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أثر بعض العوامل في تكوين مفكوو الوتال لوطل طلبوت التربيوت ال
في ج معت الق ي

وت

د .زلمود ملكاوي*
المل ص
ددت اس ف ددت
ته د ه هددلد اس هالددت رسددث تب د ه عو د فبددك اسبماه د لددت تدددملب هاهددمي اسددلا س د
اسخاصت لت جاهبت اسقص م ،وهب لت ت ت د عفبدام هاهدمي اسدلا سد لهم ،ورسدث هب لدت هدا رنا دا ه دا
اخ اله لت عو فبك اسبماه لت تدملب هاهمي اسلا فاخ اله هدا لد هم ،وع م عل ام األل ة،
واس ت د د ل ددت األلد د ة ،وهمد د م تب د د م األا ،وهمد د م تب د د م األي ،واسمبد د ل اس ا م ددت س اسد د ،
واسمم م اس هالت س اس .
تدددم هم مددد اس هالددت هددب ددت اس ددداسمهلمى لددت خمددم اس ف ددت اسخاصددت اسممددم ب لددت اساص د
اس هالددت األول هددب اسبدداي اسمدداهبت 8249/8248ه د واس دداسد عد مهم  888اسد واخ د ع ددت
اس هالددت فاس لقددت اسبيددماط ت اس ق ددت ،وتدم د هددب  488اسد تم د هددا مد  :42هددب هم مددد
اس هالت.
الد خ اي هق دداى ت مددت سماهددمي اسددلا فمصددا عماة س هالددت واسمدددم هددب ه ددت لقد ة تقد تمددبت
عفبام.
وس ح اس ا ا حم اسم مل ا اسحماف ت ،واال ح الا اسمب اهلت ،واخ اه" " ،وتح د
اطج اس هالت ع ث اس حم
اس الب األحامي  ، ANOVAواخ اه ش ا  .وفب تح اس ا ا ظه
اآلتت:
ت اس ف ت اسخاصت لت جاهبت اسقص م ع دث اس دماست :اسدلا
جاء ت ت عفبام هاهمي اسلا س
األخالخ ددت ،واس ددلا األلد د لت ،واس ددلا االج ماع ددت ،واسمد د م  ،واس ددلا اسيخصد د ت ،و قد د اس ددلا ،
واسهملت واسلا اس ت ،وتق اسلا .
ظه ل وق نا مالست رحصاط ت سصاسح اس ت لدا اسم ل ت لت عفبام (اسلا اسيخص ت ،و ق
اسدلا  ،واسهملددت ،وتق د اسددلا ح وسصداسح لدددا اسق لددت لددت عفبدام (اسددلا اس ددت ،واسددلا اسخ ق ددت،
واسلا االج ماع ت ،واسلا األل لت ،واسم م ح .و لسك سصاسح اس ت هب األل اس ت ع م عل ام
* قسم الرتبية اخلاصة ،جامعة القصيم ،السعودية.
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األل ة عخ هب خممت عل ام لت عفبام( اسلا اس ت ،واسلا اسيخص ت ،واسلا األلد لت ،واسدلا
االج ماع ددت ،و ق د اسددلا ح .و ددلسك سصدداسح اس اسد األ د لددت األل د ة لددت عفبددام (اسددلا اسخ ق ددت،
واسلا اسيخص ت ،واسلا األل لت ،واسلا االج ماع ت ،واسم م ح .ل ما ا سصداسح اس دت اسدللب
هم م تب م واس هم فداسمهلمى ومهالا ع ا لت عفبام (اسلا اسخ ق ت ،واسلا اسيخص تح و ا
سصدداسح اس ددت اسددللب هم د م تب د م واس د هم (عخ د هددب وا ملددت عاهددت ،ووا ملددت عاهددتح لددت فب د اسددلا
االج ماع ددت .ول م ددا ل ب ددت فممد د م تب د د م األي ل ددت عفب ددام (اس ددلا اسخ ق ددت ،واس ددلا االج ماع ددت،
واسم م ح وسصاسح هم م تب م األي عخ هدب وا ملدت عاهدت ،ووا ملدت عاهدت لدت فبد اسدلا اسيخصد ت.
وجدداء سصدداسح اس ددت همددب هب د سهم اس ا مددت هم دداو لددت عفبددام (اسددلا اسخ ق ددت ،واسددلا اسيخص د ت،
واسلا األل لت ،واسهملت ،واسم م ح عها سمم م اس هالت س اس لماء سصاسح ت اسمد ت األوسدث
لت عفبام ( اسلا اسيخص ت ،واسلا االج ماع ت ،واسهملتح وسصاسح ت اسم ت اسخاهمدت لدت فبد ي
(اسلا اسخ ق ت ،واسم م ح.
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 - 1املؼدمة واخلؾػقة الـظروة لؾدراسة
يؤدي مفهوم الذات أو فكرة ادلرء عن نفسه دوراً كبريااً ووجيريه السريلوحت ودهيريها .فال الريي الريذي لهيريه
فكرا عن نفسه بأنه ذكي ،ومواظي ،ورلتهه دييري إ التصريرت وبعرياً ذلريذا الفكريرة ،فمفهريوم علريل حريذا ال حريو
يعم بوصفه قوة دافعة ،وعليه فإن الكيفية اليت يهرحت هبا الفرد ذاوه وؤثر ال ريقة الرييت يسريلهب هبريا أو يريؤثر
سلوكه الكيفية اليت يهرحت فيها ذاوه .والذات حي الشعور ،والوعي بكي ونة الفرد ،ووتكريون نتيةرية للتفاعري
مع البيئة ،ووسعل إ التوافق والثبات ،وو مو نتيةة ال ضج ،والتعلم.
وحيتري مفهريريوم الريريذات أحيريرية ريريرياة الفريريرد ،فهريريو الريريذي يوجريريه أفعال ريريا ادلواق ري ادل تلفريرية ،وعلريريل أساس ريه
وفسر اخلربات اليت منر هبريا .ودريهد ووقعاو ريا مرين أنفسري ا ومرين ان،ريرين ،فضرينً لذ عرين ذلريهب فريإن مفهريوم الريذات
يعم ري علريريل دقيريريق ااوسريريال ادلتواص ري بريرير سريريلوك ا ونارو ريريا إ أنفس ري ا ،س ريواء أكان ري سريريلبية حريريذا ال اريريرة أم
اجيابية.
فريريارفراد يفعلريريون االبرياً مريريا ي تاريريرا ال ريرياس مري هم لكريي يصريريبحوا علريريل مريريا يعتقريريها ان،ريريرون عريرين صريرييا م،
وحيهث حذا رن الصريورة الرييت يراحريا الفريرد ل فسريه دريهث مرين ،رينه اوصريااوه ااجتماعيرية و،رباوريه ال ا رية عرين
وكون مفرياحيم أ،ريرل لهيريه فضرينً لذ عرين ووقعاوريه دلسريتول أدايريه ،وعليريه ففكريرة الفريرد عرين نفسريه وتميري بريالتفرد،
وحي و ايم اخلربات اليت دير هبا وواه رياوه ععهس ووول.)1981،
وحيت ري مفه ريريوم ال ريريذات مرك ري اً ناري ريريات الش ص ريريية ،ويع ريريه م ريرين العوام ري ال ريرييت ريريارس و ريريأثااً لذ كب ريااً عل ريريل
السلوحت ،وحيهد مفهوم الذات بالسلوحت وي بثق من اخلربة ااجتماعية ،وي ار إليه بوصفه جري ءاً يريؤثر البيئرية
ااجتماعيريرية ويتريريأثر هبريريا ،حريريذا وديكريرين القريريوه إن عمليريرية الت شريريئة ااجتماعيريرية وسريريهم وكريريوين ذات ال فري وأن
يكون صورة معي ة لذاوه وتضمن رلموعة من ادلعتقهات ،والقيم ،واا احات اليت دهد مواقفه وووجه سريلوكه
اا نفسريه و رياا ان،ريرين .ووعريه الريذات ،والش صريية هبريذا الشريك نتاجرياً للتفاعري ااجتمرياعي مريع ان،ريرين،
ونتيةة انهماج قيمهم وا احا م ومفاحيمهم عانباء ،واإل،وة ،وارقارب) .عالش اوي وآ،رون .)2001،
فمفهوم الذات يتشك م ذ ال فولة ،عرب مرار ال مو ادل تلفة وعلل ضوء رهود معي رية يكتسريي الفريرد
،نذلريريا وبصريريورة وهرجييريرية فكروريريه عريرين نفسريريه واعريريا آ،ريرير فريريإن ارفكريريار ،وادلشريرياعر الريرييت يكو ريريا الفريريرد عريرين نفسريريه
ويص ري ذاو ريريه ،ح ريريي نت ريرياج أمن ريرياط الت ش ريريئة ااجتماعي ريرية ،والتفاع ري ااجتم ريرياعي ،وأس ريرياليي الث ريواب ،والعق ريرياب،
واا احريات الوالهيريرية ،ووقوديهريا ،ومواقري  ،و،ريربات إدراكيريرية ،واجتماعيرية ،وانفعاليريرية ديرير هبريريا الفريرد مثري ،ريربات
ال ةريرياح ،والفشري  ،والريريهور ااجتمريرياعي فضرينً لذ عريرين الوضريريع ااقتصريريادي ،وااجتمريرياعي ،وأمريريور أ،ريريرل وتص ري
باإلربرياط والصريرا . .كمريا أن الفريرد يشريك مفهومريريه لذاوريه مرين ،رينه اخلريربات الريرييت ديرير هبريا اصرية وفاعلريه مريريع
ار ري اص الريريذين يعريريي ،معهريريم ،رن مفهريريوم الريريذات لريريهل الفريريرد مركري ،رباوريريه الش صريريية وكري ار ريريياء رريريوه
الفريريرد وت،ريريا ،فقريريه وكريريرب ووصريري،ر ب اريريرا رريرير وسريريتمر الريريذات التريريأثا ك ري مريريا ي ريراا فإن ريه خيتريريار مهركاوريريه
باإل ارة علل مفهوم الذات لهيه.
ومل يتفق البارثون وعلماء ال فس الرتبويون روه وعري موره دلفهوم الذاتع)self-concept
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فتع ري ري ري ريريهدت ح ري ري ري ريريذا التعريف ري ري ري ريريات ك ري ري ري ري رس ري ري ري ريريي م ا ري ري ري ريريورا الفلس ري ري ري ريريفي ،وم ري ري ري ريرين ح ري ري ري ريريذا التع ري ري ري ريرياري فق ري ري ري ريريه عرف ري ري ري ريريه
) (Shavelson,1976بأنريريه ادراكريريات الفريريرد ل فسريريه ،وحريريذا اادراكريريات ،أو التصريريورات وتشريريك مريرين ،ريرينه
،ربة الفرد ببيئته ،وفهمه ذلا بشك ،اص بالتع ي  ،ووقومي ان،رين فضنً لذ عن وقومي الفرد لسلوكه .وعرفته
خللفيت ريريه ،وأحواي ريريه وقهراو ريريه،
حامش ريريهب ) (Hamachek,1987بأن ريريه التق ريريهير الكل ريريي ال ريريذي يبهي ريريه الشري ري
وا احاوه ،وحو ما يتبلور ويتةمع بوصريفه قريوة موجهرية للسريلوحت ،وحريو يتكريون نتيةرية للتفرياعنت ااجتماعيرية.
وعرفهع الش اوي وآ،رون  )2001،بأنه رلمو .ادراكات الفرد ،وحو صورة مركبة ومؤلفة من وفكا الفرد عن
نفسريريه وعريرين دصريرييله وعريرين ،صايصريريه وصريريفاوه ا سريريمية والعقليريرية والش صريريية وا احاوريريه ضلريريو نفسريريه ووفكريرياا اريريا
يفكر ان،رون ع ه واا يفض أن يكون عليه .فيما عرفه عبين جريابر وآ،ريرون )2002،بأنريه وقريومي الشري
كليرياً مريرين ريريريث ماهريريرا و،لفيتريه وا احاوريريه ضلريريو نفسريريه ووفكريرياا اريريا يفكريرير ان،ريريرون ع ريريه واريريا يفضري أن يكريريون
عليه.

 - 2أشؽال مػفوم الذات

ال ريريذات مفه ريريوم فرض ريريي يش ريريا إ م اوم ريرية معق ريريهة م ريرين العملي ريريات ا س ريريهية ،وال فس ريريية ادلمي ري ة للف ريريرد ،رن
أ ريريكاه مفهريريوم الريريذات وريروبي فيمريريا بي هريريا اروباورياً قويرياً ،ووريريؤثر ويتريريأثر بعضريريها بريريبع  .ومريرين حريريذا ار ريريكاه مريا
أ ار إليه عالش اوي وآ،رون  )2001،وحي

 -1-2الذات أو األنا الػاعؾة

ويعرب ع ها اللفظ أنا الل،ة العربية ،واالباً ما يتبعها فع  ،أو ريعور ،أو سريلوحت ،أو إدراحت ،فتقريوه أنريا
أرل ،وأنا أري ،أو أنا أريه ،أو أنا اعتقه.

 -2-2الذات أو األنا املػعؾة

واالباً ما نست هم لفظ ارنا
أ،ربوين ،حاوفوين ،وما إ ذلهب.

رالة وقو .الفع عليها ،ويكون الفع من قب ان،رين ،مث قالوا يل،

 -3-2الذات املثالقة

وحريريي ارنريريا ادلتعاليريرية عريرين الواقريريع ،وقيمتهريريا جريريوحر الثقافريرية ،أي القريرييم والضريريما وادلعريريايا وا ريريوحر الرورريريي أو
الهين.

 -4-2الذات املوقػقة

وحي ارنا ادلوق احملهد بع اصرا ادلادية ،وااجتماعيرية ،ووكريون ردود أفعرياه ارنريا مبا ريرة ،ر ريا وتلقريل
مؤثرات ادلوق مبا رة.
ويت ور مفهوم الذات ،ي مواز دلرار ال مو ادلعر اليت وضعها بياجيه ،ومفهوم الذات حو ج ء من
الب اء ادلعر للفرد ،ومكونات الذات ع كا س ،واذلوية ،وار،نل ) ورتابي ببعضها بفع و ور
أساس الفرد بذاوه ،وإدراكه لذاوه عنقته مع ان،رين عار وه.)1989 ،
ويتأثر مفهوم الذات بعوام كثاة م ها ما حو دا،لي يتعلق بالفرد نفسه مث قهراوه ادل تلفة،
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و،صايصريريه ا سريريمية ،و اوريريه الش صريريية ،وج سريريه ،وم هريريا مريريا حريريو ،ريريارجي ك اريريرة ان ،ريرين إليريريه ،رن مفهريريوم
الذات يتأثر بعوام وراثية ،وعوام أ،رل بيئية ع بين جابر وآ،رون.)2002 ،
ووعه ادلؤثرات ارسرية ذات أحية بال،ة منريو ال فري ال فسريي ،ووكوي ريه الش صريي ،وواهرير بصريورة جليرية
ع ريريهما يفقريريه ال ف ري أرريريه أبويريرية وفولتريريه ادلبكريريرة ،رن فقريريهان ال ف ري ررريريه أبويريريه ،إن مل يتحقريريق البريريهي
ادل اسريريي ،ديكريرين أن يريريؤدي إ ريريعورا بعريريهم ارمريرين والقلريريق ،وااعتماديريرية ،فضرينً لذ عريرين وريريأثاات الش صريريية
ديكن أن وكون  ،رياة ،إا أنريه يصريعي دهيريه حريذا التريأثا رنريه يعتمريه علريل التفاعري برير عريهة عوامري م هريا
ا ري س ،وادلريااث البيولريريوجي ،والعمريرير ،وأي اربريريوين ادلفقريريود ،والبريريهي ري م همريريا ،و ريريك الرعايريرية ادلتيسريرير
فرتة ال مو ع صواحلة.)1992 ،
ويريريرل كريرياره روجري أن مفهريريوم الريريذات ثابري إ رريريه كبريريا ،ولكريرين ديكريرين و،يريرياا ووعهيلريريه ،قريريه يرجريريع سريريلوحت
الفرد إ زلاولة دقيق الذات ،وقه يؤدي به إ وعهي سلوكه اا يت اسي مع ما حييي به ،فإذا كان البيئة
احملي ريرية اريريا مؤاويريرية ،فريريإن مشريريكنت الف ريرد و ري داد ،وعريرينج حريريذا ادلشريريكنت يت لريريي مريرين ادلعريريا و ويريريه الفريريرد
ادلضري رب ريريو اجتمريرياعي ديك ريريه مريرين التعبريريا عريرين مشريرياعرا ر قبريريوه ولريريهب ادلشريرياعر ،وا ريرياذ القريرار ادل اسريريي ذلريريا،
ويؤدي ذلهب إ منو الذات ضلو م يه من الصحة والقوة وزيادة كفاء ا لتكريوين عنقريات أفضري مريع ان،ريرين
عالش اوي وآ،رون.)2001،
ويت ريريور مفهريريوم الريريذات مريرين اخلريربات ا ييريرية ،وادلواقري الريرييت ديريرير هبريريا الفريريرد أث ريرياء زلاولتريريه للتكيري مريريع البيئريرية
احملي ريرية بريريه ،ومثري حريريذا اخلريربات حريريي الريرييت يرتوريريي عليهريريا منريريو الت ايمريريات السريريلوكية ادل تلفريرية ،وذلريريهب ب ريرياء علريريل
عملية التعلم ،ولكن أثر حذا ادلواق  ،واخلربات ا يتوق ع ه رلرد منو و ايمات سلوكية ،اصة ،أو دوافريع
فردية م ع لة ،ولك ه يتعهل ذلهب ،فيشم الفرد كله عن وريق وعميم اخلربات اانفعالية اإلدراكيرية علريل حريذا
الفرد ،شلا يؤدي ال هاية إ و ور مفهوم عن الذات الكلي ع بين جابر وآ،رون.)2002،
وقه جاءت حذا الهراسة علل ولبة الرتبية اخلاصة جامعة القصيم دلريا ذلريذا الت صري مرين أحيرية كريربل
ووعية اجملتمع ،ووقهمي اخلهمات الرتبوية ،والتأحيلية ،وبرامج الته ،ادلبكر رسر ذوي احلاجات اخلاصرية،
ولذوي احلاجات اخلاصة أنفسهم ،ورحية مفهوم الذات ادلروفع الذي جيي أن ديتلكه ونب ص الرتبية
اخلاصريرية ان ادل لريريوب إلريرييهم القيريريام علريريل أرض الواقريريع كبريريا جريريهال .فسريريوت يتعام ري مريريع أ ري اص اجريرية إ
معام وورايق وهريس ،اصة ،وجهه كبا وقه وكون ال تايج مقارنة با هه ادلبذوه قليلة .فلريذلهب ا بريه أن
نتعرت إ مفهريوم الريذات لريهل حريؤاء ار ري اص ادللقريل علريل عرياوقهم مهريام صريعبة وكبرياة .فريإذا كريان مفهريوم
الذات متهنياً فادل لوب حو العم علل رفع الذات لهيهم لكي حيققوا ادل لريوب إلرييهم اجملتمعريات احملليرية،
وإذا كان مفهوم الذات لهيهم عالياً نقوم بتع ي ا ووهعيمه.

 -3الدراسات السابؼة

 -1-3الدراسات األجـبقة
ق ريريام م ريريارش ع ريريام (Marsh,1992ح بهراس ريرية ري ريهت إ معرف ريرية م ريريهل اروب ريرياط مفه ريريوم ال ريريذات بالتحص ريريي
اركريريادديي علريريل عي ريرية مكونريرية مريرين  507وريرينب ادلررلريرية الثانويريرية ادلملكريرية ادلتحريريهة ،وقريريه اسريريت هم مريريارش
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ا،تبريريار الرمريريوز للريريذات الريريذي أعريريها زيلريرير وح هرسريرين ع ، )Ziller & Hendersonوأظهريريرت ال تريريايج أن
ااروباوات بر اجملاات ادلتوافقة مفهوم الذات والتحصي كان اتوسي يرتاوح بر ع)0.70- 0.45
اعامري ري اروب ريرياط ع ،)0.57وح ريريذا ااروباو ريريات كانري ري جوحري ريرية اجمل ريرياات ا ريريا ادلتوافق ريرية ب ريرير زلت ريريول ادلري ريواد
الهراسية ،وأبعاد مفهوم الذات اركادديي.
وأجرل حاو عام ع )Hertel,1992دراسة لكش أثر ا س مفهريوم الريذات علريل عي رية مكونرية مرين
ع )150مئة ومخسر والباً ووالبة الوايات ادلتحهة ارمريكية من ولبرية الصريفوت العا رير واحلريادي عشرير
والث ريرياين عش ريرير ،وق ريريه اس ريريت هم البار ريريث مقي ريرياس و س ريريي دلفه ريريوم ال ريريذات ،ومل واه ريرير ال ت ريريايج فروقري رياً ذات دال ريرية
إرصايية بر ا سر فيما يتعلق افهوم الذات.

 -2-3الدراسات العربقة

قام عرول ع )1992بهراسة هت إ معرفة أثر ك من العمر ،وا س مفهوم الذات ،وو ورا لهل
ولبة ادلررلة ارساسريية فقريه ا،تريات عي رية مكونريه مرين  600سريتمئة والريي ،ووالبريه مرين ادلررلرية ارساسريية
مهي ريرية اربريريه مريرين ادلرار ري العمريريرية ع )12،14،16س ري ة ،واسريريت هم مقيريرياس مفهريريوم الريريذات عبريرياس-حريريارس)
ادلعريريرب لريريينيم البيئريرية ارردنيريرية ،وأظهريريرت ال تريريايج أثريراً ذا دالريرية إرصريريايية للعمريرير و ريريور مفهريريوم الريريذات لريريهل
ال لبة لصاحل الفئتر العمريتر ع ،)16 ،14ومل واهر أثراً ذا دالة إرصايية للة س مفهوم الذات لهل
ك من ال نب ،وال البات.
وقام مقابلة ،ويعقوب عام ع )1994بهراسة روه اثر ا س ،ومرك التحكم مفهوم ذات لهل ولبة
جامع ريرية الام ريريوحت .وكونري ري عي ريرية الهراس ريرية م ريرين ع )864والب ريريا ،ووالب ريرية مري ري هم  376والب ري رياً ،و 488والب ريرية،
واسريريت هم البارث ريريان الصريريورة ادل تص ريريرة مريرين مقي ريرياس مفهريريوم ال ريريذات ادلبريريين للبيئ ريرية ارردنيريرية م ريرين إعريريهاد يعق ريريوب
ع ،)1990وأظهرت نتايج الهراسة فروقاً ذات دالة إرصايية بر درجات مفهوم الذات لهل ولبرية جامعرية
الاموحت وع ل إ مت،ا ا س ،بر متوس ي أداء الذكور واإلناث أبعرياد العنقريات العايليرية ،والعنقريات
ااجتماعية ،وادلاهر ،واخلصاي ا سمية ،والبعه اركريادديي ،والبعريه ار،نقريي ،وكريذلهب مفهريوم الريذات
العام ،وكلها كان لصاحل اإلنرياث ،أمريا فيمريا يتعلريق ببعريه الش صريية فلريم وصري الفريرول برير ا سرير دلسريتول
الهالة اإلرصايية.
أمريريا دراسريرية سريريرران عريريام ع ،)1996والريرييت ريريهت إ دهيريريه العنقريرية بريرير مفهريريوم الريريذات ،ومركري الضريريبي
لهل ال لبة ا امعي ر ا امعات الفلس ي ية الضفة ال،ربية ،كما هت إ دراسة مفهوم الريذات لريهل
ال لبة اعتماداً علل مت،اات ا امعة ،وا س ،وادلستول الهراسي ،وادل قة السك ية .وا تمل العي ة علل
 269والبرياً ووالبرية ،مري هم  133والبرياً ،و 136والبرية مرين ادلسريتوير اروه والرابريريع مريوزعر علريل صصريريات
سلتلفريرية ،ووبقري البارثريرية مقيريرياس كريريوبر يريريث ادلعريريرب لريريينيم البيئريرية ارردنيريرية ،وقريريه قامري البارثريرية بتق ي ريريه علريريل
البيئريرية الفلسري ي ية .وأظهريريرت نتريريايج الهراسريرية وجريريود فريريرول ذات دالريرية إرصريريايية بريرير ال لبريرية مفهريريوم الريريذات
وع ل إ الت ص  ،لصاحل ولبة التمري  .ومل واهر ال تايج فروقاً ذات دالرية إرصريايية برير ولبرية ادلسريتول
الرابع ،وولبة ادلستول اروه مفهوم الذات.
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وقام ري ري ب ريريايرن وج ريريافن ع ريريام ع )Byrne&Gavin,1996بهراس ريرية مفه ريريوم ال ريريذات ارك ريريادديي عل ريريل
رسريريي منريريوذج افلس ريون علريريل عي ريرية مكونريريه مريرين ع )877مثامنئريرية وسريريبعة وسريريبعر والب رياً مريرين ولبريرية الصريريفوت
الثالث ،والسابع ،واحلادي عشر ،لبيان الفرول مفهوم الذات وبعاً ا،تنت ادلستول الهراسي مرار
ادلراحقري ريرية ادلبكري ريريرة ،وادلتوس ري ري ة ،وادلتري ريريأ،رة ،ومل واهري ريرير ال تري ريريايج فروق ري رياً ذات دالري ريرية إرصري ريريايية مفهري ريريوم الري ريريذات
اركادديي وعود للعمر بر حذا ادلرار .
أمريريا دراسريرية الريريوحي عريريام ع )1999الريرييت ريريهت إ وعريريرت مفهريريوم الريريذات لريريهل ولبريرية ا امعريرية ارردنيريرية،
وعنقتريريه بريريبع ادلت،رياات ذات الصريريلة ،فقريريه ا ريريتمل العي ريرية علريريل  500مخسريريمئة والريريي ،ووالبريرية ،اسريريت ه لم
مقياس و سي دلفهوم الذات بصوروة ادلعربة ،وادلعهلة من قب البارث بوصفه أداة للهراسة .وأظهريرت ال تريايج
فروقاً ذات دالة إرصايية بر ولبة الت صصر العلمي ،واإلنسرياين سريتة مرين أبعرياد مقيرياس و سريي دلفهريوم
الريذات التسريعة ،و العنقرية الكليرية ،ررير أظهريرت فروقرياً ذات دالرية إرصريايية ثنثرية أبعرياد ،كريان اث ريريان
م ها لصاحل الت صصات اإلنسانية ،وحا عالذات البهنية ،والسلوحت) بي ما كان لصاحل الت صصات العلمية
بعه واره وحو اذلوية .ومل واهر ال تايج فروقاً ذات دالة إرصايية مخسة أبعاد بر ولبة الس ة ارو ،
وولبة الس ة الرابعة ،وأظهرت فروقاً ذات دالة إرصايية أبعاد عالذات البهنية ،وارسريرية ،ووقبري الريذات،
والسريريلوحت) لصريرياحل ولبريرية الس ري ة ارو  .أمريريا فيمريريا يتعلريريق بريريا س فلريريم واهريرير نتريريايج الهراسريرية فروق رياً ذات دالريرية
إرصريريايية العنقريرية الكليريرية ،و سريريبعة أبعريرياد ،بي مريريا ظهريريرت فريريرول ذات دالريرية إرصريريايية بعريريهي الريريذات
الش صية ،لصاحل اإلناث ،والذات ااجتماعية لصاحل الذكور .ومل واهر ال تريايج فروقرياً ذات دالرية إرصريايية
وبعرياً ا،ريتنت ادلعريهه الرتاكمريي ايريع اربعرياد باسريتث اء بعريه الريذات ااجتماعيرية وكريان لصرياحل ال لبريرية ذوي
ادلعهه الرتاكمي ادلتوسي.
وكذلهب قام زلافاة ،وال ع عام ع )2006بهراسة هت إ وعرت العوامري ااجتماعيرية ،وااقتصريادية،
واركاددييريرية ادلريريؤثرة وشريريكي مفهريريوم الريريذات لريريهل ولبريرية ا امعريرية اذلانيريرية ،وكريريون رلتمريريع الهراسريرية مريرين ولبريرية
البكالوريوس ا امعة اذلانية ،وا،تات عي ة الهراسة بال ريقة العشوايية ال بقيرية ،الرييت وكونري مرين 751
سبعمئة وواره ومخسر والباً ووالبة ،و ث مريا نسريبته ع ) :5وقريبرياً مرين رلتمريع الهراسرية ،اسريت هم البارثريان
مقيريرياس و سريريي دلفهريريوم الريريذات بوصريريفه أداة للهراسريرية ،وأظهريريرت نتريريايج الهراسريرية فروقرياً ذات دالريرية إرصريريايية وبعرياً
دلت،رياات ،ا ري س ،وعريريهد أفريراد ارسريريرة ،ومكريريان اإلقامريرية ،ومعريريهه د،ري ارسريريرة ،والكليريرية ،وادلسريريتول الهراسريريي
لل الي ،ومعهه ال الي الرتاكمي.
و دراسريرية قريريام هبريريا الري ع وآ،ريريرون عريام ع )2007ريريهت إ معرفريرية مفهريريوم الريريذات لريريهل ولبريرية جامعريرية
احلسر بن ونه ،وكون رلتمع الهراسة من ولبة البكالوريوس جامعة احلسر بن ونه ،وا،تات عي رية
الهراسة بال ريقة العشوايية ال بقية ،وكون من  420أربعمئة وعشرين والباً ووالبة ،و ث ما نسبته ع):5
وقريب ريريا م ريرين رلتم ريريع الهراس ريرية ،اس ريريت هم مقي ريرياس و س ريريي دلفه ريريوم ال ريريذات بوص ريريفه أداة للهراس ريرية ،وأظه ريريرت نت ريريايج
الهراسة فروقاً ذات دالة إرصايية وبعاً دلت،اات ،ا س ،وعهد أفراد ارسرة ،ومكان اإلقامة ،ومعهه د،
ارسرة ومعهه ال الي الرتاكمي ،ومستول ال الي الهراسي.
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ونتيةة للهراسات السريابقة ارج بيرية م هريا ،والعربيرية جرياءت الهراسرية احلاليرية لهراسرية أثرير بعري العوامري
وكريريوين مفهريريوم الريريذات لريريهل ولبريرية الرتبيريرية اخلاصريرية جامعريرية القصريرييم  /السريريعودية دلريريا للمةتمريريع السريريعودي مريرين
،صاي ي ا بع الشيء عن اجملتمعات ار،رل من ريث اخلصرياي ااجتماعيرية احملافارية ،والرييت ي،لريي
عليه ري ا ال ريريابع الريريهيين ،والعريريادات ،والتقاليريريه ،ودلريريا ذلريريذا اخلصريرياي مريرين أثريرير مفهريريوم الريريذات فةريرياءت حريريذا
الهراسة لبحث أثر بع ادلت،اات وكوين مفهوم الذات لهل ولبة الرتبية اخلاصة جامعة القصيم.

 -4مشؽؾة الدراسة

وتمث مشكلة الهراسة بالتعرت إ أثر بع ادلت،اات ااجتماعية ،وااقتصادية ،واركادديية وكوين
مفهريريوم الريريذات لريريهل ولبريرية الرتبيريرية اخلاصريرية جامعريرية القصريرييم ،وبالتحهيريريه وسريريعل حريريذا الهراسريرية ل جابريرية عريرين
السؤالر التالير
ت خمم اس ف ت اسخاصت لت جاهبت اسقص م ؟
ى : 8ها ت ت عفبام هاهمي اسلا س
ت اس ف ت اسخاصت لدت جاهبدت
ى : 4ه تخ ف اسبماه اسمؤو ة لت تدملب هاهمي اسلا س
اسقص م فاخ اله هدا لد هم ،ع م عل ام األل ة ،اس ت لت األل ة ،اسمب ل لدت اس ا ملدت اسباهدت،
هم م تب م األي ،هم م تب م األا ،اسمم م اس هالت س اس  ،اسمب ل اس ا مت س اس ؟

 -5أهداف الدراسة

ريريهت حريريذا الهراسريرية إ معرفرية أثريرير بعري العوامري ااجتماعيريرية ،وااقتصريريادية ،واركاددييريرية وشريريكي
مفهريريوم الريريذات لريريهل ولبريرية الرتبيريرية اخلاصريرية جامعريرية القصريرييم ،ومعرفريرية ورويريريي أبعريرياد مفهريريوم الريريذات لريريهل ولبريرية
الرتبيريرية اخلاصريرية جامعريرية القصريرييم ،كمريريا ريريهت إ معرفريرية مريريا إذا كريريان ح ريرياحت ا،ريريتنت العوام ري ادلريريؤثرة
وشريريكي مفهريريوم الريريذات بريريا،تنت مكريريان اإلقامريرية ،وعريريهد أفريراد ارسريريرة ،والرتويريريي ارسريريرة ،ومسريريتول وعلريرييم
ارب ،ومستول وعليم ارم ،وادلعهه الرتاكمي لل الي ،وادلستول الهراسي لل الي.

 - 6أهؿقة الدراسة

وكمن أحية الهراسة احلالية ال قاط التالية
 -8-6حيت مفهوم الذات جانباً كبااً من احتمامات الفرد ،فهو يؤثر قهروه علريل التريواؤم مريع البيئرية الرييت
يعي ،فيها وديارس نشاواوه و،رباوه فيها.
 -4-6يؤمري مريرين نتريريايج حريريذا الهراسريرية أن وكشري عريرين وبيعريرية مفهريريوم الريريذات لريريهل ولبريرية الرتبيريرية اخلاصريرية
جامعة القصيم ب اء علل بع العوام ادلؤثرة فيه من أج و ايم ادلواق اليت هت إ و وير مفهوم ذات
إجيريا وو ميتريه لريهيهم ووعريري أعضرياء حيئرية التريهريس ،واإلداريرير ا امعرية برتكيري ا هريود ضلريو زيريادة مفهريوم
الذات اإلجيا لهل ال لبة.
 -3-6وسهم حذا الهراسة إعهاد الربامج اإلر ادية ،والتهريبية لت مية مفهوم الذات لهيهم.
 -2-6ديكن ذلذا الهراسة أن وعرت ال لبة بذا م بصورة وكش ذلم مواون الضع فيهريا ،والعمري علريل
وقليصها ،وإعهاد البهاي اإلجيابية ذلا.
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 - 7حدود الدراسة
ع ه وعميم نتايج حذا الهراسة جيي أ،ذ احملهدات انوية بعر ااعتبار.

 -1-7السقاق الزماني:

نفذت حذا الهراسة ،نه الفص الهراسي اروه من العام ا امعي 1429-1428حري .

 -2-7السقاق املؽاني:

اقتصرت حذا الهراسرية علريل ولبرية الرتبيرية اخلاصرية ع ادلسريتول اروه ،وادلسريتول اخلريامس ،وذلريهب للكشري عرين
مفهوم الذات لهل ال لبة ا هد ،وال نب الذين أمضوا مخس مستويات قسم الرتبيرية اخلاصرية جامعرية
القصيم.
 -3-7وتحهد نتايج حذا الهراسة بارداة ادلست همة وحو مقياس و سي دلفهوم الذات.

 -8اس لقت واإلج اءا

 -1-8مـفجقة الدراسة
است هم البارثان ادل هج الوصفي التحليلريي باعتبريارا ادلري هج ادلنيريم ل،ايريات دقيريق أحريهات الهراسرية .فقريه
ق ري ام البارث ريريان بتوزي ريريع أداة القي ريرياس اخلاص ريرية بالهراس ريرية عل ريريل عي ريرية الهراس ريرية ،و ريريرح بع ري الفق ريرات م ريرين أج ري
التوضيح ذلم كيفية است هام ارداة ،ومن ر قام البارثان اتابعة اريع ارداة مرين ال لبرية ،ومرين ر قامريا بتفريري
البيانات من أج التعام معها إرصاييا.

 -2-8جمتؿع الدراسة وعقـتفا

وكون رلتمع الهراسة من ايع ولبة الرتبيرية اخلاصرية جامعرية القصرييم ادلسريةلر للفصري الهراسريي اروه
من العام ا امعي  ،1429-1428والبال عهدحم  800والي.
أما عي ة الهراسة فتكون من  200والي ا،تاوا بال ريقة العشوايية ال بقية و ث زحاء ع ):25وقريبريا
من رلتمع الهراسة ارصلي .وا هوه رقم ع )1يبر ووزيع عي ة الهراسة وفق مت،اات الهراسة.
اسم ول هخم (8ح تمولد عل ام ع ت اس هالت
اسب م
اسحاست

اسم غ
هدا اسمدب
ع م عل ام األل ة
اس ت

لت األل ة

ه لت
خ لت
عخ هب  3عل ام
هب  2-3عل ام
ع هب  2عل ام
األ
األولط
األصغ
67

884
88
23
24
882
82
67
29

اس م ت:
:26
:22
:44
:46
:24
:24
:33
:42
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هم م تب م األا

هم م تب م األي

اسمب ل اس ا مت س اس

اسمم م اس هالت س اس

 -3-8متغريات الدراسة

عخ هب وا ملت عاهت
وا ملت عاهت
مف مي ت هم مد
فداسمهلمى
مهالا ع ا
عخ هب وا ملت عاهت
وا ملت عاهت
مف مي ت هم مد
فداسمهلمى
مهالا ع ا
هم او
ج ج ا
ج
هق مل
عوسث

46
28
32
86
83
24
93
39
42
88
32
28
88
32
888

:83
:48
:87
:23
:7
:48
:27
:89
:83
:2
:87
:42
:28
:87
:22

خاهمت

89

:22

 -1-3-8املتغريات املستؼؾة :وضم الهراسة مخسة مت،اات مستقلة حي
 -8-8-3-8هدا اسمدب :مهي ة ،قرية.
 -4-8-3-8ع م عل ام األل ة :أق من  5أفراد ،من مخسة إ مثانية أفراد ،أكثر من مثانية أفراد.
 -3-8-3-8اس ت لت األل ة :اركرب ،اروسي ،ارص،ر.
 -2-8-3-8هم م تب م اسماس  :أق من ثانوية عامة ،ثانوية عامة ،دبلوم كلية رلتمع ،بكالوريوس،
دراسات عليا.
 -2-8-3-8هم د د م تب د د م اسماس د د ة :أق ري ري مري ريرين ثانويري ريرية عامري ريرية ،ثانويري ريرية عامري ريرية ،دبلري ريريوم كليري ريرية رلتمري ريريع،
بكالوريوس ،دراسات عليا.
 -6-8-3-8اسمب ل اس ا مت س اس  :جيه ،جيه جهاً ،شلتاز.
 -7-8-3-8اسمم م اس هالت س اس  :ادلستول اروه ،ادلستول اخلامس.
 -2-3-8املتغري التابع :وحو مفهوم الذات لهل ولبة الس ة التحضاية جامعة القصيم وأ تم علل
وسعة أبعاد وحي
 -8-4-3-8الذات البهنية.
 -4-4-3-8الذات ار،نقية.
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 -3-4-3-8الذات الش صية.
 -2-4-3-8الذات ارسرية.
 -2-4-3-8الذات ااجتماعية.
 -6-4-3-8نقه الذات.
 -7-4-3-8اذلوية.
 -8-4-3-8وقب الذات.
 -9-4-3-8السلوحت.

 -4-8أداة الدراسة

ارداة ادلست همة حذا الهراسة حي مقياس و سي دلفهريوم الريذات دلؤلفريه فريتس ع )fittsويتكريون ادلقيرياس
من ع ) 100فقرة وصفية يستعملها ادلفحوص ليقيم وصورا الش صي عن نفسه.
لقه استعان البارثان بهراسات سابقة اعتمهت ادلقياس نفسه وحي الهراسة اليت قام هبا زلافاة وال ع
ارردن .ر عريريرض ادلقيريرياس علريريل رلموعريرية مريرين ارسريرياوذة جامعريرية ادللريريهب سريريعود
ع )2006الريرييت أجريري
الريريرياض  ،للتعريريرت إ مريريهل منءمتريرية لنسريريت هام البيئريرية السريريعودية والريريذين أ ريرياروا بريريأن الصريريي،ة ادلعربريرية مريرين
ادلقياس م اسبة للبيئة السعودية.
وأما داات الثبات الصورة العربية ادلعربة للمقياس فقه است هم وريقرية إعريادة اا،تبريار علريل عي رية
مكونريرية مريرين  50والب رياً مريرين ولبريرية الس ري ة التحضريرياية جامعريرية القصريرييم بفاص ري ثنثريرية أسريريابيع بريرير الت بيريريق،
واست رج معام اروباط باسون بر الهرجات ادلرور فكان  0.81وحو داه ع ه مستول . 0.01
واست هم داات صهل احملتول عن وريق احملكمر ،فقه عرض ادلقياس علل مخسة من ارساوذة
قسم علم ال فس جامعة ادللهب سعود الرياض  ،و أجرل التعهي النزم ضوء منراات
ارساوذة احملكمر.

 -5-8املعاجلات اإلحصائقة

ل،اي ريريات اإلجاب ريرية ع ريرين س ريؤاه الهراس ريرية اروه اس ريريت هم ادلتوس ري ات احلس ريريابية اإلرص ريريايية ،وااضلراف ريريات
ادلعياريريرية .ول جابريرية عريرين الس ريؤاه الثريرياين اسريريت هم ادلتوس ري ات احلسريريابية اإلرصريريايية ،وااضلرافريريات ادلعياريريرية،
وا،تبار عت) ،ودلي التباين اررادي ع ،)ANOVAوا،تبار يفيه.

 -6-8عرض الـتائج ومـاقشتفا

ستعرض ال تايج اليت ووصل إليها الهراسة وو اق ،وفقا رسئلتها.
ت اس ف ت اسخاصت لت جاهبت اسقص م ؟
اسمؤال األول  :ها ت ت عفبام هاهمي اسلا س
ل جابة عرين حريذا السريؤاه وفيمريا يتعلريق بإجيرياد ورويريي ربعرياد مفهريوم الريذات لريهل ولبرية الرتبيرية اخلاصرية
جامعريرية القصريرييم ،اسريريت هم ادلتوس ري ات احلسريريابية وااضلرافريريات ادلعياريريرية لرتويريريي الفق ريرات ،ونا ريراً ا،ريريتنت
عهد الفقرات لك بعه وبالتايل ا،تنت ادلتوس ات ولكي وصبح ادلقارنة م قية رهدت الهرجات
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لألبعاد ادل تلفة الهرجة من ع )100وذلهب علل ال حو التايل
رلمو .الهرجات  Xالهرجة ادل لوب التحوي إليها
الهرجة ال هايية للبعه
وا هوه رقم ع )2يبر ورويي أبعاد مفهوم الذات ورويبا و ازلياً

اسم ول هخم (4ح
ت ت عفبام هاهمي اسلا س ت اس ف ت اسخاصت لت جاهبت اسقص م ولت اسم مل ا اسحماف ت اسمب ست ه ت ت ت اوس ا
اال ح الا
اسم ملط اسحمافت فب تمح
اسم ملط
اس ب
اسمب اهلت
اسم مل ا
اسحمافت
2.78
73,67
27.48
اسلا األخالخ ت
6.84
73,22
27.26
اسلا األل لت
2.82
74,86
26.89
اسلا االج ماع ت
8.24
78,48
882.82
اسم م
6.38
62,38
23.26
اسلا اسيخص ت
2.83
68,88
34.74
ق اسلا
7.98
68,87
96.28
اسهملت
2.73
68,88
22.88
اسلا اس ت
88.86
68,78
887.43
تق اسلا

مريرين ،ريرينه ال تريريايج السريريابقة صلريريه إن رصريريوه أبعريرياد الريريذات ار،نقيريرية ،وارس ريرية ،وااجتماعي رية ،والسريريلوحت
علل أعلل ادلتوس ات احلسابية ما حو إا انعكاس ل بيعة الرتبية السعودية و،صوصيتها ،و،اصة م قة
القصيم ،الرييت وتميري بالتشريهد الريهيين ادللتري م والواضريح ،وذلريذا يسريعل ارحريايل إ ورسرييا القواعريه الهي يرية لريهل
أب ايها وذلذا رصل حذا اربعاد علل ادلراوي ارربع ارو  ،وحي مروب ة ببعضها بعضاً
ضوء التوجه ارسري ضلو وربية أب ايها.
أما ورويي بقية اربعاد فهو لريهل ال لبرية أقري أحيرية مرين اربعرياد ار،ريرل مرين ريريث الرتويريي ،وعلريل الريرام
من حذا الرتويي ومن ،نه ادلتوس ات احلسابية ربعاد مفهريوم الريذات صلريه أ ريا متقاربرية لبعضريها بعضرياً .أي
إن ح احت احتماماً من ال لبة ميع أبعاد مفهوم الذات ،ولكن بتفاوت بسيي نوعاً ما .واوفق حذا ال تيةة
مع ما ووصل إليه دراسة زلافاة ،وال ع ع )2006فيمريا يتعلريق برتويريي أبعرياد السريلوحت ،و الريذات البهنيرية،
ونقه الذات .وا،تلف مع الهراسة نفسها برتويي بقية اربعاد.
دت اس ف دت اسخاصدت
اسمؤال اس ا ت :ه تخ ف اسبماه اسمؤو ة لدت تددملب هاهدمي اسدلا سد
لت جاهبدت اسقصد م فداخ اله هددا اسمددب ،عد م علد ام األلد ة ،اس ت د لدت األلد ة ،همد م تب د م
األي ،هم م تب م األا ،اسمب ل اس ا مت س اس  ،اسمم م اس هالت س اس ؟
عوال :ولت هدا اإلخاهت
رسب ادلتوس ات احلسابية ،وااضلرافات ادلعيارية ،وا،تبار ع ،)t-testوا هوه رقم ع )3يوضح ذلهب
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اسم ول هخم (3ح
اسم مل ا اسحماف ت واال ح الا اسمب اهلت وخ م اخ اه (t-testح وهم م اس الست فمق اى
هاهمي اسلا ولت ه غ هدا اسمدب
مكان السكن
قرية
مهي ة
مستول الهالة *
قيمة ت
اسُ ب
ااضلرات
ادلتوسي
ااضلرات
ادلتوسي
ادلعياري
احلسا
ادلعياري
احلسا
*0,04
-1,54
5,86
58,82
5,68
57,28
الذات البهنية
*0,02
-0,60
5,83
57,45
5,77
56,85
الذات ار،نقية
*0,01
0,61
5,29
55,16
5,16
55,55
الذات الش صية
*0,01
-0,50
5,91
58,70
6,32
58,20
الذات ارسرية
*0,03
1,15
5,96
58.20
5,88
59,80
الذات ااجتماعية
*0,01
1,44
6,65
30,98
5,43
30,41
نقه الذات
*0,01
1,97
8.88
92,32
8,79
95,28
اذلوية
*0,03
3,05
9,91
103,15 10,30
106,20
وقب الذات
*0,01
-1,12
10,61
101,57
9,65
100,45
السلوحت

 دالة إرصاييا ع ه مستول ع)0.05 =α
واهر ا هوه رقم ع ) 3فرول ذات دالة إرصريايية برير ال لبرية سريكان ادلهي رية ،وال لبرية سريكان القريرية،
فكان لصاحل ال لبة سكان ادلهي ة أبعاد الذات الش صية ،واذلوية ،ووقب الذات ،وكان لصاحل ال لبرية
سريريكان القريريرية أبعريرياد الريريذات البهنيريرية  ،والريريذات ار،نقيريرية  ،والريريذات ارسريرية ،والريريذات ااجتماعيريرية ،ونقريريه
الذات ،والسلوحت.
ديكن وفسا ما جاء من نتايج فيما يتعلق بالفرول بع اربعاد بر سكريان ادلهي ة ،وسكان
القريريرية ،و،اصريرية م قريرية القصريرييم مريريا حريريو إا انعكريرياس للم اريريور ااجتمريرياعي لألسريرير علريريل ا،ريريتنت أمريرياكن
سك ها .رن ح احت فروقرياً إرصريايية أبعرياد الريذات الش صريية ،واذلويرية ،ووقبري الريذات لصرياحل ال لبرية سريكان
ادلهي ة ،ما حو إا انعكاس انتشار مااحر الت ور رياة أح ادلهي ة من ريث وبيعة ما يتحقق ادلهي ة
وبالتايل وسعل ارسر ادلهي ة من ،نه وربية أب ايها إ و مية صية أب ايها ليكون لهيهم اذلوية اخلاصة
هبم شلا يؤدي إ وقب الفرد ل فسه ،ورضرياا ع هريا مقارنرية برفاقريه ادلهي رية ،وكريذلهب صلريه أن ريرياة ادلهي رية مرين
ريث ع روادحا ،وأسريواقها ) ،لرييي ثقريا فيتريأثر الفريرد هبريذا ويصريبح عليريه مواكبرية الواقريع باروفريه ادل تلفرية ،شلريا
ي عكس علل صيته.
أما فيما يتع لق بالفرول بقية اربعاد لصاحل ال لبة سريكان القريرية فهريو مريروبي ب بيعرية العريي ،القريرية،
ومريريا فيريريه مريرين اسريريهب اجتمريرياعي ،ووريرابي سريواء أكريريان مريرين ريريريث ارقريريارب ،أم مريرين ريريريث ارريرتام ا رياان ،رن
العادات ،والتقاليه وؤدي دوراً كباا التعام بر ال اس ،وحريذا ياهرير بصريورة أكثرير مرين سريكان ادلهي رية ،رن
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ارسريرير القريريرية وسريريعل لتكريريوين ب يريرية بهنيريرية قويريرية لريريهل أب ايهريريا ،ل بيعريرية العريريي ،القريريرية ،الريرييت وت لريريي العمري
ا اد ،وحذا يت لي القوة البهنية ،وكذلهب ااحتمام با اني اخللقي لألفراد ،بصورة أكثر من سكان ادلهي ة،
وحريذا بالتريايل يشريك سريلوكال م ضريب ال ،وكلمريا كريان الفريرد م ضريب اً ويراعريي حريذا الاريروت القريرية سريوت كريان
أكثر نقهاً لذاوه يراجع نفسه ويعهه وصرفاوه وسلوكاوه.
واوفقري ري نتية ريرية ح ريريذا الهراس ريرية م ريريع م ريريا ووص ريريل إلي ريريه دراس ريرية عزلافا ريرية ،والري ري ع  )2006 ،وم ريريع دراس ريرية
عال ع  ،وآ،رين ،)2007،وذلهب فيما يتعلق بوجود أثر دلكان السكن علل مفهوم الريذات .وا،تلفري حريذا
ال تيةة مع دراسة عالسرران ،)1996،اليت ياهر فيها دلت،ا م قة السكن مفهوم الذات.
وا ا :ولت ع م عل ام األل ة
اسريريت هم دلي ري التبريرياين اررريريادي ع ) one way ANOVAدلعرفريرية ح ري ح ريرياحت فريريرول ذات دالريرية
إرصريريايية لتريريأثا عريريهد أفريراد ارسريريرة مفهريوم الريريذات لريريهل ولبريرية الرتبيريرية اخلاصريرية جامعريرية القصريرييم ويوضريريح
ا هوه رقم ع )4ذلهب.
اسم ول هخم (2ح
اسم مل ا اسحماف ت وتح اس الب األحامي س هجا اس ت فمق اى هاهمي اسلا ت با الخ اله ع م عل ام األل ة
عهد أفراد ارسرة
قيمة
مستول الهالة
أكثر من  8أفراد
من  8 – 5أفراد
أق من  5أفراد
ت
اس ب
ادلتوسي احلسا
ادلتوسي احلسا
ادلتوسي احلسا
*0,01 2.13
56.41
56.40
57.75
الذات البهنية
0,32 0.86
53.40
53.09
52.40
الذات ار،نقية
*0,02 1.23
57.01
56.65
56.40
الذات الش صية
*0,01 0.57
55.11
54.80
54.32
الذات ارسرية
*0,01 1.24
55.96
56.18
56.32
الذات ااجتماعية
0,21 2.65
32.90
32.61
32.80
نقه الذات
*0,01 0.94
96.11
97.35
97.70
اذلوية
0.06 0.81
111.23
110.55
110.46
وقب الذات
*0,04 0.95
102.11
101.80
101.13
السلوحت

* دالة إرصاييا ع ه مستول ع)0.05 =α
واهر ا هوه رقم ع ) 4فرول ذات دالة إرصايية فيما يتعلق ات،ا عهد أفراد ارسرة أبعاد الذات
البهنية ،والذات الش صية ،والذات ارسرية ،والريذات ااجتماعيرية ،واذلويرية ،والسريلوحت .ومل واهرير فريرول ذات
دالة إرصايية بقية اربعاد فيما يتعلق ات،ا عهد أفراد ارسرة.
وللكش عن مصهر الفرول است هم ا،تبار يفيه ،ويبر ا هوه رقم ع )5ذلهب .
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اسم ول هخم (2ح
اخ اه ش ا س ا هص ه اسا وق لت ع م عل ام األل ة
اس ب
الذات البهنية
الذات الش صية
الذات ارسرية
الذات ااجتماعية
اذلوية
السلوحت

عهد أفراد ارسرة
اق من  5أفراد ""1
من  8 – 5أفراد""2
أكثر من  8أفراد""3
اق من  5أفراد ""1
من  8 – 5أفراد""2
أكثر من  8أفراد""3
اق من  5أفراد ""1
من  8 – 5أفراد""2
أكثر من  8أفراد""3
اق من  5أفراد ""1
من  8 – 5أفراد""2
أكثر من  8أفراد""3
اق من  5أفراد ""1
من  8 – 5أفراد""2
أكثر من  8أفراد""3
اق من  5أفراد ""1
من  8 – 5أفراد""2
أكثر من  8أفراد""3

ادلتوسي احلسا
57.75
56.40
56.41
56.40
56.65
57.01
54.32
54.80
55.11
56.32
56.18
55.96
97.70
97.35
96.11
101.13
101.80
102.11

اق من  5أفراد

من  8 – 5أفراد

أكثر من  8أفراد
*""1

*""1
*""1
*""1

*""1
*""1
*""1
*""1

*""1

*""1

* دالة إرصاييا ع ه مستول ع)0.05 =α
يتضح من ا هوه رقم ع ) 5ادلتعلق ب تايج ا،تبار فيه اليت أظهرت أن الفرول عهد أفراد ارسرة
أبعاد عالريذات البهنيرية ،والريذات الش صريية ،والريذات ارسريرية ،والريذات ااجتماعيرية ،ونقريه الريذات ) كانري
دالة إرصاييا لصاحل ال لبة من ارسر اليت عهد أفرادحا اق من مخسة أفراد مقارنة بارسر الرييت عريهد أفرادحريا
من مخسة إ مثانية أفراد وأكثر من مثانية أفراد.
أي إن أبعري ريرياد الري ريريذات البهنيري ريرية ،والري ريريذات الش صري ريريية ،والري ريريذات ارس ري ريرية ،والري ريريذات ااجتماعيري ريرية ،واذلويري ريرية،
والسلوحت ،لهل ال لبة من ارسر اليت عهد أفرادحا أق من مخسة أفراد.
وديكريرين وفسريريا حريريذا ال تيةريرية بأنريريه أكثريرير كلمريريا كريريان عريريهد أف ريراد ارسريريرة أق ري مريرين ريريريث الرعايريرية ،وادلتابعريرية،
والتشةيع كان ااحتمام ارسري بارب اء أكثرير ،لريذا فريإن احتمريام ارسريرة با انريي البريهين ،والش صريي سريوت
يري عكس اجتماعيريال علريريل الفريريرد ،وبالتريريايل يشريريعر هبويتريريه ارسريرية وااجتماعيريرية شلريريا ولريريه لهيريريه القريريهرة الكافيريرية ل قريريه
الذات ،ووعهي سلوكه أوه بأوه ،وبصورة عامة .و ظ الاروت احلالية سريواء أكريان علريل الصريعيه احمللريي،
أم العادلي فأن ارفراد ارسرة ارق  ،عهدال دال برعاية ،ومتابعة أفض من ارسرة الكباة وولقل احتمامرياً
كبااً.
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ع

واوفق نتيةة حذا الهراسة مع دراسة كري مرين ع زلافارية ،الري ع  ،) 2006 ،ودراسرية
ال ع وزمنيه ،) 2007 ،بوجود أثر دلت،ا عهد أفراد ارسرة مفهوم الذات.
واس ا  :ولت اس ت لت األل ة:
اسريريت هم البارثريريان دلي ري التبريرياين اررريريادي ع ) one way ANOVAح ري ح ريرياحت فريريرول ذات دالريرية
إرصريريايية لتريريأثا مت،ريريا الرتويريريي ارسريريرة مفهريريوم الريريذات لريريهل ولبريرية الرتبيريرية اخلاصريرية جامعريرية القصريرييم
ويوضح ا هوه رقم ع )6ذلهب.
اسم ول هخم (6ح
اسم مل ا اسحماف ت وتح اس الب األحامي س هجا اس ت فمق اى هاهمي اسلا
الرتويي ارسرة
ارص،ر
اروسي
اركرب
اس ب
ادلتوسي احلسا
ادلتوسي احلسا
ادلتوسي احلسا
56,95
57,16
58,27
الذات البهنية
52,87
52,21
53,22
الذات ار،نقية
58,41
58,56
58,77
الذات الش صية
52,45
52,12
52,76
الذات ارسرية
54,95
55,37
الذات ااجتماعية 55,52
31,12
31,23
31,34
نقه الذات
95,65
95,20
96,45
اذلوية
111,83
110,91
112,36
وقب الذات
102,53
102,27
103,75
السلوحت

ت با سم غ اس ت
قيمة ت
1,23
0,29
0,65
1,33
2,98
1,13
0,89
0,95
0,79

لت األل ة

مستول الهالة
0,11
*0,02
*0,02
*0,04
*0,03
0,22
0,50
0,31
*0,01

* دالة إرصاييا ع ه مستول ع)0.05 =α
 واهر ا هوه رقم ع )6فريرول ذات دالرية إرصريايية فيمريا يتعلريق ات،ريا الرتويريي ارسريرة أبعريادالذات ار،نقية ،والذات الش صية ،والذات ارسرية ،والذات ااجتماعية ،والسلوحت ومل واهر فريرول ذات
دالة إرصايية بقية اربعاد فيما يتعلق ات،ا الرتويي ارسرة.
وللكش عن مصهر الفرول است هم البارثان ا،تبار فيه ويبر ا هوه رقم ع )7ذلهب.
اسم ول هخم (7ح
اخ اه ش ا س ا هص ه اسا وق ولت ه غ اس ت
اس ب
الذات ار،نقية

عهد أفراد ارسرة
اركرب ""1
اروسي ""2
ارص،ر""3
اركرب ""1

ادلتوسي احلسا
53,22
52,21
52,87
58,77
67

لت األل ة
اركرب

اروسي

ارص،ر

*""1

*""1
*""1
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الذات الش صية
الذات ارسرية
الذات ااجتماعية
السلوحت

اروسي ""2
ارص،ر""3
اركرب ""1
اروسي ""2
ارص،ر""3
اركرب ""1
اروسي ""2
ارص،ر""3
اركرب ""1
اروسي ""2
ارص،ر""3

58,56
58,41
52,76
52,12
52,45
55,52
55,37
54,95
103,75
102,27
102,53

*""1

*""1

*""1

*""1

*""1

*""1

* دالة إرصاييا ع ه مستول ع)0.05 =α
يتضريريح مريرين ا ريريهوه رقريريم ع )5ادلتعلريريق ب تريريايج ا،تبريريار ريرييفيه الريرييت أظهريريرت أن الفريريرول مت،ريريا الرتويريي
ارسريريرة أبعريرياد عالريريذات ار،نقيريرية ،والريريذات الش صريريية ،والريريذات ارسريرية ،والريريذات ااجتماعيريرية ،والسريريلوحت)
كانري لصريرياحل ال لبريرية ذوي الرتويريريي عاركريريرب) ارسريريرة مقارنريرية بال لبريرية ذوي الرتويريريي اروسريريي ،وارصريري،ر
ارسرة.
ديكريرين وفسريريا حريريذا ال تيةريرية بأ ريريا انعكريرياس للم اريريور العريرير ااجتمريرياعي ،والريريذي ي اريرير إ اابريرين اركريريرب
بوصفه ادلسؤوه اروه عن ارسرة راه اياب ارب ،وكذلهب حو الس ه ااجتماعي للواله .وبالتايل يهتم
باابن اركرب ايع ا واني ،وحي َّم مسؤولية ارسرة بر الفريرتة وار،ريرل .رن ارسرير السريعودية ،والعربيرية
بشريريك عريريام و اريرير إ اابريرين اركريريرب انريريه ويل عهريريه ارب ي ري عكس ذلريريهب التعام ري الراقريريي مريريع اابريرين اركريريرب
مقارنة ببقية أفريراد ارسريرة مرين الريذكور ،واإلنرياث .رن اابرين اركريرب يريذكر أ ريه ررير ادل رياداة علريل رب ارسريرة
فهو زلي ف را واعت ازا ،وبالتايل ي عكس ذلريهب علريل اابرين اركريرب شلريا يكريون لهيريه مفهريوم ذات بصريورة أكثرير
من إ،وانه ،وحريذا مرين ،رينه ااحتمريام ارسريري ااجتمرياعي .وذلريذا جرياء وفوقريه عريهة أبعرياد مقارنرية با،وانريه
الص،ار.
هافباً :ولت ه غ هم م تب م األا
است هم دلي التباين اررادي ع )one way ANOVAدلعرفة حري ح رياحت فريرول ذات دالرية إرصريايية
لتأثا مستول وعليم ارب علل وكوين مفهوم الذات لريهل ولبرية الرتبيرية اخلاصرية جامعرية القصرييم ا ريهوه
رقم ع )8يوضح ذلهب.
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اسم ول هخم (8ح
اسم مل ا اسحماف ت وتح اس الب األحامي س هجا اس ت فمق اى هاهمي اسلا ت با سم غ
هم م تب م األا
عخ هب وا ملت عاهت مف مي ت فداسمهلمى مهالا
ع ا
هم مد
وا ملت عاهت
اس ب
اسم ملط اسم ملط
اسم ملط
اسم ملط اسم ملط
اسحمافت
اسحمافت
اسحمافت
اسحمافت
اسحمافت
28.28
27.23
28.98 29.84
27.68
اسلا اس ت
22.78
22.69
22.83 22.68
28.32
اسلا األخالخ ت
27.28
27.88
26.88 26.28
27.88
اسلا اسيخص ت
22.88
22.88
22.87 22.26
22.88
اسلا األل لت
29.28
28.26
28.42 28.83
22.92
اسلا االج ماع ت
33.62
33.22
33.38 32.26
33.42
ق اسلا
98.22
98.88
98.38 98.88
97.48
اسهملت
888.26 888.92 889.43 889.88 888.48
تق اسلا
888.48 888.87 888.88 888.42 883.48
اسم م

هم م تب م األا
خ مت
ه

هم م
اس الست

8.84
8.62
8.86
8.84
8.89
4.83
4.44
8.64
8.92

8.22
*8.88
*8.88
8,87
*8.84
8.28
8.32
8.82
8.46

* دالة إرصاييا ع ه مستول ع)0.05 =α
واهر ا هوه رقم ع ) 8فرول ذات دالة إرصايية وتعلق ات،ا مستول وعليم ارب أبعاد عالريذات
ار،نقية ،والذات الش صية  ،والذات ااجتماعية) ومل واهر فريرول ذات دالرية إرصريايية بقيرية اربعرياد
وتعلق ات،ا مستول وعليم ارم .
وللكش عن مصهر الفرول است هم البارثان ا،تبار فيه ويبر ا هوه رقم ع )9ذلهب.
البعه

الذات الش صية

اذلوية

اسم ول هخم (9ح اخ اه ش ا س ا هص ه اسا وق لت هم م تب م األا
ثانوية دبلوم كلية
أق من
ادلتوسي
بكالوريوس
مستول وعليم ارب
رلتمع
ثانوية عامة عامة
احلسا
أق من ثانوية عامة 57,01
56,41
ثانوية عامة
56,80
دبلوم كلية رلتمع
57,01
بكالوريوس
*
*
*
57,40
دراسات عليا
*
*
*
أق من ثانوية عامة 57,40
58,11
ثانوية عامة
58,30
دبلوم كلية رلتمع
58,01
بكالوريوس
*
*
*
58,45
دراسات عليا
*
*
*
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دراسات
عليا
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الذات
ااجتماعية

أق من ثانوية عامة
ثانوية عامة
دبلوم كلية رلتمع
بكالوريوس
دراسات عليا

*
*

55.94
58.13
58.25
58.46
59.40

*
*

*
*

 دالة إرصاييا ع ه مستول ع)0.05 =α
يوضريريح ا ريريهوه رقريريم ع ) 9وادلتعلريريق ب تريريايج ا،تبريريار ريريفيه الريرييت أظهريريرت أن الفريريرول مت،ريريا مسريريتول وعلريرييم
ارب بعريريهي عالريريذات الش صريريية ،اذلويريرية) كانري لصريرياحل ال لبريرية الريريذين مسريريتول وعلريرييم آبريريايهم عبكريريالوريوس
ودراسريات عليريا) و بعريه عالريذات ااجتماعيرية) كانري لصرياحل ال لبرية الريذين مسريتول وعلرييم آبريايهم ع اقري مريرين
ثانوية عامة ،وثانوية عامة).
أي إن مفهوم الذات الش صية .واذلوية لهل ال لبة الذين مستول وعليم آبايهم بكالوريوس ،ودراسات
عليا أكثر إجيابية من ااحم من ال لبة الذين مستول وعليم آبايهم أق من ذلهب.
صرييتهم ووكريوين
ويعود ذلهب إ أن ارب ادلتعلم يسريعل مرين ،رينه وربيرية اب ايريه ومتريابعتهم إ صريق
حويتهم اخلاصة هبم ،رن الفرد ذا الش صية القوية يهرحت ماله وما عليه ضوء وربية والها ،وبالتريايل يسريعل
ليكون زلي الثقة اليت ارزحا والها فيه من ،نه ما يقهم له من نصايح ،وإر ادات رن ارب ادلريتعلم قريادر
علريريل دلي ري الاريريروت والقضريريايا اجملتمريريع أكثريرير مريرين اريرياا مريرين انبريرياء ارقري وعليم رياً ،وبالتريريايل يسريريعل لتوظي ري
،ربوه إعهاد أب ايه للحياة.
وفيما يتعلق بأن مفهوم الذات ااجتماعية أكثر إجيابية لهل ال لبة الذين مستول وعليم آبايهم ثانوية
عامة ،وأق ويكون ارب أساال للمةتمع من ريث العريادات ،والتقاليريه ويسريعل ليكريون أقري انتقريادا مرين قبري
اجملتمع ،وذلذا يسعل لرتبية أب ايه وفق رابة اجملتمع وليس لشيء آ،ر.
خاهماً :ولت ه غ هم م تب م األي
اسريريت هم دليري التبريرياين اررريريادي ع )one way ANOVAدلعرفريرية حري كانري ح ريرياحت فريريرول ذات دالريرية
إرصريايية لتريأثا مسريتول وعلرييم ارم وشريكي مفهريوم الريذات لريهل ولبرية الرتبيرية اخلاصرية جامعرية القصرييم
وا هوه رقم ع )10يوضح ذلهب.
اسم مل ا اسحماف ت وتح
اس ب
الذات البهنية
الذات ار،نقية

اس

أق من
ثانوية عامة
ادلتوسي
احلسا
50,27
52,43

اسم ول هخم (88ح
الب األحامي س هجا اس ت فمق اى هاهمي اسلا ت با سم غ هم م
مستول وعليم ارم
قيمة
دراسات
دبلوم كلية
ت
بكالوريوس
ثانوية عامة
عليا
رلتمع
ادلتوسي
ادلتوسي
ادلتوسي
ادلتوسي
احلسا
احلسا
احلسا
احلسا
0.86 52.01
51.40
50.19
50,86
0.77 54.01
52.76
53.20
53,23
67

تب م األي
مستول
الهالة

0.20
*0.01
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الذات الش صية
الذات ارسرية
الذات ااجتماعية
نقه الذات
اذلوية
وقب الذات
السلوحت

57,91
53,22
58,84
30,35
97,11
97,11
100,45

59,60
54,91
59,41
30,40
96,40
96,40
100,86

58.16
54.91
59.41
30.40
96.40
110.81
100.16

59.20
53.30
59.80
31.01
97.25
111.34
100.86

3.96 59.60
0.98 54.99
4.16 59.96
2.34 31.39
0.69 98.05
1.75 108.41
1.39 101.47

*0.02
0.36
*0.03
0.16
0.74
0.42
*0.01

* دالة إرصاييا ع ه مستول ع)0.05 =α
واهر ا هوه رقم ع ) 10فرول ذات دالة إرصايية وتعلق ات،ا مستول وعليم ارم أبعاد عالذات
ار،نقية ،والذات الش صية ،والذات ااجتماعية ،والسلوحت) .ومل واهر فرول ذات دالة إرصايية بقية
اربعاد .وللكش عن مصهر الفرول است هم البارثان ا،تبار يفيه وا هوه رقم ع )11ينب ذلهب.
اسم ول هخم (88ح اخ اه ش ا س ا هص ه اسا وق لت هم م تب م األي

البعه
اسلا
األخالخ ت

اسلا
اسيخص ت

اسلا
االج ماع ت

اسم م

مستول وعليم ارم
أق من ثانوية عامة
ثانوية عامة
دبلوم كلية رلتمع
بكالوريوس
دراسات عليا
أق من ثانوية عامة
ثانوية عامة
دبلوم كلية رلتمع
بكالوريوس
دراسات عليا
أق من ثانوية عامة
ثانوية عامة
دبلوم كلية رلتمع
بكالوريوس
دراسات عليا
أق من ثانوية عامة
ثانوية عامة
دبلوم كلية رلتمع
بكالوريوس
دراسات عليا

ادلتوسي
احلسا
52,43
53,23
53.20
52.76
54.01
57,91
59,60
58.16
59.20
59.60
58,84
59,41

أق من
ثانوية عامة

*
*

59.41
59.80
59.96
100,45
100,86
100.16
100.86
101.47

* دالة إرصاييا ع ه مستول ع)0.05 =α
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ثانوية
عامة

*
*

دبلوم كلية
رلتمع
*
*
*

بكالوريوس
*
*
*

دراسات
عليا
*
*
*

*
*
*
*

*
*

*
*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
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يوضح ا ريهوه رقريم ع ) 11ادلتعلريق ب تريايج ا،تبريار رييفيه الرييت أظهريرت أن الفريرول مت،ريا مسريتول وعلرييم
ارم أبعاد عالذات ار،نقية  ،والذات ااجتماعية ،السلوحت ) كان لصرياحل ال لبرية الريذين مسريتول وعلرييم
أمها م عأق من ثانوية عامة ،وثانوية عامة ،ودبلوم كلية رلتمع) و بعه عالذات الش صية) كان لصاحل
ال لبة الذين مستول وعليم أمها م عبكالوريوس ،و دراسات عليا).
وديكريرين وفسريريا أن مفهريريوم الريريذات ار،نقيريرية ،والريريذات ااجتماعيريرية ،والسريريلوحت لريريهل ال لبريرية الريريذين مسريريتول
وعليم أمها م دبلوم كلية رلتمع ،وأق أكثرير اجيابيرية مرين ارياحم مسريتول وعلرييم ارم ،ويعريود ذلريهب إ أن ارم
وسعل لتحقيق مكانة اجتماعية اب ايها ليكونوا من وذوي ار،نل العالية شلريا يري عكس ذلريهب علريل سريلوكهم
ان ارم ارق وعليمال يكون اروباوها بآراء اجملتمع احمليي أكثر من ااحا من ارمهات ذوات
التعليم ارعلل ،ريث ثقافة أوسع وإون .أكثر ،وديكن ااروباط بالعم شلا ي عكس بأفكار اا وقليهية.
وبالتريريايل وسريريعل ارم ارق ري وعليم ريال أن يكريريون ااحتمريريام بأب ايهريريا اجتماعي ريال ،وأ،نقيريريا ،وسريريلوكيال أكثريرير مريرين
ااحا من ارمهات فيما يتعلق ارمر هبذا اربعاد.
أمريا فيمريا يتعلريريق افهريوم الريريذات الش صريية ،واحتمريام ارم ذات ادلسريريتول التعلرييم البكريريالوريوس فريأعلل .فهريريو
صية اابن لهل ارم ادلتعلمة قادرال علل دم ادلسؤولية الاروت
انعكاس دلستول الوعي رحية صق
ادل تلفة ،ومن ،نه ذلهب يكون أكثر وعيال وإدراكا شلا ي عكس ذلهب علل ايع م اري احلياة لهيه.
لاملا :ولت اسمب ل اس ا مت س اس
اس ريريت هم دليري ري التب ريرياين ارر ريريادي ع ) one way ANOVAدلعرف ريرية حري ري ح ريرياحت ف ريريرول ذات دال ريرية
إرصريريايية لتريريأثا ادلعريريهه الرتاكمريريي لل الريريي علريريل وشريريكي مفهريريوم الريريذات لريريهل ولبريرية الرتبيريرية اخلاصريرية جامعريرية
القصيم ا هوه رقم ع )12يوضح ذلهب.
اسم ول هخم (84ح
تح اس الب األحامي س هجا اس ت فمق اى هاهمي اسلا ت با س مب ل اس ا مت س اس
اسمب ل اس ا مت س اس
خ مت
هم او
ج ج ا
ج
اس ب
ه
اسم ملط
اسم ملط اسحمافت اسم ملط اسحمافت
اسحمافت
8.43
26.72
26.96
27.48
اسلا اس ت
8.32
28.87
28.98
24.33
اسلا األخالخ ت
8.67
28.38
27.66
27.67
اسلا اسيخص ت
8.29
23.22
23.88
23.26
اسلا األل لت
3.82
22.22
22.27
22.28
اسلا االج ماع ت
8.46
38.84
38.83
38.82
ق اسلا
8.76
92.92
92.28
96.42
اسهملت
8.92
888.88
889.96
888.36
تق اسلا
8.73
888.23
888.47
883.72
اسم م
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هم م
اس الست
8.23
*8.88
*8.88
*8.88
8.24
8.32
*8.83
8.78
*8.84
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* دالة إرصاييا ع ه مستول ع)0.05 =α
واهر ا ريهوه رقريم ع ) 12فريرول ذات دالرية إرصريايية وتعلريق ات،ريا ادلعريهه الرتاكمريي لل الريي أبعرياد
عالذات ار،نقية ،والذات الش صية ،والريذات ارسريرية ،واذلويرية والسريلوحت) .ومل واهرير أيرية فريرول ذات دالرية
إرصايية بقيرية اربعرياد .وللكشري عرين مصريهر الفريرول اسريت هم ا،تبريار رييفيه ويبرير ا ريهوه رقريم ع)13
ينب ذلهب
اس ب
الذات ار،نقية
الذات الش صية
الذات ارسرية
اذلوية

السلوحت

اسم ول هخم (83ح
اخ اه شا س ا هص ه اسا وق لت هب ل اس اس اس ا مت
جيه جهًا
جيه
ادلتوسي احلسا
معهه ال الي الرتاكمي
52.33
جيه
51.91
جيه جهًا
*
*
51.87
شلتاز
57.67
جيه
57.66
جيه جهاً
*
*
58.31
شلتاز
53.46
جيه
53.10
جيه جهاً
*
*
53.45
شلتاز
96.25
جيه
95.40
جيه جهاً
*
*
95.94
شلتاز
103.75
جيه
101.27
جيه جهاً
*
*
101.53
شلتاز

شلتاز

* دالة إرصايياً ع ه مستول ع)0.05 =α
يوضح ا هوه رقم ع )13وادلتعلق ب تايج ا،تبار يفيه اليت أظهرت أن الفرول مت،ا ادلعهه الرتاكمي
لل الي أبعادع الذات ار،نقية ،والذات الش صية ،والذات ارسرية ،واذلوية ،والسلوحت) كان لصرياحل
ال لبة الذين معها م الرتاكمية عشلتاز).
أي إن ال لبة الذين معها م الرتاكمية بتقهير شلتاز حم أكثرير اجيابيرية مقارنرية ب،رياحم مرين ال لبرية أبعرياد
عالذات ااجتماعية ،والذات الش صية ،والذات ارسرية ،واذلوية ،والسلوحت).
وديكريرين وفسريريا حريريذا ال تيةريرية بريريأن ال لبريرية ادلتفريريوقر دراسريرييال حريريم أكثريرير اسريريتقرارال مريرين اريرياحم مريرين ال لبريرية ،وان
احملهب الرييسي دلواصلة الهراسة حو التفول اركادديي شلا حيقق له مكانرية اجتماعيرية سريواء أكريان مريع ارسرياوذة
ادلهرسريرير ،أم مريريع ال ري منء الهراسريرية .وبالتريريايل دعم رياً أس ريرياً دلواصريريلة التفريريول شلريريا ي ري عكس ذلريريهب علريريل حويتريريه،
وبالتايل انضباط سلوكه.
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واوفق نتيةة حذا الهراسة مع دراسة زلافاة ،وال ع ع  ،) 2006وال ع  ،وآ،رينع  ،) 2007فيمريا
يتعلق بوجود أثر للمعهه الرتاكمي لل الي علل مفهوم الذات.
لافبا :ولت اسمم م اس هالت س اس
رسب ادلتوس ات احلسابية ،وااضلرافات ادلعيارية ،وا،تبار ع )t-testوا هوه رقم ع )14يوضح ذلهب

اسم ول هخم (82ح
اسم مل ا اسحماف ت واال ح الا اسمب اهلت وخ م اخ اه (t-testح وهم م اس الست فمق اى
هاهمي اسلا ولت ه غ اسمم م اس هالت س اس
ادلستول الهراسي لل الي
اخلامس
اروه
قيمة ت مستول الهالة *
اسُ ب
ااضلرات
ادلتوسي
ااضلرات
ادلتوسي
ادلعياري
احلسا
ادلعياري
احلسا
0.85 -1.11
5.65
58.34
5.77
57.45
الذات البهنية
*0.01
1.07
5.74
56.69
5.69
57.76
الذات ار،نقية
*0.02 -0.29
5.36
55.67
5.16
55.23
الذات الش صية
0.45
0.29
5.17
57.67
6.32
58.57
الذات ارسرية
*0.03
0.49
5.65
59.31
5.88
الذات ااجتماعية 59.80
0.22
1.49
5.62
28.93
5.37
30.42
نقه الذات
*0.01 -2.25
7.78
94.56
8.79
92.31
اذلوية
0.32
3.06
9.95
103.14
10.30
106.20
وقب الذات
*0.01
1.46
10.58
100.49
9.65
101.65
السلوحت

 دالة إرصاييا ع ه مستول ع)0.05 =α
واهريرير ا ريريهوه رقريريم ع )14فريريرول ذات دالريرية إرصريريايية وتعلريريق ات،ريا ادلسريريتول الهراسريريي لل الريريي عأو ،
،امسريرية) ،فكان ري لصريرياحل ولبريرية الس ري ة ارو أبعريرياد ع الريريذات ار،نقيريرية ،والريريذات ارس ريرية ،والسريريلوحت)،
ولصاحل ولبة الس ة اخلامسة بعهي عالذات الش صية ،واذلوية).
أي إن ولبريرية ادلس ريريتول اروه عح ريريم أكثريرير اجيابي ريرية أبع ريرياد ال ريريذات ار،نقيريرية ،وال ريريذات ارس ريرية ،وال ريريذات
ااجتماعية ،والسلوحت) ،مقارنة ب نب ادلستول اخلامس حذا اربعاد.
وديكرين وفسريريا ذلريريهب بريأن والريريي ادلسريريتول اروه مريا زاه ارقريريرب إ ا ريريو ارسريري ،وأكثريرير اروباورياً بالعايلريرية
مقارنة ب الي ادلستول اخلامس الذي ي ارير إ ااسريتقنلية ،وااعتمرياد علريل الريذات ،وب رياء كيانريه بعيريهاً عرين
وصريرياية ارحري  .ف الريريي ادلسريريتول اروه يسريريعل ليكريريون ادلتمثري بريريالقيم ار،نقيريرية ،وبالوصريريايا ارسريرية ،ويعمري
علل وقومي وصرفاوه أوال رري ا يكريون زلريي أناريار ان،ريرين سريواء أكريانوا مرين اجملتمريع الريذي يعريي ،بيري هم ،أم
رلتمع ا امعة.
وفيما يتعلق بتفول ولبة ادلستول اخلريامس ببعريهي الريذات الش صريية ،واذلويرية .فرييمكن وفسريا ذلريهب علريل
صرييتهم ،وبالتريايل
أن اخلربة اليت اكتسبها حؤاء ال لبة احليرياة ا امعيرية كريان ذلريا الريهور اركريرب صريق
66
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لريريهيهم اذلويريرية اخلاصريرية هبريريم .فأصريريبح م اريريورحم للمسريريتقب بإ ريرال و،اصريرية بريريأ م مقبلريريون علريريل احليريرياة العمليريرية،
وبهاية وأسيس مستقبلهم ادلهين.
وبذلهب اوفق نتيةة حذا الهراسة مع دراسة الوحي ع ،)1999ومارش ع ،)Marsh,1992ومع
دراسة زلافاة وال ع ع )2006ومع دراسة ال ع وآ،رين ع )2007واليت أ ارت بوجود أثر دلت،ا ادلستول
الهراسي لل الي مفهوم الذات.
وا،تلف ري حريريذا ال تيةريرية مريريع دراسريرية السريريرران ع )1996والريرييت مل وشريرير إ أثريرير دلت،ريريا ادلسريريتول الهراسريريي
لل الي مفهوم الذات.

 - 9املؼرتحات

ضوء نتايج الهراسة يقرتح البارثان ما يأيت
 العمري علريريل و اريرييم دورة إنعريرياش رريريوه مفهريريوم الريريذات ل لبريرية الرتبيريرية اخلاصريرية ،مريرين ،ريرينه احملاضريراتلهعم الثقة بأنفسهم مرين قبري ا،تصاصريير علريم الري فس ،و ريحن ال لبرية إجيابيرياً ،رري يترياح ذلريم التفكريا
استقبلهم بصورة من الواقعية بعيهاً عن التشاؤم ،شلا يع ز مفهوم الذات اإلجيا لهيهم.
 زلاولة التقلي من ارعباء الهراسية علل ال لبة .رن اإلكثار من ادلت لبات الهراسريية يريهفع بالريذينيريهون احملافاة علل معها م الرتاكمية عالية إ اانع اه عن اجملتمع.

املراجع
املراجع العربقة
 ار وه ،عاده ع )1989ع م اس ا واس مم .ال بعة الثانية ،القاحرة مكتبة ااصللو ادلصرية. بريريين جريريابر ،جريريودت  ،جريريرب ،سريريعاد ،صريرياحل ،مريريأمون ع )2002اسم د خ رسددث ع ددم اس د ا  ،عمريريان،ارردن ،دار الثقافة لل شر والتوزيع.
 ال ع  ،زحريا ،وراوريي الريهاود ،وعمرير ب اي رية ع" )2008مفهريوم الريذات لريهل ال لبرية جامعرية احلسرير برينونه| ،هم ت فحمث اس ف ت ،جامعة نبها ،العهد اروه ،ص.141-112
 سرران ،عبا إبراحيم ع " )1996اسبالخت ف ب هاهمي اسلا وه ز اسض ط س اس ت اسمداهب بلت اسماهبا اسا م ت لت اسضات اسغ ف ت" رسالة ماجستا ،جامعة ال ةاح الوو ية ،نابلس.
 الش اوي ،زلمه رسن ،زلمود ،ناديا ،الع باوي ،ارله ع )2001اس ي ت االج ماع ت س اد  ،عمريان،ارردن دار الصفا لل شر والتوزيع.
 صواحلة ،زلمه ع )1992دراسة و ورية دلقياس مفهوم الذات .عفحداث اس هدم  .اجمللريه الثريامن ،العريهدالرابع ،ص ص  ،117- 77جامعة الاموحت أربه ،ارردن.
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 ص ريواحلة ،زلم ريريه ،قوا ريرية ،أ ريريه ع" )1994الفريريرول مفه ريريوم الريريذات ل ريريهل عي ريرية م ريرين أب ريرياء ارمه ريرياتالعامنت واا العامنت ارردن" ،هم ت ه ز اس حمث اس فملت ،جامعة ق ر ،العهد السادس ،ص ص
.251-211
 عريريهس ،عبريريه الريرير ن ،ووريريول ،زلريريي الريريهين ع " )1981ع ددم اس د ا اسبدداي" ،مكتبريرية ارقصريريل ،عمريريان،ارردن.
ددت اسم ح ددت األلال د ت ،رسريريالة ماجسريريتا،
 عريريرول ،إدريريريس ع )1992ت ددمه هاهددمي اسددلا س دجامعة الاموحت ،اربه ،ارردن.
 زلافاة ،سامح ،الري ع  ،زحريا ع" )2006أثرير العوامري ااجتماعيرية وااقتصريادية واركاددييرية وشريكيمفهوم الذات لهل ولبة ا امعة اذلانية" ،هم ت مهالا  ،ا امعة ارردنية ،اجملله ع ،)35عهد ع )1العلوم
الرتبوية ص .120-91
 مقابلة ،نصر يوس  ،ويعقوب ،إبراحيم ع" )1994أثر ا ري س ومركري الريتحكم مفهريوم الريذات لريهلولبة جامعة الاموحت" ،اسمم ت اسب ف ت س ف ت ،رلله  ،14عهد ،2ص0 49-24
ت اسماهبت األهم ت وعالخ ف بك اسم غ د ا نا
 وحي  ،أ ه ع )1999هاهمي اسلا ساسص ت .رسالة ماجستا ،ا امعة ارردنية ،عمان ،ارردن.

املراجع األجـبقة
- Byrne, B & Gavin, M.(1996).The sharers Model Revisited: The
– shavelson model Revised: Testing for the structure of Academic Self
Concept Across pre –Early and Life Adolescents. Journal of Educational
psychology.Vol88(2):215-228.
- Hamachek, D.(1987) . Encounters With the Self .New York: Holt
Rinehart and Winston Inc .
-Hertel ،Joseph B .(1992)'' An investigation of the self-concept of college
preparatory students.'' M.D thesis. for Eric Hays State University
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Academic self-Concept and achievement: an extension of Marsh/Shavelson
Model''. The Annual Meeting of the American educational Research
Association. San Francisco. Eric
- Regers, James.R.& Alexander, Ralph, A. (1990). The effects of running
on self concept and self efficacy. Research Report.Ohio.U.S.Eric.
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فمم اهلل اس حمب اس ح م
يقريريوم البارثريريان بهراسريرية رريريوه" عو د فبددك اسم غ د ا لددت تيددد هاهددمي اسددلا س د
تد مسمج ا اس ب م لت جاهبت اسب مي اس د مسمج ا "

ددالا خمددم

 قرية مهي ة* مكان اإلقامة
 من  5 – 3أفراد  -أكثر من  5أفراد*عهد أفراد ارسرة  -أق من  3أفراد
 الص،ر اروسي*الرتويي ارسرة  -اركرب
*مستول وعليم ارب  -أق من ثانوية عامة  -ثانوية عامة  -دبلوم كلية رلتمع – بكالوريوس
 دراسات عليا*مستول وعليم ارم  -أق من ثانوية عامة  -ثانوية عامة  -دبلوم كلية رلتمع – بكالوريوس
 دراسات عليا* ادلعهه الثانوية العامة
* ادلستول الهراسي

 جيه جيه جها شلتاز مستول ،امس -مستول أوه

الصريريفحات التاليريرية رلموعريرية مريرين العبريريارات وص ري ال ريقريرية الريرييت ديكريرين أن وشريريعر هبريريا أو وفكريرير هبريريا عريرين
نفسهب.
اقرأ ك عبارة وراوه أن دهد إ أي درجة ديكن ذلذا العبارة أن وص بع
أن .

ا وانريي فيريهب كمريا وراحريا

يرجريريل أن وكريريون إجابتريريهب صريريادقة وصريريرحية علمرياً بأنريريه لريرين ي لريريع أرريريه علريريل إجابتريريهب وستسريريت هم راريراض
البحث العلمي فقي.
البارث
د .زلمود ملكاوي
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الفق ري ري ري ريريرة
 -1جسمي سليم صحياً
جذاب
 -2أنا
 -3اعترب نفسي صاً اا مراوب
مهذب
 -4أنا
أمر
-5أنا
سيء
 -6أنا
مرح
 -7أنا
حادئ وسلس
 -8أنا
 -9أنا ا يء
 -10أسريت وساعهين دايمرياً أي نريو .مرين
ادلشاك
 -11أنا عضو أسر سعيهة
 -12أصهقايي ا يثقون
ودود
 -13أنا
 -14يل عبية ع ه الرجاه
 -15ا أحتم اا يفعله ان،رون
 -16ا أقوه الصهل دايماً
 -17يعرتيين ال،ضي أريانا
 -18أر ريريي أن أب ريريهو وس ريرييماً وأنيق رياً ك ري
اروقات
 -19أنا مثق باروجا .وانام
مري
 -20أنا
متهين
 -21أنا
 -22أنا فا أ،نقي ًا
ضعي اخللق
 -23أنا
 -24لهي قهر من ضبي ال فس
أكرا ان،رين
 -25أنا
 -26االباً ما افقه عقلي
مه ريريم بال س ريريبة رص ريريهقايي
 -27أنريريا ري
وأسريت
 -28أنا اا زلبوب من أفراد أسريت
 -29أ عر أن أسريت ا وثق
 -30يل عبية ع ه ال ساء
 -31أنا ااضي من العامل كله
 -32أنا إنسان من الصعي مصادقيت

هق اى ت مت سماهمي اسلا

و بريريق علريريي ا و بق علريي و بريريق علريريي أريانريريا وا و بريريق و ب ري ري ريريق عل ري ري ريريي و بريريق علريريي
االبا
علي أريانا أ،رل
اماً
االباً
اماً

67

أثر بعض العوامل في تشكيل مفهوم الذات لدى طمبة التربية الخاصة في جامعة القصيم – ..…….............د.ممكاوي

أ ريريياء مريرين

 -33بعري ارريريريان أفكريرير
السيئ التحهث ع ها
 -34ي تابين الضيق أريان ًا
 -35لي بهي ا جهاً أو ضليفاً جهاً
 -36أرري ري ري ريريي ماهري ري ري ريريري أن يكري ري ري ريريون ب ري ري ري ري فس
الوضع الذي حو عليه
 -37ب ري ريريودي أن أا ري ريريا بعري ري ري ارجري ري ري اء م ري ريرين
جسمي
 -38أنا راض عن سلوكي ار،نقي
 -39أنا راض عن صليت باهلل
 -40ي ب،ريريي أن أذحريريي إ ا ريريامع أكثريرير شلريريا
أقوم به
 -41أنا راض بالوضع الذي أنا عليه
 -42أنا ل ي بالقهر ادل اسي
 -43أرتقر نفسي
 -44أنا راض عن عنقيت ارسرية
 -45أفهم أسريت اماً كما حو واجي
 -46جي ري ريريي عل ري ريريي أن أث ري ريريق بأس ري ريريريت بهرج ري ريرية
عالية
 -47أنا اجتماعي بقهر ما أو أن أكون
 -48أر ريرياوه أن ارض ريريي ان،ري ريرين ولك ريريين ا
أبال ذلهب
 -49لسري صريرياحلاً إونقرياً مرين وجهريرية ال اريرير
ااجتماعية
 -50ا أري ك واره اعرفه
 -51اضري ريريحهب بع ري ري ارري ري ريريان لس ري ريريما.
نكته ،ارجة عن اللياقة
 -52لس ووينً جهاً أو قصا جهاً
 -53ا أ ريريعر أنريريين علريريل مريريا ي ريرام كمريريا جيريريي
علي أن أكون
 -54أ ريريا أن أاقريريي قبريريواً أكثريرير مريرين ا ري س
ان،ر
 -55أنا متهين كما جيي أن أكون
 -56بريريودي أن أكريريون جريريهيراً بالثقريرية بهرجريرية
أكرب
 -57علل أن ا أكثر من الكذب
-58أنا أنيق كما أود أن أكون
الري ري ريريذي أود أن
 -59أنري ري ريريا لس ري ري ري الش ري ري ري
أكونه
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أا استسري ريريلم بسري ريريهولة كمري ريريا

 -60اراري ريريي
افع دايما
ي كمري ري ري ريريا جيري ري ري ريريي علري ري ري ريريي
ريه
ري
ري
ري
ري
ل
ا
و
ري
ري
ري
ري
م
 -61أعا
ّ
معاملتهريريا ع اسريريت هم الفع ري ادلاضريريي رالريرية
الوفاة)
 -62أنا رساس جهاً دلا وقوله أسريت
 -63علي أن أري أسريت بهرجة اكرب
 -64أنريريا راض عريرين ال ريقريرية الريرييت أعام ري هبريريا
ان،رين
 -65عل ريريي أن أك ريريون أكث ريرير أدب رياً وع ريرياملي
مع ان،رين
 -66ي ب ،ريريي أن أوعام ري ري بص ريريورة أفض ري ري م ريريع
ان،رين
 -67أ ري ري ري ريريارحت بالقيري ري ري ري ري والق ري ري ري ريرياه بعري ري ري ري ري
ارريان
 -68أ عر أرياناً برابة الشتم
 -69أعتين ب فسي جيها من ال ارية البهنية
 -70أراوه أن أحتم ااهري
71االبا ما أوصرت كما لو ك اا ماحر
 -72أنا سلل ضلو ديين ريايت اليومية
 -73أررياوه الت،يريريا ع ريريهما أعريرت إنريريين أقريريوم
بأ ياء ،اوئة
 -74أفع أرياناً أ ياء سيئة جهاً
 -75أست يع دايماً أن اعتين ب فسي أي
موق
 -76أوقب التأنيي صوص أ ياء ،اوئة
 -77افع أ ياء دون أن أفكر فيها أوه
 -78أر ريرياوه أن أوعامري ري بش ريريك س ريريليم م ريريع
أصهقايي وأسريت
 -79احتم بأسريت بشك رقيقي
ريهيع اسريريت هم الفعري ادلاضريريي
 -80أويريريع والري ّ
رالة الوفاة)
 -81أر ريرياوه أن أفه ريريم وجه ريرية نا ريرير الري ري منء
ان،رين
 -82أوعام بسهولة مع ان،رين
 -83ا أسامح ان،رين بسهولة
 -84أفض الفوز علل اذل دية اللعي
 -85ا عر أنين علل ما يرام معام الوق
ارلعاب والرياضة
 -86مستواي ضعي
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 -87نومي ضعي
 -88افع ما حو صواب معام الوق
 -89اسريريت هم أريان رياً وسريرياي اريريا مشريريروعة
لتحقيق حه
 -90أجري ري ريريه ص ري ري ريريعوبة أن أفع ري ري ري م ري ري ريريا ح ري ري ريريو
صحيح
 -91ار مشاكلي بسهولة وامة
 -92أاا رأيي كثااً
-93أراوه أن أحرب من مشاكلي
 -94أق ريريوم ب ريريأداء م ريريا ي ل ريريي م ريريين عمل ريريه
ادل ه
 -95أوشاجر مع أفراد أسريت
 -96ا أوصريريرت بال ريقريرية الريرييت وريريرل أس ريريريت
انه جيي علي أن أوصرت هبا
 -97أرل جوانريريي رسري ة كري مريرين التقريريي
هبم من ال اس
 -98ا أ ري ري ري ريريعر بالرارري ري ري ريرية التعام ري ري ري ري مري ري ري ريريع
ان،رين
 -99أجه صعوبة التحهث مع ال،رباء
 -100أرياناً أؤج عم اليوم إ ال،ه
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