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فاعلية بزنامج إرشادي يف تنمية مفهوم الذات لدى طالب
املزحلة الثانوية
الممخص_ ىدفت الدراسة إلى محاولة التعرؼ عمى فاعمية برنامج

وقد احتؿ مفيوـ الذات أىمية خاصة في العموـ اإلنسانية إذ

إرشادي لتنمية مفيوـ الذات لدى طبلب المرحمة الثانوية ،مف خبلؿ

يمثؿ متغي اًر تربوياً في العديد مف البحوث والدراسات النفسية،

تصميـ برنامج إرشادي في تنمية مفيوـ الذات يتبلءـ مع طبلب

كما القى اىتماماً كبي اًر مف المنظريف.

المرحمة الثانوية ضمف بيئتيـ المدرسية واالجتماعية وفؽ األساليب

ومف أىـ النظريات التي حاولت تفسير مفيوـ الذات ،وكاف ليا

العممية المتبعة في بناء البرامج اإلرشادية ،ثـ التحقؽ مف فاعمية

الدور الرئيس في فيمو ثبلث نظريات ىي:

البرنامج اإلرشادي .وقد تـ استخداـ المنيج التجريبي لتصميـ

 -1نظرية كارؿ روجرز Rogers

مجموعتيف ضابطة وتجريبية مع القياس القبمي والبعدي لكؿ مجموعة.

 -2نظرية سينج وكومبز Snygg and comps

واخضاع المجموعة التجريبية لممتغير المستقؿ (البرنامج اإلرشادي)

 -3نظرية فيميب فرنوف Vernon

بعد القياس القبمي .وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )40طالباً مف

مع أف نظرية كارؿ روجرز  Rogersبمغت مف التأثير في

طبلب الصفيف األوؿ والثاني الثانوي بقسميو الطبيعي والشرعي ،ممف

العبلج النفسي واإلرشاد مالـ تبمغو غيرىا مف النظريات األخرى

حصموا عمى أعمى أربعيف درجة لمقياس مفيوـ الذات الذي أعده وقننو

[.[1

الصيرفي ،والذي تـ استخدامو كأداة لمدراسة .وقد توصمت نتائج
الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج المجموعة

ويتفؽ كثير مف الباحثيف عمى أف وظيفة مفيوـ الذات ىي

التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة

العمؿ عمى وحدة وتماسؾ واتساؽ الجوانب المختمفة لمشخصية

التجريبية ،كذلؾ توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية

واكسابيا طابعاً ممي اًز ،كما يقوـ مفيوـ الذات بتنظيـ عالـ الخبرة

بيف نتائج القياسيف القبمي والبعدي في أبعاد مفيوـ الذات لدى

المحيط بالفرد في إطار متكامؿ ،ومف ثـ يكوف بمثابة الطاقة

المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي .مما يشير ذلؾ إلى فاعمية

الدافعة لسموؾ الفرد وأوجو نشاطاتو المتعددة في الحياة.

البرنامج اإلرشادي في الدراسة .ومما توصمت إليو الدراسة أنو ال توجد

مف ىنا يتضح أف مفيومنا لذواتنا يحكـ سموكنا بشكؿ واضح

فروؽ ذات داللة إحصائية في مقياس مفيوـ الذات بيف الطبلب ذوي

سواء كاف ىذا المفيوـ إيجابياً أو سمبياً.

التحصيؿ المرتفع والمتوسط والمنخفض ،مما يدؿ عمى أف التحصيؿ

إف مفيوـ الفرد عف ذاتو ىو الذي يحدد بدرجة كبيرة سموكو

الدراسي لـ يحدث فروقاً ذات داللة إحصائية في درجات استجابات

ومحور تفكيره ودافعيتو ،وكذلؾ إدراكو لنفسو وادراكو إلدراؾ

طبلب عينة الدراسة نحو مفيوـ الذات.

اآلخريف لو في مواقؼ الحياة المتعددة .ومف األمور المسمَّـ بيا

الكممات المفتاحية :برنامج إرشادي ،مفيوـ الذات ،نمو مفيوـ الذات.

اآلف في عمـ النفس أف مفيوـ الذات ليس تكويناً وراثياً أو فطرياً

 .1المقدمة
يمثؿ مفيوـ الذات حجر الزاوية في دراسة الشخصية

وانما ىو أمر متعمـ ،يعتمد عمى خبرات الفرد وعبلقاتو مع البيئة

اإلنسانية ،وعنص اًر ميماً مف عناصر التوجيو النفسي بؿ يذىب

االجتماعية التي يتعامؿ معيا .فمفيوـ الذات محصمة لمخبرات
كما يدركيا الفرد في الواقع ومف وجية نظره ،وعمى ذلؾ فإف ىذا

بعض المفكريف إلى أنو مفتاح الشخصية السوية ،وطريؽ مف
طرؽ الوصوؿ إلى النجاح واإلبداع والتوافؽ الشخصي

المفيوـ يتمايز مف خبلؿ المجاؿ اإلدراكي الناشئ عف تفاعؿ

واالجتماعي والميني.

الفرد مع البيئة التي يعيش فييا [.[2
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كما أف طبيعة مرحمة المراىقة وما يحدث فييا مف تغيرات

ىانئة مطمئنة .بينما اعتقاد الفرد عف نفسو اعتقاداً سمبياً يجعمو

داخمية وخارجية وما يقع عمى المراىؽ مف ضغوط اجتماعية

مضطرباً نفسياً ،وتكوف ثقتو بنفسو متزعزعة .وبالتالي فإف

متعددة تؤثر في رؤيتو لنفسو وتجعؿ تصوره الجسمي والنفسي

انخفاض مفيوـ الذات يؤثر بشكؿ مباشر عمى التوافؽ النفسي

يتغيراف تغي اًر جذرياً ويصير البموغ صعباً لمغاية .ومف العوامؿ

واالجتماعي لدى المراىقيف .لذا فإنو مف األىمية بمكاف العناية

اليامة التي تساعد عمى نجاح المراىؽ في ىذه المرحمة تقبمو

ببناء ذات إيجابية لدى المراىقيف ،خصوصاً والمجتمع يعيش

لمتغيرات التي تحدث لو ،سواء كانت جسمية أو عقمية أو

متغيرات سريعة في ىذا العصر الذي ُينعت بعصر العمـ

وىذا يحتـ الحاجة لوجود خدمة إرشادية تعمؿ عمى مساعدتو

وعمى ذلؾ نجد أف مفيوـ الذات يمثؿ إنتاج تفاعؿ

عمى تقبؿ ىذه التغيرات التي تط أر عميو في ىذه المرحمة والتوافؽ

إمكانات الفرد وتصوراتو مف جية ،مع المتغيرات والمؤثرات

معيا ،ليتـ تحقيؽ النمو الشامؿ لديو [.[3

والعوامؿ التي يتعرض ليا في مرحمة مف مراحؿ حياتو مف جية

والتفكير ].[5

انفعالية أو اجتماعية ،وعمى تقبؿ نواحي القوة والضعؼ لديو.

ومما الشؾ فيو أف المرحمة الثانوية يعقبيا مرحمة جديدة

أخرى ،فيتحدد ىنا مفيوـ الذات سواء كاف مرتفعاً أو منخفضاً

وانتقالية لدى الطبلب ،مما يحتـ عمييـ اختيار التخصص

وفؽ استجابات الفرد مف فكرتو عف نفسو وعف اآلخريف وعف

المناسب لقدراتيـ وميوليـ الشخصية ،واتخاذ القرار المناسب بناء

طبعو وامكاناتو وخصائصو .فنجد أف النظرة اإليجابية ىنا تييئ

عمى فيميـ لذواتيـ وقدراتيـ.

لصاحبيا القدرة عمى التعامؿ الناجح مع الحياة ،كما أف النظرة
السمبية نحو الذات وانعداـ حقيقتيا ينتج عنو حالة مفرطة مف

 .2مشكمة الدراسة

التوتر وانعداـ التوافؽ والعجز عف أداء ما يوكؿ إليو [.[6

مف المؤكد أف ىناؾ عوامؿ كثيرة تسيـ في تحديد السموؾ
اإلنساني وىناؾ تأكيد كبير مف ِقَبؿ الباحثيف عمى أف مفيوـ

ويأتي االىتماـ بدراسة مفيوـ الذات في المرحمة الثانوية
(مرحمة المراىقة) ألف نمو الفرد ككؿ في سنوات المراىقة لـ

الذات ُيعد أحد العوامؿ األساسية في توجيو سموؾ الفرد بوجو

يستقر بعد ،مما يؤدي إلى عدـ استقرار فكرة المراىؽ عف ذاتو

عاـ.

والتي تُعد المحور الذي يدور حولو نموه ،وألف ىذه المرحمة تشيد

وىذا ما تؤكده نظرية الذات التي ُيعد كارؿ روجرز مف

أبرز الداعميف ليا .وىي تعتبر أف مفيوـ الذات ىو اإلطار

حدوث تغيرات فسيولوجية تعرؼ بالبموغ وىو حدوث ييدد صورة

المرجعي الذي مف خبللو يستجيب الفرد لمعالـ الذي يحيط بو،

الذات الجسمية ،وبالتالي يشعر المراىؽ في ىذه المرحمة بحاجتو

نظ اًر لمقوة المؤثرة التي يتمتع بيا مفيوـ الذات عمى السموؾ

إلى أف يستقر عمى مفيوـ جيد لذاتو ،بحيث تتـ ىذه الخطوة

اإلنساني وقد أكدت البحوث التي أُجريت في الخمسينات

بصورة تكفؿ لو إمكانية اإلحساس باالستم اررية [ .]7وقد أكدت

والستينات ىذا االتجاه.

نتائج العديد مف الدراسات حاجة ىذه الفئة لتنمية مفيوـ الذات
لدييا.

إف وظيفة مفيوـ الذات وظيفة دافعية وتكامؿ وتنظيـ وبمورة
عالـ الخبرة المتغير الذي يوجد الفرد في وسطو ،ولذا فإنو ينظـ

ومما سبؽ يتضح أف طبلب المرحمة الثانوية بحاجة إلى

ويحدد السموؾ .وينمو مفيوـ الذات تكوينياً كنتاج لمتفاعؿ

المساعدة في تكويف تصور موجب عف الذات ،وفيـ طبيعة

االجتماعي جنباً إلى جنب مع الدافع الداخمي لتأكيد الذات [.[4

تغيرات المرحمة التي يمروف بيا .وعميو فإف ىذه الدراسة ستقوـ

كما أف إعطاء الفرد لنفسو انطباعاً إيجابياً عف ذاتو يجعمو

بتصميـ برنامج إرشادي في تنمية مفيوـ الذات لدى طبلب

يسمؾ في الحياة مسمكاً طبيعياً وسوياً ،يحيا عمى أثرىا حياة

المرحمة الثانوية ويمكف صياغة مشكمة الدراسة في السؤاؿ التالي
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ما مدى فاعمية برنامج إرشادي في تنمية مفيوـ الذات لدى

إلييا أحد ،حيث أوضح الفرؽ الشاسع بيف الطرؽ القديمة

طبلب المرحمة الثانوية؟

والطرؽ الحديثة في التفكير حوؿ الذات وكاف موضوعياً في

ب .أهداف الدراسة

معالجتو لمموضوع ،وقد قسـ الذات العممية  -حسب تسميتو -

تيدؼ الدراسة إلى محاولة التعرؼ عمى فاعمية برنامج إرشادي

إلى أربعة عناصر:

في تنمية مفيوـ الذات لدى طبلب المرحمة الثانوية.

 -1الذات الروحية Spiritual self

ويتفرع مف ىذا اليدؼ األىداؼ الفرعية التالية:

 -2الذات المادية Material self

 -1تصميـ برنامج إرشادي في تنمية مفيوـ الذات يتبلءـ مع

 -3الذات االجتماعية Social self

طبلب المرحمة الثانوية ضمف بيئتيـ المدرسية واالجتماعية وفؽ

 -4الذات الجسمية Bodily self

األساليب العممية المتبعة في بناء البرامج اإلرشادية.

وىذه الذوات األربع تتحدد لتكوف نظرة المرء إلى نفسو ،وال يمكف

 -2التحقؽ مف فاعمية البرنامج اإلرشادي المقترح في تنمية

فصميا في كثير مف المظاىر [.[8

مفيوـ الذات لدى طبلب المرحمة الثانوية.

إال أف االىتماـ بالذات قد ضعؼ بعد كتابات جيمس نظ اًر

ج .أهمية الدراسة

لغموض المفاىيـ والتباسيا حيث ظير عدد مف الكتاب المنظريف

تكمف أىمية ىذه الدراسة في قمة الدراسات التطبيقية التجريبية –

فبدأوا بتوضيح رأييـ في الفكرة الذاتية واستخدموا جميع اصطبلح

حسب اطبلع الباحث  -التي تناولت مفيوـ الذات لدى طبلب

(النفس) لمداللة عمى معنى مف ٍ
معاف ثبلثة:

المرحمة الثانوية مف وجية نظر عبلجية إرشادية لتنميتو لدييـ

األوؿ :أنيا عممية ديناميكية.

في ضوء العبلج والنظريات اإلرشادية العبلجية ،كما تكمف

الثاني :أنيا نظاـ مف عمميات إدراكية.

أىمية الدراسة في استخداـ برنامج إرشادي لتنمية مفيوـ الذات

الثالث :العبلقة بعممية اإلدراؾ.

لدى طبلب المرحمة الثانوية.

فالمعنى األوؿ :يندرج تحت العمميات العقمية المشابية ،كاإلدراؾ
وتوليد المعاني ،والتفكير والتذكر.

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

أما المعنى الثاني :فإنو يتعمؽ بالذاتية وىو نوع مف أنواع

أوالً :البداية العممية لدراسة الذات.

العمميات اإلدراكية معب اًر عنيا بتمؾ السمات التي يكتسبيا الفرد

لقد حظي موضوع الذات باىتماـ الفبلسفة وعمماء االجتماع
وعمماء النفس لقروف عديدة .ويشير بعض الباحثيف إلى أف

والتي تتمثؿ في شعوره تجاه ذاتو وتقييمو ألموره ومعتقداتو.

بدايات الحديث حوؿ موضوع الذات تعود إلى الفمسفة اليونانية

أما المعنى الثالث :فقد أعطى لمجيد الخاص بالعمميات اإلدراكية

القديمة.

صفة ديناميكية لما ليا مف تأثير عمى ما ندركو ،وكيفية تأثير

وقد مر مفيوـ الذات بنمو ديني وفمسفي عبر التاريخ ،واقتبسو

كؿ ذلؾ عمى سموؾ اإلنساف وتعممو.

المفكروف اليوناف مثؿ أفبلطوف وأرسطو ،ثـ احتضنو المفكروف

لكف ىذا الخمط والغموض في المفاىيـ وما نتج عنو مف

العرب مثؿ العبلمة ابف سيناء والعالـ الفيمسوؼ أبو حامد

ضعؼ االىتماـ في دراسة الذات لـ يستمر طويبلً إذ عاد مفيوـ

الغزالي .وفي القرف التاسع عشر أصبحت المناقشات التي دارت

الذات ليحتؿ مكاف الصدارة في النظريات المعاصرة بواسطة

حوؿ الذات أكثر تفصيبلً وتماي اًز .حيث كتب Wiliam James

عمماء مثؿ  Cooleyالذي أكد عمى العبلقة بيف الذات والبيئة،

في كتابة الشيير (مبادئ عمـ النفس) المنشور عاـ 1890ـ

ثـ طور  Meadىذا المفيوـ وناقش العممية التي يصبح بيا

فصبلً مستقبلً عف الذات ،وتناوؿ الموضوع بصورة لـ يسبقو

كياف الشخص مرآة تعكس صورة مف حولو ،وكذلؾ Dewey
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كما أسيـ  Leckyبنظريتو عف تماسؾ الذات كقوة رفع أساسي

والخصائص والقدرات والموضوعات واألنشطة التي يمتمكيا

في السموؾ اإلنساني [.[5

وينتجيا ،وىذا التجريد يتمثؿ في الرمز "ياء المتكمـ" والتي ىي
فكرة الفرد عف ذاتو نحو ذاتو".

وقد انتعش مفيوـ الذات مف جديد خبلؿ الفترة مف الحرب
العالمية الثانية ،وتـ إظياره بحيوية فائقة إلى أف أصبح ال يمثؿ

ويذكر الشربيني [ ]13أف مفيوـ الذات مصطمح سيكولوجي

فقط مرك اًز ىاماً في نظريات الشخصية ،وانما أصبح مثؿ حجر

يتضمف األفكار والمشاعر لدى الفرد بخصوص جسمو وعقمو

الزاوية في نظريات قامت وتأسست عميو بالدرجة األولى وىي ما

وشخصيتو .وىو تنظيـ نفسي نواتو تقييـ الفرد لذاتو.

عرفت بنظريات الذات.

ويرى ] Cooley [14أف مفيوـ الذات" :عبارة عف كؿ ما يشار
إليو في لغة الحياة بضمير المتكمـ مثؿ أنا".

وقد شقت دراسة الذات بعد ذلؾ طريقيا لتصؿ إلى أحدث
وأشمؿ صياغة ليا في نظرية الذات  ،Rogersوعمى أي حاؿ

وتعرفو الفياض [ ]15بأنو" :مجموعة مف الخصائص والصفات

فإف الذات ومفيوـ الفرد عنيا تحتؿ بصورة أو أخرى مكاناً ىاماً

اإليجابية والسمبية التي يظف الفرد أنو يتصؼ بيا ويتـ قياسو

في أغمب الصياغات النظرية المعاصرة ،وأصبح واضحاً أف

إجرائياً مف خبلؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا الفرد نتيجة

أصحاب نظريات الشخصية يتميزوف اليوـ بتزايد اىتماميـ

استجابتو لعبارات مقياس الذات".
وبعد ىذا العرض لمجموعة مف التعريفات لمفيوـ الذات

بالذات ومفيوـ الذات وما يتبعو مف عمميات [.[9

نجد أف التعاريؼ تختمؼ فيما بينيا عمى حسب نظرة الميتميف

ثانياً :تعريفات مفيوـ الذات.
لقد تعددت التعاريؼ التي تناولت مفيوـ الذات ،وذلؾ راجع

لمفيوـ الذات وخصائصو وأبعاده والعوامؿ المؤثرة فيو ،ولكنيا

ألسباب عدة منيا :االستخداـ المتعدد لمفيوـ الذات في

تجتمع في فكرة كبيرة موحدة واف اختمفت في التعبير عنيا وىي

التنظيرات النفسية األولى ،ومنيا النظر إلى الذات مف قبؿ

أف مفيوـ الذات يعني نظرة الفرد إلى نفسو وتقييمو ليا.

الباحثيف كعممية وكموضوع ،ومنيا النظر إلى مفيوـ الذات

ثالثاً :أبعاد مفيوـ الذات.

باعتباره خبرة فردية ذاتية ،وباعتباره تنظيماً إدراكياً ،ومنيا الخمط

يتكوف مفيوـ الذات كما تبيف العديد مف الدراسات

بيف مفيوـ الذات وما يندرج تحتو مف مفاىيـ تابعة أو جزئية

والمقاييس المعدة لقياسو مف عدد مف األبعاد الفرعية التي تعطي

كتقرير الذات الواقعية أو المثالية.

في مجموعيا مفيوماً شامبلً عف الذات ومع أف ىناؾ اختبلفاً في

وستعرض الدراسة ىنا مجموعة مف التعريفات التي تناولت

األبعاد مف باحث إلى آخر وىذا أمر طبيعي ،فإف كؿ باحث

الجوانب المختمفة لمفيوـ الذات.

ينطمؽ في دراستو مف تعريؼ معيف ،وكذلؾ طبيعة العينة

حيث عرفو فيمي [ ]10بأنو" :فكرة الفرد عف نفسو ،عف قدراتو

المستخدمة في الدراسة إلى غير ذلؾ مما يجعؿ األبعاد تبدو

وامكانياتو وعف عبلقتو بغيره مف الناس ،وعف نظرتو إلى ذاتو

متباينة مف باحث آلخر لكنيا مع ىذا االختبلؼ والتبايف تشكؿ

كما يجب أف تكوف".

مفيوـ الذات.

أما ] Levin [6فيذكر أف مفيوـ الذات يشمؿ صورة الذات،

وسوؼ تعرض الدراسة بعض األبعاد التي يتكوف منيا مفيوـ

وىي ما يرى الناس عميو أنفسيـ باإلضافة إلى ذواتيـ المثالية.

الذات.

وعرفو جبلؿ [ ]11بأنو" :ذلؾ النظاـ الديناميكي لممفاىيـ والقيـ

ُيعد ) (Games, 1980أوؿ مف تناوؿ بشكؿ واضح أبعاد
الذات ،وطبقاً لما ذكره فإف الفرد يممؾ ذوات عدة منيا:

واألىداؼ والمثؿ التي تقرر الطريقة التي يسمؾ بيا الفرد".

 -1الذات كما يعتقد حقيقة بما ىو كائف.

ويعرؼ ] Coper Smith [12الذات بأنيا" :تجريد السمات
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 -2الذات كما يتمنى أف يكوف عميو.

والمنظور النفسي التي انطمؽ كؿ منيـ في وصفو لتطور ونمو

 -3صورة الذات كما يعتقد أف اآلخريف يروىا [.[14

مفيوـ الذات .ويمكف تمخيص نمو مفيوـ الذات كما حدده زىراف
[ ]4كالتالي:

ويرى إسماعيؿ "أف مفيوـ الذات يشتمؿ عمى األبعاد
التالية :مفيوـ الذات الواقعية ،الذات المثالية ،ومفيوـ الشخص

 -1مف الميبلد إلى أربعة أشير :يكوف التمايز خبلؿ الحواس

العادي ،ومف خبلؿ الفروؽ بيف الدرجات نحصؿ عمى درجة

والعضبلت.

التباعد (والتي يعبر عنيا بمدى شعور الفرد بالتبايف بينو وبيف

 -2مف أربعة أشير إلى ستة أشير :التمايز المفظي لمذات وغير

معظـ اآلخريف) ،وتقبؿ الذات وتقبؿ اآلخريف" [.[2

الذات.

أما مقياس تنسي لمفيوـ الذات فقد تضمف عشرة أبعاد ىي:

 -3ستة أشير :تمايز الذات البدائية المنطوقة.

الذات الجسمية ،والذات األخبلقية ،والذات الشخصية ،والذات

 -4تسعة أشير :يفيـ الطفؿ اإلشارات ،وىنا يعتبر وكأنو بداية

األسرية ،والذات االجتماعية ،ونقد الذات ،والذات الواقعية،

الوالدة النفسية لمطفؿ عند شعوره بذاتو ،فيذا ميبلد ثاف لمطفؿ.

والرضا عف الذات ،والذات السموكية ،والذات الكمية [.[16

 -5سنة كاممة :مرحمة الكشؼ واالستكشاؼ ،تنمو صورة الذات

أما مقياس الذات لمشباب فإنو يتضمف أربعة أبعاد ىي( :الذات

ويزداد التفاعؿ مع األـ واآلخريف ،مع الكبار ثـ الصغار ،وىنا

النفسية ،الذات االجتماعية ،الذات األسرية ،الذات التعاممية)

تبدأ فردية الطفؿ الداخمية وىي ما زالت تجاىد امتزاجيا بالبيئة

والمقياس (تـ تعريبو) لمبيئة العربية عف مقياس  Offerلبلنطباع

الخارجية ،ثـ تبدأ عممية األخذ والعطاء ،وتبدأ الذات النامية في

الذاتي لممراىقيف ،حيث تـ تطبيقو ألوؿ مرة لمفئة العمرية مف

التفريؽ بيف العالميف الداخمي والخارجي.

( )19-13سنة ولمذكور فقط [.[17

 -6سنتاف كاممتاف :يزداد تميز الطفؿ لذاتو ،ويكوف متمرك اًز

ويمكف إرجاع كثرة ىذه األبعاد – التي تحتوييا ىذه المقاييس -

حوؿ ذاتو ،ويفرؽ بيف المشاعر االجتماعية وتزداد القدرة عمى

واختصار البعض اآلخر ،إلى طبيعة العبارات التي يعدىا واضع

فيـ الذات.

المقياس واليدؼ الذي يسعى إليو في قياسو لجوانب الذات

 -7في سف الثالثة :يرسـ الطفؿ صورة أشمؿ لمعالـ المحيط بو

المختمفة.

ويسميو ،ويزداد شعوره بفرديتو وشخصيتو ويعرؼ أف لو

وفي ىذه الدراسة سيتـ األخذ بمقياس مفيوـ الذات لمشباب الذي

شخصيتو ولآلخريف شخصياتيـ المختمفة ،ويزداد تمركزه حوؿ

أعده وقننو الصيرفي [ ]17نظ اًر إلى تضمنو عدداً كبي اًر مف

ذاتو.

األبعاد التي تثري الدراسة باإلضافة إلى أف المقياس سبؽ وأف
استخدـ في البيئة السعودية.

يكوف الطفؿ عبلقات عقمية واجتماعية
 -8في سف الرابعةّ :

وانفعالية مع اآلخريف الميميف في حياتو ،نسمع منو أسئمة

اربعاً :نمو مفيوـ الذات.

االستكشاؼ (لماذا – كيؼ – أيف – متى).

ينمو مفيوـ الذات كغيره مف جوانب الشخصية المتعددة ،فبل

 -9في سف الخامسة :يتقبؿ الطفؿ فرديتو ،ويزداد الوعي

يولد اإلنساف ولديو مفيوـ لمذات ،وانما يتكوف ىذا المفيوـ وينمو

بالذات ،ويقؿ اعتماده الكامؿ عمى الوالديف ويزداد استقبللو

مع مراحؿ العمر.

ويتضح تفاعمو األكبر مع العالـ الخارجي.

فمفيوـ الذات مفيوـ ناـ متطور يمر بمراحؿ متدرجة ومتسمسمة،

 -10في سف المدرسة (السادسة) :يشعر الطفؿ بتأثير الجماعة

وىذا ما اتفؽ عميو العمماء ،مع أف بعضيـ يركز في وصفو

التي تعزز مفيومو عف ذاتو ،ويمعب المعمـ دو اًر ميماً في نمو

لمراحؿ نمو الذات عمى جوانب معينة تتفؽ مع المدرسة النفسية

الذات لدى الطفؿ وتنمو ذاتو االجتماعية .ويزداد شعور الطفؿ
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بقيمتو ،ويزداد شعوره بالحب والعطؼ والحناف ،وتزداد مقدرتو

اىتماماً كبي اًر لدييـ ،ويعتبر  Raimy, 1943أوؿ مف أدخؿ

عمى التعبير عف ذاتو بالنشاط العقمي ،وفي النشاط االجتماعي.

ىذا المصطمح ،وبحث أثر مفيوـ الذات في اإلرشاد وتنظيـ

 -11في مرحمة الطفولة المتأخرة :يتسع اإلطار المرجعي الذي

الشخصية ،ثـ استخدـ عمى نطاؽ واسع مف قبؿ Snygg and

يتحدد في ضوئو مفيوـ الذات الموجب ،وتقبؿ الذات والتوافؽ

 Combsالمذيف ذك ار في كتابيما (السموؾ الفردي) الذي نشر

النفسي أو العكس.

عاـ  ،1949أف الباعث األساس لمسموؾ ىو حفظ وتأكيد

أما في مرحمة المراىقة :فإف ما يط أر عمى الفرد مف تغيرات

الذات ،ويؤكد ىؤالء وغيرىـ عمى أف السموؾ يتوقؼ عمى اإلطار

جسمية وعقمية ونفسية تؤثر في شخصيتو بصفة عامة ،وعمى

المرجعي الشخصي لمفرد الذي يقوـ بالسموؾ ،وأف العنصر

مفيوـ الذات لديو.

الحاسـ لدييـ ىو األسموب الذي يرى ويفسر بو الفرد الحقيقة،

ويتضح مما سبؽ أف نمو مفيوـ الذات يمر بمراحؿ

وأف الحقائؽ الموضوعية لموقؼ ما ليست ميمة بشكؿ خاص،

وعوامؿ عدة تساىـ في ثباتيا أو تغيرىا وذلؾ الختبلؼ

بؿ إف جميع األنماط السموكية تتحدد بواسطة المجاؿ اإلدراكي

المتطمبات والحاجات مف مرحمة عمرية إلى أخرى.

[.[19

فالذات تمر بتغيرات منذ مرحمة الطفولة حتى مرحمة المراىقة

وتركز النظرية الظاىراتية عمى الخبرة الذاتية لمفرد ورؤيتو

التي تصؿ إلى درجة الثبات واالستقرار النسبي ما لـ يواجو الفرد

الشخصية لمحياة ولنفسو وادراكاتو الخاصة ،وىي تيتـ بخبرة

ظروفاً فجائية أو غير طبيعية قد تؤثر عمى درجة ذلؾ الثبات.

الفرد كما يدركيا ىو.

ويشير  Rogersإلى أنو عمى الرغـ مف أف مفيوـ الذات

وعمـ الظاىرات يعني دراسة إدراؾ الوعي اإلنساني،

ثابت إلى حد كبير ،إال أنو يمكف تعديمو وتغييره تحت ظروؼ

وبالتالي فعمماء الظاىرات يؤكدوف بأف الميـ ليس الشيء أو

العبلج النفسي المتمركز حوؿ العميؿ الذي يؤمف بأف أحسف

الحدث نفسو ولكف الميـ ىو كيؼ ينظر لو الفرد ويفيمو،

طريقة إلحداث التغيير في السموؾ تكوف بأف يحدث التغير في

والمجاؿ الظاىراتي ينسب إلى المجموع الكمي لمخبرات [.[20
ويمثؿ ىذا االتجاه التنظيري كؿ مف :سنيج وكومبس

مفيوـ الذات [.[4
وقد يؤدي ذلؾ إلى تعديؿ سموكو بما يتناسب مع ما يحيط

 ،Snygg and Combsوكاروؿ روجرز  ،Rogersوفيميت

بو فإذا كانت البيئة المحيطة غير مواتية فإف مشكبلت الفرد

فرنوف  ،Verninوفيما يمي سيتـ الحديث عف ثبلث نظريات في

تزداد ،وبالتالي عبلج ىذه المشكمة يتطمب مف المعالج تزويده

المجاؿ الظاىراتي وىي:

بجو اجتماعي يمكنو مف التعبير عف مشاعره ومف ثـ قبوؿ تمؾ

أ  /نظرية روجرز Rogers

المشاعر ،واتخاذ القرار المناسب ليا ،مما يؤدي إلى نمو الذات

تقوـ نظرية  Rogersعمى النظرة لطبيعة اإلنساف تمؾ

نحو مزيد مف الصحة والقوة وزيادة كفاءتيا لتكويف عبلقات

النظرة التي تفترض وجود قوة دافعة لدى اإلنساف وىي النزعة

أفضؿ مع اآلخريف [.[18

إلى تحقيؽ الذات.

خامساً :النظريات المفسرة لمفيوـ الذات.

وقد بدأ تاريخ نظرية الذات لروجرز عندما بدأ اإلرشاد النفسي

 -1النظرية الظاىراتية:

المتمركز حوؿ العميؿ ،وتُعد ىذه النظرية مف أىـ النظريات التي
اىتمت بدراسة الذات الرتباطيا بطريقة اإلرشاد والعبلج غير

لقد نشط البحث في مجاؿ الذات بفضؿ كتابات أنصار عمـ
الظاىريات  Phenomenologyحيث ُي َّ
عدوف مف أكثر الباحثيف

المباشر.
وترى نظرية  Rogersأف الذات تتطور بسبب التفاعؿ مع

إنتاجاً فيما يتصؿ بفكرة الذات ،وقد لقي مصطمح مفيوـ الذات
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البيئة ،وكذلؾ التفاعؿ مع اآلخريف ،وأف مفيوـ األنا والقيـ ينبغي

الذي ذكر أف ىناؾ عدة مستويات لمذات ،وطبقاً آلرائو فإف كؿ

أف يرتبط بمفيوـ البيئة وبخبرات الطفولة.

فرد يشعر أنو يمتمؾ نواة (حقيقة) أو ذاتاً مركزية تختمؼ عف

كما يرى  Rogersأف مفيوـ الذات لدى الفرد والقيـ التي

الموجودات الخارجية ،وأف الذات المركزية معقدة ذات أجزاء

يكتسبيا تعتمد عمى التفاعؿ مع شخص ميـ بالنسبة لو وعادة ما

كثيرة وىي في صراع دائـ مع بعضيا ولكنيا تكوف رغـ ذلؾ

تكوف األـ.

موحدة بواسطة إحساس الذات.

وتمثؿ الذات عند  Rogersنواة الشخصية ومركزىا ،حتى أنو

ويؤكد فرنوف عمى أىمية القوى الدافعة الداخمية والحافز لتحقيؽ

يمكف القوؿ بأف نظرية الشخصية المتمركزة حوؿ العميؿ ىي

الذات الذي يعبر عف نفسو في شكؿ سعي مف أجؿ تأكيد الذات

نظرية في الشخصية المتمركزة حوؿ الذات.

وتحقيؽ الذات [.[22
 -2نظرية التحميؿ النفسي و مفيوـ الذات:

وقد وضح  Rogersنظريتو عف الذات مف خبلؿ صياغتو
إلحدى وعشريف فرضية ،صاغ منيا ثماف عشرة قضية ما بيف

يعتبر فرويد  Freudأف الشخصية تشمؿ عناصر ىي اليو

عامي 1959-1951ـ في كتابو (العبلج المتمركز حوؿ

واألنا (الذات) واألنا العميا (الذات العميا) ،واألنا عند فرويد

العميؿ) ونشر القضايا الثبلث الباقية في مقالة بعنواف "نظرية

شعورية وتعتبر حمقة االتصاؿ بيف الواقع والبلشعور ،وىي

في العبلج والشخصية العبلقات اإلنسانية المتبادلة عمى نحو ما

منطقية خمقية تيتـ بالمعايير االجتماعية وتخضع لمبدأ الواقع،

تظير في إطار العبلج المتمركز حوؿ العميؿ" [.[21

وىي تتكوف تدريجياً مف تفاعؿ الفرد مع البيئة ،وتتأثر في

ب  /نظرية سنيج وكومبس Snygg and Combs

تكوينيا بالخبرات واالتجاىات والعادات التي يتعمميا الفرد .كما

استخدـ  Snygg and Combsمصطمح المجاؿ الظاىري

أف نمو الذات أو األنا مف وجية نظر التحميؿ النفسي يتضمف

ليشير إلى البيئة السيكولوجية ،ويؤكداف أف السموؾ بدوف استثناء

جانبيف ىما مدى النمو الجسمي لمفرد ومقدار خبرات اإلحباط

إنما يتحدد بالمجاؿ الظاىري لمكائف الحي موضوع السموؾ،

التي يتعرض ليا ،فاإلحباط الناتج عف الضغوط البيئية مف حوؿ

ويتكوف المجاؿ الظاىري مف مجموع الخبرات التي يعانييا

الفرد يساعده في تمييز نفسو عف البيئة الخارجية ،كما أف قدراتو

الشخص في لحظة الفعؿ.

عمى اإلدراؾ واالنتباه والتفكير تساعده في مواجية مواقؼ

وينقسـ المجاؿ الظاىري عند  Snygg and Combsإلى

اإلحباط مما يؤدي عمى نمو الذات [.[23
وتُعد نظرية  Jungفي الشخصية مف النظريات التحميمية

قسميف:
 -الذات الظاىرية وتشتمؿ عمى أجزاء المجاؿ الظاىري الذي

الجديدة ،والشخصية في ضوء ىذه النظرية تتكوف مف األنا،

يخبره المرء كجزء أو سمة لنفسو.

والبلشعور الشخصي ،أو البلشعور الجمعي ،والذات .حيث

 -مفيوـ الذات ويتكوف مف أجزاء لممجاؿ الظاىري تتميز عف

يعتبر"  Jungاألنا" مركز الشعور أحد األنماط األولية الرئيسية

طريؽ الفرد كخصائص محددة وثابتة لنفسو.

لمشخصية التي تزود الفرد بشعور االتساؽ واالتجاه في حياتو

وفي ضوء ذلؾ فإف المجاؿ الظاىري ىو الذي يحدد السموؾ

الشعورية ،وىي تميؿ إلى معارضة ما يمكف أف ييدد ذلؾ

ومف ىذا المجاؿ الظاىري تحدد الذات الظاىرية ،وفي النياية

االتساؽ الشعوري ،بينما يرى أف الذات ىي مركز الشخصية كمياً

يتميز مفيوـ الذات عمى أنو الجانب األكثر أىمية [.[14

وتحتوي عمى الجانب الشعوري والبلشعوري وتعمؿ عمى توحد

ج  /نظرية فرنوف Vernin

جميع العناصر المتضادة داخؿ الفرد.
ويركز  Eriksonاىتماماتو النظرية عمى نمو الذات ،حيث

ظير تطور في نظرية الذات عمى يد  ،Vernin, 1962الذي
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حيث ركز عمى "األنا" بدالً مف "اليو" كأساس لمسموؾ اإلنساني،

ويرى السموكيوف أف سموؾ الفرد خاضع لظروؼ البيئة،

وقد اعتبر"األنا" ذات مستقمة لمشخصية تتبع مسا اًر في النمو

فتصرفات الفرد سواء كانت سوية أـ غير سوية فيي مف وجية

االجتماعي التوافقي موازناً لنمو (اليو) وغرائزىا ،ولـ يحصر

نظرىـ سموكيات متعممة ،والشخصية مف وجية نظر المدرسة

أركسوف اىتماماتو في آثار خبرات الطفولة المبكرة فحسب ،وانما

السموكية ىي األنماط المتسقة مف السموؾ ،أي أننا لكي نحدد

شممت نظريتو نمو الذات في حياة الفرد كميا ،مف والدتو إلى

شخصية فرد ما فإف عمينا أف نحدد ما يفعمو وما يقوـ بو مف

شيخوختو [.[5

تصرفات ليا صفة االستقرار [.[25

 -3النظرية السموكية ومفيوـ الذات:

في حيف يرى  Meadأف مفيوـ الذات يتكوف مف خبلؿ تجربة

أدت سيطرة النظرية السموكية في أوائؿ القرف العشريف إلى

اجتماعية يتعمـ الفرد مف خبلليا أف لو خصائص ومميزات تميزه

انقطاع الباحثيف عف دراسة الذات ومواصمة البحث فييا وعدـ

عف غيره ،أي أف الفرد يصبح موضوعاً اجتماعياً يتفاعؿ مع

االىتماـ بدراسة الذات في تمؾ الفترة ،ولكف تبيف ليـ مف بعض

الخبرة المعاشة [.[11

نتائج التجارب أنو ال يمكف تفسير الذات باالعتماد عمى التعزيز

سادساً :العوامؿ المؤثرة في تكويف مفيوـ الذات.

فقط دوف الرجوع إلى العالـ الداخمي ،فاضطروا إلى استخداـ

 -1األسرة:

مفاىيـ تشير إلى الحالة الداخمية لمكائف الحي التي ال يمكف

لؤلسرة دور كبير في التنشئة فما يكتنؼ جو األسرة مف

مبلحظتيا وأطمقوا عمييا اصطبلح (المفاىيـ االفتراضية) وكاف

تسامح وتقبؿ وانسجاـ ومودة ورعاية ...إلخ .تؤثر في معرفة

ىذا التحوؿ مف قبؿ السموكييف بمثابة انتصار لعمماء الذات

الطفؿ بنفسو وتصوره لذاتو.
واألسرة ىي ذات أىمية كبيرة في تشكيؿ شخصية الفرد،

[.[19
وتشير روث ويمي خبلؿ عرضيا التاريخي لتطور االىتماـ

باعتبارىا الجماعة األولى التي يتفاعؿ معيا الفرد منذ والدتو.

بدراسة الذات إلى أف العقد الثاني والثالث والرابع مف القرف

فالفرد يتمثؿ مفيومو عف نفسو مف خبلؿ الدور الذي يقوـ بو

العشريف ىي فترة تميزت بالتوقؼ وعدـ االىتماـ بدراسة مفيوـ

الوالداف تجاىو وكيفية استجابتيـ لخبراتو وتصرفاتو ،فيـ بذلؾ

الذات خاصة مف قبؿ العمماء السموكييف في عمـ النفس

أوؿ مف يؤثر عمى تطور مفيومو عف إمكاناتو وىذا ما يجعؿ

األمريكي ،وتضيؼ بأف عدـ االىتماـ بدراسات الذات في تمؾ

مفيوـ الذات يتأثر إلى حد كبير بالعبلقات بيف الفرد ووالديو.

الفترة – رغـ احتواء عمـ النفس الدينامي ضمناً عمى الذات – قد

واذا كانت األسرة غير قادرة عمى إمداد الفرد بالعبلقات الخاصة

يعود إلى عامميف ىنا:

السوية نتيجة لؤلحداث العائمية الطارئة مف طبلؽ أو موت أحد

 -تركيز فرويد في تنظيره المبكر – إلى حد كبير -عمى دور

الوالديف أو تدىور الظروؼ االقتصادية أو االجتماعية فإنو في

"األنا".

الغالب يكوف سبباً في حرماف الفرد مف خبرات عاطفية ميمة في

 -إنكار عمـ النفس األمريكي لنظرية فرويد وتجاىميا سبب

وتكيفو ،وتكوف سبباً في وجود مشاعر القمؽ
تكويف الفرد ونضجو ّ
وانعداـ األمف والمشكبلت النفسية األخرى [.[6

افتقارىا إلى البحوث التجريبية [.[12

 -2المدرسة:

وتوضح دراسة  Diggoryالتي ىدفت إلى مراجعة شاممة
لنظريات الذات بأف ضعؼ وقمة االىتماـ بمفيوـ الذات لـ يكمف

تُعد المدرسة امتداداً لؤلسرة ،فيي بمثابة المؤسسة األولية

راجعاً إلى إىماؿ العمماء السموكييف فقط ،وانما إلىماؿ عمماء

التي أنشئت لتوجيو نمو الطفؿ وتنمية مياراتو المعرفية وقدراتو،

الذات لمنيج التجريب العممي الدقيؽ [.[24

كما تؤثر في نمو الطفؿ عف طريؽ تنمية الدوافع والميوؿ
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واالتجاىات والقيـ والميارات االجتماعية باإلضافة إلى تقدير

أف مفيوـ الذات قابؿ لمتغيير والتعديؿ عف طريؽ برامج عبلجية

الطفؿ لذاتو .فالمدرسة ذات عبلقة وثيقة بتكويف مفيوـ الذات

أو إرشادية.

عند الطفؿ ،ففكرة الطالب عف قدراتو وامكاناتو وما يستطيع أف

فقد تأكد أثر العبلج النفسي عمى تغيير مفيوـ الذات مف

يتعممو يشكؿ عامبلً إيجابياً أو سمبياً في تحصيمو ،ذلؾ ألف

دراسة أجراىا ] Butler [26عمى مجموعتيف مف المراىقيف عدد

الفكرة الجيدة عف الذات تُعزز الشعور باألمف وبالقدرة عمى

كؿ مجموعة ( )25طالباً وطالبة ،وكانت المجموعة األولى مف

مواصمة البحث وتحقيؽ األىداؼ ،وتمثؿ أيضاً قوة ضاغطة

المراىقيف الغير متوافقيف (تعاني مف القمؽ والتقمب االنفعالي) أما

عمى الفرد تدفعو إلى مزيد مف تحقيؽ الذات وتعزيز المفيوـ

المجموعة األخرى وىي الضابطة فتتكوف مف أسوياء متوافقيف.

اإليجابي عنده ،أما التقدير المنخفض لمذات فإنو يؤدي أف

وقد كشفت نتائج ىذه الدراسة عف وجود فروقاً بيف المجموعتيف

يخفض طموحو وأف يضع لنفسو أىدافاً أقؿ مف إمكاناتو الحقيقية

الضابطة والتجريبية حيث أظيرت المجموعة التجريبية تحسناً في

[.[15

درجة تطابؽ الذات المثالية والذات المدركة ،بينما لـ يكف ىناؾ
أي تغير في التطابؽ لدى أفراد المجموعة الضابطة.

كما أف معظـ الدراسات أكدت أف النجاح أو الفشؿ لو
جذور عميقة وواضحة في مفيوـ الذات ،كذلؾ أكدت عمى أف

كما تبيف أف لئلرشاد النفسي فعالية في تحسيف وتغيير مفيوـ

الطالب في تحصيمو يسمؾ بطريقة تتماشى مع رؤيتو لذاتو

الذات ،وقد تأكدت ىذه النتائج في عدد مف الدراسات.

وقدراتو ومستوى كفاءتو األمر الذي يؤكد وجود عبلقة بيف مفيوـ

ففي دراسة أجراىا ] Park [27لعينة مكونة مف ( )69فرداً

الذات والتحصيؿ الدراسي وأنيما متمازجاف في شبكة عبلقة

مف الذكور واإلناث ،ىدفت إلى معرفة الفرؽ بيف درجة تطابؽ

تبادلية لدرجة أف تغير في أحدىما يحدث تغي اًر في اآلخر.

الذات المثالية والذات المدركة قبؿ وبعد اإلرشاد النفسي ،وقد

 -3جماعة الرفاؽ:

بينت نتائج ىذه الدراسة إلى أنو بعد انتياء جمسات اإلرشاد

لجماعة الرفاؽ أثر عمى تنشئة الفرد ،فيي تؤثر في معاييره

النفسي أف معامبلت االرتباط بيف درجات الذات المثالية والذات

االجتماعية وتمكف لو القياـ بأدوار اجتماعية متعددة ال تتيسر لو

المدركة كانت أعمى بكثير مف معامبلت االرتباط قبؿ بداية

خارجيا ،ويتوقؼ مدى تأثر الفرد بجماعة الرفاؽ عمى درجة

الجمسات.

والئو ليا .ولذلؾ تتأثر اتجاىات المرء نحو ذاتو باالتجاىات التي

وفي دراسة أجراىا ] Hill [28عف أثر برنامج اإلرشاد

يبدييا اآلخروف نحوه .وتبيف بعض الدراسات أنو بقدر ما تكوف

الجماعي عمى مفيوـ الذات والشخصية والتحصيؿ األكاديمي،

عبلقة الطفؿ برفاقو مشبعة ،ويمقى منيـ قبوالً وتأييداً ،يكوف

وكانت الدراسة عمى عينة مف طبلب الجامعة الجدد والذيف تـ

مفيومو عف ذاتو إيجابياً [.[19

قبوليـ المتيازات خاصة ،وكانت الدراسة تحتوي عمى مجموعتيف

الدراسات السابقة

ضابطتيف ومجموعة تجريبية واحدة .وأظيرت النتائج أف ىناؾ

بالرغـ مف صفة الثبات النسبي التي يتسـ بيا مفيوـ

فروقاً ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف الضابطتيف

الذات ،إال أف ما جاءت بو نظرية روجرز حوؿ الذات تشير إلى

والمجموعة التجريبية في متغيري مفيوـ الذات والشخصية ولـ

إمكانية إحداث تغيير في السموؾ عف طريؽ إحداث تغيير في

توجد فروؽ بيف مجموعات الدراسة في التحصيؿ األكاديمي مع

مفيوـ الذات لدى الفرد.

نياية الفصؿ.
ومف الدراسات التي أجريت لممقارنة بيف أثر بعض

وىذا حدا بالباحثيف إلى استخداـ عدد مف االستراتيجيات

األساليب العبلجية واإلرشادية في تغيير مفيوـ الذات دراسة

إلحداث تغيير في مفيوـ الذات ،وقد بينت نتائج ىذه الدراسات
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] Manuel [29والتي ىدفت لتقويـ اآلثار النسبية بأسموبي

مفيوـ الذات وسموكيات التعميـ لطبلب مضطربيف ،كاف عددىـ

التدريب الجماعي التوكيدي والعبلج الجماعي بأسموب المحاضرة

( )28طالباً يمثموف مجموعتيف تجريبيتيف ومجموعتيف ضابطتيف

والمناقشة وأييما أكثر فاعمية لزيادة تقدير الذات في حاالت

كؿ مجموعة تتكوف مف سبعة أفراد .وكانت مدة ىذا البرنامج

القمؽ واالكتئاب والعدواف .وقد خضع أفراد المجموعة التجريبية

ثمانية أسابيع يمتقي خبلليا أفراد المجموعتيف التجريبية مرتيف

لجمسات عبلجية مدتيا مف ساعتيف إلى ساعتيف ونصؼ ،وكاف

كؿ أسبوع في حيف لـ يتمؽ أفراد المجموعتيف الضابطة أي

عددىا إحدى عشر جمسة سواء لتوكيد الذات أو لرفع درجة

معالجة مف ىذا النوع وقد أتضح مف نتائج ىذه الدراسة وجود

تقدير الذات .وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية :كانت كؿ

فروقاً جوىرية بيف المجموعتيف التجريبية والمجموعتيف الضابطة

مف الطريقتيف المستخدميف في العبلج ذات تأثير داؿ في توكيد

واتضح أف ىناؾ فروقاً في مفيوـ الذات والسموؾ التعميمي بيف

الذات ورفع درجة تقدير الذات ،كما أف كؿ مف األسموبيف كاف

ىذه المجموعات.

فعاالً بدرجة دالة في تخفيض درجات القمؽ واالكتئاب والعدواف،

كما أجرت األخضر [ ]32دراسة استيدفت فحص مدى

وقد بينت النتائج أف أسموب العبلج الجماعي لتقدير الذات أعمى

تأثير برنامج إرشادي جمعي وبرنامج نشاط مدرسي عمى تحسيف

مف أسموب العبلج الجماعي التوكيدي في رفع درجة تقدير

مفيوـ الذات لدى طالبات الصؼ السادس االبتدائي ،وتألفت

الذات ،كما اتضح أف أسموب العبلج الجماعي ذو تأثير فعاؿ

عينة الد ارسة مف ( )30طالبة مف طالبات الصؼ السادس

في إعادة بناء مفيوـ الذات.

االبتدائي ،وتـ اختيارىا بحسب أدنى الدرجات التي حصمف عمييا

وفي دراسة أخرى أجرىا [ Carway [30كاف اليدؼ منيا

عمى مقياس مفيوـ الذات ،وقد تـ توزيع العينة عشوائياً إلى

ىو تقصي آثار اإلرشاد النفسي الموجو قصير المدى عمى

ثبلث مجموعات (مجموعة تجريبية أولى ،ومجموعة تجريبية

مفيوـ الذات واإلدراؾ الحسي لمبيئة ،ولدراسة ما إذا كاف ىناؾ

ثانية ،ومجموعة ضابطة) ،بواقع ( )10طالبات في كؿ

عبلقة بيف الدوجماتية  Dogmatismوالتغير الحاصؿ بعد

مجموعة ،وأظيرت نتائج تحميؿ التبايف المشترؾ وجود فروؽ

التجربة .وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )38فرداً مف المراىقيف

ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05في تحسيف مفيوـ الذات

مقسميف عمى مجموعتيف بالتساوي ( )29فرداً يمثموف المجموعة

لدى الطالبات المواتي خضعف لبرنامج اإلرشاد الجمعي ،كما

الضابطة ومثميـ لممجموعة التجريبية .وبعد مضي أربعة أشير

أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند

مف التجربة طبقت أدوات الدراسة مرة أخرى عمى عينة الدراسة

مستوى داللة  0.05في تحسيف مفيوـ الذات بيف طالبات

وكشفت النتائج التي توصؿ إلييا الباحث إلى أف برنامج اإلرشاد

مجموعة البرنامج اإلرشادي ،وطالبات مجموعة النشاط المدرسي

الموجو قصير المدى يعتبر طريقة فعالة في مساعدة المراىقيف

لصالح مجموعة البرنامج اإلرشادي ،مما يشير إلى فاعمية

عمى تعديؿ مفيوـ الذات لدييـ .كما اتضح وجود اختبلؼ بيف

البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسيف مفيوـ الذات لدى

المجموعة التجريبية والضابطة بعد التجربة في مفيوـ الذات وفي

الطالبات المواتي شاركف فيو.

ثمانية أبعاد مف تسعة في مقياس القواعد التصحيحية لمبيئة

كما أجرت العامري [ ]33دراسة ىدفت إلى معرفة مدى

وبمقارنة كبل المجموعتيف مع نفسيا قبؿ وبعد التجربة وجد

فاعمية برنامج إرشادي في تنمية تحقيؽ الذات لدى عينة مف

اختبلؼ واضح في مفيوـ الذات.

طبلب كمية التربية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة ،حيث

وقد اتسقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة أجراىا Creamer

بمغت جمساتو اإلرشادية ( )18جمسة ،كما اشتممت العينة عمى

] [31ىدفت إلى معرفة فاعمية برنامج توجيو نموي لتحسيف

( )68طالبة تراوحت أعمارىف ما بيف ( )22 – 20سنة،
266

5

3

2016

وقسمت العينة إلى مجموعتيف متساويتيف ومتجانستيف (تجريبية

كما أجرت الوىيبي [ ]36دراسة ىدفت إلى التحقؽ مف

وضابطة) ،واستندت الباحثة في برنامجيا اإلرشادي إلى برنامج

مدى فعالية برنامج ارشادي في تنمية مفيوـ الذات لدى طمبة

سيمنار اإلمكانات البشرية مف إعداد  ،Mc Hollandوقامت

كمية الرستاؽ بسمطنة عماف ،عمى عينة تـ اختيارىا قصدياً

الباحثة بتعريبو وتطويعو لمبيئة اإلماراتية ،وأسفرت نتائج الدراسة

بمغت ( )40طالباً وطالبة ،مف طمبة السنة األولى ،ممف سجموا

عف فعالية البرنامج المستخدـ في الدراسة في تنمية تحقيؽ مفيوـ

أدنى الدرجات عمى مقياس مفيوـ الذات لمكبار [ ،]37وتـ

الذات لدى أفراد العينة.

توزيعيـ عشوائياً إلى مجموعتيف متكافئتيف :مجموعة تجريبية

وقاـ أبو شريحة [ ]34بإجراء دراسة ىدفت إلى إعداد

ومجموعة ضابطة ،ومما أسفرت الدراسة عنو مف نتائج إلى أف

برنامج إرشادي لتعديؿ مفيوـ الذات لدى عينة مف طبلب الحمقة

البرنامج االرشادي فعاؿ في تنمية مفيوـ الذات لدى أفراد العينة،

األولى مف التعميـ األساسي والتحقؽ مف مدى فعاليتو لتعديؿ

واختمفت النتائج باختبلؼ النوع االجتماعي ،ومفيوـ الذات،

مفيوـ الذات ،واشتممت الدراسة عمى عينة بمغت ( )50طالباً مف

حيث كانت اإلناث أكثر ارتفاعاً ،في نمو مفيوـ الذات منو لدى

الذكور الحاصميف عمى درجات أقؿ مف المتوسط عمى مقياس

الذكور.

تقدير الذات مف إعداد فتحي الزيات ( ،)1985وقسموا إلى

 .7التعقيب عمى الدراسات السابقة

مجموعتيف متساويتيف في العدد (تجريبية وضابطة) إذ بمغ عدد

يتضح مف نتائج الدراسات التي تـ عرضيا مسبقاً أف مفيوـ

كؿ مجموعة ( )25طالباً بمتوسط عمر ( )10 - 5و توصمت

الذات قابؿ لمتغيير والتعديؿ مف خبلؿ مواقؼ عبلجية وارشادية

الدراسة إلى فعالية البرنامج اإلرشادي المستخدـ في تنمية مفيوـ

يتـ خبلليا إعادة بناء مفيوـ الذات لدى الفرد عف طريؽ عبلقة

الذات لدى عينة الدراسة.

بيف المرشد أو المعالج والمسترشد الذي يطمب المساعدة .إال أف
بعض الدراسات أوضحت أف مفيوـ الذات يتغير أيضاً نتيجة

وكذلؾ أجرى الميايرة [ ]35دراسة ىدفت إلى معرفة أثر

لخبرات النجاح والفشؿ وظروؼ الحياة.

برنامج إرشادي جمعي في تنمية مفيوـ الذات االجتماعية لدى
الطبلب الموىوبيف و المتفوقيف في المراكز الريادية في إقميـ

ويتضح مف عرض الدراسات السابقة تنوع أغراضيا

الجنوب باألردف ،تكوف مف ( )15جمسة مدة كؿ جمسة ()45

واختبلفيا فيما بينيا .ولذلؾ فقد اختمفت الدراسات فيما بينيا في

دقيقة ،وتـ اختيار عينة قصدية بنسبة ( )%18.8مف الطبلب

العينات المطبقة عمييا ،فنجد أف بعض الدراسات طبقت عمى

الموىوبيف و المتفوقيف في المراكز الريادية ،حيث بمغ حجميا

عينة مف طبلب المدارس بمراحمو المتعددة .بينما نجد ىناؾ

( )40طالباً وطالبة ،وىـ الذيف سجموا أدنى الدرجات في مستوى

دراسات أخرى طبقت عمى عينة مف الفئات الخاصة وطبلب

مفيوـ الذات االجتماعية عمى المقياس الذي قاـ الباحث

الجامعات.

بتطويره ،وقسمت العينة إلى مجموعتيف متساويتيف في العدد

كما أف ىناؾ دراسات اتسقت مع الدراسة الحالية في تناوؿ

(تجريبية وضابطة) بحيث تضـ كؿ مجموعة ( )20طالباً

مفيوـ الذات مف وجية نظر عبلجية إرشادية لتنميتو في ضوء

وطالبة ،ومما أسفرت الدراسة عنو مف نتائج أنو ال توجد فروؽ

العبلج والنظريات اإلرشادية العبلجية ،ونجد أف ىذا الدراسات

في متوسطات الذات االجتماعية لدى الطبلب الموىوبيف

قميمة – حسب اطبلع الباحث  -لكنيا اختمفت فيما بينيا،

والمتفوقيف بيف المجموعتيف في القياس البعدي لصالح المجموعة

فبعضيا تناوؿ الفئات الخاصة واألحداث المنحرفيف ،بينما

التجريبية.

البعض اآلخر مثؿ الدراسة الحالية تناولت الطبلب العادييف
(األسوياء) في المرحمة الثانوية.
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ويبلحظ مف الدراسات السابقة التي ىدفت إلى تقصي

واستخدمت الدراسة منيج تصميـ المجموعتيف :مجموعة

فاعمية برنامج إرشادي لتنمية مفيوـ الذات تـ تطبيقيا عمى فئتي

ضابطة ،ومجموعة تجريبية مع القياس القبمي والبعدي لكؿ

األطفاؿ والمراىقيف في المرحمة االبتدائية والمتوسطة أما الطبلب

مجموعة عمى حدة .مع إخضاع المجموعة التجريبية لممتغير

في المرحمة الثانوية فيي قميمة حسب اطبلع الباحث.

المستقؿ بعد القياس القبمي.

ولـ تحاوؿ الدراسات – حسب اطبلع الباحث  -التي قدمت

ب .مجتمع الدراسة

برامج إرشادية لتنمية مفيوـ الذات تعميـ البرنامج اإلرشادي وفؽ

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طبلب الصفيف األوؿ
ّ
الثانوي والثاني الثانوي الطبيعي والشرعي لمبنيف في المدارس

الذي برع في تناوؿ مفيوـ الذات .ماعدا الدراسة التي أجرتيا

الثانوية التابعة إلدارة التعميـ بمحافظتي حوطة بني تميـ والحريؽ

الوىيبي [ ،]36ولكنيا تختمؼ في العينة عف الدراسة الحالية.

(بنيف) لمعاـ الدراسي 1432/1431ىػ .حيث يبمغ عدد طبلب

والتي ستقوـ الدراسة الحالية بتناوؿ مفيوـ الذات لدى طبلب

الصفيف األوؿ والثاني الثانوي في المدارس الثانوية (بنيف) في

المرحمة الثانوية ،ألىمية ىذه المرحمة في تحديد مسار الطبلب

محافظتي

الدراسي

لمدراسة الجامعية وفؽ ما يممكوف مف قدرات ومواىب.

1432/1431ىػ ( )744طالباً موزعيف عمى ( )8مدارس

كذلؾ سيتـ إعداد برنامجاً إرشادياً في تنمية مفيوـ الذات لدى

ثانوية.

طبلب المرحمة الثانوية مبنياً عمى نظرية الذات.

مجتمع الدراسة وعينتيا:

فروض الدراسة

تكوف مجتمع الد ارسة مف جميع طبلب مدرسة الشيخ ابف باز –

في ضوء نتائج الدراسات السابقة يمكف صياغة فروض الدراسة

رحمو اهلل – الثانوية التي تـ اختيارىا بطريقة قصدية ،ويعود

عمى النحو التالي:

تحديد ىذه المدرسة لؤلسباب التالية:

 -1توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة التجريبية

 -1المدرسة تعد أكثر المدارس الثانوية كثافة بالنسبة لعدد

والمجموعة الضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة

الطبلب حيث يبمغ عدد طبلبيا ( )317طالباً.

التجريبية.

 -2تحديد مدرسة واحدة يسيؿ عممية القياـ بالبرنامج لطبلب

 -2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج القياسيف القبمي

المجموعة التجريبية .حيث أف اختيار أكثر مف مدرسة يتطمب

والبعدي في أبعاد مفيوـ الذات لدى المجموعة التجريبية لصالح

جمع العينة التجريبية في مكاف واحد ،مما قد يؤدي إلى استقطاع

القياس البعدي.

جزء مف اليوـ الدراسي بحكـ ُبعد وقرب المدرسة مف مكاف إقامة

نظرية روجرز الذاتية ،بالرغـ مف أف روجرز ىو المنظر الوحيد

حوطة

بني

تميـ

والحريؽ

لمعاـ

 -3توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مقياس مفيوـ الذات

البرنامج اإلرشادي.

بيف ذوي التحصيؿ المرتفع وذوي التحصيؿ المتوسط وذوي

 -3وجود قسمي الطبيعي والشرعي في ىذه المدرسة.

التحصيؿ المنخفض.

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ توزيع أداة الدراسة (المكونة مف
مقياس مفيوـ الذات وبعض المتغيرات األولية) عمى عينة

 .4الطريقة واإلجراءات
أ .منهج الدراسة

وقدرىا ( )172طالباً مف طبلب الصفيف األوؿ و الثاني الثانوي

اعتمدت الدراسة عمى المنيج التجريبي باعتبار أف ىدؼ الدراسة

بقسميو الطبيعي والشرعي بمدرسة الشيخ ابف باز الثانوية ،وقد

ىو :التعرؼ عمى مدى فاعمية برنامج إرشادي (كمتغير مستقؿ)

تـ استبعاد ( )4استمارات لعدـ اكتماليا ،وبذلؾ يصبح عدد

في تنمية مفيوـ الذات (كمتغير تابع).

االستمارات ( )168استمارة.
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بشكؿ عشوائي.

أربعيف درجة في مقياس مفيوـ الذات ،ليشكموا عينة الدراسة.

خصائص عينة الدراسة بحسب الصؼ الدراسي والتخصص:

وبعدىا تـ توزيع عينة الدراسة عمى مجموعتيف :مجموعة

يوضح الجدوؿ التالي توزيع طبلب عينة الدراسة طبقاً لمصؼ

تجريبية بواقع ( )20طالباً ،ومجموعة ضابطة بواقع ( )20طالباً

الدراسي والتخصص.
جدول 1

الصف الدراسي والتخصص لطالب عينة الدراسة
الصف الدراسي والتخصص

عدد الطالب

النسبة %

األوؿ الثانوي

64

38.1

الثاني الثانوي

شرعي

71

عممي

33

61.9

168

100 %

المجموع

(.)%31.7

توضح نتائج ىذا الجدوؿ أف عدد طبلب الصؼ األوؿ
الثانوي بالعينة ( 64طالباً) وبنسبة قدرىا ( ،)%38.1بينما بمغ

 .2مستوى التحصيؿ الدراسي:

عدد طبلب الصؼ الثاني الثانوي ( 104طالباً) وبنسبة قدرىا

يوضح الجدوؿ التالي توزيع طبلب عينة الدراسة طبقاً لمستوى

( ،)%61.9منيـ ( 71طالباً) تخصصيـ شرعي وبنسبة قدرىا

تحصيميـ الدراسي.

( )%68.3و( 33طالباً) تخصصيـ عممي وبنسبة قدرىا
جدول 2

مستوى التحصيل الدراسي لطالب عينة الدراسة
ع

عدد الطالب

النسبة %

(مف  50إلى  )70وتقديره منخفض

42

25

(مف  71إلى  )85وتقديره متوسط

61

36.3

(مف  86إلى  )100وتقديره مرتفع

65

38.7

المجموع

168

100 %

توضح نتائج الجدوؿ أعبله أف عدد طبلب العينة ذو

النفسية ،ويشتمؿ عمى ثبلثة جوانب (التحكـ في النزوات،

مستوى التحصيؿ الدراسي المنخفض (مف  50إلى  70درجة)

البعد الثاني
االنسجاـ االنفعالي ،تصور الفرد لييئتو الجسمية) ،و ُ

( 42طالباً) وبنسبة قدرىا ( ،)%25بينما بمغ عدد الطبلب ذو
المستوى التحصيمي المتوسط (مف  71إلى  85درجة) (61

ىو ُبعد الذات االجتماعية ،ويشتمؿ عمى ثبلثة جوانب (العبلقات

االجتماعية ،النضوج األخبلقي ،األىداؼ المينية والتربوية)،

طالباً) وبنسبة قدرىا ( ،)%36.3في حيف بمغ عدد طبلب
المستوى المرتفع (مف  86إلى  100درجة) ( 65طالباً) وبنسبة

البعد الرابع ىو ُبعد الذات
البعد الثالث ىو ُبعد الذات األسرية ،و ُ
وُ
التعاممية ،ويشتمؿ عمى ثبلثة جوانب (التحكـ في العالـ

قدرىا (.)%38.7

الخارجي ،الخمو النسبي مف أعراض المرض النفسي ،التكيؼ

ج .أداة الدراسة

المثالي) .ويجيب الطالب عمى عبارات أبعاد المقياس مف خبلؿ

تـ في ىذه الدراسة استخداـ مقياس مفيوـ الذات لمشباب

عدة خيارات (ال تنطبؽ عمى اإلطبلؽ ،ال تنطبؽ ،ال تنطبؽ إلى

الذي قننو الصيرفي [ ]17نظ اًر إلى تضمنو عدداً كبي اًر مف

حد ما ،تنطبؽ إلى حد ما ،تنطبؽ ،تنطبؽ تماماً) لئلشارة إلى

األبعاد التي تثري الدراسة ،حيث يحتوي مقياس مفيوـ الذات

مدى تطابؽ العبارة عميو .أما المتغيرات األولية فيي الصؼ

عمى ( )90عبارة موزعة عمى أربعة أبعاد ،وىي ُبعد الذات
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الدراسي والتخصص ومستوى التحصيؿ الدراسي .وفيما يمي

البرنامج اإلرشادي

عرض وتفسير لنتائج تحميؿ بيانات الدراسة:

اعتمدت الدراسة في تصميـ البرنامج اإلرشادي عمى ما يمي:

والمقياس (تـ تعريبو) لمبيئة العربية عف مقياس  Offerلبلنطباع

 -1االطبلع عمى ما ُكتب في مجاؿ مفيوـ الذات مف كتب

الذاتي لممراىقيف ،إذ تـ تطبيقو ألوؿ مرة لمفئة العمرية مف (13

ودراسات.

–  )19سنة ولمذكور فقط.

 -2االستفادة مف البرنامج اإلرشادي والذي استخدمو عسيري

إجراءات الدراسة

[ ]5في دراستو فاعمية برنامج إرشادي في تنمية مفيوـ الذات

خطوات التطبيؽ العممي:

لدى عينة مف الطبلب المتفوقيف عقمياً في المرحمة المتوسطة.

تطمب تطبيؽ الدراسة عدداً مف اإلجراءات والخطوات العممية،

آراء المحكميف حوؿ البرنامج في صورتو األولية:

وىي عمى النحو التالي:

تـ عرض البرنامج اإلرشادي في صورتو األولية عمى مجموعة

أ -الحصوؿ عمى موافقة إدارة التعميـ بمحافظتي حوطة بني تميـ

مف المحكميف المتخصصيف في عمـ النفس وقد أجمعوا عمى

والحريؽ (بنيف) عمى تطبيؽ الد ارسة الميدانية عمى طبلب

مناسبة البرنامج اإلرشادي مع ضرورة أف تتسـ الجمسات

مدرسة الشيخ ابف باز  -رحمو اهلل – الثانوية.

بالجانب العممي بشكؿ كبير.

ب -توزيع ( )172نسخة مف مقياس مفيوـ الذات عمى طبلب

اليدؼ العاـ لمبرنامج:

الصؼ األوؿ الثانوي والصؼ الثاني الثانوي بقسميو الطبيعي

ييدؼ البرنامج إلى تنمية مفيوـ الذات لدى طبلب المرحمة

والشرعي ،وقد تـ استبعاد ( )4استمارات لعدـ اكتماليا ،حيث

الثانوية والذيف يعانوف مف درجة منخفضة في مفيوـ الذات

أصبح عدد االستمارات ( )168استمارة.

لدييـ.

ت -تحديد عينة الدراسة حيث تـ حصر ( )40طالباً حصموا

مدة البرنامج:

عمى أعمى أربعيف درجة لمقياس مفيوـ الذات ،حيث أف مف

يتكوف البرنامج مف ثماف جمسات ،بحيث تكوف مدة الجمسة

يحصؿ عمى درجة عالية يدؿ عمى أف لديو ضعفاً في مفيوـ

الواحدة ما بيف ( )60-45دقيقة ،موزعة عمى أربعة أسابيع

بناء عمى مقياس الصيرفي.
الذات ً

(شير) بواقع جمستيف كؿ أسبوع.

ث -تشكيؿ مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية ،بحيث تـ

الفئة المستيدفة في البرنامج:

اختيار ( )20طالباً بشكؿ عشوائي ليكونوا عناصر المجموعة

الطبلب في المرحمة الثانوية والذيف يعانوف مف درجة منخفضة

الضابطة والعدد الباقي ( )20طالباً لممجموعة التجريبية والذيف

في مفيوـ الذات.

تـ إخضاعيـ لمبرنامج اإلرشادي ولمدة ( )4أسابيع (شير).

مكاف تنفيذ البرنامج:

ج -تطبيؽ القياس البعدي عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة

مدرسة ثانوية الشيخ ابف باز – رحمو اهلل – وذلؾ بسبب أف

بعد االنتياء مف البرنامج اإلرشادي.

العينة التي ستطبؽ عمييا الدراسة مف ىذه المدرسة ،وقد تـ

ح -عرض نتائج التحميؿ اإلحصائي في جداوؿ وفقاً لفروض

اختيار قاعة مركز مصادر التعمـ بالمدرسة لتنفيذ البرنامج.

الدراسة ،والتعميؽ عمييا وتفسيرىا في ضوء نتائج الدراسات

والجدوؿ التالي يوضح أىداؼ ومكونات البرنامج اإلرشادي

السابقة.
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جدول 3

مكونات البرنامج اإلرشادي
رقم الجمسة

أهداف الجمسة

عنوان الجمسة
 -1تعريؼ الباحث بنفسو لمطبلب.

الجمسة األولى

بناء العبلقة اإلرشادية

 -2تعريؼ كؿ عضو مف أعضاء المجموعة بنفسو.
 -3التعريؼ العاـ بالبرنامج وأىدافو .والنتائج المتوقعة في نيايتو.
 -4تحديد آلية سير البرنامج.

الجمسة الثانية
الجمسة الثالثة

 -1مساعدة الطبلب في التعرؼ عمى ما يمتمكوف مف قدرات وكيؼ يدركونيا.

الوعي بالذات

 -2مساعدة الطبلب عمى الوعي بذاتيـ.

استخداـ أسموب حؿ
المشكبلت لطرد األفكار
السمبية

الجمسة الرابعة

 -1تػ ػػدريب الطػ ػػبلب عمػ ػػى مواجيػ ػػة المشػ ػػكبلت والمواقػ ػػؼ الصػ ػػعبة وتنميػ ػػة القػ ػػدرة عمػ ػػى وضػ ػػع
مجموعة فرضيات لحؿ المشكبلت التي تعترضيـ.
 -2تكويف النظرة اإليجابية لمذات لدى الطبلب.
 -1تدريب الطبلب عمى عزؿ األفكار السمبية لدييـ.

تنمية األفكار اإليجابية

-2تدريب الطبلب عمى تحويؿ األفكار السمبية إلى إيجابية في المواقؼ المختمفة.
 -3تدريب الطبلب عمى إنتاج األفكار اإليجابية عف ذاتيـ.

الجمسة الخامسة

 -1تعريؼ الطبلب بمعنى األىداؼ وأنواعيا.
كيؼ تضع خطة؟

 -2مساعدة الطبلب في تحويؿ مخططاتيـ إلى أىداؼ محققة.
 -3تمكف الطبلب مف تجاوز العقبات في حياتيـ مف واقع خطة ذات ىدؼ.

الجمسة السادسة

 -1إدراؾ الطبلب بأنو ال مستحيؿ في الحياة.
 -2استنتاج الطبلب لخطورة األحكاـ المسبقة.

إمكانية التغيير

 -3تعريؼ الطبلب بفائدة عممية التغيير الناجح.
الجمسة السابعة
الجمسة الثامنة

 -1الوصوؿ بالطبلب إلى درجة عالية مف الذات اإليجابية.

تحقيؽ الذات

 -2إدراؾ الطبلب لمعنى التميز الحقيقي وكيفية تحقيقو.
 -1تطبيؽ القياس البعدي عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة.

تقييـ البرنامج

 -2شكر الطبلب المشاركيف.

( 20طالباً) بشكؿ عشوائي ليكونوا عناصر المجموعة الضابطة

 .5النتائج
مناقشة فروض الدراسة

والعدد الباقي ( 20طالباً) لممجموعة التجريبية والذيف تـ

الفرض األوؿ :الذي ينص فرض الدراسة األوؿ عمى أنو "توجد

إخضاعيـ لبرنامج الدراسة لمدة أربعة أسابيع (شير) ،وبعد

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة التجريبية والمجموعة

االنتياء مف البرنامج أُعيد تطبيؽ مقياس مفيوـ الذات عمى

الضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية"،

طبلب المجموعتيف الضابطة والتجريبية وذلؾ لمتحقؽ مف داللة

ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ حصر أعمى  40طالباً

الفروؽ بيف درجات الطبلب في المجموعتيف نحو مقياس مفيوـ

حصموا عمى أعمى أربعيف درجة لمقياس مفيوـ الذات وىـ

الذات ،وذلؾ باستخداـ أسموب اختبار (ت) ) (T. Testويوضح

يشكموف مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية ،بحيث تـ اختيار

الجدوؿ ( )4النتائج التي تـ التوصؿ إلييا.

جدول 4
نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين درجات القياس البعدي لطالب المجموعتين الضابطة والتجريبية نحو مقياس مفهوم الذات
المتغير
مفيوـ الذات

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف

الضابطة

20

300

20.44

التجريبية

20

197

8.79

** داللة إحصائية عند مستوى ()0.01

الخطأ المعياري
14.8

قيمة (ت)
**6.96

توضح نتائج الجدوؿ أعبله وجود فروؽ ذات داللة
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الداللة
0.00

إحصائية بيف درجات القياس البعدي لطبلب المجموعتيف

ويرى الباحث أف ىذه النتيجة المتحصؿ عمييا تتفؽ مع نتيجة

الضابطة والتجريبية نحو مقياس مفيوـ الذات لصالح المجموعة

كثير مف الدراسات مثؿ دراسة األخضر [ ]32ودراسة العامري

التجريبية ،وذلؾ لتحقؽ داللة قيمة اختبار (ت) ،ويتضح ذلؾ

[ ]33ودراسة أبو شريحة [ ]34ودراسة  [30] Carwayودراسة

أيضاً مف خبلؿ الفرؽ الواضح بيف قيـ المتوسطات الحسابية

.[31] Creamer

لدرجات القياس البعدي لطبلب المجموعتيف الضابطة والتجريبية

الفرض الثاني:

نحو مقياس مفيوـ الذات ،حيث بمغت قيمة المتوسط الحسابي

ينص فرض الدراسة الثاني عمى أنو "توجد فروؽ ذات

لمقياس البعدي لممجموعة الضابطة في مقياس مفيوـ الذات

داللة إحصائية بيف نتائج القياسيف القبمي والبعدي في أبعاد

( )300بينما بمغت قيمة المتوسط الحسابي لمقياس البعدي

مفيوـ الذات لدى المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي".

لممجموعة التجريبية ( )197ولذلؾ تختمؼ درجات التطبيؽ

ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية ،تـ استخداـ أسموب اختبار

البعدي لطبلب المجموعتيف لصالح المجموعة التجريبية ،وذلؾ

(ت) ) (T. Testلمعينتيف غير المستقمتيف ،وذلؾ لدراسة داللة

بفعؿ تأثير البرنامج المستخدـ في الدراسة ،ويفسر ذلؾ تحسف

الفروؽ بيف درجات التطبيقيف القبمي والبعدي لطبلب المجموعة

في حالة مفيوـ الذات لطبلب المجموعة التجريبية بفضؿ تطبيؽ

التجريبية نحو مقياس مفيوـ الذات ،ويوضح الجدوؿ رقـ ()5

جمسات البرنامج المستخدـ في الدراسة عمى طبلب المجموعة

النتائج التي تـ التوصؿ إلييا.

التجريبية ،وبذلؾ تتحقؽ فرضية الدراسة األولى.
جدول 5
نتائج اختبار(ت) لداللة الفروق بين درجات القياسين القبمي والبعدي لطالب المجموعة التجريبية نحو مقياس مفهوم الذات
المتغير
مفيوـ الذات

القياس

العدد

المتوسط

االنحراف

القبمي

20

316.5

21.06

البعدي

20

197

8.79

** داللة إحصائية عند مستوى (.)0.01

الخطأ المعياري
3.64

قيمة (ت)
**32.84

الداللة
0.00

وبذلؾ تتحقؽ فرضية الدراسة الثانية .ويرى الباحث أف ىذه

توضح نتائج الجدوؿ أعبله وجود فروؽ ذات داللة

النتيجة المتحصؿ عمييا تتفؽ مع نتيجة كثير مف الدراسات مثؿ

إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01بيف درجات التطبيقيف

دراسة الميايرة [ ]35ودراسة  [28] Hillودراسة األخضر []32

القبمي والبعدي لطبلب المجموعة التجريبية نحو مقياس مفيوـ

ودراسة العامري [ ]33ودراسة أبو شريحة [ ]34ودراسة ][30

الذات ولصالح التطبيؽ البعدي ،وذلؾ لتحقؽ داللة قيمة

 Carwayودراسة .[31] Creamer

اختبار(ت) ،ويتضح ذلؾ أيضا مف خبلؿ الفرؽ الواضح بيف قيـ

الفرض الثالث:

المتوسطات الحسابية لمتطبيقيف (القبمي والبعدي) ،حيث بمغت

ينص ىذا الفرض عمى أنو "توجد فروؽ ذات داللة

قيمة المتوسط الحسابي لمدرجات القبمية لمقياس مفيوـ الذات

إحصائية في مقياس مفيوـ الذات بيف الطبلب ذوي التحصيؿ

( )316.5بينما بمغت نفس القيمة لمدرجات البعدية ()197

المرتفع وذوي التحصيؿ المتوسط وذوي التحصيؿ المنخفض"

ولذلؾ تختمؼ درجات التطبيقيف القبمي والبعدي لطبلب

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ تحميؿ التبايف

المجموعة التجريبية نحو مقياس مفيوـ الذات ،وذلؾ بفعؿ تأثير

األحادي ) (ANOVA One WAYوذلؾ لدراسة داللة

البرنامج المستخدـ في الدراسة ،ويفسر ذلؾ تحسف في حالة

الفروؽ بيف استجابات طبلب عينة الدراسة نحو مفيوـ الذات

مفيوـ الذات لطبلب المجموعة التجريبية بفضؿ تطبيؽ جمسات

والتي تعزى لمتغير التحصيؿ الدراسي ،ويوضح الجدوؿ ()6

البرنامج المستخدـ في الدراسة عمى طبلب المجموعة التجريبية،

النتائج التي تـ التوصؿ إلييا.
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جدول 6
داللة الفروق بين استجابات العينة نحو مفهوم الذات طبقا لمتغير التحصيل الدراسي
أبعاد

الدراسة
بعد الذات النفسية

بعد الذات االجتماعية

بعد الذات األسرية

بعد الذات التعاممية

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط

مصدر

بيف المجموعات

0.372

2

0.186

داخؿ المجموعات

15.240

165

0.092

الكمي

15.612

167

بيف المجموعات

0.240

2

0.120

داخؿ المجموعات

16.054

165

0.097

الكمي

16.294

167

بيف المجموعات

0.554

2

0.277

داخؿ المجموعات

16.219

165

0.098

الكمي

16.773

167

بيف المجموعات

0.548

2

0.274

داخؿ المجموعات

14.066

165

0.085

الكمي

14.714

167

التباين

توضح نتائج الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللة

المربعات

قيمة (ف)

2.02

1.24

2.83

3.22

الداللة

0.12

0.18

0.07

0.06

الثانوية.

إحصائية بيف طبلب عينة الدراسة نحو جميع أبعاد مقياس

ويبلحظ مف الدراسات السابقة التي ىدفت إلى تقصي

مفيوـ الذات ،وذلؾ لعدـ داللة اختبار (ؼ) وبالتالي فإف متغير

فاعمية برنامج إرشادي لتنمية مفيوـ الذات تـ تطبيقيا عمى فئتي

التحصيؿ الدراسي لـ يحدث فروقاً ذات داللة إحصائية في

األطفاؿ والمراىقيف في المرحمة االبتدائية والمتوسطة أما الطبلب

درجات استجابات طبلب عينة الدراسة نحو مفيوـ الذات،

في المرحمة الثانوية فيي قميمة حسب اطبلع الباحث.

وبالتالي ال تختمؼ استجابات طبلب التحصيؿ الدراسي المرتفع

ولـ تحاوؿ الدراسات – حسب اطبلع الباحث  -التي

عف استجابات طبلب التحصيؿ الدراسي المتوسط عف استجابات

قدمت برامج إرشادية لتنمية مفيوـ الذات تعميـ البرنامج

طبلب التحصيؿ الدراسي المنخفض نحو أبعاد مفيوـ الذات،

اإلرشادي وفؽ نظرية روجرز الذاتية ،بالرغـ مف أف روجرز ىو

ومف ثـ لـ تتحقؽ فرضية الدراسة الثالثة .ويرى الباحث أف ىذه

المنظر الوحيد الذي برع في تناوؿ مفيوـ الذات .ماعدا الدراسة

النتيجة المتحصؿ عمييا تتفؽ مع نتيجة الدراسة التي أجراىا

التي أجرتيا الوىيبي [ ،]36ولكنيا تختمؼ في العينة عف الدراسة

.[28] Hill

الحالية .والتي قامت الدراسة الحالية بتناوؿ مفيوـ الذات لدى
طبلب المرحمة الثانوية ،ألىمية ىذه المرحمة في تحديد مسار

 .6مناقشة النتائج

الطبلب لمدراسة الجامعية وفؽ ما يممكوف مف قدرات ومواىب.

اتفقت الدراسة لحالية مع بعض الدراسات السابقة في أف
أفراد عينتيا قميمة ،وىذا يعود لطبيعة الدراسات التجريبية .بينما

 .7التوصيات

نجد ىناؾ دراسات اتفقت مع الدراسة الحالية في تناوؿ مفيوـ

استناداً لما توصمت إليو الدراسة الحالية مف نتائج بخصوص

الذات مف وجية نظر عبلجية إرشادية لتنميتو في ضوء العبلج

مدى فاعمية برنامج إرشادي لتنمية مفيوـ الذات لدى طبلب

والنظريات اإلرشادية العبلجية ،ونجد أف ىذا الدراسات قميمة –

المرحمة الثانوية ،وما الحظو الباحث أثناء تطبيؽ البرنامج،

حسب اطبلع الباحث  -لكنيا اختمفت فيما بينيا ،فبعضيا تناوؿ

باإلضافة إلى مبلحظات الباحث الميدانية المنبثقة مف الخبرة

الفئات الخاصة واألحداث المنحرفيف ،بينما البعض اآلخر مثؿ

العممية عف طريؽ البرامج التدريبية المقدمة لمطبلب ،فإف

الدراسة الحالية تناولت الطبلب العادييف (األسوياء) في المرحمة

الباحث يسعد بتقديـ التوصيات والمقترحات التالية:
273

 -1نظ اًر إلى أف نتائج الدراسة الحالية قد أسفرت عف فاعمية

] [6أبو معطي ،ىدى محمد :)1999( .مفيوـ الذات لدى

البرنامج اإلرشادي في تنمية مفيوـ الذات ،والذي ُيعد مف

األطفاؿ المتفوقيف والعادييف والمختمفيف عقمياً بدرجة بسيطة
مف الجنسيف في مرحمة ما قبؿ الدراسة .رسالة ماجستير

مكونات الشخصية كما تشير إلى ذلؾ مجموعة مف الدراسات،

فإف الباحث يوصي باالستفادة مف ىذا البرنامج مف ِقَبؿ القائميف

غير منشورة .كمية التربية ،جامعة الممؾ سعود ،الرياض.

عمى توجيو الطبلب وارشادىـ في المدارس.

] [7قشقوش ،إبراىيـ :)1985( .سيكولوجية المراىقة .ط .3

 -2القياـ بمزيد مف األبحاث مف ِقَبؿ المتخصصيف في النواحي

القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية.

النفسية لدى الطبلب.

] [8سيديا ،عبد الرحمف محمد :)1406( .العبلقة بيف مصدر

 -3وضع برامج خاصة تيتـ بمفيوـ الذات وتنميتو لدى الطبلب

الضبط ومفيوـ الذات لدى الطالب الجامعي .رسالة

عمى اختبلؼ مستوياتيـ التحصيمية وعدـ قصرىا عمى الطبلب
ذوي المستوى التحصيمي المنخفض.

ماجستير غير منشورة .كمية التربية ،جامعة الممؾ سعود،

 -4ضرورة تبصير المعمميف والمرشديف الطبلبييف في مدارسنا

الرياض.

باالىتماـ بتنمية الذات لدى الطبلب.

] [9العمري ،نجبلء يوسؼ :)2000( .أثر برنامج في المفاىيـ

المراجع

الرياضية عمى نمو مفيوـ الذات لدى عينة مف األطفاؿ.

أ .المراجع العربية

رسالة ماجستير غير منشورة .كمية التربية ،جامعة الممؾ

] [1الرشيدي ،بنياف باني :)1425( .عبلقة قمؽ االختبار بكؿ

سعود ،الرياض.

مف مفيوـ الذات والتحصيؿ الدراسي لدى طبلب المرحمة

] [10فيمي ،مصطفى :)1976( .الصحة النفسية (دراسات في

الثانوية .رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة الممؾ

سيكولوجية التكيؼ) .القاىرة :مكتبة الخانجي.

سعود ،الرياض.
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THE EFFECTIVENESS OF A
GUIDANCE PROGRAM FOR
DEVELOPMENT SELF-CONCEPT
AMONG SECONDARY SCHOOL
STUDENTS
ABDULLAH ABDULAZIZ ALKHARAAN
King Saud University
College Of Education
ABSTRACT_ The study aimed to identify the effectiveness of a guidance program for development
self-concept among secondary school students. The program was implemented through designing
a guidance program in self-concept development that copes with the high school students within
their school and social environment in accordance with the scientific methods, then checking the
effectiveness of that program. The study utilized the experimental research design to formulate two
groups, a control and an experimental groups both of which underwent pre and post assessment.
The experimental group underwent the independent variable (the guidance program) after pre
measurement. The participants of the study consisted of (40) students comprising first and second
class secondary students from both scientific and Arabic/Islamic studies sections. Those
participants had scored the highest forty scores in the self-concept scale which was designed by
Al-Sairafi and adopted as a tool for the study. The results of the study indicated statistically
significant differences between the results of the experimental group and the control group in the
post assessment in favor of the experimental group. The study also found statistically significant
differences between the results of the two assessments, pre and post, in the self-concept dimensions
of the experimental group in favor of the post assessment. These results indicate the effectiveness
of the guidance program of the study. Moreover, the study found that there were no statistically
significant differences in self-concept among students with high, medium and low achievement
scale. This indicates that the academic achievement did not cause statistically significant
differences in the extent of the study sample members' responses towards self-concept.
KEY WORDS: guidance program, self-concept, self-concept development.
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