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 السلخص

هدد ا الث ددى الددر التعددرا عمددر مسددتؾش التؾاألددي الى صددق وا كددر  لدد ش ا  دد ا ، كطددا      
اكددتف ا معرألددة الفددرول ألددق التؾاألددي الى صددق وا كددر  لدد ش ا  دد ا  وأل ددا  لطت يددر ال ددظس ألددق 

( تمطيذا  وتمطيذة مدؽ تمميدذ الطد ا   32مرحمة الظفؾلة الطتأخرة، وق  تكؾنت عيظة الث ى مؽ )
دا لمتؾاألدي الى صدق وا كدر  لد ش ال كؾمية بطرح مة التعميؼ ا كاكق، وق  أعد   الثاحةدة ماياك 

( أبعدداف ألرعيددة ألددق بعدد نؽ  عيسدديؽ: بعدد  6( عثددا ة تددؼ تؾا عفددا عمددر )88ا  دد ا   مكؾن ددا مددؽ )
وقدد  أعفددر   ،واكددت  مت الطددظفو الؾاددفق الت ميمددق ،وبعدد  التؾاألددي ا كددر   ،التؾاألددي الى صددق

كطددا أعفددر  الظتدداعو  ،لتؾاألددي الى صددق وا كددر  لدد ش ا  دد ا  عددا   نتدداعو الث ددى أت مسددتؾش ا
 وجؾف ألرول بيؽ الذكؾ  واإلناث ألق التؾاألي الى صق وا كر  لصالح الذكؾ . 

 : التؾاألي الى صق وا كرش، مرحمة الظفؾلة الطتأخرةالكلسات السفتاحية

 مقجمــــــــــــة 

لمظطدؾ الظفسدق واتجتطداعق ألدق مراحد  يعتبر التؾاألي بطةابة البظيدة ا كاكدية       
دددالظطدددؾ الط تمفدددة، وهدددؾ العمقددددة الط ر  ية لإلنسدددات مدددئ البيحددددة الط يظدددة بددد ، ولدددد  ض 

جظاحدددات هطدددا: الطم مدددة أو الدددتمال  والرضدددا، وت نت  دددي التؾاألدددي ات ا ا اددداح  
 التمال  عطمية الرضا.
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وقد   ،والتؾاألي بصفة عامة نسبق، أل   يكؾت الفرف متؾاأل ا  ألق ألترة مؽ حيات       
كطدا قد  يكدؾت متؾاأل دا  ألدق ناحيدة مدؽ حياتد  وغيدر  ،يكؾت غير  لػ ألق ألتدرة أخدرش 

متؾاألدي ألددق ناحيددة أخددرش، لددذا ف ن الثدداحةؾت عمددر ت سدديؼ التؾاألددي الددر أبعدداف ألرعيددة 
ألت  الددر مسددتؾش مددؽ مسددتؾ ا  حيدداة تسددف  عطميددة الايددا ك ألفظددا  مددؽ نددرش اضددا

في ا  التؾاألي البيؾلؾجق وال سق أو التؾاألي الظفسق أو التؾاألي اتجتطداعق،  ،الفرف
في دا  التؾاألددي  ،عمدر حديؽ نددرش ات دا  ضخدر اضدداألت  الدر م دا  الظىددا  أو السدمؾ 

 ،الع مددق أو الدد نظق أو ال ظسددق أو ا كددرش أو اتقتصدداف  أو الطفظددق أو الط  كددق
أش ثالى يعتط  عمر نطط اتكت ابة التق ي دؾ  بفدا الفدرف ألدق الطؾاقدي التدق وثطة   
 في ا  التؾاألي السؾ  والتؾاألي الطرضق. ،ت ابف 

كطددا يعدد  التؾاألددي الظفسددق لمفددرف مددؽ أهددؼ م ددانيس، وم ؾمددا  الصدد ة الظفسددية 
السؾ ة التدق تعظدر بسدعافة الفدرف، و ضدا  عدؽ نفسد ، و دعؾ   بدالتؾاألي مدئ الدذا ، 
ومددؽ ثددؼ كددات التؾاألددي الظفسددق هدد أل ا، وغايددة. وتعدد  ا كددرة هددق ال ميددة ا ولددر التددق 

بالرعايددة أوتفهددا  عانتدد ، وتىددط  نؾلدد  أليفددا الظفدد ، كطددا أنفددا ت ددؾ  بىددحؾت الظفدد  و 
الكاممة مؽ جطيدئ الظدؾاحق البيؾلؾجيدة واتجتطاعيدة والظفسدية، وهدق مصد   تعد ن  
 أنطا  السمؾ  اتجتطاعق، واتقتصاف ، والضثط الظفسق، وال نظق، والترأليفق. 

ات عمطا  الت مي  الظفسق نؤكد وت عمدر أهطيدة ا كدرة التدق ت تضدؽ الظفد  
ا لمكةير مؽ ال برا  ألق كظؾا  حيات  ا ولدرك أل د  تث در تامدة حيى نتعرض أليف

ل  طؾا  حيات . ألإ ا كانت ال برا  نابعة مؽ جؾ أكرش، ومظدا  اجتطداعق هداف  
يسددددؾف  العظددددي، وال ظددددات، والىددددعؾ  بددددا مؽ، واتحتددددرا ، واتنتطددددا  اكددددتظا  أت 

مدئ أكدرت ، يكتس  مدؽ ال بدرا  مدا يسداع   عمدر التؾاألدي أو التكيدس مدئ نفسد ، و 
والط تطدددئ الدددذ  يهددديش فيددد  أمدددا ال بدددرا  الظابعدددة مدددؽ ال رمدددات، والىدددعؾ  بعددد   
ا مؽ، وا مات، واتنتطا  تؤفش الر تكؾ ؽ   صية مضظربة تعانق مؽ التؾتر، 
والصدددراعا  الظفسدددية التدددق تدددؤفش الدددر اتضدددظرابا  السدددمؾكية )مصدددظفر ألفطدددق، 

1971:7- 9.) 



 
 

 

  فتحية عثمان ادمحم الكشر

 

 (0202)ديسمبر الثاني العدد ( 33المجلد )

784 

التدددق ت دددؾ  بفدددا ا كدددرة لم ت دددا  الظفسدددق، ذا ألعطميدددة التظىدددحة اتجتطاعيدددة لددد
واتجتطاعق ت تت  ي ات بؾجؾف عمقة خااة، وقؾ ة بيؽ الؾالد نؽ، وا بظدا  مدؽ 
جان ، وبيؽ ا بظا  مئ بعضفؼ مؽ جان  ضخدر، وتتضدطؽ هدذ  العمقدة ال اادة 
مددددظح الظفدددد  ال دددد ، والرعايددددة، وال طايدددددة، والطسدددداع ة، واتبتعدددداف عددددؽ الطعاممدددددة 

ة مؽ قبد  الؾالد نؽ لق د ا ، و عد  ندؾ  العمقدا  اتجتطاعيدة ال اعطدة بديؽ التفضيمي
الؾال نؽ والظف  أو بيؽ الظف  وإخؾت  ألق ا كرة مؽ العؾامد  الطسداهطة ألدق مد ش 

 تؾاأل     صيا ، وأكر ا .
ات كدد   لددػ ندد عؼ خبددرا  هددؤت  ا طفددا ، و سدداع هؼ ألددق تددؾاأل فؼ، و ىددك        

، وإلدر الطىدا كة ألدق ا نىدظة ألدق تكدؾ ؽ  ا  اي دابق يطفد الى صدية لد نفؼ مطدا 
اتجتطاعية، وب ااة نؾعية عمقا  الظف  مئ اخؾت ، وعمقتد  مدئ أبؾ د ، ومدؽ 

 ثؼ أقا ب ، ومعمطي ، و ألاق .
وتظدؾ   ،كطا أت لمعمقا  ا كر ة السؾ ة أثرا  اي ابيا  ألدق تكدؾ ؽ الىدعؾ  بدا مؽ 

وتدرش سكدظا  ح داا س أت مدؽ بديؽ العؾامد   ، مففؾ  الذا  اتجتطاعيدة لد ش الظفد
كدأت  ،التق تؤثر ألق   صية الظف ، وتؾاأل د  بصدفة عامدة ترتيثد  بالظسدثة إلخؾتد 

، أو الظف  ا خير، أو يكدؾت هدؾ الظفد  الدذكر بديؽ الظف  ا و ، أو الةانقيكؾت 
، كطدا  نةر الؾحي ة بيؽ ع ف مدؽ اإلخدؾةأو تكؾت الظفمة هق ا ،ع ف مؽ ا خؾا 

وبدديؽ وال يدد  بالفددا ل الزمظددق بدديؽ  ،وبيظدد  ،وأخؾتدد  ،  تتددأثر العمقددا  بدديؽ الظفدد قدد
وبطدددا قددد  ي ددد ث أحياندددا مدددؽ وفيدددا  بددديؽ  ،وأخؾاتددد  ،وأعطدددا  اخؾتددد  ،عطدددر الظفددد 

وكدد  هددذ   ،اإلخددؾة كددأت يددأتق الظفدد  بعدد  عدد ة وفيددا  أو تددأتر بعدد   عدد ة وفيددا 
و ا  طدددابئ خددداج بددديؽ جطيدددئ ا ألدددراف  ،ال دددات  تترتددد  عميفدددا عمقدددا  معيظدددة

 ( .77: 2008 ،لط ا  ال ياتق لمظف  )كظا  ح اا  الطؾجؾفنؽ ألق ا
و  طدددئ عمطدددا  الدددظفس عمدددر أت ال بدددرا  اتجتطاعيدددة، والعمقدددا  الطثكدددرة 
التدق تتدؾألر لمظفد  ألددق ا كدرة ألدق السددظؾا  ا ولدر مدؽ حياتد  ت ددؾ  بد و  هدا  ألددق 

كددمؾكفؼ، وبظاعددد  الظفسددق ألدددق واددؾل  الدددر تكددؾ ؽ   صددية أبظاعفدددا، وألددر تىدددكي  
مسددتؾش نتظاكدد  مددئ مسددتؾش الصدد ة الظفسددية، وبددذلػ ألددإت الرعايددة الظبيهيددة التددق 
ليس أليفا األرا  أو تفر ط لفا أثر واضح ألق تظطية   صية الظف  بصؾ ة متؾاأل ة 
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أمددا الظفدد  الددذ  نتم ددر تدد ليم  ااعدد ا  أو األراطددا  ألددق اإلهطددا  والظبددذ ألإندد  يكددؾت أكةددر 
 تعرضا  لسؾ  التؾاألي وع   الظطأنيظة.

لذا جا   ألكرة الث ى ألق التعرا عمدر مسدتؾش التؾاألدي الى صدق وا كدر       
ل ش ا   ا  ضطؽ نظال ا كرة، وما نؤف  اليد  الث دى مدؽ نتداعو قد  تتدر  ضثدا ا  

 ألق   صية الظف  وألق عمقت  مئ أ  اع .
 مذكلة البحث

 ؽ الى صدية، وألدر التؾاألددي العؾامد  الفامددة ألدق تكدؾ تعد  الرعايدة الؾال يدة مدؽ      
، وقصؾ  هذ  الرعايدة مظف ، وألر ا ت  الظفسية بؾج  عا ، وا كر  لالى صق

لمظف  نؤف  الر الىعؾ  با كر والتؾتر، كطا أت طبيعة الطىكم  التق ق  تظ ؼ 
عددؽ عدد   التؾاألددي بدديؽ ا  دد ا  تعتطدد  عمددر الطرحمددة العطر ددة لمظفدد ، ألفددق مرحمددة 

مسددبثة ، و الي  الرعايددة الؾال يددة غيددر عافلددة، وغيددر مظصددفةالظفؾلددة قدد  تكددؾت أكدد
لدؼ تعدالو تصدثح  ، وإ اتفداقؼ اثثدا  السدمبية ، وتدؤف  الدرلع   التؾاألي بيؽ ا   ا 

اما  ، وأق  حطاية ألق مؾاجفة ا الطىكمة أكةر ح ة، و صثح الظف  غير متؾاألي
. وبظددددا  عمددددر  لددددػ تكطددددؽ مىددددكمة الث ددددى ألددددق التددددق نتعددددرض لفددددا فاخدددد  ا كددددرة

 التساالت  التالية: 
 ما مستؾش التؾاألي الى صق وا كر  ل ش ا   ا ؟  .1
ه  تؾج  ألرول فالدة احصداعيا  ألدق التؾاألدي الى صدق وا كدر  لد ش ا  د ا    .2

 وأل ا  لطت ير ال ظس؟

 أهجاف البحث 

 الكىي عؽ مستؾش التؾاألي الى صق وا كر  ل ش ا   ا . .1
ي عددؽ فتلددة الفددرول اإلحصدداعية ألددق التؾاألددي الى صددق وا كددر  لدد ش الكىدد .2

 ا   ا  وأل ا  لطت ير ال ظس؟
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 أهسية البحث

 .معرألة طبيعة التؾاألي الى صق وا كر  ل ش ا   ا  .1
تفت در اليد   أمدرأهطية ف اكة التؾاألي الى صق وا كر  ل ش ا   ا  كطففؾ   .2

هدذا  تظاولدت ف اكدا  تؾجد  ت الثاحةدة، عمدؼ ح  عمر ان  البيحة العربية، حيى
ب ايدة إلل دا  الطز د   هدذا الث دى مطدا ي عمد  ألدق الطسدتف ألة الفحدة لد ش الطففدؾ 

 مؽ الضؾ  عمر هذا الظؾ  مؽ الطفاهيؼ و فتح الط ا  لطز   مؽ الث ؾث. 
اإلكددفا  ألددق ألفدددؼ أعطددي الظفددد  وألفددؼ عمقتدد  مدددئ أ دد اع  ومددد ش تأثيرهددا ألدددق  .3

 طر  ة تكؾ ظ  ونطؾ .
أهطيدددة الطرحمدددة التدددق يسدددتف ألفا هدددذا الث دددى، وهدددق مرحمدددة الظفؾلدددة الطتدددأخرة،  .4

التددق تعتبددر مرحمددة بال ددة ا هطيددة ألددق التكددؾ ؽ الظفسددق اتجتطدداعق لقطفددا  
حيى تؤثر ات اها  الظف  ن دؾ ا كدرة ألدق تؾاأل د  وإحساكد  بدا مؽ وا مدات 

ا كدددر  الظفسدددق واتجتطددداعق، باإلضددداألة الدددر ادددعؾبا  التؾاألدددي الى صدددق و 
لددد نفؼ، و لدددػ ألدددق عددد  الصدددعؾبا  التدددق ي ددد ها كددد  مدددؽ ا وتف واثبدددا  ألدددق 
التفاع  فيطا بيظفؼ مؽ جفة، وتفاع  ا وتف مئ جطيدئ أألدراف ا كدرة مدؽ جفدة 

 أخرش.
 مرطلحات البحث  

سهددؾ حالددة مددؽ التددؾاال  واتنسدد ا  بدديؽ الفددرف وبيحتدد  وق  تدد  عمددر ا ضددا   التوافــق:
رضيا  ااا  مظال  البيحة الطافية واتجتطاعية س. تصرألا  م  أغم  حاجات  وتصرألات  

 (.81:1985)أحط   اجح، 
سهددؾ  ددعؾ  الفددرف بددا مؽ الى صددق و ىددط  اتعتطدداف عمددر  :لتوافــق الذخرــيا

الددظفس واإلحسددا  بايطددة الددذا  وحر ددة الى صددية والىددعؾ  باتنتطددا  وال مددؾ مددؽ 
 (.2002:42اهرات، ا عراض العصابية والطيؾ  اتنس ابيةس. )حام  
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ق  ة الفرف عمدر ت بمد  لذاتد ، والرضدا بأن   التوافق الذخريوتعرا الثاحةة 
عظفا ألق ت  يي احتياجات ، وإحساكد  بايطتد ، وخمدؾ  مدؽ اتضدظرابا  العصدبية، 

 وتطتع  باتزات انفعالق، وه و  نفسق.
هؾ ق  ة الفرف عمر اقامة عمقا  طيثدة مدئ أكدرت  و دعؾ   بدأت س :التوافق األسري 

ا كددرة ت ثدد  وت دد    وتعاممدد  معاممددة حسددظة كطددا يىددعر ألددق كظففددا بددا مؽ وال ظددات 
واحترا  أألراف أكرت ، وهذ  العمقا  ت تتظاألر مئ ما لمؾال نؽ مؽ كمظة م   مة مئ 

 ( 22:1996الظف  وتؾجي  كمؾك س. )عؾاطي بيؾمق، 
بأندد  تطتددئ الفددرف بعمقددا  كددؾ ة، ومىددثعة بيظدد   التوافــق األســري وتعددرا الثاحةددة  

 وبيؽ وال ي ، وأخؾت ، وم ش وألرة ال   وا مؽ واتحترا  بيؽ أألراف ا كرة.
لدد ش ا  دد ا  بال  جددة التددق ي صدد  عميفددا  التوافــق الذخرــي واألســري  و  ددا  

  .الطف ؾج عمر الطايا  الطع  لذلػ
 ،مدددؽ أا واحددد ، وأ  واحددد ةس )ألدددرن طددد  أو ا خدددت المدددذات يأتيدددات ا  س األشـــقاء:
2010 :49 .) 

( كدظة حتدر ب ايدة 12-6وهدق الطرحمدة التدق تطتد  مدؽ ) مرحلة الطفولة الستأخرة:
البمدددددؾأ أ  أنفدددددا تىدددددتط  مرحمدددددة الط  كدددددة اتبت اعيدددددة )أمدددددا  ادددددافل، ألدددددؤاف أبدددددؾ 

 (. 317: 1990،حظ 
 ( كظة.12 -9وتت  ف ألق الث ى ال الق ألق السظؾا  مؽ )      

 حجود البحث

نت  ف الث ى ال الق بعيظة مؽ تمميذ الطد ا   ال كؾميدة  الحجود البذرية:      
 ( كظة.12-9بطرحمة التعميؼ ا كاكق مطؽ تراوحت أعطا هؼ مؽ )

لمبظدديؽ، والثىدداعر لمبظددا  بط نظددة  تت دد ف بط  كددتق ال األظيددة الحــجود السكاةيــة:      
 مصراتة.
 2019ل  اكدق نت د ف بالفصد  ال  اكدق ا و  مدؽ العدا  ا الحجود الزماةيـة:      

- 2020 . 
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 دراسات سابقة 

بعظدددؾات التؾاألدددي الى صدددق وا كدددر  لددد ش ( 1983دراســـة ةـــي و)خـــريي  
وهد ألت ال  اكدة الدر معرألدة التكيدس  ،أطفا  ا كر الطكتطمة وا كدر وحيد ة العاعد 

الى صدق واتجتطداعق لد ش أبظدا  ا كدر التدق نؾجد  بفدا ا   وا ا وا كدر التددق 
( 341( مدؽ الدذكؾ  و)225وتكؾنت عيظدة ال  اكدة  مدؽ ) ،نؾج  بفا أح  الؾال نؽ

( 140مدددظفؼ ) ،مددؽ اإلنددداث مددؽ الصدددي ال ددامس الدددر العا ددر بالطددد ا   الةانؾ ددة
  ا كدددر السدددميطة ( يطةمدددؾت أبظدددا426و) ،ر  ا  العاعددد  الؾاحددد يطةمدددؾت أبظدددا  ا كددد
 ،(، واكدددت  مت ال  اكدددة قاعطدددة الى صدددية لقطفدددا  اعددد اف تدددانمؾ )بفدددا ا   وا ا

و بروأليددد  ت ددد نر السدددمؾ   ،وقاعطدددة ال مدددي ك الدددة وكدددطة لقطفدددا  اعددد اف كدددبيمبرجر
ا بدؾات أقد  وأوض ت الظتاعو أت أطفدا  ا كدر التدق نت يد  عظفدا  ،لبراوت وهام 

ا  أكةر وأت البظ ،(ا كر الطتكاممة )بفا ا ا وا  ألق تكيففؼ الظفسق مؽ أطفا  
 .تأثرا بالغياا مؽ البظيؽ
ـــومي   هددد ألت هدددذ  ال  اكدددة الدددر التعدددرا عمدددر التؾاألدددي  (1996دراســـة مي

الى صددق واتجتطدداعق لدد ش الظددما الط ددروميؽ وغيددر الط ددروميؽ مددؽ الرعايددة 
( كظة، واقتصر  العيظدة عمدر 14 -13 -12طرحمة العطر ة )الؾال ية و لػ ألق ال

( تمطيدذا  50( مؽ الط دروميؽ م سدطيؽ الدر )150وبمغ ح ؼ العيظة ) ،الذكؾ  أل ط
( تمطيدذا  مدؽ غيدر الط دروميؽ م سدطيؽ الدر 150لك  مرحمة عطر ة عمر حد ة، و)

ؾاألددي واكددت  مت الثاحةددة اختثددا  الت ،(  تمطيددذا  لكدد  مرحمددة عطر ددة عمددر حدد ة50)
واكدددتطا ة الطسدددتؾش  ،الى صدددق واتجتطددداعق لمطرحمدددة اإلع افيدددة )اعددد اف الثاحةدددة(

( وكانددددت الظتدددداعو التددددق اعق الة دددداألق )اعدددد اف كددددامية ال ظدددداتاتقتصدددداف  واتجتطدددد
تؾامت اليفا ال  اكة أن  ت تؾج  ألرول بيؽ متؾكظا  ف جا  الط روميؽ وغير 

 12)  صدق واتجتطداعق ألدق كدؽالط روميؽ مؽ حيى ال  جة الكميدة لمتؾاألدي الى
وكذلػ ت تؾج  ألرول بيؽ متؾكظا  ف جا  الط دروميؽ وغيدر الط دروميؽ ( كظة

كطدا  ،كدظة( 13مؽ حيى ال  جة الكميدة لمتؾاألدي الى صدق واتجتطداعق ألدق كدؽ )
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ت تؾجدد  ألددرول بدديؽ متؾكددظا  ف جددا  الط ددروميؽ وغيددر الط ددروميؽ مددؽ حيددى 
 .(كظة 14) واتجتطاعق ألق كؽالى صق ال  جة الكمية لمتؾاألي 

هدد ألت ال  اكددة الددر الكىددي عددؽ عمقددة التؾاألددي  (2006دراســة السرــري  
ا كددر  بطففددؾ  الددذا  لدد ش تمميددذ مرحمددة ال م ددة الةالةددة مددؽ مرحمددة ا كددا  ألددق 
 ،م ميددة كددر   بؾتيددة ال رطددؾ ، وقدد  اتثعددت الثاحةددة الطددظفو الؾاددفق ات تثدداطق

( تمميددذ وتمطيدذا  م سددطيؽ 109عيظددة مكؾندة مدؽ )وقامدت بتظبيدي ال  اكددة عمدر 
( تمطيدددددذة تددددددؼ اختيدددددا هؼ بالظر  ددددددة العىدددددؾاعية، وقامددددددت 59( تمطيددددددذ ا، و)50الدددددر )

باكددت  ا  مايددا  التؾاألددي ا كددر  اعدد اف هيددؾ  بدد ، ومايددا  مففددؾ  الددذا  اعدد اف 
بيبر  هدا  ، وأعفدر  نتداعو ال  اكدة وجدؾف عمقدة بديؽ التؾاألدي ا كدر  ومففدؾ  

  وكدددط تمميدددذ ال م دددة الةالةدددة مدددؽ مرحمدددة ا كدددا  بط ميدددة كدددر  ، وإلدددر أت الدددذا
التؾاألدددي ا كدددر  لتمميدددذ ال م دددة الةالةدددة مدددؽ مرحمدددة ا كدددا  بط ميدددة كدددر   نتسدددؼ 
بات تفدددا ، وكدددذلػ مففدددؾ  الدددذا  لتمميدددذ ال م دددة الةالةدددة مرحمدددة ا كدددا  بط ميدددة 

ألددق التؾاألدددي ا كدددر   وإلدددر وجددؾف ألدددرول فالددة احصددداعيا   ،كددر   نتصدددي بات تفددا 
وكدددط تمميدددذ ال م دددة الةالةدددة مرحمدددة ا كدددا  لصدددالح الدددذكؾ ، وكدددذلػ ألدددرول فالدددة 

ألق مففؾ  الذا  وكط تمميذ ال م ة الةالةة مؽ مرحمة ا كدا  لصدالح  ،احصاعيا  
 الذكؾ . 

هدددد ألت ال  اكددددة الددددر  يددددا  مسددددتؾ ا  التؾاألددددي  (2007دراســــة الجبــــاري  
ل ش طمثة الطعف  الت ظق ألق كركؾ  والكىدي عدؽ الى صق اتجتطاعق والظطؾح 

العمقة بيظفطا، وتؼ اكت  ا  مايا  التؾاألي الى صق واتجتطاعق الطع  مؽ قب  
( طدما بديؽ 210( حيى طث ت ال  اكة عمر عيظة مكؾنة مدؽ )1998الس اا )

 كددددؾ  وإندددداث، وأعفددددر  الظتدددداعو عدددد   وجددددؾف ألددددرول فالددددة احصدددداعيا  ألددددق التؾاألددددي 
جتطدداعق وعمقتدد  بطسددتؾش الظطددؾح لدد ش طمثددة الطعفدد  الت ظددق وأل ددا  الى صددق وات

 لطت ير ال ظس والت صص، وإلر وجؾف عمقة ا تثاطية كمبية بيؽ الطت ير ؽ.
بعظددؾات التؾاألددي الى صددق واتجتطدداعق  (2010دراســة شــوال والحويلــة  

وهدد ألت ال  اكددة الددر التعددرا  ،ألددق ضددؾ  مت يددرا  ال ددظس والعطددر لدد ش ا طفددا  
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 ،الفدددرول بددديؽ الدددذكؾ  واإلنددداث ألدددق اختثدددا  التؾاألدددي الى صدددق واتجتطددداعق عمدددر
وقد  تكؾندت  ،والتعرا عمر الفرول بديؽ ا طفدا  حسد  الطراحد  العطر دة الطايسدة

( 150( مددؽ الددذكؾ  و)150طفدد  وطفمددة م سددطيؽ الددر ) 300عيظددة ال  اكددة مددؽ 
م طفددد 50( بؾاقدددئ 11-6مدددؽ اإلنددداث نتؾاعدددؾت عمدددر كدددت مراحددد  عطر دددة مدددؽ )

واعتطد   ال  اكدة  عمدر الطدظفو الؾادفق الط دا ت،  ،وطفمة مؽ ك  مرحمدة عطر دة
الط ابمدددة اإلكميظيكيدددة الطتعط دددة، واختثدددا  الى صدددية لقطفدددا  واكدددت  مت الثاحةدددة 
(، وتؾاددمت ال  اكددة الددر أت اإلندداث أعمددر تؾاأل ددا مددؽ 1986لعظيددة م طددؾف هظددا )

: احسدا  الظفد  بايطتد ، الذكؾ  ألق بعض بظدؾف مايدا  التؾاألدي الى صدق، وهدق
وت ددر  الظفدد  مددؽ الطيدد  الددر اتنفددراف، وخمددؾ الظفدد  مددؽ ا عددراض العصددابيةك ا  
كدات متؾكدط اإلندداث أعمدر. كطددا أوضد ت ال  اكدة تفددؾل اإلنداث عمددر الدذكؾ  ألددق 
بعدددددض بظدددددؾف مايدددددا  التؾاألدددددي اتجتطددددداعق، وهدددددق: اعتدددددراا الظفددددد  بالطسدددددتؾ ا  

الطضددددافة لمط تطددددئ، وعمقددددا  الظفدددد  اتجتطاعيددددة، وت ددددر  الظفدددد  مددددؽ الطيددددؾ  
بأكددددرت ، وعمقددددا  الظفدددد  ألددددق الط  كددددة، وعمقددددا  الظفدددد  ألددددق البيحددددة الط ميددددة، 
وال  جة الكمية لمتؾاألي اتجتطاعقك ا  كات متؾكط اإلناث أعمر، أمدا بالظسدثة الدر 
مت يددددر العطددددر، أل دددد  لددددؾح  وجددددؾف ألددددرول فالددددة ألددددق متؾكددددظا  ف جددددا  التؾاألددددي 

طددا ا وا كبددر أعطددا اك ا  كددات متؾكددط ا طفددا  ا كبددر الى صددق بدديؽ ا ادد ر أع
أعطا ا أعمر، كطا أعفر  نتداعو ال  اكدة وجدؾف ألدرول فالدة ألدق متؾكدظا  ف جدا  
التؾاألي اتجتطداعق بديؽ ا اد ر أعطدا ا وا كبدر أعطدا اك ا  كدات متؾكدط ا طفدا  

 ا كبر أعطا ا أعمر.
دال  اكدة ال هد ألت (2011دراسـة راشـج    التؾاألدي بديؽ العمقدة را عمدر تع 

 الط األغة ألق الةانؾ ة الطرحمة طمثة ال  اكق ل ش والتؾاألي واتجتطاعق الى صق
 الى صق التؾاألي ألق واإلناث بيؽ الذكؾ  والط ا نة، الث ر ؽ مطمكة ألق الؾكظر

  الدر قسدطؾا وقد  ،ظدمامدؽ ال 203)العيظدة ) وال  اكدق، و دطمت واتجتطداعق
 الث ى ت  يي أه اا تظم و  ،الةانؾ ة الط ا   ألق طالثة( (113و طالثا    (90)
 ال  اكق بالتؾاألي الثاحى تتعمي اع اف مؽ اكتثانة اكت  ا  ألرضيات  مؽ والت  ي
اليفدا   تؾاد  التدق الظتداعو أهدؼ الى صدق ومدؽ والتؾاألدي اتجتطداعق والتؾاألدي
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 لد ش واتجتطداعق الى صدق والتؾاألدي ال  اكدق التؾاألدي بديؽ عمقدة ال  اكدة وجدؾف
 ألدرول  وجدؾفو  ،الث در ؽ مطمكدة ألدق الؾكدظر الط األغدة ألدق الةانؾ ة طمثة الطرحمة

 .اإلناث لصالح عيظة واتجتطاعق الى صق التؾاألي ألق واإلناث الذكؾ  بيؽ
هدد ألت ال  اكددة الددر التعددرا عمددر تظدداألس ا  دد ا   (2015دراســة الطــا ي  

(، ا و ، الةدانق، ا خيدرل ش طمثة الطرحمة الطتؾكدظة وب سد  الترتيد  الدؾتف  )
وإلددر الفددرول ألددق تظدداألس ا  دد ا  لدد ش طمثددة الطرحمددة الطتؾكددظة وب سدد  الترتيدد  

، وأيضا التعرا عمر التؾاألدي ا كدر  لد ش طمثدة (، الةانق، ا خيرالؾتف  )ا و 
( وإلر الفرول ا و ، الةانق، ا خيرالطرحمة الطتؾكظة وب س  الترتي  الؾتف  )

كددددر  لدددد ش طمثددددة الطرحمددددة الطتؾكددددظة وب سدددد  الترتيدددد  الددددؾتف  ألددددق التؾاألددددي ا 
(، باإلضدداألة الددر العمقددة ات تثاطيددة بدديؽ تظدداألس ا  دد ا  ا و ، الةددانق، ا خيددر)

ا و ، والتؾاألدي ا كددر  لدد ش طمثدة الطرحمددة الطتؾكددظة وب سد  الترتيدد  الددؾتف  )
مدددؽ طمثدددة  ( طالددد  وطالثدددة400(، وتكؾندددت عيظدددة ال  اكدددة مدددؽ )الةدددانق، ا خيدددر

الطرحمددددة الطتؾكددددظة الصددددفيؽ الةددددانق والةالددددى التابعددددة لط نر ددددة تربيددددة ب دددد اف، تددددؼ 
ا و  يؽ حسدددد  الترتيدددد  الددددؾتف  )اختيددددا هؼ بالظر  ددددة العىددددؾاعية الثسدددديظة مددددؾاع

(، وقامددت الثاحةددة ببظددا  مايددا  تظدداألس ا  دد ا  89، ا خيددر 183، الةددانق 128
ا  التؾاألددي ا كددر  عمددر وجفددة نغددر وألددي نغر ددة ألفر دد  افلددر، وكددذلػ بظددا  مايدد

وتؾامت نتاعو ال  اكة الر أت طمثة الطرحمة الطتؾكط لديس لد نفؼ تظداألس  ،ماكمؾ
، ا خيددر(، وت   أو حسدد  الترتيدد  الددؾتف  )ا و ، الةددانقأ دد ا  كددؾا  العيظددة ككدد

(، لمترتيدد  الددؾتف  )ا و ، الةددانق، ا خيددر تؾجد  ألددرول  ا  فتلددة احصدداعية تثعدا  
أعفدر  الظتداعو أت طمثدة الطرحمدة الطتؾكدظة نتطتعدؾت بتؾاألدي أكدر  وت تؾجدد  كطدا 

(، كطددا   )ا و ، الةددانق، ا خيددرألددرول  ا  فتلددة احصدداعية تثعددا  الترتيدد  الددؾتف
أعفدددر  الظتددداعو وجدددؾف عمقدددة ا تثاطيدددة فالدددة عكسدددية كدددالثة بددديؽ تظددداألس ا  دددا  

 والتؾاألي ا كر  .
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 الدابقة:تعقيب على الجراسات 
  كدز  ال  اكدا  معغدؼ أت الثاحةدة وج   الساب ة ال  اكا  مراجعة خم  مؽ  

 في  الطت يرا  مؽ ع ف وتأثير عمر التؾاألي الى صق واتجتطاعق ل ش الطراهي،
 والطسدتؾش اتقتصداف  واتجتطداعق، وأت ف اكدة والت صدص الظدؾ  مت يدر مةد 

 مددؽ الطؾضددؾعا  -جخددا لدد ش ا  دد ا  بىددك  –التؾاألددي الى صددق وا كددر  
 العربدق، الدؾطؽ ألدق نداف ة عمدر ادعي  مرحمدة الظفؾلدة الطتدأخرة، و بطدا ال ميمدة
مرحمة الظفؾلة الطتأخرة  ث  مظسدية مدؽ ناحيدة أت  الر يعؾف  بطا  لػ ألق والسب 

 .الث ى العمطق، و لػ لز افة اتهتطا  بساب تفا، وتح تفا مؽ مراح  الظطؾ
  جؾانثد بعدض ألدق ا دتر  الث دى ال دالق ات ال دؾ  نسدتظيئ عدا  وبىدك 

التؾاألدي الى صدق وا كدر ،  عمدر التعدرا م دا  ألق الساب ة بعض ال  اكا  مئ
طبيعدة عيظدة  كدث   مدؽ ف اكدا  ألدق عطدا اختمدي وتأثير مت ير ال ظس في  ات أن 

 الث ى وهق مرحمة الظفؾلة الطتأخرة.
 السيجاةية البحث إجراءات

مايدا  التؾاألدي الى صدق وا كدر  لد ش  عدؽ عثدا ة وهدق أفاة الث دى، اعد اف -1
 عمر التعرا بف ا ا   ا  تتؾاألر في  الىرو  السيكؾمتر ة لمايا  الظفسق،

 التؾاألي الى صق وا كر  ل ش ا   ا . مستؾش 
 ادمحية مدؽ التأكد  بفد ا الط تصديؽ مدؽ م طؾعدة عمدر الطايدا  عدرض -2

 .الطايا 
 ؾلة الطتأخرة.مؽ أطفا  مرحمة الظف عيظة عمر الطايا  تظبيي -3
اإلحصداعية  والت مديم  الطعال دا  وت  ند  لم اكدؾا وإفخالفدا البيانا  تفر غ -4

 .وتفسيرها الظتاعو واكت ران الطظاكثة لتساالت  الث ى
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 مشوج البحث واجراءاته

 :مشوج البحث /أوال   
يعدد  هددذا الث ددى مددؽ الث ددؾث الؾاددةية الت ميميددة  نفددا تفدد ا الددر  ادد         

وتؾادددديس التؾاألددددي الى صددددق وا كددددر  لدددد ش ا  دددد ا ، وبالتددددالق أل دددد  اكددددت  مت 
الثاحةة الطظفو الؾافق الت ميمق،  ن  الطظفو ا كةر مم مة  لم  اكا  الؾادةية 

يانددا  لؾاددي الغدداهرة وبؾاددف  جفدد ا  عمطيددا  مظغطددا  لم صددؾ  عمددر معمؾمددا  وب
 (، و عددددرا الطددددظفو الؾاددددفقسDescriptive Researchالث ددددى، ) مؾضددددؾ 

بالطظفو الذ  ن    عاهرة أو ح ثا  أو قضية مؾجؾفة حاليا  يطكؽ ال صدؾ  مظفدا 
عمر معمؾما  ت ي  عؽ أكحمة الث ى فوت ت خ  الثاحى أليفدا )ا غدا وا كدتا ، 

2003 :83.)  
 مجتسع البحث: / ثاةيا  

يطةددددد  م تطدددددئ الث دددددت عيظدددددة تمميدددددذ وتمطيدددددذا  الصدددددي الرابدددددئ وال دددددامس       
 .والساف  مؽ مرحمة التعميؼ ا كاكق بط نظة مصراتة

 عيشة البحث: /ثالثا  
ـــ  -1 اختيا هدددا لمت  يدددي مدددؽ الكفدددا ة السددديكؾمتر ة  فاة  العيشـــة الدـــيكومترية: ت

مرحمدة التعمديؼ ا كاكدق  ( تمطيدذ وتمطيدذة مدؽ تمميدذ140الث ى، وق  بمغ قؾامفا )
  م  كتق ال األظية لمبظيؽ، والثىاعر لمبظا  بط نظة مصراتة.مؽ 
ـــة األةـــلية: -2 لإلجابدددة عمدددر تسددداالت  الث دددى ال دددالق تدددؼ اختيدددا  عيظدددة  العيش

الث ددى بظر  ددة عرضددية مددؽ كددم ال ظسدديؽ مددؽ تمميددذ مرحمددة التعمدديؼ ا كاكددق، 
( تمطيدددددذ ا وتمطيددددذة مدددددؽ تمميددددذ الصدددددي الرابددددئ وال دددددامس 32حيددددى بمدددددغ عدددد فها )

 ( كظة.12-9والساف  تراوحت أعطا هؼ مؽ )
 ضوابط وشروط روعيت في اختيار العيشة: 

 اختير  العيظة بظا  عمر ع ف مؽ الضؾابط والىرو  هق:      
 أت يكؾت ا   ا  مؽ أا وأ  واح ة. .1
 أت يهيش ا   ا  ألق مظز  واح . .2
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 ع   وجؾف أقا ا يعىؾت مئ ا كرة. .3
 اكتثعاف ا كرة التق نؾج  بفا أطفا  مؽ  و  اتحتياجا  ال ااة. .4
 الذكؾ  واإلناث.اختيا  ا كرة التق بفا أ  ا  مؽ ال ظسيؽ  .5
 أداة البحث: /رابعا  

 مكياس التوافق الذخري واألسري لجى األشقاء:
تزخددر الطكتثددة العربيددة اليددؾ  بطحددا  ال  اكددا  التددق تظاولددت ف اكددة مففددؾ           

التؾاألدددددي الظفسدددددق لمفدددددرف بأبعددددداف  الط تمفدددددة )الى صدددددق، اتجتطددددداعق، وا كدددددر ، 
والط  كق، والطفظق ...( حيى قا  بعض الثاحةيؽ بإع اف م دانيس خاادة ل  اكدة 

م دانيس جداهزة عربيدة كاندت أو  التؾاألي الظفسق، بيظطا اعتطاف الثعض اثخدر عمدر
أجظبيدددة، ومدددؽ ا هطيدددة بطكدددات أت نىدددير هظدددا الدددر مبدددر ا  اعددد اف مايدددا  التؾاألدددي 
الى صددق وا كددر  ألددق الؾقددت الددذ  قدد  نتددؾألر فيدد  مةدد  هددذا الطايددا  ألددق أعطددا  

 الثاحةيؽ الساب يؽ، ولع  أهؼ هذ  الطبر ا  ما نمق:
التؾاألددي الظفسددق لقطفددا  قدد  أت اتختثددا ا  والط ددانيس التددق تتصدد  بتىدد يص  -

مضر عمر ت ظيظفا أكةر مؽ ع  نؽ ولؼ تع  ممعطة، ا مر الذ  فألئ الثاحةة الر 
 اتكتفافة مؽ الط انيس الساب ة وم اولة اإللطا  بطفا ا  اع اف مايا  ج ن .

ات اهتطا  الثاحةة الكبير بؾضئ مايا  يايس التؾاألي الى صق وا كر  لد ش  -
ظاك  هذا الطايا  مدئ عيظدة الث دى التدق تعتبدر عيظدة ح نةدة لدؼ ا   ا  ب يى نت

يسبي ف اكتفا حس  عمؼ الثاحةة، وحتر تفق هذ  ا فاة بال رض، وت  ي أهد اا 
الث ى ال الق، لذا قامت الثاحةة بإعد اف مايدا  التؾاألدي الى صدق وا كدر  لد ش 

 ا   ا .
 طريقة إعجاد السكياس:

ؾا  مظف يدة تفد ا الددر ا دافة الؾثدؾل بد  كددأفاة مدر اعد اف الطايدا  بعدد   خظد     
تسددداع  عمددددر  يددددا  التؾاألددددي الى صددددق، وا كددددر  لدددد ش ا  دددد ا ، و لددددػ بت ميدددد  
واكدددت را  التدددراث الظغدددر  واإلمبر  دددق لمتؾاألدددي الظفسدددق ومظالعدددة بعدددض الط دددانيس 
العربيدة لدد ، واتطددم  عمدر الث ددؾث وال  اكددا  السداب ة العربيددة وا جظبيددة وت ميدد  

فا، هذا ألضم  عمر اتطم  عمر الظغر ا  الط تمفة عمدر أكدا  اتكدتفافة نتاع 
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مؽ ا بعاف الطكؾنة لمتؾاألي الى صدق وا كدر  بالىدك  الدذ  يسداع  الثاحةدة عظد  
 تصطيؼ ا فاة مؽ حيى الصياغة وم ش مظاكبتفا لمفحة العطر ة التق تظبي عميفا.

 ي:وتزسي إعجاد السكياس عجة خطوات ةوضحوا فيسا يل
: تدددؼ اتطدددم  عمدددر التعر فدددا  تحجيـــج مفوـــوا التوافـــق الذخرـــي واألســـري  (1

الط تمفددة لمتؾاألددي الى صددق وا كددر  وت ميمفددا مطددا ترتدد  عمددر  لددػ اددياغة 
التعر س اإلجراعق الذ  يطكظظا مؽ  يا  التؾاألدي الى صدق وا كدر  لق د ا  

لذاتد   وممحغت  عمر أكا  أت التؾاألي الى صدق هدؾ سقد  ة الفدرف عمدر ت بمد 
والرضا عظفدا ألدق ت  يدي احتياجاتد  وإحساكد  بايطتد  وخمدؾ  مدؽ اتضدظرابا  
العصبية وتطتع  باتزات انفعالق وه و  نفسقس. أما التؾاألي ا كدر  ألفدؾ ستطتدئ 
الفدددرف بعمقدددا  كدددؾ ة ومىدددثعة بيظددد  وبددديؽ وال يددد  وإخؾتددد ، ومددد ش وألدددرة ال ددد  

ح لمثاحةدة مدؽ خدم  التعر دس وا مؽ واتحترا  بديؽ أألدراف ا كدرةس، وبفدذا اتضد
 اإلجراعق لمتؾاألي الى صق وا كر  أبعاف الطايا  ال اج بال  اكة ألق:

 :التوافق الذخري ويتسثل في 
 ت ب  الذا  والرضا عظفا. -1
 اإلحسا  بالايطة الذاتية. -2
 ال مؾ مؽ ا عراض العصابية. -3

 :التوافق األسري ويتسثل في 
 العمقة مئ الؾال نؽ. -1
 اإلخؾة.العمقة مئ  -2
 الىعؾ  با مؽ واتحترا . -3

ــاس:  (2  يددا  التؾاألددي الى صددق وا كددر  لدد ش ا  دد ا  مددؽ الوــجف مــي السكي
 ( كظة.12-9ال ظسيؽ ألق مرحمة الظفؾلة الطتأخرة مؽ )

كددتعانت الثاحةددة بعدد ة م ددانيس لمتؾاألددي الظفسددق ألددق ةــيا ة مشــود السكيــاس: ا (3
لتعدددد يم  ألددددق ت  ندددد  واددددياغة عثددددا ا  هددددذا الطايددددا  بعدددد  اجددددرا  بعددددض ا

الصياغة بطا نتظاك  مئ الث ى ال الق وطبيعة العيظة الطسدت  مة فيد  والفحدة 
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العطر ددة التددق تظبددي عميدد ، وقدد  حراددت الثاحةددة عظدد  اددياغتفا لمهثددا ا  أت 
 تكؾت كمسة بسيظة وواض ة، وق  كانت الط انيس الطستعات بفا كطا نمق:

  (1986)اجم  كر     اختثا  التؾاألي الظفسق العا. 
 (1996)عؾاطي بيؾمق   مايا  التؾاألي الى صق واتجتطاعق. 
 (1999)م ي ة ال ط    اختثا  التؾاألي الظفسق واتجتطاعق. 
  (2003)ا ظ    ير    مايا  التؾاألي الظفسق. 

( عثا ة مؾاعة عمر بعد نؽ  عيسديؽ 98وبظا  عمر ما ت    حصمت الثاحةة عمر )
 ( عثا ة لك  بع  كطا نمق:49بؾاقئ )

و ىددط  مؾاقددي تعبددر عددؽ التؾاألددي الى صددق ألددق ضددؾ  ثمثددة أبعدداف  البعــج األو :
 وهق:

 (  عثا ة.19ت ب  الذا  والرضا عظفا وع ف عثا ات ) 
 (  عثا ة.15اإلحسا  بالايطة الذاتية وع ف عثا ات ) 
 (  عثا ة.15ال مؾ مؽ ا عراض العصابية وع ف عثا ات ) 

ــاةي: ــج الث تؾاألددي ألددق الط ددا  ا كددر  ألددق ضددؾ  و ىددط  مؾاقددي تعبددر عددؽ ال البع
 ثمثة أبعاف وهق:

 (  عثا ة.15العمقة مئ الؾال نؽ وع ف عثا ات ) 
 (  عثا ة.20العمقة مئ اإلخؾة وع ف عثا ات ) 
 (  عثا ة.14الىعؾ  با مؽ واتحترا  وع ف عثا ات ) 

قدد  تدؼ اتكددتعانة بأكدمؾا اتختيددا  مدؽ ثمثددة بدد اع  تحجيـج مــجا ل االســتجابة:  (4
(، 3أبد ا (، حيدى تأخدذ اتكدت ابة فاعطدا  ال  جدة ) –الر ح  مدا  –هق: )فاعطا  

(، و لددػ بالظسددثة لمهثددا ا  الطؾجثددة 1(، وأبدد ا  ال  جددة )2الددر حدد  مددا ال  جددة )
 أما بالظسثة لمهثا ا  السالثة فيعكس التص يح.

: تدددؼ عدددرض الطايدددا  ألدددق ادددؾ ت  الطب عيدددة عمدددر العـــرل علـــى السحكســـيي  (5
كدددددداتذة التربيددددددة وعمددددددؼ الددددددظفس والصدددددد ة الظفسددددددية وعمددددددؼ الددددددظفس م طؾعدددددة مددددددؽ أ

وكتابدددة  ،بعددد  ت  نددد  كددد  بعددد  مدددؽ أبعددداف الطايدددا  وتعر فددد  اجراعيدددا   ،اإلكميظيكدددق
و لددػ لت دد نر اددمحية الطايددا  لم  اكددة و يددا  ا بعدداف  ،الهثددا ا  التددق تايسدد 
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 ووضدؾح ادياغة ومضدطؾت كد  ،التق اطؼ لاياكفا ومظاكثة الثع  الدذ  تايسد 
وكانددت نتي ددة الت كدديؼ اإلب ددا  عمددر الهثددا ا   ،عثددا ة وإي ابيددة وكددمبية الهثددا ا 
وعطددم  بدد  ا  ا كدداتذة  ،% وحددذا مددا عدد اها80التددق تددؼ اتتفددال بىددأنفا بظسددثة 

( أبعداف كد  6( عثدا ة مؾاعدة ألدق )94الط كطيؽ أاثح الع ف الظفاعق لمهثدا ا  )
كدداتذة الط كطدديؽ مددرة ثانيددة وتددؼ عرضددفا عمددر بعددض ا  ،ألددق الثعدد  الددذ  تايسدد 
 ،وبدددذلػ تدددؼ الت  دددي مدددؽ مددد ش اددد ل الطايدددا  عاهر دددا   ،ألظالدددت مدددؾاأل تفؼ جطيعدددا  

 وال  و  التالق نؾضح الت يرا  التق ح ثت ألق الصؾ ة ا ولية لمطايا .
 

الت يرا  التق ح ثت ألق الصؾ ة ا ولية لطايا  التؾاألي الى صق وا كر  ل ش ( 1ججو   
 ا   ا  

 ←الت ير
 ↓الطايا  

 ع ف الهثا ا 
 قب  التع ن 

ع ف  نؾعية الت يير
 الهثا ا 
 بع  التع ن 

 حذا 
 ألق الصياغة 

حذا 
 لمتكرا 

حذا لضعي 
 الصياغة

التؾاألي الى صق 
 وا كر  

98 1 1 2 94 

 

 الكفاءة الدكومترية للسكياس: (6
   (Validity)أوال : الرجق 

ـــي -1 والدددذ  يىدددير الدددر ف جدددة مؾاأل دددة عددد ف مدددؽ  ةـــجق السحكســـيي السشطق
ال بددرا  ألددق الط ددا  عمددر قدد  ة عثددا ا  الطايددا  عمددر  يددا  ال صدداعص التددق 

 وضئ لاياك ، وق  كبي  رح  لػ.
لمت  دددي مددددؽ ادددد ل اتتسدددال الدددد اخمق، تددددؼ حسدددداا االتدــــاق الــــجاخلي:  -2

عمددر كد  مددؽ  معامد  ا تثدا  العددزو  )بيركدؾت( بدديؽ ف جدا  العيظددة السدكؾمتر ة
أبعدددداف الطايددددا  وال  جددددة الكميددددة، ثددددؼ اي دددداف معددددامم  ات تثددددا  بدددديؽ عثددددا ا  
الطايددددا  وال  جددددة الكميددددة لمطايددددا ، وكددددذلػ معددددامم  ا تثددددا  بيركددددؾت بدددديؽ 
عثا ا  كد  بعد  وال  جدة الكميدة لمثعد  ال داج بفدا، و لدػ لطعرألدة مد ش ا تثدا  

وأبعاف ، وأيضا  بف ا الت  ي واتسال عثا ا  الطايا  بال  جة الكمية لمطايا  
 مؽ ا ل الطايا ، و تضح  لػ مؽ ال  او  التالية:
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 نؾضح معامم  ا تثا  بيركؾت بيؽ عثا ا  الطايا  وال  جة الكمية (2ججو   

  0.01،** تىير الر مستؾش ال تلة 0.05حيى *تىير الر مستؾش ال تلة        
 

نتضح مؽ ال  و  السابي أت معغؼ عثا ا  مايا  التؾاألي الى صق وا كر    
لددد ش ا  ددد ا  تتطتدددئ بطعدددامم  ا تثدددا  قؾ دددة وفالدددة احصددداعيا  مدددئ ال  جدددة الكميدددة، 

، 8 ،2أمدددددددددددددددددا الهثددا ا  ) (0.59-0.17حيددى تراوحددت معددامم  ات تثددا  بدديؽ )
( ألفق غير فالة احصاعيا، وبالتالق في   تع نمفا أو حذألفا، 80 ،62، 45، 35

وبالتدددالق أادددثح عددد ف عثدددا ا  الطايدددا  ألدددق ادددؾ ت   ،وقدد  قامدددت الثاحةدددة ب دددذألفا

رق  
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رق  
 معامل االرتباط العبارة

رق  
 العبارة

ل ممعا
 االرتباط

رق  
 العبارة

معامل 
 االرتباط

1 0.175* 25 0.293** 49 0.213* 73 0.437** 
2 0.083 26 0.274** 50 0.295** 74 0.249** 
3 0.297** 27 0.331** 51 0.468** 75 0.513** 
4 0.332** 28 0.395** 52 0.508** 76 0.425** 
5 0.51** 29 0.329** 53 0.247** 77 0.283** 
6 0.24** 30 0.216* 54 0.223** 78 0.296** 
7 0.29** 31 0.408** 55 0.565** 79 0.341** 
8 0.006 32 0.389** 56 0.380** 80 0.075 
9 0.205* 33 0.197* 57 0.474** 81 0.310** 

 10 0.209* 34 0.256** 58 0.411** 82 0.195* 
11 0.53** 35 0.061 59 0.479** 83 0.229** 
12 0.261** 36 0.192* 60 0.227** 84 0.334* 
13 0.196* 37 0.358** 61 0.302** 85 0.356** 
14 0.428** 38 0.437** 62 0.069 86 0.204* 
15 0.301** 

 
 

39 0.287** 63 0.329** 87 0.231** 
16 0.235** 40 0.193* 64 0.290** 88 0.280** 
17 0.230** 41 0.209* 65 0.408** 89 08181* 
18 0.394** 42 0.236** 66 0.243** 90 0.346** 
19 0.420** 43 0.452** 67 0.591** 91 0.452** 
20 0.184* 44 0.193* 68 0.170* 92 0.297** 
21 0.300** 45 0.111 69 0.249** 93 0.206* 
22 0.236** 46 0.331** 70 0.221** 94 0.191* 
23 0.205* 47 0.245** 71 0.291**   
24 0.304** 48 0.501** 72 0.277**   
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( عثددا ة، وهددذا ندد   عمددر أت الطايددا  بهثا اتدد  نتطتددئ باتسددال فاخمددق 88الظفاعيددة )
 .عا   

نؾضح معامم  ا تثا  بيركؾت بيؽ أبعاف مايا  التؾاألي الى صق وا كر  وال  جة  (3  ججو 
 الكمية لمطايا .

 مدتوى الجاللة معامالت االرتباط األمــــــــــــــعاد ا

 0.05 0.62 ت ب  الذا  والرضا عظفا. 1
 0.01 0.75 اإلحسا  بالايطة الذاتية. 2
 0.05 0868 ال مؾ مؽ ا عراض العصابية. 3
 0.01 0.87 العمقة ا بؾ ة. 4
 0.01 0.89 العمقة ا خؾ ة. 5
 0.01 0.79 الىعؾ  با مؽ واتحترا . 6

أ دددا   الظتدددداعو الطؾضدددد ة ألدددق ال دددد و  السددددابي أت أبعددداف مايددددا  التؾاألددددي       
الى صددق وا كددر  تتطتددئ بطعددامم  ا تثددا  قؾ ددة وفالددة احصدداعيا ، حيددى بم دددت 

عمدر أت  ( وهذا فلي  كداا  0.89-0.62ات تثا   بعاف الطايا  بيؽ )معامم  
 .مايا  التؾاألي الى صق وا كر  بأبعاف  نتطتئ باتسال فاخمق عا   

 معامم  ا تثا  بيركؾت بيؽ عثا ا  )التؾاألي الى صق( وال  جة الكمية لمثع  (4ججو   

رق  
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رق  
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رق  
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رق  
 العبارة

معامل 
 االرتباط

1 0.280** 12 0.322**  0.269** 34 0.260** 
2 0.278** 13 0.219** 24 0.339** 35 0.544** 
3 0.380** 14 0.530** 25 0.300** 36 0.385** 
4 0.200* 15 0.343** 26 0.306** 37 0.336** 
5 0.617** 16 0.316** 27 0.305** 38 0.212* 
6 0.377** 17 0.338** 28 0.389** 

 

 

 

 

39 0.281** 
7 0.256** 18 0.395** 29 0.239** 40 0.257** 
8 0.324** 19 0.439** 30 0.214* 41 0.397** 
9 0.369** 20 0.303** 31 0.477** 42 0.192* 
10 0.229** 21 0.432** 32 0.404** 43 0.415** 
11 0.524** 22 0.312** 33 0.213* 44 0.320** 

                0.01**تىير  الر مستؾش ال تلة  ،0.05* تىير الر مستؾش ال تلة  حيى    
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نتضح مؽ ال  و  السابي بأت عثا ا  )التؾاألي الى صق( نتطتئ بطعامم        
ا تثدددا  قؾ دددة وفالدددة احصددداعيا  مدددئ ال  جدددة الكميدددة لمثعددد ، حيدددى تراوحدددت معدددامم  

(، وهددذا ندد   عمددر أت عثددا ا  الثعدد  تتطتددئ باتسددال 0.61 -0.19ات تثددا  بدديؽ )
 .عا   فاخمق 

   )التؾاألي ا كر ( وال  جة الكمية لمثع معامم  ا تثا  بيركؾت بيؽ عثا ا (5ججو   

رق  
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رق  
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رق  
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رق  
 العبارة

معامل 
 االرتباط

45 0.215* 56 0.583** 67 0.371** 78 0.381** 
46 0.526** 57 0.328** 68 0.504** 79 0.384** 
47 0.351** 58 0.483** 69 0.324** 80 0.343** 
48 0.195* 59 0.459** 70 0.240** 81 0.223* 
49 0.461** 60 0.397** 71 0.260** 82 0.382** 
50 0.429** 61 0.271** 72 0.338** 83 0.199* 
51 0.196* 62 0.415** 73 0.352** 84 0.340** 
52 0.431** 63 0.207* 74 0.449** 85 0.343** 
53 0.448** 64 0.481** 75 0.355** 86 0.541** 
54 0.205* 65 0.382** 76 0.562** 87 0.336** 
55 0.273** 66 0.445** 77 0.541** 88 0.290** 
                0.01**تىير الر مستؾش ال تلة  ،0.05حيى*تىير الر مستؾش ال تلة      

نتضح مؽ ال  و  السابي بأت عثا ا  )التؾاألي ا كر ( تتطتئ بطعامم         
ا تثدددا  قؾ دددة وفالدددة احصددداعيا  مدددئ ال  جدددة الكميدددة لمثعددد ، حيدددى تراوحدددت معدددامم  

(، وهذا ن   عمر أت عثا ا  الثع  تتطتدئ باتسدال 0.58  - 0.19ات تثا  بيؽ )
 .عا   فاخمق 

 ةجق السقارةة الطرفية: -3
و عظددق التأكدد  مددؽ قدد  ة الطايددا  عمددر التطييددز بدديؽ ا  دد اج  و  ال  جددة      

وكددذلػ تددؼ التأكدد   ،الطظ فضددة وا  دد اج  و  الدد  جا  الطرتفعددة عمددر الطايددا 
مدؽ قدد  ة كدد  بعدد  مددؽ أبعدداف الطايدا  عمددر التطييددز بدديؽ ا  دد اج  و  الدد  جا  

حيددى تددؼ  ،التطييددز   وقدد  قامددت الثاحةددة بددإجرا  الصدد ل ،كدد  عمددر حدد ة ،الطرتفعددة
( ترتيثدددا  تظااليدددا  حسددد  ال  جدددة الكميدددة 140ترتيددد  أألدددراف العيظدددة السددديكؾمتر ة )ت  
وتددؼ حسدداا الؾكدديط لعدد ف الدد  جا  وكددات  ،التددق ح  فددا كدد  مددظفؼ عمددر الطايددا 
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( ثؼ بع   لػ تؼ ت سيؼ أألراف العيظة الر م طدؾعتيؽ الط طؾعدة ا ولدر 215 يطت  )
( ومددددؽ ثدددؼ أجر ددددت الط ا نددددة بدددديؽ ف جددددا  73عدددد فهؼ )والةانيددددة و  ،(67وعددد فهؼ )

الط طددؾعتيؽ عمددر مايددا  التؾاألددي الى صددق وا كددر  لق دد ا  باكددت  ا  اختثددا  
 ،(2إيتــاوأيضددا  تددؼ حسدداا ح ددؼ الفددرل )مربددئ  ،س س لمفددرل بدديؽ عيظتدديؽ مسددت متيؽ
 كطا هؾ مؾضح بال  و  اثتق :

 
الط ا نة الظرفية بيؽ مظ فضق ومرتفعق ال  جا  عمر مايا  التؾاألي الى صق  (6ججو   

 (140وا كر  ل ش ا   ا  باكت  ا  ) ( لمفرل بيؽ م طؾعتيؽ مست متيؽ )ت   

م طؾعا  
 الط ا نة

 

 التؾاألي ؾمظ فض
 

 التؾاألي ؾمرتفع

مستؾش   يطة  

 ال تلة

 2  2  2ت 1  1  1ت 2انتا

 2.38 0.001 13.96 11.49 228.84 73 16.59 195.40 67 الطايا  كك 

نتضددح مددؽ ال دد و  السددابي قدد  ة مايددا  التؾاألددي الى صددق وا كددر  لدد ش       
ا  ددددد ا  عمدددددر التطييدددددز بددددديؽ ا طفدددددا   و  الددددد  جا  الطرتفعدددددة، وا طفدددددا   و  

ت الفدرل بديؽ الط طدؾعتيؽ فا  احصداعيا  عظد  مسدتؾش اال  جا  الطظ فضة، حيى 
( باإلضددداألة الدددر أت ح دددؼ الفدددرل كدددات 13.96حيدددى بم دددت  يطدددة س س) (0.001)

 كبيرا  مطا يىير الر أت هذا الطايا  نتطتئ ب  جة عالية مؽ ال   ة التطييز ة.
 تؼ حساا ثثا  الطايا  بالظرل اثتية:: ((Reliabilityثاةيا : الثبات 

 :(Test – Retest)طريقة إعادة االختبار  -1
 ( طفدددم  140تددؼ تظبيدددي الطايددا  عمدددر العيظددة السدددكؾمتر ة الثددالغ عددد فها )       

وطفمة، ثدؼ أعيد  تظبيدي الطايدا  عمدر نفدس العيظدة مدؽ ا طفدا  بفااد  مدؽ قد    
نؾمددا  مددؽ التظبيددي ا و ، وحسدد  معامدد  ات تثددا  بدديؽ ف جددا  ا طفددا  ألددق  30

(، 0.96غ معامد  ات تثدا  )التظبيي ا و  وف جداتفؼ ألدق التظبيدي الةدانق، وقد  بمد
 وفيطا نمق ج و  تؾضي ق: ،عا   وهذا ن   عمر تطييز الطايا  بطعام  ثثا  

 



 
 

 

  فتحية عثمان ادمحم الكشر

 

 (0202)ديسمبر الثاني العدد ( 33المجلد )

404 

 ثثا  مايا  التؾاألي الى صق وا كر  ل ش ا   ا  باكت  ا  اعافة اتختثا  (7ججو   

 معامل االرتباط العيشة السكياس.
 **0.96 140 الطايا  كك .

 **0.85 140 التؾاألي الى صق.
 **0.97 140 التؾاألي ا كر .

 0.01حيى**تىير الر مستؾش ال تلة 

نتضدددح مدددؽ ال ددد و  السدددابي ا تفدددا   يطدددة معامددد  ات تثدددا  لمطايدددا  ككددد ،       
 والثع نؽ مطا يىير الر تطتئ هذا الطايا  ب  جة عالية مؽ الةثا .

 :Cronbachs Alphaطريقة ألفا كروةباخ  -2
( 0.79حصددمت الثاحةددة باتكددتعانة بظر  ددة ألفددا عمددر معامدد  ثثددا  قدد  ة )      

 .عا   وهؾ معام  ثثا  
 :Split – Halfmethodsطريقة التجز ة الشرفية  -3

كطدددا تدددؼ حسددداا الةثدددا  بظر  دددة الت زعدددة الظصدددةية، وحصدددمت الثاحةدددة عمدددر       
وفيطدا نمدق جد و  تؾضدي ق  ،عدا   (، وهؾ معام  ثثدا  0.71مايا  ثثا  ق    )

 بذلػ:
ثثا  مايا  التؾاألي الى صق وا كر  ل ش ا   ا  باكت  ا  معام  ألفا  (8ججو   

 والت زعة الظصةية
 التجز ة الشرفية معامل ألفا العيشة السكياس

 0.71 0.79 140 الطايا  كك 
 0.72 0.72 140 التؾاألي الى صق
 0.73 0.81 140 التؾاألي ا كر  

 
مؽ ال  وليؽ الساب يؽ ا تفا   يطة معام  الةثا ، لمطايدا  ككد  والثعد نؽ  نتضح

مطدددا يىددددير الدددر تطتددددئ هدددذا الطايددددا  ب  جددددة عاليدددة مددددؽ الةثدددا ، وبالتددددالق يطكددددؽ 
 اتعتطاف عمر الظتاعو والؾثؾل بفا.
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 وةف السكياس:
( عثددا ة 88نتكددؾت مايددا  التؾاألددي الى صددق وا كددر  لدد ش ا  دد ا  مددؽ )       

تايس ألق م طمفا التؾاألدي الى صدق وا كدر  لقطفدا  ا  د ا  مدؽ ال ظسديؽ ألدق 
( أبعدداف 6وهددذ  الهثددا ا  تددؼ تؾا عفددا عمددر ) ،( كددظة12-9)الطرحمددة العطر ددة مددؽ 
( و ىددط  44وعدد ف عثا اتدد  ) ،بعدد  التؾاألددي الى صددق ،يؽسددألرعيددة ألددق بعدد نؽ  عي

 (،18-1وعثا اتددددد  مدددددؽ ) ،ا بعددددداف الفرعيدددددة اثتيدددددة: ت بددددد  الدددددذا  والرضدددددا عظفدددددا
ال مددددددؾ مددددددؽ ا عددددددراض  ،(31-19وعثا اتدددددد  مددددددؽ) ،اإلحسددددددا  بالايطددددددة الذاتيددددددة

 ،(44وعد ف عثا اتد  ) ،وبع  التؾاألدي ا كدر   ،(44 -32وعثا ات  مؽ) ،العصابية
( 58 -45وعثا اتددد  مدددؽ) ،العمقدددة مدددئ الؾالددد نؽو ىدددط  ا بعددداف الفرعيدددة اثتيدددة: 

و عثا اتد   ،واتحتدرا  ،( الىعؾ  بدا مؽ76-59وعثا ات  مؽ) ،العمقة مئ اإلخؾة
وقد  حد ف  الثاحةدة اتكدت ابة عمدر كدمؼ مؤلدي مدؽ ثمثدة بد اع    ،(88-77مؽ)

أبد ا ( لكدق ي يدد  الظفد  عظفدا حسدد  ف جدة مؾاأل تد  عمددر  –الدر حد  مددا  –)فاعطدا  
( أما  اتكت ابة التق وق  ط م  مؽ الظف  أت يضئ عممة ) ،ا ة الطظمؾاالهث

حيددى تتددراوح ف جددا  اتكددت ابا  لكدد   ،تتفددي مددئ  أيدد   بعدد  قددرا ة الهثددا ة لمظفدد 
و تؼ تص يح الطايا  ألق ات ا  التؾاألدي  ،(3-1عثا ة مؽ عثا ا  الطايا  بيؽ )

الطسددت ي  عمددر الطايدددا  ف  ندد  كمطددا ااف  ف جددة احيددى  ،الى صددق  وا كددر  
 ،والعكددس ادد يح ، لددػ عمددر تطتعدد  ب دد   عددا  مددؽ التؾاألددي الى صددق وا كددر  

وهدددق تددد   عمدددر التؾاألدددي  ،(264وبدددذلػ حددد ف  ال  جدددة العغطدددق عمدددر الطايدددا  )
ألدق حديؽ  ،وهق تعكس تؾاألي مظ فضدا  لمظفد  ،(88العالق لمظف  وال  جة ال نيا )
-3-2-1ي ابية ألدق:)تطة  الهثا ا  اإل(، وت176بمغ الؾكط الفرضق لمطايا  )

4-5-6-7-8-9-10-15-16-17-18-26-27-28-33-35-38-
41-42-44-46-47-50-53-61-62-64-66-68-69-70-78-
81-82-83-84-85-86-87- 88). 

-23-22-21-20-19-14-13-12-11:) أما الهثدا ا  السدمبية تتطةد  ألدق
24-25-29-30-31-32-36-37-39-40-43-54-48-49-51-
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52-54-55-56-57-58-59-60-63-65-67-71-72-73-74-
75-76-77-79-80.) 

اكت  ا  الؾكط ال سدابق واتن دراا الطهيدا   واتختثدا   ؼت اإلحرا ية:الوسا ل 
 (Wilcoxon sum rank test)  اختثدددا( لعيظدددة واحددد ة، و T.testالتددداعق )

التؾاألددي الى صددق ألددق مسددتؾ  لمط طؾعددا  الطسددت مة ل تلددة الفددرول بدديؽ ال ظسدديؽ 
 وا كر  ل ش ا   ا .

 ةتا ج البحث ومشاقذتوا:

 ما مستؾش التؾاألي الى صق وا كر  ل ش ا   ا س.سالتداؤ  األو : 
( ف جددة، وبطتؾكدددط 251-193أعفددر  الظتدداعو أت الدد  جا  تراوحددت بدديؽ )     

( وعظددد  م ا نتددد  بالطتؾكدددط 21.49( وبدددان راا مهيدددا   )206.47حسدددابق بمدددغ )
( ف جة وج  أت الطتؾكط ال سابق الطست رن أعمر 176الفرضق لمطايا  الثالغ )

 الفددرل  أت مددؽ الطتؾكددط الفرضددق، وباكددت  ا  اتختثددا  التدداعق لعيظددة واحدد ة عفددر
 ت الايطة التاعيدة  (0.01فتلة ) مستؾش  عظ  احصاعية فتلة  و الطتؾكظيؽ ؽيب

 ( عظد 1.96) الثال دةال  وليدة  يطدةالا مدؽ أكبدر (14.86الط سدؾبة والثال دة )
 (. وال  و  التالق نؾضح  لػ.31حر ة ) ف جة

التاعق لعيظة واح ة بيؽ الطتؾكظيؽ ال سابق والفرضق ل  جا  التؾاألي  ختثا ات (9  ججو 
 الى صق وا كر  ل ش ا   ا 

عدد 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الفرضي

درجة  القيمة التائية

 الحرية

مستوى 

 الجدولية المحسوبة الداللة

23 34.602 34602 42. 4064. 462. 24 4644 

نتضح مؽ ال  و  السابي وجؾف ألا ل بيؽ الطتؾكط الفرضق ومتؾكط عيظة        
التؾاألي الى صق وا كر  ل ش ا   ا  عظ  فتلة احصاعية ال  اكة عمر مايا  

وهذا يعظق أت ا   ا  نتطتعؾت بتؾاألي  ،( لصالح الطتؾكط ال سابق لمعيظة0.01)
  صددق وأكددر  أعمددر مددؽ الطتؾكددط الفرضددق لمطايددا  عمددر الددرغؼ مددؽ تفدداوتفؼ 
بعدض الىددق  ألددق ف جددة التؾاألددي الى صددق وا كددر ، وتعددزو الثاحةددة هددذا التؾاألددي 
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ت سؽ ألق العمقة الؾال يدة وا خؾ دة، ومطا كدة الالر تؾألر البيحة ا كر ة ال ي ة، و 
، وكددذلػ  وتفا عايددة الؾال يددة الطظاكددثة فاخدد  ا كددرة ألددق التعامدد  مددئ أكددالي  الر 

و بطددا  ،عمددر التعداوت اتجتطدداعق والتفاعدد  السدميؼ مددئ أ دد اعفؼ وتفا الدر تىدد يئ 
لمطىدا كة ألدق ال بدرا  اتجتطاعيدة مدئ كد  مدؽ  وتفا أيضا إلتاحة الفرادة أمدا  
اجا  و غثا  اثخر ؽ واكتع افهؼ لمتؾاألي حساكفؼ ب اا   ا  والؾال نؽ، وتظطية 

(، والظدددداعق 2006وتتفددددي هددددذ  الظتي ددددة  مددددئ ف اكددددة كدددد  مددددؽ الطصددددر  ) ،معفددددؼ
(2015.) 

ألددق مسددتؾ  سهدد  تؾجدد  ألددرول فالددة احصدداعيا  بدديؽ ال ظسدديؽ  التدــاؤ  الثــاةي:
 س.ؾاألي الى صق وا كر  ل ش ا   ا الت
ولمت  ددي مددؽ ادد ة هددذا التسدداال  قامددت الثاحةددة بالط ا نددة بدديؽ متؾكددظا        

 تدددد  ف جددددا  الددددذكؾ  و تدددد  ف جددددا  اإلندددداث عمددددر مايددددا  التؾاألددددي الى صددددق 
 (Wilcoxon sum rank test)(، باكدت  ا  اختثدا  16وا كر  لق  ا  )ت 

 لمط طؾعا  الطست مة، وال  و  التالق نؾضح  لػ: 
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فتلة الفرول بيؽ متؾكظق  ت  ف جا  الذكؾ  و ت  ف جا  اإلناث عمر  (10 ججو  
 (16مايا  التؾاألي الى صق ا كر  لق  ا  وأبعاف  )ت 

 (    0.01(  )**( فالة عظ  مستؾش )0.05)*( فالة عظ  مستؾش )

تؾج  ألرول  ا  فتلة احصاعية عظد  مسدتؾش  نتضح مؽ ال  و  السابي أن      
( بدديؽ متؾكددظق  تدد  ف جددا  الددذكؾ  و تدد  ف جددا  اإلندداث ألددق مايددا  0.01)

ت متؾكدط احيدى التؾاألي الى صق وا كر  ككد  وكاندت الفدرول لصدالح الدذكؾ  
( ا تفدئ عدؽ متؾكدط  تد  ف جدا  اإلنداث 20.96 ت  ف جا  الذكؾ  الذ  بمدغ )

و لددػ  ت  ،( وهددق فالددة3.39الط سددؾبة ) (Z)وكانددت  يطددة ( 12.06الددذ  بمددغ )
(. 0.01( أقد  مدؽ مسدتؾش الطعظؾ دة )0.001الايطة اتحتطالية لفدا التدق  يطتفدا )

كطا تؾجد  ألدرول  ا  فتلدة  احصداعية بديؽ متؾكدظق  تد  ف جدا  الدذكؾ  و تد  
قدة مدئ العم -ف جا  اإلناث ألق ا بعاف الفرعية اثتيدة ست بد  الدذا  والرضدا عظفدا

متوسط  العجد السجسوعة السكياس
 الرتب

مجسوع 
 الرتب

 Uقيسة 
 السحدوبة

 Wقيسة 
 السحدوبة

 Zقيسة 
 الجاللة السحدوبة

 التؾاألي كك 
 354.00 22.13 16  كؾ 

38.00 174.00 3.39** 0.001 
 174.00 10.88 16 اناث

ت ب  الذا  
 والرضا عظفا

 323.00 20.19 16  كؾ 
69.00 205.00 2.236* 0.025 

 205.00 12.81 16 اناث
اإلحسا  
بالايطة 
 الذاتية

 50. 243 15.22 16  كؾ 
107.50 243.50 0.777 0.437 

 284.50 17.78 16 اناث

ال مؾ مؽ 
ا عراض 
 العصابية

 253.50 15.84 16  كؾ 
117.50 253.50 0.399 0.690 

 274.50 17.16 16 اناث

العمقة مئ 
 الؾال نؽ

 364.00 22.75 16  كؾ 
28.00 164.00 3.77** 0.000 

 164.00 10.25 16 اناث
العمقة مئ 
 اإلخؾة

 332.00 20.75 16  كؾ 
60.00 196.00 2.57** 0.010 

 196.00 12.25 16 اناث
الىعؾ  
با مؽ 
 واتحترا 

 327.00 20.44 16  كؾ 
 201.00 12.56 16 اناث 0.017 *2.39 201.00 65.00
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الىعؾ  با مؽ واتحترا س والفرول لصالح الذكؾ   –العمقة مئ اإلخؾة  –الؾال نؽ 
 -20.75 - 22.75-20.19ت متؾكدددددددظا   تددددددد  ف جدددددددا  الدددددددذكؾ  )احيدددددددى 
-10.25-12.81متؾكددددظا   تدددد  ف جددددا  اإلندددداث ) ( وهددددق أكبددددرمؽ20.44
ايطددة و لددػ  ت ال ،الط سددؾبة فالددة لكدد  بعدد  (Z)( وكانددت  يطددة 12.25-12.56

( وهذا نؤك  وجدؾف اختمألدا  0.05اتحتطالية لك  بع  أق  مؽ مستؾش الطعظؾ ة )
بديؽ متؾكدظق  تؾج  ألرول  ا  فتلة  احصداعية بيظطا ت ،جؾهر ة لصالح الذكؾ 

 ت  ف جا  الذكؾ  و ت  ف جدا  اإلنداث ألدق الثعد نؽ ساإلحسدا  بالايطدة الذاتيدة 
الط سددددؾبة غيددددر فالددددة (Z) يطددددة ال مددددؾ مددددؽ ا عددددراض العصددددابية سو لددددػ  ت  –

( مطدا 0.05و لػ  ت الايطة اتحتطالية لفؼ أكبر مؽ مستؾش الطعظؾ ة ) ،لمثع نؽ
أت الددددذكؾ  قدددد  تفؾقددددت عددددؽ الط طؾعددددة اإلندددداث ألددددق مسددددتؾش التؾاألددددي  ريىددددير الدددد
 وا كر . الى صق

وترجددئ الثاحةددة وجددؾف الفددرل ألددق مسددتؾش التؾاألددي الى صددق وا كددر  لصددالح      
الددذكؾ  الددر طبيعددة التربيددة ألددق الط تطددئ الىددرقق وبددا خص الط تطددئ الميبددق التددق 
تعتطدد  عمددر التفر ددي بدديؽ الددذكر وا نةددر والددذ  نددؤف  الددر أت يكددؾت هددذا التفر ددي 

غؼ مددؽ التظددؾ ا  والت يددرا   افعددا  عددؽ ت  يددي  غثددا  ا نةددر وحاجاتفددا، عمددر الددر 
اتجتطاعيددة الميبيددة حددؾ  اتت اهددا  الؾال يددة ن ددؾ الظفدد   التددق حدد ثت ألددق البيحددة

وتربيت  تربية مؾجثة وألي ث األة الط تطئ ومعانير ا كرة التدق تبديؽ مد ش اتهتطدا  
بأهطيدة العمقددة السددميطة بدديؽ الؾالدد نؽ والظفدد  و بدديؽ الظفدد  وأ دد اع  بالىددك  الددذ  

تدددؾألر مفدددا ا  اتتصدددا  والتؾااددد  السدددميؼ بيدددظفؼ  أو تظطيدددة تمدددػ  وتفيضدددطؽ لدددق
الطفدددا ا  لت  يدددي التؾاألدددي الى صدددق وا كدددر ، وتتفدددي هدددذ  الظتي دددة مدددئ ف اكددددة 

 ،(2010(، وت تمددددي مددددئ ف اكددددة  كدددد  مددددؽ  ددددفاا وال ؾ مددددة )2006الطصددددر  )
 (. 2011و ا   )
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 التوةيات
وا كددر  مددؽ قبدد  الطؤكسددا  امكانيددة اكددت  ا  مايددا  التؾاألددي الى صددق  .1

الظفسددية، ومراكددز الث ددؾث ألددق  يددا  مسددتؾ ش التؾاألددي الى صددق وا كددر  
 لقطفا  فاخ  ا كر.

امكانيددة اكددت  ا  الطايددا  ال ددالق مددؽ قبدد  الطر دد نؽ الظفسددييؽ ألددق  يددا   .2
 الطستؾش ا فنر لمف ا لقطفا  الذنؽ يعانؾت مؽ كؾ  التؾاألي.

نددد وا  فو  دددة لابدددا  وا مفدددا  لبيدددات أهدددؼ العطددد  عمدددر تظغددديؼ ل دددا ا  أو  .3
 .وتؾعيتفؼ بط اتت ، الطؾضؾعا  الطتعم ة بطؾضؾ  التؾاألي

هددددؼ فوت وتفضددددرو ة اهتطددددا  الؾالدددد نؽ بإتثددددا  أكددددالي  الطعاممددددة الطظاكددددثة   .4
 تفر ي، وتى يعفؼ باكتطرا  عمر اتتصا  والتؾاا  ا خؾ  السميؼ.

مدددؽ التفاعددد  اإلي دددابق مدددئ بعضدددفؼك  تربيدددة اكدددت ملية تطكدددظفؼ وتفتربيدددة ا  .5
 و لػ لت  يي مغاهر الص ة الظفسية.

 السقترحات
اجددرا  ف اكددة مطاثمددة عددؽ مسددتؾش التؾاألددي الى صددق وا كددر  لق دد ا  ألددق  .1

 مراح  العطر الط تمفة.    
اجرا  ف اكة عؽ التؾاألي الى صدق وا كدر  لد ش ا  د ا  وعمقتد  بطففدؾ   .2

 الذا .
 السراجع:

 (، ال اهرة: عالؼ الكت .5(، ال ز  )2(، ف اكا  تربؾ ة، الط م  )1986كر  )اجم  دمحم  -1
(، م  مة ألق تصطيؼ الث ى التربؾ ، الظثعة 2003احسات خمي  ا غا، وم طؾف حسؽ ا كتا  ) -2

 الةالةة، غزة، مظثعة الرنتيسق.
 ، ال اهرة: فا  الطعا ا.3(، أاؾ  عمؼ الظفس،  1985أحط  عز   اجح ) -3
(، نطؾ اإلنسات مؽ مرحمة ال ظيؽ الر الطسظيؽ، ال اهرة: 1990اافل، ألؤاف أبؾ حظ  )ضما   -4

 مكتثة ا ن مؾ الطصر ة.
 ، ال اهرة: عالؼ الكت .3(، التؾجي  واإل  اف الظفسق،  2002حام  عب  السم  اهرات ) -5
 (، مايا  التؾاألي الظفسق، ال اهرة: مكتثة الظفضة العربية.2003ا ظ  م طؾف   ير ) -6
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(، الى صية ل ش ا طفا  )ف اكة ألق عمؼ الظفس اإلكميظيكق(، ال اهرة: فا  2008كظا  ح اا  ) -7
 الفكر العربق.

(، التؾاألي الى صق واتجتطاعق ل ش ا طفا  الط روميؽ وغير 1996عؾاطي بيؾمق ) -8
ؾلة، الط روميؽ مؽ الرعاية الؾال ية،  كالة ماجستير، غير مظىؾ ة، معف  ال  اكا  العميا لمظف

 جامعة عيؽ  طس.
، 4(، مؾكؾعة عمؼ الظفس والت مي  الظفسق، ال ز  ا و ،  2010ألرن عب  ال اف  ط  ) -9

 الر اض: فا  الزهرا .
(، التؾاألي ا كر  وعمقت  بطففؾ  الذا  ل ش تمميذ مرحمة ا كا ، 2006ليمر دمحم الطصر  ) -10

 يؽ، السؾفات. كالة ماجستير، غير مظىؾ ة، كمية التربية، جامعة الظيم
(، التؾاألي الى صق واتجتطاعق وعمقت  بطستؾش الظطؾح ل ش 2007ق ال نؽ ال ثا   )يدمحم م  -11

 نسانية، جامعة امح ال نؽ.طمثة الطعف  الت ظق ألق كركؾ ، كمية التربية والعمؾ  اإل
 مم ي..  – 27الط م   –(، م مة جامعة فمىي 2011دمحم نؾكي  ا  ، ) -12
(، التؾاألي الظفسق واتجتطاعق لقطفا  الط روميؽ مؽ ا ا 1999ل ط  )م ي ة عب  العز ز ا -13

وغير الط روميؽ عمر ألترا  امظية متثاع ة،  كالة ماجستير غير مظىؾ ة، معف  ال  اكا  
 الظفسية واتجتطاعية، جامعة عيؽ  طس.

 ن مؾ الطصر ة.نسات وا ت  الظةيسة، ال اهرة: مكتثة اإل(، اإل1971مصظفر ألفطق ) -14
(، التؾاألي الى صق واتجتطاعق ألق ضؾ  2010بيمة حسؽ  فاا، أمةا  هاف  ال ؾ مة، )ن -15

م مة كمية اثفاا،  مت ير  ال ظس والعطر ل ش عيظة مؽ أطفا  الطرحمة اتبت اعية ب ولة الكؾ ت،
 . 63( الع ف 1جامعة اإلككظ   ة، م م  )

ي ا كر ،  كالة ماجستير، كمية (، تظاألس ا   ا  وعمقت  بالتؾاأل2015نؾ  باك  الظاعق ) -16
 التربية، ال امعة الطستظصر ة.

17- Nunn. Gevald, D. and et al. (1983). “Perception of personal and familial 

adjustment by children from intact single parent reconstituted families”. 

Journal social Psychology, vol. 20(2), pp.166-175. 
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Abstract: 
The research aims to identify the level of personal and family 
compatibility among siblings. It also aims to examine the differences in 
personal and family compatibility of siblings according to the gender 
variable in the late childhood stage. The research sample consists of 
32 public school students aged 6 to 15. The researcher's 
questionnaire of Personal and Family Compatibility Scale for Siblings 
was used as the instrument of the study. The descriptive analytical 
approach was employed to achieve the research goals. The findings 
found that the level of personal and family compatibility of siblings is 
high. Besides, the study concluded that there are differences between 
males and females in personal and family compatibility in favor of 
males. 
Keywords: Personal and Family Compatibility, Siblings, Late Childhood. 

 

 

 


