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  األداء الوظیفي ألسر المراهقین 
  ه علي مفهوم الذات ألبنائهم بدولة الكویتأثر و

  الفیلكاويحلیمة إبراهیم أحمدحلیمة إبراهیم أحمد/ / دد
  :مقــــــــــدمة
 المتبعـة األسـالیب مـن ًواحـدا وفهمـه العائلیـة ِلحیـاتهم ِالمـراهقین ّتـصور یعـد

 كمـصفوفة العائلیة لوظیفةا  فتدرك.لألسرة العامة والوظیفة األداء واستكشاف لفحص
 واألخالقیـة والنفـسیة والعاطفیـة واالقتـصادیة واالجتماعیـة البیولوجیـة )ِالمهـام مـن

 بالمواجهـة المتعلقـة المـراهقین ِمهـارات َتطـویر فـي رئـیس بـشكل تـسهم التـي )والدینیـة
 المنـافع التجریبیـة الدراسـات دعمـت وقـد ،الیـومي اإلجهاد مواقف مع بكفاءة والتعامل

 ِمن فالعدید ،المراهقین ّتطور على األسریة المكونات بهذه المرتبطة ةیجابیاإل اآلثارو
 لوظیفتها السلبي العائلة أداء بین ّدالة عالقات وجود أكدت المجال هذا في الدراسات
وقــد جــاء هــذا البحــث فــي هــذا الــسیاق حیــث كــان هدفــه األساســي  ،أبنــائهم ومــشاكل

 بدولـة ه علي مفهوم الذات ألبنـائهمأثرلمراهقین وتوضیح دراسة األداء الوظیفي ألسر ا
  .الكویت

  : مشكلة الدراسة
تعـد المراهقـة التـي یمـر بهــا طـالب المرحلـة الثانویـة هــي فتـرة انتقالیـة لحیـاة كــل 

وبالتــالي یحــدث للمراهقــة تغیــرات نفــسیة وجــسمیة . فــرد مــابین الطفولــة والبلــوغ والرشــد
لي یتعــاظم دور األســرة فــي تلــك المرحلــة المهمــة تــؤثر علــى شخــصیته وســلوكه وبالتــا

لتقدیم المساعدة ومساندة المراهق لتخطى هـذه المرحلـة بـسالم وبالتـالي التمتـع بمفهـوم 
  .إیجابيذات 

 فـي -بحسب علم الباحثـة-وتبرز مشكلة الدراسة من خالل ندرة البحوث العلمیة
لـى نتـائج ثابتـة وموحـده فـي نه لم تصل الدراسات القلیلة السابقة إأهذا المجال خاصة 

 ونظرا .هذا الموضوع بل على العكس جاءت متعارضة مما یلزم إجراء دراسات أخرى
لطبیعة المرحلـة التـي یمـر بهـا طـالب المرحلـة الثانویـة فهـم بحاجـة إلـى المـساعدة فـي 

وبالتــالي تحقیــق المزیــد مــن التوافــق ،  لــذواتهمإیجــابيتخطــى تلــك المرحلــة وفــق مفهــوم 
  .واالجتماعي لهمالنفسي 
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 ىه علـأثـرالوظیفي ألسر المـراهقین وفلذلك قدمت الباحثة هذا البحث عن األداء 
ا لإلجابـــة عـــن حیـــث قامـــت بهـــذا البحـــث ســـعی ، بدولـــة الكویـــتمفهـــوم الـــذات ألبنـــائهم

  :التساؤالت التالیة
هل یختلف مفهوم الذات لدى المراهقین الذكور باختالف مستویات األداء  .١

  ؟ي لألمالوظیفي األسر
هل یختلف مفهوم الذات لدى المراهقین الذكور باختالف مستویات األداء  .٢

  ؟الوظیفي األسري لألب
هل یوجد تأثیر للتفاعل بین مستوى األداء الوظیفي األسري لألم ومستوى  .٣

  ؟األداء الوظیفي األسري لألب على مفهوم الذات لدى أبنائهما المراهقین
  : أهداف الدراسة

 :إلي معرفة الدراسة تهدف
إلى أي درجة یؤثر مستوى األداء الوظیفي األسري لكل من األب واألم على  -١

  .مفهوم الذات لدى األبناء المراهقین الذكور
 مدى تأثیر التفاعل بین مستوى األداء الوظیفي األسري لألم ومستوى األداء – ٢

  .ورالوظیفي األسري لألب على مفهوم الذات ألبنائهما المراهقین الذك
  :أهمیة الدراسة

 :خالل من الحالیة الدراسة أهمیة تكمن
 :النظریة األهمیة -أ

هـــا تلقـــى حیـــث إنتهــتم هـــذه الدراســـة بموضـــوع لـــه أهمیـــة مــن الوجهـــة النظریـــة 
 بدولــة ه علــي مفهــوم الــذات ألبنــائهمأثــرالــضوء علــى األداء الــوظیفي ألســر المــراهقین و

لعلمـــي والتجریبـــي فـــي مجـــال األداء فعلـــى الـــرغم مـــن تنـــوع حركـــة البحـــث ا ،الكویـــت
إال أن البحـــوث والدراســـات فــــي  ؛ المـــراهقین فـــي المجتمعـــات الغربیـــةالـــوظیفي ألســـر

فــــي تناولهــــا لدراســــة العالقــــة بــــین األداء الــــوظیفي ألســــر ، المجتمعــــات العربیــــة نــــادرة
 كمـــا أن هـــذه الدراســـة قـــد تـــسهم فـــي زیـــادة رصـــید .المـــراهقین ومفهـــوم الـــذات ألبنـــائهم

كمـــا تتنـــاول هـــذه الدراســـة ،لومـــات والحقـــائق المتـــوفرة عـــن األداء الـــوظیفي لألســـرالمع
كـذلك تتحـدد أهمیـة هـذه .معلومات عن مفهوم الذات لدى الطالب في مرحلة المراهقـة

فیما یمكن أن یفسر عنـه مـن نتـائج تفیـد الدراسة فیما تقدمه من رؤیة علمیة وتطبیقیة 
دیة لمساعدة األسر لتخطى أزمة تدني مفهوم حینما نكون بصدد وضع أیة برامج إرشا

  .الذات ألبنائهم المراهقین
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 :التطبیقیة  األهمیة-ب
 :یلي فما الدراسة لهذه التطبیقیة األهمیة تتمثل

معرفـــة طبیعــــة االرتبـــاط بــــین األداء الـــوظیفي ألســــر المـــراهقین ومفهــــوم الــــذات  .١
د المراهــق علــى  واســتخدام أفــضل األســالیب التــي تــساع بدولــة الكویــتألبنــائهم

  .ة في فهم ذواتهمیجابیاإل
 أو ســـلبي علـــى مفهـــوم الـــذات إیجـــابي أثـــرعرفـــة إذا مـــا كـــان للبیئـــة األســـریة م .٢

  .ألبنائهم المراهقین
 أوجــــه القــــصور أو تعــــرف احتیاجاتــــه وتعــــرف مفهــــوم المراهــــق لذاتــــه وتعــــرف .٣

 مما یتیح الفرصة للعمل على ،الضعف التي یمكن أن تواجههم نحو فهم ذواتهم
 .التخطیط لمواجهة نواح الضعف أو القصور في فهمم لذواتهم

قد تـساعد نتـائج هـذا البحـث الوالـدین فـي تحـسین أدائهـم األسـري لتحقیـق مفهـوم  .٤
 . لذوات أبنائهم المراهقینإیجابي

  :الدراسة حدود
  :یتحدد مجال الدراسة الحالیة باألبعاد التالیة

األداء  موضـوع علـى حالیـةال الدراسـة موضـوع اقتـصر :الموضـوعیة الحـدود -١
  . بدولة الكویته علي مفهوم الذات ألبنائهمأثرالوظیفي ألسر المراهقین و

ات والتي ستجرى الدراسة الحالیة على عینة من األزواج والزوج :الحد البشري -٢
تتراوح  ، وزوجــــة من العاملین وغیر العاملینزوج) ١٠٠(سیبلغ حجمها 

ًمل الدراسة أیضا عینة من أبناء أولئك وستش ،سنة) ٥٥-٣٥(أعمارهم بین 
 في مرحلة المراهقة تتراوح طالب) ١٠٠(والزوجات سیبلغ حجمها األزواج 

  .سنة) ١٨ – ١٧(أعمارهم بین 
 على ٢٠١٧- ٢٠١٦سوف تجرى الدراسة ما بین عامي  :الحد الزماني  -٣

وعینة األبناء من طالب المرحلة  ،العاملین وغیر العاملین بدولة الكویت
  .لثانویة بمدارس منطقة العاصمة بدولة الكویتا

سیتم إجراء الدراسة على المراهقین ووالدیهم في منطقة  :الحد المكاني -٤
  .العاصمة بدولة الكویت

 ،المستخدمة اإلحصائیة واألسالیب واألدوات بالمنهج الدراسة هذه ستحدد كما
 بحدودها المذكورة ترتبط امنه واالستفادة الدراسة هذه نتائج تعمیم إمكانیة فإن ولذلك
  .سابقا
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  :مفاهیم الدراسة
  Self Concept : مفهوم الذات- ١

ذلك المعنى الذي یكونه الفرد لنفسه :" تعرف الباحثة مفهوم الذات إجرائیا بأنه
ویحدد إجرائیا بمجموع الدرجات التي یحصل ،من خالل تفاعله بالبیئة المحیطة به
  ".لذات المستخدم في هذه الدراسةعلیها المفحوصون في مقیاس مفهوم ا

  Family Functioning : األداء الوظیفي األسري- ٢
ة األسرة في القیام  طریق:"إجرائیا بأنهاألداء الوظیفي األسرى تعرف الباحثة 

بتوفیر المتطلبات األساسیة والحاجات  ،جل تحقیق أهدافها وغایاتهاأبوظائفها من 
    ".الل التفاعل والتواصل بین أفرادهامن خ ،النفسیة والتربویة ألبنائها
  :اإلطار النظري للدراسة

  :وذلك كما یلي ، تناولت الباحثة إطارها النظري علي محورین 
  : األداء الوظیفي األسري -:المحور األول

  : وقد تعرضت الباحثة لموضوع األداء الوظیفي األسري متناولة النقاط التالیة
  : ماهیة األسرة- ١

 ،تنمو فیه بذور الشخصیة اإلنسانیةبمثابة الحضن االجتماعي الذي تعد األسرة 
وكما یتشكل الوجود  ، أصول التطبیع االجتماعي والطبیعة اإلنسانیة للفردوتترسخ

كذلك یتشكل الوجود االجتماعي للطفل في ، البیولوجي للجنین في رحم األم
ونظام معقد ، نوع خاصفیمكن تعریف األسرة بأنها جماعة ووحدة دینامیة من.األسرة

وتتمثل الوظیفیة األساسیة لألسرة في ، یتضمن وظائف مترابطة ومتداخلة بین أفرادها
رعایة أبنائها وتنمیة شخصیاتهم وتوجیه سلوكهم في إطار جماعة صغیرة یربط بین 

فاإلنسان هو الكائن الحي الذي تطول فترة تربیته . أفرادها مشاعر وأحاسیس قویة
واألسرة هي التي تحول الطفل من  ،خالفا للكائنات األخرى، الغیرواعتماده على

 إلى كائن اجتماعي لدیه دوافع لیس لدیه إال الدوافع البیولوجیة،مجرد كائن بیولوجي 
مما یجعله ال یتوانى عن الحرص على ، اجتماعیة ونفسیة من خالل إشباع حاجاته

 ، بتكوین أسرته الخاصة فیما بعدومٕتماسك األسرة واسعاد الزوجة واألبناء عندما یق
أما الوجه اآلخر للحیاة األسریة التي تسودها الخالفات والمشاحنات فان هذه العوامل 

إلى التوتر  ، فیؤدى الحرمان من العاطفة والحب،تؤدى إلى نمو غیر سوى لألطفال
  .ویفضى بهم إلى السلوك العدواني تجاه ذواتهم وتجاه اآلخرین ،النفسي

)Margorie Garrido, 1993: 13.(  
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كمـــــا تتمثـــــل الوظیفـــــة الحقیقـــــة لألســـــرة فـــــي بنـــــاء وتكـــــوین الشخـــــصیة الثقافیـــــة 
ن أفرادهــا تجمــع بیــنهم مــشاعر أفــرد فــي إطــار جماعــة صــغیرة تتمیــز بــواالجتماعیــة لل

كما تتضح أهمیة األسـرة إذا مـا علمنـا أن الرعایـة التـي  ،وأحاسیس شدیدة األلفة والقوة
 أسرته في السنوات األولى من حیاته هي العامل الرئیسي في تكوین یتلقاها الطفل في

  .)١٠١: ١٩٧٨، زكریا إبراهیم الشربینى(صحته النفسیة والعقلیة 
إلـى أن یمكـن تلخـیص أهـم العوامـل ) ١٢: ١٩٨٢(وتشیر نجوى محمـود العـدوى 

  :األسریة المؤثرة في الطفل خاصة في المراحل المبكرة من حیاته فیما یلي
األنمـــاط الـــسلوكیة والتفـــاعالت األســـریة تمثـــل نموذجـــا یقتـــدي بهـــا الطفـــل فـــي أن  -

 .سلوكه من خالل مالحظته وتقلیده لها
ــــسائدة فــــي  - ــــة ال ــــشرب الطفــــل مــــن خــــالل التفــــاعالت األســــریة القــــیم االجتماعی یت

 .مجتمعه
ٕتقوم األسرة بتهذیب الغرائز الطبیعیة للطفل واكسابه العادات االجتماعیة والخلقیـة  -

 .وطرق التعامل مع اآلخرین، المأكل والمشرب والملبسفي
یتعلم الطفل من األسـرة األنمـاط الـسلوكیة المرغوبـة اجتماعیـا مـن خـالل اسـتخدام  -

 .أسالیب الثواب والعقاب واالستحسان واالستهجان
تقــوم األســرة بتنظــیم العقــاب بــصورة تــؤدى إلــى استبــصار الطفــل بعواقــب ســلوكه  -

ممـا یـؤدى إلـى نمــو قـدرة الطفـل علــى  ،ى إلیـه مـن نتــائجوبتوقـع مـا یمكـن أن یــؤد
 . الضبط الذاتي

ن ه علـى الـسلوك المقبـول اجتماعیـا ألتقوم األسرة باستثارة دافعیـة الطفـل وتـشجیع -
ومركـز التـدریب علـى القـیم األخالقیـة  ،األسرة هي ناقلة ثقافة الجماعة إلى الطفـل

 .واالجتماعیة السائدة في ثقافته
أسالیب شتى في توصیل التراث الثقـافي إلـى الطفـل مـن خـالل القـدوة تتبع األسرة  -

أو بــــاألوامر والنــــواهي المباشــــرة وغیــــر المباشــــرة  ،أو بالتعویــــد والتــــدریب المتكــــرر
 .والمتفاوتة في القوة

فتحتـــل األســـرة مكانـــة خاصـــة ومتمیـــزة بـــین مؤســـسات التنـــشئة االجتماعیـــة   لـــذا
م الجماعــات األولیــة فــي حیــاة الفــرد مــن حیــث بوصــفها أول واهــ، ووكاالتهــا المختلفــة

وهى أولیـة أیـضا بالنـسبة ألسـبقیة تأثیرهـا ، تمیزها بعالقات مباشرة وعمیقة بین أفرادها
ألنهـــا البیئـــة األولـــى التـــي تقـــدم لـــه الرعایـــة وتنفـــرد بالتـــأثیر فیـــه فـــي  ،فـــي حیـــاة الفـــرد
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ممتــدا وشــامال لجمیــع لــذلك یكــون تأثیرهــا قویــا و،المراحــل األولــى والحاســمة مــن نمــوه
كمــا أن الـــتعلم الـــذي یكتــسبه الطفـــل فـــي  ،جوانــب شخـــصیة الطفــل ومكوناتـــه النمائیـــة

تحـــدث فـــي ظـــل جماعـــات والتـــي ،األســـرة یحكـــم بـــاقي أنـــواع الـــتعلم التالیـــة فـــي حیاتـــه
  .)٩٩: ١٩٩٩ ،عالء الدین كفافي(قل أهمیة أووكاالت أخرى 

  :األسرى أهم العوامل المؤثرة في األداء الوظیفي -٢
سعت معظم الدراسات في هذا المجال إلى الكشف عن أهم العوامل المـؤثرة فـي 

إلى أن تبادل ) ١٩٩٥(، Uma Ratnamحیث أكدت راتنام ،األداء الوظیفي األسرى
ة وســلوكیات الــود والمحبــة بــین إفــراد األســرة یعــد مــن أهــم مؤشــرات یجابیــالمــشاعر اإل

فــي هـذا الــرأي أیــضا بـارتر یكجونــسون ومــارك واتفـق معــه ،نجـاح األداء الــوظیفي فیهــا
 Danielودنیـال شـك ) ١٩٩٥( Patrick johonson & Mark Nelsonنـسلون 
Shek) وآخـرونٕوشـیرالى كلـین ، )٢٠٠٢، ٢٠٠١، ١٩٩٨ Shurley Klein,et 
al.,) الــذین أكــدوا أن الوقــت الــذي یقــضیه الوالــدان مــع األبنــاء ومــدى كفــاءة ) ٢٠٠٢

وحمیمــة المــشاعر والعالقــات بــین الوالــدان واألبنــاء تعــد  ،یجــابياإلواســتمراریة التفاعــل 
حتــى فــي ظــل وجــود  ،مــن أهــم العوامــل المــؤثرة فــي تحــسین األداء الــوظیفي األســرى

مثـل انخفـاض المـستوى االجتمـاعي االقتـصادي  ،عوامل أخرى معرقلة أو غیر مواتیـة
  .لألسرة أو إدمان اآلباء

وایملـــى ایفلـــین ) ٢٠٠١ (Chiaki Motegiأمـــا نتـــائج دراســـات تـــشكى مـــوتجى 
فقــد أبــرزت أن ، )٢٠٠٢ (,.Emily Evellyne Mupinga, et alموبینجــا وآخــرین 

التماســـك األســـرى والمرونـــة ووضـــوح القواعـــد وأســـالیب األداء األســـریة ونمـــط الوالدیـــة 
وأســالیب تنـــشئة األبنـــاء تعــد مـــن أهـــم العوامــل المؤدیـــة إلـــى نجــاح األســـرة التـــي تتـــسم 

 المناســب مــن الحــسم والــضبط الــسوي مــع ارتفــاع مــستوى الــدفء والحمیمــة فــي دربالقــ
، نجح األسر وأكثرها قدرة على تأدیة وظائفها بقوة وكفـاءةأریة تعد من التفاعالت األس

 ,Jennifer, Peterson & Daleبینمـا أظهـرت نتـائج دراسـة جنیفـر بترسـون وهـاولي 
Hawely )نخفــــــاض مــــــستواها االجتمــــــاعي أن تعــــــرض األســــــرة للــــــضغوط وا) ١٩٩٨

ن المــــشاكل المرتبطــــة بــــاختالف أو، یــــنعكس بــــصورة ســــلبیة علــــى أدائهــــااالقتــــصادي 
اإلطـــار الثقـــافي ألســـرة المنـــشأ لـــدى كـــل مـــن األب وأالم وانخفـــاض مـــستوى النــــضج 
النفسي لدیهما وقلة الدعم االجتماعي لألسرة كانت مؤشـرات دالـة علـى اخـتالل أدائهـا 

  .الوظیفي
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 توضـــیح دینامیـــة األداء الـــوظیفي األســـرى وتـــأثیر تغیـــرات الظـــروف كمـــا یمكـــن
األسریة علیه من خالل توضیح أن كل أسـرة تقـوم بـأداء وظائفهـا بـصورة محـددة وفقـا 

ؤدى إلـى لخصائصها المتمیزة ككیان كلى دینامى له أسالیبه وظروفـه الخاصـة التـي تـ
ة النهائیة هي النجاح أو الفشل وتكون المحصل،  أو اختاللهتهكفاءة هذا األداء وفاعلی

 Feed Back ممــا ینــتج عنــه تغذیــة راجعــة ،فــي تحقیــق األهــداف األســریة المرجــوة
باإلضـــافة إلـــى التغیـــرات  ،تحـــدث تأثیرهـــا علـــى أســـالیب األداء المـــستقبلي فـــي األســـرة

ـــاء أو انتقـــال ا ،مثـــل قـــدوم طفـــل جدیـــد(الجدیـــدة التـــي تطـــرأ علـــى النـــسق األســـرى  آلب
ــــة واألبنــــاء إلــــ أو حــــدوث الطــــالق أو ، أو مــــیالد طفــــل معــــاق ،كبــــرأى مراحــــل عمری

والتـي تـؤدى إلــى حـدوث تغیـرات فــي أسـالیب األداء األســرى ) االنفـصال بـین الــزوجین
وتعد القدرة على مواجهة الظروف والتغیرات الجدیدة من أهم مقومات  ،بصورة مستمرة

الـوظیفي الــسوي الــذي یمكنهــا نجـاح األســرة وتــدعیم قـدرتها علــى االســتمرار فــي األداء 
: ٢٠٠٤، سـمیرة أبـو الحـسن النجـار(ٕمن رعایة أبنائها واشباع حاجاتهم المادیـة والمعنویـة 

١٢٦٣.(  
ـــوظیفي   وعلـــى الـــرغم مـــن ازدهـــار حركـــة البحـــث والدراســـة فـــي مجـــال األداء ال

فـــان بعـــض البـــاحثین األجانـــب مـــازالوا یؤكـــدون أن  ،األســـرى فـــي المجتمعـــات الغربیـــة
 األداء الــوظیفي األســرى بــصورة كلیــة ودینامیــة لــم تلــق االهتمــام الكــافي الــذي دراســة

لـــذا أوصـــت كثیـــر مـــن البحـــوث والدراســـات بـــضرورة ، یتناســـب مـــع أهمیتـــه حتـــى اآلن
  .التركیز على دراسة هذا الجانب المهم وتأثیراته المختلفة

 (Bryan Robinson: 2001: 123). 
ن الحاجـة إلـى إفـ، ت في المجتمعات العربیةلدراساومع ندرة مثل هذه البحوث وا

ومما ال شك فیه أن تـوافر مثـل  ،ٕالتركیز على هذا المجال یصبح أكثر أهمیة والحاحا
هــذه المعلومــات بــصورة علمیــة دقیقــة یمكــن أن یــؤدى إلــى تــوفیر معلومــات علــى قــدر 

رامج كبیر من األهمیة للتربویین والمتخصصین في مجالي األسرة والطفولـة لوضـع البـ
واالستراتیجیات التي یمكن أن تـساعد األسـرة بمختلـف أنماطهـا علـى إدراك نقـاط القـوة 

وتـــوفر للمتخصـــصین النفـــسیین المعلومـــات الالزمـــة ، والـــضعف فـــي أدائهـــا الـــوظیفي
وتـدریب اآلبـاء واألمهـات ، إلعداد برامج لمساعدة هذه األسرة على تحسین ذلك األداء

تحـسین األداء الـوظیفي فـي أسـرهم بمـا یـوفر ألطفـالهم على مهـارات الوالدیـة وأسـالیب 
حیث یؤكد كثیر من الباحثین أن فـشل األسـرة فـي ، فرصة النمو بأفضل صورة ممكنة
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 مـن الكثیـر مـن المـشاكل -خاصـة المـراهقین-القیام بوظائفها یؤدى إلى معاناة األبنـاء
ـــــسلوكیة واالجتماعیـــــة ـــــضیاع ویجعلهـــــم أكثـــــر عرضـــــ، واالضـــــطرابات النفـــــسیة وال ة لل

ن تحـسین األداء الــوظیفي أو ،)٢١: ١٩٨٩، عبـد اهللا الــشحومى(واالنحرافـات الــسلوكیة 
یمكـــن أن یـــؤدى إلـــى تقلیـــل المـــشاكل واالضـــطرابات لـــدى األبنـــاء داخـــل تلـــك األســـرة 

)Stephen Erich & Patrick Leug: 1998: 135 (  
  :ناء نظریات وتوجهات دراسة األداء األسري في تشكیل شخصیة األب-٣

ٕبع أهمیة دور األسرة في رعایة أبنائهـا واشـباع حاجـاتهم مـن أن الـدور یـستمر نت
وتتزاید أهمیـة دراسـة العوامـل األسـریة فـي ،طوال حیاة الفرد طفال ومراهقا وشابا ومسنا

الوقت الحالي خاصة في ضوء الظروف والمتغیرات التي لحقت باألسـرة فـي المجتمـع 
ت وال شـك علـى تكـوین أثروالتي ، لكویتي بوجه خاصالعربي بصفة عامة والمجتمع ا

وذلــك ، قــات القائمــة بــین أفرادهــاوالعال، األســرة وحجمهــا ومكانتهــا ووظیفتهــا ورســالتها
ـــــة تتـــــأل ـــــصادیة أثرن األســـــرة مؤســـــسة اجتماعیـــــة دینامی  بالعوامـــــل االجتماعیـــــة واالقت

احثین والمتخصصین في ولم یعد اهتمام الب، والسیاسیة والثقافیة والتربویة المحیطة بها
وقـد ، بـل امتـد هـذا االهتمـام لیـشمل أسـرهم أیـضا، مجال األسرة یقتصر علـى األطفـال

ازداد هذا االهتمام من منطلق االهتمام بالحفـاظ علـى كیـان هـذه األسـر وحمایتهـا مـن 
وحق األطفـال فـي التمتـع ، یدةوأیضا حق هذه األسر في أن تعیش حیاة سع، االنهیار

ٕء بالحــب والحنــان واالهتمـام واشــباع حاجــاتهم وتنمیـة شخــصیتهم إلــى ســري ملـيأبجـو 
  .أقصى حد ممكن

فتتمثل أهم هذه التوجهات النظریة التـي توضـح دور األسـرة واألداء الـوظیفي 
  :األسرى في تشكیل شخصیة األبناء فیما یلي

  ): مدرسة التحلیل النفسي( التوجه السیكودینامى –أ 
لطفـل فـي تحلیل النفـسي علـى أهمیـة التنـشئة األسـریة لیؤكد فروید رائد مدرسة ال

حیث تؤثر الخبرات التي یكتسبها في هذه السنوات المبكرة  ،السنوات األولى من حیاته
 غیرهــا مــن المــؤثرات األخــرى التــي یتعــرض لهــا أكثــر مــنا علــى الشخــصیة ًا كبیــرًتــأثیر

العالقـــة بـــین  أثـــرویـــضفي فرویـــد أهمیـــة خاصـــة علـــى ، الطفـــل خـــارج نطـــاق األســـرة
والعوامـــل المـــؤثرة علـــى هـــذا النمـــو ، الوالـــدین والطفـــل علـــى نمـــوه النفـــسي واالجتمـــاعي

  .)٣٦٥: ١٩٩٥، محمد عثمان نجاتى(
نـساق الــسائدة ویـسعى هـذا االتجــاه إلـى الــربط بـین التحلیــل النفـسى واألنمــاط واأل

،  Paulوبــول  Ackermanبــرز علمــاء هــذا االتجــاه اكرمــان أومــن ، داخــل األســرة
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ها علـى تـشكیل دینامیـة أثرو، ویهتم هؤالء التحلیلین بتأثیر العملیات المبكرة بالموضوع
وبالتــــالي عالقاتــــه األســــریة الحالیــــة التــــي تمتــــد جــــذورها إلــــى طبیعــــة العالقــــة ، الفــــرد

  .ما زالت تمارس بین أعضاء األسرةبالموضوع التي استقرت و
 الوالــدین وتكــوین األنــا األعلــى وتعمــل األســرة علــى اســتدخال الفــرد لمعــاییر وقــیم

فتعمـــل علـــى تـــدعیم أنمـــاط ، عـــن طریـــق أســـالیب اجتماعیـــة أهمهـــا التعزیـــز واالنطفـــاء
السلوك المقبول الذي یتواءم به الفرد مع اآلخرین وعلى استبعاد السلوك غیر المقبـول 

  .)٣٥: ١٩٩٤، سهیر عادل محمد(اجتماعیا 
تنشئة األسریة القدرة علـى التكیـف  الطفل یكتسب خالل عملیة الأنویرى فروید 

، االجتمــاعي ضــمن العــادات والتقالیــد والقــیم واألنمــاط الــسلوكیة الــسائدة فــي المجتمــع
وتلعب األسـرة  ،ویركز فروید على دور التوجه مع الوالدین في تشكیل شخصیة الطفل

ات دورا أساسـیا للتنظــیم والــضبط وتكــوین الــضمیر والخلــق والمیــول واالتجاهــات والعــاد
، مــن خــالل الــتقمص الــذي یمثــل توحــدا فــي األفكــار والمــشاعر والرغبــات والمعتقــدات

تقمص البنــت الــصغیرة شخــصیة وتــ، یــتقمص مــن خاللــه الطفــل الــذكر شخــصیة أبیــه
  .)٥٠٥: ١٩٩٩، حمد عزت راجحأ(أمها 

كما یرى فروید أن حرص األسرة على استثارة الشعور بالذنب یساعد علـى كـبح 
والعنــف وكبــت الغرائــز داخــل الطفــل بــدال مــن ظهورهــا بــشكل واضــح مــشاعر العــدوان 

نـه یـصبح إبالذنب عند الطفل أكثـر ممـا یجـب فأما تراكم الشعور ، في سلوكه الظاهر
شـــفیق صـــالح (ســـببا لكثیـــر مـــن المتاعـــب والمـــشكالت النفـــسیة واالجتماعیـــة الالحقـــة 

  .)٥٠: ١٩٨٩، حسان
یــدي المتعلقــة بــاالنحراف عــن الــسواء كمــا تهــتم وجهــة نظــر التحلیــل النفــسي التقل

ـــــى دور االســـــتدماج وتمـــــثالت الموضـــــوع و العالقـــــات بالموضـــــوع باألســـــرة وتؤكـــــد عل
  .نا األعلى في نمو االضطرابات النفسیة والعصابیة لدى األطفالوالتوحدات واأل

  :)النظریات السلوكیة ونظریات التعلم االجتماعي( التوجه السلوكي –ب 
لنظریــة تاریخیــا إلــى فكــرة جــون لــوك التــي شــبه فیهــا عقــل تــستند مفــاهیم هــذه ا

الطفـــل بالـــصفحة البیـــضاء حیـــث یمكـــن أن تـــنقش علیـــه األفكـــار والقـــیم واالتجاهـــات 
وینظر السلوكیون إلى الطفل على انه ذو طبیعة فطریة اجتماعیة ، والخبرات المختلفة

لتنشئة االجتماعیة حیث تعد عملیة ا، غیر مشكلة ولكنها قابلة للتشكیل بصورة مطلقة
وتتمثـــل مهمـــة الوالـــدین تـــشكیل الطفـــل بـــأي شـــكل ، عملیـــة قابلـــة لتـــشكیل هـــذا الطفـــل
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وتظهر التنشئة االجتماعیة مـن خـالل سـلوك الوالـدین الـذي یحـدث فـي ضـوء ، یریدانه
   .)١٩ – ١٨: ١٩٩١، مصطفي الحوامدة(التعزیز والعقاب 

رته اللغــــة والعــــادات ویؤكــــد أصــــحاب هــــذا االتجــــاه أن الطفــــل یكتــــسب مــــن أســــ
والتقالیــد واالتجاهــات والقــیم الــسائدة فــي مجتمعــه والمعــاني المرتبطــة بأســالیب إشــباع 

كمــا یكتــسب أیــضا القــدرة علــى توقــع اســتجابات الغیــر ، حاجاتــه االجتماعیــة والنفــسیة
  . )٤٩: ١٩٨٤، نبیل محفوظ، میشیل دبابنة(نحو سلوكه واتجاهاته 

لـــى مـــا یـــسمى یـــات التنـــشئة االجتماعیـــة تقـــوم عویـــشیر الـــسلوكیون إلـــى أن عمل
ن عملیــــة التطــــور والتغیــــر االجتمــــاعي تحــــدث لــــدى األطفــــال أو، بــــالتعلم االجتمــــاعي

شاهدة أفعـال اآلخـرین وذلـك مـن خـالل مـ، ویحدث من خاللهـا تعلـم المهـارات األخـرى
هـا تـؤدى ن مبادئ التعلم كالتعزیز والعقاب واألخطـاء والتعمـیم والتمییـز كلأو، وتقلیدهم

  .)٥٢: ١٩٩٨، صالح محمد أبو جادوا(دورا رئیسیا في عملیة التنشئة االجتماعیة 
حـــد المبـــادئ الهامـــة فـــي تـــشكیل شخـــصیة أویمثـــل الـــتعلم مـــن خـــالل النمـــاذج 

وبهـــذا یكتــــسب األطفـــال كثیــــر مــــن ، األطفـــال وتعلمهــــم مـــن اآلبــــاء نمـــاذج یحاكونهــــا
 تبــین أنــه یــسهل علــى وقــد،  العملیــةة أو الــسلبیة مــن خــالل هــذهیجابیــالــسلوكیات اإل
حـد األبـوین كنمـوذج إذا كـان یحقـق بعـض الـشروط التـي مـن أهمهـا أن أالطفل اتخـاذ 

ن یكـون قـادرا علـى تكـوین أو،  مـع ذلـك الوالـد عملیـة التنـشئةیقضى الطفل وقتا طویال
 وان یكـون علـى قـدر مـن الجاذبیـة والفعالیـة بالنـسبة للطفـل، عالقة دافئة ومشبعة معه

  .)٢٦٧- ٢٦٦: ١٩٩٣عبد الستار إبراهیم (وفق المعاییر االجتماعیة السائدة 
 أن كثیرا مـن أسـالیب الـتعلم یحـدث عـن طریـق مراقبـة Banduraویؤكد باندورا 

وفقـــا لهـــذه النظریـــة فـــنحن ال نـــتعلم أفعـــاال ، ســـلوك اآلخـــرین ومالحظـــة نتـــائج أفعـــالهم
ن مـــا نتعلمـــه لـــیس نمـــاذج أل، الم نمـــاذج كلیـــة مـــن الـــسلوك أیـــضمـــسبقة فقـــط بـــل نـــتع

حیـث یعتمـد مفهـوم ، ولكننا نتعلم أیضا القواعد التي هـي أسـاس الـسلوك، السلوك فقط
ـــى افتـــراض مـــؤداه أن اإلنـــسان ككـــائن اجتمـــاعي یتـــ  أثرنمـــوذج الـــتعلم بالمالحظـــة عل

نــه یــستطیع أن یــتعلم عــن أأي ، ومــشاعرهم وتــصرفاتهم وســلوكهمباتجاهــات اآلخــرین 
ة اســتجابتهم ویــتمكن مــن تقلیــدها وینطــوي هــذا االفتــراض علــى أهمیــة طریــق المالحظــ

تربویـــة بالغــــة إذا أخـــذنا بعــــین االعتبــــار أن الـــتعلم بمفهومــــه األساســـي یعتبــــر عملیــــة 
  .)٣٥ – ٣٥٤: ١٩٩٦، عبد المجید نشواتى(اجتماعیة بالدرجة األولى 

ل ویــرى أصــحاب هــذا االتجــاه أن ســبب مــرض األســرة مــا یطلقــون علیــه اخــتال
، یظهر عنـدما یفـشل أعـضاؤها خاصـة الوالـدین فـي تعلـم المهـارات المناسـبة، وظیفتها
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أو یفــشلون فـــي ، أو عنــدما یقومــون بإثابــة ســلوك مرضــى لــدى عــضو مــن أعــضائها
أو ، الــتخلص مــن هــذا الــسلوك نتیجــة لفــشل اآلبــاء فــي تحدیــد وتوضــیح ســلوك الطفــل

م بهذا التصرف یقدمون نوعا من اإلثابة وه، نتیجة للتردد أو التذبذب عند إرشاد االبن
   .)٣٦: ١٩٨٨، صالح حزین(لسلوك طفلهم المرضى 

  ): المدرسة البنائیة( التوجه البنائي –ـج
تؤكــد المدرســة البنائیــة علــى أن األعــراض المرضــیة والمــشكالت الــسلوكیة لــدى 

دوار التـي ومـن األ، األبناء تستمد وجودها من طبیعة واتجاه الحركة داخل بناء األسرة
فالنمط األسرى الخـاص واألدوار ، تمارسها األسرة ككل والتي تعطیها نمطا خاصا بها

المتبادلة التي تربط أعضاء األسـرة بعـضها بـالبعض اآلخـر ال تعطـى لـنمط العالقـات 
بــل تــضع علــى أفــراد األســرة مــسئولیات متبادلــة وملزمــة لكــل فــرد ، شــكال محــددا فقــط

تـؤدى إلـى ، تتضمنها من مسئولیات متبادلـة بـین أفـراد األسـرةوهذه األدوار وما ، منهم
ظهــور األعــراض والمــشكالت الــسلوكیة وتــساعد علــى اســتمرارها لــدى عــضو أو أكثــر 

 إلـى ظهـور – كوظیفـة لألسـرة –ویؤدى الخلل الذي یصیب التفاعل ، من أفراد األسرة
رى بعــض مــن ك یــولــذل، ویحــدد طبیعتهــا، أنــواع معینــة مــن المــشكالت أو األعــراض

ن الدینامیــة التــي تــؤدى إفــ، یــا كــان تــاریخ المــشكلة األســریةنــه أأأصــحاب هــذا االتجــاه 
الــذي یتكــون مــن عملیــات ، إلــى اســتمرأها تكــون نــشطة مــن نمــط البنــاء الحــالي لألســرة

صــالح حــزین (متتالیــة مــن التفاعــل داخــل األســرة یترتــب بعــضها علــى الــبعض اآلخــر 
٣٦: ١٩٨٨(.  

  :مفهوم الذات: المحور الثاني
  :  وقد تعرضت الباحثة لموضوع مفهوم الذات متناولة النقاط التالیة 

  : تعریف مفهوم الذات- ١
الصورة الكلیة والوعي :"مفهوم الذات بأنه) ١٩٩٠ (Atwaterیعرف أتواتر 

والقیم  ،ومشاعرنا نحوها ،ویتضمن اعتقاداتنا حول أنفسنا ،الذي لدینا عن أنفسنا
  .)١٩٩٨:١٢ ،ح محمد أبو جادوصال(المتصلة بها 

ریقة التي یرى بها الط" :مفهوم الذات بأنه ):١٩٩١(وعرف سیتوارد سیزرالند 
  .)Stuart, Sutherland,1991(" شخص ما نفسه
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كیفیة إدراك الطفل :"مفهوم الذات بأنه) ٧٨:١٩٩٢(یعرف عبد الفتاح دویدار 
 على وجه أثروتت ، البیئةوهذه اإلدراكات یتم تشكیلها من خالل خبرته في ،لنفسه

  ".الخصوص بتدعیمات البیئة واآلخرین المهمین في حیاته
ً أن الذات هي كینونة الفرد وتنمو وتنفصل تدریجیا عن Rogersویرى روجرز 
الذات :وتشمل ،وتتكون بنیة الذات نتیجة للتفاعل مع البیئة ،المجال اإلدراكي

وقد تمتص قیم اآلخرین وتسعى للتوافق  ،یةوالذات المثال ،والذات االجتماعیة ،المدركة
وتصبح المركز الذي تنظم حوله كل  ،وتنمو نتیجة للنضج والتعلیم ،واالتزان والثبات

ًأن الوالدین یلعبان دورا كبیرا في تنمیة مفهوم الذات  :كما أوضح روجز ،الخبرات ً
هو مؤشر وأن موافقتهما على ما یصدر أثناء الطفولة من سلوك ل ،لدى أطفالهما

  .)Schults,Dave,1994( لتطور مفهوم الذات إیجابي
لكلیة التي یحملها مجموع اإلدراكات ا"فإنه یعرف مفهوم الذات بأنه  :أما بیدرسون
  .)Pederson, Domb, 1994:305( "الفرد عن نفسه

أن مفهوم الذات هو إرادة الوجود ) ٦٥:١٩٩٤(ویرى عبد السالم عبد الغفار 
لقوة الدائمة الدفع والتوجیه والتنظیم لنشاط اإلنسان بغیة تحقیق تلك ا :ویقصد به

  .وجوده والوصول إلى مستوى مناسب من اإلنسانیة الكاملة
تلك المجموعة "فهي:)١٩٩٥:٥٧(أما مفهوم الذات عند محمد محروس الشناوي 

الخاصة من األفكار واالتجاهات التي تتكون لدینا حول وعینا بأنفسنا في أي لحظة 
ومن الوعي .. أو هو ذلك البناء المعرفي المنظم الذي ینشأ عن خبرتنا .ن الزمنم

  ". بأنفسنا تنمو أفكارنا ومفاهیمنا عن نوع الشخص الذي نجده في أنفسنا
من خالل التعریفات السابقة تستخلص  :تعقیب على تعریفات مفهوم الذات

  :الباحثة الخصائص التالیة لمفهوم الذات
الذات بطریقة تفكیر الشخص والحوار الذاتي لدیه فلو كان ذلك  مفهوم أثر یت–

ً سلبا أثرًأما إذا كان سلبیا  ،یجابيًا ساعد على تكوین مفهوم الذات اإلإیجابی
  .في امتالك مفهوم ذات سلبي

  . أن تغییر مفهوم ذات الفرد یؤدي لتغییر سلوكه–
  . أن مفهوم الذات هو الدافع لسلوك الفرد والمحدد له–
ولكنه قابل للتعدیل والتغییر تحت  ،ً یتصف مفهوم الذات بالثبات النسبي عموما–

  .شروط خاصة
ٕ مفهوم الذات لیس فطریا وانما هو نتاج التفاعل االجتماعي مع اآلخرین– ً.  
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  . بعالقات الفرد بالبیئة االجتماعیةأثر إنه یؤثر ویت–
عن نفسه وهو حجر وفكرته  ، مفهوم الذات یشمل سلوك الفرد ومن قول وفعل–

الزاویة في الشخصیة فلو اتسم مفهوم الذات بالثبات واالتزان تتسم الشخصیة 
  .والعكس صحیح ،باالتزان

ٕ مفهوم الذات ال یمكن مالحظته وانما یستدل علیه من سلوك الفرد ونظرته –
  .لنفسه

  : نمو مفهوم الذات في مرحلة المراهقة- ٢
ته عندما یبدأ في تجمیع المعلومات عن یبدأ الفرد في تكوین مفهوم محدد لذا

نفسه وعن اآلخرین المحیطین في البیئة لیكون نتیجة لتفاعله واحتكاكه وتعامله مع 
المحیط االجتماعي الذي یعیش فیه الكثیر من المشاعر والعواطف واألحاسیس التي 
 ًتتراكم یوما بعد اآلخر وسرعان ما یتعلم كیف یخفف من آالمه وكیف یتغلب على

ه في الحیاة كما أنه یدرك في الوقت نفسه ما یشعره هالمصاعب والعقبات التي تواج
ًبالراحة النفسیة وتتبلور صورة واضحة للفرد عن ذاته تدریجیا وتتضح مالمحها 
لآلخرین بازدیاد الخبرات الیومیة لتظهر أمام الفرد نفسه كما كانت لوحة شفافة 

  .واضحة
تطلع إلیها جمیع المواقف واألحداث التي تترك یدرك من خالل النظر فیها وال

ًا أو سلبیا في أعماق نفسه لیتصدى بعضها ویعوقها عن النفاذ إلى داخل إیجابیًتأثیرا  ً
نفسه ولیسمح بمرور البعض اآلخر منها والذي یتفق مع اتجاهاته ومیوله الخاصة 

ًویمثل هذا األسلوب النظم یكون الفرد مفهوما واضحا تجاه نفسه  واتجاه المحیطین به ً
  في البیئة وتتشابك جمیع هذه المفاهیم وتتداخل 

 ،لیتحدد لها مفهوم محدد للفرد عن ذاته یتمیز به عن غیره من األفراد اآلخرین
أهمها نظرة  :أي أن مفهوم الذات یتكون نتیجة لتفاعل وتشابك العدید من العوامل

 ،رعد الشیخ( له وانطباعاتهم نحوه رهملفرد وتقدیل ونظرة اآلخرین ،الفرد الخاصة لذاته
٦٧:٢٠٠٣(.  

ًینمو مفهوم الذات تكوینیا كنتاج للتفاعل االجتماعي جنبا إلى جنب مع الدافع  ً
حیث یتكون مفهوم الذات لدى الفرد  ،)٢٠٠١ ،حامد زهران(الداخلي لتأكید الذات 

 یشكل المجال وینمو نتیجة الخبرات التي یمر بها الفرد في تنشئته االجتماعیة وهو
 بما یتمتع به من أثركما أنه یت ،الظاهري الذي یعیش الفرد في ثنایاه ویعي به ذاته
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في مرحلة المراهقة فإن التغییرات .قدرات عقلیة ودوافع نفسیه تحكم سلوكه وتوجهه
الطفولة من سنة إلى (ها في تغیر مفهوم الذات لدى الطفل أثرالمفاجئة الداخلیة لها 

 أن كان الشكل الخارجي للجسم ذا قیمة ثانویة بالنسبة للطفل حتى فبعد). سنة١٨
وربما  ،ترتفع قیمته في المراهقة حتى یصبح مركز الشخصیة ،الطفولة المتأخرة

وهذه التغییرات .ًیساعد على ذلك نظرات اآلخرین فضال عن القیم االجتماعیة السائدة
ت النمو هذه بمثابة بذور لعدد وتكون اتجاها ،ًجمیعا ناتجة عن ازدیاد حدة الصراع

 ،ًوهذه الحقائق جمیعا.من االنحرافات كالفشل والعصاب وربما الذهان واالنتحار
ومظاهر الصراع األقل من ذلك تشیر إلى تضخم الشعور بالذات في فترة المراهقة 
 .ًوفي هذه الفترة نجد أن الذات المثالیة للمراهق غالبا ما تدور حول البیئة االجتماعیة

  .ًوغالبا ما تؤثر المدرسة وجماعات الشباب ودور العبادة على المراهقین
وتصل قمة إدراك الفرد لذاته عندما تكون خبراته في وحدة مرتبطة مع بیئته 

وكذلك عن العالم  ،ًالمتغیرة ویعرف ذاته جیدا عندما یمیز نفسه عن غیره من األفراد
یر المستمر في البیئة الخارجیة یؤكد وهكذا فإن التغ ،الخارجي بالنسبة لحیاته هو

فإن األفراد الذین ینتقلون عادة من بیئة إلى أخرى یكونون أكثر  ،ولذلك ،استقالل ذاته
  .)١٩٩٤:١٢ ،عادل عز الدین األشول( ًإدراكا ألنفسهم كأشخاص مستقلین عن اآلخرین

  : مكونات مفهوم الذات- ٣
فهوم الذات یشتمل على إلى أن م )٢٠٠١(یذهب حامد عبد السالم زهران 

  :العناصر اآلتیة
ویشیر إلى المدركات والتصورات التي تحدد خصائص :  مفهوم الذات المدرك- أ

  .ًالذات كما تنعكس إجرائیا في وصف الفرد لذاته كما یتصورها هو
ویشیر إلى المدركات والتصورات التي تحدد الصورة  : مفهوم الذات االجتماعي- ب

والتي یتمثلها الفرد من  ،خرین في المجتمع یتصورونها عنهالتي یعتقد أن اآل
  .خالل التفاعل االجتماعي مع اآلخرین

ویشیر إلى المدركات والتصورات التي تحدد الصورة المثالیة  :مفهوم الذات المثالي- ج
  .التي یود الشخص أن یكون علیها

ً ثم أضاف مفهوما جدیدا هو-د أنه یختص ویشیر إلى : "مفهوم الذات الخاص"ً
من خبرات "الشخصي جدا "  أي ذلك الجزء الشعوري السري أو–بالذات الخاصة 

ً لذا تنشط الذات تماما دون خروج –الذات والتي یخجل الفرد من البوح بها 
ٕواذا لم تظهر  ،یصبح مفهوم الذات الخاص خبرة مهددة :ومن ثم، محتویاته
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طة لعالجها تكون بمثابة محتویاته وتكشف للمعالج النفسي وتناقش وتوضع خ
  .)٢٠٠١:٢١٢ ،حامد عبد السالم زهران(عاهة نفسیة مستدیمة 

  : ةــــات سابقــــــــتتدراس
كانت  ،التوافق والخالفات الزوجیة :حول) ٢٠١١( دراسة حمود القشعان

 وقد توصل القشعان إلى أن التوافق .ً زوجا وزوجة كویتیة٢٥٧٢دراسة میدانیة على 
ألداء الوظیفي لدورهما یعني التوازن لدى الزوجین في تحقیق حاجاتهما الزواجي في ا

من العالقة التي تربطهما وهذا التوازن یحتاج كما یقول العالم األسري جیري سمولي 
حسن ( وأوضح أن المفهوم األول. یین یتمثالن بحسن النیة والمهارةإلى مقومین أساس

ً بالتوافق الذاتي مبینا أن هذا الجانب یتمثل بالجانب الشخصي أو ما یسمى) النیة
یتمثل بالمشاعر التي ینظر بها الزوجان لذواتهما ودرجة ثقتهما بها إضافة إلى 
 .نظرتهما وتقییمهما لعالقتهما الزوجیة وما یحمل كل منهما من مشاعر تجاه اآلخر

كما ذكر أن فشل الزوجین في تحقیق هذا المفهوم من مقومات التوافق الزواجي 
 بالمائة من مقدار التوافق ٥٠سیؤدي إلى خسارة بالعالقة الزوجیة بما یعادل 

وأضاف أن المفهوم الثاني الذي یتمثل بالمهارة یشكل النصف الثاني من  .الزواجي
ًمبینا أن المقصود بالمهارة هو التوافق مع معطیات البیئة وحسن  ،مقومات التوافق

  .لمحیطیین به سواء كانوا أبناء أو أقرباءالفهم والتفاعل مع شریك الحیاة ومع ا
التوافق الزواجي وعالقته بأسالیب الرعایة  :حول) ٢٠٠٤(دراسة أماني الشیخ 

 وتوصلت نتائج الدراسة وجود فروق دالة بین ،الوالدیة لألبناء وتوافقهم النفسي
مع وجود عالقة ارتباطیة ، متوسطي درجات التوافق الزواجي لألزواج والزوجات

جبة ذات داللة إحصائیة بین درجات التوافق الزواجي ودرجات أسالیب الرعایة مو
وكذلك  ،ًكما وجدت أیضا عالقة ارتباطیة موجبة ودالة، الوالدیة كما یدركها األبناء

بین درجات التوافق الزواجي لكال الزوجین ودرجات التوافق النفسي لألبناء في مرحلة 
الرعایة الوالدیة والتي تتبعها األمهات أظهرت عدم إال أن درجات أسالیب  ،المراهقة

وقد أنبأت بعض أبعاد التوافق الزواجي  ،وجود فروق ذات داللة إحصائیة بینهما
واختلفت الدینامیات النفسیة ، وأسالیب الرعایة الوالدیة لألبناء بالتوافق النفسي لدیهم

  . التوافق الزواجيلآلباء واألمهات الذین حصلوا على درجات منخفضة في مقیاس
أبعاد  :حول )٢٠٠٥(عوید سلطان المشعان  ،ابتسام غافل العدوانيدراسة 

أشارت النتائج إلى وجود فروق في متوسطات .ومفهوم الذات لدى مجهولي الوالدین
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متوسط األطفال معلومي الوالدین أعلى :مجموعات العینة الثالث وعلى النحو التالي
الذات  ،الذات االجتماعیة(والدین في أبعاد المقیاسمن متوسط األطفال مجهولي ال

كما أن متوسطات مجهولي الوالدین المحتضنین أعلى في ) األسریة والدفاعیة الموجبة
متوسطات مجهولي الوالدین أیضا  .) الشخصیة والجسمیة–الذات األخالقیة (أبعاد 

 .)طراب الشخصیةالعصابیة والذهانیة وسوء التوافق واض( المودعین أعلى في أبعاد
عدم وجود فروق ذات دالة بین المجموعات الثالث في بعد تكامل كذلك 

وجود فروق دالة بین الذكور واإلناث في أبعاد ومفهوم الذات حیث كان .الشخصیة
الذات االجتماعیة والذات األسریة والذات (متوسط اإلناث أعلى من الذكور في

العصابیة وسوء التوافق (على في بینما كانت متوسطات الذكور أ ،)الجسمیة
  ).واضطراب الشخصیة

هذه النتائج تؤكد في مجملها أهمیة األسرة والتوافق الزواجي للوالدین على تكون 
 المحرومین من الرعایة الوالدیة حیث إن ،مفهوم الذات ونمو أبعاده لدى األبناء

عایة أسریة السلیمة معرضین لتدهور مفهوم الذات مقارنة بالذین یعیشون في ر
  .متكاملة

التوافق الزواجي بین الوالدین كما :حول) ٢٠٠٢(دراسة حنان عبد المجید 
تأكد للباحثة وجود فروق ذات . یدركه األبناء وعالقته ببعض سمات الشخصیة لدیهم

داللة إحصائیة في درجة التوافق الزواجي كما یدركه األبناء لصالح المستوى 
ال أنه  ،ًوكذلك لصالح المستوى األعلى تعلیمیا للوالدین ،االجتماعي والثقافي األعلى

  .أو مدة زواج الوالدین ،لم توجد فروق عند المقارنة باختالف عمر الوالدین
مفهوم  : حولSweeney & Bracken (2000)  دراسة سویني وبراكین

وصنفت ،واألسر المفككة ،الذات لدى األبناء في األسر المحرومة من أحد الوالدین
أسر  ،)محرومة من أحد الوالدین( أسر أحادیة الوالدیة :لعینة إلى خمسة أنماطا

أسر یعیش بها كال  ،)طالق(أسر معلومة الوالدین ،)وفاة( محرومة من كال الوالدین
وتوصلت نتائج الدراسة  .ًأسر متوافقة زواجیا ،)خالفات ومشكالت زواجیة(الوالدین 
مراهقین من أسر أحادیة أو محرومة من أحد مفهوم الذات الشامل لدى ال :إلى أن

انخفاض في مفهوم الذات كذلك  .الوالدین أقل من أقرانهم في األسر معلومة الوالدین
تناقص  .االجتماعیة لدى المراهقین من أسر أحادیة أو محرومة من أحد الوالدین
كالت بین ًمفهوم الذات في األسر غیر المتوافقة زواجیا أي في حالة الخالفات والمش

  .ًعنها في األسر المتوافقة زواجیا ،الزوجین



 ٢٠١٧ینایر / ١جـ/ العدد األول/ العلوم التربویة
 

  

  

٤٧

 التصدع األسري أثر :حول )١٩٩٩ (,.Lanze, et alدراسة النز وآخرون 
المراهقین من أسرة متصدعة : أشارت النتائج إلى أن. على مفهوم الذات لدى األبناء

نة فكان أما المراهقین من أسرة محتض ،لدیهم مشاكل أكثر في التواصل مع والدیهم
 مع والدیهم الحاضنین لهم أكثر من والدیهم الحقیقیین أو إیجابيتواصل  ،لدیهم

أیضا تقدیر الذات لدى المحتضنین یتسم بالسلبیة على عكس . البیولوجیین
  .المجموعتین اآلخریتین

تناول الفروق بین أبناء :حول) ١٩٩٨( دراسة فؤاده محمد على هدیة
أشارت .توافقین في كل من درجة العدوانیة ومفهوم الذاتًالمتوافقین زواجیا وغیر الم

% ٥٢وغیر المتوافقین بنسبة % ٤٧,٧ًنسبة األزواج المتوافقین زواجیا :النتائج إلى أن
وجود فروق ذات دالة إحصائیة بین أبناء المتوافقین وغیر كذلك .من العینة الكلیة

ً كان مفهوم الذات لدیهم سلبیا لكن أبناء غیر المتوافقین ،المتوافقین في مفهوم الذات
 :ً بالنسبة لمفهوم الذات لدى بنات المتوافقین زواجیا.ًمقارنة بأبناء المتوافقین زواجیا

مقارنة  ،ًوكذلك الذكور من أبناء المتوافقین زواجیا ،إیجابيفقد تمیزن بمفهوم ذات 
 بین اإلناث عدم وجود فروق ذات دالة إحصائیةأیضا  .ببنات وأوالد غیر المتوافقین

رغم أن أغلب أفراد ( ،ًوالذكور من عینة غیر المتوافقین زواجیا في مفهوم الذات
ًالعینة من الجنسین یتبنون مفهوما سلبیا عن ذواتهم ً.(  

  :یلي نجد ما السابقة الدراسات نتائج إلي بالنظر: تعقیب
الذي تلك المشكالت المرتبطة بالزمن :  بعض مشكالت األداء الوظیفي األسري–

 ،والغیرة ،واالتصال ،وأداء الدور ،والمشكالت المالیة ،ًیقضیه الزوجان معا
اختالف المستوى  ،باإلضافة إلى وجود سمات عصابیة ؛ومشكالت رعایة األطفال

والعالقات  ،وتدخل أهل الزوجین ،الثقافي واالجتماعي والتدین بین الزوجین
  .والسن عند الزواج ،الجنسیة

 لكال یجابيمفهوم الذات اإل : المرتبطة األداء الوظیفي األسري بعض المتغیرات–
إشباع الحاجات ،وارتفاع تقدیر الذات ، انخفاض القلق،التواصل الزواجي ،الزوجین

 ،مدى وجود أطفال ،العمر الزواجي ،السـن ،الحاجة للتواد والحب :النفسیة ومنها
أعمار  ،د سنوات الزواجعد ،التدین، ادي واالجتماعي والثقافيالمستوى االقتص

  .الذكاء الوجداني، األبناء ومستواهم التعلیمي
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وكذا ارتباطه  ، ارتباط األداء الوظیفي األسري بالتوافق النفسي لألبناء من الجنسین–
حیث یمیل أبناء األزواج المتوافقین إلى  :ة لدى األبناءیجابیبسمات الشخصیة اإل

باإلضافة إلى ارتباط األداء الوظیفي  ،ناسواالهتمام بال وضبط النفس؛ المثابرة؛
األسري بالتحصیل الدراسي واإلنجاز المرتفع لألبناء فــي أداء المهام المدرسیة 

بأسالیب الرعایة األسریة و ،وارتباطه كذلك بالنضج الخلقي لدى األبناء ،والمنزلیة
  .سي لألبناءة باألمن النفیجابیوارتباطه بأسالیب المعاملة الزوجیة اإل ،لألبناء

كذلك  ، ینعكس سوء األداء الوظیفي األسري على المشكالت السلوكیة لدى األبناء–
فإن عدم التوافق الزواجي ینتج عنه اضطراب في أسلوب التنشئة المتبع من 

كما أظهرت بعض  ،الوالدین والذي یؤثر بدوره في شخصیة األبناء وسلوكهم
 یرتبط ببعض أعراض االضطرابات الدراسات أن سوء األداء الوظیفي األسري

  .والمیل إلى نقد اآلخرین والخمول؛ والمیل للكآبة؛ والعدوانیة كالقلق؛ :النفسیة
أظهرت الدراسات " في عالقة األداء الوظیفي األسري بمفهوم الذات لدى األبناء–

 :وجود عالقة موجبة بین حالة الزواج ذي الفاعلیة ومفهوم الذات لألبناء :السابقة
ث أظهر األبناء في األسر السعیدة ذات األداء الوظیفي األسري المرتفع مفهوم حی

وأظهر  ، عن أقرانهم في األسر ذات األداء الوظیفي األسري المنخفضإیجابيذات 
أبناء األزواج ذوي األداء الوظیفي األسري المنخفض مفهوم ذات سلبي مقارنة 

وتمیز الذكور واإلناث مـن أبناء ذوي  ،ي األداء الوظیفي األسري المرتفعبأبناء ذو
  .إیجابياألداء الوظیفي األسري المرتفع بمفهوم ذات 

 هذا؛ وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في اختیار أنسب المناهج  
ومن ثم اختارت  ،للدراسة الحالیة حیث تتبعت الباحثة لعدید من الدراسات السابقة

كما استفادت الباحثة من الدراسات  ،مته مع الدراسةالباحثة المنهج الوصفي لمالء
واختیار أنسب األدوات وهي  ،السابقة في كیفیة جمع المعلومات وطریقة العرض

كما استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في معرفة  .المقاییس المختلفة المتغیرات
  .األسالیب اإلحصائیة المختلفة وكیفیة الوصول إلى النتائج

 هـذه مثـل ونـدرة ألهمیـة نظـرا نه أن دعم الدراسة الحالیة للباحثةأا من شكل هذ
موضـوع مفهـوم الـذات للمـراهقین  أن لهـا تبـین الكـویتي حیـث المجتمـع فـي الدارسـة

 وأن ًخاصـة والبحـوث الدراسـات مـن مزیـد إلـي بحاجـة الزال واألداء الوظیفي األسـري
 ،الموضـوع ذلـك حـول دراسـات جـودو بعـدم أفـادت والمراكز البحثیـة؛ المؤسسات جمیع

 الكـویتي المجتمـع فـي والتبنـي بالدراسـة جـدیرا الموضـوع وجعـل الباحثـة دفـع هـذا مـا
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 األبناء علي تأثیر لها التي التربویة والنفسیة المشكالت أهم من مشكلة لمعالجة وذلك
  .مستقبال

  :فـــــروض الدراســــــة
هقین الـذكور مـن أبنـاء األمهـات ذوات  توجد فروق ذات داللة إحـصائیة بـین المـرا-١

األداء الـــوظیفي األســـري المرتفـــع وذوات األداء الـــوظیفي األســـري المـــنخفض فـــي 
  .وتكون الفروق لصالح أبناء ذوات األداء الوظیفي األسري المرتفع ،مفهوم الذات

 توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین المـــراهقین الـــذكور مـــن أبنـــاء اآلبـــاء ذوي -٢
الــــوظیفي األســــري المرتفــــع وذوي األداء الــــوظیفي األســــري المــــنخفض فــــي األداء 

  .وتكون الفروق لصالح أبناء ذوي األداء الوظیفي األسري المرتفع ،مفهوم الذات
 یوجد تفاعل دال إحصائیا لكل من مستوى األداء الوظیفي األسـري لـألم ومـستوى -٣

ـــوظیفي األســـري لـــألب فـــي تأثیرهمـــا المـــشترك علـــ ـــذات لـــدى األداء ال ى مفهـــوم ال
  .أبنائهما المراهقین الذكور

  :إجراءات الدراسة
  :  منهج الدراسة- ١

والذي یعتمد  ،منهج الدراسة الحالیة هو المنهج الوصفي االرتباطي المقارن
ًعلى دراسة الظاهرة ووصفها وصفا دقیقا یعبر عنها كما انه یقوم بتوضیح خصائص  ً

وجمع المعلومات وتحلیلها وتفسیرها ومن  خصائصها تعرفتلك الظاهرة عن طریق 
  .ثم عرض وصیاغة النتائج في ضوئها

  :  عینة الدراسة- ٢
  :  مجتمع الدراسة-أ

بمنطقة العاصمة أسرة ) ١٠٠(تكون مجتمع الدراسة في الدراسة الحالیة من 
عشوائیة من عن طریق اختیار . سنة٥٥- ٣٥وبمدى عمري یتراوح من  ،ًتحدیدا

 ،سنة) ١٨- ١٧(طالبا من) ١٠٠(لثالث الثانوي والبالغ عددهم المراهقین بالصف ا
  :وذلك كما یوضحه الجدول التالي

  وصف عینة الدراسة حسب الجنس والتخصص العلمي) ١(لجدو
  العدد  التخصص العلمي  الجنس  الصف
 ٥٠  أدبي  بنین  ثالثة
 ٥٠  علمي  بنین  ثالثة
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  :  خصائص أفراد مجتمع الدراسة- ب
  :بالنسبة لألسر

 .من اآلباء واألمهات :وعالن -١
 .سنة) ٥٥(وال یزید عن ،سنة) ٣٥(السن ال یقل عن -٢

  :لألبناءبالنسبة 
 .من الذكور :النوع .١
 .المراهقة :المرحلة النمائیة .٢
 .سنة) ١٨(وال یزید عن ،سنة) ١٧(السن ال یقل عن .٣
 ).حكومي: (نوع المدرسة .٤

  : العینة النهائیة-جـ
 )١٠٠(منهم عدد ، وزوجةزوج) ٢٠٠(اشتملت العینة األساسیة للدراسة على 

وبمدى عمري  ،ًوبمنطقة العاصمة تحدیدا ، في دولة الكویتزوجة) ١٠٠( ،زوج
  .٥٥-٣٥یتراوح من 

من األبناء الذكور لهؤالء األزواج ) ١٠٠(كما اشتملت عینة الدراسة على 
  .سنة) ١٨- ١٧(وبمدى عمري یتراوح من  ،والزوجات
  :  أدوات الدراسة- ٣

  .الباحثة/إعداد  :داء الوظیفي األسري مقیاس األ-أ
 اتــضح ؛حیــث هــدف هــذا المقیــاس إلــى تحدیــد مفهــوم األداء الــوظیفي األســري  

ومن  ،للباحثة ندرة توافر مقیاس مناسب على الرغم من أهمیة األداء الوظیفي األسري
  :وقد مر إعداد المقیاس بالخطوات التالیة،ثم تحدید عبارات المقیاس

لـى الكتابــات النظریـة والتـراث الــسیكولوجي الخاصـة بـاألداء الــوظیفي اإلطـالع ع) ١(
  .األسري

 قامــت الباحثــة بــإجراء مــسح للبحــوث والدراســات العربیــة واألجنبیــة التــي تناولــت ) ٢(
األداء الوظیفي األسري ومن خالل هذه الدراسات استطاعت الوصول إلـى عـدد 

ظیفي األســري علــى الوجـــه األداء الـــو  فــي قیــاستســـتخدمامــن المقــاییس التــي 
  :التالي

 والتماســك لقیــاس األداء الــوظیفي األســري للتكیــف األســرة قابلیــة  مقیــاس-
  .تعدیل اولسن وزمالؤه :النسخة الثالثة) ١٩٨٥(
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ــــاة لألمهــــات- ــــة الحی ــــاس نوعی ــــسالم / إعــــداد:  مقی ــــد ال ــــو الحــــسن عب ســــمیرة أب
)٢٠٠٩(  

رات الرئیــسیة التــي یمكـــن  المؤشــتعــرفولقــد أفــادت هــذه المقــاییس الباحثــة فـــي 
ومـــن خـــالل ذلـــك تـــم التوصـــل إلـــى عـــدد مـــن  ؛االعتمـــاد علیهـــا فـــي تـــصمیم المقیـــاس

  .العبارات الخاصة باألداء الوظیفي األسري
ثــم صــیاغة مجموعــة مــن ، تــم التحدیــد اإلجرائــي لمفهــوم األداء الــوظیفي األســري )٣(

ثـة أن تكـون صـیاغة وراعـت الباح؛  هـذا المفهـوماالعبارات التي یمكـن أن یقیـسه
العبــــارات مرتبطــــة بــــالتعریف اإلجرائــــي فــــي صــــورة مبــــسطة وســــهلة وذات لغــــة 

  .مفهومة مع تحدید المعنى بدقة
  : قامت الباحثة بالخطوات التالیةثم )٤(

  . مفهوم األداء الوظیفي األسريتعرفتحدید الهدف العام من المقیاس في . 
  .يتحدید عبارات مقیاس األداء الوظیفي األسر. 
التعریــف اإلجرائــي لعبــارات مقیــاس ن العبــارات التــي تتناســب وتــصمیم عــدد مــ. 

  .األداء الوظیفي األسري
 من أساتذة في تخصصات علم الـنفس )٥(استطالع رأي عددبقامت الباحثة ثم  )٥ (

مـــع تحدیـــد ، حیـــث تـــم تقـــدیم العبـــارات لهـــم ،ة الكویـــتوالـــصحة النفـــسیة بجامعـــ
وذلــك للحكــم علــى عبــارات ، التعریــف اإلجرائــي لمفهــوم األداء الــوظیفي األســري

  :المقیاس من حیث
  .مناسبة العبارات في قیاس ما صمم المقیاس من أجله. 
ــــالمفهوم مــــن حیــــث المــــضمون و الــــصیاغة وســــهولة .  مــــدى ارتبــــاط العبــــارة ب

  .المعنى
بالبعد ولم یرد ذكرها في العبـارات إضافة أي عبارات یراها المحكم لها ارتباط . 

 للتطبیــــق صــــالحاوذلــــك إلجــــراء التعــــدیالت المناســــبة حتــــى یــــصبح المقیــــاس 
  .المیداني

ولقـــد أســـفرت هـــذه الخطـــوة عـــن موافقـــة الـــسادة المحكمـــون علـــي جمیـــع عبـــارات 
وعلــى ذلــك فــان عبــارات المقیــاس أصــبحت ،لــذا فــسیتم اإلبقــاء علیهــا جمیعــا ،المقیــاس

  .عبارة )٣٣(
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عت العبارات على تدریج ثالثي طبقا لطریقة لیكرت بحیث تكون االستجابة وض
  . نادرا- أحیانا -غالبا : لكل عبارة بإحدى االستجابات

 درجات  ثالثففي العبارات الموجبة نعطي، وقد أعطت الباحثة لكل اختیار وزنا) ٦(
بة فتعطــي ودرجــة واحــدة ألبــدا والعكــس للعبــارات الــسال ،ن ألحیانــایدرجتــ ،لغالبــا

وبذلك تتـراوح الدرجـة  ،وثالث درجات ألبدا ،ن أحیانایودرجت ،درجة واحدة لغالبا
 درجــة وتــدل الدرجــة المرتفعــة علــى المقیــاس ٩٩ -٣٣الكلیــة للمقیــاس مــا بــین 

بینمــا تـدل الدرجـة المنخفـضة إلـى أداء وظیفــي  ،علـى أداء وظیفـي أسـري مرتفـع
  . منخفضأسري

  :بما یلي قامت الباحثة حیث، باتالثلتحقیق من الصدق و ا)٧ (
  :التحقق من صدق المقیاس •

  : الصدق المنطقي، ة الباحثتللتحقق من صدق المقیاس استخدم
 من األساتذة المتخصصین فـي )٥( بعرض المقیاس على ة الباحثتحیث قام

وبنــاء علــى توجیهــاتهم قامــت الباحثــة فقــط  ،مجــال علــم الــنفس والــصحة النفــسیة
    . العبارات حسب آراء األساتذة المحكمینبتعدیل صیاغة بعض

  :ثبات المقیاس التحقق من •
 ؛ براون–سبیرمان لوالتجزئة النصفیة  ، كرونباخ– طریقة ألفا ة الباحثتاستخدم

 یوضــح قــیم معــامالت الثبــات للدرجــة الكلیــة  التــاليوالجــدول. لحــساب ثبــات المقیــاس
  :للمقیاس

  )٢(جدول 
   كرونباخ وطریقة التجزئة النصفیة–فا قیم معامالت الثبات بطریقة أل
  )١٠٠= ن (

  
   األداء الوظیفي األسريمقیــاس

  معـامـل 
   كرونباخ–ألفـا 

  النصفیةالتجزئة 
   براون-سبیرمان ل

  ٠.٩١١  ٠.٨٩٢  الدرجة الكلیة لمقیاس
تضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معامالت الثبات دالة إحصائیا عند ی

  .مما یجعلنا نثق في ثبات المقیاس ،)٠.٠١(مستوى داللة 
  .الباحثة/  إعداد      : مقیاس مفهوم الذات- ب

 اتـضح  ؛حیث هدف المقیاس إلى تحدید مفهوم الذات لطالب المرحلة الثانویة 
للباحثة ندرة توافر مقیاس مناسب على الرغم من أهمیة مفهوم الذات لطـالب المرحلـة 



 ٢٠١٧ینایر / ١جـ/ العدد األول/ العلوم التربویة
 

  

  

٥٣

ـــا ،الثانویـــة وقـــد مـــر إعـــداد المقیـــاس ،س وتعریفهـــا إجرائیـــاومـــن ثـــم تحدیـــد أبعـــاد المقی
  :بالخطوات التالیة

 بمفهـــوم الـــذاتاإلطـــالع علـــى الكتابـــات النظریـــة والتـــراث الـــسیكولوجي الخاصـــة  ) ١(
  . خاصة لدى طالب المرحلة الثانویةمفهوم الذاتعامة و

 قامــت الباحثــة بــإجراء مــسح للبحــوث والدراســات العربیــة واألجنبیــة التــي تناولــت ) ٢(
ومـــن خـــالل هـــذه الدراســـات اســـتطاعت   لطـــالب المرحلـــة الثانویـــةمفهـــوم الـــذات

 علــى  مفهــوم الــذات فــي قیــاستســتخدماالوصــول إلــى عــدد مــن المقــاییس التــي 
  :الوجه التالي

  ) ١٩٩١ ،محمد محمد السید/ إعداد( مقیاس مفهوم الذات للمراهقین المعاقین حركیا -
   mellissa, oates (2004)     /إعداد  إستبانة مفهوم الذات-
   nandu jui et al (2008)    /إعداد   إستبانة مفهوم الذات-

 المؤشــرات الرئیــسیة التــي یمكـــن تعــرفولقــد أفــادت هــذه المقــاییس الباحثــة فـــي 
ومن خالل ذلك تم التوصل إلى عدد من األبعاد  ؛االعتماد علیها في تصمیم المقیاس

  .بمفهوم الذاتالرئیسیة الخاصة 
ثـم صـیاغة مجموعـة مـن العبـارات التـي یمكـن أن ، تم التحدید اإلجرائـي لكـل بعـد) ٣(

وراعــت الباحثــة أن تكــون صــیاغة العبــارات مرتبطــة بــالتعریف ؛  هــذا البعــدایقیــسه
  .اإلجرائي في صورة مبسطة وسهلة وذات لغة مفهومة مع تحدید المعنى بدقة

  : قامت الباحثة بالخطوات التالیةثم) ٤(
 مفهــوم الـــذات لطــالب المرحلـــة تعــرفهــدف العـــام مــن المقیــاس فـــي تحدیــد ال. 

  .الثانویة
  .تحدید أبعاد مقیاس مفهوم الذات لطالب المرحلة الثانویة. 
تــصمیم عــدد مــن العبــارات التــي تتناســب و التعریــف اإلجرائــي لكــل بعــد مــن . 

  .أبعاد مقیاس مفهوم الذات
أساتذة في تخصصات علم الـنفس  من )٥(استطالع رأي عددبقامت الباحثة ثم ) ٥ (

مـــع تحدیـــد ، حیـــث تـــم تقـــدیم العبـــارات لهـــم،ة الكویـــتوالـــصحة النفـــسیة بجامعـــ
التعریف اإلجرائي لكل بعد من أبعاد مقیـاس مفهـوم الـذات علـى حـدة وذلـك مـن 

  : خالل أربعة أبعاد أساسیة وهي على الوجه التالي
  



  ه علي مفهوم الذات ألبنائهم بدولة الكویتأثراألداء الوظیفي ألسر المراهقین و 
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  : الذات األسریة -
وأهمیتــه  ،لفــرد لذاتــه عــن عالقاتــه فــي األســرةیعبــر هــذا البعــد عــن مــدى تقیــیم ا 

   .ومدى تقبله بین أفراد األسرة ،كعضو فعال في األسرة
  :  الذات االجتماعیة-

وشعوره بالرضا  ،یعبر هذا البعد عن مدى تقییم الفرد لذاته عن عالقته باآلخرین 
  .واعتزازهم بصداقته ،نحو مصادقة زمالئه

  :الذات األخالقیة-
بعــد عــن مــدى تقیـــیم الفــرد لذاتــه عــن القــیم والمعــاییر االجتماعیـــة یعبــر هــذا ال 

ورضـاه  ،ٕواحـساسه بأنـه شـخص طیـب ،وعالقتـه بـاهللا ،األخالقیة الـسائدة فـي المجتمـع
   .عن أخالقه وسلوكه

  : الذات األكادیمیة-
 ،یعبـــر هـــذا البعـــد عـــن مـــدى تقیـــیم الفـــرد لذاتـــه عـــن مـــستوى تحـــصیله الدراســـي 

  .وقدرته على التجدید ،ه على حل المشكالت التي تواجههوقدرت ،ومستوى طموحه
  :وذلك للحكم على عبارات المقیاس من حیث

  .مناسبة العبارات في قیاس ما صمم المقیاس من أجله. 
  .الصیاغة وسهولة المعنىالعبارة بالبعد من حیث المضمون ومدى ارتباط . 
لم یرد ذكرها في العبارات وذلـك إضافة أي عبارات یراها المحكم لها ارتباط بالبعد و. 

  . للتطبیق المیدانيصالحاإلجراء التعدیالت المناسبة حتى یصبح المقیاس 
ولقـــد أســـفرت هـــذه الخطـــوة عـــن موافقـــة الـــسادة المحكمـــون علـــي جمیـــع عبـــارات 

وعلى ذلك فان عبارات المقیاس كانـت موزعـة ، علیها جمیعااإلبقاءلذا فسیتم  ،المیاس
  :كالتالي

  ). عبارات١٠ ( :الذات األسریة :ألول البعد ا-
  ). عبارات١٠: (الذات االجتماعیة : البعد الثاني-
  ). عبارات١٠ ( :الذات األخالقیة : البعد الثالث-
  ). عبارات١٠( :الذات األكادیمیة: البعد الرابع - 

وضعت العبارات على تدریج ثالثي طبقا لطریقة لیكرت بحیث تكون االستجابة 
   ال أوافق-   غیر متأكد -أوافق : إحدى االستجاباتلكل عبارة ب
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أعدت الباحثة مفتاح خاص لتصحیح المقیاس فقد أعطـت لكـل اسـتجابة مـن  ثم ) ٦(
درجـــات علـــى  )٣( وزنـــا بحیـــث تعطـــي االســـتجابة  ،هـــذه االســـتجابات الـــثالث

  .ال أوافقدرجة على ) ١( و،ن على غیر متأكدیدرجت) ٢(و ،موافق
 :بما یلي قامت الباحثة حیث، الثباتدق ولتحقیق من الص ا)٧(

  :التحقق من صدق المقیاس •
  : الصدق المنطقى، ة الباحثتللتحقق من صدق المقیاس استخدم

 من األساتذة المتخصصین فـي )٥( بعرض المقیاس على ة الباحثتحیث قام
وبنــاء علــى توجیهــاتهم قامــت الباحثــة فقــط  ،مجــال علــم الــنفس والــصحة النفــسیة

    .اغة بعض العبارات حسب آراء األساتذة المحكمینبتعدیل صی
  :التحقق من ثبات المقیاس •

 ؛ بـراون–سبیرمان لـوالتجزئـة النـصفیة  ، كرونبـاخ– طریقـة ألفـا ة الباحثتاستخدم
 یوضــح قــیم معــامالت الثبــات ألبعــاد مقیــاس  التــاليوالجــدول. لحــساب ثبــات المقیــاس

  :مفهوم الذات والدرجة الكلیة للمقیاس
  )٣ (جدول
   كرونباخ وطریقة التجزئة النصفیة–قیم معامالت الثبات بطریقة ألفا 

  )١٠٠= ن (
  أبعـاد 
  المقیــاس

  معـامـل 
   كرونباخ–ألفـا 

  النصفیةالتجزئة 
   براون-سبیرمان ل

  ٠.٨٣٦  ٠.٨٣٤  الذات األسریة
  ٠.٨٠٣  ٠.٧٨٦  الذات االجتماعیة
  ٠.٨٤٢  ٠.٨٥٥  الذات األخالقیة
  ٠.٨١٤  ٠.٨٠٨  یةالذات األكادیم

  ٠.٩٠١  ٠.٨٩٦  الدرجة الكلیة للمقیاس
تــضح مــن الجــدول الــسابق أن جمیــع قــیم معــامالت الثبــات دالــة إحــصائیا عنــد ی

  .مما یجعلنا نثق في ثبات المقیاس ،)٠.٠١(مستوى داللة 
  :نتائج الدراسة

  :تضمنت فرضیات الدراسة ما یلي
ن الـذكور مـن أبنـاء األمهـات ذوات  توجد فروق ذات داللة إحـصائیة بـین المـراهقی-١

األداء الـــوظیفي األســـري المرتفـــع وذوات األداء الـــوظیفي األســـري المـــنخفض فـــي 
  .وتكون الفروق لصالح أبناء ذوات األداء الوظیفي األسري المرتفع ،مفهوم الذات



  ه علي مفهوم الذات ألبنائهم بدولة الكویتأثراألداء الوظیفي ألسر المراهقین و 
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 توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین المـــراهقین الـــذكور مـــن أبنـــاء اآلبـــاء ذوي -٢
ظیفي األســــري المرتفــــع وذوي األداء الــــوظیفي األســــري المــــنخفض فــــي األداء الــــو

  .وتكون الفروق لصالح أبناء ذوي األداء الوظیفي األسري المرتفع ،مفهوم الذات
 یوجد تفاعل دال إحصائیا لكل من مستوى األداء الوظیفي األسـري لـألم ومـستوى -٣

ـــوظیفي األســـري لـــألب فـــي تأثیرهمـــا المـــشترك علـــى م ـــذات لـــدى األداء ال فهـــوم ال
  .أبنائهما المراهقین الذكور

ـــك الفرضـــیات اســـتخدمت الباحثـــة أســـلوب تحلیـــل  وللتحقـــق مـــن مـــدى صـــحة تل
 : على أساس أن المتغیرین المستقلین همـا(MANOVA)التباین المتعدد المتغیرات 

األداء الــوظیفي األســري للزوجــة و األداء الــوظیفي األســري للــزوج والمتغیــرات التابعــة 
  .وفیما یلي نتائج هذا التحلیل ،كونات مفهوم الذاتهي م

  )٤(جدول 
  أعداد مستویات األداء الوظیفي األسري لكل من الزوجة والزوج

  عدد العینة  التوافـــق  التوافـــق
  ٢٧  منخفض
األداء الوظیفي   ٣٣  متوسط

  ٤٠  مرتفع  األسري للزوجة
  ٢٥  منخفض
األداء الوظیفي   ٣٦  متوسط

  ٣٩  مرتفع  األسري للزوج
  :من الجدول السابق یمكن استنتاج أن

الزوجــات ذوات الدرجــة المتوســطة والمرتفعــة فــي األداء الــوظیفي األســري عــددهن  §
   %).٧٣(ونسبتهن ) ٧٣(
األزواج ذوو الدرجــــة المتوســــطة والمرتفعــــة فــــي األداء الــــوظیفي األســــري عــــددهم  §

في األسـري منتـشر بـین وهذا یـشیر إلـى أن األداء الـوظی %).٧٥(ونسبتهم ) ٧٥(
    %.٧٥%: ٧٣األزواج والزوجات بنسبة بین 
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  )٥(جدول 
  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألبعاد مفهوم الذات لدى المجموعات

  عدد العینة  االنحراف  المتوسط  توافق الزوج  توافق الزوجة  مفهوم الذات
  ٨  ٣.٧٣٩  ٢٤.٦٣  منخفض

  ٩  ٢.٦٣٥  ٣٩.٧٨  طمتوس
  منخفض  ١٠  ٢.٦٥٨  ٤٢.٨٠  مرتفع

  ٢٧  ٨.٤٠٩  ٣٦.٤١  المجموع
  ١١  ٢.٨٤٤  ٣٨.٠٩  منخفض
  ١٢  ٣.٧٥٤  ٤٣.٥٠  متوسط
  متوسط  ١٠  ٣.٩٧٤  ٤١.٧٠  مرتفع

  ٣٣  ٤.١٤٧  ٤١.١٥  المجموع
  ٦  ٢.٨١١  ٤٠.٥٠  منخفض
  ١٥  ٢.٩٤٩  ٤٢.٨٧  متوسط
  مرتفع  ١٩  ٤.٧٠٧  ٤٤.٤٧  مرتفع

  ٤٠  ٤.٠٣٨  ٤٣.٢٨  المجموع
  ٢٥  ٧.٥١٦  ٣٤.٣٦  منخفض
  ٣٦  ٣.٤٢٩  ٤٢.٣١  متوسط
  ٣٩  ٤.١٦٣  ٤٣.٣٣  مرتفع

  الذات األسریة

  اإلجمالي
  ١٠٠  ٦.١٩١  ٤٠.٧٢  المجموع
  ٨  ٥.٥٤٨  ٢٠.٢٥  منخفض
  ٩  ٢.٥٧١  ٤٢.١١  متوسط
  منخفض  ١٠  ٢.١١١  ٤٣.٣٠  مرتفع

  ٢٧  ١١.٠٢٨  ٣٦.٠٧  المجموع
  ١١  ٢.٤٨٣  ٤٢.١٨  منخفض
  ١٢  ٢.٦٧٤  ٤٣.٣٣  متوسط
  متوسط  ١٠  ٢.٨٦٠  ٤٥.٢٠  مرتفع

  ٣٣  ٢.٨٦٣  ٤٣.٥٢  المجموع
  ٦  ٢.٥٨٨  ٤٢.٥٠  منخفض
  ١٥  ٣.٥٧٠  ٤٢.٨٠  متوسط
  مرتفع  ١٩  ٢.١٤٤  ٤٤.٤٧  مرتفع

  ٤٠  ٢.٨٩١  ٤٣.٥٥  المجموع
  ٢٥  ١١.٠٩٥  ٣٥.٢٤  منخفض
  ٣٦  ٣.٠١٣  ٤٢.٨١  متوسط
  ٣٩  ٢.٣٧٨  ٤٤.٣٦  مرتفع

  االجتماعیةالذات 

  اإلجمالي
  ١٠٠  ٦.٩٩٧  ٤١.٥٢  المجموع
  ٨  ٨.٢٨٠  ٢٧.٦٣  منخفض
  ٩  ٦.٢٥٤  ٣٣.٨٩  متوسط
  ١٠  ٤.٨٥٨  ٣٥.٦٠  مرتفع

  منخفض  األخالقیةالذات 
  ٢٧  ٧.٠٩٣  ٣٢.٦٧  المجموع
  ١١  ٦.٦٩٣  ٣٥.٠٠  منخفض
  ١٢  ٢.٦٧٤  ٤٠.٦٧  متوسط
  متوسط    ١٠  ٤.٣٢٧  ٤٢.٥٠  مرتفع

  ٣٣  ٥.٦٥٥  ٣٩.٣٣  المجموع
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  عدد العینة  االنحراف  المتوسط  توافق الزوج  توافق الزوجة  مفهوم الذات
  ٦  ٢.٩٦٦  ٤١.٠٠  منخفض
  ١٥  ٣.٢٨٨  ٤٣.٦٧  متوسط
  مرتفع  ١٩  ٢.٧٥٤  ٤٦.١٦  مرتفع

  ٤٠  ٣.٤٦٤  ٤٤.٤٥  المجموع
  ٢٥  ٨.١٧٠  ٣٤.٠٨  منخفض
  ٣٦  ٥.٥٦٦  ٤٠.٢٢  متوسط
  ٣٩  ٥.٧٣٠  ٤٢.٥١  مرتفع

  
  اإلجمالي

  ١٠٠  ٧.١٣٥  ٣٩.٥٨  المجموع
  ٨  ٦.٨٧٥  ٢٥.٨٨  منخفض
  ٩  ٣.٨٧٣  ٣٧.٣٣  متوسط
  منخفض  ١٠  ٤.٠٩٥  ٣٨.١٠  مرتفع

  ٢٧  ٧.٣٢٩  ٣٤.٢٢  المجموع
  ١١  ٢.٢٨٤  ٣٨.٢٧  منخفض
  ١٢  ٢.٩٦٨  ٣٥.٥٨  متوسط
  متوسط  ١٠  ٣.٤٧٢  ٣٩.٥٠  مرتفع

  ٣٣  ٣.٢٩٥  ٣٧.٦٧  المجموع
  ٦  ٣.١٨٩  ٣٧.٨٣  ضمنخف

  ١٥  ٤.٢٤٠  ٣٧.٨٧  متوسط
  مرتفع  ١٩  ٤.٣٣٢  ٤١.٨٩  مرتفع

  ٤٠  ٤.٥٣٨  ٣٩.٧٨  المجموع
  ٢٥  ٧.٢١٧  ٣٤.٢٠  منخفض
  ٣٦  ٣.٧٩٨  ٣٦.٩٧  متوسط
  ٣٩  ٤.٢٩٣  ٤٠.٣١  مرتفع

  األكادیمیةالذات 

  اإلجمالي
  ١٠٠  ٥.٥٤٥  ٣٧.٥٨  المجموع

  االختبارات المتعددة لتأثیر التفاعل )٦(جدول 
اسم   التأثیر

  القیمة  ختباراال
قیمة 

) ف(
  الحقیقیة

درجات 
الحریة 
  الفرضیة

درجات 
حریة 
  الخطأ

داللة 
  )ف(

  ٠.٠٠٠  ١٦٤  ٢٢  ٩.١٥٥  ١.١٠٢  بیالى
  ٠.٠٠٠  ١٦٢  ٢٢  ١٤.٨٥٠  ٠.١١٠  ویلكس
  ٠.٠٠٠  ١٦٠  ٢٢  ٢٢.٤٣٢  ٦.١٦٩  هوتلج

األداء الوظیفي 
  األسري للزوجة

  ٠.٠٠٠  ٨٢  ١١  ٤٣.٥١٩  ٥.٨٣٨  روي
  ٠.٠٠٠  ١٦٤  ٢٢  ٧.١٦٩  ٠.٩٨٠  بیالى
  ٠.٠٠٠  ١٦٢  ٢٢  ١٣.٥٩٠  ٠.١٢٣  ویلكس
  ٠.٠٠٠  ١٦٠  ٢٢  ٢٢.٧٤٨  ٦.٢٥٦  هوتلج

األداء الوظیفي 
  األسري للزوج

  ٠.٠٠٠  ٨٢  ١١  ٤٥.٦٠٧  ٦.١١٨  روي
  ٠.٠٠٠  ٣٣٦  ٤٤  ٢.٧٢٩  ١.٠٥٣  بیالى
  ٠.٠٠٠  ٣١١.٨٤  ٤٤  ٤.١٠١  ٠.١٧٤  ویلكس
  ٠.٠٠٠  ٣١٨  ٤٤  ٦.٣٩١  ٣.٥٣٧  هوتلج

األداء الوظیفي 
× األسري للزوجة 

األداء الوظیفي 
  ٠.٠٠٠  ٨٤  ١١  ٢٤.٤٨٠  ٣.٢٠٦  روي  األسري للزوج
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یتــضح مــن الجــدول الــسابق أن هنــاك داللــة إحــصائیة علــى وجــود تــأثیر للتوافــق 
  .والتفاعل بینهما في مفهوم الذات لألبناء ،والتوافق الزواجى لآلباء ،الزواجى لألمهات

  )٧(جدول 
  )للزوجة والزوج(فهوم الذات باختالف األداء الوظیفي األسري مدى اختالف أبعاد م

مجموع   مفهوم الذات  مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى   )ف(قیمة   المربعات

  الداللة
  ٠.٠٠٠  ٢٩.٢١١  ٣٧٠.٧٦  ٢  ٧٤١.٥١٩  الذات األسریة

  ٠.٠٠٠  ٧٠.٨٣٤  ٦٣٥.٩٧٤  ٢  ١٢٧١.٩٤٨  الذات االجتماعیة
  ٠.٠٠٠  ٤١.٣٢٢  ٩٢٢.٧٩٨  ٢  ١٨٤٥.٥٩٦  الذات األخالقیة

األداء الوظیفي 
  األسري للزوجة

  ٠.٠٠٠  ١٣.٦٨٣  ٢٢٥.٤٩٨  ٢  ٤٥٠.٩٩٧  الذات األكادیمیة
  ٠.٠٠٠  ٤٦.٣٨٧  ٥٨٨.٧٦٣  ٢  ١١٧٧.٥٢٦  الذات األسریة 
  ٠.٠٠٠  ٧٤.٥  ٦٦٨.٨٨٨  ٢  ١٣٣٧.٧٧٦  الذات االجتماعیة

  ٠.٠٠٠  ١٥.٢٦١  ٣٤٠.٧٩٩  ٢  ٦٨١.٥٩٩  قیةالذات األخال
األداء الوظیفي 
  األسري للزوج

  ٠.٠٠٠  ١٤.٨٧٤  ٢٤٥.١٢٨  ٢  ٤٩٠.٢٥٦  الذات األكادیمیة
  ٠.٠٠٠  ١٣.٦٥٤  ١٧٣.٢٩٦  ٤  ٦٩٣.١٨٥  الذات األسریة

  ٠.٠٠٠  ٤٦.٥٧٦  ٤١٨.١٧٨  ٤  ١٦٧٢.٧١١  الذات االجتماعیة
  ٠.٨٢٥  ٠.٣٧٦  ٨.٤٠٨  ٤  ٣٣.٦٣١  یةالذات األخالق

األداء الوظیفي 
األسري للزوجة 

×  
األداء الوظیفي 
  األسري للزوج

  ٠.٠٠٠  ٨.٥٢٣  ١٤٠.٤٦٩  ٤  ٥٦١.٨٧٧  الذات األكادیمیة

  -  -  ١٢.٦٩٢  ٩١  ١١٥٥.٠١  الذات األسریة
  -  -  ٨.٩٧٨  ٩١  ٨١٧.٠٢٩  الذات االجتماعیة
  الخطأ  -  -  ٢٢.٣٣٢  ٩١  ٢٠٣٢.١٩  الذات األخالقیة
  -  -  ١٦.٤٨١  ٩١  ١٤٩٩.٧٣  الذات األكادیمیة

  -  -  -  ١٠٠  ١٦٩٦٠٦  ت األسریة الذا
  -  -  -  ١٠٠  ١٧٧٢٣٨  الذات االجتماعیة
  المجموع  -  -  -  ١٠٠  ١٦١٦٩٨  الذات األخالقیة
  -  -  -  ١٠٠  ١٤٤٢٧٠  الذات األكادیمیة
  -  -  -  ٩٩  ٣٧٩٤.١٦  الذات األسریة

  -  -  -  ٩٩  ٤٨٤٦.٩٦  الذات االجتماعیة
  -  -  -  ٩٩  ٥٠٤٠.٣٦  الذات األخالقیة

المجموع 
  المصحح

  -  -  -  ٩٩  ٣٠٤٤.٣٦  لذات األكادیمیةا
  :یتضح من الجدول السابق

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة فـــي أبعـــاد مفهـــوم الـــذات ترجـــع إلـــى اخـــتالف  §
  .مستویات األداء الوظیفي األسري لألم

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة فـــي أبعـــاد مفهـــوم الـــذات ترجـــع إلـــى اخـــتالف  §
  .بمستویات األداء الوظیفي األسري لأل



  ه علي مفهوم الذات ألبنائهم بدولة الكویتأثراألداء الوظیفي ألسر المراهقین و 
  

 

٦٠

یوجــد تــأثیر للتفاعــل بــین األداء الــوظیفي األســري لــألم و األداء الــوظیفي األســري  §
والــذات األكادیمیــة لمفهــوم  ،والــذات االجتماعیــة ،لــألب علــى أبعــاد الــذات األســریة

 .بینما ال یوجد تأثیر على بعد الذات األخالقیة ،الذات لدى األبناء
یـر مـستوى األداء الـوظیفي األسـري ولمعرفة اتجاه داللة الفروق التـي ترجـع لمتغ

وذلــك للمقارنــة بــین  ،للمقارنــات البعدیــةSchefee لــألم تــم اســتخدام اختبــار شــفیه 
/ متوسـط /مـنخفض(لألداء الـوظیفي األسـري  :متوسطات درجات المجموعات الثالث

  . والجدول التالي یوضح ذلك ،على مقیاس مفهوم الذات) مرتفع
  )٨(جدول 

  توسطات درجات المجموعات الثالث على مقیاس مفهوم الذات داللة الفروق بین م
  باستخدام اختبار شفیه

  فروق المتوسطات وداللتها
  األبعاد

  المجموعة
األداء الوظیفي (

  )األسري
  ٣  ٢  ١  المتوسط  العدد

الذات 
  األسریة

   منخفض-١
   متوسط-٢
   مرتفع-٣

٢٧  
٣٣  
٤٠  

٣٦.٤١  
٤١.١٥  
٤٣.٢٨  

-  
  ٭٭٤.٧٤٤
  ٭٭٦.٨٦٨

  
-  

٢.١٣٣  
  
  
-  

الذات 
  االجتماعیة

   توافق منخفض-١
   توافق متوسط-٢
   توافق مرتفع-٣

٢٧  
٣٣  
٤٠  

٣٦.٠٧  
٤٣.٥٢  
٤٣.٥٥  

-  
  ٭٭٧.٤٤١
  ٭٭٧.٤٧٦

  
-  

٠.٠٣٥  
  
  
-  

الذات 
  األخالقیة

   توافق منخفض-١
   توافق متوسط-٢
   توافق مرتفع-٣

٢٧  
٣٣  
٤٠  

٣٢.٦٧  
٣٩.٣٣  
٤٤.٤٥  

-  
  ٭٭٦.٦٦٧
  ٭٭١١.٧٨٣

  
-  

  ٭٭٥.١١٧
  
  
-  

ات الذ
  األكادیمیة

   توافق منخفض-١
   توافق متوسط-٢
   توافق مرتفع-٣

٢٧  
٣٣  
٤٠  

٣٤.٢٢  
٣٧.٦٧  
٣٩.٧٨  

-  
  ٭٣.٤٤٤
  ٭٭٥.٥٥٣

  
-  

٢.١٠٨  
  
  
-  

    )٠.٠٥(٭ دال عند المستوى   )٠.٠١(٭٭ دال عند المستوى 
یتــضح مــن الجــدول الــسابق وجــود فــروق دالــة إحــصائیا بــین متوســطات درجــات 

  :كل من
ستوى األداء الـــوظیفي األســـري ألمهـــاتهم مـــنخفض والمـــراهقین المـــراهقین ممـــن مـــ §

ممــن مــستوى األداء الــوظیفي األســري ألمهــاتهم متوســط علــى جمیــع أبعــاد مفهــوم 
وقــد كانــت الفــروق علــى األبعــاد الدالــة فــي اتجــاه المــراهقین ممــن مــستوى  ،الــذات

  . األداء الوظیفي األسري ألمهاتهم متوسط
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ء الـــوظیفي األســـري ألمهـــاتهم مـــنخفض والمـــراهقین المـــراهقین ممـــن مـــستوى األدا §
ممــن مــستوى األداء الــوظیفي األســري ألمهــاتهم مرتفــع علــى جمیــع أبعــاد مفهــوم 

  . الذات في اتجاه المراهقین ممن مستوى األداء الوظیفي األسري ألمهاتهم مرتفع
 المراهقین ممن مستوى األداء الوظیفي األسري ألمهاتهم متوسـط والمـراهقین ممـن §

مــستوى األداء الــوظیفي األســري ألمهــاتهم مرتفــع علــى بعــد الــذات األخالقیــة فقــط 
وقـــد كانـــت الفـــروق علـــى البعـــد الـــدال فـــي اتجـــاه المـــراهقین ممـــن مـــستوى التوافـــق 

  . الزواجى ألمهاتهم مرتفع
ولمعرفــة اتجــاه داللــة الفــروق التـــي ترجــع لمتغیــر مــستوى األداء الـــوظیفي 

وذلك للمقارنة  ،للمقارنات البعدیة Schefeeتبار شفیه لألب تم استخدام اخ األسري
/ مـــنخفض(یفي األســـري األداء الـــوظ:بـــین متوســـطات درجـــات المجموعـــات الـــثالث

  . والجدول التالي یوضح ذلك ،على مقیاس مفهوم الذات) مرتفع/ متوسط
  )٩(جدول 

  داللة الفروق بین متوسطات درجات المجموعات الثالث 
  ات باستخدام اختبار شفیهعلى مقیاس مفهوم الذ

  ٣  ٢  ١  المتوسط  العدد  المجموعة  األبعاد  فروق المتوسطات وداللتها
الذات 
  األسریة

   توافق منخفض-١
   توافق متوسط-٢
   توافق مرتفع-٣

٢٥  
٣٦  
٣٩  

٣٤.٣٦  
٤٢.٣١  
٤٣.٣٣  

-  
  ٭٭٧.٩٤٦
  ٭٭٨.٩٧٣

  
-  

١.٠٢٨  

  
  
-  

الذات 
  االجتماعیة

   توافق منخفض-١
   توافق متوسط-٢
   توافق مرتفع-٣

٢٥  
٣٦  
٣٩  

٣٥.٢٤  
٤٢.٨١  
٤٤.٣٦  

-  
  ٭٭٧.٥٦٦
  ٭٭٩.١١٩

  
-  

١.٥٥٣  

  
  
-  

الذات 
  األخالقیة

   توافق منخفض-١
   توافق متوسط-٢
   توافق مرتفع-٣

٢٥  
٣٦  
٣٩  

٣٤.٠٨  
٤٠.٢٢  
٤٢.٥١  

-  
  ٭٭٦.١٤٢
  ٭٭٨.٤٣٣

  
-  

٢.٢٩١  

  
  
-  

الذات 
  األكادیمیة

   توافق منخفض-١
   توافق متوسط-٢
   توافق مرتفع-٣

٢٥  
٣٦  
٣٩  

٣٤.٢٠  
٣٦.٩٧  
٤٠.٣١  

-  
٢.٧٧٢  
  ٭٭٦.١٠٨

  
-  

  ٭٣.٣٣٥

  
  
-  

    )٠.٠٥(٭ دال عند المستوى   )٠.٠١(٭٭ دال عند المستوى 
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یتــضح مــن الجــدول الــسابق وجــود فــروق دالــة إحــصائیا بــین متوســطات درجــات 
  :كل من
المراهقین ممن مستوى األداء الوظیفي األسـري آلبـائهم مـنخفض والمـراهقین ممـن  §

وى األداء الــوظیفي األســري آلبــائهم متوســط علــى جمیــع أبعــاد مفهــوم الــذات مــست
وقــــد كانــــت الفــــروق علــــى األبعــــاد الدالــــة فــــي اتجــــاه ،عــــدا بعــــد الــــذات األكادیمیــــة

  . المراهقین ممن مستوى التوافق الزواجى آلبائهم متوسط
ن المراهقین ممن مستوى األداء الوظیفي األسـري آلبـائهم مـنخفض والمـراهقین ممـ §

مستوى التوافـق الزواجـى آلبـائهم مرتفـع علـى جمیـع أبعـاد مفهـوم الـذات فـي اتجـاه 
  . المراهقین ممن مستوى األداء الوظیفي األسري آلبائهم مرتفع

المــراهقین ممــن مــستوى األداء الــوظیفي األســري آلبــائهم متوســط والمــراهقین ممــن  §
الــذات  ،لـذات األسـریةمـستوى األداء الـوظیفي األسـري آلبـائهم مرتفـع علـى أبعـاد ا

وقــد كانــت الفــروق علــى األبعــاد الدالــة فــي اتجــاه  ،الــذات األكادیمیــة ،االجتماعیــة
  . المراهقین ممن مستوى التوافق الزواجى آلبائهم مرتفع

وفیما یتعلق باتجاه داللة الفروق التي ترجع للتفاعل بین مستوى األداء الوظیفي 
ألســــري لــــألب تــــم اســــتخدام اختبــــار شــــفیه األســــري لــــألم ومــــستوى األداء الــــوظیفي ا

Schefee وذلـــك للمقارنـــة بـــین متوســـطات درجـــات المجموعـــات  ،للمقارنـــات البعدیـــة
أداء منخفض /أداء منخفض لألم ومتوسط لألب / أداء منخفض لألم واألب (التسعة 

/ أداء متوســط لــألم واألب / أداء متوســط لــألم ومــنخفض لــألب / لــألم ومرتفــع لــألب 
أداء مرتفـع لـألم / أداء مرتفع لـألم ومـنخفض لـألب / سط لألم ومرتفع لألب أداء متو

علــى األبعــاد الدالــة إحــصائیا وهــى الــذات ) أداء مرتفــع لــألم واألب/ ومتوســط لــألب 
  . والجدول التالي یوضح ذلك ،والذات األكادیمیة ،األسریة والذات االجتماعیة
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  )١٠(جدول 
  المجموعات التسعة على أبعادداللة الفروق بین متوسطات درجات 

  والذات األكادیمیة باستخدام اختبار شفیه ،الذات األسریة والذات االجتماعیة

 الحسابىالمتوسط   العدد  المجموعة األبعاد
منخ 

 –أم 
منخ 
 أب

منخ 
 –أم 

متو 
 أب

منخ 
 –أم 

مر 
 أب

متو 
 –أم 

منخ 
 أب

متو 
 –أم 

متو 
 أب

متو 
 –أم 

مر 
 أب

مر أم 
– 

منخ 
 أب

مر 
 –أم 
تو م

 أب

مر 
 –أم 

مر 
 أب

         - ٢٤.٦٣  ٨   منخ أب-منخ أم 
        - ٭٭ ٣٨.٠٩  ١١   متو أب–منخ أم 
       -  ٭٭ ٤٠.٥٠  ٦   مر أب–منخ أم 
      -   ٭٭ ٣٩.٧٨  ٩   منخ أب–متو أم 
     -    ٭٭ ٤٣.٥٠  ١٢   متو أب–متو أم 
    -     ٭٭ ٤٢.٨٧  ١٥   مر أب–متو أم 
   -      ٭٭ ٤٢.٨٠  ١٠   منخ أب–مر أم 
  -       ٭٭ ٤١.٧٠  ١٠   متو أب–مر أم 

الذات 
 األسریة

 -  ٭   ٭  ٭٭ ٭٭ ٤٤.٤٧  ١٩   مر أب–مر أم 
         - ٢٠.٢٥  ٨   منخ أب-منخ أم 
        - ٭٭ ٤٢.١٨  ١١   متو أب–منخ أم 
       -  ٭٭ ٤٢.٥٠  ٦   مر أب–منخ أم 

      -   ٭٭ ٤٢.١١  ٩   منخ أب–م متو أ
     -    ٭٭ ٤٣.٣٣  ١٢   متو أب–متو أم 
    -     ٭٭ ٤٢.٨٠  ١٥   مر أب–متو أم 
   -      ٭٭ ٤٣.٣٠  ١٠   منخ أب–مر أم 
  -       ٭٭ ٤٥.٢٠  ١٠   متو أب–مر أم 

الذات 
 االجتماعیة

 -  ٭   ٭   ٭٭ ٤٤.٤٧  ١٩   مر أب–مر أم 
          - ٢٥.٨٨  ٨   منخ أب-منخ أم 
         - ٭٭ ٣٨.٢٧  ١١   متو أب–منخ أم 
        -  ٭٭ ٣٧.٨٣  ٦   مر أب–منخ أم 
       -   ٭٭ ٣٧.٣٣  ٩   منخ أب–متو أم 
      -    ٭٭ ٣٥.٥٨  ١٢   متو أب–متو أم 
     -     ٭٭ ٣٧.٨٧  ١٥   مر أب–متو أم 
    -      ٭٭ ٣٨.١٠  ١٠   منخ أب–مر أم 
   -       ٭٭ ٣٩.٥٠  ١٠   متو أب–مر أم 

الذات 
 األكادیمیة

  -    ٭٭ ٭   ٭٭ ٤١.٨٩  ١٩   مر أب–مر أم 
    )٠.٠٥(٭ دال عند المستوى   )٠.٠١(٭٭ دال عند المستوى 
  :یتضح من الجدول السابق

والـذات  ،الـذات األسـریة والـذات االجتماعیـةوجود فروق دالة إحصائیا على أبعـاد  §
األداء الـوظیفي األسـري ین ممـن مـستوى  بین متوسطي درجـات المـراهقاألكادیمیة



  ه علي مفهوم الذات ألبنائهم بدولة الكویتأثراألداء الوظیفي ألسر المراهقین و 
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آلبــائهم وأمهــاتهم مــنخفض وبــاقى المجموعــات األخــرى كــل علــى حــدة وذلــك فــي 
  .اتجاه المجموعات األخرى

بــــین متوســــطي درجــــات الــــذات األســــریة وجــــود فــــروق دالــــة إحــــصائیا علــــى بعــــد  §
آلبـــــائهم وأمهـــــاتهم مـــــنخفض األداء الـــــوظیفي األســـــري المـــــراهقین ممـــــن مـــــستوى 

آلبائهم وأمهاتهم مرتفع في اتجـاه األداء الوظیفي األسري اهقین ممن مستوى والمر
  .ذوى المستوى المرتفع

بـــین متوســـطي درجـــات الـــذات األكادیمیـــة وجـــود فـــروق دالـــة إحـــصائیا علـــى بعـــد  §
آلبــــــائهم وأمهــــــاتهم متوســــــط األداء الــــــوظیفي األســــــري المــــــراهقین ممــــــن مــــــستوى 

آلبائهم وأمهاتهم مرتفع في اتجـاه  األسري األداء الوظیفيوالمراهقین ممن مستوى 
 .ذوى المستوى المرتفع

  :مناقشة النتائج الخاصة بالفرضیات
  : لنتائج الفروض) ٧(یتضح من الجدول 

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة فـــي أبعـــاد مفهـــوم الـــذات ترجـــع إلـــى اخـــتالف  §
  .لألماألداء الوظیفي األسري مستویات 

ة فـــي أبعـــاد مفهـــوم الـــذات ترجـــع إلـــى اخـــتالف وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائی §
  .لألباألداء الوظیفي األسري مستویات 

 األداء الــوظیفي األســري لــألم واألداء الــوظیفي األســري یوجــد تــأثیر للتفاعــل بــین  §
والــذات االجتماعیــة والــذات األكادیمیــة لمفهــوم  ،لــألب علــى أبعــاد الــذات األســریة

 .أثیر على بعد الذات األخالقیةبینما ال یوجد ت ،الذات لدى األبناء
توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین المـــراهقین :"  فبالنـــسبة للفـــرض األول-١

 األداء وذواتاألداء الـوظیفي األسـري المرتفـع الذكور مـن أبنـاء األمهـات ذوات 
وتكــون الفــروق لــصالح أبنــاء  ،فــي مفهــوم الــذاتالــوظیفي األســري المــنخفض 

  ".سري المرتفع األداء الوظیفي األذوات 
وجود فـروق دالـة إحـصائیا بـین متوسـطات درجـات كـل ) ٨(یتضح من الجدول 

  :من
ألمهــاتهم مــنخفض والمـــراهقین األداء الــوظیفي األســري  المــراهقین ممــن مــستوى  §

جمیــع أبعــاد مفهــوم ألمهــاتهم متوســط علــى األداء الــوظیفي األســري ممــن مــستوى 
لدالــة فــي اتجــاه المــراهقین ممــن مــستوى وقــد كانــت الفــروق علــى األبعــاد ا ،الــذات

 . ألمهاتهم متوسطاألداء الوظیفي األسري 
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األداء الـــوظیفي  ویمكــن تفــسیر هـــذه النتــائج فــي ضـــوء أن انخفــاض مــستوي   
 القیــام -التفــاعالت األســریة : ألمهــات المــراهقین بمــا یــشمله مــن ضــعف فــياألســري 

 - إشـــباع الحاجـــات النفـــسیة-ةحـــل المـــشاكل والـــصراعات األســـری -بـــاألدوار األســـریة
كما توضحه عبارات المقیاس المـستخدم بالدراسـة الحالیـة؛ ، الرضا عن الحیاة األسریة

األداء الـوظیفي األســري ذلـك مــا جعـل هنــاك فـروق فــي اتجـاه المــراهقین ممـن مــستوى 
األداء الـوظیفي األسـري حیث یكون مـستوي ،ألمهاتهم متوسط علي جمیع أبعاد الذات

  .ة أكثر علي مفهوم الذات لألبناء الذكور المراهقینإیجابیل حاال بما یؤثر بلألم أفض
ألمهاتهم على جمیـع أبعـاد مفهـوم األداء الوظیفي األسري المراهقین ممن مستوى  §

 . ألمهاتهم مرتفعاألداء الوظیفي األسري الذات في اتجاه المراهقین ممن مستوى 
األداء الـوظیفي  انخفـاض مـستوي ویمكن تفسیر هذه النتائج أیضا فـي ضـوء أن

حـل  - القیـام بـاألدوار األسـریة:ألمهـات المـراهقین بمـا یـشمله مـن ضـعف فـياألسري 
 - الرضا عن الحیاة األسریة- إشباع الحاجات النفسیة-المشاكل والصراعات األسریة

كمــــا توضــــحه عبــــارات المقیــــاس المــــستخدم  ،تحقیــــق النمــــو االجتمــــاعي والشخــــصي
األداء یـة؛ ذلـك مـا جعـل هنـاك فـروق فـي اتجـاه المـراهقین ممـن مــستوى بالدراسـة الحال

األداء حیـث یكـون مـستوي  ،ألمهاتهم مرتفع علي جمیع أبعـاد الـذاتالوظیفي األسري 
ة أكثـر علـي مفهـوم الـذات لألبنـاء إیجابیـلألم أفضل حاال بما یـؤثر بالوظیفي األسري 
 .الذكور المراهقین

ألمهاتهم متوسـط والمـراهقین ممـن  الوظیفي األسري األداءالمراهقین ممن مستوى  §
بعــد الــذات األخالقیــة فقــط ألمهــاتهم مرتفــع علــى األداء الــوظیفي األســري مــستوى 

األداء الـوظیفي األسـري وقد كانت الفروق على في اتجاه المـراهقین ممـن مـستوى 
  . ألمهاتهم مرتفع

األداء الــوظیفي ویمكــن تفــسیر هــذه النتــائج أیــضا فــي ضــوء أن تقــارب مــستوي 
الـــدعم والمـــساندة : المتوســـط والمرتفـــع لـــألم بمـــا یـــشمله مـــن الرضـــا لـــألم فـــياألســـري 
 نمـــط الحیــــاة - التوافـــق األســـري- الممارســـات الوالدیـــة- الـــسعادة األســـریة -األســـریة

كمــا توضــحه عبــارات المقیــاس  . الجانــب المــادي وظــروف المعیــشة-الیومیــة لألســرة
ة؛ ذلك جعل هناك عدم وجود فروق علي أبعاد مفهوم الذات المستخدم بالدراسة الحالی

  . األكادیمیة-االجتماعیة-األسریة: لألبناء والمتمثلة في الذات
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ـــوظیفي األســـري فـــي حـــین وجـــد أن المـــراهقین ممـــن مـــستوى  ألمهـــاتهم األداء ال
األداء مرتفــع أفــضل فــي بعــد مفهــوم الــذات األخالقیــة مقارنــة بــالمراهقین ممــن مــستوى 

ذلـك ربمـا یعـود ألن االرتفـاع فـي مـستوي التوافـق ، ألمهـاتهم متوسـطیفي األسـري الوظ
حیـث یتمیـزون  ،للزوجة مع الزوج یؤثر باإلیجـاب فـي مفهـوم الـذات األخالقـي لألبنـاء

ـــار الـــسن والعطـــف علـــیهم–بالـــصدق  :عـــن غیـــرهم الـــشعور بالرضـــا فـــي  -احتـــرام كب
االلتــزام - االلتــزام بــالقیم واألخــالق- الــشعور بالرضــا عــن ســلوكیاتهم-العالقــة مــع اهللا

بمــا یجعــل هنــاك تفاوتــا واضــحا فــي تــأثیره فــي  ؛عــاییر والقــیم التــي یقرهــا المجتمــعبالم
   .بعض األبعاد

ــاني-٢ ــین المــراهقین : " فبالنــسبة للفــرض الث ــة إحــصائیة ب توجــد فــروق ذات دالل
 األداء وذوياألداء الـــوظیفي األســـري المرتفـــع الـــذكور مـــن أبنـــاء اآلبـــاء ذوي 

وتكــون الفــروق لــصالح أبنــاء  ،فــي مفهــوم الــذاتالــوظیفي األســري المــنخفض 
  ".األداء الوظیفي األسري المرتفعذوي 

وجود فـروق دالـة إحـصائیا بـین متوسـطات درجـات كـل ) ٩(یتضح من الجدول 
  :من
آلبـائهم مـنخفض والمـراهقین ممـن األداء الوظیفي األسـري المراهقین ممن مستوى  §

جمیـع أبعـاد مفهـوم الـذات ألمهـاتهم متوسـط علـى اء الوظیفي األسري األدمستوى 
وقــد كانــت الفــروق علـــى األبعــاد الدالــة فــي اتجـــاه  ،ماعــدا بعــد الــذات األكادیمیـــة

 . آلبائهم متوسطاألداء الوظیفي األسري المراهقین ممن مستوى 
األداء الــــوظیفي ویمكــــن تفــــسیر هــــذه النتــــائج فــــي ضــــوء أن انخفــــاض مــــستوي 

ـــام -التفـــاعالت األســـریة : آلبـــاء المـــراهقین بمـــا یـــشمله مـــن ضـــعف فـــيري األســـ  القی
 - إشـــباع الحاجـــات النفـــسیة-حـــل المـــشاكل والـــصراعات األســـریة -بـــاألدوار األســـریة

كما توضحه عبارات المقیاس المـستخدم بالدراسـة الحالیـة؛ ، الرضا عن الحیاة األسریة
األداء الـوظیفي األســري مـن مــستوى ذلـك مــا جعـل هنــاك فـروق فــي اتجـاه المــراهقین م

األداء الـوظیفي األســري حیـث یكـون مـستوي ،آلبـائهم متوسـط علـي جمیـع أبعـاد الــذات
ــــؤثر ب ــــلــــألب أفــــضل حــــاال بمــــا ی ــــذكور إیجابی ــــاء ال ــــذات لألبن ــــي مفهــــوم ال ة أكثــــر عل

أمــا ســبب عــدم وجــود فــروق فــي بعــد مفهــوم الــذات األكادیمیــة فربمــا یعــود  .المــراهقین
آلبـائهم مـنخفض األداء الوظیفي األسري طالب المراهق خاصة ممن مستوى لمثابرة ال

  .لمحاولة تحقیق التفوق والنجاح كناحیة تعویضیه عن الفشل في داخل أسرته
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لــألب مــنخفض والمــراهقین ممــن األداء الــوظیفي األســري المــراهقین ممــن مــستوى  §
 مفهـوم الـذات فـي آلبائهم مرتفع على جمیع أبعـاد األداء الوظیفي األسري مستوى

 . آلبائهم مرتفعاألداء الوظیفي األسري اتجاه المراهقین ممن مستوى 
األداء الـوظیفي ویمكن تفسیر هذه النتائج أیضا فـي ضـوء أن انخفـاض مـستوي 

حــل  - القیــام بــاألدوار األســریة:آلبــاء المــراهقین بمــا یــشمله مــن ضــعف فــياألســري 
 - الرضا عن الحیاة األسریة-جات النفسیة إشباع الحا-المشاكل والصراعات األسریة

كما توضحه عبارات المقیاس المستخدم بالدراسـة ،تحقیق النمو االجتماعي والشخصي
األداء الـوظیفي الحالیة؛ ذلك مـا جعـل هنـاك فـروق فـي اتجـاه المـراهقین ممـن مـستوى 

 األداء الــوظیفيحیــث یكــون مــستوي ،آلبــائهم مرتفــع علــي جمیــع أبعــاد الــذاتاألســري 
ة أكثـر علـي مفهـوم الـذات لألبنـاء الـذكور إیجابیـلألب أفضل حاال بمـا یـؤثر باألسري 
 .المراهقین

آلبــائهم متوســط والمــراهقین ممــن األداء الــوظیفي األســري المــراهقین ممــن مــستوى  §
الــذات  ، أبعـاد الـذات األسـریةآلبـائهم مرتفـع علـىاألداء الـوظیفي األسـري مـستوى 

وقـد كانـت الفـروق علـى عدا بعد الـذات األخالقیـة  ،یمیةالذات األكاد ،االجتماعیة
  . آلبائهم مرتفعاألداء الوظیفي األسري في اتجاه المراهقین ممن مستوى 

األداء الـوظیفي األسـري ویمكن تفسیر هذه النتـائج فـي ضـوء أن ارتفـاع مـستوي 
ام  القیـــ-التفـــاعالت األســـریة : آلبـــاء المـــراهقین مـــن مـــستوى بمـــا یـــشمله مـــن قـــوة فـــي

 - إشـــباع الحاجـــات النفـــسیة-حـــل المـــشاكل والـــصراعات األســـریة -بـــاألدوار األســـریة
كما توضحه عبارات المقیاس المـستخدم بالدراسـة الحالیـة؛ ، الرضا عن الحیاة األسریة

األداء الـوظیفي األســري ذلـك مــا جعـل هنــاك فـروق فــي اتجـاه المــراهقین ممـن مــستوى 
حیــث یكــون ،األســریة واالجتماعیــة واألكادیمیــة:تآلبــائهم مرتفــع علــي جمیــع أبعــاد الــذا

ة أكثــر علــي إیجابیــلــألب أفــضل وضــوحا بمــا یــؤثر باألداء الــوظیفي األســري مــستوي 
  مفهوم الذات لألبناء الذكور المراهقین

أمــا عــن عــدم وجــود فــروق فــي بعــد الــذات األخالقیــة فــیمكن تفــسیر هــذه النتــائج 
المتوسط والمرتفع لألب بما ظیفي األسري األداء الوأیضا في ضوء أن تقارب مستوي 

 الممارسات - السعادة األسریة -الدعم والمساندة األسریة: یشمله من الرضا لألب في
 الجانـــب المـــادي وظـــروف - نمـــط الحیـــاة الیومیـــة لألســـرة- التوافـــق األســـري-الوالدیـــة
 هنـاك كما توضحه عبارات المقیـاس المـستخدم بالدراسـة الحالیـة؛ ذلـك جعـل .المعیشة

حیـث یمثـل األب لألبنـاء ،عدم وجود فروق علي أبعاد مفهـوم الـذات األخالقیـة لألبنـاء
  .القدوة في الحیاة



  ه علي مفهوم الذات ألبنائهم بدولة الكویتأثراألداء الوظیفي ألسر المراهقین و 
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یوجـد تفاعـل دال إحـصائیا لكـل مـن مـستوى مـستوي  :" بالنسبة للفـرض الثالـث-٣
لـألب فـي األداء الوظیفي األسري لألم ومستوى مستوي األداء الوظیفي األسري 

  ".قین الذكورلى مفهوم الذات لدى أبنائهما المراهتأثیرهما المشترك ع
  ):١٠(یتضح من الجدول 

والـذات  ،الـذات األسـریة والـذات االجتماعیـةوجود فروق دالة إحصائیا على أبعـاد  §
األداء الـوظیفي األسـري  بین متوسطي درجـات المـراهقین ممـن مـستوى األكادیمیة

 كــل علــى حــدة وذلــك فــي آلبــائهم وأمهــاتهم مــنخفض وبــاقي المجموعــات األخــرى
  .اتجاه المجموعات األخرى

األداء الوظیفي األسري ویمكن تفسیر هذه النتائج في ضوء أن ارتفاع مستوي  
 -التفاعالت األسریة  : فيإیجابيآلباء وأمهات المراهقین بما یشمله من ارتفاع 

  إشباع الحاجات-حل المشاكل والصراعات األسریة -القیام باألدوار األسریة
 الدعم - تحقیق النمو االجتماعي والشخصي- الرضا عن الحیاة األسریة-النفسیة

 نمط - التوافق األسري- الممارسات الوالدیة-  السعادة األسریة -والمساندة األسریة
 لألب واألم في العالقات  الجانب المادي وظروف المعیشة-الحیاة الیومیة لألسرة

لمستخدم بالدراسة الحالیة؛ذلك ما جعل هناك بینهما كما توضحه عبارات المقیاس ا
آلبائهم وأمهات األداء الوظیفي األسري فروق في اتجاه المراهقین ممن مستوى 

حیث ،والذات األكادیمیة ،األسریة والذات االجتماعیةمتوسط ومرتفع علي أبعاد الذات 
ة أكثر علي إیجابییكون مستوي التوافق في األداء لألب واألم أفضل حاال بما یؤثر ب

  .مفهوم الذات علي هذه األبعاد لألبناء الذكور المراهقین
بین متوسطي درجات المراهقین الذات األسریة وجود فروق دالة إحصائیا على بعد  §

آلبــائهم وأمهــاتهم مــنخفض والمــراهقین ممــن األداء الــوظیفي األســري ممــن مــستوى 
ع فــي اتجــاه ذوى المــستوى آلبــائهم وأمهــاتهم مرتفــاألداء الــوظیفي األســري مــستوى 
  .المرتفع

األداء الــوظیفي ویمكــن تفــسیر هــذه النتــائج أیــضا فــي ضــوء أن ارتفــاع مــستوي 
آلباء وأمهات المراهقین بما یشمله من ارتفاع الرضا لألب واألم في العالقات األسري 
 بینهما كما توضحه عبارات المقیاس المستخدم بالدراسة الحالیة؛ذلك ما جعـل األسریة

آلبائهم وأمهاتهم األداء الوظیفي األسري ناك فروق في اتجاه المراهقین ممن مستوى ه
ـــذات  ـــى بعـــد ال حیـــث یكـــون مـــستوي التوافـــق الزواجـــي فـــي األداء  ،األســـریةمرتفـــع عل

ة أكثــر علــي مفهــوم الــذات لألبنــاء إیجابیــاألســري لــألب واألم أفــضل حــاال بمــا یــؤثر ب
ـــالمراهقین ـــوظیفي األســـري  ممـــن مـــستوى الـــذكور المـــراهقین مقارنـــة ب ـــائهم األداء ال آلب

 .وأمهاتهم منخفض
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بـــین متوســـطي درجـــات الـــذات األكادیمیـــة وجـــود فـــروق دالـــة إحـــصائیا علـــى بعـــد  §
آلبــــــائهم وأمهــــــاتهم متوســــــط األداء الــــــوظیفي األســــــري المــــــراهقین ممــــــن مــــــستوى 

اتجـاه آلبائهم وأمهاتهم مرتفع في األداء الوظیفي األسري والمراهقین ممن مستوى 
  .ذوى المستوى المرتفع

األداء الــوظیفي ویمكــن تفــسیر هــذه النتــائج أیــضا فــي ضــوء أن ارتفــاع مــستوى 
آلبــاء وأمهــات المــراهقین بمــا یــشمله مــن ارتفــاع الرضــا لــألب واألم فــي األداء األســري 

ذلــك مــا  الــوظیفي بینهمــا كمــا توضــحه عبــارات المقیــاس المــستخدم بالدراســة الحالیــة؛
آلبــائهم األداء الــوظیفي األســري وق فــي اتجــاه المــراهقین ممــن مــستوى جعــل هنــاك فــر

حیـث یكـون مـستوي التوافـق الزواجـي فـي  ،وأمهاتهم مرتفع على بعد الـذات األكادیمیـة
ة أكثــر علــي مفهــوم الــذات إیجابیــاألداء الــوظیفي لــألب واألم أفــضل حــاال بمــا یــؤثر ب

ـــذكور المـــراهقین مقارنـــة بـــالمراهقین م ـــاء ال ـــوظیفي األســـري مـــن مـــستوى لألبن األداء ال
  .آلبائهم وأمهاتهم متوسط

العـدواني  : هذه النتائج بالنسبة للفروض الثالثة األولي تتفق مع نتائج دراسة
والتـــي تؤكـــد فـــي مجمـــل نتائجهـــا علـــي أهمیـــة األســـرة والتوافـــق  ،)٢٠٠٥(والمـــشعان 

الــذات ونمــو أبعــاده الزواجــي فــي األداء الــوظیفي لــدورهما للوالــدین علــى تكــون مفهــوم 
 المحـــرومین مـــن الرعایـــة الوالدیـــة الـــسلیمة معرضـــین لتـــدهور حیـــث إن ،لـــدى األبنـــاء

   .مفهوم الذات مقارنة بالذین یعیشون في رعایة أسریة متكاملة
 ،Sweeney & Bracken (2000)دراسـة سـویني وبـراكینٍ كـذلك یتفـق مـع 

 الوظیفي المتدني أي فـي داءاألوالتي تؤكد علي تناقص مفهوم الذات في األسر ذات 
 الــــوظیفي األداءعنهــــا فــــي األســــر ذات  ،حالــــة الخالفــــات والمــــشكالت بــــین الــــزوجین

  .المرتفع
والتـي أشـارت النتـائج فیهـا إلـى  ،Lanze, et al (1999)دراسة النز وآخـرون 

أمــا  ،المــراهقین مــن أســرة متــصدعة لــدیهم مــشاكل أكثــر فــي التواصــل مــع والــدیهم: أن
 مـع والـدیهم الحاضـنین لهـم إیجـابيتواصـل  ، من أسرة محتضنة فكـان لـدیهمالمراهقین

  .أكثر من والدیهم الحقیقیین أو البیولوجیین
وجود فروق   أشارت النتائج إلىحیث) ١٩٩٨(دراسة فؤاده محمد علي هدیة 

لكن أبناء  ،ذات دالة إحصائیة بین أبناء المتوافقین وغیر المتوافقین في مفهوم الذات
ًالمتوافقین كان مفهوم الذات لدیهم سلبیا مقارنة بأبناء المتوافقین زواجیاغیر   بالنسبة .ً

وكذلك  ،إیجابيفقد تمیزن بمفهوم ذات  :ًلمفهوم الذات لدى بنات المتوافقین زواجیا
عدم أیضا .مقارنة ببنات وأوالد غیر المتوافقین ،ًالذكور من أبناء المتوافقین زواجیا



  ه علي مفهوم الذات ألبنائهم بدولة الكویتأثراألداء الوظیفي ألسر المراهقین و 
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ًة إحصائیة بین اإلناث والذكور من عینة غیر المتوافقین زواجیا وجود فروق ذات دال
ًرغم أن أغلب أفراد العینة من الجنسین یتبنون مفهوما سلبیا عن ( ،في مفهوم الذات ً

  ).ذواتهم
  : توصیات الدراسة

 توصـي الباحثـة فـإن الحالیـة الدراسـة إلیهـا أشـارت التـي النتـائج خـالل مـن 
 :باآلتي

ت المجتمــع المحلــي بأهمیــة االختیــار الزواجــي الــسلیم وضــرورة  تثقیــف جمیــع فئــا-١
وذلـــك مـــن خـــالل تـــصمیم بـــرامج مواجهـــة  ،وجـــود التوافـــق والرضـــا بـــین الـــزوجین

إلكـــساب مهـــارات الحیـــاة الزوجیـــة وأســـالیب تحقیـــق التوافـــق وفنیـــات التعامـــل بـــین 
. . ورش عمـل- دورات -محاضـرات (وتقدم من خالل أنـشطة متنوعـة  ،الزوجین

ــخا  - المدرســة - المــسجد -وســائل اإلعــالم (عبــر الوســائط التربویــة المختلفــة ) ل
  .)الخ.. األندیة الثقافیة-الجامعة 

الدعوة إلنشاء مراكز لإلرشاد الزواجي واألسري في مختلـف منـاطق الكویـت تعنـى -٢
علــــى مــــستوى الوقایــــة واإلنمــــاء  ،بتقــــدیم الخــــدمات اإلرشــــادیة قبــــل وبعــــد الــــزواج

  .األسري الوظیفي األداءن أجل تحسین ورفع مستوى م ،والعالج
 تقدیم دورات متخصصة في تأهیل الشباب المقبلین علـى الـزواج واعتبارهـا شـرطا -٣

 .ًأساسا في إتمام إجراءات الحصول على عقد الزواج
 :المقترحة البحوث

تمكنت الباحثـة مـن أن تقـدم موضـوعات  ،في ضوء ما أسفرت عنه من نتائج
  :وذلك كما یلي ،حاجة لمزید من البحث والدراسةالزالت في 

 األداء الــوظیفي األســري وعالقتــه بتقــدیر الــذات وبعــض المتغیــرات الدیمغرافیــة -١
  .دراسة میدانیة على المراهقین ووالدیهم بدولة الكویت

  األداء الوظیفي األسري وعالقته بتحقیق الذات وبعض المتغیـرات الدیمغرافیـة  -٢
 .لمراهقین ووالدیهم بدولة الكویتدراسة میدانیة على ا

فاعلیــــة برنــــامج تــــدریبي باســــتخدام اإلرشــــاد العقالنــــي االنفعــــالي علــــي تحــــسن  -٣
ه علـــي مفهـــوم الـــذات أثـــرمـــستوي األداء الـــوظیفي األســـري لآلبـــاء واألمهـــات و

  .لألبناء
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  المراجـــع
  : المراجع العربیة- ًالأو

 أبعـــاد مفهـــوم الـــذات لـــدى :)٢٠٠٥(عویـــد ســـلطان المـــشعان  ،ابتــسام غافـــل العـــدواني
مجهـــولى الوالـــدین مـــن المـــراهقین المـــودعین فـــي دور الرعایـــة االجتماعیـــة 

بحـث منـشور بمجلـة ،والمحتضنین لدى اسـر وأقـرانهم مـن معلـومى الوالـدین
 .جامعة الكویت، كلیة التربیة

 . دار المعارف: القاهرة، أصول علم النفس): ١٩٩٩(أحمد عزت راجح 
التوافـق الزواجـي وعالقتـه بأسـالیب  ):٢٠٠٤(لمـنعم غنیمـي الـشیخ أماني محمد عبـد ا

  . جامعة الزقازیق .رسالة ماجستیر .الرعایة الوالدیة لألبناء وتوافقهم النفسي
 .عالم الكتب :القاهرة .التوجیه واإلرشاد النفسي ): أ٢٠٠١(حامد عبد السالم زهران 

 ،دار أقرأ للنشر والتوزیع ".مانةأسرتك أ"وقفة مع أسرتك ):٢٠١١(حمود فهد القشعان 
  .الكویت

التوافــــق الزواجــــي كمــــا یدركــــه األبنــــاء  ):٢٠٠٢( ،حنــــان ثابــــت مــــدلولي عبــــد المجیــــد
ــــــــدیهم ــــــــبعض ســــــــمات الشخــــــــصیة ل ــــــــوراه .وعالقتــــــــه ب ــــــــة .رســــــــالة دكت كلی

 .جامعة الزقازیق.اآلداب
 دار:دمــشق.رحلــة فــي عــالم المتقاعــدین مفهــوم الــذات والتكیــف): ٢٠٠٣(رعــد الــشیخ 

 .كیون
، دراسة لنمو بعض المفاهیم الریاضیة عند األطفـال): ١٩٧٨(زكریا إبراهیم الشربینى 

 .جامعة عین شمس، كلیة البنات، رسالة ماجستیر غیر منشورة
األداء الوظیفي األسرى لعینـات متباینـة مـن اسـر ): ٢٠٠٤(سمیرة أبو الحسن النجار 

ر الــسنوي الحـادي عــشر المـؤتم، األطفـال العادیــة وذوى الحاجـات الخاصــة
– ١٢٤٩ص ، الجـزء الثالـث ،لمركز اإلرشاد النفسي بجامعة عـین شـمس

١٣٢٨.  
بحــــث التنــــشئة : األســــرة كنظــــام للــــضبط االجتمــــاعي): ١٩٩٤(ســــهیر عــــادل محمــــد 

 .جامعة الزقازیق، كلیة التربیة، هرسالة دكتورا، االجتماعیة داخل األسرة
مكتبـة الرائــد : عمــان، لــنفس التطوریـةأساســیات علـم ا): ١٩٨٩(شـفیق صــالح حـسان 

 .العلمیة
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المــشاكل المنهجیــة التــي تواجــه األبنــاء واالنفعــاالت المتبادلــة ): ١٩٨٨(صــالح حــزین 
 .٥٨ – ١٦ص  ،العدد العاشر ،مجلة علم النفس، بین أفراد األسرة
ــــو جــــادوا  ــــة): ١٩٩٨(صــــالح محمــــد أب ــــشئة االجتماعی دار : عمــــان ،ســــیكولوجیة التن

 .نشر والتوزیعالمسیرة لل
 ، كراسـة التعلیمـات–مقیاس مفهوم الذات لألطفال ):١٩٩٤(عادل عز الدین األشول 

 .مكتبة األنجلو المصریة:القاهرة. ٤ط
، أســالیبه ونمــاذج مــن حاالتــه: العــالج الــسلوكي للطفــل): ١٩٩٣(عبــد الــستار إبــراهیم 

افــة المجلــس الــوطني للثق، الكویــت ،١٨٠عــدد رقــم  ،سلــسلة عــالم المعرفــة
 .والفنون واآلداب

المطبعـة  :دمـشق .سـیكولوجیة الطفـل غیـر العـادي ):١٩٩٤(عبد السالم عبـد الغفـار 
  .التعاونیة

ـــبعض متغیـــرات  ):١٩٩٢(عبـــد الفتـــاح داویـــدار  ـــة ل ـــذات بوصـــفه دال دراســـة مفهـــوم ال
، المـؤتمر الـسنوي الرابـع للطفـل المـصري :القاهرة .الشخصیة لدى األطفال

 – ٢٧٥ص ص. جامعـــة عـــین شـــمس :ســـات الطفولـــةمركـــز درا ،القـــاهرة
٢٩٢. 

 .دار الفرقان: عمان ،علم النفس التربوي): ١٩٩٦(عبد المجید نشواتى 
المنظــور النــسقى االتــصالي : اإلرشــاد والعــالج األســرى): ١٩٩٩(عــالء الــدین كفــافى 

 . دار الفكر العربي: القاهرة
وافقین فـــي كـــل مـــن درجـــة الفـــروق بـــین أبنـــاء المتـــ ):١٩٩٨(فـــؤاده محمـــد علـــى هدیـــة 

عـدد  )١٢(الـسنة  ،)٤٧(العدد  ،مجلة علم النفس .العدوانیة ومفهوم الذات
  .الهیئة المصریة العامة للكتاب: یولیو القاهرة

  .دار القلم: الكویت، لم النفس والحیاة): ١٩٩٥(محمد عثمان نجاتى 
دار  :قــاهرةال ،نظریــات اإلرشــاد والعــالج النفــسي ):١٩٩٥(محمــد محــروس الــشناوي 

 .غریب للطباعة والنشر
، التنـشئة االجتماعیــة لألبنـاء وعالقاتهـا بأنـساقهم القیمــة): ١٩٩١(مـصطفى الحوامـدة 

 .جامعة عین شمس، كلیة التربیة، ةرسالة دكتوراه غیر منشور
دار المـــستقبل : انعمـــ، ســـیكولوجیة الطفولـــة): ١٩٨٤(بنیـــل محفـــوظ ، میـــشیل دبانیـــة

 .للنشر والتوزیع
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،  األســرة فــي نمــو الحكــم الخلقــي عنــد األطفــالأثــر): ١٩٨٢(محمــود العــدوى نجــوى 
  .جامعة األزهر، دراسات اإلنسانیةكلیة ال، رسالة دكتوراه
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