
والذات  الواقعٌةالتقارب بٌن الذات 
بالنضج االجتماعً المثالٌة وعالقته 

 لدى طلبة الجامعة
 

 إلى أطروحة قدمها
    
 مجلس كلٌة اآلداب / الجامعة المستنصرٌة    

 دكتوراه  وهً جزء من متطلبات نٌل درجة
 العام فلسفة فً علم النفس

 
 محمد كاظم جاسم الجٌزانً

 
 إشراف

 كتوراألستاذ المساعد الد
 جاسم فٌاض الشمري

 
 

  م6225  حزٌران     ـ   ه 4162ألولىاجمادي 



يعتقد الكثير من علماء النفس ومن منظري الشخصية ، إن أفضل السبل لفهم  
االنسان والتعامل معه هو اعتباره " كالً منظماً " ويقصد بمفهوم الذات االتجاهات 
واالحكام والقيم التي يحملها الفرد ، بالنسبة لسلوكه وقدراته وجسمه وقيمته كفرد ، 

داً من أبعاد الشخصية التي يختلف الناس فيه ، ويمكن لذلك اعتبار مفهوم الذات بع
 .مثلما يختلفون في أية صفة أخرى 

والتنا لهند ر نر  ،المهمن  ينا الصيةني  اانيندني  األبعنددويعد مفهوم الذات منن  
تحديند  ، كبير يا يموك الفرد وتةريدته ، حيث يمعب دورًا كبيرًا ينا تويينه الينموك و 

، ومفهنوم النذات ذو  التنا يينمكهد يدلكيفي  التا يدرك بهند الفنرد ذاتنه تنف ر ينا ال ري ن 
رهمي  كبيرة ينا تكينا الفنرد ، يندايراد النذين يحممنون مفهنوم ذات عييندبا منن رنفينهم 
رك ر قدرة ممن  التكينا منن ااينراد النذين يحممنون مفهنوم ذات ينمبا ، لنذا ين ن معرين  

 .الفرد لذاته تيدمد يا مممي  ت ويمه كيفي  ادراك 
كمنننند يراهنننند  الننننذات الواقعينننن  وهننننا الننننذات ،ات منهنننندك رصننننكدل مدينننندة لمننننذلننننوهند 

ن يكنننون ممينننه مينننت بً  ، ب الصنننيآل رحنننيالصنننيآل ا،ن ، والنننذات الم دليننن  وهنننا مننند 
ةننبا الصننيآل مح  ننًد لذاتننه ومنيننزًا ذات الواقعينن  مننن الننذات الم دلينن  ريكممنند اقتربننت النن

رمننند التبدمننند الكبينننر بنننين النننذات الواقعيننن  والنننذات الم دليننن  ييترتنننب مميهننند ان ، وينننعيدًا 
المينندي   يكننون الصننيآل تعييننًد ضيننر راه  بحيدتننه ، ر  انننه كممنند زاد احتمنندل رن تكبننر

بننين الننذاتين الواقعينن  والم دلينن  زاد رحتمنندل تعننره الفننرد النن  حدلنن  منندم ااتننزان ، ورن 
تفدمنننل الفنننرد مننن، ا،ينننرين ، ورن  يننناالفينننوة بنننين النننذاتين ة الواقعيننن  والم دليننن    تنننف ر 

ال مق والعدواني  التا تنتج م، هذا النوع منن التبدمند تنفد  بندلفرد الن  التةنرا بصنكل 
 و ا،يرين .مدائا نح
والنضنننج اايتمننندما ينننفد  الننن  التيمنننا منننن ااحكننندم ال ديمننن  والبحنننث منننن  

يغينننر  رنااحكننندم وال وامننند اليديننندة ، والفنننرد ذو النضنننج اايتمننندما المرتفننن، يينننت ي، 
ويتغيننر وييننرب تحننت اللننروا الميتمفنن  يننوا  كدنننت قهرينن  رم ضيننر قهرينن  يهننو يت بننل 

 دئم  .يمي، ااحكدم وال وامد وااوامر ال 
وتحنننددت مصنننكم  البحنننث الحننندلا بدلينننفال منننن  بيعننن  الع قننن  اارتبد يننن  بنننين  

ت نننندرب الننننذاتين ة الواقعينننن  والم دلينننن    والنضننننج اايتمنننندما لنننند  صننننريح  مهمنننن  يننننا 
الميتمن، مم منن  ب مبنن  اليدمعنن  ، ولننم تتفننق التنليننرات والدراينندت الينندب   حننول  بيعنن  



ممن   –ا تويند دراين  محمين                     الع ق  بنين هنذين المتغينرين ، كمند 
تةننندت لهنننذا الموضنننوع الحينننو  لننند  هنننذ  الصنننريح  اايتمدميننن   –حننند ممنننم البدحنننث 

 المهم  .
 أهـداف البحـث

 -: تحددت رهداا البحث بد،تا 
 الت درب بين الذات الواقعي  والذات الم دلي  لد   مب  اليدمع  . قيدس -1
 ا لد   مب  اليدمع  .النضج اايتمدم قيدس -2
الت نننندرب بننننين الننننذات الواقعينننن  والننننذات الم دلينننن  لنننند   مبنننن  اليدمعنننن  تبعننننًد  قينننندس -3

 لمتغيرات ة الينس ، التيةآل الدرايا ، المرحم  الدرايي    .
النضننننننج اايتمنننننندما لنننننند   مبنننننن  اليدمعنننننن  تبعننننننًد لمتغيننننننرات ة الينننننننس ،  قينننننندس -4

 التيةآل الدرايا ، المرحم  الدرايي    .
  اارتبد ين  بنين ت ندرب النذاتين ة الواقعين  والم دلين    والنضنج الع قنالكصا منن  -5

 اايتمدما لد   مب  اليدمع  .
الع قن  اارتبد ين  بنين ت ندرب النذاتين ة الواقعين  والم دلين    والنضنج الكصا منن  -6

اايتمدما تبعًد لمتغيرات ة_الينس ، والتيةآل الدرايا ، والمرحم  الدرايني    
. 

 حـدود البحـث
مم  مين  من  مبن  اليدمعن  الميتنةنري  ومنن المنرحمتين ال دنين  ير  البحث  

ولمدراين   والرابع  ومن الينيين النذكور واننندث ومنن التيةةندت اانيندني  والعممين 
 م . 2004 – 2003معدم الدرايا ل ااولي  الةبدحي  ي  

 
 

 إجراءات البحـث



 عينـة البحـث-أ
و دلبنننن  تننننم ريتينننندرهم بدايننننموب   دلننننب  400رصننننتممت ميننننن  البحننننث ممنننن  ة 

ب ا العصنوائا منن رربن، كميندت ينا اليدمعن  الميتنةنري  ، ا نندن ينا اايتةندآل ال 
 اانيدنا ، وا ندن يا اايتةدآل العمما .

 أداتا البحـث-ب
 -تح يق رهداا البحث الحدلا ، قدم البدحث بدايرا ات ا،تي  : لغره 
منننن  بنننند  وت بينننق م يننندس الت ننندرب بنننين النننذات الواقعيننن  والنننذات الم دليننن  المكنننو ن -1

   ي رة بةيغته النهدئي  .50ة
ن مننن ة -2   ي ننرة بةننيغته األولينن  84بننند  وت بيننق م ينندس النضننج اايتمنندما المكننو 

   ي رة بةيغته النهدئي  .64و ة
 الصدق والثبات-جـ
كننندن لمم يديننننين مفصنننران لمةنننندق همننند : الةنننندق اللننندهر  والةنننندق البننننندئا            

بعننندة  نننرق لكننن  الم يدينننين حينننث بمننن  معدمنننل ة التميينننز    ، رمننند ال بننندت ي ننند حينننب 
دلينن  ب ري نن  التيزئنن  النةننفي  ال بنندت لم ينندس الت نندرب بننين الننذات الواقعينن  والننذات الم 

  ب ري نن  ة رلفنند   كرونبنند  و 0، 92  ، وة0، 83  وبعنند التةننحيا رةننبا ة0، 71ة
تمندما   ب ري   تحميل التبدين ، بينمد بم  معدمل ال بندت لم يندس النضنج ااي0، 92ة
  0، 88  و ة0، 78ئننننن  النةنننننفي  وبعننننند التةنننننحيا رةنننننبا ة  ب ري ننننن  التيز 0، 63ة

   ب ري   تحميل التبدين .0، 88ب ري   رلفد ة كرونبد    ، و ة
 نتــائج البحــث

يننننا ضننننو  رهننننداا البحننننث الحنننندلا ،وبعنننند ت بيننننق رداتيننننه وايننننتيدام الوينننندئل  
 ااحةدئي  المنديب  تم التوةل ال  النتدئج ا،تي  :

عن متوينننن  درينننندت ال مبنننن  ممنننن  م ينننندس الت نننندرب بننننين الننننذات الواقعينننن  والننننذات  -1
من اليدنب األحةدئا ي   ، لكن منن قل من المتوي  النلر  لمم يدس رالم دلي  

بنين النذاتين ،  اليدنب النلر  رن المتوين  اادنن  لمعينن  يصنير الن  وينود ت ندرب
يتمتعنون بدرين  ييندة  ة مينن  البحنث   وهذا يعنا رن  مبن  اليدمعن  الميتنةنري 
 من الت درب بين الذاتين الواقعي  والم دلي  .



ين  عن متوي  دريدت ال مبن  ممن  م يندس النضنج اايتمندما رممن  منن المتو    -2
ة            النلنننر  لمم يننندس ممننند يفصنننر ذلنننك تمتننن،  مبننن  اليدمعننن  الميتنةنننري 

 بدلنضج اايتمدما . مين  البحث  
ا تويد يروق دال  احةدئيًد يا مد  الت درب بين الذات الواقعين  والنذات الم دلين   -3

ة             لمتغينننرات  تبعننندً  ة مينننن  البحنننث     مبننن  اليدمعننن  الميتنةنننري لننند
ويويند تفدمنل بنين متغينر  الينس ، والتيةنآل الدراينا ، والمرحمن  الدرايني    .

 الينس والمرحم  ، والينس والتيةآل .
د يننروق دالنن  احةنندئيًد يننا ميننتو  النضننج اايتمنندما لنند   مبنن  اليدمعنن  ا توين -4

لمتغيننننر  الينننننس ، والتيةننننآل الدرايننننا ،  تبعنننندً  ة ميننننن  البحننننث  الميتنةننننري 
ال دنيننن  و مبننن  المرحمننن  الرابعننن   مرحمننن وتويننند ينننروق دالننن  احةننندئيًد بنننين  مبننن  ال

 ولةدلا المرحم  ال دني  .
الواقعينن  والننذات الم دليننن   تننرتب  درينندت ال مبنن  ممننن  م ينندس الت نندرب بننين النننذات -5

ة بع قننن  مويبننن  مننن، م يننندس النضنننج اايتمننندما ، ي مبننن  اليدمعننن  الميتنةنننري 
ة الواقعيننن                   النننذين يتينننمون بت ننندرب بنننين النننذاتين  مينننن  البحنننث  

 والم دلي    لديهم نضج ايتمدما .
وقنند ت نندم البحننث بعنندد مننن التوةننيدت العممينن  التننا يمكننن امتمددهنند ، ورقتننر  

 ايدت ميت بمي  توي، وتيتكمل مديدت البحث الحدلا .مددًا من الموضومدت لدر 
 

 


