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المقدمة 

تعتبر األسرة الحضن االجتماعي األول الذي ينمو فيه الطفل وتتحدد فيه معالم 

شخصيته، ولألسرة دور مهم في خلق جيل من المواطنين يتمتع بالصحة النفسية، و 

هي تعتبر بالنسبة للطفل مصدراً مهماً لقيمه و اتجاهاته، كما أنه في السنوات األولى 

التي يقضيها الطفل في األسرة و من خالل خبراته المتنوعة و عالقاته االجتماعية 

المتعددة، و المواقف التي تقابله و يختبر فيها إمكانياته وقدراته يكون الطفل مدركه 

عن نفسه )self-concept( الذي يؤثر في سلوكه في المستقبل، و يؤثر على عالقة 

الطفل و عالقته بغيره من الناس.

وتبدأ عالقات الفرد االجتماعية، و التي تكسبه الشعور بقيمته، و ذاته مع أفراد 

أسرته حيث إنه من خالل هذه العالقات األولية ينمي خبرته عن الحب والعاطفة 

والحماية، ويزداد وعيه لذاته، ويزداد نموه بزيادة تفاعله مع المحيطين به وقيامه 

بدوره الخاص وينمو لديه شعور بالطمأنينة وعن طريق هذا التعامل تأخذ شخصيته 

في التبلور و االتزان.)1(

واطسون"  بافلوف" Pavlov ومن بعده  يؤكد العلماء السلوكيون ومن بينهم 

واطسون"  Watson على أن لألسرة أهمية كبرى في تشكيل األشخاص، ولعل قول 

المعروف أعطوني أثنى عشر طفاًل أصحاء سليمي البنيان  في عالمي الخاص لكي 

أربيهم في إطاره، وأنا كفيل بأن أجعل من بينهم والعالم والقاضي واللص" وهذا القول 

يبين مدى تأكيد السلوكيين على أهمية عالقة الوالدين باألبناء في تشكيل سلوكهم.)2(

إن تأثير األسرة في تشكيل السلوك االجتماعي للطفل يتم من خالل ما نسميه 

بعملية التنشئة االجتماعية  فعن طريق هذه العملية يكتسب الطفل السلوك، والعادات، 

والعقائد، والمعايير، والدوافع االجتماعية التي تقيمها األسرة، والفئة الثقافية التي تنتمي 

إليها، كما أن إحدى الطرق التي يستخدمها اآلباء في عملية التنشئة االجتماعية 

ألطفالهم هي طريقة الثواب، والعقاب التي توقع على الطفل بشكل مباشر.)3(
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الدعم النفسي األسري لدى الطالب النازح وغير النازح وعالقته بالكفاءة 

الذاتية 

إعداد:  د: خيري محمد المختار شو  د: نجاح محمد عبد الجليل  

كلية التربية قصر بن غشير  جامعة طرابلســ



تُعبر الكفاءة الذاتية عن مجموعة من األحكام بما ينجزه الفرد من أعمال والحكم على 

مة؛ ولكنها تقويم من جانب يستطيع إنجازه ، فالكفاءة الذاتية ليست مجرد مشاعر عا ما

له ، ومدى مثابرته ، ومقدار الجهد الذي يبذ يستطيع القيام به ، ومدى الفرد لذاته عما

 مرونته في التعامل مع المواقف الصعبة والمعقدة ومقدار مقاومته للفشل . 

طاقته والجهد الفرد لكفاءته الذاتية تؤثر على سلوكه و إدراكحيث إن 

له في مواجهة التحديات أو الفشل والتكيف أو التوافق ، والقدرة بذوالمثابرة  الذي ي

على مواجهة الضغوط، واإلحباطات في المواقف الصعبة ، فإن كفاءة الفرد تقف خلف 

أو  االنفعاليةطموحاته وتوقعاته وسلوكياته، وأفعاله وجهوده ومثابرته ، وردود أفعاله 

.(4)الوجدانية 

فالمراهقة تمثل فترة حرجة فيما يخص النضج وتطوير الحكم الذاتي واالستقاللية 

والهوية الذاتية التي تعتبر مكونات الكفاءة الذاتية موازنة للمراهق بين األهداف 

الشخصية المتعلقة بالمطالب االجتماعية المتزايدة لألقران والمجتمع مع اإلبقاء 

العائلة ويؤدي منح الحكم الذاتي األكثر مراقبة  اإليجابي مع باالرتباطواالحتفاظ 

منة هم ، وذلك من خالل توفير عالقات آنشاطات المراهقين وصداقاتهم والتحدث مع

رفع من الوالمحبة وذلك من أجل  الطمأنينةوتزويدهم بالبيئة األسرية التي تسودها 

 كفاءاته الذاتية .

 مشكلة البحث :

العدوان على األفراد ، والتعايش القسري معهاا يعناي تعد الحروب من أقصى أشكال    

التعاماال مااع مواقااف يياار طبيعيااة شااديدة القااوة عنيفااة التااأثير فجائيااة الحاادث طارئااة 

المواقف تلزم الطالب لالستجابة لمتطلباتها واحتياجاتها؛ ولذلك نجد أن الطالب هم أول 

ضون لاه ومقاومة ما يتعرضحايا النزاعات المسلحة، وهم أكثر الفئات عجزاً لمواجهة 

نهم يتعرضون لظروف لم يسبق أن استعدوا وتهيئوا لها من تهديد وخطر و رعب، إذ إ

،وهاام يعجاازون علااى القيااام بوظااائفهم اليوميااة واالسااتفادة ماان قاادراتهم المعرفيااة التااي 

تمكنهم من استيعاب نتيجة ما تعرضوا له من خطر يهدد حياتهم.  

لسعي للكشف عن العالقة بين الدعم النفسي لألسرة والكفاءة تتبلور مشكلة البحث باو 

:التاليةاألسئلة نازحين من خالل اإلجابة عن الالذاتية لدى الطالب النازحين ويير 

هل يختلف الدعم النفسي األسري لدى الطالب النازح عن قرينه يير النازح ؟ - 1

نازح عن قرينه يير النازح ؟هل يوجد اختالف في الكفاءة الذاتية بين الطالب ال -2
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هل توجد عالقة ارتباطية بين الدعم النفسي األساري والكفااءة الذاتياة لادى عينتاي  – 3

 ؟الدراسة )نازح ، يير نازح( 

هل يوجد اختالف في متغير الدعم النفسي األسري والكفاءة الذاتياة يعازى لمتغيار  – 4

 ؟ )الجنس(

 أهمية البحث :

 تكمن أهمية هذا البحث في اآلتي : 

 تحسين الكفاءة الذاتية لدى الطالب النازحين ويير النازحين. -1

االستفادة من نتائج هذا البحث في تقديم بارامج إرشاادية لألسار لتحساين ورفاع  -2

 من مستوى الكفاءة الذاتية لدى أبنائها.

نساني والتفاعل تزويد الباحثين بقضايا تأثير الثقافة والحضارة على السلوك اإل -3

 االجتماعي بمعلومات واقعية حول الوظيفة األسرية وتأثيرها على األبناء .

 أهداف البحث :

التعرف على االختالف بين الدعم النفسي األسري لدى الطالب الناازح عان قريناه  – 1

 يير النازح.

يياار التعاارف علااى االخااتالف فااي الكفاااءة الذاتيااة بااين الطالااب النااازح عاان قرينااه  -2

 النازح.

التعرف على وجود عالقاة ارتباطياة باين الادعم النفساي األساري والكفااءة الذاتياة  – 3

 لدى عينتي الدراسة )نازح ، يير نازح(.

التعاارف علااى وجااود اخااتالف فااي متغياار الاادعم النفسااي األسااري والكفاااءة الذاتيااة  – 4

 للجنس. يعزى

 مصطلحات البحث :

 سري :الدعم النفسي األ      

هو عملية تتضمن مجموع الخدمات التي يحتاجها الفرد فاي األسارة مان خاالل بارامج  

ق النفساي واالجتمااعي وزياادة رفاع وقائية وعالجية هدفها تحقياق قادر جياد مان التوافا

 (5)نتاجيته ودافعيته في مختلف المجاالت .إ

ا كاان داخليًا فاردالنازح: بأنه المشرد و عدنان نسيم  يعرف باليغ تسالكيان  :   النازح 

ب، أو علاى تارك مناازلهم، أو أمااكن و، أو جماعاات  أُكرهاوا علاى الهارا، أو أشخاص

إقامتهم المعتادة، أو اضطروا إلى ذلك، والسيما نتيجة أو سعيا لتفادي آثار نزاع مسالح 

أو حاالت عنف عام األثر، أو انتهاكات حقوق اإلنسان، أو كوارث طبيعية، أو كوارث 
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  (6)بشر، ولم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها للدولة.من فعل ال

  ( :efficacy selfالكفاءة الذاتية )

أن مفهوم الفرد عن كفاءته الذاتية را فيما أشارت إليه داليا الصاوي يؤكد باندو     

يظهر من خالل اإلدراك المعرفي لقدرات الفرد الشخصية ومن خالل تعدد الخبرات 

الفرد، حيث تعمل هذه الخبرات على مساعدة الذات في التغلب على التي يمر بها 

الضغوط التي تواجهه، وهذه الخبرات الخاصة بالممارسات إذا كانت تتسم بالفشل 

فإنها تعوق الذات عن القيام بوظائفها اإليجابية، وتتضح الكفاءة الذاتية في اإلدراك 

فة مما يحقق نتائج مريوب ية المختلالذاتي لقدرة الطالب على أداء األنشطة األكاديم

  (7)من النجاح في العمل الدراسي. فيها

 ويير نازحين . نازحينالمرحلة الثانوية  اطالب 115)تتكون العينة من )عينة البحث: 

مقياس الكفاءة  سري ) إعداد : خيري شو ( ومقياس الدعم النفسي األأدوات البحث : 

  محمد عبد الجليل  (.الذاتية   )إعداد الباحثة : نجاح 

 الوصفي لمناسبته لطبيعة البحث ولتقويم وتحليل البيانات. المنهجمنهج البحث : 

 اإلطار النظري للبحث

 أوالً ــ الدعم النفسي األسري :

يعتبر الدعم النفسي من أساليب التعامل التي يلجأ إليها مختلف األفراد في مواقف     

السند المادي والمعنوي الذي يقدمه فرد لفرد ما يكون فهو يشير إلى  السراء والضراء،

بحاجة إليه خاصة في مواقف الضراء التي يحتاج فيها إلى من يواسيه ويخفف عنه 

آالم اإلحباط ويشاركه األحزان في المصائب ويشد أزره في الشدائد والنكبات ويشجعه 

 على التحمل والصبر واالحتساب في المواقف الصعبة.

دعم النفسي دور مهم في التخفيف من آالم الصدمات النفسية سواء كان رسميا ولل       

أي أنه مقدم من طرف المرشد النفسي و األخصائي النفساني أو يير رسمي و الذي 

 يقدمه األقارب و األصدقاء وعامة الناس

نه اإلمكانيات الفعلية أو المدركة للمصادر الدعم النفسي على أليبور  ويعرف     

المتاحة في البيئة  للفرد التي يمكن استخدامها للمساعدة وخاصة شبكة عالقاته 

االجتماعية التي تضم كل األشخاص الذين لهم اتصال اجتماعي منتظم بشكل أو بآخر 

ء وزمالء األسرة واألصدقا -في الغالب -مع الفرد، وتضم شبكة العالقات االجتماعية 
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العمل، وليست كل شبكات العالقات االجتماعية دعما، بل الدعم منها يميل إلى مساندة 

 صحة ورفاهية متلقي الدعم.

نه مساعدة اإلنسان ألخيه اإلنسان الدعم النفسي على أمرسي إبراهيم كمال  ويعرف    

نجاح و في مواقف يحتاج فيها إلى المساعدة والمؤازرة، سواء كانت مواقف سراء )

تفوق( أو مواقف ضراء )فشل و تأزم(، فاإلنسان يحتاج في مواقف السراء إلى من 

يشاركه أفراحه وسعادته بالنجاح، ويشعره باالستحسان والتقدير لهذا النجاح والتوفيق، 

فيزداد به سعادة وسرورا ويحتاج في مواقف الضراء إلى من يواسيه ويخفف عنه آالم 

 مواقف العوائق والصعوبات، ويلتمس له عذرا في األخطاء. اإلحباط، ويأخذ بيده في

الدعم النفسي يعني  أن: جابر عبد الحميد وعالء الدين كفافي ويذكر كل من

وهو شعور  الطمأنينة وهو إحساس باألمان والثقة والتحرر من الخوف أو من التهديد.

الدفء وتقبل اآلباء واألصدقاء، ونمو القدرات والمهارات  يُعتقد أنه يتولد من عوامل مثل:

 (8)المناسبة للسن، وكذلك الخبرات التي تبني قوة األنا.

الطمأنينة النفسية أو االنفعالية، وهو األمن  بأنه : زهران حامد ويعرفه

 (4)الشخصي، حيث يكون إشباع الحاجات مضموناً ويير معرض للخطر.

 دور الوالدين في النمو النفسي واالجتماعي للمراهق:

 يُعد وجود األبوين مطلباً أساسياً وجوهرياً في التنشئة األسرية للطفل ،

وخاصةً األب ألنه هو المثل المحتذى بالنسبة ألبنائه، وصورته في نظرهم عظيمة ال 

مثيل لها ، فمن هنا تكمن أهمية وجود األب الذي يساعد على يرس هذه القيم 

والمهارات والمفاهيم في نفوس أبنائه مما يؤهلهم إلى التوافق اإليجابي مع ذاتهم أوالً، 

والمدرسة والبيئة االجتماعية بصفة عامة؛ لذلك  ومع محيطهم الذي يشمل األسرة

 أو التفريط ؤولية أبنائه وتوصية بعدم اإلفراطكانت التوجيهات النبوية لألب تحمله مس

 .(9)في تربيتهم

عالقة الوالدين بأبنائهم لما لها من أهمية بالغة في  إلى : ويشير محمد الفقهي

يث يشير إلى أن حرمان األبناء من التفاعل نموها نفسياً وفكرياً واجتماعياً سليًما ، ح

االجتماعي والعاطفي يؤثر تأثيراً سلبيًا على النمو الجسمي، والعقلي، واالنفعالي، 

واالجتماعي لألبناء؛ وذلك بسبب عدم توافر الخبرات التفاعلية الطبيعية مع األم ، 

ة السريعة؛ وهي خبرات الحنان والحب يير المشروط والعطف، واألمان، واالستجاب

 (10)إلشباع حاجاته األساسية.
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 سري :لنظريات المفسرة للدعم النفسي األا

 نظرية التعلم االجتماعي:-ب

نكروا عي من أهمية الدوافع الثانوية، وألقد قلل أنصار نظرية التعلم االجتما

وصايوا نظرية جديدة مفادها أن السلوك اإلنساني يمكن اكتسابه،  وجود نزعات ،

وباإلمكان تشكيله وتعديله، وذلك في ضوء عدد من المبادئ والقوانين من أهمها: 

 .(11)التعزيز بأنواعه ، والمحاكاة ، والتنشئة األسرية واالجتماعية 

جتماعي، وتعد نظرية "ألبرت باندورا" هي أصدق تمثيل لنظرية التعلم اال

وأبرز ما يميز نظرية "باندورا" تأكيده على أن السلوك معظمه مكتسب عن طريق 

 (12)مالحظة اآلخرين، واقتداء سلوكه بسلوكهم .

ويكتسب الطفل دوره االجتماعي عن طريق التعلم من خالل االقتداء ومحاكاة 

بالمكافأة المناسبة  تهمتعلموا عادة التقليد إذا تم مكافأالنموذج ، فاألطفال يمكنهم أن ي

على قيامهم بأعمال تشبه أعمال اآلخرين؛ ولهذا كان مفهوم التقليد عندهم جوهرياً 

 .(13)بالنسبة لدراسة، وتفسير عملية التطبيع االجتماعي.

 النظرية السلوكية:-ج

ومن بعده "واطسون"  Pavlovيؤكد العلماء السلوكيون ومن بينهم "بافلوف" 

Watson عل قول "واطسون" على أن لألسرة أهمية كبرى في تشكيل األشخاص، ول

ثنى عشر طفاًل أصحاء سليمي البنيان ، في عالمي الخاص لكي المعروف أعطوني ا

أربيهم في اطاره، وأنا كفيل بأن أجعل من بينهم والعالم والقاضي واللص" وهذا القول 

الدين باألبناء في تشكيل سلوكهم يبين مدى تأكيد السلوكيين على أهمية عالقة الو

(14). 

سميه االجتماعي للطفل يتم من خالل ما نإن تأثير األسرة في تشكيل السلوك 

فعن طريق هذه العملية يكتسب الطفل السلوك، والعادات،  بعملية التنشئة االجتماعية ،

والعقائد، والمعايير، والدوافع االجتماعية التي تقيمها األسرة، والفئة الثقافية التي تنتمي 

إليها، كما أن إحدى الطرق التي يستخدمها اآلباء في عملية التنشئة االجتماعية 

 .(15ع على الطفل بشكل مباشر)ألطفالهم هي طريقة الثواب، والعقاب التي توق

 النزوح :  انياً ــث

 مفهوم النزوح :     

أو ترك المكان قسرياً دون ترك أي خيار  االنتقالالنزوح مفهوم يشير إلى 

49



لألفراد أو الجماعات، والهروب من مكان إقامتهم األصلي بسبب النزاعات المسلحة 

من ومكان إقامة يحميهم من تلك بحثاً عن مالذ آ كوارث الطبيعية ،أو الحروب أو ال

 التهديدات لحياتهم وحياة ذويهم .

( النازحين بأنهم أشخاص أو جماعات 2010) Ramishويعرف راميش 

(16)أُجبروا على ترك موطنهم األصلي مع وجودهم داخل دولتهم.

( إلى أن النزوح حدث مفاجئ يجد فيه 2011ويشير علي بن منصور)

نفسه مكرهاً على ترك مكان إقامته األصلي وهو يير قادر على حمل الشخص 

ممتلكاته باحثاً عن مكان يجد فيه األمن والحماية.

أشخاص، أو مجموعات من األشخاص الذين أُجبروا ويعرف النازحين بأنهم  

، لتفادي النزاعات المسلحة  المعتادةأو اضطروا للفرار وترك منازلهم وأماكن إقامتهم 

الت العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان، والذين لم يغادروا حدود دولتهم.وحا

 أنواع النزوح :

( أنواع النزوح القسري تبعاً ألسباب الخروج من أماكن 2007)Ashlyيوضح آشلي 

 إقامتهم األصلية وهي كالتالي :

النزوح القسري الناجم عن النزاعات المسلحة، والذي يهدد حياة األفراد  -

 مباشرة وما يسببه من انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان.بصورة 

النزوح القسري الناجم عن االحتالل العسكري، وما يسببه من مصادرة  -

 األراضي وفرض الضرائب والممارسات القسرية.

ن تردي األوضاع المعيشية وسوء األحوال االقتصادية النزوح الناجم ع -

 والظروف الصعبة.

لطالب مدينة تاورياء الليبية من نزوح هو من أن ما حدث  انويري الباحث

النوع األول المتمثل في النزاعات المسلحة التي أجبرت األهالي على ترك 

مكان إقامتهم األصلي والنزوح إلى مدينة طرابلس تاركين كل ممتلكاتهم 

 نتيجة التهديد لحياتهم . لحملها،وأمتعتهم وأيراضهم دون فرصة 

 مراحل النزوح :

( إلى مراحل النزوح من مكان 2007تشير اللجنة الدولية للصليب األحمر ) 
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 اإلقامة األصلي إلى أماكن أخرى بأنها تتمثل في األتي :

 الهروب من مكان السكن األصلي. -1

 الوصول إلى مكان اإلقامة المضيف. -2

 اإلقامة فترة من الزمن بحثاً عن حلول. -3

 أو االندماج مع مكان اإلقامة الجديد. العودة إلى المكان األصلي ، -4

( مراحل النزوح 2009كما وصفت الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر )

 تي:باآل

النزوح القسري : وهي المرحلة التي يمكن التحكم في أسباب النزوح، والحد  -1

 من خطورته، وتهديده لحياة األفراد.

بتعاد عن مصادر النزاع المسلح النزوح الحاد : وهي مرحلة الهروب واال -2

 الذي يهدد حياة األفراد وذويهم.

النزوح المستقر : وهي مرحلة استقرار الفرد أو الجماعات في مكان اإلقامة  -3

 حلول، والعودة لمكان اإلقامة األصلي .الالجديد في انتظار 

 الخدمات النفسية في أثناء النزوح :

 تخفيف الضغط النفسي على النازحين . -1

 تقديم المساندة االجتماعية. -2

 توفير األمان و إجراء االختبارات النفسية الالزمة . -3

 معالجة اآلثار النفسية التي تتركها األحداث الصادمة . -4

 الخدمات االجتماعية في أثناء النزوح :

 توثيق حاالت النزوح . -1

 منة وتقديم الحماية والدعم .توفير بيئة آ -2

 جمع شمل األسرة بجميع أفرادها. -3

 التعاون بين الجهات المسؤولة. -4

 توطيد العالقة بين النازحين ويير النازحين من أبناء المجتمع. -5

 تقديم الخدمات الترفيهية لألبناء. -6
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 :  Efficacy)  (Self الكفاءة الذاتية

أن الكفاءة الذاتية  ( 2013( فيما يذكر حسين علي ) (Banduraأوضح باندورا  

ليست سمة ثابتة أو مستقرة في السلوك الشخصي فهي مجموعة من األحكام التي ال 

تتصل بما ينجزه الفرد فقط ولكنها تشمل الحكم على ما يستطيع الفرد إنجازه ، كما أنها 

نتاج للمقدرة الشخصية وتمثل مرآة معرفية للفرد تشعره بقدرته على التحكم في البيئة، 

كد باندورا أن الكفاءة الذاتية تؤثر على كل من أنماط السلوك والدافعية واألداء ويؤ

والتحصيل الدراسي، وأن اإلحساس بالكفاءة تُكتسب من خالل أربعة مصادر هي 

خبرات النجاح والفشل، والنموذج العلمي؛ حيث يحكم الفرد على قدراته من خالل 

قناع اللفظي باإلضافة إلى انخفاض مستوى المقارنة باآلخرين وامتالك القدرة على اإل

االستثارة االنفعالية حيث يرتفع مستوى الكفاءة واألداء مع البعد عن التوتر واالستثارة 

 الفعلية .

 مفهوم الكفاءة الذاتية:  

( من المفاهيم المهمة في تفسير  self -efficacyيعتبر مفهوم الكفاءة الذاتية) 

( أن مفهوم الكفاءة الذاتية Bandura,1982اندورا ) السلوك اإلنساني حيث يرى ب

يمثل مركزاً رئيساً في تحديد وتفسير القوة اإلنسانية، باعتبارها تؤثر على أنماط 

التفكير، والتصرفات، واإلثارة العاطفية وتنعكس على مستوى األداء؛ إال أنه كلما 

وى الكفاءة انخفض ارتفع مستوى الكفاءة ارتفع مستوى األداء، وكلما انخفض مست

مستوى األداء.

 موجز لتعريفات الكفاءة الذاتية ومفهومها: يلي وفيما

أن مفهوم الفرد عن  : فيما أشارت إليه داليا الصاوي بأندوراحيث يؤكد 

كفاءته الذاتية يظهر من خالل اإلدراك المعرفي لقدرات الفرد الشخصية ومن خالل 

تعدد الخبرات التي يمر بها الفرد، حيث تعمل هذه الخبرات على مساعدة الذات في 

التغلب على الضغوط التي تواجهه، وهذه الخبرات الخاصة بالممارسات إذا كانت تتسم 

تعوق الذات عن القيام بوظائفها اإليجابية، وتتضح الكفاءة الذاتية في بالفشل فإنها 

ة المختلفة مما يحقق نتائج اإلدراك الذاتي لقدرة الطالب على أداء األنشطة األكاديمي

 (.18)من النجاح في العمل الدراسي. مريوب فيها

ها (على أنها العملية المعرفية التي يتبنى في Banduraوعرفها  باندورا )

الفرد اعتقاداته حول قدرته على األداء في مستوى معين، وهذه االعتقادات لها أثرها 
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على كم الجهد المبذول، واإلصرار تجاه العقبات، والمرونة في التعامل مع حاالت 

 (.18()الفشل، وكم الضغوط واالكتئاب الذي يواجهه في تحمل متطلبات العمل .

الذاتية على أنها أحكام الناس حول (الكفاءة  Pajors)وقد عرف باجورز

قابلياتهم لتنظيم وتنفيذ طرق العمل إلنجاز األداءات المطلوبة، ثم أضف إلى ذلك أنه 

يتم من خالل امتالكهم لنظام ذاتي يعمل كمقياس يمكنهم من العمل على مراقبة 

 أفكارهم ومشاعرهم ودوافعهم وأعمالهم .

"إدراك أو حكم الفرد على قدرته في تنفيذ مسار  ( (Dennisوعرفها دينس

 (.19)معين للعمل المطلوب للتعامل بفعالية مع الموقف".

من خالل التعريفات السابقة يعرف الباحثان الكفاءة الذاتية بأنها معتقدات 

يمتلكها الفرد تحدد قدرته على أداء السلوك وتوجيهه مما ينعكس على األنشطة التي 

 كيفية التي يتعامل معها في المواقف التي تواجهه في الحياة.يقوم بها، وال

 : أبعاد الكفاءة الذاتية 

 (Magnitudeقدر الفعالية ) -1

في هذا الصدد أن طبيعة التحديات التي تواجه  (  Banduraويذكر باندورا )

الفعالية الشخصية يمكن الحكم عليها بمختلف الوسائل مثل: )مستوى االتقان، وبذل 

 (.20)الجهد، والدقة، واالنتاجية، والتنظيم الذاتي المطلوب(. 

 (Generalityالعمومية ) -2

الكفاءة الذاتية في  أن:( نقالً عن عالء الشعراوي Bruningetalويرى )

مجال معين قد ال ترتبط بكفاءة الذات في المجاالت األخرى وبالريم من ذلك فإن هذا 

 (18 يعني أنه ال توجد فعالية عامة.)ال

إلى أن درجة العمومية تختلف من فرد آلخر  (Banduraويضيف باندورا  

ه األنشطة، والطرق تبًعا لبعض األبعاد الخاصة باألنشطة المختلفة مثل: )درجة تشاب

التي تعبر عن اإلمكانات أو القدرات السلوكية، والمعرفية، والوجدانية، ومن خالل 

 (.19)التفسيرات الوصفية للموقف، وخصائص الشخص المتعلقة بالسلوك الموجه(.

 (:strengthالقوة ) -3

فالمعتقدات الضعيفة عن الكفاءة تجعل الفرد أكثر قابلية للتأثير بما يالحظه 

)مثل مالحظة فرد يفشل في أداء مهمة ما، أو يكون أداؤه ضعيفًا فيها(؛ ولكن األفراد 

53



مع قوة االعتقاد بكفاءة ذواتهم يثابرون في مواجهة األداء الضعيف، ولهذا فقد يحصل 

حدهما أكثر قدرة على مواجهة الموقف، ادة ما، أطالبان على درجات ضعيفة في م

 (.20آلخر أقل قدرة فكفاءة الذات لديه منخفضة )فكفاءة الذات لديه مرتفعة، وا

مصادر الكفاءة الذاتية:  -

اإلنجازات األدائية  : -1

تُعد إنجازات األداء أقوى المصادر المعتمدة لتوقعات الكفاءة الذاتية ؛ بسبب 

اعتمادها على خبرات وتجارب الفرد الشخصية ) التجارب والخبرات الناجحة أو 

ات من توقعات التفوق وتقللها اإلحباطات المتكررة، وال سيما الفاشلة ( وترفع النجاح

إذا حدثت هذه اإلحباطات في مستهل األحداث بصورة مبكرة ، وبعد تطوير توقعات 

الكفاءة من خالل النجاح المتكرر يميل التأثير السلبي لإلحباطات اآلنية إلى 

(.21لمقرر والمثابرة الذاتية. )االنخفاض، ومن خالل الجهد ا

:الخبرات البديلة  -2

وهو التأثير الثاني األكثر قوة على توقعات الكفاءة، فالخبرات البديلة يشار 

علم بالمالحظة الت( أوModelingإليها بمسمى النمذجة أو االقتداء بالنموذج )

(Observational Learning وفي الخبرة البديلة فإن الفرد يتعلم عن طريق )

مالحظة الناس أو اآلخرين، ثم يستخدم هذه المعلومات لتكون توقعات حول سلوكه 

الخاص، وتأثيرات الخبرة البديلة تعتمد على إدراك الفرد للتشابه بينه وبين النموذج أو 

.(21الشخص الذي يقوم بمالحظته )

اإلقناع اللفظي : -3

أن باندورا يرى أن اإلقناع االجتماعي له دور مهم  :كما يذكر بندر العتيبي 

هم في النجاحات التي تتم من خالل األداء إلحساس بالكفاءة لكنه يمكن أن يسفي تقديم ا

التصحيحي ، فاألفراد الذين يتلقون اإلقناع االجتماعي بأنهم يمتلكون  القدرات للتغلب 

لقون المساعدة للقيام بأداء نجاح يستطيعون أن يبذلوا جهًدا على المواقف الصعبة ، ويت

ذلك فإن وجود اإلقناع اللفظي عظيًما  أكثر من أولئك الذين يتلقون المساعدة فقط، ومع 

(22)دون تهيئة الظروف المالئمة لألداء الفعال يؤدي يالباً إلى الفشل. وحده
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 االستثارة االنفعالية : -4

أن االستثارة االنفعالية تعبر عن الحالة الفسيولوجية  يرى علي عسكر: 

وتتعلق باالنفعاالت وما يصاحبها من تغيرات داخلية عند مواجهة المواقف الحياتية، 

  (21)وهذه االنفعاالت من شأنها التأثير السلبي على الشعور بالكفاءة الذاتية.

 آثار الكفاءة الذاتية:

 : العملية المعرفية - أ

أن معتقدات الكفاءة تؤثر على العملية المعرفية من خالل  إلى العتيبي:ويشير بندر  

 التأثير على:

األهداف التي يضعها األفراد ألنفسهم، فالذين يمتلكون قدرات مرتفعة يضعون  -1

أهدافًا لطموحتهم، ويهدفون لتحقيق العديد من اإلنجازات، بعكس الذين لديهم 

 .ضعف في معتقداتهم فيما يتعلق بقدراتهم

 التي يضعها األفراد من أجل تحقيق األهداف. واالستراتيجياتالخطط  -2

 التنبؤ بالسلوك المناسب، والتأثير على األحداث.  -3

ي حل القدرات المرتفعة أكثر كفاءة ف رة على حل المشكالت، فاألفراد ذووالقد  -4

 (22المشكالت، واتخاذ القرارات.)

 : العملية الدافعية-ب

أن اعتقادات األفراد لكفاءة الذات تُسهم في  ( Banduraلقد َوَضح باندورا )

تحديد مستويات دافعيتهم، وهناك ثالث نظريات مفسرة للدوافع العقلية وهي نظرية 

العزو السببي، ونظرية األهداف المدركة، ونظرية توقع النتائج، وتقوم فاعلية الذات 

وفيما يلي دور كل نظرية في بدور مهم في التأثير على الدوافع العقلية في كل منها، 

 (.23)التأثير على دافعية الفرد وفاعليته.

تقوم على مبدأ أن األفراد مرتفعي الكفاءة يعزون  نظرية العزو السببي: -

يير مالئمة، سبب فشلهم إلى أن الجهد يير كاٍف أو أن الظروف الموقفية 

قدراتهم،  الكفاءة يعزون سبب فشلهم إلى انخفاض في بينما األفراد منخفضو

فالعزو يؤثر على كل من الدافعية واألداء وردود األفعال عن طريق االعتقاد 

 في فعالية الذات.
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تشير إلى أن األهداف الواضحة والمتضمنة  نظرية األهداف المدركة: -

لتحديات تعمل على تعزيز العملية الدافعية، كما تتأثر األهداف بالتأثير 

الشخصي أكثر من تأثيرها على تنظيم الدوافع واألفعال، والدوافع القائمة 

 على األهداف تتأثر بثالثة أنواع من التأثير الشخصي وهي:

األداء، وكفاءة الذات المدركة للهدف الرضا وعدم الرضا الشخصي عن 

وإعادة تعديل األهداف بناًء على التقدم الشخصي، فكفاءة الذات تحدد 

األهداف التي يضعها األفراد ألنفسهم، وكمية الجهد المبذول في مواجهتها 

هة تلك المشكالت، وحلها، ودرجة إصرار األفراد ومثابرتهم عند مواج

 لون جهداً كبيراً عند مواجهة التحديات.الكفاءة يبذ فاألشخاص مرتفعو

تعمل على تنظيم الدوافع عن طريق توقع أن سلوًكا  نظرية توقع النتائج: -

محدًدا سوف يُعطي نتيجة معينة بخصائص معينة، وهناك الكثير من 

؛ ولكن األشخاص تي توصل إلى هذه النتيجة المريوب فيها الخيارات ال

وصل إليها؛ ألنهم يحكمون على أنفسهم منخفضي الكفاءة ال يستطيعون الت

 الكفاءة . بانعدام

العملية الوجدانية :  -ج

حباطات التي يتعرض لها لكفاءة الذاتية في كم الضغوط واإلتؤثر اعتقادات ا

األفراد في مواقف التهديد، كما يؤثر على مستوى الدافعية؛ حيث إن األفراد ذوي 

أكثر عرضة للقلق حيث يعتقدون أن المهام تفوق اإلحساس المنخفض بكفاءة الذات هم 

م قدراتهم على إنجاز تلك المهمة، كما أنهم أكثر عرضة لالكتئاب، بسبب طموحاته

.(24) المنجزة.يير 

 :للكفاءة الذاتية  نظرية  باندورا 

بأن باندورا قدم نظرية  أشار إليه محمد الحبشي :فيما  Aldermanيتفق الدرمان       

تتحدث بوضوح عن مفهوم الكفاءة الذاتية وكيفية نظرتها لطبيعة معتقداتها، وفي 

منابعها وأصولها، وفي آثارها وقابليتها للتغيير ، وفي العمليات التداخلية التي من 

خاللها تؤثر على عملية التوظيف السيكلوجي، وأيًضا األحكام التي يُصدرها الفرد 

ى قدرته على تحقيق األعمال المطلوبة منه عند التعامل مع المواقف وعلى مد

المستقبلية ، ومعرفة العالقات بين هذه األعمال ، واألحكام الفردية  والسلوك التابع لها 

والناتج عنها ، كما أكد أيضاً من خالل نظريته على العالقات البيئية المتبادلة بين 

56



وكية ، والذاتية ؛ حيث إن تقييم الفرد لكفاءته الذاتية العوامل البيئية ، والعوامل السل

ليس مجرد مشاعر عامة،  ولكن تقييم  لكيفية األداء األفضل في المواقف الصعبة ، 

وهذه األحكام تعتبر محددات لسلوك الفرد ؛ حيث إن الفهم الكامل للدواعي الشخصية 

مي ألصول معتقدات يتطلب نظرية شاملة تشرح من خالل إطار عمل موحد ومفاهي

 (25ها، أو تركيباتها وتشرح وظيفتها.)الكفاءة الذاتية وبنيت

وكفاءة الذات ليست سمة من سمات الشخصية وال تُقاس باعتبارها سمة؛ 

محدد ، وفي  ولكنها تُقاس باعتبارها توقعات محددة ترتبط بسلوك محدد في  موقف

الوقت نفسه فإن توقعات الفعالية الذاتية قابلة للتعميم عبر السلوكيات والمواقف 

 (.4)المختلفة بناًء على مدى التشابه بينها من حيث المهارات المتطلبة

 الدراسات السابقة

على أهمية دور المساندة والدعم النفسي  (Broadus , 2002دراسة برودس )تؤكد  

في التخفيف من شدة التأثيرات السلبية التي تلي التعرض لإلصابات واألحداث في 

الحياة، وخاصة في األحداث المعتمدة.

أن اتباع الوالدين ألسلوب التقبل  (1996) المرسي طارق دراسةوأوضحت 

فء العاطفي ويدركون قدر يؤدي إلى شعور األبناء بمشاعر الحب والحنان والد

االهتمام واالستعداد من والديهم للتضحية من أجل حسن رعايتهم فتزداد ثقتهم وحبهم 

مما ينعكس  لمن حولهم، وبالتالي يستطيعون أن يعطوا الحب واإلخالص لمن حولهم.

ذلك على والئهم لوطنهم.

وية والقيمة أن الشعور بالضياع وفقدان اله (2002) دراسة عصام زيدانوأكدت   

وانخفاض تقدير واحترام الذات وفقدان الهدف والمعنى في الحياة ومشاعر اإلحباط 

واليأس والخوف المترتبة على عدم إشباع الحاجات االجتماعية لدى خريجي 

– الجامعات األكثر نضجاً ووعياً وثقافة واألعلى حساسية لمتغيرات حياتهم ومجتمعهم

 لوطنهم.هم ئتؤدي إلى ضعف مستوى وال 

(Johnes  and  Jolly 2003)هدفت إلى التعرف  العالقة بين الكفاءة  

الذاتية والبنية األسرية لدى المراهقين في المرحلة الثانوية في  دراسة جونز وجولي

االقتصادي والمستوى التعليمي والدعم  ضوء متغيرات )البنية العائلية( والمستىوى

أنثى (  90ذكراً و 73مراهقاً ومراهقة )( 163)  الوالدي ( عن طريق  المقارنة ما بين
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من أبناء المطلقين وأبناء األسر العادية من المرحلة الثانوية في ست مدارس ، وتم 

ئج لم تشر الختالفات ن النتاأ تطبيق المقياس الشامل للكفاية الذاتية المدركة لشيرر، إال

ذات داللة بين المجموعتين تعزى ألثر البنية األسرية على مستوى الكفاءة الذاتية لدى 

المراهقين ، بينما ارتبط بشكل واضح بالوضع االقتصادي ومستوى الدعم الوالدي 

 والمستوى التعليمي ولم تظهر فروق ذات داللة بين الجنسين .

فهدفت إلى الكشف عن العالقة بين الدعم االجتماعي  kef(2002) دراسة كيفأما 

والتكيف النفسي والتعرف على المظاهر الوظيية والبنيوية لشبكات الدعم االجتماعي 

( 316( مراهقاً ومراهقة منهم )950للمراهقين المعوقين بصرياً، وتكونت العينة من )

المقايسس التالية  )  (   سنة ، تم استخدام21.14معوقين بصرياً بمتوسط عمر زمني )

قين هتقدير الذات ، والفاعلية البصرية ، ومركز الضبط (، أشارت النتائج إلى أن المرا

 الوحدة وفي ريا كان لديهم فروق ذات داللة إحصائية في مركز الضبط وصالمعاقين ب

الل هذه الدراسة استخدام المعاقين بصرياً إلستراتجيتي خالتوافق النفسي ، وتبين من 

 ل المشكلة .ح

 جراءات البحث و نتائجهإ

يتكون مجتمع البحث من طالب المرحلة الثانوية نازحين ويير نازحين . والبالغ 

 ( والجدول التالي يوضح إحصائية عينة البحث  .  (115عددهم 

 1(1جدول ) 

 توزيع عينة الدراسة  حسب المتغيرات الديموجرافية

 المتغـير
المجموعات الفرعية 

 للمتغير

 العينة النهائية

 النسبة المئوية العدد

 الجنس
 % 9.50 60 ذكور

 %1.49 55 إناث

 مكان اإلقامة
 % 37 43 نازح 

 %63 72 يير نازح 
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عرض النتائج وتفسيرها :

اإلجابة عن تساؤالت البحث :

؟ هل يختلف الدعم النفسي األسري لدى الطالب النازح عن قرينه غير النازح - 

 نتيجة التسأول األول ومناقشتها وتفسيرها :

للتحقق من الفرض األول الذي ينص  اختبار )ت( للعينات المستقلةتم استخدام 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب النازحين  توجدعلى أنه: 

.وأقرانهم غير النازحين على مقياس الدعم النفسي األسري

 (2جدول رقم )

الفروق بين متوسطات درجات الطالب وأقرانهم يير النازحين في  نتائج اختبار )ت( 

.الدعم النفسي األسري 

م

النازحينالطالب غير الطالب النازحين
قيمة )ت( 

وداللتها

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

الدعم 

النفسي 

األسري 

4.850.535.070.562.39**

 (01.0** دال إحصائيًا عند مستوى )     

  ( باين متوساطات درجاات  01.0وجود فاروق دالاة إحصاائيًا )عناد مساتوي

(  الدددعم النفسددي األسددريالنااازحين وأقاارانهم يياار النااازحين فااي )الطااالب 

  وذلك لصالح متوسطات درجات الطالب يير النازحين بعينة الدراسة.

نتيجة السؤال الثاني وتفسيرها :

 هل يوجد اختالف في الكفاءة الذاتية بين الطالب النازح عن قرينه غير النازح ؟ -

الفارق باين متوساطي درجاات الطاالب لدراساة داللاة اختبار )ت( تم استخدام 

النازحين وأقرانهم يير نازحين  في الكفاءة الذاتية.
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(  3جدول   ) 

ين ويير نازحين للفروق بين متوسطات درجات النازح)ت( وداللتها  ةقيم  

م

غير نازحيننازحين
قيمة )ت(

وداللتها
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

**5.9712.486.466.26 16.83 .الكفاءة الذاتية

(01.0** دال إحصائيًا عند مستوى )  

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

 ( بين متوسطي درجات الطاالب 01.0وجود فرق دال إحصائيًا )عند مستوى

لصالح متوساط درجاات  الكفاءة الذاتيةالنازحين والطالب يير نازحين  في 

يير النازحين .

 نتيجة التساؤل الثالث وتفسيرها:

هل توجد عالقة ارتباطية بين الدعم النفسي األسدري والكفداءة الذاتيدة لددى عينتدي  –

توجااد للتحقااق ماان التساااؤل الثالااث الااذي ياانص علااى أنااه: البحددث )نددازح ر غيددر نددازح( 

عالقااة ارتباطيااة بااين الااادعم النفسااي األسااري والكفاااءة الذاتياااة  لاادى عينتااي البحاااث 

معامل ارتباط بيرسون ، وجااءت النتاائج كماا تم استخدام   )النازحين، يير النازحين(.

بالجدول  

( 4جدول   ) 

بين متغيرات الدراسة ) الدعم النفسي األسري ، والكفاءة الذاتية (  معامالت  االرتباط

 لدى عينة من الطالب نازحين ويير نازحين  .

يتضح من الجدول السابق ما يلي:

  لددى الطدالب الادعم النفساي األساري والكفااءة الذاتياة  بين  موجبوجود ارتباط

.و غير النازحين  النازحينر

الدعم النفسي  

األسري

الكفاءة الذاتية العينة

0.63نازح

0.72غير نازح
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 نتيجة التساؤل الرابع وتفسيرها :

هل يوجد اختالف في متغير الدعم النفسي األسدري والكفداءة الذاتيدة يعدزى لمتغيدر  –

)الجنس(

 الددعمتوجد فاروق تعازى لمتغيار الجانس فاي  جراءات البحث أنه الاتضح من إ

 . عينة البحثو الكفاءة الذاتية  لدى طالب المرحلة الثانوية  النفسي األسرير

توصيات الدراسة : 

عملهم  ن واألخصائيون العوامل األسرية عندوأن يراعي المرشدون والتربوي -

ن الكفاءة الذاتية لدى الطلبة .يعلى تحس

إجراء المزيد من الدراسات عن أهمية الدعم األسري مع فئات أخرى . - 

لفت أنظار األسرة إلى زيادة االهتمام  بأبنائهم وخاصة الذين هم في سن  - 

المراهقة بما يتضمن زيادة مستوى الكفاءة الذاتية لديهم .

قديم زيادة االهتمام من قبل مؤسسات المجتمع بفئة النازحين والعمل على ت  -

بالنفس وتحقيق الذات والرضا  التقهمن أجل تعزيز كافة أشكالها بالدعم والمساندة 

عنها .

األقارب و األصدقاء من أجل زيادة رفع مستوى الدعم المقدم من فبل األسرة و  -

فضل جودة بهم وذلك لتحقيق أ واالرتقاءعلى مستوى الكفاءة الذاتية  الحفاظ

لحياتهم .
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