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 :الممخص
هدؼ البحث الحالي الى التعرؼ عمى مستوى البنى المعرفية،        

ومستوى اعتبار الذات لدى طمبة الجامعة، والتعرؼ عمى الفروؽ ذات 
واعتبار الذات لدى طمبة الجامعة وفقًا داللة االحصائية في البنى المعرفية 

لبعض المتغيرات الديموغرافية )النوع، والتخصص، والمرحمة الدراسية(، 
واخيرا لتعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف البنى المعرفية واعتبار الذات لدى 
طمبة الجامعة. اعتمد الباحثاف المنهج الوصفي االرتباطي في بحثهما، 

( طالبًا وطالبة مف طمبة جامعة االنبار 866وتكونت عينة البحث مف )
(، وقد تـ اختيار العينة وفؽ طريقة العينة 9696-;960لمعاـ الدراسي )

العشوائية الطبقية، وألجؿ تحقيؽ أهدؼ البحث الحالي قاـ الباحثاف بإعداد 
( فقرة ذات 68( مجاالت، وبواقع )8مقياس لمبنى المعرفية، والمكوف مف )

درجة )ينطبؽ عمَي بدرجة، كبيرة جدًا، كبيرة، متوسطة، بدائؿ خماسية مت
قميمة، قميمة جدًا(، اما مقياس اعتبار الذات فقد قاـ الباحثاف باعتماد مقياس 

( الذي بني عمى وفؽ نظرية "كارؿ روجرز" في الذات، وقد 9609خّماس )
( فقرة. بعد اف تحقؽ الباحثاف مف خصائص 98تكوف المقياس مف )

لسيكومترية، تمت معالجة البيانات احصائيا باستعماؿ الحقيبة المقياسيف ا
 (. Spssاالحصائية )
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Abstract: 

 The study aims at identify the level of both the cognitive 

structures, and the level of self-regard of the university 

students. It also aimed to identify the significant 

differences in cognitive structures and self-regard 

according to some demographic variables (gender, 

specialization, and academic stage), and finally to 

investigate the relationship between to the main variables 

(cognitive structures and self-regard) among the 

university students. The researchers adopted the 

relational descriptive approach. The sample consisted of 

(600) male and female from the students of University of 

Anbar for the academic year (2019-2020). To achieve 

the aims of the study, the researchers prepared a scale of 

cognitive structures, consisted of (46 items) and (6) 

subscales. For the self-regard scale, the researchers 

adopted   Khamass scale (2012), which was based on the 

theory of "Carl Rogers". The scale consisted of (26) 

items. After the researchers verified the psychometric 

characteristics of the two scales, the data were analysed. 

The results indicated that university students have above 

the average level of both cognitive structures and self-

regard. The results also showed that there are no 

statistically significant differences in the cognitive 

structures and self-regard according to the three 

demographic variables (gender, specialization, and 

academic stage). The results also showed that there is a 

positive significant correlation between cognitive 

structures and self-regard. 
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 التعريف بالبحث:
 :(The problem of Research)مشكمة البحث    

البنػػى المعرفيػػة هػػي مجموعػػة الػػذكريات، واالنفعػػاالت واادراكػػات واألحاسػػيس الجسػػدية 
تتعمؽ بالشخص نفسه وعالقته مع اآلخريف، وتتصؼ غالبًا بالالتكيفية، وصعوبة تغييرهػا فهػي 
أفكػػار مجػػردة ال يمكػػف مالحظتهػػا مباشػػرة، بػػؿ يمكػػف االسػػتدالؿ عميهػػا مػػف قيػػاس  ثارهػػا، أذ أف 

ف لديػػػه هػػػذى البنػػػى عاليػػػة، غالبػػػًا مػػػا تكػػػوف لديػػػه نظػػػرة ذاتيػػػة منغمقػػػة تصػػػاحبها الفػػػرد الػػػذي تكػػػو 
صعوبة فػي تقبػؿ الػرأي، والمشػورة وتزمػت بػالرأي، ويكػوف اعتبػار الػذات عػالي، فإعتبػار الػذات 
هػػو الميػػؿ الػػى النظػػر لمػػذات عمػػى أنهػػا قػػادرة عمػػى التغمػػب عمػػى تحػػديات الحيػػاة وأنهػػا تسػػتحؽ 

لعكس فهو تدني اعتبار الذات، والذي يتمثؿ بشعور الفرد تجاى ذاته بأنه النجاح والسعادة، أما ا
شػػخص بػػال قيمػػة يفتقػػر الػػى احتػػراـ الػػذات، وهػػذا يػػجثر عمػػى دوافعػػه واتجاهاتػػه وسػػموكه، فهػػو 
 -ينظر الى كؿ شيء بمنظار تشاجمي، ومف مظاهر تدني اعتبار الذات )ال يكػوف لديػه تفػاجؿ

ويصػؼ نفسػه بصػفات سػمبية مثػؿ: أنػا –ة ويستسمـ بسػهوله يشعر بالعجز، ويفقد حماسه بسرع
سيء، كؿ الناس افضؿ مني...(، حتػى اذا حصػؿ عمػى مكافػأة يعػدها ناتجػة عػف مصػادفة أو 

 .(905، 9606)نزيه حمدي و خروف،حظ، وليس بسبب جهودى أو نتاج العمؿ الجيد 
سػمات الفػرد فػي مرحمػة  أف التعرؼ عمى طبيعة الذات سواء كانت سػمبية اـ ايجابيػة واحػدة مػف

المراهقة المتأخرة، وبداية الرشد )عينة البحث الحالي(، وذلؾ آلنهػـ يمػروف بمرحمػة انتقاليػة مػف 
التعميـ في المدارس الى التعميـ الجامعي، وهذا االنتقاؿ قد يجثر عمى هػجالء الطمبػة، وذلػؾ الف 

سػتهـ واعػدادهـ األكػاديمي، هجالء الطمبػة يتطمػب مػنهـ أتخػاذ قػرارات سػميمة وحاسػمة تخػص درا
حيث يحدث لهجالء الطمبة تغير في طريقة تفكيػرهـ اتجػاى طموحػاتهـ المسػتقبمية ليصػبحوا أكثػر 
واقعيػػػة فػػػي التخطػػػيط لممسػػػتقبؿ، كمػػػا انػػػه يتطمػػػب مػػػف هػػػجالء الطمبػػػة تحديػػػد التخصػػػص الػػػذي 

ه واحترامػه لهػا، يرغبوف فيه، وكؿ هذى النقاط التي سبؽ ذكرها تتعمؽ بمدى نظرة الفرد نحو ذاتػ
فمػنهـ مػف يػرى نفسػه مسػػجوؿ عػف نتػائج تصػرفاته، ويعػزو نجاحػػة أو رسػوبه الػى مقػدار الجهػػد 
الػػذي يبذلػػه فػػي الدراسػػة نتيجػػة احترامػػه لذاتػػه وتقػػديرى لهػػا، امػػا الػػبعض اآلخػػر مػػف ذوي التقػػدير 

دراسػية المنخفض لمذات قد يمقوف الموـ عمى اآلخريف عندما يواجهوف صػعوبات فػي مسػيرتهـ ال
 (.:0-09، 7;;0واالجتماعية )األسدي، 
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الحظ الباحثاف بأف اغمب طمبة الجامعة يعانوف مف النسياف لممعمومات والحقائؽ التػي 
يحصػػموف عميهػػا خػػالؿ الػػتعمـ الصػػفي رغػػـ المراجعػػة المسػػتمرة لممػػادة، كمػػا يشػػعر الطمبػػة بػػأف 

عرفي لديهـ بعد االنتهػاء مػف أداء المعمومة التي حصموا عميها سرعاف ما تتالشى مف البناء الم
االمتحانات بفترة وجيزة، وهذا يجدي الى شعور الطمبة بخيبة امؿ مستمرة كونهـ لـ يتمكنػوا مػف 
االحتفػػاظ بالمعمومػػة لمػػدة زمنيػػة طويمػػة، وكػػؿ مػػا سػػبؽ ذكػػرى سػػوؼ يػػجثر عمػػى الحالػػة النفسػػية 

حيػث يبػدأ اغمػب الطمبػة بػالتفكير لمطمبة، كما يجثر عمى اعتبار الذات لدى الكثير مف الطمبػة، 
بػػأنهـ ال يسػػتحقوف المرحمػػة التػػي وصػػموا اليهػػا وانهػػـ غيػػر كفػػوئيف لدرجػػة تمكػػنهـ مػػف الحصػػوؿ 
عمى مكانه اجتماعية مستقباًل، وأف الوصوؿ الى الجامعة هػو بفعػؿ الحػظ ولػيس بفعػؿ الجهػود 

 التي بذلوها.
دريس عمػى طريقػة الحفػظ والتمقػيف ويرى الباحثاف أف اعتماد العديد مف األساتذة في التػ

أدى ذلػؾ الػى وصػوؿ العديػد مػف الطمبػة الػى جعمهػـ عقػوؿ مسػتمعة سػهؿ برمجتهػا فضػاًل عػػف 
عػػػدـ قػػػػدرتهـ عمػػػى تقبػػػػؿ الػػػرأي األخػػػػر وال ينشػػػػط فيػػػه الطمبػػػػة، وال يطمػػػؽ طاقػػػػاتهـ وال قػػػػدراتهـ 

المعرفػي، كمػا يػجثر  االنسانية، كما يجثر عمى قػدرة الطمبػة عمػى تنظػيـ المعمومػات داخػؿ البنػاء
مػػدى زمنيػػة طويمػػة، كمػػا يػػجدي الػػى جعػػؿ البنػػى  تعمػػى قػػدرة الطمبػػة عمػػى االحتفػػاظ بالمعمومػػا

المعرفية لمطمبة مهمشة لدرجة يخرج الطالب مف الجامعة وال يستطيع توظيػؼ المعمومػات التػي 
طالػػب حصػػؿ عميهػػا خػػالؿ فتػػرة الدراسػػة الجامعيػػة، وذلػػؾ الف المعمومػػات التػػي حصػػؿ عميهػػا ال

بفعػػؿ الطػػرؽ واالسػػتراتيجيات المسػػتخدمة جعػػؿ اغمػػب الطمبػػة غيػػر قػػادريف عمػػى تكػػويف صػػورة 
فػي البنػاء المعرفػي حتػى يسػتطيع اسػترجاعها فػي وقػت الحػؽ ممػا  لممعمومات التي توجد مرئية

 يسهؿ اختفائها مف الذاكرة بعد مدة قصيرة مف حفظها.
   عمى التساجالت اآلتية:ومف هنا تبرز مشكمة البحث الحالي في ااجابة 

 ما مستوى البنى المعرفية، ومستوى اعتبار الذات لدى طمبة الجامعة؟ -
هػػػؿ هنػػػاؾ عالقػػػة بػػػيف مفهػػػوـ البنػػػى المعرفيػػػة واعتبػػػار الػػػذات لػػػدى طمبػػػة الجامعػػػة تبعػػػًا  -

 لمتغيرات )النوع، والتخصص، والمرحمة الدراسية(
 :(The Importance of the Research)أهمية البحث 

، والحيػػػز ةتنبػػػع اهميػػػة الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػف اهميػػػة مفهػػػـو البنػػػى المعرفيػػػة بصػػػفة عامػػػ
الكبيػػر الػػذي يمكػػف اف تشػػغمه داخػػؿ العمميػػة التعميميػػة بصػػفة خاصػػة، وكػػذلؾ مػػف اهميػػة دراسػػة 
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البنػػى المعرفيػػة لمطمبػػة، ومالحظػػة ذلػػؾ فػػي ضػػوء مسػػتوى النمػػو لػػدى الطمبػػة فػػي المجتمعػػات 
عمى مناقشة اوجه االختالؼ والتشابه، والعمؿ عمى تفسػيرى وهػذا بػدورة والدوؿ االخرى، والعمؿ 

يسػػػهؿ عمميػػػة التخطػػػيط التربػػػوي، والػػػذي يتضػػػمف محتػػػوى المػػػنهج الدراسػػػي، وطػػػرؽ التػػػدريس 
المسػػتخدمة فػػي تػػدريس المػػنهج وذلػػؾ لعالقتػػه الوثيقػػة بػػالبنى المعرفيػػة لمطمبػػة، ومحاولػػة اعطػػاء 

التعميميػػػة مجشػػػرات عػػػف البنػػػى المعرفيػػػة لمطمبػػػة بهػػػدؼ كػػػؿ االشػػػخاص القػػػائميف عمػػػى العمميػػػة 
المسػػاهمة فػػي تطػػوير المنػػاهج الدراسػػية، وذلػػؾ باالسػػتناد عمػػى مراحػػؿ النمػػو المختمفػػة، والعمػػؿ 

 (.09، 9609 )شرفاوي، عمى استثمارها لتحقيؽ مستوى مف الرقي والتقدـ
لمبنػػى المعرفيػػة،  وعمػػى الػػرغـ مػػف اعطػػاء الكثيػػر مػػف البػػاحثيف والتربػػوييف اهميػػة كبيػػرة

عمػى وغيػر النفيػذة  –ة الطالب الذي يتمتع بمستوى جيد مف البنػى المعرفيػة بشػقيها النفيػذة وقدر 
استقباؿ المفاهيـ واالفكار الجديدة، وقدرته عمى توليد االفكار والمعػارؼ، والتوصػؿ الػى معػاني 

اال اف الدراسات التي تناولت  لممفاهيـ التي تـ تعممها، وهذا يرتبط بجودة عممية التعميـ والتعمـ،
مفهوـ البنى المعرفية لمطمبة في الدراسة الجامعية ال زالت محدودة في البمػداف العربيػة، والفجػوة 
البحثيػة تظهػر فػي الوسػائؿ المسػتخدمة فػي عمميػة التقصػي لمكشػؼ عػف البنػى المعرفيػة لمطمبػة 

ر وتعديؿ واعػادة البنػاء المعرفػي في المجسسات التعميمية واالستراتيجيات التي تعمؿ عمى تطوي
اذا تطمب االمر، ولهذا جاء هذا البحث كمحاولػه لمتعػرؼ عمػى البنػى المعرفيػة التػي يسػتخدمها 
الطمبػػة فػػي المرحمػػة الجامعيػػة، والطريقػػة التػػي يفكػػروف فيهػػا حسػػب تبنػػيهـ لتمػػؾ البنػػى المعرفيػػة، 

 بػػدالالت معرفيػػة اآلخػػريفسػػموؾ وكيفيػػة تػػوظيفهـ لممعرفػػة التػػي يكتسػػبونها، وطريقػػة تفسػػيرهـ ل
 .(6، 9607 )عمراف وسرور،

،  Cognitive Structuresيشير العديد مف عمماء عمـ النفس الى أف البنى المعرفية   
هي خالصة خبرات الفرد الناتجة عػف تفاعمػه مػع العوامػؿ البيئيػة الخارجيػة المختمفػة، والعوامػؿ 

وتكيفه في مراحػؿ عمػرى المختمفػة، حيػث يػرتبط بنمػو البيولوجية )الدماغ( ومف خالؿ نمو الفرد 
البنػػى المعرفيػػة لمفػػرد نمػػو وتطػػور التكوينػػات الجديػػدة لموحػػدات المعرفيػػة، والعمميػػات، والوظػػائؼ 
المعرفية المنعكسة عنهػا، لػذا فػإف كػؿ تعقيػد يحصػؿ فػي تمػؾ الوظػائؼ سػوؼ يػدؿ عمػى وجػود 

المعرفيػػة لمفػػرد تشػػكؿ أحػػد أهػػـ األسػػس التػػي تطػػور فػػي البنػػى المعرفيػػة لمفػػرد، وذلػػؾ ألف البنػػى 
،  .(0:7، 9666 تقوـ عميها نواتج تمثيؿ المعرفة )العتـو
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فتبػػرز اهميػػة دراسػػة هػػذا المتغيػػر مػػف خػػالؿ تركيػػز  فيمػػا يتعمػػؽ بمفهػػـو اعتبػػار الػػذاتو 
العديد مف العمماء، والدراسات التي أجريت حوؿ هذا المفهوـ، وتأكيدها جميعًا عمػى أف اعتبػار 

ذات له مف االهمية الكبرى فػي رسػـ معػالـ الشخصػية مػف جهػة، وتػأثيرى المباشػر فػي التمثيػؿ ال
العقمي لمصورة التي يحممهػا الفػرد عػف نفسػه، وعػف اآلخػريف، ومػف العممػاء األوائػؿ الػذيف بحثػوا 

اف جميع االشخاص بحاجػة الػى اف يشػعروا "، الذي يفترض روجرز"كارؿ  في هذا المتغير هو
ثػػؿ التقبػػؿ، واالحتػػراـ والعطػػؼ والػػدؼء والمحبػػة مػػف اشػػخاص مهمػػيف فػػي حيػػاتهـ، باتجاهػػات م

وقد تكوف هذى الحاجة فطرية او متعممة وهنالؾ خاصية هامة لالحتراـ االيجػابي وهػي الطبيعػة 
التبادلية وهذا يعني عنػدما يصػبا الشػخص عمػى وعػي بأنػه يمبػي حاجػة شػخص اخػر لالحتػراـ 

 .(:09، 9609)الرقاد، أيضا ا الشخص االيجابي يتـ اشباع حاجة هذ
– Tomaka) وهنالػػؾ العديػػد مػػف الدراسػػات التػػي تناولػػت هػػذا المفهػػـو ومنهػػا دراسػػة

Blascovich, 1999) ، الػػػذيف يتميػػػزوف بمسػػػتوى عػػػالي مػػػف اعتبػػػار  األفػػػرادوالتػػػي تػػػرى اف
التػػي  اتاامكانيػػالػذات، تكػػوف لػػديهـ شخصػػية ذات كفػػاءة عاليػػة وقػدرات عقميػػة عاليػػة، ولػػديهـ 

تمكنهـ مف تخطي العقبات والمواقؼ والظػروؼ التػي يمػروف بهػا خػالؿ فتػرة حيػاتهـ، وبػالعكس 
غيػػػر  أشػػػخاصالػػػذيف يحممػػػوف مسػػػتوى متػػػدني مػػػف اعتبػػػار الػػػذات يشػػػعروف بػػػأنهـ  األفػػػرادفػػػأف 

تكوف سميمة اتجاى  أحكاـ اصدارالنجاح وغير كفوئيف وعاجزيف عف  الىقادريف عمى الوصوؿ 
 الدراسػػيأو  تػػي يتعرضػػوف لهػػا وعجػػزهـ عػػف اتخػػاذ قػػرارات اتجػػاى مسػػتقبمهـ المهنػػيالمواقػػؼ ال

(Tomaka –Blascovich, 1999, 186). 
 بتحديد اهمية البحث الحالي في المجاالت االتية: افعمى ذلؾ قاـ الباحث وبناءاً 
شخصػية تعتبر المرحمػة الجامعيػة مػف المراحػؿ المهمػة، وذلػؾ ألنهػا تركػز عمػى اهميػة بنػاء  .0

الفػػرد وتنميػػة قدراتػػه العقميػػة والجسػػدية وتػػدريب الفػػرد عمػػى كيفيػػة التفكيػػر بطريقػػة ابداعيػػة 
لحؿ المشكالت التي تواجهه في المواقؼ اليوميػة، والعمػؿ عمػى تحويػؿ الفػرد مػف شػخص 

 سمبي غير فاعؿ الى شخصية ايجابية يشارؾ في جميع النشاطات اليومية.
مػف اجػؿ اكتشػاؼ طاقػات االفػراد وقػدرتهـ العقميػة وذلػؾ مػف  كبيرا اسهامايعتبر هذا البحث  .9

اجػػؿ العمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ مسػػتقبؿ نػػاجا، وذلػػؾ ألنػػه يحتػػاج الػػى عقػػوؿ ناضػػجة مسػػمحة 
بػػالفكر السػػميـ وذهنيػػة متفتحػػة وبناهػػا المعرفيػػة منظمػػة بطريقػػة تجعمهػػا قػػادرة عمػػى مواكبػػة 

ريف عمػػى التوصػػؿ الػػى حمػػوؿ المسػػتجدات فػػي العػػالـ والعمػػؿ عمػػى جعػػؿ هػػجالء االفػػراد قػػاد
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لمشػػكالتهـ بطريقػػة ابداعيػػة، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تحديػػد المشػػكمة واحتضػػانها وايجػػاد الحمػػوؿ 
 وتطبيقها سواء كاف ذلؾ داخؿ المجسسات التعميمية او خارجها.

 :(Aims of the Research) أهداف البحث
 تعرؼ عمى:البحث الحالي  ستهدؼي
 لدى طمبة الجامعة. اعتبار الذات، ومستوى البنى المعرفيةمستوى  .0
 داللة الفروؽ في مستوى البنى المعرفية واعتبار الذات وفقًا لبعض المتغيرات: .9

 اناث(.–النوع )ذكور  . أ
 انساني(.–التخصص )عممي  . ب
 المرحمة الدراسية )أوؿ، ثاني، ثالث، رابع( . ت

 .الجامعة طمبة لدى الذات واعتبار المعرفية البنى بيف العالقة طبيعة .5
 :(Limits of the Research) حدود البحث

لػػدى طمبػػػة جامعػػػة  واعتبػػػار الػػػذات يقتصػػر البحػػػث الحػػالي عمػػػى دراسػػػة مفهػػـو البنػػػى المعرفيػػة
انسػاني(  -اناث( وكال التخصصػيف)عممي-االنبار الدراسات الصباحية مف كال الجنسيف)ذكور

 .(9696-;960لمعاـ الدراسي )
 (:Definition of the Terms)تحديد المصطمحات 

 ا:عرفهCognitive-Structures البنى المعرفية:
 (.Kelly، 77;0كيمي ) .0

"مفهػػػوـ تجريػػػدي يعبػػػر عػػػف التفسػػػيرات المعرفيػػػة التػػػي يضػػػعها الفػػػرد عمػػػى العػػػالـ المحػػػيط بػػػه، 
ويعكس مستوى ادراكه لموقائع التي يواجهها في البيئة التي يعيش فيها، ويمدى باألسػاس لتقػدير 

 .(Burr & Butt, 1992, 12االخريف، وموازنتها مف حيث تشابهها واختالفها" )سموكيات 
تعريػػؼ )كيمػػي( ألنػػه أعتمػػد نظريتػػه فػػي تفسػػير مفهػػـو البنػػى  افأعتمػػد الباحثػػ :التعريػػؼ النظػػري

 المعرفية. 
الدرجة الكمية التي يحصؿ عميها المفحوص عمى مقياس البنى المعرفية، ااجرائي: التعريؼ 
 اعدادى في هذا البحث.والذي تـ 

 :عرفها كل من self-Regardingاعتبار الذات: 
 .(Rogers, 1951)كارؿ روجرز  .0
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وهػػذا يعتمػػد عمػػى  وااعجػػابلػػدى كػػؿ فػػرد تتمثػػؿ بػػالقبوؿ والػػدؼء والتعػػاطؼ  أساسػػية"حاجػػات 
 .(Rogeres, 1951, 20)" اآلخريفتقويـ 

تعريؼ )كارؿ روجرز( ألنه اعتمد نظريته في تفسير مفهـو  افأعتمد الباحث ي:التعريؼ النظر 
 .اعتبار الذات

الدرجػػة الكميػػة التػػي يحصػػؿ عميهػػا المفحػػوص عمػػى فقػػرات مقيػػاس اعتبػػار : التعريػػؼ االجرائػػي
 الذات الذي سيتـ اعتمادى في البحث الحالي.

  (Theoretical Framework):  نظريال اإلطار
 (Cognitive Structures) البنى المعرفية

 ((Personal Constructs Theory نظرية بنى الشخصية لـ)كيمي(
أف فرض "كيمي" في البنى الشخصي لدراسة الشخصية ليس هو مف أحدث النظريات المقترحة 
فقط، ولكنها ايضًا مف أكثرها اصالة، أف كؿ نظرية مف هػذى النظريػات التػي نوقشػت سػابقا لهػا 

الخاصػػة بهػػا التػػي تميزهػػا عػػف النظريػػات االخػػرى، األ أف نظريػػة  مالمحهػػا المتميػػزة، ومواقعهػػا
  فيما يمي: "كيمي" تختمؼ عف النظريات األخرى

  أف الشخصػػية تتػػألؼ مػػف مجموعػػة مػػف الػػنظـ أو التراكيػػب التػػي تسػػتخدـ مػػف أجػػؿ التنبػػج
 باألحداث، ولهذا يتـ اختبارهػا لمتأكػد مػف قػدرتها التنبجيػة ومػف ثػـ يػتـ اخضػاعها لممراجعػة
بعػػد عمميػػات االختبػػػار، وعػػادة مػػػا تػػجدي االحػػػدث الػػى الكشػػػؼ عػػف فائػػػدة تمػػؾ الػػػنظـ او 
انحرافها، مما يجدي الى اعادة النظر فيهػا وفػي طريقػة تركيبهػا، ولمػا كػاف النػاس يخشػوف 
التعبير عف نظمهـ او اختبارها فأف ذلؾ يمثؿ مشكمة مف المشػاكؿ التػي يهػتـ بهػا العػالج 

 النفسي.
 ر السػػػموؾ بػػػدالالت معرفيػػػة، وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ االسػػػتفادة مػػػف عمميػػػات تعمػػػؿ عمػػػى تفسػػػي

والتػػػػذكر  Thinkingوالتفكيػػػػر  perception واادراؾ Attentionمتعػػػػددة منهػػػػا االنتبػػػػاى 
Remembering  والتخيؿimagery .وغيرها مف العمميات العقمية األخرى 

مفهػـو "البنػى" والػذي  ومركزي، وهو أساسيوهذا يعني أف نظرية "كيمي" تجكد عمى مفهـو 
يعني "التفسيرات المعرفية التي يضعها الفرد عف العػالـ المحػيط بػه، وهػي تمػؾ األنمػاط الشػفافة 
التي يحاوؿ بهػا الفػرد التوافػؽ مػع الوقػائع التػي يواجههػا فػي العػالـ الػذي يعػيش فيػه، فهػي التػي 

 األسػاسازنػة بينهمػا وتعطيػه و التنبػج بحػدوث األشػياء وتسػما لػه بالمو أتتيا له أمكانيػة التوقػع 
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التػػػي تػػػػواجههـ"  األحػػػداثوبػػػػيف  اآلخػػػريفو االختالفػػػات بػػػػيف سػػػموكيات ألتصػػػنيؼ التشػػػابهات 
(Duck, 1973, 18-19). 
 عممية تشكيل نظام البنى Formation process of Constructs system 

يفترض "كيمي" أف جميع الناس قادروف عمى تكويف البنى وتشكيمها حوؿ بيئػاتهـ الخاصػة، أي 
أف األفراد يفسروف األشياء المادية واالجتماعية فػي عػالمهـ لصػياغة الػنمط، وعمػى أسػاس هػذا 

" أعمػػالهـالػػنمط يتنبػػأ النػػاس عػػف األشػػياء وعػػف أنفسػػهـ ويسػػتعمموف هػػذى التنبػػجات لتقػػودهـ فػػي 
 (.509، :;;0 رحمف،ال )عبد
 عمميــة تطـــور نظـــام البنـــى المعرفيــةProcess developing a System 

Cognitive Structures 
يػرى عممػػاء الػنفس أف "البنػػى المعرفيػػة" هػي خالصػػة خبػرات الفػػرد الناتجػػة عػف تفاعمػػه مػػع 

مػػػرة العوامػػػؿ البيئيػػػة، والوراثيػػػة والبيولوجيػػػة )الػػػدماغ(، ومػػػف خػػػالؿ نمػػػوى، وتكيفػػػه فػػػي مراحػػػؿ ع
المختمفة، ويرتبط بنمو "البنى المعرفية" لمفرد نمو وتطور التكوينات الجديدة لموحدات المعرفيػة، 
والعمميات والوظائؼ المعرفية المختمفة المنعكسة عنهػا فكممػا تعقػدت هػذى الوظػائؼ دلمػت عمػى 

قػػوـ عميهػػا تطػػور "البنػػى المعرفيػػة" لمفػػرد ألف "البنػػى المعرفيػػة" تشػػكؿ أحػػد األسػػس الهامػػة التػػي ت
،  (.0:7، 9666 نواتج تمثيؿ المعرفة )العتـو

 أنواع البنى المعرفية، وأهم نماذجها:
عمػػى وفػػؽ المسػػممة التػػي بناهػػا )كيمػػي( والنتػػائج التػػي بنيػػت عمػػى اسػػاس تمػػؾ المسػػممة، يمكػػف 

 القوؿ أف )البنى المعرفية( مف الممكف أف تتنوع عمى وفؽ اآلتي:
 بحسب درجة أهميتها: اواًل: 

 :Core Constructs)البنى المركزية(  .أ 
" والتي تكوف رئيسية ومركزية في المواقؼ االجتماعية، والتػي يكػوف فيهػا ةالبنى النواوهي "

 .الفرد نشطًا ودورى فاعاًل في تعريؼ تمؾ المواقؼ
 :peripheral Constructs)البنى الهامشية(   .ب 

المركزيػػػػة"، والتػػػػي تكػػػػوف قميمػػػػة األهميػػػػة، وهػػػػي التػػػػي تكػػػػوف ثانويػػػػة، بالموازنػػػػة مػػػػع "البنػػػػى 
وهامشػػية فػػي المواقػػؼ االجتماعيػػة التػػي يتعػػرض لهػػا الفػػرد، فػػدورها يكػػوف ضػػعيؼ فػػي ترتيػػب 
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 ,Cochran, 1978وتنظػيـ تمػؾ المواقػؼ االجتماعيػة التػي يتحػدد عمػى وفقهػا سػموؾ الفػرد )
733-740.) 

 .ثانيًا: وفق درجة الوعي المعرفي بها
"البنػى" التػػي يكػوف الػػوعي المعرفػي بهػػا منخفضػػًا، يقتػرح "كيمػػي" أف عػدـ القػػدرة عمػػى واًل: أ     

التعبير عف بعػض الوقػائع رمزيػًا، وهػي التكوينػات قبػؿ المفظيػة والمغمػورة والمعمقػة، والتكوينػات 
أو التصورات قبؿ المفظية تتكوف قبؿ اكتساب المغة، وال يعبر عنها رمزيًا عادة الف الكممات لـ 

مسػػػيرة عنػػػد تكوينهػػػا، فػػػإذا عبػػػر عنهػػػا رمزيػػػًا قػػػد تكػػػوف هػػػذى الكممػػػات قشػػػرة لفظيػػػة، ومػػػف  تكػػػف
الفػػروض المأمونػػة أف تعتبػػر العالقػػة الرئيسػػية الموجػػودة بػػيف الطفػػؿ والراشػػد قبػػؿ اكتسػػاب المغػػة 
عالقػػة أشػػكاؿ، وأف هػػذى التكوينػػات قبػػؿ المفظيػػة تشػػير الػػى هػػذى العالقػػات االتكاليػػة، والغمػػر أو 

طريقة أخرى تمنع التكوينات مف الوصػوؿ الػى الػوعي المعرفػي، فيقػاؿ أف أحػد طرفػي الحجاب 
التصػػور أو التكػػويف مغمػػور عنػػدما يكػػوف أقػػؿ تػػوافرًا لمترميػػز عػػف الطػػرؼ األخػػر، ولنأخػػذ الفػػرد 

هػػو عػػدـ طيبػػة  –الػػذي يػػرى أف كػػؿ النػػاس كػػانوا دائمػػا طيبػػيف معػػه أف الطػػرؼ األخػػر لمتكػػويف 
لػػػيس مبصػػػرًا لػػػه أنػػػه مغمػػػور أو –عػػػرؼ بوجػػػودى ألف التكػػػويف ذا قطبػػػيف األخػػػريف معػػػه والػػػذي ن

 (.796، 0;;0محجوب )جابر،
 .لنظام البنى Hierarchic Organizationثالثًا: وفق ترتيبها في التنظيم الهرمي 

، وهػي "البنػى" التػي تكػوف فػي المسػتويات  Superordinate Constructsواًل: "بنػى عمويػة"أ
فػػي قمػػة التنظػػيـ الهرمػػي لنظػػاـ "البنػػى"، حيػػث تكػػوف هػػذى "البنػػى" قػػادرة عمػػى  العميػػا، والتػػي تقػػع

 تنظيـ أو التنسيؽ بيف األنظمة الفرعية المنبثقة مف النظاـ المركزي "لمبنى المعرفية".
، هذا النوع مف "البنى" تكوف عند المسػتويات Subordinate Constructsثانيًا: "بنى تابعه" 

 الػػىالػػدنيا أو السػػفمى مػػف التنظػػيـ الهرمػػي داخػػؿ نظػػاـ "البنػػى"، حيػػث تكػػوف هػػذى "البنػػى تابعػػة" 
"البنى العموية أو المركزية" في عممها، وفي مستوى فعاليتها، "فالبنى المركزيػة" هػي التػي توجػه 

ركزيػػة" بالضػػغط عمػػى "البنػػى التابعػػة" لهػػا مػػف أجػػؿ عمػػؿ "البنػػى التابعػػة"، حيػػث تقػػـو "البنػػى الم
 (.Fransella,1981,186تحديد مجرى السموؾ الذي تكوف بصددى )
 .رابعًا: وفق محتواها ومداها لممالءمة

وهي تمؾ البنى التي تسما لعناصػر جديػدة  ((permeable Constructsواًل: "البنى النفيذة" أ
)والنفاذية( ينفذ يعني المرور مف خػالؿ شػيء مػا، وهػذا هػو كميًا ألف تقبؿ في مدى صالحيتها 
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المعنػػى الػػذي أسػػتعمؿ فيػػه كيمػػي هػػذى األلفػػاظ "فػػالبنى" التػػي يمكػػف النفػػاذ مػػف خاللهػػا هػػي البنػػى 
 التػػي أطمػػؽ عميهػػا كيمػػي تسػػمية البنػػى النفيػػذة أو المرنػػة، ومػػف مميػػزات هػػذى البنػػى كػػاآلتي )عبػػد

 (.599، :;;0 الرحمف،
وهي تمػؾ "البنػى" التػي  (Impermeable Constructs)ى غير النفيذة أو الصمبة" ثانيًا: "البن

ال تسػػػما بالنفػػػاذ منهػػػا، كمػػػا ال يمكػػػف تنقيحهػػػا أو اسػػػتبدالها بغػػػض النظػػػر عػػػف نػػػوع الخبػػػرات 
الجديػػػدة المتػػػوفرة لهػػػا، فالشػػػخص الػػػذ يحػػػتفظ  "بػػػالبنى" المغمقػػػة التػػػي تقػػػوؿ بػػػأف السػػػود قاصػػػرو 

غيػػر هػػذ االعتقػػاد بغػػض النظػػر عػػف األعػػداد الكبيػػرة مػػف السػػود عػػالي الػػذكاء مػػثاًل سػػوؼ لػػف يت
خبػػرات –الػػذكاء الػػذيف يالقػػيهـ، أف هػػذى "البنػػى" مغمقػػة ومحصػػنة جػػدًا ضػػد اقتحػػاـ أي تجػػارب 

، :;;0 )عبػدالرحمف، :جديدة، والفرد مقفؿ ضد التعمـ الجديد، ومف مميزات هذى البنى كػاآلتي
599). 

 .رية "كيمي"لنظ انمبررات اعتماد الباحث
عمػػػى نظريػػػة "كيمػػػي" فػػػي تفسػػػيرى لمتغيػػػر "البنػػػى المعرفيػػػة" وذلػػػؾ لالعتبػػػارات  افاعتمػػػد الباحثػػػ  

 التالية:
تعتبر نظرية "كيمي" النظرية الفريدة مقارنة مع النظريات األخرى في توضيا أهمية "البنى  .0

 شخصيته.المعرفية" في الشخصية، أي كيفية تأثير طريقة تفكير الفرد عمى بناء 
نظرية "كيمي" تفسػر سػموؾ الفػرد بػدالالت معرفيػة، أي أف السػموؾ الػذي يقػـو بػه الفػرد هػو  .9

ناتج عف النسؽ البنائي الذي يستخدمه، والذي يعني أف أي سموؾ يقػـو بػه الفػرد هػو نػاتج 
 عف بنائه المعرفي الذي جعؿ الفرد يتصرؼ بهذى الطريقة.

وعػػـ النفػػاذ( والػػذي  –ي توضػػيحها لمفهػػوـ )النفػػاد تعتبػػر نظريػػة "كيمػػي" النظريػػة الوحيػػدة فػػ .5
يعنػػي الكيفيػػة التػػي تػػجثر بهػػا "البنػػى المعرفيػػة" عمػػى شخصػػية الفػػرد وجعمتهػػا أمػػا شخصػػية 
مرنه او شخصػية متصػمبة، نتيجػة الطريقػة التػي يفكػر بهػا الفػرد، والتػي تػنعكس عمػى نمػط 

 شخصيته.
ى )المسػػتقبؿ( والػػذي يعنػػي أف الفػػرد تعتبػػر نظريػػة "كيمػػي" النظريػػة الفريػػدة فػػي تأكيػػدها عمػػ .6

يتوقع المستقبؿ ويختبر هػذا التوقػع عػف طريػؽ "البنػى المعرفيػة" والتػي تسػاعدى فػي التحقػؽ 
مػػف صػػحة التوقػػع الػػذي كونػػه سػػابقًا، وذلػػؾ عػػف طريػػؽ اافػػادة مػػف الخبػػرات السػػابقة التػػي 

 أصبحت داخؿ بنائه المعرفي.
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أكيػػػدها عمػػػى أف السػػػموؾ الػػػذي يقػػػوـ بػػػه الفػػػرد تعتبػػػر نظريػػػة "كيمػػػي" النظريػػػة الفريػػػدة فػػػي ت .7
يخضػػػع لمتقػػػويـ عػػػف طريػػػؽ "البنػػػى المعرفيػػػة" وعػػػف طريقهػػػا تعطػػػى القيمػػػة التقديريػػػة لػػػذلؾ 

 السموؾ.
 (.self-Regarding)اعتبار الذات 

 .self))الذات 
"تعبيػر عػف مفهػوـ خيػالي، كممػا لجأنػا اليػه لتفسػير السػموؾ، كػاف  بأنهػا عرفهػا )سػكنر(

 (.909، 9600دلياًل عمى عجزنا عف تفسير السموؾ ذاته" )هريدي،
الذات هػي "األداة التػي تحتػؿ ى اف كما أشار عمماء التحميؿ النفسي، ومنهـ )فرويد( ال  

خضػػػاعها ل طػػػار الوسػػػط بػػػيف الشػػػعور والالشػػػعور، وتتػػػولى تهػػػذيب تمػػػؾ الرغبػػػات  الفطريػػػة واا
( أمػػا )كػػػارؿ روجػػرز( فقػػد عرفهػػػا 66، 9600 االجتمػػاعي والمتطمبػػات االجتماعيػػػة" )القػػذافي،

، ا"عمى أنه  نموذج منظـ ومتسؽ مف الخصائص المدركة "لألنا" مع القيـ المتعمقة بها" )مخدـو
9607 ،08:). 

 

 (.Self –Regarding)اعتبار الذات 
األشػخاص بحاجػة الػى أف يشػعروا باتجاهػات مثػؿ التقبػؿ، يفترض "روجػرز" أف جميػع 

االحتراـ، التعاطؼ، والدؼء والمحبة مف أشخاص مهمػيف فػي حيػاتهـ، وقػد تكػوف هػذى الحاجػة 
فطريػػة أو متعممػػة وهنػػاؾ خاصػػية هامػػة لالحتػػراـ اايجػػابي وهػػي الطبيعػػة التبادليػػة، وهػػذا يعنػػي 

أخػر لالحتػراـ اايجػابي يػتـ اشػباع  عندما يصبا الشخص عمى وعي بأنػه يمبػي حاجػة شػخص
حاجػة هػذا الشػخص أيضػًا، وغالبػًا مػا نمقػي االحتػراـ اايجػابي عمػى أشػياء نقػوـ بهػا، وفػي هػذا 
المعنػػى يكػػوف االحتػػراـ اايجػػابي شػػرطيًا ومشػػابه لمتعزيػػز )المػػدح أو االهتمػػاـ( ومػػع ذلػػؾ مػػف 

لجوانػػب محػػددة مػػف سػػموؾ  الممكػػف مػػنا االحتػػراـ اايجػػابي بغػػض النظػػر عػػف القيمػػة المعطػػاة
الشخص، وهذا يعني أف الشخص ككػؿ يػتـ تقبمػه واحترامػه، ومثػؿ هػذا االحتػراـ اايجػابي غيػر 
المشػػػروط يمكػػػف رجيتػػػه بشػػػكؿ متكػػػرر مػػػف محبػػػة الوالػػػديف لمطفػػػؿ حيػػػث يكػػػوف الطفػػػؿ محبوبػػػًا 

 (.:09، 9609 ومتقباًل بغض النظر عف سموكياته )الرقاد،
 تفعي اعتبار الذات:صفات أو مميزات األشخاص مر 
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تقبػػؿ الػػنفس كمػػا هػػي عمػػى طبيعتهػػا وبكػػؿ مػػا فيهػػا، وعػػدـ انكػػار المشػػاعر الذاتيػػة والتهػػرب  .0
 منها.

شػػػػعور الشػػػػخص بكيانػػػػه واسػػػػتقالله، وقيامػػػػه بممارسػػػػة عمميػػػػات اختيػػػػار أهدافػػػػة الشخصػػػػية  .9
 بحرية، الى جانب شعورى بالمسجولية.

المواقػػػػػػػؼ المحبطػػػػػػػة لمػػػػػػػذات  النظػػػػػػػر الػػػػػػػى الػػػػػػػذات بإيجابيػػػػػػػة وبصػػػػػػػورة مسػػػػػػػتمرة، وتجنػػػػػػػب .5
 (.9;0-0;0، 9600)القذافي،

 النظريات التي فسرت مفهوم اعتبار الذات:
 :Carl Rogersأواًل: نظرية كارل روجرز 

مجسس نظريػة الػذات "كػارؿ روجػرز" وهػو واضػع اسػس طريقػة العػالج المتمركػز حػوؿ 
مػػنظـ ومتسػػؽ مػػف  "المسترشػػد" عػػرؼ روجػػرز الػػذات او مفهػػـو الػػذات عمػػى أنػػه "نمػػوذج العميػػؿ

 الخصائص المدركة لألنا مع القيـ المتعمقة بها.
غاله بػالعالج المتمركػز حػوؿ العميػؿ أو تتطورت نظرية "روجرز" في الشخصية مف اش

العالج غير التوجيهي ، وقواـ هذى الطريقة الفنية هي السػماح لمفػرد غيػر المتوافػؽ بػأف يتحػدث 
الى مرشد بنفس الطريقة التي يتحدث بها عميؿ الى محاميه جالسًا وجهًا لوجه، والمعالج يتخػذ 

نمية جو دافئ ، يشعر فيه العميؿ بحريػة أقؿ دور في استخالص المادة ااكمينيكية، ومحاولة ت
الكػػالـ، واثنػػاء الػػتكمـ يتوصػػؿ الػػى فهػػـ ذاتػػه، ومػػف حػػيف آلخػػر يحػػاوؿ المعػػالج تجميػػة عبػػارات 
تطمؽ بها العميؿ عف طريؽ ترديػدها بالتشػديد عميهػا أو تحويمهػا لتػأتي بنقػاط لهػا داللتهػا، وبػذا 

أف الفرد يمكنه أف يصؿ الى فهـ اض عمى افتر يكوف المريض بأسموب التكمـ هو معالج نفسه، 
 (.;96-:96، 9607نفسه اذا ما هيئت له الظروؼ المالئمة )غباري، وأبو شعيرة، 

 المفاهيم األساسية لنظرية "روجرز":
 ((Self – Concept واًل: مفهوم الذاتأ

يرى "روجرز" أنه، يتمايز قسـ مف المجاؿ الظاهري تدريجيًا، ويصبا القسـ هو مفهوـ 
(، ويتصػػؼ مفهػػـو الػػذات، بأنػػه الكػػؿ المػػنظـ المتسػػؽ الػػذي يتكػػوف مػػف ادراكػػات Selfات )الػػذ

خصػػائص الػػذات )أنػػا، نفسػػي( وادراؾ العالقػػات بػػيف )أنػػا( واآلخػػريف ومختمػػؼ جوانػػب الحيػػاة، 
فضاًل عف القيـ المرتبطة بهذى اادراكات، والذات كؿ شامؿ يصػؿ اليػه الػوعي، ومػع ذلػؾ فأنػه 

، ومػػػع ذلػػؾ فأنهػػا فػػػي processكػػؿ مػػرف ومتغيػػػر، أنهػػا عمميػػة  لػػيس الػػوعي بالضػػرورة، أنهػػػا
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وحػػدة معينػػة، ويػػرى "روجػػرز" بػػأف الػػذات تتكػػوف مػػف كػػؿ األفكػػار واادراكػػات –لحظػػة محػػددة 
والقيـ التي تميز )أنا( أو الشخص كما تتضمف مف أنا؟ ما الذي أقدر عمية، وتجثر هذى )الذات 

عػالـ وسػػموكه، أف الشػخص الػػذي يمتمػؾ "مفهػػـو المدركػة( بػدورها فػػي كػؿ مػػف أدراؾ الشػخص لم
قويػػًا وايجابيػػًا يػػرى العػالـ بشػػكؿ مختمػػؼ تمامػًا عػػف الشػػخص الػػذي  Self –Conceptالػذات" 

يمتمػػػؾ ذات ضػػػعيؼ، ولػػػيس مػػػف الضػػػروري أف يعكػػػس مفهػػػـو الػػػذات الواقػػػع فػػػأف الشػػػخص قػػػد 
فػػرد يدقػػَدر كػػؿ خبػػرة فػػي يكػػوف ناجحػػًا جػػدًا، ويػػرى نفسػػه أنػػه فاشػػؿ، وتبعػػًا لنظريػػة روجػػرز فػػأف ال

عالقاتهػػا بمفهػػـو الػػذات لديػػه، أف النػػاس يريػػدوف أف يتصػػرفوا بطػػرؽ تتسػػؽ مػػع صػػورة ذواتهػػـ، 
وخبػػراتهـ ومشػػاعرهـ، وتتسػػبب الخبػػرات والمشػػاعر غيػػر المتسػػقة فػػي تهديػػد بالنسػػبة لمشػػخص، 

 (.577-576، 9607وقد ينكر الشعور واالعتراؼ بها )عبد الخالؽ،
 لمفرد أكثر مف ذات ومنها:ويرى "روجرز" أف 

، ويعنػي بهػا "روجػرز" )الػذات( التػي perceived Self –Concept) : )الذات الواقعيـةأوالً 
يستخدمها الفرد في التعامؿ مع خبراته، وتتكوف هذى الذات مػف األفكػار واادراكػات والقػيـ التػي 

ر هػذى الػذات المدركػة تميز )أنا( أو الشخص، كما تتضمف مف أنا، وما الػذي اقػدر عميػه، وتػجث
 (.577، 9607 بدورها في كؿ مف أدراؾ الشخص لمعالـ وسموكه )عبد الخالؽ،

، ويعنػي بهػا "روجػرز" )الػذات( التػي Social Self –Conceptثانيـًا: )الـذات االجتماعيـة( 
يسػػتخدمها الفػػرد فػػي التعامػػؿ مػػع اآلخػػريف، وتتضػػمف التصػػورات والمػػدركات التػػي تمثػػؿ الصػػور 

يعتقػػد اف األشػػخاص اآلخػػريف فػػي البيئػػة المحيطػػة يتصػػورونها عػػف ذلػػؾ الفػػرد مػػف خػػالؿ التػػي 
 (.5:، 6:;0تفاعمه معهـ )زهراف،

ويعنػي بهػا "روجػر" فيقػوؿ، اف كػؿ واحػد ، Ideal Self –Conceptثالثـًا: )الـذات المثاليـة( 
ها الفػػرد حػػؽ منػػا لديػػه فكػػرة عػػف نػػوع الشػػخص الػػذي يتمنػػى أف يكونػػه، أنهػػا )الػػذات( التػػي يدقػػدر 

، 9607 قػػػدرها، ويرغػػػب فػػػي أف يحوزهػػػا، والتػػػي يضػػػع لهػػػا أعمػػػى قيمػػػة لنفسػػػه )عبػػػد الخػػػالؽ،
578    .) 

 .(Self –Actualzationثانيًا: تحقيق الذات )
يفترض "روجرز" أف الكائف الحي يميػؿ الػى أثبػات وجػودى، وتحفيػز حياتػه، وقػد اختػار 
روجرز دافعًا واحدًا بداًل مف عدة دوافع، وبقى مدة حياته العممية عمى هذا التصور لكف مفهػوـ 
اثبات الذات أو تحقيؽ الذات مفهـو بالغ التجريد ولػـ يخضػع لمقيػاس الموضػوعي، ومعنػى هػذا 
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وجػػػرز يػػػرى أف الػػػدافع الوحيػػػد ل نسػػػاف هػػػو دافػػػع تحقيػػػؽ الػػػذات، ويتضػػػمف مفهػػػـو الكػػػالـ أف ر 
تحقيؽ الذات ميؿ الفرد الى التطور مػف كػائف صػغير الػى كػائف كبيػر مػف كػائف مسػتعيف بغيػرى 
الػػى كػػائف مكتػػؼه بنفسػػه، وكػػائف ينتقػػؿ مػػف الجمػػود الػػى المرونػػة وحريػػة التعبيػػر كمػػا يتضػػمف 

بسػػيطة الػػى كينونػػة مركبػػة لمػػا يتضػػمف ميػػؿ  EDtityكينونػػة  مفهػػـو تحقيػػؽ الػػذات التحػػوؿ مػػف
الفػػرد الػػى خفػػض تػػوترات الحيػػاة اليوميػػة كمػػا يجكػػد عمػػى أهميػػة الرضػػا والسػػرور النػػاتجيف عػػف 

 (.565، 9605 المناشط التي يمارسها الكائف الحي )ربيع،
 .(phenomenal –Fieldثالثًا: المجال الظاهراتي )

كائف عضوي، وهو محػور كػؿ الخبػرات، وتشػتمؿ الخبػرة يفترض "روجرز" أف لكؿ فرد 
عمػػى كػػؿ شػػيء يتػػاح لمػػوعي ويجػػري داخػػؿ الكػػائف العضػػوي فػػي أي لحظػػة، وتمثػػؿ هػػذى الكميػػة 
لمخبرة المجاؿ الظاهري لمفرد، والكائف العضوي يمكف أف يستجيب لخبرة لـ ترمز، ويسمي ذلؾ 

إف الفػرد ال يتصػرؼ بشػكؿ مناسػب، روجرز باالستشعار، وعنػدما ال ترمػز الخبػرة بشػكؿ جيػد فػ
ويػػػرى "روجػػػرز" أف الطفػػػؿ يػػػدرؾ الخبػػػرة كواقػػػع، وهػػػو يولػػػد ولديػػػه ميػػػؿ فطػػػري لتحقيػػػؽ الكػػػائف 
الموجود بداخمه أي أف السموؾ غائيًا، أف الفرد يختار استجابته عمى أساس ما يدركػه، ال عمػى 

د أف يعرفػػه، وال يمكػػف أسػػاس الواقػػع، فالمجػػاؿ الظػػاهري هػػو ااطػػار المرجعػػي الػػذي يمكػػف لمفػػر 
لشخص أخر أف يعرفه اال مف خالؿ االسػتنتاج القػائـ عمػى التعػاطؼ، والمجػاؿ الظػاهري لػيس 
ممػػػػاثاًل لممجػػػػاؿ الشػػػػعوري الف المجػػػػاؿ الشػػػػعوري يشػػػػمؿ الػػػػوعي لػػػػبعض خبراتنػػػػا أمػػػػا المجػػػػاؿ 

 (.077-076، 9606 الظاهري فيشمؿ الخبرات الواعية وغير الواعية )أبو أسعد،
 .الحاجة إلى اعتبار الذاترابعًا: 

( 77;0في عرض جديد لنظريته في الشخصية ) (Carl Rogers) أدخؿ "كارؿ روجرز"
 ثالثة مفاهيـ توحيدية جديدة، وهي كاآلتي:

 الحاجة الى االعتبار اايجابي. .0
 الحاجة الى اعتبار الذات. .9
 شروط التقدير. .5

يفتػػرض "روجػػرز" أف الحاجػػة لالعتبػػار اايجػػابي مػػف اآلخػػريف حاجػػة عامػػة، وأف لػػـ تكػػف 
بالضرورة فطرية، وهي التي ترتقي بظهور الوعي بالذات، وقد تصبا هذى الحاجة أكثر الحاحًا 
مػػف عمميػػة التقيػػيـ العضػػوية بحيػػث يسػػعى الفػػرد الػػى الحصػػوؿ عمػػى تقػػدير اآلخػػريف أكثػػر ممػػا 
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لتي يقدرها الكائف العضوي الحي، ونتيجة لخبرات الذات بإشباع أو احباط يسعى الى الخبرات ا
حاجتها الى االعتبار اايجابي يكتسب الفرد حاجػة اعتبػار الػذات، وتعمػؿ هػذى الحاجػة مسػتقمة 
عف العالقات مع اآلخريف بحيث يمارس اعتبػار الػذات فػي العالقػة بػأي نػوع مػف أنػواع خبػرات 

يجة ألف الحاجة العتبار الذات تعمؿ عمى نحو انتقائي يكتسب الفرد الذات، وفي النهاية، وكنت
شروط التقدير، وشروط التقدير هػو الحػد الػذي يسػاعد الفػرد عمػى تجنػب بعػض خبػرات الػذات، 
والسػػػعي وراء بعضػػػها اآلخػػػر بنػػػاء عمػػػى اسػػػتحقاقها أو عػػػدـ اسػػػتحقاقها العتبػػػار الػػػذات، ولهػػػذى 

ندة عمػػػى ايضػػػاح الفػػػرؽ بػػػيف الػػػذات، والخبػػػرة ومفارقػػػات المفهومػػػات الثالثػػػة فائػػػدتها فػػػي المسػػػا
 ،ولنػػػػدزيالسػػػػموؾ، والخبػػػػرات المهػػػػددة والعمميػػػػات الدفاعيػػػػة، وعمميػػػػة اسػػػػتعادة التكامػػػػؿ )هػػػػوؿ 

0;90 ،896-897.) 
 .نظرية روجرز انمبررات اعتماد الباحث

 افعدد مف النظريات التي وضحت مفهـو اعتبار الذات، قاـ الباحثالطالع عمى بعد ا
باعتمػػاد نظريػػة روجػػرز ألنهػػا أكمػػؿ عػػرض تػػاـ لمفهػػوـ الػػذات، فضػػاًل عػػف أنػػه دعػػـ افتراضػػاته 
باألسػػػانيد التجريبيػػػة فقػػػد ركػػػزت هػػػذى النظريػػػة بعمػػػؽ عمػػػى خبػػػرة روجػػػرز الطويمػػػة فػػػي اارشػػػاد 

( النظريػػػػػة 80;0-70;0والعػػػػػالج النفسػػػػػي، وتطػػػػػورت عنهػػػػػا، ولهػػػػػذا تمثػػػػػؿ نظريػػػػػة روجػػػػػرز )
 مفهـو الذات. المعاصرة األعظـ أهمية عف

 :Literature Reviewدراسات سابقة: 
هدفت الدراسة الى الكشؼ عف أثر تنظيـ : (Raymond, 1984)دراسة ريموند  .0

المحتوى والمعمومات السابقة عمى البنية المعرفية، والتحصيؿ الدراسي لطالب الصؼ 
السابقة عمى التعمـ السادس، وذلؾ عف طريؽ اختبار أثر التعمـ، ودراسة أثر المعمومات 

أسفرت في المرحمة الثانوية،  ( طالب وطالبة076تألفت عينة الدراسة مف )، الالحؽ
نتائج البحث الى أف المنظمات المسبقة أثرًا فعااًل عمى التحصيؿ الدراسي، وكذلؾ فأف 
التعمـ القائـ عمى المعنى، والمنظمات المسبقة تجدي الى ابقاء أثر التعمـ بصورة أفضؿ 

 .(6:;0)ريموند،  الحفظ ف التعمـ الصـ )التعمـ باالستبصار أوم
الدراسة الى معرفة أثر بعض أبعاد البنية المعرفية  تهدف(: 9606ركزة، دراسة ) .9

، تألفت عينة الدراسة مف المتعمقة بالترابط والتمايز والتنظيـ عمى عممية حؿ المشكالت
تجثر أبعاد البنية المعرفية المتعمقة ، أظهرت النتائج كاآلتي ( طالب وطالبة جامعي066)
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هناؾ عالقة ، و بالترابط والتمايز والتنظيـ عمى عممية حؿ المشكالت تأثيرًا دااًل موجباً 
متعددة بيف أبعاد البنية المعرفية وعممية حؿ المشكالت مما يسما بصياغة معادلة 

تختمؼ ، و ًا مف أبعاد البنية المعرفيةانحدار لمتنبج بعممية حؿ المشكالت انطالق
 االستراتيجيات المستعممة في حؿ المشكالت بإختالؼ درجة البنية المعرفية

 .(9606)ركزة،
هدفت الدراسة الى التعرؼ عمى مستوى  (DA Ellerman,1980): دراسة دي الرماف .5

تألفت عينة ، اعتبار الذات ألطفاؿ المدارس االبتدائية  في المناطؽ الريفية االسترالية
أظهرت النتائج الى أف األطفاؿ ، ( مف األطفاؿ، الذكور وااناث06989الدراسة مف )

األصغر سنًا لديهـ اعتبار لذواتهـ اكثر تفضياًل مف األطفاؿ األكبر سنًا، وأف أولئؾ 
الذيف لديهـ انجازات مدرسية جيدة يروف أنفسهـ أكثر تفضياًل مف ذوي التحصيؿ 

  .(6:;0)دي الرماف،  والد أكثر تفضياًل مف الفتياتالمنخفض، وأف األ
( في تنمية Raimyهدفت الدراسة الى معرفة تأثير أسموب )(: 9609خماس، دراسة ) .6

( 566تألفت عينت الدراسة مف )، مفهوـ اعتبار الذات لدى طالبات المرحمة المتوسطة
طابات المرحمة  -أ، وأظهرت النتائج افّ  طالبة في المرحمة المتوسطة مف مدارس بغداد

طالبات الصؼ الدراسي )األوؿ، والثاني،  -المتوسطة لديهـ اعتبار ذات مقبوؿ ب
وجود فروؽ بيف  -والثالث( المتوسط ال توجد داللة احصائية لديهف في اعتبار الذات ت

المجموعات الخمسة التجريبية، والمجموعة الضابطة الواحدة بعد تطبيؽ البرنامج 
 .(9609س،)خما اارشادي

 .Research Methodologyمنهجية البحث 
بمػػا أف الباحثػػاف يعممػػوف مػػف خػػالؿ البحػػث الحػػالي الػػى قيػػاس مسػػتوى البنػػى المعرفيػػة 
وكػػذلؾ مسػػتوى اعتبػػار الػػذات، لػػذا فقػػد أتبػػع الباحثػػاف مػػنهج البحػػث الوصػػفي االرتبػػاطي، كونػػه 

أنسػػب المنػػاهج لدراسػػة العالقػػات يعتبػػر أنسػػب المنػػاهج لتحقيػػؽ أهػػداؼ الدراسػػة الحاليػػة ولكونػػه 
االرتباطية بيف المتغيرات، والكشؼ عف الفروؽ مف اجؿ الوصؼ والتحميؿ لمظػاهرة المدروسػة، 
أذ أف المػػػنهج الوصػػػفي يهػػػتـ بوصػػػؼ وعػػػرض الظػػػاهرة التػػػي يدريػػػد دراسػػػتها، وجمػػػع أوصػػػاؼ 

ائع أو ومعمومػػػات دقيقػػػة عنهػػػا وعػػػف شػػػكمها، ألف األسػػػموب الوصػػػفي يعتمػػػد عمػػػى دراسػػػة الوقػػػ
الظػػاهرة كمػػا هػػي فػػي الواقػػع، ويهػػتـ بوصػػفها وصػػفًا دقيقػػًا، ويعبػػر عنهػػا تعبيػػرًا كيفيػػًا أو تعبيػػرًا 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)5;06 ) 
 

، 9605كميػػًا، فػػالتعبير الكيفػػي يصػػؼ لنػػا الظػػاهرة، ويوضػػا خصائصػػها )الشػػربيني و خػػروف، 
97;.) 

 (:Research Population)مجتمع البحث 

الوحػػػدات أو العناصػػػر التػػػي تػػػـ تعريفهػػػا قبػػػؿ يقصػػػد بمجتمػػػع البحػػػث جميػػػع األفػػػراد أو 
تػػألؼ مجتمػػع  (،967، 9605اختيػػار عناصػػر العينػػة المطمػػوب دراسػػتها )الشػػربيني و خػػروف، 
( والبالغ عػددهـ 9696 -;960البحث الحالي مف طمبة كميات جامعة االنبار لمعاـ الدراسي )

انسػػػانية والعمميػػػة، ( كميػػػة مػػػف االختصاصػػػات ا:0( طالبػػػًا وطالبػػػة مػػػوزعيف عمػػػى )96607)
( طالبػػػًا وطالبػػػة، 00855( كميػػػة ذات االختصاصػػػات اانسػػػانية، ومجمػػػوع طمبتهػػػا )9بواقػػػع )

( طالبػػًا وطالبػػة، ومػػوزعيف 5:9:( كميػػة ذات االختصاصػػات العمميػػة، ومجمػػوع طمبتهػػا )00و)
 ( مف ااناث.9766( مف الذكور، وبواقع )6055أيضًا بواقع )

 :((Research Sampleعينات البحث 

 عينة التحميل اإلحصائي .8
( طالػػػػب وطالبػػػػة، تػػػػـ اختيػػػػارهـ بطريقػػػػة العينػػػػة 666بمغػػػػت عينػػػػة التحميػػػػؿ ااحصػػػػائي )

العشوائية الطبقية، وبطريقة متساوية مف مجتمع طمبة جامعة األنبار، وقد قاـ الباحثاف باختيار 
الكميػػات اانسػػانية، وبواقػػع ( كميػػات تمثػػؿ اثنتػػاف منهػػا الكميػػات العمميػػة، واثنتػػاف منهػػا تمثػػؿ 6)
( كميػػة مػػف الكميػػات اانسػػانية تتػػراوح أعمػػارهـ بػػػيف 966( كميػػة مػػف الكميػػات العمميػػة و)966)
 ( يوضا عينة البحث موزعة وفؽ )الكمية، والنوع، والتخصص(:1( سنة، وجدوؿ )96 -96)

 عينة التحميل اإلحصائي موزعة وفق )الكمية، والنوع، والتخصص((8جدول )

 القسـ الكمية صالتخص
 النوع

 المجموع
 اناث ذكور

 العممي

التربية لمعموـ 
 الصرفة

 76 97 97 عمـو الحياة
 76 97 97 الفيزياء

 الهندسة
 76 97 97 الميكانيؾ
 76 97 97 المدني

 76 97 97 المغة العربيةالتربية لمعموـ  اانساني
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 76 97 97 الجغرافية االنسانية

 اآلداب
 76 97 97 االجتماع عمـ

 76 97 97 التأريخ
 666 966 966 المجموع

 
 عينة البحث األساسية. .0

 -( طالػػػػب وطالبػػػػة مػػػػف كػػػػال التخصصػػػػيف )العممػػػػي866بمغػػػػت عينػػػػة التطبيػػػػؽ النهػػػػائي )
( 6( طالب وطالبة بواقع )666واانساني( فقد قاـ الباحثاف بتطبيؽ المقياس عمى عينة قوامها)

( مػػف التخصػػص العممػػي سػػميت بعينػػة التحميػػؿ 9التخصػػص االنسػػاني و)( مػػف 9كميػات منهػػا )
ااحصػػائي، وبعػػد اجػػراء العمميػػات ااحصػػائية عميهػػا واسػػتخراج القػػوة التمييزيػػة لمفقػػرات، وبعػػد 
تأكد الباحثاف مف عدـ سقوط أي فقرة مف فقرات المقياس لكال المتغيريف، قاـ الباحثػاف بتطبيػؽ 

بػػة وبطريقػػة متسػػاوية مػػف نفػػس الكميػػات التػػي اختيػػرت منهػػا ( طالػػب وطال966المقيػػاس عمػػى )
عينة التحميؿ، وذلؾ الختصار الوقت وتقميؿ الجهد عمى الباحثاف  ليصبا اجمالي العدد الكمي 

 ( يوضا ذلؾ:2( طالب وطالبة كعينة نتائج لمدراسة الحالية، وجدوؿ )866)
 عينة البحث األساسية(0جدول )

 القسـ الكمية التخصص
 النوع

 المجموع
 اناث ذكور

 العممي

التربية لمعموـ 
 الصرفة

 97 05 09 عمـو الحياة
 97 05 09 الفيزياء

 الهندسة
 97 05 09 الميكانيؾ
 97 05 09 المدني

 االنساني
التربية لمعموـ 
 االنسانية

 97 05 09 المغة العربية
 97 05 09 الجغرافية

 97 05 09 عمـ االجتماع اآلداب
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 97 05 09 التأريخ
 966 066 8; المجموع

 .Instruments ثالثًا: أداتا البحث

 Scale of Cognitive Structures: مقياس البنى المعرفية  .8
بػػػػاالطالع عمػػػػى العديػػػػد مػػػػف  افلغػػػرض قيػػػػاس البنػػػػى المعرفيػػػػة لػػػدى عينػػػػة الدراسػػػػة قػػػػاـ الباحثػػػ

 االدبيات التي اعدت لهذا الغرض، واألطر النظرية التي فسرته ومنها:
( طالبًا 966( أجريت هذى الدراسة في العراؽ عمى عينة قدرها )9607دراسة )العيساوي،  -

( فقػرة ذات بػدائؿ :9وطالبة، حيث قاـ الباحثاف بأعداد مقياس لمبنى المعرفية تألؼ مػف )
ميعها تقيس البنػى المعرفيػة )تنطبػؽ عمػَي بدرجػة، كبيػرة جػدًا، كبيػرة، متوسػطة، خماسية ج

 قميمة، قميمة جدًا(، 
( طالبػػًا 076( أجريػػت هػذى الدراسػة فػػي العػراؽ عمػى عينػػة قػدرها )9606دراسػة )شػناف، و  -

وطالبػػػة، حيػػػث قامػػػت ببنػػػاء مقياسػػػًا لغػػػرض قيػػػاس الصػػػالبة الفكريػػػة لػػػدى العينػػػة، وتػػػألؼ 
( فقرة، وبدائؿ خماسػية )تنطبػؽ عمػَي تمامػا، تنطبػؽ عمػَي كثيػرًا، تنطبػؽ 57المقياس مف )

عمَي قمػياًل، تنطبػؽ عمػَي احيانػا، ال تنطبػؽ عمػَي اطالقػًا( جميعهػا تقػيس مسػتوى الصػالبة 
 الفكرية، تـ االستفادة مف فقرات المقياس لما لها مف صمة بمفهـو البنى المعرفية، 

ذى الدراسة في المممكة العربية السعودية عمػى عينػة ( أجريت ه9609ودراسة )بف حسف،  -
( المتػػألؼ مػػف 9600( طالبػػًا وطالبػػة، اعتمػػد الباحػػث مقيػاس )عبػػد الوهػػاب، ;56قػدرها )

( فقرة، وبدائؿ خماسػية، )موافػؽ جػدًا، موافػؽ، غيػر متأكػد، غيػر موافػؽ، غيػر موافػؽ 98)
 جدًا(، جميعها تقيس مستوى المرونة الفكرية.

(، فقػرة موزعػة 68تكػّوف مقيػاس البنػى المعرفيػة مػف )البنى المعرفيـة ووصـفها، فقرات مقياس 
(، مجاالت لقياس البنى المعرفية)الهدوء، االهتماـ باآلخريف، االستقاللية، االعتماديػة، 8عمى )

( فقػػػرة، أمػػػا الفقػػػرات 00المرونػػػة الفكريػػػة، أدراؾ الواقػػػع( وكػػػاف عػػػدد الفقػػػرات السػػػمبية لممقيػػػاس )
(، فقػػرة، أمػػا عػػف بػػدائؿ ااجابػػة فقػػد تكػػّوف المقيػػاس مػػف بػػدائؿ خماسػػية 57فكانػػت )اايجابيػػة 

)كبيػػػػرة جػػػػدًا، كبيػػػػرة، متوسػػػػطة، قميمػػػػة، قميمػػػػة جػػػػدًا( وقػػػػد تػػػػـ اعطاجهػػػػا الػػػػدرجات عمػػػػى التػػػػوالي 
 (، هذا عف الفقرات اايجابية أما السمبية فكانت الدرجات بصورة عكسية.0،9،5،6،7)

 تصحيح المقياس.
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ف تضػػمّ احثػػاف عمػػى طريقػػة ليكػػرت الخماسػػية فػي اعػػداد بػػدائؿ ااجابػػة بحيػػث اعتمػد الب
ل جابػػة عمػػى فقػػرات المقيػػاس ( كبيػػرة جػػدًا، كبيػػرة، متوسػػطة، قميمػػة، قميمػػة جػػداً )البػػدائؿ  المقيػػاس

عمػػى التػػوالي، امػػا الفقػػرات السػػمبية فقػػد تػػـ اعطاجهػػا  (0، 9، 5، 6، 7) درجػػات ـ اعطاجهػػاتػػو 
(، بينما تكوف اقؿ 956ؾ تكوف أعمى درجة لممقياس بصيغته االولية )( وبذل0، 9، 5، 6، 7)

 (.68درجة )
 :Scale Validityصدق المقياس 

يدشػػير الصػػدؽ الػػى مػػا اذا كػػاف المقيػػاس يقػػيس فعػػاًل مػػا أعػػَد لقياسػػه أو مػػا أردنػػا لػػه أف 
أجمهػػػا يقيسػػه، أو أنػػػه مػػدى تمبيػػػة المقيػػاس لألغػػػراض واالسػػتعماالت الخاصػػػة التػػي صػػػمـ مػػف 

 .(8:، 9607)مخائيؿ، 
 لغرض التحقؽ مف صدؽ المقياس عمد الباحثاف ألى التحقؽ مف اآلتي:

 :Face validityالصدق الظاهري )األولى(  .8
قاـ الباحثاف بعرض المقياس بصيغته األولية، عمى مجموعة مف المحكميف المختصيف 

مب الباحثاف في ورقة في عمـ النفس والقياس النفسي، لمتعرؼ عمى الصدؽ الظاهري، وط
التعميمات مف السادة الخبراء بياف صالحية كؿ فقرة مف الفقرات لقياس السمة الموضوعة في 

جراء ما يرونه مناسبًا مف تعديالت عمى الفقرات التي تكوف بحاجة لذلؾ أو  كؿ مجاؿ، واا
واستبعاد أي  %( فأكثر كنسبة اتفاؽ لتحديد صالحية الفقرة،6:حذفها، واعتمد الباحثاف نسبة )

فقرة لـ تحصؿ عمى هذى النسبة، وفي ضوء  راء المحكموف ومالحظاتهـ، وبعد اجراء التحميؿ 
بمغ عدد الفقرات التي تـ تأشيرها عمى انها  Chi Squareاالحصائي باستخداـ مربع كاي 

( فقرة، كما تـ  اجراء 9( فقرة، بينما الفقرات التي تـ االتفاؽ عمى حذفها )66صالحة )
 تعديالت طفيفة عمى بعض فقرات المقياس.

 .التحميل اإلحصائي لفقرات مقياس البنى المعرفية
، تـ التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لفقرات مقياس البنى الخصائص السكومترية لمفقرات

 المعرفية عمى النحو اآلتي:
 (:Discrimination Power of Items)القوة التمييزية لمفقرات  . أ

التمييزيػػػة لمفقػػػرات مػػػف الخطػػػوات المهمػػػة فػػػي بنػػػاء المقػػػاييس، والمقصػػػود بػػػالقوة تعػػػد القػػػوة 
التمييزية الدرجة التي تتمتع بها الفقرة مف حيث التمييز الػدقيؽ والصػحيا بػيف المفحوصػيف فػي 
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السمة أو الخاصية التي تقيسها األداة، أي قدرتها عمى أف تميز بيف أداء األفراد بحيث تختمػؼ 
حب األداء الضػػػػعيؼ عػػػػف درجػػػػة الفػػػػرد صػػػػاحب األداء العػػػػالي أو المتميػػػػػز درجػػػػة الفػػػػرد صػػػػا

(، اسػػػػتخرج الباحثػػػػاف القػػػػوة التمييزيػػػػة لمفقػػػػرات عػػػػف طريػػػػؽ أسػػػػموب 080، 9606)الطريػػػػري، 
، اذ أتبػػػع الباحثػػػاف عػػػدد مػػػف (Contrasted Group Method)المجموعػػػات المتطرفػػػة

 الخطوات ومنها:
 ( عمى فقرات المقياس.666عددهـ )تصحيا اجابات أفراد العينة البالغ  -
 ايجاد الدرجة الكمية التي حصؿ عميها كؿ فرد مف أفراد العينة عمى المقياس. -
 ترتيب الدرجات الكمية مف اعمى درجة الى أدنى درجة لممجموعة ككؿ. -
%( مػػف االسػػتمارات التػػي حصػػمت عمػػى أعمػػى الػػدرجات عمػػى مقيػػاس 99اختيػػار نسػػبة ) -

%( مػػػػف االسػػػػتمارات التػػػػي 99( درجػػػػة، ونسػػػػبة ):06عػػػػددها ) البنػػػػى المعرفيػػػػة، والبػػػػالغ
( ليصػػبا العػػدد الكمػػي :06حصػػمت عمػػى أدنػػى الػػدرجات عمػػى المقيػػاس، والبػػالغ عػػددها )

%( تساعد فػي الحصػوؿ عمػى 99( استمارة خاضعة لمتحميؿ، اذ أف اختيار نسبة )908)
وزيػػػع الطبيعػػػي مجمػػػوعتيف بػػػأكبر حجػػػـ، واقصػػػى تبػػػايف ممكنػػػيف يقتػػػرب توزيعهمػػػا مػػػف الت

 (.9:7، 9666)عالـ، 
( لعينتػيف مسػتقمتيف بهػدؼ التعػرؼ عمػى الفػػروؽ T-Testاسػتخداـ االختبػار التػائي "ت" ) -

بػػػيف درجػػػات المجمػػػوعتيف المتطػػػرفتيف العميػػػا والػػػدنيا لكػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات مقيػػػاس البنػػػى 
المعرفيػػػة، وتمثػػػؿ القيمػػػة التائيػػػة مجشػػػرًا لتمييػػػز كػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات المقيػػػاس مػػػف خػػػالؿ 

الفقػػػػرات مميػػػػزة عنػػػػد  (، وقػػػػد تبػػػػيف أف جميػػػػع86;06موازنتهػػػػا بالقيمػػػػة الجدوليػػػػة البالغػػػػة )
 (. 906(، ودرجة حرية )6667مستوى داللة )

 .Construct Validityصدق البناء 

 .عالقة االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لممقياس )صدق البناء( -
استخدـ الباحثاف معامؿ ارتباط بيرسوف لغرض استخراج العالقة االرتباطيػة بػيف درجػة كػؿ     

المقياس، والدرجة الكمية، وقد تبيف أف جميػع معػامالت االرتبػاط المحسػوبة دالػة فقرة مف فقرات 
(، ومسػتوى :;5( عنػد درجػة حريػة ):;666احصائيًا، عند مقارنتها بالقيمػة الجدوليػة البالغػة )

 .(6667داللة )
 :Test Reliability))ثبات المقياس 
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أو أف درجػة الفػرد ال تتغيػر يعني ثبات المقيػاس أف المقيػاس موثػوؽ بػه، ويعتمػد عميػه 
بمعنػى  رالمقيػاس مػع نفسػها أو االسػتقرا ججوهريًا بتكرار أجػراء تطبيػؽ المقيػاس أو اتسػاؽ نتػائ

أنه لو كررت عمميات قياس الفرد الواحد ألظهرت درجته شيئًا مف االستقرار كمػا أف الثبػات قػد 
ر عػف الشػخص الػذي يعني الموضوعية بمعنى أف الفرد يحصؿ عمى نفػس الدرجػة بغػض النظػ

 (.5:، 9606يطبؽ المقياس )كوافحة، 
 وقد تـ التحقؽ مف معامؿ ثبات المقياس بطريقتيف هما:     
 :((Split – Half Reliabilityطريقة التجزئة النصفية  .8

( طالػػب وطالبػػة اختيػػروا بطريقػػة 666قػػاـ الباحثػػاف بتطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى عينػػة قوامهػػا )
(، وبمػغ معامػؿ 9;66حيث بمغ معامؿ الثبات االوؿ لجزئػي الفقػرات ) العينة العشوائية الطبقية،

بػرواف  -(، وقػد اسػتعمؿ الباحثػاف معامػؿ ارتبػاط سػبيرماف9;66الثبػات الثػاني لجزئػي الفقػرات )
( وهػػػو 5;66ايجػػػاد العالقػػػة بػػػيف جزئػػػي الفقػػػرات، أمػػػا المقيػػػاس ككػػػؿ فقػػػد بمػػػغ عامػػػؿ الثبػػػات )

 (.997، 9606معامؿ ثبات جيد )عمر و خروف، 
 (:Alpha – Cronbach Method)طريقة ألفا كرونباخ  .0

تعتبػػػر طريقػػػة الفاكرونبػػػاخ أحػػػد الطػػػرؽ المسػػػتخدمة فػػػي حسػػػاب الثبػػػات، وهػػػي مشػػػتقة مػػػف 
ريشارد سوف، وتقوـ هذى الطريقة عمى أساس حساب االتساؽ الداخمي بيف فقرات  -قانوف كورد

احثاف معادلة الفاكرونبػاخ لمحصػوؿ عمػى (، لذلؾ استخدـ الب9:6، 9666المقياس، )النبهاف، 
( وهػػذا يػػدؿ عمػػى أف 7;66معامػػؿ ثبػػات المقيػػاس، وبعػػد تطبيػػؽ المعادلػػة بمػػغ معامػػؿ الثبػػات )

 المقياس يتسـ بالثبات، وهو معامؿ ثبات جيد يساعد في االعتماد عميه. 
 مقياس البنى المعرفية بصيغته النهائية: -

(، ذات بػػػدائؿ خماسػػػية 6فقػػػرة كمػػػا فػػػي ممحػػػؽ )( 66تكػػػوف مقيػػػاس البنػػػى المعرفيػػػة مػػػف )
)تنطبػػؽ عمػػَي بدرجػػة كبيػػرة جػػدًا، كبيػػرة، متوسػػطة، قميمػػة، قميمػػة جػػدًا( أخػػذت أوزاف مختمفػػة عنػػد 
التصػػػحيا الحتػػػواء المقيػػػػاس عمػػػى فقػػػػرات سػػػمبية واخػػػرى ايجابيػػػػة، حيػػػث بمغػػػػت عػػػدد الفقػػػػرات 

(، وعػػدد 0،9،5،6،7لتػػوالي )( فقػػرة تػػـ اعطاجهػػا الػػدرجات عمػػى ا57اايجابيػػة فػػي المقيػػاس )
(، فقػػػػػػػػػرة تػػػػػػػػػـ 66، 65، 66، ;5، 58، 57، 56، 55، 59، 09( )00الفقػػػػػػػػػرات السػػػػػػػػػمبية )

(، 996( وبػػذلؾ تصػػبا أعمػػى درجػػة لممقيػػاس )7،6،5،9،0اعطاجهػػا الػػدرجات عمػػى التػػوالي )
 (.059( وبمتوسط فرضي )66وأدنى درجة )
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 :Scale of self-regardمقياس اعتبار الذات 
طالع عمى العديد مف األدبيات، والدراسات السػابقة التػي تناولػت مفهػـو اعتبػار بعد اال

(، بنػػػي عمػػػى وفػػػؽ نظريػػػة "كػػػارؿ روجػػػرز" فػػػي 9609الػػػذات، تبنػػػى الباحثػػػاف مقيػػػاس خمػػػاس )
 ( فقرة، وفيما يمي عرض شامؿ لفقرات المقياس ووصفها.98الذات، وقد تألؼ المقياس مف )
 ووصفها.فقرات مقياس اعتبار الذات 
( فقرة عمػى شػكؿ مواقػؼ تػتـ ااجابػة عميهػا مػف خػالؿ اختيػار 98تكوف المقياس مف )

افراد العينة أحدى المواقؼ التي يدعتقد أنها تنطبؽ عمية أكثر مف غيرها مف بيف ثػالث مواقػؼ، 
( والموقػػػؼ 0) الدرجػػػة اعطػػػاءىيمثػػػؿ الموقػػػؼ االوؿ أدنػػػى مسػػػتوى العتبػػػار الػػػذات، والػػػذي تػػػـ 

 أمػػا( 9) الدرجػػة اعطػػاءىذي يمثػػؿ المسػػتوى المتوسػػط مػػف اعتبػػار الػػذات، والػػذي تػػـ الثػػاني الػػ
( هػػذا عػػف 5) الدرجػػة اعطػػاءىالموقػػؼ الثالػػث فيمثػػؿ اعمػػى مسػػتوى العتبػػار الػػذات، والتػػي تػػـ 

 .عمى العكس مف ذلؾ(، فكانت الدرجات 98-;) الفقرات االيجابية، اما عف الفقرات السمبية
 تصحيح المقياس.
الحصػػوؿ عمػػى الدرجػػة الكميػػة اجابػػات الطمبػػة عمػػى المقيػػاس، يتطمػػب ذلػػؾ مػػف أجػػؿ 

تحديد موقؼ ااجابة لكؿ فقرة مف فقػرات المقيػاس، لػذا فقػد كانػت أمػاـ كػؿ فقػرة ثػالث مواقػؼ، 
ولكػػؿ موقػػؼ مػػف هػػذى المواقػػؼ الثالثػػة درجتػػه التػػي يػػتـ مػػف خاللهػػا حسػػاب وزف الفقػػرة، حيػػث 

( يػتـ تصػحيا الفقػرات 98، ;(، أما الفقرات السػمبية )5،9،0) أخذت الفقرات اايجابية ااوزاف
(، وبػػػػذلؾ تكػػػػوف أعمػػػػى درجػػػػة لممقيػػػػاس 0،9،5عمػػػػى العكػػػػس مػػػػف ذلػػػػؾ تػػػػـ اعطاجهػػػػا ااوزاف )

 (98(، بينما اقؿ درجة ):9بصيغته االولية )
 :Scale Validityصدق المقياس 

لقياسػػه أو مػػا أردنػػا لػػه أف يدشػػير الصػػدؽ الػػى مػػا اذا كػػاف المقيػػاس يقػػيس فعػػاًل مػػا أعػػَد 
يقيسػػه، أو أنػػػه مػػدى تمبيػػػة المقيػػاس لألغػػػراض واالسػػتعماالت الخاصػػػة التػػي صػػػمـ مػػف أجمهػػػا 

 .(8:، 9607)مخائيؿ، 
 لغرض التحقؽ مف صدؽ المقياس عمد الباحثاف ألى التحقؽ مف اآلتي:

  :Face validityالصدق الظاهري )األولى( 
األوليػػػػػة، عمػػػػػى مجموعػػػػػة مػػػػػف المحكمػػػػػيف قػػػػػاـ الباحثػػػػػاف بعػػػػػرض المقيػػػػػاس بصػػػػػيغته 

المختصػيف فػي عمػػـ الػنفس والقيػاس النفسػػي، لمتعػرؼ عمػى الصػػدؽ الظػاهري، وطمػب الباحثػػاف 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)5;09 ) 
 

فػػػي ورقػػػة التعميمػػػات مػػػف السػػػادة الخبػػػراء بيػػػاف صػػػالحية كػػػؿ فقػػػرة مػػػف الفقػػػرات لقيػػػاس السػػػمة 
جػػراء مػػا يرونػػػه مناسػػبًا مػػف تعػػديالت عمػػػى الفقػػرات التػػي تكػػػوف  الموضػػوعة فػػي كػػؿ مجػػػاؿ، واا

%( فػػأكثر كنسػػبة اتفػػاؽ لتحديػػد صػػالحية 6:بحاجػػة لػػذلؾ أو حػػذفها، واعتمػػد الباحثػػاف نسػػبة )
الفقرة، واستبعاد أي فقرة لـ تحصؿ عمى هذى النسبة، وفػي ضػوء  راء المحكمػوف ومالحظػاتهـ، 

كانػػػت جميػػػع فقػػػرات  Chi Squareوبعػػػد اجػػػراء التحميػػػؿ االحصػػػائي باسػػػتخداـ مربػػػع كػػػاي 
 وتمت موافقة جميع المحكموف عميها، مع اجراء تعديالت عمى الفقرات. الحةالمقياس ص

 .التحميل اإلحصائي لفقرات مقياس اعتبار الذات
، تـ التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لفقرات مقياس اعتبار الخصائص السكومترية لمفقرات

 الذات عمى النحو اآلتي:
 (:Discrimination Power of Items)القوة التمييزية لمفقرات  . ب

تدشػػير القػػوة التمييزيػػة لمفقػػرات الػػى مػػدى قػػدرة المقيػػاس عمػػى التفريػػؽ أو التمييػػز بػػيف األفػػراد 
الػػذيف يظهػػروف أداًء حسػػنًا، واألفػػراد الػػذيف يظهػػروف أداًء ضػػعيفًا عمػػى المقيػػاس ككػػؿ، وبعبػػارة 

موجبًا، وعاليًا مػع األداء فػي  أخرى تدعد الفقرة مميزى جدًا أذا ترابط األداء عمى هذى الفقرة ترابطاً 
المقيػػػاس ككػػػؿ، والفقػػػرات التػػػي ال تميػػػز بػػػيف األفػػػراد أو تتػػػرابط ترابطػػػًا سػػػمبيًا مػػػع األداء عمػػػى 
المقياس ككؿ سوؼ تقمؿ التبػايف فػي توزيػع درجػات المقيػاس الكمػي، وتضػعؼ مسػتوى الصػدؽ 

 (.:59، 9608لممقياس )مخائيؿ، 
 Contrasted)فقػػرات بطريقػػة المجموعػػات المتطرفػػةاسػػتخرج الباحثػػاف القػػوة التمييزيػػة لم

Group Method)،  حيػث تعتمػد هػذى الطريقػة عمػى حسػاب الفػروؽ بػيف مجموعػات متطرفػة
مسػػتوى مػػنخفض(، فػػي السػػمة موضػػوع القيػػاس، فػػإذا وجػػدنا فػػروؽ دالػػة بػػيف  –)مسػػتوى عػػالي

، 9666يـ، درجػات المجمػػوعتيف المتطػرفتيف عمػػى المقيػػاس دؿ ذلػؾ عمػػى صػدؽ المقيػػاس )غنػػ
066.) 

 ايجاد القوة التمييزية لمفقرات أتبع الباحثاف عدد مف الخطوات ومنها:
 ( عمى فقرات المقياس.666تصحيا اجابات أفراد العينة البالغ عددهـ ) -
 ايجاد الدرجة الكمية التي حصؿ عميها كؿ فرد مف أفراد العينة عمى المقياس. -
 أدنى درجة لممجموعة ككؿ.ترتيب الدرجات الكمية مف اعمى درجة الى  -
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%( مػػف االسػػتمارات التػػي حصػػمت عمػػى أعمػػى الػػدرجات عمػػى مقيػػاس 99اختيػػار نسػػبة ) -
%( مػػػػف االسػػػػتمارات التػػػػي 99( درجػػػػة، ونسػػػػبة ):06اعتبػػػػار الػػػػذات، والبػػػػالغ عػػػػددها )

( ليصػػبا العػػدد الكمػػي :06حصػػمت عمػػى أدنػػى الػػدرجات عمػػى المقيػػاس، والبػػالغ عػػددها )
%( تساعد فػي الحصػوؿ عمػى 99لمتحميؿ، أذ أف اختيار نسبة ) ( استمارة خاضعة908)

مجمػػػوعتيف بػػػأكبر حجػػػـ، واقصػػػى تبػػػايف ممكنػػػيف يقتػػػرب توزيعهمػػػا مػػػف التوزيػػػع الطبيعػػػي 
 (.9:7، 9666)عالـ، 

لعينتػػيف مسػػتقمتيف بهػػدؼ التعػػرؼ عمػػى الفػػروؽ  (T-Test)اسػػتخداـ االختبػػار التػػائي "ت"  -
لعميػػػا والػػػدنيا لكػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات مقيػػػاس اعتبػػػار بػػيف درجػػػات المجمػػػوعتيف المتطػػػرفتيف ا

الذات، وتمثؿ القيمة التائية مجشرًا لتمييز كؿ فقرة مف فقػرات المقيػاس مػف خػالؿ موازنتهػا 
(، وقػد تبػيف أف جميػع الفقػرات مميػزة عنػد مسػتوى داللػػة 86;06بالقيمػة الجدوليػة البالغػة )

 (.906(، ودرجة حرية )6667)

 .Construct Validityصدق البناء 

 .عالقة االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لممقياس )صدق البناء( -
استعمؿ الباحثاف في الدراسػة الحاليػة معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف السػتخراج العالقػة االرتباطيػة بػيف 
درجػػػة كػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات المقيػػػاس، والدرجػػػة الكميػػػة، وقػػػد تبػػػيف أف جميػػػع معػػػامالت االرتبػػػاط 

(، 6667(، ومسػػتوى داللػػة ):;666المحسػػوبة دالػػة احصػػائيًا عنػػد مقارنتهػػا بالقيمػػة الجدوليػػة )
 (.:;5ودرجة حرية )

 :Test Reliabilityثبات المقياس 
يعنػي ثبػات المقيػاس أف المقيػاس موثػوؽ بػػه، ويعتمػد عميػه أو أف درجػة الفػرد ال تتغيػر جوهريػػًا 

بمعنػػى أنػػه لػػو  رالمقيػػاس مػػع نفسػػها أو االسػػتقرا جئبتكػػرار أجػػراء تطبيػػؽ المقيػػاس أو اتسػػاؽ نتػػا
كررت عمميات قياس الفرد الواحد ألظهرت درجتػه شػيئًا مػف االسػتقرار كمػا أف الثبػات قػد يعنػي 
الموضوعية بمعنى أف الفرد يحصؿ عمى نفس الدرجة بغض النظر عػف الشػخص الػذي يطبػؽ 

 (.5:، 9606المقياس )كوافحة، 
 المقياس بطريقتيف هما:تـ التحقؽ مف معامؿ ثبات 

 :Split- half Methodطريقة التجزئة النصفية  .8
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( طالػػػػب وطالبػػػػة اختيػػػػروا بطريقػػػػة العينػػػػة 666تػػػػـ تطبيػػػػؽ المقيػػػػاس عمػػػػى عينػػػػة قوامهػػػػا )
(، وبمغ معامػؿ الثبػات 66:0العشوائية الطبقية، حيث بمغ معامؿ الثبات االوؿ لجزئي الفقرات )

بػرواف ايجػاد  -اسػتعمؿ الباحثػاف معامػؿ ارتبػاط سػبيرماف(، وقػد 66:6الثاني لجزئػي الفقػرات )
( وهػو معامػؿ ثبػات 66:5العالقة بيف جزئي الفقرات، أما المقياس ككؿ فقد بمغ عامؿ الثبػات )

  .جيد
 مقياس اعتبار الذات بصيغته النهائية.
( فقرة، وأماـ كؿ فقػرة ثػالث مواقػؼ يمثػؿ الموقػؼ 98تكوف مقياس اعتبار الذات مف )

ؿ أدنػػى مسػػتوى العتبػػار الػػذات، والموقػػؼ الثػػاني يمثػػؿ المسػػتوى المتوسػػط العتبػػار الػػذات، األو 
والموقؼ الثالث يمثػؿ أعمػى مسػتوى العتبػار الػذات، تػـ اعطاجهػا أوزاف مختمفػة عنػد التصػحيا 
الحتواء المقياس عمى فقرات سػمبية واخػرى ايجابيػة، حيػث بمغػت الفقػرات السػمبية فػي  المقيػاس 

(، وعػػػدد الفقػػػرات االيجابيػػػة 0،9،5(، تػػػـ اعطاجهػػػا الػػػدرجات عمػػػى التػػػوالي )98-;(، فقػػػرة )9)
(، وبػػذلؾ تكػػوف أعمػػى درجػػة لممقيػػاس 5،9،0( فقػػرة تػػـ اعطاجهػػا الػػدرجات عمػػى التػػوالي )96)
 (.79(، بمتوسط فرضي )98(، وأدنى درجة ):9)

 عرض النتائج ومناقشتها:
 المعرفية لدى طمبة الجامعة.الهدف االول: التعرف عمى مستوى البنى 

( طالبػػػًا 866بعػػػد تطبيػػػؽ مقيػػػاس البنػػػى المعرفيػػػة عمػػػى عينػػػة البحػػػث البػػػالغ عػػػددها )
وطالبة مػف طمبػة الجامعػة، أظهػرت النتػائج أف المتوسػط الحسػابي لػدرجات عينػة البحػث الكمػي 

(، وعنػػػػػد مقارنػػػػػة المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي 09609(، وانحػػػػػراؼ معيػػػػػاري قػػػػػدرى )070685قػػػػػد بمػػػػػغ )
( لعينػة واحػدى، t-test(، وباسػتعماؿ معادلػة االختبػار التػائي )059لمتوسط الفرضػي البػالغ )با

(، والتي كانت أكبر مف القيمة التائية الجدولية :66;5أذ بمغت درجة القيمة التائية المحسوبة )
(، وهػذا يعنػي أف هنػاؾ ;;7(، ودرجة حريػة قػدرها )6667( عند مستوى داللة )8;06البالغة )

ؽ دالة احصائيًا في مستوى البنى المعرفية، ولصالا المتوسط الحسػابي لعينػة البحػث، ممػا فرو 
 يدلؿ عمى امتالكها مستوى فوؽ الوسط مف البنى المعرفية.

(، فػأف اانسػاف كػائف Kelly) يوفقػًا لكيمػ، يتضا أف طمبة الجامعػة لػديهـ بنػى معرفيػة
طرائؽ جديدة وفعالػة وذلؾ بإيجاد نشط وفاعؿ يسعى بشكؿ مستمر الى تطوير بنائه المعرفي، 

فػي فهػـ  الطرائػؽيستخدمها في ادراؾ العالـ أو فهـ المحيط الذي يعيش فيػه، كمػا تسػاعدى هػذى 
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يسػتعممها  التعػرؼ عمػى نػوع )البنػى المعرفيػة( التػيمػف خػالؿ سموؾ األشخاص المحيطيف بػه، 
 & Gergen)هػػػػػجالء األشػػػػػخاص أو التػػػػػي تشػػػػػكؿ سػػػػػموكهـ أو معػػػػػالـ شخصػػػػػياتهـ 

Marlowe,1983, 2) ، وعمى وفؽ ذلؾ فقد أشارت العديد مف الدراسات السابقة الى أف البنى
مػػع الظػػروؼ والمواقػػؼ الحياتيػػة، بالتفاعػػؿ  المعرفيػػة تنمػػو وتتطػػور بشػػكؿ جيػػد مػػع تقػػدـ العمػػر

وهػػذى  ومػػف, المسػػتمر مػػع المواقػػؼ الحياتيػػة المختمفػػة،الؿ التفاعػػؿ مػػف خػػالف الخبػػرة تكتسػػب 
التػػي أكػػدت عمػػى تػػأثير عامػػؿ الخبػػرة الحياتيػػة المكتسػػبة فػػي جميػػع المجػػاالت، والتػػي  تالدراسػػا

ودراسػػػة  (،Signell, 1966دراسػػػة سػػػيكنؿ )هػػػي  تسػػاعد فػػػي نمػػػو وتطػػػور البنػػػى المعرفيػػػة، 
ي أشارت الى أف تعرض الفرد الػى الخبػرات (، والتSechrest & Jackson,1961جاكسوف )

المتنوعة سواء كانػت عمػى المسػتوى الشخصػي أو االجتمػاعي بشػكؿ مسػتمر خػالؿ فتػرة حياتػه 
البنػى المعرفيػة  (Kelly) اوقػد أطمػؽ عميهػله أهمية كبيرة في اكتسػاب البنػى المعرفيػة المطػورة، 

التعامػؿ مػع المحػيط، فهػي تعمػؿ عمػى الغػاء ، والتي تتميز بتنوع مواقفها، وبمرونتهػا فػي النفيذة
البنى القديمة أو توسيعها أو تعويضها ببنى معرفيػة أخػرى مختمفػة، تتناسػب مػع جميػع الموافػؽ 

 & Pervin,1980, 292; Ronaldأو الخبػرات التػي يكػوف الفػرد بصػددها بشػكؿ متكػرر )
Rosenberg,1981, 18.) 

مستوى البنى المعرفية لدى طمبة الجامعة  الهدف الثاني: التعرف عمى داللة الفروق في
 إناث( –تبعًا لمتغير النوع )ذكور 

عمػػػد الباحثػػػاف الػػػى التعػػػرؼ عمػػػى تػػػأثير بعػػػض المتغيػػػرات الديموغرافيػػػة فػػػي المتغيػػػر 
الرئيسػػي )البنػػى المعرفيػػة( وقػػاـ بػػأجراء بعػػض التحمػػيالت االحصػػائية لمتعػػرؼ عمػػى داللػػة تمػػؾ 

االحصائي الى اف المتوسط الحسابي لعينة الذكور البالغ عددهـ الفروؽ. اشارت نتائج التحميؿ 
( درجػػػػػة، واالنحػػػػػراؼ المعيػػػػػاري 0706:9( طالبػػػػػًا عمػػػػػى مقيػػػػػاس البنػػػػػى المعرفيػػػػػة بمػػػػػغ )566)
( طالبػػػة عمػػػى المقيػػػاس نفسػػػه فكػػػاف 566( درجػػػة، أمػػػا عينػػػة اانػػػاث البػػػالغ عػػػددها )09667)

(، وباسػػػتعماؿ 6;006معيػػػاري قػػػدرى ) ( درجػػػة وبػػػانحراؼ;07065المتوسػػػط الحسػػػابي لمعينػػػة )
( لعينتيف مسػتقمتيف لمتعػرؼ عمػى داللػة الفػروؽ بينهمػا تبػيف أف القيمػة t-testاالختبار التائي )

( وهػػي بطبيعػػة الحػػاؿ أقػػؿ مػػف القيمػػة التائيػػة الجدوليػػة البالغػػة :666التائيػػة المحسػػوبة البالغػػة )
(، يتضا أنػه :;7( ودرجة حرية )6667( وهي غير دالة احصائيًا عند مستوى داللة )8;06)

(، أي أف البنػى المعرفيػة متماثمػة 6667ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )
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أف  ( الػػػذي يػػػرىKelly) كيمػػػيرأي واانػػػاث(، يمكػػػف تفسػػػير هػػػذى النتيجػػػة وفػػػؽ  –عنػػػد )الػػػذكور
األشػخاص الػذيف ينحػدروف مػف ثقافػة واحػدى تكػوف تنبػجاتهـ أكثػر أتفاقػًا عمػا لػو كػانوا ينحػدروف 

ونحف نعمـ اف طمبة جامعة االنبار الذيف يشكؿ غالبيتهـ مف اهؿ محافظة  مف ثقافات مختمفة،
اثال االنبار لها طقوس واعراؼ وعادات ثقافية تكاد تميزها عف غيرها، لذا فقد يبدو اف هناؾ تم

 النظػر عػف نػوع أو هويػة األحػداث ذاتهػا في تفسير االحداث تبعا لهذى الخمفيػة الثقافيػة بصػرؼ
 (.5:9، 5:;0)شمتز،

يمكػػف االسػػتنتاج أف طمبػػة الجامعػػة يعيشػػوف ضػػمف ثقافػػة واحػػدى، وفػػي بيئػػة اجتماعيػػة 
، وأف واحػػدى، وذلػػؾ سػػوؼ يجعػػؿ خبػػرات الطمبػػة تكػػاد أف تكػػوف متقاربػػة ممػػا يقمػػؿ الفػػرؽ بينهمػػا

التغيػػر االجتمػػاعي الػػذي حصػػؿ مػػجخرًا فػػي كػػؿ المجتمعػػات، والػػذي أصػػبا يػػولي مكانػػه لألنثػػى 
بدرجة تكاد أف تكوف متساوية لكال الجنسيف مف الممكف أف يقمؿ الفػرؽ بينمػا، كمػا يحظػى كػاًل 
مف الذكور وااناث بفرص متساوية مف الرعاية االسرية والتنشئة االجتماعية عمػى مػدى مسػيرة 

اته، واشباع الحاجات الضػرورية والتػي تكػوف سػببًا فػي نشػوء البنػى المعرفيػة لكػال الجنسػيف، حي
كمػػػػا أف تجػػػػانس المجتمػػػػع مػػػػف ناحيػػػػة الثقافػػػػة، والظػػػػروؼ االجتماعيػػػػة واالكاديميػػػػة والمسػػػػتوى 
الدراسي والسف مما ال يسما في ظهور تفاوت في البنى المعرفية لكال الجنسيف، كمػا أف طمبػة 

وااناث( يعيشوف في ظروؼ حياتية متشابهة الى حد مػا،  –كال الجنسيف )الذكور الجامعة مف
فخبػػراتهـ الشخصػػية متشػػابهة، وتجػػاربهـ االجتماعيػػة متقاربػػه ومتجهػػه فػػي نسػػؽ واحػػد، ولػػذلؾ 

وااناث( في مسػتوى البنػى  -جاءت هذى النتيجة في الدراسة الحالية لتجكد عمى تقارب )الذكور
نمط شخصياتهـ، وتعبر بطريقة تعطي صورة متسقة لمطالب، والطالبة في المعرفية التي تكوف 
 المرحمة الجامعية.

الهدف الثالث: التعـرف عمـى داللـة الفـروق فـي مسـتوى البنـى المعرفيـة لـدى طمبـة الجامعـة 
 إنساني( –تبعًا لمتغير التخصص )عممي 

حصػائية، حيػث لمتعرؼ عمى هذا الهدؼ عمد الباحثاف الى اجراء بعض التحمػيالت اال
اشارت نتائج التحميؿ االحصائي الى اف المتوسط الحسابي لألفراد مف ذوي التخصص العممػي 

( درجػة أمػا 09680( درجػة، وبػانحراؼ معيػاري )070699عمى مقياس البنى المعرفية قد بمػغ )
( درجػػػػة، 070675االفػػػػراد مػػػػف ذوي التخصػػػػص االنسػػػػاني فقػػػػد بمػػػػغ المتوسػػػػط الحسػػػػابي لهػػػػـ )

( لعينتػػػػػيف t-test( درجػػػػػة، وباسػػػػػتعماؿ االختبػػػػػار التػػػػػائي )00696معيػػػػػاري قػػػػػدرى ) وبػػػػػانحراؼ
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( ;660مسػػتقمتيف لمتعػػرؼ عمػػى داللػػة الفػػروؽ بينهمػػا تبػػيف أف القيمػػة التائيػػة المحسػػوبة البالغػػة )
( وهػػي غيػػر دالػػة احصػػائيًا عنػػد مسػػتوى 8;06وهػػي أقػػؿ مػػف القيمػػة التائيػػة الجدوليػػة البالغػػة )

(، يتبيف أنه ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى :;7ودرجة حرية )( 6667داللة )
انسػػاني(، ويعػػػزو  –( فػػي درجػػػات عينػػة الدراسػػة تبعػػػًا لمتغيػػر التخصػػص )عممػػػي6667داللػػة )

أف "البنى المعرفية" تتشكؿ لػدى الفػرد بفعػؿ التنشػئة االجتماعيػة التػي الباحثاف هذى النتيجة الى 
تعتبػػر الوسػػط االجتمػػاعي االوؿ الػػذي يعػػيش فيػػه الفػػرد ويتػػأثر فيػػه، لػػذا  تقػػـو بهػػا االسػػرة التػػي

فاألسرة هي المسجوؿ االوؿ لمقياـ بتزويد الفرد بالمعرفة، واالساليب المعرفية التػي تبنػي معرفتػه 
بشكؿ منظـ عف طريؽ استخداـ االساليب الصحيحة بالتربيػة وتزويػدى بالمعمومػات الجيػدة التػي 

يدى المعرفي حتى يتمكف الفرد مف مواكبة التطور الذي يحصؿ في الوسػط تساهـ في زيادة رص
الػذي يعػيش فيػػه، فكػؿ هػػذى االسػاليب سػػوؼ تسػاعد فػػي تشػكيؿ بنػػى معرفيػة خاليػػة مػف الجمػػود 
والتصمب الفكري بحيث يكوف لدى الفرد مرونة في التفكير والتعامػؿ مػع االشػخاص المحيطػيف 

الطػػرؽ التػػي تتبعهػػا االسػػرة فػػي التنشػػئة االجتماعيػػة سػػوؼ فيػػه بطريقػػة ايجابيػػة، لػػذلؾ فػػإف هػػذى 
تجعؿ الفرد قادر عمى اختيار التخصص الذي يرغب فيػه دوف اجبػار مػف االسػرة، وبهػذا تكػوف 
البنػػى المعرفيػػة تشػػكمت وبنيػػت اسسػػها مػػف قبػػؿ االسػػرة بفعػػؿ التنشػػئة االجتماعيػػة، وبػػذلؾ تكػػوف 

ال يجثر عميها التخصص الدراسػي، كمػا ال تػوثر البنى المعرفية موجودى لدى الطالب الجامعي و 
 البنى المعرفية في اختيار الفرد لمتخصص العممي دوف غيرى. 

الهـدف الرابـع: التعـرف عمـى داللـة الفـروق فـي البنـى المعرفيـة حسـب متغيـر المرحمــة 
 الرابعة( -الثالثة -الثانية -الدراسية )األولى

جميػػػع اسػػػتجابات العينػػػة البػػػالغ عػػػددها  لتحقيػػػؽ هػػػذا الهػػػدؼ قػػػاـ الباحثػػػاف باسػػػتخداـ 
( طالبًا وطالبة عمى مقياس البنى المعرفية، وبعد أف تمت معالجة البيانات احصائيًا، تـ 866)

اسػػتخراج متوسػػطات درجػػات العينػػة عمػػى المقيػػاس وفقػػًا )لممرحمػػة الدراسػػية( ولغػػرض التأكػػد مػػف 
 احثاف تحميؿ التبايف االحاديالفروؽ في البنى المعرفية وفقًا )لممرحمة(، استخدـ الب

( أقؿ مف القيمػة الفائيػة الجدوليػة 9668وتبيف أف القيمة الفائية المحسوبة البالغ قدرها )
( وهػذا يشػير الػى 8;7، 5(، وبػدرجتي حريػة )6667( عنػد مسػتوى داللػة )56:6البالغ قػدرها )

يػر المرحمػة الدراسػية عدـ وجود فروؽ ذات داللػة احصػائية فػي درجػات عينػة الدراسػة تبعػًا لمتغ
 (.)األولى، الثانية، الثالثة، الرابعة
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ويعػػػػزو الباحثػػػػاف هػػػػذى النتيجػػػػة الػػػػى أف طمبػػػػة الجامعػػػػة فػػػػي كافػػػػة المراحػػػػؿ الدراسػػػػػية 
موجػػػودوف  فػػػي بيئػػػة تعميميػػػة واحػػػدة، وأنهػػػـ يحصػػػموف عمػػػى فػػػرص متسػػػاوية مػػػف التعمػػػيـ، وأف 

ـ بها التدريسييف متوفرة في كافة المراحػؿ الطرؽ واالستراتيجيات، والنشاطات التعميمية التي يقو 
بشػكؿ وبنائهػا الدراسية، لذا فإف توفر هذى االجراءات سوؼ يساعد الطمبة عمػى تكػويف المعرفػة 

منتظـ، كما تساعد هذى االجراءات في زيادة رصػيد الطمبػة مػف المعرفػة، واضػافة معرفػة جديػدى 
الػػى المخػػزوف المعرفػػي، وتكػػويف مفػػاهيـ جديػػدى تسػػاهـ فػػي تطػػور "البنػػى المعرفيػػة" لػػدى هػػجالء 

عمػػى القيػػاـ بنشػػاطات معرفيػػة، كمػػا تسػػاهـ هػػذى الفػػروؽ بيػػنهـ فػػي القػػدرة الطمبػػة، ممػػا يقمػػؿ مػػف 
جػراءات فػػي تطػػور عامػػؿ الخبػػرة لػػدى هػػجالء الطمبػػة، كمػػا أف لهػػذى االجػػراءات دور كبيػػر فػػي اال

جعؿ طمبة الجامعة قادريف عمى التكيؼ مع المستجدات التي تحصؿ فػي البيئػة التعميميػة التػي 
يوجدوف فيها مف خالؿ زيادة عامؿ )الخبرة( لديهـ، كما تساعد الطمبة في التكيؼ مع المواقػؼ 

ف حصػػموا عميهػػا بشػػكؿ متكػػرر، مػػف خػػالؿ رضػػوف لهػػا التػػي يتع توظيػػؼ الخبػػرات التػػي سػػبؽ واا
المعرفػػػي، والتػػػي مػػػف السػػػهؿ اسػػػترجاعها واسػػػتخدامها فػػػي معالجػػػة مخػػػزونهـ واصػػػبحت داخػػػؿ 

 تتطمب أيجاد حموؿ منطقية في التعامؿ معها.لها، والتي المواقؼ التي يتعرضوف 
 ذات لدى طمبة الجامعة.الهدف الخامس: التعرف عمى مستوى اعتبار ال

( طالػػػب 866مقيػػػاس اعتبػػػار الػػػذات عمػػػى عينػػػة البحػػػث البػػػالغ عػػػددها ) تطبيػػػؽبعػػػد 
(، 79689وطالبة جامعية، أظهرت النتائج أف المتوسط الحسابي لدرجات عينة البحث قد بمغ )

(، وعنػػػد مقارنػػػة المتوسػػػط الحسػػػابي بالمتوسػػػط الفرضػػػي البػػػالغ 8669بػػػانحراؼ معيػػػاري قػػػدرى )
( لعينػػة واحػػدى تبػػيف أف هنػػاؾ فػػروؽ ذات t-testوباسػػتعماؿ معادلػػة االختبػػار التػػائي ) (،79)

داللػػة احصػػائية فػػي اعتبػػار الػػذات لػػدى افػػراد العينػػة، أذ بمغػػت درجػػة القيمػػة التائيػػة المحسػػوبة 
(، 6667( عنػػد مسػػتوى داللػػة )8;06( كانػػت أكبػػر مػػف القيمػػة التائيػػة الجدوليػػة البالغػػة )9678)

 (، وأف المتوسط الفرضي أقؿ مف المتوسط الحسابي.;;7قدرها )ودرجة حرية 
 أف الػػى ،(Rogers) روجػػرزيمكػػف تفسػػير هػػذى النتيجػػة فػػي ضػػوء مػػا أشػػار اليػػه كػػارؿ 
المحيطػيف بػه ،  األشػخاص احساس  الفرد بوجود مقدار مف االهتماـ والشعور بالتقبػؿ مػف قبػؿ

يػػجدي الػػى احسػػاس الفػػرد بقػػدر عػػاؿ مػػف اعتبػػار الػػذات. يبػػدو اف طمبػػة الجامعػػة وهػػي المرحمػػة 
العمرية التي يبدأ فيها الفرد بتكويف عالقات اجتماعية واسعة كاف لها االثر الكبيػر فػي وصػوؿ 

بػة االخػريف االفراد الى هذا المستوى الجيد مف اعتبار الػذات. قػد يكػوف البحػث عػف التقبػؿ ومح
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، وهػػػػي لهػػػػا حاجػػػػة فطريػػػػة أو متعممػػػػة -حسػػػػب وجهػػػػة نظػػػػر روجػػػػرز –ذات الطبيعػػػػة التبادليػػػػة
الػذي يسػاعد فػي النهايػة عمػى هامػة لالحتػراـ اايجػابي  -اي االحتػراـ والتقبػؿ التبػادلي–خاصية

يمبػػي حاجػػة و عمػػى وعػي الفػرد عنػدما يصػػبا بكممػػة اخػػرى  ،بنػاء احسػػاس الفػرد باعتبػػار الػذات 
، وغالبػػًا مػػا نمقػػي أيضػػاً ذلػػؾ الفػػرد تكػػوف حتميػػة  اشػػباع حاجػػةاايجػػابي فػػاف لالحتػػراـ  أخػػر فػػرد

االحتػػػراـ اايجػػػابي عمػػػى أشػػػياء نقػػػوـ بهػػػا، وفػػػي هػػػذا المعنػػػى يكػػػوف االحتػػػراـ اايجػػػابي شػػػرطيًا 
ومػػػع ذلػػػؾ مػػف الممكػػػف مػػػنا االحتػػراـ اايجػػػابي بغػػػض  ،ومشػػابه لمتعزيػػػز )المػػػدح أو االهتمػػاـ(

النظر عػف القيمػة المعطػاة لجوانػب محػددة مػف سػموؾ الشػخص، وهػذا يعنػي أف الشػخص ككػؿ 
مػف يتـ تقبمه واحترامه، ومثؿ هذا االحتراـ اايجابي غيػر المشػروط يمكػف رجيتػه بشػكؿ متكػرر 

هـ وبػػيف اسػػاتذتهـ مػػف جهػػة اخػػرى خػػالؿ التعامػػؿ بػػيف طمبػػة الجامعػػة فيمػػا بيػػنهـ مػػف جهػػة وبيػػن
بغػػػض النظػػػر عػػػف بعػػػض السػػػموكيات التػػػي تعتبػػػر مػػػف خصػػػائص المرحمػػػة الجامعيػػػة  )الرقػػػاد، 

9609 ،096.) 
أف حصػػوؿ الطمبػػػة فػػي المرحمػػػة الجامعيػػة عمػػػى مقػػدار مػػػف االحتػػػراـ يمكػػف االسػػػتنتاج 

فػي الجامعػة أو والتقبؿ والعاطفة االيجابية مػف قبػؿ االشػخاص المهمػيف فػي حيػاتهـ سػواء كػاف 
خارجهػػا قػػد تػػرؾ أثػػرًا ايجابيػػًا لنمػػو اعتبػػار الػػذات عػػف طريػػؽ احسػػاس هػػجالء الطمبػػة بػػاف لػػديهـ 
حريػػػة التفكيػػػر لمقيػػػاـ بسػػػموكيات تسػػػاعد عمػػػى بنػػػاء مسػػػتقبمهـ، والسػػػعي المتواصػػػؿ فػػػي تحسػػػيف 

 أداءهـ االكاديمي.
بالتالي الى تحقيؽ مف جهة أخرى اف اادراؾ اايجابي بالحاجة الى النجاح الذي يقود 

األهداؼ المخطط لها كاف له اثرا فعاال في نمو اعتبار الذات االيجابي لمطالب نحو نفسه بأنه 
فػػرد يسػػػتحؽ االحتػػػراـ والتقػػػدير وتكػػويف نظػػػرة ايجابيػػػة مبنيػػػة عمػػى اسػػػاس شػػػعور الفػػػرد بالرضػػػا 

آلخػػريف واالستحسػػاف، وذلػػؾ عػػف طريػػؽ االفػػادة ممػػا حصػػؿ عميػػه مػػف اعتبػػار لمػػذات مػػف قبػػؿ ا
الذي جعمهـ بالتالي قادريف عمى تكويف نظرة ايجابية نحو انفسهـ، وأف ذواتهـ تستحؽ االحتػراـ 

 والتقدير وانها قادرة عمى تحقيؽ النجاح.
الهــدف الســادس: التعــرف عمــى داللــة الفــروق فــي مســتوى اعتبــار الــذات لــدى طمبــة 

 إناث( –الجامعة تبعًا لمتغير النوع )ذكور
( طالبػػػًا 866دؼ تػػػـ اسػػػتخداـ جميػػػع اجابػػػات العينػػػة البػػػالغ قوامهػػػا )لتحقيػػػؽ هػػػذا الهػػػ

وطالبػػػة عمػػػى مقيػػػاس اعتبػػػار الػػػذات، وبعػػػدها تمػػػت معالجػػػة البيانػػػات احصػػػائيًا، اشػػػارت نتػػػائج 
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( طالبػًا عمػى 566التحميؿ االحصػائي الػى اف المتوسػط الحسػابي لعينػة الػذكور البػالغ عػددهـ )
( درجػػة، أمػػا 8606درجػػة، واالنحػػراؼ المعيػػاري قػػدرى ) (79696مقيػػاس اعتبػػار الػػذات قػػد بمػػغ )
( طالبػػة عمػػى المقيػػاس نفسػػه فكػػاف المتوسػػط الحسػػابي لمعينػػة 566عينػػة اانػػاث البػػالغ عػػددها )

( t-test(، وباسػػػػػتعماؿ االختبػػػػػار التػػػػػائي )8696( درجػػػػػة وبػػػػػانحراؼ معيػػػػػاري قػػػػػدرى )79686)
تبػيف أف القيمػػة التائيػة المحسػػوبة البالغػػة لعينتػيف مسػػتقمتيف لمتعػرؼ عمػػى داللػة الفػػروؽ بينهمػػا، 

( وهػػي غيػػر دالػػة احصػػائيًا عنػػد 8;06( وهػػي أقػػؿ مػػف القيمػػة التائيػػة الجدوليػػة البالغػػة )6699)
(، وهذا يعني أف ااناث ال يختمفوف عف الذكور فػي :;7( ودرجة حرية )6667مستوى داللة )

 مستوى اعتبار الذات.  
أف السػموؾ  ،(Rogers)االفتػراض الػذي وضػعه  يمكف تفسير هذى النتيجة عمػى ضػوء

يحكمػػه )الميػػؿ نحػػو التحقيػػؽ(، وهػػو ميػػؿ الكػػائف الحػػي الفطػػري لتطػػوير جميػػع طاقاتػػه بوسػػائؿ 
تمكنه مف المحافظة عمى الكائف الحي أو اثراجى عف طريؽ تمبية حاجاته االساسية مثؿ الحاجة 

ا الميػؿ الى الطعاـ والشراب، واألكثر أهمية لمشخصية االنسانية يتمثػؿ فػي الدافعيػة التػي يوفرهػ
ف الميػػػؿ نحػػػو  نحػػػو التحقيػػػؽ لزيػػػادة االسػػػتقالؿ والكفػػػاءة وتوسػػػيع ذخيػػػرة الفػػػرد مػػػف الخبػػػرات، واا
التحقيؽ الشخصي تجاى سموكيات ايجابية وصحية بشكؿ عاـ )مثػؿ االسػتقالؿ والكفػاءة الذاتيػة 
بػػػداًل مػػػف السػػػموكيات السػػػمبية أو غيػػػر الصػػػحية مثػػػؿ االعتمػػػاد عمػػػى اآلخػػػريف وتػػػدمير الػػػنفس، 

خػػػدـ الميػػػؿ نحػػػو التحقيػػػؽ كمعيػػػار يمكػػػف مػػػف خاللػػػه تقيػػػيـ جميػػػع الخبػػػرات )عمميػػػة التقيػػػيـ وي
لوصؼ العممية التػي يمكػف مػف خاللهػا  (Rogers)العضوية(، وهو المصطما الذي استخدمه 

أف يعمػػؿ الميػػؿ نحػػو التحقيػػػؽ مػػف أجػػؿ تقيػػيـ الخبػػػرات، وتعطػػي الخبػػرات اايجابيػػة لمشػػػخص 
بؿ فأف الخبرات المدركة عمى أنها تعارض الحفظ أو االثراء لمشخص شعورًا بالرضا، وفي المقا

 (.099، 9609يتـ تقييمها بشكؿ سمبي ويتـ تجنبها )الرقاد، 
أف طمبة الجامعػة لػديهـ ميػؿ لتحقيػؽ الػذات، كمػا يوجػد بػداخمهـ دافػع يستنتج الباحثاف 

عف أسمى صفاته في  قوي لموصوؿ وبشكؿ مستمر، وعندما تسنا له الفرصة المناسبة لمتعبير
التفكير واابداع والغيرية واالنسانية فيما يستطيع تقديمه فإنه ال يتػردد فػي تحقيػؽ ذلػؾ، ولػديهـ 
ميػػوؿ فػػي الشػػعور بالرضػػا عػػف الػػذات، وذلػػؾ عػػف طريػػؽ السػػعي نحػػو تحقيػػؽ االهػػداؼ التػػي 

أجػػػؿ يرغبػػػوف فػػػي تحقيقهػػػا عػػػف طريػػػؽ بػػػذؿ الجهػػػود واسػػػتثمار الطاقػػػة العقميػػػة والجسػػػدية مػػػف 
الوصوؿ الى النجاح، واكتساب الخبرة التػي تمكػنهـ مػف التعامػؿ مػع المواقػؼ الحياتيػة بإيجابيػة 
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عػػف طريػػؽ القيػػػاـ بالسػػموكيات االيجابيػػة، وتجنػػػب السػػموؾ السػػمبي الػػػذي يجمػػب االذى لمػػػنفس، 
وتحقيؽ االستقالؿ والشعور بالكفاءة الذاتية وتجنب االعتماد عمى الغير الذي يقمؿ مػف مسػتوى 

نػاث( الشعور باعتبار الذات، لذا فػإف طمبػة الجامعػة  يسػعوف الػى تحقيػؽ ذواتهػـ ألف )ذكػور، واا
ذلػػؾ يشػػعرهـ بالرضػػا عػػف الػػذات وانهػػـ يسػػتحقوف االحتػػراـ والتقػػدير، وأنهػػـ قػػادريف عمػػى تحقيػػؽ 

 النجاح في المواقؼ التي يكونوف فيها. 
 
 

ــة الفــروق فــي مســتوى  ــى دالل ــة الهــدف الســابع: التعــرف عم ــدى طمب ــذات ل ــار ال اعتب
 إنساني( –الجامعة تبعًا لمتغير التخصص )عممي

مػػف اجػػؿ تحقيػػؽ هػػذا الهػػدؼ قػػاـ الباحثػػاف بػػإجراء بعػػض التحمػػيالت ااحصػػائية بػػيف 
االفراد مف ذوي التخصص العممػي واالنسػاني. اشػارت نتػائج التحميػؿ ااحصػائي الػى المتوسػط 

( طالبػػًا وطالبػػة عمػػى 566ممػػي البػػالغ عػػددهـ )الحسػػابي لعينػػة االفػػراد مػػف ذوي التخصػػص الع
( درجة أما االفراد مػف ;867( درجة، وبانحراؼ معياري )79608مقياس اعتبار الذات قد بمغ )

( طالبػػًا وطالبػػة، فقػػد بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي 566ذوي التخصػػص االنسػػاني  والبػػالغ عػػددهـ )
( t-testتعماؿ االختبار التائي )( درجة، وباس8699( درجة، وبانحراؼ معياري قدرى ):7560)

لعينتيف مستقمتيف لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بينهما، اشارت النتائج أف القيمة التائية المحسػوبة 
( وهػي غيػر دالػة احصػائيًا عنػد 8;06( أقؿ مف القيمة التائية الجدوليػة البالغػة )-7;06بمغت )

 (.:;7( ودرجة حرية )6667مستوى داللة )
ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة احصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى انػػػػه يتضػػػػا مػػػػف الجػػػػدوؿ اعػػػػالى  

انسػػػاني( فػػػي  –( فػػػي درجػػػات عينػػػة الدراسػػػة وفػػػؽ متغيػػػر التخصػػػص الدراسػػػي )عممػػػي6667)
 الػذي يػرى، (Rogers)روجػرز  اعتبار الذات، ويعزو الباحثاف هػذى النتيجػة الػى مػا أشػار اليػه

جسسػػة التعميميػػة بمػػا فيهػػا المدرسػػة والجامعػػة يمػػتص فكرتػػه عػػف نفسػػه مػػف المنػػزؿ والم الفػػردأف 
ة فكػػر ت فػػإذا كانػػت البيئػػة االجتماعيػػة والثقافيػػة فػػي هػػذى األوسػػاط  مهذبػػه سػػم، المجتمػػعوكػػذلؾ 

نفسػػه عنػػدى موضػػع  وأصػػبحت، وارتفػػع بهػػا عػػف مسػػتوى المػػذة واأللػػـ المػػادييف، الفػػرد عػػف نفسػػه 
، هالػػذات هػػاتنػػدمج العاطفػػة السػػائدة والعواطػػؼ األخػػرى فػػي عاطفػػة اعتبار  حػػب وتكػػريـ، وبػػذلؾ

وتصػػبا هػػذى العاطفػػة األخيػػرة مسػػيطرة عمػػى دوافعػػه جميعػػًا، وبقػػدر مػػا تخضػػع لهػػا هػػذى الػػدوافع 
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ومحترمًا لها، وبقدر ما ينعدـ فيه الصراع النفسي، وتتجمى هنا ه بقدر ما يكوف راضيًا عف نفس
ة حرة ال تخضع لمنزعات واألهواء، فهو قد اختار ااطار الخمقي الكامؿ اادارة اانسانية كحرك

لنفسه بعد اقتناع، وهو يأبى أف يخضع لمنزعات التي تخالؼ مبادئ ذلؾ ااطار، ويمضي في 
، (0:-6:، 8;;0 الحيػػاة محققػػًا لذتػػه العميػػا فػػي تنػػاغـ داخمػػي، وانسػػجاـ خػػارجي )عويضػػة،

ختمػػػؼ اختصاصػػػاتهـ يحصػػػموف عمػػػى قػػػدر كبيػػػر االحتػػػراـ أف طمبػػػة الجامعػػػة بميػػػرى الباحثػػػاف 
والتقدير والتقبؿ مف قبػؿ كافػة المعنيػيف بالعمميػة التعميميػة وهػو مبػدأ أساسػي مػف مبػادئ التعمػيـ 
الجامعي مما قد اثر بشكؿ ايجابي عمى اعتبار الذات لديهـ حتى جاءت النتيجة بالشػكؿ الػذي 

طمبػػة الجامعػػة بمختمػػؼ اختصاصػػاتهـ بسػػبب  ظهػػرت عميػػه، وبػػذلؾ تشػػّكؿ اعتبػػار الػػذات لػػدى
 عدـ وجود التمييز بيف األفراد مف ذوي التخصص العممي أو اانساني.

الهــدف الثــامن: التعــرف عمــى داللــة الفــروق فــي اعتبــار الــذات حســب متغيــر المرحمــة 
 الرابعة( -الثالثة -الثانية -الدراسية )األولى

الباحثاف باستعماؿ جميع استجابات العينة البالغ لمتعرؼ عمى طبيعية هذا الهدؼ قاـ 
( طالبًا عمى مقياس اعتبار الذات ومعالجتها احصائيا. شارت نتائج التحميؿ 866عددها )

 ااحصائي اف متوسطات درجات العينة عمى المقياس وفقًا )لممرحمة الدراسية(.
القيمة الفائية الجدولية البالغ ( أقؿ مف 6659أف القيمة الفائية المحسوبة البالغ قدرها )    

( وهذا يشير الى عدـ 8;7، 5(، وبدرجتي حرية )6667( عند مستوى داللة )56:6قدرها )
وجود فروؽ دالة احصائية في درجات العينة وفقًا لمتغير المرحمة الدراسية )األولى، الثانية، 

لمرحمة االولى أو الثانية أو الثالثة، الرابعة(، بكممة أخرى أف طمبة الجامعة سواء كانوا في ا
الثالثة أو الرابعة فإف جميعهـ يتمتعوف بمستوى جيد العتبار الذات ، ويعزو الباحثاف هذى 

، الى اف طمبة الجامعة بمختمؼ (Rogers)النتيجة في ضوء اشارات نظرية "كارؿ روجرز 
ة الجامعة قد وصموا مستوياتهـ الدراسية مف المرحمة االولى وحتى المراحؿ المنهية مف الدراس

اف الفرد يأتي الى  (Rogers)الى عتبة عمرية هامة تتضا فيها معالـ اعتبار الذات. اذ يرى 
متطور مف ه لميمالدنيا ولديه ميؿ فطري داخمي في العمؿ نحو تحقيؽ ذاته، الذي يتضمف 

، 9605 )ربيع، نفسهبغيرى الى كائف مكتؼه بمف كائف مستعيف ، و كائف صغير الى كائف كبير
لتحقيؽ ذاته، وبنفس ، وأف هذا الميؿ الفطري يعتبر النسؽ الدافعي الذي يحرؾ الفرد (565

تنمو لدى الفرد الحاجة الى اعتبار الذات، والتي تتمثؿ في رضى الفرد عف ذاته، الطريقة، 
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اايجابي نحو الذات مستمد مف كما اف االحساس وانها تستحؽ االحتراـ والتقبؿ مف اآلخريف، 
عمى أساس ادراؾ الفرد لما يتمقاى مف اعتبار وتقدير مف اآلخريف المحيطيف به، وقائـ  التعمـ،

لذا فإف طمبة الجامعة في جميع المراحؿ الدراسية لديهـ بال شؾ دافع داخمي لمحصوؿ عمى 
االحتراـ والتقبؿ مف اآلخريف المحيطيف وأف ذلؾ انعكس عمى ذات الفرد، وبدأ ينظر الى ذاته 

ة ايجابية وبدأ يفكر بتحقيؽ االهداؼ التي تجعمه يشعر بالرضا عف ذاته لشعورى المسبؽ نظر 
لذا فإنه مف الواضا أف طمبة الجامعة بمختمؼ  -بآنه قادر عمى التحقيؽ والوصوؿ الى النجاح

المحيطيف مف اآلخريف المراحؿ الدراسية يحصموا عمى ذات القدر مف االحتراـ والتقدير والتقبؿ 
تى جاءت النتيجة بالشكؿ الذي ظهرت عمية، وبذلؾ يكوف لدى هجالء الطمبة اعتبار بهـ ح

 (. 956-955، 0:;0لمذات ال يتأثر بطبيعة المرحمة الدراسية )القاضي، 
الهدف التاسـع: التعـرف عمـى طبيعـة العالقـة بـين البنـى المعرفيـة واعتبـار الـذات لـدى 

 طمبة الجامعة
واعتبػار الػذات تػـ اسػتعماؿ  –متغيػري البنػى المعرفيػةلغرض التعرؼ عمى العالقة بيف 

معامؿ ارتبػاط بيرسػوف، واشػارت نتػائج التحميػؿ االحصػائي الػى اف هنػاؾ عالقػة ارتباطيػة ذات 
داللػة احصػػائية بػيف متغيػػري البحػػث )البنػى المعرفيػػة واعتبػار الػػذات( حيػػث بمغػت قيمػػة معامػػؿ 

 (.6696ارتباط بيرسوف )
العالقػػػػػػة تعػػػػػػود الػػػػػػى التػػػػػػأثير المباشػػػػػػر لمبنػػػػػػى المعرفيػػػػػػة  ويػػػػػػرى الباحثػػػػػػاف أف طبيعػػػػػػة

(Cognitive Structures)  في صقؿ شخصية الفرد عمى مػدى مسػيرة حياتػه سػوؼ يسػاعدى
فػي رفػع مسػتوى اعتبػارى لذاتػه، وذلػؾ مػف خػالؿ أسػموب الفػرد فػي التفكيػر فػإذا كػاف الفػرد يفكػر 
بطريقة ايجابية سوؼ يكوف لديه مستوى عاؿه مف اعتبػار الػذات وشػعورة بأنػه شػخص ذو قيمػة 

يسػػتطيع تحقيػػؽ أهدافػػه بسػػهولة، أمػػا أذا كػػاف عاليػػة ويسػػتحؽ االحتػػراـ مػػف قبػػؿ اآلخػػريف، كمػػا 
يفكػر بطريقػة سػمبية وبتصػمب فػأف اعتبػارى لذاتػػه سػوؼ يكػوف منخفضػًا، وشػعورى بتػدني مسػػتوى 
اعتبار الذات، وشعورى بأف نجاحه في األعماؿ التي يقـو بها ناتج عػف الصػدفة أو الحػظ، كمػا 

 .(Harwick,1991, 213)يشعر بعدـ القدرة عمى تحمؿ المسجولية 
 :(Conclusions)أواًل: اإلستنتاجات 

ـّ التوصػػؿ اليهػػا فػػي الدراسػػة الحاليػػة فػػإّف الباحػػث أسػػتطاع أف   فػػي ضػػوء النتػػائج التػػي تَػػ
 يرصد عددًا مف النتائج التي تمخض عنها البحث، ومف الممكف تمخيصها باآلتي:
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 امتالؾ طمبة الجامعة مستوى فوؽ الوسط مف البنى المعرفية. .0
انػػاث( عمػػى مقيػػاس البنػػى –ؽ ذات دالػػة احصػػائية تبعػػًا لمتغيػػر النػػوع )ذكػػور ال توجػػد فػػرو  .9

 المعرفية.
انسػانّي( عمػى مقيػاس  –ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية تبعًا لمتغير التخصػص )عممػيّ  .5

 البنى المعرفية.
ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات دالػػػػة احصػػػػائية بحسػػػػب متغيػػػػر المرحمػػػػة الدراسػػػػية )األولػػػػى، والثانيػػػػة،  .6

 ، والرابعة( عمى مقياس البنى المعرفية.والثالثة
 يوجد لدى طمبة الجامعة اعتبار لمذات. .7
انػاث( عمػى مقيػاس اعتبػار  –ال توجد فروؽ ذات داللة احصػائية تبعػًا لمتغيػر النػوع )ذكػور .8

 الذات.
انسػػانّي( عمػػى  –ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية عمػػى وفػػؽ متغيػػر التخصػػص )عممػػيّ  .9

 مقياس اعتبار الذات.
توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة احصػػػائية بحسػػػب متغيػػػر المرحمػػػة الدراسػػػية )األولػػػى، والثانيػػػة،  ال .:

 والثالثة، والرابعة( عمى مقياس اعتبار الذات.
عتبار الذات لدى طمبة الجامعة. .;  توجد عالقة طردية موجبة بيف البنى المعرفية، واا

 (:Recommendations)ثانيًا: التوصيات 
 الباحثاف بمجموع مف التوصيات منها:في ضور نتائج البحث يوصي 

االهتمػػاـ بأسػػاليب التنشػػئة االجتماعيػػة، وتوضػػيا أثرهػػا والػػدور الكبيػػر لهػػا فػػي تطػػور البنػػى  .0
المعرفيػػة لػػدى الطفػػؿ، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ حػػث االشػػخاص المحيطػػيف بالطفػػؿ، والمتمثمػػيف 

بػػػالخبرات باألسػػرة أو االشػػخاص اآلخػػريف القػػائميف بهػػذى المهمػػػة عمػػى تػػوفير بيئػػة غنيػػة 
والحقػػائؽ، ومميئػػة بالتجػػارب التػػي تعمػػؿ عمػػى أثػػراء خبػػرات الطفػػؿ المعرفيػػة، عػػف طريػػؽ 
تزويد الطفؿ بمعمومات وخبرات جديدة تعمؿ عمػى تطػوير نظػاـ البنػى المعرفيػة ممػا يزيػد 
مف قدرات الطفؿ المعرفيػة، ويزيػد مػف القػدرة عمػى مواجهػة المواقػؼ التػي يتعػرض لهػا أو 

 ما يكوف في مرحمة الشباب.يكوف بصددها عند
ضرورة تزويد طمبة الجامعة بالمفاهيـ اايجابية، وبصورة مستمرة لما له مف أثر بارز ومهـ  .9

 في تكويف ونمو اعتبار الذات لدى طمبة الجامعة.
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ضػػػػرورة تعػػػػريض طمبػػػػة الجامعػػػػة لمنمػػػػاذج الجيػػػػدة والقػػػػدوات التػػػػي تحمػػػػؿ القػػػػيـ، والمسػػػػمحة  .5
 ها مف أثر ايجابي في تنمية اعتبار الذات.بالمعرفة لمتفاعؿ معها لما ل

 (:Suggestions)ثالثًا: المقترحات 
 استكمااًل لمتطمبات الدراسة الحالية فإف الباحثاف يتقدـ بمجموعة مف المقترحات منها:

اجػػػراء دراسػػػة مماثمػػػة لمدراسػػػة الحاليػػػة وعمػػػى عينػػػات اخػػػرى مثػػػؿ طمبػػػة الدراسػػػة االعداديػػػة  .0
 الدراسة الحالية. ومقارنة نتائجها مع نتائج

اجػػراء دراسػػات تقويميػػػة لمتعػػرؼ عمػػػى مػػدى تػػأثير اسػػػاليب عمميػػة التنشػػػئة االجتماعيػػة فػػػي  .9
 تطور نظاـ البنى المعرفية عمى عينات مختمفة.

 اجراء دراسة البنى المعرفية وعالقتها بأساليب التعامؿ مع األزمات لدى طمبة الجامعة. .5
بنػػػػى المعرفيػػػة لمراحػػػػؿ عمريػػػة مختمفػػػػة لغػػػػرض اجػػػراء دراسػػػػات تتبعيػػػه باسػػػػتخداـ مقيػػػاس ال .6

التعػػرؼ عمػػى طبيعػػة نمػػو وتطػػور نظػػاـ البنػػى المعرفيػػة لػػدى االفػػراد عبػػر مراحػػؿ العمػػر 
 المتسمسمة.

 اجراء دراسة التفكير المتوازي وعالقته باعتبار الذات لدى طمبة الجامعة. .7
 المصادر والمراجع:

، دار المعرفػػة الجامعيػػة، كميػػة اآلداب، 0ط، والتوافــقســيكولوجية الــذات ( 9:;0أبػػو زيػػد، ابػػراهيـ أحمػػد ) .0
 جامعة االسكندرية، مصر.

، عػالـ الكتػب الحػديث لمنشػر والتوزيػع، 0ط ،عمم نفـس الشخصـية(. 9606أبو سعد، أحمد عبد المطيؼ ) .9
 أربد، األردف.

الصــف أثــر االرشــاد النفســي فــي تقــدير الــذات الــواط  لــدى طمبــة ( 7;;0االسػدي، لطيػػؼ غػػازي مكػػي ) .5
 رسالة ماجستير)غير منشورة( كمية التربية، جامعة البصرة.، الخامس االعدادي

(، طـرق البحـث والتقـويم -النمـو -الـديناميات -نظريات الشخصـية )البنـاء(. 6;;0عبد الحميد ) جابر، .6
 دار النهضة العربية لمطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.

، الشػركة العربيػة المتحػدة لمتسػويؽ 0ط ،األطفال وطرق عالجهامشكالت (. 9606حمدي، نزيه و خػروف ) .7
 والتوريدات، القاهرة، مصر.

تـــرثير أســـموب ريمـــي فـــي تنميـــة اعتبـــار الـــذات لـــدى طالبـــات المرحمـــة (. 9609خمػػػاس، نبػػػراس طػػػه ) .8
اطروحػػػػة دكتػػػػوراى غيػػػػر منشػػػػورة، ارشػػػػاد نفسػػػػي وتوجيػػػػه تربػػػػوي، كميػػػػة التربيػػػػة، الجامعػػػػة ، المتوســــطة
 ة، العراؽ.المستنصري
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، دار المسػيرة لمنشػر والتوزيػع والطباعػة، عمػاف، 0ط، ةعمم نفس الشخصـي(. 9605ربيع، محمد شػحاته ) .9
 األردف.

 ، دار المأموف لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.0ط ،نظريات الشخصية وقياسها .(0282) الرقاد، هناء .:
عممية حل المشكالت عنـد الطالـب الجـامعي أثر بعض أبعاد البنية المعرفية عمى (. 9606ركزة، سميرة ) .;

ـــري باتنػػػة،  -اطروحػػػة دكتػػػوراى منشػػػورة، كميػػػة اآلداب والعمػػػـو االنسػػػانية، جامعػػػة الحػػػاج لخضػػػر ،الجزائ
 الجزائر.

 ، عالـ الكتب، القاهرة، مصر.9ط ،التوجيه واإلرشاد النفسي(. 6:;0زهراف، حامد عبد السالـ ) .06
منــاهج البحــث فــي (. 9605الـ محمػػد والسػػيد خالػػد مطحنػػة )الشػػربيني، زكريػػا ويسػػرية صػػادؽ ومحمػػد سػػ .00

 مكتبة الشقري لمطباعة، الرياض. ،العموم التربوية والنفسية واالجتماعية
اطروحػػة ، عالقــة البنيــة المعرفيــة االفترالــية بالبنيــة المعرفيــة المالحظــة (9609) شػػرفاوي، حػػاج عبػػو .09

 ، الجزائر.رافدكتوراى منشورة، كمية العمـو االجتماعية، جامعة وه
ــات الشخصــية(. 5:;0شػػمتز، دواف) .05 ترجمػػة: حمػػد دلػػي الكربػػولي وعبػػد الػػرحمف القيسػػي، مطبعػػة  ،نظري

 جامعة بغداد، العراؽ.
، تطبيقاتــه -أسســه -القيــاس النفســي والتربــوي، نظريتــه(. 9606الطريػري، عبػػد الػػرحمف بػػف سػميماف ) .06

 ، مكتبة الرشد ناشروف وموزعوف، الرياض.9ط
، مكتبػػػة االنجمػػػو المصػػػرية، القػػػاهرة، 9ط، عمـــم نفـــس الشخصـــية(. 9607عبػػػد الخػػػالؽ، أحمػػػد محمػػػد ) .07

 مصر.
دار قبػػاء لمطباعػػة ولمنشػػر والتوزيػػع، القػػاهرة،  ،نظريــات الشخصــية(. :;;0عبػػد الػػرحمف، محمػػد السػػيد ) .08

 مصر.
، عػػػدناف يوسػػػؼ ) .09 مسػػػيرة لمنشػػػر ، دار ال0ط ،عمـــم الـــنفس المعرفـــي النظريـــة والتطبيـــق(. 9666العتػػػـو

 والطباعة والتوزيع، عماف، األردف.
ــوي والنفســي، اساســياته(. 9666عػػالـ، صػػالح الػػديف محمػػود ) .:0 ــويم الترب  -وتطبيقاتــه -القيــاس والتق

 ، دار الفكر العربي لمنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.0ط ،وتوجيهاته المعاصرة
 ،القيـاس النفسـي والتربـوي(. 9606) عمر، محمود وحصه عبد الرحمف وتركي السػبيعي وأمنػه عبػد اه .;0

 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عماف، االردف.0ط
تتبــع تطــور البنــى المعرفيــة لــدى عينــه مــن طالبــات  (9607عبيػػد اه ) اينػػاسعمػػراف، تغريػػد وسػػرور،  .96

  .6ص ،9ج 0، العدد مجمة العمـو التربويةالجامعة بقسم عموم االسرة في مقرر لمتخصص المهني، 
، دار الكتػب العمميػة لمنشػر والتوزيػع، 0ط ،عمم نفـس الشخصـية(. 8;;0عويضة، الشيخ كامؿ محمد ) .90

 بيروت، لبناف.
، دار االعصػػػار 0ط ،ســـيكولوجية الشخصـــية(. 9607غبػػػاري، ثػػػائر احمػػػد وخالػػػد محمػػػد أبػػػو شػػػعيرة ) .99

 العممي لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.
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مكتبػة النهضػة المصػرية  ،ادئ القياس والتقـويم النفسـي والتربـويمب(. 9666غنيـ، محمد عبد السػالـ ) .95
 لمطباعة والنشر، القاهرة، مصر.

، المكتػػب 6ط الشخصــية، نظريتهــا، اختباراتهــا، وأســاليب قياســها،(. 9600القػػذافي، رمضػػاف محمػػد ) .96
 الجامعي الحديث، االسكندرية، مصر.

، المكتػػب 6ط اراتهــا، وأســاليب قياســها،الشخصــية، نظريتهــا، اختب(. 9600القػػذافي، رمضػػاف محمػػد ) .97
 الجامعي الحديث، االسكندرية، مصر.

، القيــاس والتقيــيم، واســاليب القيــاس والتشــخيص فــي التربيــة الخاصــة(. 9606كوافحػػة، تيسػػير مفمػػا ) .98
 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عماف األردف.5ط

، دار 9ترجمة: فرح احمػد فػرج واخػروف، ط ،الشخصيةنظريات (. 90;0ليندزي، جادرنر وكالفيف هوؿ ) .99
 المشايخ لمنشر، القاهرة، مصر.

 ،القياس والتقويم النفسي والتربوي لألسوياء وذوي االحتياجـات الخاصـة(. 9607مخائيؿ، امطػانيوس ) .:9
 ، دار االعصار العممي لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.0ط

، دار 0ط ،تبارات والمقـاييس النفسـية والتربويـة وتقنيتهـابناء االخ(. 9608مخائيؿ، امطانيوس نػايؼ ) .;9
 االعصار العممي لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.

، أيوب لطفي ) .56  ، دار الحامد لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.0ط ،نظريات الشخصية(. 9607مخدـو
زيػػػع، القػػػاهرة، ، ايتػػػراؾ لمطباعػػػة والنشػػػر والتو 9ط ،نظريـــات الشخصـــية(. 9600هريػػػدي، عػػػادؿ محمػػػد ) .50

 مصر.
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