
 
 

 
 

مستخلص 

دراسة حالة يف معهد ) ديناميات الذايت مفهوم األعضاء ،  2014محدان عبدي، يوسف، 
، حبث اجلامع، كلية علم النفس جامعة موالن مالك ابراىم (اجملتمع قرية مسبري فوجوق ماالنق

. اإلسالمية احلكومية مباالنق
الدكتور زين العارفني ادلاجستري : مشرف 

 .مفهوم الذايت والتنمية الذاتية ادلفهوم، برميا التالمي: كلمات البحث 
 

يف احلياة، و اجلميع يسعون إليو لتحقيق السعادة يف فرتة من حياتو ، والنضج مفهوم الذات ىي 
واحدة من الطرق اليت ميكن للبشر أن حتقيق ذلك ، والسعادة لتلبية احتياجاهتم أشكال سلتلفة 

من الفن والعلم، وكذلك ل حتقيق حياة أفضل ، وديناميات النفسية يف يكون شخص مؤثر جدا 
مع مفهوم الشخص ، فإنو سيلتقي نوعية احلياة حيث ميكن أن ينظر الشخص من كيف ميكن 

لشخص يقبل ادلصري يف ادلاضي مع ما ىو عليو، لديو القدرة على رعاية و ادلرتبطة بشكل إجيايب 
، مع اآلخرين أصبح شخصية مستقلة ، قادرة على إتقان البيئة ىناك شعور من االرتياح يف 

حياهتا، و حتقيق اإلمكانات ادلوجودة يف داخلو لتصبح الشخص الذي يستمر يف النمو والتطور 
بشكل صحيح، ولكن تبني العوامل التعليم و الوضع االجتماعي ميكن أن متنع مفهوم الذات 

 تنمو و تزدىر ، وخاصة على أفراد اجملتمع ، حبيث أن احلاجة إىل معرفة مشاكل األعضاء اجملتمع
على أساس اخللفية أعاله، زلور ىذا البحث، كيف األول ىو مفهوم الذات للتالميذ برميا  .

الناس يف مدرسة داخلية، وادلشكلة الثانية من مفهوم الذات  .Jagong maton  األعضاء
كيف التالميذ برميا، الثالثة ىي العوامل اليت تؤثر يف مفهوم الذات للتالميذ برميا، وىو شكل 

كان اذلدف األول من ىذا البحث . الرابع من ديناميات مفهوم الذات كيف برميا الطالب
لوصف حالة من مفهوم الذات من برميا لطالبني لتعيني ادلشكلة من مفهوم الذات للتالميذ برميا، 

لثالثة لتحليل العوامل اليت تؤثر على مفهوم الذات للتالميذ برميا، الرابع دلعرفة شكل ديناميات 
 مفهوم الذات للتالميذ برميا

يستخدم يستخدم نفس األسلوب أسلوب نوعي وصفي بسبب تصف ىذه الدراسة الوضع أو 
 2يف ىذه الدراسة ىو  ظاىرة يف رلال مجعت من خالل ادلالحظة وادلقابالت والوثائق، عينة



 

 
 

ادلوضوعات، اليت حتاول تقدمي البحوث كما ىو وفقا للبيانات اليت مت مجعها و الشروع يف  (اثنني)
 .استخالص النتائج من خالل مقارنة ادليدان وكتاب مرجعي قياسي على النظرية القائلة بأن ىناك

 عامال 1أظهرت النتائج ديناميات مفهوم الذات وتطوير زيادة أكثر إجيابية مقارنة مع واحد 
مسامها السابق يف عملية التنمية حنو مفهوم الذات اإلجيايب ال ميكن فصلها مع ادلدارس الداخلية 

و الناس يف ذلك ، وىناك أيضا العديد من األنشطة واحد منهم ينبح ، مع هنج طريقة 
للموسيقى الفن ، مليئة ادلناقشات اإلجيابية ، ىناك نظرة العادلية يف ادلصطلحات السلوك احمللية ، 
يصبح وسيلة ل عرض ىذا ادلوضوع، من شرط حتسني الثقة مفهوم الذات مفهوم الذات موضوع 

 الفردية 2إىل تطوير  معىن العلم نفسو موضوع لديو ىدف يف احلياة و ادلعيشة و الشعور باستمرار
مشاكل القلق الطبيعي بطريقة إجيابية ، وميكن االطالع على ذلك ىو الطالب مشكلة تستعد 
لتجربة القلق عندما تكون يف اخلوف من الذىاب إىل اجلحيم تصبح اآلخرة حقا الناس يفقدون 

 -  العوامل النفسية على حتقيق زيادة يف مفهوم الذات موضوعا قادرة على وضع توقعات3
. 4إجيابية الذي تريد حتقيقو و أعتقد أنو سيكون يف شكل اذلدف الديناميكي منهم  توقعات

 األداء وصف قادرة حقيقة ما حدث لو إما من البداية عند كل التطور التارخيي لل ادلوضوع ىو
 دخول االفتتاحي يف ,jogon gmaton إجيابية أو سلبية قبل ادلشاركة بدءا من ينبح اجملتمع

ال ميكن اذلروب من الناس الصعود واألفراد تتعلم الكثري الستكمال معهم ىو مع  يصل اجملتمع ل
 .الطريقة اليت تقبل بأمان

 

 

 

 


