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 إلى ضياء المستقبل وشموعه، من طالب وطالبات
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 والمرسلين وبعد،،

أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان وعظيم العرفان من أساتذتي األفاضل الـذين           

أسهموا في تطوير هذه الدراسة وإثرها وإخراجها إلى حيز الوجود، وأخص بالذكر            

ستاذ الدكتور علي حسن حبايب المشرف على هذه الرسالة، والذي تابعها بكـل             األ

صدر رحب وجديه ومثابرة وعطاء، فلم يبخـل بإبـداء رأي وتوجيـه وتعهـدها        

 .بالتصويب والتسديد حتى ظهرت على أفضل صورة ممكنة

كما وأتقدم  بوافر الشكر والتقدير من األساتذة األفاضـل أعضـاء لجنـة              

 :المناقشة

 أحمد فهيم جبر الممتحن الخارجيالدكتور ألستاذ ا

  عبد محمد عساف الممتحن الداخليالدكتورو

كما وأتقدم بجزيل شكري وتقديري من الدكتور الفاضـل عبـد الناصـر             

 .القدومي على ما قدمه لي من عون وإرشاد في المعالجات اإلحصائية

ل أبو صـالحة    كما وأتقدم بجزيل شكري وتقديري من األستاذ الدكتور وائ        

 .لتكرمه بتدقيق هذه الدراسة لغوياً

وأتقدم بالشكر والتقدير من وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم          

في محافظة نابلس ومن مديري ومديرات المدارس مجال تطبيق بحثي حيث قدموا            

 .لي كل العون إلنجاز هذه الدراسة

كل من يقرأ هذا البحث، معتذراً عن       وفي الختام، أتوجه بالشكر الجزيل إلى       

أي نقص أو خطأ أكون قد وقعت فيه، مذكراً بأن الكمال هللا وحده سبحانه وتعالى،               

 .وأن الخطأ والنسيان من صفات اإلنسان
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هدفت الدراسة التعرف إلى أثر التربية الموسيقية على مفهوم الذات لدى طلبـة             

 .نابلسالصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة 

 :وقد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية

هل هناك أثر للتربية الموسيقية على مفهوم الذات لدى طلبة الصف العاشر األساسي              .1

 في المدارس الحكومية في مدينة نابلس؟

في مفهـوم   ) α = 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           .2

عاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينـة نـابلس          الذات لدى طلبة الصف ال    

الجنس، ومكان السكن، ومستوى تعلم األب، ومستوى تعلـم األم،          (تعزى لمتغيرات   

 ؟)والمعدل الدراسي

ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث استبانة مقياس مفهـوم الـذات             

ه على البيئة األردنية من قبـل        هارس الذي تم تعريبه إلى اللغة العربية وتطبيق        -لبيرس

السلوك، والوضع الفكر   (، وهذا المقياس موزع على ستة مجاالت وهي         )1982(الداوود  

والمدرسي، والمظهر الفسيولوجي والطلة الخارجيـة، والقلـق، والشـهرة والشـعبية،            

ا وقد تم التأكد من ثبات المقياس بوساطة استخدام معادلة كرونباخ الف          ) والرضا والسعادة 

 .وهذا يفي بأغراض الدراسة) 0.92(حيث بلغ معامل الثبات 



 ش 

وقد تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف العاشر األساسـي فـي المـدارس              

مدرسـة  ) 17(موزعين على   ) 2044(الحكومية في مدينة نابلس، حيث بلغ عدد الطلبة         

 .حكومية في مدينة نابلس

جتمع الدراسـة حيـث بلـغ       من م %) 12.92(أما عينة الدراسة فقد تكونت من       

طالباً وطالبة تم اختيارهم بالطريقة القصدية العشـوائية، وبعـد تطبيـق            ) 264(عددها  

 .طالبة) 124(طالباً و )124(استبانة كاملة، بواقع ) 248(االستبانة استرجع الباحث 

) SPSS(ومن أجل معالجة البيانات استخدم الباحث الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية           

 :وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية التالية

 .كرونباخ الفا اليجاد معامل الثبات -

 ).Paired –t-test(لألزواج ) ت(اختبار  -

 ) .Independent –t-test(لمجموعتين مستقلتين ) ت(اختبار  -

للمقارنات ) Scheffe-test(واختبار شفيه ) One Way ANOVA(تحليل التباين األحادي  -

 .المتوسطات الحسابيةالبعدية بين 

 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

بالنسبة لسؤال الدراسة توصل الباحث إلى أن مستوى االستجابة على درجـة            : أوالً

مفهوم الذات لدى طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينـة             

 لالسـتجابة   نابلس كانت كبيرة على مجال السلوك، حيث وصلت النسـبة المئويـة           

، بينما كانت درجة مفهوم الذات متوسطة على المجاالت األخرى حيث           %)73.77(

، وفيمـا يتعلـق     %)69.33– 67.0(تراوحت النسبة المئوية لالستجابة عليها بين       

بالدرجة الكلية لمفهوم الذات كانت متوسطة حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة           

 %).69.0(عليها إلى 

 :بة ألسئلة الدراسة توصل الباحث إلى مايليبالنس: ثانياً

أظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى               -

في مفهوم الذات لدى طلبة الصف العاشر األساسي فـي          ) α = 0.05( الداللة  

الجنس، ومكان السكن، ومسـتوى تعلـم األب،        (مدينة نابلس تعزى لمتغيرات     

على مجاالت مفهوم الذات، بينما كانـت       ) والمعدل الدراسي ومستوى تعلم األم،    

 .الفروق دالة إحصائياً على بعض هذه المجاالت



 ص 

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة                  -

 )α = 0.05  (             في مفهوم الذات لدى طلبة الصـف العاشـر األساسـي فـي

، بين القياسين القبلي والبعدي عنـد أفـراد         المدارس الحكومية في مدينة نابلس    

 .العينتين التجريبية الضابطة لصالح القياس البعدي

في مفهوم ) α = 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   -

الذات لدى طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس 

 .ية والضابطةبين أفراد المجموعتين التجريب

وكان أهم ما أوصى به الباحث ضرورة تنفيذ برامج فـي التربيـة الموسـيقية               

لتأثيرها على مفهوم الذات على عينات مماثلة، وضرورة إجراء دراسات بمقـاييس           

 .أخرى لقياس مفهوم الذات لدى عينات تعيش في ظروف متشابهة
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تلعب التربية الموسيقية دوراً هاماً ومؤثراً في العملية التعليميـة، إذ أن الهـدف               

 هو تحقيق النمو المتكامل للتلميذ، سواء أكان طفالً أو مراهقـاً            األسمى للتربية الموسيقية  

أو راشداً في مختلف نواحيه الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية والخلقية، وهـي            

تحقق له أكبر درجة من التوافق، والتكيف مع ما يحيط به من ظروف وأحـوال، وقـد                 

 الهدف، فمنها ما يؤكد أن غاية التربيـة         اختلفت الفلسفات التربوية في تعبيرها عن هذا      

هي تحقيق الذات أو تحقيق الكفاءة في العالقـات اإلنسـانية، أو اكتسـاب المهـارات                

االقتصادية واإلنتاجية أو التدريب على المواطنة وعلى الرغم من الخالف الظاهر بـين             

االجتماعيـة مـع    هذه العبارات فإنها في نهاية األمر تتصل بالطلبة أنفسهم، وبعالقاتهم           

 ).1978صبري وصادق، (اآلخرين

والتربية الموسيقية ليست من ابتكار عالم اليوم، فالحضارات القديمة في مصـر             

والصين والهند واليونان اكتشفت منذ اقدم العصور سحر األنغام الموسيقية وتأثيرها في             

حقـق بهـا تعلـم      النفس والجسد، وأن النشاط الموسيقي يمكن أن يهيئ الوسائل التي يت          

التالميذ وتهذيب سلوكهم من خالل األنشطة الموسيقية المدروسة التي تعمل على تهيئـة             

 .كل عناصر البهجة والسرور

يعتبر مفهوم الذات من المفاهيم القديمة، قدم الحضارات االنسانية، تداوله رجال            

األنا، ولكنه أخـذ    الدين والفالسفة والمفكرون بأسماء مختلفة؛ كالنفس والروح والذات، و        

، )1890(وضعه الصحيح في مجال علم النفس المعاصر الول مرة على يد وليام جيمس            

الذي عرف الذات بأنها؛ مجموعة ما يمتلكه اإلنسان، أو ما يستطيع أن يقول أنـه لـه،                 

جسمه، وسماته، وقدراته، وممتلكاته المادية، وأسرته، وأصدقاؤه، وأعداؤه، ومهنته، في          

 ).1981طيم وحسين،القاضي وف(

) Self(وقد تطور مفهوم الذات في علم النفس المعاصر، فأصبح ينظر الى الذات            

على أنها نظام فعال للمفاهيم والقيم واألهداف والمثل التي تقرر الطريقة التي يسلك بها              
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،وإذا تكونت الذات احتفظت بتنظيمها وقاومت التعديل والتغييـر         ) 1987أبو زيد، (الفرد  

سام، مما يساعد كثيرا على التنبؤ بسلوك األفراد في المواقف المختلفة، فـاالطراد             واالنق

في السلوك يرجع إلى ثبات الذات، وثبات أهدافها وطرقها، وهذا ال يعني أنها ال تتغيـر                

أبداً، فالفرد يعيش في مجتمع هو المرآة التي يرى فيها نفسه، ومن أجل هذا يغير الفرد                

سلوكه المجتمع الذي يعيش فيه، وكلما تغيرت وجهة نظر النـاس           من نفسه طالما خالف     

 ).1985جالل،(اليه

فمفهوم الذات يتشكل منذ الطفولة عبر مراحل النمو المختلفة على ضوء محددات             

معينة يكتسب الفرد من خاللها وبصورة تدريجية فكرته عن نفسه، ويصف بهـا ذاتـه،               

فاعل االجتماعي، ومواقف وخبـرات وأسـاليب       فهو نتاج أنماط التنشئة االجتماعية والت     

الثواب والعقاب واالتجاهات الوالديه وتعميماتها وخبرات ادراكيه واجتماعية وانفعاليـة          

يمر بها الفرد، مثل؛ خبرات النجاح والفشل، والدور االجتماعي، باإلضافة إلى الوضـع             

 ).1992حه،صوال(االقتصادي واالجتماعي، وأمور أخرى تتصل باإلحباط والصراع

وقد اهتم العلماء الباحثون المعاصرون في مجال علم النفس واإلرشاد بدراسـة             

مفهوم الذات والتعرف إلى أبعاده ومستوياته ووظائفه، وأثره في سلوك الفـرد  ومـن               

 Meed وميـد    Parice وبـرس  Kooley وكولي Adler، ادلر Allportهؤالء العلماء، البورت    

 أكثرهم اهتماما بمفهوم الذات كـان العـالم روجـرز            وغيرهم، إال أن   Deweyوديوي  

Rogers) 1942 (           الذي جعل من المفهوم أساسا لنظريته في العالج النفسي واإلرشاد وقد

بنظرية الذات أو النظرية المتمركـزة  حـول المسترشـد، فـي                      "عرفت هذه النظرية    

 ).1995عتوم وفرج،(

دة من المظاهر التـي يمكـن تحليلهـا         إن مفهوم الذات يتكون من مجموعة متح       

بوساطة إجراءات القياس، فهو ذو بيئة هرمية قاعدتها خبرات الفرد الواسعة الخاصـة،             

والتي تندرج عبر الزمن في المدرسة والمنزل والمجتمع، فتتشكل لديه مفـاهيم فرعيـة              

ضـافر  عن ذاته الجسمية، والعاطفية، واالجتماعية، واألكاديمية حيث تجتمـع معـاً وتت           

، وتتفق هذه النظرة مـع وجهـات نظـر          )1997حطاب،(لتشكل المفهوم العام للذات،     

وغيرهما  من الباحثين، مـن أن  ) Watwater, 1990(،واتواتر)Hamachek, 1987(هماشيك

مفهوم الذات هو الصورة الكلية، والوعي الذي لدى الفرد عن نفسه، وخصائصها الفريدة             

لجسـدية واالجتماعيـة واالنفعاليـة والعقليـة، فـي          وسلوكه المتصل بجوانب الذات ا    

 ).1995جبريل،(
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ومما تجدر اإلشارة إليه، ما أظهرت الدراسات المختلفة، من أن مفهـوم الـذات             

مرتبط ارتباطا وثيقا بالدافعية للتعلم،وأن األفكار األكثر أهمية هي التي يمتلكها المـتعلم             

ارب الصف والمدرسة، وأن الطلبـة      حول نفسه، والتي هي نتيجة خبرات ومواقف وتج       

ذوي التحصيل العلمي المتدني يميلون إلى امتالك مفاهيم ذات أكاديمية ضعيفة، ومشاعر            

سلبية حول الذات، بينما يميل الطلبة األكثر تحصيالً إلى امتالك مفاهيم أكثر إيجابية عن              

 ).1987أبو زيد،(ذواتهم وقدراتهم األكاديمية 

في مفهوم الذات عند الطلبة هو عكس نقصها في المجال          إن غنى حقل األبحاث      

الموسيقي لتطوير مفهوم الذات عند الطلبة، لذلك فإن من الواجب على حقـول التعلـيم               

المختلفة عدم تجاهل التعليم الموسيقي، ألن رغبة الطالب في المشـاركة فـي برنـامج               

الطالب لنفسه كطالب يـتعلم     موسيقي سوف يعكس مفهوماً ذاتياً إيجابياً لديه، وأن مفهوم          

الموسيقا سوف يعمل على التأثير على سلوكه ودافعيته للمشاركة في نشاطات موسـيقية             

 ).Austin, 1990( مختلفة، أوستن 

إن الطلبة ذوي مفهوم الذات والقدرة الموسيقية سوف ترد بشـكل كبيـر علـى                

لمفهـوم المتـدني سـوف      التحديات والمهمات والمهارات الموسيقية، بينما الطلبة ذوو ا       

يستسلمون من أول تحٍد أو لقاء موسيقي وذلك ألن مدرسي الموسيقا مهتمون بشكل كبير               

بتشجيع طالبهم للرد على المهمات الموسيقية والسؤال الذي يثير نفسه هنا كيف يكـون              

 )Cooper Smith, 1967(الطالب مفهوماً ذاتياً إيجابياً بمقدرتهم الموسيقية؟ كوبر سميث 

إن التجارب لها أثر على تكون مفهوم الذات لـدى األطفـال، حيـث أظهـرت               

التجارب أن األطفال في المراحل األولى من حياتهم يحبون ويعشقون المشـاركة فـي              

تجارب ونشاطات وأعمال موسيقية بحيث يؤمن الطلبة بأن الجهد يزيـد مـن القـدرة،               

 ).Covington, 1983(كوفنكتون 

لفحص قـدرة أحـد عشـر    ) Klinedinst, 1989( كلندينسيت وفي دراسة أجراها 

متغيراً لتنبؤ التحصيل وتصنيف المدرسين للتحصيل الموسيقي، وأثره في مفهوم الذات،           

تبين أن هناك عالقة إيجابية بين اتجاهات الطلبة ومشاركتهم في دروس الموسيقا، حيث             

 الغنـاء، والتمثيـل،     تم استقطاب الطلبة عن طريق عدة نشاطات في الموسـيقا مثـل           

 على مفهوم الذات لدى     -وبشكل إيجابي -واالستماع والتذوق، حيث كان لذلك اثر كبير        

 .الطلبة
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، )Watwater, 1990(، واتـواتر  )Jersild, 1963(لقد استخدم العلماء أمثال جيرسلد  

خالل كتاباتهم مفهوم الذات ليعبروا عن مفهوم افتراضي ) Hamachek, 1987(وهماشيك 

امل يتضمن جميع األفكار والمشاعر عند الفرد والتي بدورها تعبر عـن خصـائص              ش

جســـمية وعقليـــه وشخصـــية، وتشـــمل معتقداتـــه وقيمـــه وخبراتـــه 

بـأن مفهـوم    ) 1981البين وجرين، (، أو كما يرى     )Jersild،1963جيرسلد،(وطموحاته

 ومشـاعره،  الذات هو التقدير الكلي الذي يقرره الشخص عن مظهره وقدراته واتجاهاته   

هو مجموعة األفكار والمشاعر والمعتقدات     : ويعمل كقوة موجهة للسلوك، وبمعنى آخر       

 .التي يكونها الفرد عن نفسه، أو الكيفية التي يدرك بها الفرد نفسه

أما عن العوامل التي تلعب دوراً أساسياً في تكوين الذات، فقد ذكرت دراسـات               

عدة مصادر يتكون منها مفهوم ) Gordon, 1997(، وجوردون )Hurlock, 1967(هيرلوك 

 :الذات وهي

 :Family Influences التأثيرات األسرية-1

ويقصد بها أثر إدراك الطفل التجاهات الوالدين نحوه، فالفرد الذي يـراه والـده          

على أنه محبوب متقبل وذكي يرى نفسه كذلك، كما تلعب األجواء االجتماعية واألسرية             

ات االسرية مع والديه واخوته دورا هاما في تشكيل مفهوم الذات لـدى             السائدة، والخبر 

 .الفرد

 :Body Influences التأثيرات الجسمية -2

ويقصد بذلك أثر صورة الجسم على بناء مفاهيم معينه عـن الـذات، فـالعيوب                

الجسمية أو العاهات على سبيل المثال تنمي مشاعر النقص أحياناً، وتحول دون إمكانية             

 .قيام ببعض األعمالال

 :School experiences الخبرات المدرسية-3

ويتضح ذلك من خالل تقويم المدرسين له، فإذا اعتقد المدرسون أن هذا الطالب              

بليد أو سئ الخلق فان هذا سيولد انطباعا سيئا عند الطالب، وينمي مفاهيم سلبية عنـه،                

 معينة عن الذات، وذلـك أن الطلبـة    كما أن خبرات النجاح والفشل العلمي تنمي مفاهيم       

الذين يتعرضون لخبرات الفشل المتكرر يكونون مفاهيم سلبية عن ذواتهم وقدراتهم، أما            

أولئك الذين يحرزون نجاحات متكررة وتحصيلهم يكون مرتفعا فان هذا يشعرهم بالثقـة           

 .همفي النفس والكفاءة، ومن ثم يميلون الى تطوير اتجاهات إيجابية نحو ذوات
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 :Peer contacts االتصاالت بالرفاق -4

إن نظرة األقران للفرد، وتقديرهم له، يحدد إلى حد ما فكرته عن نفسـه، فهـذه                 

التقويمات العاكسة إن كانت مقبولة فإنها تؤدي إلى استحسان الفرد لنفسـه، وان كانـت               

ن الطرق التـي  غير مقبولة فانه ينتقص من نفسه وينمي مفهوما سلبيا عن ذاته، بمعنى أ 

يستجيب لها الزمالء نحوه، واألسس التي يقبلونه أو ينبذونه في ضوئها تنمـي مفـاهيم               

 .معينة عن ذاته

وقد أضافت هيرلوك عدة عوامل أخرى لها أثر في مفهوم الذات عند المراهـق               

 .كالذكاء ومستوى الطموح والمركز االجتماعي واالقتصادي للفرد

 

א א :א
) 1998في ادلبـي ،   ) ( Curtis & sharer, 1981(اسة كورتس وشار يرتشير در 

إلى أن مفهوم الذات اإليجابي هو هدف هام يجب أن يسعى المجتمع إلى تحقيقـه لـدى                 

أبنائه ، وأن تحسين مفهوم الذات يؤدي إلى رفع مستوى التعليم لدى الطلبة في المجاالت             

و بارتـل  ) Roi, 1991(راسة كـل مـن روي   المعرفية والمفاهيم العقلية، ولقد أثبتت د

)Bartel, 1992( وبنيت ،)Benntt, 1996 (  بأن هنالك عالقة إيجابية ما بين مفهوم الـذات

والتربية الموسيقية، حيث إن البرامج الموسيقية من استماع وتذوق، وغنـاء، وانشـطة             

اإليجـابي  وتدريبات موسيقية يمكن ان تساعد في تغيير مفهوم الـذات نحـو المفهـوم               

وبخاصة لألشخاص الذين يعانون من تدٍن في مفهوم الذات لديهم، ومن هنا تظهر أهمية              

 .الدراسة

 

א :א
 :يمكن تحديد أهمية الدراسة من خالل ما يلي

 تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الرائدة في فلسطين حيث عنيت بإيجاد أثر التربية              -1

ت لدى طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكوميـة          الموسيقية على مفهوم الذا   

 .في مدينة نابلس

 ندرة الدراسات عن هذا الموضوع في فلسطين، حيث تعتبر هذه الدراسـة األولـى               -2

 .التي تناولت اثر التربية الموسيقية على مفهوم الذات لدى الطلبة
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يـق تـدريس التربيـة       إمكانية العمل على تقوية دعائم الذات لدى الطلبة عـن طر           -3

 .الموسيقية كمادة نشاط ال منهجي 

  تشجيع العدد األكبر من الطلبة لإلقبال على دراسـة التربيـة الموسـيقية ممثلـة                 -4

 .ببرامجها المختلفة، وذلك بعد االنتهاء من المرحلة الثانوية

 مع تزايد حاجة قطاع التربية والتعليم لمزيد من المتخصصين في مجـال التربيـة               -5

الموسيقية لتلبية التوسع في العملية التربوية، وتحسين نوعية الخريج في ظل المنافسات            

 .العالمية

 

א :א
لم تحظ الطفولة قديما باالهتمام والرعاية بالقدر الذي تحظى به اآلن، فلم يكـن               

هنالك وعي على المستوى الرسمي أو الخاص بأهمية العناية باألطفال، ولكـن نتيجـة              

للتقدم العلمي والثقافي، وبخاصة في مجاالت التعليم المختلفة بشكل عام وفي مجـاالت             

علم النفس والتربية بشكل خاص تم االعتراف بأهمية مرحلة الطفولة واعتبارها مرحلة            

حياتية فريدة تتميز بأحداث هامة، وتتلخص مشكلة هذه الدراسة باإلجابة عـن السـؤال              

 :اآلتي

ة الموسيقية على مفهوم الذات لدى طلبـة الصـف العاشـر            هل هناك اثر للتربي   

األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس، ومـا مـدى مسـاهمة المتغيـرات               

 الديمغرافية في تكوين مفهوم الذات؟

 

א א :א
 :تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تحقيق األهداف اآلتية 

لى مفهوم الذات لدى طلبـة الصـف العاشـر           التعرف إلى اثر التربية الموسيقية ع      -1

 .األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس

 العمل على رفع الوعي الموسيقي والثقافة الموسيقية عن طريـق تـدريس بـرامج               -2

 .متنوعة في المجاالت الموسيقية للطلبة

 بالنسـبة     إن معرفة الطلبة لمفهوم الذات يساعدهم على فهم مدركاتهم نحو أنفسـهم             -3

 .للمواد التعليمية المختلفة
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الجنس، ومكان السكن، ومسـتوى تعلّـم األب،        ( التعرف إلى أثر كل من متغيرات        -4

 .، وأثرها على مفهوم الذات لدى الطلبة)ومستوى تعلّم األم، والمعدل الدراسي

 . إجراء مقارنات بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة-5

 

א :א
نطالقا من المشكلة التي تم تحديدها فإن هذه الدراسة الحالية سوف تجيب عـن              ا 

 :األسئلة اآلتية

ما درجة مفهوم الذات لدى طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في             .  1

 مدينة نابلس؟

في مفهوم الذات   ) α=0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        . 2

بة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس تعزى لمتغير            لدى طل 

 الجنس؟

في مفهوم الذات   ) α=0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          . 3

لدى طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس تعزى لمتغير             

 مكان السكن؟

في مفهوم الذات   )α=0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        هل توجد فروق  . 4

لدى طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس تعزى لمتغير             

 مستوى تعلم األب؟

في مفهوم الذات   ) α=0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          . 5

ي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس تعزى لمتغير         لدى طلبة الصف العاشر األساس    

 مستوى تعلم األم؟

في مفهوم الذات   ) α=0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          . 6

لدى طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس تعزى لمتغير             

 المعدل الدراسي؟

في مفهوم الذات   ) α=0.05(لة إحصائية عند مستوى الداللة      هل توجد فروق ذات دال    . 7

لدى طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس بين القياسين             

 القبلي والبعدي بين أفراد المجموعة الضابطة؟  
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في مفهوم الذات   ) α=0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          . 8

طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس بين القياسيين            لدى  

 القبلي والبعدي بين أفراد المجموعة التجريبية؟

في مفهوم الذات   ) α=0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          . 9

لس على القيـاس    لدى طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة ناب          

 البعدي بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة؟

 

א :א
اقتصرت هذه الدراسة على عينة من طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس             

 ).م2000(الحكومية في مدينة نابلس للعام الدراسي

I. محددات أساسية : 

 :حيث التزم الباحث أثناء دراسته بالحدود اآلتية

 :المحدد البشري -1

 .طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس فقط 

 : المحدد المكاني-2

 .المدارس التي يتواجد فيها صفوف عاشر أساسي في مدينة نابلس فقط  

 : المحدد الزماني-3

 ولغايـة   15/2/2000تم إجراء هذه الدراسة في الفترة الزمنية الواقعـة بـين             

 .م15/5/2000

II. محددات فرعية مرتبطة بأداة الدراسة : 

 هارس لقياس مفهوم الذات، لذلك تتصف نتائج الدراسـة          -استخدم الباحث مقياس بيرس   

 .بالموضوعية والصدق والثبات

 

א :א
 :مفهوم الذات

هو ذلك التنظيم اإلدراكي واالنفعالي واالجتماعي الذي يتضمن استجابات الطالب           

ه في مواقف مدرسية وخارجية لها عالقة مباشرة بحياة الطالب المدرسية كمـا             نحو ذات 
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يبدو في التقرير الذاتي الكمي على مجموعة من الصفات والخصـائص المحـددة فـي               

 ).1985حسين وعطا،(مقياس مفهوم الذات،

 

 

 :التعريف اإلجرائي لمفهوم الذات

دد بدرجـة إسـتجابات      هارس لمفهوم الذات ويتح    -هو ما يقيسه مقياس بيرس       

الطلبة عليه، أو هو الدرجة التي يحصل عليها المستجيب على المقياس المسـتخدم فـي               

 .الدراسة

 

 : هارس-مقياس بيرس

 لقد استخدم الباحث مقياس مفهوم الذات وهو صورة الفرد عن نفسه على مقياس       

: اد هـي  فقرة موزعة على ستة أبع    ) 80( هارس بنسخته المعربة والتي تتضمن       -بيرس

السلوك، والوضع الفكري والمدرسي، والمظهر الفسيولوجي والطله الخارجية، والقلـق،         

 -مقيـاس بيـرس   ) 3(والشهرة والشعبية، والرضا والسعادة، وهو مرفق في الملحـق          

 ).1998(هارس في ادلبي،

 

 :التربية الموسيقية

ة في الموسـيقا    هو ذلك العلم المتمثل باأللحان واألنغام وجمال األصوات والقراء         

والتذوق الموسيقي للروائع العالمية والمعزوفات الغنائية واألناشيد المختلفة،        ) الصولفيج(

التي تعتبر وسيلة هامة للتربية المعنوية والذهنية للطفل بل لإلنسان، ومصدرا لنبل القلب             

ت وصفاء الروح، فالموسيقا تكشف للطفل جمال الطبيعة، وجمال العالقات واألخالقيـا          

والعمل، كما أنه بفضل الموسيقا يتأجج في أعماق الطفل أفكارا عـن سـمو وعظمـة                

وروعة ليس العالم المحيط فحسب، بل شخصيته ذاتها، والتربية الموسيقية هي الوسـيلة             

 ).1987(لحام، جاك،. القوية لتربية النفس واالحساس والجمال

 

 :البرنامج التدريبي في الموسيقا

 تم إعداده واستخدامه في الدراسة حيث قام الباحث بإعداده وهو البرنامج الذي 

 ).8(وهو مرفق في الملحق. ليفي بغرض الدراسة
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 الفصل الثاني
 "اإلطار النظري والدراسات السابقة"

 

 :اإلطار النظري -
 تطور مفهوم الذات -
 الفروق في مفهوم الذات بين اإلناث والذكور -
 أثر األسرة والوالدين على مفهوم الذات -
 العوامل المؤثرة في مفهوم الذات -
 أشكال مفهوم الذات -

 :الدراسات السابقة
 دراسات تناولت أثر التربية الموسيقية على مفهوم الذات -
 دراسات عربية تعلقت بأثر عوامل وبرامج مختلفة في مفهوم الذات -
 دراسات أجنبية تعلقت بأثر عوامل وبرامج مختلفة في مفهوم الذات  -

 ملخص الفصل الثاني
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א א
א א א א א

 

א :א
استخدم مصطلح مفهوم الذات لدى كثير من العلماء والباحثين منذ فترة مبكـرة،              

، حيث أشاروا إلى خبرة الفـرد  )Allport, 1961(، وألبورت)Maslow,1954(أمثال ماسلو

 والمدركات التـي يحصـل عليهـا الفـرد          بذاته، وباعتباره تنظيماً وإدراكاً من المعاني     

أن ) 1983(ويكتسبها، والتي تشمل الخبرة الشخصية وعالقتها بالذات، ويشير زهـران،         

الذات هي لب الفرد وجوهره،ولذلك كان اهتمام الكثير من النظريـات وعلـى رأسـها               

بدراسة الذات كنتاج لفهم الشخصية ككل، حيث تنظر إليها على          ) كارل روجرز (نظرية  

 .نها كينونة الفرد، تنمو وتنفصل، حيث تتكون بنية الذات نتيجة للتفاعل مع البيئةأ

بأنها مفهوم افتراضي يشير إلى منظومة معقدة من        ) Self(ويمكن تعريف الذات     

 :العمليات الجسدية والنفسية المميزة للفرد، وللذات خمسة جوانب أساسية هي

 .ته البيولوجيةتتضمن الجسد وفعاليا: الذات الجسدية) 1(

 .تتضمن األفكار والمشاعر والسلوك: الذات كعملية ) 2(

 .الصورة التي يعتقد الفرد أن اآلخرين يرونه عليها: الذات االجتماعية) 3(

 .ويشير إلى الصورة التي لدى المرء عن ذاته: مفهوم الذات) 4(

كـالً متكـامالً،    أو ما نطمح أن تكون عليه وتشكل هذه الجوانـب           : الذات المثالية ) 5(

 ).1991(جبريل، 

 :وينظر الكثير من العلماء إلى مصطلح الذات من جانبين  

حيث أن اإلنسان يفكر ويتذكر ويصمم، وهنا تبدو الذات         :  الذات من حيث هي عملية     -1

 .جزءاً جانبياً من الشخصية حيث يقوم الفرد بأفعال مختلفة

وعا للمالحظة والتقويم، ويكون    وتكون الذات موض  :  الذات من حيث هي موضوع       -2

 .ذلك الجانب هو المجال الذي يعتبره الفرد خاصاً به

إن التعبيرات مثل إدراك الذات وتقويم الذات هي تعبيرات تستخدم مفهوم الذات             

كموضوع، حيث يتم التعامل مع اتجاهات الشخص نحو نفسه وما يعتقد حولها، ويستخدم             
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ن المفهوم نفسه وأحياناً ليعبر المصطلح الواحد عن        بعض الكتاب المصطلحين ليعبروا ع    

 :عدة مفاهيم

 . الذات من حيث هي فاعل .1

ويشير مفهوم  ) 1984جبريل،. ( الذات من حيث هي صورة يدركها الفرد عن نفسه         .2

الذات الى الصورة التي يكونها الفرد عن نفسه حيث تحتوي هذه الصورة على ثالثة              

 :جوانب

 .فه الفرد عن نفسه مثل العمر والجنسما يعر:  معرفة الذات -أ

 .وهذه تسهم في تحديد األهداف الشخصية :  التوقعات من الذات -ب

. تصور الفرد لما يمكن أن يكون عليه، ولما يجـب أن يصـل اليـه              :  تقييم الذات  -ج

 ).1991(ماركوس في جبريل،

فيهـا،  وإذا كانت الذات تعد جوهر الشخصية فإن مفهوم الذات هو حجر الزاوية              

 ).1994(وهو الذي ينظم السلوك، ناصر، 

 

 :تطور مفهوم الذات

يعتبر مفهوم الذات تكوين نفسي يتطور في عمر الفرد بتطور استعدادات الطفل             

وخصائصه المرتبطة بالبيئة، وللخبرة والنضج تأثيران واضحان على تشـكيل مفهـوم            

مر يصبح أكثر وعيا بأن هناك      الذات عند الطفل النامي، حيث عندما يتقدم الطفل في الع         

سمات شخصية يعجب بها األطفال اآلخرون وسمات أخرى ال تنال إعجابهم، وتتكـون             

عند كل من الجنسين معايير خاصة لنمط الشخصية األكثر قبوال لـدى أفـراد جنسـه،                

وتتغير هذه المعايير بتغير العمر، فكلما كبر الطفل يصبح أكثر عدوانيـة حتـى ينـال                

 .P . 317 (Hurlock .1968. (لتقبلاإلعجاب وا

إلى نوع من الثبات في مفهوم الطفل مع نفسه ) Ruch, 1963(تشير دراسة روش  

 في المكونات الشخصية للطفل، ويأتي التأكيد هنـا علـى اتجـاه             -مع متغير العمر    -

يستمر مفهوم الطفل عن نفسه في االتجاه الذي بدأ في طفولته، ويتشكل في             " التطور، إذ   

نظيم متناسق، ويصبح مؤثرا فاعال في سلوك الطفل، يتصرف وفقه ويحميه وينميـه،             ت

، "تمـايز " حيث يوضح ذلك أن التطور في الشخصية وفي مفهوم الذات يتضمن عمليـة            

فالطفل الصغير محايد نسبياً في مفهوم الذات الذي يكونه، ولكنه تدريجيا يصبح مقيداً في           

لها، بشكل يجنبه الصراع، وعنـدما يأخـذ باكتشـاف          اختياره للخبرات أو في تفسيره      
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 صورة عن نفسه، ويعمل     -تدريجياً–التناسق في بيئته يكتشف نفسه، حيث يكون الطفل         

 ).Mouly,1973(على المحافظة عليها وحمايتها بأن ينظم سلوكه تبعا لها، مولي 

 ,Ruch(، و روش )Hurlock, 1968(إن حصيلة دراسـات كـل مـن هيورلـك      

عن تطور الطفل في مكوناته األساسية فـي شخصـيته   ) Mouly, 1973(،و مولي )1963

تشير الى اتجاهات واضحة تعبر عن اطراد النمو والتطور على حد سواء فـي الجسـم                

والحركة ومستوى النشاط والقدرة العقلية والتحصيل، فالنمو الظاهر في حجـم الجسـم             

 من النضج، ودرجة أكبر من الكفايـة،        يمكن أن يولد توقعات عند اآلخرين بدرجة أكبر       

ربما كانتا أكثر مما يسمح به مستوى النضج الفعلي، مما قد يولّد في الطفل شعورا بعدم                

 .الكفاية

إن مستوى النشاط والصحة العامة يؤلفان عوامل هامـة فـي مفهـوم الـذات،                

ك فـان   فالمرض، يمكن أن يبعد الطفل عن مجموعة اللعب ويشعره بعدم الكفاية، كـذل            

وجود عاهة في جسمه قد يعرضه للشعور بالنقص، وأنه مهدد حيث، يمكن أن يسبب له               

اضطرابات فـي شخصـيته كتكيفـه العـام، واتزانـه االنفعـالي، والثقـة بـالنفس،                                

 )Hurlock, 1968 .( 

عن ) & Sprinthall, 1977  Goldbery, in Sprinthall(ويعبر جولد برج في سبرنثال 

طراد التطور الخلقي عند الطفل في تصور نظري يصف المراحل التـي يتنقـل فيهـا      ا

الطفل من االهتمام بالذات إلى االهتمام باآلخرين، بداللة ما يمكن أن يقدموا له حيث ما               

زالت مركزية الذات هي الفاعلة، وبخاصة في المراحل التالية حيث يبدأ اهتمامـه فـي               

 . الجماعة

 

  :الذات بين اإلناث والذكور الفروق في مفهوم 

تعتبر اإلناث بشكل عام اكثر تكيفا من الذكور في المراحل الدراسـية األولـى،               

فالفروق فـي   .  وتقل الفجوة بين الجنسين تدريجيا حتى يلتقيان في سن الدراسة الثانوية          

ـ               ام، الذكاء بين الجنسين هي في مستوى وظائفه إذ يتكافأ الذكور واإلناث في الذكاء الع

ويختلفان في القدرات الخاصة، إن الذكور بشكل عام متفوقون في القدرات التي تعتمـد              

على التفكير والتعامل باألرقام والعالقات المكانية، أما اإلناث فيتفوقن في المهمات التي            

تتطلب سرعة في إدراك التفاصيل، وفي القدرات الكتابية والذاكرة، واإلناث اكثر طالقه            
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ميع مراحل العمر، لكنهن ال يتفوقن في المفردات واالستيعاب اللفظي، مولي           لفظية في ج  

)1973، Mouly.( 

أما بالنسبة للفروق في الشخصية، فاإلناث بشكل عام أكثـر نضـجاً اجتماعيـاً               

وعاطفيا من أقرانهن في العمر من الذكور، حتى في سن مبكرة، فالذكور اكثر اهتمامـا               

ماما باألشخاص، الذكور يهتمون كثيرا بكيف تحدث األشـياء         باألشياء واإلناث اكثر اهت   

ولم تحدث، واإلناث باألدوار االجتماعية، اإلناث يتلقين قدراً أكبر من العطف والحنـان             

وأكثر حساسية لفقدان العطف والحنان، ولذلك هن أكثر تعرضـا لالعتماديـة والقلـق              

 استقاللية وأكثر حيوية ومبـادرة       والحساسية للرفض االجتماعي، بينما ينشأ الذكور أكثر      

واكتفاًء ذاتياً، وأكثر عدوانية وتمرداً، حيث إن الذكور يمكن أن يكونوا أكثـر عدوانيـة               

بسبب الهرمون الذكري، ولكن إذا أخذنا بعين االعتبار أشكال العدوان اللفظـي يصـبح              

 ).Mouly ، 1973(الفرق قليال

 

 :أثر األسرة والوالدين على مفهوم الذات

يتأثر مفهوم الذات إلى حد كبير بالعالقات األسرية بين الطفل ووالديه، فالفروق             

في الجو األسري وطرق التنشئة تحدث فروقا بين األطفال في مكونات الشخصية وفـي              

تقدير هؤالء األطفال ألنفسهم، وبشكل عام فان للعالقات األسرية الدافئة أثرا إيجابيا في             

 ).Mouly، 1973(هوم للذات إيجابي عند الطفل ،في موليتكوين الشعور باألمن ومف

إن مفهوم الذات من حيث تكوينه ومالءمته ما هو اآل نتيجة للتفاعل مع البيئـة،                

ويتحدد تأثير البيئة بمدى ِخصب الخبرة التي تيسرّها للطفل، فالخبرة الفقيرة والحرمـان             

،  )Biehler، 1974(، فـي بيهلـر    الثقافي لهما تأثير سلبي على مفهوم الذات عند الطفـل         

وفقدان أحد األبوين يمكن أن يكون سبباً آخر في حرمان الطفل من أمور عاطفية مهمة               

 .في تكوينه الشخصي ونضجه وتكّيفه العام
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 :العوامل المؤثرة في مفهوم الذات

إلى أن هناك كثيراً من العوامل التي تؤثر في مفهوم          ) 1989(ولقد أشار برهوم ،    

 -:لذات وهيا

 :  الجسم-1

إن إحساس اإلنسان بذاته وتصوره عنها هو قبل كل شئ تصوره لجسمه، فالطفل       

يميز ذاته عن اآلخرين عن طريق إحساسه الخاص بنشاطه العضلي وطولـه ووزنـه              

ولون شعره ومدى تحقيقه لمتطلبات النمو في الوقت المناسب، كذلك نسبه نموه بالنسـبة              

هم في نفس العمر، ويكون األطفال الذكور الذين ينضجون في وقت           لنمو اآلخرين الذين    

 .مبكر أكثر قبوال وأكثر جاذبية، ويتعاملون بنضج أكثر من قبل الكبار

 : دور التمثيل وأثر عالقة الطفل بالوالدين-2

أشارت الدراسات إلى أن األطفال الذكور الذين يتمثلون بآبائهم، هم أكثر شعبية             

ن، ويتأثر مفهوم الذات إلى حد كبير، بالعالقات األسـرية حيـث ان             وقبوال من اآلخري  

الفروق في الجو األسري وطرق التنشئة تحدث فروقا بـين األطفـال فـي مكونـات                

الشخصية، وفي تقديرهم ألنفسهم وتجدر اإلشارة إلى أن العالقات األسرية الدافئـة ذات             

 .أثر إيجابي في تكوين مفهوم الذات

 :لطفل في األسرة ترتيب والدة ا-3

إن لترتيب الطفل بين أسرته أثراً واضحاً في تنشئته االجتماعية، فاالبن الوحيـد              

في األسرة يختلف في تنشئته عن أبناء ينتمون إلى أسر كبيرة العدد، وذلك الن مركـز                

االهتمام يتحول من الطفل األول إلى الطفل الثاني بمجرد والدة األخير، وقـد أشـارت               

لى أن المولود األول من كال الجنسين يكون أكثر طموحاً وإنجازاً، كما أنـه              الدراسات إ 

 .يتمثل باألب، بينما يتمثل الطفل األخير بالرفاق

 : التكيف األكاديمي وأثر المعلمين-4

تلعب المدرسة دوراً هاماً في بلورة مفهوم الذات وتشكيله ألنها تضم عدداً كبيرا              

هوا انتقاداتهم لزمالئهم من الطلبة، وهذا ينطبق أيضاً على         من الطلبة الذين يمكن أن يوج     

المعلمين، لذا نجد أن العالقة بين مفهوم الذات والتحصيل المدرسي هي عالقة طرديـة،              

فإذا كان مفهوم الفرد عن ذاته جيداً وإيجابياً فان تحصيلة يكون كذلك، وأشـار فرانـك                

)Frank (  ذات المتدني لدى األطفال، فهـو يـرى أن   إلى الكيفية التي يتطور بها مفهوم ال

الطفل الذي يتعلم كيف يفكر وكيف يشعر بنفسه، ويتعرف إليها من قبل اآلخرين يتولـد               
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لديه تخيالً بأنه ليس هو الفاعل الرئيسي لعالمه الخارجي، األمر الذي يقوده الـى أخـذ                

 ).1989برهوم،(اتجاه سلبي عن ذاته، وبالتالي إلى تقييم منخفض لذاته، في 

 

 :أشكال مفهوم الذات

 :كان جيمس أول من اقترح أن لمفهوم الفرد عن ذاته أشكاال عديدة منها 

 . الذات الواقعية، حيث تشير إلى ما يعتقده الفرد عن ذاته-1

 الذات المثالية، حيث تشير إلى الحالة التي يتمنى الشخص أن يكون عليهـا، سـواء                -2

 .جانب النفسيفيما يتعلق بالجانب الجسمي أو ال

 الذات االجتماعية، حيث تشير إلى تصور الفرد لتقويم اآلخرين له، معتمدا في ذلك              -3

 ).1988اليعقوب،(على أقوالهم وأفعالهم، في 

 

א א :א
 :مقدمة

هناك عدد من الدراسات والبحوث العربية واألجنبية عرضت لموضوع مفهـوم            

تلفة، واما في مجال التربية الموسيقية وتأثيرها فـي         الذات وعالقته بمتغيرات مستقلة مخ    

مفهوم الذات فلم يجد الباحث أية دراسات في اللغة العربية، بينما كان هناك العديد مـن                

الدراسات األجنبية التي أكدت على وجود تأثير للتربية الموسيقية على مفهـوم الـذات              

 : اتوجوانبه المختلفة، وفيما يلي أقدم عرضا لهذه الدراس

 

 :دراسات تناولت أثر التربية الموسيقية على مفهوم الذات: أوال

 

 ):,1973Halpin,& Payne, &Ellet(دراسة هالين، وباين، واليت 

وفي هذه الدراسة توصل الباحثون الثالثة إلى وجود اختالفـات بـين الـذكور               

ـ           بن المدرسـة،   المبدعين واإلناث المبدعات، وتمثلت هذه االختالفات في أن اإلناث يحب

والمواد الدراسية التي تقدمها وبخاصة العلوم والفنون والموسيقا، ويتميـزن بـدورهن            

الفاعل في إنتاج األنشطة التمثيلية والموسيقية، في حين أظهرت الدراسـة أن الـذكور              
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المبدعين ال يحبون المدرسة، ويكرهون األنشطة الرياضية، ونادرا ما ينخرطـون فـي             

 ).1992صبحي،(  فيالنشاطات الفنية،

 

 ): ,1976Schafer(دراسة شيفر

العالقة بين اتجاهات المعلمين نحو الطلبة      " وفي هذه الدراسة التي كانت بعنوان        

، حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة أن آباء الطالبـات المبـدعات وأمهـاتهن              "المبدعين

مختلفة حيث يـؤثر    اللواتي لديهن هوايات ومهارات في العزف على اآلالت الموسيقية ال         

ذلك على تشجيع وتحفيز أبنائهم وبناتهم على ممارسة األنشطة الموسيقية المتنوعة لمـا              

في ذلك من أثر كبير في تغيير مفهوم الذات لديهم، حيث يقدم الوالـدان نمـاذج حيـة                  

 .لإلبداع

 

 ): ,1977Nolin, & Vander(دراسة نولين وفاندر 

عالقة بين مفهوم الذات وتعليم الموسيقا، فوجد       هدفت هذه الدراسة التعرف إلى ال      

أن هناك داللة واضحة مع حب ذات عاٍل، أكثر من طالب ال يتعلمون الموسيقا، حيـث                

إن الطالب الذين ينخرطون في تعليم الموسيقا افضل بكثير في تغييـر مفهـوم الـذات                

 .عندهم من الطالب العاديين

 

 ) :,1981Max(دراسة ماكس 

" إلجابة عن سؤال تم طرحه في دراسة قام بها في روتردام بعنوان             قام ماكس  با    

الفن والموسيقا والحرف في التعليم الثانوي هدفها وتأثيرها، مـاذا يقـدم تعلـيم الفـن                

 والموسيقا لألطفال؟

وأظهرت الدراسة أن التأثير الرئيسي على الطالب في المرحلة الثانوية الـذين            

م يتعلمون أن يشاركوا في النشاطات الثقافية، وأن هـذه          يدرسون الفن والموسيقا هو أنه    

المواضيع مهمة لمستقبلهم التدريبي والمهني، ومفيدة مـن أجـل نمـوهم الشخصـي،              

 .وأوصت الدراسة بضرورة تطوير تعليم الفنون في المدارس
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 ): ,1986Asmas(دراسة اسماس

لذات، حيث احتوت   هدفت هذه الدراسة التعرف إلى تأثير الموسيقا على مفهوم ا         

من الطلبة فوجد أن االناث لديهن القدرة اكثر من الذكور في           ) 589(عينة الدراسة على    

المشاركة في برامج موسيقية متنوعة، ويجب األخذ بعين االعتبار أن الخبـرة الصـفية              

 .والمفاهيم االجتماعية تؤثر في مفهوم الذات 

 

 ): ,1987Loton(دراسة لوتن

حيث " دور الفن في المدارس " التي أجريت في واشنطن بعنوان       وفي هذه الدراسة   

استنتج بأنه من خالل الفن و التجارب الدرامية فإن الطلبة يتكون عنـدهم مفهـوم ذات                

إيجابي عندما يتعلمون العمل سوياً، ويعبرون عن أنفسهم بطريقة نموذجية، ويستطيعون           

متعلمين والمدافعين بقوة عـن فكـرة       أن يتخذوا القرارات، وقد أجريت الدراسة لدعم ال       

توحيد التربية الجمالية والفنية في المنهاج المدرسي، كونها تساعد الطالب على تسـهيل             

 .الفهم الشامل للمفاهيم

 

 ): ,1987Fineberg(دراسة فاينبرغ 

لقد اتفقت دراسة لوتن مع نتائج أخرى قام بها فاينبرغ فـي نيويـورك بعنـوان      

حيث أكد على أن تركيز التعليم يتطلـب تفعيـل النشـاطات            " لفنونالتفكير من خالل ا   "

والفنون الموجودة داخل اإلنسان، إضافة إلـى اسـتخدام الفـن والموسـيقا والمسـرح               

والرقص، حيث يخدم األهداف التعليمية العامة، ألن الطالب ومن خالل مشاركتهم فـي             

التحليـل،  ( العليا مـن التفكيـر    البرامج الفنية واألنشطة المختلفة يستعملون المستويات       

، وقد طبق هذا البرنامج على طالب المدارس االبتدائية في مدينـة            )والتركيب، والتقييم 

روشيل في والية نيويورك بواقع مرة واحدة في األسـبوع، وشـمل البرنـامج الفـن                

والموسيقا، وقام بتطبيقه مجموعة من األخصائيين، وهدفت هذه الدراسة إلـى تشـجيع             

 .تويات العليا للتفكير المس

 

 ): ,1989Lisary(دراسة ليساري 

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى طرق حل الصعوبات من خالل الموسيقا لطلبة الصـف              

السادس في مدينة نيوجرسي، على أنه كلما شارك الطالب في دروس الموسيقا بشـكل              
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علـى أن الطلبـة     فعال، كلما كانت عملية صنع القرار أفضل، وبينت الدراسة أيضـاً            

يستطيعون إعطاء حلول ذات قيمة، ومتنوعة للمشاكل عندما يتعرضون لتعليم الموسيقا،           

وبخاصة الطلبة الجيدون في العزف على اآلالت الموسيقية، ولقد أجريت هذه الدراسـة             

طالباً من طلبة الصف السادس األساسـي مـن مـدارس            ) 92(على عينة تكونت من     

رسي، وطبق الباحث اختباراً قبلياً وآخر بعدياً على نفس العينة،          مختلطة في مدينة نيوجي   

واشتمل االختبار على عرض بعض المشاكل أمام الطالب، ومن ثـم تعلـيم الطـالب               

 .دروساً في الموسيقا بشكل عام، وضمن نشاطات صفية موسيقية متنوعة

 

 ):Roi, Christine ,1991(دراسة روي كريستين

تنفيذ برنامج ذي دافعيه تطوريـة باسـتخدام الموسـيقا          هدفت هذه الدراسة إلى      

لتحسين مهارات األداء لدى طلبة المدارس المتوسطة، حيث تم تطوير برنامج تجريبـي             

وقد تم تنفيذه من اجل تحسين األداء الموسيقي لطلبة الكورال في مدرسة متوسطة ،وقد              

ألداء المتدني في الصفين    طالباً  من الطلبة ذوي ا     )27(كانت المجموعة المستهدفة ،تضم   

السابع والثامن ،وقد قام بإعطاء المحاضرات قادة ملهمون لديهم ملكة االلهام ،حيث تـم              

تشكيل مجموعات صغيرة من اجل السماح بوجود تفاعـل بـين االقـران ،ذلـك ألن                

المجموعات الصغيرة تفيد في تنفيذ برنامج له عالقة بـالتعبير الموسـيقي والمشـاعر              

اما أدوات القياس لمعرفة مدى التحسن في مهارات األداء الموسـيقي فـي             والعواطف ، 

هـارس     _ المجموعة المستهدفة فقد اشتملت على مقياس مفهوم الذات لصاحبة بيـرس            

 )Piers -Harris (    وكذلك استخدمت استبانة موسيقا الكورال وسجالت المعلمين ،وقـد،

التها التراكمية، وتحسناً في مفهوم الـذات،       اظهرت المجموعة المستهدفة ازدياداً في معد     

 .وأظهرت المجموعة ايضا اتجاهات ايجابية اكثر تجاه الدروس الموسيقية

 

 ):Bartel Lee،1992(دراسة بارتل لي 

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى اثر المجموعـة االعداديـة علـى االسـتجابة              

راسـة االسـتجابة الوجدانيـة      الموسيقة لدى طلبة الكليات، حيث اظهرت نتائج هذه الد        

والذهنية للموسيقا بتأثيرها بثالثة أبعاد من المجموعة االعدادية ،وبحثت الدراسـة فـي             

، للتربية الموسيقية واالتجاهات نحو االفكار القيمـة  )Self -perceptionI(التصور الذاتي 

عة، وخلصـت   للتجربة الموسيقية والتوقعات لسماع الموسيقا واألنشطة الموسيقية المتنو       
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الدراسة الى أنه كان للموسيقا تأثير على االستجابة عند الطلبة وعلى التصـور الـذاتي               

 .عندهم

 

 :)Dorothy،1994(دراسة دوروثي

هدفت هذه الدراسة التي أجريت في أمريكا التعرف إلى أن الموسيقا والتفوق في             

الموسـيقا،  ( ن الفنـون    اإلنجاز األكاديمي يتمان يداً بيٍد وبتعاون تام، واشارت الـى أ          

وسيلة فريدة من نوعها لالتصال وتبادل األفكار، وتقـدم فرصـا           ) والمسرح، والرقص 

ثمينة لفهم التراث الثقافي وتطور مهارات جيدة في الخيال، واكتشفت دورتي أنـه مـن               

خالل المشاركة في برامج الموسيقا فإن الطالب قد اكتسبوا معنى اإلحسـاس بالنظـام،              

ذات، و تفوقوا في روح العمل الجماعي والقيادة وحل المشـاكل، وطـوروا             واحترام ال 

تفكيرهم اإلبداعي، إضافة إلى ذلك التأكيد علـى الـروابط بـين الفنـون والموسـيقا                

 .والمواضيع الدراسية األخرى

 

 ): ,1996Hung Limg(دراسة هانغ لنج 

مي البيانو الراشـدين    هدفت هذه الدراسة التحقق من التعلم الموجه ذاتياً بين متعل          

غير المتخصصين في الموسيقا في وضع التعليم الفـردي، حيـث يشـكل المتعلمـون               

الراشدون مساحة غنية من الطلبة الجدد في العدد المتنامي من خريجي الموسيقا في هذه              

المنطقة وفي أنحاء البالد وبخاصة بالنسبة للبيانو، وأن تدريس البيانو أو الموسيقا بوجه             

 يتبع نفس خطوات التعليم للصغار متغاضياً عـن قـدرة التوجـه الـذاتي               -دائماً–عام  

للراشدين ولذلك فإن الغرض من هذه الدراسة التعرف إلى أي مـدى يتطـور التوجـه                

الذاتي، وهو أحد األمور التي تحدث في دراسة الراشـدين غيـر المتخصصـين فـي                

مقابالت مبنية على افتراضات    الموسيقا بصورة فردية، وقد جمعت المعطيات من خالل         

)Knowlls, 1978 (  للتعلم ذات التوجيه الذاتي، فقد عرض الباحث صفات التوجيه الـذاتي

في دراسة الموسيقا ومن ثم قام بصياغة أسئلة المقابالت مع التركيز على أربعة أمـور               

رسـة  هي؛ اتخاذ القرار في اختيار محتوى التعلم، واسـتراتيجيات الـتعلم وإدارة المما            

والتدريب، والوعي الذاتي، وأظهرت نتائج الدراسة إلى أنه لم يكن هناك توجيهاً ذاتيـاً              

في دروس الموسيقا لدى األشخاص الذين حضروا، ومن الـذين تـم مقـابلتهم كشـف                

منهم رقابة ذاتية في حل المشاكل أثناء دروس البيانو والكثيـر مـنهم كبحـوا               %) 55(
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 وتبين أن ثقة أشخاص الدراسة في لعب البيانو، وذلـك           الرغبة الممكنة لطرح األسئلة،   

بدون تشجيع مقصود، قد تنخفض بسبب الوعي بالمصاعب وهذه النتيجة عكس صداها،            

وهو أن مفهوم الذات ال يزداد بصورة طبيعية مع التحسن في التحصـيل             ) 1982(فاك  

 .الموسيقي

 

 ): ,1996Bennett, Richard Ian(دراسة بنيت ريتشارد آين 

تقييم الطالب فـي المـدارس الثانويـة        "تناولت هذه الدراسة التي كانت بعنوان        

، حيـث   "الكبرى وتأثير الموسيقا على تحصيل الطالب ودافعيتهم وعلى مفهوم الـذات          

يصف الباحث بعد القيام بمنهجية نوعية، ويفسر التصـورات التـي يحملهـا الطلبـة               

 لديها برامج موسيقية للعزف علـى اآلالت        والمعلمون والمدراء في ثالثة مدارس ثانوية     

في كندا وكان الهدف من هذه الدراسة هـو سـبر    ) Nora Scotia(الموسيقية في والية 

وجهات نظر المشاركين فيما يتعلق باآلثار الممكنة للتقييم على تحصيل الطلبة والدافعية،            

رون التقييم على أنه    ومفهوم الذات، وأظهرت النتائج أن المشاركين على اختالفهم يتصو        

يؤثر في هذه العوامل الثالثة، كما تشير هذه الدراسة إلى أن اهتمامات المشاركين حول              

العددية العطاء تقارير عن التقدم الموسـيقي وتصـورات         ) العالمات(فعالية الدرجات   

 .الطالب عن الذات وتقييم األقران تأثر في مفهوم الذات والدافعية وتحصيل الطلبة

 

 ):, Poulter, Patricia sue 1997(ة بولتر باتريشاسو دراس

دراسة للعوامل المؤثرة على المشاركة في      "وفي هذه الدراسة التي كانت بعنوان        

الكورال الجامعي من قبل غير المتخصصين في الموسيقا في سـتة جامعـات بواليـة               

ية في المـدارس    ، حيث هدفت إلى البحث في مكونات التجربة الموسيق        )"Illinois(الينوي

الثانوية وتأثير اآلخرين والمعنى المتصور لتجربة الكورال على مفهوم الذات لطلبة سنه            

أولى غير المتخصصين في الموسيقا والمسجلين في الكوراالت الجامعية، وذلك من أجل            

تحديد العوامل التي من المحتمل أن تؤثر في المشاركة في الكورال الجامعي من قبـل               

 طالبـا وطالبـة، وقـد       115مع من الطلبة، وقد تكون مجتمع الدراسة مـن          هذا المجت 

استخدمت أداتين لمسح مجتمع الدراسة وهما استبانه تجربة كورال المـدارس الثانويـة             

، واسـتبانة التصـور   )Halton, 1994(والتي تضمنت أجزاء من استبانه الكورال لهالتون

 وقد أجاب عن االستبانتين ما يقرب مـن  ،)Vispoel, 1994(الذاتي عن الموسيقا لفيزبل 
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 M ultiple Regression(من الطلبة، وبعد ذلك تم تحليـل المعطيـات باسـتخدام   %) 80(

Techniques(            وقد أظهرت النتائج أن تجارب المدارس الثانوية قد صممت لترسيخ النمو ،

كـار  أو النضج الشخصي والموسيقي، وسمحت للتفاعل مع اآلخرين والتعبير عـن األف           

والخواطر من خالل الموسيقا، وكانت هذه مؤشرات قوية، عن أنواع التجارب التي تقود             

إلى المشاركات في الكوراالت الجامعية وأمثلة ذلك المهرجانات والمسـابقات والفـرق            

الموسيقية، وكذلك فان التصورات بأن برنامج الكورال في المدارس الثانوية، قد صـمم             

ية وتاريخ الموسيقا وآداب الكورال، وقد ظهرت على أنها عوامل          لتعليم القراءة الموسيق  

مهمة، وقد تأثر المشاركون بصورة عالية بأدائهم، وقد وجدوا أن تجربة الكـورال ذات              

معنى على مستويات متعددة، وقد اعتبر المشاركون أنفسهم موسيقيين مبدعين ومغنـين            

ة كقارئين موسيقيين وادنى من ذلـك       ومستمعين للموسيقا، واعتبروا أنفسهم أيضا اقل قو      

 .كملحنين

 

 ): ,1998Rebecca,Ann(دراسة ريبسا آن  

هدفت هذه الدراسة التعرف الى اثر استخدام الموسيقات لتحديد موافقة األقـران             

ومفهوم الذات لدى طلبة المدارس المتوسطة ممن يعانون من عجـز تطـويري، وقـد               

 لمجموعة منفردة واختباراً بعدياً وتصميم قياسـات        استخدمت هذه الدراسة اختباراً قبلياً    

متكررة من أجل اختبار كل سؤال بحثي، وقد كان للدراسـة مجموعتـان تجريبيتـان،               

مجموعة لكل سؤال بحثي، واحتوت إحدى المجموعتين على أربعة عشر طالبا من ذوي             

قد احتوت  التخلف التطويري ممن يدرسون في مدارس متوسطة، أما المجموعة الثانية ف          

على أربعة عشر طالبا من أقران الصف العاديين من الصف السادس، وقد طبق مقياس              

 هارس لمفهوم الذات على طلبة الصف الذين كان لديهم تخلف تطـويري فـي               -بيرس

االختبار القبلي األول، أما مقياس القبول فقد طبق على طلبـة الصـف العـاديين فـي                 

ثة اسابيع تم تطبيق هذه االختبارات على كل مجموعـة          االختبار القبلي األول، وبعد ثال    

مرة أخرى كاختبار قبلي ثاٍن، وبعد اسبوع تلقى طلبة التخلف التطويري اسـبوعا مـن               

جلسات التدريب قبل البدء في التعليم الخاص ذي الدور التراجعي مـع طلبـة الصـف                

بعة أسابيع، و قـد     العادي، وبعدها استمرت جلسات التعليم الخاصة المعدة لذلك لمدة س         

أعطى االختبار البعدي لكل مجموعة تجريبية، ثم أجرى تحليـل التبـاين للمتغيـرات              

بصورة متكررة لكل من أسئلة البحث، ولـم يـرفض السـؤال            ) MANOVA(المتعددة  
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البحثي األول الفرضية الصفرية، ولم يالحظ وجود تغيير ذي داللة إحصائية في قبـول              

 أما السؤال البحثي الثاني فقد رفض الفرضية الصفرية، وقـد           األقران في هذه الدراسة،   

كان هناك تغيير ذو داللة في مفهوم الذات بالنسبة لطلبة التخلف التطوري، وأوصت هذه        

الدراسة باالستمرار في استخدام الموسيقا في تعزيز العالقات مع األقران وإجراء أبحاث            

 .التعليم الخاص على أعمار مختلفة من الطالب

 

 ): ,1999Jacobs(دراسة يعقوب 

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أثر التغذية الراجعة بتعلم نغمات موسيقية في 

مفهوم الذات الموسيقي للصفين السادس والسابع األساسيين، ولتحقيق ذلك أجريت 

طالب وطالبة من الصفين المذكورين في كولومبيا، ) 100(الدراسة على عينة قوامها 

 ولقد تم إعطاء كل مجموعة قائمة كوبر سميث لمفهوم الذات الموسيقي، وتم وميسوري،

استخدام هذه المقاييس لوضع الطالب في واحدة من أربع مجموعات فرعية وهي؛ 

احترام الذات العالي، ومفهوم الذات الموسيقي العالي، ومفهوم الذات الموسيقي 

وائياً، حيث طبق البرنامج المنخفض، ومفهوم الذات المنخفض، وتم اختيارهم عش

التجريبي، ولقد أجاب الباحث عن كل محاولة وأخذ يسجل عالمات األداء الموسيقي 

والغنائي، وبعد ذلك قام كل طالب باإلستجابة على مقياس مفهوم الذات الموسيقي، 

وأظهرت نتائج الدراسة أنه ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للموسيقى على مفهوم 

ن هناك عالقة إيجابية بين مفهوم الذات الموسيقي الخاص، ومفهوم الذات الذات، وأ

 .الموسيقي العام

 

 :دراسات تعلقت بأثر عوامل وبرامج مختلفة في تغيير مفهوم الذات: ثانيا 
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א− א :א
 ):1980(دراسة عباس

) 432(أجريت دراسة عباس على عينة من األطفال فـي األردن بلـغ عـددها                

الً، حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات             طف

تحصيل الطلبة تعزى الى متغير أثر مستوى تعلم الوالدين، كما أظهرت النتائج أهميـة              

نوع الرعاية التي تقدم لألطفال، من حيث آثارها على تكيف الطفل، وبالتحديـد علـى               

 .وم بالمؤثرات البيئية وطرق التنشئة االجتماعيةمفهومه لذاته، وارتباط هذا المفه
 

 ):1981(دراسة الكيالني وعباس

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى الفروق في مفهوم الذات بين األيتام وغير األيتام             

) 216(في عينة من األطفال األردنيين، وقد أظهرت الدراسة على العينة المكونة مـن              

 فروقاً دالة إحصائياً على بعض أبعـاد مفهـوم الـذات            طفالً يتيماً وغير يتيم أن هناك     

 .الفرعية تعود الختالف الجنس ولصالح اإلناث

 

 ):1982(دراسة الداوود 

هارس لمفهوم الـذات،    -هدفت هذه الدراسة اشتقاق معايير أردنية لمقياس بيرس       

طالباً وطالبة تمثل ثالثة منـاطق مـن الشـمال          ) 2496(حيث تألفت عينة الدراسة من      

 :والوسط والجنوب، وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي

بالنسبة للعمر والمرحلة الدراسية، تشير النتائج إلى أن مستوى أداء طلبة المرحلـة              .1

االبتدائية على مقياس مفهوم الذات أعلى من مستوى أداء طلبة المرحلتين اإلعدادية            

ة اإلعدادية والثانويـة علـى      والثانوية، بينما لم يكن هناك أية فروق دالة بين المرحل         

 .المقياس

بالنسبة لمتغير الجنس، أظهرت عينة الذكور متوسطات حسابية أعلى من متوسطات            .2

عينة اإلناث بفروق إحصائية دالة في المرحلة اإلعدادية، ولم تسجل أية فروق دالـة              

لة بين متوسط أداء الذكور، ومتوسط أداء اإلناث في المرحلة االبتدائية، وفي المرح           

 .الثانوية

بالنسبة للمنطقة التعليمية، أظهرت النتائج أن طلبة المرحلة الثانويـة فـي المنطقـة               .3

الوسطى كانت المتوسطات الحسابية عندهم أعلى من متوسطات نفس المرحلة فـي            
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المنطقتين الشمالية والجنوبية وبفروق إحصائية دالة، كما أظهـر طلبـة المرحلـة             

ية متوسطات حسابية أعلـى مـن متوسـطات المنطقـة           الثانوية في المنطقة الجنوب   

 .الوسطى

 

 

 ):1984(دراسة فرج وسهير 

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أثر ممارسة األنشطة الترويحية علـى مفهـوم             

الذات للممارسين وغير الممارسين، وقد تم استخدام مقياس تنسي لمفهوم الذات، حيـث             

ائج الدراسة أن هناك تباين في أبعاد مفهوم        طالب، وأظهرت نت  ) 300(كانت عينة البحث    

الذات بين الممارسين وغير الممارسين لألنشطة الترويحية، فالطلبة الـذين يمارسـون            

األنشطة الترويحية يكونون أكثر تقبالً لذاتهم من الطلبة الذين يتجنبون االشتراك في هذه             

 .األنشطة

 

 ):1984(دراسة جبريل 

لى مفهوم الذات على مسـتوى المـدارس، وإلـى          هدفت هذه الدراسة التعرف إ    

دراسة تقدير الذات والتكيف المدرسي في المدارس األردنية، ولتحقيـق ذلـك أجريـت              

طالباً يمثلون كافة الصفوف في المرحلـة الثانويـة         ) 1627(الدراسة على عينة قوامها     

، وقد أظهرت   العامة بفرعيها العلمي واألدبي والقسم المهني بفرعية الصناعي والتجاري        

النتائج أن متوسط تقدير الذات عند الفرع العلمي كان أعلى من الفرع األدبي، وأن تقدير               

الصـناعي  (أعلـى مـن الفـرع المهنـي         ) العلمي واألدبي (الذات لدى الثانوية العامة     

، وكذلك الحال بالنسبة للتكيف المدرسي، وتبـين هـذه النتيجـة أن نوعيـة               )والتجاري

 .لها دور في درجة تقدير الذاتالتخصص الدراسي 

 

 ) :1985(دراسة يعقوب وبلبل 

 هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر كل من المسـتوى الدراسـي والتحصـيل              

مـن طلبـة   ) 662(األكاديمي والجنس في مفهوم الذات، وأجريت على عينة مكونة من         

ات المطـور   هارس لقياس مفهوم الذ   -الصفوف اإلعدادية الثالثة، واستخدم مقياس بيرس     

 :للبيئة األردنية، وقد توصل الباحثان إلى النتائج التالية



 27

وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين التحصيل األكاديمي وعالمات الطلبـة             .1

على مفهوم الذات، حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية هامة بـين متوسـطات              

توى التحصيل األكاديمي   عالمات الطلبة على مقياس مفهوم الذات تعزى لمتغير مس        

 .ولصالح ذوي التحصيل األكاديمي المرتفع

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات الطلبـة علـى مقيـاس                .2

 .مفهوم الذات تعزى لمتغير الجنس

 

 ):1985(دراسة أمين وجرادنه 

ا وفي هذه الدراسة التي هدفت التعرف إلى أثر ممارسة األنشطة الرياضية وأثره       

على التوافق النفسي لطالب وطالبات المرحلة الثانوية في محافظة االسكندرية، واتبعت           

طالب وطالبة مـن    ) 500(الباحثتان المنهج المسحي الوصفي، وتكونت عينة البحث من         

للتوافـق النفسـي لطـالب      . بـل .م.المرحلة الثانوية، واستخدمت الباحثتان اختبار هيو     

الجامعات من إعداد محمد عثمان نجـاتي، ويتكـون هـذا           وطالبات المدارس الثانوية و   

فقرة، وقد أظهرت النتائج أن ممارسة األنشطة الرياضية تؤدي إلى          ) 140(االختبار من   

 .زيادة التوافق النفسي عند الفرد

 

 ):1985(دراسة حسين 

طالبـاً مـن    ) 201(وفي دراسة قام بها حسين على عينة عشوائية مكونة مـن            

ني والثالث الثانوي للفرعين العلمي واألدبي من مدرسة اليمامة الثانوية    طالب الصف الثا  

بمدينة الرياض، حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً في مفهـوم         

الذات بين طلبة الفرعين العلمي واألدبي لصالح طلبة الفرعي العلمي، إضافة إلى وجود             

 .تفوق الدراسيعالقة إيجابية بين مفهوم الذات وال

 

 ):1988(دراسة السالم 

هدفت هذه الدراسة إلى بحث العالقة بين مفهوم الذات ونمط الشخصية وعالقتها            

طالباً تم اختيارهم عشوائياً من     ) 220(بالتحصيل األكاديمي، وتكونت عينة الدراسة من       

فـروق  بين طلبة المرحلة الثانوية في لواء عجلون، وكشفت نتائج الدراسة عن وجـود              

ذات داللة إحصائية بين متوسطات تحصيل األفراد تعزى إلـى بعـد مفهـوم الـذات                
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األكاديمي، كما بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التحصيل            

 .تعزى إلى نمط الشخصية

 

 

 ):1988(دراسة اليعقوب 

 هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر التحصيل األكاديمي والجـنس فـي مركـز             

طالباً وطالبة من طلبـة الصـف       ) 921(الضبط ومفهوم الذات، حيث تكونت العينة من        

الثالث اإلعدادي في المدارس الحكومية في مدينة اربد وتم أخذ المعدل التراكمـي لكـل      

فرد من أفراد الطلبة حيث تم تقسيم الطلبة إلى ثالث مجموعات، التحصـيل المرتفـع،               

منخفض، وتم توزيع أفراد العينة حسب الجنس علـى         والتحصيل المتوسط، والتحصيل ال   

مجموعتين هما مجموعة الطالب الذكور ومجموعة الطالبات اإلناث، واستخدم الباحثون          

هارس لمفهوم الذات، ودلت النتائج علـى       -مقياس روتر لمركز الضبط ومقياس بيرس     

فهـوم  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ودرجات الطلبة على مقيـاس م            

الذات ومركز الضبط حيث أظهرت نتائج الدراسة أن اإلناث أكثر ميالً نحـو الضـبط               

 .الخارجي من الذكور، كما أن مفهوم الذات لدى الطلبة الذكور أعلى منه لدى اإلناث

 

 ):1988(دراسة الزغبي 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر بعض العوامل الديمغرافية في مفهوم الـذات             

الصف األول الثانوي في مدينة اربد، حيث أجريت الدراسـة علـى عينـة              لدى طالب   

طالباً وطالبة وقد استخدم الباحث تحليل التباين الثنائي، وقـد دلـت            ) 261(مكونة من   

النتائج إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعات من طلبة الصف األول  

لشهري للعائلة، بينما أظهرت النتائج أنه ليس       الثانوي في مفهوم الذات تعزى إلى الدخل ا       

لثقافة الوالدين أي أثر في مفهوم الذات لدى الطلبة، أما فيما يتعلق بنوع التعلـيم، فقـد                 

أظهرت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات مجموعات الطلبـة             

نات البعدية وجد أن نوع     في مفهوم الذات تعزى لمتغير نوع التعليم، وعند إجراء المقار         

التعليم األكاديمي يختلف عن التعليم التمريضي والتعليم الصناعي في إكسـاب مفهـوم             

الذات عند الطلبة، بينما ال تختلف بقية الفروع األخرى عن بعضها في إكساب مفهـوم               

 .الذات
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 ):1988في اليعقوب، (دراسة العمري 

كل من مفهوم الذات والجنس فـي       وفي هذه الدراسة التي هدفت إلى معرفة أثر         

مستوى تحصيل الطلبة األكاديمي في مادة اللغة اإلنجليزية، حيث تكونت عينة البحـث             

طالباً وطالبة اختيروا بطريقة عشوائية من الصف الثالـث اإلعـدادي فـي             ) 170(من  

هارس لمفهوم الذات   -المدارس الحكومية في مدينة اربد، واستخدم الباحث مقياس بيرس        

تبار التحصيل في اللغة اإلنجليزية ودلت النتائج على عدم وجـود أثـر ذي داللـة                واخ

 .إحصائية في مفهوم الذات والجنس على مستوى التحصيل األكاديمي للطلبة

 

 ):1990(دراسة عبد الظاهر 

وحول هذه الدراسة التي هدفت التعرف إلى مفهوم الذات والذات الجسمية لـدى             

ت في التعبير الحركي والعالقة بين الـذات الجسـمية وأبعـاد            المتفوقات وغير المتفوقا  

مفهوم الذات لكل من المتفوقات وغير المتفوقات في التعبير الحركي، وأيضاً التعـرف             

طالبـة مـن    ) 30(إلى معامالت االرتباط بين أبعاد مفهوم الذات، حيث بلغت العينـة            

تفوقات وقد تم استخدام مقياس     طالبة من غير الم   ) 30(المتفوقات في التعبير الحركي، و    

تنسي لمفهوم الذات، وقد اسفرت نتائج هذه الدراسة عن وجود فروقاً دالة إحصائياً فـي               

 .مفهوم الذات بين المجموعتين لصالح مجموعة المتفوقات

 

 ):1993(دراسة جراح 

وفي هذه الدراسة التي هدفت إلى معرفة أثر مفهوم الذات ومتغيرات ديمغرافيـة       

طالبـاً  ) 412(ى مستوى الحكم األخالقي، حيث تكونت عينة الدراسـة مـن            أخرى عل 

وطالبة وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى من طلبة جامعة اليرموك جـاءوا               

في المرحلة الرابعة، مرحلة التوجه نحو القانون والنظام، وأنه ال توجد عالقة بين الحكم              

روق بين مجموعات طلبة الجامعـة تعـزى لمتغيـر          الخلقي ومفهوم الذات، وال توجد ف     

الجنس، وال توجد فروق في مستوى الحكم الخلقي تعزى لمتغير مستوى الدراسـة، وال              

توجد فروق في مستوى الحكم الخلقي تعزى لمتغير مكان اإلقامة، وال توجد فروق فـي               

 .مستوى الحكم الخلقي تعزى لثقافة الوالدين
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 ):1993(دراسة الفاعوري 

في هذه الدراسة التي هدفت إلى معرفة مفهوم الذات لدى المتفوقين من طلبـة              و

المرحلة الثانوية في لواء جرش، حيث أجرى الباحث دراسته على عينة مكونـة مـن               

، )1983(طالباً وطالبة، وقد استخدم مقياس مفهوم الذات الـذي أعـده جبريـل              ) 32(

ة تأثير كـل مـن المتغيـرات الثالثـة          لمعرف) 2×2×2(واستخدم تحليل التباين الثالثي     

على مفهوم الذات، وأظهرت النتائج أن هناك فروقـاً         ) الجنس، والتخصص، والتحصيل  (

بين مفهوم الذات عند المتفوقين وغير المتفوقين دراسياً لصالح الطلبة المتفـوقين، كمـا              

انت لصالح  أظهرت النتائج فروقاً بين الذكور واإلناث في مفهوم الذات، وهذه الفروق ك           

اإلناث في الجانب االجتماعي واألخالقي فقط، وعدم وجود فروق دالـة بـين الـذكور               

واإلناث في الجوانب األخرى، وأظهرت النتائج أن هناك فروقاً تعزى للتخصـص فـي              

الجانب العقلي، وجانب الثقة بالنفس لصالح الفرع األدبي، وخلصت النتائج إلى وجـود             

تحصيل والتخصص في الجانب االجتماعي فقـط، وهنـاك         فروق تعزى للتفاعل بين ال    

فروق تعزى للتفاعل بين الجنس والتخصص في الجانب االجتماعي واألخالقي والثقـة            

 .بالنفس

 

 ):1994(دراسة مقابلة ويعقوب 

وفي هذه الدراسة التي كانت بعنوان أثر الجنس ومركز التحكم على مفهوم الذات           

طالبـاً  ) 864(جريت الدراسة على عينة مكونة مـن        لدى طلبة جامعة اليرموك، حيث أ     

وطالبة وقد استخدم الباحثان مقياس مفهوم الذات ومقياس مركز التحكم، وقد دلت النتائج             

إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين درجات مركز الـتحكم ودرجـات مفهـوم     

الدرجـة الكليـة    الذات لدى الجنسين، وأيضاً وجود فروق ذات داللة إحصـائية علـى             

 .المتحققة على المقياس تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث

 

 ):1994(دراسة عبيدات 

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى العالقة بين مفهوم الذات وممارسـة األنشـطة             

) 750(المدرسية لدى طلبة المرحلة الثانوية في األردن، وتكونت عينة الدراسـة مـن              

مدرسة واستخدم الباحث في    ) 28(الطريقة العشوائية الطبقية من     طالباً وطالبة اختيروا ب   

) 1990ابراهيم ويعقـوب،    (هذه الدراسة مقياس مفهوم الذات الذي طور محلياً من قبل           
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فقرة تقـيس األبعـاد     ) 60(لطلبة المرحلة الثانوية في األردن، ويتكون هذا المقياس من          

تماعية، والمزايا الشخصية، والمظهر الخارجي     العالقات العائلية، والعالقات االج   : التالية

والخصائص الجسمية، والوضع الفكري واألكاديمي، والقلق، والسلوك األخالقي، وقـد          

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن ذوي مفهوم الذات المرتفع يمارسون كالً من النشـاطات              

 .متدنيالرياضية والثقافية بدرجة أعلى من الذين يمارسونها من ذوي الذات ال

 

 ):1995(دراسة حتر 

وفي هذه الدراسة التي هدفت إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي منظم فـي              

سـنة  ) 13-8(الدراما العالجية على مفهوم الذات لدى أطفال تراوحت أعمارهم بـين            

يتصفون بأن لديهم مفهوم ذات منخفض، من خالل استخدام اإلطار التجريبي لعينة مـن              

ووزع أفرادها عشوائياً بالطريقة العشوائية البسيطة  إلى مجموعة         ) SOS(قرى األطفال   

طفالً يتلق أفرادها التدريب على البرنـامج المـنظم للـدراما           ) 14(تجريبية تألفت من    

طفالً ال يتلـق أفرادهـا التـدريب علـى     ) 14(العالجية، ومجموعة ضابطة تألفت من  

هارس لمفهـوم الـذات،     -م مقياس بيرس  البرنامج أو أي برنامج مماثل، وقد تم استخدا       

كمقياس قبلي وبعدي، وقد طبق البرنامج لمدة ثمانية أسابيع بواقع جلستين في األسبوع،             

وقد دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين المجمـوعتين التجريبيـة               

ـ     ع والضابطة لصالح المجموعة التجريبية، في األبعاد األربعة وهـي السـلوك، والوض

الفكري والمدرسي، والشهرة والشعبية، والرضا والسعادة ، وأن الدرجة الكلية لالستبانة           

لم تظهر فروقاً ذات داللة إحصائية بين المجموعتين علـى بعـدي القلـق والمظهـر                

 .الفسيولوجي

 

 ):1996(دراسة سرحان 

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة مفهوم الـذات ومركـز الضـبط لـدى الطلبـة          

الجامعـة، والجـنس،    (ين في الجامعات الفلسطينية اعتمـاداً علـى متغيـرات           الجامعي

، ولتحقيق هدف الدراسـة قامـت       )والتخصص، والمستوى الدراسي، والمنطقة السكنية    

الباحثة باختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية طبقية وذلك من طلبـة جامعـة النجـاح               

عة الخليل، وجامعة القدس، وكليـة      الوطنية، وجامعة بيرزيت، وجامعة بيت لحم، وجام      

) 136(طالباً و ) 123(طالباً وطالبة بواقع    ) 269(، وبلغ عدد أفراد العينة      )المهن الطبية 
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طالبة، من مستويين هما مستوى سنة ثانية ومسـتوى سـنة رابعـة مـوزعين علـى                 

تخصصات إدارة األعمال، والهندسة المدنية، والفقة والتشريع، والتمـريض، والعـالج           

لطبيعي، والرياضيات، واستخدمت الباحثة مقياس كوبر سميث لمفهوم الذات ومقيـاس           ا

روتر للضبط الداخلي والخارجي، وتم إجراء الصدق والثبات للمقياسين ليتناسبا والبيئـة            

 :ودلت النتائج على. الفلسطينية

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربيـة             .1

على مفهوم الذات حيث اتضح أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين طلبة جامعة              

النجاح الوطنية، وطلبة جامعة بيت لحم، وطلبة جامعة القدس،وكلية المهن الطبيـة،            

وأظهر طلبة جامعة بيزيت وبيت لحم والقدس مفاهيم ذات أعلى من طلبـة جامعـة               

 .النجاح الوطنية

ة إحصائية بين الطالب الذكور والطالبات اإلنـاث فـي          عدم وجود فروق ذات دالل     .2

 .مفهوم الذات في مختلف الجامعات قيد الدراسة

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة في مفهوم الذات تعزى للتخصص وقـد               .3

اتضح أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين طلبة تخصص الفقة والتشريع وطلبة             

أعلـى مـن    " مفهوم ذات "طلبة تخصص التمريض    تخصص التمريض حيث أظهر     

 .طلبة تخصص الفقه والتشريع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة مستوى سنة رابعة وطلبة مسـتوى               .4

 .سنة ثانية في مفهوم الذات

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة في مفهوم الذات تعزى إلى منطقة سكن               .5

 فروقاً ذات داللة إحصائية بين الطلبة الـذين يسـكنون           الطلبة، فقد اتضح أن هناك    

 .منطقة الشمال والطلبة الذين يسكنون منطقة الوسط، لصالح طلبة منطقة الوسط

واتضح أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين الطلبة الذين يسكنون في منطقة             

ظهـر الطلبـة    وأ. الشمال والطلبة الذين يسكنون منطقة الجنوب لصالح منطقة الجنوب        

الذين يسكنون منطقتي الوسط والجنوب مفاهيم ذات أعلى من الطلبـة الـذين يسـكنون              

 .منطقة الشمال

 

 ):1998(دراسة نوفل 
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هدفت هذه الدراسة الكشف عن تأثر مفهوم الذات األكاديمي ببعض المتغيـرات            

 نابلس،  الديموغرافية لدى طلبة الصف التاسع األساسي في المدارس الحكومية في مدينة          

الجنس، ومكان السكن، ومسـتوى تعلـم األب،        ( إضافة إلى التعرف إلى أثر متغيرات       

 ).ومستوى تعلم األم

وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة صفوف التاسع األساسي فـي جميـع              

مدرسة ) 75(في  ) 3526(المدارس الحكومية في محافظة نابلس، حيث بلغ عدد الطلبة          

من المجتمع األصـلي    %) 11(ابلس، وتكونت عينة الدراسة من      حكومية في محافظة ن   

طالباً وطالبة، ثم طبق عليهم مقياس مفهوم الـذات األكـاديمي           ) 392(حيث بلغ عددها    

لبركوفر وبعد عملية جميع البيانات عولجت إحصائياً باسـتخدام البرنـامج اإلحصـائي       

)SPSS(        ان عالياً على الفقـرات ذات      ، وقد أظهرت النتائج أن مفهوم الذات األكاديمي ك

، )4.16-4.04(حيث كان متوسط االستجابة يتراوح مـا بـين          ) 4،6،8،9،10(االرقام  

فوق المتوسط  ) 13،  3،5،7،11،12(وكان متوسط االستجابة على الفقرات ذات األرقام        

وكان متوسط االستجابة متوسطاً على الفقـرات       ) 3.99-3.5(حيث كان يتراوح ما بين      

، كذلك أظهرت النتائج أنه ال      )3.49-3(حيث كان متوسط االستجابة ما بين       ) 1،2،14(

في مفهـوم الـذات     )  α = 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       

تعزى لمتغير الجنس، ومكان السكن، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى             

لبة الصف التاسع األساسي في المـدارس       في مفهوم الذات لدى ط    ) α = 0.05( الداللة  

 .الحكومية في مدينة نابلس تعزى لمتغير مستوى تعلم األب ومستوى تعلم األم

 

 ):1999(دراسة الشكعة 

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى االتجاهات العامة لمفهوم الـذات لـدى طلبـة              

اسة أثـر متغيـرات     مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي في الضفة الغربية، وتناولت الدر        

الجنس، والتخصص، والمستوى الدراسي، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة علـى عينـة            

من طلبة الثانوية   ) 243(من طلبة الجامعات و   ) 372(طالباً وطالبة بواقع    ) 615(قوامها  

العامة، ثم طبق مقياس تنسي لمفهوم الذات، وبعد عملية جمع البيانات عولجت إحصائياً             

، وقد أظهرت النتائج أن مفهوم      )SPSS(رنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية     باستخدام الب 

الذات كان إيجابياً لدى طلبة الجامعات والثانوية العامة، ولكن بدرجة أفضل لدى طلبـة              

الجامعات، وكانت أفضل االتجاهات على الذات االجتماعية لـدى طلبـة الجامعـات،             
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لـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة                    وأظهرت النتائج أيضاً وجود فـروق ذات دال       

)α = 0.05 (         ،في مفهوم الذات تبعاً لمتغيرات الجنس، والتخصص، والمستوى الدراسي

لدى طلبة الجامعات، وأوصى الباحث بعدة توصيات كان أهمهـا االهتمـام باألنشـطة              

ك لمـا   الالمنهجية سواًء أكان ذلك على مستوى المدارس أم على مستوى الجامعات وذل           

 .لها من دور إيجابي في تحسين مفهوم الذات لدى الطلبة

 
א. א :א

 ): ,1979Le Benne(دراسة لي بن 

واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة فيتس في أن مفهوم الذات يتكون أو يتحقق              

لكفـاءة  من خالل الخبرات واالتصاالت االجتماعية فيتعلم الناس ذاتيتهم، وتزداد لديهم ا          

الشخصية، ولهذا فهم يركزون على أهمية الخبرات التي يكتسبونها ونوعها، وهذا بدوره            

يعني أن األفراد يكتشفون ذاتهم من خالل الخبرات التي يمرون بها في الحياة، ولـيس               

 .عن طريق كالم األخرين لهم بل يتم ذلك عن طريق الخبرة الذاتية فقط

 

 :) ,1980Metcalfe(دراسة متكلفي 

أسـابيع  ) 10(وهدفت هذه الدراسة التعرف إلى مدى تأثير برنامج تدريبي لمدة           

على مفهوم الذات وذلك من خالل برنامج للياقة البدنية خالل العمل، وتكونت العينة من              

من اإلناث، وقد استنتج الباحث أنه مـن الممكـن أن يكـون             ) 20(من الذكور، و  ) 21(

تيجة للمستوى العالي للياقة التي نتجت من البرنـامج         التغيير الحاصل في مفهوم الذات ن     

التدريبي، وأيضاً كان لدور العالقات االجتماعية أثر كبير في التغيير الحاصل في مفهوم             

 .الذات عند األفراد

 

 ): ,1982Shavelson, & Bolus(دراسة شافلسون وبولوس 

لـى التحصـيل    هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير مفهوم الذات األكـاديمي ع          

طالباً من الصف السابع في مدرسة واحـدة        ) 99(األكاديمي، وتكونت عينة الدراسة من      

شهور فقط، ودلت النتائج على أن مفهوم الذات السابق يؤثر          ) 4(وفترتين زمنيتين لمدة    

في األداء الناتج، حيث استنتج شافلسون وبولس بأن تأثير مفهـوم الـذات األكـاديمي               
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صيل الناتج يكون احتمال حدوثه أكبر إذا استخدمت العالمات المدرسية          المسبق على التح  

التي تستجيب للتأثيرات الدافعية، وكذلك وجد بأن العالقة السببية لمفهوم الذات األكاديمي            

تسيطر على العالمات المدرسية، وبالتالي على التحصيل األكاديمي، كما أظهرت نتـائج    

ألكاديمي يتميز بشكل واضح عن مفهوم الـذات العـام،       الدراسة أيضاً أن مفهوم الذات ا     

وأن مفهوم الذات األكاديمي يرتبط بشكل كبير بالتحصيل األكاديمي وغيره من سلوكيات            

 .أكاديمية أكثر من مفهوم الذات العام

 

 ): ,1986Warger(دراسة وارغر 

ـ             تخدام هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أثر برنامج لتنمية التفكير اإلبـداعي باس

الدراما العالجية على مفهوم الذات، حيث تلقت المجموعات التجريبية التـدريب علـى             

دقيقة يومياً، بينما المجموعات    ) 45-30(برنامج للدرما العالجية، طوال أسبوعين، لمدة       

الضابطة لم تتلق أي تدريب مماثل، وقد دلت النتائج أن هنـاك تحسـناً ملحوظـاً داالً                 

مفهوم الذات وكان مستوى التقدم أكثر لدى األطفال في المؤسسـات           إحصائياً طرأ على    

 .اإليوائية ولديهم اضطرابات سلوكية

 

 ):1986al, .Harris et(دراسة هارس وآخرين 

وفي هذه الدراسة التي هدفت التعرف إلى أثر توقعات المعلم وجنسه، وسـلوكه،        

معلمـين  ) 10(ة الدراسة من    على األداء األكاديمي ومفهوم الذات للطالب، وتكونت عين       

للقيام بعملية التدريس،   ) طالب يقومون بدور المعلم   (معلمين من الرفاق    ) 10(عاديين، و 

وقد أظهرت نتائج تحليل االنحدار المتعدد باستخدام األداء األكـاديمي ومفهـوم الـذات              

ت األكاديمي كمتغيرين تابعين،أن هذين العاملين يرتبطان على نحو موجب مع متغيـرا           

المعلم في توجيه المهمة، والتوضيح والتعاطف غير اللفظي واالمتـداح، وعـدم قطـع              

الدرس إلضفاء تغذية راجعة، ويرتبطان على نحو سالب بسلوك التعليم الخـارج عـن              

 .المهم ، والتغذية الراجعة السلبية

 

 ): ,1993Donatell, E(دراسة دوناتل 

باً في الصف التاسع يشكلون ثالث  طال) 143(وفي هذه الدراسة التي أجرها على       

مجموعات تمثل قدراتهم، وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة فروقاً دالة إحصائياً في مفهوم             
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الذات األكاديمي تعود الختالف المجموعات ولم تظهر داللـة إحصـائية للفـرق بـين               

 .الجنسين

 

 ):,1995Quilter, Shaun(دراسة كويلتر 

حالة من طلبة التحضيري    ) 42(تي أجريت على    وأظهرت نتائج هذه الدراسة ال    

في جامعة متشيجان أن الطلبة المتفوقين دراسياً لديهم مفهوم ذات أعلـى مـن الـذين                

قدراتهم الدراسية متوسطة وتختلف هذه النتائج مـع نتـائج دراسـة بوتبـام وآخـرين              

)Pottebaum, sheila, & others, 1986 (لة الثانوية التي أجريت على عينة من طلبة المرح

 .ولم تظهر أية عالقة بين مفهوم الذات والتحصيل الدراسي

 

 ):Hurtado, S. ,1994(دراسة هارتادو 

وأظهرت نتائج هذه الدراسة التي أجريت على مجموعة من األطفـال الـذكور             

واإلناث األفرو أمريكية أن األطفال اإلناث تأخروا عـن الـذكور بشـكل ثابـت فـي                 

ات األكاديمي، كما أظهـرت دراسـة لنـدا جاكسـون وآخـرين             تصوراتهم لمفهوم الذ  

)Jackson, & others, 1994 ( على)طالباً من البيض في المرحلة االبتدائية والثانوية ) 971

أن هناك فروقاً بين الجنسين في التقويم الذاتي الكلي ولمصلحة الذكور، وأن هناك فروقاً              

 .نسيفي أبعاد مفهوم الذات تتناغم مع النمط الج

 

 ): ,1998Lo(دراسة لو 

وفي هذه الدراسة التي هدفت إلى  تحديد أثر األنشطة المنهجية اإلضافية علـى              

مفهوم الذات لطلبة تايوان الجامعيين، ولتحقيق ذلـك أجريـت الدراسـة علـى أربـع                

طالباً من طلبة السنة األولى ممن كانوا قد شاركوا في فـرق            ) 35(مجموعات، األولى   

طالباً من طلبة السنة الرابعة ممن شـاركوا فـي          ) 35(ابعة للجامعة، والثانية    الكشافة الت 

طالباً من طلبة السنة أولـى الـذين لـم          ) 35(أنشطة منهجية إضافية، والثالثة تضمنت      

طالباً من طلبـة السـنة      ) 35(يشتركوا في فرقة الجامعة الكشفية، والمجموعة الرابعة        

شاط منهجي إضافي، وأظهرت نتائج الدراسة تفـوق        الرابعة الذين لم يشتركوا في أي ن      

الذين شاركوا في األنشطة الكشفية واألنشطة المنهجية اإلضافية في مفهوم الذات مقارنة            

 .بأقرانهم الذين لم يشتركوا في تلك األنشطة
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א :א
بناًء على ما تقدم من أدب تربوي ودراسات سابقة ومسح الدراسـات المتصـلة              

لعالقة بين مفهوم الذات والتربية الموسيقية الحظ الباحث أن هذه الدراسات كانت فـي              با

 :اتجاهات متعددة منها

دراسات اهتمت بدراسة أثر الموسيقا على مفهوم الذات، والعالقة بـين مفهـوم             

، )Nolin, 1977(، ودراسـة نـولين   ) Asmus, 1986(دراسة اسـماس  : الذات والموسيقا

 ).Rebecca Ann, 1998(، ودراسة ربيسا آن )Poulter, 1997(ودراسة بولتر 

دراسات اهتمت بدراسة أثر الموسيقا على تحصيل الطالب ودافعيـتهم وعلـى            

، ودراسـة كريسـتين             )Richard, Ian, 1996(دراسـة ريتشـارد آيـن    : مفهوم الـذات 

)Christine, 1991.( 

 النشاطات والفنـون الموجـودة      دراسات اهتمت بأن تركيز التعليم يتطلب تفعيل      

داخل اإلنسان وقدراته على حل المشاكل وصنع القرارات وتبادل األفكار وفهم التـراث             

 : والتصور الذاتي

 ،)Dorothy, 1994(، ودراسة دوروثي )Bartel,Lee,1992(دراسة بارتل لي  -

 ،)Lawton, 1987(، ودراسة لوتن )Lisary, 1989(دراسة ليساري  -

 ).Max, 1981(، ودراسة ماكس )Fineberg, 1987 (دراسة فاينبرغ -

 

وأشارت الدراسات التي اهتمت بمفهوم الذات، إلى أنه يلعب دوراً أساسياً وهاماً            

 .في خبرات الفرد الذاتية ويؤثر في كافة جوانبه السلوكية

وأشارت الدراسات السابقة إلى مفهوم الذات وتأثير بعض المتغيرات الديموغرافيـة            -

كثير من األمور، وكذلك إلى أن مفهوم الذات يتحقق من خـالل الخبـرات     عليه في   

واالتصاالت االجتماعية حيث يتعلم الناس ذاتيتهم، وتزداد لديهم الكفاءة الشخصـية           

 .واإلنجاز والعمل اإليجابي البناء
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 
يتضمن هذا الفصل عرضاً لمنهج الدراسة ومجتمعها وعينتها، وطريقة اختيار العينة،           

ت في جمع البيانات وصدقها وثباتها، وكذلك وصفاً لإلجراءات التي اتبعها           واألداة التي استخدم  

الباحث في تطبيق أداة الدراسة للحصول على النتـائج، ومتغيـرات الدراسـة وتصـميمها،               

 .والمعالجة اإلحصائية للبيانات

 

 :منهج الدراسة

حـد  استخدم الباحث المنهج التجريبي نظراً لمالءمته ألغراض دراسته، وذلك بأ         

 .صورة مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة مع قياسين قبلي وبعدي

 

 :مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكوميـة            

، ويبلغ  ) م2000/2001(في مدينة نابلس فقط، في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسة           

مدرسة منها  ) 17(ساسي في مدينة نابلس     عدد المدارس التي تتضمن الصف العاشر األ      

شـعبة  ) 56(مدارس لإلناث، وتحتوي هذه المدارس علـى        ) 8(مدارس للذكور، و  ) 9(

شعبة لإلناث، ويبلغ عدد الطلبة فـي هـذه الشـعب           ) 31(شعبة للذكور، و  ) 25(بواقع  

زيع تو) 1(طالبة، ويبين الجدول    ) 1124(طالباُ، و ) 920(طالباً وطالبة، بواقع    ) 2044(

 .أفراد مجتمع الدراسة حسب عدد المدارس وعدد الشعب والجنس
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 )1(الجدول 

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب عدد المدارس وعدد الشعب والجنس

 عدد الطلبة عدد الشعب عدد المدارس الجنس

 920 25 9 ذكور

 1124 31 8 إناث

 2044 56 17 المجموع

 :عينة الدراسة

طالباً وطالبة من طلبة الصف العاشر      ) 264(نة قوامها   أجريت الدراسة على عي   

طالبـة،  ) 130(طالباً، و   ) 134(األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس بواقع         

، وباسـتخدام   ) سـنة  16-15(وتم تحديد أفراد العينة حيث تراوحت أعمارهم ما بـين           

اسـة عشـوائياً إلـى      طريقة االختيار القصدي العشوائي، تم توزيع أفـراد عينـة الدر          

طالبـاً  ) 133(المجموعة األولى تجريبية وهي مكونة مـن        : مجموعتين شبه متساويتين  

طالبة، يتلقى أفرادها البرنامج التدريبي فـي التربيـة         ) 61(طالباً، و ) 72(وطالبة بواقع   

الموسيقية وبرامجها المختلفة والمتنوعة، والمجموعة الثانية؛ ضابطة وهي مكونة مـن           

طالبة، حيـث ال يتلقـى أفـراد هـذه          ) 69(طالباً، و ) 62(طالباً وطالبة بواقع    ) 131(

مـن المجتمـع   ) 12.92(المجموعة البرامج التدريبي المقترح، وتمثل العينة ما نسـبته        

 .توزيع أفراد عينة الدراسة) 2(الكلي،ويوضح الجدول 

 )2(الجدول 

 توزيع أفراد عينة الدراسة

 الطلبة في كل شعبةعدد 
 اسم المدرسة

عدد 
 الضابطة التجريبية الشعب

  32 40 2 ذكور ظافر المصري

 30   1 ذكور الشريف صبوح

 32   1 ذكور الملك طالل

 37  33 2 إناث الصالحية

 32  28 2 إناث سعيد بن عامر

 264 8 المجموع
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 ):خصائص العينة(اختيار العينة 

 :راعى الباحث ما يلي عند اختياره للعينة

نوع في جنس العينة حيث اعتبر الجنس متغيراً مستقالً من متغيرات الدراسة، وقد             الت .1

مـن العوامـل    ) أنثى/ ذكر(أشارت بعض الدراسات في هذا المجال إلى أن الجنس          

 .التي تؤثر في مفهوم الذات

تشابه الظروف البيئية التي يعيش فيها أفراد العينة متقاربة، وذلك الستبعاد تأثير هذه              .2

 .ف على العينة المختارةالظرو

تناسب حجم العينة، فال يكون صغيراً جداً فيؤثر على صدق النتائج وال يكون كبيراً               .3

جداً فتصعب عملية التدريب بخاصة وأن التدريب يتم بوساطة الباحث نفسه حيث قام             

 .بتدريس مادة التربية الموسيقية، حتى يستبعد أثر طريقة التدريب على أداء العينة

ون المستوى االجتماعي واالقتصادي ألفراد العينة متقارباً، وذلك الستبعاد أثر          أن يك  .4

 .اختالف هذا المستوى على نتائج الدراسة

أن يكون مستوى المعرفة للتربية الموسيقية متقارباً حيث إن عينة الدراسة لم تتلـق               .5

أي تدريب موسيقي مبني على أسس علمية من قبل، حيث قـام الباحـث بمتابعـة                

 .صص التربية الموسيقية المعدة لتدريب العينةح

 

، )6(،  )5(،  )4(،  )3(وحول توزيع العينة تبعاً لمتغيراتها الديمغرفية الجـداول         

 .تبين ذلك) 7(

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الجنس .1
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 )3(الجدول 

 وصف عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس
 (%)النسبة التكرار الجنس

 50 124 ذكر

 50 124 أنثى

 %100 248 المجموع

 
 :مكان السكن .2

 )4(الجدول 

 وصف عينة الدراسة تبعاً لمتغير مكان السكن
 (%)النسبة التكرار مكان السكن

 77.4 192 مدينة 

 9.7 24 قرية

 12.9 32 مخيم

 %100 248 المجموع

 

 

 :مستوى تعلّم األب. 3

 )5(الجدول 

 وصف عينة الدراسة تبعاً لمتغير مستوى تعلّم األب
 (%)النسبة التكرار األبمستوى تعلّم 

 36.7 91 أساسي فما دون

 32.7 81 ثانوي

 12.9 32 )معهد(كلية 

 17.7 44 بكالوريوس فما فوق

 %100 248 المجموع

 :مستوى تعلّم األم .3
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 )6(الجدول 

 وصف عينة الدراسة تبعاً لمتغير مستوى تعلّم األم
 (%)النسبة التكرار مستوى تعلّم األم

 33.9 84 أساسي فما دون

 45.2 112 ثانوي

 12.1 30 )معهد(كلية 

 8.9 22 بكالوريوس فما فوق

 %100 248 المجموع

 

 :المعدل الدراسي .4

 )7(الجدول 

 وصف عينة الدراسة تبعاً لمتغير المعدل الدراسي
 (%)النسبة التكرار المعدل الدراسي

 43.5 108 فأكثر% 80

 56.5 140 %80أقل من 

 %100 248 المجموع

 

 :متغير المجموع .5

 )7(الجدول 

 وصف عينة الدراسة تبعاً لمتغير المجموعة
 (%)النسبة التكرار المجموعة

 50 124 تجريبية

 50 124 ضابطة

 %100 248 المجموع
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 :أداة الدراسة

 :استخدم الباحث في الدراسة الحالية ما يلي

 :األداة األولى

 هارس، الذي قـام     –اس بيرس   من أجل قياس مفهوم الذات، استخدم الباحث مقي       

 .ليالئم البيئة األردنية) 1982(بتقنينه وتعريبه الداوود 

 :األداة الثانية

البرنامج التدريبي كأداة صممت لتفي بغرض الدراسة، حيث تم تصميم برنـامج            

تدريبي في التربية الموسيقية بمواضيع مختلفة ومتنوعة من قبل الباحث، وتم عرضـه             

ن كلية الفنون الجميلة في جامعة النجاح الوطنية ألخذ آرائهم حول           على بعض الخبراء م   

يبين أسماء الخبراء، حيث استغرق تطبيق البرنـامج مـدة          ) 1(البرنامج، والملحق رقم    

دقيقة والملحـق   ) 50(عشرة أسابيع بواقع حصتين أسبوعياً، وكانت مدة الحصة الواحدة          

 .قبل الباحثيبين البرنامج التدريب المقترح من ) 8(رقم 

 

 :المعامالت العلمية لألداة

 :صدق األداة

هارس لقياس مفهوم الذات من المقـاييس التـي سـبق أن            - يعبر مقياس بيرس  

استخرج معامل الصدق له في بيئات متعددة وتم تعريبه إلى اللغة العربية وتطبيقه على              

دراسة تم اعتماد   ومن أجل حساب الصدق في ال     ) 1982(البيئة األردنية من قبل الداوود      

 :الطرق العلمية التالية

عرض األداة على المحكمين، حيث تم عرض اسـتبانة مقيـاس مفهـوم الـذات               : أوالً

هارس، والبرنامج التدريبي على عدد من الخبراء من كليتي التربيـة والفنـون             -لبيرس

 آراءهم  الجملية في جامعة النجاح الوطنية وأغلبهم من حملة شهادة الدكتوراه حيث أبدوا           

في صالحية هذه الفقرات لقياس األبعاد التي وضعت لقياسها بعد أن أعطوا شرحاً وافياً              

لطبيعة هذه األبعاد والمقصود بكل بُعد منها، ومدى شمولية فقرات االستبانة ووضوحها،            

ووجودها في مجالها المحدد لها، وكذلك مدى سالمة الفقرات من الناحية اللغوية، ومدى             

ئة العمرية المحددة الستيعابها، وقد أجمع جميع المحكمين على أن هذه الفقرات            مقدرة الف 

مناسبة للغرض التي وضعت من أجله مع األخذ بعين االعتبار من قبل الباحث لـبعض               

االقتراحات والمالحظات التي أبداها المحكمون مثل؛ ال حاجة لبعض العبـارات التـي             
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فقرة، ) 80(فقرة بدالً من    ) 70(ات االستبانة   وضعت حيث تم استثناؤها وأصبح عدد فقر      

لالستجابات ووضع بدالً منه التـدرج الثالثـي وهـو     ) نعم، ال (ثم تغيير التدرج الثنائي     

ينطبق علي بدرجة كبيرة، ينطبق علي بدرجة متوسطة، ال ينطبق علي، وهذا ما أشـير               

 .الباحثينإليه في دراسات سابقة تحدثت عن مفهوم الذات لكثير من 

 

وأما بالنسبة للبرنامج التدريبي في التربية الموسيقية فقد تم عرضه علـى ذوي             

االختصاص والخبرة في التربية، حيث تم األخذ بمالحظات الخبراء وآرائهم واعتبر هذا            

 .كافياً ألغراض صدق األداة

 عـن    تم حساب الصدق عن طريق مقارنة الصدق الستبانة مقياس مفهوم الـذات            :ثانياً

طريق مقارنة العالمات المتحققة على مقياس مفهوم الذات، مع العالمات المتحققة مـن             

مقياس معرب بالقلق، حيث يفترض وجود عالقة عكسية بين مسـتوى مفهـوم الـذات               

ومستوى القلق عند فرد أو جماعة معينة، وقد دلت نتائج هذه الطريقة فـي االسـتدالل                

ـ        ) -0.72(ل ارتبـاط سـالب بلغـت قيمتـه          على صدق المقياس، وإلى وجـود معام

 ).1982الداوود،(

هارس من المقاييس الصادقة عالمياً علـى بيئـات عربيـة           - يعبتر مقياس بيرس   :ثالثاً

 .وأخرى أجنبية

 

 :ثبات األداة

طالباً ) 36(من أجل تحديد ثبات األداة استخدمت معادلة كرونباخ ألفا لعينة قوامها          

من الطالبات، حيث تم أخذ هذه العينة من طلبة         ) 21( و من الطالب، ) 15(وطالبة بواقع   

الصف العاشر األساسي من مجتمع الدراسة األصلي، حيث تم تطبيق اسـتبانة مقيـاس              

 .يبين ذلك) 9(مفهوم الذات عليهم بهدف التعرف إلى مدى ثبات األداة، والجدول 

 

 )9(الجدول 

 )36 = ن(ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ الفا 

 الثبات المجاالت 

 0.87 السلوك
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 0.88 الوضع الفكري والمدرسي

 0.90 المظهر الفسيولوجي والطلة الخارجية

 0.89 القلق

 0.85 الشهرة والشعبية

 0.87 الرضا والسعادة

 0.92 الثبات الكلي

 
أن معامالت الثبات لألداة على مجاالت األداة تراوحـت بـين           ) 9(يتضح من الجدول    

بـأغراض   وجميعها معامالت ثبات عالية تفي    ) 0.92(وعلى األداة ككل إلى     ) 0.87-0.90(

 .الدراسة

 :األدوات المستخدمة في البرنامج التدريبي

 .آلة األورغن .1

 .آلة العود .2

 .عدد من اآلالت الباند واآلالت اإليقاعية .3

 .مجموعة من المؤلفات الكالسيكية لكبار الموسيقيين .4

 .آلة تسجيل .5

 .ةآلة الطبل .6

 

 :إجراءات الدراسة

قام الباحث بمراجعة األبحاث والدراسات المتعلقة بأثر برامج تدريبية على تغيير           

مفهوم الذات، حيث وجد عدة أدوات لقياس مفهوم الذات مثل مقياس يعقـوب لمفهـوم               

، في  )1991(هارس في دراسة حتر     -، ومقياس بيرس  )1990(الذات في دراسة يعقوب     

، ومقياس مفهوم الذات )1999(، ومقياس تنسي في دراسة الشكعة )1998(دراسة أدلبي  

على البيئـة األردنيـة،     ) 1981(الذي طوره عبد اهللا زيد الكيالني وعلي حسن عباس          

 .على البيئة األردنية) 1990(ومقياس مفهوم الذات الذي طوره صوالحة 
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ي الدراسـات   كما تم اإلطالع على العديد من البرامج التدريبية التي استخدمت ف          

هـارس لمالءمتـه    -السابقة لالستفادة منها، ومن خالل ذلك اختار الباحث مقاس بيرس         

 .ألغراض الدراسة

 

 :أهم الخطوات التي اتبعها الباحث

 .هارس لقياس مفهوم الذات وفق أبعاده الستة-إعداد مقياس بيرس .1

 مـن   قام الباحث بعرض المقياس على لجنة من المحكمين، ضمت أساتذة ومختصين           .2

كلية التربية في جامعة النجاح الوطنية من أجل التأكد من صالحية أداة الدراسة، وقد              

 .استفاد الباحث من آرائهم وعمل تعديالت مختلفة بناًء عليها

تحديد مجتمع الدراسة الذي تضمن طلبة الصف العاشر األساسـي فـي المـدارس               .3

 ).م2000/2001(عام الحكومية في مدينة نابلس في الفصل الدراسي الثاني لل

تحديد عينة الدراسة، حيث تضمنت ثمانية شعب دراسية بواقع أربع شعب تجريبيـة              .4

اثنتين للذكور، واثنتين لإلناث، وأربع شعب كعينة ضابطة اثنتين للـذكور واثنتـين             

 .لإلناث

الحصول على كتاب رسمي من قبل المسؤولين في وزارة التربية والتعليم يفـوض              .5

 .راسته واالتصال والتنسيق مع المدارس التي أجريت عليها الدراسةالباحث بإجراء د

تمت زيادة المدارس التي تقع ضمن العينة الدراسية، وتم االجتماع إلـى مـديريها               .6

ومديراتها للتعاون مع الباحث لتطبيق أداة الدراسة والقيام بتنفيذ مشروعه التـدريبي            

لى تخصيص حصتين دراسيتين فـي      في الموسيقى على أفراد العينة، وتم االتفاق ع       

 .األسبوع للصف الواحد

تم إجراء الثبات للمقياس بأخذ عينة من المجتمع األصلي وإجراء معادلة كرونبـاخ              .7

 .الفا بهدف معرفة ثبات المقياس

تم إجراء االختبار القبلي على عينة الدراسة المقصودة، وفي نفـس اليـوم للـذكور        .8

ول من الفصل الدراسي الثاني، وتم التأكـد مـن          واإلناث وكان ذلك في األسبوع األ     

 .يبين ذلك) 10(تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة والجدول 
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 )10(الجدول 

لداللة الفروق في مفهوم الذات على االختبار القبلي بين أفراد ) ت(تكافؤ نتائج اختبار 

 المجموعتين التجريبية والضابطة

 المجاالت مجموعة الضابطةال المجموعة التجريبية

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

) ت(قيمة 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 0.51 0.65 0.35 2.22 0.33 2.19 السلوك

 0.34 0.94 0.27 2.08 0.25 2.05 الوضع الفكري والمدرسي

 0.07 1.82 0.32 2.14 0.33 2.02 المظهر الفسيولوجي والطلة الخارجية

 0.86 0.16 0.31 2.02 0.25 2.02 القلق

 0.57 0.56 0.32 2.04 0.30 2.02 الشهرة والشعبية

 0.63 0.47 0.28 2.02 0.27 2.00 الرضا والسعادة

 0.09 1.68 0.18 2.08 0.14 2.05 الدرجة الكلية

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى           ) 10(يتضح من الجدول    

 مفهوم الذات على القياس القبلي بين أفـراد المجمـوعتين           في)  α = 0.05( الداللة        

التجريبية والضابطة، ومثل هذه النتيجة تبين تكافؤ أفـراد المجمـوعتين قبـل إجـراء               

 .التجربة

 

قام الباحث بشخصه بتدريس موضوع التربية الموسيقية، وتضمن برنامج الموسيقى،           .9

 بالصولفيج اإليقاعي والصـولفيج     االستماع والتذوق، والقراءة في الموسيقى المتمثلة     

 .الغنائي، والعزف، والغناء واألناشيد، واستعمال بعض اآلالت الموسيقية المتوفرة

تم إجراء االختبار البعدي لجميع أفراد العينة وبنفس اليوم لجميع طلبة العينتـين              .10

 .التجريبية والضابطة وذلك بعد مرور عشرة أسابيع على البرنامج التجريبي

 .باحث بشخصه بتوزيع االستبانات على جميع أفراد العينة وجمعها ثانيةقام ال .11

 .تم تبويب البيانات وترميزها وإدخالها في الحاسوب .12

 ).SPSS(معالجة البيانات إحصائياً باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  .13

 .عرض وتحليل النتائج .14

 .مناقشة النتائج ووضع التوصيات .15
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 :تصميم الدراسة

 ):Independent Variables(المتغيرات المستقلة : أوالً

 . ذكر ، أنثى   :الجنس وله مستويان .1

 .مدينة، قرية، مخيم  : مكان السكن وله ثالثة مستويات .2

، )معهـد (أساسي فما دون، ثانوي، كليـة        : مستوى تعلم األب وله أربعة مستويات .3

 .بكالوريوس فما فوق

 ، )معهد(ٍأساسي فما دون، ثانوي ، كلية  : ياتمستوى تعلم األم وله أربعة مستو .4

 .بكالوريوس فما فوق

 %).80(فأكثر، أقل من %) 80(  : المعدل الدراسي وله مستويان .5

 .البرنامج التدريبي في التربية الموسيقية .6

 

 ):Dependent Variables(المتغيرات التابعة : ثانياً

الدرجة الكلية للمقيـاس،    تتضمن األستجابة على مجاالت مقياس مفهوم الذات و       

وأما المجالت فهي، السلوك، والوضع الفكري والمدرسي، والمظهر الفسيولوجي والطلة          

 .الخارجية، والقلق، والشهرة الشعبية، والرضا والسعادة

 

 :المعالجات اإلحصائية

) SPSS(من أجل معالجة البيانات استخدم البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعيـة           

 :دام المعالجات اإلحصائية التاليةوذلك باستخ

 .كرونباخ الفا إليجاد معامل الثبات .1

 ).Paired-t-test(لالزواج ) ت(اختبار  .2

 ).Independent –t-test(لمجموعتين مستقلتين ) ت(اختبار  .3

للمقارنـات  ) Scheffe-test(واختبار شـفيه  ) One Way ANOVA(تحليل التباين األحادي  .4

 .حسابيةالبعدية بين المتوسطات ال

 :ملخص الفصل الثالث

في هذا الفصل اتبع الباحث المنهج التجريبي نظراً لمالءمته أغراض الدراسـة            

وذلك بأحد صوره مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة مع قياسيين قبلي وبعدي، وتمثـل             

المجتمع من طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس، حيث             
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من حجـم   %) 12.92( عينة الدراسة بالطريقة القصدية العشوائية، بنسبة        اختار الباحث 

هارس لمفهوم الذات وذلك بعد التأكد مـن        -المجتمع الكلي، وطبق عليهم مقياس بيرس     

 .ثبات المقياس بمعادلة كرونباخ الفا

واتبع الباحث إجراءات محددة من أجل تنفيذ برنامجه التجريبـي فـي التربيـة              

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لكي يتسنى للباحث تنفيذ برنامجـه           الموسيقية وذلك   

 ،وتطبيق المقياس على الطلبة في المدارس الحكومية في مدينة نابلس

وبعد تطبيق المقياس وحصول الباحث على البيانات اتبع الطـرق اإلحصـائية التاليـة              

 :لمعالجتها

 ).Paired –t-test(لألزواج ) ت(اختبار  .1

 ).Independent –t-test(لمجموعتين مستقلتين ) ت (اختبار .2

للمقارنـات  ) Scheffe-test(واختبـار شـفيه   ) On Way ANOVA(تحليل التباين األحادي  .3

 .البعدية بين المتوسطات الحسابية
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 الفصل الرابع

 

 عرض النتائج وتحليلها

 
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول -
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني -
 لنتائج المتعلقة بالسؤال الثالثا -
 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع -
 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس -
 النتائج المتعلقة بالسؤال السادس -
 النتائج المتعلقة بالسؤال السابع -
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن -
 النتائج المتعلقة بالسؤال التاسع -
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 الفصل الرابع
 اعرض النتائج وتحليله

 

هدفت الدراسة التعرف إلى أثر التربية الموسيقية على مفهوم الذات لدى طلبـة             

الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس فقط، ولتحقيـق ذلـك              

طالباً وطالبة حيث طبق عليهم مقياس مفهـوم      ) 248(أجريت الدراسة على عينة قوامها      

ريبي وبعده، ثم تم تفريغ البيانات التي تضـمنتها         هارس قبل البرنامج التد   -الذات لبيرس 

أداة الدراسة، ثم جرى تحليلها ومعالجتها إحصائياً باستخدام البرنامج اإلحصائي للعلـوم            

وجرى فحص األسئلة التي ) Statistical Packages for Social Sciences) SPSSاالجتماعية 

 :تاليةتضمنتها الدراسة من خالل استخدام االختبارات ال

 ).Paired- t-test(لالزواج المترابطة ) ت(اختبار  .1

 ).Independent- t-test(لمجموعتين مستقلتين ) ت(اختبار  .2

للمقارنات ) Scheffe-test(واختبار شفيه ) One Way ANOVA(تحليل التباين األحادي  .3

 .البعدية بين المتوسطات الحسابية

 :ليها الدراسة وفقاً لتسلسل أسئلتهاوفيما يلي أقدم عرضاً للنتائج التي توصلت إ

 

א: א א :א
ما درجة مفهوم الذات لدى طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية            

 في مدينة نابلس؟

لإلجابة عن السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل مجـال           

 .تبين ذلك) 11( ونتائج الجدول وللدرجة الكلية لمفهوم الذات
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 )11(الجدول 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمفهوم الذات لدى طلبة الصف العاشر األساسي 

 في المدارس الحكومية في مدينة نابلس

متوسط  المجاالت 

 االستجابة

النسب 

 المئوية

مستوى 

 مفهوم الذات

 كبيرة 73.33 2.20 السلوك

 متوسطة 68.66 2.06 رسيالوضع الفكري والمد

 متوسطة 69.33 2.08 المظهر الفسيولوجي والطلة الخارجية

 متوسطة 67.33 2.02 القلق

 متوسطة 67.66 2.03 الشهرة والشعبية

 متوسطة 67.0 2.01 الرضا والسعادة

 متوسطة 69.0 2.07 الدرجة الكلية

 .درجات) 3(أقصى درجة لالستجابة 
رجة مفهوم الذات كانت كبيرة على مجال السلوك        أن د ) 11(يتضح من الجدول    

، بينما كانت درجة مفهـوم الـذات        %)73.33(حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة      

متوسطة على المجاالت األخرى حيث تراوحت النسبة المئوية لالستجابة عليهـا بـين             

)67.0-69.33.(% 

يث وصـلت النسـبة     وفيما يتعلق بالدرجة الكلية لمفهوم الذات كانت متوسطة ح        

 %).69.0(المئوية لالستجابة عليها إلى 

 

א: א א :א
في مفهوم  ) α = 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

الذات لدى طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس تعزى             

 لمتغير الجنس؟

 Independent(لمجموعتين مستقلتين ) ت(ابة عن هذا السؤال استخدم اختبار لإلج

–t-test ( ونتائج الجدول)تبين ذلك) 12. 
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 )12(الجدول 

 لداللة الفروق في مفهوم الذات تبعاً لمتغير الجنس) ت(نتائج اختبار 
 المجاالت اإلناث الذكور

 االنحراف المتوسط االنحراف توسطالم

) ت(قيمة 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 *اإلحصائية

 0.11 1.57 0.33 2.24 0.34 2.17 السلوك

 0.53 0.62 0.24 2.07 0.28 2.05 الوضع الفكري والمدرسي

المظهر الفسيولوجي والطلة 

 الخارجية

2.03 0.32 2.13 0.33 2.42 0.01* 

 *0.005 2.84 0.29 1.97 0.27 2.07 القلق

 0.80 0.24 0.30 2.03 0.32 2.02 الشهرة والشعبية

 0.49 0.68 0.27 2.03 0.28 2.006 الرضا والسعادة

 0.33 0.97 0.14 2.08 0.18 2.07 الدرجة الكلية

 ).1.96(الجدولية ) ت(، )α = 0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة *
 

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         ) 12(يتضح من الجدول    

)α = 0.05 ( في مفهوم الذات على مجالي المظهر الفسيولوجي والطلة الخارجية، والقلق

بين الذكور واإلناث، لصالح اإلناث على مجال المظهر الفسيولوجي والطلة الخارجيـة،            

بينما كانت الفروق لصالح الذكور على مجال القلق، وفيما يتعلق بالمجـاالت األخـرى              

سي ، والشهرة والشعبية، والرضـا والسـعادة،        وهي السلوك، والوضع الفكري والمدر    

 = α(والدرجة الكلية لمفهوم الذات لم تكن الفروق دالة إحصائياً عند مسـتوى الداللـة               

0.05.( 
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א: א א :א
في مفهوم  ) α = 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

ف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس تعزى          الذات لدى طلبة الص   

 لمتغير مكان السكن؟

لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية وتحليل التباين األحادي          

)One Way ANOVA ( حيث يبين الجدول)المتوسطات الحسابية بينما يبين الجدول ) 13

 .نتائج تحليل التباين األحادي) 14(

 

 

 )13(الجدول 

 المتوسطات الحسابية لمفهوم الذات عند أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير

  مكان السكن

 مخيم قرية مدينة  المجاالت

 2.23 2.23 2.19 السلوك

 2.03 2.13 2.06 الوضع الفكري والمدرسي

 2.17 2.13 2.06 المظهر الفسيولوجي والطلة الخارجية

 2.01 2.08 2.01 القلق

 1.93 2.05 2.02 شهرة والشعبيةال

 2.06 2.14 1.99 الرضا والسعادة

 2.08 2.11 2.06 الدرجة الكلية
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 )14(الجدول 
 نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مفهوم الذات تبعًا لمتغير مكان السكن

درجات  مصدر التباين المجاالت 

 الحرية

مجموع  

مربعات 

 االنحراف

متوسط 

 رافاالنح

) ف(قيمة 

 المحسوبة

الداللة 

 *اإلحصائية

 بين المجموعات السلوك

 داخل المجموعات

 المجموع

2 
245 
247 

0.07 
28.76 
28.83 

0.03 
0.11 

0.31 0.73 

الوضع الفكري 

 والمدرسي

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

2 
245 
247 

0.14 
16.95 
17.09 

0.07 
0.06 

1.04 0.35 

جي المظهر الفسيولو

 والطلة الخارجية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

2 
245 
247 

0.43 
27.58 
28.02 

0.21 
0.11 

1.94 0.14 

 بين المجموعات القلق

 داخل المجموعات

 المجموع

2 
245 
247 

0.08 
20.55 
20.64 

0.04 
0.08 

0.53 0.58 

 بين المجموعات الشهرة والشعبية

 داخل المجموعات

 المجموع

2 
245 
247 

0.40 
24.03 
24.43 

0.20 
0.09 

2.06 0.13 

 بين المجموعات الرضا والسعادة

 داخل المجموعات

 المجموع

2 
245 
247 

0.54 
18.60 
19.14 

0.27 
0.07 

3.57 0.02* 

 بين المجموعات الدرجة الكلية

 داخل المجموعات

 المجموع

2 
245 
247 

0.05 
6.77 
6.82 

0.02 
0.02 

0.93 0.39 

 ، )α = 0.05(مستوى الداللة دال إحصائياً عند *
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى           ) 14(يتضح من الجدول    

السـلوك، والوضـع الفكـري      (في مفهوم الذات علـى مجـاالت        ) α = 0.05(الداللة  

والمدرسي، والمظهر الفسيولوجي والطلة الخارجيـة، والقلـق، والشـهرة والشـعبية،            

 .تعزى لمتغير مكان السكن) ذاتوالدرجة الكلية لمفهوم ال

على مجـال   ) α = 0.05( بينما كانت الفروق دالة إحصائية عند مستوى الداللة         

 .الرضا والسعادة لمفهوم الذات
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ومن أجل تحديد بين من كانت الفروق، استخدم اختبار شفيه للمقارنات البعديـة             

 .تبين ذلك) 15(بين المتوسطات الحسابية ونتائج الجدول 

 

 )15(ول الجد

نتائج اختبار شفيه لداللة الفروق في مفهوم الذات على مجال الرضا 
 والسعادة

  تبعاً لمتغير مكان السكن

 مخيم قرية مدينة مكان السكن

 0.07- *0.014-  مدينة 

 0.07   قرية

    مخيم

 ، )α = 0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة *
 

ت دالة إحصائياً على مجال الرضا أن الفروق كان) 15(يتضح من الجدول 

والسعادة بين المدينة والقرية لصالح المدينة، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائياً بين طلبة 

 .المدينة والمخيم، والقرية والمخيم على هذا المجال
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א:א א א א :א
فـي  ) α = 0.05( لـة   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الدال         

مفهوم الذات لدى طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس             

 تعزى لمتغير مستوى تعلم األب؟

) One Way ANOVA(لإلجابة عن هذا السؤال استخدم تحليل التبـاين األحـادي   

ـ ) 17(المتوسطات الحسابية بينما يبين الجدول      ) 16(حيث يبين الجدول     ائج تحليـل   نت

 .التباين األحادي

 )16(الجدول 

 المتوسطات الحسابية لمفهوم الذات عند أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير

  مستوى تعلّم األب

أساسي  المجاالت

 فما دون
بكالوريوس  )معهد(كلية  ثانوي

 فما فوق

 2.24 2.27 2.17 2.19 السلوك

 2.16 2.08 2.02 2.05 الوضع الفكري والمدرسي

 2.11 2.05 2.03 2.12 المظهر الفسيولوجي والطلة الخارجية

 2.01 1.99 1.99 2.06 القلق

 2.07 1.99 2.03 2.02 الشهرة والشعبية

 2.0 2.02 1.98 2.03 الرضا والسعادة

 2.10 2.07 2.04 2.08 الدرجة الكلية
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 )17(الجدول 
 ذاتنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مفهوم ال

 تبعًا لمتغير مستوى تعّلم األب

درجات  مصدر التباين المجاالت 

 الحرية

مجموع  

مربعات 

 االنحراف

متوسط 

 االنحراف

) ف(قيمة 

 المحسوبة

الداللة 

 *اإلحصائية

 بين المجموعات السلوك

 داخل المجموعات

 المجموع

3 
244 
247 

0.33 
28.50 
28.83 

0.11 
0.11 

0.96 0.41 

الوضع الفكري 

 رسيوالمد

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

3 
244 
247 

0.60 
16.49 
17.09 

0.20 
0.06 

2.99 0.03* 

المظهر 

 الفسيولوجي

 والطلة الخارجية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

3 
244 
247 

0.40 
27.62 
28.02 

0.13 
0.11 

1.17 0.31 

 بين المجموعات القلق

 داخل المجموعات

 المجموع

3 
244 
247 

0.28 
20.35 
20.64 

0.09 
0.08 

1.14 0.33 

 بين المجموعات الشهرة والشعبية

 داخل المجموعات

 المجموع

3 
244 
247 

0.12 
24.31 
24.43 

0.04 
0.09 

0.40 0.74 

 بين المجموعات الرضا والسعادة

 داخل المجموعات

 المجموع

3 
244 
247 

0.16 
18.98 
19.14 

0.05 
0.07 

0.96 0.55 

 بين المجموعات يةالدرجة الكل

 داخل المجموعات

 المجموع

3 
244 
247 

0.15 
6.67 
6.82 

0.05 
0.02 

1.86 0.13 

 ، )α = 0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة *
 

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى           ) 17(يتضح من الجدول    

ظهـر الفسـيولوجي    السلوك، والم (في مفهوم الذات على مجاالت      ) α= 0.05(الداللة      
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والطلة الخارجية، والقلق، والشهرة والشعبية، والرضا والسعادة، والدرجة الكلية لمفهوم          

 .تعزى لمتغير مستوى تعلم األب) الذات

على مجـال   ) α= 0.05( بينما كانت الفروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة           

 .الوضع الفكري والمدرسي تبعاً لمتغير مستوى تعلّم األب

ومن أجل تحديد بين من كانت الفروق، استخدم اختبار شفيه للمقارنات البعديـة             

 .تبين ذلك) 18(بين المتوسطات الحسابية ونتائج الجدول 

 

 )18(الجدول 

نتائج اختبار شفيه لداللة الفروق في مفهوم الذات على مجال الوضع الفكري والمدرسي 

 تبعاً لمتغير مستوى تعلّم األب

 بكالوريوس فما فوق )معهد(كلية  ثانوي أساسي فما دون األبمستوى تعلم 

 0.11- 0.03- 0.03  أساسي فما دون

 *0.14- 0.06-   ثانوي

 0.07-    )معهد(كلية 

     بكالوريوس فما فوق

 ، )α = 0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة *
نوي وبكـالوريوس فمـا     أن الفروق كانت دالة إحصائياً بين ثا      ) 18(يتضح من الجدول    

 .فوق لصالح بكالوريوس فما فوق، ولم تكن المقارنات األخرى دالة إحصائياً
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א: א א :א
فـي  ) α = 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة            

في مدينة نابلس   مفهوم الذات لدى طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية           

 تعزى لمتغير مستوى تعلم األم؟

) One Way ANOVA(لإلجابة عن هذا السؤال استخدم تحليل التبـاين األحـادي   

نتـائج تحليـل    ) 20(المتوسطات الحسابية بينما يبين الجدول      ) 19(حيث يبين الجدول    

 .التباين األحادي

 

 

 )19(الجدول 

 اد عينة الدراسة تبعاً لمتغيرالمتوسطات الحسابية لمفهوم الذات عند أفر

  مستوى تعلّم األم

أساسي  المجاالت

 فما دون

بكالوريوس  )معهد(كلية  ثانوي

 فما فوق

 2.19 2.25 2.18 2.22 السلوك

 2.17 2.10 2.05 2.03 الوضع الفكري والمدرسي

 2.011 2.08 2.07 2.07 المظهر الفسيولوجي والطلة الخارجية

 2.06 1.97 2.02 2.03 القلق

 2.10 2.06 1.99 2.05 الشهرة والشعبية

 2.04 1.91 2.008 2.06 الرضا والسعادة

 2.11 2.06 2.05 2.08 الدرجة الكلية
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 )20(الجدول 

 نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مفهوم الذات

 تبعاً لمتغير مستوى تعلم األم
درجات  مصدر التباين المجاالت 

 الحرية

 مجموع 

مربعات 

 االنحراف

متوسط 

 االنحراف

) ف(قيمة 

 المحسوبة

الداللة 

 *اإلحصائية

 بين المجموعات السلوك

 داخل المجموعات

 المجموع

3 
244 
247 

0.16 
28.67 
28.83 

0.05 
0.11 

0.45 0.71 

الوضع الفكري 

 والمدرسي

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

3 
244 
247 

0.39 
16.70 
17.09 

0.13 
0.06 

1.91 0.12 

المظهر الفسيولوجي 

 والطلة الخارجية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

3 
244 
247 

0.03 
27.98 
28.02 

0.01 
0.11 

0.10 0.95 

 بين المجموعات القلق

 داخل المجموعات

 المجموع

3 
244 
247 

0.13 
20.51 
20.64 

0.04 
0.08 

0.52 0.66 

 بين المجموعات الشهرة والشعبية

 ل المجموعاتداخ

 المجموع

3 
244 
247 

0.28 
14.15 
24.43 

0.09 
0.09 

0.95 0.41 

 بين المجموعات الرضا والسعادة

 داخل المجموعات

 المجموع

3 
244 
247 

0.54 
18.60 
19.14 

0.18 
0.07 

2.39 0.06 

 بين المجموعات الدرجة الكلية

 داخل المجموعات

 المجموع

3 
244 
247 

0.07 
6.75 
6.82 

0.02 
0.02 

0.86 0.45 

 

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى           ) 20(يتضح من الجدول    

في مفهوم الذات على جميع المجاالت والدرجة الكلية لمفهوم الذات      ) α= 0.05(الداللة      

 .تعزى لمتغير مستوى تعلّم األم
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א: א א :א
في مفهوم ) α = 0.05(ئية عند مستوى الداللة هل توجد فروق ذات داللة إحصا

الذات لدى طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس تعزى 

 لمتغير المعدل الدراسي؟

 Independent(لمجموعتين مستقلتين ) ت(لإلجابة عن هذا السؤال استخدم اختبار 

–t-test ( ونتائج الجدول)تبين ذلك) 21. 

 )21 (الجدول

 لداللة الفروق في مفهوم الذات تبعاً لمتغير المعدل الدراسي) ت(نتائج اختبار 
 المجاالت %80أقل من  فأكثر% 80

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

) ت(قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 *اإلحصائية

 0.24 1.17 0.32 2.18 0.35 2.23 السلوك

 *0.003 3.01 0.22 2.01 0.29 2.12 الوضع الفكري والمدرسي

المظهر الفسيولوجي والطلة 

 الخارجية

2.08 0.34 2.08 0.33 0.07 0.94 

 0.46 0.73 0.26 2.03 0.29 2.01 القلق

 0.67 0.42 0.29 2.02 0.34 2.04 الشهرة والشعبية

 0.20 1.26 0.18 1.99 0.27 2.04 الرضا والسعادة

 0.13 1.48 0.14 2.05 0.18 2.08 الدرجة الكلية

 ).1.96(الجدولية ) ت(، )α = 0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة *
 

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         ) 21(يتضح من الجدول    

)α = 0.05 (             في مفهوم الذات على مجال الوضع الفكري والمدرسـي تعـزى لمتغيـر

% 80(لصـالح   %) 80أقل من   (و) أكثرف% 80(المعدل الدراسي بين أصحاب المعدل      

علـى  ) α= 0.05( ، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائياً عند مسـتوى الداللـة               )فأكثر

 .المجاالت األخرى والدرجة الكلية لمفهوم الذات تبعاً لمتغير المعدل الدراسي
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א: א א :א
في مفهوم  ) α = 0.05(عند مستوى الداللة    هل توجد فروق ذات داللة إحصائية       

الذات لدى طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نـابلس بـين               

 القياسين القبلي والبعدي عند أفراد المجموعة التجريبية؟

 

عند كل من   ) Paired-t-test(لألزواج  ) ت(لإلجابة عن هذا السؤال استخدم اختبار       

 .تبين ذلك) 24(،)23(،)22(بصورة منفردة ومجتمعة، ونتائج الجداول الذكور واإلناث 

 :نتائج الذكور في المجموعة التجريبية . أ

 )22(الجدول 

لألزواج لداللة الفروق في مفهوم الذات بين القياسين القبلي والبعدي ) ت(نتائج اختبار 

 عند الذكور في المجموعة التجريبية
 المجاالت لبعديالقياس ا القياس القبلي

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

) ت(قيمة 

 المحسوبة

النسبة المئوية 

 (%)للتغير 

 16.6 *7.65 0.29 2.45 0.13 2.10 السلوك

 5.97 *2.58 0.25 2.13 0.24 2.01 الوضع الفكري والمدرسي

المظهر الفسيولوجي والطلة 

 الخارجية

1.95 0.28 2.22 0.33 4.85* 13.84 

 5.79 *2.48 0.33 2.19 0.25 2.07 القلق

 1.46 0.61 0.31 2.08 0.30 2.05 الشهرة والشعبية

 4 1.53 0.31 2.08 0.27 2.00 الرضا والسعادة

 7.88 *6.21 0.18 2.19 0.14 2.03 الدرجة الكلية

 ،)α = 0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة *
ية عند مستوى الداللـة       وجود فروق ذات داللة إحصائ    ) 22(يتضح من الجدول    

 )α= 0.05 (     ة ي المجموع ذآور ف د ال دي عن ي والبع ين القبل ين القياس ذات ب وم ال ي مفه ف

ة    السلوك، والوضع الفكري المدرسي، والمظهـر الفسـيولوجي        (على مجاالت   التجريبي

، وكانـت   )والطلة الخارجية، والقلق والدرجة الكلية لمفهوم الذات لصالح القياس البعدي         

، %)7.88،  %5.79،  %13.84،  %5.97،  %16.6(بة المئوية للتغير على التوالي      النس

بينما لم يكن هناك تأثير للتربية الموسيقية على مجالي الشـهرة والشـعبية، والرضـا               

 .والسعادة، حيث إن الفروق لم تكن دالة إحصائياً بين القياسين القبلي والبعدي

 :نتائج اإلناث في المجموعة التجريبية . ب
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 )23(جدول ال

لألزواج لداللة الفروق في مفهوم الذات بين القياسين القبلي والبعدي ) ت(نتائج اختبار 

 عند اإلناث في المجموعة التجريبية
 المجاالت القياس البعدي القياس القبلي

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

) ت(قيمة 

 المحسوبة

النسبة المئوية 

 (%)للتغير 

 7.86 *3.64 0.24 2.47 0.32 2.29 السلوك

 4.8 *2.23 0.26 2.18 0.25 2.08 الوضع الفكري والمدرسي

المظهر الفسيولوجي والطلة 

 الخارجية

2.10 0.36 2.30 0.32 3.14* 9.5 

 1.5 0.77 0.27 2.00 0.24 1.97 القلق

 7.5 *2.46 0.30 2.14 0.30 1.99 الشهرة والشعبية

 2.98 *1.06 0.30 2.07 0.26 2.01 الرضا والسعادة

 6.28 *4.84 0.17 2.20 0.14 2.07 الدرجة الكلية

 ،)α = 0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة *
 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة            ) 23(يتضح من الجدول    

 )α= 0.05 (     ة ي المجموع اث ف د اإلن دي عن ي والبع ين القبل ين القياس ذات ب وم ال ي مفه  ف

ة    السلوك، والوضع الفكري المدرسي، والمظهـر الفسـيولوجي        (على مجاالت   التجريبي

والطلة الخارجية، والشهرة والشعبية، الرضا والسعادة، والدرجة الكلية لمفهـوم الـذات            

، %4.8،  %7.86(، وكانت النسبة المئوية للتغير على التـوالي         )لصالح القياس البعدي  

ما لم يكن هناك تأثير للتربية الموسـيقية علـى          ، بين %)6.28،2.98%،7.5%،  9.5%

 .مجال القلق، حيث إن الفروق لم تكن دالة إحصائياً بين القياسين القبلي والبعدي
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 :نتائج الذكور واإلناث معاً في المجموعة التجريبية. ج

 )24(الجدول 

لي والبعدي لألزواج لداللة الفروق في مفهوم الذات بين القياسين القب) ت(نتائج اختبار 

 عند أفراد المجموعة التجريبية
 المجاالت القياس البعدي القياس القبلي

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

) ت(قيمة 

 المحسوبة

النسبة المئوية 

 (%)للتغير 

 12.3 *7.87 0.27 2.46 0.33 2.19 السلوك

 4.87 *3.43 0.26 2.15 0.25 2.05 الوضع الفكري والمدرسي

ظهر الفسيولوجي والطلة الم

 الخارجية

2.02 0.33 2.26 0.32 5.88* 11.88 

 3.96 *2.48 0.32 2.10 0.25 2.02 القلق

 4.45 *2.17 0.31 2.11 0.30 2.02 الشهرة والشعبية

 3.5 1.87 0.31 2.07 0.27 2.00 الرضا والسعادة

 6.8 *7.86 0.18 2.19 0.14 2.05 الدرجة الكلية

 ،)α = 0.05(د مستوى الداللة دال إحصائياً عن*
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة           ) 24(يتضح من الجدول    

 )α= 0.05 (              في مفهوم الذات بين القياسين القبلي والبعـدي عنـد أفـراد المجموعـة

السلوك، والوضع الفكري والمدرسي، والمظهر الفسـيولوجي       (التجريبية على مجاالت    

ة، والقلق، والشهرة الشعبية، والدرجة الكلية لمفهوم الذات لصالح القياس          والطلة الخارجي 

، %11.88،  %4.87،  %12.3(، وكانت النسبة المئوية للتغير علـى التـوالي          )البعدي

، بينما لم يكن هناك تأثير للتربية الموسيقية علـى مجـال            %)6.8،  4.45%،  3.96%

 .حصائياً بين القياسين القبلي والبعديالرضا والسعادة، حيث إن الفروق لم تكن دالة إ

 

א: א א :א
في مفهوم ) α = 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

الذات لدى طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس بين 

 المجموعة الضابطة؟القياسين القبلي والبعدي عند أفراد 

 

عند كل من   ) Paired-t-test(لألزواج  ) ت(لإلجابة عن هذا السؤال استخدم اختبار       

 .تبين ذلك) 27(،)26(،)25(الذكور واإلناث بصورة منفردة ومجتمعة، ونتائج الجداول 
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 :نتائج الذكور في المجموعة  الضابطة. أ

 )25(الجدول 

روق في مفهوم الذات بين القياسين القبلي والبعدي لألزواج لداللة الف) ت(نتائج اختبار 

 عند الذكور في المجموعة الضابطة 
 المجاالت القياس البعدي القياس القبلي

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

) ت(قيمة 

 المحسوبة

النسبة المئوية 

 (%)للتغير 

 12 *4.55 0.33 2.52 0.36 2.25 السلوك

 5.26 *2.05 0.28 2.20 0.30 2.09 يالوضع الفكري والمدرس

المظهر الفسيولوجي والطلة 

 الخارجية

2.12 0.34 2.29 0.38 3.04* 8.02 

 3.96 1.42 0.31 2.14 0.29 2.07 القلق

 4 1.56 0.27 2.08 0.34 2.00 الشهرة والشعبية

 7.5 *3.14 0.23 2.15 0.29 2.00 الرضا والسعادة

 6.7 *4.77 0.21 2.23 0.21 2.09 الدرجة الكلية

 ).α = 0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة *

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة           ) 25(يتضح من الجدول    

 )α= 0.05 (     ة ي المجموع ذآور ف د ال دي عن ي والبع ين القبل ين القياس ذات ب وم ال ي مفه ف

والمظهـر الفسـيولوجي    السلوك، والوضع الفكري المدرسي،     (على مجاالت   الضابطة   

والطلة الخارجية، والرضا والسعادة، والدرجة الكلية لمفهوم الـذات لصـالح القيـاس             

، %7.5،  %8.02،  %5.26،  %12(، وكانت النسبة المئوية للتغير على التوالي        )البعدي

، بينما لم يكن هناك تأثير للمواد الدراسية األخرى على مجالي القلق، والشـهرة              %)6.7

 .، حيث إن الفروق لم تكن دالة إحصائياً بين القياسين القبلي والبعديوالشعبية
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 :نتائج اإلناث في المجموعة الضابطة. ب

 )26(الجدول 

لألزواج لداللة الفروق في مفهوم الذات بين القياسين القبلي والبعدي ) ت(نتائج اختبار 

 عند اإلناث في المجموعة الضابطة
 المجاالت اس البعديالقي القياس القبلي

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

) ت(قيمة 

 المحسوبة

النسبة المئوية 

 (%)للتغير 

 11.87 *5.05 0.31 2.45 0.34 2.19 السلوك

 5.33 *2.86 0.29 2.17 0.23 2.06 الوضع الفكري والمدرسي

المظهر الفسيولوجي والطلة 

 الخارجية

2.16 0.31 2.34 0.37 3.02* 8.3 

 5.6 *2.07 0.28 2.07 0.33 1.96 قالقل

 4.3 1.92 0.28 2.17 0.29 2.08 الشهرة والشعبية

 3.43 1.73 0.32 2.11 0.28 2.04 الرضا والسعادة

 6.7 *5.56 0.19 2.22 0.14 2.08 الدرجة الكلية

 ،)α = 0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة *
صائية عند مستوى الداللـة       وجود فروق ذات داللة إح    ) 26(يتضح من الجدول    

 )α= 0.05 (      ة ي المجموع اث ف د اإلن دي عن ي والبع ين القبل ين القياس ذات ب وم ال ي مفه ف

السلوك، والوضع الفكري المدرسي، والمظهـر الفسـيولوجي        (على مجاالت   الضابطة   

، وكانت  )والطلة الخارجية، والقلق، والدرجة الكلية لمفهوم الذات لصالح القياس البعدي         

، بينما  %)6.7،  %5.6،  %8.3،  %5.33،  %11.87(نسبة المئوية للتغير على التوالي      ال

لم يكن هناك تأثير للمواد الدراسية األخرى على مجالي الشـهرة والشـعبية والرضـا               

 .والسعادة  حيث إن الفروق لم تكن دالة إحصائياً بين القياسين القبلي والبعدي
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 :مجموعة الضابطةنتائج الذكور واإلناث معاً في ال. ج

 )27(الجدول 

لألزواج لداللة الفروق في مفهوم الذات بين القياسين القبلي والبعدي ) ت(نتائج اختبار 

 عند أفراد المجموعة الضابطة
 المجاالت القياس البعدي القياس القبلي

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

) ت(قيمة 

 المحسوبة

النسبة المئوية 

 (%)للتغير 

 11.7 *6.78 0.32 2.48 0.35 2.22 السلوك

 4.8 *3.40 0.28 2.18 0.27 2.08 الوضع الفكري والمدرسي

المظهر الفسيولوجي والطلة 

 الخارجية

2.14 0.32 2.31 0.37 4.30* 7.9 

 3.96 *2.50 0.30 2.10 0.31 2.02 القلق

 4،4 *2.48 0.28 2.13 0.32 2.04 الشهرة والشعبية

 5.4 *3.49 0.28 2.13 0.28 2.02 ةالرضا والسعاد

 6.7 *7.28 0.20 2.22 0.18 2.08 الدرجة الكلية

 ،)α = 0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة *
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة           ) 24(يتضح من الجدول    

 )α= 0.05 (            مجموعـة  في مفهوم الذات بين القياسين القبلي والبعـدي عنـد أفـراد ال

السلوك، والوضع الفكري والمدرسي، والمظهـر الفسـيولوجي   (الضابطة على مجاالت   

والطلة الخارجية، والقلق، والشهرة الشعبية، والرضا والسعادة والدرجة الكلية  لمفهـوم            

، %11.7(، وكانت النسبة المئوية للتغير علـى التـوالي          )الذات لصالح القياس البعدي   

4.8% ،7.9% ،3.96% ،4.4% ،5.4% ،6.7.(% 

 

א: א א :א
في مفهوم ) α = 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

الذات لدى طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس على 

 القياس البعدي بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة؟

 Independent(لمجموعتين مستقلتين ) ت(لإلجابة عن هذا السؤال استخدم اختبار 

–t-test ( ونتائج الجدول)تبين ذلك) 28. 

 



 70

 )28(الجدول 

لداللة الفروق على القياس البعدي بين أفراد المجموعتين التجريبية ) ت(نتائج اختبار 

 والضابطة
 المجاالت طةالمجموعة الضاب المجموعة التجريبية

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

) ت(قيمة 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 *اإلحصائية

 0.52 0.63 0.32 2.48 0.27 2.46 السلوك

 0.39 0.85 0.28 2.18 0.26 2.15 الوضع الفكري والمدرسي

المظهر الفسيولوجي والطلة 

 الخارجية

2.26 0.32 2.31 0.37 1.20 0.22 

 0.96 0.47 0.30 2.10 0.32 2.10 القلق

 0.64 0.46 0.28 2.13 0.31 2.11 الشهرة والشعبية

 0.14 1.44 0.28 2.13 0.31 2.07 الرضا والسعادة

 0.22 1.22 0.20 2.22 0.18 2.19 الدرجة الكلية

 ).1.96(الجدولية ) ت(، )α = 0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة *
على المجـاالت والدرجـة الكليـة       ) ت(ار  أن قيم اختب  ) 28(يتضح من الجدول    

) 1.22،  1.44،  0.46،  0.47،  1.20،  0.85،  0.63(لمفهوم الذات كانت على التـوالي       

، أي أنه ال توجد فـروق ذات داللـة          )1.96(وجميع هذه القيم أقل من القيمة الجدولية        

ن في مفهوم الذات بـين أفـراد المجمـوعتي        ) α = 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة     

 .التجريبية والضابطة تعزى إلى التربية الموسيقية
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 الفصل الخامس

 

 مناقشة النتائج والتوصيات

 
 
 .مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول -
 .مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني -
 .مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث -
 .مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع -
 .قشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامسمنا -
 .مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس -
 .مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السابع -
 .مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن -
 .مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال التاسع -
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
 

اقشة نتائج الدراسة التي بحثت في أثر التربية الموسـيقية          يتضمن هذا الفصل من   

على مفهوم الذات لدى طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينـة              

 .نابلس فقط

هارس لقياس مفهوم   -ولتحقيق أهداف الداسة قام الباحث باستخدام مقياس بيرس       

ات عند الطلبة، وتم التأكد من      الذات حيث تضمن المقياس ستة مجاالت تقيس مفهوم الذ        

صدقها باالستعانة بلجنة من المحكمين المختصين في العلوم التربوية، وتحققت لها درجة            

، وقـد   )0.92(معقولة من الثبات، حيث بلغ معامل الثبات بتطبيق معادلة كرونباخ الفا            

ج اشتملت الدراسة على مجموعة من األسئلة، حيث سيحاول الباحـث مناقشـة النتـائ             

 .المتعقلة بكل سؤال

 

 :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوالً

ما درجة مفهوم الذات لدى طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية            

 في مدينة نابلس؟

لإلجابة عن السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل مجال           

أظهرت أن درجة مفهـوم الـذات       ) 11(تائج الجدول   وللدرجة الكلية لمفهوم الذات، ون    

، %)73.33(كانت كبيرة على مجال السلوك حيث وصلت النسبة المئويـة لالسـتجابة             

بينما كانت درجة مفهوم الذات متوسطة على المجاالت األخرى حيث تراوحت النسـبة             

 لمفهـوم   ، وفيما يتعلق بالدرجة الكليـة     %)69.33-67.0(المئوية لالستجابة عليها بين     

 %).69.0(الذات كانت متوسطة حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة عليها إلى 

ويرى الباحث أن السبب في الحصول على درجة متوسطة من مفهـوم الـذات              

يعود إلى أن المناهج الدراسية ال تركز على تنمية جوانب الشخصية بصورة متزنة حيث     

 .معرفية بدرجة أكبر من الجوانب األخرىإن التركيز يكون منصباً على الجوانب ال
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 :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانياً

فـي  ) α=  0.05( الداللـة   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى          

مفهوم الذات لدى طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس             

 تعزى لمتغير الجنس؟ 

لمجمـوعتين مسـتقلتيين    ) ت(ن هذا السؤال فقد تم استخدام اختبـار         لإلجابة ع 

)Independent- t-test( ونتائج الجدول ،)أظهرت أنه توجد فروق ذات داللة إحصـائية  ) 12

في مفهوم الذات على مجالي المظهـر الفسـيولوجي         ) α=  0.05( عند مستوى الداللة    

ولصالح اإلناث علـى مجـال المظهـر        والطلة الخارجية، والقلق بين الذكور واإلناث،       

الفسيولوجي والطلة الخارجية، بينما كانت الفروق لصالح الذكور على مجـال القلـق،             

وفيما يتعلق بالمجاالت األخرى والدرجة الكلية لمفهوم الذات لم تكـن الفـروق دالـة                

 ).α=  0.05( إحصائية عند مستوى الداللة 

ي المظهر الفسيولوجي والطلة الخارجية     ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن مجال      

والقلق بين الذكور واإلناث، حيث أنه في هذا العمر لهم اهتمامات خاصة في مظهـرهم               

وطلتهم الخارجية وعلى وجه الخصوص اإلناث، وبالنسبة للقلق فإن شـعور الجنسـين             

 .وخوفهم من شتى األمور في درجات متفاوتة

، )1985(سة كـل مـن يعقـوب وبلبـل          وتتفق هذه النتيجة بوجه عام مع درا      

، حيث لـم تظهـر      )1993(، ودوناتل   )1998(، ونوفل   )1988(والعمري في اليعقوب    

) α=  0.05( نتائج هذه الدراسات وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة            

 .في مفهوم الذات تعزى لمتغير الجنس

، وهالبن، وباين وأليت    )1986(واختلفت هذه النتيجة مع دراسة كل من  اسماس        

ــداوود )1973( ــوب)1982(، وال ــكعة )1985(، واليعق ــادو )1999(، والش ، وهارت

، حيث لم تظهر نتائج هذه الدراسات       )1994(، ودراسة لندا جاكسون وآخرين      )1994(

في مفهـوم الـذات     ) α=  0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         

زو الباحث ذلك إلى االختالف في عينـة الدراسـة الحاليـة            تعزى لمتغير الجنس، ويع   

والدراسات السابقة حيث تم إجراء الدراسة الحالية على طلبة الصف العاشر األساسـي             

 .بينما تم إجراء الدراسات األخرى على فئات عمرية مختلفة
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 :مناقشة النتائج المتعقلة بالسؤال الثالث: ثالثا

فـي  ) α=  0.05( الداللـة   ائية عند مسـتوى     هل توجد فروق ذات داللة إحص     

مفهوم الذات لدى طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس             

 تعزى لمتغير مكان السكن؟ 

، ونتـائج  )One Way ANOVA(لإلجابة عن السؤال استخدم تحليل التباين األحادي 

صـائية عنـد مسـتوى الداللـة               أظهرت أنه ال توجد فروق ذات داللة إح       )14(الجدول  

 )α=  0.05 (      في مفهوم الذات على مجاالت)      ،السلوك، والوضع الفكـري والمدرسـي

والمظهر الفسيولوجي والطلة الخارجية، والقلق، والشهرة والشعبية، والدرجـة الكليـة           

، تعزى لمتغير مكان السكن، بينما كانت الفروق دالـة إحصـائياً عنـد              )لمفهوم الذات 

على مجال الرضا والسعادة لمفهوم الذات، ومـن أجـل          ) α=  0.05( توى الداللة   مس

تحديد بين من كانت الفروق فقد استخدم اختبار شفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات             

 ).15(الحسابية كما بينت نتائج الجدول 

الـة  فقد اظهرت النتائج أن الفروق كانت د      ) 15(وتبعاً الختبار شفيه في الجدول      

في مفهوم الذات على مجال الرضا والسعادة       ) α=  0.05( إحصائياً عند مستوى الداللة     

بين طلبة المدينة وطلبة القرية لصالح طلبة المدينة، بينما لم تكن الفروق دالة إحصـائياً               

 .بين طلبة المدينة وطلبة المخيم، وطلبة القرية وطلبة المخيم

لوك، والوضع الفكري والمدرسي، المظهـر      الس(ويعزو الباحث النتيجة إلى أن      

، تتسم باالنضباط العام حيـث  )الفسيولوجي والطلة الخارجية، والقلق، والشهرة والشعبية    

إن المناخ العام للطلبة من حيث النظام التعليمي موحد، وكذلك الظروف البيئية المحيطة             

لسعادة والدرجة الكليـة    بوجه عام، بينما كانت الفروق دالة إحصائياً في مجال الرضا وا          

لمفهوم الذات، ويعزو الباحث ذلك إلى أن المناطق السـكنية الجيـدة تعطـي إحساسـاً                

 .بالسعادة والطمأنينة

، واختلفـت   )1993(، وجراح )1998(واتفقت نتائج هذا المتغير مع دراسة نوفل      

 ، التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة         )1996(مع دراسة سرحان    

الذين يسكنون منطقة شمال فلسطين والطلبة الذين يسكنون منطقة الوسط لصالح طلبـة             

 .منطقة الوسط

، أن طلبة المرحلـة الثانويـة فـي المنطقـة           )1982(وأظهرت دراسة الداوود    

الوسطى من األردن حيث كانت المتوسطات الحسابية عندهم أقل من متوسطات المنطقة            
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صائية دالة، كما أظهر طلبة الثانوية في المنطقة الجنوبية         الشمالية والجنوبية وبفروق إح   

 .متوسطات حسابية أعلى من متوسطات المنطقة الوسطى في األردن

 

 :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: رابعاً

فـي  ) α=  0.05( الداللـة   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى          

ر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس        مفهوم الذات لدى طلبة الصف العاش     

 تعزى لمتغير مستوى تعلم األب؟ 

ونتائج ) One Way ANOVA(لإلجابة عن السؤال فقد استخدم تحليل التباين األحادي 

أظهرت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة                     ) 16(الجدول  

 )α=  0.05 (   ى مجاالت   في مفهوم الذات عل)     السلوك، والمظهر الفسيولوجي والطلـة

) الخارجية، والقلق، والشهرة والشعبية، والرضا والسعادة، والدرجة الكلية لمفهوم الذات         

( تعزى لمتغير مستوى تعلّم األب، بينما كانت الفروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة              

α=  0.05 (       الذات، ومن أجل تحديد بـين     على مجال الوضع الفكري والمدرسي لمفهوم

من كانت الفروق فقد استخدم اختبار شفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسـابية             

 .بينت ذلك) 17(ونتائج الجدول 

فقد كانت نتائج اختبار شفيه لداللة      ) 17(وتبعاً الختبار شفيه الذي أظهره الجدول       

لمدرسي تبعاً لمتغير مستوى تعلم     الفروق في مفهوم الذات على مجال الوضع الفكري وا        

فـي مفهـوم   ) α=  0.05( األب، حيث كانت الفروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة   

الذات بين ثانوي وبكالوريوس فما فوق لصالح بكالوريوس فما فوق، ولم تكن المقانـات              

 .األخرى دالة إحصائياً

السـلوك،  (ى مجاالت   ويعزو الباحث بأنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عل         

تعزى لمتغير مستوى   ) المظهر الفسيولوجي والطلة الخارجية، القلق، والرضا والسعادة        

تعلم األب، وحيث إن المجتمع الفلسطيني بشكل عام يفرض نوعاً من توارث المهنـة ،               

ويتمتع الطلبة الذين ينتمون إلى أسر ذات مستوى تعليمي عاٍل ومهنة مرموقة بشـهرة              

ين الطلبة والمدرسين اكثر من الطلبة الذين ينتمون إلـى أسـر ذات مسـتوى               وشعبية ب 

تعليمي متواضع، ومن خالل المقارنات البعدية وجد أن اآلباء ذوي التحصـيل العلمـي              

بكالوريوس فأعلى يتمتعون بمفهوم ذات أعلى من الطلبة الذين ينتمون إلى آباء يحملون             

أن اآلباء من ذوي تحصيل البكالوريوس فأعلى       درجة تعليم ثانوي ويعزيها الباحث إلى       
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يعملون على تزويد أبنائهم بأنشطة ثقافية متنوعة ويتفهمون المرحلة العمريـة للطلبـة،             

 .فتخلق عندهم شعوراً بالرضا بوجه عام

، اللتين   )1993(، ودراسة جراح  )1988(واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الزعبي       

فـي  ) α=  0.05( لة إحصائية عند مستوى الداللة      أظهرتا أنه ال توجد فروق ذات دال      

 .مفهوم الذات تعزى لثقافة الوالدين

، اللتين  )1998(، ودراسة نوفل    )1980(واختلفت هذه النتيجة مع دراسة عباس       

أظهرتا وجود فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات تعزى لمتغير مسـتوى تعلّـم               

 .األب

 

 :علقة بالسؤال الخامسمناقشة النتائج المت: خامساً

فـي  ) α=  0.05( الداللـة   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى          

مفهوم الذات لدى طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس             

 تعزى لمتغير مستوى تعلم األم؟ 

نتـائج  ، و)One Way ANOVA(لإلجابة عن السؤال استخدم تحليل التباين األحادي 

أظهرت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات على كل             ) 20(الجدول  

 .مجاالت مفهوم الذات تعزى لمتغير مستوى تعلم األم

ويعزو الباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على مجاالت مفهوم الذات            

ألمهات حيث خبراتهم   تعزى لمستوى تعلم األم، إلى تدني المستوى التعليمي لكثير من ا          

وثقافتهم محدودة بسبب عدم مواصلة دراستهم في المعاهد والجامعات وهذا له تأثير كبير   

 .على مفهوم الذات عند أبنائهم

ومن خالل اإلطالع على الدراسات السابقة التي ناقشت هذا المتغير اختلفت هذه            

 هذه النتيجـة مـع      ، واتفقت )1980(، وعباس   )1998(النتيجة مع دراسة كل من نوفل       

، التي أظهرت أنه ليس لثقافة الوالدين أي أثر على مفهوم الذات            )1988(دراسة الزعبي   

، التي أظهرت أنه ال توجد فروق فـي مسـتوى           )1993(لدى الطالب، ودراسة جراح   

 .الحكم األخالقي في مفهوم الذات تعزى لثقافة الوالدين

 

 :السادسمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال : سادساً



 77

فـي  ) α=  0.05( الداللـة   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى          

مفهوم الذات لدى طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس             

 تعزى لمتغير المعدل الدراسي؟ 

) Independent t-test(لمجموعتين مستقلتين ) ت(لإلجابة عن السؤال استخدم اختبار 

أظهرت أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة             ) 21(ائج الجدول   ونت

 )α=  0.05 (            في مفهوم الذات على مجال الوضع الفكري والمدرسي تعـزى لمتغيـر

، بينما لـم تكـن      %)80أقل من   (و) فأكثر% 80(المعدل الدراسي بين أصحاب المعدل      

على المجاالت األخرى والدرجة ) α=  0.05 (الفروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  

 .الكلية لمفهوم الذات تبعاً لمتغير المعدل الدراسي

ولعل السبب في ذلك يعود إلى التقارب في العوامل الثقافية والظروف التعليميـة             

 .للطلبة بصرف النظر عن معدالتهم الدراسية

 

 :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السابع: سابعاً

فـي  ) α=  0.05( الداللـة   د فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى         هل توج 

مفهوم الذات لدى طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس             

 بين القياسين القبلي والبعدي عند أفراد المجموعة التجريبية؟

 كـل مـن   عند) Paired –t-test(لألزواج ) ت(لإلجابة عن السؤال استخدم اختبار 

 .تبين ذلك) 24(، )23(، )22(الذكور واإلناث بصورة منفردة ومجتمعة ونتائج الجداول 

بالنسبة للذكور أظهرت النتائج أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة                

 )α=  0.05 (            في مفهوم الذات بين القياسين القبلي والبعدي عند الذكور في المجموعـة

السلوك ، والوضع الفكري والمدرسي، والمظهر الفسـيولوجي        (ى مجاالت   التجريبية عل 

لصالح القياس البعدي، بمعنـى     ) والطلة الخارجية، والقلق، والدرجة الكلية لمفهوم الذات      

أنه كان هناك تأثير للتربية الموسيقية على هذه المجاالت والدرجة الكلية لمفهوم الـذات              

، %13.84،  %5.97،  %16.6(علـى التـوالي     حيث كانت النسب المئويـة للتـأثير        

بينما لم يكن هناك تأثير للتربية الموسيقية علـى مجـالي الشـهرة             %) 7.88،  5.79%

والشعبية، والرضا والسعادة، حيث إن الفروق لم تكن دالة إحصائياً بين القياسين القبلـي      

 .والبعدي
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ند مسـتوى الداللـة           وأما بالنسبة لنتائج اإلناث فقد أظهرت فروقاً ذات داللة  ع          

 )α=  0.05 (            في مفهوم الذات بين القياسين القبلي والبعدي عند اإلناث في المجموعـة

السلوك، والوضع الفكري والمدرسي، والمظهر الفسـيولوجي       (التجريبية على مجاالت    

والطلة الخارجية، والشهرة والشعبية، والرضا والسعادة، والدرجة الكلية لمفهوم الـذات           

، بمعنى أنه كان هناك تأثير للتربية الموسيقية على هذه المجاالت           )الح القياس البعدي  لص

، %4.8،  %7.86(والدرجة الكلية حيث كانت النسبة المئوية للتـأثير علـى التـوالي             

بينما لم يكن هناك تأثير للتربية الموسـيقية علـى          %) 6.28،  2.98%،  7.5%،  9.5%

 .كن دالة إحصائياً بين القياسين القبلي والبعديمجال القلق، حيث إن الفروق لم ت

 

وبالنسبة لنتائج المجموعة التجريبية لإلناث والذكور معاً فقد أظهرت أنه يوجـد            

في مفهـوم الـذات بـين       ) α=  0.05( فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        

السلوك، والوضع  (ت  القياسين القبلي والبعدي عند أفراد المجموعة التجريبية على مجاال        

الفكري والمدرسي، والمظهر الفسيولوجي والطلة الخارجية، والقلق، والشهرة والشعبية،         

، بمعنى أنه كان هناك تأثير للتربية       )والدرجة الكلية لمفهوم الذات لصالح القياس البعدي      

لـى  الموسيقية على هذه المجاالت والدرجة الكلية حيث كانت النسبة المئوية للتـأثير ع            

، بينما لـم يكـن      %)6.8،  %4.45،  %3.96،  %11.88،  %4.87،  %12.3(التوالي  

هناك تأثير للتربية الموسيقية على مجال الرضا والسعادة، حيث إن الفروق لم تكن دالة              

 .إحصائياً بين القياسين القبلي والبعدي

 

فقة مـع   وفيما يتعلق بتأثير التربية الموسيقية على مفهوم الذات جاءت النتائج مت          

، )1996(، وريشـارد آيـن      )1977(، ونـولين  )1986(نتائج دراسات كل من اسماس      

، )1992(، وبارتل لـي  )1991(، وروي كرستين   )1998(، وحنا وآن    )1997(وبولتر  

حيث أظهرت نتائج هذه الدراسات وجود تأثير إيجابي للتربية الموسيقية علـى مفهـوم              

 .الذات لدى الطلبة
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 :لنتائج المتعلقة بالسؤال الثامنمناقشة ا: ثامناً

فـي  ) α=  0.05( الداللـة   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى          

مفهوم الذات لدى طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس             

 بين القياسين القبلي والبعدي عند أفراد المجموعة الضابطة؟

عند كـل مـن   ) Paired –t-test(لألزواج ) ت(بار لإلجابة عن السؤال استخدم اخت

 .بينت ذلك) 27(، )26(،)25(الذكور واإلناث بصورة منفردة ومجتمعة ونتائج الجداول 

بالنسبة للذكور أظهرت النتائج أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى            

ـ        ) α=  0.05( الداللة   د الـذكور فـي     في مفهوم الذات بين القياسين القبلي والبعدي عن

السلوك ، والوضع الفكري والمدرسـي، والمظهـر        (المجموعة الضابطة على مجاالت     

الفسيولوجي والطلة الخارجية، والرضا والسعادة، والدرجة الكلية لمفهوم الذات لصـالح           

، بمعنى أنه كان هناك تأثير للمواد الدراسية األخرى على هذه المجاالت            )القياس البعدي 

، %5.26،  %12( حيث كانت النسب المئويـة للتـأثير علـى التـوالي             والدرجة الكلية 

بينما لم يكن هناك تأثير للمواد الدراسية األخرى على مجالي القلـق،            %) 7.5،  8.02%

 .والشهرة والشعبية، حيث أن الفروق لم تكن دالة إحصائياً بين القياسين القبلي والبعدي

 

ه يوجد فروقاً ذات داللة  عند مسـتوى         وأما بالنسبة لنتائج اإلناث فقد أظهرت أن      

في مفهوم الذات بين القياسين القبلي والبعدي عند اإلناث في          ) α=  0.05( الداللة            

السلوك، والوضع الفكري والمدرسـي، والمظهـر       (المجموعة الضابطة على مجاالت     

القيـاس  الفسيولوجي والطلة الخارجية، والقلق، والدرجة الكلية لمفهوم الـذات لصـالح           

، بمعنى أنه كان هناك تأثير للمواد الدراسية األخـرى علـى هـذه المجـاالت                )البعدي

، %5.33،  %11.87(والدرجة الكلية حيث كانت النسبة المئوية للتأثير علـى التـوالي            

، بينما لم يكن هناك تأثير للمواد الدراسية األخرى على مجالي           %)6.7،  5.6%،  8.3%

والسعادة حيث إن الفروق لم تكن دالة إحصائيا بين القياسين          الشهرة والشعبية، والرضا    

 .القبلي والبعدي

 

وبالنسبة لنتائج المجموعة الضابطة للذكور واإلناث معاً أظهرت أنه يوجد فروق           

في مفهوم الذات بـين القياسـين       ) α=  0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       

السلوك، والوضع الفكـري  ( الضابطة على مجاالت القبلي والبعدي عند أفراد المجموعة   
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والمدرسي، والمظهر الفسيولوجي والطلة الخارجيـة، والقلـق، والشـهرة والشـعبية،            

، بمعنى أنه كان هناك تأثير للمـواد        )والدرجة الكلية لمفهوم الذات لصالح القياس البعدي      

نسبة المئوية للتـأثير    الدراسية األخرى على هذه المجاالت والدرجة الكلية حيث كانت ال         

 %).6.7، %5.4،%4.4، %3.96، %4.8، %11.7(على التوالي 

وفيما يتعلق بتأثير المواد الدراسية األخرى على مفهوم الذات جاءت هذه النتائج            

، وأمـين   )1988(، والزغبـي    )1984(متفقة مع نتائج دراسات كل من فرج وسـهير          

، ودراسـة   )1994( ودراسة عبيدات    ،)1990(، ودراسة عبد الظاهر     )1985(وجرادنه  

، حيث أظهرت نتائج هذه الدراسات وجود تأثير إيجابي للمـواد الدراسـية             )1998(لو  

 .األخرى على مفهوم الذات عند الطلبة

 

 :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال التاسع: تاسعاً

فـي  ) α=  0.05( الداللـة   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى          

م الذات لدى طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس             مفهو

 على القياس البعدي بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة؟ 

) Independent t-test(لمجموعتين مسـتقلتين  ) ت(لإلجابة عن السؤال فقد تم استخدم اختبار 

علـى المجـاالت    ) ت(ن قيم اختبـار     أظهرت النتائج أ  ) 28(وفي ضوء نتائج الجدول     

، %1.20،  %0.85،  %0.63(والدرجة الكلية لمفهوم الـذات كانـت علـى التـوالي            

وجميع هذه القيم أقل مـن القيمـة الجدوليـة          %) 1.22،  1.44%،  0.46%،  0.47%

) α=  0.05( أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة             ) 1.96(

 .ن أفراد المجموعتين التجريبية والضابطةفي مفهوم الذات بي

ويرى الباحث أن السبب في ذلك قد يعود إلى الفترة الزمنية غير الكافية ألحداث الفروق               

بين المجموعتين، إضافة إلى وجود التأثير لكل من التربية الموسيقية و المواد الدراسية             

، )1996(ج لـونج    األخرى، وجاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة كل من شـين هـون            

،  حيث لم تظهر هذه الدراسات فروقاً ذات داللـة           )1997(ودراسة يعقوب ديبورهات    

إحصائية في تأثير الموسيقا على مفهوم الذات عند الطلبة، بينما اختلفـت نتـائج هـذه                

، )1997(، وبـولتر    )1991(، وروى كرسـتين     )1998(الدراسة مع دراسة حنا وآن      

ظهرت نتائج هذه الدراسـات وجـود فـروق ذات داللـة            ، حيث أ  )1992(وبارتل لي   

 .إحصائية في مفهوم الذات لصالح أفراد المجموعة التجريبية
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 التوصيات

 
االهتمام باألنشطة الالمنهجية ومنها البرامج الموسيقية المختلفة لما لهـا مـن دور              .1

 .إيجابي في تحسين مفهوم الذات عند الطلبة

 

ة الموسيقية فـي المـدارس والمعاهـد والجامعـات          زيادة االهتمام بموضوع التربي    .2

 .الفلسطينية

 

استخدام الموسيقى في تعزيز العالقات بين الطالب وإجراء أبحـاث فـي التعلـيم               .3

 .الخاص على فئات عمرية مختلفة من الطالب

 

ضرورة االهتمام بموضوع التربية الموسيقية، فالتربية الموسيقية تهدف إلى إكساب           .4

 .كية جيدة ودوراً أساسياً وهاماً في خبرات الفرد الذاتيةالطلبة عادات سلو

 

دعوة المسؤولين إلى االهتمام بمناهج التربية الموسيقية والبرامج الموسيقية المتنوعة           .5

 .التي تسهم في تعزيز مفهوم الذات لدى الطلبة

 

إجراء دراسات مماثلة في التربية الموسيقية ومفهوم الذات باستخدام مقاييس أخـرى             .6

 .لقياس مفهوم الذات على عينات من محافظات مختلفة
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 المراجع
 :المراجع العربية

، عالقة اإلبداع و مفهوم الذات والجـنس        )1986(أبو رياش، حسين محمد حسين،       -

ر غيـر    رسالة ماجسـتي   باالستقالل اإلدراكي عند طلبة المرحلة الثانوية في عمان،       

 .منشورة، الجامعة األردنية

، دار المعرفة   سيكولوجية الذات والتوافق، االسكندرية   ،  ) 1987(أبو زيد، إبراهيم،     -

 .الجامعية

 رسـالة   مفهوم الذات لدى العبين كرة السلة فـي األردن،        ،  )1995(أبو شمه، إياد     -

 .ماجستير غير منشورة، عمان، الجامعة األردنية

، ممارسـة األنشـطة الرياضـية       )1985(ني أحمد جردانة،    أمين، ثناء فؤاد، وتها    -

المدرسية وأثرها على التوافق النفسي لتالميذ وتلميذات المرحلة الثانويـة بمحافظـة     

اإلسكندرية، بحوث المؤتمر الدولي، الرياضة للجميع في الـدول الناميـة، المجلـد             

 .38-17 صالقاهرة،: األول، جامعة حلوان، كلية التربية الرياضية للبنين

أثر برنامج تدريبي على تغيير مفهوم الـذات لـدى نـزالء            ،  )1998(ادلبي، سهى    -

 . رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنيةمراكز األيتام في األردن،

 الطبعة األولـى، دار     طرق دراسة الطفل،  ،  )1989(برهوم، محمد؛ ونايفة قطامي      -

 .91-89الشرق للنشر والتوزيع، األردن، عمان، ص

 مراجعة وتقـديم كافيـة رمضـان، وزارة         من أنا، ،  )1983(بهادر، سعدية محمد     -

 .33التربية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، ص

، مفهوم الذات لدى المراهقين المعاقين حركيـاً،        )1995(جبريل، موسى عبد الخالق      -

 .1086-1061، ص3، العدد 22 مجلد،)سلسلة العلوم اإلنسانية(مجلة دراسات

، تقدير الذات والتكيف المدرسي لدى الطـالب        )1984(جبريل، موسى عبد الخالق      -

 .، دمشق14 عدد المجلة العربية لبحوث التعليم العالي،الذكور، 

، تقدير الذات لدى الطلبـة المتفـوقين وغيـر          )1991(جبريل، موسى عبد الخالق      -

،الجامعـة  2، العـدد    )أ20( المجلـد    دراسات العلوم اإلنسـانية،   المتفوقين دراسياً،   

 .األردنية
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أثر مفهوم الذات ومتغيرات ديمغرافية أخرى على       ) 1993(جراح، عبد القادر غالب      -

، رسالة ماجستير غير منشـورة،      مستوى الحكم األخالقي لدى طلبة جامعة اليرموك      

 .جامعة اليرموك، األردن

 .، القاهرة، دار الفكر العربيالمرجع في علم النفس،  )1985(جالل، سعد،  -

، مفهوم الذات وعالقته بالكفاية في التحصيل الدراسـي         )1985(حسين محمود عطا     -

، مركـز   16 مجلـد  ، رسالة الخليج،  التخصصي في المرحلة الثانوية، علمي أو أدبي      

 .282-253العلوم والرياضيات، الرياض، ص

لـذات  أثر الجنس وأنواع التعليم الثانوي في مفهـوم ا        ،  )1998(الحوامدة، مصطفى    -

، رسالة ماجستير غير منشـورة، جـرش        لدى الطلبة الملتحقين بها، دراسة ميدانية     

 .للبحوث والدراسات، األردن

، رسـالة   ، أثر الدراما العالجية في تقـدير الـذات        )1995(حتر، جاكلين بطرس،     -

 .ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية

هـارس  -أردنية لمقياس بيرس، اشتقاق معايير )1982(الداوود، أسعد فرحان محمد   -

 .لمفهوم الذات، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية

أثر بعض العوامل الديمغرافية في مفهوم الذات       ،  )1988(الزعبي، يحيى محمد علي      -

د،رسالة ماجستير غيـر منشـورة،      لدى طالب الصف األول الثانوي في مدينة ارب       

 .جامعة اليرموك، األردن

، 4، ط )الطفولـة والمراهقـة   (، علم نفس النمو     )1983(د عبد السالم،    زهران، حام  -

 .عالم الكتب القاهرة

عالقة كل من مفهوم الذات ونمط الشخصية بالتحصيل      ،  )1988(السالم، سعاد خليف     -

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، األردناألكاديمي

هوم الذات ومركز الضـبط لـدى       العالقة بين مف  ،  )1996(سرحان، عبير ابراهيم،     -

، رسالة ماجستير غيـر     الطلبة الجامعيين في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية       

 .فلسطين: منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس

، االتجاهات العامة لمفهوم الذات لدى طلبة مرحلتـي التعلـيم           )1999(شكعة، علي    -

، العدد  لة التقويم والقياس النفسي والتربوي    مجالثانوي والجامعي في الضفة الغربية،      

 .فلسطين: الرابع عشر، السنة نابلس
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، الموهبة واإلبداع طرائق التشخيص وأدواته المحسـوبة      ،  )1992(صبحي، تيسير    -

 .عمان،دار  التنوير العلمي للنشر والتوزيع

، عالقة مستوى مفهوم الذات وشـكل التغذيـة الراجعـة           )1990(صوالحة، محمد    -

، دراسة دكتـوراه    ية تعلم مفاهيم علمية لدى طالب الثامن اإلعدادي في األردن         بفاعل

 .غير منشورة، جامعة عين شمس، مصر

مجلـة أبحـاث    ، دراسة تطويرية لمقياس مفهوم الذات،       )1992(صوالحة، محمد،    -

-77، جامعـة اليرمـوك، ص     4، عدد   8 مجلد ،)سلسلة العلوم االجتماعية  (اليرموك  

112. 

، القـاهرة، مكتبـة     طرق تعليم الموسـيقى   ،  )1978(آمال صادق   عائشة صبري، و   -

 .االنجلو المصرية

، نوع الرعاية وتأثيره على مفهوم الذات كمفهوم تكيفـي          )1980(عباس،علي حسن    -

في عينة من األطفال في األردن، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنيـة،             

 .عمان

م الذات والذات الجسمية لدى المتفوقات      دراسة مفهو ،  )1990(عبد الظاهر، أخالص     -

وغير المتفوقات في التعبير الحركي بقسم التربية البدنية والرياضية بكليـة التربيـة             

 .، رسالة دكتوراه، كلية التربية الرياضيةاألساسية للبنات بدولة الكويت

عالقة مفهوم الذات بممارسـة النشـاطات       ،  )1994(عبيدات، رزق مصطفى علي      -

، ملخصـات رسـائل الماجسـتير        لدى طلبة المرحلة الثانوية في األردن      المدرسية

والدكتوراه، الجزء الثاني، الفصل الدراسي الثاني، الجامعة األردنية، كلية الدراسات          

 .333العليا، ص

، أثر المتغيرات الديمغرافية في مفهوم الـذات        )1995(عتوم، عدنان وفرح، عدنان      -

سلسـلة  (مجلة أبحاث اليرمـوك،   أهيل في األردن،    لدى نزالء مراكز اإلصالح والت    

 .78-53ص.، ص2، العدد 11، المجلد )ةواالجتماعي العلوم اإلنسانية

مفهوم الذات لدى الطلبة المتفوقين دراسياً وغيـر        ) 1993(الفاعوري، خليل سليمان     -

، رسالة ماجستير غير منشورة،     المتفوقين من طلبة المرحلة الثانوية في لواء جرش       

 .معة األردنيةالجا
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أثر ممارسة األنشطة الترويحية على مفهوم الذات للمارسين        ،  )1984(فرج، سهير،    -

 مؤتمر الرياضة للجميع في الـدول       وغير الممارسين لدى طالب المرحلة الجامعية،     

 .النامية

اإلرشـاد النفسـي    ،  )1981(القاضي، يوسف، والفطيم، لطفي، وحسين، محمـود،         -

 .اض، دار المريخ الريوالتوجيه التربوي،

، الفروق في مفهوم الذات بـين       )1981(كيالني، عبد اهللا زيد وعباس، علي حسن،         -

سلسلة العلـوم   (، مجلة دراسات    األيتام وغير األيتام في عينة من األطفال األردنيين       

 .54-23ص.، الجامعة األردنية، ص1، العدد8، المجلد)اإلنسانية

 هوم الذات أسسـه النظريـة والتطبيقيـة،       ، مف )1981(البين، داالس وجرين ، بيرن     -

 .دار النهضة العربية: بيروت) فوزي بهلول مترجم(

 .، رام اهللا، المؤلف، أغاني وأناشيد، أدب األطفال)1987(لحام، جاك،  -

، أثر الجنس ومركز التحكم علـى       )1994( مقابلة، نصر يوسف ويعقوب، إبراهيم       -

، مجلة علمية المجلة العربية للتربيةن،  مفهوم الذات لدى طلبة جامعة اليرموك، األرد      

 .46-24محكمة نصف سنوية، المجلد الرابع عشر، العدد الثاني، ص

، حالة تقدير الذات وعالقتها بمركـز الضـبط         )1994(ناصر، أيمن غريب قطب،      -

 .، السنة الثامنة، القاهرة32، العدد مجلة علم النفسالمدرك، 

اديمي وتأثره ببعض المتغيرات الديموغرافية     مفهوم الذات األك  ،  )1998(نوفل، مفيد    -

، رسالة  لدى طلبة الصف التاسع األساسي في  المدارس الحكومية في محافظة نابلس           

 .ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين

عالقة مفهوم الذات بالتحصيل الدراسـي      ،  )1985(يعقوب، إبراهيم وبلبل،ورمزي     -

، العدد الثالث،   )1(، أبحاث اليرموك، المجلد   عدادية في األردن  لدى تالميذ المرحلة اإل   

 .65-49ص

أثر التحصيل األكاديمي في مركز الضبط ومفهـوم        ،  )1988(اليعقوب، علي سليم،     -

 .6، ص4 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك،صالذات،

لضـبط  أثر التحصيل األكاديمي والجنس في مركز ا      ،  )1988(اليعقوب، علي سليم،     -

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، األردنومفهوم الذات

 

 



 87

 :المراجع األجنبية

- Allport, G., W (1961): Becoming Basic Considerations for a 

Psychology Personality, New Haven, Yale University Press. 

 

- Asmus, E. P. Jr. (1986) Student beliefs about the causes of success 

and failure in music: A study of achievement motivation. Journal of  

Research in Music Education, 34, 262-278. 

 

- Austin, J. (1990). The relationship of music self-esteem to degree 

of participation in school and out of school music activities among 

upper elementary students. Contributions to Music Education; 17, 20-

31. 

 

- Bartel, Lee. R. (1992). The Effect of Preparatory set on Musical 

Response in college Students. Journal-of- Research in Music 

Education; V40. Nl, P.47-61. 

 

- Bennett, Richard Ian, (1996). Student Evaluation In Senior High 

School Instrumental Music: Perceived Effects On Student 

Achievement, Motivation, And Self-Concept. Pro Quest-Dissertation 

Abstracts University Of Calgary (Canada) Degree: MMV, pp: 153. 

 

- Biehler Robert F.(1974). Psychology Applied to Teaching. 2nd ed. 

Boston, Houghton Mifflin Company. 

 

- Coopersmith, S.(1967). The antecedents of self-esteem. San 

Francisco, CA: Longman, Inc. 

 



 88

 

- Covington, M. V. (1983). Musical chairs: Who drops out of music 

Instruction and why? In. K. Dean (Ed.), Documentary report of the 

Ann Arbor Symposium in the application of psychology to the 

teaching of and learning of music: Session motivation and creativity. 

Reston, VA: Music Educators National Conference. 

 

- Donatell, Eugene John, (1993). Self-concept (Gender Differences) 

Dissertation Abstract International - A, 54 / 03, P. 793. 

 

- Dorothy, A. (1994). Music as Academic Discipline Nassp-

Bulletetin, 76, No.544, p.27-29. 

 

- Fineberg, Carol. (1987). Thinking through the art. U.S, New York. 

 

- HANNAHS, REBECCA ANN, Using a Musical to Determine the 

EFFECT of Peer Acceptance And self-concept of Developmentally 

Handicapped Middle School Students. ProQuest- Dissertation 

Abstracts, OHIO University (0167) Degree: PHD. pp:122. 

 

- Haplin, G, Payne, G. & Ellett, C. (1973). Biographical Correla of 

the Creative Personality. Gifted Adolescent in Exceptional Children, 

39. P. 652-653. 

 

- Harris, M. J. Rosenthal, R, and Snodgrass, S, E. (1986): "The 

Effects of Teacher Expectations, Gender and Behavior on pupil 

acadimic performance and self-concept" Journal of Educational 

Research, (3) pp, 173-179. 



 89

 

 

- Hurlock, Elisabeth, B. (1968). Developmental Psychology, 3rd, , ed. 

NY: Nc, Graw Hill book Company. 

 

- Hurlock. (1967). Adolescent development, 3rd, Edition Mc, Graw 

Hill. Inc. NewYork. 

 

- Hurtado, Sylvia.,  (1994). Graduate School Racial Climates and 

Academic Self-Concept among Minority Graduate Students in the 

1970s. American Journal Education, V102 n3 pp.330-351. 

 

- Jackson, Linda, A, and others, (1994), Gender and Self-Concept: a 

Reexamination of stereotypic Differences. and the Role of Gender 

attitudes. Sex-Roles, V30 n9-10 PP.615-630. 

 

- Jersild, Arthur T. (1963). The Psychology of Adolescence. N 2nd 

ed. New York. The Macmillan Company. 

 

- Klinedinst, R. E. (1989). The ability  of selected factors to predict 

performance achievement and retention of fifth-grade instrumental 

music students, (Doctoral Dissertation, Kent State University, 

Dissertation Abstracts International, 50, 3881 A. University 

Microsfilms No.9006131. 

 

- Lawton, Edward. (1987). The Role Of The Arts in School 

Contemporary-Education. 59, No. 1. 

 



 90

- Le benne, W.D., and Green, B.I,  (1979).  Educational Implication 

of self-concept theory. California Goodyesr Pub. Co. 

 

- Lisary, C. (1989). A Field Study of Sixth-Grade Students Creative 

Music Problem-Solving Processes. Journal of Research in Music 

Education. 37, No.3. p 188-200. 

 

- Lo, Ch.(1998), The effect of Extra-Curricular Activities on the 

Self-Concept of Taiwanese University Students, Dissertation Abstracts 

International, A, (59)/03, pp. 750. 

 

- Maslow, A.H. (1954): Motivation and Personality, New York 

Harper. 

 

- Max, van-der.(1981). Music and Crafts in Secondary Education. 

 

- Metcalfe, L, L (1980), "The effect of 10 week parcours Exercise 

Program on self-concept, body cathexis, life style and Job satisfaction 

of state employees." Unpublished masters thesis, The Florida state 

University. 

 

- Mouly, George J.(1973). Psychology for Effective Teaching. 3rd ed. 

N.Y.: Holt, Rinehart and Winston. 

 

- Nolin, W.H., & Vander Ark, S.D.(1977). Apilot study of patterns 

of attitudes toward school music experiences, self-esteem, and socio-

economic status in elementary and junior high students: Contributions 

to Music Education, 5, 31, 46. 



 91

 

 

- Pottebaum, Sheila- M and Others, (1986), Is There a Causal 

Relations Between Self-Concept and Academic Achievement. Journal. 

Educational Research, V 79, n3, pp.144. 

 

- Poulter, Patricia Sue, (1997). A study Of The Factors Which 

Influence Collegiate Choral Ensemble Participation By Non Music 

Majors At Six State-Supported Universities In Illinois, ProQuest 

Dissertation Abstracts, University Of Illions At Urbana-Champaign, 

Degree: EDD. pp:183. 

 

- Quilter, Shawn, (1995), M, Academic Self-Concept and the first 

year College Student A Snapshot, Journal of the Freshman year 

Experience V7, n1 pp. 39-52.   

 

- Roi, Christine S. (1991). Implementing a Motivational Program 

Using Musical Skit Development as a Technique To Improve 

Performance skills of Middle School Students. Dissertations Theses , 

Practicum, Nova University, Florida P.67. 

 

- Ruch, Floyd L.(1963). Psychology and life. 6th ed. Chicago: Scott. 

Foresman and Company. 

-  

- Schaffer, E.C (1976). The relationship of teacher attitude to student 

creative attitudes and student creative ability. Dissertation abstracts. 

37 (1), P238-239. 

 



 92

- Shavelson, R, J. and Bolus, R. (1982). Self-concept, the interplay 

theory and methods, Journal of Educational Psychology. V74, N1. 

 

- Sprinthall, Richard C. and Noreman A.(1977). Sprinthall 

Educational Psychology: A, Developmental Approach. 2nd ed. 

Reading, Mass.: Addisson Wesley Publishing Company. 

 

- Warger Cynthia, Diana, Klema. (1986). Developing Positive Self 

Concepts in Institutionalized Children with several Behavior , 

Disorder child Wefare, Vol.(65)2, pp. 165-176. 

 

 



 93

 المالحق
 

  قائمة المحكمين والمستشارين-

 .هارس بصورتها األولية-رس مقياس بي-

 .هارس بصورتها النهائية- مقياس بيرس-

 . مفتاح التصحيح للمقياس-

 . الفقرات التي تمثل األبعاد الستة لمقياس مفهوم الذات-

هارس لمفهوم  – الفقرات الغير موزعة على األبعاد الستة في مقياس بيرس           -

 .الذات

 .لمفهوم الذاتهارس - الفقرات المعدلة في مقياس بيرس-

 . البرنامج التدريبي في التربية الموسيقية-

 . درس نموذجي في الموسيقا-

 . كتاب عميد كلية الدراسات العليا إلى وزارة التربية والتعليم-

 . كتاب وزارة التربية والتعليم إلى عميد كلية الدراسات العليا-

 . المدارس كتاب مديرة التربية والتعليم إلى مديري ومديرات-
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 أعضاء لجنة المحكمين  والمستشارين
 
 : أعضاء لجنة المحكمين-أ

 جامعة النجاح الوطنية كلية العلوم التربوية   جودت سعادة . د.أ -

 جامعة النجاح الوطنية كلية العلوم التربوية    أمين الكخن. د.أ -

  الوطنيةجامعة النجاح كلية العلوم التربوية  حسني فهمي المصري. د -

 جامعة النجاح الوطنية كلية العلوم التربوية  عبد محمد عساف . د -

 جامعة النجاح الوطنية كلية العلوم التربوية  عبد الناصر القدومي . د -

 جامعة النجاح الوطنية كلية العلوم التربوية  غسان حسين الحلو . د -

 نيةجامعة النجاح الوط كلية العلوم التربوية      محمود كوري. د -

 جامعة النجاح الوطنية كلية العلوم التربوية   وليد خنفر .د -

 جامعة النجاح الوطنية كلية العلوم التربوية  رسمية عبد القادر. د -

 جامعة النجاح الوطنية كلية العلوم التربوية      سناء عورتاني. د -

 جامعة النجاح الوطنية  كلية اآلداب      عادل األسطى. د -

 
 :المستشارين أعضاء لجنة -ب

 جامعة النجاح الوطنية كلية الفنون الجميلة  أحمد عبد ربه موسى . أ -

 جامعة النجاح الوطنية كلية العلوم التربوية   ليلى بيطار. أ -

 رام اهللا  الكلية األهلية   عدنان غنايم. أ -

 جامعة النجاح الوطنية كلية الفنون الجميلة خالد عبد الرحمن صدوق . أ -
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 )4(ملحق 
 مفتاح التصحيح لالستبانة

 اإلجابة رقم الفقرة اإلجابة رقم الفقرة اإلجابة رقم الفقرة اإلجابة رقم الفقرة
 ال 61 نعم 41 نعم 21 ال 1
 ال 62 نعم 42 ال 22 نعم 2
 نعم 63 ال 43 نعم 23 ال 3
 ال 64 نعم 44 نعم 24 ال 4
 ال 65 ال 45 ال 25 نعم 5
 ال 66 ال 46 ال 26 ال 6
 نعم 67 ال 47 نعم 27 ال 7
 ال 68 ال 48 ال 28 ال 8
 نعم 69 نعم 49 نعم 29 نعم 9
 نعم 70 ال 50 نعم 30 ال 10
 ال 71 نعم 51 ال 31 ال 11
  72 نعم 52 ال 32 نعم 12
 نعم 73 ال 53 نعم 33 ال 13
 ال 74 نعم 54 ال 34 ال 14
 ال 75 نعم 55 منع 35 نعم 15
 نعم 76 ال 56 نعم 36 نعم 16
 ال 77 نعم 57 ال 37 نعم 17
 ال 78 ال 58 ال 38 ال 18
 ال 79 ال 59 نعم 39 نعم 19
 نعم 80 نعم 60 ال 40 ال 20
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 هارس-الفقرات التي تمثل األبعاد الستة لمقياس بيرس

 

 : السلوك-1

يقاس هذا البعد من خالل تصرفاته في المدرسـة،         وهو كل ما يفعله الفرد أو يقوله، و        

الجمعية و عالقاته مع اآلخرين، وكذلك ما يتصوره الفرد لعالقاته ومعامالته من خالل تلـك               

، 15،  14،  13،  12،  11،  10،  9،  8،  7،  6،  5،  4،  3،  2،  1(العالقات، وتمثلـه الفقـرات      

 .فقرة) 18(وعدد فقرات هذا البعد ) 18، 17، 16

 

 : الفكري والمدرسي الوضع-2

يقيس هذا البعد تحصيل الفرد، بحيث يبين تصوراته لعملية تحصيله المدرسي، التـي              

تبين فيما إذا كان يعتقد في نفسه بأنه ذكي أم غير ذكي، ذو دافعيه قوية  أو يميل إلى الدراسة،                    

رجيـة أم ال،    يستطيع أن يقدم تقريراً أمام الصف أو ال يستطيع، وهل يقرأ أو يطالع كتبـاً خا               

، 33،  32،  31،  30،  29،  28،  27،  26،  25،  24،  23،  22،  21،  20،  19(وتمثله الفقرات   

 .فقرة) 17(، وعدد فقرات هذا البعد )34،35

 

 : المظهر الفسيولوجي والطلة الخارجية-3

يبين هذا البعد هيئة الفرد الجسمية ومظهره، وشكله الخارجيين ويقـاس مـن خـالل                

، 44،  43،  42،  41،  39،  38،  37،  36(هره وحركاته، وتمثله الفقرات     تصورات الطفل لمظ  

 .فقرة) 10(، وعدد فقرات هذا البعد )،45

 

 : القلق-4

يشير هذا البعد الى خوف الفرد من ما يمكن أن يقع له اكثر من خوفه فـي اوضـاع                    

ـ       : محددة، ويقاس بمظاهر القلق التي يحس بها الطفل        ان، كاالرتبـاك، والخـوف مـن االمتح

والتوتر، والعصبية، واالنزعاج، وضعف الثقة بالنفس، والخجل، والعزلة، والحـزن وتمثلـه            

) 13(وعدد فقرات هذا البعـد    ) 46،47،48،49،50،51،52،53،54،55،56،57،58( الفقرات

فقرة وتجدر االشارة هنا الى أن عالمات التصحيح لهذا البعد تقيس االتجاه االيجابي لهذا البعد               

 .بي، فارتفاع العالمة يدل على وجود قلق منخفضوليس السل
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 : الشهرة والشعبية-5

يدل هذا البعد على مدى شعور الفرد بشهرته، ومعرفة زمالئه وأصـدقائه بـه فـي                 

المدرسة وخارجها، ويقاس باتساع عالقات الطفل االجتماعيـة، ومشـاركته فـي النشـاطات             

، 67،  66،  65،  64،  63،  62،  61،  60،  59(ت  االجتماعية والتربوية المختلفة، وتمثله الفقرا    

 .فقرة) 11(وعدد فقرات هذا البعد ) 69، 68

 

 : الرضا والسعادة-6

يشير هذا البعد إلى إحساس الفرد وتصوراته لحياته النفسية ويقاس بتصـورات            

، 76،  75،  74،  73،  72،  71،  70(وتقيمات الفرد لشخصيته وحياته، وتمثله الفقـرات        

 ).1998(في ادلبي) (1991(فقرة حتر) 11(وعدد فقرات هذا البعد ) 80، 79، 78، 77

 

 :تصحيح المقياس

تم قياس العالمة الكلية على المقياس لكل فرد حسب المقياس المعد لذلك، حيـث              

) 1(للوسط، والعالمـة    ) 2(ألعلى مستوى لمفهوم الذات والعالمة      ) 3(اعطيت العالمة   

 . في كل الفقراتألدنى مستوى على مفهوم الذات وهكذا
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 هارس لمفهوم الذات-الفقرات الغير موزعة على األبعاد الستة في مقياس بيرس

 الفقرة رقم الفقرة
 .أنا اسرح كثيراً في المدرسة 7
 .أنا أقع في المشاكل كثيراً 9

 .أفقد أعصابي بسهولة 15
 .أنا شخص جيد 18
 .أنا شخص ذكي، ولدي أفكار ذكية 19
 .دي وجه ضحوكل 43
 .مظهري جيد 44
 .أنا اختلف عن اآلخرين 69
 .والدي يأمالن مني الكثير 72
 .أنا مبسوط كثيراً 76
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א א א−א  א

 الفقرات بعد التعديل الفقرات قبل التعديلא

 ا أخطئ كثيراً في المدرسة أن أنا بغلط كثيراً في المدرسة وفي الجمعية 1
 أتصرف بشكل سيء في المدرسة أتصرف بشكل سيء في المركز  2
 أفكر بأفكار سيئة أفكر أفكاراً سيئة 3
أنا خجول وما بحب أشارك في األعمال        4

 ألنو بستحي

أنا خجول وال أحب المشاركة في األعمال       

 التي تظهر الخجل
أشعر بتوتر عندما يوجه األسـتاذ لـي         5

 سؤاالً

أشعر بتوتر عندما يوجه األسـتاذ سـؤاالً        

 .لي
 أنا أتنازل عن رأيي بسهولة  أنا بتنازل عن رأيي بسهولة 6
 أنا أغضب كثيراً  وبسرعة أنا بغضب كثير وبسرعة 7
زمالئي في الصـف يضـحكوا علـي         8

 وبسخروا مني

زمالئي فـي الصـف يضـحكون علـى         

 ويسخرون مني
 أنا أتقن عمل أشياء يدوية كثيرة ء يدوية حلوهأن بعرف أسوي كثير أشيا 9
 .أستطيع الرسم بشكل جيد وجميل  استطيع الرسم بشكل جيد وحلو  10
 .أنا شخص مبسوط كثير أنا شخص كثير مبسوط 11
 .أنا محظوظ كثيراً في حياتي أنا كثير محظوظ  في حياتي 12
 .يروالدي يأمالن مني الكث والداي يتأمالن منى الكثير 13
 .أحب أخوتي وأخواتي أختي/أحب أخي 14
ليس لي العديد مـن األصـدقاء ال فـي           15

 .المدرسة وال في المركز

 .لدي عدد قليل من األصدقاء في المدرسة
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 البرنامج التدريبي في التربية الموسيقية الذي تم تدريب الطلبة عليه
      الحصص 

 األسابيع
 األحد السبت

تعريف شـامل للموسـيقا والتربيـة        األولاألسبوع 

الموسيقية، وأهمية الموسيقا في الحياة     

وقدرتها على التأثير على سيكولوجية     

 .األفراد ومفهوم الذات

عناصــر علــم الموســيقا، عنصــر 

الصوت ومدلوالته، عنصـر الـزمن      

 .وأشكاله

تدريبات على مواقع النغمـات علـى        األسبوع الثاني

ؤها بمصاحبة  المدرج الموسيقي وعنا  

 .اآللة الموسيقية

األشكال الزمنية وتكويناتها والتـدرب   

على تربية السمع عن طريـق هـذه        

 .األشكال اإليقاعية المختلفة

كيفية عزف سلم دوالكبير على اآللـة        األسبوع الثالث

الموسيقية ببعض األزمنـة البسـيطة      

 مثل 

التعرف علـى عالمـات التحويـل       

ـ      ك وعالمات الصمت مع توضيح ذل

 .وبمساعدة اآللة الموسيقية

قراءة صـولفانية لـبعض التمـارين        األسبوع الرابع

الغنائية البسيطة وذلك بمصاحبة اآللة     

 .الموسيقية وبدونها

عزف التمارين الغنائية التـي تمـت       

قراءتها في الحصة السـابقة وبيـان       

 .مواقعها وكيفية عزفها على اآللة

رف علـى آداب    استماع وتذوق، التع   األسبوع الخامس

وكيفية االستماع والتذوق، حيث تـم      

كسـارة  ) Nut ckraker(االستماع إلى 

 . البندق للموسيقار تشايكوفسكي

أناشيد وغناء، أناشيد فلكلورية متنوعة     

ومختلفة وتشكيل جوقة غنائيـة مـن       

 .أعضاء الصف

قــراءة صــولفانية، تربيــة ســمع،  األسبوع السادس

 .معزوفات صولفانية غنائية

تماع وتذوق، حيث تم االستماع إلى      اس

الفصول ) The Four Season(معزوفة 

 .األربعة للموسيقار قيقالدي

أناشيد وغناء، وتمـارين للصـوت،       األسبوع السابع

 .تشكيل جوقة غنائية مكملة لما سبق

التعرف على اآلت البانـد اإليقاعيـة       

المختلفة وكيفية العزف عليها وتشكيل     

 هـذه   فرقة مصغرة تعـزف علـى     

 .اآلالت
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      الحصص 

 األسابيع
 األحد السبت

اســتماع وتــذوق موســيقا أســبانية  األسبوع الثامن

)Bolero.( 

عزف قطع موسيقية غنائية وذلك بعد      

 .قراءتها جيداً

) 40(استماع وتذوق السيمفونية رقم      .أناشيد وغناء موشحات وقدود حلبية األسبوع التاسع

 .للموسيقار موتسارت

استماع وتذوق لـبعض السـماعيات       وع العاشراألسب

 العربية المشهورة

تقديم ما تم إنجازه من جوقة الصـف        

من معزوفات غنائية مختلفة وذلك في      

احتفال مصغر في نهايـة البرنـامج       

 .التدريبي

 .دقيقة) 50: (مدة الحصة الواحدة

 .م19/2/2000 :بدء البرنامج

.م30/4/2000 :انتهاء البرنامج
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  درس نموذجي في الموسيقا

 1/4/2000: التاريخ     العاشر األساسي: الصف

 الثالثة: الحصة     التربية الموسيقة: المبحث

 )غناء وعزف(السلم الموسيقي : الموضوع
 :الوسائل

 ).اآلورغن( السبورة، الطباشير الملونة، الصور والرسومات، آلة موسيقية هارمونية
 :األساليب

 .اش المتبادلالحوار والنق
 :األنشطة

 .التدرب على معرفة مواقع النغمات وكيفية عزفها
 :األهداف العامة

ان يتعر ف الطالب إلى نغمات السلم الموسيقي من درجة القرار إلى درجة الجواب وهـي مـن                   .1

 . Do   Re   Mi   Fa   Sol   La   Si   Doاليسار 

 .لمدرج الموسيقيأن يتدرب الطالب على معرفة مواقع النغمات على ا .2

 .أن يغني الطالب هذه النغمات بدرجاتها الصوتية المختلفة .3
 :األهداف الخاصة

 .أن يردد الطالب هذه النغمات صعوداً وهبوطاً .1

 .أن يرقم الطالب اليد اليمنى واليد اليسرى من أجل العزف .2

 .أن يعرف الطالب مواقع النغمات على المدرج الموسيقي .3

 .نغمات على اآللة الموسيقيةأن يعرف الطالب مواقع ال .4

 .أن يبدأ الطالب بمحاولة عزف التمرين حسب األصول المتبعة وبتوجيهات المدرس .5

 .أن يحاول الطالب غناء النغمات مع العزف .6
 :التقويم

 أذكر نغمات السلم الموسيقي من درجة القرار إلى درجة الجواب؟ .1

 .متابعة معرفة مواقع النغمات على المدرج الموسيقي .2

 .ء نغمات السلم الموسيقي بشكل فردي وجماعيغنا .3

 )1998(هارس بصورته األولى في أدلبي -مقياس بيرس .4

 %80 أقل من -ب  فأكثر % 80 -أ
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Abstract 
 Impact of Music Education on “Self-Concept” on The Tenth 

Grade Students in Nablus Government Schools. 

Prepared by  

Mr. Khalifa .M. Jad-Allah 

Supervised by 

Ali .H. Habaib, P.h.D 

 

 This Study aims at investigating the impact of music education on 
self-Concept on the tenth grade students in Nablus Government Schools. 
 The Study tries to answer the following questions: 

1. Is there an impact of music education on Self-concept on The tenth 

grade students in Nablus government schools? 

2. Is there any significant differences at (α=0.05) on self-concept due to 

the variables (sex, place of residence; father’s level of education, 

mother’s level of education and School average)? 

 

 The methodology is based on Piers - Harris Self-Concept Scale, 

and this scale was previously translated into Arabic and applied in Jordan 

by (Daood, 1982). It includes six domains: (behavior; mental ability and 

school level; physical appearance; worrying; popularity; satisfaction and 

happiness). Tests were conducted to measure the stability of the indicator 

by applying “Cronbach Alfa Equation”; coefficient of constant (0.92).  

 The total population of the tenth grade students in Nablus 

government schools is (2044) Students which are distributed in (17) 

schools. 

 The sample of this study consists (12.92%), the selection is 

conducted in purposeful sample. Two-Hundred forty eight (248) 

questionnaires are analyzed: 



 c

  (124) Male Students and (124) female students. 

 

 The results of the study are analyzed by using SPSS (Statistical 
packages for social sciences):  

• Paired-T-test. 

• Independent-T-test. 

• One way ANOVA and Scheffe-test. 

• Cronbach-Alfa to find out the coefficient of constant. 

 

 The results of the study indicated that : 
1. The degree of the Self-Concept for the tenth grade students 

government schools in Nablus is very significant on behavior 

(73.77%). Where as it is not significant on the other domains; ranging 

between (67-69.33%); and the total degree for self-concept reached 

(69%). 

2. The variables of (sex, place of resident, father’s level of education, 

mother’s level of education and school average) have no significant 

difference at (α=0.05) on self-concept domains. 

3. The study showed that there are statistically significant differences at 

(α=0.05) on self-concept on both indicators on the two samples. 

4.  The study showed that there are no statistically significant differences 

at (α=0.05) on self –concept on both indicators on the two samples due 

to the music education. 

 

 The researcher stresses the necessity of increasing the time span 

necessary for studying the impact of music education on self-concept the 

researcher also recommends the importance of carrying out similar 

studies using different training programs and anther instrument for 



 d

measuring self-concept within this group and other groups living in 

similar circumstances 

 

 


