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هدف البحث التعرف إلى اثر برنامج إرشادي في تعديل مفهوم الذات لدى طلبة كليـة  

وطالبة من طلبة المرحلـة الثالثـة فـي قسـم      اًطالب) ٤٠( تكونت عينة البحث من  ،التربية 
ـ ، جامعة الموصل/كلية التربية /الحاسبات  واتهم  بنـاء علـى   ذوالذين لديهم تقدير منخفض ل

ثـم وزعـوا   ، حيث اعتبرت درجاتهم اختبـاراً قبليـاً   ، درجاتهم حسب مقياس مفهوم الذات 
فرادها التدريب على أسلوب توكيـد  أالمجموعة األولى تجريبية تلقى . عشوائياً إلى مجموعتين 

ـ  ) ١٠(تكون البرنامج من . الذات من خالل اإلرشاد الجماعي  ة جلسات إرشـادية والمجموع
وباستخدام االختبار التـائي لعينتـين متـرابطتين    ، الثانية الضابطة لم يتلقى إفرادها أي تدريب

لصـالح المجموعـة التجريبيـة     ةأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائي، ومستقلتين
فرادها التدريب على األسلوب اإلرشادي ، وفي ضوء نتائج البحـث  أ بعد تلقي) ٠,٠٥(وبداللة 

  .جموعة من التوصيات والمقترحاتوضعت م
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Abstract: 

This research aims to identify the effect of a guiding program on 
modifying the self-concept of students at the college of Education. the 
sample consisted of (40)third year students at the Department of 
Computer /college of Education /University of Mosul, who have a low 
average of ego depending on their grades on a measure of self-test which 
considered as a prior-test. Then, they were distributed randomly on two 
groups. The first were experimental group received training in the way of 
having a self-affirmation through the collective guidance. The program 
contains (10) guidance meetings. The second group. 
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The control one did not receive any training. Using t.Test of 
interrelated and independent samples, the results showed a statistical 
significant difference at(0.05)level of sign finance in favor of the 
experimental group which receive training on the way having a beacon.  
In light of the results a number of recommendations and proposals have 
been stetted. 

  
 

يعرف بالضبط  العلمية وفهمها بشكل أفضل فهو يريد أنمنذ القدم للمعرفة  اإلنسانيسعى      
، ومن هذا المنطلق،  وكيف وصل الى ماوصل إليه، ولماذا هو على ماهو عليه االن ، من هو

فان مفهوم الذات ليس مجرد انعكاس لما يراه الفرد عن نفسه وعيون اآلخرين وأرائهـم بـل   
هه بشكل شعوري ويؤثر في عالقتـه  مصطلح سيكولوجي معقد يؤثر في سلوك اإلنسان ويواج

٤: ٢٠٠٢، أدم (وامتداداً الى الجماعات والمؤسسات االجتماعيـة   هباال سر مع اآلخرين بدء (
ويستخدم علماء النفس مصطلح مفهوم الذات ليعبروا عن مفهوم افتراضي شامل يتضمن جميع 

ويشمل ذلـك  ، صية األفكار والمشاعر عند الفرد التي تعبر عن خصائص جسمية وعقلية وشخ
ــتقبلية   ــا المس ــابقة وطموحاته ــه الس ــكل خبرات ــا يش ــه كم ــه وقناعات ــه وقيم  معتقدات

)Gersild,1963:193(  
إن مفهوم الذات هـو الحكـم علـى أهميـة الشخصـية      ) Hamcheck(مشك هايرى        

وإنهـم جـديرون   ، يعتقدون أنهم ذو قيمة وأهميـة  .فاألشخاص الذين لديهم تقدير ذات مرتفع 
إما األشخاص الذين لـديهم مفهـوم ذات   . االحترام والتقدير كما إنهم يثقون بصحة أفكارهم ب

ويشـعرون  ، منخفض فال يرون قيمة وأهمية في أنفسهم ويعتقدون إن اآلخـرين اليقبلـونهم   
واضحاً في جوانب الصـحة النفسـية   اً لمفهوم الذات أثرو) ٥٥:٢٠٠٧، عبد الحافظ (بالعجز 

فقد اتضح في مجال الصحة النفسية إن عدم تقبل الـذات  ، المسؤوليات بنجاح والتوافق وتنفيذ 
  )٤:١٩٩٨، رمح (أو رفضها يؤدي الى االضطراب النفسي والصراع والقلق 

يرتبط بذاته أكثر من أية مرحلة ويكون أكثـر مـيالً الـى االسـتقاللية      الفردإن سلوك       
كمـا أشـارت معظـم    ) ١٤٥:١٩٨٨، شـعيب (وبحاجة الى التقدير واالحترام من اآلخرين 

يمتلك تقديراً عالياً لذاته غالباً ماينعكس ذلك علـى توافقـه المدرسـي     فردالدراسات الى إن ال
ناث عادة مايكن في دراسته بان األ) ١٩٨٢(أكد األشول ، اذ واالجتماعي والصحي واألسري 

  )١٤٥:١٩٨٢، األشول (أكثر انخفاضا في تقديرهن لذواتهن إذا ماقورن بالذكور 
األولي لمقياس مفهوم الذات على الطلبـة بـان هنالـك     هتطبيقوقد شعر الباحث من خالل     

  .تدني في مفهوم الذات والنظرة السلبية لذواتهم مما توجب إجراء البحث الحالي 
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والـدرع  ، معقد أمالها وتقدمها و، إن الشباب في أية امة يعد المصدر األساسي لنهضتها       

ة الصادقة التي تعكس واقـع تلـك   آوالشباب يعد المر، الواقي للدفاع عن كيانها وتحقيق أمالها 
وتقع علـيهم  ، ويشكل طلبة الجامعة الشريحة المثقفة من الشباب ) ١٧:١٩٧٣،الشيباني (األمة 

لجامعة ميداناً للكثيـر  وبناء على ذلك أصبحت ا) ٣:٢٠٠٠، يالعكايش(مسؤولية البناء والتغيير 
وإعداد البرامج ، من الدراسات والبحوث للوقوف على المشكالت التي يعانيها الطالب الجامعي 

  . اإلرشادية للتغلب عليها 
اهتمام بـالمجتمع بأسـره ألنهـم    ، إن االهتمام بدراسة مفهوم الذات لدى طلبة الجامعة       

يحولها من طاقات منتجة ومبدعـة الـى طاقـات     سيقودون المجتمع وإغفال طاقاتهم وتجاهلها
إذ لم نجد لها مخرجاً مناسباً بعيداً عن كثير من ، تدمر ذاتها ومجتمعها في أن واحد ، تدميرية 

  )٨٦:١٩٩٩،كنعان والمجيدل(اإلمراض النفسية واالضطرابات السلوكية التي تفتك بها 
بمعنـى  ) Self asbsat(الذات كموضوع يدل على ، بمعنيان أولهما ) Self(تتميز الذات       

والثاني يشير . اتجاهات الفرد ومدركاته وتقييمه لنفسه وبهذا تعني الذات فكرة الفرد عن نفسه 
فالذات هنا مجموعة أنشطة من العمليات كالتذكير والتفكيـر  ) Self broses(الى الذات كعملية 

  )٩٩:٢٠٠٢،المراياتي(واإلدراك 
أي ، بان الذات البيولوجية شرط مسبق لقيام الـذات االجتماعيـة   ) cooly(وأشار كولي       

الصورة التي يراها الفرد في نفسه لتجاربه مع اآلخرين واالنطباع الذي يكونـه عـن نظـرة    
يحول الفرد خبراته الحياتية الى رموز يـدركها ويقيمهـا فـي    ) ٥١:١٩٩٠،عمر(اآلخرين له 

فانه قـد يغيـر أو يشـوه    ، بين تقييمه وتقييم اآلخرين  فإذا وجد صراعاً، ضوء مفهوم الذات 
وهذه األفكار والتشويه لخبـرات الفـرد   ، خبرته ويعدل سلوكه ليطابق إدراك وتقييم اآلخرين 

يؤدي به الى القلق واللجوء الى الحيل الدفاعية وسوء التوافق النفسي ومن خالل التفاعل بـين  
عن ذاته وتتضح مالمحها بازدياد الخبرات أليوميـه   الفرد وبيئته تتبلور صوره واضحة للفرد

  ) ٣٧:١٩٨٣،بهادر(لتظهر أمامه كما لو كانت لوحه شفافة واضحة 
، فراد يقدرون كل خبره لها عالقـة بمفهـومهم الـذاتي    إن األ) Rogers(يرى روجرز     

وتسـبب الخبـرات   ، ويتصرفون بطريقه تتسق مع صورهم الذاتية وخبـراتهم ومشـاعرهم   
وبذلك يتضح مفهوم الذات لدى الفرد في مراحـل حياتـه   ، لمشاعر غير المتسقة تهديداً لهم وا

حيث يبدأ في تجميع المعلومات عن نفسه وعن اآلخرين المحيطين به في البيئة التي يعيش فيها 
  ) ٤٧:١٩٩٣،عبد الخالق(ويمكن إن تتغير كلما تكونت لديه خبرات وأفكار جديدة 

لذا يعد مفهوم الذات المجموع الكلي الدراكات الفرد وماتضمنة من مكانة الفرد ووضـعه      
وانطباعاته الخاصة عن مظهـرة  ، االجتماعي ودوره بين المجموعة التي يعيش أو ينتمي إليها 
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وعن تصرفاته وأساليب تعامله مع اآلخرين وعـن تحصـيله   ، وعما يحب أو يكره ، وشكله 
وتفكيره بما يفكر اآلخرين عنه ، لعقلية والشخصية واتجاهاته نحو نفسه وخصائصه الجسمية وا
والتصور السليم للذات من العوامل الحاسمة فـي  ) ٧٧:١٩٩٢،صوالحة (وبما يفضل أن يكون 

فضال عن معرفة أبعاد الذات األكاديمية واالجتماعية واالنفعالية فتسهم ، تحقيق إمكانات الطلبة 
شادية المناسبة التي التقتصر على مفهوم الذات فقط بـل تتسـع لتعنـى    في تقديم البرامج اإلر

بتحسين مستوى تقدير الذات وتخفيض قوة القلق وزيادة التقبل االجتمـاعي وإزالـة المفـاهيم    
  ) ٥٥:٢٠٠٧،عبد اهللا(السلبية للذات 

مـن   إن إدراك الفرد لمفهومه الذاتي يتعلق بتقييمه لقدرته على تحقيق مسـتوى معـين         
، في التصدي للمعوقات التي تعترضه ومدى مثابرته، االنجاز وعلى مقدار الجهد الذي سيبذله 

وعلى أسلوبه في التفكير وهل يسهل أو يعيق سلوكه وعلى مقدار التوتر الـذي سـيعانيه فـي    
وتنظم معتقـدات فاعليـة الـذات    )٤٥:٢٠٠٠،حمدي(تكيفه مع المطاليب البيئية التي يواجهها 

وهـي  ، وظيفي للفرد من خالل العمليات المعرفية والدافعية واالنفعالية المتعلقة بالقرار العمل ال
تؤثر سواء في فكر اإلفراد بطرق تدعم الذات أم توهنها وتؤثر في دافعتيهم ومثـابرتهم فـي   
ــة      ــاد والكآب ــهم لإلجه ــة وتعرض ــحتهم االنفعالي ــي ص ــعوبات وف ــة الص مواجه

)Bandura&lock,2003:87 (  
فراد ذوي فاعلية الذات المرتفعة لديهم ن األأالى ) Glynda 1989(وصلت دراسة جليندا ت    

ويدركون المواقف لكي تكون أقل ألما بسـبب  ، قدره مرتفعة على التعامل مع المواقف المؤلمة 
  )Glynda ,1989:1123(خبراتهم الحياتية 

ة المنخفضة تتكـون لـديهم   فراد ذوي الفعالين األأالى ) Hay1991(شارت دراسة هاي أو   
أفكار سلبية من خالل الرؤية المسبقة للمهام وتتكون لديهم أخطاء معرفية أكثر سـلبية وتـؤثر   

  ) Hay,1991:2236(على أدائهم وتفكيرهم وذلك من خالل الرؤية المستقبلية للمهام 
سـي والتوجيـه   إن العالقة بين التربية واإلرشاد عالقة متبادلة إذ يتضمن اإلرشـاد النف       

التربوي عملية التعلم والتعليم في تغيير السلوك وتتضمن التربية عملية التوجيه واإلرشاد وتعد 
  )٣٠:٢٠٠٢،االحرش وآخرون(المؤسسات التربوية المجال الحيوي لإلرشاد 

مما تقدم فقد ارتأى الباحث بناء برنامج إرشادي وبأسلوب توكيد الذات كونه يتناسب مـع       
الذات ويستهدف هذا االسلوب اإلرشادي إحداث تعديل في سلوك الفرد الذي يتكون مـن  مفهوم 

ـ  وذلك ما. سلوكيات غير مرغوبة تثير القلق واالنسحاب لدى الفرد      دراسـة كـل مـن    هأكدت
  .بفاعلية أسلوب توكيد الذات ) ١٩٧٧وجالس ،١٩٧٤رام (
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أثر برنامج أرشادي في تعديل مفهوم الذات لـدى طلبـة كليـة    يهدف البحث التعرف الى     

  . جامعة الموصل/التربية
  :وفي ضوء ذلك وضعت الفرضيات آالتية

ـ   دال توج-١ فـي   ةفروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعـة التجريبي
  االختبارين القبلي والبعدي على مقياس مفهوم الذات 

ـ  تيناللة إحصائية بين متوسط درجـات أفـراد المجمـوع   التوجد فروق ذات د -٢  ةالتجريبي
  على مقياس مفهوم الذات بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي والضابطة 

 ةفروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبي دال توج - ٣
   .على مقياس مفهوم الذات بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي) طالبات -طالب(

  
 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨للعام الدراسي / المرحلة الثالثة / على طلبة كلية التربية  ثالبحيقتصر     
  

 
  : يتضمن البحث تعريفاً للمصطلحات آالتية    
  

Counseling program  : 
  :عرفه كل من 

  )Shaw, 1977(شاو 
   حلقة من العناصر المعبرة عن أنشطة مترابطة مع بعضها تبدأ بأهداف عامة وخاصة (     
  ) ومجموعة عمليات تنتهي باستراتيجيات تقويمية لمعرفة مدى الوصول إلى األهداف      

                                                                  )Shaw, 1977:347(  
  ١٩٨٠  زهران

برنامج مخطط ومنظم في ضوء أسس علمية لتقديم الخدمات اإلرشادية المباشرة وغير (       
المباشرة فردياً وجماعياً لجميع من تضمهم المؤسسة بهدف مساعدتهم في تحقيق النمو السوي 

  )             والقيام باالختيار الواعي المتعقل لتحقيق التوافق النفسي داخل المؤسسة وخارجها
  )٤٣٩: ١٩٨٠، زهران(                                                                

  ١٩٨٥   الدوسري
    برنامج مخطط ومنظم على أسس علمية سليمة يتكون من مجموعة من الخدمات (          
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  تقدم الخدمات لجميع من تضمهم المدرسة وذلك ، اإلرشادية المباشرة وغير المباشرة       
  لتحقيق النمو السوي والتوافق االجتماعي والمهني ويقوم بتخطيط هذا البرنامج وينفذه       
  )٢٣٨:١٩٨٥،الدوسري) (فريق عمل من المتخصصين والمؤهلين       
  ١٩٩٢    الجنابي
  مخطط ومنظم على أسس علمية ويحتوي على مجموعة من الخدمات لحل تصميم (           
    المشكالت التي يواجهها الطلبة في المجاالت المختلفة االقتصادية والدراسية واالجتماعية       
  )األمر الذي يؤدي إلى نجاحهم الدراسي وتوافقهم مع البيئة، والنفسية       

  )١٥:١٩٩٢،الجنابي (                                                                     
 

والخدمات اإلرشادية والمبنية في ضوء أسس  هو مجموعة من األنشطة والفعاليات       
يوظفها الباحث بشكل منظم وفق البرنامج اإلرشادي وبأسلوب توكيد  علمية وأساليب إرشادية 

  .ألذات بهدف تعديل مفهوم الذات لدى طلبة كلية التربية 
  

Self-concept : 
  :عرفة كل من 

  )Rogers  ,1976(روجرز 
المجال التصوري الثابت والمنظم والمتآلف من المدركات الخاصة بـالفرد وعالقاتهـا   ( هو   

  )Rogers ,1976:297() ومظاهر الحياة المختلفة المرتبطة بهذه المدركات،باآلخرين 
  ) Borg , 1979(بورج 

  )Borg ,1979:273) (مجموعة من المدركات والمشاعر التي يمتلكها الفرد عن نفسه(   
  )Shavelson & pulse , 1982(شيفلسون وبولص 

احد مدركات الفرد لنفسه والذي يتكون من خالل خبراته المتـأثرة بفهـم اآلخـرين    ( هو    
  )١٣:٢٠٠٢،الجعفري) (وتقويمه لنفسه

          ١٩٨٦   زهران
تكوين معرفي منظم موحد ومتعلم للمدركات الشـعورية والتصـورات والتعميمـات    ( بأنه    
  )٢٥٧:١٩٨٦،زهران ) (هيبلوره الفرد ويعتبره تعريفاً نفسياً لذات، اصة بالذات الخ
 

 
تكوين معرفي منظم ومتعلم للمدركات والمشاعر لدى كل شخص عن نفسه نتيجة تصوره    

  .العقلي عنها 
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لدرجه التي يحصل عليها المستجيب من خالل اإلجابة على فقرات مقياس مفهوم ا

  .لذات ا
 

 
 )Ram,  1974(  

   )فعالية التدريب على توكيد ألذات في معالجة سلوك العزلة(
 العزلـة، لذات في معالجة سـلوك  اهدفت الدراسة إلى تحديد فعالية التدريب على توكيد       

علـى ثـالث    وبالتسـاوي  قسمت عشوائياً، )٤٥(والبالغ عددهن اختيرت عينة من المنعزالت
تلقى أفراد المجموعة األولى تدريباً على توكيـد ألـذات وتلقـى أفـراد     . مجموعات تجريبية 

المجموعة الثانية تدريباً معرفياً والمجموعة الثالثة الضابطة لم يتلقى أفرادها  أي شـكل مـن   
  .ال العالجأشك

  : توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية
وجود نقصان ملحوظ لدى المجموعة التجريبية االولى في االختبار ألبعدي بعـد تطبيـق    -

  . مقياس العزلة
  إما المجموعة الثانية فلم يظهر لديها أي تحسن  -
 . إما المجموعة الضابطة، فلم يظهر عليها أي تغيير على درجات مقياس العزلة -

  ) ١٩:١٩٩٣المصري،(                                                           
 )Glass  ,1977(  

  . )فعالية التدريب على توكيد الذات عند الطلبة غير المؤكدين لذواتهم(
هدفت الدراسة معرفة فعالية التدريب على توكيد الذات عند الطلبـة غيـر المؤكـدين        

علـى   )٤٠(والبالغ عـددهم  اذ قسم أفراد العينة، لذواتهم، باستخدام مقياس التعزيز الذاتي 
وتم استخدام بعض الفنيات في البرنـامج  ، مجموعتين أحداهما تجريبية واألخرى ضابطة 

د السلوك، النمذجة، التغذية الراجعة، التعزيز، التمثيـل، الواجبـات   تردي(اإلرشادي وهي 
  ) .البيتية

وبعد معالجة البيانات إحصائيا، وباستخدام البرنامج التائي وتحليل التباين لمعرفـة مـدى   
  :فعالية التدريب على توكيد الذات، وتوصلت الدراسة إلى

ريبية والضابطة ولصالح المجموعة وجود فروق دالة إحصائيا بين أفراد المجموعتين التج -
  )Glass, 1977:390. (التجريبية
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  )قياس مفهوم الذات إلى الكشف واالغتراب لدى طلبة الجامعة(

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مفهوم الذات واالغتراب والعالقة بينهما لـدى طلبـة       
الجامعة بصورة عامة ولدى الجنسين والموازنة بينهما، وذلك عن طريق إعـداد مقيـاس   

طالباً وطالبة ) ٢٩٩(فقرة تكونت عينة الدراسة من ) ٧٦(لتحقيق ذلك الهدف والمكون من 
وتم استخدام الوسـائل االحصـائيه   . عة في الجامعة المستنصريةقي الصفوف الثالثة والراب

المناسبة وهي االختبار التائي ومعامل ارتباط بيرسون توصلت الدراسة إلى وجود فـروق  
  )                                                 ٨٠:١٩٧٩بكر، ( .ذات داللة احصائيه لصالح الذكور

 )Sibili, 1985( 

   )أثر اإلرشاد الجمعي في مفهوم الذات واالنجاز األكاديمي(
هدفت الدراسة التعرف إلى أثر اإلرشاد الجمعي في مفهوم الذات واالنجاز األكاديمي      

طالباً تم اختيارهم ) ١٧٦(تكونت عينة الدراسة من . على الطلبة السود في جامعة تكساس
لمفهوم الذات وتم تحليل البيانات باستخدام تحليل ) نسيت(مقياس  نت اإلفادة ممعشوائياً وت

  .التباين ومعامل االرتباط
  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج آالتية

  االيجابية نحو الذات لدى المجموعة التجريبية  متحسن المفاهي -
 حقق البرنامج اإلرشادي نجاحاً في رفع مستوى االنجاز األكاديمي لدى الطالب  -

 وجود عالقة ايجابية بين مفهوم الذات واالنجاز األكاديمي  -

                                                       )Sibili, 1985:2545 (  
 

        )فاعلية اإلرشاد الجمعي في مفهوم الذات والمسؤولية االجتماعية لدى األحداث الجانحين(   
راسة التعرف إلى فاعلية اإلرشاد الجمعي في مفهـوم الـذات والمسـؤولية    هدفت الد    

حـدثاً، قسـموا إلـى أربـع     )٨٨(االجتماعية لدى األحداث الجانحين، وشملت الدراسـة  
ن، تعرضـت المجموعتـان   ين ضـابطت ين ومجمـوعت ين تجـريبيت يمجموعات، مجموعت

حاضرة، المناقشة الجماعيـة،  الم(التجريبيتان إلى البرنامج اإلرشادي الذي قدم عن طريق 
  : وبعد تفريغ البيانات ومعالجتها إحصائيا توصلت الدراسة إلى مايلي) عرض األفالم

فاعلية البرنامج اإلرشادي في تطـوير مفهـوم الـذات والمسـؤولية االجتماعيـة لـدى        -
المجموعتين التجريبيتين اللتين تعرضـتا للبرنـامج اإلرشـادي مقارنـة بـالمجموعتين      

  )٩٠٨:١٩٩٣العادلي، .(ين الضابطت
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     )دراسة مقارنة:في الجامعة المستنصرية  قياس مفهوم الذات بين طلبة التربية واآلداب(

قياس مفهوم الذات بين طلبة التربية واآلداب في الجامعة المستنصرية  إلىهدفت الدراسة      
تجلت أهمية الدراسة االهتمـام بالشـباب الجـامعي الـذي يعـد الشـرائح       ) .دراسة مقارنة(

االهتمام والموضوعية من المربين والمختصين لغرض توجية طاقتهم خدمة  ااالجتماعية، ونالو
  . طالبا وطالبة في الجامعة المستنصرية) ٥٦(وتكونت عينة الدراسة من. للمجتمع

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
وجود فروق ذات داللة احصائيه لصالح اإلناث، وذلك يدل بان اإلنـاث يتمـتعن بمفهـوم    

  )٤٠:١٩٩٨رمح، .(واضح عن الذات من الذكور
 

  )طلبة كلية التربية اثر برنامج إرشادي لتنمية الشعور بالذات لدى(
إرشادي لتنمية الشعور بالذات لطلبة الكلية، تكونت  برنامج هدفت الدراسة التعرف إلى اثر    

طالبا وطالبة، موزعة بالتساوي وفق متغير عينة البحث للمجموعتين ) ٢٤(عينة البحث من
-٢٠٠٢العام الدراسيلبة كلية المعلمين التجريبية والضابطة للمرحلة الدراسية الثالثة من ط

  . راقيةعللشعور بالذات وتم تكيفه للبيئة ال ١٩٨٧) Buss(اعتمد الباحث أداة بص ، ٢٠٠٣
  : وتوصلت الدراسة إلى النتائج آالتية

  .وجود فروق ذات داللة على مقياس الشعور بالذات لصالح المجموعة التجريبية -
 )ذكور،إناث(عدم وجود فروق ذات داللة وفق متغير الجنس  -

  ) ٦١:٢٠٠٣نوري، (                                                                
 

 
 

بما ان هدف البحث هو معرفة اثر برنامج إرشادي في تعديل مفهوم الذات لدى طلبة 
  :لذا يمكن تمثيل البحث بالتصميم األتي ، كلية التربية 

  اختبار بعدي  البرنامج اإلرشادي  اختبار قبلي  وعةالمجم

  مقياس مفهوم الذات  أسلوب توكيد ألذات  مقياس مفهوم الذات  التجريبية
  مقياس مفهوم الذات  --------   مقياس مفهوم الذات  الضابطة
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البـالغ   ،جامعة الموصل/المرحلة الثالثة / تكون مجتمع البحث من طلبة كلية التربية      

  .طالبة ) ٤٧٠(طالب و) ٦٩٧(طالب وطالبة مقسمين إلى ) ١١٦٧(عددهم 
 

 
وطالبـة للمجموعـة    اًطالب) ٢٠(بواقع ، وطالبة  اًطالب) ٤٠(تكونت عينة البحث من      

تـم اختيـارهم   ، وطالبة للمجموعة الضابطة  اًطالب) ٢٠(التجريبية مقسمة بالتساوي كذلك 
قسم الحاسبات والذين لديهم تقـدير ذات  –المرحلة الثالثة / عشوائياً من طلبة كلية التربية 

  .منخفض بناء على درجاتهم على مقياس مفهوم الذات 
 

 
 

تم بناء مقياس ، لغرض تحقيق أهداف البحث وبعد االطالع على األدبيات والدراسات السابقة  
  :لقياس مفهوم الذات وفق الخطوات آالتية 

للتعرف على الفقرات المناسـبة   *مجموعة من المحكمين علىقام الباحث بعرض استبيان  -١
  .لمفهوم الذات من وجهة نظرهم 

صاغ الباحث مجموعة من ،  لدراسات السابقة ومالحظات المحكمينفي ضوء األدبيات وا  -٢
 .الفقرات التي تمثل نواة المقياس الخاص بمفهوم الذات 

عرضت ألصوره األولية للمقياس علـى مجموعـة مـن المحكمـين      : صدق المقياس -٣
والمتخصصين في مجال علم النفس واإلرشاد النفسي والتوجيـة التربـوي للتحقـق مـن     

                                                
  المقياس والبرنامج اإلرشادي: لجنة المحكمين  *
  كلية التربية/ د أسامة حامد محمد                  جامعة الموصل.م.أ -١
  كلية التربية األساسية/ د احمد محمد نوري                  جامعة الموصل.م.أ -٢
  األساسية كلية التربية/ خشمان حسن علي                 جامعة الموصل د.م.أ -٣
   كلية التربية / د سمير يونس محمود               جامعة الموصل.م.أ -٤

  كلية التربية/ د صبيحة ياسر مكطوف            جامعة الموصل.م.أ -٥
  كلية التربية/ د فاتح أبلحد فتوحي                 جامعة الموصل.م.أ -٦
  كلية التربية/ عة الموصلد كامل عبد الحميد                  جام.م.أ -٧
  كلية التربية/ د علي سليمان ألجميلي                جامعة الموصل.م -٨
  كلية التربية/ د علي عليج خضر                   جامعة الموصل.م -٩

 كلية التربية/ د قيس محمد علي                   جامعة الموصل.م -١٠
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وقد اجمع المحكمين على صالحية المقيـاس بعـد   ، صالحية فقرات مقياس مفهوم الذات 
 .فقرة) ٣١(مقياس وبلغ عدد فقرات ال، أجراء بعض التعديالت 

 )القوة التمييزية للفقرات(تحليل الفقرات   -٤

يقصد بتحليل الفقرات اختيار الفقرات ذات القدرة على التمييز بين المفحوصين في السمة     
  )Stanly & Hopkins, 1972: 268. (التي يقيسها المقياس 

والهدف منها هو اإلبقاء على الفقرات ذات التمييز العـالي وهـي الفقـرات الجيـدة فـي      
  )Ebel, 1972: 392. (لمقياسا

  :الخطوات اآلتية بإتباعولتحقيق ذلك اعتمد الباحث أسلوب المجموعتين المتطرفتين 
الدرجـة الكليـة    وإيجادبعد التصحيح (العينة  أفرادرتبت الدرجات الكلية التي حصل عليها  -

  ) . لكل مستجيب تصاعدياً
منهـا  %) ٢٧(العليـا ، وأدنـى    من الدرجات وسميت بالمجموعة%) ٢٧(اختيرت أعلى  -

، إلفـراد العينـة   الدنيا% ٢٧العليا و % ٢٧وقد اعتمدت نسبة . وسميت بالمجموعة الدنيا 
ألنهـا تـوفر    اسـتمارة ) ٤٠٠(االستطالعية التي خضعت للتحليل اإلحصائي والبالغ عددها

هذه  إلى ان) Kellyكيلي ، (حيث أشار . ما يمكن من حجم وتمايز  أفضلمجموعتين على 
ما يكون من حيث الحجم والقياس ، وان يكون التوزيع  أفضلالنسبة تجعل المجموعتين في 

وبذلك بلغ عـدد االسـتمارات   ) . Anastasi, 1988: 213. ( أالعتداليقريباً من التوزيع 
استمارة في كـل مجموعـة ، أي ان عـدد    ) ١٠٨(التي خضعت للتحليل في البحث الحالي 

استمارة وقد قربت حـدود الـدرجات   ) ٢١٦(عتين العليا والدنيا هو االستمارات في المجمو
  ) . ٦٠-٤٧(وحدود الدرجات للمجموعة الدنيا من ) ٩٤-٦٥(للمجموعة العليا من 

مستقلتين وذلك الختبار داللة الفروق بين لعينتين ) t.Test(   تطبيق االختيار التائي -
ل فقرة ، وعدت القيمة التائية المحسوبة متوسطي درجات المجموعتين العليا والدنيا على ك

 اإلحصائي األجراءمؤشراً لتمييز كل فقرة من خالل مقارنتها بالقيمة الجدولية ، ونتيجة لهذا 
) ٠.٠٥(مميزة عند مستوى داللة  جميعها بوساطة الحاسب اآللي تبين ان فقرات المقياس

، ) ١الملحق (بصورتها النهائية  األداةفقرة تشكل ) ٣١(عدد فقرات المقياس  يبقىوبذلك 
              .يوضح ذلك ) ١(والجدول 
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  )١(جدول 
  القوة التمييزية لفقرات مقياس القيم الجمالية

رقم 
  الفقرة

القيمة   المجموعة الدنيا  المجموعة العليا
  التائية

رقم 
  الفقرة

القيمة   المجموعة الدنيا  المجموعة العليا
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  التائية

٣,٠٢٩  ٠,٥٩٦  ١,٧١٤  ٠,٧٦٢  ٢,١٦٦  ١٧  ٥,٣٥١  ٠,٧١٢  ١,٥٨٣  ٠,٧٨٦  ٢,١٢٩  ١  
٢,١٨٦  ٠,٩٩٢  ١,٨٨١  ٠,٩٠١  ٢,٣٣٣  ١٨  ٥,٣٤٩  ٠,٨٢٧  ١,٦٢٩  ٠,٨٦٧  ٢,٢٥٠  ٢  
٢,٥٤٥  ٠,٨٢٣  ١,٨٣٣  ٠,٨٠٥  ٢,٢٨٥  ١٩  ٣,٩١١  ٠,٨١٨  ١,٧٥٩  ٠,٨٥١  ٢,٢٠٣  ٣  
٣,٤٧٨  ٠,٦٣٠  ١,٥٧١  ٠,٨٠٥  ٢,١١٩  ٢٠  ٥,٢٧٦  ٠,٧٨٦  ١,٥٨٣  ٠,٨٣٧  ٢,١٦٦  ٤  
٤,٣٨١  ٠,٧١٢  ١,٩٢٨  ٠,٦٣٠  ٢,٥٧١  ٢١  ٥,١٦٠  ٠,٧٦٤  ١,٥٦٤  ٠,٨١٧  ٢,١٢٠  ٥  
٢,٨٠٩  ٠,٦٣٣  ١,٨٠٩  ٠,٧٥٩  ٢,٢٣٨  ٢٢  ٣,٢٩٤  ٠,٦٦٠  ١,٣٨١  ٠,٩٠٩  ١,٩٥٢  ٦  
٣,١٠٠  ٠,٤٣١  ٢,٠٩٥  ٠,٥٤٧  ٢,٤٢٨  ٢٣  ٣,٦٧٨  ٠,٥١٧  ٢,٠٢٣  ٠,٥٥٠  ٢,٤٥٢  ٧  
٣,٠٩٩  ٠,٥٠٧  ١,٢٨٥  ٠,٧٩٨  ١,٧٣٨  ٢٤  ٢,٧٠٥  ٠,٨٠٢  ١,٥٤٧  ٠,٨١١  ٢,٠٢٣  ٨  
٢,١٥٠  ٠,٥٧٦  ٢,٣٥٧  ٠,٥٣٨  ٢,٦١٩  ٢٥  ٢,٨٢٥  ٠,٨٠٢  ١,٥٤٧  ٠,٨٩٤  ٢,٠٧١  ٩  
٤,٨٤٠  ٠,٨٥٥  ١,٨١٤  ٠,٨٠٢  ٢,٣٦١  ٢٦  ٢,٥١٢  ٠,٥٨٠  ٢,١٦٦  ٠,٦٣٤  ٢,٥٠٠  ١٠  
٣,٢١٢  ٠,٦٩١  ١,٧٦١  ٠,٧٣٤  ٢,٢٦١  ٢٧  ٣,٢٨٥  ٠,٧٣٠  ١,٩٥٢  ٠,٥٩٠  ٢,٤٢٨  ١١  
٢,٦٨٣  ٠,٦٦٤  ١,٢٦١  ٠,٩٣٨  ١,٧٣٨  ٢٨  ٥,١٣٣  ٠,٧١٥  ١,٥٤٦  ٠,٧٩٣  ٢,٠٧٤  ١٢  
٢,٢٥٩  ٠,٧٩٨  ١,٤٠٤  ٠,٩٣٤  ١,٨٣٣  ٢٩  ٢,٢٥٦  ٠,٩٥٧  ١,٩٠٤  ٠,٨٧٨  ٢,٣٥٧  ١٣  
٣,٨٧٧  ٠,٦٢٧  ١,٢٦١  ٠,٩٢١  ١,٩٢٨  ٣٠  ٤,٨٩١  ٠,٧٤٦  ١,٦١١  ٠,٨٦٢  ٢,١٤٨  ١٤  
٤,٨١٥  ٠,٧٦٧  ١,٥٠٩  ٠,٨٦٨  ٢,٠٤٦  ٣١  ٣,٠٧٠  ٠,٥٥٠  ١,٨٨١  ٠,٥٨٦  ٢,٢٦١  ١٥  
٣,٤٦٩  ٠,٤١٧  ١,٨٥٧  ٠,٥٧٦  ٢,٢٣٨  ١٦              

  . ١.٩٦ =) ٢١٦(حرية   ودرجة) ٠.٠٥(القيمة التائية الجدولية عند مستوى * 
                     تم حساب الثبات بطريقة إعادة التطبيق بعد أسبوعين من التطبيق األول/  ثبات المقياس -٥

 ) ٠,٨٠(طالب وطالبة اذ بلغ معامل الثبات ) ٣٠(على عينة مكونة من

تم تصحيح المقياس بوضع درجة االستجابة لكل مفحوص علـى كـل   /  تصحيح المقياس -٦
فقرة ،وقد تم وضع ثالثة بـدائل لكـل   ) ٣١(فقرة من فقرات المقياس الذي مجموع فقراته 

ل فقرة من فقرات المقيـاس مـن   وقد تراوحت درجات االستجابة لك) ج-ب-أ(فقرة وهي 
واستخراج الدرجة الكلية عـن  . بدائل كون الفقرات سلبية  ةدرجة وهي تقابل ثالث) ١-٣(

طريق جمع درجات االستجابات على المقيـاس لكـل مفحـوص ، ويمكـن ان يحصـل      
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علماً ان المتوسط الفرضي للمقياس هـو  ) ٩٣(المستجيب للمقياس على أعلى درجة وهي 
  .درجة ) ٦٢(

بغية معالجة البيانات إحصائيا ومن ثم التوصل إلى نتائج البحث /  الوسائل اإلحصائية -٧
استخدم الباحث الوسائل االحصائيه الموجودة في الحقيبة االحصائيه للعلوم االجتماعية 

)Spss(     وباستخدام الحاسوب وهي: 

  لتائي                  االختبار ا -ب                     معامل ارتباط بيرسون     -أ 
  

 
بما إن هدف البحث هو معرفة اثر برنامج إرشادي في تعديل مفهوم ألذات لدى طلبة كلية      

التربية ، لذا ينبغي توظيف أسلوب توكيد ألذات بما يتالءم مع طبيعة البحث وأهدافه ، وتحديـد  
   :الستراتيجيات اإلرشادية المناسبة لألسلوب اإلرشادي ، لذا قام الباحث باإلجراءات آالتية 

اإلطالع على األدبيات والدراسات التي بحثت موضوع مفهوم الذات والدراسات التـي   -١
  اعتمدت أسلوب توكيد ألذات 

عرض مخطط الجلسات اإلرشادية ألسلوب توكيد ألذات بصيغته األولية على عدد من  -٢
للتأكـد مـن   * المحكمين في مجال علم النفس واإلرشاد النفسي والتوجيـة التربـوي   

هداف والستراتيجيات التي استخدمت فضال عن عـدد الجلسـات والمـدة    صالحية األ
 . الزمنية األزمة لتحقيق أهداف البرنامج 

جراء التعـديالت الالزمـة   إبعد إطالع المحكمين على مخطط الجلسات اإلرشادية ، و -٣
. جلسات إرشادية ) ١٠(أصبح البرنامج اإلرشادي جاهز للتطبيق ، اذ تكون البرنامج من 

 ١١/١١/٢٠٠٨الباحث بتطبيقها على أفراد المجموعة التجريبية يوم الثالثاء الموافـق   أبد
التعـارف  ) التمهيديـة (تضمنت الجلسة االولى  ٣٠/٢/٢٠٠٩وانتهت يوم الثالثاء الموافق 

بين الباحث وإفراد المجموعة التجريبية من خالل الترحيب وتعريفهم باألسلوب اإلرشـادي  
وتوضيح خطوات تنفيذه في ضوء السـتراتيجيات المسـتخدمة فـي    الخاص بتوكيد الذات 

البرنامج والتي من شأنها تساعد المسترشد على إتقان األسلوب اإلرشـادي بعـد تحديـد    
الحاجات األساسية والتي تعد موضوعات الجلسة اإلرشادية والتي تم االعتماد عليها بعـد  

ذين لديهم تقدير مـنخفض لـذواتهم   تطبيق المقياس بوصفها مؤشرات الحتياجات الطلبة ال
بناءاً على مقياس مفهوم الذات وتم ترتيب المواضيع الخاصة بالبرنامج اإلرشادي حسـب  

  :حدتها وهي كاألتي 
  أنا : التمهيدية                  الجلسة الثانية : الجلسة االولى 
  أبي : حياتي                     الجلسة الرابعة : الجلسة الثالثة 
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  قدراتي : مستقبلي                الجلسة السادسة : الجلسة الخامسة 
  وقتي : أغضب                 الجلسة الثامنة : الجلسة السابعة 
  الختامية : الليل                    الجلسة العاشرة : الجلسة التاسعة 

  
 

  Anempty chair: الكرسي الخالي   -  أ

هو من الفنيات التي تستخدم كوسيلة الستدعاء وإثارة إحساس معين أو تكوين فكرة معينة،     
غير متاح، أو عندما ) االنا المساعد(أو بهدف توجيه إحساس معين نحو فرد ما ، فعندما يكون 

يا خالياً يكـون البـديل، ويـتم    فان كرس) االنا المساعد(يكون المسترشد أكثر راحة في غياب 
وضعه في المساحة التي سيجري فيها األداء وبحضور أعضاء المجموعة التجريبية، لتخيل ان 
شخصاً أو أمنية أو هدف أو سمة من المفروض ان تكون جالسة على الكرسي الخالي والـذي  

الفنية هـو إضـفاء    هوالهدف من هذ. يود الجماعة ان تقول له أو فيه شيئاً ما له مغزى معين
  .روح الحيوية والفكاهة وجعل الجلسات ممتعة ومؤنسة إلفراد المجموعة

  )١٨٧:١٩٩٩سليمان، (                                                                
البديل  االفنية باعتباره هوظف الباحث الكرسي الخالي من خالل محاكاة المسترشدين لهذ    
  .حق الشخص أو الهدف من الجلسة اإلرشاديةب

  Role playing    : لعب الدور   - ب

يعد هذه السلوك الطريقـة األساسـية فـي     اذتمثيل مواقف مختلفة بطريقة درامية، فيه يتم
   .تكرار السلوك، كما يمكن عكس الدور، اذ يقوم أفراد المجموعة بتبادل األدوار

  ) ٢٠٧:١٩٩٦ليمان، مشيفير و(  
إن لعب الدور يوفر للفرد فرصة للتعلم والتعرف والتدريب على الحلول الممكنة في موقف     

معين، اذ يتضمن الكثير من مظاهر التعلم االجتماعي، ومن أهم أركانه إن يعبر المسترشد عن 
  ) ٤١٨:٢٠٠١العزة، (نفسه بحريه وصدق وتلقائية 

من الحوارات تتناسب وموضوع  ولغرض تحقيق األهداف اإلرشادية اعد الباحث مجموعة
  الجلسة اإلرشادية  

  Social Reinforcement: التعزيز االجتماعي   -  ج

يتضمن هذا األجراء الثناء على الطلبة من قبل الباحث، عن إتقان السلوك المرغوب فيـه      
ويجب إن يؤخذ بنظر االعتبار إن االستجابة التي يسعى للوصول إليها ستتشكل بالتدريج مـن  

وهذه المعززات لها ميزات كثيرة، منها أنهـا مثيـرات   ) ١٦٠:٢٠٠١عربيات، (خالل الثناء 
  ) ١٤٤:١٩٩٥الخطيب، (ديمها بعد السلوك طبيعية، ويمكن تق
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وقد استخدم الباحث أسلوب المدح والثناء على المسترشدين بعد إتقان السـلوك المرغـوب   
  فيه

  Feed Back:  التغذية الراجعة  -د

تغذية راجعة (يقصد بها إخبار أفراد المجموعة بالخطوات الناجحة في تأديتهم للمهارة     
  ) تغذية راجعة تصحيحيه(كذلك بالخطوات الخاطئه وكيفية تصحيحها) ايجابية

                                                            )Goldstein, 1982:137(  
جراء بهدف التغيير الحقيقي في سلوك المسترشدين والتي تدل وقد استخدم الباحث هذا األ   

  . على مدى استيعابهم لما دار في الجلسة اإلرشادية
    Training: التدريب  -ـه

يقصد به التحضير للواجبات المطلوبة في الجلسات اإلرشادية، وتشجيع أفراد المجموعة     
  ) Cory,1982:160(. بهة والتي تواجههمعلى تطبيق ما تعلموه في المواقف الحياتية المشا

وقد طلب الباحث من المسترشدين التدريب على الفعالية إمام المرآة، لفهم ذواتهم ونقل مـا     
  . تدربوا عليه إلى المواقف الواقعية

 
 

  
  دقيقة ٤٥:مدتها                رابعةألالجلسة 

  أبي  الموضوع

  . العالقة األبوية   الحاجات المرتبطة بالموضوع

   على العالقة األبوية المجموعة  أفراديتعرف  إن  األهداف المرتبطة بالحاجات

اإلستراتيجيات والنشاطات 
  اإلرشادية

  .  الكرسي الخالي -
  .  لعب الدور -
  .  يالتعزيز االجتماع -
  .  التغذية الراجعة -

  دريبالت

يطلب الباحث من أفراد المجموعة نقل ما تم تعلمه إلـى  
المواقف الحياتية بعد التدرب إمام المرآة وتـدوين تلـك   
المواقف التي تصادفهم والصـعوبات التـي تعترضـهم    

  لمناقشتها في الجلسة القادمة
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وأهميـة   على أسلوبهم الحيـاتي بالتحدث عن دور الوالد في حياة أبناءه وإثره  يقوم الباحث -

تكوين مفاهيم ايجابية لدى األبناء من خالل تعامله اإلنساني واألخالقي، مع إعطاء بعـض  
  االمثله المتعلقة ببعض األسر وطرق التنشئة ألبنائهم 

ومن خالل أسلوب توكيد ألذات يشارك المرشد ويصـحح األفكـار والتصـورات غيـر      -
 المنطقية 

ب الباحث من أفراد المجموعة التجريبية الجلوس على شكل نصـف  يطل/ الكرسي الخالي  -
 دائرة، ويتم وضع الكرسي الخالي إمام الطلبة 

بتقديم شكواهم ومعانـاتهم وان يتخيلـوا   ) الراغبين(يطلب الباحث من احد الطلبة أو أكثر  -
ذواتهم جالسة على الكرسي، ويرغبوا الحديث مع ذواتهم ليترجمـوا مـا يشـعرون بـه     

ر وإبـداء  تمن قلـق وتـو   مجهة ألذات والتحدث بصوت عاًل للقيام بإسقاط ما بداخلهوموا
المحاورة مع ألذات األبوية للوصول إلى االرتياح وتجاوز قساوته واالتفـاق معـه علـى    

 أسلوب حياتي جديد مبني على الحب والتقبل والثقة بالنفس 

لى الحديث بصـراحة وقـول   يعطي الباحث التعزيز االجتماعي من خالل تشجيع الطلبة ع -
 . جيد، أحسنت، كان أدائك رائعاً: عبارات تعزيزيه مثل 

يعطي الباحث التغذية الراجعة وذلك بتعريف الطلبة بعد االنتهاء من فنية الكرسي الخالي،  -
  .هل كان األداء مناسب، واألسلوب في مخاطبة ومواجهة ألذات بما يتماشى مع الواقع

مجموعة إن ينفذوا ما دار في الجلسـة اإلرشـادية ومناقشـتهم    يطلب الباحث من أفراد ال -
 .جابة على التساؤالت واالستفساراتواإل

يطلب الباحث من أفراد المجموعة نقل ما تم تعلمه إلى المواقف الحياتيـة بعـد   / التدريب  -
عليه إمام المرآة وتدوين تلك المواقف التي تصادفهم والصعوبات التي تعترضـهم   بالتدري

 . لمناقشتها في الجلسة القادمة
 

 
هدف البحث إلى معرفة اثر برنامج إرشادي في تعديل مفهوم ألذات لـدى طلبـة كليـة         

والمجموعة الضابطة، وبين الجنسـين   بيةالتجريالتربية، ولمعرفة داللة الفروق بين المجموعة 
  : سيتم عرض نتائج فرضيات البحث 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفـراد المجموعـة   : الفرضية األولى 
  . التجريبية في االختبار القبلي والبعدي على مقياس مفهوم ألذات

المتوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري  تم التحقيق من صحة هذه الفرضية في استخراج 
لدرجات أفراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج اإلرشـادي بأسـلوب توكيـد ألـذات     

ومتوسط درجات أفراد المجموعة التجريبيـة بعـد   ) ١١,٨٩(واالنحراف المعياري ) ٥٩,٣٥(
داللـة الفـرق    ولمعرفـة ) ٨,٥٣(واالنحراف المعياري ) ٤٧,٠٥(تطبيق البرنامج اإلرشادي 

  . لعينتين مترابطتين) t.Test(استخدم االختبار التائي 
وهي اكبر مـن القيمـة   ) ٤,٦٣(أظهرت نتيجة االختبار ان القيمة التائية المحسوبة بلغت 

وهذا يعني ) ١٩(وبدرجة حرية ) ٠,٠٥(عند مستوى داللة ) ٢,٠٨(الجدولية التي تساوي 
فراد المجموعة التجريبية بعد تطبيـق البرنـامج   وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح أ
  يوضح ذلك) ٢(اإلرشادي وبأسلوب توكيد ألذات، الجدول 

   
  )٢(جدول 

  القيمة التائية للفروق بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق
  البرنامج اإلرشادي وبعد التطبيق

  العدد  االختبار
المتوسط 
  الحسابي

متوسط 
  الفروق

االنحراف 
  المعياري

  القيمة التائية

    القبلي
٢٠  

٥٩,٣٥    
١٢,٣٠  

١١,٨٩    
  ٨,٥٣  ٤٧,٠٥  ألبعدي  *٤,٦٣

  ٢.٠٨) = ٠.٠٥( ≤ومستوى داللة ) ١٩(الجدولية عند درجة حرية ) ت(قيمة * 
   

أسفرت النتيجة إلى فاعلية البرنامج اإلرشادي في فهم الـذات لـدى أفـراد المجموعـة      -
التجريبية بعد تطبيق البرنامج اعتماداً على أسلوب توكيد ألذات والذي كان له األثر الفاعل 

اذ ان توكيد الذات يمكن الباحث من إتباع استراتيجيات مختلفة وأساليب . للتأثير في ذواتهم
  . وعة تتصف بالشمولية والتكاملعالجية متن

ويعزى الباحث فهم الذات إلى تغير العمليات المعرفية وأنماط التفكير الخاطئة لدى أفراد  -
 ,sibili سيبيلو ،Glass,1977جالس(المجموعة وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من 

 ) ١٩٩٣العادليو ،1985
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ال توجد فروق ذات داللة احصائيه بين متوسط درجات أفراد المجمـوعتين  : الفرضية الثانية
التجريبية والضابطة على مقياس مفهـوم الـذات بعـد تطبيـق البرنـامج      

  . اإلرشادي
تم التحقيق من صحة هذه الفرضية باستخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

ة والمجموعة الضابطة بعـد تطبيـق البرنـامج اإلرشـادي     لدرجات أفراد المجموعة التجريبي
) ٤٧,٠٥(وأتضح ان متوسط درجات أفـراد المجموعـة التجريبيـة    ). أسلوب توكيد الذات(

) ٦١,٥٧(ومتوسـط درجـات أفـراد المجموعـة الضـابطة      ) ٨,٥٣(واالنحراف المعياري 
ـ الختولمعرفة داللة الفروق اسـتخدم الباحـث ا  ) ١٢,٧٥(واالنحراف المعياري  ار التـائي  ب

)t.Test (أظهرت نتيجة االختبار ان القيمة التائية المحسوبة بلغـت  . لعينتين مستقلتين)٤,٢٨ (
وبدرجة حريـة  ) ٠,٠٥(عند مستوى داللة ) ٢,٠٢(الجدولية التي تساوي  وهي اكبر من القيمة

د تطبيق دل على وجود فروق ذات داللة احصائيه لصالح المجموعة التجريبية بعيوهذا ) ٣٨(
  يوضح ذلك) ٣(البرنامج اإلرشادي والجدول

   
  )٣(جدول 

القيمة التائية للفروق بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة بعد تطبيق 
  البرنامج اإلرشادي 

  القيمة التائية  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  االختبار

    ٨,٥٣  ٤٧,٠٥  ٢٠  التجريبية
  ١٢,٧٥  ٦١,٥٧  ٢٠  الضابطة  *٤,٢٨

  ٢.٠٢) = ٠.٠٥( ≤ومستوى داللة ) ٣٨(الجدولية عند درجة حرية ) ت(قيمة  •
  
يعزي الباحث الفروق لمصلحة المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي الـى أن    
رشاد الجماعي وباالعتماد على أسلوب توكيد ألذات األثر االيجابي في التعامل مـع مفهـوم   لإل

العالقات االجتماعية، وإمكانية التخلص مما تعلمـه الفـرد مـن     مونلالذات، فهو يوفر فرصة 
التـي   الستراتيجيات اإلرشـادية وك واتجاهات ومفاهيم غير مرغوبة ، فضال عن ذلك فان سل

في زيادة التقبل واالحتـرام لـدى أفـراد     استخدمها الباحث في الجلسات اإلرشادية دورا فعاال
عن ذواتهم لالنتقال مـن   رفالفرصة للتعبير عن الرأي والتع تتاحأ مماالمجموعة التجريبية 

ج الدعم الداخلي إلى الدعم الخارجي وهذه النتيجة تتفق مع الدراسات التي تعتمد علـى البـرام  
  ).٢٠٠٣نوري و ،Rimm 1974 رام،(اإلرشادية في المعالجة كدراسة كل من 
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ال توجد فروق ذات داللة احصائيه بين متوسط درجات أفـراد المجموعـة   : الفرضية الثالثة 
على مقياس مفهـوم الـذات بعـد تطبيـق     ) طالبات -طالب (التجريبية 

  )توكيد ألذات(البرنامج اإلرشادي 
صحة هذه الفرضية باستخدام المتوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري    تم التحقيق من      

بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي ، أتضح أن متوسـط درجـات   ) الطالبات –الطالب (لدرجات 
) ٥١,٠٠(ومتوسـط درجـات الطالبـات    ) ٥,٧١(واالنحراف المعيـاري  ) ٤١,٧٠(الطالب 

بينهما استخدم الباحث االختبـار التـائي   ولمعرفة داللة الفروق ) ٧,٤٢(واالنحراف المعياري 
)t.Test (أظهرت نتيجة االختبار ان القيمة التائية المحسوبة بلغـت  . لعينتين مستقلتين)٣,١٣ (

وبدرجة حريـة  ) ٠,٠٥(عند مستوى داللة ) ٢,٠٢(وهي اكبر من القيمة الجدولية التي تساوي 
 المتوسـط الحسـابي لـدرجات    وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح) ١٨(
  يوضح ذلك ) ٤(والجدول  طالباتال

  
  )٤(جدول 

  بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي ) الطالبات –الطالب (القيمة التائية بين متوسط درجات 
  القيمة التائية  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  االختبار

    ٥,٧١  ٤١,٧٠  ١٠  طالب
  ٧,٤٢  ٥١,٠٠  ١٠  طالبات  *٣,١٣

  ٢.٠٢) = ٠.٠٥( ≤وعند مستوى داللة ) ١٨(الجدولية عند درجة حرية ) ت(قيمة * 
      

يعزى الباحث ذلك إلى المواقف والخبرات التي تمر بها الطالبات مما يؤدي بهن إلـى  
اكتساب مفاهيم سلبية نحو ذواتهن، فضالً عن الخبرات المؤلمة مما ينتقل أثرها وعن طريـق  

البد مـن   فضال عن ذلك .مواقف أخرى، فتشعر الطالبة بالعجز وعدم التقدير لذاتهاالتعلم إلى 
إبراز دور أسلوب توكيد ألذات لتكوين مفاهيم ايجابية لدى ذواتهن وعن طريـق سـتراتيجياته   
لتنمية االقتدار والكفاية عندهن وتزويدهن بفرص الثقة بالنفس ولعب األدوار المناسبة للوصول 

االشـول،  ( كل من مع دراسة نتيجةوتتفق هذه ال .ية فهم الذات وتحقيق أهدافهنإلى ذواتهن بغ
  ) ١٩٩٨رمح، و،١٩٨٠
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  : انسجاماً مع نتائج البحث يوصي الباحث بما يأتي 

  .في تنمية مفهوم ألذات لدى الطلبةإبراز دور اإلرشاد الجامعي -١
لطلبة وتنمية ثقتهم بنفسهم وتحمل لحل مشاكل ااإلفادة من المراكز اإلرشادية في الجامعات -٢

 .مسؤولياتهم لتجاوز السلوكيات غير المرغوبة
انتقاليـة مـن حيـاة     مرحلـة  إرشاد الطلبة الجدد وتهيئتهم للجو الجامعي الذي يعد بمثابة-٣

 .الجامعية لتنمية مفهومهم الذاتي المدرسة إلى الحياة

  .ألذات لدى الطلبة توظيف أسلوب توكيد ألذات لتعديل مفهوم-٤
 

 
  : في ضوء نتائج البحث يقترح الباحث القيام بالدراسات آالتية 

أجراء دراسة لمعرفة اثر البرنامج اإلرشادي في تنمية مفهوم الذات لدى طلبة المـدارس   -١
  . اإلعدادية

كالتحصـيل   أجراء دراسة مماثلة لمعرفة اثر أسلوب توكيد ألذات مع متغيـرات أخـرى   -٢
 .االنفعالي، النمو الخلقي، الخجلالدراسي، االتزان 
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السـودانية   مفهوم الذات لدى تالميذ المدرسة األساسية) ٢٠٠٢(أدم، أدم عبد الكريم  - ١

أبـن  (، كلية التربية،)غير منشورة رسالة ماجستير(، بغداد وعالقته باغتراب اإلبـاء في 
 . بغدادجامعة ) الرشد

، دار الكتـب  المدخل إلى التوجية واإلرشاد النفسي) ٢٠٠٢(االحرش، موفق وآخرون  - ٢
  . الوطنية، بنغازي، ليبيا

دراسة ميدانية عن العالقة بـين النضـج االنفعـالي    ) ١٩٨٢(االشول، عادل عز الدين  - ٣
  .جامعة عين شمس، القاهرة) ٥(، العدد مجلة كلية التربيةالدراسي،  والتحصيل 

    قياس مفهوم ألـذات واالغتـراب لـدى طلبـة الجامعـة     ) ١٩٧٩(ياس بكر، محمد ال - ٤
  . كلية اآلداب، الجامعة المستنصرية، بغداد) أطروحة دكتوراه غير منشورة(

 . ، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويتمن أنا) ١٩٨٣(، سعدية ربهاد - ٥

بمفهوم الـذات  الحرمان العاطفي من األبوين وعالقته ) ٢٠٠٢(الجعفري، فاطمة احمد  - ٦
  .كلية التربية للبنات، جامعة بغداد) غير منشورة رسالة ماجستير(، والتوافق االجتماعي

بناء برنامج فـي اإلرشـاد النفسـي والتوجيـه     ) ١٩٩٢(الجنابي، يحيى داود سليمان  - ٧
الجامعـة   كليـة التربيـة،  ) أطروحة دكتوراه غير منشورة(، التربوي لطلبة الجامعات

  .ادالمستنصرية،  بغد
عالقة الفاعلية الذاتية المدركة باالكتئـاب والتـوتر   ) ٢٠٠٠(يمه داود نسحمدي، نزيه و - ٨

  ).١٧(، العدد مجلة دراساتلدى طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية، 
، مكتبة العالج للنشر والتوزيـع،  ٣، طتعديل السلوك اإلنساني) ١٩٩٥(الخطيب، جمال  - ٩

  . الكويت
االتجاهات العلميـة فـي تخطـيط بـرامج التوجيـه      ) ١٩٨٥(ح جاسم الدوسري، صال -١٠

  .، الرياض)١٥(، العدد مجلة رسالة الخليج العربيواإلرشاد، 
مقياس مفهوم الذات بين طلبة كلية التربية واآلداب في ) ١٩٩٨(رمح، عباس رمضان  -١١

 . كلية التربية، الجامعة المستنصرية، بغداد، "دراسة مقارنة"الجامعة المستنصرية 

 .، عالم الكتب، القاهرة٤، طعلم النفس االجتماعي) ١٩٨٠(زهران، حامد عبد السالم  -١٢

مفهوم الذات والسلوك التربوي للمعلمين بـين الواقـع   ) ١٩٨٦( ...................... -١٣
) ٢(مكرمـة، العـدد   جامعة الملك عبد العزيـز بمكـة ال   ،مجلة كلية التربية والمثالية،

  .الرياض، السعودية
، مكتبـة  ١، حبحوث ودراسات في العالج النفسـي ) ١٩٩٩(سليمان، عبد الرحمن سيد  -١٤

 . زهراء الشرق
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تقدير الذات والقلـق والتحصـيل الدراسـي لـدى     ) ١٩٨٨(شعيب، علي محمود علي  -١٥
 . ، جامعة الكويتمجلة العلوم االجتماعيةالمراهقين من المجتمع السعودي، 

: ، ترجمةمشكالت األطفال والمراهقين وأساليب المساعدة فيها) ١٩٩٦(ان مشيفر وملي -١٦
 .يمه داود ونزيه حمدي، مطبوعات الجامعة األردنية، االردننس

، دار الثقافـة،  األسس التقنية والتربوية لرعاية الشباب) ١٩٧٣(الشيباني، عمر محمد  -١٧
  .  بيروت

، مجلة أبحاث اليرموكراسة مفهوم الذات، دراسة تطويرية لد) ١٩٩٢(صوالحه، محمد  -١٨
 .جامعة اليرموك، االردن) ٨(العدد 

 . ، المكتبة الوطنية، عمان، االردنعلم النفس االجتماعي) ٢٠٠٧(، سالمة افظعبد الح -١٩

، دار المعرفـة الجامعيـة، اإلسـكندرية،    أسس علم النفس) ١٩٩٣(عبد الخالق، احمد  -٢٠
  . القاهرة

تقدير الذات وعالقته بالتحصيل الدراسـي لـدى ثانويـة    ) ٢٠٠٧(عبد اهللا، مهنا بشير  -٢١
  ). ٥(، المجلد مجلة أبحاث كلية التربية األساسيةالمتميزات في مدينة الموصل، 

بناء برنامج إرشادي للتكيف مع الحياة الجامعية في ) ٢٠٠١(عربيات،احمد عبد الحليم  -٢٢
 .المستنصرية، بغداد الجامعة) أطروحة دكتورة غير منشورة(، الجامعات األردنية

فاعلية اإلرشاد الجمعي في مفهوم الذات وتحمل المسـؤولية   )١٩٩٣(العادلي، عباس  -٢٣
كليـة التربيـة،   ) أطروحة دكتوراه غير منشـورة (االجتماعية لدى األحداث الجانحين 

  . جامعة بغداد
وليـة،  ، الدار العلمية الداإلرشاد النفسي، أساليبه وفنياته) ٢٠٠١(العزة، سعيد حسني  -٢٤

  . ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، االردن
قلق المستقبل وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبـة  ) ٢٠٠٠(احمد  العكايشي، بشرى -٢٥

  .الجامعة المستنصرية،بغداد كلية التربية، )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة
  .بغداد ، جامعة بغداد،انشطار المصلح االجتماعي) ١٩٩٠(عمر، معز خليل  -٢٦
الشباب والمستقبل، صورة المستقبل كما يراها ) ١٩٩٩(كنعان احمد، والمجيدل عبد اهللا  -٢٧

 ،)٢٤(، العـدد  ٢١، السـنة  مجلة المستقبل العربيطلبة جامعة دمشق، دراسة ميدانية، 
 . مركز دراسات الوحدة العربية

علمـي لقسـم   ، وقـائع المـؤتمر ال  بين الذات وداللتها) ٢٠٠٢(المراياتي، كامل جاسم  -٢٨
 . الدراسات االجتماعية، بغداد
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فاعلية برنامج إرشادي جمعي في خفـض سـلوك   ) ١٩٩٣(المصري، إيناس رمضان  -٢٩
الجامعـة  ) رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة   (، العزلة لدى طالبات المراهقة الوسطى

 . األردنية، عمان

طلبة كليـة   اثر برنامج إرشادي لتنمية الشعور بالذات لدى) ٢٠٠٣(نوري، احمد محمد  -٣٠
  ).١(، العدد مجلة ابحاث كلية المعلمينالتربية، 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 
  )١( ملحق

  
  كلية التربية / جامعة الموصل

  قسم العلوم التربوية والنفسية 
  

  استبيان 
  :عزيزي الطالب
  : عزيزتي الطالبة

  
وذلـك   بين يديك مجموعة من الفقرات أرجو قراءة كل فقرة وتحديد اإلجابة المناسبة،

يؤكد لك الباحث بأن المعلومات التـي  ، وداخل المربع المناسب الختيارك )  ✓ (بوضع إشارة 
العلمي وان الهدف منها سيتحقق بقدر تعاونـك فـي أعطـاء    سيحصل عليها إلغراض البحث 

  .اإلجابة الصادقة، التي تعبر عن مشاعرك الحقيقية
                                                        
  شاكراً لك تعاونك

  
   :مثال

  
  نادراً -ج   احياناً           -ب  سريعاً           -أ  : اغضب

  
  
  
  

  
  الباحث    

  بجارياحمد يونس أل. د           
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  الفقرات  ت
  ناجح              -فاشل                    ج -الشئ                     ب -أ:              إنا  ١
  سعيدة  -عادية                  ج -هامشية                   ب -أ:       حياتي  ٢
  سعادتي -أمي                     ج -مأساتي                   ب -أ:         أمي  ٣
  سندي -أبي                     ج -قاسي                     ب -أ:         أبي  ٤
  واضح  -غامض                  ج -مجهول                   ب -أ:    مستقبلي  ٥
  يطير  -ينبض                  ج -مدمر                     ب -أ:         قلبي  ٦
  الحياة  -زمالئي                  ج -نفسي                    ب -أ:        أحب   ٧
  بالسعادة  -بالحيرة                 ج -بالندم                    ب -أ:         اشعر  ٨
  األبيض -األصفر                  ج -األسود                   ب -أ: لوني المفضل  ٩
  جذاب -مقبول                   ج -يحرجني                 ب -أ:         شكلي  ١٠
  مشوق -مرغوب                  ج -ممل                     ب -أ:       أسلوبي  ١١
  مميزة  -اعتيادية                 ج -متدنية                   ب -أ        :قدراتي  ١٢
  لقدوتي -ألسرتي                 ج -لنفسي                    ب -أ:         والئي  ١٣
  نادراً -أحيانا                   ج -سريعاً                     ب -أ:       اغضب  ١٤
  اآلخرين  -أسرتي                  ج -نفسي                     ب -أ:          اكره  ١٥
  التهمني -تراودني                ج -تعذبني                     ب -أ:        الغيرة  ١٦
  راجح  -مبرمج                  ج -خالي                     ب -أ:         عقلي  ١٧
  متزن  -معتدل                   ج -متقلب                     ب -أ:       مزاجي  ١٨
  ملتهبة  -يقظة                    ج -جامدة                      ب -أ:     عواطفي  ١٩
  بريئة  -ضياع                   ج -شقاء                      ب -أ:      طفولتي  ٢٠
  يلهمني  -أمنيتي                   ج -يرهقني                    ب -أ:        الشعر  ٢١
  منفسي  -نقطة ضعفي                 ج -سالحي                 ب -أ:      دموعي  ٢٢
  م الظال -الحيوانات                 ج -الظلم                    ب -أ:     أخاف من  ٢٣
  بالقمر -باألمل                   ج -بالموت                    ب -أ:          احلم  ٢٤
  رقيبي  -حي                     ج -ميت                        ب -أ:      ضميري  ٢٥
  مقدس  -محسوب                  ج -ضائع                      ب -أ:        وقتي  ٢٦
  تعذبني -تسليني                   ج -غايتي                     ب -أ:        الغيبة  ٢٧
  وسيلتي  -كفايتي                    ج -هدفي                      ب -أ:        المال  ٢٨
  محمودة  -حسودة                   ج -حقودة                     ب -أ:      نظراتي  ٢٩
  عادية -أكل بشراهة                 ج -مفقودة                    ب -أ:     شهيتي  ٣٠
  يريحني -جيرهقني                    -يؤلمني                     ب -أ:        الليل  ٣١

 


