
                                                         
 ملخص البحث

 :التعرف عمىالبحث الى  ىدف ىذا  
 التعمق اآلمن  لدى تالميذ المرحمة االبتدائية من وجية نظر األم.    -1
 اناث(. –) ذكور  مرحمة األبتدائية وفق متغير النوعالتعمق األمن لدى تالميذ ال    -2
تملللاعد للللدى تالميلللذ المرحملللة االبتدائيلللة ملللن وجيلللة نظلللر المعملللم  و التفاعلللل االج   -3

 المعممة.

 –) ذكلللور  مرحملللة األبتدائيللة وفللق متغيلللر النللوعالتفاعللل األجتمللاعد للللدى تالميللذ ال  -4
 اناث(.

 العالقة بين التعمق اآلمن والتفاعل االجتماعد . قوة واتجاه  -5

 
) االول والثلللاند (  صلللفتالميلللذ المرحملللة االبتدائيلللة لمالبحلللث عملللى ىلللذا اقتصلللر  

-1023لمعللللام الدرانللللد ) مللللات والمعممللللين والمعم ميللللاتيم مللللس االنللللتعانة ب  االبتللللدائد 
1024.) 
بعلد ( 1022,) حملد التعملق اآلملن وتحقيقًا الىداف البحث تبنى  الباحث مقياس 

  وقللد محكمللينعرضللو عمللى مجموعللة مللن ال بونللا ةتللم الت كللد مللن صللدق المقيللاس   ن
تلم الت كللد ملن ثبلات المقيلاس ب ريقللة اعلادة اال تبلار  اذ بمل  معامللل و  .ثبلت صلالحيتو ً 

معاملل للفلا ت بيلق زيلادة عملى ( وىذا يدل عمى ان معاملل الثبلات جيلد. 08,1 الثبات )
( وىلللذا يلللدل عملللى ثبلللات  08,6   ووجلللد ان معاملللل الثبلللات ينلللاوي ) لالتنلللاق اللللدا مد

 جيد. 
 د اللللذي تكلللون ملللن  ربعلللة مجلللاالتجتملللاعوقلللد بنلللى الباحلللث مقيلللاس التفاعلللل األ 

 الباحلللث  وتحقلللق و وىلللد االتصلللال ,التوقلللس , دراك اللللدور وتمثيملللو, والرملللوز ذات الدالللللة
م عرضلو ثفقرة   (43بعد صياغة فقراتو البالغة )االجتماعد من صدق مقياس التفاعل 

 عدد التعديالت  فبم   اجراء دبع ثبت صالحيتو  وقد عمى مجموعة من المحكمين 
 
 د                                     

                                                                        



 حناب بونا ةالتحميل االحصائد لمفقرات  تمو ( فقرة. 30بصورتو النيائية )فقراتو 
وكذلك  ,( 0805لة احصائيًا عند )يس الفقرات مميزة وداالقوة التمييزية  وقد تبين ان جم

تم الت كد من ثبات المقياس ب ريقة و الفقرة بالدرجة الكمية. عالقة درجة  تم ايجاد 
 عن فضالً ( وىو معامل ثبات جيد  08,0اعادة اال تبار  اذ بم  معامل الثبات )

(  وىو يشير الى  08,6  وبم  معامل الثبات )معامل للفا لالتناق الدا مدت بيق 
 معامل ثبات جيد.

تمميلللذ ملللن تالميلللذ المرحملللة ( 400ق المقيانلللين عملللى عينلللة بمللل  علللددىا )ثلللم  بللل    
البنللي ة  وقللد توصللل  ا تيللرت بال ريقللة ال بقيللة العشللوائية االبتدائيللة ) االول/ الثللاند(
 البحث الى النتائج االتية:

 تالميذ المرحمة االبتدائية بتعمق لمن .يتمتس  -1
)التعمللق  النللاث فللد متغيللري البحللثر وابللين الللذكو  إحصللائيةال يوجللد فللرق ذو داللللة  -2

 االجتماعد(.  والتفاعل اآلمن
 .اجتماعد لدييم تفاعل ان افراد عينة البحث -3
تالميللذ لللدى  االجتمللاعد يللة موجبللة بللين التعمللق اآلمللن  والتفاعللل توجللد عالقللة ارتبا -4

 .المرحمة االبتدائية
 لمقترحات.من التوصيات وا وفد ضوء نتائج البحث الحالد قدم الباحث عدد 
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