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مستخلص البحث :
ان التغيرات االجتماعية والثقافية والتطور الهائل لوسائل االتصال قد اوجد
العديد من المشكالت النفسية واالجتماعية والثقافية فاصبح الفرد بحاجة ماسة
الى مساعدة من قبل االخرين وان اكثر شخص مؤهل لتقديم هذه المساعدة هو
المرشد التربوي والذي يجب ان يمتاز بالملكة العلمية والثقافية والمسؤولية
الشخصية والتقبل وحب االخرين وغيرها من الصفات الالزمة له لكي يتم عمله
على اكمل وجه  .بعيداً عن المتغيرات التي يمكن ان تعكس ذلك العمل فتجعل
منه عالة على االرشاد حيث يصبح مضر اكثر منه نافع .ومن المتغيرات التي
حاول البحث الحالي الكشف عنها وعن تمكنها لدى المرشد التربوي هي
تصنيف الذات والذي يعرف بأنه عملية يدرك من خاللها الفرد لذاته كفرد وحيد
في بعض االحيان وكعضو في جماعة في احيان اخرى من خالل المسلمات التي
يدركها في اوقات مختلفة .وفسر على وفق نظرية تصنيف الذات لتيرنر
(.) 2891
ويهدف البحث الحالي الى :
 .2بناء مقياس تصنيف الذات .
 .1قياس تصنيف الذات لدى المرشدين التربويين .
ولتحقيق هذين الهدفين قام الباحثان ببناء مقياس تصنيف الذات  .وقد طبق
على عينة التحليل البالغة (  ) 122مرشد ومرشدة تربوية تم اختيارهم عشوائيا ً
من مجتمع البحث الذي بلغ (  ) 271مرشد ومرشدة تربوية من مديرية تربية
ديالى لعام (  ) 1222والتي تمثل حدود البحث الحالي .وبعد جمع المعلومات
ومعالجتها احصائيا بإستخدام معادلة االختبار التائي )  ( T-Testلعينة واحدة و
لعينتين مستقلتين  ,ومعامل ارتباط بيرسون.
توصل الباحثان الى نتيجة ان المرشدين التربويين يتصفون بصنيف ذات
عا ٍل .
وعلى وفق هذه النتائج خرج الباحثان بعدد من التوصيات واهمها
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 ضرورة االهتمام بشريحة المرشدين التربويين من قبل الجهات المسؤولة.2
وذلك لكونهم يقومون بأفضل االدوار لحماية ونمو وتطوير الطلبة المندرجين
. تحت وصايتهم بكفائة ومسؤولية
البد من االستمرار في اجراء الدراسات الالزمة عن المرشد التربوي
.1
 مما. ومتابعته ومساعدته لتخطي العقبات التي تواجهه في تقديم المساعدة للطلبة
. يسفر عن تحسين العملية االرشادية بالشكل المطلوب

Constructing Self-Categorization Scale of
Educational Guides
Asst. Prof. Hatem Jassim Aziz, Ph.D.
Hind Dghesh Alwan
University of Diyala
College of Basic Education
Abstract :
The social and cultural changes and tremendous
development of means of communication, many problems
have been founded in term of psychological, social, and
cultural that an individual became in need a helping by
others . So, the more a person qualified to provide such
assistance is an educational guide who should be suited for
scientifically and culturally gifted, as far as personal
responsibility, acceptance and love of others , along with
other necessary attributes in order to do his/her fullest
potential priorities at his/her own unique pace , moreover,
being away from the variables that may affect his / her work
and make it more harmful than wholesome. The current
study attempts to finding out variables among educational
guides such as self-categorization which is a self-aware
process in which an individual may categorize the self as a
singular “I”(personal identity), or as a more inclusive
“we”(social identity) at other times through postulates that
perceived at different times. This statement has been
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interpreted according to the theory of self-categorization
(Turner,1982(.
The current research aims at :
1- Constructing self-categorization scale.
2- Measuring self-categorization among educational
guides.
To achieve the above aims, the researchers constructed
self-categorization scale and applied on the sample of study
which is 200 in both male and female educational guides.
The current sample are chosen randomly from the
population of study which is received (372) male and female
educational guides at the Directorate-General for Education
in Diyala for the academic year (2014) which represents the
limits of the study. Data collected are analyzed using
suitable statistical treatment methods such as; t-test formula
for one sample and two independent samples and Pearson
correlation coefficient formula.
The researchers have reached to the current conclusion
that educational guides characterized by high selfcategorization. According to above results, the researchers
have drawn number of recommendations including:
1The necessity of attention in educational by authorities
because they are doing the best roles to protect the growth
and development of students who are under their custody
with efficiency and responsibility,
2- The necessity of conducting continuous necessary
studies for educational guide and help him/her to overcome
the obstacles which might face in providing assistance to
students which are resulting an improvement in process of
guidance as required.
الفصل األول
 مشكلة البحث:أوال
يعد المرشد التربوي نموذجا ً سلوكيا ً مهما ً يحتذى به من قبل الطلبة ألنه
يمثل قدوة لهم فهو يجسد في نفوسهم القيم والمبادئ واألخالقيات ذات المرغوبية
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االجتماعية واألصالة المتجددة الساعية إلى تماسك البناء ألقيمي واالجتماعي
واألخالقي .اذ أن من أهم صفات المرشد التربوي هي الوعي الذاتي ,التقدير
الذاتي  ,التقبل الذاتي  ,تقدير الذات االيجابي  ,الصبر  ,الحذر في إصدار
األحكام المسبقة  ,تحمل الغموض  ,الروحانية ,الثبوت العاطفي Michael, (.
)2013, 34
وعليه من واجب المرشد التربوي أن يكون متزنا وسطيا بين االنفتاح
المتطرف واالنغالق األعمى للمبادئ والقيم التي يخضع لها وان ال يؤثر ذلك في
حكمه على اآلخر أو التحيز لفر ٍد أو جماعة على حساب جماعة أخرى وذلك
تبعا لمبدأ تصنيف الذات المفرط والذي قد يقوده إلى حمل سمات أخرى غير
ب بها كالتمييز او النمطية أو التعصب مثال والذي بدوره يؤثر على عمله
مرغو ٍ
كمرشد متزن يقدم المساعدة لكل من هم تحت رعايته من الطلبة وعلى اختالف
أجناسهم وطوائفهم و ومعتقداتهم حتى وان كانت مخالفة لمبادئه ومعتقداته .
فتصنيف الذات هي عملية تنظيم لمدركات الفرد ( االفكار او الصور او
االتجاهات )  ,تحدث من خاللها عملية االنتماء الى الجماعة والتي تصبح مهمة
جدا ومن اولويات الفرد  ,اذ تغدو تصرفاته اكثر انسجاما او امتثاال لمعايير
الجماعة  ,ونماذجها السلوكية  (.كولن واخرون  ) 56 , 1221 ,ذلك وان
تصنيف الذات في المجتمعات اإلنسانية ومنها المجتمع العراقي تتوزع انتماءاته
إلى عدة توجهات دينية وسياسية وطائفية وعرقية تحتم على الفرد أن يصنف
نفسه ضمن فئة تنفرج وتضيق تبعا ً للمواقف  ,حيث تنفرج خالل االنتماء
للوطن واالرتباط باألرض وتضيق في انتمائه لطائفة أو حزب حيث تؤثر في
مدركاته وسلوكه  ,فهنا يبدأ الفرد بالتصنيف وفقا ً لما موجود في الواقع
االجتماعي ( .صالح  )1226,65,وهنا تكمن خطورة تصنيف الذات وبناءا
على مايبنيه المرشد التربوي من مدركات تجعله يميز نفسه وجماعته عن
الجماعات التي تمثلها مجاميع الطلبة والتي تحرفه عن المسار الحقيقي لعمله
كمرشد تربوي معتدل .
وبناءا على ما تقدم تتبلور مشكلة البحث الحالي بالتساؤل اآلتي:
هل يتصف المرشد التربوي بتصنيف الذات؟
ثانيا  :أهمية البحث
ان من اهم مبادئ االرشاد تمكين الطلبة وتعريفهم بالحياة االجتماعية
المحيطة بهم  ,وكيف يتعاملون معها من خالل اقامة عالقات اجتماعية مصغرة
داخل المدرسة بِعدِّها مركز اشعاع تربوي وفكري وعلمي واجتماعي متطور
ليتعرف على طبيعة العالقات بين افراد المجتمع ويتعود على اداء ماعليه من
واجبات قبل ان يطالب بما لديه من حقوق  ,وعلى حب النظام وتطبيقه والعمل
بأساليب علمية بعيداً عن االنانية والتطرف  ,فالعالقات االجتماعية تعزز
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بالصدق واالمانة والتعاون والتضحية وااليثار وكل مايحقق مصلحة الفرد من
خالل مصلحة المجموع( .سلمان واخرون , )7 ,1222 ,
إذ أن نجاح كل عمل يتوقف على القائمين به وعلى ما يتصفون به من
صفات ومميزات وما يمتلكون من معارف ومعلومات وقدرات واستعدادات,
فإن نجاح اإلرشاد في المدرسة يعتمد على المرشدين التربويين ألنهم يشكلون
العنصر القيادي الفاعل في العملية اإلرشادية(الكرخي  .)1 ,1222 ,وبخالف
ذلك يرى ( كارل روجرز ) ان المرشد التربوي الذي ال يمتلك أُسسا نظرية
ومعرفة جديدة لالفكار المعاصرة والبحوث في مجال عمله لن يكون اكثر من
مساعد سطحي ضرره اكثر من نفعه( ,سلمان واخرون  ) 29 , 1222 ,فقد
يتسم المرشد بسمات تجعله ذلك الفرد السطحي غير النافع في العملية االرشادية
التي تتسم بدورها بكل ما هو جيد ومساعد على تقدم المجتمع وتطوره اوال
ومساعدة الطالب على النجاح ومواجهة الصعوبات التي تواجهه والتغلب عليها
ثانياً ,فأحد هذه السمات التي من الممكن ان تكون احد العوائق لنجاح العملية
االرشادية ونجاح المرشد التربوي في اداء عمله هي تصنيف الذات المتطرف .
اذ يرى (تيرنر) وزمالؤه ان عملية تصنيف الذات هي عملية مهمة تقودنا الى
هويتنا االجتماعية على الرغم من انها قد تصبح عملية غير سوية تقود الى
التمييز العنصري بين الجماعات ( .كولن واخرون ) 56 , 1222 ,
ومن ذلك فإن اهمية البحث الحالي تتجلى في كيفية تصنيف المرشد لذاته,
وهل هو مؤهل لقيادة اجيال متتابعة من الطلبة ؟ من غير ان يطغى بمبادئه
ومعتقداته على هؤالء الطلبة و ان يتعامل معهم وفقا للفئة التي ينتمون اليها
متجاهال اهم سمات المرشد التربوي والتي هي تقبل المسترشد كما هو.
ثالثا  :أهداف البحث
 .1بناء مقياس تصنيف الذات لدى المرشدين التربويين .
 .2قياس تصنيف الذات لدى المرشدين التربويين .
رابعا  :حدود البحث
يقتصر البحث الحالي على المرشدين التربويين في محافظة ديالى للعام
الدراسي .1222 – 1222

خامسا  :تحديد المصطلحات
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تصنيف الذات
أ.
 .2تيرنر (:)2892
هو ميل دافعي معرفي لدى الفرد الى تصنيف نفسه واالفراد او الجماعات على
وفق مبدأ التشابه واالختالف والقائم على ابعاد المقارنة االجتماعية من حيث
السمات والسلوكيات واالتجاهات مع افراد او جماعات اخرى( .
(Turner,1984,60
 .4تعريف هستون ( ) Heustone,1988
عملية واعية مدركة  .تنصهر فيها الذات وتندمج مع ذات الجماعة أو ذات فرد
أخر  .بحيث تصبح مشابهة في الخصائص بالوقت نفسه اختلفت عن جماعات
وإفراد آخرين( . ) Brewer,1979,12
 .2ستيفن وستيفن (:)2885
هي العملية المعرفية التي يقوم بها االفراد  ,حيث يشعرون بعضويتهم
للجماعة عندما يدركون اوجه التشابه بينهم وبين افراد الجماعة الداخلية  ,وفي
نفس الوقت يشعرون بعضويتهم للجماعة عندما يدركون اوجه االختالف بينهم
وبين االفراد االخرين الذين يبدون مختلفين عنهم( .زايد, 1225 ,ب,ص )
وقد تبنت الباحثة تعريف تصنيف الذات لتيرنر وذلك لتبنيها نظرية تصنيف
الذات لتيرنر
ب .المرشد التربوي
 - 2وزارة التربية (:)2895
احد اعضاء الهيئة التدريسية المؤهل لدراسة مشكالت الطلبة التربوية
والصحية واالجتماعية والسلوكية من خالل جمع المعلومات التي تتصل بهذه
المشكالت سواء اكانت هذة المعلومات متصلة بالطالب او البيئة المحيطة به
لغرض تبصيره بمشكلته ومساعدته على ان يفكر بالحلول المناسبة لهذه المشكلة
او المشكالت التي يعاني منها الختيار الحل المناسب الذي يرتضيه لنفسه ( .
وزارة التربية ) 22 ,2895 ,
 -1السفاسفة (:)1226
الشخص المؤهل المعد والمدرب للعمل في مجاالت االرشاد المختلفة حيث يقدم
خدماته االرشادية من خالل عالقة رسمية مهنية لمساعدة الطلبة في تحقيق
اقصى مستويات النمو التي تسمح بها امكانياتهم وفق تخطيط منظم وهادف
(السفاسفة ) 122 , 1226,
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الفصل الثاني ( االطار النظري للبحث )
اوال :مفهوم تصنيف الذات
مفهوم تصنيف الذات
ننتمي نحن البشر إلى جماعات مختلفة ومتشعبة والكثير منا ينتقل منن هوينة
إلى أخرى مع ما يناسب الموقنف اذ ان منا يمينز السنلوك بشنكل عنام هنو التكينف
حيث يتصف السلوك البشري بخاصية فردية مهمة تدعى بالمرونة والتي تنرتبط
بالتصنيف الذي يمكن وصفه بمفهومه الواسع بالعملية التي تقود الفرد إلى تمثينل
المثيرات (األشخاص من ضمنها) داخل فئات مختلفة( .السناعدي 22, 1222 ,
) وفي علم النفس المعرفني أكند البناحثين أن التصننيف يوكنل لنه دورا أساسنا ً فني
إعطاء الفعالية العالية للنظام المعرفي وخصوصا عنندما ينتم إقحامنه بعندد هائنل
من المثيرات  ,ولكي يقوم النظام بالتعامل منع المثينرات فاننه يلجنأ إلنى تصننيفها
وتمثيل المعلومات الواردة من خالل تبويبها وحجز مكان لها ضنمن فئنة معيننة .
وهنا تأتي أهمية عنصر المرونة في التصنيف  .فالتصنيف ينبغي أن يكون مرننا
لكنني يسننمح بإعننادة تعريننف المثيننرات الننواردة وخصوصننا عننندما تكننون جدينندة
.ويتطلننب ذلننك مسننتوى عالي نا ً مننن التجرينند فنني عمليننة التصنننيف ( Tajfel,
 .) 2004,p.36كمننا أشننار برونننر) ( Bruner,1957إلننى أن التصنننيف عمليننة
ضننرورية للوجننود اإلنسنناني و يعمنند إليهننا اإلنسننان فنني تنظننيم البيئننات المليئننة
باألشياء المعقدة والمتشابكة من حوله (زايد  , 1225 ,ص)26
وضننمن مجننال علننم النننفس االجتمنناعي اكنند البننورت) )Allport,1979أهميننة
التصنيف في فهم السنلوك بنين الجماعنات حنين عنراف الفئنة علنى انهنا حزمنة او
مجموعة من االفكار المترابطة التي تحمل صنفة ممينزة تقنود احكامننا و تقيماتننا
اليوميننة .اضننافة الننى ذلننك هننناك االفكننار النمطيننة التنني تقودنننا لتصنننيف وتعزيننز
الفنننروق بنننين الجماعنننات وتضُنننعف الفنننروق بنننين أعضننناء الجماعنننة الواحننندة
).(Allport,1979,171
ثانياً :النظريات التي تناولت مفهوم تصنيف الذات
 .0نـظريـات الـسلوك بيـن الـجماعـات
تعد هذه النظريات احند اهنم االتجاهنات البحثينة الحديثنة.وتنتمي هنذه الفئنة
من النظريات الى االتجاه المعرفني فني علنم الننفس االجتمناعي ,فهني تؤكند دور
العمليننات المعرفيننة فنني تحدينند أفكننار األفننراد عننن الجماعننات الداخليننة (أي التنني
ينتمننون اليهننا) والجماعننات الخارجيننة(اي التنني ال ينتمننون اليهننا) وتهننتم ايضننا
بالكيفية التي تسهم بها العمليات المعرفية في نشأة التفناعالت السنلوكية المختلفنة
بنننين الفنننرد والجماعنننة وبنننين األفنننراد والجماعنننات  .ويمكنننن ان تكنننون منننن اهنننم
النظريننات المفسننرة لتصنننيف الننذات ألنهننا تركننز علننى دراسننة السننلوك بأشننكاله
المختلفة بين الجماعات.وهذه النظريات هي:
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نـظريـة الـهويـة االجـتماعيـة (: Social Identity Theory )SIT

طنورت هننذه النظريننة منـن قبننـل هننـنري تننـاجفل وجنـون تيرنننر ( Henrie
) Tajfel,John Turner,1979ومجموعنننة منننن البننناحثين فننني علنننم الننننفس
االجتمنناعي فنني أوروبننا .لقنند تميننزت هننذه النظريننة بتركيزهننا علننى سننيكولوجية
انتمننناء اإلفنننراد للجماعنننات االجتماعينننة الكبنننرى وعنننـالقة النننـقوة والصنننراع
والتنافس بينها)Tajfel & Turner,1986,7-24 ( .
لذلك قدم تاجفل نظريتنه فني الهوينة االجتماعينة فني العنام  2871التني تمنت
صننياغتها بعنند ذلننك بهننذا االسننم باالشننتراك مننع تيرنننر ليفسننر كيننف تسننتمد الننذات
معناها من خالل السياق االجتماعي الذي يحدث من العالقنات بنين الجماعنات ,
اذ يفسر تاجفل هذه الظاهرة بردها الى ان عضوية الجماعة تعطي الناس صورة
ايجابيننة عننن ذواتهننم وتمنننحهم الحننس باالنتمنناء الننى جماعننة فنني اطننار عننالمهم
االجتمننناعي المحنننيط فيسنننعى النننناس النننى تحقينننق صنننورة ايجابينننة عنننن النننذات
والمحافظننة عليهننا وهننناك مكونننان للصننورة االيجابيننة عننن الننذات هنني الهويننة
الشخصننية ( وتتضننمن خصننائص وصننفات شخصننية تجعلنننا افننرادا مميننزين )
والهويننة االجتماعيننة ( وتشننمل االحسنناس بالننذات المسننتمدة مننن الجماعننات التنني
ننتمي اليها )(.مكفلين وكروس) 157-155 , 1221,
نظرية تصنيف الذات

هي نظرية نفسية اجتماعية لصاحبها ( تيرنر  ) Turner ,الذي اشتقها من
نظرية الهوية االجتماعية لهنري تاجفل وهي مكملة لها وليست بديال عنها اذ
تفترض بان المسلمات التي ندركها في أوقات مختلفة ,ندرك من خاللها أنفسنا
كأفراد وحيدين في احد االوقات وكأعضاء في جماعات في أوقات أخرى.
اذ حندد تيرننر(  )1987 , Turneنظرينة تصننيف النذات فني مجموعنة
افتراضنننات وفرضنننيات متواليننننة و مترابطنننة متعلقنننة بتننننأثير عوامنننل معرفيننننة
(التمثيالت) وعوامل االجتماعية (السياق االجتماعي) اثناء عملية تصنيف الذات
 ,هذه االفتراضات :
 -2أن مفهوم الذات هو المكون المعرفني للنظنام السنيكولوجي  .أو هنو مجموعنة
من التمثيالت المعرفية التي تحتويها " ذات " شخص مــــا .
 -1يوجنند أكثننر مننن مفهننوم ذات واحنند .وكننل مفهننوم يتسننم بالتمننايز واالسننتقالل
النسبي من حيث الدور الوظيفي عن المفاهيم األخرى .
بكلمنات أخنرى يتضنمن مفهنوم النذات تصننيفات ذات متنوعنة ـ بمجملهنا تؤكند
النظام المعرفي للفرد  .وباالعتماد على موقف معين ينشط لندى الفنرد تصننيفات
ذات مختلفة لمفهوم الذات  .ومع كل شكل من اشكال التصنيف يقوم مفهوم الذات
على أساس إدراك التشابهات واالختالفات بنين الفئنات والمثينرات أال أنهنا ت اكنون
نظاما ً معرفيا ً موحداً في الوقت ذاته.
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 -2أن الدور الوظيفي لمفهوم الذات يبرز في سياق اجتماعي معنين  ,أي بمعننى
يكون هو المسيطر او المهيمن خالل الموقنف تبعنا ً للتفاعنل بنين خصنائص الفنرد
المدرك وخصائص الموقف  .وفي نظرية تصنيف الذات نجد ان الفرد لديه اكثر
من ذات تبعا للتفاعل بين خصائص السياقات االجتماعية المختلفة فعنندما يصنبح
الفرد مولعا بكرة القدم دون ان يفضل فريقا علنى اخنر فاننه سنيدرك نفسنه كفنرد
بعكس كونه معجبا بفريق معين ويميل الى تشجيعه فانه سيدرك ذاته عضنواً فني
جماعة.
 -2ان العملية التي تم صياغتها هي تصنيف الذات والتي تؤدي الى عملية اعادة
تعريننف النننذات منننن كونهنننا سنننمات واختالفنننات فردينننة النننى عضنننويات فننني فئنننة
اجتماعية وافكار نمطية مشتركة وعنندها يظهنر منا يسنمى بعملينة تأكيند االدراك
أي تأكيد اوجه التشابه واالختالف بين االعضاء داخل الجماعة.
 -6أن تصنيفات الذات هي جزء من نظام ذي تسلسل هرمي من حيث الترتينب.
أي بإمكنننان " تصننننيف النننذات " أن يوجننند علنننى معننندالت مختلفنننة منننن التجريننند
المننرتبط مننع مننا تتضننمنه الفئننة وكننل تصنننيف للننذات البنند أن يكننون متضن امنا ً فنني
تصنيف أخر .وهذا يعنني اننه لنو كاننت هنناك فئنة كفئنه العلمناء منثال ينظنر أليهنا
نظرة أكثر تجريدا من فئة أخرى كفئة البيولوجيين عند المدى الذي يجعل بإمكان
الفئة األولى أن تحتوي الفئة الثانية وليس العكس  .فكل ألبيولوجيين علماء و لكن
لننيس كننل العلمنناء بيولننوجيين  .والفئننة قنند تكننون أكثننر أو اقننل شننموال مننن الهويننة
)) Turner, 1987, 59
الشخصية واالجتماعية.
 .4نظريات الشخصية :
: Rogers Theory
نـظريـة روجـرز
يرى روجرز ان الذات هي المحور األساس للشخصية ,ولها أهمية قصوى
في السلوك والتكيف على مستوى العالقات االجتماعية ( الساعدي , 1222 ,
 .) 66اما مفهوم الذات فهو الكل المفاهيمي المنظم المتسق الذي يتكون من
ادراكات خصائص االنا والقيم المتعلقة بهذه االدراكات ,وعالقات االنا
والجوانب المتعلقة بالحياة (Rogers , 1959, 200 ) .من ( بيم,1222 ,
) 257
فهي تمثل النواة في الشخصية وهذه النواة لها خصائص عديدة منها :
( أ ) أنها تنمو من تفاعل الكائن مع البيئة .
( ب ) أنها قد تمتص قيم اآلخرين وتدركها بطريقة مشوهة
( ج ) تنزع الذات إلى االتساق .
( د ) يسلك الكائن بأساليب تتسق مع الذات .
( هـ ) الخبرات التي ال تتسق مع الذات تدرك بوصفها تهديدات .
( و ) قد تتغير الذات نتيجة للنضج والتعلم ( . ) Roggers, 1959, 50
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ويشننير روجننرز إلننى أن الفننرد فنني مطلننع حياتننه ال ينندرك ذاتننه منفصننله عننن
المجنننال او المحنننيط بنننه  ,ومنننع التجربنننة و الخبنننرة يبننندا بنننادراك أوجنننه الشنننبه
واالختالف وعلى اساس ذلك تنشأ نظرته الفينومينولوجي نحو العالم الذي يحنيط
بننه  ,بمعنننى انننه يصننبح بامكانننه ادراك ذاتننه كجننزء مننن مجالننه الظنناهراتي.
) (Roggers,1959,59كمنننا ويوضنننح روجنننرز ان الفنننرد خنننالل تفاعلنننه منننع
االخرين سيكتسب حاجتين مهمتين تؤثران بشكل كبير في تكنوين مفهنوم النذات
ويسهم في تصنيف نفسه ضمن جماعة او جماعات معينة.وهما:
أ -الحاجة الى االعتبار االيجابي غير المشروط  :وهني خبنرة الفنرد بذاتنه ككينان
له قيمة ايجابية في حياة الناس االخرين ,وعليه يستحق ان يحصل علنى الندفء,
المحبننة  ,االحتننرام والتعنناطف والثقننة مننن قبننل االخننرين ( .بننيم) 272 ,1222 ,
ويتم إشباع هذه الحاجة متى ما أدرك الفرد اننه موضنع رضنا منن الجماعنة التني
ينتمي اليها )(Roggers,1959,169
ب -الحاجة إلى تقدير الذات االيجابي :عندما يتمكن االفراد من تحقينق الحاجنة
الى التقدير االيجابي من الجماعنة ,خصوصنا اثنناء السننوات المشنكلة للشخصنية
فنانهم سنينمون تقندير ذات ايجنابي والتني تتمثنل بنظنرة االنسنان النى نفسنه نظننرة
ايجابية  ,وهذا بندوره يسنمح لهنم بنان ينمنوا قنيمهم الخاصنة المتفقنة منع خبنراتهم
الواقعية )( Roggers,1959,169
الدراسات السابقة :
 .0دراسة الساعدي ()4101
هدفت الدراسة الى التعرف على طبيعة العالقة بين تصنيف الذات وبين
التوجه نحو الهيمنة االجتماعية ,وكذلك التعرف على مستوى تصنيف الذات
لدى طلبة الجامعة وتبعا لمتغيري الجنس والتخصص .واستخدم في هذه الدراسة
مقياسي تصنيف الذات والتوجه نحو الهيمنة االجتماعية ,وطبقا على عينة بلغت
( )222طالب وطالبة .ولتحليل البيانات استخدمت المعامالت االرتباطية وتحليل
التباين فكانت النتائج ان طلبة الجامعة يتصفون بالتصنيف الذاتي وليس هناك
فروق في تصنيف الذات تبعا لمتغير الجنس بينما هناك فروق في تصنيف الذات
تبعا لمتغير التخصص ولصالح التخصص العلمي ,وتوجد عالقة ارتباطية
موجبة دالة احصائيا بين تصنيف الذات وبين التوجه نحو الهيمنة االجتماعية.
 .4دراسة مونيكا (Monica B. S:)4112
هدفت الدراسة الى التعرف على صحة سلوك المراهقين بأستخدام نظرية
تصنيف الذات ,حيث بلغت عينة البحث ( )216طالبا وطالبة .وكذلك التعرف
على الفروق في تصنيف الذات تبعا لمتغيري الجنس والعرق (ابيض  -اسود ),
واستخدمت الدراسة مجموعة مقاييس هي الهوية االجتماعية  ,والسلوك
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االجتماعي ومقياس السلوك االجتماعي النمطي وكانت النتيجة بعد تحليل
البيانات باستخدام معامالت االرتباط ومعادلة االختبار التائي لعينة واحدة
ولعينتين مستقلتين ان العينة تتصف بتصنيف ذات عا ٍل جدا وكانت هناك فروق
ذات داللة احصائية لتصنيف الذات تبعا لمتغير العرق ولصالح البيض.
 -4الفصل الثالث ( إجراءات البحث )
اوالً :مجتمع البحث
يشتمل البحث الحالي على المرشدين التربويين العاملين في المدارس
االبتدائية والمتوسطة واإلعدادية التابعة للمديرية العامة لتربية ديالى بواقع
( )271مرشد ومرشدة .والجدول (  ) 2يبين ذلك
جدول ()0
أعداد المرشدين التربويين حسب الجنس
الجنس
مديرية
تربية ديالى

ذكور

إناث

287

276

المجموع
271

ب -عينة البحث Samples of the Research:
شملت عينة البحث الحالي ( )122مرشد ومرشدة تم اختيارهم بالطريقة
العشوائية الطبقية موزعين على متغيرات البحث اآلتية  ,الجنس ( ذكور  ,إناث
) مدة الخدمة (اقل من خمس سنوات)( ,من  )22-6سنة( ,من )26-22سنة( ,
 25سنة فما فوق) .والجدول ( )1يوضح ذلك.

جدول ()4
حجم عينة البحث التطبيقية ،موزعا ً بحسب الجنس ،ومدة الخدمة
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الجنس
مدة الخدمة
اقل من  6سنوات
من()22-6

ذكور

إناث

المجموع

21
12

26
21

57
56

من()26-22

12

22

22

من 25فما فوق

25

29

22

المجموع

82

225

122

ج -أداة البحث Research tool :
لغرض قياس تصنيف الذات الذي اشتمل عليه البحث الحالي قام الباحثان بإعداد
مقياس تصنيف الذات ,وفيما يلي اجراءات التحقق من الخصائص القياسية له.
اجراءات بناء المقياس :
اعد الباحثان مقياسا لتصنيف الذات وذلك لعدم توفر مقياس يقيس تصنيف
الذات ويمكن تطبيقه على عينة البحث ( المرشدين التربويين ) وذلك على (
حسب علم الباحثان واطالعهما )  ,حيث استندا على نظرية تصنيف الذات
لتيرنر باالضافة الى اطالعهما على االدبيات والدراسات التي تناولت موضوع
تصنيف الذات ومنها مقياس هورنسي ( ,)1229ومقياس توركوت ( ,)1221
ومقياس الساعدي (.)1222
ومن خالل تلك الدراسات اعد الباحثان مقياسا يتكون من (  ) 22فقرة
بصيغتها االولية ولكل فقرة خمسة بدائل تتدرج بين الموافقة التامة والمعارضة
التامة وهذه البدائل هي ( تنطبق علية بدرجة كبيرة جدا  ,تنطبق علية بدرجة
كبيرة ,تنطبق علية احيانا ,تنطبق علية بدرجة قليلة  ,ال تنطبق علي ابدا ).
إعداد تعليمات االجابة على المقياس

اشتملت تعليمات المقياس الحالي على طريقة اإلجابة عنه وكيفية استخدام
ورقة اإلجابة التي أعدها الباحثان لهذا الغرض ,فضالً عن حث المجيب على
اإلجابة بدقة وموضوعية ,اما مدة اإلجابة فكانت مفتوحة ولم تحصر العينة
بوقت محدد لالجابة لتجنب االستجابة النمطية على المقياس .فكانت التعليمات
كما يلي:
 .2االجابة عن جميع فقرات المقياس
 .1اختيار بديل واحد لكل فقرة
 .2ال حاجة لذكر االسم
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وقد تم التوضيح بأنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة  ,فاإلجابة صحيحة
طالما تعبر عن وجهة نظر المستجيب  ,وان هذه االجابات ال تستخدم سوى
إلغراض البحث العلمي .
التطبيق االستطالعي للمقياس

تم تطبيق المقياس بصورته األولية على عينة بلغت (  ) 22مرشد
ومرشدة في محافظة ديالى بهدف التعرف على مدى وضوح الفقرات
والتعليمات للمستجيبين  ,وكان متوسط الوقت المستغرق (  ) 26دقيقة .
اسلوب تصحيح المقياس

لغنننرض تصنننحيح المقيننناس و إيجننناد الدرجنننة الكلينننة التننني يحصنننل عليهنننا
المستجيب فقد استخدم لهذا الغنرض مقيناس ليكنرت النذي يفتنرض وضنع خمنس
بدائل أمام كل فقرة تتراوح بين الموافقة التامة على مضمون الفقرة إلنى النرفض
التام وهذه البدائل هي ( تنطبق علينة بدرجنة كبينرة جندا  ,تنطبنق علينة بدرجنة
كبيرة  ,تنطبق علية أحيانا ً  ,تنطبق علية بدرجة قليلة  ,ال تنطبق علية أبداً )  ,و
أعطيننت النندرجات(  ) 2 , 1 , 2 , 2 , 6علننى التننوالي فنني حننال كننون الفقننرة
ايجابية  ,بينما أعطيت الندرجات (  ) 6 , 2 , 2 , 1 , 2علنى التنوالي فني حنال
كون الفقرة سلبية
التحليل اإلحصائي لفقرات المقياس :

تمييز الفقرات
تعد القوة التميزية للفقرة من الخصائص السيكومترية المهمة لفقرات
المقاييس النفسية  ,النها تكشف عن قدرة الفقرات على قياس الفروق الفردية في
الظاهرة التي يقوم على اساسها القياس النفسي (  ,) Eble, 1972 , 390اذ
تكونت عينة التحليل االحصائي من ( )122مرشد ومرشدة  ,وقد استخدم
الباحثان في عملية تحليل الفقرات :
 .2اسلوب المجموعتين المتطرفتين
اذ يعتبر إجراءا مناسبا لهذه العملية وبإتباع االجراءات االتية :
تحديد الدرجة الكلية لكل استمارة من االستمارات البالغة ( ) 122
أ-
استمارة.
ب -ترتيب الدرجات تنازليا من اعلى درجة الى ادنى درجة .
ج -اعتمدت نسبة  %17من االستمارات الحاصلة على اعلى الدرجات  ,و
 %17الحاصلة على ادنى الدرجات ,إذ يشير المتخصصون في القياس النفسي
والتربوي إلى أن هذه النسبة تجعل المجموعتين في أفضل ما يكون من حيث
الحجم والتباين في كل مجموعة  .وبما ان االستمارات الخاضعة الستجابات
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االفرادتبلغ ( ) 122استمارة فإن  %17تبلغ ( )62استمارة لكل مجموعة اي ان
عدد االستمارات الخاضعة للتحليل هو (  ) 229استمارة .
استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات المفحوصين
.2
لكل مجموعة عن كل فقرة من فقرات المقياس ثم تطبيق االختبار التائي (T-
 )testلعينتين مستقلتين الختبار داللة الفروق بين المجموعتين العليا والدنيا لكل
فقرة من فقرات المقياس ,إذ عدت القيمة التائية المستخرجة مؤشراً لتمييز الفقرة
عند القيمة الجدولية التائية البالغة  2989وبمستوى داللة  2926وبدرجة حرية
 225وكانت النتيجة ان جميع الفقرات دالة اي مميزة
جدول ( ) 3
القوة التمييزية لفقرات مقياس تصنيف الذات
المجموعة الدنيا

المجموعة العليا
ت

الوسط

االنحراف

الوسط

2
1
2
2
6
5
7
9
8
22
22
21
22
22
26
25
27
29
28
12

الحسابي
2,67
2,25
2,22
2,722
2,22
2,227
2,622
2,22
2,22
2,28
2,12
2,22
2,26
2,26
2,96
2,78
2,68
2,71
2,66
2,66

المعياري
2,22
2,72
2,22
2,127
2,26
2,96
2,92
2,85
2,22
2,12
2,21
2,228
2,22
2,22
2,26
2,15
2,62
2,25
2,22
2,58

الحسابي
1,26
1,25
2,92
2,827
2,16
1,29
1,92
1,55
2,27
1,51
1,66
1,55
1,68
1,97
1,22
1,26
2,62
2,722
2,92
1,229
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االنحراف
المعياري
2,12
2,15
2,81
2,21
2,75
2,222
2,18
2,28
2,22
2,12
2,222
2,22
2,227
2,28
2,228
2,21
2,95
2,21
2,87
2,82

القيمة التائية
المحسوبة
22,52
8,89
5,22
9,222
1,62
22,72
7,87
9,82
1,26
5,19
9,51
9,227
6,277
2,22
8,21
7,65
9,59
9,88
7,71
26,85

12
11
12
12
16
15
17
19
18

.4

2,12
2,62
2,122
2,22
2,827
2,99
2,122
2,62
2,21

2,91
2,71
2,82
2,228
2,26
2,62
2,22
2,75
2,67

1,27
1,29
1,52
1,71
1,62
2,27
2,89
2,722
1,22

2,29
2,98
2,82
2,18
2,28
2,59
2,27
2,26
2,15

22,29
22,69
8,222
7,121
5,622
1,77
2,96
5,27
6,21

اسلوب حساب ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكلية للمقياس

جدول ( ) 2
ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية لمقياس تصنيف الذات
معامل اتباط الفقرة
معامل اتباط الفقرة بالدرجة
رقم الفقرة
بالدرجة الكلية
رقم الفقرة
الكلية للمقياس
للمقياس
2,621
25
2,688
2
2,665
27
2,562
1
2,658
29
2,226
2
2,627
28
2,628
2
2,688
12
2,255
6
2,626
12
2,522
5
2,629
11
2,697
7
2,675
12
2,682
9
2,622
12
2,129
8
2,272
16
2,622
22
2,222
15
2,621
22
2,271
17
2,622
21
2,656
19
2,628
22
2,222
18
2,255
22
2,512
26
القيمننة الجدوليننة تسنناوي  29229عننند مسننتوى داللننة  2926وبدرجننة حريننة
289ويتضح من الجدول اعاله أن جميع فقرات المقياس دالة إحصائيا ً.
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صدق المقياس ومؤشراته:

أوالً :صدق المحتوى :
ويقصد بنه مندى تمثينل بننود المقيناس للمحتنوى المنراد قياسنه وقند تحقنق هنذا
النوع من الصدق من خالل :
 .0الصدق المنطقي :
تمتننع مقينناس تصنننيف الننذات بمؤشننر الصنندق هننذا مننن خننالل تعريننف مفهننوم
تصنيف الذات بناءا على نظرية تصنيف الذات لتيرنر ,كما تم التحقق من تغطية
الفقرات التي تم اعدادها لهذا المقياس
 .4الصدق الظاهري :
ويتم التوصل إليه من خالل حكم مختص ,وبما إن هذا الحكنم يتصنف بدرجنة
مننن الذاتيننة لننذلك يعننرض المقينناس علننى أكثننر مننن محكننم  ,ويمكننن تقيننيم درجننة
الصدق الظاهري من خالل التوافق بين تقديرات المحكمنين ( .عنودة , 1221 ,
ص)272
لذا قام الباحثان بالتحقق منه لمقياس تصنيف الذات من خالل عرضه على
مجموعة من الخبراء والمختصين في العلوم التربوية والنفسية البالغ عددهم (
 ) 21خبيرا لبيان موقفهم من فقرات المقياس  .وعلى ضوء مالحظاتهم حذفت
احدى الفقرات
جدول ( ) 5
الفقرة التي استبعدها الخبراء
الفقرة
تسلسل
الفقرة
اشعر بأني غير متأكد من مكانتي وسط المجتمع ككل
22
واسننتبقيت الفقننرات التنني حصننلت علننى نسننبة اتفنناق ( )%92فننأكثر وهنني النسننبة
المئوية التي اعتمدها الباحثان آلراء الخبراء بشأن صالحية الفقرات.
 .3ثبات المقياس
يعد الثبات من الخصائص القياسية األساسية للمقاييس النفسية  ,فالثبات
هو المدى النحراف درجات الفرد الزائية التي تبقى متسقة نسبيا عند اعادة
االختبار او استخدام صيغ اختبارية بديلة و تحت ظروف مختلفة ( كروكر
والجينا  , ) 227 , 1228 ,وعمد الباحثان إلى التحقق من ثبات المقياس
بطريقة إعادة االختبار وطريقة الفا كرونباخ.
طريقة اعدة االختبار:
أ.
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تعتمنننند الفكننننرة األساسننننية فنننني تطبيننننق المقينننناس علننننى عينننننة ممثلننننة وإعننننادة
التطبينننق بعننند مننندة زمنينننة تحننندد طبيعنننة العيننننة والسنننمة المقاسنننة ثنننم يحسنننب
معامنننل االرتبننناط بنننين درجنننات التطبيقنننين النننذي يمثنننل معامنننل االسنننتقرار عبنننر
النننزمن (  , ) Anaaastis , 1976 , 16لنننذا تنننم تطبينننق المقيننناس علنننى
عينننننة مكونننننة مننننن (  ) 12مرشنننند ومرشنننندة اختيننننرت باألسننننلوب العشننننوائي.
وبعنننند مننننرور (  ) 26يومننننا ً مننننن التطبيننننق األول تننننم تطبيننننق المقينننناس علننننى
العيننننة نفسنننها  ,وتنننم حسننناب معامنننل ارتبننناط بيرسنننون بنننين درجنننات التطبيقنننين
فكان ( ) 2997ويعد ثباتا ً جيداً ( . ) Lindguis,1951,57
ب .طريقة الفا كرونباخ :
تعنند معادلننة الفننا كرونبنناخ مننن أكثننر طننرق اسننتخراج الثبننات شننيوعا ً  ,وهننذا
النوع من الثبات يدعى بثبات التجانس الداخلي للمقياس  ,وهو الثبات الذي يشير
إلى قوة االرتباطات بنين الفقنرات فني االختبنار ( الجبنوري . ) 225 , 2882 ,
وقد بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة (  ) 2982وهو معامل ثبات عال.
المؤشرات اإلحصائية لمقياس تصنيف الذات

جدول ( ) 6
المؤشرات اإلحصائية لمقياس التصنيف الذاتي
القيمة
المؤشرات اإلحصائية
81,28
الوسط الحسابي
81,22
الوسيط
81,22
المنوال
12,285
االنحراف المعياري
2,255االلتواء
2,27
التفرطح
22,22
اقل درجة
225,22
أعلى درجة

.2

الرسم البياني لتصنيف الذات
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 .5الوسائل االحصائية :
اسننننننتخدم الباحثننننننان الوسننننننائل االحصننننننائية المناسننننننبة فنننننني البحننننننث الحننننننالي
باالستعانة بالبرنامج االحصائي  spssكما يلي:
االختبار التائي لعينتين مستقلتين t-test
-2
 -1معامل ارتباط بيرسون
 -2معادلة الفاكرونباخ
 -2االلتواء
 -6الفرطح
 -5االختبار التائي لعينة واحدة
 -7تحليل التباين الثنائي
 -9االختبار التائي لداللة معامالت االرتباط
 -3الفصل الرابع ( عرض النتائج وتفسيرها )
وبننناءا علننى هنندف البحننث الحننالي الننذي هننو التعننرف علننى مسننتوى التصنننيف
الننذاتي لنندى المرشنندين التربننويين ,فقنند اسننخدم الباحثننان االختبننار التننائي لعينننة
واحدة ,وذلك بعد تطبيق مقياس تصنيف النذات علني عيننة البحنث وبعند معالجنة
البيانننات  ,تننم التوصننل إلننى وجننود فننرق ذي داللننة احصننائية فنني متغيننر تصنننيف
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الننذات  ,حيننث كانننت القيمننة التائيننة المحسننوبة أكبننر مننن القيمننة الجدوليننة وكننان
المتوسط الحسابي للعينة أقل من المتوسط الفرضي للمقياس ,حيث بلنغ المتوسنط
الحسابي لدرجات عينة البحث على مقيناس تصننيف النذات (  ) 81,28درجنة ,
وبانحراف معياري قندره ( ) 12,28درجنة  ,أمنا الوسنط الفرضني للمقيناس فقند
بلغ (  ) 97درجة  ,تبين إن القيمة التائية المحسنوبة قند بلغنت )2,565( .وهني
أعلنى مننن القيمننة التائينة الجدوليننة (  ) 2,85وإن الفننرق ذو داللنة إحصننائية عننند
مستوى داللة (  ) 2,26وبدرجة حرية (  , ) 288مما يشير إلى إن أفنراد عيننة
البحث الحالي ( المرشدين التربويين ) يتمتعون بتصنيف ذات عال وكما موضح
في جدول ( . ) 29
الجدول ( )2
االختبار التائي لعينة واحدة

تصنننننننننيف 81,2862 122
الذات

الوسنننننننط
الفرضي

المتغير

العدد

الوسننننننننننننننننط االنحننننننننراف
المعياري
الحسابي

97 12,28582

القيمة التائية

الداللة

المحسوبة الجدولية

2,565

2,85

دالة

وتفسر هذه النتيجة في أن حاجنة األفنراد إلنى اعنادة تعرينف ذواتهنم معرفينا
مننن كونهننا سننمات واختالفننات فرديننة الننى عضننويات فنني فئننة اجتماعيننة وافكننار
نمطية مشتركة اذ تؤكند هنذه العملينة علنى اننه عنندما يعنرف االفنراد انفسنهم فني
سننياق مننن العضننوية فنني فئننة اجتماعيننة مشننتركة يظهننر مايسننمى بتأكينند االدراك
 ( Perceptual Accentuationزايند  , 1225 ,ب ص ) وهنو مبندأ يسنتخدم
لتكوين مفهنوم ذات ايجنابي يندفع االفنراد إلنى تصننيف ذواتهنم سنواء كنانوا علنى
مستوى أفراد أو جماعنات أي التأكيند علنى التشنابهات بنين إفنراد الجماعنة التني
ينتمي أليها الفرد واالختالفنات منع الجماعنة التني ال ينتمني أليهنا الفنرد بهنذا فنان
مفهوم الذات يعُد الميكنانزم المعرفني بنين الهوينة الشخصنية والهوينة االجتماعينة
وبهذا يقوم الفرد بعمل المقارنات بين جماعته والجماعات األخرى تبعا ً للسياقات
االجتماعية التي يدركها الفرد  .كما وتتأثر هذه التصنيفات بدوافع الفنرد واهدافنه
ورغباته في الحياة ( .الساعدي ) 219 , 1222 ,
 -2التوصيات
بناءا على نتائج البحث يوصي الباحثان -:
 -2بننناءا برنننامج لتخفننيض نسننبة تصنننيف الننذات الننى حنند مننا لنندى المرشنندين
التربويين.
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ضننرورة االهتمننام بشننريحة المرشنندين التربننويين وتننوفير كننل مننا يلننزم
-1
لمساعدتهم على اداء دورهم بالشكل المطلوب
 -2ضننرورة اهتمننام وسننائل اإلعننالم وخاصننة التابعننة لننوزارة التربيننة بنندور
المرشد التربوي واإلشادة بجهودهم ضمن برامج خاصة تعد لهذا الغرض .
 .6المقترحات
استكماال للبحث الحالي يقترح الباحثان عدد من المقترحات :
اجننراء دراسننة تبحننث العالقننة بننين تصنننيف الننذات وبننين متغيننرات نفسننية
-2
اخرى ( القلق النفسي  ,العزلة االجتماعية  ,التمييز العنصري )
 -1اجراء دراسة تهدف الى معرفة افضنل االسناليب لتقلينل مسنتوى تصننيف
الذات لدى المرشدين التربويين.
المصادر :
 .2الجبوري  ,محمد محمنود عبند الجبنار (  : ) 2882الشخصنية فني ضنوء
علم النفس  ,مطبعة دار الحكمة  ,بغداد.
 .1زايد  ,احمد ( , ) 1225سيكولوجية العالقات بنين الجماعنات قضنايا فني
الهوية االجتماعية وتصنيف الذات ,سلسلة كتب عالم المعرفنة ,المجلنس النوطني
للثقافة والفنون واالداب  ,الكويت.
 .2السننناعدي ,كننناظم شننننون كننناظم" :)1222( ,تصننننيف النننذات وعالقتنننه
بالتوجننه نحننو الهيمنننة االجتماعيننة لنندى طلبننة الجامعننة" رسننالة ماجسننتير غيننر
منشورة ,كلية االداب ,جامعة بغداد.
 .2السفاسننننفة ,محمنننند ابننننراهيم ( " , ) 1226ادراك المرشنننندين التربننننويين

الهميننة العمننل فنني مجنناالت االرشنناد ( النمننائي والوقننائي والعالجنني ) فنني بعننض
المدارس االردنية " رسالة ماجسنتير منشنورة  ,قسنم االرشناد والتربينة الخاصنة

جامعة مؤتة.
 .6سنننلمان ,يحينننى داود وآخنننرون  ,) 1222 ( ,دلينننل المرشننند التربنننوي ,
الشركة العامة النتاج المستلزمات التربوية م  ,2ط  , 1وزارة التربية  ,العراق.
 .5صننالح  ,قاسننم حسننين (  )1226بانورامننا نفسننية  ,بغننداد  ,دار الشننؤون
الثقافية العامة .
 .7عودة  ,احمد سليمان (  : ) 1221القياس والتقويم في العملينة التدريسنية,
ط ,2المطبعة الوطنية ,عمان.
 .9الكرخننني ,كننناظم شننننون ( ",) 1222تــــصنينننـف الــنننـذات وعــالقتنننـه
بـالـتوجنننـه نـحنننـو الـهينننـمنة االجــتماعينننـة لــنننـدى طلــبنننـة الــجـامـعـنننـة" رسنننالة
ماجستير غير منشورة ,كلية االداب  ,جامعة بغداد .
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