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 الملخص 
األشخاص ذوي اإلعاقة  التعرف إلى المناخ األسري وعالقته بالكفاءة الذاتية المدركة لدىهدفت هذه الدراسة      

إعاقة بصرية كلية(  20( من الذكور )ن= 40( طالبًا وطالبة، منهم)80في األردن، وتكونت عينة الدارسة من)البصرية 
إعاقة بصرية جزئية(.  20)ن= إعاقة بصرية كلية( و 20( من اإلناث)ن= 40إعاقة بصرية جزئية(، و) 20و)ن= 

ولتحقيق أهداف الدراسة طور الباحثون مقياسين، األول مقياس المناخ األسري وتألف من أربعة مجاالت وهي: التماسك 
األسري، التوجيه الفكري واألخالقي والثقافي، التعبير عن المشاعر، توجيه الدافعية لالنجاز، والثاني مقياس الكفاءة 

، وقد جرى التحقق من صدقهما وثباتهما.وبعد معالجة البيانات وتحليلها إحصائيًا أظهرت النتائج ما الذاتية المدركة
في األردن جاء مرتفعاً في كافة المجاالت باستثناء األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية أن مستوى المناخ األسري لدى  يلي:

جاءت الدرجة الكلية لمستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدى المجال الرابع "توجيه الدافعية لالنجاز" كان متوسطًا. كما 
وجود فروق في العالقة بين مستوى المناخ األسري و  في األردن بدرجة متوسطة. األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية

وجود فروق في العالقة  عدمو تبعًا للجنس لصالح الذكور.األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية والكفاءة الذاتية المدركة لدى 
تبعًا لشدة اإلعاقة ما عدا األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية بين مستوى المناخ األسري والكفاءة الذاتية المدركة لدى 

بين مستوى الكفاءة  إرتباطيةعدم وجود عالقة ل وأشارت أيضاً  مجال "توجيه الدافعية لالنجاز" لصالح اإلعاقة الجزئية.
وأوصت الدراسة إجراء مزيد من الدراسات  .األشخاص ذوي اإلعاقة البصريةلمناخ األسري لدى الذاتية المدركة وا

 ومساعدتهم على التكّيف مع إعاقتهم.لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية التجريبّية لتحسين المناخ األسري 
 .البصرية األشخاص ذوي اإلعاقة : المناخ األسري ،الكفاءة الذاتية المدركة ،الكلمات المفتاحية

 
بالكفاءة الذاتية  وعالقته (. المناخ األسري 2017ت , سهيلة )الجوالده , فؤاد، والتل , سهير , وبنا

، 10 المجلة األردنية للعلوم االجتماعية،المدركة لدى األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية في األردن, 
(1) ،19 -38 . 

 
 

 


