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 :الممخص
َىدؼ البحث التعرؼ عمى العبلقة بيف الوعي الذاتي واألسموب المعرفي 

الحذر( لدى عينة مف طمبة الدراسات العميا  في جامعة   -)المجازفة
الفروؽ في الوعي الذاتي واالسموب المعرفي المجازفة االنبار والكشؼ عف 

 -اناث(  والتخِصص )عممي  -الحذر وفقا لمتغير النوع )ذكور  –
( طالب وطالبو , وطبؽ 024انساني(  ولقد تكونت عينة الدراسة مف ) 

عمييـ مقياس الوعي الذاتي الذي أعده الباحث وفقا لنظرية )باس, 
( فقرة, توزعت 16تو النيائية عمى )(, وتالؼ المقياس في صور 6791

عمى مجاليف ىما )الوعي الذاتي الخاص, الوعي الذاتي العاـ(. كما تبنى 
الحذر(  الذي أعده )عبد  -الباحث  مقياس األسموب المعرفي )المجازفة 

 Kagan(, والمبني باالعتماد عمى نظرية كوجاف ووالش )2442المجيد , 
&Wallach,1964( وتألؼ المقياس في صورتو النيائية عمى )فقرة. 21 )

وبعد تطبيؽ االجراءات االحصائية المناسبة , اظيرت نتائج الدراسة, أف 
ىناؾ عبلقو ارتباطية طردية بيف الوعي الذاتي واألسموب المعرفي 

الحذر( إذ إف طمبة الدراسات العميا في الجامعة , يستخدموف  -)المجازفة 
في )المجازفة( إما طمبة  الدراسات العميا مف ذوي الوعي األسموب المعر 

الذاتي المنخفض يستخدموف االسموب المعرفي )الحذر(, وال توجد فروؽ 
في الوعي الذاتي بيف طمبة العميا في متغير النوع والتخصص, في حيف 
تبيف إف طمبة الدراسات العميا مف الذكور يتميزوف باألسموب المعرفي 

 ثر مف الطالبات , )المجازفة( أك
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Abstract: 

The aim of the research is to identify the relationship 

between self-awareness and cognitive style (risk-caution) 

among a sample of graduate students at the University of 

Anbar, and to reveal the differences in self-awareness 

and cognitive style risk-caution according to the gender 

variable (male - female) and specialization (scientific - 

human). The study sample consisted of (420) male and 

female students, and the scale of self-awareness prepared 

by the researcher was applied to them according to the 

theory (Bas, 1976). . The researcher also adopted the 

cognitive style scale (risk - caution), which was prepared 

by (Abdul-Majid, 2008), and based on the theory of 

Kagan & Wallach (Kagan & Wallach, 1964), and the 

scale consisted in its final form on (23) items. After 

applying the appropriate statistical procedures, the 

results of the study showed that there is a direct 

correlation between self-awareness and cognitive style 

(risk - caution), as postgraduate students at the university 

use the cognitive method (risk) or graduate students with 

low self-awareness use the method. Cognitive (caution), 

and there are no differences in self-awareness among 

graduate students in the variable of gender and 

specialization, while it was found that male graduate 

students are distinguished by the cognitive style (risk) 

more than female students, and there are no differences 

in the cognitive style (risk - caution) Among the 

postgraduate students in the specialization (scientific - 

human), and in light of the results, the researcher made a 

number of recommendations and suggestions. 
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 Research Problemاواًل: مشكمة البحث :  
 ميزةٌ  ىي البشرية تراث عمى المبنية القدرة تمؾ, ذواتنا إدراؾ عمى العميقة قدرتنا أف

 وجودنا تصور عمى قدرتنا لكف, لرؤيتنا وفقا عالمنا تشكيؿ في الكائنات باقي عف ميَّزتنا ثورية
 تقبُّؿُ  ىو بوجودىا واعيةً  مخموقاتٍ  كوننا في المدفوع الثمف وأف, عظيمة مضطربة توابع ليا

" في أننا اليقيف عمـ نعمـ أننا فكرة في النظر نسيب أف المنطقي ومف, الوعي ىذا زواؿِ  حقيقةِ 
 الكائنات ارقى مف اإلنساف يعتبر المنطمؽ ىذا ومف االبد الى وعينا ويختفي سينتيي ما يوـٍ 

 وعي االنساف بذاتو  ويعد ( .2462, الفرحاف)  بذاتو والوعي والعاطفة العقؿ  المتبلكو  الحية
ىذا  وبدوف .لمعالـ الذي يعيش فيو  إدراكو لكيفية أساسًيا أمًرا  أفكاره في وقدرتو عمى التفكير

ممكنة , وعد العمماء  والفبلسفة  األخرى البشرية والمساعي واألدب التعميـ يكوف لف , الوعي 
الوعي الذاتي سمة اساسية تميز الشخصية االنسانية عف الكائنات األخرى وتميز الفرد عف 

 يمكف ال" عشر, انو تاسعال القرف في كونت أوجست الفرنسي غيره , حيث اشار الفيمسوؼ
 بما يراقب عممية التفكير, و اآلخر بينما يفكر, أحدىما جزأيف إلى نفسو يقسـ أف المفكر لمفرد
 إبداء أي يمكف فكيؼ , متطابقاف الحالة ىذه في المراقبة وعضو المرصود العضو أف

,  العالـ الذي نعيش فيو تجربة لكيفية أساسًيا أمًرا الذاتي الوعي ويعتبر " مبلحظة عف ذلؾ ؟
فادراؾ الفرد لمحيطة قاصرا لتعرضو لمخداع الحسي واألوىاـ فيو في الحاجة الى التفكير في 

 الذاتي يمكننا وباإلضافة الى ذلؾ  فالوعي. سيًئا في الحياة أو جيًدا  اتخاذ قرار أما خياًرا
ذلؾ   يسمح مدرًكيف لذواتنا وكوننا. عقولنا مثؿ عقوؿ لدييـ اآلخريف الذيف أف فيـ مف أيًضا
ىذا  سيبدو كيؼ" , األىمية مف القدر وبنفس" لنا؟ امرا ما بالنسبة  يبدو كيؼ" , نتسأؿ أف

 في التفكير عمى القدرة فقدنا إذا والمشكمة ىنا ىي  "آخريف؟ االمر نفسة بالنسبة ألشخاص
و  منظـ, تعميـ ىناؾ يكوف لف , الذاتي الوعي فبدوف. بخبراتنا تجاربيـ ومقارنة اآلخريف عقوؿ

اف مشكمة تعميميـ حتى,  عمى القدرة لدينا كانت إذا ما أو التعمـ إلى يحتاج مف نعرؼ لف
تدني الوعي الذاتي قد تنعكس عمى قدرة الفرد في توجيو ذاتو وتنظيميا بشكؿ فعاؿ وتعديؿ 

الى جميع ابعاد جوانب سموكو االخرى المعرفية واالنفعالية والسموكية , وقد يمتد تأثيره 
الشخصية ,بما فييا االسموب المعرفي الذي يتباه الفرد , حيث يحدد االسموب المعرفي مف 
خبلؿ مكوناتو العاطفية التي يتعامؿ بيا الفرد ومكوناتو السموكية التي تنتج عنو وىي تتعمؽ 
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اتيًا عاؿ بدوافع بوعي الفرد بأسموبو المعرفي الذي يفضمو , ويتميز االفراد الذيف لدييـ وعيًا ذ
 (  . 97, ص2444حقيقية ) جولماف ,

األساليب المعرفية ىي مصادر معنية بمعرفة الفروؽ الفردية بيف األفراد مف  تعد
خبلؿ التنظيـ المعرفي ومعالجتيا لممعمومات , وكذلؾ معرفة االستجابات التي تنبع مف الفرد 

د يتفاتوف في درجات الوعي الفرا, حيث اف امختمفة التي يتعرض لوفي مواقؼ الحياة ال
 , ويتفؽ الباحثوف والمتخصصوف عمى أف األساليب المعرفية ىي تكوينات نفسية الالذاتي

باإلضافة الى ما تقدـ فاف الوعي الذاتي يقوـ بتنظيـ  , تحدد أي جانب مف جوانب الشخصية
االساليب  ات الصعبة أما   وتوجيو الذات واتخاذ القرار  تالمعمومات المعرفية والتحكـ باالنفعاال

, وحؿ و قوة االنا التفكير والذكاء,المعرفية ترتبط بصورة مباشرة مع العمميات العقمية بما فييا 
في فيـ الشخصية وتميزىا , حيث إف  اساسياتمعب دوًرا  فيي المشكبلت واتخاذ القرارات , 

والمعرفية والعاطفية  األساليب المعرفية قادرة عمى تفسير العديد مف جوانب الشخصية
 .واالجتماعية

عمى الرغـ مف الدراسات العديدة  واالبحاث  التي تناولت  مفيوـ الوعي الذاتي 
عمى حد عمـ  دراسة توجداال انو لـ  االخرى وعبلقة مع بعض المتغيرات النفسية والمعرفية

 ( المعرفي )المجازفة مقابؿ الحذر األسموب والوعي الذاتي  البحث  فالمتغيريتناولت  الباحث
حتاج إلى مزيد مف البحث والتحقيؽ , يلدى طمبة الدراسات العميا , لذلؾ  قد والعبلقة بينيما 

 الوعي والتعرؼ عمى مستوى ,(ة الوعي الذاتي بأسموب المعرفي )المجازفة والحذرفي عبلق
تحصيميـ ينعكس ذلؾ   ماوبالتالي  واالسموب المعرفي الذي يفضمونو  الذاتي لدييـ.

الذي يمتمؾ مستوى عالي  الطالباف  وصحتيـ النفسية والعقمية  , ومف ىذ المنطمؽاالكاديمي 
, اضافة الى اف  الوعي الذاتي ىو عممية المجازفة  يفضؿ اسموب قدمف الوعي الذاتي 

  لدراسات العمياطمبة ابمعنى كمما تزداد الخبرات والمعرفة يزداد الوعي الذاتي لدى  ديناميكية ,
مع احتياجاتيـ , فضبل عف ذلؾ اف عدـ  يتوافؽ الذي سموب, بالتالي  يؤدي الى اختيار اال

والحذر مف  وعي الطمبة لذاتيـ قد يؤدي الى االلتباس في فيـ الذات وضعؼ في الثقة بالنفس
 شكمو المطموب ب وفقداف القدرة عمى اداء الدور االكاديمي واالجتماعي المواقؼ الحياة الجديدة 

, ونتيجة لذلؾ تغمب عمى بعض الصعوبات والتحدياتقد ال يستطيعوف ال  و داخؿ الجامعة
تضيع حتى عمييـ  فرص الحصوؿ  عمى درجة عممية متقدمة , بالمقابؿ الحظ الباحث اف 
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ديات  والضغوطات ىناؾ لدى بعض طمبة الدراسات العميا في الجامعة اكثر تكيفا لمتح
, الظروؼ المعيشية شاط  العقمي المتميز, وبالرغـ مفتمتعوف بثقة  بالنفس  والن, و يالنفسية
,ولدييـ مسؤوليات تقع عمى عاتقيـ  , اال انيـ لدييـ االصرار العالي  التي يمروف بيا الصعبة

في اكماؿ المسيرة االكاديمية بالتفوؽ واالبداع , واكثر مشاركتا ومواجية  لممشكبلت وحميا 
   .ية بطرؽ ابداع
 ومف ىنا يمكف تمخيص مشكمة البحث الحالية مف خبلؿ طرح األسئمة التالية : 

 الوعي الذاتي لدى عينة طمبة الدراسات العميا في جامعة االنبار؟  ىوما  -6
لدى طمبة الدراسات العميا  الحذر ( –ماىو االسموب المعرفي المفضؿ ) المجازفة -2

 ؟
–واالسموب المعرفي ) المجازفة  الوعي الذاتيىؿ توجد عبلقة دالة احصائيًا بيف -1
 لدى طمبة الدراسات العميا ؟ الحذر (

وىؿ توجد  فروؽ ذات احصائيا في متغير في الوعي الذاتي واالسموب المعرفي  - 0
الجنس وفقا لمتغير الجنس والتخصص  العميا الدراسات طمبة الحذر ( لدى –) المجازفة 

 والتخصص العممي  واالنساني ؟ 
 : اهمية البحث 

 بذواتيـ االفرادوعي  لذلؾ الفالمتعمقة بالشخصية,  المفاىيـمف أىـ  الوعي الذاتي يعد
يقطع شوًطا طويبًل نحو بناء شخصيتيـ بشكؿ متوازف, ولو  تأثير قوي عمى اآلخريف , وقد 
ينعكس ذلؾ أيًضا عمى مقدار العطاء الذي يمكف أف يقدمو الشخص والذي يشكؿ جزاء 

المعرفي الذي يفضمو , سواء كاف ذلؾ في مجاؿ التحصيؿ الدراسي أو في  أسموبواساسي مف 
االخرى , ويأتي ىذا  مف خبلؿ وعي الفرد واىتماماتو بالذات  والمجاالتمجاؿ العمؿ 

المستمرة ,الى جانب االلتزاـ بالمواعيد والطموحات العالية , كذلؾ ال يمكف أف يتمتع اإلنساف 
بكؿ ىذه الصفات اإليجابية كمكونات أساسية لشخصيتو مف خبلؿ الثقة الحقيقية بالنفس , 

وعي الفرد وتفكيره المستمر باآللية الصحيحة التي تجعمو وتأتي ىذه الثقة بالنفس مف خبلؿ 
مقبواًل لدى اآلخريف بشكؿ مستمر وعممو الدائـ في تحديد سموكو المستقبمي في السياقات 
االجتماعية, فالشخص  الذي لديو وعيا ذاتيا  يجعؿ مف نفسو ىدًفا أو موضوعا اجتماعًيا , 

لو وميتـ بمظيره الخارجي ونوع االنطباع الذي  لذلؾ فيو شاعر وميتـ بكيفية رؤية اآلخريف
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 الزدىار محفز ىو بالذات فالوعي( .   Wegner ,1980:248يتركو ويأخذه االخروف عنو )
 عمى والقدرة الفرد حياة في اساسيا دوًرا تمعب التي العقمية العمميات مف يعد  فيو. اإلنساف
 الفرد يتبناه الذي المعرفي االسموب اختيار في ينعكس مما , بو المحيطة البيئة مع التواصؿ

 عتمدتو ( .  2: 6722 , والسمدوني ديبس)  والخارجية الداخمية بيئتو مع  تكيفو سياؽ في
الحالي وفيمو لؤلسباب والعوامؿ التي  وضعوأىمية الوعي الذاتي في معرفة الفرد لنفسو و 

ف يتجنبو مف األفكار السمبية تؤدي إلى تفكيره وعواطفو وسموكو , بما يتجاوز ما يمكف أ
سموؾ غير طبيعي وكيفية إنعاشو مف خبلؿ تجميع قائمة بنقاط قوتو الو  خاطئةوالعواطؼ ال

بالقيمة الحقيقية ,  حساسالقبوؿ وتقدير الذات , واال تحسيفوىذا يساعده عمى  ,وضعفو
ويتكوف  ( .2464 ) المعموري ,ومعنى وجوده , واكتشاؼ القدرات الكامنة والطاقة الداخمية , 

بالذات الخاص إذ يتركز انتباه الفرد عمى الجوانب  وعيمف جانبيف: ىما الالوعي الذاتي 
ز انتباه الفرد عمى يترك وىوبالذات العاـ  وعيالخفية مف ذاتو كاألفكار والمشاعر الداخمية, وال

 .(124: 2464)جرادات والعمي,,ذاتو بوصفو موضوعًا اجتماعيًا أي كما يراه اآلخروف
اف امتبلؾ الطمبة لعممية الوعي الذاتي  المعرفي سوؼ يساعدىـ عمى التحكـ في 

,  الوعي مف تنظيـ ومراقبة جيود الفرد وقدراتو , ويعززالرؤية والتأمؿ تفكيرىـ مف خبلؿ 
عمماء النفس بيف انواع الوعي,  وىما الوعي الخاص والوعي العاـ , فالوعي  زوغالبا ما يمي

ىو الخاص ىو ميؿ الفرد الى فحص التفكير الداخمي والمشاعر الداخمية ,اما الوعي العاـ 
وعي ذاتي يراه اآلخروف , وىذا النوع مف الوعي يمكف أف يؤدي إلى المراقبة الذاتية والقمؽ 

 االجتماعي.
 المعرفية االساليب مف فإف ,  متعددة الفرد ينتابيا التي المعرفية األساليب فأل ونظًرا 

 الى  المجازفة اسموب ويشير , الحذر مقابؿ المجازفة اسموب ىو الباحثوف بيا اىتـ التي
 المواقؼ مع التعامؿ عمى قدرة و , تردد دوف الجديدة المواقؼ وتجريب  لممخاطر الفرد مواجو

 عجمة في وليس لممواقؼ انتباىاً  أكثر الفرد يكوف الحذر اسموب اما , المألوفة غير أو الصعبة
)  المعرفي االسموب ويعتبر   التقميدية المواقؼ يفضؿ و  , القرار صنع مع لمتعامؿ أمره مف

 Kogan) والش و كوجاف صنفيا التي المعرفية االساليب ابرز احد ىو(  الحذر - المجازفة
& Walsh,1964  )المجاالت في الفرد تفكير طريقة يتضمف المجازفة اسموب اف حيث 

 ويتحدوف المغامرة عمى يقدموف  المجازفة الى يميموف الذيف فاألفراد , المختمفة الحياتية
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 االفراد مف لمفرص اغتناـ واكثر , القرارات اتخاذ في عالية بالنفس ثقة ويمتمكوف المجيوؿ
 ,ونتيجة المغامرة أي في الدخوؿ قبؿ ضمانات عمى الحصوؿ في رغبة االكثر ,  الحذريف

 عبلـ ابو) لممجيوؿ تحدي عمى القدرة لدييـ ليس وبتالي المألوفة المواقؼ يفضموف  لذلؾ
ساعد عمى بناء شخصية الفرد سيما ت االساليب المعرفية  ( , كما اف 662: 6721 , وشريؼ

 . الحذر ( –المعرفي ) المجازفة الشباب الجامعي مف خبلؿ تحديده لمستوياف مف االسموب 
وتكتسب ىذه الدراسة الحالية اىميتيا خاصة كونيا اجريت عمى  شريحتو طمبة 
الدراسات العميا كونيـ يمثموف جزاء ميـ مف المجتمع , وىـ المبنات االساسية لبناء المجتمع , 

  -وتتجمى اىمية البحث والحاجة اليو بما يأتي :
 االهمية النظرية : -اوال  

عمى الرغـ مف الدراسات السابقة درسو متغيري البحث كؿ عمى حده اال اف  -6
البحث الحالي يعد أوؿ بحث يتناوؿ العبلقة بيف المتغيريف مما يكسبو االصالة ويجعؿ منو 

 اضافة لممعرفة . 
تعتبر اىمية الدراسة الحالية بمثابة تحديد اثر متغيراتيا عمى شخصية الطمبة  -2

 بياتيـ الذاتية  في اتخاذ القرارات .ومفيـو أيجا
اف اجراء ىذه الدراسة عمى طمبة الجامعة سوؼ يسيـ في التعرؼ عمى المشكبلت -1

 النفسية والمعرفية التي تواجييـ ومحاولة التغمب عمييا . 
  االهمية التطبيقية  :  -ثانيا 

 –)المجازفة  اف اىمية دراسة الوعي الذاتي وعبلقة بنوع مف االساليب المعرفية -6
الحذر ( ىو تحديد حجـ  الفروؽ الفردية لدى الطمبة الدراسات العميا في جامعة االنبار 

 وانعكاسو عمى خصائصيـ وسماتيـ الشخصية. وادائيـ االكاديمي 
تساعد ىذه الدراسة الطمبة ذوي الوعي الذاتي الضعيؼ عمى تشخيص حاالتيـ  -2

 في مجاؿ العمؿ والحياة االكاديمية .
 ثالثًا: أهداف البحث Research Aims The 

 ىدؼ البحث الى التالي : 
 التعرؼ عمى الوعي الذاتي  لدى طمبة الدراسات العميا في جامعة االنبار .   -6
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التعرؼ عمى الفروؽ ذات الداللة االحصائية في الوعي الذاتي لدى طمبة الدراسات العميا  -2
 انساني(. -اناث( والتخصص )عممي  -جامعة االنبار تبعا لمتغيري النوع )ذكور  في

الحذر(   لدى طمبة الدراسات العميا  -التعرؼ عمى االسموب المعرفي )المجازفة -1
 في جامعة االنبار.

 -التعرؼ عمى الفروؽ ذات الداللة االحصائية في االسموب المعرفي )المجازفة -0
اناث(  -غيري النوع )ذكور الحذر( لدى طمبة الدراسات العميا في جامعة االنبار تبعا لمت

 انساني(. -والتخصص )عممي 
الحذر(  -التعرؼ عمى العبلقة بيف الوعي الذاتي واالسموب المعرفي )المجازفة -7

  لدى طمبة الدراسات العميا في جامعة االنبار.
  رابعًا: حدود البحثResearch Limits The 
  الحدود الموضوعية : يقتصر الحد العممي لمبحث عمى قياس متغير الوعي الذاتي ومتغير

الحذر (  وحساب العبلقة بينيما والفروؽ وفؽ لمتغير  –االسموب المعرفي ) المجازفة 
 الجنس والتخصص .

  أناث ( بجامعة االنبار المستمريف  –الحدود البشرية : طمبة الدراسات العميا )ذكور
 سة .بالدرا

 (  2426 – 2424الحدود الزمانية : يتحدد زمنيًا بالفصؿ الدراسي االوؿ لمعاـ الدراسي) . 
  جميورية العراؽ . –محافظة االنبار  –الحدود المكانية : يتحدد جغرافيا بجامعة االنبار 
  خامسًا: تحديد المصطمحاتTerms Limitation 

   Self- Awarenessالوعي الذاتي : -اوال 
(: ىو نزعة او الميؿ (Fenigstein,et ,al ,1975فنكستف وآخروف تعريؼ  -6

لمعرفة قيمو الوعي الذاتي والذي ينطوي عمى نوعيف مف الوعي ىما الوعي بالذات الخاص 
 . (67: 6777)ألنعيمي, والعاـ

( :ىو خاصية أو ميؿ الفرد إلى االىتماـ بنفسو ,  Buss 1976تعريؼ باس )-2
 وتشمؿ جانبيف:

الوعي الذاتي الخاص:  وىو ميؿ الفرد في تركيز انتباه عمى أفكاره ودوافعو  -أ
 ومشاعره الداخمية.
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الوعي الذاتي العاـ :  والذي يشير إلى تركيز انتباه الفرد عمى كيفية ترؾ انطباع  -ب
 ( .Bass,1976: 464جيد عنو لدى اآلخريف. )

 
 

 التعريؼ النظري لموعي الذاتي : -1
لموعي الذاتي , تعريفًا نظريًا  ) Buss,1976تعريؼ باس ونظريتو , ) يتبنى الباحث

 ىو التعريؼ األشمؿ والذي يمكف الركوف أليو في تحديد مفيـو الوعي الذاتي,.
الوعي الذاتي اجرائيا : ىو النتيجة االجمالية التي يحصؿ عمييا الطمبة عمى التعريؼ   -0

  الحالية .مقياس الوعي الذاتي في موضوع الدراسة 
 (Risk- cautionالحذر ( ) –االسموب المعرفي )المجازفة تعريؼ  –ثانيا 

  ( :Kagan &Wallach,1964ووالش ) وجافتعريؼ ك-6
الفروؽ بيف االفراد مف حيث اسموب المجازفة او  مدى وىو الطريقة التي تظير    

الحذر , في اتخاذ القرارات وتبني   المواقؼ الجديدة والتقميدية , فاألفراد الذيف لدييـ ميؿ 
بالمجازفة ,يتميزوف بالمغامرة , وتقبؿ المواقؼ غير المألوفة وغير تقميدية , بينما االفراد 

  (Guilford,1980: 717)الحذريف عمى العكس مف ذلؾ . 
 ( :   Kagan and Morkan ,1969) وموركاف كوجاف تعريؼ -2

 تعتمد المختمفة,و المواقؼ مع التعامؿ في األفراد  طريقة يظير الذي االسموب وىو
 عائد ذات مناطؽ إلى والدخوؿ القرار صنع مناصب في التخميف عمى أكبر بشكؿ المجازفة
 قبؿ معينة ضمانات عمى الحصوؿ إلى الحذروف األفراد يميؿ بينما االىداؼ, لتحقيؽ مرتفع

 (.662: 6722شريؼ,)  جديد بمشروع بدء أو المجازفة
 الحذر ( : –التعريؼ النظري لؤلسموب المعرفي )المجازفة  -1

المبني  (,6710Kagan &Wallach ) وواالش وجافكلقد تبنى الباحث تعريؼ 
 عمى اساس نظرية كوجاف و والش تعريفا نظريا لمبحث الحالي . 

وىو الدرجة   -الحذر ( :–لؤلسموب المعرفي)المجازفة  يتعريؼ اإلجرائ -0
الحذر ( في  –االجمالية التي يحصؿ عمييا الطمبة عمى مقياس االسموب المعرفي )المجازفة 

 البحث الحالي .
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 الفصل الثاني 
 والدراسات السابقة : االطار النظري 

 (:   (Self- Awarenessالوعي الذاتي   –اوال 
 ي :الذاتالوعي نظرة تاريخية عمى • 

في النصؼ األوؿ مف القرف العشريف , اقترح عمماء النفس أنو ال يمكف لمفرد أف 
يكتب في موضوعات نفسية دوف التطرؽ إلى موضوع الذات, ومف ثـ , كاف ىناؾ العديد مف 

 (. 11: 2442)عثماف , الدراسات التي أدت إلى بروز مصطمح "عمـ نفس الذات"
 ,الذات لتوضيح طبيعة ونمو ىذا المفيوـعف  ثالدراسات النفسية في البحلقد اىتمت 

رحمة طويمة مف كتابات ىوميروس إلى ويمياـ جيمس مف خبلؿ والعوامؿ المؤثرة فيو وذلؾ 
 . (20 : 2446)الفريجي, بالذاتالوعي وانتياًء بآخر المنظريف النفسييف في مجاؿ 

 :  مفيـو الوعي الذاتي 
يعتبر مفيوـ الوعي الذاتي مف الموضوعات ذات االىتماـ الكبير في مجاؿ عمـ 

نفسية التي تضع األسس والمفاىيـ لشرح النفس , وىناؾ العديد مف النظريات العممية وال
الظواىر النفسية. أما بالنسبة لمنظاـ الذاتي , فإف الحديث عف الذات يصبح واضًحا لنا مف 
خبلؿ استكشاؼ ومراجعة منتجات الفبلسفة والمفكريف وعمماء النفس. نظًرا ألنو مف الميـ جًدا 

ييميا والقبوؿ الموضوعي لمحقائؽ فيـ الروح والوعي النفسي والوجودي لمذات البشرية وتق
 (. 0:  2447المتعمقة بقدرات اإلنساف واحتراـ مبدأ الفروؽ الفردية التي تميزه الناس )الزبيدي ,

عدة مستويات مف (  Morin , 2011)وصؼ موريف مستويات الوعي الذاتي : 
 -الوعي الذاتي:

 ة الخارجية .الغياب عف الوعي : وىو عدـ استجابة الفرد لنفسو والبيئ -6
 بؤرة االىتماـ والتفكير والمشاعر عمى البيئة وردود الفعؿ عمييا.ىو الوعي :  -2
ىو التركيز عمى معرفتو الذات  والميارات واإلمكانيات والمواقؼ الوعي الذاتي :  -1
 والمشاعر. حوافزوالميوؿ وال

 : العوامل المؤثر في الوعي الذاتي 
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التي تؤثر  جوانبالعوامؿ الجسمية عمى العديد مف ال العوامؿ الجسمية : تركز -اوال 
, والذكاء , وافرازات الغدد مف اليرمونات ,  لدماغ, وا جيناتعمى صورة الجسـ ومنيا تأثير ال

 . بالذات رتبطةفي بناء المفاىيـ والمعاني الم اعدوالتي تس, الخارجي لمجسـ  مظيروال
التي تعكس التجارب األسرية لمفرد مع  ؿالعوامؿ األسرية: تمعب ىذه العوام -ثانيا 

أفراد األسرة مف األب واألـ واألخ واألخوات  دوًرا رئيسًيا في تشكيؿ أفكاره ومشاعره وقدراتو 
 , وبالتالي تؤثر بشكؿ كبير عمى سموكو .واستعداده

نوع العوامؿ البيئية: تشير إلى الجوانب والخمفيات الثقافية والمدنية لمفرد , مثؿ  -ثالثا 
حياة المواطنة والديف والمغة والنظاـ االقتصادي والعبلقات االجتماعية التي تؤثر عمى تنمية 
الوعي الذاتي والوصوؿ إلى الميارات والقدرات الفكرية والنفسية واالجتماعية والسموؾ 

 ( .  2464) السبعاوي : األخبلقي
 : النظريات التي فسرت الوعي الذاتي 

 ( : Buss ,1976اوال: نظرية باس )
اىتماـ عمماء النفس بنتائج دراسات الوعي الذاتي بسرعة , وجاءت الخطوات لقد زاد 

الذيف نظروا إلى بنية الوعي الذاتي  امثاؿ األولى في ىذا االتجاه مف مجموعة مف العمماء
, وفي عاـ عمى أنيا ف نزعة سموكية ثابتة وليست حالة تتمحور حوؿ الذات أو متغير الموقؼ

 Buss and Scheier)  وشيير, وفنكستف ( اطمقوا ىؤالء العمماء كؿ مف )باس , 6791)
and Fengstein,1976 الييكؿ الشخصي( مصطمح (Personality Construct) باسـ 

الوعي الذاتي ىذه البنية عف مفيـو وتختمؼ  (Self-Consciousness) الشعور بالذات
(Self-Awareness) ىي سمة دائمة لمفرد , في حيف أف الوعي  الشعور كد باس أفوا

  Self- Awarenessالذاتي 
يرى اف . اذ األفرادنظرية في الوعي بالذات لدى (  Buss ,1980) باس  طورلقد 

 :  محوريف أساسيف ىما ىناؾ
  الذات الحسية مقابؿ الذات المعرفية. -اوال

 الذات الخاصة مقابؿ الذات العامة. -ثانيا 
عمػػى أىميػػة التمييػػز )باس (  ويؤكد  -الحسية مقابؿ الذات المعرفية : الذات   -اوال
 الجوانب و بػػيف ,(  المتقدمػػةالمعززة معرفيا ), وبػػيف الػػذات الحسية في وقت مبكربػػيف الػػذات 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222كانون األول 

 

)0207 ) 
 

لدى االفراد , فيو يؤكد اف لكؿ فردا شخصية مستقمة عف  الخاصة لمذات العامػػة والجوانػػب
ف , ويرى اف المجموعة االولى مف الحقائؽ تشير الى اف الظواىر الحسية ترتبط بفيـ االخري

وأف يكوف كؿ فرد عمى وعي تاـ بحدود جسمو وقادر عمى التمييز بيف األحداث التي  الذات ,
يكوف الفرد جزءا نشطا  يستطيع اف يفرؽ بيف )انا ( و  بحيػث تحدث داخؿ أو خارج الجسـ 

 ( . Buss ,1980 :4-5ساس التعبير عف الذات ))ليس انا ( وىو ا
  -الذات الخاصة مقابؿ الذات العامة : –ثانيا 

يقضي األفراد الكثير مف الوقت في فيـ العالـ ومف حوليـ , حيث يتـ توجيو المزيد 
ومع ذلؾ , ماذا يبلحظوف عندما ينصب اىتماميـ  ,مف مشاعر األفراد نحو البيئة مف حوليـ

خاص  أجاب باس بإجابتيف , مشيًرا إلى أف الوعي  بالذات لو جانباف فقط: ىما عمى أنفسيـ؟
 .وعاـ

عندما يختبر تجاربو بمفرده ,  ( Private)يمكف لمفرد أف يدرؾ الجوانب الخاصة
فالفرد الذي يعبر عف تجربتو حتى يخبر عنيا بنفسو , وىذا ال ينفي قدرة اآلخريف عمى 

, ( Public)وبالنسبة لمجوانب العامة , ة عمى ما يمر بو الفرداالستدالؿ مف التجارب الداخمي
يمكف لآلخريف رؤيتيا بسيولة مف خبلؿ الطريقة التي ينظر بيا الفرد إلى اآلخريف ويمكنو 
 أيًضا أف يبلحظ نفس األشياء كما ىي مف وجية نظره الخاصة ألف ىذه الجوانب مرئية تماًما

(Buss ,1980 : 7 . ) 
(  إلى أف الذكور لدييـ وعي ذاتي أكثر مف اإلناث ويتميزوف Bassوأشار باس )

بكونيـ أكثر انتباىًا لعممياتيـ المعرفية ومعتقداتيـ وحاالتيـ المزاجية ومشاعرىـ , ويشعروف 
بالثقة بالنفس والقدرة عمى اتخاذ القرارات بحكـ انشغاليـ بالمسؤوليات أو المياـ الموكمة إلييـ 

 .  ( (Buss, 1980, P: 48 والتفاعؿ االجتماعي
 ( ثانيا : نظرية دانيرDiener,1979 : ) 

شرحيا , وىذا نظريتػػو )ظػاىرة البلتفػػرد( التػي حػػاوؿ ( Diener,1979) داينػػر قدـ 
الى تكوف موجيو عندما التعبير عف الذات عندما يفقد الفرد وعيو الذاتي الحقيقي خصوصا 

باستقبللية ال يشعر بحيث  الذاتي د تمنعو مف الوعي ظروؼ المحيطة بو قاآلخريف  الف ال
 (. Diener,1979:1160 -1171) سموكو وجوده كفرد لذلؾ يصبح مف المستحيؿ مراقبة
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التي مرة حياتيػػة الظػػروؼ قد تتعاض مع الالفػرد فػػي مواقػؼ اجتماعيػػة يمر وعنػدما 
في ىذه الحالة يتضاءؿ الوعي  ,االخريفمع  الكامؿنػػدماج الكػػأف يكػوف فػػي حالػة ا بيا 

وعندما  والشعور باليوية الشخصية, البلتفػػردالذاتي وفيـ الذات المذيف يؤدياف إلى ظيور حالة 
يمكف أف يؤدي ذلؾ ,  يحدث ىذا الموقؼ  قد يفقد الفرد جانًبا ميًما مف قدرتو عمى إدارة نفسو

تقميؿ االىتماـ بما يقولو اآلخروف عنو  إلى ضوابط ومعايير غير كافية لمفرد , كأف يكوف
,كذلؾ اف القرارات التي يتخذىا االخروف قد تكوف قاسية في بعض االحياف , وبالتالي قد 
يؤدي الى عدـ القدرة في التفكير العقبلني لدى الفرد في عممية التوازف بيف وعيو بذاتو 

 ( .  644-77:  2442والشعور بيا ) مكمفيف وغروس ,
( في دراساتو وبحوثة اف يتحقؽ مف االفراد الذيف يمتمكوف  6797اينر, حاوؿ )د 

ضبط وتحكـ بسموكياتيـ في جوانب الحياة اكثر مف االفراد  ىذاتي  لدييـ القدرة عم يوعي
في بعض المواقؼ  يا( التي استخدم 6779الذيف ال يمتمكوف وعيا .لذلؾ كانت اراء )دانير 

قدارتيـ ,  طويرليا االثر االيجابي عمى تعزيز االفراد بذاتيـ  وت مرتدة التجريبية اف التغذية ال
 .حيث اف ىذه المواقؼ ترتبط بالجوانب الشخصية واالجتماعية 

 : الدراسات السابقة لمتغير الوعي الذاتي 
 (  6770) ىاشـ دراسة: اوال

 بالقمؽ وعبلقتو بالذات الوعي بعنواف(  6770) ىاشـ اجراىا التي الدراسة تشير      
 في الطمبة عف الكشؼ في الدراسة ىذه ىدفت حيث , الثانوية المرحمة طمبة لدى المدرسي

 قواميا عينة عمى الدراسي الصؼ اختبلؼ في وكذلؾ ,(  عممي – أدبي)  التخصصات
 , الرياض مدينة في , االعدادية المرحمة مف الثبلثة الصفوؼ في  وطالبة طالب(  677)

)  التخصصات في الطمبة بيف احصائية دالة ذات فروؽ وجود عدـ الى البحث  نتائج واشارت
 صؼ مف بالذات الوعي يختمؼ ال , الفرعية والجوانب  الذاتي الوعي في(   العممي – األدبي
 وفحصيا ذواتيـ عمى الطمبة تركيز بزيادة المدرسي القمؽ وارتباط , اخر صؼ الى دراسي

 ( .  0:  6770, ىاشـ)
 (  2444 , الشمري)  دراسة ثانيا

 مسػتوى وقياس  الموظفيف, لدى بالذات الوعي مستوى قياس الى الدراسة ىدفت
 والتوازف  المينػي, والتوافػؽ بالػذات الػوعي بػيف  العبلقة طبيعة وتحديد لػدييـ, المينػي التوافػؽ
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 144) مػف الدراسػة عينػة وبمغت , النوع متغيػر وفػؽ عمػى المينػي والتوافػؽ الػذاتي الػوعي فبيف
 المتيف البحث أداتي وتطبيؽ استخداـ تـ , بغداد في مينية مؤسسات في وموظفة موظؼ( 

 : البحثية أىدافو لتحقيؽ الباحث أعدىما
 . فقرة( 11)  مف المكوف الذاتي الوعي مقياس -
 . فقرة(  12) المكوف الميني التوافؽ مقياس -

 الذاتي الوعي مستوى  بيف احصائيا دالو عبلقة وجود الى البحث نتائج واشارت
 ال بينما , الميني والتوافؽ

 الذكور) مف الموظفيف بيف الذاتي الوعي مستوى في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد
)  الميني التوافؽ متغير في احصائية داللة ذات فروؽ ال يوجد النتيجة وبنفس ,(  واالناث
 ( . 671:  2444 , الشمري

  الحذر (  –االسموب المعرفي) المجازفة  -االطار النظري لألساليب المعرفية   –ثانيا 
 :مفيـو األساليب المعرفية- 

تدؿ عمى قياس شخصية أو طريقة معينة تصاحب  كممة ((Style باألسموبيقصد 
يشير مصطمح , (02: 6774) أبو حطب,  في مجموعة متنوعة مف المواقؼ فردسموؾ ال
(إلى جميع العمميات المعرفية مثؿ اإلدراؾ والتفكير والتذكر والتخيؿ Cognition)المعرفة 

والتخزيف وتمقي المعمومات واستخداميا في مواقؼ مختمفة , ألف ىذه العمميات ىي متغيرات 
وسيطة تتوسط بيف المنبيات وردود الفعؿ التي تحدث في المظاىر والنتائج السموكية التي 

تعد األساليب المعرفية مف , و (071:  6722شريؼ , )س والمراقبةتحدث. عف طريؽ القيا
أىـ الموضوعات أو المتغيرات التي تيـ المتخصصيف في مجاؿ عمـ النفس المعرفي , حيث 

وىي تمثؿ , كما أشار ريتشارد وباميبل , تعكس الفروؽ الفردية في عمميات معالجة المعمومات
د في عمميات التعامؿ مع المعمومات الخارجية مف ( , األساليب التي يفضميا األفرا2446)

حيث تمقييا ومعالجتيا وتنظيميا , واالختبلفات الفردية في كيفية إدراؾ األفراد لؤلحداث 
وؿ, مو الزغ ؿالزغمو ) واألحداث الخارجية مف خبلؿ الذيف يفكروف في مثؿ ىذه المواقؼ

2441 :20) . 
  : مكونات االسموب المعرفي 
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( عمى اف االسموب المعرفي , Ryder &Rayner,1998در وراينر )اكد كؿ مف ري
 مثؿ المتغيرات النفسية االخرى , يتكوف مف ثبلثة مكونات تحدد مًعا أسموب تفكير الفرد:

 المكوف االنفعالي : يتضمف المشاعر التي تصاحب الفرد في المواقؼ المختمفة. -6
 يتبع أسموًبا معرفًيا.  المكوف السموكي : يشير ىذا إلى السموؾ الذي -2
دراكو ألسموبو المعرفي .  -1 المكوف المعرفي : ويرجع ذلؾ إلى معرفة الشخص وا 
 .  (126:  2440)العتـو ,
 خصائص االساليب المعرفية :  •
انيا ال تتعمؽ بأشكاؿ المحتوى المعرفي بؿ بالنشاط المعرفي نفسو, ألنو تعكس  -6

اختيارىـ وتنفيذ العمميات المعرفية مثؿ االنتباه واإلدراؾ الفروؽ بيف األفراد في     طريقة 
 ( .Witkein et al., 1977:14والتفكير وحؿ المشكبلت )

ترتبط األساليب المعرفية بالعبلقات السمبية أو اإليجابية مع متغيرات مثؿ الدافع والذكاء  -1
, 2440والنجاح األكاديمي أو التكيؼ مع ظروؼ معيشية مختمفة. )العتوـ , 

 (277ص
 (  Risk taking - cautiousness: )اسموب المجازفة مقابل الحذر

يوضح ىذا االسموب المعرفي مدى االختبلفات بيف األفراد في مدى استعدادىـ لتحمؿ 
(, ويعود االىتماـ بيذا 662: 6721والمجازفة  والحذر لتحقيؽ أىدافيـ )أبو عبلـ وشريؼ, 

( الذي قدـ نموذجو المشيور في اسموب  Atkinson ,1957االسموب الى العالـ أتكنسوف )
المجازفة وعبلقتيا باالحتياجات, اذ يمتاز االفراد رغبتيـ في المجازفة مف اجؿ تحقيؽ اىدافيـ 
وتطمعاتيـ , حيث اف اسموب المجازفة يشبع حاجة محدد لمفرد , بغض النظر عف طبيعة 

يعتبػػر األسػػموب المعرفػػي )المجازفػػة, ( .   Mcclelland &Teaque ,1975:267رغبتو .)
الحػػذر( ىػػو أحػػد األسػػاليب التػػي تمتػػاز بسػػمات وخصائػػص منفػػردة فػػي طريقػػة اإلدراؾ, 
ولػػكبل البعديػػف )المجازفػػة, الحػػذر( اسػػتراتيجيتو الخاصػػة فػػي توظيػػؼ المعمومػػات و فػػي 

البيئػػة المختمفػػة, مػػف حيػػث اسػػتقباليا وترميزىػػا واالحتفػػاظ بيػػا التعامػػؿ مػػع المثيػػرات 
واسػػتخداميا, ويعتمػػد اختيػػار أحػػد البعديػػف )المجازفػػة, الحػػذر( عمػػى الفػػروؽ الفرديػػة لمنشػػاط 

شػػكبلت والتعمػػـ واتخػػاذ المعرفػػي فػػي كيفيػػة ممارسػػة العمميػػات المختمفػػة مثػػؿ التفكيػػر وحػػؿ الم
القػػرارات ممػػا يعطػػي الفػػرد نمطا مميزا يناسػػب ميولػػو وتوجياتػػو بتفسػػير األحػػداث فػػي ضػػوء 
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إدراؾ مسؤولياتو , و تمثؿ ىذه الطريقة الفروؽ الفردية بيف األفراد مف حيث السرعة والمجازفة 
دية  , فاألشخاص الذيف يميموف الى الحذر فيـ في اتخاذ القرار. وتقبؿ المواقؼ غير التقمي

اكثر انتباه لممواقؼ وال يتسرعوف في اتخاذ القرارات وىـ اقؿ استعدادا  لممجازفة , اما االفراد 
  (. 2440الذيف يميموف الى االسموب المجازفة اكثر استعدادا لممخاطرة والمحاولة ) العتـو , 

  الحذر ( :–في واالسموب المعرفي )المجازفة النظريات التي تناولت االساليب المعر 
 (Kagan &Wallach, 1964كوجاف ووالش )نظرية اوال : 

وىي النظريات االولى  التي فسرت االسموب المعرفي )المجازفة مقابؿ الحذر ( 
( واستندت ىذه النظرية  6710وعبلقتو بالقدرات العقمية عامو واتخاذ القرار خاصو  في عاـ )

االولى تناوؿ ىذا االسموب الى قيمة  الفرد او حدود تحممو الحتماؿ الربح او الخسارة بالدرجة 
وينظر الى المجازفة عمى انيا احتماؿ وقوع حدث غير مرغوب فيو او انيا وقوع االحداث 
وشدة امكانية الخسارة جراء الحدث , اما مفيوـ المجازفة يبلـز امكانية المكسب الربح او 

المجازؼ يرغب بتحدي المجيوؿ وبالتالي يدفعو لمحصوؿ عمى العديد مف  الخسارة والشخص
ينظر كوجاف إلى األساليب المعرفية مف حيث أىمية األداء والمعايير المستخدمة  الفرص,

  , تنقسـ األساليب المعرفية: كوجافووفقا ل لتقييـ ىذه األساليب,
اه القدرات , وفي ىذه الحالة يمثؿ تمثؿ األساليب المعرفية األكثر ارتباًطا باتج  :اوال

 معيار الصحة 
ىذا يعني أف األسموب المعرفي يرتبط  واألداء معياًرا لمحكـ عمى األسموب المعرفي ,

باألداء المطموب مف قبؿ شخص في موقؼ معيف , أي أف األداء يتـ تعريفو في ضوء الدرجة 
تطبيؽ األساليب واالستراتيجيات أو المستوى الذي يكوف لدى الفرد أسبابو التي يميؿ إلى 

  تفرض نفسيا عمى الموقؼ. األساليبليست  عمييا إي اف
إنيا تمثؿ طرًقا معرفية ال تتطمب استخداـ اختبار أداء صالح أو خاطئ , ثانيا :  

حمؿ ثنائي القطب المتصؿ أحد القطبيف بأعمى ت) ولكف يتـ دراستيا ,ألنيا عمى مسافة ثابتة
 .  (Kogan,1976:120-135) ب الثاني أقؿ قيمة(قيمة , ويحمؿ القط

 ( : Guilford,1980:720ثالثا : نظرية جيمفورد  )
مف وجية نظر جيمفورد , فإف األساليب المعرفية ليست سوى أساليب أو أشكاؿ أو  

استراتيجيات معرفية تفضيمية في إدارة المعمومات مف قبؿ الفرد , سواء في النموذج النظري أو 
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(. وأشار جيمفورد إلى أف األساليب المعرفية  16, : 6770الذي ابتكره,) الفرماوي العممي 
ىي الوظائؼ التي تؤدي إلى السموكيات البشرية التي يوفرىا عدد مف القدرات العقمية أو 
الضوابط المعرفية ,ألنو يعدىا كصفات تعبر عف مكونات الشخصية العاطفية واالجتماعية 

ستة أساليب معرفية ترتبط  اف ىناؾ  جيمفورد عمىويؤكد  (,221: 2440والعقمية ) العتوـ ,
الحذر واقترح أف األشخاص  -مجازفةالمتانة .   –التشطيب  , وىي :الدماغ بنموذجو بنية 

المعرضيف لممجازفة يختمفوف عف األشخاص الحذريف مف حيث أنيـ أكثر ثقة وأكثر تحفيًزا 
التكامؿ .الفحص الوثيؽ  –.التحميمي  طريقة المعادلةعقمي . الالتعقيد  -البساطة  ألداء المياـ.

 .(11: 2442) خزعؿ, .
  الحذر ( : –الدراسات السابقة لمتغير االسموب المعرفي ) المجازفة 

 ( :  2442) المجيد عبد دراسة  اوال
 لطمبة الحسية والذاكرة( الحذر-المجازفة) المعرفي األسموب قياس إلى الدراسة ىدفت

 الذاكرة) ودرجات( الحذر – المجازفة) المعرفي األسموب درجات بيف العبلقة وايجاد الجامعة
 عينة وتكونت الجامعة, طمبة لدى( البصرية الحسية الذاكرة -السمعية الحسية الذاكرة -الحسية
 مف استنتاجات عدة الى التوصؿ تـ وقد وطالبة, طالب(  144) عمى االحصائي التحميؿ
( الحذر -المجازفة)  المعرفي األسموب بيف احصائية داللة ذات ايجابية عبلقة وجود أىميا

 بيف إحصائية داللة ذات فروقا ىناؾ إف عف فضبل , الحذريف لصالح ,  الحسية والذاكرة
 ولمصمحة والبصرية السمعية الذاكرتيف وفي الحسية الذاكرة في والحذريف المجازفيف مجموعتي
 (  2442 المجيد, عبد) المجازفيف

 ( :  2462) حمودي دراسة: ثانيا
 لممعرضيف التعاوني التعمـ تأثير تحديد إلى( 2462) حمودي دراسة واشارت

 بالكرة االرساؿ وتمقي العداد ميارات وتعمـ , الشخصي الذكاء تنمية في الحذر مقابؿ لممجازفة
 وأف , الطبلب تفكير تنمية في فعالة وسيمة التعاوني التعمـ أسموب أف إلى وخمص الطائرة,
 في وفعاال كبيًرا دوًرا لعب الحذر مقابؿ  لممجازفة لممعرضيف التعاوني التعمـ أسموب استخداـ

 , حمودي) ذلؾ مف أكبر وبطريقة , طائرة بكرة االرساؿ والتمقي االعداد في مياراتي تعمـ
2462 . ) 

 الفصل الثالث:
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جراءاته:  منهجية البحث وا 
الباحث في ىذا الفصؿ منيجية البحث واإلجراءات التي سيتبعيا لتحديد يتناوؿ 

مجتمع البحث األصمي , وطريقة جمع العينة, وبناء أداتي البحث وتطبيقيما عمى عينة 
الدراسة , وطريقة تحميؿ نتائج البحث والطرؽ اإلحصائية لمحصوؿ عمى نتائج البحث وىي 

 كما يمي:
 

 Research methodأواًل: منهج البحث:  ))
في الدراسة الحالية تـ استخدـ المنيج الوصفي , فيو الطريقة األكثر مبلءمة لدراسة 
العبلقات االرتباطية مف بيف المتغيرات والتعرؼ عمى الفروؽ بينيا, إذا  يشير ىذا المنيج إلى 

كـ دراسة متغيرات البحث كما ىي مف بيف أعضاء العينة, دوف أف يكوف لمباحث دور في التح
 .( 221:  6771في المتغيرات , )عبيدات وآخروف,
 (( Population of the Researchثانيًا : مجتمع البحث: 

ا  مرحمة ) الماجستير تألؼ مجتمع البحث الحالي مف طمبة الدراسات العمي 
( في التخصصات االنسانية  2426 – 2424( في جامعة االنبار, لمعاـ الدراسي )والدكتوراه
( كمية  , وقد تـ استثناء  61(  طالب وطالبة موزعيف عمى )6219والبالغ عددىـ ) والعممية

ط االزمة لمدراسة مف حيث النوع بعض الكميات مف ىذا الدراسة ,وذلؾ لعدـ توفر الشرو 
ذكور واناث ( , كما ىو الحاؿ في كمية التربية بنات ,حيث يتوفر فقط  )االناث ( , كذلؾ )

اضية يوجد فقط الذكور وال يتوفر االناث ,حيث يصبح عدد الكميات التي في كمية التربية الري
( كميات   1( كمية . وبمغ عدد الكميات في التخصصات العممية ) 66شممت في الدراسة )

( طالبا وطالبة  في المرحمتيف )الماجستير والدكتوراه ( , اما في ما يخص  106وبمجموع )
( طالبا  771( كميات , حيث بمغ مجموعيـ )7نية )عدد الكميات  في التخصصات االنسا

 وطالبة 
 (Sample of Research) :ثالثا: عينة البحث

( طالب وطالبة مف مجتمع طمبة الدراسات العميا  024اقتصرت عينة الدراسة عمى )
 بفي مرحمتيف ) الماجستير والدكتوراه ( في جامعة االنبار الذيف تـ اختيارىـ وفقا ال سمو 

% ( مف المجتمع  11.77العينة الطبقية العشوائية , وتضمنت عينة البحث ما  نسبتو      )
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% (  10( طالبة , و كانت نسبة الذكور مف العينة ) 676و) طالباً ( 217االصمي , وبواقع )
(  ذكور واناث في التخصص 220% ( , حيث بمغ عدد الطمبة ) 11) ونسبة اإلناث, 

(  671( , في المقابؿ بمغ مجموع الطمبة في التخصص االنساني )%  71العممي بنسبة )
 % ( مف العينة البحث الحالي , 09وطالبة وكانت نسبتيـ ىي ) طالباً 

 
 
  

 Tools of Research)رابعًا: أداتا البحث: )
 :  (self-Awareness)اوال: مقياس الوعي الذاتي 

التي تناولت والمصادر العممية  بعد أف استعرض الباحث األدبيات والدراسات السابقة 
كإطار نظري لمبحث  (Buss,1976) اعتمد الباحث عمى نظريةحيث  مفيوـ الوعي الذاتي,

ىو خاصية أو ميؿ ( لموعي الذاتي :  Bussباس ) الحالي وبناء عميو تبنى الباحث تعريؼ
( فقرة , قسمت عمى مجاليف ىما  10قاـ الباحث بصياغة ) حيثالفرد إلى االىتماـ بنفسو , 

( فقرة ,  67( فقرة , وبمغ عدد فقرات الوعي الذاتي العاـ ) 67: الوعي الذاتي الخاص بواقع )
قرة موجبة , حيث اذا كانت الف ( عمى مقياس خماسي7-6إعطاء البدائؿ وزنًا موزعًا )وتـ 

( إذا كانت 1( إذا كانت )تنطبؽ عمّي غالبًا( و)0تنطبؽ عمّي تمامًا( و)( إذا كانت )7تكوف)
( أذا كانت)ال تنطبؽ عمّي 6( أذا كانت )تنطبؽ عمّي نادرًا( و)2)تنطبؽ عمّي أحيانًا( و)

( أذا 2تنطبؽ عمّي تمامًا( و)( أذا كانت )6)فتكوف , اما اذا اصبحت الفقرة سمبية  مطمقا(
( أذا كانت )تنطبؽ عمّي 0( أذا كانت )تنطبؽ عمّي أحيانًا( و) 1كانت )تنطبؽ عمّي غالبًا( و)

 ( أذا كانت)ال تنطبؽ عمّي مطمقًا(7نادرًا( و)
 :صالحية الفقرات 

مف   محكماً (  62عمى )  ( فقرة10مقياس الوعي الذاتي البالغة )تـ عرض فقرات 
مف توافر الخصائص المناسبة ليذه  لمتأكد و  لنفسيةالمتخصصيف في العموـ التربوية وا

( لعينة واحدة وعدت كؿ فقرة صالحة عندما تكوف  2الفقرات وبدائميا تـ استخداـ اختبار) كا
% ( مف عدد  24( وىي توازي نسبة )  4,47المحسوبة دالة عند مستوى )  كأيقيمة مربع 

مف اجؿ قياسو  تيا لقياس ما وضعمحكميف وقد عدت جميع فقرات المقياس صالحة منطقال
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( مف مجاؿ 67( مف مجاؿ الوعي الذاتي الخاص والفقرة رقـ )62, 0ما عدا الفقرتيف رقـ )
الوعي الذاتي العاـ غير دالة الف قيمة مربع كأي المحسوبة ليا اصغر مف قيمة كأي الجدولية 

 .( فقرة  16حيث تـ حذفيا ليصبح  عدد فقرات المقياس مكوف مف )
 االول: االستطالعي التطبيق 

طمبة الدراسات العميا في جامعة االنبار في المرحمتيف ) طبؽ الباحث المقياس عمى 
, موزعيف عمى ( طالب وطالبة 04)الماجستير والدكتوراه (  , حيث بمغ عدد العينة المختارة 

عمى  ردال تـالتخصصات االنسانية والعممية  ذكورا واناثا بشكؿ متساوي, والجدوؿ رقـ و 
المقياس اماـ الباحث وقد اتضح مف خبلؿ تطبيؽ االختبار أف التعميمات الخاصة بالمقياس 

الوقت المقدر في مقياس الوعي الذاتي واف والفقرات واضحة ومفيومة مف قبؿ جميع الطمبة 
  ( دقيقة.62)( دقيقة , بمتوسط 60-64) يتراوح بيف 

 (:Discrimination Power of Itemsالقوة التمييزية لمفقرات )
مف طمبة الدراسات العميا في جامعة طبؽ الباحث المقياس عمى افراد العينة     

مف أجؿ تصحيح استمارات اإلجابة , و ذكور واالناث وتـ مف ال( 024البالغ عددىـ )االنبار و 
درجات أفراد العينة مف أعمى درجة كمية  تـ ترتيبالقوة التميزية لفقرات المقياس  الكشؼ عف

المئوية نسبة الالدرجة و  فًقا إلجمالي, المجموعتاف المتطرفتاف  تـ تحديدإلى اقؿ درجة كمية و 
( طالب وطالبة في المجموعة 661بمغ عدد األفراد في كؿ مجموعة )حيث %(  29)وىي 

-tلباحث االختبار التائي )ا خدـ( طالب وطالبة في المجموعة الدنيا واست661العميا, و )
test  المجموعتيف في درجات كؿ  قيـ حساب داللة الفروؽ بيف متوسطل( لعينتيف مستقمتيف
ذات , حيث تمثؿ المقياس , واتضح أف جميع الفقرات تختمؼ عف بعضيا البعض في فقرة 

( 6,71البالغة ) داللة إحصائية , ألف قيمتيا التائية المحسوبة اكبر مف القيمة التائية الجدولية
( يوضح القوة التميزية لفقرات 7جدوؿ ) (.4,47( وعند مستوى داللة )220بدرجة حرية )

 مقياس الوعي الذاتي 
 الوعي الذاتي(  القوة التميزية لفقرات مقياس 5 جدول )

القيمـة  المجموعـة الدنيـا المجموعـة العميـا ت
التائيـة 

 المحسوبـة
المتوسط  الفقرة

 الحسابي
النحراف ا

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري
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القيمـة  المجموعـة الدنيـا المجموعـة العميـا ت
التائيـة 

 المحسوبـة
المتوسط  الفقرة

 الحسابي
النحراف ا

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

1 4,20 1,045 1,41 0,740 23,134 
2 4,73 0,597 3,27 1,881 7,862 
3 4,14 0,874 1,84 0,956 18,797 
4 4,54 0,779 3,67 1,404 5,799 
5 4,72 0,570 4,01 1,575 4,491 
6 3,38 0,879 2,22 1,024 9,129 
7 3,82 0,928 2,77 1,006 8,108 
8 3,70 1,251 1,94 0,514 13,836 
9 4,18 1,090 1,25 0,438 26,498 

10 4,10 0,938 1,26 0,463 28,843 
11 4,14 0,854 1,24 0,634 28,911 
12 3,85 1,194 1,65 0,853 15,959 
13 3,59 1,138 1,43 0,639 17,576 
14 4,19 0,980 1,46 0,744 23,609 
15 4,55 0,693 2,69 1,481 12,078 
16 3,51 1,343 1,76 0,504 12,976 
17 3,99 1,183 1,21 0,471 23,179 
18 4,13 1,073 1,23 0,567 25,419 
19 4,33 0,649 2,76 1,674 9,271 
20 4,07 1,127 1,06 0,242 27,826 
21 3,89 0,736 2,29 1,405 10,729 
22 3,70 1,040 1,10 0,309 25,467 
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القيمـة  المجموعـة الدنيـا المجموعـة العميـا ت
التائيـة 

 المحسوبـة
المتوسط  الفقرة

 الحسابي
النحراف ا

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

23 4,75 0,543 2,80 1,958 10,181 
24 3,98 1,202 1,15 0,367 23,865 
25 4,38 0,928 2,03 1,308 15,533 
26 4,03 1,017 1,23 0,534 25,953 
27 4,23 0,899 1,59 0,841 22,842 
28 4,30 0,565 2,66 1,745 9,486 
29 4,38 0,556 2,44 1,792 10,977 
30 4,29 0,798 2,61 1,660 9,652 
31 4,17 1,002 1,23 0,428 28,659 

 االتساق الداخمي )صدق الفقرات( :تم حساب صدق الفقرات كاألتي:-2
 Personاعتمد الباحث عمى معامؿ ارتباط " بيرسوف "  اتفي حساب صدؽ الفقر 

correlation  ومتدرجة الف الدرجات في الفقرة مستمرة , والنتيجة الكمية بيف درجات كؿ فقرة
( طالب وطالبة في 024صدؽ الفقرات تتكوف مف )التحقؽ مف  أف عينة مع المبلحظة , 

عند مستوى داللة  إحصائيةدالة ذات  االرتباطأف جميع معامبلت  يظير ذلؾالبحث الحالي, و 
اكبر مف القيمة الجدولية كانت الدرجة الكمية االرتباط مع قيـ معامبلت , حيث اف ( 4,47)

  (.4.47مستوى داللة )مع ( و 062رجة حرية )( بد4,472البالغة )
 ( :Validity of the Scaleصدق المقياس )

 الصدق الظاهري: -1
تحقؽ  تحقؽ الباحث مف الصدؽ الظاىري لمقياس الوعي الذاتي مف خبلؿ       

الى اتفاؽ ذوي الخبرة في مجاؿ عمـ النفس التربوي والقياس والتقويـ الخبراء المتخصصوف 
 صبلحية المكونات والفقرات في قياس الوعي الذاتي. حوؿ

 (:Constrcut Validityصدق البناء )
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تميز الوقد تحقؽ الباحث مف صدؽ البناء مف خبلؿ اربعة مؤشرات ىي  ,       
 بإيجاد الفروؽ بيف المجموعتيف.

 .بجميع الدرجات  عبلقة درجة الفقرة
 : ( Scales Reliability)ثبات المقياس  ثانيًا:   
 : Test-Retestإعادة االختبار  –طريقة االختبار -أ

الثبات بيذه الطريقة فقد أعيد تطبيؽ المقياس عمى عينة ولمحصوؿ عمى معامؿ      
طالب وطالبة ( 14)الدراسات العميا في جامعة االنبار وبمغ عددىـ مف طمبة  المكونةالثبات 

 التطبيؽ  بعد( يومًا 60فاصؿ زمني بمغ )بعد مرور و مف التخصصات االنسانية والعممية  
 ىذه القيمة مؤشرا جيدا  تبر( لممقياس, وتع4,27معامؿ االرتباط ) ظيرو  , األوؿ,االختبار 
 :(  ( Cronbach's Alphaمعادلة ألفا كرونباخ  -ب

البالغة التحميؿ االحصائي أستخرج الثبات بيذه الطريقة مف درجات استمارات عينة 
(  وىو معامؿ ثبات 4,22معادلة كرونباخ بمغ معامؿ ألفا ) ستخداـ( استمارة, وبا024)

 جيد.المقياس 
 : وصف المقياس بصورته النهائية 

( فقرة موزعة 16يتألؼ مقياس الوعي الذاتي في البحث الحالي بصورتو النيائية مف )
االعتماد عمى بدائؿ  وتـعمى مجاليف ىي: )الوعي الذاتي الخاص, الوعي الذاتي العاـ( 

 التقدير الخماسي 
  -: الحذر( –مقياس األسموب المعرفي )المجازفة ثانيا :

عمى األدبيات والدراسات السابقة واإلطار النظري المتعمؽ الباحث بعد اطبلع 
الباحث مقياس األسموب المعرفي  ىالحذر( تبن -بموضوع األسموب المعرفي )المجازفة 

( فقرة والمبني 27( والذي يتكوف مف )2442,عبد المجيد  ) هلذي أعدالحذر( ا -)المجازفة 
صياغة فقرات مقياس األسموب  تتم حيث(  6710, نظرية )كوجاف ووالشل وفقاأساسًا 

والذي نوعاف مف البدائؿ, شكؿ مواقؼ لفظية, وكؿ موقؼ في الحذر(  -المعرفي )المجازفة 
وتسمى ىذه طريقة  أحدىا )أسموب المجازفة( والبديؿ األخر يمثؿ)أسموب الحذر(, ىيطمؽ عم

 يتـ إعطاء البديؿ الذي يمثؿ )أسموب الحذر(, ( Forced Choiceاالختيار االجباري )
(  27,ويشمؿ المقياس ) يمثؿ )أسموب المجازفة( تعطى درجتافدرجة واحدة والبديؿ االخر 
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بالتالي يتـ حساب الدرجة , و س بشكؿ جماعي وفي نفس الجمسةيتـ تطبيؽ المقيا موقفا , و
 ستجيب . اإلجمالية لمم

 الحذر ( –فقرات مقياس االسموب المعرفي ) المجازفة  صالحية: 
الذي يتكوف مف  الحذر( –مقياس االسموب المعرفي )المجازفة فقرات  الباحث عرض

التربية وعمـ مف المتخصصيف في  محكما(  62عمى ) ,بصيغتو األولية ممحؽ  ( فقرة27)
وقد عدت كؿ الفقرات وبدائميا  صياغتوو مف صبلحيتو وسبلمة  , لمتأكد إلبداء الرأي النفس

( غير دالة الف قيمة مربع كأي 27, 20فقرات المقياس صالحة ما عدا الفقرتيف رقـ )
 ( فقرة  21اس مف )المحسوبة ليا اصغر مف قيمة كأي الجدولية لذلؾ تـ حذفيا, , ليتكوف المقي

 االول االستطالعي التطبيق  : 
( طالًبا 04)عينة مف طمبة الدراسات العميا بمغ عددىـ طبؽ الباحث المقياس عمى 

 .,نبارمف جامعة االوطالبة 
واتضح مف خبلؿ التطبيؽ أف تعميمات  , أماـ الباحث المقياستمت اإلجابة عمى 

 التقريبي الوقتمتوسط  و اف ,  بةؿ الطموفقرات المقياس كانت واضحة ومفيومة مف قب
   ( دقيقة.62)( دقيقة بمتوسط  60-64تراوح بيف ) لممقياس

 الحذر( -التحميل اإلحصائي لفقرات مقياس االسموب المعرفي )المجازفة :  
 أسموب المجموعتيف المتطرفتيف عتماد أسموبيف ىما:ا احصائيا تـ  لتحميؿ الفقرات

 بالدرجة الكمية لممقياس لمتعرؼ عمى مدى تجانس فقرات المقياس. عبلقة درجة الفقرةو 
 :أسموب المجموعتين المتطرفين -1

الحذر( استخدـ  –لحساب القوة التمييزية لفقرات مقياس األسموب المعرفي )المجازفة 
درجات افراد العينة  ترتيب الباحث أسموب المجموعتيف المتطرفتيف باتباع الخطوات اآلتية:

% الدنيا مف 29% العميا ونسبة 29تخصيص نسبة الػ  مف األعمى إلى األدنى. تنازلياً ترتيبًا 
( 024الدرجات لتمثؿ المجموعتيف المتطرفتيف, كوف عينة التحميؿ االحصائي تكونت مف ) 

( استمارة  661( والمجموعة الدنيا فكانت ) 661استمارة لذا كاف عدد أفراد المجموعة العميا )
لعينتيف مستقمتيف لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف  ( T.Test)ار التائي تطبيؽ االختبو 

المجموعة العميا والمجموعة الدنيا لكؿ فقرة , واشار نتائج االختبار إف الفقرات مميزة جميعيا 
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( 6,71الف القيمة التائية المحسوبة لمفقرات جميعيا أعمى مف القيمة التائية الجدولية البالغة )
 (.2بيف في الجدوؿ ) م( وكما ىو 220( وبدرجة حرية )4,47ة )وبمستوى دالل

 
 
 
 
بطريقة  (الحذر –المجازفة االسموب المعرفي )(معامالت تميز فقرات مقياس 2الجدول )

 المجموعتين المتطرفتين

رقم 
 الفقرة

 القيمة المجموعة الدنيا المجموعة العميا
التائية 

 المحسوبة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

1  2,00 0,000 1,61 0,489 8,451 
2 1,77 0,416 1,39 0,491 6,275 
3 1,85 0,350 1,41 0,495 7,757 
4 1,56 0,497 1,40 0,493 2,416 
5 1,82 0,383 1,39 0,491 7,242 
6 1,83 0,375 1,38 0,489 7,620 
7 1,90 0,297 1,31 0,468 11,193 
8 1,91 0,285 1,38 0,487 9,990 
9 1,80 0,397 1,35 0,480 7,693 

10 1,54 0,499 1,31 0,468 3,572 
11 1,87 0,330 1,21 0,410 13,374 
12 1,74 0,438 1,24 0,433 8,540 
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رقم 
 الفقرة

 القيمة المجموعة الدنيا المجموعة العميا
التائية 

 المحسوبة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

13 1,76 0,422 1,33 0,474 7,253 
14 1,45 0,499 1,24 0,433 3,270 
15 1,92 0,242 1,38 0,487 10,885 
16 1,85 0,350 1,29 0,456 10,461 
17 1,84 0,359 1,34 0,477 8,975 
18 1,84 0,359 1,30 0,460 9,985 
19 1,85 0,320 1,41 0,495 8,454 
20 1,93 0,242 1,56 0,497 7,138 
21 1,71 0,452 1,31 0,467 6,502 
22 1,82 0,383 1,37 0,471 8,671 
23 1,84 0,359 1,35 0,480 8,784 
  -:عبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس -2

الباحث معامؿ ارتباط بيرسوف الستخراج معامؿ االرتباط بيف درجات كؿ فقرة استخدـ 
االستمارات , وبما اف ( Allen & yen, 1979: 124الكمية لئلفراد عمى المقياس )  النتيجةو 

االستمارات التي خضعت لمتحميؿ في ضوء  نفس يي فاستمارة  (024) يا ىي تحميمالمطموب 
إف معامبلت االرتباط جميعًا  تظير النتائج و  , المجموعتيف المتطرفتيفالذ اتبع في أسموب 

ذات داللة إحصائية عند مقارنتيا بالقيمة الحرجة البالغة ترتبط بالدرجة الكمية لممقياس 
 (  062( ودرجة حرية ) 4,47( بمستوى داللة )4,472)

  (Validity of scaleصدؽ المقياس: )
  -( :Face Validity )الصدؽ الظاىري -6
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قاـ الباحث بعرض ىذا النوع مف الصدؽ لمقياس األسموب المعرفي ) المجازفة      
الحذر(  عمى الخبراء والمحكميف  واألخذ بآرائيـ حوؿ  مدى صبلحية الفقرات وتعميمات  –

وبيذه الصوره تحقؽ  صبلحية الفقرات وبدائؿ اإلجابة. المقياس الحالي وكما تـ ذكره في
 الصدؽ الظاىري لممقياس

  -( :  Construct Validity)صدؽ البناء  -2
معامؿ  لمفقرات و القوة التمييزيةالمتمثمة بتعد طرؽ التحميؿ اإلحصائي لمفقرات 

 ذا النوع مف الصدؽمف أىـ مؤشرات ىاالرتباط بيف درجة كؿ فقرة والنتيجة اإلجمالية لممقياس 
  (79: 2464)مجيد,

 ((Reliability  Scale: ثانيًا: ثبات المقياس
 (Test- Retest Methodطريقة إعادة االختبار: ) -6

 ( وىو معامؿ ثبات عالي 4,29)بمغ معامؿ الثبات وفقا ليذة الطريقة 
 .(Alfacrnbach)معادلة إلفا كرونباخ:  -2

 ( وىو معامؿ ثبات عالي4,21)بمغ معامؿ الثبات وفقا ليذة الطريقة 
 : وصف المقياس بصورته النهائية 

( فقرة 21الحذر( بصورتو النيائية مف ) -يتكوف مقياس االسموب المعرفي )المجازفة
( لئلجابة التي تعبر عف اسموب الحذر واعطاء الدرجة 6يتـ تصحيح الفقرة بإعطاء الدرجة )

جابة التي تعبر عف اسموب المجازفة , لذا فإفَّ أعمى درجة يمكف أفَّ يحصؿ عمييا ( لئل2)
 ( 21( درجة وأدنى درجة )01)تمثؿ جيب في المقياس ستالم

 الفصل الرابع : 
  ى طمبة الدراسات العميا في جامعة لدالوعي الذاتي : التعرف عمى  ولالهدف اال

 .االنبار
( 16بتطبيؽ مقياس الوعي الذاتي المكوف مف )ىذا اليدؼ قاـ الباحث  لمتحقؽ مف

نتائج البحث إلى أف  شارت. وأ( طالب وطالبة024فقرة عمى عينة البحث التي بمغت )
( درجة وبانحراؼ 79,249قد بمغ ) المقياسعينة  عمى ىذه الالمتوسط الحسابي لدرجات 

الحسابي والمتوسط  داللة الفرؽ بيف المتوسط ولغرض معرفة ( درجة, 21,709معياري قدره )
 استخدـ الباحث معادلة االختبار التائي لعينة واحدة وظيرت( درجة , 71الفرضي الذي بمغ )
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, إذ بمغت القيمة التائية المحسوبة  (4,47)داللة  عند مستوىالفرؽ  داؿ احصائيا اف 
( وىذا 067(, وبدرجة حرية )6,71مف القيمة التائية الجدولية البالغة ) اكبر( وىي 1,202)

 افيوضح( 1والشكؿ )(  62والجدوؿ )مستوى الوعي الذاتي لدى عينة البحث عالي اف يشير 
 .ذلؾ

 
 لمقياس الوعي الذاتيوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية مت(ال3جدول )
المتوسط  العينة المتغير

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 الداللة *  tالقيمة التائية 
 الجدولية المحسوبة (4,47)

الوعي 
 الذاتي

 ة دال  6,71 1,02 71 21,709 79,249 024

( الى اف طمبة الدراسات العميا يتصفوف  1تشير النتائج الموضحة في الجدوؿ )
بسبب  الى وجود درجة الوعي الذاتي ىذه النتيجة , ويعزو الباحثبالوعي الذاتي المرتفع 

والتي منحتيـ مجموعة متنوعة مف طبيعة المرحمة الدراسية التي يمر بيا ىؤالء الطمبة , 
عمى مختمؼ مكونات البيئة  اطبلعيـباإلضافة إلى ,   الخبرات والمستويات الثقافية الجيدة

 , والتي مف شأنيا يزداد الوعي الذاتي لدييـ المحيطة بيـ  والمعمومات التي لدييـ عف ذواتيـ
لعالي وحؿ ااألداء  تحقيؽ األىداؼ والرغبات والميؿ نحو لباالندفاع يتميزوف نتيجة لذلؾ , و 

مف أىـ ركائز الوعي الذاتي , أذ يعتبر المختمفة  مواقؼ اليوميةالالمشكبلت التي تنشأ في 
( Buss,1976)باس ىذه النتيجة مع نظرية  تنسجـو . ىو أساس كؿ فعؿ, و الشخصية السوية

تحقيؽ األىداؼ لباالندفاع االفراد الذيف يتمتعوف بالوعي الذاتي العالي يتميزوف تؤكد اف التي 
الجماعة ويكونوا أكثر وط ضغليظيروف مقاومة عالية و  ,والرغبة او الميؿ نحو لؤلداء العالي

 .ثقة بالنفس واقؿ قمقاً و توافقا 
 لدى الوعي الذاتي  الهدف الثاني : التعرف عمى الفروق ذات الداللة االحصائية في

اناث(  -)ذكور  نوعتبعا لمتغيري الطمبة الدراسات العميا في جامعة االنبار 
 (.انساني -عممي )والتخصص 
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البالغة استجابات عينة البحث بتصنيؼ لغرض التحقؽ مف ىذا اليدؼ قاـ الباحث   
إحصائيا استخرج الباحث تيا وبعد معالج الوعي الذاتي,عمى مقياس  طالب وطالبة( 024)

)  والتخصصاناث(   -)ذكور  نوعللمتغير امتوسطات درجات افراد العينة عمى المقياس تبعا 
 (0(, وكانت كما موضحة في الجدوؿ)انساني - عممي

 
 نوعوفقا لممتغيرات )اللموعي الذاتي (المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 4جدول)

 (التخصص,
 النوع التخصص العدد المتوسط المعياري االنحراؼ
 ذكور عممي 612 79,709 27,114
 انساني 619 79,269 27,174
 مجموع 217 79,226 27,161
 اناث عممي 72 71,614 29,709
 انساني 77 77,260 27,122
 مجموع 676 71,449 22,626
 المجموع عممي 220 79,246 21,127
 انساني 671 79,260 21,970

اختبار  اؿاستعم والتخصص, تـ لمنوعتبعا الوعي الذاتي ولمتأكد مف الفروؽ في 
 (7تحميؿ التبايف الثنائي بتفاعؿ , وكانت النتائج كما موضحة في الجدوؿ )

نتائج تحميل التباين الثنائي بتفاعل لتعرف الفروق ذات الداللة اإلحصائية يبين  ( 5جدول )
 لوعي الذاتي .ا في مقياس
مجموع  لتبايفمصدر ا

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

النسبة 
 الفائية

الداللة 
(4,47) 

 دالةغير  4,022 106,226 6 106,226 نوعال
 دالة غير 4,449 0,111 6 0,111 التخصص
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 غير دالة 4,446 4,221 6 4,221 التخصص*  نوعال
   942,729 061 270712,076 الخطأ
    067 277227,226 الكمي

: تبيف إف قيمة النسبة  نوعال أظيرت نتائج تحميؿ التبايف الثنائي المعطيات اآلتية:
مف قيمة النسبة الفائية الجدولية البالغة  صغرىي ا نوع( لمتغير ال4,022الفائية المحسوبة )

ليس ( , مما يشير إلى أنو  061,  6( ودرجتي حرية )4,47( عند مستوى داللة )1,20)
تبيف  : اما التخصص .نوعتبعا لمتغير  الفي الوعي الذاتي ىناؾ  فروؽ ذات داللة إحصائية 
مف قيمة  اصغرىي التخصص ( لمتغير 4,449)بمغتإف قيمة النسبة الفائية المحسوبة 

( 061,  6( ودرجتي حرية )4,47( عند مستوى داللة )1,20النسبة الفائية الجدولية البالغة )
تبعا لمتغير  في الوعي الذاتي ىناؾ  فروؽ ذات داللة إحصائية ليس أنو  , مما يشير إلى 

 –اشارت نتائج البحث الحالي الى عدـ وجود فروؽ بيف متغير النوع )الذكور  .التخصص
انساني ( في الوعي الذاتي , ويرى الباحث اف ىذه النتيجة  –االناث (  والتخصص )عممي 

ترجع الى المستويات التعميمية المتقدمة لطمبة الدراسات العميا ,وتشابو الطمبة مف خبلؿ تقيميـ 
لذواتيـ , واالمر الذي  قد يساىـ في تنمية الوعي الذاتي , فوصوؿ الطمبة الى المستوى 

العقمي والعاطفي , بإضافة الى دور النتشة االجتماعية,  االكاديمي يشير الى تكامؿ النضج
وعامؿ المنافسة بيف )الذكور واالناث( , وقد واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة ونظرية باس 

(Buss,197 التي اشارت الى وجود فروؽ ذات داللة احصائية لصالح الذكور والتخصص )
( مف ناحية النوع ,  2446دراسة )الكعبي ,  العممي بالوعي الذاتي ,وتتفؽ الدراسة الحالية مع

 فروؽ في الوعي الذاتي بيف الذكور واالناث  دانو ال يوج
ى طمبة لد الحذر(   -االسموب المعرفي )المجازفة: التعرف عمى  ثالثالهدف ال

 .الدراسات العميا في جامعة االنبار
بتطبيؽ مقياس االسموب المعرفي المتكوف مف ىذا اليدؼ قاـ الباحث  لمتحقؽ مف

نتائج البحث إلى أف  شارتوأ ( طالب وطالبة, , 024( فقرة عمى عينة البحث البالغة )21)
( درجة وبانحراؼ معياري 11,760قد بمغ ) المقياسعينة  عمى الالمتوسط الحسابي لدرجات 

متوسط الحسابي والمتوسط داللة الفرؽ بيف العمى  ولغرض التعرؼ ( درجة, 0,612قدره )
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تبيف اف و , استخدـ الباحث االختبار التائي لعينة واحدة ( درجة , 10,7الفرضي الذي بمغ )
( 7,791(, إذ بمغت القيمة التائية المحسوبة )4,47)داللة  عند مستوىالفرؽ  داؿ احصائيا 

( وىذا يعني اف 067(, وبدرجة حرية )6,71مف القيمة التائية الجدولية البالغة ) اكبروىي 
الظروؼ التي وقد يكوف السبب في ذلؾ الى االسموب المعرفي السائد ىو اسموب المجازفة  

طبيعة ,حيث يرى الباحث اف  معظـ طمبة الدراسات العميا في جامعة االنباربيا  يمر
ت ف  لمعالجة المعموماؤ جعميـ يمجقد يالمتغيرات المعرفية ومواقؼ الحياة التي تحيط بالطمبة 

بأسموب المعرفي المجازؼ  أكثر مف االسموب  المعرفي  في الحياة االجتماعية واألكاديمية
لذلؾ يشجعيـ الى استخداـ اسموب المجازفة مف تجريب المواقؼ غير التقميدية ,  الحذر ,

يبحثوف عف أنشطة تتضمف مواقؼ  وقتحاـ  لمجيوؿ  , كذلؾ اف الطمبة في الدراسات العميا
في إظيار شخصيتيـ  الطبلبالمجازفة, مع الدافع المتمثؿ في رغبة ىؤالء تتطمب اسموب 

وبتالي اف  واستقبلليتيـ عف اآلخريف وتأكيد ذواتيـ مف خبلؿ تحقيؽ مكانة مرموقة في حياتيـ.
الطمبة الذيف يتسموف بأسموب المجازفة يميموف الى المغامرة , حيث يعتقد ىؤالء الطمبة اف 

النجاح غير متوقع , وىذا ما تبيف في نتائج البحث اف طمبة الدراسات الى  قادتيـالمجازفة 
وتتفؽ العميا كانوا يتميزوف باألسموب المعرفي المجازفة  اكثر مف االسموب المعرفي الحذر .

كوجاف ووالش( الى اف االفراد المجازفوف اكثر ميبل الى )ودراسة  ىذه النتيجة مع نظرية 
وكانت ىذه االفراد الحذريف التقميديوف في المواقؼ الحياتية .  المغامرة وتحدي لممجيوؿ مف

( واختمفت ىذه النتيجة عف نتيجة كؿ مف 2442النتيجة الحالية متفقة مع نتائج دراسة )خزعؿ,
( إذ اكدوا 2464) الشويمي, ( ودراسة2464(  ودراسة )السعدي ,2442دراسة )عبد المجيد,

 .االسموب السائد لدى طمبة الجامعة اف األسموب المعرفي ببعده الحذر ىو
 االسموب المعرفي : التعرؼ عمى الفروؽ ذات الداللة االحصائية في  رابعاليدؼ ال

 نوعتبعا لمتغيري الطمبة الدراسات العميا في جامعة االنبار لدى الحذر(  -)المجازفة
 (.انساني -عممي )والتخصص اناث(  -)ذكور 

التي تتكوف لغرض التحقؽ مف ىذا اليدؼ قاـ الباحث بأخذ استجابات عينة البحث 
, وبعد معالجة البيانات إحصائيا االسموب المعرفيعمى مقياس  وطالبة طالب( 024)مف 

)ذكور , اناث(   نوعاستخرج الباحث متوسطات درجات افراد العينة عمى المقياس تبعا لم
 (1انت كما موضحة في الجدوؿ)(, وكانساني,  عممي)  والتخصص
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 نوعوفقا لممتغيرات )اللألسموب المعرفي (المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 6جدول)

 (التخصص,
 النوع سنوات الخدمة العدد المتوسط المعياري  االنحراؼ
 ذكور عممي 612 11,712 0,491
 انساني 619 19,262 1,976
 مجموع 217 19,490 1,727
 اناث عممي 72 17,992 1,771
 انساني 77 17,667 0,271
 مجموع 676 17,769 0,121
 المجموع عممي 220 11,077 0,472
 انساني 671 11,722 0,212

استعمؿ الباحث   والتخصص نوعتبعا لماالسموب المعرفي ولمتأكد مف الفروؽ في 
 (.9اختبار تحميؿ التبايف الثنائي بتفاعؿ , وكانت النتائج كما موضحة في الجدوؿ )

نتائج تحميل التباين الثنائي بتفاعل لتعرف الفروق ذات الداللة اإلحصائية في  (8جدول )
 مقياس االسموب المعرفي

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

سبة الن
 الفائية

الداللة 
(4,47) 

 دالة  60,742 209,291 6 209,291 نوعال
 دالة غير 4,671 1,211 6 1,211 التخصص

 غير دالة 6,221 24,129 6 24,129 التخصص*  نوعال
   61,110 061 1767,120 الخطأ
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مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

سبة الن
 الفائية

الداللة 
(4,47) 

    067 9676,674 الكمي

: تبيف إف قيمة النسبة  نوعال أظيرت نتائج تحميؿ التبايف الثنائي المعطيات اآلتية:
مف قيمة النسبة الفائية الجدولية البالغة  كبرىي ا نوع( لمتغير ال60,742الفائية المحسوبة )

وبعد مبلحظة المتوسطات  ( ,061,  6( ودرجتي حرية )4,47( عند مستوى داللة )1,20)
جات االناث بمغ ( ومتوسط در 19,490لمعينة تبعا لمنوع تبيف اف متوسط درجات الذكور بمغ )

تبعا في االسموب المعرفي فروؽ ذات داللة إحصائية  يوجدمما يشير إلى أنو  ( 17,769)
حيث قد يكوف السبب في ذلؾ مرتبًطا بالتنشئة االجتماعية , نوع ولصالح الذكور لمتغير ال

وتتفؽ . يشجع المجتمع حرية الرأي لمذكور, واتخاذ القرارات , واالستقبللية , بدال مف االناث 
التي تشير : (Kogan & Walsh, 1964)ودراسة كوجاف و والش ىذه النتيجة مع نظرية 

وىذه االناث ., وأكثر ثقة في قراراتيـ , وأقؿ قمًقا مف المجازفة الى اف الذكور كثر ميبًل إلى 
( التي تظير أّف الذكور مف طمبة 2442النتيجة تنسجـ مع نتائج ودراسة )عبد المجيد,

يتجيوف نحو األسموب المعرفي المجازفة , في حيف يميؿ االناث مف طمبة الجامعة  الجامعة
تبيف إف قيمة النسبة الفائية المحسوبة التخصص:  . اماالى األسموب المعرفي الحذر

( عند 1,20مف قيمة النسبة الفائية الجدولية البالغة ) اصغرىي  التخصص( لمتغير 4,671)
ىناؾ  فروؽ ليس مما يشير إلى أنو   ( ,061,  6حرية ) ( ودرجتي4,47مستوى داللة )

التخصص. تبعا لمتغير  الحذر (  –في االسموب المعرفي )المجازفة ذات داللة إحصائية 
االنساني (  -ويعزو الباحث النتيجة الى اف طمبة الدراسات العميا في التخصص )العممي 

في  ـف نفس الخبرات وقدرات عقمية , ال انيكونيـ في بيئات تعميمية مماثمة تقريبا , ويستخدمو 
مراحؿ عمرية متساوية تقريبا وىي مرحمة البموغ , ما يدفعيـ الى اختيار االسموب المعرفي 
الصحيح, لمعالجة المعمومات وحؿ المشكبلت , كذلؾ البرامج المتبعة في الدراسات العميا ىي 

 االنساني ( .  –نفسيا في كبل التخصصيف )العممي 
الوعي الذاتي واالسموب المعرفي : التعرف عمى العالقة بين  خامسالهدف ال

 طمبة الدراسات العميا في جامعة االنبار. لدىالحذر(  -)المجازفة
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قاـ الباحث بتصنيؼ اجابات عينة البحث  الحالي عمى  حقؽ مف ىذا اليدؼ ,لمت
فكانت  ط بيرسوفامؿ ارتبااستعمؿ الباحث معمقياسي الوعي الذاتي واالسموب المعرفي, ثـ 

 .(7النتائج كما مبينة في الجدوؿ)
 

 العالقة االرتباطية بين الوعي الذاتي واالسموب المعرفي(9الجدول)
 العدد

 
قيمة معامؿ االرتباط بيف الوعي الذاتي 

 واالسموب المعرفي
مستوى  القيمة التائية

الداللة 
(4,47) 

 الجدولية المحسوبة

 دالة   6,71 64,260 4,017 024
يتبيف مف الجدوؿ اعبله  اف قيمة معامؿ االرتباط بيف الوعي الذاتي واالسموب 

(, ولمعرفة داللة العبلقة استخدـ الباحث االختبار التائي لداللة 4,017المعرفي قد بمغت )
( , وىي اكبر مف القيمة 64,260معامؿ االرتباط وقد بمغت القيمة التائية المحسوبة )

( ,وىذا يعني اف 062( ودرجة حرية )4,47( عند مستوى داللة )6,71البالغة )الجدولية 
العبلقة بيف الوعي الذاتي واالسموب المعرفي ىي عبلقة طردية دالة احصائيا, اي انو كمما 

إذ تشير كاف الوعي الذاتي عاليا لدى عينة البحث استخدموا االسموب المعرفي )المجازفة(.
افراد العينة يقعوف الجانب الموجب مف مقياس الوعي الذاتي , مما يدؿ الدرجة العالية الى اف 

الى الوعي الذاتي العالي, وتشير الدرجة العالية الى اف افراد العينة يقعوف  في الجانب 
الحذر( مما يدؿ الى االسموب المعرفي  -الموجب مف مقياس االسموب المعرفي )المجازفة 

ى ذلؾ , فإف الطمبة الذيف يتصفوف بالوعي الذاتي العالي كانوا بناًء عمو  .المتبع  )المجازفة(
يستخدموف االسموب المعرفي )المجازؼ( إما الطمبة الذيف يتميزف بالوعي الذاتي المنخفض 

ويمكف تفسير ىذه النتيجة مف منضور نظرية  كانوا يستخدموف االسموب المعرفي )الحذر(.
 االندفاعيةبتمتعوف بالوعي الذاتي العالي يتميزوف (, إذ اف الطمبة الذيف يBuss,1976باس )

لتحقيؽ األىداؼ والرغبة او الميؿ نحو االداء العالي يظيروف مقاومة عالية لضغوط الجماعة 
ويكونوا أكثر توافقا, وأكثر ثقة بالنفس, واقؿ قمقا, مما يؤدي الى وضوح األفكار لدييـ وزيادة 

عمى ة بيف الذات والبيئة الخارجية , ويركزوا انتباىيـ يفيموف العبلق, وبتالي ذواتيـ معرفة 
إحساًسا بالسيادة  ألنيـ يحمموف لمسيطرة عمى البيئةويسعوف قيميـ ومصادر تسميتيـ 
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تفكيرىـ بتقييمات االخريف ألنيـ  ربطوفي الوعي الذاتي المنخفض ذوياالفراد إما  والسيطرة.
نتباه اآلخريف عمييـ, وال يشعروف بالسيطرة ا وفتجنبي, و لذواتيـيتوخوف التقييمات السمبية 
 مشاعر المسايرة واالنصياع.يتمتعوف ببالسموؾ فيـ  ويكونوف أكثر حذرًا و تردًدا

   :الــتوصيـــاتThe Recommendations ) ) 
 يوصي الباحث بما يأتي:البحث  بناًء عمى نتائج 

مف  ةعاليتتطمب درجة العالي  في أداء المياـ التي الوعي الذاتي اختيار الطمبة ذوي  -6
 االنتباه والمجازفة.

في الدراسة الحالية كأساس لمعرفة الطمبة مف ذوي الوعي الذاتي اعتماد مقياس  -2
 بذواتيـ.وعييـ لزيادة االرشاد والتوجيو مف اجؿ تسييؿ عممية الوعي الذاتي المنخفض 

لزيادة الوعي  بلؿ المحاضرات أو الندوات المفتوحة إشراؾ طمبة الدراسات العميا مف خ -0
 عمى بناء شخصية في جميع جوانبيا. بذات مما ينعكس عمى صحتيـ النفسية والعقمية و

القرارات تدريب الطمبة الحذريف عمى تخطي الحواجز النفسية وعدـ التردد في اتخاذ  -7
 برامج ارشادية جمعية ومنفردة. وزيادة ثقتيـ بنفسيـ والتكيؼ المناسب مع البيئة عف طريؽ

    :المقترحـــــــــاتThe Suggestions 
 يقترح الباحث القياـ بالدراسات التالية:

 دراسية أخرى.عينات مماثمة لمدراسة الحالية عمى دراسات إجراء   -6
المنخفض( بالمتغيرات -تتناوؿ عبلقة الوعي الذاتي )المرتفعدراسات إجراء  -2

يتناوليا ىذا البحث , مثؿ التوافؽ النفسي واالجتماعي وتنوع الذكاءات المتعددة األخرى لـ 
 والرضا الوظيفي والتعامؿ مع الضغوط النفسية .

الحذر( بمتغيرات  -إجراء دراسات تتناوؿ عبلقة األسموب المعرفي )المجازفة  -1
ذ القرار, والتحصيؿ , والقدرة عمى اتخاالتفكيرُأخرى التي لـ يغطييا البحث الحالي, مثؿ 

 األكاديمي.
 عمى شرائج اجتماعية اخرى شبيية بالدراسة الحالية ) كالموظفيف إجراء دراسات -0

 قائمة المصادر )العربية واالجنبية ( 
( :القدرات العقمية, القاىرة, مكتبة االنجمو المصرية, 6774أبو حطب, فؤاد عبد المطيؼ ) .6

  مصر.
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( : الفروؽ الفردية وتطبيقاتيا التربوية , بيروت  6721,نادية ) ابو عبلـ , رجاء محمود وشريؼ .2
 , دار العمـ .

( : االساليب المعرفية وضوابطيا في عمـ النفس , دار الكتاب لمنشر  2442الخولي , ىشاـ )  .1
 الحديث , القاىرة .

, دار ( : عمـ النفس المعرفي  2441الزغموؿ , رافع النصير , الزغموؿ , عماد عبد الرحيـ ) .0
 االردف . –الشروؽ لمنشر والتوزيع , عماف 

( : تحقيؽ الذات وادارة العطاء , عماف , دار صفاء لمنشر  2464السبعاوي , فضيمة عرفات ) .7
 والتوزيع 
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 . بغداد جامعة اآلداب كمية , منشورة غير ماجيستير رسالة , المينية المؤسسات

( : عمـ النفس المعرفي  النظرية والتطبيؽ , دار المسير لمنشر  2440العتـو , عدناف يوسؼ )  .2
 والتوزيع , عماف .

( : عمـ النفس المعرفي "النظرية والتطبيؽ ", دار المسيرة لمنشر  2464العتـو , عدناف يوسؼ ) .7
 االردف . –والتوزيع ,عماف 

, القاىرة ,مكتبة  6( : االساليب المعرفية بيف النظرية والبحث ,ط 6770الفرماوي , حمدي ) .64
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االندفاعي ( لدى طمبة المرحمة اإلعدادية, )رسالة ماجستير غير منشورة(, كمية  –)التأممي 

 التربية , جامعة بغداد.
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اشراؼ الدكتورة عايدة عمي حسيف , اطروحة دكتوراه غير منشورة , كمية التربية الرياضية , 

 جامعة بغداد .
حة ( : اثر بعض المتغيرات عمى االنتباه, )أطرو 6777النعيمي, ميند محمد عبد الستار ) .61

 دكتوراه غير منشورة (, كمية اآلداب, جامعة بغداد.
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