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 المستخلص:

المرحلة المتوسطة في قضاء  لدى طلبة لوم الذات ه الدراسة إلى قياسهدفت هذ

من  وتكونت عينة البحث وطالبة ( طالب4545الخالص ، تكون مجتمع الدراسة من )

ين وهي: صدق ، وتم التحقق من صدق المقياس بطريقتوطالبة ( طالب522)

( وصدق البناء، كما تم التحقق من ثبات المقياس بطريقتين المحتوى)صدق الخبراء

باخ ، الداخلي باستعمال معادلة الفاكرونوهي: طريقة إعادة االختبار واالتساق 

 هذا النوع من المقاييس. وأظهرت النتائج دالالت صدق وثبات مقبولة لمثل

 

 التوصيات 

في البحث  رس من المقياس الذي بناه الباحثإفادة المرشدين التربويين في المدا  -5

 المرحلة المتوسطة. ةبلدى طل لوم الذاتالحالي لقياس 

التأكيد على إدارة المدارس على إن يأخذوا على عاتقهم تعديل أسلوب معاملة  -0

 من خالل عقد مجالس أولياء األمور بشكل منتظم. األمورالمدرسين وكذلك أولياء 

 المقترحات

 . وسلوك المساعدة  قة بين لوم الذاتإجراء دراسة لمعرفة العال  -5

القيام بدراسة تجريبية وباستخدام اساليب ارشادية لخفض لوم الذات لدى طلبة  _ 0 

 .المرحلة المتوسطة 
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Self-blame among middle school students and its 

relationship to some variables 

 

M. Abbas Latif Jassim 

Research upgrade from researcher preparation 

 

Abstract: 

This study aimed to measure self-blame among middle school 

students in the Khalis district. The study population consisted of 

(5471) male and female students, and the study sample consisted 

of (400) male and female students. The stability of the scale was 

also verified in two ways: the test method and the internal 

consistency using the Fakronbach equation, and the results 

showed validity and consistency indications acceptable for this 

type of scale. 

Recommendations 

1 - The educational counselors benefit in schools from the scale 

that the researcher built in the current research to measure self-

blame among middle school students. 

2- Emphasizing on school administration to take it upon 

themselves to amend the way teachers and parents are treated as 

well by holding parent councils regularly. 

The proposals 

1- Conducting a study to know the relationship between self-

blame and help behavior. 

 2_ Conducting an experimental study and using instructional 

methods to reduce self-blame among middle school students 

 

  مشكلة البحث:
يعد لوم الذات من المشكالت النفسية المهمة التي يواجها أفراد المجتمع، وذلك 

ية كاديماالجتماعية واالنفسية وال ومنها ضغوطال منمختلفة  أنواع لتعرضهم الى

على  ةسلبي وإن لوم الذات قد يكون له أثاروظروفهم،  تختلف باختالف عملهم

الطالب بمختلف الجوانب االكاديمية والنفسية ولهذا نجد الكثير من االبحاث التي 

تجري يوميا في المجاالت كافة والتي محورها االساسي هو التغلب على المشكالت 

مشكالت  وم الذات، إذ ان االنسان قد يتعرض الىلوقاية منها ومن ضمنها لالنفسية وا

معينة نتيجة للتعرض للضغط  لفترة طويلة من الزمن فأنه يشعر بلوم الذات حين ال 
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االصدقاء ويشعر بأنه  االهل أو من التعزيز المالئم يتلقى خالل هذه الفترة الى

لوم الذات عندما ال يستطيع الفرد ان منها ويحدث  بالمشكلة وال حل امامه للخروخ

 (.0255:501يتكيف معه.)البير قدار ،

كنا  األن لم تعد بالحياة السهلة البسيطة التي وأن الحياة التي يعيشها أفراد المجتمع 

وتباينت األدوار وتشابكت العالقات  نعيشها في الماضي، إذ اصبحت الحياة تعقيدا  

الفرد مما أثقل كاهله وأفقد  القيود والضوابط علىكثير من االجتماعية بسبب وضع 

بعضا  من حريته حتى أصبح الفرد يجد نفسه يسـلك سـلوكا  ال يرضى 

 (.04: 0255عنه.)حمود،

لهذا قام الباحث بتقديم سؤال )أستبانه استطالعية( الى مجموعة من المدراء 

رس المتوسطة في ( في عدد من المدا5والمدرسين والمرشدين كما في الملحق رقم )

(، كان الهدف هو التعرف على 522محـافظة ديالى قضاء الخالص، وبلغ عددهم )

وجود لوم ذات لدى طلبة المرحلة المتوسطة ونتيجة لهذا السؤال ، وجد الباحث أن 

 تيجة اإلحداث التي يمر بها الطلبةمن خالل ما ذكر ونوبعض الطلبة لديهم لوم ذات، 

 :االتي  شكلة البحث الحالي في التساؤلفي هذه المرحلة تنبع م

 المرحلة المتوسطة؟ ةبلدى طل ما مستوى لوم الذات

 

  البحث:أهمية 

أن أهمية هذا البحث من أهمية مرحلة الدراسة المتوسطة والتي تشمل المراهقين 

من مراحل نموا الشخصية والتي  هيو، الذين ابتدئوا حياة نفسية ودراسية جديدة

 .(01: 0222)الخطيب، توصف بأنها مرحلة الصراعات الداخلية في ذات المراهق.

وتعتبر مرحلة المراهقة في كل المجتمعات فتره من النمو السريعة والتحول من  

الطفولة الى الرشد وفتره أعداد للمستقبل، وتعد هذه المرحلة من اصعب المراحل 

ا في حياة االنسان، فأنها تعد بمثابة الجسر الواصل بين مرحلة الطفولة لبوأكثرها تق

الرشد والذي ال بد لألفراد من عبورها قبل أن يكمل نموهم ويتحملون ومرحلة 

مسؤوليات الكبار في مجتمعهم، فالمراهقة تمثل مرحلة نمو سريعة وتغيرات في كل 

فتره من الخبرات  النفعالية وتعتبرقلية والحياة اجوانب النمو تقريبا  الجسدية والع

 0222)شريم،  .قات الجديدة مع االخرين من افراد المجتمع والمسؤوليات والعال

:00.) 

 ويعتقد أن لوم الذات  عصف االنسانلتي نعيشها مليئة بلوم الذات الذي يوأن الحياة ا

د افرومع التطور والتقدم العلمي زادت المشاكل التي تواجه اال بدأ مع خلق االنساني

ء كان هذا الفرد رئيسا أو عامال ، وأن كل فرد سوا هذه المشكلة تخص تواصبح

مصادر لوم الذات تختلف باختالف ظروف الحياة لدى الطلبة فبعد االنتقال من حياة 

 لوم ذات اكثر من غيرها    المدرسة االبتدائية الى حياة المدرسة المتوسطة قد تشكل

 (.0255:510)النادر، 

 وتتلخص أهمية البحث الحالي من خالل النقاط االتي: 

 يثير البحث اهتمام الباحثين ألجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال._  5
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أثارة اهتمام المرشدين التربويين بأهمية لوم الذات وعالقته بالسلوك مثال ) سلوك  _0

    .وسلوك االذعان ..........(ساعدة الم

سوف يقدم الباحث مقياس لوم الذات يمكن المرشدين استعماله في العملية  _2

  التربوية والتعليمية.

 

 هدف البحث:
  : يهدف البحث الحالي إلى

 .  لدى طلبة المرحلة المتوسطة _ بناء مقياس لوم الذات5

 قياس لوم الذات لدى طلبة المرحلة المتوسطة._ 0

 . ذات بين الجنسين) ذكور _ اناث (_ هل هناك فروق ذات داللة احصائية في لوم ال2

 

 حدود البحث:

يتحدد البحث بطلبة المرحلة المتوسط في المدارس المتوسطة التابعة لقسم تربية         

 (. 0202/   0251في المديرية العامة لتربية محافظة ديالى )

 

 تحديد المصطلحات: 

  :  Self-blame_ لوم الذات 5

 ( :. Miller،1987_ ميلر )

هو حالة من التعب والضيق يستجيب لها الفرد نتيجة تأثير االخرين من الداخل أو 

 ( .  51، ص 5142الخارج. ) ميلر ، 

 (:.Beck،1976_ بيك ) 

هو مجموعة من االحداث والمشكالت واالفكار المشوهة التي تواجه الفرد في حياته 

 .اليومية و تهدد اشباع حاجاته النفسية وتتجاوز قدرته على التوافق معها

الذي أشتقه من النظرية وهو المعتمد  بيك الباحث تعريف تبنى التعريف النظري:_ 

 . في بناء مقياس البحث الحالي 

التعريف اإلجرائي: هي الدرجة التي يحصل عليها الطلبة جراء إجابتهم على _ 

 م الذات . فقرات مقياس لو

 : المتوسطة _ المرحلة0

مرحلتي التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي ومدة الدراسةة  بين  هي المرحلة التي تتوسط

 ( سنة.54 -50فيها ثالث سنوات وتضم الطلبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين )

 (. 51، ص5125) وزارة التربية 

 

 االطار النظري 

 مفهوم لوم الذات: 

نها ثالث انواع وينتج مفي اشباع حاجاته  عن اخفاق الشخص نفسية تنتج وهو حالة

القلب وارتفاع ضغط  لفسيولوجية وتتمثل في زيادة دقاتمن ردود الفعل وهي ردود ا

الدم والتوتر العضلي وبطء في الجهاز الهضمي وردود الفعل المعرفية وتتمثل في 
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للفرد وعدم القدرة على  مستوى التفكير وتناقص في القدرة االدائية في اضطراب

 مستوى االداء وتجنب  عن وتتمثل في تناقصوردود الفعل السلوكية  اتخاذ القرار

  (.512: 5122.) دافيدوف،أو العوامل المثيرة للوم الذات المواقفعن 

 

 ها لـلوم الذات : سوف يقوم الباحث بعرض في البحث الحالي النظرية التي تبنا 

 النظرية المعرفية 
وفسر على اساسها لوم الذات في ضوء  5144تعود هذه النظرية للعالم بيك عام 

أن والعالم والمستقبل و هنفسالفرد عن  المعتقدات التي يعبر بهاالسلبية أو  اآلراء

االنهزامية اليائسة و المكتئبة و و السلبية  تهات التي يمر بها الفرد تستمد داللالخبرا

ه إدراك يؤدي الى تشوي السلوب وإن تبني مثل هذا االسلوببهذا ا من خالل تفاعلها

واليائسة  السلبية السلوكياتتأتي االستجابة االنفعالية و الواقع بشكل سلبي ثمالفرد ب

 والتي أو الغامضة االيجابية اخرى فإن المواقف عليها اكتئابا وبصيغة والتي يطلق

نها ومن خالل قدرتنا على مواجه بشأ به ها من خالل ما نعتقدنياومع تكتسب داللتها

 ( .02: 5112. ) ابراهيم، هذه المواقف

األفكار  المعرفة ومنها المستوى األول ويتضمن بيك على ثالث مستويات من ويعتمد

يمكن  الحوار الداخلي أو الحديث الذاتي الذي ال ويطلق عليها بيك االتوماتيكية

 لوم الذات أو عدم قدرة تعكس االفكار التي تجلب تؤثر أو عادة ما وأالبا ه غتالحظم

في الذات والتشويش والشك  القادم على التكيف والنظرة السلبية للمستقبل الفرد

 هذه االعتبارات نحو الذات ، إذ يعتبر بيك أنالتي يعيشها الحياة واالنزعاج بهذه

والمستوى الثاني يتضمن العمليات والعالم والمستقبل على أنها مثلث معرفي. 

تقديم وتنظيم أي طرق  اتالفرد مع المثير تشمل على كيفية اسلوب تعاملالمعرفية و

أحداث المستقبل فعندما ينجم بوالذات واسلوب التنبؤ وتقييم  المعلومات عن المجتمع

تفق مع المقاييس الموضوعية للواقع فإنها تكون نتائج التي تعن العمليات المعرفية 

لى التوتر عن الذات تؤدي ا غير مقبولة قد محرفة وعندما ينتج عنها نتائج سلبية

 لثالث ويتضمن المعتقدات و. والمستوى ا وغير مقبولة تكون مشوهة وبالتالي

يكل فرد في تأويلة للحدث فهي تكون الهبه ال االفتراضات التي تؤثر في ما يقوم

بيك  التذكر في العالم ، إذ يرىوالفرد لألدراك والفهم والتفكير  الرئيسي الذي يقوم به

عالم بصفة عامة وهذه عن أنفسهم وال والعلم المعرفة أن الفرد خالل النمو يكتسب

سمى مخططات والمخططات وتصيغ عقلية ثابتة  شكل على المعرفة يحتفظ بها الفرد

في تفسير أي خبرة  ةسلبي اتيقة تجعلها تخلق اتجاهبطر السلبية للفرد إذ تكون

 ألفكار السلبية والتي تدخلطلق عليها بيك باسمات هذه المخططات تخلق ما ي ىوأحد

 (.20: 0222) رئيفة عوض، .دون أن يحس او يشعر بها الى عقل االنسان
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 دراسات سابقة عن لوم الذات : 
 ال توجد دراسات سابقة عن هذا المتغير وأنها الدراسة األولى على حد علم الباحث . 

 

 منهجية البحث وإجراءاته :

يتضةةةةةةمن هةةةةةةذا الفصةةةةةةل عرضةةةةةةا  لمنهجيةةةةةةة البحةةةةةةث واجراءاتةةةةةةه المتمثلةةةةةةة      

بتحديةةةةةةةةد مةةةةةةةةنهج البحةةةةةةةةث ومجتمةةةةةةةةع البحةةةةةةةةث وعينتةةةةةةةةه وطريقةةةةةةةةة اختيارهةةةةةةةةا 

تحديةةةةةةةةةد الوسةةةةةةةةةائل  نالقيةةةةةةةةةاس فضةةةةةةةةةال  عةةةةةةةةة واعةةةةةةةةةداد ادواتةةةةةةةةةه واجةةةةةةةةةراءات

 االحصائية المعتمدة في معالجة وتحليل البيانات .

 اوالَ: منهجية البحث 

,وهةةةةةةو طريقةةةةةةة يعتمةةةةةةد  اعتمةةةةةةد البحةةةةةةث الحةةةةةةالي مةةةةةةنهج البحةةةةةةث الوصةةةةةةفي     

فةةةةةةةي الحصةةةةةةةول علةةةةةةةى معلومةةةةةةةات وافيةةةةةةةة ودقيقةةةةةةةة تصةةةةةةةور  عليهةةةةةةةا الباحةةةةةةةث

ية الواقةةةةةةع االجتمةةةةةةاعي ,والةةةةةةذي يةةةةةةؤثر فةةةةةةي كافةةةةةةة االنشةةةةةةطة الثقافيةةةةةةة والسياسةةةةةة

 (. 24:5112ليل ظواهره )قنديلجي, والعلمية وتسهم في تح

 

 مجتمع البحثثانياَ:  

ذات  هو مجموعة اإلفراد الذين يثلون موضوع الدراسة أو هو مجموعة االفراد      

(. 54:  0250النتائج عليها )محمد ، تطبيق التي يسعى الباحث مشكلة البحثالعالقة ب

 وقد تضمن مجمع البحث : 

 مجتمع المدارسـ 1

المرحلة المتوسطة في محافظة ديالى قضاء  ويتكون مجتمع البحث من طلبة      

،إذ بلغت  0202/  0251الخالص والبالغ عددهم وفق اإلحصاء التربوي للعام 

( متوسطة كما موضح 02( موزعين على مدارس قضاء الخالص البالغة )4545)

 (.5في جدول رقم )

 ( 1جدول )

 المدارس المتوسطة في مركز قضاء الخالصأسماء 

 عدد الطالب أسم المدرسة ت

 542 متوسطة االخطل للبنين ـ1

 45 متوسطة االهوار للبنين ـ0

 224 متوسطة الرافدين للبنين ـ3

 42 متوسطة البراق المختلطة ـ4

 015 متوسطة الواثق للبنين ـ5

 512 متوسطة المالكي للبنين ـ6

 054 الرابعة العدوية للبناتمتوسطة  ـ7

 522 متوسطة الوسيلة للبنين ـ8

 524 متوسطة سيد زيني للبنين ـ9



  0202لسنة  ايلول والثمانون . لث......... العدد الثا....مجلة الفتح .......................................................... 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

 

-525- 
 

 50 متوسطة أبوبكر الصديق المختلطة ـ12

 52 متوسطة الشهيد مصطفى المختلطة ـ11

 52 متوسطة االوائل المختلطة ـ10

 544 متوسطة شهداء حي الحسين للبنين ـ13

 512 للبنينمتوسطة أبن ماجة  ـ14

 542 متوسطة الواقدي للبنين ـ15

 242 متوسطة الذكر المبارك للبنين ـ16

 50 متوسطة أهل الخير المختلطة ـ17

 502 متوسطة السواطي للبنين ـ18

 44 متوسطة الصادق االمين المختلطة ـ19

 42 لطةتمتوسطة جذور المحبة المخ ـ02

 024 متوسطة البلقاء المختلطة ـ01

 550 متوسطة لكش للبنات ـ00

 402 متوسطة بنت الهدى للبنات ـ03

 4545  المجموع

 *أخذت أعداد الطالب من مديرية تربية ديالى/قسم االحصاء والتخطيط .

 عينة البحث: ـ 0

يقصد بعينة البحث : ذلك الجزء من المجتمع الذي تجري عليها الدراسة, حيث      

يتم اختيارها بصورة)عشوائية أو قصدية( تبعا ألسلوب الدراسة وظروف أجرائها 

,فمن الصعوبة بمكان دراسة المجتمع كله ألسباب إجرائية وتطبيقية واقتصادية, 

العينة ممثلة للمجتمع الذي أخذت منه  ولكي تكون الدراسة موضوعية ينبغي أن تكون

تمثيالَ حقيقيا أي أنها تحمل كل خصائص وسمات المجتمع المدروس 

المرحلة  ( طالبا من طلبة522ت عينة البحث )(.وقد شمل42: 0255)ألنعيمي,

يمكن إن يعطي أفضل صورة من الخصائص  ا( طالب522المتوسطة، وإن هذا العدد )

رسة من كل مد وطالبة ( طالب04( مدرسة بواقع )54السايكومترية وزعت على )

 ( 0) كما هو موضح في جدول رقمو
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 (0رقم )

 أسماء المدارس وعدد الطالب

عدد  اسم المدرسة ت

 الطالب

عدد  اسم المدرسة ت

 الطالب

متوسطة الذكر المبارك  9 05 متوسطة الرافدين للبنين 1

 للبنين

05 

متوسطة أهل الخير  12 05 المختلطةمتوسطة البلقاء  0

 المختلطة

05 

متوسطة الرابعة العدوية  3

 للبنات

متوسطة جذور المحبة  11 05

 لطةتالمخ

05 

متوسطة الصادق األمين  4

 المختلطة

متوسطة سيد زيني  10 05

 للبنين

05 

متوسطة أبن ماجة  13 05 متوسطة الذكر المبارك للبنين 5

 للبنين

05 

متوسطة الوسيلة  14 05 األوائل المختلطةمتوسطة  6

 للبنين

05 

 05 متوسطة لكش للبنات 15 05 متوسطة المالكي للبنين 7

 05 للبنات بنتمتوسطة  16 05 متوسطة االهوار للبنين 8

 422 المجموع

 

 أداة البحث

لغرض قياس لوم الذات لدى طلبة المرحلة المتوسطة قام الباحث ببناء مقياس لوم 

ولتحقيق أهداف البحث قام الباحث لدى عينة البحث  لقياس مستوى لوم الذات الذات

 بإتباع الخطوات اآلتية .

 صياغة فقرات المقياس.

بعد اطالع الباحث على النظرية المعرفية التي يتبناها الباحث في هذه الدراسة، وبعد 

ذلك قام الباحث بصياغة فقرات المقياس باالعتماد على النظرية ،إذ بلغت الفقرات  

 ( فقرة.20) بصورة أولية

 إعداد تعليمات المقياس

به المستجيب في إثناء  تعد تعليمات اإلجابة التي تتضمنها أداة القياس دليل يسترشد

اضحة ودقيقة ومناسبة ولذلك جرى مراعاة إن تكون هذه التعليمات و استجابته.

وتضمن هذه التعليمات كيفية اإلجابة على الفقرات وحث المستجيب  ةبألعمار الطل

البحث العلمي  ألغراضعلى اإلجابة بدقة وجرى التوضيح إن هذا المقياس معد 

 اإلجابة بصدق.طمين المستجيب على لت

 وصف مقياس لوم الذات

( فقرة إما بدائل اإلجابة 20قام الباحث ببناء مقياس لوم الذات حيث تكون من )

فهي)تنطبق علي دائما ، تنطبق علي أحيانا ، ال تنطبق علي( وأعطيت درجات 

 ( وتبين بانها كانت مميزة وصالحة. 5،0،2)
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 وضوح فقرات المقياس

تعليمات المقياس وفقراته وألجل كشف الفقرات التي لغرض معرفة مدى وضوح 

تتسم بالغموض من حيث صياغتها أو لغتها أو مضمونها ، وكذلك بغية تحديد الوقت 

 (  طالب22باختيار عينة عشوائية بلغت ) الباحث الالزم لإلجابة على المقياس قام

سماح لهم المرحلة المتوسطة وطلب منهم قراءة التعليمات وال ةبمن طل وطالبة

   . ( دقيقة 54) باالستفسار عن أي شيء وكان متوسط الزمن المستغرق

 التحليل اإلحصائي للفقرات

 :  تمييز الفقرات

لغرض  لمقياس على عينة البحثهو تطبيق ا ساسي من تمييز الفقراتالهدف اال يعد

تحليل ستبعاد الفقرات غير المميزة ولغرض اد درجة االنسجام في االستجابة واإيج

 (.Ebel,1972,p.392) .الفقرات باستخراج القوة التمييزية

، ويعد حجم  وطالبة ا( طالب522بتطبيق المقياس على عينة بلغت ) ولقد قام الباحث

 العينة مناسبا في تحليل فقرات المقاييس النفسية إحصائيا. 

 

 لمجموعتين المتطرفتيـــــــــــــن:أسلوب ا

 ما يأتي: جراء ذلك اتبع الباحثأل

( طالبةةةةةا 522تطبيةةةةةق المقيةةةةةاس علةةةةةى عينةةةةةة التحليةةةةةل األحصةةةةةائي البالغةةةةةة) -5

 وطالبة.

تصةةةةةحيح فقةةةةةرات المقيةةةةةاس وفةةةةةق مفتةةةةةاح التصحيح)حسةةةةةب البةةةةةدائل( حيةةةةةث  -0

 تعطى لكل بديــــل درجة معينة.

 ايجاد الدرجة الكلية لكل استمارة من استمارات المقياس . -2

 وانتهاء بأقل درجـــة.ترتيب الفقرات تنازليا ابتداء بأعلى درجة  -5

%( مةةةةةـن األسةةةةةتمارات الحاصةةةةةلة علةةةةةى اعلــــــــةةةةةـى 04اختيةةةةةار نسةةةةةبة ال) -4

واختيةةةار نسةةةةبة UPPER GROUP)الةةةدرجات وتسمـــةةةـى بالمجموعةةةة العليةةةةا) 

%( مةةةةن األسةةةةتمارات الحاصةةةةلة علةةةةى اقةةةةل الةةةةدرجات وتسةةةةمى بالمجموعةةةةة 04ال)

 ( وذلةةةةةةك أليجةةةةةةاد مجمةةةةةةوعتين بةةةةةةأكبر حجةةةةةةمLOWER GROUPالةةةةةةدنيا)

 ممكـــــــــــــن واقصى تمايـز .

ايجةةةةاد المتوسةةةةط الحسةةةةابي واألنحةةةةراف المعيةةةةاري لكةةةةل فقةةةةرة مةةةةن فقةةةةرات  -4

 المجموعتين العليا والدنيا.

استعمــةةةةـال األختبةةةةةار التةةةةةائي لعينتةةةةةين مسةةةةتقلتين ولكةةةةةل فقةةةةةرة مةةةةةن فقةةةةةرات  -4

 المجموعتين العليا والدنيا.

( ودرجةةةةة 2،24ة)اختبةةةةار الداللةةةةة األحصةةةةائية للفةةةةروق عنةةةةد مسةةةةتوى داللةةةة -2

( فةةةةاذا كانةةةةت الفقةةةةرات جميعهةةةةا دالةةةةة احصةةةةائيا فانهةةةةا سةةةةتبقى فةةةةي 055حريةةةةة)

المقيةةةةةةةاس امةةةةةةةا اذا كانةةةةةةةت غيةةةةةةةر دالةةةةةةةة احصةةةةةةةائيا فانهةةةةةةةا تحةةةةةةةذف وحسةةةةةةةب 

( فةةةةةان هةةةةةذه العمليةةةةةة تمثةةةةةل القةةةةةوة التمييزيةةةةةة للفقةةةةةرة بةةةةةين Edwardsمااشةةةةةار)

 .المجموعتين المتطرفتين او بين المجموعة العليا والمجموعة الدنيا
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تحليةةةةةل فقةةةةةرات المقيةةةةةاس احصةةةةةائيا للمجمةةةةةوعتين العليةةةةةا والةةةةةدنيا بأسةةةةةتعمال  -1

(,حيةةةةث كانةةةةت جميةةةةـع فقةةةةرات SPSSالحقيبةةةةة األحصةةةةائية للعلةةةةوم األجتماعيةةةةة) 

المقيةةـاس مميةةزة , بعةةةد مقارنةةة القةةيم التائيةةةة المحسةةوبة مةةع القيمةةةة الجدوليةةة البالغةةةة 

منهــــــــــــةةةـا والجةةةدول  ( فقةةةد كانةةةت جميةةةع القةةةيم التائيةةةة المحسةةةوبة اكبةةةر5،14)

 ( يوضح ذلـــــــك: 2)

 (3جدول)

 القوة التمييزية لفقرات مقياس لوم الذات باستعمال أسلوب المجموعتين

 المتطرفتيــــــــــــــــن

 

تسلسل 

 الفقرات

المجموعة 

 العليــــــــــــــــــــــــــا

المجموعة 

 الدنيـــــــــــــــــــــــــا
القيـــــــم 

التائية 

المحسوبــــ

 ـة

 

 التمييـــــــــــز

المتوسط 

 الحسابي

األنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

األنحراف 

 المعياري

 مميــــــــــــزة 5،687 2،66738 0،1759 2،51986 0،6389 1

 مميــــــــــــزة 4،473 2،57193 0،5222 2،40247 0،8256 0

 مميـــــــــــزة 3،756 2،61706 0،5463 2،41351 0،8148 3

 مميـــــــــــــزة 6،519 2،71834 0،0315 2،46577 0،7685 4

 مميـــــــــــــزة 3،837 2،68209 0،0237 2،55465 0،5078 5

 مميــــــــــــزة 5،234 2،58738 0،6389 2،03213 0،9444 6

 مميــــــــــــزة 6،718 2،64106 0،3333 2،42603 0،8041 7

 مميـــــــــــزة 5،404 2،66241 1،8889 2،61838 0،3611 8

 مميـــــــــــــزة 5،630 2،57193 0،1667 2،51383 0،5833 9

 مميـــــــــــــزة 3،918 2،68980 1،9700 2،76680 0،3611 12

 ميـــــــــــــزة 7،094 2،67490 0،0593 2،41351 0،8148 11

 مميــــــــــــزة 8،766 2،66406 0،0685 2،31573 0،8889 10

 مميـــــــــــزة 5،076 2،76680 0،1389 2،50655 0،6111 13

 مميـــــــــــــزة 0،590 2،73103 0،0685 2،79243 0،5372 14

 مميـــــــــــــزة 7،212 2،77247 0،0237 2،47650 0،8148 15

 مميــــــــــــزة 7،027 2،70344 0،3333 2،34426 0،8889 16

 مميــــــــــــزة 8،439 2،78860 0،2648 2،41131 0،7872 17

 مميـــــــــــزة 7،314 2،75499 1،9927 2،52425 0،6096 18

 مميـــــــــــــزة 7،796 2،77422 0،0872 2،09101 0،9274 19

 مميـــــــــــــزة 9،875 2،71743 0،2906 2،37337 0،8611 02

 مميــــــــــــزة 7،204 2،69379 0،0237 2،46577 0،7685 01

 مميــــــــــــزة 4،656 2،74791 0،2372 2،58686 0،4632 00

 مميـــــــــــزة 8،254 2،77785 0،0593 2،33836 0،9167 03

 مميـــــــــــــزة 5،407 2،76074 1،9167 2،71583 0،4632 04

 مميـــــــــــــزة 5،575 2،75636 1،7315 2،78118 0،3148 05

 مميــــــــــــزة 0،872 2،75916 1،6111 2،85255 1،9059 06

 مميــــــــــــزة 4،529 2،71544 1،5463 2،80229 0،2185 07
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 مميـــــــــــزة 5،844 2،75453 1،6389 2،80718 0،0685 08

 مميــــــــــــزة 3،536 2،85678 1،9350 2،79719 0،3333 09

 مميـــــــــــزة 0،853 2،75960 1،7593 2،85099 1،9632 32

 مميـــــــــــــزة 4،919 2،74532 1،6024 2،85557 0،1574 31

 مميـــــــــــــزة 3،754 2،78466 1،6219 2،88232 0،0278 30

 طريقة االتساق الداخلي :

الةةةداخلي مةةةن ادق الوسةةةائل المسةةةتخدمة فةةةي حسةةةاب االتسةةةاق تعةةةد طريقةةةة االتسةةةاق 

عالقةةةة فقةةةرات اذ ان مؤشةةةر االتسةةةاق الةةةداخلي للمقيةةةاس يقةةةيس  ,الةةةداخلي للمقيةةةاس

المقيةةةةةاس بالدرجةةةةةة الكليةةةةةة  ات انهةةةةةا تسةةةةةتعمل لتحديةةةةةد مةةةةةدى تجةةةةةان  فقةةةةةرات 

  المقيةةةاس و كةةةذلم تسةةةتعمل فةةةي تحديةةةد موقةةةع كةةةل فقةةةرة مةةةن فقةةةرات المقيةةةاس 

 العالقة األرتباطية اآلتيـــــــة:ا التحقق من ويتم من خالله

:تةةم حسةةاب درجةةة كةةل فقةةرة مةةن عالقةةة درجةةة الفقةةرة بالدرجةةة الكليةةة للمقيةةاس -1

الفقةةةرات ومةةةدى ارتباطهةةةا بالدرجةةةة الكليةةةة للمقيةةةاس   اسةةةتخدم الباحةةةث )معامةةةل 

ارتبةةةاط بيرسةةةوت( باسةةةتعمال عينةةةة التحليةةةل االحصةةةائي للفقةةةرات   التةةةي تكونةةةت 

  وقةةةةد  ا هةةةةرت النتةةةةائ  ات الفقةةةةرات جميعهةةةةا تات طالبةةةةا وطالبةةةةة ( 422مةةةةن )

( عنةةةةد مسةةةةتوى 2،298داللةةةةة احصةةةةائية ألنهةةةةا اكبةةةةر مةةةةن القيمةةةةة الجدوليةةةةة )

 ( يوضح تلم :  4( والجدول )   398(  و درجة حريــــــــــــــة )2،25)

 (4جدول )

القيم االحصائية لمعامل ارتباط بيرسوت لعالقة درجة االفقرة بالدرجة الكلية لمقياس 

 لوم الذات

تسلسل 

 الفقرة

معامل 

 األرتبــــــــــــــــــاط 

تسلسل 

 الفقرة

 معامل األرتبـــــــــــــــــــــاط 

1 2،371 00 2،621 

0 2،469 03 2،561 

3 2،491 04 2،592 

4 2،485 05 2،617 

5 2،495 06 2،578 

6 2،521 07 2،503 

7 2،549 08 2،592 

8 2،498 09 2،561 

9 2،556 32 2،545 

12 2،511 31 2،542 

11 2،550 30 2،543 

10 2،506   

13 2،512   

14 2،538   
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15 2،498   

16 2،550   

17 2،568   

18 2،567   

19 2،593   

02 2،569  

01 2،582 

 

 

 :الخصائص السيكو مترية للمقياس 

 :الصدق 

يعد الصدق من المؤشرات المهمة في بناء أي مقياس ويعرف بأنه قدرة االختبار على 

 (551، ص0252قياس السمة التي اعد وصمم لقياسها .)محاسنة،

 ومن اجل تحقيق مؤشرات صدق المقياس تم استعمال المؤشرات اآلتية:

 الصدق الظاهري:  -5

يعد هذا النوع من أنواع الصدق األكثر شيوعا واستعماال فةي المقةاييس النفسةية وذلةك  

اختبةةارات ومقةةاييس، الخبةةراء فةةي هةةذا المجال) مةةن خةةالل عرضةةه علةةى مجموعةةة مةةن

إرشةةاد نفسةةي (، وكلمةةا تةةم الوثةةوق مةةن اختصةةاص الخبةةراء الةةدقيق كلمةةا تحقةةق صةةدق 

يةةت نتةةائج أدق مةةن اجةةل تحقيةةق ظةةاهري أقةةوى وكلمةةا زاد عةةدد المحكمةةين كلمةةا أعط

الصةةدق فةةي المقيةةاس الحةةـالي  وقةةـد تـحـقةةـق هةةذا ، الصةةدق الظةةاهري بشةةكله الحقيقةةي

مةـن الخـبةـراء فةي اإلرشةاد  الباحةـث المقيةاس علةى قسةم كبيةر وذلـك عنـدمةـا عةـرض

وعـلم النفـس وفةي ضةـوء أراءهةم الـسـديةـدة والمناقشةات التةي تمةت فـقةـد تةـم أجةـراء 

( 20تعديالت لبعض الفقرات الى أن أصبح الـمـقـيـاس بـشكـلةـه النةـهائي يتكةون مةن )

(، 5( كمةا موضةح فةي ملحةق )4( والبالغ عةددهم )0فقرة كما موضح في ملحق رقم )

 ٪ .522ت نسبة أتفاق الخبراء على المقياسأذ بلغ

 

 صدق البناء: -0

أكثر أنواع الصدق تمثيال لمفهوم الصدق، الصدق من  عتبر هذا النوع منيو 

ا أو تكوينا  سيكولوجيا لمعرفة مدى نجاح االختبار  ويستخدم عندما يقيس االختبار بناء 

 (.544، ص0252)محاسنة،.في قياس مفهوم فرضي معين

اء ( إلى إن هناك بعض الدالئل والمؤشرات لصدق البنCronbachباخ )ويشير كرون

د اإلفراد إذ إن من المنطقي إن نفترض إن اإلفرا وا لعل أهمها الفروق بين الطلبة

 على أجاباتهم يختلفون في المشكلة المراد قياسها وهذا االفتراض ينبغي ربما يؤثر

 على المقياس.
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التمييز بين اإلفراد الذين يمتلكون الخاصية أو السمة لذلك فان قدرة الفقرات على 

 (51: 0222والذين ال يمتلكونها، تعد مؤشرا على صدق البناء.)ملحم،

وعلى وفق هذا المؤشر تم التحقق من صدق البناء من خالل مؤشرات القوة التمييزية 

ي القوة على وفق طريقة المجموعتان المتطرفتان وقد تم اإلشارة إلى هذه الطريقة ف

( إذ عدت جميع فقرات المقياس مميزة ودالة إحصائيا)عدا 4التمييزية في الجدول )

كانت اعلي  ستقلين لجميع فقرات مقياس لوم الذاتفقرتين( الن القيم التائية لعينتين م

 (2924( عند مستوى داللة )5914من القيمة التائية الجدولية )

  الثبات

توافرها في أداة البحث الثبات ، الن مستخدم او من الشروط الضرورية التي يجب 

مطور االختبار يحتاج عادة إلى الثقة بنتائج االختبار حيث تعتمد عليه الكثير من 

القرارات ، ويشير مفهوم الثبات إلى دقة االختبار وبالتالي دقة القرارات المتخذة 

 (554، ص0252اعتمادا" على نتائجه.)محاسنة،

 اج ثبات المقياس بطريقتين:.استخروقام الباحث ب

 معامل ثبات إلفا كرونباخ:   -5

(، ووجـد الباحـث SPSSكرونباخ باستخدام برنامج ) -تـم حساب معامل الثبات ألفا

 (.2،204أن معامل الثبات يساوي.)

 طريقة أعادة االختبار  -0

 يكشف معامل الثبات الـذي يـتـم حسابه بطريقة أعـادة االختبار معامل السكون، أي

اسـتـقـرار المفحوصين على المقياس عبـر الزمـن ، إذ يفترض أن السمـة الثابتة 

 (،504، ص5112مستقرة من خالل هذه المدة .)عودة،

( طالبا  وتـم 52) قـام البـاحـث بتطبيق مقياس لوم الذات على أفراد عينة مكونه من

تطبيق األول للمقياس. أعـادة تطبيقه على العينة نـفـسـها بـعـد مرور أسبوعين من ال

لذلك أصبح . (، ويعتبر مؤشرا  جيدا  على ثبات المقياس2،22وقد بلغ معامل الثبات )

 (0بيقه على عينة التمييز . ملحق)المقياس صادقا وثابتا لتط
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 المؤشرات اإلحصائية:

 (5جدول )

 المؤشرات االحصائية لمقياس لوم الذات

 الدرجــــــــــــــــة األحصائـــــــــــــــيالمؤشــــــر  

  

  71.9900 

Mean  

Std. Error of Mean .32334 

Median 41.0000 

Mode 70.00
a

 

Std. Deviation 6.46680 

Variance 41.819 

Skewness .169 

Std. Error of Skewness .122 

Kurtosis .267 

Std. Error of Kurtosis .243 

Range 50.00 

Minimum 44.00 

Maximum 12.00 
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 (  1شكل)   

 منحنى التوزيع األعتدالي لتوزيع افراد عينة البحث على مقياس لوم الذات

 

 الوسائل اإلحصائية:

الوسةةةةائل اإلحصةةةةائية اسةةةةتخدام اسةةةةتخدم الباحةةةةث فةةةةي تحليةةةةل البيانةةةةات وتفسةةةةيرها ب

 : ( وكما يليSPSS ) المناسبة وباالستعانة بالبرنامج اإلحصائي

األختبار التائي لعينة واحدة : تم استخدامه لمعرفة وجود متغير لوم الذات لدى  – 5

 افراد العينة الكلية.

الختبةةةةار الفةةةةرق بةةةةين  هاسةةةةتخدم بةةةةار التةةةةائي لعينتةةةةين مسةةةةتقلتين: وقةةةةد تةةةةماالخت-0

ت متوسةةةط درجةةةات المجموعةةةة العليةةةا والةةةدنيا فةةةي اسةةةتخراج القةةةوة التمييزيةةةة لفقةةةرا

 . ولمعرفة الفرق بين الذكور واالناث المقياس

لحسةةةاب معامةةةل ثبةةةات المقيةةةاس  هاسةةةتخدم تةةةم معامةةةل ارتبةةةاط بيرسةةةون : وقةةةد -2

 وإليجاد العالقة بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس

(: اسةةةتخدم Cronbach Alpha Coneffcienalكرونبةةةاخ ) -معادلةةةة إلفةةةا -5

 الستخرج الثبات.
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 عرض النتائ 

 حسةةةببحثةةةه الباحةةةث فةةةي هةةةا التةةةي توصةةةل ل للنتةةةائج اهةةةذا الفصةةةل عرضةةة يبةةةين     

 -ة له :ف المرسوماهداال

   -:(بناء مقياس لوم الذات لدى طلبة المرحلة المتوسطةالهدف األول: ) -1

وقةةد تةةم عرضةةها. وقةةد  قةةام بهةةا الباحةةث وقةةد تحقةةق ذلةةك مةةن خةةالل عةةدة إجةةراءات

 فقةةةةرة (20خلصةةةةت النتيجةةةةة إلةةةةى بنةةةةاء مقيةةةةاس لةةةةوم الةةةةذات والةةةةذي يتكةةةةون مةةةةن )

وبةةةثالث بةةةدائل هةةةي )تنطبةةةق علةةةي دائمةةةا، تنطبةةةق علةةةي أحيانةةةا ، ال تنطبةةةق علةةةي( 

 .(2( كما هو ملحق رقم )5،0،2وبأوزان )

 -:المرحلة المتوسطة( طلبةلدى  : ) قياس لوم الذاتالهدف الثاني -0

( 522هةةةذا الهةةةدف قةةةام الباحةةةث بتطبيةةةق المقيةةةاس علةةةى عينةةةة مكونةةةة مةةةن ) لتحقيةةةق 

نةةةةة واحةةةةدة, بلةةةةغ المتوسةةةةط وعنةةةةد اسةةةةتخدام األختبةةةةار التةةةةائي لعي ،وطالبةةةةة اطالبةةةة

( (6,46680      درجةةةةةةة بةةةةةةأنحراف معيةةةةةةاري مقةةةةةةداره )45،1122  الحسةةةةةةابي)

يةةةة التائ بلغةةةت القيمةةةة ( درجةةةة,45درجةةةة امةةةا المتوسةةةط الفرضةةةي للبحةةةث فقةةةد بلةةةغ )

الجدوليةةةةة  التائيةةةةة قيمةةةةةالوهةةةةي أكبةةةةر مةةةةن  درجةةةةة ( 05،455)     المحسوبـــــــةةةةـة

(، لةةةةذا 2،24ومسةةةتوى داللةةةة ) درجةةةة (211عنةةةد درجةةةة حريةةةة )درجةةةة ( 5،14)

 ( : 4الجدول فأن أفراد العينة لديهم لوم ذات، وكما موضح في 

 ( 6جدول)

 على مقياس لوم الذاتنتائ  األختبار التائي لعينة واحدة ألفراد عينة البحث 

داللة 

 الفرق

مستوى 

 الداللة

درجة  القيمة التائية

 الحرية

المتوسط 

 الفرضي

األنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

نة
عي
 ال
جم
ح

 

ير
تغ
لم
ا

 

 المحسوبة الجدولية

ل
دا

يا 
ائ
ص
ح
ا

 

 

 

2،25 

 

 

1،96 

 

 

04،711 

 

 

399 

 

 

64 

 

6
،4
6
6
8
2

 

 

7
1
،9
9
2
2

 

4
2
2

 

وم
ل

 
ت
ذا
ال

 

 

 

لوم الذات بين  متغير هل هناك فروق تات داللة احصائية فيالهدف الثالث:) -2

 -:الجنسين ) تكور _ اناث (

تم استخدام األختبار التائي لعينتين مستقلتين, بلغ المتوسط الحسابي هذا الهدف  لتحقيق

درجة اما    (5،52454 ) ( درجــة بأنحراف معياري مقداره  44،12 42 )للذكور

 )( درجة بأنحراف معياري مقداره   44،2442 )المتوسط الحسابي لألناث فقد بلغ   

( درجة وهي اكبر   05،455  )  , بلغت القيمة التائية المحسوبة( درجة 2،21445

( ودرجة 2،24( درجة عند مستوى داللة ) 5،14من القيمة التائية الجدولية ) 

لديهم لوم ذات للذكور  افراد العينة من الذكورإن ويتضح لنا  ( درجة 212حرية)
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اني أكثر من اإلناث وذلك بسبب الظروف االقتصادية واالجتماعية والنفسية التي يع

 -:( 4المرحلة المتوسطة، وكما موضح في جدول ) الطالب فيمنها 

 ( 7جدول)

حســــــــب متغير نتائ  األختبار التائي لعينتين مستقلتين ألفراد عينة البحث 

 اناث( –الجن )تكور 

داللة 

 الفرق

مستوى 

 الداللة

األنحراف  القيمة التائية

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

حجم 

 العينة

 الجن 

 المحسوبة الجدولية

 

 

دال 

 احصائيا

 لصالح

 الذكور

 

 

 

2،25 

 

 

 

1،96 

 

 

 

03،421 

 

4،48515 

 

76،9252 

 

022 

 

 تكور

 

3،89554 

 

67،2752 

 

022 

 اناث

 

 : Raising & defending the resultsتفسير النتائ  ومناقشتها 

أسفرت النتائج الخاصة بهدف البحث، أن طلبة المرحلة المتوسطة لديهم لوم      

 ذات.

 

 :Conclusionsاالستنتاجات 

 أن طلبة المرحلة المتوسطة يعانون من لوم الذات .  -5

ضمن مهام المرشد التربوي الرئيسية وضمن أن لوم الذات يجب أن يكون  -0

 مهامه اليومية من خالل تنمية شخصية الطالب بصورة عامة.

تشجيع ودعم اي اتجاه لدى المراهقين نحو االتصال والتفاعل االجتماعي لتنمية  -2

 امكاناتهم وتعديل سلوكياتهم الخاطئة أو غير المرغوبة.

ي تعلم السلوك المقبول وغير المقبول أن البيئة التي يعيش فيها الطالب لها أثر ف -5

 اجتماعيا .

الباحث أسباب لوم الذات الى الظروف االقتصادية واالجتماعية والنفسية يعزز  -4

 التي يعاني منها طلبة المرحلة المتوسطة. 

 

 التوصيات 

إفادة المرشدين التربويين في المدارس من المقياس الذي بناه الباحث في البحث   -5

 وم الذات لدى طلبة المرحلة المتوسطة.الحالي لقياس ل

التأكيد على إدارة المدارس على إن يأخذوا على عاتقهم تعديل أسلوب معاملة  -0

 المدرسين وكذلك أولياء األمور من خالل عقد مجالس أولياء األمور بشكل منتظم.
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على المرشدين التربويين عقد برامج ارشادية لطلبة المرحلة المتوسطة لتجنبهم  -2

 ر بالفشل . الشعو

   

  المقترحات

 . وسلوك المساعدة إجراء دراسة لمعرفة العالقة بين لوم الذات -5

 القيام بدراسة في الكشف عن لوم الذات لدى فئات عمرية أخرى . -0

القيام بدراسة تجريبية وباستخدام اساليب ارشادية لخفض لوم الذات لدى طلبة  -2

 المرحلة المتوسطة .

 

 المصادر
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       مكتبة النهضة العربية . )التشخيص والعالج(، 

 –اإلرشاد النفسي في المدرسة )أسسه  (:0222صالح احمد،)الخطيب،   .6
 .، دار الكتاب الجامعي، العين، اإلمارات العربية المتحدة5(، طتطبيقاته  -نظرياته 

، دار مناهج البحث في التربة وعلم النفس (:0250محمد، علي عودة،)  .7
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، دار المسرة 5: سيكولوجية المراهقة، ط(0222شريم، رغدة حكمت،)  .9
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  : نظام المدارس الثانوية في العراق.(5125وزارة التربية،)  .12

القياس النفسي في التربية وعلم  (:0255مي، مهند محمد عبدالستار،)النعي  .11
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مبةةةةةةةةةاد  التوجيةةةةةةةةةه واإلرشةةةةةةةةةاد (:  0252ملحةةةةةةةةةم، سةةةةةةةةةامي محمةةةةةةةةةد، )  .52
 2، الطبعة الثانية، دار المسيرة ،عمان ، األردن النفسي

القيةةةةةةةاس النفسةةةةةةةي فةةةةةةةي ظةةةةةةةل (: 0252محاسةةةةةةةنة ، إبةةةةةةةراهيم محمةةةةةةةد، )  .55
، دار جريةةةةةةةةةر لمنشةةةةةةةةةر،  النظريةةةةةةةةةة التقليديةةةةةةةةةة والنظريةةةةةةةةةة الحديثةةةةةةةةةة عمةةةةةةةةةان
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 المالحق

 (1ملحق ) 

 وزارة التربية/ المديرية العامة لتربية ديالى 

 التخصص/ اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي 

 م / استبانة استطالعية

 تحية طيبة.......

المرحلة  ةبالتعرف على لوم الذات لدى طليروم الباحث القيام بدراسة تهدف الى       

سطة، والذي يقصد به )هو مجموعة من االحداث والمشكالت واالفكار المشوهة المتو

التي تواجه الفرد في حياته اليومية و تهدد اشباع حاجاته النفسية وتتجاوز قدرته على 

 . التوافق معها(

أثر ونظرا  لما تتمتعون به من خبرة ودراية في هذا المجال ولما آلرائكم السديدة       

 فعال في أنضاج البحث، يرجى اإلجابة على السؤالين اآلتيين على شكل نقاط:

/ ضمن خبرتك التربوية كيف تتمكن من رصد بعض المظاهر السلوكية المتمثلة 5س

 بوجود لوم ذات لدى الطلبة داخل المدرسة ؟ .

  لدى طلبة المرحلة المتوسطة؟ عالي أو ضعيف لوم الذات هل / 0س

 ال )    (      نعم )     ( 

 مدير)    (      مدرس )    (     مرشد )    (

 مع فائق الشكر واالمتنات            

 الباحث                                                                               

 م.م. عباس لطيف جاسم                                                                   
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 (0ملحق )

 مقياس لوم الذات بصيغته االولية 

 وزارة التربية/ المديرية العامة لتربية ديالى 

 التخصص/ اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي 

 م/ أراء الخبراء والمحكمين في مدى صالحية مقياس لوم الذات              

 األستات ....................................................................... المحترم 

 تحية طيبة :.

 المرحلة المتوسطة ةبلوم الذات لدى طليروم الباحث القيام ببحثه الموسوم )       

( والذي أشتقه الباحث من Self-blame(، لوم الذات )وعالقته ببعض المتغيرات

( )هو مجموعة من االحداث والمشكالت واالفكار المشوهة التي 5144)بيك، نظرية

تواجه الفرد في حياته اليومية و تهدد اشباع حاجاته النفسية وتتجاوز قدرته على 

جموعة من الفقرات المقترحة التي اعدتها بين يديك استاذي الفاضل مالتوافق معها ( 

الباحث  بعد االطالع على النظرية يرجى تفضلكم بأبداء رأيكم في تعليمات المقياس 

ومدى مالءمة الفقرات والتعديالت المقترحة التي ترونها مناسبة لكل فقرة من فقرات 

 .المقياس 

 مع فائق الشكر والتقدير                                                                    

 علما أن بدائل اإلجابة هي ) ينطبق علَي ، ينطبق علَي أحيانا ، ال ينطبق علَي ( .

 

 الباحث                                                                             

 م.م. عباس لطيف جاسم                                                                 

 صالحة الفقرة ت
غير 

 صالحة

تحتاج الى 

 تعديل

     .يلومني والداي من التعبير داخل االسرة 5

0 
عندما يراودني الشعور بالفشل أشعر أنني أقل 

 2شأنا  
   

    2يثقون بتوفعاتيأنزعج من االخرين عندما ال  2

    2احزن لحزن زمالئي 5

    2أشعر بمعاملة واهتمام أقل من االخرين 4

    2أنزعج عادة  عندما أرتكب خطأ 4

    2أشعر بخيبة االمل بعض االحيان من الناس 4

    2التفكير في المستقبل يشعرني احياناَ بالضيق 2

    2الوم نفسي إذا لم يكن لي صديق 1

    2أشعر أن معظم اصدقائي يستغلوني 52

    2أنتقد ذاتي إذا لم اكن قادراَ على إرضاء اصدقائي 55

    2يسرني إن أكون مطيعا لآلخرين 50

    2الوم ذاتي عادةَ من عالقاتي مع االخرين 52

    2أشعر باإلحباط عندما تكون االمور عكس توقعاتي 55
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    2مشكالتياشعر باليأس والصعوبة في حل  54

    2الوم نفسي عندما ال انسجم مع اآلخرين بسهولة 54

54 
ال أعتقد بأنني سوف أشعر بالساعدة واالهتمام في 

 2كل وقت
   

    2أشعر بأنني عديم الفائدة  52

    2أعاني من عدم القدرة على التعبير عن رأيي 51

02 
أشعر بعدم تقدير االخرين لدي لتدني المستوى 

 2المادي
   

05 
أشعر بالحرج وجرح مشاعري ألبسط نقد موجه 

 2ألي
   

00 
يضايقني عدم سماح والدي بدعوة اصدقائي لزياتي 

 2في البيت
   

    2الوم نفسي عندما أنقل خبراَ يسبب الحزن لالخرين 02

    2تصرفاتي الشخصية تسبب نفور اصدقائي مني 05

04 
الخارجة عن الوم نفسي عن بعض االخطاء 

 2إرادتي
   

    2احاسب نفسي على اتفه األشياء 04

    2الوم نفسي كي أكفر عن اخطائي 04

    أشعر بلوم على االخطاء التي بدرت مني . 02

    2الوم نفسي عندما أنفجر غضبا   01

    2أتمنى وجود فرصة ثانية لتصحيح خطأ قمت به 22

25 
على اتخاذ  الوم نفسي عندما اكون غير قادر

 2القرار
   

20 
أشعر بنقص المكانة واالحترام عند الزمالء 

 2والمدرسين
   

 

 (3ملحق )

 مقياس لوم الذات بصيغته النهائية

 ...   عزيزي الطالب

 عزيزتي الطالبة ....

 تحية طيبة ...

هةةةةةذه مجموعةةةةةة مةةةةةن المواقةةةةةف التةةةةةي نعيشةةةةةها يوميةةةةةا  ونميةةةةةل القيةةةةةام بهةةةةةا وأمةةةةةام 

بةةةةةةدائل هةةةةةةي )ينطبةةةةةةق علةةةةةةي  , ينطبةةةةةةق علةةةةةةي  أحيانةةةةةةا  , ال كةةةةةةل فقةةةةةةرة ثالثةةةةةةة 

تحةةةةةت البةةةةةديل الةةةةةذي تعتقةةةةةد أنةةةةةه ينطبةةةةةق √ ( ينطبةةةةةق علةةةةةي  (.ضةةةةةع عالمةةةةةة ) 

عليةةةةةةةةك علمةةةةةةةةا  أنةةةةةةةةه ال توجةةةةةةةةد إجابةةةةةةةةة صةةةةةةةةحيحة و أخةةةةةةةةرى خاطئةةةةةةةةة فكةةةةةةةةل 

االجابةةةةةةات صةةةةةةحيحة وأن أجابتةةةةةةك لةةةةةةن يطلةةةةةةع عليهةةةةةةا أحةةةةةةد سةةةةةةوى الباحةةةةةةث 

 م .وهي ألغراض البحث العلمي فال داعي لذكر االس
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 مثال توضيحي :. 

أذا كنةةةةةت تعتقةةةةةد أن هةةةةةذا الموقةةةةةف يناسةةةةةبك فةةةةةي حياتةةةةةك العلميةةةةةة وتنطبةةةةةق       

 أمامها.√ ( علي فضع عالمة ) 

 

 ت

 

 الفقرة            

 

 

 

ينطبةةةةةةةةةةةةةةةةةق   

 علي  

 

ينطبةةةةةةةةق علةةةةةةةةي  

 أحيانا  

 

ال ينطبةةةةةةةةةق  

 علي  

 

 ـ1

 

 

الةةةةةوم نفسةةةةةي إذا لةةةةةم يكةةةةةن 

  2لي صديق

 

           √ 

  

 الباحث                                       

   عباس لطيف جاسم م.م.                                                

 الفقرة ت
ينطبق 

 علي

ينطبق 

علي 

 أحيانا

ال ينطبق 

 علي

    يلومني والداي من التعبير داخل االسرة.  1

    2شأنا  عندما يراودني الشعور بالفشل أشعر أنني أقل  0

    2أنزع  من االخرين عندما ال يثقوت بتوفعاتي 3

    2احزت لحزت زمالئي 4

    2أشعر بمعاملة واهتمام أقل من االخرين 5

    2أنزع  عادة  عندما أرتكب خطأ 6

    2أشعر بخيبة االمل بعض االحيات من الناس 7

    2التفكير في المستقبل يشعرني احياناَ بالضيق 8

    2الوم نفسي إتا لم يكن لي صديق 9

    2أشعر أت معظم اصدقائي يستغلوني 12

    2أنتقد تاتي إتا لم اكن قادراَ على إرضاء اصدقائي 11

    2يسرني إت أكوت مطيعا لآلخرين 10

    2الوم تاتي عادةَ من عالقاتي مع االخرين 13

    2أشعر باإلحباط عندما تكوت االمور عك  توقعاتي 14

    2اشعر باليأس والصعوبة في حل مشكالتي 15

    2الوم نفسي عندما ال انسجم مع اآلخرين بسهولة 16

17 
ال أعتقد بأنني سوف أشعر بالساعدة واالهتمام في كل 

 2وقت
   

    2أشعر بأنني عديم الفائدة  18

    2أعاني من عدم القدرة على التعبير عن رأيي 19

02 
تقدير االخرين لدي لتدني المستوى أشعر بعدم 

 2المادي
   

    2أشعر بالحرج وجرح مشاعري ألبسط نقد موجه ألي 01

00 
يضايقني عدم سماح والدي بدعوة اصدقائي لزياتي 

 2في البيت
   

    2الوم نفسي عندما أنقل خبراَ يسبب الحزت لالخرين 03
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    2تصرفاتي الشخصية تسبب نفور اصدقائي مني 04

    2الوم نفسي عن بعض االخطاء الخارجة عن إرادتي 05

    2احاسب نفسي على اتفه األشياء 06

    2الوم نفسي كي أكفر عن اخطائي 07

    أشعر بلوم على االخطاء التي بدرت مني . 08

    2الوم نفسي عندما أنفجر غضبا   09

    2أتمنى وجود فرصة ثانية لتصحيح خطأ قمت به 32

    2الوم نفسي عندما اكوت غير قادر على اتخات القرار 31

30 
أشعر بنقص المكانة واالحترام عند الزمالء 

 2والمدرسين
   

 

 (4ملحق )

 أسماء السادة الخبراء والمحكمين مرتبة بحسب اللقب العلمي والحروف الهجائية

أسم الخبير العلمي  ت

 واللقب

 التخصص مكات العمل

جامعة ديالى/ كلية التربية  صالحأ.د. صالح مهدي  1

 األساسية

 اإلرشاد التربوي

جامعة ديالى/كلية التربية  أ.د. عدنان محمود عباس 0

 األصمعي

 اإلرشاد تربوي

أ.م.د. أخالص علي  3

 حسين

جامعة ديالى/ كلية التربية 

 األساسية

علم النفس 

 التربوي

أ.م.د. زهرة موسى  4

 جعفر

جامعة ديالى/كلية التربية 

 األصمعي

 علم نفس النمو

جامعة ديالى/كلية التربية  أ.م.د. لطيفة ماجد محمود 5

 األصمعي

علم النفس 

 التربوي

 

 

 

 

 

 

 

 


