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النفاءة الاجخماعيت وعالقتها بأطاليب اإلاعاملت الىالدًت لما ًدزلها ألابىاء اإلاساهقين بمدًىت 

 السياض

Social competence and relation with methods of parental treatment as 

recognized by Adolescent Sons in Riyadh city 

 1 مدمد بً  فهد  القدعاويد/ 
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Abstract: 

هدفذ الدزاطت بلى الىشف غً مدي جلً الػالكت مً زالٌ دزاطت غالكت  

بػت ؤطالُب مً ؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت التي ًمىً ؤن الىفاءة الاحخماغُت بإز 

وان الفسض الظىاء(. وللد  -ؤلاهماٌ -الحماًت الصائدة -ًدزهها ألابىاء وهي: )اللظىة

جىحد غالكت ذاث داللت بخصائُت بحن الىفاءة الاحخماغُت -السئِع للدزاطت هى:

( 683ُىت الدزاطت مً )وؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت هما ًدزهها ألابىاء. وجيىهذ غ

لت غشىائُت  اض، جم ازخُازهم بؼٍس ت بمدًىت الٍس  مً ػالب اإلادازض الثاهٍى
ً
ػالبا

اض. ووان اإلاخىطؽ الػمسي  غىلىدًت مً مسخلت واخدة مً غشس مدازض بمدًىت الٍس

(. خُث جم جؼبُم ؤدواث الدزاطت غليهم، التي جيىهذ 9.0( وبةهدساف مػُازي )1..1)

(، واإلالُاض 0909ٌو ًلِع الىفاءة الاحخماغُت مً بغداد الباخث)مً ملُاطحن، ألا 

م(. وكد 1006الثاوي ًلِع اإلاػاملت الىالدًت هما ًدزهها ألابىاء مً بغداد اللسوي )

زلصذ الدزاطت بلى الىخائج الخالُت:وحىد غالكت طلبُت بحن الىفاءة الاحخماغُت ووٌل 

طلىب ؤلاهماٌ في اإلاػاملت الىالدًت مً ؤطلىب اللظىة وؤطلىب الحماًت الصائدة وؤ

 وحىد غالكت بًجابُت بحن الىفاءة الاحخماغُت وؤطلىب 
ً
هما ًدزهها ألابىاء.ؤًظا

الظىاء في اإلاػاملت الىالدًت هما ًدزهها ألابىاء. هما جىصلذ بلى جدلم الفسض 

السئِع مً زالٌ وحىد غالكت بحن الىفاءة الاحخماغُت وؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت 

 هما ًدزهها ألابىاء.

   .ؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت ؛الىفاءة الاحخماغُت الهلماث اإلافخاخيت:
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The study aimed to explain extent of that relation through 

studying relation of social competence with four of parental treatment 

methods that can be recognized by son, which are: (cruelty, excessive 

protection, negligence, normality). Hypotheses of study were formulated to 

achieve that objective, and to answer question of the study. The main 

hypothesis of the study that: There is statistical significance between social 

competence and methods of parental treatment as recognized by sons. For 

testing hypotheses of the study and to answer the question, the study 

followed descriptive correlative method, because it searches the extent of 

correlative relation between social competence and methods of parental 

treatment as recognized by sons. 

          Population of the study consisted of (386) students from secondary 

schools in Riyadh city, they were randomly selected from one stage in ten 

schools in Riyadh city. The age average of the students was (17.4) and the 

stander deviation (0.9). Then, tools of the study which consisted from two 

measurements, were applied on them, the first one prepared by the 

researcher in order to measure the social competence, the second prepared 

by Al-Qarni (1993) to measure parental treatment as recognized by son. 

The study concluded the following results: There is negative relation 

between social competence and methods of cruelty, excessive protection 

and negligence in parental relation as recognized by sons. There is positive 

relation between social competence and method of normality in parental 

treatment as recognized by sons. 

Keywords: social competence; Parental treatment methods. 
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 مقدمت:

ؤخد ؤهم الػىامل التي حظاغد  Social Competenceحػد الىفاءة الاحخماغُت 

ً الفسد غلى الىجاح في خُاجه الُىمُت، فخددد مدي كدزة الفسد غلى الخػامل  مؼ آلازٍس

لت جفاغله مؼ ألاخدار واإلاىاكف الاحخماغُت التي ًمس بها، وخل  اإلادُؼحن به، وغلى ػٍس

 مشىالجه الاحخماغُت التي جىاحهه.

هما حػخبر الىفاءة الاحخماغُت بخدي طماث الشخصُت، وؤخد ؤهم مىاطُؼ 

 ًادي بلى0991غلم الىفع الاحخماعي )اإلاغاشي، 
ً
 هاما

ً
الىجاح  م(. هما حػخبر غامال

 للصحت الىفظُت.  )ؤبى مسق، 
ً
 م(.0998الاحخماعي والخىافم الىفس ي، ومػُازا

ؤن ذوي الىفاءة  Eysenck & Eysenckوهشفذ دزاطت آًصهً، آًصهً 

الاحخماغُت ًخصفىن بش يء مً الخصسف الحظً في اإلاىاكف الاحخماغُت، واللدزة غلى 

ً، وبدزان الظسوف الاحخماغُت،  والخىافم الىفس ي، والخلى مً الخػامل مؼ آلازٍس

ً، وطػت ألافم في  الخػصب والخمُحز، واإلاشازهت في اإلاظاولُت، واللدزة غلى فهم آلازٍس

اإلاجاٌ الاحخماعي، والشػىز باالهخماء للمجخمؼ، وؤلاًمان بالحلىق والىاحباث 

 م(. بِىما ٌػد الاطؼساب في الىفاءة الاحخماغُت ؤو بخدي0996الاحخماغُت )في خبِب، 

 
ً
 في فشل الحُاة الاحخماغُت وفي الػالكاث الشخصُت الاحخماغُت، وجىسازا

ً
ميىهاتها طببا

 م(.0999للظغىغ الىفظُت )حىإلاان، 

مثلها مثل ؤي طلىن، فهي  Social Competenceلرا فالىفاءة الاحخماغُت 

جي اللدزة غلى بوشاء  اطخجابت مخػلمت فالفسد مىر ػفىلخه جبدؤ جىمى لدًه بشيل جدٍز

الػالكاث الاحخماغُت، وحػلم ألادواز والىاحباث الاحخماغُت واإلاشازهت فيها )ؤبى مسق، 

 م(.0998

 في جىمُتها 
ً
 هاما

ً
وليىن الىفاءة الاحخماغُت مخػلمت؛ فةن ألاطسة جلػب دوزا

وبهظابها ألبىائها. فاألطسة هي ؤٌو وؤهم وطُؽ لخىمُت اإلاهازاث الاحخماغُت لدي الفسد، بذ 

 
ً
 في مظاغدجه وبجاخت الفسصت ؤمامه لخدلُم مؼالب همىه الاحخماعي  جلػب دوزا

ً
هاما

ػد ألاب وألام السهحزجان ألاطاطِخان ألي ؤطسة، وحػد ألاطالُب التي 0996)الػسجي،  م(. َو

ٌظخسدمىنها في جسبُت ؤبىائهم وجيشئتهم جيشئت احخماغُت ذاث ؤزس في صحتهم الىفظُت، 
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س مفهىم بًجابي  فاألطلىب ؤلاًجابي اللائم غلى الخلبل والحىاز والدشاوز ًادي بلى جؼٍى

غً الراث وبلى الىجاح في الخىُف مؼ ألاطسة واإلادزطت والسفاق، والػىع صحُذ 

باليظبت لؤلطلىب الري ًلىم غلى الدظلؽ والىبر، بذ ًادي بلى جؼىز مفهىم طلبي غً 

ٍص د مً اخخمالُت ظهىز الراث وصػىباث في الخىُف مؼ ألاطسة واإلادزطت والسفاق، ٍو

م(. فإطالُب الىالدًً في الخػامل 0991مشىالث طلىهُت لديهم )وظُمت داود وخمدي، 

مؼ ألابىاء، وجصسفاتهم ؤزىاء الخيشئت الاحخماغُت جازس بدزحت هبحرة في حشىُل 

شخصُاتهم في اإلاظخلبل، وغلى الىىاحي اإلاسخلفت في شخصُاتهم )بوػام شػُبي، 

 م(.0911

مً  Methods of Parental Treatmentالُب اإلاػاملت الىالدًت لهرا حػد ؤط

 مً اإلاسبحن والباخثحن إلاا لها مً آزاز جىػىع غلى 
ً
 هبحرا

ً
اإلاىطىغاث التي الكذ اهخماما

ت  م به غىد اإلاسخصحن والػلماء ؤن ألاطالُب الظٍى
َّ
ألابىاء وشخصُاتهم. وؤصبذ مً اإلاظل

 بًجابُت وطلبُت
ً
ت جترن آزازا غلى شخصُت ألابىاء وكدزاتهم في الخفاغل  والالطٍى

 م(.0911الاحخماعي والخىافم الىفس ي الاحخماعي )بوػام شػُبي، 

: اإلابدث الثاوي: مشيلت الدزاطت: 
ً
 زاهُا

مؼلب احخماعي ألن اإلاجخمؼ بإطسه  Social Competenceالىفاءة الاحخماغُت 

، فشخ
ً
صُت الفسد وذاجه ال بداحت بلى الفسد الىفء، هما ؤنها مؼلب فسدي ؤًظا

جخطحان بال مً زالٌ ازجباػه بالجماغت   وحػخبر الىفاءة الاحخماغُت واخدة مً ؤهم 

اإلايىهاث للصحت الىفظُت الجُدة، غلى اغخباز ؤن الصحت الىفظُت الاحخماغُت ال حػني 

فلؽ غُاب مظاهس طىء الخىافم، بل حشحر بلى مجمىغت مً اإلاهازاث ؤلاًجابُت واإلاخىىغت 

 خصائص اإلاسجبؼت بخدلُم الىجاح. وال

غلى ؤهمُت الىفاءة الاحخماغُت مً زالٌ جصىزه  Sullivanولهرا ؤهد طىلُفان 

للشخصُت غلى ؤنها هُان ال ًمىً دزاطخه بمػٌص غً مسخلف مىاكف الخفاغل 

 
ً
 هاما

ً
الاحخماعي بحن ألاشخاص، وؤطاف ؤن الػىامل الاحخماغُت ًمىً ؤن جادي دوزا

 في خدو 
ً
 ر الاطؼساباث الىفظُت بىصفها غىامل مهُإة لها . ومهما
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ؤخد ؤهم  Methods of Parental Treatmentوباغخباز ؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت 

 في خدور الاطؼساباث الىفظُت، 
ً
 مهما

ً
الػىامل الاحخماغُت التي ًمىً ؤن جادي دوزا

 في الىفاءة الاحخماغُت، ؤو ؤن جادي بلى الظىاء وجىمُت ا
ً
لىفاءة الاحخماغُت وطػفا

ومهازاتها، فمً اإلاهم دزاطتها والخػسف غليها والىشف غنها، وغً غالكتها بالىفاءة 

 الاحخماغُت.

والخػسف غلى ؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت مً وحهت هظس ألابىاء ؤطلىب ؤهثر 

 بىمىهم الىفس ي والاحخماعي مً الخػسف غليها مً زالٌ آزاء آبائهم، فهم الرًً 
ً
ازجباػا

خإزسون بها )فاػمت  ترحمىن اإلاىاكف واإلاازساث ومً زم ٌظخجُبىن لها، ٍو ًفظسون ٍو

 م(.0999الىخاوي، 

وجخإزس غملُت الخىافم الاحخماعي بالخبراث التي مس بها الفسد في مسخلت الؼفىلت، 

ومً ذلً غملُت الخيشئت الاحخماغُت التي حػسض لها وؤهماغ اإلاػاملت الىالدًت التي 

سض ألابىاء لللظىة ؤو ألاذي الجظدي والىفس ي مً كبل الىالدًً، بدُث جللاها، فخػ

ًصبذ الخىف مً الػلاب هى الدافؼ وزاء ول طلىن ًصدز منهم، ًترجب غلُه بخظاض 

بالػدوان والسفع والتردد، وغدم اللدزة غلى اجساذ اللساز، وطػف الثلت بالىفع 

لاب، مما ًادي بلى طػف في والعجص غً الخصسف في بػع ألامىز هدُجت لخىساز الػ

 هفاءتهم الاحخماغُت.

م( غلى ؤن ألاطلىب اللاس ي الري ًداغ به ألابىاء بلُىد 1083وؤهده مسس ي )

شػسون بفلدان الثلت  ً، َو سافىن مً آلازٍس وممىىغاث ًجػلهم يهابىن اإلاجخمؼ ٍو

 م( غلى ؤن1000والعجص غً مىاحهت اإلاىاكف الاحخماغُت. هما ؤهدث وظُمت داود )

الؼلبت الرًً جللىا همؽ جيشئت دًملساػي هفاءتهم الاحخماغُت ؤغلى وطلىههم 

 الالحخماعي ؤكل مً الؼلبت الرًً جللىا جيشئت حظلؼُت.

بىاءا غلي ما طبم جخددد مشيلت الدزاطت في الىشف غً مدي الػالكت بحن 

ه جىمً مشيلت الىفاءة الاحخماغُت وؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت هما ًدزهها ألابىاء، وغلُ

 الدزاطت في الظااٌ الاحي:

 ما الػالكت بحن الىفاءة الاحخماغُت وؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت هما ًدزهها ألابىاء؟
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 ومً زالٌ الظااٌ السئِع ًمىً اطخسساج ؤزبػت ؤطئلت فسغُت للدزاطت، هي:

ها ما غالكت الىفاءة الاحخماغُت بإطلىب اللظىة في اإلاػاملت الىالدًت هما ًدزه (1

 ألابىاء؟

ما غالكت الىفاءة الاحخماغُت بإطلىب الحماًت الصائدة في اإلاػاملت الىالدًت هما  (0

 ًدزهها ألابىاء؟

ما غالكت الىفاءة الاحخماغُت بإطلىب ؤلاهماٌ في اإلاػاملت الىالدًت هما ًدزهها  (6

 ألابىاء؟

دزهها ما غالكت الىفاءة الاحخماغُت بإطلىب الظىاء في اإلاػاملت الىالدًت هما ً (1

 ألابىاء؟ 

 أهداف الدزاطت: 

الػالكت بحن الىفاءة الاحخماغُت وؤطلىب اللظىة في اإلاػاملت الىالدًت، هما  .1

 ًدزهها ألابىاء.

الػالكت بحن الىفاءة الاحخماغُت وؤطلىب الحماًت الصائدة في اإلاػاملت الىالدًت،  .0

 هما ًدزهها ألابىاء.

هماٌ في اإلاػاملت الىالدًت، هما الػالكت بحن الىفاءة الاحخماغُت وؤطلىب ؤلا  .6

 ًدزهها ألابىاء.

هىع الػالكت بحن الىفاءة الاحخماغُت وؤطلىب الظىاء في اإلاػاملت الىالدًت، هما  .1

 ًدزهها ألابىاء.

: اإلابدث السابؼ: ؤهمُت الدزاطت: جىمً ؤهمُت الدزاطت في حاهبحن :
ً
 زابػا

: ألاهميت الىظسيت:
ً
 أوال

غلى جدلُم جىافم هفس ي واحخماعي، هميىن مهم حظاغد الىفاءة الاحخماغُت  .1

مً ميىهاث الصحت الىفظُت والتي بدوزها جادي بلى هجاح الفسد في خُاجه 

 الػامت.   
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ت التي جدىاولها الدزاطت فئت مهمت جلؼ في مىخصف مسخلت اإلاساهلت،  .0 الفئت الػمٍس

ت، خُث جلؼ ؤغماز ؤغلب ػالب هره اإلاسخلت ب حن طً وهم ػالب اإلاسخلت الثاهٍى

 طىت. 10بلى طً  11

 ألاهميت الخعبيقيت:

 ًمىً لىخائج الدزاطت ؤن حظهم في الخالي:

الخسؼُؽ لبرامج بزشادًت دازل اإلادزطت لخىمُت الىفاءة الاحخماغُت للؼالب  (1

س زدماث ؤلازشاد والػالج الىفس ي.  وجؼٍى

ت وغالحُت آلباء وؤمهاث الؼالب غً  (0 س وجلدًم بسامج بزشادًت ؤطٍس جؼٍى

الُب اإلاىاطبت في اإلاػاملت الىالدًت، التي حظهم في جىمُت الىفاءة ألاط

 الاحخماغُت.

 خدود الدزاطت: 

ذ الدزاطت غلى غُىت غشىائُت غىلىدًت مً ػالب  الحدود اإلاياهُت: ● ؤحٍس

اض. ت في اإلادازض الحيىمُت بمدًىت الٍس  اإلاسخلت الثاهٍى

ذ الدزاطت في الفصل الدزاس ي ألا  الحدود الصماهُت: ● ٌو مً الػام الدزاس ي ؤحٍس

 هـ .1119هـ / 1111

 مصعلحاث الدزاطت :

الىفاءة  Grahamًصف حساهام  :Social Competenceالىفاءة الاحخماغُت  ●

ً، بالشيل  الاحخماغُت بإنها "كدزة الفسد غلى الخفاغل بىجاح وفاغلُت مؼ آلازٍس

إلاهىُت، في بهجاش ألاهداف الشخصُت وا الري ًِظس جدلُم الخىافم مؼ البِئت

ً غالكاث بًجابُت لها ػابؼ الاطخمساز، جمىً الفسد مً  وذلً مً زالٌ جيٍى

ً" )في الػخُبي،   (.3م، ص0993الخإزحر في آلازٍس

 بإنها "مدي كدزة  Social Competenceوحػسف الىفاءة الاحخماغُت  ●
ً
بحسائُا

ً، وغلى الفسد غلى الىجاح في خظً  غالكاجه الاحخماغُت، وفي جفاغله مؼ آلازٍس

 
ً
الخصسف في اإلاىاكف الاحخماغُت التي ًخػسض لها، بشيل ًدلم له جىافلا

 بالسطا والثلت هدى طلىهه الاحخماعي".  
ً
، وشػىزا

ً
 احخماغُا

ً
 هفظُا
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 : Methods of Parental Treatmentأطاليب اإلاعاملت الىالدًت 

خا وآزسون    طلىب الري ؤطلىب اإلاػاملت الىالدًت بإهه "ألا  Ritt, et alحػسف ٍز

ٌظهل الخىافم الاحخماعي الىاجح والىمى ؤلاًجابي لدي ألابىاء مً زالٌ اطخسدام 

الىالدًً ألطالُب الحصم والظبؽ والدفء الاهفػالي، اإلاسجبؽ بالخىحُه وؤلازشاد الىالدي 

ليشاػاث ألابىاء، وكد ٌظخسدم الىالدان مً حهت ؤزسي ؤطلىب الدظلؽ، اإلاسجبؽ 

ب فُه آلاباء الخخُاحاث ألابىاء، بلدز مً الدظلؽ والظُؼسة باإلهماٌ الري ٌظخجُ

والاطدبداد، وكلُل مً الاهخمام بأزاء ومشاغس واهفػاالث ألابىاء. )في طازة الظبُعي، 

 م(..099

دبني الباخث غٍسف غلي ) ( ألاطالُب اإلاػاملت الىالدًت هخػٍسف 1م، ص0991ٍو

 التي ًدبػها بحسائي في الدزاطت الحالُت بإنها: "جلً ألاطا
ً
لُب ؤو الىطائل اإلامازطت فػلُا

الىالدان بالخغُحر الظاهسي اللفظي ؤو غحر اللفظي، في جفاغلهما مؼ ؤػفالهما، بغسض 

الخيشئت الاحخماغُت مً زالٌ مىاكف الحُاة اإلاسخلفت، وذلً في طىء بدزان ألاػفاٌ 

ا الؼالب في ملُاض لخلً ألاطالُب والىطائل". والتي حػىظها الدزحت التي ًدصل غليه

ؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت هما ًدزهها ألابىاء، واإلاظخسدم في الدزاطت الحالُت، وهى مً 

 م( 0998م(، والتي خددها اإلالُاض في ألابػاد الخالُت :)هدي كىاوي، 1006بغداد اللسوي )

 :وجخمثل في اطخسدام الىالدًً في غملُت جيشئت الؼفل، ول ما ًادي  اللظىة

 ازة ألالم الجظمي، والػلاب )الظسب( ؤو التهدًد به.بلى بز

 :كُام ؤخد الىالدًً ؤو هالهما هُابت غً ػفلهما بالىاحباث التي  الحماًت الصائدة

 ًيبغي غلُه اللُام بها، ؤي خماًت الؼفل والخدزل في شاوهه.

 :ٌجسن الىالدًً ػفلهما دون حشجُؼ لظلىهه اإلاسغىب، ؤو مداطبخه غلى  ؤلاهما

 غحر اإلاسغىب، وجسن جىحيهه إلاا ًجب ؤن ًفػله. طلىهه

 :ت  الظىاء ت حدًدة مً وحهت الىظس التربٍى ت طٍى بجباع الىالدًً ؤطالُب جسبٍى

 والىفظُت الصحُدت.
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 ؤلاظاز الىظسي للدزاطت :

اشدادث في آلاوهت ألازحرة دزاطت الىفاءة الاحخماغُت، وهرا إلاا لها مً ؤهمُت 

بمثابت مظلت لجمُؼ اإلاهازاث الاحخماغُت التي ًدخاحها الفسد،  كصىي في خُاة ألافساد فهي

ليي ًىجح في خُاجه الُىمُت وغالكاجه الاحخماغُت. فاألشخاص ذوي الىفاءة الاحخماغُت 

ظخسدمىنها بفاغلُت جادي بهم بلى  ًىجحىن في ازخُاز اإلاهازاث اإلاىاطبت ليل مىكف، َو

 (.010م، ص0996هخائج بًجابُت )مصؼفى، 

 م النفاءة الاجخماعيت:مفهى 

ٌػسف مجمؼ اللغت الػسبُت الىفاءة غلى ؤنها "اللدزة وخظً الخصسف" )مجمؼ 

 (.163م، ص1001اللغت الػسبُت، 

بِىما ٌػسفها الحفني في مىطىغت غلم الىفع والخدلُل الىفس ي بإنها "الجدازة 

 م(.1001 ؤو ألاهلُت واللدزة الػالُت غلى ؤداء فػل مػلد بظهىلت ودكت" )الحفني،

ػسف مازلى  الىفاءة غلى ؤنها "بمياهُت اليائً واطخؼاغخه غلى  Marloweَو

 (.16م، ص0993هدى الهدف" )في الػخُبي،  اإلاىحهالازجلاء باألهداف، وحػمُم اليشاغ 

وحػسف اإلاهازاث الاحخماغُت غلى ؤنها اإلايىهاث اإلاػسفُت، والػىاصس الظلىهُت 

ً، مما ًادي بلى الالشمت للفسد للحصٌى غلى هىاجج  بًجابُت غىد الخفاغل مؼ آلازٍس

 وجلُُماث بًجابُت غلى هرا الظلىن 
ً
ً ؤخياما  (.11، ص0993)الػخُبي، بصداز آلازٍس

 الخمُحز بحن مفهىم الىفاءة الاحخماغُت واإلاهازاث الاحخماغُت:

 بدزحت مسجفػت مً اإلاهازة اإلاؼلىبت 
ً
 احخماغُا

ً
خُىما ًادي الفسد طلىوا

فةن ذلً ًادي بلى مظخىي مسجفؼ مً الىفاءة الاحخماغُت، فالىفاءة  وؤلاجلان،

 م(.0996الاحخماغُت ماشس إلاظخىي اإلاهازة )شىقي، 

محز زاوىش  بحن الىفاءة الاحخماغُت واإلاهازاث الاحخماغُت، فُػسف  Rakosٍو

ً في خحن ؤن اإلا هازة الىفاءة الاحخماغُت غلى ؤنها جلُُم الاطخجابت اإلااهسة مً كبل آلازٍس

الاحخماغُت هي كدزة هىغُت جمىً الفسد مً ألاداء الىفء إلاهام احخماغُت مػُىت. 

هي اللدزة غلى ممازطت اإلاهازاث الاحخماغُت،  Trower'sوالىفاءة الاحخماغُت غىد جسواز 
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، بِىما اإلاهازاث الاحخماغُت غبازة غً 
ً
وهرلً اللدزة غلى جىلُد جلً اإلاهازاث طلىهُا

ظاهسة واإلادددة، والتي جىمً في جخابؼ طلىوي مخفاغل ووظائف هره غىامل الظلىن ال

 م(..099)في وفاء الىثحري، الظلىهُاث، والخمُحز بُنها مػخمد غلى مدخىاها 

 منىهاث النفاءة الاجخماعيت:

جخيىن الىفاءة الاحخماغُت مً مجمىغت مً اإلاهازاث، جإدًتها بدزحت ملبىلت مً 

ت في الىفاءة الاحخماغُت، واللصىز فيها ؤو غدم جىفس ؤلاجلان جادي بلى دزحت مسجفػ

ؤن  (.م، ص0996)ؤخدها جادي بلى اهسفاض في الىفاءة الاحخماغُت. فحري خبِب 

 ميىهاث الىفاءة الاحخماغُت حشمل زمظت غىاصس هي:

 اللدزة غلى جإهُد الراث.      ●

 ؤلافصاح غً الراث.     ●

ً في وشاػاث احخماغُت. ●  مشازهت آلازٍس

ً.    بظها ●  ز الاهخمام باآلزٍس

 فهم مىظىز الشخص آلازس. ●

سخلف الباخثىن في جددًد اإلاهازاث اإلايىهت للىفاءة الاحخماغُت، فخخػدد جلً  ٍو

اإلاهازاث وجسخلف مً دزاطت بلى ؤزسي، بال ؤن الباخث ًسي ؤنها ججخمؼ جدذ زالر مهازاث 

 ؤطاطُت هي:

 خماغُت.جىهُد الراث والثلت بالىفع ججاه الػالكاث الاح (1

وجظهس غلى شيل اللدزة غلى الاغتراض غىد الخػدي غلى الحلىق الخاصت،  (0

ً بالخػدي غليها، وزفع مؼالبهم غحر اإلاىاطبت في مسخلف  وغدم الظماح لآلزٍس

ً، دون  اإلاىاكف الاحخماغُت، مؼ جدمل اإلاظئىلُت، ومد ًد الخػاون مؼ آلازٍس

الخفظحر والاغخراز خحن  الخظىع لظغىغ الجماغت، واإلاصازخت بالسؤي، وػلب

 ازجياب ألازؼاء. واللدزة غلى الخػبحر غً اإلاشاغس مثل الغظب غىد ؤلاهاهت.

 الخىاصل والػالكاث الاحخماغُت . (6

وجظهس هره اإلاهازة في اللدزة غلى الخػبحر اللفظي وغحر اللفظي غً اإلاشاغس،  (1

.ً هما  ومهازة الشخص في اطخلباٌ وجفظحر الخىاصل غحر اللفظي مؼ آلازٍس
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 .ً جظهس في اللدزة غلى الخدىم في الاهفػاالث، وطبؽ اإلاشاغس التي جظهس لآلزٍس

ً وبشساههم في اإلادادزاث وألاوشؼت  واللدزة غلى الاشتران مؼ آلازٍس

 الجماغُت، واخترامهم.

 Methods of Parental Treatment أطاليب اإلاعاملت الىالدًت

اث الاحخماغُت وؤزؼسها في خُاة حػد ؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت ؤهم الػملُ

الفسد، فػليها حػخمد ملىماث شخصِخه، ومً زاللها ًىجح في جىُفه مؼ بُئخه ؤو ًفشل 

 م(.0919)غلي، 

 ً وللد خظُذ ألاطسة باهخمام بالغ مىلؼؼ الىظحر مً الػلماء واإلافىٍس

ة بإنها م( ألاطس 0919واإلاسخصحن ال ًلازن بماطظاث اإلاجخمؼ ألازسي. وللد غسف الػصي )

"وخدة ؤو مىظمت احخماغُت جخإلف مً ألاب وألام وؤبىائهما، وحظىد بُنهم غالكاث 

 والسوابؽ الاحخماغُت وألازالكُت والسوخُت، وجلىم بمهمت التربُت 
ً
وزوابؽ زابخت وظبُا

 والخىحُه وؤلازشاد ألبىائهما وفم كُم وكىاغد اإلاجخمؼ وألازالق الظائدة فُه".

شيل ألاب وحػد ألاطسة ؤٌو وؤه م ماطظت احخماغُت ًخػامل مػها الفسد، َو

وألام السهحزجان ألاطاطُت ليل ؤطسة، فُيشإ الفسد دازل ؤطسجه وجدشيل مهازاجه وجىمى 

 مً زالٌ جفاغله مؼ بُئخه اإلادُؼت به، وجلىم 
ً
يشإ الفسد احخماغُا مػازفه وجخؼىز. ٍو

. وحػخبر ألام 
ً
 بسغاًت الؼفل ألاطسة بدوزها في وشإة الفسد احخماغُا

ً
بشيل غام ؤهثر ازجباػا

م(. فيلما واهذ هصغت ألام بلى اإلاشازهت الىحداهُت، 0993وجيشئخه ؤهثر مً ألاب )لي، 

 
ً
ل مؼ ػفلها، ؤدي بلى اطخلساز ػفلها واجساذ الؼفل لىالدًه ؤهمىذحا وكظاء وكذ ػٍى

 م(.0911ًداهُه في طلىهه )بني حابس، 

 ت:مفهىم أطاليب اإلاعاملت الىالدً

وؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت غبازة غً "ػسق وبحساءاث ًدبػها الىالدًً في 

" )بوػام شػُبي، 
ً
 (.118م، ص0911جفاغلهم مؼ ؤبىائهم بغسض جيشئتهم احخماغُا

وؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت هما ًدزهها ألابىاء هي شػىز ألابىاء بشاء مػاملت 

 م(.0911ت )بوػام شػُبي، والديهم لهم ؤزىاء جفاغلهم في غملُت الخيشئ
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 بىمىهم الىفس ي 
ً
وحػخبر اإلاػاملت الىالدًت هما ًدزهها ألابىاء ؤهثر ازجباػا

والاحخماعي مً ازجباغ الظلىن الفػلي للىالدًً بالىمى الىفس ي والاحخماعي لهم، فلد 

 
ً
 صازما

ً
 خلُلي، خُث ًظهس ألاب ؤطلىبا

ً
ٌشػس الابً بسفع والده زغم ؤن ألاب ًدبه خبا

 مىه غدم بظهاز الػىاػف الحلُلُت )فاػمت الىخاوي،  في
ً
م(. فاإلوظان 0999التربُت ظىا

ظخجُب  ػمل غلى حػلمها، َو ً، َو ًالخظ طلىهُاث وغاداث واججاهاث ألافساد وآلازٍس

 للمىبهاث. 

فاث ؤطالُبب اإلاػاملت الىالدًت بلى ؤن جلً ألاطالُب ًجب ؤن  وحشحر حمُؼ حػٍس

خمسة في غملُت جيشئت ألابىاء مىر الؼفىلت، ظاهسة في حمُؼ جيىن ظاهسة هظلىن، ومظ

 اإلاىاكف هظمت جمحز حػامل الىالدًً مؼ ابنهما، بشيل ٌظخؼُؼ الابً بدزاهها   

: اإلابدث الظابؼ: الدزاطاث الظابلت: ًمىً جصيُف هره الدزاطاث غبر زالزت 
ً
طابػا

 مداوز والخالي :  

●  ٌ تي جىاولذ مىطىع الدزاطت بشيل غً الدزاطاث الظابلت ال اإلادىز ألاو

 مباشس.

غً الدزاطاث الظابلت التي جىاولذ مىطىع الىفاءة الاحخماغُت  اإلادىز الثاوي ●

 مؼ مخغحراث ؤزسي.    

فهى الدزاطاث الظابلت التي جىاولذ مىطىع ؤطالُب اإلاػاملت  اإلادىز الثالث ●

 الىالدًت مؼ مخغحراث ؤزسي.

ذ العالقت بين النفاءة الاجخماعيت وأطاليب اإلادىز ألاوى: الدزاطاث التي جىاول

 اإلاعاملت الىالدًت

وهدفها دزاطت الىفاءة الاحخماغُت وغالكتها ببػع  م(0212دزاطت جيهان مدمىد ) -1

اإلاخغحراث الىفظُت لدي ػالباث حامػت ػُبت. واجبػذ الدازطت اإلاىهج الىصفي لخدلُم 

لؼالباث الجامػت ومدي ازجباػها  هدف الدزاطت وهى الخػسف غلى الىفاءة الاحخماغُت

ببػع اإلاخغحراث الىفظُت اإلاسجبؼت )اإلاىار ألاطسي غحر الظىي، الخىافم الشخص ي 

ػالبت( مً ػالباث الجامػت بمخىطؽ غمسي 099والاحخماعي(. وبلغذ غُىت الدزاطت )

( طىت، خُث ػبلذ الباخثت غليهم ملُاض الىفاءة الاحخماغُت، وملُاض اإلاىار 10)
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وازخباز والُفىزهُا للشخصُت للُاض الخىافم الشخص ي والاحخماعي. وهشفذ  ألاطسي 

الدزاطت غً وحىد غالكت طلبُت بحن الىفاءة الاحخماغُت واإلاىار ألاطسي غحر الظىي، 

 وبلى وحىد غالكت بًجابُت بحن الىفاءة الاحخماغُت والخىافم الشخص ي والاحخماعي.

ىان آزاز ازجباغ آلاباء اليىزٍحن بؼفىلتهم بػى( Chae and Lee,0211دزاطت حشاي ) -0

والظلىن الىالدي غلى الىفاءة الاحخماغُت ألػفالهم. فهدفذ الدزاطت بلى مػسفت ما بذا 

وان ازجباغ آلاباء بؼفىلتهم وطلىههم في جسبُت ؤبىائهم ًازس غلى الىفاءة الاحخماغُت 

 في مسخلت 139ألػفالهم.وكد واهذ الػُىت ميىهت مً )
ً
ما كبل اإلادزطت غمس زمع ( ػفال

( بهار. واطخسدم الباخثحن في الدزاطت 1.( ذوىز و )81طىىاث، ملظمت بلى كظمحن )

اطدباهت للخػسف غلى طلىن آلاباء اليىزٍحن في التربُت ومدي ازجباػه بؼفىلتهم، ًجُب 

لت لُىسث ًجُ م اطدباهت بؼٍس ب غليها آلاباء. بِىما جم جلُُم الىفاءة الاحخماغُت غً ػٍس

غليها مػلمي ألاػفاٌ. وكد جىصلذ الدزاطت بلى ؤن طلىن آلاباء في جسبُت ألاػفاٌ جلػب 

 غىد 
ً
 في الىفاءة الاحخماغُت وبشيل مباشس، بال ؤن هرا الدوز ًيىن ؤهبر جإزحرا

ً
 هبحرا

ً
دوزا

 ؤلاهار مً الروىز.

ُت بلي الخػسف غلي الػالكت بحن هال الحظاط( 0219دزاطت )عبد هللا مصعفي   -3

الاهفػالُت والىفاءة الاحخماغُت وبحن اللدزة غلي خل اإلاشىالث لدي الجسحى مً مظحراث 

الػىدة هما هدفذ بلي مػسفت جإزحر الىفاءة الاحخماغُت  في اللدزة غلي خل اإلاشىالث 

الحالت الاحخماغُت.  –اإلاظخىي الخػلُمي  –الجيع  –وذلً خظب مخغحراث الػمس 

ع منها ؤداة للُاض الحظاطُت الاهفػالُت، باإلطافت بلي واطخسدم الباخث غدة ملاًِ

اطخسدام ملُاض لللدزة غلي خل اإلاشىالث وملُاض في الىفاءة الاحخماغُت، هما 

مصابا جساوخذ  699اطخسدم اإلاىهج الىصفي الخدلُلي، وجيىهذ غُىت الدزاطت مً 

ذاث داللت  طىت . وجىصلذ هخائج الدزاطت الي غدم وحىد غالكت19-18ؤغمازهم  مً 

بخصائُت بحن الحظاطُت الاهفػالُت والىفاءة الاحخماغُت هرا باإلطافت بلي غدم وحىد 

غالكت ذاث داللت بخصائُت بحن الحظاطُت الاهفػالُت واللدزة غلي خل اإلاشىالث، هما 

ؤظهسث الىخائج وحىد غالكت ذاث داللت بخصائُت  بحن الىفاءة الاحخماغُت واللدزة غلي 

 . خل اإلاشىالث
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اإلادىز الثاوي: الدزاطاث التي جىاولذ العالقت بين النفاءة الاجخماعيت ومخغيراث 

 أخسي:

بػىىان مهازاث الىفاءة الاحخماغُت لدي ذوي السهاب م( 0226دزاطت العخيبي ) -1

الاحخماعي وألاغساض الاهخئابُت. خُث هدفذ الدزاطت بلى الخػسف غلى مدي وحىد فسوق 

 -خل اإلاشىالث الاحخماغُت  -للىفاءة الاحخماغُت )جىهُد الراث في اإلاهازاث اإلايىهت 

اإلاهازاث الاحخماغُت( ليٌل مً ذوي السهاب الاحخماعي وذوي ألاغساض الاهخئابُت. 

واطخسدم الباخث اإلاىهج الىصفي اإلالازن للىشف غً الفسوق في اإلاهازاث اإلايىهت لروي 

اعي وذوي ألاغساض الاهخئابُت. خُث الىفاءة الاحخماغُت ليٌل مً ذوي السهاب الاحخم

، ملظمحن بلى )119ػبلذ الدزاطت غلى )
ً
( 19( مً ذوي السهاب الاحخماعي، و)19( فسدا

 جتراوح ما 19مً ذوي ألاغساض الاهخئابُت، و)
ً
( مً الػادًحن. خُث واهذ ؤغمازهم حمُػا

ي حمُؼ ( طىت. خُث جىصل الباخث بلى وحىد فسوق ذاث داللت بخصائُت ف19-18بحن )

اإلاهازاث -خل اإلاشىالث الاحخماغُت-اإلاهازاث اإلايىهت للىفاءة الاحخماغُت )جىهُد الراث

الاحخماغُت( غىد ذوي السهاب الاحخماعي وذوي ألاغساض الاهخئابُت لصالح الػادًحن. 

خُث وان الػادًحن ؤفظل مً ذوي السهاب الاحخماعي وألاغساض الاهخئابُت في حمُؼ 

 للىفاءة الاحخماغُت.اإلاهازاث اإلايىهت 

غً الشػبُت وغالكتها بالػدوان والخدصُل الدزاس ي  م(0212دزاطت طميران ) -0

والىفاءة الاحخماغُت لدي الؼلبت اإلاساهلحن في اإلادازض الحيىمُت. ووان الهدف مً 

الدزاطت الىشف غً الػالكت بحن الشػبُت والػدوان وؤلاهجاش والىفاءة الاحخماغُت. 

،  611زاطت مً )جيىهذ غُىت الد
ً
ت ) 688ػالبا ( طىت، 18 - 10ػالبت( مً الفئت الػمٍس

( مدزطت خيىمُت في مدًىت غّمان. ووان مً هخائج 10مً زالٌ غُىت غىلىدًت مً )

الدزاطت وحىد غالكت بحن الشػبُت والىفاءة الاحخماغُت، وواهذ الػالكت ؤكىي غىد 

 الروىز مً ؤلاهار.
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لتي جىاولذ العالقت بين أطاليب اإلاعاملت الىالدًت مخغيراث اإلادىز الثالث: الدزاطاث ا

 أخسي.

غً غالكت ؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت باجساذ ألابىاء  م(0211دزاطت إوعام الشعيبي ) -1

ت. خُث هدفذ الباخثت بلى الىشف غً الػالكت بحن ؤطالُب  للسازاتهم في اإلاسخلت الثاهٍى

ت، وذلً مً زالٌ مػسفت اإلاػاملت الىالدًت واجساذ ألابىاء ل للسازاث في اإلاسخلت الثاهٍى

اإلاظخىي الاحخماعي والاكخصادي، وؤطلىب اإلاػاملت الىالدًت لؤلبىاء، وبًجاد الػالكت بحن 

ت. جيىهذ غُىت  ؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت، واجساذ ألابىاء للسازاتهم في اإلاسخلت الثاهٍى

 وػالبت. وؤطفسث الى699الدزاطت مً )
ً
خائج غً وحىد غالكت ازجباػُت مىحبت بحن ( ػالبا

ؤطلىب  -ؤطلىب سحب الحب  -ؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت لؤلب وألام )ألاطلىب الػلابي 

الخىحُه وؤلازشاد(، وبػع مخغحراث اإلاظخىي الاحخماعي والاكخصادي لؤلطسة. ووحىد 

ث اجساذ ألابىاء غالكت ازجباػُت مىحبت بحن ؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت ؤلاًجابُت ومجاال 

للسازاتهم. وغالكت ازجباػُت مىحبت بحن مخغحراث اإلاظخىي الاحخماعي والاكخصادي واجساذ 

 ألابىاء لللسازاث.

مظخىي السهاب الاحخماعي،  تي هدفذ بلى الىشف غًوال (0218دزاطت )طها خليل ,-0

سهاب الاحخماعي وجددًد ؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت هما ًدزهها الابىاء، والػالكت بحن ال

ت بمدافظت شماٌ غصة،  وؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت لدي اإلاساهلحن في اإلادازض الثاهٍى

ولخدلُم ؤهداف الدزاطت اطخسدم ـ اإلاىهج الىصفي ُ وؤغدث الباخثت زالر  ؤدواث: 

ملُاض السهاب الاحخماعي، وملُاض ؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت لالم وألاب وجم ازخُاز 

( ػالبا وػالبت. وؤطفسث هخائج الدزاطت غً 199ت غىلىدًت جيىهذ مً )غُىت غشىائُ

وحىد غالكت بُف ؤطالُب مػاملت ألاب والسهاب الاحخماعي، خُث ظهسث غالكت غىظُت 

ت لؤلب والسهاب الاحخماعي، فُما واهذ الػالكت ػسدًت بحن  بحن ؤطالُب اإلاػاملت الظٍى

ب( ؤطلىب الخفسكت، وؤطلىب الخدىم السهاب الاحخماعي وباقي ؤطالُب مػاملت ألا 

والظُؼسة، وؤطلىب الخربرب، وؤطلىب الحماًت الصائدة )هما ؤوضحذ الىخائج ؤن هىان 

ت، بِىما ظهسث غالكت  غالكت غىظُت بحن السهاب الاحخماعي وؤطالُب اإلاػاملت الظٍى

ىب ػسدًت بحن السهاب الاحخماعي وؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت( ؤطلىب الخفسكت، وؤطل

الخدىم والظُؼسة، وؤطلىب الخربرب، وؤطلىب الحماًت الصائدة )وجبحن ؤهه ال جىحد 
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فسوق ذاث داللت بخصائُت في مظخىي السهاب الاحخماعي حػصي إلاخغحر الجيع، والصف 

وواهذ ؤهثر  الدزاس ي، وميان الظىً واإلاظخىي الخػلُمي لؤلب واإلاظخىي الخػمُمي لؤلم.

 في مظخىي السهاب الاحخماعي ؤطلىب الخفسكت لؤلب، ؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت 
ً
اطهاما

وؤطلىب الخفسكت لؤلم، وؤطلىب الظُؼسة والخدىم لؤلب، وؤطلىب الخربرب لؤلم، 

 وؤطلىب الخربرب لؤلب .

  الخعليق على الدزاطاث الظابقت:

مً زالٌ اػالع الباخث غلى الدزاطاث اإلاخىفسة والتي اطخؼاع الىصٌى لها، 

 غلى ومً زالٌ ا
ً
لػسض الظابم للبػع منها، فةن الباخث ًىزد الىلاغ الخالُت حػلُلا

 الدزاطاث:

هدزة الدزاطاث في اإلاجخمؼ الظػىدي والتي جىاولذ مىطىع الىفاءة الاحخماغُت  ●

 وذلً في خدود غلم الباخث .

اجفلذ الدزاطت الحالُت مؼ مػظم الدزاطاث الظابلت في مىهج البدث بذ  ●

م( فلد اجبػذ اإلاىهج الىصفي 0993ي الازجباػي، الػخُبي )اجبػذ اإلاىهج الىصف

اإلالازن، فُما حمػذ دزاطت وظُمت داود بحن اإلاىهج الىصفي اإلالازن، واإلاىهج 

م( الدزاطت الىخُدة 0991الىصفي الازجباػي، فُما واهذ دزاطت ؤبى خظىهت )

بي.  التي اجبػذ اإلاىهج الخجٍس

ؤػفاٌ ما كبل اإلادزطت هما في دزاطت  جباًيذ غُىاث الدزاطاث الظابلت ما بحن ●

(، وغُىاث ؤػفاٌ في طً اإلادزطت بِىما واهذ Chae and Lee ،0911حشاي ولي )

غُىاث الدزاطاث اإلاخبلُت مً اإلاساهلحن، وهى ما ًخفم مؼ الدزاطت الحالُت. 

 م( فلد اشخملذ الػُىت غلى مساهلحن وزاشدًً.0993ماغدا دزاطت الػخُبي )

اطاث بلى وحىد ازجباغ بحن اإلاػاملت التي ًخػسض لها ألابىاء ؤشازث حمُؼ الدز  ●

وهفاءتهم الاحخماغُت، بال ؤن دزاطت اهجلص وفُىىىُىز ومُىض ودًيىفًُ 

(Engels, Finkenauer, Meeus, and Deković ،0991 ؤشازث بلى غدم وحىد )

 10طً ) ؤزس للمػاملت الىالدًت غلى الىفاءة الاحخماغُت لؤلبىاء في الػمس ما بحن

 طىت(. 18طىت و 11طىت(، بِىما وان هىان ؤزس لها في الػمس ما بحن ) 11 طىت و
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 فسوض الدزاطت: 

جىحد غالكت ذاث داللت بخصائُت بحن الىفاءة  الفسض السئِع للدزاطت هى:

ىبثم مً الفسض السئِع الاحخماغُت وؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت هما ًدزهها ألابىاء.  ٍو

 :ؤزبػت فسوض، هي

جىحد غالكت طلبُت ذاث داللت بخصائُت بحن الىفاءة الاحخماغُت وؤطلىب  ●

 اللظىة في اإلاػاملت الىالدًت، هما ًدزهها ألابىاء.

جىحد غالكت طلبُت ذاث داللت بخصائُت بحن الىفاءة الاحخماغُت وؤطلىب  ●

 الحماًت الصائدة في اإلاػاملت الىالدًت، هما ًدزهها ألابىاء.

ذاث داللت بخصائُت بحن الىفاءة الاحخماغُت وؤطلىب جىحد غالكت طلبُت  ●

 ؤلاهماٌ في اإلاػاملت الىالدًت، هما ًدزهها ألابىاء.

جىحد غالكت بًجابُت ذاث داللت بخصائُت بحن الىفاءة الاحخماغُت وؤطلىب  ●

 الظىاء في اإلاػاملت الىالدًت، هما ًدزهها ألابىاء.

 الجاهب الخعبيقي للدزاطت:

 اءاتها:مىهج الدزاطت وإجس 

 مىهج الدزاطت: 

مً زالٌ ؤهداف الدزاطت وفسوطها فةن اإلاىهج الري اجبػه الباخث هى اإلاىهج الىصفي  

الازجباػي، والري ٌظعى الباخث مً زالله بلى جدلُم ؤهداف الدزاطت، ألن اإلاىهج 

الىصفي ًصف الظىاهس واإلاىاكف هما هي مىحىدة، فِظاغد في الحصٌى غلى وصف 

جُب غلى حظائالتها.دكُم لها ًفظس   اإلاشيلت، ٍو

 عيىت الدزاطت: 

. خُث كام الباخث بخىشَؼ )683جيىهذ غُىت البدث مً )
ً
( 119( ػالبا

اض غلى  اطخمازة، وذلً بػد ؤزر مىافلت ؤلادازة الػامت للتربُت والخػلُم بمىؼلت الٍس

( 03( اطخمازة بػد الخىشَؼ، وحسي اطدبػاد )110جؼبُم اإلالاًِع، خُث جم جدصُل )

وللد وشغذ الػُىت  ( اطخمازة.683اطخمازة لػدم اهخمالها، لُصبذ الػدد النهائي للػُىت )
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لت غشىائُت غىلىدًت مً  اض، جم اطخسساحها بؼٍس غلى غشس مدازض في مدًىت الٍس

اض والبالغ  ت الحيىمُت في مدًىت الٍس مسخلت واخدة، كظم الباخث اإلادازض الثاهٍى

اض وفم الجهاث ( مدزطت بلى زمع ف00غددها ) ئاث خظب مىكػها في مدًىت الٍس

شسق(. ومً زم جم ازخُاز مدزطخحن مً ول حهت  -غسب -حىىب -شماٌ -الخمع )وطؽ

اض، جم ازخُاز  لت غشىائُت، وبػد جددًد غشس مدازض غلى مظخىي مدًىت الٍس بؼٍس

لت غشىائُت، بػد اطدبػاد الؼالب اإلاخىفى 11)  مً ػالب ول مدزطت بؼٍس
ً
( ػالبا

الدزاطت؛  الديهم ؤو ؤخدهم، والباخث اطخسدم هرا ألاطلىب الطخسساج غُىتو 

 واطخسدم الباخث هرا ألاطلىب لُظمً ؤفظل جمثُل إلاجخمؼ الدزاطت.

( جىشيع أفساد العيىت خظب اإلادازض1جدوى )   
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وكد جم جىشع ؤفساد الػُىت خظب ؤغمازهم غلى غشس فئاث، خُث جمسهص مػظم 

ت الثاهُت بلى الفئت الظابػت، بِىما جىشع البلُت غلى الفئاث ألازسي ؤفساد الػُىت مً الفئ

ت  ػىد الظبب في ذلً الخىشَؼ بلى ؤن ؤغماز ػالب اإلاسخلت الثاهٍى بيظب ؤكل منها، َو

 ( طىت.10( طىت و )13جتراوح بحن )

 أدواث الدزاطت:

 -خماغُتاطخسدم الباخث في الدزاطت ملُاطحن للُاض مخغحري الدزاطت )الىفاءة الاح

 لػدم جىافس ملُاض : ملُاض الىفاءة الاحخماغُت1ؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت(، 
ً
: ظسا

ًدىاطب مؼ مجخمؼ البدث، والبِئت الظػىدًت. كام الباخث بةغداد ملُاض للىفاءة 

الاحخماغُت، وذلً بىاًء غلى ؤلاػاز الىظسي للىفاءة الاحخماغُت، وغلى اإلالاًِع التي جم 

( غبازة للملُاض في صىزجه ألاولُت، ملظمت غلى 00كام الباخث ببىاء ) الاػالع غليها،

 (.0زالزت ؤبػاد، هما ًبُنها حدٌو )

( عبازاث مقياض النفاءة الاجخماعيت مقظمت على أبعاده0جدوى )  

 غدد الػبازاث البػد م

 30 جىهُد الراث والثلت بالىفع ججاه الػالكاث الاحخماغُت 1

الاحخماغُتالخىاصل والػالكاث  2  31 

 31 خل اإلاشىالث الاحخماغُت 3

 92 اإلاجمىع

زم كام الباخث بػد ذلً بػسطها غلى مصحح لغىي، إلاساحػت الػبازاث 

ت  ت، كام الباخث للػبازاثوطالمت اللغت الخػبحًر . وبػد الاهتهاء مً اإلاساحػت اللغٍى

 باطخسساج صدق وزباث للملُاض وفم الخالي:

صدق خث بدظاب صدق اإلالُاض بالؼسق الخالُت: كام البا صدق اإلالُاض: ●

جم غسض اإلالُاض غلى حظػت مدىمحن مً ؤغظاء هُئت الخدَزع،  البىاء:

إلاػسفت مدي مىاطبت حػلُماث اإلالُاض، ومدي صدق مظمىن الػبازاث، 

ت  وازجباػها باألبػاد التي خددث للىفاءة الاحخماغُت، وطالمت الصُاغت الخػبحًر
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ىضح اإلالحم ز  ( اطخمازة اإلالُاض التي جم غسطها غلى اإلادىمحن. 6كم )لها، ٍو

%(، وفي 89غلى ؤن ًخم كبٌى الػبازاث التي جبلغ وظبت اجفاق اإلادىمحن غليها )

%(. 89النهاًت جم اطدبػاد طبؼ غبازاث واهذ وظبت الاجفاق غليها ؤكل مً )

لتي بطافت بلى حػدًالث بظُؼت في الخػلُماث، وغلى صُاغت بػع الػبازاث، وا

 زؤي الظادة اإلادىمحن حػدًلها.

صدق الاحظاق الدازلي لػبازاث اإلالُاض مؼ ألابػاد: ػبم الباخث الازخباز بػد  ●

 مً 39جدىُمه مً الظادة اإلادىمحن غلى غُىت اطخؼالغُت كىامها )
ً
( ػالبا

اض، وذلً الطخسساج صدق اإلالُاض ومدي  ت بمدًىت الٍس ػالب اإلاسخلت الثاهٍى

 األبػاد التي جيخمي لها. وواهذ الىخائج هما في آلاحي:ازجباغ غبازاجه ب

( معامالث ازجباط العبازاث ببعد جىليد الراث على مقياض النفاءة 3جدوى )

 الاجخماعيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 6وبالىظس في الجدٌو )
ً
( ًخطح لىا ؤن الػبازاث جسجبؽ بشيل داٌ بخصائُا

ه الػالكاث الاحخماغُت، ما غدا بالدزحت اليلُت لبػد جىهُد الراث والثلت بالىفع ججا

 غىد مظخىي 03-09-1-6الػبازاث )
ً
، خُث الداللت(، فلم ًىً ازجباػاها داٌ اخصائُا

جم اطدبػادها مً اإلالُاض. لُصبذ غدد الػبازاث اإلاىخمُت لبػد جىهُد الراث والثلت 

 



 النفاءة الاجخماعيت وعالقتها بأطاليب اإلاعاملت الىالدًت لما ًدزلها ألابىاء اإلاساهقين 
 

131 

 

( غبازة.زم كام الباخث بػد ذلً باخدظاب 06بالىفع ججاه الػالكاث الاحخماغُت )

ازجباغ غبازاث بػد الخىاصل والػالكاث الاحخماغُت بالدزحت اليلُت للبػد، وواهذ الىخائج 

 وفم الجداٌو الاجُت:

( معامالث ازجباط العبازاث ببعد الخىاصل والعالقاث الاجخماعيت على مقياض 4جدوى )

 الاجخماعيت النفاءة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ًخطح لىا ؤن الػبازاث جسجب1وبالىظس في الجدٌو )
ً
ؽ بشيل داٌ بخصائُا

(، 01-01-.-6بالدزحت اليلُت لبػد الخىاصل والػالكاث الاحخماغُت، ما غدا الػبازاث )

 غىد مظخىي الداللت، بِىما وان ازجباغ الػبازاث )
ً
-8-3فلم ًىً ازجباػاها داٌ اخصائُا

، وللد جم اطدبػادها مً اإلالُاض. لُصبذ غدد الػبازاث اإلا.06-0
ً
 طالبا

ً
ىخمُت ( ازجباػا

( غبازة زم كام الباخث بػد ذلً باخدظاب 09لبػد الخىاصل والػالكاث الاحخماغُت )

ىضح الجدٌو  ازجباغ غبازاث بػد خل اإلاشىالث الاحخماغُت بالدزحت اليلُت للبػد، ٍو

 الخالُت مػامل ازجباغ الػبازاث بالدزحت اليلُت للبػد:
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نالث الاجخماعيت على مقياض النفاءة ( معامالث ازجباط العبازاث ببعد خل اإلاش5جدوى )

 الاجخماعيت

 

 

 

 

 

 

 

 ببػد 1وبالىظس في الجدٌو )
ً
( ًخطح لىا ؤن الػبازاث جسجبؽ بشيل داٌ بخصائُا

 غىد 01خل اإلاشىالث الاحخماغُت، ما غدا الػبازة )
ً
(، فلم ًىً ازجباػاها داٌ بخصائُا

دد الػبازاث اإلاىخمُت لُبػد مظخىي الداللت، وللد جم اطدبػادها مً اإلالُاض. لُصبذ غ

( غبازة، ومً زالٌ صدق الاحظاق الدازلي لػبازاث 00خل اإلاشىالث الاحخماغُت )

( غبازة، لُخيىن اإلالُاض في 16اإلالُاض ومدي ازجباػها باألبػاد اإلاىخمُت لها، جم خرف )

( غبازة، جلِع الىفاءة الاحخماغُت، وهى ما 0.صىزجه النهائُت وبشيل مجمل مً )

 ضحه الصىزة النهائُت للملُاض.جى 

ألبػاد اإلالُاض : وبػد ؤن جم اخدظاب مدي ازجباغ  الدازليصدق الاحظاق  

الػبازاث بإبػادها، كام الباخث باخدظاب مدي ازجباغ ألابػاد بالدزحت اليلُت للملُاض، 

 والجدٌو الخالُت ًىضح مػامالث ازجباغ ألابػاد فُما بُنها:

 أبعاد مقياض النفاءة الاجخماعيت بالدزجت الهليت للمقياض ( معامالث ازجباط6جدوى )
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( ًخطح لىا ازجباغ ألابػاد الثالزت اإلايىهت للملُاض 3وبالىظس بلى الجدٌو )

 غىد مظخىي داللت )
ً
 دالا

ً
 (.9.91بالدزحت اليلُت، ازجباػا

 زباث اإلالُاض: 

جم اخدظاب زباث ملُاض الىفاءة الاحخماغُت مً زالٌ مػامل ؤلفا هسوهبار 

للػبازاث الخاصت بيل بػد، ومً زم ليامل غبازاث اإلالُاض، وليل بػد مً ألابػاد غلى 

ىضح الجدٌو )  للملُاض. هسوهبار( مػامل ؤلفا 0-6خدة، ٍو

 ( قيمت معامل ألفا لسوهباخ إلاقياض النفاءة الاجخماعيت7جدوى )

 

 

 

وبالىظس في الجدٌو الظابم ًخطح جمخؼ ملُاض الىفاءة الاحخماغُت بمػامالث 

 للخؼبُم.
ً
 زباث حُدة، ججػله صالحا

 جقدًس الدزجاث على اإلاقياض: 

( 0.بػد اخدظاب صدق وزباث اإلالُاض، جيىن اإلالُاض في صىزجه النهائُت مً )

الباخث زمظت ؤوشان ليل  غبازة، مىشغت غلى زالزت ؤبػاد للىفاءة الاحخماغُت. ووطؼ

 بحابت غلى حمُؼ غبازاث اإلالُاض، وهي والخالي:

: بذا وان الظلىن ًددر بشيل مظخمس ودائم ●
ً
 دائما

: بذا وان الظلىن ًددر بدزحت هبحرة ولىً بشيل غحر مظخمس. ●
ً
 غالبا

: بذا وان الظلىن ًددر بدزحت مخىطؼت. ●
ً
 ؤخُاها

: بذا وان الظلىن ًددر بدزحت كلُلت. ●
ً
   هادزا

● .
ً
: بذا وان الظلىن ال ًددر بػالكا

ً
 ؤبدا

 

 

 



مدمد بً  فهد  القدعاويد/   
 

134 

 

 ويخم جقدًس دزجاث ؤلاجاباث خظب العبازاث ؤلاًجابيت أو العبازاث الظلبيت:

 العبازاث ؤلاًجابيت: -

 ( العبازاث ؤلاًجابيت إلاقياض النفاءة الاجخماعيت8جدوى )

 

 

 

 

 العبازاث الظلبيت:

خماعيت( العبازاث الظلبيت إلاقياض النفاءة الاج9جدوى )  

 

 وحػؼى ؤلاحابت الدزحاث الخالُت:

●  :
ً
 دزحت واخدة.             بذا واهذ ؤلاحابت دائما

●  :
ً
 دزحخان.  بذا واهذ ؤلاحابت غالبا

●  :
ً
 زالر دزحاث  بذا واهذ ؤلاحابت ؤخُاها

●  :
ً
 ؤزبؼ دزحاث.  بذا واهذ ؤلاحابت هادزا

●  :
ً
 زمع دزحاث.  بذا واهذ ؤلاحابت ؤبدا
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 يب اإلاعاملت الىالدًت: : مقياض أطال0

م ( للد وكؼ ازخُاز الباخث غلى هرا 1006وهى مً بغداد مدمد اللسوي )

ػد طبب ازخُاز  اإلالُاض بػد بن اػلؼ غلى مجمىغت مً اإلالاًِع في هفع اإلاجاٌ، َو

 هرا اإلالُاض دون غحره لؤلطباب الخالُت:

ا ●  مدًىت الٍس
ً
ض، وهم هفع ؤغد اإلالُاض وكجن غلى البِئت الظػىدًت وجددًدا

 مجخمؼ الدزاطت الحالُت.

، خُث بلغ  ●
ً
با ػبم اإلالُاض غلى هفع ؤغماز مجخمؼ الدزاطت الحالُت جلٍس

مخىطؽ غمس ؤفساد الػُىت التي كجن اإلالُاض غليها طذ غشسة طىت وحظػت 

 ؤشهس، وهى غمس مىاطب ألغماز مجخمؼ الدازطت الحالُت

تي خددتها الدزاطت. هما ًخمخؼ ًلِع اإلالُاض هفع ؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت ال ●

 اإلالُاض بسصائص طُيىطىماجُت حُدة.

طهىلت جؼبُم اإلالُاض ووطىح غبازاجه.غدم ػٌى اإلالُاض. بذ ًدخىي غلى  ●

 ( غبازة فلؽ، ال حشػس ؤفساد الػُىت باإلالل..1)

ذ غلى اإلالُاض دزاطخحن جالُخحن ؤزبدذ جمخػه بسصائص طُيىطىماجُت  ● ؤحٍس

 حُدة.

-الحماًت الصائدة -ؤبػاد اإلالُاض في ؤزبػت ؤبػاد هي: اللظىة  وكد خدد اللسوي

( غبازة. ليل غبازة زالزت ؤوشان ًسخاز ؤفساد الػُىت .1الظىاء. جىشغذ غليها )-ؤلاهماٌ 

ؤخد جلً ألاوشان ليل غبازة، وجتراوح الدزحاث اليلُت ليل ملُاض فسعي في صىزجه 

 ألاصلُت، هما ًلي:

 ( دزحت          08( بلى )9مً )    اللظىة: ●

 ( دزحت69( بلى )9مً ) :  الحماًت الصائدة ●

 ( دزحت  69( بلى )9مً )   ؤلاهماٌ: ●

 ( دزحت03مً ).( بلى )   الظىاء: ●
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( جىشيع العبازاث باليظبت لهل بعد مً أبعاد 12ويىضح الجدوى زقم )

 مقياض أطاليب اإلاعاملت الىالدًت.

 

 مً ذوي الازخصاص في 11وللد كام مػد اإلالُاض بػسطه غلى )
ً
( مدىما

ؤكظام غلم الىفع. زم اطدبػد وغدٌ الػبازاث التي زؤي اإلادىمحن اطدبػادها ؤو 

( ػالب 199حػدًلها، وبػد ذلً كام بخؼبُم اإلالُاض غلى غُىت اطخؼالغُت ميىهت مً )

( وبػد الخؼبُم كام مػد اإلالُاض 0.1( واهدساف مػُازي)13.0بمخىطؽ ؤغماز )

 ق وزباث اإلالُاض غلى الىدى الخالي:باطخسساج صد

 إلاػسفت 11غسض الباخث اإلالُاض غلى ) صدق اإلالُاض: صدق البىاء: ●
ً
( مدىما

صدق اإلاظمىن للػبازاث، وجم كبٌى الفلساث التي جم الاجفاق غليها مً كبل 

 %( فما فىق.89اإلادىمحن بيظبت )

مً خظب مػد اإلالُاض صدق الاحظاق الدازلي  صدق الاحظاق الدازلي: ●

زالٌ اخدظاب مػامل ازجباغ ول غبازة بالدزحت اليلُت للبػد الري جدبؼ له 

 غىد مظخىي داللت 
ً
الػبازة، خُث واهذ حمُؼ مػامالث الازجباغ دالت بخصائُا

 ( مما ًدٌ غلى صدق اإلالُاض وصدق غبازاجه.  9.91)

لت الخجصئت الىصفُت الخدظاب زباث  زباث اإلالُاض: ● اطخسدم الباخث ػٍس

اض في صىزة ألاب وألام، ومػامل ؤلفا هسوهبار غلى حمُؼ ألابػاد ألازبػت اإلالُ

ىضح الجداٌو الخالُت كُم مػامالث طبحرمان/ بساون،  اإلايىهت للملُاض. ٍو

 ومػامالث الثباث بمػادلت ؤلفا هسوهبار.
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وي في ( معامالث الثباث إلاقياض أطاليب اإلاعاملت الىالدًت لما ًدزلها ألابىاء للقس 11جدوى )

 صىزجه ألاصليت

 

( ؤن كُم زباث اإلالُاض كُم غالُت جدغى بلى 11ومً اإلاالخظ مً الجدٌو زكم )

 الؼمإهِىت بلى الىدُجت التي هدصل غليها في النهاًت وبشيل ًجػلىا وػخمد غليها .

صدق اإلالُاض: جم اخدظاب صدق اإلالُاض مً زالٌ صدق الاحظاق الدازلي  ●

باغ بحرطىن ومدي ازجباغ ول غبازة للبػد مً زالٌ اطخسدام مػامل ازج

بالدزحت اليلُت للبػد، وكد اجطح ؤن غالبُت البىىد في حمُؼ البىىد لصىزة 

 مؼ الدزحت اليلُت للبػد، ماغدا غبازة زكم 
ً
 بخصائُا

ً
 دالا

ً
ألاب ازجبؼذ ازجباػا

( لبػد ؤلاهماٌ لم ًىً 11، 61، 13( لبػد الحماًت الصائدة، والػبازاث زكم )3)

 مسجبؼت ازجباغ 
ً
. وواهذ حمُؼ البىىد في صىزة ألام ؤًظا

ً
 بخصائُا

ً
الازجباغ دالا

 مؼ الدزحت اليلُت ليل بػد، فُما غدا الػبازجحن زكم )
ً
 بخصائُا

ً
( في .1، 00دالا

، وهرلً الػبازة 
ً
 اخصائُا

ً
 دالا

ً
بػد الحماًت الصائدة لم ًىً ازجباػهما ازجباػا

 .( مً بػد ؤلاهما11ٌزكم )

م( زباث اإلالُاض باطخسدام 0991اخدظبذ خُاة الػُفان ) ث اإلالُاض:زبا ●

لت الخجصئت الىصفُت لظبحرمان/بساون. وكد ؤزبدذ  مػادلت ؤلفا هسوهبار وػٍس

لخحن اإلاظخسدمخحن، غلى صىزجحن  جمخؼ اإلالُاض بدزحت زباث غالُت بالؼٍس

ت  مػامالث اإلالُاض )صىزة ألاب/ صىزة ألام(. وهرا ما ًبِىخه الجداٌو الظابل

الثباث في دزاطت خُاة الػُفان إلالُاض ؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت هما ًدزهها 

 ألابىاء  
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 ( زباث اإلاقياض ًعسيقتي الفا لسوهباخ وطبيرمان بساون 10جدوى )

 

م(: ػبم اإلالُاض غلى غُىت اطخؼالغُت ميىهت مً .099دزاطت طازة الظبُعي )

(، واهدساف 13.1( طىت، وبمخىطؽ غمسي )18-11( ػالبت، جتراوح ؤغمازهً بحن )81)

 (، وجم اطخسساج صدق وزباث اإلالُاض وفم الخالي:1.10مػُازي )

جم اخدظاب صدق اإلالُاض مً زالٌ صدق الاحظاق الدازلي  صدق اإلالُاض: ●

ىضح حدٌو زكم ) ( 11مً زالٌ بًجاد مػامل الازجباغ بحن ؤبػاد اإلالُاض، ٍو

اإلالُاض، والتي جدٌ غلى جمخؼ اإلالُاض بخجاوع مػامالث الازجباغ بحن ؤبػاد 

حُد بحن ؤبػاده، ودزحت صدق حُدة، جدغم الخصائص الظُيىطىماجُت والتي 

 ًخمخؼ بها اإلالُاض.

 ( معامالث ازجباط ألابعاد إلاقياض أطاليب اإلاعاملت الىالدًت لما ًدزلها ألابىاء13جدوى )

 

طت طازة الظبُعي باطخسدام جم اخدظاب زباث اإلالُاض في دزا زباث اإلالُاض: ●

( باليظبت لصىزة .9.38مػامل ؤلفا هسوهبار. ووان مػامل الثباث ٌظاوي )

ظاوي ) ( باليظبت لصىزة ألام. مما ًدٌ غلى جمخؼ اإلالُاض بثباث .1..9ألاب، َو

 مسجفؼ.
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وللخإهد مً طالمت اإلالُاض وصالخُخه للخؼبُم غلى غُىت الدزاطت الحالُت، 

الباخث في الدزاطت الحالُت باطخسساج صدق وزباث اإلالُاض، وذلً  وطالمت غبازاجه كام

ت 39مً زالٌ جؼبُله غلى غُىت اطخؼالغُت كىامها )  مً ػالب اإلاسخلت الثاهٍى
ً
( ػالبا

اض، وواهذ الىخائج هما في آلاحي:  بمدًىت الٍس

اطخسدم الباخث صدق الاحظاق الدازلي، الخدظاب صدق صدق اإلالُاض:  ●

الىالدًت، وذلً مً زالٌ جؼبُله غلى غُىت اطخؼالغُت ملُاض اإلاػاملت 

ىضح الجدٌو )39غددها ) . ٍو
ً
( مػامالث ازجباغ الػبازاث بإبػادها 13-6( ػالبا

 ليل مً ألاب وألام.

 ( معامالث ازجباط عبازاث مقياض اإلاعاملت الىالدًت بأبعادها في الدزاطت الحاليت14جدوى )
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لظابم هجد ؤن مػامل ازجباغ غبازاث ملُاض ؤطالُب وبالىظس في الجدٌو ا

 - 03اإلاػاملت الىالدًت ًدٌ غلى وحىد ازجباغ ذو داللت بخصائُت، ماغدا الػبازجحن زكم )

وجم اطدبػادهما مً الصىزة النهائُت ( فلم ًىً لهم ازجباغ بالدزحت اليلُت للبػد، 69

 للملُاض  

طالُب اإلاػاملت الىالدًت زباث اإلالُاض: اخدظب الباخث زباث ملُاض ؤ ●

باطخسدام مػادلت ؤلفا هسوهبار ليل بػد غلى خدة، بصىزجُه )صىزة ألاب 

ىضح الجدٌو ) ( مػاملت مسجفػت إلالُاض ؤطالُب اإلاػاملت .1-6وصىزة ألام(. ٍو

الىالدًت مما ٌشحر بلى بمياهُت اطخسدامه في الدزاطت الحالُت، والاغخماد غلى 

 .هخائجه

 ث الثباث بمعادلت ألفا لسوهباخ إلاقياض أطاليب اإلاعاملت الىالدًت( معامال 15جدوى )

 

 

 

وبػد الخإهد مً زباث وصدق ملُاض ؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت هما ًدزهها ألابىاء، جيىن 

( وجخىشع هره الخمظت 3( غبازة في صىزجه النهائُت )ملحم زكم 11اإلالُاض مً )

 -هت إلالُاض ؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت )اللظىةوزمظىن غبازة غلى ألابػاد ألازبػت اإلايى 

الظىاء(، وجىضح الجدٌو الاحي ؤزكام غبازاث اإلالُاض  -ؤلاهماٌ -الحماًت الصائدة

وجىشَػها غلى جلً ألاطالُب. هما جم جصيُف بحاباث الؼالب غلى اإلالُاض بلى غامىدًً، 

 غامىد زاص بمػاملت ألاب، وآلازس زاص بمػاملت ألام.

( جىشيع عبازاث مقياض أطاليب اإلاعاملت الىالدًت في صىزجه النهائيت لهل بعد 16جدوى )

 مً أبعاد اإلاعاملت الىالدًت
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"، ودزحت 
ً
خم جلدًس الدزحاث غلى اإلالُاض بةغؼاء صفس بذا واهذ ؤلاحابت "ؤبدا ٍو

". زم ججمؼ دزحا
ً
"، ودزحخحن بذا واهذ ؤلاحابت "دائما

ً
ث واخدة بذا واهذ ؤلاحابت "ؤخُاها

ول بػد مً ؤبػاد اإلاػاملت غلى خدة، لىدصل غلى الدزحت اليلُت ليل بػد. وجتراوح 

 دزحاث ول بػد هما ًلي:

 ( دزحت   08( بلى )9مً )   اللظىة: ●

 ( دزحت08( بلى )9مً )  الحماًت الصائدة: ●

 ( دزحت 08( بلى )9مً )   ؤلاهماٌ: ●

 ( دزحت  03( بلى )9مً )   الظىاء: ●

 يرها:هخائج الدزاطت وجفظ

  : ًىص الفسض ألاٌو للدزاطت غلى ؤهه "جىحد غالكت طلبُت ذاث هخائج الفسض ألاٌو

وؤطلىب اللظىة في اإلاػاملت الىالدًت، هما  الاحخماغُتداللت بخصائُت بحن الىفاءة 

ًدزهها ألابىاء". والزخباز صحت الفسض كام الباخث باطخسدام مػامل الازجباغ بحرطىن 

حاث الؼالب في الىفاءة الاحخماغُت مؼ دزحاتهم غلى بػد لحظاب الازجباغ بحن دز 

( ًىضح مػامل .1ؤطلىب اللظىة في ملُاض ؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت. والجدٌو 

 الازجباغ بحرطىن.

( معامل ازجباط بيرطىن بين دزجاث النفاءة الاجخماعيت وأطلىب القظىة 17جدوى )

 في اإلاعاملت الىالدًت

 

 

  

 ٌ ( ًخطح وحىد غالكت طلبُت دالت بحن الىفاءة الاحخماغُت .1) وبالىظس بلى الجدو

دٌ ذلً غلى  وؤطلىب اللظىة في اإلاػاملت الىالدًت هما ًدزهها ألابىاء، لؤلب وألام. ٍو

 غىد مظخىي داللت 
ً
صحت جدلم الفسض ألاٌو خُث وحدث غالكت طلبُت دالت بخصائُا

 ػاملت الىالدًً )ألاب وألام(.( بحن الىفاءة الاحخماغُت وؤطلىب اللظىة في م9.91)
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 بحن        
ً
اهتهذ هدُجت ازخباز الفسض ألاٌو بلى وحىد غالكت طلبُت دالت بخصائُا

الىفاءة الاحخماغُت وؤطلىب اللظىة مً حاهب ألاب وألام، بمػنى ؤهه ولما وان ألاب ؤو 

ى ألام ٌظخسدمان ؤطلىب اللظىة في الخػامل مؼ ابنهما بشيل مسجفؼ، ؤدي ذلً بل

 اهسفاض الىفاءة الاحخماغُت غىد ذلً الابً.

 ,Levendosky, Okunخُث اجفلذ هره الىدُجت مؼ دزاطت لُفىدوطيي وؤوزحن وبازهس )

& Parker ،1001 والتي ؤشازث بلى ؤن ألاػفاٌ الرًً ًخػسطىن لظىء اإلاػاملت ًخمحزون )

كىي ًدٌ غلى  بىفاءة احخماغُت مىسفظت واغخبرث ؤن طىء اإلاػاملت الىالدًت مىبئ

 اهسفاض الىفاءة الاحخماغُت. 

وغلى مظخىي ميىهاث الىفاءة الاحخماغُت اجفلذ هره الىدُجت مؼ دزاطت دوهسام 

( والتي ؤوضحذ ؤن غحر .Ducharme, Koverola, & Battle ،100وهفسوال وباجلي )

 لئلًراء الجظدي 
ً
ً واهىا ؤهثر حػسطا ً غالكاث احخماغُت مؼ آلازٍس ً غلى جيٍى اللادٍز

ً غلى بك امت غالكاث احخماغُت. والػالكاث الاحخماغُت واخد مً في الؼفىلت مً اللادٍز

ً غالكاث  ميىهاث الىفاءة الاحخماغُت في الدزاطت الحالُت، وغدم اللدزة غلى جيٍى

يىن مسجبؽ بشيل طلبي مؼ  احخماغُت، ًدٌ غلى هلص في الىفاءة الاحخماغُت ٍو

 الخػسض لئلًراء الجظدي في الؼفىلت .

ل به آلاباء مؼ ؤبىائهم، له ؤزس طلبي غلى شخصُاتهم، وؤطلىب اللظىة الري كد ًخػام

وغلى الخصائص الىفظُت التي جخيىن منها جلً الشخصُاث، مما ًادي بلى ؤن ًصبذ 

ً، فخخإزس  الخىف مً الػلاب هى اإلاىحه السئِس ي لظلىههم وجفاغلهم مؼ آلازٍس

، هدُجت هلص في اطخجابتهم هدى اإلاىبهاث التي جىاحههم ، مما كد ًادي بهم بلى الجىىح

م( وغتروض 0991هفاءتهم الاحخماغُت وهى ما ؤشازث بلُه دزاطت وٌل مً خُاة الػُفان )

 -م( مً ؤن هىان ازجباغ بًجابي ألطلىب اللظىة باإلاشىالث الظلىهُت )الػدوان 0919)

 الغظب(   –الػىاد 

بُت ذاث ًىص الفسض الثاوي للدزاطت غلى ؤهه "جىحد غالكت طلهخائج الفسض الثاوي:  

داللت بخصائُت بحن الىفاءة الاحخماغُت وؤطلىب الحماًت الصائدة في اإلاػاملت الىالدًت، 

هما ًدزهها ألابىاء". والزخباز الفسض كام الباخث باطخسدام مػامل الازجباغ بحرطىن 

http://www.deepdyve.com/search?author=DUCHARME%2CJENNIFER
http://www.deepdyve.com/search?author=KOVEROLA%2CCATHERINE
http://www.deepdyve.com/search?author=BATTLE%2CPAULA
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لحظاب الازجباغ بحن دزحاث الؼالب في الىفاءة الاحخماغُت مؼ دزحاتهم غلى بػد 

( ًىضح 18لصائدة في ملُاض ؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت. والجدٌو )ؤطلىب الحماًت ا

 مػامل الازجباغ بحرطىن.

( معامل ازجباط بيرطىن بين دزجاث النفاءة الاجخماعيت وأطلىب الحماًت 18جدوى )

 الصائدة في اإلاعاملت الىالدًت

 

 

 

 

( ًخطح وحىد غالكت طلبُت دالت بحن الىفاءة 18وبالىظس بلى الجدٌو )

حخماغُت وؤطلىب الحماًت الصائدة في اإلاػاملت الىالدًت هما ًدزهها ألابىاء، لؤلب وألام. الا 

 
ً
دٌ ذلً غلى جدلم صحت الفسض الثاوي خُث وحدث غالكت طلبُت دالت بخصائُا ٍو

( بحن الىفاءة الاحخماغُت وؤطلىب الحماًت الصائدة في مػاملت 9.91غىد مظخىي داللت )

 الىالدًً )ألاب وألام(.

ؤهدث هدُجت الفسض الثاوي وحىد غالكت بحن الىفاءة الاحخماغُت وؤطلىب 

الحماًت الصائدة التي ًدزهها ألابىاء في حػامل والديهم مػهم، وواهذ الىدُجت جدٌ غلى 

 بحن الىفاءة الاحخماغُت وؤطلىب الحماًت الصائدة. ؤي 
ً
وحىد غالكت طلبُت دالت بخصائُا

خسدام ؤطلىب الحماًت الصائدة، فةن مظخىي الىفاءة ؤهه ولما ؤفسغ الىالدًً في اط

ت لؤلبىاء، واهؼالق  الاحخماغُت غىد ؤبىائهم ًلل. والػىع صحُذ، بذ ولما وان هىان خٍس

 ً بشيل ؤوطؼ، مؼ جللُل الحماًت غليهم، ًادي بلى اهدشاف الػالم مً خىلهم، وجيٍى

.ً  غالكاث احخماغُت مؼ آلازٍس

م(، والتي ؤشازث بلى ؤن ؤطلىب 0998البلُهي ) واجفم هره الىدُجت مؼ دزاطت

الحماًت الصائدة اإلادزن مً كبل ألابىاء في مػاملت والديهم لهم ذو غالكت طلبُت بالخىافم 

الخىافم  -الخىافم الاحخماعي  -الخىافم الصخي  -الىفس ي بجمُؼ مداوزه )الخىافم اإلاجزلي 
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( بلى ؤن طلىن الػدوان ًسجبؽ م0991الاهفػالي(. هما هشفذ دزاطت خُاة الػُفان )

 بإطلىب الحماًت الصائدة. وطلىن الػدوان ؤخد ؤهماغ الظلىن التي ال جمحز 
ً
بًجابُا

 ألافساد ألاهفاء احخماغُا .

م(  مً غدم وحىد فسوق 0919وجىاكظذ الىدُجت الحالُت مؼ دزاطت خمىد )

اء والجاهدحن في ؤطلىب الحماًت الصائدة، والجىىح ؤخد الدالئل غلى اهسفاض  بحن ألاطٍى

سحؼ الباخث هدُجت  الىفاءة الاحخماغُت، وهره الىدُجت ال جخفم مؼ الىدُجت الحالُت. ٍو

هرا الازخالف بلى ؤن الجىىح ًسجبؽ بإطلىب اللظىة ؤهثر مً ؤطلىب الحماًت الصائدة، 

د بذا ؤن الجىىح هى الخسوج غً اللاهىن واإلاإلىف الاحخماعي، وازجياب الجسائم، الري ك

 ًلجإ بلُه الفسد الري ًخم مػاملخه بلظىة .

ًىص الفسض الثالث غلى ؤهه "جىحد غالكت طلبُت ذاث داللت  : هخائج الفسض الثالث

بخصائُت بحن الىفاءة الاحخماغُت وؤطلىب ؤلاهماٌ في اإلاػاملت الىالدًت، هما ًدزهها 

حظاب الازجباغ بحن ألابىاء". والزخباز صحت الفسض اطخسدام مػامل الازجباغ بحرطىن ل

دزحاث الؼالب في الىفاءة الاحخماغُت مؼ دزحاتهم غلى بػد ؤطلىب ؤلاهماٌ في ملُاض 

 .( ًىضح مػامل الازجباغ بحرطىن 6-1ؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت. والجدٌو )

وأطلىب ؤلاهماى في  ( معامل ازجباط بيرطىن بين دزجاث النفاءة الاجخماعيت 19جدوى )

 دًتاإلاعاملت الىال

 

 

 

 

( ًخطح وحىد غالكت طلبُت دالت بحن الىفاءة الاحخماغُت 10وبالىظس بلى الجدٌو )        

دٌ ذلً غلى جدلم  وؤطلىب ؤلاهماٌ في اإلاػاملت الىالدًت هما ًدزهها ألابىاء، لؤلب وألام. ٍو

 غىد مظخىي داللت )
ً
( بحن 9.91الفسض الثالث خُث واهذ الػالكت طلبُت ودالت بخصائُا

 ىفاءة الاحخماغُت وؤطلىب ؤلاهماٌ في مػاملت الىالدًً )ألاب وألام(.ال
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 بحن الىفاءة و       
ً
حشحر هدُجت الفسض الثالث بلى وحىد غالكت طلبُت دالت بخصائُا

الاحخماغُت وؤطلىب ؤلاهماٌ في اإلاػاملت الىالدًت هما ًدزهه ألابىاء، ؤي ؤهه ولما شاد 

ملت الىالدًت والري ًدزهه ألابىاء، جلل الىفاءة ؤطلىب ؤلاهماٌ اإلاظخسدم في اإلاػا

الاحخماغُت لؤلبىاء.خُث اجفلذ هره الىدُجت مؼ دزاطت اهجلص وفُىىىُىز ومُىض 

( و دزاطت خُاة Engels, Finkenauer, Meeus, and Deković ،0991ودًيىفًُ )

 م(.0998م( ودزاطت البلُهي )0991الػُفان )

م( والتي ؤشازث بلى ازجباغ 0919هدُجت دزاطت غتروض )هما اجفلذ الىدُجت الحالُت مؼ 

.فترن  -الػىاد  -اإلاشىالث الظلىهُت )الػدوان 
ً
 مىحبا

ً
الغظب( بإطلىب ؤلاهماٌ ازجباػا

الىالدًً ػفلهما دوهما حشجُؼ ؤو دغم ؤو جىحُه ؤو مداطبت؛ لظلىهه اإلاسغىب ؤو غحر 

خجاهالن اإلاسغىب. لدزحت حشػس الفسد بإن الىالدًً ال يهخمان  بظلىهه ومشاوله ٍو

اخخُاحاجه، حشػسه بإهه ال كُمت له دازل ؤطسجه، فُلل جلدًسه لراجه. وللد ؤشازث 

 Engels, Finkenauer, Meeus, andدزاطت اهجلص وفُىىىُىز ومُىض ودًيىفًُ )

Deković ،0991 لهره الػالكت، مً زالٌ وحىد ؤزس بًجابي للدغم الىالدي غلى )

ت )الىفاءة الاحخماغ  (.18-11ُت والظبؽ الاهفػالي غىد ألافساد في الفئت الػمٍس

ًىص الفسض السابؼ غلى ؤهه "جىحد غالكت بًجابُت ذاث داللت   هخائج الفسض السابع:

بخصائُت بحن الىفاءة الاحخماغُت وؤطلىب الظىاء في اإلاػاملت الىالدًت، هما ًدزهها 

سدام مػامل الازجباغ بحرطىن لحظاب ألابىاء". والزخباز صحت الفسض كام الباخث باطخ

الازجباغ بحن دزحاث الؼالب في الىفاءة الاحخماغُت مؼ دزحاتهم غلى بػد ؤطلىب الظىاء 

 ( ًىضح مػامل الازجباغ بحرطىن.09في ملُاض ؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت. والجدٌو )

الظىاء في وؤطلىب  ( مػامل ازجباغ بحرطىن بحن دزحاث الىفاءة الاحخماغُت 09حدٌو )

 اإلاػاملت الىالدًت
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( ًخطح وحىد غالكت بًجابُت ذاث داللت بخصائُت بحن 09وبالىظس بلى الجدٌو )      

 الىفاءة الاحخماغُت وؤطلىب الظىاء في اإلاػاملت الىالدًت هما ًدزهها ألابىاء، لؤلب وألام.

دٌ ذلً غلى جدلم  صحت الفسض السابؼ خُث واهذ الػالكت بًجابُت و   ٍو
ً
دالت بخصائُا

( بحن الىفاءة الاحخماغُت وؤطلىب الظىاء في مػاملت الىالدًً 9.91غىد مظخىي داللت )

 )ألاب وألام(.

اهتهذ هدُجت الفسض السابؼ بلى وحىد غالكت بًجابُت بحن الىفاءة الاحخماغُت وؤطلىب 

لدان ًدبػان الظىاء في اإلاػاملت الىالدًت هما ًدزهها ألابىاء، بمػنى ؤهه ولما وان الىا

ت في الخػامل مؼ ؤبىائهم، واهذ الىفاءة الاحخماغُت ألبىائهم مسجفػت. فيلما  ؤطالُب طٍى

 ًدظم بالحب هدى ؤػفالهم واإلاظاهدة الاهفػالُت، وفي ظل غالكاث 
ً
اجّبؼ الىالدًً ؤطلىبا

 في الاطخجاباث الاهفػالُت
ً
 بًجابُا

ً
، غاػفُت بًجابُت، ؤدي بلى ؤن ًىمىا ؤػفالهم همىا

ً غالكاث احخماغُت  ، وواهىا ؤهثر كدزة غلى جيٍى
ً
واحظمىا بصفاث ملبىلت احخماغُا

ً، مما ًادي بهم بلى دزحاث مسجفػت  بًجابُت، وازلحن مً ؤهفظهم، مخػاوهحن مؼ آلازٍس

 في الىفاءة الاحخماغُت.

وفي طىء ميىهاث الىفاءة الاحخماغُت اجفلذ هره الىدُجت مؼ دازطت بوػام الشػُبي 

م( التي ؤشازث بلى ازجباغ مىحب بحن ؤطالُب اإلاػاملت الىالدًت ؤلاًجابُت واجساذ 0911)

هـ( التي ؤشازث بلى وحىد ازجباغ مىحب 1160ألابىاء لللسازاتهم. وهرلً دزاطت اإلاؼحري )

 اجفلذ مؼ 
ً
بحن ألاطلىب ؤلازشادي الخىحُهي مً ألاب وألام ومظخىي ػمىح ألابىاء. وؤًظا

م( والتي جىصلذ بلى وحىد غالكت طلبُت بحن ؤطلىب الظىاء 0991ان )دزاطت خُاة الػُف

 اإلادزن في الخيشئت الىالدًت والػدوان هماشس غىس ي للىفاءة الاحخماغُت.

بىاًء غلى هخائج الفسوض ألازبػت اإلايىهت للفسض  مىاكشت هخائج الفسض السئِع للدزاطت:

ث هدُجت الفسض السئِع السئِع والتي طبم مىاكشتها في هرا الفصل، فلد ؤشاز 

للدزاطت بلى وحىد غالكت ذاث داللت بخصائُت بحن الىفاءة الاحخماغُت وؤطالُب اإلاػاملت 

( Chae and Lee،0911الىالدًت هما ًدزهها ألابىاء. وهى ما ؤهدجه دزاطت حشاي ولي )

 في الىفاءة الاحخماغُت و 
ً
 هبحرا

ً
بشيل غلى ؤن طلىن آلاباء في جسبُت ألاػفاٌ ًلػب دوزا

 مباشس. 
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 مً لُفىدوطيي وؤوزحن وبازهس          
ٌ
هما ؤهدث غلي ذلً ؤًظا دزاطت هال

(Levendosky, Okun, and Parker ،1001( ودزاطت وظُمت داود ،)ودزاطت 1000 ،)م

م(، 0998م(، ودزاطت البلُهي )0919م(، ودزاطت حيهان مدمىد ).099وفاء الىثحري )

 م(.0919ودزاطت غتروض )

:أبدار 
ً
 مقترخت مظخقبال

اكخصسث الدزاطت الحالُت غلى غُىت مً الروىز، لرا ًىص ي الباخث بةحساء  ●

 دزاطت ممازلت غلى ؤلاهار.

بحساء دزاطت غلى الىفاءة الاحخماغُت وغالكتها بإطالُب اإلاػاملت الىالدًت  ●

ت مسخلفت، وباألزص غلى مسخلت ألاػفاٌ، خُث  غلى غُىاث مً مساخل غمٍس

ذ الدزاطت  ت مً اإلاساهلحن فلؽ.ؤحٍس  الحالُت غلى غُىت غمٍس

س ملاًِع للىفاءة الاحخماغُت مىاطبت للخؼبُم في  ● بحساء دزاطاث لخؼٍى

 .اإلاجخمؼ الظػىدي

 قائمت اإلاساجع

: اإلاساجع العسبيت:
ً
 أوال

 (. اللاهسة: داز اإلاػازف.11. )جلظان العسبابً مىظىز. حماٌ الدًً. )بدون(.  .1

أزس بسهامج جدزيبي للمهازاث الاجخماعيت في . م(0991ؤبى خظىهت، وشإث. ) .0

جدظين مفهىم الراث والنفاءة الاجخماعيت والخدصيل لدي العالب ذوي 

 ، الجامػت ألازدهُت، غّمان.                         صعىباث الخعلم. زطالت دلخىزاة غير ميشىزة

ه هدى دمج النفاءة الاجخماعيت وعالقتها باالججام(. 0998ؤبى مسق، حماٌ. )- .6

. اإلاخفىقين واإلاىهىبين في اإلادازض الحنىميت مً مىظىز ظلبت جامعت الخليل

 .119 - 111(، 1) 18مجلت ولُت التربُت، 

اللاهسة: مىخبت شهساء  طينىلىجيت اإلاهازاث.م(. 0991ؤبى هاشم، الظُد. ) .1

 الشسق.



مدمد بً  فهد  القدعاويد/   
 

148 

 

اض. ) .1 عليم العام دليل الخهـ(. 1160ؤلادازة الػامت للتربُت والخػلُم بمىؼلت الٍس

 . بدازة جلىُت اإلاػلىماث.لإلدازة العامت للتربيت والخعليم

)جسحمت  الخىىع -الىمى  -هظسياث الشخصيت: الازجقاء م(. 0919آلحن، بُم ) .3

طهحر طالم(. غمان: داز الفىس. )الػمل  غالء الدًً هفافي و ماٌظت الىُاٌ و

 م(.0993ألاصلي وشس في غام 

القت بين أطاليب اإلاعاملت والالخئاب لدي العم(. 0999بسواث، آطُا. ) ..

. زطالت ماحظخحر اإلاساهقاث اإلاساجعين إلاظدشفى الصحت الىفظيت بالعائف

 غحر ميشىزة، حامػت ؤم اللسي.

أطاليب اإلاعاملت الىالدًت لما ًدزلها ألابىاء م(. 0998البلُهي، غبدالسخمً. ) .8

حامػت هاًف الػسبُت  زطالت ماحظخحر غحر ميشىزة، وعالقتها بالخىافق الىفس ي.

 للػلىم ألامىُت.

. غمان: داز الثلافت 0. غعلم الىفع الاجخماعيم(. 0911بني حابس، حىدة. ) .0

 لليشس والخىشَؼ.

معجم علم الىفع والعب م(. 1006حابس، حابس وهفافي، غالء الدًً. ) .19

 (. اللاهسة: داز النهظت الػسبُت... )جالىفس ي

ذ: العاظفيالرماء م(. 0999حىإلاان، داهُاٌ. ) .11 ، )جسحمت لُلى الجبالي(. اليٍى

 غالم اإلاػسفت.

. لساطت حعليماث مقياض النفاءة الاجخماعيتم(. 0996خبِب، مجدي. ) .10

 .اللاهسة: داز النهظت الػسبُت.00غ

السهاب الاجخماعي لدي اإلاساهقين (: 0918زلُـــل، طها  ببساهُـــم ؤبى هصـــس ) .16

، زطالت ماحظىحر غحر لما ًدزلها ألابىاء وعالقخه بأطاليب اإلاعاملت  الىالدًت

 ميشىزة ، ولُت التربُت ، الجامػت ؤلاطالمُت بغصة .
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 -مىطىعت علم الىفع والخدليل الىفس يم(. 1001الحفني، غبداإلاىػم. ) .11

 . اللاهسة: مىخبت مدبىلي.1الجصء الثاوي. غ

أطاليب اإلاعاملت الىالدًت لما ًدزلها ألابىاء م(. 0919خمىد، مدمد. ) .11

. ولُت التربُت، 13-.1(، 1) 03مجلت حامػت دمشم،  ألاطىياء والجاهدين.

 حامػت دمشم.

ه. ) .13 اض: مىخب التربُت ألاطسة والعفلم(. 0991داود، وظُمت وخمدي، هٍص . الٍس

 الػسبي لدٌو الخلُج الػسبي.

عالقت النفاءة الاجخماعيت والظلىك الاجخماعي م(. 1000داود، وظُمت. ) ..1

الخيشئت الىالدًت والخدصيل الدزاس ي لدي عيىت مً اإلادزس ي بأطاليب 

ت، ظلبت الصفىف الظادض والظابع والثام ن. مجلت دزاطاث الػلىم التربٍى

03 (1 ،)66-10. 

العالقت بين أطاليب اإلاعاملت الىالدًت لما ًدزلها م(. .099الظبُعي، طازة. ) .18

اإلاسخلت ألابىاء ومل مً الخىظيم الراحي واطعساباث اإلاظلو لدي ظالباث 

زطالت ماحظخحر غحر ميشىزة. كظم غلم الىفع، ولُت  الثاهىيت بمدًىت السياض.

اض.  التربُت، حامػت اإلالً طػىد، الٍس

الشعبيت وعالقتها بالعدوان والخدصيل الدزاس ي م(. 0919طمحران، زامس. ) .10

دهخىزاة  والنفاءة الاجخماعيت لدي العلبت اإلاساهقين في اإلادازض الحنىميت

 زة، الجامػت ألازدهُت،  غحر ميشى 

عالقت أطاليب اإلاعاملت الىالدًت باجخاذ ألابىاء م(. 0911شػُبي، بوػام. ) .09

 .10مجلت بدىر التربُت الىىغُت، الػدد  لقسازاتهم في اإلاسخلت الثاهىيت.

. دمشم: الهُئت الػامت مىطىعت التربيت ألاطسيتم(. 0919الشماس ي، غِس ى. ) .01

 الظىزٍت للىخاب.

ب.اإلاهازاث الاجخماعيت والاجصاليتم(. 0996) شىقي، ػٍسف. .00  . اللاهسة: داز غٍس
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 . اللاهسة: غالم الىخب.طبيل آلاباء في جسبيت ألابىاءم(. 0911ػساد، مدمد. ) .06

العالقت بين الاججاهاث الىالدًت وبعض طماث م(. 1006الؼُاز، الػىىد. ) .01

ر، حامػت . زطالت ماحظخحالشخصيت لدي عيىت مً ظالباث اإلاسخلت الثاهىيت

 اإلالً طػىد.

مهازاث النفاءة الاجخماعيت لدي ذوي السهاب م(. 0993الػخُبي،طُف هللا. ) .01

غحر ميشىزة، ولُت التربُت، حامػت  الاجخماعي وألاعساض الالخئابيت ماجظخير

اض  اإلالً طػىد، الٍس

. الدمام: اإلاهازاث الاجخماعيت والعالقاث ؤلاوظاهيتم(. 0996الػسجي، فهد. ) .03

 بخياز.مؼابؼ الا 

(. دوز الخيشئت الاجخماعيت في الحد مً الظلىك م0919الػصي، صالح. ) ..0

 . غمان: داز غُداء لليشس والخىشَؼ.ؤلاجسامي

أزس بسهامج إزشادي على جىميت اإلاهازاث الاجخماعيت م(. 0990غلي، آًاث. ) .08

ت للدزاطاث الىفظُت. للعفل النفيف  .80-.3(، ص ص 01)10. اإلاجلت اإلاصٍس

اخخباز أطاليب اإلاعاملت الىالدًت في مجاى ؤلاعاقت م(. 0991د. )غلي، مدم .00

ت.الظمعيت والعادًين  . اللاهسة: مىخبت النهظت اإلاصٍس

الخيشئت ألاطسيت وظمىح ألابىاء العادًين وذوي م(. 0919غلي، مدمد. ) .69

 . غمان: داز صفاء لليشس والخىشَؼ.الاخخياجاث الخاصت

لخيشئت الىالدًت وعالقتها بالظلىك أطاليب ام(. 0991الػُفان، خُاة. ) .61

. زطالت ماحظخحر (طىت18-15العدواوي لدي الفخياث في اإلاسخلت العمسيت مً )

اض.  غحر ميشىزة، كظم غلم الىفع، ولُت التربُت، حامػت اإلالً طػىد، الٍس

الخىاف الاجخماعي وعالقخه ببعض أطاليب م(. 1006اللسوي، مدمد. ) .60

زطالت ماحظخحر غحر ميشىزة، كظم غلم  ألابىاء. اإلاعاملت الىالدًت لما ًساها

اض.  الىفع، ولُت التربُت، حامػت اإلالً طػىد، الٍس
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. اللاهسة: مىخبت ألاهجلى العفل: جيشئخه وخاجاجهم(. 0998كىاوي، هدي. ) .66

ت.  اإلاصٍس

جيشئت العفل وخاجاجه بين الىظسيت م(. .099وامل، طهحر ومدمد، شحاجه. ) .61

ت: موالخعبيق ت للىخاب.. ؤلاطىىدٍز  سهص ؤلاطىىدٍز

الاججاهاث الىالدًت في الخيشئت الاجخماعيت م(. 0999الىخاوي، فاػمت. ) .61

 . غمان، داز الشسوق لليشس والخىشَؼ.وعالقتها بمخاوف الراث لدي ألاظفاى

مهازاث النفاءة الاجخماعيت واججاهاث الخيشئت م(. .099الىثحري، وفاء. ) .63

. زطالت الباث بجامعت اإلالو طعىدالىالدًت لدي عيىت مً العالب والع

ماحظخحر غحر ميشىزة. كظم غلم الىفع، ولُت التربُت، حامػت اإلالً طػىد، 

اض.  الٍس

: جدلُل ملازن )جسحمت فهد البىاء ألاطسي والخفاعلم(. 0993لي، ححري. ) ..6

ذ: مجلع اليشس الػلمي.0الىاصس(. غ  . اليٍى

 اللاهسة: وشازة التربُت والخػلُم بمصس.، اإلاعجم الىجيزم(. 1001مجمؼ اللغت الػسبُت. ) .68

النفاءة الاجخماعيت وعالقتها ببعض م(. 1/1/0919مدمىد، حيهان. ) .60

وزكت غلمُت ملدمت بلى هدوة  اإلاخغيراث الىفظيت لدي ظالباث جامعت ظيبت.

 ألابػاد والخؼلػاث، حامػت ػُبت. -الخػلُم الػالي للفخاة 

خىافق في اإلاساهقت بإدزاك اإلاعاملت عالقت مشنالث الم(. 1083مسس ي، هماٌ. ) .19

ت الػامت للىخاب، الىالدًت في العفىلت.  مجلت غلم الىفع، الهُئت اإلاصٍس

 .108-190، ص ص6الػدد 

: الاطعساباث الىفظيت في العفىلت واإلاساهقتم(. 0996مصؼفى، خظً. ) .11

 الػالج. اللاهسة: داز اللاهسة. –الدشخُص  -ألاطباب 

الحظاطيت الاهفعاليت والنفاءة  ( :0910زصاص )مصؼفي ، غبد هللا فخخي  .10

  الاجخماعيت وعالقخه بالقدزة علي خل اإلاشنالث لدي جسحي مظيراث العىدة
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م ) .16 أطاليب اإلاعاملت الىالدًت وعالقتها بمظخىي هـ(. 1160اإلاؼحري، غبدالىٍس

. زطالت ماحظخحر العمىح لدي ظالب اإلاسخلت الثاهىيت بمدافظت خفس الباظً

ة، ولُت الػلىم الاحخماغُت، حامػت ؤلامام مدمد بً طػىد غحر ميشىز 

اض.  ؤلاطالمُت، الٍس

النفاءة الاجخماعيت وعالقتها بالخدصيل الدزاس ي م(. 0991اإلاغاشي، ببساهُم. ) .11

 .106 - 130(، 1) 11مجلت دزاطاث هفظُت، لدي ظالب مليت التربيت. 

في اإلاجاالث  أطع البدث العلميم(. 0990ميس ي، مدمىد و وامل، طهحر. ) .11

ت للىخاب.الىفظيت والاجخماعيت والتربىيت ت: مسهص ؤلاطىىدٍز  . ؤلاطىىدٍز

. أطاليب اإلاعاملت الىالدًت لألظفاى اإلاىهىبينم(. 0991مىس ى، هجُب. ) .13

 http://www.nashiri.netزطالت ماحظخحر. داز هاشسي لليشس ؤلالىترووي، 

: مبدث في غلم الىفع الخيشئت الاجخماعيتم(. 0990ٌ، ماٌظت. )الىُا ..1

 الاحخماعي. داز اإلاػسفت الجامػُت.

: اإلاساحؼ ألاحىبُت:
ً
 زاهُا

48. Chae, J., & Lee, K. (2011). Impacts of Korean fathers' attachment and 

parenting behavior on their children's social competence. Social 

behavior and personality, 39 (5), 627-644. 

49. Ducharme, J.,  Koverola, C., Battle, P. (1997). Intimacy Development: 

The Influence of Abuse and Gender. Journal of Interpersonal Violence, 

12 (4). 

50. Engels, R., Finkenauer, C., Meeus, W., Deković, M. (2001). Parental 

attachment and adolescents' emotional adjustment: The associations 

with social skills and relational competence. Journal of Counseling 

Psychology, 48(4), 428-439. 
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