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  :إقرار
  

 أقر أنا مقدم هذه الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي 

الخاصة، باستثناء ما تمت اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو الجزء منها لم يقدم لنيل أي 

  .درجة عليا ألي جامعة أو معهد

  

  

  ..:.........................التوقيع

  ماجدولين محمد رباح صالح الدين

  

  2011:   /  /التاريخ 
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  الشكر والتقدير 

بعد الحمد هللا الذي من علي بإنجاز هذا البحث المتواضع، أتقدم بجزيل الشكر وعظيم 

 للدكتور إياد الحالق الذي تكرم بإشرافه على هذه الرسالة لما بذله من جهد االمتنان

  .داد الرسالة، فكان لتوجيهاته كبير األثر في إنجاز الرسالةومتابعة واهتمام فترة إع

 إلى مديرية التربية والتعليم في ضواحي القدس وأخص واالمتنان  كما وأتقدم بالشكر 

بالذكر قسم التخطيط واإلحصاء وقسم التعليم العام لما قدموه لي من عون في تسهيل 

  .  توزيع اإلستبانات على المعلمات

 بوافر شكري وتقديري إلى مدراء المدارس اللذين سهلوا مهمتي في   كما وأتقدم

مدارسهم والمعلمات اللواتي كن عينة الدراسة الستجابتهن والتزامهن بتعبئة االستبانات 

  .وإعادتها حسب الوقت والمكان المخصص لذلك

  وأخيرا ال يسعني إال أن أوجه شكري وعظيم امتناني إلى عائلتي على صبرهم 

رهم لظروف دراستي الجامعية، ولمنحي الفرصة الكافية لكتابة هذا البحث وتقدي

  .ودعمهم المتواصل لي

  إليهم جميعا فائق االحترام والتقدير

       الباحثة 

      ماجدولين صالح الدين

  
  



ج 

  :الملخص
  

   هدفت الدراسة التعرف إلى درجة الضغوط النفسية ومستوى مفهوم الذات لدى المعلمـات فـي                
وإلى بحث العالقة بـين هـذه         ضواحي القدس،  -ع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم      قطا

العمر،سـنوات العمل،المـستوى    : الضغوط ومفهوم الذات،وإلى تحديد مدى تأثير بعض المتغيرات       
ينة على ع .التعليمي،المرحلة التعليمية التي تدرسها،الحالة االجتماعية،عدد أفراد األسرة،دخل األسرة       

  .عشوائية على كل من الضغوط ومفهوم الذات
  

معلمة من معلمات القطاع الحكـومي      ) 153(   ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار عينة مكونة من         
،حيث تم اختيـارهم  )2011-2010( ضواحي القدس،في العام الدراسي     -في مديرية التربية والتعليم   

استخدمت الباحثـة   من المجتمع الكلي للدراسة و    %) 35 (بطريقة العينة العشوائية الطبقية بما نسبته     
 لمفهـوم   (Coper Smith,1967)مقياس الضغوط النفسية من إعداد الباحثة ومقياس كوبر سميث 

  .الذات
  

 SPSS   وقد تمت معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة           
ية واالنحرافـات المعياريـة ، ومعامـل ارتبـاط بيرسـون ،             حيث تم حساب المتوسطات الحساب    

ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا )One way Anova(،واختبار التباين األحادي )T-test) ( ت(واختبار
)Cronbach Alpha . (  
  

وأن درجـة   الضغوط النفسية ومفهـوم الـذات         أظهرت النتائج وجود عالقة معنوية بين كل من         
 ، وأن )3.117(دى المعلمات كانت متوسطة ، حيـث بلـغ المتوسـط الحـسابي              الضغوط النفسية ل  

مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضـواحي              مستوى  
 كمـا تبـين أن الدرجـة الكليـة          )1.475( جاء بدرجة متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي         القدس

   .  بعد الضغوط الماليةفية عالية بدرجللضغوط النفسية جاءت 
  
 تبين من نتائج تحليل التباين األحادي وجود فروق دالة إحصائيا بـين متوسـطات درجـة                  كما   

سنوات الضغوط النفسية على الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرى للضغوط النفسية تعزى لمتغيرات             
-5من(  وكانت الفروق لصالح فئة     األسرة  ومتغير عدد أفراد   ،) فما فوق  16من  (  لصالح فئة  الخبرة

  ) . شيقل فأقل3500من (وكانت الفروق لصالح فئةودخل األسرة  .) أفراد7
  



د 

تعـزى   لـدى المعلمـات      مستوى مفهوم الذات  وجود فروق دالة إحصائياً في متوسطات       أيضا     
 سـنة   16من  (   ولصالح فئة  متغير سنوات الخبرة  ، و   ) سنة 46أكثر من   ( ولصالح فئة    لمتغير العمر 

  ) .فما فوق–
  

    بناء على نتائج هذه الدراسة ومناقشتها تم اقتراح عدد من التوصيات من قبل الباحثة، كان مـن                 
 الطيبة داخل اإلنسانية العالقات وإيجاد واالجتماعية، المهنية المعلمين أوضاع تحسين عل العملأهمها 

  .وجه  أكمل على بدوره القيام يستطيع حتى المعلم ظروف وتحسين وخارجه، المدرسة مجتمع
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Abstract: 
The study has focused on the psychological stress and the level of self-concept to the 

female teachers in the governmental education sector in the education directorate-

Jerusalem suburbs. Adetermination of the impact of these variables: age, number of years 

at work, educational level, marital status, number of family members, and family income 

has been studied. 

Arandom sample from female teachers in the governmental education sector in the 

education directorate-Jerusalem suburbs composed of (153) female teachers in the 

academic year (2010-2011) has been selected for the study. The sample was chosen via 

stratified/classified random sample mass (35%) from the total community of the study. The 

researcher has used psychological stress measure that is prepared by the researcher and 

Coper Smith, 1967 measure for the concept of the self. 

The data was statistically analyzed by Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

program, where arithmetic mean (statistical average), standard deviation, Person 

coefficient, T-Test, One way Anova, and stability/consistency equation of Cronbach Alpha 

were computed.   

The results showed that the existence of significant relation between both of the 

psychological stress and the level of self-concept, and that the degree of the psychological 

stress in the female teachers was at medium level. Moreover, arithmetic mean/statistical 

average was (3.117), and the level of the self-concept for female teachers in the 

governmental education sector in the education directorate-Jerusalem suburbs was at a 

medium level, where arithmetic mean/statistical average was (1.475). In addition, the study 

showed that the total degree of the psychological stress was at a high level against the 

financial stress dimension. 



و 

The results of the analysis of one-way variation showed that the existence of differences 

that are statistically significant between the means of the psychological stress against the 

total degree and the other remaining dimensions of the psychological stress that are caused 

by the number of years of experience towards the age category (16 years and above).   

Moreover, the variable of number of family members and differences were in favor of the 

category (5-7 members). In addition, the family income variable was in favor of the 

category (3500 NIS and less). 

In addition, we found the existence of statistically significant differences in the means of 

the self-concept for the female teachers that were caused by the age variable and in favor 

of the age category (46 years and more), and the variable of number of experience years in 

favor of the age category (from 16 years and more). 

According to the results of the study and the related discussions, the researcher suggested 

number of recommendations; the most important of them were working towards improving 

and enhancing the professional and social conditions of the teachers, and improving the 

human and medical relations inside and outside the school community, and towards 

improving and enhancing the conditions of the teachers so that they can play their roles 

perfectly.                  
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  الفصل األول
___________________________________________________________  

  مشكلة الدراسة وأهميتها
  

   المقدمة1.1
عـصر  " عض الباحثين أطلقـوا عليـه        حتى أن ب   ،     تعد الضغوط النفسية من أبرز مشاكل العصر      

 حيث أنها تتطلب من الفرد توافـق أو         ،"عصر القلق    " :كما يطلق عليه البعض اآلخر    " الضغط النفسي   
 ألن ذلك يعني نقـص فاعليـات        ، فهو ال يستطيع اإلحجام عنها أو الهروب منها        ،إعادة توافق مع البيئة   

  .) 1989 ، والببالوي،منصور( الفرد  وقصور كفاءته 
  

"   اشتقت كلمة  الـضغط        ،ألول مرة في القرن الخامس عشر     " الضغط النفسي   " حيث استخدم  مصطلح   
Stress "     من الكلمة الالتينية "Streictus "            أي يضيق وتعكس مشاعر داخلية بالـضغط أو اإلحكـام "

Tightness"   ،        الـصرامة  ، مثل الصعوبة  ،واستخدمت في القرن السابع عشر لتشير إلى معان متعددة ، 
كما أن مفهوم الضغط النفسي قد       والشد أو الجهد الشديد        ،لضغط وا ،والشدة وتطور إلى معان مثل القوة     

خرج من الجانب العلمي ليدلل على مؤثرات خارجية تقع على أمر ما وانطالقا من هذا التوجـه فـان                   
  . )1996 ،نصر (  وتسبب له مشقة وإجهادا،الضغط يعتبر القوة التي تحدث أثرها على الفرد

  
أن الضغط  يتكون  نتيجة التفاعل بين مسببات الضغط والخصائص الشخصية            " يرى لطفي محمد    و     

  لتصبح المكونات الثالثة للضغط هي المسببات وخصائص الفرد والتفاعل بين كل             ،التي يتسم بها الفرد   
عن التفاعـل بـين قـوى ضـاغطة     منهما  باإلضافة إلى  أن الضغط هو تأثير داخلي لدى الفرد ينجم         

 تدفعه إلى االنحـراف      جسمية أو نفسية أو سلوكية لديه        ومكونات الشخصية وقد يؤدي إلى اضطرابات     
  . )1993مساعيد،"( ى حفزه لتحسين األداء  أو يؤدي إل،عن األداء الطبيعي
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رد لكامل طاقاتـه     انه من مظاهر الصحة النفسية السليمة هو تحقيق الف         : )1997،زهران(  أكد   فقد    
 وان تـصلب البيئـة أحيانـا        ،المختلفة بما يؤدي إلى حسن استثماره لها في تحقيـق ذاتـه وإنـسانيته             

 من االضـطرابات   ومعارضتها لحاجات الفرد يؤدي إلى اختالل توازن الشخصية وظهور أشكال عديدة            
ري اإلنسان ذاته من تغيـر      كما أن حاجات الفرد تتغير وتتطور وال تبقى على حالها وذلك بسبب ما يعت             

بيولوجي أو سيكولوجي أو ما يصيب البيئة المحيطة من تطور وتغير كما أن الخبرة والتعلم يؤديان إلى                 
  .اكتساب الفرد لحاجات جديدة وإقالعه عن حاجات سابقة كان قد تعلمها

االستجابة المناسـبة       و يعتبر الضغط النفسي  أنه التوقع الذي يوجد لدى الفرد حول عدم قدرته على                
 التي  قد تكون نتائج االستجابة  لها غير موفقة وغير مناسـبة              ،لما قد يعترضه من األمور والعوارض     

وفي مثل هذا التناول الشمولي يحدث الضغط النفسي في الموقف الذي تكون فيه المتطلبات الواقعة على                
عض المعوقات في بيئة العمـل تـؤدي إلـى           كما أن وجود ب    ،الفرد على درجة أكبر من إمكاناته الذاتية      

 والذي قد تكون أعراضه على شكل ضعف        ،اإلحساس بالعجز والقصور مما يترتب عليه الضغط النفسي       
( في الدافعية  وعدم الرضا عن الوضع الذي يمر به الفرد باإلضافة إلى التفاعل الجاف في بيئة العمل                     

  . )1991 ،الطريري
  

 دلت نتـائج دراسـة ويلكنـسون        ، حيث قد تصدرت قائمة المهن الضاغطة    ف مهنة التعليم         أما
),1988 Wilkinson) وكول و ولكر (Cole & Walker ,1989 ) وبراون (Brown,1985) 

 ىالتي تسبب ضغطا نفسيا عل  أن مهنة التعليم من أكثر المهنىعل (Francis ,1985) وفرنسيس
ما يؤيـد   (Fontan & Abuserie ,1995)  سريعوقد أظهرت دراسة فونتان وأبو .العاملين بها

 مستوياتها أعلىمعلم يدرك ضغوط مهنة التعليم في  ذلك حيث اثبت انه بين كل أربع معلمين يوجد
ـ   إثقاال بضغوط العمل نظرا لما تنطوي نأكثرا لمهمن  وتعتبر مهنة التعليم وأخطرها  نعليهـا م

 لذي يتطلب مستويات عاليـة مـن الكفـاءات    األمر ا،أعباء ومتطلبات ومسئوليات بشكل مستمر

  . )2008 ،محمد( والمهارات الفنية والشخصية من جانب العاملين فيه 

   ومع ازدياد حركة العمل النسائية في فلسطين، التي واكبت سنوات الستينات والـسبعينات حيـث               
عاملة فـي   13800شهدت ارتفاعا واضحا في عدد النساء العامالت الفلسطينيات ليرتفع عددهن من            

 وكانت النسبة األكبر من النساء العامالت فـي         1978امرأة عاملة عام    ) 30300( إلى   1967العام  
، وعملت المرأة الفلسطينية في مجاالت مختلفة مثـل التمـريض والحياكـة والتعلـيم               1980العام  

لمالبس الجـاهزة،   العمل في مصانع ا    والتطريز والصناعة التحويلية المنزلية كالتعليب والتغليف أو      
ألـف  ) 124.3(حوالي  ) 2003(كما بلغ عدد النساء في القوى العاملة في األراضي الفلسطينية للعام          
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ألف من النساء في القوى العاملة في العـام  ) 95.3%) (30.4( بنسبة   2002امرأة مرتفعا عن العام     
   . )2005 ،خليل ويوسف) ( 2002(

  

وذلك 1994بعد   ل في العمالة النسائية في قطاع الخدمات، ما        تحو  شهدت  مرحلة التسعينات  أما     
مـن إجمـالي    %) 42(لتوسع القطاع الحكومي الفلسطيني، حيث شكلت العمالة النسائية في التعليم           

العاملين في القطاع الحكومي ليكـون قطـاع التعلـيم مـن القطاعـات التقليديـة لعمـل النـساء                 
  .)2001،قطامش(

 ) 377 .2( وهنالـك  ،لتعليم من القطاعات التقليدية لعمل النساء في فلسطين أصبح قطاع ابالتالي   
مـديرا مـنهم     ) 578(  ومن مجموع    ،إناث %) 99.8 (معلما ومعلمة يعملون في رياض األطفال       

في المرحلتين األساسية والثانوية،     %) 43.93(  بينما تعمل اإلناث بنسبة      ،ذكور% 3إناث و   % 97
( وتصل أدنى نسبة لها فـي الجامعـات وهـي            %) 27.56( لمجتمع بنسبة   وتتراجع في كليات ا   

   . )2001 ،قطامش %)  ( 12.26
  

    وبما أن المعلمات في قطاع التعليم الحكومي أصبحن يشكلن طاقة هائلة في المجتمع من حيـث                
امـاتهن   و من حيث النشاط إال أنه لم ينتهين عـن أدائهـن ألدوارهـن واهتم               ،العدد والقوة الممكنة  

ومن خالل دراسات المقارنة ما بـين الـذكور          . بالضغوط النفسية  األسرية  مما أدى بهن إلى التأثر      
 ت أن المرأة لديها رضا وظيفـي أقـل        واإلناث في مكان العمل وذلك وفقا للمتغيرات الوظيفية أثبت        

، أمـا الـذكور   وأثبتت أن شعور اإلناث بالضغط يكون عند تأثرهم بمواقف تمنعهم من أداء أعمالهم     
فان تأثرهم يكون بالعوامل المرتبطة بمكانتهم في المؤسسة باإلضافة إلى  تأثير الدعم االجتماعي في               

 اجمة عن عوامـل ذات عالقـة بالعمـل         البيت والعمل على درجات مرتفعة من مصادر الضغط الن        
 ،المحتـسب (قة بـاآلخرين   والمناخ التنظيمي، والعال،، والتقدم واالنجاز في العمل ة اإلداري واألدوار

2005 .(  
  

 حيث أصبحت معظـم النـساء       ،   ومع تزايد حركة العمل النسائية، تعددت االتجاهات نحو العمل        
 فالدوافع الداخلية هي اإلحساس     ،) خارجية –داخلية  (العامالت يعتمدن في عملهن على دوافع متعددة        

سعيا وراء األمن والراحة والرضا عـن        ورفض الوحدة    ،بالمسؤولية تجاه الذات واألسرة والمجتمع    
 أما الـدوافع الخارجيـة      ، في العمل والمجتمع   ، من خالل إثبات القدرات الشخصية والمهنية      ،النفس

تتمثل في مساعدة األسرة ماديا واالعتماد على الذات في حل بعض القضايا والمشاكل األسـرية أو                
 وما بين   ،قاً واضحاً ما بين القدرات الشخصية     أن العمل يخلق تطاب    كما   ،االجتماعية من خالل العمل   



 -4-

إذ أن العمل يعتبر لدى المرأة العاملة مـصدراً إلغنـاء           . متطلبات نشاط العمل والمكانة االجتماعية    
 وعلى المـشاعر ونتـائج      ، ألنه يترك أثره على العمليات النفسية الداخلية أوالً        ،الشخصية وتطورها 

   .ويتحول من مجرد عبء إلى مصدر راحة نفسية وطمأنينة ذاتية  ،العمل على المدى البعيد ثانياً
(http://www.ahewar.org)  

وينتج الضغط النفسي من تفاعل المرء مع بيئته، سواء كانت هذه البيئة داخلية أو خارجية، ويبـرز                 
 حيث أن االتجاهات    ،لى تلبية هذه الحاجات   عندما يكون هنالك تعارض بين حاجات الفرد وقدرته ع        

 وفي المجتمعات التي يبدو فيها الكسب       ،االجتماعية والقيم تؤثر في االستجابة النفسية نحو الضغوط       
المادي واالنجاز التنافسي هو الهدف األساسي في الحياة، وفي الثقافة التـي تقـاس الـسعادة فيهـا               

اد على الوسائل المادية كمصدر لألمن والقـوة ويكونـون          بالنجاح المادي  يصبح األفراد أكثر اعتم      
   . )2007 ،روشان( أكثر عرضة  للضغط النفسي 

 والتي أكدت فيها أن أعضاء هيئة التـدريس مـن           ،وبناء على الدراسات في المجتمعات الغربية        
لنفـسي   وتفسر هذه النتيجة ألسباب قد تعود إلـى التكـوين ا           ،اإلناث أكثر عرضة للضغوط المهنية    

 وذلك لوجود توقعات دون المستوى المطلوب       ،للمرأة  والذي يتطلب منها وضعا متميزا عن الرجل        
 مما يدفعها إلى إجهاد نفـسها للوصـول إلـى توقعـات أعلـى كمـا       ،لما تقوم به المرأة من عمل 

  كما أن األدوار الجنسية والمهنية للنساء قد خلقت لديهن صراعات بـين ،)& Philips Lee(يشير
التوجه للعمل وبين الزواج ومسؤوليات العائلة، كما وضحت  البحوث التي أجريت حول ضـغوط                

من % ) 36(  في المدارس االبتدائية والثانوية في المملكة المتحدة،  في مدينة ويلز أن              ،مهنة التعليم 
مـن المدرسـين     % ) 10.3( المدرسين يتعرضون إلى إعياء عصبي، وفي مدينـة نيويـورك أن            

   ).2008محمد، (تعرضون لالحتراق النفسيي
  

 ومعلمة  معلم 800 في إنجلترا وفرنسا أجرياها على     Trafiers,Coper أما دراسة ترافيز وكوبر      
انضباط الفصل، وتدخل المديرين في العالقة بين المدرس والتلميـذ،          : وجدا أن مصادر الضغط هي    

   .)2005إبراهيم،(البونقص التعاون بين اآلباء والمدرسين في متابعة الط
  

 وكذلك  الحال عند المرأة العاملة فـي فلـسطين            ،ت العربية مجتمعاال زالت المرأة العاملة في  ال         
تتسبب في زيادة  والتي  ،االجتماعية وتناقض النظرة إلى عملها النواحي في  ضغوط متعددة تواجه

ت الزوجية هي من المشكالت الشائعة المشكالف ،التكيف واضطراباته القلق والتوتر واإلحباط وسوء
التي يقوم بهـا   وبعض هذه المشكالت يتعلق بعدم وضوح األدوار والمسؤوليات ،لدى المرأة العاملة

ـ م وتحديوجود تنظ  وعدم ، المجتمع العربي ويرجع ذلك إلى حداثة عمل المرأة في كال الزوجين د ي
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والتعاون في األمـور الماليـة وشـؤون     كةمشاركة الزوجين في أمورهم الحياتية من حيث المشارل
  .الحياة اليومية المشتركة المنزل ورعاية األطفال وغير ذلك مما يتصل بتفاصيل

www.amanjordan.org   
  
من النساء العامالت الخوف من فقدان الوظيفة وخاصة في القطـاع           %) 45(في األردن تعاني     أما 

 ،واإلحساس بالذنب لترك األبناء والـذهاب للعمـل        ،مشكلة القلق الوظيفي  %) 60(الخاص  وتعاني    
 ممـا   ، يعني عدم القدرة على القيام به      ،من النساء العامالت لديهن كره العمل     %) 40(كما أن نسبة    

  . ينعكس على التأثير على مفهوم الذات لديهن والثقة بالنفس والقدرة على العمل
)www.vb.hanzalah.net( 

  
 امرأة مـن سـيدات األعمـال         30 أظهرت دراسة أجريت على      ، في اإلمارات العربية المتحدة       

 % 6الكتئـاب و  من نساء األعمال يأخذن عالجا ضد ا       % 41 أن   ،47 – 30تتراوح أعمارهن بين    
أعربن عن   % 44يفكرن في االستقالة والعودة للمنزل و      % 38 و   ،منهن يعالجن لدى أطباء نفسيين    

    . )2008 ،الخالدي( استعدادهن لتغيير وظائفهن 
   
 من خالل اآلثار التي تتركها في مهنـة التعلـيم     ،ومما سبق تتضح الضغوط النفسية لدى المعلمين        

سلبا فـي     كما تؤثر  ،ومستوى األداء،وفي جوانب الشخصية والجوانب الجسمية والعقلية واالنفعالية       
   .)2007الزيودي،(تماعي، وفي العالقات المهنية واألسرية التكيف النفسي واالج

  
لضغوط خطرا على المدرس، كما تهدد مزاولته لمهنته بسبب ما ينشأ عنها من تأثيرات              ا     وتمثل

 الصف  لسلبية عليه، تتمثل في عدم الرضا المهني وضعف مستوى األداء وعجزه عن االبتكار داخ             
توى الطالب، وهذا بدوره يؤدي إلى شعور المدرس باإلنهـاك           فينخفض مس  ،وضعف الدافعية للعمل  

  .)2000المشعان، ( والصورة المرضيةالنفسي، بالتالي يؤثر في قدرته على أداء عمله بالكفاءة
  
ولكلمة الذات كما تستعمل في علم النفس معنيان متمايزان فهي تعـرف مـن ناحيـة باتجاهـات                    

موضوع حيث أنه يعين اتجاهات الشخص ومـشاعره         وهي الذات  ك    ،الشخص ومشاعره عن نفسه   
 ومن ناحية   ، تكون الذات فكرة الشخص عن نفسه       وبهذا المعنى  ،ومدركاته وتقييمه لنفسه كموضوع   

 ويطلق عليها الذات كعملية      افق  أخرى تعتبر مجموعة من العمليات النفسية التي تحكم السلوك والتو         
موعة نشيطة من العمليات كالتفكير والتـذكر واإلدراك        فالذات هي الفاعل بمعنى أنها تتكون من مج       

 ومن العوامل التي تشكل تأثير كبيـر        ،كما يعد مفهوم الذات من األبعاد المهمة في دراسة الشخصية         


