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) ملخص رسـالة ماجستير (
 مقدمــة :يعتبر الرسم أداة جيدة لفھم نفسية الطفل ومشاعره واتجاھاته ودوافعه وتصوره لنفسه
ولآلخرين  ،واستخدام الرسوم في التعرف على شخصية األطفال أمر ثبت فعاليته منذ سنوات عديدة ،
ونحاول في الدراسة الحالية تقديم أسلوب جديد للرسم اإلسقاطي ھو أسلوب رسم الذات مع األقران ،
ونھدف منه التعرف على مدى التوافق الشخصي واالجتماعي للطفل  ..والھدف األساسي من ھذه
الدراسة ھو تحديد عناصر الرسم ) من حيث التفاصيل والنسب والمنظور ( والتي يمكن من خاللھا
أن نميز بين مرتفعي التوافق ومنخفضي التوافق .

 المنھج واإلجراءات :بلغت عينة ھذه الدراسة )  ( ٥٢اثنين وخمسين ً
طفال وطفلة  ،تتراوح أعمارھم فيما بين
 ١٠إلى  ١١سنة  ،وھم مقيدون بالصف الخامس االبتدائي بمدارس مدينة الخانكة االبتدائية
بمحافظة القليوبية  ،وقد قسموا داخل فئتين  ،الفئة األولى  :األطفال مرتفعي التكيف الشخصي
واالجتماعي وتتـكون من )  ( ٢٨ثماني وعشـرين طف ً
ـال وطفلة  ،والفئة الثـانية  :األطـفـال
منخفضي التكيف الشخصي واالجتماعي  ،وتتكون من )  ( ٢٤أربعة وعشرين ً
طفال وطفلة .

 األدوات :تم استخدام أربعة أدوات في ھذه الدراسة ھي  -١ :اختبار رسم الذات مع األقران ) من
إعداد الباحث (  -٢ .اختبار الشخصية لألطفال ) من إعداد  /عطية ھنا (  -٣ .اختبار مفھوم الذات
" للصغار " ) من إعداد  /محمد إسماعيل ومحمد غالي (  -٤ .اختبار الذكاء المصور ) من إعداد /
أحمد ذكي صالح ( .

 نتائج الدراسة :أظھرت النتائج وجود فروق دالة إحصائ ًيا بين األطفال مرتفعي التكيف الشخصي
واالجتماعي واألطفال منخفضي التكيف الشخصي واالجتماعي في تناول كل منھما لرسم الذات مع
األقران  ،وذلك حيث يرسم األطفال المتكيفون عناصر رسم الذات مماثلة لعناصر رسم األقران ،
في حين يرسم األطفال سيئو التكيف عناصر رسم الذات تختلف عن عناصر رسم األقران ) من
عنصرا
حيث  :التفاصيل والنسب والمنظور (  .وقد اتضحت ھذه الفروق الدالة على ) ( ٣٤
ً
عنصرا مضمنة في قائمة تحليل رسم الذات مع األقران
لرسم الذات مع األقران من بين ) ( ٦٦
ً
التي أعدھا الباحث .

