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  الملخـص
  

الصـورة  (هدفت الدراسة إىل استخراج اخلصائص السكومترية من صدق وثبات لرائز تنسـي  
 وجود فروق دالـة ) ت(تودنت ، واستخراج معايري له للذكور واإلناث، إذ دلت نتائج س)اإلرشادية
طالباً وطالبة يف املرحلة الثانوية، تراوحت أعمارهم بـني  ) 1563(تكونت عينة التعيري من . بينهما

 .سنة) 15-17(
أشارت نتائج الدراسة إىل متتع املقياس بصورته العربية بدالالت صدق وثبـات، وأن درجـات   

وقد استخرجت املعايري اخلاصة للذكور واإلنـاث  . عياًتتوزع توزعاً طبي) ذكوراً وإناثاً(أفراد العينة 
  . متمثلة بالدرجة الذالية واإلعشاريات على كل مقاييس مفهوم الذات

                                                           
  .سورية - جامعة دمشق  -كلية التربية  -قسم الصحة النفسية  ∗
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  :مقدمـة
أن  -الذين خيتلفـون عـادة    -واحد من ااالت اليت اتفق حوهلا أصحاب النظريات 

اته ذو دور رئيسي للذات وظيفة مهمة يف منو الشخصية وتطورها، وأن مفهوم الفرد عن ذ
يف تكوين سلوكه وتوجيهه، فالطريقة اليت يسلك ا البد أن تتفق مع مفهومه عن ذاتـه،  

لذا عد حجر الزاوية يف فهـم الشخصـية، ويف   . سواء أكان ذلك يف استوائه أو اضطرابه
 مساعدته على حل مشكالته، وإعادة تكيفه يف بيئته، ويف إمكانية التنبؤ بسلوكه املستقبلي

  . يف املواقف املختلفة
لقد استخدمت الذات كمصطلح وموضوع لدى علماء نفس وفالسفة كثـر، أمثـال   

 Bandouraوبانـدورا   Maslowوماسـلو   Meadوميد  Cooleyوكويل  Jamesجيمس 
وعلى الرغم من أمهية كل ما سامهوا فيـه يف فهـم   . وغريهم Mc Dogallوماك دوجال 

، Rogarsكرب كان يف امليدان العيادي على يد روجـرز  الذات وتطورها، فإن اإلسهام األ
الذي جعل الذات أساس نظريته يف اإلرشاد غري املباشر، وجوهر شخصية الفرد بل هـي  

مبا  -على الرغم من أن أفكار معظم هؤالء العلماء . العامل الرئيسي وراء اضطرابه واستوائه
العيادية احلرة حلاالت فرديـة دون  ارتكزت على االستبطان، أو املالحظات  -فيهم روجرز

  ). Corsin at al, 1996,p809(إمكانية اختبارها 
تبىن من خالل التنشئة االجتماعية، شأا يف ذلك شأن  -وغريهم–والذات لدى هؤالء 

مفهوم الذات الذي يبدأ بالبناء والنمو عرب اإلدراكات واخلربات، اليت يتعرض هلا الفرد بدءاً 
 يف النهاية إىل بنية رمزية تنتجها عمليات نفسـية ومعرفيـة كاالنتبـاه    من والدته، ليشري
ومتثل عنصراً من عناصر الشعور والالشعور معـاً، وإن كـان   . اخل. . واإلدراك والذاكرة

  ). Gurney,1988,p12(األخري مستبعداً من تعريفات كثري من الكتاب 
، يعـد مركبـاً ظواهراتيـاً    ومفهوم الذات كموضوع مركزي يف بنية الفرد اإلدراكية

Phenomenological   يرتبط بإدراك الفرد لذاته، كما يراها هو يف الواقع، ال كما يراهـا
، إنه اجتاه داخلي ثابت نسبياً، يرتبط بكل ما يراه الفرد له من )Strein, 1995,p1(اآلخرون 

نداً يف ذلك كله اخل، مست… مظاهر بدنية، واجتماعية، وانفعالية، وأفعال مميزة، وكفاءات
  . إىل اجلماعة املرجعية اليت ينتمي إليها

  لقد أعطى علماء النفس مفهوم الذات تعاريف خمتلفة، عكست بشكل ما وجهة نظرهم 
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بأنه تقييم الفرد لذاته، أو فكرته عن ذاتـه الـيت   «عن الذات والشخصية، فإذا عرفه كويل 
ن أساساً تبىن عليه حياته، فإن سـتيك  تشكل نواة نظام القيم اليت حيملها عن نفسه، لتكو

Stake   ال الذي يبني صفات الذات اإلنسانية اليت تنطوي على معـانأشار إليه باعتباره ا
أن مفهـوم   Gordonيف حني ذكر جوردن ). Stake, 1994. pp 57-58(تقيمية أو قيمية 

ىل نظام متعدد اجلوانب، الذات ميثل تنظيماً لكل خربات الطفل احليوية واحمليطية، وترمجتها إ
متداخل جداً ومنظمٌ بدقة، إنه ذلك اجلزء من نظام الذات الذي يدركه الطفل جيداً، وهو 
بذلك نتاج كل إجراءاته اليت تقر سلوكه يف حلظة ما، وكلما كرب الطفل تغـريت أجـزاء   

ـ ). Gordon, 1966, p53(خمتلفة من مفهوم الذات يف أمهيتها النسبية لديه  ل كـان  باملقاب
تكامالً الجتاهات الفرد وأحكامه، وقيمـه املرتبطـة    Eysenckمفهوم الذات لدى أيزنك 

بسلوكه وقدراته، وإمكاناته، وينطوي بالضرورة على وعي ـذه املـتغريات وتقوميهـا    
)Eysenck,1981,p167 .(  

 أما مفهوم الذات لدى روجرز، فهو ذلك الكل التصوري املنظم، واملتناسب املكّون من
إدراكات الفرد خلصائص ذاته، وعالقاته مع اآلخرين واملظاهر املختلقة للحياة مـع القـيم   

عن إحداث القلق لـدى   وهو املسؤول) Rogers, 1951, p137(املرتبطة ذه اإلدراكات 
يف حني أن جوهر مفهـوم الـذات لـدى كارلسـون     ). Rogers, 1959, p 204(الفرد 

Carlson هو خمطط الذات ،Self- Schema      الذي يشري إىل البنيـة املعرفيـة الـيت متثـل
املعلومات عن ماهية الفرد، إا بناء معريف ينظم األحاسيس واملعرفة واألفكار اليت تشـكل  

  ).Carlson, 2000,p512(بدورها مفهوم الذات 
وإذا كان مفهوم الذات لدى إمساعيل، هو ذلك املفهوم الذي يكونه الفـرد لنفسـه،   

ناً بيولوجياً اجتماعياً، وباعتباره مصدراً للتـأثري والتـأثر بالنسـبة لآلخـرين     باعتباره كائ
، فهو لدى زهران تكوين معـريف مـنظم موحـد، ومـتعلم     )3، ص1986إمساعيل، (

للمدركات الشعورية والتصورات والتعميمات اخلاصة بالذات، يبلوره الفرد، ويعتربه تعريفاً 
  ). 258، ص1977زهران، (لذاته 

واضح أن معظم التعريفات متشاة أكثر مما هي متباينة، إذ واقع األمر يشري إىل أنَّ من ال
التباين يكمـن يف ضوء النظرة الكلية أو اجلزئية ملفهـوم الذات، فهي ال ختتلف عما يتضـمنه  جلّ 

اره بنية أو مصطلحاً افتراضياً، ينطوي على الصـورة أو  ة يف ضـوء اعتـب  هذا املفهوم من وظيفـي
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 أو عدة أبعادحيملها الفرد عن نفسه بشكل عام، وعن رؤيته لذاته يف بعد واحد، الفكرة اليت 
تترابط، وتتأثر فيما بينها، كالبعد األسري واالجتماعي، البدين، الشخصـي، السـلوكي،   

  . اخل… املعريف، 
، سواًء تشترك هذه التعريفات يف النظر إىل مفهوم الذات يف ضوء التغري والثبات النسبيني

أكان يف الظروف العامة أو الطارئة، أو بتأثري العالج، وبالتايل فإنَّ الكشف عـن مفهـوم   
  . الذات يف فترة زمنية معينة، أو يف مرحلة عمرية ما، البد أن يأخذ باحلسبان هذه املسألة

وتعترب هذه التعريفات السلوك دالة مفهوم الذات أو تابعاً له، بل تعد العالقـة بينـهما   
عالقة تأثري وتأثر، فإذا كان السلوك يستدل عليه من مفهوم الذات، فإنه ميكن أنْ يسـتدل  

، مع التأكيد أنَّ الشخص نفسـه  )Gordon , 1966, p 53(على مفهوم الذات من السلوك 
هو فقط الذي ميتلك املعرفة احلقيقية ملفهومه عن ذاته، حىت وإن مل يكن عاملاً بكل جوانبها، 

ال يستطيع أي مالحظ مهما أويت من اخلربة أن يفهم مشـاعر وأحاسـيس هـذا    وبالتايل 
 خالل السلوك الظـاهر الشخص عن ذاته بصورة ذاتية، فيلجأ إىل مجلة من االستدالالت من 

  . له، اللفظي وغري اللفظي
لقد أكدت هذه التعريفـات والدراسـات املنبثقـة منـها احلاجـة إىل اسـتخدام       

اخلصائص القياسية الالزمة، العتمادهـا يف قيـاس مفهـوم الـذات     مقاييس تتوافر فيها 
مما دفع إىل تطوير أدوات عدة استندت إىل التعريـف الـذي يأخـذ بـه     . والكشف عنه

مؤلفها عن مفهوم الذات، وما ينطوي عليه من عناصر أو مـتغريات، فقـد ينظـر إليـه     
فهـوم  كصفة شاملة وعامة للشـخص، أو كجوانـب خاصـة متعـددة وحمـددة كم     

أو كبنـاء هرمـي مـنظم متعـدد األبعـاد      ) Strein, 1995, p2(الذات األكادميي مثالً 
وقد ينظر إليه مـن زاويـة نظريـة السـمات واملنحـى      ) 129، ص 2000شرمي، (

  . السلوكي، أو من زاوية جشتالتية خربية إدراكية ظواهرية
ئ ا صفحات املراجـع  مل متنع االنتقادات املوجهة هلذه األدوات من ظهور مقاييس متتل

املختصة، استخدمت بفاعلية لتحقيق أغراض عيادية وإرشادية تطبيقية، على الرغم مـن أن  
، سواء اعتمـدت سـالمل   )Anstasi, 1997,p454(معظمها وضعت ألغراض علمية حبتة 

، أو منـهح  Q sorts، أو تقنية كيو Check lists، أو قوائم الشطب Rating scalsالتقدير 
  . Free- response methodsبة احلرة االستجا
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ويذكر سترين أنه أياً كانت األغراض املرجوة من قياس مفهوم الـذات، وأيـاً كـان    
األسلوب املعتمد يف بنائها، فال بد أن تؤخذ باالعتبار النقاط التالية عند وضع مقياس ملفهوم 

  : الذات هي
الذي يقرر مفهومه عـن   أن مفهوم الذات مفهوم ظواهرايت إدراكي، فالشخص هو -1

  . ذاته وليس اآلخرون
البد للفرد من امتالك مستوى كاف من إدراك الذات، ومعرفة الذات حىت يستطيع أن  -2

  . يقرر مفهومه عن ذاته
ضرورة تقييم مفهوم الذات من خالل التقدير الذايت، أياً كانت التقنية املسـتخدمة يف   -3

  . موجودة، وليس مهارة مفترضةالكشف عنه، وهذا يتطلب قدرة لفظية 
املقياس سيستخدم ألغراض حبثية أم ألغراض عيادية، وضـرورة  حتديد ما إذا كان  -4

  . فيه توافر اخلصائص السيكومترية الالزمة
من اإلشارة إىل أنَّ استخدام املقاييس املقننة ألغراض عياديـة  وال بد يف هذا املضمار 

سبان أنَّ مهمة االختصاصي النفسي مساعدة الفـرد  تشخيصية أمر مقبول، إذا أخذ باحل
 بغض النظـر على فهم ذاته، وإعادة توافقه، وحل مشكالته أكثر من جمرد التنبؤ بسلوكه، 

عما إذا كان مفهوم الذات مسة سلوكية ظاهرة، أم نسقاً إدراكيـاً خربيـاً جشـتالتياً،    
عينة من السـلوك، أو   يف احلصول على - ويف كل األحوال –فاملشكلة األساسية تكمن 

  . االستجابات التعبريية، أو الصرحية اليت تسعى للكشف عنه وفهمه
لقد أشارت كثري من الدراسات إىل مقياسني ميثالن االجتاهات يف قياس مفهوم الـذات  

 اليت متثل، Marsh’s set of scales self description questionnaireمقاييس مارش : مها
 ملفهوم الذاتلى النظرة املتعددة الوجوه ملفهوم الذات، ومقياس تنسي املقاييس املؤسسة ع

)TSCS (Tennesse self- concept scale∗ الذي وضعه وليم فيتس ،Fitts ممثالً املقاييس ،
وقـد  . املؤسسة على النظرة األحادية، وإن كان مزوداً مبقاييس حمددة ونوعية ملفهوم الذات

الدرجة اليت عد فيها لعدة سنوات يف ستينات القرن املاضي  حظي األخري بانتشار واسع إىل
                                                           

  .تستخدم الباحثة يف حبثها كلمة مقياس ورائز للداللة على مقياس تنسي ملفهوم الذات ∗
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، ملا يتمتع به من خصائص قياسية )Brown , 1998, p 1010(مرادفاً لقياس مفهوم الذات 
جيدة، أهلته ليكون واحداً ضمن الروائز املوضوعة يف الكتاب السنوي لالختبارات النفسية 

The mental measurement year book ًوحىت آخر طبعة وصلت 1972من عام  بدءا ،
فهو يستخدم بشكل فعال يف جماالت خمتلفـة كـأداة   . 1998للباحثة واليت ظهرت عام 

حبث، ووسيلة مجع معلومات فردية ومجعية، وكأداة تشخيصية ال تقف عند حدود الكشف 
يادية، عن مفهوم ذات كلي وفرعي، إجيايب أو سليب للفرد، بل تتعداه الستخراج دالالت ع

ترتبط بتكامل الشخصية، وبالكشف عن حاالت االضطراب العقلي والنفسي، فهو خمصص 
لتزويد العياديني والباحثني باملعرفة الالزمة عن العالقة بني مفهوم الذات والسلوك اإلنساين 

)Fitts 1994, p3(إحدامها إرشادية  *، فقد وضعـت للمقياس صورتانCounseling )C 

form(ة عيادية وحبثية ، والثانيClinical & Research form (c r form) وتستخدم البنود ،
ذاا يف كال الصورتني، ولكن التمايز يكمن يف جتمعـات البنـود وطريقـة التصـحيح،     

 وتصحيحاً منوتعد الصورة اإلرشادية أسهل وأسرع تطبيقاً . والصفحة النفسية لكل منهما
. راجعة جيدة للمسترشد، أو لطالب اخلدمة النفسيةقبل املختص النفسي، كما تقدم تغذية 

  . يف حني أن الصورة العيادية والبحثية تتطلب خربة عيادية عالية يف التطبيق والتفسري
طور الرائز يف صورته اإلرشادية إلعطاء وصف كلي شامل، وآخر متعدد األبعاد ملفهوم 

  : الذات، يرتبط خبمس ذوات فرعية هي
حيث ميثل نظرة الفرد إىل جسـمه،  : physical self- conceptة مفهوم الذات اجلسمي •

والدرجة املرتفعة عليه تشري . حالته الصحية، مظهره اخلارجي، مهاراته وحالته اجلنسية
إىل نظرة إجيابية عن املظهر والوضع الصحي، يف حني متثل الدرجة املنخفضة عدم الرضا 

  . وعما جيب أن يكون عليه عن اجلسم الذي ميكن أن يعكس صورة جسم مشوه،
حيث ميثل نظرة الفـرد إىل ذاتـه يف   : Moral self- conceptمفهوم الذات األخالقية  •

إطار مرجعي مثايل وأخالقي، وقيمه األخالقية وإحساسه بكونه شخصاً طيباً أو غـري  
والدرجة املرتفعة عليه تشري إىل نظرة إجيابية عـن  . طيب، مع درجة رضاه عن عقيدته

الشخصي األخالقي، يف حني تعكس الدرجة املنخفضة سلوكاً اندفاعياً يضبط  سلوكه
                                                           

دجمت فيه الصورتان، وظهر فيها شكالن إحـدامها   TSCS: 2نسخة حديثة من الرائز تعرف بـ  1994ظهرت عام * 
 . بنداً بدل املائة/ 84/وقد مت اختصار بنوده يف صورة الراشدين ليصبح . بالراشدين وآخر باألطفال خاص
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  . من خالل اآلخرين، وليس من قبل الشخص نفسه
وميثل نظرة الفـرد لنفسـه،   :  Personal self- conceptمفهوم الذايت الشخصي  •

وإحساسه بقيمته الشخصية، وبأنه شخص مناسب بعيداً عن نظرته جلسمه، أو عـن  
وتشري الدرجة املرتفعة إىل تكامل شخصيته وتكيفه، يف حني تعكس . باآلخرينعالقاته 

  . الدرجة املنخفضة اجتاهاً سلبياً حنو نفسه، وبأنه ال قيمة له
وميثل نظرة الفرد لنفسه يف عالقته : family self- conceptمفهوم الذات األسري  •

ري الدرجة املرتفعـة إىل  وتش. بأفراد أسرته، ويعكس كفاءته وقيمته كعضو يف األسرة
يف حني أن الدرجـة  . رضاه عن عالقته بأسرته، ومشاعره جتاه دعمهم وتشجيعهم له

  . املنخفضة تشري إىل اغترابه أو إخفاقه يف عالقته بأسرته
وميثل نظرة الفـرد لنفسـه يف   : Social self- conceptمفهوم الذات االجتماعي  •

وتشـري  . ته وأمهيته يف تفاعله مع اآلخـرين عالقته باآلخرين، ويعكس إحساسه مبالءم
الدرجة املرتفعة فيه إىل عالقة محيمة بينه وبني اآلخرين، وسهولة التواصل معهـم وإىل  
انبساطيته، يف حني تشري الدرجة املنخفضة إىل ضعف العالقة االجتماعيـة، ونقـص   

  . مهاراته االجتماعية
  : وهناك مقياسان للصدق مها 

وهو يشري إىل ميل الفرد إىل التقليل من قيمته، ويعتـرف  : Self- criticismنقد الذات  -
أغلب الناس أا تنطبق عليهم، أما الذين يذكرون أا ال تنطبق عليهم، فغالباً ما يكونون 

وتشري الدرجات املرتفعـة  . دفاعيني، ويقومون جبهد واضح إلعطاء صورة مقبولة عنهم
اهر صحة نفسية، يف حني تشـري الـدرجات   بوجه عام إىل وجود مسات سوية، ومظ

  . املنخفضة إىل غلبة احليل الدفاعية
وهو واحد من اختبارات الصـدق، يشـري إىل ميـل    : Faking goodالتزييف اجليد  -

  . املفحوص إلسقاط مفهوم ذات إجيايب بشكل كاذب، وإلعطاء انطباع جيد عنه
الذوات الفرعية، لكـل ذات  بنداً فقط ) 90(بند تغطي ) 100(يتألف املقياس من 

  : مثانية عشر بنداً، موزعة بالتساوي على ثالثة حماور هي
  .»ماذا أكون«وتشري إىل : Identityاهلوية  •
  . »كيف أشعر«وتشري إىل : Satisfactionالرضى  •
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  . »كيف أسلك«وتشري إىل : Behaviorالسلوك  •
أن بنود التزييف اجليد التسعة أما البنود العشرة املتبقية فهي خاصة بنقد الذات، يف حني 

  . موزعة على الذوات الفرعية
لقد نظمت صفحة التصحيح، حبيث ميكن احلصول على مفهوم ذات داخلـي، ميثـل   
اإلطار املرجعي الداخلي للفرد، ويكون من خالل جمموع الدرجات على اهلوية، أو الرضى 

إلطار اخلارجي من خالل أو السلوك لكل الذوات معاً، وعلى مفهوم ذات خارجي، ميثل ا
  . جمموع الدرجات لكل ذات فرعية

دقيقة لتطبيقه، وهو يستخدم مع ) 20(ال حيتاج الرائز يف صورته األصلية إىل أكثر من 
. سنة، ممن أوا ست سنوات دراسية على األقـل ) 12(مفحوصني، ال تقل أعمارهم عن 

إذ يعطى . اماً إىل غري صحيحة أبداًوبدائل اإلجابة على بنوده مخاسية تتراوح بني صحيحة مت
درجات، يف حني يعطى البديل اإلجيايب املتفق ) 5(البديل اإلجيايب املتفق مع العبارة اإلجيابية 

  . وارتفاع الدرجات يشري إىل مفهوم ذات إجيايب. درجة واحدة) 1(مع العبارة السلبية 
ية، فقد بدأ فيتس العمل على مر تطور الرائز مبراحل عدة، قبل أن يظهر يف صورته احلال

وكانت اخلطوة األوىل يف ) 1955(تطويره يف قسم الصحة النفسية جبامعة تنسي، منذ عام 
، استخرج معظمها من self- descriptiveبنائه مجع عدد كبري من عبارات وصف الذات 

، Balesterمقاييس مفهوم الذات، كانت موجودة سابقاً، ومن ضمنها كان مقياس بالستر 
، إضافة إىل عبارات مكتوبة عن وصف الذات من قبل مرضى وأشـخاص  Taylorوتايلور 

لتصنيف  Phenomenological systemمث اعتمد على نظام ظواهرايت . عاديني غري مرضى
العبارات وفق ما يقوله هؤالء، ضمن بعدين، ميثل أحدمها مفهوم الـذات، كمـا يتبـدى    

لثاين املقاييس اإلضافية، كما يتبـدى باهلويـة والرضـى    بالذوات الفرعية والكلية، وميثل ا
مث عرضت العبارات على سبعة من علماء النفس العيادي، ليصنفوها وفق البعدين . والسلوك

السابقني، وليحكموا على إجيابيتها وسلبيتها، وبذلك تكّون املقياس مـن البنـود الـيت مت    
ن أيهما أكثر متييزاً من غريها، لكـي تكّـون   االتفاق عليها من قبل احملكمني، مث جتريبه لبيا

  . الصورة النهائية للمقياس
فقـد  . صدقه وثباتـه لقيـاس مفهـوم الـذات     TSCSسنة أثبت ) 30(ألكثر من 

اعتمدت يف حساب ثبات الرائـز األصـلي طريقتـا التجـانس الـداخلي، والثبـات       
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 احلالـة  يف Cronbach’s alphaباإلعادة، حيث تراوحت معـامالت ألفـا كرونبـاخ    
، يف حني تراوحـت معـامالت الثبـات باإلعـادة بـني      )0.95-0.73(األوىل بني 

، إذ استخدمت أكثر من جمموعـة مـن األفـراد يف احلالـة الثانيـة،      )0.80-0.90(
بعضها ارتبط مبرضى نفسيني، وبعضها اآلخر ارتـبط بإعـادة تطبيـق املقيـاس علـى      

  . أفراد عاديني، على مدى فترات زمنية طويلة
أما صدق املقياس، فقد اعتمدت فيه طرائق خمتلفة، وحدد صدق احملتوى مـن خـالل   
عملية بناء املقياس، ووضع بنوده، وعرضه على احملكمني، يف حني أن صدق التالزم حقـق  
من خالل مقارنة املقياس مع عدد من الروائز العيادية الشهرية املوثوقة، والصادقة من مثـل  

وجه، قائمة التفضيل االجتماعي إلدواردز، مقياس أيزنك، مؤشر مقياس مينسوتا متعدد األ
وغري ذلك، إذ كانت معامالت االرتباط يف معظمها … كورنل الطيب، مقياس كاليفورنيا

وال بد من اإلشارة إىل أنَّ بعض دراسات الصدق التالزمي، مل تكن تأخذ املقيـاس  . دالة
كذلك استخدمت طريقـة  . TSCSاليت يغطيها  وإمنا مبا يتوافق مع اجلوانب. احملك كامالً

متييز اموعات، حيث طبق الرائز على جمموعات مرضية، وأخرى غري مرضية، أو علـى  
جمموعات مرضية قبل العالج وبعده، لبيان أثر العالج على مفهوم الذات، أو على فئـات  

النتـائج إىل أنَّ  ومرة أخرى تشري . خمتلفة من املضطربني املصنفني ضمن اضطرابات خمتلفة
وال بد من اإلشارة إىل أن معظم دراسات الصدق والثبات، يتضمنها دليل . املقياس صادق

، الذي يضم إضافة إليها الدراسات احلديثة عن النسخة أو TSCS:2الرائز األصلي، ودليل 
رائز لقد استخرجت معايري ال). Fitts and warren 1996, pp61-79(الطبعة الثانية للمقياس 

عرب مراحل، ومن خالل دراسات متفرقة، حيث بدأ نشر املعايري يف الطبعة األوىل الصادرة 
فرداً، مسحوبني من طلبة ) 626(، لعينة واحدة من األسوياء، تكونت من )1965(عام 

الثانويات والكليات، ومن موظفني حكوميني يف مناطق خمتلفة من أمريكا، متتد أعمـارهم  
موزعني بالتساوي بني الذكور واإلناث، وبني البيض والزنوج، دون سنة، ) 68-12(من 

 ويربر. والبيئةأن تكون هناك معايري خاصة، تأخذ باحلسبان متغريات اجلنس والعرق والعمر 
فيتس عدم بناء معايري لعينات فرعية حسب املتغريات السابقة، أنه مل جيد فروقـاً بـني أداء   

وحىت يف احلاالت الـيت  . إذا وجدت فإنها ضئيلة تكاد ال تذكراألفراد يف هذه املتغريات، و
وجدت فيها فروق جندرية دالة إحصائياً، إال أنه مل يعتربها كافية لبناء معـايري للـذكور،   
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  ). Fitts, 1965, p13(وأخرى لإلناث 
ويذكر يف موضع آخر من الصفحة ذاا، أنه يف حال وجدت فروق بني العينات، فـال  

من أنْ ينظر إىل عدد أفراد كل عينة فرعية، قبل أنْ يقرر بناء معايري هلا، حبيث ال يقـل   بد
  . فرداً) 75(عددها عن 

إذ تضمنت معايري خاصة بالذكور، وأخرى ) 1988(ولقد مت جتاوز هذا األمر يف طبعة 
ـ  زاء خاصة باإلناث، بعد أنْ لوحظ وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسط أدائهما على أج

الرائز املختلفة، كذلك تضمن معايري للمراهقني، بعد أنْ لوحظ أيضاً وجود فروق دالـة يف  
  ). 1965(متوسط أدائهم عن متوسط أداء الراشدين، الذين بنيت هلم معايري يف طبعة 

عدداً من الدراسات اليت قام ا باحثون، قـارنوا فيهـا   ) 1988(يتضمن دليل نسخة 
ات خمتلفة، حسب متغريات العرق والذكاء والبيئة، مع بيانات عينة بيانات مجعوها من عين
، واليت كانت نتائجها متناقضة، فقد كانـت دالـة   )1965طبعة (التقنني األصلية للرائز 

إحصائياً يف دراسات، وغري دالة يف دراسات أخرى، مما دفع إىل وضـع هـذه النتـائج    
بناء معايري خاصة للعينات الفرعية حسـب  والدراسات كأدبيات متناقضة، ال تعطي مربراً ل

  . املتغريات املختلفة
لقد دفعت اخلصائص القياسية اليت يتمتع ا الرائز للعمل يف هذا البحث على إعـداده  
ليكون صاحلاً لالستخدام يف البيئة السورية، واستخراج دالالت صدقه وثباته، خاصة وأنـه  

مفهوم الذات، تأخذ باخلصائص القياسـية الالزمـة،   ال تتوافر يف هذه البيئة أية أداة لقياس 
العتمادها كأداة حبث يف الدراسات اليت تدور حول مفهوم الذات، وعالقتـه بـاملتغريات   
املختلفة، أو كأداة تشخيصية توضع بني أيدي العاملني يف ميدان اخلدمة النفسية، أو كأداة 

  . قياسية تستخدم ألغراض الدراسات عرب احلضارية
، كمـا  )1988(البحث احلايل بالصورة اإلرشادية فقط للرائز الذي ظهر عـام   يأخذ

يقتصر على الذوات الفرعية والكلية، دون الوقوف عنـد مقـاييس الصـدق واملقـاييس     
اإلضافية، ملا تتطلبه هذه األخرية من عينات مرضية الستخراج صدقها وثباا، ومعايريهـا  

وتأمل . اييس يف الدراسة العاملية اليت سيخضع هلا الرائزدون أن مينع هذا من اعتماد هذه املق
 والبحثية، وبيانعلى توفري الصورة العيادية  -أو غريها من الباحثني  -الباحثة أن تعمل هي 

  . داللة املقاييس الفرعية يف أحباث الحقة
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  : أهمية البحث

  : تنطلق أمهية البحث احلايل مما يلي
املركزي يف الشخصية، ويف السلوك املضطرب والسـوي   أمهية مفهوم الذات ودوره -1

  . على حد سواء
عدم توافر أية أداة قياسية معرية للكشف عن مفهوم الذات لدى املفحوص السـوري،   -2

حيث نشأت حاجة ملثل هذه األدوات لدى باحثني يف كلية التربية العتمادها كـأداة  
يف ثانويات القطر ومـدارس   بعد أن عينوا -حبث، ولدى مرشدين نفسيني مدرسيني

العتمادها يف الكشف عن مفهوم الذات لدى مسترشديهم، والذي  -التعليم األساسي
  . يلعب دوراً رئيسياً فيما يعانونه من مشكالت

جعلته األكثر استخداماً وانتشاراً،  –ما يتمتع به رائز تنسي من خصائص سيكومترية  -3
  .معها إىل إعداد وتأهيل كبريينولسهولة يف تطبيقه وتفسريه ال حيتاج 

  
  : الدراسات السابقة

أخذت الدراسات حول الرائز منحيني اثنني، يرتبط أحدمها بدراسـة الرائـز نفسـه    
  . وخصائصه السيكومترية، ويرتبط الثاين باعتمادها لتحقيق أغراض يف جماالت خمتلفة

اسات املنحـى  العديد من در) 1994، 1988، 1965(وتتضمن أدلة الرائز الثالثة 
األول لتأكيد خصائصه السيكومترية عرب عدد من السنوات ليس بالقليل، وباعتماد عينات 

جماالً استخدم فيه رائـز  ) 27(وحده  TSCS:2باملقابل يشري دليل . خمتلفة سوية ومرضية
TSCS   بصورتيه، من خالل عناوين األحباث املتضمنة يف كل جمال، واليت أكدت فاعليـة

شف عن عالقة مفهوم الذات، مبتغريات الشخصية أو العتماده أداة تشخيصـية  الرائز للك
  ). Fitts and warren, 1994, pp83-90(عيادية يف جمال االضطرابات النفسية 

وإذا كان هذا وضع الرائز عاملياً، فليس هناك ما يشري إىل االسـتفادة منـه بالشـكل    
 وصلت للباحثة وجود دراستني عربيتني أخذت إذ تبني املراجع العربية اليت. املناسب عربياً

للرائز، واليت قام ا كل من صـفوت  ) 1968(باملنحى األول مها الدراسة املصرية لطبعة 
استخدما الصورة العيادية البحثية على طلبـة اجلامعـات    )بال تاريخ(فرج وسهري كامل 
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األردن، وحتققت مـن   اليت عربت الرائز يف) 1981(ودراسة رندة عبد الناصر . املصرية
 بني األحداثخصائصه السيكومترية، مث استخدمته كأداة لدراسة الفروق يف مفهوم الذات 

ولقد استخدمت هذه النسخة أيضـاً يف دراسـة يف   . املنحرفني واألفراد العاديني يف األردن
سع األردن لدراسة أثر توقعات املعلمني يف مفهوم الذات، والتحصيل لدى طلبة الصف التا

  ). 36-15، ص ص 2001صربي، (
والدراسة احلالية اليت تقوم ا الباحثة تعود إىل املنحى األول، وختتلف عن عـدد مـن   

، واقتصارها على جوانـب ارتبطـت بالصـورة    )1988(الدراسات يف اعتمادها نسخة 
  . اإلرشادية فقط، وليس بالصورة العيادية

ت لبنة طيبة لالستفادة من هذا الرائـز،  وتأمل الباحثة نتيجة عملها أن تكون قد وضع
  . واستخدامه يف ااالت احلياتية املختلفة املرتبطة باختاذ القرارات بشأن األفراد واجلماعات

  
  : أهداف البحث

، البيئة السـورية يتمثل اهلدف الرئيسي للبحث يف إعداد رائز تنسي بصورة عربية تناسب 
 للكشف عنالالزمة جلعله ممكن االستخدام حملياً والعمل على حتقيق خصائصه السكومترية 

مفهوم الذات لدى طالب املرحلة الثانوية، وبناء املعايري اخلاصـة بالـذكور واإلنـاث إذا    
  . كشفت دراسات الفروق بينهما، وجود فروق دالة إحصائياً

  
  : أسئلة البحث

ز وعناصره، وبعينـة  ينطلق البحث يف حتقيق أهدافه من مجلة من األسئلة املرتبطة بالرائ
  : التعيري وخصائصها، وميكن حتديد هذه األسئلة مبا يلي

  هل يتمتع الرائز بصورته السورية باخلصائص السيكومترية الالزمة العتمادها حملياً؟ -1
  هل توجد فروق ذات داللة بني متوسط أداء الذكور واإلناث على الرائز؟ -2
  ع هلا الرائز بصورته السورية؟ما مؤشرات التحليل العاملي اليت أخض -3
  ما املعايري اليت تقابل الدرجات اخلام للطلبة الذكور واإلناث؟  -4

  
  : مجتمع البحث األصلي وعينته
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يف  ذكوراً وإناثاًكان جمتمع الدراسة األصلي طلبة الصف الثاين الثانوي العلمي واألديب، 
، املرحلة الثانويـة اتمع األصلي لطلبة ثانويات دمشق الرمسية، وقد اختري هذا اتمع ليمثل 

وبالتايل . إذ أن عمر أفراد هذا اتمع ميثل متوسط املدى العمري لطلبة املرحلة الثانوية كُلِّها
ميكن أن تعمم نتائجه على هذه املرحلة كافة، خاصة إذا أخذنا باحلسبان، أن عوامل عـدة  

لصف العاشر الـذين انتسـبوا حـديثاً إىل    قد تؤثر يف مفهوم الذات، فيما لو أخذنا طلبة ا
املرحلة الثانوية، أو لو أخذنا طلبة الثالث الثانوي، وهؤالء قد يكونوا متأثرين بضغط هـذه  
السنة الدراسية اليت تعد األساس للدخول إىل اجلامعة، وبالتايل قد تفرض متغريات قد تؤثر 

  . بشكل ما على مفهوم الذات
-2001(صلي حسب إحصاءات مديرية تربية دمشق للعـام  بلغ عدد أفراد اتمع األ

ثانويـة  ) 73(موزعني على ) 9227(، وهو العام الذي بدئ فيه بتطبيق البحث )2002
  . رمسية

) 30(وقد وزعت هذه الثانويات حسب مواقعها على خمطط مدينة دمشق واختري منها 
 وطالبة بطريقةطالباً ) 1563(ثانوية رمسية للذكور واإلناث بشكل عشوائي، مث اختري منها 

) 685(عشوائية من صفوفها، أجريت عليهم الدراسة األساسية، وقد بلغ عدد الـذكور  
  . سنة) 16.1(طالبة، وكان متوسط أعمارهم ) 878(طالباً وعدد اإلناث 

  
  الدراسة الميدانية

  : الدراسة االستطالعية -1
 وحتديد الزمنالرائز وتعليماته،  هدفت الدراسة االستطالعية إىل التأكد من وضوح بنود

الذي حيتاجه املفحوصون يف اإلجابة، ملا لذلك من مؤشر على اجتاههم حنو الرائز من ناحية، 
ودرجة مقاومتهم للكشف عن ذوام من ناحية أخرى، إضافة إىل الوقوف عند صعوبات 

  . التطبيق اليت ميكن أن تظهر
  : إجراءاا -أ
إلنكليزية إىل اللغة العربية، مث عرضه علـى جمموعـة مـن    مت نقل الرائز من لغته ا •
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، *األساتذة املختصني، الذين درسوا يف كلية التربية، وكانوا متقنني للغـة اإلنكليزيـة  
وكان مـن نتيجـة ذلـك    . للتأكد من صحة الترمجة ومالءمتها للبيئة العربية السورية

كيب العبـارة باللغـة   إحداث بعض التعديالت على صياغة بعض البنود، لتناسب تر
وال بد مـن اإلشـارة إىل أنَّ   . العربية استناداً إىل درجة اتفاقهم على ضرورة التعديل

التعديل مل يكن يف مضمون العبارة، قدر ما كان يف الصياغة، إذ أنَّ بنـود الرائـز يف   
  . األساس بنود قصرية، وتتضمن صفات ال حتمل الكثري من االختالف يف ترمجتها

تعديل صياغة البنود، مت طباعتها لتكون الشكل األويل للمقيـاس، مت تطبيـق   بعد  •
) 100( مؤلفة مناملقياس بشكله األويل على عينة عشوائية مسحوبة من مدينة دمشق، 

طالباً وطالبة بالتساوي من ثانوييت أبو بكر الرازي لإلناث ومسلم عابـدين للـذكور   
وطلب إليهم تدوين مالحظـام  . سنة )17-15(تراوحت أعمارهم بني . الرمسيتني

  . عن بنود املقياس، من حيث صياغتها ووضوحها أثناء اإلجابة
على األقل من الطلبة الذين أبدوا مالحظات حول بند مـا  ) %35(اعتمدت نسبة  •

طالباً على األقل تساؤالً أو استفهاماً عن البند ) 35(كأساس لتعديل البند، أي إذا ذكر 
  . ري واضح وحباجة إىل تعديلعد هذا البند غ

  : نتائجها -ب 
  : تبني من خالل التطبيق أن عدداً من البنود حباجة إىل تعديل وهذه البنود هي -1ً

 البند يف الشكل األويل  البند املعدل
 .ال أهتم مبا يقوم به اآلخرون -  . ال اهتم مبا يعمله اآلخرون-
 .أنا شخص سقيم - .أنا شخص عليل-
 .أنا شخص يفقد عقله -  ا شخص يفقد صوابهأن-
 .لدي قدرة كبرية على ضبط ذايت -  .أستطيع التحكم بنفسي جيداً-
 .أنا شخص ثائر على العامل كله -  . أنا شخص ناقم على العامل كله-
  .جيب أن يكون يل جاذبية جنسية أكثر -  . جيب أن أكون جذاباً أكثر-
 .تقبل التأنيب دون غضبأ -  . أتقبل اللوم دون غضب-

                                                           
علي سعود حسن، االستاذ بكـر  . حممد محدي احلجار، د. ، د)رمحه اهللا(االستاذ نعيم الرفاعي : السادة احملكمون هم *

 . سعيد
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أرى األمور احلسنة يف األشـخاص   -
 .الذين أقابلهم

أرى امليــزات يف األشــخاص الــذين  -
 .أقابلهم

دقيقة تقريباً عن متوسـط التطبيـق   ) 12(زاد متوسط تطبيق املقياس حملياً مبقدار  -2ً
 أن جزءاً منارة إىل وال بد من اإلش. األمريكي، على الرغم من أنه غري موقوت يف األساس

زيادة الوقت ارتبط مبحاوالت الطلبة تصفح كراسة البنود قبل البدء باإلجابة، بعد أن أخذوا 
لذا كان مـن  . اإليعاز بالبدء، إضافة إىل أن جزءاً أخر ارتبط بوضع مالحظام عن البنود

قبل البدء الضروري اإلحلاح يف التطبيق األساسي على منع املفحوصني من تصفح الكراسة 
  . باإلجابة، وعدم التفكري مطوالً يف البند

  : الدراسة األساسية-2
ارتبط األول بالدراسة اخلاصـة باخلصـائص   : انقسمت الدراسة األساسية إىل قسمني

  . وارتبط الثاين باإلجراءات اخلاصة باستخراج املعايري، إضافة إىل الدراسة العامليةالسيكومترية، 
  : تريةالدراسة السيكوم -أ 

كان اهلدف األساسي منها اإلجابة عن السؤل األول يف البحث، والتحقق من صـدق  
  . املقياس وثباته، ليكون قابالً لالستخدام حملياً، بعد استخراج املعايري الالزمة

  : صدق املقياس -
  : استخدمت يف حساب معامالت صدق الرائز عدة طرائق هي

  : طريقة اموعات الطرفية -1
طالب وطالبة يف املرحلة الثانويـة، مث  ) 200(لرائز على عينة عشوائية قوامها طبق ا

، مث حسـب  %25منها وأدىن  %25حسبت درجام، ورتبت تنازلياً، وأخذت أعلى 
) ت(متوسطات هاتني اموعتني واحنرافهما املعياري، واستخدمت معادلة سـتيودنت  

. Fالفرعية والكلية بعد اختبـار قيمـة    لبيان داللة الفرق بني املتوسطني على الذوات
  : يبني هذه املتوسطات وداللتها) 1(واجلدول رقم 

  
  ) 1(جدول رقم 

  يبني متوسطات اموعتني الطرفيتني
  الذات 50=الفئة العليا ن 50=الفئة الدنيا ن  F  قيمة ت مستوى

 م ع م ع
  جسمية 73.346 4.085 58.346 6.929 10.812  13.053  *
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  أسرية 74.306 4.565  58.428 7.091 9.015  13.178  *
  أخالقية 74.530 4.677  59.204 7.863 12.719  11.726  *
  شخصية 72.836 4.849  55.795 5.062 0.412  17.017  *
  اجتماعية 74.163 4.963  56.387 6.231 2.839  15.619  *
  كلية 369.183 14.469 288.163 23.889 12.017  20.306  *

  : الداخليالتجانس  -
 إال أن واقع احلالعلى الرغم من أن التجانس الداخلي ألي رائز يؤخذ كمؤشر للثبات، 

هو مؤشر صدق أوالً، مث ثبات ثانياً، ذلك أن صدق الرائز يؤسس على بنوده، يف حني أن 
ثباته يؤسس على نتائجه، وهذا ما دفع الباحثة إىل اللجوء إىل التجانس الداخلي، لتأكيـد  

ائز من خالل حساب االرتباط بني درجات الرائز الفرعية والدرجة الكلية لعينـة  صدق الر
طالبٍ وطالبة كانوا جزءاً من العينة اليت استخرجت منها عينة صـدق  ) 100(مؤلفة من 

يبني معامالت االرتباط اليت كانت ) 2(واجلدول رقم . اموعات الطرفية املذكورة أعاله
  . دالة مجيعها

  

  يبني معامالت ارتباط املقاييس الفرعية) 2(جدول رقم 

  الذات  اجلسمية  األسرية  الشخصية االجتماعية األخالقية  الكلية

0.860**  0.536**  0.708**  0.734**  0.679*
* 

 اجلسمية  1.00

 األسرية  1.00 **0.715 **0.601 **0.628  **0.853
 الشخصية   1.00 **0.634 **0.554  **0.854

 االجتماعية    1.00 **0.668  **0.86
 األخالقية     1.00  **0.803

  الكلية       1.00

  
  : صدق الترمجة-3

يعتمد صدق الترمجة كواحد من مؤشرات صدق الروائز اليت متثل طريقـة األشـكال   
بديالً أو حمكاً معـادالً للرائـز   ) اإلنكليزية(البديلة، حبيث يعد الرائز يف صورته األصلية 

لباحثة إىل هذا الشكل من الصدق بسبب عدم توافر أية أداة حمليـة  وقد جلأت ا. املعدل
حيث طبق الرائز بنسـختيه  . مقننة للكشف عن مفهوم الذات، تستخدم كمحك للرائز
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طالباً وطالبة من طلبة دبلـوم التأهيـل   ) 40(األصلية اإلنكليزية والعربية املعدلة على 
مث حساب . ات تقريباً بني التطبيقنيبفارق أربع ساع -اختصاص لغة إنكليزية *التربوي

. فكانت معامالت االرتباط كلها دالة إحصـائياً . االرتباط بني درجام على النسختني
  . يبني هذه املعامالت) 3(واجلدول رقم 

  
  ) 3(جدول رقم 

  يبني معامالت صدق الترمجة

  الذات  اجلسمية  األسرية االجتماعية  األخالقية الشخصية  الكلية

 معامل االرتباط **0.81 **0.85 **0.84 **0.79 **0.84  **0.89
  

  : ثبات املقياس -
  : حسب ثبات الرائز بطريقتني

  : الثبات بالتجزئة -1
طالباً وطالبة، وقسمت درجام على ) 65(حيث طبق الرائز على عينة مؤلفة من   

ر خاص أحدمها خاص بالدرجات على البنود الزوجية، وآخ: كل مقياس فرعي إىل قسمني
 -وصح مبعادلة سبريمان. بالدرجات على البنود الفردية، مث حسب معامل االرتباط بينهما

  . يبني معامالت االرتباط والثبات) 4(واجلدول رقم . براون
  

  )4(جدول رقم 

  يبني معامالت الثبات بالتجزئة

  الذات  اجلسمية  األسرية االجتماعية  األخالقية الشخصية  الكلية

 معامل االرتباط 0.502 0.553 0.533 0.472 0.457  0.672
 معامل الثبات 0.668 0.713 0.695 0.641 0.627  0.804

  
                                                           

رحلة الثانوية، إال أن الرائز يف أصله يطبق على األفـراد الـذين   على الرغم أن الدراسة يف األساس تدور حول طلبة امل *
 . وقد يكون هذا األمر هو املسوغ للباحثة وراء اختيار طلبة دبلوم التأهيل التربوي. جتاوزوا الثانية عشرة من العمر
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  : الثبات باإلعادة-2
أسابيع طبق الرائز ثانية علـى العينـة السـابقة، مث درس     3-2بعد فترة تراوحت بني 

ينها اجلدول االرتباط بني درجات التطبيقني، وكانت معامالت االرتباط دالة مجيعها كما يب
  ).5(رقم 
   

  ) 5(جدول رقم 

  يبني معامالت الثبات باإلعادة

  الذات  اجلسمية  األسرية االجتماعية  األخالقية الشخصية  الكلية

 معامل االرتباط *0.8 *0.84 *0.72 *0.79 *0.74  *0.84

  
  : الدراسة العاملية -ب

العاملي للرائز فقط،  مل يكن اهلدف من القيام بالدراسة العاملية التحقق من الصدق  
وإمنا حماولة اختصار بنوده إىل عدد أقل، أو جتميعها ضمن عوامل، وبيان هـذه العوامـل   
والبنود املتشبعة ا، مبا ميكَّن مقارنة ذلك مع ما انتهت إليه عملية التحليل العاملي يف الرائز 

ل واضح عن طبعة ، اليت اختصر فيها عدد البنود بشكTSCS:2األصلي ذي النسخة الثانية 
  . بنداً بدل املائة) 82(، ليصبح 1988عام 

للذكور واإلنـاث   -ومن أجل ذلك، مت إجراء حتليل عاملي على كامل درجات العينة 
مث تـدوير   Principal Component Methodباستخدام طريقة املكونات األساسية  -معاً

، اليت وضـعها كـارول   Direct Obliminالعوامل الناجتة تدويراً مائالً، باستخدام طريقة 
Carrollوقد مت إجراء ثالثة أشكال للتحليل العاملي ، :  

  . حتليل مجيع البنود اإلجيابية والسلبية معاً، عدا البنود املتعلقة بنقد الذات -1
  . حتليل البنود اإلجيابية والسلبية كل على حدة -2
اهلوية، الرضى (للمقاييس اإلضافية  حتليل جمموع البنود اإلجيابية والسلبية اليت تعود -3

  . لكل ذات من الذوات معاً) والسلوك
فقد مت استخالص عـدد مـن   . تبني العوامل والبنود املتشبعة ا) 8، 7، 6(واجلداول 

  . عامل) 10-2(العوامل يتراوح من 



  2003- العدد الرابع  - المجلد األول …………………………   مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس  
  

  

  

  

استخالص عـاملني؛ األول للبنـود اإلجيابيـة، والثـاين     ) 6(يتضح من اجلدول رقم 
سلبية، مع وجود بعض التشبعات للبنود السلبية على العامـل اخلـاص بـالبنود    للبنود ال

اإلجيابية، باإلضافة إىل وجود بعض البنود غري املتشبعة علـى أي مـن العـاملني، وهـذا     
  : ما يؤكَّد على

  .نقاء البنود اإلجيابية -1
  .عدم نقاء البنود السلبية -2
  .ضعف بعض البنود-3

تشبعت على العامل األول، وغري املتشبعة على أي من العـاملني  وكان عدد البنود اليت 
 تتشبع على أيبنداً، سبعةٌ منها تشبعت على العامل األول، والستة الباقية هي اليت مل ) 13(

من العاملني، والبد من اإلشارة إىل أنَّ هذه البنود هي نفسها اليت متَّ حذفها من النسـخة  
  . TSCS:2الثانية 

  : هيوالبنود 
  .73، 72، 40، 22، 21: الذات األخالقية
  .89، 80، 12: الذات العائلية
  .71، 37: الذات اجلسمية
  .77، 76: الذات الشخصية
  .15: الذات االجتماعية

استخالص عشرة عوامل، تشبعت عليها بنـود الـذوات   ) 7(ويتضح من اجلدول رقم 
ل متعددة، واليت تؤكِّد عـدم  اخلمسة، مع وجود بعض التداخالت لبعض البنود على عوام

  . نقاء هذه البنود
إىل استخالص عامل واحد ضم فيه املقاييس الثالثة ) 8(يف حني يشري اجلدول رقم 

لتجمعات البنود اإلجيابية على الـذوات اخلمسـة،   ) اهلوية، الرضى، السلوك(اإلضافية 
  .وثالثة عوامل لتجمعات البنود السلبية على الذوات اخلمسة
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  ) 6(ول رقم اجلد

  يبني توزع البنود اإلجيابية والسلبية
  العوامل  العوامل  

1 2 1  2  

بية
جيا
اإل

ود 
البن

  

 الذات اجلسدية أرقام البنود

بية
جيا
اإل

ود 
البن

  

  الذات العائلية أرقام البنود
2 0.333  100.496    
18 0.609  110.419    
35 0.365  270.507    
36 0.521  440.620    
52  -0.231 450.604    
69 0.474  610.572    
70 0.558  780.612    
85 0.412  790.660    

بية
سل
د ال
بنو
ال

  

71 0.422  940.476    
3 0.304  

بية
سل
د ال
بنو
ال

  

120.366    
19 0.303  280.559    
20 0.399  290.408    
53  0.421 62-0.350    
54  0.371 80-0.556    
37  0.337 46 0.318  

  0.415 63 الذات األخالقية أرقام البنود  

بية
جيا
اإل

ود 
البن

  

4 0.537  95 0.369  
5 0.590  960.365  0.350  
  الذات الشخصيةأرقام البنود   0.640 38
39 0.453  

بية
جيا
اإل

ود 
البن

  

70.373    
55 0.309  80.312    

بية
سل
د ال
بنو
ال

  

6 0.400  240.403    
22 0.467  410.458    
23 0.500  420.596    
40 -0.357  580.369    
74 0.420  750.405    
89 0.354  910.308    
56  0.392 

بية
سل
د ال
بنو
ال

  

90.472    
57  0.366 250.434    

     430.412    
     59 0.389  
     60 0.371  
     92 0.329  
     93 0.342  
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   )6(تتمة اجلدول رقم 
  يبني توزع البنود اإلجيابية والسلبية

 العوامل 
1 2 

بية
جيا
اإل

ود 
البن

  

 الذات اجلسدية أرقام البنود
130.539  
140.340  
300.419  
470.509  
480.562  
46  0.318 
810.605  
820.596  

بية
سل
د ال
بنو
ال

  

970.479  
310.318  
320.369  
490.417  
65 0.375 
66 0.395 
83 0.307 
98 0.332 
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  ) 7(جدول رقم 
  يبني توزع البنود اإلجيابية والسلبية على الذوات اخلمسة 

  البنود اإلجيابية
  الذات رقم البند العوامل

10  9  8 7 6 5 4 3 2 1    

        0.663           10  

لية
عائ
ت ال

لذا
ا

  

        0.762           11  

        0.399     0.408     27  

        0.316   0.596       44  

            0.547     0.336 45  

            0.655       61  

                0.429   78  

            0.325   0.313 0.317 79  

          0.441 0.327       38  

ت 
لذا
ا

قية
خال
األ

  

          0.787         39  

    0.583               4  

    0.557               5  

      0.735             35  

ا
ت ا
لذا

دية
جلس

  

      0.465             36  

      0.718             52  

  0.701                 69  

  0.511                 70  

  0.581                 85  

  0.308                 3  

                  0.619 48  

عية
تما
الج
ت ا
لذا
ا

  
  

              0.505     13  

              0.708     14  

              0.678     30  

                  0.659 47  

                  0.535 64  

                0.646   81  

                0.592   82  

                0.653   97  

0.494                   75  

ت 
لذا
ا

خص
لش
ا

ية
  

0.706                   76  

0.505                   91  
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  )7(دول رقم تابع اجل
  يبني توزع البنود اإلجيابية والسلبية على الذوات اخلمسة

  لسلبيةالبنود ا
رقم  العوامل

 1 2 3 4 5 6 7 8  9  0 الذات  البند
         0.70

4
  12 

لية
عائ
ت ال

لذا
ا

  

         0.52
1

0.32
1

 28 
         0.67

6
  29 

0.77
7

  0.56
2

       46 
     0.32

9
      49 

0.34
5

          62 
        0.31

2
   63 

      0.77
0

     19 

مية
جلس
ت ا
لذا
ا

  

      0.70
1

     20 
      0.31

3
     3 

      0.32
9

     53 
          0.77

3
 22 

قية
خال
األ

ت 
لذا
ا

  

          0.76
1

 23 
        0.55

9
   40 

        0.60
4

   56 
        0.70

2
   57 

          0.53
5

 6 
           0.61

3
74 

           0.64
3

89 
           0.73

2
90 

    0.67
4

       43 

صية
شخ
ت ال

لذا
ا

  

    0.67
4

   0.70
2

   59 
    0.61

3
       60 

       0.51
0

    77 
         0.31

5
  9 

       0.73
6

    92 
       0.70

8
    93 

     0.74
1

      65 

عية
تما
الج
ت ا
لذا
ا

  

     0.74
6

      66 
  0.70

3
        98 

  0.72
4

        99 
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  ) 8(جدول رقم 
  يبني توزع املقاييس اإلضافية على الذوات اخلمسة 

  )عامل واحد(العوامل 

 مقاييس مفهوم الذات البنود اإلجيابية

  اهلــوية
  الذات اجلسمية 0.66

  الذات األخالقية 0.64

  الذات الشخصية 0.58

  الذات العائلية 0.65

  الذات االجتماعية 0.63

    ىالرضــ

  الذات اجلسمية 0.58

  الذات األخالقية 0.65

  الذات الشخصية 0.70

  الذات العائلية 0.76

  الذات االجتماعية 0.74

    السلــــوك

  الذات اجلسمية 0.71

  الذات األخالقية 0.56

  الذات الشخصية 0.55

  الذات العائلية 0.77

  الذات االجتماعية 0.57
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  ت اخلمسة يبني توزع املقاييس اإلضافية على الذوا) 8(جدول رقم 
  البنود السلبية

 مقاييس مفهوم الذات العوامل

  اهلويــــة
3  2 1   

 الذات اجلسمية 0.59   

 الذات األخالقية 0.63 0.38-  

 الذات الشخصية 0.59 0.35-  

 الذات العائلية 0.68   

 الذات االجتماعية 0.53   

 ىالرضــــ
3  2 1   

 الذات اجلسمية   0.37  0.30

 األخالقيةالذات   0.74  

 الذات الشخصية 0.55   

 الذات العائلية   0.76  

 الذات االجتماعية 0.44   

  الســـلوك
3  2 1   

 الذات اجلسمية     0.46-

 الذات األخالقية 0.65   

 الذات الشخصية 0.52   

 الذات العائلية 0.45 0.38  

 الذات االجتماعية 0.38   0.54-
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  : دراسة التعيري -ج
ف من هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة البحـث، لـذا   كان اهلد

طبقت الباحثة الرائز على العينة املختارة، مبساعدة طالبتني من طلبة الدراسـات العليـا   
ختصص إرشاد نفسي، مث حسبت نتائج الذكور واإلناث كالً على حدة، وبيان مـا إذا  

بناء معايري مشتركة هلما أم منفصلة إذا  كانت هناك فروق يف متوسطاما أم ال، دف
  . ما أكدت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بينهما

وكإجراء أويل كان البد من بيان خصائص توزع عالماما، ومقدار اقتراـا مـن   
التوزع الطبيعي، فاستخرجت مقاييس الرتعة املركزية وااللتواءات واالحنرافات املعيارية 

  .يبني هذه اخلصائص) 10و 9(ل رقم واجلدو. لكل ذات
   

  ) 9(جدول رقم 

  يبني املتوسطات واالحنرافات املعيارية والوسطاء ألفراد العينة

 الذات اجلسدية الذات العائلية  الذات الشخصية
 اجلنس

 م ع و م ع و م  ع  و

 الذكور 64.2 7.4 65 63.8 7.8  65 63.3  8.1  64

  اإلناث 65.6 7.2 66 65.2 7.9  66 64.1  7.8  64

  
 

 الذات اجلسدية الذات األخالقية  الكلية
 اجلنس

  م ع و م ع و م  ع  و

 الذكور 64.1 7.9 64 63.5  7.9 64 319.1  32.7  319

 اإلناث 65.8 8 66 66.5  7.5 67 327.2  31.8  330

  .املتوسط احلسايب= م   

  .االحنراف املعياري= ع  

  .الوسيط= و   
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  ت أفراد العينةيبني التواءا) 10(جدول رقم 

  الكلية
  الذات

  األخالقية

  الذات

 االجتماعية

  الذات

 الشخصية

  الذات

 العائلية

  الذات

 اجلسدية
  اجلنس

 685ذكور  0.211- 0.211- 0.194- 0.049-  0.190-  0.174-

  878إناث  0.170- 0.148- 0.103- 0.134-  0.285-  0.189-

  
تتوزعان توزعاً طبيعياً، مما يشـري إىل  يشري اجلدوالن السابقان إىل أن درجات العينتني 

واألشكال البيانيـة التاليـة   . أنهما ممثلتان للمجتمع األصلي، وبالتايل ميكن بناء معايري هلما
  . تؤكد ذلك

حسبت متوسطات عينة الذكور واإلناث، ودرست الفروق بينـهما، فكانـت دالـة    
  . يبني ذلك) 11(إحصائياً يف الذوات الفرعية والكلية واجلدول رقم 

  
  يبني فروق املتوسطات بني الذكور واإلناث) 11(جدول رقم 

  ت  الداللة
 685=الذكور ن 878=اإلناث ن

  
 م ع م ع

 الذات اجلسدية 64.2 7.4 65.6 7.2  3.758  **

 الذات العائلية 63.8 7.8 65.2 7.9  3.431  **

 الذات الشخصية 63.3 8.1 64.1 7.8  1.615  *

 الذات االجتماعية 64.1 7.9 65.8 8  4.209  **

 الذات األخالقية 63.5 7.9 66.5 7.5  7.554  **

  اإلمجايل 319.1 32.7 327.2 31.8  4.937  **

  0.01عند مستوى الداللة **     0.05عند مستوى الداللة *  

  
وقد مت استخراج اإلعشـاريات  . لذلك مت بناء معايري للذكور، وأخرى خاصة باإلناث

 على اعتبار، )10(، واحنراف معياري قدرة )50(، مبتوسط قدره )ت(ارية والدرجات املعي
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 Fitts and(أن هذه الدرجة تسمح بسهولة املقارنة والتفسري بني األفراد، أو بني اموعات 

Warren, 1996, p 47 .(  
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  : نتائج البحث ومناقشتها

رائز تنسي، بشكل ميكن من اسـتخدامه  هدفت الدراسة احلالية إىل إعداد صورة عربية ل
بعد التأكد من خصائصـه  . باطمئنان يف الكشف عن مفهوم الذات لدى الطالب السوري

  : وقد انتهى البحث يف حماولة اإلجابة عن أسئلة البحث إىل ما يلي. القياسية الالزمة
  
  : السؤال األول -

مؤشرات صدق وثبات مرضـية،  تشري الدراسة القياسية للصورة العربية لرائز تنسي إىل 
 ميكن االعتمـاد جتعل اإلجابة عن السؤال األول باإلجياب، وبأن الرائز صادق وثابت بشكل 

  . عليه، والركون إىل نتائجه، فيما لو مت استخدامه
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 اموعات الطرفيـة لقد بينت طرائق الصدق املعتمدة قدرة الرائز املعدل على التمييز بني 
مما يعين أنه قادر على إبراز الفروق الفردية يف هذا امليدان، وإعطاء يف كل ذات من ذواته، 

فبنوده تعمل معـاً،  . املفحوصني الدرجات اليت تتفق مع ما ميتلكون من مفهوم عن ذوام
ويف االجتاه نفسه، وتكشف مفهوم الذات بشكل متعادل إىل حد ما أحسب ما تشري إليـه  

  . نتائج االتساق الداخلي
احثة أن تأكيد صدق الرائز كان ميكن أن يتحقق بصورة أدق، فيما لو أمكن البوتعتقد 

حساب الصدق التالزمي، ولكن عدم توافر أداة قياسية حملية مقننة تستخدم كمحـك،  
  . من الصدق حال دون بيان هذا النوع

صحيحة، فـإن الرائـز   » كل مقياس صادق هو ثابت بالضرورة«وإذا كانت القاعدة 
كان البد من التأكد من ثباته باتباع اإلجراءات اإلحصائية املعروفـة،   ومع ذلكثابت، 

  . الثبات املستخرجة كلها دالة واليت أكدت أنَّ معامالت
  
  : السؤال الثاين -

يف  الذكور واإلناثإىل وجود فروق دالة إحصائياً بني ) 10(و) 9(يشري اجلدوالن رقم 
من الواضح أن هذه النتيجة ال تتفق مع ما أشـار  و. الذوات الفرعية والكلية لصاحل اإلناث

إليه فيتس، من أن أثر العوامل اجلندرية على األداء على الرائز يكاد يكون معدوماً، كما ال 
تتفق متاماً مع الدراسة املصرية اليت اهتمت بالصورة العيادية والبحثية، وليس اإلرشـادية إذْ  

وال بـد مـن   . عليها يف هذه الدارسة مل تكن دالةأنَّ الفروقات اجلندرية اليت مت احلصول 
الدفاعات املوجبـة، سـوء   (اإلشارة إىل أن املقاييس اليت اعتمدت يف هذه الدراسة كانت 

، أما املقاييس املرتبطـة  )العصاب، تكامل الشخصيةالتوافق، الذهان، إضطرابات الشخصية، 
  . مبفهوم الذات الكلي أو الفرعي فلم تكن معتمدة

من أن مفهوم الـذات  ) 2000(بل اتفقت الدراسة احلالية مع ما انتهت إليه شرمي باملقا
لدى اإلناث، يتضمن عدداً أوسع من تعريفات الذات، عما ورد لدى الـذكور، وتعتقـد   
شرمي أن اإلناث ميلن إىل مقارنة أنفسهن مع الذكور، مما جيعل مفهوم الذات لديهن أكثـر  

ودراسـة جـابيلكو   ) 1993(ق اجلندرية بدراسة فاعوري متايزاً، وتستشهد لتأكيد الفرو
Gabelko )1996 ( وجود فروق بني اجلنسني ملصلحة اإلناث على البعديناللتني تؤكدان 
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، كما تتفق نتائج الدراسة مع الدراسـة  )141، ص2000شرمي، (االجتماعي واألخالقي 
روق بني اجلنسني على ، اليت أشارت إىل وجود ف)1988(األمريكية للنسخة الصادرة عام 

مفهوم كل ذات فرعية لصاحل اإلناث، باستثناء مفهوم الذات اجلسمية اليت كانت لصـاحل  
إىل وجود فروق بني اجلنسني، كانت مجيعها  TSCS:2الذكور، يف حني أشار دليل طبعة 

 ,Fitts and warren(لصاحل الذكور باستثناء الذات االجتماعية اليت كانت لصاحل اإلناث 
1996, p 49 .(  

  
  : السؤال الثالث -

، عدد بنود الرائزتشري الدراسة العاملية للصورة العربية لرائز تنسي، إىل إمكانية اختصار 
، واليت متَّ فيها اختصار البنـود إىل  TSCS:2وهذا ما يتفق مع نتائج التحليل العاملي لـ 

 احلالية تؤكديف الدراسة ) 18(أصل بنداً من ) 13(بنداً، بدالً من املئة واليت مت إجياد ) 82(
  . على حذف تلك البنود

 بنود الرائـز لكن على الرغم من أن مؤشرات التحليل العاملي تبني إمكانية اختصار عدد 
، ومن مث اعتبار هذا الشكل املختصر، هو الصورة العربية السورية للرائز، والـيت  )87(إىل 

ملئة، إالَّ أنَّ واقع احلال يشري إىل أنَّ مثل هذا اإلجراء ميكن أن تبىن املعايري هلا، وليس للبنود ا
يتطلب إجراء دراسات صدق وثبات قبل اعتمادها، وهذا ما ميكن أنْ توصي به الباحثة أو 

  . ما تأمل أنْ تقوم به مستقبالً
  
  : السؤال الرابع -

ـ   تقلتني، استدعى ظهور فروق دالة إحصائياً بني الذكور واإلناث اعتبارمها عينـتني مس
تتوزعان توزعاً طبيعياً، مما حيتم بناء معايري خاصة بالذكور، وأخرى خاصة باإلناث، مبـا  

  . يضمن حتديد املوقع النسيب ألي شخص بني أقرانه من اجلنس ذاته
، )50(، مبتوسط جديد مقـداره  T-scoreوقد مت استخراج الدرجات املعيارية املعدلة 

وقـد  . ا هو حال املعايري األساسية يف الرائز األصلي، كم)10(واحنراف معياري مقداره 
استخرجت الباحثة أيضاً اإلعشاريات اليت يسهل تفسريها، وبيان داللتها العامة حىت لغـري  

  . املختصني



  عـزإيمـان . د……………………………… ) الصورة اإلرشادية(الخصائص القياسية لرائز تنسي لمفهوم الذات 

  

  

  
  

وال بد من اإلشارة إىل أنَّ املقارنة بني املعايري احمللية واملعايري األمريكية غري جمدية لعـدة  
املدى العمري للعينات األمريكية خيتلف عن املـدى العمـري للعينـة     عوامل من بينها أنَّ

احلالية، واألمر ذاته ينطبق على الدراسة املصرية اليت دارت حول طلبة اجلامعة واليت اهتمت 
باملقاييس العيادية البحثية وليس باملقاييس اإلرشادية ناهيك عن أنه مت فيهـا بنـاء معـايري    

  . معاًمشتركة للذكور واإلناث 
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  رائز تنسي ملفهوم الذات) 1(ملحق 
غري  غري  بني بني صحيحة  صحيحة

1 2 3 4 5 صحيت جيدة-1  
1 2 3 4 5 إنين شخص جذاب-2  
1 2 3 4 5 أنا شخص مهمل ملظهري-3  
1 2 3 4 5 أنا شخص مهذب -4  
1 2 3 4 5 أنا شخص أمني-5  
1 2 3 4 5 ص سيئأنا شخ-6  
1 2 3 4 5 أنا شخص مرح-7  
1 2 3 4 5 أنا شخص صادق وأخذ األمور ببساطة-8  
1 2 3 4 5 أنا شخص ال قيمة له-9  
1 2 3 4 5 تقف عائليت معي يف أي مشكلة-10  
1 2 3 4 5 أنا شخص من عائلة سعيدة-11  
1 2 3 4 5 أصدقائي ال يثقون يب-12  
1 2 3 4 5 أنا شخص ودود-13  
1 2 3 4 5 أنا شخص حمبوب من الرجال-14  
1 2 3 4 5 ال أهتم مبا يعمله اآلخرون-15  
1 2 3 4 5 ال أقول الصدق دائماً-16  
1 2 3 4 5 أغضب أحياناً-17  
1 2 3 4 5 أحب أن أبقى نظيفاً ويف أحسن مظهر-18  
1 2 3 4 5 أنا شخص مليء باألوجاع واآلالم19  
1 2 3 4 5 أنا شخص عليل-20  
1 2 3 4 5 أنا شخص متدين-21  
1 2 3 4 5 إنين ضعيف أخالقياً-22  
1 2 3 4 5 أنا شخص ضعيف أخالقياً-23  
1 2 3 4 5 لدي قدرة كبرية على ضبط ذايت-24  
1 2 3 4 5 أنا شخص حقود-25  
1 2 3 4 5 افقد صوايب-26  
1 2 3 4 5 أنا شخص مهم بالنسبة ألصدقائي وأسريت-27  
1 2 3 4 5 ري حمبوب من قبل أسريتأنا شخص غ-28  
1 2 3 4 5 أشعر أن عائليت ال تثق يب-29  
1 2 3 4 5 أنا شخص حمبوب من النساء-30  
1 2 3 4 5 أنا شخص ناقم على العامل كله-31  
1 2 3 4 5 يصعب علي أن أصادق اآلخرين-32  
1 2 3 4 5 أفكر أحياناً بأشياء سيئة ميكن التحدث عنها-33  
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1 2 3 4 5 ناً عندما ال أكون خبري أكون نزقاًأحيا-34  
1 2 3 4 5 لست بديناً وال حنيالً-35  
1 2 3 4 5 أنا راضٍ عن شكلي كما هو-36  
1 2 3 4 5 أمتىن أن أغري بعض أجزاء جسمي-37  
1 2 3 4 5 أنا راضٍ عن سلوكي األخالقي-38  
1 2 3 4 5 أنا راضٍ عن عالقيت بريب -39  
1 2 3 4 5 ن أزيد مرات ذهايب إىل دور العبادةمن الالزم أ-40  
1 2 3 4 5 أنا راضٍ مبا أنا عليه-41  
1 2 3 4 5 أنا شخص لطيف كما جيب أن أكون-42  
1 2 3 4 5 أنا احتقر نفسي-43  
1 2 3 4 5 أنا راضٍ عن عالقيت بأسريت-44  
1 2 3 4 5 أنا أفهم عائليت كما جيب-45  
1 2 3 4 5 جيب أن أثق بأسريت أكثر-46  
1 2 3 4 5 أنا اجتماعي بالقدر الذي أريد-47  
1 2 3 4 5 أحاول أن أسعد اآلخرين ولكن دون إفراط-48  
1 2 3 4 5 أنا شخص سيئ من وجهة نظر اآلخرين-49  
1 2 3 4 5 ال أحب كل من أعرفه -50  
1 2 3 4 5 أضحك أحياناً من نكته بذيئة-51  
1 2 3 4 5 لست طويالً وال قصرياً-52  
1 2 3 4 5 أشعر أنين لست على ما يرام-53  
1 2 3 4 5 جيب أن أكون جذاباً أكثر-54  
1 2 3 4 5 أنا متدين بالقدر الذي أريده-55  
1 2 3 4 5 أمتىن أن أكون موضع ثقة أكثر-56  
1 2 3 4 5 جيب أال أكذب كثرياً-57  
1 2 3 4 5 أنا ذكي بالقدر الذي أريد-58  
1 2 3 4 5 لذي كنت أريدلست الشخص ا-59  
1 2 3 4 5 أمتىن أال أكون متساهالً كما أفعل-60  
1 2 3 4 5 استخدم املاضي إذا كان(أعامل والدي كما جيب-61
1 2 3 4 5 أتأثر كثرياً مبا تقوله عائليت من أشياء-62  
1 2 3 4 5 جيب أن أحب عائليت أكثر-63  
1 2 3 4 5 ب معامليت لآلخرينأنا راضٍ عن أسلو-64  
1 2 3 4 5 جيب أن أكون أكثر ذيباً-65  
1 2 3 4 5 جيب أن أكون أكثر انسجاماً مع الناس-66  
1 2 3 4 5 أغتاب الناس يف بعض األحيان-67  
1 2 3 4 5 أشعر برغبة بالشتم-68  
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1 2 3 4 5 أعتين جيداً جبسمي-69  
1 2 3 4 5 أحاول االعتناء مبظهري-70  
1 2 3 4 5 أتصرف كما لو كنت أخرقاً-71  
1 2 3 4 5 أعيش حيايت اليومية حسب معتقدايت-72  
1 2 3 4 5 أتراجع عندما أعرف أن األشياء اليت عملتها خاطئة-73  
1 2 3 4 5 أقوم أحياناً بأعمال سيئة جداً-74  
1 2 3 4 5 أستطيع دائماً العناية بنفسي يف أي موقف-75  
1 2 3 4 5 وم دون غضبأتقبل الل-76  
1 2 3 4 5 أتصرف قبل أن أفكر-77  
1 2 3 4 5 أحاول التعامل مع أصحايب وعائليت برتاهة-78  
1 2 3 4 5 اهتم جيداً بعائليت-79  
1 2 3 4 5 استخدم املاضي إذا كان الوالدان(أطيع والّدي-80
1 2 3 4 5 أحاول أن أفهم وجهة نظر اآلخرين-81  
1 2 3 4 5 أنا منسجم مع اآلخرين-82  
1 2 3 4 5 ال أسامح اآلخرين بسهولة-83  
1 2 3 4 5 أمتىن الفوز باللعب أكثر من اخلسارة-84  
1 2 3 4 5 أشعر أنين خبري معظم الوقت-85  
1 2 3 4 5 لست ماهراً يف الرياضة أو األلعاب-86  
1 2 3 4 5 نومي قليل-87  
1 2 3 4 5 وقتأعمل ما هو صحيح معظم ال-88  
1 2 3 4 5 أجلأ أحياناً لألساليب امللتوية للوصول إىل ما أريد-89  
1 2 3 4 5 أجد صعوبة بعمل األشياء بشكل صحيح-90  
1 2 3 4 5 أحل مشكاليت بسهولة-91  
1 2 3 4 5 أغري رأيي كثرياً-92  
1 2 3 4 5 أحاول اهلرب من مشاكلي-93  
1 2 3 4 5 املرتلأنفذ أعمايل املطلوبة مين يف-94  
1 2 3 4 5 أتشاجر مع عائليت-95  
1 2 3 4 5 ال أعمل األشياء كما ترغب عائليت-96  
1 2 3 4 5 أرى األمور احلسنة يف األشخاص الذين أقابلهم-97  
1 2 3 4 5 ال أشعر بالراحة مع اآلخرين-98  
1 2 3 4 5 يصعب علي احلديث مع الغرباء-99  
1 2 3 4 5 اليوم إىل الغدأؤجل أحياناً عمل-100  

  
  


