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اخلرباء والتحليل االحصائي  ماد اخلطوات واالجراءات العلمية لبناء املقاييس النفسية منها صدقفضال عن اعت، الفقرات
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(، واختبار )ت، واالحنراف املعياري، سط احلسايبواقتصرت الوسائل االحصائية على الو  التجارب االستطالعية والثبات،

 والتحليل العاملي.، ومعامل االرتباط البسيط

بناء على ، يف حمافظة نينوى وقد توصل الباحث اىل بناء مقياس صورة الذات لدى تالميذ صفوف الرتبية اخلاصة

، فقرات (6)مام الشخصي تضمن وهي عامل االهت ( عوامل على التوايل5مت استخالص )، نتائج التحليل العاملي

( فقرات والعامل 0( فقرات وعامل الكفاءة تضمن )5والعامل االجتماعي تضمن ) فقرات (6)والعامل اجلسمي تضمن 

يف  بصدق البناء. فقرة تتميز (20فقرات مثلت مقياس صورة الذات وقد تشبع على هذه العوامل ) (3تضمن ) االنفعايل

الباحثني يف جمال الرتبية اخلاصة لقياس صورة الذات  مكانية استخدام املقياس احلايل من قبلضوء النتائج يوصي الباحث إ

 تقنني املقياس احلايل على تالميذ الرتبية اخلاصة يف العراق. لدى تالميذ الرتبية اخلاصة ويقرتح
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Building Self-image Scale for Special Education 

Pupils in Nineveh Governorate 

Assistant Lecturer  

Layth Hazim Habeeb 

College of Basic Education - University of Mosul 

Abstract: 

The research used the descriptive method because of its appropriateness. The 

sample consisted of (400) pupils in special education classes out of (1229) rating 33% 

and they were chosen randomly. Building procedures included (defining the model 

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

addition to the practical steps and procedures to build the psychological measures like 

experts reliability, statistical analysis of items using extreme groups method and 

internal harmony, in addition to the factor analysis of the items, and a number of pilot 

experiments and statistical means were (mathematical means .standard deviation. T-

test ,simple conjunction factor and factor analysis. 

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

according to the factor analysis five factors were extracted: personal attention factor 

(6 items), body factor (6 items), social factor (5 items), efficiency factor (4 items), 

emotional factor (3 items), represented the self-image scale. The final from consisted 

of (24) items characterized by reliability. Given the above mentioned results .the 

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

measure self image of special education pupils and suggests limiting the current scale 

on special education pupils in Iraq. 
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 :حثمشكلة الب
 ,1959توصلت دراسة الربت ان جتارب الطفولة هلا دور رئيسي يف صياغة صورة الذات لدى االفراد حيث

Albert الشخصيات اليت يكونون قريبني منها ابن االطفال يف وقت مبكر مييلون اىل التمثل مع .(Albert , 1975: 

211 .) 

كل ذلك ميكن ان نتوصل  دا من ابعاد الشخصية ويف ضوءوينطلق البحث احلايل من ان صورة الذات متثل بع

تعد شيئا مورواث بل تتطور مع منو  احمليطة ابلفرد وال اىل ان لكل فرد صورة ذات وهذه الصورة الذاتية تكتسب من البيئة

عمره ابن الطفل الذي عمره مخس سنوات خيتلف يف صورة ذاته عن الفرد الذي  واملقصود، الفرد عرب مراحل احلياة

املدارس االبتدائية اليت  لذا فقد تبلورت يف ذهن الباحث مشكلة البحث عندما قام بزايرات عدة إىل، سنة وهكذا عشرون

الرتبية اخلاصة فقد حتدثنا كثريا عن تالميذ الرتبية  حتتوي على صفوف الرتبية اخلاصة وابلتحديد مع معلمي ومعلمات

 اليت حيملوهنا. الذات كثر من جلسة عن صورةأاخلاصة يف 

تفتقر اىل اخلصوصية اليت  ومبا ان مقاييس صورة الذات اجريت على ألوان وفئات تربوية كثرية اال اهنا كانت

، وهو االمر الذي دفع الباحث اىل معاجلة هذه املشكلة تنحاز اىل التعرف على صورة الذات لدى تالميذ الرتبية اخلاصة

لقياس صورة الذات لدى تالميذ الرتبية اخلاصة لكي يتمكن الباحثون من الوصول  لةاليت تربز من هنا يف قلة توافر وسي

الربامج التدريبية  اليت تؤدي اىل الثبات واالستقرار النفسي لتالميذ الرتبية اخلاصة من اجل الرتكيز عليها يف اىل احلقائق

علم الباحث تناولت صورة الذات لدى تالميذ  بفضال عن افتقار املكتبة العراقية اىل اية دراسة او حبث حس، املعتمدة

بناء مقياس لصورة الذات يساعد معلمي الرتبية اخلاصة يف املدارس  مما دفع الباحث إىل التفكري يف. الرتبية اخلاصة

 وحتسني وتنمية صورة الذات االجيابية اليت تساعدهم يف التعليم الفعلي لتالميذهم. االبتدائية يف تقبل

 :حثأهمية الب
هذه االمهية عندما نتناول بناء  تكمن امهية البحث احلايل يف امهية البعد االنفعايل يف جمال الرتبية اخلاصة وتزداد

على احلاجز النفسي الذي حيول بني البعض وبني تقبلهم  مقياس يتمتع بدرجة مرتفعة من الصدق والثبات يف التعرف

 ذاتية مهمة تربوية يف غاية من األمهية.لصورته ال النفسهم او لالخرين ومعرفة التلميذ
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خالل البيئة اليت يعيش  ن تصورا عن نفسه منو ن التلميذ يكإولذلك فإن دور اآلابء مهم جدا بل وخطر، بل و 

األوساط الرتبوية اثنيا من مدرسة واجملتمع ووسائل  لة أوال وكلئأتيت أمهية العا هنافيها واليت أيخذ منها قيمه وآدابه ومن 

 ( 3: 2445 )احلويج ، ا.الم وغريهاإلع

وترسيخه ضرورة ملحة تربواي  ن التأكيد على أمهية التنشئة االسرية اليت تعترب أداة فعالة لتحقيق الوعي ابلذاتإو 

والنموذج الذي يقمع ، يشجع ويدفع ابلطفل إىل األمام النموذج الذي :ولذلك استحسنت كثريا املقارنة بني النموذجني

أبن ))الكلمة الطيبة  لي هللا عليه وسلم(ويف هذا السياق قول الرسول )ص .كل حركة س صورا سلبية تعوقاإلرادة ويغر 

 (.40: 9116)رجب،  ((ةصدق

الطفل على حنو سليم ترى  ولعل إصرار العائلة على تقدمي النموذج األمثل سلوكا هو الذي يضمن بناء شخصية

ابيا جين السلوك هنا ابت حالة معربة عن نفسها فاعلة اإو  ح يف املهمات،يف ذاهتا كل القدرة على فعل اخلريات والنجا 

 ممكنا . اإلحياء اإلجيايب ويكون النجاح وتتأكد كل الشروط اليت جتعل بناء صورة الذات أمرا ومن هذه القوة يتدعم

(Kelly & Egallery , 2000: 17) 

البداية بعيدة املنال فاإلميان  حتقيق أهدافها مهما بدت يف وتتأكد أمهية اإلحياء يف فعل الرتبية ويف دفع اهلمم إىل

اليت يقوهلا الطفل لنفسه يف قرارة نفسه هي اليت تصنع  والكلمة اليت نقوهلا ألبنائنا، وكذلك الكلمة ه.ابلنجاح شرط حتقيق

 (. Bakker & Bosman , 2003: 11) هجناح إرادته وطموحه وابلتايل

ويف إمكان املعلمني احداث  درسة يف تعزيز صورة الذات لدى تلميذ الرتبية اخلاصة،ومن هنا أتيت امهية دور امل

ويزودونه من خالل مواقفهم اليومية ، وحمبوبة عن ذاته ذلك، من خالل مساعدة الطفل على تكوين ورسم صورة مقبولة

ه ومزاايه ومهاراته اليت متيزه حىت يكتشف الطفل تفرده عن غري ، األساس للشخصية مبواصفات وأبعاد الصورة اليت تشكل

، وقوى للمالحظة ا وعواطفعفكل تلميذ ميتلك خصائص فريدة من نوعها ومواهب شخصية وخياال وطبا ا.هب وخيتص

 ( Gans & etal, 2003: 289). مع غريه زازه وتواصله وتفاعلهعتويكون ذلك كله مصدر ا، وقابلية التحليل واإلنتاج

ودفعهم ، ابلنيابة عنهم ة هي أن يساعد التالميذ على مواجهة مشاكلهم ال إىل حلهامهمة معلم الرتبية اخلاصف

ومن خالل ذلك نستطيع أن نصل  اختياراته يف غيبتهم. إىل إصدار القرارات اليت هتمهم بدل التقرير نيابة عنهم وفرض

 مما يؤدي إىل االعتماد على النفس، تمفهوم املسؤولية والواجب يف السلوك والتصرفا أبطفالنا يف سن مبكرة إىل ممارسة
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 كل انكفاء أو اتكال وابلتايل إىل أداء الدور االجتماعي الرائد حبيث يساهم يف صون اجملتمع من، والسيادة الذاتية

(Cosden & etal , 1999: 281.)  

املتعلمني العقلية إمناء قدرات  لك فان وظيفته ليست عملية نقل املعرفة إىل املتعلمني بل هي عمليةذفضال عن 

وبذلك فان دور املعلم يف صفوف الرتبية اخلاصة يبقى عامال  واالجتماعية واجلسمية وتطوير شخصياهتم بصورة عامة،

 (32: 2440، )البطاينة ا.الرتبوية أو إفشاهل حامسا يف إجناح العملية

الطفل على التواصل الفعال  قدرةواذا كانت هناك متغريات متباينة سواء اكانت نفسية او بيئية خارجية تعوق 

رضاه عنها قد يكون احد هذه العوامل اليت تعوق التوافق مع  فان صورة الطفل السلبية عن نفسه او عدم، والتوافق السليم

 وقد يكون هذا سببا يف معاانته من اضطراابت سلوكية تعكس عدم اتزانه وسوء، الوقت نفسه ذاته وبيئته احمليطة به يف

 .(6: 9115، فايف والنيالتوافقه )ك

حتدده الشخصية اليت  ويقوم عادة ابلدور الذي، فالتلميذ يتقبل من أول وهلة الشخصية اليت يعطيها له احمليط

سيؤدي حتما ، ابستمرار أمام تلميذه أنه غيب وكسول الذي يردد ة(فاملعلم )الرتبية اخلاص، غالبا مل خيرتها إمنا فرضت عليه

فالصورة السيئة حتبط عزمية التلميذ وتشوه تنشئته وتشل فيه كل عزمية أو ، الصورة صرف إبحياء من هذهابلتلميذ إىل أن يت

 طموح.

، ا لطقوسه وعاداتهر إنكا ا لآلخر وجتاهال له أور ، أو احتقاانا لألموال ينبغي أن يفهم من تعزيز صورة الذات تضخي

ألنه يعوق ، فهذا هو التعصب وبداية الطريق للتطرف ت،والتغاضي عن إبصار أو إدراك أي حقيقة أخرى خارج الذا

 وال ميكن تعزيز صورة تلميذ الرتبية اخلاصة عن ذاته(، Elbaum, 2002: 219اآلخرين ) التفاهم والتعايش والتواصل مع

ثه على إبداء رأيه عما يريد، وح أو إاثرة طموحه إال يف جو من احلرية والثقة واحملبة ومن ذلك إاتحة الفرصة للتلميذ للتعبري

كما جيب أن يتأسس على ،  أيخذ بعني االعتبار حاجاهتم فالتعامل مع األطفال جيب أن، يف كل املشكالت اليت تواجهه

  Grolnick & Ryan ,1990: 180 ). ومطالبه ) معرفة بطبيعة منوهم

، هنم الذين حيققون اهدافهماقرا وتظهر بعض الدراسات ان صورة الذات لتالميذ الرتبية اخلاصة اكثر سلبية من

ودراسة   (La Greca & Stone , 1990) ولديهم توقعات واقعية سلبية حول ادائهم الدراسي منها دراسة

(Bakker & Bosman , 2003 )ودراسيت (Ghany , 2003) ( وFrost, J. & Mckelvie ,S., 2004 , 

45-54 ) 
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املصاحبة لعملية الرتبية ومن  الكثر أتثرا ابلظواهر النفسيةومن خالل ما تقدم فإن تالميذ الرتبية اخلاصة هم ا

الظاهرة فان امهية البحث احلايل تتجلى بوضوح من خالل بناء  ويف ضوء املعطيات املتوافرة حول هذه، امهها صورة الذات

للعاملني  ات ليتسىنتالميذ الرتبية اخلاصة ليكون احدى الوسائل املهمة لقياس وتقومي صورة الذ مقياس صورة الذات لدى

من اجل اختيار احللول املناسبة للنهوض  يف هذا اجملال دراسة أتثري ظاهرة صورة الذات يف صفوف الرتبية اخلاصة وقياسها

 ملواكبة مسرية التقدم العلمي. بواقع هذه الصفوف وتطويرها ونشرها يف القطر

 :حثالبف هد
 اخلاصة يف حمافظة نينوى.بناء مقياس لصورة الذات لدى تالميذ الرتبية  -

 :البحثحدود 
مدينة ، ومكان السكن ريف يتحدد البحث احلايل بتالميذ صفوف الرتبية اخلاصة يف حمافظة نينوى ذكورا وااناث

 .2441-2442للعام الدراسي 

 :تاحديد املصطلحت
 Self- image  صورة الذات: اوال

 (304: 9122، )عاقل. ذاته او كما يتخيلها"االان كما يصورها االنسان ل" : هي 9122، لقرفها عاع -

االنطباعات عن الذات  كيفية ادراك الفرد لذاته وهو عدد من  " هي: (Wurlitzer, 2000) رلتز وعرفها و   -

يريد  وما، فعله خالل حياته يشعر به وما وما يفكر به اليت تكونت عرب الزمن وهي امال الفرد واحالمه وما

تعطي الفرد ثقة شخصية يف افكاره وافعاله او سلبية جتعل الفرد إجيابية ان تكون  صورة الذات هذه ميكن، فعله

 (Wurlitzer, 2000 : 24ه" )وافكار  يشك يف قدراته

مقارنته ابالخرين من  هو نظرة الفرد لنفسه وما يستخلصه من ذلك: وقد عرف الباحث صورة الذات نظراي -

 االنطباع العام عن صورة الذات. لصورة يتكونواملظهر العام والسلوك ومن هذه ا، حيث الشكل

اخلاصة من خالل تقدير  الدرجة الكلية اليت حيصل عليها تلميذ الرتبية: اما التعريف االجرائى لصورة الذات -

 ببناءه.الغرض الذي يقوم الباحث  معلمه يف االستجابة على فقرات مقياس صورة الذات املعد هلذا
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 Special Education Pupils  ةالرتبية اخلاصاثنيا: تالميذ 

سواء من الناحية العقلية  ابنة ذلك الطفل الذي ينحرف احنرافا ملحوظا عما نعتربه عاليا: 2446، عرفه ملحم -

االحنراف امللحوظ نوعا من اخلدمات الرتبوية خيتلف  او االنفعالية او االجتماعية او اجلسمية حبيث يستدعي هذا

 .(26: 2446،  )ملحم .عما يقدم لالطفال العاديني

 سابقة تاالطار النظري ودراسا
النفسية فبدأت تلتمس  أما الرؤية، لقد ارتبطت البداايت األوىل لدراسة مفهوم صورة الذات ابلرؤية الفلسفية

مث أتى ، صورة نكوهنا يف أذهاننا عن أجسامنا الذي قدم تعريفا لصورة الذات أبهنا 9135 "شيلدر " طريقها على يد

دور فعال فيما يكونه الفرد من تقييمات ذاتية عن جسمه سواء كانت  وأوضح أن صورة الذات هلا 9151 "ب كلو "

 .(92: 2445، متكاملة ) الزائدي الصورة انقصة أم

تناولت موضوع صورة الذات  وميكن اجياز بعض االجتاهات الرئيسية اليت جتمع بني غالبية النظرايت العلمية اليت

  يت:وحصرها فيما اي

العقلية والعاطفية اليت  املدخل الفرويدي ويبين أصحاب هذا املدخل أفكارهم من خالل البحث يف العمليات

لشخصية الفرد وهي اليت تشعره هبويته اليت أتخذ  هي املنظم الفعال (و)األان، نشأت منذ الطفولة وأثرها على السلوك

 - إىل أنه كلما تقابل شخصان فإن هناك ستة أشخاص حاضرين. ويشرية(واالجتماعي مظاهر ثالثة )العقلية والروحية

 ه.يراها كل منهما عن نفس الشخصية اليت -الشخصية اليت يراها كل منهما يف اآلخر. - االشخصية احلقيقية لكل منهم

 ( 321: 9120، )دالبييز

الفرد يكافح بشكل فطري  اذ يفرتض أصحاب هذا املدخل أن: (فيما يتناول املدخل اإلنساين )روجرز و البورت

، كل فرد لديه ميل للمكافحة لتحقيق وحتسني ذاته ويرى روجرز أن، للحصول على األشياء اليت تؤدي إلشباع الذات

يعترب فردا فاعال، والسلوك يتأثر بنظرة الفرد للعوامل االجتماعية والعامل  والشخص الذي يستطيع أن يطور ذات مميزة

السادسة ويكون  قيقية واملثالية ويذكرون ان صورة الذات تبدأ ابلظهور بني السنة الرابعة اىلالذات احل اخلارجي ويتضمن

ويتفقون أبن الطفل يتطور مفهومه عن ذاته من  االطفال يف هذه املرحلة قادرين على التميز يف كوهنم جيدون ام سيئون،
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طا عما جيب ان يكون عليه فضال عن انه يكون عن ذاته كما انه يطور مناه خالل تفاعله مع االخرين وليس فقط ماير 

 (.Rogers & Kuiper ,1977:680االخرين ) مفهوما عاما عن

املعرفية واعتربهتا املدخل لصورة الذات  : فقد ركزت هذه اجملموعة على األبعادي(اما املدخل املعريف )كيلي، دجيور 

وخيتلف بذلك فرد عن اآلخر، وأكد دجيوري على ،  رؤية العاملاملميزة له يف ن البناء الشخصي للفرد يؤكد على الطريقةإإذ 

، بشكل منظم ويبين الفرد صورته لذاته، يقيم هبا األفراد أنفسهم ودور الكفاءة كأحد مظاهر صورة الذات الطريقة اليت

 (.Cloninger, 1993 : 203). متايزا وكلما تقدم اإلنسان ابلعمر أصبحت صورة الذات لديه أكثر

خالل جتاربنا مع اآلخرين  ر صورة الذات وتنمو ضمن حياة األطفال اليومية إذ نبين صورة أنفسنا منو وتتط

ويتأثر تطور ، كبيزا خصوصا يف تشكيل صورة ذاتنا ار جارب اليت ارتبطت ابلنجاح والفشل أثناء طفولتنا دو توتلعب ال

كل ذلك ساهم يف خلق صورة ذاتنا ،  ، املسؤولنيسينار لتنا، من قبل مدئأعضاء عا املفهوم بطريقة معاملتنا من قبل

الطفل من قبل  والطفولة هي حمور صورة الذات اليت تعتمد بدرجة اساسية على املدح او الذم الذي يتلقاه األساسي،

اما ذم ، ل للذاتاذات اجيابية وتقدير ع والديه او من يقومون برعايته حيث ان مدح الطفل ابستمرار يؤدي اىل صورة

 (05: 2440، سلبية وتقدير واطيء للذات )محد ل ونعته بصفات سيئة يؤدي به اىل صورة ذاتالطف

البالغون ازاءه ورمبا يدفع  أي ان ضررا كبريا ميكن ان يتسبب للطفل بواسطة الوصف املنتقص الذي يقوم به

س اجتاهه وهذا سيكون له أتثري على نقدمها غري املدرو  االبوان الطفل اىل االعتقاد ابنه غيب وغري جدير ابلثقة من خالل

  شخصية الطفل.

ال ميكن ان تصل اىل عامل األطفال ومن اجلدير ابلذكر ان البحث يف العوامل اليت تؤثر على صورة الذات لدى 

 وقد اثبتت الباحثة، واالقتصادية والقانونية املتشابكة واحد بعينه الن هذه املشكلة هلا جوانبها النفسية واالجتماعية

(Egllery & Kelly small )حبوثها يف ظاهرة صورة الذات تعدد اسباب هذه املشكلة وتداخلها وخيتلف  عرب

 امهية سبب او اخر ولكنهم اتفقوا على امهية جمموعة من العوامل منها: الباحثون يف تقدير

ابالضافة اىل ان ، الذات صورةلة هلا أتثري سليب على ئان املالحظات السلبية من قبل افراد العا: لةئاالابء والعا .9

ومن العوامل االخرى املؤثرة التوقعات غري ، صحية املضايقة والتعليق لدى الطفل تؤدي اىل منو عالقات غري

تتحقق مثل هذه التوقعات يشعر الطفل بعدم الكفاءة واالحباط واالحساس  املنطقية من قبل االسرة فعندما ال

 ابلذنب.
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بعضهم البعض ابالمان  فهم يزودون، االقران دورا مكمال يف بناء صورة الذاتيلعب : االصدقاء واالقران .2

فالعالقة ابالصدقاء تؤثر أتثريا مباشرا ، العامل كما يواجهون نفس املشاكل وميلكون نفس النظرة اىل،  العاطفي

 ذلك اهنا قد تصنع او حتطم صورة الذات .

فعدالة  "واحملاابة  التحرر من التحيز "لعدالة ابنه مصطلح ا( Webster's , 1981) يعرف: عدالة التدريس .3
تشمل وتعرتف ابلقدرات واالحتياجات  وامنا تعين التدريس بطريقة، التدريس ال تعين معاملة كل تلميذ كاالخر

 .(20: 9116، والتعامل اجملرد لكل االطفال )عويضة طريقة تتضمن الوضوح، اخلاصة لكل تلميذ

املفهوم من خالل تعدد  فسري صورة الذات لدى تالميذ الرتبية اخلاصة اىل فهم هذاوالبحث احلايل يذهب يف ت
اما ابلنسبة للدراسات السابقة فتشمل ، الذات االسباب فاالجتاه الواحد او سبب واحد غري كاف يف تفسري صورة

االطالع عليها ميكن  املتغريات اليت هلا عالقة بصورة الذات ومن خالل الدراسات اليت تناولت يف اهدافها بعض
 فيها من مؤشرات وعلى النحو االيت: االستفادة مما ورد

جامعة بغداد  ( صورة الذات وعالقتها ابلتفاعل االجتماعي لدى طلبة2440، تناولت دراسة )محد -9
الفقرات ابسلوبني مها عالقة  حيث مت حتليل، وحتقيقا ألهداف البحث مت بناء مقياس صورة الذات

 وبعد ذلك مت اجراء التحليل العاملي االول والثاين. وع الكلي واسلوب اجملموعتني املتطرفتنيالفقرة ابجملم
طريقة حتليل التباين وطريقة التجزئة النصفية وطريقة اعادة ، طرائق ومت احلصول على الثبات بثالث

 الكهنوان ، يةاملعاجلات االحصائية اتضح ان طلبة اجلامعة يتسمون بصورة ذات اجياب االختبار. وبعد
االجتماعي  فروقا بني الذكور واالانث ولصاحل الذكور. أما ابلنسبة للعالقة بني صورة الذات والتفاعل

 .(2440، )محد افقد كان ارتباط قوي بينهم

طالبات املرحلة  ( بناء برانمج ارشادي يف تقبل صورة اجلسم لدى2440، يلعزاو اواستهدفت دراسة ) -2
 " جترييب ابستعمال امنوذج تحقق من فاعلية الربانمج فقد عمدت إىل اجراءول. املتوسطة يف بغداد

، صورة اجلسم الذي اعده الباحث )دوجان . وطبقت مقياس الرضا عنة"اجملموعتني الضابطة والتجريبي
للمقياس من خالل حتليل الفقرات احصائيا ابستخراج  وحتققت من اخلصائص السايكومرتية (2442

ابلدرجة الكلية وعالقتها ابجملال ومن مث التحقق من ثبات املقياس  للفقرات وعالقة الفقرةالقوة التميزية 
 وقد اثبت. ومن مث مت تطبيق الربانمج تطبيقا هنائيا. اعادة االختبار والفاكرونباخ ابستعمال طريقتني

 (.2440، زاويالع) االختبار البعدي فاعلية الربانمج االرشادي يف تقبل الطالبات لصورة اجسامهن.
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 اته امليدانيةءجراإو البحثمنهجية 
 البحث جمنه

  مته طبيعة البحثءنهج الوصفي ابالسلوب املسحي ملالمت استخدام امل

 :()وعينته  البحثع مأوال. جمت

 البحثع متجم -أ

حصل الباحث على  بعد احلصول على املوافقات الرمسية الجراء البحث وهبدف حتديد جمتمع البحث فقد

حيث ، نينوى واملشمولة ابلرتبية اخلاصة ئية ختص عدد املدارس االبتدائية املوجودة يف مركز حمافظةاحصا

 تلميذا وتلميذة. (9221)تالميذها  مدرسة وبلغ عدد( 16تكون جمتمع البحث من )

 العينة: -ب

ا وتلميذة تلميذ، (9221) ( تلميذا وتلميذة يف صفوف الرتبية اخلاصة من أصل044تكونت عينة البحث من )

، حتتوي على ة(ابتدائية )داخل وخارج احملافظ ( مدرسة54مت أختيارهم بصورة عشوائية اذ مت اخذ ) %33وبنسبة 

 .تلميذ وتلميذة يف عموم احملافظة (1-4بني ) صفوف الرتبية اخلاصة وكل صف حيتوي ما

 البحثأداة . ثانيا
 تمقياس صورة الذا ءبنا -

تناوهلا يف دراسة عربية او  الميذ الرتبية اخلاصة من املتغريات اجلديدة اليت مل يتميعد متغري صورة الذات لدى ت

العربية مما دعا الباحث اىل القيام ببناء مثل هذا  يتوفر مقياس هلذا املتغري ابللغة لذلك ال، حملية حسب علم الباحث

 املنهجية وكما أييت: املقياس وعلى وفق اخلطوات العلمية

 تصياغة الفقرا
معلما ومعلمة تضمن ( 25قام الباحث بتوجيه سؤال مفتوح اىل عدد من معلمات الرتبية اخلاصة بلغ عددهن ) .9

هذا وقد " اخلارجي وعالقاته مع اقرانه ؟ كيف يرى الطفل نفسه من حيث السلوك واملظهر  " االستفسار عن

                                                           

()اخذت هذه اإلحصائية من مديرية التعليم العام/الرتبية اخلاصة يف حمافظة نينوى مبوجب الكتاب املرقم 
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ويف ضوء اجاابت افراد ، الذاتهدف البحث والتعريف بصورة  تضمنت املقابلة على مقدمة وضح فيها الباحث

 الباحث بتفريغ االجاابت وصياغتها على شكل فقرات. العينة االستطالعية قام

عرضها على جمموعة من  اذ مت، صنفت االستجاابت على السؤال املفتوح يف جماالت رئيسة متثل صورة الذات .2

 ( 9حق ئمة ام غري مالئمة )ملكانت مال ملعرفة فيما اذ ()األخصائيني يف جمال الرتبية وعلم النفس 

 Self-Image من اجل احلصول على فقرات تقيس صورة الذات اطلع الباحث على مقياس صورة الذات .3

test   كني اوسنت ومقياس ابعاد صورة الذاتلــ  image- Dimensions of Self فاري ماكس ومقياسلـ 

Self-Image test  مارتن اميل ومقياسلــ  body Self- اندرة مجيل  لــيلي مسال ومقياس صورة الذات ك  لـ

 واليت حصل الباحث من هذه املقاييس على عدد من الفقرات فضال عن، خالد دوجانلــــ  ومقياس صورة اجلسم

السابقة واالدبيات يف  ته لالطر النظرية والدراساتءذلك قام الباحث بصياغة العديد من الفقرات من خالل قرا

متغري صورة الذات وفق اجملاالت اليت مت حتديدها  ( فقرة تقيس51ادى اىل احلصول على ) كل ذلك. هذا اجملال

مقارنة نفسه ابالخرين من ، نفسه مع االخرين من حيث شكل الوجه واجلسد مقارنة، وهي )نظرة الفرد لنفسه

 (.2)ملحق  ك(مقارنة نفسه مع االخرين من حيث السلو ، العام حيث املظهر

 هاالحيتوص تصدق الفقرا
اخلربة واالختصاص يف  لغرض التعرف على صدق الفقرات مت عرض املقياس بشكله االويل على السادة ذوي

وبعد مجع االستمارات ، مالءمة فقراته لقياس صورة الذات جمال العلوم الرتبوية والنفسية ملعرفة آرائهم يف كل جمال ومدى

  مت استخراج :

فقرات املقياس مت  قياس من خالل النسبة املئوية التفاق احملكمني حولللم ء()صدق اخلربا هريالظا قالصد -9

ومبوجب هذا االجراء االحصائي مت  لغرض ابقائها يف املقياس، (%944-24االعتماد على نسبة اتفاق )

مت االعتماد عليها يف عمليات بناء  (3)انظر امللحق  ( فقرة04فقرة ليصبح املقياس بواقع ) (91)استبعاد 

                                                           

():السادة اخلرباء واملختصني 
 كلية الرتبية  -د. كامل عبد احلميد عباس / جامعة املوصل .مأ. -أ

 كلية الرتبية االساسية  -د. جاجان مجعة حممد / جامعة دهوك .مأ. -2
 كلية الرتبية االساسية  -ا.م د. امحد حممد نورى / جامعة املوصل  -3
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 فقرة حسب توجيه السادة( 21فضال عن تعديل )، واجراء التجارب االستطالعية ياس الجراء القوة التميزيةاملق

 (.%944اما خبصوص صالحية البدائل للعبارات فكانت نسبة االتفاق عليها )، املختصني

ن من اربع وتكو ، الذات مت حتقيق الصدق املنطقي من خالل التعريف النظري ملفهوم صورة: ملنطقيا قالصد -2

من ذلك عن طريق اخلرباء وقد تبني ان مجيع  وقد مت التأكد. وكل جمال حيتوي على عدة فقرات، جماالت

 فاكثر. %24االتفاق بني اراء احملكمني كانت  الفقرات تنتمي اىل جماالهتا اذ ان نسبة

 الناحية اللغوية نم تصالحية الفقرا
لتكون  .() يف اللغة العربية بعرض مجيع الفقرات على اختصاصبعد ان اكمل الباحث من صياغة الفقرات قام 

اليت أبداها على تلك الفقرات وهبذا األجراء تكون قد  وقد أخذ الباحث ابملالحظات، سليمة وخالية من األخطاء اللغوية

 حتققت السالمة اللغوية.

 املقياس تأعداد تعليما
روعي فيها أن تكون  وقد، مي ومعلمات الرتبية اخلاصةأعد الباحث تعليمات املقياس اليت ستقدم إىل معل

( حتت البديل املناسب أمام كل فقرة من الفقرات ×) حيث طلب من اجمليب أن يضع عالمة، متسمة ابلبساطة والوضوح

كيد على عدم ترك أي فقرة بال أجابه وضرورة اإلجابة أمع الت، تلميذة ابستخدام اسلوب املالحظة لكل تلميذ او

أهنا  الن أي إجابة تعد صحيحة طاملا، التأكيد على عدم وجود إجاابت صحيحة وأخرى خاطئة كما مت،  حة ودقةبصرا

 اإلجابة.تعرب عن رأيه بصدق والنظر اىل املثال التوضيحي يف كيفية 

 تطبيق املقياس
إحصائيا، واختيار الفقرات  لغرض حتليل ا(قام الباحث بتطبيق املقياس على عينة البناء )املشار أليها سابق

ي( التميزية )أبسلويب اجملموعتني الطرفيتني واالتساق الداخل الصاحلة منها، واستبعاد غري الصاحلة منها، اعتمادا على القوة

 (044وقد مت تطبيق املقياس على عينة البناء البالغة )، مؤشرات الثبات والصدق للمقياس لكل منها وكذلك الستخراج

 صفوف الرتبية اخلاصة.تلميذا وتلميذة يف 

                                                                                                                                                                                                 

 كلية الرتبية االساسية  -د. اثبت حممد خضري / جامعة املوصل .مأ. -0
 الكرمي سليم / مديرية الرتبية / معهد الفنون اجلميلة للبنني عبد .م -5
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 املقياسحيح تص
وتكون االجابة عليها وفق  (3) ( فقرة موزعة على أربعة حماور كما موضح يف ملحق رقم04يتكون املقياس من )

على التوايل للفقرات ( 9، 2، 3، 0، 5اوزان الدرجات ) وتعطى ا(أبد، رادان، احياان، غالبا، مخس بدائل هي )دائما

 للفقرات السلبية على املقياس. لنسبةاالجيابية والعكس اب

 املقياس ترافتعليل ق
ين مناسبني يف عملية حتليل ءإجرا يعد أسلواب اجملموعتني الطرفيتني وعالقة درجة الفقرة ابلدرجة الكلية للمقياس

تمييز بني األفراد الذين التمييزية إىل القدرة على التفريق أو ال إذ تشري القوة" الفقرات لتحديد الفقرات ذات التميز العايل،

 يف حني تشري العالقة، واألفراد الذين حيصلون على درجات منخفضة يف املقياس نفسه حيصلون على درجات عالية،

مبعىن أن هذا ، للصفة األرتباطية بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس إىل مدى جتانس الفقرات يف قياسها

 على الفقرات اجليدة يف االختبار الفقرات يعين اإلبقاء من هذا جند أن حتليل،  فقراتهيف ااألسلوب يقدم مقياسا متجانس

  .(45 :9129، )الزوبعي واخرون "

 لذا استخدم الباحث هذين األسلوبني.

 ن الطرفيتانعتااجملمو  -أ

ية معلمي ومعلمات الرتب بعد أن قام الباحث بتصحيح إجاابت تالميذ صفوف الرتبية اخلاصة حسب تقدير

قام الباحث ، ومت حتديد الدرجة الكلية لكل استمارة اخلاصة على مقياس صورة الذات وفق األوزان املعطاة لكل بديل،

مث اختارت نسبة  ( تلميذا وتلميذة ترتيبا تنازليا،044أفراد عينة البناء، والبالغة ) برتتيب الدرجات الكلية اليت حصل عليها

الدرجات  من االستمارات احلاصلة على أدىن (%24ى أعلى الدرجات ونسبة )االستمارات احلاصلة عل من (24%)

استمارة للمجموعة العليا ومثلها ( 942بواقع )، استمارة (296وتبلغ عدد االستمارات للمجموعتني العليا والدنيا )

موعة الدنيا بني يف حني تراوحت درجات اجمل (995-945) إذ تراوحت درجات اجملموعة العليا بني. للمجموعة الدنيا

ة( للعينات املستقل)(  t. testابستعمال االختبار التائي )، حبساب القوة التميزية لكل فقرة مث قام الباحث. (999-46)

فقرة بواسطة احلقيبة اإلحصائية  (04الختبار الفروق بني اجملموعة العليا واجملموعة الدنيا لفقرات املقياس البالغ عددها )

مؤشرا لتميز الفقرة اذ ان القيم التائية لفقرات املقياس تراوحت  اجلدولية( ت قيمة )تدوع، (SPSS)اعية للعلوم االجتم
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 (4145مستوى داللة ) وذات( 290) ()اجلدولية امام درجة حرية  (عند الرجوع اىل قيمة )ت( و 93144 -4194 ) بني

عليها  لفقرة مت االستدال( 6)فقرة وغري املميزة  (30) ويف ضوء ذلك يتضح ان الفقرات املميزة (9116جند اهنا تساوي )

فقد مت ، اجلدولية (من قيمة )ت قلاحملسوبة ا (مع قيمتها اجلدولية ومبا ان قيمة )ت احملسوبة (من خالل مقارنة قيمة )ت

 (9)ول داجل ( وكما موضح يف04، 31، 24، 94، 6، 9الفقرات ضعيفة التميز وهي ) حذف

 (5)اجلدول 
 ألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية للمجموعتني لعليا والدنيا ونتائج االختباريبني ا

 صورة الذات سى حلساب القوة التميزية لفقرات مقيائالتا
 ت قيمة

 احملسوبة
 ياعلاجملموعة ال اجملموعة الدنيا

 ت
 الوسط احلسايب اريعياالحنراف امل الوسط احلسايب اريعياالحنراف امل

9154* 9143 2129 9121 2105 9 

4113 9145 2166 9193 3125 2 

1141 4145 2126 4112 0142 3 

2121 9146 3142 4115 0196 0 

94135 9149 2122 4113 0191 5 

4194* 9194 2104 9194 2134 6 

4104 9190 3134 4124 0133 4 

2149 4113 3143 4116 0144 2 

2151 9191 2164 9139 2195 1 

4152* 9141 2141 9122 2194 94 
2109 9140 9119 9154 2130 99 
3144 4149 9134 9125 9143 92 
3129 4169 9125 9120 9145 93 
0139 4101 9195 9191 9161 90 
3124 4140 9135 9123 9124 95 
0124 4152 9122 9121 9124 96 
0154 4126 9102 9100 2122 94 
2124 9194 2125 9195 0129 92 
6119 9192 2119 9134 0146 91 
9155* 4120 2199 9159 2134 24 
3192 9194 2106 9100 3144 29 

                                                           

() درجة احلرية. 2 - 2+ ن  9ن = 
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 ت قيمة
 احملسوبة

 ياعلاجملموعة ال اجملموعة الدنيا
 ت

 الوسط احلسايب اريعياالحنراف امل الوسط احلسايب اريعياالحنراف امل
6156 9149 3126 9145 0191 22 
94146 9199 3141 4123 0153 23 
99163 9141 2115 4122 0152 20 
99149 9145 2104 9142 0194 25 
93144 4121 2129 4141 0131 26 
94146 4122 2125 4121 0195 24 
6101 9192 2114 9141 3122 22 
4165 4113 2134 9126 3153 21 
5122 9196 2139 9134 3124 34 
0156 9194 2150 9124 3134 39 
94195 4116 2153 9140 3112 32 
93134 4141 2161 4113 0126 33 
93146 4144 2105 4112 0142 30 
4129 9143 3135 4121 0134 35 
2122 9144 2114 9142 0192 36 
1154 4119 3143 4115 0125 34 
2190 4110 3144 4110 0192 32 
9125* 9130 3144 9100 2165 31 
9120* 9122 2124 9121 2165 04 

 *فقرة ضعيفة التمييز
 أسلوب معامل االتساق الداخلي  -ب

ومع اجملال الذي ينتمي إليه  ياس،مت استخدام معامل االرتباط بريسون بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمق
أن قيم معامل االرتباط بني فقرات املقياس والدرجة  وقد أسفرت النتائج، ( تلميذ وتلميذة044أفراد العينة والبالغة )

 اجلدولية وعند درجة حرية (( وملعرفة معنوية االرتباط قورنت قيمة )ت41244-41490) الكلية هي أحنصرت ما بني
وجود ارتباط معنوي من درجة  لعدم (4)( ويف ضوء ذلك رفض فقرة 41993( والبالغة )4145لداللة )مبستوى ا (312)

 يوضح ذلك. (2فقرة واجلدول ) (33املقياس ) الفقرة والدرجة الكلية للمقياس وبذلك أصبح عدد فقرات
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 ( 4اجلدول )
 عالقة الفقرة ابلدرجة الكلية وعالقة الفرتة ابجملال 

 ت
قرة ابلدرجة عالقة الف

 الكلية
 ت عالقة الفقرة ابجملال

عالقة الفقرة 
 ابلدرجة الكلية

 عالقة الفقرة ابجملال

9 41014 41161 92 41355 41525 
2 41560 41645 91 41563 41242 
3 41013 41610 24 41644 41244 
0 41534 41433 29 41522 41422 
5 41046 41523 22 41644 41654 
6 41059 41633 23 41556 41621 
4 41490* 41463* 20 41040 41522 
2 41936 41934 25 41000 41522 
1 41204 41206 26 41226 41265 
94 41209 41242 24 41224 41224 
99 41214 41242 22 41530 41624 
92 41234 41269 21 41626 41642 
93 41303 41203 34 41649 41493 
90 41262 41432 39 41063 41532 
95 41520 41233 32 41552 41612 
96 41004 41419 33 41592 41512 
94 41956 41911 30 41022 41525 

 فقرة ضعيفة التميز *
املتطرفة واسلوب معامل  وعلى هذا االساس فان عدد فقرات املقياس اليت مت حذفها ابسلوب اجملموعات

مؤلفا بصيغته احلالية بعد التحليل االحصائي  إذ يصبح املقياس، فقرات لكال االسلوبني (4)االتساق الداخلي هي 
 .يوضح ذلك( 3فقرة واجلدول ) (33للفقرات من )
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 ( 3اجلدول )
 يبني الفقرات احملذوفة أبسلوب اجملموعات املتطرفة وأسلوب االتساق الداخلي حسب حماور املقياس 

تسلسل 
 اجملال

 الفقرات احملذوفة
 الفقرات املتبقية

 اجملموع
أسلوب اجملموعات 

 املتطرفة
أسلوب االتساق 

 الداخلي
 املتبقي احملذوف

 2 4 55، 9 ،2، 1، 4، 3، 4 2 52، 2، 5 األول
 2 - 52، 52، 51، 54، 53، 54 - - الثاين
 2 5 41، 44، 43، 44، 45، 59، 52 - 42 الثالث

 - 42، 39 الرابع
42 ،42 ،42 ،49 ،32 ،35 ،32 ،32 ،31 ،

34 ،33 ،34 ،32 
4 53 

 33 2  5 2 اجملموع

 اخلصائص السيكومرتية )للمقياس(
 الصدق  -5

وال ينتهي إال عندما يفسر  منذ اللحظة األوىل اليت يبدأ فيها التخطيط له، ويبدأ اهتمام الباحث بصدق املقياس
وامنا على الغرض منه وعلى اجملموعة اليت يستخدم  نتائجه ويستفيد منها الن الصدق ال يعتمد فقط على املقياس وحده،

م وطبيعة البحث ءمبا يتال صدق املقياس استخدم الباحث مؤشرين مهمني للصدق كد منأوللت، معها التصحيح والتطبيق
 -: ومها

 جمموعة من اخلرباء وقد حتقق هذا النوع من الصدق عند عرض مقياس صورة الذات على: هريالظا قصد .أ
فقرات املقياس وتثبيت جماالته ومدى متثيل الفقرات  واملختصني يف جمال العلوم النفسية والرتبوية القرار صالحية

 .(2للمجاالت اليت يقيسها امللحق )

هبذا النوع من الصدق  واملقصود م(أو )صدق املفهو  ء(ويطلق عليه أيضا )صدق البنا التكوين الفرضي: قصد .ب
وقد . (302 :9113، سلمان" ) قياسها مدى قياس فقرات املقياس للسمة او الظاهرة السلوكية املراد" هو 

 ا:ايل بطريقتني مهاء يف املقياس احلصدق البن حتقق الباحث من صدق التكوين الفرضي أو

 أوال. اجملموعتان الطرفيتان 
ومت  اجملموعتني الطرفيتني، وقد حتقق ذلك عندما مت حساب القوة التمييزية لفقرات املقياس ابستخدام أسلوب

د دليال على صدق عوان قدرة الفقرات على التميز ت اعتمادا عليه اإلبقاء على الفقرات ألهنا ذات متييز جيد ومقبول،
  ناء.الب
 س يا. عالقة درجة كل فقرة ابلدرجة الكلية للمقياناث

معامالت ارتباط درجة   وهي طريقة أخرى استخدمها الباحث للتحقق من صدق التكوين الفرضي من خالل
  كل فقرة ابلدرجة الكلية للمقياس.
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 ولقد استخدم الباحث طريقتني لغرض أجياد الثبات مها:: لثباتا -2

اختريوا عشوائيا ، وتلميذة ( تلميذا54ام الباحث بتطبيق املقياس على عينة مكونة من )وقد ق: إعادة االختبار .أ
وذلك ملعرفة اتساق ، وتلميذة من كل مدرسة تلميذ (94)ومبعدل ، من مدارس فيها صفوف الرتبية اخلاصة

ودرجات حساب معامل االرتباط بني درجات االختبار االول  االجابة على هذا املقياس عرب الزمن وبعد
 (.4129الثبات ملقياس صورة الذات ) االختبار الثاين كان معامل

لة ئلة الفردية واألسئاألس تعتمد هذه الطريقة على جتزئة فقرات املقياس إىل جزئني مها: طريقة لتجزئة النصفية .ب
( تلميذا 044)استمارات عينة التجربة األساسية البالغة  اعتمد الباحث، وللتحقق من جتانس النصفني. الزوجية

مت ( SPSSالطريقة واستخدم الباحث يف ذلك احلقيبة اإلحصائية ) وتلميذة حلساب معامل الثبات هبذه
لذا  وان هذه توضح الثبات لنصف االختبار (4126) االرتباط بني هذين اجلزئني وكان مقداره استخراج معامل

وهو مؤشر جيد  (4112الختبار ككل هو )إلجياد معامل الثبات ل ن(براو  -مت استخدام )معامل سيربمان 
  للثبات على املقياس.

 اإلحصائيةل ئالوسا. لثااث
  استعمل ملعرفة القوة التميزية لفقرات مقياس(  t- testاالختبار التائي لعينتني مستقلني ) .9

قرة ابجملال كما وعالقة الف استعمل معامل ارتباط بريسون يف عالقة الفقرة ابلدرجة الكلية: معامل ارتباط بريسون .2
 .ة(ثبات املقياس )بطريقة االعادة والتجزئة النصفي وكذلك استعمل يف استخراج استخدم معامل ارتباط بريسون،

 (.Spssالتحليل العاملي )ابستخدام احلقيبة االحصائية  .3



 بناء مقياس صورة الذات لدي تالميذ صفوف الرتبية اخلاصة...

44 

 :ئجومناقشة النتا ضعر
الظواهر املرتابطة  عوامل أوالتحليل العاملي هو األسلوب الذي ينفرد إبمكانية تصنيف عدد كبري من ال

 (.21: 9124، وتلخيصها )فرج
أربعة جماالت )نظرة الفرد اىل  اط السلوكية املتضمنة يفمنفبعد أن مت مجع البياانت من خالل تقدير املعلمات لأل

ة نمقار ، مقارنة نفسه مع اآلخرين من حيث املظهر العام مقارنة نفسه مع اآلخرين من حيث الشكل واجلسد،، نفسه
حيث عدت هذه املتغريات مؤشرات ، يف املقياس الذي أستخدم أداة للبحثك( نفسه مع اآلخرين من حيث السلو 

عمودا ميثل ( 33( صف متثل األفراد و)044وبذلك تكونت املصفوفة اخلاضعة للتحليل العاملي من ) لصورة الذات،
، منها مصفوفة عوامل صورة الذات عوامل تتكون (2ولقد دلت نتائج التحليل العاملي على وجود ). متغريات البحث

( يبني القيمة املميزة ونسبة التباين اليت يسهم هبا  0واجلدول )، الذات من تباين صورة (%611905وهذه العوامل تفسر )
 كل عامل.

 (4اجلدول )
  املفسر لكل عامل والنسبة املرتاكمة للتباين ينامل ونسبة التباعو القيم املميزة لل

 نسبة التباين املفسر الرتاكمية نسبة التباين املفسر  القيمة املميزة  ل العام
9 21241 251421 251421 
2 01499 901246 311365 
3 21426 21251 041620 
0 91220 51441 531333 
5 91501 01610 521422 
6 91320 01913 621229 
4 91255 31240 661425 
2 91434 31924 611905 

متغريات فأكثر وحتليلها وأمهلت  ويرتبط معها ثالث (2ن اعتماد العوامل اليت تزيد قيمتها املميزة عن )وقد أمك
 األخرية على تباينات صغرية من جهة وارتباط هذه العوامل مع العوامل اليت تكون قيمها املميزة أقل من ذلك الحتواء

، الذات اك مخس عوامل أساسية من العوامل املؤثرة يف صورةالدالة وبذلك ميكن القول أبن هن عدد حمدود من املتغريات
وقد أمكن حساب مصفوفة ، الذات من تباين صورة (%551416وقد بلغ جمموع التباين الذي فسرته هذه العوامل )

غريات ( كحد أدىن لتحديد املت4154املعامالت اليت تزيد عن ) ( ومت اختيار5) لــتشبعات العوامل بعد التدوير للعوامل ا
 ذات الداللة اإلحصائية.

 العوامل وكما أييت: وسنقوم هنا بعرض العوامل اليت ظهرت يف التحليل على وفق تشبعات فقرات تلك
 تفسري العامل األول:
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ألهنا متثل مقدار ما ، (Eigenvalue) تربز أمهية هذا العامل عن غريه من العوامل من خالل القيمة املميزة
من  (%901354( وفسر )01435بلغت القيمة املميزة هلذا العامل ) إذ، تباين مصفوفة املتغريات يشتمل عليه العامل من

( 4154) متغريات تزيد قيمة ارتباط كل منها ابلعامل على (6ويضم هذا العامل ). مصفوفة املتغريات جمموع التباين يف
 ( .5اجلدول ) يفوكما هو موضح . ويسفر هذا العدد من املتغريات عن أمهية هذا العامل

 (1اجلدول )
  ا اخلاصة ابلعامل األولهتيبني الفقرات وتشبعا

 غريرقم املت املضمون التشبع
 91 حيافظ على نظافة مالبسه. 41242
 90 يهتم هبندامه. 41255
 92 يهتم دائما بنظافة جسمه. 41235
 95 يهتم برتتيب شعره . 41239
 24 اسق الوان مالبسه.نيهتم بت 41444
 22 يتبع اإلرشادات والقواعد الصحية. 41502

 اجلانب اخلاص ابالهتمام وبفحص الفقرات أو املتغريات املكونة للعامل األول جند اهنا تشرح وتبني بوضوح
ويف ضوء هذه املتغريات ميكننا أن ، القواعد الصحية الشخصي بنظافة اجلسم واملالبس والرتتيب والتناسق يف ذلك وإتباع

ابن صورة الذات تتضمن (  (Cloninger , 1993اذ يؤكد. ي()االهتمام الشخص مسى هذا العامل األول أنطلق عل
 Cloninger , 1993) الشخصي النفسنا من حيث كال من قدراتنا واالدوار اليت نقوم هبا وطموحنا للمستقبل. التقييم

: 203) 
 :اىنتفسري العامل الث

يف املرتبة الثانية ضمن  وأييت هذا العامل، ( فأكثر4154ت التشبعات )متغريات ذا (6يتكون هذا العامل من )
من تباين  (%931605( وفسر )01543العامل ) حيث بلغت القيمة املميزة هلذا، العوامل املؤثرة يف صورة الذات

 الفقرات أو املتغريات اليت يتكون منها. يبني (6واجلدول )، مصفوفة صورة الذات
 (2اجلدول )

 اينا اخلاصة ابلعامل الثهتفقرات وتشبعايبني ال
 غريرقم املت املضمون لتشبعا

 94 يشعر ابالنزعاج من شكل انفه. 41222
 1 لديه شعور ابخلجل من مظهر اسنانه. 41224

 99 يشعر ابلضيق من طبيعة شعره . 41263
 2 يشعر ابالنزعاج من شكل راسه. 41254

 92 يشعر ابالنزعاج من لون بشرته. 41233
 93 يظهر انزعاجا من طوله مقارنة بزمالئه. 41649
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املتغريات املتعلقة ابخلصائص  وبفحص الفقرات أو املتغريات املكونة للعامل الثاين جند اهنا تشرح وتبني بوضوح
ا وعليه ميكن أن نطلق على هذ .البشرة فضال عن الطول اجلسمية املتمثلة يف شكل الرأس واألنف وطبيعة الشعر ولون

على الناحية النفسية يف بناء صورة الذات فهو ( Feingold,1998)اشار فنجولد  فقد ".العامل اجلسمي"  العامل اسم
 ي "اجلسمي املاد وارتباط هذا التقومي ابملظهر بناء نفسي وتركيبه يعود اىل تقومي الفرد جلاذبية اجلسمية، هناأب" يرى

 ( 25: 2440، )العزاوي
 ث:تفسري العامل الثال

أما قيمته املميزة ، املتغريات من جمموع التباين يف مصفوفة( %921514يكشف هذا العامل عن تباين بنسبة )
 (.4154هذا العامل واليت تزيد قيمتها على ) املتغريات اليت ترتبط مع (4)ويبني اجلدول ، (01955فهي )

 (2اجلدول )
 ا اخلاصة ابلعامل الثالثهتيبني الفقرات وتشبعا

 املتغريرقم  املضمون علتشبا
 32 صدقائه.أيظهر الشوق لرؤية  41229
 21 ى شيء إلسعاد اآلخرين.أيفعل  41431
 34 يستمتع ابللعب مع زمالءه . 41615
 33 لديه العديد من األصدقاء . 41641

 39 يسامح اصدقاءه عندما يسيئون إليه. 41662
والصداقة وعليه ميكن تسمية  حظ أهنا تتعلق ابلتعامل مع اآلخرينومن مالحظة املتغريات املرتبطة هبذا العامل نال

ان االنسان هو بؤرة االهتمام ككائن اجتماعي وهو يف ( 9115 ،. اذ اشار )هبجت"العامل االجتماعى " ــهذا العامل ب
ر اجلماعة وبتفاعله االجتماعية اال من خالل تفاعله مع االخرين فاالنسان يولد يف حج يكتسب صفة الكينونة الواقع ال

 ومن خالهلا يستمد الطفل مجاعة االسرة يكتسب شخصيته االجتماعية وهي اليت متنحه جواز املرور اىل اجملتمع، مع
 ( 91: 9115، ويكون صورة عن ذاته )هبجت

 تفسري العامل الرابع:
، يف مصفوفة املتغرياتالتباين  من جمموع (%21296)وفسر نسبة ( 21499بلغت القيمة املميزة هلذا العامل )

 بلغ عدد املتغريات املرتبطة مع هذا العامل أربعة متغريات. إذ، تتضح لنا متغريات هذا العامل (2ومن خالل اجلدول )
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 (2اجلدول )
  ا اخلاصة ابلعامل الرابعهتيبني الفقرات وتشبعا

 غريرقم املت املضمون لتشبعا
 9 ميكنه من النجاح يف املدرسة. 41224

 0 لديه القدرة على التعلم. 41415

 3 ينظر اىل احلياة بتفاؤل . 41692

 2 يشعر حبب اصدقاءه له. 41552

، والتفاؤل والشعور حبب األصدقاء ونالحظ أن الفقرات املرتبطة ابلعامل الرابع تتمثل يف إمكاانت النجاح والتعلم
 وفقا. "عامل الكفاءة ـــ "ن تسمية هذا العامل الرابع بوعليه ميك وكل هذه املتغريات تعكس الوضع املعريف واالنفعايل،

املعريف  تعين االدوار اليت يلعبها االطفال من اجل ان حيصلوا على استحسان االخرين والتبصري اللبورت فان صورة الذات
 [Allport,1961 : 47] .اهدافهم وتكوين اخلطط واالسرتاتيجيات السلوكية املستقبلية اليت تساعدهم على حتقيق

 تفسري العامل اخلامس:
حيث ، مصفوفة املتغريات من تباين (%61210وفسر نسبة ) (21444)بلغت القيمة املميزة هلذا العامل 

 ك. يوضح ذل (1واجلدول )، ارتبطت مع هذا العامل ثالثة متغريات
 (9اجلدول )

 يبني الفقرات وتشبعاهتا اخلاصة ابلعامل اخلامس
 غريرقم املت املضمون لتشبعا

 25 خيشى األماكن املزدمحة. 41242
 26 يتهيب األماكن املرتفعة. 41252
 4 يشعر ابخلجل حني يلعب مع اصدقاءه . 41544

ميكن القول أبن اخلوف من  وعليه، ونالحظ من فحص املتغريات املرتبطة ابلعامل اخلامس اهنا ختص املخاوف
 ـــوميكن تسمية العامل اخلامس ب، العوامل املرتبطة بصورة الذات هي مناألماكن املزدمحة واملرتفعة واخلجل من اآلخرين 

الذات  ميكن القول ان صورة الذات لدى االطفال حتددها عوامل مكتسبة تساهم يف صياغة صورة لذا. "العامل االنفعايل
حييط به بل  ن فصله عن ماميك ال لديهم وهنالك جوانب نفسية وانفعالية هلا اثر مباشر على صورة الذات لدى الطفل اذ

كانت هذه املثريات اجيابية فتكون لدى الطفل صورة ذات اجيابية او  هو يتأثر بصورة مباشرة مبا حييط به من مثريات سواء
 ( 92: 9115، فتكون لدى الطفل صورة ذات سلبية )كفايف والنيال تكون مثريات سلبية
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 ى:تاأل ل ما أفرزته نتائج البحث ميكن استنتاجومن خال

 مت التوصل اىل بناء صورة الذات لدى تالميذ الرتبية اخلاصة. .9

تشبع على هذه  بناء على نتائج التحليل العاملي مت استخالص مخسة عوامل مثلت مقياس صورة الذات وقد .2
  وكما أييت. (.0فقرة تتميز بصدق البناء )امللحق  (20)العوامل 

 عليه عامل االهتمام الشخصي. فقرات وأطلق (6)العامل األول تشبعت عليه  -أ

 فقرات متت تسميته ابلعامل اجلسمي. (6)العامل الثاين تشبعت عليه  -ب

 ( فقرات متت تسميته ابلعامل االجتماعي.5العامل الثالث تشبعت عليه ) -ت

 ( فقرات متت تسميته بعامل الكفاءة.0العامل الرابع تشبعت عليه ) -ث

 تسميته ابلعامل االنفعايل.فقرات متت  (3العامل اخلامس تشبعت عليه )  -ج

الباحثني يف جمال الرتبية اخلاصة  ويف ضوء االستنتاجات يوصي الباحث إمكانية استخدام املقياس احلايل من قبل
االستفادة من هذه النتائج ملساعدة هذه الفئة من خالل التوجيه  لقياس صورة الذات لدى تالميذ الرتبية اخلاصة ومن مث

 يف دراسة العوامل املؤثرة يف صورة الذات للعمل على تاليف االسباب اليت تؤدي اىل صورة مامهتالوا. واإلرشاد النفسي
 .ذات سلبية

املزيد من البحوث االرتباطية  ويقرتح الباحث تقنني املقياس احلايل على تالميذ الرتبية اخلاصة يف العراق وإجراء
 االستيعاب القرائي. -التوافق االجتماعي  ات مثلللتعرف على العالقة بني صورة الذات وعدد من املتغري 
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 املصادر:
، يف مشال األردن تقومي الكفاايت التعليمية ملعلمي االطفال ذوي احلاجات اخلاصة (2440اسامة )، لبطاينةا .9

 ( .01-39: )ص، سوراي(، 9العدد )، جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس

 .اسكندرية –حمطة الرمل  املكتب اجلامعي احلديث،، عمليات خدمة اجلماعة (9115)حممد صاحل ، هبجت .2

كلية  ة(،ماجستري غري منشور  )رسالة، ها ابلتفاعل االجتماعىقتصورة الذات وعال (2440)اندرة مجيل ، محد .3
 جبامعة بغداد. -االداب 

طالبات شهادة التعليم  ة لدىه ابالستعداد للعصابيقتمفهوم صورة اجلسد وعال( 2445صاحل املهدي )، احلويج .0
 تونس. وقائع املؤمتر السابع عشر ملنتدى الفكر املعاصر،، االساسى
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 األردن.  –مطبعة عمان ، ىف الفلسفة صورة الذات (9116حممود )، رجب .6

)رسالة ماجستري غري ، قنياهاملر  تها ببعض املتغريات لدىقصورة اجلسم وعال (2445)ابتسام عواض ، الزائدي .4
 .السعودية، جامعة ام القرى، كلية الرتبية،  ة(منشور 
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طالبات املرحلة  ىف تقبل صورة اجلسم لدى يبناء برانمج إرشاد( 2440)سهري سلمان امحد ، العزاوي .99
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 ( 1ملحق )
 جامعة املوصل 

 كلية الرتبية األساسية 
  قسم الرتبية اخلاصة

 م/ استبيان اراء اخلرباء )اخلاص ابجملاالت(
 م. احملرت . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. االستاذ الفاضل

 حتية طيبة:
 ىف حمافظة نينوى((. يذ صفوف الرتبية اخلاصةميروم الباحث اجراء حبث بعنوان ))صورة الذات لدى تال

حدد الباحث جماالت  ابملوضوعية والصدق والثبات عليه فقد تتسمويتطلب حتقيق اهداف البحث وجود اداة 
ونظرا ملا تتمتعون به من ، السابقة يف هذا اجملال دراساتصورة الذات اليت سوف يتناوهلا بعد االطالع على االدبيات وال

االستنارة ابرائكم حول صالحية هذه االبعاد او اجملاالت يف قياس صورة الذات لدى  لذا يود الباحث، خربة ودراية علمية
 البحث من تالميذ الرتبية اخلاصة. عينة

يستخلصه من ذلك مقارنة  لنفسه وما ( تعين نظرة الفردSelf – imageصورة الذات ) عريفعلما ان ت
 الذات. عنلصورة يتكون االنطباع لعام  ومن هذه، واملظهر العام والسلوك، ابالخرين من حيث الشكل
 ى:تاال عنلذا يرجى لتفضل ابالجابة 

 صالحية كل جمال من هذه اجملاالت . -9

 بيان االمهية النسبية هلذه اجملاالت من خالل ترتيبها حسب االولوية. -2

 ضافة ما ترونه مناسباا -3

 الشكر والتقدير قتفضلوا بقبول فائ
 الباحث

 م.م. ليث حازم حبيب
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 ظاتالحامل
 االمهية
 ألنسبية

 غري
 صاحلة

 ت اجملاالت صاحلة

    

 نظرة الفرد لنفسه:
البيئية  ابلتفرد، ولكنها عرضه للتعديل بتأثري الظروف فكرة الفرد عن نفسه تتميز: واملقصود به

يرى نفسه بصورة  تتأثر بوجهة نظر االخرين عنه، فالفرد قد عية اليت حتيط به، مبعىن اهناواالجتما
 عن ذاته. اتصور اثبت نسبي اال انه بصفة عامة له، سلبية احياان اخرى اجيابية احياان، وبصورة
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 مقارنة نفسه مع االخرين من حيث الشكل:
وافكاره  بع من احساسهن( تهمه )اجلسد والوججس تصور ذهين يكونه الفرد عن: واملقصود به

واالستحسان مما يشعره  هذه الصورة عالمات الرضا والقبول وقد حتمل، وخرباته واجتاهاته حنوه
 عكس ذلك. ابلسعادة وقد تكون

2 

    

 مقارنة نفسه ابالخرين من حيث املظهر العام:
وتصفيفه الشعر  حية ارتداء مالبسهحول مظهره من ان الصورة اليت ميلكها الفرد ه:واملقصود ب

 له ولالخرين اى اهنا ادراكه وفهمه حول كيفية ظهور جسمه ونظافته داخل وخارج البيت،
3 

    

 مقارنة نفسه مع االخرين من حيث السلوك :
مايراه  ذاته من خص تفاعله مع االخرين وليس فقط أبن الطفل يتطور مفهومه عن: واملقصود به

 ان يكون عليه. يطور منطا عما جيب عن ذاته كما انه
0 
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 ( 2ملحق )
 جامعة املوصل 

 كلية الرتبية األساسية
 قسم الرتبية اخلاصة

 م/ استبيان آراء اخلرباء يف احلكم علي فقرات األداة اخلاصة بـ )صورة الذات(
 رتم األستاذ الفاضل ............................................................ احمل

 حتية طيبة:
 ىف حمافظة نينوى (( . يذ صفوف الرتبية اخلاصةميروم الباحث أجراء حبث بعنوان ))صورة الذات لدى تال

حدد الباحث جماالت  ابملوضوعية والصدق والثبات عليه فقدتتسم ويتطلب حتقيق أهداف البحث وجود أداة 
وابلنظر ملا يعهده الباحث ، والدراسات السابقة يف هذا اجملال تاالداة بعد أجراء دراسة استطالعية واالطالع على األدبيا

 يستفيد من خربتكم يف هذا اجملال لغرض التحقق من مدى وضوح الفقرات ومالءمتها فيكم من خربة ودراية يود ان
علما ابن . ضرورية لصياغة الفقرات وتغطيتها لكل جمال واملستوى الذي تقيسه الفقرات وأجراء التعديالت اليت تروهنا

 ابدا(، اندرا، احياان، غالبا، اآلتية )دائما وتكون ابلصيغة، البدائل مخاسية لضمان دقة اإلجابة
 علما ابن:

، ابالخرين من حيث الشكل  نظرة الفرد لنفسه وما يستخلصه من ذلك مقارنةعين( تSelf - imageصورة الذات )
 العام عن الذات. نطباعومن هذه الصورة يتكون اال، واملظهر العام والسلوك

 يز واملسرية الرتبوية.عز شاكرين لكم تعاونكم اجلاد خدمة للبحث العلمي ىف قطران ال
 الكلية:                                    : اللقب العلمي                             : اسم املختص
  لتوقيع:ا                                            :اجلامعة                               :االختصاص

 الباحث 
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 املالحظات
غري 
 صاحلة

 ت الفقرة صاحلة

 نظرة الفرد لنفسه: اجملال األول   
 9  ما يكون مع زمالئهديتضايق عن   

 2 را قاسيا يف نفسهثتعرضه للعقوبة يرتك أ   

 3 رسةدميكنه من النجاح يف امل   

 0 فدأي هال يسعى لتحقيق    

 5 قاءه حيبونهديشعر أبن أص   

 6 يشعر أن احلياة مجيلة   

 4 رة على التعلمدلديه الق   

 2 يتصور انه سيتخلى عنه اجلميع يوما ما   

 1 نفسه كما هي عنراض    

 94 عندما يقارن نفسه مع زمالئه ال جيد فرقا كبريا   
 99 يشعر أبن ليس له أمهية يف العائلة   
 92 ما يرسب يف االمتحانديبالغ ابحلزن عن   

 93 يعرف نفسه بشكل جيد   

 90 وق زمالئه عليهتفق من ييتضا   
 95 حيرص على اجللوس منفردا يف الساحة   
 96 خيجل من اللعب مع زمالئه   
 ن من حيث شكل الوجه واجلسديمقارنة نفسه مع االخر : اينثاجملال ال   
 94 من شكل رأسه يشعر ابالنزعاج   

 92 ينزعج من شكل انفه   
 91 يشعر ابالنزعاج من شكل فمه   
 24 خيجل من مظهر اسنانه   
 29 يتضايق من طبيعة شعره   
 22 يشعر ابالنزعاج من لون بشرته   
 23 يظهر انزعاجا من قصر قامته   
 ن من حيث املظهر العاميمقارنة نفسه ابالخر : الثثاجملال ال   
 20 يهتم هبندامه بصورة عامة   
 25 ال يستطيع اخلروج اذا كان مظهره غري الئق   
 26 يهتم برتتيب شعره   
 24 مظهره مرض عند زمالئه   

 22 يشعر ابلغرية عندما يرتدي أصدقائه مالبس أفضل منه   
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 21 بل ما يرتديه من مالبسقيت   
 34 يتأنق يف مالبسه   
 39 جسمه يهتم بنظافة   
 32 حيافظ على نظافة مالبسه   
 33 اسق لوان مالبسهتنيهتم ب   
 اجملال الرابع: مقارنة نفسه مع االخرين من حيث السلوك    

   
يتصرف يف املواقف االجتماعية بطريقة حيصل هبا علي قبول 

 االخرين واستحساهنم
30 

 35 ينجز واجباته املدرسية املطلوبة   
 36 اجلميع ينظرون اليه نظرة جيدة وإجيابيةيشعر ان    
 34 ال يسامح وينسي إساءات زمالئه   
 32 يلقي القبول واالحرتام يف كل مكان    
 31 يظهر الفرح او احلزن بقدر ما هو موجود يف نفسه    
 04 يعرتف أبخطائه أمام االخرين    
 09 يراجع نفسه ابستمرار    
 02 هتمون به خيذل الناس الذين ي   
 03 خياف من األماكن املزدمحة    
 00 خياف من األماكن املرتفعة    
 05 يتجنب القيام بسلوك ال يرضي عنه زمالئه    
 06 يتبع االرشادات والقواعد الصحية   
 04 يفعل أي شيء السعاد االخرين    
 02 يستمتع ابللعب مع زمالئه    
 01 احلديث يبادر زمالءه ابلسالم و    
 54 يبادر إبعادة العالقات املقطوعة مع زمالءه    
  59 حيدث زمالءه عن مشاكله يف العائلة    
 52 يسامح اصدقاءه عندما يسيئون اليه    
 53 يظهر الشوق لرؤية أصدقائه    
 50 لديه العديد من األصدقاء    
 55 مقبول من االخرين بصفه عامة    
 56 عالية أثناء الكالم او اللعب  يصدر أصوات   
 54 يتسم حبب الذات    
 52 يتسم ابخلجل    
 51 يغضب بسرعة    
  51 يغضب بسرعة   
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 (3ملحق )
 مقياس تقدير معلمي الرتبية اخلاصة لصورة الذات لدي تالميذهم 

 بياانت عامة: 
 ..............................اسم التلميذ: ............................         املدرسة: 

 عزيزيت املعلمة ....... عزيزي املعلم.....
 حتية طيبة ...

تالميذ صفك وهو عبارة  يهدف هذا املقياس اىل التعرف على أهم السلوكيات الشخصية والنفسية اليت يتسم هبا 
الميذ يف كل منط من هذه االمناط تقدير هؤالء الت ونظرا ألنك رائد للصف لذلك املرجو منك، ( منط سلوكي04)عن 

 ا( ابد، اندرا، احياان، غالبا، )دائما: مخس اختيارات عن طريق االستجابة لكل منط يف ضوء
 ومثال على ذلك النمط السلوكي:

 ميكنه من النجاح يف املدرس
 ابدا اندرا  أحياان  غالبا  دائما 
     
     
     
     
     

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

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

 ..رة ضع العالمة هكذاد* فاذا كان هذا النمط موجود بصورة ان
 ..لعالمة هكذا* فاذا كان هذا النمط موجود بصورة ابدا ضع ا

 قوشكرا لتعاونكم الصاد
 الباحث 
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 ت الفقرة دائما غالبا احياان اندرا ابدا
 9 يتضايق عندما يكون مع زمالئه     

 2 ميكنه من النجاح يف املدرسة     

 3 يشعر حبب اصدقاءه له     

 0 ينظر اىل احلياة بتفاؤل     

 5 لديه القدرة على التعلم     

 6 تصور ان اجلميع سيتخلى عنه.ي     

 4 راض عن نفسه كما هي     

 2 من زمالئه اجيد نفسه قريب     

 1  يشعر بعدم اهتمام العائلة له.     

 94 عزال عن زمالئه يف ساحة املدرسةنيرغب ابال     
 99 يشعر ابخلجل حني يلعب مع زمالئه.     
 92 يشعر ابالنزعاج من شكل راسه     
 93 لديه شعور ابخلجل من مظهر اسنانه.     
 90 يشعر ابالنزعاج من شكل انفه     
 95 يشعر ابلضيق من طبيعة شعره .     
 96 يشعر ابالنزعاج من لون بشرته.     
 94 يظهر انزعاجا من طوله مقارنة بزمالئه.     
 92 يهتم هبندامه     
 91 يهتم برتتيب شعره     
 24 بسوء مظهره بني زمالئهيشعر      
 29 يشعر ابلغرية عندما يرتدى زمالئه مالبس افضل منه.     

 22 ع مبا يرتديه من مالبسنمقت     
 23 يهتم بنظافة جسمه     
 20 حيافظ على نظافة مالبسه     
 25 اسق الوان مالبسه.نيهتم بت     
 26 يسعى اىل قبول االخرين واستحساهنم له.     
 24 يشعر ان اجلميع ينظرون اليه نظرة اجيابية.     

 22 يستطيع نسيان اساءات زمالئه     
 21 يعرتف ابخطائه امام االخرين     
 34 خيشى االماكن املزدمحة     
 39 يتهيب االماكن املرتفعة     
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 ت الفقرة دائما غالبا احياان اندرا ابدا
 32 يتجنب القيام بسلوك غري مرض مع زمالءه     
 33 واعد الصحيةيتبع االرشادات والق     
 30 ى شيء السعاد االخرينأيفعل      
 35 يستمتع ابللعب مع زمالءه     
 36 يسامح اصدقاءه عندما يسيئون اليه     
 34 يظهر الشوق لرؤية اصدقائه     
 32 لديه العديد من االصدقاء     
 31 اء الكالم او اللعبثنيصدر اصوات عالية ا     
 04 .يغضب بسرعة     
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 (4ملحق )
 وصف مقياس صورة الذات لدي تالميذ صفوف الرتبية اخلاصة يف حمافظة نينوي وتصحيحه بصيغته النهائية 

يهدف اىل توفري اداة قياس  مقياس صورة الذات لدى تالميذ صفوف الرتبية اخلاصة يف حمافظة نينوى: الوصف
 ( عوامل هي:5فقرة اشتملت على )( 20ويتكون املقياس من ) ت،صادقة واثبتة لدراسة الفروق الفردية لقياس صورة الذا

، 3، 2، 9فقرات هي ) ( 6واشتمل هذا العامل على )، مام الشخصيهتاذ تتضح امهية اال: تمام الشخصيهأوال. اال
0 ،5 ،6). 
ل هذا العامل على واشتم ميثل هذا العامل استجاابت صورة الذات لدى تالميذ الرتبية اخلاصة،: يا. العامل اجلسميناث
 .(92، 99، 95، 1، 2، 4فقرات هي ) (6)

واشتمل هذا العامل ، اخلاصة ميثل هذا العامل حاالت من املواقف اليت يتعرض هلا تالميذ الرتبية: اثلثا. العامل االجتماعى
 .(94، 96، 95، 9 0، 93( فقرات هي )5على )

واشتمل هذا ، اخلاصة جاح والتعلم اليت يشعر هبا تالميذ الرتبيةميثل هذا العامل حاالت من الن: رابعا. عامل الكفاءة
 .(29، 24 ،91، 92( فقرات هي )0العامل على ) 

واشتمل هذا ، الرتبية اخلاصة ميثل هذا العامل بعض االنفعاالت النفسية اليت مير هبا تالميذ: خامسا. العامل االنفعايل
  .(20 ،23، 22فقرات هي ) 3العامل على )

 سامالت العلمية للمقيااملع
فضال عن تطبيق اسلوب ء( مت التحقق من صدق املقياس ابستخدام الصدق الظاهري )صدق اخلربا: ق. الصداوال

 العاملي. اجملموعات املتطرفة واسلوب االتساق الداخلي مث الصدق
طريقة التجزئة النصفية اذ  استخدام( بطريقة االختبار واعادة االختبار فضال عن 4129بلغ معامل الثبات ): يا. الثباتناث

 (.4112بلغ معامل الثبات )
على التوايل  (9، 2، 3، 0، 5)ا( أبد، اندرا، احياان، غالبا، تعطى اوزان الدرجات للبدائل )دائما: اثلثا. التصحيح

وتعطى  (29، 24، 91، 92، 94، 96، 95، 90، 93، 6، 5، 0، 3، 2، 9للفقرات االجيابية واملتمثلة ابلفقرات )
، 23، 22، 92، 99 ، 94، 1، 2، 4( للفقرات السلبية واملتمثلة ابلفقرات ) 5 ،0، 3، 2، 9الدرجات )  اوزان
بينما متوسط الدرجة ( 20الكلية الدنيا للمقياس ) بينما الدرجة (924وتكون الدرجة الكلية العليا للمقياس ) .(20

  (.42) للمقياس
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 النهائيةصورة الذات بصيغته  سفقرات مقيا
 ت الفقرة دائما غالبا احياان اندرا ابدا
 9  حيافظ على نظافة مالبسه.     

  2 يهتم هبندامه.     

 3 يهتم بنظافة جسمه.     

 0 يهتم برتتيب شعره .     

 5 اسق الوان مالبسه.نيهتم بت     

  6 يتبع اإلرشادات والقواعد الصحية.     

 4 شكل انفه.يشعر ابالنزعاج من      

 2 لديه شعور ابخلجل من مظهر اسنانه.     

 1 يشعر ابلضيق من طبيعة شعره .     

 94 زعاج من شكل راسه.نيشعر ابال     
 99 يشعر ابالنزعاج من لون بشرته.     
 92 من طوله مقارنة بزمالئه. ايظهر انزعاج     
 93 يظهر الشوق لرؤية اصدقائه.     
 90 د اآلخرين.اى شيء إلسعأيفعل      
 95 يستمتع ابللعب مع زمالءه .     
 96 لديه العديد من األصدقاء .     
 94 يسامح اصدقاءه عندما يسيئون إليه.     
 92 ميكنه من النجاح يف املدرسة.     
 91 لديه القدرة على التعلم.     
 24 ينظر اىل احلياة بتفاؤل .     
 29 اصدقاءه له. يشعر حبب     
 22 خيشى األماكن املزدمحة.     
 23 يتهيب األماكن املرتفعة.     
 20 يشعر ابخلجل حني يلعب مع اصدقاءه.     
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