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تقدير الذات وعالقتو بالتهافق الشفدي لدى االطفال السدعفين
;من اعداد

- االزىر ضيف استاذ محاضر بجامعة الذييد حسة لخزر الهادي – الجزائر.د
-ىشدغدايفي استاذة محاضرة بجامعة الذييد حسة لخزر الهادي – الجزائر.د

; ممخص الدراسة

ىجفت الجراسة الحالية الى التعخف عمى تقجيخ الحات وعالقتو بالتػافق الشفدي لجى االشفااللسدعفيشحيث تع شخح

ىل تػجج عالقة ارتباشية دالة احرائيا بيغ تقجيخ الحات والتػافق الشفدي وابعاده-:التداؤالت التالية
ىل تػجج عالقة دالة احرائيا-:  السجرسي) لجى افخاد عيشة الجراسة ؟ويتفخع ىحا التداؤل الى,االسخي,(الذخري

ىل تػجج فخوق ذات داللة احرائية في تقجيخ الحات تعدى-بيغ تقجيخ الحات والتػافق الشفدي لجى عيشة الجراسة؟

-1:ىل تػجج فخوق ذات داللة احرائية في التػافق الشفدي تعدى لستغيخ الجشذ؟وكانت الشتائج-لستغيخ الجشذ؟

ال تػجج فخوق ذات-2.تػجج عالقة دالة احرائيا بيغ تقجيخ الحات والتػافق الشفدي الكمي لجى افخاد عيشة الجراسة

 اتػجج فخوق ذات داللة احرائية في التػافق الشفدي تبعا-3.داللة احرائية في تقجيخ الحات تبعا لستغيخ الجشذ

.لستغيخ الجشذ

Abstract
The present study targeted to identify self-esteem and its relation to psychological
compatibility among assisted children. The following questions were asked:- Is there
a statistically significant correlation between self-esteem and psychological
compatibility and its dimensions (personal, family, school) among the study
sample?This question divided into :Is there a statistically significant correlation
between self-esteem and psychological compatibility among the study sample?Are
there statistically significant differences in self-esteem due to the gender variable?Are
there statistically significant differences in psychological compatibility due to the
gender variable?Importance of study:Try to highlight a mple of assisted children and
find out the extent of achieving psychological compatibilityTry to give a look about
self-esteem and psychological compatibility through the theoretical framework of
researchThis study opens doors for new studies based on the results of this studyThe
results are:There is a statistically significant correlation between self-esteem and
psychological compatibility among the study sampleThere are not statistically
significant differences in self-esteem due to the gender variableThere are not
statistically significant differences in psychological compatibility due to the gender
variable.
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اشكالية الدراسة;

يعج اإلندان مخمػق متكػن مغ نفذ وجدج وتمعب الشفذ دو ار ميسا في تػازنيػتػافقو  ,ولكل إندان

ذات ولكل شخز تقجيخ لحاتو حدب شخريتو ومعاشو والسحيط الحي يعبر فيو وكمسا كان الفخد متػافقا مع ذاتو
كان متػافقا مع اآلخخيغ فالحات عبارة عغ مفيػم الذخز لشفدو اما تقجيخ الحات فيتزسغ التقييع الحي يزعو
وما يتسدظ بو مغ عادات مألػفة لجيو مع اعتباره لحاتو .

يعج التػافق الشفدي مغ السفاىيع السيسة واألساسية السترمة بذخرية الفخد وبرحتو الشفديـة إذ يختمف

األفخاد مغ حيث قجراتيع الجدسية والعقمية وإمكانياتيع الذخرية في مختمف السجاالت .
كسا ان إدراك الفخد بقجراتو وإمكانياتو وتفديخ مجى االيجـابيات التي يعسل بيا مغ العـػامل السيسة التي

يسكغ مغ خالليا الػصػل لمسدتػى السصمػب في األداء ومسا الشظ فيو أن التػافق الشفدي االجتساعي وإدراك
الفخد لحاتو مغ أساسيات نجاح الفخد االجتساعي سػاء أكان مع الفخد نفدو أو مع أصجقائو وأسختـو أو جيخانو

وبالتالي االندجام والتكيف والتأقمع مع الصبيعة السجتسع الحي يعير فيو  ( .عمي عبد الحدن . ) 3122 ،

"وفي دراستشا ىحه اردنا تدميط الزػء عمى فئة ىامة وميسة في السجتسع لسعخفة مجى العالقة بيغ تقجيخ الحات و
التػافق الشفدي لجييا اال وىي فئة الصفػلة السدعفة فالصفل السدعف:ىػ مغ فئة األشفال الحيغ ليذ بػسع آبائيع
أن يعتشػا بيع  ,بدبب اليجخ  ,صعػبات الحياة  ,الدياق االجتساعياأللع العازبة  ,مخض اآلباء  ,بصالة  ,سجغ

 ,ابعاد مغ السشدل األسخي أو مػت األبػيغ ( . "...نهربيرسيالسي  ،ترجسة وجيو سعد  ،7112 ،ص (.22:6
كسا أن الصفػلة السدعفة تتسثل في عجة أشكال مغ بيشيا :

الصفل غيخ الذخعي والصفل السػجو مغ شخف قاضي األحجاث والصفل الحي يػدع مغ شخف والجيو والصفل اليتيع
والصفل الستذخد  ,شفل الدوجيغ السصمقيغ .

ليحا اردنا تدميط الزػء عمى ىحه الفئة مغ خالل ىحه الجراسة والتي يسكشيا ان تػن بجاية لجراسات أخخى وكان

ىجفشا ىػ معخفة ما شبيعة العالقة بيغ تقجيخ الحات والتػافق الشفدي لجى االشفال السدعفيغ.
 فرضيات الدراسة;الفرضية العامة ;

تػجج عالقة ذات داللة احرائية بيغ تقجيخ الحات والتػافق الشفدي لجى االشفال السدعفيغ
الفرضيات الجزئية;

 تػجج فخوق ذات داللة احرائية في تقجيخ الحات تعدى لستغيخ الجشذ. -تػجج فخوقحات داللة احرائية فيالتػافق الشفديتعدى لستغيخ الجشذ.

 -اىسية الدراسة;

تتمخز اىسية الجراسة الحالية في الشقاط التالية

 -محاولة تدميط الزػء عمى عيشة مغ الصفػلة السدعفة ومعخفة مجى تحقيقيع التػافق الشفدي

 محاولة اعصاء نطخة حػل تقجيخ الحات وحػل التػافق الشفدي مغ خالل االشار الشطخي لمبحث تفتح ىحه الجراسة االبػاب لجراسات ججيجة تشصمق مغ نتائج ىحه الجراسة اىداف الدراسة;222
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ىجفت الجراسة الحالية الى:
-

معخفة العالقة بيغ تقجيخ الحات والتػافق الشفدي لجى افخاد عيشة الجراسة

-

معخفة العالقة بيغ تقجيخ الحات والتػافق الذخري لجى افخاد عيشة الجراسة

-

معخفة العالقة بيغ تقجيخ الحات والتػافق االسخي لجى افخاد عيشة الجراسة

معخفة العالقة بيغ تقجيخ الحات والتػافق الجراسي لجى افخاد عيشة الجراسة

التحديد االجرائي لسفاىيم الدراسة;

تقجيخ الحات:يذيخ تقجيخ الحات إلى التقييع العام لجى الفخد لحاتو خرائريا العقمية واالجتساعية واالنفعالية

واألخالقية والجدجية ,ويشعكذ ىحا التقييع عمى ثقتو بحاتو,شعػره نحػىا وفكخه عغ مجى أىسيتيا,وتػقعاتو مشيا,
كسا يبجو في مختمف مػاقف الحياة) .السعايظة،3118،ص(94

التػافق الشفدي:ىػ قجرة الصفل او الذخز عمى اشباع حاجاتو ودوافعو الجاخمية وذلظ في االسخة او السجرسة او

خارجيا ,مسا يؤدي بو الى تقبل ذاتو كسا ىي والذعػر بالخضى عشيا

االشفالالسدعفيغ;ىػ شفل بال ىػية  ,بال جحور جاء نتيجة عالقة غيخ شخعية  ,تخمى األب عغ مدؤوليتو و
خافت األم أن العار و الفزيحة  ,فمع يكغ أماميا إال أن تتخمى ىي األخخى.
مفيهم الذات;

-تعريف كهلي;;2:13Cooley

أن مفيػم الفخد عغ ذاتو يتػقف عمى إدراكو لخدود فعل اآلخخيغ نحػه.

 -تعريف ويميام جيسس;;1908William james

يعتبخ وليام جيسذ أن الحات ضاىخة شعػرية ,كسا أنيا السجسػع الكمي لكل ما يدتصيع الفخد أن يعتبخه لو.
-تعريف مارغريت ميد;;meadmargaret

تخى أن الشفذ عبارة عغ شيء مجرك ,أن الذخز يدتجيب لشفدو لذعػر معيغ والتجاىات معيشة مثمسا

يدتجيب اآلخخيغ لو.
(الحسيدي دمحم الزيدان ،3113 ،ص)27-26
بعض السفاىيم السرتبط بتقدير الذات;.مفيهم الذات ;Le concept de soi

ىػ تكػيغ معخفي مشطع ومتعمع لمسجركات الذعػرية والتصػرات التعسيسات الخاصة بالحات ,كسا أنو يحجد

انجاز الفخد الفعمي ويطيخ جدئيا في خبخات الفخد بالػاقع واحتكاكو بو ,ويتأثخ تأث اخ كبي اخ باألحكام التي يتمقاىا

مغ األشخاص ذوي األىسية الفعمية االنفعالية في حياتو وبتفديخاتو الستجابتو نحػه.
(فتحي مرظفى الزيات ،3112،ص)71

 -صهرة الذات ;Image de soiتسثل رؤية السخء الحىشية لحاتو التي تتكػن بصخيقة تمقائية مغ السحيط مغ

خالل تجارب الفخد.

()2303113reuchlin
قيسة الذات ;Value de soiىي القبػل الغيخ السذخوط لمحات وشعػر السخء بأىميتو لتحقيق األىجاف.222
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(ماليي وريزنر ،3117،ص)316
-ضبط الذات ;Métrise de soiيعخف ضبط الحات انو القجرة عمى إخزاع الجوافع اإلندانية ,ويعتبخ عالمة

تذيخ الى الشزج.

()MONPOURAUETTER,2002,P12

 تقبل الذات ;Acceptation de soiاحتخام وحب السخء لحاتو مع اعتخافو في نفذ الػقت بعيػبيا ونقاطضعفيا ,وكحا محاسشيا ونقاط قػتيا.

(مالييهريزنر،3117،ص)316

 الثقة بالذات ;Confiance en soiىي التػقع االيجابي بالقجرة عمى تحقيق الشجاح.(يهسف ميخائيل اسعد ،2::9،ص)2:9

 تأكيد الذات ;Affirmation de soiىي السيل إلى التأكيج عمى أىسية الفخد الحاتية في حزػر اآلخخيغ.()RAUCHIED, 2005 ,P135

تعزيز الذات:Renforcement de soiىي تقػية الحات عغ شخيق رفع السدتػى التقجيخ الحاتي.( )MONPOURBUETTE,2002 ,P11

 فاعمية الذات :Efficacité de soiتذيخ فاعمية الحات إلى مجى تػقع الفخد بقجرتو عمى أداء الدمػك الحييحقق نتائج مخغػب فييا في أي مػقف معيغ .

(جابر عبد الحسيد ،2::1،ص )553

-كفاءة الذات; Performance de soi

تسثل كفاءة الحات كسا عخفيا بشجو ار ( )BANDOURA1986ما يعتقج الفخد انو يسمكو مغ إمكانيات

تسكشو مغ ان يسارس ضبصا قياسيا او معيا ار لقجراتو وأفكاره ومذاعخه وأفعالو ,يسثل ىحا الزبط اإلشار السعياري
لمدمػكات التي ترجر عشو وعالقتيا بالسحجدات البيئية والسادية واالجتساعية.
( فتح مرظفى الزيات،3112 ،ص)612

-بشاء الذات :Constructiondesoiىي تحػيل صػرة الحات الدمبية الى صػرة ايجابية(.ماليي

وريزنر ،3117ص)317
تعريف تقدير الذات;

يعج تقجيخ الحات مغ السفاىيع التي إىتع بيا عمساء الشفذ ,والباحثػن عمى حج الدػاء في مجاالت عجة تختبط

بالحات البذخية وىحا ألىسيتو في تكػيغ الذخرية الدػية لمفخد.

وتعػد جحور مفيػم تقجيخ الحات إلى كتابات )1892( William Jamesالحي يعتبخ مغ أوائل العمساء
السؤسديغ ليحا السفيػم ,حيث عبخ بأنو شعػر بقيسة األنا الحي يتحجد مغ خالل السػازنة والسصابقة بيغ ما يدعى
الفخد لتحقيقو وما إستصاع أن يحققو فعال ,أي السػازنة بيغ الصسػح والػاقع.
فتقجيخ الحات يعج أحج أىع السفاىيع السختبصة بذخرية اإلندان ,وقج شاع إستخجامو في العجيج مغ الكتب

ومقاالت عمع الشفذ ,وأخح مكانتو في كتابات الباحثيغ والعمساء إلى جانب عجد مغ السرصمحات الخاصة

بالحات ,وأصبح مشح أواخخ الدتيشات وبجاية الدبعيشات مغ أكثخ جػانب مفيػم الحات إنتذا ار مغ حيث الجراسة.
(عبد الهاحد;)539 ،3121
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ونط اخ لخرػصية ىحا السفيػم وتعجد جػانب دراستو ,فقج تعجدت التعخيفات التي شسمتو ,فعخفو
 )1965( Rosenbergبأنو "إتجاىات الفخد الذاممة سمبية كانت أم إيجابية نحػ نفدو"( .مرظفى; )3118
ويعخف فيسي( )1975تقجيخ الحات بأنو "عبارة عغ إتجاه يعبخ عغ إدراك الفخد لشفدو وعغ قجرتو نحػ كل

ما يقػم بو مغ أعسال وترخفات ,ويتكػن ىحا السجرك في إشار حاجات الصفػلة وخاصة الحاجة إلى اإلستقالل

والحخية والتفػق والشجاح".

أما ( )1978 ,Zillerفيخى أن تقجيخ الحات ىػ "مجسػعة اإلدراكات التي يسمكيا الفخد عغ قيستو الحاتية,

وىحه السجركات تكػن مختبصة ومتأثخة بسجركات ,وردود أفعال األشخاص اآلخخيغ الحيغ ليع مكانة معيشة لجى

الفخد ويتصػر تقجيخ الحات عغ شخيق عسمية مقارنة إجتساعية تخز سمػك وميارات الحات وميارات اآلخخيغ".

()L'ecuyer,1978:19
تعريف التهافق الشفدي;

يعخف "داود" التػافق الشفدي عمى أنو ":سعى اإلندان الى لتشطيع حياتو وحل صخاعاتو ومػاجية مذكالتو

مغ إشباعات وإحباشات وصػال إلى الرحة الشفدية ".

(صالح حدن الداىري ووىيب مجيد الكبيدي،2::: ،ص)3150314

ويقػل" حامج عبج الدالم زىخان " ( ")1981أن التػافق الشفدي يتزسغ الدعادة مع الشفذ والخضا عغ
الشفذ وإشباع الجوافع والحاجات الجاخمية األولية الفصخية والعزػية والفديػلػجية والثانػية السكتدبة ,ويعبخ عغ
سمع داخمي ,ويتزسغ كحلظ التػافق لسصالب الشسػ في مخاحمو الستتابعة ".
،2::6ص .) 3:

( حامد عبد الدالم زىران،

أما "أبػ الشيل"( )1984فيعخف التػافق الشفدي بأنو":رضا الفخد عغ نفدو ,أي تكػن حياتو الشفدية خالية

مغ التػتخات والرخاعات الشفدية التي تقتخن بسذاعخ الحنب والقمق الشقز".

ويتسثل التػافق الشفدي عشج "نبيل سفيان" في أنو "إشباع الفخد لحاجات الشفدية وفيسو لحاتو فيسا واقعيا
وتقبمو لحاتو واحتخاميا ,وثقتو بشفدو وتحسمو السدؤولية ,وقاد ار عمى اتخاذ ق اخراتو وحل السذكالت ,وتحقيق أىجافو".
(السرجع نفدو،ص.)265

يحكخ "نجات" ( )1984أن التػافق الشفدي ىػ" :الشذاط الحي يقػم بو الكائغ الحي ويؤدي إلى إشباع

الجوافع" (.احسد دمحم الزعبي و  ،3113ص .) 43

وكسا يعخف "صبخي دمحم عمي" ( )2114أن الفخدال يخمػ مغ السذكالت والرخاعات التي تقف حائال

بيشو وبيغ إشباع دوافعو وحاجاتو التي يسكغ مغ تحقيق أىجافو وشعػره بالخضا واالرتياح(.صبره مجسد عمي

وآخرون ،3115 ،ص .) 237

ولحلظ فإن قجرة اإلندان عمى مػاجية ىحه السذكالت بأن يعسل عمى حميا وال يقف صمبا أماميا ,وىػ

بحلظ يعكذ صػرة صادقة عغ التػافق الدميع.
تعريف الظفل السدعف;

 التعريف الشفدي; حدب السعجم السهسهعي لعمع الشفذ " :ىػ مغ فئة األشفال ليذ بػسع آبائيع أن يعشػابيع ,بدبب اليجخ ,صعػبات الحياة ,الدياق االجتساعي لألم العازبة ,مخض اآلباء ,بصالة ,حبذ ,إبعاد مغ

السشدل األسخي أو مػت األبػيغ."...

( نهربيرسيالمي ،ترجسة وجيو سعد ،3112 ،ص.)29:5
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 التعريف القانهني; حدب السادة 19من القانهن الداخمي لمسؤسدة يعرف األطفال السدعفين كالتالي;األشفال السحخوميغ مغ األسخة برفة نيائية والستسثميغ فيسا يمي:

-

الصفل الحي فقج أبػيو أو الدمصة األبػية برف نيائية بقخار قاضي األحجاث.

-

الصفل السيسل والسعخوف أبػيو والحي يسكغ المجػء الى أبػيو أو أصػلو والسعتبخ ميسل بقخار قزائي.

-

الصفل الحي يعخف بشدبو والحي أىسمتو أمو عسجا ولع تصالب بو ضسغ أجل ال يتعجى ثالثة أشيخ ( .مجيخية

الشذاط االجتساعي ,الشطام الجاخمي لجور األشفال السدعفيغ (-السادة .)-18

كسا تع تعخيف " الصفػلة السدعفة" أو "أيتام الجولة" حدب قانػن الرحة العسػمية في الجخيجة الخسسية مغ األمخ

رقع  97/ 76مغ السادة  246بتاريخ  .1976-11-23أيغ يػضح الػضعية السادية لألشفال وأيغ يتع استقباليع
تحت وصاية مرمحة اإلسعاف العسػمي وىع :السػلػد مغ أب وأم مجيػلة ووجج في مكان ما وىػ الػليج المقيط,
الحي ال أب وال أم لو وال أصل يسكغ الخجػع إليو وليذ لو أي وسيمة لمسعيذة وىػ اليتيع و الفقيخ ,الحي سقط مغ
الدمصة الػالجيغ بسػجب تجبيخ قزائي وعيج بالػصاية إلى اإلسعاف العسػمي لمصفػلة.
( الجريدة الرسسية من األمر رقم  :8/ 76من السادة  357بتاريخ .)2:87-21-34

 التعريف اإلداري; تصمق ىحه الكمسة ذات االستعسال اإلداري عمى القاصخيغ تحت الػصاية واألشفال السذخديغمغ العائمة  ,أو األشفال الحيغ أسقط أىميع مغ حقيع في مسارسة الدمصة عمى أوالدىع في استعسال ىحا

السرصمح خارج سياقو  ,يحكخ األشفال يتمقػن العػن وتعيجىع ىيئة السداعجة االجتساعية لمصفػلة ويخزعػن

الحتساالت تدميسيع إلى عائالت معيشة أو مؤسدات مختمفة (.روالن درون ،فؤاد شاىين ،2::8 ،ص.)9:5

إذن فالصفل السدعف ىػ كل شفل تع التخمز مشو فػر والدتو بػضعو عمى أحج األرصفة أو بجػار دور العبادة,
فيبجأ مذػار العشاء حيث تتشاقمو أيادي كثيخة ,مغ الذخز الحي عثخ عميو إلى قدع الذخشة إلى دار الخعاية,

وىكحا ال يتحوق ىحا الصفل السدكيغ شعع االستقخار أو الخاحة أو األمان وىػ يجفع ثسغ خصيئة أبػيو بال ذنب.
(دمحم السيدي ،3118،ص.)53
 -أصشاف الظفل السدعف;

يسكغ ترشيف الصفػلة السدعفة عمى الشحػ التالي:

 -الظفل الغير شرعي; ىػ شفل بال ىػية ,بال جحور جاء نتيجة عالقة غيخ شخعية ,تخمى األب عغ مدؤوليتو

وخافت األم أن العار والفزيحة ,فمع يكغ أماميا إال أن تتخمى ىي األخخى.

 الظفل السهجو من طرف قاضي األحدث; باعتبار أنو في خصخ  ,وىحا الرشف يزع أشفال العائالت الحيغلجييع مذكمة عجم القجرة عمى التكفل بالصفل مغ جسيع الشػاحي وعجم تػفخ الجػ الشفدي السالئع لو.

 الظفل الذي يهدع من طرف والديو; الصفل الحي يػدع لسجة محجدة نتيجة مراعب مادية مؤقتة ,يبقى لسجةشػيمة ومغ ثع يتع التخمي عميو ,أو قج يػضع بحجة عجم التفاىع بيغ الدوجيغ.

 الظفل اليتيم; ىػ الصفل الحي فقج أبػاه ولع يبمغ سغ الخشج ,ولقج أعصى اإلسالم أىسية خاصة تجعػ إلى تخبيةاليتيع والعشاية بو.

 -الظفل الستذرد; وىحا الصفل قج يتصػر إلى أن يأخح صػرة مغ صػر التدػل ,وىحا يعػد إلى الطخوف

االقترادية الرعبة التي يػجج فييا الصفل كالفقيخ وبعس الزغػشات التي تقمق الصفل ,وىكحا يزصخ إلى

اليخوب بدبب الديصخة السفخوضة عميو مغ شخف األولياء وكثخة السذاكل والخالفات ,وقج يكػن بدبب وفاة أحج
الػالجيغ.
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 -طفل الزوجين السظمقين; ىحا الصفل يتزخر كثي اخ اثخ شالق والجيو ويربح ضحية لسذاكل كثيخة ,فالصالق

يحخم الصفل مغ رعاية وتػجيو والجيو ,فحخمانو مغ ناحية السادية والسعشػية يؤدي الى التذخد والتدػل ,وفي أغمب
األوقات يؤدي الى االنحخاف.

( إبراىيم سعد ،2:97 ،ص.)421
 -السشيج الستبع;

السشيج العمسي ىػ اسمػب لمتفكيخ والعسل يعتسج عميو الباحث لتشطيع افكاره وتحميالتو وعخضيا وبالتالي

الػصػل الى نتائج وحقائق معقػلة حػل الطاىخة ومػضػع الجراسة .
(عميان وغشيم)3111،

فصبيعة السػضػع الحي تشاولشاه يفخض عميشا اتباع مشيج معيغ ,وبسا ان مػضػع دراستشا يتسثل في

تقجيخ الحات وعالقتو بالتػافق الشفدي لجى االشفال الغيخ شخعييغ ,لحا فان السشيج السشاسب ليحه الجراسة ىػ
السشيج الػصفي .
 -عيشة الدراسة:

شسمت الجراسة عيشة قػاميا  61شفل وشفمة مدعفيغ تع اختيارىع بصخيقة قرجية.

 -االدوات السدتعسمة في الدراسة ;

-مقياس التهافق الشفدي ;مغ ترسيع ( راسل  .ن .كاسل )  1961إعجاد مرصفى كامل  :صسع ىحا السقياس

لسالحطة سمػك الصفل ليكػن سيكػلػجية في التقجيخ السػضػعي لمتػافق الشفدي لألشفال في سغ رياض االشفال
والسجرسة االبتجائية,وىي تالئع اشفال غيخ القادريغ عمى القخاءة كسا يقترخ استخجام ىحا السقياس عمى الحيغ
الحطػا سمػك الصفل او الحيغ يعخفػنو معخفة وثيقة (االباء ,السجرسي,االقارب) وذلظ لتحجيج اغخاض متعجدة .
(مرظفى كامل،دس)

وصف االداة;تتكػن ىحه القائسة مغ ( )52حيث يقابل كل بشج مغ بشػد ىحا االستبيان( )6بجائميع:اوال(:كثي اخ

ججا),ثانيا(:كثيخا),ثالثا(:قميال) رابعا(:نادرا),خامدا(:ناد ار ججا),سادسا(:اليحجث مصمقا).وترشف ىحه العبارات الى

ثالث مجاالت لمتػافق يسثل كل مشيا مجسػعة مغ العبارات وىحه السجاالت ىي:
-2التػافق الذخري(:الحاتي):وتسثمو ()21فقخة مغ (.)21-1
-3التػافق االسخي:وتسثمو ()21فقخة مغ (.)41-21

-4التػافق السجرسي:وتسثمو()12فقخة مغ (.)52-41
-مقياس تقدير الذات:

ىػ أداة واسعة االستخجام في مجال البحػث العادية و في مجال السسارسة ,إذ أنو يترف بالخرائز
الديكػمتخية األساسية لمسقياس الجيج كالرجق ,الثبات والقجرة عمى التسييد ,وقج مثل اليجف األساسي لبشاء ىحا

السقياس في قياس االتجاه التقييسي لمحات ,و أثبتت دراسات "كػبخسسيت" ودراسات أخخى أجشبية عخبية.
-

صسع ىحا السقياس مغ شخف الباحث األمخيكي كػبخسسيتدشة( ) 1967لقياس االتجاه نحػ الحات في الحياة
االجتساعية واألكاديسي ة العائمية الذخرية  ,ثع تخجع إلي العخبية مغ شخف الجكتػرة ليمى عبج الحسيج عبج
الحفيظ  .في األول كانت مقاييذ تحسل الصبع العام ,ولع تحجد الدمػك في السػاقف السختمفة حدب

األشخاص األعسار كانت بحاجة ماسة لبشاء مقاييذ ثابتة صادقة لقياس الحات ,و مغ ىشا ضيخت ثالثة

مقاييذ ىي كالتالي:
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-

 -مقياس الرػرة القريخة

-

 -مقياس الرػرة الخاصة الرغيخة بالسجرسة

 يتكػن ىحا السقياس مغ  25عبارة مشيا الدالبة و مشيا السػجبة ويصمب مغ الذخز الحي يصبق عميوالسقياس أن يزع عالمة (×) داخل السخبع الحامل لمكمسة تشصبق (أو ) ال تشصبق) وال تػجج إجابات صحيحة و

أخخى خاشئة وإنسا اإلجابة الرحيحة ىي التي يعبخ عشيا الذخز.

وصف االداة;تتكػن ىحه القائسة مغ ( )25بشج حيث يقابل كل بشج مغ بشػد ىحا االستبيان ( )2بجائل
:اوال(:تشصبق),ثانيا(:ال تشصبق)

عرضه تحميل ومشاقذة الفرضيات;

وسشقػم في ىحا العشرخ بعخض وتحميل ومشاقذةنتائج الفخضيات:

 -عرض وتحميل نتيجة الفرضية العامة;

تػجج عالقة ارتباشية ذات داللة احرائية بيغ تقجيخ الحات والتػافق الشفدي لجى االشفال السدعفيغ.

جدول (  )2يهضح قيسة ارتباطتقدير الذات و التهافق الشفدي;
السؤشرات

مدتهى الداللة

معامل االرتباط

التهافق الشفدي

-1.63

تقدير الذات

1.11

الستغيرات
مغ خالل الشتائج السػضحة في الججول نجج ان معامل االرتباط يداوي  -1.63وىي قيسة دالة عشج

مدتػى الجاللة  1.11اي ان الفخضية محققة.

-عرض وتحميل نتيجة الفرضية الجزئية االولى;

مفادىا تػجج فخوق ذات داللة احرائية في التػافق الشفدي لجى عيشة الجراسة يعدى لستغيخ الجشذ.

جدول( )3يهضح طبيعة الفروق بين األطفال السدعفين في التهافق الشفدي حدب متغير الجشس.
ذكهر
ن
التػافق
الشفدي

31

إناث
م

ع

167.32

19.22

م

ن
31

173.17

ع
18.11

قيسة T

-1.61

مدتهى
الداللة

غيخ دالة

مغ خالل الشتائج السػضحة في الججول اعاله نالحظ ان الستػسط الحدابي لجى الحكػر يداوي

 167.32واالنحخاف السعياري , 18.24اما بالشدبة لإلناث فالستػسط الحدابي يداوي : 173.17واالنحخاف
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السعياري يداوي , 21.15وان قيسة "" Tتداوي  -1.61وىي قيسة غيخ دالة احرائيا ,ومشو يسغ القػل ان
الفخضية لع تتحقق,فميحا نقبل الفخضية الرفخية التي تشز عمى عجم وجػد فخوق بيغ االشفال السدعفيشفي

التػافق الشفدي.
عرض وتحميل نتيجة الفرضية الجزئية الثانية;

مفادىا تػجج فخوق ذات داللة احرائية في تقجيخ الحات لجى عيشة الجراسة تعدى لستغيخ الجشذ.

جدول( )4يهضح طبيعة الفروق بين األطفاال لسدعفين في تقدير الذات حدب متغيير الجشس;
ذكهر
ن
تقجيخ

الحات

إناث
م

31

ع
14.83

ن
2.79

م
31

12.50

قيسة T

ع
4.03

1.29

مدتهى
الداللة

غيخ دالة

ومغ خالل قيسة (") 1.29=Tوىيقيسة غيخ دالة احرائيا  ,تبيغ انو التػجج فخوق دالة احرائيا في

تقجيخ الحات لجى عيشة الجراسة تعدى لستغيخ الجشذ.

ومشو ان الفخضية لع تتحقق,فميحا نقبل الفخضية الرفخية التي تشز عمى عجم وجػد فخوق بيغ االشفال

السدعفيشفي تقجيخ الحات.
-تفديرومشاقذة نتائج الفرضية العامة;

انصالقا مغ نتائج الفخضية العامة التي تشز عمى وجػد عالقة ارتباشية دالة إحرائيا بيغ تقجيخ الحات

والتػافق الشفدي بأبعاده لجى عيشة الجراسة,ومغ خالل قيسة" "Tالتي تع الػصػل الييا تداوي () -1.63عشج

مدتػى الجاللة ( )1.11تبيغ ان ىشاك عالقة بيغ تقجيخ الحات والتػافق الشفدي بأبعاده الثالثة ,وبشاءا عمى ما تع
التػصل اليو مغ نتائج يسكششا قبػل فخضية بحثشا التي تشز عمى وجػد عالقة ارتباشية دالة احرائيا بيغ

متغيخي الجراسة .

ويسكغ ان تكػن االسخة والجور الحي يجب ان تمعبو في ىحا السجال عشر اخ أساسيا في تحقيق التػافق

ومشو تقجيخ الحات,كسااليسكغ ان نشدى دور السعمع في تحقيق الرحة الشفدية والتػافق لألشفال السدعفيغ ,خاصة
اذا استصاع فيع شخرية الصفل السدعف  ,وكحادور السجرسة في حج ذاتيا كسحيط اجتساعي ,يداعج عمى تجاوز
االضصخابات والسذاكل الشفدية واالنفعالية .ونزيف ايزا شخرية الصفل في حج ذاتو  ,انو ليذ كل شفل
مدعف معاق انفعاليا  ,فجيػد السحيصيغ بو تجعل مشو شفال متػافقا .
 حيث نجج ان نتائج فخضيتشا تتفق مع دراسة ريبل  2:55الحي اىتع بجراسة "كيفية تكػيغ العالقة االولية بيغاالم والصفل ,واىسية ىحه العالقة بالشدبة لشسػ حياتو االجتساعية ,الػججانية والجدسية فيسا بعج".

-تفدير ومشاقذة نتائج الفرضية الجزئية االولى;
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انصالقا مغ نتائج الفخضية االولى التي تشز عمى عجم وجػد فخوق دالة احرائيا في التػافق الشفدي لجى افخاد
عيشة الجراسة,ىحا يعشي ان الطخوف التي يتعخض الييا الحكػر ىي نفديا التي يتعخض الييا االناث.

كسا تػافقت نتائج فخضيتشا مع دراسة ايسان فهزي 2:96م في دراسة ليا عغ تأثيخ الحخمان مع االم بػفاتيا عغ
التػافق الشفدي لألبشاء والتي اضيخت نتائجيا لجى االناث والحكػر قج ار عطيسا مغ الػحجة والكأبة نتيجة لفقجان

مػضػع الحب ,الى جانب مذاعخ اليجخ والشبح
-تفديرومشاقذة نتائج الفرضية الجزئية الثانية;

انصالقا مغ نتائج الفخضية الجدئية الثانية والتي تشز عمى عجم وجػد فخوق دالة احرائيافي تقجيخ الحات لجى

افخاد عيشة الجراسة .والحي يثبت مغ ججيج ان الطخوف التي يتعخض ليا الحكػر ىي نفديا التي يتعخض ليا

االناث.

ولقج اتفقت نتائج الفخضية مع دراسة سيير كامل أحسد :التي تصخقت لسػضػع "الحخمان مغ الػالجيغ

في مخحمة الصفػلة و عالقتو بسفيػم الحات و االضصخابات الدمػكية األشفال "  ,و فييا تؤكج الباحثة عمى أىسية
دور االسخة و ضخورة االرتباط بالػالجيغ في حياة الصفل ميسا كان جشدو.
التهصيات;
-

وضع اشخ قانػنية لمحج مغ ضاىخة انتذار األشفال السدعفيغ.

وجب عمى السجتسع ان يحتخم ىحه الفئة (االشفال السدعفيغ).

فياذايداعجه عمى تكػيغ ذاتو وان يكػن متػافقا مع نفدو مغ اجل العير في حياة شبيعية كميا استقخار وشسأنيشة.

السراجع;

 ابخاىيع سعج  , 1821مذكالت الصفػلة و السخاىقة  ,د.ط  ,مشذػرات دار االفاق الججيجة  ,لبشان. -جابخ عبج الحسيج ,دراسة نفدية لمذخرية العخبية ,د.ط ,عالع الكتب1987 ,

حامج زىخان  , 1882عمع الشفذ الشسػ  ,ط , 1.عالع الكتب  ,القاىخة  ,مرخ.
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