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من الطالب  ينةاألسزي وعالقته بالفاعلية الذاتية لدى ع املناخأبعاد 
 املتفوقني دراسيًا والعاديني جبامعة تبوك

 الدراسة: ممخص
والفاعميػة  ريإلى التعرؼ عمػى طبيعػة العة ػة بػيف المنػاخ األسػ ةالحالي الدراسة تهدؼ

الباحػث المػنه   تخدـاس و د تبوؾ، ةبجامع العادييفالذاتية لدى الطةب المتفو يف دراسيا و 
المتفػػو يف  بعينػػد الدراسػػة مػػف الطػػة تيػػاراخ تػػـاالرتبػػاطي لمناسػػبتد لمدراسػػة، و  فيالوصػػ

)عػػةء  الباحػػث ميػػاييس المنػػاخ األسػػري واسػػتخدـطالػػب   541 وعػػددها ،دراسػػيا والعػػادييف
الصػدؽ  وبعد التأكد مفمف إعداد الباحث  ةالذاتي الفاعمية وميياس ( 3111الديف كفافي ،

الدراسػػة خػػةؿ الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني فػػي العػػاـ الدراسػػي   ةعمػػى عينػػ تطبييهػػا تػػـوالثبػػات 
الباحػػػث بعػػػض األسػػػاليب الحصػػػا ية المناسػػػبة )التكػػػرار،  واسػػػتخدـ ،هػػػػ 3412/3416

االرتبػػاط بيرسػػوف ، واختبػػارات )ت( لمعالجػػة أسػػ مة الدراسػػة وتوصػػمت  معامػػؿوالنسػػبة، و 
 لتالية:ا ا  الدراسة إلى النت

والفاعميػػة الذاتيػػة لػػدى  لجيػدالمنػػاخ األسػػري ا بػيف أبعػػاد وجبػػةم ارتباطيػػدعة ػػة  توجػد .1
 أفراد العينة .

بيف الطػةب العػادييف والطػةب المتفػو يف دراسػيًا فػي  إحصا يةفروؽ ذات داللة  توجد .2
 المتفو يف دراسيًا . لطةبالمناخ األسري لصالح ا أبعاد درجة

دراسػيًا فػي  فػو يفبيف الطػةب العػادييف والطػةب المت إحصا يةفروؽ ذات داللة  توجد .3
 .لصالح الطةب المتفو يف دراسياً  الذاتية الفاعميةدرجة 

بػيف أفػراد العينػة فػي درجػة الفاعميػة الذاتيػة تعػزى  إحصػا يةتوجد فروؽ ذات داللة  ال .4
 لمتخصص )عممي ػ أدبي( .

 :ميدمة
االجتمػاعي وهػي المؤسسػة الوحيػدة التػي يكػاد إف األسرة هي المبنة األولى فػي البنػاء 

األخػرى فػي  يشترؾ كؿ األطفاؿ في االنتمػاء إليهػا وتسػبؽ فػي ذلػؾ كػؿ مؤسسػات المجتمػ 
براهيـ، و ، و التأثير عميد )الخطيب  ـ(5113، الزيادي ا 

ويعد الجو العاطفي لألسػرة مػف أهػـ العوامػؿ التػي تسػاهـ فػي تكػويف شخصػية األبنػاء 
ـ(  أف الوظيفػػة األساسػػية لألسػػرة هػػي تػػوفير 3115يػػث يػػرى  نطػػار )وأسػػاليب تكػػيفهـ ح

األمػف والطمأنينػة لمطفػػؿ ورعايتػد فػػي جػو مػػف الحنػاف والمحبػػة إذ يعتبػر ذلػػؾ مػف الشػػروط 
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. والعطػاء األساسية التي يحتاج إليها الطفؿ كي يتمت  بشخصية متوازنة  ادرة عمى النتاج
 بة وفي أسرة يحكـ عة اتها التفاهـ والثية .فمف حؽ الطفؿ أف يكبر في جو مفعـ بالمح

ولألبويف دور هاـ في تهي ة الجو النفسي العاـ لألسرة والذي يتأثر بد األبناء يتضػح  
ذلػػؾ مػػف خػػةؿ التػػأثير المتبػػادؿ فػػي إطػػار التفاعػػؿ االجتمػػاعي بػػيف ا بػػاء واألبنػػاء حيػػث 

ما وضػروبًا أخػرى تسػتجمب يتعمموف خةؿ هذا التفاعؿ ضروبًا سموكية تستجمب استحسػانه
نفورهمػػا . ونظػػرًا الحتيػػاج الطفػػؿ ألف يكػػوف ميبػػواًل مػػف األبػػويف ف نػػد عػػادة مػػا يعػػدؿ مػػف 
سػػػموكد ابت ػػػػاء الحصػػػػوؿ عمػػػػى ردود األفعػػػػاؿ اليجابيػػػػة وتحاشػػػػي ردود األفعػػػػاؿ السػػػػمبية 

( . وينظػػر جػػوف بػػولي إلػػى األسػػرة عمػػى أنهػػا أهػػـ مصػػادر األمػػف 3114)السػػمادوني ، 
بط والعة ات الوجدانية ولهػذ  الػروابط والعة ػات الوجدانيػة مػ  ا خػريف أهميػة كبػرى والروا

في نمو الطفػؿ إذ تعتبػر مػف أهػـ أسػس الصػحة النفسػية وترجػ  أهميػة هػذ  الػروابط التػي 
تتكػػوف فػػي السػػنوات األولػػى مػػف العمػػر عمػػى أنهػػا تضػػ  أسػػس العة ػػات واالتجاهػػات نحػػو 

 ( .3112عاـ )المهدي ،  الناس والموا ؼ والحياة بشكؿ
لألسػرة عمػى أنهػا وتعد دراسة المناخ األسري أبرز دراسات النسؽ األسري والذي ينظر 

، وتيػوـ فكػرة بعضها البعض تفاعًة دينامياً  تتكوف مف عوامؿ مرتبطة ومتشابكة تتفاعؿ م 
ي صا ص الكؿ الػذي ينتمػالنسؽ عمى مبدأ الكؿ والذي يرى أف خصا ص الجزء تعود إلى خ

، وأند ال يمكف فهـ األداء الوظيفي لمكػؿ إال إذا  منػا بتحميػؿ األجػزاء المكونػة لػد إليد الجزء
 ـ(3111)كفافي ، 

األسػػري دورًا هامػػًا فػػي تنميػػة  ػػدرات الفػػرد ، إذ يحيػػؽ المنػػاخ المة ػػـ أهػػـ  ولممنػػاخ
الطالػػب مطالػػب النمػػو النفسػػي واالجتمػػاعي . وتعػػد البي ػػة األسػػرية عػػامًة مهمػػًا فػػي تكيػػؼ 

األكػػاديمي، حيػػػث يتػػػأثر تكيػػػؼ الطالػػػب مػػػ  متطمبػػػات الحيػػػاة االجتماعيػػػة بجػػػنس الطالػػػب 
 ( .3122وبحاجاتد النفسية واالجتماعية وخبرات الطفولة )الريحاني وحمدي، 

كما أف المناخ األسري الذي  يتخذ فيد الوالداف مو ؼ الةمباالة مػف األبنػاء وال يكػوف 
أمػور حيػاتهـ، ويتخػذ كػؿ عضػو فػي األسػرة  راراتػد بنفسػد  لهـ دور واضح في تسػيير دفػة

 ـ(5111وفؽ ما يتراءى لد يمكف أف يترتب عميد عوا ب وخيمة )حجازي ، 

وليد أستأثر موضػوع فاعميػة النسػاف و درتػد عمػى التعامػؿ مػ  أحػداث الحيػاة بجانػب 
و ػد جػاءت  مهـ مف كتابات الفةسفة والمفكػريف وعممػاء الػنفس منػذ أمػد لػيس باليصػير ،

فػػي كتابػػات هػػؤالء عػػدة مصػػطمحات تعبػػر عػػف مفهػػوـ الفاعميػػة ، بػػالر ـ مػػف أف المنظػػور 
التػي أعتمػدها عممػاء الفمسفي  ا ـ عمى التأمػؿ أكثػر منػد عمػى الدراسػة العمميػة المنهجيػة 

الشخصية في محاوالتهـ تيػديـ إجابػات عمميػة بخصػوص جػوهر أو ماهيػة  النفس ومنظرو
 .(556،  3122لح ، اشخصية النساف ) ص
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هذا ويشير مفهـو الفاعمية الذاتية إلى معتيدات الفػرد حػوؿ  درتػد عمػى تنظػيـ وتنفيػذ 
خطوات عمؿ ما لموصوؿ لمهدؼ المنشود . فمعتيدات الفاعمية الذاتية تعد محددًا مهما في 
ت يير السموؾ ، وحيث أف معتيدات الفاعميػة الذاتيػة المنخفضػة مػف الممكػف أف تػؤدي إلػى 
تجنب سموؾ ما ، ف ف معتيدات الفاعمية الذاتية العالية تعد  وة دافعة لمبدء واالسػتمرار فػي 

 (Bandura , 1989)سموؾ ما 
وتعػرؼ الفاعميػػة الذاتيػػة أيضػػًا بأنهػا معتيػػدات شػػخص مػػا حػوؿ  درتػػد عمػػى الػػتعمـ أو 

ية هػو أف أداء مهمة ما وما يميز مفهـو الفاعمية الذاتية عف  ير  مف المصطمحات النفسػ
 ويػرى ( (Bandura , 1980 الفاعمية الذاتية تعني حكػـ الفػرد عمػى  درتػد عمػى النجػاز 

" أف المعتيدات الشخصية حوؿ الفاعمية الذاتية تعد المفتػاح الػر يس Bandura،  باندورا"
لميػػوى المحركػػة لسػػموؾ الفػػرد ألف السػػموؾ النسػػاني يعتمػػد بشػػكؿ أساسػػي عمػػى مػػا يعتيػػد  

مػ   ءعميتػد وتو عاتػد عػف مهاراتػد السػموكية المطموبػة لمتفاعػؿ النػاجح والكػؼالفرد عػف فا
 ( (Bandura , 1982 أحداث الحياة 

، وكيػؼ يتصػرفوف فاعمية الذاتية كيؼ يفكر األفراد، وكيػؼ يشػعروفوتحدد معتيدات ال
 ، فػػاألفراد الػػذيف لػػديهـ ثيػػة عاليػػة بيػػدراتهـ ، لػػديهـ اليػػدرة عمػػى اال تػػراب مػػف المهمػػات
الصعبة كنوع مػف التحػدي ، فهػـ واثيػوف مػف أنهػـ يسػتطيعوف أداءهػا . وبالميابػؿ ال ييػدـ 
األفراد المتشككوف بيدراتهـ عمى المهمػات الصػعبة ، ألنهػـ يػروف فيهػا تهديػدًا لهػـ ، لػذلؾ 
ف ف لديهـ مستوى متدف مف الدافعية لنجاز األهداؼ التي كانوا  د اختػاروا السػعي وراءهػا 

 (Schunk,1984 ) 
ويرى الباحث أف هناؾ ثمة عة ػة بػيف المنػاخ األسػري والفاعميػة الذاتيػة وتأثيرهػا 

األمػر الػذي  راتد شػعمى التكيؼ األكاديمي لمطػةب والػذي يعتبػر التحصػيؿ العممػي أبػرز مؤ 
 دف  الباحث إلى محاولة فهـ طبيعة العة ة مف خةؿ البحث واالستيصاء .

 الدراسة:  مشكمة
 هػػا،لدراسػػة مػػف األهميػػة البال ػػة لألسػػرة فػػي تكػػويف شخصػػيات أبنا مشػػكمة ا تػػأتي

شػباعهي الجماعة األولية المسؤولة عػف رعايػة أبنا هػا ، و  األسرةف األساسػية و  هـتاحاجػ ا 
 ة،عمػػى إشػػباع الحاجػػات لألبنػػاء بطرييػػة سػػوي عمػػؿي سػػوياألسػػري ال المنػػاخالثانويػػة . و 

الفاعميػػة  تمثػػؿو فػػي شخصػػية األبنػػاء  اليجابيػػة السػػماتالخصػػا ص و  ةفػػي تنميػػ يسػػاهـو 
 الذاتية إحدى تمؾ الخصا ص اليجابية.
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جػدا فػي تكػويف  ا ويػ امعظـ الدراسات إلى أف لممنػاخ األسػري السػوي دور  وأشارت
                          اتفيػػػػػػػت دراسػػػػػػػة كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف فيػػػػػػػد جتمػػػػػػػاعياال موكهـشخصػػػػػػػية األبنػػػػػػػاء وتكػػػػػػػويف سػػػػػػػ

(Bell, Bell 1982و )Nowiki,Shanewd,1982), (و(Forman,Forman1981  
 األسػري المنػاخ( عمػى أهميػة األسػرة و 5115، الكومي ، ـ3111، عبد ربد 5111)خميؿ،

 النفسية. الصحةباألماف النفسي و  شعورهـفي تكويف شخصية األبناء و 
مت يػر نسػبي  هػيو  ،الذاتيػة هػي إحػدى سػمات الصػحة النفسػية الجيػدة والفاعمية

االخػتةؼ يمثػؿ  هػذا، و  التربويػةو  األسػريةآخػر بسػبب اخػتةؼ البي ػة يختمؼ مػف فػرد إلػى 
 المتشابهة. ا ؼعنصرا أساسيا في اختةؼ استجابات األفراد في المو 

ولمفاعمية الذاتية دور في التنبؤ بالنجاز األكػاديمي لمػا لهػا مػف تػأثير عمػى بػذؿ 
اديميػة دورًا فػي التنبػؤ بالنجػاز الجهد والمثابرة وكػذلؾ فػ ف لمعتيػدات الفاعميػة الذاتيػة األك

األكػػاديمي ، كمػػا تعػػد الفاعميػػة الذاتيػػة األكاديميػػة مت يػػرًا مرتبطػػًا بيػػدرة الطالػػب عمػػى إتمػػاـ 
 (Baird & Scott,2007المهاـ األكاديمية بنجاح وبسعيد إلى تحييؽ أهدافد )

اسػػات ليػػد أثػػار مفهػػـو فاعميػػة الػػذات ومػػا زاؿ يثيػػر اهتمامػػًا نظريػػًا ممحوظػػًا ودر 
ميدانية متنوعة في مجاالت عديدة واستيطب الكثيػر مػف اهتمامػات البػاحثيف النفسػييف فػي 
أنحػػاء كثيػػرة مػػف العػػالـ خػػةؿ العيػػديف األخيػػريف وأصػػبح بمثابػػة  اسػػـ مشػػترؾ لمعديػػد مػػف 
النظريػػات الحديثػػة التػػي تتنػػاوؿ محػػددات السػػموؾ النسػػاني بوجػػد عػػاـ فػػي عمػػـ الػػنفس 

عمػػػـ نفػػػس الشخصػػػية وعمػػػـ الػػػنفس الصػػػناعي والدارة والصػػػحة االجتمػػػاعي والسػػػريري و 
واالنجاز الدراسي واختيار المهف . ومما ساعد عمى توسي  دا رة البحث في مفهػوـ فاعميػة 
الػػذات بنػػاء وتطػػوير عػػدد مػػف الميػػاييس ليياسػػد كمت يػػر فػػي الشخصػػية جػػرى فػػي هػػذ  

هػػـ لفاعميػػة ذواتهػػـ فػػي مػػدى الميػػاييس استيصػػاء الفػػروؽ بػػيف األفػػراد المختمفػػيف فػػي إدراك
واس  مف األنماط السموكية والخصا ص الشخصية ، كمػا أثبتػت العديػد مػف الدراسػات التػي 
أجريػػت فػػػي مجتمعػػات مختمفػػػة وشػػػرا ح متباينػػة إف الحسػػػاس اليػػػوي بفاعميػػة الػػػذات لػػػد 

 ( Bandura et al,1977مضاميف إيجابية ينب ي توكيدها مثؿ دراسة باندورا وزمة د 
ر عدد مف الدراسات إلى أف فاعمية الػذات تسػاعد عمػى تحسػيف أداء الطمبػة وتشي

فػػي تحصػػيمهـ الدراسػػي وتفيػػد أيضػػًا أف األفػػراد المكت بػػيف يميمػػوف إلػػى أف يمتمكػػوا مشػػاعر 
متدنية في فاعمية الػذات وأف سػبب ذلػؾ ربمػا يعػود إلػى إحساسػهـ بضػعؼ سػيطرتهـ عمػى 

 (Schwarzer,1996,165النتا   التي خبروها في حياتهـ )
وتشير الدراسات أيضًا إلى أف الوالديف يمكنهما تيوية فاعمية الػذات لػدى األطفػاؿ 
وذلػؾ بتػػوفير بي ػػة  نيػة بالتنبيهػػات اليجابيػػة وأف يكونػػا مسػتجيبيف ومتفػػاعميف مػػ  سػػموؾ 
أطفالهمػػا وتوكيػػد السػػناد الػػدافو لهػػـ ، وتػػدريبهـ عمػػى االعتمػػاد عمػػى الػػنفس وأف ال يكونػػا 

ميف في أساليب ضبطهما ، وبالميابؿ ف ف الوالديف المذيف يكوناف تسمطييف أو مهممػيف صار 
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أو معتمديف الحماية الزا دة في أساليب التعامؿ مػ  أطفالهمػا فػ ف فاعميػة الػذات تميػؿ إلػى 
 ( Weiten,1998,488أف تكوف منخفضة أو ضعيفة لدى هؤالء األطفاؿ ) 

ت  بػػؿ هػػذ  الدراسػػة تناولػػت العة ػػة بػػيف المنػػاخ وفػػي حػػدود عمػػـ الباحػػث ال توجػػد دراسػػا
 األسري والفاعمية الذاتية .

ممػػا تيػػدـ حاولػػت الدراسػػة الحاليػػة التعػػرؼ عمػػى طبيعػػة عة ػػة المنػػاخ  انطة ػػاو 
 بالفاعمية الذاتية لدى عينة مف الطةب المتفو يف دراسيا والعادييف بجامعة تبوؾ. األسري
 ت التالية:في التساؤال الدراسة مشكمة تتمخص

الفاعميػة  بػيفالمناخ األسػري و  أبعاد داللة إحصا ية بيف اتذ ارتباطيدهؿ توجد عة ة  -3
 الذاتية لدى عينة الدراسة؟

 أبعػادفػي  العػادييفدراسيا و  تفو يفبيف الطةب الم يةإحصا  ةهؿ توجد فروؽ ذات دالل -5
 المناخ األسري ؟

 ةفػي درجػ العادييفدراسيا و  متفو يفطةب الإحصا ية بيف ال ةهؿ توجد فروؽ ذات دالل -1
 الفاعمية الذاتية ؟

تعػػزى فػػي الفاعميػػة الذاتيػػة  لعينػػةهػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػا ية بػػيف أفػػراد ا -4
 ؟ أدبي( -لمتخصص )عممي

 الدراسة:  أهميد
الخصػػا ص الشخصػػية  مػػىع زفػػي إطػػار الدراسػػات التػػي تركػػ ةالدراسػػة الحاليػػ تيػػ 

شػأنها أف تسػاعد الفػرد عمػى المحافظػة عمػى صػحتد الجسػمية و سػةمة  التي مػف البي يةو 
تشػير إلػى ضػرورة أف  يةذاتد النفسية،حيث أصبحت التوجهات الحديثة في الدراسات النفسػ

التػي يمكػف أف تمثػؿ مصػادر  ؿإلػى دراسػة العوامػ الةسػويمجرد دراسة حالد الفػرد  زتتجاو 
 المسػػػاندةالفاعميػػة الذاتيػػػة ، اخ األسػػػري ، المنػػػلمفػػػرد مثػػؿ ) يةالصػػحة النفسػػػ تػػػدعـ ػػوة و 

 الصةبة النفسية ...(. الضبط ، وجهةاالجتماعية ، و 
 :النظريةاألهمية  -3

الذاتيػة المدركػة عنػد الطػةب  الفاعميػةطبيعة العة ة بػيف المنػاخ األسػري و  معرفة
ف التفاعػؿ األسػرة بالنسػبة لألبنػاء ومػدى العة ػة بػي ةفهـ أهمي ىعم اعدالجامعييف مما يس

درجػػات  ضػػوءاألبنػػاء فػػي  دبالفاعميػػة الذاتيػػة عنػػ عوروانعكاسػػاتد عمػػى الشػػ سػػرةداخػػؿ األ
وأيضػػًا تكتسػػب الدراسػػة أهميتهػػا كونهػػا الدراسػػة األولػػى فػػي المجتمػػ  تحصػػيمهـ الدراسػػي 

 السعودي والعربي عمى حد عمـ الباحث .
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 األهمية التطبييية: -5
حيػة التطبيييػة فيمػا يسػفر عنهػا مػف نتػا   الدراسة الحاليػة مػف النا ةأهمي تتضح

واختيػػار الفنيػػات المناسػػبة حينمػػا نكػػوف بصػػدد وضػػ   شػػادية،تييػػد فػػي وضػػ  البػػرام  الر 
الجػامعييف عمػى المسػتوى الفػردي أو األسػري لمو ايػة أو  بالبرنام  الخاص بالرشاد لمطة

امعػػة إلػػى الفهػػـ ، وكػػذلؾ مسػػاعدة اليػػا ميف عمػػى إرشػػاد وتوجيػػد الطػػةب فػػي الجالعػػةج 
 األفضؿ في التعامؿ م  هؤالء الطةب .

 الدراسة: أهداؼ
 الدراسة الحالية إلى: تهدؼ

الطػةب  ىلػد ةالمنػاخ األسػري والفاعميػة الذاتيػ أبعػاد العة ػة بػيف طبيعػة ىعمػ التعرؼ .3
 . بوؾبجامعد ت العادييفالمتفو يف دراسيا و 

لطػةب المتفػو يف دراسػيا والعػادييف بػيف ا حصػا يةالفروؽ ذات الداللػة ال ىعم التعرؼ .5
 . ألسريا لمناخا أبعادفي 

بػيف الطػةب المتفػو يف دراسػيا والعػادييف  حصػا يةال الداللػةعمى الفروؽ ذات  التعرؼ .1
 في درجات الفاعمية الذاتية .

الذاتيػػة  عميػػةبػػيف أفػػراد العينػػة فػػي الفا لحصػػا يةعمػػى الفػػروؽ ذات الداللػػة ا لتعػػرؼا .4
 أدبي(.-التخصص الجامعي )عممي عوالتي تعزى لنو 

 :سةالدرا مصطمحات
 األسري:  المناخ

مػػف حيػػث تػػوفر األمانػػة والتضػػحية والتعػػاوف  ألسػػريةالطػػاب  العػػاـ لمحيػػاة ا هػػو
الحيػػاة ، وكػػذلؾ أسػػموب  ونظػػاـووضػػوح األدوار و تحديػػد المسػػؤوليات ،وأشػػكاؿ الضػػبط ، 

 .األسرية ة اتإشباع الحاجات النسانية ، وطبيعة الع
إجرا يًا في الدراسة الحالية بأنػد: " مجموعػة الػدرجات التػي يحصػؿ عميهػا  ويعرؼ

 الفرد بعد الجابة عمى فيرات ميياس المناخ األسري المستخدـ في الدراسة الحالية 
 الذاتية: الفاعمية

األعمػػاؿ التػػي  نجػػازو إ تنظػػيـاألحكػػاـ التػػي يصػػدرها األفػػراد عمػػى  ػػدراتهـ ، ل هػػي
 (Bandura, 1977نواع واضحة مف األداء .)تتطمب تحييؽ أ
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الجرا ي لهػا فػي الدراسػة الحاليػة هو:مجمػوع الػدرجات التػي يحصػؿ عميهػا الفػرد  والتعريؼ
 في الدراسة الحالية . مستخدـال يةميياس الفاعمية الذات راتفي ىبعد الجابة عم

 دراسيا: المتفوؽ
لرفيػػ  فػػي المجػػاالت العيميػػة هػػـ الطمبػػة الػػذيف يعطػػوف دليػػؿ  ػػدراتهـ عمػػى األداء ا

والبداعيػػة والنفسػػية واألكاديميػػة الخاصػػة ، ممػػا يؤكػػد حػػاجتهـ لبػػرام  تربويػػة خاصػػة أو 
نشاطات خاصة لتمبية احتياجاتهـ وذلؾ مف أجؿ الوصوؿ بهـ إلى أ صػى درجػة تسػمح بػد 

 (5115إمكاناتهـ و دراتهـ ) جروف ، 
سة الحاليػة هػو حصػوؿ الطالػب عمػى تيػدير الجرا ي لممتفوؽ الدراسي في الدرا والتعريؼ

 يسبؽ الدراسة الحالية. ذيخةؿ الفصؿ الدراسي ال ميممتاز في المعدؿ األكادي
 المفاهيـ األساسية والدراسات السابية:

األسرة هي المبنة األولى في البناء االجتماعي، وهي المؤسسة الوحيدة التي  إف
ا، وتسبؽ في ذلؾ كؿ مؤسسات المجتم  األخرى يكاد يشترؾ كؿ األطفاؿ في االنتماء إليه

ال يوجد تشري  أرضي وال  ف ند( ومف هنا 365: 5113)الخطيب،  ميد،ع أثيرفي الت
سماوي داف  عف األسرة ووض  لها ميومات وضوابط مثؿ ما فعؿ الديف السةمي، فيد 

اء ورعايتهـ عني السةـ باألسرة عناية كبيرة بداية مف اختيار الزوجة وتربية األبن
عادة ما يكسب األساليب السوية  النسافوتأهيمهـ لميياـ بدورهـ في الحياة ذلؾ ألف 

لمسموؾ والتفكير مف خةؿ تفاعمد االجتماعي واحتكاكد با خريف وأف األبويف هما الوكةء 
 (.22: 5112األوا ؿ في اليياـ بهذ  العممية، )التؿ، 

 ص ارالجو األسري المحيط باألبناء ال رأى بعض المربيف ضرورة أف يكوف و د
 والمشاحنات والتي تنعكس بة شؾ عمى نفسية األبناء. لمشاجراتيتسـ بالهدوء و مة ا

عمماء النفس واالجتماع أف مف أهـ العوامؿ التي تؤثر عمى التكويف  ويؤكد
ياة بال ًا عمى سةمة الح ثيراً النفسي والعصبي لألبناء الجو المنزلي، ألند يؤثر تأ

االجتماعية لألبناء "ف ذا كاف الجو المنزلي ممي ًا بالمحبة والعطؼ والهدوء والثبات يكوف 
  ( 5114في ال الب مطم نًا عمى نفسد" )حمبي،  االبف

العاطفي لألبويف تجا  أبنا هـ يؤثر في عممية اال تداء والتيمص  فالمو ؼ
 (.3122 لييـ المجتم  ومعايير  )الدباغ، إدراكدالوجداني وفي 
مدرسة التحميؿ النفسي أوؿ مف وجد األنظار إلى أف الخبرات االنفعالية في  وتعد

 (.Engler, 1985شخصية الفرد عند النض  ) بناءتترؾ آثارًا عمى  المبكرةالطفولة 
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ويعدها محددات هامة  األبناءأهمية األسرة في حياة  مى( عFruedفرويد ) يؤكدو 
مـ مف الوالديف اليواعد األخة ية والييـ والتياليد والمثؿ في بناء ورسـ شخصيتد، إذ يتع

( وتتحدد نظرتد العامة لألمور، لذا يعد 3121العميا لممجتم  الذي يعيش فيد )شمتز، 
فرويد أوؿ مف أكتشؼ حييية العة ة بيف طريية معاممة الطفؿ وتربيتد وبيف تنظيـ 

 (.5113)المميجي، في شخصيتد في الكبر )المراهؽ( 
 :األسري المناخ

ـ( المنػػاخ األسػػري بأنػػد: عبػػارة عػػف مجموعػػة تيييمػػات أو 3123ويعػػرؼ مػػوس )
وجهات نظر أعضاء أسػرة مػا عػف إدراكهػـ بصػورة كميػة لنػوع العة ػات التفاعميػة المتبادلػة 

 ـ(3114في ) حفني ،  .ألبنهـ وتأثيرها عميهـ
لػػنمط العة ػػات ـ(: بأنػػد تمػػؾ الخصػػا ص المميػػزة 3121كمػػا عرفػػد عبػػد البػػا ي )

والتفاعػػؿ داخػػؿ البي ػػة األسػػرية ، كمػػا يتحػػدد  البػػًا باالتجاهػػات وأسػػاليب المعاممػػة التػػي 
ينتهجها الوالداف في تنش ة األبناء وما تسهـ بد مف تيبؿ ومشاركة وجدانيػة أو مػا ييابمهػا 

 مف إهماؿ وتسمط و سوة . 
تماسػؾ بػيف أعضػاء أألسػرة ـ(: فيد عرفد بأند: المناخ الذي يتسـػ بال3114أما صالح )

والتعبير عف مشاعرهـ المختمفة وااللتزاـ بالنواحي الدينيػة والخمييػة والتوجيػد الفكػري والثيػافي اليػا ـ 
عمى النظاـ والضػبط األسػري والػذي يعمػؿ عمػى تػوفير الػداف  لةسػتيةؿ وا  امػة عة ػات اجتماعيػة 

 متوافية م  ا خريف .
 اع متعددة منها:وتتخذ أشكاؿ المناخ األسري أنو 

 الشكؿ الديميراطي: .3

رادتػد الذاتيػة وعػدـ فػرض السػمطة فػي   وييـو عمى احتراـ الوالديف لشخصػية الطفػؿ وا 
عطا ػد حػؽ المشػاركة  تاحة الفرص واالحتمػاالت أمامػد التخػاذ اليػرارات الهامػة وا  توجيهد وا 

الػػديف بػػأف وتحمػػؿ بعػػض المسػػ وليات ، ومػػف أهػػـ مظػػاهر األسػػرة الديميراطيػػة اعتػػراؼ الو 
ف كػػًة مػػنهـ ينمػػو نحػػو الرشػػد  أطفػػالهـ أشػػخاص يختمػػؼ بعضػػهـ عػػف الػػبعض ا خػػر ، وا 

 ـ( .3112ونحو مرحمة مف العمر يتمكف فيها مف تحمؿ المس ولية كاممة )المهدي ، 
 الشكؿ التسمطي:  .5

وييـو عمى فرض الوالديف لسمطاتهما عمى الطفؿ وتحديد مػا يجػب عميػد أف يفعػؿ ومنعػد 
ـ بػػأنواع مػػف السػػموؾ المفضػػؿ لديػػد واسػػتخداـ العيػػاب والتهديػػد لمطفػػؿ باسػػتمرار مػػف الييػػا

 ـ( 3112)المهدي ، 
 الشكؿ الفوضوي:  .1
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وهػػو المنػػاخ األسػػري الػػذي يتخػػذ فيػػد الوالػػديف مو ػػؼ الةمبػػاالة مػػف األبنػػاء دوف أف 
في يكوف لموالديف دور واضح في تسيير دفة أمور الحياة في األسرة ، بؿ ويتخذ كؿ عضو 

األسرة  راراتد بنفسد وفؽ ما يتراءى لد دوف أف يأخذ في اعتبار  مػا يمكػف أف يترتػب عمػى 
 ـ(5111هذ  اليرارات مف عوا ب )حجازي ، 

 :ويشمؿ نمطيف هما أنماط المناخ األسري:
 . . أسر ذات مناخ أسري سوي3
 . أسر ذات مناخ أسري  ير سوي . 5
 . المناخ األسري السوي:3

( أف المناخ األسػري السػوي يجػب أف يػوفر فػي األسػرة األمػف 3112يرى متولي )
والثيػػػة والحػػػب واالحتػػػراـ والتسػػػامح والػػػدؼء العػػػاطفي واالسػػػتيرار وعػػػدـ التعصػػػب لألفكػػػار 

  والسعادة الزوجية .
 ( إلي خصا ص المناخ األسري السوي وهى:3121ويشير الهابط )

 .بالوضوح وأمانة التعبير أف نماذج االتصاؿ المستخدمة في األسرة تمتاز - أ 
 .يمتاز الجو الذي يسود عة ات األسرة بالحب والتعاطؼ اليجابي والديميراطية -ب 
 .  وة التوجيد والييادة في األسرة تكوف سمطة الوالديف ،وأف تكوف بعيدة عف التسمط -ج 
 .يشعر كؿ فرد في األسرة باستيةؿ شخصيتد وكياند داخؿ نسؽ األسرة - د 
 .خمو األسرة مف الصراعات - هػ  
 . ، ويسمكوف في إطارهاد األسرة واضحة ومفهومة ألعضا هاتكوف  واع - و 
اتفػاؽ ا بػاء واألمهػات عمػى أسػموب واحػد فػي تربيػة األبنػاء فػي ظػؿ جػو مػف المحبػة  - ز 

 والفهـ. 
 . المناخ األسري  ير السوي:5

ف أفراد األسرة لوجود خمػؿ فػي وهو المناخ األسري الذي تسود  التفر ة والتباعد بي
أداء األسرة لوظا فها ويترتب عمى هذا عدـ تمت  األفراد بدواف  كافية لإلنجػاز والتفػوؽ، وال 
بحرية في التعبير عف ا راء، وال باالهتماـ بالنواحي الثيافيػة والعمميػة والترفيهيػة والدينيػة. 

  ) 3111) ريب ، 
 :خصا ص المناخ األسري  ير السوي
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لمناخ األسري المضطرب يصن  أفراد مضطربيف، حيث تتسـ تمؾ األسػر بعػدـ إف ا
الفاعمية وعدـ المرونة ، وعادة ما تنشأ فيهػا تكػتة ضػد أحػد الوالػديف ويتسػـ المنػاخ العػاـ 

 (3111ريزو، و زابؿ، ) لتمؾ األسرة باأللـ والحباط والركود
 سري هي:وتضيؼ الجزا رى بعض الخصا ص لهذا النوع مف المناخ األ

 .اضطرابات عمميات التواصؿ .      3
 . فجاجة الوالديف -5
 . الرابطة المزدوجة .              1
 .المناخ الوجداني  ير السوي -4
 (5114. الشخصية المنحرفة . )الجزا ري ، 2

 العمميات الةسوية في المناخ األسري  ير السوي:
هـ مػػف صػػفاتهـ النسػػانية ومعػػاممتهـ ال أنسػػنة األشػػخاص هػػي تجريػػد :الػػة أنسػػنة - أ

كأشػػياء فيعػػيش الفػػرد ليحيػػؽ أهػػداؼ والديػػد، ويشػػب  ر بػػات والديػػد مػػ   ميػػؿ مػػف الػػوعي 
 بطموحاتد الشخصية. 

عنػػدما يكػػوف الزوجػػاف  يػػر ناضػػجيف مػػف الناحيػػة االنفعاليػػة   :الحػػب المصػػطن  - ب
الوالػػديف، فيمنحػػاف  بدرجػػة كافيػػة فأنهمػػا يتخػػذاف مػػف أبنا همػػا وسػػيمة لتحييػػؽ مػػا يػػنيص

أبنا همػا نمطػػًا مػف الحػػب يكتشػػؼ األبنػاء أنػػد حػب مصػػطن  أو مشػػروط و يػر نيػػي، حيػػػث 
مس ولية أكبر مػف  ػدرتهـ كمػا  عػادة مػا يطمب الوالداف مف أبنػا ها مطالب كثيرة ويحمةنهـ

 يطمبػػاف مػػنهـ الطاعػػة الكاممػػة، وأمػػاـ هػػذا الػػنمط مػػف الحػػب يسػػمؾ األبنػػاء بأحػػد طػػرييتيف،
األولي وهي أف يتيبؿ األبناء هذا الحب المصػطن  ويتظػاهروف بالسػعادة وبالتػالي يتعممػوف 

أمػػا الطرييػػة الثانيػة أف األبنػػاء ال يتيبمػػوف هػػذا الحػب المزيػػؼ ويجػػاهروف بػػذلؾ   .المراو ػة
 وبالتالي يصبحوا مصدر اضطراب و مؽ لألسرة. 

نػا ي الزوجػي والتػي أحيانػًا مػا ييصػد بػد عمميػات الػدم  بػيف الث  :األسرة المدمجػة  -ج
تمتػػد لتشػػمؿ األسػػرة كمهػػا، وييصػػد بالػػدم  بػػيف الػػزوجيف عػػدـ اسػػتيةؿ أحػػد الطػػرفيف عػػف 
ا خر وتنسحب هذ  العة ة عمى األبناء، فنجد أف الوالػديف أو أحػدهما ييػاوـ كػؿ محػاوالت 

والديػد، و البػًا األبناء لةنفصاؿ وتكويف شخصية مستيمة ليمن  تحرر األبناء مف العة ػة ال
ما تفشؿ كؿ محاوالت األبناء المتكررة لةستيةؿ فيستسػمموا لهػذ  العة ػة، فيحػدث انػدماج 
األسػػرة كمهػػا، وفػػي هػػذ  الحالػػة تكػػوف األسػػرة مصػػمتة أو مدمجػػة ال يسػػتطي  أحػػد أفرادهػػا 

 االنفصاؿ عف كياف األسرة. 
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فاعؿ والمفعوؿ بد متمػايزة في بعض األسر تكوف أدوار ال :جمود األدوار في األسرة  -د
بوضوح و ير تبادليد، فاألدوار محدودة وجامدة، وعادة ما ييػوـ أحػد الوالػديف بػدور الفاعػؿ 
وييـو أحد األبنػاء بػدور المفعػوؿ بػد ويظػؿ الشػخص الفاعػؿ يمػارس سػموؾ هػذا الػدور وال 

ؤدي يسػمح لصػاحب دور المفعػوؿ بػػد أف يكػوف فػاعًة، فعمػي الطفػػؿ أف ببػذؿ كػؿ جهػد  ليػػ
ذا مػا ثػار االبػف عمػى دور المفعػوؿ بػد فػ ف العة ػة  هذا الدور ليصػبح االبػف النمػوذجي، وا 

 بيند وبيف هذا الوالد تتوتر ويعتبر هذا السموؾ خاطو  البًا ييابؿ بالتجاهؿ والنكار. 
هػو ذلػؾ المنػاخ الػذي يسػود فيػد نػوع مػف التنػافس  هػ المناخ الوجداني  يػر السػوي:

السطح وما يكوف فػي الػداخؿ، فالسػطح يػوحي بالهػدوء واالسػتيرار ولكػف  بيف ما يبدو عمى
هػذا الهػدوء لػيس عمػػى أسػس  ويػة فػي األسػػرة، فهػو لػيس هػدوء ولكنػػد نػوع مػف الجمػػود، 
فالعة ػات بػيف أفػراد األسػرة تتسػـ بيمػػة الحيويػة والتميا يػة، وألف الهػدوء ظػاهري فمػف و ػػت 

نيفػة التػي تنػت  مػف حػادث صػ ير تافػد ثػـ تنطفػو ألخر تمز د بعض الثورات االنفعاليػة الع
هذ  الثورة االنفعالية فجأة كما اشتعمت وتعود األسرة لسيرتها األولػي وال يت يػر فػي أسػموب 

 ( 3111حياتها شو. )كفافي ، 
 العوامؿ المؤثرة في المناخ األسري:

 .. سيطرة أحد الوالديف3
 . . المستوى الثيافي اال تصادي االجتماعي لألسرة5
 . . حجـ األسرة1
 . . تركيب األسرة4
 .. الترتيب الميةدي وجنس الطفؿ2
(، )البهػػػي، وعبػػػدالرحمف، 3124. تػػأثير األبنػػػاء فػػػي والػػديهـ وتػػػأثرهـ بهػػػـ. )سػػةمة ، 6

3111) 
وفي ضوء ما سبؽ نجد أف األسرة هي المساعد األساسي لمفرد لمحصوؿ عمػى توافيػد      

التػي يكػوف لألسػرة النصػيب األكبػر  االجتماعيػة ة التنشػ ةالشخصي واالجتماعي، وأف عممي
حيػث ييػ  العػبء األكبػر فيهػا عمػى  جتماعيػةاال فيهػا يتو ػؼ عميهػا اكتسػاب الفػرد لمكفػاءة

األسرة التي تكسب الفرد معظـ مهاراتد االجتماعيػة، فمػا تيػوـ بػد األسػرة فػي تنشػ ة الطفػؿ 
نما الجزء األكبر مند ميصود ومتعمد وموجد لتكػويف شخصػية الفػرد بمػا  ليس أمرًا تميا يًا وا 

 . التوافؽيتناسب م  جنسد، وسند، وثيافة بي تد حتى يتحيؽ لمفرد 
 : الكفاءة الذاتية:ثانياً 

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8995
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8995
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8995
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8995
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مفهوـ الكفاءة الذاتية مف مفاهيـ عمـ النفس الحديثة حيث أشار إليد باندورا  يعد
Bandura  في نظرية التعمـ االجتماعي المعرفي، والذي يرى أف معتيدات الفرد عف

متعددة، فاعميتد الذاتية تظهر مف خةؿ الدراؾ المعرفي لميدرات الشخصية والخبرات ال
سواء المباشرة أو  ير المباشرة، ولذا ف ف الفاعمية الذاتية يمكف أف تحدد المسار الذي 
يتبعد الفرد ك جراءات سموكية، إما في صورة ابتكارية أو نمطية، كما أف هذا المسار يمكف 

المو ؼ  ييتضيهاب مكاناتد التي  تدأف يشير إلى مدى ا تناع الفرد بفاعميتد الشخصية وثي
: بأف الكفاءة الذاتية ألداء(. ويشير باندورا في كتابد أسس التفكير وا5131اليوسؼ، )

المدركة تؤكد عمى معتيدات الفرد في  دراتد عمى ممارسة التحكـ في األحداث التي تؤثر 
نما بما  عمى حياتد، فالكفاءة الذاتية المدركة ال تهتـ فيط بالمهارات التي يمتمكها الفرد، وا 

(. وتعتمد الكفاءة الذاتية 5114فرد عممد بالمهارات التي يمتمكها ) طامي، يستطي  ال
( وهي الصورة التي Self – Perceptionالمدركة في جزء منها عمى إدراؾ الذات )

يطورها الفرد عف نفسد حيث تؤثر في مستوى الجهد المبذوؿ في أداء المهمات. ويرى 
اءة الذاتية المدركة تييس ثية المفحوصيف ( بأف مياييس الكفBandura, 1997باندورا )
 مف المهاـ. متباينةعمى إنجاز مستويات  راتهـفي  د

تيتػػرح النظريػػة و والفاعميػػة الذاتيػػة تػػؤثر عمػػى مسػػتوى الدافعيػػة والػػتعمـ والنجػػاز 
بػػيف كػػؿ جػػزء مػػف خبػػرة الفػػرد وأيضػػًا  االتجػػا عة ػػة وثييػػة ثنا يػػة  االجتماعيػػة المعرفيػػة

الذي يتراكـ خةؿ السػنوات . ويشػكؿ كػؿ فػرد مجموعػة مػف  تجارب الفردالممخص المعرفي ل
  .ومرونتد في إكماؿ النشاط معتيدات فاعمية الذات التي تبرر دافعيتد

ة الذاتيػة تتضػح مػف خػةؿ أربعػة أنػواع ( أف تيديرات الفاعميBandura, 1977كما وجد )
 هي:مف السموؾ 

   Performance األداء ) أ (  
  Copingاجهة المو  (ب) 
   Arousal الثارة ( ج) 
 إصرار األفراد عمى اختيار األوضاع ألنفسهـ)د(  

أند حينما تنخفض فاعمية الذات ف ف الطةب ال  (Schunk , 1994) وليد أوضح
لػذلؾ نحتػاج إلػى ابتكػار إسػػتراتيجيات  (Schunk 1994: 87) لمػتعمـ يممكػوف الدافعيػػة

أف الطػػةب ذوي فاعميػػة الػػذات  (Pajares , 1997) كمػا أوضػح  مختمفة لثػراء هػؤالء الطػةب
سػػػتراتيجيات فيمػػػا وراء المعرفػػػة ويثػػػػابروف  العاليػػػػة يػػػػستخدموف كثيػػػػرا إسػػػتراتيجيات معرفيػػػة وا 

 ـ(5113) األلوسي، .فاعمية الذات المنخفضة ويواصموف العـز مدة أطوؿ مػف ذوي
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أساسػػية لممعمومػػات تشػػتؽ منهػػا  وضػػح بانػػدورا أربعػػة مصػػادرمصػػادر فاعميػػة الػػذات: 
  :- أو تيوي أو تضعؼ مف خةلها وهى فاعمية الذات . كما يمكف أف تكتسب

  :Mastery Experiences. خبرات السيطرة  3
يعتمد هذا المصدر عمى الخبرات التي يعيشها الفرد ،فالنجاح عادة يرفػ  تو عػات  

ويتطمػب   (Gist & Mitchell , 1992) الخفػاؽ المتكػرر يخفضػها الفاعميػة ، بينمػا
الت مػب عمػى العيبػات مػف خػةؿ بػذؿ الجهػد والمثػابرة  الحسػاس بالفاعميػة اليويػة خبػرة فػي

حض دويسجؿ الناس الزيادات الممحوظة في الفاعميػة الذاتيػة عنػدما تػ المستمرة المتواصمة
لمػتمكف مػف عمػا يخافونػد وعنػدما يكتسػبوف المهػارات الجديػدة  تجاربهـ المعتيدات الخاط ػة

 . ( Bandura1982) األنشطة المتوعدة
 . الخبرات البديمة:5

أف تيدير فاعميػة الػذات يتػأثر بػالخبرات البديمػة والتػي   (Bandura ,1982 )يرى باندور          
اكتسػػاب الخبػػرة مػػف رؤيػػة ا خػػريف المشػػابهيف وهػـػ يػػؤدوف األنشػػطة بنجػػاح )النمػػاذج  ييصػػد بهػػا

رؤية الفرد لممشابهيف لد وهـ يؤدوف األنشطة بنجػاح مػف جهػد  المتواصػؿ  االجتماعية( حيث تزيد
نفػػػس المكانػػات الةزمػػة لمنجػػاح ويسػػتطي  أف يولػػد تو عػػات مػػػف  وترفػػ  معتيداتػػد ألنػػد يمتمػػؾ

 ( Gist & Mitchell , 1992) المشػاهدة لمنمػاذج المشػاهدة والتػي تحسػف أداؤ  بػالتعمـ مػف

الػر ـ مػف الجهػد المرتفػ  تخفػض معتيػدات  فػي أدا هـػ عمػىولنفس السبب رؤيػة آخػريف يفشػموف 
الػتعمـ البػديؿ بمشػاهدة نجاحػات  المشػاهديف عػف فػاعميتهـ وييػوض جهػودهـ . كمػا تحػدث تجػارب

  (Popper & Lipscchiz , 1993) ا خريف وامتصاص الصراعات
 وتسػػبؽ التجػػارب االجتماعيػػة الفاعميػػة الذاتيػػة وتػػؤثر عميهػػا سػػواء أدركػػت فاعميػػة

منخفضة ويتأثر تو   الفاعمية بالتعمـ مف التجارب أو مف خةؿ العػرض أو  ذاتية عالية أو
) األلوسػي   الوضعي الذي يولد المعرفة واالهتماـ ب عػادة النشػاط الوصؼ التحميمي لمسموؾ

 هػ(5134، 
 . ال ناع المفظي:1

الفػػرد أو  أي الحػديث الػػذي يتعمػؽ بخبػػرات معينػة لاخػػريف واال تنػاع بهػػا مػف  بػػؿ
تأتي الفرد لفظيًا عػف طريػؽ ا خػريف وهػو مػا  ػد يكسػبد نػوع مػف التر يػب  المعمومات التي

  سػػػموؾ الشػػػخص أثنػػػاء محاولتػػػد ألداء المهمػػػة فػػػي األداء أو العمػػػؿ، ويػػػؤثر عمػػػى
(Bandura et al , 1977)  

دور  أيضًا حيث يشير إلػى األنشػطة  Social Persuasion االجتماعيولإل ناع 
عطػػاء ت ذيػػة راجعػػة  يؤديهػػا التػػي النػػاس بنجػػاح فػػي المهػػاـ المحػػددة الميترحػػة والتػػدريب وا 

 (  . (  Bandura,et al 1977 شا عة مف ال ناع االجتماعي أنواع هيتيييمية عمى األداء 
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إلػى أهميػة ال نػاع المفظػي كاسػتخداـ  (Bandura , 1982) سػةادر  أشػارت كمػا
 وى فاعمية ذاتيةمست المحادثة والتعاوف لموصوؿ إلى

  Emotional arousal . االستثارة االنفعالية: 4

يعتمد األفراد جز يًا عمػى االسػتثارة الفسػيولوجية فػي الحكػـ عمػى فػاعميتهـ فػاليمؽ 
عمػى فاعميػة الػذات واالسػتثارة االنفعاليػة المرتفعػة تضػعؼ األداء ، ويمكػف  والجهاد يؤثراف

 )مذجػػة ويضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ ظػػروؼ المو ػػؼ نفسػػدبواسػػطة الن خفػػض االسػػتثارة االنفعاليػػة
Bandura et al , 1977: 83)  

 Physiological and وتػػػػؤثر حػػػػاالت األفػػػػراد الفسػػػػيولوجية والعاطفيػػػػة

Emotional states الذاتيػػة بخصػػوص مهػػاـ محػػددة. التفاعػػؿ -أحكػػاـ الفاعميػػة عمػػى
 Bandura) مة المهاـعف اليدرة لتكم العاطفي لممهاـ )مثؿ اليمؽ( يؤدي إلى أحكاـ سالبة

 .حكػـ الفاعميػة الذاتيػة وتعمؿ الثارة الفسيولوجية عمى ت ييػر العواطػؼ لتناسػب  (1988 ,
(Bandura , 1982) 

 المكونات األساسية لنظرية فاعمية الذات:
تيترح نظرية فاعمية الذات وجود ثةثة عناصر معرفية تعد مكونات مهمة 

لى أية درجة يثابروف  وأساسية في تحديد أي السموكيات التي يشرع بها األفراد وا 
ويصمدوف عندما تواجد جهودهـ بعض العيبات ، كما تعد هذ  المكونات مهمة لكثير مف 
المشكةت النفسية وأف تعديؿ أو ت يير هذ  المكونات يعد مف الوسا ؿ العةجية المهمة 

 وهذ  المكونات هي:
 . تو   فاعمية الذات:3

يدرتد الشخصية عمى اليياـ بسموؾ معيف يوصمد إلى نتا   وتعني  ناعات الفرد ب
محددة ويفترض في فاعمية الذات أف تكوف ذات تأثير  وي في السموؾ وأف تحدد مستويات 
الدافعية لدى األفراد ، كما تنعكس عمى التحديات التي يواجهونها والجهد الذي يبذلوند في 

، و د بينت الكثير مف األبحاث ((Bandura,1977النشاط وصمودهـ بوجد العيبات )
النظرية والتجريبية أف تو عات فاعمية الذات تعد عوامؿ تنبؤية بشأف السموؾ . 

Bandura,1986)) 
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 . تو   النتا  :5
وهي  ناعات الفرد المتعمية باحتماؿ أف يؤدي سموكد إلى نتا   محددة 

(Bandura,1977) 
 الشخص         السموؾ                       النتيجة                           

 
 تو   النتيجة                             تو   الفاعمية            

 
 الفرؽ بيف تو عات الفاعمية وتو عات النتيجة

فالفرد الذي يعتيد أف االلتزاـ ببرنام  رياضي معيف سيؤدي إلى رف  الميا ة البدنية لديد 
ات عالية فيما يخص السموكيات في هذا البرنام  والنتا   المر وب فيها ستكوف لديد تو ع

 التي  د تنت  مف الممارسة المنتظمة لمسموكيات في هذا البرنام  .
 .  يمة النتا  :1

( إف (Bandura,1977وهي الييمة الذاتية أو األهمية التي يعطيها الفرد لنتا   معينة )
لمبادرة بالسموؾ فيبؿ أف يكوف الفرد را بًا في العمؿ النتيجة تؤثر في اليرارات بشأف ا

باتجا   اية ويمضي في العمؿ باتجا  تحيييها عميد أف يييـ أو ير ب في نتا   تمؾ 
ال اية والدراسات المتعددة حوؿ ما يعرؼ بنظريات الييمة المتو عة ، أظهرت أف  يمة 

لتعزيزية لها تأثير  وي في السموؾ النتا   المحتممة لمسموؾ التي تسمى أحيانًا بالييمة ا
Maddux.; Stanley, & Manning, 1987). 

 الدراسات السابية:
 ومف الدراسات ذات عة ة بالمناخ األسري         

 Mc Millan  (3124:)دراسة مالؾ ميةف 
وكانػػػت بعنػػػواف: إدراؾ المنػػػاخ األسػػػري والصػػػحة العامػػػة والسػػػموؾ الػػػوا عي داخػػػؿ 

اسة إلى إلياء الضوء عمى العة ة بيف المناخ األسري والسعادة والصحة المنزؿ وهدفت الدر 
( طالب مف طػةب الصػؼ الثػامف 64العامة داخؿ إطار المنزؿ وتكونت عينة الدراسة مف )

واسػػتخدـ الباحػػث اسػػتبياف المنػػاخ األسػػري الخػػاص بهػػـ فػػي إطػػار الحيػػاة اليوميػػة الفعميػػة 
 وية بيف الشػعور بالسػعادة والصػحة العامػة وبػيف  وكانت النتا   هي وجود داللة إحصا ية

 المناخ األسري ووجود داللة ضعيفة م  الذيف يشعروف بالتعاسة والضعؼ العاـ .
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 ((Kleiman,1989دراسة كميماف 

وكانػػػت بعنػػػواف " العة ػػػة بػػػيف إدراؾ المنػػػاخ األسػػػري وتوافػػػؽ األطفػػػاؿ " وهػػػدفت 
ي عمػػى إدراؾ توافػػؽ األطفػػاؿ لمضػػ ط النفسػػي الدراسػػة إلػػى تحديػػد مػػدى تػػأثير المنػػاخ األسػػر 

( طفػؿ وطفمػة وكانػت األدوات هػي مييػاس البي ػة األسػرية والمنػاخ 21وتكونت العينة مف )
األسري ويحتوى عمى خمسة أبعاد هػي: الصػراع ، التماسػؾ ، الػوعي ، البػداع اليجػابي ، 

 التعبير .
يس البي ػػة األسػػرية وكانػػت نتػػا   الدراسػػة هػػي أف هنػػاؾ ثةثػػة عناصػػر مػػف ميػػاي

) الصػػراع ، التماسػػؾ ، البػػداع اليجػػابي ( مػػرتبطيف بالضػػ ط النفسػػي لػػدى األطفػػاؿ  هػػي:
وواحد مف عناصر البي ة األسرية مرتبط بالضػ ط لػدى الػذكور ولػيس لػد تأييػد عػف النػاث 
وهو عنصر ) التعبير ( حيث برهنت النتا   عمى ارتباط كػؿ العناصػر وأبعػاد مييػاس البي ػة 

 ألسرية يض ط األطفاؿ .ا
 (3115دراسة آؿ ثاني )

بعنواف: " العة ة بيف إدراؾ الجو األسري وبعض سمات الشخصػية لػدى عينػة مػف طالبػات 
 المرحمة الثانوية بدولة  طر "

هػػدفت الدراسػػة إلػػى معرفػػة العة ػػة بػػيف المنػػاخ األسػػري كمػػا تدركػػد مجموعػػة مػػف طالبػػات 
عػض سػمات الشخصػية لػدى هػؤالء الطالبػات ، وتكونػت المرحمة الثانويػة فػي دولػة  طػر وب

( طالبػػة مػػف الصػػؼ الثالػػث الثػػانوي عممػػي وأدبػػي ، واسػػتخدمت 111عينػػة الدراسػػة مػػف )
 دالباحثة األدوات التالية:استمارة بياف حالة إعداد الباحثة ، مييػاس العة ػات األسػرية إعػدا

، مييػاس روتػر لمتوافػؽ  3122، ميياس الشخصية لثورندؾ ، 3121فتحي عبد الرحيـ ، 
، صفاء األعسر، ومف نتا   الدراسة:وجود عة ة ارتباطية بيف المت يرات األسرية وسػمات 
الشخصية ، إال أف هػذ  االرتباطػات  يػر دالػة إحصػا يًا عمػى بعػض المت يػرات وذات داللػة 

 عمى بعض المت يرات األخرى .
و التحصيؿ والنجػاز وانخفػاض الصػراع ويتميز المناخ األسري لدى أفراد العينة بتوجيد نح

والتماسػػؾ والتوجيػػد نحػػو اليػػيـ الذاتيػػة والخمييػػة وتتميػػز سػػمات الشخصػػية ألفػػراد العينػػة 
بػػالتفكير العممػػي والميػػؿ إلػػى الكوبػػة والخػػوؼ والعمػػؿ نحػػو نيػػد ا خػػريف وتختمػػؼ سػػمات 

تمفػػة ) العة ػػات الشخصػػية ألفػػراد العينػػة بػػاختةؼ إدراكهػػـ لمنػػاخهـ األسػػري بمت يراتػػد المخ
 األسرية ػ االهتماـ بالنمو الشخصي لمفرد ػ التنظيـ والضبط (

الدراسة معرفة االضطرابات النفسية والمناخ األسري لدى  استهدفت: 5111حسف،  دراسة
( فردًا وتـ استخداـ الوسا ؿ الحصا ية 12مرتكبي جرا ـ اليتؿ عمى عينة تألفت مف )
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متدرج المتعدد لمت يرات الدراسة. وتوصمت الدراسة إلى أف التالية: الوسط واالنحدار ال
مت يرات الدراسة التي أسهمت في السموؾ الجرامي جاء في المرتبة األولى المناخ األسري 

الجسمية في المرتبة الثالثة واالكت اب  -في المرتبة الثانية ثـ األعراض النفسية اليمؽثـ 
 في المرتبة الرابعة.

 وهدفت: " المناخ األسري وعة تد بالصحة النفسية لألبناء" (5111 )بيومي  دراسة
 المراهييف. األبناءبالصحة النفسية عند  األسريالدراسة إلى الكشؼ عف عة ة المناخ 

 يةبمحافظػة الشػر  العداديػة( طالػب وطالبػة مػف طػةب المػدارس 511العينة مػف ) تكونت
المسػتوى  مييػاسمييػاس الصػحة النفسػية ، الدراسة ميياس المناخ األسري و  اتوكانت أدو 

عة ػػة موجبػػة  توجػػد: أنػػد النتػػا  المصػػرية وأظهػػرت أبػػرز  لألسػػرةواال تصػػادي  تمػػاعياالج
التفاعػؿ  – األسػري األمػافودالة إحصا يًا بيف الصػحة النفسػية وكػؿ مػف المت يػرات ا تيػة )

تحديػد المسػ وليات  – وضػوح األدوار – األسػريالتعاوف  –التضحية  –االيجابي م  الحياة 
المناخ األسػري العػاـ(  ووجػود فػروؽ دالػة إحصػا يًا بػيف متوسػط درجػات ذوي المسػتوى  –

التعػػاوف  –التضػػحية  –االجتمػػاعي واال تصػػادي المرتفػػ  والمػػنخفض فػػي )األمػػاف األسػػري 
 إشػباع -األسػريةنظػاـ الحيػاة  –الضػبط  –تحديػد المسػ وليات  –األدوار  وضوح –األسري 
فػروؽ  ات ألفراد األسرة( لصالح ذوي المستوى االجتماعي واال تصادي المرتف  وتوجدالحاج

 –التفاعػػؿ اليجػػابي مػػ  الحيػػاة  –دالػػة بػػيف البنػػات والبنػػيف فػػي مت يػػر )السػػةمة النفسػػية 
 الصحة النفسية( لصالح البنيف.

 هدفت" و األسري والنض  الخميي لألبناء خ"العة ة بيف المنا (: 5111 ) حجازي دراسة
األسري والنض  الخميي لألبناء  مناخالدراسة: الكشؼ عف طبيعة العة ة بيف أبعاد ال

 المراهييف.
)زوج وزوجة وأبناء( مف  فتتكوف م واألسرة أسرة( 311: تتكوف عينة البحث مف )العينة

( سنة وأال 53: 32الجنسيف عمى أف يكوف مف بينهـ ولد أو بنت  في سف المراهية )
 واال تصاديةاألسرة شخص  ير عادي وأف تمثؿ األسرة المستويات االجتماعية  فييكوف 

 والثيافية المتباينة.
الميؿ االجتماعي إلى المعايير االجتماعية.   ميياس التالية: األدواتالدراسة  واستخدمت

والتطابؽ بيف أعضاء األسرة.  األسريةالعة ات  ميياس( و 3124)إعداد عةء كفافي( )
النض   اختبار( و 3121فتحي السيد عبد الرحيـ، حامد عبد العزيز الفيي( ) )إعداد
المستوى  ميياس( و 3124. )إعداد كولبرج وأخروف، وتعريب إبراهيـ  شيوش( )الخميي

 (.3124االجتماعي واال تصادي والثيافي. )إعداد أحمد محمد ، حسف صالح( )
بػيف كػؿ  إحصػا يةباطية موجبة ذات داللػة التالية: توجد عة ة ارت النتا  الدراسة  وأظهرت

(. األسػػريالدرجػػة الكميػػة لممنػػاخ  –أبعػػاد النمػػو الشخصػػي  –مػػف )أبعػػاد العة ػػات األسػػرية 
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بػػيف أبعػػاد التنظػػيـ والضػػبط والنضػػ   ارتباطيػػدوالنضػػ  الخميػػي لألبنػػاء ولػػـ توجػػد عة ػػة 
ت األبنػػاء فػػي الخميػػي لألبنػػاء. وتوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػا ية بػػيف متوسػػطات درجػػا

النض  الخميي لكؿ مف األبنػاء فػي األسػرة المتطابيػة و يػر المتطابيػة فػي المنػاخ األسػري. 
وال توجػػد  فػػروؽ بػػيف متوسػػطات درجػػات األبنػػاء فػػي أبعػػاد المنػػاخ األسػػري لكػػؿ مػػف أبنػػاء 

 والثيافي. ادياألسر المرتفعة والمنخفضة في المستوى االجتماعي واال تص
 لمناخالدراسة  ياس المناخ األسري ومعرفة العة ة بيف ا استهدفت: 5116خميؿ،  دراسة

( طالبًا وطالبة مف الجامعة 521األسري والصحة النفسية عمى عينة تألفت مف )
المستنصرية، واستخدمت الباحثة الوسا ؿ الحصا ية ا تية في معالجة بياناتها، االختبار 

مستيمتيف واالختبار التا ي لعينة واحدة ومعامؿ اختبار بيرسوف، وتوصمت  نتيفالتا ي لعي
الدراسة إلى أند تتمت   عينة البحث بمناخ اسري مرتف  إضافة إلى صحة نفسية جيدة كما 
تبيف أند كمما كاف المناخ األسري جيد يؤدي إلى سةمة األبناء نفسيًا ويحيؽ لديهـ كؿ 

 ة.ميومات الصحة النفسية السميم
 دراسات ذات عة ة بالفاعمية الذاتية

(:  اـ ب جراء دراسة هدفت إلى تحديد العة ة بيف كؿ مف الجنس Kelly,1993) كيمي -
واالنجاز األكاديمي وبيف فاعمية الذات واالهتمامات المهنية حيث تكونت عينة الدراسة مف 

و د أشارت نتا    ( طالبًا مف الصفيف التاس  والحادي عشر بالمدارس العميا،526)
الدراسة إلى وجود تأثير محدود لمجنس عمى فاعمية الذات لصالح الذكور، كما أشارت إلى 

إلى   مف خةؿ النجاز األكاديمي. في حيف أشارت النتا  ذاتيةالتنبؤ بالفاعمية ال كانيةإم
 عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في الميوؿ المهنية.

: استهدفت هذ  الدراسة  (Kathleen,. & Claudia, 1994)دراسة كاثميف وكموديا 
تعرؼ طبيعة العة ة بيف فاعمية الذات واليدرة عمى االحتماؿ أو )الصةبة( لدى عينة مف 

( طالبًا وطالبة بعد تطبيؽ أداتي البحث وهما ميياس 322طمبة الجامعة تألفت مف )
وميياس )فاعمية الذات ( فيرة 23( والمكوف مف )3121)اليدرة عمى االحتماؿ لكوباسا 

( وبعد معالجة البيانات إحصا يًا توصمت الدراسة إلى أف العة ة 3125لشيرر وآخريف 
األرتباطية كانت عالية بيف المت يريف ، فالطمبة الذيف أحرزوا درجات عالية عمى ميياس 

ًا ذات فعالية الذات يتمتعوف بيوة تحمؿ عالية ولـ تظهر نوعية الجنس ) ذكر / أنثى( فرو 
 داللة إحصا ية في مت يري البحث .

(: سعت دراستد إلى التعرؼ عمى العة ة بيف المهارات االجتماعية 5113) حسيب -
والفاعمية الذاتية، وكذلؾ الفروؽ بيف المتفو يف والعادييف والمتأخريف دراسيًا في المهارات 

سنًا في المهارات االجتماعية  وبيف أألص ر سنًا واألكبر والناث،االجتماعية، وبيف الذكور 
( طالبًا وطالبة مف المراحؿ 322. و د تكونت عينة  الدراسة مف )لذاتيةوالفاعمية ا
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الجامعية. حيث أشارت النتا   إلى  وجود عة ة ارتباط بيف بعض المهارات االجتماعية 
تأخريف دراسيًا والفاعمية الذاتية، كما أشارت إلى وجود فروؽ بيف المتفو يف والعادييف والم

في المهارات االجتماعية لصالح المتفو يف، كما أشارت إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة 
بيف الذكور والناث في المهارات االجتماعية، في حيف أشارت إلى وجود فروؽ ذات داللة 

فروؽ في  ودلصالح الذكور، كذلؾ وج نتفي الفاعمية الذاتية تعزي إلى الجنس وكا
الجتماعية بيف األص ر سنًا واألكبر سنًا لصالح األكبر سنًا. في حيف أظهرت المهارات ا
وجود فروؽ ذات داللة في الفعالية الذاتية بيف الطةب األكبر سنًا أو األص ر  دـالنتا   ع

 سنًا.
الذاتية  ءة(:  اـ ب جراء دراسة سعت إلى التعرؼ عمى مستوى الكفا5111) الزؽ -

ى طمبة الجامعة األردنية، والفروؽ في هذا المستوى تبعًا لمت يرات األكاديمية المدركة لد
( 411الكمية والجنس والمستوى الدراسي والتفاعؿ بينها. حيث تألفت عينة الدراسة مف )

طالب وطالبة مف طمبة البكالوريوس، و د أشارت النتا   إلى أف مستوى الكفاءة الذاتية 
متوسطة، كما أشارت إلى وجود فروؽ ذات داللة في المدركة لدى طمبة الجامعة األردنية 

الكفاءة الذاتية المدركة وفيًا لممستوى الدراسي لصالح المستوى الدراسي األعمى، وكذلؾ 
ذات داللة وفيًا لمجنس، أما مف حيث الكمية فكانت الفروؽ لصالح  روؽعدـ وجود ف

 الكميات النسانية.
االجتماعية  راتعت إلى تحديد العة ة بيف المها(:  اـ ب جراء دراسة س5131) النفيعي -

المتفو يف والعادييف في المدارس الثانوية بمحافظة جدة  بةو فاعمية الذات لدى الطم
( طالب مف طةب 511بالمممكة العربية السعودية، حيث تكونت عينة الدراسة مف )

وجبة بيف درجات المرحمة الثانوية، و د أشارت النتا   إلى وجود عة ة ارتباطيد م
وبيف درجات فاعمية الذات لدى طمبة المرحمة  فةالمهارات االجتماعية وأبعادها المختم

 الثانوية المتفو يف والعادييف عمى حد سواء.
(: سعت إلى تحديد عة ة التكيؼ األكاديمي بالكفاءة الذاتية العامة 5131خالد ) بني -

ؿ البيت، حيث تكونت عينة الدراسة مف لدى طمبة كمية العمـو التربوية في جامعة آ
 ـالذاتية العامة لجيروزل ة( طالب وطالبة. و د استخدـ الباحث ميياس الكفاء511)

وتشيفرز وميياس هنري بورو لمتكيؼ األكاديمي، حيث أشارت نتا   الدراسة إلى عدـ 
تعزي وجود فروؽ ذات داللة إحصا ية لدى أفراد عينة الدراسة في التكيؼ األكاديمي 

لجنس الطالب أو المستوى الدراسي أو التفاعؿ بينهما، كما أظهرت النتا   وجود ارتباط 
 إحصا يًا بيف التكيؼ األكاديمي والكفاءة الذاتية العامة لدى أفراد عينة الدراسة. ؿموجب دا
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 تعميؽ عاـ عمى الدراسات السابية ومدى االستفادة منها:

حيث التي تناولت المناخ األسرى ات السابية اختةؼ المراحؿ العمرية لمدراس -
 فيKleiman (3121 ،)مثؿ دراسة كميماف  ؿاألطفابيت بعض الدراسات عمى ط  

(، 5111)مثؿ دراسة بيومي  العداديةالمرحمة حيف طبيت بعض الدراسات عمى 
والبعض ، (3115دراسة آؿ ثاني ) مثؿ الثانويةالمرحمة طبؽ عمى  والبعض األخر
في حيف طبيت ، (5116)خميؿ الجامعية مثؿ دراسة عمى المرحمة ا خر طبؽ

 (.5111 ) حجازي دراسةبعض الدراسات األخرى عمى مجموعة مف األسر مثؿ 
ذات العة ة المراحؿ العمرية لمدراسات السابية  في كما وجد أيضا اختةؼ -

 كيميمثؿ  العداديةالمرحمة بعض الدراسات عمى بيت حيث ط   بالفاعمية الذاتية
(Kelly,1993 :)النفيعي مثؿ الثانويةالمرحمة طبؽ عمى  ، والبعض األخر 
 حسيبودراسة الجامعية مثؿ  والبعض ا خر طبؽ عمى المرحمة، (5131)
 .(5131خالد ) بني ، ودراسة (5111) الزؽ، ودراسة (5113)

محثاينة مه حيد الحجم، تحيد شملث  الدراساتحلل ل المشارمةمما أن العينات  -

تينما اشحملث أمثز عينة   (5111 )حسف دراسةمما في  فزدا( 33أصغز عينة )

، مما  (5111) الزؽ( طالة وطالثة مه طالب الجامعة مما فى دراسة 444)على 
جناولث عينة الذمىر فقط مما  تحىخجنىعث العينات مه حيد جنس العينة فهناك 

لجنسيه مما في جناولث عينات مه ا تحىخ، وهناك (Kelly,1993) تحدفي 

 بني ،(5111) الزؽ،  (Kathleen,. & Claudia, 1994)دراسات مل مه
 .(5131خالد )

وتكمف استفادة الباحث مف الدراسات السابية التي تناولت المناخ األسرى  -
وض  إطار نظري يوضح المفاهيـ والمت يرات التي يتناولها والفاعمية الذاتية في 

ا ة مشكمة البحث الحالي وتحديد أهدافد، وكذلؾ بالضافة إلى كيفية صي البحث،
معرفة آلية الختيار وتحديد العينة، هذا إلى جانب اختيار المياييس المستخدمة، 
م  تحديد المعالجات الحصا ية المناسبة، وصيا ة الفروض، وتحديد األساليب 

  الحصا ية المناسبة لإلجابة عمى أس مة البحث وتفسير النتا  .
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 ءات الدراسةإجرا
 منه  الدراسة:

اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنه  الوصفي االرتباطي والذي يعني بوصؼ ما 
 هو  ا ـ في الوا   ومحاولة تفسير  .

 مجتم  الدراسة:
( 36.411يتكوف مجتم  الدراسة مف جمي  طةب جامعة تبوؾ والبالغ عددهـ )

 طالب وطالبة .
 عينة الدراسة:

( طالب 541نة عشوا ية طبيية مف مجتم  الدراسة عددهـ )اختار الباحث عي
وذلؾ مف خةؿ تيسيـ مجتم  الطةب إلى عممي  وأدبي وكذلؾ متفوؽ وعادى ثـ سحب 

 عدد مف طةب العممي وعدد مف طةب األدبي م  مراعاة النسبة الم وية لكؿ منهما.
 ( وصؼ عينة الدراسة3جدوؿ )

 351 عممي
541 

 351 أدبي
 331 متفوؽ

541 
 311 عادي

 :الدراسة مياييس
 (5115إعداد / عةء الديف كفافي ) المناخ األسري: ميياس

 الهدؼ مف الميياس:
 يهدؼ الميياس إلى معرفة مدى ا تراب المناخ األسري مف السواء أو االبتعاد عند .

 وصؼ الميياس:
ؿ عمى عدد مف يتضمف الميياس أربعة أبعاد ر يسية وكؿ بعد مف هذ  األبعاد يشتم

العبارات وييـو الطةب والطالبات مف عينة الدراسة بالجابة عمى الميياس بشكؿ جماعي 
 وأبعاد الميياس الر يسية هي:
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. الةأنسنة: ويعني تجريد األشخاص مف صفاتهـ النسانية ، ومعاممتهـ كأشياء ويييس 3
يؽ  ايات وكثيرًا ما يكوف هذا البعد معاممة الوالديف ألبنا هـ كأشياء أو كوسا ؿ لتحي

التممؾ وراء هذا التوجد في العة ة ويختزف األبناء ذكرياتهـ الطفولية والتي تؤثر في 
 حياتهـ الراشدة وتحكـ عة اتهـ با خريف .

 .الحب المصطن :5
ويعني أف الوالديف يمنحاف االبف نمطًا مف الحب ويكتشؼ االبف في معظـ 

ؼ أو مشروط و ير نيي ، ويييس هذا البعد مدى وجود الحاالت أند حب مصطن  أو زا 
هذ  العة ة  ير السوية والصعوبة الكبيرة عمى االبف تكمف في الحرماف مف حب الوالديف 

 وفي أند عميد أف يصدؽ حبهما وهو  ير ميتن  بد .
 . األسرة المدمجة:1

مف االنصهار ويعني أف األسرة يسود فيها االتجا  التممكي وتكوف األسرة في حالة 
وتياـو أي محاولة لةنفصاؿ أو االستيةؿ ويييس هذا البعد مدى وجود هذا االتجا  
 التعميي التممكي  ير السوي واالبف في هذ  العة ة يحـر مف حيد في النمو واالستيةؿ .

 المناخ الوجداني  ير السوي:  .4
بدوا عميها مف صدؽ ويعني أف األسرة فيها اضطراب بالعة ات بيف أعضا ها وأف ما ي

وثبات يتنا ض م  ما يحدث في الحييية ويييس هذا البعد مدى وجود هذ  العة ات التي 
تشير إلى االضطراب في المناخ الوجداني لألسرة . وفي ظؿ هذ  األسرة يعيش األبناء 
والوالديف في مكاف موحش وفارغ مف العة ات النسانية الداف ة والجدوؿ التالي يوضح 

 .توزي  العبارات عمى أبعاد ميياس المناخ األسرىنسب 
 
 (  يوضح نسب توزي  العبارات عمى أبعاد ميياس المناخ األسري5جدوؿ )      

 توزي  العبارات األبعاد
 51ػ3 . الةأنسنة3
 42ػ 54 . الحب المصطن 5
 62ػ  46 . األسرة المدمجة1
 22ػ  61 . المناخ الوجداني  ير السوي4
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 الميياس:تصحيح 
تتـ الجابة عمى الميياس إما بنعـ أو ال و البية العبارات موجبة وهناؾ بعض 

( وال )صفر( والعبارة السالبة تأخذ فيها 3العبارات السالبة والعبارة الموجبة تأخذ فيها نعـ )
( وكمما حصؿ الطالب عمى درجة مرتفعة عمى بنود الميياس كاف في 3نعـ )صفر( وال )

 د مف الةسواء في كؿ بعد مف األبعاد .اتجا  المزي
 صدؽ الميياس:

 امت مجموعة مف الباحثيف مف معهد الدراسات والبحوث التربوية بحساب الصدؽ والثبات 
 لمميياس وكانت النتا   كما يمي:

 الصدؽ المنطيي:
تـ عمؿ صدؽ منطيي لمميياس بحيث يتـ الحكـ عمى مدى تمثيؿ الميياس لما 

مف خةؿ صدؽ المحتوى بحيث يتـ عرضد في صورتد األولية عمى يراد  ياسد وذلؾ 
مجموعة مف األساتذة المحكميف المتخصصيف مف كمية التربية بالسماعيمية ػ جامعة  ناة 
السويس ػ وكمية التربية النوعية ػ جامعة الياهرة ػ وكمية التربية ػ جامعة حمواف ػ ووضعت 

  الميياس في صورتد األولى  بؿ تيديمد تعريفات لممفاهيـ الموجودة بالميياس م
لممحكميف وبعد أخذ رأي المحكميف فيد تـ تعديؿ بعض األلفاظ مف بعض العبارات حتى 

 يسهؿ فهمها .
 التجانس الداخمي:

تـ التأكد مف تجانس الميياس وترابطد وصةحيتد وذلؾ بحساب معامةت االرتباط بيف 
 ( .1.13جمي  االرتباطات دالة عند ) العبارات والدرجة الكمية لمميياس وكانت

 ثبات الميياس:
الميياس لد معامؿ ثبات مرتف  يشير عمى صةحية استخدامد كأحد مياييس 

( وتـ  ياسد بطريية ألفا كرومباخ 1.2المناخ األسري حيث أف معامؿ ثبات الميياس ) 
بمحافظة  ( طالب وطالبة و د تـ تطبييد عمى عينتيف111وذلؾ عمى عينة مكونة مف )

 ( 5115الياهرة والسماعيمية )الكومي ، 
( مف أعضاء هي ة 31و اـ الباحث في هذ  الدراسة بعرض الميياس عمى )

التدريس بالجامعات السعودية بهدؼ معرفة مدى مة مة الميياس لهذ  الدراسة وكانت 
 %( بيف األعضاء المحكميف .21نسبة االتفاؽ عمى مناسبة الميياس )
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( طالب بهدؼ 21لباحث بتطبيؽ الميياس عمى عينة مكونة مف )كما  اـ ا
وهو معامؿ ثبات مناسب لهذ   1.22حساب معامؿ الثبات و د كاف معامؿ الثبات 

 الدراسة .  
ولمتأكد مف ثبات الميياس في الدراسة الحالية  اـ الباحث بحساب معامؿ الثبات 

 ب لمدراسة الحالية .( وهو مناس1.21ألفا كرونباخ وكاف معامؿ الثبات ) 
 )ترجمة الباحث(الفاعمية الذاتية:  ميياس

بما يناسب عينة الدراسة الحالية. فيد اختيرت بعض  تيةميياس الفاعمية الذا تطويرتـ 
الفيرات مف ميياس الفاعمية الذاتية األكاديمية الذي طور  باستوريمي وبيكوني 

(Pastorelli & Picconi, 2001,  ) 
( فيرة تييس فاعمية الطالب داخؿ  رفة الصؼ 52ميياس مف )يتكوف هذا الو 

تفاعمد في  ىومدى انجاز  لواجباتد ومهماتد الدراسية، ومدى استعداد  لةمتحانات ومد
  رفة الصؼ ومستوى انجاز  في المواد الدراسية.

 المحتوى: صدؽ
يمية، بعرضد أل راض هذ  الدراسة أجري صدؽ محتوى ليياس الفاعمية الذاتية األكاد    

حيث طمب منهـ  في الجامعات السعودية ( محكميف مف أعضاء الهي ة التدريسية2عمى )
الدالء بورا هـ العممية حوؿ الفيرات مف حيث الصيا ة الم وية ووضوح المعنى في الفيرة 

%( 21) موافيتهـ عمى جمي  فيرات الميياس وأظهروامناسبة تمؾ الفيرات لمميياس  ومدى
 ، م  إجراء بعض التعديةت عمى الصيا ة الم وية.فاؽ نسبة االت

 البناء:  صدؽ
بيف فيرات الميياس والدرجة الكمية  باطأجري صدؽ بناء لمميياس وذلؾ بحساب معامةت االرت

الجدوؿ التالي  ويبيف ( طالبًا مف خارج مجتم  الدراسة22ف )معمى الميياس لدى عينة تكونت 
 هذ  المعامةت:

 
 
 
 
 
 (1جدوؿ )
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الفيرة بالدرجة  ارتباط الفيرة
الفيرة بالدرجة  ارتباط الفيرة الكمية لمميياس

 الكمية لمميياس
3 1.62 32 1.62 
5 1.42 36 1.26 
1 1.65 32 1.65 
4 1.2 32 1.62 
2 1.46 31 1.62 
6 1.41 51 1.22 
2 1.24 53 1.23 
2 1.12 55 1.25 
1 1.2 51 1.43 
31 1.42 54 1.22 
33 1.46 52 1.62 
35 1.44 56 1.26 
31 1.22 52 1.23 
34 1.42 52 1.63 

مف الجدوؿ السابؽ أف  يـ معامةت االرتبػاط بػيف الفيػرات والدرجػة الكميػة لممييػاس  يتبيف
(، ممػا يشػير إلػى a <0.05(. وهي  يـ دالة إحصػا يًا )1.25 – 1.12 د تراوحت بيف )
 صدؽ الميياس.

 الميياس: ثبات
ألفػػا، حيػػث وزع المييػػاس عمػػى  –باسػػتخداـ معادلػػة كرونبػػاخ  لثبػػاتتػػـ حسػػاب ا

 ( طالبًا مف خارج عينة الدراسة.22)
 ض( وهػو معامػؿ ثبػات مػرض ويفػي بػأ را1.24بمغ معامؿ ثبػات المييػاس ) و د

 الدراسة الحالية.
 وتطبيؽ المياييس عميها: لدراسةا ةعين اختيار
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فتكونت مف  ةمعة تبوؾ، أما عينة الدراسمجتم  الدراسة مف جمي  الطةب بجا يتكوف 
 لمناختـ تطبيؽ ميياس ا و دبالطريية العشوا ية الطبيية  ارهـ( طالب تـ اختي541)

 األسري والفاعمية الذاتية عمى عينة الدراسة.
 الحصا ية: ساليبنتا   الدراسة بواسطة األ معالجة

معامػػؿ االرتبػػاط  مػػف األسػػاليب الحصػػا ية مثػػؿ عػػةالباحػػث باسػػتخداـ مجمو   ػػاـ
ووصػػؼ عينػػة  لدراسػػةتحميػػؿ التبػػايف لإلجابػػة عمػػى أسػػ مة ا – الم ويػػةالنسػػب  –بيرسػػوف 
 الدراسة.

 عرض نتا   الدراسة وتفسيرها ومنا شتها:
لإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة األوؿ)الذي ينص عمى أند توجد السؤاؿ األوؿ:  إجابة

 ؟ الفاعمية الذاتية(المناخ األسري و  أبعاد بيف  يةعة ة داللة إحصا
عمػػى طبيعػػة العة ػػة لمكشػػؼ الباحػػث باسػػتخداـ معامػػؿ االرتبػػاط بيرسػػوف   ػػاـ           
 يوضح ذلؾ:( 4) لجدوؿوا

 (4جدوؿ )
 الفاعمية الذاتية المناخ األسري
 1.621 الةأنسند

 1.622 الحب المصطن 
 1.212 األسرة المدمجة

 1.235 المناخ الوجداني  ير السوي
 1.625 جة الكمية لمميياسالدر 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود عة ة ارتباطية سالبة دالة إحصا يًا بػيف درجػات          
الطةب عمػى مييػاس المنػاخ األسػري وأبعػاد  وعمػى درجػات الطػةب عمػى مييػاس الفاعميػة 

عمػى الذاتية وهذا يعنػي أنػد كممػا زادت درجػة مييػاس المنػاخ األسػري )الةسػوي( انخفضػت 
 ميياس الفاعمية الذاتية والعكس صحيح .

وتعتبػػػر هػػػذ  النتيجػػػة منطييػػػة حيػػػث أف المنػػػاخ األسػػػري الةسػػػوي الػػػذي تسػػػود          
الةأنسػنة أو الحػب المصػػطن  أو المنػاخ الوجػػداني  يػر السػػوي تعمػؿ عمػػى إحسػاس الفػػرد 

رة لػدى الفػرد بنيص الفاعمية الذاتيػة حيػث يػؤدي هػذا المنػاخ إلػى عػدـ جػدوى خبػرة السػيط
وتيميػػؿ االسػػتفادة مػػف الخبػػرات البديمػػة عنػػد ا خػػريف ونيػػص االسػػتثارة االنفعاليػػة ، بينمػػا 
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المناخ السوي يؤدي إلى زيادة الفاعمية الذاتية التي تترجـ مف خةؿ االستفادة مف الخبرات 
 السابية ومحاكاة الخبرات البديمة وزيادة االستثارة االنفعالية .

هذ  النتيجة م  نتا   كثيػر مػف الدراسػات التػي حاولػت فهػـ طبيعػة عة ػة  وتتفؽ         
ـ( ودراسػػة 5116المنػػاخ األسػػري مػػ  خصػػا ص وسػػمات الشخصػػية مثػػؿ دراسػػة خميػػؿ )

 ـ( .3115( ودراسة آؿ ثاني )5111بيومي )
 إجابة السؤاؿ الثاني:

 " هػػػؿ توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػةلإلجابػػػة عمػػػى السػػػؤاؿ الثػػػاني الػػػذي يػػػنص عمػػػى: 
 إحصا ية بيف الطةب المتفو يف دراسيًا والعادييف في المناخ األسري ؟ " 

 ( يوضح ذلؾ:2( والجدوؿ ر ـ ) T test اـ الباحث باستخداـ اختبار )ت( ) 
( يوضح  الفروؽ بيف متوسطات المتفو يف دراسيًا والعادييف عمى ميياس المناخ 2جدوؿ )

 األسري المضطرب

ميياس المناخ 
 األسري

مستوى  العادييف دراسيًا ف = فو يف دراسيًا ف =المت
 ع ـ ف = ع ـ ف = الداللة

 1.113 5.125 31.25 5.122 33.14 بعد الةأنسند
 1.113 1.211 34.11 5.231 31.52 الحب المصطن 

 1.113 3.352 31.52 5.222 31.54 األسرة المدمجة

المناخ الوجداني 
 1.113 5.533 35.52 3.64 2.23  ير السوي

 1.113 69515 21.23 2.212 41.52 الميياس الكمي
( بػػػيف 1.113يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػا ية عنػػػد ) 

المتفػػو يف دراسػػيًا والعػػادييف عمػػى جميػػ  أبعػػاد مييػػاس المنػػاخ األسػػري المضػػطرب وعمػػى 
يف( وهػػذا يعنػػي أف الدرجػػة الكميػػة لممييػػاس لصػػالح الطػػةب العػػادييف ) فػػي اتجػػا  العػػادي

الطةب المتفو يف لديهـ مناخ أسري سوي أفضؿ مف الطةب العادييف وانعكػس هػذا المنػاخ 
 األسري الجيد عمى تفو هـ الدراسي إلى أ رانهـ مف العادييف .

وهذ  النتيجة تعتبر منطييػة وتتسػؽ مػ  األطػر النظريػة وكثيػر مػف الدراسػات السػابية التػي 
سػري الجيػد يػنعكس إيجابيػًا عمػى إفػراد أألسػرة ويتػرجـ فػي صػورة أشارت إلػى أف المنػاخ األ
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سمات وخصػا ص جيػدة عمػى أبعػاد الشخصػية المختمفػة ) عيميػًا ػ انفعاليػا ػ حسػيًا ، ... ( 
 ـ( 5112( ودراسة السيد )5116مثؿ دراسة خميؿ ) 

كمػػا يفسػػر الباحػػث تمػػؾ النتيجػػة الحاليػػة بػػأف المنػػاخ األسػػري المضػػطرب و يػػر 
يصػن  أفػراد مضػطربيف، حيػث تتسػـ تمػؾ األسػر بعػدـ الفاعميػة ، كمػا يتسػـ المنػاخ السوى 

العػػاـ لتمػػؾ األسػػرة بػػاأللـ والحبػػاط والركػػود فيػػؤثر عمػػى تحصػػيمهـ، بعكػػس لػػو كػػاف المنػػاخ 
   .األسرى سوى فاند يؤثر عمى تحصيمهـ باليجاب

 السؤاؿ الثالث:
روؽ ذات داللػة إحصػا ية بػيف هؿ توجػد فػلإلجابة عمى السؤاؿ الثالث والذي ينص: 

 المتفو يف دراسيًا والعادييف في الفاعمية الذاتية لدى عينة الدراسة ؟
( لمعرفػػة الفػػروؽ  T testولإلجابػػة عمػػى هػػذا السػػؤاؿ  ػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ اختبػػار ت ) 

 ( يوضح ذلؾ .6والجدوؿ )
 (6جدوؿ )

ادييف عمى ميياس الفاعمية يوضح الفروؽ بيف متوسطات الطةب المتفو يف دراسيًا والع
 الذاتية .

المتوسط  العدد المجموعة الميياس
 الحسابي

االنحراؼ 
 الداللة المعياري

الفاعمية 
 الذاتية

داؿ عند  2.15 41.33 11 المتفو يف دراسياً 
1.113 

  31.33 12.61 311 العادييف
           

سػػػط المتفػػػو يف دراسػػػيًا ويتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ وجػػػود فػػػروؽ بػػػيف متو             
( لصػػالح المتفػػو يف دراسػػيًا عمػػى مييػػاس الفاعميػػة الذاتيػػة 12.61( والعػػادييف ) 41.33)

وهذا يعني أف الطةب المتفو يف لديهـ إحساس بالفاعمية الذاتية أكبر مف الطةب العػادييف 
الخبػرات ويمكف تفسػير هػذ  النتيجػة فػي ضػوء مصػادر الفاعميػة الذاتيػة ) إنجػازات األداء ػ 

البديمػة ػ ال نػاع المفظػي ػ االسػتثارة االنفعاليػة ( والتػي تكػوف أ ػرب مػ  الطػةب المتفػو يف 
دراسيًا بحكـ تكرار تجارب النجاح واالستفادة مف النماذج وزيادة التعزيز لديهـ ممػا يػنعكس 

 عمى زيادة تو عاتهـ الذاتية وارتفاع ثيتهـ بأنفسهـ 
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 (5113) حسػػػيبودراسػػػة ( 5134مػػػ  دراسػػة األلوسػػػي ) وتتفػػؽ هػػػذ  الدراسػػػة          
عمػػػى مييػػػاس الفاعميػػػة الذاتيػػػة بػػػيف متوسػػػط والتػػػي أشػػػارت نتا جهمػػػا إلػػػى وجػػػود فػػػروؽ 

 المتفو يف دراسيًا والعادييف  لصالح المتفو يف دراسيًا.
 :    Schunk 1994)ودراسػة   (Schunk , 1994) وكػذلؾ تتفػؽ مػ  دراسػة 

 ػدراتهـ إسػتراتيجيات مختمفػة لثػراء  يمتمكػوفالمتفػو يف دراسػيا والتي أشػارت إلػى أف  (87
أف  ـ(5113) األلوسػي، .ت دراسػةكمػا أوضػح  العيمية األمر الذي يشػعرهـ بالكفػاءة الذاتيػة،

سػتراتيجيات المعرفيػة و السػتراتيجيات مػف ال الطػػةب ذوي فاعميػػة الػػذات العاليػػة يػػستخدموف كثيػػرا
فاعميػة  مػػف ذوي وذلػؾ يشػعرهـ بكفػاءتهـ بروف ويواصػموف العػـز مػدة أطػوؿة ويثػايػمػا وراء المعرف

 .الذات المنخفضة
 السؤاؿ الراب :

) هؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصا ية لإلجابة عمى هذا السؤاؿ والذي ينص:       
 بيف أفراد العينة في الفاعمية الذاتية تعزى لمت ير التخصص )عممي ، أدبي ( ؟ 

(  يوضػح  2( لمعرفػة الفػروؽ والجػدوؿ ) T testحػث باسػتخداـ اختبػار ت )  ػاـ البا     
 النتيجة .

 (2جدوؿ )
 يوضح الفروؽ بيف أفراد العينة في الفاعمية الذاتية لمت ير التخصص ) عممي ، أدبي (

 الداللة  يمة ت المتوسط العدد المجموعة الميياس

الفاعمية 
 الذاتية

 6.21 41.42 351 عممي
  ير داؿ

 2.25 23.16 351 أدبي
ويتضح مف الجدوؿ السػابؽ عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػا ية بػيف متوسػطي درجػات 
طػػةب التخصػػص العممػػي وطػػةب التخصػػص األدبػػي حيػػث بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي لمعممػػي 

 (23.16( واألدبي )41.42)
أفراد العينة وهذا يعني أف الفاعمية الذاتية ال تتأثر بطبيعة التخصص لدى           

ويمكف تفسير ذلؾ بأف الفاعمية الذاتية مرتبطًا أساسًا بالسمات الشخصية والتجارب 
الحياتية أكثر مف ارتباطد بطبيعة العممية التعميمية وهذ  النتيجة تختمؼ م  دراسة 

 فروؽ والتي أشارت نتا جهما إلى وجود(: 5111) الزؽ( وكذلؾ دراسة 5134األلوسي )
 .عف الكميات العممية لصالح الكميات النسانية اتفي فاعمية الذ
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عمى الر ـ مف تنوع التخصص  بأندالنتيجة الحالية  الحاليكما يفسر الباحث        
أدبي( لممشاركيف في الدراسة الحالية إال أنهـ يصطب وف بصب ة واحدة  -األكاديمي )عممي

ت واحدة، األمر الذي أدى وهى كونهـ مف طةب  جامعة واحدة حيث يتعرضوف إلى ميررا
كما يرى الباحث الحالي  وجود حاجة إلى إجراء مزيد  .إلى إحداث تشابد بيف أفراد العينة

 .مف الدراسات لمتحيؽ مف هذا الجانب وعمى عينات مختمفة

 وتحديد بعض الدراسات الميترحة مستيبًة: التوصيات
 لمنػػاخيتعمػؽ بتػػأثير اوخصوصػًا فيمػػا  األسػػري رشػادالتوسػػ  فػي بػػرام  ال  ضػرورة -1

 وسمبيًا(. إيجابياً األسري عمى سموؾ األبناء )
 الذاتية. ةلطةب الجامعة لتنمية الفاعمي إرشاديبرنام   إعداد -2
تفعيؿ دور أعضاء هي ة التدريس في تنمية الفاعمية الذاتية لػدى الطػةب  ضرورة -3

 وخصوصًا العادييف والمتأخريف دراسيًا.
 الميترحة: الدراسات

 وميارنػة كؿ مف المػرحمتيف االبتدا يػة والعداديػة تةميذ عمى مماثمة ةدراس راءإج -3
 .الحالية الدراسة م  نتا جها

الفاعميػػػة  اتواألمهػػػات عمػػػى مت يػػػر  لابػػػاءالتعمػػػيـ والػػػذكاء  مسػػػتوىدراسػػػة تػػػأثير  -5
 الذاتية.

 كاءالػذ–دراسة تأثير المناخ األسري م  بعض المت يػرات األخػرى )الصػحة النفسػية -1
 تيدير الذات(.-االجتماعي

 فاعميػة مسػتوي وتعزيػز لتنشػيط التربية وزارة  بؿ مف تربوي إرشادي برنام  بناء -4
 .طةب الجامعة لدى الذات
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 :المراج   ا مة
  :العربية المراج : أوالً 
ـ(: دراسة العة ة بػيف الضػ وط الوالديػة والتوافػؽ الشخصػي 3112إبراهيـ،  فيضاف ) .3

 يػر منشػورة ، معهػد  رسالة ماجستير،البتدا ية، 22ماعي لدى أطفاؿ المرحمة اواالجت
 الدراسات العميا لمطفولة، جامعة عيف شمس.

ـ(: أثػػر تعػػػديؿ العبػػػارات الذاتيػػػة 5131أبػػو أرزيػػػؽ، محمػػػد، وجػػرادات، عبػػػد الكػػػريـ ) .5
جمػة الم .السمبية في تخفيض التشوؽ األكاديمي وتحسػيف الفاعميػة الذاتيػة األكاديميػة

 . 52-32(، ص ص 3(، العدد )1، مجمد )األردنية في العمـو والتربية
اليػاهرة: الهي ػة  .التنش ة األسرية واألبناء الص ارـ(: 3122إسماعيؿ ، محي الديف ) .1

 المصرية العامة لمكتاب.
ـ(: العة ة بيف إدراؾ الجو األسري وبعض سػمات 3115آؿ ثاني ، هناء محمد جبر ) .4

، كميػة رسػالة ماجسػتير .مف طالبات المرحمة الثانوية بدولػة  طػر الشخصية لدى عينة
 البنات، جامعة عيف شمس .

 الجامعة طمبة لدى بتيدير الذات وعة تها الذات فاعمية .( 2001 ) :أحمد األلوسي، .2
 .العراؽ ب داد، جامعة  ير منشورة، ،ماجستير رسالة .

تػد بالكفػاءة الذاتيػة العامػة لػدى (: التكيؼ األكػاديمي وعة 5131بني خالد ، محمد ) .6
)العمػوـ  مجمة جامعػة النجػاح لألبحػاث .طمبة كمية العمـو التربوية في جامعة آؿ البيت

 ( .5(، العدد)54النسانية( ، مجمد )
 .عمػػـ الػنفس االجتمػػاعي: رؤيػػة معاصػػرة .(3111)سػػعد ،عبػػد الػرحمف ،فػػؤاد  ،البهػي .2

  .: دار الفكر العربيالياهرة
المناخ األسري و اية وعةج ) سيكولوجية العة ػات ـ(: 5111محمد ) بيومي ، محمد .2

 الياهرة: دار  باء لمطباعة والنشر. ).األسرية 
األردف، دار النفا س  .عمـ النفس التربوي في السةــ(: 5112التؿ ، شادية محمد ) .1

 لمنشر .
: دار الكتػاب العيف . الموهبة والتفوؽ والبداعـ(: 5115جرواف، فتحي عبد الرحمف ) .31

  .الجامعي
رسػالة  .(: المناخ األسري وعة تد بػاليمؽ فػي مرحمػة الطفولػة 5114الجزا ري، خمود) .33

 ،  ير منشورة ، معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة الياهرة .ماجستير
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ـ(: العة ػة بػيف المنػاخ األسػري والنضػ  الخميػي 5111حجازي، آماؿ محمود محمػد)  .35
 ، معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة الياهرة.رسالة ماجستيريف، لألبناء المراهي

الصحة النفسية منظور دينامي تكػاممي لمنمػو فػي البيػت ـ(: 5111حجازي، مصطفى) .31
 لبناف: المركز الثيافي العربي. .والمدرسة

ـ(: االضطرابات النفسية والمناخ األسػري لمرتكبػي جػرا ـ 5111حسف، محمود شماؿ ) .34
، وزارة التعمػػػػػيـ العػػػػػالي، الجامعػػػػػة  14مجمػػػػػة آداب مستنصػػػػػرية ، العػػػػػدد  اليتػػػػػؿ ،

 المستنصرية.
ـ(: المهػارات االجتماعيػة وفعاليػة الػذات لطػةب 5113حسيب، عبد المػنعـ عبػد ا) ) .32

، يوليػو، أ سػطس، مجمة عمـ النفسالجامعة المتفو يف والعادييف والمتأخريف دراسيًا، 
 .(21العدد)

ـ(: موسػػوعة عمػػـ الػػنفس والتحميػػؿ النفسػػي ، الطبعػػة 3114)  حفنػػي ، عبػػد المػػنعـ .36
 الرابعة ، مكتبة مدبولي ، الياهرة .

 .التربية السةمية لألوالد منهجػاً وهػدفاً وأسػموباً ـ(: 5114حمبي، عبد المجيد طعمد ) .32
 دار المعرفة. :بيروت ، لبناف

عمػػاف:  .لمطفػؿالصػحة النفسػية ـ(: 5113الخطيػب ، هشػاـ إبػراهيـ وأحمػد الزيػادي ) .32
 دار العممية الدولية لمنشر والتوزي .

ـ(: المنػاخ األسػري وعة تػد بالصػحة النفسػية لألبنػاء ، 5116خميؿ، عفػراء إبػراهيـ ) .31
، وزارة التعمػيـ العػالي، الجامعػة المستنصػرية، 41، العػدد مجمة كمية التربية األساسية

 ب داد .
ة تػػد بالصػػحة النفسػػية لألبنػػاء ـ(: المنػػاخ األسػػري وع5111خميػػؿ، محمػػد بيػػومي )  .51

 .(31، جامعة الز ازيؽ، العدد )مجمة كمية التربيةالمراهييف، 
جنػػوح األحػػداث مػػ  دراسػػة ميارنػػة لمجنػػوح فػػي محافظػػة ـ(: 3122الػػدباغ، فخػػري ) .53

 جامعة الموصؿ: دار الكتب لمطباعة والنشر. .نينوي
اهييف المضػػػطربيف تربيػػػة األطفػػػاؿ والمػػػر (: 3111، جوزيػػػؼ، وزابػػػؿ ، رزبػػػرت )ريػػػزو .55

)ترجمػػػة عبػػػد العزيػػػز الشػػػخص، زيػػػداف السػػػرطاوي(، المػػػارات: دار الكتػػػاب  .سػػػموكياً 
 الجامعي.

 الجامعػة طمبػة عنػد الةعيةنيػة األفكار ( 1987 ) نزيد وحمدي، سميماف الريحاني، .51
 العمػـو دراسػات مجمػة .الةعيةنػي التفكيػر فػي والتخصػص الجػنس وعة ػة األردنيػة
 .354-311(،ص ص 34عدد)ال ،التربوية
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(: الكفػاءة الذاتيػة األكاديميػة المدركػة لػدى طمبػة الجامعػة 5111الزؽ، أحمد يحيػى ) .54
مجمػة العمػوـ البحػريف،  .األردنيػة فػي ضػوء مت يػر الجػنس والكميػة والمسػتوى الدراسػي

 ( .5( ، العدد)31، المجمد )التربوية والنفسية
، عػالـ  5ط .نفسػية والعػةج النفسػي ـ(: الصػحة ال3122زهراف، حامد عبػد السػةـ ) .52

 الكتب، الياهرة .
ـ(: أساليب التنش ة الوالدية وعة تها بالسموؾ األنتما ي لػدى 3124سةمة، ممدوح ) .56

،  يػػر منشػػورة، معهػػد الدراسػػات العميػػا لمطفولػػة، رسػػالة ماجسػػتير .األطفػػاؿ النػػوبييف
 جامعة عيف شمس .

ـو الذات لدى األطفاؿ ما  بؿ المدرسة في ـ(: مفه3114السمادوني ، السيد إبراهيـ ) .52
، رابطة األخصػا ييف النفسػييف  دراسات نفسيةعة تد بالمهارات االجتماعية لموالديف ، 

 .(1(، العدد)4المصرية، الياهرة ، المجمد )
ـ(: البي ػػة األسػػرية وعة تهػػا بالسػػموؾ االسػػتيةلي 3114صػػالح ، عواطػػؼ حسػػيف ) .52

، جامعػػة طنطػػا، العػػدد مجمػػة كميػػة التربيػػةيػػة المبكػػرة، واالجتمػػاعي فػػي مرحمػػة المراه
(51.) 
الشخصية بيف التنظير واليياس، وزارة التعمػيـ العػالي ـ(: 3122صالح،  اسـ حسيف ) .51

 جامعة ب داد، مطبعة التعميـ العالي. .والبحث العممي
ـ(: العة ػة بػيف تحييػؽ الػذات والمنػاخ األسػري فػي بعػض 3121عبد البا ي، فوزية ) .11

 ،  ير منشورة ، كمية التربية، جامعة طنطا.رسالة ماجستير .الخمي  العربي دوؿ
ـ(: المنػػاخ األسػػري وعة تػػد بالسػػموؾ التوكيػػدي 3112عبػػد ربػػد، أحمػػد فتحػػي عمػػي ) .13

 ، كمية البنات، جامعة عيف شمس.رسالة ماجستير .لدى المراهييف
سػػػرة المصػػػرية ـ(: شػػػبكة االتصػػػاؿ بػػػيف أفػػػراد األ3111 ريػػػب، زينػػػب عبػػػد الػػػرازؽ ) .15

 ، كمية البنات ، جامعة عيف شمس .رسالة ماجستير .وعة تها بالجو األسري العاـ 
)ترجمػػة  .محاضػػرات تمهيديػػة فػػي التحميػػؿ النفسػػيـ ػ أ(: 3162فرويػػد، سػػيجموند )  .11

 ، الياهرة، مكتبة األنجمو المصرية.1أحمد عزت راجح(، ط
ترجمػة مصػطفى زيػور، ) .فسػيحيػاتي والتحميػؿ النـ ػ ب(: 3162فرويػد، سػيجموند ) .14

 وعبد المنعـ المميجي(، الياهرة: دار المعارؼ.
،اليػػػػاهرة: مكتبػػػػة األنجمػػػػو 1ط .سػػػػيكولوجية المراهيػػػػة(: 3121 شػػػػيوش، إبػػػػراهيـ ) .12

 المصرية.
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  :عمػاف .وتطبيياتهػا االجتماعيػة المعرفيػة النظريػة( 2004 ):محمود يوسؼ  طامي، .16
 .والنشر الفكر لمطباعة دار

 عػػػالـ المعرفػػػة، .ـ(: األمومػػػة نمػػػو العة ػػػة بػػػيف الطفػػػؿ واألـ3115)   نطػػػار، فػػػايز .12
 (.366المجمس الوطني لمثيافة والفنوف وا داب، الكويت، العدد )

اليػػاهرة: دار الفكػػر  .الرشػػاد والعػػةج النفسػػيـ ػ أ(: 3111كفػػافي، عػػةء الػػديف ) .12
 العربي.

المنظػػػور : ي األسػػريالرشػػاد والعػػةج النفسػػـ ػ ب(: 3111كفػػافي، عػػةء الػػديف ) .11
 الياهرة:  دار الفكر العربي . .النسيي االتصالي

مجمػػة العمػػوـ .ـ ػ أ(: الرشػػاد األسػػري لمطفػػؿ المعػػوؽ5115كفػػافي، عػػةء الػػديف ) .41
 ، معهد الدراسات والبحوث التربوية ، جامعة الياهرة، العدد)( .التربوية 

 بدوف ناشر  .ميياس المناخ األسريـ ػ ب(: 5115كفافي، عةء الديف ) .43
ـ(: اضػػطراب المنػػاخ األسػػري والتوافػػؽ 5115الكػػومي، عفػػاؼ عبػػد المحسػػف إبػػراهيـ ) .45

، معهػد رسالة ماجسػتير .النفسي االجتماعي لدى طةب المرحمة الثانوية مف الجنسيف
 البحوث والدراسات التربوية، جامعة الياهرة .

النفسػي لػدى أطفػاؿ  (: دراسة لبعض المت يرات المرتبطة باألمف3112متولي، زينب ) .41
 يػػر منشػػورة ، معهػػد الدراسػػات العميػػا لمطفولػػة، ، رسػػالة ماجسػػتير .مػػا  بػػؿ المدرسػػة

 جامعة عيف شمس .
 الياهرة: دار النهضة العربية. .عمـ نفس الشخصيةـ(: 5113المميجي، حممي ) .44
ـ(: دراسػة لػػبعض مت يػرات التنشػػ ة الوالديػة وعة تهػػا 3112المهػدي ، عبيػر محمػػد ) .42

، معهػد الدراسػات والبحػوث التربويػة، رسػالة ماجسػتير .ةؽ النفسي عند األطفػاؿباالن 
 جامعة الياهرة .

 . النفسػية بالمشػكةت وعة تها التنش ة أساليب ( 1984 ):محمد  سةمة، ممدوحة .46
 . شمس عيف لمطفولة، جامعة العميا  ير منشورة، مركز الدراسات ،دكتورا  رسالة

(: المهػػارات االجتماعيػػة وعة تهػػا بفاعميػػة الػػذات 5131) النفيعػػي، معتػػوؽ عبػػد ا) .42
رسػػالة  .لػػدى الطمبػػة المتفػػو يف والعػػادييف مػػف طػػةب المرحمػػة الثانويػػة بمحافظػػة جػػدة

 . ،  ير منشورة ، جامعة أـ اليرى ، مكة المكرمةماجستير
المكتػػػب الجػػػامعي  :السػػػكندرية.التكيػػػؼ والصػػػحة النفسػػػية(: 3121الهػػػابط، محمػػػد ) .42

 . الحديث
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 والتطبييػات النظريػة بػيف التربػوي الػنفس عمػـ ( 2010 ):محمػود رامػي اليوسػؼ، .41
 .والتوزي  لمنشر األندلس دار  :حا ؿ .الصفية
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