
 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةتدامة . . السنة المجلة الدراسات المس

 

 
 

 
 1228 
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 وغري األيتام يف مدينة بغداد

 م. د. رغد إبراهيم الموسويأ.
 كمية التربية -الجامعة المستنصرية

 قسم العموم التربوية والنفسية
Email: raghadraghad77@gmail.com 

 : ممخصال
في دور الدولة لرعاية  األيتام)التوافق النفسي بين البحث الحالي إلى معرفة درجة  يدفي

والتوافق النفسي ىو حالة  (،الجنس والعمروفق متغير  الذين يعيشون مع أسرىم وغير األيتام األيتام
حالو يتم فييا اشباع الحاجات والقيام بالوظائف الحيوية في  ،من االتزان التام بين الكائن الحي وبيئتو

 -61من طمبة المرحمة األعدادية لؤلعمار )البحث مجتمع ن كو تام وتوافق متكامل مع البيئة. ي تناسق
( سنة والمتواجدين في الصف )الرابع والخامس والسادس( اعدادي في المدارس 64 -63 -62

تم اختيار عينة األيتام من دور (. 0264 -0263دية في بغداد، لمعام الدراسي )الحكومية االعدا
 -62 -61( إناث ولؤلعمار )63( ذكور و )61مقسمين إلى ) يتيم( 22الدولة لرعاية األيتام بواقع )

دار في جدين ا(، سنة المتواجدين في الصف )الرابع والخامس والسادس( اعدادي والمتو 64 -63
في مدينة بغداد. في الكاظمية  في األعظمية، ودار حسين الصدر ودار الزىور لمبنات ،صميخ لمذكور

( 622م من المدارس الحكومية في مدينة بغداد، وكان عددىم )تم اختيار عينة غير األيتافي حين 
 ( إناث ومن الصف )الرابع والخامس والسادس اعدادي(02)( ذكور و02طالب وطالبة مقسمين )

أن األفراد )غير  -أوالمتوجدين في المدارس االعدادية الحكومية في مدينة بغداد، أشارت النتائج إلى: 
أن األفراد )األيتام( في دور الدولة يتمتعون بتوافق نفسي  -بفسي عالي. األيتام( يتمتعون بتوافق ن

وغير األيتام في التوافق النفسي بين األيتام إنَّ ىناك فروق ذات داللة احصائية  -ج. منخفض
احصائية بين )األناث والذكور غير األيتام( إنَّ ىناك فروق ذات داللة  -دولصالح )غير األيتام(. 

ال توجد ىناك فروق  -ىـأن األناث لدييم توافق نفسي أعمى من الذكور. بمعنى آخر اث ولصالح االن
ال يوجد فروق ذات داللة  -وذات داللة احصائية في التوافق النفسي بين )الذكور واالناث األيتام(. 

ال يوجد  -ز( لعينة غير األيتام. 64 -63 -62 -61احصائية في التوافق النفسي بين االعمار )
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(، لعينة غير 64 -63 -62 -61روق ذات داللة احصائية في التوافق النفسي بين األعمار )ف
 األيتام. 

غير األيتام يوجد فروق ذات داللة احصائية في التوافق النفسي بين االناث األيتام واالناث  -ح
عاٍل أكثر من نفسي بمعنى آخر أن االناث غير االيتام يتمتعن بتوافق ولصالح االناث غير األيتام، 

والذكور غير األيتام يوجد فروق ذات داللة احصائية في التوافق النفسي بين الذكور  -طاالناث. 
 األيتام ولصالح الذكور غير االيتام بمعنى يتمتعون بتوافق نفسي أعمى من الذكور األيتام.

 .(، مدينة بغداداأليتام المدارس االعدادية، ايتام ، غيرطمبة التوافق النفسي، ) الكممات المفتاحية:
Psychological Adjustment Among Orphans and Non-

Orphans in Baghdad: A Contrastive Study 
Raghad Ibrahim Al-Musawi 

Al-Mustansiriya University, Iraq 

Abstract: 
The present paper aims at knowing the degree of psychological 

adjustment between orphans in state orphanages and non-orphans who live 

with their families, according to the variables of sex and age. Psychological 

adjustment is a state of complete balance between the living organism and his 

environment where needs are satisfied and essential functions are performed 

in complete coordination and adjustment with the environment. The research 

community consists of preparatory (16, 17, 18, 19) year-old students who are 

in the fourth, fifth and sixth preparatory government schools in Baghdad in 

the academic year (2017-2018). The orphans sample, which has been selected 

from state orphanages, consists of (70) (16, 17, 18, 19) years old orphans 

divided into (36) males and (34) females. These orphans are in the fourth, 

fifth and sixth preparatory government schools in Baghdad in Al-Sulaikh 

Orphanage for Males and Al-Zuhoor Orphanage for Females in Al-Adhamiya 

and Hussein Al-Sadr Orphanage in Al-Kadhimiya. On the other hand, the 

non-orphans sample has been selected from government schools in Baghdad 

and they consist of (100) students, divided into (50) males and (50) females, 

and are also in the fourth, fifth and sixth preparatory government schools in 

Baghdad. The results indicate that: (a) Non-orphans enjoy a high 

psychological adjustment, (b) Orphans in state orphanages enjoy a moderate 

psychological Low, (c) There are statistically significant differences in 

psychological adjustment between orphans and non-orphans, in favour of 

non-orphans, (d) There are statistically significant differences between non-

orphan females and males, in favour of females, i.e. the psychological 

adjustment of females is higher than that of males, (e) There are no 

statistically significant differences in psychological adjustment between 
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orphan males, (f) There are no statistically significant differences in 

psychological adjustment for the (16, 17, 18, 19) year old non-orphans, (g) 

There are no statistically significant differences in psychological adjustment 

for the (16, 17, 18, 19) year old non-orphans, (h) There are statistically 

significant differences in psychological adjustment between orphan females 

and non-orphan females, in favour of non-orphan females, i.e. the 

psychological adjustment of non-orphan females is higher than that of orphan 

females, (i) There are statistically significant differences in psychological 

adjustment between orphan males and non-orphan males, in favour of non-

orphan males, i.e. the psychological adjustment of non-orphan males is 

higher than that of orphan males. 
Keywords: (Psychological adjustment, preparatory school students, orphans, non-orphans, 

Baghdad).   

 

 Introducation المقدمة:  أواًل:
 مشكمة البحث: 

أنسجامو أىمية كبيرة في حياة الفرد فيو األساس في تحقيق إنَّ لمفيوم التوافق 
الزبيدي والشمري )(6)وتناغمو مع ذاتو ومع بيئتو االجتماعية والطبيعية التي يعيش فييا 

أخذ العمماء بدراستو والتعرف عمى العوامل وألىمية ىذا المفيوم (. 62، ص6444
األساسية بالشخصية والصحة النفسية وال شك المؤثرة في تكوينو ونموه وتوضيح عبلقتو 

بيا األسرة دور اساسيًا ال يمكن إنكاره في تحقيق توافق أن لعممية التنشئة التي تقوم 
في األسرة من تماسك وانسجام يتوفر لمفرد شخصية إذ يقدر ما وانسجامو وتشكيل الفرد 

وأن ينعكس تأثيره عمى عممية التوافق فاألسرة عمى ىذا األساس تعد فإن ذلك ال بد 
كما يعد سموك الوالدين أولى عبلقاتو اإلنسانية األولى التي يمارس فييا الفرد الخمية 

عام أنو ميما كانت قدرة ، وعميو يمكن القول بوجو نحطاطيااسًا ألزدىار األسرة أو امقي
الفرد عمى التوافق والنمو السميم فبل بد من بيئتو توفر لو وسائل معقولة الشباع حاجاتو 

 . (0)النفسية ودوافعو األساسية 
 الحالي في األسئمة اآلتية:  من خبلل ما تقدم يمكن صياغة مشكمة البحث

متواجدين في دور الدولة لرعاية األيتام لدييم توافق نفسي عاٍل ىل األفراد األيتام ال  -6
 أم ال؟ 
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 نفسي عالي أم ال؟ ىل األفراد غير األيتام الذين يعيشون مع أسرىم لدييم توافق   -0

 أييما أكثر توافق نفسي االيتام أم غير األيتام؟   -6

  ىل يختمف التوافق النفسي باختبلف الجنس )ذكور، إناث(.  -3

 (؟64 -63 -62 -61لتوافق النفسي باختبلف العمر )ىل يختمف ا -0

 أهمية البحث:  -2
ترتبط أىمية البحث بأىمية التوافق النفسي وتأثيره في السموك فالتوافق من 
المفاىيم المركزية في عمم النفس عامة وفي الصحة النفسية خاصة نتيجة انتشاره في 

و العمم نيعّرفون عمم النفس بأ، ماءإلى الحد الذي جعل بعض العمالدراسات السيكولوجية 
الذي ييتم بعممية التوافق العامة لمكائن الحي في بيئتو أي أن عمم النفس بكل فروعو 

 ملاالتوافق عكما ُيعّد . (6)ىو عمم دراسة توافق الفرد وطبيعة استجاباتو لمواقف الحياة 
معايير وقيم سموكو وفق توجيو أساسيًا في تكوين حياة الفرد الخاصة عن طريق 

وقيم المجتمع وأن العجز في تحقيق ىذا التوافق النفسي يجعل الفرد في ، المجتمعات
حل ىذه الصراعات فيكون صراعات نفسية مستمرة وتستنفذ حيزًا كبيرًا من طاقاتو ألجل 

ألقل جيد يبذلو كما أنو يكون سريع مثل ىذا الفرد عرضة لمتعب الجسدي والنفسي 
 ,Kemph) يرى، فبالشخصيةالنفسي مفيوم التوافق  طيرتبف ،الغضب وقميل الصبر

الفرد بين دوافعو ( في تعريفو لمشخصية بأنيا أسموب التوافق العادي الذي يتخذه 1949
حيث أشار إلى أن الشخصية ىي ( 6403وىذا ما أكده )البورت الذاتية ومطالب البيئة 

االجتماعية في ة توافقو مع المظاىر استجابات الفرد المميزة لممثيرات االجتماعية وكيفي
كيد الذات لديو واشباع أويتوقف مدى التوافق لدى الفرد عمى اشباع حاجة ت .(3)البيئة

في أثناء تفاعمو مع الحاجات الفسيولوجية واالجتماعية واألدوار المختمفة التي يمعبيا 
بأنو وافق النفسي حيث ينظر الى مفيوم الت .(0)اجتماعية البيئة سواء كانت مادية أو 

لذا تعرفو  .(1)الصحة النفسية يعينيا فيو اليدف الرئيسي لفروع عمم النفس جميعيا
الصحة النفسية ىي حالة دائمية نسيبة يكون فييا الفرد متوافقًا نفسيًا يشعر فييا 

قادرًا عمى تحقيق ذاتو واستغبلل قدراتو بالسعادة مع نفسو ومع اآلخرين ويكون 
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عمى مواجية مطالب الحياة وتكون شخصيتو ى أقصى ممكن ويكون قادر وامكانياتو إل
من خبلل ما تقدم يمكن ، (2)متكاممة سوية ويكون سموكو عاديًا بحيث يعيش في سبلم
 التوافق النفسي لؤليتامدرجة تحديد اىمية البحث الحالي من خبلل التعرف عمى 

 . أسرىمالذين يعيشون مع  تامفي دور الدولة لرعاية األيتام وغير األي المتواجدين
 : البحج أهذاف -3

 التوافق النفسي لدى عينة غير األيتام. درجة التعرف عمى  -6

 التوافق النفسي لدى عينة األيتام. درجة التعرف عمى   -0

 التعرف عمى داللة الفروق في التوافق النفسي بين األيتام وغير األيتام.   -6

اناث(  -الجنس )ذكورالنفسي حسب متغير التعرف عمى داللة الفروق في التوافق   -3
 األيتام. 

اناث(  -التعرف عمى داللة الفروق في التوافق النفسي حسب متغير الجنس )ذكور  -0
 غير األيتام. ل
العمر التوافق النفسي حسب متغير الفروق في التعرف عمى داللة الفروق في   -1

 لؤليتام. ( 64، 63، 62، 61)
 -62 -61التوافق النفسي حسب متغير العمر ) التعرف عمى داللة الفروق في  -2

 أليتام. غير ا( 64 -63

غير  -ايتام وذكور روق في التوافق النفسي حسب )ذكورالتعرف عمى داللة الف  -3
 أيتام(. 

ناث روق في التوافق النفسي حسب )إناثالتعرف عمى داللة الف -9 غير  -ايتام وا 
 أيتام(.

 حدود الدراسة:  -4

ية األيتام المتواجدين في دور الدولة لرعاية األيتام وغير الدراسة الحال تتحدد
( والمتواجدين في 64 -63 -62 -61األيتام الذين يعيشون مع أسرىم لؤلعمار )
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، في 0264 -0263الصفة )الرابع والخامس والسادس( األعدادي عمى التوالي لسنة 
 مدينة بغداد. 

 : المصطلحاث تحذيذ - 5

حالة من ىو  Psycholofical Adjustment 2008توافق النفسي يعرف 
الحي وبيئتو حالة يتم فييا اشباع الحاجات والقيام بالوظائف االتزان التام بين الكائن 

  .(3)الحيوية في تناسق تام وتوافق متكامل مع البيئة
 ثانيًا: األدب المستعرض

يتمكن من التي يمجأ الييا الكائن العضوي لالتوافق بالمعنى العام يعني العممية 
لتحقيق ىذه الدخول في عبلقة توازن أو انسجام مع البيئة مع ضرورة توافر الشروط 

وشعور الفرد الحاجة العبلقة ويبدأ التوافق بشعور الفرد بحاجة وينتيي بأشباع ىذه 
يشعر الفرد بحاجة ما وال تنتيي النفسي يمثل سمسمة من الخطوات تبدأ عندما باألمن 

داخمية جسمية أو نفسية توترية الحاجة ذلك ألن الحاجة حالة  إال عندما تشبع ىذه
ناتجة عن حالة النقص أو العوز التي تثير السموك وتواصمو حتى ينتيي إلى ىدف 

التوافق فيحدث عندما ال يتمكن الفرد من تحقيق أىدافو أما عدم  ،وتشبع الحاجةمعين 
وعميو فإن وظيفة عممية التوافق  واشباع حاجاتو ويبقى في حالة من الوتر وعدم االتزان

وغايتيا ىي االحتفاظ بتوازن الفرد أو استعادة توازنو بالعمل عمى ازالة التوترات أو 
 . (4)خفضيا

 نظريات التوافق النفسي: 
 : Biological Medical Theoryالنظرية البايولوجية الطبية:   -1

عن تنتج ا يرى أصحاب ىذه النظرية أن أشكال الفشل في التوافق جميعي
أمراض تصيب أنسجة الجسم وخاصة المخ ومثل ىذه األمراض يمكن توارثيا أو 
اكتسابيا خبلل الحياة عن طريق االصابات والجروح والعدوى أو الخمل اليرموني الناتج 

إلى جيود كل لوضع ىذه النظرية المبنات األولى  ععن الضغط الواقع عمى الفرد وترج
 . (62)وكالمان وغيرىممن داروين ومندل وجالتون 
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 : Psycho- Analysis- Theory: النظرية النفسية  -2

أن عممية التوافق النفسي غالبًا ما تكون ال شعورية أي أن اعتقد فرويد فرويد:  - أ
األسباب الحقيقية لكثير من سموكياتيم. ويرى فرويد أن العصاب األفراد ال يعون 

أن وء التوافق ويقرر فرويد والذىان ما ىما إال عبارة عن شكل من أشكال س
جيد ىي قوة األنا والقدرة عمى نفسي األساسية لمشخصية المتمتعة بتوافق السمات 
ىي التوازن بين وظيفة )الميو( التي تتطمب والقدرة عمى الحب، فقوة )األنا( العمل 

في االطار االجتماعي، إال االشباع الفوري و )األنا العميا( التي تعارض االشباع 
 . (66) لك أن القدرة عمى العمل واالنتاج مؤشرًا آخر عمى التوافق النفسي الجديدوكذ

اعتقد يونج أن مفتاح التوافق والصحة النفسية يكمن في استمرار النمو يونج:  - ب
وأىمية  ،وأكد عمى أىمية اكتشاف الذات الحقيقية ،أو تعطلالشخصي دون توقف 

كد يونج أن التوافق الجيد يتطمب التوازن التوازن في الشخصية السوية المتوافقة، وأ
 بين ميولنا االنطوائية واالنبساطية. 

تعد أساسًا انانية وخبلل عمميات التربية اعتقد إدلر أن الطبيعة اإلنسانية  إدلر: - ت
اآلخرين ية اىتمام اجتماعي قوي ينتج عنو رؤ  فإن بعض األفراد ينمون ولدييم

افع اإلنساني لممنافسة لدييم دون مبرر مستجيبين لرغباتيم ومسيطرين عمى الد
نما طمبا لمسمطة أو السيطرة.   ضد اآلخرين وا 

اعتقد فروم أن الشخصية المتوافقة ىي التي يكون لدييا تنظيم موجو في  فروم: - ث
ة لآلخرين، ومنفتحة عمييم ولدييا القدرة عمى التحمل وأن تكون مستقبمالحياة 

 والثقة والتعبير عن الحب لآلخرين. 

تعد نظرة اريكسون إحدى النظريات الفريدة التي فسرت التوافق النفسي  اريكسون: - ج
التي يتعرض عي لمشخصية بعيدًا عن منحى فرويد، فالمشاكل االجتماعية االجتما

في أثناء نموه أكثر أىمية من المشاكل البايولوجية إذ يرى أن النمو ليا الفرد 
البايولوجية الغريزية والعوامل اإلنساني ىو حصيمة التفاعل بين العوامل 

وقد وصف اريكسون مجموعة من المراحل وأيضًا فاعمية األنا. االجتماعية 
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مدى واسع من العبلقات االجتماعية التي يمر بيا الفرد والتي تتضمن النفسية 
المراحل، ومدى واسع من األزمات التي تواجيو في كل مرحمة من ىذه اإلنسانية 

األزمات  اجتياز األزمات تؤدي بو إلى توافق جيد وقمة اجتياز وأن قدرة الفرد عمى
 .(60)يؤدي بو إلى توافق سيء

  :Behavioral Theory النظرية السموكية:  -3

لقد أكد أنصار السموكية أن أنماط التوافق وسوء التوافق تعد متعممة أو مكتسبة 
يشتمل عمى خيرات ، والتوافق الجيد ت التي يتعرض ليا الفردوذلك من خبلل الخبرا

تشير إلى كيفية االستجابة لتحديات الحياة والتي سوف تقابل بالتعزيز والتدعيم، فالتوافق 
الجيد يتشكل بطريقة آلية عن طريق تعزيزات البيئة، فالشخصية المتوافقة جيدًا ىي أن 
يأتي الفرد بسموك مناسب في كل موقع حسب ما تحدده الثقافة والمجتمع الذي يعيش 

 .(66)الفرد  فيو
 : Humanistic Theoryالنظرية اإلنسانية:   -4

يعبرون عن يشير روجرز إلى أن األفراد الذين يعانون من سوء التوافق روجرز:  - أ
سقة مع مفيوميم عن تم فيما يتعمق بسموكياتيم غير المبعض الجوانب التي تقمقي

 . (63)ذواتيم

معايير  الجيد وقام بوضع عدةماسمو: أكد ماسمو عمى أىمية تحقيق التوافق السوي  - ب
التمركز  ،قبول الذات التمقائية، االدراك الفعال لمواقع لمتوافق تتمخص في اآلتي:

استمرار  ،االستقبلل الذات ،نقص االعتماد عمى اآلخرين ،حول المشكبلت لحميا
االىمام االجتماعي  ،ةالخبرات الميمة األصمي ،يد االعجاب باألشياء أو تقديرىاتجد
تجاه  نالشعور بالبلعداو ، الخمق الديمقراطي، ماعية السويةتي والعبلقات االجالقو 

يرى )ماسمو( أن صاحب و ، الحياة المختمفةبين أقطاب التوازن أو الموازنة ، األفراد
اشباع الشخصية السوية ىو )الشخص الذي يحقق ذاتو( والفرد الذي استطاع 

حقق ذاتو وأن صاحب الشخصية أن يحاجاتو األساسية ىو الشخص الذي يستطيع 
 . (60)ة يتميز بالخصائص السابقة الذكرالسوي
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دون خوف أكد بيرلز عمى أىمية التنظيم والتوجيو وعمى أن يحيا األفراد بيرلز:   - ح
، وأكد عمى أىمية الوعي بالذات وتقبميا والوعي بالعالم المحيط وتقبمو من المستقبل

 . (61)وتحمل المسؤولية وتقبمياوالتحرر النسبي من القواعد الخارجية، 

 منهجية الدراسة: ثالثًا: 

 مجتمع البحث:  - 1
 -63 -62 -61لؤلعمار )تكون مجتمع البحث من طمبة المرحمة األعدادية 

( سنة والمتواجدين في الصف )الرابع والخامس والسادس( األعدادي عمى التوالي 64
لمعام الدراسي مدينة بغداد حكومية في الاالعدادية والثانوية والمتواجدين في المدارس 

 %03وبنسبة ( ذكور 6230( بواقع )0626ددىم )( والبالغ ع0263-0264)
( يوضح عدد الطمبة المسجمين في المدارس 6% والجدول )36( إناث بنسبة 0604)و

، وجدول رقم لعمر والصف والجنس لمدينة بغدادالثانوية واالعدادية الحكومية حسب ا
 ك .( يوضح ذل6)

 (1)رقم جدول 
يوضح عدد الطمبة المسجمين في المدارس الثانوية واالعدادية حسب العمر والصف 

 والجنس
 الصف

 العمز

 المجموع السادس/ أدبي علمي الخامس/ أدبي علمي الزابع/ أدبي/ عمي

 االناث الذكور االناث الذكور االناث الذكور

 6:29 - - 982 25: 772 :79 سىخ;6

 6297 ;:9 82: 762 728 27 687 سىخ62

 6231 662 633 30 026 36 620 سنة63
 213 662 042 03 622 31 12 سنة64

 0626 426 6620 332 6006 631 131 المجموع
 

 :عينة البحث -2
 : األيتام غيز -1

غير األيتام من طمبة المرحمة االعدادية والثانوية في قطاع أبي تم اختيار عينة 
من مدرستين ىما اعدادية االسراء  في مدينة بغداد بلم والمركزغريب/ النصر والس
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)لمذكور( واعدادية محمد ميدي البصير )لمبنات( ومن الصف الرابع والخامس والسادس 
( ذكور 02( طالب وطالبة بواقع )622تكونت العينة من )اعدادي عمى التوالي حيث 

 . ( يوضح ذلك0جدول رقم )، و ( اناث تم اختيارىم بطريقة العينة الحصصية 02و )
 (2جدول رقم )

 يوضح عينة البحث حسب الصف والجنس والعمر
 الصف
 العمر

 المجموع السادس/ أدبي عممي الخامس/ أدبي عممي الرابع/ أدبي/ عمي
 االناث الذكور االناث الذكور االناث الذكور

 60 - - - 0 62 6 سنة61
 04 0 6 0 6 6 60 سنة62
 66 60 2 6 2 0 0 سنة63
 06 3 62 0 6 3  سنة64

 622 06 63 62 60 64 62 المجموع
 األيتام:  -2

( 22تم اختيار عينة األيتام بصورة قصدية من دور الدولة لرعاية األيتام بواقع )
( 64 -63 -62 -61)( إناث ولؤلعمار 63( ذكور و )61يتيم مقسمين إلى )

اعدادي عمى التوالي والمتواجدين في  المتواجدين في الصف )الرابع والخامس والسادس(
دار )صميخ لمذكور( ودار )الزىور( لمبنات في األعظمية ودار )حسين الصدر( في 

 الكاظمية. 
 (3جدول رقم )

 الصف
 العمر

 المجموع السادس/ أدبي عممي الخامس/ أدبي عممي الرابع/ أدبي/ عمي
 االناث الذكور االناث الذكور االناث الذكور

 66 - 6 3 0 0 3 سنة61
 06 - 6 1 0 3 3 سنة62
 03 - 6 3 2 0 6 سنة63
 60 - - 3 1 6 6 سنة64

 22 0 6 00 62 60 61 المجموع
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 وصف االدارة:  - 3
 مقياس التوافق النفسي:  -

يستخدم ىذا المقياس في التعرف عمى مدى التوافق النفسي لؤلفراد في حياتيم 
( فقرة بصورتو األولية موزعة 32ألف المقياس من )الشخصية واالجتماعية واالنفعالية يت

 ( وىذه األبعاد ىي: 6عمى أربعة أبعاد حيث يمثل كل بعد عشرة فقرات )ممحق 
البعد الشخصي: ويشير إلى حياة الفرد الشخصية ومدى تقديره لذاتو وتقيسو   -6

 (. 62، 62، 04، 00، 06، 62، 66، 4، 0، 6الفقرات )

إلى الحياة االنفعالية والمشاعر لدى الفرد وتقيسو الفقرات  البعد االنفعالي: ويشير  -0
(0 ،3 ،62 ،63 ،63 ،00 ،01 ،66 ،63 ،63 .) 

، 2، 6البعد األسري ويشير إلى عبلقات الفرد مع أسرتو وتقيسو الفقرات ىي )  -6
66 ،60 ،64 ،06 ،02 ،66 ،60 ،64 .) 

لمحيط بو كاألصدقاء البعد االجتماعي: ويشير إلى عبلقات الفرد مع المجتمع ا  -3
 (. 32، 61، 60، 03، 03، 02، 61، 60، 3، 3وتقيسو الفقرات )

 تصحيح المقياس:  -

، 62، 61، 63، 66، 4، 3، 1، 63كون المقياس من فقرا إيجابية ىي )تي
64 ،00 ،03 ،00 ،02 ،66 ،60 ،66 ،60 ،63 ،32 .) 

، 66، 60 ،62، 2، 0، 3، 0يتكون المقياس من الفقرات السمبية ىي )ا كم
60 ،63 ،02 ،06 ،06 ،01 ،03 ،04 ،62 ،63 ،61 ،62 ،64 .) 

ئل ىي )أبدًا، ( بدا0لكل فقرة )لممقياس اختبار الفحوص وتتضمن االستجابة 
( 0 -6من )البًا، دائمًا( ويعتمد تصحيح المقياس عمى ميزان خماسي قميبًل، أحيانًا، غ

ية التي يشير إلى التوافق النفسي الكمومجموع درجات عمى المقياس ىو درجة الفحوص 
( درجة وىي تمثل أدنى حد يمكن 32الدرجات عمى المقياس بين )تراوح تعال و 

درجة وىي تمثل ( 022)مستوى متدن من التوافق النفسي و عميو وتشير إلىالحصول 
أعمى درجة يمكن المفحوص الحصول عمييا وتشير إلى مستوى مرتفع من التوافق 
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 تراد وألغراض احتساب الدرجة الكمية عمى المقياس تم عكس الفقراالنفسي لدى األف
 السمبية. 

  :اجراءات تحميل مقياس التوافق النفسي 

 الصدق الخارجي:  -1
تم عرض فقرات المقياس عمى مجموعة من الخبراء المختصين بالعموم التربوية 

االتفاق عمى جميع  وتم لبيان مدى صبلحية الفقرات والبدائل ،والقياس والتقويم ،والنفسية
 فقرات المقياس.

 )الصدق البناء( -2
 ألستخراج القوة التي تتميز بو الفقرات اتبع ما يأتي: 

تصحيح اجابات افراد العينة عمى المقياس وحددت الدرجة الكمية التي حصل   -6
 عمييا كل مفحوص عمى المقياس. 

  رتبت االستجابات تنازليًا من أعمى درجة إلى أقل درجة.  -0

%( من االستمارات الحاصمة عمى الدرجات العميا والتي سميت 02)الـتم تعيين   -6
%( من االستمارات الحاصمة عمى الدرجات الدنيا والتي 02بالمجموعة العميا والـ)

( فردًا وبيذا 31سميت بالمجموعة الدنيا وبذلك أصبح عدد أفراد كل مجموعة )
يعيا من التوزيع الطبيعي وبأقصى توز  يقتربأصبح لدينا مجموعتان بأكبر حجم 

 (. 31= 2.02× 622تباين )

تم تطبيق االختبار التائي لعينتين مستقمتين الختبار الفرق بين المجموعتين العميا   -3
والدنيا في درجات كل فقرة، وبعد استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

ية المحسوبة تمثل القوة التمييزية لكبل المجموعتين العميا والدنيا، فإن الدرجة التائ
( عند 6.41المجموعتين من خبلل مقارنتيا بالدرجة الجدولية البالغة )لمفقرة بين 

( وكانت جميع الفقرات مميزة ما عدا 42( ودرجة حرية )2.20مستوى داللة )
(، فأصبح المقياس 63، 62، 63، 62، 00، 06، 60، 66، 0، 0الفقرات )

 ( يوضح ذلك.3( والجدول )0ممحق )( فقرة 62متكون من )
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 (4جدول رقم )
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة لمقياس التوافق 

 النفسي وفق اسموب المجموعتين المتطرقتين
 t- test المجموعة الدنيا  المجموعة العميا ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال 
 المعياري

 الداللة الجدولية المحسوبة

 دالة 6.41 3.26 6.26 6.62 6.24 3.06 6
 غير دالة 6.41 -2.03 2.44 0.01 6.02 0.66 0
 دالة 6.41 1.03 6.22 6.02 2.20 3.26 6
 دالة 6.41 3.26 6.66 0.40 6.02 3.64 3
 غير دالة 6.41 6.13 6.03 6.66 6.30 6.03 0
 دالة 6.41 6.20 6.06 0.46 6.24 6.12 1
 دالة 6.41 0.16 6.66 0.00 6.62 6.06 2
 دالة 6.41 1.63 6.04 0.33 2.36 3.62 3
 دالة 6.41 0.60 6.62 0.46 6.23 6.36 4
 دالة 6.41 2.16 6.04 6.06 2.12 3.30 62
 غير دالة 6.41 2.22 6.00 0.42 6.63 6.62 66
 ر دالةغي 6.41 -2.066 6.66 0.30 6.00 0.21 60
 دالة 6.41 3.32 6.64 0.12 6.00 6.46 66
 دالة 6.41 1.33 6.30 6.21 2.33 3.21 63
 دالة 6.41 0.02 6.63 0.36 6.62 6.30 60
 دالة 6.41 1.64 6.06 6.62 2.36 3.00 61
 دالة 6.41 3.22 2.43 0.30 6.66 6.02 62
 دالة  6.41 6.60 6.64 0.12 6.12 6.16 63
 دالة 6.41 3.22 6.01 0.00 6.23 3.32 64
 دالة 6.41 3.02 6.63 0.60 6.32 6.32 02
 دالة 6.41 6.24 6.60 6.23 6.31 0.30 06
 دالة 6.41 62.43 6.26 6.233 2.31 3.33 00
 غير دالة 6.41 2.63 6.60 0.10 6.06 0.14 06
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 دالة 6.41 3.64 6.24 6.60 6.23 3.03 03
 غير دالة 6.41 -6.04 6.62 6.62 6.03 0.26 00
 دالة 6.41 3.23 6.02 0.30 2.33 3.64 01
 دالة 6.41 3.12 6.01 6.23 6.23 3.62 02
 دالة 6.41 1.43 6.03 0.26 6.20 3.36 03
 دالة 6.41 6.16 6.02 0.02 6.02 6.03 04
 غير دالة 6.41 6.26 6.00 6.03 6.62 6.26 62
 دالة 6.41 2.20 6.30 0.26 2.46 3.00 66
 دالة 6.41 0.63 6.36 6.20 6.62 6.12 60
 دالة 6.41 0.02 6.36 6.01 6.60 6.46 66
 غير دالة 6.41 2.02 6.02 0.62 6.63 0.30 63
 دالة 6.41 6.16 6.32 6.30 2.34 3.63 60
 دالة 6.41 0.46 6.04 6.36 6.20 3.60 61
 غير دالة 6.41 6.62 6.63 0.32 2.42 0.26 62
 غير دالة 6.41 2.20 6.01 6.62 6.00 6.02 63
 دالة 6.41 66.00 6.06 0.61 2.23 3.32 64
 دالة 6.41 3.02 6.66 6.40 2.03 3.32 32

ثانيًا: عبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس تم ايجاد صدق الفقرات لمقياس التوافق 
س باستعمال بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لممقياالنفسي عن طريق ايجاد العبلقة 

( استمارة ومن المعروف في بناء المقاييس 622ارتباط بيرسون باالعتماد عمى )معامل 
أنو كمما زاد معامل ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس كان تضمينيا في 

فقد كانت جميع  .(62)المقياس يزيد من احتمال الحصول عمى مقياس أكثر تجانساً 
معامبلت االرتباط دالة احصائيًا عند مقارنتيا بالدرجة الجدولية لمعامل ارتباط بيرسون 

( 0( والجدول رقم )613( ودرجة حرية )2.20( عند مستوى داللة )6.61والبالغة )
 يوضح ذلك. 
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 (5جدول رقم )
خراج عالقة درجة الفقرة قيم معامالت االرتباط المحسوبة لفقرات مقياس التوافق النفسي الست

 بالدرجة الكمية
 الداللة معامل االرتباط الفقرة الداللة معامل االرتباط ت
 غير دالة -2.622 00 دالة 2.32 6
 دالة 2.02 01 غير دالة -2.20 0
 دالة 2.63 02 غير دالة 2.36 6
 دالة 2.02 03 دالة 2.32 3
 دالة 2.01 04 غير دالة 2.23 0
 غير دالة 2.63 62 دالة 2.03 1
 دالة 2.06 66 دالة 2.02 2
 دالة 2.63 60 دالة 2.32 3
 دالة 2.00 66 دالة 2.03 4
 دالة 2.00 66 دالة 2.03 62
 دالة 2.66 60 غير دالة 2.21 66
 دالة 2.03 61 غير دالة -2.66 60
 غير دالة 2.22 62 دالة 2.36 66
 غير دالة 2.26 63 دالة 2.30 63
 دالة 2.10 64 الةد 2.36 60
 دالة 2.60 32 دالة 2.36 61
    دالة 2.60 62
    دالة 2.60 63
    دالة 2.30 64
    دالة 2.64 02
    دالة 2.00 06
    دالة 2.22 00
    غير دالة -2.20 06
    دالة 2.04 03
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( يتضح أن جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائيًا ما عدا 0من الجدول )    
لمفقرات التي سقطت في التميز فقد كانت غير دالة وىي عامبلت االرتباط التي تخص م
وبيذا أصبح مقياس التوافق (، 63، 62، 63، 62، 00، 06، 60، 66، 0، 0)

 (.0)يائية ممحق( فقرة بصورتو الن62النفسي أصبح يتكون من )
 مؤشرات الثبات لمقياس التوافق النفسي : -3

رونباخ الفا( لمقياس التوافق النفسي بصورتو النيائية فكان تم تطبيق معاممة )ك 
 ( وىو معامل ثبات عاٍل.2.30معامل الثبات )

 رابعًا: عرض النتائج :
 الهدف األول : التعرف عمى التوافق النفسي لدى عينة غير األيتام :

( 662.46ولغرض معرفة التوافق النفسي تم حساب المتوسط الحسابي فبمغ ) 
، لمقياس *( وبمقارنة ىذا المتوسط مع المتوسط الفرضي63.46معياري قدره )بانحراف 

(، وعند اختبار الفرق بين المتوسطين باستعمال االختبار 42التوافق النفسي البالغ )
( مع الدرجة 63.26التائي لعينة واحدة، وبمقارنة الدرجة التائية المحسوبة البالغة )

( ظير أن 44( وبدرجة حرية )2.20توى داللة )( وعند مس6.41الجدولية البالغة )
( 1الفرق دال إحصائيًا وأن أفراد عينة )غير األيتام( لدييم توافق نفسي عاٍل، والجدول )

 يوضح ذلك .
 
 
 
 

                
 استخراج المتوسط الفرضي   *

 6  +0  +6  +3  +0 
 عدد الفقرات× ــــــــــــــ        

                    0 
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 (6جذول )

االختبار التائي لعينت واحذة الختيار داللت الفزق بين المتوسط الفزضي لممياس 

 األيتام التوافك والمتوسط الحسابي لعينت غيز

المتوسط  العدد المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

t-test الداللة 
 جدولة محسوبة

 دالة 6.41 63.62 42 63.46 662.46 622 التوافق النفسي
( إلى دور 0222ويمكن أن نفسر ىذه النتيجة حسب ما أشار إليو )السيد،  

تماعية وتمعب دورًا أساسيًا ال يمكن انكاره في تحقيق بو من تنشئة اجاألسرة وما تقوم 
فق الفرد وانسجامو وتشكيل شخصيتو، إذ يقدر ما يتحقق في األسرة من تماسك توا

وانسجام فأن ذلك سوف ينعكس عمى عممية التوافق لدى الفرد فاألسرة ىي الخمية 
سموك الوالدين مقياسًا ا ُيعد األولى التي يمارس فييا الفرد أول عبلقاتو اإلنسانية، كم

 .(63)الزدىار األسرة أو انحطاطيا 
 الهدف الثاني: التعرف عمى التوافق النفسي لدى عينة األيتام :

حيث أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي أن الوسط الحسابي لعينة األيتام عمى  
وسط ( وبمقارنة ىذا المت2.16( بانحراف معياري قدره )33.10مقياس التوافق النفسي )

( وعند اختيار الفرق بين 42مع الوسط الفرضي لمقياس التوافق النفسي والبالغ )
المتوسطين باستخدام االختبار التائي لعينة واحدة، وبمقارنة الدرجة التائية المحسوبة 

( ظير أن الفرق غير دال 6.41(، وىي أقل من الجدولية البالغة )6.02-البالغة )
( 2والجدول )نخفض نة األيتام لدييم مستوى توافق نفسي مآخر أن عيإحصائيًا، بمعنى 

 يوضح ذلك .
 (7جذول )

االختبار التائي لعينت واحذة الختيار داللت الفزق بين المتوسط الفزضي لممياس 

 التوافك والمتوسط الحسابي لعينت األيتام

المتوسط  العدد المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

t-test لداللةا 
 جدولة محسوبة

 غير دال 6.41 6.02- 42 2.16 33.10 622 التوافق النفسي
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وتفسر ىذه النتيجة إلى أن ميما كانت قدرة الفرد عمى التوافق والنمو السميم  
ولة من إشباع حاجاتو النفسية ودوافعو فبلبد لو من بيئة كاألسرة توفر لو وسائل مقب

تشكيل فإن األسرة ُتعد من أىم الوسائل التي تبذل جيدًا لاألساسية، وبطبيعة الحال 
ة، و نحو التوافق مع البيئة االجتماعية فإذا ما حرم الفرد من األسر شخصية الفرد وتدفع

  .(64)ب وتسيءضطر فإن عممية التوافق النفسي قد ت
الهدف الثالث: التعرف عمى داللة الفروق في التوافق النفسي بين األيتام وغير 

 يتام :األ
حيث أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي أن المتوسط الحسابي لعينة غير األيتام  

( وأن المتوسط الحسابي لعينة األيتام 63.46( بانحراف معياري قدره )662.46)
(، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام االختبار 2.16قدره )( وبانحراف معياري 33.10)

ئية ، حيث بمغت الدرجة التا Independent Sample-testالتائي لعينتين مستقمتين 
 ( وعند مقارنتنا2.20( وعند مستوى داللة )613( وبدرجة حرية )66.33المحسوبة )

( اثبتت النتائج أن ىناك فروق في التوافق النفسي بين األيتام 6.41بالجدولية البالغة )
 ( يوضح ذلك .3وغير األيتام ولصالح غير األيتام والجدول )

 (8جدول )
 النفسي بين عينة األيتام وغير األيتامالتوافق في ق والفر 

المتوسط  العدد العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t-test الداللة 
 جدولة محسوبة

 63.46 662.46 622 غير أيتام
 2.16 33.10 22 أيتام دالة 6.41 66.33

حيث أشارت إلى أن التوافق السموكية  حسب النظريةتفسير نتيجة اليدف الثالث ويمكن 
يتعرض رات التي بُتعَّد متعممة ومكتسبة، وذلك من خبلل الخ ،العال والتوافق المنخفض

حديات ليا الفرد، فالتوافق الجيد يشتمل عمى خبرات تشير إلى كيفية االستجابة لت
بطريقة آلية عن ل يتشكوالتدعيم، والتوافق الجيد ىو  زيزالحياة، والتي سوف تقابل بالتع
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يأتي الفرد بسموك مناسب في المتوافقة جيدًا ىي أن طريق تعزيزات البيئة، فالشخصية 
 .(02)كل موقع حسب ما تحدده الثقافة والمجتمع الذي يعيش فيو الفرد

اإلناث( غير  -الهدف الرابع: التعرف عمى الفروق في التوافق النفسي بين )الذكور
 األيتام:
لمذكور فبمغ ى الفروق تم حساب المتوسط الحسابي ولغرض التعرف عم 

( والمتوسط الحسابي لئلناث فبمغ 63.23( بانحراف معياري قدره )620.26)
( وتم استعمال االختبار التائي لعينتين 66.33( بانحراف معياري قدره )660.43)

لة ( ومستوى دال43بدرجة حرية ) (6.10-مستقمين فبمغت القيمة التائية المحسوبة )
( كانت ىناك فروق بين اإلناث 6.41( وعند مقارنتيا بالجدولية البالغة )2.20)

والذكور غير األيتام في التوافق النفسي ولصالح اإلناث، بمعنى آخر أن اإلناث أكثر 
 ( يوضح ذلك .4توافق نفسي من الذكور، والجدول )

 (9جدول )
 ( غير األيتامالنفسي بين عينة )الذكور واإلناثالتوافق في ق والفر 

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t-test الداللة 
 جدولة محسوبة

 63.23 620.26 02 ذكور
 66.33 660.43 02 إناث دالة 6.41 6.10-

 الهدف الخامس: الفروق في التوافق النفسي بين )الذكور واإلناث( األيتام :
( وبمغ 1.60( بانحراف معياري قدره )32.66)بمغ المتوسط الحسابي لمذكور  

( وتم استخدام 3.13( بانحراف معياري قدره )42.62المتوسط الحسابي لئلناث )
االختبار التائي لعينتين مستقمتين لمعرفة داللة الفروق فبمغت الدرجة التائية المحسوبة 

ولية البالغة ( وعند مقارنتيا بالجد2.20ومستوى داللة ) (13( بدرجة حرية )6.21-)
( كانت النتيجة ليس ىناك فروق دالة بين الذكور واإلناث األيتام في التوافق 6.41)

 .( يوضح ذلك62، والجدول )النفسي 
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 (11جدول )
 النفسي بين عينة )الذكور واإلناث( األيتامالتوافق في ق والفر 

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t-test الداللة 
 جدولة محسوبة

 1,60 32,66 61 ذكور
 3,13 42,62 63 إناث دالةغير  6.41 6,21-

 
، 18، 17، 16) الهدف السادس: الفروق في التوافق النفسي حسب متغير العمر

 ( غير األيتام :19
( 61( لعمر )60.26( بانحراف معياري )660.36بمغ المتوسط الحسابي ) 

( 60.26بانحراف معياري قدره )( 660.62( سنة )62)وبمغ المتوسط الحسابي لعمر 
( وبمغ 63.12( بانحراف معياري )624.41( سنة )63وبمغ المتوسط الحسابي لعمر )
( 60.63( بانحراف معياري قدره )622.36( سنة )64المتوسط الحسابي لعمر )

دام ولغرض التعرف عمى داللة الفروق في التوافق النفسي حسب متغير العمر تم استخ
تحميل التباين األحادي لمعينات المختمفة الجم حيث بمغت الدرجة الفائية المحسوبة 

الدرجة ( وعند مقارنتيا ب41.6( ودرجة حرية )2.20( عند مستوى داللة )2.40)
(، ظيرت النتائج ال يوجد فروق في التوافق النفسي بين 0.13البالغة )الجدولية 
 ( يوضح ذلك .66ير األيتام، والجدول )( لعينة غ64، 63، 62، 61األعمار )

 (11جدول )
تحميل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في التوافق النفسي بين األعمار لعينة غير 

 األيتام
 الفائية المحسوبة متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 2.40 022.31 6 106.04 بين المجموعات

 006.160 41 06313.46 عاتداخل المجمو 
 366.340 44 00240.06 الكمي
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، 18، 17، 16الهدف السابع: الفروق في التوافق النفسي حسب متغير العمر )
 ( لعينة األيتام :19

( بانحراف معياري قدره 34.66( سنة )61بمغ المتوسط الحسابي لعمر ) 
بانحراف معياري قدره ( 46.66( سنة )62( وبمغ المتوسط الحسابي لعمر )66.26)
( بانحراف معياري قدره 32.33( سنة فبمغ )63( وبمغ المتوسط الحسابي لعمر )2.06)
( بانحراف معياري قدره 31.32( سنة )64( وبمغ المتوسط الحسابي لعمر )1.40)
داللة الفروق بين المتوسطات ثم استخدام تحميل (، ولغرض التعرف عمى 6.06)

( 6.04ت مختمفة الحجم حيث بمغت الدرجة الفائية المحسوبة )التباين األحادي لمعينا
( 0.13(، وعند مقارنتيا بالجدولية )11.6( ودرجة حرية )2.20داللة )عند مستوى 

النفسي بين األعمار  بمعنى ليس ىناك فروق في التوافق –كانت الفروق غير دالة 
 ( يوضح ذلك .60األيتام والجدول )( 64، 63، 62، 61)

 (12جدول )
 تحميل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في التوافق النفسي بين األعمار لعينة األيتام

 الفائية المحسوبة متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
  23.62 6 006.661 بين المجموعات

 02.01 11 6224.00 داخل المجموعات 6.04
 - 41 3220.63 الكمي

غير اإلناث لهدف الثامن: الفروق في التوافق النفسي حسب )اإلناث األيتام و ا
 األيتام(:
لغرض معرفة الفروق بين اإلناث األيتام واإلناث غير األيتام ثم حساب  

( 66.33( بانحراف معياري )660.43المتوسط الحسابي لئلناث غير األيتام فبمغ )
، ولغرض (3.02( بانحراف معياري )42.04وبمغ المتوسط الحسابي لئلناث األيتام )

التعرف عمى داللة الفروق تم استخدام االختبار التائي لمعينات المستقمة فبمغت )الدرجة 
( وعند مقارنتيا 2.20( ومستوى داللة )36( بدرجة حرية )4.32التائية( المحسوبة )
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اإلناث غير  ( كانت النتيجة ىناك فرق في التوافق النفسي، ولصالح6.41بالجدولية )
 ( يوضح ذلك .66األيتام ، والجدول )

 (13جذول )

 غيز األيتاماإلناث األيتام الفزوق في التوافك النفسي بين 

 العدد العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة t-test المعياري

 66.33 660.43 06 غير أيتام
 2.1 33.10 22 أيتام دالة 4.32

 ى أن الفقدان ألحد الوالدين أو كمييما يعد من التجارب المؤلمةىذه النتيجة إل وتفسير 
التي ليا آثارىا الكبيرة عمى البناء النفسي واالجتماعي لؤلفراد، السيما إذا كانوا أطفال صغار، 

إلى توافق حيث يتأثر سموكيم وتيتز شخصياتيم بسبب الحرمان من الوالدين، وىذا يؤدي 
( أن تربية األيتام في أسر بديمة ىو 6442كما أشار زىران )، نفسي سيء، واضطرابات نفسية

غالبًا ما تكون أقل من حيث  األفضل من تربية اليتيم في دور الدولة لرعاية األيتام، والتي
 . (06)لو كانت أغنى من اإلمكانيات المادية  تىإمكانيات الحب والحنان، ح

 كور األيتام والذكور غير األيتام(:الهدف التاسع: الفروق في التوافق النفسي بين )الذ
غير ولغرض التعرف عمى داللة الفروق تم حساب المتوسط الحسابي لعينة الذكور  

( في حين بمغ 63.23( بانحراف معياري قدره )620.26األيتام فبمغ المتوسط الحسابي )
تم ( و 1.64( بانحراف معياري قدره )32.206المتوسط الحسابي لمذكور األيتام فكان )

( بدرجة 2.62استخدام االختبار التائي لعينتين مستقمتين فبمغت الدرجة التائية المحسوبة )
( كانت النتيجة 6.41( وعند مقارنتيا بالجدولية البالغة )2.20( ومستوى داللة )36حرية )

 ( يوضح ذلك .63والجدول )ىناك فرق في التوافق النفسي ولصالح الذكور غير األيتام، 
 (14جذول )

 الفزوق في التوافك النفسي بين الذكور األيتام غيز األيتام

 العدد العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة t-test المعياري

 63.23 620.26 34 غير أيتام
 1.64 32.20 61 أيتام دالة 2.62
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( أن 6406قرير لو )تيمكن أن نفرد ىذه النتيجة إلى ما أشار إليو نوبمي في  
ال وأن كانوا في أسر سيئة سوف يكونون في وضع أفضل من وجودىم في دور طفاأل

الدولة لرعاية األيتام، حيث ال يمكن أن تزودىم باإلشباع العاطفي الكافي، بالمقابل أن 
 .(00)سرة الخاصةاليتيم في المؤسسة يعيش في عالمين عالم المؤنسة وعالم األ

 تمخيص النتائج :
 م( يتمتعون بتوافق نفسي عاٍل .إن األفراد )غير األيتا -6

 .نخفضإن األفراد )األيتام( في دور الدولة يتمتعون بتوافق نفسي م -0

إن ىناك فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي بين األيتام وغير األيتام  -6
 ولصالح غير األيتام.

إن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين اإلناث والذكور غير األيتام ولصالح  -3
 من الذكور .أعمى إلناث بمعنى آخر أن اإلناث لدييا توافق نفسي ا

ال توجد ىناك فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي بين الذكور واإلناث  -0
 األيتام.

، 62، 61ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي بين األعمار ) -1
 ( لعينة غير األيتام .64، 63

، 62، 61في التوافق النفسي بين األعمار )داللة إحصائية  ال يوجد فروق ذات -2
 ( لعينة األيتام .64، 63

يوجد فروق في التوافق النفسي بين اإلناث األيتام واإلناث غير األيتام، ولصالح  -3
األيتام، بمعنى آخر أن اإلناث غير األيتام يتمتعن بتوافق نفسي عاٍل اإلناث غير 

 أكثر من اإلناث األيتام .

جد فروق في التوافق النفسي بين الذكور األيتام والذكور غير األيتام ولصالح يو  -4
الذكور غير األيتام، بمعنى آخر أن الذكور غير األيتام يتمتعون بتوافق نفسي عاٍل 

 أكثر من الذكور األيتام .
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 التوصيات :
ية حاجات والدوافع لدى الفرد المادية والمعنوية والحاجات الفسيولوجالباع شا -6

واالجتماعية بما يتفق مع الواقع وما يتوقعو المجتمع من الفرد والعمل عمى إشباع 
 الغرائز وتقميل العقاب والشعور بالذنب.

، فالمشاكل االجتماعية التي يتعرض ليا الفرد أثناء نموه أكثر االستقرار العائمي -0
 أىمية من المشاكل البايموجية.

في  عاية المادية والنفسية واالجتماعيةر توفير أكبر قدر ممكن من الخدمات وال -6
 .مؤسسات دور الدولة لرعاية األيتام

التقميل من الصراعات الداخمية المتعممة عن طريق تغيير السموك االجتماعي وعن  -3
طريق تعمم استخدام مدى واسع من المتغيرات المعرفية مثل ميارات حل المشكبلت 

 والتعزيز الذاتي.

امبًل وذلك أن الحاجات البيولوجية واالجتماعية في كتوافقًا تامًا اليوجد فردًا متوافقًا  -0
تغير مستمر باإلضافة إلى قدرة الفرد المحدودة اليستطيع إشباع كل الحاجات، 

 وره إلى الموت.فالتوافق التام تؤدي إلى الجمود الذي يؤدي بد

 التوافق عممية مستمرة ودائمة في جميع مراحل عمر اإلنسان . -1

سوء توافق أو توافق عام مطمق، ولكن مستويات )درجات( متعددة من  ليس ىناك -2
 .التوافق

تنتج عن اإلصابات  من األمراض التي تصيب المخ، والتيالمحافظة عمى األفراد  -3
رثيا عن طريق الوالدين أو أمراض العصاب والجروح والعدوى، والتي يمكن توا

 والذىان.

تماعية العائمية التي تسبب خمل ىرموني، تقميل الضغوط االجتماعية والمشاكل االج -4
 وبالتالي تؤدي إلى توافق نفسي منخفض.

 حث األفراد عمى حب العمل واإلنتاج والقدرة عمى الحب. -62

 مساعدة األفراد عمى مواجية )أزمات النمو( وعمى تخطييا بسبلم. -66
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والتمقائية ونقص تشجيع األفراد عمى االدراك الفعال لمواقع وقبول الذات  -60
تماد عمى اآلخرين في حل المشكبلت، واالستقبلل الذاتي، واالعجاب والتقدير االع

 باألشياء والخمق الديمقراطي والعبلقات االجتماعية القوية السوية.

 عدم العدوان تجاه اآلخرين والتوازن بين الميول االنبساطية االنطوائية. -66

 المصادر: 
دار : عمم النفس التوافق، الموصل .(6444) .، جاسم فياضوالشمري، كامل عموان، الزبيدي  (6)

 .62، صالكتاب

دور المدرسة واألسرة في التنشئة  .(0222) .سماح راني،توكو  د، عمي عبد اهلل،السي  (0)
 60 -66ص دار اليوسف، : ، لبنان6االجتماعية عند األطفال، ط

 ،6رة. طفق النفسي في الطفولة المبكسيكولوجية التوا .(6440). أمير عبد العزيز الديب،  (6)
 .03، ص : مكتبة الفبلحالكويت

 .06، صالَمصدُر َنفُسُو  (3)

 .التوافق النفسي لدى األطفال الصم في مدينة الكرنك (.0226) .، نادية شعبانمصطفى  (0)
 060ص ، عمان،(3العدد )مجمة التربية، 

التوافق وعبلقتو بالرضا عن الحياة لدى المسنين  .(0221) .عبد القادر رحيم األنصاري،  (1)
 ،أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية .لمغيمين في دور الدولة لمرعاية االجتماعيةا

 00، صجامعة البصرة 

، صفاء دار :، عمان6مبادئ عمم النفس، ط .(0226) .جمال منقال وآخرون القاسم،  (2)
 .602ص

(8) Arthurs,. S. Reber & Emily rebar. (2008).  The Penguin Dictionary of 

psychology English- Arabic. Translated by: Dr. A. A. Jusmani & Dr. A. 

Jusmani,  Print (1), P. 223. بيروت: الدار العربية لمعموم ، ناشرون 
 30، ص اإلسكندرية، مصر: 6ط .(. سيكولوجية الحوادث6432) .عباس محمود عوض،  (4)

ى الطمبة الفمسطينيين العائدين التوافق النفسي المدرسي لد .(6443) .خان، نبيل كامل محمد  (62)
،  غير منشورةرسالة ماجستير  .من الخارج في المرحمة االعدادية وعبلقتو بتحصيميم الدراسي

 .06 ص عمان، األردن، ،الجامعة األردنيةكمية التربية، 

(11) Davidoff, L. L. (1980). Introduction Psychology Auckland, New York: 

Mc Graw-Hello Book Com, P. 727 . 
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(12) Fernald, J. D. and Fernald, D. S. (1979). Basic psychology (4
th

 
ed

) U. S. 

D Houghton Mifflin company, P.42 

ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع : ، القاىرة 6ط .الصحة النفسية .(6442) .كفافي، عبلء الدين  (66)
 .63صواالعبلن، 

(14) Fernald, 1979, P. 36.  
 60، ص6442كفافي،  (60)

 . 00: ص6443، خان (61)

(17) Preibery, Karen. (1987). Human deveicnta life Spun approach. (3
th ed

), 

avoilable at your Rocal Book Seller, P. 25 . 

 .60-66ص، 0222السيد،  (63)

األعراض االضطرابية المصاحبة لمشكبلت الطبلق في  .(6441) .الرشيدي، بشير صالح (64)
 .66جامعة تكريت ، ص ،حوليات كمية اآلداب .العراقياألسرة الكويتية بعد الغزو 

 .63، ص6442كفاني،  (02)

، بيروت والقاىرة: دار العودة، 0ط .(. عمم النفس والنمو6436) .زىران، حامد عبد السبلم (06)
 .066وعالم الكتب ، ص

 .23-23، ص6436توق، عباس،  (00)
 (1ممحق )

 الصورة األولية لممقياس
 دائماً  حياناً أ نادراً  قميالً  أبداً  الفقرات ت
      أشعر أنني شخص محبوب. .6
      أضحك بسرعة وأبكي بسرعة . .0
      اتعاون مع أفراد أسرتي . .6
      أجرح عند الضرورة شعور اآلخرين . .3
      أثق بنفسي. .0
      أشعر بسعادة . .1
      تحدث خبلفات بيني وبين زمبلئي. .2
      ب ومرغوب بين زمبلئي.أشعر أنني شخص محبو  .3
      أشعر بأنني متفائل بالحياة. .4
      أشعر بالحزن واالكتئاب. .62
      أحب أفراد أسرتي. .66
      أخاف الغرباء. .60
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      اتمنى لو كنت شخص أفضل مما أنا عميو. .66
      أحب نفسي. .63
      أشعر أن األفراد ال يحبون بعضيم البعض. .60
      أشارك بالنشاط المدرسي. .61
      استسمم لمفشل وال أحاول من جديد. .62
      أعاني من القمق .63
      أثق باآلخرين. .64
      أشعر أن زمبلئي يكرىونني. .02
      أشعر أنني مظموم وسيء الحظ . .06
      أغضب بسرعة. .00
      أشعر أنني غريب بين اآلخرين. .06
      اتقبل نقد اآلخرين . .03
      أعدل من سموكي عندما يطمب مني ذلك. .00
      أشعر برغبة بالبكاء. .01
      أشارك اآلخرين في معالجة مشاكمي. .02
      أشعر أن معاممة اآلخرين لي سيئة. .03
      أشعر أنني أقل من زمبلئي . .04
      تي .أشعر أنو من السيل إىان .62
      أشعر أنو ال توجد حرية كافية عندي. .66
      عبلقاتي جيدة مع زمبلئي اآلخرين . .60
      أعمل عمى حل مشكبلتي بمفردي . .66
      أشعر بالممل وعدم الرغبة في البقاء في مكان معين. .63
      أفضل أني أقضي كثيرًا من الوقت مع زمبلئي. .60
      الراحة إذا أنصاع الزمبلء ألوامري.أشعر ب .61
      اتردد كثيرًا قبل تنفيذي لؤلوامر. .62
      أشعر أن حياتي مميئة بالفرح . .63
      اتمنى لو كنت في مكان آخر .64
      أحاول تقديم المساعدة لمن يحتاجيا. .32
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 (2ممحق )
 الصورة الثانية لممقياس بعد حذف الفقرات

 دائما   غالبا   أحيانا   لليل   أبذا   لفمزاثا ث

      محجوة.شخص أشعر أوىي  .6

      ارعبون مع أفراد أسرري . .7

      أجرح عىذ الضرورح شعور اآلخريه . .8

      أشعر ثسعبدح . .9

      رحذس خالفبد ثيىي وثيه زمالئي. .:

      محجوة ومرغوة ثيه زمالئي.شخص أشعر أوىي  .;

      .ثأوىي مزفبئل ثبلحيبحأشعر  .2

      أشعر ثبلحسن واالكزئبة. .8

      ارمىى لو كىذ شخص أفضل ممب أوب عليه. .9

      أحت وفسي. .65

      .الجعض فراد ال يحجون ثعضم األأشعر أن  .66

      أشبرك ثبلىشبط المذرسي. .67

      اسزسل  للفشل وأحبول مه جذيذ. .68

      أعبوي مه القلق. .69

      .ثبآلخريهأثق  .:6

      أشعر أن زمبلئي يكرىونني. .61
      أشعر أنني مظموم وسيء الحظ . .62
      أغضب بسرعة. .63
      اتقبل نقد اآلخرين . .64
      أشعر برغبة بالبكاء. .02
      في معالجة مشاكمي.اآلخرين أشارك  .06
      معاممة اآلخرين لي سيئة. أشعر أن .00
      أشعر أنني أقل من زمبلئي . .06
      .ال توجد حرية كافية عندي وأشعر أن .03
      عبلقاتي جيدة مع زمبلئي اآلخرين . .00
      أعمل عمى حل مشكبلتي بمفردي . .01
      أفضل أني أقضي كثيرًا من الوقت مع زمبلئي. .02
      .ألوامرياع الزمبلء انصراحة إذا أشعر بال .03
      .مكان آخراتمنى لو كنت في  .04
      أحاول تقديم المساعدة لمن يحتاجيا. .62

 


