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البحث :ملخص 
ـــــه وطبیعـــــة الدراســـــة ،  اســـــتخدم الباحـــــث المـــــنهج الوصـــــفي باالســـــلوب المســـــحي لمالءمت

) تلمیـــذا وتلمیــــذة فـــي صــــفوف التربیـــة الخاصــــة  مـــن أصــــل ٤٠٠( علــــى عینــــة البحـــثواشـــتملت

، وقد تضمنت خطوات البنـاء ختیارهم بصورة عشوائیة ا% تم ٣٣) تلمیذا وتلمیذة وبنسبة ١٢٢٩(

ات ، (تحدیــد محـــاور المقیـــاس ، اعـــداد الصـــیغة االولیــة للمقیـــاس ، تحدیـــد اســـلوب وصـــیاغة الفقـــر 

فضـــًال عـــن اعتمـــاد الخطـــوات واالجـــراءات العلمیـــة لبنـــاء المقـــاییس النفســـیة منهـــا صـــدق الخبـــراء 

الداخلي فضـال عـن والتحلیل االحصائي للفقرات باسلوبي المجموعات المتطرفة و معامل االتساق

ل مــن التجــارب االســتطالعیة والثبــات ، واقتصــرت الوســائلفقــرات المقیــاس وعــدد يالتحلیــل العــامل

، ومعامــــل االرتبــــاط  )ت(االحصــــائیة علــــى الوســــط الحســــابي ، واالنحــــراف المعیــــاري ، واختبــــار 

   . يلعاملالبسیط ، والتحلیل ا

 يالتربیة الخاصة فصفوف تالمیذ لدى صورة الذات وقد توصل الباحث الى بناء مقیاس 

علـى التـوالي وهـي ل ) عوامـ٥بناًء على نتائج التحلیل العاملي ، تم اسـتخالص (محافظة نینوى ، 

عامـــل ال) فقـــرات و ٦عامـــل الجســـمي تضـــمن (ال) فقـــرات ، و ٦عامـــل االهتمـــام الشخصـــي تضـــمن (

) ٣) فقــرات والعامــل االنفعــالي تضــمن (٤) فقــرات وعامــل الكفــاءة تضــمن (٥االجتمــاعي تضــمن (

.تتمیــز بصـدق البنــاء ) فقـرة ٢٤وقــد تشـبع علــى هـذه العوامــل (صــورة الـذاتمثلــت مقیـاس فقـرات 

البـاحثین فـي مجـال مكانیة اسـتخدام المقیـاس الحـالي مـن قبـل إالباحث یوصي النتائج في  ضوء و 

تقنــین المقیــاس الحــالي تالمیــذ التربیــة الخاصــة. ویقتــرح لــدى صــورة الــذات لقیــاس التربیــة الخاصــة 

  .في العراق تالمیذ التربیة الخاصة على 
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Building Self-image Scale for Special Education
Pupils in Nineveh Governorate

Assistant Lecturer
Layth Hazim Habeeb

College of Basic Education – University of Mosul

Abstract:
The research used the descriptive method because of its

appropriateness. The sample consisted of (400) pupils in special

education classes out of (1229)rating 33% and they were chosen

randomly. Building procedures included (defining the model aspects ,the

blue print of the model defining the style and formation of items) in

addition to the practical steps and procedures to build the psychological

measures like experts reliability, statistical analysis of items using

extreme groups method and internal harmony, in addition to the factor

analysis of the items, and a number of pilot experiments and statistical

means were (mathematical means ,standard deviation, T-test ,simple

conjunction factor and factor analysis.

The researcher built a self-image scale for special education pupils

in Nineveh according to the factor analysis five factors were extracted:

personal attention factor (6 items), body factor (6 items), social factor (5

items), efficiency factor (4 items), emotional factor (3 items), represented

the self-image scale . The final from consisted of (24) items characterized

by reliability. Given the above mentioned results ,the researcher

recommends the use of the current scale by special education experts to

measure self image of special education pupils and suggests limiting the

current scale on special education pupils in Iraq.
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مشكلة البحث : 
ان تجارب الطفولة لهـا دور رئیسـي فـي صـیاغة صـورة الـذات لـدى االفـراد حیـث توصـلت 

,1959دراسـة البــرت  Albertفــي وقــت مبكـر یمیلــون الــى التمثـل مــع الشخصــیات طفـالبــان اال

Albert]التي یكونون قریبین منها .  , 1975 : 211].

وفي ضوء كل ثل بعدًا من ابعاد الشخصیة مصورة الذات تمن ان البحث الحالي نطلق یو 

ـــك یمكـــن ان نتوصـــل الـــى ان لكـــل فـــرد صـــورة ذات وهـــذه الصـــورة الذاتیـــة تكتســـب مـــن البیئـــة  ذل

راحـل الحیـاة ، والمقصـود بـان المحیطة بالفرد والتعد شیئًا موروثـًا بـل تتطـور مـع نمـو الفـرد عبـر م

ن سـنة وهكـذاو رد الـذي عمـره عشـر الفسنوات یختلف في صورة ذاته عن خمسالذي عمره طفلال

المـدارس االبتدائیـة مشكلة البحث عندما قام بزیـارات عـدة إلـى الباحثتبلورت في ذهن، لذا فقد 

فقــد التربیــة الخاصــة مــع معلمــي ومعلمــات وبالتحدیــد التــي تحتــوي علــى صــفوف التربیــة الخاصــة 

صورة الذات التي یحملونها . عنفي أكثر من جلسة تالمیذ التربیة الخاصة كثیرًا عن ناتحدث

فتقـر كثیـرة اال انهـا كانـت توفئات تربویة ألواناجریت على صورة الذات وبما ان مقاییس 

تالمیــذ التربیــة الخاصــة وهــوالــى التعــرف علــى صــورة الــذات لــدىالــى الخصوصــیة التــي تنحــاز

توافر وسیلة لقیاس  قلةلمشكلة ، التي تبرز من هنا في االمر الذي دفع الباحث الى معالجة هذه ا

لكــي یــتمكن البــاحثون مــن الوصــول الــى الحقــائق التــي تالمیــذ التربیــة الخاصــة لــدى صــورة الــذات 

مـن اجـل التركیـز علیهـا فـي البــرامج لتالمیـذ التربیــة الخاصـة تـؤدي الـى الثبـات واالسـتقرار النفسـي 

 ثدراسـة او بحـث حسـب علـم الباحـالتدریبیة المعتمدة ، فضًال عن افتقار المكتبة العراقیة الى ایة 

مقیـاس إلـى التفكیـر فـي بنـاء ممـا دفـع الباحـث.تناولت صورة الذات لدى تالمیذ التربیـة الخاصـة

تقبــل وتحســین وتنمیــة یســاعد معلمــي التربیــة الخاصــة فــي المــدارس االبتدائیــة فــي لصــورة الــذات 

  .  ذهمیم الفعلي لتالمیالتي تساعدهم في التعلصورة الذات االیجابیة 

أھمیة البحث : 
وتــزداد الخاصــة تكمـن اهمیــة البحــث الحــالي فــي اهمیــة البعـد االنفعــالي فــي مجــال التربیــة 

تناول بناء مقیاس یتمتع بدرجة مرتفعة من الصدق والثبـات فـي التعـرف علـى نهذه االهمیة عندما 

لصـورته تلمیـذال رفـةالحاجز النفسي الذي یحول بین البعض وبین تقبلهم النفسهم او لالخـرین ومع

.مهمة تربویة في غایة من األهمیة یةذاتال

عـن نفسـه مـن ن تصـوراً یكـوّ تلمیـذٕان البـل و ،وخطـردور اآلبـاء مهـم جـدا بـلولـذلك فـإن

فیهـا والتـي یأخـذ منهـا قیمـه وآدابـه ومـن هنـا تـأتي أهمیـة العائلـة أوال وكـل خالل البیئة التي یعـیش

  )٣: ٢٠٠٥(الحویج ،ووسائل اإلعالم وغیرها.المجتمعدرسة و التربویة ثانیا من ماألوساط
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أداة فعالـــة لتحقیـــق الـــوعي بالـــذات أهمیـــة التنشـــئة االســـریة التـــي تعتبـــر ٕان التأكیـــد علـــى و 

وذج الــذي مــالمقارنــة بــین النمــوذجین: النوترســیخه ضــرورة ملحــة تربویــا ولــذلك استحســنت كثیــرا

یقمـــع اإلرادة ویغـــرس صـــورا ســـلبیة تعـــوق ج الـــذيیشـــجع ویـــدفع بالطفـــل إلـــى األمـــام ، والنمـــوذ

  ) .  ٧٤: ١٩٩٦(رجب، ))الكلمة الطیبة صدقة((بأن )(كل حركة. وفي هذا السیاق قول الرسول 

العائلــة علــى تقــدیم النمــوذج األمثــل ســلوكا هــو الــذي یضــمن بنــاء شخصــیة إصــرارلولعــ

،عــل الخیــرات والنجــاح فــي المهمــات فنحــو ســلیم  تــرى فــي ذاتهــا كــل القــدرة علــى الطفــل علــى

الســــــلوك هنــــــا بــــــات حالــــــة معبــــــرة عــــــن نفســــــها فاعلــــــة إیجابیــــــا ومــــــن هــــــذه القــــــوة یتــــــدعم ٕانو 

الــــذات أمــــرا صــــورة اإلیجــــابي ویكــــون النجــــاح وتتأكــــد كــــل الشــــروط التــــي تجعــــل بنــــاء اإلیحــــاء

Kelly(ممكنا . & Egallery , 2000 : 17(

ق أهـدافها مهمـا بـدت فـيیـاإلیحاء في فعل التربیة وفي دفع الهمـم إلـى تحقتأكد أهمیةوت

وكــذلك الكلمــة ألبنائنــا، االبدایــة بعیــدة المنــال فاإلیمــان بالنجــاح شــرط تحقیقــه. والكلمــة التــي نقولهــ

ـــــه وطموحـــــه ـــــي تصـــــنع إرادت ـــــي یقولهـــــا الطفـــــل لنفســـــه فـــــي قـــــرارة نفســـــه هـــــي الت ـــــالي الت وبالت

Bakker(نجاحه. & Bosman , 2003 : 11(.

، التربیــة الخاصــةلــدى تلمیــذتعزیــز صــورة الــذاتفــي مدرســة ومــن هنــا تــأتي اهمیــة دور ال

الطفــل علــى تكــوین ورســم صــورة مقبولــة ذلــك، مــن خــالل مســاعدةاحــداث علمــینوفــي إمكــان الم

لتــي تشــكل الیومیــة بمواصــفات وأبعــاد الصــورة اومحبوبــة عــن ذاتــه، ویزودونــه مــن خــالل مــواقفهم

عن غیره ومزایاه ومهاراته التي تمیزه ویختص بها. األساس للشخصیة، حتى یكتشف الطفل تفرده

ف وقــوى نوعهــا ومواهــب شخصــیة وخیــاًال وطباًعــا وعواطــفكــل تلمیــذ یمتلــك خصــائص فریــدة مــن

.  رهغیـالتحلیل واإلنتاج، ویكون ذلك كله مصدر اعتـزازه وتواصـله وتفاعلـه مـعللمالحظة، وقابلیة 

)Gans & etal, 2003 : 289(

هـي أن یسـاعد التالمیـذ علـى مواجهـة مشـاكلهم ال إلـى حلهـا التربیـة الخاصـة معلم مهمة ف

إلى إصـدار القـرارات التـي تهمهـم بـدل التقریـر نیابـة عـنهم وفـرض اختیاراتـه بالنیابة عنهم، ودفعهم

ة إلـــى ممارســـة مفهـــوم ومـــن خـــالل ذلـــك نســـتطیع أن نصـــل بأطفالنـــا فـــي ســـن مبكـــر .فـــي غیبـــتهم

الذاتیـة، والواجب في السلوك والتصرفات، مما یؤدي إلى االعتمـاد علـى الـنفس والسـیادةالمسؤولیة

كــل انكفــاء أو وبالتــالي إلــى أداء الــدور االجتمــاعي الرائــد بحیــث یســاهم فــي صــون المجتمــع مــن

Cosden(اتكال & etal , 1999 : 281.(

عملیة نقل المعرفة إلى المتعلمین بل هي عملیة إنمـاء لیست فضال عن ذلك فان وظیفته

وبــذلك فــان ،یر شخصــیاتهم بصــورة عامــة قــدرات المتعلمــین العقلیــة واالجتماعیــة والجســمیة وتطــو 

دور المعلم في صفوف التربیة الخاصة یبقى عامال حاسما في إنجاح العملیة التربویة أو إفشالها. 

  )٣٢:  ٢٠٠٤البطاینة ، (
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او بیئیـة خارجیـة تعـوق قـدرة الطفـلهنـاك متغیـرات متباینـة سـواء اكانـت نفسـیةواذا كانت 

او عدم رضاه عنها قد ، فان صورة الطفل السلبیة عن نفسهعلى التواصل الفعال والتوافق السلیم 

یكــون احــد هــذه العوامــل التــي تعــوق التوافــق مــع ذاتــه وبیئتــه المحیطــة بــه فــي الوقــت نفســه ، وقــد 

فـــــــــي معاناتـــــــــه مـــــــــن اضـــــــــطرابات ســـــــــلوكیة تعكـــــــــس عـــــــــدم اتزانـــــــــه وســـــــــوء یكـــــــــون هـــــــــذا ســـــــــببا

  ) . ٦:  ١٩٩٥توافقه (كفافي والنیال ، 

بالـدور الـذيفالتلمیذ یتقبل من أول وهلة الشخصیة التي یعطیهـا لـه المحـیط، ویقـوم عـادة

یــردد الــذيالتربیــة الخاصـة) ( علمم یخترهــا إنمـا فرضــت علیــه، فـالملـ اً تحـدده الشخصــیة التـي غالبــ

بإیحــاء مــن هــذه بالتلمیــذ إلــى أن یتصــرفاً تلمیــذه أنــه غبــي وكســول، ســیؤدي حتمــباســتمرار أمــام 

.عزیمــة أو طمــوحالصــورة، فالصــورة الســیئة تحــبط عزیمــة التلمیــذ وتشــوه تنشــئته وتشــل فیــه كــل

لآلخـر وتجـاهًال لـه أو إنكـاًرا احتقـاًراوال ینبغي أن یفهم من تعزیز صورة الذات تضـخیًما لألنـا، أو

ـــــــــذات، لطقوســـــــــه وعاداتـــــــــه، والتغاضـــــــــي عـــــــــن إبصـــــــــار أو إدراك أي حقیقـــــــــة أخـــــــــرى خـــــــــارج ال

اآلخـرینوالتعـایش والتواصـل مـع ألنـه یعـوق التفـاهم،هـو التعصـب وبدایـة الطریـق للتطـرف فهـذا

)Elbaum, 2002 : عـن ذاتـه أو إثـارة لخاصـةتلمیـذ التربیـة اصـورة ال یمكـن تعزیـزو ، )219

إتاحـة الفرصـة للتلمیـذ للتعبیـر عمـا یریـد، طموحه إال في جو من الحریة والثقة والمحبة. ومن ذلك

فالتعامـل مـع األطفـال یجـب أن یأخـذ بعـین التـي تواجهـه، وحثه على إبداء رأیه في كل المشكالت

ـــــــــــار حاجـــــــــــاتهم، كمـــــــــــا یجـــــــــــب ـــــــــــة بطبیعـــــــــــة نمـــــــــــوهم االعتب ـــــــــــى معرف أن یتأســـــــــــس عل

Grolnick(ومطالبه & Ryan ,1990 : 180).

وتظهر بعض الدراسات ان صـورة الـذات لتالمیـذ التربیـة الخاصـة اكثـر سـلبیة مـن اقـرانهم 

منهـــــا دراســـــة              لـــــدیهم توقعـــــات واقعیـــــة ســـــلبیة حـــــول ادائهـــــم الدراســـــي الـــــذین یحققـــــون اهـــــدافهم ، و 

)La Greca & Stone , Bakkerودراسـة  ()1990 & Bosman , ودراسـتي            )2003

)Ghany , ,Frostو ( )2003 J. & Mckelvie ,S., 2004 , 45-54(

هــــم االكثــــر تــــأثرًا بــــالظواهر النفســــیة تالمیــــذ التربیــــة الخاصــــة ن إومــــن خــــالل مــــا تقــــدم فــــ

لمتــوافرة حــول هــذه ، وفــي ضــوء المعطیــات اصــورة الــذاتومــن اهمهــا التربیــة المصــاحبة لعملیــة 

صـورة الـذات لـدى تالمیـذ الظاهرة فان اهمیة البحث الحالي تتجلى بوضوح من خالل بناء مقیاس 

ا لیتسنى للعـاملین فـي هـذصورة الذات لیكون احدى الوسائل المهمة لقیاس وتقویم التربیة الخاصة 

مــن اجــل اختیــار قیاســها صــفوف التربیــة الخاصــة و فــي  صــورة الــذاتالمجــال دراســة تــأثیر ظــاهرة 

وتطویرهـا ونشـرها فـي القطـر لمواكبـة مسـیرة التقـدم الصـفوف الحلول المناسـبة للنهـوض بواقـع هـذه 

.العلمي
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:ھدف البحث
.في محافظة نینوى تالمیذ التربیة الخاصة یاس لصورة الذات لدى بناء مق-

:حدود البحث
ذكــورًا واناثــًا محافظــة نینــوى تالمیــذ صــفوف التربیــة الخاصــة فــيیتحــدد البحــث الحــالي ب

  .  ٢٠٠٩-٢٠٠٨للعام الدراسي ومكان السكن ریف ، مدینة 

تحدید المصطلحات : 
Self-imageاوال : صورة الذات 

،عاقـل(."االنسـان لذاتـه او كمـا یتخیلهـااالنـا كمـا یصـورها " هي : ١٩٨٨، عاقل  عرفها-

٣٤٧: ١٩٨٨(

,Wurlitzer(ولتـــزر وعرفهـــا- كیفیـــة ادراك الفـــرد لذاتـــه وهـــو عـــدد مـــن "  يهـــ:)2000

االنطباعـــات عــــن الــــذات التــــي تكونـــت عبــــر الــــزمن وهــــي امـــال الفــــرد واحالمــــه ومــــایفكر بــــه 

ومایشعر به ومافعله خـالل حیاتـه، ومایریـد فعلـه ، صـورة الـذات هـذه یمكـن ان تكـون ایجابیـة 

."ك فــي قدراتــه وافكــارهتعطــي الفــرد ثقــة شخصــیة فــي افكــاره وافعالــه او ســلبیة تجعــل الفــرد یشــ

)Wurlitzer, 2000 : 24(

تهنظرة الفرد لنفسه وما یستخلصه من ذلك مقارنهو :  نظریاً صورة الذات وقد عرف الباحث -

بـاع العـام باالخرین من حیث الشكل ، والمظهر العام والسلوك ومن هـذه الصـورة یتكـون االنط

. الذات صورة عن 

تلمیذ التربیة الخاصـةرجة الكلیة التي یحصل علیها الد ذات :اما التعریف االجرائي لصورة ال-

المعــد لهــذا الغــرضت مقیــاس صــورة الــذاتاالســتجابة علــى فقــراتقــدیر معلمــه فــي مــن خــالل 

الذي یقوم الباحث ببناءه.

Specialتالمیذ التربیة الخاصة ثانیا :  Education Pupils

نحــرف انحرافــا ملحوظــا عمــا نعتبــره عادیــا الــذي یطفــل ذلــك اله" انــب:٢٠٠٦عرفــه ملحــم ، -

ــــة او االجتماعیــــة او الجســــمیة بحیــــث یســــتدعي هــــذا  ســــواء مــــن الناحیــــة العقلیــــة او االنفعالی

عما یقدم لالطفال العادیین" . (ملحـم ، نوعا من الخدمات التربویة یختلفالملحوظاالنحراف 

٢٦:  ٢٠٠٦. (  
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٣٠

االطار النظري ودراسات سابقة 
بالرؤیــة الفلســفیة ، أمــا الرؤیــة صــورة الــذات البــدایات األولــى لدراســة مفهــوم لقــد ارتبطــت 

بأنهـــا الــذي قـــدم تعریفـــًا لصــورة الـــذات ١٩٣٥النفســیة فبـــدأت تلــتمس طریقهـــا علـــى یــد " شـــیلدر " 

لهــا  صــورة الــذاتوأوضــح أن ١٩٥٩صــورة نكونهــا فــي أذهاننــا عــن أجســامنا ، ثــم أتــى " كلــوب " 

متكاملـة لفرد من تقییمات ذاتیة عن جسـمه سـواء كانـت الصـورة ناقصـة أم دور فعال فیما یكونه ا

  .) ١٢:  ٢٠٠٥الزائدي ، (

غالبیــة النظریــات العلمیــة التــي  نویمكـن ایجــاز بعــض االتجاهــات الرئیســیة التــي تجمـع بــی

وحصرها فیما یاتي : صورة الذات تناولت موضوع 

م مــن خــالل البحــث فــي العملیــات المــدخل الفرویــدي ویبنــي أصــحاب هــذا المــدخل أفكــاره

العقلیـــة والعاطفیـــة التـــي نشـــأت منـــذ الطفولـــة وأثرهـــا علـــى الســـلوك، و(األنـــا) هـــي المـــنظم الفعـــال 

).لشخصیة الفرد وهي التي تشعره بهویته التي تأخذ مظـاهر ثالثـة (العقلیـة والروحیـة واالجتماعیـة

الشخصیة الحقیقیـة لكـل -ینأشخاص حاضر  ةویشیر إلى أنه كلما تقابل شخصان فإن هناك ست

.الشخصیة التي یراها كل منهما عـن نفسـه-.الشخصیة التي یراها كل منهما في اآلخر-.منهما

   )٣٢٩:  ١٩٨٤دالبییز ، (

یفتــرض أصــحاب هــذا المــدخل أناذ ): و البــورتفیمــا یتنــاول المــدخل اإلنســاني (روجــرز

كل ؤدي إلشباع الذات، و یرى روجرز أنالفرد یكافح بشكل فطري للحصول على األشیاء التي ت

ممیزة یعتبر فرد لدیه میل للمكافحة لتحقیق وتحسین ذاته، والشخص الذي یستطیع أن یطور ذات

الخـــارجي ویتضـــمن الـــذات فـــردا فـــاعال، والســـلوك یتـــأثر بنظـــرة الفـــرد للعوامـــل االجتماعیـــة والعـــالم

لرابعـة الـى السادسـة ویكـون لظهور بین السـنة اتبدأ باصورة الذات یذكرون انو  .الحقیقیة والمثالیة

یتفقـون بـأن الطفـل و  ،التمیـز فـي كـونهم جیـدون ام سـیئون فـي هـذه المرحلـة قـادرین علـى طفالاال

یتطور مفهومه عن ذاته من خالل تفاعله مع االخرین ولیس فقـط مـایراه عـن ذاتـه كمـا انـه یطـور 

Rogersمفهومـًا عامـًا عـن االخـرین نمطـًا عمـا یجـب ان یكـون علیـه فضـًال عـن انـه یكـون  &

Kuiper ,1977:680)(.

ركـزت هـذه المجموعـة علـى األبعـاد المعرفیـة فقـد المعرفـي (كیلـي، دیجـوري): المـدخلامـا 

الــذات إذ إن البنــاء الشخصــي للفــرد یؤكــد علــى الطریقــة الممیــزة لــه فــي لصــورةواعتبرتهــا المــدخل

، وأكــد دیجـوري علــى الطریقـة التــي یقـیم بهــا األفـرادالعــالم، ویختلـف بــذلك فـرد عــن اآلخـررؤیـة

ا مـنظم، وكلمـلذاتـه بشـكل الفرد صـورتهویبنيصورة الذات ، أنفسهم ودور الكفاءة كأحد مظاهر 

.تمــایزاأكثــر الــذات لدیــهتقــدم اإلنســان بــالعمر أصــبحت صــورة

)Cloninger, 1993 : 203(
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الیومیة إذ نبني صورة أنفسنا من خالل طفالة الذات وتنمو ضمن حیاة األصور تطّوروت

مع اآلخرین وتلعب الّتجارب التي ارتبطت بالنجاح والفشل أثناء طفولتنا دوًرا كبیًراتجاربنا

عائلتنا، ذاتنا ، ویتأثر تطور المفهوم بطریقة معاملتنا من قبل أعضاءخصوًصا في تشكیل صورة

لة هي محور ذاتنا األساسي، والطفو صورة، كّل ذلك ساهم في خلقا، المسؤولینینمن قبل مدّرس

عتمد بدرجة اساسیة على المدح او الذم الذي یتلقاه الطفل من قبل والدیه او تالتيالذات صورة

من یقومون برعایته حیث ان مدح الطفل باستمرار یؤدي الى صورة ذات ایجابیة وتقدیر عاٍل 

الطفل ونعته بصفات سیئة یؤدي به الى صورة ذات سلبیة وتقدیر واطيء للذات.للذات ، اما ذم 

)٤٥:  ٢٠٠٤(حمد ، 

أي ان ضررًا كبیرًا یمكن ان یتسبب للطفل بواسطة الوصف المنتقص الذي یقوم به 

البالغون ازاءه وربما یدفع االبوان الطفل الى االعتقاد بانه غبي وغیر جدیر بالثقة من خالل 

غیر المدروس اتجاهه وهذا سیكون له تأثیر على شخصیة الطفل .نقدهما

العوامل التي تؤثر علـى صـورة الـذات لـدى االطفـال ال ان البحث في ومن الجدیر بالذكر 

واحــــد بعینــــه الن هــــذه المشــــكلة لهــــا جوانبهــــا النفســــیة واالجتماعیــــة عامــــل الــــىیمكــــن ان تصــــل 

Egllery( ةالباحثــت ثبتــا ، وقــدواالقتصــادیة والقانونیــة المتشــابكة  & Kelly small( عبــر

تعـدد اسـباب هـذه المشـكلة وتـداخلها ویختلـف البـاحثون فـي تقـدیر صـورة الـذات فـي ظـاهرة  هـابحوث

:منهااهمیة سبب او اخر ولكنهم اتفقوا على اهمیة مجموعة من العوامل 

تــأثیر ســلبي علــى صــورة االبــاء والعائلــة : ان المالحظــات الســلبیة مــن قبــل افــراد العائلــة لهــا .١

الذات ، باالضافة الى ان المضایقة والتعلیق لدى الطفل تؤدي الى نمو عالقات غیر صـحیة 

، ومن العوامل االخرى المؤثرة التوقعات غیر المنطقیة من قبـل االسـرة فعنـدما ال تتحقـق مثـل 

هذه التوقعات یشعر الطفل بعدم الكفاءة واالحباط واالحساس بالذنب . 

یـزودون بعضــهم فهــم قاء واالقــران : یلعـب االقــران دورًا مكمـال فــي بنـاء صــورة الـذات ، االصـد.٢

الــبعض باالمــان العــاطفي ، كمــا یواجهــون نفــس المشــاكل ویملكــون نفــس النظــرة الــى العــالم ، 

فالعالقة باالصدقاء تؤثر تأثیرًا مباشرًا ذلك انها قد تصنع او تحطم صورة الذات . 

Webster's(ف عدالـة التـدریس : یعـر .٣ , مصـطلح العدالـة بانـه " التحـرر مـن التحیـز )1981

والمحاباة " فعدالـة التـدریس ال تعنـي معاملـة كـل تلمیـذ كـاالخر ، وانمـا تعنـي التـدریس بطریقـة 

تشمل وتعترف بالقدرات واالحتیاجات الخاصة لكـل تلمیـذ ، طریقـة تتضـمن الوضـوح والتعامـل 

. )٢٤:  ١٩٩٦عویضة ، (المجرد لكل االطفال 

هـذا فهـم الـى  صـورة الـذات لـدى تالمیـذ التربیـة الخاصـةوالبحث الحالي یذهب فـي تفسـیر 

صورة الذات من خالل تعدد االسباب فاالتجاه الواحد او سبب واحد غیر كاف في تفسیر المفهوم 

لتـي اما بالنسبة للدراسـات السـابقة فتشـمل الدراسـات التـي تناولـت فـي اهـدافها بعـض المتغیـرات ا، 
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االســتفادة ممــا ورد فیهــا مــن مؤشــرات یمكــن علیهــاومــن خــالل االطــالع بصــورة الــذاتلهــا عالقــة 

وعلى النحو االتي :

لـــدى طلبـــة صـــورة الـــذات وعالقتهـــا بالتفاعـــل االجتمـــاعي )٢٠٠٤دراســـة (حمـــد ، تناولـــت  -١

الفقـرات وتحقیقا ألهداف البحث تم بناء مقیـاس صـورة الـذات ، حیـث تـم تحلیـل جامعة بغداد 

باســلوبین همــا عالقــة الفقــرة بــالمجموع الكلــي واســلوب المجمــوعتین المتطــرفتین وبعــد ذلــك تــم 

وتم الحصول على الثبات بثالث طرائق، طریقة تحلیل .اجراء التحلیل العاملي االول والثاني 

ح وبعد المعالجـات االحصـائیة اتضـالتباین وطریقة التجزئة النصفیة وطریقة اعادة االختبار.

ـــة الجامعـــة یتســـمون بصـــورة ذات ایجابیـــة  ن هنالـــك فروقـــًا بـــین الـــذكور واالنـــاث او ، ان طلب

أما بالنسبة للعالقـة بـین صـورة الـذات والتفاعـل االجتمـاعي فقـد كـان ارتبـاط ولصالح الذكور.

  .) ٢٠٠٤(حمد ، قوي بینهما. 

رة الجســـم لـــدى بنـــاء برنـــامج ارشـــادي فـــي تقبـــل صـــو ) ٢٠٠٤،  العـــزاوي(واســـتهدفت دراســـة  -٢

إلـى اجـراء فقـد عمـدتولتحقـق مـن فاعلیـة البرنـامج .فـي بغـداد طالبات المرحلـة المتوسـطة

قیــاس الرضــا عــن مقــت . وطبتجریبــي باســتعمال انمــوذج "المجمــوعتین الضــابطة والتجریبیــة"

مــن الخصــائص الســایكومتریة ) وتحققــت٢٠٠٢صـورة الجســم الــذي اعــده الباحــث (دوجــان ، 

خــالل تحلیــل الفقــرات احصــائیا باســتخراج القــوة التمیزیــة للفقــرات وعالقــة الفقــرة للمقیــاس مــن 

بالدرجة الكلیة وعالقتها بالمجال ومن ثم التحقق من ثبات المقیاس باستعمال طریقتین اعـادة 

ومـــن ثـــم تـــم تطبیـــق البرنـــامج تطبیقـــا نهائیـــا .  وقـــد اثبـــت االختبـــار .االختبـــار والفاكرونبـــاخ 

ــــة  ــــامج االرشــــادي البعــــدي فاعلی ــــات لصــــورة اجســــامهن . البرن ــــل الطالب ــــي تقب ،  العــــزاوي( ف

٢٠٠٤ (  

منھجیة البحث وإجراءاتھ المیدانیة 
منھج البحث

بحثوب المسحي لمالءمته طبیعة التم استخدام المنهج الوصفي باالسل

:)*(مجتمع البحث وعینتھ.والأ

مجتمع البحث -أ
میة الجــراء البحــث وبهــدف تحدیــد مجتمــع البحــث فقــد بعــد الحصــول علــى الموافقــات الرســ

حصل الباحث على احصائیة تخص عدد المـدارس االبتدائیـة الموجـودة فـي مركـز محافظـة نینـوى 

محافظــة نینــوى بموجــب الكتــاب المــرقم فــي عام/التربیــة الخاصــة التعلــیم الأخــذت هــذه اإلحصــائیة مــن مدیریــة )*(

  . م ٦/٩/٢٠٠٩) في ٢٦٤٣(
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) مدرســة وبلــغ عــدد تالمیــذها ٩٦والمشــمولة بالتربیــة الخاصــة ، حیــث تكــون مجتمــع البحــث مــن (

.) تلمیذا وتلمیذة١٢٢٩(

العینة : -ب
) تلمیــذا وتلمیــذة فــي صــفوف التربیــة الخاصــة  مــن أصــل ٤٠٠مــن (البحــثتكونــت عینــة

) مدرســـة ٥٠% تـــم أختیـــارهم بصـــورة عشـــوائیة اذ تـــم اخـــذ (٣٣) تلمیـــذا وتلمیـــذة وبنســـبة ١٢٢٩(

تحتوي على صفوف التربیة الخاصة وكل صف یحتوي مـا بـین )ابتدائیة (داخل وخارج المحافظة

فظة.) تلمیذ وتلمیذة في عموم المحا٩-٧(

البحث ةداأ.ثانیا
بناء مقیاس صورة الذات-

مـن المتغیــرات الجدیــدة التـي لــم یــتم لــدى تالمیـذ التربیــة الخاصــة یعـد متغیــر صـورة الــذات 

ر باللغـة ، لـذلك الیتـوفر مقیـاس لهـذا المتغیـالباحـثتناولها في دراسة عربیة او محلیة حسب علـم

مثل هذا المقیاس وعلـى وفـق الخطـوات العلمیـة المنهجیـة الى القیام ببناءالعربیة مما دعا الباحث

وكما یأتي :

صیاغة الفقرات
) ٢٥بلــغ عــددهن (قــام الباحــث بتوجیــه ســؤال مفتــوح الــى عــدد مــن معلمــات التربیــة الخاصــة .١

كیــف یــرى الطفــل نفســه مــن حیــث الســلوك والمظهــر تضــمن االستفســار عــن " معلمــًا ومعلمــة 

علــى مقدمــة وضــح فیهــا الباحــث مقابلــةهــذا وقــد تضــمنت ال ؟ " الخــارجي وعالقاتــه مــع اقرانــه

، وفـــي ضـــوء اجابـــات افـــراد العینـــة االســـتطالعیة قـــام صـــورة الـــذات هـــدف البحـــث والتعریـــف ب

.الباحث بتفریغ االجابات وصیاغتها على شكل فقرات 

، اذ تـــم صـــورة الـــذات صـــنفت االســـتجابات علـــى الســـؤال المفتـــوح فـــي مجـــاالت رئیســـة تمثـــل .٢

لمعرفة فیما اذ كانـت )*(ضها على مجموعة من األخصائیین في مجال التربیة وعلم النفسعر 

 )١ملحق (مة ام غیر مالئمة ئمال

السادة الخبراء والمختصین :)*(

كلیة التربیة –أ.م.د. كامل عبد الحمید عباس / جامعة الموصل  -١

كلیة التربیة االساسیة –أ.م.د. جاجان جمعة محمد / جامعة دهوك  -٢

كلیة التربیة االساسیة –نوري / جامعة الموصل ا.م.د. احمد محمد  -٣

كلیة التربیة االساسیة     –أ.م.د. ثابت محمد خضیر / جامعة الموصل  -٤

م. عبد الكریم سلیم / مدیریة التربیة / معهد الفنون الجمیلة للبنین -٥
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صــورة الــذاتمقیــاس  علــى اطلــع الباحــثمــن اجــل الحصــول علــى فقــرات تقــیس صــورة الــذات .٣

Self-Image test صـورة الـذاتابعـاد ومقیـاس لــ كـین اوسـتنDimensions of Self-

image فـاري مـاكس ومقیـاس  ـلSelf-Image test لــ مـارتن امیـل ومقیـاسSelf-body  لــ

والتـي كیلي سمال ومقیاس صورة الذات لـ نادرة جمیل ومقیاس صورة الجسم لــ خالـد دوجـان ، 

بصـیاغة قـام الباحـثفضال عـن ذلـك  اتفقر عدد من العلى  سییاالمق هحصل الباحث من هذ

لالطــر النظریــة والدراســات الســابقة واالدبیــات فــي هــذا ل قراءتــهلعدیــد مــن الفقــرات مــن خــالا

وفــــق ) فقــــرة تقــــیس متغیــــر صــــورة الــــذات ٥٩المجــــال . كــــل ذلــــك ادى الــــى الحصــــول علــــى (

نظرة الفرد لنفسه ، مقارنة نفسه مع االخرین من حیث شكل (المجاالت التي تم تحدیدها وهي 

المظهــر العــام ، مقارنــة نفســه مــع االخــرین ، مقارنــة نفســه بــاالخرین مــن حیــث الوجــه والجســد

  . )٢(ملحق )من حیث السلوك

صدق الفقرات وصالحیتھا
ي لغــرض التعــرف علــى صــدق الفقــرات تــم عــرض المقیــاس بشــكله االولــي علــى الســادة ذو 

ومدى مالءمة جاللمعرفة آرائهم في كل مالتربویة والنفسیة  العلومالخبرة واالختصاص في مجال 

:، وبعد جمع االستمارات تم استخراج صورة الذات اس فقراته لقی

(صدق الخبراء) للمقیـاس مـن خـالل النسـبة المئویـة التفـاق المحكمـین حـول الصدق الظاهري  -١

%) لغـرض ابقائهـا فـي المقیـاس ، ١٠٠ - ٨٠فقرات المقیاس تم االعتماد على نسبة اتفـاق (

) فقــرة ٤٠قــرة لیصــبح المقیــاس بواقــع () ف١٩وبموجــب هــذا االجــراء االحصــائي تــم اســتبعاد (

) تم االعتماد علیها فـي عملیـات بنـاء المقیـاس الجـراء القـوة التمیزیـة واجـراء ٣(انظر الملحق 

، امــا مختصــین) فقــرة حســب توجیــه الســادة ال٢٩التجــارب االســتطالعیة ، فضــًال عــن تعــدیل (

  .%)١٠٠تفاق علیها (بخصوص صالحیة البدائل للعبارات فكانت نسبة اال

لمفهــوم صــورة تــم تحقیــق الصــدق المنطقــي مــن خــالل التعریــف النظــري لصــدق المنطقــي :ا -٢

مجاالت ، وكل مجـال یحتـوي علـى عـدة فقـرات . وقـد تـم التأكـد مـن اربعوتكون من،الذات 

ذلك عن طریق الخبـراء وقـد تبـین ان جمیـع الفقـرات تنتمـي الـى مجاالتهـا اذ ان نسـبة االتفـاق 

% فاكثر . ٨٠حكمین كانت بین اراء الم
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صالحیة الفقرات من الناحیة اللغویة 
بعرض جمیـع الفقـرات علـى اختصـاص فـي الباحث من صیاغة الفقرات قامكملبعد ان ا

بالمالحظـات التـي یة من األخطاء اللغویـة ، وقـد أخـذ الباحـث. لتكون سلیمة وخال)*(اللغة العربیة

راء تكون قد تحققت السالمة اللغویة .أبداها على تلك الفقرات وبهذا األج

أعداد تعلیمات المقیاس 
، وقـد معلمـي ومعلمـات التربیـة الخاصـة أعد الباحـث تعلیمـات المقیـاس التـي سـتقدم إلـى 

روعـــي فیهـــا أن تكـــون متســـمة بالبســـاطة والوضـــوح ، حیـــث طلـــب مـــن المجیـــب أن یضـــع عالمـــة            

باســتخدام اســلوب المالحظــة لكــل تلمیــذ او قــرة مــن الفقــرات ) تحــت البــدیل المناســب أمــام كــل ف×(

، مــع التأكیــد علــى عــدم تــرك أي فقــرة بــال أجابــه وضــرورة اإلجابــة بصــراحة ودقــة ، كمــا تــم تلمیـذة 

التأكید على عدم وجود إجابات صحیحة وأخرى خاطئة ، الن أي إجابة تعـد صـحیحة طالمـا أنهـا 

التوضیحي في كیفیة االجابة.تعبر عن رأیه بصدق والنظر الى المثال 

تطبیق المقیاس 
لغرض تحلیـل الفقـرات )المشار ألیها سابقاً (بتطبیق المقیاس على عینة البناء قام الباحث

إحصـــائیًا، واختیـــار الصـــالحة منهـــا، واســـتبعاد غیـــر الصـــالحة منهـــا، اعتمـــادًا علـــى القـــوة التمیزیـــة 

لكـل منهـا وكـذلك السـتخراج مؤشـرات الثبـات )اخليبأسلوبي المجموعتین الطـرفیتین واالتسـاق الـد(

تلمیــذًا وتلمیــذة فــي ) ٤٠٠وقــد تــم تطبیــق المقیــاس علــى عینــة البنــاء البالغــة (،والصــدق للمقیــاس 

.صفوف التربیة الخاصة 

تصحیح المقیاس
) ٣محاور كما موضح فـي ملحـق رقـم ( ةربعأ) فقرة موزعة على ٤٠یتكون المقیاس من (

) وتعطـى اوزان دائمـًا ، غالبـًا ، احیانـًا ، نـادرًا ، أبـداً بـدائل هـي (خمـسعلیها وفق وتكون االجابة 

االیجابیــة والعكــس بالنسـبة للفقــرات الســلبیة لفقـراتل) علــى التــوالي ١،  ٢،  ٣،  ٤،  ٥الـدرجات (

.المقیاس على 

تحلیل فقرات المقیاس 
إجــراءین بالدرجــة الكلیــة للمقیــاس عالقــة درجــة الفقــرةیعــد أســلوبا المجمــوعتین الطــرفیتین و 

مناســبین فــي عملیــة تحلیــل الفقــرات لتحدیــد الفقــرات ذات التمیــز العــالي، " إذ تشــیر القــوة التمییزیــة 

.الموصلجامعة –كلیة التربیة االساسیة –محمد صالح رشیدأ.م.د  )*(
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إلى القدرة على التفریق أو التمییز بین األفـراد الـذین یحصـلون علـى درجـات عالیـة، واألفـراد الـذین 

العالقة األرتباطیة بین درجـة شیر تفي حین ، یحصلون على درجات منخفضة في المقیاس نفسه

بمعنــى أن هــذا إلــى مــدى تجــانس الفقــرات فــي قیاســها للصــفة،كــل فقــرة والدرجــة الكلیــة للمقیــاس 

یعنــي اإلبقــاء علــى تحلیــل الفقــراتاألســلوب یقــدم مقیاســٌا متجانســٌا فــي فقراتــه ، مــن هــذا نجــد أن 

هـــذین . لـــذا اســـتخدم الباحـــث)٧٥:  ١٩٨١ الزوبعـــي واخـــرون ،(الفقـــرات الجیـــدة فـــي االختبـــار "

األسلوبین .

المجموعتان الطرفیتان  -أ

تالمیذ صفوف التربیة الخاصة حسب تقدیر معلمـي بعد أن قام الباحث بتصحیح إجابات 

وفـق األوزان المعطـاة لكـل بـدیل ، وتـم تحدیـد صـورة الـذاتعلى مقیاس ومعلمات التربیة الخاصة 

مارة، قــام الباحــث بترتیــب الــدرجات الكلیــة التــي حصــل علیهــا أفــراد عینــة الدرجــة الكلیــة لكــل اســت

%) مــن االســتمارات ٢٧ترتیبــًا تنازلیــًا ،ثــم اختــارت نســبة (تلمیــذا وتلمیــذة )٤٠٠البنــاء، والبالغــة (

وتبلغ %) من االستمارات الحاصلة على أدنى الدرجات٢٧الحاصلة على أعلى الدرجات ونسبة (

) اســـتمارة للمجموعـــة ١٠٨) اســـتمارة ، بواقـــع (٢١٦جمـــوعتین العلیـــا والـــدنیا (عـــدد االســـتمارات للم

ــــــــــــــدنیا ــــــــــــــین .العلیــــــــــــــا ومثلهــــــــــــــا للمجموعــــــــــــــة ال إذ تراوحــــــــــــــت درجــــــــــــــات المجموعــــــــــــــة العلیــــــــــــــا ب

ـــدنیا بـــین (١١٥-١٧٥( ثـــم قـــام الباحـــث  ) .٧٦-١١١) فـــي حـــین تراوحـــت درجـــات المجموعـــة ال

الختبـار )للعینـات المسـتقلة()t.test(فقرة ، باسـتعمال االختبـار التـائي بحساب القوة التمیزیة لكل

) فقــرة بواســطة ٤٠الفــروق بــین المجموعــة العلیــا والمجموعــة الــدنیا لفقــرات المقیــاس البــالغ عــددها (

 اذالجدولیة مؤشرًا لتمیز الفقرة  )ت(، وعّدت قیمة )SPSSالحقیبة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة (

م التائیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات المقیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس تراوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین ان القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

وذات ) ٢١٤) وعنـــد الرجـــوع الـــى قیمـــة (ت) الجدولیـــة امـــام درجـــة حریــــة * (١٣.٧٠ - ٠.١٧(

) ٣٤) وفي ضوء ذلك یتضح ان الفقـرات الممیـزة (١.٩٦) نجد انها تساوي (٠.٠٥( داللةمستوى 

قیمـة (ت) المحسـوبة مـع قیمتهـا ) فقرة تم االستدالل علیها من خـالل مقارنـة٦فقرة وغیر الممیزة (

الجدولیة وبما ان قیمة (ت) المحسوبة اقل من قیمة (ت) الجدولیة ، فقد تم حذف الفقرات ضعیفة 

   ) ١وكما موضح في                الجدول ( )٤٠،  ٣٩،  ٢٠،  ١٠،  ٦،  ١( التمیز وهي

= درجة الحریة .  ٢ – ٢+ ن ١) ن*(
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  )١جدول (ال

جموعتین العلیا والدنیا ونتائج االختبار األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للمبینی

صورة الذاتمقیاس القوة التمیزیة لفقرات التائي لحساب

  ت
قیمة ت المجموعة الدنیاالمجموعة العلیا

المحسوبة االنحراف المعیاريالوسط الحسابياالنحراف المعیاريالوسط الحسابي

١.٥٠  ١.٠٣  ٢.٢١  ١.٢٩  ٢.٤٥  ١ *  

٧.٩٣  ١.٠٥  ٢.٦٦  ١.١٣  ٣.٨٥  ٢  

٩.٧٩  ٠.٧٥  ٢.٨٦  ٠.٩٨  ٤.٠٢  ٣  

٨.٢٩  ١.٠٦  ٣.٠٢  ٠.٩٥  ٤.١٦  ٤  

١٠.٣٥  ١.٠١  ٢.٨٢  ٠.٩٣  ٤.١٩  ٥  

٠.١٧  ١.١٠  ٢.٤٠  ١.١٧  ٢.٣٧  ٦ *  

٧.٤٠  ١.١٤  ٣.٣٠  ٠.٨٧  ٤.٣٣  ٧  

٨.٠١  ٠.٩٣  ٣.٠٣  ٠.٩٦  ٤.٠٧  ٨  

٢.٥٩  ١.١٩  ٢.٦٠  ١.٣١  ٢.١٥  ٩  

٠.٥٢  ١.٠٩  ٢.٠٩  ١.٢٢  ٢.١٧  ١٠ *  

٢.٤١  ١.٠٤  ١.٩١  ١.٥٠  ٢.٣٤  ١١  

٣.٠٧  ٠.٧١  ١.٣٠  ١.٢٥  ١.٧٣  ١٢  

٣.٨١  ٠.٦١  ١.٢٥  ١.٢٤  ١.٧٥  ١٣  

٤.٣١  ٠.٤٩  ١.١٥  ١.١٩  ١.٦٩  ١٤  

٣.٢٧  ٠.٧٤  ١.٣٥  ١.٢٣  ١.٨٠  ١٥  

٤.٨٠  ٠.٥٨  ١.٢٢  ١.٢٩  ١.٨٧  ١٦  

٤.٥٧  ٠.٨٦  ١.٤٨  ١.٤٤  ٢.٢٢  ١٧  

٨.٨٧  ١.١٠  ٢.٨٥  ١.١٥  ٤.٢١  ١٨  

٦.٩١  ١.١٢  ٢.٩١  ١.٣٠  ٤.٠٦  ١٩  

١.٥٥  ٠.٨٤  ٢.١١  ١.٥١  ٢.٣٧  ٢٠*  

٣.١٢  ١.١٠  ٢.٤٦  ١.٤٤  ٣.٠٠  ٢١  

٦.٥٦  ١.٠١  ٣.٢٦  ١.٠٥  ٤.١٩  ٢٢  

١٠.٧٦  ١.١١  ٣.٠٩  ٠.٨٣  ٤.٥٣  ٢٣  

١١.٦٣  ١.٠٩  ٢.٩٥  ٠.٨٨  ٤.٥٢  ٢٤  

١١.٧١  ١.٠٥  ٢.٤٧  ١.٠٨  ٤.١٧  ٢٥  

١٣.٧٠  ٠.٨٩  ٢.٨١  ٠.٧٩  ٤.٣٩  ٢٦  

١٠.٧٦  ٠.٨٨  ٢.٨٥  ٠.٨٩  ٤.١٥  ٢٧  

٦.٤٩  ١.١٢  ٢.٩٠  ١.٠٩  ٣.٨٨  ٢٨  
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  ت
قیمة ت المجموعة الدنیاالمجموعة العلیا

المحسوبة االنحراف المعیاريالوسط الحسابياالنحراف المعیاريالوسط الحسابي

٧.٦٥  ٠.٩٣  ٢.٣٧  ١.٢٦  ٣.٥٣  ٢٩  

٥.٢٨  ١.١٦  ٢.٣١  ١.٣٠  ٣.٢٠  ٣٠  

٤.٥٦  ١.١٧  ٢.٥٤  ١.٢٧  ٣.٣٠  ٣١  

١٠.١٥  ٠.٩٦  ٢.٥٣  ١.٠٤  ٣.٩٢  ٣٢  

١٣.٣٧  ٠.٧٩  ٢.٦٩  ٠.٩٣  ٤.٢٦  ٣٣  

١٣.٠٦  ٠.٧٧  ٢.٤٥  ٠.٩٨  ٤.٠٢  ٣٤  

٧.٨١  ١.٠٣  ٣.٣٥  ٠.٨٩  ٤.٣٧  ٣٥  

٨.٨٢  ١.٠٠  ٢.٩٠  ١.٠٢  ٤.١٢  ٣٦  

٩.٥٠  ٠.٩١  ٣.٠٣  ٠.٩٥  ٤.٢٥  ٣٧  

٨.١٤  ٠.٩٤  ٣.٠٧  ٠.٩٤  ٤.١٢  ٣٨  

١.٨٥  ١.٣٤  ٣.٠٠  ١.٤٤  ٢.٦٥  ٣٩ *  

١.٢٤  ١.٢٢  ٢.٨٧  ١.٢٩  ٢.٦٥  ٤٠ *  

فقرة ضعیفة التمییز*

معامل االتساق الداخلي أسلوب-ب
، ومــع قــرة والدرجــة الكلیــة للمقیــاستــم اســتخدام معامــل االرتبــاط بیرســون بــین درجــة كــل ف

أن قــیم وقــد أســفرت النتــائج ، تلمیــذ وتلمیــذة ) ٤٠٠أفــراد العینــة والبالغــة (المجــال الــذي ینتمــي إلیــه 

-٠.٠١٤(             أنحصـرت مـا بـینمعامل االرتباط بین فقرات المقیاس والدرجة الكلیة هي

) بمسـتوى ٣٩٨الجدولیـة وعنـد درجـة حریـة ( )ت(ولمعرفة معنویة االرتباط قورنت قیمـة  )٠.٨٧٧

مـن لعدم وجود ارتبـاط معنـوي) ٧فقرة ( في ضوء ذلك رفضو ) ٠.١١٣(لغة ) والبا٠.٠٥الداللة (

) ٢الجــدول (و ) فقــرة ٣٣عــدد فقــرات المقیــاس (أصــبحوبــذلك درجــة الفقــرة والدرجــة الكلیــة للمقیــاس 

یوضح ذلك .
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  )٢الجدول (

عالقة الفقرة بالدرجة الكلیة وعالقة الفقرة بالمجال

  ت
عالقة الفقرة بالدرجة 

الكلیة
  تة الفقرة بالمجالعالق

عالقة الفقرة بالدرجة 

الكلیة
عالقة الفقرة بالمجال

٠.٥٨٥  ٠.٣٥٥  ١٨  ٠.٦٩٦  ٠.٤٩٠  ١  

٠.٨٧٢  ٠.٥٦٣  ١٩  ٠.٦٠٥  ٠.٥٦٤  ٢  

٠.٨٧٧  ٠.٦٠٠  ٢٠  ٠.٦٩٤  ٠.٤٩٣  ٣  

٠.٧٨٨  ٠.٥٨٢  ٢١  ٠.٧٣٣  ٠.٥٣٠  ٤  

٠.٦٥٠  ٠.٦٠٧  ٢٢  ٠.٥٨٣  ٠.٤٠٦  ٥  

٠.٦٢٩  ٠.٥٥٦  ٢٣  ٠.٦٣٣  ٠.٤٥١  ٦  

٠.٥٢٨  ٠.٤٠٤  ٢٤  *٠.٠٦٣  * ٠.٠١٤  ٧  

٠.٥٢٢  ٠.٤٤٤  ٢٥  ٠.١٣٧  ٠.١٣٦  ٨  

٠.٢٦٥  ٠.٢٢٦  ٢٦  ٠.٨٤٦  ٠.٢٤٧  ٩  

٠.٢٨٠  ٠.٢٢٧  ٢٧  ٠.٨٧٨  ٠.٢٤١  ١٠  

٠.٦٢٧  ٠.٥٣٤  ٢٨  ٠.٨٧٢  ٠.٢٩٧  ١١  

٠.٦٧٢  ٠.٦٢٦  ٢٩  ٠.٨٦١  ٠.٢٣٠  ١٢  

٠.٧١٣  ٠.٦٠١  ٣٠  ٠.٨٤٣  ٠.٣٤٣  ١٣  

٠.٥٣٢  ٠.٤٦٣  ٣١  ٠.٧٣٨  ٠.٢٦٨  ١٤  

٠.٦٩٨  ٠.٥٥٨  ٣٢  ٠.٨٣٣  ٠.٥٢٤  ١٥  

٠.٥٩٨  ٠.٥١٢  ٣٣  ٠.٧٩١  ٠.٤٤٠  ١٦  

٠.٥٢٥  ٠.٤٨٢  ٣٤  ٠.١٩٩  ٠.١٥٦  ١٧  

فقرة ضعیفة التمیز*

وعلــــى هــــذا االســــاس فــــان عــــدد فقــــرات المقیــــاس التــــي تــــم حــــذفها باســــلوب المجموعــــات 

لكــال االســلوبین ، إذ یصــبح المقیــاس  ات) فقــر ٧المتطرفــة واســلوب معامــل االتســاق الــداخلي هــي (

ـــــــرات مـــــــن ( ـــــــل االحصـــــــائي للفق ـــــــة بعـــــــد التحلی ـــــــًا بصـــــــیغته الحالی ـــــــرة والجـــــــدول (٣٣مؤلف   ) ٣) فق

.یوضح ذلك
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  )٣لجدول (ا

الفقرات المحذوفة باسلوب المجموعات المتطرفة واسلوب االتساق الداخلي حسب محاور یبین

المقیاس

سلسلت

جالالم

الفقرات المحذوفة

الفقرات المتبقیة

المجموع

اسلوب 

المجموعات 

المتطرفة

اسلوب 

االتساق 

الداخلي

المتبقيالمحذوف

  ٧  ٤  ١١،  ٩،  ٨،  ٥،  ٤، ٣، ٢  ٧  ١٠،  ٦،  ١  االول

  ٦  -١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢  -  -  الثاني

  -  ٢٠  الثالث
٢٣،  ٢٢،  ٢١،  ١٩،  ١٨ 

 ،٢٥،  ٢٤  
٧  ١  

  -  ٤٠، ٣٩  الرابع
٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦،٢٧ ،

٣٨، ٣٢،٣٣،٣٤،٣٥،٣٦،٣٧
١٣  ٢  

  ٣٣  ٧    ١  ٦  المجموع

)للمقیاس(الخصائص السیكومتریة 
الصدق -١

التخطـیط لـه ، وال بصدق المقیاس منذ اللحظة األولى التي یبدأ فیهاویبدأ اهتمام الباحث

ویستفید منها الن الصدق ال یعتمد فقط على المقیاس وحده ، وانما  هائجما یفسر نتینتهي إال عند

دق علــى الغــرض منــه وعلــى المجموعــة التــي یســتخدم معهــا التصــحیح والتطبیــق ، وللتأكــد مــن صــ

-شرین مهمین للصدق بما یتالءم وطبیعة البحث وهما :مؤ المقیاس استخدم الباحث

علــى  صــورة الــذاتعنــد عــرض مقیــاس وقــد تحقــق هــذا النــوع مــن الصــدق: ظــاهريصــدق ال .أ

مجموعــة مــن الخبــراء والمختصــین فــي مجــال العلــوم النفســیة والتربویــة القــرار صــالحیة فقــرات 

  .) ٢الملحق (قیسها یلتي دى تمثیل الفقرات للمجاالت االمقیاس وتثبیت مجاالته وم

والمقصــود )صــدق المفهــوم(أو  )صــدق البنــاء(ویطلــق علیــه أیضــًا :صــدق التكــوین الفرضــي  .ب

بهــذا النــوع مــن الصــدق هــو " مــدى قیــاس فقــرات المقیــاس للســمة او الظــاهرة الســلوكیة المــراد 

صـدق الباحث من صدق التكوین الفرضـي أوحققتوقد  . )٣٤٨:  ١٩٩٣سلمان ، (قیاسها "

:مقیاس الحالي بطریقتین هماالالبناء في 
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المجموعتان الطرفیتان .أوالً 

وقـــد تحقــــق ذلـــك عنــــدما تـــم حســــاب القـــوة التمییزیــــة لفقـــرات المقیــــاس باســـتخدام  أســــلوب 

تین ،وتم اعتمادًا علیه اإلبقاء على الفقرات ألنها ذات تمییز جید ومقبـول، وان یالمجموعتین الطرف

التمیز تّعد دلیًال على صدق البناء . قدرة الفقرات على

عالقة درجة كل فقرة بالدرجة الكلیة للمقیاس.ثانیاً 

للتحقـــق مـــن صـــدق التكـــوین الفرضـــي مـــن خـــالل وهـــي طریقـــة أخـــرى اســـتخدمها الباحـــث

.معامالت ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكلیة للمقیاس 

جاد الثبات هما :طریقتین لغرض أیولقد استخدم الباحث:الثبات -٢

، تلمیذا وتلمیذة) ٥٠ق المقیاس على عینة مكونة من (بتطبیالباحث  وقد قام ر :االختبا إعادة . أ

مـن تلمیذ وتلمیذة ) ١٠وبمعدل (،مدارس فیها صفوف التربیة الخاصة اختیروا عشوائیا من 

حسـاب معامـل وذلك لمعرفة اتساق االجابة على هذا المقیاس عبـر الـزمن وبعـد، كل مدرسة 

االرتبــاط بــین درجــات االختبــار االول ودرجــات االختبــار الثــاني كــان معامــل الثبــات لمقیــاس 

  ).٠.٨١صورة الذات (

تعتمــد هــذه الطریقــة علــى تجزئــة فقــرات المقیــاس إلــى جــزئین همــا :طریقــة التجزئــة النصــفیة  .ب

اسـتمارات احـثالباعتمـد،األسئلة الفردیة واألسئلة الزوجیة . وللتحقـق مـن تجـانس النصـفین 

امــل الثبــات بهــذه الطریقــة لحســاب معتلمیــذا وتلمیــذة ) ٤٠٠عینــة التجربــة األساســیة البالغــة (

) تـــم اســتخراج معامـــل االرتبــاط بـــین SPSSفـــي ذلــك الحقیبـــة اإلحصــائیة (واســتخدم الباحــث

اسـتخدام ) وان هذه توضح الثبات لنصف االختبار لـذا تـم ٠.٨٦هذین الجزئین وكان مقداره (

) وهـو مؤشـر جیـد ٠.٩٢براون) إلیجاد معامـل الثبـات لالختبـار ككـل هـو (-معامل سیبرمان(

للثبات على المقیاس .

الوسائل االحصائیة  .ثالثا
) استعمل لمعرفة القوة التمیزیة لفقرات مقیاس  t-testین مستقلین (تعینلي ئاتاالختبار ال.١

وعالقـة  یـةباط بیرسـون فـي عالقـة الفقـرة بالدرجـة الكلمعامل ارتباط بیرسون :استعمل معامل ارت-٢

معامل ارتباط بیرسون ،وكذلك اسـتعمل فـي اسـتخراج ثبـات المقیـاس  دمتخسالفقرة بالمجال كما ا

.والتجزئة النصفیة(بطریقة االعادة (

.)Spssباستخدام الحقیبة االحصائیة (التحلیل العاملي -٣
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عرض ومناقشة النتائج :
عــاملي هــو األســلوب الــذي ینفــرد بإمكانیــة تصــنیف  عــدد كبیــر مــن العوامــل أو التحلیــل ال

.)٢٩:  ١٩٨٠(فرج ، الظواهر المترابطة وتلخیصها

فبعــد أن تــم جمــع البیانــات مــن خــالل تقــدیر المعلمــات لألنمــاط الســلوكیة المتضــمنة فــي 

الشـــكل والجســـد ، أربعـــة مجـــاالت (نظـــرة الفـــرد الـــى نفســـه ، مقارنـــة نفســـه مـــع اآلخـــرین مـــن حیـــث

مقارنة نفسه مع اآلخرین من حیـث المظهـر العـام ، مقارنـة نفسـه مـع اآلخـرین مـن حیـث السـلوك) 

فـــي المقیـــاس الـــذي أســـتخدم أداة للبحـــث ، حیـــث عـــدت هـــذه المتغیـــرات مؤشـــرات لصـــورة الـــذات ، 

ودًا ) عمـ٣٣) صف تمثل األفراد و(٤٠٠وبذلك تكونت المصفوفة الخاضعة للتحلیل العاملي من (

) عوامـــل تتكــون منهـــا ٨ولقــد دلـــت نتــائج التحلیـــل العــاملي علـــى وجــود (یمثــل متغیــرات البحـــث .

%) مـــن تبـــاین صـــورة الـــذات ، ٦٩.١٤٥مصـــفوفة عوامـــل صـــورة الـــذات ، وهـــذه العوامـــل تفســـر (

) یبین القیمة الممیزة ونسبة التباین التي یسهم بها كل عامل .٤والجدول (

   )٤الجدول (

زة للعوامل ونسبة التباین المفسر لكل عامل والنسبة المتراكمة للتباینالقیم الممی

نسبة التباین المفسر التراكمیةنسبة التباین المفسرالقیمة الممیزةالعامل

١٨.٢٧٩٢٥.٠٨٩٢٥.٠٨٩

٢٤.٧١١١٤.٢٧٦٣٩.٣٦٥

٣٢.٧٢٦٨.٢٥٩٤٧.٦٢٤

٤١.٨٨٤٥.٧٠٩٥٣.٣٣٣

٥١.٥٤٩٤.٦٩٤٥٨.٠٢٨

٦١.٣٨٤٤.١٩٣٦٢.٢٢١

٧١.٢٥٥٣.٨٠٤٦٦.٠٢٥

٨١.٠٣٠٣.١٢٠٦٩.١٤٥  

) ویـرتبط معهـا ثـالث متغیـرات ٢وقد أمكن اعتماد العوامل التي تزید قیمتهـا الممیـزة عـن (

فـــأكثر وتحلیلهـــا وأهملـــت العوامـــل التـــي تكـــون قیمهـــا الممیـــزة أقـــل مـــن ذلـــك الحتـــواء األخیـــرة علـــى 

هذه العوامل مع عدد محـدود مـن المتغیـرات الدالـة. وبـذلك یمكـن تباینات صغیرة من جهة وارتباط

القــول بــأن هنــاك خمــس عوامــل أساســیة مــن العوامــل المــؤثرة فــي صــورة الــذات ، وقــد بلــغ مجمــوع 

%) مـــن تبـــاین صـــورة الـــذات ، وقـــد أمكـــن حســـاب ٥٥.٠٩٦التبـــاین الـــذي فســـرته هـــذه العوامـــل (

) وتـــم اختیـــار المعـــامالت التـــي تزیـــد عـــن ٥ل الــــ (مصـــفوفة تشـــبعات العوامـــل بعـــد التـــدویر للعوامـــ

) كحد أدنى لتحدید المتغیرات ذات الداللة اإلحصائیة .٠.٥٠(

وســـنقوم هنـــا بعـــرض العوامـــل التـــي ظهـــرت فـــي التحلیـــل علـــى وفـــق تشـــبعات فقـــرات تلـــك 

العوامل وكما یأتي :
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تفسیر العامل األول :

)Eigenvalueخـالل القیمـة الممیـزة (تبرز أهمیة هذا العامل عن غیره مـن العوامـل مـن 

، ألنها تمثل مقدار ما یشتمل علیه العامل من تباین مصفوفة المتغیرات ، إذ بلغت القیمة الممیزة 

%) من مجموع التبـاین فـي مصـفوفة المتغیـرات . ویضـم ١٤.٣٥٠) وفسر (٤.٧٣٥لهذا العامل (

) ویسـفر هـذا العـدد مـن ٠.٥٠مـل علـى () متغیرات تزید قیمة ارتباط كـل منهـا بالعا٦هذا العامل (

  ) .٥المتغیرات عن أهمیة هذا العامل . وكما هو موضح في الجدول(

   )٥الجدول (

یبین الفقرات وتشبعاتها الخاصة بالعامل األول

التشبعالمضمونرقم المتغیر

٠.٨٧٢یحافظ على نظافة مالبسه .١٩

٠.٨٥٥یهتم بهندامه .١٤

٠.٨٣٥فة جسمه .یهتم دائمًا بنظا١٨

٠.٨٣١یهتم بترتیب شعره .١٥

٠.٧٧٧یهتم بتناسق ألوان مالبسه .٢٠

٠.٥٤٨یتبع اإلرشادات والقواعد الصحیة .٢٨

وبفحص الفقرات أو المتغیرات المكونة للعامل األول نجد انها تشرح وتبین بوضوح 

رتیب والتناسق في ذلك وٕاتباع الجانب الخاص باالهتمام الشخصي بنظافة الجسم والمالبس والت

القواعد الصحیة ، وفي ضوء هذه المتغیرات یمكننا أن نطلق على هذا العامل األول أسم 

Cloninger(اذ یؤكد(االهتمام الشخصي) .  , م یصورة الذات تتضمن التقیبان )1993

.تقبلالتي نقوم بها وطموحنا للمسالشخصي النفسنا من حیث كًال من قدراتنا واالدوار

)Cloninger , 1993 : 203(

تفسیر العامل الثاني :

) فـأكثر ، ویـأتي هـذا العامـل ٠.٥٠) متغیـرات ذات التشـبعات (٦یتكون هذا العامـل مـن (

في المرتبة الثانیة ضمن العوامل المؤثرة في صورة الذات ، حیث بلغت القیمة الممیزة لهذا العامل 

) یبین الفقـرات أو ٦فوفة صورة الذات ، والجدول (ن مص%) من تبای١٣.٦٤٥) وفسر (٤.٥٠٣(

المتغیرات التي یتكون منها . 



…بناء مقیاس صورة الذات لدى تالمیذ صفوف التربیة الخاصة

٤٤

   )٦الجدول (

یبین الفقرات وتشبعاتها الخاصة بالعامل الثاني

التشبعالمضمونرقم المتغیر

٠.٨٨٨یشعر باالنزعاج من شكل أنفه .١٠

٠.٨٨٧لدیه شعور بالخجل من مظهر أسنانه .٩

٠.٨٦٣ق من طبیعة شعره .یشعر بالضی١١

٠.٨٥٠یشعر باالنزعاج من شكل رأسه .٨

٠.٨٣٣یشعر باالنزعاج من لون بشرته .١٢

٠.٦٧١یظهر انزعاجًا من طوله مقارنة بزمالئه .١٣

وبفحـــص الفقـــرات أو المتغیـــرات المكونـــة للعامـــل الثـــاني نجـــد انهـــا تشـــرح وتبـــین بوضـــوح 

لجســمیة المتمثلــة فــي شــكل الــرأس واألنــف وطبیعــة الشــعر ولــون المتغیــرات المتعلقــة بالخصــائص ا

فقـد  . " العامـل الجسـميالبشرة فضًال عن الطـول. وعلیـه یمكـن أن نطلـق علـى هـذا العامـل اسـم "

فهــو یــرى "بانهــا ذاتیة فــي بنــاء صــورة الــ) علــى الناحیــة النفســFeingold,1998فنجولــد (اشــار 

رد لجاذبیة الجسـمیة ،وارتبـاط هـذا التقـویم بـالمظهر الجسـمي یعود الى تقویم الف هنفسي وتركیببناء

  ) ٢٥:  ٢٠٠٤(العزاوي ، المادي"  

تفسیر العامل الثالث :

%) مـــن مجمـــوع التبـــاین فـــي مصـــفوفة ١٢.٥٩٠یكشـــف هـــذا العامـــل عـــن تبـــاین بنســـبة (

تبط مـع هـذا ) المتغیرات التي تـر ٧) ، ویبین الجدول (٤.١٥٥المتغیرات ، أما قیمته الممیزة فهي (

  ) . ٠.٥٠العامل والتي تزید قیمتها على (

   )٧الجدول (

یبین الفقرات وتشبعاتها الخاصة بالعامل الثالث

التشبعالمضمونرقم المتغیر

٠.٨٢١یظهر الشوق لرؤیة أصدقائه .  ٣٢

٠.٧٣٩یفعل أي شيء إلسعاد اآلخرین .٢٩

٠.٦٩٥یستمتع باللعب مع زمالءه .٣٠

٠.٦٧٩لعدید من األصدقاء .لدیه ا  ٣٣

٠.٦٦٢یسامح أصدقاءه عندما یسیئون إلیه .٣١

ومـن مالحظــة المتغیـرات المرتبطــة بهـذا العامــل نالحـظ أنهــا تتعلـق بالتعامــل مـع اآلخــرین 

ان ) ١٩٩٥اذ اشار (بهجت ، ."العامل االجتماعي والصداقة وعلیه یمكن تسمیة هذا العامل بـ " 

هتمام ككائن اجتماعي وهو في الواقع الیكتسب صفة الكینونة االجتماعیـة اّال االنسان هو بؤرة اال



لیث حازم حبیب 

٤٥

مـــن خـــالل تفاعلـــه مـــع االخـــرین فاالنســـان یولـــد فـــي حجـــر الجماعـــة وبتفاعلـــه مـــع جماعـــة االســـرة 

یكتسب شخصیته االجتماعیة وهي التي تمنحـه جـواز المـرور الـى المجتمـع ، ومـن خاللهـا یسـتمد 

  )١٩ : ١٩٩٥بهجت ، (اته الطفل ویكَّون صورة عن ذ

تفسیر العامل الرابع :

%) مـن مجمـوع التبـاین ٨.٢١٦) وفسـر نسـبة (٢.٧١١بلغت القیمة الممیزة لهذا العامل (

) تتضــح لنــا متغیــرات هــذا العامــل ، إذ بلــغ عــدد ٨فــي مصــفوفة المتغیــرات ، ومــن خــالل الجــدول(

المتغیرات المرتبطة مع هذا العامل أربعة متغیرات .

   )٨( دولالج

یبین الفقرات وتشبعاتها الخاصة بالعامل الرابع

التشبعالمضمونرقم المتغیر

٠.٨٢٠یمكنه من النجاح في المدرسة .١

٠.٧٩٥لدیه القدرة على التعلم .٤

٠.٦١٢ینظر الى الحیاة بتفاؤل .٣

٠.٥٥٢یشعر بحب أصدقاءه له .٢

رابــع تتمثــل فــي إمكانــات النجــاح والــتعلم والتفــاؤل ونالحــظ أن الفقــرات المرتبطــة بالعامــل ال

والشعور بحب األصدقاء ، وكل هذه المتغیرات تعكس الوضـع المعرفـي واالنفعـالي ، وعلیـه یمكـن 

.عامل الكفاءةتسمیة هذا العامل الرابع بـ "  ت تعنـي االدوار التـي وفقا اللبورت فـان صـورة الـذا"

وتكـوین الخطـط والتبصـیر المعرفـي ى استحسـان االخـرین من اجـل ان یحصـلوا علـطفالیلعبها اال

Allport,1961]واالسـتراتیجیات السـلوكیة المسـتقبلیة التـي تسـاعدهم علـى تحقیـق اهـدافهم .  :
47]

تفسیر العامل الخامس :

%) مـن تبـاین مصـفوفة ٦.٢٩٤) وفسر نسـبة (٢.٠٧٧بلغت القیمة الممیزة لهذا العامل (

.) یوضح ذلك٩مع هذا العامل ثالثة متغیرات ، والجدول (، حیث ارتبطت المتغیرات

   )٩الجدول (

یبین الفقرات وتشبعاتها الخاصة بالعامل الخامس

التشبعالمضمونرقم المتغیر

٠.٨٧٨یخشى األماكن المزدحمة .٢٥

٠.٨٥٢یتهیب األماكن المرتفعة .٢٦

٠.٥٠٠یشعر بالخجل حین یلعب مع أصدقاءه .٧

من فحص المتغیرات المرتبطة بالعامل الخامس انها تخص المخاوف ، وعلیه ونالحظ 

القول بأن الخوف من األماكن المزدحمة والمرتفعة والخجل من اآلخرین هي من العوامل یمكن 
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لذا یمكن القول المرتبطة بصورة الذات ، ویمكن تسمیة العامل الخامس بـ " العامل االنفعالي " .

یهمهم في صیاغة صورة الذات لدتحددها عوامل مكتسبة تسااالطفال ان صورة الذات لدى

اذ الیمكن فصله عن طفللها اثر مباشر على صورة الذات لدى الة نفعالینفسیة واوهنالك جوانب 

المثیرات ایجابیة مایحیط به بل هو یتأثر بصورة مباشرة بما یحیط به من مثیرات سواء كانت هذه 

صورة ذات طفلثیرات سلبیة فتكون لدى الذات ایجابیة او تكون مصورة طفلفتكون لدى ال

  )١٢:  ١٩٩٥(كفافي والنیال، سلبیة.

:األتيأفرزته نتائج البحث یمكن استنتاج من خالل ماو 

.تالمیذ التربیة الخاصة لدى صورة الذات تم التوصل الى بناء  .١

وقـد صـورة الـذات عوامـل مثلـت مقیـاسخمسـةبناًء على نتائج التحلیل العاملي تم اسـتخالص  .٢

وكما یأتي .).٤ تتمیز بصدق البناء (الملحق) فقرة ٢٤تشبع على هذه العوامل (

االهتمام الشخصي .علیه عامل  وأطلقفقرات  )٦تشبعت علیه (األولالعامل   -أ

.الجسمي عامل الفقرات تمت تسمیته ب )٦تشبعت علیه (انيالعامل الث -ب

االجتماعي .عامل ال) فقرات تمت تسمیته ب٥تشبعت علیه ( الثثالعامل ال -ج

   . الكفاءة) فقرات تمت تسمیته بعامل ٤تشبعت علیه (رابعالعامل ال -د

.االنفعاليعامل ال) فقرات تمت تسمیته ب٣تشبعت علیه (خامسالعامل ال -هـ

ي مـــن قبـــلالباحـــث إمكانیـــة اســـتخدام المقیـــاس الحـــالیوصـــيفـــي  ضـــوء االســـتنتاجات و 

ومـــن ثـــم تالمیـــذ التربیـــة الخاصـــة لـــدى صـــورة الـــذات لقیـــاس البـــاحثین فـــي مجـــال التربیـــة الخاصـــة 

االهتمـام فـي . و ن خالل التوجیـه واإلرشـاد النفسـي مهذه الفئة االستفادة من هذه النتائج لمساعدة  

صــورة ذات دراســة العوامــل المــؤثرة فــي صــورة الــذات للعمــل علــى تالفــي االســباب التــي تــؤدي الــى 

سلبیة.

وٕاجــراء فــي العــراق تالمیــذ التربیــة الخاصــة تقنــین المقیــاس الحــالي علــى الباحــث ویقتــرح

وعــدد مــن المتغیــرات مثــل صــورة الــذاتللتعــرف علــى العالقــة بــین االرتباطیــةحــوثالمزیــد مــن الب

االستیعاب القرائي . –التوافق االجتماعي 
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المصادر :
قویم الكفایات التعلیمیة لمعلمـي االطفـال ذوي الحاجـات الخاصـة ) ت٢٠٠٤البطاینة ، اسامة (.١

) ، سوریا ، ١، العدد (مجلة اتحاد الجامعات العربیة للتربیة وعلم النفسفي شمال األردن ، 

   )  .٤٩-٣١(ص: 

، المكتـــب الجـــامعي الحـــدیث ، عملیـــات خدمـــة الجماعـــة )١٩٩٥( بهجـــت ، محمـــد صـــالح.٢

اسكندریة.–محطة الرمل 

رسـالة ماجسـتیر (، صورة الذات وعالقتها بالتفاعل االجتماعي )٢٠٠٤(نادرة جمیل ، حمـد .٣

.بجامعة بغداد-كلیة االداب ،)منشورةغیر 

مفهوم صورة الجسد وعالقتـه باالسـتعداد للعصـابیة لـدى ) ٢٠٠٥، صالح المهدي (الحویج.٤

ــیم االساســي دى الفكــر المعاصــر ، ، وقــائع المــؤتمر الســابع عشــر لمنتــطالبــات شــهادة التعل

تونس . 

، ترجمـــة د. حـــافظ طریقـــة التحلیـــل النفســـي والعقیـــدة الفرویدیـــة) ١٩٨٤(، روالن دالبییـــز.٥

، المكتبة العالمیة للنشر والتوزیع ، بغداد ، العراق .  ٢الجمالي ، ط

  االردن. –، مطبعة عمان صورة الذات في الفلسفة )١٩٩٦(، محمود رجب.٦

صورة الجسم وعالقتها ببعض المتغیـرات لـدى المـراهقین) ٢٠٠٥اض (، ابتسام عـو الزائدي.٧

.بیة ، جامعة ام القرى ، السعودیة، (رسالة ماجستیر غیر منشورة) ، كلیة التر 

، مطبعــة االختبــارات والمقــاییس النفســیة) ١٩٨١ن (و الجلیــل ابــراهیم واخــر ، عبــدالزوبعــي.٨

جامعة الموصل .

، ١، طالتقصي والتشخیصاألطفالبطئ التعلم عند ) ١٩٩٠الشربتي، مروان محمد وجدي (.٩

كلیة الطب.–الجامعة المستنصریة 

لبنان.–، مطبعة بیروت معجم العلوم النفسیة )١٩٨٨(عاقل ، فاخر .١٠

لـدى الجسـم ورةصـتقبـلإرشـادي فـينـاء برنـامج ب)٢٠٠٤( سهیر سلمان احمد، العزاوي .١١

فــي  ) ابــن رشــد(كلیــة التربیــة )تیر غیــر منشــورةرســالة ماجســ(، طالبــات المرحلــة المتوســطة

.جامعة بغداد

لكتـب العالمیـة ، ، دار االفكـرو علم النفس بین الشخصـیة )١٩٩٦( كامل محمـد، عویضه .١٢

.بیروت ، لبنان 

.ةكر العربي ، القاهر ، دار الفالتحلیل العاملي في العلوم السلوكیة )١٩٨٠(صفوت ، فرج.١٣

ــــرات ) ١٩٩٥النیــــال (ســــة احمــــد مایكفــــافي ، عــــالء الــــدین و .١٤ صــــورة الجســــم وبعــــض المتغی

، القاهرة ، دار المعرفة . الشخصیة 

، عمان  ٢، دار المسیرة للنشر والطباعة ، طصعوبات التعلم) ٢٠٠٦، سامي محمد (ملحم.١٥

، االردن . 
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)١ملحق (

جامعـة الموصــل 

كلیة التربیة االساسیة 

قسم التربیة الخاصة

)الخاص بالمجاالت(م/ استبیــان اراء الخبراء 

المحترم ………………………………………………االستاذ الفاضل 

تحیة طیبـة : 

المیذ صفوف التربیة الخاصة فـي صورة الذات لدى ت((بعنوان بحثیروم الباحث اجراء 

.))محافظة نینوى

ویتطلــب تحقیــق اهــداف البحــث وجــود اداة تتســم بالموضــوعیة والصــدق والثبــات علیــه فقــد 

بعــد االطــالع علــى االدبیــات والدراســات مجــاالت صــورة الــذات التــي ســوف یتناولهــا حــدد الباحــث 

ودرایة علمیة ، لذا یود الباحث االستنارة السابقة في هذا المجال ، ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة

لــدى عینــة البحــث مــن صــورة الــذاتبــارائكم حــول صــالحیة هــذه االبعــاد او المجــاالت فــي قیــاس 

التربیة الخاصة . تالمیذ

Self(علمـــًا ان تعریـــف صـــورة الـــذات  – image( تعنـــي نظـــرة الفـــرد لنفســـه ومـــا

ل ، والمظهـر العــام والسـلوك ، ومـن هــذه یستخلصـه مـن ذلـك مقارنــة بـاالخرین مـن حیــث الشـك

الصورة یتكون االنطباع العام عن الذات . 

لذا یرجى التفضل باالجابة عن االتي : 

صالحیة كل مجال من هذه المجاالت .-١

بیان االهمیة النسبیة لهذه المجاالت من خالل ترتیبها حسب االولویة . -٢

اضافة ما ترونه مناسبًا -٣

الشكر والتقدیرفائق بقبولتفضلوا 

الباحث 

لیث حازم حبیب  م.م.                                       
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صالحةتالمجاالت
غیر 

صالحة

االهمیة 

النسبیة
المالحظات

نظرة الفرد لنفسه : ١

الفـــــرد عـــــن نفســـــه تتمیـــــز والمقصـــــود بـــــه : فكـــــرة 

عــدیل بتــأثیر الظــروف ، ولكنهــا عرضــه للتبــالتفرد

هــا ، بمعنــى انلبیئیــة واالجتماعیــة التــي تحــیط بــها

د یـرى ، فـالفرد قـتتأثر بوجهة نظر االخرین  عنـه

، وبصـــــورة ســـــلبیة نفســـــه بصـــــورة ایجابیـــــة احیانـــــا

احیانـــا اخـــرى ، اال انـــه بصـــفة عامـــة لـــه تصـــور 

ثابت نسبیًا عن ذاته .

مقارنة نفسه مع االخرین من حیث الشكل :٢

والمقصـــود بـــه : تصـــور ذهنـــي یكونـــه الفـــرد عـــن 

جسمه (الجسد والوجه) تنبع من احساسـه وافكـاره 

وخبراته واتجاهاته نحوه ، وقد تحمل هذه الصورة 

عالمـات الرضــا والقبــول واالستحسـان ممــا یشــعره 

بالسعادة وقد تكون عكس ذلك . 

:سه باالخرین من حیث المظهر العاممقارنة نف٣

:  الصــورة التــي یملكهــا الفــرد حــول د بــهوالمقصــو 

مظهـــــره مـــــن ناحیـــــة ارتـــــداء مالبســـــه و تصـــــفیفه 

الشـــعر ونظافتـــه داخـــل وخـــارج البیـــت ، أي انهـــا 

ادراكـــــه وفهمـــــه حـــــول كیفیـــــة ظهـــــور جســـــمه لـــــه 

ولالخرین  

مقارنة نفسه مع االخرین من حیث السلوك  : ٤

بأن الطفل یتطور مفهومه عن والمقصود به :

ن خالل تفاعله مع االخرین ولیس فقط ذاته م

مایراه عن ذاته كما انه یطور نمطًا عما یجب 

.ان یكون علیه 
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ة الموصـــل ـــــجامع

كلیة التربیة األساسیة 

قسم التربیة الخاصة 

)صورة الذات(م/ استبیان آراء الخبراء في الحكم على فقرات األداة الخاصة بـ

المحترم…………………………………………………فاضل األستاذ ال

تحیة طیبة : 

صورة الذات لدى تالمیذ صفوف التربیة الخاصة فـي ((بعنوان بحثیروم الباحث أجراء 

.)محافظة نینوى (

ویتطلــب تحقیــق أهــداف البحــث وجــود أداة تتســم بالموضــوعیة والصــدق والثبــات علیــه فقــد  

ســــــــة اســــــــتطالعیة واالطــــــــالع علــــــــى األدبیــــــــات           بعــــــــد أجــــــــراء درامجــــــــاالت االداة حــــــــدد الباحــــــــث 

والدراســات الســابقة فــي هــذا المجــال ، وبــالنظر لمــا یعهــده الباحــث فــیكم مــن خبــرة ودرایــة یــود ان 

یســــتفید مــــن خبــــرتكم فــــي هــــذا المجــــال لغــــرض التحقــــق مــــن مــــدى وضــــوح الفقــــرات ومالءمتهــــا          

ـــــــر  ـــــــذي تقیســـــــه الفق ـــــــي ترونهـــــــا             وتغطیتهـــــــا لكـــــــل مجـــــــال والمســـــــتوى ال ات وأجـــــــراء التعـــــــدیالت الت

لضــمان دقــة اإلجابــة ، وتكــون بالصــیغة خماســیةضــروریة لصــیاغة الفقــرات . علمــا بــان البــدائل 

)دائما ، غالبا ، احیانا ، نادرا ، ابدًا (اآلتیة  

علما بان :

Self(صــورة الــذات  – image( مقارنــة تعنــي نظــرة الفــرد لنفســه ومــا یستخلصــه مــن ذلــك

باالخرین من حیث الشكل ، والمظهر العام والسلوك ، ومن هذه الصـورة یتكـون االنطبـاع العـام 

  عن الذات .

شاكرین لكم تعاونكم الجاد خدمة للبحث العلمي في قطرنا العزیز والمسیرة التربویة .

الكلیة :اللقب العلمي : اسم المختص : 

لتوقیع :ا      الجامعة : االختصاص : 

الباحث
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٥٢

المالحظاتغیر صالحةصالحةالفقـــــــــــرةت

المجال األول : نظرة الفرد لنفسه

یتضایق عندما یكون مع زمالئه١

تعرضه للعقوبة یترك أثرا قاسیا في نفسه٢

یمكنه من النجاح في المدرسة٣

ال یسعى لتحقیق أي هدف٤

ءه یحبونهیشعر بأن أصدقا٥

یشعر أن الحیاة جمیلة٦

لدیه القدرة على التعلم٧

یتصور انه سیتخلى عنه الجمیع یوما ما٨

راٍض عن نفسه كما هي٩

عندما یقارن نفسه مع زمالئه ال یجد فرقًا كبیراً ١٠

یشعر بأن لیس له أهمیة في العائلة١١

سب في االمتحانیبالغ بالحزن عندما یر ١٢

یعرف نفسه بشكل جید١٣

یتضایق من تفوق زمالئه علیه١٤

یحرص على الجلوس منفردا في الساحة١٥

یخجل من اللعب مع زمالئه١٦

المجال الثاني : مقارنة نفسه مع االخرین من حیث شكل الوجه والجسد

یشعر باالنزعاج من شكل رأسه١٧

زعج من شكل انفهین١٨

یشعر باالنزعاج من شكل فمه١٩

یخجل من مظهر اسنانه٢٠

یتضایق من طبیعة شعره٢١

یشعر باالنزعاج من لون بشرته٢٢

یظهر انزعاجا من قصر قامته٢٣

المجال الثالث : مقارنة نفسه باالخرین من حیث المظهر العام

رة عامةیهتم بهندامه بصو ٢٤

ال یستطیع الخروج اذا كان مظهره غیر الئق٢٥

یهتم بترتیب شعره٢٦

مظهره مرٍض عند زمالئه٢٧

یشعر بالغیرة عندما یرتدي أصدقائه مالبس أفضل منه٢٨

یتقبل ما یرتدیه من مالبس٢٩

یتأنق في مالبسه٣٠

یهتم بنظافة جسمه٣١

لى نظافة مالبسهیحافظ ع٣٢

یهتم بتناسق ألوان مالبسه٣٣



لیث حازم حبیب 

٥٣

المالحظاتغیر صالحةصالحةالفقـــــــــــرةت

المجال الرابع : مقارنة نفسه مع االخرین من حیث السلوك

٣٤
یتصرف في المواقف االجتماعیة بطریقة یحصل بها على قبول 

االخرین واستحسانهم

ینجز واجباته المدرسیة المطلوبة٣٥

نظرة جیدة و ایجابیةیشعر ان الجمیع ینظرون الیه ٣٦

ال یسامح وینسى إساءات زمالئه٣٧

یلقى القبول واالحترام في كل مكان٣٨

یظهر الفرح او الحزن بقدر ما هو موجود في نفسه٣٩

یعترف بأخطائه أمام االخرین٤٠

یراجع نفسه باستمرار٤١

یخذل الناس الذین یهتمون به٤٢

ن االماكن المزدحمةیخاف م٤٣

یخاف من االماكن المرتفعة٤٤

یتجنب القیام بسلوك ال یرضى عنه زمالئه٤٥

یتبع االرشادات والقواعد الصحیة٤٦

یفعل أي شيء السعاد االخرین٤٧

یستمتع باللعب مع زمالئه٤٨

یبادر زمالءه بالسالم والحدیث٤٩

لعالقات المقطوعة مع زمالءهیبادر باعادة ا٥٠

یحدث زمالءه عن مشاكله في العائلة٥١

یسامح اصدقاءه عندما یسیئون الیه٥٢

یظهر الشوق لرؤیة اصدقائه٥٣

لدیه العدید من االصدقاء٥٤

مقبول من االخرین بصفة عامة٥٥

یصدر اصوات عالیة أثناء الكالم او اللعب٥٦

یتسم بحب الذات٥٧

یتسم بالخجل٥٨

یغضب بسرعة٥٩
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) ٣ملحق (

مقیاس تقدیر معلمي التربیة الخاصة لصورة الذات لدى تالمیذهم 

بیانات عامة : 

...............المدرسة : ...............................اسم التلمیذ : ..

عزیزتي المعلمة .... عزیزي المعلم ... 

تحیة طیبة ... 

یهدف هذا المقیاس الـى التعـرف علـى أهـم السـلوكیات الشخصـیة والنفسـیة التـي یتسـم بهـا 

) نمــط ســلوكي ، ونظــرًا ألنــك رائــد للصــف لــذلك المرجــو منــك ٤٠تالمیــذ صــفك وهــو عبــارة عــن (

تقــدیر هــؤالء التالمیــذ فــي كــل نمــط مــن هــذه االنمــاط عــن طریــق االســتجابة لكــل نمــط فــي ضــوء 

)دائمًا ، غالبًا ، احیانًا ، نادرًا ، ابداً (تیارات : خمس اخ

ومثال على ذلك النمط السلوكي :

یمكنه من النجاح في المدرس 

ابداً نادراً احیاناً غالباً دائماً 

* فاذا كان هذا النمط موجود بصورة دائمة ضع العالمة هكذا ..

العالمة هكذا ..* فاذا كان هذا النمط موجود بصورة غالبة ضع 

..ود بصورة متوسطة ضع العالمة هكذا* فاذا كان هذا النمط موج

* فاذا كان هذا النمط موجود بصورة نادرة ضع العالمة هكذا ..

* فاذا كان هذا النمط موجود بصورة ابدًا ضع العالمة هكذا ..

وشكرًا لتعاونكم الصادق

الباحث
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ابداً نادراً احیاناً غالباً دائماً فقـــــــــــرةالت

یتضایق عندما یكون مع زمالئه١

یمكنه من النجاح في المدرسة٢

یشعر بحب اصدقاءه له٣

ینظر الى الحیاة بتفاؤل٤

لدیه القدرة على التعلم٥

یتصور ان الجمیع سیتخلى عنه .٦

عن نفسه كما هيراضٍ ٧

یجد نفسه قریبًا من زمالئه٨

یشعر بعدم اهتمام العائلة له .٩

یرغب باالنعزال عن زمالئه في ساحة المدرسة١٠

یشعر بالخجل حین یلعب مع زمالئه .١١

یشعر باالنزعاج من شكل رأسه١٢

.لدیه شعور بالخجل من مظهر اسنانه١٣

یشعر باالنزعاج من شكل انفه١٤

یشعر بالضیق من طبیعة شعره .١٥

یشعر باالنزعاج من لون بشرته .١٦

یظهر انزعاجًا من طوله مقارنة بزمالئه .١٧

یهتم بهندامه١٨

یهتم بترتیب شعره١٩

یشعر بسوء مظهره بین زمالئه٢٠

.دما یرتدي زمالئه مالبس افضل منهیشعر بالغیرة عن٢١

مقتنع بما یرتدیه من مالبس٢٢

یهتم بنظافة جسمه٢٣

یحافظ على نظافة مالبسه٢٤

یهتم بتناسق ألوان مالبسه .٢٥

یسعى الى قبول االخرین واستحسانهم له .٢٦

لیه نظرة ایجابیة .یشعر ان الجمیع ینظرون ا٢٧

یستطیع نسیان اساءات زمالئه٢٨

یعترف باخطائه امام االخرین٢٩

یخشى االماكن المزدحمة٣٠

یتهیب االماكن المرتفعة٣١
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ابداً نادراً احیاناً غالباً دائماً فقـــــــــــرةالت

یتجنب القیام بسلوك غیر مرٍض مع زمالءه٣٢

یتبع االرشادات والقواعد الصحیة٣٣

ي شيء السعاد االخرینیفعل أ٣٤

یستمتع باللعب مع زمالءه٣٥

یسامح اصدقاءه عندما یسیئون الیه٣٦

یظهر الشوق لرؤیة اصدقائه٣٧

لدیه العدید من االصدقاء٣٨

یصدر اصوات عالیة اثناء الكالم او اللعب٣٩

یغضب بسرعة .٤٠



لیث حازم حبیب 
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  ) ٤ملحق (

تصحیحه تالمیذ صفوف التربیة الخاصة في محافظة نینوى و لدى صورة الذات یاس صف مقو 

بصیغته النهائیة

یهــدف تالمیــذ صــفوف التربیــة الخاصــة فــي محافظــة نینــوى لــدى صــورة الــذات مقیــاس الوصـــف : 

ن المقیـاس ، ویتكـو دراسة الفروق الفردیة لقیـاس صـورة الـذاتالى توفیر اداة قیاس صادقة وثابتة ل

) عوامل هي :٥) فقرة اشتملت على (٢٤(من 

) ٦، واشــتمل هــذا العامــل علــى (اذ تتضــح اهمیــة االهتمــام الشخصــي االهتمــام الشخصــي : .والأ

  .  )٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١فقرات هي (

، تالمیـذ التربیـة الخاصـةلـدى  ل هذا العامـل اسـتجابات صـورة الـذات یمثالعامل الجسمي :.ثانیا

  ) .١٢،  ١١،  ١٠،  ٩،  ٨،  ٧) فقرات هي (٦مل على (واشتمل هذا العا

تالمیـذ التربیـة یمثل هذا العامل حاالت من المواقـف التـي یتعـرض لهـا العامل االجتماعي :.ثالثا

  . )١٧،  ١٦،  ١٥،  ١٤،  ١٣( ) فقرات هي٥، واشتمل هذا العامل على (الخاصة 

تالمیـذ التربیـة التـي یشـعر بهـا النجـاح والـتعلم یمثل هذا العامل حاالت مـن عامل الكفاءة :.رابعا

  . )٢١،  ٢٠،  ١٩،  ١٨) فقرات هي (٤، واشتمل هذا العامل على (الخاصة 

ــالي :.خامســا تالمیــذ النفســیة التــي یمــر بهــا یمثــل هــذا العامــل بعــض االنفعــاالتالعامــل االنفع

  . )٢٤،  ٢٣،  ٢٢() فقرات هي ٣، واشتمل هذا العامل على (التربیة الخاصة 

المعامالت العلمیة للمقیاس 

تم التحقق من صدق المقیاس باسـتخدام الصـدق الظـاهري (صـدق الخبـراء) فضـال :الصدق.اوالً 

عن تطبیق اسلوب المجموعات المتطرفة واسلوب االتساق الداخلي ثم الصدق العاملي .

فضـال عـن اسـتخدام االختبـار ) بطریقة االختبـار واعـادة٠.٨١بلغ معامل الثبات (:الثبات .ثانیاً 

  .) ٠.٩٢(طریقة التجزئة النصفیة اذ بلغ معامل الثبات 

،  ٤،  ٥) (، أبـداً احیانا ،  نادرا غالبا ، دائما ، (تعطى اوزان الدرجات للبدائل :التصحیح.ثالثاً 

 ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١للفقــرات االیجابیــة والمتمثلــة بــالفقرات (علــى التــوالي )١،  ٢،  ٣

،  ١(وتعطـــــى اوزان الــــــدرجات  )٢١،  ٢٠،  ١٩،  ١٨،  ١٧،  ١٦،  ١٥،  ١٤،  ١٣، 

 ٢٢،  ١٢،  ١١، ١٠،  ٩،  ٨،  ٧() للفقـرات الســلبیة والمتمثلـة بــالفقرات ٥،  ٤،  ٣،  ٢

ــــدنیا ) بینمــــا الدرجــــة الكلیــــة ١٢٠وتكــــون الدرجــــة الكلیــــة العلیــــا للمقیــــاس (. )٢٤،  ٢٣،  ال

  ) . ٧٢الدرجة للمقیاس (بینما متوسط  )٢٤للمقیاس (
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فقرات مقیاس صورة الذات بصیغته النهائیة 

ابداً نادراً احیاناً غالباً دائماً الفقـــــــــــرةت

یحافظ على نظافة مالبسه .١

یهتم بهندامه .٢

یهتم بنظافة جسمه .٣

یهتم بترتیب شعره .٤

.یهتم بتناسق ألوان مالبسه٥

یتبع اإلرشادات والقواعد الصحیة .٦

یشعر باالنزعاج من شكل أنفه .  ٧

لدیه شعور بالخجل من مظهر أسنانه .  ٨

یشعر بالضیق من طبیعة شعره .  ٩

یشعر باالنزعاج من شكل رأسه .١٠

یشعر باالنزعاج من لون بشرته .١١

ًا من طوله مقارنة بزمالئه .یظهر انزعاج١٢

یظهر الشوق لرؤیة أصدقائه .١٣

یفعل أي شيء إلسعاد اآلخرین .١٤

یستمتع باللعب مع زمالءه .١٥

لدیه العدید من األصدقاء .١٦

یسامح أصدقاءه عندما یسیئون إلیه .١٧

یمكنه من النجاح في المدرسة .١٨

لدیه القدرة على التعلم .١٩

ینظر الى الحیاة بتفاؤل .٢٠

یشعر بحب أصدقاءه له .٢١

یخشى األماكن المزدحمة .٢٢

یتهیب األماكن المرتفعة .٢٣

یشعر بالخجل حین یلعب مع أصدقاءه .٢٤


