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 مفهوم الذات لدى طالبات تخصص الإرشاد النفسي والتربوي 

 في كلية الأميرة عالية الجامعية في ضوء بعض المتغيرات

 ملخص الدراسة:
سعت الدراسة إلى الكشف عن مفهوم الذات لدى طالبات تخصص اإلرشاد النفسي، 

، المعييدل فييي كلييية األميييرة عالييية الجامعييية، فييي غييوء بعيين المتريييرات )السيينة الدراسييية
التراكمييي، نييوق ال، ييول، عييدد السيياعات المسييجلة، معييدل دخييق األسييرة(، ولت ،ييي    ييران 

( ف،يرة، واليذي 71الدراسة تم تط ي  م،ياس مفهوم الذات لطالب الجامعية، والمتكيون مين )
ي،يس مفهوم الذات لدى طالبات تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي فيي كليية األمييرة عاليية 

( 6176/6176( طالبيية، للعييام الجييامعي )61ق كلييي، علييى عينية  لرييت )الجامعيية، وبشييك
ميين الفصييق الدراسيييي األول، وميين ياليييية مسييتويات دراسيييية ف،ييل )طالبيييات السيينة األوليييى 
 تكميلييي، السيينة اليانييية، والسيينة اليالييية(، وتييم اختيييار عينيية الدراسيية بالطر ،يية العشييوا ية

ميين  فييراد عينيية الدراسيية لييديهم مسييتوى  (%1666 ن ) البسيييطة، و رهييرت نتييا ا الدراسيية
( مين  فيراد عينية الدراسية مسيتوى مينخفن %72666متوسل مين مفهيوم اليذات، ونسيبة )

( مين  فيراد عينية الدراسية مسيتوى مرتفيف مين مفهيوم %71666من مفهوم الذات، ونسبة )
  .الذات

دى وجود فروق ذات داللية إ صيا ية فيي مفهيوم اليذات لي  رهرت نتا ا الدراسةكما 
 (، ولصيال  )السينةα =1616)تبعيا  لمتريير السينة الدراسيية عنيد مسيتوى الداللية طالبات ال

وجييود فييروق ذات دالليية إ صييا ية فييي مفهييوم الييذات وذليي  تبعييا  لمترييير و األولييى تكميلييي(، 
(، لصيال  طالبيات ذوات المعيدل α =1616)اخيتال  المعيدل التراكميي عنيد مسيتوى الداللية 

نتيا ا وجيود فيروق ذات ال ما بالنسيبة لمتريير نيوق ال، يول، ف،يد  رهيرت التراكمي )م، ول(، 
عييدم  كمييا ت ييينلصييال  نييوق ال، ييول )مييوازي(، (، α =1616)دالليية إ صييا ية عنييد مسييتوى 

مفهوم الذات، بياختال  متريير عيدد السياعات  في مستوى وجود فروق ذات داللة إ صا ية 
(، α =1616) صا ية عنيد مسيتوى الداللية وجود فروق ذات داللة إ خيرا  ت ين و  ،المسجلة
 دينار. 611األقق من طالبات األسر لصال  
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 م،دمة:
ُيعت ير مفهيوم اليذات ميين المفياهيم متعيددة األبعياد،  ييين يعت ير ركنيا   ساسييا  و جيير 
الزاوييية فييي  نيياء الشخصييية، ويشييكق مفهييوم الييذات للفييرد  همييية خاصيية، لفهييم ديناميييات 

، من خالل الوعي بكينونة الفرد، وتنمو اليذات وتنفصيق تيدر جيا  الشخصية والتواف  النفسي
عن المجال اإلدراكي وتتكون  نية الذات كنتيجة للتفاعق مف ال ي ة، وتشمق الذات المدركية، 
والييذات االجتماعييية، والييذات الميالييية، وقييد تمييتص قيييم الخيير ن، وتسييعى للتوافيي  واليبييات، 

 (.6111، وتنمو نتيجة للنغا والتعلم )زهران
ُتعد الوريفية األساسية لمفهوم الذات السعي لتكامق واتساق الشخصية ليكون الفرد 
متواف،ييا  مييف ال ي يية التييي يعيييع فيهييا، وجعلييه ذا هوييية تميييزف عيين الخيير ن، وهييو مفهييوم 
افتراغي ُمدر  يتشكق من خالل المتريرات ال ي ية والتي ال يمكن الفصق  ينهما تماما ، فهي 

جات متفاوتيية مييف بعغييها، إذ تيينير كييق منهمييا فييي األخييرى فيي ي ت سيين فييي  ي تشييتر   ييدر 
 (.6114مترير من المتريرات التي تشكله ستصب في مفهوم الذات العام )الراهر، 

(، في نرر ته عن اليذات  نهيا تتميايز مين المجيال اإلدراكيي Rogersو رى روجرز )
مجموعيية الخ ييرات التييي تنسييب الكلييي، والييذات هييي وعييي الفييرد الموجييود ونشيياطه،  و هييي 

جميعها إلى شيء وا د هو " نا"، ويعت ر مفهوم الذات كب،ية ال،يم يكتسبه الفرد فيي مرا يق 
نموف األوليى، وتينير التفياعالت ميف األشيخاص المهميين فيي  يياة الفيرد واألم فيي م،يدمتهم 

فياعالت وعليى دورا  ك يرا  فيي ذلي ، وبالتيالي فيفن مفهيوم اليذات يتوقيف عليى نوعيية هيذف الت
 (.6112شخصية األم بالذات )  مد، 

وتت لييور صييورة الفييرد عيين ذاتييه بشييكق واغيي  تييدر جيا ، وتتغيي  مالم هييا ل خيير ن 
بازدياد الخ رات اليومية لترهير  ميام الفيرد نفسيه كميا ليو كانيت لو ية شيفافة واغي ة ُييدر  

ر  تي ييرا  إيجا يييا   و مين خيالل النرير فيهيا والتطلييف إليهيا جمييف المواقيف واأل ييدان التيي تتي
سل يا  في  عماق نفسه ليتصدى لبعغيها ويعوقهيا عين النفياذ إليى داخليه، وليسيم  بميرور 
الوقت البعن الخر منها والذي يتف  مف اتجاهاته وميوله، وبذل  يستطيف الفرد  ن يكيون 

لفرد عين مفهوما  واغ ا  تجاف نفسه وتجاف  ي ته وتجاف الم يطين به، وبذل  يت دد مفهوم ا
 (.7812نفسه ) هادر، 

( إلى  ن مفهوم الذات تم تناوله في الدارسيات النفسيية بمعنييين Carrويشير كار )
؛ والتيي هيي الفكيرة التيي يكونهييا Self_as_Objectر يسييين، مين خيالل اليذات كموغيوق 

الفييرد عيين نفسييه، وكييق مييا يخييص اتجاهاتييه ومدركاتييه ومشيياعرف وت،ييمييه لنفسييه كموغييوق. 
؛ وي،صييد  هييا  ن الييذات "فاعييق" تتكييون ميين Self_as_Processالييذات كعملييية  و يغييا  

(، ويعييييري   يدرسييييون Carr, 2004مجموعيييية عمليييييات كالتييييذكر والتفكييييير واإلدرا  )
(Pederson "مفهوم الذات ب نها "مجموق اإلدراكات الكلية التي ي ملها الفرد عين نفسيه ،)
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(Pederson, 1994( فهييييا كارلسييييون (، ب نهييييا "مخطييييل الييييذات Carlson(. كمييييا عري
Self_Schema  "الذي يشير إلى ال نية المعرفية التيي تمييق المعلوميات عين ماهيية الفيرد

(Carlson, 2000( فتها ع د الفتاح نها الفيرد عين 7814(. وعري (، "ب نها الفكرة التي يكوي
تطيف  ن نفسه  فيجا ياتهيا وسيل ياتها مين خيالل معرفية ميا يسيتطيف  ن ي،يوم بيه وميا ال يسي

 يفعله".
 

 مشكلة الدراسة:
ليى  ن مر لية الشيباب ليديها ع،بيات مين إ (6111كق من م افرة والزع يي ) يشير

نوق آخر، فاألفراد عادة  يعيشون فيي  الية مين التخيبل، ففميا  ن ينج يوا فيي تكيو ن صيالت 
إميا قوية مف الخر ن،  و  نهم يجن ون إلى العزلة واالنكماع  ول الذات،  ي  ن الشباب 

مييا  ن يت،وقييف علييى ذاتييه   ن ييينج  فييي ت ،ييي  ذاتييه وفييي ت،وييية  واصييرها مييف الخيير ن، واذ
وفيي سين الرشيد فيفن مشيكالت األفيراد تيدور  يول  همييية  ،ى فصيلها عميا سيواهافيعميق علي

التطييور السييليم يتميييق فييي و اإلنتيياف فييي العمييق الييذي ي،ومييون بييه ميين  ييين الكييم والكيييف، 
ة ومنتجيية مييف الت كيييد علييى  همييية اسييت،الل الييذات ونمييو التوصييق إلييى  ييياة مهنييية ناج يي

عالقاتها السليمة مف الخر ن،  ما التطور  ير السليم فيتميق في تنمية الميق إليى التركييز 
 ول الذات  ق يعي   ناء جسور االتصال  ينهميا وبيين الخير ن، وهنيا إميا  ن يينج  الفيرد 

 .في تنمية نفسه  نفسه  و  نه ُيمنى باالنهزام
وي تييق مفهييوم الييذات جانبييا  ك يييرا  ميين اهتمامييات الفييرد، فهييو ييينير فييي قدرتييه علييى 
التييوانم مييف ال ي يية التييي يعيييع فيهييا ويمييارس نشيياطاته وخ راتييه، وألن طالبييات تخصييص 

البا ن  ن مفهوم و رى شرا   المجتمف الطال ي.  ى دإاإلرشاد النفسي والتربوي  وصفهن 
ح والت ديييد، و ن إدرا  الطالبييات لخصا صييهن االنفعالييية يتسييم بعييدم الوغييو  يهنالييذات لييد

ن فعليييه لييييس بالمسيييتوى المطليييوب تماعيييية وميييا يسيييتطعن وميييا ال يسيييتطعوالع،ليييية واالج
وبالصورة الواغ ة والمال مة، وقيد تيم الت كيد مين صيدق هيذا اإل سياس الب ييي مين خيالل 

لنفسيي والتربيوي، و يغيا  تعامق البا ن مف الطالبات كونه يديرس طالبات تخصص اإلرشياد ا
رسيون  ويمكين  .لهينتم الت كد من خالل مال رات عدد من  عغاء هي ة التدر س اليذين يدي

 ت ديد مشكلة الدراسة في التسانالت التالية:
 وبالت ديد  اولت الدراسة اإلجابة عن األس لة التالية:

ي كليية ما مستوى مفهوم الذات لدى طالبات تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي في .7
 األميرة عالية الجامعية؟

 طالبات باختال  السنة الدراسية؟الهق يختلف مفهوم الذات لدى  .6
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  طالبات باختال  المعدل التراكمي؟الهق يختلف مفهوم الذات لدى  .2
   طالبات باختال  نوق ال، ول؟الهق يختلف مفهوم الذات لدى  .4
  ت المسجلة؟طالبات باختال  عدد الساعاالهق يختلف مفهوم الذات لدى  .6
  طالبات باختال  معدل دخق األسرة؟الهق يختلف مفهوم الذات لدى  .6

 
 هد  الدراسة:

الكشيييف عييين مفهيييوم اليييذات ليييدى طالبيييات تخصيييص اإلرشييياد  هددد الدرا ةر ددد 
النفسييي، فييي كلييية األميييرة عالييية الجامعييية، فييي غييوء بعيين المتريييرات )السيينة الدراسييية، 

 .لساعات المسجلة، معدل دخق األسرة(المعدل التراكمي، نوق ال، ول، عدد ا
  همية الدراسة:

ينمييق ميين نتييا ا هييذف الدراسيية  ن تكشييف عيين ط يعيية مفهييوم الييذات لييدى طالبييات 
تخصييص اإلرشيياد النفسييي والتربييوي فييي كلييية األميييرة عالييية الجامعييية  نيياءا  علييى بعيين 

نميية مفهيوم ذات المتريرات المنيرة فيها من  جق تنريم المواقف التي تهيد  إليى تطيو ر وت
إيجا ي لديهم وتعر ف المدرسين واإلدار ين وال،ا مين عليى المنياها والعمليية التعليميية فيي 
كلية األمييرة عاليية الجامعيية بشيكق خياص والكلييات والجامعيات بشيكق عيام  تركييز الجهيود 
 ن ييو ز ييادة مفهييوم الييذات إيجييا ي لييدى الطلبيية، كمييا يمكيين لهييذف الدراسيية  ن ُتعيير  طالبييات
تخصييص اإلرشيياد النفسييي والتربييوي فييي كلييية األميييرة عالييية الجامعييية بشييكق خيياص وطلبيية 
اإلرشيياد النفسييي والتربييوي فييي الكليييات والجامعييات بشييكق عييام  ييذواتهم بصييورة تكشييف لهييم 
مواطن الغعف فيها والعمق على ت،ليصها وتوفير ال دا ق اإليجا ية لهيا، وقيد تسياعد نتيا ا 

 عغاء الهي ة التدر سية واإلدار ين و ولياء األميور وال،يا مين عليى هذف الدراسة في تعر ف 
 راما اإلرشاد ب نماط السلو  المتوقعة من كق طالب وطالبية وطير ،تهم فيي التوافي  السيليم 

 في المواقف المختلفة في غوء المفهوم الذي كونه عن ذاته.
وهيو مفهيوم اليذات  فيي غيوء الموغيوق اليذي تتناوليه، يغيا  وَتَت دد  همية الدراسة 

والذي يعت ر الركن األساسي في الشخصية والموجه الر يس لسلو  الفرد. وقيد توجيه انتبياف 
المختصييين والتربييو ين إلييى غييرورة االنتبيياف إلييى  همييية تنمييية مفهييوم الييذات لييدى الطلبيية، 
وتعت ر هذف الدراسة مين  وا يق الدراسيات التيي تناوليت مفهيوم اليذات ليدى طالبيات تخصيص 

رشاد النفسي والتربوي في الكليات والجامعات األردنية، وقد تسهم هذف الدراسية فيي إييراء اإل 
جراءات ومنهجية، وقد ُتلفيت  خ رات البا يين بما تتغمنه من  دب نرري ودراسات ساب،ة واذ
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الدراسيية ال الييية  نرييار البييا يين إلييى غيييرورة إجييراء دراسييات  خييرى  ييول مفهييوم اليييذات 
 و ساليب تنميتها.

 
 
 
 

 ساب،ة:دراسات 
 ري موغوق مفهوم الذات لدى طلبة الكلييات والجامعيات بشيكق عيام فيي السينوات 

ف،د ُ جر ت العديد من الدراسات الميدانية لتفسير وت لييق موغيوق ، ام واغ الماغية باهتم
 مفهوم الذات من خالل الب ن والت،صي والوصف الت ليلي، ومن هذف الدراسات:

(، والتيي هيدفت إليى التعير  عليى مسيتوى مفهيوم اليذات 6174دراسة   يو لطيفية )
لييدى طلبيية السيينة الت غييير ة فييي جامعيية البا يية، ومييدى اخييتال  هييذا المفهييوم بيياختال  

( طالبييا  ميين طلبيية 761) عينييةالتخصييص الطالييب الدراسييي ومكييان سييكنه، وبليي  عييدد  فييراد 
و ر م،ييياس مفهييوم تطييتييم السيينة الت غييير ة فييي جامعيية البا يية، ولت ،ييي  هييد  الدراسيية 

خييالل  وط يي ( ف،ييرة، 61تكييون ميين )الييذات ل،ييياس مسييتوى مفهييوم الييذات لييدى الطلبيية، و 
 رهييرت نتييا ا الدراسيية  ن م(، و 6176/6172العييام الجييامعي )الفصييق الدراسييي األول ميين 

مسييتوى مفهييوم الييذات لييدى الطلبيية متوسيييل، و ن هنييا  فييروق ذات دالليية إ صييا ية فيييي 
متريير التخصيص الدراسيي ولصيال  التخصيص العلميي الدراسيي مستوى مفهوم الذات وفي  

العلمييي، كمييا  رهييرت نتييا ا الدراسيية عييدم وجييود فييروق ذات دالليية إ صييا ية فييي مسييتوى 
 هوم الذات وف  مترير مكان السكن.مف

(، دراسية هيدفت إليى التعير  6177و جرى كيق مين ال ميوري والصيال ي والعنياتي )
ات االجتماعييية فييي جامعيية ال،صيييم فييي غييوء بعيين علييى مفهييوم الييذات لييدى طلبيية الدراسيي

العوامق المنيرة فيه، وقد تكون مجتمف الدراسة من طلبة البكالور وس فيي  قسيام الدراسيات 
، وتيم اختييار عينية الدراسية بالطر ،ية ال،صيدية طاليب (7611االجتماعية، والبال  عددهم )

اسية اسيتخدم م،يياس تنسيي ( طالبا ، ومين  جيق ت ،يي   هيدا  الدر 211والتي تكونت من )
لمفهييوم الييذات، وتوصييلت الدراسيية فييي نتا جهييا إلييى وجييود فييروق ذات دالليية إ صييا ية فييي 

ال،ر ية فيي  بعياد  طيالبالمدينية، ولصيال   طيالب بعاد )الذات الشخصية، الهوية( ولصيال  
)الييذات ال دنييية، الييذات األسيير ة، الييذات االجتماعييية، السييلو (، ووجييود فييروق ذات دالليية 

 صيا ية لصييال  الطلبيية اليذين مسييتوى تعليييم واليدهم بكييالور وس ودراسييات علييا فييي  بعيياد إ
)الييذات الشخصييية، والهوييية، وت، ييق الييذات( ولصييال  الطلبيية الييذين مسييتوى تعليييم والييدهم 
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يانوية عامة و قق من يانوية عامة في بعدي )الذات ال دنية، والذات األسر ة(، فيما جياءت 
الذين مستوى تعليم والدتهم بكالور وس فيي  بعياد )اليذات األخالقيية،  الفروق لصال  الطلبة

والذات األسر ة، واالجتماعية، والسيلو ( ولصيال  الطلبية اليذين مسيتوى تعلييم واليدتهم  قيق 
من يانوية عامة في بعد )الذات االجتماعية(، و رهرت النتا ا وجيود فيروق لصيال  الطلبية 

امية ممتياز فيي  بعياد )اليذات األخالقيية، واليذات الشخصيية، الذين معدالتهم في اليانوية الع
 والذات األسر ة، والذات االجتماعية، ون،د الذات، والسلو (.

(، بيييالتعر  عليييى العواميييق االجتماعيييية 6111ن ) واهتميييت دراسييية م افرييية وآخييير 
ار واالقتصادية واألكاديمية في تشكيق مفهوم الذات لدى طلبة الجامعة الهاشمية، وتيم اختيي

( طالبييا  وطالبيية، وتييم 167عينيية الدراسيية بالطر ،يية العشييوا ية الطب،ييية، والتييي تكونييت ميين )
وجيود فيروق ذات داللية إ صيا ية  نتيا اال، و رهيرت استخدام م،ياس تنسيي لمفهيوم اليذات

تبعيييا  لمترييييرات الجييينس وعيييدد  فيييراد األسيييرة ومكيييان اإلقامييية ومعيييدل دخيييق األسيييرة والكليييية 
 لطالب ومعدل الطالب التراكمي.ي لوالمستوى الدراس

(، دراسية هيدفت إليى التعير  عليى مفهيوم 6111و جرى الزع ي واليداود والبطاينية )
الذات لدى طلبة جامعة ال سيين  ين طيالل، وتيم اختييار عينية الدراسية بالطر ،ية العشيوا ية 

م اسيتخدام م،يياس تنسيي لمفهيو ( طالبيا  وطالبية، وقيد تيم 461الطب،ية، والتي تكونت مين )
، و رهرت  وجود فروق ذات داللة إ صا ية تبعا  لمتريرات الجينس وعيدد  فيراد األسيرة الذات

 ومكان اإلقامة ومعدل دخق األسرة ومستوى الطالب الدراسي ومعدل الطالب التراكمي.
(، إلى وجود فروق ذات داللية إ صيا ية  يين 7888نتا ا دراسة الوهي ي )  شارتو 

لمفهيوم اليذات اني على ستة  بعياد مين  بعياد م،يياس تنسيي طلبة التخصص العلمي واإلنس
الكلية، في  ين وجدت فروق ذات داللة إ صيا ية عليى ياليية  بعياد،  درجةالتسعة وعلى ال
التخصصيات اإلنسيانية وهميا )اليذات ال دنيية، والسيلو (،  ينميا  فيي اتجيافكان اينان منهما 

و )الهويية(، كميا  رهيرت النتيا ا عيدم التخصصات العلمية في بعد وا د وه في اتجافكانت 
السينة  بالسينة األوليى وطيال بة إ صا ية في خمسة  بعياد  يين طيالوجود فروق ذات دالل

ت، ييق الرابعيية، ووجييود فييروق ذات دالليية إ صييا ية فييي  بعيياد )الييذات ال دنييية، واألسيير ة، و 
نتيا ا الهرت السينة األوليى،  ميا فيميا يتعلي  بيالجنس في ر بالذات، والسيلو ( ولصيال  طيال

الكلييية وفييي سييبعة  بعيياد،  ينمييا رهييرت  درجيةروق ذات دالليية إ صييا ية فييي العيدم وجييود فيي
ال  اإلنييييان والييييذات لصيييي صييييا ية فييييي بعييييدي الييييذات )الشخصييييية( فييييروق ذات دالليييية إ

عدم وجود فروق ذات داللة إ صا ية تبعا  الختال   ت ينلصال  الذكور، كما )االجتماعية( 
جمييف األبعياد باسيتيناء بعيد اليذات )االجتماعيية( وكيان لصيال  الطلبية المعدل التراكمي فيي 

 ذوي المعدل التراكمي المتوسل.
، دراسيية طولييية هييدفت إلييى Marsh & Young( 7881و جييرى مييارع و ونيي  )

تعر  على العالقية الت يير ية المتبادلية  يين مفهيوم اليذات األكياديمي والت صييق األكياديمي، 
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فهوم الذات األكاديمي  م للت صييق األكياديمي، وقيد ُ خيذت العينية مين وهق الت يير األك ر لم
( سيينوات وبلرييت العينيية 2عييدة مسييتويات دراسييية متتالييية، وبمعييدل فييارق زمنييي يعييادل )

، وذات تيي يير ا الدراسيية  ن هنييا  عالقيية إيجا ييية( طالييب وطالبيية، وقييد  رهييرت نتييا 612)
 األكاديمي.ت األكاديمي والت صيق متبادل  ين مفهوم الذا

(، والتييي هييدفت إلييى ت ديييد العالقيية  ييين مفهييوم الييذات 7886 مييا دراسيية سيير ان )
ومركييز الغييبل لييدى الطلبيية الجييامعيين فييي الجامعييات الفلسييطينية فييي الغييفة الرربييية، كمييا 
هيييدفت إليييى دراسييية مفهيييوم اليييذات ليييدى الطلبييية اعتميييادا  عليييى مترييييرات الجامعييية والجييينس 

هم ( طالبيا  وطالبية، مين668ة السيكنية. واشيتملت العينية عليى )والمستوى الدراسي والمنط،ي
عين عليى التخصصيات السنة األولى والسينة الرابعية ميوز  ( طالبة من726( طالبا  و)722)

ال ي يية األردنييية،  ييين قامييت البا ييية فييي م،ييياس كييوبر سييمين المعييرب  المختلفيية، وط يي 
اسية وجيود فيروق ذات داللية إ صيا ية على ال ي ة الفلسطينية. و رهرت نتيا ا الدر  ط ي،ه ت

في مفهوم الذات تعزى للتخصص ولصال  طلبة التمر ن، كما  رهيرت النتيا ا عيدم وجيود 
 فروق ذات داللة إ صا ية  ين طلبة السنة الرابعة وطلبة السنة األولى في مفهوم الذات.

م (،  دراسة  ول  ير الجنس ومركيز اليت كم فيي مفهيو 7884وقام م،ا لة ويع،وب )
( طالبيا  وطالبية مينهم 164الذات ليدى طلبية جامعية اليرميو ، وتكونيت عينية الدراسية مين )

( طالبيية، واسييتخدم البا يييان الصييورة المختصييرة ميين م،ييياس مفهييوم 411( طالبييا  و)216)
وجود فيروق ذات داللية إ صيا ية  يين  لل ي ة األردنية، و رهرت نتا ا دراسة معرفيالذات ال

دى طلبة جامعة اليرمو  تعزى لمترير الجنس،  ين وجدا فروقا   يين درجات مفهوم الذات ل
متوسطي  داء الذكور واإلنان على  بعاد: العالقات العا لية والعالقات االجتماعيية والمرهير 
والخصييا ص الجسييمية والبعييد األكيياديمي والبعييد األخالقييي وكييذل  علييى مفهييوم الييذات العييام، 

جنسييين عليي   بعييد الشخصييية فلييم تصييق الفييروق  ييين الوكلهييا لصييال  اإلنييان،  مييا فيمييا يت
 لمستوى الداللة اإل صا ية.

مييدى ارتبيياط مفهييوم الييذات  إرهييار، إلييى Marsh( 7886دراسيية مييارع )هييدفت و 
( طالبيا  فيي المر لية اليانويية فيي 611عليى عينية مكونية مين )وذلي  بالت صيق األكاديمي 
، و رهييرت النتييا ا  ن االرتباطييات  ييين اختبييار الرمييوز للييذاتاسييتخدم المملكيية المت ييدة، و 

( بمعامييق 1611_1646المجيياالت المتواف،يية فييي مفهييوم الييذات كانييت بمتوسييل يتييراوح  ييين )
 (.1661ارتباط )

ومن خالل استعران الدراسات الساب،ة بش،يها العربي واألجن ي، ف نه يمكن اإلشارة 
ت، وتركييز معريم الدراسيات إلى  ن معريم الدراسيات السياب،ة تتفي  عليى  هميية مفهيوم اليذا

السيياب،ة علييى العالقيية  ييين مفهييوم الييذات ومتريييرات  خييرى، وبييالنرر إلييى نتييا ا الدارسييات 
فيي  الجامعيات، و يغيا  اخيتال  بتفاوت في تناولها لمفهوم الذات ليدى طياليوجد الساب،ة، 

ات . ومين هنيا تي تي هيذف الدراسية لم اولية الكشيف عين مفهيوم اليذنتا جها  سب متريراتها
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لييدى طالبييات تخصييص اإلرشيياد النفسييي والتربييوي فييي الكليييات الجامعييية فييي غييوء بعيين 
عيدل المتريرات )السنة الدراسية، المعدل التراكميي، نيوق ال، يول، عيدد السياعات المسيجلة، م

   .دخق األسرة(، وتعميم نتا جها
 مجتمف الدراسة وعينتها:

ي والتربيوي بكليية األمييرة تكون مجتمف الدراسة من طالبات تخصيص اإلرشياد النفسي
( طالبييية، للعيييام 726عاليييية الجامعيييية _ جامعييية ال ل،ييياء التط ي،يييية _ والبيييال  عيييددهن )

الفصييق الدراسييي األول، وميين يالييية مسييتويات دراسييية خييالل ( م6176/6176الجييامعي )
ف،ييل، طالبييات السيينة األولييى تكميلييي وهييين اللييواتي الييت ،ن   رنيياما بكييالور وس اإلرشييياد 

والتربيييوي عليييى  دايييية الفصيييق الدراسيييي اليييياني مييين شيييهر شيييباط للعيييام الجيييامعي  النفسيييي
م، وطالبات السنة اليانية وهن اللواتي اليت ،ن   رنياما بكيالور وس اإلرشياد 6174/6176

النفسيييي والتربيييوي عليييى  دايييية الفصيييق الدراسيييي األول مييين شيييهر  يليييول للعيييام الجيييامعي 
اللواتي اليت ،ن   رنياما بكيالور وس اإلرشياد  م، وطالبات السنة اليالية وهن6174/6176

النفسيييي والتربيييوي عليييى  دايييية الفصيييق الدراسيييي األول مييين شيييهر  يليييول للعيييام الجيييامعي 
م، وعييدم وجيييود مسيييتوى السييينة الرابعييية، بسيي ب  نيييه تيييم تيييدر س تخصيييص 6172/6174

ليى منيه فيي اإلرشاد النفسي والتربوي في كلية األميرة عالية الجامعيية واسيت،بال الدفعية األو 
(. وتم اختيار عينة الدراسة بالطر ،ية العشيوا ية البسييطة، م6172/6174العام الجامعي )

، ر بيا ، مين مجتميف الدراسية األصيلي( ت،%61باستخدام جداول األرقيام العشيوا ية وبنسيبة )
 يوغ  توز ف  فراد عينة الدراسة  سب المتريرات: (7)والجدول 

 راسة  سب المتريرات:توز ف  فراد عينة الد (7)جدول 
 النسبة الم وية العدد المتريرات

السنة 
 الدراسية

 %66 71 السنة األولى تكميلي
 %26 64 السنة اليانية
 %41 61 السنة اليالية
 %711 61 المجموق

المعدل 
 التراكمي

 %71 76 ممتاز
 %24 62 جيد جدا  
 %24 62 جيد
 %74 71 م، ول
 %711 61 المجموق

 ال، ول نوق
 %62 42 تنافس
 %21 66 موازي 
 %711 61 المجموق
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عدد الساعات 
 المسجلة

 %76 77 ساعة 76
 %64 21 ساعة 76
 %21 61 ساعة 71

 %711 61 المجموق

معدل دخق 
 األسرة

 %67 74 د611 قق من 
 %47 61 د888 – 617من 

 %21 66 د ف كير7111
 %711 61 المجموق

  داة الدراسة:
( 71تميق  داة الدراسة في م،ياس مفهيوم اليذات لطيالب الجامعية، والمتكيون مين )ت

ف،رة، وتكون اإلجابة على ف،رات الم،ياس  يي )تنط   تماما ، تنط    البا ، تنط     يانا ، ال 
، 1، 4، 6، 7( موجبية، وهيي )8( ف،يرة، منهيا )71تنط    البا ، ال تنط   تماما (، على )

( األخييييييرى 8، صييييييفر(، والعبييييييارات )7، 6، 2، 4(، وبتصيييييي ي  )76، 74، 72، 71، 1
  عكيييييس العبيييييارات (، وتصييييي 71، 71، 76، 76، 77، 8، 6، 6، 2سيييييالبة، وهيييييي )

الموجبيية. ل،ييياس مفهييوم الييذات لييدى طالبييات تخصييص اإلرشيياد النفسييي والتربييوي فييي كلييية 
وم اليذات ( درجية منخفغية مين مفهي7622األميرة عالية الجامعية،  يين تمييق مين )صيفر_

( درجة متوسطة من مفهوم الذات لدى  فراد 6661_7624لدى  فراد عينة الدراسة، وتميق )
( درجية مرتفعية مين مفهيوم اليذات ليدى  فيراد 4617_6661عينة الدراسية، فيي  يين تمييق )

(، وفي  تيدرف 16عينة الدراسة، وبذل  تن صر درجات  فراد عينة الدراسة ما  ين )صفر _ 
(، إلى  نه قام  فجراءات 6116وبالنسبة لصدق األداة، ف،د  شار ردادي ) السلم الخماسي.

صدق االتساق الداخلي، وذل  من خالل  ساب معامالت ارتباط العبارات مف الدرجة الكليية 
(، وهييذا ينكييد  ن Aiken( باسييتخدام معادليية  يكيين )1616_1661علييى الم،ييياس مييا  ييين )

اق اليداخلي. وأل يران الدراسية ال اليية تيم عيرن الم،ياس يتمتف  درجة م، ولة مين االتسي
عتميد اال ل،ياء التط ي،يية و يرهيا،  يين الم،ياس على مجموعة من المختصيين فيي جامعية 

( م كميين، علميا  ب نيه تيم اعتمياد 1( من الم كميين البيال  عيددهم )%11ما  جمف عليه )
تبيار التعيديالت اللرويية، (، مف األخذ بعين االع%11كافة الف،رات وذل  لتجاوزها م   الي )
 وذل  لمناس تها ألفراد عينة الدراسة.

(، في دراسته، ف،د قيام 6116 ما اليبات ف،د تم اعتماد اليبات الذي قام به ردادي )
عادتيييه،  يييين وجيييد  ن معاميييق اليبيييات تط يييي  ب سييياب معاميييق اليبيييات بطر ،ييية  االختبيييار واذ

طمي ن البا ين فيي تط ي،يه عليى عينية يتمتف  درجة م، ولية مين اليبيات ت ولذا(، 1661)~=
الدراسة. ويمكن تلخيص  سيباب اسيتخدام البا ين لم،يياس مفهيوم اليذات لطيالب الجامعية؛ 
من خيالل  نيه يعطيي فكيرة جييدة عين اليذات ومكوناتهيا، و يغيا  قلية عيدد ف،راتيه، مميا يتيي  

،يياس ( ف،يرة، وي ،ي  هيذا الم711للمف وص اإلجابة عنه  دقة  كيير مميا ليو  جياب عين )
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الهييد  ميين الدارسيية وهييو تيي يير متريييرات الدراسيية علييى مفهييوم الييذات وت، ييق الفييرد لهييا  و 
 رفغها.

 :مصطل  الدراسة
_ مفهوم الذات: المجموق الكلي إلدراكات الفرد، والصورة المركبة والمنلفية مين تفكيير الفيرد 

و نفسيه، عن نفسه، وعن خصا صه، وصفاته الجسمية والع،ليية والشخصيية واتجاهاتيه ن ي
 وتفكيرف بما يفكر الخرون عنه وبما يفغق  ن يكون عليه.

_ طالبييات تخصييص اإلرشيياد النفسييي والتربييوي: ُهيين الطالبييات الملت ،ييات رسييميا   جامعيية 
غمن  رناما البكيالور وس فيي اإلرشياد  - كلية األميرة عالية الجامعية -ال ل،اء التط ي،ية 

ت دراسية، فيي مسيار ال، يول التنافسيي  و الميوازي، النفسي والتربوي، على مدار  ربف سنوا
 نرام السنوات الدراسية ومجموق الساعات الدراسية )السنة األولى تكميليي، السينة اليانيية، 
والسنة اليالية(، والخاغعات للت،ييم الدراسي الفصلي عين طر ي  المعيدالت التراكميية لف يات 

واجدات غمن نطاق  سري خاص ومع ر عنيه الممتاز، جيد جدا ، جيد، وم، ول، واللواتي مت
من خالل معدل دخق األسرة المالي، وقد تم االستدالل على جميف تل  المترييرات مين خيالل 

 المعلومات الشخصية الواردة في م،ياس مفهوم الذات لطالب الجامعة.
كليييية األمييييرة عاليييية الجامعيييية: وهيييي   يييد الكلييييات الجامعيييية التابعييية لجامعييية ال ل،ييياء  -

و ييدرس فيهييا مجموعيية ميين ال ييراما الجامعييية، ومنهييا  رنيياما  -لإلنييان ف،ييل  -التط ي،ييية 
البكييالور وس فييي اإلرشيياد النفسييي والتربييوي، والتييي ميين خاللهييا تييم تط ييي  م،ييياس مفهييوم 

 الذات لطالب الجامعة، واالستدالل على نتا جه وتعميمها.
 إجراءات التط ي :

لذات لطالب الجامعة السييكومتر ة،  تط ي،يه تم الت كد من خصا ص م،ياس مفهوم ا
على عينة استطالعية، كما تم تط ي  الم،ياس  جو من األمن واالست،رار، بعد توجيه كلمة 
إرشيادية للطالبيات  يول الرييرن مين الدراسية، وكيفيية اإلجابيية عليى الف،يرات، و ييهن علييى 

  الم،يياس خيالل الفصيق اإلجابة بكيفية تيير تشوقهن لألداء الجييد الموغيوعي، وتيم تط يي
 ( من ق ق البا ن نفسه.6176/6176الدراسي األول للعام الدراسي )

 المعالجة اإل صا ية ومتريرات الدراسة:
لت ليق استجابات  فراد عينة الدراسة تيم اسيتخدام  رنياما اليرزم اإل صيا ية للعليوم التربويية 

ام المتوسييطات ال سييا ية (، فييي اإلجابيية عيين  سيي لة الدراسيية باسييتخدSPSSواإلنسييانية )
(، واختبيار تيوكي One Way Anovaواالن رافيات المعيار ية، وت لييق التبياين األ يادي )

(Tukey Test( واختبار ،)T. Test  وتغمنت الدراسة خمسة متريرات مست،لة ومتريرا .)
 تابعييا  وا يييدا ، وذليي  عليييى الن ييو التيييالي:  وال : المتريييرات المسيييت،لة: وتغييمنت:  _ السييينة
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_ السيينة 2_ السيينة اليانييية 6_ السيينة األولييى تكميلييي 7الدراسييية ولهييا يالييية مسييتويات: 
(، 4_  2666_ معدل تراكمي ممتياز )7اليالية، ب_ المعدل التراكمي وله  ربعة مستويات: 

_  6661_ جيد، و تراوح المعيدل  يين )2(، 2664_  2_ جيد جدا ، و تراوح المعدل  ين )6
(، ف_ نييوق ال، ييول ولييه مسييتويان: 6648_  6بمعييدل يتييراوح  ييين )_ م، ييول، و4(، 6688

_ تنييافس ويكييون ميين خييالل قييوا م ال، ييول المو ييد التابعيية لييوزارة التعليييم العييالي والب يين 7
_ موازي ويكيون مين خيارف 6دينار( لساعة الدراسية المعتمدة، 21العلمي األردنية  تكلفة )

دينيييار( لسييياعة الدراسيييية 46اليييدولي  تكلفييية )قيييوا م ال، يييول المو يييد، وهيييو تيييابف لل رنييياما 
 76_ تسييجيق الطالبيية لييي 7المعتمييدة، د_ عييدد السيياعات المسييجلة ولهييا يالييية مسييتويات: 

_ تسييجيق 2سيياعة دراسييية معتمييدة،  76_ تسييجيق الطالبيية لييي 6سيياعة دراسييية معتمييدة، 
_  قيق 7ات: ساعة دراسية معتمدة، هي_ معدل دخق األسرة وله ياليية مسيتوي 71الطالبة لي 

د فييي كير، يانييييا : المتريييير التيييابف: فكيييان  داء 7111د، 888_617_ مييين 6د، 611مييين 
طالبات اإلرشياد النفسيي والتربيوي، فيي كليية األمييرة عاليية الجامعيية، عليى م،يياس مفهيوم 

 الذات لطالب الجامعة.
 نتا ا الدراسة:

ات تخصييص اإلرشيياد "مييا مسييتوى مفهييوم الييذات لييدى طالبيي  وال : نتييا ا السيينال األول:
 ؟في كلية األميرة عالية الجامعية"النفسي والتربوي 

لإلجابيية عيين هييذا السيينال تييم اسييتخراف و سيياب المتوسييطات ال سييا ية واالن رافييات 
يوغي   (6)المعيار ة والتكرارات والنسب الم وية السيتجابات  فيراد عينية الدراسية، والجيدول 

وى مفهيوم اليذات ليدى طالبيات تخصيص اإلرشياد توز ف  فراد عينة الدراسة على معيار مست
 النفسي والتربوي في كلية األميرة عالية الجامعية:

: توز ف  فراد عينة الدراسة تبعا  لمستوى مفهوم الذات لدى طالبات تخصص (6)جدول 
 اإلرشاد النفسي والتربوي في كلية األميرة عالية الجامعية:

 النسبة الم وية العدد  يمعيار المتوسل ال سا مستوى مفهوم الذات
 %72666 8 7622صفر _  منخفن
 %1666 66 6661_  7624 متوسل
 %71666 1 4617_  6661 مرتفف
 %711 61 __ المجموق

( مين  فيراد عينية الدراسية ليديهم مسيتوى %1666إليى  ن ) (6)تشير نتيا ا جيدول 
اس مفهيوم اليذات متوسل من مفهوم الذات،  ين تراو ت متوسطات اسيتجاباتهم عليى م،يي

( ميين  فيييراد عينييية %72666(، فييي  يييين  رهييرت نسيييبة )6661_7624لطييالب الجامعييية )
الدراسيية مسييتوى ميينخفن ميين مفهييوم الييذات،  ييين تراو ييت متوسييطات اسييتجاباتهم علييى 
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(،  مييا بالنسييبة للمسييتوى مرتفييف ميين 7622م،ييياس مفهييوم الييذات لطييالب الجامعيية )صييفر_
رشيياد النفسييي والتربييوي فييي كلييية األميييرة عالييية مفهييوم الييذات لييدى طالبييات تخصييص اإل 

( من  فراد عينة دراسة،  ين تراو يت متوسيطات %71666الجامعية،  ين  رهرت نسبة )
(، وبالتييالي فييفن 4617_6661اسييتجاباتهم علييى م،ييياس مفهييوم الييذات لطييالب الجامعيية )

األميييرة  مسييتوى مفهييوم الييذات لييدى طالبييات تخصييص اإلرشيياد النفسييي والتربييوي فييي كلييية
عالييية الجامعييية جيياء بمسييتوى متوسييل  نيياءا  علييى معيييار ال كييم الكمييي المعتمييد فييي هييذف 

 الدراسة و داة م،ياس مفهوم الذات لطالب الجامعة.
"هيق يختليف مفهيوم اليذات ليدى طالبيات تخصيص اإلرشياد  يانيا : نتا ا السينال اليياني:

 ؟اختال  السنة الدراسية"جامعية، بالنفسي والتربوي في كلية األميرة عالية ال
لإلجابيية عيين هييذا السيينال تييم  سيياب المتوسييطات ال سييا ية واالن رافييات المعيار يية 
لدرجة مفهوم الذات لدى طالبات تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي فيي كليية األمييرة عاليية 

 ي ين ذل : (2)الجامعية، باختال  مترير السنة الدراسية، والجدول 
: المتوسطات ال سا ية واالن رافات المعيار ة لدرجة مفهوم الذات لدى طالبات (2)جدول 

تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي في كلية األميرة عالية الجامعية، باختال  مترير السنة 
 الدراسية:

 درجة
مفهوم 
 الذات

 االن را  المعياري  المتوسل ال سا ي العدد السنة الدراسية
 1622 6611 71 السنة األولى تكميلي
 1664 6647 64 السنة اليانية
 1682 6621 61 السنة اليالية
 1642 6626 61 المجموق
إليى وجيود فيروق راهر ية  يين المتوسيطات ال سيا ية عليى  (2)تشير نتا ا جيدول 

م،ياس مفهوم الذات لطالب الجامعية،  سيب اسيتجابات طالبيات تخصيص اإلرشياد النفسيي 
ميرة عالية الجامعية باختال  مترير السنة الدراسية، ولت دييد فيميا إذا والتربوي في كلية األ

(، تييم اسييتخدام تط ييي  α =1616)كانييت الفييروق ذات دالليية إ صييا ية عنييد مسييتوى دالليية 
 ي ين نتا ا ذل : (4)(، والجدول One Way Anova)ت ليق التباين األ ادي 

وم الذات لدى طالبات تخصص مفه على م،ياسالفروق في : ت ليق التباين (4)جدول 
اإلرشاد النفسي والتربوي في كلية األميرة عالية الجامعية، تبعا  لمترير اختال  السنة 

 الدراسية:
السنة 
مجموق  مصدر التباين الدراسية

 المربعات
درجة 
 ال ر ة

متوسل 
 المربعات

 قيمة
( ) 

مستوى 
 الداللة
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 *1614 66764 16168 6 66161  ين المجموعات
 __ __ 16781 66 71618 خق المجموعاتدا

 __ __ __ 61 766141 المجموق
  .(α =1616)* دالة إ صا يا  عند مستوى الداللة 

إلى وجيود فيروق ذات داللية إ صيا ية عنيد مسيتوى الداللية  (4)تشير نتا ا جدول 
(α =1616 علييى الدرجيية الكلييية لمفهييوم الييذات لييدى طالبييات تخصييص اإلرشيياد النفسييي ،)
تربوي في كليية األمييرة عاليية الجامعيية، تبعيا  الخيتال  متريير السينة الدراسيية، إذ  لريت وال

= α)(، وهيييي قيمييية دالييية إ صيييا يا  عنيييد مسيييتوى الداللييية 66764الم سيييوبة ) ( )قيمييية 
(، وللكشييف عييين مصيييدر الفييروق فيييي درجييية مفهيييوم الييذات ليييدى طالبيييات تخصيييص 1616

رة عالييية الجامعييية تبعييا  الخييتال  مترييير السيينة اإلرشيياد النفسييي والتربييوي فييي كلييية األمييي
 (6)( للم،ارنييات البعدييية، والجييدول Tukey Test)الدراسييية، تييم اسييتخدام اختبييار تييوكي 

 ي ين ذل :
( للم،ارنات البعدية  ين المتوسطات Tukey Test: نتا ا اختبار توكي )(6)جدول 

د النفسي والتربوي في كلية ال سا ية على درجة مفهوم الذات لدى طالبات تخصص اإلرشا
 األميرة عالية الجامعية تبعا  لمترير السنة الدراسية:

 السنة اليالية السنة اليانية السنة األولى تكميلي السنة الدراسية
 * 16141 1664 __ السنة األولى تكميلي
 1614 __ __ السنة اليانية
 __ __ __ السنة اليالية

  .(α =1616)لداللة * دالة إ صا يا  عند مستوى ا
إلى وجود فروق ذات داللة إ صا ية في مفهوم اليذات ليدى  (6)تشير نتا ا جدول 

طالبييات تخصييص اإلرشيياد النفسييي والتربييوي فييي كلييية األميييرة عالييية الجامعييية تبعييا  لمترييير 
ولصيال  طالبيات السينة األوليى تكميليي  (،α =1616)السنة الدراسية عنيد مسيتوى الداللية 

 رشاد النفسي والتربوي في كلية األميرة عالية الجامعية. لتخصص اإل 
هيق يختليف مفهيوم اليذات ليدى طالبيات تخصيص اإلرشياد " ياليا : نتا ا السينال اليالين:

  ؟امعية، باختال  المعدل التراكمي"النفسي والتربوي في كلية األميرة عالية الج
الن رافييات المعيار يية لإلجابيية عيين هييذا السيينال تييم  سيياب المتوسييطات ال سييا ية وا

لدرجة مفهوم الذات لدى طالبات تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي فيي كليية األمييرة عاليية 
 ي ين ذل : (6)الجامعية، باختال  المعدل التراكمي، والجدول 
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: المتوسطات ال سا ية واالن رافات المعيار ة لدرجة مفهوم الذات لدى طالبات (6)جدول 
 باختال  المعدل التراكمي: كلية األميرة عالية الجامعيةب والتربوي  تخصص اإلرشاد النفسي

 درجة
مفهوم 
 الذات

 االن را  المعياري  المتوسل ال سا ي العدد المعدل التراكمي
 1666 6671 76 ممتاز
 1666 6612 62 جيد جدا  
 1668 6676 62 جيد
 1616 6644 71 م، ول
 1642 6626 61 المجموق

إلى ارتفاق متوسل المعدل التراكمي م، ول بمتوسل  سيا ي  (6)جدول  تشير نتا ا
(، ويرهر من خالل الجدول ت،ارب في قيم المتوسطات ال سا ية على درجة مفهيوم 6644)

الييذات لييدى طالبييات تخصييص اإلرشيياد النفسييي والتربييوي فييي كلييية األميييرة عالييية الجامعييية، 
، (α =1616)الفيروق عنيد مسيتوى الداللية  باختال  المعدل التراكمي، وللكشيف عيد داللية

(، وجياءت نتيا ا ت لييق التبياين One Way Anovaتيم تط يي  ت لييق التبياين األ يادي )
 :(1)على الن و الذي يوغ ه جدول 

لدى طالبات تخصص على م،ياس مفهوم الذات الفروق في : ت ليق التباين (1)جدول 
 لية الجامعية، باختال  المعدل التراكمي:اإلرشاد النفسي والتربوي في كلية األميرة عا

المعدل 
 التراكمي

مجموق  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 ال ر ة

متوسل 
 المربعات

 قيمة
( ) 

مستوى 
 الداللة

 1611 2616 1642 2 6671  ين المجموعات
 __ __ 1678 64 71614 داخق المجموعات

 __ __ __ 61 76614 المجموق
 .(α =1616)مستوى الداللة  * دالة إ صا يا  عند

إلى وجيود فيروق ذات داللية إ صيا ية عنيد مسيتوى الداللية  (1)تشير نتا ا جدول 
(α =1616) علييى الدرجيية الكلييية لمفهييوم الييذات لييدى طالبييات تخصييص اإلرشيياد النفسييي ،

والتربوي في كلية األميرة عالية الجامعية، باختال  متريير المعيدل التراكميي، إذ  لريت قيمية 
، (α =1616) (، وهييي قيميية داليية إ صييا يا  عنييد مسييتوى الدالليية2616( الم سييوبة )) 

وللكشف عن مصدر الفروق في درجة مفهوم الذات لدى طالبات تخصص اإلرشياد النفسيي 
والتربوي في كلية األميرة عالية الجامعية تبعا  الختال  مترير المعدل التراكمي، تم استخدام 

 ي ين ذل : (1)للم،ارنات البعدية، والجدول  (Tukey Testاختبار توكي )
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( للم،ارنات البعدية  ين المتوسطات Tukey Test: نتا ا اختبار توكي )(1)جدول 
ال سا ية على درجة مفهوم الذات لدى طالبات تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي في كلية 

 ميرة عالية الجامعية، تبعا  لمترير المعدل التراكمي:األ
 م، ول جيد جيد جدا   ممتاز تراكميالمعدل ال
 * 1614 1667 1616 __ ممتاز
 1666 1678 __ __ جيد جدا  
 1667 __ __ __ جيد
 __ __ __ __ م، ول

 .(α =1616)* دالة إ صا يا  عند مستوى الداللة 
إلى وجود فروق ذات داللة إ صا ية في مفهوم اليذات ليدى  (1)تشير نتا ا جدول 

شياد النفسيي والتربيوي فيي كليية األمييرة عاليية الجامعيية، تبعيا  لمتريير طالبات تخصيص اإلر 
، ولصييال  طالبييات تخصييص (α =1616)اخييتال  المعييدل التراكمييي عنييد مسييتوى الدالليية 

 اإلرشاد النفسي والتربوي في كلية األميرة عالية الجامعية، وذوات المعدل التراكمي م، ول. 
ختليف مفهيوم اليذات ليدى طالبيات تخصيص اإلرشياد "هيق ي رابعيا : نتيا ا السينال الرابيف:

 ؟عية، باختال  نوق ال، ول"النفسي والتربوي في كلية األميرة عالية الجام
لإلجابة عن السينال تيم  سياب المتوسيطات ال سيا ية واالن رافيات المعيار ية لدرجية 
 مفهييوم الييذات لييدى طالبييات تخصييص اإلرشيياد النفسييي والتربييوي فييي كلييية األميييرة عالييية

(، لعينتيييين مسيييت،لتين تبعيييا  لمتريييير اخيييتال  نيييوق T_Testالجامعيييية، كميييا تيييم اسيييتخدام )
 ي ين ذل : (8)ال، ول، والجدول 

( لداللة T_Test: المتوسطات ال سا ية واالن رافات المعيار ة ونتا ا اختبار )(8)جدول 
التربوي الفروق  ين متوسطات درجة مفهوم الذات لدى طالبات تخصص اإلرشاد النفسي و 

 في كلية األميرة عالية الجامعية، تبعا  لمترير نوق ال، ول:

 درجة
مفهوم 
 الذات

المتوسل  العدد نوق ال، ول
 ال سا ي

االن را  
 المعياري 

 قيمة 
 الم سوبة (ت)

مستوى 
 الداللة

 1621 6621 66 موازي  1614 6667 1662 6616 42 تنافس
ذات داللية إ صيا ية عنيد مسيتوى الداللية إلى وجيود فيروق  (8)تشير نتا ا جدول 

(α =1616)  علييى الدرجيية الكلييية لمفهييوم الييذات لييدى طالبييات تخصييص اإلرشيياد النفسييي
 (ت)والتربييوي فييي كلييية األميييرة عالييية الجامعييية، تبعييا  لمترييير نييوق ال، ييول، إذ  لرييت قيميية 

(،  ييين α =1616)(، وهييي قيميية داليية إ صييا يا  عنييد مسييتوى الدالليية 6667الم سييوبة )
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( وان ييرا  6621 رهييرت النتييا ا ارتفيياق متوسييل نييوق ال، ييول )مييوازي(، بمتوسييل  سييا ي )
  (.1621معياري )

"هييق يختلييف مفهييوم الييذات لييدى طالبييات تخصييص  خامسييا : نتييا ا السيينال الخييامس:
ة، بييياختال  عيييدد السييياعات اإلرشييياد النفسيييي والتربيييوي فيييي كليييية األمييييرة عاليييية الجامعيييي

 ؟المسجلة"
ابيية عيين هييذا السيينال تييم  سيياب المتوسييطات ال سييا ية واالن رافييات المعيار يية لإلج

لدرجة مفهوم الذات لدى طالبات تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي فيي كليية األمييرة عاليية 
 ي ين ذل : (71)الجامعية، باختال  عدد الساعات المسجلة، والجدول 

 
يار ة لدرجة مفهوم الذات لدى طالبات : المتوسطات ال سا ية واالن رافات المع(71)جدول 

تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي في كلية األميرة عالية الجامعية، تبعا  لمرير عدد 
 الساعات المسجلة:

 درجة
مفهوم 
 الذات

 االن را  المعياري  المتوسل ال سا ي العدد عدد الساعات المسجلة
 1668 6671 77 ساعة 76
 1612 6611 21 ساعة 76
 1668 6672 61 ساعة 71

 1642 6611 61 المجموق
إليييى وجيييود فيييروق راهر ييية بسييييطة  يييين المتوسيييطات  (71)تشيييير نتيييا ا جيييدول 

ال سييا ية واالن رافييات المعيار يية علييى درجيية مفهييوم الييذات لييدى طالبييات تخصييص اإلرشيياد 
لمسجلة، النفسي والتربوي في كلية األميرة عالية الجامعية، باختال  مترير عدد الساعات ا

تيم  (،α =1616)ولت ديد فيما إذا كانت الفروق ذات داللية إ صيا ية عنيد مسيتوى الداللية 
(، وجياءت النتيا ا عليى الن يو اليذي One Way Anovaتط ي  ت ليق التباين األ يادي )

 :(77)يوغ ه جدول 
مفهوم الذات لدى طالبات تخصص  على م،ياسالفروق  في: ت ليق التباين (77)جدول 
اد النفسي والتربوي في كلية األميرة عالية الجامعية، تبعا  لمترير اختال  عدد اإلرش

 الساعات المسجلة:

عدد 
الساعات 
 المسجلة

مجموق  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 ال ر ة

متوسل 
 المربعات

 قيمة
( ) 

مستوى 
 الداللة

 غ.د 1647 1618 1671 6 1624  ين المجموعات
 __ __ 1678 66 76667 داخق المجموعات
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 __ __ __ 61 76616 المجموق
إليى عيدم وجيود فيروق ذات داللية إ صيا ية عنيد مسيتوى  (77)تشير نتا ا جيدول 

(، علييى درجيية مفهييوم الييذات لييدى طالبييات تخصييص اإلرشيياد النفسييي α =1616)الدالليية 
إذ والتربييوي فييي كلييية األميييرة عالييية الجامعييية، بيياختال  مترييير عييدد السيياعات المسييجلة، 

= α) (، وهيييي قيمييية  يييير دالييية إ صيييا يا  عنيييد مسيييتوى الداللييية1618) ( ) لريييت قيمييية 
1616.)  
 
 

"هييق يختلييف مفهييوم الييذات لييدى طالبييات تخصييص  سادسييا : نتييا ا السيينال السييادس:
  ؟امعية، باختال  معدل دخق األسرة"اإلرشاد النفسي والتربوي في كلية األميرة عالية الج

تييم  سيياب المتوسييطات ال سييا ية واالن رافييات المعيار يية لإلجابيية عيين هييذا السيينال 
لدرجة مفهوم الذات لدى طالبات تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي فيي كليية األمييرة عاليية 

 ي ين ذل : (76)الجامعية، باختال  مترير معدل دخق األسرة، والجدول 
الذات لدى طالبات  : المتوسطات ال سا ية واالن رافات المعيار ة لدرجة مفهوم(76)جدول 

تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي في كلية األميرة عالية الجامعية، تبعا  لمترير اختال  
 معدل دخق األسرة:

 درجة
مفهوم 
 الذات

 االن را  المعياري  المتوسل ال سا ي العدد معدل دخق األسرة
 1622 6661 74 د611 قق من 

 1626 6661 61 د888_617من 
 1661 6611 66 د ف كير7111

 1642 6642 61 المجموق
إليييى وجيييود فيييروق راهر ييية بسييييطة  يييين المتوسيييطات  (76)تشيييير نتيييا ا جيييدول 

ال سا ية على درجة مفهوم الذات لدى طالبات تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي فيي كليية 
ات األمييرة عالييية الجامعييية بيياختال  معييدل دخيق األسييرة، ولت ديييد فيمييا إذا كانييت الفييروق ذ

، تييم تط ييي  ت ليييق التبيياين ، وجيياءت (α =1616)دالليية إ صييا ية عنييد مسييتوى الدالليية 
 :(72)نتا ا على الن و الذي يوغ ه جدول ال

مفهوم الذات لدى طالبات تخصص  على م،ياسالفروق في : ت ليق التباين (72)جدول 
ير اختال  معدل دخق اإلرشاد النفسي والتربوي في كلية األميرة عالية الجامعية، تبعا  لمتر

 األسرة:
مستوى  قيمةمتوسل درجة مجموق  مصدر التباين معدل
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دخق 
 األسرة

 الداللة ( ) المربعات ال ر ة المربعات
 *1617 6671 1611 6 2647  ين المجموعات
 __ __ 1661 66 8644 داخق المجموعات

 __ __ __ 61 76616 المجموق
 .(α =1616)لة * دالة إ صا يا  عند مستوى الدال 

إلى وجود فيروق ذات داللية إ صيا ية عنيد مسيتوى داللية  (72)تشير نتا ا جدول 
(α =1616 علييى الدرجيية الكلييية لمفهييوم الييذات لييدى طالبييات تخصييص اإلرشيياد النفسييي )

 ( )والتربييوي فييي كلييية األميييرة عالييية الجامعييية بيياختال  معييدل دخييق األسييرة،  لرييت قيميية 
(، وللكشيف α =1616)يمة دالة إ صا يا  عنيد مسيتوى الداللية (، وهي ق6671الم سوبة )

عن مصدر الفروق في درجة مفهوم الذات لدى طالبات تخصص اإلرشياد النفسيي والتربيوي 
في كلية األميرة عالية الجامعية تبعا  لمترير اختال  معيدل دخيق األسيرة، تيم تط يي  اختبيار 

 ي ين ذل : (74) والجدول (Tukey Test)توكي للم،ارنات البعدية 
(  ين المتوسطات Tukey Test: نتا ا اختبار توكي للم،ارنات البعدية )(74)جدول 

ال سا ية على درجة مفهوم الذات لدى طالبات تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي، تبعا  
 لمترير اختال  معدل دخق األسرة:

 د ف كير7111 د888_617من  د611 قق من  دخق األسرة معدل
 * 1611 1641 __ د611ن  قق م
 1676 __ __ د888_617من 

 __ __ __ د ف كير7111
 .(α =1616)* دالة إ صا يا  عند مستوى الداللة 

إلى وجود فروق ذات داللة إ صا ية عند مسيتوى الداللية  (74)تشير نتا ا جدول 
(α =1616)( دينييار، ميين طالبييات611، ولصييال  مترييير معييدل دخييق األسييرة األقييق ميين ) 

  تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي في كلية األميرة عالية الجامعية.
 مناقشة نتا ا الدراسة:

  وال : مناقشة النتا ا المتعل،ة بالسنال األول:
"ما مستوى مفهوم الذات لدى طالبات تخصيص اإلرشياد النفسيي والتربيوي فيي كليية األمييرة 

 ؟"عالية الجامعية
ن  فييراد عينية الدراسية لييديهم مسيتوى متوسييل ( مي%1666 رهيرت النتيا ا إلييى  ن )

( ميين  فييراد عينيية الدراسيية مسييتوى %72،66ميين مفهييوم الييذات، فييي  ييين  رهييرت نسييبة )
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منخفن من مفهوم الذات،  ميا بالنسيبة للمسيتوى المرتفيف مين مفهيوم اليذات ليدى طالبيات 
سيييبة تخصيييص اإلرشييياد النفسيييي والتربيييوي فيييي كليييية األمييييرة عاليييية الجامعيييية ف،يييد جييياء  ن

(  ناءا  على معيار ال كم الكمي المعتمد في هيذف الدراسية و داة م،يياس مفهيوم 71،66%)
الذات لطالب الجامعة، وقد اتف،ت هيذف النتيجية ميف بعين نتيا ا الدراسيات السياب،ة جز ييا ، 

(، إليى  ن 6174باختال  عينة الدراسة ومتريراتها،  ين  شارت نتا ا دراسة   و لطيفية )
الييذات لييدى الطلبيية متوسييل، وعلييى ذليي  فييفن هييذا يعنييي  ن هنييا   اجيية مسييتوى مفهييوم 

غييرور ة لتنمييية مفهييوم الييذات لييدى طالبييات تخصييص اإلرشيياد النفسييي والتربييوي فييي كلييية 
األميييرة عالييية الجامعييية ميين  جييق تعز ييز ي،ييتهن ب نفسييهن وبيي نهن قييادرات علييى اإلنجيياز 

ذليي  ييينعكس سييل يا  علييى شخصييية والت صيييق إذا  ييذلن المز ييد ميين الجهييد والعمييق، وعكييس 
الطالبة المست، لية، بس ب  ن مستوى المتوسل دون المستوى المطلوب اليذي نطمي  إلييه، 
مكانيات، كميا يينير هيذا األمير  من  ين نررة الطالبة لذاتها ووعيها بما تملكه مين قيدرات واذ

 على است،الليتها وتواف،ها النفسي بشكق عام. 
 تعل،ة بالسنال الياني:يانيا : مناقشة النتا ا الم

"هق يختلف مفهوم الذات لدى طالبات تخصص اإلرشياد النفسيي والتربيوي فيي كليية األمييرة 
 ؟"عالية الجامعية، باختال  السنة الدراسية

 ينت النتا ا إلى وجيود فيروق ذات داللية إ صيا ية فيي مفهيوم اليذات ليدى طالبيات 
عالييية الجامعييية تبعييا  لمترييير السيينة  تخصييص اإلرشيياد النفسييي والتربييوي فييي كلييية األميييرة

ولصال  طالبات السنة األولى تكميلي لتخصيص  (α =1616)الدراسية عند مستوى الداللة 
اإلرشاد النفسيي والتربيوي فيي كليية األمييرة عاليية الجامعيية. وتتفي  نتيا ا هيذا السينال مين 

متريراتهيا،  يين (، وبشيكق جز يي، بياختال  عينية الدراسية و 7888نتا ا دراسة اليوهي ي )
 رهييرت النتيييا ا إلييى عيييدم وجييود فيييروق ذات دالليية إ صيييا ية فييي  بعييياد )الييذات ال دنيييية، 
واألسر ة، وت، ق الذات، والسلو ( ولصال  طلبة السنة األوليى، ويمكين إرجياق ذلي  إليى  ن 
طالبات تخصص اإلرشاد النفسي والتربيوي للسينة األوليى تكميليي بي ن مفهيوم اليذات مرتفيف 

عدم تكو ن إدراكات سل ية، وعدم إدراكهن للصعوبات التي قيد تيواجهن  ينياء سينوات لديهن ل
  الدراسة مما يجعق مفهوم الذات لديهن ما زال ال يشوبه  ي انخفان.

 ياليا : مناقشة النتا ا المعل،ة بالسنال اليالن:
مييرة هق يختلف مفهوم الذات لدى طالبات تخصص اإلرشياد النفسيي والتربيوي فيي كليية األ"

 ؟"عالية الجامعية، باختال  المعدل التراكمي
 رهرت نتا ا إلى وجود فروق ذات داللية إ صيا ية فيي مفهيوم اليذات ليدى طالبيات 
تخصص اإلرشاد النفسي والتربيوي فيي كليية األمييرة عاليية الجامعيية، تبعيا  لمتريير اخيتال  

ت تخصيص ذوات المعيدل ، ولصال  طالبا(α =1616)المعدل التراكمي عند مستوى الداللة 
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التراكمييي م، ييول. وتتفيي  نتييا ا هييذا السيينال مييف نتييا ا الدراسييات السيياب،ة، وبشييكق جز ييي، 
(، والزع ي 6111وباختال  العينة والمتريرات، مف كق من نتا ا دراسة م افرة وآخرون )

(، 7888(، واختلفيييت نتيييا ا هيييذا السييينال ميييف نتيييا ا دراسييية اليييوهي ي )6111وآخيييرون )
ينة ومتريراتها، وبشكق جز ي، وتعيزى نتيجية هيذا السينال بارتفياق مفهيوم اليذات باختال  ع

لييدى طالبييات تخصييص اإلرشيياد النفسييي والتربييوي فييي كلييية األميييرة عالييية الجامعييية، ذوات 
المعيدل التراكميي م، يول؛ بسيي ب عيدم اكتيرايهن باليدرجات والت صيييق الدراسيي وكيذل  وجييود 

ا كان المعدل التراكمي، و يغا  عيدم ت،يديرهن لميدى  هميية عنصر الالمباالة، وعدم قل،هن  ي
  تخصصهن الدراسي مما  نعكس على المعدل التراكمي المتدني.

 رابعا : مناقشة النتا ا المتعل،ة بالسنال الرابف:
"هق يختلف مفهوم الذات لدى طالبات تخصص اإلرشياد النفسيي والتربيوي فيي كليية األمييرة 

 ؟"  نوق ال، ولعالية الجامعية، باختال
( α =1616)  ينت نتا ا إلى وجود فروق ذات داللة إ صا ية عند مسيتوى الداللية

على الدرجة الكلية لمفهوم الذات لدى طالبات تخصص اإلرشياد النفسيي والتربيوي فيي كليية 
(، 6667الم سيوبة ) (ت)األميرة عالية الجامعية، تبعا  لمتريير نيوق ال، يول، إذ  لريت قيمية 

(،  يين  رهيرت النتيا ا ارتفياق α =1616)دالية إ صيا يا  عنيد مسيتوى الداللية  وهيي قيمية
(. وهيذا ميا 1621( وان را  معياري )6621متوسل نوق ال، ول )موازي(، بمتوسل  سا ي )

يمييز نتيا ا هيذف الدراسية، إذ ليم تتطيرق الدراسيات السياب،ة إليى متريير نيوق ال، يول،  سيب 
طييالق البا يين، ويعت يير نييوق ا ل، ييول علييى النرييام )المييوازي( فييي كلييية األميييرة عالييية علييم واذ

الجامعية بشكق خاص والجامعيات األردنيية بشيكق عيام مترييرا  هاميا  بالنسيبة لدراسية مفهيوم 
الييذات، إذ يعت يير نرامييا  ل، ييول الطلبيية فييي تخصييص معييين خييارف ال،ييوا م التنافسييية وب،يميية 

م الذات ليدى طالبيات تخصيص اإلرشياد مادية مرتفعة جدا ، وعليه يمكن تفسير ارتفاق مفهو 
النفسي والتربوي في كلية األميرة عالية الجامعية عليى النريام )الميوازي( بسي ب إ ساسيهن 
ب،ييدرتهن علييى دفييف رسييوم جامعييية  علييى ميين رسييوم ال، ييول علييى نرييام التنييافس، فال،ييدرة 

سيهن، مميا ين يد المادية لديهن تنعكس على مفهوم الذات للطالبة إيجا يا  وتز يد ي،يتهن ب نف
غييافة مترييير نييوق ال، ييول ك  ييد المتريييرات الهاميية فييي هييذف  ر ي البا يين  هييذف النتيجيية واذ

طالق البا ن.  الدراسة، والتي لم تتطرق إليه الدراسات  سب علم واذ
 خامسا : مناقشة النتا ا المتعل،ة بالسنال الخامس:

تربيوي فيي كليية األمييرة "هق يختلف مفهوم الذات لدى طالبات تخصص اإلرشياد النفسيي وال
 ؟"عالية الجامعية، باختال  عدد الساعات المسجلة

= α) ذات داللية إ صيا ية عنيد مسيتوى الداللية تشير نتيا ا إليى عيدم وجيود فيروق 
(، على درجة مفهوم الذات لدى طالبات تخصص اإلرشاد النفسيي والتربيوي فيي كليية 1616
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 ( ) لسيياعات المسييجلة، إذ  لرييت قيمييةاألميييرة عالييية الجامعييية، بيياختال  مترييير عييدد ا
(. وتعييزى تليي  α =1616)(، وهييي قيميية  ييير داليية إ صييا يا  عنييد مسييتوى الدالليية 1618)

النتيجية إلييى  ن عيدد السيياعات المسييجلة عليى مييدار الفصييق الدراسيي "العييبء الدراسييي"، ال 
ار  نيه ينير على مفهوم الذات لدى طالبة في تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي عليى اعتبي

مرتبل بال،درة المالية لدى الطالبية، و يغيا  ط يعية نريام التسيجيق للسياعات الدراسيية واليذي 
يمتيياز بمرونيية و ر يية الطالبيية فييي اختيييار عييدد السيياعات المسييجلة، ممييا ين ييد ر ي البا يين 

طالق البا ن.   هذف النتيجة، والتي لم تتطرق إليه الدراسات الساب،ة  سب علم واذ
 شة النتا ا المتعل،ة بالسنال السادس:سادسا : مناق

"هق يختلف مفهوم الذات لدى طالبات تخصص اإلرشياد النفسيي والتربيوي فيي كليية األمييرة 
 ؟"عالية الجامعية، باختال  معدل دخق األسرة

= α)  ينت نتا ا الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إ صا ية عند مسيتوى الداللية
( دينيار، مين طالبيات تخصيص 611ق األسيرة األقيق مين )ولصال  مترير معدل دخ (،1616

اإلرشاد النفسي والتربوي في كلية األميرة عاليية الجامعيية، وتختليف نتيا ا هيذا السينال ميف 
(، 6111(، ودراسيية الزع ييي وآخيييرون )6111نتييا ا دراسيية كييق ميين م افرييية وآخييرون )

سنال إلى  ن الطالبات مين وبشكق جز ي، وباختال  العينة والمتريرات، وتعزى نتيجة هذا ال
( دينار، واألقق دخال  يتمتعن بمفهيوم ذات إيجيا ي، 611ذوات معدل دخق األسرة األقق من )

ولديهن معرفة بال دود المادية التي يمتلكها األهيق ورغياهن وقنياعتهن  يذل ، وعيدم وجيود 
 متطلبات إغافية لديهن ومعرفة  دود قدراتهن المادية. 

 التوصيات: 
عيداد المز يد مين الدراسيات  يول مفهيوم اليذات وعالقتيه بمترييرات غرورة تن - فييذ واذ

 خييرى كالكفيياءة المعرفييية والتفييانل والتشييانم ومفهييوم الييذات األكيياديمي ميين خييالل 
  .تناسب مستويات الطالبات المختلفة راما إرشادية وتوجيه جمعي 

لجامعييية وز ييادة االهتمييام بموغييوق مفهييوم الييذات وذليي  ميين خييالل قيييام الكلييية ا -
باتخيياذ التييدا ير الالزميية لرفييف مسييتوى مفهييوم الييذات لييدى الطالبييات، والعمييق علييى 
تشييجيف الطالبييات علييى االشييترا  فييي األنشييطة الالمنهجييية التييي تنرمهييا الكلييية 
الجامعية وانعكاس ذل  على مفهيوم اليذات إيجا ييا ، و ين  عغياء هي ية التيدر س 

نسييبة لهيين عييالم لكلييية الجامعيية بالعليى تنمييية الجوانييب الشخصيية لييديهن كييون ا
  .جديد بكق الم،اييس

وع،ييييد دورات تدر  ييييية وورع تعليمييييية ألعغيييياء هي يييية التييييدر س فييييي الكليييييات  -
 والجامعات لتوغي  مفهوم الذات، و بعادف، و هميته، وكيفية تنميته لدى الطلبة.
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 :المراجف
ة الت غيير ة فيي ( مستوى مفهوم الذات لدى طلبة السين6174  و لطيفة، لني ) -

(، 76)6جامعييية البا ييية، مجلييية العليييوم التربويييية والنفسيييية، جامعييية الب ييير ن، 
716_722. 

( سيييييكولوجية الشخصييييية، مركييييز اإلسييييكندر ة للكتيييياب، 6112  مييييد، سييييهير ) -
 اإلسكندر ة. 

( من  نا؟ ال رناما التربوي النفسيي لخ يرة مين  نيا الموجيه 7812 هادر، سعدية ) -
 لنرر ة والتجربة، منسسة الكو ت للت،دم العلمي، الكو ت.ألطفال الر ان  ين ا

( مفهيوم اليذات ليدى 6177ال موري، خالد والصال ي، ع د هللا والعنياتي، ختيام ) -
طلبية الدراسييات االجتماعييية فيي جامعيية ال،صيييم فييي غيوء بعيين العوامييق الميينيرة 

(، 7) 8فييييييه، مجلييييية الجامعييييية اإلسييييييالمية )سلسيييييلة الدراسيييييات اإلنسييييييانية(، 
461_146  . 

( ت يير مستوى األداء األكاديمي للطاليب ومفهوميه 6116ردادي، ز ن  ن  سن ) -
عن ذاته على ت،ديرف للكفاءة المهنية لعغيو هي ية التيدر س بكليية التربيية جامعية 
طيبة بالمدينة المنيورة، مجلية جامعية طيبية للعليوم التربويية، جامعية طيبية، العيدد 

6 ،7_26. 
( مفهييوم الييذات لييدى طلبيية 6111راتييب والبطانييية، عميير )الزع ييي، زهييير والييداود،  -

 .761_86(، 6) 62جامعة ال سين  ن طالل، مجلة التربية، جامعة  سيوط، 
 ( علم النفس االجتماعي، عالم الكتاب، ال،اهرة. 6111زهران،  امد ) -
( العالقيية  ييين مفهييوم الييذات ومركييز الغييبل لييدى الطلبيية 7886سيير ان، ع ييير ) -

لجامعييات الفلسييطينية فييي الغييفة الرربييية، رسييالة ماجسييتير  ييير الجييامعيين فييي ا
 منشورة جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.

( مفهيوم اليذات  يين النرر ية والتط يي ، دار وا يق للنشير 6114الراهر، ق طان ) -
 والتوز ف، عميان. 

( مستوى الطموح والشخصيية، دار النهغية العربيية، 7814ع د الفتاح، كاميليا ) -
  يروت.

(  ييير العوامييق االجتماعييية واالقتصييادية 6111م افريية، سييام  والزع ييي، زهييير ) -
واألكاديميييية فيييي تشيييكيق مفهيييوم اليييذات ليييدى طلبييية الجامعييية الهاشيييمية، مجلييية 

 . 761_771(، 26) 7دراسات، الجامعة األردنية، 
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(  يير الجيينس ومركيز الييت كم فيي مفهييوم 7884م،ا لية، نصيير ويع،يوب، إ ييراهيم ) -
 .48_64(، 74) 6طلبة جامعة اليرمو ، المجلة العربية للتربية، الذات لدى 

( مفهيييوم اليييذات ليييدى طلبييية الجامعييية األردنيييية وعالقتيييه 7888اليييوهي ي،   ميييد ) -
 ييبعن المتريييرات ذات الصييلة، رسييالة ماجسييتير  ييير منشييورة الجامعيية األردنييية، 

 األردن.
ة لم،يياس مفهيوم ( دراسة م،ارنة للخصيا ص السييكومتر 7881يع،وب، إ راهيم ) -

الييذات الم نييي بالطر ،ييية الت،ليدييية وطر ،يية نميييوذف راع،  طرو يية دكتييوراف  يييير 
 منشورة الجامعة األردنية، األردن.
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 بسم هللا الر من الر يم
 ت ية طيبة وبعد،،،،  ختي الطالبة،،،،

ي،ييوم البا يين  دراسيية ُتعنييى بمفهييوم الييذات لييدى طالبييات تخصييص اإلرشيياد النفسييي 
التربوي في كلية األميرة عالية الجامعية، في غوء بعن المتريرات، لذا  رجو منِ  اإلجابة و 

عيين العبييارات الييواردة فييي م،ييياس مفهييوم الييذات لطييالب الجامعيية ب قصييى قييدر ممكيين ميين 
الموغوعية، علما  ب ن إجا تِ  سو  تكون سر ة، ولن تستخدم إال أل ران الب ن العلميي 

 ف،ل.
 :تعليمات اإلجابة

  وال : المعلومات الشخصية:
 في الفراغ الذي يميق وغعِ . (×)تتغمن معلومات شخصية عنِ ، غِف إشارة  

 * السنة الدراسية:
 السنة اليالية □ السنة اليانية □ السنة األولى تكميلي □
 * المعدل التراكمي:

 م، ول □ جيد □ جيد جدا   □ ممتاز □
 * نوق ال، ول:

 موازي  □ تنافس □
 الساعات المسجلة:* عدد 

 ساعة 71 □ ساعة 76 □ ساعة 76 □
 * معدل دخق األسرة:

 د ف كير7111 □ د888_  617من  □ د611 قق من  □
يانيا : الم،ياس: و تكون من عدة عبارات، تع ر عن  الة مفهوم اليذات التيي تشيعر ن  هيا، 

الشيعور والوصيف،   رجو قراءة العبارات وت ديد اإلجابة التي تتف  وتنط   مف طر ،تيِ  فيي
تنط   تماما  _ تنط    البا  _ تنط ي    يانيا  _ ال تنط ي   البيا  _ ال تنط ي  تماميا (، )هي 

فيي داخيق المربيف اليذي ي،يف ت يت اإلجابية التيي تجيدينها  (×)وتكون اإلجابية  وغيف إشيارة 
من مناسبة لوصف ال الة  و الشعور، علما   نه ال يوجد إجابة ص ي ة و خرى خاط ة ألي 

العبييارات، لييذا  شييِر إلييى الجييواب الييذي ي ييدو لكييي  نييه يصييف  اليية شييعورِ  بشييكق عييام، 
 واالستجابات الواردة في هذا الم،ياس لن تستخدم إال في   ران الب ن العلمي. 
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 *** م،ياس مفهوم الذات لطالب الجامعة ***

تنط    الف،رة م
 تماما  

تنط   
  البا  

تنط   
   يانا  

ال تنط   
  البا  

 تنط   ال
 تماما  

       شعر   يانا  ب نني ذو قيمة عريمة. 7
        ترم آراء الخر ن كي ي ترمونني. 6
      كييرا  ما  شعر ب نني عديمة ال،يمة. 2
       ستطيف  ن  غبل نفسي دا ما . 4
       شعر ب نني مكروف  ين زميالتي. 6
      تراودني   يانا  بعن األفكار الشر رة. 6
      إنني راغيه عن نفسي كما هي. 1
       شعر ب نني طيبه للراية. 1
        ت،ر نفسي   يانا . 8
       تمتف ب ناقة مرهري. 71
      إنني  ير راغيه عن نفسي. 77

يغاي،ني عدم ر  تي في معاونة  فراد  76
       سرتي.

      إنني دا مة االهتمام  نفسي. 72
      ال  تغاي  من ن،د الخر ن لي.إنني  74
      كييرا  ما  فعق  شياء دون التفكير فيها. 76
        ق مشاكلي بسهولة. 76
      كييرا  ما   ير ر ي. 71
        اول  ن  هرب من مشاكلي. 71

 
 
 


