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Abstract
Awareness of the self and the others requires an attention from the various human societies
because this awareness leads to a socially acceptable behaviour of the individual. The number of
schools on which the tool of the research has applied is (23) schools. The sample consists of (358) male
and female students; (179) distinct students and a similar number of ordinary students. The results have
shown a high self-awareness for the secondary school students (distinct and ordinary).
الملخص
يتطلب وعي الفرد بذاته وبذات االخرين االهتمام الكبير من قبل المجتمعات البشريه المختلفة وذلك الن فهم االفراد لذواتهم وذوات

االخرين يحدد الى مدى بعيد السلوك المقبول منهم اجتماعيا .وقد استهدف البحث الحالي على مستوى درجة الوعي الذاتي لدى الطلبة

المتميزين واقرانهم العاديين .اذ بلغ مجموع المدارس التي طبق فيها اداة البحث ( )23مدرسة وبلغ حجم عينة البحث االساسية ()358
من الطلبة ذكو ار واناثا وبواقع ( ) 179من المتميزين ومثلهم من الطلبة العاديين ذكو ار واناثا .واظهرت النتائج وجود مستوى عال للوعي
الذاتي لدى طلبة المرحلة االعدادية (العاديين والمتميزين) اذ كانت القيمة المحسوبة البالغة ( )27.046اكبر من القيمة الجدولية
( )1.96عند مستوى داللة (.)0.05
الفصل األول

التعريف بالبحث

أوالً :مشكلة البحث:

ان محاوالت الفرد للتعرف على ذاته وتحديد معالمها تبدأ بشكل ملح في مرحلة المراهقة وتستمر كذلك طوال حياته تبعا لما قد

يحل على البيئة او من حوله من تغيرات او تعديل ،فبعضنا قد ينجح في تحديد ذاته في وقت مبكر بينما بعضنا االخر يحتاج الى
وقت اطول (القرغولي.)2 :2011 .
ويرى البا حث انه على الرغم من االبحاث والدراسات الكثيرة التي تناولت مفهوم الوعي الذاتي اال انه ال تزال تحتاج الى المزيد
من البحث والتدقيق السيما مع تزايد التعقد في مظاهر الحياة االجتماعية والعالقات البشرية وقضايا التنشئة والتكوين المتعلقة بالكائن

البشري.

فضال عن ذلك ان عدم وعي الطالب لذاته وذات االخرين قد يؤدي الى ارباك في فهم الذات وضعف الثقة بالنفس وعدم القدرة
على اداء دوره االكاديمي واالجتماعي داخل المدرسة واالسرة والمجتمع.
ومن هنا تكمن مش كلة البحث الحالي الذي يعد محاولة لإلحاطة بمتغيري الوعي الذاتي وتجهيز المعلومات التي ينجم عن

إغفالهما مشكالت اجتماعية ونفسية وتربوية لدى افراد المجتمع العراقي سيما طلبة المرحلة االعدادية.
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لذا تتركز مشكلة البحث الحالي في االجابة عن التساؤالت االتية :ما مستوى درجة الوعي الذاتي لدى الطلبة المتميزين واقرانهم
العاديين في المرحلة االعدادية ؟ وهل هناك فروق ذات داللة معنوية تبعا لمتغير الجنس في مستوى درجة الوعي الذاتي تبعا لمتغيري
الجنس ونوع العينة ؟.
ثانياً :أهمية البحث:

يعد الوعي في حقيقته مصطلحا متداخال مع مصطل ح الشعور .إذ ان الشعور يتضمن الوعي ووعي الفرد قد يكون مستم ار للبيئة

او لما في داخل الفرد وقد يكون وعيا باألحداث العقلية أما المعرفة بالنفس فهي جزء من الشعور وغالبا ما يشار اليها بالوعي الذاتي

وبناء على ذلك يعرف الشعور على انهُ عملية عقلية (خليل.)75-74 :1989 .
فاالفراد الواعون بذواتهم يتسمون بقدراتهم على ادراك حاالتهم النفسية اثناء معايشتها ويمتلكون الوعي فيما يخص حياتهم
االنفعالية وهم شخصيات استقاللية واثقة من امكاناتها ويتمتعون بصحه جسمية ونفسية جيده ويمتلكون مهارة الخروج من حالة المزاج

السيء الى المزاج الجيد اذ تساعدهم عقالنيتهم في ادارة انفعاالتهم بشكل صحيح (سعيد.)117 :2008 ،

ويشير فليمان( )Veiman,1996الى ان بعض العلماء يرون ان الوعي مفهوم مرادف لمفهوم الوعي الذاتي .فمثال عندما يكون
الفرد على وعي ببعض االشياء غير ذاته كاألشخاص االخرين او العالم الخارجي فأنه يعبر عن الوعي االنعكاسي .اذ يكون موضوع
الوعي هو الذات (.)Velman,1996: 1
ويتفق مع هذا الرأي ما ذهب اليه بيرلز ( ) Perls,1970ان عملية نمو الوعي الذاتي لدى الفرد تتم عن طريق توسيع مجاالته.

فهو عملية للتعرف على ما يفكر به وما يفعله بطريقة مباشرة تقودهُ ألدراك تنظيمه لذاته ،اذ حدد (بيرلز) مناطق ثالث رئيسة من
الوعي لدى الفرد وهي:
.1الوعي بالذات ((Self- Awareness
.2الوعي بالعالم ()World Awareness

.3الوعي في ما بين الذات والعالم (الخواجا.)177 :2009 .
ويرى الباحث ان الوعي بالذات وادراكها ينطوي على النشاط كتعبير عن الحيوية وتكامل الذات .فهو يعيد الى شخصية الفرد أهدأ
انواع الحيوية وذلك عندما يكون الفرد اكثر وعيا لما يؤديه من نشاطات وافعال مختلفة فضال عن ذلك ان قدرة ادراك الفرد لذاته من
حيث االمكانات او الوعي التقويمي لذاته ودرجة الثقة لديه على المواجهة قد تسهم في تقويم النتائج ومعرفة ردود االفعال االنفعالية لديه
في حاالت الشعور باإلحباط والفشل اثناء عملية المواجهة.

وتأتي أهمية البحث الحالي كونه يتناول مفهوم الوعي الذاتي لدى الطلبة المتميزين وأقرانهم العاديين في المرحلة االعدادية

ويمكن توضيحها بالنقاط األتية:
. 1يتضمن الـوعي الـذاتي جانبـا مهمـا مـن جوانـب عمليـة تقـويم شخصـية الفـرد فهـو بمثابتـه المراقبـة الذاتيـة(( Self- Supervisionللفـرد
أوال ولمحيطة الخارجي ثانيا.

. 2يعد مفهوم الوعي الذاتي من المفاهيم التي تحتاج الى دراسة مستفيضة وشامله لبعض جوانبه في مجال علم الـنفس التربـوي والصـحة
النفسية فضال عن دراسة عالقته ببعض المتغيرات االخرى،لهذا تطلب دراسة هذا المفهوم ثم الشروع ببناء مقيـاس لـه اسـوة بمقـاييس
الدراسات ذات العالقة بهذا المجال.
. 3يعــد البحــث الحــالي حســب حــدود (علــم الباحــث) أول بحــث يتنــاول مفهــوم الــوعي الــذاتي لــدى الطلبــة المتمي ـزين واق ـرانهم العــاديين فــي
المرحلة االعدادية.
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ثالثاً :أهداف البحث:

يهدف البحث الحالي تعرف:

. 1مستوى درجة الوعي الذاتي لدى الطلبة المتميزين وأقرانهم العاديين في المرحلة االعدادية.
.2الفروق ذات الداللة االحصائية في مستوى درجة الوعي الذاتي تبعا للمتغيرات:
أ-نوع العينة (المتميزين – العاديين).

ب-الجنس (ذكور – اناث).

ت-المرحلة (رابع – خامس).
رابعاً :حدود البحث:

. 1الحدود البشرية :طلبة المرحلة االعدادية المتميزين والعاديين للصفين الرابع والخامس االعدادي الفرع العلمي ولكال الجنسين.
.2الحدود الزمنية :العام الدراسي(.)2014-2013

.3الحدود المكانية :المدارس الثانوية واالعدادية مركز محافظة بابل.
.4الحدود المعرفية :الوعي الذاتي.
خامساً :تحديد المصطلحات:

أوالً :الوعي الذاتي  ))Self-Awarenessتعريف الوعي لغةً:

.1عرفــه إبــن منظــورمعجم لســان العــرب :يــأتي تحــت مــادة الــوعي والــوعي حفــظ القلــب الشــيء،وعي الشــيء والحــديث يعيــه وعيــا واوعــاه:
حفظة وفهمه وقلبه فهو واع .وفالن اوعى من فالن اي احفظ وافهم (أبن منظور.):1956 ،

ثانياً :الوعي الذاتي اصطالحا :عرفه كل من:

.1ويكالنـد واخـرون ( " :)Wicklund& et, 1972حالـه بنـاء وتوجيـه للسـلوك بحيـث يعمـل عنـدما يكـون انتبـاه الفـرد موجـه باتجـاه البيئـة
الخارجية او نحو ذاته" (.)Wegner,1980: 35
.2باس ( " :) Buss,1980قدرة الفرد على توجيه االنتباه اما نحو ذاته او خارجهـا (نحـو البيئـة) وهـذا التوجـه االنتبـاهي يسـبب حالـه مـن
التقويم الذاتي االني" (.)Buss,1980:96

.3لين ــدجرن ( " :)Lindgren,2013عب ــارة ع ــن خبـ ـرة الف ــرد الدراك ك ــل م ــا يح ــيط وبالع ــالم الخ ــارجي م ــن افك ــار ومش ــاعر ويك ــون عل ــى
مستويات مختلفة تتسم بالوضوح او الغموض" (.)Lindgren,2013: 156
وفــي ضــوء التعريفــات الســابقة ُيعــرف الباحــث الــوعي الــذاتي تعريفـاً نظريـاً علــى أنــه(-:معرفــة الفــرد توجيــه االنتبــاه نحــو ســماته او
صفاته الخاصة به وباألخرين واستبصاره وفهمه لسلوكه ولدوافعه الخاصة به وباألخرين).
امــا التعريــف االج ارئــي للــوعي الــذاتي بانــه :الدرجــة الكليــة التــي يحصــل عليهــا كــل فــرد مــن أف ـراد عينــة البحــث الحــالي مــن خــالل

استجاباتهم على فقرات الوعي الذاتي المعد لهذا الغرض.
الفصل الثاني

اطار نظري ودراسات السابقة

هنالك الكثير من النظريات العلمية والنفسية التي تضع العديد من المبادئ والمفـاهيم االسـاس التـي تفسـر بعـض الظـواهر النفسـية

المرتبطة بالمنظومة النفسية من جهة والمنظومة االجتماعية من جهة اخرى والماماً يتعلق بالذات ومفاهيمهـا فلعلهـا تشـد انتباهنـا نحـو ذو
اتنا وما يحيط بنا او توجه افكارنا ومشاعرنا او تحدد سلوكياتنا عند مواجهتنا للمواقف الحياتية المختلفة ( Barchard, et. Al, 2008:

.)13
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وقد تعددت اآلراء ووجهات النظر في طبيعة مفهوم الوعي ووظائفه .وفيما يأتي عرضا للنظريات التي تناولت هذا المفهوم:
أوالً :نظرية دوفال وويكالند (:) 1972،Duval &Wiclund

قــدم كــل مــن دوفــال وويكالنــد ( )Duval &Wiclund, 1972نظريــة فــي الــوعي الــذاتي الموضــوعي Subjective self-

 )) awarenessإذ يرون إن أغلب النظريات والبحوث التي درست مفهوم الذات قد اهملت موضوع الوعي بالــذات ،ممـا جعلهـم يركـزون
على ذلك .النهـم يعتقـدون ان الـوعي الـذاتي  ))Self-awarenessبوصـفة افعـاال موضـوعية .كمـا هـو الحـال فـي نظـام التغذيـة الراجعـة
التــي تــدفع بــالفرد الــى تغييــر جوانــب عديــدة فــي نفســه بحســب مفهومــه لمــا يجــب ان يكــون صــحيحا قياســا لــه .وبحســب هــذه النظريــة التــي

ترتبط بمجاالت عديدة ،السيما في مجال علم النفس االجتماعي .التي يمكن تطبيقها في مجاالت اخـرى كمـا يعتقـد منظورهـا .وعلـى وفـق
افتراضات هذه النظريـة تجعـل الشـعور مركـ از نحـو الـذات .اذ تقـوم علـى افتـراض رئـيس بـان الفـرد يمكـن ان يقـوم ذاتـه عنـدما يركـز عليهـا
بوصفها موضوعا (الشمري.)33 :2000 .

وتش ير هذه النظرية الى ضرورة التمييز بين حاالت الوعي (الذاتي والموضـوعي) .فـالوعي الموضـوعي يعنـي ان الفـرد يعـي بذاتـه

وشعوره بالقوى الخارجية المباشرة .اال انه ال يستطيع ان يركز انتباهه على نفسة بوصفه موضوعا في البيئة .على حين ان الوعي الذاتي
يعنـي وعــي الفــرد بنفســة فقـط فــي مـا يتعلــق بخبرتــه بنفســة بوصــفه مصــد اًر لــألدراك والفعـل .وان هــذه المشــاعر تمثــل جــوهر الــوعي الــذاتي

(.)Self-awareness

ويــرى اصــحاب هــذه النظريــة ان الــوعي الــذاتي ال يمكــن ان يركــز فــي الوقــت نفســه علــى جانــب مــن الــذات او البيئــة .وان حــاالت

الــوعي تتوجــه امــا الــى الــداخل او الــى ا لخــارج .وان الفــرق بينهمــا يكمــن فــي فهــم الظـواهر المتنوعــة مــن خــالل التقــويم الــذاتي النــاتج عــن
االنتباه الموجه نحو الذات (.)Duval &Wiclund, 1972:1
وتعد عملية مراجعة الفرد لذاته ووعيه لها فرصة لمراجعـة سـلوكياته .فهـذا النـوع مـن الـوعي قـد يمنحـه فرصـة لمعرفـة مـا يقـوم بـه
م ـ ن خــالل اســتعراض بعــض االفكــار موازنــه مــع عــرض أفكــاره عنــد مواجهــة االخ ـرين وجهــا لوجــه .وذلــك يخلــق نوعــا مــن الــوعي الــذاتي
العالي ،عندما يلحظ الفرد نفسه بوصفة كائنا مدركا لذاته ومحيطة الخارجي.))Kurtz & Kantor, 2009: 3

وفي ضوء افتراضات هذه النظرية فان التركيز ال بد من ان يكون في اتجاه واحد.اما نحو جانب الذات او نحو جانب البيئة .وان
ذلك قد يولد نوعاً من الغموض النسبي بالوعي في مجاالت الخبرات االخرى(.)Mason,1961: 27

ثانياً :نظرية داينر (:)Diener, 1979

طـرح داينــر ( )Diener, 1979نظريتــه التـي حــاول فيهـا ان يعلــل (ظـاهرة الالتفــرد) التــي يعنـي بهــا حالـة ذاتيــة يفقـد فيهــا الفــرد

الوعي الذاتي الحقيقي السيما عندما يزداد ميله الى الجماعة ،فالظروف المحيطة به قد تمنعه من الوعي لذاته فال يشعر بكيانه المسـتقل
بوصفه فردا فيتعذر عليه مراقبة سلوكه (.)Diener, 1979: 1160-1171

وعنـدما يكــون الفـرد فــي مواقـف اجتماعيــة مختلفـة أو تمــر عليـه ظــروف حياتيــة أخـرى ،كــأن يكـون فــي حالـة انــدماج تـام مــع أفـراد

الجماعــة،ففي هــذه الحالــة ينحســر الــوعي الــذاتي))Self-awarenessوالفهــم الــذاتي(( Self–understandالــذي يــؤدي إلــى نشــوء حالــة
الالتفــرد وانتقــاء الشــعور بالهويــة الفرديــة (الذاتيــة) ،وعنــدما تنشــأ هــذه الحالــة فقــد يفقــد الفــرد جانب ـاً مهم ـاً مــن قد ارتــه علــى التوجيــه الــذاتي

( ،) Self-Guidanceوهذا قد يؤدي إلى ضعف الضوابط والمعاير السلوكية لدى الفرد ،وتضاؤل االهتمام بما يقوله اآلخرون عنه ،وما
يصــدر مــن اآلخـرين مــن أحكــام قــد تكــون قاســية فــي بعــض المواقــف أو تتحــدد –تـتقلص -لــدى الفــرد القــدرة علــى التفكيــر العقالنــي فــي

عملية التوازن بين وعيه بذاته الخاصة والشعور بها ،وبين الوعي الموضـوع الـذي يوليـه لالنتبـاه نحـو اآلخـرين (مكلفـين وغـروس:2002،
.)100-99
ويــرى داينــر ( )Diener,1979أننــا فــي الحيــاة اليوميــة كثي ـ اًر مــا نكــون غيــر واعــين بهويتن ـا الفرديــة أو بأنفســنا بوصــفنا أشخاص ـاً

عبر عن فكرة قلّبنا النظر فيها مليـاً أو عنـدما نمـارس
مستقلين،فعندما نقوم بأداء سلوك  ))Behaviorسبق أن تم تعلمه بإتقان،أو عندما ُن ّ
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السـلوك المنصــوص عليــه ثقافيـاً ،أي الســلوك الــذي يــتالءم مــع معــايير المجتمــع وثقافتــه،بحيث يكــون مقبوالً،فإننــا أحيانـاً قــد ال نكــون علــى

درجـة عاليــة مـن الــوعي بأنفسـنا إذ نتصــرف بتلقائيـة مــن دون تـدقيق فيمــا نفعـل فــي مثـل هــذه الحـاالت ،لــذا فـان األفـراد قـد يتصـرفون فــي

مواقــف أخــرى أو ظــروف مغــايرة بشــكل آخــر ،فعلــى ســبيل المثــال عنــدما نكــون فــي مواضــع تخضــع لتقيــيم الجماعــة أو نقــد اآلخـرين ،قــد

نفشل أحياناً في تحقيق نتيجة متوقعة ،لهذا فان وعينا بذاتنا قد يكون أكثر شدة،ألننا نشعر  ))Consciousبمراقبة اآلخرين لنا ،لذلك قد
ُنوجــه ســلوكنا بحــذر ونعمــل علــى التــدقيق فــي التفاصــيل الصــغيرة فيمــا نقــوم بــه أو نفعلــه،وان هــذه تُعبــر عــن ســلوكياتنا غيــر الطبيعيــة أو
الحقيقية (.).Diener,1979 41:

ثالثاً :نظرية باس (:)Buss,1980

لقد صاغ باس ( ) Buss,1980نظرية في الوعي بالذات لدى االفراد .اذ ينظر إليها من محورين أساسين هما:

 .1الذات الحسية مقابل الذات المعرفية.
 .2الذات الخاصة مقابل الذات العامة.

وقــد أكــد علــى مــدى أهميــة التمييــز بــين الــذات الحســية المبك ـرة ،وبــين الــذات المعرفيــة المتقدمــة،و بــين الجوانــب العامــة والجوانــب

الخاصة للذات ( ،)Selfفهو يؤكد َّ
أن لكل فرد ذاتـاً مسـتقلة عـن غيـره ،وان مـا يحـدث للفـرد لـيس أكثـر أهميـة مـن الـذي يحـدث لآلخـرين،

فضالً عن تأكيده على الخلفيـة العلميـة لالسـتدالل علـى الـذات أكثـر مـن األفكـار والتخمينـات الشخصـية ،ويـرى َّ
أن المجموعـة األولـى مـن
الحق ــائق تش ــير إلــى مفه ــوم ال ــذات م ــن األح ــداث الحس ــية ،وان كــل ف ــرد عل ــى معرفــة تام ــة ووع ــي (( Awareبح ــدود جســمه(

Body

فعـاالً مـن الفـرد ،والجـزء اآلخـر منـه
 )boundariesوبإمكانه التمييز بين األحداث التي تقع داخل الجسـم أو خارجـه ،بحيـث يكـون جـزءاً ّ
فعال.ويستطيع الفرد أن يمايز بين (أنا )Meو(لست أنا،)Not meوهو أساس لالستدالل على الذات.
غير ّ

ويمكن االستدالل على الذات من خالل المـرآة ( )Mirror –imageوهـذه الـذات الحسـية ( )Self-sensoryأمـا الـذات المعرفيـة

( )Self-cognitiveفهــي ذات متطــورة ومتقدمــة ،ويــرى أن هنــاك ثالثــة أن ـواع مــن الس ــلوك يــدل عليهــا وتشــمل تقــدير الــذات((self-

 ،esteemوالتخفي ( )covertnessوفيه يستطيع الفرد أن يمييز بين ما هو باطني وظاهر ،والنوع األخيـر ،هـو االسـتدالل علـى الـذات
بوصــفه ان الفــرد عارفــا بالــذات مــن خــالل اكتشــاف أن اآلخ ـرين ينظــرون إلــى العــالم بشــكل مختلــف عــن الطريقــة التــي ينظــر اليهــا ،وان
منظور الفرد الذي يمتلكه هو واحد من األشياء التي تجعله متفرد من إحساسه بالذات (.)Buss,1980:4-5
أمــا الــذات الخاصــة مقابــل الــذات العامــة فيعنــي بهــا بــاس ( )Buss,1980أحاســيس األفـراد األكثــر حــده نحــو البيئــة التــي تحــيط
يوجه االنتباه إلـى ذواتهـم .فالعناصـر المختلفـة للـذات تقسـم إلـى جـانبين همـا
بهم ،ويقضون كثي اًر في فهم هذه البيئة وادراكها ،وذلك عندما ُ
الخاص والعام ،فالجوانب الخاصة ( )privateيمكن مالحظتها من قبل الفرد الذي يمر بخبراتها وحـده ،وهـذا ال ينكـر أحتماليـة اسـتدالل
اآلخرين على ما يمـر بـه الفـرد مـن خبـرة داخليـة إال انـه الوحيـد الـذي يسـتطيع أن ُيعبـر عـن تجربتـه واإلخبـار عنهـا ،بينمـا تكـون الجوانـب
العامــة ( )publicظــاهرة تمام ـاً ألنــه بإمكــان اآلخ ـرين مالحظتهــا بســهولة مــن خــالل الطريقــة التــي يظهــر بهــا الفــرد لآلخ ـرين ،وبإمكانــه
مالحظة هذه األشياء نفسها ،وكأنها من منظوره الخاص الذي يمتلكه(.)Buss,1980: 37

دراسات سابقة للوعي الذاتي

 - 1دراسة باس واخرون (:)1972،al، et،Buss

)( )Self- Consciousness, Social anxietyالشعور بالذات والقلق االجتماعي)
استهدفت الدراسة بناء استبيان خاص بالشعور بالذات بعد طرح مجموعه من االسئلة بخصوص محتـوى الشـعور بالـذات .اشـارت
نتــائج االســتبيان االولــي الحصــول علــى ســبعة ميــادين اســاس ،تمثلــت فــي (االنشــغال بالســلوك الماضــي والحاضــر المســتقبلي .والمعرفــة
بالخصائص االيجابية والسلبية التي يمتلكها الشخص .والتحسس من المشاعر الداخلية .والسلوك االستبطاني ،وميل الشخص الى تصور
ذاتــه .ووعــي الشــخص بمظه ـره واســلوبه التقــويمي .والقلــق بخصــوص تقــويم االخرين.وتكــون االســتبيان مــن ( )38فق ـرة طبقــت علــى عينــة
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تكونت من ( ) 200من طلبة الجامعة ذكو ار واناث .وكانت االجابة عن المقياس في حالة عدم انطباق الخاصية اقصى حد (صفر) والى
انطبــاق الخاصــية ( )4وبعــد تع ــديل المقيــاس تــم االبقــاء عل ــى ( )23فقــرة توزعــت علــى ثالثــة عوامــل (عامــل الــذات الخاصــة .وال ــذات
العامة،القلق االجتماعي).

طبقت اإلداة على ( )200من الطلبة ذكو ار واناث .والكتشاف العالقات بين المقاييس الثالثة .واشارت النتائج الى انه ليس هنالك

ارتباط بين الشعور بالذات الخاصة والقلق االجتماعي .ومعدل االرتباط يقارب (صفر) ،وكان هنالك ارتباط بين الشـعور بالـذات الخاصـة
والشعور بالذات العامة .وبارتبـاط معتـدل ( .)0،30واشـارت الد ارسـة الـى ان االفـراد الـذين ينتبهـون الـى ذواتهـم اعلـى مـن المعـدل فـي كـل
من الشعور بالذات الخاصة والعامة واالفراد الذين ال ينتبهون هم ادنى من المعدل بالشعور بالذات .فضال عن وجود عالقة بـين الشـعور

بالــذات العامــة والقلــق االجتمــاعي .وتفســر النتيجــة ان االف ـراد وبســبب حضــور االخ ـرين يكونــون منــزعجين .امــا مــن الــذين هــم اقــل درجــة
بالوعي با لذات العامة فيكونون غير منزعجين بدرجة اقل .على حين ان البقية سوف يكونون واعين بذواتهم بوصفهم مواضـيع اجتماعيـة.
ولكنهم قد ال يتضايقون او ينزعجون بخصوص ذلك(.) 1972،al،Buss, 1980:42-46) in(Buss, et
-2دراسة الشمري (:)2000
(وعي الذات وعالقته بالتوافق المهني لدى الموظفين في المؤسسات المهنية)

استهدفت الدراسة قياس مستوى الوعي بالذات لدى الموظفين .وقياس مسـتوى التوافـق المهنـي لـديهم .وتعـرف علـى طبيعـة العالقـة

بــين الــوعي بالــذات والتوافــق المهنــي .والموازنــة فــي الــوعي الــذاتي والتوافــق المهنــي علــى وفــق متغيــر الجــنس .وتكونــت عينــة الد ارســة مــن
( ) 300من الموظفين ذكو ار واناث من المؤسسات المهنية فـي بغـداد .وقـد تـم اسـتعمال اداتـي البحـث اللتـين اعـدتا مـن الباحـث وتطبيقهمـا
لغرض الوصول الى اهداف بحثه:

•

مقياس الوعي بالذات الذي يتكون من ( )66فقرة.

•

مقياس التوافق المهني الذي يتكون من ( )62فقرة.
وبعد تحليل البيانات ومعالجتها احصائيا .اشارت نتائج الدراسة الى ما يأتي:

أ-

ان معظم موظفي المؤسسات المهنية من ذوي الوعي الذاتي العالي ،ويميلون الى ان يكونوا متوافقين مع مهنهم.

ب -هنالك عالقة ذات داللة احصائية في درجة وعي الذات والتوافق المهني.

ت -توجد فروق ذات داللة احصائية في درجة وعي الذات بين الموظفين المتوافقين مهنيا وغير المتوافقين ولصالح المتـوافقين ،بينمـا ال
توجد فروق ذات داللة احصائية في درجة الـوعي بالـذات بـين المـوظفين مـن الـذكور واالنـاث .وكـذلك فـي متغيـر التوافـق المهنـي ال
توجد فروق بين الذكور واالناث (الشمري.)165-156 :2000 .
 -3دراسة العبيدي (( :)2008الوعي – الشعور – بالذات الخاصة واثرة في عملية االقناع).

اس ــتهدفت الد ارس ــة التحق ــق م ــن الفرض ــية القائل ــة ان هن ــاك فرق ــا ف ــي تقب ــل الرس ــالة االقناعي ــة ب ــين مجمـــوعتي الش ــعور بالـ ــذات

الخاصة(العالي والواطئ) .وتكونت عينة الدراسة من ( )200مـن الطلبـة ذكـو ار وانـاث مـن طلبـة الجامعـة مـن الم ارحـل االوليـة والعليـا فـي
االقسام االنسانية والعلميةو لتحقيق اهداف البحث فقد استخدم الباحث االدوات االتية:
أ-

مقياس الشعور بالذات الخاصة (اعداد الباحث).

ب -اداة الرسالة االقناعيـه لقيـاس شـدة نكهـة الشـراب المقـدم فـي التجربـة وتقـديره (اعـداد الباحـث) .وكـان التصـميم التجريبـي المعـد 2×2
العاملي من حيـث متغيـر الشـعور بالـذات الخاصـة (واطـئ – عـال) واالقنـاع (وجـود االقنـاع -ال اقنـاع) ،وقـد اشـارت نتـائج الد ارسـة
الى وجود فروق ذات داللة احصائية في مدى تأثير المجموعتين التجريبيتين بالرسالة االقناعية من االشخاص ذوي الشعور العالي
بالذات الخاصة اقل تأثي ار بالرسالة االقناعية من االشخاص ذوي الشعور الواطئ بالذات الخاصة .وان هؤالء االشخاص من السهل
التأثير فيهم والتالعب بمدركاتهم الحسية من خالل عملية االقناع (العبيدي.)312 :2008 ،
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 -4دراسة فيرهوفن واخرون (:) et, al,2012،E.W.M.Verhoeven
( Relationship Between Self-Awareness of Real-World Behavior and Treatment Outcome in Autism
)Spectrum Disorders

(العالقة بين الوعي الذاتي للسلوك الواقعي ونتائج اضطرابات طيف مرض التوحد)
اســتهدفت الد ارســة معرفــة تــأثير الــوعي الــذاتي لســلوك واقعــي علــى نتــائج العــالج لــدى عينــة مؤلفــة مــن ( )28مراهقــا مصــاب

بـ( ) ASDخالل السنة االولى من العالج المتخصص .اظهرت النتائج ان الوعي الذاتي عند بدء العالج كان مرتبطا مع زيادة في االداء
االجتماعي المبلغ عنه الطبيب بعد سنة واحدة مـن العـالج فضـال عـن ذلـك ان الزيـادة فـي الـوعي الـذاتي ضـمن مـدة العـالج كـان مرتبطـا
مع انخفاض في المشاكل التي يواجهها الوالدين مـع المـراهقين ومـع ذلـك الزيـادة فـي الـوعي الـذاتي كـان مرتبطـا ايضـا مـع زيـادة المشـاكل

اليومية والنفسية التي يظهرها المراهقون ،والدراسة تناقق تخفيض الوعي الذاتي الذي يؤدي الى المبالغة في تقـدير اداء واقعـي شخصـي
ومن ثم على مسار العالج (.)E.W.M. Verhoeven, et, al,2012: 889
الفصل الثالث

منهجية البحث واجراءاته

أوالً :منهجية البحث:

استخدم الباحث المـنهج الوصـفي الجـراء هـذا البحـث لكونـه المـنهج المناسـب لطبيعـة البحـث والـذي يتطلـب جمـع البيانـات حـول

عــدد مــن المتغي ـرات التــي يتناولهــا البحــث .ومــن ثــم تحديــد مــا اذا كانــت هنالــك فــروق وعالقــة بينهمــا .وايجــاد قيمــة تلــك الفــروق والعالقــة

والتعبير عنها بشكل كمي من خالل ايجاد قيم (ت) و(ف) المحسوبة ومعامالت االرتباط وداللتها المعنوية (داود وعبد الرحمن:1990 .
.)185
ثانياً :إجراءات البحث:

تتضمن اجراءات البحث مجتمع البحث وعينته واالداة المستعملة وكما يأتي:

 .1مجتمــع البحــث :يشــتمل مجتمــع البحــث الحــالي علــى ( )4736مــن طلبــة المــدارس االعداديــة والثانويــة الحكوميــة فــي مركــز محافظــة
بابــل* ذكــو اًر واناثـاً مــوزعين علــى ( )23مدرســة مــن طلبــة الصــفين ال اربــع والخــامس منهــا مدرســتان أحــدهما للــذكور واالخــرى لإلنــاث
للطلبة المتميزين و( )21مدرسة للطلبة العاديين .وقد بلغ عـدد طلبـة مـدارس المتميـزين ( )358مـن الطلبـة وبواقـع ( )163طالبـاً مـن

المتميزين و( )195طالبة من المتميزات .اما مدارس الطالب العاديين فقد بلـغ ( )1726طالبـاً مـوزعين علـى ( )9مـدارس فـي حـين

بلغ عدد الطالبات ( )2652طالبة موزعات على ( )12مدرسة .وقد بلغت النسبة المئوية للذكور من مجتمع البحث االصلي()%40
مـوزعين بالتســاوي وبواقـع( )%20لكــال الصــفيين .بينمـا بلغــت نسـبة االنــاث مــن المجتمـع االصــلي ( )%60موزعـات بالتســاوي وبواقــع
( )%30لكال الصفيين

 .2عينة البحث :استخدم الباحث األسلوب المرحلي العشوائي في اختيار عينة البحث االساسية .ولغرض تحديد حجم العينة يرى بعض
المتخصصين في القياس والتقويم بأن تكون أقل نسبة في عدد أفراد العينة فـي البحـوث الوصـفية هـو ( )%20مـن حجـم المجتمـع إذا
كان صغير نسبيا (بضع مئات) و( )%10-5من حجم المجتمع إذا كان كبي اًر نسبياً (بضعة االالف) و( )%5من حجم المجتمع إذا

كــان كبيــ ار جــداً (عش ـرات االالف) (عــودة .وملــداوي )135-134 :1998 .وق ــد تــم اختيــار( )2مدرســة ثانويــة مــن م ــدارس الطلب ــة
المتميزين والمتميزات وقد بلـغ عـددهم ( )179مـن الطلبـة وبواقـع ( )81طالبـاً و( )98طالبـة ،وألجـل المقارنـة تـم اختيـار عينـة مكافئـة

مـن ( )6مـدارس اعداديــة وثانويـة مـن مــدارس الطلبـة العـاديين وبلــغ عـددهم ( )179مـن الطلبــة مـوزعين بواقـع ( )69طالبــا و()110
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طالبة ليصبح بذلك عدد عينة البحث االساسية ( )358من الطلبة ذكو ار واناثا وبما أن حجم المجتمـع فـي البحـث الحـالي كبيـ ار نسـبيا
فأن نسبة حجم عينته البحث الحالي البالغة ( )%7.55تعد مناسبة مقارنة بالنسب السابقة.
 .3أداة البحـث :مقيـاس الـوعي الـذاتي( :)Scale of Self- Awarenessتطلـب بنـاء مقيـاس الـوعي الـذاتي سلسـلة مـن االجـراءات
ا لخاصة ببناء المقاييس الذي تتطلب فيها توافر الخصائص السايكومترية من (صدق وثبـات) .اذ يشـير (كرونبـاخ) الـى ضـرورة البـدء
بتحديد المفاهيم البنائية التي ينطلق منها اجراءات اعداد المقياس( .)Cronbach, 1970: 469وهذه االجراءات تتمثل بما يأتي:
 -1صياغة فقرات المقياس :بما تم عرضه في االطـار النظـري والد ارسـات السـابقة فـي البحـث الحـالي .فقـد حـددت بعـض المنطلقـات
النظرية التي استند اليها الباحث في بناء المقياس .النها تمنح رؤيـة واضـحة تمكنـه مـن التحقـق مـن اجـراءات بنـاء مقيـاس الـوعي

الذاتي فضال عن تحليل مفهوم الوعي الذاتي الى مكوناته ومجاالته.وتعد مجاالته وحدة كلية تحسب لها درجة واحدة في المقياس
وعي الفرد بذاته ووعيه بذات االخرين كالهما يشير للحالة العـابرة وهـذا مـا أكدتـه االطـر النظريـة والد ارسـات السـابقة التـي تناولـت
مفهوم الوعي الذاتي وقد صيغت فقرات الوعي الذاتي ووزعت على مجالين هما وعي الفرد بذاته والوعي بذات االخرين
وبــذلك أصــبح عــدد فقـرات المقيــاس ( )40فقـرة موزعــة علــى مجــالين .إذ كانــت عــدد الفقـرات فــي مجــال (وعــي الفــرد بذاتــه) ()25
فقرة .أما مجال (وعي الفرد بذات االخرين) ( )15فقرة.

أعتمد الباحث طريقة (ليكرت) وذلك بوضع بدائل لإلجابة مدرج (رباعي) وهـي (تنطبـق علـى تمامـا .تنطبـق علـي بشـكل متوسـط.

تنطبق علي قليالً .ال تنطبق علي تماما) ووضع أوزان لهذه البدائل ( )1 .2 .3 .4على التوالي.

 -2صالحية الفقرات المقياس :بعد ان اعدت فقرات المقياس بصيغتها االولية وبدائل االجابة .وللتأكد من صـالحية الفقـرات وسـالمة
صياغتها لغويا وعلميا .والتأكـد مـن وضـوحها بحيـث تعبـر عـن معنـى وفكـرة قيـاس مفهـوم الـوعي الـذاتي .عـرض الباحـث المقيـاس

علــى مجموعــة مــن الخب ـراء والمحكمــين مــن ذوي االختصــاص البــالغ عــددهم( )14خبيــر .إذ طلــب مــنهم ابــداء آرائهــم واعطــاء

المالحظات حول صالحية الفقرات ومدى تمثيلها لقياس ما وضع لقياسه .ومدى مالءمتها للمجال الذي وضعت فيـه .فضـال عـن
بيان الرأي في الحكم على مدى صالحية البدائل واعطاء اي تعديالت او اضافه اي فقرات تغطـي المجـاالت ،وباسـتعمال (مربـع
كــا )2ظهــر ان جميــع قــيم كــا 2المحســوبة والبالغــة علــى التـوالي ( )14و(10،28و7،14و )4،56أكبــر مــن قيمــة كــا 2الجدوليــة
والبالغــة ( )3.84عنــد مســتوى داللــة احصــائية ( )0.05ودرجــة حريــة ( )1وبــذلك تعــد جميــع الفق ـرات صــالحة مــع اج ـراء بعــض
التعديالت اللغوية الطفيفة.
 -3اعداد تعليمات المقياس :بعد ان تم التأكد من صالحية فقرات مقياس الوعي الذاتي .وضع الباحث مجموعة مـن التعليمـات التـي
تعــد بمثابــة الــدليل الــذي يوجــه المســتجيب مــن اف ـراد العينــة فــي اســتجابته علــى فق ـرات المقيــاس ،وقــد اعتمــد الباحــث علــى طريقــة
(ليكــرت) وذلــك بوضــع مــدرج (ربــاعي) لبــدائل اإلجابــة علــى فق ـرات مقيــاس الــوعي الــذاتي التــي تت ـراوح مــن اقصــى انطبــاق الفق ـرة

بحسب االوزان التي تتالت من ( .)1 .2 .3 .4وبذلك تكون اعلى درجة للمقياس( )160وادنى درجة (.)40

 -4عينــة التطبيــق االســتطالعي :مــن اجــل التعــرف علــى وضــوح تعليمــات المقيــاس وموافقــة فق ارتــه والكشــف عــن المواقــف الغامضــة
وغير الواضحة وكذلك حساب معدل الوقت المستغرق في االجابة عن جميع فقـرات المقيـاس .اذ طبـق المقيـاس علـى عينـة بلغـت
( )40من الطلبة ذكو اًر واناثاً بواقع ( )20من الطلبة ذكو اًر واناثاً من مدارس الطلبة المتميزين و( )20من الطلبة ذكو اًر واناثـاً مـن

مــدارس الطلبــة العــاديين .اختيــروا بطريقــة عش ـوائية مــن المــدارس الثانويــة واإلعداديــة المشــمولة بالبحــث فــي مركــز محافظــة بابــل

والجدول( ) 4يبين ذلك .وقد تبين ان فقرات المقياس كانت واضحة لديهم .وقد بلغ متوسط الوقت المستغرق لإلجابة على المقياس
( )20دقيقة.
 -5عينة التحليل االحصائي لفقرات المقياس :يعد تحليل الفقرات احصائيا مـن المتطلبـات االسـاس لبنـاء المقـاييس التربويـة والنفسـية.
الن التحليـل المنطقـي لهـا قـد ال يكشـف صـالحيتها او مـدى صـدقها بشـكل دقيـق ( .)Ebel, 1972: 408وان اختيـار الفقـرات
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ذات الخصـائص السـايكومترية المناسـبة.قد تمكـن مـن بنـاء مقيـاس يتصـف بخصـائص قياسـية جيـدة .لهـذا تطلـب التحقـق مـن هــذه
الخصائص السايكومترية للفقرات وذلك النتقاء المناسب منها او تعديل واستبعاد غير مناسبة (.)Ghiselli, et al,1981: 412
وألجــل اج ـراء التحليــل االحصــائي لفق ـرات مقيــاس الــوعي الــذاتي فقــد اختيــرت عينــة عش ـوائية مــن طلبــة الصــفيين ال اربــع والخــامس

العلمي بلغ عددها ( )300من الطلبة ذكو اًر واناثاً من مدارس المتميزين والعاديين الجراء مايأتي:

أ-القوة التمييزية للفقرات :يعد تمييز الفقرات جانبـا مهمـا فـي التحليـل االحصـائي للفقـرات وايجـاد قوتهـا التمييزيـة .الن مـن الخصـائص
السايكومترية التي ينبغـي ان تتـوافر خاصـية التمييـز (( Discriminationالتـي تبـين مـدى امكانيـة قيـاس الفـروق الفرديـة بوسـاطة
مفـردات هـذه المقـاييس (عـالم .)277 :2000 .وألجـل حسـاب تمييـز الفقـرات فقـد رتبـت الـدرجات التـي حصـل عليهـا افـراد العينــة
التــي البــالغ عــددها ( )300مــن الطلبــة ذكــو اًر واناثـاً تنازليـاً مــن اعلــى درجــة كليــة الــى ادنــى درجــة وثــم اختيــار نســبة ( )%27مــن

المجموعــة العليــا ونســبة ( )%27مــن المجموعــة الــدنيا لتمثــل المجمــوعتين المتطــرفتين .وفــي ضــوء تحديــد النســبة بلــغ عــدد اف ـراد
المجموعتين ( )162من الطلبة ذكو ار واناثا وبواقع ( )81من الطلبة ذكو ار واناثا في كل مجموعة .وبعد استعمال االختبـار التـائي
( )T.testلعينتــين مســتقلتين لمعرفــة داللــة الفــرق بــين المجمــوعتين الطـرفيتين العليــا والــدنيا لكــل فقـرة مــن فقـرات المقيــاس والبالغــة
( ) 40فق ـرة .وجــد ان جميــع القــيم التائيــة المحســوبة هــي اكبــر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة والبالغــة ( )1.96عنــد مســتوى داللــة
احصائية ( )0.05ودرجة حرية ( )160وبذلك تعد جميع الفقرات مميزة.

ب-عالقة الفقرة بالدرجة الكلية :بما ان القوة التمييزية للفقرات ال تحدد مدى تجانسـها فـي قيـاس الظـاهرة الموضـوعية لقياسـها .اذ مـن
الممكن ان يكون هنالك فقرات متقاربة في قوتها التمييزية ولكنها تقيس ابعاد مختلفة (.)Anastasi&Urbina, 2010:155
وعلــى هــذا االســاس حســب صــدق الفق ـرات للمقيــاس باســتعمال طريق ـة االتســاق الــداخلي للفق ـرات ( Internal Consistency

 .) Methodاذ تــم اســتعمل اســلوب عالقــة درجــة الفق ـرة بالدرجــة الكليــة للمجــال الــذي تنتمــي اليــه الفق ـرة .بعــد تطبيــق المقيــاس علــى عينــة
التحليــل االحصــائي والبالغــة ( )300مــن الطلبــة ذكــو اًر واناثـاً مــن مــدارس الطلبــة المتميـزين والعــاديين .وعنــد حســاب معامــل االرتبــاط بــين
درجة كل فقرة والدرجة الكلية وباستعمال معامل إرتباط (بيرسون) اتضح ان جميع فقرات المقياس تتميز بمعامل ارتباط معتدل علـى وفـق

معيار ايبل ( )Ebelالذي حدد ( )0.19فأكثر كمعيار لصدق الفقرة( .)Ebel&Frisbile, 2009: 299وتراوحت درجات معامل ارتبـاط

بيرسون ما بين ()0.487 -0.218

جـ  -عالقة الفقرة بالمجال الذي تنتمي اليه :حسب ارتباط الفقـرة بالمجـال الـذي تنتمـي اليـه باسـتعمال معامـل إرتبـاط بيرسـون والمعيـار
الــذي اســتعمل هــو معي ــار ايبــل ( )Ebelوكانــت جميــع فقــرات االختب ــار ص ــادقة ،إذ تراوحــت درج ــات معامــل إرتبــاط (بيرســون)
()0.534-0.194
الخصائص السايكومترية لمقياس الوعي الذاتي:

ان المقيــاس ينبغــي ان تت ـوافر فيــه بعــض الخصــائص الســايكومترية األســاس التــي مــن اهمهــا ص ــدقه وثبــات درجاتــه ،الن عمل ــية

القيــاس تتطلــب ت ـوافر العديــد مــن الشــروط فــي بنــاء االداة لهــذا يؤكــد علمــاء القيــاس ضــرورة التحقــق مــن صــدق المقيــاس وثباتــه (عــالم.

 .)184 :2000وقد تحقق الباحث من صدق المقياس والثبات على النحو اآلتي:
أوالً :صدق المقياس :Scale Validity

تعـد جوانـب الصـدق اهـم خصـائص االختبـارات والمقـاييس التربويـة والنفسـية .فالصـدق مـن الخصـائص السـايكومترية التـي يتطلـب

توافرها في المقياس النفسي قبل تطبيقه ( .)Ebel, 1972: 435والصدق يعنـي الـى اي حـد يقـيس االختبـار مـا وضـع لقياسـه (منصـور.
 .)490 :1984وقد تحقق الباحث من الصدق بطريقتين هما:
 -1الصدق الظـاهري  :Face Validityيطلـق علـى االختبـار صـفة الصـدق أحيانـاً اذا كـان يبـدو ظاهريـاً انـه صـادق .او اذا كـان سـهل
االستعمال (عيسوي )50 :1999 .ويرتبط هذا النـوع مـن الصـدق ارتباطـاً وثيقـاً بخطـوات اعـداد فقـرات المقيـاس .وقـد تحقـق مـن ذلـك
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بتحديد مفهوم الوعي الـذاتي ومكوناتـه ومجاالتـه وفق ارتـه علـى وفـق الد ارسـات والنظريـات الخاصـة بـالوعي الـذاتي .وعـرض علـى عينـة
من المحكمين والخبراء من ذوي االختصاص ،لمعرفة آرائهم ومالحظاتهم العلميـة فـي مـدى صـدق كـل فقـرة مـن فقـرات المقيـاس وقـد
أجمع الخبراء على صالحية فقرات المقياس البالغة ( )40فقرة وبذلك اصبح المقياس صالحا مـن الناحيـة المنطقيـة بعـد االخـذ بجميـع

ما اكده الخبراء.

 -2صدق البناء  :Construct Validityان صدق البناء هو الدرجـة التـي يقـيس فيهـا المقيـاس بنـاء او سـمة معينـة .وانـه يتحقـق بايجـاد
معامـل االرتبــاط بــين درجـة كــل فقـرة والدرجــة الكليـة للمقيــاس والــذي يعــد مؤشـ ار لصــدق المقيــاس ( Anastasi&Urbina, 1997:
 .)126لذلك تعد العالقة على وفق هذه الطريقـة عالقـة الفقـرة بالدرجـة الكليـة للمقيـاس وعالقـة الفقـرة بالمجـال الـذي تنتمـي اليـه .التـي
تمثـل احـدى مؤشـرات صـدق البنـاء بوصـف ان الفقـرة البـد مـن ان تقـارن بمحـك .)Anostasi, 1979: 154( ،وبمـا ان الباحـث قـد
اعتمد على بعـض االفت ارضـات النظريـة فـي بنـاء المقيـاس ،مـن تجـانس للفقـرات وتبـاين لألفـراد فـي الـوعي الـذاتي .لهـذا يمكـن حسـاب
معامالت االرتباط بين الدرجات الفرعية للمقياس وبين الدرجة الكلية للمقياس .وباستعمال معامل ارتبـاط (بيرسـون) السـتخراج العالقـة
االرتباطية بين درجة كل فقرة المقياس والدرجة الكلية .ولما كانت جميع معامالت االرتباط دالة احصائيا .لذا فان الفقرات جميعها لها
القدرة على التمييز بين المستجيبين .انظر الى الجدول( ،)7وان مقياس الوعي الذاتي في البحث الحالي يعد صادقا في بنائه.
ثانياً :ثبات المقياس :Scale Reliability

يعد الثبات من سمات االختبار الجيـد .إذ يقصـد بـه أن االختبـار يعطـي نتـائج نفسـها كلمـا أعيـد تطبيقـه علـى المجموعـة نفسـها.

واالختبار الثابت اال يعطي نتائج مختلفة كلما اعيد تطبيقه .ألنه يشير الى درجة ثبـات الـدرجات التـي تحصـل عليهـا مجموعـه معينـه مـن
االفـراد عنـد تطبيـق اختبـار معـين علـيهم مـرتين متالحقتـين او اكثـر كلمـا كانـت النتـائج متشـابهة (عيسـوي .)39 :1999 .ويؤكـد جلفــورد
ضرورة حساب ثبات المقياس او االختبار لتحديد الدرجة الحقيقة او التباين الحقيقي .الن معامل الثبات توضح نسبة التباين الحقيقـي فـي
الدرجة المحسوبة على االختبار(االمام واخرون .)144-143 :1990 .ولغرض ايجاد ثبات مقياس الوعي الذاتي فقد اعتمد الباحث في

ايجاد الثبات بطريقتين هما:

 -1معادلة الفا كرونباخ (االتسـاق الـداخلي) :Cronbach Alphaتعـرف هـذه الطريقـة بمعامـل الفـا ( ،)Alphaاذ اشـتق كرونبـاخ صـورة
عامــة لمعادلــة الثبــات علــى اســاس معادلــة (كيــودر -ريتشــارد ســون) أطلــق عليهــا اســم معامــل الفــا ( ،)aوتقــوم علــى اســاس حســاب
االرتباطـات بـين الفقـرات الداخلـة وتقســيمه علـى عـدد مـن االجـزاء يسـاوي عـدد فق ارتـه .وكـل فقـرة تكـون اختبـا ار جزئيـاً (عــودة:1998 .

 ،) 354وبناء على ذلك استعملت هذه المعادلة الستخراج معامل الثبات (الفا) لمقياس الوعي الذاتي .وقد بلغ معامل الفـا (،)0.843

وهذا يعطي دليالً جيدا على اتساق فقرات المقياس وتجانسها (.)Anostasi, 1976: 126

طريقة اعادة االختبار (:)Test-Retest

تستند الفكرة األساسية في هذه الطريقة الى اجراء االختبار على مجموعة من االفراد ثم اعادة االختبار على المجموعة نفسها من

االفراد وفي ظروف مماثلة بعد مضـي مـدة زمنيـة بـين االختبـار االول واالختبـار الثـاني ثـم يحسـب معامـل االرتبـاط بـين االختبـارين االول
والثاني وهو ما يسمى بـ(معامل الثبات) (االنصاري.)120 :2000 .
وقد طبق االختبار على عينة مكونة من ( )40من الطلبة ذكو اًر واناثاً اختيروا عشوائيا مـن مـدارس الثانويـة واالعداديـة فـي مركـز

محافظة بابل .وبعد مرور ( ) 15يوما طبق االختبار علـى العينـة نفسـها مـرة ثانيـة وهـي مـدة مقبولـة لكـي ال يتـذكر المسـتجيب اجابتـه فـي
المرة االولى (ايرفن ووليم.)338 :2003 .
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التطبيق النهائي:

بعد إن أصبحت األداة جـاهزة بـدأ التطبيـق مـن ( ،)2014/3/29-2014/3/16وروعـي ان يجـرى تطبيـق االداة علـى العينـة

في ظروف جيدة من حيث التهوية واالضاءة والجلسة المريحة .لتساعد الطلبة على ان يكون في حالة نفسية وذهنية جيدة .اذ وزعت أداة
البحث على الطلبة وطلب منهم تدوين البيانات على ورقة اإلجابة.
وبعد شرح الباحث كيفية اإلجابة عن فقرات االداتين واعطائهم مثاال على ذلك .وتم أعالمهم ان إجاباتهم ستكون سرية ولن يطلع

عليهــا ســوى الباحــث ،وبعــد أكمــالهم المطلــوب مــنهم .جمــع الباحــث اســتمارات األداتــين لكــل طالــب وطالبــة .ورتبــت االســتمارات بحســب
الجنس .ليتسنى للباحث سهولة التصحيح وتحويل اإلجابات الى درجات خام.وذلك لمعالجتها الستخراج النتائج.
الوسائل اإلحصائية:

لغــرض تحقيــق أهــداف البحــث الحــالي اســتعملت الوســائل االحصــائية المناســبة فــي هــذا البحــث باالســتعانة بالبرنــامج االحصــائي

( )spssوكما يأتي:
.1اختبــار مربــع كــاي لعينــة واحــدة :واســتعمل لمعرفــة داللــة الفــرق بــين عــدد الم ـوافقين وغيــر الم ـوافقين مــن الخب ـراء علــى فق ـرات المقيــاس
الوعي الذاتي وعلى صالحية فقرات المقاييس.

.2االختبار التائي  :t-testلعينتين مستقلتين الستخراج القوة التمييزية لفقرات المقياسين باستعمال المجموعتين المتطرفتين.
.3معامل ارتبـاط برسـون :لمعرفـة العالقـة بـين كـل فقـرة مـن فقـرات المقيـاس والدرجـة الكليـة .فضـال عـن انـه اسـتعمل فـي اسـتخراج الثبـات
بطريقة اعادة االختبار.
.4معادلة الفا كرونباخ :استعملت في حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي لمقياس البحث.

.5تحليل التباين الثالثي :استعملت في التعرف على الفروق بين الجنس ونوع العينة والمرحلة للمقياس.
.6االختبار( )tلعينة واحدة في استخراج النتائج.
الفصل الرابع

عرض النتائج وتفسيرها

. 1الهدف األول (التعرف على مستوى درجة الوعي الذاتي لدى الطلبة المتميزين وأقرانهم العاديين فـي المرحلـة االعداديـة) :ألجـل تحقيـق
الهــدف االول جمــع الباحــث البيانــات وتفريغهــا فــي برنــامج الحقيبــة االحصــائية ( )Spssظهــر بــأن الوســط الحســابي للعينــة قــد بلــغ

( )121.03وبـانحراف معيـاري ( )14.709وبمتوسـط فرضــي ( )100ولمعرفـة الفـرق بـين متوســط العينـة والمتوسـط النظـري للمقيــاس
استعمل الباحث اختبـار ( )tلعينـة واحـدة وجـد بـأن قيمـة ( )tالمحسـوبة والبالغـة ( )27.046وهـي اكبـر مـن قيمـة( )tالجدوليـة والبالغـة
( )1.96عند مستوى داللة احصائية (..)0.05
مما سبق يتضح ان (طلبة المرحلة االعدادية الصف الرابع والخامس العلمي) لديهم مستوى عال من الوعي الذاتي الن المتوسـط

الحسابي كان أكبر من المتوسط الفرضي للمقياس.

وقد يعود ذلك الـى طبيعـة أفـراد عينـة البحـث التـي تتمتـع بـالوعي الـذاتي وانتبـاههم لـذواتهم ولمـا يحـيطهم مـن مـؤثرات ،فضـال عـن
مستواهم االدراكي والثقافي الذي يكون مرتبط بتحصيلهم العلمي .مما يجعلهم يمتلكون المعلومـات المتنوعـة عـن ذواتهـم الخاصـة والعامـة،
إذ يــرى ( )Buss, 1980بــأن شــعور الطلبــة بــذواتهم يمثــل سـمة تتضــح بأحــداث المســببات الخاصــة .وامــا الــذات العامــة فأنهــا تتمثــل
بالصــفات والســمات المالحظــة عنــد االفـراد وكيفيــة تقــديمهم ألنفســهم لألخـرين .وان التركيــز علــى الــذات يقــوم لمــدة وجيـزة نتيجــة للمثيـرات

الخارجية (البيئية) والمحيطة بهم والتي تؤثر على انتباههم.
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وتتفـ ـ ــق هـ ـ ــذه النتيجـ ـ ــة مـ ـ ــع د ارسـ ـ ــة كـ ـ ــل مـ ـ ــن (الشـ ـ ــمري 2000 .ومنصـ ـ ــور 2001 .والعبيـ ـ ــدي 2008 .والق ـ ـ ـره غـ ـ ــولي2011 .
و Buss,et,al,1972و Scheier,1976و Froming, 1978و Ickes, 1978و Turner, et,al, 1978وDiener, 1979
و )E.W.M.Verhoven, 2012التي أظهرت نتائجها عن وجود وعي ذاتي عال لدى االفراد.

.2ال هدف الثالث (الفروق ذات الداللة االحصائية في مستوى درجات الطلبة في الوعي الذاتي) على وفق:

أ-نوع العينة (متميزين -عاديين).
ب-الجنس (ذكور – اناث).
ت-المرحلة (الرابع -الخامس).

ألجـل تحقيــق هــذا الهــدف جمــع الباحــث البيانــات وتفريغهــا فـي برنــامج الحقيبــة االحصــائية ( )Spssوبعــد اســتعمال تحليــل التبــاين

الثالثي توصل الى النتائج المبينة في ادناه:
. 1توجد فروق ذات داللة احصائية فـي مسـتوى الـوعي الـذاتي بالنسـبة الـى نـوع العينـة (متميـزين-عـاديين) اذ بلغـت قيمـة (ف) المحسـوبة
( )117.152وهي اكبر من القيمة الجدولية والبالغة ( )3.84عند مستوى داللة احصائية ( )0.05ودرجة حرية (.)358‘1
.2توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى الوعي الذاتي بالنسبة للجنس (ذكور – اناث) اذ بلغـت قيمـة (ف) المحسـوبة ()41.786
وهي اكبر من القيمة الجدولية والبالغة ( )3.84عند مستوى داللة احصائية ( )0.05ودرجة حرية (.)357 ‘ 1

.3توجـ ــد فـ ــروق ذات داللـ ــة احصـ ــائية فـ ــي مسـ ــتوى الـ ــوعي الـ ــذاتي بالنسـ ــبة للمرحلـ ــة ( اربـ ــع -خـ ــامس) اذ بلغـ ــت قيمـ ــة (ف) المحسـ ــوبة
( )184.504وهي اكبر من القيمة الجدولية ()3.84عند مستوى داللة احصائية ( )0.05ودرجة حرية (.)357 ‘ 1
.4توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة احص ــائية ف ــي مس ــتوى ال ــوعي ال ــذاتي بالنس ــبة للتفاع ــل (ن ــوع العين ــة .الج ــنس .المرحل ــة) اذ بلغ ــت قيم ــة (ف)
المحسوبة ( )58.328وهي اكبر من القيمة الجدولية والبالغة ( )2.37عند مستوى داللة احصائية ( )0.05ودرجة حرية ()357‘4

وألجل التعرف علـى الفـروق ذات الداللـة االحصـائية بـين المتغيـرات الثالث(نـوع العينـة .الجـنس .المرحلـة) قـارن الباحـث االوسـاط
الحسابية وتوصل الى ما يأتي:
أ -وجــد بــأن داللــة الفــروق فــي الــوعي الــذاتي بالنســبة لمتغيــر نــوع العينــة كــان داآل لصــالح الطلبــة المتميـزين اذ بلــغ الوســط الحســابي لهــم
( )126.832وهو اكبر من الوسط الحسابي للطلبة العاديين والبالغ (.)116.305

مما سبق يتضح ان متوسط الطلبة المتميزين كانوا اعلى من متوسط الطلبة العـاديين .اذ يشـير( )Weiten,1995ان القـدرات
العقليــة للطلبــة المتمي ـزين بصــورة عامــة والــوعي الــذاتي بصــورة خاصــة تكــون مرتفعــة جــدا فــي مرحلــة المراهقــة.وذلك بســبب البيئــة التــي
يتعرضون اليهـا وفـي هـذه المرحلـة يتميـزون وبدرجـة عاليـة مـن سـرعة الفهـم .محـب للمعرفـة ومتميـزين فـي اسـئلته حصـيلتهم اللغويـة كبيـرة
(.)Weiten,1995: 122

ب -وجد بأن داللة الفروق فـي الـوعي الـذاتي بالنسـبة لمتغيـر الجـنس كـان داالً لصـالح الـذكور اذ بلـغ متوسـطهم الحسـابي ()124.712
وهي اكبر من المتوسط الحسابي لالناث والبالغ (.)118.425

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن الوعي الذاتي مختص بنوع الجنس معين سواء أكان من الذكور ام من االناث بحسب نظريـة بـاس
( ) Buss, 1980التي تعطي صورة واضحة عن الوعي الذاتي ومكونـات الشـعور وعـن مفهـوم الـذات وان مسـتوى مفهـوم الفـرد عـن ذاتـه
الحسية يشترك بها الجميع اال ان مفهوم الذات المعرفية المتقدمة والمتطورة ،هي التـي يمتـاز بهـا كـل فـرد عـن غيـره بوصـفه عالمـا بذاتـه
الخاصة والعامة .اذ تؤكـد نتـائج الد ارسـات ان الـذات المعرفيـة للفـرد تتوقـف علـى طبيعـة الخبـرات التـي خبرهـا الفـرد فـي حياتـه فضـالً عـن

غنى البيئة او فقرها ا لتي ينحدر منها والمجتمع الذي يعيق فيه ويتفاعل معه االمر الذي يعطي للفرد نمطا معرفيا خاصا به والذي على
اساسة يستطيع الفرد تلقي معارفة وخبراته الجديدة (.)Buss,1980: 98
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وجــاءت هــذه النتيجــة مختلفــة لمــا توصــل اليهــا (الشــمري )2000 .الــى انــه ال توجــد فــروق ذات داللــة احصـائية فــي درجــة الــوعي
الذاتي بين الذكور واالناث من المـوظفين ،واتفقـت مـع د ارسـة( )Forming,1978التـي اظهـرت عـن وجـود فـرق بـين الـذكور واالنـاث فـي
الوعي الذاتي ولصالح الذكور.

ت -وجــد بــأن داللــة ذات الفــروق فــي الــوعي الــذاتي بالنســبة لمتغيــر المرحلــة دالــة ولصــالح الصــف الخــامس العلمــي .اذ بلــغ متوســطهم
الحسابي ( )128.174وهو اكبر من المتوسط الحسابي بالنسبة للرابع العلمي والبالغ ()114.963
ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن طلبـة الصـف الخـامس االعـدادي يمتلكـون خبـرات تعليميـة افضـل مـن طلبـة الصـف ال اربـع وذلـك
الن مستواهم العلمي اعلى ولديهم مهارة الوعي الذاتي تسمح لهم بادراك وعيهم بشكل جيـد وكـذلك تسـمح لهـم اسـتدعاء المعلومـات بشـكل
سهل وسريع سواء في المواقف المختلفة او في اوقات االمتحانات انهم يتميزون عن طلبـة الصـف ال اربـع العلمـي ويتميـزون بقـدرتهم علـى

ادارة الوقــت المخصــص للد ارســة واالســتفادة منــه علــى اكمــل وجــه .وتنظــيم جهــودهم المبذولــة فــي الد ارســة واالســتذكار والرغبــة فــي التفــوق
والحصول على درجات مرتفعة (.)Tienwu, 2006:82
ث -امـا فيمــا يخــص التفاعــل (نـوع العينــة ،الجــنس ،المرحلــة) فــي مسـتوى الــوعي الــذاتي وجــد بــأن داللـة الفــروق كانــت لصــالح المتميـزين
الــذكور للصــف الخــامس العلمــي اذ بلــغ متوســطهم الحســابي ( )150.098وهــو اكبــر مــن المتوســطات الحســابية للمتميـزين مــن ذكــور
ال اربــع العلمــي والمتمي ـزات مــن الصــف ال اربــع والخــامس والعــاديين مــن الــذكور الصــف ال اربــع والخــامس العلمــي واالنــاث العاديــات مــن

الصف الرابع والخامس.
وتتفق هذه النتيجة مع اراء التربويين الذين ينادون على ضرورة فتح مدارس خاصة للطلبة المتميزين كون وعـيهم الـذاتي وقـدراتهم
العقلية والمهارات التي يمتلكونها تكـون اعلـى بكثيـر مـن الطلبـة العـاديين .ونتيجـة لـذلك عمـدت الكثيـر مـن البلـدان المتقدمـة بـدعم مـدارس

المتميزين.
النتائج

في ضوء نتائج البحث الحالي يمكن الخروج بنتائج ما يأتي:

. 1ان طلبة المرحلة االعدادية بشكل عام يتصفون بالوعي الذاتي .وانهم اكثر وعيا بذواتهم مقارنة مع غيرهم.
. 2هنالك فرق في الوعي الذاتي تبعا لمتغير نوع العينة والجنس والمرحلة ،وذلك لطبيعة االختالف في شخصـية الطلبـة وتوجهـاتهم فضـال
عن طبيعة البحث ومنهجه.
.3توجد فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واالناث على مقياس الوعي الذاتي.
التوصيات:

في ضوء نتائج البحث الحالي التي توصل اليها يوصي الباحث المتخصصين بما ياتي:

. 1وضع برامج لتنمية الوعي الذاتي السيما طلبة المرحلة االعدادية كونهـا المرحلـة التـي يعـد الطلبـة فيهـا للمرحلـة الجامعيـة فضـال عـن
المرحل الدراسية االخرى.
.2تنظيم دورات تدريبية للمدرسين لتعريفهم بالوعي الذاتي وكيفية استثمارها في عملية التعلم.
. 3توجيه المرشدين التربويين لمساعدة الطلبة على تنمية الوعي الذاتي لديهم عن طريق عملية االرشاد التربوي (الفردي ،الجمعي).

. 4تضمين المناهج الدراسية بما ينمي الوعي الذاتي لدى الطلبة .وزيادة قدرتهم الستخدام االبعاد المتنوعة في الوصول الى المفاهيم
العلمية.
المقترحات:

استكماالً للجوانب ذات العالقة بهذه البحث يتقدم الباحث بالمقترحات االتية:

.1اجراء بحث عن متغير البحث الحالي على عينات متنوعة من طلبة المرحل االخر
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. 2اجراء بحث لمعرفة العالقة بين الوعي الذاتي ومتغيرات اخرى كالعادات الدراسية واستراتيجيات ما وراء المعرفة والدافعية للتعلم
والرضا الوظيفي والتحصيل.
.3اعداد برامج لتنمية الوعي الذاتي لدى الطلبة.
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