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 شكر وإمتنان 

 

وأیضاً یُتقدم    العلوم العامهوخصوصاً لقسم    صالح الدینفي البدایة هذا بحثنا یتقدم لجامعة       

 لمشرفنا البحث. 

 وبذلهم وجهودهم معنا.   ةتقدم لعائلتنا المحترم

 . یتقدم لكافة أصدقائنا وأحبابنا وأقربائنا

 الشكر واالمتنان 

 الحمد هلل على ما وفقني  

 الحمد هلل على ما رزقني 

 الحمد هلل على ما ألهمني 

 الحمد هلل بجمیع محامده كلها على جمیع نعمه كلها

 الحمد هلل أوالً وآخراً وظاهراً وباطناً. 

 الحمد هلل رب العالمین 

 سارا احمد م.  )األستاذة    ةي الفاضلتوبعد أتقدم بفائق الشكر واالمتنان إلى أستاذي ومشرف     

 ي كان لتوجیهاتها الرشیدة وعنایتها الكریمة األثر البالغ في إتمام هذه الدراسة. ت لا (محمدأمین

 العلوم العامة. قسم ، صالح الدینالشكر واالمتنان إلى جامعة  وكما أتقدم     

كما یشرفني أن أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر لكل من شارك وساعدني بشكل عام مباشر أو       

البحث وعلى كل من ساهم في إتمام هذا الجهد على النحو المقدم، لكم مني    غیر مباشر إلتمام هذا

 جزیل الشكر والعرفان. 

 و دونیا  مژده                                                                                                       
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 البحث  لملخصا

 لدى طلبة كلیة التربیة األساس.  تقدیر الذاتعنوان البحث: 

الكشف عن داللة الفروق  ، والتعرف على مستوى تقدير الذات لدى طلبة كلية التربية االساسهدف البحث:  

 .االحصائيه في مستوى تقدير الذات لدى طلبه الكليه التربيه االساسيه وفقا لمتغير الجنس

 البحث. منهج البحث: تم اتباع المنهج الوصفي في هذا 

بجامعة صالح الدین للعام الدراسي  طلبة كلیة التربیة األساس مجتمع البحث: تتكون مجتمع البحث من جمیع  

(2021-2022 .) 

التربیة   كلیة  في  العامة  العلوم  قسم  طلبة  باختیار  الباحثتان  قامت  للمجتمع  ممثلة  عینة  اختیار  البحث:  عینة 

 ( طلبة. 40نة من )األساس، فقد كان عدد افراد عینة البحث مكو

لقیاس           جاهزة  أداة  الباحث  استخدم  البحث  أهداف  تحقیق  الذات ولغرض  مقیـاس    تقدیر  فتح هللا  )هـو 

وتـم التحقـق مـن الصـدق الظـاهري للمقیـاس بعرضـه علـى مجموعـة    ( فقرة،20( يتكون من ) 2020  ،االمين

ریقة إعادة االختبار، واستخدم معامل ارتباط بیرسـون  مـن المحكمـین، وكـذلك تـم حسـاب ثبـات المقیاس بط

إلیجـاد ثبـات المقیـاس المسـتخدم فـي البحـث واالختبـار التـائي لعینتین للكشــف عـن داللـة الفـروق بــین  

مستوى    عند   إحصائیة ذات داللة  فروق  المتوسـط المتحقـق والمتوسط النظري. وأظهرت النتائج إن وجود  

أظهرت  ،  لدى طلبة قسم العلوم العامة في كلیة التربیة األساس  مستوى تقدیر الذات الدرجات    في   ( 0.05)

 .  إناث(  – لمتغیر الجنس )ذكور  التقدیر الذات توجد فرق في  النتائج أن 

 ، طلبة قسم العلوم العامة، كلیة التربیة األساس.  تقدیر الذات الكلمات المفتاحیة:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قائمة المحتویات  

 الحتویات عدد الصفحة

 شكر وامتنان  أ

 ملخص البحث  ب 

د  -ج  قائمة المحتویات   

 قائمة الجداول  هـ

 قائمة المالحق  هــ

1 -3  الفصل األول:التعریف بالبحث 

 أوأل:مشكلة البحث  1

 ثانیا:أهمیة البحث  2

 ثالثا:أهداف البحث  3

 رابعا: فرض البحث  3

 خامسا:مجاالت البحث  3

حات لسادسا:تحدید المصط 3  

4 – 7  الفصل الثاني:االطار النظري والدراسات السابقة  

4 – 5  

 * اإلطار النظري: 

 مفهوم الذات  -

 مفهوم تقدیر الذات  -

 الذات الخالف بین مفهوم الذات وتقدیر  -

 مستویات التقدیر الذات  -

6 – 7  
الدراسات السابقة: *   

 الدراسات تتعلق بتقدیر الذات  -

8 – 9  الفصل الثالث:اجراءات البحث 

8 - 9 ه منهجیة البحث وأجراءات    

10 – 11  الفصل الرابع:عرض النتائج و البحث والمناقشاتها  
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10 – 11  عرض نتائج البحث ومناقشاتها  

11 
التوصیات -  

المقترحات -  

 المصادر 12

 اوال:المصادر العربیة  12

 ثانیا:المصادر الكترونیة  12

13 – 17  المالحق 

١الملحق 13  

14 – 15 ٢الملحق   

16 – 17 ٣اشكوپ   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قائمة الجداول 

 

 الصفحة الجدول الرقم

 8 یوضح توزیع عینه البحث االساسیة موزعین حسب المرحلة 1

نتائج االختبار التائي آلیجاد داللة الفروق بین متوسط درجات العینة   2

 لمقیاس التقدیر الذات  والمتوسسط الفرضي
10 

نتائج االختبار التائي آلیجاد داللة الفروق بین متوسط درجات العینة   3

 .وفقا لمتغير الجنس لمقیاس التقدیر الذات  والمتوسسط الفرضي
11 

 

 المالحق قائمة 

 

 الصفحة المالحق الرقم

أسماء السادة المتخصصین تمت اإلستعانة بهم في اإلجراءات  1

 البحث وفق اللقب العلمي 
13 

 15- 14 مقیاس التقدیر الذات باللغة العربیة  2

 17  – 16 كوردی   ری ئاستی ڕێزگرتنی خود به پێوه  3
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 الفصل األول
 

 

 

 أوال/ مشكلة البحث

 ثانیا/ أهمیة البحث

 ثالثا/ اهداف البحث

 رابعا/ فرضیة البحث 

 خامساً/ مجاالت البحث

 سادسا/ تحدید المصطلحات
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 التعریف بالبحث:   أوال/

 مشكلة البحث:  :1

مركز هاما في نظريات الشخصية كما يعتبر من العوامل الهامه    self-esteemيحمل موضوع تقدير الذات      

التي تؤثر تاثيرا كبيرا على السلوك في السلوك. فالسلوك هو حصيلة خبرات الفرد االجتماعيه، وهو احساس 

الفرد بذاته فقد ذكرت )مارجريت ميد( ان احساس الفرد بذاته هو نتيجه لسلوك االخرين نحوه، فالذات عند 

اتصاالت    مارجريت  توجد  حيث  و  اجتماعيه  ظروف  في  اال  تنشأ  ال  اجتماعي  والنتاج  اجتماعيه  ظاهره 

 ( 17، 1982  شعيب االجتماعيه )

واالداء      التحصيل  جوانب  ليشمل  الفرد  لدى  والنفسيه  االجتماعيه  الجوانب  الذات  التقدير  تاثير  ويتعدى 

االكاديمي اذ يرتبط مستوى االداء االكاديمي والتحصيل لدى االفراد بمستوى تقديرهم لذواتهم، فالطالب الذي  

هادا و تحصيال لكي يحقق االنسجام بين هذه  يحمل افكارا ايجابيه عن ذاته وقدراته يمتاز بانه اكثر مواظبه واجت

االفكار واالداء االكاديمي، نجد ان الطالب ذواالتجاهات السلبيه نحو ذاته يتميز بالحجز والضعف التحصيل  

انسجاما مع الفكره السلبيه التي يحملها عن نفسه.  للعدوانية  واالداء االكاديمي و انخفاض مستوى الدافعيه والميل  

عربيات  (وم الذات وعالقته ببعض المتغيرات الحاجه الى اجراء المزيد من الدراسات حول مفه  ومن هنا تبرز

 (. 9،ص 2008و الزغول، 

تكمن مشكله الدراسه في ان هناك كثير من الطالب الكليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضيه، يتمتعون بمستوى       

فسة حول اي مشاركه، يكون مستوى االداء اقل مما هو  معرفين جيد، ولكن اثناء المشاركه في الحديث او المنا

متوقع وبالتالي يتعرض الطلبة الى الكثير من االخفاقات. ولذلك فان االعداد النفسي يلعب دورا هاما وأساسيا  

في المحافظه على مستوى اداء مؤهالت الطلبه وخاصه في المنافسات الرياضيه التي تعرض على الالعب  

قد تؤثر على مستوى اداء الطلبة. ويرى الباحثون ان اكثر الطالب تأترا بهذه العوامل، طلبة   اعباء نفسيه كثيره

الذين ال يملكون تقدير جيدا للذات، حيث اشارت العديد من الدراسات الى اهمية تقدير الذات بالنسبه للطالب، 

م، وعلى حد علمي الباحثون  و ان الطلبه الذين يمتلكون تقديرا جيدا للذات يظهرون مستوى افضل من غيره 

فانه ال توجد دراسه تناولت تقدير الذات بالنسبه لطلبه الكليات واقسام التربيه الرياضيه في محافظه كركوك  

 (. 20،ص 2020)عبدالعزيز و خطاب،بشكل عام وطلبة كلية التربية البدنية و العلوم

 ويمكن صياغه مشكله البحث بالتساؤالت التاليه: 

 االساس؟  ةالتربي  ةالكلي ةدير الذات لدى طلبما مستوى تق -1

 ؟ متغير الجنس ) ذكر / انثى(لاالساس وفق  ةالتربي ةكلي ةما الفروق في مستوى تقدير الذات لدى طلب -2



 

 

 اهمية البحث:  :2

االجتماعيين تقدير الذات من اهم المفاهيم التي شاع انتشارها في اآلونة األخيرة، فمنذ سنوات عديده والباحثين  

 Margret Meedمهتمون بدراسة النظريات المرتبطه بالذات ويرجع الفضل لكل من مارجريت ميد وكولي)

& Coly 135، 1988( في ادخال هذا المفهوم الى مجال علم النفس )شعيب ) 

تناولها بطريقه  مفهوم تقدير الذات يمثل ظاهره سلوكيه يفترض انها قابله للقياس، وبالتالي فانه يمكن معالجتها و

علميه ويترتب على ذلك انه يمكن قبول او رفض اي من جوانبها او صفاتها ولقد اصبح مصطلح تقدير الذات 

منذ اواخر الستينات و اوائل السبعينات اكثر جوانب الذات انتشارا بين الكتّاب والباحثين، وذكر عدد كبير منهم  

المتغيرات فأن مفهوم تقدير الذات يعتبر مؤشرا للصحة النفسية.    عالقته بالمتغيرات النفسيه االخرى، وطبقا لكل

( ان المصابين باالضطرابات النفسيه يعانون في الغالب من مشاعر التفاهة، Ruth Willeفقد اكد روث وايلي )

حيل  ودنو المرتبة، و عدم الكفاءة، والعجز عن المواجهه وانهم اقل مقاومه لضغوطات الحياه و اكثر استخداما لل

 ( 90، 1992الدفاعية )سليمان  

تنبع أهمية الدراسة من اهمية تقدير الذات بحيث يحتل تقدير الذات مركزا هاما في النظريات الشخصية، كما 

يعتبر من العوامل الهامة التي تؤثر تأثيرا كبيرا في حياه األفراد وفي حياه الطلبة بشكل خاص. وتتمثل اهميه 

تأثيره على مقدرته على التكيف مع البيئة التي يعيش فيها ومع ما يحيط به من ظروف  تقدير الذات على الفرد في  

( ولتقدير الذات اهميه كذلك في حياه الفرد االجتماعيه. فاألفراد  Yarnel  ,2000وخبرات مختلفه. واشار, ) 

ركة في النشاطات المختلفة  الذين لديهم تقدير مرتفع لذواتهم يميلون الى االستمتاع في التفاعالت االجتماعيه المشا

وبناء الصداقات وتحقيق الفوارق النفسيه واالجتماعية. ولتقدير الذات اهميه في قدره الفرد على تكوين معتقدات 

ثابته و خاصه، وفي قدرته على السيطره و انجاز المهمات التي يقوم بها ومواجهة الصعوبات التي تعترضه  

اسه كذلك من اسهامها في اصالح اساتذه الجامعه والمشرفين األكاديميين  وتجاوزها، كما تنبع اهميه هذه الدر

المالئمه في رفع في مستويات تقدير الذات لدى الطلبة، وعن سلوكهم في تصميم البرامج الالزمه واالجراءات 

 (. 20،ص 2020)عبدالعزيز و خطاب،تقديرهم لذواتهم

الذات   مفهوم  والتربوية الرتباطه    self-esteemتحتل  والشخصية  النفسية  الدراسات  مجال  في  بارزا  حيزا 

الوثيق بعمليات التكيف النفسي واالجتماعي وفي مجاالت االداء المهني واالكاديمي، فلذات تعد النواة الشخصيه 

الجسمية   وتعبر عن خصائصه  نفسه  عن  الفرد  يحملها  التي  والمشاعر  االفكار  تمكن جميع  وهي  وجوهرها 

 ( Allen, 1994, p267والعقلية واالجتماعية واالنفعالية، و تتجلى في أنماط السلوك التكيفي لديه ) 

النفس  العلماء  من  العديد  دأب  وتكيفها،  انتظامها  في  و  الشخصية  توازن  في  الذات  مفهوم  ألهمية  ونظرا 

(  Maslow ,1970( و ماسلو )Alport  ,1961( و البورت )Rogers  ,1961والشخصيات امثال روجرز )
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وغيرهم على دراسة الذات ووضع المقاييس الخاصه بغية فهم طبيعتها وكيفية تشكيلها وقياسها وتحديد متغيراتها  

 (. 9،ص 2008)عربيات و الزغول، ة فيها ودورها في االداء والسلوكو عناصرها والعوامل المؤثر

 اهداف البحث: : 3

 . ة التربية االساسالتعرف على مستوى تقدير الذات لدى طلبة كلي -1

الكشف عن داللة الفروق االحصائيه في مستوى تقدير الذات لدى طلبه الكليه التربيه االساسيه وفقا لمتغير    -2

 .الجنس

 فرضيات البحث: : 4

 . االساس ةالتربي ةال يوجد تقدير الذات لدى طلبة كلي -1

 . في كلية التربية االساس ترجع لتغيير الجنس ةال توجد فروق إحصائية في تقدير الذات لدى طلب -2

 مجاالت البحث: : 5

 ة.االساسي  ةالتربي  ةيشمل جميع الطلبة في القسم العلمي الخاصة في كلي  :ة المجال البشري -1

 . (2022  – 2021) السنه طبقت الدراسة في :ةني االمجال الزم -2

 أربيل.  – االساس، جامعة صالح الدين ةالتربي ةكلي : ةالمجال المكاني -3

 مصطلحات البحث:: 6

 : وعرفه كل من Self-esteemتقدير الذات  -

1-  (Ziller, 1996  بأنه :) بانه تقيم ينشأ ويتطور في خالل اإلطار االجتماعي للفرد( .Ziller, 1996, p:841) 

ويشمل الجوانب العقلية والجسمية واالجتماعية  (: بأنه هو الحكم الذاتي العام للفرد على نفسه  2007)حسين،    -2

 ( 15، ص 2007)حسين،  واالنفعالية.

 تقدير الذات: لالتعريف االجرائي  -3

 تان. على مقياس تقدير الذات المعد من قبل الباحث الطلبةهو الدرجة التي يحصل عليها 
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 لتقدير الذاتأوال : اإلطار النظري 
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة:  -2

  الجزء االول االطار النظري لتقدير الذات

 : مفهوم تقدير الذات -1

شاع         وقـد  اإلنسان،  بشخصية  المتعلقة  المفاهيم  من  الذات  تقدير  النفس  يعتبر  علم  كتب  في  استخدامه 

واالجتماع، وقد كتب الكثير عن أهمية تقدير الذات فيعد أحد األبعاد الهامة للشخصية، بل ويعده العلماء من أكثر  

في السلوك. فال يمكن أن نحقق فهماً واضحاً للشخصية أو السلوك اإلنساني بوجه عام،   تلك األبعاد أهمية وتأثيرا

اتنا الوسطية مفهوم تقدير الذات، حيث يرى "البـورت" أن تقدير الذات يدخل في دون أن نشمل ضمن متغير

لى أن تقييم أو تقدير الفرد لذاته يلعب  إ   Gergan"كل السمات والجوانب الوجدانية للفرد، كمـا يـشير "جيـرجن  

هو تحقيق الذات    إلى أن الدافع األساسي لإلنسان Rogers" روجرز"دوراً أساسياً في تحديد سلوكه. ويشير  

أن الغرض األساسي لكل أنواع النشاط هو محاولة لرفـع تقدير " Hayakawa وتحسينها . كمـا يرى "هاياكاوا

 ( 10، ص 1990)عكاشة، الذات 

انه التقيم الذي يعبر عن االحترام الذي يكنه الفرد لذاته والذي  التقدير الذات    ((Rosen belg, 1965يعرف    و  

 ( (Rosen belg, 1965, p:6  .معتاد النه يعبر عن اتجاه مقبول او غير مقبول نحو الذات يحافظ عليه بشكل 

.  نظره الفرد الشخصيه عن ذاته الفعليه والحقيقيه ومنهم الشخص نفسه  هان  ( okerman, 1979, p:17)   ويعرف

يعرف انه عباره عن نظره الفرد وهكذا  او هو األسلوب الذي يدرك به االفراد انفسهم في عالقاتهم مع االخرين  

االيجابية الى نفسه بمعنى ان ينظر الفرد الى ذاته نظره تتضمن الثقه بالنفس بدرجه كافيه وتتضمن احساس  

 ( 100، ص 1988)كفافي ة. الفرد بكفائته و جدارته واستعداده لتقبل الخبرات الجديد 

 :الخالف بين مفهوم الذات وتقدير الذات -2

مفهوم الذات عباره عن معلومات عن صفات الذات بينما تقدير الذات تقييم لهذه الصفات، فمفهوم الذات       

بالنفس  الثقة  يعكس  للذات  انفعالي  فهو  الذات  تقدير  بينما  للذات،  معرفيا  او  موضوعيا  فهما                     . يتضمن 

 ( 6،  1982)عبد الحافظ 

        ( "فوكس"  بها  قام  التي  األبحاث  الذات Fox  ,1990وفي  مفهوم  الوصفي  االصطالح  بين  ميزه   )

واالصطالح الوجداني العاطفي تقييد الذات. ففي تعليقه يقول: إن مفهوم الذات يشير الى وصف الذات من خالل 

اإلخبار  الجمل  من  انا طالب  استخدام سلسلة  مثل  انسان    -ية  لتكوين وصياغة صوره   -انا  وذلك  انا رجل، 

الشخصيه متعددة الجوانب اما تقدير الذات فيهتم بالعنصر تقييمي لمفهوم الذات حيث ان االفراد يقومون بصياغة  

ب للفرد  يسمع يسمح  الذات  مفهوم  فان  وببساطة  الشخصيه كما يرونها،  بقيمهم  الخاصة  االحكام  ان  و اصدار 



 

 

يصف نفسه في اطار تجربه مثيرة، اما تقدير الذات فيهتم بالقيمه الوجدانية التي يربطها الفرد بادائه خالل هذه  

 (. 87، 2000التجربة )الدوسري، 

 :مستويات التقدير الذات -3

ي  من خالل اإلطالع على بعض األدبيات التي تناولت هذا المفهوم، يرى الباحث انه يجب عرض المستويات الت

 حددها "كوبر سميث" وهي: 

تقدير الذات المرتفع: يعتبر االشخاص انفسهم مهمين و يستحقون االحترام والتقدير واالعتبار و يكون لديهم    أ/

 .الشوائب فكره كافيا لما يظنونه صحيحا ودائما يتمتعون بالتحدي وال يخافون او يبتعدون عن 

و هم غير قادرين على  تقدير الذات المنخفض: يعتبر االشخاص انفسهم غير مهمين جدا وغير محبوبين    ب/

فعل األشياء التي يودون فعلها كما يفعل االخرون وهنا يعتبرون ان الذي يكون عند اآلخرين أفضل مما لديهم 

 من اإلمكانيات والقدرات واالستعدادات والكفاءات 

د تقدير الذات المتوسط يعتبر االشخاص من هذا النوع من يقعون بين هذين النوعين من الصفات ويتحد   ج/

 ( 44، 2007تقدير الذات من قدرتهم على عمل االشياء المطلوبة منهم )حسين،  

 العوامل التي تلعب دورا هاما في نمو تقدير الذات بشكل عام لكسب وجهه نظر "كوبر سميث" وهي:  -4

همين في  مقدار االلتزام والتقبل والمعاملة التي تتسم باالهتمام الذي يحصل عليه الفرد من قبل االخرين الم  -1

 حياته 

 في العالم )يقاس النجاح بالناحيه الماديه ةمؤثرات التقبل االجتماعي( سعى لها  نجاح الفرد في المناصب التي    -2

 .مدى تحقيق طموح الفرد في الجوانب التي يعتبرها طاقه مع العلم -3

يخففون    -4 قد  االشخاص  فبعض  قيمته،  من  للتقليل  فيها  يتعرض  التي  المواقف  مع  الفرد  مع  تفاعل  كيفيه 

ويكتبون تماما اي تصرفات تشير الى التقليل من قيمتهم من قبل االخرين او نتيجه فشلهم السابق  ويصورون  

في الحفاظ على توازنه الشخصي    حيث تخفف القدرة على الدفاع عن تقدير الذات من شعور الفرد بالقلق وتساعده

 ( 62، 1993)الماضي، 
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 ثانيا: الدراسات السابقة:

 التقدير الذات: -

 (: 2015أبو مرق،  دراسة ) -1

والتفاعالت االجتماعية لدى أطفال ما قبل المدرسة    تقدير الذاتهدفت الدراسة الكشف عن العالقة بين         

الخليل ، واستخدمت عينة قوامها ،   بمدينة  المنزل  منهم    95االبتدائية خـارج  .  إناث   43ذكور ،و    52طفالً 

لألطفال لكوبر سميث ترجمة عبد الفتاح ،   تقدير الذاتمقياسـين األول: اختبار    ولتحقيق أهداف الدراسـة ُطبق

  ( )ب (،    1981والدسـوقي  محمد   (  الصـورة  اعداد  من  لألطفال  االجتماعية  التفاعالت  مقيـاس   : واألخـر 

التفاعالت  (  2008) مظاهر  أهم  مـن  ان  الدراسة  نتائج  وأسفرت  السيكومترية،  خصائصهما  من  التأكد  بعد 

سة تقديم الشكر لآلخرين، والقدرة علـى المشـاركة فـي النشـاطات واالعمال،  االجتماعية لدى أطفال ما قبل المدر

ومن جانب آخر تبـين   . بينما أهم مظاهر تقدير الذات عندهم الفرح مع االقران، وأنهم محبوبون وهم يلعبون

االر معامل  قيمة  بلغت  إذ  خارج  االجتماعية  والتفاعالت  الذات  تقدير  بين  ارتباطية  عالقة  تباط  وجـود 

وهي قيمة متوسطة ، فـي حين تبين عدم وجود فروق دالة إحصائية في درجة تقدير الذات والتفاعالت  (309.0)

االجتماعية لدى كالً من الذكور واإلنـاث ووجـود فروق تعزى الى المستوى التعليمي لألبوين وفي ضوء هذه  

 . النتائج تم طرح بعض التوصيات 

 (: 2015أحمد قمر، دراسة )  -2

الدره          هــذه  الــذات   الكــشفاسة  دفت  تقــدير  وقلــق   وعالقتــه  عــن  العــدواني   بالــسلوك 

االتمتغيرا ببعض  و  لد الديموغرت  المستقبل  دنقال،افية  جامعة  طالب  المنهج   ى  الباحث   أستخدم 

الدر  وتمثل  االرتباطي،  الوصفي دنقـالاسة  مجتمع  جامعة  عينـة  تم    طالب   اسةالدراختيـار 

كليات  خمس  الباحث  اختار  حيث  دنقال  جامعة  كليات  من  الطبقية  العشوائية  العينة  طريق   عن 

( طالبا من  277)  دراسةبلــغ حجــم عينــة الع عشر كليات حيث  ع عــشربطريقــة عــشوائية مــن مجمــو

(  2013  –  2012عام الدراسي )لل  مــن جامعـة دنقــال(  2747من )   الـذي يبلــغ حـوالي  مجتمع الدراسة الكلي

اختبــار فــي  تمثلــت  اإلحــصائية  المعالجــات  فــي  متعــددة  طــرق  الباحــث   )ت (واســتخدم 

ارتبــاط  ومعامــل  المــرتبطتين  ومعامــل)بيرســون(  للمجمــوعتين   لت توص).  الفــاكرونبــاخ(  ثبــات   ، 

اهمها:  الدراسة   النتائج  من  مجموعة  تقـديرً إلى  أبعـاد  جميـع  بـين  إحـصائيا  دالـة  عالقـة   وجـود 

العـائلي الـذات  تقدير  عدا  ما  العدواني  السلوك  وأبعاد  طـالب  الذات  دنقـال،  لـدى   تقـدير  جامعـة 

العــدوانًي، بالــسلوك  أكثــرتنبــؤا  كــان  العــائلي  فــروق  الــذات  د   التوجــد  إحــصائيةذات   بــين   اللــة 



 

 

دنقال، جامعة  طالب  لدى  الذات  تقدير  في  واإلناث  فروق  الذكور  توجد  ً   ذات   ال  إحصائيا  داللة 

العــدواني الــسلوك  الماضــي،  فــي  العــام  فــي  الطالــب  بــينً   وتقــدير  إحــصائيا  دال  التفاعــل   يوجــد 

و الـــذات  متغيرات  تقـــدير  العدواني  األمـــالالسلوك  ولـــي  ووظيفـــة  الجـــامعي   ومـــستواه ر  تقـــدير 

 .التعليمي

 مناقشة الدراسات السابقة:   -3

 وموقف البحث الحالي منها:   بتقدیر الذات یتضمن هذا الجانب تلخیصا للدراسات 

 التعرف على األهداف.  -1

 اختیار متغیرات الدراسة.  -2

 تحدید مجتمح البحث وعینته.  -3

 استخدام األداة البحث والوسائل االحصائیة.  -4

 التعریف على العدید من المراجع المهمة وسبل الحصول علیها.  -5

 معرفة النتائج التي توصلت الیها الدراسات السابقة لمقارنته بالنتائج الدراسة الحالیة.  -6
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 الفصل الثالث
 

 

 أوال/ منهجية البحث

 البحثثانيا/ مجتمع 

 ثالثا/عينة البحث

 رابعا/ أداة البحث

 خامسا/ صدق المقياس

 سادسا/ ثباث المقياس

 سابعا/ الوسائل االحصائية 



 

 

 إجراءات البحث:  -3

 منهجية البحث و اجراءاته:  -1

 تان باستخدام المنهج الوصفي لمالءمته لطبيعه البحث و اهداف وفروض البحث الحالي.حثقامت البا

 البحث مجتمع  -2

- 2021كليه التربيه االساس للعام الدراسي)في    قامت الباحثثان بتحديد مجتمع البحث وتكون من جميع طلبه  

 طالب وطالبة. ( 1965( و عددهم ) 2020

 ة البحث :۔ ن عي -3

اختيارهم  اربيل ،تم  –( طلبة فی قسم العلوم العامة في كليه التربيه االساس  40تألفت عينه البحث الحالی من )    

 (: 1وفقا للطريقه العشوائيه الطبيقيه. كما يوضح في الجدول )

 ( 1جدول )

 يوضح توزيع عينه البحث االساسية موزعين حسب المرحلة 

 قسم علوم العامة  عدد الطلبة

 المرحلة الذكور اإلناث 

 االولی  ٥ ٣

 الثانی  ٣ ٤

 الثالث  ٥ ٦

 الرابع ٧ ٧

 المجموع  20 20

العام  المجموع 40  

 

 :البحث ةادا -4

جاهز    ت قام        مقياس  استخدام  في  )الباحثتان  االمينلــ  )   (2020  ،فتح هللا  من  فقرة20يتكون  قامت  ،  ( 

  كبيرة جدا،  موافـق بدرجـة  : )علما ان البدائل المستخدمة هي   ،تصحيح فقرات المقياسبتحديد بدائل و   تانالباحث 

  ( للفقرات.1,2,3,4(، وقد اعطيت االوزان )موافق بدرجة قليلة   بدرجة متوسطة،موافق    بدرجة كبيرة،   موافق

 



. 

  
 

 

 :الصدق الظاهري -5

للتحقق من صالحيه فقرات المقياس و صدقها قامت الباحثتان بعرض فقرات المقياس )الملحق        

(، لبيان مالئمه كل فقرە للمقياس الذی وضعت  1( علی عدد من المحكمين والمتخصصين )الملحق 2

لقياسها وسالمه صياغتها والمعروفه ارائهم فی السالمه صياغه فقرات المقياس ، وفی ضوء ارائهم  

اتفاق)% ظح  مالو النسبه  الباحثتان علی  اعتمد  المحكمين حيث  االستجابات  التحليل  وبعد  (  80اتهم 

 فأكثر بين المحكمين معيارا لصالحيه فقرات المقياس و مالئيمه. 

 ثبات المقياس  -6

 قامت الباحثتان باختبار طريقه واحده لحساب ثبات فقرات مقياس مستوى تقدير الذات وهي كاالتي: 

 اعاده االختبار لحساب معامل الثبات:  طريقه -

. ثم  طلبة من خارج عينة البحث   (10) قامت الباحثتان بتطبيق االختبار على العينة االستطالعية والبالغ عددها  

اعاده التطبيق االختبار بفتره زمنيه مدتها اسبوعين، ثم تم تصحيح إجابات فقرات المقياس واستخرج الباحثتان  

ن اليجاد معامل االرتباط للمقياس حيث اظهرت النتائج ان قيمه معامل االرتباط المحسوبة  معامل ارتباط بيرسو 

 وهذا يعني ان معامل االرتباط جيد اي ان مقياس يتمتع بثبات جدا تطمئن الباحثتان لتطبيق المقياس.   (0.75)

 الوسائل االحصائيه  -7

غرض الوصول إلى نتائج البحث الحالي من خالل  لتحليل البيانات ب  SPSSتم االستعانه بالبرنامج االحصائي  

 استخدام الوسائل االحصائيه االتيه: 

 . في المقياس ةعلى صدق الفقر ةمعادله النسبه المئويه وذلك الستخراج نسبة النوافقون على الفقره للدالل -1

 تقدير الذات.ساب معامل االرتباط لفقرات مقياس  حمعادله معامل االرتباط بيرسون استخدمت هذه المعادله ل  -2

 لفرق بين المتوسطات.لعينة الواحدة ولعينتين مستقيلتين  (t. test) اختبار -3

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الرابع 
 

 

 : عرض نتائج البحث و مناقشاتها  أوال/

 ثانيا/ التوصيات

 ثالثا/ المقترحات
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: مناقشاتهاعرض نتائج البحث و  -4  

     وكما یأتي:  فرضیات یتناول الفصل الحالي نتائج و مناقشتها في ضوء 

 . االساس ةالتربي ةال يوجد تقدير الذات لدى طلبة كلي -1

علی عینة من طلبة قسم العلوم العامة و بعد    تقدیر الذات طبق مقیاس  قامت الباحثتان  لغرض التحقق الفرضیە  

البیانات   البح  فراد أل صائیآ  إح معالجة  ) ث  عینە  طلبة40البالغە  اختبار(  باستخدام  لعینة    (t. test)  التائي، 

 ( 2کما موضح فی جدول )الواحدة، 

( 2) الجدول  

والمتوسسط الفرضي نتائج االختبار التائي آلیجاد داللة الفروق بین متوسط درجات العینة   

 لمقیاس التقدیر الذات 

 مستوی الداللة 
Sig  القیمة 

 

 القیمة التائیة 

 المستخرجة

درجة 

 الحریة 

االنحراف  

 المعیاري

الوسط 

 الحسابي 

عدد  

 العینة 
 ر یمتغ

 تقدیر الذات  40 57.37 8.42 39 41.171 0.00 0.05

 

( وبأنحراف معياري  57.37فقد أظهرت النتائج بأن متوسط درجات العينة على مقياس التقدير الذات بلغ )  

( باستخدام األختبار التائي لعينة واحدة آلختبار الفروق بين المتوسطين ظهرت أن القيمة التائية  8.42قدرة )

( وهي أقل من من مستوى الداللة  0.00بلغت )  Sig(, وبرز أن القيمة الفرضية  42.171المستخرجة بلغت )  

(، مما يعني أن هناك فرقا دالة احصائيا، وبالتالي يشير الى أن طلبة كلية التربية  39( وبدرجة الحرية ) 0.05)

 األساس يتمتعن التقدير الذات بدرجة عال .

 ( 2015دراسة ) أحمد قمر، ( و 2015الدراسة  )أبو مرق، وهذه الدراسة تتفق مع 

 . في كلية التربية االساس ترجع لتغيير الجنس ةال توجد فروق إحصائية في تقدير الذات لدى طلب -2

لوم العامة و  عق مقیاس التقدیر الذات على عینة من طلبة قسم الیطب بقامت الباحثتان لغرض التحقق الفرضیە  

و    ( طالبات 20( طالب و )20طلبة وهما )  ( 40بعد معالجة البیانات أحصائیا ألفراد عینة البحث البالغة )

کما موضح  لعینتین مستقیلتین،    (t. test)  التائي  باستخدام اختبارعینە    فراد ألصائیآ  إحبعد معالجة البیانات  

 : ( 3فی جدول )

 



 

 

 

( 2) الجدول  

 نتائج االختبار التائي آلیجاد داللة الفروق بین متوسط درجات العینة والمتوسسط الفرضي 

 .وفقا لمتغير الجنس لمقیاس التقدیر الذات

 العینة  الجنس 
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعیاري

القیمةت  

 المحسوبة 
 Sigالقیمة  

 درجة

 الحریة 

مستوى 

 الداللة 

 6.88 54.15 20 اإلناث 
2.591 0.01 38 0.05 

 8.75 60.60 20 الذكور 

 

, (6.88( وبأنحراف معياري قدرة )54.15بلغ )اإلناث  فقد أظهرت النتائج بأن متوسط درجات العينة           

لعينتين  باستخدام األختبار التائي  (  8.75( وبأنحراف معياري قدرة )60.60متوسط درجات العينة اإلناث بلغ )

وبرز أن القيمة  ،  (2.591رجة بلغت )آلختبار الفروق بين المتوسطين ظهرت أن القيمة التائية المستخمستقلتين  

(، مما يعني أن  38( وبدرجة الحرية )0.05( وهي أقل من من مستوى الداللة )0.01بلغت )  Sigالفرضية  

وكانت لصالح الطلبة الذكور، وعزو الباحثتان أن النتيجة إلى أن الطالب يتمتعون    ،  هناك فرقا دالة احصائيا

جود ضوابط االجتماعية من خالل التنشئة األسرية التي تساهم في تحدير أعلى من اإلناث وذلك لوبسقف حرية  

دور الجنس لكل من الذكور واالناث حيث تجد الدعم والتعزيز االجتماعي لتصرفات الذكور التي تتفق مع دوره  

 الجنسي من تحمل المسؤلية واالعتماد على النفس والثقة والتصرف بالحرية. 

 التوصيات:

اييس لتقدير الذات والسلوك العدواني لكشف الطلبة منخفضي تقدير الذات وذوي السلوك مق استخدام  ضرورة    -1

 العدواني إلخضانهم لبرامج إرشادية.

على األسرة االبتعاد عن أساليب المعاملة غير السوية، نظرا لما تلعبه االسرة من دور فعال في تنمية تقدير   -2

 وتشكيل شخصية الفرد خالل الستة سنوات األولى من حياته. الذات اإليجابي 

 المقترحات: 

 ذات وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طلبة كلية التربية االساس.تقدير ال -1

 تقدير الذات وعالقته بالتنشئة االجتماعية لدى طلبة كلية التربية االساس.  -2

 طلبة كلية التربية االساس. تقدير الذات وعالقته بالقلق واالكتئاب لدى  -3
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 العربية:  المصادرأوال/ 

لدى اطفال   خارج المنزل بمدينة الخليل  تقدير الذات وعالقته بالتفاعالت االجتماعية(:  2015أبو مرق، أحمد )   -

 . (14، العدد)الممارسات النفسية و التربويةمخبر تطوير ، دراسات نفسية و تربوية. ما قبل المدرسة االبتدائية

 تقدير الذات وعالقته بالسلوك العدواني وقلق المستقبل وبعض المتغيرات (:  2015أحمد قمر، أحمد محمد )  -

 قسم العلم النفس, رسالة دكتوراه غير منشورة.  –جامعة دنقال، كلية التربية . الديموغرافية

 بتقدير الذات والفعالية الذاتية،)رسالة ماجستير غير منشورة(،كلية التربية،جامعة الملك سعود،الرياض. -

 (: إدراك القبول و التحكم الوالدي لدى طالبات الجامعة وعالقتهما  2000الدوسري،سارة ناصر آل جرير) -

بناء مقياس تقدير الذات لدى عينة من اطفال المرحلة االبتدائية، مجله علم   1992السيد  سليمان عبد الرحمن  

 24النفس، الهيئه المصريه العامه للكتاب العدد 

-  ( علي محمود  لدى  1988شعيب،  الدراسي  التحصيل  و  والقلق  الذات  تقدير  بين  السببية  العالقة  نموذج   :)

 لكويت، مجلة العلوم االحصائية، المجلد السادس عشر، العدد الثاني. المراهقين من المجتمع السعودي، جامعه ا

 ( : مقياس تقديرالذات للصغار والكبار،دارالنهضة ،القاهرة. 1982عبد الحافظ ، ليلى عبد الحميد ) -

االساس،  (. تقدير الذات لدى طلبة كلية التربية  2008عربيات، احمد عبدالسليم، الزغلول، عماد عبدالرحيم )   -

 2008(، مارس 1مجلة العلوم التربية والنفسية، المجلد أ، العدد )

:)تقدير الذات وعالقته ببعض المتغيرات البيئية والشخصية لدى عينة من أطفال مدينة    1990كاشة، محمود)ع  -

 .صنعاء، الكويت، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

-  ( محمد  ،وفاء  الخ1993الماضي  للضغط  (:بعض  عرضة  األكثر  األفراد  المحددة  النفسية  صائص 

 النفسى،)رسالة ماجستىر غير منشورة(،كلية التربية،جامعة الملك سعود،الرياض 

)  مرسي،  - إبراهيم  العلوم 1995كمال  ،مجلة  العدوان  سيكولوجية   :)

 (،الكويت،جامعة الكويت.2(،العدد)62االجتماعية،المجلد)

(: دراسة ميدانية مقارنة بين مفهوم الذات عند الطفل المعوق، و بين الطفل العادي 1982هويدي حنان حسين )   -

 مدينة الرياض )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة الملك سعود، كلية التربية، الرياض.

- Allen, B. (1994). Personality theories. M. A;  Allyen & Bacon.  

 - Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image 

.Princeton, NJ:  Princeton Press. 

- Okerman. S.D. (1979), Self-23steam and Social on Charge of Adolescent   
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( ١) قالملح  

يعلی وفق القلب العلمث البح تءبهم فی اجرا ةمت االستعانتین ذوالمتخصصین ال ةالسادء اسما  
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 ص واالختصا ةیمالدجات العم  الکلیە )مکان العمل(-ةالجامع اسماء المحکمی    ت

 جامعة صالح الدین/ كلیة التربیة االساس/  پ.ی.د.سلول احمد ئەمی    ١
 قسم ریاض االطفال 

التقویم قیاس و  -مدرس   

 جامعة صالح الدین/ كلیة التربیة االساس/  ان صباح یحی  بپ.ی.د.  ٢
 قسم ریاض االطفال 

علم النفس   –مدرس   

 جامعة صالح الدین/ كلیة التربیة االساس/  د. هاوژین محمد عزیز  ٣
 قسم علوم العامة 

علم النفس التربوي   –مدرس   

التربیة االساس/ جامعة صالح الدین/ كلیة  م. آشقی سلیمان حسو  ٤  
 قسم علوم العامة 

طرائق التدریس  –مدرس   

ین کامل ابراهیم  ٥  جامعة صالح الدین/ كلیة التربیة االساس/  م.ی. شی 
 قسم ریاض االطفال 

طرائق   – مدرس المساعد  
 التدریس

 جامعة صالح الدین/ كلیة التربیة االساس/  م.ی . خێالن آبوبکر محمود ٦
 قسم ریاض االطفال 

طرائق   – مدرس المساعد 
 التدریس

 جامعة صالح الدین/ كلیة التربیة االساس/  شکوفە احمد عزیز م.م.  ٧
 قسم علوم العامة 

طرائق   – مدرس المساعد 
 التدریس
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  ريهةول -جامعة صالح الدین  

 كلیة التربیة االساس 

   قسم العلوم العامة 

 

 

 الذاتتقدیر 

 عزیزی الطالب..... 

ث  بعمل بحث  ا االستبیان مقیاس لمعرفة مدی ادمانك علی استخدام موافع التواصل االجتماعي ، یقوم الباحذ ه

الفقرات االتیة واالجابة ءة قداء لدی طلبتة التربیة االساسیة / اربیل ( الرجاتقدير الذات علمي تحت عنوان )  

( التی تناسب اجابتك .  ---حدی الفراغات )إعنها حسب مدی توافقك معها. عن طریق وضع عالمة فی 

رایك شخصیة عن موضوع  أنما تعبر اجاباتك عن إو خاطئة ، أال توجد اجابات صحیحة أنة  یرجی العلم ب 

  .ء بحث علميجراإالمعلومات الغرض ذة . سیتم استخدام هث البح

}تقدم لکم جزیل الشکر واعرفان علی تعاونکم معنا{                                    

 

 أنثى                             الذكر   :الجنس

 

 

 

 الباحثتان                                                                                                باشراف

 دنيا حامد 

صباح  مژده  

 

 

سارا آحمد محمد آمین  م.   



 

 

 مقياس التقدير الذات 

 المجال األول: المظهر الجسمي  ت
موافق بدرجة  

 كبيرة جدا 
موافق بدرجة  

 كبيرة 
موافق بدرجة  

 متوسطة
موافق 

 بدرجة قليلة 
     أحب مظهري الجسمي و شكلي الذي أبدو عليه  1
     أتمتع بمظهر جسمي وشكلي جميلين  2
     مظهري أنيق و جذاب  3
     أشعر أن جسمي جميل ومتناسق 4

5 
أشعر أن قدرني الجسمية تعيقني من االنضمام إلى  

     الفرق الرياضية 

موافق بدرجة   المجال الثاني: التقبل  ت
 كبيرة جدا 

موافق بدرجة  
 كبيرة 

موافق بدرجة  
 متوسطة

موافق 
 بدرجة قليلة 

     أتمتع بشهرة وشعبية بين زمالئي 6
     معظم الناس الذين أعرفهم يحبونني 7
     أشعر إنني مستبعد ومستثنى من األخرين 8
     يسخر مني زمالئي في الجامعة 9

     أحب التعامل مع جميع زمالئي 10

موافق بدرجة   المجال الرابع: ضبط الذات  ت
 كبيرة جدا 

موافق بدرجة  
 كبيرة 

موافق بدرجة  
 متوسطة

موافق 
 بدرجة قليلة 

األخرين على أرائي و  أشعر باالحباط إذا لم يوافق  16
 أفعالي

    

     أشعر إنني أفعل األشياء الصحيحة  17
أفضل طريقتي الخاصة في التفكير عند القيام بأي   18

 عمل 
    

     أستطيع التحدث عن أرائي دون حرج 19
     يظهر زمالئي رغية في صداقتي 20

 

 ثاشكؤ )

 المجال الثالث: قوة الشخصية  ت
موافق بدرجة  

 كبيرة جدا 
موافق بدرجة  

 كبيرة 
موافق بدرجة  

 متوسطة
موافق 

 بدرجة قليلة 
أشعر إنني ال أستطيع التحكم باالتجاه الذي تسير   11

 فيه حياتي. 
    

     أشعر إن لدى طموح دائم نحو األفضل  12
     أعماليأشعر إن لدى التصميم والعزيمة ألداء  13
     لدي القدرة على انجاز األعمال الهامة 14
     تكيف بسرعة فيالمواقف الغير المألوف  الاستجيب و 15
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(3ثاشكؤ )3  

هةولَير -سةالحةدين  زانكؤى   

بنةرةتى یه روةردثة یذكؤلَي    

كانگشتیه بةشى زانستة      

  

  

 ِرَيزطرتنى خوودراثرسي ثَيوةري 

 قوتابى بةرَيز.....

تؤ, لَيرةدا توَيذةران بة   ِرَيزطرتنى خوودىئةوةى لةبةر دةستت داية ثَيوةرة بؤ زانينى ئاستى        

لةالي قوتابيانى كؤلَيذى ثةروةردةى  ِرَيزطرتنى خوود))توَيذينةوةيةكى زانستى هةَلدةسنت بة ناونيشانى 

توَيذةران بِرطةكانى ئةم ثَيوةرة دةخةنة بةردةستان, تكاية رةزامةندى  , بؤ ئةو مةبةستةشبنةِرةتى/هةولَير((

طةكان و وةاَلمدانةوةى بةوجؤرةى كةلةطةَل تؤدا دةطوجنَيت, هيض وةاَلمَيكى بفةرموون لةسةر خوَيندنةوةى بِر

تايبةتى خؤت بةطوَيرةى دةستةواذةكة,  ِراست يان هةَلة لة ئارادا نية, بةَلكو وةاَلمى تؤ بريتى ية لة بريوِراى

ية تةنها بؤ ئةجنامدانى  ئةويش بة دانانى هَيماى )     ( لةناو يةكَيك لة خانةكان. بؤ زانياريتان ئةم راثرسى

 توَيذينةوةى زانستى ية.

 ز:  نێر                            مێ گهڕه

 .لةكؤتايى دا سوثاس و ثَيزانينى خؤمان ئاراستةى بةرَيزتان دةكةين بؤ هاوكارى كردنتان
 

 توَيذةران    سةرثةرشتيار                                                                    
 مذدة صباح و دنيا حامد                  سارا أمحد حممد أمني                                       م.

 



 

 

 ری ڕێزگرتنی خود پێوه 

   شێوەی دەرەوەی الشە كانی  برگه بواری یەكەم:   ژ
ڕازیم  

بەئاستێكی 
 زۆر زۆر 

ڕازیم  
بەئاستێكی 

 زۆر 

ڕازیم  
بەئاستێكی 
 مامناوەند 

ڕازیم  
بەئاستێكی 

 كەم
     جەستەم و ئەو شێوەی كە پێی  دەردەكەوم خۆشمدەوێ  1
     چێژ لە  شێوەی ڕوخسارم دەبینم 2
     شێوە و ڕوخسارم  ڕێك و سەرنج ڕاكێشە 3
     هەستدەكەم قەدو بااڵم  جوان و گونجاوە  4
ببەخشرێم لە  هەستدەكەم كە الوازی جەستەیم وام لێدەكات  5

 چوونەپاڵ تیپە وەرزشییەكان
    

   ڕازی بوون كانی  بڕگه بواری دووەم:   ژ
ڕازیم  

بەئاستێكی 
 زۆر زۆر 

ڕازیم  
بەئاستێكی 

 زۆر 

ڕازیم  
بەئاستێكی 
 مامناوەند 

ڕازیم  
بەئاستێكی 

 كەم
     چیژ لەناوبانگ دەبینم لەناو هاوپیشەكانم دا 1
     دەیانناسم خۆشیان دەوێم زۆرینەی ئەو كەسانەی  2
     هەستدەكەم كە من دوور و جیاكراوەم لەوانی دی  3
     هاوڕێكانم لە زانكۆ پیم ڕادەبوێرن 4
     حەزم لە تێكەاڵوییە لەگەڵ هەموو هاوڕێكانم 5

   هێزی كەسایەتیكانی  بڕگه بواری سێیەم:   ژ
ڕازیم  

بەئاستێكی 
 زۆر زۆر 

ڕازیم  
بەئاستێكی 

 زۆر 

ڕازیم  
بەئاستێكی 
 مامناوەند 

ڕازیم  
بەئاستێكی 

 كەم
     ناتوانم كۆنتڕۆڵی ئاراستەی ژیانم بکەم    1
     ئاواتە خوازم بە بەردەوامی بەرەو باشتر و باشترین بڕۆم    2
     پالن و ورەی باشم هەیە بۆ ئەنجامدانی كارەكانم  3
     توانام هەیە بۆ ئەنجامدانی كارە گرنگەكان 4
     دەتوانم خۆم لەگەڵ بارو دۆخی نا ئاسای بگونجێنم  5

   كۆنتڕۆڵكردنی خود كانی  بڕگه بواری چوارەم:   ژ
ڕازیم  

بەئاستێكی 
 زۆر زۆر 

ڕازیم  
بەئاستێكی 

 زۆر 

ڕازیم  
بەئاستێكی 
 مامناوەند 

ڕازیم  
بەئاستێكی 

 كەم
هەست بە دامركانەوە دەكەم ئەگەر خەڵك ڕازی نەبوون بە   1

 كارەكانم بۆچوون و 
    

     هەستدەكەم كە من شتە ڕاستەكان دەكەم 2
ڕێگای تایبەتی خۆمم پێ باشترە لە بیركردنەوە لەكاتی   3

 ئەنجامدانی  هەر كارێك 
    

     دەتوانم دەربارەی بۆچوونەكانم قسە بكەم بەبێ تەریقبوونەوە  4
     هاوڕییەتی منە هاوڕێكانم ئەوە نیشان دەدەن كە حەزیان لە  5
 


