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أستهدف البحث معرفة أثر البرنامج التدريبي في تطوير مفهوم الـذات لـدى طـالب                 
ية وعـددها   األولى تجريب:طالباً موزعين على مجموعتين) ٣٠(المرحلة المتوسطة، شملت العينة     

طالباً من متوسطة الربيع للبنين في الموصل، وقد تم        ) ١٥(طالباً واالخرى ضابطة وعددها     ) ١٥(
استخدام مقياس مفهوم الذات بعد التحقق من صدقه وثباته فضال عن البرنامج التـدريبي لتطـوير    

ـ     يلة إحـصائية  مفهوم الذات المطور كما تم استخدام االختبار التائي ومعامل ارتباط بيرسون كوس
وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دالله إحصائية لصالح المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج          
لمدة ثالثة اشهر وبذلك اثبت البرنامج فاعليته وأوصى الباحث باستخدامه وتطبيقه فـي مراحـل               

  .دراسية أخرى
The Impact of Training Programme on the Development of 

the self concept at the pupils of the Intermediate School 
 
Assist. Prof. Kamel Abdul Hameed Abbas 
Abstract: 
 The cuurent research aims at investigating the impact of a training 
programme for developing the self concept at the pupils of the intermediate 
school in Mosul. The sample has contained (30) pupils that have been 
distributed into two groups namely the experimental group (15) pupils and 
the control group (15) pupils. The individuals of the sample have been 
chosen from Al-Rabe'e Intermediate School for boys. Moreover,the scale of 
self concept has been used after calculating its validity and reliability. 
Furthermore,the self concept developed training programme has been used. 
On the factor of statistical tools the t-test and person coefficient correlation 
have been used. The results have shown that there are statistical significant 
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differences for the benefit of the experimental group after applying the 
programme for three months,therefore,the programme has proved its 
activity and the researcher has recommended its use in other stages of study. 

 
يتضمن هذا الفصل أهمية البحث والحاجة إليه وهدفه وفرضياته  فضال عن حـدود البحـث              

  .وتحديد المصطلحات
 

يعد مفهوم الذات حجر الزاوية في الشخصية، إذ أن وظيفته االساسية هو السعي لتكامل              
اق الشخصية ليكون الفرد متكيفاً مع البيئة التي يعيش فيها وجعله بهوية تميزه عن اآلخـرين           وأتس

على أن مفهوم الذات من األبعـاد المهمـة فـي           ) أبو جادو (كما ويؤكد   ) ٧ ص   ٢٠٠٤الظاهر  (
، ١٩٩٨أبو جـادو،    (شخصية اإلنسان التي لها أثرها في سلوك الفرد وتصرفاته وتوجيه السلوك            

  ).١٥١ص 
وأصبح جزءاً من حياتنا اليومية فغالباً ما نتحدث عـن          ) مفهوم الذات (قد شاع مصطلح    ل

ومن الجـدير   ) ١٠٨، ص   ١٩٩٧البيلي وآخرون،   (أشخاص لديهم مفهوم ذات منخفض أو قوي        
بالذكر أن أبعاد الذات في سن المراهقة تتمثل بأربعة أولها يتصل بإدراك الفرد الحقيقي لقابلياتـه                

ثانيها يتصل باإلدراك االنتقالي أو العابر والذي فيه يتذبذب مفهوم الذات أمـا البعـد               وإمكانياته و 
الثالث فيتمثل بالذات االجتماعية من حيث كيفية نشؤها وتطورها وتأثير حاالت التفاؤل والتـشاؤم          

، ١٩٩٨أبو جـادو    (فيها ويتمثل البعد الرابع بالذات المثالية والتي يطمح المراهق بالوصول إليها            
إلى أن مفهوم الذات يرتبط جوهرياً بالتوافق النفسي السليم وبالتـالي           ) زهران(ويشير  ) ١٦٨ص  

فان أي خلل فيه يمكن أن يؤخذ بثقة على أنه من أعراض سوء التوافق كما يؤكد علـى أن ذوي                    
 مـع  مفهوم الذات الموجب من المراهقين يتسمون بالثبات االنفعالي والدافعية وإقامة عالقات طيبة    

الجماعة وتوافق الشخصية والتوافق االنفعالي كما يشير إلى أن الصحة النفسية والتوافـق الـسليم           
               زهـران  (ضد القلق هي أهم المميزات الفارقة بين ذوي مفهوم الذات العالي والوسط والـواطي

  ).٣٩١، ص ١٩٨١
ت كثيـرة   ويالحظ أن مفهوم الذات يتعدل في المراهقة ويعاد تنظيمه حيث تحدث تغيرا           

داخلية وخارجية تؤدي إلى أن يصبح مفهوم الذات أكثر تأثيراً وغير مستقر ويعـاد تكاملـه مـع      
وبما أن للمدرسـة    ) ٣٨٧، ص   ١٩٨١زهران  (النمو، وتتعدل صورة الذات المثالية في المراهقة        

 أهميتها ودورها في عملية التنشئة االجتماعية وفي تكوين مفهوم الـذات لـدى المـراهقين فقـد                
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استهدف البحث الطالب المراهقين الن محاوالت الفرد للتعرف على ذاته وتحديدها بشكل ملح تبدأ        
  ).١٩٧، ص ١٩٩٣عدس (في مرحلة المراهقة وتستمر طوال حياته 

إلى أنه للمدرسة دوراً هاماً في بلورة وتشكيل مفهوم الذات ألنهـا            ) قطامي(حيث تشير   
ة الذين يمكن أن يوجهوا انتقادات لزمالئهم مـن اآلخـرين   تضم في صفوفها عددا كبيراً من الطلب   

  ).٩١، ص ٢٠٠٤قطامي (
أن المدرسة هي المكان الذي يطور فيه الفـرد عـدداً كبيـراً مـن               ) البيلي(كما يؤكد   

المهارات التي تحدد مفهوم الذات وإن الطالب الذي لديه تقييم ذات عال يكون عادة أكثر نجاحـاً                  
تبط باتجاهات الطالب نحو المدرسة والسلوك االيجـابي داخـل الـصف            في المدرسة كما أنه ير    

  ).١١١، ص  ١٩٩٧البيلي، (
أن  الطلبة المتفوقين عقلياً يتصفون بالحاجة إلـى تحقيـق مفهـوم             ) الخالدي(ويضيف  

الذات، حتى أصبحت هذه الحاجة النفسية في مقدمة األهداف التي يسعى الطلبـة إلـى تحقيقهـا                 
  ).١٥٣ص ، ٢٠٠٣الخالدي، (

، ١٩٨١زهران، (ورغم أن مفهوم الذات ثابت إلى حد كبير إال أنه يمكن تعديله وتغييره          
  .وبذلك يمكن تطويره وتنميته) ٢٥٧ص 

ومما تقدم تتضح أهمية مفهوم الذات والعناية بتكوينه وتطويره وخاصـة فـي مرحلـة             
يتضح دور المدرسـة ومـن   المراهقة والتي يكون الطالب فيها في مرحلة الدراسة المتوسطة كما  

خاللها يمكن أن يسهم البرنامج المعد في تطوير مفهوم الذات وتنميته ومما يبرز أهميـة البحـث             
  .الحالي عدم وجود دراسة تجريبية مماثلة في العراق حسب اطالع الباحث

لقد سعت العديد من الدراسات التجريبية من خالل برامج جاهزة قدمت للطلبـة بـشكل               
لدروس ولمدة ال تقل عن ثالثة أشهر إلى إحداث تغيير أو تعديل أو تنميـة بعـض                 منفصل عن ا  

  .جوانب الشخصية وخاصة العقلية منها
التعرف على أثر برنامج الكورت في تنمية بعض    ) ٢٠٠٢(فقد استهدفت دراسة العباجي     

ظة نينـوى وقـد   المهارات كالتفكير الناقد والتفكير التقاربي لدى طالب ثانوية المتميزين في محاف         
أظهرت النتائج يعد تطبيق البرنامج ألكثر من ثالثة أشهر أن هناك فروقاً دالـة إحـصائيا بـين                  

العبـايجي،  (المجموعة التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية التي خضعت للبرنامج          
  ).٣-٢، ص ٢٠٠٢
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 لتنميـة مهـارات   فقد استهدفت التعرف على أثر برنامج تعليمي   ) الجرجري(أما دراسة   
التفكير الشكلي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية في مدينة الموصل وأظهرت النتائج تفوق المجموعـة      
التجريبية التي تعرضت للبرنامج المعد مقارنة بالمجموعة الضابطة التي لم تتعـرض للبرنـامج              

  ).٢٠٠٣الجرجري، (
نامج تعليمي فـي تنميـة      فقد استهدفت التعرف على أثر بر     ) ٢٠٠٤(أما دراسة الطائي    

التفكير ألتأملي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية في الموصل وقد أظهرت النتائج تفـوق المجموعـة               
التجريبية التي تعرضت للبرنامج في التفكير ألتأملي مقارنة بالمجموعة الضابطة التي لم تتعرض              

  ).٢٠٠٤الطائي، (للبرنامج 
ت عن أثر البرامج المقدمة والتي قدمت في        وهكذا نستنتج من بعض الدراسات التي ذكر      

المدرسة خارج المنهج الدراسي، وبالرغم من اختالف الدراسة الحالية والتي تسعى إلـى تطـوير      
مفهوم الذات إال أنها تلتقي معها في استخدام برامج جاهزة أو معدة والمدة المستغرقة عند تطبيق                 

  .البرنامج
ت التي اطلع عليها الباحث حـول مفهـوم الـذات    ومن الجدير بالذكر أن معظم الدراسا    

كانت وصفية استهدفت التعرف على عالقته بمتغيرات كالتحصيل الدراسي والتوافق وغيرها، مثل        
التي استهدفت دراسة بعض المتغيرات المرتبطة بمفهوم الذات كالتحـصيل      ) ١٩٨٥جابر  (دراسة  

  .والمشكالت التي تواجه الطلبة في مرحلة المراهقة
فقد استهدفت التعرف على عالقة التحصيل بمفهوم الـذات         ) ١٩٩١دسوقي  (ا دراسة   أم

التي كان من بين أهدافها التعرف على العالقة بـين التفكيـر            ) ١٩٩٣(ودراسة نعمان   . والتوافق
  .الناقد ومفهوم الذات لدى طلبة كلية التربية في جامعة  بغداد
مها ارتباطية لم تتـصدى إلـى القيـام         وتوجد هناك العديد من الدراسات الوصفية معظ      

بدراسة تجربيبة عن تطوير أو تنمية مفهوم الذات ومن ذلك تبرز أهمية الدراسة الحالية والحاجة                
  . إليها

 
يهدف البحث التعرف على أثر البرنامج التدريبي في تطوير مفهوم الذات لدى طـالب               

  -:مت صياغة الفرضيتين االتيتينولغرض تحقيق هدف البحث ت. المرحلة المتوسطة
ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط الفرق لدرجات االختبارين القبلي والبعدي في              . ١

  .مفهوم الذات للمجموعة التجريبية
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات االختبـار البعـدي للمجمـوعتين                 . ٢
  .التجريبية والضابطة

 
 ٢٠٠٤(أقتصر البحث علىعينة من  طالب الصف الثاني متوسط بمدينة الموصل للعام الدراسي              

– ٢٠٠٥.(  
 

  -:تم تحديد المصطلحات االتية
  :  هناك تعريفات عديدة لمفهوم الذات فقد عرفه كل من-: مفهوم الذات:أوالً

بنى على الصورة التي يـدرك بهـا نفـسه          سلوك الفرد تجاه ذاته الذي ي     (بأنه  ) ١٩٧٢(ليفي  . ١
  )Levey,1972,p. 120). (والكيفية التي ينظم بها تصوراته عنها

الصورة التي يحملها الفرد عن نفسه من حيث خصائصها وصـفاتها فـي        (بأنه  ) ١٩٧٩(بكر  . ٢
  )٢٣ ص :١٩٧٩بكر، ). (مختلف جوانب الشخصية وكما يدركها هو

ي يتضمن الجوانب الشعورية المتعلمة مـن الخـصائص         تكوين فرضي معرف  ) ١٩٩٠(كاظم  . ٣
والصفات التي يدركها الفرد نفسه أو يدركها منعكسة له من خالل عالقاته باآلخرين في الجوانب               

  )٢٠، ص ١٩٩٠كاظم، . (الجسمية واالجتماعية واالنفعالية والعقلية والعادات الدراسية
يتضمن أفكار الفـرد الذاتيـة ومدركاتـه    تكوين فرضي معرفي متعلم     ) ١٩٩٠(داؤود وناظم   . ٤

وتصوراته ويشكل كل ذلك مفهوم الفرد عن ذاته ويشكل في الوقت نفسه مفهوم الذات كما يدركها         
  )  ٣٩٤ ص ١٩٩٠داؤود وناظم، . (اآلخرين

جميع األفكار والمشاعر والمعتقدات واالتجاهات التي تعبر عن الخصائص         ) (١٩٩٣(العادلي  . ٥
العـادلي،  ) (ي الجوانب الجسمية والعقلية والوجدانية واألخالقيـة واالجتماعيـة        الشخصية للفرد ف  

  )٣٩، ص ١٩٩٣
اتجاهات الفرد وتقويمه لنفسه وفقاً لمدركاته وتصوراته الشعورية، وفقـاً          ) (١٩٩٤(السلطاني  . ٦

  ) ١٢، ص ١٩٩٤السلطاني، . (لقدراته وقابلياته التي يراها في نفسه
المجموع الكلي الدراكات الفرد وهو صورة مركبة ومؤلفة من تفكيـر     هو  ) ١٩٩٨(أبو جادو   . ٧

الفرد عن نفسه وعن خصائصه الجسمية والعقلية والشخصية واتجاهاته نحو نفسه وتفكيـره بمـا              
  )١٥٤، ص ١٩٩٨أبو جادو، (يفكر اآلخرون عنه وبما يفضل أن يكون عليه 
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بشخصيته، يدركها من خـالل عالقتـه       ما يحمله الفرد من قيم وأحكام تتعلق        ) ٢٠٠٠(سمين  . ٨
  ) ٧، ص ٢٠٠٠سمين، . (بالعالم واآلخرين من حوله

، ص  ٢٠٠١الـشربيني،   ) (الصورة التي يرسمها الفرد لنفسه في مخيلته      ) (٢٠٠١(الشربيني  . ٩
٣٣٣(  
مفهوم افتراضي مدرك يتشكل من خالل المتغيرات البيئية الكثيرة والتي ال           ) ٢٠٠٤(الظاهر  . ١٠

صل بينهما تماماً فهي تشترك بدرجات متفاوتة مع بعضها، إذ تؤثر كل منها في األخرى               يمكن الف 
الظـاهر،  (فأي تحسن في أي متغير من المتغيرات التي تشكله ستصب في مفهوم الـذات العـام         

  )٧، ص ٢٠٠٤
نستنتج من التعريفات السابقة أنها تؤكد على فكرة الفرد عن نفسه من خـالل اآلخـرين          

س على سلوكه في مختلف الجوانب العقلية والنفسية وسيتبنى الباحث تعريـف كـاظم              والتي تنعك 
  .العتماده على المقياس المعد من قبله) ١٩٩٠(

 
مفهوم افتراضي يظهر من خالل الدرجة التي يحصل عليها الطالـب بعـد اسـتجابته علـى                

  .المقياس المعد لهذا الغرض
  . يقصد به تنمية أو إحداث تغيير في مفهوم الذات-:تطوير مفهوم الذات

 
  عرفه كل من 

مجموعة من الدروس والخبرات المخططة التي يكتـسبها الطلبـة          (أنه  ) Good (١٩٧٣كود   -
  )Good,1973,p. 157. (تحت إشراف المدرسة

ي القيام بهـا لبلـوغ      مجموعة أو سلسلة من النشاطات والعمليات التي ينبغ       ( أنه   ١٩٨٩مبارك   -
، ١٩٨٩مبارك،  (هدف معين ودور البرنامج هو تنظيم العالقات بين أهداف الخطة ومشروعاتها            

 ) ٥٣ص 

مجموعة من األنشطة واألساليب المحددة التي تستخدم بهـدف تحقيـق           (أنه  ) ٢٠٠١(العناني   -
 )١٣، ص ٢٠٠١العناني، . (األهداف المنوطة بالبرنامج

برنامج يتضمن مجموعة من األنشطة والممارسات تستهدف تنميـة بعـض           يتضح مما سبق أن ال    
  .الجوانب لدى الفرد
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نشاطاً بهدف تطـوير مفهـوم      ) ١٢٦(يعرف البرنامج في هذا البحث على أنه سبعة أجزاء تضم           

  ).ناديا هايل السرور(الذات لدى طالب المرحلة المتوسطة والمطور من قبل 
 

  -:اإلطار النظري لمفهوم الذات
 ولـيم  ٠لقد أخذ مفهوم الذات وضعه الصحيح في مجال علم النفس ألول مرة على يـد          

مجموع ما يمتلكه اإلنسان أو ما يستطيع أن يقول أنه له، جسمه            (حيث عرف الذات بأنها     ) جيمس
  ).١٩٢ ص :١٩٩٨الحوامدة  (وسماته وقدراته وممتلكاته المادية، أسرته، أصدقاؤه، مهنته

وقد أشار إلى صورتين للذات هما الذات العارفة التي هي من اختصاص الفلسفة والذات              
كموضوع وهي الذات التجريبية العملية والتي تتضمن الـذات الماديـة والجـسمية واالنفعاليـة               

  ).Gergen,1971,p. 6(واالجتماعية والروحية 
 األول هو الـذات     :ستخدمت في علم النفس بمعنيين    وذكر هول ولندزي أن كلمة الذات ا      

على أنها موضوع وتشير إلى فكرة الشخص عن نفسه والثاني على أنها عملية بمعنى أن الـذات                 
هـول ولنـدزي،    (تتكون من مجموعة نشيطة وفاعلة من العمليات كالتفكير واإلدراك والتـذكر            

  ).٦٠٠ ص ١٩٧١
جـارلس  (ة فكرة الذات في النمو من بيـنهم         لقد أسهم عدد من العلماء في توضيح أهمي       

  ).١٤، ص ١٩٧٩بكر، (حيث بين أهمية العالقة بين الذات والبيئة االجتماعية ) كولي
وعد كولي صورة الفرد عن ذاته بمثابة المحصلة النعكاسات تقويم اآلخرين حيث يرى             

ـ               ي مـراة الـذات   أن مفهوم الذات هو أساسا نتاج اجتماعي وأن المفهوم الرئيس في نظريتـه ه
المنعكسة والمرأة هي المجتمع، فإذا كانت الصورة التي نراها أو نتخيلها في مرأة المجتمع إيجابية              

وإذا كانت الصورة غير إيجابيـة يـضمحل        . فان مفهومنا الذاتي يتعزز ويمكن أن يتكرر سلوكنا       
  ).٥٧، ص ٢٠٠١المراياتي، (سلوكنا ويمكن أن يتغير 

الت ساهم فيكتور ريمي في إدخال مصطلح مفهوم الذات عنـد تقـديم             وعند ظهور مدرسة الجشت   
مفهوم الـذات بوصـفه عـامالً منظمـاً لإلرشـاد           ( الموسومة   ١٩٤٣أطروحته للدكتوراه عام    

  ).٦٨٧، ص ١٩٧٥غنيم  ) (والشخصية



  
)١٠(

 

كما أسهمت نظرية فرويد في التحليل النفسي في ظهور الذات وتطـوره، وتقـوم هـذه      
شخصية بناء على تقسيم الجهاز النفسي إلى ثالثة أجزاء لكل منها خصائـصه             النظرية على فهم ال   

  ).ألهو، الذات أو أالنا، الذات العليا(ووظائفه وهي 
ولذا فان هذا المفهوم عنده يشبه      ) أالنا(لقد وضع فرويد اإلدراك الشعوري تحت مفهوم        

، ١٩٧٩بكـر،  (ات مفهوم الذات لدى بعض المنظرين فـي سـيكولوجية الـذ   (في بعض جوانبه   
  ).١٤ص

ويعد سوليفان الذات بمثابة منظومة من أساليب يكتسبها الفرد وهذه المنظومـة تجعلـه              
أمنا، الن هذه األساليب الناتجة عنها تتوافق مع رغبات اآلخرين واألبوين، فيلقى التعزيز الموجب              

اليب السلوكية ما يـراد     في الوقت الذي قد يتلقى العقاب وما يصاحبه من قلق إذا لم تؤد هذه األس              
ويطلق على المنظومة األولى وما ينتج عنها بالذات الطيبة، واآلخـرى بالـذات الـشريرة               . منها

فوجود الذات المتوافقة تعد حماية للفرد من التعرض للعقاب بينما وجود الـذات غيـر المتوافقـة       
  ).١٩٠، ص ١٩٩٠داوود وناظم، (الشريرة تعد مصدراً للقلق والمعاناة 

بذلك عد سوليفان الذات أهم دينامية في الشخـصية وكـذلك المواقـف االجتماعيـة                و
  ) Burnes,1979,p. 19(والعالقات مع اآلخرين في تطوير الذات وتكوين صورة الفرد عن نفسه 

أما البورت، فقد فضل استخدام مصطلح الجوهر بدالً من الذات ويمثل الجـوهر مكانـاً            
  ).٣٢، ص ١٩٨٥جالل، (مهماً في نظريته 

واعتبر البورت أن تقبل الذات والشعور باالمن والقدرة على االنتماء إلى اآلخرين هـي              
من خصائص الشخصية الناجحة والمتوافقة توافقاً حسناً مع البيئة ووصوالً إلى صاحبها بالـصحة         

  ).٦٥ ص ١٩٨٤الجسماني، (النفسية السليمة 
ى النفس أو الشخصية فـي صـورته   أما يونك فقد استخدم مصطلح الذات كمرادف لمعن    

النمائية المبكرة ولكنه استخدم الذات كمركز للشخصية في كتاباته المتأخرة وهي تربط بين هـذه               
، ٢٠٠٤الظـاهر،  (التنظيمات جميعاً على نحو يكفل للشخصية الوحـدة واالتـزان واالسـتقرار           

  ).١٨ص
ولكي تتضح أثار هـذا    أما ادلر فقد عد الذات أساس بناء الشخصية وهي تكوين فرضي            

التكوين الفرضي في سلوك الفرد وأدائه فان هذه الذات تعمل من خالل ما يقدمه المجتمع للفـرد                 
  ).١٦٩ ص١٩٩٠داؤد وناظم، (



  
)١١(

 

ويعد روجز من أكثر العلماء اهتماماً بمفهوم الذات، الذي جعل مـن المفهـوم اساسـاً                
، ١٩٩٨الحوامدة،  (لمتمركزة حول الذات    لنظريته في العالج النفسي واإلرشاد وعرفت بالنظرية ا       

وتمثل الذات عند روجز المحور الرئيس للشخصية، والذات هي الجزء المتمـايز مـن            ) ١٩٢ص
المجال الظاهري، وتتكون من نمط المدركات أو النظريات والقيم الشعورية التي يكونها الفرد عن              

ويعتقد روجز أن اإلنسان يتفاعـل      ) ٤٠، ص   ١٩٨٢عباس،  (نفسه، نتيجة لتفاعل الفرد مع البيئة       
مع البيئة وبشكل خاص مع الناس المهمين في حياته كالوالدين واإلخوة واألخـوات واألقـارب،               
ويبدأ بتطوير مفهوم الذات الذي يكون قائماً إلى حد كبير على تقييمات اآلخرين، ويمكن تعلم هذا                

، ١٩٨٨صـالح،  (ن سعياً لتحقيق ذاتـه  المفهوم خالل مجرى التنشئة األسرية التي يمر بها اإلنسا   
  ).٨٦ص 

عند عرضه  ) ٢٠٠٤(ومن الجدير بالذكر أن نذكر من بين النقاط التي استخدمها الظاهر            
اإلطار النظري لمفهوم الذات أن مفهوم الذات ال يمكن مالحظته ولكن يمكن االستدالل عليه مـن            

 اآلخرين وان العوامل التي تؤثر في       خالل السلوك، وهو ينمو مع الخبرة والتفاعل االجتماعي مع        
مفهوم الذات كثيرة ومتشعبة فهو يتأثر بالوراثة والبيئة والجغرافية المادية واالجتماعيـة ويتـأثر              
باإلفراد المقربين له كاألب واألم والمعلم واألقران ويتأثر كذلك بالنضج والتعلم كمـا   يمكـن أن    

راحل العمرية األولى من خالل التـدخالت العلميـة      يتغير مفهوم الذات عند الفرد وخاصة في الم       
  ).٣٤-٣٣، ص ٢٠٠٤الظاهر (والموضوعية 

يتضح مما تقدم أهمية موضوع مفهوم الذات وكونه متعلم وبذلك يمكن تعديله أو تنميته              
وتطويره وهذا ما استهدفه البحث الحالي وقد يكون ذلك في المدرسة ومن خالل البرنامج التدريبي        

  .   نمية وتطوير مفهوم الذات لدى الطالب في المرحلة المتوسطةالمعد في ت
 
 

يتضمن هذا الفصل تحديد مجتمع البحث واختيار العينة وإعداد أداتا البحـث والوسـائل            
  -:اإلحصائية وكاالتي

 
فظة نينوى للعام الدراسي    تحدد مجتمع البحث بطالب المدارس المتوسطة في مركز محا        

)٢٠٠٥ – ٢٠٠٤.(  
  



  
)١٢(

 

 
ختيرت عينة من طالب الصف الثاني بشكل قصدي من متوسطة الربيـع للبنـين فـي        ا  

الموصل بسبب تعاون اإلدارة مع الباحث في تطبيق البرنامج فضال عن أنها تقـع ضـمن الفئـة           
  .االجتماعية المتوسطة

) ٣٠(طالباً وبعد التصحيح أخذت عينة شملت       ) ٩٥(لذات على   تم تطبيق مقياس مفهوم ا    
طالباً واالخرى ضـابطة  ) ١٥(طالباً تم توزيعها عشوائياً على مجموعتين األولى تجريبية وقدرها    

طالباً أيضاً ومن الذين حصلوا على أدنى الدرجات في مفهوم الذات والتي تراوحت             ) ١٥(وقدرها  
  .درجة) ٣٢-١٨(بين 
 

إن اختيار التصميم التجريبي يهدف دائماً إلى تنظيم مجموعـة مـن القياسـات داخـل                
التجربة التي نود القيام بها حيث يمكنناذلك من تحديد مقدار التغير في القيـاس ورده إلـى أثـر                   

  ).٢٦، ص ٢٠٠٠بكداش (المتغير المستقل 
 التجريبية والضابطة ذات االختبـارين      وفي البحث الحالي تم اختيار تصميم المجموعتين      

  :القبلي والبعدي والذي يسيطر على متغيرات النضج غير الزمن وكاالتي
 

 اختبار قبلي مجموعة تجريبية
البرنامج (متغير مستقل 

  )التدريبي
 

 اختبار بعدي

  اختبار قبلي مجموعة ضابطة
 

 اختبار بعدي __________

  
 

عمد الباحث بعد تطبيق مقياس مفهوم الذات إلى تقسيم الطالب عـشوائياً مـن الـذين                
حصلوا على درجات تعبر عن تدني مفهوم الذات لديهم إلى مجموعتين أحداها تجريبيـة يطبـق                
عليها المتغير المستقل وهو البرنامج التدريبي واالخرى ضابطة ال تخـضع للبرنـامج وقـد تـم        

كما تم التكافؤ في االختبـار      )  سنة ١٤(لراسبين ليكون هناك تقارب في األعمار       استبعاد الطالب ا  
القبلي حيث لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية بين درجات المجموعتين التجريبيـة والـضابطة               

  .يوضح ذلك) ١(والجدول 



  
)١٣(

 

  )١(جدول 
  تبار القبلييبين نتائج االختبار التائي لتكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في االخ

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
  الجدولية
بمستوى 

)٠,٠٥( 

 ٣,٤٧٧ ٢٣,٣٣٣ ١٥ التجريبية

 ١,٨٥٩ ٢٢,٢٠٠ ١٥ الضابطة

١,١١٥  
 

٢,٠٤٨  
 

 
 
  :تم استخدام أداتين للبحث وكاالتي    

وهـو  ) ٢١٩-٢١٤، ص   ١٩٩٠كـاظم   ) (١٩٩٠كاظم  (قياس مفهوم الذات والمعد من قبل       م. أ
بدائل لالجابة يختار   ) ٣(فقرة تضم   ) ١٨(مقياس مقنن على طلبة المرحلة اإلعدادية والمتكون من         

  .المجيب إحداها
 

ضوع تم التحقق من الصدق الظاهري والذي يعكس مدى انسجام فقرات االختبار مع مو            
  ) ٢٧٥، ص ٢٠٠٤النبهان . (االختبار ومفاهيمه وفقاً لتعريف باني االختبار أو مطوره

وهذا يعني أن المقياس يقيس ما وضع من أجله ونظراً لمرور فترة زمنية إضـافة إلـى    
لذا ارتأى الباحث عرضه على لجنة من       ) جزء من المرحلة الثانوية   (كونه معد للمرحلة اإلعدادية     

  (*)).٥(لتربية وعلم النفس وعددهم الخبراء في ا
لتقرير صالحية الفقرات للمرحلة المتوسطة علماً بأنها جزء من المرحلة الثانوية لغرض            
تحديد الصدق الظاهري وقد اتفق جميع الخبراء على صالحية الفقرات أوالً وصالحيته للمرحلـة              

  .المتوسطة ثانياً
 

إلى ) ملحم(وم الذات بطريقة إعادة االختبار حيث يشير        استخرج معامل ثبات مقياس مفه    
أن معامل الثبات المبني على قياسين في فترة من الزمن باستعمال المقياس نفسه والذي يؤدي إلى                



  
)١٤(

 

ملحم، (تكافؤ القياسين يعد مؤشراً على االستقرار والثبات بعد إيجاد معامل االرتباط بين التطبيقين              
  ) ٢٥٧، ص ٢٠٠٠

طالباً بعد ) ٥٠(الباحث بإعادة تطبيق المقياس على عينة من الطالب بلغ عددهم       ولذا قام   
حيث يشير الظاهر وآخرون إلى أن الفترة بين القياسين يجب أن ال تكـون           ) أسبوعين(مرور مدة   

  ).١٤١-١٤٠، ص ٢٠٠٠الظاهر وآخرون، (يوماً ) ٢٠-١٠(طويلة وتتراوح عادة بين 
) ٠,٨٢(سون بين درجات التطبيقين األول والثاني فكان        وقد تم حساب معامل ارتباط بير     

وبذلك أصـبح المقيـاس   ). ٢٧٢، ص   ٢٠٠٠أبو لبدة،   ) (معامل ثبات يمكن االطمئنان إليه    (وهو  
  .جاهزا للتطبيق
 

فقرة ولكل فقرة ثالثة بـدائل، وقـد أعطيـت          ) ١٨(تكون المقياس بصيغته النهائية من      
أما اإلجابة الدالة على مفهـوم ذات معتـدل         ) ثالث درجات (مفهوم ذات عال    اإلجابة الدالة على    

في حين أعطيت لإلجابة على مفهوم ذات منخفض درجـة واحـدة وبـذلك اصـبحت               ) درجتان(
  ). درجة٣٦(والوسط الفرضي للمقياس )    درجة١٨(وأقل درجة ) ٥٤(أعلى درجة للمقياس  

  -:مفهوم الذاتالبرنامج التدريبي في تطوير . ب
ناديـا هايـل الـسرور،      (أستخدم في البحث الحالي البرنامج المطور والمعدل من قبل          

تدريباً ونشاطاً يمكن تقديمها للطـالب بـدروس     ) ١٢٦(والمتكون من سبعة أجزاء تضم      ) ٢٠٠٣
إلى أن هذا البرنامج مطور ومعدل عن     ) السرور(خاصة منفصلة عن المنهج الدراسي حيث تشير        

كما أكدت إلى أنـه يتـضمن عـشرات    ) جاك كونفيلد وهارولد ويلز(امج األجنبي من إعداد    البرن
وأن البرنامج يؤكد على فهم الطالـب       . التدريبات واألنشطة ومعظمها معد على شكل أوراق عمل       

لنقاط القوة في شخصيته وتفعيلها وتحتوي على تدريبات تعمـل علـى التعزيـز االيجـابي فـي       
ية بإمعان نحو الذات وتقديرها، كما يشمل على تمارينات تساهم في التثمـين             شخصيته والنظر ثان  

لقيمة الجسد عند الفرد والذي تتمثل فيه الذات وتؤكد أنشطة البرنامج على أهميـة الـذات وذوات    
اآلخرين وجمال الحياة ونفعها في العالقات الطيبة االيجابية والمجديـة مـع اآلخـرين وتؤكـد                

 هذا البرنامج يساعد بشكل عام على تطوير مفهوم الذات لدى الطلبة وتوجيههم      أيضاً أن ) السرور(
  .في التواصل االجتماعي السليم المتعاون

والمساهمة في تنشئة الشخصية الخيرة والتي يرى قيمتها في النجاح الذي تحققه والعمل             
  ).٢-١، ص ٢٠٠٣السرور، (الذي تؤدية من أجل رفاه الفرد والمجتمع 



  
)١٥(

 

مد الباحث صدق البرنامج الذي طورته السرور نظراً لحداثته وتطبيقه فـي دول         وقد إعت 
والتي تشابه البيئة العراقية، علماً بأن  بطاقات النشاط ملونـة لكـل             ) ٢٠٠٣(الخليج العربي عام    

  .جزء  ومن الورق السميك بحيث تثير دافعية الطالب ألداء النشاط فيها
  -:نشطتهوفيما يلي شرح ألجزاء البرنامج وأ
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أكد . ٤١التعزيز االيجابي   . ٤٠حل تعليمي وتعزيز ايجابي     . ٣٩طور خطة عملك      . ٣٨المعلم    
. ٤٦أجمل شـي      . ٤٥رسم السعادة     . ٤٤رسالة إلى صديق      . ٤٣أين أنا ذاهب ؟     . ٤٢قرارك  
. ٥١صورة جدارية للـصف  . ٥٠شخصيتي  . ٤٩العمل الجيد    . ٤٨بطاقة جماعية   . ٤٧بطاقة    

قيمـة  . ٥٦الرقم القياسي     . ٥٥التركة    . ٥٤الخطر  . ٥٣الزهرة    . ٥٢من الجميل أن أكون أنا        
  الذات 

  -:)أبعاد القوة(جزء الثاني ال
  الزميل . ٦١إيجابيات . ٦٠التقييم الشخصي . ٥٩ضبط االنفعال . ٥٨نقاط قوتي . ٥٧

  دعاية الذات. ٦٦معنى االسم . ٦٥األسماء . ٦٤لغة الجسم . ٦٣طالب األسبوع . ٦٢ 
  أشياء إيجابية . ٦٨أساليب الدعم االيجابي . ٦٧ 

  -:)من أنا(الجزء الثالث 
لعبـة  . ٧٢االختيار وأسـئلة االختبـار اإلضـافية        . ٧١من أنا   . ٧٠) الدائرة السعيدة (لعبة  . ٦٩

إذا استطعت أن أكون    . ٧٦إذا كنت   . ٧٥خزانة الصفات   . ٧٤لعبة تبادل األدوار    . ٧٣االستعارة  
أشياء أرغـب   . ٨٠... ولكن أالن أنا  .... كنت. ٧٩إذا ؟   ... ماذا. ٧٨من الجميل أن أكون     . ٧٧



  
)١٦(

 

. ٨٦المقابلة . ٨٥أهمية الشهر . ٨٤من هو ؟   . ٨٣التفرد  . ٨٢سكان الكرة األرضية    . ٨١بعملها  
  التصريح العام 
  -:)الوعي بقيمة الجسد(الجزء الرابع 

قصيدة أنـا  . موضوعي للكتابة د.أحساس بأن أكون أنا ج. العمر المثالي ب. قضايا للحوار أ  . ٨٧
. ٩٢المـرآة  . ٩١بصمة األصـابع  . ٩٠ب صورة الطال. ٨٩األلعاب الجسمية . ٨٨المحبة  . هـ

الـوعي  . ٩٦جغرافيا الذات . ٩٥الصورة المركبة . ٩٤الرسم أالستشفافي للجسم . ٩٣مشية الثقة  
  الحركة العفوية . ٩٨التحريك اليقظ . ٩٧بالحسي 

  -:)الرؤى المستقبلية، األهداف، الطموح(الجزء الخامس 
مـا هـي    . إلى أين أنت ذاهب ؟  ج      . ت ؟  ب   أين أن . أربع سمات أ  . ١٠٠مجموعة أسئلة   . ٩٩

ما هي الخطوات التي يتم اتخاذهـا للتغلـب علـى هـذه العوائـق             . العوائق التي ستواجهها   د     
. ١٠٦النموذج المثالي   . ١٠٥المتطلبات  . ١٠٤أريد أن أكون      . ١٠٣السعادة  . ١٠٢التمني  .١٠١

أخبـار  . ١٠٩سيرة الذاتية       عشر سنوات لإلمام ال   . ١٠٨الهدف  . ١٠٧ارشادات توضح الهدف    
  .الساعة

  -:)لغة الذات(الجزء السادس 
لغـة علميـة    . ١١٣) يجـب (امتحان  . ١١٢أنا لست وصفياً    . ١١١الكلمات التي تصفني    . ١١٠
الهوية، التواصـل  . ١١٨الجمل غير الكاملة . ١١٧التطوع . ١١٦النمط . ١١٥ال أستطيع  . ١١٤

  والقوة 
  -:)آلخرينالعالقات مع ا(الجزء السابع 

غسيل الـسيارة   . ١٢٣إطراء الصف   . ١٢٢األصدقاء  . ١٢١شجرة العائلة   . ١٢٠العائلة  . ١١٩
الـسرور  (نشر التأثير   . ١٢٦الجمل الودودة القصيرة    . ١٢٥نظارات الشعور باتجاه واحد     . ١٢٤

  ).١٤-٢، ص ٢٠٠٣
  -:تطبيق البرنامج

 ولغايـة   ٣/١٠/٢٠٠٤يخ  تم البدء بتطبيق البرنامج على المجموعـة التجريبيـة بتـار          
  يبين ذلك) ٢( بعد حذف أيام العطل الرسمية والجدول ٢/١/٢٠٠٥

  
  



  
)١٧(

 

  يوضح توزيع دروس أجزاء البرنامج التدريبي واألنشطة على األيام الخاصة)٢(جدول 
  بفترة التطبيق على العينة التجريبية

 رقم النشاط التدريبي زاءـاألج اليوم والتاريخ

 ٥ – ١ األولالجزء  ٣/١٠/٢٠٠٤األحد 

 ١١ – ٦ الجزء األول ٦/١٠/٢٠٠٤األربعاء 

 ١٧ - ١٢ الجزء األول ١٠/١٠/٢٠٠٤األحد 

 ٢٣ – ١٨ الجزء األول ١٣/١٠/٢٠٠٤األربعاء 

 ٤١ - ٣٦ الجزء األول ٢٤/١٠/٢٠٠٤األحد 

 ٤٧ – ٤٢ الجزء األول ٢٧/١٠/٢٠٠٤األربعاء 

 ٥٣ – ٤٨ الجزء األول ٣١/١٠/٢٠٠٤األحد 

 ٥٦ – ٥٤ الجزء األول ٣/١١/٢٠٠٤ األربعاء

 ٦٢ – ٥٧ الجزء الثاني ٧/١١/٢٠٠٤األحد 

 ٦٨ – ٣٦ الجزء الثاني ١٠/١١/٢٠٠٤األربعاء 

 ٧٤ – ٦٩ الجزء الثالث ٢٨/١١/٢٠٠٤األحد 

 ٨٠ – ٧٥ الجزء الثالث ١/١٢/٢٠٠٤األربعاء 

 ٨٦ – ٨١ الجزء الثالث ٥/١٢/٢٠٠٤األحد 

 ٩٢ – ٨٧ لرابعالجزء ا ٨/١٢/٢٠٠٤األربعاء 

 ٩٨ – ٩٣ الجزء الرابع ١٢/١٢/٢٠٠٤األحد 

 ١٠٤ – ٩٩ الجزء الخامس ١٥/١٢/٢٠٠٤األربعاء 

 ١٠٩ – ١٠٥ الجزء الخامس ١٩/١٢/٢٠٠٤األحد 

 ١١٥ – ١١٠ الجزء السادس ٢٢/١٢/٢٠٠٤األربعاء 

 ١١٨ – ١١٦ الجزء السادس ٢٦/١٢/٢٠٠٤األحد 

 ١٢٢ – ١١٩ الجزء السابع ٢٩/١٢/٢٠٠٤األربعاء 

 ١٢٦ - ١٢٣ الجزء السابع ٢/١/٢٠٠٥األحد 

  -: الوسائل اإلحصائية:خامساً
تم استخدام االختبار التائي لعينة واحدة ولعينتين مستقلتين ومعامـل ارتبـاط بيرسـون              

  )٢٦٤ – ٢٦٠البياتي وزكريا ص (
  



  
)١٨(

 

 
 

  : أظهرت ما يأتي:تائج البحثن :أوالً
فيما يخص هدف البحث المتضمن التعرف على أثر البرنامج التدريبي في تطوير مفهـوم الـذات           

  :لدى طلبة المرحلة المتوسطة فستتم مناقشته وفق الفرضيات وكاآلتي
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الفـرق لـدرجات االختبـارين           : الفرضية األولى 

  .ي والبعدي في مفهوم الذات في المجموعة التجريبيةالقبل
بعد تطبيق االختبارالتائي للتحقق من الفرضية أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحـصائية              

) ٠,٠٥(بين متوسط درجات االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبيـة وبمـستوى داللـة         
  ).٣(جدول 

محسوبة الختيار متوسط الفرق بين االختبار القبلي والبعدي يبين القيمة التائية ال )٣(جدول 
  للمجموعة التجريبية

 العدد المجموعة
المتوسط 

الحسابي للفرق 
 بين االختبارين

األنحراف 
المعياري للفرق 
 بين االختبارين

القيمة 
المحسوبة 
لالختبار 

 التائي

القيمة الجدولية 
عند مستوى 

)٠,٠٥( 

 )دالة (٢,١٤٥ ١٥,٩٧٨ ٤,٧٠٢٥٨ ١٩,٤٠ ١٥ التجريبية

  
وبذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل البديلة بمعنى وجود فـروق لـصالح االختبـار              

  .البعدي ويعود السبب إلى أثر البرنامج التدريبي في تنمية وتطوبر مفهوم الذات
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـات االختبـار البعـدي             : الفرضية الثانية 

  .عتين التجريبية والضابطةللمجمو
وبعد تطبيق االختبار التائي للتحقق من الفرضية أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة             
إحصائية بين متوسط درجات االختبار البعـدي للمجمـوعتين التجريبيـة والـضابطة ولـصالح           

  ).٤(المجموعة التجريبية جدول 



  
)١٩(

 

داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية يبين القيمة التائية والمحسوبة الختبار  )٤(جدول
  والضابطة في االختبار البعدي

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
الجدولية بمستوى 

)٠,٠٥( 

 ٤,٣٦٦ ٤٤,٧٣٣ ١٥ التجريبية

 ٣,٤٠١٦ ٢٥,٠٠٠ ١٥ الضابطة

 )دالة(٢,١٦٠ ١٣,٨٠٨

  
ود سبب تفوق المجموعة التجريبية في االختبار البعدي إلى اثر البرنامج التـدريبي              ويع

  .في تطوير مفهوم الذات
نستنتج مما تقدم وجود اثر للبرنامج التدريبي في تطوير مفهوم الذات مما يؤكد فعاليـة               

ةً وإنهـم   النشاطات وتقبل الطالب في هذه المرحلة العمرية ألنشطة البرنامج وتفاعلهم معها خاص           
  .في مرحلة نمو في الجوانب الجسمية والعقلية والنفسية وان مفهوم الذات قد نما وتطور لديهم

وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات السابقة بالرغم من اختالف البرامج المقدمة بكونهـا تـؤثر فـي         
  .المتغير التابع كدراسة العباجي والجرجري والطائي

 
  : التوصيات-أ

  :    في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحث بما يأتي
استخدام البرنامج نظراً لفاعليته وتدريب المدرسين على كيفية االستفادة منه وأسلوب  تطبيقه على              

  .الطلبة
الـذات  يمكن أن يقوم بتطبيق البرنامج المرشدين التربويين في المرحلة المتوسطة لتطوير مفهوم             

  .لدى الطلبة
  العناية بتكوين مفهوم ذات ايجابي في البيت والمدرسة لما له من تأثير في الشخصية

    :يقترح الباحث إجراء الدراسات االتية : المقترحات-ب
  . دراسة مماثلة على تالميذ المرحلة االبتدائية ذكور وإناث-١     



  
)٢٠(

 

)                                     إنـاث ،ذكـور (متغيـر الجـنس    التعرف على الفـروق فـي اثـر البرنـامج وفـق         -٢     
  .في مراحل دراسية مختلفة

  :المصادر العربية
، دار المـسيرة    ١، سايكولوجية التنشئة االجتماعيـة، ط     )١٩٩٨(أبو جادو، صالح محمد علي     .١

  . للنشر والتوزيع والطباعة، عمان
عليم التربوي للطالـب الجـامعي والمعلـم        ، مبادى القياس النفسي والت    )٢٠٠٠(أبو لبدة، سبع   .٢

  . ، جمعية المطابع التعاونية، عمان، األردن٦العربي، ط
، قياس مفهوم الذات واالغتراب لدى طلبة الجامعة، جامعة بغداد،          )١٩٧٩(بكر، محمد إلياس   .٣

 ). أطروحة دكتوراه غير منشورة. (كلية التربية

يبـي، دار الطليعـة للطباعـة والنـشر،     ، مدخل إلى علم النفس التجر  )٢٠٠٠(بكداش، كمال  .٤
 . بيروت، لبنان

، اإلحصاء الوصفي واالسـتداللي    )١٩٧٧(البياتي، عبد الجبار توفيق وزكريا زكي أثناسيوس       .٥
 .في التربية وعلم النفس، مطبعة العمال المركزية، بغداد

الفـالح  ، مكتبة   ١، علم النفس التربوي وتطبيقاته، ط     )١٩٩٨(البيلي، محمد عبد اهللا وآخرون     .٦
 . للنشر والتوزيع، األردن

، دراسة لبعض المتغيرات المرتبطة بمفهوم الـذات لـدى          )١٩٨٥(جابر، جابر عبد الحميد      .٧
 . ، جامعة قطر)٧٣(عينتين من طالب مدارس قطر في مرحلة المراهقة، مركز البحوث التربوية

فكير الـشكلي   ، أثر برنامج تعليمي لتنمية مهارات الت      )٢٠٠٣(الجرجري، خشمان حسن علي    .٨
 ). إطروحة دكتوراه غير منشورة(لدى طلبة المرحلة اإلعدادية، جامعة الموصل، كلية التربية 

، علم النفس وتطبيقاته التربوية واالجتماعية، مطبعـة الخلـود،       )١٩٨٤(الجسماني، عبد علي   .٩
 . وزارة التربية، بغداد

 . ، القاهرة، المرجع في علم النفس، دار الفكر العربي)١٩٨٥( جالل، سعد . ١٠

، أثر الجنس وأنواع التعليم الثانوي في مفهوم الذات لدى الطلبة           )١٩٩٨( الحوامدة، مصطفى  . ١١
 . الملتحقين بها، دراسة ميدانية، مجلة جرش للبحوث والدراسات، جامعة جرش

، دار وائـل    ١، سايكولوجية الفروق الفردية والتفوق العقلي، ط      )٢٠٠٣(الخالدي، أديب محمد   . ١٢
 . زيع، عمان، األردنللنشر والتو



  
)٢١(

 

، التحصيل الدراسي وعالقته بكل من مفهوم الذات والتوافـق       )١٩٩١(دسوقي، إنشراح محمد   . ١٣
 . ، القاهرة٢النفسي، دراسة مقارنة، مجلة علم النفس العدد

، علم نفس الشخصية، مطابع التعليم العـالي،    )١٩٩٠(داوود، عزيز حنا وناظم هاشم العبيدي      . ١٤
 . الموصل

 . ، دار العودة، بيروت٥، علم نفس النمو، ط)١٩٨١(بد السالمزهران، حامد ع . ١٥

، دار وائـل    ١، البرنامج التدريبي في تطوير مفهوم الـذات، ط        )٢٠٠٣(السرور، نادية هايل   . ١٦
 . للنشر، عمان، األردن

، الضغوط النفسية التي يتعرض لها المراهق العراقـي         )١٩٩٤(السلطاني، ناجح كريم خضر    . ١٧
أطروحـة  (مفهوم الذات ومركز السيطرة، جامعة الموصل، كلية التربية       وعالقتها بعمره وجنسه و   

 ). دكتوراه غير منشورة

، قلق المستقبل وعالقته بمفهـوم الـذات لـدى طلبـة الجامعـة              )٢٠٠٠(سمين، زيد بهلول   . ١٨
 ). أطروحة دكتوراه غير منشورة(المستنصرية، الجامعة المستنصرية، كلية اآلداب

، دار النهضة العربيـة     ١وعة شرح المصطلحات النفسية، ط    ، موس )٢٠٠١(الشربيني، لطيفي  . ١٩
 . للطباعة والنشر، بيروت، لبنان

 . ، الشخصية بين التنظير والقياس، مطبعة التعليم العالي، بغداد)١٩٨٨(صالح، قاسم حسين . ٢٠

، أثر برنامج تعليمي لتوسعة اإلدراك والتنظـيم واألداء         )٢٠٠٤(الطائي، ذكرى جميل يوسف    . ٢١
إطروحـة  (كير التأملي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية، جامعة الموصل، كلية التربيـة          في تنمية التف  

 ). دكتوراه غير منشورة

، دار الثقافة   ١، مبادئ القياس والتقويم في التربية، ط      )٢٠٠٢(الظاهر، زكريا محمد وآخرون    . ٢٢
 . للنشر والتوزيع، عمان، األردن

، دار وائـل للنـشر   ١رية والتطبيق، ط، مفهوم الذات بين النظ)٢٠٠٤(الظاهر، قحطان أحمد  . ٢٣
 . والتوزيع، عمان، األردن

، الشخصية في ضوء التحليل النفسي، دار السيرة للنـشر والتوزيـع،            )١٩٨٢(عباس، فيصل  . ٢٤
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