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 ملخـص    

ات خاصية من خصائص تفكير األطفال بين سن الرابعة وحتى السابعة من العمر. ذيعد التمركز حول ال        
ذ أن األطفال في ىذه المرحمة يجدون صعوبة في نقلل أفكلارىم ومعلامرىم إللى انخلرينك وذللك بسلبد ملدم  لدر  إ

فلي  يلية ملا. إذ يلرط الطفلل األعلياج ملن وجيلة الطفل ممى معاركة عخص آخر في وجيلة نظلره واألخلذ  برأيلو 
 نظره فقط. وال يميز بأن األعياج يمكن ان تظير بصور  مختمفة لعخص آخر.

تنتيي في سن معينك فميول الطفل وفعالياتلو  اإذ أن مممية التمركز حول الذات ىي ظاىر  طبيعية مندم
البيئة االجتمامية تفرض نفسيا تدريجيًا كمما تقدم  تكون متمركز  حول ذاتو في السنوات األولى من حياتوك إال أن
 في العمر وتنقمو من مستوط الذاتية إلى مستوط المويومية. 

وىناك مال ة بين التمركز حول الذات والتوافق النفسي مند األطفال. إذ يحلول التمركلز حلول اللذات دون         
العزلة واألكتفاج  باللذات و مملا يتكمملون فيملا بيلنيم.  نجاح الطفل باالتصال باالخرينك حيث ان االطفال يفيمون

ن توافق الطفل مع الكبار والعالم الخارجي يتم بطريقة فردية انعزالية.  وا 
وجود التمركز حول الذات وطبيعة مال تو بالتوافق النفسي للدط األطفلال مدط وتكمن معكمة البحث في          

 الذي تختفي فيو ىذه الظاىر  لدييم.العرا يين ومستوط ىذا التوافق والعمر 
 ا بناًج سميمًا.جىوتأتي أىمية البحث من أىمية مرحمة الطفولة في تعكيل عخصية الفرد وبنا        
 و د ىدف البحث الحالي إلى تحقيق انتي :        

ي  كافللة الثالثللة األولللى اابتللدائ  االطفللال مللن  تالميللذ الصللفوف  يللاس مسللتوط التمركللز حللول الللذات لللدط -1
 : ويعمل

 صف االول.تالميذ ال   ياس مستوط التمركز حول الذات لدط-ا
 صف  الثاني. ياس مستوط التمركز حول الذات لدط تالميذ ال -د

 صف  الثالث. ياس مستوط التمركز حول الذات لدط تالميذ ال -ج   
 س .أختبار داللة الفرق في التمركز حول الذات حسد متغيري المرحمة والجن -2
 :الثالثة االولى االبتدائي كافة ويعمل لصفوف تالميذ ا االطفال من  ياس مستوط التوافق النفسي لدط-3
 صف االول. ياس مستوط التوافق النفسي لدط تالميذ ال -ا

 الثاني. الصف ياس مستوط التوافق النفسي لدط تالميذ -د
 الثالث. الصف ياس مستوط التوافق النفسي لدط تالميذ  -ج 
 أختبار داللة الفرق في التوافق النفسي حسد متغيري المرحمة والجنس. -4
 التعرف ممى العال ة بين التمركز حول الذات والتوافق النفسي لعموم العينة .ويعمل:-5
  ياس العال ة بين التمركز حول الذات والتوافق النفسي لمذكور .-أ

 النفسي لألناث.  ياس العال ة بين التمركز حول الذات والتوافق-د 



( تمميلللذ وتمميلللذ  كتلللم اختيلللارىم باالسلللمود الطبقلللي الععلللوائي ملللن 222و لللد تكونلللت مينلللة البحلللث ملللن           
فلي محافظلة  1كوالمديريلة العاملة لتربيلة الرصلافة /1المدارس األبتدائية التابعة الى المديرية العامة لتربية الكرخ / 

   كومن المراحل األولى والثانية والثالثة األبتدائي .  ( تمميذ122( تمميذ و 122بغداد وبوا ع  
 أما من إجراجات البحثك فقد  ام الباحث ببناج أداتين وأمدادىا  لتحقيق أىداف بحثو :       

( فقلللر . و لللد تلللم اسلللتخراج الثبلللات ليلللذا المقيلللاس 22بنلللاج مقيلللاس التمركلللز حلللول اللللذات و يتكلللون ملللن  األولىىى    
 بطريقتين :

 (.4..2إذ بمغ معامل الثبات بيذه الطريقة   جزئة النصفية  طريقة الت - أ
( وبمغ ممى 2..2إذ بمغ معامل الثبات بيذه الطريقة ممى وفق معادلة ألفا كرونباخ   طريقة تحليل التباين   - د

 (...2وفق معادلة ىوايت  
كما تم إيجاد صدق مقياس التمركز حول الذات بالتحقق من صدق المحتوط  الصدق المنطقيك والصدق         

الظلللاىري(ك واسلللتخراج صلللدق البنلللاج  بمؤعلللراتو ااحصلللائية(. و لللد ظيلللر أن المقيلللاس صلللادق فلللي جميلللع الطلللرق 
 السابقة.
ع مملى خمسلة مجلاالت باالسلتناد إللى مقيلاس ( فقر  تتوز .4تم إمداد مقياس لمتوافق النفسي مكون من   الثانية  
 سابق. 
 و د تم إيجاد الثبات ليذا المقياس بطريقتين ىما:        

 (.2..2و د بمغ الثبات بيذه الطريقة   طريقة التجزئة النصفية   - أ
ة (ك وبمغ ممى وفلق معادلل0..2إذ بمغ الثبات بيذه الطريقة ممى وفق معادلة ألفا   طريقة تحليل التباين   - د

 (. 2..2ىوايت  
جراجاتلو . وأىلم ىلذه          و د تم استعمال الوسائل ااحصائية التي تتالجم مع طبيعة البحث الحالي وأىدافلو وا 

الوسلللائل: االختبلللار التلللائي لعينتلللين مسلللتقمتين لحسلللاد القلللو  التمييزيلللة لفقلللرات مقيلللاس التمركلللز والتوافلللقك ومعادللللة 
ن المقياسين بطريقة التجزئة النصفيةك ومعادللة ألفلا ومعادللة ىوايلت لحسلاد سبيرمان براون لحساد الثبات لكل م

الثبللات بطريقلللة تحميللل التبلللاينك واالختبللار التلللائي لعينللة ومجتملللع لحسللاد مسلللتوط التمركللز حلللول الللذات ومسلللتوط 
 والتمركز. التوافق النفسي مند التالميذ الذكور وااناث. ومعامل ارتباط بيرسون ايجاد العال ة بين التوافق

 و د توصل البحث الحالي إلى النتائج انتية :        
 . صفوفمن ال صفك  ولكل صفوفانخفاض مستوط التمركز حول الذات لدط مينة البحث لجميع ال  -1
 في التمركز حول الذات حيث يقل التمركز مع ازدياد العمر. صفوفوجود فرو ات معنوية بين ال -2
 .صفوفمن ال صفولكل  لصفوفلمتوافقك  لجميع اتمتع مينة البحث بسمتوط ماٍل  -3
في التوافق النفسي حيث يزداد التوافق بازدياد العمر . وكذلك وجود  لصفوفوجود فرو ات معنوية بين ا -4

 فرق معنوي بين الذكور واالناث في التوافق حيث يزداد مستوط التوافق لدط االناث مقارنة بالذكور
ل الللذات والتوافللق النفسللي لعمللوم العينللة ولمجنسللين كللل  ممللى حللد  وجللود ارتبللاط سللمبي بللين التمركللز حللو  -5

 كحيث يقل التمركز حول الذات كمما ازداد التوافق النفسي.
 و د اوصى الباحث بما يأتي :

 م



تعلجيعيم مملى التفاملل االجتملامي ملع يوصلي الباحلث بحالة مدم التمركز مند االطفال  لممحافظة ممى .1
سر  ومؤسسات المجتمع االخرط من طريق ا امة بلرامج ممميلة كالنلدوات االخرين ويتم ذلك من خالل األ

 والمحايرات والسفرات .
زياد  األىتمام باألسباد المؤدية لمتوافق النفسي مند األطفلال ملن خلالل تعلجيعيم مملى المعلد الجملامي  .2

ميتو بين زمالئو بما مع األطفال االخرين والتعاون معيم وتنمية القدر  ممى اخذ الدور لما يععر الفرد بأى
يسللامد ممللى توافللق الفللرد مللع نفسللو ومللع االخللرين ويللتم ذلللك مللن خللالل الفعاليللات المدرسللية كالميرجانللات 

 والمسرحيات .
 ويقترح الباحث ما يمي :

 أجراج دراسة مماثمة ممى مينة تعمل امماراً  أ ل من االممار في الدراسة الحالية . .1
 القصصي في  ياس التمركز حول الذات ومال تو باألحباط .أجراج دراسة تتيمن تطبيق األسمود  .2
 أجراج دراسة حول العال ة بين التمركز حول الذات واالنبساطية واألنطوائية. .3
 أجراج دراسة مقارنة في التمركز حول الذات بين األطفال العاديين وأطفال المالجئ   دور الدولة ( . .4
أسلمود تجربلة كلراوس و جمكسلبرج فلي وصلف األعلكال إجراج بحث يتيمن  ياس التمركز حلول اللذات ب .5

 من خالل التواصل المغوي.
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