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  مقدمــة:

ى  ا إل د بتأثيره ا تمت النفس، إنم دير وإحساس ب ون نتيجة لتق ي تك ذات والت تعتبر الصورة التي تتكون عن ال
ي  ورات الت ول، هذه التص ذه الحل ي ه اءة ف ن كف ه م ا تصل إلي ة ومستوى م الكيفية التي تحل بها المشكالت الحياتي

أخرى يمتلكها الفرد عن نفسه ونتيجة لتفاعله مع اآلخرين حين  ورة أو ب ى سلوكه بص ؤثر عل يهتم برأيهم فيه، مما ي
  )٨٥: ١٩٨٣تعرف باسم مفهوم الذات. (دينس تشايلد، 

اً موحداً  اً منظم اً معرفي ذات تكوين ولذلك يعد مفهوم الذات مهماً في فهم الشخصية لدى األفراد، ويعد مفهوم ال
ات الخاصة  ورات والتقييم دركات الشعورية والتص اً للم ة ومتعلم ه، وأن وظيف ياً ل اً نفس رد تعريف وره الف ذات يبل بال

ه  ذا فإن ي وسطه، ول رد ف ذي يوجد الف ر ال رة المتغي مفهوم الذات وظيفة توافقية هي تكامل وتنظيم وبلورة عالم الخب
  )٣٥: ١٩٨٠ينظم ويحدد السلوك. (حامد زهران، 

وال وعليه تبدأ عملية الفرد في التعرف على ذاته بتحديد معالمها وبشك تمر ط ة وتس ل ملح في مرحلة المراهق
ا  ر، بينم ي وقت مبك ه ف د ذات ي تحدي نجح ف د ي البعض ق ة، ف ة واجتماعي رات بيئي ن تغيي ه م ا يطرأ علي حياته وفقاً لم
ارة عن تنظيم  التفرد، وهي عب ز ب رة تتمي يحتاج البعض اآلخر إلى وقت طويل، بمعنى أن فكرة الفرد عن نفسه فك

م للخبرات التي يمر به ة ث ذ الطفول ة من ام األول بيولوجي ي المق ا طوال حياته، وفكرة المرء عن نفسه فكرة أساسها ف
ه،  ه وفي رين عن تتطور وفقاً للمتغيرات والتعديالت البيئية واالجتماعية التي يمر بها الفرد وكذلك وجهات نظر اآلخ

ي بع ف ف د يختل ه ق ن ذات ه ع ه أو مفهوم ن نفس رء ع رة الم ح أن فك ذا يوض ة وه روف البيئي اً للظ ان وفق ض األحي
وق،  دين ت ي ال دس ومحي رحمن ع د ال لبية. (عب ون س رى تك ارة أخ ة وت ون إيجابي ارة تك ؤثرة فت ة الم واالجتماعي

٢٩٩: ١٩٩٣(  

رى  لبية وأخ ون س ارة تك ه فت ن حول ل م رين وك ن اآلخ تمدها م ي يس ه الت ن نفس رء ع رة الم ت فك ا كان ولم
ام إيجابية، فأنها تتطلب منه في نمو ى االهتم دفع إل ا ي دير إيجابي، مم ي شكل تق ه ف ه وتطوره دعماً من المحيطين ب

ة  ق الخطوط الهادي ط عن طري يس فق وه ل اء نم ل أثن ويم  Guidlinesمبكراً بالطف ة التق ا عملي ي توفره ة الت الداخلي
اة الصغير (ك ي حي ة ف ون أهمي ذين يمثل تجابات ومطالب اآلخرين ال ذين العضوية، ولكن من خالل اس دين) ال الوال

ع  ل م ون التعام رون المهم اول اآلخ ن األفضل أن يح ال فم ل ح ى ك ة، وعل ات الملح ذه الحاج باع ه تطيعون إش يس
ر مشروط  اً غي ديراً إيجابي ه وتق اً عن ذات اً إيجابي  Unconditional – Positiveالطفل بطريقة تنمي لديه مفهوم

regard ،٢٥٨: ١٩٩٨. (محمد عبد الرحمن السيد(  

ة يجد نفسه وب ة الطفول داد لمرحل ة كامت ة المراهق ي مرحل رد ف ناء على ما سبق يشير علماء النفس إلى أن الف
ع  ة وض ي مواجه دد، أو أن يجد نفسه ف ول ومح ورة وبشكل مقب ه بص ق ذات ى تحقي ا أن يصل إل الين: أم ام احتم أم

ين األدوار الم لة ب ي المفاض دأ ف ذلك يب ذات وتشيعها، ول ور طابعه التفكك لل راه مناسباً ألم ا ي ا م ار مننه تاحة ويخت
ي  ى جسمه، ف ه وعل رأ علي ي تط رات الفسيولوجية الت ع التغي ي التكيف م رد ف االت أخرى يفشل الف حياته، وفي ح
ات من  رد عقب ة يواجه الف اء المراهق ة، وأثن ذه المرحل مواجهة المتطلبات االجتماعية الجديدة التي تفرضها طبيعة ه

ع اآلخرين، أو أن  نوع آخر تتمثل في ة م ات قوي وين عالق ي تك ا أن ينجحوا ف وقوع الشباب في دوامات كبيرة، فإم
ا أن  اآلخرين، وإم ا ب ة عالقته ه وتقوي ق ذات ي تحقي نجح ف ا أن ي ى إم يميلوا إلى العزلة واالنكماش حول الذات، بمعن

  )٣٠٠مرجع سابق: يتقوقع حول ذاته وتفضيلها عمن سواها. (عبد الرحمن عدس، محي الدين توق، 

ذات  وم ال ك ألن مفه ر وذل ر الكثي ه سيخس ه أن ا ال شك في ه عن اآلخرين فمم ى فصل ذات رد عل وإذا عمل الف
وم  أثر مفه ه حيث يت رد الخاصة لذات رة الف ا نظ ل أهمه د من العوام ابك العدي ي األساس نتيجة لتفاعل وتش يتكون ف

ا يكون ه، وبم اه نفس ه الخاصة تج ه بنظرت ن ذات رد ع ي الف ه الجسمية والت و ذات ة نح لبية أو إيجابي ات س ن اتجاه ه م
ه  رد لنفسه فإن ؤثر نظرة الف ا ت ة، وكم ه االجتماعي ه من اتجاهات نحو ذات تعكس كيانه المدرك لآلخرين، وبما يكّون

ا لضمان تك ي يجب الحرص عليه ور الت ه يتأثر بما يكون قد كونه من مفهوم لذاته النفسية الداخلية، وهذا من األم يف
ه  ا تحمل ه، فم ه عن ذات ى مفهوم ؤثر عل رد ت ه، فنظرة اآلخرين للف في المستقبل مع نفسه ومع اآلخرين المحيطين ب
ع  ذلك الوض حيح، وك س ص ه والعك ن ذات ه ع ن مفهوم ي م أنها أن تعل ن ش رام م دير واحت ن ود وتق رة م ذه النظ ه



٤٣ 

 ٢٠١٥مجلة البحث العلمى فى التربية                                                       العدد السادس عشر لسنة 

  

ول االجتماعي والمكانة االجتماعية لها تأثير مباشر أيضاً، بما يكف ع حل ى وض ة مشكالته والعمل عل ل للفرد مواجه
  )٧٧: ٢٠٠٥لها مما يجعله بتكيف مع مجتمعه ومع اآلخرين. (لميس محمد ذو الفقار، 

وم  رد، فمفه وعليه يُعَد مفهوم الذات سلبياً كان أو إيجابياً عنصراً حيوياً هاماً في الصورة النفسية لشخصية الف
ة ورة مثالي ر ص ابي يعتب ذات اإليج ال  ال الل االتص ر خ خص آخ ي ش ا ف و أنه ا ل ه، كم ي نفس رد ف ورها الف يتص

و  ا ل ى شخص آخر كم ي ضوئه إل رد ف ذي ينظر الف اعي ال واألنشطة، وينشأ مفهوم الذات من خالل التبادل االجتم
ة  ة اجتماعي ة ثقافي وم سببه خلفي ذا المفه ه نفسها، ألن ه دل ويصحح ويحدد صور ذات ي يع ي مرآة لك كان منظراً ف

  )٢٧٧: ١٩٩٦عريضة. (بتروفسكي وياروشفسكي، 

ه  ث يستطيع أن يحدد ذات ى نفسه بحي وإذا كان اآلخرون ووجهات نظرهم وانعكاس رؤية الفرد لآلخرين عل
ددة  ة المتع رات الديموغرافي إن للمتغي ابي لنفسه ولشخصيته، ف وم ذات إيج ويصححها ويبلورها في سبيل تحديد مفه

لبية، ومن والمتنوعة دوراً بارزاً  ة أو س أيضاً في تحديد مفهوم الذات لدى الفرد وبلورتها، بحيث تجعلها أكثر إيجابي
بعض  ر)، ف ف/ حض ة (ري ة الثقافي ي) والخلفي ي/ أدب ص (علم اث) والتخص ور/ إن وع (ذك رات الن ذه المتغي ين ه ب

ي ادي والتباعد  الباحثين أشار إلى وجود فروق بين الذكور واإلناث في أبعاد مفهوم الذات متمثلة ف ذات الع وم ال مفه
د  وتقبل الذات لصالح الذكور، بينما وجد فرق بين الجنسين في بعد مفهوم الذات الواقعية لصالح اإلناث. (يوسف عب

اد ١٤٦: ١٩٩٠الفتاح،  ي أبع ي ف ات التخصص األدب ي وطالب ) في حين وجدت فروق بين طالبات التخصص العلم
ذات مفهوم الذات المتمثلة في الدفاعا وم ال ي مفه روق ف ا وجدت ف ي، كم ت الموجبة لصالح طالبات التخصص العلم

  )٦٥: ٢٠٠٥تبعاً للخلفية الثقافية (ريف/ حضر) لصالح طالب الحضر. (محمد يوسف وعادل صالح، 

اً  وبناء على ما أشارت إليه بعض الدراسات السابقة فإن مفهوم الذات يتلون ويتشكل انخفاضاً وارتفاعاً إيجاب
اث) التخصص وسل ور/ إن وع (ذك ل الن رد مث ا الف ي كنفه ي يعيش ف ة الت باً وفقاً لتأثير بعض المتغيرات الديموغرافي

ذات  وم ال ي تشكيل مفه ا ف رات ودوره ذه المتغي ة ه ا يوضح أهمي (علمي/ أدبي) الخلفية الثقافية (ريف/ حضر) مم
  وبلورته لدى األفراد إيجاباً وسلباً.

  مشكلة الدراسة:

ة يعتبر مف ذات حجر الزاوي وم ال ي مجال الصحة النفسية، حيث يشكل مفه ة ف هوم الذات من المفاهيم الحيوي
اعالً ونضجاً  ة وتف ر إيجابي رد أكث ان الف اً ك ه إيجابي رد عن ذات وم الف ان مفه إذا ك رد، ف و شخصية الف ور ونم في تط

ة كانت واتزاناً في تفاعله مع اآلخرين من المحيطين به، كما أن مفهوم الذات إذ ة إيجابي ا كان لدى الفرد نامياً بطريق
ي نفسه  رد ف ة الف ى ثق ذا باإلضافة إل ع اآلخرين، ه ارب م ود والتق وجهة نظر فيمن حوله وجهة تتسم باإليجابية وال
ان  ك إذا ك ى العكس من ذل ع، وعل راد المجتم ه من أف تلك الثقة التي تجعله متفاعالً بطريقة جيدة وبناءه مع من حول

اً عن المشاركة مفهوم ا ة وعزوف لبية وانزوائي ر س ة أو أكث اعالً وفعالي ل رضا وتف رد، أق لذات مفهوماً سلبياً كان الف
النوع  ق ب ا يتعل واء فيم رين س ع اآلخ ج م وي والناض ل الس ى التفاع درة عل ادأة والق ه المب ل لدي ا تق ع كم ي المجتم ف

  فية (ريف/ حضر).(ذكور/إناث) والتخصص الدراسي (أدبي/ علمي) والخلفية الثقا

  باإلضافة إلى كونه مستهدفاً للعديد من االضطرابات النفسية وتبرز مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية:

اث)  - ور/ إن وع (ذك ي) والن ي/ أدب ص (علم ين التخص ل ب ة للتفاع ذات الوجداني وم ال ر لمفه د أث ل يوج ه
  واإلقامة (ريف/ حضر)؟

ية ( - ذات الشخص وم ال ر لمفه د اث ل يوج ي) ه ي/ أدب ص (علم ين التخص ل ب اً للتفاع ارجي) وفق ر الخ المظه
 النوع (ذكور/ إناث) واإلقامة (ريف/ حضر)؟.

وع  - ي) والن ي/ علم ص (أدب ين التخص ل ب اً للتفاع ة) تبع ية (البدني ذات الرياض وم ال ي مفه ر ف دى األث ا م م
 (ذكور/ إناث) واإلقامة (ريف/ حضر)؟؟

ة - ذات األكاديمي وم ال ي مفه ر ف ا األث وع  م ي) والن ي/ علم ص _أدب ين التخص ل ب اً للتفاع يات) وفق (الرياض
 (ذكور/ إناث) واإلقامة (ريف/ حضر)؟.
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اث)  - ور/ إن وع (ذك ي) والن ي/ علم ص (أدب ين التخص ل ب ة للتفاع ذات الخلقي وم ال ي مفه ر ف د أث ل يوج ه
 واإلقامة (ريف/ حضر).

ل  - ي التفاع ذات ف وم ال ة لمفه ور/ ما مدى األثر في الدرجة الكلي وع (ذك ي/ علمي) والن ص (أدب ين التخص ب
 إناث) واإلقامة (ريف/ حضر)؟.

  أهداف الدراسة:

ي  ة ف ة والمتمثل تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة: تأثير مكونات مفهوم الذات بمجموعة العوامل الديموجرافي
 النوع (ذكور/ إناث) والتخصص (أدبي/ علمي) واإلقامة (ريف/ حضر).

  أهمية الدراسة:

  األهمية النظرية: -أ

النواحي  - ق ب ا يتعل ة م الفرد وبخاص ة ب رات المحيط روف والمتغي أثير الظ دى ت ن م ف ع ة الكش محاول
 الديموجرافية في تشكيل مفهوم الذات لدى أفراد العينة المستخدمة في الدراسة الحالية.

ي تناولت تقديم إطار نظري يحدد المفاهيم التي تدور حول مفهوم الذات وتتبعها في ضوء  - ات الت بعض النظري
 هذا المفهوم، من حيث تشكيله وبلورته وتكوينه والعوامل المؤثرة فيه.

  األهمية التطبيقية: -ب

اء  ى االرتق دف إل ي ته ادية الت رامج اإلرش ض الب ل بع ن عم وئها يمك ي ض ي ف ادات الت ض اإلرش ديم بع تق
وع تحت ب ن الوق ة م ة أو الوقاي لبي بمفهوم الذات لدى طالب الجامع ر س ى إحداث أث ؤدي إل ي ت عض الضغوط الت

ل المسئوليات،  ى تحم درة عل النفس وعدم الق على مفهوم الفرد عن ذاته مما يؤدي للوقوع تحت وطأة ضعف الثقة ب
اهيم تصب أو  ا مف ة وكله نقص وعدم األهمي ة وال ن اإلحساس بالدوني رد م وذلك كعملية وقائية تهدف إلى حماية الف

  الذات السلبي وتحويلها إلى محركات إيجابية ترتفع لمفهوم الفرد عن ذاته. تقع تحت مظلة مفهوم

  مصطلحات الدراسة:

  مفهوم الذات:

تالف  ى الخ ة األول ود بالدرج ا يع ا وتنوعه ل اختالفه ت، ولع ذات وتنوع وم ال ول مفه ات ح ددت التعريف تع
  األطر النظرية التي انطلقت منها هذه التعريفات:

ه  ة وجهة نظره  Rubien & Brownفيعرف رد عن كيفي دى الف دات ل ه مجموعة المشاعر والمعتق ى أن عل
  (Rubin, B & Brown, 1985: 353)ووجهة نظر اآلخرين فيه 

وزرالند  تيوار س ه س ا يعرف ه  Sutherdand (1991)بينم ا نفس خص م ا ش رى به ي ي ة الت ا الطريق بأنه
(Sutherland, S, 1991: 345)  

ون؟  (Lahey, B)كما يضيف الهي  اذا يكون ون أو م ف يكون أن مفهوم الذات يعني إدراكات األشخاص، كي
  (Lahey, B, 1993:474)وماذا يحبون أن يكونوا ويتم ذلك من خالل التفاعل مع اآلخرين. 

ورة  ا الص ه، وم رة الشخص عن ذات ذات أو فك ورة ال أما فرج عبد القادر طه فيعرفه على أنه عبارة عن ص
ه التي يكونها الفرد ع ي عالقت ا ف ن نفسه في ضوء أهدافه وإمكاناته واتجاهاته نحو هذه الصورة، ومدى استثماره له

  )٧٨٢: ٢٠٠٣بنفسه وبالواقع. (فرج عبد القادر طه وآخرون، 

رد عن نفسه ١٩٩٣ويشير بيدرسون ( ا الف ي يجمله ة الت وع اإلدراكات الكلي ه مجم ى أن  ,Pederson)) عل
1994: 83) 
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ذات ١٩٩٤نعم الحفني (بينما يذكر عبد الم وم ال ) أن مفهوم الذات هو تقدير الفرد لقيمته كشخص، ويحدد مفه
ا  ي يتلقاه ام الت راً باألحك أثراً كبي أثر ت ه، ويت ه ب إنجاز الفرد الفعلي، ويظهر جزئياً من خبرات الفرد بالواقع واحتكاك

تجاباته يراته الس ه، وبتفس ي حيات ة ف ة االنفعالي خاص ذوي األهمي ن األش ي، م نعم الحفن د الم وه. (عب : ١٩٩٤م نح
٧٧٥(  

ذهب  ا ي ات  Sauber, et alبينم ى إدراك تمل عل اغم يش ي متن ور كل ارة عن تص ذات عب وم ال ى أن مفه إل
ذلك  و ب ات، وه ذه اإلدراك ددة له يم المح اة والق ب الحي ف جوان ع مختل رين وم ع اآلخ ه م رد وعالقت ائص الف وخص

ذات. عملية متغيرة ومرنة، وتعتبر خبرات ال  :Sauber, et al, 1993)ذات المادة الخام التي يتشكل منها مفهوم ال
353)  

زات  Shavelsonويعرفه شفلسون  ا، والتعزي أثره به على إنه أدراك الفرد لذاته من خالل احتكاكه بالبيئة وت
  (Shavelson, et al, 1999: 407)التي يتلقاها دعماً من البيئة المحيطة به من خالل تفاعله بها. 

رد عن  Sheridamكما يرى  يم الف و تقي أن مفهوم الذات عبارة عن وجهه نظر الشخص عن نفسه، ولذلك ه
  نفسه في المصطلحات من أنا؟ وما يمكنني تحقيقه؟ وما قد تحقق؟.

و،  ا ه ا يبلوره ه كم ن ذات ورته ع رء أو ص رة الم ي فك ذات يعن وم ال ي أن مفه ب القريط د المطل رى عب وي
ذات ويدركها عن هذا  اً لل اً مطابق ون واقعي د يك ا، وق ده فيه رد عن نفسه ويعتق المفهوم المدرك للذات أو ما يخبره الف

ى سوء  ؤدي إل على حقيقتها، فيعين الفرد على حسن التوافق، وقد يكون مختلفا عما هو عليه في الحقيقة والواقع، وي
ا التوافق، ولكنه في كال الحالتين يعتبر المفهوم المدرك للذات ثا العبرة بم رد، ف بتاً نسبياً مسئوالً عن تقرير سلوك الف

  )٢٨٢: ٢٠٠٣يدركه الفرد عن ذاته ويعتقد فيها. (عبد المطلب القريطي، 

  من خالل التعريفات السابقة التي دارت حول مفهوم الذات يمكن استخالص ما يلي:

 ر مفهوم الفرد عن نفسه.أن خبرة الشخص وتعامله مع المجتمع الخارجي تلعب دوراً كبيراً في تطو  

 .التغذية الراجعة المستمدة من المحيطين في المجتمع ترسم جزءاً من إطار مفهوم الذات لدى الفرد 

  لبية اً وإن كانت س وجهات نظر اآلخرين في الشخص أن كانت إيجابية تجعل مفهوم الذات لدى الفرد إيجابي
 كان مفهوم الذات سلبياً.

 ه عن  البد للفرد أن يتقبل وجهات ى بمفهوم نظر اآلخرين فيه ويعمل على تعديلها إن كانت سلبية حتى يرتق
 ذاته وأن يدعمها إن كانت إيجابية حتى يستطيع التعامل والتفاعل مع اآلخرين بصورة ناضجة.

تالئم  ورة لنفسه ينبغي أن ت وعلى كل فمفهوم الذات يلعب فيه الفرد دوراً أساسياً وجوهرياً حيث إنه يرسم ص
  الواقع المحيط به من حوله حتى ينعم بحياة نفسية إيجابية فاعلة ومتفاعلة.مع 

  التعريف اإلجرائي لمفهوم الذات:

  يتضمن التعريف اإلجرائي لمفهوم الذات األبعاد التالية وتشمل ما يلي:

ية) ة (الرياض ذات البدني وم ال ام)، مفه ر الع ية (المظه ذات الشخص وم ال ة، مفه ذات الوجداني وم ال وم  مفه مفه
ى  ك عل ة وذل ي الدراسة الحالي ا هو متضمن ف اس، كم ة للمقي ة والدرجة الكلي ذات الخلقي وم ال ة مفه الذات األكاديمي

  النحو التالي:

ة  -١ دم األهمي عور بع ز، والش ى التركي درة عل دم الق دة وع اس بالوح ي اإلحس ة: وتعن ذات الوجداني وم ال مفه
ق  ى التواصل ومشاعر النقص، الشعور بالكآبة والقل درة عل وتر وعدم الق ة شديدة من الت المصحوب بحال

  مع اآلخرين، والشعور بعدم إرضاء اآلخرين من حوله وعدم رضاهم عنه.

ه  -٢ ه لنفس ية، واحترام ه الشخص ن ذات ه ع رد ومفهوم ام للف ر الع ي المظه ية: وتعن ذات الشخص وم ال مفه
 فس والرضا عنها.وتقديرها، واإلعجاب بمهارته ومظهره الخارجي والثقة بالن
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ى ممارسة األلعاب الرياضية  -٣ رد عل دة تساعد الف ة زائ مفهوم الذات: البدنية والرياضية وتعني: وجود طاق
ود درجة  ع وج واألنشطة البدنية مع وجود درجة احتمال عالية في ممارسة هذه األنشطة واالستمتاع بها م

التوفي تها وسهولتها وشعور عام ب ي ممارس ي ممارستها عالية من الدقة ف ه ف دين ل ع تشجيع الوال ا م ق فيه
 وتربيته عليها.

ي حل مسائلها واإلحساس  -٤ ة ف ي الرياضيات والرغب التفوق ف ي اإلحساس ب ة: وتعن ذات األكاديمي مفهوم ال
 بالتوفيق فيها والقدرة على مساعدة زمالئه فيما يصعب عليهم فهمه واإلحساس بالكفاءة والمقدرة فيها.

ي تسهم مفهوم الذات الخلق -٥ ادات الت دين وأداء العب ي وحب الت ديني واألخالق ي وال ي السمو الروح ية: وتعن
د التحدث مع اآلخرين من المعارف واألصدقاء من  في تكوين الشخصية المتدينة مع الشعور بالراحة عن

 غير جنسه مع عالقات تتسم بالكفاءة والمودة واالحترام.

  المتغيرات الديموجرافية:

ر العوا د أث حة يع م الص ل من عل ا ك ي يتناوله ة الت ن الموضوعات الهام ى الشخصية م ة عل ل الديموجرافي م
ب بعض  النفسية وعلم األمراض العقلية على حد سواء، ويكاد ال يخلو ذكرها من كتاب أو مرجع في المجالين وتلع

رات الشخ ن متغي ى م در أعل ع بق ات المجتم ض جماع ع بع ي تمت ياً ف ل دوراً أساس ذه العوام ن ه ة م ية اإليجابي ص
أثير بعض  ة ت ي معرف ة ف ل مهم ة بوصفها عوام رات الديموجرافي ى المتغي احثون إل ر الب رى وينظ ات األخ الجماع

  )٢١٣: ١٩٩٥االضطرابات النفسية أو متغيرات الشخصية. (غريب عبد الفتاح غريب، 

  التعريف اإلجرائي للمتغيرات الديموجرافية:

ة ف رات الديموجرافي دد المتغي ف) تتح ر/ ري ة (حض ة الثقافي اث) والخلفي ور/ إن النوع (ذك الي ب ي البحث الح
  والتخصص (علمي/ أدبي). 

  المفاهيم األساسية للبحث:

  مفهوم الذات:

ورات  عورية والتص دركات الش تعلم للم نظم وم ي م ون معرف ه مك ذات بأن وم ال ران مفه د زه رف حام يع
  )٢٦٦: ٢٠٠٠تعريفاً نفسياً لذاته. (حامد زهران، والتعميمات الخاصة بالذات يبلورها الفرد ويعتبره 

د  و جدي ا ه ن كل م ة والبحث ع ه العقلي م لقدرات ة من فه ويُعرف أيضاً بأنه كل ما يحمله الفرد عن ذاته العقلي
ز  م واالستيعاب والتركي ى الفه درة عل ن ق ة م ه األكاديمي والقدرة على حل األلغاز وتقديم األفكار المبدعة، وعن ذات

وق أثناء  ى التف ة والمحافظة عل ول الهزيم ال الصعبة وعدم قب ى أداء األعم ه عل ي قدرت ة ف المذاكرة وذاته اإلنجازي
ة ه الواقعي ه  وذات ديدة، وذات ة ش ة بواقعي وره الخاص ع أم ل م ه والتعام ع قدرات ب م ي تتناس رارات الت اذ الق ي اتخ ف

  )١٠: ٢٠٠٧ية. (يوسف رياض، االجتماعية في تكوين الصداقات والمشاركة في األنشطة االجتماع

ة  ب جسمية واجتماعي ن جوان ا تتضمن م رد عن نفسه بم ا الف ي يكونه ه الفكرة الت يم بأن يد غن ه س ا يعرف بينم
  )٦٤٥: ١٩٨٧وأخالقية وانفعالية يكونها الفرد عن نفسه من خالل عالقاته باآلخرين وتفاعله معهم. (سيد غنيم، 

 ً ز  ويضيف طلعت منصور، حليم بشاي تعريفا ا تتمي ذات وهو: صورة الشخص عن نفسه كم آخر لمفهوم ال
الطرق  ر ويمكن دراستها ب ع للتغيي التعليم وتخض أثر ب ائي وتت ا مسارها النم عن األشخاص اآلخرين بهوية ذاتية له

  )٦: ١٩٨١واإلجراءات العلمية. (طلعت منصور،، حليم بشاري، 

ول، ويعرفه عادل عز الدين األشول أنه الطريقة التي  دين األش رد نفسه. (عادل عز ال ا الف : ١٩٨٧يدرك به
٨٥٤(  

ي توصف  وع الصفات الت ه أي مجم وتضيف زينب شقير تعريفاً لمفهوم الذات على أنه تصور الفرد عن ذات
ا  ث كونه ن حي نفس م إن ال ك ف ى ذل ك وعل ر ذل ويرية أو غي فاهية أو تص واء كانت ش ل س ة للفع نفس المتلقي ا ال بأنه

ة حقيقية قائمة  ة والمتلقي نفس الفاعل ي نفس الوقت وهي ال وم ف الم والمعل ي الع نفس ه ذات ألن ال أوسع من مفهوم ال
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نفس. (زينب شقير،  ي تصف ال و الخريطة الت ه ه نفس ولكن للفعل (المنفعلة) ولذلك فإن مفهوم الذات ليس مرادفاً لل
٣٥: ١٩٩٩(  

اعالت  –ابقة بناءاً على المفاهيم الس –ولذلك يرى أصحاب نظريات الذات  ون نتيجة للتف أن مفهوم الذات يتك
وم يساعد  ذا المفه االجتماعية وال يمكن مالحظته حيث إنه كيان افتراضي يستدل عليه من سلوك اإلنسان ودراسة ه
ه  ن ذات رد ع وم الف ث إن مفه يم حي ي التعل م نجاح وفشل الطالب ف ى فه نفس عل م ال ة وعل ي مجال التربي العاملين ف

  )١٠٣: ١٩٨٦ين عنه يحددان سلوكه وأعماله. (عبد الهادي السيد،، ومفهوم اآلخر

  تطور مفهوم الذات:

دد  ث يتح رد حي دى الف ذات ل وم ال وين مفه ة تك ى كيفي ارة إل ن اإلش ذات يمك وم ال اد مفه ي أبع وض ف ل الخ قب
ياء  ا مجموعة من األش ترك فيه دد من الصفات تش رد لصفة أو ع ى إدراك الف اءاً عل ذات بن وم ال ف أو مفه والمواق

ة يمكن  األحداث وتميزها عن غيرها بمعنى أن مفهوم الذات يتحدد بناءاً على إدراك الشخص لصفة أو صفات عام
ي  ة الت ي البيئ أن تسند إليه باعتباره قوة متفاعلة مع القوى األخرى في البيئة المحيطة أو باعتباره مصدراً للسلوك ف

ي استجابة الشخص يعيش فيها، أما المفردات التي يمكن أن  ذه الصفة أو الصفات فه ا ه ا أو تشترك فيه م عليه تعم
ه،  ع بيئت رد م ق تفاعل الف ا ينشأ عن طري نفسه نحو مواقف البيئة المختلفة ذلك أن مفهوم الذات كأي مفهوم آخر إنم

ذه  رد من ه ى الف اد وال يمكن تصوره إال بالنسبة لهذه البيئة وبالنسبة لردود األفعال التي تصدر إل د عم ة. (محم البيئ
  )٢٥٤-٢٥٣: ١٩٨٩الدين إسماعيل، 

د  م يمت ى ث تم خالل التسعة أشهر األول ال ي ولذلك يشير بعض الباحثين إلى أن تطور مفهوم الذات لدى األطف
داخلي  المين ال ين الع ق ب ي التفري ة ف ذات النامي دأ ال ا تب هذا التطور مع تطور عالقة الطفل بأمه ثم مع اآلخرين وهن

ل الم  للطف م للع ور ليرس م يتط ه ث ول ذات زاً ح ون متمرك ه ويك ل لذات ز الطف زداد تمي ة وي ة الخارجي ارجي للبيئ والخ
ي  د ف ا يجته ه، وهن زداد تمركزه حول ذات المحيط به من حوله صورة أشمل ويزداد شعوره بفرديته وشخصيته، وي

م دو ا يلعب المعل ة وفيه ة االبتدائي ى المرحل ى أن يصل إل ه إل اء ذات م يلعب بن ه ث ن ذات ه ع ي نمو مفهوم راً ف راً كبي
ي أعين اآلخرين،  ز صورته ف اآلخرون دوراً في نمو الذات لدى الطفل، ويزداد شعور الطفل بقيمته ويسعى لتعزي

  )٢٢: ١٩٩١ثم بعد ذلك تنمو لديه الذات المثالية. (وفيق صفوت مختار، 

  من خالل ما سبق يمكن القول:

  البيئة الخارجية فهو غير وراثي.أن مفهوم الذات يكتسب من  -

 تلعب األسرة والمدرسة وجماعة الرفاق دوراً بالغاً في نمو وتطور مفهوم الذات لدى الفرد. -

ه  - لبية بكون ة أو الس ذات باإليجابي وم ال م مفه ي تس ي الت الفرد ه ة ب رات المحيط ل المتغي ر لك أثير المباش الت
 مرتفعاً أو منخفضاً.

ا ردود األفعال الناتجة وال - زل به تي يمتصها الفرد من الخارج هي التي ترفع من مفهوم الفرد عن ذاته أو تن
 إلى أدنى الدرجات.

 * أبعاد مفهوم الذات:

ذات؟  وم ال اد مفه ا أبع ن م رد، ولك دى الف ذات ل وم ال وين مفه ة تك ح كيفي ابق اتض رض الس الل الع ن خ م
  ذات يتكون من أبعاد ثالثة رئيسية هي:باستعراض التراث السيكولوجي ذكر بعض الباحثين أن مفهوم ال

ديره  - ب وتق خص مناس ه ش ه بأن ية أو إحساس ه الشخص رد بقيمت اس الف ى إحس ير إل ية: وتش ذات الشخص ال
  لشخصيته دون النظر إلى هيئته الجسمية أو عالقته باآلخرين.

اآل - ق ب ا تتعل ر أنه اآلخرين غي ا ب ي عالقته ر الذات االجتماعية: وتشير إلى إدراك الذات ف ة أكث خرين بطريق
 عمومية، حيث تعكس إحساس الفرد وقيمته في تفاعله االجتماعي مع اآلخرين بوجه عام.
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ه  - ارجي ومهارات ره الخ مه ومظه ن جس ة ع ه خاص ن نفس رد ع رة الف ى فك ير إل مية: فتش ذات الجس ا ال أم
 )١١٨: ٢٠٠٨وحاالته الصحية. (حسين فايد، 

اوكينز  اد Howkins, et alويضيف ه ى أبع ى النحو  إل ا عل ا ذكره اد كم اً واألبع داً رابع ذات بع وم ال مفه
رد   Concept –Actual Self مفهوم الذات الواقعيةالتالي:  ة الف وتمثل اإلدراك الحقيقي للذات حيث تتضمن حال

ره وجنسه،  ة وعم ةاالجتماعي ذات المثالي وم ال اذا   Concept –Ideal Self مفه رد عن نفسه وم رة الف ي فك وتعن
اً  Concept -Social Self مفهوم الذات االجتماعيةيجب أن يكون،  وتشير لرغبة الفرد في أن يراه اآلخرون ذكي

  (Howkins, et al, 1996: 430)وناجحاً أي اهتمام الفرد بما يجب أن يراه اآلخرون من حوله. 

د  ولي ومي د ك ود Cooly & Meadويؤك رورة وج ار  ض نا وأفك ن أنفس ة ع ا الحقيقي ين أفكارن اق ب اتس
اآلخرين بحيث ال تتجاوز فكرة الفرد عن ذاته الذات االجتماعية بالتصور، االستحباب، الخجل االنسحاب، ويتكون 
رات الماضية،  أثير اآلخرين الخب ذات، ت ر هي: االستبطان، إدراك ال مفهوم الذات من خالل خمسة مصادر للتفكي

   (in Berham, S, et al, 1999, 57)ائدة في المجتمع. الثقافة الس

د  اه واح ي اتج ل ف د أن تعم ا الب ذات بأنواعه وم ال ات مفه ح أن مكون ابق يتض رض الس الل الع ن خ وم
ي دون أن  ا الحقيق ديرها ووزنه ا بتق درها ويزنه رى األشياء ويق ى أن ي رد عل وبصوره سوية حتى تترك فرصة للف

ة واالنطواء يكون هناك تضخم زائد عن ا ا العزل ون نتاجه د عن الحد فيك دني زائ ياً أو ت لحد فيسبب اضطراباً نفس
  واالنسحاب أو الخجل بمعنى نمو نفسي غير سوي.

ر  رة المتغي الم الخب ورة ع ى بل ة تعمل عل ة دافعي ه وظيف ذات ل وم ال ول أن مفه وبناء على ما سبق يمكن الق
ذلك  اعي باستمرار، والذي يوجد الفرد في وسطه، ول اج للتفاعل االجتم اً كنت و تكويني و ينم نظم السلوك،، وه ه ي فإن

ره تحت  ه وتغيي ن تعديل ه يمك ر إال أن ى حد كبي ه ثابت إل ذات، ورغم أن د ال ة لتأكي جنباً إلى جنب مع الدوافع الداخلي
  )٧٢: ١٩٨٩ظروف معينة. (يوسف عبد الفتاح محمد، 

عن ذاته يعني موقف الفرد تجاه نفسه بحيث يشتمل  هذا ويضيف بتروفسكي وياروشفسكي أن مفهوم الفرد
ه  الجانب المعرفيعلى  ه ومظهره وأهميت ه الخاصة وقدرات الذي يتمثل في الصورة المتكونة لدى الفرد عن مميزات

ذات)،  الياالجتماعية (الشعور بال ب االنفع درها  والجان ل من ق ا أو التقلي ذات وحبه رام ال ذي يشمل احت والجانب ال
دير ذات) ي التق وم ال ه (مفه ى أن مكونات ير إل رين ويش رام اآلخ ب احت رء لكس دير ذات الم ح تق ذي يتض ذات ال ال

ة ر)  الحقيقي ت الحاض ي الوق ه ف ن ذات رة المرء ع ة(فك ذات المثالي ه  وال ون علي ه يجب أن يك د الشخص أن ا يعتق (م
ة(ما ينوي الشخص أن يكون)  والذات الديناميةانطالقاً من مبادئ أخالقية)  ذات المتخيل ى الشخص أن  وال ا يتمن (م

  )٢٧٧-٢٧٦: ١٩٩٦يكون عليه إذا كان ذلك ممكناً). (بتروفسكي وياروشفسكي، 

ة  ون بني ي، وتتك دريجياً، عن المجال اإلدراك و وتنفصل ت ويرى روجرز أن الذات هي كينونة الفرد، وتنم
رد وتسعى الذات نتيجة للتفاعل مع البيئة وتتمثل الذات المدركة والذات اال يم الف ة وتمتص ق ذات المثالي جتماعية وال

ا أوضح  للتوافق واالتزان والثبات، وتنمو نتيجة للنضج والتعلم، وتصبح المركز الذي ينتظم حوله كل الخبرات، كم
ة اء الطفول ا يصدر أثن ى م ا عل ا،ن وأن موافقتهم دى أطفالهم  أن الوالدين يلعبان دوراً كبيراً في تنمية مفهوم الذات ل

  (in Scults, 1994: 305)من سلوك لهو مؤشر إيجابي لتطور مفهوم الذات. 

ة ١٩٩٨ويوضح األمر ما ذكره وفيق صفوت ( رد الذاتي ) حيث أوضح أن مفهوم الذات يتكون من أفكار الف
ة"  ذات المدرك مى "بال ورها وتس ا يتص ه كم رد لذات ف الف ي وص نعكس ف ي ت ة الت ة والخارجي ه الداخلي لكينونت

(Perceived – Self)  الل ن خ تج م ي تن ورونها، والت رين يتص د أن اآلخ ي يعتق ورات الت دركات والتص والم
ي  (Social – Self)التفاعل االجتماعي مع اآلخرين وتسمى الذات االجتماعية  ورات الت دركات والتص ذلك الم وك

ة  ذات المثالي ة  (Ideal – Self)تحدد الصورة المثالية للشخص، الذي يود أن تكون وتسمى ال ة دافعي ذات وظيف ولل
  ).٢١-٢٠: ١٩٨٩تبلور عالم الخبرة المتغير الذي يوجد الفرد في وسطه. (وفيق صفوت مختار، 

وق ( دين ت ة ١٩٩٣ويضيف عبد الرحمن عدس، محي ال الل مرحل ذات خ وم ال اد مفه ة أبع ) وصفاً لدينامي
  المراهقة على النحو التالي:
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  ي ما يتعلق بإدراك الطفل لحقيقته ة ف ه المتمثل ة ذات ه لحقيق أثر بإدراك رد يت ى أن الف ه بمعن وقابلياته وإمكانيات
  طبيعة جسمه ومظهره الخارجي وملبسه ومعتقداته وطموحه.

  ابر الي أو الع ة اإلدراك االنتق ل من  (Transitory)مرحل و ينتق ذات، فه وم ال ي مفه ذب ف ا تذب ويالحظ هن
دم الواقع زان وع دم االت لطية وع ة التس دوافع حال ادم ال ا تتص اً، وهن اً ومتزن ا واقعي ون فيه ة يك ى حال ة إل ي

ون  ا يك راث بالتحصيل وهن ة وعدم االكت ام بالمشكالت الداخلي ى االهتم ة، بمعن دوافع الخارجي ة وال الداخلي
 المفهوم سلبياً.

  ا إذا م ائالً الذات االجتماعية: وهنا تنعكس الجوانب النفسية للمراهق على المحيطين به من حوله، ف ان متف ك
ى  ام، بمعن ه أي اهتم إنهم ال يعيرون اً ف ان مكتئب ا ك ورة حسنه، وإذا م كان الناس من حوله ينظرون إليه بص

 أن المراهق يرى قبول اآلخرين له اجتماعياً غير كاف للقضاء على الجوانب السلبية لديه.

 تو ق بمس ذا يتعل ه، وه ول إلي ي الوص ح ف ا يطم ة م ي جمل ة: وه ذات المثالي دى ال ودة ل درات الموج ى الق
ن  ك م ق زاد ذل ال والتحقي عبة المن ة ص ذات المثالي ت ال ا كان ا، وكلم ه لحقيقته ن إدراك ق، ويحس المراه

 إحباطاته وشعوره بالفشل، وإذا كان العكس قلت دافعيته.

رون  ر وآخ دم بيرلين د ق تويات:  Berlener, et alولق الث مس من ث ذات يتض وم ال اً لمفه اً هرمي تنظيم
توى األولالم ه، س ن نفس رد ع ا الف ي يحمله ادات الت ل االعتق ام ويمث ذات الع وم ال مله مفه يم ويش ة التنظ و قم : ه

ذات المدرسية. المستوى الثاني ة وال ذات االجتماعي ذات الجسمية وال ي ال ذات وه وم ال ة مجاالت لمفه : ويشمل ثالث
ف المستوى الثالث رتبط بمواق ذات ي وم ال ي : يشمل مجاالت خاصة لمفه رد ف ا الف ل به ي يتعام ة بالمجاالت الت نوعي

  )١٦: ١٩٩٠أنشطة محدودة. (في عبد الحليم محمود السيد، عبد اللطيف خليفة، 

رى سوليفان  ات الشخصية، في ي ضوء بعض نظري ذات ف وم ال نفس مفه أن  Sullivanولقد فسر علماء ال
ول أو المنحرف يتشكل نتيجة العالقات االجتماعية لها دور كبير في نمو الذات، والمعتقدات وك ل من السلوك المقب

اعي  دور االجتم ة ال ى أهمي د أكد عل ة، وق ي الطفول للتفاعالت القائمة بين الوالدين خالل عملية التنشئة االجتماعية ف
و  ا ه در م دة أو ناشئة بق ات متول اق إمكاني يس انبث لآلخرين في نمو فكرة الذات، وبذلك فإن مفهوم الذات في نظره ل

  )٣٠٠: ١٩٧٩لية تشكيل خارجي نتيجة للخبرات التي تعرض لها. (في كمال دسوقي، عم

بياً  ل نس يب الطوي ين والتنص ن التدش رباً م ر ض أخرة تعتب ة المت ة المراهق وليفان أن مرحل رى س ذلك ي ول
واط دور الم ام ب ة والقي اة االجتماعي ا الحي ي تتطلبه ن، ويكتمل المتيازات وواجبات وطرق اإلشباع والمسئوليات الت

ي  ع ف مح بالتوس ذي يس ي ال لوب التركيب رة باألس و الخب ة، وتنم ية المتبادل ات الشخص ام للعالق كل الع دريج الش بالت
  )٢٥٨: ١٩٩٨األفاق الرمزية للشخص وتثبيت دعائم الذات. (في محمد السيد عبد الرحمن، 

ا أن الذات المبتكرة هي العنصر الفعال والنش Adler, Aويرى الفريد أدلر  اً م ي دائم ط في حياة الفرد، وه
ة أو المبتكرة  ذات المبدع إن ال رد ف اة الف ي حي وفر ف م تت تبحث عن الخبرات التي تحدد أسلوب حياة الشخص، وإن ل

اة من  Horny, Kتوجدها، وتصنف كارين هورني  مفهوم الذات الدينامي، وتذهب إلى أن الشخص يسعى في الحي
ون أجل تحقيق ذاته، وذكرت مفهوماً  د أن تك ق النفسي، والب ي التواف ل هام ف ثالثياً للذات: ومنه الذات المثالية كعام

رى  ة، وت راعات الداخلي ي الص رد ف ع الف ا يوق ا، مم ن تحقيقه ة ال يمك ر واقعي ة غي ذات المثالي ت ال إذا كان ة، ف واقعي
د هورني أن العصاب ينشأ عندما يبعد الشخص عن ذاته الحقيقية ويسعى وراء صورة مثال ي حام ة. (ف ية غير واقعي

  )٦٦-٦٥: ١٩٩٨زهران، 

ون  رى أريكس ي حين ي أنهم  Erikson, Eف راد ب ا يشعر األف دوما م ور باستمرار، ف و وتتط ذات تنم أن ال
ل  ى الفش بعض عل هم ال وم بعض از، ويل اح وإنج ن نج ه م لون علي ا يحص زون بم الهم ويعت ن أعم ئولون ع مس

ا سبق  والتقصير، ومعظمهم يهتم إذا ما واجهته ظروف غامضة أو حين يوجه إليهم النقد من اآلخرين، باإلضافة لم
ا ال  وه وم نهم أن يعمل ا يمك يهم، وم ا عل م وم فإن اآلباء كثيراً ما يساعدون أبناءهم على تحديد ذواتهم، بتعليمهم ما له

رد إل ل الف ا يص ي به ك الت اب تل واب والعق اليب الث اع أس ى إتب ه، باإلضافة إل تطيعون عمل ة يس ب اإليجابي ى الجوان
  )٣٠٠: ١٩٩٣والسلبية من الذات. (في عبد الرحمن عدس، محي الدين توق، 
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رى  Rogers, Kفي حين يذكر روجرز  ى، إذ ي ل التماس المعن ن أج اة م إننا تختار سلوكنا في محيط الحي
ا نت دوافعنا وإدراكن د المستمرة ل ة إعادة التحدي ق عملي ذات عن طري اً لل ع اآلخرين، إننا ننمي مفهوم يجة للتفاعل م

وازن  ق الت تمرار لتحقي اح باس ى الكف طرين إل ا مض ة تجعلن ادمان بطريق ارجي يتص ع الخ داخلي والواق الم ال فالع
ع  ر المتسق م الم غي ذات وعن الع إلحداهما في مواجهة اآلخر، وهذا يتطلب التنظيم السلوكي وتغيير األفكار عن ال

  )٤٢٠: ١٩٨٩الواقع. (في نعمة عبد الكريم، 

رة،  ذات والخب وم ال ين مفه دم االنسجام ب ذكره بع رد ت ويضيف روجرز أن أي صدام أو أي خبرة مهددة للف
د  (Defended)ومن المحتمل أن تقاوم  ي محم وعي. (ف ة عن ال ا كلي ل بإخفائه ان أق عن طريق التشويه أو في أحي

  )٢٥٩السيد عبد الرحمن، مرجع سابق، 

رد من ويرى روجرز أن مفهوم الذات ك ذا يكشف الف ة، ول ع البيئ ائن الحي م ن تفاعل الك مفهوم متطور م
ن  ر م الم متغي ي ع يش ف رد يع ل ف رز أن ك رر روج ا يق رين، كم خاص اآلخ ياء واألش ع األش ه م الل خبرت و؟ خ ه
اً عن  ذات قيم وم ال ه، ويتضمن مفه ره ويدرك ا يخب ا، ويستجيب للمجال كم الخبرة المستمرة التي يكون هو محوره

ه، الذا دد لكيان ا عامل مه ى أنه ذات عل وم ال ع مفه ر متسقة م رة غي درك أن خب ا ي ة أو سلبية، كم ون إيجابي ت قد تك
رد  ع الف ذلك يق ل انسجاماً، ول ذات اق ورة ال ولذلك تتكون الدفاعات التي تنكر هذه الخبرات على الشعور وتصبح ص

  )١١٦: ١٩٦٧في صراع ويصبح أقل تكيفاً. (في مصطفى فهمي، 

واب  ولذلك داخلي والخارجي، توصد األب ا ال ين عالمن فإن عملية تحقيق التوازن من وجهة نظر روجرز ب
ا، أو  ا عن ذاتن ع مفهومن في وجه دوائر أخرى من الخبرة بالنبذ أو عمداً بإساءة فهم مدركات وعالقات متصارعة م

ى المستو ا عل وة ويحتفظ به درك بق ك يمكن تجاهل تنسجم الخبرة مع مفهوم الذات وبالتالي تُ ع ذل ى الشعوري، وم
  )٤٢٠كل الخبرات التي تهدد تصور الفرد عن ذاته. (في نعمه عبد الكريم، مرجع سابق: 

  يُستخلص مما سبق:

  ذ ه من ذات وبلورت وم ال ور مفه ي تط ا دور ف الفرد له ن المحيطين ب رين م ع اآلخ أن العالقات االجتماعية م
  مراحل النمو األولى كما ذهب سوليفان.

 ذور  أن ود ب د وج ة بع مرحلة المراهقة هي المرحلة الحاسمة في بلورة مفهوم الذات أو ما يسمى باسم الهوي
ة من  ة المراهق ي مرحل ل ف ى تكتم ا حت ا ونموه ى تطويره دان عل ل الوال ة ويعم ة الطفول ي مرحل ا ف لنموه

 خالل أساليب التنشئة االجتماعية.

 ذات ي وم ال ى أن مفه ات إل اة كما ذهبت بعض النظري ي الحي ي تتخذ سبيالً ف ذات المبدعة الت وراً لل ر تط عتب
 إليجاد متنفساً من خالله يمكن إقرار مفهوم الذات وهذا ما ذهب إليه الفرد أدلر في نظريته.

  ات ن المثالي د ع ل البع دة ك ة بعي داف حقيقي رتبط بأه ة ت ت واقعي ا إال إذا كان ن تحقيقه ذات ال يمك أن ال
ة ال والهالميات ولذلك أشاروا  ة أو مثالي وراً خيالي ا يتخذ لنفسه ص رد حينم د الف أت العصاب عن إلى أن نش

 يمكن تحقيقها (هورني).

  ي وية ف ة الس ئة االجتماعي اط التنش اعهم ألنم الل إتب ن خ اء م ى أن اآلب ون إل ك أريكس رى أري ين ي ي ح ف
ا تعري ي يمكن خاللهم اب الت ب السلبية تعاملهم مع أبنائهم باستخدامهم نمطي الثواب والعق رد بالجوان ف الف

 واإليجابية للذات مما يساعد على بلورتها لدى الفرد.

  الم الخارجي يمر بمواقف صادمة ع الع ه م في حين يرى روجرز صاحب نظرية الذات أن الفرد في تعامل
م يسع إل ي، إن ل ه النفس ى تعمل على تهديد الذات لديه، وقد تختلف هذه المواقف عما هو راسخ داخل تكوين

ه، ومن  ره لذات ى مظه ؤثر عل د ي ارجي ق حل هذه المشكالت والتغلب عليها بالموائمة بين ما هو داخلي وخ
وع  ذا الن داخلي واألمن النفسي، وإذا حدث ه ثم فعليه التغلب على صراعاته لكي يحدث نوعاً من السالم ال

ة، ح رات الخارجي دث التكيف وينتهي الصراع من الموائمة بين ما هو موجود بالداخل وبين مجموع المثي
الي  رد نفسه، وبالت ن الف ود م ذات اإليجابي والمنش وم ال ى مفه ول إل م الوص ق، ومن ث النفسي وسوء التواف
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ود  و موج ا ه ين م ارض الموجود ب ك التع ببها ذل التخلص من الصراعات النفسية وسوء التكيف التي قد يس
 خارجية والمجتمع.داخل الفرد وبين ما يحتك به من مثيرات في البيئة ال

بط  ذات ارت وم ال ات أن مفه ض الدراس رت بع ث ذك رى، حي رات األخ بعض المتغي ذات ب وم ال بط مفه وارت
وب (١٩٨٠إيجابياً بالتحصيل الدراسي مثل دراسة عبد الرحيم بخيت ( راهيم يعق  Edigar (2001))، ١٩٨٥) وإب

 ،Mciniture & Drvnod (1993) ،Borkowkh (1991)  ،Garter, et al, (1991) ،Shaver (1992) 
 ،Bis land (2004) ،Ketcham & Syhnder (1999)   اً بالسلوك الشخصي ذات إيجابي وم ال بط مفه كما ارت

د  Gordon (1981)وارتبط إيجابياً بالدافعية  Morysion (1975)الداخلي  ، وكذلك بمستوى الطموح سناء محم
د (١٩٨٤سليمان ( د زاي ة محم الي فوقي يم الع ة التعل اً بنوعي بط إيجابي  Joan & Harod (2000))، ١٩٨٩)، وأرت

ل ( ومي خلي د بي داخلي ١٩٩٠وارتبط إيجابنا بالتوافق الزواجي محم اً بالضبط ال بط إيجابي ا ارت  & Mboya)، كم
Mwomwenda (1996) ،Joans (1997) ) ١٩٩٨وأحمد عبد المنعم محمد.(  

د بشير ( ال محم راب آم ل االغت رات األخرى مث بعض المتغي لبياً ب ار ١٩٨٩في حين ارتبط س ق االختب ) وقل
  .Wessel (1981)) والقلق واالكتئاب ١٩٨١) والوحدة النفسية زكية غانم (١٩٩٦محمد إبراهيم جودة (

دى من خالل العرض السابق لعالقة مفهوم الذات  ذات ل وم ال ول أن مفه ن الق رات األخرى يمك بعض المتغي ب
و  ذات يعل وم ال د أن مفه ك يفي ر إيجابي، وذل ين أي متغي الفرد يكون إيجابياً أو مرتفعاً في حالة وجود ارتباط بينه وب

ت نسبياً و ه ثاب ي أن ا يعن ه، بم ل حيات رد خالل مراح ا الف ر به ي يم ى وينخفض وفقاً لبعض الضغوط النفسية الت معن
ي  النسبية أنه قابل للتغير والتعديل وفقاً لألحوال الراهنة حول الفرد نفسه، وهذا يتفق مع العرض النظري السابق ف

  الدراسة الحالية، ويؤكد أن مفهوم الذات يعتبر ركناً أساسياً في الصحة النفسية للفرد إذا ما كان إيجابياً.

  :دراسات سابقة

ذا التصنيف  اعتمد تصنيف الدراسات السابقة ل ه وع محدد من التصنيفات ويتمث ى ن ة عل في الدراسة الحالي
ى  ك عل ى األحدث وذل دم إل في االعتماد على التسلسل الزمني لهذه الدراسات، بحيث يكون تسلسالًٍ◌ تنازلياً من األق

  النحو التالي:

لو Morrison, K. 1975: 6559هدفت دراسة  ذات والس وم ال ين مفه ة ب ى بحث العالق ي إل ك الشخص
ذات  ٧٣الداخلي، وتكونت عينة الدراسة من  ر ال ة تقري اً من الصف الخامس، وتضمنت أدوات الدراسة قائم طالب

داد:  داد: Coper, Smithإع داخلي إع ي ال لوك الشخص اس الس ائج  William, Schutz، مقي فرت نت ، وأس
  وك الشخصي الداخلي.الدراسة عن وجود عالقة موجبة دالة إحصائياً بين مفهوم الذات والسل

ذات وسمات الشخصية والتحصيل ١٩٨٠واستهدفت دراسة عبد الرحيم بخيت ( وم ال ) بحث العالقة بين مفه
ى  ة عل تملت العين ة، واش يم المتنوع ل التعل ي مراح ي ف ة،  ٥٧٠الدراس يم المختلف ل التعل ن مراح ة م اً وطالب طالب

ال،  ذات لألطف وم ال ار مفه ة اختب منت أدوات الدراس رس وتض اس بي ي  –مقي اس تنس ذات، مقي وم ال اريس لمفه ه
تبيان  ة، اس ة والثانوي ة اإلعدادي ية للمرحل تفتاء الشخص ة، اس ة االبتدائي ية للمرحل تفتاء الشخص ذات، اس وم ال لمفه
اً  ذات تبع وم ال ي مفه ين ف ين الجنس روق ب ود ف ى وج ة إل ائج الدراس لت نت ر، وتوص تة عش ية الس ل الشخص عوام

ل ال ي الختالف مراح ة ف راد العين دى أف ي ل يل الدراس ذات والتحص وم ال ين مفه ة ب ة دال ود عالق ة، وج و التعليمي نم
  المراحل التعليمية المختلفة.

ة  Gordan, T. 1981: 509-514 وهدفت دراسة  ذات والدافعي وم ال ين مفه ة ب ث العالق ى بح إل
طالبا من المدارس  ٣٢٨نة الدراسة من والتحصيل الدراسي لدى المراهقين من طالب المدارس العليا، وتكونت عي

ار  اديمي، اختب ذات األك وم ال ار مفه رج، اختب ـ روزنب ذات ل وم ال ار مفه ة: اختب تخدام األدوات التالي م اس ا، وت العلي
ة  ذات والدافعي وم ال ين مفه ة ب ة ودال ة موجب ة ارتباطي ود عالق ى وج ة إل ائج الدراس ارت نت ة، وأش درة اللفظي الق

  ي.والتحصيل األكاديم

ل ( دى طالب الجامعة، ١٩٨١وبحثت دراسة محمد بيومي خلي ق ل توى القل ذات ومس وم ال ين مفه ة ب ) العالق
ار  ٦٩٣وتكونت عينة الدراسة من  ذات للكب وم ال ار مفه ازيق، واستخدم الباحث اختب ة الزق ن جامع ة م طالباً وطالي
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ريح  ق الص اس القل رين ومقي ماعيل وآخ دين إس اد ال د عم داد: محم الي، إع د غ د أحم ي، محم طفى فهم داد: مص إع
ين الجنسين  روق ب ق، وجود ف ين مستوى القل ذات وب وم ال ين مفه وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة سلبية ب
ي  ي واألدب ين طالب العلم ذات ب وم ال في درجات مفهوم الذات ومستوى القلق لصالح الذكور، وجود فروق في مفه

  ق بين الشعب العلمية واألدبية في مستوى القلق لصالح الشعب األدبية.لصالح العلمي، كما وجدت فرو

دى طالب  Wessel, T. 1981: 1564بحث  عالقة مفهوم الذات وجنس الفرد بالقلق واالكتئاب والعدوان ل
ة الدراسة  منت عين وم  ٢٠٦الجامعة، وتض اس مفه تخدمت الدراسة مقي اث، واس ذكور واإلن ة ال من طالب الجامع

ذات،  ذات ال وم ال الب ذوي مفه ة أن الط ائج الدراس رت نت دوان وأظه اس الع ق، مقي اس القل اب، مقي اس االكتئ مقي
ذكور  ين ال روق ب ع، عدم وجود ف المنخفض كانوا أكثر قلقاً واكتئاباً وعدوانية من الطالب ذوي مفهوم الذات المرتف

  لجنس في القلق واالكتئاب والعدوانية.واإلناث في القلق واالكتئاب، لم يؤثر التفاعل بين مفهوم الذات وا

روك ( ي مب ة غن ت ذكي اده ١٩٨١وقام ذات بأبع وم ال ية ومفه دة النفس اس بالوح ين اإلحس ة ب ث العالق )، ببح
ة الدراسة من  –تقبل الذات  –الثالثة المختلفة التباعد  تقبل اآلخرين لدى طالب الجامعة من الجنسين، وتكونت عين

راهيم طالباً وطالبة من طال ٤١١ ة إعداد: إب ية لطالب الجامع اس الوحدة النفس ة مقي تخدمت الباحث ب الجامعة، واس
ع االقتصادي  دير الوض ل تق دين إسماعيل وآخرين، دلي اد ال د عم ار إعداد: محم ذات للكب قشقوش، اختبار مفهوم ال

ة ارت ود عالق ن وج ة ع ائج الدراس فرت نت ار، وأس د الغف الم عب د الس داد: عب اعي إع ة واالجتم لبية ودال ة س باطي
  إحصائيا بين درجات مقياس الوحدة النفسية ودرجات مقياس مفهوم الذات.

ت دراسة  دى  Guarino, A. 1983: 2548وبحث ق ل اديمي والقل ذات واإلنجاز األك وم ال ي مفه روق ف الف
ة إحص روق دال ى وجود ف ين طالب طالب المدارس األولية الراقية وغير الراقية، وتوصلت نتائج الدراسة إل ائياً ب

  المدارس الراقية وغير الراقية في اإلنجاز األكاديمي ومفهوم الذات ومستويات القلق لصالح المدارس الراقية.

وم ١٩٨٤واستهدفت دراسة سناء محمد سليمان ( ا بمفه ) بحث مراتب الطموح لدى الطالبة الجامعية وعالقته
اس  ٣٣٠الذات ومستوى األداء، وتكونت عينة الدراسة من  ة: مقي ة، وتضمنت الدراسة األدوات التالي ة جامعي طالب

ران استمارة المستوى  د زه ذات إعداد: حام وم ال مستوى الطموح لدى الطالبة الجامعية إعداد: الباحثة، مقياس مفه
ات  ات عالي ين الطالب روق ب االقتصادي واالجتماعي إعداد: درية عبد الرازق، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود ف

  لطموح ومنخفضات الطموح في درجات مفهوم الذات والتحصيل الدراسي لصالح الطالبات عاليات الطموح.ا

وب ( راهيم يعق ة إب دفت دراس يل ١٩٨٥وه ذات والتحص وم ال ين مفه ة ب ة العالق ى درج رف عل ى التع ) إل
وم الدراسي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية في األردن، وأثر كل من المستوى الدراسي والتح ي مفه يل والجنس ف ص

ة الدراسة  اس  ٦٦٢الذات لدى تالميذ هذه المرحلة، وتضمنت عين ذة، وتكونت أدوات الدراسة من مقي ذاً وتلمي تلمي
ى  –مفهوم الذات المطور لـ بيرس  ائج الدراسة إل ي، وأشارت نت ام الدراس ة الع ي نهاي ذ ف هارس، ودرجات التالمي

ا وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصا ة الدراسة، كم دى عين يل الدراسي ل ئياً بين درجات مفهوم الذات والتحص
اً لمستويات التحصيل لصالح التحصيل  ذات وفق وم ال ي مفه ة إحصائية ف أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دالل

  المرتفع وأن تفاعل الجنس ومستوى التحصيل كان له تأثير دال على درجات مفهوم الذات.

ذات والتخصص الدراسي ١٧٧-١٦٠: ١٩٨٧ة سهير كامل (واستهدفت دراس وم ال ين مفه ة ب ) بحث العالق
ة الدراسة  ة السعوديات، وتضمنت عين ات الجامع ة  ٥٧لدى طالب ة بكلي ة الرابع ات الفرق ثلن طالب ة يم ة جامعي طالب

ـ التربية بأبها من التخصصات األدبية والعلمية (اللغة العربية، الكيمياء)، واستخدمت الباح ذات ل وم ال اس مفه ة مقي ث
ي  ص العلم ات التخص ين طالب روق ب ود ف ى وج ة إل ائج الدراس لت نت ية، وتوص ك للشخص اس أيزن ي، ومقي تنس
ات  ة لصالح طالب ة والذهاني دفاعات الموجب ا ال ذات وهم وم ال وطالبات تخصص األدبي في بعدين فقط من أبعاد مفه

ات  اييس التخصص العلمي، بينما لم توجد فروق بين طالب ى مق ي عل ات التخصص األدب ي، وطالب التخصص العلم
  سوء التوافق العام واضطرابات الشخصية والعصاب وتكامل الشخصية.

ز حسين ( د العزي دى طالب ١٩٨٧هدفت دراسة طه عب ة ل ذات واإليجابي وم ال ين مفه ة ب ى بحث العالق ) إل
ن  ة م ة الدراس ت عين ة، وتكون ة الجامعي ن ٢٠٠المرحل ة م ب وطالب ة  طال تخدمت الدراس ة، واس الب الجامع ط
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تمارة  ث، اس داد: الباح ية إع نة الدراس ة والس ة االجتماعي ن والحال ة بالس ات خاص تمارة بيان ة: اس األدوات التالي
اعي االقتصادي  اس  –المستوى االجتم داد: سامية القطان، مقي افي إع د  Tennesiالثق ة) عب ذات (ترجم وم ال لمفه

ار اإليج ت، اختب رحيم بخي ائج ال لت نت ر، وتوص دي مخيم داد: مج ي إع ق النفس ار التواف من اختب دين ض ة للراش ابي
ذكور  ة ال دى طالب الجامع ة ل ذات واإليجابي وم ال ين مفه ة إحصائياً ب الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دال

روق دال د ف م توج ا ل ات، كم دى الطالب ة ل ذات واإليجابي وم ال ين مفه ة ب د عالق م توج ا ل ذكور بينم ين ال ائياً ب ة إحص
  واإلناث في مفهوم الذات في حين وجدت فروق بين الذكور واإلناث في اإليجابية لصالح الذكور.

ير ( د بش ال محم ت آم ات ١٩٨٩وبحث ات الدراس الب وطالب دى ط ذات ل وم ال راب ومفه ين االغت ة ب ) العالق
ة: طالباً وطالبة من أقسام ال ٣١٢العليا، وتكونت عينة الدراسة من  دراسات العليا، وتضمنت الدراسة األدوات التالي

ود  ى وج ائج الدراسة إل ران، وتوصلت نت د زه ذات إعداد: حام وم ال ار مفه ة، اختب راب إعداد: الباحث مقياس االغت
  عالقة سلبية بين درجات مفهوم الذات، ودرجات االغتراب لدى طالب الدراسات العليا.

د،  د زاي ة محم ت فوقي ة  ١٣٣-١١٥: ١٩٨٩وقام امالت بمهن دى الع ة ل ذات االجتماعي وم ال ة مفه بمقارن
ة الدراسة  الي، وتضمنت عين ر المتزوجات،  ١٠٠التمريض من ذوات المؤهل المتوسط والع ن الممرضات غي م

اس  ٣٢-٢٢ومضى على تعيينهن سنة على األقل، وتتراوح أعمارهن من  ى مقي تملت أدوات الدراسة عل سنة، واش
ين مفهوم الذات االجت ة إحصائية ب روق ذات دالل ماعية من إعداد الباحثة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود ف

ي  ة ف ة المتمثل ذات االجتماعي وم ال ي مفه الي ف ل الع ط والممرضات ذوات المؤه الممرضات ذوات المؤهل المتوس
ط وذوات المؤهل بعد الطيبة وبعد الحيوية، بينما وجدت فروق دالة إحصائياً بين الممرضات ذوات ال مؤهل المتوس

  العالي في بعد إثارة اهتمام اآلخرين لصالح مجموعة الممرضات ذوات المؤهل العالي.

ي والمستوى االقتصادي  ١٢٥-٨٣: ١٩٨٩استهدفت دراسة محمد أحمد دسوقي،  بحث أثر المستوى الدراس
ة الدراسة ذ، وتضمنت عين ت أدوات  ٥٩٨ االجتماعي في مفهوم الذات لدى عينة من التالمي ذة، وتكون ذاً وتلمي تلمي

رس  ـ بي ذات ل وم ال ار مفه ن اختب ة م داد:  –الدراس اعي، إع ادي االجتم ع االقتص دير الوض تمارة تق ارس، اس ه
ين  ام ب ذات الع وم ال ي مفه روق ف ائج الدراسة عدم وجود ف الباحث، قائمة بيانات المستوى الدراسي، وأوضحت نت

ام المستويات االقتصادية االجتماع ذات الع وم ال ي مفه ة إحصائياً ف روق دال ا وجدت ف ية المتوسط والمنخفضة، بينم
توى  الح ذوي المس ة لص طة والمنخفض ة والمتوس ادية المرتفع ة االقتص تويات االجتماعي ين المس ة ب اده المختلف وأبع

ي أ اث ف ذات، ال االجتماعي االقتصادي المرتفع، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلن وم ال اد مفه بع
  توجد فروق في أبعاد مفهوم الذات وفقاً الختالف الصفوف الدراسية، الصف الثالث، السادس المتوسط.

ة  ٢٣٧-١٨٥، ١٩٩٠وبحث محمد بيومي خليل  ة الزوجي اليب المعامل ذات وأس وم ال ن مفه العالقة بين كل م
ة  ة الدراس منت عين ي وتض التوافق الزواج ة، وت ٢٠٠ب توى زوج وزوج اس المس ة مقي منت أدوات الدراس ض

اس  ة إعداد: الباحث، مقي ة الزوجي اليب المعامل االجتماعي االقتصادي لألسرة المصرية، إعداد: الباحث، مقياس أس
ذات  وم ال اد مفه ين أبع ة ب ة موجب ة ارتباطي التوافق الزواجي إعداد الباحث، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالق

ي،  ق الزواج دت والتواف ة، وج ة الزوجي اليب المعامل ذات وأس وم ال اد مفه ين أبع ة ب ة موجب ة ارتباطي دت عالق وج
ق الزواجي  ة والتواف ة الزوجي ذات وأساليب المعامل وم ال اد مفه فروق دالة إحصائياً بين األزواج والزوجات في أبع

  لصالح األزواج.

د،  اح محم د الفت ف عب ث يوس ين الرعاي ١٦٤-١٤٦: ١٩٩٠وبح ة ب اء العالق دركها األبن ا ي ة كم ة الوالدي
اث، وتضمنت  ٢٦٠ومفهوم الذات لديهم، وتكونت عينة الدراسة من  ذكور واإلن طالباً من طالب المرحلة الثانوية ال

دين إسماعيل، وتوصلت  اد ال أدوات الدراسة مقياس الرعاية الوالدية لـ شيفر واختبار مفهوم الذات إعداد: محمد عم
ى وج ة إل ائج الدراس ادي نت ذات الع وم ال ي مفه ة ف ذات المتمثل وم ال اد مفه ي أبع اث ف ذكور واإلن ين ال روق ب ود ف

اث  ة لصالح اإلن ذات الواقعي وم ال د مفه ي بع ين الجنسين ف رق ب ا وجد ف ذكور، بينم ذات لصالح ال والتباعد وتقبل ال
  لعادي والتباعد وتقبل اآلخرين.وكذلك وجدت عالقة ارتباطية موجبة بين التقبل من قبل األب واألم ومفهوم الذات ا

ث  دى  Borkowsh, 1991: 399-407وبح يل ل اديمي والتحص ذات واألداء األك وم ال ين مفه ة ب العالق
ياً،  ٩٨المراهقين المتأخرين دراسياً، وبلغت عينة الدراسة  رانهم مرتفعي التحصيل  ١٠٢طالباً متأخراً دراس من أق
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ة، وأظهرت  الدراسي، واستخدمت الدراسة مقياس مفهوم درة القرائي اس الق اس السمات الشخصية، مقي ذات، مقي ال
رانهم  ى أق ية عل مات الشخص ذات وس وم ال اع مفه توى ارتف ي مس ون ف يل يتفق ي التحص ة أن مرتفع ائج الدراس نت
ي األداء  أخر ف ذات والت لبية لل رة الس وب والنظ ن الرس الخوف م ياً ب أخرون دراس ز المت ياً، ويتمي أخرين دراس المت

  لقدرة القرائية، ويشعرون بالدونية والنقص.وا

ي  Carter, et al, 1991: 267-273واستهدفت دراسة  ة ف ة المتمثل رات الديموغرافي بحث بعض المتغي
ذات  وم ال ا بمفه ة وعالقته تويات الدراس اللة ومس ر والس نس والعم ور، والج ذكاء والحض ف وال توى الص مس

ة الدراسة  اديمي، وتضمنت عين اس طال ٣٢٢األك ت أدوات الدراسة من مقي ود، وتكون يض والس ن الب ة م اً وطالب ب
Syracuse  ذات وم ال ى أن مفه ائج الدراسة إل اديمي، وتوصلت نت ذات األك وم ال للتحصيل األكاديمي، ومقياس مفه

ة  ر منبئ نس تعتب ف والج رات الص يض، وأن متغي ة الب دى عين ي ل يل الدراس اً بالتحص بط إيجابي اديمي ارت األك
وم بالتحص ي مفه يض ف ود والب الب الس ين الط روق ب ود ف دم وج ى ع ائج الدراسة إل ارت نت ا أش ي، بينم يل الدراس

  الذات األكاديمي والتحصيل الدراسي.

ة الدراسة من  Schaver, 1992: 9-10وبحث  العالقة بين التحصيل الدراسي ومفهوم الذات، وتكونت عين
وم تلميذاً عادياً، وتض ١٢٥تلميذاً متفوقاً،  ٨٦ اس مفه وبر سميث، ومقي منت أدوات الدراسة مقياس تقدير الذات لـ ك

رس  ـ، بي ذات ل ذات  –ال وم ال ين مفه ة ب ة دال ة موجب ة ارتباطي ود عالق ى وج ة إل ائج الدراس ارت نت ارس، وأش ه
  والتحصيل الدراسي.

و Mciniture & Drummond, 1993: 289-295وقامت دراسة  ددة لمفه ؤات المتع ر التنب م ببحث أث
ى عائالت  ١٤٤طالباً، منهم  ٢٨٨الذات لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، وتكونت عينة الدراسة من  ون إل اً ينتم طالب

رس  ـ بي ذات ل وم ال اس مفه ة مقي منت أدوات الدراس ة، وتض ية وإنجليزي ين فرنس دث بلغت اس  –تتح هارس،ومقي
رات الديموغر منت المتغي ذكاء، وتض اس ال ي، ومقي يل الدراس رت التحص ة، وأظه ة العقائدي نس، والخلفي ة، الج افي

  نتائج الدراسة أن مفهوم الذات أكثر تنبئاًَ◌ بالتحصيل.

ذكاء  Ketcham & Syhnder, 1994: 111-116وهدفت دراسة  ذات وال وم ال ين مفه ة ب إلى بحث العالق
ة الدراسة من  ة ١٤٨والمستوى االقتصادي االجتماعي والتحصيل الدراسي، وتكونت عين ، واشتملت أدوات طالب

رس     الدراسة على مقياس مفهوم الذات ديك، ودرجات التحصيل الدراسي  –لـ بي ـ ثورن ذكاء ل اس ال هارس ومقي
وم  ين مفه ة ب ة دال ة ارتباطي ود عالق ى وج ة إل ائج الدراس لت نت راءة، وتوص يات، والق ة والرياض ة األجنبي ي اللغ ف

  فهوم الذات وكل من العمر والجنس والذكاء فكانت غير دالة.الذات والتحصيل األكاديمي، أما العالقة بين م

ل،  عبان خلي وى ش ت نج اب  ٢٤١-٢٠٣: ١٩٩٤وتناول ق واالكتئ ن القل ل م ذات وك وم ال ين مفه ة ب العالق
ة الدراسة من  ريين والسعوديين، وتكونت عين ذات  ٢٠٦والخوف لدى عينة من التالميذ المص ذ والتلمي ن التالمي م

 ً وائيا روا عش عودية ( اختي ين الس ن البيئت رية (١٠٣م ف ١٠٣) والمص اس وص ة: مقي م استخدام األدوات التالي )، وت
ـ  ذات ل داد:  Marsh & Smithال ال إع اب لألطف اس االكتئ داد:  Kovacsومقي ال إع وف لألطف اس الخ ومقي

ار ري، اختب د الرقيب البحي ال إعداد: عب ة والسمة لألطف ق الحال ار قل د الوهاب، اختب ذكاء المصور  عواطف عب ال
ل من  ذات وك وم ال ين مفه ة سالبة ب ة ارتباطي ى وجود عالق ائج الدراسة إل ي صالح، وتوصلت نت د زك إعداد: أحم
ة المصرية  ذ البيئ القلق واالكتئاب والخوف، عدم وجود فروق بين الجنسين في مفهوم الذات، توجد فروق بين تالمي

ة المصر ذات والسعودية في مفهوم الذات لصالح البيئ وم ال ي مفه ع الجنس ف ة م ل البيئ أثير دال لتفاع ية، ال يوجد ت
  والقلق واالكتئاب والخوف.

وب،  تحكم  ٥٧٤-٥٤٣: ١٩٩٤وحاولت دراسة نصر يوسف مقابلة، إبراهيم يعق ز ال ر الجنس ومرك بحث أث
ن  ة م ة الدراس ت عين ة، وتكون الب الجامع دى ط ذات ل وم ال ى مفه اً،  ٣٧٦عل ن  ٤٨٨طالب ة م ة طالب ات التربي كلي

تحكم  ز ال ذات ومرك وم ال ي مفه ة مقياس تخدمت الدراس وك، واس ة اليرم ن جامع اد م وم واالقتص واآلداب والعل
ة  ذات ووجه وم ال ين مفه ة ب ة موجب ة ارتباطي المطورين في البيئة األردنية، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالق

ى أب د الضبط الداخلي، كما وجدت فروق بين الجنسين عل ة، بع ات العائلي د العالق ي بع ة ف ذات والمتمثل وم ال اد مفه ع
ا  اث، كم الح اإلن ي لص د األخالق اديمي والبع د األك مية، البع ائص الجس ر والخص د المظه ة، بع ات االجتماعي العالق
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تحكم  الح ذوي ال ذات لص وم ال اس مفه ي مقي ارجي ف تحكم الخ داخلي وذوي ال تحكم ال ين ذوي ال روق ب دت ف وج
  الداخلي.

ب،  اح غري د الفت ب عب ارن غري ن  ١٦٧-١٣١: ١٩٩٥وق ة م دى عين اب ل ه باالكتئ ذات وعالقت وم ال مفه
ة ( ة الدراس منت عين دة وتض ة المتح ارات العربي ر واإلم ي مص راهقين ف اث ٩٠٤الم ذكور واإلن الب ال ن الط ) م

ر ٤٢١) من المصريين و ٤٨٣( ـ بي ذات ل وم ال اس مفه اراتيين واستخدم الباحث مقي اس  –س من اإلم هارس ومقي
ذات  وم ال ين مفه البة ب ة س ود عالق ى وج ة إل ائج الدراس لت نت ث، وتوص ة الباح ك) ترجم غار (بي اب للص االكتئ
روق  ا وجدت ف ذكور، كم واالكتئاب لدى المراهقين، ووجدت فروق بين الذكور واإلناث في مفهوم الذات لصالح ال

  إلماراتيين.في مفهوم الذات بين اإلماراتيين والمصريين لصالح ا

ناوي،  نعم الش د الم ناوي عب ة الش دفت دراس يل  ٤٧-٩: ١٩٩٦وه ذكاء والتحص ر ال ى أث رف عل ى التع إل
ذات  –الدراسي على أبعاد مفهوم الذات (التباعد  ا  –تقبل ال ة كم ة العام ة الثانوي دى طالب المرحل رين) ل ل اآلخ تقب

ى هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن تأثير التفاعالت الثنائي ذكاء والتحصيل الدراسي عل ة والثالثية بين الجنس وال
وم  اد مفه ذكاء والتحصيل الدراسي وأبع ين ال ة ب ى الكشف عن مسار العالق أبعاد مفهوم الذات، كما هدفت أيضاً إل

ة ( ٥٨٨الذات، وتكونت عينة الدراسة من  اً وطالب وراً،  ٣١٠طالب اث) وتضمنت أدوات الدراسة  ٢٧٨ذك ن اإلن م
ار  وائم اختب ماعيل، ق دين إس اد ال د عم داد: محم ار إع ذات للكب وم ال ار مفه ري، اختب داد: السيد خي الي إع ذكاء الع ال

ين  ائية ب ة إحص روق ذات دالل ود ف ى وج ة إل ائج الدراس لت نت ي، وتوص ام الدراس ة الع يلية لنهاي درجات التحص ال
م الطالب والطالبات في مقياس التباعد لصالح الطالب، بينما ال توجد  ل اآلخرين، ل ذات وتقب فروق بينهم في تقبل ال

روق ذات  ذات، وجدت ف وم ال اد مفه ذكاء أبع ي ال رتفعين والمتوسطين والمنخفضين ف ين كل من الم توجد فروق ب
ي التباعد لصالح مرتفعي التحصيل، وجد  ي التحصيل ف يل ومنخفض داللة إحصائية بين مجموعة مرتفعي التحص

ين ائي ب ل الثن أثير للتفاع دت  ت ا وج يل، كم ات التحص الح مرتفع ذات لص ل ال ى تقب ي عل يل الدراس نس والتحص الج
ي  الح منخفض رين لص ل اآلخ ات تقب ي درج يل ف ي التحص ي ومنخفض ين مرتفع ائية ب ة إحص روق ذات دالل ف

  التحصيل، عدم وجود تأثير للتفاعل الثالثي بين الجنس والذكاء والتحصيل على درجات أبعاد مفهوم الذات.

ذات  Mboya & Mwamwenda, 1996: 1235-1238ت دراسة وهدف وم ال ين مفه ة ب ى بحث العالق إل
ة الدراسة من  ة كاب  ٣١٤ووجهة الضبط لدى عينة من المراهقين في جنوب أفريقيا، وتكون عين اً من مدين مراهق

ائج الدراسة  اس وجهة الضبط، وتوصلت نت ذات ومقي اس وصف ال ى عدم تاون، وتضمنت أدوات الدراسة مقي إل
  وجود عالقة ارتباطية دالة بين مفهوم الذات ووجهة الضبط لدى المراهقين.

ذات والجنس والتخصص  ٣٠٣-٢٧٣: ١٩٩٦وبحث محمد إبراهيم جودة،  وم ال أثير اختالف مستوى مفه ت
ة الدراسة  غ حجم عين ة، وبل ة الثانوي دى طالب المرحل ار ل ق االختب ى قل تخدم الب ١٣٦عل ة، واس اً وطالب احث طالب

ة  روق دال ى عدم وجود ف ائج الدراسة إل قائمة قلق االختبار لسبيلبرجر ومقياس مفهوم الذات لـ تنسي، وتوصلت نت
ين طالب القسم  ائياً ب ة إحص روق دال إحصائياً بين مرتفعي ومنخفضي مفهوم الذات في قلق االختبار، عدم وجود ف

ة روق ذات دالل دت ف ار، وج ق االختب ي قل ي ف ي والعلم ار  األدب ق االختب ي قل ات ف الب والطالب ين الط ائية ب إحص
وم  أثير لتفاعل مفه ار، ال يوجد ت ق االختب ي قل ذات والتخصص ف وم ال أثير لتفاعل مفه لصالح الطالبات، ال يوجد ت
ات القسم  ار لصالح طالب ق االختب ي قل أثير لتفاعل التخصص والجنس ف ار، يوجد ت ق االختب ي قل الذات والجنس ف

ين العلمي، ال ي ة سالبة ب ار، وجدت عالق وجد تأثير للتفاعل الثالثي مفهوم الذات، التخصص، الجنس في قلق االختب
  مفهوم الذات وقلق االختبار.

رى  اديمي  Chapman, et al, 1997: 284-292وأج ذات األك وم ال ين مفه ة ب ث العالق ة لبح دراس
ة واألداء المدرسي ل ة العام روق والتحصيل الدراسي والقدرة العقلي ذلك الف ف األول اإلعدادي، وك دى طالب الص

ورة  ٨٠٠بين الجنسين في مفهوم الذات، وتضمنت عينة الدراسة  ة: الص م استخدام األدوات التالي طالب وطالبة، وت
ار  درة، اختب الب للق اس إدراك الط يرة لمقي ار  Burtالقص ات، اختب راءة الكلم نفس  Illinoisلق م ال درات عل لق

ة اللغوي، إدراكات  ة موجب ة ارتباطي ى وجود عالق ائج الدراسة إل لت نت ة، وتوص الوالدين لمستويات اإلنجاز العام



٥٦ 

 ٢٠١٥مجلة البحث العلمى فى التربية                                                       العدد السادس عشر لسنة 

  

ين  روق ب دم وجود ف ى ع ائج إل ا توصلت النت ي، كم بين مفهوم الذات األكاديمي والتحصيل والذكاء واألداء المدرس
  الذكور واإلناث في مفهوم الذات األكاديمي.

وم Jones, 1997: 83ودرس  ر مفه اعي  أث لوك االجتم ى الس ة عل يم األفريقي بط والق ة الض ذات ووجه ال
ة الدراسة  ي، وتضمنت عين ي،  ٩٤االنفعالي لدى الطالب األمريكان من أصل أفريق ل أفريق ن أص اً م اً أمريكي طالب

رس  ـ هي ذات ل وم ال اس مفه ة، مقي يم األفريقي ام الق اس نظ ة: مقي ث األدوات التالي تخدم الباح اس –واس رس، مقي  بي
داخلي  ة  –وجهة الضبط ال لوكيات االنفعالي اس الس ويكي، مسترايكالند، مقي ـ ن ة، وأشارت  –الخارجي ل االجتماعي

ة  ة والسلوكيات االجتماعي يم األفريقي ين الق ة ب ة  –نتائج الدراسة إلى عدم وجود عالق ا وجدت عالق ة، بينم االنفعالي
ة الضبط وا ة إيجابية دالة بين كل من مفهوم الذات ووجه ى  –لسلوكيات االجتماعي ائج إل ارت النت ا أش ة كم االنفعالي

  االنفعالية أكثر من القيم األفريقية ووجهة الضبط. –أن مفهوم الذات يكون منبئاً بالسلوكيات االجتماعية 

د،،  ذات ووجهة الضبط واإلنجاز  ٥٤-٣٨: ١٩٩٨وقام أحمد عبد المنعم محم وم ال ين مفه ة ب بدراسة العالق
اديمي  ة الدراسة األك الب الجامعة وتضمنت عين دى ط اس  ٢٩٢ل ت أدوات الدراسة من مقي ة، وتكون اً وطالب طالب

داخلي  بط ال ة الض اس وجه ث ومقي داد: الباح ذات إع وم ال توى  –مفه اس المس ث، مقي داد: الباح ارجي إع الخ
اعي  ادي –االجتم از األك اله، اإلنج د ال واب عب د الت ش، عب طفى دروي داد: مص ادي إع وع االقتص و مجم مي وه

ة  ة دال ة موجب ة ارتباطي الدرجات التي يحصل عليها الطالب في نهاية العام، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالق
از  ن اإلنج ل م داخلي وك بط ال ين الض ة ب ة إيجابي دت عالق ا وج داخلي، كم بط ال ة الض ذات ووجه وم ال ين مفه ب

داخلي وذوي الضبط االجتماعي المرتف –األكاديمي والمستوى االقتصادي  ع، كما وجدت فروق بين ذوي الضبط ال
اديمي والمستوى االقتصادي  ذات واإلنجاز األك وم ال اعي لصالح ذوي الضبط  –الخارجي في كل من مفه االجتم

  الداخلي.

اً  Houston, C., 2000, : 129وقامت  وقين عقلي دى الطالب المتف بدراسة مفهوم الذات والميول المهنية ل
ي المرح ة (ف ة، وبلغت العين ة الثانوي اس ١٧٧ل يهم مقي ق عل اً، طب ة  Pairs – Harris) طالب ذات، وقائم وم ال لمفه

وقين  ن المتف ين الجنسين م ذات ب وم ال ي مفه ة إحصائياً ف روق دال الميول المهنية، وأشارت النتائج إلى عدم وجود ف
  الوظيفية.عقلياً، بينما وجدت اختالفات بين الجنسين في الميول والتفضيالت 

ة  دفت دراس دى  Joan & Harold, 2000: 45-53وه ذات ل وم ال ي مفه روق ف ى الف رف عل ى التع إل
يهم  ٣٦٨المتفوقين عقلياً من الجنسين، وتضمنت عينة الدراسة  ق عل ين، وطب من الطالب المتفوقين عقلياً من الجنس

اس  ى أن  Piers – Harrisمقي ائج الدراسة إل ارت نت ذات، وأش وم ال ى لمفه أثير دال عل ا ت ية له ة الدراس المرحل
  مفهوم الذات، حيث إن درجات طالب المدارس الثانوية أقل في مفهوم الذات عن الطالب في المرحلة االبتدائية.

ذ واتجاهه  Ediger, 2001: 303-305وهدفت دراسة  ذات اإليجابي للتلمي وم ال ين مفه ة ب إلى بحث العالق
وم ومستواه ا ة الدراسة من نحو تعلم مادة العل ا، وتكونت عين وم من  ٥٤لتحصيلي فيه ادة العل ي م أخراً ف ذاً مت تلمي

ن المدرسين  ١٤-١٢طالب المرحلة اإلعدادية تراوحت أعمارهم ما بين  ق عمل من مجموعة م ون فري سنة، وتك
ارات تح الب اختب ى الط ق عل وم، وطب دريس العل ي ت صيلية المتخصصين في مادة العلوم ولهم مجال خبرة واسع ف

ائج  ت نت ذات، وأثبت وم ال اس مفه ى المفحوصين مقي ق عل ا طب الب، كم توى الط ة مس ل لمعرف ق العم ن فري دة م مع
  الدراسة أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين مفهوم التلميذ عن ذاته ومستواه التحصيلي في مادة العلوم.

اديمي  Alponat, T. 2004: 4420واستهدفت دراسة  ات بحث التحصيل األك دى الطالب ذات ل وم ال ومفه
دى  ذات ل وم ال ي ومفه ن التحصيل الدراس ل م ي ك روق ف ى الف المتفوقات عقلياً، كما هدفت الدراسة إلى التعرف عل

ة  ت العين اث، وبلغ ذكور واإلن الب ال يل  ٢٤٨الط ار التحص يهم اختب ق عل اً، وطب وقين عقلي ن المتف ة م اً وطالب طالب
ة  Brakenمفهوم الذات لـ واستبيان  Tera Novaالدراسي لـ  روق دال ، وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود ف

  إحصائياً بين الجنسين في مفهوم الذات، بينما وجدت فروق بين الجنسين في التحصيل الدراسي لصالح الطالبات.

اديين  Bisland, E., 2004: 3753وقامت  دى الطالب الع ذات والتحصيل الدراسي ل وم ال بدراسة مفه
اس وا ة مقي منت أدوات الدراس ين، وتض ن الجنس اً م وقين عقلي ات  Piers – Harrisلمتف ذات، ودرج وم ال لمفه
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ين الطالب  ذات ب وم ال ي مفه ة إحصائياً ف روق دال ى وجود ف ائج الدراسة إل الطالب في اختبار المواد، وأشارت نت
  المتفوقين عقلياً والعاديين لصالح المتفوقين عقلياً.

ايم، وبحثت دراسة مح د، عادل صالح غن ة  ٧٢-١: ٢٠٠٥مد يوسف محم ذات والبيئ وم ال ين مفه ة ب العالق
ذاً من محافظتي الشرقية  ٢٢٠األسرية لدى التالميذ العاديين وذوي صعوبات التعلمـ، وتضمنت عينة الدراسة  تلمي

الح، اس ي ص د زك داد: أحم ور، إع ذكاء المص ار ال ى اختب ة عل تملت أدوات الدراس وهاج، واش خيص وس تبيان تش
ـ  ذات ل اس وصف ال داد: شيرين دسوقي، مقي ة، إع ة االبتدائي ذ المرحل دى تالمي ة ل ة العربي صعوبات التعلم في اللغ

Marsh & Smith  ائج لت نت احثين، وتوص داد: الب ال، إع رية لألطف ة األس اس البيئ عبان، مقي وى ش ب نج تعري
رية والدرجة الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين أبعاد مفهوم الذ ات والدرجة الكلية له وبين متغيرات البيئة األس

الح  رية لص ة األس رات البيئ ي متغي تعلم ف عوبات ال اديين وذوي ص ذ الع ين التالمي روق ب دت ف اس وج ة للمقي الكلي
ذات لص وم ال ي مفه تعلم ف الح التالميذ العاديين، وجدت فروق دالة إحصائياً بين التالميذ العاديين وذوي صعوبات ال

ة  ة الثقافي اً للخلفي ذات تبع وم ال ي مفه تعلم ف اديين وذوي صعوبات ال ذ الع التالميذ العاديين، وجدت فروق بين التالمي
ذ  –(ريف  ين التالمي ذات ب وم ال ي مفه ة إحصائياً ف روق دال دت ف ر، وج ي الحض حضر) لصالح التالميذ العاديين ف

اً لحجم األسرة  تعلم وفق اديين وذوي صعوبات ال رة الصغيرة  –متوسطة  –(صغيرة الع رة) لصالح حجم األس كبي
اً للترتيب  تعلم وفق اديين وذوي صعوبات ال والمتوسطة وجدت فروق دالة إحصائياً في مفهوم الذات بين التالميذ الع

ي  –األوسط  -الميالدي (األول روق ف يالدي األوسط، وجدت ف ب الم اديين ذوي الترتي ذ الع األخير) لصالح التالمي
ع مف دخل (مرتف توى ال اً لمس تعلم تبع عوبات ال اديين وذوي ص ذ الع ين التالمي ذات ب وم ال ط  –ه نخفض)  –متوس م

  لصالح التالميذ العاديين ذوي الدخل المرتفع والمتوسط.

عايدة،  ور الس اجي من ة ن دفت دراس ض  ١٠٦-٨٥: ٢٠٠٧وه ذات وبع وم ال ين مفه ة ب ث العالق ى بح إل
دى ا ة ل رات الديموغرافي ة المتغي األردن، وتكونت عين ة الخاصة ب ز التربي ين بمراك اقين سمعياً الملحق الب المع لط

ارهم من  ١٣١الدراسة من  ة الخاصة، تراوحت أعم وقين سمعياً بمراكز التربي سنة،  ١٥-٩طالباً وطالبة من المع
روق ذ ي وتم استخدام مقياس مفهوم الذات للمعاقين سمعياً، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود ف ة إحصائية ف ات دالل

ذات  وم ال ي مستوى مفه ة إحصائية ف روق ذات دالل دم وجود ف ة، ع مستوى مفهوم الذات لصالح متغير شدة اإلعاق
  تبعاً لمتغير الجنس، عدم وجود فروق ذات داللة في مستوى مفهوم الذات وفقاً لمتغير العمر.

المة،  ر س د الناص مين عب ة ياس تهدفت دراس ور ا ٢٠١٠واس ث قص رط بح ي المف اط الحرك اه والنش النتب
ن  يكومترية م ة الس ة الدراس ذات، وتضمنت عين وم ال ه بمفه ذكور  ٢٥٠وعالقت ة من ال ة االبتدائي ي المرحل اً ف طالب

ين (ذكر  دير  –واإلناث بينما تضمنت عينة الدراسة اإلكلينيكية طفل اس تق ى مقي ى) واشتملت أدوات الدراسة عل أنث
حوب ب اه المص تمارة أعراض االنتب ة، اس داد الباحث ذات إع وم ال اس مفه وقي، مقي دي الدس داد مج د إع اط الزائ النش

داد  ال إع وع لألطف م الموض ار تفه ة، اختب داد: الباحث ة إع ة الحال ائج  Belack & Belackدراس لت نت ، وتوص
وم ال رط ومفه ي المف اط الحرك اه والنش ور االنتب ين قص البة ب ة س ة ارتباطي ود عالق ى وج ة إل دت الدراس ذات، وج

اث  ذكور واإلن ين ال روق ب ا وجدت ف اث، كم ذات لصالح اإلن وم ال ي مفه فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث ف
ارت  ة، أش ة اإلكلينيكي ائج الدراس ق بنت ا يتعل ا فيم ذكور، أم الح ال رط لص ي المف اط الحرك اه والنش ور االنتب ي قص ف

  ضي مفهوم الذات بديناميات شخصية مميزة لهم.النتائج إلى أتصاف شخصية األطفال مرتفعي ومنخف

ى  مير موس الء س ة ع دفت دراس ذات،  ٢٠١١وه وم ال ية ومفه ات النفس ين الحاج ة ب ة العالق ى معرف إل
توى  اختالف مس وح ب ى مستوى الطم رف إل زة، والتع ر بغ ة األزه ة جامع دى طلب وح ل توى الطم ا بمس وارتباطهم

وم  –الحاجات النفسية ومفهوم الذات (مرتفع  ي الحاجات النفسية ومفه روق ف اك ف ان هن ا إذا ك منخفض) ومعرفة م
ر دال  –الكلية  –الذات ومستوى الطموح تعزى إلى (الجنس  ان أث ا إذا ك المستوى الدراسي) باإلضافة إلى معرفة م

ة الدراسة ( وح، وبلغت عين ى مستوى الطم ذات عل وم ال اًَ◌ و٥٣٠للتفاعل بين الحاجات النفسية ومفه ة ) طالب طالب
ية  اس الحاجات النفس ع المستويات والتخصصات، واستخدمت الدراسة مقي ى جمي من طالب الجامعة موزعين عل

ة  (Dice & Ryan, 2000)من إعداد  و ناهي ذات إعداد صالح أب وم ال اس مفه ان، ومقي د علي تعريب وتقنين محم
  ي توصلت إليها الدراسة:، ومقياس مستوى الطموح، إعداد الباحث، وكان من أهم النتائج الت١٩٩٩
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  ع ي جمي ة ف ة والعملي ات األدبي وعتي الكلي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية من متوسطي درجات مجم
  أبعاد مفهوم الذات، والدرجة الكلية.

  ي توى الدراس ر المس اً لمتغي ة تبع ة الكلي ذات والدرج وم ال اد مفه ي أبع ة إحصائية ف روق ذات دالل ود ف وج
 ا عدا بعد مفهوم الذات الجسمي.ألفراد العينة، م

  ور ذات (منخفض  –ال يوجد تأثير دال إحصائياً للتفاعل بين متغير الجنس (ذك وم ال اث) ومفه ع)  –إن مرتف
 على جميع أبعاد الطموح الخارجي والدرجة الكلية.

  ور نس (ذك ين الج ل ب ائياً للتفاع أثير دال إحص د ت نخفض  –ال يوج ذات (م وم ال اث)، ومفه ع)  –إن مرتف
وح الخارجي والدرجة  –والحاجة لالستقاللية واالنتماء والكفاءة (مرتفع  اد الطم ى معظم أبع نخفض) عل م

 الكلية وجميع أبعاد الطموح الداخلي والدرجة الكلية.

ة  دفت دراس از  (Areepottomonnile, 2011)وه ة اإلنج اديمي ودافعي ذات األك وم ال ة مفه ى مقارن إل
ا هدفت األكاديمي والتحصيل ا د، كم ي الهن ين ف رانهم المقيم دا وأق ألكاديمي لدى المراهقين الهنود المهاجرين في كن

ة،  ة الدراس دى عين اديمي ل يل األك اديمي والتحص ذات األك وم ال ى مفه از عل ة اإلنج ر دافعي ة أث ى معرف ة إل الدراس
د ومجموعة م دا، واستخدم وتضمنت عينة الدراسة مجموعة من الطالب الهنود المقيمين في الهن ي كن ين ف ن المقيم

ائج الدراسة  واد للطالب، وأشارت نت اديمي ودرجات الم ذات األك الباحث مقياس دافعية اإلنجاز، ومقياس مفهوم ال
اديمي لصالح  ة اإلنجاز والتحصيل األك إلى وجود فروق بين مجموعتي الدراسة في مفهوم الذات األكاديمي ودافعي

دا، كم ي كن ين ف ود المقيم اديمي الهن ذات األك وم ال ن مفه ل م از وك ة اإلنج ين دافعي ائياً ب اط دال إحص د ارتب ا وج
  والتحصيل الدراسي.

ام كل من  ة  (Awon, Noureen & Noz, 2011, PP72-79)وق ين التحصيل ودافعي ة ب بدراسة العالق
ة األج ادتي اللغ ي م ة والرياضيات، اإلنجاز ومفهوم الذات، وتضمنت أدوات الدراسة درجات تحصيل الطالب ف نبي

ود  ى وج ائج الدراسة إل ة اإلنجاز، وأشارت نت اس دافعي ذات، ومقي وم ال اس مفه ى مقي واشتملت أدوات الدراسة عل
  عالقة إيجابية دالة إحصائياً بين التحصيل األكاديمي وكل من دافعية اإلنجاز ومفهوم الذات.

ة التحصيل الدراسي بمركز  إلى الكشف عن ٢٠١٢وهدفت دراسة زهراء عبد الرحمن عبد هللا  عالقة دافعي
توى الدراسي  الضبط ومفهوم الذات لدى طالب بعض الجامعات بوالية الخرطوم، في ضوء متغيري الجنس والمس

ة من  اس  ٤٠٠على عينة مكون ة مقي ة الخرطوم، واستخدمت الباحث ة بوالي ات مختلف ع جامع ن أرب ة م اً وطالب طالب
وم دافعية التحصيل (إعداد الباحثة اس (مفه ة، ومقي ة األردني ورة المعرفي )، ومقياس (مركز الضبط) لـ (روتر) الص

لبية  ة س ة ارتباطي ة: وجود عالق ائج التالي لت الدراسة للنت ة، وتوص الذات) لـ (موسى جبريل) تعديل وتطوير الباحث
ة غير دالة إحصائياً بين دافعية التحصيل ومركز الضبط لدى طالب الجامعة. كما أشارت الد ى وجود عالق راسة إل

ا  وم، كم ة الخرط ارتباطية إيجابية دالة إحصائياً بين مركز الضبط ومفهوم الذات لدى طالب بعض الجامعات بوالي
ا  ذكور، كم الح ال نس لص ر الج زى لمتغي بط تع ز الض ي مرك ة ف راد العين ين أف ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف توج

راد ال ين أف ائية ب ة إحص روق ذات دالل دت ف اث، وج الح اإلن نس لص ر الج زى لمتغي يل تع ة التحص ي دافعي ة ف عين
ود  اث، ووج ر الجنس لصالح اإلن ذات تعزى لمتغي وم ال ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في مفه
ي  توى الدراس الح المس ي لص توى الدراس ر المس زى لمتغي ذات تع وم ال ر مفه ي متغي ائية ف ة إحص روق ذات دالل ف

  األول.

إلى بحث العالقة بين السلوك الوسواسي وكل  ٤٣٣-٣٩٣: ٢٠١٢وهدفت دراسة سامي ملحم، سلفيا باكير، 
ات  ن المراهق ة م ة مجموع ة الدراس منت عين ات، تض ن المراهق ة م دى عين از ل ة اإلنج ذات ودافعي وم ال ن مفه م

ان األدو ر السعوديات، واستخدم الباحث ات غي اس السلوك السعوديات ومجموعة أخرى من المراهق ة: مقي ات التالي
ين  لبية ب ة س ود عالق ى وج ائج الدراسة إل ارت نت ة اإلنجاز، وأش اس دافعي ذات، ومقي وم ال اس مفه ي، مقي الوسواس
ي  اين ف ذي فسر التب ر ال و المتغي ذات ه وم ال ا أن مفه ة اإلنجاز، كم ذات ودافعي السلوك الوسواس وكل من مفهوم ال

  سلوك الوسواس القهري.
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ن ل م اول ك ي،  وح ن عل و الحس دين أب ام ال د، حس يد أحم راهيم س ة  ٣٩٥-٣١٧: ٢٠١٤إب ن درج ق م التحق
وبين،  ذ الموه دى التالمي ي ل التوافق الدراس ؤ ب ي التنب ذات ف وم ال از ومفه ة اإلنج ن دافعي ل م بي لك هام النس اإلس

ة  ة الدراس منت عين تعلم، وتض عوبات ال ن ذوي ص وبين م وبين،  ١٥والموه ن الموه ذاً م ن  ١٥تلمي ذاً م تلمي
ب  ام، تعري ـ إبراه اري ل ر االبتك ار التفكي ى اختب ة عل تملت أدوات الدراس تعلم، واش عوبات ال وبين ذوي ص الموه
داد:  وبين إع لوكية للموه مات الس دير الس ة تق ل، قائم طفى كام داد: مص لوك، إع دير الس اس تق ب، مقي دي حبي مج

احثين، ة لإلنجاز، إعداد: الب اس الدافعي ائج  محمود منسي، مقي احثين، وتوصلت نت ذات، إعداد: الب وم ال اس مفه مقي
ي  تعلم ف الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب الموهوبين والموهوبين ذوي صعوبات ال
وبين  ب الموه طي رت ين متوس ائية ب ة إحص روق ذات دالل دت ف ا وج وبين، كم الح الموه ي لص ق الدراس التواف

ة إحصائية والموهوبين ذوي صعوب روق ذات دالل ات التعلم في دافعية اإلنجاز لصالح الموهوبين، وكذلك وجدت ف
ؤ  ن التنب وبين، يمك ذات لصالح الموه وم ال بين متوسطي رتب الموهوبين والموهوبين ذوي صعوبات التعلم في مفه

التوافق  بالتوافق الدراسي تنبؤاً داالً إحصائياً بمعلومية دافعية اإلنجاز ومفهوم الذات لدى ؤ ب ن التنب العينة الكلية، يمك
التوافق  ؤ ب ن التنب وبين، ويمك دى الموه ذات ل وم ال از ومفه ة اإلنج ة دافعي ائياً بمعلومي ؤاً داالً إحص ي تنب الدراس

  الدراسي تنبؤاً داالً إحصائياً بمعلومية دافعية اإلنجاز ومفهوم الذات لدى الموهوبين ذوي صعوبات التعلم.

ي  ٢٠١٤حسن  وهدفت دراسة لؤي ة السنة التحضيرية ف دى طلب ذات ل وم ال ى مستوى مفه ى التعرف عل إل
ف/ حضر)،  ة (ري ي) واإلقام جامعة الباحة، ومدى اختالف هذا المفهوم باختالف التخصص الدراسي (علمي/ أدب

ة الدراسة  اً من ١٢٠وبلغت عين ذات، وأظ طالب وم ال اس مفه ة، وتضمنت أدوات الدراسة مقي رت طالب الجامع ه
ر  اً لمتغي الب وفق ين الط روق ب دت ف ا وج طاً، كم ان متوس ة ك دى الطلب ذات ل وم ال توى مفه ة أن مس ائج الدراس نت

  التخصص لصالح طالب العلمي، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في مفهوم الذات وفقاً لمتغير اإلقامة.

ة االر ٢٠١٥وأجرى طه ربيع طه  ى العالق ى التعرف عل دفت إل دين دراسة ه ذات والت وم ال ين مفه ة ب تباطي
دي  راب والتح زام واالغت ز وااللت بط والعج ي الض ل ف ا تتمث ية، كم البة النفس ارجي) والص داخلي والخ قيه ال (بش

اً،  ١٥٨والصرامة، وتكونت عينة الدراسة  ور ،  ٥٨طالباً جامعي وم  ١٠٠ذك اس تنسي لمفه يهم مقي ق عل اث، طب إن
ديني الم ه ال وم التوج ذات ومفه ة ال ود عالق ة: وج ائج التالي ة للنت لت الدراس ية، وتوص البة النفس اس الص نقح، ومقي

ديني وال  ذات بالتوجه ال وم ال رتبط مفه م ي ين ل ي ح ية ف البة النفس ديني والص ه ال ين التوج ة ب ة وموجب ة دال ارتباطي
ل زى للعوام ة تع رات الدراس ين متغي روق ب ود بعض الف ن وج ذلك أسفرت ع البة النفسية. وك ة  بالص الديموغرافي

  والتخصص العلمي والمستوى الثقافي لألسرة.

ة، والتعرف  ٢٠١٥هدفت دراسة محمود خليل أبو دف  نة النبوي ي الس إلى تحديد مفهوم الذات المؤمنة كما جاءت ف
ي  روق ف ة الف ذلك الكشف عن دالل ا، وك على درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية في تعزيزه

دل التراكمي)، تقديرا ت أفراد العينة لدرجة ممارستهم لهذا الدور تبعاً لمتغيرات الدراسة (الجنس، التخصص، المع
دة  ١٩٠وتكونت عينة الدراسة من  طالباً وطالبة من المستوى الرابع، وتم التطبيق على العينة من خالل استبانة مع

ن ممارس داً م وم لمفهوم الذات، أظهرت نتائج الدراسة مستوى جي ز مفه ي تعزي دورهم ف دريس ل ة الت ة أعضاء هيئ
ذلك الممارسات  ة ل راد العين ديرات أف ي تق ة إحصائية ف روق ذات دالل ا كشفت عن ف الذات المؤمنة لدى طلبهم، كم
ى  ة الحاصلين عل ي لصالح الطلب دل التراكم ر المع اً لمتغي تبعاً لمتغيري التخصص لصالح طلبة أصول الدين، وتبع

  .%٨٠معدل أقل من 

  تعليق عام على الدراسات السابقة:

ذات  وم ال ي مفه أثير ف ا ت ان له ة ك رات الديموغرافي تعراض الدراسات السابقة اتضح أن المتغي من خالل اس
  لدى العينات المختلفة التي وردت في الدراسات السابقة والتي تم تناولها في البحث الحالي وذلك على النحو التالي:

وع فأشارت بعض فيما يتعلق بالنوع (ذك اً للن ذات تبع وم ال ي مفه ور وإناث) تباينت نتائج الدراسات السابقة ف
رحيم بخيت  د ال ل دراسة عب ذكور مث ذات لصالح ال وم ال ي مفه اث ف ذكور واإلن ين ال روق ب ود ف الدراسات إلى وج

د  )،١٩٩٠)، يوسف عبد الفتاح محمد (١٩٨٧)، طه عبد العظيم (١٩٨١)، محمد بيومي خليل (١٩٨٠( غريب عب
روق ١٩٩٦)، الشناوي عبد المنعم الشناوي (١٩٩٥الفتاح غريب ( ود ف )، في حين ذكرت دراسات أخرى عدم وج
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د دسوقي ( د أحم ل محم اث مث ذكور واإلن ين ال وى  Katchom & Syhnder (1994))، ودراسة ١٩٨٩ب ونج
عبان ( عايدة ( Alponat (2004))، ١٩٩٤ش ور الس اجي من رت ٢٠٠٧ون ين ذك ي ح ود ) ف رى وج ات أخ دراس

وب ( راهيم يعق ف، إب ل دراسة نصر يوس اث مث ذات لصالح اإلن وم ال ) ودراسة ١٩٩٤فروق بين الجنسين في مفه
Chopman, et al (1997) ) د سلطان ٢٠١٠وياسمين عبد الناصر سالمة )، ودراسة ابتسام زايد العدواني، عوي

  ).٢٠٠٥المشعان (

ذات لصالح  أما فيما يتعلق بالتخصص (علمي/ أدبي) وم ال ي مفه روق ف فقد ذكرت بعض الدراسات وجود ف
  ).١٩٨١)، محمد بيومي خليل(١٩٨٧طالب العلمي مثل دراسة سهير كامل (

ين  ذات ب وم ال ي مفه روق ف ى وجود ف وبالنسبة للخلفية الثقافية (حضر/ ريف) فقد أشارت بعض الدراسات إل
ة  ل دراس ر مث الب الحض الح ط ف لص ر والري الب الحض د  Gaorino, 1983ط ف محم د يوس ة محم ، ودراس

  ).٢٠٠٥وعادل غنايم (

  فروض الدراسة:

  بعد االطالع على الدراسات السابقة واإلطار النظري أمكن صياغة فروض الدراسة على النحو التالي:

ي ل ب ة للتفاع ذات الوجداني وم ال ائياً لمفه ر دال إحص د أث ه: "ال يوج ى أن رض عل ذا الف نص ه رض األول: ي ن الف
  التخصص (علمي/ أدبي) والنوع (ذكور/ إناث) واإلقامة (ريف/حضر)".

ر  ية (المظه ذات الشخص وم ال ي مفه ائياً ف ر دال إحص د أث ه: "ال يوج ى أن رض عل ذا الف نص ه اني: وي رض الث الف
  الخارجي) وفقاً للتفاعل بين التخصص (علمي/أدبي) والنوع ذكور إناث واإلقامة (ريف/حضر)".

اً الفرض الثالث:  ة) تبع ية (البدني ذات الرياض وم ال ي مفه وينص هذا الفرض على أنه: "ال يوجد أثر دال إحصائياً ف
  للتفاعل بين التخصص (علمي/ أدبي) والنوع (ذكور/إناث) واإلقامة (ريف/حضر)".

ة  ذات األكاديمي وم ال ي مفه ائياً ف ر دال إحص د أث ه: "ال يوج ى أن رض: عل ذا الف نص ه ع: وي رض الراب الف
  (الرياضيات)، وفقاً للتفاعل بين التخصص (علمي/أدبي) والنوع (ذكور/إناث) واإلقامة (ريف/حضر)".

اً للتفاعل  ة تبع ذات الخلقي وم ال ي مفه ر دال إحصائياً ف ه: "ال يوجد أث ى أن الفرض الخامس: وينص هذا الفرض عل
  بين التخصص (علمي/أدبي) والنوع (ذكور/إناث) واإلقامة (ريف/حضر)".

اً ال ذات وفق وم ال ة لمفه ي الدرجة الكلي ر دال إحصائيا ف ه: "ال يوجد أث ى أن ذا الفرض عل نص ه فرض السادس: وي
  للتفاعل بين التخصص (علمي/أدلي) والنوع (ذكور/إناث) واإلقامة (ريف/حضر)". 

  إجراءات البحث:

  عينة الدراسة:

ة من طالب ال ٤٤٨تكونت عينة الدراسة الحالية من  ة طالباً وطالب ة والرابع ة والثالث ة الثاني جامعة من الفرق
ات  ات والدراس انية بن ات اإلنس ين والدراس ة بن ات التربي ن كلي ة م ة واألدبي عب العلمي ن الش ر م ة األزه بجامع

ين  ا ب ى  ١٩اإلسالمية بنات وكلية العلوم بنات، تراوح سن العينة م نة إل درة ( ٢٣س ) ٢١٫٥سنة بمتوسط عمري ق
ذكور ( نة ٢١٫٢لل ات ) س ر والتخصص ف والحض ن الري ات م الب وطالب ى ط ة عل ة الدراس تملت عين اث، اش لإلن

  العلمية واألدبية، ذكوراً وإناثاً.

  أدوات الدراسة:

ن  د م ة والعدي ر النظري ض األط ى بع الع عل د االط ذات، وبع وم ال اً لمفه ة مقياس ة الحالي تدعت الدراس اس
ذات  وم ال اس مفه ي  Self- description Scaleالمقاييس التي تناولت مفهوم الذات وقع االختيار على مقي أعده ف

زام ( Marsh & O'neileاألصل  ونس خ ب الف ة نجي ى العربي ة إل ايير ) ١٩٩٠وترجم داد المع ى إع ل عل وعم
ى أحد  ي اشتملت عل اس والت ة للمقي ات العاملي د المكون الخاصة به في البيئة العربية بسلطنة ًعُ◌مان. ثم حاول تحدي
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ام،  اديمي الع ة، المستوى األك ذات اللفظي وم ال يات، مفه ذات للرياض وم ال الي. مفه عشر مكوناً، وهي على النحو الت
ر، ا ة، المظه درة البدني ات الق دين، الثب ل، الت ع األه ة م ر، العالق نس اآلخ ع الج ة م نس، العالق س الج ع نف ة م لعالق

ى  ؤدي إل ا ي ان درجات مم درها ثم ى مسطرة ق االنفعالي، فهم الذات وتقديرها بوجه عام، وكان مفتاح التصحيح عل
ورة بإضاف ى تطوير نفس الص ى صعوبة التصحيح والتطبيق، ومن ثم لجأ الباحثان الحاليان إل دة عل ارات جدي ة عب

ـ خطأ  دأ ب ان درجات تب ون ثم دالً من أن تك ر مسطرة التصحيح ب المقياس وتعديل بعض العبارات األخرى، وتغيي
ى صعوبة  ؤدي إل ا ي اً مم اً، صح تمام تماماً، خطأ غالباً، خطأ أحياناً، خطأ نادراً، صح نادراً، صح أحياناً صح غالب

ان التركيز على اإلجابة لدى المفحوصين اه فلجأ الباحث تت االنتب ة الناتجة عن تش ر الدقيق ، وصدور االستجابات غي
اً، ال.  م، أحيان الي: نع و الت ى النح ديرات عل ى ثالث درجات أو تق الحاليان إلى تعديل هذه المسطرة بحيث تصبح عل

  بعض العبارات الجديدة.ثم قام الباحثان بإجراء تحليل عاملي لبنود المقياس بعد تعديلها من حيث الصياغة وإضافة 

  الخصائص السيكومترية للصورة الجديدة من المقياس:

  أوالً: صدق البناء:

ن  ة م ذف  ٩٢تم إخضاع الصورة الجديدة من مقياس مفهوم الذات (تعديل الباحثين) والمكون م ح ارة ت  ٢٨عب
تخراجها  م اس ي ت اد الت ى األبع بعها عل دم تش بب ع ه بس ارة من   عب

  وعددها خمسة أبعاد:

ل  م استخدام التحلي اس، حيث ت ة لحساب صدق المقي واستخدم الباحثان الصدق العاملي كإحدى الطرق الهام
ارات فأسفر عن  اط لتوضيح تشبعات العب ل االرتب ات األساسية لمصفوفة معام ة المكون املي بطريق امالً  ٢٨الع ع

ى  وباستخدام التدوير المتعامد للعوامل أسفر عن خمسة عوامل للمقياس وتم م تتشبع عل حذف بعض العبارات التي ل
اس ( ى ٦٤العوامل فصار المقي املي، وهي عل ل الع ا التحلي ي أسفر عنه ل الخمسة الت ى العوام ارة مشبعة عل ) عب

  النحو التالي:

درة  -١ وتر وعدم الق نقص والت ة ومشاعر ال العامل األول: مفهوم الذات الوجدانية: وتعني اإلحساس بالوحدة والكآب
ى إرضائهم، ويوضح الجدول على ال درة عل ه أو الق ى رضاهم عن اد إل رين، واالفتق ع اآلخ ل م تواص

ى ١التالي ( ك عل ارة وذل ة) ونسبة تشبع كل عب ذات الوجداني وم ال ل األول (مفه ) أرقام عبارات العام
  النحو اآلتي:

  )١جدول رقم (

  عبارات العامل األول مفهوم الذات الوجدانية

  التشبع  العبارات  م

  ٠٫٣٥٦  أصدقائي من نفس الجنس قليلون.  ١٣

  ٠٫٣٤٦  تواجهني صعوبات في المقررات.  ١٧

  ٠٫٤٥٠  أود أن أغير أشياء بالشكل الذي أظهر به.  ٣٣

  ٠٫٤٧٢  أتمنى لو كان مظهري أكثر جاذبية.  ٣٤

  ٠٫٣٨٤  أجد صعوبة في حل المشكالت التي تعرضني.  ٦١

  ٠٫٣٦٧  لتفكير منطقي.أدائي سيئ في االختبارات التي تحتاج   ٦٢

  ٠٫٣٢٥  أكذب لتجنب اإلحراج في بعض المواقف.  ٧٠

  ٠٫٥٨٤  في أوقات كثيرة أجد نفسي مكتئباً.  ٧١

  ٠٫٦٧٧  أنا قلق معظم الوقت.  ٧٢
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  ٠٫٦٦٩  كثيراً ما أكون متوتراً ومشدوداً وغير هادئ.  ٧٣

  ٠٫٥٧٥  ينتابني شعور باالكتئاب.  ٧٤

  ٠٫٣٩٠  اآلخرين من نفس جنسي.يصعب عليَّ التفاهم مع   ٧٥

  ٠٫٤٠٥  أقضي وقتاً كبيراً في حالة قلق تجاه موضوع معين.  ٧٦

  ٠٫٣١٥  أنا سعيد معظم الوقت.  ٧٧

  ٠٫٤٣٤  عادة ما يغضب والدي مني وال يوافق على ما أفعله  ٧٩

  ٠٫٥٤٢  أنا حزين معظم الوقت.  ٨١

  ٠٫٦٠٢  كثيراً ما أشعر بالقلق.  ٨٢

ه العامل الثاني:  -٢ ه لذات رد، واحترام ام للف ر الخارجي والع ل المظه ي تقب مفهوم الذات (المظهر الخارجي)، وتعن
الي  ا، ويوضح الجدول الت وتقديرها وتقبلها، واإلعجاب بمهاراته ومظهره والثقة بالنفس والرضا عنه

ك النحو ) أرقام عبارات العامل الثاني مفهوم الذات (المظهر الخارجي) ونسبة تشبع كل عبارة و٢( ذل
  اآلتي:

  )٢جدول رقم (

  عبارات العامل الثاني مفهوم الذات (المظهر الخارجي)

  التشبع  العبارات  م

  ٠٫٣٩٦  ال يعجبني المظهر الذي أنا عليه.  ٣٦

  ٠٫٣٨٤  مفهومي عن نفسي بوجه عام منخفض جداً.  ٣٧

  ٠٫٣٨٧  أشعر بأني أقل من اآلخرين.  ٣٨

  ٠٫٣٠١  شعبيتي بين زمالئي عالية جداً.  ٤١

  ٠٫٥٧١  مظهري مقبول وجذاب.  ٨٣

  ٠٫٦٨٠  أتمتع بحسن المظهر.  ٨٤

  ٠٫٦٠٣  مالمح وجهي جميلة.  ٨٥

  ٠٫٦٠١  بصفة عامة لدّي الكثير من االحترام لنفسي.  ٨٦

  ٠٫٦٤١  بوجه عام أتمتع بمشاعر إيجابية نحو نفسي.  ٨٧

  ٠٫٤٥٦  مهاراتي اللفظية جيدة مقارنة بغيري.  ٨٨

  ٠٫٦٨٣  مرتفع بشكل عام. مفهومي عن نفسي  ٨٩

  ٠٫٦٤٢  لدي الكثير من ثقتي بنفسي.  ٩٠

  ٠٫٥٧٢  أشعر بالرضا عن نفسي.  ٩١

ى ممارسة  -٣ رد عل ة تساعد الف ة بدني ود طاق ي الشعور بوج ة (الرياضية) وتعن ذات البدني العامل الثالث: مفهوم ال
ة األلعاب الرياضية وأنشطتها مع وجود قوة تحمل عالية لممارسة هذه  ا والدق األنشطة واالستمتاع به

ا، ويوضح  ه عليه ا وتربيت ه فيه دين ل تها وتشجيع الوال اء ممارس ة أثن ع الشعور بالمتع في ممارستها م
الي ( دول الت ل ٣الج بع ك بة تش ية) ونس ة (الرياض ذات البدني وم ال ث مفه ل الثال ارات العام ام عب ) أرق

  عبارة وذلك على النحو اآلتي:
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  )٣جدول رقم (

  عبارات العامل الثالث مفهوم الذات البدنية (الرياضية)

  التشبع  العبارات  م

  ٠٫٦٤٦  اعتبر مستواي منخفضاً في األلعاب واألنشطة الرياضية.  ٢٣

  ٠٦٥٤  لديَّ طاقة زائدة في األلعاب الرياضية واألنشطة البدنية.  ٢٤

  ٠٫٧٤٣  لديَّ قوة احتمال في ممارسة األنشطة الرياضية.  ٢٥

  ٠٫٦٨١  استمتع باأللعاب الرياضية واألنشطة البدنية.  ٢٦

  ٠٫٦٧٤  أمارس األلعاب الرياضية واألنشطة البدنية.  ٢٧

  ٠٫٣٥٧  أكره األلعاب الرياضية واألنشطة البدنية.  ٢٨

  ٠٫٥١٦  أنا رياضي ال بأس به.  ٢٩

  ٠٫٣٤٤  تنقصني دقة الحركة وسهولتها في معظم األلعاب الرياضية.  ٣٠

  ٠٫٤٦٤  بعدم التوفيق في األنشطة التي تتطلب قدرة بدنية وعضلية.أشعر   ٣١

  ٠٫٥١٧  ابتعد عن األنشطة التي تحتاج جهداً عضلياً وجسمياً.  ٣٢

  ٠٫٣١٢  أعتقد أن أبي يفهمني جيداً.  ٥٦

  ٠٫٣٣٥  أتمنى أن أربي أوالدي كما رباني والداي.  ٥٩

ا، العامل الرابع: مفهوم الذات األكاديمية  -٤ ال عليه ي الرياضيات واإلقب التفوق ف اس ب ي اإلحس (الرياضيات) وتعن
اءة واإلنجاز  يهم فهمه، والشعور بالكف ى مساعدة اآلخرين فيما يصعب عل والتوفيق فيها، والقدرة عل

ة (الرياضيات) ٤فيها، ويوضح الجدول التالي ( ذات األكاديمي ع مفهوم ال ل الراب ) أرقام عبارات العام
  كل عبارة، وذلك على النحو اآلتي:ونسبة تشبع 

  )٤جدول رقم (

  عبارات العامل الرابع مفهوم الذات األكاديمية (الرياضيات)

  التشبع  العبارات  م

  ٠٫٧٢٤  أحصل على درجات عالية في الرياضيات.  ١

  ٠٫٧٢٣  مسائل الرياضيات مشوقة ومثيرة.  ٢

  ٠٫٧١٣  أكون موفقاً في الرياضيات.  ٣

  ٠٫٤٤٧  لمساعدتهم في الرياضيات.يأتيني زمالئي   ٥

  ٠٫٤٣٩  أجد صعوبة في فهم أي شيئ فيه رياضيات.  ٦

  ٠٫٥٨٨  أنا راض عن مستواي في الراضيات.  ٧

  ٠٫٥٧١  لم أكن يوماً مهتماً بالرياضيات.  ٨

  ٠٫٦٧٣  أشعر في الرياضيات بعدم الكفاءة.  ٩

  ٠٫٦٥٤  يصعب علّى التفوق في الرياضيات.  ١٠
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ادات العامل  -٥ دين وأداء العب ي وحب الت ديني واألخالق ي وال ي السمو الروح ة وتعن ذات الخلقي وم ال الخامس: مفه
د  ة عن دير واأللف االحترام والتق عور ب ع الش ة م القيم الخلقي ة ب ية المتمتع وين الشخص ي تك هم ف ي تس الت

م بال ات تتس ود عالق ه، ووج ر جنس ن غي دقاء م ارف واألص ن المع رين م ع اآلخ دث م اءة، التح كف
الي ( دول الت ح الج ل ٥ويوض بع ك بة تش ة ونس ذات الخلقي وم ال امس مفه ل الخ ارات العام ام عب ) أرق

  عبارة، وذلك على النحو اآلتي:

  )٥جدول رقم (

  عبارات العامل الخامس مفهوم الذات الخلقية

  التشبع  العبارات  م

  ٠٫٤٣٧  أشعر بالراحة حينما أتكلم مع أفراد من الجنس اآلخر.  ٤٨

  ٠٫٥٥٦  يسهل عليَّ التعرف على أفراد من الجنس اآلخر.  ٤٩

  ٠٫٤٣٢  أشعر بالراحة حينما أتكلم مع الجنس اآلخر بمودة.  ٥٠

  ٠٫٥٣٩  لديَّ العديد من المعارف واألصدقاء من الجنس اآلخر.  ٥١

  ٠٫٤٠٤  أحظى بالكثير من االنتباه للجنس اآلخر.  ٥٢

  ٠٫٣٧٤  ينتابني الخجل عند تعاملي مع الجنس اآلخر.  ٥٤

  ٠٫٤٤٥  عالقاتي بالجنس اآلخر تتسم بعدم الكفاءة.  ٥٥

  ٠٫٤٦٥  التعمق الديني والسمو الروحي من األمور الهامة عندي.  ٦٤

  ٠٫٥٢٨  في ضوء معتقداتي الدينية والروحانية أنا شخص أل باس به.  ٦٥

  ٠٫٤٠٣  الدينية.حياني سعيدة وأفضل بمعتقداتي   ٦٦

  ٠٫٤٨١  أنا متدين.  ٦٧

  ٠٫٤٧٩  أجد نفسي مقصراً في الصالة والعبادة.  ٦٨

  ٠٫٤١١  تسهم المعتقدات الدينية والروحية في نوع الشخصية التي أكونها.  ٦٩

  الثبــات:

ه  ة ل اس الخمسة والدرجة الكلي اد المقي ى أبع وكانت تم حساب ثبات المقياس باستخدام طريقة ألفاكرونباخ عل
  )٦على النحو التالي كما هو موضح في جدول (

  )٦جدول (

  )١٠٠معامل الثبات باستخدام طريقة ألفا كرونباخ ألبعاد مفهوم الذات والدرجة الكلية (ن=

  معامل الثبات بطريقة ألفاكرونباخ  البعد  م

  **٠٫٨٢٥  مفهوم الذات الوجدانية.  ١

  **٠٫٨٥١  مفهوم الذات الشخصية (المظهر الخارجي).  ٢

  **٠٫٨١٥  مفهوم الذات البدنية (الرياضية).  ٣

  **٠٫٧٩٢  مفهوم الذات األكاديمية.  ٤
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  **٠٫٥٤٨  مفهوم الذات الخلقية.  ٥

  **٠٫٨٨٤  الدرجة الكلية للمقياس.  ٦

ات حيث تراوحت  ن الثب ا م ق به ى درجة يوث دة عل يتضح من الجدول السابق أن المقياس في صورته الجدي
  ).٠٫٠١وهي نسب دالة إحصائياً عند مستوى ( ٠٫٨٨٤إلى  ٠٫٥٤٨ما بين  معامالت الثبات

يم درجات  اط ب ل االرتب ك من خالل حساب معام ة النصفية وذل ة التجزئ كما تم حساب ثبات المقياس بطريق
د التصحيح باستخدا اط بع م األفراد على العبارات الفردية ودرجاتهم على العبارات الزوجية حيث بلغ معامل االرتب

د مستوى ( ٠٫٨٠٤براون والتي بلغت  –معادلة سبيرمان  ة عن ه ٠٫٠١وهي نسبة دال اس وثبات اءة المقي ي كف ) وتعن
  مما يؤدي إلى الثقة في استخدامه بالدراسة الحالية.

  براون. –) يوضح معامل االرتباط بعد التصحيح باستخدام معادلة سبيرمان ٧والجدول(

  )٧جدول (

  براون –د مقياس مفهوم الذات باستخدام معادلة سبيرمان معامالت االرتباط ألبعا

  براون -معامل الثبات بطريقة سبيرمان  البعد  م

  **٠٫٨٢١  مفهوم الذات الوجدانية.  ١

  **٠٫٨٠٤  مفهوم الذات الشخصية (المظهر الخارجي).  ٢

  **٠٫٦٨٥  مفهوم الذات البدنية (الرياضية).  ٣

  **٠٫٧٣١  مفهوم الذات األكاديمية.  ٤

  **٠٫٥٤٧  مفهوم الذات الخلقية.  ٥

  **٠٫٦٧٦  الدرجة الكلية للمقياس.  ٦

ة سبيرمان  تخدام معادل  –يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط للتجزئة النصفية بعد التصحيح باس
ى  ٠٫٥٤٧) وتراوحت معامالت الثبات ما بين ٠٫٠١براون كانت دالة إحصائياً عند مستوى ( ذا  ٠٫٨٢١إل دل وه ي

  على ثبات المقياس مما يؤدي إلى الثقة الستخدامه في البحث الحالي.

  طريقة التصحيح:

اً)  م) ثالث درجات، و(أحيان ار (نع ة ليكرت، حيث يأخذ االختي هذا المقياس متدرج تدرجاً ثالثياً وفقاً لطريق
ة  ي حال ا ف ة، أم ارات اإليجابي ة العب ي حال ذا ف دة، ه ين، و(ال) درجة واح وص درجت لبية فيأخذ المفح ارات الس العب

اً) ويحصل  ة (أحيان د اإلجاب ين عن ى درجت نعم)، ويحصل عل العكس حيث يحصل على درجة واحدة عند اإلجابة (ب
  على ثالث درجات عند اإلجابة بـ (ال).

  :نتائج الدراسة وتفسيرها

  األول وتفسيرها:  ضنتائج الفر

ر دال  د أث ه "ال يوج ى أن ين التخصص ينص هذا الفرض عل ة للتفاعل ب ذات الوجداني وم ال ي مفه إحصائياً ف
  (علمي/أدبي) والنوع (ذكور/إناث) واإلقامة (ريف/حضر)".

نيف ( ي التص اين ثالث ل التب تخدام تحلي م اس رض ت ذا الف ن ه ق م   ) ٢×٢×٢وللتحق
  ) يوضح ذلك.٨والجدول التالي (
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  )٨جدول (

  إلقامة في مفهوم الذات الوجدانيةتحليل التباين للتفاعل بين التخصص والنوع وا

  مصدر التباين
  مجموع

  المربعات

  درجات

  الحرية

  متوسط

  المربعات

  قيمة 

  (ف)

  مستوى

  الداللة

  غ.د  ٠٫٢٥  ٠٫٩٩٣  ١  ٠٫٩٩٣  التخصص

  غ.د  ٠٫٧٦٥  ٣٠٫٩٥٦  ١  ٣٠٫٩٥٦  النوع

  غ.د  ٠٫٠٢٢  ٠٫٨٧٨  ١  ٠٫٨٧٨  اإلقامة

  غ.د  ١٫٣٤٥  ٥٤٫١٣٤  ١  ٥٤٫٤٣٤  النوع× التخصص 

  غ.د  ٠٫٨٣٦  ٣٣٫٨٥٤  ١  ٣٣٫٨٥٤  اإلقامة× التخصص 

  غ.د  ٠٫٠٥١  ٢٫٠٧٨  ١  ٢٫٠٧٨  اإلقامة× النوع 

  غ.د  ٠٫٨٤٧  ٣٤٫٢٨٢  ١  ٣٤٫٢٨٢  واإلقامة× النوع × التخصص 

  -  -  ٤٠٫٤٨٦  ٤٤٠  ١٨١٣٫٨٥٥  الخطأ

  -  -  -  ٤٤٧  ١٨٠٨١٫٨٥٥  المجموع الكلي

وم ي مفه روق ف ود ف دم وج ي: ع ا يل ابق م دول الس ن الج ح م ص  يتض اً للتخص ة وفق ذات الوجداني ال
ي  روق ف اث) واإلقامة (حضر/ريف) وأيضاً ال توجد ف وع (ذكور/إن اً للن (علمي/أدبي)، وكذلك ال توجد فروق تبع

ص ين التخص ل ب ة التفاع ي حال ة ف ذات الوجداني وم ال ص × مفه وع والتخص وع × الن ة والن ة × اإلقام اإلقام
  التفاعل إلى مستوى الداللة اإلحصائية. اإلقامة، حيث لم يصل× النوع × والتخصص 

وع  ي) والن ومن خالل ما سبق يتبين عدم وجود فروق في مفهوم الذات الوجدانية وفقاً للتخصص (علمي/ أدب
ص  ين التخص ل ب ة التفاع ي حال اً ف ر) وأيض ة (ريف/حض اث) واإلقام ص × (ذكور/إن وع، والتخص ة × الن اإلقام

  اإلقامة حيث لم يصل التفاعل إلى مستوى الداللة اإلحصائية.×  النوع× اإلقامة والتخصص × والنوع 

الم  ي ع ا اآلن ف ث إنن رات السابقة حي ي المتغي ة ف ة واالجتماعي ؤثرات الثقافي ود الم ى وج ك إل ود ذل وربما يع
ثالً النت أو الشبكا ة فم ة المختلف ارجي من خالل األدوات التكنولوجي الم الخ ى الع اح عل ن حيث االنفت ارب م ت متق

افي  اعي وثق ي واجتم ردود نفس أثر وم وم ب ك يق ل ذل ه ك ا تبث ددة وم ائية المتع وات الفض ه والقن ا تفعل ة وم العنكبوتي
واء،  ى حد س ة واحد عل ف والمدين اء الري ه أبن متشابه بدرجة بين أفراد العينة السابقة بحيث يالحظ أن ما يتعرض ل

أث ة ونفس الت س البوتق ي نف ه وعن اآلخر وكذلك الذكور واإلناث هم ف رد عن ذات وم الف ا يشكل مفه ى أن م ير بمعن
ة،  اتهم االجتماعي أصبح مشتركاً بين أفراد المجتمع وليس حكراً على جماعة دون أخرى باختالف تخصصاتهم وبيئ
وي وإن  ي وحي ل أساس ة عام ا عادت التنشئة االجتماعي ل فم ن ذي قب فكل األدوات متاحة وكل المعلومات أقرب ع

ة، وهذا كان له دور  إال أن العوامل األخرى قد شاركته وبصورة أكثر فعالية ومن هنا ال تظهر الفروق بصورة جلي
ل  ذات مث وم ال ي مفه اث ف ذكور واإلن ين ال روق ب ى عدم وجود ف ي أشارت إل يتفق مع بعض الدراسات السابقة الت

وقي ( د دس د أحم ة محم ة ١٩٨٩دراس ة ن Katchom & Syhnder (1999)) ودراس عبان ودراس وى ش ج
  .Alponat (2004)) ودراسة ١٩٩٤(
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  الثاني وتفسيرها:  ضنتائج الفر

اً  ر الخارجي) وفق ذات الشخصية (المظه وم ال ينص هذا الفرض على أنه "ال يوجد أثر دال إحصائياً في مفه
  للتفاعل بين التخصص (علمي/أدبي) والنوع (ذكور/إناث) واإلقامة (ريف/حضر)".

الي  دول الت نيف والج ي التص اين ثالث ل التب اب تحلي م حس رض ت ذا الف ار ه   والختي
  ) يوضح ذلك.٩(

  )٩جدول (

  تحليل التباين للتفاعل بين التخصص والنوع واإلقامة في مفهوم الذات الشخصية (المظهر الخارجي)

  مصدر التباين
  مجموع

  المربعات

  درجات

  الحرية

  متوسط

  المربعات

  قيمة 

  (ف)

  مستوى

  الداللة

  غ.د  ٠٫٩٠٤  ٢٠٫١٨٩  ١  ٢٠٫١٨٩  التخصص

  غ.د  ٢٫٧٩٧  ٦٢٫٤٣٥  ١  ٦٢٫٤٣٥  النوع

  غ.د  ١٫٨٧٠  ٤٧٫٧٣٧  ١  ٤١٫٧٣٧  اإلقامة

  غ.د  ٣٫٤٠٨  ٧٦٫٠٨٨  ١  ٧٦٫٠٨٨  النوع× التخصص 

  غ.د  ٢٫٣٨٣  ٥٣٫٢٠٢  ١  ٥٣٫٢٠٢  اإلقامة× التخصص 

  غ.د  ٠٫٠٠٣  ٠٫٠٦٦  ١  ٠٫٠٦٦  اإلقامة× النوع 

  غ.د  ٠٫٥١٦  ١١٫٥١٥  ١  ١١٫٥١٥  اإلقامة× النوع × التخصص 

  -  -  ٢٢٫٣٢٤  ٤٤٠  ٩٨٢٢٫٥٠٨  الخطأ

  -  -  -  ٤٤٧  ١٠١٣٢٫٤٨٠  المجموع الكلي

ية  ذات الشخص وم ال ي مفه روق ف ود ف دم وج ي: ع ا يل ابق م دول الس ح الج   ويوض
ذلك ال  ر/ريف) وك ة (حض اث) واإلقام وع (ذكور/إن ي)، والن ص (علمي/أدب اًَ◌ للتخص ام) تبع ر الع د (المظه توج

ص  ل للتخص ة التفاع ي حال ام) ف ر الع ية (المظه ذات الشخص وم ال ي مفه روق ف ص × ف وع والتخص ة × الن اإلقام
  اإلقامة.× النوع × اإلقامة والتخصص × والنوع 

ابق ( دول الس ن الج ح م اً ٩ويتض ام) وفق ر الع ية (المظه ذات الشخص وم ال ي مفه روق ف ود ف دم وج ) ع
وع (ذكور ذات للتخصص (علمي/أدبي) الن وم ال ي مفه روق ف ذلك عدم وجود ف ر) وك ة (ريف/حض اث) واإلقام /إن

ص  ل التخص ة التفاع ي حال ام) ف ر الع ية (المظه ص × الشخص وع والتخص وع × الن ة والن ة × اإلقام اإلقام
  اإلقامة.× النوع × والتخصص 

النواحي  رد وب ام للف المظهر الع ام ب ادة االهتم ى زي اط وربما يعود هذا بالدرجة األولى إل ة دون االرتب الجمالي
ي  ل، فف ا كانت من قب رة وليست كم ا أصبحت متغي ور كله ك ألن األم بمستوى مادي أو اجتماعي أو حضري، وذل
تح  د انف ا اآلن وق ام أم ر ع الملبس كمظه ة ب القديم لم يكن أفراد المجتمع يعرفون الكثير عن أحدث الصيحات المتعلق

ة واإلع ل وسائل الدعاي ام المجتمع وأصبحت ك ه موضات االهتم الن متاحة بحيث تعرض أحدث مال وصلت إلي
ي وسائل  ل ف ى األق بالملبس والمظهر العام فما كان موجوداً بالمدينة باألمس وال يعرفه أهل الريف أصبح متاحاً عل
ي مجال المالبس أصبح  ر صيحات الموضة ف ل وآخ أدوات التجمي اعي ف اإلعالم المرئية ومواقع التواصل االجتم

اً) وذوي التخصصات وا وراً وإناث م أنفسهم طالب (ذك ة ه ف والمدين راد الري ان أف حداً في الريف والمدينة، ولما ك
در  بح متاحاً ق ة أص واحي الجمالي ام بالصحة والن ا سبق شئون االهتم المؤثرات واحدة يضاف لم العلمية واألدبية ف
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ة ليس ة، فالمدين ون متقارب اد تك ورة تك ة أو بص ي اإلمكان بطريق ف ف و الري ديماً وال الريف ه ة ق ت اآلن هي المدين
ؤثرات  س الم ه نف رض علي رض ويع ل يتع بح الك دلت وأص ر تب ات النظ رت ووجه ائل تغي ل الوس ي فك الماض
ا ال شك أن  ؤثر مم ه، وإذا اتحد الم رد عن ذات وم الف ر من مفه والمنبهات والمثيرات التي من شأنها أن تعدل أو تغي

 ً امتهم  التأثير يكون متقاربا ت إق ة: دراسة  –وإن اختلف األفراد واختلف ائج الدراسات التالي ع نت ائج م ذه النت ق ه وتتف
Kotchom & Sghnder (1994)  ودراسةAlponat (2004).  

  الثالث وتفسيرها:  ضنتائج الفر

اً  ة) تبع ذات الرياضية (البدني ين ينص هذا الفرض على أنه "ال يوجد أثر دال إحصائياً في مفهوم ال للتفاعل ب
  التخصص (أدبي/علمي) والنوع (ذكور/إناث) واإلقامة (ريف/حضر)".

الي  دول الت نيف والج ي التص اين ثالث ل التب اب تحلي م حس رض ت ذا الف ار ه   والختي
  ) يوضح ذلك.١٠(

  )١٠جدول (

  تحليل التباين للتفاعل بين التخصص والنوع واإلقامة في مفهوم الذات الرياضية (البدنية)

  لتباينمصدر ا
  مجموع

  المربعات

  درجات

  الحرية

  متوسط

  المربعات

  قيمة 

  (ف)

  مستوى

  الداللة

  ٠٫٠١  ٦٫٤١٩  ١٣٩٫١٨٩  ١  ١٣٩٫١٨٩  التخصص

  ٠٫٠١  ٦٧٫٦١٩  ١٤٦٦٫١٢٩  ١  ١٤٦٦٫١٢٩  النوع

  ٠٫٠٥  ٣٫٧٣١  ٨٠٫٩٠٧  ١  ٨٠٫٩٠٧  اإلقامة

  ٠٫٩٢٣  ٠٫٠٠٩  ٠٫٢٠٤  ١  ٠٫٢٠٤  النوع× التخصص 

  ٠٫٢٧٠  ١٫٢٢٢  ٢٦٫٤٩٤  ١  ٢٦٫٤٩٤  اإلقامة× التخصص 

  ٠٫٢١١  ١٫٥٦٨  ٣٣٫٩٩٦  ١  ٣٣٫٩٩٦  اإلقامة× النوع 

  ٠٫٣٩٣  ٠٫٧٣١  ١٥٫٨٤٨  ١  ١٥٫٨٤٨  اإلقامة× النوع × التخصص 

  -  -  ٢١٫٦٨٢  ٤٤٠  ٩٥٤٠٫٢٢٠  الخطأ

  -  -  -  ٤٤٧  ١١٣٦٧٫٠١٦  المجموع الكلي

ذات  وم ال ي مفه ائياً ف ة إحص روق دال ود ف ي: وج ا يل ابق م دول الس ح الج اً يوض ة) وفق ية (البدني الرياض
ص ة للتخص ت قيم ث كان ي)، حي توى  ٦٫٤١٩(ف)  (أدبي/علم د مس ة عن ي دال وع  ٠٫٠١وه بة للن وبالنس

ة (ف)  ت قيم اث) بلغ توى  ٦٧٫٦١٩(ذكور/إن د مس ة عن ي دال ة  ٠٫٠١وه اً لإلقام روق وفق بة للف ا بالنس أم
ة إحص روق دال د ف م توج ذا ول ائيا. ه ة إحص ر دال ي غي ر) فه وع، (ريف/حض ص الن ين التخص ل ب ائياً للتفاع

  التخصص اإلقامة، النوع اإلقامة، التخصص النوع اإلقامة.

ي يوضح جدول ( ي واألدب ين العلم روق ب ي: الف ا يل الي: ١١وبالنسبة للفروق الدالة فيمكن توضيحها كم ) الت
  ات الرياضية (البدنية).المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة (ف) للفروق بين المجموعتين في مفهوم الذ
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  )١١جدول (

  المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة (ف) للفروق بين العلمي واألدبي 
  في مفهوم الذات الرياضية (البدنية)

  )٢٤٢أدبي (ن=  )٢٠٦علمي (ن=
  قيمة (ف)

  ع  م  ع  م

٢٫١٨  ٥٫٠٨  ٢٧٫٩٣  ٤٫٩٥  ٢٦٫٨٩  

ذات الرياضية ١٢التالي (وأما عن الفروق بين الذكور واإلناث فالجدول  ) يوضح الفروق بينهما في مفهوم ال
  (البدنية).

  )١٢جدول (

  المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة (ف) للفروق بين الذكور واإلناث في مفهوم الذات الرياضية (البدنية)

  )١٨٢إناث (ن=  )٢٦٦ذكور (ن=
  قيمة (ف)

  ع  م  ع  م

٧٫٧٨  ٤٫٧٣  ٢٥٫٣٥  ٤٫٧٤  ٢٨٫٨٩  

اً  ة) تبع ية (البدني ذات الرياض وم ال ي مفه ائياً ف ة إحص روق دال ود ف ابق وج دول الس ن الج ين م يتب
ذه  ٠٫٠١للتخصص(أدبي/علمي)، عند مستوى  ذكور/واإلناث) وكانت ه كما وجدت فروق في نفس المتغير بين (ال

  الفروق لصالح األدبي ولصالح الذكور.

ه من وترجع هذه الفروق الموجودة بين (العلمي وا ى علي ا ألق ألدبي) إلى طبيعة طالب التخصص العلمي وم
ات القمة  ن كلي ة م ى كلي و الوصول إل ه وه ى تحقيق عى إل ذي يس ة وطموحه ال ه العلمي ث إن اهتمامات مسئوليات حي
ن  س م ى العك ذا عل ية، ه طة الرياض اب واألنش ض األلع ة بع ية كممارس النواحي الرياض ام ب ئ االهتم ه يرج تجعل

ا مع طالب التخصصا وا به ي التحق ة الت ة الدراسة األدبي ن نوعي اء م ت األدبية التي اقتصرت طموحاتهم إلى االنتم
نفس  ة كمت وء لممارسة الرياضة البدني ى اللج اللجوء إلى تحقيق بعض ما فاتهم من اهتمامات المجتمع من حولهم إل

ين  ه وب ل بين ى األق ي عل وازن النفس ب الت ق الطال تطيع أن يحق ه يس ن خالل ي م ات الت ض الحاج باع بع ه، إلش نفس
ا طالب  اني منه ي يع افتقدها ببريق التعليم العملي والعلمي، فالتخصصات النظرية ال تحتاج لنفس الجهد والمشقة الت

  التخصص العلمي.

ة، فمن  ة بصفة عام وعلى كل فمفهوم الذات البدنية والرياضية تكون أوضح لدى طالب التخصصات األدبي
  مة يمكن مالحظة أن المتفوقين رياضياً هم على األكثر من طالب التخصصات النظرية واألدبية.خالل الرؤية العا

ذكور  ت لصالح ال ي كان ة) والت أما فيما يتعلق بالفروق بين الذكور واإلناث في مفهوم الذات الرياضية (البدني
  الحظ أن معظمهم من الذكور.فهذا يتسق مع المالحظة العامة على المتفوقين في مجال النشاط الرياضي حيث ي

اث، حيث إن  ذكور واإلن ات ال ه اهتمام ي توجي اً ف يضاف لما سبق نمط التنشئة والتربية التي تلعب دوراً هام
ي ممارسة أي نشاط رياضي  راط ف المجتمعات الشرقية العربية واإلسالمية تحض اإلناث على االلتزام وعدم االنخ

داً آخر بدني هذا بصفة عامة، باإلضافة إلى ا ى تخصصهم بع هتمام الذكور بالبنية الجسمية والبدنية حيث تضيف إل
ا  ذكور، أم اء شخصية ال ي بن ام ف ا دور ه ية له ة والرياض ذات البدني وم ال ان مفه ا ك نفس، ومن هن ي ال يقوي الثقة ف

ي األنشطة الرياضية وال ذن المشاركة ف ن وال يحب ا،  اإلناث فطبيعتهن وبشكل تكوينهن الجسمي ال يمل ام به االهتم
ل  ي القلي ة. إال ف ة رياضية أو ذات عضالت مفتول ا بطل رج عن كونه ألن بنيتهن الجسمية لها مواصفات خاصة تخ

  النادر فهناك بعض المتفوقات في األلعاب البدنية والرياضية.
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ي بعض  ع ف ايير المجتم د تخالف مع ي ق وس الت ا بعض الطق ان كما أن ممارسة األنشطة الرياضية له األحي
وينهن الجسمي والفسيولوجي، إذا  ة تك ع طبيع تالئم م ي ت ومن ثم يالحظ انصرافهن إلى ممارسة بعض األنشطة الت

  فقيود المجتمع وتوجهات اإلناث تلك التي تفرض عليهن انخفاض مفهوم الذات الرياضية والبدنية لديهن.

ل ائج دراسة ك ف عن نت ا تختل م التوصل إليه ي ت وب  وهذه النتائج الت راهيم يعق ة وإب من نصر يوسف مقابل
ي  (Chopman, et al, 1997)) ودراسة ١٩٩٤) ى طالب األدب اث عل وق العلمي واإلن ى تف ي أشارت إل والت

ي هذه  والذكور في مفهوم الذات وربما يعود هذا االختالف إلى طبيعة العينة والفترة الزمنية واألدوات المستخدمة ف
  الدراسات.

  بع وتفسيرها: الرا ضنتائج الفر

اً للتفاعل  ينص هذا الفرض على أنه "ال يوجد أثر دال إحصائياً في مفهوم الذات األكاديمية (الرياضيات) وفق
  بين التخصص (أدبي/علمي) والنوع (ذكور/إناث) واإلقامة (ريف/حضر)".

  ):١٣وللتحقق من هذا الفرض تم استخدام تحليل التباين الذي يوضحه الجدول التالي (

  )١٣ول (جد

  تحليل التباين للتفاعل بين التخصص والنوع واإلقامة في مفهوم الذات األكاديمية (الرياضيات)

  مصدر التباين
  مجموع

  المربعات

  درجات

  الحرية

  متوسط

  المربعات

  قيمة 

  (ف)

  مستوى

  الداللة

  ٠٫٠١  ٣١٫٩٤١  ٥٣٣٫١٠١  ١  ٥٣٣٫١٠١  التخصص

  ٠٫٠١  ١٠٫٦٤٧  ١٧٧٫٦٩٩  ١  ١٧٧٫٦٩٩  النوع

  غ.د  ١٫٩١٥  ٣١٫٩٦٤  ١  ٣١٫٩٦٤  اإلقامة

  ٠٫٠١  ٢١٫٦٠٣  ٣٦٠٫٥٥٥  ١  ٣٦٠٫٥٥٥  النوع× التخصص 

  غ.د  ٢٫١٥٩  ٣٦٫٠٣٢  ١  ٣٦٫٠٣٢  اإلقامة× التخصص 

  غ.د  ٠٫١٠٥  ١٫٧٥٩  ١  ١٫٧٥٩  اإلقامة× النوع 

  غ.د  ٠٫٢٣٨  ٣٫٩٧٤  ١  ٣٫٩٧٤  اإلقامة× النوع × التخصص 

  -  -  -  ٤٤٠  ٧٣٤٣٫٥٨٥  الخطأ

  -  -  -  ٤٤٧  ٨٥٩٨٫٨٩١  المجموع الكلي

اً  يات) تبع ة (الرياض ذات األكاديمي وم ال ي مفه ائياً ف ة إحص روق دال ود ف ابق وج دول الس ن الج ح م يتض
ة "ف"  ت قيم ث كان ي)، حي ص (أدبي/علم توى  ٣١٫٩٤١للتخص د مس ة عن ي دال النوع  ٠٫٠١وه ق ب ا يتعل وفيم

ة (ف)  ت قيم اث) بلغ توى ١٠٫٦٤١(ذكور/إن د مس ة عن ي دال ص وب ٠٫٠١وه ل التخص اً لتفاع روق وفق بة للف النس
  . ٠٫٠١وهي دالة عند مستوى  ٢١٫٦٠٣بالنوع فقد بلغت قيمة "ف" 

وع × هذا ولم توجد فروق في اإلقامة (ريف/ حضر) ولم توجد فروق في التخصص  ة والن ة، × اإلقام اإلقام
  اإلقامة.× النوع × والتخصص 

  ) التالي يوضح ذلك: ١٤دول (وبالنسبة للفروق وفقاً للتخصص (أدبي/علمي) فالج
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  )١٤جدول (

  المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) للفروق بين العلمي واألدبي 
  في مفهوم الذات األكاديمية (الرياضيات)

  )٢٤٢أدبي (ن=  )٢٠٦علمي (ن=
  قيمة (ت)

  ع  م  ع  م

٤٫٦٣  ٤٫٢٥  ١٨٫١٥  ٤٫٣٣  ٢٠٫٠٣**  

اث  ذكور واإلن ين ال روق ب ن الف ا ع دول (وأم ذات ١٤فالج وم ال ي مفه ا ف روق بينهم ح الف الي يوض ) الت
  األكاديمية (الرياضيات).

  )١٥جدول (

  المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) للفروق بين الذكور واإلناث 
  في مفهوم الذات األكاديمية (الرياضيات)

  )١٨٢إناث (ن=  )٢٦٦ذكور (ن=
  قيمة (ت)

  ع  م  ع  م

٢٫٥٦  ٥٫٠٩  ١٩٫٦٩  ٣٫٧٧  ١٨٫٥٦**  

ابقين ( دولين الس ن الج ح م ة ١٥، ١٤يتض ذات األكاديمي وم ال ات مفه طات درج ي متوس روق ف ود ف ) وج
ي نفس  اث ف ذكور واإلن (الرياضيات) وفقاً للتخصص (علمي/ أدبي) لصالح طالب العلمي كما وجدت فروق بين ال

  المتغير لصالح اإلناث.

ي مجال من خالل ما سبق يتضح أن طالب الشعب  ة ف ة األكاديمي م من الناحي اً عن ذاته ر مفهوم ة أكث العلمي
ؤثر  ث ي ة حي ولهم األكاديمي اتهم ومي ة وتطلع ذه الفئ ات ه ى اهتمام ى إل ة األول ود بالدرج ذا يع يات وه الرياض
ذا  ابقة، وه ائج الس ه النت التخصص بالدرجة األولى على تكوين مفهوم ذات بصورة واضحة من خالل ما أشارت إلي

يالحظ أن يو أثير، ف ة الدراسة ذات التوجه والت ذات، ولنوعي ضح أن للتخصص دور مهم وبارز في تكوين مفهوم ال
ات  الب التخصص ين ط ا ب رق م ح الف ث اتض ه، بحي ن نفس رد ع وم الف ورة مفه ي بل ا دور ف ام والدراسة لهم االهتم

  .العلمية واألدبية في مفهوم الذات األكاديمية (الرياضيات) بصورة واضحة

ة،  الب التخصصات األدبي ر من ط ورة أكب ا بص ا وإدراكه ابية وفهمه ردات الحس ع المف ل م فهم أقرب للتعام
ول  ت مي إذا كان ي) ف ي/ األدب ين (العلم ين الفئت رة ب ورة كبي ف بص وى الفكري يختل ة والمحت ا أن الصياغة العقلي كم

إن  ب ف ة والتجري ى الرقمي ل إل ة تمي ل واهتمامات طالب التخصصات العلمي ة تمي ة طالب التخصصات األدبي عقلي
ي والرياضي  ة الحس الرقم ى أن عملي ة، بمعن الب التخصصات العلمي إلى األدب والفلسفة بصورة أوضح من ط
م  يم أو الك ى التكم يكون واضحاً وبصورة أكبر لدى طالب التخصصات العلمية حيث تميل ألفاظهم ومصطلحاتهم إل

الب ال ون ط ين يك ي ح ف ف ن الكي ر م طلحاتهم أكث ي مص ف ف ى الكي يالً إل ر م ة أكث ة واألدبي ات النظري تخصص
  وسردهم. 

ل ( ومي خلي د بي ة محم ع دراس رض م ذا الف ائج ه ق نت ل (١٩٨١وتتف هير كام ة س ان ١٩٨٧) ودراس ) واللت
  أشارتا إلى وجود فروق في مفهوم الذات لصالح طالب التخصصات العلمية.

ان  أما عن وجود فروق بين الذكور واإلناث في اث وإن ك ة (الرياضيات) لصالح اإلن ذات األكاديمي مفهوم ال
ا  اديمي (الرياضيات) وربم مختلفا عن المسلمات األولى والتي تذهب إلى تفوق الذكور على اإلناث في المجال األك

تم بالر دة أن ته اة تحاول جاه ياضيات يعود ذلك إلى طبيعة الظروف واأليام المعاشة اآلن حيث يمكن القول بأن الفت
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ع  وم وجمي ك من دراستها للطب والهندسة والعل ى ذل يس أدل عل يهم ول وق عل ل وتتف ذكور ب ك شأن ال شأنها في ذل
ذه الدراسة  نن خالل ه ذات م وم ال المواد العملية الرياضية وربما تفوقت فيها على الذكور، وهذا يعني أن شكل مفه

يك راث الس ي الت رئ ف ا ق ا عم ة م راً بدرج ون متغي ا يك ام ربم م االهتم ن إدراك ك ة يمك ه بالمالحظ ولوجي، إال أن
ات  د وكلي االت ومعاه اك مج ذلك، فهن تم ب ي ته ات الت ة والدراس ة والكمي النواحي العددي ات ب دى الطالب ود ل الموج
ر دور  ذي انحص ت ال ي الوق ات، ف ا الطالب ق به ب التح يدلة والط وم والص ابات والعل ة والحس تم بالهندس ة ته خاص

ض ال ين بع ن لدراسة البن ديماً يمل ن ق ات ك ى العكس فالبن ديماً عل الب ق ان الط د ك ة ولق ات النظري ي الدراس يئ ف ش
ة النظر اآلن وأصبحت  رت وجه ة، ولكن تغي ة والعلمي وم التقني األدب واللغة في حين يميل الطالب إلى دراسة العل

ل ا ي أن ك ذا ال يعن ر، وه ا أكث ين، وربم ل البن ات مث ام البن ة أم رص متاح ذات الف وم ال ديهن مفه ور ل ات يتبل لبن
ة  وء العين ي ض ذا ف بعض، وه ن ال ل ولك يس الك ه ل ول بأن ن الق ه يمك ة إال أن فة عام يات) بص ة (الرياض األكاديمي
ن أجل إيجاد  المستخدمة في الدراسة الحالية، وربما يكون السبب في ذلك ميل اإلناث إلى اكتساب بعض الخبرات م

ت ق بطبيع ة تلي ل فرصة عمل مالئم ذكور، لمي ر من وقت ال اث أوف اح لإلن ت المت روف أن الوق ن المع ذلك م هن وك
  الذكور إلى بعض االهتمامات التي قد تختلف عن عملية التحصيل ودراسة الرياضيات.

وب ( راهيم يعق ة وإب ل من نصر يوسف مقابل ) ودراسة ١٩٩٤وتتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج دراسات ك
Chopman, et al, 1997 د الناصر سالمة (ودر د ٢٠١٠اسة ياسمين عب دواني وعوي د الع ) ودراسة ابتسام زاي

  )، ولقد أشارت هذه الدراسات إلى تفوق اإلناث على الذكور في مفهوم الذات.٢٠٠٥سلطان المشعاني (

  نتائج الفرض الخامس وتفسيرها: 

ذات الخل وم ال ي مفه ائياً ف ر دال إحص د أث ه "ال يوج ى أن رض عل ذا الف نص ه ص ي ين التخص ل ب ة للتفاع قي
  (أدبي/علمي) والنوع (ذكور/إناث) واإلقامة (ريف/حضر)".

الي وضح ١٦) والجدول (٢×٢×٢وللتحقق من هذا الفرض تم استخدام تحليل التباين ثالثي التصنيف ( ) الت
  ذلك.

  )١٦جدول (

  تحليل التباين للتفاعل بين التخصص(علمي/ أدبي) والنوع (ذكور/ إناث) 
  (ريف/ حضر) في مفهوم الذات الخلقية واإلقامة

  مصدر التباين
  مجموع

  المربعات

  درجات

  الحرية

  متوسط

  المربعات

  قيمة 

  (ف)

  مستوى

  الداللة

  غ.د  ٠٫٢٨٢  ٢٫٩٩٣  ١  ٢٫٩٩٣  التخصص

  ٠٫٠١  ٣١٫٣٩٨  ٣٣٢٫٨٩٤  ١  ٣٣٢٫٨٦٤  النوع

  غ.د  ٠٫١٤٦  ١٫٥٤٣  ١  ١٫٥٤٣  اإلقامة

  غ.د  ١٫٣٧٧  ١٤٫٦٠٠  ١  ١٤٫٦٠٠  النوع× التخصص 

  غ.د  ١٫٩٩٠  ٢١٫٠٩٥  ١  ٢١٫٠٩٥  اإلقامة× التخصص 

  غ.د  ١٫٤٠٣  ١٤٫٨٦٧  ١  ١٤٫٨٦٧  اإلقامة× النوع 

  غ.د  ٠٫٠٢٩  ٠٫٣٠٣  ١  ٠٫٣٠٣  واإلقامة× النوع × التخصص 

  -  -  ١٠٫٦٠٢  ٤٤٠  ٤٦٦٥٫٠٧٠  الخطأ

  -  -  -  ٤٤٧  ٥١٣٢٫٦٠٥  المجموع الكلي
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ة  ي)، واإلقام ص (علمي/أدب ويبدو من الجدول السابق عدم وجود فروق في مفهوم الذات الخلقية وفقاً للتخص
ص  وع والتخص ص والن ين التخص ل ب ة للتفاع ذات الخلقي وم ال ي مفه ر دال ف د أث م يوج ذلك ل ر)، وك (ريف/حض

ة إح روق دال دت ف ذا ووج ة. ه وع واإلقام ص والن ص، التخص وع والتخص ة، الن ذات واإلقام وم ال ي مفه ائياً ف ص
  ) يوضح اتجاهات الفروق بينهما. ١٧الخلقية وفقاً للنوع (ذكور/إناث) والجدول التالي (

  )١٧جدول (

  المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) للفروق بين الذكور واإلناث في مفهوم الذات الخلقية 

  )١٨٢إناث (ن=  )٢٦٦ذكور (ن=
  قيمة (ت)

  ع  م  ع  م

٦٫٥٢  ٢٫٨٥  ٢٥٫٢٥  ٣٫٥٠  ٢٧٫٢١**  

وع  اً للن ة وفق ذات الخلقي وم ال ات مفه طات درج ي متوس روق ف ود ف ابق وج دول الس ن الج ر م ويظه
  (ذكور/إناث) لصالح الذكور.

ود  ك يع وهذا يشير إلى أن مفهوم الذات الخلقية لدى الذكور أكثر تبلوراً ووضوحاً عنه لدى اإلناث،، ولعل ذل
ل  بالدرجة األولى إلى تردد ى األق ي بعض سلوكياتهم عل ر تحفظات ف م وأكث الذكور على دور العبادة ومجالس العل

الم  اك بالع رة االحتك ى كث ى إل ود بالدرجة األول في مثل هذه الظروف التي اختلطت بها المعايير والقيم ولعل ذلك يع
ود الخارجي وبالمجتمع وأكثر تميزاً للصواب والخطأ، على الرغم من جميع المغريات ف ا يع ام وربم ع الع ي المجتم

ة األزهر  ي جامع ي يخضع للدراسة ف وع الكل ذلك الفارق إلى طبيعة العينة المستخدمة في الدراسة حيث إن المجم
ة  ذه العين راد ه دى أف وهذا يعني أن الخلفية الثقافية والدينية تضع البذرة األولى لتطور وتبلور مفهوم الذات الخلفية ل

ة الدراسة هي دراسة ومن خالل مجموع العي وم أن طبيع ر ومعل ة األزه الب جامع ا من ط نة نجد أن جميع أفراده
ك أن  ي ذل ال يعن اث ف ذكور واإلن ين ال روق ب اك ف ت هن ب، وإذا كان ية الطال ي شخص ؤثر ف ا ي ا مم ي مجمله ة ف ديني

  اإلناث ليس لديهم قيم خلفية ولكن الفروق في الدرجة وليست في الخلق نفسه.

ائج  ق نت ت (وتتف رحيم بخي د ال ة عب ع دراس رض م ذا الف ل (١٩٨٠ه ومي خلي د بي ة محم ) ١٩٩١) ودراس
ز ( د العزي ه عب ة ط د (١٩٨٧ودراس اح محم د الفت ف عب ة يوس نعم ١٩٩٠) ودراس د الم ناوي عب ة الش ) ودراس

  ) وجميعها أشار إلى وجود فروق في مفهوم الذات بين الذكور واإلناث لصالح الذكور.١٩٩٦الشناوي (

  السادس وتفسيرها:  ضالفر نتائج

ي التفاعل  ة ف ذات الخلقي وم ال ة لمفه ي الدرجة الكلي ر دال إحصائياً ف د أث ينص هذا الفرض على أنه "ال يوج
  بين التخصص (أدبي/علمي) والنوع (ذكور/إناث) واإلقامة (ريف/حضر)".

  ) التالي:١٨والختبار هذا الفرض تم استخدام تحليل التباين كما في الجدول(

   



٧٤ 

 ٢٠١٥مجلة البحث العلمى فى التربية                                                       العدد السادس عشر لسنة 

  

  )١٨جدول (

  تحليل التباين للتخصص (علمي/أدبي) والجنس (ذكور/إناث) 
  واإلقامة (حضر/ريف) لمفهوم الذات (الدرجة الكلية) 

  مصدر التباين
  مجموع

  المربعات

  درجات

  الحرية

  متوسط

  المربعات

  قيمة 

  (ف)

  مستوى

  الداللة

  غ.د  ٠٫١٦٧  ٣١٫٧٧٧  ١  ٣٦٫٧٧٧  التخصص

  ٠٫٠١  ٩٫٤٤٦  ٢٠٧٤٫١٥٢  ١  ٢٠٧٤٫١٥٢  النوع

  غ.د  ٢٫٤٧٠  ٥٤٢٫٣٢٨  ١  ٥٤٢٫٣٢٨  اإلقامة

  ٠٫٠١  ٧٫٠٥٦  ١٥٤٩٫٣٤٠  ١  ١٠٤٩٫٣٤٠  النوع× التخصص 

  ٠٫٠١  ٠٫١١٨  ٢٥٫٨٢٠  ١  ٢٥٫٨٢٠  اإلقامة× التخصص 

  غ.د  ٠٫٤١٥  ٩١٫١١٧  ١  ٩١٫١١٧  اإلقامة× النوع 

  غ.د  ٠٫٦٣٣  ١٣٨٫٩٣٠  ١  ١٣٨٫٩٣٠  اإلقامة× النوع × التخصص 

  -  -  ٢١٩٫٥٧٣  ٤٤٠  ٩٦٦٢٫٢٨٢  الخطأ

  -  -  -  ٤٤٨  ٩٣٥٢٦١٫٠٠٠  المجموع الكلي

ة (ريف/حضر)  اً للتخصص (أدبي/علمي) واإلقام ة إحصائياً تبع روق دال يتضح من الجدول السابق عدم ف
  وكذلك ال يوجد أثر دال إحصائياً للتفاعل بين التخصص واإلقامة، النوع واإلقامة، والتخصص والنوع واإلقامة.

د مستوى ووجدت فروق دالة  اث)  ٠٫٠١إحصائياً عن وع (ذكور/إن اً للن ذات وفق وم ال ة لمفه ي الدرجة الكلي ف
  ) التالي:١٩كما في الجدول (

  )١٩جدول (

  اتجاهات الفروق بين الذكور واإلناث في مفهوم الذات (الدرجة الكلية)

  )١٨٢إناث (ن=  )٢٦٦ذكور (ن=  
  قيمة (ف)

  ع  م  ع  م  

  ٣٫١٧  ١٤٫٤٣  ١٤١٫٠١  ١٥٫٣٤  ١٤٥٫٥٣**  

دول ( ن الج ح م اث ١٩ويتض ذكور واإلن ين ال ة ب ة الكلي ذات الدرج وم ال طات مفه ي متوس روق ف ود ف ) وج
  لصالح الذكور.

وم أن  ن المعل وترجع هذه الفروق إلى الطبيعة الفسيولوجية للذكور والتي تختلف عن طبيعتها لدى اإلناث، فم
ن  ي الذكور لديهم درجة من الحرية والكفاءة للتعبير ع راط ف ى االنخ درة عل ن ق اهم هللا م ا حب اتهم بم م وإمكان ذواته

ذي يفرض  ع ال ة المجتم ى طبيع رق إل ك الف ا يرجع ذل ددة، كم ات المتع المجتمع وقدرة على تحمل المسئولية والتبع
  على األنثى قيوداً تمنعها من الخروج إلى المجتمع بنفس القدرة والكفاءة التي عليها الذكر.

ع كذلك ما منحه هللا ي المجتم رأة ف  للمرأة من حياء بطبيعتها ذلك الذي يقف حائالً دون أن تعبر أو تنخرط الم
ي  راط ف دماج واالنخ ى االن ه إل ا يؤهل درة م ن الق ك م فهناك أمور ال تستساغ المرأة فيها في حين نجد أن الرجل يمل
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ً  المجتمع بصورة أكثر عمقاً وفعالية، ا رأة ومفهوم ون دور الم ا يك ن هن ن دور الرجل  وم ل وضوحاً م ا اق عن ذاته
  ومفهومه عن ذاته.

ا  ة جميعه ال الخارجي ام باألعم ث القي كما أن المسئوليات التي توكل على الرجل أو الذكر في المجتمع من حي
د أن األدوار  ذا نج دافعاً، ول ئوالً وسائالً، وم ه مس ث كون ه من حي ه عن ذات دعم مفهوم رأة ي تطيعها الم ي ال تس والت

  وطة بالرجل تختلف عن أدوار المرأة في مجتمعنا الشرقي اإلسالمي العربي.المن

ت ( رحيم بخي د ال ل من، عب ات ك ائج دراس ع نت رض م ذا الف ائج ه ق نت ومي ١٩٨٠وتتف د بي ة محم )، ودراس
د العظيم (١٩٨١خليل ( د (١٩٨٧)، ودراسة طه عب اح محم د الفت )، ودراسة غريب ١٩٩٠)، ودراسة يوسف عب

نعم الشناوي (١٩٩٥(عبد الفتاح  د الم ود ١٩٩٦)، ودراسة الشناوي عب ى وج ذه الدراسات أشارت إل ع ه )، وجمي
  فروق بين الذكور واإلناث في مفهوم الذات لصالح الذكور.

  توصيات الدراسة:

  في ضوء إجراءات ونتائج الدراسة الحالية أمكن الخروج بالتوصيات التالية:

  ات ألعمار سنية متنوعة.الحاجة إلى عمل مقاييس في مفهوم الذ -١

 ضرورة دراسة المتغيرات الشخصية واالجتماعية لدى طالب الجامعة. -٢

ي  -٣ ق ف ى يمكن التعم نخفض حت ذات الم وم ال ع الطالب ذوي مفه ة م ضرورة استخدام الدراسات اإلكلينيكي
 ديناميات شخصياتهم.

 المنخفض.محاولة استخدام الدراسات التدخلية مع األفراد ذوي مفهوم الذات  -٤

 اجتماعية متنوعة لدى طالب الجامعة. –دراسة مفهوم الذات في مستويات اقتصادية  -٥

 تقديم خدمات إرشادية باستمرار للطالب ذوي مفهوم الذات المنخفض. -٦

  دراسات مقترحة:

ا  تم بحثه ي ي وعات الت راح بعض الموض ن اقت ابقة يمك ائج الدراسات الس ة ونت من خالل نتائج الدراسة الحالي
  لك على النحو التالي:وذ

  دراسة مفهوم الذات في عالقتها بمستويات اقتصادية اجتماعية متنوعة لدى طالب الجامعة. -١

 دراسة عبر ثقافية لمفهوم الذات لدى طالب الجامعة. -٢

 دراسة نمائية لتطور مفهوم الذات عبر مراحل نمائية مختلفة لمفهوم الذات. -٣

 اإلسقاطية لدى طالب الجامعة ذوي مفهوم الذات المنخفض.دراسة إكلينيكية باستخدام االختبارات  -٤

 عمل دراسة مستعرضه لمفهوم الذات بين فئات تعليمية مختلفة. -٥

 مدى فعالية برنامج إرشادي نفسي لتدعيم مفهوم الذات اإليجابي لدى طالب الجامعة. -٦

  دراسة المناخ المدرسي وعالقته بمفهوم الذات لدى طالل المرحلة الثانوية. -٧
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  اجع الدراسةمر

  أوالً: المراجع العربية:

كي ( -١ كي، م.ج. ياروشفس د السالم ١٩٩٦أ.ن بتروفس واد وعب د الج دي عب ة حم ر، ترجم نفس المعاص م ال م عل ): معج
 رضوان، القاهرة، دار العالم الجديد.

عان ( -٢ لطان المش د س دواني، عوي د الع ام زاي ن ٢٠٠٥ابتس دين م ولي الوال دى مجه ذات ل وم ال اد مفه راهقين ): أبع الم
ة  اهرة، مجل دين، الق ومي الوال ن معل رانهم م ر وأق دى أس نين ل ة والمحتض ة االجتماعي ي دور الرعاي ودعين ف الم

ع، ص ص دد الراب د الخامس عشر، الع م)، المجل يين المصرية (ران -٥٩٩دراسات نفسية (رابطة اإلحصائيين النفس
٦٣٢ . 

 والتوافق، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية.): سيكولوجية الذات ١٩٨٧إبراهيم أبو زيد ( -٣

ي ٢٠١٤إبراهيم سيد أحمد، حسام الدين أبو الحسن علي ( -٤ ذات ف وم ال ة اإلنجاز ومفه ن دافعي ): اإلسهام النسبي لكل م
ة  ة التربي ة، مجل ة االبتدائي ذ المرحل ن تالمي تعلم م عوبات ال وبين ذوي ص وبين والموه دى الموه ي ل ق الدراس التواف

دد السابع، ص ص الخاصة ازيق، الع ة الزق ة، جامع ة التربي -٣١٧، مركز المعلومات التربوية والنفسية والبيئية، كلي
٣٩٥. 

األردن، ماجستير ١٩٨٥إبراهيم يعقوب ( -٥ ة ب ة اإلعدادي ذ المرحل دى تالمي ): عالقة مفهوم الذات بالتحصيل الدراسي ل
 ربوي.غير منشورة، جامعة اليرموك، مركز البحوث والتطوير الت

د ( -٦ نعم محم د الم د عب دى ١٩٩٨أحم ة ل ة واألكاديمي رات الوجداني بعض المتغي ه ب وء ارتباط ي ض بط ف ه الض ): توج
 .٥٤-٣٨طالب الجامعة، جامعة جنوب الوادي، كلية التربية بقنا، مجلة العلوم التربوية، العدد العاشر، ص ص

ير ( -٧ د بش ال محم د١٩٨٩آم ذات عن وم ال ه بمفه راب وعالقت ة  ): االغت ات التربي ا بكلي ات العلي ات الدراس ة وطالب طلب
 بجمهورية مصر العربية، دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس، كلية التربية.

افي ( -٨ دين كف الء ال ابر، ع د ج د الحمي ابر عب ة ١٩٩٥ج اهرة، دار النهض ي، الق ب النفس نفس والط م ال م عل ): معج
 .٧العربية، ج

 ، القاهرة، عالم الكتب.٣لتوجيه واإلرشاد النفسي، ط): ا١٩٩٨حامد عبد السالم زهران ( -٩

 .٦): علم النفس االجتماعي، القاهرة، عالم الكتب، ط٢٠٠١حامد عبد السالم زهران ( -١٠

 ): دراسات في السلوك والشخصية، القاهرة، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع.٢٠٠٨حسين فايد ( -١١

ن الجنسين،  ): العالقة بين اإلحساس بالوحدة١٩٨١ذكية غنى مبروك ( -١٢ ة م دى طالب الجامع النفسية ومفهوم الذات ل
 ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، كلية التربية.

دى ٢٠١٢زهراء عبد الرحمن عبد هللا ( -١٣ ة ل ذات: دراسة ميداني ): دافعية التحصيل وعالقتها بمركز الضبط ومفهوم ال
ر  تير غي الة ماجس وم، رس ة الخرط ة بوالي ض الجامع الب بع وم ط ودان للعل ة الس ة، جامع ة التربي ورة، كلي منش

 والتكنولوجيا.

قير ( -١٤ ود ش ب محم ض ١٩٩٩زين ديل بع رح) لتع اور (مقت دد المح لوكي متع ي س ي معرف امج عالج ة برن ): فعالي
 .٣٤خصائص األطفال مفرطي النشاط، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالمنيا، عدد 

اكير ( -١٥ لفيا ب م، س امي ملح دى  ):٢٠١٢س از ل ة اإلنج ذات ودافعي وم ال ن مفه ل م ي وك لوك الوسواس ين الس ة ب العالق
ا، عدد ( ة بنه ة، جامع ة التربي ة كلي ة السعودية، مجل ة العربي ي المملك د٩٢طالبات المرحلة الجامعية ف ، ص ٣)، مجل

 .٤٣٣-٣٩٣ص

ر منشورة، ): مراتب الطموح لدى الطالبة الجامعية وعالقتها بمفهوم ١٩٨٤سناء محمد سليمان ( -١٦ وراه غي ذات، دكت ال
 جامعة عين شمس، كلية البنات.
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د ( -١٧ ل أحم هير كام ي، ١٩٨٧س ص الدراس وع التخص ه بن عوديات وعالقت ات الس ات الجامعي ذات للطالب وم ال ): مفه
دد الخامس، ص ص ة المصرية للدراسات النفسية، الع ر، الجمعي نفس في مص م ال ث لعل -١٦٠بحوث المؤتمر الثال

١٧٧. 

 ): سيكولوجية الشخصية، القاهرة، دار النهضة العربية.١٩٨٧غنيم (سيد محمد  -١٨

ناوي ( -١٩ نعم الش د الم ناوي عب ة ١٩٩٦الش الب المرحل دى ط ذات ل وم ال ى مفه ي عل يل الدراس ذكاء والتحص ر ال ): أث
 .٤٧-٩الثانوية العامة، مجلة كلية التربية بالزقازيق، العدد السادس والعشرون، ص ص 

 : سيكولوجية التنشئة االجتماعية، عمان، دار المسرة للنشر والتوزيع والطباعة.)١٩٩٨صالح محمد علي ( -٢٠

و  -٢١ اهرة، األنجل ام، الق نفس الع م ال طلعت منصور، أنور الشرقاوي، عادل األشول، فاروق أبو عوف (د.ت)، أسس عل
 المصرية.

اي ( -٢٢ يم بش ور، حل ت منص ة ا١٩٨١طلع ة الطفول ي مرحل ال ف ذات لألطف وم ال اس مفه أخرة، ): مقي طى والمت لوس
 القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية.

ه ( -٢٣ ع ط ه ربي ة، ٢٠١٥ط الب الجامع ن ط ة م دى عين ية ل البة النفس ديني والص ه ال ه بالتوج ذات وعالقت وم ال ): مفه
 المؤتمر السنوي التاسع عشر في اإلرشاد النفسي والوعي المجتمعي.

ذا١٩٨٧طه عبد العظيم حسين ( -٢٤ وم ال ر ): العالقة بين مفه ة، ماجستير غي ة الجامعي دى طالب المرحل ة ل ت واإليجابي
 منشورة، جامعة بنها، كلية التربية.

 ): مقياس مفهوم الذات لألطفال كراسة التعليمات، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية.١٩٨٤عادل عز الدين األشول ( -٢٥

 األنجلو المصرية. ): موسوعة التربية الخاصة، القاهرة، مكتبة١٩٨٧عادل عز الدين األشول ( -٢٦

 ، القاهرة، مكتبة غريب.٣): علم النفس العام، ط١٩٩٠عبد الحليم محمود، عبد اللطيف خليفة ( -٢٧

 ): مدخل إلى علم النفس، األردن، مركز الكتاب األردني.١٩٩٣عبد الرحمن عدس، بشير محي الدين توق ( -٢٨

ية والتحصيل ): دراسة لمفهوم الذات في مراحل النمو الت١٩٨٠عبد الرحيم بخيت ( -٢٩ ا بسمات الشخص ة وعالقته عليمي
 الدراسي، دكتوراه غير منشورة، جامعة المنيا، كلية التربية.

  .٣): في الصحة النفسية، القاهرة، دار الفكر العربي، ط٢٠٠٣عبد المطلب أمين القريطي ( -٣٠

 مدبولي.، القاهرة، مكتبة ٤): موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، ج١٩٩٤عبد المنعم الحفني ( -٣١

ده ( -٣٢ رات ١٩٨٦عبد الهادي السيد عب ة وبعض المتغي درة األكاديمي ذات للق ين مفهوم ال ة ب ات السلبية والنمائي ): العالق
 .٨٠األخرى لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي الحلقة األولى والثانية، مجلة كلية التربية بالمنصورة، عدد

ة ): الحاجات الن٢٠١١عالء سمير موسى القطاني ( -٣٣ ة جامع دى طلب توى الطموح ل فسية ومفهوم الذات وعالقتهما بمس
 األزهر بغزة في ضوء نظرية محددات الذات، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة األزهر بغزة.

و١٩٩٥غريب عبد الفتاح غريب ( -٣٤ ة األنجل اهرة، مكتب  ): بحوث نفسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومصر، الق
 المصرية.

د ( -٣٥ د زاي ة محم ل ١٩٨٩فوقي ن ذوات المؤه ريض م ة التم امالت بمهن دى الع ة ل ذات االجتماعي وم ال ة مفه ): مقارن
 .١٣٣-١١٥المتوسط وذوات المؤهل العالي، مجلة كلية التربية بالزقازيق، العدد الثامن، ص ص

دزي ( -٣٦ اردنر لين ول، ج الفين ه ية، ط١٩٧٨ك ات الشخص رج أح٢): نظري ة ف ي ، ترجم ي، لطف دري حفن رج، ق د ف م
  قطيم، الكويت، دار الشايع للنشر.

 ): النمو التربوي للطفل والمراهق، بيروت، دار النهضة العربية.١٩٧٩كمال دسوقي ( -٣٧

 كمال دسوقي (د.ت): ذخيرة تعريفات مصطلحات علوم النفس، القاهرة، دار األهرام للنشر والتوزيع. -٣٨
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ة ( -٣٩ و لطيف وم ): مستوى مفه٢٠١٤لؤي حسن أب ة العل ة الباحة، مجل ي جامع نة التحضيرية ف ة الس دى طلب ذات ل وم ال
 .٢، عدد١٥التربوية والنفسية، جامعة الباحة، السعودية،مج

ودة ( -٤٠ راهيم ج د إب دى ١٩٩٦محم ار ل ق االختب ى قل ص عل نس والتخص ذات والج وم ال توى مفه تالف مس أثير اخ ): ت
 .٣٠٣-٢٧٣ازيق، العدد السادس والعشرون، ص ص طالب المرحلة الثانوية، مجلة كلية التربية بالزق

وقي ( -٤١ د دس د أحم ة ١٩٨٩محم ة االبتدائي ذات المرحل ذ وتلمي دى تالمي ذات ل وم ال ى مفه رات عل ض لمتغي ر بع ): أث
 .١٢٥-٨٣والمتوسطة بالمدينة المنورة، مجلة كلية التربية بالزقازيق، العدد التاسع، ص ص 

 ت الشخصية، القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع.): نظريا١٩٩٨محمد السيد عبد الرحمن ( -٤٢

ل ( -٤٣ ومي خلي ة ١٩٨١محمد بي ى والثاني دى طالب السنتين األول ق ل ذات ومستوى القل ين مفهوم ال ة ب ): دراسة العالق
 بكلية التربية بالزقازيق، ماجستير غير منشورة، جامعة الزقازيق، كلية التربية.

ل ( -٤٤ ومي خلي د بي ة ): مفه١٩٩٠محم ة كلي ي، مجل التوافق الزواج ا ب ة وعالقتهم ة الزوجي اليب المعامل ذات وأس وم ال
 .٢٣٧-١٨٥التربية بالزقازيق، العدد الحادي عشر، ص ص 

 .٢): الطفل من الحمل إلى الرشد، الكويت، دار العلم، ج١٩٨٩محمد عماد الدين إسماعيل ( -٤٥

ايم ( -٤٦ الح غن ادل ص د، ع ف محم د يوس ذات و٢٠٠٥محم وم ال اديين ): مفه ذ الع دى التالمي رية ل ة األس ه بالبيئ عالقت
تون، ص ص  دد الس ر، الع -١وذوي صعوبات التعلم، جامعة الزقازيق، مجلة كلية التربية ببنها، المجلد الخامس عش

٧٢. 

دى ٢٠١٥محمود خليل أبو دف ( -٤٧ ة ل ذات المؤمن وم ال ): دور أعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية في تعزيز مفه
 ).٢، عدد٢٣في ضوء السنة النبوية المطهرة، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، المجلد  طلبتهم

 ): علم النفس اإلكلينيكي، القاهرة، مكتبة مصر.١٩٦٧مصطفى فهمي ( -٤٨

عايدة ( -٤٩ ور الس اجي من اقين ٢٠٠٧ن ة المع دى الطلب ة ل رات الديموغرافي بعض المتغي ه ب ذات وعالقت وم ال سمعياً ): مفه
امن،  د الث ية، المجل ة والنفس وم التربوي ة العل البحرين، مجل الملحقين بمراكز التربية الخاصة في األردن، كلية التربية ب

 .١٠٦-٨٥العدد الثالث، ص ص 

ل ( -٥٠ عبان خلي وى ش ريين ١٩٩٤نج ال المص دى األطف وف ل اب والخ القلق واالكتئ ه ب ذات وعالقت وم ال ): مفه
 .٢٤١-٢٠٣لتربية بالزقازيق، العدد الحادي والعشرون، الجزء األول، ص صوالسعوديين، مجلة كلية ا

امعيين بسلطنة ١٩٩٠نجيب خزام ( -٥١ ): البنية العاملية للصورة العربية الستبيان وصف الذات دراسة على الطالب الج
 يناير. ٢٤-٢٢من  ١ُعمان، المؤتمر السنوي السادس لعلم النفس بمصر (الجمعية المصرية للدراسات النفسية، ج

وب ( -٥٢ راهيم يعق ة، إب ف مقابل ر يوس ة ١٩٩٤نص ة جامع دى طلب ذات ل وم ال ى مفه تحكم عل ز ال نس ومرك ر الج ): أث
 .٥٧٤-٥٤٣اليرموك، مجلة كلية التربية بالمنصورة، العدد الخامس والعشرون، ص ص

 ): أسس علم النفس، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي.١٩٨٩نعمة عبد الكريم أحمد ( -٥٣

 ): مشاكل األطفال السلوكية، األسباب وطرق العالج، القاهرة، دار العلم والثقافة.١٩٩١يق صفوت مختار (وف -٥٤

ة من ٢٠١٠ياسمين عبد الناصر سالمة ( -٥٥ دى عين ذات ل وم ال ه بمفه ): قصور االنتباه والنشاط الحركي المفرط وعالقت
 جامعة الزقازيق، كلية التربية.إكلينيكية)، ماجستير غير منشورة،  –األطفال (دراسة سيكومترية 

ي ( -٥٦ اض عل ف ري ة ٢٠٠٧يوس الب المرحل دى ط ية ل رات النفس بعض المتغي ه ب ي وعالقت وق العقل توى التف ): مس
 الثانوية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة األزهر، القاهرة.

ام ( -٥٧ اح أم د الفت ف عب دى ١٩٨٩يوس ذات ل وم ال ة لمفه ة مقارن ن ): دراس رهم م ارات وغي الب اإلم ن ط ين م الجنس
 .٨٢-٧٢، ص ص ١٢العرب، مجلة علم النفس، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب عدد 

د ( -٥٨ اح محم د الفت ف عب ديهم (دراسة ١٩٩٠يوس ذات ل وم ال اء ومفه دركها األبن ا ي دين كم ة الوال ين الرعاي ة ب ): العالق
 .١٦٤-١٤٦، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد الثالث عشر، ص صعاملية مقارنة) مجلة علم النفس، القاهرة
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  مالحق الدراسة

  )١جدول (

  المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة

  األبعــاد

  اإلقامة  النوع  التخصص

علمي 
  ٢٠٦ن=

أدبي 
  ٢٤٢ن=

ذكور 
  ٢٦٦ن=

إناث 
  ١٨٢ن=

ريف 
  ١٨٧ن=

حضر 
  ٢٦١ن=

  مفهوم الذات 

  الوجدانية

  ٣٥٫٣٩  ٣٥٫٨٠  ٣٥٫٩٢  ٣٥٫٣٢  ٣٥٫٧٩  ٣٥٫٣٠  م

  ٦٫٣١  ٦٫٤٣  ٦٫٤٥  ٦٫٢٩  ٦٫١٣  ٦٫٦١  ع

  مفهوم الذات 

  الشخصية (المظهر)

  ٣٥٫٠٠  ٣٥٫٥٨  ٣٤٫٨٠  ٣٥٫٥٤  ٣٥٫٥٠  ٣٤٫٩٤  م

  ٤٫٨٣  ٤٫٦٤  ٤٫٧١  ٤٫٧٨  ٤٫٨١  ٤٫٦٩  ع

  مفهوم الذات 

  البدنية

  ٢٧٫٥٩  ٢٧٫٢٥  ٢٥٫٣٥  ٢٨٫٨٩  ٢٧٫٩٢  ٥٦٫٨٩  م

  ٤٫٩٦  ٥٫١٥٥  ٤٫٧٣  ٥٫٧٤  ٥٫٠٧  ٤٫٩٥  ع

  مفهوم الذات 

  األكاديمية

  ١٨٫٥٢  ١٩٫٦٩  ١٩٫٦٨  ١٨٫٥٥  ١٨٫١٤  ٢٠٫٠٣  م

  ٤٫١٧  ٤٫٥٩  ٥٫٠٨  ٣٫٧٧  ٤٫٢٥  ٤٫٣٣  ع

  مفهوم الذات 

  الخلقية

  ٢٦٫٥٨  ٢٦٫١٧  ٢٥٫٢٤  ٢٧٫٢١  ٢٦٫٤٠  ٢٦٫٤٢  م

  ٣٫٣٩  ٣٫٧٣  ٢٫٨٤  ٣٫٥٠  ٣٫٣٥  ٣٫٤٣  ع

  الدرجة الكلية 

  للمقياس

  ١٤٣٫١٠  ١٤٤٫٥١  ١٤١٫٠١  ١٤٥٫٥٣  ١٤٣٫٧٨  ١٤٣٫٥٩  م

  ١٥٫٦٨  ١٤٫٣٢  ١٤٫٤٣  ١٥٫٣٤  ١٥٫٢٨  ١٤٫٩٨  ع
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