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 / جامعة ديالى  كلية التربية األساسية

 6/2/6102: تاريخ قبول النشر  6102/ 62/5تاريخ استالم البحث : 

 الكلمة المفتاحية : الشعور بالندم

                                                   

 : الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى بناء مقياس الشعور بالندم الموقفي لدى طالب       

( 8053في مركز قضاء بعقوبة , تكون مجتمع الدراسة من )المرحلة اإلعدادية 

( طالبا وتم التحقق من صدق المقياس 954طالب وتكونت عينة الدراسة من )

بطريقتين وهما : صدق المحتوى وصدق البناء كما تم التحقق من ثبات المقياس 

بطريقتين األولى طريقة إعادة االختبار والثانية طريقة االتساق الداخلي 

استخدام معادلة ألفا كرونباخ , وأظهرت النتائج دالالت صدق وثبات مقبولة ب

 لمثل هذا النوع من المقاييس. 
 

Building Measurement of Feeling Remorse  of the 

Preparatory School Students 

 

Prof. Dr.Ali Ibrahim Mohammed 

Hussein Ali Hussein 

University of Diyala / College of Basic Education  
 

Abstract : 

         The study aimed at building measurement  of Feeling 

Remorse of  the preparatory school students in Baqubah 

district ,the study community  consisted of (3508)students 

whereas the sample consisted of (409)students. The 

measurement validity was checked up by: check in the 

content validity (Jury validity), and the validity of the 

process of building .The stability of the measurement was 

achieved through two ways: retesting and Cronbach Alpha 

equation(internal consistency).The findings of the study 

revealed    the validity and reliability of this measurement.   
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 الفصل األول

 : مشكلة البحث

إن مشكلة الشعور بالندم من أقدم الحاالت النفسية التي خبرتها النفس البشرية    

األخرى في , ومع انه لم يحظ بالدراسة العلمية المتعمقة كغيره من المجاالت 

علم النفس , لذا يعد تاريخ البحوث النفسية التي تعرضت بالدراسة العلمية 

لمفهوم الندم حديث نسبياً , تنبهت له المجتمعات المتقدمة وأولتها من االهتمام ما 

أولت غيرها من الدراسـات من حيث البحث العلمي)البد راني 

مستقبلهم, حيث يأمل  إن ما يعانيه المراهقين من قلق على(, 80,ص5550,

كل شاب االلتحاق بالكليات ذات السمعة والمستويات العلمية المتقدمة. فإذا لم 

يوفق ُصِدَم في حياتِه وشعر بضياع مستقبله وقد يراوده الشعور بالذنب 

والحرج والخجل من والديه واآلخرين إذ انه لم يحقق ما يتوقع منه إنجازهُ 

يحققه وما أنجزه فعالً يجعله تحت وطأة  فوجود الفجوة بين ما مطلوب أن

(, لذلك يشعر المراهق 471, ص4449مشاعر الذنب والندم. )الصراف, 

عادة بضرورة مراجعة نفسه ومحاسبتها عما قام به من سلوكيات أو عن 

أحاسيس ومشاعر ومعتقدات ويصاحب هذه العملية أالم ومعاناة يولد لديه 

 .(4447) األنصاري , شعورا بالندم.

 

 : أهمية البحث
تأتي أهمية المدرسة في مرحلة المراهقة بوصفها مؤسسة تربوية واجتماعية     

لها دور كبير وفاعل لتهيئة الجو المالئم للنمو النفسي واالجتماعي للفرد .)فهمي 

(, وإذا ما استطاعت المدرسة أن تهيئ جواً اجتماعياً سليماً 801: 4417, 

ين الطلبة )المراهقين( , تكون قد مهدت الطريق لنمو يحقق التناسق واالنسجام ب

(, في اآلونة األخيرة شهدت 45: 5555اجتماعي متكامل لديهم . )الدراجي , 

الحياة االجتماعية تغيرات غير متكافئة ماديا واجتماعيا مما أسهم إلى حد كبير 

عض في انتشار القلق واالكتتاب فضال عن تبدد الكثير من القيم وتراجع الب

األخر واضطراب العالقات اإلنسانية  والشعور بالندم على كثير من المواقف 

 ( 95:5557االجتماعية )بركات,

إن موضوع الندم الموقفي لم يحصل على اهتمام الباحثين في مجال التربية    

وعلم النفس, كما أن زيادة عدد األشخاص الذين يشعرون بالندم قد جعلت من 

, وإن مفهوم الشعور بالندم الموقفي على الرغم من تعدد  هذا الموضوع حيوياً 

وجهات النظر فيــه إال أنها تتفق في احتمالية حدوث نتائج سلبية, أو وجود 

منفعة لهذه النتائج, وعلى هذا األساس فأن أهم العوامل التي ينطوي عليها 

 ,(Hendrickx, 1991: 1)الشعور بالندم هو احتمالية حدوث نتائــج سلبية 

ولهذا اقترن اإلحساس بالذنب والندم أو وخز الضمير في نفوسنا اقتراناً 

وثيقاً بالعقاب.  إذ يبدأ في حياة الطفل مع ألوان العقاب التي توقع عليه إذا ما 
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ارتكب أي خطأ من األخطاء التي ال ترضى عنها األسرة في سنين حياته 

الضمير والنمو ويرتبط موضوع الندم ب (,483,ص 4478األولى )راجح,

الخلقي حيث يشكلون أهم مظاهر النمو االنفعالي واالجتماعي والجانب األكثر 

أثراً في بناء الشخصية , والبناء الشخصي للفرد يبقى مفككاً وعاجزاً عن التكيف 

 (.4, ص4434إذا لم يكن مقروناً بالبناء الخلقي )العباجي,

 

 : هدف البحث

 -يهدف البحث الحالي إلى :   

 اء مقياس الشعور بالندم الموقفي لدى طالب المرحلة اإلعدادية.بن

 

 : حدود البحث

يقتصر البحث الحالي على طالب المرحلة اإلعدادية الصف الخامس العلمي من 

المدارس التابعة للمديرية العامة لتربية محافظة ديالى مركز قضاء بعقوبة للعام 

 ( .5549-5548الدراسي )

 

 : تحديد المصطلحات

 أوال : المقياس

أداة مالئمة لجمع البيانات والحقائق ذات الصلة الوثيقة بموضوع معين من    

خالل استمارة تتضمن عددا من الفقرات أو الجمل الخبرية )مثيرات( يطلب من 

 (.414,ص4444عينة المفحوصين اإلجابة عليها )عودة ,

 -ثانيا : الندم الموقفي عرفه كل من :

  أوزبل(Ausubel, 1955) 

بأنه مشاعر غير سارة مرتبطة بما اقترفه الفرد من انتهاكات ألمور خلقية أو   

 (Ausubel, 1955: 378)معايير اجتماعية 

  ، 0191صليبا  

هو الحزن واألسف الشديد على ما فات من الخطأ , مع العزم الصادق على     

ة , وقد قيل انه إصالحه , والرجوع عنه في المستقبل , ففي الندم إذن أسف وتوب

 (914:  4474"غمٌّ يصيب اإلنسان ويتمنى أن ما وقع منه لم يقع"  )صليبا , 

  كارول(Caroll 1985) : 

أن الندم أحد األعراض العامة للذنب ويصفه بأنه ذنب أخالقي ناتج عن     

صحوة الضمير مما يدفع الفرد إلى الشعور بالندم واألسف والرغبة في 

ن األذى الذي يعتقد الفرد المذنب بأنه قد ألحقه بشخص التوبة والتعويض ع

 (98, ص 5554ما. )األنصاري, 
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  تعريف موسوعة الندم(Encyclopedia Remorse, 2005) 

الندم عبارة عن انفعال يحدث لشخص يشعر بأنه قد ارتكب فعل منافياً للعرف 

تية والرغبة األخالقي . ويمتاز هذا االنفعال بالشعور باألسف والكراهية الذا

 Encyclopedia) بتصحيح الخطأ وجعله ضمن السياق الصحيح .

Remorse, 2005: 1) 

 فيعرف الندم الموقفي نظريا بأنه انأما الباحث

  هو مجموعة من االنفعاالت الغير سارة التي يشعر بها الفرد جراء قيامه

 بسلوك غير صحيح يولد لديه مشاعر الندم واحزن والذنب.

 فيعرف الندم الموقفي إجرائيا بأنه  انأما الباحث 

جابته على ا تي يحصل عليها المستجيب من خاللفهو الدرجة الكلية ال      

 فقرات مقياس الشعور بالندم الذي أعده الباحث.

 (Preparatory stagثالثا: المرحلة اإلعدادية )

  4477تعريف وزارة التربية لسنة: 

( سنة بعد اجتيازهم 43-41مر )"هي مؤسسات تربوية تقبل الطلبة من ع

االمتحانات الوزارية في المدارس المتوسطة, مدة الدراسة فيها ثالث سنوات 

بعد الدراسة المتوسطة, ومهمة هذه المؤسسات تمكين الطلبة من بلوغ مستوى 

أعلى من المعرفة والمهارة مع تنويع بعض الميادين الفكرية والتطبيقية وتؤهلهم 

 (95: 4434امعات". )وهبة, في الدخول إلى الج

                                           

 الفصل الثاني

 إطار نظري
عن أخطائه  بهاهو بمثابة ضرورة تهذيبية يقلع الفرد  بالندمأن الشعور      

 ندمال يصل إلى حد الشعور بال ولكن إذا كان بحد طبيعي غير مبالغ فيه

لدى  هو الحالويضخم األخطاء كما  ,الوهمي الذي يعرقل تفكير الفرد

ب عن امرضى االكتئاب, فهو العامل األساسي والمميز في تشخيص االكتئ

المرضي من المشكالت  بالندمالشعور  إذ عد بقية االضطرابات األخرى,

النفسية التي يمكن أن تعوق الفرد عن أداء دوره االجتماعي وتوافقه, أن 

الذي ينم عن قيام الفرد بعمل ال يرضاه الشعور بالندم هو بمثابة األلم 

ً  أو نفسياً  وسواء كان هذا العمل خلقياً  ,ضميره شعور  , والندمأو اجتماعيا

ويدركها  ,تثيره مثيرات محددة يعرفها الفرد ,سوي ذو قيمة تهذيبية للفرد

 خاطئ. فعلأو اإلتيان بقول أو  ,بوضوح, كالتورط في عمل غير مشروع

   (8, ص 5554)األنصاري, 

المهتم بظاهرة " الندم " سرعان ما يكتشف أن هناك جوانب غموض  إن     

في استخدام بعض الباحثين لمفهوم الندم, فضال عن عالقته ببعض 
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)الذنب والخزي(. ومع ذلك ال يزال عدد من الباحثين   المتغيرات مثل

يصرون على ضرورة التمييز بين هذه المتغيرات, ألنها تمثل ظواهر 

لة على الرغم من وجود ارتباطات متوقعة بينها. كما اختلف الباحثون مستق

يعد الشعور بالندم  (449: 4415)الطويل,قياس الندم,  أساليبفي استخدام 

احد أوجه النمو الخلقي لإلفراد والجماعات وذو صلة كبيرة باألخالق 

 وفي بعض الدراسات اقترن  الشعور بالندم باألخالق والتربية الدينية

وبالضمير والذنب فالشك إن األخالق المستمدة من الدين تنظم سلوك الفرد 

خالق هي "معرفة والجماعة وتنمي الضمير الفردي والضمير االجتماعي . فاأل

"الرقيب" فالرقابة هنا رقابة حقيقية , إذ إن كل حركة ,  يالخير والشر" وه

هذا الرقيب فإذا ما وكل نشاط وكل سلوك لكي يكون أخالقياً البد أن يجيزه 

صدر الفعل دون أن يمر بهذه الرقابة انتفت عنه صفة األخالق )زهران , 

4445  :950.) 

 نظريات فسرت الشعور بالندم 

  Philosophical Perspectiveأوال :  المنظور الفلسفي 

يأخذ الشعور بالندم صفة أخالقية أو شعور أخالقي , كقوة مطلقة تؤدي إلى    

بالحزن أو يشعر بالندم بسبب األخطاء التي يرتكبها ولذلك يرى  شعور الفرد

المنظور الفلسفي الشعور بالندم كظاهرة أخالقية وكأهمية دينية لدى العديد من 

الفالسفة . فغالباً ما يستخدم كتاب القرن السادس عشر والسابع عشر كلمة الندم 

ندم السي أال وهو الستشير إلى معنى عك للتعبير عن الشفقة أو الرحمة وهنا

ولكن في الوقت الحاضر "كلمة الندم" تعني شعور انفعالي مؤلم أي إن الندم 

)وخز الضمير( على عمل اقترفه الفرد وكان له تأثيـر على الفـرد نفسـه أو على 

 (54:  4411اآلخـرين)الديدي , 

 ة . فيقول ويعد اسبينوزا  من الفالسفة العقليين , الذي اعتبر إن الندم ليس فضيل

" إن الندم ليس فضيلة , وانه ال يتولد من العقل , لكن من يندم على ما فعل يعد   

شقياً أو عاجزاً ,كما يشير إلى الندم بأنه " الحزن المصحوب بفكرة فعل نعتقد 

أننا فعلناه بقرار حر من عقلنا " وفي موضع آخر " الندم حزن مصحوب بفكرة 

وتفسير ذلك أن المرء إذا فعل شيئاً , فقد كان ذلك عن الذات بوصفها السبب " . 

عن جبرية , وعليه اآلن أن يفعل فعالً عقلياً , ولكنه بندمه يجلب على نفسه 

  (34-35:  4470الحزن , والحزن عالمة انتقال إلى كمال أقل )بدوي , 

ايفة فلسففة مواقفف يبفزغ فيهفا السفلوك تلقائيفاً وان العن فإنهفا أما الفلسففة الوجوديفة

يتفدخل  (repentire)بموضوع النفدم قفد تفنم عفن اهتمامفات ميتافيزيقيفة . فالنفدم 

بصففورة أو بففأخرى فففي أفففرع الفكففر الفلسفففي الوجففودي , فهففي تنبففع أساسففاً مففن 

اعتبارات شديدة األهمية بالنسبة إلى الفكر الفلسفي والفكر األخالقي المعاصفرين 

ل الظفاهراتي والوجفـودي )الديفدي , فهذه النظفرة نابعفة أساسفاً مفن أركفان التحليف

4411  :557. ) 
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 Psychological Approachثانيا : المنظور النفسي 

 -وهذا المنظور ينقسم إلى عدد من النظريات وهي:

 :  Emotional Perspectiveنظرية االنفعاالت   -0

ظهفر تبشفكل مباشفر كانفعفال الغضفب ومنهفا مفا قد تظهفر  أن االنفعاالت 

شر كانفعال الندم, لذا فان دراستها. ليسفت بفاألمر الهفين وففي بشكل غير مبا

أغلففب األحيففان يففرفض النففاس االعتففراف بهففا محففاولين جهففدهم أن يخفففوا 

معالمهففا ألنهففا تزيففد مففن شففعورهم باإلهانففة والففنقص والخجففل وتقففدير ألففذات 

العلمفففاء أن االنفعفففاالت ليسفففت  إذ أكفففد(559ص  ,4471)السفففيد,  .الفففواطئ

بففل هففي متففأثرة إلففى حففد كبيففر بالثقافففة  ,سففيولوجية موروثففةمجففرد حففاالت ف

ومفن  ,والتعلم. فالثقافة تؤثر ففي االنفعفاالت مفن حيفث المواقفف المسفببة لهفا

 ومن هذه النظريات: (.54, ص5558حيث طريقة التعبير عنها )الربيعي, 

   Le Deuxs Theory, 1996نظرية لودو  
( النظريففة 4441وزف لففودو )وهففو صففاحب النظريففة التوفيقيففة عففدل جفف     

المعرفية. إذ أعلن أن هناك أنظمة دماغية مختلفة لالنفعاالت المختلفة بعض 

هذه األنظمة الخاصة باألفعال المنعكسة مستقلة عن التفكير والتفسفير, بينمفا 

تعتمففد األنظمففة األخففرى علففى التفكيففر والتفسففير. فففالخوف مففثالً يعتمففد علففى 

دونمفا حاجففة إلفى التفسفيرات المعرفيففة.  (4)(Amygdala)نشفاط االميجفداال 

ولكن الشعور بالذنب والندم يعتمد على التفسير المعرفي وذكريات األحداث 

والمواقف الماضية المشفابهة. وعليفه أن االنفعفاالت التفي تشفعر بهفا ففي آيفة 

لحظففة تتكففون مففن خلففيط مففن ردود أفعففال الففدماغ والجسففد أوالً والتفسففيرات 

 (451,ص 5559)الريماوي وآخرون ,  عالقة بالموقفوالذكريات ذات ال

 Freud’s Psychoanalyticنظريةةة التحليةةل النفسةةي )فرويةةد(   -6

Theory  

تبففين لنففا نظريففة فرويففد كيففف إن سففلوكنا يتففأثر بقففوى وعوامففل داخليففة ال نعيهففا 

 ةوتكففون خففارج مجففال تحكمنففا وضففـبطنا الففواعي . ويقففول فرويففد : يوجففد ثالثفف

, مفا قبفل  Consciousnessوعي او الشفعور وهفي, الشفعورمسفتويات لحالفة الف

)عبفد      Unconsciousness, الالشفعور  Pre-consciousnessالشفعور 

 ,5555  :44  ) 

 structuralلقفففد طفففرح فرويفففد  فرضفففيته التركيبيفففة أو )البنائيفففة( للشخصفففية 

hypothesis أنظمففة أساسففية هففي : ألهففو  ةثالثففID  واألنففاEgo علففى واألنففا األ
                                                           

(
4
: هي مجموعة خاليا عصبية , تقع ففي قاعفدة الفصفوص الدماغيفة للفدماغ  (Amygdala)االميجداال  (

)الريمفاوي  (tortora & Grabowki , 2000), وتفرتبط االميجفداال بالسفلوكيات االنفعاليفة الواعيفة . 

 (495 ,ص5559وآخرون , 
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super ego  تتفاعل باستمرار فيما بينها ,و تأخذ شـكل الصـراع في الغالب ألن

لكل واحفدة منهفا أهفدافاً مختلففة , كمفا أوجفد الشفعور بالفذنب أو اإلحسفاس بالنفدم 

حواجز فاصلة على هيئفة رقابفة بفين مكونفات األجهفزة النفسفية الثالثفة )فرويفد , 

ناميكيففة فففي العمليففات العقليففة  والففذي ( . وان عمليففة الكبففت كقففوة دي14:  4474

وقد استخدم فرويد هذا التعبير  Guilt-feelingينطوي دوماً على شعور بالذنب 

)عبففاس ,  self- eproachالشففتماله علففى أي إحسففاس بالخجففل وتأنيففب الففذات

يمثفففل القفففوى الغريزيفففة وبصفففورة رئيسفففية غريزتفففي  ID( وألهفففو 07:  4435

فيمثفففل الواقفففع  وظيفتفففه إشفففباع الحاجفففات  Ego )الجفففنس والعفففدوان( أمفففا األنفففا

الغريزية ضمن محددات الواقع أما األنا األعلى فيمثل المعيار الخلقفي للففرد ومفا 

هو مثالي ليس ما هو واقعي وينزع إلى الكمال عن طريق حل النزاع بين دوافع 

الهففو ومتطلبففات األنففا األعلففى وتنشففأ مففن األوامففر والنففواهي المتمثلففة بتعليمففات 

الوالففدين والمجتمففع وهففذه يسففتدخلها الطفففل لتشففكل معففايير الصففح والخطففأ . ثففم 

تصبح مخالفة هذه المعايير األخالقية سبباً لظهفور مشفاعر الفذنب واإلثفم وبعفدها 

 .   (Morris & Albert, 2001 : 364-365)يندم إذا ما خالف هذه المعايير 

 

 النظرية المعرفية 

نوعا من التحرر من مبادئ فرديفة,  Leovingerفنجر يتمثل نظرية لو    

إذ أكدت عمليات النمو الخلقفي وحفددتها ففي سفت مراحفل متتابعفة ففي أطفار 

 نمو الشخصية والنمو االجتماعي وهي:

: يكفون الطففل ففي هفذه Autisticوالتمركفز حفول ألفذات  مرحلة التوحفد .4

 .المرحلة مشغوال بذاته وال يتمكن من الفصل بين ألذات وما يحيط بها

: يمارس الطفل في هذه المرحلة Stage  Impulsive مرحلة االندفاعية .5

 أرادته من دون التحكم في اندفاعاته.

: تكففففون أفعففففال الطفففففل  Stage Opportunistic مرحلففففة االنتهازيففففة  .8

 مصدر نفع له وان معيار األخالق هو المنفعة التي تشكل أساس سلوكه.

دأ الطففففل بالتوحفففد مفففع : يبفففStage  Conformist مرحلفففة المسفففايرة  .9

 يقوم بعمل غير جيد. حينما مصادر السلطة وإظهار شعوره بالخجل

: ينصففب اهتمفام الفففرد Stage Conscientious مرحلفة الضففمير الحفي .0

في هذه المرحلة على إحساساته الداخلية ومفا يفراه مفن معفايير خلقيفة تشفمل 

 كل ما يشعر به من التزامات ومثل وانجازات 

: يكتمففففل اكتسففففاب الفففففرد Stage Autonomousة ليمرحلففففة االسففففتقال .1

للضوابط الخاصة بالسلوك, اذ تتميفز هفذه المرحلفة بنشفوء نفوع مفن التحمفل 

فضفالً  ة,والصبر على وجهات النظر التي كانفت تبفدو مفن قبفل غيفر أخالقيف

يفؤمن بفه مفن ا عن أن العالقات الشخصية تكفون عميقفة وال تتعفارض مفع مف

 (.84-54, ص 4434مبادئ خلقية )جابر,
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تشفمل  (conscious stage)وتبعفاً لهفذه النظريفة ففان مرحلفة الضفمير  

لذات الداخلية نمواً كامالً, ويمتاز الفرد فيها بالقدرة على تحديد أهداففه انمو 

لذات, واستدخال القوانين األخالقية, وعلى هذا األساس ففان اوإمكانية نقد , 

وعلففى أحكامففه األخالقيففة  بشففكل مباشففر لنففدمكسففرها يففؤدي إلففى مشففاعر ا

 (. 8-4,ص5554)الغامدي,

 

 الفصل الثالث

 Population Of Researchأوال : مجتمع البحث 

يقصد بمجتمع البحث بأنه ذلك المجتمع الذي سوف تعمم عليه نتائج البحث       

ويمكن تحديد المجتمع األصلي عن ، (87: 5553المحصلة من العينة )جالل ,

 .تغيرات التي يمكن أن تتوزع عليهمطريق وضع إطار للم

يتكون مجتمع البحث الحالي من طالب المرحلة اإلعدادية في مركز محافظة   

  2014- 2013ديالى والبالغ عددهم وفق اإلحصاء التربوي للعام 

(مدرسة ثانوية وإعدادية ضمن قضاء بعقوبة 44(طالبا موزعين على )3508)

 ( يبين ذلك.4تربية ديالى وجدول )المركز التابعة للمديرية العامة ل

 (1جدول )

أعداد الطالب في المرحلة اإلعدادية والثانوية بحسب توزيعها على مدارس 

 مركز قضاء بعقوبة

 أسماء مدارس ت

 السادس الخامس الرابع

ع
مو
ج
لم
ا

 

 األدبي العلمي األدبي العلمي األدبي العلمي

1 
إعدادية الشريف 

 الرضي
100 22 90 25 118 57 412 

 479 76 116 45 103 35 104 اإلعدادية المركزية 2

3 
جمال عبد الناصر 

 إعدادية
73 54 78 55 103 71 434 

 351 77 72 65 60 28 49 إعدادية ديالى 4

 561 63 179 32 125 51 111 إعدادية المعارف 5

6 
إعدادية الطلع 

 النضيد
78 - 58 108 38 107 389 

 226 - 96 - 60 - 70 ثانوية ألجواهري 7

 219 51 34 25 35 33 41 ثانوية بالط الشهداء 8

 207 40 35 45 12 40 35 ثانوية السالم 9

10 
ثانوية الحسن بن 

 علي
- 40 - 20 -  41 101 
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11 
ثانوية طرفة ابن 

 العبد
44 34 25 - - 26 129 

 
 3508 609 791 420 646 337 705 المجموع

 Sample Of Researchثانياً : عينة البحث  : 

العينة هي جزء من المجتمع الذي تجري عليه الدراسة التي يختارها الباحث    

ألجراء بحثه وفق قواعد خاصة لكي تمثل المجتمع تمثيالً صحيحاً)ألبياتي 

( إن نسبة عدد أفراد Nannileحيث يرى  نانلي ) (480: 4477واثناسيوس ,

( أما ستانزي 1-5تقل عن نسبة )العينية إلى عدد فقرات المقياس يجب أن ال 

( مستجيب 400فترى إن أفضل حجم لعينة التحليل اإلحصائي يجب أن يكون )

النسب وقد اختيرت عينة البحث بطريقة (. 4437:14)الكبيسي والجناني, 

( مدرسة , وبلغ عددهم 11للعينات العشوائية حيث تم اختيارها من )المئوية 

يباً من مجموع طالب الصف الخامس العلمي %( تقر64( طالباً وبنسبة )409)

( استمارة , وتعد 400( استمارات منها لتصبح )9من كل مدرسة تم استبعاد )

 ( .5هذه العينة ممثلة لمجتمع البحث , وكما موضـح في الجدول )

 (عينة التحليل اإلحصائي6جدول)

 )**(الجدول يبين عينة البحث موزعة حسب مدارس البنين في مدينة بعقوبة 

 أسم المدرسة ت

الصف 

الخامس 

 العلمي

عدد 

 الطالب

%من 64نسبة 

 كل مدرسة

4 
إعدادية الشريف 

 الرضي
 57 90 أ+ب

 65 103 أ+ب+ج اإلعدادية المركزية 5

8 
إعدادية جمال عبد 

 الناصر
 49 78 أ+ب

 38 60 أ+ب إعدادية ديالى 9

 80 125 أ+ب+ج إعدادية المعارف 0

 37 58 أ+ب دإعدادية الطلع النضي 1

 22 35 أ ثانوية بالط الشهداء 7

 8 12 أ ثانوية السالم 3

 38 60 أ+ب ثانوية ألجواهري 4

 --- --- --- ثانوية الحسن بن علي 45

 16 25 أ ثانوية طرفة ابن العبد 44

 409 646 صف19 المجموع 



 

07 

 

 –) ** ( تم الحصول علفى إعفداد الطفالب والمفدارس مفن مديريفة تربيفة ديفالى 

  التخطيط التربوي

  

 :   أداة البحثثالثا :

لغرض قياس الندم المفوقفي لفدى طفالب المرحلفة اإلعداديفة قفام الباحفث ببنفاء    

مقياس الندم الموقفي وقد اعتمد طريقة ليكرت في بناء المقياس ولتحقيفق أهفداف 

 البحث فقد مرت عملية بناء مقياس الندم الموقفي بعدة مراحل .

 

 ت :صياغة الفقرا
يعد موضوع إعداد وصياغة فقرات المقياس في العلوم التربوية والنفسية مفن     

األمور المهمة إذ كلما نجح الباحث في صياغة فقرات مقياسفه كلمفا حصفل علفى 

نتائج صادقة ودقيقة في قياس الظاهرة المراد قياسها. لذلك قام الباحث بفاالطالع 

بآراء بعفض األسفاتذة مفن ذوي الخبفرة  على األدبيات والدراسات السابقة واألخذ

الباحففث فففي صففياغة  ىتقففاء فقراتففه واختياراهففا ولقففد راعففواالختصففاص فففي ان

 :االتي الفقرات 

أن يكون محتوى الفقرة واضحاً وصريحاً, أن تعبر الفقرة عن فكرة واحدة    

فقط , أن ال يكون للفقرة أكثر من تفسير واحد, تجنب الفقرات التي يمكن أن 

فق عليها, أو ال يوافق عليها الجميع أي الفقرات غير المميزة , تجنب يوا

الفقرات التي تتضمن مفردات شاملة, تجنب صياغة الفقرات بأسلوب سهل 

ومباشر قدر اإلمكان وتجنب الجمل المركبة والمعقدة, تجنب استخدام نفي النفي 

.)الزوبعي في صياغة الفقرات,أن تكون بدائل اإلجابة قصيرة قدر اإلمكان

 (14,ص4434وآخرون,

( بدائل لكل فقرة 9( فقرة كما اختار )80وعلى وفق تلك المعايير تم صياغة )    

 -( فقد كانت البدائل هي:4-5-8-9ولهذه البدائل أوزان تتراوح من )

نفدمت علفى ذلفك ( درجفات و 9وتحصل على) ندمت على ذلك بشكل كبير جدا  

وتحصفل  نفدمت علفى ذلفك بشفكل قليلفة( درجفات و8وتحصفل علفى)بشكل كبيفر 

 ( درجه واحدة.4( درجتان ولم اندم على ذلك أبدا وتحصل على)5على )

 

 :صالحية الفقرات

تعد صالحية الفقرة من متطلبات المقياس الجيد . إذ يمكن تقييم درجة     

صالحية وصدق الفقرة من خالل التوافق بين تقديرات 

الغرض تم عرض فقرات المقياس (. ولهذا 407,ص4430المحكمين)عودة,

( فقرة والموزعة على مجموعة من المحكمين في 80بصيغته األولية بفقراته )

مجال اإلرشاد النفسي وعلم النفس واالختبارات والمقاييس لغرض إبداء أرائهم 
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العلمية السديدة في مدى صالحية الفقرات في قياس الظاهرة المراد قياسها من 

 م على صالحية الفقرات من عدمها وتعديل الفقرات .خالل تسجيل مالحظاته

وقد استعمل الباحث النسبة المئوية للتعرف على مدى أتفاق المحكمين على       

إبقاء الفقرات التي تقيس الندم الموقفي لدى طالب المرحلة اإلعدادية. وعدت 

%( فأكثر صالحة التفاق المحكمين على فقرة المقياس 35نسبة االتفاق )

استبعاد الفقرات التي لم تحصل على نسبة االتفاق المطلوبة,. وقد ظهر أن و

جميع الفقرات قد حصلت على نسبة االتفاق المطلوبة, مع إجراء تعديالت طفيفة 

 (, 5,0,1,4, 4في بعض الكلمات في صياغة الفقرات باستثناء خمس فقرات )

 

 التحليل اإلحصائي للفقرات :

حصائي لفقرات االختبار أنه يجب تحليل فقرات المقيفاس ويقصد بالتحليل اإل     

إحصففائياً لغففرض اختيففار )الفقففرات( التففي تخففدم البحففث واسففتبعاد الفقففرات غيففر 

المناسففبة بإيجففاد قوتهففا التمييزيففة ممففا يسففاعد علففى زيففادة صففدق المقيففاس وثباتففه 

(Anastasi  &Vrbina ,1997 ,P:19.) 

 

 : تمييز الفقرات

ألساسففي مففن هففذه الخطففوة هففو تطبيففق المقيففاس علففى عينففة مففن أن الهففدف ا       

المجتمففع لغففرض إيجففاد درجففة االنسففجام فففي االسففتجابة السففتبعاد الفقففرات غيففر 

المميزة ولغرض تحليل الفقرات باستخراج القوة التمييزية, وقد لجفأ الباحفث إلفى 

 -حساب القوة التمييزية للفقرات باعتماد طريقتين هما:

 ن ين المتطرفتي: أسلوب المجموعت الطريقة األولى 

يقصد بها قدرتها على إن تميز بين الطلبة الحاصلين على درجات مرتفعة,     

وبين من حصلوا على درجات منخفضة في السمة التي تقيسها الفقرات 

 وقد أتبع الباحث الخطوات اآلتية :( 454, ص4444)الظاهر, 

  تحديد الدرجة الكلية لكل استمارة 

 االستمارات من أعلى درجة إلى أدنى درجة. ترتيب 

(من االستمارات الحاصلة على الدرجات العليا في المقياس 57تعيين الـ )%

%( من االستمارات الحاصلة على الدرجات الدنيا, وتراوحت 57والـ)

( استمارة للمجموعة 453( استمارة و)453استمارات المجموعة العليا بين )

(استمارة 541الستمارات الخاضعة للتحليل إلحصائي)الدنيا وبذلك بلغ عدد ا

( استمارة من المجموعة الدنيا 453( استمارة من المجموعة العليا و)453منها )

( لعينتين مستقلتين ومتساويتين, وبذلك بلغت القيمة التائية T. testباستعمال )

ت (, لذا أعد5,50( ومستوى داللة )549( عند درجة حرية )4,41الجدولية )

محسوبة جميع الفقرات موجبة ومميزة على وفق هذا األسلوب ألن قيمته التائية ال
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(, باستثناء 549( ودرجة حرية )4,41ولية البالغة )كانت أعلى من القيمة الجد

( فقد كانت القيمة التائية المحسوبة اقل من القيمة التائية 5,0,1,4, 4الفقرات )

ا اتفقت مع آراء المحكمين في عدم الجدولية , وبذلك تحذف الفقرات كونه

 ( يوضح ذلك.8صدقها وتميزها . وجدول )

 ( 3جدول )                                         

القوة التمييزية بأسلوب المجموعتين المتطرفتين لفقرات مقياس الندم 

 الموقفي

رقم 

 الفقرة

 المجوعة العليا
القيمة  المجموعة الدنيا

 الداللة التائية 

 المتوسط اإلحصائية

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المحسوبة

 غير داله 4,3051 4,431 4,458 4,354 5,831 4

 غير داله 5,0171 4,345 4,445 4,435 5,487 5

 داله 9,4885 4,534 4,371 4,895 5,715 8

 داله 8,5489 4,857 4,731 4,485 5,053 9

 غير داله 5,1787 4,457 4,348 5,555 5,578 0

 غير داله 4,0047 4,344 4,733 4,431 5,445 1

 داله 8,5737 4,984 4,908 4,543 5,553 7

 داله 0,4753 4,434 4,581 4,545 5,487 3

 غير داله 5,3757 4,348 4,437 4,437 5,543 4

 داله 9,8054 4,595 4,104 4,459 5,543 45

 داله 7,7587 4,583 4,544 4,438 5,448 44

 داله 8,5071 4,858 4,105 4,550 5,554 45

 داله 0,5084 4,594 4,985 4,448 5,584 48

 داله 9,9545 4,854 4,894 4,559 5,454 49

 داله 8,0484 4,014 4,545 4,935 5,554 40

 داله 1,8155 4,573 4,544 4,449 5,555 41

 داله 9,4815 4,349 4,594 4,143 5,590 47

 داله 8,0081 4,844 4,175 4,054 5,835 43

 داله 1,4955 4,435 4,554 4,545 5,584 44

 داله 9,8435 4,415 4,895 4,544 5,510 55

 داله 1,3794 4,454 4,554 4,553 5,589 54

 داله 3,0913 4,530 4,594 4,584 5,545 55

 داله 9,4417 4,570 4,551 4,438 5,585 58

 داله 3,5435 4,445 4,589 4,548 5,985 59

 داله 0,9585 4,844 5,440 4,945 5,555 50

 داله 0,3584 4,959 5,347 4,855 4,470 51
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رقم 

 الفقرة

 المجوعة العليا
القيمة  المجموعة الدنيا

 الداللة التائية 

 المتوسط اإلحصائية

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المحسوبة

 داله 1,8959 4,954 5,740 4,844 4,437 57

 داله 0,3541 4,547 5,459 4,443 4,344 53

 داله 8,8577 4,894 5,795 4,843 4,405 54

 داله 1,5435 4,509 5,431 4,847 5,555 85

 داله 1,5097 4,415 5,435 4,543 5,554 84

 داله 7,5518 4,854 5,745 4,504 4,471 85

 داله 9,0734 4,415 5,495 4,590 4,451 88

 داله 9,7409 4,094 5,375 4,847 4,384 89

 داله 0,4158 4,844 5,438 4,554 4,455 80

وبدرجفة  5,50عنفد مسفتوى داللفة  4,41اوي *القيمفة التائيفة الجدوليفة تسف      

 .549حرية 

 الطريقة الثانية :عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس 

أن ارتباط درجة كل فقفرة بمحفك خفارجي أو محفل داخلفي مؤشفر لصفدقها,       

وإذا لم يتوفر محل خارجي يستخدم عادةً محل داخلفي, وأن أفضفل محفك داخلفي 

لكلي على المقياس. ولحسفاب معامفل االرتبفاط بفين درجفة هو درجة المفحوص ا

كل فقرة من فقرات مقياس الندم الموقفي والدرجة الكلية استعمل الباحفث معامفل 

(.وقففد تبففين أن معامففل االرتبففاط بففين 44, ص5555ارتبففاط بيرسففون )ملحففم , 

درجة الفقرة والدرجة الكلية جميعها ذات معامل ارتباط ضفمن المفدى المقبفول , 

( وهفففذا يتففففق مفففع مفففا تفضفففل بفففه 5,0,1,4, 4باسفففتثناء خمفففس فقفففرات وهفففي )

 ( يوضح ذلك. 9% حولهما,وجدول )35المحكمين من عدم اتفاق بنسبة 

 (2جدول )

 معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس
تسلسل 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

تسلسل 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

تسلسل 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

تسلسل 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

4 5,54 45 5,85 44 5,84 53 5,85 

5 5,41 44 5,84 55 5,85 54 5,94 

8 5,89 45 5,99 54 5,84 85 5,04 

9 5,95 48 5,90 55 5,97 84 5,91 

0 5,55 49 5,84 58 5,89 85 5,99 

1 5,49 40 5,85 59 5,85 88 5,95 

7 5,04 41 5,89 50 5,88 89 5,94 
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3 5,88 47 5,83 51 5,87 80 5,05 

4 5,57 43 5,98 57 5,87   

 

 

 

 مؤشرات صدق المقياس :

 الصدق الظاهري: -4
أن أحد مؤشرات الصدق هو الصدق الظفاهري وهفو أن يكفون االختبفار ففي      

مظهره يشفير إلفى أنفه صفادق ويعنفي عرضفه علفى مجموعفة مفن المتخصصفين 

ار على أن هفذا االختبفار يقفيس السفلوك والمحكمين في المجال الذي يقيسه االختب

, 4441المفففراد قياسفففه, فعلفففى الباحفففث االعتمفففاد علفففى حكفففم الخبفففراء )عيفففدان, 

 (.555ص

 صدق البناء  :    -6

أي أنفففففه الدرجفففففة التفففففي يقفففففيس فيهفففففا المقيفففففاس بنفففففاءاً نظريفففففاً أو سفففففمة     

( ولتحقيففق ذلففك فقففد اعتمففد مؤشففر معامففل Anastasi ,1997 ,p:151معينففة)

رجففة المسففتجيب علففى كففل فقففرة بالدرجففة الكليففة للمقياسففين لتففدل علففى ارتبففاط د

 (.459, 4437معامل االتساق الداخلي )أبو حطب واخرون, 

 

 مؤشرات ثبات المقياس :

الثبات يعنفي اتسفاق نتفائج المقيفاس مفع نفسفها واالسفتقرار ففي النتفائج إذا مفا      

, 4434)منسفففي,  أعيفففد تطبيقفففه علفففى األففففراد أنفسفففهم وففففي الطرائفففق نفسفففها

(.والمقياس الثابت هو مقياس موثوق فيه ويعتمد عليه وقد تحقق الباحث 497ص

 -من الثبات باستعمال الطريقتين اآلتيتين:

 Test – Retest Method طريقة إعادة االختبار : -4
( 455لتقدير الثبات بهذه الطريقة, طبق الباحث المقياس على عينة قوامها )      

ة اإلعدادية اختيرت بطريقفة عشفوائية مفن إعداديفة )المعفارف  من طالب المرحل

,المركزيفففة( وقفففد وضفففع الباحفففث عالمفففات خاصفففة علفففى كفففل اسفففتمارة لمعرففففة 

( يومففاً وهففي مففدة مقبولففة إلعففادة التطبيففق إذ أكففد 49المسففتجيبين وبعففد مففرور )

)آدمففز( علففى أن أفضففل مففدة إلعففادة االختبففار تتففراوح بففين أسففبوعين إلففى ثالثففة 

 (. Adams, 1966, P: 58يع )أساب

 Cranbach Alpha Methodكرونباخ  –طريقة ألفا  -5

كرونبففاخ                          -وللتحقففق مففن االتسففاق الففداخلي للمقيففاس , اسففتعمل معامففل ألفففا    

 (Cronbach Alpha  إذ انه أكثر مقاييس الثبات شيوعاً في حسفاب معامفل , )

(. 455,ص4438االستطالعية ذاتها)بلوم وآخفرون , الثبات , وذلك على العينة
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( وتعبفر هفذه 5,30( بلفغ معامفل الثبفات )αوبعد استعمال إجراءات معادلة ألففا )

القيمة على درجة جيدة من االتساق والثبات للمقياس , مما يعني إمكانية االعتماد 

 .على المقياس للحصول على النتائج 

 

 

 

 :دم الموقفيالنالمؤشرات اإلحصائية لمقياس 
لغرض حساب المؤشرات اإلحصائية لمقياس البحث الحالي لالطمئنان على     

صحة إجراءات بناء المقياس , والركون إلى نتائج تطبيقه فيما بعد , تم استعمال 

( في استخراج تلك المؤشرات  SPSSالحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 ( يبين ذلك .0)اإلحصائية والجدول 

 (5جدول )ال

 المؤشرات اإلحصائية لمقياس الشعور بالندم الموقفي

 العينة المؤشرات اإلحصائية

 Mean 13,4870الوسط الحسابي 

 Std. Error of Mean 5,35545الخطأ المعياري 

 Median 11,5555الوسيط 

 Mode 04,5555المنوال 

 Std. Dev 4,19439االنحراف المعياري 

 Variance 5,1401التباين 

 Skewness 5,835االلتواء 

 Std. Error ofالخطأ المعياري لاللتواء 

Skewness 
5,455 

        Kurtosis 5,485التفرطح

 5,598 الخطأ المعياري للتفرطح

 Range 18,555المدى  

 Minimum 94,555اقل درجة 

 Maximum 459,555أعلى درجة 

 

 الوسائل اإلحصائية:    

الوسائل اإلحصائية اآلتية في إجراءات دراسة بحثه وتحليل استعمل الباحث  

 نتيجة البحث.

 لالختبارات اآلتية .  spss- 16البرنامج اإلحصائي  -4
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االختبار التائي لعينتين مستقلتين ومتساويتين,لحساب القوة التميزية  - أ

 للفقرات,و الختبار الفرضيات.

بطريقة إعادة معامل ارتباط بيرسون لحساب ثبات المقياس المعرفي   - ب

 االختبار .

 معامل ألفا لالتساق الداخلي الستخراج الثبات لفقرات المقياس . - ت

 

 

 الفصل الرابع

 عرض النتائج

تحدد البحث الحالي بهدف واحد وهو بناء مقياس الشعور بالندم الموقفي ,      

( فقرة كما مبين أدناه وبهذا تتراوح 85وتالف المقياس بصورته النهائية من )

 (455-85جات المقياس الكلية مابين )در

 مقياس الشعور بالندم الموقفي بصيغته النهائية

 

 ت

 

 الفقرة

 البدائل

ندمت على 

ذلك بشكل 

 كبير جدا

ندمت على 

ذلك بشكل 

 كبير

ندمت 

على ذلك 

بشكل 

 قليل

لم اندم 

على 

 ذلك

ضففربت طفففل صففغير بففدون سففبب  4

 مقنع

    

ا رفضففت إعطففاء أخففي النقففود عنففدم 5

 طلب مني

    

     رسبت في االمتحان النهائي 8

     لم أمد يد المساعدة لشخص معاق 9

     في بعض األحيان أتصرف ثم أفكر 0

     تشاجرت مع احد أخوتي  1

     أخطأت في حسن اختيار صديقي 7

سفففخرت مفففن زميلفففي ففففي حضفففور  3

 اآلخرين

    

تفففففأخرت علفففففى زيفففففارة صفففففديقي  4

 المريض

    

     شاكست احد المدرسين  45

     استخففت بنصائح والدي 44
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     تلفظت بكلمات تغضب اآلخرين  45

أرد بقسففوة علففى مففن ينتقففدني أمففام  48

 اآلخرين

    

أهملففففت مظهففففري الخففففارجي عنففففد  49

 خروجي مع أصدقائي

    

     جاملت أصدقائي في آرائهم 40

     نقلت أسرار العائلة إلى اآلخرين 41

     ترددت في اختيار قرار مهم 47

     استهنت بفرص الحياة 43

     رفعت صوتي على والدي 44

أخفقفففففت ففففففي التعبيفففففر عفففففن رأي  55

 الشخصي أمام الحضور

    

     استخدمت سيارة أبي بدون علمه 54

     تجاهلت احد أصدقائي في الشارع 55

     ضربت حيوانا أليفا          58

     ديقي بدون سبب مقنعأغضبت ص 59

     أسأت الظن في نوايا احد أصدقائي 50

تجاهلت شخصا سألني عن مكان ال  51

 يعرفه

    

اتهمفففففت شخصفففففا بفففففريء بسفففففرقة  57

 حاجاتي

    

     أهملت تحسين مستواي الدراسي 53

     ضايقت أصدقائي في كثرة األسئلة 54

سففخرت بصففوت عففالي عففن مظهففر  85

 البائع المتجول

    

 

 : التوصيات

رشاد النفسي والتوجيه التربوي ن في مجال االين والباحثيويإفادة المرشدين الترب

 من المقياس الذي أعده الباحث وهو ) مقياس الشعور بالندم الموقفي( .

 

 : المقترحات

 قياس الندم الموقفي لدى طالبات مدارس المرحلة اإلعدادية. .4
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في بفففين طفففالب وطالبفففات المرحلفففة إجفففراء دراسفففة مقارنفففة النفففدم المفففوق .5

 اإلعدادية.

إجففراء دراسففة مقارنففة عففن أثففر أسففلوب البحففث الحففالي فففي معالجففة النففدم  .8

 الموقفي باعتماد متغير الجنس )ذكور ـ إناث( .

    

 

 

 

 

 : المصادر

,مكتبة االنجلو 8ط "التقويم النفسي"( 4437أبو حطب, فؤاد وآخرون)  -

 المصرية , القاهرة.

الفروق بين الجنسين في سمات ( , 4447بدر محمد ) األنصاري ,    -
, السنة  04. المجلة العربيـة للعلوم اإلنسانية , ع الشخصية في الثقافة الكويتية

 , جامعة الكويت. 40

بناء مقياس الذنب وعالقته ببعض أ( , -5554األنصاري , بدر محمد  )    -
ركز دراسات الخليج , م متغيرات الشخصية لدى عينة من طالب جامعة الكويت

 والجزيرة العربية )عدد خاص( , مجلس النشر العلمي , جامعة الكويت .

الندم الموقفي وعالقته ببعض ( , 5551البدراني , فاطمة محمد صالح ) -
, رسالة ماجستير )غير منشورة( ,  سمات الشخصية لدى طلبة جامعة الموصل

 جامعة الموصل.

, وكالة  4, ط ألخالق النظريةا( , 4470بدوي , عبد الرحمن )    -

 المطبوعات , الكويت

تقييم تعليم الطالب التجميعي ( , 4438بلوم , س بنيامين وآخرون )    -
 , ترجمة محمد أمين المفتي وآخرون , دار ماكجروهيل للنشر .  والتكويني

اإلحصاء ( , 4477البياتي , عبد الجبار توفيق وزكريا زكي اثناسيوس )    -
 , الجامعة المستنصرية , بغداد .ستداللي في التربية وعلم النفس الوصفي واال

,دار النهضة , مناهج البحث التربوي وعلم النفس( 4434جابر,عبد الحميد)    -

 لبنان. -بيروت

, الدار الدولية  مبادئ اإلحصاء النفسي(: 5553جالل, أحمد سعيد) -

 لالستثمارات الثقافية , القاهرة , مصر . 

اثر برنامج ارشادي في تنمية (: 5555علي السيد ) الدراجي, حسن -
.)رسالة ماجستير السلوك االجتماعي المرغوب لدى طلبة المرحلة المتوسطة

 غير منشورة(, كلية التربية بن رشد/ جامعة بغداد.
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,  489, عدد االتجاهات المعاصرة في الفلسفة( 4411الديدي,عبد الفتاح )    -

 . الدار القومية للطباعة والنشر

, المكتب المصري 4, ط أصول علم النفس(4478راجح, أحمد عزت )    -

 الحديث للطباعة والنشر, إسكندرية. 

الغيرة وعالقتها بتقدير الذات لدى ( 5558الربيعي , منال صبحي مهدي) -
 , رسالة ماجستير )غير منشورة( جامعة المستنصرية .المراهقين 

, دار المسيرة  4, ط النفس علم( 5555الريماوي , محمد عودة وآخرون ) -

 للنشر والتوزيع , عمان .

,  علم نفس النمو "الطفولة والمراهقة"(  4445زهران , حامد عبد السالم  ) -

 , عالم الكتب , القاهرة . 0ط

"االختبارات والمقاييس ( 4434الزوبعي, عبد الجليل إبراهيم ,وآخرون ) -
 . جامعة الموصلالنفسية " ,

, دار الفكر العربي للطباعة  األسس النفسية للنمو(  4471) السيد , فؤاد البهي -

 والنشر , القاهرة .

السمات الشخصية لطلبة كلية التربية بجامعة (4449الصراف , قاسم علي  ) -
, مجلة مركز البحوث التربوية  الكويت وعالقتها ببعض المتغيرات األكاديمية

 بجامعة قطر , السنة الثالثة , العدد الخامس . 

,دار الكتاب اللبناني, 5,جـ4,ط"المعجم الفلسفي":4474صليبا , جميل  -

   .لبنان –بيروت 

, دار المعارف  الفلسفة األخالقية , نشأتها وتطورها( 4415الطويل , توفيق ) -

 اإلسكندرية . –, مصر 

, 4" طمبادئ القياس والتقويم في التربية( " 4444الظاهر, زكريا محمد, ) -

 والتوزيع, األردن. دار الثقافة للنشر

نمو مفهومي األمانة والصدق (  4434العباجي , ندى فتاح زيدان  ) -
, رسالة ماجستير )غير منشورة( , سنة  48 –لدى األطفال العراقيين من عمره 

 جامعة بغداد 

بحوث في علم النفس االجتماعي والشخصية , ( ,5555عبد   , معتز سيد ) -
 ة والنشر , القاهرة , مصر ., دار غريب للطباع(8المجلد )

اإلحصاء الباحث في ("4430عودة احمد سليمان والخليلي, خليل يوسف ) -
 , دار الفكر للنشر والتوزيع عمان .4ط التربية والعلوم اإلنسانية"

البحث العلمي مفهومه وأدواته (" 4441عيدان, ذوقات, عدس, عبد الرحمن ) -
 ألردندار الكرم للطباعة,عمان ا 0" ط وأساليبه



 

77 

 

عالقة تشكيل هوية األنا بنمو التفكير ( 5554الغامدي , حسين عبد الفتاح ) -
األخالقي لدى عينة من الذكور في مرحلة المراهقة والشباب بالمنطقة الغربية 

 . 54, المجلة المصرية للدراسات النفسية , عدد  في المملكة العربية السعودية

العينات (: 4437الح )الكبيسي, وهيب مجيد, والجنابي, ويونس ص -
( 5, دراسات األجيال, العدد)ومجاالت استخدامها في البحوث التربوية والنفسية

 .العراق

, 4" طالقياس والتقويم في التربية وعلم النفس( "5555ملحم, سامي محمد ) -

 الدار المسيرة , األردن .

 . رة, دار النهضة العربية, القاه علم نفس الشخصية (5554المليجي , حلمي) -

اإلحصاء والقياس في التربية وعلم ( " 4434منسي, محمود عبد الحليم) -
 " دار المعرفة الجامعية, اإلسكندرية.النفس

, 4477لسنة  55, رقم نظام المدارس الثانوية(: 4434وهبة, مجدي, ) -

 (, وزارة التربية, بغداد, العراق.7والمعدل برقم )
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