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 المستخمص :
يؤدي مفيوم الذات أو فكرة المرء عن نفسو دورا كبيرا في توجيو السموك وتحديده      

،فالطالب الذي لديو فكرة عن نفسو بأنو ذكي ، ومواظب ، ومجتيد يميل إلي التصرف تبعا ليذه 

أن يشعر بتحقيقو لنفسو  لممرء يمكنو الفكرة ، فمفيوم عمي ىذا النحو يعمل بوصفو قوة دافعة .  

حيث توفر االنترنت مجااًل مناسبًا من حيث إبداء الرأي والحوار إضافة النترنت، من خالل ا

كما أن لمتحكم بالتقنيات والبراعة فييا بسيولة نسبية مما يشد المستخدم ويشعره بقيمتو وأىميتو .

ىمالو في واجباتو المتنوعة بحجة أنو يقوم  المقصر ربما ييرب إلى االنترنت تغطية لتقصيره وا 

وتيدف الدراسة الحالية إلى معرفة العالقة بين مفيوم الذات واستخدامات طالب آخر مفيد.  بعمل

تيا فى تكوين مفيوم ذات ايجابى من خالل التنوع فى الجامعة لالنترنت ، وتكمن اىمي

 .  استخدامات االنترنت

  الجامعيةة المرحمة بطم –استخدامات االنترنت  –الذات مفيوم  :الكلماث المفتاديت 
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Abstract: 

Self -concept or the The idea of one's own self plays a great role in 

guiding and determining the behavior. A student who has an opinion as he 

intelligent, studious and hardworking tends to act according to this idea, 

the concept as this as a driving force. the person can fell by achieving 

himself through the internet, it provides a suitable scope to give opinions 

besides controlling the technology and skills that pull the user and make 

him feel by his value and importance, as that the unsuccessful one may 

escape to the internet to cover his lack and neglect on his different duties 

.he thinks that the internet is useful. The current study aims to know the 

relationship between the ego concept and the uses of students of the 

university to the internet and its importance lies in forming a positive self 

–concept through the variety in using the internet. 

 Keywords: Self- concept , Internet Uses , University students . 
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 مقدمت 

يؤدي مفيوم الذات أو فكرة المرء عن نفسو دورا كبيرا في توجيو السموك وتحديده      
،فالطالب الذي لديو فكرة عن نفسو بأنو ذكي ، ومواظب ، ومجتيد يميل إلي التصرف تبعا ليذه 

 الفكرة ، فمفيوم عمي ىذا النحو يعمل بوصفو قوة دافعة .  
ة تسيم في تكوين ذات الفرد وان يكون ىذا ويمكن القول إن عممية التنشئة االجتماعي

صورة معينة لذاتو تتضمن مجموعة من المعتقدات والقيم واالتجاىات التي تحدد مواقفو وتوجو 
سموكو تجاه نفسو و اآلخرين . وتعد الذات ، والشخصية  بيذا الشكل نتاجا لمتفاعل االجتماعي 

 )( ) اإلباء ، واإلخوة ، واألقاربميم مع اآلخرين، ونتيجة الندماج قيميم  واتجاىاتيم ومفاىي
 (.ٖٕم،صٕٔٓٓ،الشناوى ،محمود ،العنباوى 

وتؤكد الكتابات والدراسات التي دارت حول مفيوم الذات انو حجر الزاوية في الشخصية 
 ﴾ ) المدثر:   ﴿ ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِىيَنةٌ لقول ا تعالي  اوانو ينظم السموك . وىذا مصداق

 (، أي ان النفس البشرية تنظم السموك وىي مسئولة عنو.ٖٛ
ويمنح مفيوم الذات الفرد مرونة في السموك وفقا لمدور الذي يقوم بو حيث تعتبر الذات 
محور اىتمام الفرد ، حيث ال يوجد دليل واضح عمي ان الفرد يولد ولديو مفيوم لذاتو، إذ أن ىذا 

. وىناك اتفاق يكاد يكون عاما بان مفتاح النجاح والسعادة في المفيوم يتكون وينمو نتيجة خبراتو 
 الحياة يكمن في تكوين مفيوم ذات موجب.

ان مفيوم الذات يتكون من معارف الفرد حول ذاتو ( ٜٖٕ،ص ٕٔٓٓباظة )وترى 
 ومعرفة أوجو قصورىا ودوافعيا ومميزاتيا .

فن واألدب، واالجتماع والتاريخ وليس عمم النفس وحده ىو الذى يتحدث عن النفس .وانما ال 
بيئتيا الطبيعية والحياة الواقعية بأكمميا ..ىى الحديث الصادق عن النفس ،ألنيا تتحدث عنيا فى 

 .(ٔٔ،ص ٖٜٜٔ)قطب،بيئة )الحياة( 
من يظير مفيوم الفرد عن ذاتو بأبعادىا الثالث " المثالية والواقعية واالجتماعية " كما      

، فالفرد الذي يحمل مفيوم سمبي عن ذاتو يشعر غالبًا بالقمق والمعاناة خالل استخدام االنترنت 
والن الفرد مجبول عمى اليروب من المعاناة  إلى الراحة والتي يجدىا  متوفرة في االنترنت الذي 

بيا إلى نة اجتماعية ونسيتيح الفرصة إلخفاء اليوية وبالتالي تخيل ما يرغب من صفات ومكا
 ذاتو 

وفى المقابل يجد الفرد الذي يتمتع بمفيوم ايجابي عن ذاتو الفرصة في استخدام  
االنترنت لتعزيز وتأكيد ذاتو من خالل مشاركة اآلخرين اجتماعيا وفكريًا ، كما يستخدم االنترنت 
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تخدمو في تحقيق طموحاتو في الدراسة أو البحث من خالل مواقع الجامعات عمى االنترنت ، ويس
 أيضا في تثقيف ذاتو وتأكيد ىويتو .    

 مشكلت البحث : 

مفيوم الذات تكشف الدراسات السابقة " عمى حد عمم الباحثة " عن ندرة الدراسات التي تناولت  -
 باستخدامات االنترنت.  وعالقتو

اليروب  يساعد االنترنت عمى أن الفرد يمكن أن يشعر بتحقيقو لنفسو من خالل االنترنت، كما
، فاإلنسان مجبول عمى اليروب من األلم إلى المتعة والمذة ت عممية واجتماعية من مشكال

ىمالو في واجباتو  بأشكاليا المتنوعة ،كما أن المقصر ربما ييرب إلى االنترنت تغطية لتقصيره وا 
خدامات ياتى البحث الحالى لدراسة العالقة بين است. عمل آخر مفيدالمتنوعة بحجة أنو يقوم ب
 االنترنت ومفيوم الذات .

 -وبالتالى فإن الدراسة الحالية تحاول اإلجابة عمى األسئمة اآلتية :
 ما استخدامات االنترنت لدى طالب جامعة جنوب الوادى ؟  -1
 ما عالقة مفيوم الذات لدى طالب الجامعة باستخدامات االنترنت ؟  -2
ناث ( بمفيوم الذات ، است -3  خدامات االنترنت ؟ ما عالقة النوع )ذكور وا 

 أهداف البحث:
تيدف الدراسة الحالية إلى معرفة عالقة بعض المتغيرات النفسية واالجتماعية وىى 

 النوع ( عمى استخدامات طالب الجامعة لالنترنت .   –الذات  )مفيوم
  -ويتفرع من ىذا اليدف الرئيسى األىداف الفرعية اآلتية :

الفروق الدالة بين مفيوم الذات السمبى وااليجابى فى استخدامات االنترنت  عمى تعرفال -ٔ
. 

 التعرف عمى استخدامات االنترنت بين طالب الجامعة .  -ٕ
 . دامات االنترنت لدى طالب الجامعةاناث ( باستخ –التعرف عمى عالقة النوع ) ذكور  -ٖ

   أهميت البحث :

  -تكمن أىمية الدراسة الحالية فى اآلتى :
يمكن ان تفيد نتائج الدراسة فى التعرف عمى عالقة مفيوم الذات باستخدامات االنترنت  -ٔ

 مماقد يسيم فى تكوين مفيوم ذات ايجابى من خالل التنوع فى استخدامات االنترنت .
نظرًا الن طالب الجامعة اليوم ىم قادة الغد ومستقبل الوطن ، لذلك يجب عمى البحث  -ٕ       

متابعتيم ومالحظة سموكياتيم االيجابية والسمبية ،ومن أكثر المحدثات تاثيرًا فييم االنترنت العممى 
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 لدى طالب الجامعة . عا لمفيوم الذات وتكنولوجيا االتصاالت ،وتختمف استخدامات االنترنت تب
ندرة الدراسات التى تتناول استخدامات شبكة االنترنت لدى طالب الجامعة فى الوطن العربى  -ٖ 

 ومصر.
مفيوم الذات واستخدامات االنترنت عمى العالقة بين يمكن ان تفيد نتائج الدراسة فى التعرف  -ٗ   
. 
 انتشار االنترنت بسرعة فائقة وازدياد إعداد مستخدمى الشبكة . -٘   

 : البحثفزوض 

توجد فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واالناث عمى مقياس استخدامات االنترنت  -ٔ
 وابعاده .        

 توجد فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واالناث عمى مقياس مفيوم الذات وابعاده .                                -ٕ
السمبى(واستخدامات  -)االيجابىاتتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين مفيوم الذ-ٖ -ٖ

 .       نترنت المختمفة لدى افراد العينةاال
توجد عالقة ذات داللة احصائية بين مفيوم الذات  واستخدامات االنترنت المختمفة لدى  -ٗ

 افراد العينة .      
   مصطلحاث البحث :

 Self – Conceptمفهىم الذاث :    -  

لمفيوم الذات كتكوين معرفي منظم ومكتسب لممدركات  (ٜ،صٖٕٓٓ)ينظر زىران
ا والتصورات وتقييمات الذات كذات مدركة ، وفيما يعتقده اآلخرون كذات اجتماعية وكم الشعورية

 يود أن يكون عميو كذات مثالية .
بانو الشكل التصوري المنظم والمنسق الذي يتشكل " (ٜٓ،صمٜٜٛٔيعرفو القريطى )و 

ومن مدركاتو لعالقاتو باآلخرين، وتصوراتو  خصائص أناه "من أكون؟"من تصورات الفرد ل
 . "بيذه التصورات واإلدراكات لممظاىر المختمفة لمحياة، ولمقيم المرتبطة

 تعريف استخدامات االنترنت : -   
العديد من الخدمات مثل الشبكة العنكبوتية العالمية )الويب(، و تقنيات  تقدم اإلنترنت      

 Search، و برتوكوالت نقل الممفات ،البحث   E-mailالبريد اإللكتروني  التخاطب، و
  load،خدمة  web site، انشاء Newsgroup ،مجموعات االخبار Shopping،التسوق
Down . 

 اإلطار النظزي 
 المحىر االول مفهىم الذاث
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 أشكال مفهىم الذاث :

الذات مفيوم فرضي يشير إلي منظومة معقدة من العمميات الجسدية، والنفسية ، المميزة  
لمفرد ، الن أشكال مفيوم الذات ترتبط فيما بينيا ارتباطا قويا، ويتأثر بعضيا ببعض ومن ىذه 

 ( وىي: ٖٕ،صمٕٔٓٓ ما أشار إليو الشناوى ،محمود ،العنباوى )األشكال 

 الذاث أو األنا الفاعلت -1

وغالبا ما يتبعيا فعل، أو شعور ، أو سموك ، أو عنيا المفظ أنا في المغة العربيةويعبر  
 إدراك ، فتقول أنا أري ، وأنا أحب وأنا أريد ، أو أنا اعتقد.

 الذاث أو األنا المفعلت -2

وغالبا ما نستخدم لفظ األنا  في حالة وقوع الفعل عمييا ، ويكون الفعل من قبل االخرين، 
 : قالوا لي، اخبروني، ىاتفوني، وما إلي ذلك.مثل 

 الذاث المثاليت  – 3

وىي أالنا المتعالية عن الواقع ، وقيمتيا جوىر الثقافة، أي القيم والضمير والمعايير والجوىر 
 الروحي أو الدين.

 الذاث المىقفيت  – 4

ود أفعال األنا وىي األنا في الموقف المحدد بعناصره المادية ، واالجتماعية ، وتكون رد
 مباشرة، ألنيا تتمقي مؤثرات الموقف مباشرة.

ويتطور مفيوم الذات في خط مواز لمراحل النمو المعرفي التي وضعيا بياجيو ومفيوم الذات 
ىو جزء من البناء المعرفي لمفرد، ومكونات الذات) كالجنس،اليوية، األخالق( تترابط ببعضيا 

د  (. مٕ٘ٔٓ،راكو لذاتو في عالقاتو مع اآلخرين ) األشول بفعل تطور أساس الفرد بذاتو ، وا 
ولكي نفيم معني الذات بشكل أفضل فانو يمكن النظر إليو عمي انو يتكون من عدد من 

 األجزاء كما يمي:
 الذاث الحقيقيت :  -1

تعتبر ىي قمب أو مركز مفيوم الذات ، وىي تعني ما يكون الفرد فعاًل ماذا يكون؟ وبصفة 
األفراد يشوىون الواقع الحقيقي بشكل أو بأخر ، ونتيجة ليذا التشويو فانو غالبا ما عامة فان 

يصبح من المستحيل أن نزيح الغطاء عن الذات الحقيقية ، ومن ىنا فان الذات الحقيقية لمفرد من 
 عمم الو وحده وليس من السيل عمي البشر أن يعرفيا.

 لذاث (الذاث المدركت : ) أي الذاث كما حزاها ا -2

ىناك جانب من الذات سيل التعرف عميو وىو يتصل بكيف يري الشخص ذاتو وىذا الجانب 
ينمو من خالل التفاعالت مع أناس آخرين ومع البيئة فإذا كان الشخص فردا محبوبا  ومقبوال 
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ذا تعمم قرودا من انو ال أىمية أو القيمة لو فانو سيري ذاتو عمي انو  فان الذات تري كذلك ، وا 
 القيمة لو، ويصبح ىذا تطور ىاما الن مفيوم الذات يحافظ عمي الذات.

 الذاث االجخماعيت ) أي الذاث كما يزاها اآلخزون (: -3

يدرك الفرد اآلخرين عمي أنيم يفكرون فيو بطريقة خاصة ، وفي معظم األحيان فان الفرد 
الداخمية عندما يكون ىناك يحاول أن يعيش ىذه التوقعات من جانب اآلخرين ، وتنشا الصراعات 

 فجوة بين الذات المدركة والذات اجتماعية.
 الذاث المثاليت :  -4

إن األفراد ليم طموحات وغايات يتطمعون إلي تحقيقيا ، وىو الجانب المثالي من الذات . 
وتعكس الذات المثالية ما يود أن يعممو الفرد ، ويكون الفرد في حالة صحية عندما ال يكون ىناك 
اختالف أو فرق كبير بين الذات المثالية وما يكون بوسع الفرد أن يعممو أو يقوم بو فعال وبمعني 

م،ص ٕٔٓٓأخر فان المثاليات التي  يكونيا الفرد ينبغي أن تكون في حدود الممكن) مفتاح، 
 (ٕٙٔ – ٔٙٔ ص

تتضمن سمات صورة الذات النفسية والتي  (ٖٜٚٔ (Harlok أبعاد مفيوم الذات لدي ىارلوك
 كالجبن واألمانة والخجل والعدوان.

وىي عبارة عن تصور الشخص ألراء ظاىرية. وىي تتوحد وتتنوع في  صىرة الذاث الىاقعيت :
الكيال التي يحمميا اآلخرون عنو)  ذات الفرد أي أنيا الصورة الخاصة بو والصورة

 (ٕٙم،صٕٜٜٔ،

دا لمذات سماه مفيوم الذات الخاص بعدا جدي (ٓٔص، مٖٕٓٓ)ثم أضاف زىران
(Privat Self-concept)  وىو يختص بالجزء الشعوري السري جدا أو العوري أي الخبرات

                  الشخصية السرية لمذات والتي يخجل الفرد منيا وال يستطيع البوح عنيا.
ماعي نستشف من ذلك ان الفرد يمكن ان يكشف عن مفيوم الذات المدرك واالجت 

والمثالي بدون المجوء إلي حيل الدفاع ، ولكن من الصعب جدا الكشف عن مفيوم الذات الخاص 
فمن السيل لمفرد أن يقول أن لو زوجا أو زوجة ، لكنو من الصعب أن يقول أن لو عشيقا أو 

 عشيقة .
 الخمزكش حىل الذاث ومفهىم الذاث : -

بأنو ميل الفرد إلى االىتمام  hugging-selfيعرف عمماء النفس التمركز حول الذات  
بذاتو مع اىمالو وعدم اىتمامو باآلخرين . فالمتمركز حول ذاتو تجده منشغل باىتماماتو الذاتية 
إلى الحد الذى يصبح معو الفرد غير مبال بمشاعر وحقوق اآلخرين وىو احد االضطرابات 

 (ٖٙص،مٖٕٓٓالسموكية أو االضطرابات االتصالية .)ىرمز،
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 ىناك العديد من النظريات التي تحدثت عن مفيوم الذات منيا: :نظزيت الذاث  -
 ( ٜٕ ،صمٕٓٔٓ،الظاىر)
نظزيت روجزس   - Jamesنظزيت جيمس  -   Snygg & Combsنظزيت سينج وكىمب  -

Rogers  

 المحىر الثانى اسخخداماث االنخزنج 

( ٖٔٔص ،مٕٕٓٓ)  وطمبو عبدالوىاب، و عبدالمعطى، و فيمى ، وزين الدين،ذكر  
ان شبكة االنترنت قد أدت  إلي إمكانية اتصال ماليين البشر من خالل أجيزة الحاسب كما لو 
كانوا مجتمعين في مكان محدود يتحدثون ويتناقشون بأمان تام . وىذا يشعرنا  أننا عمي أبواب 

 ي وجو التحديد.تغيير ضخم في نمط حياتنا البشرية وال يستطيع أي إنسان التكين بو عم
وقد يقول قائل أن السبب الرئيسي في عمل االنترنت بيذه الكيفية  ىو أن االنترنت ليس  

ليا صاحب أو قائد يوجييا . والحقيقة أن ذلك فيو بعض الصحة فالواقع أن االنترنت ليس ليا  
وليس ليا وسيمة مسئول أو ىيئة معينة تدفع تكاليفيا ، لذلك فاالنترنت ليس ليا بوليس وال جيش 

إللحاق الضرر بأي شخص ولكن ليا وسائل عديدة إلسعاد الناس وتوفير المتعة والثقافة ليم 
 وىذه ىي االنترنت .

نشأت االنترنت في ظل التحوطات اإلستراتيجية التي اتخذتيا القيادة العسكرية ، ممثمة 
الغربي ، وذلك تحسبًا من احتمال )بوزارة الدفاع ( ، أبان الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي و 

تدمير أي مركز من مراكز االتصال الحاسوبي ، المعتمدة بضربة صاروخية سوفيتية ، مما 
سيؤدي إلي شمل الشبكة الحاسوبية بكامميا وحرمان القيادة العسكرية األمريكية من 

 (.ٛ،ص ٜٜٙٔاإلسنادالمعموماتي )شاىين،
"االنترنت مصطمح يستخدم لمتعبير عن ( ٕٖٓٔم، ص ٕٔٓٓ برايان واندرداىل )

الطريقة التي يتصل بيا الماليين من أجيزة الكمبيوتر حول العالم  بشبكة ضخمة حتى تتم 
مشاركة الممفات واالتصال ببعضيا االخر بسيولة " وذلك لتبادل المعمومات بشتى أنواعيا الرقمية 

 والمرئية والسمعية أو حفظيا واسترجاعيا عند الطمب .
 تخدامات الطالب لالنترنت :اس

األغراض التي تستخدم فييا شبكة  Abd El-halim) ( 2002, عبدالحميم  وضحي 
االنترنت من قبل الطالب فغالبية الطالب يستخدمونيا لتبادل الرسائل عبر البريد االلكتروني و 
لمحصول عمي المعمومات العامة فيما قمت نسبة استخدام الطالب لمواقع األخبار و الدردشة 

تصل أحيانا النعدام التسوق  وتنخفض ألقصي درجة نسبة استخدام الطالب لمتسوق عبر الشبكة
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وأظيرت النتائج تساوي نسبة استخدام كال من الطالبات والطالب لشبكة االنترنت ، وأوضحت 
الدراسة عدم وجود عالقة إحصائية بين النوع واستخدام الطالب لشبكة االنترنت ، وأوضحت 

حديد خبراتيم الدراسة أن دخل مستخدمي االنترنت من الطالب لم يكن عامال رئيسيا في ت
 وميارتيم في استخدام االنترنت وعدد مرات استخدامو والوقت المستغرق في االستخدام .

 Jhon( ( 2000   وتتميز االنترنت بأنيا وسيمة تفاعمية ، ويبرز ذلك بوضوح في غرف
يعيشون عمي بعد أالف األميال ، حيث تستطيع أن تكون مع الناس الذين  Chattingالدردشة 

مكنك أيضًا من خالل االنترنت عقد المؤتمرات عبر الفيديو . وقد حقق ىذا االستخدام ، ويمنك
العديد من المنافع أىميا عقد االجتماعات بدون ترك المكتب ، وانخفاض تكمفة السفر بشكل كبير 
مكانية دعوة األشخاص لالجتماعات فورا بالمالحظة الصغيرة وعمي مستوي العالم ، ويتميز  ، وا 

مؤتمرات عبر الفيديو عمي االنترنت بقدرة المندوبين عمي حضور االجتماعات إذا كانوا عقد ال
 غير قادرين عمي الحضور جسديًا.

انتيت إلي أن  األبعاد النفسية والسموكية لمجميور ( (Carolyn,2002كما ان دراسة  
 تمعب دورًا أساسيا في تحديد اختيارات المستخدمين ليذه الوسائل االلكترونية . 

 : الدراسات السابقة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى العالقة (  دراسة ىدفت الى ٕٙٔٓ)العسال اجرت 

دارة الذات لدى طالبات الجامعة، وقد تكونت عينة بين مفيوم الذات وأسموب حل المشكالت  وا 
طالبة من طالبات الجامعة ، وكان من أىم النتائج التى تم التوصل إلييا وجود  ٜٓٔالدراسة من 

عالقة ذات داللة إحصائية بين درجات طالبات الجامعة عمى مقياس مفيوم الذات ودرجاتين 
دارة األز  مات، كما توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عمى مقياسي )أسموب حل المشكالت وا 

درجات طالبات الجامعة عمى مقياس أسموب حل المشكالت ودرجاتين عمى مقياس إدراة 
األزمات، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات الجامعة ذوي الفئة العمرية في 

احصائية بين طالبات  أسموب حل المشكالت وفي إدراة األزمات، عد وجود فروق ذات داللة
 الجامعة في اسموب حل المشكالت وفي ادارة االزمات تعزي لمستواىن الدراسي.

أن المفيوم الذاتي اإليجابي يؤثر عمى  (Langheinrich,2016)بينما تشير دراسة    
رفاىية الطالب وكذلك إدراكو لمكفاءة الفردية في المدرسة. مع تزايد أىمية التعميم القائم عمى 

( في CSCلكمبيوتر في المدرسة ، قد يساعد المفيوم الذاتي اإليجابي المرتبط بالكمبيوتر )ا
تعزيز التحصيل المعرفي. وبالتالي ، ركزنا عمى إنشاء أداة قصيرة ، صالحة ، وموثوقة لقياس 

CSC ( من خالل إدارة العينات الفرعية األلمانيةN  = ]من ثالث ٛٛٗ]إجمالي الرتبة )
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( ، 214 = (N( ، طالب الصف الحادي عشر )N = 159) ٛرية مختمفة: مجموعات عم
(. لقد نجحنا في تطوير جياز عامل واحد مع موثوقية جيدة ٘ٔٔوالجامعون الجدد )العدد = 
[ وصحة المعيار المناسب. وقد كشف تطبيق المقياس عن ٗٛ.ٓجيدة )]مجموع منخفض = 

. عالوة عمى ذلك ، الحظنا فرًقا نمطًيا بين مفيوم ذاتي كبير بين المستجيبين األصغر سنا
لطالب الصف الثامن والحادي عشر. وأخيًرا ، نناقش االعتبارات التربوية  CSCدرجات 

 والتعميمية لتطبيق المقياس في المدرسة.
( إلى التحقق من مقياس المفيوم الذاتي األكاديمي من Matovu,2014) ىدفت دراسة

اس مفيوم الذات األكاديمي بين طالب الجامعات. تم استخدام ( في قيٕ٘ٓٓقبل ليو ووانغ )
النمذجة المعادلة الييكمية لمتحقق من صحة الجدول الذي كان يتألف من اثنين من أنساب ؛ الثقة 
األكاديمية والجيد األكاديمي. أجريت الدراسة عمى طالب الجامعة. الذكور واإلناث من مستويات 

. في ىذه الدراسة تم تقييم تأثير المفيوم الذاتي األكاديمي عمى مختمفة من الدراسة والكميات
التحصيل األكاديمي ، واختبار ما إذا كان النموذج االفتراضي يجيز البيانات ، وتحميل ثبات 
معامالت المسار بين المتغيرات المعتدلة ، وأيضا ، وأبرز ما إذا كانت الثقة األكاديمية والجيد 

وم الذات األكاديمية . كشفت النتائج من النموذج أن المفيوم الذاتي األكاديمي يقاسان مفي
األكاديمي أثر عمى اإلنجاز األكاديمي والنموذج المفترض المجيز بالبيانات. كما دعمت النتائج 
النموذج ألن البنية السببية لم تكن حساسة لنوع الجنس ومستويات الدراسة وكميات الطالب. 

جميع المجموعات التي تم اتخاذىا كمتغيرات معتدلة. كما لوحظ أن الثقة وبالتالي ، تنطبق عمى 
األكاديمية والجيد األكاديمي ىما مقياس لمفيوم الذات األكاديمي. ووفًقا لمنتائج ، اعتبر مقياس 

( مناسًبا في جمع المعمومات حول مفيوم الذات ٕ٘ٓٓالمفيوم الذاتي األكاديمي لميو ووانغ )
 الب الجامعات.األكاديمي بين ط

الحالية ىو فحص أربعة متغيرات لمسياق  الدراستو( كان اليدف من (Rinn,2013اما  
االجتماعي )الوضع االجتماعي االقتصادي ، مستوى تعميم األم ، مستوى تعميم األب ، والدعم 

الجامعية االجتماعي األسري المتصور( كمتنبئ لمفيوم الذات في الرياضيات بين طالب المرحمة 
العميا في العموم والتكنولوجيا من أجل فيم الفرق بين الجنسين بشكل أفضل. في مفيوم الذات 

ٝ منيم من اإلناث( في جامعة بحثية كبيرة ٘ٚطالبًا جامعيًا ) ٜٜٗالرياضيات. ضم المشاركون 
لمرياضيات في جنوب غرب الواليات المتحدة. أشارت النتائج إلى أن الذكور لدييم مفاىيم ذاتية 

أعمى من اإلناث وأن الدعم االجتماعي تنبأ بمفيوم الذات لمرياضيات،خاصة بالنسبة 
 شخصين(و  جدولين لمذكور)يحتوي عمى
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( تقوم العديد من الدراسات بفحص مفيوم الذات لدى الطالب   Rubie,2013) وقال 
لطالب في البيئات التعميمية أثناء التعميم اإللزامي ، لكن القميل منيا استكشف مفيوم الذات لدى ا

العميا. درست الدراسة الحالية مفيوم الذات من قبل أعضاء ىيئة التدريس والجندر بين طالب 
طالبا جامعيين من جامعة نيوزيمندا كبيرة.  ٜٕٜالتعميم العالي في نيوزيمندا. كان المشاركون 

رياضيات من قبل أعضاء ىيئة وأظيرت النتائج بعض االختالفات في المفيوم الذاتي لمكمية وال
التدريس. بشكل عام ، كان الطالب في الكميات الذين يعتمدون مواد أكثر اعتماًدا عمى ميارات 
الرياضيات مفيوًما ذاتًيا لمرياضيات أعمى من أولئك الموجودين في الكميات ، حيث كان التدريب 

سية لمفيوم الذات المفظي. لم يتم عمى الميارات المفظية أمًرا ميًما. تم العثور عمى نتائج عك
العثور عمى فروق بين الجنسين بشكل عام لممفيوم الذاتي العام واألكاديمي والمفظي والرياضي ، 
عمى الرغم من وجود فروق ذات داللة إحصائية لمفيوم حل المشكالت الذاتية. تشير ىذه النتيجة 

إلى تصورات حول مياراتيم وقدراتيم في إلى أن اختيار الطالب ألعضاء ىيئة التدريس قد يستند 
 (مختمف المجاالت ، بغض النظر عن الجنس)يحتوي عمى جدولين

( بحثت العالقة بين الصداقة ، الذات العالمية ، والمفاىيم Shany,2013) ودراسة
(. أفاد الطالب LDطالب جامعي مع وبدون صعوبات التعمم ) ٕٓٔالذاتية المحددة المجال لدى 

( بأن لدييم قيمة ذاتية منخفضة ومفيوم ذاتي LDباضطراب نقص المناعة المكتسبة )المصابون 
، وكان ىذا الفرق أكبر بالنسبة لمنساء. كما أفاد الطالب  LDمن الطالب مقارنة بالطالب دون 

. كان من LDالمصابون بالشمل الدماغي أن لدييم صداقات أكثر استقراًرا من الطالب دون 
دى الطالب ذوي الجينات األقل حظا قيمة ذاتية أعمى في العالم ومفاىيم ذاتية المرجح أن يكون ل

لمقبول االجتماعي إذا كان لدييم صداقات مستقرة ولدييم عالقات حيث يتواصمون بشكل عفوي 
وبصراحة. لم تتنبأ أي من المتغيرات الصداقة بمفيوم الذات األكاديمي. وبالتالي ، فإن وجود 

ميمة ىو عامل حماية فيما يتعمق بمفيوم الذات العالمي والمفيوم الذاتي صداقات مستقرة وح
 .LDاالجتماعي لدى طالب الجامعات ذوي 

( ىذه الدراسة ىدفت إلى بيان العالقة بين السموك الوسواسى وكل ٕٕٔٓاجرى ممحم ) 
من مفيوم الذات ودافعية اإلنجاز لدى طالبات المرحمة الجامعية فى المممكة العربية السعودية 
والتعرف عمى بعض المتغيرات ذات األثر فى ىذا السموك كمتغير مفيوم الذات ودافعية االنجاز 

الدراسى ومستوى التحصيل الدراسى والمستوى االقتصادى والمستوى االجتماعى.  والمستوى
طالبة من السنتين الثانية والثالثة فى الفصل الدراسى االول لمعام  ٖٕ٘وتكونت عينة الدراسة من 

. وقد اشاارت نتائج الدراسة إلى أن متغير مفيوم الذات ىو المتغير الذى ٕٔٔٓ/ ٕٓٔٓالدراسى 
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ين فى سموك الوسواس القيرى. كما تبين أن ىناك فروقا فى سموك الوسواس القيرى فسر التبا
 تعزى لمتغيرى المستوى االقتصادى والمستوى االجتماعى. 

يتم دعم التوجيو عمى نطاق واسع كتجربة تعميمية  الى انو(Little,2010) اشار 
منمو األكاديمي ويكونوا بمثابة لمطالب الموىوبين أكاديميًا ألن الموجيين قد يوفرون التحفيز ل

مراىق  ٕٚنماذج إيجابية لمطالب في مجاالت االىتمام الوظيفي. بحثت ىذه الدراسة تجارب 
موىوب في برنامج إرشاد صيفي في الجامعة. أكمل الطالب إجراءات االختبار القبمي وبعد 

كما شاركوا تصوراتيم حول البعدي لتقييم المفيوم الذاتي والتصورات الخاصة بالقدرات البحثية ؛ 
عالقاتيم اإلرشادية في إدخاالت دفتر اليومية المكتوبة. أظيرت النتائج زيادة في ميارات البحث 
المدركة لدى الطالب وكفاءة الوظائف ؛ أبمغ الطالب عن وجود عالقات إيجابية مع الموجيين ، 

ودوًدا وودوًدا وجذاًبا. )يحتوي ال سيما عندما شعروا بأن معمميم قضى وقًتا كبيًرا معيم وكان 
 جداول.( ٖعمى 

( دراسة تيدف إلى التعرف عمى مفيوم الذات لدى الطمبة ٜٕٓٓاجرى الزعبى ) 
الممارسين لألنشطة الرياضية فى جامعة الحسين بن طالل ذلك ان مفيوم الذات يحتل جانبا 
كبيرا من اىتمامات الفرد فيو يؤثر فى قدرتو عمى التواؤم مع البيئة التى تعيش فييا ويمارس 

نتائج ىذه الدراسة أن تكشف عن طبيعة مفيوم الذات لدى الطمبة  منوخبراتو ، نشاطاتو 
الممارسين لالنشطة الرياضية فى جامعة الحسين بن طالل بناء عمى بعض العوامل المؤثرة فيو 
من أجل تنظيم المواقف التى تيدف الى تطوير وتنمية مفيوم ذات إيجابى لدييم وتعريف 

بين واالداريين والقائمين عمى تدريب الفرق الرياضية فى المسئولين عن الحركة الرياضية والمدر 
الجامعة بتركيز الجيود نحو زيادة مفيوم الذات لدى الطالب والطالبات كما  تعرف الطالب و 
الطالبات الممارسين لالنشطة الرياضية بذاتيم بصورة تكشف ليم مواطن الضعف فييا والعمل 

 .عمى تقمصيا وخمق البدائل االيجابية ليا
( إلى ابتكار أداة غير متكافئة لتقييم المفيوم Bennett,2009) سعت ىذه الدراسة

( بين الطالب البريطانيين المولَّدين الذين يدخمون إلى جامعات "السوق ASCالذاتي األكاديمي )
( التي تمبي احتياجات متنوعة و "غير تقميدية". تم العثور عمى ثالثة ٕٜٜٔالشامل" )ما بعد عام 

لتكون ذات أىمية خاصة ليؤالء الطالب: "االعتقاد الذاتي" في الكفاءة  ASCنب رئيسية من جوا
كطالب)بمعزل عن االعتبارات المتعمقة  األكاديمية واحد. "التقدير الذاتي" لمقيمة الشخصية لمطالب

 ومالحظتينجداول  ٘مع كونو طالًبا جامعًيا)يحتوي عمى ""االتصال الذاتيو (بالقدرة
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( بحثت الدراسة آثار شكل البند ، مفيوم الذات والقمق Afolabi,2007) اسةوفى در 
طالب جامعي قدموا دورة في عمم النفس  ٓٓٗعمى السموك المتغير االستجابة. شارك في الدراسة 

االستشاري في إحدى الجامعات النيجيرية. ولوحظت إجابات الطالب في التنويعات المتعددة 
اختبار التحصيل في تغيرات االستجابة. أشارت النتائج إلى أن المزيد  واالختيارية الصحيحة من

من التغييرات قد تم إجراؤىا في صواب خاطيء أكثر من عناصر االختبار متعدد الخيارات ، وأن 
الطالب الذين يعانون من قمق معتدل من السمات جعموا تغيرات أكثر بكثير من أولئك الذين 

. لم يتم العثور عمى مفيوم الذات األكاديمي والعامة لدييم تأثير لدييم قمق منخفض أو مرتفع
 .كبير عمى االستجابة السموك المتغير

( دراسة تجريبية صغيرة الستكشاف مفيوم الذات لمشباب Bunning,2007)وقد أجرى 
الذين يعانون من إعاقة في التعمم من مجتمع ييودي في منطقة مدينة داخمية. شارك أربعة شبان 

ي المشروع. جميعيم حضروا كمية مكرسة لتعميم إضافي لذوي االحتياجات الخاصة من المجتمع ف
الييودي. أجريت مقابالت شبو منظمة مع المشاركين. تم توظيف استراتيجية تواصل معزز 

 Talking Mats" [J. Murphy and L. Cameron (2002b)منخفضة التكنولوجيا تسمى "

"Talking Mats التعمم: مورد تكنولوجيا منخفض لمساعدة الناس عمى التعبير عن  والعجز عن
آرائيم ومشاعرىم". اسكتمندا ، جامعة ستيرلنغ[ لتمبية احتياجات االتصاالت المتغيرة لممشترك. 
وضع المشارك الرموز ذات الصمة عمى حصيرة اللتقاط اآلراء التي تم التعبير عنيا أثناء 

رئيسية من البيانات: "كونك شاًبا" ، "وجود إعاقة في التعمم" و المقابمة. ظيرت ثالثة مواضيع 
"كونك ييودًيا". كانت الروايات المرتبطة بكل موضوع متداخمة بشكل وثيق. كانت عضوية 
المجتمع الييودي أساسية بالنسبة لمفيوم الذات. سمط البحث الضوء عمى أىمية السياق واالنتماء 

" أثناء المقابمةوجود تنسيق يمكن الوصول Talking Matsتخدام "الثقافي لبناء اليوية. أثبت اس
 وتزويدىم بتعميقات حول البحث. الستكشاف كل من األشخاص ذوي صعوبات التعمم إليو

( بدراسة تيدف الى الكشف عن الفروق فى أبعاد مفيوم الذات لدى ٕٙٓٓوقام الدليم ) 
اعية ونزالء مؤسسة التربية النموذجية من األحداث الجانحين فى دار المالحظة اإلجتم ٖٕٓ

واألفراد العاديين من طمبة الثانوية بمدنية الرياض ،و أظيرت نتائج تحميل التباين األحادى وجود 
فروق دالة لصالح األفراد العاديين فى مفيوم الذات الكمى كما وجدت فروق لصالحيم عمى أبعاد 

وقد أظيرت نتيجة التحميل ”ت”اختباريةكماإستخدام الذات النفسية واإلجتماعية واألسرية والتعامم
 .عدم وجود فروق فى المفيوم الكمى بين أفرادكل مجموعة فى ضوء متغير العمر
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إلي التعرف عمي فعالية برنامج تدريبي مبني عمي ما ىدفت دراسة ب( ٕ٘ٓٓعمي )قام 
لدي الطالب، وكشفت وراء المعرفة وأستريجيات التذكر في التحصيل األكاديمي ومفيوم الذات 

النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيّا بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة 
ستريجيات التذكر، والتحصيل األكاديمي، ومفيوم الذات  لمطالب العاديين في ما وراء المعرفة ، وا 

وجود فروق دالة  بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية ، كما توصمت النتائج إلي
إحصائيّا بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة لمطالب ذوي التحصيل 
المنخفض في ماوراء المعرفة وأستريجيات التذكر ، والتحصيل األكاديمي ، ومفيوم الذات بعد 

 تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية.
العالقة بين البيئة االجتماعية العامة ومفيوم الذات ،  (Yan,2005) تستكشف دراسة

طالبا جامعيا بمتوسط  ٗٙمدرسة ثانوية و  ٖ٘ٔوالموىبة ومفيوم الذات. وشارك في البحث 
عاما من الصين ، تتألف من أربع مجموعات: المراىقين الموىوبين وغير الموىوبين  ٙٔعمر 

. تم إجراء مقارنة بين ٖٕٓٓلموىوبين لعام ، والمراىقون الموىوبون وغير ا ٖٜٜٔفي عام 
المجموعات. تشير النتائج إلى أن البيئة االجتماعية ليا تأثير كبير عمى المراىقين غير 

أن المراىقين  ٖٜٜٔالموىوبين في حين أن تأثيرىا عمى الموىوبين طفيف نسبيا. وتبين عينة عام 
من المجموعة غير الموىوبة بينما تعكس عينة  الموىوبين لدييم مفيوم ذاتي أكاديمي أكثر إيجابية

 .عدم اتساق مع النتيجة السابقة ٖٕٓٓعام 
 
 
 

 المزاجع

:مكتبة االنجمو المصرية  القاىرة .مقياس مفيوم الذات لألطفال(.ٕ٘ٔٓ).ل ،عادل عزالديناألشو 
. 

 المراىقين لدى الذات مفيوم أبعاد فى الفروق.(يناير ،ٕٙٓٓ)عمى بن ا عبد بن فيد الدليم،
 .ٖٓٚ - ٜٕٖ ، (ٜ٘ ) ٔ،والعموم االنسانية بجامعة المنيا اآلدابمجمة .  والشباب
 فى الرياضية لألنشطة الممارسين الطمبة لدى الذات مفيوم .(يناير ،ٜٕٓٓ) حسين زىير، الزعبى
 – ٔٙٔ ، ٔ،ببنيا والرياضية البدنية التربية لعموم العممية المجمة.  طالل بن الحسين جامعة
ٕٓٔ . 
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 لمطفل  التنشئة اإلجتماعية(.ٕٔٓٓ).،أمجد العنباوىو  ،ناديا محمودحسن و  محمد الشناوى،
 دار الصفا لمنشر والتوزيع. :.عمان
 عمان:دار وائل لمنشر..ٕط.مفيوم الذات بين النظرية والتطبيق(.ٕٓٔٓ).،قحطان احمد الظاىر
دارة المشكالت حل بأسموب وعالقتيا الذات مفيوم.(يناير ،ٕٙٔٓ )أحمد درويش ىبو، العسال  وا 
 ٔٛٔ( ،ٔٗ) ٔ،المنصورة جامعة - النوعية التربية بحوث مجمة .الجامعة طالبات لدى االزمات

– ٕٔ٘. 
 .العربي:دار الفكر  القاىرة .فى الصحة النفسية(.ٜٜٛٔ).القريطى،عبدالمطمب امين-
 .الجامعةالذات لدي طالب (.المسؤليو االجتماعيو وعالقتيا بمفيوم ٕٜٜٔالكيال،مختاراحمد)-

 جامعو عين شمس. كمية التربيةرسالو ماجستير غير منشوره.
الشخصية و االضطرابات السموكية و (.ٕٔٓٓباظة، امال عبدالسميع.)

 .القاىرة:مكتبة االنجمو المصرية .ٕ.طالوجدانية
.القاىرة : دار الفاروق االنترنت بايبل )ترجمة خالد العامرى((.ٕٔٓٓوكيث،أندرداىل.)برايان 
 .لمنشر

 القاىره:عالم الكتب.. ي الصحو النفسيو واالرشاد النفسيدراسات ف(.ٖٕٓٓ).عبدالسالمزىران،حامد
 .مبيوساينس العربية لعموم الحاسبالقاىرة : ك.ٕط .شبكة االنترنت(.ٜٜٙٔ).شاىين، بياء 

عبدالوىاب،مصطفى رضا و عبدالمعطى،جمال و فيمى ،عالء الدين محمد وزين الدين،عثمان 
 .القاىرة:مجموعة كتب دلتا.السريعاالنترنت طريق المعمومات (.ٕٕٓٓ).محمدفيمى جمال وطمبو،

 المعرفة وراء ما عمى مبني تدريبي برنامج فعالية .(أكتوبر،ٕ٘ٓٓ)حسن أحمد عماد عمي،
 العاديين التربية كمية طالب لدي الذات ومفيوم األكاديمي التحصيل في التذكر؛ واستراتيجيات

 .٘ٗٗ - ٜٖٙ ،(ٕ)ٜٔ،النفس وعمم التربية فى البحث مجمة. المنخفض التحصيل وذوي
 .: دار الشروقالقاىرة.ٓٔ.طدراسات فى النفس اإلنسانية( .ٖٜٜٔ).قطب ،محمد

القاىره:دار قباء لمطباعة .العالجي)اتجاىات حديثو(عمم نفس .(ٕٔٓٓ).مفتاح،محمد عبدالعزيز
 والنشر والتوزيع. 

 الذات مفيوم من وكل الوسواسى السموك بين العالقة.(أكتوبر ، ٕٕٔٓ )محمد سامى، ممحم
 التربية كمية مجمة .السعودية العربية المممكة فى الجامعية المرحمة طالبات لدى االنجاز ودافعية
 .ٕٖٗ-ٜٖ٘ ،(ٕٜ)ٖٕ، ببنيا

عالم :القاىرة. الشخصية القوية المؤثر كيف تكون مؤثرا في االخرين(.ٖٕٓٓ)ىرمز ، نصر.
 .الثقافة لمنشر والتوزيع 
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