
٣، العدد  ٦، المجلد التربیة األساسیةكلیة أبحاث مجلة 

١٤٣  

الشعور بالذات  ةنمیبرمجة الذات في تإستراتیجیةأثر 
لدى طالب المرحلة اإلعدادیة

د. یاسر محفوظ حامدم.
التربیةكلیة الموصل / جامعة 

)٢٠٠٧/أیار/٢٤-٢٣المؤتمر العلمي السنوي األول لكلیة التربیة األساسیة (

ملخص البحث :
الشــعور بالــذات نمیــة فــي تبرمجــة الــذاتإســتراتیجیة معرفــة أثــر إلــى  هــدف البحــث الحــالي

تألفـت البحـث تـم صـیاغة عـدد مـن الفرضـیات.  فهـدوللتحقـق مـن المرحلة اإلعدادیة بلدى طال

تقســـیمهم إلـــى .وتم مـــن طـــالب الصـــف الرابـــع اإلعـــدادي) طالبـــًا ٤٠عینـــة البحـــث األساســـیة مـــن (

األخـــرى ضـــابطة وتـــم لكـــل مجموعـــة) إحـــداهما تجریبیـــة و  ٢٠مجمـــوعتین متســـاویتین فـــي العـــدد (

وتــم .التجریبیــة دون المجموعــة الضــابطةبرمجــة الــذات علــى أفــراد المجموعــةإســتراتیجیةتطبیــق 

اختیار التصمیم التجریبي ذي االختبار القبلي والبعدي .

Arnold)بـص واخـرونارنولـد مقیـاس الشـعور بالـذات الـذي أعـده اسـتخدم  Buss &

others لمقیــــاس مــــن قبــــل وقــــد طــــور ا.)١٩٩٩(النعیمــــي:قیــــة للبیئــــة العراوعربــــه (1975,

.البحثفي هذا  دتوهي النسخة التي تم اعتمعلى طلبة المرحلة االعدادیة )٢٠٠١(الفریجي:

لكــل قاعــدة درســًا  ةداعــ) ق١٣مــن (فقــد تكونــتبرمجــة الــذاتإســتراتیجیة أمــا فیمــا یتعلــق ب

تشـــخیص نقـــاط الضـــعف فـــي بهـــدف دقیقـــة  )٣٥-٣٠خاصـــًا بهـــا وتســـتغرق  جلســـة الـــدرس مـــن (

.صورة الذات لدى الشخص ومحاولة تعزیز النقاط اإلیجابیة 

إحصـائیا وجـود فـرق دالt-test((وقد أظهرت النتائج التي استخدم في معالجتهـا اختبـار 

بــین متوســطي درجــات أفــراد المجموعــة التجریبیــة فــي االختبــارین القبلــي والبعــدي لصــالح االختبــار 

اســًا بمـا كــان علیـه مــن قبـل وبهــذا حــدوث تحسـن فــي مسـتوى الشــعور بالـذات قیالبعـدي ممــا یعنـي 

تــم إلیهــا توصــلال تــمء النتــائج التــيوفــي ضــو .لعــدم تحققهــاجمیــع الفرضــیات الصــفریة  ترفضــ

.التوصیات والمقترحات من  عددم یقدت
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Abstract:
The researcher was made a testing study aimed at investigating the

effect of self programming strategy in developing self – consciousness of

preparatory stage students ,for achieving the aim of the study many

hypotheses were made. The main research sample was consisted of (40)

students of the fourth preparatory stage. They were divided in to two

equal groups (20 per group),one of them was experimental and the other

was regulating .The strategy of self programming was applied on the

experimental group out of the regulating one and the prior and after

experimental design has been selected .

The self – consciousness scale Prepared by (Arnold Buss & others

,1975) was used and it was used in the Iraqi environment by (Neimim-

1999).The scale has been developing by (AL-Freegi- 2001) in the

Preparatory Stage Students and it is the copy which is used in this

research, concerning ,the self programming strategy consists of (13) rules,

each rule has a special lesson, and the lime of each lesson takes, about

(30-35) minutes for diagnosing the weak points in the self image and it is

a try to enhancing the positive points.

The (t-test) results showed there are a-significant differences

between the average of the experimental group individuals degrees in the

prior and after test in the favor of after test, which means that there is a

progress in the self – consciousness level backing to the former one, so

the all zero hypotheses were rejected for not being achieve. In the light of

these results, many recommendations and suggestions were presented .
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بالبحثفالتعری:الفصل األول
إلیھ: أھمیة البحث والحاجة أوال

االجتمـاعیین لقرونـًا عدیـدة وممـا الشـك فیـه و  النفسـینلقد أسرت طبیعة الـذات المختصـین

علـى التفكیـر اإلنسـانأن هذا االهتمام مشـتق مـن الخاصـیة االنعكاسـیة المنفـردة والتـي تعنـي قـدرة 

یعـد الحجـر األسـاس لنظریـة الـوعي الـذاتي التـي  اموضـوعبوصفه في نفسه وان فكرة تناول الذات 

ر علـى قـوة ووجهـة السـلوك وبكـالم دقیـق فـان انتبـاه الـذات تهتم بعملیات تنظیم الذات والتـي تسـیط

(Self- Attention) یســلم بمجــاراة العملیــة المعیاریــة التــي بواســطتها یطــابق المــرء مــع مــا یأخــذ

أنمــوذج مــن ســلوك مناســب ومــن هــذا فــان النــاتج الــرئیس لزیــادة تركیــز الــذات هــو تطــابق بوصــفه 

ا لم یكن ثمة وضوح في معاییر السـلوك فـان تركیـز الـذات كبیر بین السلوك والمعاییر السلوكیة إذ

وعــي الــذات  أن إذ ببســاطة یزیــد إدراك الشــخص ووعیــه ببعــده النفســي والــذي یتركــز علیــه انتباهــه

المثیرات الموضعیة والتي تزید أو تقلل وعي فضال عنیزداد متى ما واجه المرء مثیرًا یذكره بذاته 

و نزوعـًا النعكـاس الـذات .هـذا المیـل والنـزوع لتركیـز االنتبـاه نحـو الذات یظهر هناك أیضـًا مـیًال أ

.الداخل أطلق علیه الشعور بالذات لتمیزه عن الحاالت األخرى الخاصة بتركیز االنتباه 

فكرة الشخص عن نفسه هي النواة الرئیسة التي تقوم علیها الشخصیة كمـا أنهـا عامـل  إن

دراكـات الفـرد لنفسـه وتقییمـه افالـذات تتكـون مـن مجمـوع الشخصي واالجتماعي  وافقهأساسي في ت

الیة تتركز حول الفرد باعتباره مصدر الخبرة والسـلوك عوانفإدراكیةلها فهي إذن تتكون من خبرات 

ومـــن أوائـــل علمـــاء الـــنفس االجتمـــاعیین الـــذین ســـاهموا إســـهاما ) ٤٩: ١٩٧٦ ،والوظـــائف (فهمـــي

Cooley(فعاال في دراسة الذات كولي  ، وهو صاحب الـرأي المشـهور أن المجتمـع مـرآة )1902

هــــو أن الفــــرد یــــرى نفســــه بالطریقــــة التــــي یراهــــا بــــه  الــــذات آةیــــرى الفــــرد فیهــــا نفســــه ومفهــــوم مــــر 

عن نفسه من خالل  ةاآلخرون.لذلك تنمو الذات من خالل تفاعل الفرد االجتماعي،وتتكون الصور 

علـى ذلـك مـن شـعور وهـو مـا یسـمى بالـذات تـبإدراكه لرؤیة اآلخرین لـه وتخیلـه لحكمهـم ومـا یتر 

Reflected(المنعكسة self()،وأكدت األدبیات في هـذا المجـال أن الشـعور  )١٧: ٢٠٠٤الظاهر

هــو وظیفــة للعقــل وان العقــل یمكــن دراســته عــن طریــق الشــعور وٕاذا كــان كثیــر مــن علمــاء الــنفس 

راط التقلیـــدي وغیرهـــا یرجعـــون اكتســـاب خصـــائص الشخصـــیة إلـــى الـــتعلم كمـــا یحصـــل فـــي االشـــت

) فان الكثیر من التربویین یؤكدون على حقیقة أن فهم الشخص لذاته لـه ٢٦٠ : ١٩٧٧ ،(ویتیج 

عالقة وثیقة بالكیفیة التي یسلك بها ویتعلم فقـد جـاءت األدلـة لتشـیر إلـى أن األداء المـنخفض فـي 

ذي یأتي أقل من المتوقع فـي الموضوعات المدرسیة والدافعیة المضطربة واالفتقار إلى االندماج ال

،(أبــو زیــد .تحصــیله والرســوب والفشــل كلهــا قــد ترجــع فــي جــزء منهــا إلــى اإلدراك الســلبي للــذات

١٣٢: ١٩٨٧ (  
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إلـــى أن الشـــعور بالـــذات یشـــمل التركیـــز علـــى الجوانـــب الخفیـــة )Carverرفر اكـــ(ویشـــیر 

(covert) العــــــــــــاليوالشخصــــــــــــیة للفــــــــــــرد وان األشــــــــــــخاص ذوي الشــــــــــــعور بالــــــــــــذات الخــــــــــــاص  

(High private self-consciousness) یكونــون ذوي وعــي عــاٍل بأحاسیســهم الجســمیة

وأمـزجتهم وانفعــاالتهم ومشــاعرهم ویكونــون علــى اتصــال حســن مــع أنفســهم بشــكل أفضــل مــن ذوي 

الشـــعور بالـــذات الخـــاص المـــنخفض أي یمیلـــون ألن یكونـــوا شـــدیدي الغـــوص فـــي ذواتهـــم ویمیـــل 

Publicالذات العام (للخیال أما الشعور ب self consciousness( فتتضمن وعیًا بالذات وكأنها

هدفًا اجتماعیًا ویهتم األفراد ذوي الشعور بالذات العام العالي بالمظهر االجتماعي وبنوع االنطباع 

الــذي یتركونــه فــي نفــوس اآلخــرین ویمیلــون إلــى التفكیــر بــاآلخرین وبمــا یفكــر بــه اآلخــرون عــنهم 

(Wegner,1980:247)لتي یقابلون بها في السیاقات االجتماعیة وبالكیفیة ا

 ١٩٨١(كـارفر وسشـیر میـة الشـعور بالـذات إذ أكـدت دراسـةوقد أكـدت الدراسـات علـى أه

Carver & Scheier( إلــى أن هنـاك عالقـة بـین الشـعور بالـذات واالنفعـاالت وخاصـة الخــوف

الشــعور بالــذات علــى محتــویین مهمــین همــا والقلــق . ولقــد كــان تأییــد األدبیــات الخاصــة بموضــوع

الشـــعور بالـــذات العـــام والخـــاص وهنـــاك القلیـــل ممـــا یمكـــن أن یقـــال عـــن القلـــق االجتمـــاعي بســـبب 

Carver)(awareness)احتواء الشعور بالذات العام  والخاص على خاصیة الوعي بالذات  &

Scheier, إذا توافرت فیه الخصالوبشكل عام یوصف الشخص بأنه قلق اجتماعیًا (1981:46

خجــول مرتبــك متــوتر مضــطرب بحضــور اآلخــرین والقاســم المشــترك لجمیــع هــذه الخصــال اآلتیــة: 

(Buss,1980:45)هو تواجد حضور اآلخرین 

,Wegnerالدراسـاتمـن العدید في وقد قیس الشعور بالذات  1980,: ) وقـد (247-248

دراسـة ومن بینهاسنة  ١٨-١٥اهقین من عمر إلى تدني الشعور بالذات لدى المر نتائجهاأشارت

  . )٤٢: ٢٠٠٠،(هانت

وبما أن هذا الشعور بحاجة إلـى تعـدیل وتطـویر فقـد اهتمـت موضـوعات الهندسـة النفسـیة 

اهتمامًا كبیرًا بادراكات الفرد وتكامل هذه االدراكات لمشاعره وانفعاالته وعواطفه .

حــس نعلـى أسـاس أن كـل مـا شــكیل الحیـاةؤثر الشـعور بالـذات بالمعتقـدات والسـلوك وتویـ

معظـم شـعورنا  إنبه یملي علینا شكل استجابتنا للمواقف واألشـخاص الـذین نلتقـي بهـم فـي الحیـاة.

ویبـدو أن الشـعور فـي حیاتنـا.مـن یماثلهمـا مـن األشـخاص بالذات یتشكل تحت تـأثیر الوالـدین أو

یله لكــي یعمــل لصــالحنا شــكإعــادة تأننــا نســتطیع حــذف بعــض هــذا الشــعور أو بالــذات یتشــكل إال

وعلــى ذلــك فــان مــن أساســیات البرمجــة اللغویــة العصــبیة هــي أن یفهــم الفــرد بنیــان ذاتــه والشــعور 

بالــذات وتســاعد فــي القیــام بــإجراء أي تغییــر فیــه إذا أردنــا ذلــك أو أردنــا أن نقــوم بصــیاغة نمــوذج 

النــاس تبــرمج منــذ الصــغر علــى أن كــل إنســان یعتبــر فریــدًا مــن نوعــه إال أن معظــم  أنللــذات إذ 

یتعرفــوا أو یتكلمــوا أو یعتقــدوا بطریقــة معینــة ســلبیة وتكبــر معهــم حتــى یصــبحوا ســجناء مــا یســمى 



…الشعور بالذات ةنمیأثر استراتیجیة برمجة الذات في ت

١٤٧

بالـذات السـلبیة التـي تحـد مــن حصـولهم علـى أشـیاء كثیـرة فــي هـذه الحیـاة فنجـد أن كثیـرًا مــنهم ذو 

إمـا مـن األسـرة أو مـن المدرسـة أو شعور بالذات ضعیف أو سلبي ونجد أنهم اكتسبوا هذه السلبیة 

من هؤالء جمیعًا . 

نعـم ممكـن باسـتخدام اسـتراتیجیة برمجـة ؟ ولكن هـل یمكـن أن تتغیـر السـلبیة إلـى إیجابیـة 

الــذات باالتجــاه اإلیجــابي وهــذا یعنــي أن یقــرر الفــرد فعــًال أنــه یریــد أن یتغیــر نحــو األفضــل إذ أن 

ذي هـــو ببســـاطة یخـــزن المعلومـــات والخبـــرات ویقـــوم الشـــعور بالـــذات ینـــتج عـــن العقـــل البـــاطني الـــ

فــي  برمجــتبتكرارهــا فیمــا بعــد كلمــا تــم اســتدعاؤها فــي مواقــف حیاتیــة مختلفــة فلــو حــدث أن خبــرة 

العقـــل البـــاطن ولســـنوات طویلـــة تقـــول فـــي كـــل موقـــف (أنـــا قلـــق) (أنـــا خجـــول) فـــان هـــذه الرســـائل 

كـــن تغییرهـــا ولكـــن یمكـــن اســـتبدالها سترســـخ وتســـتقر فـــي مســـتوى عمیـــق فـــي العقـــل البـــاطن وال یم

لبرمجة الذات قواعد مهمة هي :  أنببرمجة أخرى سلیمة وٕایجابیة إال 

أن تكون الرسالة للعقل الباطن واضحة ومحدودة . .١

اجتماعي).یجب أن تكون الرسالة إیجابیة (أنا قوي) (أنا .٢

یجب أن تدل الرسالة على الوقت الحاضر ..٣

ویبرمجها.حساس القوي بمضمونها حتى یقبلها العقل الباطن یجب أن یصاحب الرسالة اإل.٤

  )٢٠٤:  ٢٠٠١ أ، الفقي( تبرمج.أن  إلىیجب أن یكرر الرسالة عدة مرات .٥

وبرمجــــة الــــذات عبــــارة عــــن أدوات ووســــائل یــــتم اســــتخدامها لكــــي نعیــــد صــــیاغة قناعــــات 

یخــاف یعتقــد حــول نقــاط ضــعفه ومــا یعتقــده فــي نفســه مــن ضــعف واإلنســان عــادة الــذياإلنســان

بــالخوف والــذي یقلــق یعتقــد بــالقلق ولــیس للخــوف أو القلــق وجــود إال فــي داخلــه والشــعور بــالنقص 

وعدم الثقة هي في الحقیقة مجرد أفكار تعیش في اإلنسـان ال وجـود لهـا فـي الواقـع الخـارجي وكـل 

برمجـة یجیةوٕاسـتراتما نحتاجه هو مجـرد تغییـر هـذا اإلنسـان مـن حالـة السـلب إلـى حالـة اإلیجـاب 

لكي یغیر الباحث الذات تأتي بتقنیات سریعة وفعالة ویعني بها دروس ومواقف یستخدمها المدرب 

NLPبها قناعات وأفكار الطرف اآلخر وهذه فـي األسـاس تعتمـد علـى البرمجـة اللغویـة العصـبیة 

تعامـل مـع وهي آلیـات تعتمـد علـى طـرق التفكیـر وأنمـاط التفكیـر لإلنسـان بالدرجـة األولـى وكیـف ی

إدراك اإلنسـان وتفكیـره هــذا اإلدراك والتفكیـر فـي المشــكلة تنهـي المشــكلة مـن نفسـه فــال یبقـى علیــه 

.إال أن یواجهها في الواقع بدون خوف أو قلق 

  ) ٦٠٤ : ٢٠٠٤،(العباد 

Kondalinliوأشـار كونـدالیني ( إلـى أن برمجـة الـذات مهمـة وضـروریة لغالبیـة )2001

ة المراهقــة والشــباب ، إذ أن هــذه المرحلــة بحاجــة إلــى فهــم عمیــق للــذات النــاس وخاصــة فــي مرحلــ

Kondalinliواإلدراك والشعور وكیفیة التواصل مع اآلخرین ( : 2001:p.6(
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واســتراتیجیات البرمجــة اللغویــة العصــبیة مبــادئالعدیــد مــن الدراســات لتطبیــق أجریــتوقــد 

) الـــذي اســـتخدم ١٩٩٨دراســـة كرینـــدر (تعـــدیل جوانـــب مختلفـــة مـــن شخصـــیة الفـــرد مثـــل و لتنمیـــة 

اســــتراتیجیات مختلفــــة مــــن اســــتراتیجیات البرمجــــة العصــــبیة لمعالجــــة الفوبیــــا لــــدى طلبــــة الجامعــــة 

تحسـنًا كبیـرًا فـي انخفـاض مسـتوى الفوبیـا لـدیها  أظهـرتالمجموعة التجریبیـة  أنالنتائج وأوضحت

  ).١٥-١٢ :١٩٩٨،كریندر(قیاسًا للمجموعة الضابطة 

) حـول اثـر اسـتخدام اسـتراتیجیة برمجـة الـذات ٢٠٠٠اریكسون ومیل ة قام بها (وفي دراس

المجموعــة التــي اســتخدمت هــذه االســتراتیجیة أظهــرت تحســنًا  أنالتــدخین وجــد إدمــانفــي عــالج 

  ).٢٠٠٠،اریكسون ومیل(جانبیة  أعراضكبیرًا في االمتناع عن التدخین بدون وجود 

برمجـــة الـــذات لعـــالج الیـــأس لـــدى مجموعـــة مـــن اســـتراتیجیة  )٢٠٠٤واســـتخدمت (نایـــت 

 )٣(وبعد مرور یعانون من مستویات عالیة من الیأس وفقدان األملأنهمالمراهقین شخصوا على 

  )٢٠٠٤،نسبة عالیة جدًا. (نایت بتحسنوا أنهمأشهر على استخدام هذه االستراتیجیة تبین 

جامعیـًا ممـن یعـانون الخجـل طالبـاً  ٢٥علـى عینـة مـن  )٢٠٠٤فرام ا( أجراهاوفي دراسة 

أكثـر أصـبحواالعینـة  أفـرادأشـهر وجـد أن  )٣(االجتماعي باستخدام استراتیجیة برمجة الذات لمدة 

إحصـــــــــــــــــائیةاجتماعیــــــــــــــــة وانخفــــــــــــــــض مســــــــــــــــتوى الخجــــــــــــــــل االجتمــــــــــــــــاعي لــــــــــــــــدیهم بداللــــــــــــــــة 

  .)٢٦-٢٥:  ٢٠٠٤ ،افرام(

راهقین مـــن عمـــر وبعـــد أن أظهـــرت العدیـــد مـــن الدراســـات تـــدني الشـــعور بالـــذات لـــدى المـــ

) سنة،وما أظهرته نتائج االستبیان االستطالعي ایضا من تدني مستوى الشعور بالـذات ١٨-١٥(

ـــدى عـــدد البـــأس بـــه مـــن طـــالب الصـــف الرابـــع العام،واســـتجابة لتوصـــیات العدیـــد مـــن العلمـــاء  ل

زیــد مــن والبــاحثین بإمكانیــة تنمیــة الــذات وكــذالك الدراســات والبحــوث الســابقة التــي نــادت بــإجراء م

الدراسات حـول تنمیـة وتحسـین الشـعور بالـذات االیجـابي وذلـك لنـدرة مثـل هـذه الدراسـات علـى حـد 

علـــم الباحـــث بعـــد اطالعـــه علـــى األدبیـــات والدراســـات الســـابقة ولفاعلیـــة إســـتراتیجیة برمجـــة الـــذات 

ســـة المتعـــددة وذلـــك بنـــاء علـــى الدراســـات الســـابقة ، فقـــد دعـــت الحاجـــة إلـــى أن یقـــوم الباحـــث بدرا

تجریبیــة بغیــة تحســین ورفــع مســتوى الشــعور بالــذات.كما وتظهــر مشــكلة البحــث فــي أهمیــة القیــام 

بدراســة تجریبیــة تجیــب عــن التســاؤل األتــي :هــل یمكــن تنمیــة الشــعور بالــذات عنــد طــالب الصــف 

الرابــع العــام مــن خــالل اســتخدام إســتراتیجیة برمجــة الــذات، فضــال عــن أهمیــة النتــائج التــي ســیتم 

علیها،والتي یمكن من خاللها الكشف عن إمكانیة تحسین الشعور بالذات. الحصول
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أھداف البحثثانیا: 
:البحث إلى یھدف

ـــر " ـــةبرمجـــة الـــذات فـــي تإســـتراتیجیة معرفـــة أث ـــذات لـــدى طـــنمی ـــة  البالشـــعور بال المرحل

-:اآلتیة. وألجل التوصل إلى تحقیق هذا الهدف تم صیاغة الفرضیات "اإلعدادیة

درجـاتفي مستوى الشعور بالـذات الخـاص بـین اً ة إحصائیلا: (ال توجد فروق دلفرضیة األولىا

الضابطة في االختبار البعدي) .و التجریبیة تینالمجموع

فـي مسـتوى الشـعور بالـذات الخـاص بـین درجـات اً ة إحصائیلاد: (ال توجد فروق الفرضیة الثانیة

ي ودرجاتهم في االختبار البعدي) .في االختبار القبلالمجموعة التجریبیة 

ΔѧѧΛϟΎΛϟ�Δϳѧѧο έϔϟ فــي مســتوى الشــعور بالــذات العــام بــین درجــات اً ة إحصــائیلــاد: (ال توجــد فــروق

الضابطة في االختبار البعدي) .و التجریبیة تینالمجموع

ΔѧѧόΑέϟ�Δϳѧο έϔϟ فــي مسـتوى الشــعور بالـذات العــام بـین درجــات اً ة إحصـائیلــاد: (ال توجــد فـروق

لمجموعة التجریبیة في االختبار القبلي ودرجاتهم في االختبار البعدي) .ا

ΔѧѧγϣΎΧϟ�Δϳѧѧο έϔϟ الشــعور بــالقلق االجتمــاعي بــین مســتوى فــي  اً ة إحصــائیلــاد: (ال توجــد فــروق

الضابطة في االختبار البعدي) .و التجریبیة تیندرجات المجموع

ΔѧѧγΩΎγϟ�Δϳѧѧο έϔϟ الشــعور بــالقلق االجتمــاعي بــین مســتوى ي فــ اً ة إحصــائیلــاد: (ال توجــد فــروق

.)درجات المجموعة التجریبیة في االختبار القبلي ودرجاتهم في االختبار البعدي

حدود البحث ثالثاً: 
ـــع العـــام فـــي مركـــز  البتقتصـــر حـــدود البحـــث علـــى طـــ ـــة الصـــف الراب ـــة اإلعدادی المرحل

.٢٠٠٤/٢٠٠٥محافظة نینوى للعام الدراسي 

لمصطلحات تحدید ارابعاً: 
برمجة الذاتإستراتیجیة

اإلستراتیجیة عرفها كل من : .١

)٢٠٠١،١٧٤) هي"برنامج ذهني معد ومصمم الحداث نتیجة معینة"(الفقي ب ،٢٠٠١الفقي(»

، ٢٠٠٤نتیجـة محـددة "(الـدر وبیـرل،هـي" تتـابع التعبیـرات التـي تقـود الـى )٢٠٠٤(الدر وبیـرل »

٢٧١ (

) هي "مجموعة من االفكار المتتابعة والسلوكیات المبنیة على ٢٠٠٤ت (:عرفتها نای. البرمجة٢

  ) ٢٠٨، ٢٠٠٤مجموعة من المعتقدات واالحساس بالذات" .(نایت ،
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السـلوك اتجاهـات الشـخص ومشـاعره عـن نفسـه والتـي تحكـم ) بأنها"٢٠٠٤(:عرفها رضا . الذات٣

    )٩ ، ٢٠٠٤الذات".(رضا،ومعرفته بقدراته واالستخدام االمثل لهذه القدرات أي إدارة

عرفها كل من :.برمجة الذات. إستراتیجیة٤

طریقـة منظمـة لمعرفـة تركیـب الـذات اإلنسـانیة والتعامـل معهـا بوسـائل " )٢٠٠٠(اریكسون ومیل»

والتصـــور واألفكـــار  اإلدراكیمكـــن التـــأثیر بشـــكل حاســـم وســـریع فـــي عملیـــة  إذوأســـالیب محـــددة 

  )٢٠٠٠،اریكسون ومیل(."واألداء اإلنساني والجسدي والنفسي والشعور وبالتالي في الذات 

عقلیة تتضـمن التحـرك ذهنیـًا للموقـف الـذاتي للشـخص بأنها"إستراتیجیة  )٢٠٠٠(ایت نعرفتها »

   )٢٠٠٠، ایت (ن."من داخل الموقف وموقفه لو كان خارج الموقف

لكـل قاعـدة درسـًا خاصـًا و  لقواعـدالتعریف اإلجرائي لإلستراتیجیة :" هي مجموعة من الدروس وا»

ص نقـاط الضـعف فـي صـورة الـذات یوتشـخبها یتكون من مقدمة وموضوع ثم فتح باب النقـاش

  . ةالنقاط اإلیجابیلدى الشخص ومحاولة تعزیز 

عرفه كل من :Self-Consciousnessالشعور بالذات . ٥

Buss(بص » ین هما :هو میل الفرد لالنتباه لذاته ویتضمن جانب)1976

Private(الشــعور بالــذات الخــاص - self-conscious( وهــو میــل الشــخص لالنتبــاه ألفكــاره

ومشاعره ودوافعه .

Public(الشـعور بالـذات العـام - self-conscious( ویتضـمن تركیـز انتبـاه الفـرد علـى الكیفیـة

&Buss)اآلخرین وكیف یرى من قبلهم على التي یؤثر فیها  Scheier, 1976:463-464)

تركیــز الفــرد علــى الجوانــب المخفیــة والجوانــب  هــوالــذات الخــاص )Wegner:1980(ویكنــر»

الشخصــیة فــي نفســه واألشــخاص الــذین یتمیــزون بشــعور عــالي بالــذات الخــاص یكونــون علــى 

درجة عالیة من االحساسات الجسمیة واألمزجة والمشاعر . 

social(ذات وكأنهــا هــدف اجتمــاعي أمــا الشــعور بالــذات العــام یتضــمن الــوعي بالــ- object(

ویتمیــــــز األشــــــخاص الــــــذین یتمتعــــــون بالشــــــعور بالــــــذات العــــــالي باهتمــــــامهم بظهــــــورهم االجتمــــــاعي

)Social Appearance(النطباع الذي یتركونه في اآلخرینوبنوع ا(Wegner, 1980 : 248)

د لتركیـز االنتبـاه نحـو الــداخل أي سـمة أو میـل أو نزعــة الفـر  هـو)Costello:1996(كوسـتیلو  »

أفكـــار الفـــرد ومشـــاعره ومعتقداتـــه (الشـــعور بالـــذات الخـــاص) أو نحـــو الخـــارج عنـــدما یعـــد ذاتـــه 

  )١٧-١٦: ص ١٩٩٩موضوعًا اجتماعیًا (الشعور بالذات العام) (النعیمي 

ـــــــد  - ـــــــف اعتمـــــــدوق ـــــــف الخـــــــاص بنظریـــــــة و  Bussالباحـــــــث تعری ـــــــُه التعری ذلـــــــك لشـــــــمولیته وألن

بالــذات.أما التعریــف اإلجرائــي للشــعور بالــذات فهــو الدرجــة التــي یحصــل علیهــا طالــب الشــعور

الشعور بالذات . في استجابته عن فقرات مقیاس الصف الرابع اإلعدادي 
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الفصل الثاني
أوال: الدراسات سابقة

بعــد اطــالع الباحــث علــى مــا تیســر لــه مــن دراســات ســابقة تناولــت مفهــوم الــذات والشــعور 

،إال انه لم یجد دراسة عربیة أو أجنبیة مباشرة في میدان بحثه. ولكن هذا ال یمنع الباحـث بالذات

من االطالع على األسالیب والمنهجیة التي اتبعتها هذه الدراسات وما توصلت إلیه من نتـائج وان 

یعــرف موقــع بحثــه بــین البحــوث والدراســات الســابقة.ووجد إن هــذه الدراســات قــد تناولــت الموضــوع 

وفقــا للمــنهج الوصــفي والتجریبــي لــذا قــام الباحــث بتقســیم الدراســات التــي حصــل علیهــا إلــى قســمین 

هما:

الدراسات الوصفیة -أ
. الدراسات العربیة ١

)١٩٩٩دراسة النعیمي (
هدفت الدراسة الـى قیـاس الشـعور بالـذات لـدى طلبـة الجامعـة ومعرفـة الفـروق فـي االنتبـاه 

) ٢٠٠ات العام والخاص والجـنس والتخصـص الدراسـي.وتالفت العینـة مـن (االنتقائي والشعور بالذ

طالبـــًا وطالبـــة یتوزعـــون علـــى اربـــع كلیـــات فـــي جـــامعتي بغـــداد والمستنصریة،وأســـتخدم فـــي قیـــاس 

Arnoldالشــعور بالــذات مقیــاس ارنولــد بــص  Buss ) بعــد ان تــم تعریبــه علــى البیئــة (1975

ـــات ـــل التبـــاین الثالثـــي واختبـــار نیومـــان كـــولز العراقیة.واســـتخدم فـــي معالجـــة البیان احصـــائیا تحلی

) وأظهـــرت النتـــائج أن طلبـــة الجامعـــة یتمتعـــون بشـــعور عـــالي t-testللمقارنـــات المتعـــددة واختبـــار(

بالــذات وان ذوي الشــعور بالــذات العــام والخــاص وذوي القلــق االجتمــاعي العــالي اكثــر قــدرة علــى 

وجـــود فـــرق فـــي القـــدرة علـــى االنتبـــاه االنتقـــائي بـــین الـــذكور االنتبـــاه االنتقـــائي ولـــم تظهـــر النتـــائج 

  ) ١٩٩٩واالناث ذوي الشعور بالذات العام والشعور بالذات الخاص.(النعیمي،

)٢٠٠١دراسة الفریجي (
هــدفت الدراســة الــى قیــاس الشــعور بالــذات لــدى طلبــة المرحلــة االعدادیــة ومعرفــة العالقــة 

االنــدفاعي ومعرفــة الفــروق فــي الشــعور بالــذات -ي التــأمليبــین الشــعور بالــذات واالســلوب المعرفــ

ـــــــة -علـــــــى وفـــــــق متغیـــــــرات االســـــــلوب المعرفـــــــي التـــــــأملي  االنـــــــدفاعي والجـــــــنس والفـــــــرع والمرحل

)مدارس في أربع مـدیریات للتربیـة ٨) طالبًا وطالبة موزعین على(٤٨٠الدراسیة.وتألفت العینة من(

Arnold)یـاس ارنولـد بـص في بغداد،وأستخدم في قیاس الشـعور بالـذات مق Buss الـذي  (1975

واســتخدم فــي معالجــة البیانــات احصــائیًا علــى البیئــة العراقیــة بعــد تطــویره. ١٩٩٩عربــه النعیمــي 
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. واظهــــرت النتــــائج ان طلبــــة t-testمعامــــل ارتبــــاط بیرســــون وتحلیــــل التبــــاین الربــــاعي واختبــــار 

ـــة المرحلـــة االعدادیـــة فـــي العـــراق یتمتعـــون بشـــعور عـــالي با ـــذات مـــع وجـــود عالقـــة ارتباطیـــه دال ل

إحصــائیا بــین الشــعور بالــذات واألســلوب المعرفــي ووجــود فــرق دال إحصــائیا فــي الشــعور بالــذات 

  ) ٢٠٠١على وفق متغیر االسلوب المعرفي لصالح التاملین . (الفریجي، 

. الدراسات األجنبیة.٢
Bussدراسة بص وشیر   & Scheier (1976)
معرفــة اثــر كــل مــن الشــعور بالــذات ووعــي الــذات فــي العــزو الســببي هــدفت الدراســة الــى

واختبــــرت الدراســــة صــــحة الفرضــــیة االتیــــة : ان االشــــخاص ذوي الشــــعور بالــــذات العــــالي ســــوف 

یقدمون عزوا سببیًا نفسیًا اكثر من ذوي الشعور بالذات الخاص الواطئ.وتألفت عینـة الدراسـة مـن 

Arnoldس الشعور بالذات لــ () طالبة واستخدم الباحثان مقیا٥٠٠( Buss والمـرأة لقیـاس وعـي (

ــــــل التبــــــاین بوصــــــفه وســــــیلة إحصــــــائیة إلیجــــــاد  ــــــذات ومقیــــــاس العــــــزو السببي.واســــــتخدام تحلی ال

النتائج،وأظهرت الدراسة وجود فرق دال في العزو السـببي الـذاتي لصـالح االشـخاص ذوي الشـعور 

ر بالـــذات الخـــاص الـــواطئ ووجـــود تـــاثیر بالـــذات الخـــاص العـــالي مقارنـــة باالشـــخاص ذوي الشـــعو 

Buss(ضعیف لوعي الذات في العزو السببي الذاتي. & Scheier, 1976(

Scheierدراسة شیر واخرون   & Others (1978)
هدفت الدراسـة الـى معرفـة العالقـة بـین الشـعور بالـذات والتقریـر الـذاتي للعدائیـة والعـدوان. 

ة الجامعة،واســتخدمت الباحــث مقیــاس الشــعور بالــذات ) شخصــا مــن طلبــ٦٣وتالفــت العینــة مــن (

ــذاتي للعدائیــة الــذي یتكــون مــن ( ) فقــرة موزعــة علــى بعــدین االولــى تقیــیس ٦٦ومقیــاس التقریــر ال

االســتیاء والشــك، والثانیــة تقیــیس ســلوكیات العدوانیــة. وباســتخدام معامــل ارتبــاط بیرســون اظهــرت 

اص العــــالي لــــدیهم ســـــلوك عــــدائي اكثــــر مـــــن الدراســــة ان االشــــخاص ذوي الشــــعور بالـــــذات الخــــ

الــواطئ). مــع وجــود ارتبــاط دال -االشــخاص ذوي الشــعور بالــذات الخــاص الــواطئ والعــام (العــالي

معنویــًا بــین التقریــر الــذاتي للعدائیــة والعــدوان لــدى االشــخاص مــن ذوي الشــعور بالــذات الخــاص 

قریــر الــذاتي للعدائیــة والعــدوان لــدى العــالي. بینمــا لــم تظهــر النتــائج وجــود ارتبــاط معنــوي بــین الت

Scheier(االشخاص من ذوي الشعور بالذات العام. & Others , 1978)

Franzoiدراسة فرانزوي  (1983)
هدفت الدراسة الى معرفـة اثـر كـل مـن الشـعور بالـذات الخـاص والقلـق االجتمـاعي لتقـدیر 

الباحث افراد العینة على ذوي الشعور ) طالبًا وطالبة، وقسم٨٠عینة الدراسة من (وتألفت الذات.
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واطـــــئ) باســـــتخدام مقیـــــاس -واطـــــئ)،وذوي القلـــــق االجتماعي(عـــــالي-بالـــــذات الخـــــاص (عـــــالي

)Arnold Buss( للشعور بالذات،واستخدم كـذلك اسـتفتاء التقریـر الـذاتي مـن خـالل وصـف الفـرد

التبــاین وأظهــرت نتــائج لذاتــه ومقارنــة ذلــك بوصــف صــدیقه لــه. واســتخدم فــي إیجــاد النتــائج تحلیــل 

الدراســة أن ذوي الشــعور بالــذات الخــاص الــواطئ وذوي القلــق االجتمــاعي العــالي ُیقــدرون أنفســهم 

بصـورة ســلبیة اكثــر مــن تقـدیر اصــدقائهم لهــم. وان ذوي القلــق االجتمـاعي ُیقــدرون أنفســهم بصــورة 

عـــالي ُیقـــدرون أنفســـهم ایجابیــة اكثـــر ممـــا یقـــدرهم اصــدقائهم بینمـــا ذوي الشـــعور بالـــذات الخــاص ال

بصـــورة أفضـــل مـــن تقـــدیر اصـــدقائهم لهـــم مقارنـــة بـــاالفراد ذوي الشـــعور بالـــذات الخـــاص الـــواطئ. 

)Franzoi ,1983(

ب. الدراسات التجریبیة
. الدراسات العربیة١

)٢٠٠٠دراسة) المقدادي (
ـــة الخصـــائص ـــد فـــي تنمی ـــر الناق ـــیم التفكی ـــامج تعل ـــر برن ـــى استقصـــاء اث هـــدفت الدراســـة إل

) طالبـــا مـــن ٧٥اإلبداعیــة وتقـــدیر الـــذات لـــدى الصــف الحـــادي عشـــر.وتألفت عینـــة الدراســة مـــن (

طالبــا)، وخضــعوا  ٣٩طالبــا) وضــابطة ( ٣٦الصــف الحــادي عشــر، قســموا لمجمــوعتین تجریبیــة (

للقیــاس القبلــي والبعــدي علــى مقیــاس الســمات الشخصــیة والعقلیــة وعلــى قائمــة تقــدیر الــذات، وقــد 

ســاعة  ٣١.٥تفكیــر الناقــد علــى المجموعــة التجریبیــة خــالل ســبعة أســابیع بواقــع (طبــق برنــامج ال

) وجـــود فـــرق دال احصـــائیًا بـــین ANCOVAتدریبیـــة).وأظهرت نتـــائج تحلیـــل التبـــاین المشـــترك (

المجموعة التجریبیة والضابطة في كل من بعد المرونة في التفكیر،القدرة على النقـد،االنفتاح علـى 

ـــــــي ـــــــدیر الخبرة،األصـــــــالة ف ـــــــة لقائمـــــــة تق ـــــــاس الســـــــمات،الدرجة الكلی ـــــــة لمقی التفكیر،الدرجـــــــة الكلی

الــــذات،الجانب العقلي،االجتماعي،االنفعالي،األخالقي،الجســــدي،وعلى الثقــــة بالــــذات ككل.كمــــا لــــم 

تظهـر النتــائج وجـود فــرق دال بـین المجموعــة التجریبیـة والمجموعــة الضـابطة فــي بعـد القــدرة علــى 

وبینــت النتــائج وجــود فــرق دال لمتغیــر تقالل في التفكیر والحكم.تحمل الغموض، وبعد االس

فــرق دال لمتغیــر  دالجــنس علــى الجانــب العقلــي فــي قائمــة تقــدیر الــذات لصــالح الــذكور، وال یوجــ

الجنس على األبعاد والجوانب األخـرى فـي أدوات الدراسـة. وتشـیر هـذة النتـائج إلـى األثـر الواضـح 

تطویر الخصائص اإلبداعیة وتقدیر الـذات لـدى طلبـة الصـف الحـادي لبرنامج التفكیر الناقد على 

  ) ٢٠٠٠(المقدادي ،عشر.

)٢٠٠٠دراسة مطر (
هــدفت هــذه الدراســة إلــى فحــص اثــر برنــامج تعلــیم التفكیــر "المواهــب غیــر المحــدودة " فــي 

تطــور القــدرات اإلبداعیــة ومفهــوم الــذات لــدى عینــة مــن طلبــة الصــف الخــامس األساســي. تألفــت 
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) طالبـــا مـــن الصـــف الخـــامس األساســـي فـــي منطقـــة عمـــان الكبـــرى،إذ تـــم ٥٨عینـــة الدراســـة مـــن (

اختیــــار العینــــة عشــــوائیا لشــــعبتین مــــن إحــــدى مــــدارس منطقــــة عمــــان بحیــــث اختیــــرت المجموعــــة 

) طالبــًا مــن مدرســة ٢٩) طالبــًا مــن مدرســة والمجموعــة الضــابطة وعــددها (٢٩التجریبیــة وعــددها(

) ١٢٥روف االجتماعیـــة واالقتصـــادیة. تكـــون برنـــامج تعلـــیم التفكیـــر مـــن (أخـــرى مماثلـــة لهـــا بـــالظ

) مهـارات . اتخـاذ القـرار، التنبـؤ، االتصـال، التفكیـر المنـتج والتخطـیط، وقـد ٥تمرینا موزعـا علـى (

تم تطبیق البرنامج على المجموعة التجریبیة بهدف تطویر القدرات اإلبداعیة ومفهوم الذات. طبق 

لفظــــي ومقیـــاس مفهــــوم الــــذات كاختبـــار قبلــــي وبعــــدي ثـــم حســــبت المتوســــطات مقیـــاس تــــورانس ال

الحسابیة القبلیة والبعدیة لدرجات الطلبة على المقیاسـین. ولمعرفـة الداللـة اإلحصـائیة للفـروق بـین 

). وأظهــرت ANCOVAالمتوســطات القبلیــة والبعدیــة، فقــد تــم اســتخدام تحلیــل التبــاین المشــترك (

إحصائیا بین المجموعتین التجریبیة والضابطة لصالح المجموعـة التجریبیـة النتائج وجود فرق دال 

علــى جمیــع أبعــاد مقیــاس تــورانس اللفظــي (الطالقة،المرونة،األصالة،والتفاصــیل). كمــا ظهــر فــرق 

دال إحصــائیا علــى بعــد القــدرة العقلیــة لمقیــاس مفهــوم الــذات، ولــم تظهــر فــروق علــى بقیــة األبعــاد 

الثقــــة بـــالنفس، االتجــــاه نحــــو الجماعـــة، الجســــم والصـــحة، االتــــزان العــــاطفي، (القیمـــة االجتماعیة،

النشـــاط، والعدوانیــــة).وأخیرا فقــــد أوصــــت الدراســــة بضــــرورة تعمــــیم بــــرامج تعمــــیم التفكیــــر للمراحــــل 

  )٢٠٠٠الدراسیة المختلفة وخاصة الروضة لما لها من أهمیة في بناء شخصیة الطفل. (مطر، 

. الدراسات األجنبیة٢
Elaineاسة ألن در (1981)

هـــدفت الدراســـة إلـــى معرفـــة اثـــر برنـــامج التربیـــة المتحـــرك علـــى تطـــویر مهـــارات التفكیـــر 

) ٨٣اإلبــداعي وتقــدیر الــذات اإلبداعیــة عنــد األطفــال الموهــوبین، وقــد تألفــت عینــة الدراســة مــن (

بیـة وضـابطة، ) طالبًا من الصف الثالـث، قسـموا لمجمـوعتین تجری٦٥طالبًا من الصف الثاني و (

هـــرز  -وخضـــعوا للقیـــاس القبلـــي والبعـــدي علـــى اختبـــار تـــورانس الشـــكلي اإلبـــداعي ومقیـــاس بیـــرز

)Piers-Harris لتقــدیر الــذات عنــد األطفــال. وبعــد تحلیــل النتــائج،لم یظهــر هنــاك إي فــرق بــین (

طـــالب الصـــف الثـــاني ســـواء علـــى اختبـــار تـــورانس أو مقیـــاس تقـــدیر الـــذات. أمـــا طـــالب الصـــف 

لث،فقــــد أظهــــرت النتــــائج وجــــود فــــرق دال إحصــــائیا وذلــــك لصــــالح المجموعــــة التجریبیــــة التــــي الثا

,Elaineًأخضعت للبرنامج على اختبار تورانس ومقیاس تقدیر الذات.( 1981(

Erikssonدراسة اریكسون  (1990)
هدفت الدراسة الى معرفـة اثـر برنـامج مهـارات التفكیـر علـى مركـز الضـبط ومفهـوم الـذات 

) طالبًا .وأظهـرت النتـائج أهمیـة بـرامج ٤٤اع الطلبة الموهوبین. وقد تألفت عینة الدراسة من (وٕابد

التفكیــر وفاعلیتهــا فــي التغییــر والتــأثیر علــى ضــبط الــذات واإلبــداع للطلبــة الموهــوبین، كمــا أثبتــت 
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، وأشـارت أهمیة متغیر الدافعیة واقترحت طرق تطویر الدافعیة قبل البـدء بالبرنـامج وخـالل تطبیقـه

ــذاتي، والتــي تعتبــر مهمــة  إلــى أهمیــة (برنــامج كــورت) علــى اتجاهــات الطلبــة وٕادراكهــم للضــبط ال

,Eriksson(للطلبة الموهوبین. 1990(

Eisenmanندراسة ایزنمان وجوردا & Gordon (1995)
فــي  )القــائم علـى الكمبیـوتر(هـدفت الدراسـة إلـى معرفــة اثـر برنـامج مهــارات التفكیـر العلیـا 

تنمیــة كــل مــن: مهــارات التفكیــر العلیــا ومفهــوم الــذات، والتحصــیل القرائــي كمــا هــدفت الدراســة إلــى 

طالبًا في المجموعة التجریبیـة  )١١٣(الكشف عن الفروق بین الجنسین. وتألفت عینة البحث من 

طالبـــًا فـــي المجموعـــة الضـــابطة مـــن طلبـــة الصـــف الخامس.واســـتخدم بعـــض االختبـــارات  )٧٢(و 

س كل من: مهارات التفكیر، ومفهـوم الـذات. وتلقـى أفـراد المجموعـة التجریبیـة خمسـة وأربعـون لقیا

وبعض التطبیقـات علـى )IIOTS(دقیقة من التعلیم یومیا باستخدام برنامج مهارات التفكیر العلیا 

الكمبیـــوتر وتلقـــت المجموعـــة الضـــابطة برنـــامج تقلیـــدي. وبعـــد تحلیـــل البیانـــات إحصـــائیا أظهـــرت 

تائج فاعلیة البرنامج المستخدم في تنمیة بعض مهارات التفكیر العلیا ومفهوم الذات وان اإلناث الن

تأثروا بدرجـة اكبـر مـن الـذكور، كمـا كشـفت النتـائج           أن كـال البرنـامجین المسـتخدمین قـد 

ك فــرق اظهــرا ارتفاعــًا فــي التحصــیل الدراســي لــدى الطلبــة        علــى الــرغم مــن انــه لــم یكــن هنــا

                  )٨٨: ٢٠٠٥دالة إحصائیًا في التحصیل بین المجموعتین.(الدلیمي،

Bonnetteدراسة بونیھ  (1998)
هــدفت الدراســة الـــى معرفــة اثـــر االســتیراتیجیات المباشـــرة وغیــر المباشـــرة لتعلــیم االنشـــطة 

لفــت عینــة الدراســة مــن وااللعــاب فــي مخــیم صــیفي علــى تنمیــة الشــعور بالــذات والتفكیــر الناقــد، تا

) ١٢) سنة إذ قدمت األنشطة للمجموعة األولى البالغ عـددها (١٣-١٢مجموعتین عمریتین من (

) طالبــًا فتلقــت االنشــطة ١٣طالبــًا باســتیراتیجیات التعلــیم المباشــر امــا المجموعــة الثانیــة وعــددها (

ن الشــعور بالــذات والتفكیــر وفقــًا الســتراتیجیات التعلــیم غیــر المباشــر، وقــد دلــت النتــائج علــى تحســ

الناقــــد لــــدى المجمــــوعتین بشــــكل ذي داللــــة مــــع وجــــود تحســــن اكبــــر لــــدى المجموعــــة التــــي تلقــــت 

ستراتیجیات التعلیم المباشر مثل األنشطة اإلبداعیة والمغـامرة فـي مهـارات التفكیـر الناقـد فـي حـین 

Bonnette(اظهرت المجموعة العمریة االكبر تطورًا أقوى. 1998(

Cafarelliسة كافارلي  درا (1999)
هــدفت الدراســة التعــرف علــى اثــر تطبیــق المرحلــة االولــى مــن برنــامج دراســات فــي تنمیــة 

تقدیر الذات، الكفاءة الذاتیة، توقعات النجاح الكادیمي المستقبلي، حل المشـكالت والتفكیـر الناقـد، 
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جلیســـر للتفكیـــر –واطســـون ) طالبـــة جامعیـــة، اســـتخدمت الدراســـة ادوات ٤٠تالفـــت العینـــة مـــن (

الناقد، ومقیاس استراتیجیات الدافعیة للتعلیم لقیاس الكفاءة الذاتیـة وتوقعـات النجـاح المسـتقبلي فـي 

الكلیــة، واســتبیان الكلیــة لقیــاس ادراك الطلبــة الســالیب التعلــیم فــي الكلیــة وماقبــل الكلیــة. وتوصــلت 

م فـي الكلیـة عمـا كانـت علیـه فیمـا قبـل الكلیـة، النتائج إلى إدراك الطالبات الختالف اسـالیب التعلـی

وٕادراك الطالبـــات ألهمیـــة المرحلـــة األولـــى مـــن برنـــامج دراســـات،وجود اثـــر للبرنـــامج علـــى تطـــویر 

مهــارات التفكیــر الناقــد وتوقعــات النجــاح المســتقبلي،وعدم وجــود اثــر ایجــابي للبرنــامج علــى تطــویر 

,Cafarelli(اتیة.مهارات حل المشكلة وتقدیر الذات والكفاءة الذ 1999(

ثانیاً : مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة 
ســیتم التعقیـــب علـــى الدراســـات الســـابقة التـــي عرضـــت خالصـــاتها فیمـــا تقـــدم الســـتخالص 

-بعض المؤشرات المفیدة بشانها واالفادة منها بقدر مایتعلق االمر بالبحث الحالي وكما یاتي:

ســات الســابقة ویمكــن حصــر هــذا التنــوع فــي واحــد أو أكثــر مــن األهــداف : تباینــت اهــداف الدرا.١

األهداف اآلتیة:

دراســات ارتباطیه:هـــدفت إلــى دراســـة العالقــة بـــین الشــعور بالـــذات وعــدد مـــن المتغیــرات منهـــا - أ

 ياالنــدفاعي  ،العـــزو ألســببي ،التقریــر الـــذات-االنتبــاه االنتقــائي ،األســلوب المعرفـــي التــأملي 

) وشــــیر واخـــرون ٢٠٠١(الفریجـــي، الدراســـات دراســـة كــــل مـــن للعدائیـــة.ومن بـــین تلــــك 

(Scheier & Others , Franzoiدراسة فرانزوي (و(1978 ,1983(

دراســــات تجریبیــــة : اســــتخدم فیهــــا بــــرامج متنوعــــة فــــي تنمیــــة كــــل مــــن الشــــعور بالــــذات،مفهوم  -ب

المحـدودة ،برنــامج الذات،تقـدیر الـذات مثـل برنــامج تعلـیم التفكیـر الناقـد ،برنــامج المواهـب غیـر

) ودراســــة ٢٠٠٠مهـــارات التفكیــــر العلیـــا،...ومن بــــین تلــــك الدراســـات دراســــة كــــل مـــن (مطــــر 

,Elaineوألـن ()٢٠٠٠(المقـدادي  ,Erikssonاریكسـون () ودراسـة1981 وایزنمـان )1990

Eisenman( نوجـوردا & Gordon Bonnette(ودراسـة بونیـه )1995 ودراسـة )1998

,Cafarelli(كافارلي   1999(

بالـذات  رأما البحث الحالي فهو یعد من الدراسات التجریبیة التي هدفت إلـى تنمیـة الشـعو 

لدى طالب الصف الرابع اإلعدادي باستخدام إستراتیجیة برمجة الذات  

العینات:اعتمــدت الدراســات الســابقة علــى عینــات مختلفــة مــن حیــث الفئــة العمریــة ومــن حیــث .٢

الدراسات ذات التصمیم التجریبي فقد تراوحت أحجام عیناتها بین طبیعة البحوث وفیما یخص 

ـــــــــه )١٨٥- ٢٥( ـــــــــل دراســـــــــة بونی Bonnette(فـــــــــردا مث دراســـــــــة ایزنمـــــــــان  و)1998

Eisenman(نوجـوردا & Gordon ) ٤٠أمـا البحـث الحـالي فقـد تألفـت عینتـه مـن ()1995

طالبا مقسمین مناصفتًا إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة . 
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نوعـــــت األدوات المســـــتخدمة فـــــي قیـــــاس الشـــــعور بالـــــذات ، لكـــــن اغلـــــب الدراســـــات األدوات:ت.٣

&واخـرون (بـصارنـورد أعـده اسـتخدمت مقیـاس Others Arnold Buss(  ١٩٧٥عـام  ،

كما تنوعت البرامج المستخدمة في تنمیة وتحسین الشعور بالذات . أما البحث الحـالي فقـد تـم 

نموذج للذات مع البرمجة اللغویة العصبیةیاغة استخدام إستراتیجیة برمجة الذات بهدف ص

الوســـائل اإلحصـــائیة :تباینـــت الدراســـات الســـابقة فـــي اســـتخدام الوســـائل اإلحصـــائیة لمعالجـــة .٤

متغیراتهــــا وذلــــك تبعــــا ألهــــداف تلــــك الدراســــات وطبیعــــة البیانــــات التــــي حصــــلت علیهــــا مثــــل

ین لم تشر بعـض الدراسـات إلـى في ح)) ،تحلیل التباینt-testمعامالت االرتباط ، اختبار ((

نوع الوسائل اإلحصائیة المستخدمة.ومن خالل التعرف علـى الوسـائل اإلحصـائیة المسـتخدمة 

في هذه الدراسات استطاع الباحث أن یحدد الوسـائل اإلحصـائیة المناسـبة التـي تحقـق أهـداف 

).t-testبحثه وهي مربع كآي،معامل ارتباط بیرسون،اختبار (

رت النتائج التي توصـلت إلیهـا الدراسـات السـابقة إلـى أنهـا قـد حققـت أهـدافها فـي النتائج : أشا.٥

تنمیـــة الـــذات لـــدى المجموعـــة التجریبیـــة . والبـــد مـــن اإلشـــارة إلـــى أن الباحـــث قـــد اســـتفاد مـــن 

الدراســـات الســـابقة كثیـــرا فـــي التأكیـــد علـــى أهمیـــة البحـــث الحـــالي والحاجـــة إلیـــه . وأغنتـــه فـــي 

ووسائلها اإلحصـائیة للوصـول إلـى أفضـل النتـائج . وان النتـائج التـي االطالع على منهجیتها

سیسفر عنها هذا البحث سوف یعمد الباحث إلى مناقشتها وتفسیرها ومقارنتها بنتائج عدد من 

الدراسات السابقة في الفصل الرابع .
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الفصل الثالث 
البحثمنھجیة

أوال: مجتمع البحث 
ب الصــف الرابــع العــام فــي المــدارس االعدادیــة والثانویــة یمثــل مجتمــع البحــث جمیــع طــال

  ) .٢٠٠٦-٢٠٠٥النهاریة للبنین في مركز محافظة نینوى (مدینة الموصل) للعام الدراسي (

ثانیا: عینة البحث
اختیــرت عینــة البحــث البالغــة اربعــین طالبــًا مــن طــالب الصــف الرابــع االعــدادي بطریقــة 

فـــة للبنــین ، بعــد ان ابــدت ادارة المدرســة رغبتهــا بالمســـاعدة عمدیــة قصــدیة مــن اعدادیــة ابــي حنی

وتفهمهــم لظــروف البحــث والفتــرة الزمنیــة للتطبیــق. وقــد حــدد الباحــث اســس ومعــاییر لقبــول الطلبــة 

ضمن افراد عینة البحث الرئیسة وهي :

ان یكون الطالب ناجحون من الصف الثالث المتوسط الى الرابع االعدادي..١

) سنة.١٦-١٥ذوي اعمار زمنیة متقاربة بین (ان یكون الطالب .٢

وبعد اتفاق الباحث مع إدارة المدرسة على طریقة جمع وترتیب المعلومات عن كل طالب 

مــن خــالل البطاقــة المدرســیة ووثیقــة تخــرج الطالــب مــن المرحلــة المتوســطة ،تــم اســتبعاد الطــالب 

عینة البحث بطریقة قصدیه وقـد تـم ) سنة وبهذا تم اختیار١٦الراسبون والذین تجاوزت أعمارهم (

طالــب لكــل مجموعــة) احــداهما تجریبیــة  ٢٠تقســیم العینــة إلــى مجمــوعتین متســاویتین فــي العــدد (

واالخرى ضابطة .

ثالثا: التصمیم التجریبي
یجیة التي یضعها الباحث لجمع المعلومـات یمكن تعریف التصمیم التجریبي بانه االستیرات

الالزمــة وضــبط العوامــل او المتغیــرات التــي یمكــن ان تــؤثر علــى هــذه المعلومــات. وبالتــالي اجــراء 

التحلیــل االحصــائي المناســب لالجابــة عــن فرضــیات او اســئلة البحــث ضــمن خطــة شــاملة وعلــى 

مقبوال من الصدق الداخلي والصدق الباحث ان یختار التصمیم التجریبي المناسب الذي یوفر حدا 

  )١٢٩:  ١٩٩٢الخارجي لنتائج البحث .(عودة وفتحي ، 

وفــي البحــث الحــالي تــم اختیــار تصــمیم المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة ذات االختبــار 

  ).١القبلي والبعدي ، وبناءًا على ذالك یمكن تمثیل التصمیم التجریبي كما موضح في الجدول (
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  )١الجدول (

تصمیم التجریبي لمجموعتي البحثال

المقارناتاالختبارالبرنامجاالختبارالمجموعة

القبليالتجریبیة

إستراتیجیة

برمجة الذات

(المتغیر المستقل)

البعدي
بین المجموعات في 

االختبار البعدي وبین 

المجموعات في االختبار 

القبلي والبعدي القبليالضابطة
بدون تطبیق 

االسترتیجیة
البعدي

رابعاً: تكافؤ المجموعات 
یعد ضبط المتغیرات واحدا من االجراءات الهامة في البحث التجریبي وذلك لتـوفیر درجـة 

مقبولة من الصدق الـداخلي للتصـمیم التجریبـي بمعنـى ان یـتمكن الباحـث مـن عـزو معظـم التبـاین 

یرات اخرى وبالتـالي تقلیـل تبـاین في المتغیر التابع الى المتغیر المستقل في البحث ولیس الى متغ

الخطا، وعلى الرغم من تقارب الطالب في العمر الزمني والتحصیل الدراسـي فـان الباحـث حـرص 

علـى اجـراء التكــافؤ بمتغیـر العمـر الزمنــي اذ تـم حسـاب العمــر الزمنـي لطـالب عینــة البحـث لغایــة 

-tلزمني بین المجموعتین اختباربدایة الدوام الرسمي واستخدم في مكافأة العمر ا ١/٩/٢٠٠٥یوم 

test وقــــد اظهـــــرت النتـــــائج ان قیمــــةt-test) وهـــــي اقــــل مـــــن قیمـــــة ٠.٢٠٤المحســـــوبة (t-test

) ممــا یــدل علــى ان الفــرق ٣٨) وبدرجــة حریــة (٠.٠٥) عنــد مســتوى (٢.٠٢١الجدولیــة البالغــة (

) كمـا موضـح فـي غیر دال احصائیا وبذلك تعد المجموعتین متكافئتین فـي متغیـر العمر(باالشـهر

  ) ٢الجدول (

  )٢الجدول (

لتكافؤ المجموعتین التجریبیة والضابطة في متغیر العمرt-testنتائج اختبار 

  العددالعینة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

t-testقیمة 

الجدولیةالمحسوبة

٢٠١٨٤٣.٣٤٠تجریبیة
٢.٠٢١  ٠.٢٠٤  

٢٠١٨٤.٢٢.٨٣٩ضابطة
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البحث ا: أداتساً خام
-Selfمقیاس الشعور بالذات .١ Consciousness Scale

&واخـرون (بـصارنـوردمقیـاس الشـعور بالـذات الـذي أعـدهاسـتخدم الباحـث  Others

Arnold Buss(  ــــــه النعیمــــــي ، ١٩٧٥عــــــام ــــــة وعرب ــــــة العراقی ــــــة الجامعــــــة للبیئ ــــــى طلب عل

علـى طلبـة المرحلـة  )٢٠٠١(الفریجـي:وقـد طـور المقیـاس مـن قبـل .)٨٥-٨٤: ١٩٩٩(النعیمي،

والمقیــاس بصــیغته النهائیــة مكــون مــن .فــي هــذا البحــث دتوهــي النســخة التــي تــم اعتمــاالعدادیــة

عوامــل فرعیــة تضــمن العامــل االول عشــر فقــرات اطلــق علیــه اســمعلــى ثــالث موزعــة ) فقــرة٢٣(

Private(الشعور بالذات الخاص Self-Consciousness(،لذي یقر بهذه الفقرات إذ أن الفرد ا

یتسم بالعنایة والتفحص لدوافعه وانفعاالته ومزاجه.وبانـه واعـي للعملیـات العقلیـة وذو ذات تاملیـة. 

Publicفیمــا ضــم العامــل الثــاني ســبع فقــرات وســمي بالــذات العــام Self-Consciousness)(

خــارجي ونمــط ســلوكهم واالفــراد الــذین یصــادقون علــى هــذه الفقــرات یتســمون باالهتمــام بمظهــرهم ال

ونمط االنطباع الـذي یكونونـه لـدى االخـرین. امـا العامـل الثالـث فقـد ضـم سـت فقـرات اطلـق علیـه 

Social)اســـم القلـــق االجتمـــاعي  Anxiety) اذ ان هـــذه الفقـــرات تعبـــر عـــن الخجـــل وســـهولة

بعـدة ) ویتمیـز مقیـاس الشـعور بالـذاتBuss,1980,P:43 -٤٥االرتباك والقلـق امـام االخـرین (

مؤشــرات للصــدق منهــا الصــدق الظــاهري وصــدق الترجمــة والصــدق العــاملي، كمــا یتمیــز المقیــاس 

) ولكــي یطمــئن الباحــث الــى ســالمة ٩٩- ٩٨: ١٩٩٩بمعــامالت ثبــات عالیــة نســبیا ،(النعیمــي، 

هذا المقیاس لجأ الى التحقق من بعض الخصائص السیكومتریة االتیة :

Faceالصدق الظاھري  Validity
یـــتم التوصـــل إلیـــه مـــن خـــالل حكـــم مخـــتص علـــى درجـــة قیـــاس المقیـــاس للســـمة المقاســـة 

مـعبعرض مقیـاس الشـعور بالـذات بصـیغته األولیـة المعربـة ثقام الباحلذا )٣٧٠: ١٩٩٣عودة،(

:اآلتیةوذلك للتحقق من األمور التعلیمات الخاصة على مجموعة من الخبراء

المقیاس.تعلیمات مالئمةمدى  -١

.مدى صالحیة الفقرات لقیاس الشعور بالذات  -٢

.مدى انتماء الفقرات إلى مجاالتها  -٣

قیاسیة.تعدیل أي فقرة غیر -٤

 المحكمین مرتبة حسب األحرف األبجدیة .الخبراءأسماء

فتوحيد. فاتح ابلحدأ.م.-٤  د. عمر إبراهیمأ.م.-٣د. خشمان حسنأ.م.-٢  د. جاجان جمعة محمدأ.م.-١

د. یوسف حمه مصطفىأ.م.ندى فتاح زیداند.أ.م.-٧  د. كریم شریف أ.م.-٦  د. كامل عبد الحمید أ.م.-٥
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 :١٩٧٤ ،(عیســــوي)Chi-Square( كــــآيتــــم اســــتخدام مربــــع وبعــــد جمــــع آراء الخبــــراء

افة ) لكل فقرة مع النسبة المئویة وقد تم حذف فقرة واحدة وٕاعادة صیاغة بعض الفقرات وٕاض٣٣٠

  .)٣( كما موضح في الجدول) ١بدرجة حریة ( )٣،  ٨٤(علما أن قیمة كآي الجدولیة هي فقرة 

  ) ٣جدول (ال

وقیمة مربع كآي المحسوبةالمقیاسفقرات الخبراء في صالحیة  قنسبة اتفا

كآي المحسوبةمربعنسبة االتفاقرقم الفقراتالمجال

١٠١٠٠١٢، ٩، ٧، ٢الشعور بالذات الخاص

١٣١٠٠١٢، ١٢الشعور بالذات العام

٢٠١٠٠١٢، ١٩، ١٨الشعور بالقلق

٨٩١.٠٦٨.٣٣، ٤الشعور بالذات الخاص

١٧٩١.٠٦٨.٣٣، ١٦، ١٥، ١٤، ١١الشعور بالذات العام

٨.٣٣صفر٢٣الشعور بالقلق

٦٨٤.٥٥.٦٦، ١الشعور بالذات الخاص

٢٢٨٤.٥٥.٦٦، ٢١الشعور بالقلق

٥٧٢.٦٦.٣، ٣الشعور بالذات الخاص

لفقرات المقیاسزیةیالقوة التمی
یقصــد بقــوة تمییـــز الفقــرة مـــدى قــدرة فقـــرات المقیــاس علـــى التمییــز بـــین المســتویات العلیـــا 

ولتحقیـق  )٧٨: ١٩٨١والدنیا لالفراد فیما یخص الصفة التـي یقیسـها المقیـاس (الزوبعـي وآخـرون،

) علـى عینـة عشـوائیة مـن طـالب الصـف ١یاس الشعور بالـذات انظـر الملحـق (ذلك تم تطبیق مق

Nunnally() طالبًا وهي عینة مناسبة اذ یشـیر نـانلي ١١٥الرابع االعدادي بلغت ( الـى  )1978

ان حجــم عینــة التحلیــل االحصــائي لحســاب تمییــز الفقــرات یجــب ان ال یقــل عــن خمــس افــراد لكــل 

)Nunnally,1981:262لتقلیل من اثر الصدفة.(فقرة من فقرات المقیاس وذلك ل

% مـــن الـــدرجات ٢٧% مـــن الــدرجات العلیـــا و ٢٧وبعــد تصـــحیح المقیـــاس تــم تعیـــین الــــ 

الــدنیا اذ ان القــوة التمییزیــة هــي قــدرة الفقــرة علــى التمییــز بــین االفــراد الــذین یملكــون الصــفة وبــین 

) ١١٤ :١٩٩٠، عجیلـــــــــي(ال الـــــــــذین ال یملكـــــــــون الصـــــــــفة لكـــــــــل فقـــــــــرة مـــــــــن فقـــــــــرات المقیـــــــــاس.

)Dowine,1967 :213.(
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مــا نتــائج القــیم محصــورةفكانــت )t-test(ر اســتخدام اختبــابحســاب التمییــز لكــل فقــرةوتــم

) لــــذا فـــالفروق دالــــة ١.٩٨( ) وجمیعهــــا أكبـــر مــــن القیمـــة الجدولیــــة البالغـــة١٢.٥٧-٣.٧٤بـــین (

  .)٠.٠٥إحصائیة لصالح المجموعة العلیا عند مستوى داللة (

ت المقیاس ثبا
یعــد مفهــوم الثبــات مــن المفــاهیم األساســیة فــي القیــاس وعنــدما نصــف المقیــاس علــى انــه 

فــــي  أومــــا یقــــرب منهــــا فــــي نفــــس االختبــــار  أوحصــــل نفــــس الفــــرد علــــى نفــــس الدرجــــة  إذثابــــت 

) ١٥٢ : ١٩٨١ ،الغریــب (المتماثلــة فــي مناســبات مختلفــة أومجموعــات مــن األســئلة المتكافئــة 

-امل ثبات المقیاس بطریقتین هما : وقد استخرج مع

-Testطریقة إعادة االختبار . ١ Retest

المقیـاس نفسـه الـذي خدامفـي فتـرة مـن الـزمن باسـت نإن معامل الثبـات المبنـي علـى قیاسـی

  )٢٥٠ : ٢٠٠٠ملحم ، (ّ◌ُ◌مؤشرًا على االستقرار ومعامل الثباتیعد نیؤدي إلى تكافؤ القیاسی

) یومـًا إذ ٢٠) طالبًا بعد مدة (٥٠مقیاس على عینة بلغ عددهم(الدة تطبیق علیه قام الباحث بإعا

إلــى أن الفتــرة بــین المقیاســین یجــب أن ال تكــون طویلــة بحیــث  )٢٠٠٢الظــاهر وآخــرون (یشــیر 

یـــتعلم الطالـــب أشـــیاء جدیـــدة أو ینســـى األشـــیاء التـــي تعلمهـــا ، وال تكـــون قصـــیرة فیتـــذكر إجابـــات 

الظــــاهر (یومــــًا. )٢٠ - ١٠(لمــــدة عــــادة بــــین تطبیــــق االختبــــارین بــــین المقیــــاس األول وتتــــراوح ا

بــین )Person(ولــذلك تــم حســاب معامــل ارتبــاط بیرســون  )١٤١ - ١٤٠ : ٢٠٠٢وآخــرون، 

) لمجال الشعور بالذات الخـاص ٠.٨٥و ( ككل) للمقیاس ٠.٨٢وكان یساوي (درجات التطبیقین 

وجمیعهـــا لمجـــال الشـــعور بـــالقلق االجتمـــاعي) ٠.٨٢) لمجـــال الشـــعور بالـــذات العـــام و(٠.٧٩و(

ـــة إحصـــائیة مقارنـــ ـــاط دال ـــ ةمعـــامالت ارتب ـــة ) ٠، ٢٧البالغـــة ( ةبالقیمـــة الجدولی ـــد مســـتوى دالل عن

  )٤٨(درجة حریة وب) ٠.٠٥(

Internalطریقة االتساق الداخلي . ٢ Consistency Method

الفقرة والمجال الـذي تنتمـي تم استخدام معامل ارتباط بیرسون لحساب االرتباط بین درجة

معامالت االرتباط بین درجة الفقرة  أنأوًال واالرتباط بین درجة الفقرة والمقیاس ككل وقد ظهر إلیه

) لمجــــال الشــــعور بالــــذات الخــــاص ٠.٥٢-٠.٤٦تراوحــــت مــــا بــــین (إلیــــهوالمجــــال الــــذي تنتمــــي 

) لمجــال ٠.٦٣-٠.٤٤ن () لمجـال الشـعور بالـذات العـام ومـا بـی٠.٥٦-٠.٤٩وتراوحـت مـا بـین (

الجدولیــة لداللــة معــامالت  ةمــع القیمــمعــامالت االرتبــاطمقارنــة وعنــد الشــعور بــالقلق االجتمــاعي 

دالـــة لـــذا فـــالفقرات تتمتـــع باتســـاق نجـــدها) ٠.٠٥عنـــد مســـتوى داللـــة ( )٠، ٢٧البالغـــة (االرتبـــاط 
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من جهة ومـن إلیهنتمي تي وجود عالقة حقیقیة بین الفقرة وبین مجالها الذ إلىداخلي وهذا یشیر 

  ) ١٣٨: ١٩٨٨ ،وخلیل (عودة . كلجهة أخرى بین الفقرة والمقیاس ك

تصحیح المقیاس 
تـــم تصـــحیح المقیـــاس باعطـــاء الفقـــرة الـــوزن المناســـب حســـب تـــاثیر المســـتجیب عـــن ســـلم 

كما موضحالتقدیر وبما ان الفقرات صیغت باتجاهین ایجابي وسلبي فقد اعطیت االوزان للفقرات 

  )٤(في الجدول 

  )٤الجدول (

أوزان الفقرات باالتجاهین االیجابي والسلبي

اتجاه

  الفقرة

بدائل االجابة

تنطبق علي 

تماماً 

تنطبق علي 

غالباً 

تنطبق علي 

أحیانا

تنطبق علي 

نادراً 

ال تنطبق 

  علي إطالقا

٥٤٣٢١ایجابي

١٢٣٤٥سلبي

برمجة الذات إستراتیجیة.٢
برمجــــة هــــي عملیــــة تمثّـــل نمــــوذج المواهــــب الفــــذة االســـتثنائیة فــــي أنفســــنا وفــــي یقصـــد بال

اآلخـرین وهـدف برمجــة الـذات هـو البحــث عـن اســتراتیجیة للحیـاة الناجحـة وصــیاغة نمـوذج للــذات 

) قواعــد لكــل قاعـدة درســًا خاصــًا بهــا ١٣مـع البرمجــة اللغویــة العصـبیة وتتكــون االســتراتیجیة مـن (

دقیقـة وكـل درس یتكـون مـن مقدمـة وموضـوع ثـم فـتح بـاب  )٣٥-٣٠ن(الـدرس مـجلسـة ستغرقتو 

 ةالنقـاط اإلیجابیـص نقاط الضعف في صـورة الـذات لـدى الشـخص ومحاولـة تعزیـز یوتشخالنقاش

  )٢٣٠-٢٢٧: ٢٠٠٤،(نایت.ولكل قاعدة عنوانًا وموضوعًا خاصًا بها

لتثبیـت ویقصـد بـه أن هنـاك یتم تقدیم مقدمـة حـول معنـى االتثبیت )١(الدرس ى القاعدة األول

مثیر خارجي یالزم الفرد ویعطیه مشاعر جمیلة ترتبط بفترة معینة من الیوم أو األسبوع فمـثًال 

قطعــة موســیقیة عنــدما تریــد أن تســمعها فــي ســاعة معینــة فإنهــا قــد تســاعد علــى تــذكر أحــداث 

التثبیــت  إنط .اإلحبــا أواالضــطراب  أوالكــره  أومعینــة وتثیــر انفعــاالت وعواطــف مثــل الحــب 

مجــاالت تعــد عــامًال حاســمًا لتحقیــق النجــاح وهــي طریقــة الختیــار بهــو عملیــة تعلــم التمســك 

الحالة االنفعالیة والعاطفیة التي ترغب فیهـا وٕایجـاد طریقـة للوصـول إلیهـا عنـدما تریـد فالمثبـت 
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اســتجابة مــذاقًا یثیــر  أورائحــة  أولمســة  أومثیــر قــد یكــون صــوتًا أو صــورة ذهنیــة  إالمــا هــو 

  :هدف الدرس هو  .في نفس شخص آخر أومحددة وثابتة في أنفسنا 

حتاجها في الوقت الذي نریدها .نحاالت  أوالوصول إلى موارد الفرد من مشاعر .١

استبدال المشاعر واألفكار غیر المرغوب فیها بأخرى أفضل منها ..٢

التحكم في االنفعاالت ..٣

من التغیر المكثف . البقاء على المسار عند المرور بفترات .٤

التأثیر اإلیجابي في االستجابات التي نثیرها لدى اآلخرون . .٥

الیوم .إفساد أوالمثبتات یمكن أن تؤدي إلى نجاح :  )٢(القاعدة الثانیة الدرس

ك.تعلم كیف تجعل المثبتات تعمل لصالح) ٣الدرس(  القاعدة الثالثة   

یطرة األخذ بزمام الس)٤( الدرس القاعدة الرابعة.

تثبیت حالة مرغوبة لصالحك ) ٥(الدرس  القاعدة الخامسة.

عناصر عملیة التثبیت )٦(الدرس  القاعدة السادسة.

خطوات التثبیت لآلخرین  )٧(الدرس القاعدة السابعة

المثبتات في مجال العمل  )٨(الدرس القاعدة الثامنة.

ـــات بصـــورة موحـــ )٩(الـــدرس القاعـــدة التاســـعة ـــربط المتسلســـل اســـتخدام المثبت دة (خطـــوات ال

.)للمثبتات

تحویل الحاالت  )١٠(الدرس القاعدة العاشرة.

بالقوةاإلحساساالنتقال بسرعة إلى حالة  )١١(الدرس القاعدة الحادیة عشر.

تكوین سلسلة من الموارد )١٢(الدرس  القاعدة الثانیة عشر.

٢٠٠٤،(نایـتاإلسـتراتیجیة. بیـت تـدعیم اإلسـتراتیجیة لتث )١٣(الـدرس  القاعدة الثالثة عشـر :

٢٤٥-٢٤٠(  

اإلستراتیجیةصدق 
تم عرض االستراتیجیة بقواعدها ودروسها الثالثة عشـرة علـى مجموعـة مـن الخبـراء الـذین 

وبذلك تحقق صدقها الظاهري.اتفقوا على صالحیتها للتطبیق

التجربة االستطالعیة لالستراتیجیة 
) طالبــًا لمعرفــة مــدى وضــوح ٢٠علــى مجموعــة مــن (تــم تطبیــق االســتراتیجیة اســتطالعیاً 

الدروس والقواعد وكذلك إزالة المبهم منها كما تم التأكد من زمن التطبیق .
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تطبیق أدوات البحث 
القبليتطبیق مقیاس الشعور بالذات . ١

وتحدیــد مســتوى الشــعور یــاً قبلبوصــفه اختبــاراً تــم تطبیــق المقیــاس علــى مجمــوعتي البحــث 

القلـق االجتمـاعي) لمجمـوعتي البحـث وكـذلك تـم اعتبـار هـذا التطبیـق –العـام  –(الخاص بالذات 

المجمــــوعتین  أن )t-test(أوضــــحت نتــــائج اختبــــار إذمــــن التكــــافؤ بــــین أفــــراد المجمــــوعتین  أً جــــز 

) ٠.٠٥عنـــد مســـتوى داللـــة (إحصـــائیاً الفـــروق بـــین المجمـــوعتین لـــم تكـــن دالـــة  أن إذمتكـــافئتین 

  ) ٥(كما موضح في الجدول  . )٣٨(وبدرجة حریة 

  ) ٥(جدول ال

في االختبار القبليبین المجموعتین التجریبیة والضابطة)t-test(األوساط الحسابیة وقیم 

المجموعاتالمجال
األوساط 

الحسابیة

االنحراف 

المعیاري

t

المحسوبة

t

الجدولیة
  لةالدال 

الشعور بالذات 

الخاص

  ٤.٣  ٢٩  تجریبیة
٠.٧٩٧  

یر دالةغ٢.٠٢٥

٢٨٣.٦ضابطة

الشعور بالذات 

  العام

٢٠.٣٢.٦تجریبیة
٠.٧٠٥  

٢١٣.٦ضابطة

الشعور بالقلق 

االجتماعي

٢٢٦.٢تجریبیة
٠.٥٤٣  

٢١٥.٤ضابطة

اإلستراتیجیةتطبیق  .٢

ة زمنیـة على المجموعة التجریبیة بواقـع جلسـتین فـي األسـبوع وبفتـر اإلستراتیجیةتم تطبیق 

أســابیع) بضــمنها فتــرة تطبیــق المقیــاس  ٧) دقیقــة للجلســة الواحــدة لــذا اســتغرق التطبیــق (٣٥-٣٠(

القبلي والبعدي .

البعدي مقیاس الشعور بالذات تطبیق  .٣

علـى  اً بعـدیبوصـفه اختبـاراً بعد االنتهاء من تطبیق االستراتیجیة تم إجراء تطبیق المقیاس 

لضابطة .المجموعتین التجریبیة وا

الوسائل اإلحصائیة المستخدمة سادسا: 
تحقیقـــا لهـــدف البحـــث وفرضـــیاته وتحلیـــل البیانـــات ومعالجتهـــا إحصـــائیا فقـــد تـــم اســـتخدام

لعینة واحدة ولعینتین .)t-test(اختبار ،ومربع كآي، و معامل ارتباط بیرسون
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الفصل الرابع 
عرض النتائج ومناقشتھا

ر النتائج التي توصل إلیها الباحث في ضوء الفرضیات یتضمن هذا الفصل عرض وتفسی

الموضوعة نتیجة لتطبیق أداتا البحث وكما یأتي : 

أوالً : نتائج الفرضیة األولى 
المجموعـة درجـاتفي مستوى الشعور بالـذات الخـاص بـین اً ة إحصائیلاال توجد فروق د(

التجریبیة والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي)

لداللـة الفـرق بـین متوسـطي )t-test(تم استخدام اختبـاره الفرضیةتحقق من صحة هذولل

  )٦درجات المجموعتین كما في الجدول (

  ) ٦جدول (ال

الفروق بین متوسطي درجات المجموعتین الضابطة والتجریبیة 

في مستوى الشعور بالذات الخاص 

المتوسط  العددالمجموعة
االنحراف

المعیاري

t

وبةالمحس

t

الجدولیة

الداللة

٠.٠٥  

٢٠٤٧١٠.١٨التجریبیة
  دالة  ٢.٠٢٥  ٤.٤٥٢

٢٠٣٢١١.١١الضابطة

وبدرجــة حریــة ) ٠.٠٥ویتضــح مــن الجــدول وجــود فــرق دال إحصــائیًا عنــد مســتوى داللــة (

فــي مســتوى الشــعور بالــذات الخــاص لصــالح المجموعــة التجریبیــة ممــا یعنــي حــدوث تحســن ) ٣٨(

ما كان علیـه لذات الخاص في المجموعة التجریبیة بعد تطبیق البرنامج علیهم قیاسًا في مستوى ال

لعدم تحققها . األولىمن قبل وبهذا ترفض الفرضیة 

ثانیاً : نتائج الفرضیة الثانیة
في مستوى الشعور بالـذات الخـاص بـین درجـات المجموعـة اً ة إحصائیلاد(ال توجد فروق 

الفرضـیة  هوللتحقـق مـن صـحة هـذلقبلـي ودرجـاتهم فـي االختبـار البعـدي) .في االختبـار االتجریبیة 

للمجموعـــات المترابطـــة وذلـــك لحســـاب داللـــة الفـــروق بـــین متوســـطي )t-test(تـــم اســـتخدام اختبـــار

درجــات المجموعــة التجریبیــة فــي مســتوى الشــعور بالــذات الخــاص فــي االختبــارین القبلــي والبعــدي 

  )٧جدول (الكما في 
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  )٧جدول (ال

مستوى الشعور بالذات ل الفروق في درجات المجموعة التجریبیة في االختبارین القبلي والبعدي

الخاص

المتوسطالمجموعة
متوسط 

  الفروق

االنحراف

المعیاري

t

المحسوبة

t

الجدولیة

الداللة

٠.٠٥  

٤٧التجریبیة
  دالة  ٢.٠٢٥  ١٧.٥٠٩  ٤.٦  ١٨

٢٩الضابطة

وبدرجــة حریــة ) ٠.٠٥عنــد مســتوى داللــة (إحصــائیاً فــرق دال ویتضــح مــن الجــدول وجــود

بـــین متوســـطي درجـــات أفـــراد المجموعـــة التجریبیـــة فـــي االختبـــارین القبلـــي والبعـــدي لصـــالح ) ١٩(

مـا كـان علیـه لاالختبار البعدي مما یعني حدوث تحسن في مستوى الشعور بالذات الخاص قیاسًا 

م تحققها .من قبل وبهذا ترفض الفرضیة الثانیة لعد

ثالثاً : نتائج الفرضیة الثالثة 
تینفـي مسـتوى الشـعور بالـذات العـام بـین درجـات المجمـوعاً ة إحصائیلاد(ال توجد فروق 

الضابطة في االختبار البعدي) .و التجریبیة 

لعینتـین مسـتقلتین لحسـاب )t-test(تـم اسـتخدام اختبـاریةالفرضـ هوللتحقق مـن صـحة هـذ

  )٨ن األوساط الحسابیة للمجموعتین كما في الجدول (داللة الفروق بی

  ) ٨جدول (ال

مستوى الشعور بالذات العاملالفروق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في االختبار البعدي 

المتوسط  العددالمجموعة
االنحراف

المعیاري

t

المحسوبة

t

الجدولیة

الداللة

٠.٠٥  

٢٠٣٢٦.١التجریبیة
  دالة  ٢.٠٢٥  ٧.٨٥

٢٠١٩٤.٢الضابطة

بــین متوســط درجــات المجموعــة التجریبیــة إحصــائیًا ویتضــح مــن الجــدول وجــود فــرق دال 

ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجریبیـة وهـذا یعنـي 

ذا ترفض الفرضیة حدوث تحسن في مستوى الشعور بالذات العام قیاسًا لما كان علیه من قبل وبه

الصفریة الثالثة لعدم تحققها .
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رابعاً : نتائج الفرضیة الرابعة 
فــي مســتوى الشــعور بالــذات العــام بــین درجــات المجموعــة اً لــة إحصــائیاد (ال توجــد فــروق 

التجریبیة في االختبار القبلي ودرجاتهم في االختبار البعدي) .

للمجموعات المترابطة وذلك )t-test(تباروللتحقق من صحة هذه الفرضیة تم استخدام اخ

لحساب داللة الفروق بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة فـي مسـتوى الشـعور بالـذات العـام 

  )٩في االختبارین القبلي والبعدي كما في جدول (

  )٩جدول (

القبلي والبعديینالفروق في درجات المجموعة التجریبیة في االختبار 

بالذات العاممستوى الشعور ل 

المتوسطالمجموعة
متوسط 

  الفروق

االنحراف

المعیاري

t

المحسوبة

t

الجدولیة

الداللة

٠.٠٥  

٣٢التجریبیة
  دالة  ٢.٠٩٣  ١٣.٧٨  ٣.٨  ١١.٧

٢٠.٣الضابطة

بـــین متوســـطي درجـــات أفـــراد المجموعـــة إحصـــائیُا ویتضـــح مـــن الجـــدول وجـــود فـــرق دال 

قبلــي والبعــدي لصــالح االختبــار البعــدي ممــا یعنــي حــدوث تحســن فــي التجریبیــة فــي االختبــارین ال

ما كان علیـه مـن قبـل وبهـذا تـرفض الفرضـیة الصـفریة الرابعـةلمستوى الشعور بالذات العام قیاسًا 

لعدم تحققها .

خامساً : نتائج الفرضیة الخامسة
ــــالقلق االجتمــــاعي بــــین مســــتوى فــــي  اً ة إحصــــائیلــــاد(ال توجــــد فــــروق  درجــــات الشــــعور ب

الضابطة في االختبار البعدي) .و التجریبیة تینالمجموع

لداللـة الفـروق بـین متوسـط )t-test(تـم اسـتخدام اختبـاریةالفرض هوللتحقق من صحة هذ

  )١٠درجات المجموعتین كما في جدول (

  )١٠جدول (

لمستوى الفروق بین متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة 

االجتماعيالشعور بالقلق 

المتوسط  العددالمجموعة
االنحراف

المعیاري

t

المحسوبة

t

الجدولیة

الداللة

٠.٠٥  

٢٠١٤١٠.٣التجریبیة
  دالة  ٢.٠٢٥  ٢.٢٤٥

٢٠٢١٩.٤الضابطة
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) فـــي مســـتوى ٠.٠٥عنـــد مســـتوى داللـــة (إحصـــائیًا یتضـــح مـــن الجـــدول وجـــود فـــرق دال 

انخفــض مســتوى القلــق لــدى المجموعــة التجریبیــة  إذ الضــابطةالشــعور بــالقلق لصــالح المجموعــة 

لعدم تحققها .خامسة ما كان علیه من قبل وبهذا ترفض الفرضیة الصفریة اللقیاسًا 

سادساً : نتائج الفرضیة السادسة 
ــــالقلق االجتمــــاعي بــــین درجــــات مســــتوى فــــي  اً ة إحصــــائیلــــاد(ال توجــــد فــــروق  الشــــعور ب

.)القبلي ودرجاتهم في االختبار البعديالمجموعة التجریبیة في االختبار 

للمجموعـات المترابطـة وذلـك )t-test(وللتحقق من صحة هذه الفرضیة تم استخدام اختبار

لحســاب داللــة الفــروق بــین متوســطي درجــات المجموعــة التجریبیــة فــي مســتوى الشــعور بــالقلق فــي 

  ) ١١االختبارین القبلي والبعدي كما في الجدول(

  )     ١١جدول(

الفروق بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة في االختبارین القبلي والبعدي 

.الشعور بالقلق االجتماعيلمستوى 

المتوسطالمجموعة
متوسط 

  الفروق

االنحراف

المعیاري

t

المحسوبة

t

الجدولیة

الداللة

٠.٠٥  

١٤البعدي
  دالة  ٢.٠٩٣  ١٠.١٨٨  ٣.٢  ٨

٢٢القبلي

) فـــي مســـتوى ٠.٠٥إحصـــائیًا عنـــد مســـتوى داللـــة (ل وجـــود فـــرق دالیتضـــح مـــن الجـــدو 

ـــدى  ـــة ل ـــق بصـــورة دال ـــي وهـــذا یعنـــي انخفـــاض مســـتوى القل ـــار القبل ـــالقلق لصـــالح االختب الشـــعور ب

وبهــذا تــرفض الفرضــیة مــا كــان علیــه مــن قبــللالمجموعــة التجریبیــة فــي االختبــار البعــدي قیاســًا 

لعدم تحققها .سادسة الصفریة ال

شة النتائجمناق 
دلت النتائج التي تم عرضها على اثر إستراتیجیة برمجة الذات فـي تنمیـة الشـعور بالـذات 

من خالل الفروق ذات الداللة اإلحصائیة لصالح المجموعة التجریبیة التي ُأخضعت لإلستراتیجیة 

واضـــحا وقـــد جـــاءت هـــذه النتیجـــة متفقـــة مـــع نتـــائج الدراســـات الســـابقة التـــي أظهـــرت نتائجهـــا أثـــرًا 

) كمـــا اتفقـــت مـــع نتـــائج ٢٠٠٠) والعبیـــدي (٢٠٠٠لبرامجهـــا فـــي تنمیـــة الـــذات مثـــل دراســـة مطـــر(

,Elaineألــن (التــي عرضــها الباحــث مثــل دراســة الدراســات األجنبیــة اریكســون ) ودراســة1981

)Eriksson, Eisenman( نوایزنمــان وجــوردا)1990 & Gordon ودراســة بونیــه )1995

)Bonnette ,Cafarelli(راسـة كافـارلي  ود )1998 والتـي أكـدت جمیعهـا علـى األثـر )1999
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لبرامجهــا فــي تنمیــة  الشــعور بالــذات لــدى عینــات المجموعــات التجریبیــة التــي ُأخضــعت  ياالیجــاب

لبرامجها المختلفة .

اسـتراتیجیات البرمجـة اللغویـة التـي اسـتخدمتدراسـةالمع نتائج البحث الحالي اتفقتكما 

) الــذي اســتخدم اســتراتیجیات ١٩٩٨ر،(كرینــدمتغیــرات أخــرى مــن بینهــا دراســة عالجــةلمالعصــبیة

تحسنًا في انخفاض مستوى  هانتائج وأظهرتوبیا فمختلفة من البرمجة اللغویة العصبیة لمعالجة ال

) التـــي اســـتخدمت اســـتراتیجیة ٢٠٠٠وبیـــا لـــدى الطلبـــة.كما اتفقـــت مـــع دراســـة (اریكســـون ومیـــل فال

تسـاعد الفـرد اإلسـتراتیجیةهـذه  أننتائجهـا أوضـحتالتدخین والتي إدمانعالج  برمجة الذات في

) التــي اســتخدمت اســتراتیجیة برمجــة ٢٠٠٤اتفقت مــع دراســة (نایــت و للــتخلص مــن عــادة التــدخین.

هناك تحسن ملحوظ لدى المراهقین  أننتائجها أوضحتالذات لعالج الیأس لدى المراهقین والتي 

س لدیهم.وانخفاض مستوى الیأ

، اســتراتیجیات البرمجــة اللغویــة العصــبیة ویتضــح ممــا تقــدم أن الدراســات التــي اســتخدمت 

والبرامج األخرى كانت نتائجها ایجابیة في تنمیة الشعور بالذات .

برمجة الذات في هذه الدراسة من خـالل التغیـر  استراتیجیات وتتضح فعالیة التدریب على 

موعــة التجریبیـة فقــد ارتفـع لــدیها مسـتوى الشــعور بالـذات وبشــكل الـذي حـدث فــي مسـتوى أداء المج

عال ، مما یعطي داللة علـى أن دروس أو قواعـد اإلسـتراتیجیة كانـت تلبـي الحاجـة التـي وضـعت 

من اجلها في حین لم تتضح أیة زیادة في الشعور بالذات لـدى أفـراد المجموعـة الضـابطة التـي لـم 

عـزى التحسـن المتمثـل فـي ارتفـاع األداء علـى مقیـاس الشـعور تتعرض لإلسـتراتیجیة . ویمكـن أن ی

بالذات لدى أفراد المجموعة التجریبیة إلى كونهم تأثروا بمهـارات اإلسـتراتیجیة المسـتخدمة فـي هـذه 

صــیاغة نمــوذج للــذات مــع ٕاعــادة و الدراســة والتــي كانــت تهــدف أساســا إلــى تنمیــة الشــعور بالــذات 

الطالب بعض المهارات التـي تسـاعدهم فـي التعامـل مـع المواقـف وتعلیمالبرمجة اللغویة العصبیة 

الحیاتیة وتجعلهم یدركون التغیر الذي أصابهم وكیفیة انعكاس ذلك على تقدیرهم لذاتهم . 

، اء عقد الجلسات التدریبیة للطـالبوتجدر اإلشارة إلى انه من خالل مالحظة الباحث أثن

إلســتراتیجیة فــي مواقــف حیاتیــة مختلفــة فشــعروا بفائــدة أشــار الطــالب إلــى قیــامهم بتطبیــق قواعــد ا

استخدامها في تلك المواقف ، وقد یشیر ذلك إلى أن طالب المجموعـة التجریبیـة نقلـوا مـا اكتسـبوه 

من مهارات داخـل الجلسـات التدریبیـة إلـى خـارج الصـف، ممـا یـدل علـى أهمیـة اكتسـاب مثـل هـذه 

  القواعد لدى الطالب .
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الفصل الخامس
والً: االستنتاجات أ

استنادا إلى نتائج البحث توصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتیة:

ظهــر ارتفــاع إذ برمجــة الــذات اثــر ذو داللــة إحصــائیة فــي تنمیــة الشــعور بالــذات  ةإلســتراتیجی.١

واضـــح فـــي متوســـط درجـــات العینـــة التجریبیـــة ، أي أن طـــالب المجموعـــة التجریبیـــة یتمتعـــون 

.بشعور عاٍل بالذات 

ــــى ٢ ــــدریب عل ــــق ، إذ عمــــل الت ــــد تحق ــــان الهــــدف األساســــي مــــن هــــذه الدراســــة ق . بشــــكل عــــام ف

لدى طالب الصف الرابع العام .  تبرمجة الذات على تنمیة الشعور بالذااستراتیجیات 

التوصیاتثانیاً: 
فــي ضــوء النتــائج التــي تــم التوصــل إلیهــا واســتنادًا إلــى مــا عرضــه الباحــث فــي الفصــول 

ة یوصي بما یأتي :السابق

والعمــل علــى اإلعدادیــةضــرورة االهتمــام بالشــعور بالــذات لــدى الطلبــة وخاصــة فــي المرحلــة . ١

تحسینه وتعدیله.

التــي مــن شــأنها تعزیــز الشــعور اإلرشــادیةضــرورة االهتمــام باســتخدام االســتراتیجیات والبــرامج . ٢

بالذات لدى الطلبة.

المقترحاتثالثاً: 
القیام بالدراسات اآلتیة :یقترح الباحث 

ـــــــــة فـــــــــي مراحـــــــــل دراســـــــــیة اخـــــــــرى              .١ ـــــــــات عمریـــــــــة مختلف ـــــــــة مـــــــــع فئ إجـــــــــراء دراســـــــــات تجریبی

ومقارنة نتائجها مع نتائج البحث . )(متوسطة ،اعدادیة، جامعة

إجــراء دراســات ارتباطیــة لمعرفــة عالقــة الشــعور بالــذات مــع كــل مــن المتغیــرات اآلتیة:(ســمات .٢

داع ، االتجاهات ، الذكاء ، التحصیل الدراسي ، األسـالیب المعرفیـة ،الـذاكرة الشخصیة ، اإلب

)، اإلدراك  ، التحكم الذاتي .....

الطلبــة المتمیــزین (إجــراء دراســات مقارنــة فــي الشــعور بالــذات مــع كــل مــن المتغیــرات اآلتیــة : .٣

الخــــارجي ، –والعــــادیین ، الجــــنس ، أســــالیب التنشــــئة االجتماعیــــة، مركــــز الضــــبط الــــداخلي 

المیول المهنیة ، التخصص الدراسي العلمي واألدبي ، .....)
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العربیة واألجنبیةالمصادر 
مجلة ،مجلة دراسات ـ العلوم التربویة."صورة الذات لدى المراهقین " )١٩٨٧(زید محمد أبو.١

االردن . )،١(عدد ، )٢٦(

الموقـع .المـراهقینالیـأس لـدى اثر استخدام برمجـة الـذات فـي عـالج )٢٠٠٤(میل،اریكسـون.٢

NLPموقع http://bafree.netالحصن للعلوم النفسیة واالنسانیة ،على شبكة االنترنیت 

الموقـع علـى .اثر استراتیجیة برمجة الذات في عالج الخجل االجتماعي) ٢٠٠٤(عادل،افرام.٣

.NLPموقع http://bafree.netلنفسیة واالنسانیة  شبكة الحصن للعلوم اشبكة االنترنیت 

. الطبعة الخامسة یوما ٢١البرمجة اللغویة العصبیة في ) ٢٠٠٤الدر، هاري وبیرل هیندر(.٤

.العربیة السعودیة ،حقوق الترجمة العربیة والنشر والتوزیع محفوظة لمكتبة جریر،المملكة

اثـــر برنـــامج المواهـــب المتعـــددة فـــي تنمیـــة أنمـــاط ) ٢٠٠٥،یاســـر محفـــوظ حامـــد (الـــدلیمي .٥

،جامعــة التفكیــر المرتبطــة بنصــفي الــدماغ (األیمن،األیســر) لــدى طلبــة المرحلــة اإلعدادیــة

كلیة التربیة،(أطروحة دكتوراه غیر منشورة). –الموصل 

ع والنشر االسالمیة ، القاهرة الطبعة االولى ،دار التوزیمتعة النجاح .) ٢٠٠٤رضا ، اكرم (.٦

، مصر. 

مطبعة جامعةالموصل  .االختبارات والمقاییس النفسیة)١٩٨١وآخرون(عبد الجلیل،الزوبعي.٧

 األولـىالطبعـة .مبادئ القیاس والتقویم في التربیة )٢٠٠٢( وآخرونظاهر ، زكریا محمد ال.٨

. األردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 

ــذات بــین النظریــة والتطبیــق )٢٠٠٤حطــان احمــد (الظــاهر ، ق.٩ . دار وائــل للنشــر مفهــوم ال

الطبعة االولى ، عمان . 

N/Pمجلـة .اثر تقنیات البرمجة اللغویة في برمجة الذات والتفكیـر )٢٠٠٤(حسن ،العباد .١٠

  . )١٧(عدد

داد كلیـة جامعة بغ. الطبعة االولى ،القیاس في العلوم التربویة )١٩٩٠(صباح ،العجیلي .١١

.التربیة االساسیة 

الطبعــة الثانیــة ، .ســیةیالقیــاس والتقــویم فــي العملیــة التدر  )١٩٩٣(سـلیمان عـودة ، احمــد .١٢

. األردنللنشر والتوزیع ، اربد ، األملدار 

دار .  االحصــاء الباحــث فــي التربیــة والعلــوم االنســانیة )١٩٨٨(الخلیلــي وخلیــل یوســف ـــــــــــــ .١٣

.عمان، الفكر 

.اإلنسـانیةفي التربیـة والعلـوم البحث العلميأساسیات )١٩٩٢(وفتحي حسن ملكـاوي ــــــــــ ـ.١٤

. األردنالطبعة الثانیة ، توزیع مكتبة الكناني اربد ، 
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. الطبعـة القیـاس والتجریـب فـي علـم الـنفس والتربیـة )١٩٧٤(عبد الرحمن محمد، عیسوي .١٥

  رة.القاه، مكتبة االنجلو المصریة الثانیة ،

.القاهرة ،مكتبة االنجلو المصریة.الطبعة الثانیة ،والتقویمالقیاس) ١٩٨١(رمزیة،الغریب.١٦

الشــعور بالــذات وعالقتــه باالســلوب المعرفــي  )٢٠٠١عبــد الواحــد كیــوش (ســلمان،الفریجــي.١٧

).رسالة ماجستیر غیر منشورة(ابن رشد ـ جامعة بغدادالتربیة كلیة .)التأملي–االندفاعي(

الطبعة االولـى مكتبة جریر .)استرتیجیات وبرامج(برمجة الذات  أ)  ٢٠٠١(ابراهیم ،الفقى.١٨

الریاض .، المملكة العربیة السعودیة ،

ــن االتصــال الالمحــدود ب) ٢٠٠١(ابــراهیم ،الفقــى.١٩ ــة العصــبیة وف ، المركــز البرمجــة اللغوی

، سوریا .الكندي للتنمیة البشریة ، مطبعة المنار للنشر والتوزیع، دمشق 

  القاهرة . ،مكتبة النهضة المصریةالطبعة االولى،.الصحة النفسیة)١٩٧٦(مصطفى،فهمي.٢٠

. ترجمــة مكتبــة جریــر نحــن والبرمجــة اللغویــة ـ اســس ونظریــات  )١٩٩٨(جــورج،كرینــدر .٢١

.، الریاض المملكة العربیة السعودیة ،للطباعة والنشر 

م التفكیـر "المواهـب غیـر المحـدودة" علـى اثر برنامج تعلـی) ٢٠٠٠مطر، رنا عدنان محمود(.٢٢

تطـویر القــدرات اإلبداعیـة ومفهــوم الـذات لــدى عینـة مــن طلبـة الصــف الخـامس األساســي.

كلیة الدراسات العلیا ،(رسالة ماجستیر غیر منشورة)-الجامعة األردنیة

ـــراهیم صـــالح(.٢٣ ـــدادي، قـــیس إب ـــى تطـــویر ) ٢٠٠٠المق ـــر الناقـــد عل ـــامج تعلـــیم التفكی ـــر برن اث

كلیة -. الجامعة األردنیةخصائص اإلبداعیة وتقدیر الذات لدى طلبة الصف الحادي عشرال

الدراسات العلیا ،(رسالة ماجستیر غیر منشورة)

الطبعـة األولـى ، القیاس والتقویم فـي التربیـة وعلـم الـنفس . )٢٠٠٠(ملحم ، سامي محمد .٢٤

دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ، األردن .

. مكتبـــة جریـــر البرمجـــة اللغویـــة العصـــبیة فـــي حیاتنـــا حیاتنـــا الیومیـــة )٢٠٠٠(ســو ،نایت.٢٥

الریاض .،العربیة السعودیة الطبعة االولى ، المملكة

ترجمـة مكتبـة الطبعـة االولـى ، .البرمجة اللغویـة مفـاهیم واسـتراتیجیات )٢٠٠٤(سـو ،نایت.٢٦

.الریاض ،العربیة السعودیة ،المملكةجریر

كلیة االداب ، اثر بعض المتغیرات على االنتباه )١٩٩٩(مهند محمد عبد الستار ،یمي نعال.٢٧

.)غیر منشورة(بغداد اطروحة دكتوراة جامعة ،

شبكة االنترنیت ،تقدیر الذات وعالقته ببعض المتغیرات لدى مراهقیین )٢٠٠٠(دهلتن،هانت.٢٨

.

دار الشروق بیروت .االولى،الطبعة ،ترجمة سید محمد عظیم .الشخصیة )١٩٧٧(ویتیج.٢٩
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)١الملحق (

جامعة الموصل /كلیة التربیة

قسم العلوم التربویة والنفسیة

مقیاس الشعور بالذات 

عزیزي الطالب ....

تحیة طیبة :

بین یدیك مجموعة من الفقرات التي یهدف الباحـث مـن خـالل إجـابتكم عنهـا إلـى التعـرف 

. ونظرا لما نعهده فیك من دقة وموضـوعیة وصـراحة فـي على مواقفكم الحقیقیة الصادقة إزاءها ..

التعبیــر عــن آرائــك وأفكــارك ، یأمــل الباحــث منــك اإلجابــة عــن هــذه الفقــرات وذلــك بوضــع عالمــة 

)(الخمســة الموضــوعة أمــام كــل فقــرة ، ممــا تــرى انــه یعبــر عــن رائــك أو لأمــام واحــد مــن البــدائ

خاطئة وال داعي لذكر االسم ... موقفك . علما انه ال توجد إجابة صحیحة وأخرى

مع الشكر والتقدیر 
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  الفقرات  ت

البدائل

تنطبق

  علي 

تماماً 

تنطبق

  علي 

غالباً 

تنطبق

  علي 

أحیاناً 

تنطبق

  علي 

نادراً 

التنطبق 

  علي 

مطلقاً 

أحاول أن اعزل نفسي عن اآلخرین  .١

اهتم بأسلوب تعاملي مع األشیاء  .٢

عارفا بنفسيلست   .٣

احتـــاج وقــــت للتغلــــب علــــى خجلــــي فــــي المواقــــف   .٤

الجدیدة 

اتامل نفسي  .٥

اهتم بالطریقة التي أقدم بها نفسي لآلخرین  .٦

یدور خیالي حول نفسي   .٧

اضطرب بالعمل عندما یراقبني شخص ما   .٨

ال أتمعن في ذاتي   .٩

الحرج بسهولة في المواقف االجتماعیةینتابني .١٠

أعي األسلوب الذي أتعامل فیه مع اآلخرین.١١

من السهل علي التحدث مع الغرباء .١٢

أركز على مشاعري الداخلیة .١٣

اهتم بتكوین انطباع جید عني .١٤

في الحیاة)أتفحص دوافعي (رغباتي.١٥

ــــب مــــن التحــــدث أمــــام اشــــعر.١٦ ــــدما یطل ــــالقلق عن ب

اآلخرین

انظر في المرآة قبل مغادرتي البیت.١٧

اشعر باني بعید عن ذاتي .١٨

اهتم بما یفكر اآلخرون عني.١٩

انتبه لما یحصل من تغیرات في مزاجي .٢٠

اهتم بمظهري الخارجي .٢١

ي أفكر فیها لحل مشكلة ما أعي الطریقة الت.٢٢

تجعلني التجمعات الكبیرة عصبیا مع الناس.٢٣


