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  ) ملخص رسـالة ماجستير( 
  

  
  : مقدمــة -
  

وافع�ه وتص�وره  لنفس�ه  لفھ�م نفس�ية الطف�ل  ومش�اعره واتجاھات�ه  ود يعتبر الرس�م أداة جي�دة         
أمر ثبت فعاليته منذ سنوات عدي�دة ، وم في التعرف على شخصية ا)طفال واستخدام الرس ول'خرين ،

ونحاول في الدراسة الحالية تقديم أسلوب جديد للرسم ا2سقاطي ھو أسلوب رسم ال�ذات م�ع ا)ق�ران ، 
والھ�دف ا)ساس�ي م�ن ھ�ذه ..  على م�دى التواف�ق الشخص�ي وا4جتم�اعي للطف�ل  ونھدف منه التعرف
والت�ي يمك�ن م�ن  خ9لھ�ا   ) من حيث التفاصيل والنسب والمنظور ( عناصر الرسم الدراسة ھو تحديد 

  .ومنخفضي التوافق  أن نميز بين مرتفعي التوافق

  
  : المنھج وا2جراءات -
  

وطفلة ، تتراوح  أعمارھم  فيم�ا ب�ين  اثنين وخمسين طف9ً )   ٥٢( راسة بلغت  عينة  ھذه  الد        
سنة  ،  وھم  مقيدون  بالصف الخامس  ا4بتدائي  بمدارس  مدين�ة الخانك�ة  ا4بتدائي�ة    ١١إلى   ١٠

ا)طف�ال مرتفع�ي التكي�ف الشخص�ي : بمحافظة القليوبية  ،  وقد  قسموا  داخ�ل  فئت�ين ، الفئ�ة ا)ول�ى 
ا)طـف��ـال  :  وطفل��ة  ،  والفئ��ة الث��ـانية   ثم��اني وعش��ـرين طف��ـ9ً )   ٢٨( م��ن  وتت��ـكون وا4جتم��اعي

  .وطفلة  أربعة وعشرين طف9ً )  ٢٤( نخفضي التكيف الشخصي وا4جتماعي ، وتتكون من م

  
 : ا)دوات  -
  

م�ن ( اختب�ار  رس�م ال�ذات م�ع ا)ق�ران  -١: تم استخدام أربعة  أدوات  في ھذه  الدراس�ة  ھ�ي         
اختب�ار مفھ�وم ال�ذات   -٣) . عطي�ة ھن�ا / من إع�داد ( اختبار الشخصية  لKطفال  -٢) . إعداد الباحث 

/ م�ن إع�داد ( المصور اختبار الذكاء  -٤) . محمد  إسماعيل ومحمد غالي / من إعداد "  ( للصغار " 
  ) .أحمد  ذكي  صالح 

  

  : نتائج الدراسة -
  

تكي���ف الشخص���ي ا)طف���ال  مرتفع���ي الب���ين   النت���ائج  وج���ود ف���روق  دال���ة إحص���ائيً أظھ���رت ا        
في تناول  كل منھما  لرس�م ال�ذات م�ع الشخصي وا4جتماعي  وا4جتماعي وا)طفال منخفضي التكيف 

طفال المتكيف�ون عناص�ر  رس�م ال�ذات  مماثل�ة  لعناص�ر رس�م ا)ق�ران ،  ا)قران ،  وذلك حيث يرسم ا)
م�ن ( في  حين  يرسم  ا)طفال  سيئو  التكيف عناصر رسم الذات تختل�ف ع�ن عناص�ر  رس�م ا)ق�ران 

  اعنص�رً )  ٣٤( الف�روق الدال�ة عل�ى  وق�د  اتض�حت  ھ�ذه )  .  التفاص�يل والنس�ب والمنظ�ور :  حيث 
مض�منة  ف�ي قائم�ة تحلي�ل رس�م ال�ذات م�ع ا)ق�ران   اعنص�رً )  ٦٦( ان من  ب�ين قرلرسم الذات مع ا)
  .التي أعدھا الباحث 


