد مجمتع الد تrونت عينة الد
ُ

ر ِر
ّ حـدث جـانح، كـم ) 218(ّ

î ب عينة استطالعية لغايات الصدق والثبات والبالغ عدد�م تمV)30 (حدث جانح.  

اسة   :رأدوات الد

أوال 
ً

  : يمقياس التوافق pسر: 

�ـستطيع مــن , ي¢|ـدف مقيـاس االتوافـق "سـر اTـR تـوف[� عالقــة م�ـÀ_مة بـ[ن الفـرد واسـرتھ
لو ما تفرضھ عليھ الب6ئة خالل�ا اشباع حاجاتھ البيولوجية وا)_سمية والعاطفية والنفسية مع قب

ة ع	ـــR تحقيـــق مطالـــب , "ســـرpة مـــن مطالـــب ركمـــا وpتـــضمن شـــعو الفـــرد بالـــسعادة "ســـرpة والقـــد ر
  "سرة وسالمة العالقة ب[ن الوالدين
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سر وفقا ل0/طوات التاليةتم تطوAر مقياس التوافق 
ً

  : ي

أوال
ً

ـــال التوافـــــــق:  ــــــات الـــــــسابقة \ـــــــ� مجــــ اسـ ــــن الد ــــدد مـــ ــــــR عـــ رتـــــــم "طـــــــالع ع	ـ
ّ

ـــ� : ي "ســـــــر و�ــــ
  )2013(م�يدات, )2017(ب�ت خ[�ة, )2019(الز�را1ي

ثانيا
ً

أmعاد حيث تضمنت ما ي	�) 6(تم تحديد : 
ُ

 :  

ـــوار والتفــــا�م وا)Vــــب : العالقــــات "1ــــسانية الــــسوpة : لالبعــــد /و -1 ـــذا البعــــد ا)Vـ يتــــضمن �ـ
  والسعادة ب[ن افراد "سرة

تياح والسعادة مع افراد "سرة وا)Vب يتضمن �ذا البع: "لفة  واVÆبة : البعد الثا1ي -2 رد "
 .والتأ�õ وحسن الظن فيما بي{|م 

ريتــضمن �ــذا البعــد الــشعو بالوحــدة و"1ــVÀاب واللــوم والعتــاب : التباعــد : البعــد الثالــث -3
 ب[ن افراد "سرة

ـــــد الراmـــــــع -4 يتـــــــضمن التوافـــــــق "جتمـــــــا�ö الـــــــسعادة مـــــــع "خـــــــرpن و"ل�ـــــــÊام : "جتمـــــــا�ö:  البعــ
ات اÆ_تمـــــع ومـــــسايرة املعـــــاي[� "جتماعيـــــة و"متثـــــال لقواعـــــد الـــــضبط "جتمـــــا�ö باخالقيـــــ

 .وتقبل التغي[� "جتما�ö مما يؤدي اRT تحقيق ال�Vة "جتماعية

يتضمن التوافق الثقـا\� اح�ـ�ام "خـرpن ومناقـشة "فrـار واح�ـ�ام : الثقا\�: البعد ا)'امس -5
ات   "سرpة والÈ'صية روج�ات نظر "خرpن فيما يتعلق بالقرا

يقصد بـھ تـوفر صـالت عاطفيـة تـر�ط بـ[ن ¦ـل اطـراف : النف�Þß أو العاطفي: البعد السادس -6
ا)Vيـــاة "ســـرpة وأيـــضا تrامـــل "ســـرة مـــن حيـــث توحـــد "تجا�ـــات واملواقـــف بـــ[ن عناصـــر�ا 

ً

ومن حيث التماسك والتضامن \� الوظائف والعمل املش��ك و"تجاه نحو غايات وا�داف 
  .واحدة

تھ ال{|ائية من  رتrو املقياس بصو ن ّ33 �Tالنحو التا R	عاد عm/ R	عة ع   : ز فقرة مو

  )6-1) ( فقرات6(العالقات "1سانية السوpة : لالبعد /و -

  )13-7) ( فقرات7("لفة واVÆبة : البعد الثا1ي -

  )20-14) ( فقرات7(التباعد : البعد الثالث -

  )24-21) ( فقرات4("جتما�ö :البعد الراmع -

  )29-25) ( فقرات5(الثقا\� : البعد ا)'امس -

  )33-30) ( فقرات4(النف�Þß أو العاطفي : البعد السادس -

 Rــ	جـات 3جابـة ع عـت د رحيـث تـم صـياغة �ـذه الفقـرات باالتجـاه 3يجـاÖي و"تجـاه الـسل÷� وقـد و ز
ُ

pج ليكــــرت يفقـــرات مقيـــاس التوافــــق "ســـر  روفقــــا لتـــد َ)Likert (وحــــدد بخمـــ ،�Þـــáّا)'ما س إجابــــات ُ
�Tالنحو التا R	قميا، وحسب املستو ع ا©|ا  ىحسب أو ر   :ز
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جات5(وpمثل  )أوافق mشدة(  ).ر د

جات4(وpمثل  )أوافق(  ).ر د

جات3(وpمثل  )محايد(  ).ر د

جتان(وpمثل  )غ[� موافق(  ).رد

جة واحدة(وpمثل  )غ[� موافق mشدة(  ).رد

  : قم التحقق من صدق املقياس بالطر التاليةت: يسرالصدق والثبات ملقياس التوافق 

تھ /ولية ع	R : يالظا>رالصدق  رتم عرض املقياس بصو ú)10 ( سÄ رمن أعـضاء �يئـة التـد
، وعلــــم  شــــاد النفــــ�Þß وال��بــــو دنيــــة، مــــن املتخصــــص[ن \ــــ� 3 يوذو "ختــــصاص \ــــ� ا)_امعــــات / ري ر

َالـنفس، والقيـاس والتقـوpم، وطلـب مـ{|م إبـداء الــرأي بوضـو ِ
ُ

ة املقيـاس ع	ـR قيــاس لحـو مـدىح  ر قـد
ىال�ـدف الـذي وضـع ألجلــھ، ومـدى مالئمـة املقيــاس ملـستو الفئـة ال�ـ� ســيطبق عل�|ـا؛ كـذلك وضــوح 
 Rـــ	كـــم عV(اســـة؛ وتـــم اعتمـــاد ا نـــھ مناســـبا وpخـــدم الد ات وســـالمة اللغـــة؛ وإبـــداء أي بنـــد ير ِالعبـــا

ْ ُ ú رّ ور
  .صالحية بقاء الفقرات كما ��

  :يسر افقالتو قياس ملصدق البناء

ـــاس، اســـــتخرجت معــــامالت  تبـــــاط الســــتخراج دالالت صـــــدق البنــــاء للمقيــ ¦ــــل فقـــــرة و�ـــــ[ن را
جـة الrليــة، و�ــ[ن ¦ــل فقــرة  تباط�ــا ورالد جــة اÆ_ــاالت ببعــض�ا ، و�ــ[ن باÆ_ــال ال�ــ� ت�ت²ــ� إليــھرا روالد

اسة الrلية، \� عينة  الت  وقد تراوحت معامحدث، )30(تrونت من راستطالعية من خارج عينة الد
تباط الفقرات    )0.89-0.56( ومع اÆ_ال ،)0.76-0.37(ب[ن  مامع /داة كrل را

جــــات مقبولــــة تبــــاط ¦انــــت ذات د ة أن جميــــع معــــامالت " روتجــــدر 3شــــا ر ،  ودالــــة إحــــصائيار
تباط معامل كما تم استخراج الفقرات،ولذلك لم يتم حذف أي من �ذه  جة الrليةب اÆ_ال را ، رالد

تبــاط بــ[و جــات مقبولــةعــض�ا،بب اÆ_ــاالتن رمعــامالت " تبــاط ¦انــت ذات د ر أن جميــع معــامالت "  ر
جة مناسبة من صدق البناء، ودالة إحصائيا   .رمما �ش[� إRT د
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 :يسر التوافق مقياسثبات 

اسـة، فقـد تـم التحقـق بطرpقـة "ختبـار وإعـادة "ختبـار    -test(رللتأكد مـن ثبـات أداة الد
retest (اســـة بتطبيـــق املقيـــاس، وإ رعـــادة تطبيقـــھ mعـــد أســـبوع[ن ع	ـــR مجموعـــة مـــن خـــارج عينـــة الد

تباط ب[�سو ب[ن تقديرا~|م \� املرت[ن)30(ّمrونة من  ن، ومن ثم تم حساب معامل ا   .ر

نبـاخ ألفـا،    ووتم أيضا حساب معامل الثبات بطرpقة "oساق الداخ	� حسب معادلة كر
ً

نبـاخ ألفـا وثبـات 3عـادة للمجــاالت لوا)_ـدو أدنـاه  يبـ[ن معامـل "oـساق الـداخ	� وفــق  ومعادلـة كر
اسة جة الrلية واعت4�ت �ذه القيم مالئمة لغايات �ذه الد روالد   .ر

  )1(لجدو 

جة ال9لية نباخ ألفا وثبات ?عادة للمجاالت والد رمعامل gpساق الداخe- كر   و

ثبات  اÆ_ال
 3عادة

"oساق 
 الداخ	�

 0.80 0.82 السوpة 13سانية العالقات

 VÆ 0.79 0.75بة/لفةوا

 0.77 0.74 التباعد

�ö0.71 0.75 "جتما 

 0.79 0.81 الثقا\�

�Þß0.80 0.83 العاطفي أو النف 

 0.84 0.86 ي"سر التوافق مقياس

 :مقياس الكفاءة الذاتية املدركة

مقدار ما يحملھ الفرد من معتقدات ¢|دف مقياس الكفاءة الذاتية املدركة اRT الكشف عن 
تھ ع	 رحو قد سة قدر من السيطرة ع	R "حداث البيâية من خالل التاث[� \� تفك[�ه ل رR مما

  : تم تطوpر مقياس الكفاءة الذاتية املدركة بحسب ا)'طوات التالية ووسلوكھ،ودوافعھ 

أوال
ً

اسـات والكتابـات النظرpـة \ـ� مجــال الكفـاءة الذاتيـة املدركـة و�ــ� :  رتـم "طـالع ع	ـR عـدد مــن الد
ّ

مان, )2016( محاميد   )2008(رابو 

ثانيا
ً

 أmعاد حيث تضمنت ما ي	�4تم تحديد : 
ُ

 :  

لmعــد الثقــة بالــذات وتمثلــھ الفقــرات وتــدو فقراتــھ حــو اعتقــاد الفــرد :  لالبعــد /و -1 ر
ات تخولھ "عتماد ع	R نفسھ   ربأن لديھ م�ا

البعـد "نفعــا�T وتمثلـھ الفقــرات وoـش[� فقــرات �ـذا البعــد اTـR اعتقــاد : البعـد الثــا1ي -2
تھ ع	R ضبط نفسھ والتحكم بانفعاالتھ ومشاعرهال  رÈ'ص بقد
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لية وÄش[� �ذا البعد اRT اعتقاد الÈ'ص : البعد الثالث -3 وmعد "صرار وتحمل املسؤ
 Rــ	ص ع'Èة الــ تــھ ع	ــR املثــابره وعــدم "س�ــسالم وعــدم اليــأس وoــش[� اTــR قــد ربقد ر

لية اعمالھ بنفسھ  .وتحمل مسؤ

لــھ الفقـــرات وoـــش[� فقـــرات �ــذا البعـــد اTـــR اعتقـــاد البعـــد املعر\ـــ� وتمث: البعــد الراmـــع -4
تھ ع	R "طالع واملعرفة  رالÈ'ص بمعلوماتھ العامة وقد

ثالثـــــا
ً

ــــن :  ــــرات �ـــــذه "mعـــــاد مـ ُفقـــــرة، مـــــصاغة باالتجـــــاه 3يجـــــاÖي و"تجـــــاه ) 38(تrونـــــت فقـ

ة /وليــة للمقيــاس رالــسل÷�، كمــا �ــو موÐــê بالــصو
َ

Äــع الفقــرات ع	ــm/ Rعــاد بــ,  زحيــث تــم تو
ُ

النحو 
�Tالتا :  

  ) فقراتm) :1-9) (9عد الثقة بالذات :  لالبعد /و -

  ) فقرات9) (18-10:  (البعد "نفعا�T: البعد الثا1ي -

لية : البعد الثالث -  ) فقرة11) (29-19: (وmعد "صرار وتحمل املسؤ

  ) فقرات9) (38-30: (البعد املعر\� : البعد الراmع -

جات 3جابة ع	R فقرا عت د روقد و pج ليكـرت ت مقياس الكفاءة الذاتية املدركة ز روفقا لتد َ

)Likert (�Tالنحو التا R	قميا، وحسب املستو ع ا©|ا  ىا)'ما�Þá، وحدد بخمس إجابات حسب أو ر ز ّ ُ:  

جة(وpمثل  )أوافق mشدة(  ).رد

جت[ن(وpمثل  )أوافق(  ).رد

جات3(وpمثل  )محايد(  ).ر د

جات4(وpمثل  )غ[� موافق(  ).ر د

جات5(وpمثل  )غ[� موافق mشدة(  ).ر د

  الصدق والثبات ملقياس الكفاءة الذاتية املدركة

  :ق تم التحقق من صدق املقياس بالطر التاليةالصدق؛: أوال

تھ /ولية ع	R : يالصدق االظا>ر رتم عرض املقياس بصو ú)10 ( سÄ رمن أعضاء �يئة التد
دنيــــة، مــــن امل روذو "ختــــصاص \ــــ� ا)_امعــــات / ، وعلــــم ي شــــاد النفــــ�Þß وال��بــــو يتخصــــص[ن \ــــ� 3 ر

ة املقيـاس ع	ـR قيــاس  رالـنفس، والقيـاس والتقـوpم، وطلـب مـ{|م إبـداء الــرأي بوضـوح حـو مـدى قـد ل َ ِ
ُ

؛ كـذلك وضــوح عل�|ـاىال�ـدف الـذي وضـع ألجلــھ، ومـدى مالئمـة املقيــاس ملـستو الفئـة ال�ـ� ســيطبق 
نـھ منا ات وسـالمة اللغـة؛ وإبـداء أي بنـد ير والعبا ّ اء اVÆكمـ[ن ر اسـة؛ ، و�نـاءا ع	ـR آ رسـبا وpخـدم الد ر

ً

  .لم يتم حذف أي فقرة؛ ب6نما تم oعديل وصياغة mعض الفقرات للمقياس
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  :الذاتية الكفاءة قياسصدق البناء مل

ـــاس، اســـــتخرجت معــــامالت  تبـــــاط الســــتخراج دالالت صـــــدق البنــــاء للمقيــ ¦ــــل فقـــــرة و�ـــــ[ن را
جـة الrليــة، و�ــ[ن ¦ــل فقــرة  تباط�ــا ورالد جــة اÆ_ــاالت ببعــض�ا ، و�ــ[ن _ــال ال�ــ� ت�ت²ــ� إليــھباÆرا روالد

اسة الrلية، \� عينة  ، وقد تراوحت معامالت  حدث)30(تrونت من راستطالعية من خارج عينة الد
تبــاط الفقــرات  ة أن , )0.74-0.37( ومــع اÆ_ــال ،)0.62-0.36(مــاب[ن مــع /داة كrــل را روتجــدر 3شــا

تبــاط ¦انــت ذات  جــات مقبولــةرجميــع معــامالت " ، ولــذلك لــم يــتم حــذف أي مــن  ودالــة إحــصائيارد
تبـــاط معامـــل كمـــا تـــم اســـتخراج, �ـــذه الفقـــرات جـــة الrليـــةب اÆ_ـــال را تبـــاط بـــ[ن ، ورالد رمعـــامالت "

جــات مقبولــةكمــا, عــض�ااÆ_االتåب تبــاط ¦انــت ذات د ر أن جميــع معــامالت " ا ،  ودالــة إحــصائيار ممــ
جة مناسبة من صدق البناء   .ر�ش[� إRT د

  :الذاتية الكفاءة مقياسثبات 

اسـة، فقـد تـم التحقـق بطرpقـة "ختبـار وإعـادة "ختبـار    -test(رللتأكد مـن ثبـات أداة الد
retest ( اســـة ربتطبيـــق املقيـــاس، وإعـــادة تطبيقـــھ mعـــد أســـبوع[ن ع	ـــR مجموعـــة مـــن خـــارج عينـــة الد

تباط ب[�سو ب[ن تقديرا~|م )30(ّمrونة من  ن، ومن ثم تم حساب معامل ا   .\� املرت[نر

نبـاخ ألفـا،    ووتم أيضا حساب معامل الثبات بطرpقة "oساق الداخ	� حسب معادلة كر
ً

نبــاخ ألفــا وثبــات 3عــادة للمجــاالت  ووا)_ـدو أدنــاه يبــ[ن معامــل "oــساق الــداخ	� وفــق معادلــة كر ل
اسة جة الrلية واعت4�ت �ذه القيم مالئمة لغايات �ذه الد روالد   .ر

  )2(لجدو 

جة ال9ليةمعامل gpساق الداخ نباخ ألفا وثبات ?عادة للمجاالت والد رe- كر   و

ثبات  اÆ_ال
 3عادة

  "oساق

  الداخ	�

 0.72 0.76 بالذات الثقة

 0.71 0.75 "نفعا�T البعد

لية وتحمل 3صرار mعد  0.79 0.81 واملسؤ

 0.80 0.82 املعر\� البعد

 0.81 0.85 الذاتية الكفاءة مقياس

اسة ر إجراءات الد
ّ

:  

اسة ا)Vالية ضمن ا)'طوات التاليةتم إجر اء الد
ُ

  : ر

اســــات الــــسابقة، وقــــد تــــم  -1 اســــة بــــالرجوع إTــــR /دب النظــــر والد ّ تــــم تطــــوpر أدوات الد رّ ير
التأكد من دالالت صدق�ما وثبا~|ما بالطر العلمية املناسبة

ُ ُّ
 .ق

اسة -2 مة إلجراء الد را)Vصو ع	R املوافقة الال ز
ّ

 .ل

اسة و�م فئة  -3  "حداثر تم تحديد عينة الد
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ي تــم تطبيـــق مقيـــاس التوافــق "ســـر ومقيـــاس الكفــاءة الذاتيـــة املدركـــة ع	ــR أفـــراد عينـــة  -4
اسة  رالد

 )spss( تم استخراج النتائج وتفس[��ا من خالل تحليل�ا بال4�نامج "حصاèي  -5

 :عرض النتائج ومناقش56ا

اسة                  :رس6تم عرض النتائج ومناقشÍ|ا حسب أسئلة الد

دنية ىما مستو: لالسؤال pو ر التوافق سر لدى عينة من حداث ا	�انح�ن .- اململكة  ي
  ال*اشمية؟

ـــم اســـــتخراج املتوســــطات ا)Vـــــسابية و"نحرافــــات    pـــــة لإلجابــــة عـــــن �ــــذا الـــــسؤال تـ راملعيا
دنيـة ال�اشـمية رمستو التوافق /سر لدى عينة من /حداث ا)_ـانح[ن \ـ� اململكـة / ي ل وا)_ـدو ،ى

  .أدناه يوêÐ ذلك

  )3(لجدو 

Aة ملامل يستو التوافق سر لدى عينة من حداث رتوسطات ا	�سابية وpنحرافات املعيا ى
دنية ال*اشمية ليا حسب املتوسطات ا	�سابيةرا	�انح�ن .- اململكة   مرتبة تنا

ً
  ز

 اÆ_ال الرقم الرتبة
املتوسط 
 ا)VساÖي

"نحراف 
 ياملعيار

 ىاملستو

1 6 �Þßمرتفع 1.000 4.02 العاطفي أو النف 

 مرتفع 884. 3.68 واVÆبة /لفة 2 2

 متوسط 976. 3.67 السوpة 13سانية العالقات 1 3

 متوسط 1.006 3.65 الثقا\� 5 4

5 4 �öمتوسط 906. 3.42 "جتما 

 متوسط 1.131 3.18 التباعد 3 6

 متوسط 716. 3.58 ي/سر التوافق مقياس  

حيث ، )4.02-3.18(راوحت ماب[ن املتوسطات ا)Vسابية قد تأن ليب[ن ا)_دو أعاله   
 RTجاءالنفسيأوالعاطفي \� املرتبة /و R	ي بلغ بأعÖالتباعد، ب6نما جاء )4.02(متوسط حسا �\ 

يستو التوافق /سر لدى ، و�لغ املتوسط ا)VساÖي مل)3.18(املرتبة /خ[�ة و�متوسط حساÖي بلغ  ى
دنية ال�اش   ).3.58 ( كrلميةرعينة من /حداث ا)_انح[ن \� اململكة /

اسة الطاèي اسات كد اسة مع ما توصلت إليھ العديد من الد روتتفق ن�يجة �ذه الد ر ) : 2015(ر
اسة إRT وجود مستو مرتفع  ملتغ[� التوافق "سر ت �ذه الد يحيث أشا ى ر   .ر
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و  اسة ج[ن وoشاو و اسة مع نتائج د زوأيضا تختلف �ذه الد ر ر
ً

)Jin, Zhao, Zou,2019(  وال��    
 نتائج�ا أن مستو التوافق "سر لدى "حداث ¦ان منخفضا، ولعل �ذا "ختالف �عود أظ�رت

ً
ي ى

تفاع أو "نخفاض إRT طبيعة أفراد العينة، كما �و ا)Vال لدى "حداث، فمثال /حداث  " �\
َ

ر
تكبو�ا، أما  ن بمستو منخفض من التوافق "سر mسåب طبيعة ا)_نح ال�� ا را)_انح[ن �شعر ي ى و

س فقد يrونو ع	R العكس، ف�م �ع6شو \� أسر�م، فلم تختلف أنماط ت�شئÍ|م طلب نة املدا ن ر
ن بمستو مرتفع داخل أسر�م ىبوجود الوالدين، لذلك قد �شعر   .و

ي  و�التا�T فإن الباحث ير أن املناخ /سر الذي  �ع6شھ الفرد سواء ¦ان إيجابيا أى
ً

 سلبيا، م
ً

V(سلوكھ، فالفرد \� أمس ا R	ة ينعكس عVالتمتع بال� R	ساعده عo ةpأجواء أسر RTاجة إ
ات ا)Vياتية ال��  ، مما ينعكس ع	R سلوكھ وpن�² لديھ امل�ا رالنفسية والشعو بالتوافق /سر ّ ي ر

رoساعده ع	R مسايرة التطو و"لتحاق بركب املستقبل ُ .  

ُوoعد الب6ئة /سرpة بمثابة وحدة اجتماعية متم[Êة، ينظر إل�|ا ع	R أ©|ا  ُ
تركيب من أنماط 
التفاعالت "جتماعية املعقدة، فلrل فرد من أفراد /سرة لھ توقعات سلوكية مختلفة، كما أن 
مشاركة ¦ل فرد من أفراد /سرة يتضمن أنماطا متعددة من السلوك سواء داخل /سرة أو 

ً

جھ  /سرة، حيث وأن نجاح /سرة وتrامل�ا يتوقف ع	R مدى التوافق الذي يحدث ب[ن أفراد, رخا
ُ

يأن التوافق ال يحدث mشrل عفو أو تلقاèي بل �و ن�يحة طبيعية ملا يبذلھ جيمع أطراف ا)Vياة 
/سرpة، لذلك يجب العمل ع	R بناء عالقات جيدة ب[ن أفراد /سرة، وإتاحة الفرصة أمام ¦ل فرد 

  .من أفراد�ا للتعب[� عن مشاعره

ية املدركة لدى عينة من حداث ا	�انح�ن .- اململكة ىما مستو الكفاءة الذات: السؤال الثا�ي
دنية ال*اشمية؟   ر

pة ملستو  ىلإلجابة عن �ذا السؤال تم استخراج املتوسطات ا)Vسابية و"نحرافات املعيا ر
دنية ال�اشمية، وا)_دو  لالكفاءة الذاتية املدركة لدى عينة من /حداث ا)_انح[ن \� اململكة / ر

  .أدناه يوêÐ ذلك

  )4(لجدو 
Aة مل ىستو الكفاءة الذاتية املدركة لدى عينة من راملتوسطات ا	�سابية وpنحرافات املعيا

دنية ال*اشمية ليا حسب املتوسطات ا	�سابيةرحداث ا	�انح�ن .- اململكة   مرتبة تنا
ً

  ز

 اÆ_ال الرقم الرتبة
املتوسط 
 ا)VساÖي

"نحراف 
 ياملعيار

 ىاملستو

 متوسط 712. 3.51 بالذات الثقة 1 1

لية وتحمل mعد3صرار 3 2  متوسط 611. 3.50 واملسؤ

 متوسط 754. 3.49 البعداملعر\� 4 3

4 2 �Tمتوسط 593. 3.14 البعد"نفعا 

 متوسط 561. 3.41 الذاتية الكفاءة مقياس  

، حيث )3.51-3.14(ليب[ن ا)_دو أعاله أن املتوسطات ا)Vسابية قد تراوحت ماب[ن 
، ب6نما جاء البعد"نفعا�T \� )3.51(\� املرتبة /وRT بأع	R متوسط حساÖي بلغ جاءتالثقةبالذات 
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ى، و�لغ املتوسط ا)VساÖي ملستو الكفاءة الذاتية )3.14(املرتبة /خ[�ة و�متوسط حساÖي بلغ 
دنية ال�اشمية كrل    ).3.41(راملدركة لدى عينة من /حداث ا)_انح[ن \� اململكة /

اساتوتتفق ن�يجة �ذه  اسة مع ما توصلت إليھ العديد من الد رالد اسة عبد : ر ركد
اسات إRT أن الكفاءة الذاتية املدركة جاءت مرتفعة, )2021(الrا\� ت �ذه الد رحيث أشا و�التا�T , ر

ات  رفإن "حداث ا)_انح[ن ذو الكفاءة الذاتية املرتفعة لد¢|م شك \� ذواتم وpمك{|م امتالك م�ا ي
ات �س6ئو استخدا نوقد ات الصعبة ر ا~|م وpميلو اRT تجنب امل�ا رم�ا ن�يجة شك�م \� قد نر

لوrpافحو من اجل ا)Vصو ع	R ا)Vد "د1ى ف اVÆيطة ومن الصعب , ن ووpردو الفشل اRT الظر ن
ادة يأما "�'اض ذو الكفاءة الذاتية املدركة املنخفضة , رعل�|م استعادة احساس�م بالقوة و"

ا~|م وpتج�و ن نحو امل�ام الصعبة وا)'وض \� تحديات بدال من ا)'وف من رلد¢|م ثقة \� قد
~|م  ة ع	R "ل�Êام القو لقرا رالصعو�ات وpميلو اRT وضع ا�داف طموحة وpملrو القد ير ن ن
نوا�داف�م وpبذلو الكث[� من ا)_�د والذي يزpد من حالة الفشل أو التعرض للصعو�ات وعادة ما 

  .ني�سبو الفشل اRT ا)_�د غ[� الrا\�

اسة نصار و ىوالذي جاء ف�|ا مستو الكفاءة ) 2017(رتختلف �ذه الن�يجة مع ن�يجة د
الذاتية املدركة  متوسطا
ً

 , �Þáاسة نيوتن و�و اسة مع نتائج د روأيضا تختلف �ذه الد ر
ً

)Newton, 
&Bussey, 2012( , ىوال�� أظ�رت نتائج�ا أن مستو الكفاءة الذاتية املدركة لدى الطلبة ¦ان

منخفضا، ول
ً

تفاع أو "نخفاض إRT طبيعة أفراد العينة، كما �و  عل �ذا "ختالف �عود \� "
َ

ر
ن بمستو منخفض من الكفاءة الذاتية  ىا)Vال لدى "حداث، فمثال /حداث ا)_انح[ن �شعر و
س فقد يrونو ع	R العكس، ف�م  تكبو�ا، أما طلبة املدا ناملدركة mسåب طبيعة ا)_نح ال�� ا ر ر

ن بمستو ن�ع6شو \� أسر�م ى، فلم تختلف أنماط ت�شئÍ|م بوجود الوالدين، لذلك قد �شعر و
  .مرتفع داخل أسر�م

ى>ل توجد عالقة دالة احصائية عند مستو الداللة : السؤال الثالث
ّ

)0.05α ≥ ( ب�ن التوافق
دنية والكفاءةيسر  ر الذاتية املدركة لدى عينة من حداث ا	�انح�ن .- اململكة 

  ال*اشمية؟

تبـــــاط ب[�ســــو لإلجابــــة عــــن �ـــــذا الــــسؤال   ـــم اســــتخراج معامــــل ا ن تــ يبـــــ[ن التوافــــق /ســـــر ر
دنيـة ال�اشـميةوالكفاءة ل، وا)_ـدو ر الذاتية املدركة لدى عينة من /حداث ا)_انح[ن \� اململكة /

  . يوêÐ ذلكأدناه
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  )5(لجدو 

تباط ب��سو  نمعامل ا  عينة من  الذاتية املدركة لدىوالكفاءةي ب�ن التوافق سر للعالقةر
دنية ال*اشمية   رحداث ا	�انح�ن .- اململكة 

  
  الثقة

 بالذات

  البعد

�Tنفعا" 

  3صرار mعد

لية وتحمل  واملسؤ

  البعد

 املعر\�

  مقياس

 الذاتية الكفاءة

تباط معامل  **570. **500. **511. **436. **465.   رر "

 000. 000. 000. 000. 000.  3حصائية الداللة

 العالقات
 13سانية
 السوpة

 218 218 218 218 218 العدد

تباط ر معامل  **541. **475. **427. **440. **482. ر "

  الداللة 

 3حصائية
.000 .000 .000 .000 .000 

 "لفة
 واVÆبة

 218 218 218 218 218 العدد

تباط ر  **291. **308. **239. **255. **180. رمعامل "

 000. 000. 000. 000. 008. الداللة 3حصائية

 التباعد

 218 218 218 218 218 العدد

تباط ر  **430. **301. **386. **359. **409. رمعامل "

 000. 000. 000. 000. 000. الداللة 3حصائية

�öجتما" 

 218 218 218 218 218 العدد

تباط ر  **500. **395. **419. **374. **492. رمعامل "

 000. 000. 000. 000. 000. اللة 3حصائيةالد

 الثقا\�

 218 218 218 218 218 العدد

تباط ر  **513. **464. **477. **331. **439. رمعامل "

 000. 000. 000. 000. 000. الداللة 3حصائية

�Þßالنف  

  أو

 218 218 218 218 218 العدد العاطفي

تباط ر  **640. **560. **548. **499. **543. رمعامل "

 000. 000. 000. 000. 000. الداللة 3حصائية

  مقياس

  التوافق

 218 218 218 218 218 العدد ي/سر



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )1(، الجزء )193: (العدد

 

 

 
 

 

541 

يبـ[ن التوافـق /سـر والكفـاءة  دالـة إحـصائيا ايجابيـةوجـود عالقـة  اعال�لي�ب[ن من ا)_دو
دنية ال�اشميةاملدركة لدىالذاتية    ر عينة من /حداث ا)_انح[ن \� اململكة /

اســــــــاتو ــــھ العديــــــــد مــــــــن الد ــــــا توصــــــــلت إليــــ اســــــــة مــــــــع مــ رتتفــــــــق ن�يجــــــــة �ــــــــذه الد اســــــــة : ر ركد
اسـة الطـاèي) 2013(اليوسـف اسـة فاشـشت وتـانوار ) 2015(رود ) Vashisht, &Tanwar, 2018(رود

اسات إRT وجود عالقة إيجابية دالة أحصائياحيث ت �ذه الد  أشا
ً

ر   ر

اســة جـ[نوتختلـف �ـذه الن�يجـة مـع ن�يجـة  و رد    وال�ــ�   )Jin, Zhao, Zou,2019(ز وoـشاو و
oش[� اRT عدم وجود عالقة دالة احصائيا
ً

  

اسات السابقة باختالف الفئة املسÍ|دفة و�م "حـداث  اسة ا)Vالية عن الد روتختلف الد ر
اســة ا)_مـعل كمـا ا©|ـا تحــاو �ـذه املــستخدمة،ا)_ـانح[ن واملقـاي6س   والكـشف عــن العالقـة بــ[ن رالد

  .ي والتوافق "سرالكفاءة الذاتية املدركة

  : التوصيات

اســـات حـــو متغ[ـــ�ات أخـــر ل�ـــا عالقـــة �|ـــذه الفئـــة، مثـــل -1 ىإجـــراء املزpـــد مـــن الد ّل وصــــمة : ر
 .العار، العافية النفسية، والتقك[� "جرامي

ـــدى أســـــر "حـــــداث  -2 ـــق "ســـــر لــ فـــــع مـــــستو التوافــ  RـــــTشـــــادية ~|ـــــدف إ ي تطـــــوpر بـــــرامج إ ى ر ّر

 .ا)_انح[ن

ـــــــان -3 ــــــام بفئــــــــة /حــــــــداث ا)_ـ ـــــــة النفــــــــسية "�تمــ ح[ن بحيــــــــث يــــــــتم مــــــــساعد~|م مــــــــن الناحيـ
 .و"جتماعية

اسات أخر ت�ناو مشكالت أخر سائدة لدى "حداث ا)_انح[ن -4 ىإجراء د ل ى  .ر

اسة مماثلة ل�ذه  -5 اسة،رإجراء د  .ى ولكن ع	R عينات أخررالد

ـــــاء~|م الذاتيـــــــة  -6 ــــانح[ن ع	ــــــR ضــــــبط كفـ ـــل oــــــساعد "حــــــداث ا)_ـــ ش عمـــ ات و ورإقامــــــة دو ر
 .املدركة
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  :املراجع واملصادر

ة "نفعــاالت وعالقÍ|ـــا بــالتوافق /ســر لـــدى طلبــة املرحلـــة ). 2020(البالونــة، خديجــة حـــس[ن  يإدا ر
اسات. /ساسية العليا   .52-36). 1(47 .العلوم ال��بوAة-رد

الدوليـة لـألداب والعلـوم ا��لـة . العوامـل "جتماعيـة وأثر�ـا \ـ� جنـوح "حـداث) 2018(وفـاء, رpان
  .�p.10 .124-110سانية وpجتماعية

ه مـــسفر عطيـــة الغب6ـــ��Þ, الز�را1ـــي يالتوافـــق "ســـر وعالقتـــھ بـــالتنمر "لك��و1ـــي لـــدى ).2019(رنـــو
  .182-157, 40ع. مجلة الفنوان وpدب وعلوم �pسانيات وpجتماع. "بناء

ة. يالتوافق pســـرتنـــافس pشـــقاء وعالقتـــھ بـــ). 2015(رنـــو, الطـــاèي رســـالة ماجـــست[� غ[ـــ� م�ـــشو , ر
  العراق, ا)_امعة املس�نصرpة 

ـــد الفتــــاح , عبــــد الrــــا\� مـــــشاركة تالميــــذ املرحلــــة الثانوpـــــة \ــــ� غرفـــــة ). 2021(أحمـــــد عبــــد الrــــا\� عبــ
دشة الصوتية بااللعاب "لك��ونية وعالقÍ|ا بالكفاءة الذاتية املدركة ا��لة الـصرAة . رالد

  195-155, 1ع, 20مج . عاملبحوث الرأي ال

ـــــدي واملrــــــي، أحمــــــد ـــدالكرpم، مجـ ــــا). 2009(عبـــ ــــرائم حــــــداث وطــــــر معا	�56ــ pة.قجــ ا : ر3ســــــكند رد
  .ا)_امعة ا)_ديدة

شاد pسر). 2010(ج�اد , عالء الدين p ات وفنياتAينظر Äع: عمان.ر   .ز"�لية لل�شر والتو

دار الفكــــر للطباعــــة : عمــــان. يقا�5ــــاالنظرAــــة املعرفيــــة pجتماعيــــة وتطب). 2004(قطــــامي، يوســــف
  .وال�شر

ـــر. جنــــوح حــــداث والتغ�ــــ� pجتمــــا�- .ــــ- ا	�زائــــر). 2002(مــــا1ع، ع	ــــ� ـــات : ا)_زائـ ديــــوان املطبوعـ
  .ا)_امعية

 .دار ال�شر لÓ_امعات:  القا�رة.يسرة والتوافق سر). 2008(مر�Þá، كمال

، لبñــ�  ة، . حــداثيالتفكــك ســر وعالقتــھ بجنـوح ). 2018(يمعـاو رســالة ماجــست[� غ[ــ� م�ــشو ر
  .ا)_زائر: جامعة دمحم الصديق بن ي�� جيجل

شـاد جمéـ� ســلو¦ي معر\ـ� \ـ� تحــس[ن الكفـاءة الذاتيـة املدركــة ). 2017(دمحم , نـصار رفاعليـة برنــامج ا
دن رلدى "يتام \� دو الرعاية \� " دنيـة للعلـوم pجتماعيـة. ر p 303, 3ع,10مـج, را��لـة-

319.  

ات "جتماعية وعالقÍ|ـا بالكفـاءة الذاتيـة املدركـة والتحـصيل ). 2013(رامي محمود , وسفالي رامل�ا
اáــ�Þ العــام لــدى عينــة  مــن طلبــة املرحلــة املتوســطة  \ــ� منطقــة حائــل باململكــة العر�يــة  رالد

اســــات ال��بوAــــة . الــــسعودية \ــــ� ضــــوء عــــدد مــــن املتغ[ــــ�ات رمجلــــة ا	�امعــــة pســــالمية للد
  .265-327, 1ع, 21مج . والنفسية
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