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تطور مفهوم الذات عن القذرة الشخصية لذى 
 املزاهقني: دراسة منائية

 *جاجان جمعت محمد

 

 

 

هدقذ الدزاطت الخػسف غلى الخؿحر الحاؿل في مكهىم الراث غً الهدزة الصخـُت لدي اإلاساههحن، وداللت الكسوم في ذلَ  امللخص_

 إلاخؿحراث: الجيع، والخسـف الدزاس ي. وػملذ 
ً

 وهالبت في اإلادازض ؤلاغدادًت. واغخمدث الدزاطت 186غُىت الدزاطت )جبػا
ً

( هالبا

ًاظم ]  ؤظهسث 1غلى مهُاض مكهىم الراث اإلاػد مً نبل 
ً

[ بػد الخدهو مً دالالث ؿدنه وزباجه. وبػد مػالجت البُاهاث بخـائُا

حن واإلاساههاث في اإلاسخلت الاغدادًت، قػىد بحساء الىخائج ؤن هىاى جوىز همائي في مكهىم الراث غً الهدزة الصخـُت لدي اإلاساهه

 بحن 
ً

. وؤػازث الىخائج بلى وحىد قسم داُ بخـائُا
ً

اإلاهازهت بحن بداًت اإلاسخلت الدزاطُت ونهاًتها جبحن ؤن هىاى قسم داُ بخـائُا

ٌػصي إلاخؿحر الخسـف الجيظحن ولـالح مجمىغت الرًىز في مكهىم الراث غً الهدزة الصخـُت. في خحن لم جظهس قسوم دالت 

 .الدزاس ي. وفي كىء الىخائج جم جهدًم مجمىغت مً الخىؿُاث واإلاهترخاث

 .: مكهىم الراث، الهدزة الصخـُت، همائُت، اإلاساههحنالكلماث املفتاحيت
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 املزاهلين: دراست نمائيتجطور مفهوم الذاث عن اللدرة الشخصيت لدى 
 امللدمت. 1

الكسد ؾحر هاضج اإلاساههت هي مـولح وؿكي للكترة التي ًٍىن قحها       

هترب مً نهاًت همىه البدوي، والػهلي  ، وذا زبرة مددودة، ٍو
ً
اهكػالُا

[. وجدخل اإلاساههت ؤهمُت بالؿت في خُاة ؤلاوظان، وذلَ ألنها 2] الؼسبُني

ؤن الىمى  (Valun) مسخلت اهخهالُت بحن الوكىلت والسػد، بذ ًسي قالىن 

هى مجمىغت مً اإلاساخل التي ًمس بها ؤلاوظان زالُ دوزة خُاجه، وهره 

اإلاساخل لِظذ مىكـلت بل هي طلظلت مً الخخابػاث الخوىزٍت 

والىمائُت اإلاخدازلت واإلاظخمسة بؼٍل ًجػل ًل مسخلت مً اإلاساخل 

 للتي بػدها اإلاػمىزي ]
ً
 للتي نبلها وجمهُدا

ً
[. وجخمحز مسخلت 3امخدادا

ػت، يما اإلا ساههت بخؿحراث حظمُت، واهكػالُت، وغهلُت، واحخماغُت طَس

 للىمى الجيس ي، خُث جبدؤ بالبلىؽ الجيس ي، 
ً
 حدًدا

ً
ؤنها جمشل مُالدا

 .وهطج ألاغلاء الخىاطلُت، وجخطح مػالم الرًىزة وألاهىزت

خـل الىمى الاحخماعي في مسخلت اإلاساههت بمظاهس زئِظُت،         ٍو

جمحزه بلى خد ما غً مسخلتي الوكىلت والسػد، وزـائف ؤطاطُت 

ً ؤو الىكىز مجهم. بذ ًبدوا  وجبدوا هره اإلاظاهس في جألل الكسد مؼ آلازٍس

الخألل في مُله للجيع آلازس، وزهخه بىكظه، وجإيُد الراث، وفي 

زلىغه لجماغت السقام، وفي احظاع مُدان جكاغله الاحخماعي. في خحن 

سها بلى بنامت الحدود بحن شخـُت اإلاساهو تهدف مظاهس الىكىز في حىه

خكاغل مػها،  ًان ًيخمي بلحها ٍو وبحن بػم ألاقساد، والجماغاث التي 

خمشل مظاهس الىكىز في  ًان شخـِخه، ٍو لُهُم برلَ بهاز لراجه وؤز

ت، والؿلب، واإلاىاقظت ]  ].4الخمسد، والسخٍس

ساهو بغادة ومما ٌػوي مسخلت اإلاساههت ؤهمُت زاؿت هي مداولت اإلا     

الىظس قُما ايدظبه مً طلىيُاث ومػاًحر احخماغُت، لرا قهد جٍىن 

هره اإلاسخلت ػَ وجسدد وكُاع وزقم لٌشحر مً الظلىيُاث والهُم 

التي جلهاها مً اإلادُى، ؤو ند جٍىن مسخلت اطخهساز واجصان وجهبل 

ل ذلَ له غالنت بمكهىم الراث  الظلىيُاث والهُم واإلاػاًحر الظائدة. ًو

لدي اإلاساهو غً الهدزاث الصخـُت. بل وجظهس ؤهمُت دزاطت جوىز 

مكهىم الراث في مسخلت اإلاساههت ؛ هره اإلاسخلت الحسحت التي جدؼٍل قحها 

 ].5مكهىم الراث خظب ما ٌؼحر الى ذلَ هاجي وآزسون ]

ػد مكهىم الراث مكهىم همائي )جوىزي         Developmentalَو

Concept لكسد مً مسخلت همائُت بلى ؤزسي. قاألهكاُ ؤي ًىمى باهخهاُ ا

في بداًت خُاتهم ال ًمحزون ؤهكظهم غً البِئت اإلادُوت بهم، وجخوىز 

مكاهُم حدًدة لديهم ًلما جهدم الػمس بهم، بذ ؤن الكسد ًلما هما شادث 

ـبذ له الهدزة غلى بًجاد الخٍامل قُما بحن هره  مكاهُمه وزبراجه، ٍو

 الخبراث بإحصائها الكسغُ
ً
 واخدا

ً
 مكاهُمُا

ً
 .ت لدؼٍل بهازا

 لدي ؤلاوظان، وبهما ًدؼٍل       
ً
 مىزوزا

ً
ان مكهىم الراث لِع ػِئا

زالُ الخكاغل مؼ البِئت التي ٌػِؽ قحها ابخداًء مً الوكىلت، وغبر 

 غىد بداًت 
ً
مساخل الىمى اإلاسخلكت. يما ؤن الىعي بالراث ًبدؤ كُها

خوىز بإحظاع البِئت ىمى ٍو التي ًخػامل مػها، ومً زالُ  خُاجه، ٍو

الخبراث واإلاىانل التي ًمس بها الكسد في ؤزىاء مداولخه للخٌُل مؼ البِئت 

[. ومشل هره الخبراث هي التي ًترجب غلحها همى 6اإلادُوت به الظاهس ]

الخىظُماث الظلىيُت اإلاسخلكت وذلَ بىاًء غلى غملُت الخػلم، ولًٌ ؤزس 

ل غىد مجسد همى جىظُماث طلىيُت، هره الخبراث واإلاىانل ال ًخىن

و حػمُم الخبراث الاهكػالُت الادازيُت غلى  وبهما ٌؼمل الكسد غً هٍس

هرا الكسد مما ًادي في الجهاًت بلى جوىز مكهىم غام غً الراث يٍل 

[7.[ 

 Self–as) وللراث مػاوي مسخلكت، قهىاى مً ًىظس بلى الراث يػملُت      

process)  ًالخريس وهرا ٌؼحر بلى مجمى غت ؤوؼوت مً الػملُاث 

 مً الصخـُت ًهىم باألقػاُ 
ً
والخكٌحر وؤلادزاى. وهىا جبدو الراث حاهبا

ان الراث بىاء مػسفي    (Sarbin)[. يما ًسي طازبحن8الىكظُت هه ]

ًخٍىن مً اقٍاز الصخف؛ قمكهىمه غً حظمه هى الراث الجظمُت، 

وغً طلىيه  ومكهىمه غً ؤغلاء الحع لدًه هى الراث الحظُت،

الاحخماعي هى الراث الاحخماغُت، وان هره الرواث جخٍىن بؼٍل ازجهائي 

 ].6مىظم ]

 مشكلت الدراست. 2

ال ػَ في ؤن الخؿحراث التي ػهدها اإلاجخمؼ في حىاهب الحُاة      

اإلاسخلكت، والخوىز اإلاػسفي والخهني الري ػهده الػالم في الظىىاث 

ًان لها اوػٍاطاتها  ت، ألازحرة،  غلى وانؼ ألاطسة وؤطالُب الخيؼئت ألاطٍس

ت التي جسمي الى  ويرلَ ؤطالُب الخػلُم في اإلادازض واإلااطظاث التربٍى

  .بىاء شخـُاث طلُمت جخمخؼ بالصحت الىكظُت

 غسف ندز هكظه "، قهرا      
ً
: " زخم هللا بمسءا ًاهذ الحٌمت جهُى وبذا 

مٍاهاجه، وهرا ما غبر ٌػني ؤن لٍل قسد جـىزاجه غً هكظه وندزاجه وا

 .غىه غلماء الىكع في مـولح مكهىم الراث

وزؾم يثرة الدزاطاث التي اهخمذ بمىكىع مكهىم الراث، بال ؤن       

جوىز مكهىم الراث غً الهدزة الصخـُت لدي اإلاساههحن في وانػىا 

اإلادلي لم ًدظى باالهخمام الٍافي مً لدن الباخشحن، ومً هىا جبرش 

ساء الدزاطت الحالُت طُما وؤهىا ال وظخوُؼ حػمُم هخائج الحاحت بلى بح

ذ في بِئاث وزهاقاث مسخلكت غً وانؼ خُاجىا  الدزاطاث التي ؤحٍس

الاحخماغُت، يما ؤن الدزاطاث جباًيذ في هخائجها قُما ًسف الػىامل 

 .اإلاازسة في همى وجوىز مكهىم الراث في اإلاساههت

 . أسئلت الدراست أ

 :الدزاطت الحالُت في الدظائالث آلاجُتًمًٌ ؿُاؾت مؼٍلت 

هل ًددر حؿحر مؼ جهدم الػمس في مكهىم الراث اإلاخػلو بالهدزاث 

الصخـُت لدي اإلاساههحن واإلاساههاث؟ وهل جخيبإ مخؿحراث الجيع 

والخسـف الدزاس ي بالخؿحر الحاؿل في مكهىم الراث غً الهدزة 

 الصخـُت لدي اإلاساههحن واإلاساههاث؟

 راستب. أهميت الد

ت للبدث الحالي في جىاوله إلاخؿحر مً اإلاخؿحراث        جٌمً ألاهمُت الىظٍس

الىكظُت اإلاهمت ؤال وهى مكهىم الراث غً الهدزة الصخـُت، وند 

حظهم هره الدزاطت في جهدًم ماػساث دنُهت غً الجاهب الىكس ي لدي 

مًٌ ؤن حظد الىهف اإلاىحىد في الدزاطاث الىكظُت في  اإلاساههحن، ٍو

 .نػىا اإلادلي في هرا الجاهبوا

د مً اللىء غلى        ؤما ألاهمُت الخوبُهُت قةنها جٌمً في بلهاء اإلاٍص

جوىز مكهىم الراث غً الهدزة الصخـُت زالُ مسخلت اإلاساههت، وما 
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ت  ًمًٌ ؤن حظكس غجها مً هخائج حظاغد اإلاسبحن في اإلااطظاث التربٍى

وكؼ بسامج واجساذ بحساءاث والػاملحن في مىظماث اإلاجخمؼ اإلادوي غلى 

مػُىت مً ؤحل جدغُم البىاء الىكس ي للمساههحن لٍي ًخمخػىا بالصحت 

مازطىا دوزهم الاحخماعي بؼٍل بًجابي  .الىكظُت، ٍو

وفي كىء ما جهدم ًمًٌ الهُى بإن ؤهمُت البدث الحالي جخطح مً 

 :زالُ الىهان آلاجُت

تها في بنلُم ًىزدطخان نلت الدزاطاث التي جىاولذ هرا اإلاىكىع وهدز . 1

الػسام، وبرلَ ًمًٌ ؤن ًمشل البدث بكاقت مػسقُت في هرا اإلاجاُ 

 في اإلاٌخبت الػلمُت
ً
ظد قساؾا  .َو

ت مً ؤهم ؤهىاع الثرواث اإلاىحىدة في ؤي مٍان، . 2 حػد الثروة البؼٍس

لرا قان الدزاطت الػلمُت الىكظُت لكئت اإلاساههحن لها ؤهمُت يبحره ألنها 

دت، والتي حظاغد في جىحُه جسطم لىا  الـىزة الحهُهُت لهره الؼٍس

 .هاناتهم وبمٍاهُاتهم لخحر اإلاجخمؼ

يما جخجلى ؤهمُت الدزاطت في ؤنها جخػسق إلاكهىم الراث، هرا اإلاكهىم . 3

الري ؤيد الباخشىن غلى ؤهه مكهىم هسمي مخػدد ألابػاد ؛ ًىهه ٌػوي 

اة الُىمُت وطلىيهم، مكاجُذ الػدًد مً جـسقاث اإلاساههحن في الحُ

غلى ما ًخمخػىن به مً مكهىم للراث غً  وبالخالي ًمًٌ جىححههم بىاءً 

ندزاتهم الصخـُت، وازخُاز البرامج التي جخكو مؼ جلَ اإلاكاهُم، 

 .وجدهو لهم ؤيبر ندز مً الاطخهساز الىكس ي

 ج. أهداف الدراست

 :تهدف الدزاطت بلى الخػسف غلى

مكهىم الراث غً الهدزة الصخـُت لدي مدي الخؿحر الحاؿل في . 1

 .اإلاساههحن واإلاساههاث في اإلاسخلت ؤلاغدادًت

داللت الكسوم في مظخىي مكهىم الراث غً الهدزة الصخـُت لدي . 2

 إلاخؿحر الجيع
ً
 .اإلاساههحن واإلاساههاث جبػا

داللت الكسوم في مكهىم الراث للهدزة الصخـُت لدي اإلاساههحن . 3

 إلا
ً
 .(خؿحر الخسـف الدزاس ي )غلمي، ؤدبيواإلاساههاث جبػا

 د. مصطلحاث الدراست

  Self–Concept مكهىم الراث

[: بإهه ؤخد مدازى الكسد لىكظه والري ًخٍىن 9ٌػسقه ػاقلظىن ]     

مه هى لظلىيه ً وجهٍى  .مً زالُ زبراجه اإلاخإزسة بخهُُم آلازٍس

ػسقه ؿىالحت ] [: هى ما ٌظخجُب به الكسد غادة غً طااُ مً ؤها 7َو

بما ًخلمً هرا الظااُ جكاؿُل جخػلو بمٍاهخه، ووكػه الاحخماعي، 

ودوزه بحن اإلاجمىغت التي ًيخمي بلحها، واهوباغاجه الخاؿت غً مظهسه 

[ ً  ].7الػام وػٍله، وما ًدب وما ًٌسه، وحػامله مؼ آلازٍس

ل الظابهت ًمٌىىا حػٍسل مكهىم الراث غً الهدزة  وفي كىء الخػاٍز

 بإ
ً
ا  :ههالصخـُت هظٍس

مكهىم اقتراض ي ًدُ غلى بىاء هكس ي مخػلم ًمشل جـىزاث الكسد 

الصخـُت في الجىاهب اإلاخػلهت بجظمه وخُاجه الاحخماغُت  إلمٍاهاجه

ًادًمُت، وندزجه غلى الخػامل مؼ اإلاىانل الحُاجُت، في كىء  وألا

ً  .الخهُُماث اإلاظخمسة التي ًدـل غلحها مً هكظه ومً آلازٍس

ا قهى ا ًُ لدزحت التي ًدـل غلحها اإلاكدىؾ غً احاباجه غلى ؤما بحسائ

ًاظم ] [ واإلاػخمد في البدث 1مهُاض مكهىم الراث اإلاػد مً نبل 

 .الحالي ؤداة للهُاض

 هـ. حدود الدراست

الحدود الصماهُت: جم بحساء هره الدزاطت في الكـل الدزاس ي ألاُو مً 

 .م2016/2017الػام الدزاس ي 

الدزاطت الحالُت باإلادازض ؤلاغدادًت في مدًىت الحدود اإلاٍاهُت: جخددد 

 .دهىى بةنلُم ًىزدطخان الػسام

ت: جهخـس الدزاطت غلى اإلاساههحن واإلاساههاث مً هلبت  الحدود البؼٍس

 .اإلاسخلت ؤلاغدادًت

 إلاطار النظزي والدراساث السابلت. 3

ؤهه لِع لإلوظان ذاث ػاملت، بل ؤن    (Allport)ًسي البىزث      

ح هى امخداد لجمُؼ مكاهُم الراث التي خـل غلحها. الصخف الىاج

ايد غلى ؤن وظُكت الراث هي الػمل غلى وخدة جماطَ        ٍو

الصخـُت وجمحز قسد غً آزس، وهي حظاغد غلى احظام الكسد وجهُُماجه 

ػخهد ػاقلظىن ] ].6ومهاؿده ] [ ؤن مكهىم الراث مخػدد ألابػاد، 9َو

خمشل جلَ ألابػاد في  :ٍو

-  ُ دزل كمً ذلَ البػد ألاو خػلو بسبراث الكسد مؼ بُئخه، ٍو : ٍو

خإزس مكهىم  ألاخدار اإلاهمت في خُاجه بكاقت بلى زبراجه الُىمُت، ٍو

 .الراث باحظام مؼ الحىادر الحُاجُت وزباتها

خولب جكاغل الكسد مؼ ؤشخاؾ مهمحن وهم والداه،  - البػد الشاوي: ٍو

 .وؤػهائه وؤنازبه ومػلمىه

ػلو بػصو الكسد لظلىيه، بذ ٌػصو ألاقساد هخائج البػد الشالث: ًخ -

طلىيهم هدُجت الظُوسة الدازلُت، ؤو بلى الـدقت ؤو الحظ ؤو ؤشخاؾ 

مُل ألاقساد  ً مهمحن بمىنؼ الهىة والظلوت )الظُوسة الخازحُت( ٍو آزٍس

ايد  ٍُ للراث بلى ؤن جٍىن )طُوستهم دازلُت(. ٍو الرًً لديهم مكهىم غا

ص ال ص مكهىم ذاجه ػاقلظىن ؤن حػٍص ـىزة الصخـُت للوالب ؤي حػٍص

[ 
ً
ا  جسبٍى

ً
 ].10ٌػد هدقا

ايد بسوهس وشمالءه ]       [ غلى ؤن مكهىم الراث مكهىم مخػدد 11يما ٍو

ألابػاد، والري ًخمشل في اإلاػلىماث والخـىزاث التي ًمخلٌها ألاقساد غً 

ي واًكٌالًدض ؼحر دًسمُتًز [ بلى ؤن 12] ؤهكظهم في اإلاجاالث اإلاسخلكت. َو

مكهىم الراث غً الهدزة الصخـُت ًىمى مً زالُ الخكاغل مؼ 

ًاث ألاب وألام غً ندزاث  ً، وؤن إلادز ً مشل ألابٍى ألاشخاؾ آلازٍس

ؤبىائهم دوز في همى مكهىم الراث لدي ألابىاء. ولهد ؤوضح بىهج 

[ ؤن مكهىم الراث مكهىم مخػدد ألابػاد وهسمي 13وطٍاالقَُ ]

ىم ى مً زالُ اإلاهازهت الاحخماغُت والخىاؿل مؼ ألاشخاؾ بوبُػخه، ٍو

 .اإلاهمحن في خُاة الكسد

وند ؤػازث الػدًد مً الدزاطاث بلى ؤن مكهىم الراث غملُت همائُت       

مظخمسة جبدؤ في ونذ مبٌس نبل الخىحه اإلانهي في الدزاطت. بذ ؤػازث 

دزطت هخائج الدزاطاث بلى ؤن ألاهكاُ في الظىىاث ألاولى مً اإلا

[ لًٌ مؼ جهدمهم 14الابخدائُت لديهم مكهىم ذاث اًجابي وؾحر وانعي .]

بالػمس ًـبذ مكهىم الراث لديهم ؤيثر وانػُت وطلبُت في الىنذ هكظه 

[15.[ 

وبُيذ الدزاطاث الظابهت ؤن مكهىم الراث اإلاسجبى بالهدزة جىمى        

خإزس بخهُُماث الى  الدًً وما مً زالُ الخكاغل مؼ بِئت الصخف، ٍو

 لىمىذج نُمت الخىنؼ الري 16ًهدماهه مً حؿرًت زاحػت .]
ً
[ قوبها

ً لهدزاث 17ندمه بًٌظل وشمالءه ] ًاث ؤو مػخهداث ألابٍى [ قةن مدز



 

133 

ابىائهم ًمًٌ ؤن جازس غلى جوىز مكهىم الراث غً الهدزة لدي ألابىاء 

ٍىن جإزحر جـىزاث آلاباء مً زالُ ازىان مً اإلاٍُاهصماث 18] غلى [، ٍو

 :ألانل وهما

ً ألبىائهم بـىزة مباػسة ؤنهم حُدون في ألاػُاء : نُى ألابٍى  .ألاُو

ً للػدًد مً الكسؾ الخػلُمُت لألبىاء  والشاوي، مً زالُ اجاخت ألابٍى

غلى ؤطاض ما لديهم مً ؤقٍاز ؤو جـىزاث غً ندزاث ؤهكالهم، وبرلَ 

ظخدزلىنها في مكهىم ال راث لديهم ًىهل ألاهكاُ جلَ اإلاػلىماث َو

[19.[ 

ت خُى الاقتراق الهائل بإن         وهىاى الػدًد مً ألادلت الػلمُت الهٍى

ًادًمي ألبىائهم جازس غلى مكهىم الهدزة  ً خُى الاهجاش ألا ًاث ألابٍى مدز

[ قػلى طبُل اإلاشاُ ال الحـس، جبحن 20في مجاالث مدددة لدي ألابىاء .]

اُ ألادب ازجبى بمكهىم ؤن مػخهداث آلاباء غً هجاح ؤبىائهم في مج

[، وجم 22الراث غً الهدزة في ألادب لدي هلبت الـل الظادض ]

اكُاث ]  ].20الحـُى غلى هكع الىخائج في مجاُ الٍس

ً في حؼٌُل مكهىم الراث          وغلى السؾم مً ؤهمُت جـىزاث ألابٍى

اكُاث ؤو ألادب لدي ألابىاء، قةن هىاى بػم ألادلت  غً الهدزة في الٍس

ً في جوىز مكهىم الراث بازخالف خى  ُ ازخالف دوز جـىزاث ألابٍى

[، قػلى طبُل اإلاشاُ، ؤػاز بِظى وآزسون بلى ؤن اإلاػلمحن 21الػمس ]

ًمازطىن دوز ؤيبر مً الىالدًً في حؼٌُل مكهىم الراث لدي الولبت 

 ً اكُاث ؤو ألادب. وباإلاهابل وحد ؤن جـىزاث ألابٍى غً ندزاتهم في الٍس

ٌكاءة ألابىاء ًصداد جإزحرها غىد بداًت اهخهاُ الوالب الى اإلاخػلهت ب

ت في خحن ًٍىن جإزحر الـل نلُل، وغلى الػٌع بػد  اإلاسخلت الشاهٍى

ً ًهل بِىما ًصداد جإزحر الـل ًاث ألابٍى  .ذلَ ًبدؤ جإزحر مدز

وحػد الخبراث اإلادزطُت مً اإلاـادز اإلاهمت في حؼٌُل مكهىم الراث،        

زه الٌبحر في حؼٌُل مكهىم الراث لدي الوالب مً زالُ قاإلاػلم له دو 

ت الحدًشت، يما ؤن زبراث الىجاح والكؼل  الوسم وألاطالُب التربٍى

هت التي ًىظس بها الولبت بلى ؤهكظهم الظاهس ] [. وحؼحر 6ًازسان في الوٍس

 في 
ً
الدزاطاث الحدًشت الى ؤن مظخىي الاهجاش للكسد ًمًٌ ؤن ًازس ؤًلا

ًاث )جـىزاث( الٌباز ومكهىم الراث غً الهدزة لدي  الػالنت بحن مدز

[ ً [ جبحن ؤن إلاػخهداث اإلاػلمحن 23الوالب، قكي دزاطت بِظى وآزٍس

اكُاث والهساءة لدي هلبت  جإزحر مسخلل غلى مكهىم الراث في الٍس

 الى اهجاش الوالب، قلدي الولبت مً ذوي الاهجاش 
ً
الـل ألاُو اطدىادا

ًان إلاػخهداث اإلاػلمحن ؤزس اًجابي غلى مكهىم الراث لدي  الػالي، 

اكُاث والهدزة الهسائُت، بِىما لم ًظهس مشل هرا ألازس  الولبت في الٍس

 .الاًجابي إلاػخهداث اإلاػلمحن لدي الولبت مً ذوي الاهجاش اإلاىسكم

سي مازغ وشمالءه ]       ًادًمي 24ٍو [ ؤن مكهىم الراث ًازس في الاهجاش ألا

ويرلَ في الخىحه اإلانهي للكسد مً زالُ ما ًخسره  الري ًدههه الكسد،

 [25] مً نسازاث جخػلو باإلاظخهبل الخػلُمي، قهد ؤػازث هخائج دزاطت

Eccles اكُاث الى ؤن الولبت الرًً لديهم زهت ؤغلى في امٍاهاتهم بالٍس

اكُاث ؤيثر مهازهت بإولئَ  ًان جىحههم هدى اإلاجاُ اإلانهي اإلاخػلو بالٍس

اكُاثالولبت الرًً ً  .اهذ زهتهم ؤنل بةمٍاهاتهم في الٍس

ت نُمت الخىنؼ       لىظٍس
ً
ٌؼحر  (Expectancy-Value theory) وهبها

[ بلى ؤن اهجاش ألاقساد في اإلادزطت وزُازاتهم 26واًجكُلد واًٌظلِع ]

اإلاهىُت ال جخطح قهى مً زالُ مدي الهُمت التي ٌػوىنها لليؼان 

تهم إلادي الىجاح في جلَ ألاوؼوت. اإلاوسوح ؤمامهم، بل في كىء جىنػا

ت قةن مكهىم الراث لدي الولبت غً ندزاتهم،  وغلى ؤطاض هره الىظٍس

ًاث ؤو جـىزاث الكسد غً يكاءجه في مجاُ مػحن ًازس  والري ًمشل مدز

غلى ما لدي الكسد مً جىنػاث، ومً زالُ جلَ الخىنػاث هدـل غلى 

 ًمًٌ الهُى بإ
ً
ا ًادًمي مسخلل. وهظٍس ن مكهىم الراث ًدُ غلى اهجاش ؤ

الهدزة الحالُت ؤي ما ًمخلٌه الكسد مً نابلُت في الىنذ الحاكس، بِىما 

[ 26الخىنػاث جسيص غلى اإلاظخهبل، وبدظب زؤي واًجكُلد واًٌظلِع ]

بُت جكـل  ؤهه ال ًمًٌ الكـل بحن اإلاكهىمحن ألهه ال ًىحد ؤدلت ججٍس

خطح مً زالُ الاطخػساق الظابو إلاكه ىم الراث بإهه مكهىم بُجهما. ٍو

دخاج بلى طُام احخماعي، وجازس قُه الػدًد مً الػىامل مجها  همائي ٍو

ً لهدزاث وامٍاهاث الكسد، ويرلَ جـىزاث اإلاػلمحن في  جـىزاث ألابٍى

ًادًمي، ويرلَ اإلاىانل  اإلادزطت، وما ًدههه الكسد مً بهجاش ؤ

ص ؤو بزابت واطخدظان، ال   طُما بذا الاحخماغُت وما جخلمجها مً حػٍص

جىقس لدي هاالء ألاشخاؾ زـائف مػُىت مشل دزحت الهسابت 

 .وؤهمُتهم في خُاة الصخف

وند ؤظهسث الدزاطاث الظابهت ؤن مكهىم الراث لدي الولبت غً 

 في البِئت الخػلُمُت؛ مً زالُ جىحُه الظلىى 
ً
 مهما

ً
ندزاتهم ًلػب دوزا

ًً ٌػخهدون بإن لديهم قالولبت الر .[27] والجهىد في اإلاىانل الخػلُمُت

خىنػىن الىجاح في ؤداء اإلاهماث اإلادددة قةن اهجاشهم ًٍىن  الهابلُت ٍو

ىن في جلَ اإلاهماث ؤيثر مهازهت بإولئَ الوالب الرًً  ؼاًز ؤقلل، َو

ٌػخهدون بإهه لِع لديهم الهابلُت غلى ؤداء جلَ ألاوؼوت ؤو ًخىنػىن 

ئج حابمان وشمالءه [ وطبو ؤن جىؿل الى هكع الىخا28الكؼل قحها .]

[ في دزاطتهم غً ألاهكاُ الـؿاز في اإلادزطت. ويرلَ في دزاطت 29]

ًادًمُت مسخلكت مجها 30ًابسازا وآزسون  ] [غً اإلاساههحن. وفي مىاكُؼ ؤ

اكُاث في دزاطت ػُى ويالطحن ] [، وفي مىكىع ألادب يما في 31الٍس

والكسد Chiu & Klassen [32]  ودزاطت Chapman et al [29] دزاطت

 لالزجبان باألقٍاز 
ً
 للراث ًٍىن ؤيثر مُال

ً
 بًجابُا

ً
الري ًمخلَ مكهىما

 للراث 
ً
 طلبُا

ً
وزاؿت ألاقٍاز اإلابدغت، ؤما الكسد الري ًمخلَ مكهىما

 لخددي ألاقٍاز ]
ً
 ].33قهى شخف ؾحر آمً، وؤنل مُال

لدي  يما ؤن للبرامج وألاوؼوت اإلادزطُت جإزحرها غلى مكهىم الراث     

ذ في الظػىدًت ؤن حػسق هلبت  الولبت، قهد ؤظهسث هخائج دزاطت ؤحٍس

بي في اليؼان الخمشُلي ؤدي بلى جوىز  ت لبرهامج جدٍز اإلادازض الشاهٍى

[. وللمػلم ؤزس اطاس ي في حؿُحر هظسة 34مكهىم الراث لديهم الػخبي ]

الولبت الظلبُت ألهكظهم الى هظسة اًجابُت، بذ ؤن بةمٍاهه ؤن ًشحر 

 ].35اعجاب الوالب بىكظه ]

وللجماغت التي ًيخمي بلحها الكسد جإزحر غلى مكهىم الراث لدي الكسد،        

ص الراث لدي اقساد بػم اإلاجخمػاث ٌػخمد 36بذ ًسي هُني ] [ ان حػٍص

غلى ػػىزهم بإنهم مهبىلحن مً نبل مجمىغاتهم، وغلى الٌُكُت التي 

[ وغادة ًهترن 36ًيخمىن بلحها .]ًهُم بها ؤدائهم مً نبل اإلاجمىغت التي 

جهدًس الراث الىاهئ لدي الكسد بداالث الكؼل في بهجاش اإلاهماث، 

ً وؾحرها مً اإلاىانل التي لها اوػٍاطاث طلبُت،  والسقم مً آلازٍس

وباإلاهابل ًسجكؼ جهدًس الراث غىدما ًىجح الكسد في بهجاش اإلاهماث 

 ً مخدح او ًىاُ اطخدظان وخب آلازٍس ًُ  ].37]وغىدما 

 ومً زالُ ما جهدم مً غسق مىحص لبػم الجهىد اإلابرولت في هرا       
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ؤلاهاز، ًدبحن لىا ؤن مكهىم الراث غً الهدزة مً اإلاخؿحراث الىكظُت 

ًادًمي  سجبى بمخؿحراث ؤزسي مجها الاهجاش الدزاس ي والخىحه ألا اإلاهمت، ٍو

ت وجـى  خإزس بػىامل الخيؼئت الاحخماغُت وألاطٍس زاث الىالدًً واإلانهي، ٍو

 .واإلاػلمحن

 الطزيلت وإلاجزاءاث. 4

 أـ. منهج الدراست

هره الدزاطت هي كمً الدزاطاث الىمائُت، والتي حػخمد غلى       

هت اإلاظخػسكت مً زالُ دزاطت مكهىم الراث غً الهدزة لدي  الوٍس

اإلاساههحن بإغماز مسخلكت جبدؤ مً الدزُى الى اإلادزطت الاغدادًت وجيخهي 

مؼ اهتهائها، واغخمد البدث الحالي غلى اإلاىهج الىؿكي اإلاهازن الري 

ل الظاهسة واإلاهازهت بحن اإلاجمىغاث بهدف وؿل ما هى ٌػخمد غلى وؿ

ًائً، وجكظحره مً زالُ بلهاء اللىء غلى اإلاؼٍلت اإلاساد بدثها، ومً 

زالُ حمؼ البُاهاث التي ًمٌىىا مً وؿل الظاهسة اإلادزوطت. قاإلاىهج 

الىؿكي ٌػخمد غلى دزاطت الىانؼ ؤو الظاهسة يما جىحد في الىانؼ، 

 
ً
 ويهخم بىؿكها وؿكا

ً
 يمُا

ً
، ؤو حػبحرا

ً
 يُكُا

ً
ػبر غجها حػبحرا ، َو

ً
دنُها

[38.[ 

 ب. مجتمع الدراست

ًخٍىن مجخمؼ البدث مً اإلاساههحن واإلاساههاث ممً ًدزطىن في      

اإلاسخلت ؤلاغدادًت باإلادازض الحٍىمُت في مسيص مداقظت دهىى للػام 

 .م2016/2017الدزاس ي 

 ج. عينت الدراست

 وهالبت في اإلاسخلت ؤلاغدادًت، 186طت مً )جٍىهذ غُىت الدزا      
ً
( هالبا

جم ازخُازهم بـىزة غؼىائُت مً هلبت الـكىف الػاػس والحادي 

غؼس والشاوي غؼس في مدزطخحن هما بغدادًت الخأخي للبىحن وبغدادًت 

 .( ًىضح ذل1َآواش للبىاث في مدًىت دهىى. والجدُو )

 1جدول 

 للمدرست والصف والفزع الدراس ي
ً
 جوسيع أفزاد العينت جبعا

 الصف الصف العاشز املدرست

 الحادي عشز

 الصف

 الثاني عشز

 املجموع

 أدبي علمي أدبي علمي أدبي علمي

 94 15 16 14 18 14 17 بغدادًت الخأخي للبىحن

 92 14 16 15 16 15 16 بغدادًت آواش للبىاث

 186 29 32 29 34 29 33 اإلاجمىع

 الدراست أداة. د

 مً اإلاػد اإلاهُاض غلى الراث مكهىم مخؿحر نُاض في الباخث اغخمد     

خٍىن  ،[1] ًاظم نبل  ذاث ألابػاد مً مجمىغت حؿوي قهسة( 18) مً ٍو

 هرا وؿمم. لإلحابت بدائل زالزت قهسة ًل وجلي الراث، بمكهىم الـلت

 ًدـل التي الٍلُت الدزحت زالُ مً الراث مكهىم غً للخػبحر اإلاهُاض

 .اإلاظخجُب غلحها

 التي ألهمُخه وذلَ للبدث ؤداة اإلاهُاض هرا الباخث ازخاز وند     

اث وؿالخُخه الراث، مكهىم جمشل التي لألبػاد حؿوُخه في جبرش  إلاظخٍى

ت ىهه الجيظحن، يال مً مسخلكت غمٍس خمحز اإلادلُت البِئت في مػد ًو  ٍو

 لهرا الـدم ماػساث[ 1] ًاظم ؤوحد قهد. والشباث الـدم بماػساث

 الخدلُل زالُ مً ويرلَ الخبراء، غلى غسكه زالُ مً اإلاهُاض

ت الهىة بدظاب لكهساجه ؤلاخـائي  بحن الػالنت واًجاد للكهساث، الخمحًز

 اإلاهُاض زباث مً وجدهو. للمهُاض الٍلُت والدزحت الكهسة دزحت

 الدازلي الاحظام ًهِع الري يسوهبار ؤلكا مػامل باطخسدام

هت بهره الراث مكهىم مهُاض زباث مػامل بلـ بذ للمهُاض،  الوٍس

خم(. 0.77)  لبدائل( 3 ،2 ،1) ألاوشان بةغواء اإلاهُاض جصحُذ ٍو

 هي اإلاظخجُب غلُه ًدـل ؤن ًمًٌ دزحت ؤنل قةن وغلُه. الاطخجابت

 ].1] دزحت( 54) هي دزحت وؤغلى( 18)

 ومناكشتها النتائج .6

ُ  بالهدف اإلاخػلهت الىخائج. 1  مكهىم في الحاؿل الخؿحر مدي: )ألاو

 اإلاسخلت في واإلاساههاث اإلاساههحن لدي الصخـُت الهدزة غً الراث

 (.ؤلاغدادًت

 والحادي الػاػس هي ؿكىف زالر جلم ؤلاغدادًت اإلاسخلت ًاهذ إلاا

 جدلُل باطخسدام البُاهاث مػالجت جمذ غلُه غؼس والشاوي غؼس

  داُ قسم  وحىد وجبحن ،(ANOVA) ألاخادي الخباًً
ً
 بحن بخـائُا

 ًاهذ بذ الصخـُت، الهدزة غً الراث مكهىم في الشالزت الـكىف

  دالت وهي( 11.005) حظاوي  اإلادظىبت الكائُت الهُمت
ً
 غىد بخـائُا

ُ  ،(0.001) داللت مظخىي   .ذلَ ًىضح( 2) والجدو

 2 جدول 

  الذاث مفهوم في الفزق  لداللت ألاحادي التباين جحليل نتائج
ً
 الدراس ي للصف جبعا

 مستوى الداللت Fكيمت  متوسط املزبعاث درجاث الحزيت مجموع املزبعاث مصدر التباين

 0.001 11.005 461.99 2 923.99 بحن اإلاجمىغاث

 41.98 183 7682.52 دازل اإلاجمىغاث

  185 8606.51 الٌلي

ُ  في اإلاػسوكت الىدُجت ؤن وبما       قسوم وحىد الى حؼحر ؤغاله الجدو

 ؤن وجبحن البػدي، ػُكُه ازخباز اطخسدام الى الباخث لجإ غلُه دالت،

 ومخىطى الػاػس الـل هلبت دزحاث مخىطى بحن داُ قسم  هىاى

 لم خحن في غؼس، والشاوي غؼس الحادي الـل هلبت مً ًل دزحاث

  الكسم  ًًٌ
ً
  دالا

ً
 الحادي الـل هلبت دزحاث مخىطى بحن بخـائُا

 .غؼس الشاوي الـل هلبت دزحاث ومخىطى غؼس
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 مً ؿل لٍل اإلاػُازي  والاهدساف الدزحاث مخىطى بلى وبالسحىع     

 الهدزة غً الراث مكهىم في الحاؿل الخؿحر مدي غلى الىنىف ؤحل

 ؤن جبحن ؤلاغدادًت، اإلاسخلت في واإلاساههاث اإلاساههحن لدي الصخـُت

 بلـ الاغدادًت اإلاسخلت بداًت ًمشل الري الػاػس الـل دزحاث مخىطى

 مخىطى بلـ بِىما دزحت،( 5.86) ندزه مػُازي  باهدساف دزحت( 30.96)

 ندزه مػُازي  باهدساف دزحت( 34.74) غؼس الحادي الـل دزحاث

 غؼس الشاوي الـل دزحاث مخىطى ًان خحن في دزحت،( 7.07)

ُ  دزحت،( 6.43) ندزه مػُازي  باهدساف دزحت( 35.90) ( 3) والجدو

 .ذلَ ًىضح

 3 جدول 

 الدراس ي الصف بحسب الشخصيت اللدرة عن الذاث ملفهوم املعياري  والانحزاف الدرجاث متوسط

 الانحزاف املعياري  متوسط الدرجاث الدراس يالصف 

 5.86 30.96 الػاػس

 7.07 34.74 الحادي غؼس

 6.43 35.90 الشاوي غؼس

دبحن       ُ  في اإلاػسوكت الىخائج مً ٍو  مكهىم في جوىز  هىاى ؤن الجدو

 في واإلاساههاث اإلاساههحن جهدم قمؼ الصخـُت، الهدزة غً الراث

 ندزاتهم غً لديهم الراث مكهىم في جوىز  هىاى الاغدادًت اإلاسخلت

 ونهاًتها الدزاطُت اإلاسخلت بداًت بحن اإلاهازهت بحساء وغىد الصخـُت،

مًٌ دزحت،( 4.94) بلـ الخؿحر مدي ؤن هجد  الخؿحر مظاز مالخظت ٍو

 (.1) الؼٍل زالُ مً الىمائي

 
 1 شكل

 الشخصيت اللدرة عن الذاث مفهوم في الحاصل التغيير

 الراث مكهىم في جوىز  خدور الى حؼحر التي الىدُجت هره وجيسجم     

 الاغدادًت اإلاسخلت في واإلاساههاث اإلاساههحن لدي الصخـُت الهدزة غً

ٍل ًسي  بذ. الظابهت ألادبُاث في وزد ما مؼ  ؤخد ؤن[ 39] وشمالءه بٍس

 قكي. اإلاساههت في جخمشل الهدزة غً الراث مكهىم لخوىز  اإلاهمت ألاوحه

 الصخف بِئت وفي الجظم ػٍل في يشحرة حؿحراث جددر اإلاسخلت هره

ل له، الاحخماعي الظُام وفي  في جوىز  الى ًادي ؤن ػإهه مً ذلَ ًو

ػخهد يما. الصخـُت الهدزة غً الراث مكهىم ٌهُلد َو  وآزسون ٍو

 هدُجت الىنذ هكع في وؤطسجه شمالئه مً ًدـل اإلاساهو ؤن[ 27]

 الخؿرًت غلى ؤزسي  مسخلت بلى دزاطُت مسخلت مً التربىي  الاهخهاُ غملُت

 .ندزاجه غً اإلاساهو جـىزاث غلى جازس التي الساحػت

 الراث مكهىم مظخىي  في الكسوم داللت: )الشاوي بالهدف اإلاخػلهت الىخائج

  واإلاساههاث اإلاساههحن لدي الصخـُت الهدزة غً
ً
 (.الجيع إلاخؿحر جبػا

، البُاهاث مػالجت جمذ الهدف هرا جدهُو وألحل      
ً
 وجبحن بخـائُا

 الهدزة غً الراث مكهىم مهُاض غلى الرًىز  دزحاث مخىطى ؤن

 دزحت،( 7.01) ندزه مػُازي  باهدساف دزحت( 34.84) بلـ الصخـُت

 باهدساف دزحت( 32.68) اإلاهُاض غلى ؤلاهار دزحاث مخىطى ًان بِىما

 دزحاث مخىطوي بحن اإلاهازهت بحساء وغىد دزحت،( 6.47) ندزه مػُازي 

 مظخهلخحن، لػُيخحن  (t-test)الخائي الازخباز باطخسدام اإلاجمىغخحن

  داُ قسم  وحىد الىخائج ؤظهسث
ً
 مجمىغت ولـالح الجيظحن بحن بخـائُا

  تــــدال وهي( 2.177) اوي ـحظ تــــــاإلادظىب الخائُت الهُمت ًاهذ بذ الرًىز،
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ُ  ،(0.05) داللت مظخىي  غىد  .ذلَ ًىضح( 4) والجدو

 4جدول 

  الشخصيت اللدرة عن الذاث مفهوم في الفزق  داللت
ً
 الجنس ملتغير جبعا

 مستوى الداللت درجت الحزيت الليمت التائيت الانحزاف املعياري  متوسط الدرجاث العدد املجموعت

 0.05 184 2.177 7.01 34.84 94 ذًىز 

 6.47 32.68 92 بهار

مًٌ       ُ  ٍو  غً الراث مكهىم في الجيظحن بحن قسوم وحىد بإن الهى

 جمحز والتي الاحخماغُت، الخيؼئت هبُػت الى ٌػىد زبما الصخـُت الهدزة

 جلَ طُما الخػامل وؤطالُب والدصجُؼ الكسؾ خُث مً الجيظحن بحن

ً وهظسة الىالدًت باإلاػاملت جخػلو التي  مً ألابىاء غً واهوباغاتهم ألابٍى

 وحدث بذ ألادبُاث، في وزد ما مؼ الىدُجت هره وجيسجم. الجيظحن يال

ً جـىزاث جىاولذ التي الدزاطاث  جلَ جإزحر ؤن ؤبىائهم لهدزاث ألابٍى

  جسخلل ألابىاء غىد الهدزة غً الراث مكهىم غلى الخـىزاث
ً
 جبػا

 الخكٌحر ؤن الى[ 40] وشمالءه حىهدزطىن  دزاطت ؤػازث قهد للجيع،

اكُاث في الرًىز  ندزاث ؤن هى ألاباء لدي الىموي  مً ؤقلل الٍس

 غلى زيصث التي[ 18] بًٌظلع دزاطت بلُه جىؿلذ ما وهرا. ؤلاهار

اكُاث في الاهجاش ًاث في ًازس الش يء هرا ؤن وجبحن. الٍس  الراجُت اإلادز

اكُاث في ؤلاهار لدي  ؤلاهار ؤن آلاباء ٌػخهد وباإلاهابل ، Jacobs [41]الٍس

 ].16] ألادبي اإلاجاُ في ؤقلل ندزة لديهً ألابىاء مً

       
ً
 Simpkins, Fredricks, and [42] ومجهم الباخشحن بػم لسؤي وهبها

Eccles الراث ومكهىم( اإلاازسة الػىامل) اإلاىبئاث بحن الازجباهاث ؤن 

اث ألن الاحخماعي الىىع ؤو للجىدز ًىظُكت جسخلل  الخيؼئت هظٍس

 الرًىز  غىد مدؼابهت لِظذ الازجباهاث ؤن جسي  واإلاػسقُت الاحخماغُت

 غلى جإزحر لألمهاث ؤن[ 43] ماًىبي ٌػخهد ؤلاهاز هرا وفي. وؤلاهار

 ألاوالد غلى جإزحر لديهم وآلاباء ألابىاء، مؼ الحاُ هى مما ؤنىي  بىاتهً

مازض. البىاث غلى جإزحرهم مً ؤيثر   وألامهاث آلاباء ٍو
ً
 في مسخلكت ؤدوازا

 ].44] ألابىاء لدي الراث مكهىم جوىز 

 للهدزة الراث مكهىم في الكسوم داللت: )الشالث بالهدف اإلاخػلهت الىخائج

  واإلاساههاث اإلاساههحن لدي الصخـُت
ً
: الدزاس ي الخسـف إلاخؿحر جبػا

 (.ؤدبي غلمي،

، البُاهاث مػالجت جمذ الهدف هرا جدهُو ولؿسق       
ً
 بخـائُا

 الراث مكهىم مهُاض غلى الػلمي الكسع هلبت دزحاث مخىطى ؤن وجبحن

( 6.26) ندزه مػُازي  باهدساف دزحت( 33.34) بلـ الصخـُت الهدزة غً

 اإلاهُاض غلى ألادبي الكسع هلبت دزحاث مخىطى ًان بِىما دزحت،

 بحساء وغىد دزحت،( 7.40) ندزه مػُازي  باهدساف دزحت( 34.26)

-t)الخائي الازخباز باطخسدام اإلاجمىغخحن دزحاث مخىطوي بحن اإلاهازهت

test)  داُ قسم  وحىد غدم الىخائج ؤظهسث مظخهلخحن، لػُيخحن  
ً
 بخـائُا

 الخسـف إلاخؿحر ٌػصي  الصخـُت الهدزة غً الراث مكهىم في

 ؾحر وهي( 0.918) حظاوي  اإلادظىبت الخائُت الهُمت ًاهذ بذ الدزاس ي،

ُ  ،(0.05) داللت مظخىي  غىد دالت  .ذلَ ًىضح( 5) والجدو

 5جدول 

  الشخصيت اللدرة عن الذاث مفهوم في الفزق  داللت
ً
 الدراس ي التخصص ملتغير جبعا

 مستوى الداللت درجت الحزيت الليمت التائيت املعياري  الانحزاف متوسط الدرجاث العدد املجموعت

 0.05ؾحر داُ غىد  184 0.918 6.26 33.34 99 غلمي

 7.40 34.26 87 ؤدبي

 التوصياث

 :آلاجُت الخىؿُاث جهدًم ًمًٌ البدث غجها ؤطكس التي الىخائج كىء في

ُ  وألامهاث آلاباء جىغُت غلى الػمل. 1  ألاطالُب اطخسدام ؤهمُت خى

 ؤحل مً واإلاساههت الوكىلت مسخلتي في ألابىاء مؼ الخػامل في الاًجابُت

س  .لديهم الصخـُت الهدزة غً اًجابي ذاث مكهىم جوٍى

ُ  اإلاػلمحن جىحُه. 2 ص خى  إلاا الولبت لدي للراث الاًجابُت الـىزة حػٍص

ًادًمُت واهجاشاتهم الولبت جىنػاث غلى اًجابي مسدود مً لرلَ  .ألا

 لألبىاء الخػلُمُت الكسؾ مً الػدًد اجاخت غلى وألامهاث آلاباء خث. 3

 ندزاتهم غً وجـىزاث ؤقٍاز مً لديهم ما وقو وغلى الجيظحن يال مً

 .جدغُمها بهدف الصخـُت

ت وألاطالُب الوسم  غلى اإلاػلمحن اغخماد. 4  مً التي الحدًشت التربٍى

ص ػإنها  .بةمٍاهاجه الوالب زهت حػٍص
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THE DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS’ 

SELF-CONCEPT OF PERSONAL ABILITY: 

A DEVELOPMENTAL STUDY 
 

CHACHAN JUMAA MOHAMMED 

College of Basic Education 

University of Duhok 

ABSTRACT_ The study aimed to identifying the change that adolescents’ self-concept of 

personal ability undergo, and detecting the significance of difference according to the 

variables of gender and educational specialization. The study includes a sample of 186 male 

and female high school student. And it depended on the measure of self-concept which was 

prepared by (Kadhim, 1990) after checking its indicators of authenticity and stability. After 

analyzing the data statistically, it showed that there is a developmental maturation in the 

students’ self-concept of personal ability. When comparing the students’’ self-concept of 

personal ability at the start and end of the academic year, it turned out that there is a 

statistical significance of difference. The results showed a significance of difference between 

the two genders and to the benefit of the male students. While the results did not show a 

significance of difference that can be attributed to the variable of educational specialization. 

According to the results, a number of recommendations and suggestions have been presented.  

KEYWORDS: Self-concept, ability, developmental, adolescents. 

 

 

 

 

 

 

 

 


