هفهىم الذات وعالقته بالتىافق النفسي لدي

التالهيذ املزاهقني املىهىبني باملزحلة اإلعدادية

إبزاهين أمحد سليواى الباشا
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جاهعة بىرسعيد
إشراؼ
أ.د  /أمل حمند حسوىة

أ  .د  /عبد الصبوز ميصوز حمند

أستاذ الصحة اليفسية وعنيد نلية

أستاذ الصحة اليفسية

زياض األطفال دامعة بوزسعيد

وزئيس قسه الصحة اليفسية
نلية الرتبية  -دامعة بوزسعيد
أ .و .د /أمحد عبد اهلادي أبو شيد
أستاذ عله اليفس املساعد
وزئيس قسه عله اليفس
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امللخص
ييدؼ االبحث الى التعرؼ عمى التقبؿ اإلجتماعي ومفيوـ الذات وعالقتة بالتوافؽ النفسي لدى عينة

 وطبؽ البحث،  والتعرؼ عمى الفروؽ بيف الذكور واإلناث في متغيرات الدراسة، مف التالميذ الموىوبيف

) مػػف التالميػػذ والتمميػػذات مػػف الموىػػوبيف بالمػػدارس اإلعداديػػة التابعػػة إلدار304 عمػػى عينػػة قواميػػا

) عام ػاً ويتجػػاوز مسػػتوى26 – 23 الحسػػينية التعميميػػة بمحافظػػة الشػػرقية وتت ػراوح أعمػػارىـ مػػا بػػيف

 ويتمتعػوف بالموىبػة واسػتتدمت فػي الدراسػة ا دوات اوتيػة وىػي اتتبػار القػدر، ) درجة240 ذكائيـ

)3020 ) وبطاقػػة مالحظػػة الموىػػود إعػػدادق زينػػد شػػقير2:98 العقميػػة إعػػداد فػػاروؽ عبػػد الفتػػاح
) ومقياس مفيوـ الػذات لمموىػوبيف إعػدادق الباحػث3004 ومقياس التوافؽ النفسي إعداد زيند شقير

) بػيف متوسػط0102 ) وتوصمت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطيػة موجبػة دالػة إحصػائياً عنػد3025

 ووجػود فػروؽ دالػة، درجات مفيوـ الذات والتوافؽ النفسي لدى التالميذ الموىوبيف بالمرحمة اإلعداديػة

) بيف متوسطي درجات الذكور واإلناث مف الموىوبيف في مفيوـ الذات0106 ) و0102 عند مستوي

 وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي درجػات الػذكور واإلنػاث مػف الموىػوبيف، لصالح الذكور
1في التوافؽ النفسي

Abstract
This research aims to identify the self-concept and their relationship
Psychological Adjustment among a sample of gifted students, and to
identify the differences between males and females in the study variables,
and applied the research on a sample of 203 pupils and students from the
gifted school prep the Department of Education Hosseinieh Sharkia range
the ages of (12-15) years and exceed the level of their intelligence (130)
degrees, and have the talent and used in This research of the following
tools, a test of mental ability preparation Farouk Abdel-Fattah (1987) and
note card talented setup / Zainab Shakir (2010)) and a measure of
psychological adjustment preparation Zainab Shakir (2003) and the
measure of self-concept for talented setup / researcher (2014) and found the
results to the presence of correlation is positive statistically significant
relationship when (0.01) between the mean scores of and self-concept and
compatibility psychological pupils gifted prep. school, and the presence of
significant differences at the level (0.01) and (0.05) between the average
male degrees and female talented in self-concept in favor of males, and the
lack of statistically significant differences between the average male degrees
and female talented in the social acceptance of psychological .
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مكدمة:
تعد المراىقة مف المراحؿ المية في حيا اإلنساف  ،تاصة مرحمة المراىقة المبكر والتي تمتد

ما بيف عمر  )26- 23عاماً  ،وتعرؼ ىذه المرحمة بأنيا تمثؿ ميالداً جديداً لمفرد وتتميز بالقمؽ
والصراع  ،مما يستوجد الرعاية واإلىتماـ بالمراىقيف في ىذه المرحمة  ،تاصة أصحاد المواىد

واإلبتكارات  ،والمراىؽ الموىود في ىذه المرحمة يكوف تمميذاً في المرحمة اإلعدادية 1

ولقد حظى مفيوـ الذات بقدر كبير مف االىتماـ في أدد تعمـ الموىوبيف  ،حيث أنو يرتبط بقو

بالنواتج النيائية لمتمميذ كاإلنجاز المرتفع  ،كما أنو يؤثر بشكؿ تاص عمى طموحات التالميذ لمينة

المستقبؿ عمى المدى الطويؿ  ،وقد تكوف ىناؾ تطور لحدوث نواتج غير مرغوبة مثؿ اإلنجاز

المنتفض  ،وحدوث مشكالت توافؽ نتيجة عدـ اإلىتماـ بمفيوـ الذات لدى التمميذ تاصة الموىود1
)(Mathews, michals.2014
ويذكر مصطفي فيمي أف التوافؽ النفسي يحدث عندما يصبح مفيوـ الذات في وضع
يسمح لو بتمثيؿ كؿ التبرات مما يؤدي إلي تقميؿ التوتر الناشئ عف التبرات الغير متسقة مع الذات
ومف ىنا تصبح فكر الفرد عف نفسو ىي النوا الرئيسية التي تقوـ عمييا شتصيتو كما أنيا عامؿ

أساسي في توافقو النفسي 1مصطفي فيمي : 2:89 ،ص )207

والمراىقوف الموىوبوف في حاجة ماسة لتحقيؽ التوافػؽ النفسػي وذلػؾ لتحقيػؽ متطمبػات النمػو

النفسي والفسيولوجي واالجتماعي التاص بيـ في ىذه المرحمة العمرية الحرجة وذلؾ لف يتػأتي إال مػف

تالؿ تكويف مفيوـ إيجابي لممراىقيف الموىوبيف عف ذاتيـ وعف اوتريف بما يسيـ في تحقيؽ التوافػؽ
النفسػي ليػػـ لػػذا تسػػعى الدراسػػو الحاليػػو لمتعػػرؼ مفيػػوـ الػػذات وعالقتػػة بػػالتوافؽ النفسػػي لػػدى التالميػػذ

المراىقيف الموىوبيف بالمرحمة اإلعدادية1

مشهلة الدزاسة:
الحظ الباحث مف تالؿ عممو كمعمـ في عدد مف المدارس اإلعدادية  ،أف الكثيػر مػف الموىػوبيف

لدييـ صور غير واضحة عف موىبتيـ  ،ومفيوميـ لذاتيـ  ،كرد فعؿ لنظر اوتريف وتقييميـ ليػـ ، ،

حيث يجد المراىقوف الموىوبػوف صػعوبة فػي تحقيػؽ التوافػؽ النفسػي ممػا يشػعرىـ باإلحبػاط  ،ويعػرض

عالقاتيـ مع أقرانيـ ومعممييـ وأسرىـ والبيئة المحيطة بيـ لعدـ االستقرار النفسػي  ،وربمػا يػؤدى ذلػؾ

الػػى انحػرافيـ عػػف الطريػػؽ المنشػػود وتراجػػع مػػوىبتيـ وطمػػس معالميػػا  ،وتعرضػػيـ لعػػدد مػػف مشػػكالت

التوافػػؽ التفسػػى  ،لػػذا وجػػد الباحػػث أىميػػة دراسػػة العالقػػة بػػيف مفيػػوـ الػػذات والتوافػػؽ النفسػػي لػػدى

التالميذ المراىقيف الموىوبيف في المرحمة اإلعدادية 1

العدد الواحد والعشسوٌ – ييايس  2017و

556

جملة نلية الرتبية – دامعة بوزسعيد

أسئلة الدزاسة - :
تتبمور مشكمة الدراسة الحالية فػى أنيػا تحػاوؿ اإلجابػة عػف السػؤاؿ الػرئيس ىػؿ توجػد عالقػة

ارتباطيػػػو موجبػػػة بػػػيف مفيػػػوـ الػػػذات والتوافػػػؽ النفسػػػي لػػػدى التالميػػػذ المػػػراىقيف الموىػػػوبيف بالمرحمػػػة

اإلعدادية

وينبثؽ مف ىذا السؤاؿ الرئيسي ا سئمة الفرعية اوتية -:

 -2ىؿ توجد عالقة ارتباطيو موجبة بيف مفيوـ الذات والتوافؽ النفسى لممراىقيف الموىوبيف1

 -3ىػػؿ توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف متوسػػطي درجػػات الػػذكور واإلنػػاث فػػي مفيػػوـ الػػذات لػػػدى
المراىقيف الموىوبيف 1

 -4ىػػؿ توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف متوسػػطي درجػػات الػػذكور واإلنػػاث فػػي التوافػػؽ النفسػػى لػػدى
التالميذ المراىقيف الموىوبيف 1

أٍداف الدزاسة - :
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيؽ االىداؼ اوتية:

 -2التعرؼ عمى العالقة بيف مفيوـ الذات والتوافؽ النفسي لممراىقيف الموىوبيف بالمرحمة اإلعدادية 1
 -3الكشؼ عف الفروؽ بيف الجنسيف في المتغيرات السابقة1

 -4تحديد و تقدير التالميذ الموىوبيف بالمرحمة اإلعدادية والتعرؼ عمػييـ مػف تػالؿ ا دوات والمحكػات
المناسبة لذلؾ 1

أٍنية الدزاسة - :
أوال  - :األٍنية اليظسية - :
 -2إلقاء الضوء عمى أىمية كؿ مف التقبؿ االجتماعى ومفيوـ الذات في تحقيؽ التوافؽ النفسي الفعػاؿ
لممراىقيف الموىوبيف 1

 -3التركيز عمى الجواند السموكية التي تعوؽ استمرار موىبتيـ حيث أف معظـ الدراسات السابقة ركزت
عمى الجواند المعرفية ليـ 1

ثاىيا  - :األٍنية التطبيكية - :
يمكػػف االسػػتفاد مػػف ىػػذه الدراسػػة فػػي المجػػاؿ التربػوى تاصػػة المعممػوف والعػػامموف فػػي مجػػاؿ

التعمػيـ وأوليػاء ا مػػور مػف تػالؿ تزويػػدىـ بحصػيمة معرفيػة جيػػد عػف كيفيػة التعامػػؿ مػع ىػذه الفئػػة ،

وأىمية تنمية موىبتيـ وزياد دافعيتيـ لإلنجاز والتعرؼ عمييـ وتحديدىـ وابراز صورتيـ اإليجابية عف

ذاتيـ ،مما يسيـ في تحقيؽ التوافؽ النفسي الفعاؿ ليـ 1
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املصطلحات اإلدسائية للدزاسة
وتعرؼ المراىقة إجرائيا في ىذه الدراسة بأنيا مرحمة االنتقاؿ مف الطفولة إلي الرشد والنضػج

يمر فييا الفرد بتحػوالت وتغييػرات جسػمية وعقميػة ونفسػية واجتماعيػة وانفعاليػة شػاممة تتطمػد عمميػات

توافػػؽ نفسػػي واجتمػػاعي مناسػػبة ويتحػػدد عمػػر المراىػػؽ إجرائيػػا فػػي ىػػذه الدراسػػة مػػف ) 26 – 23

عاما1

ثانيػػا  :الموىبػػة  :يتحػػدد الموىػػود فػػي الدراسػػة الحاليػػة إجرائيػػا بأنػػو تمميػػذ فػػي الصػػؼ ا وؿ أوالصػػؼ

الثػػاني أو الصػػؼ الثالػػث اإلعػػدادي يت ػراوح عمػػره مػػا بػػيف  ) 26 – 23عام ػا  ،ويكػػوف مػػف التالميػػذ

الموىوبيف في مجاؿ أو أكثر مف مجاالت الموىبة ويبمغ معدؿ ذكاؤه عمى اتتبار القدر العقمية )240
درجة فأكثر ويحصؿ عمى  %86مػف الدرجػة الكميػة لمقيػاس تقػدير الموىػوبيف ويكػوف مرشػحا مػف قبػؿ

المعمميف بمدرستة وولي أمره 1

زابعا  :مفَوو الرات self-concept :
ويعرفػػو الباحػػث إجرائيػػا بأنػػو فكر الفػػرد عػػف نفسػػو وقدراتو،واستعداداتو،ومواىبو،وتصػػوره لنظػػر

اوتريف لو ومدي تقبمو ورضاه عف ىذه الصور أو ىذه الفكر ويتحدد إجرائيا في ىذه الدراسػة بالدرجػة

التي يحصؿ عمييا المراىؽ الموىود عمي مقياس مفيوـ الذات1

خامسا :التوافل اليفسي Psychological adjustment
ويعرؼ التوافؽ النفسي إجرائيا في الدراسة الحالية بأنو عممية كمية دينامية وظيفية تيدؼ إلػى

تحقيؽ التوازف والتالؤـ بيف جواند السموؾ الداتمية والتارجيػة لمفػرد بمػا يسػاعده عمػى حػؿ الصػراعات

بػيف القػوى المتتمفػة داتمػو  ،وكػذلؾ بػيف القػوى الذاتيػة لمفػرد  ،والقػوى البيئيػة التارجيػة  ،ممػا يحقػػؽ
تفػػض التػػوتر  ،بػػؿ يتتطػػى ذلػػؾ إلػػى الجوانػػد اإليجابيػػة لتحقيػػؽ الػػذات والرضػػا عنػػو  ،وتحقيػػؽ الثقػػة
بالنفس  ،واالتزاف االنفعالي لمفرد مع اإليجابية والمرونة في التعامؿ مع المجتمع مف حولو  1زينػد

شػقير : 3004 ،ص  ) 5كمػػا يتحػػدد إجرائيػػا مػف الدرجػػة التػػي يحصػػؿ عمييػا المفحػػوص عمػػى مقيػػاس
التوافؽ النفسي 1

اإلطاز اليظسي
 - 2مفَوو الرات :Self- concept

حظى مفيوـ الذات بقدر كبيرمف االىتماـ فى أدد تعمـ الموىوبيف ومفيوـ الذات ىاـ ؛ نو يرتبط

بقو بالنواتج النيائية لمتمميذ كاإلنجاز المرتفع  ،وىذه العالقة يبدو أنيا تأتذ صور منحنى التغذية

المرتد الموجبة  )Mathews, Michals. 2014ومفيوـ الذات عند المراىؽ الموىود بمثابة تقييـ

الفرد لذاتو ككؿ مف حيث مظيره وقدراتو ووسائمو واتجاىاتو ودور فى الحياه واتصالو باوتريف

المحيطيف بو مف حولو ومعرفو كيؼ ينظر لو مف حولو  ،وتقييميـ لو وكذلؾ صورتو أماـ نفسو  1وقد
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تحددت أبعاد مفيوـ الذات فى الدراسة الحالية فى أربعة أبعاد رئيسية يمثؿ البعد ا وؿ منيا الذات

المعرفية وتعبر عف اتجاه التمميذ الموىود نحو حؿ المشكالت وتحميؿ ومعالجة المعمومات  ،ومستوى

الذكاء  ،وابتكار بعض ا شياء  111ويمثؿ البعد الثانى الذات الجسمية وتعبر عف الحالة الفسيولوجية
لممراىؽ الموىود واتجاىو نحو التحكـ فى عضالتو  ،وامتالكو لبعض الميارات البدنية والعصبية

واحساسو بالنشاط والحيوية 111ويمثؿ البعد الثالث الذات النفسية وتعبر عف اتجاه التمميذ الموىود نحو
السيطر عمى انفعاالتو  ،وشعوره بالرضا عف ذاتو  ،وكونو ودودا غير مغرور  111ويمثؿ البعد الرابع

الذات االجتماعية وتعبر عف الصور التى يحد أف يراه اوتروف عمييا وقدرتو عمى بناء عالقات

جديد مع مف حولو 111

وينقسـ مفيوـ الذات الى نوعيف رئيسييف وىما مفيوـ الذات االيجابى – Posotive self

 conceptومفيوـ الذات السمبى  Negative self – conceptومف العوامؿ التى تؤدى الى تكويف
مفيوـ ذات ايجابى لدى المراىؽ الموىود معرفتو بقدراتة و امكانياتو وكذلؾ فكرتو عف نفسو وتقديره

لذاتو فكمما كانت فكرتو عف نفسو واقعية كاف تقديره لذاتو مرتفع  ،وأف يضع لنفسو أىدافا واقعية
ومستويات معقولة مف الطموح يسيؿ عميو تحقيقيا  ،ومف العوامؿ التى تؤدى الى تكويف مفيوـ ذات

سمبى لدى المراىؽ الموىود أىميا الحماية الزائد مف الوالديف والمشرفيف والقائميف عمى تربيتو أو

السيطر التامة عميو أو عدـ االىتماـ بو  ،والتبرات غير السار محمد عبد المقصود : 2::2 ،ص

ص  )75-70وىناؾ عوامؿ أترى مؤثر عمى مفيوـ الذات لدى المراىؽ الموىود تنقسـ الى -:
أ -عوامؿ ذاتية  :مثؿ القدرات العقمية العامة الذكاء)  ،والتصائص الجسمية والنفسية 1

د -عوامؿ اجتماعية  :وتشمؿ كؿ ما يحيط بالموىود ويؤثر فى تكويف مفيومو عف ذاتو مثؿ
ا سر والمدرسة والدور االجتماعى والمستوى االقتصادى واالجتماعى والمشكالت ا سرية

وتوقعات الوالديف وجماعة الرفاؽ  ،وجماعة الكبار  ،ووسائؿ االعالـ 1

مفَوو الرات وعالقتُ بالتوافل اليفسى لدى املساٍكني املوٍوبني :
اف توافؽ التمميذ الموىود وغير الموىود يبدأ بمحظة استقباؿ المعمـ لو ثـ محاولتو ادماجو مع

أقرانو وفيـ طبيعتو وفرديتو التاصة مف تالؿ لعبو وآراء والديو فيو ووصفيـ لو بالذكاء العالى أو

الموىبة فى مجاؿ ما  ،ثـ التعامؿ معو عمى أساس ىذا الفيـ الذى يسيـ فى عممية توافقو أو سوء
توافقو التى يتكوف مف تالليا رأيو عف نفسو وصفاتو

سوزاف حمدى : 2::9،ص  ، )26ففكر

الفرد عف نفسو التى قد تبتس قدراتو وال تتناسد مع االستعدادات الفطرية الكامنة لديو تتكوف مف

تالؿ عمميات التوافؽ النفسى  ،فتبرات الفرد ا ولى أثناء التفاعؿ االجتماعى ترسـ مفيومو عف ذاتو
حممى المميجى  ،وعبد المنعـ المميجى  : 2:93ص ص  ) 4::-4:9وقد أشارت نتائج عددا مف

الدراسات السابقة الى وجود عالقة بيف مفيوـ الذات والتوافؽ النفسى لدى المراىقيف الموىوبيف  ،حيث

أشارت نتائج دراسة زيجمر وآتروف  )2::3الى وجود تأثر لمنمو المعرفى عمى التوافؽ النفسى  ،كما
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أشارت نتائج دراسات عبد المنعـ حسيد  ، )2::4وبودستيف  ، )2::9وكاثميف ، )2:::

وجيمس ادوارد  )300:الى وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف مفيوـ الذات والتوافؽ النفسى لدى

المراىقيف الموىوبيف 1

التوافل اليفسى لدى املساٍكني املوٍوبني :
يعتبر التوافؽ النفسى مف أىـ مفاىيـ عمـ النفس والصحة النفسية  ،حيث أنو كاف وال يزاؿ محو ار

لمعديد مف الدراسات التى تصدت لو بالبحث والتحميؿ  ،وتعرفو زيند شقير بأنو عممية كمية دينامية

وظيفية تيدؼ إلى تحقيؽ التوازف والتالؤـ بيف جواند السموؾ الداتمية والتارجية لمفرد بما يساعده

عمى حؿ الصراعات بيف القوى المتتمفة داتمو  ،وكذلؾ بيف القوى الذاتية لمفرد  ،والقوى البيئية
التارجية  ،مما يحقؽ تفض التوتر  ،بؿ يتتطى ذلؾ إلى الجواند اإليجابية لتحقيؽ الذات والرضا عنو

 ،وتحقيؽ الثقة بالنفس  ،واالتزاف االنفعالى لمفرد مع االيجابية والمرونة في التعامؿ مع المجتمع مف
حولو

زيند شقير : 3004 ،ص )5وتبعا ليذا التعريؼ ينقسـ التوافؽ النفسى الى أربعة أبعاد

رئيسية وىى البعد ا وؿ التوافؽ الشتصى االنفعالى ويمثؿ البعد الثانى التوافؽ الصحى والبعد الثالث

التوافؽ ا سرى والبعد الرابع التوافؽ االجتماعى 1

ولقد تعددت النظريات المفسر لمتوافؽ النفسى مف بينيا نظرية التحميؿ النفسى ومف أشير روادىا

فرويد  Frouedويانج  Youngوفروـ  Froumومفيوـ التوافؽ عند مدرسة التحميؿ النفسى ىو
تفض التوتر نتيجة المحاوالت المستمر التى يقوـ بيا الفرد الشباع حاجاتو الشتصية التى تثيرىا
دوافعو مع المرونة فى إقامة عالقات منسجمة مع البيئة  ،أما النظرية السموكية ومف أشير روادىا

واطسوف  Watsonوسكينر Skannerوىاس  Hassفتنظر الى التوافؽ النفسى عمى أنو نمط مف

أماط المساير االجتماعية أى يتصرؼ الفرد ويعتقد وفؽ أحكاـ وعقائد وتصرفات الجماعة وبذلؾ فإف
أنماط التوافؽ وسوء التوافؽ تعد متعممة ومكتسبة وذلؾ مف تالؿ التبرات التى يتعرض ليا الفرد سيد

عثماف  :2:85 ،ص  ) 87أما نظرية عمـ النفس االنسانى ومف أشير روادىا ماسمو  Maslowو

روجرز Rogersوبيرلس  Perlsفينظروف الى التوافؽ عمى أنو قدر الفرد عمى السعى إليجاد ىدؼ أو
مغزى لحياتو يحقؽ بيا ذاتو أماؿ ىالؿ  : 2::7 ،ص 1) 2:

وىناؾ عدد مف العوامؿ المؤثر عمى التوافؽ النفسى لمموىوبيف بعضيا تاص بالبيئة وأترى

تاصة بالفرد الموىود مثؿ الكمالية وىى نزعة أو ميؿ نحو الكماؿ فى كؿ شئ ورفض كؿ ما دوف ذلؾ

لذا ينبغى اف نعمؿ عمي تشجيع الموىود عمى تنمية مواىبو المتتمفو ال لمسعى نحو الكماؿ فتحى
جرواف  : 2::: ،ص  ) 586ومف العوامؿ الذاتية الدافعية وقد توصمت التجارد إلى أنو كمما زادت

الدافعيو أدى ذلؾ إلى زياد نشاط الفرد بصفة عامو أما إذا زادت الدافعية عف حد معيف فإف مف شأنيا

أف تحدث أض ار ار أترى ثؤثر عمى سموؾ الفرد تاصة الموىود وال يكفى اف يكوف لديو دافع لمتعمـ بؿ

البد أف يكوف لديو القدر عمى القياـ بيذا النوع مف التعمـ مع توافر الفرص المتاحة لذلؾ سميماف
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محمد  :3005ص  ) 76ومف العوامؿ الذاتية ا ترى الحساسية الزائد والتى تمثؿ مشكمة كبير لدى
الموىود نتيجة ما تتركو مف آثار سمبية عمى توافقو النفسى 1

ومف العوامؿ البيئية المؤثر عمى الموىود وتوافقو النفسى اتجاىات الوالديف نحو الموىود

فالعالقة بيف الموىود والوالديف يمكف أف تكوف مصد ار لتكويف الشعور با مف والطمأنينة أو مصد ار
لالضطراد النفسى والتوؼ والسموؾ الشاذ فيما بعد رحاد محمود  : 3000 ،ص  ، ) 22أيضا مف

العوامؿ البيئية عدـ االىتماـ بموىبة الفرد الموىود فاالبف الذى يبدى استعداد لموىبو فنية أو

موسيقية قد يواجو بأسر ال تقيـ وزنا لمنشاط الفنى أو الموسيقى بؿ قد تحقره وتراه مضيعة لموقت
كبر نواع أترى مف االستعدادت كالقدر عمى التحصيؿ مثال مما يؤدى إلى وقوع
وذلؾ نيا تقيـ وزنا أ ا

الموىود فى حبائؿ االضطرابات ويفقده ثقتو فى ذاتو ومف ثـ يؤثر عمى توافقو النفسى اسراء حسانيف

 : 3009 ،ص  )58ومف العوامؿ البيئية ا ترى المبالغة فى تقدير مواىد الفرد والمستوى االقتصادى
واالجتماعى وعوامؿ مدرسية1

دزاسات سابكة :
ىناؾ عد دراسات تناولت مفيوـ الذات وعالقتو بالتوافؽ النفسى يعرض الباحث لبعض منيا

لالستفاد منيا فى ترشيد وتدعيـ بناء البحث الحالى وصياغة فروضو والتي تناولت العالقة بيف

مفيوـ الذات والتوافؽ النفسى 1

دراسػػة عبػػد المػػنعـ حسػػيد  )2::4اىتمػػت الدراسػػة بمسػػتوي مفيػػوـ الػػذات والتوافػػؽ النفسػػي

وعالقتو بالسموؾ االنػدفاعي والتػأممي لطمبػة المرحمػة الثانويػة حيػث طبػؽ الباحػث اتتبػار مفيػوـ الػذات

لمكبػار إعػػداد محمػػد عمػاد الػػديف إسػػماعيؿ واتتيػػار الشتصػية والتوافػػؽ إعػػداد عطيػة محمػػود ىنػػا عمػػي

عينة قواميا  ) 500طالباً وطالبة تتراوح أعمارىـ مف  ) 27-25عاما وأشػارت النتػائج الػى وجػود

عالقة ارتباطية موجبة دالة بيف مفيوـ الذات والتوافؽ النفسي  ،ووجود فروؽ دالة بيف الذكور واإلناث
عمي مقياس التوافؽ النفسي لصالح الذكور

دراسة ميؿ جو mail , joe ) 2::8ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي التوافؽ النفسػي االنفعػالي

لممراىقيف الموىوبيف مف منظور عالمي وآتر متعدد ا بعاد ومقارنة المفػاىيـ الذاتيػة لمتوافػؽ االنفعػالي
والنفسي لممراىقيف الموىوبيف وغير الموىوبيف والتعرؼ عمػى ا بعػاد الجديػد لمتوافػؽ االنفعػالي وزيػاد

دقة قياس التوافؽ االنفعالي وتكونت عينة ىذه الدراسة مف  ) 223مراىقا موىود وغيػر موىوبػا مػف

مػػدارس إعداديػػة وثانويػػة مػػف الصػػفوؼ التاسػػع إلػػي الثػػاني عشػػر واسػػتتدمت الدراسػػة التقريػػر الػػذاتي
لمشتصػػية لتقيػػيـ سػػموؾ المػراىقيف لمقارنػػة المجمػػوعتيف مػػف حيػػث معامػػؿ ا غػراض العاطفيػػة العالميػػة

وا بعاد التاصة بػالتوافؽ النفسػي والتػي تشػمؿ تقػدير الػذات – االكتئػاد – اإلحسػاس بعػدـ التكػافؤ –

القمػػػؽ – الضػػػغط االجتمػػػاعي – العالقػػػات بػػػيف ا شػػػتاص ) وأشػػػارت النتػػػائج الػػػى اف المراىقػػػػوف
الموىوبوف قرروا في تقاريرىـ الذاتية بػأنيـ أفضػؿ فػي التوافػؽ فيمػا يتعمػؽ بالوظيفيػة العالميػة وا بعػاد
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سػػالفة الػػذكر ،وتعكػػس النتػػائج أىميػػة ا حجػػاـ عػػف االرتبػػاط الروتينػػي بػػيف السػػموكيات سػػيئة التوافػػؽ
والموىبػػة عنػػدما يظيرىػػا المراىقػػوف الموىوب ػوف وبالتػػالي يجػػد أف تثيػػر ىػػذه المظػػاىر السػػموكية لػػدي

المراىقيف الموىوبيف االنتباه 1

دراسة آف تروكسمير  Troxclair .A )2::9فحصت الدراسة العالقػات التػي تػربط بػيف مفيػوـ

الػػذات ومجموعػػة مػػف المتغي ػرات مثػػؿ الطػػابع المزاجػػي وبعػػد االنبسػػاط  ) E/Iوالتحصػػيؿ ا كػػاديمي
والمستوى الصفي ونوع الجنس لػدى مجموعػة مػف الطػالد الموىػوبيف مػف الصػؼ الرابػع وحتػى الصػؼ

التاسػػع  ،تػػـ إج ػراء ىػػذه الدراسػػة عمػػى  ) 300مػػف الطػػالد الموىػػوبيف فػػي إحػػدى المػػدارس بواليػػة
لويزيانا ا مريكية وتتػراوح أعمػارىـ مػا بػيف

 ) 26 -20عامػا وطبقػت الباحثػة اسػتبياف ميرفى مػس

جػاير )  Merphy Miss Gayierعػف مؤشػرات ا طفػاؿ والمػراىقيف  ) MMTICومقيػاس ىػارتر
لممفاىيـ الذاتية  ،واستتدـ أسمود تحميؿ االنحدار المتعدد والتحميؿ الجزئي المتعدد وتحميؿ التغػاير فػي

اتتبار كؿ الفروض وأشارت نتػائج الدراسػة إلػى وجػود عالقػة ارتباطيػو قويػة بػيف مفيػوـ الػذات وجميػع

متغيرات الدراسة نوع الجنس – االنبساط واالنطواء  – E/Iالتحصيؿ ا كاديمي – المسػتوى الصػفي)،

وتـ التوصؿ لتفاعؿ بيف نوع الجنس والمستوى الصفي ومفيوـ الذات 1

دراسة بودسػتيف  Bodensdien,t )2::9ىػدفت الدراسػة إلػي تحديػد مؤشػرات التوافػؽ النفسػي

واالجتماعي لػدي ا طفػاؿ والمػراىقيف الموىػوبيف ويػتـ تحديػد التوافػؽ فػي ضػوء المفػاىيـ الذاتيػة نػو
المقيػػاس ا كثػػر شػػيوعا فػػي دراسػػات التوافػػؽ النفسػػي لػػدي الم ػراىقيف وا طفػػاؿ الموىػػوبيف والمؤش ػرات

التاصة بالتوافؽ النفسي لممراىقيف الموىػوبيف التػي اىتمػت بيػا ىػذه الدراسػة ىػي البيئػة ا سػرية –

عوامػػؿ الصػػداقة وا ق ػراف – الكماليػػة – اإلحسػػاس بػػاالتتالؼ والتميػػز عػػف اوتػػريف واتجاىػػات الػػدوافع
وحيث أف المفاىيـ الذاتية ىي مكوف قائـ عمػي المجتمػع وا سػر وا قػراف وىػي أىػـ القػوي االجتماعيػة

المػػؤثر عمػػي نمػػو الموىبػػة للطفػػاؿ والم ػراىقيف الموىػػوبيف فػػي متتمػػؼ ا عمػػار تػػـ اسػػتتداـ العوامػػؿ
المتعمقػػة بػػالجنس والعمػػر فػػي تحميػػؿ البيانػػات وقػػد قػػاـ الباحػػث بتطبيػػؽ مقيػػاس البيئػػة ا سػػرية عمػػي

المشاركيف وآبائيـ كما قاـ بتطبيؽ استبيانات تقبػؿ ا قػراف واسػتبياف الكماليػة لػدي ا طفػاؿ والمػراىقيف
ومقياس مفيوـ الذات والتوافؽ النفسي لممراىقيف وا طفاؿ الموىػوبيف وأظيػرت نتػائج الدراسػةانة توجػد

عالقة ارتباطية موجبة بيف المؤشرات المتتار والتوافؽ النفسي  ،تـ التوصؿ مف تالؿ الدراسة لنموذج
نمو مفيػوـ الػذات والػذي أكػد أف العالقػات مػع ا قػراف ىػي أفضػؿ مؤشػر عمػي اإلحسػاس بقيمػة الػذات

والتوافؽ النفسي لممراىقيف الموىوبيف  ،ا طفاؿ والمراىقػوف الموىوبػوف يػروف أف البيئػة ا سػرية غيػر
مثير بالنسبة ليـ وىو عكس ما رآه آبائيـ وأف بعض المراىقيف الموىوبيف الذيف كانوا يشػعروف بػأنيـ
مميزوف عف اقرأنيـ ىـ ا كثر تعرضا لمتاطر التوافؽ النفسي1

دراسة بالرؾ انبيوىمر  Enbuehlar، Blark )3007ىدفت الدراسة إلى تحديد أبعاد مفيػوـ الػذات
التػػي كانػػت تتنبػػأ باالكتئػػاد والقمػػؽ لػػدى المػراىقيف الموىػػوبيف فػػى بيئػػة أكاديميػػة سػػكنية باإلضػػافة إلػػى
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مقارنػػة متوسػػط درجػػات قائمػػة منيسػػتونا الشتصػػية متعػػدد المراحػػؿ لمم ػراىقيف  ) MMPI- Aمػػع

البيانات االستطالعية وتكونت العينة النيائيػة لمدراسػة مػف  )333طالػد مراىقػاً موىوبػاً مػنيـ )239

أنثػى و  ):5مػف الػذكور وطبػؽ الباحػث اسػتبياف وصػؼ الػذات  ) MMPI-A- 3عمػى العينػة محػؿ

الدراسة وتمػت معالجػة البيانػات إحصػائيا باسػتتداـ معػامالت صػدؽ  ) MMPI-Aوتحميػؿ االنحػدار
المتعدد لتحميؿ أبعاد مفيػوـ الػذات التػي ارتبطػت باالكتئػاد والقمػؽ وأشػارت النتػائج إلػى أف ىػذه ا بعػاد

لمفيوـ الذات نفس النوع – االستقرار العاطفي – تقدير الذات العاـ) تتنبأ باالكتئاد وتمسة أبعػاد مػف
مفيوـ الذات القدر المفظية – القدر عمى حؿ المشكالت – نفس النوع – االستقرار االنفعالي – تقدير

الػػذات العػػاـ ) وجػػد أنيػػا تتنبػػأ بػػالقمؽ  ،وأظيػػرت بيانػػات التكػرار أف  %20مػػف العينػػة تقػػع فػػى النطػػاؽ
االكمينيكػػى المرتفػػػع عمػػػى مقيػػػاس  MMPI- Aلالكتئػػػاد  ،و %7فقػػػط مػػف العينػػػة تقػػػع فػػػى نطػػػاؽ
االكمينيكػى المرتفػع عمػى مقيػاس  MMPI- Aلمقمػؽ  ،وضػرور تػوفير تػدريد الميػارات االجتماعيػة

لدعـ مفيوـ الذات االجتماعي لممراىقيف الموىوبيف لتحسيف التوافؽ النفسي لدييـ

مؤشرات ودالالت مف الدراسات السابقة :

عمى الرغـ مف اتفاؽ عدد مف الدراسات السابقة فى النتائج إال أف ىذه النتائج تعكس تباينا واتتالفا

فيما بينيا نعرضو كاوتى -:

 -2غالبية الدراسات لـ تظير الفروؽ بيف الذكور الموىوبيف واإلناث الموىوبات فى مفيوـ الذات

والتوافؽ النفسى وتالحظ ندر الدراسات العربية فى دراسات مفيوـ الذات لممراىقيف الموىوبيف1

 -3أظيرت نتائج الدراسات وجود عالقة إرتباطية بيف مفيوـ الذات والتوافؽ النفسي لدى التالميذ

الموىوبيف بالمرحمة اإلعدادية مثؿ دراسات مرواف دوايري  )3005وبالرؾ انبوىمر )3007
وجيمس إدوارد 1 )300:

فسوض الدزاسة - :
 -2توجػػد عالقػػة ارتباطيػػة موجبػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف درجػػات مفيػػوـ الػػذات ودرجػػة التوافػػؽ
النفسى لدى التالميذ المراىقيف الموىوبيف بالمرحمة اإلعدادية11

 -3توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطي درجػات الػذكور واإلنػاث فػي مفيػوـ الػذات لػدى
التالميذ المراىقيف الموىوبيف بالمرحمة اإلعدادية1

 -4توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الذكور واإلناث فػي التوافػؽ النفسػى لػدى
التالميذ المراىقيف الموىوبيف بالمرحمة اإلعدادية1
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االدساءات امليَذية للدزاسة :
أوالً :ميَر الدزاسة:
تتبع الدراسة الحالية المنيج اإلرتباطي والوصفي والمذاف يعتمداف عمى وصؼ ما ىو قائـ بالفعؿ

وتحديد نوعية العالقة التي توجد بيف الظواىر1

ثاىياً :عيية الدزاسة:
 -2العينة اإلستطالعية:

تكونت عينة الدراسة اإلستطالعية لحساد الصدؽ والثبات للدوات مف  )60تمميذاً وتمميذ مف

الموىوبيف مف ثالثة مدارس إعدادية بإدار الحسينية التعميمية التابعة لمحافظة الشرقية وىي مدارس:

المالحة اإلعدادية  ،ومدرسة يوسؼ عطواف التجريبية الرسمية لمغات ومدرسة طارؽ بف زياد اإلعدادية

بسيؿ الحسينية  ،ويوضح الجدوؿ التالي توزيع أفراد العينة لحساد الصدؽ والثبات للدوات ووصؼ

العينة في ضوء الجنس والمدرسة1

ددول ( )1يوضح توشيع أفساد العيية اإلستطالعية
مسمسؿ

المدرسة

2

المالحة اإلعدادية

4

طارؽ بف زياد اإلعدادية

3

الجنس

يوسؼ عطواف التجريبية لمغات
المجموع

ذكور

إناث

9

:

20

23

34

38

7

6

 -3العينة ا ساسية:

تكونت عينة الدراسة ا ساسية مف  )304مف التالميذ الموىوبيف والتمميذات الموىوبات ،

حيث بمغ عدد الذكور الموىوبيف  ، ):6وعدد اإلناث الموىوبات  )209بالصفوؼ ا وؿ والثاني

والثالث اإلعدادي بمدارس إدار الحسينية التعميمية بمحافظة الشرقية  ،وتتراوح أعمارىـ ما بيف - 23
 )26عاما بمتوسط زمني  ، )2414وانحراؼ معياري قدره  ، )2وقد روعى عند إتتيار العينة عدد
مف الشروط ىي:

 -2أف يكوف التالميذ مف الموىوبيف في مجاؿ أو أكثر مف مجاالت الموىبة1

 -3أف يبمغ معدؿ الذكاء عمى إتتبار القدر العقمية  )240درجة فأكثر لمموىود1

 -4أف يكوف التمميذ أو التمميذ مرشحاً مف قبؿ ولى ا مر و المعمميف بالمدرسة التابع ليا التمميذ1

 -5أف يحصؿ الموىود عمى  %86مف الدرجة الكمية لمقياس تقدير أو الكشؼ عف الموىوبيف أي
تتراوح الدرجة ما بيف  350 – 286وال تقؿ عف 286درجة

 -6أف يتراوح عمر الموىود ما بيف  )26 – 23عاما1
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 -7أف تشتمؿ العينة عمى عدد متقارد مف الذكور واإلناث الموىوبيف1

 -8أف تمثؿ العينة المتتار المجتمع ا صمي التي إشتقت منو وىو مدارس إدار الحسينية
التعميمية بمتتمؼ القطاعات الجغرافية والبشرية  ،والممثمة لمراكز الحسينية  ،وصاف الحجر ،
ومنشأ أبو عمر  ،ويوضح جدوؿ  )3توزيع أفراد العينة مف التالميذ الموىوبيف عمى

المدارس اإلعدادية مف حيث العدد والجنس  ،والصؼ الدراسي1

ددول ( )2توشيع أفساد العيية مً املوٍوبني على املدازس مً حيح العدد واجليس  ،الصف
الدزاسي1
ـ

إسـ المدرسة

الصؼ

2

عبد النور عبد

3

ـ

عدد الطالد

اسـ المدرسة

الصؼ

عدد الطالد

ذكور

إناث

ا وؿ

3

4

الثاني

4

4

الثالث

ػ

ػ

يوسؼ عطواف

ا وؿ

5

6

التجريبية الرسمية
لمغات

الثاني

6

6

الثالث

4

2

4

مدرسة الظواىرية

ا وؿ

2

2

الثاني

3

5

الثاني

الثالث

3

3

الثالث

ػ

5

الحسينية اإلعدادية

ا وؿ

ػ

ػ

ا وؿ

5

5

الثاني

ػ

:

الثاني

4

ػ

الثالث

ػ

2

الثالث

6

4

6

القصبي غرد

ا وؿ

5

4

ا وؿ

3

4

الثاني

6

4

الثاني

2

4

الثالث

9

3

الثالث

2

4

7

القصبي شرؽ

ا وؿ

ػ

5

المالحة اإلعدادية

ا وؿ

2

6

اإلعدادية المشتركة

الثاني

2

3

المشتركة

الثاني

4

9

الثالث

2

2

الثالث

3

3

ا وؿ

2

5

ا وؿ

3

3

الثاني

3

4

الثاني

2

3

الثالث

6

2

الثالث

5

2

ا وؿ

4

3

ا وؿ

الثاني

2

3

الثاني

الثالث

3

ػ

الثالث

الجميؿ ع

اإلعدادية

لمبنات

اإلعدادية المشتركة

8

الرست اإلعدادية

9

صاف الحجر

المشتركة

البحرية اإلعدادية
المشتركة
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24

25
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ذكور

إناث

ا وؿ

2

4

الثاني

4

5

الثالث

3

ػ

عبد السالـ عطواف

ا وؿ

2

ػ

اإلعدادية لمبنيف

الثاني

2

ػ

الثالث

2

ػ

ا وؿ

ػ

ػ

3

5
ػ

صاف الحجر

اإلعدادية المشتركة

منشأ أبو عمر ع

طارؽ بف زياد

اإلعدادية المشتركة
معاذ بف جبؿ

لمتعميـ ا ساسي

رمسيس اإلعدادية
المشتركة
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مربزات اختياز العيية :
 -2الحظ الباحث مف تالؿ التبر العممية كمعمـ في عدد مف المدارس اإلعدادية عمى مدى عشر
سنوات بمدارس إدار الحسينية التعميمية بمحافظة الشرقية وجود عدد ال بأس بو مف التالميذ
الموىوبيف داتؿ ىذه المدارس في حاجة الكتشاؼ مواىبيـ وتنميتيا واالعتراؼ بيـ كموىوبيف

مف قبؿ العامميف بمدارسيـ أو أسرىـ أو البيئة المحيطة بيـ1

 -3كما الحظ الباحث أف عدداً كبي ارً منيـ لديو مشكالت توافقية نتيجة لعدـ نمو مفيوـ الذات

لدييـ وتدني مستوى التقبؿ االجتماعي ليـ مف قبؿ معممييـ وأسرىـ وأقرانيـ وبيئتيـ المحيطة

بيـ1

ثالجاً :أدوات الدزاسة:
في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة العربية وا جنبية في ىذا المجاؿ وفي ضوء المتغيرات

ا ساسية تـ استتداـ ا دوات التالية:

 -2مقياس تحديد واكتشاؼ المتفوؽ والموىود والمبدع بطاقة مالحظة ) 1إعداد :زيند محمود
شقير )3020

 -3إتتبار القدر العقمية1

 -4مقياس التوافؽ النفسي1

إعداد :فاروؽ عبد الفتاح موسى )2:98
إعداد :زيند محمود شقير )3004

 -5مقياس مفيوـ الذات لمتالميذ الموىوبيف 1إعداد :الباحث
 -2مقياس تحديد واكتشاؼ المتفوؽ والموىود والمبدع
شقير )3020

بطاقة مالحظة )1

إعداد :زيند محمود

تـ تحديد ستة أبعاد لممقياس وىي :التصائص العامة لمنمو – التصائص الجسمية الفسيولوجية

– التصائص العقمية المعرفية وا كاديمية) – التصائص الوجدانية والدافعية الشتصية) –

التصائص القيادية واالجتماعية – التصائص اإلبداعية 1وقامت المؤلفة بصياغة  )26عبار لكؿ
تاصية مف التواص الست لكؿ محور إلى أف أصبحت عدد عبارات المقياس في مجمميا  ):0عبار

موزعة عمى الجواند والتصائص والسمات لممحاور الستة المتضمنة في المقياس وىذا المقياس يعتبر

أدا معيارية لمكشؼ عف الموىود والمتفوؽ والمبدع وتقييـ وتحديد ىذه الفئات تحديداً دقيقاً  ،ويتفؽ
مع أىداؼ الدراسة الحالية ومتغيراتيا ويتماشى مع العينة العمرية لمدراسة  ،ويعتمد المقياس عمى

أسمود دراسة الحالة ويعمؿ بو ومنشور لدى المكتبات العممية  ،كما أنو يتسـ بدرجة عالية مف الصدؽ

والثبات مما يطمئف عمى استتدامو فى القياس  ،وصالحيتو فى المجاالت العممية  ،وتـ التطبيؽ عف

طريؽ المعمميف والمعممات فى المدارس مع االستعانة با ـ وا د فى المحور ا وؿ نو يتص ا عواـ

الثالثة ا ولى فى حيا الفرد 1
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وتتراوح الدرجة الكمية لممقياس ما بيف صفر –  350درجة  ،بينما تتراوح الدرجة لكؿ محور ما عدا

المحور ا وؿ ما بيف صفر –  56درجة 1ولكي يتـ التحقؽ مف أف الطالد يتمتع بتصائص وسمات
المتفوؽ أو الموىود أو المبدع البد أف يحصؿ عمى  %86مف الدرجة الكمية لممقياس  ،وكذلؾ

لممحاور الستة لممقياس أي تتراوح الدرجة الكمية لممتفوؽ أو الموىود أو المبدع ما بيف – 286

 350درجة عمى المقياس1

 -3إتتبار القدر العقمية :إعداد فاروؽ عبد الفتاح موسى 2:98ـ ):

 -2استتدـ الباحث الحالي ىذا اإلتتبار لضبط متغير الذكاء في الدراسة الحالية وذلؾ باستبعاد مف
يحصموف عمى درجة منتفضة في الذكاء قؿ مف  )240درجة  ،حيث يعتبر الذكاء المحؾ

الرئيسي في تقدير وتقييـ الموىوبيف ولكي يعد الطالد موىوباً في ىذه الدراسة البد وأف يحصؿ

عمى  )240درجة فأكثر في ىذا اإلتتبار1

 -3يستتدـ ىذا االتتبار في تقرير الذكاء العاـ أو القدر العقمية العامة للفراد بعد تحويؿ الدرجة التاـ
التي يحصموف عمييا في االتتبار إلى نسبة الذكاء االنحرافية باستتداـ جداوؿ المعايير التي توجد

في كراسة التعميمات التاصة بو1

 -4ىذا االتتبار مصمـ لمرحمة العمر مف  )25 – 23عاـ وقد روعى في ىذا االتتبار أف تتناسد
المغة التي صيغت بيا ا سئمة ومستوى تعميـ ا فراد في ىذا المدى العمري  ،كما رتبت ا سئمة

تصاعدياً حسد درجة صعوبتيا1

 -5يتميز ىذا االتتبار بدقو العبار وحسف الصياغة وسيولة التطبيؽ1

وصؼ االتتبار :ييدؼ ىذا االتتبار إلى تقدير القدر العقمية العامة لدى ا طفاؿ مف سف )28 – :
سنة  ،حيث يقيس ىذا االتتبار مظاىر القدرات العقمية الالزمة لمنجاح الدراسي ويتكوف االتتبار مف

 :0سؤاالً مرتبة تصاعديا حسد درجة الصعوبة ،وقد استتدـ الباحث ىذا االتتبار لضبط متغير الذكاء
فى الدراسة الحالية وذلؾ باستبعاد مف يحصموف عمى درجات منتفضة في الذكاء ، ،وقد تـ التأكد مف

تصائصو السيكومترية عمى عينة مف تالميذ المرحمة اإلعدادية بمغت  )60تمميذاً وتمميذ 1

تقدير الدرجات  :حساد نسبة الذكاء االنحرافية مف الدرجات التاـ عف طريؽ تحويؿ درجات الذكاء

التاـ التى حصؿ التمميذ عمييا فى االتتبار الى درجات أو نسد ذكاء معيارية طبقا لمعمر تعبر عف

نسبة ذكاء انحرافية

حسبت نسبة الذكاء اإلنحرافية المقابمة لمدرجات التاـ ي عمر مف المعادلة العامة اوتية:
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نسبة الذكاء اإلنحرافية =

=

 27س – ـ)

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 200 +
ع

 27س

ػػػػػػػػػػػػػػػ  - 200[ +ػػػػ ]

 -حيث س الدرجة التاـ

ع

 27ـ
ع

 -ـ المتوسط الحسابي لمدرجات التاـ

ع االنحراؼ المعياري لمدرجات التاـ

المعادلة التاصة بعمر عينة الدراسة الحالية ىي:

الصؼ ا وؿ اإلعدادي  )23سنة :نسبة الذكاء اإلنحرافية = 2142س 6719: +

الصؼ الثاني اإلعدادي  )24سنة :نسبة الذكاء االنحرافية = 2122س 65157 +

الصؼ الثالث اإلعدادي  )25سنة :نسبة الذكاء االنحرافية = 2128س 54177 +
مقياس التوافؽ النفسى  :إعداد زيند شقير )3004

مربزات استخداو املكياس :
يتفؽ ىذا المقياس مع أىداؼ الدراسة الحالية ومتغيراتيا1

يتماشى مع الفئة العمرية لعينة الدراسة حيث أف المقياس يصمح لمتطبيؽ في جميع ا عمار الزمنية

ابتداء مف نياية مرحمة الطفولة المتأتر إلى كبار السف1
ً
عبارات المقياس موجز ومحدد حيث يمثؿ المقياس  )90عبار فقط1

تـ التحقؽ مف صدؽ وثبات المقياس كثر مف مر لمتأكد مف صالحيتو لمتطبيؽ عمى عينتو الحالية1

يعمؿ بو ومنشور لدى المكتبات العممية1

وصف املكياس:
قامت الباحثة معد المقياس بمراجعة ا طر النظرية والدراسات السابقة والمقاييس التى ليا صمة

بأبعاد التوافؽ النفسى وتـ تحديد أربعة أبعاد وىى التوافؽ الشتصى واالنفعالى – التوافؽ الصحى –

التوافؽ ا سرى – التوافؽ االجتماعى  ،وتمت صياغة  )90فقر مقسمة إلى  )30فقر لكؿ بعد فرعى
وتتـ االستجابة عمى فقرات المقياس باستجابة ثالثية موافؽ – محايد – معارض) وموضوع أماـ ىذه

التقديرات ثالث درجات ىى ، 2 ، 3 :صفر) وبذلؾ تتراوح الدرجة الكمية لممقياس ما بيف صفر –

 270درجة) وتـ تطبيؽ المقياس عمى عينة التقنيف التى بمغت  )500فرداً مناصفة بيف الجنسيف وقد
تراوح العمر الزمنى لمعينة ما بيف  )62 – 23عاماً 1
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قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس عمى عينة استطالعية مف تالميذ المرحمة اإلعدادية بمغ عددىا ف =

 )60لمتأكد مف صدؽ وثبات المقياس وتبيف مف االجراءات أنو عمى درجة مناسبة مف الصدؽ والثبات
وصالح لمتطبيؽ عمى عينة الدراسة الحالية 1

 :-6مقياس مفيوـ الذات لمتالميذ الموىوبيف :إعداد الباحث:

قاـ الباحث بتصميـ مقياس مفيوـ الذات لممراىقيف الموىوبيف في ضوء االطالع عمى اإلطار

النظري والدراسات السابقة لمفيوـ الذات والتبر العممية لمباحث في مجاؿ التدريس بالمدارس اإلعدادية

وعدد مف مقاييس مفيوـ الذات ،ييدؼ المقياس إلى قياس درجة مفيوـ الذات لدى التالميذ المراىقيف

الموىوبيف وصوالً إلى تحديد أبعاد المقياس الرئيسية  ،وكذلؾ لمتعرؼ عمى الفروؽ في درجات مفيوـ

الذات بيف التالميذ الموىوبيف الذكور واإلناث1
طسيكة تصحيح املكياس:

يتكوف المقياس مف  )70عبار لقياس مفيوـ الذات لدى التالميذ المراىقيف الموىوبيف بالمرحمة

اإلعدادية موزعة عمى أربعة أبعاد ىي :الذات المعرفية  ،الذات الجسمية والذات النفسية  ،والذات

االجتماعية  ،ويتضمف كؿ بعد  )26عبار  ،ولكؿ عبار ثالث استجابات متدرجة ىي دائماً – أحياناً

– ناد ارً) فالتمميذ الموىود الذي يضع عالمة √) تحت كثي ارً يحصؿ عمى ثالث درجات  ،والذي يتتار

االستجابة المتوسطة أحياناً) يحصؿ عمى درجتيف  ،وأتي ارً الذي يتتار االستجابة ناد ارً) يحصؿ عمى
درجة واحد وعمى ىذا تكوف الدرجة الكمية لكؿ بعد ىي  )56درجة  ،بينما الدرجة الكبرى لممقياس

ككؿ  )290درجة  ،وتكوف الدرجة الصغرى  )70درجة  ،وبذلؾ تكوف مستويات مفيوـ الذات
لممراىقيف الموىوبيف ككؿ بناء عمى ىذه الدرجات كما يمي:

أ -المستوى المنتفض لمفيوـ الذات تمثمو الدرجات مف 1)200 – 70

د -المستوى المتوسط لمفيوـ الذات تمثمو الدرجات مف 1)250 – 202

جػ -المستوى المرتفع لمفيوـ الذات تمثمو الدرجات مف 1)290 – 250

تكيني املكياس:
أوالً  :صدؽ المقياس :

أ -صدؽ المحكميف:

قاـ الباحث بعرض المقياس فى صورتو المبدئية عمى  )20مف أعضاء ىيئة التدريس

المتتصصيف فى ميداني الصحة النفسية وعمـ النفس التربوى ممحؽ

 ) 7أسماء الساد المحكميف

لتحديد مدى صالحية مناسبة العبارات لكؿ بعد حيث يتكوف المقياس مف أربعة أبعاد  :البعد ا وؿ :

الذات المعرفية ،والبعد الثانى :الذات الجسمية  ،والبعد الثالث :الذات النفسية  ،والبعد الرابع :الذات

االجتماعية  ،وتـ إجراء التعديالت المقترحة لمساد المحكميف مف حذؼ وتعديؿ واضافة واعاد صياغة
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بعض العبارات وتراوحت نسد االتفاؽ بيف الساد المحكميف عمى مدى صالحية العبارات بيف - 90

 )%200وأصبح المقياس مكوف مف  )70عبار موزعة عمى أبعاد المقياس1
د -االتساؽ الداتمى:

يعد صدؽ المحكميف مف أنواع الصدؽ السطحى أوالظاىرى لذلؾ قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس عمى

عينة استطالعية عشوائية مف طالد المرحمة اإلعدادية بمغ عددىا ف =  )60وذلؾ لحساد االتساؽ

الداتمى عف طريؽ حساد معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبار والدرجة الكمية لممقياس وكذلؾ حساد
معامالت االرتباط بيف مجموع درجات كؿ بعد الدرجة الكمية لممقياس وذلؾ باستتداـ الحزمة اإلحصائية

المعروفة اتتصا ارً د Spss V.20فكانت قيـ معامالت االرتباط كما ىو موضح بجدولى  )4و )5

ددول ()3
قيه معامالت االتسام الداخلى لعبازات مكياس مفَوو الرات
رقـ العبار

قيمة معامؿ االتساؽ

رقـ العبار

قيمة معامؿ االتساؽ

رقـ العبار

قيمة معامؿ اال تساؽ

2

**017::

32

**01884

52

**01770

3

**01767

33

**01779

53

**01723

4

**01823

34

**01800

54

**0182:

5

*01655

35

*0163:

55

**01746

6

*0164:

36

**01722

56

**01853

7

**017:9

37

**01833

57

**018:2

8

*016:2

38

*01685

58

**01766

9

**0179:

39

*01583

59

**01722

:

*01652

3:

*0162:

5:

*01600

20

**01766

40

**01789

60

*0163:

22

*01673

42

**01727

62

**01752

23

*01655

43

**01835

63

**01780

24

**01876

44

**01876

64

**01730

25

**01772

45

0130:

65

**01858

26

**01796

46

**01946

66

**01862

27

**01850

47

**01934

67

**01864

28

**0184:

48

**01927

68

**01727

29

**01758

49

**01768

69

**01832

2:

**0184:

4:

**01922

6:

*01620

30

**01804

50

**01864

70

**01753

*) داؿ عند مستوى 0106
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يتضح مف جدوؿ  )4أف قيـ معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكمية لممقياس دالة إحصائياً عند

مستوى  0102وبعض العبارات دالة عند مستوى  0106مما يشير إلى وجود اتساؽ بيف العبارات
والدرجة الكمية لممقياس1

ددول ()4
قيه معامالت االزتباط بني أبعاد املكياس والدزدة الهلية
أبعاد المقياس

قيمة معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

الذات المعرفية

0197:

0102

الذات الجسمية

01924

0102

الذات النفسية

01967

0102

الذات االجتماعية

01957

0102

يتضح مف جدوؿ  )5أف قيـ معامالت االرتباط بيف مجموع درجات كؿ بعد والدرجة الكمية لممقياس

دالة إحصائياً عند مستوى  0102أى أنو يوجد اتساؽ ما بيف أبعاد المقياس والدرجة الكمية مما يشير
إلى أف المقياس عمى درجة مناسبة مف الصدؽ1

جػ -صدؽ المقارنات الطرفية:

قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس عمى العينة االستطالعية وتصحيحو ورصد درجاتو وترتيبيا ترتيباً

تنازلياً وأتذ نسبة  % 38مف الدرجات المرتفعة) مف إجمالى عدد تالميذ العينة االستطالعية فبمغ

عددىا  )25تمميذاً تمثؿ اإلرباعى ا عمى  ،ونسبة  % 38مف الدرجات المنتفضة) مف إجمالى عدد
تالميذ العينة االستطالعية فبمغ عددىا  )25تمميذاً تمثؿ اإلرباعى ا دنى وباستتداـ اتتبار ت ""t

 Testلممقارنة بيف اإلرباعى ا عمى وا دنى جاءت النتائج كما ىو موضح بجدوؿ )6

ددول()5
يوضح املتوسطات واالحنسافات املعيازية وقينة "ت " ومستوى داللتَا لإلزباعى األعلى واألدىى على مكياس
مفَوو الرات
العينة

اإلرباعى
ا عمى

ا دنى

المتغير

العدد

المتوسط

مفيوـ الذات

25

27613

االنحراؼ

المعيارى
816

قيمة

العدد

المتوسط

25

24518

االنحراؼ

ت

مستوى
الداللة

المعيارى
2216

914

0102

يتضح مف جدوؿ  )6أف قيمة ت دالة إحصائياً عند مستوى 0102ودرجات حرية  )37مما

يشير إلى وجود فرؽ داؿ إحصائياً بيف متوسطى درجات اإلرباعى ا عمى وا دنى لمقياس مفيوـ الذات
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لمطالد الموىوبيف بالمرحمة اإلعدادية وىذا يدؿ عمى قدر المقياس عمى التمييز بيف مرتفعى ومنتضى

مفيوـ الذات أى أف المقياس عمى درجة مناسبة مف الصدؽ1

ثانياً :ثبات المقياس:

أ -طريقة معامؿ ألفا لكرونباؾ :حيث تـ حساد ثبات المقياس باستتداـ معامؿ ألفا لكرونباؾ
Cronbach's AlphaCoefficientفى حالة حذؼ درجة العبار مف الدرجة الكمية لممقياس فبمغت

قيمة معامؿ ألفا العاـ  01:24وكانت قيـ معامؿ ألفا لعبارات المقياس كما ىى موضحة بجدوؿ )7

ددول ( )6قيه معامالت ألفا لعبازات مكياس مفَوو الرات
رقـ

قيمة

العبار

ألفا

معامؿ رقـ

قيمة

العبار

ألفا

معامؿ رقـ

العبار

قيمة معامؿ ألفا

2

01:20

32

01:0:

52

01:0:

3

01:22

33

01:07

53

01:07

4

01:02

34

01:22

54

01:02

5

01:07

35

01:02

55

01:05

6

01:20

36

01:07

56

01:02

7

01:23

37

01:20

57

01:06

8

01:04

38

01:0:

58

01:07

9

01:0:

39

01:07

59

01:02

:

01:22

3:

01:02

5:

01:05

20

01:23

40

01:05

60

01:02

22

01:0:

42

01:0:

62

01:23

23

01:07

43

01:23

63

01:04

24

01:02

44

01:04

64

01:0:

25

01:05

45

01:0:

65

01:22

26

01:02

46

01:22

66

01:23

27

01:05

47

01:23

67

01:23

28

01:22

48

01:20

68

01:04

29

01:22

49

01:0:

69

01:0:

2:

01:03

4:

01:07

6:

01:22

30

01:08

50

01:02

70

01:23

يتضح مف جدوؿ  )7أف جميع قيـ معامالت ألفا لعبارات المقياس أقؿ مف قيمة معامؿ ألفا العاـ

مما يشير إلى أف عبارات المقياس عمى درجة مناسبة مف الثبات1
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ددول ()7
قيه معامالت ألفا ألبعاد املكياس
أبعاد المقياس

قيمة معامؿ ألفا

الذات المعرفية

01823

الذات الجسمية

01847

الذات النفسية

01862

الذات االجتماعية

01856

يتضح مف جدوؿ  )8أف قيـ معامالت ألفا بعاد المقياس مرتفعة مما يشير إلى أف أبعاد المقياس

عمى درجة مناسبة مف الثبات1

د  -طريقة التجزئة النصفية:

لمتحقؽ مف ثبات المقياس ككؿ تـ استتداـ طريقة التجزئة النصفية  Split halfوبمغت قيمة

معامؿ االرتباط بيف نصفى المقياس  )01934وبعد تصحيح أثر التجزئة بمعادلة سبيرماف وبراوف
بمغت قيمة معامؿ ثبات لممقياس ككؿ  )01:04ويتضح مما سبؽ أف المقياس يتسـ بدرجة مناسبة

مف الثبات1

ومف إجراءات الصدؽ والثبات السابقة أصبح المقياس فى صورتو النيائية مكوف مف  )70عبار

موزعة عمى أبعاده ا ربعة كما يمى :البعد ا وؿ  :الذات المعرفية مف  2إلى  ، )26والبعد الثانى:

الذات الجسمية مف  27إلى  ، )40والبعد الثالث :الذات النفسية مف  42إلى  ، )56والبعد الرابع:
الذات االجتماعية مف  57إلى  ، )70والمقياس بيذه الصور النيائية صالح لمتطبيؽ عمى عينة

الدراسة ا ساسية1

ىتائر الدزاسة وتفسريٍا
فى ضوء مشكمة الدراسة وأىدافيا واالطار النظرى والد ارسات السابقة التى تناولتيا والفروض القائمة
عمييا  ،وا ساليد االحصائية التى استتدمتيا  ،يتـ تناوؿ نتائج الدراسة الحالية وتفسيرىا وفقا لنتائج

كؿ فرض كالتالى :

اوال:ىتائر اختباز صحة الفسض االول:
 -2اتتبار صحة الفرض االوؿ:

التتبار صحة الفرض االوؿ والذى ينص عمى أنو توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة

احصائية بيف درجات مفيوـ الذات ودرجة التوافؽ النفسى لدى المراىقيف الموىوبيف  1استتدـ الباحث

معامؿ االرتباط  Correlation Cofficientالتتابعى لبيرسوف ويوضح جدوؿ  )9نتائج ىذا الفرض:
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ددول ( )8يوضح قينة معامل االزتباطية بني دزدات مفَوو الرات ودزدة التوافل اليفسى ومستوى
داللتُ
أبعاد مفيوـ الذات

قيمة معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

الذات المعرفية

01872

0102

الذات الجسمية

01832

0102

الذات النفسية

01874

0102

الذات االجتماعية

0188:

0102

يتضح مف جدوؿ  )9وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً عند مستوى  0102بيف درجات

مفيوـ الذات ودرجة التوافؽ النفسى لدى المراىقيف الموىوبيف1

 -3تفسير نتائج الفرض االوؿ:

وىذا يعني أنو كمما أرتفعت درجات مفيوـ الذات لدى المراىقيف الموىوبيف أرتفعت درجة التوافؽ

النفسي لدييـ  ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة التالية :عبد المنعـ حسيد

 ، )2::4آف تروكسمير  ، )2::9بودستبف  ، )2::9بالرؾ انبيوىمر  ، )3007كما أسفرت

نتيجة اتتبار الفرض عف وجود وعالقة ارتباطية قوية عند  )0102بيف ا بعاد ا ربعة لمقياس

مفيوـ الذات لممراىقيف ال موىوبيف ومستويات التوافؽ النفسي لممراىقيف الموىوبيف  ،فبالنسبة لمذات

المعرفية تتفؽ مع ىذه النتيجة نتائج دراسة زيجمر  )2::3التي أشارت إلى وجود تأثير لمنمو

المعرفي عمى التوافؽ النفسي لممراىقيف الموىوبيف  ،وقد أشارت نتائج دراسة مديحة العزبي )2:96

إلى أف مرتفعي التحصيؿ أقدر عمى تقدير أنفسيـ تقدي ارً واقعياً  ،كما أف القدر ا كاديمية والتحصيؿ
الدراسي لدى المتفوقيف يرتبطاف إيجابياً بمفيوـ الذات 1

وبالنسبة لمبعد الثانى الذات الجسمية فقد اشارت نتائج دراسات أدمز ، )2:88 Adams

وراتزر  ، )2:94 Ratzerوتشكيف  ، )2:8: Chaikenوآدمز وريد )2:94 Adms & Red
حوؿ الجاذبية البدنية والذات الجسمية والتي أشارت نتائجيا إلى وجود عالقة بيف كؿ مف الجاذبية

البدنية والذات الجسمية مف ناحية والتوافؽ النفسي واالجتماعي مف ناحية أترى لدى المراىقيف  ،كما
توصمت ىذه الدراسات إلى أف الجاذبية البدنية تسيـ في التكيؼ والتوافؽ النفسي واالجتماعي ،

وتشكيؿ تصائص مقبولة ومرغوبة نفسياً واجتماعياً  ،كما أف المراىقيف الذيف ال يتمتعوف بالجاذبية

البدنية يكونوف أكثر عرض ًة لإلصابة با مراض النفسية  ،حيث يميموف إلى االنطواء والالاجتماعية
والعناد والعدائية مع اوتريف(Adams, 1993:p 125) 1

وبالنسبة لمبعد الثانى الذات النفسية فقد اشارت نتائج دراسة تروكسمير  )2::9عف وجود عالقة

ارتباطية موجبة بيف مفيوـ الذات و أبعاد التوافؽ النفسي المتمثمة في االنبساط واالنطواء  ،وكذلؾ
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دراسة جيمس إدوارد  )300:التي أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف مفيوـ الذات
ومستويات المشكالت السموكية والتوافؽ النفسي لدى المراىقيف

وبالنسبة لمبعد الرابع الذات االجتماعية  ،فقد أتفقت مع ىذه النتيجة نتائج دراسات بودستيف

 )2::9والتي أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف مفيوـ الذات المتمثؿ في الذات

االجتماعية عوامؿ الصداقة وا قراف – الكمالية – اإلحساس باإلتتالؼ والتميز) والتوافؽ النفسي لدى

المراىقيف الموىوبيف  ،وأشارت دراسة جيمس إدوارد  )300:إلى وجود عالقة ارتباطية قوية بيف
التقبؿ االجتماعي ومفيوـ الذات والتوافؽ النفسي لممراىقيف الموىوبيف  ،كما توجد عالقة ارتباطية بيف

المفاىيـ الذاتية عف الجاذبية االجتماعية والمظير الذكوري والتوافؽ النفسي1

ثالجاً :ىتائر اختباز صحة الفسض الجاىى:
 -2اتتبار صحة الفرض الثانى ونتائجو:

التتبار صحة الفرض الثانى والذى ينص عمى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات

الذكور واالناث فى مفيوـ الذات لدى التالميذ المراىقيف الموىوبيف بالمرحمة االاعدادية  1استتدـ

الباحث اتتبار ت  "T" Testلممجموعات المستقمة غير المتساوية العدد ويوضح جدوؿ  ):نتائج

ىذا الفرض:

ددول ()9
يوضح املتوسطات واالحنسافات املعيازية وقينة "ت " ومستوى داللتَا للرنوز واالىاخ فى األبعاد الفسعية
والدزدة الهلية ملفَوو الرات
النوع

العينة

االناث

الذكور
أبعاد مفيوـ

العدد

المتوسط

الذات

االنحراؼ

المعيارى

العدد

المتوسط

االنحراؼ

قيمة

مستوى

ت

الداللة

المعيارى

الذات المعرفية

99

4912

41:

226

4812

417

312

0106

الذات الجسمية

99

4918

414

226

4813

419

4

0102

الذات النفسية

99

5012

413

226

4917

417

412

0102

الذات االجتماعية

99

4:16

417

226

4919

418

218

0106

الدرجة الكمية

99

26715

2213

226

26218

2214

4

0102

يتضح مف جدوؿ  ):وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف درجات الذكور واالناث عند مستوى 0106

فى الذات المعرفية  ،والذات االجتماعية  ،بينما كانت الفروؽ دالة إحصائياً بيف درجات الذكور واالناث

عند مستوى  0102فى الذات الجسمية  ،والذات النفسية  ،والدرجة الكمية1
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 -3تفسير نتائج الفرض الثانى:

يتضح مما سبؽ تحقؽ الفرض الثانى لمدراسة الحالية  ،كما يتضح وجود فروؽ دالة إحصائياً

بيف درجات الذكور واإلناث الموىوبيف فى بعدي الذات المعرفية  ،والذات االجتماعية عند مستوى

 0106لصالح الذكور  ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسات صالح أبو ناىية  )2::7 ،التي

أشارت إلى وجود فروؽ دالة في مفيوـ الذات االجتماعي والثقة بالنفس بيف الذكور واإلناث المتفوقيف

لصالح الذكور ولكف عند مستوى  )0102أما دراسة ميرفي النا  )3004 ،فقد أشارت إلى وجود

فروؽ دالة عند  )0102بيف متوسطات درجات الذكورالموىوبيف واإلناث الموىوبات في أبعاد مفيوـ

الذات لصالح الذكور كما تتتمؼ ىذه النتيجة جزئياً مع دراسة جابيكمونينا  )2::8 ،التي أشارت إلى

وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف درجات الذكورالموىوبيف واإلناث الموىوبات في مفيوـ الذات ا كاديمي

لصالح اإلناث  ،واتتمفت كمياً مع نتائج دراسة ستيبنز  ،مولي سوزاف

 )3002التي أشارت إلى أف

اإلناث الموىوبات أظيرف مستوى مرتفع في مفيوـ الذات االجتماعي وا كاديمي ومستوى متوسط في
مجاالت مفيوـ الذات العاـ والعاطفي  ،كما أظيرت نتائج اتتبار الفرض الثانى في الدراسة الحالية

وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى  0102في بعدي الذات الجسمية  ،والذات النفسية  ،وتتفؽ ىذه

النتيجة مع نتائج دراسة جابيمكو نينا  )2::8 ،التي أشارت إلى وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف
درجات الذكورالموىوبيف المراىقيف واإلناث الموىوبات المراىقات في مفيوـ الذات الرياضي لصالح

الذكور  ،ودراسة كاثميف مورنيز وآتروف  )3020 ،التي أشارت إلى وجود فروؽ دالة إحصائياً في

درجة اإلستثار الزائد بيف الذكور واإلناث المراىقيف الموىوبيف لصالح الذكور  ،وأكدت عمى أف

المراىقات الموىوبات أكثر عرضو لمفيوـ الذات المنتفض وقد يحتجف إلى تدتؿ أو تعديالت تاصة

لدعـ القصور في مفيوـ الذات لدييف1

كما اتتمفت نتائج ىذا الفرض جزئيا مع نتائج دراسة صالح أبو ناىية )2::7 ،حيث أشارت

نتائج ىذه الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ في الدرجة الكمية وبعدي الذات ا كاديمية والذات الجسمية

بيف الذكور المتفوقيف واإلناث المتفوقات  ،وكذلؾ دراسة لود روجروس  )2:98 ،التي أشارت إلى

عدـ وجود فروؽ دالة في درجات مفيوـ الذات بيف الذكور واإلناث الموىوبيف وغير الموىوبيف ، ،

أيضاً دراسة ماكميروي  )3005 ،فقد أشارت إلى أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف درجات الذكور

الموىوبيف واإلناث الموىبات في مفيوـ الذات  ،أما دراسة آف  1ريف  )3022 ،فقد أشارت نتائجيا

إلى تدني الفروؽ في درجات مفيوـ الذات بيف الذكور المراىقيف الموىوبيف واإلناث المراىقات

الموىوبات  ،أيضاً دراسة فتحية رياض  )2:98فقد أشارت نتائجيا إلى عدـ وجود فروؽ بيف

الجنسيف في مفيوـ الذات  ،أيضاً يتضح مف نتيجة الفرض الثانى في الدراسة الحالية وجود فروؽ بيف
الذكور واإلناث الموىوبيف في الدرجة الكمية لممقياس عند مستوى  0102لصالح الذكور ويتفؽ ذلؾ مع
نتائج دراسة ميرفي النا 1)3004 ،
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ثالجا :ىتائر اختباز صحة الفسض الجالح :
 -2اتتبار صحة الفرض الثالث ونتائجو:
التتبار

صحة الفرض الثالث والذى ينص عمى أنو توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف درجات

الذكورواالناث فى التوافؽ النفسى لدى التالميذ المراىقيف الموىوبيف بالمرحمة االعدادية  1استتدـ

الباحث اتتبار ت  "T" Testلممجموعات المستقمة غير المتساوية العدد ويوضح جدوؿ  )20نتائج

ىذا الفرض:

ددول ()10
يوضح املتوسطات واالحنسافات املعيازية وقينة "ت " ومستوى داللتَا للرنوز واالىاخ فى األبعاد الفسعية
والدزدة الهلية للتوافل اليفسى
النوع

العينة

االناث

الذكور
أبعاد التوافؽ

العدد

المتوسط

النفسى

االنحراؼ
المعيارى

قيمة

العدد

المتوسط

االنحراؼ

ت

مستوى
الداللة

المعيارى

التوافؽ الشتصى واالنفعالى

99

4016

6

226

4012

518

0164

غير دالة

التوافؽ الصحى

99

4014

714

226

4013

617

0172

غير دالة

التوافؽ ا سرى

99

45

51:

226

4512

613

0134

غير دالة

التوافؽ االجتماعى

99

42

617

226

4217

613

0186

غير دالة

الدرجة الكمية

99

23618

2912

226

237

2719

0124

غير دالة

يتضح مف جدوؿ  )20أنو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف درجات الذكور ودرجات االناث فى أبعاد

التوافؽ النفسى والدرجة الكمية لدى التالميذ المراىقيف الموىوبيف يالمرحمة االعدادية1

 -3تفسير نتائج الفرض الثالث

يتضح مما سبؽ عدـ تحقؽ الفرض الثالث ،حيث ال توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف درجات

الذكور الموىوبيف واإلناث الموىوبات في أبعاد التوافؽ النفسي :التوافؽ الشتصي واإلنفعالي – التوافؽ

الصحي – التوافؽ ا سري – التوافؽ االجتماعي والدرجة الكمية لدى المراىقيف الموىوبيف  ،وتتفؽ
نتيجة اتتبار ىذا الفرض مع نتائج دراسة محمود منسي  )3004التي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ
دالة بيف درجات الذكور ودرجات اإلناث المتفوقيف والموىوبيف في التوافؽ النفسي والصحة النفسية ،
واتتمفت نتيجة اتتبار الفرض الثالث في الدراسة الحالية مع نتائج دراسات كؿ مف أمؿ حسونة
 )2:9:التي أشارت إلى وجود فروؽ دالة في التوافؽ النفسي باتتالؼ الجنس لصالح اإلناث ،
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ودراسة يوسؼ عبد الفتاح  )2::3التي أشارت إلى وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف درجات الذكور
واإلناث الموىوبيف والمبدعيف في التوافؽ النفسي1

ودراسة حناف محمود  )2::2والتي أشارت إلى لوجود فروؽ دالة في التوافؽ الشتصي

باتتالؼ الجنس لصالح الذكور  ،ودراسة زيجمر وآتروف  )2::4التي أشارت إلى وجود فروؽ دالة

إحصائياً في التوافؽ النفسي وقائمة بيؾ لالكتئاد ولـ تحدد لصالح الذكور أـ لصالح اإلناث  ،ودراسة

عبد المنعـ حسيد  )2::4التي أشارت إلى وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف الذكور واإلناث عمى
مقياس التوافؽ النفسي لصالح الذكور  ،ودراسة ىبو جاد اهلل  )3005والتي أشارت إلى وجود فروؽ

ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث المتفوقيف والموىوبيف في ا بعاد الفرعية
والدرجة الكمية لمتوافؽ النفسي واالجتماعي والدراسي لصالح الذكور الموىوبيف1

وقد يرجع عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف درجات البنيف والبنات في أبعاد التوافؽ النفسي

والدرجة الكمية لدى المراىقيف الموىوبيف إلى التطور الحضاري والثقافي والصناعي والصحي
واالجتماعي في عصرنا الحالي نتيجة زياد الوعي بأىمية التوافؽ النفسي في حيا ا فراد تاصة في

ٍ
متساو عمى عامؿ النوع
مرحمة المراىقة  ،وكذلؾ أىمية الصحة النفسية والذاتية والتي تتوزع بشكؿ

حيث يرى ا لفرد نفسو في سموكياتو التي تعبر عف تقبمو لمحيا الشتصية والعممية وأسمود الحيا التي

يتبعيا  ،ومدى توافقو مع البيئة التي يعيش فييا  ،وأيضاً توافر فرص حدوث االستقرار النفسي
مستو ٍ
ٍ
عاؿ مف الطموح والدافعية لبموغ ا ىداؼ والغايات لدى اإلناث والذكور
واالنفعالي ووجود

الموىوبيف  ،وأيضاً تساوي فرص تحقيؽ التوافؽ الصحي المتمثمة في تمتع الفرد بصحة جيد تالية
مف ا مراض الجسمية والعقمية واالنفعالية  ،وتموه مف المشكالت العضوية المتتمفة  ،وتمتعو بحواس

سميمة وميمو إلى النشاط والحيوية معظـ الوقت  ،وقدرتو عمى الحركة واالتزاف  ،وكذلؾ يتحقؽ التوافؽ
ا سري لكؿ مف الذكور واإلناث الموىوبيف بدرجة متساوية عند حدوث االستقرار ا سري المتمثؿ في
ا سر ذات الروابط االوثيقة التي تقدر الفرد وتحبو وتتقبمو وتحنو عميو  ،مع شعور الموىود بدوره

الحيوي داتؿ ا سر  ،وما توفره لو مف إشباع لحاجاتو وحؿ مشكالتو التاصة  ،وقد يعزي عدـ وجود
فروؽ بيف الذكور واإلناث الموىوبيف في بعد التوافؽ االجتماعي إلى تشابو الظروؼ االجتماعية التى

يعيشوف فييا  ،وتنامي قدراتيـ عمى المشاركة االجتماعية الفعالة واإلحساس بالمسئولية االجتماعية1

توصيات الدزاسة - :
في ضوء ما توصمت إليو الدراسة الحالية مف نتائج  ،توصى باوتي -:

 دعـ وتعزيز اإلحساس بمفيوـ ذات إيجابي وواقعي لدى المراىقيف الموىوبيف وتناوؿ وجيات

نظرىـ لفيـ أفضؿ لمطبيعة المتغير لمفيوـ الذات لدييـ وازالة العقبات والمشكالت التي تمنع
المراىؽ الموىود مف تكويف صور واقعية عف قدراتو وامكاناتو الحقيقية الذاتية عف طريؽ

ا سر والمدرسة و ا قراف والمجتمع 1
العدد الواحد والعشسوٌ – ييايس  2017و

578

جملة نلية الرتبية – دامعة بوزسعيد

 تفعيؿ ا نشطة بالمدارس تاصة ا نشطة الالصفية والتي قد تشكؿ فرصة لمتعرؼ عمى بعض

المواىد لدى التالميذ  ،حيث وجد الباحث مف تالؿ عممو كمعمـ بالمرحمة اإلعدادية أف ىذه

ا نشطة تكوف متنفسا لمتالميذ تاصة الموىوبيف منيـ لمتعبير عف مواىبيـ الكامنة 1

 التعرؼ عمى أسباد الفروؽ في مفيوـ الذات بيف الذكور واإلناث مف المراىقيف الموىوبيف

وكذلؾ عدـ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث الموىوبيف في كؿ مف التقبؿ االجتماعي والتوافؽ

النفسي مف تالؿ إجراء المزيد مف الدراسات في ىذا اإلطار 1

حبوخ ودزاسات مكرتحة :
فى ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الحالية يمكف لمباحث أف يقترح الدراسات وا بحاث

والموضوعات التالية -:

 فعالية برنامج قائـ عمى ا نشطة الالصفية في تنمية الموىبة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية1

 فعالية برنامج ارشادى في تنمية الميارات الحياتية لدى التالميذ الموىوبيف بالمرحمة اإلعدادية1

 فعالية برنامج سموكي معرفي لعالج بعض االنحرافات لدى التالميذ الموىوبيف بالمرحمة
اإلعدادية1

 الفروؽ بيف الذكور واإلناث مف الموىوبيف في مفيوـ الذات بالمرحمة اإلعدادية1
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املسادع
أوال املسادع العسبية
-2

إسراء حسف محمد حسانيف  1)3009مشكالت التوافؽ لدى الطفؿ الموىود وعالقتيا بمفيوـ

-3

آماؿ حسف ىالؿ  1)2::7التوافؽ النفسي واإلجتماعي في المجتمعات الجديد  1نموذج حالة

-4

أمؿ محمد حسونة  1)2:9:العالقة بيف مزاولة ا نشطة اإلبداعية والتوافؽ المدرسي في فتر

-5

حناف محمود حسف المنياوي  1)2::2اإلبتكار والتوافؽ الشتصي واإلجتماعي لدى أطفاؿ

الذات  1رسالة ماجستيرغير منشور  1كمية رياض ا طفاؿ  1جامعة القاىر 1

 1العاشر مف رمضاف  1رسالة دكتوراه غير منشور  1كمية اوداد  1جامعة عيف شمس1
المراىقة 1رسالة ماجستير غير منشور  1المكتبة المركزية 1جامعة عيف شمس1

مرحمة الطفولة المتأتر  1رسالة ماجستير غير منشور  1جامعة عيف شمس :المكتبة

المركزية1

-6

رحاد محمود محمد صديؽ  ،عبد الفتاح غزالي

-7

زيند محمود شقير  1)3020مقياس تحديد الموىود والمتفوؽ والمبدع بطاقة مالحظة)1

-8

سيد أحمد عثماف  1)2:85عمـ النفس اإلجتماعي التربوي  ،المساير والمغاير  1القاىر :

-9

صالح الديف أبو ناىيو  :)2::7مفيوـ الذات لدى الطمبة المتفوقيف والمتأتريف دراسياً في

-:

 1)3000المتاوؼ المرضية لدى أطفاؿ

الروضة  1دراسة تشتيصية عالجية  1ا سكندرية  1الممتقى المصري لإلبداع والتنمية1
القاىر  :مكتبة النيضة المصرية1
ا نجمو المصرية1

المرحمة اإلعدادية بقطاع غز  1جامعة عيف شمس  1كمية التربية  1الؤتمر الدولي الثالث

لمركز اإلرشاد النفسي1

عبد المنعـ عبد اهلل حسيد السيد  1)2::4مستوى مفيوـ الذات والتوافؽ النفسي وعالقتو

بالسموؾ التأممي واإلندفاعي لطمبة المرحمة الثانوية  1رسالة دكتوراه غير منشور  ،المكتبة

المركزية  1جامعة عيف شمس1

 -20فتحي عبد الرحمف جرواف  1)2:::الموىبة والتفوؽ واإلبداع  1اإلمارات العربية المتحد :
دار الكتاد الجامعي1

 -22محمد عبد المقصود  1)2::2فاعمية كؿ مف اإلرشاد النفسي الفردي والجماعي ومفيوـ
الذات لدى عينة مف المراىقيف المصابيف بشمؿ ا طفاؿ 1رسالة دكتوراه غير منشور  1كمية

التربية  1طنطا1

 -23محمود عبد الحميـ منسي  1 ) 3004مشكالت الصحة النفسية لممبدعيف مف تالميذ المرحمة
اإلعدادية في اإلبداع والموىبة في التعميـ العاـ  1اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية1
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 مفيوـ الذات لمقدرات ا كاديمية لدى المتفوقيف والمتأتريف1)2:96  مديحة محمد العزبي-24

 المؤتمر ا وؿ لعمـ1 تحصيمياً وعالقتو بمستوى التحصيؿ الدراسي والتقييـ المدرؾ عف اوتريف

1 إبريؿ1  القاىر1 النفس

1 مكتبة مصر:  القاىر1 التكيؼ النفسي1)2:89  مصطفى أحمد فيمي-25
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