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اإلجيابية لذي طالب اجلامعة يف ضىء متغريات العالقات األسرية 
 والتنظيم والضبط األسريني كما يذركها الطالب

 : 0ممخص الدراسة
كالعبلقػػاا األسػػرية  مسػػتكل اإليجابيػػة ىػػد ا الدراسػػة الةاليػػة إلػػ  التعػػرؼ  مػػ 

مرتوعػػي  دراسػػة الوػركؽ بػػيف، ككػػذلؾ لػدل طػػبلا جامعػػة ال  ػيـ كالتنظػيـ كالبػػبط األسػػرم
العبلقػػػة  كالتنظػػػيـ كالبػػػبط األسػػػرم، كدراسػػػةكمنخوبػػػي اإليجابيػػػة  ػػػي العبلقػػػاا األسػػػرية 

معر ػة الوػػركؽ بػيف الػػذككر كالمتغيػراا األسػػرية، كمػا ىػد ا إلػػ  االرتباطيػة بػيف اإليجابيػػة 
دراسػػة إمكانيػػة التنبػػؤ باإليجابيػػة مػػف خػػبلؿ كناتيػػا الخمسػػة، ك مكك كاإلنػػاف  ػػي اإليجابيػػة 

طالبػا كطالبػة  887األسػرم، تككنػا  ينػة الدراسػة مػف األسرية كالتنظيـ كالبػبط العبلقاا 
م يػػاس العبلقػػاا بجامعػػة ال  ػػيـ، كتػػـ اسػػتخداـ م يػػاس جامعػػة  ػػيف وػػمس لئليجابيػػة، ك 

نتػاج  الدراسػة إلػ  كجػكد مسػتكل  أوػارا، كقد األسرية كم ياس التنظيـ كالببط األسرييف
كاإليجابيػة كأبعادىػا الور يػة مػا  ػدا االتػزاف االنوعػالي، مرتوع مف جميع المتغيراا األسرية 

ظير بمستكل متكسط، ككجدا  ركؽ دالة إة اجيا بيف مرتوعي كمنخوبي اإليجابية  م  
مستكل الدرجة الكمية كأبعادىا الور ية  ي  دد مػف المتغيػراا األسػرية، كمػا أوػارا نتػاج  

الور يػة كبػيف  كأبعادىػاابيػة كدرجػة كميػة الدراسػة إلػ  كجػكد ارتبػاط داؿ إة ػاجيا بػيف اإليج
 ػػدد مػػف المتغيػػراا األسػػرية التػػي تػػـ تناكليػػا  ػػي الدراسػػة الةاليػػة، كلػػـ تكجػػد  ػػركؽ بػػيف 
الػذككر كاإلنػاف  ػػي اإليجابيػة، كتك ػما نتػػاج  الدراسػة إلػ  إمكانيػػة التنبػؤ باإليجابيػة مػػف 

 خبلؿ  دد مف المتغيراا األسرية.
 . التنظيـ كالببط األسرييف -العبلقاا األسرية  –بية اإليجاالكمماا الموتاةية: 

The Abstract: 

The current Study aimed to know the level of Positivism, 
Family relationships, organization and control. Also it aimed to 
study the differences between the students who have high level 
and low level in Positivism, and it aimed to study the correlation 
between positivism and family variables. Also this study aimed to 
know the possibility of predicting with positivism from Family 
relationships, organization and control. The sample study were 
286 students from Qassim university. They study tools included 
Ain-Shams university’ positivism scale, and Family relationships, 
organization and control scale. The results of this study  indicated 
a high level of all family variables except emotional equilibrium, 

                                                           
يت ػدـ الباةثػػاف بالوػػكر كالت ػػدير لكرسػػي الوػػيو  ػػالد السػػعكم  مػػ  د مػػو المػػادم ليػػذا البةػػف تةػػا رقػػـ  0

G12-2018-105 0341-8108ـ لمعا. 
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there was statistical significant differences between students with 
high level and which with low level of positivism in some of family 
variables, also it was found statistical significant correlation 
between positivism and some of family variables. There wasn’t 
statistical significant differences between male and female 
students. It was found that family variables could be predicted 
with positivism. 

Key words: Positivism – family relationships – family 
organization and control. 

 م دمة الدراسة: 
لوةص كقياس الجكانا السمبية  ي  اىتماماتوكرس  مـ النوس جانبا كبيرا 

الوخ ية كمف أىميا جكانا االبطراباا كاألمراض النوسية كالخمؿ  ي بناءاا الوخ ية 
المختموة ككيوية  بلجيا، لذلؾ كاف ىناؾ ق كر كابد  ي تناكؿ الجكانا المبيجة  ي 

رض بعض  مماء النوس أنو مف الممكف مسا دة األ راد ةياة الناس، كالتي يوت
  ط  تكاجييـ، التي التخمص مف أىـ الموكبلا ي  المبطربيف كاألسكياء  م  ةد سكاء

  ف طريؽ د ـ الجكانا اإليجابية لدييـ كتأكيدىا. 
كقد أ بد لعمـ النوس اإليجابي دكرا ميما ك مة مباورة بال ةة النوسية، 

يـك ال ةة النوسية مجرد انتواء الورد مف األ راض المربية، كلكف خا ة أنو لـ يعد مو
 ار لمواىيـ مثؿ التواؤؿ كاألمؿ كالربا  ف الةياة كغيرىا مف المواىيـ اإليجابية األخرل، 

 ,Espinoza, et al., 2018)مكانا ةيكيا  ند التعبير  ف ال ةة النوسية لئلنساف 
p. 246). 
س اإليجابي تبعا لكؿ مف أليكس لينبلم كستيواف تتمثؿ أىـ إسياماا  مـ النوك 
 ي تك ير ىكية جما ية لمعامميف  ي  ؛8113 ي مؤلويما  ف اإليجابية  اـ  جكزيؼ

مختمؼ مياديف  مـ النوس مف منظكر إيجابي نماجي يؤكد  م  توتد الطاقاا كال دراا 
ا تطبيؽ أبةاف كتة يؽ ةسف الةاؿ الكجكدم، كلتكامؿ جكانا  مـ النوس اإليجابي ؛ يج

 مـ النوس اإليجابي  ي تيسير الةاالا الوبم  مف النواط اإلنساني  م  مستكل كؿ مف 
 -87، ص ص 8108الورد كالجما ة أك البيجة المةمية أك المجتمع الكمي )ةجازم، 

(،  كيدكر  مـ النوس اإليجابي  م  المستكل الذاتي ةكؿ الخبرة الذاتية اإليجابية؛ 86
خ ية كالسعادة، التواؤؿ كاألمؿ كاإليماف كالكالء، ك م  المستكل الوردم يدكر الر اىية الو

 مـ النوس اإليجابي ةكؿ السماا الوخ ية اإليجابية، ال درة  م  الةا كالعمؿ، الجرأة 
.. . كالوجا ة، مياراا العبلقاا البينوخ ية، الةس كالذكؽ الجمالي كالتسامد كاأل الة

(، ك م  مستكل الجما ة  إنو ييتـ بالوباجؿ كبتكجيو 4، ص 8118إلو )سيمجماف، 
المؤسساا المجتمعية لد ع األ راد نةك المكاطنة كالمسجكلية كالتكاد مع اآلخريف كاالىتماـ 
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 & Gillham & Seligman, 1999; Seligman)بيـ كقيـ اجتما ية أخرل 
Csikszentmihalyi, 2000) . 

نساف مف استعادة  ا يتو النوسية كتجدد االنوعاالا اإليجابية تمكف اإل كما أف 
ك ندما تسيطر  م  اإلنساف ، طاقة إقبالو  م  الةياة كليذا األمر قيمة  بلجية راجعة

مف اإلبداع ك م  المدل البعيد يمكف أف تتطكر  مرتوعاالنوعاالا اإليجابية يظير مستكل 
يجابي ألم مستجداا المركنة النوسية العامة لدل اإلنساف مما يمكنو مف التعامؿ اإل

 (.01، ص 8103الجكاد،  ةياتية ) بد
( أف العديد مف الدراساا اتخذا مف أبعاد معينة 041،  ص 8118كيرل  يد )

مثؿ تة يؽ الذاا كاالتزاف االنوعالي كقكة األنا كالتككيدية كالوا مية كت دير الذاا كك ؼ 
طكم  ميو مف إمكاناا كقدراا يدؿ  ي تجمعو  م  معن  كاةد ىك إيجابية اإلنساف بما ين

كخ اجص نوسية يةكميا االتزاف النوسي كقكة األنا كالتككيدية  ي المكاقؼ كالعبلقاا 
الخالؽ  البيجية، كاإلبداع لمف يرغا  ي تكجو ةياتي مست بمي كيوكر  يو، كقد تناكؿ  بد

تنظيـ (  ي دراستو الذاا اإليجابية مف خبلؿ  دة متغيراا ىي  ا مية الذاا، 8106)
الذاا، التةكـ  ي الذاا، إدارة الذاا، مراقبة الذاا، ت دير الذاا، الث ة بالنوس، التعاطؼ 

 مع الذاا، كتة يؽ الذاا. 
كتـ تناكؿ اإليجابية أيبا  ي بكء  دد مف المتغيراا كالخ اجص الوخ ية 

، ال درة  م  مثؿ الث ة بالنوس، التواؤؿ، الةرص، االست بللية، اإليثار، اإلدراؾ االجتما ي
التكيؼ مع البغكط أك المركنة، ال درة  م  التةمؿ، الطمكح، كالتعاطؼ االجتما ي ) ي: 

( أف قكة األنا يمكف أف تمثؿ قا دة 041، ص 8118(، كيرل  يد )1، ص 8117الورا، 
ميمة لئليجابية كورط أساسي ليا، بؿ كأكثر مف ذلؾ، ةيف يذىا إل  أنيا قا دة 

بر سكاء نوسي، كأف اإليجابية بغير قكة األنا ليس ليا جذكر تنمك بيا بركرية لكؿ ما يعت
 نةك مست بؿ سكم،  يي مست ر إيجابية اإلنساف ك  ا ةياتو النوسية كمةكرىا الوعاؿ.

وريةة كىي  لدل طبلا الجامعة،دراسة اإليجابية   م  الدراسة الةالية كت ـك
كمست بمو المزمع، كقد تـ تناكؿ  عالةالي لممجتمكياف ال ي توكيؿ  ذاا أىمية خا ة

االتزاف االنوعالي،  ، ت دير الذاا،اإلبدا يةاإليجابية مف خبلؿ مجمك ة مف المتغيراا ىي: 
تأثير العبلقاا األسرية كالنظاـ كالببط األسرم  م  ىذه دراسة ك ، التككيدية، ك قكة األنا

 المتغيراا الممثمة لئليجابية.
 
 



 ـ 8108، الجزء الثاني( أكتكبر لسنة 081مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد:. 

 

 -60- 

 موكمة الدراسة:
وباع ةاجاتيـ  لؤلسرة دكر أساسي  ي تنوجة األبناء كنمكىـ نمكا سميما كا 

، 8108البيكلكجية كال يمية بما يؤدم إل  توكيؿ وخ ياتيـ كتجديد مبلمةيا )مةمكد، 
كمف خبلؿ األسرة يرتبط سمكؾ الورد تدريجيا بالمعاني التي تتككف  نده مف ، (176ص 

 يك يتأثر بيذه الظركؼ ، يطة بوالمكاقؼ التي يتوا ؿ بيا  ي أسرتو كالظركؼ المة
كتنعكس طرؽ التعامؿ بيف أ راد ، (8100قطيواا، ك كت اغ وخ يتو مف خبلليا )بةرم 

األسرة بالسما أك باإليجاا  م  جميع أ رادىا كذلؾ ألثرىا البالغ  ي توكيؿ سمككياتيـ 
 ,Fine & Donnelly)كقد تك ؿ كؿ مف  ايف كدكنممي  (،6، ص 8103)الةسيف، 

1994, p. 177)  إل  أف العبلقاا األسرية كالتنظيـ األسرم تؤثر  م  مستكل جكدة
( إل  أف العكامؿ األسرية 078، ص 8111تك ؿ الةسف ) كما الةياة لدل أ راد األسرة،

الةسيف ك   ،(8118تؤثر  م  المستكل العممي لؤلبناء، كتك ؿ كؿ مف الروداف )
بناء ال يـ بالغ األىمية  ي إكساا األ إل  أف العكامؿ األسرية تمعا دكرا (8103)

( إل  أف سكء العبلقاا األسرية كسكء 8101االجتما ية اإليجابية، كأوارا  ارس )
يؤدم إل  خطكرة كبيرة  م   ،التكا ؿ األسرم بيف األبناء كمف أمثمتو العنؼ األسرم

، كقد أوار مستكل األ راد كالمجتمع كظيكر أنماط سمبية مبادة لممجتمع كجنكح األةداف
( إل  أف السعادة الزكجية كالتماسؾ األسرم يخمؽ مناخا يسا د 01، ص 0116زىراف )

، كما أف أم تغير أك تذبذا  ي التماسؾ األسرم كالعبلقاا  ي نمك األبناء نمكا سميما
األسرية بوكؿ  اـ كلك كاف لوترة مؤقتة يؤثر  م  قكة األنا التي ىي أةد مككناا 

 & Kim) ؽ النوسي لدل األ راد بةايا ىذا التغير  ي البناء األسرم اإليجابية كالتكا
Choi, 2018). 

  ي األسجمة اآلتية: الدراسة الةاليةكمف خبلؿ ما سبؽ يمكف تةديد موكمة 
 :الدراسةأسجمة 
 ما مستكل اإليجابية )الدرجة الكمية كاألبعاد الور ية( لدل طبلا جامعة ال  يـ؟ .0
ا األسػػرية )التماسػػؾ، ةريػػة التعبيػػر  ػػف الموػػاكؿ، مػػا مسػػتكل كػػؿ مػػف العبلقػػا .8

  راع التوا ؿ األسرم( كالتنظيـ كالببط األسرييف لدل طبلا جامعة ال  يـ؟
ىؿ تكجد  ركؽ دالة إة اجيا بيف مرتوعي كمنخوبي اإليجابيػة كأبعادىػا الور يػة  .4

 كما يدركيا الطبلا؟ كالتنظيـ كالببط األسرم  ي العبلقاا األسرية
 بلقة ارتباطية دالػة إة ػاجيا بػيف اإليجابيػة بأبعادىػا الور يػة ككػؿ مػف ىؿ تكجد  .3

 العبلقاا األسرية كالتنظيـ كالببط األسرييف؟
ىػػػؿ تكجػػػد  ػػػركؽ بػػػيف الػػػذككر كاإلنػػػاف  ػػػي اإليجابيػػػة )الدرجػػػة الكميػػػة( كاألبعػػػاد  .1

 الور ية؟ 
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ىػػػؿ يمكػػػف التنبػػػؤ باإليجابيػػػة مػػػف خػػػبلؿ العبلقػػػاا األسػػػرية كالتنظػػػيـ كالبػػػبط  .7
 األسرييف؟         

 أىداؼ الدراسة:
 ييدؼ البةف الةالي إل  ما يمي:

العبلقػاا ك  ،اإليجابية )الدرجة الكمية كاألبعاد الور يػة( كؿ مف مستكل الكوؼ  ف .0
األسرية )التماسؾ، ةرية التعبير  ف المواكؿ،  ػراع التوا ػؿ األسػرم( كالتنظػيـ 

 كالببط األسرم لدل طبلا جامعة ال  يـ.
لوػػركؽ بػػيف مرتوعػػي كمنخوبػػي اإليجابيػة كأبعادىػػا الور يػػة  ػػي العبلقػػاا دراسػة ا .8

 كما يدركيا الطبلا.كالتنظيـ كالببط األسرم األسرية 
دراسػػػة العبلقػػػة االرتباطيػػػة بػػػيف اإليجابيػػػة بأبعادىػػػا الور يػػػة ككػػػؿ مػػػف العبلقػػػاا  .4

 األسرية كالتنظيـ كالببط األسرم.
ع ك مككناتيػػا الخمسػػة مكبػػك يجابيػػة معر ػػة الوػػركؽ بػػيف الػػذككر كاإلنػػاف  ػػي اإل .3

 .الةالية الدراسة
دراسػػة إمكانيػػة التنبػػؤ باإليجابيػػة مػػف خػػبلؿ العبلقػػاا األسػػرية كالتنظػػيـ كالبػػبط  .1

 األسرييف.
 أىمية الدراسة:

  يما يمي: ةالةالي الدراسةتتمثؿ أىمية 
 ػػػدد مػػػف متغيػػػراا اإليجابيػػػة لػػػدل  جػػػة الوػػػباا، لمػػػا ليػػػذه  إل ػػػاء البػػػكء  مػػػ  .0

 اا مف أىمية  ي توكيؿ وخ ياا األ راد.المتغير 
العبلقػاا األسػرية )التماسػؾ، ةريػة التعبيػر  إل اء البػكء  مػ   ػدد مػف متغيػراا .8

 ػػف الموػػاكؿ،  ػػراع التوا ػػؿ األسػػرم( كالتنظػػيـ كالبػػبط األسػػرييف لػػدل طػػبلا 
 الجامعة، ك بلقة ذلؾ  م  مستكل اإليجابية لدييـ.

ظػػيـ كالبػػبط األسػػرييف، ممػػا سػػيك ر أداة ت ػػميـ م يػػاس لمعبلقػػاا األسػػرية كالتن .4
كيوػػتد مجػػاال كاسػػعا لمبةػػف  ػػي متغيػػراا ، السػػعكدية مناسػػبة لمبيجػػةميمػة لمغايػػة 

األسرة كتأثيراتيا المختموة  م  متغيػراا وخ ػية كقبػايا اجتما يػة متباينػة مػف 
 بينيا متغيراا اإليجابية  م  اختبلؼ مورداتيا.

ميف  ي مجاؿ األسرة كبةكف كدراساا األسػرة  ػي تويد نتاج  الدراسة الةالية العام .3
تب ػػػير أ ػػػراد األسػػػرة بخطػػػكرة أنػػػكاع التوا ػػػؿ األسػػػرم كتأثيراتػػػو المختموػػػة  مػػػ  
وخ ياا األبناء كتعزيز اإليجابية لدييـ لما ليا مف تأثير  م  نمكىـ الوخ ػي 

 كاالنوعالي كاالجتما ي.
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روػاد تويد نتاج  الدراسػة الةاليػة المتخ  ػيف  ػي اإلروػاد  .1 األسػرم  ػي تػدريا كا 
األسػػر  يمػػا يتعمػػؽ ببنػػاء وخ ػػية إيجابيػػة لػػدل األبنػػاء ك بلقػػة ذلػػؾ بابػػطراباا 

 العبلقاا األسرية.
بتػك ير خمويػة نظريػة  اإلكمينيكػيتويد نتاج  الدراسة الةاليػة العػامميف  ػي المجػاؿ  .7

 اإلكمينيكػػػيالتوسػػػير كالطػػرح  تسػػػا دىـ  ػػيقاجمػػة  مػػػ  نتػػاج  بةثيػػػة منيجيػػة، 
بػػػطراباا الوخ ػػػية النابعػػػة مػػػف خمػػػؿ العبلقػػػاا األسػػػرية كانخوػػػاض مسػػػتكل ال

 المختموة. اإلكمينيكيةاإليجابية لدل الةاالا 
تك ية األسرة بمػا يمكػف أف توعمػو العبلقػاا بػيف أ رادىػا كطبيعػة التنظػيـ كالبػبط  .6

 بداخميا، بال ةة النوسية لؤلبناء.
 : م طمةاا الدراسة

  اإليجابية: -
ة  م  أنيا ال درة  م  االبطبلع بالمسؤكلية كاتخاذ ال رار بعد تعرؼ اإليجابي

ترك كتوكير، مع ال درة  م  مكاجية المكاقؼ الجديدة  ي ةدكد المركنة المتاةة، كىي 
ال درة  م  العطاء كاإلةساس باآلخريف كاال تزاز بيـ كاالنتماء إلييـ كر ايتيـ  ي أمكر 

(، كما تعرؼ بأنيا ال درة 8، ص 0180 طاف، ةياتيـ  ي بكء معاييرىـ ك اداتيـ )ال
 م  المبادأة كالرغبة  ي إبداء المسا دة لآلخريف كالكواية الذاتية  ي اإلنجاز كاتخاذ 
يجاد ةمكؿ ةديثة  ال رار بعد ترك كتوكير مع الم درة  م  مكاجية الموكبلا بكواءة كا 

وباع الرغباا كالةاجاا ك ؽ معايير الم ، 8100جتمع )خميؿ، متناغمة مع الظركؼ كا 
 (.133ص 

كيعر يا الباةثاف إجراجيا بأنيا الدرجاا التي ية ؿ  مييا أ راد  ينة الدراسة 
 م  م ياس اإليجابية بمككناتيا الخمسة كىي، اإلبدا ية، كت دير الذاا، كاالتزاف 

 االنوعالي، كقكة األنا، كالتككيدية.
 العبلقاا األسرية:  -

ا تمؾ الركابط الكجدانية كالتوا بلا الكاقعة بيف أ راد تعرؼ العبلقاا األسرية بأني
األسرة، كالذم يتةدد بكيوية التكا ؿ  يما بينيـ،  م  ا تبار أف األسرة ي تبي ا تبارىا 
ككؿ نويط، يتكقؼ سمكؾ كؿ  رد  م  الركابط التي تربطو بباقي األ راد، كالعبلقة  بارة 

 اؿ ىك السبيؿ الكةيد ليذا االختراؽ )مسعكد،  ف توا ؿ يتـ خبللو اختراؽ ألنساؽ، كاالت
 (.01، ص 8108

كيعر يا الباةثاف إجراجيا بأنيا الدرجاا التي ية ؿ  مييا أ راد  ينة الدراسة مف 
 أبعاد التماسؾ األسرم، كةرية التعبير  ف االنوعاالا، ك راع التوا ؿ األسرم.
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 التنظيـ األسرم:  -
ماـ األسرة بالتخطيط كالتنظيـ ألنوطتيا يعرؼ التنظيـ األسرم بأنو درجة اىت

المختموة كمدل كبكح ال كا د السمككية كاألدكار كالمسؤكلياا المختموة لكؿ أ رادىا 
 (.84، ص 8116)الويمكاكم، 

كيعر و الباةثاف إجراجيا بأنو الدرجاا التي ية ؿ  مييا أ راد  ينة الدراسة  م  
 سرية كالتنظيـ كالببط األسرم.بعد التنظيـ األسرم  ي م ياس العبلقاا األ

 الببط األسرم: -
يعرؼ الببط األسرم  م  أنو مجمك ة مف اإلجراءاا المتبعة مف جانا اآلباء 
ل مع إساءة أك لت كيـ سمكؾ معكج لدل األبناء كالر ض العداجي كاإلىماؿ الكجداني 

، ص 8106كالع اا البدني، كمةدداا رجيسة  ي  ممياا التطبيع االجتما ي )رمباف، 
36.) 

كيعر و الباةثاف إجراجيا بأنو الدرجاا التي ية ؿ  مييا أ راد  ينة الدراسة  م  
 بعد الببط األسرم  ي م ياس العبلقاا األسرية كالتنظيـ كالببط األسرم.

 :لمدراسة الةالية اإلطار النظرم
ع بعد الرجكع إل  العديد مف الم ادر كالمراجع مف التراف السيككلكجي  ي مكبك 

اإليجابية، كدراسة المتغيراا المككنة لئليجابية، كمراجعة األدكاا التي كبعا ل ياسيا، 
كما أظيرتو نتاج  التةميؿ العاممي  ي ىذه الدراساا، تـ االست رار إل  دراسة اإليجابية مف 
ةيف خمسة متغيراا ىي بمثابة مككناا لئليجابية، كىي: اإلبدا ية، ت دير الذاا، االتزاف 

 كالتككيدية.، وعالي، قكة األنااالن
 : Creativityاإلبدا ية .أ 

يعرؼ اإلبداع بأنو إيجاد ويء غير مسبكؽ بمادة كال زماف، كىك يعني أيبا 
مف ال ويء، كما أنو  ممية تسا د المتعمـ  م  أف يككف أكثر إةساسا  ءإيجاد الوي

اختبلؿ االنسجاـ بالموكبلا كجكانا الن ص كالتغيراا  ي مجاؿ المعر ة كالمعمكماا ك 
كتةديد مكاطف ال عكبة كالبةف  ف ةمكؿ كالتنبؤ ك ياغة  ربياا كاختبارىا كا  ادة 
 ياغتيا أك تعديميا مف أجؿ التك ؿ إل  نكات  جديدة يستطيع الورد ن ميا لآلخريف، كما 

ويء جديد أك  ياغة  نا ر مكجكدة ب كرة جديدة  ي أةد  إنتاجيعرؼ اإلبداع بأنو 
(، كيعرؼ اإلبداع 17، ص 8118العمـك كالونكف كاآلداا ) ي: العطاس، المجاالا ك

ذا ما أتيد ليا أف  أيبا بأنو مجمك ة قدراا كاستعداداا لدل الورد يمتمكيا بال كة كا 



 ـ 8108، الجزء الثاني( أكتكبر لسنة 081مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد:. 

 

 -61- 

تتوا ؿ مع المواىداا كالخبراا  إنيا تخرج مف ال كة إل  الوعؿ، كىك ال يأتي مف  راغ 
 ي و لما  يو مف  اجدة لممجتمع، كقد يككف كلكنو نواط م  كد يسع  الورد إل  تة

(، 84، ص 8117العزيز،  استجابة لةاجة أك لتةد معيف يكاجيو الوخص المبدع ) بد
كىك أيبا  ممية لمبةف  ف ةمكؿ كالتنبؤ بيا لما يوعر بو الورد مف موكبلا، ك ياغة 

عطياا  ربياا جديدة مف أجؿ التك ؿ إل  ةمكؿ أك ارتباطاا جديدة باستخداـ الم
 (.08، ص 8111المتك رة )أىؿ، 

 كلئلبداع  دة أبعاد ىي الطبلقة كالمركنة كاأل الة كاإلسياا أك اإل ابة ) بد
 (.001-006، ص ص 8118؛ السركر، 083، ص 8117العزيز، 

ىذا كترتبط اإلبدا ية  ادة باأل الة، كاأل الة بركرية لئلبداع كلكنيا ليسا 
مف العنا ر، كما أف المركنة جزء ىاـ مف اإلبداع،  كا ية،  اإلبداع زممة أك مركا

كالمركنة لدل األوخاص المبد يف ىي ما تعطييـ ال درة  م  التعامؿ مع كؿ تطكر ككؿ 
 ,Runco)ما ىك جديد، أك ما يمثؿ  ر ا، أك تغيرا الذم ىك طبيعة كسمة ةياتنا اليكمية 

2004, p. 658)ر ةالتو الذىنية ةسا تغيير ، كالمركنة أيبا ىي قدرة الورد  م  تغيي
كالنظر إل  الموكمة مف ، المكقؼ، بمعن  أنيا تتمثؿ  ي قدرتو  م  التوكير بطرؽ مختموة

 (. 073، ص 8117العزيز،  زكايا ) بد
 م  ذلؾ يرل البعض أف اإلبدا ية غالبا تككف رد  عؿ لمتعامؿ مع الموكبلا أك 

، (Runco, 2004, p. 658)لةبارم التةدياا، كتعتبر ةاليا ىي إةدل قكل التطكر ا
كمع األخذ  ي اال تبار أف اإلبدا ية تطكير أل كار أ يمة ذاا قيمة ك اجدة أك أنيا أ كار 
مؤثرة، كمف خبلؿ ىذا المنظكر  إف اإلبدا ية تتعدل ككنيا رد  عؿ كلكنيا أيبا إسياما 

 كطري ا لمتغيير كالتطكير.  
 :Self Esteemت دير الذاا  .ا 

نعيوو يجعؿ اإلنساف يكاجو كثيرا مف التةدياا التي قد تتسبا  ي  الع ر الذم
ةدكف قدر مف سكء التكا ؽ كابطراا  ي العبلقاا االجتما ية كالبينوخ ية مما قد يؤثر 
 ي ت ييـ كت دير الورد لذاتو، كقد اىتـ كثير مف الباةثيف بيذا المويـك الذم يعد مف أىـ 

مناسا مف ال ةة النوسية كالتكا ؽ النوسي  المتغيراا التي تسع   ي تة يؽ قدر
 (.0408، ص 8104كاالجتما ي لمورد )النممة، 

أف مويـك ت دير الذاا يتمخص  ي أنو  (41، ص 8106الخالؽ ) كيرل  بد
الت ييـ الكجداني لموخص نةك ذاتو، كما أنو بمثابة ت دير كتعبير سمككي يعبر مف خبللو 

الت دير مف قبؿ الورد يعكس وعكره بالجدارة كالكواءة  الورد  ف مدل اةترامو لذاتو كىذا
 كالث ة بالنوس مع الدا عية لئلنجاز كاالست بلؿ.
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كما أنو يمثؿ الةكـ الوخ ي لمورد  ف قيمتو الذاتية كالذم يتـ التعبير  نو مف 
خبلؿ اتجاىاا الورد  ف نوسو، كيكبد إل  أم مدل يعت د الورد أف لديو ال دراا 

كذلؾ اإلةساس بالنجاح كال يمة  ي الةياة، كالمستكل المنخوض مف ت دير كاإلمكاناا ك 
الذاا ىك وعكر الورد بعدـ الث ة  ي قدراتو  يك يوترض باستمرار أنو ال يمكنو أف ية ؽ 
النجاح كأنو لسبا أك آخر يوعر أف الووؿ م در  ميو،  ي ةيف أف المستكل المرتوع مف 

ف أنوسيـ أوخا ا ميميف يستة كف االةتراـ كاال تبار ت دير الذاا يجعؿ األ راد يعتبرك
كأف ليـ  كرة مةددة ككا ية لما يعت دكف أنو  كاا كما أنيـ يستمتعكف بالتةدم كال 

 .(841-881، ص ص 8108يبطربكف  ند الوداجد ) ي: خبلؿ، 
( أف ت دير الذاا ىك المعيار الة ي ي لتة يؽ الذاا، كأف 8116كترل السيد )

( أف مويكـ 038، ص 8118اا يتطما الت دير اإليجابي لمذاا، كيرل  يد )تة يؽ الذ
ت دير الذاا يةتؿ مكانة مةكرية  ي  مـ النوس كيمكف مف خبللو الكوؼ  ف السكاء 
كالبلسكاء ك ف الطاقاا الكامنة كاإلةباطاا أيبا، ةيف أف المستكل المرتوع  ي اإليجابية 

ألماـ، كانخواض مستكاىا يعني انة ار ىذه يعني أف اإلنساف يمبي بطاقاتو إل  ا
اإلمكاناا كالطاقاا داخمو كظيكر األ راض المربية، كتة يؽ الورد لذاتو يتطما أكثر مف 
مجرد تة يؽ الجكانا البيكلكجية كالغراجزية كالعدكانية، ك ندما يسمؾ الورد بطري ة تتوؽ 

، ص 0181، كيرل كوا ي )مع مويكمو لذاتو،  النتيجة تككف تة يؽ التكا ؽ بوكؿ  اـ
( أف ت دير الذاا يوير إل  نظرة الورد اإليجابية إل  نوسو بمعن  أف ينظر إل  نوسو 001

نظرة تتبمف الث ة بالنوس بدرجة كا ية، كما تتبمف إةساس الورد بكواءتو كجدارتو 
 كاستعداده لت بؿ خبراا جديدة.

كتوتةو  م  إمكانياتو  كذلؾ  إف ت دير الذاا يكمف  ي  دؽ اإلنساف مع نوسو
كقدرتو  م  تةمؿ ال مؽ كأف يككف لديو وجا ة  م  تة يؽ ذاتو كأف يةيا مت ببل 
إلمكاناتو، كىك يعني ت كيـ الورد العاـ لذاتو  يما يتعمؽ بأىميتيا كقيمتيا، ةيف يوير 
ت دير الذاا اإليجابي إل  مدة قبكؿ الورد لذاتو كا  جابو بيا  م  أنو وخص جدير 

ةتراـ، أما ت دير الذاا السمبي  يوير إل   دـ قبكؿ الورد لنوسو كأنو يوعر بخيبة باال
، ص 8118األمؿ كالن ص كي مؿ مف وأف ذاتو خا ة  ند م ارنتيا باآلخريف ) يد، 

( إل  أف ت دير الذاا يعكس موا ر الث ة 8، ص 8113(، ككذلؾ أوار الدسكقي )001
( إل  8101 ي كاإلةساس بال يمة، كأوار أبك مرؽ )كالكواءة كالوا مية كالت بؿ االجتما

 أف ت دير الذاا يؤثر  م  العبلقاا االجتما ية لؤل راد.
 : Emotional Stabilityاالتزاف االنوعالي .ج 

يرجع االتزاف االنوعالي إل  قدرة الوخص  م  االةتواظ بثباتو كتكازنو خبلؿ 
كاألوخاص المتزنيف انوعاليا قد  المكاقؼ المختموة، كبغض النظر  ف الظركؼ المةيطة،
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يتةممكف بوكؿ يكمي سمسمة مف البغكط كالتكتراا، كال تتةكؿ انوعاالتيـ إل  نمط 
االنز اج كالتكتر، كذلؾ ال يبدكف قم يف أك   بييف أك تظير  مييـ انوعاالا الغبا، 

تواظ  يـ قادركف  م  االةتواظ بيدكجيـ كالسيطرة  م  البغكط التي يكاجيكنيا، كاالة
 & Mir)بةالة مزاجية معتدلة تنعكس  م  أداجيـ خبلؿ الظركؼ كالمناسباا المختموة 

Sankar, 2017, p. 1566) كما أنو الةالة التي ي ؿ إلييا الورد  ي درجة تةكمو ،
 ي انوعاالتو  ي مكاقؼ معينة كاستجابتو المناسبة خبلؿ ىذه المكاقؼ، كىك سمة يت ؼ 

 واا التي تظير وخ ية قكية تتمتع ب ةة نوسية جيدة تظير بيا كؿ مف يتميز بيذه ال
كقا التعامؿ مع البغكط كاألزماا المختموة، كأف االتزاف االنوعالي السكم ىك الذم يك ؽ 
بيف مطالا ال كل النوسية المختموة لدل الورد كيعتبر مف مظاىر االتزاف االجتما ي 

 (.8، ص 8104 يوة،  كالتوا ؿ مع المجتمع بكاقعية ككبكح ) مارة، بك
كقد أكدا نتاج  البةكف العممية  ي ىذا المجاؿ أف الوخص المتزف انوعاليا لديو 
قدرة ىاجمة  م  مكاجية اإلةباط كاالةتواظ بةالة مستمرة مف الربا كال درة  م  التخطيط 
بعيد المدل، كأف الطوؿ المتزف انوعاليا لديو قدرة  م  تككيف ةالة  عالة مف التكا ؽ 

، كأوار التكايك (Mir & Sankar, 2017, p. 1566)لوخ ي كاألسرم كاالجتما ي ا
إل  أف العبلقاا  (Hlatywayo, Zingwe, Mhlanga & Mpofu, 2014)كزمبلؤه 

األسرية كالةالة األسرية بوكؿ  اـ تؤثر  م  مستكل االتزاف االنوعالي لدل أ راد ىذه 
( ةيف ذكرتا أف العبلقاا 4، ص 8104ة )األسر، كىذا ما أكدتو أيبا  مارة كبك  يو

األسرية كالةكار بيف أ راد األسرة يؤثر  م  ال ةة النوسية لدل أ راد األسرة كاتزانيـ 
 . االنوعالي

 :Ego Strengthقكة األنا  .د 
قدـ إريكسكف مويـك قكة األنا كتمثؿ إةدل المككناا األساسية التي  ربيا 

ي، كتعرؼ بأنيا م طمد يستخدـ لمداللة  م  قدرة إريكسكف  ي نظريتو  ف النمك اإلنسان
ة ي ية كقكة داخمية يتـ اكتسابيا  ف طريؽ التنوجة ال ةيةة لؤل راد داخؿ أسرىـ، 
ككجكد ىذه ال كة يؤدم إل  كجكد األمؿ كاإلرادة كاليدؼ كالوعالية لدل ىؤالء األ راد م ابؿ 

ثؿ خيبة األمؿ كالوؾ كالخجؿ موا ر أخرل تتكلد لدل اإلنساف بسبا بعؼ قكة األنا م
ك  داف الث ة كغياا اليدؼ كاإلةساس بالذنا ارتباؾ اليكية  ي م ابؿ قكتيا  ي ةالة قكة 

،   كة (Markstrom, Sabino, Turner & Berman, 1997, p. 706)األنا 
األنا ىي  ماـ األماف بد أوياء أخرل سمبية مثؿ اإلةساس بالعجز كال ير لدل 

ل   ةة نوسية كةياة اإلنساف، كما  أنيا ت كد اإلنساف إل  مزيد مف العطاء كاإلنجاز كا 
 أكثر إيجابية.
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( إل  440، ص 8107ك ي نوس ىذا السياؽ أوار كؿ مف الوياكم كبريؾ )
أف قكة األنا تتبمف اإلرادة كاألمؿ كاليدؼ كالكواءة كالك اء، كما أنيا تعتبر الركيزة 

الببط الكا ي  ند التعامؿ مع اآلخريف كممارسة  األساسية  ي ال ةة النوسية كتعني
، تأثيراا ةسنة  مييـ كاستخداـ المياراا كال دراا المتاةة لموخص بأق   طاقة ممكنة

كما أنيا تعني قدرة الورد  م  مكاجية موكبلا الةياة كمتا بيا دكف بأس كدكف   داف 
يعمؿ  م  ةؿ موكبلتو  ي  لبلتزاف االنوعالي كالث ة بالنوس، كىي تعني أيبا أف الوخص

 إطار مف اةتراـ الذاا كاألخبلؽ.
 م  أف قكة  (Kim & Choi, 2018, p. 12)كقد أوار كؿ مف كيـ كوكم 

األنا تتأثر بالتغير كالتذبذا  ي العبلقاا األسرية كالبناء األسرم،  األطواؿ الذيف تغيا 
 ف ر اية  المسجكؿر أك  نيـ الر اية الكالدية كلك لوترة مؤقتة بسبا مرض كلي األم

ىؤالء األطواؿ؛ يؤثر  ي قكة األنا لدييـ مما يؤثر بدكره  م  نمكىـ المست بمي كتكا  يـ 
ترجع إل  التماسؾ  ي كظيوة الذاا، ككمما كانا قكة األنا  –قكة األنا  –النوسي، كأنيا 

ؽ االجتما ي  ي اتجاىيا اإليجابي كمما أدل ذلؾ إل  تكا ؽ أ بؿ، كما أنيا ترتبط بال م
كالذم يوتمؿ  م  الخكؼ مف الت ييماا السمبية التي قد يم اىا الورد بسبا غياا الر اية 

 األسرية التي تعتبر بدكرىا مف المنبجاا ال كية ل كة األنا.
كىذا يعني أف المتغيراا األسرية كالتي منيا قكة البناء كالتماسؾ األسرم كالتنظيـ 

وؾ  م  قكة األنا لدل األ راد باإليجاا كبالسما،  كمما كاف كالببط األسرييف يؤثراف ببل 
يجابيتيا،  ىذا التماسؾ كالببط كالتنظيـ األسرم قكيا كمما كاف  ي م مةة بناء قكة األنا كا 
ذا كاف ىذا البناء األسرم بعيوا ككذلؾ التنظيـ كالببط األسرم كانا مغيبيف  إنو سينت   كا 

تي ستسير  ي اتجاىيا السمبي الذم سيؤثر بدكره  م   نو خمبل  ي بناء قكة األنا كال
 تكا ؽ األ راد ك ةتيـ النوسية.

( أف األنا ال كية ىي التي 448، ص 8107كقد ذكرا كؿ مف الوياكم كبريؾ )
تستطيع أف تتةكـ  ي ببط الدكا ع الداخمية كتدرؾ كجكدىا كةاجاتيا لئلوباع كما تدرؾ 

ر المجتمع كما يوربو مف أكامر كنكاىي لمسمكؾ ذاا أيبا ظركؼ البيجة الخارجية كمعايي
 مة مباورة أك غير مباورة لمدكا ع األكلية كبالتالي  يي لدييا ال درة  م  التةكـ  ي 

 إوبا يا أك لمت دم إلةباط نواطيا.
كتعبر قكة األنا  ف مدل كواءة الورد  ي تنظيـ  مؿ الغراجز كالةاجاا كالدكا ع 

  كة األنا تبةف داجما  ف التكازف بيف ةاجاا الورد كغراجزه كبيف بوكؿ يتسؽ مع البيجة، 
الظركؼ البيجية كالمجتمعية، أما تعطيؿ قكة األنا أك بعويا  مف وأنو أف يسيؿ 
االنغماس  ي الغراجز كالةاجاا دكف مرا اة لوركط بيجية كمجتمعية، كاأل راد الذيف لدييـ 
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 ة بالنوس كي تنعكف بأنيـ قميمي الكواءة أك بعؼ  ي األنا تنخوض لدييـ الدا عية كالث
 .(Singh & Anand, 2015, p. 46)الوعالية 

 : Assertiveness التككيدية .ق 
ـ كقد 0177مويـك التككيدية سنة  Lazarusكالزاركس  Wolpeقدـ ككلا 

 ر اىا بأنيا توكير الوخص  ي نوسو ك ي اآلخريف بوكؿ متكازف، كقد أوار ميتؿ 
Mettle  كيدية بأنيا تعني إةساس الورد بكواءتو، كبسمككو الوعاؿ كالثابا إل  التك

كاالجتما ي، كىي تعني أيبا كبكح الرغباا بدكف خكؼ مع اةتراـ ة كؽ اآلخريف 
كةرياتيـ، كاإليجابية تجاه الناس كاتخاذ الورد دكرا  ي  ممية  نع ال رار. 

(Demirbilek & Otrar, 2014, p. 2) 
الناس  م  التعبير  ف موا رىـ سكاء كانا إيجابية أك  كتعني التككيدية قدرة

سمبية مع األخذ  ي اال تبار اةتراـ ة كؽ اآلخريف، كىي طري ة لتأكيد ال يـ كالكرامة 
كالةواظ  مييا كاةتراـ الذاا كاآلخريف، باإلبا ة إل  أف مستكل التككيدية يمثؿ مستكل 

رير جكلدميس كماؾ ككؿ   د كك  ا لت  (Gaddis, 2007, p. 17)الث ة بالنوس 
% مف الةاالا التي تعاني مف بعؼ التككيدية؛ تعاني أيبا  31تك بل إل  أف نسبة 

مف  دـ ال درة ك دـ الكواءة العممية  ي النكاةي التعميمية،  ي ةيف أف الطبلا الذيف 
زداد لدييـ مستكياا مرتوعة مف التككيدية ت ؿ لدييـ موكبلا التكا ؽ كالكةدة النوسية كي

 ,in: Larjani, Aghajani, Baheiraei, Neiestanak, 2010)لدييـ ت دير الذاا 
p. 894). 

( أف الدرجة المرتوعة  م  م ياس المياراا 348، ص 8108كذكر أةمد )
التككيدية تعبر  ف الكواءة الذاتية لمورد كمدل قدرتو  م  التعبير المبلجـ  ي المكاقؼ 

يجابية ك ف مياراا سمككية لوظية كغير لوظية، نك ية، مكقوية،  االجتما ية بوا مية كا 
( إل  أف التككيدية سمكؾ 314، ص 8117متعممة، ذاا  عالية نسبية، كما أوار جاد )

متعدد األبعاد يوير  ي مجممو إل  المياراا االجتما ية التي يتمتع بيا الورد كتسا ده  ي 
تعبير  ف آراجو كموا ره كر ض االت اؿ الجيد مع اآلخريف كالد اع  ف ة كقو كال

 اإلذ اف لبغكط اآلخريف أك المجاراة االجتما ية.
ىذا كتؤثر الظركؼ البيجية كسكء التكا ؿ، كالعكامؿ األسرية خا ة انو اؿ 
الكالديف أك ك اة أةدىما  م  مستكل التككيدية لدل األبناء، مما يؤدم إل  ظيكر  دد 

 ,Demirbilek & Otrar)نوسية لدييـ. مف الموكبلا السمككية كاالبطراباا ال
2014, p. 3) 

 المتغيراا األسرية )العبلقاا األسرية كالتنظيـ كالببط األسرم(: -
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 أكال: العبلقاا األسرية
األسرة ىي المبنة األكل   ي بناء المجتمع، تعتمد  ي كجكدىا  م   دة م كماا 

الكظاجؼ المنكطة بيا كإةدل أساسية ال يمكف االستغناء  نيا لتتمكف مف أداء األدكار ك 
أىـ األنساؽ االجتما ية  ي المجتمعاا المختموة، كيتكقؼ مدل تكا ؽ األسرة كنجاةيا 

 كتماسكيا  م  مدل االتساؽ كالتكامؿ بيف ىذه الكظاجؼ.
كمف ىذه الم كماا؛ الم ـك االقت ادم، كالنوسي، كال ةي، كاالجتما ي، كمف 

ككاةد مف ىذه  –االجتما ي  –الةالي الم ـك األخير  الجكانا التي تـ تناكليا  ي البةف
الم كماا الميمة  ي  مؿ األسرة كدينامياتيا، كىك ما يختص بجانا العبلقاا االجتما ية 

 داخؿ األسرة.
 العبلقاا االجتما ية أساس االست رار األسرم، ةيف أف الزكجيف يرتبطاف 

ة ال تمثؿ اوتراؾ  ي المكاف   ط بؿ تنوأ كالعبلقاا الداخمي، بعبلقاا خارج األسرة كداخميا
 م  أساس الت بؿ المتبادؿ بيف الزكجيف، كتسع  األسرة إل  إةاطة األبناء بالر اية 
كالعطؼ كالةناف،  يي مف كظاجؼ األسرة االجتما ية كأدكارىا، كتومؿ الم كماا 

عبلقاا الساجدة االجتما ية لؤلسرة وبكة مف العبلقاا األسرية تتبمف الكثير مف أنظمة ال
كالنظاـ االجتما ي الداخمي كالخارجي ،  ي األسرة، منيا النظاـ الزكاجي كاألبكم، كاألخكم

 (.47، ص 8111) ثماف، 
تتككف األسرة مف أ راد، كال نستطيع  يـ سمككيا ككةدة أسرية متكاممة  يما 

نسؽ يستند كامبل مف خبلؿ دراسة كؿ  رد  م  ةدة، لذلؾ يجا أف ندرسيا كأنساؽ، كال
تعريوو  م  أساس  كرة أف الكؿ ال يمكف  يمو إال مف خبلؿ دراسة أجزاجو  ي  بلقتيا 

،  يك نظاـ مع د لعنا ر متوا مة لؤلداءببعبيا البعض، ك ي  بلقتيا بالعممية الكمية 
 (.84، ص 0111بعبيا مع بعض )كوا ي، 

س االتجاه كقد أوار بعض الباةثيف إل  وبكة العبلقاا األسرية  م  أسا
الكظيوي، ةيف تـ اال تماد  م  أف العبلقاا التي ت ـك بيف المككناا المكجكدة داخؿ 
نسؽ األسرة  ي مجمك اا متمايزة، توكؿ كؿ مجمك ة منيا نس ا مست بل نسبيا يسم  

 (:88، ص 8118النسؽ الداخمي، كىي كما يمي )خميؿ، 
تتبمنو ىذه المكانة مف معايير النسؽ الزكجي: يتككف مف مكانة الزكج كالزكجة كما  -

كاتواقيػػػاا موػػػتركة بينيمػػػا، كيتكػػػكف ىػػػذا النسػػػؽ أيبػػػا مػػػف التوا ػػػؿ المتبػػػادؿ بػػػيف 
 المكانتيف، كمف كظاجؼ ىذا النسؽ اإلوباع العاطوي كاالتواؽ كاأل باء المنزلية.
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كمػا تتبػمنو ىػذه المكانػاا مػف ، النسؽ األبكم: يتككف مف مكانػة األا كاألـ كاألبنػاء -
ير كاتواقياا موتركة، كمف كظاجؼ ىذا النسؽ الر اية كالةماية كالتربية كالتكجيػو معاي

 كالبر كالطا ة.
النسؽ األخكم: يتككف مف مكانة األخ األكبر كاألخ أك األخكة ال غار، كاألخا الكبػرل  -

كاألخػػا أك األخػػكاا ال ػػغار كمػػف كظاجوػػو التػػدريا  مػػ  الموػػاركة كالتنػػا س كالتػػ زر 
 كالتكاتؼ.

نسػػؽ ال رابػػي: يتكػػكف مػػف مكانػػاا األقػػارا، كأىميػػا  ػػي العػػادة العػػـ كالخػػاؿ، كمػػف ال -
 كظاجوو الد ـ المتبادؿ كالمةا ظة  م  اليكية.

( إل  أف األنساؽ األسرية تن سـ 13-14، ص ص 0111كقد أوار كوا ي )
إل  نك يف، نسؽ أسرم منوتد، كاآلخر منغمؽ،  النسؽ المنوتد يةا ظ  م  نوسو مف 

 ممية مستمرة كداجمة مف المدخبلا كالمخرجاا كىك  ي ةالة تبادؿ مستمر  خبلؿ
لممعمكماا كالطاقة مع البيجة الخارجية، أما النسؽ المنغمؽ  يك مبتكر أك م طكع ال مة 

 بما ةكلو لذلؾ  يك سيؿ البعؼ كاالنييار بخبلؼ النسؽ المنوتد.
 :ثانيا: التنظيـ كالببط األسرم
اىتماـ األسرة بالتخطيط كالتنظيـ ألنوطتيا المختموة كمدل ي  د بالتنظيـ درجة 

، 8116كبكح ال كا د السمككية كاألدكار كالمسؤكلياا المختموة لكؿ أ رادىا )الويمكاكم، 
(، كيعرؼ الببط األسرم  م  أنو مجمك ة مف اإلجراءاا المتبعة مف جانا 84ص 

كالر ض العداجي كاإلىماؿ الكجداني  اآلباء ل مع إساءة أك لت كيـ سمكؾ معكج لدل األبناء
، ص 8106كالع اا البدني، كمةدداا رجيسة  ي  ممياا التطبيع االجتما ي )رمباف، 

36.) 
ىذا كينبثؽ الببط األسرم مف الببط االجتما ي الذم يعرؼ بأنو مجمك ة 
العممياا التي ت ـك بيا مؤسساا كأجيزة المجتمع مف أجؿ ةماية المجتمع كالةواظ  م  
كةدتو كتماسكو ك  ا لممعايير المتوؽ  مييا، كي  د بالببط األسرم مجمك ة العممياا 
التي ت ـك بيا األسرة با تبارىا أةد أجيزة الببط كالرقابة  م  أبناجيا لةمايتيـ )العجبلف، 

(، كتمتد كظيوة األسرة المرتبطة بالببط االجتما ي إل  قياميا بن ؿ 014، ص 8107
بناجيا ابتداء مف مرةمة الةبانة إل  المرةمة التي يست ؿ الورد  ييا  ف ال يـ السمككية أل

أسرتو، لذا  إنو إذا قاما األسرة بأداء رسالتيا  ي التنوجة األسرية بوكؿ جيد  إنيا 
ذا  وما بعض األسر  ي ال ياـ  ستسيـ  ي ةمايتيـ مف الكقكع  ي االنةراؼ كالمخاطر، كا 

سميمة تربكية كاجتما ية،  إف النتيجة ستككف تعرض بعممية الببط األسرم  م  أسس 
 . (74، ص 8110األبناء لبلنةرا اا السمككية كاألخبلقية )نايؼ كالركمي، 
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مف خبلؿ العرض السابؽ باإلطار النظرم لمتغيراا الدراسة الةالية، اإليجابية 
 دة متغيراا كالعبلقاا األسرية كالتنظيـ كالببط األسرم، تـ تناكؿ اإليجابية مف خبلؿ 

كما ةددىا م ياس اإليجابية الذم تـ استخدامو  ي الدراسة الةالية، كىي اإلبدا ية كت دير 
الذاا كاالتزاف االنوعالي كقكة األنا كالتككيدية، كالتي كؿ منيا تمثؿ جانبا ميما مف جكانا 

ص اإليجابية،  مف خبلؿ اإلبداع يككف الورد أكثر إةساسا بالموكبلا كبجكانا الن 
كالبعؼ كالخمؿ  يما يةيط بو مف متغيراا معر ية كمعمكماتية كيككف أكثر  عالية  ي 
التعامؿ معيا كا  ادة  ياغتيا كالعمؿ بكواءة  م  تبل ي الن ص كالخمؿ كةؿ ما بيا مف 
موكبلا، كما يسا د ت دير الذاا المرتوع  م  ت ييـ كت دير الورد لنوسو كزيادة ث تو  ي 

يو  ةتو النوسية كالتي مف أىـ مظاىرىا اإليجابية، كيعتبر ت دير الذاا نوسو مما يزيد لد
الم ياس الة ي ي لتة يؽ الذاا الذم يتطما بدكره ت ديرا إيجابيا ليا، كمف مككناا 
اإليجابية االتزاف االنوعالي،  مكي يككف الورد إيجابيا يجا  ميو أف يةا ظ  م  تكازنو 

راا ميما كانا الظركؼ المةيطة،  يمـز لمورد أف يتةكـ كثباتو كأف ي اـك البغكط كالتكت
 ي انوعاالتو لتككف استجاباتو إيجابية، كتؤدم قكة األنا إل  كجكد األمؿ كاإلرادة كاليدؼ 
كالوعالية لدل األ راد كزيادة الث ة بالنوس ككبكح اليدؼ كثباا اليكية كببط الدكا ع 

يجابية تأتي التككيدية التي تعني قدرة الناس  م  الداخمية كتيذيبيا، كأخيرا مف متغيراا اإل
التعبير  ف موا رىـ الخا ة مع األخذ غي اال تبار ة كؽ اآلخريف، كتعبر أيبا  ف 

 الكواءة الذاتية لمورد التي ىي ةجر الزاكية لما كؿ ىك إيجابي  ي ةياتنا.
تأثيرا  م   كتأتي األسرة با تبارىا أىـ األنساؽ كالتنظيماا االجتما ية كأكثرىا

سمككياا األ راد كبناء وخ ياتيـ بوكؿ مباور كبطرؽ  ديدة، كلكي ت ـك األسرة بيذا 
الدكر بوكؿ  عبل يجا أف تككف العبلقاا  يما بيف أ رادىا  م  اختبلؼ مكاقعيـ متزنة 
ك ي سياقيا التربكم السميـ، كيتةدد اتساؽ األسرة كتماسكيا بطبيعة العبلقاا األسرية بيف 

دىا،  ككمما كانا داجرة العبلقاا بيف أ راد األسرة مف النكع المنوتد بةيف يتـ التكا ؿ أ را
يجابي  يما بيف بعبيـ البعض كبيف اآلخريف؛ كمما كانا ال كا د كاألدكار  بوكؿ متزف كا 
المنكط باألسرة ال ياـ بيا كابةة كمةددة كىذا ىك ما يوار إليو بالتنظيـ األسرم، كىذا 

إل  كبكح اإلجراءاا المتبعة لت ييـ سمكؾ أ راد األسرة كخا ة األبناء  ي بدكره يؤدم 
مراةميـ النماجية المختموة، مما يمكف مف تةسيف أداجيـ كتعامميـ بوكؿ إيجابي مع 

 المتغيراا كالظركؼ المةيطة بيـ كىك ما يوار إليو ب كة الببط  األسرم. 
 
 

  الدراساا الساب ة: 
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األكؿ  المةكررجيسية،  مةاكرلدراساا الساب ة  ي ثبلثة سيتـ تناكؿ البةكف ك ا
الثاني يتناكؿ البةكف  كالمةكرمنيا  يتناكؿ بةكف كدراساا  ي اإليجابية بوكؿ  اـ، 

كالدراساا  ي العبلقاا األسرية كتأثيرىا  م  بعض الجكانا الوخ ية كاالنوعالية  ي 
سكاء  اإليجابية تتناكؿراساا التي الثالف سيتناكؿ البةكف كالد كالمةكرةياة األ راد، 

  بلقتيا بالعبلقاا األسرية كمتغيراا أسرية أخرل. ي  بوكؿ  اـ أك مف خبلؿ مككناتيا،
 بةكف كدراساا  ي اإليجابية  : أكال

  Watson; Clark & Carey (1988) ككارم قاـ كؿ مف كاطسكف ككبلرؾ
بية ككؿ مف ال مؽ كاالكتجاا، تككنا بدراسة ىد ا إل  معر ة العبلقة بيف اإليجابية كالسم

يعاكدكف العياداا النوسية، تـ استخداـ الم اببلا  انوسي ا( مريب11 ينة الدراسة مف )
أظيرا نتاج  الدراسة كما تـ استخداـ م اييس لئليجابية كالسمبية، ، معيـ اإلكمينيكية

مكف مف خبلؿ اإليجابية اإليجابية كالسمبية بأ راض كؿ مف ال مؽ كاالكتجاا، كأنو ي ارتباط
الدراسة إل  أف   داف اإلةساس  نتاج  أواراكذلؾ ، كالسمبية التنبؤ بال مؽ كاالكتجاا

 بالسعادة أك االستمتاع بالةياة ىك بمثابة م دماا لبلكتجاا.
( دراسة تيدؼ إل  تةديد المككناا األساسية لئليجابية 8117كأجرل الورا )

قكة األنا( مف خبلؿ استبانة تـ  –االتزاف االنوعالي  –كيدية التك  –ت دير الذاا  –)اإلبداع 
الدراسة  نتاج  تطبي يا  م   ينة مف طمبة الجامعاا الومسطينية ب طاع غزة، أظيرا

كجكد المككناا الخمسة لئليجابية  ي وخ ية الطالا الجامعي الومسطيني، كلـ تكجد 
 ي ةيف كجدا  ركؽ بينيما  ي ت دير  ركؽ بيف الذككر كاإلناف  ي اإلبداع كالتككيدية، 

 الذاا ل الد اإلناف، ك ي االتزاف االنوعالي كقكة األنا ل الد الذككر.
 Shum, Tong, Li & Lauك ي دراسة أجراىا كؿ مف وـ كتكن  كلي كلك 

( طالبا 883تككنا  ينة الدراسة مف )، لمعر ة العبلقة بيف األمؿ كاإلبداع (2012)
ية كالثانكية، أستخدـ معيـ م ياس األمؿ لسنايدر، كاختبار اإلبداع بالمرةمتيف االبتداج

، لكاالؾ كككجاف، أظيرا النتاج  ارتباط اإلبداع باألمؿ لدل كؿ مف األطواؿ كالمراى يف
ككاف األمؿ لدل تبلميذ االبتداجي أ م  منو لدل طبلا المرةمة الثانكية، سكاء لمذككر أك 

ذككر كاف األمؿ كاإلبداع أ م  لدل ال غار  ي المرةمة لئلناف ب وة  امة، كبالنسبة لم
يكف  لـاالبتداجية منو لدل المراى يف بالمرةمة الثانكية، أما بالنسبة لئلناف  إف األمر 

كذلؾ، إذ ات ؼ األمؿ كاإلبداع لدييف بعدـ االست رار،  أةيانا يككف مرتوعا كأةيانا أخرل 
 يككف منخوبا.

ىد ا إل  معر ة مستكل اإليجابية كقمؽ المست بؿ ( دراسة 8100كأجرا خميؿ )
كتأثير الجنس كالتخ ص  م  اإلنجاز كقمؽ المست بؿ ككذلؾ دراسة العبلقة بيف اإليجابية 

( طالبا مف جامعة بغداد ػ أوارا نتاج  الدراسة إل  111كقمؽ المست بؿ لدل  ينة بمغا )
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نخوض مف قمؽ المست بؿ، كجكد مستكل مرتوع مف اإليجابية لدل الطبلا كمستكل م
ككجكد  بلقة ارتباطية سالبة بيف المتغيريف، ككجدا  ركؽ بيف الذككر كاإلناف ل الد 

 اإلناف  ي كؿ مف قكة األنا كالتككيدية، كلـ تكجد  ركؽ بينيما  ي اإلبداع.
إل  الكقكؼ  م   ىد ا( دراسة 8104العاؿ، كمظمـك ) أجرل كؿ مف  بدكما 

الستمتاع بالةياة بك وو أةد مواىيـ  مـ النوس اإليجابي، كبيف طبيعة العبلقة بيف ا
كقد تككنا ، مويكميف آخريف مف مواىيـ  مـ النوس اإليجابي، ىما: السعادة كالتسامد

تـ استخداـ ، ( طالبا مف طبلا الدراساا العميا بجامعة بنيا081 ينة الدراسة مف )
، كم ياس التسامد عادةاجمة أكسوكرد لمسم ياس االستمتاع بالةياة مف إ داد الباةثيف، ق

 بلقة ارتباطية دالة إة اجيا بيف االستمتاع بالةياة  أظيرا نتاج  الدراسة كجكد كقد
كالسعادة كالتسامد، كما كجدا  ركؽ دالة إة اجيا بيف الذككر كاإلناف  ي االستمتاع 

 بالةياة كالسعادة كالتسامد ل الد اإلناف.
( ىد ا إل  معر ة العبلقة بيف الذاا 8106لخالؽ )ا ك ي دراسة أجراىا  بد

اإليجابية كالع ابية كدراسة إمكانية استخراج  امؿ ثناجي ال طا يجمع بيف م اييس الذاا 
اإليجابية  ي م ابؿ الع ابية، كمعر ة إمكانية تنبؤ م اييس الذاا اإليجابية بالع ابية، 

كاوتمما األدكاا  م  الم ياس  ( طالبا جامعيا،361كقد تككنا  ينة الدراسة مف )
العربي العاممي لمع ابية، باإلبا ة إل  ثمانية م اييس لمذاا اإليجابية ) ا مية الذاا، 
دارة الذاا، مراقبة الذاا، ت دير الذاا، الث ة بالنوس،  تنظيـ الذاا،  التةكـ  ي الذاا كا 

اط داؿ سالا بيف التعاطؼ مع الذاا، تة يؽ الذاا(، أوارا النتاج  إل  كجكد ارتب
الم اييس الثمانية لمذاا اإليجابية كالع ابية ما  دا معامؿ كاةد لدل الذككر كىك مراقبة 
الذاا، كمعامميف لدل اإلناف كىما مراقبة الذاا، كتة يؽ الذاا، كما أوارا النتاج  إل  

 راأوا استخراج  امؿ كاةد ثناجي ال طا سمي بالذاا اإليجابية م ابؿ الع ابية، كما
 .مف خبلؿ اإليجابيةالتنبؤ بالع ابية  نتاج  الدراسة إل  إمكانية

 
 
 
 

ثانيػػػا: بةػػػكف كدراسػػػاا  ػػػي العبلقػػػاا األسػػػرية ك بلقتيػػػا بػػػبعض المتغيػػػراا 
 الوخ ية كاالنوعالية
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دكر البيجة األسرية  ي د ـ   ( دراسة ىد ا إل  معر ة8108أجرل الطالا )
سرية الدا مة لنمك المكىبة، م ياس البيجة األنمك المكىبة لدل األبناء، تـ استخداـ 

 نتاج  مف طبلا المرةمتيف االبتداجية كالثانكية، تك ما (448)تككنا  ينة الدراسة مف 
الدراسة إل  أف أبعاد البيجة األسرية المؤثرة  م  نمك كد ـ المكىبة لدل األبناء ىي: 

 رة.الك ي األسرم كالمككناا المادية كاالتزاف المعر ي لؤلس
( إل  البةف  ف األنساؽ األسرية 8104ىد ا دراسة يسمينة، كةبكش )ك 

مف  إكمينيكيةةاالا  خمستككنا  ينة الدراسة مف ، المدركة لممراى يف مدمني الكةكؿ
سنة، تـ استخداـ  (80 – 06ح أ مارىـ ما بيف )ك المراى يف مدمني الكةكلياا تترا

م، أظيرا نتاج  الدراسة أف غياا التكا ؿ بيف الم ابمة العيادية كاختبار اإلدراؾ األسر 
أ راد األسرة ك دـ التواىـ األسرم ككجكد ال راع بيف أ راد األسرة، كؿ ذلؾ مف وأنو أف 
 يؤثر سمبا  م  سمككياا األ راد مف جميع نكاةييا، بما  ييا الدراسية كالتربكية كالعاطوية.

اسة  ف تأثير البناء در  Nobile et al. (2014)كما أجرل نكبيؿ كآخركف 
األسرم  م  استمرار  كثباا الموكبلا االنوعالية ك عكباا تنظيـ الذاا لدل المراى يف، 
استمرا الدراسة لمدة خمس سنكاا لمتابعة  دد مف المراى يف، تككنا  ينة الدراسة مف 

 01-01% مف اإلناف(  ي أ مار مف  31.0% مف الذككر،  11.1( مراى ا )886)
ا النتاج  إل  كجكد تأثير متكسط لمبناء األسرم  م  استمرار كثباا الموكبلا سنة، أوار 

االنوعالية ك عكباا تنظيـ الذاا  ي الطوكلة المبكرة، كما أوارا النتاج  إل  أف 
المراى يف الذيف يعيوكف  ي أسر مع أةد الكالديف   ط كليس كبل الكالديف قد سجمكا 

االنوعالية ك عكباا تنظيـ الذاا ككاف ىذا التأثير درجاا مرتوعة  م  ثباا الموكبلا 
 أخؼ منو  ي المراى ة المتأخرة.

( ىد ا إل  معر ة أثر العبلقاا السمبية 8101لوارس ) إكمينيكيةك ي دراسة 
داخؿ األسرة متمثمة  ي العنؼ األسرم  ي ةدكف جناح األةداف، تككنا  ينة الدراسة مف 

تـ اال تماد  ي جمع البياناا ، سنة (08-08)ـ ما بيف ةاالا  يادية تتراكح أ مارى سبع
 م  الم ابمة العيادية كاختبار اإلدراؾ األسرم، كمف خبلؿ ما نت  مف تةميؿ لمم اببلا 

 ف العبلقاا األسرية، تك ما الدراسة إل   اإلكمينيكيكتطبيؽ االختبار  اإلكمينيكية
عبلقاا بيف أ راد األسرة كابطراباا مة التي تربط بيف نك ية اليممجمك ة مف النتاج  ال

الوخ ية، ةيف غما  م  األةداف الجانةيف  ينة ىذه الدراسة كجكد أنساؽ سيجة مف 
التكا ؿ األسرم بيف أ رادىا مثؿ ال راع كالعنؼ كال سكة، كأف نمط األسرة الساجد لدييـ 

 ىك النمط المنغمؽ.
 األسرية ثالثا: بةكف كدراساا تربط بيف اإليجابية كالعبلقاا
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ىد ا  (Fine & Donnelly, 1994) ي دراسة أجراىا كؿ مف  ايف كدكنممي 
إل  دراسة العبلقة بيف العبلقاا األسرية كالتنظيـ األسرم، كجكدة الةياة األسرية )كمتغير 

( مف أ راد أسر مختمويف مف 4081مف متغيراا اإليجابية(، تككنا  ينة الدراسة مف )
( سنة، تك ما 01 ار  م  األسر التي ت غر أ مار أبناجيا  ف )آباء كأبناء، كتـ االقت

نتاج  الدراسة إل  كجكد ارتباط بيف العبلقاا األسرية كالتنظيـ األسرم كبيف جكدة الةياة، 
كأف العبلقاا األسرية خا ة التي بيف اآلباء كاألبناء كمما كمنا قكية كمما زادا جكدة 

 وعة لدييـ.الةياة لدل األبناء ككجدا بنسا مرت
( دراسة ىد ا إل  الكوؼ  ف العبلقة بيف التككيدية 8108أجرل أةمد )كما 

مف األزكاج، أستخدـ ( 441)تككنا  ينة الدراسة مف ، كالعنؼ األسرم المكجو نةك المرأة
 ي الدراسة م ياس أوكاؿ العنؼ األسرم، كم ياس مياراا تككيد الذاا  ي العبلقاا 

اج  كجكد  بلقة ارتباطية سالبة بيف استخداـ العنؼ األسرم الزكجية، كقد أظيرا النت
كمياراا تككيد الذاا لدل األزكاج،  م  ةد سكاء،  الزكجة التي يمارس معيا العنؼ 

كنوس األمر بالنسبة لؤلزكاج الذيف ي كمكف ، نخوض لدييا مياراا التككيديةتاألسرم 
 اا تككيد الذاا.بممارسة العنؼ األسرم مع زكجاتيـ تنخوض لدييـ ميار 

( ىد ا إل  التعرؼ  م  دكر األسرة  ي تنمية 8108ك ي دراسة لمةمكد )
( 011بعض ال يـ اإليجابية لدل األبناء مف كجية نظر اآلباء، تككنا  ينة الدراسة مف )

استخدـ معيـ م ياس لم يـ اإليجابية مف ت ميـ الباةثة، كقد تك ما ، معمما كمعممة
ة دكرا كبيرا  ي غرس كتنمية  دد مف ال يـ اإليجابية لدل األبناء، الدراسة إل  أف لؤلسر 

زالة الخبل اا بيف األطراؼ المتناز ة  مثؿ: بف ركح التسامد كاالبتعاد  ف التطرؼ كا 
كتنمية الوعكر بالكةدة الكطنية بيف مختمؼ طكاجؼ المجتمع الكاةد، كتنمية مياراا 

 التكا ؿ اإليجابي.
( التي ىد ا إل  التعرؼ  م  أىمية قدرة 8104 يوة )كبك ، ك ي دراسة  مارة

األسرة  م  تة يؽ الةكار بيف أ رادىا كتأثير ذلؾ  م  االتزاف االنوعالي لدل األبناء 
استخدـ معيـ ، ( مف طبلا المرةمة المتكسطة016المراى يف، تككنا  ينة الدراسة مف )

وعالي مف إ داد الباةثيف، أوارا أداة ل ياس الةكار األسرم، كأخرل ل ياس االتزاف االن
نتاج  الدراسة إل  أف الةكار األسرم بيف أ راد األسرة يؤدم إل  تة يؽ االتزاف االنوعالي، 

 كأف اإلناف أكثر نبجا كاتزانا انوعاليا كت ببل كرغبة  ي الةكار األسرم مف الذككر.
 (Demirbilek & Otrar, 2014)كما أجرل كؿ مف ديميربيميؾ، كأكترار 

دراسة ىد ا إل  الم ارنة بيف المراى يف الذيف يعيوكف مع أةد الكالديف   ط كليس 
كبلىما بسبا الك اة أك االنو اؿ، كالمراى يف الذيف يعيوكف مع كبل الكالديف  ي أسر 

( 341مكتممة، كذلؾ  ي مستكل التككيدية كمويـك الذاا، كقد تككنا  ينة الدراسة مف )
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( منيـ مف المراى يف الذيف يعيوكف مع 884)، كالسابع كالثامفطالبا بال وكؼ السادس 
( مف المراى يف الذيف يعيوكف مع كبل الكالديف، تـ تطبيؽ قاجمة 808أةد الكالديف، )

ىاريس لمويـك الذاا، تك ما نتاج  الدراسة إل   -تكبككك لمتككيدية، كم ياس بيريز
مويـك الذاا، ككانا الوركؽ ل الد كجكد  ركؽ بيف العينتيف  ي مستكياا التككيدية ك 

المراى يف الذيف يعيوكف مع كبل الكالديف  ي جميع الم اييس الور ية لمتككيدية، ك ي 
 مويكـ الذاا اإليجابي. 

( ىد ا إل  التعرؼ  م  دكر األسر  ي 8103ك ي دراسة أجراىا الةسيف )
لة المتأخرة كمف بيف ىذه الر اية كتنمية ال يـ االجتما ية لدل األطواؿ  ي مرةمة الطوك 

تمميذا كتمميذة طبؽ  مييـ  (864)ال يـ التعاكف كالعوك كاألمانة، تككنا  ينة الدراسة مف 
بالغ األىمية  ااستبياف م مـ ألغراض الدراسة، تك ما نتاج  الدراسة إل  أف لؤلسرة دكر 

 تعاكف كاألمانة. ي ر اية كتنوجة األطواؿ كتنمية ال يـ االجتما ية لدييـ كىي العوك كال
( إل  البةف  ي العبلقة بيف أساليا المعاممة 8103كىد ا دراسة الغداجي )

( 17الكالدية كما يدركيا األبناء كاالتزاف االنوعالي لدل األبناء، تككنا  ينة الدراسة مف )
تـ استخداـ م ياس أساليا المعاممة ، ( سنة06 – 08مراى ا تراكةا أ مارىـ بيف )

إ داد ال نعاني، كم ياس االتزاف االنوعالي مف إ داد رياف، كقد أظيرا نتاج   الكالدية مف
الدراسة سيادة أساليا المعاممة الكالدية السالبة لدل  ينة الدراسة كالتي ارتبطا سمبيا 

 باالتزاف االنوعالي لدل األبناء.
إل  معر ة  (Hlatywayo et al., 2014)كما ىد ا دراسة التكايك كزمبلجو 

ثير العبلقاا األسرية متمثمة  ي ال راع الناوئ  ف  مؿ المرأة  يما يسم  ب راع تأ
األسرة العاممة، كالبغكط التي تكاجييا األسرة بسبا ىذا ال راع،  م  مستكل االتزاف 

( مف الزكجاا العامبلا، تـ استخداـ  دة م اييس ل ياس  راع 68االنوعالي لدل  دد )
ؿ كالبغكط األسرية كاالتزاف االنوعالي، أوارا النتاج  إل  األسرة العاممة كبغكط العم

كجكد ارتباط داؿ مكجا بيف البغكط ك راع األسرة العاممة، كما كجد ارتباط داؿ سالا 
بيف االتزاف االنوعالي ك راع األسرة العاممة، كارتباط داؿ سالا بيف االتزاف االنوعالي 

 كالبغكط.
 Ziomek-Daile & Cavinدياؿ ككا ف  -ك ي دراسة ةالة أجراىا زكيمؾ 

لطوؿ يمارس سمككياا العنؼ كالتخريا  ي المدرسة كمع زمبلجو، تما دراسة   (2015)
تأثير األسرة كالمدرسة  م  تنمية السمكؾ اإليجابي لدل ىذا الطوؿ، كمعر ة تأثير ذلؾ 

األسرة  م  خوض سمكؾ العنؼ كالتخريا لديو، تـ ت ميـ نمكذج إروادم لتدريا أ راد 
وارا نتاج  الدراسة أكنوس األمر ةدف  ي المدرسة، كقد ،  م  آلياا لمتعامؿ مع الطوؿ
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إل  أف طري ة التعامؿ األسرم كالمدرسي مع الطوؿ تةسف مف إيجابيتو التي بدكرىا تككف 
  ي تخويؼ السمكؾ العدكاني كالعنؼ.  عاالن سبلةا 

بةثيما لدراسة تأثير  (Mir & Sankar, 2017)كأجرل كؿ مف مير كوانكار 
( وخ ا مف مدمني الكةكلياا، 311العمر كنمط األسرة  م  االتزاف االنوعالي لدل )

استخدـ معيـ م ياس االتزاف االنوعالي لوكىرا، أوارا النتاج  إل  كجكد  ركؽ دالة 
( سنة ل الد األكبر 41-87، 81-01إة اجيا بيف  ينتي البةف مف ةيف العمر )

مستكياا منخوبة مف االتزاف االنوعالي لدل األ غر سنا بوكؿ داؿ   مرا، ةيف كجدا
 ف األكبر سنا، كذلؾ أثر نمط األسرة  م  مستكل االتزاف االنوعالي، ةيف كجدا 
مستكياا منخوبة مف االتزاف االنوعالي لدل األ راد الذيف يعيوكف  ي أسر ممتدة أك 

ل األ راد الذيف يعيوكف  ي أسر  غيرة بوكؿ داؿ  ف مستكل االتزاف االنوعالي لد، مركبة
 )األا كاألـ كاألخكة   ط( أك كما تسم  باألسر النكاة.
تيدؼ إل   (Kim & Choi, 2018)ك ي دراسة أجراىا كؿ مف كيـ كوكم 

دراسة تأثير بعض الظركؼ األسرية كغياا الر اية الكالدية لوترة مؤقتة كالتةاؽ األبناء 
 ف  المسجكؿمؤقا لكلي أمر األبناء أك الوخص  بدكر ر اية مؤقتة بسبا غياا

( 380ر ايتيـ،  م  قكة األنا لدييـ كتكا  يـ المدرسي، كقد تككنا  ينة الدراسة مف )
طالبا بالمرةمة المتكسطة مف التعميـ، كقد تك ما نتاج  الدراسة إل  أف العكامؿ األسرية 

 جابية.تعد مف المنبجاا الجيدة ل كة األنا كىي مف  نا ر اإلي
 تع يا  م  الدراساا الساب ة:

تناكلا البةكف كالدراساا الساب ة مكبكع اإليجابية مف خبلؿ  دة متغيراا تعبر 
اإلبداع، التواؤؿ، ، االستمتاع بالةياة، جميعيا  ف اإليجابية،  كمف ىذه المتغيراا السعادة

، كبناء  م  ذلؾ كالتسامد تككيد الذاا، ت دير الذاا، االتزاف االنوعالي، قكة األنا، األمؿ،
 تـ استبعاد بعبيا كاإلب اء  م  البعض اآلخر  ي الدراسة الةالية.

كما اىتما البةكف كالدراساا الساب ة  ي مجاؿ األسرة  ي معر ة دكر العكامؿ 
األسرية  ي د ـ كنمك وخ ياا األبناء، كذلؾ مف خبلؿ البةف  ي تأثير العبلقاا 

كأساليا المعاممة الكالدية كالتنوجة االجتما ية  م  النمك األسرية كاألنساؽ األسرية 
، كمف ىذه الدراساا؛ دراسة الوخ ي كاالجتما ي كاالنوعالي لؤلبناء كلب ية أ راد األسرة

( ك ارس 8103(، كنكبيؿ كآخريف )8104(، كيسمينة كةبكش )8108الطالا )
(8101.) 

 ي مختمؼ  واؿ كمراى يفاختموا العيناا المككنة ليذه الدراساا ما بيف أط
( كدراسة نكبيؿ 8108( كدراسة وـ كآخريف )8108كدراسة الطالا ) المراةؿ التعميمية
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( كدراسة خميؿ 8117كدراسة الورا ) كتمثما أيبا مف طمبة الجامعة (،8103كآخريف )
كدراسة  ايف  ، كومما أيبا األزكاج كالزكجاا(8106الخالؽ ) ( كدراسة  بد8100)

، ككانا العيناا ممثمة لكبل النك يف، الذككر (8108( كدراسة أةمد )0113كدكنممي )
كاإلناف، ك ي أغمبيا كانا لعيناا  ادية سكية، إال أنيا كانا أةيانا مف  يناا مربية 

 تعاني مف بعض االنةرا اا كاالبطراباا الوخ ية كالنوسية. إكمينيكية
تكياا اإليجابية باختبلؼ ىذه الدراساا إل  اختبلؼ مسبعض وارا نتاج  أكقد 

النكع كالعمر، ةيف أنيا كانا تختمؼ مف الذككر إل  اإلناف كمف تبلميذ المرةمة االبتداجية 
إل  المتكسطة إل  الثانكية، كارتبطا متغيراا اإليجابية ببعبيا البعض كارتباط السعادة 

 بالتسامد كاالتزاف بالتككيدية.
  أف ال راع داخؿ األسر كسكء العبلقاا وارا نتاج  الدراساا الساب ة إلأكما 

األسرية كأساليا التعامؿ السالبة؛ جميعيا تؤثر  ي بناء السماا الوخ ية لؤلبناء ك م  
 ب ية أ راد األسرة، كما أنيا تؤثر بالسما  ي سمككياتيـ مف جميع نكاةييا.

 ةتيـ  كما يؤثر العنؼ األسرم كالمعاممة األسرية بيف أ راد األسرة الكاةدة  م 
 النوسية كسماتيـ اإليجابية ك م  نمك ال يـ االجتما ية اإليجابية بينيـ.

تتوؽ الدراسة الةالية مع بعض ىذه الدراساا الساب ة  ي تناكليا لمويكـ ك 
، كقد تبنا استخداـ م ياس  يف ومس ل ياس ااإليجابية مف ةيف المتغيراا المككنة لي
ت دير  –خبلؿ  دة مككناا ىي: التكجو اإلبدا ي اإليجابية الذم يتناكؿ اإليجابية مف 

كلكنيا اختموا معيا  ي تناكؿ طبيعة  قكة األنا، –االتزاف االنوعالي  –التككيدية  –الذاا 
العبلقة بيف ىذه المتغيراا كمتغيراا أسرية ىامة مثؿ العبلقاا األسرية كالتنظيـ كالببط 

اؾ   ر  ي األدكاا الم ننة  م  البيجة األسرييف، كما أنو  ي ةدكد اطبلع الباةثيف، ىن
ثر ىذه أالسعكدية التي ت يس العبلقاا األسرية كالتنظيـ كالببط األسرييف، لتكبيد 

 أف الدراسة الةاليةكما ، العكامؿ األسرية  م  اإليجابية بمككناتيا المختموة لدل األبناء
تد بابا كاسعا لمتةميؿ توك تميد الطريؽ لمعديد مف البةكف كالدراساا  ي ىذا المجاؿ، 

 لمةاالا الطر ية  ي مككناا اإليجابية. اإلكمينيكي
  ركض الدراسة:    

يتسػػـ الطػػبلا بجامعػػة ال  ػػيـ بمسػػتكل مرتوػػع  ػػي مسػػتكل اإليجابيػػة )الدرجػػة  .0
 الكمية لمم ياس كاألبعاد الور ية لو(.

م يػاس يتسـ الطبلا بجامعة ال  يـ بمستكل مرتوع  ي مستكل األبعاد المككنة ل .8
 العبلقاا األسرية كالتنظيـ كالببط األسرم.
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تكجػػد  ػػركؽ دالػػة إة ػػاجيا بػػيف متكسػػطي درجػػاا مرتوعػػي كمنخوبػػي اإليجابيػػة  .4
)مف ةيف الدرجة الكمية لمم ياس كدرجاا األبعاد الور ية لػو(  ػي أبعػاد العبلقػاا 
األسػػػرية )التماسػػػؾ، ةريػػػة التعبيػػػر،  ػػػراع التوا ػػػؿ األسػػػرم( كالتنظػػػيـ كالبػػػبط 

 األسرم ل الد مرتوعي اإليجابية.
تكجد  بلقػة ارتباطيػة مكجبػة دالػة إة ػاجيا بػيف اإليجابيػة بأبعادىػا الور يػة ككػؿ  .3

 مف العبلقاا األسرية كالتنظيـ كالببط األسرم.
تكجد  ركؽ دالة إة اجيا بيف متكسطي درجاا الذككر كاإلناف مف طبلا جامعػة  .1

 بعادىا الور ية.ال  يـ  ي اإليجابية )الدرجة الكمية( كأ
يمكػػف التنبػػؤ باإليجابيػػة مػػف خػػبلؿ العبلقػػاا األسػػرية )التماسػػؾ، ةريػػة التعبيػػر،  .7

  راع التوا ؿ األسرم( كالتنظيـ كالببط األسرم.
 إجراءاا الدراسة:

 أكال: المني  المستخدـ  ي الدراسة
 تـ اال تماد  م  المني  الك وي التةميمي لمناسبتو ألىداؼ البةف الةالي.

 ا:  ينة الدراسةثاني
تـ اختيار  ينة الدراسة بالطري ة العوكاجية مف طبلا كطالباا جامعة ال  يـ 
مف خبلؿ االختيار العوكاجي مف بيف الطبلا كالطالباا مف  دد مف كمياا الجامعة )كمية 
التربية كالوريعة كالعمـك كاآلداا كالزرا ة(، كاوتمما  ينة الدراسة  م   ينة لمدراسة 

 ية لغرض دراسة ال دؽ كالثباا لؤلدكاا التي تـ استخداميا  ي الدراسة االستطبل
الةالية، ك ينة لمدراسة األساسية الستخراج النتاج ، ك يما يمي تك يؼ  ينة الدراسة 

 االستطبل ية كالدراسة األساسية:
   ينة الدراسة االستطبل ية: . أ

كمياا الوريعة  طالبا كطالبة مف 71تككنا  ينة الدراسة االستطبل ية مف 
سنة بمتكسط  مر  80 – 01كالعمـك كاآلداا بجامعة ال  يـ تراكةا أ مارىـ ما بيف 

 سنة. 01.7
  ينة الدراسة األساسية: . ا

 088ذككر،  013طالبا كطالبة ) 887تككنا  ينة الدراسة األساسية مف 
-08ىـ ما بيف إناف( مف كمياا التربية كالوريعة كالعمـك كاآلداا كالزرا ة، تراكةا أ مار 

 سنة. 81.8سنة بمتكسط  مر  88
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 ثالثا: األدكاا المستخدمة  ي الدراسة
 (8118م ياس جامعة  يف ومس لئليجابية: )إ داد:  يد،  -

تـ استخداـ م ياس جامعة  يف ومس لئليجابية إ داد مةمد إبراىيـ  يد 
ت دير  : كىك  بارة  ف م ياس يتككف مف خمسة أبعاد أك م اييس  ر ية ىي، (8118)

الذاا، قكة األنا، اإلبداع، التككيدية، كاالتزاف االنوعالي، تـ ةساا معامبلا ال دؽ 
( طالبا 137( كالتي طب ا  م   دد )8118كالثباا لمم ياس  ي الدراسة األ مية لعيد )

مف طبلا جامعة  يف ومس، ةيف تـ ةساا التجانس الداخمي الذم أسور  ف ارتباط 
(،  يما  دا بعض الو راا التي تـ 1.10ياس ككؿ  ند مستكل )مورداا الم ياس بالم 
(  بارة، كما ارتبطا أبعاد الم ياس ببعبيا 13(  بارة بدال مف )81استبعادىا لت بد )

( كما تـ ةساا درجاا توبع  باراا الم ياس  ف طريؽ ال دؽ 1.10 ند مستكل )
امبلا الثباا  ف طريؽ العاممي الذم أسور  ف خمسة أبعاد لئليجابية، تـ ةساا مع

(، 1.66التجزجة الن وية باستخداـ معادلة جكتماف ككاف معامؿ الثباا يساكم )
(، كباستخداـ معامؿ ثباا 1.68براكف ككاف يساكم )-كباستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف

 (.1.14كركنباخ ككاف يساكم )-ألوا
 الةالية:ةساا معامبلا ال دؽ كالثباا لم ياس اإليجابية  ي الدراسة  -

 أكال: التة ؽ مف  دؽ م ياس اإليجابية
تـ أكال  رض الم ياس  م  مجمك ة مف المةكميف المتخ  يف  ي  مـ 
النوس إلبداء ممةكظاتيـ ةكؿ مناسبة تطبيؽ م ياس اإليجابية  ي البيجة السعكدية، كلـ 
 يتـ تعديؿ أية  بارة لمناسبتيا جميعا مف ةيف  ياغتيا كمبمكنيا، ثـ تـ ةساا
معامبلا االتساؽ الداخمي  ف طريؽ إيجاد معامؿ ارتباط كؿ  بارة بالبعد الذم تنتمي لو 
العبارة بعد ةذؼ درجة العبارة مف البعد، كما تـ إيجاد معامبلا االرتباط بيف كؿ بعد مف 

 أبعاد اإليجابية كالدرجة الكمية لمم ياس بعد ةذؼ درجة البعد، ككانا النتاج  كما يمي:
 
 

(: معامبلا االرتباط بيف درجة كؿ  بارة مف  باراا بعد اإلبدا ية  ي م ياس 0جدكؿ )
 (:71اإليجابية كالدرجة الكمية لمبعد بعد ةذؼ درجة العبارة )ف = 

 معامؿ االرتباط العبارة معامؿ االرتباط العبارة معامؿ االرتباط العبارة
0 1.110** 01 1.863* 01 1.864* 
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8 1.878* 00 1.867* 81 1.388** 

4 1.3** 08 1.480** 80 1.060 

3 1.364** 04 1.871* 88 1.317** 

1 1.306** 03 1.430** 84 1.361** 

7 1.443** 01 1.488** 83 1.41** 

6 1.863* 07 1.448** 81 1.881* 

8 1.188** 06 1.874** 87 1.434** 

1 1.318** 08 1.86* 86 1.311** 

 1.11داللة  ند مستكل  *، 1.10** داللة  ند مستكل 
( أف جميع معامبلا ارتباط  باراا البعد األكؿ لم ياس 0يتبد مف جدكؿ )

اإليجابية )اإلبدا ية( مع الدرجة الكمية لمبعد بعد ةذؼ درجة العبارة، كانا دالة إة اجيا، 
( لـ يكف 80 يما  دا العبارة رقـ )، 1.11، 1.10كقد اختموا مستكياا الداللة ما بيف 

مؿ االرتباط بينيا كبيف بعد اإلبدا ية لو داللة إة اجية، لذلؾ تـ استبعاد ىذه العبارة معا
  ند التطبيؽ  م   ينة الدراسة األساسية الستخراج النتاج .

 
 
 
 
 
 
 

(: معامبلا االرتباط بيف درجة كؿ  بارة مف  باراا بعد ت دير الذاا  ي م ياس 8جدكؿ )
 (:71بعد ةذؼ درجة العبارة )ف =  اإليجابية كالدرجة الكمية لمبعد

 معامؿ االرتباط العبارة معامؿ االرتباط العبارة معامؿ االرتباط العبارة
88 1.664** 47 1.748** 34 1.107** 
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81 1.713** 46 1.346** 33 1.168** 

41 1.416** 48 1.713** 31 1.418** 

40 1.337** 41 1.388** 37 1.38** 

48 1.408** 31 1.711** 36 1.310** 

44 1.740** 30 1.136** 38  - 1.163 

43 1.608** 38 1.788** 31 1.43** 

41 1.778**     

  1.10** داللة  ند مستكل 
( أف جميع معامبلا ارتباط  باراا البعد الثاني لم ياس 8يتبد مف جدكؿ )

رة، كانا دالة اإليجابية )ت دير الذاا( مع الدرجة الكمية لمبعد بعد ةذؼ درجة العبا
( لـ يكف معامؿ االرتباط بينيا 38 يما  دا العبارة رقـ )، 1.10إة اجيا  ند مستكل 

كبيف بعد ت دير الذاا لو داللة إة اجية، لذلؾ تـ استبعاد ىذه العبارة  ند التطبيؽ  م  
  ينة الدراسة األساسية الستخراج النتاج .

ارة مف  باراا بعد االتزاف االنوعالي  ي (: معامبلا االرتباط بيف درجة كؿ  ب4جدكؿ )
 (:71م ياس اإليجابية كالدرجة الكمية لمبعد بعد ةذؼ درجة العبارة )ف = 

 معامؿ االرتباط العبارة معامؿ االرتباط العبارة معامؿ االرتباط العبارة
11 1.37** 13 1.363** 18 1.408** 

10 1.478** 11 1.871* 11 1.81* 

18 1.861* 17 1.864* 71 1.881* 

14 1.366** 16 1.363** 70 1.38** 

 1.11* داللة  ند مستكل            ،1.10** داللة  ند مستكل 
( أف جميع معامبلا ارتباط  باراا البعد الثالف لم ياس 4يتبد مف جدكؿ )

ة اإليجابية )االتزاف االنوعالي( مع الدرجة الكمية لمبعد بعد ةذؼ درجة العبارة كانا دال
 . 1.10، 1.11إة اجيا، كقد اختموا مستكياا الداللة ما بيف 

(: معامبلا االرتباط بيف درجة كؿ  بارة مف  باراا بعد قكة األنا  ي م ياس 3جدكؿ )
 (:71اإليجابية كالدرجة الكمية لمبعد بعد ةذؼ درجة العبارة )ف = 
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 ؿ االرتباطمعام العبارة معامؿ االرتباط العبارة معامؿ االرتباط العبارة
78 1.104** 76 1.348** 68 1.118** 

74 1.706** 78 1.768** 64 1.710** 

73 1.347** 71 1.181** 63 1.317** 

71 1.437** 61 1.701** 61 1.64** 

77 1.478** 60 1.11** 67 1.788** 

 . 1.10** داللة  ند مستكل 
عد الثالف لم ياس ( أف جميع معامبلا ارتباط  باراا الب3يتبد مف جدكؿ )

اإليجابية )قكة األنا( مع الدرجة الكمية لمبعد بعد ةذؼ درجة العبارة كانا دالة إة اجيا 
 . 1.10 ند مستكل 
(: معامبلا االرتباط بيف درجة كؿ  بارة مف  باراا بعد التككيدية  ي م ياس 1جدكؿ )

 :(71اإليجابية كالدرجة الكمية لمبعد بعد ةذؼ درجة العبارة )ف = 
 معامؿ االرتباط العبارة معامؿ االرتباط العبارة معامؿ االرتباط العبارة
66 1.478** 88 1.181** 87 1.10 

68 1.184** 84 1.403* 86 1.486** 

61 1.181** 83 1.167** 88 1.384** 

81 1.788** 81 1.300** 81 1.111** 

80 1.1**     

 1.11اللة  ند مستكل * د          ، 1.10** داللة  ند مستكل 
( أف جميع معامبلا ارتباط  باراا البعد الخامس لم ياس 1يتبد مف جدكؿ )

اإليجابية )التككيدية( مع الدرجة الكمية لمبعد بعد ةذؼ درجة العبارة، كانا دالة إة اجيا 
( لـ يكف معامؿ 87(  يما  دا العبارة رقـ )1.11كمستكل )، (1.10 ند مستكل )
ا كبيف بعد التككيدية لو داللة إة اجية، لذلؾ تـ استبعاد ىذه العبارة  ند االرتباط بيني

 التطبيؽ  م   ينة الدراسة األساسية الستخراج النتاج .
(: معامبلا االرتباط بيف درجاا األبعاد الور ية لم ياس اإليجابية كالدرجة الكمية 7جدكؿ )

 (:71لمم ياس بعد ةذؼ درجة البعد )ف = 
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ت دير  ا يةاإلبد البعد
 الذاا

االتزاف 
 التككيدية قكة األنا االنوعالي

معامؿ 
 **1.188 **1.183 **1.371 **1.11 **1.688 االرتباط

 . 1.10** داللة  ند مستكل 
( أف جميع معامبلا ارتباط األبعاد أك الم اييس الور ية 7يتبد مف جدكؿ )

جة الكمية لم ياس اإليجابية بعد لم ياس اإليجابية ترتبط ارتباطا داال إة اجيا مع الدر 
 . (1.10ةذؼ درجة البعد، كجميعيا دالة إة اجيا  ند مستكل )

( تمتع م ياس  يف ومس لئليجابية باتساؽ داخمي 7 : 0يتبد مف الجداكؿ )
مناسا ةيف ارتبطا جميع  باراا الم ياس باألبعاد التي تنتمي ليا ارتباطا داال إة اجيا، 

، لذا   د تـ استبعادىا  ند التطبيؽ 87، 38، 80ىي العباراا   يما  دا ثبلف  باراا
 .  م   ينة الدراسة األساسية الستخراج النتاج 

 ثانيا: ةساا ثباا م ياس اإليجابية
كركنباخ لمم اييس الور ية كلمدرجة الكمية لم ياس -تـ ةساا معامبلا ثباا ألوا

 اإليجابية، ككانا النتاج  كما يمي:
 
 
 
 
 

كركنباخ لمم اييس الور ية كلمدرجة الكمية لم ياس -: معامبلا ثباا ألوا(6جدكؿ )
 اإليجابية

ت دير  اإلبدا ية البعد
 الذاا

االتزاف 
 االنوعالي

الدرجة الكمية  التككيدية قكة األنا
لم ياس 
 اإليجابية

معامؿ 
 الثباا

1.608 1.816 1.610 1.888 1.733 1.103 
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يجابية بدرجاا مناسبة لمثباا سكاء  م  ( تمتع م ياس اإل6يتبد مف جدكؿ )
 األبعاد الور ية أك  م  الدرجة الكمية لمم ياس.

 ت ةيد م ياس اإليجابية: 
(  بارة بعد استبعاد ثبلف  باراا 87تككف الم ياس  ي  كرتو النياجية مف )

جبة منو لعدـ ارتباطيا باألبعاد التي تنتمي ليا ارتباطا داال إة اجيا،  ي العباراا المك 
، ( درجاا لئلجابة "تطبؽ  مي كثيرا"، كدرجتاف لئلجابة "تنطبؽ  مي إل  ةد ما"4تعط  )

كدرجة كاةدة لئلجابة "تنطبؽ  مي قميبل"، ك ورا لئلجابة "ال تنطبؽ  مي إطبلقا"، ك م  
العكس بالنسبة لمعباراا السالبة، ك م  ذلؾ تككف الدرجة الكمية لمبعد األكؿ )اإلبدا ية( 

( درجة، كالبعد الثالف )االتزاف 74درجة، كالبعد الثاني )ت دير الذاا( ىي ) (68ىي )
( درجة، كالبعد الخامس 31( درجة، كالبعد الرابع )قكة األنا( ىي )47االنوعالي( ىي )
 ( درجة.818( درجة، كالدرجة الكمية لمم ياس ككؿ تساكم )47)التككيدية( ىي )

 لببط األسرم: )إ داد: الباةثيف(م ياس العبلقاا األسرية كالتنظيـ كا -
 مراةؿ إ داد الم ياس:

بعد االطبلع  م  العديد مف الم ادر كالمراجع مف التراف السيككلكجي  ي 
مكبكع العبلقاا األسرية كالتنظيـ كالببط األسرم، تـ  ياغة  دد مف العباراا البالغ 

ة أبعاد ىي: التماسؾ (  بارة تمثؿ النكاة األكل  لمم ياس، مكز ة  م  خمس41 ددىا )
(  باراا، 01(  باراا، ك راع التوا ؿ )7(  باراا، كةرية التعبير )01األسرم )

(  باراا، كقد تـ  ياغتيا مف نكع 7(  باراا، كالببط األسرم )6كالتنظيـ األسرم )
الت رير الذاتي  ي بكء م ياس خماسي االستجابة يتدرج مف مكا ؽ بودة إل  غير مكا ؽ 

تـ  رض الم ياس  ي  كرتو األكلية  م  مجمك ة مف المةكميف مف األساتذة بودة، ثـ 
المتخ  يف  ي  مـ النوس كال ةة النوسية  يما يمثؿ ال دؽ الظاىرم لمم ياس أك كما 
يسم  ب دؽ المةكميف لمتأكد مف مناسبة العباراا المكبك ة مف ةيف ال ياغة 

طبيؽ الم ياس  م   ينة بمغ  ددىا كالمبمكف لممجاؿ الذم ت يسو، ثـ بعد ذلؾ تـ ت
( طالبا كطالبة بجامعة ال  يـ كذلؾ لةساا معامبلا ال دؽ كالثباا لمم ياس، 71)

 ككانا النتاج  كما يمي:
 ةساا ال دؽ لم ياس العبلقاا األسرية كالتنظيـ كالببط األسرم: -

رة تـ ةساا معامبلا ال دؽ مف خبلؿ إيجاد معامبلا االرتباط بيف درجة كؿ  با
كالبعد الممثؿ ليا بعد ةذؼ درجة العبارة، كذلؾ لةساا  دؽ االتساؽ الداخمي، ككانا 

 : النتاج  كما يمي
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معامبلا االرتباط بيف درجة كؿ  بارة كالبعد الممثؿ ليا بعد ةذؼ درجة : (8جدكؿ )
 (:71م ياس العبلقاا األسرية كالتنظيـ كالببط األسرم )ف =   م  العبارة
 البعد األكؿ

 التماسؾ األسرم()
ةرية ) البعد الثاني
 (التعبير

 البعد الثالف
 ( راع التوا ؿ)

 البعد الرابع
 (التنظيـ األسرم)

 الخامسالبعد 
 (الببط األسرم)

معامؿ  العبارة
 االرتباط

معامؿ  العبارة
 االرتباط

معامؿ  العبارة
 االرتباط

معامؿ  العبارة
 االرتباط

معامؿ  العبارة
 االرتباط

0 1,663** 00 1,773** 06 1,718** 86 1,786** 43 1,116** 

8 1,113** 08 1,171** 08 1,688** 88 1,61** 41 1,117** 

4 1,811** 04 1,361** 01 1,88** 81 1,788** 47 1,746** 

3 1,848** 03 1,780** 81 1,647** 41 1,683** 46 1,778** 

1 1,830** 01 1,143** 80 1,781** 40 1,380** 48 1,716** 

7 1,818** 07 1,148** 88 1,611** 48 1,611** 41 1,14** 

6 1,818**   84 1,781** 44 1,683**   

8 1,707**   83 1,711**     

1 1,601**   81 1,711**     

01 1,333**   87 1,686**     

 1,10** مستكل داللة إة اجية    
إة اجيا بيف العباراا المككنة  ( كجكد معامبلا ارتباط دالة8يتبد مف جدكؿ )

لكؿ بعد مف أبعاد م ياس العبلقاا األسرية كالتنظيـ كالببط األسرم، كالدرجة الكمية لمبعد 
(  بارة 41الممثؿ ليذه العباراا، كبذلؾ أ بد العدد النياجي لمعباراا المككنة لمم ياس )

 .أبعادمكز ة  م  خمسة 
 كالتنظيـ كالببط األسرم:ةساا الثباا لم ياس العبلقاا األسرية  -

تـ ةساا معامبلا الثباا لم ياس العبلقاا األسرية كالتنظيـ كالببط األسرم 
  : ككانا النتاج  كما يمي، كركنباخ -باستخداـ معامؿ ثباا ألوا

 (: معامبلا الثباا لم ياس العبلقاا األسرية كالتنظيـ كالببط األسرم1جدكؿ )
 معامؿ الثباا األبعاد
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 1.114 (التماسؾ األسرم) كؿالبعد األ 
 1.616 (ةرية التعبير) البعد الثاني
 1.811 ( راع التوا ؿ) البعد الثالف
 1.833 (التنظيـ األسرم) البعد الرابع

 1.714 البعد الخامس )الببط األسرم(
العبلقاا ( كجكد معامبلا ثباا م بكلة بالنسبة لم ياس 1يتبد مف جدكؿ )

، ك م  ذلؾ يتبد أف لمم ياس مؤوراا سيككمترية ببط األسرماألسرية كالتنظيـ كال
 لمتطبيؽ. توجيدة تؤكد مناسب

 ت ةيد م ياس العبلقاا األسرية كالتنظيـ كالببط األسرم:
(  بارة مكز ة  م  خمسة أبعاد، 41يتككف الم ياس  ي  كرتو النياجية مف )

 –بودة )مكا ؽ  عبارااال م   الخماسية م  أساس طري ة االستجابة و تـ ت ميمكقد 
 ي ةالة العباراا اإليجابية  ي  (بودة غير مكا ؽ -غير مكا ؽ  –متردد  –مكا ؽ 

الم ياس تعط  استجابة مكا ؽ بودة خمس درجاا، كاستجابة مكا ؽ أربع درجاا، 
كاستجابة متردد ثبلف درجاا كاستجابة غير مكا ؽ درجتاف، كاستجابة غير مكا ؽ بودة 

ا  ي ةالة العباراا السمبية  ي الم ياس  تعكس الدرجاا  م  درجة كاةدة، أم
االستجاباا، كليس لمم ياس درجة كمية، ك م  ذلؾ تككف الدرجة الكمية لمبعد األكؿ 

( درجة، كالبعد الثالف 41( درجة، كالبعد الثاني )ةرية التعبير( ىي )11)التماسؾ( ىي )
رتوعة  م  انخواض ال راع خبلؿ ( درجة كتدؿ الدرجة الم11) راع التوا ؿ( ىي )

( درجة، 41التوا بلا األسرية بيف أ راد األسرة، كالبعد الرابع )التنظيـ األسرم( ىي )
 ( درجة.41كالبعد الخامس )الببط األسرم( ىي )

 نتاج  الدراسة كمناقوتيا:  -
 نتيجة الورض األكؿ: -

مرتوع  ي  نص الورض األكؿ  م  أنو: " يتسـ الطبلا بجامعة ال  يـ بمستكل
مستكل اإليجابية )الدرجة الكمية لمم ياس كاألبعاد الور ية لو(، كلمتة ؽ مف  ةة ىذا 
الورض تـ استخداـ اختبار "ا" الختبار داللة الوركؽ بيف المتكسطاا التجريبية لمعينة 

% )كذلؾ ب سمة الدرجة المةايدة  م   11كالمتكسطاا الوربية ليا، كىي ما ت ابؿ 
عبارة(  ي الدرجة الكمية لم ياس اإليجابية كدرجاا األبعاد الور ية، ككانا أ م  درجة لم

 النتاج  كما يمي:
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(: نتاج  اختبار "ا" بيف متكسط العينة التجريبي كالمتكسط الوربي  م  01جدكؿ )
 (887م ياس اإليجابية )ف = 

المتكسط  المتغيراا
 التجريبي

المتكسط 
 الوربي

االنةراؼ 
 المعيارم

درجاا  ا
 الةرية

 الداللة

الدرجة 
 الكمية

061.77 081 41.84 03.41 881 1.10 

 1.10 881 81.346 6.14 41 17.08 اإلبدا ية

 1.10 881 00.187 00.30 40.1 31.33 ت دير الذاا

غير  881 0.611 4.1 08 08.68 االتزاف
 دالة

 1.10 881 1.413 8.14 88.1 41.38 قكة األنا

 1.10 881 00.038 1.18 08 83.11 التككيدية

( بيف 1.10( كجكد  ركؽ دالة إة اجيا  ند مستكل )01يتبد مف جدكؿ )
المتكسط التجريبي كالمتكسط الوربي  ي الدرجة الكمية لئليجابية ل الد المتكسط 
التجريبي، مما يعني كجكد مستكل مرتوع مف اإليجابية لدل الطبلا  ينة الدراسة، كنوس 

د اإلبدا ية، كت دير الذاا، كقكة األنا، كالتككيدية، كلـ تكجد األمر تة ؽ كذلؾ  ي أبعا
 ركؽ دالة إة اجيا بيف المتكسط التجريبي لعينة الدراسة كالمتكسط الوربي  ي بعد 
االتزاف االنوعالي، مما يعني  دـ كجكد مستكل مرتوع مف االتزاف االنوعالي لدل  ينة 

الدرجاا المةايدة كلـ تزد  ف ذلؾ بوكؿ  الدراسة ةيف أف درجاا الطبلا كانا قريبة مف
لو داللة إة اجية لذلؾ يعتبر بمستكل متكسط كليس مرتوعا كب ية أبعاد اإليجابية، كيرل 
الباةثاف أف السبا  ي انخواض مستكل االتزاف االنوعالي  ف ب ية األبعاد األخرل 

 ترة المراى ة التي مف لئليجابية؛ ىك طبيعة المرةمة العمرية لعينة الدراسة الةالية كىي 
 سماتيا التذبذا االنوعالي ك دـ است راره.

( إل  أف االنوعاالا اإليجابية تمكف اإلنساف مف 8103لجكاد ) كقد أوار  بد
استعادة  ا يتو النوسية كتجدد طاقة إقبالو  م  الةياة، كىذا بدكره يزيد مف مستكل 

اإليجابي مع أم أةداف ةياتية ت ابمو، اإلبدا ية لديو كالمركنة التي تمكنو مف التوا ؿ 
( إل  أف لؤلسرة دكرا ميما لمغاية  ي زيادة مستكل اإليجابية لدل 8108كأوارا مةمكد )

األبناء كنمكىـ نمكا سميما، كلعؿ ىذه النتيجة تتسؽ تماما مع نتيجة الوربيف الثاني 
ف العبلقاا األسرية كالثالف لمدراسة الةالية، كالتي تؤكد  م  كجكد مستكياا مرتوعة م
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كالتنظيـ كالببط األسرم كارتباط مكجا داؿ إة اجيا بيف اإليجابية بأبعادىا المختموة كبيف 
 ىذه المتغيراا األسرية.

(  ي ارتباط سمكؾ الورد 8100كيتوؽ ذلؾ مع تك ؿ إليو بةرم كقطيواا )
يتوؽ ذلؾ مع كوخ يتو بالظركؼ كالمكاقؼ التي تةدف لو خبلؿ توا بلتو األسرية، كما 

ةيف أوارا إل  أف قكة األنا  (Kim & Choi, 2016)ما أوار إليو كؿ مف كيـ كوكم 
ترتبط بالمتغيراا األسرية كالعبلقاا األسرية كالبناء األسرم، كأنيا ت ا ل الد قكة األنا 

يجابيتيا.  كا 
يرا كألف متغيراا اإليجابية؛ اإلبدا ية كت دير الذاا كقكة األنا كالتككيدية قد ظ

بمستكل مرتوع، كىذا الرتواع المستكل الةبارم لممجتمع الذم ينتمي لو الطبلا 
 (Runco, 2004)كالطالباا  بنة الدراسة الةالية، كىذا يتوؽ مع ما تك ؿ لو ركنكك 

الذم أوار إل  ارتباط اإلبداع بالمستكل الةبارم لممجتمع الذم يعيش  يو اإلنساف، 
إل  أف التككيدية تعني  (Demirbilek & Otrar, 2014)كأوار ديميربيميؾ كأكترار 

كبكح الرغباا بدكف خكؼ أك رىبة مع اةتراـ ة كؽ اآلخريف كرغباتيـ، كىذا المويكـ 
يد ـ ما تك ما إليو الدراسة الةالية  ي كجكد مستكل مرتوع مف التككيدية لدل  ينة 

كؿ الةرص  م  العاداا الدراسة التي تنتمي إل  مجتمع مةا ظ بطبيعتو كتاريخو يةرص 
 كالت اليد كما يخص اةتراـ ة كؽ اآلخريف ككاجباتيـ.

(  ي كجكد 8100كما تتوؽ نتيجة الدراسة الةالية مع نتيجة دراسة خميؿ )
مستكل مرتوع مف اإليجابية لدل طمبة الجامعة، كتتوؽ مع ما تك ؿ إليو ويـ كآخريف 

(Shum, et al., 2012)  اإليجابية لدل المراى يف كأنيا  ي تة ؽ مستكل مرتوع مف
تزداد لدل المراى يف األكبر سنا  نيا لدل األ غر سنا، كما تتوؽ مع دراسة مةمكد 

(  ي كجكد  دد مف ال يـ اإليجابية لدل أ راد األسر  ينة الدراسة، كما كجد 8108)
 ,Singh & Anand)مستكل مرتوع مف اإلبدا ية كقكة األنا  ي دراسة سينغ كأناند 

2015) . 
 نتيجة الورض الثاني: -

الورض الثاني  م  أنو: "يتسـ الطبلا بجامعة ال  يـ بمستكل مرتوع  ي  ف
كلمتة ؽ مف ، مستكل األبعاد المككنة لم ياس العبلقاا األسرية كالتنظيـ كالببط األسرم"

  ةة ىذا الورض تـ استخداـ اختبار "ا" الختبار داللة الوركؽ بيف المتكسطاا التجريبية
 م   4% )ب سمة الدرجة المةايدة 71لمعينة كالمتكسطاا الوربية ليا، كىي ما ت ابؿ 

(  ي درجاا أبعاد التماسؾ األسرم، ةرية التعبير،  راع 1أ م  درجة لمعبارة كىي 
 التوا ؿ، التنظيـ األسرم، كالببط األسرم، ككانا النتاج  كما يمي:
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عينة التجريبي كالمتكسط الوربي  م  (: نتاج  اختبار "ا" بيف متكسط ال00جدكؿ )
 م ياس العبلقاا األسرية كالتنظيـ كالببط األسرم

المتكسط  العدد المتغيراا
 التجريبي

المتكسط 
 الوربي

االنةراؼ 
 المعيارم

درجاا  ا
 الةرية

 الداللة

 1.10 881 08.014 6.1 41 31.077 887 التماسؾ

ةرية 
 التعبير

887 81.1 08 3.41 7.878 881 1.10 

 راع 
 التوا ؿ

887 48.188 41 6.77 01.11 881 1.10 

التنظيـ 
 األسرم

887 87.088 80 3.66 01.414 881 1.10 

الببط 
 األسرم

887 80.033 08 4.18 6.380 881 1.10 

بيف  1.10( كجكد  ركؽ دالة إة اجيا  ند مستكل 00يتبد مف جدكؿ )
 ي كؿ مف التماسؾ األسرم، كةرية  المتكسط التجريبي لعينة الدراسة كالمتكسط الوربي

التعبير، ك راع التوا ؿ، كالتنظيـ األسرم، كالببط األسرم، ككانا الوركؽ ل الد 
المتكسطاا التجريبية لعينة الدراسة، مما يعني كجكد مستكياا مرتوعة  ي كؿ المتغيراا 

راع األسرم األسرية مكبع الدراسة، كيجا التنكيو إل  أف الدرجة المرتوعة  م  بعد ال 
 تعني  دـ كجكد  راع خبلؿ التوا بلا األسرية بيف أ راد األسرة.

كىذا يد ـ النتيجة التي تـ التك ؿ ليا  ي الورض األكؿ مف الدراسة الةالية، 
ةيف يرتبط كجكد  بلقاا أسرية جيدة كمنظمة مع تة يؽ مستكياا مرتوعة مف اإليجابية، 

زنة تؤدم إل  كجكد وخ ياا إيجابية تتمتع بأنكاع  العبلقاا األسرية المتماسكة كالمتكا
 مختموة مف مظاىر اإليجابية.

كيمكف توسير كجكد مستكياا مرتوعة مف العبلقاا األسرية كالتماسؾ األسرم 
كةرية التعبير ك دـ كجكد  را اا  ي التوا ؿ األسرم، كمستكياا مرتوعة مف التنظيـ 

تمع الذم تنتمي لو  ينة الدراسة الةالية، األسرم كالببط األسرم  ي بكء طبيعة المج
كىك مجتمع مةا ظ متمسؾ بعاداتو كت اليده كخا ة ما يخص البعد االجتما ي منيا، كما 
أف  ينة الدراسة كما ظير خبلؿ توريغ بياناا األدكاا التي تـ تطبي يا لجمع بياناا 
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ف مع كبل الكالديف  نيـ؛ كاف أغمبيـ مف أسر مست رة متماسكة، ةيف كاف أغمبيـ يعيوك
 كليس أةدىما.

( إل  أف  امؿ االنسجاـ  ي األسرة 813، ص 8117كقد أوار كوا ي ) 
كتماسكيا كنك ية الكالديف ليا تأثير دامغ  م  مدل  ريض كمتنكع مف أساليا السمكؾ 
التكيوية، كما أف العبلقاا غير ال را ية ىي أ بؿ المؤثراا  ي تة يؽ التكا ؽ اإليجابي 

 ةمة المراى ة.  ي مر 
كبطبيعة  ينة الدراسة الةالية كبطبيعة المجتمعاا العربية التي تنتمي ليا 
العينة،  يي مةا ظة تيتـ بالتخطيط كالتنظيـ كالببط كالمراقبة لسمكؾ األبناء كتبع 
قكا دا سمككية ال ىكادة  ييا، كىذا ما يوسر ارتواع مستكل التنظيـ كالببط السمككي لدل 

الباا  ينة الدراسة،  األسر  ي مجتمعاتنا تراقا سمككياا أبناجيا كتةاكؿ الطبلا كالط
ت كيميا كةمايتيا تجاه أم خمؿ أك انةراؼ بمختمؼ أوكالو كأنكا و، كىذا يتوؽ  ي 

(  ي ارتواع مستكياا 8116كالويمكاكم )، (8106النياية مع ما أوار إليو رمباف )
( كالطالا 8107ا تك ؿ إليو العجبلف )التنظيـ كالببط األسرم، كيتوؽ أيبا مع م

، كتختمؼ مع دراسة الغداجي (Fine & Donnelly, 1994)(، ك ايف كدكنممي 8108)
( الذم تك ؿ  ي دراستو إل  زيادة انتوار أساليا تعامؿ كالدم سمبية مع 8103)

 األبناء.
 نتيجة الورض الثالف: -

بيف متكسطي درجاا  نص الورض الثالف  م  أنو: " تكجد  ركؽ دالة إة اجيا
مرتوعي كمنخوبي اإليجابية )مف ةيف الدرجة الكمية لمم ياس كدرجاا األبعاد الور ية لو( 
 ي أبعاد العبلقاا األسرية )التماسؾ، ةرية التعبير، ك راع التوا ؿ األسرم( كالتنظيـ 

كلمتة ؽ مف  ةة ىذا الورض تـ استخداـ ، كالببط األسرم ل الد مرتوعي اإليجابية"
اختبار "ا" الختبار داللة الوركؽ بيف متكسطي  ينة الدراسة مرتوعي كمنخوبي اإليجابية 
مف ةيف الدرجة الكمية لمم ياس كدرجاا األبعاد الور ية كذلؾ بعد ةساا اإلربا ياا 
كالم ارنة بيف اإلربا ي األدن  كاإلربا ي األ م   ي الدرجة الكمية  م  م ياس اإليجابية 

كذلؾ  ي أبعاد التماسؾ األسرم، ةرية التعبير،  راع ، الور ية لو كدرجاا األبعاد
 التوا ؿ، التنظيـ األسرم، كالببط األسرم، ككانا النتاج  كما يمي:

(: الوركؽ بيف مرتوعي كمنخوبي اإليجابية )مف ةيف الدرجة الكمية لمم ياس 08جدكؿ )
رية كالتنظيـ كالببط األسرم كدرجاا األبعاد الور ية لمم ياس(  ي أبعاد العبلقاا األس

 (60=  8، ف60=  0)ف
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أبعاد 
 اإليجابية

درجاا  ا 8ع  0ع  8ـ  0ـ  المتغيراا
 الةرية

 الداللة

 
الدرجة 
الكمية 
 لئليجابية
 

 غير دالة 031 1.881 - 1.6 7.11 31.66 48.8 التماسؾ
 1.11 031 8.368 - 3.84 3.8 88.31 01.1 ةرية التعبير
 1.11 031 8.163 - 7.7 01.83 31.16 43.11  راع التوا ؿ
 1.11 031 8.481 - 3.14 3.17 86.83 83.1 التنظيـ
 1.11 031 8.86 - 4.6 3.47 88.81 01.81 الببط

 
 

 اإلبدا ية

 1.11 031 8.186 - 6.71 6.84 34.11 48 التماسؾ
 غير دالة 031 0.361 - 3.13 1.84 88.33 81 ةرية التعبير
 1.10 031 4.608 - 7.83 8.83 38.88 43  راع التوا ؿ
 1.11 031 8.168 - 1.84 3.01 81 81.11 التنظيـ
 1.11 031 8.001 - 4.81 3.10 84.86 81.61 الببط

 
 ت دير الذاا

 1.11 031 8.777 - 7.47 7.36 33.71 41.47 التماسؾ
 1.10 031 4.831 - 4.8 3.66 84.11 01.11 ةرية التعبير
 1.10 031 4.170 - 7.4 01.06 34.1 41.311  ؿ راع التوا
 1.10 031 4.833 - 3.11 3.86 81.41 83.686 التنظيـ
 1.10 031 8.84 - 4.17 3.81 84.4 01.78 الببط

 
اتزاف 
 االنوعالي

 غير دالة 031 1.861 - 3.16 7.6 38.11 30 التماسؾ
 الةغير د 031 1.664 - 4.31 3.84 81.66 01.81 ةرية التعبير
 غير دالة 031 1.888 - 7.43 8.8 41.47 48.81  راع التوا ؿ
 غير دالة 031 1.888 - 3.31 1.00 87.87 81.71 التنظيـ
 غير دالة 031 1.888 - 4.10 3.81 88 81.11 الببط

 
 

 قكة األنا

 غير دالة 031 0.116 - 6.80 7.88 34.11 41.77 التماسؾ
 1.11 031 8.066 - 3.81 3.60 84.86 81.11 ةرية التعبير
 غير دالة 031 8.11 - 6.40 01.48 30.47 41.1  راع التوا ؿ
 1.10 031 4.388 - 3.88 3.80 81.311 41 التنظيـ
 1.11 031 8.310 - 3.816 3.007 84.047 01.11 الببط

 
 

 التككيدية

 1.11 031 8.111 - 1.08 7.48 34.811 41.8 التماسؾ
 1.11 031 8.401 - 4.30 3.61 84.13 81.11 ةرية التعبير
 1.11 031 8.703 - 8.14 01.04 38 43.11  راع التوا ؿ
 1.11 031 8.7 - 1.033 3.341 88.8 83.1 التنظيـ
 1.11 031 8.411 - 4.18 3.60 88.18 01.31 الببط

( كجكد  ركؽ دالة إة اجيا بيف مرتوعي كمنخوبي 08يتبد مف جدكؿ )
الدرجة الكمية لم ياس اإليجابية ل الد مرتوعي اإليجابية  ي أبعاد ةرية  اإليجابية  م 
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التعبير ك راع التوا ؿ كالتنظيـ كالببط األسرم، كلـ تكف ىذه الوركؽ دالة إة اجيا  ي 
بعد التماسؾ األسرم، كما كجا  ركؽ دالة إة اجيا بيف مرتوعي كمنخوبي اإلبدا ية 

األسرم ك راع التوا ؿ كالتنظيـ كالببط األسرم كلـ  ل الد مرتوعييا  ي أبعاد التماسؾ
تكف الوركؽ دالة إة اجيا بالنسبة لبعد ةرية التعبير، كبالنسبة لبعد ت دير الذاا   د 
كانا جميع الوركؽ بيف مرتوعي كمنخوبي ىذا البعد دالة إة اجيا ل الد المرتوعيف  ي 

كالببط األسرم، كلـ تكجد أم  ركؽ دالة ت دير الذاا لكؿ أبعاد العبلقاا األسرية كالتنظيـ 
إة اجيا بيف مرتوعي كمنخوبي االتزاف االنوعالي  ي أم بعد مف أبعاد العبلقاا األسرية 
كالتنظيـ كالببط األسرم، كىذا يتوؽ مع نتيجة الورض األكؿ لمدراسة الةالية ةيف أوارا 

راا األسرية الباقية التي إل  كجكد مستكل متكسط مف االتزاف االنوعالي دكف ب ية المتغي
ظيرا بمستكل مرتوع، ككجدا أيبا  ركؽ دالة إة اجيا بيف مرتوعي كمنخوبي قكة 
األنا  ي ثبلثة أبعاد أسرية ىي ةرية التعبير كالتنظيـ كالببط األسرم، كلـ تكف الوركؽ 
جيا دالة إة اجيا  ي أبعاد التماسؾ األسرم ك راع التوا ؿ، كأخيرا كجدا  ركؽ دالة إة ا

بيف مرتوعي كمنخوبي التككيدية ل الد مرتوعي التككيدية  ي جميع المتغيراا األسرية 
 مكبكع الدراسة الةالية.

كتتوؽ ىذه النتيجة مع ما تـ  ربو مف إطار نظرم  ي متغيراا البةف الةالي 
 Kim & Choiككذلؾ مع ما تـ  ربو مف دراساا ساب ة، ةيف أوار كيـ كوكم 

(2018, p 18)  أف قكة األنا تتأثر بالتغير كالتذبذا  ي العبلقاا األسرية كالبناء  إل
األسرم، كأنيا كما كبد ماركسترـك كآخركف يتـ اكتساا قكة األنا مف خبلؿ التنوجة 

،  (Markstrom, et al., 2018, p. 706)االجتما ية ال ةيةة لؤل راد داخؿ أسرىـ 
 ارقا بالنسبة ل كة األنا لدل األبناء.مما يؤكد أف العكامؿ األسرية تعتبر  امبل  

أف  Demirbilek & Otrar (2014, p. 3)كما ذكر ديميربيميؾ كأكترار 
الظركؼ األسرية كالعكامؿ البيجية تؤثر  م  مستكل التككيدية لدل األبناء، كأوار  ثماف 

إل   ( إل  أف العبلقاا االجتما ية األسرية التي أساسيا االست رار األسرم تسع 8111)
إةاطة األبناء بالر اية كالعطؼ كالةناف، كىذا مف وأنو أف يزيد مستكل اإليجابية لدييـ 

بن   م  أساس الث ة كاألمؿ كالتواؤؿ كالتككيدية كت دير الذاا كغيرىا مف المتغيراا إل  ت
 اإليجابية.

( إل  أف النسؽ المنغمؽ معرض لبلنييار 13، ص 0111كذلؾ أوار كوا ي )
ؼ النسؽ األسرم المنوتد. ككما سبؽ العرض ساب ا خبلؿ اإلطار النظرم كالبعؼ بخبل

لمبةف الةالي، أف النسؽ األسرم المنوتد يبن   م  أساس العبلقاا األسرية المتماسكة 
كجك مف الكد كالتواىـ األسرم كةرية التعبير ك دـ كجكد  راع خبلؿ التوا بلا األسرية 
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لؤلبناء كيزيد مف إيجابيتيـ،  النسؽ األسرم المنوتد  المختموة، مما يد ـ ال ةة النوسية
 متوتةة كتكا ؿ مستمر بيف أ راده. أسريةيةا ظ  م   بلقاا 

( إل  أف الببط األسرم الذم يتمثؿ  ي 36، ص 8106كأوار رمباف )
مجمك ة اإلجراءاا التي تتبعيا األسرة لت كيـ سمكؾ أبناجيا كلت كيـ أم إىماؿ أك انةراؼ 

أخبلقي،  يك مد ـ لم ةة النوسية لؤلبناء كمعزز إليجابيتيـ، مما يتوؽ مع  سمككي أك
ما تك ما إليو الدراسة الةالية ةيف يزداد التنظيـ كالببط األسرم لدل مرتوعي اإليجابية، 

( إل  أف األسرة إذا أدا رسالتيا بوكؿ سميـ 74، ص 8113كأوار أيبا نايؼ كالركمي )
 ي ةماية األبناء مف الكقكع  ي الخطر كمف االنةرا اا  أك بوكؿ جيد  إف ذلؾ سيسيـ

 السمككية كاألخبلقية.
(  ي أف 8108كتتوؽ نتيجة الدراسة الةالية أيبا مع ما تك ؿ إليو الطالا )

البيجة األسرية تد ـ المكىبة كاإلبداع، كتتوؽ كذلؾ مع ما تك ؿ إليو يسمينة كةبكش 
األسرة ك دـ التواىـ األسرم ككجكد  راع داخؿ (  ي أف غياا التكا ؿ بيف أ راد 8104)

األسرة يؤثر سمبا  م  سمكؾ األ راد، كتتوؽ نتيجة الدراسة الةالية مع ما تك ؿ إليو 
 ي تأثير البناء األسرم  م  استمرار كثباا  (Nobile et al., 2014)نكبيؿ كآخركف 

(  ي 8101إليو  ارس )الموكبلا االنوعالية ك عكباا تنظيـ الذاا، كتتوؽ مع ما تك ؿ 
أف العبلقاا األسرية ميمة لم ةة النوسية لؤلبناء ةيف أف بعؼ ىذه العبلقاا يؤدم 

 إل  جناح األةداف.
 نتيجة الورض الرابع: -

نص الورض الرابع لمدراسة الةالية  م  أنو: " تكجد  بلقة ارتباطية مكجبة دالة 
عبلقاا األسرية كالتنظيـ كالببط إة اجيا بيف اإليجابية بأبعادىا الور ية ككؿ مف ال

كلمتة ؽ مف  ةة ىذا الورض تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف لدراسة ، األسرم "
االرتباط بيف درجاا الطبلا  م  م ياس اإليجابية كم ياس العبلقاا األسرية كالتنظيـ 

 كالببط األسرم، ككانا النتاج  كما يمي:
يجابية بأبعادىا الور ية ككؿ مف العبلقاا األسرية (: معامبلا االرتباط بيف اإل04جدكؿ )

 (887كالتنظيـ كالببط األسرم )ف =  
 اإليجابية المتغيراا

)الدرجة 
 الكمية(

االتزاف  ت دير الذاا اإلبدا ية
 االنوعالي

 التككيدية قكة األنا

التماسؾ 
 األسرم

1.061 1.067 1.008 - 1.180 1.017 1.81* 

 *1.833 **1.863 1.174 1.816 1.064 *1.836 ةرية التعبير
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 **1.418 **1.888 1.114 - **1.416 **1.478 **1.418  راع التوا ؿ

التنظيـ 
 األسرم

1.437** 1.831* 1.480** - 1.118 1.478** 1.470** 

الببط 
 األسرم

1.406** 1.034 1.401** 1.048 1.400** 1.481** 

 1.10مستكل )**( داللة  ند ، 1.11)*( داللة  ند مستكل  
( كجكد ارتباط مكجا داؿ إة اجيا بيف كؿ مف التماسؾ 04يتبد مف جدكؿ )

األسرم كالتككيدية، كبيف ةرية التعبير كالدرجة الكمية  م  م ياس اإليجابية كقكة األنا 
كالتككيدية، ككاف االرتباط أيبا مكجبا كداال بيف  راع التوا ؿ كجميع أبعاد اإليجابية بما 

الكمية ما  دا االتزاف االنوعالي، كنوس النتيجة التي ظيرا مع  راع التوا ؿ   ييا الدرجة
ظيرا مع متغير التنظيـ األسرم ةيف لـ ترتبط بوكؿ داؿ إة اجيا مع االتزاف االنوعالي 
كارتبط ارتباطا مكجبا داال إة اجيا مع ب ية متغيراا اإليجابية، كأخيرا كجد ارتباط داؿ 

سرم كالدرجة الكمية  م  م ياس اإليجابية كت دير الذاا كقكة األنا إة اجيا بيف الببط األ
كالتككيدية،  ي ةيف لـ يكف ارتباط الببط األسرم داال مع متغيراا اإلبدا ية كاالتزاف 

 االنوعالي.
ك يما يتعمؽ بكجكد ارتباطاا بيف اإليجابية كالعكامؿ األسرية،  يذا يتوؽ مع ما 

كالمنظريف  ي  مـ النوس اإليجابي ك ي  مـ النوس األسرم،  أوار إليو  دد مف الباةثيف
مف ةيف االرتباط الكثيؽ بيف ال ةة النوسية بمختمؼ مظاىرىا كالمتغيراا األسرية 

( إل  أف العبلقاا األسرية كالتكا ؿ األسرم بيف 8101المختموة،   د تك ؿ  ارس )
كبعؼ التكا ؿ األسرم ككجكد  األبناء يرتبط ب ةتيـ النوسية،  سكء العبلقاا األسرية

العنؼ األسرم يؤدم إل  خطكرة كبيرة كظيكر  د مف األنماط السمبية المبادة لممجتمع، 
( إل  أف التماسؾ األسرم يخمؽ 01، ص 0116ك ي نوس ىذه السياؽ أوار زىراف )
 Kimكيتوؽ أيبا مع ما تك ؿ إليو كيـ كوكم ، مناخا يسا د  ي نمك األبناء نمكا سميما

& Choi (2018)  ي أف أم تغير أك تذبذا  ي البناء كالتماسؾ األسرم كلك كاف لوترة 
مؤقتة يؤثر  ي قكة األنا لدل األبناء كأف غياا الر اية األسرية كلك لوترة مؤقتة يؤثر  م  
النمك المست بمي لؤلبناء  ي مساره اإليجابي، كما يتوؽ مع ما تك ؿ إليو ديميربيميؾ 

 ي ارتباط العبلقاا األسرية بالتككيدية، كمع  (Demirbilek & Otrar, 2014)كأكترار 
ةيف تك بل إل  كجكد  (Fine & Donnelly, 1994)ما تك ؿ إليو  ايف كدكنممي 

ارتباط مكجا بيف العبلقاا األسرية كالتنظيـ األسرم مف جية كجكدة الةياة األسرية مف 
( الذم أوار إل  8108دراسة أةمد ) جية أخرل، كذلؾ تتوؽ نتيجة الدراسة الةالية مع

كجكد ارتباط سالا داؿ بيف التككيدية كالعنؼ األسرم، ككذلؾ تتوؽ ىذه النتيجة مع ما 
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(  ي أف لؤلسرة دكرا كبيرا  ي غرس اإليجابية لدل األبناء، 8108تك ؿ إليو مةمكد )
 (.8106(، كرمباف )8103كالةسيف )، (8113تتوؽ أيبا مع نتاج  دراساا الركمي )

(  ي 8104كاختموا نتيجة الدراسة الةالية مع ما تك ؿ إليو  مارة كبك يوة )
كجكد  بلقة بيف العكامؿ األسرية كاالتزاف االنوعالي، كىذا أيبا ما تك ما إليو دراساا 

، كلكف اختمؼ (Hlatywayo et al., 2014)(، كالتايك كآخريف 8103الغداجي )
الدراسة الةالية التي تنتمي لمرةمة المراى ة كالتي  العيناا  ي ىذه الدراساا  ف  ينة

تتسـ بعدـ الثباا كاالتزاف االنوعالي  ذلؾ مف طبيعة خ اجص ىذه المرةمة النماجية، 
كألنيـ يعتبركف  ي المرةمة المتأخرة مف المراى ة   د كاف االتزاف االنوعالي متكسطا 

 كؿ لمدراسة الةالية. كليس بعيوا كما سبؽ كتـ تكبيةو  ي نتيجة الورض األ 
 
 

 نتيجة الورض الخامس: -
نص الورض الخامس لمدراسة الةالية  م  أنو: " تكجد  ركؽ دالة إة اجيا بيف 
متكسطي درجاا الذككر كاإلناف مف طبلا جامعة ال  يـ  ي اإليجابية )الدرجة الكمية( 

الختبار داللة  كأبعادىا الور ية" كلمتة ؽ مف  ةة ىذا الورض تـ استخداـ اختبار "ا" 
الوركؽ بيف متكسطي درجاا الطبلا الذككر كالطالباا اإلناف  م  م ياس اإليجابية 

 كأبعاده الور ية، ككانا النتاج  كما يمي:
(: الوركؽ بيف الذككر كاإلناف  ي اإليجابية مف ةيف الدرجة الكمية كاألبعاد 03جدكؿ )

 (088لئلناف  8، ف013لمذككر  0الور ية )ف
درجاا  قيمة ا 8ع 0ع 8ـ 0ـ ااالمتغير 

 الةرية
 الداللة

اإليجابية )الدرجة 
 الكمية(

غير  883 1.888 - 40.73 41.4 067.18 063.6
 دالة

غير  883 0.111 6.18 6.88 11.4 17.16 اإلبدا ية
 دالة

غير  883 1.840 - 00.11 00.41 31.60 31.01 ت دير الذاا
 دالة

غير  883 1.840 - 00.11 00.41 31.60 31.01 االتزاف االنوعالي
 دالة

غير  883 1.88 - 8.80 6.87 40.01 87.71 قكة األنا
 دالة
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غير  883 1.608 - 1.68 7.11 81.41 83.1 التككيدية
 دالة

متكسطاا اإلناف  م   8متكسطاا الذككر  م  م ياس اإليجابية، ـ 0)ـ
 نةرا اا المعيارية لئلناف(اال  8االنةرا اا المعيارية لمذككر، ع 0م ياس اإليجابية، ع

(  دـ كجكد أية  ركؽ دالة إة اجيا بيف متكسطي 03كما يتبد مف جدكؿ )
درجاا الذككر كاإلناف سكاء  م  الدرجة الكمية لم ياس اإليجابية أك  م  األبعاد الور ية 

 لئليجابية،  جميع الوركؽ لـ تكف دالة.
 ي مكبكع اإليجابية لـ  كمف خبلؿ اطبلع الباةثيف  م  التراف السيككلكجي

ناف(  م  اإليجابية كمتغيراتيا،  يجدا ما يؤكد بوكؿ كبير تأثير  امؿ النكع )ذككر كا 
 الوركؽ كانا تارة تتكجو ل الد الذككر ككانا أخرل تتكجو ل الد اإلناف، كلـ تكف 

 الوركؽ بينيما دالة  ي  دد مف المتغيراا األخرل لئليجابية.
 ي دراستو إل   دـ كجكد  ركؽ دالة إة اجيا بيف  (8117كقد تك ؿ الورا )

الذككر كاإلناف  ي اإلبداع كالتككيدية،  ي ةيف أف الوركؽ كانا  ي نوس ىذه الدراسة 
ل الد اإلناف  ي االتزاف االنوعالي كل الد الذككر  ي قكة األنا، كلـ يؤثر  امؿ النكع  ي 

، كلـ تكجد  ركؽ بيف (Shum et al., 2012)اإلبداع كاألمؿ  ي دراسة ويـ كآخريف 
الذككر كاإلناف  ي بعد اإلبداع  يف ةيف كانا الوركؽ ل الد اإلناف  ي بعدم قكة األنا 

(، ككانا الوركؽ ل الد اإلناف  ي االستمتاع بالةياة 8100كالتككيدية  ي دراسة خميؿ )
دراسة  (، كل الد اإلناف  ي8104كالسعادة كالتسامد  ي دراسة  بدالعاؿ كمظمـك )

( ةيف ظيرف أكثر نبجا كاتزانا انوعاليا كت ببل كرغبة  ي الةكار 8104 مارة كبك يوة )
 األسرم مف الذككر. 

 نتيجة الورض السادس: -
نص الورض السادس لمدراسة الةالية  م  أنو: " يمكف التنبؤ باإليجابية مف 

سرم( كالتنظيـ كالببط خبلؿ العبلقاا األسرية )التماسؾ، ةرية التعبير،  راع التوا ؿ األ
كلمتة ؽ مف  ةة ىذا الورض تـ استخداـ أسمكا تةميؿ االنةدار المتعدد ، األسرم"

لمعر ة إمكانية التنبؤ بالدرجة الكمية لئليجابية )متغير تابع( مف  Enterال ياسي بطري ة 
كما  خبلؿ العبلقاا األسرية كالتنظيـ كالببط األسرم )متغيراا مست مة(، ككانا النتاج 

 يمي:
(: نتاج  تةميؿ االنةدار المتعدد لئليجابية  م  العبلقاا األسرية كالتنظيـ 01جدكؿ )

 كالببط األسرم
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 المتغير
 التابع

معامؿ 
 االنةدار

  المتغيراا المست مة
 الثابا

 
R 

 
R

2 

 
F 

& Sig 
التماسؾ 
 األسرم

ةرية 
 التعبير

 راع 
 التوا ؿ

التنظيـ 
 األسرم

الببط 
 األسرم

يجابية اإل
)الدرجة 
 الكمية(

B 1,448 1,710 0,130 1,174 1,883  
14,11 

 
1,381 

 
1,083 

 
4,681**  

Beta 1,186 1,187 1,811 1,031 1,017 

، مغير المعيار  يمعامؿ االنةدار الجزج :  B، 1.10) ** دالة  ند مستكل 
Beta  :  ممعامؿ االنةدار المعيار  ،R : معامؿ االرتباط المتعدد، R2 :  مربع معامؿ

الداللة اإلة اجية لمنسبة  : Sig، النسبة الواجية : F، االرتباط المتعدد أك معامؿ التةديد 
 .(التنبؤ يتؤثر   يال يـ الت يالجدكؿ ى يال يـ المظممة  ، الواجية

إمكانية التنبؤ مف خبلؿ المتغيراا المست مة )التماسؾ (  01يتبد مف جدكؿ )
( بالدرجة الكمية الببط األسرم، التنظيـ األسرم،  راع التوا ؿ، يرةرية التعب، األسرم

كقيمة النسبة  1.083 (R2) قيمة معامؿ التةديد اإليجابية، ةيف بمغا م  م ياس 
العبلقاا األسرية كالتنظيـ  متغيراا مما يويد بأف 1.10دالة  ند مستكل  (F) الواجية

الدرجة الكمية  م   يتةدف   ييراا التمف التبايف )التغ 1.083توسر  كالببط األسرم
توسر ما  العبلقاا األسرية كالتنظيـ كالببط األسرم متغيراا ( بمعن  أفاإليجابيةم ياس 
 كأف، اإليجابيةالدرجة الكمية  م  م ياس   ييةدف  الذممف التبايف  (% 08.3) م داره

سرية كالتنظيـ كالببط م ياس العبلقاا األالدرجة الكمية  م   يمف التبايف   (% 80.7)
نيايتو  يكىذا يويد  ، أم أنو تبايف غير موسر  (R2 – 0) توسره  كامؿ أخرل  األسرم

لدل الطبلا  ينة الدراسة مف  اإليجابيةإل  إمكانية التنبؤ بالدرجة الكمية  م  م ياس 
 .م ياس العبلقاا األسرية كالتنظيـ كالببط األسرمخبلؿ معر ة درجاتيـ  م  

 : كما يمي باإليجابية ياغة معادلة التنبؤ كيمكف 
             ×  1.710( + التماسؾ األسرم× ) 1.448 + 14.11=  اإليجابية

( + التنظيـ األسرم× ) 1.174( +  راع التوا ؿ× ) 0.130( + ةرية التعبير)
 (.الببط األسرم× ) 1.883

التنبؤ كبذلؾ تتة ؽ  ةة الورض السادس لمبةف الةالي  ي أنو يمكف 
باإليجابية مف خبلؿ  كامؿ العبلقاا األسرية كالتنظيـ كالببط األسرم، كيمكف توسير ىذه 
النتيجة  ي بكء ما أكده كأوار إليو العديد مف الباةثيف كالمنظريف  ي مجاؿ اإليجابية 
كالعبلقاا األسرية، كقد أوار سيمجماف أةد أىـ ركاد المنظريف كالباةثيف  ي مجاؿ 

بتأثير المؤسساا المجتمعية  م  مستكل اإليجابية بوكؿ  اـ لدل األ راد اإليجابية 
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(Gillham & Selligman, 1999; Selligman & Csikszentmihalyi, 
( إل  أف األسرة تؤثر  ي توكيؿ سمككياا األبناء، كىذا 8103، كأوار الةسيف )(2000

( 8111كالةسف ) (Fine & Donnelly, 1994)أيبا ما تك ؿ إليو  ايف كدكنممي 
الذم أوار إل  تأثير العبلقاا األسرية كالتنظيـ األسرم  م  جكدة الةياة، كما تك ؿ 

 ( أيبا إل  تأثير العبلقاا األسرية  م  اإليجابية.8118الروداف )
إل  أف العبلقاا  (Hlatywayo et al., 2017)كما تك ؿ التكايك كآخركف 
ثر  م  االتزاف االنوعالي لدل أ راد ىذه األسر، كىذا األسرية كالةالة األسرية بوكؿ  اـ تؤ 

( ةيف أكدتا  م  أف العبلقاا األسرية 8104أيبا ما أكدتو دراسة يسمينة ةبكش )
كالةكار بيف أ راد األسرة يؤثر  م  ال ةة النوسية لؤلبناء، كأكد ماركسترـك كآخركف 

(Markstrom et al., 1997) ؤثر  م  قكة األنا لدييـ أف التنوجة ال ةيةة لؤلبناء ت
 & Kim)ك م   دد مف المتغيراا اإليجابية األخرل كىذا ما أكده أيبا كيـ كوكم 

Choi, 2018)( أيبا أف مف معاني التككيدية 8117، ك ي نوس ىذا السياؽ ذكر جاد )
االت اؿ الجيد باآلخريف كالد اع  ف الة كؽ كالتعبير بةرية  ف اآلراء، كىذا يتأثر بالجك 

ألسرم كالمتغيراا األسرية كما تـ التكبيد ساب ا، كأوار كذلؾ ديميربيميؾ كأكترار ا
Demirbilek & Otrar (2014)  إل  تأثير العكامؿ األسرية  م  مستكل التأكيدية لدل

( أف طبيعة األنساؽ األسرية كالتي تبن  13-14، ص ص 0111األبناء، كذكر كوا ي )
ة لدل األبناء، كذكر كؿ ي رادىا تؤثر  م  ال ةة النوس م  أساس طبيعة العبلقاا بيف أ

( أف الووؿ  ي  ممية الببط األسرم يعرض األبناء لكثير مف 8110مف نايؼ كالركمي )
أكجو الخمؿ كاالنةراؼ، كؿ ذلؾ يد ـ النتيجة التي تـ التك ؿ إلييا  ي الدراسة الةالية 

ف أنو يمكف التنبؤ باإليجابية مف  ي تأثير العكامؿ األسرية  م  مستكل اإليجابية ةي
 خبلؿ ىذه العكامؿ.

 & Fine)كتتوؽ نتيجة الدراسة الةالية مع ما تك ؿ إليو  ايف كدكنممي 
Donnelly, 1994)  ي تأثير العبلقاا األسرية  م  جكدة الةياة لدل األبناء، كذلؾ 

سرة دكرا ( الذم أوار إل  أف لؤل8108تتوؽ مع ما تـ التك ؿ لو  ي دراسة أةمد )
كتأثيرا كبيرا  ي  رس ال يـ اإليجابية لدل األ راد، كتتوؽ أيبا مع نتاج  دراسة يسمينة 

( ةيف تك بل إل  تأثير المتغيراا األسرية  م  سمكؾ األ راد، كتك ؿ 8104كةبكش )
( إل  تأثير نمط األسرة  م  انةراؼ األبناء، كما تك ما نتاج  دراسة 8101 ارس )
أيبا إل  تأثير األسرة  ي تنمية ال يـ اإليجابية لدل األبناء، كما تتوؽ ( 8103الةسيف )

 ي أف  (Ziomek et al., 2015)مع ما تـ التك ؿ إليو  ي دراسة زكيمؾ كآخريف 
طرؽ التكا ؿ األسرم كالتوا ؿ األسرم تؤثر  م  مستكل اإليجابية لدل األبناء، كتك ؿ 

إل  أف نمط األسرة مف العكامؿ المؤثرة  (Mir & Sankar, 2017)أيبا مير كوانكار 
 ,Kim & Choi) م  االتزاف االنوعالي لؤل راد، كذلؾ تك ما نتاج  دراسة كيـ كوكم 
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إل  أف العكامؿ األسرية مف المنبجاا ال كية ل كة األنا كىي أةد متغيراا  (2018
 اإليجابية.

 التك ياا كالبةكف الم ترةة: 
تاج   ي الدراسة الةالية يمكف التك ية بما مف خبلؿ ما تـ التك ؿ لو مف ن

 يمي:
التكجيػػو مػػف خػػبلؿ مراكػػز كمكاتػػا اإلروػػاد الطبلبػػي المختموػػة بزيػػادة االىتمػػاـ بتػػد يـ  -

 مستكل اإليجابية لدل الطبلا  ي جميع المؤسساا التعميمية  م  اختبلؼ مراةميا.
بتب ػػير  مبلجيػػـ التكجيػػو مػػف خػػبلؿ مراكػػز كجمعيػػاا ر ايػػة األسػػرة بزيػػادة االىتمػػاـ  -

بأىمية العبلقاا األسرية كطرؽ التكا ؿ األسرم السميـ كأثر ذلؾ  م  ال ةة النوسية 
 لدل اآلباء كاألبناء  م  ةد  سكاء.

روػادية  - زيادة االىتماـ بت ديـ خدماا اإلروػاد كالعػبلج األسػرم كت ػديـ بػرام   بلجيػة كا 
 يمػػػا بيػػػنيـ بطػػػرؽ إيجابيػػػة توػػػكؿ الكالػػػديف كاألبنػػػاء كتػػػدربيـ  مػػػ  كيويػػػة التكا ػػػؿ 

كتب ػػرىـ بأىميػػة العبلقػػاا األسػػرية كتػػأثير األنمػػاط األسػػرية المختموػػة  مػػ  ةيػػاتيـ 
النوسػػية كأثػػر البػػعؼ  ػػي العبلقػػاا األسػػرية  مػػ  ظيػػكر العديػػد مػػف أنمػػاط السػػمكؾ 

 السمبية لدل األبناء.
ادة االىتمػاـ التكجيو مف خبلؿ المراكز البةثية المتخ  ة  ػي الجامعػاا المختموػة بزيػ -

بالبةػػػف الك ػػػوي كالتجريبػػػي  ػػػي  بلقػػػة المتغيػػػراا األسػػػرية كاإليجابيػػػة لػػػدل اآلبػػػاء 
 كاألبناء.

توعيػػػؿ وػػػراكة ة ي ػػػة بػػػيف المؤسسػػػاا االجتما يػػػة كالمؤسسػػػاا البةثيػػػة مػػػف خػػػبلؿ  -
بركتككػػػكالا منظمػػػة تكبػػػد ميػػػاـ ككاجبػػػاا كة ػػػكؽ كػػػبل الطػػػر يف مػػػف أجػػػؿ دراسػػػة 

 نمية اإليجابية لدل األسر.الموكبلا األسرية كتد يـ كت
 كما يمكف اقتراح البةكف اآلتية:

 دراسة اكمينيكية لمكوؼ  ف تأثير األنماط األسرية  م  إيجابية األبناء كاآلباء.  -
دراسػػاا ةالػػة لعػػدد مػػف الةػػاالا المنةر ػػة  ػػي الوكػػر كالسػػمكؾ كتنػػاكؿ تػػأثير العبلقػػاا  -

 األسرية  م  ىذا االنةراؼ.
  ي التعديؿ مف أنماط أسرية غير إيجابية.  ا مية العبلج األسرم -
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 المراجع:
(. ت دير الذاا ك بلقتو بالتوا بلا االجتما ية لدل أطواؿ ما قبؿ 8101أبك مرؽ، جماؿ )

، 03المدرسػػة االبتداجيػػة خػػارج المنػػزؿ بمدينػػة الخميػػؿ. دراسػػاا نوسػػية كتربكيػػة، 
0-07. 

سػػرم المكجػػو بػػد المػػرأة ك بلقتػػو بػػبعض (.أوػػكاؿ العنػػؼ األ8108أةمػد، ممػػدكح  ػػابر )
مياراا تأكيد الذاا  ي العبلقاا الزكجية.  المجمة الدكلية التربكيػة المتخ  ػة، 

0 (8 ،)344-318. 
(.  عاليػػة برنػػام  م تػػرح لتنميػػة اإلبػػداع لػػدل أطوػػاؿ مةا ظػػة غػػزة. 8111أىػػؿ، أمػػاني )

 رسالة ماجستير غير منوكرة، الجامعة اإلسبلمية بغزة.
(. العنػػؼ األسػػرم.  مػػاف: دار 8100الةمػػيـ ) ، منػػ  يػػكنس كقطيوػػاا، نػػازؾ  بػػدبةػػرم

  واء لمنور كالتكزيع.
(. السمكؾ التككيدم كمتغير كسيط  ي  بلقػة البػغكط النوسػية بكػؿ 8117اهلل ) جاد،  بد

مػػف االكتجػػاا كالعػػدكاف. مػػؤتمر التعمػػيـ النػػك ي كدكره  ػػي التنميػػة البوػػرية  ػػي 
 مر العممي األكؿ لكمية التربية النك ية بجامعة المن كرة.  ر العكلمة، المؤت

 (. إطبلؽ طاقاا الةياة. بيركا: دار التنكير لمطبا ة كالنور.8108ةجازم، م طو  )
 (.  مـ االجتماع التربكم.  ماف: دار كاجؿ لمنور.8111الةسف، إةساف مةمد )

ا ية لدل الطوؿ  ػي مرةمػة (. األسرة كدكرىا  ي تنمية ال يـ االجتم8103الةسيف،  زم )
الطوػػؿ المتػػأخرة. رسػػالة ماجسػػتير، كميػػة العمػػكـ اإلنسػػانية كاالجتما يػػة، جامعػػة 

 مكلكد معمرم.
(. ت ػػػدير الػػذاا ك بلقتػػػو بالثبػػاا كالتذبػػذا  ػػػي المعاممػػة الكالديػػػة. 8108خػػبلؿ، نبيمػػة )

 .818-880(، 8) 0المجمة العربية لمعمـك االجتما ية، 
(. مستكل اإليجابية ك بلقتيا ب مػؽ المسػت بؿ لػدل  ينػة مػف 8100ـ )خميؿ،  وراء إبراىي

 .173-138(، 4) 48طمبة الجامعة. دراساا العمـك التربكية، 
(. سيككلكجية العبلقػاا األسػرية. ال ػاىرة: دار قبػاء لمطبا ػة كالنوػر 8118خميؿ، مةمد )

 كالتكزيع.
يمػاا(. ال ػاىرة: مكتبػة األنجمػك (. دليػؿ ت ػدير الػذاا )دليػؿ التعم8113الدسكقي، مجػدم )
 الم رية.
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(. انعكاسػػاا وػػبكاا التكا ػػؿ االجتمػػا ي  مػػ  كظػػاجؼ البػػبط 8106رمبػػاف،   ػػاـ )
األسػػرم كمػػا يراىػػا طمبػػة الجامعػػاا السػػعكدية. مجمػػة جامعػػة ال ػػدس الموتكةػػة 

 .78-31(، 81) 7لمدراساا كالبةكف النوسية، 
وسية كالعبلج النوسي. ال ػاىرة:  ػالـ الكتػا (. ال ةة الن0116السبلـ ) زىراف، ةامد  بد

 لمنور كالتكزيع.
 (. م دمة  ي اإلبداع، ال اىرة: دار كاجؿ لمنور.8118السركر، ناديا )

(.  مػػػـ الػػػنوس اإليجػػػابي، الكقايػػػة اإليجابيػػػة كالعػػػبلج النوسػػػي 8117سػػػيمجماف، مػػػارتف )
 .Available from: wwwالجػكاد(،  اإليجػابي. )ترجمػة: مةمػد السػعيد  بػد

gulfkids. com 
(. البػػػغكط المدرسػػية ك بلقتيػػػا بت ػػػدير الػػذاا لؤلطوػػػاؿ المتػػػأخريف 8116السػػيد، أميػػػرة )

 دراسيا كالعادييف. رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ.
(.  عالية برنام  إروادم متعدد المداخؿ لر ع قكة 8107الوياكم، ويماء كبريؾ،  اطمة )

ف الطالباا المكتجبػاا بكميػة التربيػة جامعػة الباةػة. مجمػة كميػة األنا لدل  ينة م
 .460-486(، 017) 86التربية ببنيا، 

(. البيجػػة األسػػرية الدا مػػة لنمػػك المكىبػػة كمػػا يػػدركيا 8108العزيػػز ) الطالػػا، مةمػػد  بػػد
التبلميذ المكىكبػكف ك بلقتيػا بػبعض المتغيػراا الديمغرا يػة، دراسػة ميدانيػة  مػ  

. المجمػػة العربيػػة لتطػػكير التوػػكؽ، تبلميػػذ مػػدا ، 1رس المكىػػكبيف بكاليػػة الخرطػػـك
86-14 . 

(.  مػػـ الػػنوس اإليجػػابي، ماىيتػػو كمنطم اتػػو النظريػػة 8103الجػػكاد، مةمػػد السػػعيد )  بػػد
، الكتػاا االلكتركنػي 43كآ اقو المست بمية. الكتػاا العربػي لمعمػكـ النوسػية،  ػدد 

 :Available fromلوػػػػػػػػػبكة العمػػػػػػػػػكـ النوسػػػػػػػػػية العربيػػػػػػػػػة، 
arabpsynet.com/apnebooks/ eb34msacont&poef.pdf 

(. الػػذاا اإليجابيػػة ك بلقتيػػا بالع ػػابية. مجمػػة  مػػـ 8106الخػػالؽ، أةمػػد مةمػػد )  بػػد
 .36-40، 004النوس، 

، م ػػػطو  )  بػػد (. االسػػتمتاع بالةيػػػاة  ػػػي  بلقتػػػو بػػػبعض 8104العػػػاؿ، تةيػػػة كمظمػػػـك
ػػػة  ػي  مػػػػـ النوػػػػس اإليجػػابػػػي. مجمػة كميػػة متغيػراا الوخ ػية اإليجابيػة، دراسػ

 .071-68(، 8) 14التربية ببنيا، 
 (. المدخؿ إل  اإلبداع.  ماف: دار الث ا ة لمنور كالتكزيع.8117العزيز، سعيد )  بد
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(. االسػػػت رار األسػػػرم كأثػػػره  مػػػ  الوػػػرد كالمجتمػػػع. اإلسػػػكندرية: 8111 ثمػػػاف، سػػػعيد )
 طبا ة كالنور.مؤسسة وباا اإلسكندرية لم

(. البػػػػبط األسػػػػرم كالةػػػػكادف المركريػػػػة  ػػػػي المممكػػػػة العربيػػػػة 8107العجػػػػبلف، أةمػػػػد )
 .807-031(، 17) 81السعكدية. مجمة الوكر الورطي، 

(. إسػػياماا األسػػرة  ػػي تربيػػة اإلبػػداع لػػدل أطواليػػا مػػف منظػػكر 8118العطػػاس، سػػمكل )
               التربيػػػػػػػة،  التربيػػػػػػػة اإلسػػػػػػػبلمية. رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتير غيػػػػػػػر منوػػػػػػػكرة، كميػػػػػػػة

 جامعة أـ ال رل.
(. الةكار األسرم ك بلقتو بػاالتزاف االنوعػالي لػدل 8104 مارة، سمية  كبك  يوة، نكرة )

المػػراى يف، دراسػػة ميدانيػػة لعينػػة مػػف المػػراى يف بأقسػػاـ الرابعػػة متكسػػط بكاليػػة 
ة، كميػػة كرقمػػة. الممت ػػ  الػػكطني الثػػاني ةػػكؿ االت ػػاؿ كجػػكدة الةيػػاة  ػػي األسػػر 

 العمكـ اإلنسانية كاالجتما ية، جامعة قا دم مرباح.      
 (. اليكية كال مؽ كاإلبداع. ال اىرة: دار ال اىرة لمنور.8118 يد، مةمد إبراىيـ )

(. أسػػاليا المعاممػػة الكالديػػة كمػػا يػػدركيا األبنػػاء ك بلقتيػػا 8103الغػػداجي، نا ػػر راوػػد )
طربيف كبلميػػػا بمةا ظػػػة مسػػػ ط. رسػػػالة بػػػاالتزاف االنوعػػػالي لػػػدل األطوػػػاؿ المبػػػ

 ، جامعة نزكم.كاآلدااماجستير، كمية العمـك 
 (.  مـ اجتماع التربية.  ماف: دار الوركؽ لمنور كالتكزيع.8118) اهلل  بد، الروداف

سػنة(، دراسػة  08-03سرم ك بلقتو بجنكح األةداف )(. العنؼ األ8101 ارس،  اجوة )
العمػػػكـ اإلنسػػػانية كاالجتما يػػػة، جامعػػػة أكمػػػي  ياديػػػة. رسػػػالة ماجسػػػتير، كميػػػة 

 أكلةاج.
(. دراسػػة لمسػػتكل اإليجابيػػة لػػدل الطمبػػة الجػػامعييف  ػػي 8117الوػػرا، إسػػما يؿ  ػػالد )

الجامعػػاا الومسػػطينية ب طػػاع غػػزة. مجمػػة جامعػػة األزىػػر بغػػزة، سمسػػمة العمػػػكـ 
 .47-0(، 0) 8اإلنسانية، 
التوا ػػؿ األسػػرم داخػػؿ أسػػر التبلميػػذ ذكم (. الوػػركؽ  ػػي أبعػػاد 8116الويمكػػاكم، مةمػػد )

اإل اقػػػة الذىنيػػػة البسػػػيطة العػػػدكانييف كغيػػػر العػػػدكانييف بدكلػػػة الككيػػػا. رسػػػالة 
 ماجستير غير منوكرة، جامعة الخمي  العربي.

(. دراسة لمستكل التككيدية لدل طمبة كطالباا المرةمتيف الثانكيػة 0180ال طاف، سامية )
 ث ا ة لمطبا ة.كالجامعية. ال اىرة: دار ال
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(. ت ػػدير الػػذاا ك بلقتػػو بالتنوػػجة الكالديػػة كاألمػػف النوسػػي، 0181كوػػا ي،  ػػبلء الػػديف )
 1جامعة الككيا، ، دراسة  ي  مية ت دير الذاا. المجمة العربية لمعمـك اإلنسانية

(41 ،)011-088. 
 (. اإلروػػػػاد كالعػػػػبلج النوسػػػػي األسػػػػرم، المنظػػػػكر النسػػػػ ي0111كوػػػػا ي،  ػػػػبلء الػػػػديف )

 االت الي. ال اىرة: دار الوكر العربي.
(. دكر األسػرة العراقيػة  ػي تنميػة بعػض ال ػيـ اإليجابيػة 8108مةمكد،  اطمػة إسػما يؿ )

لدل األبناء  ي ظؿ الظركؼ الراىنة مػف كجيػة نظػر المعممػيف كالمعممػاا. مجمػة 
 .187-178(، 011) 8كمية اآلداا بجامعة بغداد، 

اا األسػػػرية، اإل اقػػػة كالعػػػبلج األسػػػرم. مجمػػػة إنسػػػانياا (. العبلقػػػ8108مسػػػعكد، ليمػػػ  )
 :From، 88-00الجزاجريػػػػػة  ػػػػػي األنثركبكلكجيػػػػػا كالعمػػػػػكـ االجتما يػػػػػة، 

https://journals.            openedition.org/insaniyat/4436 
(. األسػػرة كالبػػبط االجتمػػا ي. الريػػاض: مطػػابع 8110نػػايؼ، مةمػػد كالركمػػي، مةمػػد )

 مةمد بف سعكد اإلسبلمية.جامعة اإلماـ 
ت دير الذاا ك بلقتو بالربا  ف الةياة لدل طبلا (. 8104الرةمف سميماف ) النممة،  بد

باسػػتخداـ االنترنػػا. مجمػػة  الدارسػػيف جامعػػة اإلمػػاـ مةمػػد بػػف سػػعكد اإلسػػبلمية
 .0444-0408(، 3) 31دراساا العمـك التربكية، 

(. النسػؽ األسػرم المػدرؾ لػدل المراىػؽ 8104يسمينة، أيا مكلكد كةبكش، ن ر الديف )
المػػدمف  مػػ  الكةػػكؿ. الممت ػػ  الػػكطني الثػػاني ةػػكؿ االت ػػاؿ كجػػكدة الةيػػاة  ػػي 
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