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  א
  

ومفهوم الذات لدى  دف الدراسة احلالية إىل الكشف عن العالقة بني االجتاهات اإلبستمولوجية
ولتحقيق أغراض الدراسة طبق مقيـاس تنسـي ملفهـوم الـذات     . عينة من طلبة اجلامعة األردنية

Tennessee Self-Concept Scale  واستبانة االجتاهات اإلبستمولوجية مـن إعداد البـاحثني ،
يــة،  نألردمن طلبـة اجلامعـة ا) 350(بعد التأكد من خصائصها السيكومترية على عينة قوامها 

) من طلبـة الدراسـات العليـا    140من طلبة البكالوريوس،  210(، )إناثاً 178ذكوراً،  172(
  . م2006/ 2005املسجلني يف الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

. وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاعاً يف مستوى مفهوم الذات لدى طلبة اجلامعة األردنية بشكل عام
. ستمولوجية كانت ذات طبيعة جتريبية، وعقالنية، وليست ذات طبيعة إشـراقية وأن االجتاهات اإلب

يف مسـتوى مفهـوم   ) α ≥ 0.05(كما أظهرت فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
الذات البدنية، الذات األخالقية، الذات األسـرية،  : (الذات لصاحل اإلناث يف كل من األبعاد التالية

وأظهرت نتائج الدراسـة أيضـاً   ). ة، اهلوية، تقبل الذات، السلوك، والبعد الكليالذات االجتماعي
                                           

 .   مدرس، قسم العلوم التربوية، جامعة البلقاء التطبيقية، كلية األمرية علياء اجلامعية  ∗
 .لعلوم التربوية، جامعة البلقاء التطبيقية، كلية األمرية علياء اجلامعيةمدرس، قسم ا   ∗∗
 .أستاذ باحث  ∗∗∗
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يف مستوى مفهوم الذات لصـاحل مسـتوى   ) α ≥ 0.05(فروقاً ذات داللة عند مستوى الداللة 
الذات البدنية، الذات األخالقية، الذات الشخصية، : (الدراسات العليا يف كل بعد من األبعاد التالية

ومل تظهـر  . ، بينما كانت لصاحل مستوى البكالوريوس يف بعد نقد الـذات )لبعد الكليالسلوك، وا
بل أظهرت فروقاً . فروقاً ذات داللة إحصائية يف االجتاهات اإلبستمولوجية تعزى إىل اختالف اجلنس

ه ذات داللة إحصائية يف االجتاهات اإلبستمولوجية تعزى إىل اختالف املستوى الدراسي يف بعد االجتا
فضالً عن ذلك توصلت الدراسة إىل عالقة طردية بني مفهوم . التجرييب لصاحل مستوى البكالوريوس

الذات الكلي، وبعد االجتاه العقالين، وإىل عالقة عكسية بني مفهوم الذات الكلي، وبعدي االجتـاه  
  . التجرييب واالجتاه االشراقي
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  مقدمة -1
هتمام كبري من قبل الباحثني والدارسـني،  با (Epistemology)حظيت اإلبستمولوجيا 

وهي تعد من املباحث النقدية اليت تبحث يف مبادئ املعرفة . وخاصة يف أوائل القرن العشرين
وتعد اإلبستمولوجيا أحد امليادين األساسية . وآليات تشكلها، ومدى ثبوا، والتحقق منها

يف إمكانية قيام معرفة ما عن الوجود يف الفلسفة، اليت تبحث يف مبادئ املعرفة اإلنسانية، و
  .مبختلف أشكاله ومظاهره

 (Episteme)مشتق من الكلمة اليونانيـة   (Epistemology) إن مصطلح اإلبستمولوجيا

اليت تعين النظرية أو الدراسة، أي إن مصطلح اإلبستمولوجيا  (Logos)وتعين املعرفة، ومن 
وأول مـن  ". نظرية املعرفة العلميـة "، أو "عرفةنظرية امل"حبكم أصله االشتقاقي يعين حرفياً 

وذلك يف كتابه  (J. F. Ferrier)" فرير"استخدم هذا املصطلح هو الفيلسوف االسكتلندي 
  ).1999السكري، " (امليتافيزيقيا ةسن"

الذين دأبـوا علـى    –وخصوصاً الفالسفة الفرنسيني  –هناك اجتاه عند بعض الفالسفة 
 Theory of)جيا ونظريـة املعرفـة، فقصـروا نظريـة املعرفـة      التفريق بني اإلبستمولو

Knowledge)  على البحث يف طبيعة املعرفة، وأصلها، وقيمتها، ووسائلها، وحدودها، أو
. البحث يف املشكالت الفلسفية املترتبة على العالقة بني الذات املدركة واملوضوع املـدرك 

هو ، وجماهلا "فلسفة العلوم"أو " رية العلومنظ"أما اإلبستمولوجيا فاألحرى عندهم أن تكون 
دراسة مبادئ العلوم، وفرضياا، ونتائجها، دراسة نقدية من شأا إظهار قيمتها املوضوعية 

  ).2000احلفين، (
استعداد الشخص أو نزعته املسبقة يف توقع شيء أو موقف فهي  :(Attitudes)االجتاهات أما 

تقر واهلادف للنشاط الالحق فيمـا يتعلـق ـذا الشـيء     حمدد، وهي حالة تكفل الطابع املس
كما تتخذ هذه االجتاهات شكل الرغبة يف بناء املعىن ذي ). 1996بتروفسكي وياروشفسكي، (

الطابع الشخصي للمعرفة واملعايري والقيم احملتواة يف اجتاهات نفسية معينة، وبعد ظهورها يف نشاط 
ها عندما يواجه شخص ما موضـوعات مماثلـة ذات   معني، تفصح االجتاهات النفسية عن نفس

وتصبح هذه االجتاهات النفسية املرتبطة بـاملعىن  . مغزى وحيدد سلوكه يف مواقف عديدة متشاة
  .مسات الشخصية اجتاهات نفسية معممة لتتحول بعد ذلك إىل مسة من

يـة الفكـر،   ، هي متابعة أثر املعارف يف بن"باشالر"إن مهمة اإلبستمولوجيا كما يراها 
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ودراسة تاريخ العلم من أجل االستبصار به يف فهم املشكالت العلمية اليت تواجه العلماء يف 
 واألملان الذين يـرون أن  نيعصرنا احلاضر، وهذا هو االجتاه السائد عند الفالسفة الفرنسي

ع املعـارف  اإلبستمولوجيا تم باملعرفة العلمية وحدها، أما نظرية املعرفة فإا تتناول أنوا
  .(John, 1986)وحدودها 

جتاه املعريف يف علم النفس فإم يعتقدون بأن مهمة اإلبستمولوجيا هـي  الأما أصحاب ا
البحث يف تطور املفاهيم العلمية لتكون اإلبستمولوجيا صلة بني علم الـنفس التطـوري   

صاحب نظرية  (Jean Piaget)" جان بياجيه"ويعبر عن هذا املوقف . واإلبستمولوجيا العامة
، اليت تبحث يف تكوين املعارف ومنوها عند الطفل تبعاً لبنائهـا  "اإلبستمولوجيا التكوينية"

هي يف تطور دائم، واعترب أن اإلبستمولوجيا " بياجيه"فاملعرفة عند . احلقيقي السيكولوجي
  .(Piaget, 1971)اليت تبحث يف هذا التطور ستغدو بالتايل نظرية يف املعرفة 

 Information)" نظريـة معاجلـة املعلومـات   "البياجيون اجلدد، وهم أصـحاب   أما

Processing Theory)  م يبحثون نظرية املعرفة املتشكلة عند اإلنسان بالطريقة الـيتفإ ،
تعمل ا نظم احلاسوب نفسها، إذ إن هناك مدخالت وخمرجات تتخللها عمليات معاجلـة  

مستويات، من خالل ترميـز املعلومـات وختزينـها     وتعاجل ضمن ثالثة. هلذه املعلومات
، واملعاجلة السـمعية  (Physical Processing)املعاجلة املادية البصرية : واسترجاعها، وهي

(Acoustic Processing) ومعاجلة املعاين ،(Semantic Processing)   وتعـاجل يف هـذا ،
  .(Sternberg, 2003)املستوى معاين املثريات البصرية والسمعية يف آن معاً 

-Self(يف الكشف عن مفهـوم الـذات   ) اإلبستمولوجية(وتنبع أمهية الدراسة املعرفية 

Concept(   ا تركز تركيزاً أساسياً على حتويل البحث إىل ما وراء السـؤالمن أ(Meta-

Question) . ومن التساؤل عن كيفية الوصول إىل الكشف عن مفهوم الذات بطريقة إثارة
فقد نعتقد حبكم العادة أننا نعرف هذا الشيء أو تلك الظاهرة . تقدمي اإلجابة عنهالتساؤل و

وكثرياً ما تتحول تلك املقوالت اليت رمبا ال تكـون  . اليت نعرفها هي حقاً حقائق أو ظواهر
معرفة حقيقية حبد ذاا، بل قد تكون تومهاً إىل حقائق مستقرة حبكم العـادة والشـيوع   

، دون أن يثار أي تساؤل حـول املقولـة األوىل، أو حـول احلقيقـة     واإلحلاح يف الذهن
  .(Chatalian, 1991)وطبيعتها، أو حول كيفية الوصول إليها ومعرفتها 
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ويعد مفهوم الذات من األبعاد املهمة يف دراسة الشخصية، ولـه أمهيتـه يف نظريـات    

وتكمـن أمهيـة   . على السلوكالشخصية، ويعد من العوامل املهمة اليت متارس تأثرياً كبرياً 
مفهوم الذات يف أنه عامل فعال يف منو الفرد وتطوره، ولعل فردية اإلنسان جتعلـه ميتلـك   

وملفهوم الذات دور فاعل يف تشكيل اخلربات، وهذا له أمهيـة  . مفهوما فريدا عن اآلخرين
فسري اخلربات خاصة يف كيفية فهم املرشدين والباحثني التربويني لسلوك اآلخرين، وكيفية ت

كذلك فإن مفهوم الفرد عن ذاته حيدد استجاباته يف املواقف املختلفـة، ويوجـه   . املختلفة
سلوكه، ويعمل كآلية للحفاظ على االتساق الداخلي، فيتصرف الفرد للحفاظ على هـذا  
االتساق، ويسلك طرائق خمتلفة للمحافظة عليه وإبعاد مشاعر عدم الراحة الناجتة عن التنافر 

دم االتساق الداخلي، ويزودنا مفهوم الذات مبجموعة من التوقعات اليت حتدد ماذا يفعل وع
  ).2004األشهب، (الفرد يف املواقف املختلفة، وما يتوقعه اآلخرون من الفرد 

وملا كان مفهوم الذات هو النواة اليت تقوم عليها الشخصية، واليت تـوفر املعـىن إلدراك   
جلسمية والعقلية واالجتماعية، خضع تعريف مفهوم الذات للتباين الفرد لنفسه من النواحي ا

  :وفق وجهات نظر علماء النفس، وذلك على النحو التايل
مفهوم الذات تصوراً كلياً منظماً يتكون من إدراكات الفـرد   Rogers)(يرى روجرز 

خاص اآلخـرين  ، أو لذاته يف عالقتها باألش)أنا(لذاته مبفردها، كما يعرب عنه ضمري املتكلم 
فضالً عـن  ) يل(وباألشياء املوجودة يف البيئة، أي عالقتها باحلياة كما يعرب عنها يف املفعول 

  ).2004األشهب، " (األحكام املتصلة ذه اإلدراكات
جمموعة من األفكار واملشاعر واملعتقدات اليت يكوا الفـرد عـن   : "وعرفه آخرون بأنه

 1999وهييب، " (ا الفرد نفسهنفسه، أو الكيفية اليت يدرك.(  
تكوين معريف منظم موحد ومتعلم للمدركات الشـعورية والتصـورات   : "ويعرف أيضاً بأنه

  ).1999وهييب، " (والتعميمات اخلاصة بالذات، يبلوره الفرد ويعتربه تعريفاً نفسياً لذاته
يتضمن مجيـع   مفهوم الذات مفهوماً افتراضياً شامالً (Jersild, 1993)" جرسيلد"ويعد 

األفكار، واملشاعر عند الفرد، واليت تعرب عن خصائص جسمه، وعقله، وشخصيته، وميثـل  
  .ذلك معتقداته، وقيمه، وقناعاته، كما يشمل خرباته السابقة وطموحاته

اموع الكلي للمشاعر : "فيصف مفهوم الذات بأنه ،(Demoulin, 1998)" دميولني"أما 
  ".اتنا يف احلياةاإلجيابية والسلبية خلرب
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الصورة الكلية ووعي الشـخص ومعرفتـه    :هبأنمفهوم الذات  Atnaterويعرف أتناتر 
ا، ومشـاعره  لـه سه، والقيم اليت حيمفيشمل مفهوم الذات معتقدات املرء عن نوبنفسه، 
  ).2003 ،اخلطيب وآخرون(جتاهها 

األفكار واملشـاعر  ميكن تعريف مفهوم الذات من مجلة التعريفات السابقة بأنه جمموعة 
فهو مجلـة  .. واملعتقدات اليت يكوا الفرد عن نفسه، أو الكيفية اليت يدرك ا الفرد نفسه

إدراكات الفرد عن نفسه، وعن تفكريه، وخصائصه وصفاته اجلسمية والعقلية والشخصية، 
  .واجتاهاته حنو نفسه، وتفكريه مبا يفكر اآلخرون عنه ومبا يفضل أن يكون عليه

مفهوم الذات من العوامل اليت متارس تأثرياً كبرياً يف السلوك، وينظر إليه بوصفه جزءاً  يعد
  .من البيئة االجتماعية يؤثر فيها ويتأثر ا

حنو االرتقاء والتمايز بفضـل النضـج والـتعلم     (Self-Concept)مفهوم الذات  يتجه
ت معها حمتويات مفهومه لذاته؛ والتنشئة االجتماعية، وكلما اتسعت رقعة بيئة الطفل، ازداد

لتشمل الصفات اجلسمية، والنفسية، واملمتلكات املادية، والعالقات االجتماعية، والقـيم،  
  ). 1999وهييب، (واالهتمامات، والرغبات، واألهداف، والدور يف احلياة 

هو الـذات بوصـفها   : األول: يستخدم مفهوم الذات يف علم النفس ليطلق على معنيني
فهو الذات بوصـفها  : أما الثاين. ، ويشري إىل فكرة الفرد عن نفسه(As Object) موضوعاً

مبعىن أن الذات تتكون من جمموعة من العمليات العقليـة النشـطة    (As Process)عملية 
  . (Roechkelein, 1998)والفاعلة كاإلدراك، والتفكري، والتذكر 

اً، البحث يف مفهوم الـذات بوصـفها   يهمنا البحث يف املفهومني معاحلالية يف الدراسة 
موضوعاً، وذلك يف الصورة اليت يكوا الفرد عن نفسه، وبالدرجة األوىل البحث يف مفهوم 
الذات بوصفها عملية نفسية تؤثر يف طريقة تصرفات الفرد، وتتأثر بعوامل تفاعله مع البيئة 

 عند الفرد، واعتبار أن االجتاهـات  الطبيعية واالجتماعية، ومع البناء املعريف، واالجتاه املعريف
  .املعرفية هي من العوامل األساسية اليت حتدث تأثرياً يف السلوك اإلنساين

والعتقاد الباحثني بأن هناك مشكلة إبستمولوجية تقف وراء املشكالت النفسية واالجتماعية 
قايف هلم، فإمـا  والثقافية، وأنّ التوجهات اإلبستمولوجية لديهم تتحدد من خالل اإلطار الث

جيدان أن حبث القضايـا النفسية من هذه الزاويـة قد يكون األجـدى هلما، توفرياً للجهـد 
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 والوقت، على اعتبار أن هذه املشكلة مل تبحث أصالً من هـذه الزاويـة، هذا من جهــة، 
ومن جهة أخرى، فإن تسليط الضوء على التراث املعريف الذي شكل وعي هذه األمة عـرب  

رون طويلة من الزمن، سيكشف لنا عن األسباب الكامنة وراء تكوينها، والوقوف ق
  . عاجزين عن حلها

لذلك، فإن املشكلة تكمن يف الواقع الثقايف العريب نفسه، ويف البنية املعرفية اليت تشـكل  
جيال عرب الرموز الثقافية العربية، يف مجيع جوانب الثقافة العربية وميادينها، وهو ما تتناقله األ

، وهو التربية، فيما يعـرف  Cultural Integrationوسيط يؤدي إىل عملية التكامل الثقايف 
وإذا كانت املشكلة تكمن يف هذا االجتاه فإن ذلـك يشـري إىل   . بعملية التنشئة االجتماعية

خلل يعيق عملية اإلصالح والتنمية، ويبقي الشباب العريب يف حالة من اجلمـود والثبـات   
لف وفقدان مفهومهم لذام، وهذا اخللل يكمن يف النمط الثقـايف العـريب نفسـه    والتخ

الـنمط الثقـايف بأنـه     (Ruth Benedict)وتعرف روث بنديكت ). 2004الترتوري، (
 .Benedict, 1989, P(" املركز أو احملور الذي تدور حوله الثقافة بكل مكوناا وحمتوياا"

54.(  
هي املكون األساسي هلذا النمط الثقايف الذي تشكل عرب فإذا كانت اإلبستمولوجيا 

ة له واملكرسة ملضمونه عرب مئات السـنني،  لأجيال طويلة، وإذا كانت التربية هي الناق
فإن احلاجة تدعونا إىل البحث يف اجلذور املعرفية اليت أسهمت يف تشكيل هذا الـنمط  

مود وإعاقة التقدم يف جمتمعاتنا الثقايف العريب، الذي عمل بدوره على تكريس حالة اجل
  .العربية املعاصرة

  
  الدراسات السابقة -2

دراسة حتليلية نقدية : بنية العقل العريب: "درست اليت )2006(دراسة اجلابري أشارت 
ثالثة اجتاهات رئيسية شكلت نظرية املعرفة يف الفكـر   إىل، "لنظم املعرفة يف الثقافة العربية

  :اإلسالمي وهي
  .وميثله اجتاه الفقهاء، وهو قائم على حتليل األنساق اللغوية: جتاه الربهايناال -1
وميثله فالسفة املغرب العريب واإلسالمي، وعلى رأسـهم التيـار   : االجتاه العقالين -2

الفلسفي املتمثل بفلسفة ابن رشد يف األندلس، وأساس هذا االجتاه متمثل يف البنية املعرفيـة  
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 . الرياضية والعلوم املنطقيةالقائمة على الرباهني
اليت كانـت   (Oriental Philosophy)ية قشراومتثله الفلسفة اال: شراقياالجتاه اال -3

شراقيني، وميثل هذه الفلسفة أيضاً منتشرة يف املشرق العريب، ويعترب السهروردي هو شيخ اال
لسفة اإلشراقية علـى  كل من ابن سينا والغزايل وغريمها من الفالسفة املشرقيني، وتقوم الف

 .املشاهدة الباطنية خبالف الفلسفة املغربية العقالنية القائمة على التفكري االستداليل
دف إىل تعرف مبادئ نظرية املعرفـة يف   (Burrell, 1994)" بوريل"قام ا  ةويف دراس

سالمية، ركز الباحث خالهلا على دراسة مصادر املعرفة يف الفلسفة اإل. الفلسفة اإلسالمية
وتوصل الباحث إىل عدم إمكانية التحـدث عـن   . وجود املعرفة فيها يةمكاناوالنظرة إىل 

تيـار الفلسـفة   : نظرية املعرفة، إال من خالل التعرف إىل تيارات الفلسفة اإلسالمية، وهي
أن واعترب الباحـث  . ية، والتيار التوفيقي بينهما كتيار املعتزلةقشراالعقلية، وتيار الفلسفة اال

تقييم النظرية املعرفية عند هذه التيارات الفلسفية يعتمد على مدى اإلفادة من هذه التيارات 
وعلى الرغم من شـيوع التيـار الصـويف أو    . يف بناء الصرح احلضاري اإلسالمي العاملي

اإلشراقي يف الفلسفة اإلسالمية، فإنه مل حيقق األهداف احلضارية واملعرفية، وإمنا كان األثر 
ويف كـل  . كرب هو للتيارات العقالنية، على الرغم من حماربتها داخل الدولة اإلسـالمية األ

األحوال، فإن املدرسة العقالنية اإلسالمية هي اليت مكنت فالسفة عصر النهضة يف الغـرب  
من حتقيق إجنازام العلمية، يف الوقت الذي مل يظهر فيه أي تأثري للتيـارات األخـرى يف   

  .نهضةفالسفة عصر ال
، "وحي السماء بني اللغة والتاريخ واألسطورة: "، بعنوان)2007(ويف دراسة قام ا عكنان 

: ذكر أن هناك ثالثة أوعية رئيسية تشكل املعرفة اإلنسانية، ومتثل األوعية أو املصادر املعرفية وهي
العقلية هي املعرفة  وقد اعترب الباحث أن املعرفة. تنوع أشكالهبالعقل، والتجربة أو احلس، والوحي 

اليت تقوم بذاا، فهي مستغنية عن أي سابق يكسبها مربر الوجود، فهي أصل املعرفـة وأصـل   
للواحقها، أما املعرفة احلسية واملعرفة الواردة عرب الوحي فهي معرفة غري قائمة بذاا، ولكن تأخري 

ى أوقع الثقافة العربيـة يف أزمـات   املعرفة العقلية بوصفها مصدراً معرفياً عن باقي املصادر األخر
  :ومشكالت عميقة، ومن أبرز هذه املشكالت

شيوع أمناط معرفية وذهنيات تتحكم يف تفكري اإلنسان العريب وسـلوكياته، اعتربهـا    - 1
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وذهنيـة   ذهنية اخلوف، ذهنية التميز، ذهنية األلفة،: (هي الباحث أمناطاً متخلفة ومعيقة للتنمية

   ).القمع
مي الوحي بوصفه مصدراً معرفياً سابقاً على العقل، سينطوي على كثري مـن  إن تقد -2

الواردة يف النص، على اعتبار أن التعامـل مـع   ) العقلية(املغالطات يف فهم الصيغ املذهبية 
النص تعامالً ظاهرياً هو األساس، مما يعطينا تصورات مشوهة عن كثري من املفاهيم الدينية 

اسب مع تطور األحكام االجتماعية، وغريها من القضايا اليت شكلت كالقدر، والتعامل املن
  .يف مفهومها اخلاطئ عند املسلمني عوائق للتطور والتعقل

 Epistemological)ويف ميدان الدراسات اليت تناولـت املعتقـدات اإلبسـتمولوجية    
Beliefs)  جاءت دراسة(Gaoyin and Donna, 1995)  ـ ة واليت هدفت إىل تفحص العالق

طالبـاً  ) 212(وتألفت العينة مـن  . بني املعتقدات اإلبستمولوجية وتعلم التغري املفاهيمي
وطالبة يف املراحل من الصف التاسع إىل الثاين عشر، وكانت األداة املستخدمة يف دراستهما 

وأشارت النتائج إىل أمهية املعتقدات اإلبسـتمولوجية  . هي استبانة شومر اإلبستمولوجية
التغري املفاهيمي، كما أشارت إىل أن هذه املعتقدات مل تتنبأ باملعرفـة السـابقة   للتنبؤ ب

للطلبة، ومل يكن هناك تفاعل دال بني نوع املعرفة السابقة واملعتقدات اإلبستمولوجية يف 
  .املفاهيمي تعلم التغري

 Carol and)ويف دراسة أخرى يف جمال املعتقدات اإلبسـتمولوجية جـاءت دراسـة    
Kardsh, 1996)  م حولاليت تناولت معتقدات الطلبة حول التأكد من معرفة قوة معتقدا

طالباً وطالبة من اجلامعة، طبقـت  ) 96(وشارك يف هذه الدراسة . قضية جدلية مطروحة
عليهم استبانة شومر اإلبستمولوجية، ومقياس احلاجة إىل املعرفة، كما قدم للطلبة نص كان 

  .ومرض اإليدز (HIV)صوص العالقة بني الفريوس يعطي أفكاراً متضاربة خب
كلما قلّ اعتقاد الطلبة باملعرفة املؤكدة، قل تطـرف  : وقد توصلت الدراسة إىل ما يلي

  .معتقدام األولية، وزادت حاجتهم إىل املعرفة
دف إىل معرفة العالقة بني األفكار العقالنية والتنشـئة   بدراسة) 1992(الفيصل  وقام

أظهرت النتائج أن األفكـار  و .ومفهوم الذات لدى طلبة كليات اتمع يف األردنالوالدية 
يف حدها األدىن ) ٪4.9(الالعقالنيـة تنتشـر بني طلبة كليات اتمع بنسب تتراوح بني 

يف حدها األعلى، وأن الذكور يتميزون عن اإلناث يف واحـدة مـن األفكـار    ) ٪33(و



  الترتوري. هيالت، أ. الربابعة، د. د ..…………................................العالقة بين االتجاهات االبستمولوجية 
  

  

  

 

 

كما أظهرت النتائج . ث عن الذكور يف ثالث أفكار العقالنيةالالعقالنية، بينما يتميز اإلنا
أيضاً ارتباطاً باالجتاه السالب بني األفكار الالعقالنية ومفهوم الذات، إذ بلغ معامل االرتباط 

يف الدرجة الكلية، وأظهرت النتائج ارتباطاً عالياًٍ نسبياً باالجتاه اإلجيايب بني أمناط ) 0.25- (بينهما 
، ومل تظهر النتائج أثراً ذا داللة )0.36(والدية ومفهوم الذات إذ بلغ معامل االرتباط بينهما التنشئة ال

  .النتشار األفكار الالعقالنية من خالل التنشئة الوالدية ومفهوم الذات معاً
يف دراستها الطولية، املقارنة بني الذكور واإلناث يف مفهوم  (Sax, 1993)" ساكس"وقد حاولت 

طالـب  ) 14000(وقد تكونت العينة من أكثر مـن  . زاوية الرياضيات لكل منهمـاالذات من 
مؤسسة تعليمية، وقسموا إىل أربع جمموعات، وقد متت متابعتهم ) 191(وطالبة من املستجدين يف 

  .خالل سنوات دراستهم اجلامعية
ية الرياضية أكثر وقد توصلت نتائج الدراسة إىل أن الفروق كانت دالة لصاحل اإلناث ذوات اخللف

  .من الذكور واإلناث اللوايت كن ضعافاً يف الرياضيات يف مرحلة ما قبل الكلية
يف مفهـوم  : جتسري الفجوة بني اجلنسني: "بعنوان (Backes, 1994)" باكس"ويف دراسة قام ا 

ت اإلناث وقد أجريت الدراسة على جمموعة من الطلبة الذكور والطالبا ".الذات يف املرحلة املتوسطة
، وكان مفهوم الذات عند اإلناث أقل منه عند الطلبة الذكور "دكوتا"يف مدرسة متوسطة يف مشال 

  .ملفهوم الذات" تنسي"لدى االستجابة مبقياس 
مفهوم الذات األكادميي عند طلبة السنة : "بعنوان (Quilter, 1995)" كويلتر"ويف دراسة أجراها 

طالباً وطالبة يف السنة األوىل يف جامعة شرق ) 42(لعينة مكونة من وقد كانت ا". األوىل يف اجلامعة
، وبقية الطلبة هم من ذوي "حتت املراقبة"طالباً يف وضع أكادميي سيء جداً ) 18(ميتشيجان، منهم 

حتت "وتوصلت الدراسة إىل أن الطلبة . املعدالت املتدنية، ولكن ميكن أن يعدلوا وضعهم األكادميي
هم مفهوم ذات أعلى من نظرائهم الطلبة الذين لديهم إمكانيـة التعـديل، وأن كلتـا    لدي" املراقبة

  .اموعتني لديها طموح تربوي متشابه
اليت هدفت إىل الكشف عن تأثر مفهوم الذات بـبعض املـتغريات   ) 1998(ويف دراسة نوفل 

ومن أجـل  . ظة نابلسالدميوغرافية لدى طلبة الصف التاسع األساسي يف املدارس احلكومية يف حماف
حتقيق أهداف هذه الدراسة، قام الباحث باستخدام استبانة مقياس مفهـوم الـذات األكـادميي    

مدرسة حكومية يف حمافظة ) 75(طالباً وطالبة يف ) 3526(وتكون جمتمع الدراسة من ). لربكوفر(
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دراسة إىل فروق ذات ومل تتوصل ال. طالباً وطالبة) 392(نابلس، أما عينة الدراسة فقد تكونت من 

بني الذكور واإلناث لطلبة الصف التاسع األساسي يف ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى 
 α(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ل إىلـوكذلك مل تتوص .مقياس مفهوم الذات األكادميي

ذات األكادميي تبعاً بني متوسط استجابات طلبة الصف التاسع األساسي يف مقياس مفهوم ال) 0.05 ≤
ـتوى تعليم األم فروق ذات داللة إحصائية عند وتوصلت الدراسة إىل  .ملتغري مكان السكن، ومتغري مس

 .مبقياس مفهوم الذات األكادميي تبعاً ملتغري مستوى تعليم األب) α ≥ 0.05(مستوى 
القتـه بـبعض   مفهوم الذات لدى طلبة اجلامعة األردنية وع"حول ) 1999(ويف دراسة وهييب 
طالب وطالبة من طلبة اجلامعة األردنية، ) 500(، اشتملت عينة الدراسة على "املتغريات ذات الصلة

  :وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية
بني طلبة الكليات ) 0.05(مل تظهر فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

لعالمة الكلية، بينما ظهرت فروق العلمية واإلنسانية يف ستة من أبعاد املقياس ويف ا
يف ثالثة أبعاد فرعية، كان اثنان منـها  ) 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى 

، بينمـا  )والسـلوك  ،الذات البدنية(بعدا : لصاحل طلبة التخصصات اإلنسانية ومها
كانت الفروق دالة إحصائياً لصاحل طلبة التخصصات العلمية يف بعد واحـد هـو   

فروق ذات داللة إحصائية يف مخسة أبعاد من أصل مل تتوصل الدراسة إىل و ).اهلوية(
ومل  .تسعة من أبعاد مقياس مفهوم الذات بني طلبة السنة األوىل وطلبة السنة الرابعة

فروقاً ذات داللة إحصائية بني الطلبة من اجلنسني يف العالمـة  تظهر نتائج الدراسة 
فـروق ذات داللـة    مل تتوصل الدراسة إىل كما .الكلية، وسبعة أبعاد من املقياس

  .إحصائية تبعاً الختالف املعدل التراكمي يف العالمة الكلية، ومثانية من أبعاد املقياس
يتضح من الدراسات السابقة ذات الصلة باالجتاهات اإلبستمولوجية أن بعضها تنـاول  

اليت شكلت نظرية املعرفة يف  نظم املعرفة يف الثقافة العربية من أجل معرفة االجتاهات الرئيسة
الفكر اإلسالمي، ومن أجل معرفة مبادئ نظرية املعرفة يف الفلسفة اإلسالمية، ومن أجـل  

وأن بعض الدراسات األخرى تناول املعتقدات . معرفة املصادر اليت تشكل املعرفة اإلنسانية
صوص الدراسات الـيت  أما خب. اإلبستمولوجية وإمكانية التنبؤ من خالهلا بالتغيري املفاهيمي

مفهوم الذات يتضح أن بعضها تناول مفهوم الذات وعالقتـه بـبعض املـتغريات     تتناول
مكان السـكن،  : كالتنشئة الوالدية، واألفكار الالعقالنية، وبعض املتغريات الدميغرافية مثل
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وبعضها تنـاول  . ومستوى تعليم األم، والتخصص، واملستوى الدراسي، واملعدل التراكمي
  .قارنة مفهوم الذات بني الذكور واإلناثم

فلسفة : أما الدراسة احلالية ستحاول الربط بني ميدانني خمتلفني من ميادين التربية، األول
علـم  : التربية عن طريق البحث يف االجتاهات اإلبستمولوجية عند العينة املستهدفة، والثاين

  . عينة نفسهاالنفس التربوي عن طريق البحث يف مفهوم الذات عند ال
لتصورات اإل لقائمة بني ا لعالقة ا بستمولوجية وبني مفهوم الذات هي إن ا

لفـرد إال عـرب     بار أن مفهوم الذات ال يتشكل عنـد ا عالقة واضحة، باعت
فاً من . بستمولوجية عندهتشكيل لالجتاهات اإل فإذا كان مفهوم الذات مؤل

ملعتقدات اليت يكو لفـرد عـن نفسـه، أو    مجلة من األفكار واملشاعر وا ا ا
لفرد ا ن لكيفية اليت يدرك ا اً يف فا ي تأثري اإلبستمولوجي يظهر جل ل سه، فإن ا

ته لفرد إىل ذا لذات، ونظرة ا  (Rogers)وقد أشار روجـرز  . تأليف مفهوم ا
لنظريات اليت  لذات، اليت تعد من أهم ا ته عن ا ثل فيهـا مفهـوم   مييف نظري

اً، إال أن مفه اً أساسي ب ن لفرد عرب تنظـيم  الذات جا وم الذات يتشكل لدى ا
ملرتبطـة بسـمات    ملفاهيم ا معريف متماسك ومرن، يتألف من املدركات وا

ملعرفية  لفرد وقيمه واجتاهاته ا ,Sharf)ا  1996).  
الكيفية اليت  يتضح مما سبق أن مفهوم الذات يرتبط باالجتاهات اإلبستمولوجية؛ ذلك ألن

تؤثر يف الكيفية اليت يدرك ا الفرد ذاتـه،   الفردعند  )جياإلبستمولو( تؤلف االجتاه املعريف
  .وبالتايل تؤثر يف الطريقة اليت يسلك ا

ودف الكشف عن العالقة بني االجتاهات اإلبستمولوجية ومفهوم الذات لدى عينة من  
ـ  ي طلبة اجلامعة األردنية تأيت هذه الدراسة، لتتناول مفهوم الذات كما يعرب عنه اختبار تنس

كما تعرب عنها االستبانة املعـدة   ةملفهوم الذات بإبعاده التسعة، واالجتاهات اإلبستمولوجي
  . لذلك من قبل الباحثني بإبعادها الثالثة

  
  مشكلة الدراسة -3

تتحدد مشكلة الدراسة احلالية يف التعرف إىل العالقة بني االجتاهـات اإلبسـتمولوجية   
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مـن اخلـربات    مفهوم الذات يتطور. امعة األردنيةومفهوم الذات لدى عينة من طلبة اجل

اجلزئية واملواقف اليت مير ا الفرد يف أثناء حماولته للتكيف مع البيئة احمليطة به، وهذه اخلربات 
بناء على عمليات التعلم، واسـتناداً   هي اليت يترتب عليها منو التنظيمات السلوكية املختلفة

، فالكيفية اليت يدرك ا الفرد ذاته تتأثر بالكيفية الـيت  شخصلاإىل البىن املعرفية املؤلفة عند 
  . تؤلف اجتاهاته املعرفية اإلبستمولوجية

من هنا، جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على العالقة بني االجتاهات اإلبسـتمولوجية  
ئة، ويعود السبب يف استهداف هذه الف. ومفهوم الذات، لدى عينة من طلبة اجلامعة األردنية

ألنه يف املرحلة اجلامعية يتوقع أن يكون الطلبة قد عرفوا مواطن الضعف يف ذوام ليعملـوا  
هم بأنفسهم على تقليصها وتكوين البدائل اإلجيابية هلا، هذا من جهة، ومن جهة أخـرى،  
فإن املرحلة العمرية لطلبة اجلامعـة تؤهلـهم لتحديـد املعـامل الواضـحة لالجتاهـات       

وكذلك التعبري عنها، ألم يستطيعون أن يستخدموا التفكري ارد، وأنواعاً  اإلبستمولوجية،
  .عالية املستوى من التفكري

  :مشكلة الدراسة من خالل طرح األسئلة التالية وتتحدد
  ما مستوى مفهوم الذات لدى طلبة اجلامعة األردنية؟ -1
  ردنية؟ ما طبيعة االجتاهات اإلبستمولوجية لدى طلبة اجلامعة األ -2
هل خيتلف مستوى مفهوم الذات لدى طلبة اجلامعة األردنية بـاختالف اجلـنس،    -3

  واملستوى الدراسي؟
االجتاهات اإلبستمولوجية لدى طلبة اجلامعة األردنية بـاختالف  طبيعة هل ختتلف  -4

  اجلنس، واملستوى الدراسي؟
  طلبة اجلامعة األردنية؟ ما العالقة بني مفهوم الذات واالجتاهات اإلبستمولوجية لدى - 5
  
  أهداف الدراسة -4

دف الدراسة احلالية إىل الكشف عن طبيعة العالقة بني االجتاهـات اإلبسـتمولوجية   
ومفهوم الذات لدى عينة من طلبة اجلامعة األردنية، ويتفرع عن هذا اهلدف جمموعة مـن  

  :األهداف اخلاصة املتمثلة مبا يلي
  .ذات لدى طلبة اجلامعة األردنيةمستوى مفهوم الالتعرف إىل  -
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  .طبيعة االجتاهات اإلبستمولوجية لدى طلبة اجلامعة األردنية التعرف إىل -
مفهوم الذات لدى طلبة اجلامعة األردنية باختالف  االختالف يف مستوىالتعرف إىل  -

  .اجلنس، واملستوى الدراسي
ة لدى طلبة اجلامعة األردنية االجتاهات اإلبستمولوجي التعرف إىل طبيعة االختالف يف -

  .باختالف اجلنس، واملستوى الدراسي
  .العالقة بني مفهوم الذات واالجتاهات اإلبستمولوجية لدى طلبة اجلامعة األردنيةالتعرف إىل  - 
  
  أهمية الدراسة -5
حداثة الدراسة وأصالتها، إذ تفتقر البيئة العربية بشكل عام والبيئة األردنية بشكل خـاص   - 1- 5

  .إىل دراسات يف مشكلة الدراسة احلالية ومتغرياا جمتمعة - يف حدود علم الباحثني –
األول هو فلسفة التربية عن طريق  :الربط بني ميدانني خمتلفني من ميادين التربية -5-2

البحث يف االجتاهات اإلبستمولوجية عند العينة املستهدفة، والثاين هو علم النفس التربـوي  
 .هاث يف مفهوم الذات عند العينة نفسعن طريق البح

ميكن للجانب النظري، أن يشكل إطاراً مهماً يزود املهتمني باألدب النظـري   -5-3
 .حول موضوع الدراسة، وبالتايل يقود إىل فهم املتغريات املرتبطة بالدراسة

 
  التعريفات اإلجرائية -6
هي األسس الفكرية  :(Epistemological Attitudes)االتجاهات اإلبستمولوجية  - 1- 6

واملعرفية الالزمة لتشكيل السلوك اإلنساين يف موقف معني لتقييم حقيقة معرفية أو قيمة ما، 
: ويف الدراسة احلالية .توقع شيء حمدد إىلمما يؤدي إىل استعداد الشخص أو نزوعه املسبق 

انة اليت أعدت لذلك، االستببنود هي الدرجة الكلية اليت حيصل عليها الطلبة يف إجابتهم عن 
  .درجة) 180 – 36(واليت يتراوح مداها ما بني 

هو مجلة إدراكات الفرد عن نفسه، وعن تفكـريه،   :(Self-Concept)مفهوم الذات  - 2- 6
وعن خصائصه وصفاته اجلسمية والعقلية والشخصية، واجتاهاته حنو نفسه، وتفكريه مبا يفكـر بـه   
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هو الدرجة الكلية اليت حيصل عليها : ويف الدراسة احلالية .و عليهاآلخرون عنه، ومبا يفضل أن يكون ه
ل الوهييب ـملفهوم ال) تنسي(الطلبة مبقياس  ، واليت يتراوح مداها )1999(ذات، املطـور من قـب

  .درجة) 500 – 100(بني 
نوع الشهادة اليت يسعى الطالب للحصول عليها، وتتمثل يف : المستوى الدراسي - 3- 6

  ).الدراسات العليا، البكالوريوس(حلالية مبستويني الدراسة ا
  
  عينة الدراسة -7

 بالطريقة العشوائية وااختري، من طلبة اجلامعة األردنية) 350( تكونت عينة الدراسة من
وكانت وحدة اختيار أفراد العينة هي الشعب الصفية وليس األفراد، إذ جـرى   العنقودية،

كلية ملستوى البكالوريوس بواقع شعبة من كل ) 17(كليات جامعية من أصل ) 6(اختيار 
ماجسـتري  (شعب من كلية الدراسات العليا من مسـتوى  ) 6(كلية، كما جرى اختيار 

 شـعبة؛ ) 12(، وبذلك يكون جمموع الشعب الصفية اليت جـرى اختيارهـا   )ودكتوراه
  .يوضح توزيع أفراد الدراسة) 1(واجلدول رقم 

  
  )1(دول رقم اجل

  د العينة وفق اجلنس واملرحلة الدراسيةتوزيع أفرا
 النسبةالعدد 

 اجلنس
 1720.491ذكر
 1780.508أنثى

 
 املرحلة الدراسية

2100.60بكالوريوس
1400.40دراسات عليا

 %350100 اموع

  
  منهج الدراسة -8

عـة  استخدام الباحثون يف الدراسة احلالية املنهج الوصفي، إذ تعرفـوا واقـع طبي  
االجتاهات اإلبستمولوجية، ومستوى مفهوم الذات عند عينة الدراسة، ومن مث تعرفوا 
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  .إىل طبيعة العالقة بينهما
  
  حدود الدراسة -9
  .عينة الدراسة املتمثلة بطلبة اجلامعة األردنية -
  .اخلصائص السيكومترية اليت تتمتع ا أدوات الدراسة -
  

  إجراءات التطبيق -10
لباحثون من خصائص كل من استبانة االجتاهـات اإلبسـتمولوجية،   تأكّد ا -10-1

  .ومقياس مفهوم الذات السيكومترية؛ وذلك بتطبيقهما على عينات استطالعية
بعد توجيه كلمة . طبقت أدوات الدراسة على الطلبة جبو من األمن واالستقرار -10-2

ية اإلجابة عن الفقرات، وحثهم خمتصرة إرشادية إىل الطلبة حول الغرض من الدراسة، وكيف
 .على اإلجابة بكيفية تثري اهتمامهم وتشوقهم لألداء اجليد املوضوعي

التأكّد من كتابة املستوى الدراسي، واجلنس لكل طالبة وطالب على ورقـة   -10-3
 .اإلجابة، وكذلك التأكّد من اإلجابة عن مجيع الفقرات

، مـن  2005/2006الدراسي األول طبقت أدوات الدراسة خالل الفصل  -10-4
  .قبل الباحثني أنفسهم

أجرى الباحثون التحليالت اإلحصائية من أجل اإلجابـة عـن أسـئلة     -10-5
  .الدراسة، واستخراج النتائج

  
  المعالجة اإلحصائية -11

يف  (SPSS)لتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة، استخدم الباحثون الربجمـة احلاسـوبية   
  .سئلة الدراسة، على النحو التايلاإلجابة عن أ

  
  أداتا الدراسة -12
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  استبانة االتجاهات اإلبستمولوجية -12-1
أعدت استبانة االجتاهات اإلبستمولوجية ألغراض الدراسة احلالية دف الكشف عـن  
اجتاهات طلبة اجلامعة األردنية اإلبستمولوجية، وبيان عالقتها مبفهوم الذات لديهم، وأعدت 

  :نة وفق اخلطوات التاليةاالستبا
  . اإلطالع على األدب النظري املتعلق باإلبستمولوجية -أ 
من خالل استعراض األدب النظري، تبني أن هناك أبعاداً لالجتاهات اإلبستمولوجية  -ب

، استفاد الباحثون من هذا األدب يف )التجريبية أو احلسية، اإلشراقية أو الصوفية، العقالنية(
كما استفادوا منه يف أن يتضمن االختبـار فقـرات سـلبية    . االستبانه احلاليةحتديد أبعاد 

كما استفادوا منه يف أن تكون اإلجابة عنها متدرجة مبقيـاس ليكـرت   . وفقرات إجيابية
  .اخلماسي، لتكون عملية قياس االجتاهات اإلبستمولوجية أكثر دقة

  .فقرة، موزعة بالتساوي على ثالثة أبعاد) 39(أعد  -ج
طالباً وطالبة من طلبـة اجلامعـة   ) 20(طبقت االستبانة على عينة أولية مكونة من  -د

األردنية، ملعرفة مدى مالءمة هذه الفقرات ووضوحها، واستمع الباحثون إىل مالحظـات  
الطلبة أثناء التطبيق، وعدلت بعض الكلمات بناء على مالحظام، مثل استبدال كلمة اؤمن 

  ).22(لمة يسمح بـ يبيح فقرة ، وك)2(ب أعتقد فقرة 
  .فقرة على عشرة حمكمني، ومل حتذف منها أية فقرة) 39(عرضت االستبانه املكونة من  -   ه
طالباً وطالبة ) 390(فقرة على عينة استطالعية بلغ عددها ) 39(طبقت االستبانة املكونة من  - و

  . ص السيكومترية لالستبانةطالبة، الستخراج اخلصائ) 195(طالباً و) 195(موزعني بالتساوي 
حذفت ثالث فقرات بناًء على القدرة التمييزية، إذ كانت معامالت االرتباط بـني   -ز

تلك الفقرات والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه الفقرة سالباً، كما هو موضح باجلدول 
  ).1(حق رقم فقرة، املل) 36(، لتصبح االستبانة يف صورا النهائية مكونة من )2(رقم 
  

  )2(اجلدول رقم 
  الفقرات اليت حذفت بناًء على القدرة التمييزية وأبعادها

 الفقرة اليت حذفت البعد
 ال أؤمن باحلدس واإلهلام العقالين
 أقدم املعرفة احلدسية من حيث الثبوت على املعارف العقلية التجرييب
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 أقدم املعرفة احلدسية على املعارف األخرى االشراقي

    
  :فقرة، موزعة على ثالثة أبعاد رئيسة هي) 36(تتكون االستبانة يف صورا النهائية من 

تقيس فقرات هذا البعد البنية املعرفية القائمة على الـرباهني   Rationalismالعقالين  -1
، 11، 10، 9، 8، 6، 3، 2، 1(الرياضية والعلوم املنطقية، ومتثل هذا البعد الفقـرات  

12 ،15 ،24 ،30.(  
تقيس فقرات هذا البعد األبنية املعرفية اليت تعترب احلواس  Sensationalismاحلسيالتجرييب أو  - 2

، 28، 23، 20، 19، 17، 16، 13، 7(والتجربة مصدر املعرفة، ومتثل هذا البعد الفقـرات  
29 ،33 ،34 ،36.( 
ية القائمـة علـى   تقيس فقرات هذا البعد األبنية املعرف Illuminismاالشراقية أو الصوفية  -3

، 22، 21 ،18، 14، 5، 4(احلدس، أو اإلهلام، أو املشاهدة الباطنية، ومتثل هذا البعد الفقرات 
25 ،26 ،27 ،31 ،32 ،35.( 

  تصحيح استبانة االتجاهات اإلبستمولوجية -12-1-1
فقرة، موزعة إىل ثالثة أبعاد رئيسة، ) 36(تتكون االستبانة بصورا النهائية من   
م كل فقرة تدريج من مخس درجات وفق أسلوب ليكرت مكون من أوافق بشدة، أما

أوافق، حمايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة، وتبدأ رقمياً من مخس درجات لإلجابة أوافق 
بشدة ودرجة واحدة لإلجابة ال أوافق، للفقرات اإلجيابية والعكس للفقرات السلبية، 

مولوجي للطالب، وتـراوح مـدى درجـات    حبيث تعكس كل إجابة االجتاه اإلبست
  .درجة) 180- 36(االستبانة بني 

تكـون  املتوسطات الـيت   :للحكم على طبيعة االجتاهات اإلبستمولوجية واعتمد املعيار التايل
  .متثل اجتاهاً سلبياًفأقل ) 2.99( تكوناملتوسطات اليت و ،متثل اجتاهاً اجيابياًفأكثر ) 3.0(

  تجاهات اإلبستمولوجيةصدق استبانة اال -12-1-2
 صدق المحكّمين -12-1-2-1

للتحقق من صدق االستبانة، عرضت بصورا األولية على عشرة من احملكمني املتخصصني يف  
وطلب إليهم إبداء رأيهم يف مدى مالءمة األبعاد اليت تضـمنتها   - )2(امللحق رقم  - جمال التربية، 
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  . ، ومدى مالءمة الفقرات لألبعاداالستبانة لقياس االجتاهات اإلبستمولوجية

، )٪70(وقد اعتمد الباحث اتفاق سبعة من احملكّمني لصالحية الفقرات؛ أي ما نسبته 
واستناداً إىل آراء احملكّمني، عدل صوغ بعض الفقرات، ومل حيذف أي منها واجلـدول  

  .يوضح الفقرات اليت عدلت بناء على رأي احملكمني) 3(رقم 
  
 )3(اجلدول رقم 

  الفقرات اليت عدلت بناء على رأي احملكمني
 الفقرة بعد التعديلالفقرة قبل التعديل

إذا درست قبل االمتحان، وكانت النتيجة هي -32
رسويب يف املادة، فإنين أعزو هذا اإلخفـاق إىل  

  . احلظ
  . أؤمن بوجود املسلمات العقلية -33
.إذا مسعت بإشاعة فإنين أرفض نشرها لآلخرين -13

إذا درست قبل االمتحان، وكانت النتيجة هي رسويب -
يف املادة، فإنين أعـزو هـذا اإلخفـاق إىل القـدر     

  .والنصيب
هناك جمموعة من املبادئ املعرفية يشترك فيها مجيـع   -

  .الناس
ة إىل اآلخرين إذا مل أحتقق مـن  أرفض نقل أية إشاع -

 .ثبوا

 *سب ارتباط كل فقرة بالدرجـة  وللتأكد من القدرة التمييزية لكل فقرة، ح
الكلية للبعد الذي تنتمي إليه الفقرة، كما حسب ارتباط كل فقـرة بالدرجـة   

، Biseral Correlationالكلية يف االختبار باستخدام معامل االرتبـاط النقطـي   
  .يوضحان ذلك) 5(و رقم ) 4(واجلدوالن رقم 

  
  )4(اجلدول رقم 

  ذي تنتمي إليهمعامالت ارتباط الفقرة بالبعد ال

  الفقرة  البعد
 معامل ارتباط

  الفقرة بالبعد الذي 
 تنتمي إليه

  الفقرة  البعد
  معامل ارتباط 

  الفقرة بالبعد الذي 
  تنتمي إليه
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 العقالين

1  
2  
3  
6  
8  
9  

10  
11  
12  
15  
24  
30  

0.66* 
0.44*  
0.63*  
0.49*  
0.51*  
0.30*  
0.41*  
0.56*  
0.30*  
0.38*  
0.52*  
0.41* 

  التجرييب
  أو احلسي

23 
28  
29  
33  
34  
36  

0.35*  
0.42*  
0.44*  
0.45*  
0.51*  
0.33*  

  
  اإلشراقي

4  
5  

14  
18  
21  
22  
25  
26  
27  
31  
32  
35  

0.39*  
0.33*  
0.60*  
0.47*  
0.60*  
0.48*  
0.51*  
0.33*  
0.33*  
0.32*  
0.43*  
0.43*  

  التجرييب
  أو

  احلسي

7  
13  
16  
17  
19  
20  

0.51* 
0.56*  
0.46*  
0.35*  
0.59*  
0.44* 
  )α ≥ 0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة * 
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  )5(اجلدول رقم 

  معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية الستبانة االجتاهات اإلبستمولوجية
معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الفقرة

 الكلية
معامل ارتباط الفقرة بالدرجة  الفقرة

 الكلية
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  

0.70* 
0.58*  
0.62*  
0.72*  
0.76*  
0.66*  
0.78*  
0.47*  
0.58*  
0.78*  
0.46*  
0.40*  
0.42*  
0.52*  
0.55*  
0.78*  
0.55*  
0.75* 

19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  

0.72* 
0.48*  
0.43*  
0.53*  
0.53*  
0.72*  
0.78*  
0.77*  
0.82*  
0.48*  
0.55*  
0.40*  
0.33*  
0.38*  
0.45*  
0.55*  
0.66*  
0.48* 

  ).α ≥ 0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة * 
  

  ) العاملي(صدق المفهوم  -12-1-2-2
وتبني ) Obliq(استخدم التحليل العاملي مع تدوير العوامل بطريقة التدوير املائل 

عامالً توزعت عليها الفقرات وأن هناك ثالثة عوامل رئيسية بلغت ) 17(أن هناك 
واحد صحيح، وتشبعت عليها الفقرات بدرجة تزيد  قيم اجلذر الكامن هلا أكرب من

يبني قيم اجلذر الكامن للعوامل الثالثة، و نسبة ) 6(، واجلدول رقم )0.30(على 
 كما يبني اجلدول رقم. التباين الذي يفسره كل عامل، والنسـبة التراكمية للتباين

  .تشبع الفقرات على العوامل الثالثة) 7(
  )6(اجلدول رقم 
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  الكامن ونسبة التباين ونسبة التباين التراكمية قيم اجلذر

  البعد
قيم اجلذر
 الكامن

نسبة
 التباين

نسبة التباين
 التراكمية

12.9 4.673 العقالين
79 

12.979 

ــرييب أو التج
 احلسي

1.923 5.34
2  

18.322 

4.49 1.615 االشراقي
6 

22.807 

  
  

  )7(اجلدول رقم 
  تشبعات الفقرات على العوامل الثالثة

  الفقرة  البعد
معامل ارتباط الفقرة بالبعد

 الذي تنتمي إليه
  الفقرة  البعد

معامل ارتباط الفقرة 
  بالبعد الذي تنتمي إليه

  1  العقالين
2  
3  
6  
8  
9  

10  
11  
12  
15  
24  
30 

0.52 
0.52  
0.35  
0.50  
0.37  
0.46  
0.46  
0.32  
0.43  
0.34  
0.51  
0.45 

  التجرييب
  أو احلسي

23 
28  
29  
33  
34  
36 

0.43  
0.45  
0.34  
0.35  
0.38  
0.37  

  
  اإلشراقي

4  
5  

14  
18  
21  
22  
25  
26  
27  
31  
32  
35 

0.49  
0.40  
0.50  
0.41  
0.38  
0.31  
0.32  
0.40  
0.37  
0.46  
0.46  
0.52  

  التجرييب
  أو

  احلسي

7  
13  
16  
17  
19  
20 

0.45 
0.45  
0.42  
0.41  
0.40  
0.38 

  
رتباط جلميع األبعـاد املكونـة   وللتأكّد من أحادية البعد لالستبانة، حسب معامل اال* 

لالستبانة، وقد ظهرت قيم ارتباط مرتفعة بني األبعاد الثالثة ببعضها بعضاً، ممـا يشـري إىل   
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 .وجود عامل واحد رئيس يؤلف االستبانة عامة

  
  )8(اجلدول رقم 

  )390=ن(ألخرى مصفوفة معامالت ارتباط توضح عالقة كل بعد من أبعاد االجتاهات االبستمولوجية باألبعاد ا

البعد 1 2 3  
0.47* 0.50* - التجرييب أو احلسي 1 
0.54* - االشراقي 2 

  3 العقالين   -
  ).α ≥ 0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة * 
  

بستمولوجية أنّ معامالت االرتباط بني أبعاد االجتاهات اإل) 8(يالحظ من اجلدول رقم 
  .)α ≥ 0.05(د مستوى الداللة مجيعها ذات داللة إحصائية عن

  ثبات استبانة االتجاهات اإلبستمولوجية -12-1-3
قام الباحثون بالتحقق من ثبات استبانة االجتاهات اإلبستمولوجية، من خالل تطبيقهـا  

، وحسب ثبات االتساق الداخلي بداللـة  ميثلون عينة استطالعية طالباً وطالبة) 50(على 
  ).0.83(فا لكرونباخ فبلغت الفقرة باستخدام معادلة أل

  مقياس تنسي لمفهوم الذات  -12-2
ملؤلفه فتس ) Tennessee Self-Concept Scale(اسـتخدم مقياس تنسي ملفهوم الذات 

)Fitts ( املكون من)فقرة وصفية تعكس تصور املفحوص الشخصي عن نفسـه،  ) 100
) 1999(قام الـوهييب   ).سنة 68 -12(ويطبق املقياس بصورة فردية أو مجاعية لألعمار
  ).3(بترمجته وتعيريه على البيئة األردنية امللحق رقم 

  تصحيح المقياس - 1- 2- 12
فقرة، صيغ نصفها تقريبا بصـياغة اجيابيـة   ) 100(يتألف املقياس بصورته النهائية من 

ونصفها اآلخر بصياغة سلبية، موزعة إىل تسعة أبعاد رئيسة، أمام كل فقرة تـدريج مـن   
ينطبق علي متاما، ينطبق علي غالباً، ينطبق علي أحياناً وال ينطبق (جات مكون من مخس در

، وتبدأ رقميـاً مـن مخـس    )علي أحياناً أخرى، ال ينطبق علي غالباً، ال ينطبق علي متاماً
درجات لإلجابة ينطبق علي متاماً ودرجة واحدة لإلجابة ال ينطبق علي متامـاً للفقـرات   
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فقرات السلبية، حبيث تصف كل إجابة بعض اجلوانب يف املفحـوص  اإلجيابية والعكس لل
  .درجة) 500-100(كما يراها هو، وتراوح مدى الدرجات على املقياس بني 

) 2.25(أقل مـن : وبناًء على رأي احملكني اعترب املعيار التايل للحكم على مستوى مفهوم الذات
  .رتفعاًم) 5 – 3.51(من . متوسطاً) 3.5 - 2.26(من . متدنياً

  صدق املقياس - 2- 2- 12
عرض املقياس بعد ترمجته على ستة ممن حيملون درجة دكتوراه يف كلية التربية يف اجلامعة األردنية 

، وأخذ مبالحظام لتعديل بعض الفقرات أو تصحيحها من ناحية لغويـة، أو  - )4(امللحق رقم  –
أعترب نفسي شخصـاً غـري   : قذراً إىلمن ناحية ترمجتها إىل العربية، كجملة أعترب نفسي شخصاً 

أنا شخص حقـود  : يل شعبية عند الرجال، وعبارة: مرتب، أو أنا شخص مشهور بني الرجال إىل
اخل، ومل يوص أي منهم بإلغاء أية عبارة فبقيت الفقرات مئة فقرة، ... أنا شخص أكره اآلخرين: إىل

  .ة النهائية للمقياسمث أجرى الباحثون التعديالت املقترحة وضمنوها يف الصور
  ثبات املقياس -12-2-3

طالباً وطالبة يف كلية التربية ) 47(استخدمت طريقة إعادة االختبار على عينة مكونة من 
 Person(بفاصل زمين مدته ثالثة أسابيع بني التطبيقني، واستخرج معامل ارتباط بريسون 

Correlation ( بني الدرجات يف مريت التطبيق فكان)0.71.(  
ويف الدراسة احلالية حسب الثبات بطريقة االتساق الداخلي على عينة أخرى غري اليت مت 

طالباً وطالبة من طلبة اجلامعة األردنية، وبلغ معامـل  ) 82(تطبيق املقياس عليها مكونه من 
  .مما يؤكد حمافظة املقياس على ثباته) 0.82(الفا لكرونباخ 

  
  نتائج الدراسة ومناقشتها  -13
ما مستوى مفهوم الذات لدى : النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها -13-1

  " طلبة الجامعة األردنية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال حسب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل بعد من أبعاد مفهوم 

  .يوضح ذلك) 9(الذات، والدرجة الكلية مبقياس مفهوم الذات، واجلدول رقم 
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  )9(دول رقم اجل
  والدرجة الكلية مبقياس مفهوم الذات املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل بعد من أبعاد مفهوم الذات،

 مستوى مفهوم الذاتاالحنراف املعياري املتوسط احلسايبالبعد
مرتفع3.650.52الذات البدنية -1
مرتفع3.660.54الذات األخالقية -2
مرتفع3.740.63الذات الشخصية -3
مرتفع3.630.65الذات األسرية -4
مرتفع3.620.46الذات االجتماعية -5
 متوسط2.910.50نقد الذات -6
مرتفع3.840.45اهلوية -7
 متوسط3.310.42تقبل الذات -8
 متوسط3.480.38السلوك -9

 مرتفع3.590.40 الكلي

  
توى مفهوم الذات عند طلبة اجلامعة األردنية كـان  أن مس) 9(يتضح من اجلدول رقم 

إذ تراوحت املتوسـطات احلســابية  ) ، والكلي7، 5، 4، 3، 2، 1(مرتفعاً يف األبعاد 
وكان مستوى مفهوم الذات متوسطاً عند طلبة اجلامعة األردنيـة  ). 3.82 – 3.62(بني 

   .)3.48 -2.91(، إذ تراوحت املتوسطات احلسابية بني )9، 8، 6(يف األبعاد 
اليت بينت ارتفاع مستوى مفهوم ) 1999(وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الوهييب 

وميكن أن ترد هذه النتيجة إىل أن عينـة الدراسـة    .الذات بشكل عام عند طلبة اجلامعة األردنية
ضاً للتالقح، كانت من فئة الطلبة اجلامعيني، حيث يكون هؤالء الطلبة من أكثر فئات الشباب تعر

واالندماج الثقايف عن غريهم من باقي فئات الشباب، وذلك العتبار أم ينتمون إىل اجلامعة األم 
يف األردن، وبالتحديد يف العاصمة، كما يشعر طلبة اجلامعة األردنية بأم ميتلكـون مبـادرات   

هلم سـبل االتصـال    شبابية عالية، وذلك لتعدد النشاطات داخل اجلامعة، كما أن اجلامعة توفر
واملشاركة بفعاليات اتمع احمللي، وهذا بدوره قد يسهم إسهاماً فاعالً يف إكسام مفهوماً ذاتياً 

  .عالياً
مـا طبيعـة االتجاهـات     :ومناقشـتها  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني -13-2

  اإلبستمولوجية لدى طلبة الجامعة األردنية؟ 
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سب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل بعد مـن  ولإلجابة عن هذا السؤال، ح

  .يوضح ذلك) 10(بستمولوجية واجلدول رقم أبعاد االجتاهات اإل
  

  )10(اجلدول رقم 
  املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري 

  لكل بعد من أبعاد االجتاهات اإلبستمولوجية
  طبيعة االجتاهاالحنرافات املعياريةاملتوسطات احلسابيةبعدال
سليب2.864.1االشراقي
إجيايب 3.010.36التجرييب
إجيايب 3.730.40العقالين

  
أن االجتاهات اإلبستمولوجية عند طلبة اجلامعة األردنيـة  ) 10(يتضح من اجلدول رقم 

  .شراقيةاكانت ذات طبيعة جتريبية، وعقالنية، وليست ذات طبيعة 
اليت توصلت  Burrel (1994)بوريل  وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة

إىل تأثر األهداف احلضارية، واملعرفية يف الفلسفة اإلسالمية للتيارات العقالنيـة،  
واختلفت مع الدراسة نفسها اليت توصلت أيضاً إىل شيوع االجتاه االشـراقي يف  
الفلسفة اإلسالمية، على الرغم من ضعف تأثري هذا االجتاه يف املنجزات احلضارية 

وقد يعود هذا االختالف يف االجتاهات اإلبسـتمولوجية بـني نتـائج    . واملعرفية
الدراسة احلالية ونتائج دراسة بوريل إىل االخـتالف يف التحـوالت احلضـارية    
والتقدم التقين الذي نشهده يف يومنا هذا، مما عزز شـيوع االجتـاه العقـالين،    

ن جهة، ومن جهة أخرى، فقد والتجرييب أكثر من شيوع االجتاه اإلشراقي، هذا م
يعزى ارتفاع مستوى االجتاهات اإلبستمولوجية يف البعـد التجـرييب، والبعـد    
العقالين إىل كون عينة الدراسة من فئة طلبة اجلامعة على اختالف مسـتويام،  
وهؤالء الطلبة أقرب إىل استخدام أساليب البحث العلمي وتطبيقه واالعتماد على 

لمية املنهجية من غريهم من باقي فئات اتمع، ممـا غلـب   نتائج الدراسات الع
  .االجتاه التجرييب والعقالين عندهم

اليت توصلت إىل ) 2007(كما اختلفت نتائج الدراسة احلالية مع دراسة عكنان 
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تأخر املصدر املعريف العقالين، وشيوع اجتاه تغليب املعرفة اإلشراقية يف الفكر العريب 
  .اإلسالمي

هل يختلف مستوى مفهـوم  : ومناقشتها لنتائج المتعلقة بالسؤال الثالثا -13-3
  الذات لدى طلبة الجامعة األردنية باختالف الجنس، والمستوى الدراسي؟ 

ولإلجابة عن هذا السؤال فقد حسب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل بعد من 
ات تبعاً الختالف اجلنس، واجلـدول  أبعاد مفهوم الذات والدرجة الكلية مبقياس مفهوم الذ

  .يوضح ذلك) 11(رقم 
  
  )11(اجلدول رقم 

  وداللتها) ت(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيم اإلحصائي 
  لكل بعد من أبعاد مفهوم الذات والدرجة الكلية مبقياس مفهوم الذات تبعا الختالف اجلنس

 البعد
املتوسط
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

راف االحن
درجة  قيمة ت املعياري

 احلرية
مستوى 
 الداللة

 إناث  إناث ذكور ذكور
-62.7510.2968.068.24 الذات البدنية-1

2.33
348 0.022* 

-62.5510.1269.648.08الذات األخالقية-2
3.90

348 0.00 * 

-65.4813.8169.506.49لذات الشخصيةا-3
1.84

348 0.068 

-13.94 61.447.6770 الذات األسرية-4
3.94

348 0.00 * 

-63.448.8467.147.24الذات االجتماعية-5
2.30

348 0.023* 

 0.126 29.825.0928.294.981.54348 نقد الذات -6
-126.5113.98135.715.21 اهلوية-7

3.20
348 0.002* 

-109.2313.48116.714.76 تقبل الذات -8
2.70

348 0.008* 

-107.3212.56116.110.35 السلوك -9
3.85

348 0.00 * 
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- 346.5042.01372.634.35  الكلـــي

3.43
348 0.001* 

  )α ≥ 0.05(دال إحصائياً عن مستوى الداللة * 
  

ستوى م) α ≥ 0.05(يف ة يظهر اجلدول فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل
: مفهوم الذات لدى طلبة اجلامعة األردنية باختالف اجلنس لصاحل اإلناث، ويف األبعاد التالية

البعـد  ). 3.90 –(البعد الثاين، كانت قيمة ت ). 2.33–(البعد األول، كانت قيمة ت 
) 2.30 -(والبعد اخلامس، كانـت قيمـة ت   . إناث) 3.94–(الرابع، كانت قيمة ت 

البعـد الثامن، كانت قيمــة  . إناث) 3.20–(كانت قيمة ت  البعد السابع. إناث
والبعـد الكلـي،   . إناث) 3.85 –(البعد التاسع كانت قيمة ت . إناث) 2.70–(ت 

بينما مل تظهر النتائج فروقاً ذات داللة إحصائية عنـد  . إناث) 3.43- (قيمة ت كانت 
جلامعة األردنية بـاختالف  يف مستوى مفهوم الذات عند طلبة ا) α ≥ 0.05( مستوى الداللة

والبعد السادس، إذ ). 1.84–(البعد الثالث، إذ كانت قيمة ت : البعدين التالينياجلنس يف 
  ). 154(كانت قيمة ت 

، ودراسـة   Sax (1993)وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من سـاكس  
منه عند الـذكور،   أشارتا إىل أن مفهوم الذات عند اإلناث أعلى اللتني) 1994(يعقوب 

، )Backes )1994وقد اختلفت نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة كل مـن بـاكس   
اليت توصلت مجيعهـا إىل أن مفهـوم   ) 1999(، ودراسة وهييب )1998(ودراسة نوفل 

  . الذات عند اإلناث أقل منه عند الذكور
الذكور إىل أن اخنراط  أكثر مناث عند اإلنيف هذه الدراسة  وميكن أن يعود ارتفاع مفهوم الذات

اإلناث يف اتمع اجلامعي يف الوطن العريب يفرض عليهن حتدياً كبرياً من أجل إثبات دورهـن يف  
اتمع، وإثبات قابليتهن ألداء أدوار اجتماعية يتنافسن فيها مع الذكور، مبا يتوافق مـع نـداءات   

  .وإبراز دورها الفاعل يف اتمعمنظمات اتمع املدين يف ضرورة متكني املرأة 
وملعرفة اختالف مستوى مفهوم الذات لدى طلبة اجلامعة األردنية باختالف املسـتوى  

، حسب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل )بكالوريوس، دراسات عليا(الدراسي 
ف املسـتوى  بعد من أبعاد مفهوم الذات والدرجة الكلية مبقياس مفهوم الذات تبعاً الختال

  .يوضح ذلك) 12(الدراسي واجلدول رقم 
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  )12(اجلدول رقم 

وداللتها لكل بعد من أبعاد مفهوم الذات والدرجة ) ت(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيم اإلحصائي 
  الكلية مبقياس مفهوم الذات تبعاً الختالف املستوى الدراسي

 البعد

املتوسط
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

املتوسط
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

درجة  قيمة ت
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 بكالوريوس سبكالوريو
دراسات
 عليا

دراسات
 عليا

 *0.002 348 3.1- 63.779.5269.708.56 الذات البدنية-1
 *0.030 2.2348- 64.3710.1168.828.70الذات األخالقية-2
 0.001 3.5348-64.759.6072.6412.44الذات الشخصية-3

* 
 0.827 0.22348 65.5713.6065.026.73 الذات األسرية-4
 0.262 1.13348- 64.519.1266.476.26الذات االجتماعية-5
 *0.010 2.6348 305.5827.293.17 نقد الذات -6
 0.129 1.5348- 8.84 129.1717.31134 اهلوية-7
 0.642 0.46348-112.2215.04113.6413.52 تقبل الذات -8
 *0.035 2.13348-109.6112.88115.0210.44 السلوك -9

 *0.044 2.04348-352.9842.66370.0533.90  الكلي
  )α ≥ 0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة * 

  
ة عند مستوى ا) 12(تظهر يف اجلـدول رقم  ) α ≥ 0.05(لداللة فروق ذات داللة إحصائـي

بكـالوريوس،  (يف مستوى مفهوم الذات لدى طلبة اجلامعة األردنية باختالف املستوى الدراسـي  
البعــد األول  : لصاحل مستوى الدراسات العليا يف البعد الكلي ويف األبعـاد التالية). دراسات عليا

ت قيمة ت  الثالث، كانت قيمـة والبعد  ).2.2- (والبعد الثاين، كانت قيمة ت ). 3.1- (كاـن
). 2.04- (والبعد الكلي، كانت قيمة ت  ).2.13- (والبعد التاسع، كانت قيمة ت ). 3.5- (ت 

يف مستوى مفهوم الذات عند ) α ≥ 0.05(تظهر فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
ـتوى  لصـا ) بكالوريوس، دراسات عليا(طلبة اجلامعة األردنية باختالف املستوى الدراسي  حل مس
  ).2.62(البكالوريوس يف البعد السادس، إذ كانت قيمة ت 
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يف ) α ≥ 0.05(بينما مل تظهر فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة     

مسـتوى مفهوم الذات عند طلبــة اجلامعة األردنية يف البعد الرابع، إذ كانت قيمــة  
والبعد السابع، إذ كانت ). 1.13-(والبعد اخلامـس، إذ كانت قيمة ت ). 0.22(ت 

  ). 0.46-(والبعد الثامن، إذ كانت قيمة ت ). 1.52-(قيمة ت 
، ودراســة  )1994(وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسـة كل مـن خليـل   

واليت أظهرت مجيعها ) 1975( Connel et al، ودراسة كونل وآخرين )1992(عـروق 
فيما اختلفت نتائج الدراسة احلالية . ئات األكرب عمراًأثراً للعمر يف مفهوم الذات، لصاحل الف

اللتني توصـلتا  ) 1984( Marsh، ودراسة مارش )1991(مع نتائج دراسة كل من حممد 
  .إىل أن مفهوم الذات ينخفض مع زيادة العمر

وميكن تفسري هذه النتيجة بأن طلبة الدراسات العليا حيملون مستوى ثقافياً وفكرياً   
كمـا  . وى طلبة البكالوريوس، وهذا ما ينعكس على مفهوم الذات عندهمأعلى من مست

عند طلبة مرحلـة  ) نقد الذات(وميكن تفسري نتيجة ارتفاع مستوى مفهوم الذات يف بعد 
البكالوريوس، إىل أن مفهوم الذات مل تتضح مالحمه لديهم، كما أن قرارام ال تزال غـري  

  .العليامسؤولة مقارنة بطلبة مرحلة الدراسات 
االتجاهـات   طبيعـة  هل تختلـف  :الرابع ومناقشتهاالنتائج المتعلقة بالسؤال  - 4- 13

  اإلبستمولوجية لدى طلبة الجامعة األردنية باختالف الجنس والمستوى الدراسي؟ 
لكل ولإلجابة عن هذا السؤال فقد حسب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري   

) 13(مولوجية، تبعاً الختالف اجلنس، واجلـدول رقـم   بعد من أبعاد االجتاهات اإلبست
  .يوضح ذلك

  
  )13(اجلدول رقم 
وداللتها لكل بعد من أبعاد االجتاهات اإلبستمولوجية ) ت(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيم اإلحصائي

  تبعاً الختالف اجلنس

 البعد
املتوسط
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

توسطامل
 احلسايب

االحنراف
درجة  قيمة ت املعياري

 احلرية
مستوى 
 الداللة

 إناث إناث ذكور ذكور

-33.755.3034.854.47االشراقي
1.136 

348 0.258 
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 0.414 0.820348-35.824.5536.524.05 التجرييب
0.0893 44.854.9444.724.680.135348 العقالين

  
فروق ذات داللة إحصائيـة عند مسـتوى الداللة ) 13(مل تظهـر يف اجلـدول رقم 

)α ≥ 0.05 ( االجتاهات اإلبستمولوجية لدى طلبة اجلامعة األردنية تعـزى إىل  طبيعة يف
االجتاهات اإلبستمولوجية عند طلبة اجلامعة األردنيـة  طبيعة وملعرفة اختالف  .اختالف اجلنس

، حسب املتوسـط احلسـايب   )عليابكالوريوس، دراسات ( تبعاً الختالف املستوى الدراسي
واالحنراف املعياري لكل بعد من أبعاد االجتاهات اإلبستمولوجية، تبعاً الختالف املسـتوى  

  .يوضح ذلك) 14(الدراسي واجلدول رقم 
  

  )14(اجلدول رقم 
ت اإلبستمولوجية وداللتها لكل بعد من أبعاد االجتاها) ت(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيم اإلحصائي 

  تبعاً الختالف املستوى الدراسي

 البعد

املتوسط
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

درجة  قيمة ت
 احلرية

مستوى 
ــات بكالوريوس بكالوريوس الداللة دراس

 عليا
ــات  دراس

 عليا
 0.070 348 34.873.94336.421.83 االشراقي
 *0.013 3.902.52348 36.874.3634.64 التجرييب
 0.107 3.821.62348 45.325.1543.70 العقالين

  )α ≥ 0.05(دال إحصائياً عن مستوى الداللة * 
  

يف ) α ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عنـد مستوى داللة ) 14(تظهر يف اجلدول رقم 
ألردنية تعزى إىل اختالف املستوى الدراسي يف االجتاهات اإلبستمولوجية لدى طلبة اجلامعة اطبيعة 

  ).2.52(البعد التجرييب لصاحل مستوى البكالوريوس، إذ كانت قيمة اختبار ت 
اليت توصلت إىل ) 1992(وقد اختلفت نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة الفيصل 

قد يعود السـبب  أن شيوع األفكار الالعقالنية كانت أعلى عند اإلناث مقارنة بالذكور، و



  2008 -  الثانيالعدد  -  السادسالمجلد ... …………...............        مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 
إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى االجتاهات اإلبستمولوجية عند طلبة 
اجلامعة تعزى إىل اختالف اجلنس، ألن النمط الثقايف العام الذي يتعرض له الذكور واإلناث 

  .يف عملية التنشئة االجتماعية هو منط موحد يف اجتاهه العام
جتاه التجرييب عند مرحلة طلبة البكـالوريوس مقارنـة بطلبـة    أما ما يتعلق بارتفاع اال

الدراسات العليا، فقد يكون عائداً إىل طبيعة التفاعل بني نوع املعرفة السابقة واملعتقـدات  
، )Gooyin and Dona )1995اإلبستمولوجية، كما أشارت إىل ذلك دراسة تشاين ودونا 

يوس باملعرفة املؤكدة، كما أشارت إىل ذلـك  أو إىل اخنفاض اعتقاد طلبة مرحلة البكالور
  (Carol and Kardash, 1996).دراسة كارل وكاردش 

ما العالقة بـين مفهـوم    :ومناقشتها النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس -13-5
  الذات واالتجاهات اإلبستمولوجية لدى طلبة الجامعة األردنية؟ 

اط بني مفهوم الذات الكلي واألبعـاد  ولإلجابة عن هذا السؤال استخرج معامل االرتب
  ). 15(بستمولوجية، كما ورد يف اجلدول رقم إلا

  
  )15(اجلدول رقم 

  معامالت االرتباط بني مفهوم الذات الكلي وأبعاد االجتاهات اإلبستمولوجية
 االجتاه العقاليناالجتاه التجرييباالجتاه االشراقيمفهوم الذات الكلي
  *0.022 *0.178- *0.212- قيمة معامل االرتباط

0.000.000.00مستوى الداللة
  )α ≥ 0.05(دال إحصائياً عن مستوى الداللة *  

  
أن معامل االرتباط بني مفهوم الذات الكلـي وبعـد االجتـاه    ) 15(اجلدول رقم  يبني
، وهذا يعين أن العالقة سالبة، وبلغ معامل االرتباط بـني مفهـوم   )0.212-( االشراقي
، مما يشري إىل أن العالقة سالبة أيضاً، كما )0.178-(لكلي وبعد االجتاه التجرييب الذات ا

مما يشري إىل  ،)0.022(بلغ معامل االرتباط بني مفهوم الذات الكلي وبعد االجتاه العقالين 
وهذا يعين أنه كلما ارتفع مستوى مفهوم الذات عند عينة الدراسـة كـان    .عالقة إجيابية
ين سائداً عندهم، وعلى العكس من ذلك فاخنفاض مستوى مفهـوم الـذات   االجتاه العقال

  . يكون نتيجة لشيوع االجتاهني االشراقي والتجرييب
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اليت كان فيهـا االرتبـاط بـني    ) 1992(وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة الفيصل 
 سة ساكس األفكار العقالنية ومفهوم الذات إجيابياً، كما اتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا

Sax (1993) وهم ميثلـون  (اليت أشارت إىل ارتفاع ارتباط الطلبة ذوي اخللفيات الرياضية
كما اتفقت هذه النتيجة مع جممل . بارتفاع مستوى مفهوم الذات لديهم) االجتاه العقالين

 الدراسات اليت تناولت أمهية االجتاه العقالين يف التقدم احلضاري لألمة العربية واإلسـالمية 
وقد ). 1994( Burrell، ودراسة )2007(، ودراسة عكنان )2006(كدراسة اجلابري 

يعود االرتباط االجيايب بني مستوى مفهوم الذات واالجتاه العقـالين إىل أن نـوع املعرفـة    
وطبيعتها هي اليت حتدد األبنية املعرفية لدى الفرد، ومن هذه األبنية املعرفية تلـك املتعلقـة   

  .مبفهوم الذات
وللوصول إىل نتائج أكثر دقة أجرى الباحثون املزيد من معامالت االرتباط بني مفهـوم الـذات   
ملتغريي اجلنس واملستوى الدراسي كل على حده مع أبعاد االجتاهات اإلبستمولوجية، كمـا هـو   

  ).17(ورقم ) 16(موضح يف اجلدولني رقم 
  
  )16(اجلدول رقم 

  سبعاد االجتاهات اإلبستمولوجية وفق متغري اجلنمعامالت االرتباط بني مفهوم الذات وأ

  االجتاه العقالين االجتاه التجرييب االجتاه االشراقي  مفهوم الذات

  
  

قيمة معـامالت  
  االرتباط

 0.11  -0.26 -0.36 ذكور
  *0.00  *0.05 *0.01 مستوى الداللة

 0.10  -0.17 -0.12 اإلناث
 0.50 0.25 0.42 مستوى الداللة
  ائياً عن مستوى الداللة دال إحص* 

  

ـبني أن  ) 15(نتائجه تدعم نتائج اجلدول رقم أن ) 16(يتضح من اجلدول رقم  معامـل  إذ يت
وهي دالة إحصائياً عند  )0.36- ( وبعد االجتاه االشراقي للطلبة الذكوراالرتباط بني مفهوم الذات 

للطلبة االرتباط بني مفهوم الذات ، وهذا يعين أن العالقة سالبة، وبلغ معامل )0.01(مستوى الداللة 
، مما يشري )0.05(وهي دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  )0.26- (وبعد االجتاه التجرييب  الذكور

جاه  للطلبة الذكور إىل أن العالقة سالبة أيضاً، كما بلغ معامل االرتباط بني مفهوم الذات وبعد االـت
كما . شري إىل عالقة اجيابيةمما ي ،)0.00(ستوى الداللة وهي دالة إحصائياً عند م )0.11(العقالين 
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إىل أن معامل االرتباط بني مفهوم الذات لإلناث وأبعاد االجتاهـات  ) 16(يتضح من اجلدول رقم 

  .)α ≥ 0.05(اإلبستمولوجية غري دالة إحصائياً مجيعها عند مستوى الداللة 
  

  )17(اجلدول رقم 
  ت وأبعاد االجتاهات اإلبستمولوجية وفق متغري املستوى الدراسيمعامالت االرتباط بني مفهوم الذا

 االجتاه االشراقي  مفهوم الذات
االجتاه
 التجرييب

 االجتاه العقالين

  
  

ــامالت  ــة مع قيم
  االرتباط

  0.08 -0.42 -0.38 دراسات عليا
  *0.00 *0.01 *0.03 مستوى الداللة
  0.09 -0.05 -0.09 بكالوريوس

  0.44 0.67  0.44 ستوى الداللةم
  )α ≥ 0.05(دال إحصائياً عن مستوى الداللة * 
إذ يتـبني أن  ) 15(نتائجه تدعم نتائج اجلدول رقـم  أن ) 17(يتضح من اجلدول رقم 

كـان   وبعد االجتاه االشراقي ة الدراسات العلياـلطلب معـامل االرتباط بني مفهوم الذات
، مما يشـري إىل أن العالقـة   )0.03(وهي دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  )0.38-(

وبعـد االجتـــاه    لطلبة الدراسات العلياسالبة، وبلغ معامل االرتباط بني مفهوم الذات 
، مما يشـري إىل أن  )0.01(وهي دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )0.42-(التجريـيب 

وبعد  لدراسات العليالطلبة االعالقة سالبة أيضاً، كما بلغ معامل االرتباط بني مفهوم الذات 
شـري إىل  ، مما ي)0.00(وهي دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )0.08(االجتاه العقالين 
أن معامل االرتباط بني مفهـوم الـذات   ) 17(كما يتضح من اجلدول رقم . عالقة إجيابية

ستوى لطلبة البكالوريوس وأبعاد االجتاهات اإلبستمولوجية غري دالة إحصائياً مجيعها عند م
  . )α ≥ 0.05(الداللة 
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  )1(الملحق رقم 
 استبانة االتجاهات اإلبستمولوجية

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  عزيزي الطالب
  :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد

فيما يلي استبانة دف إىل معرفة اجتاهاتك اإلبستمولوجية، حتتوي على ست وثالثـني  
دة، أوافـق، ال  أوافق بش(فقرة، ويف جانب كل فقرة سلم مكون من مخس درجات هي 

  ).ادري، ال أوافق، ال أوافق بشدة
عزيزي الطالب يطلب إليك أن تقرأ هذه الفقرات بعناية ومن مث تعرب عن مضـموا   

أمام الفقرة اليت ترغب اإلجابة عنها ) ×(باملقدار الذي تراه مناسبا وذلك بوضع إشارة 
ق، ال ادري، ال أوافـق، ال  أوافق بشدة، أواف(وحتت الدرجة املناسبة يف السلم اخلماسي 

  ).أوافق بشدة
عزيزي الطالب ال بد من تأكيد أن تضع تقديراً لنفسك عن كل فقرة من خالل اختيار 

  . اإلجابة النابعة من ذاتك
عزيزي الطالب ليس هناك إجابات صحيحة وأخرى خاطئة فاإلجابة صحيحة ما دامت 

وسيكون التعامل مع هـذه  . ةتعرب عن وجهة نظرك ورأيك احلقيقي بكل صدق وموضوعي
  . البيانات والنتائج بكل سرية ولن تستخدم إال إلغراض البحث العلمي فقط
  .كما و أرجو أن جتيب عن مجيع الفقرات والبالغ عددها ستاً وثالثني فقرة

  
  شاكراً لكم تعاونكم
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أوافق الفقرةالرقم

بشدة
الأوافق

أدري
ال 
أوافق

 ال أوافق
 بشدة

إن جمموع مربعي الضلعني يف مثلث:اعدة فيثاغورس يف اهلندسةتقول ق 1
أرى أنه ليس من املمكن إثبات هـذه... قائم الزاوية يساوي مربع الوتر

 .القاعدة بالتجربة العملية
أعتقد بوجود جمموعة من املعارف العقليـة البديهيـة القائمـة بـذاا 2

 ).مسلمات عقلية(
.املبادئ املعرفية يشترك فيها مجيع الناسهناك جمموعة من 3
لو أخربك أحدهم إنه قرأ حبثا علميا منشورا يف إحدى االت العلميـة 4

يقول إنه ثبت بالتجربة إمكانية أن يكون الشخص يف مكانني خمتلفني...
 .يف الوقت نفسه، فإنك لن تصدق هذه املقولة

.وعلم اهلندسةأفضل دراسة الرياضيات واملنطق 5
أرفض التسليم بأية رواية أسطورية مهما كان مصـدرها إذا تعارضـت 6

 .عندي مع مبادئ التطور العقلي
كاحلكم بأن العدل حسن وأن الظلـم(أرى أن منظومة القيم األخالقية 7

تثبت عندي بصورة عقلية حبتة، وال أحتاج يف إثباا إىل مصـدر) قبيح
 .ري عقليمعريف آخر غ

.أعتقد أن الكون، وكل ما فيه خيضع لقانون السببية 8
لو تعارضت حمتويات أي حقيقة حسية أو دينية مع املبادئ العقلية فإنين 9

 .أرفضها رد تعارضها مع العقل
%.100هذه حقيقة ثابتة بنسبة4=  2+2 10
املوجودة يف عادات اتمع الذيال أخشى معارضة الثوابت األسطورية 11

 .أعيش فيه وتقاليده وأعرافه
.ال أعتقد أن لكرامات األولياء وخوارق العادات أي حقيقة واقعية 12
.أرفض نقل أية إشاعة إىل اآلخرين إذا مل أحتقق من ثبوا 13
.أرى أن احلواس وحدها هي مصدر املعرفة اإلنسانية 14
.أشعر أنه ال وجود حلقائق معرفية ميكن إثباا إال إذا خضعت للتجربة 15
إن اإلنسان ال يبدأ بالتفكري إال حاملا يبدأ باإلحساس،:"يقول جون لوك 16

فاإلحساس سابق على التفكري، وليس هناك شيء يف العقل ما مل يكـن
 -:إن موقفك جتاه هذه املقولة هو"...قبل ذلك يف احلس

يرى بعض الناس أن أي شعور غري حمسوس هو وهم حمض وال حقيقـة 17
 .لوجوده

أشعر أن السبيل الوحيد إلنقاذ األمة العربية من براثن التخلف هو حتكيم 18
 .املنهج العلمي يف مجيع شؤون احلياة
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أوافق الفقرةالرقم
بشدة

ال أوافق
أدري

ال 
أوافق

 ال أوافق
 بشدة

أرى أن األحالم هي امتداد لالشعور عند اإلنسان، وهي بناء على ذلك 19
تفسر حدثا ماضيا أو حاليا، وال ميكن أن يكون للحلم أي تأثري مـادي

 .حقيقي على حيايت املستقبلية
إذا تعارضت مقولة ألحد رجال الدين مع حقيقة علمية ثبتت صـحتها، 20

 .فإنين أرفض مقولة رجل الدين وأقبل احلقيقة العلمية
.ر من األشخاص املثالينيأفضل التعامل مع األشخاص الواقعيني أكث 21
لو كنت نائبا يف الربملان، وعرض علي التصويت على قانون يبيح إجراء 22

حبوث االستنساخ البشري لألغراض العلمية، فإنين أصوت لصاحل هـذا
 .التشريع

لو كنت يف املطبخ، وفجأة تصاعدت ألسنة اللهب من غاز الطهي، فإن 23
.كون إغالق اسطوانة الغاز بدال من اهلرب خارجاردة فعلي املباشرة ست

يتكون املاء من ذريت هيدروجني وذرة أوكسجني هذه حقيقة علمية، إال 24
ألـا ختضـع% 100أن درجة ثبوا بالنسبة يل ال تصل إىل نسـبة

 .للتجربة
".من ضربين على خدي األمين أدر له خدي األيسر"أؤمن مبقولة 25
.أعتقد بأن للعني وللحسد تأثري مادي مباشر 26
.أؤمن بالسحر وبتلبس اجلن لإلنسان 27
.ال أناقش أيا من املسلمات الدينية على اإلطالق 28
 .إن انتمائي لألمة العربية يشعرين بالتميز بني باقي األمم 29
اعتنقها أن أناظره يفلو عرض علي شخص متدين بديانة أخرى غري اليت 30

أفضلية ديين أو دينه، وكان شرط املناظرة مرهونا بأن من يستطيع إثبات
...األفضلية يف دينه فعلى اآلخر أن يتنازل عن ديانته ليعتنق دين اآلخـر

 .فإين لن أوافق على هذا الشرط
.أحب مطالعة األبراج يف الصحف واالت 31
قبل االمتحان، وكانت النتيجة هي رسويب يف املـادة،إذا درست جيدا 32

 .فإين سأعزو هذا اإلخفاق إىل القدر والنصيب
حني أتعرض ملشكلة نفسية فإنين أفضل مساع الكالم الروحاين اللطيف، 33

 .أو الذهاب إىل شخص متدين، على الذهاب إىل األخصائي النفسي
.معنا، تدرك وتعقل وتؤثر يف حياتناأرى أن هناك عوامل أخرى تعيش 34
أعتقد بوجود أمور كثرية أنكرها علميا لكنين أؤمن ا يف الوقت الـذي 35

 .ال أستطيع إثباا عقليا
إذا قرأت أو مسعت رواية تارخيية فإنين أقبلها دون أن أحتقق من إمكانيـة 36

 .ثبوا
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  )2(الملحق رقم 
  نة االتجاهات اإلبستمولوجيةأسماء محكمي استبا

  
  

  األستاذ الدكتور عبد اهللا عويدات
  الدكتور حممد أمني القضاة
  الدكتور حممد فرحان القضاة
  الدكتور حممد الزيوت
  الدكتور حممود اخلوالده
  الدكتور ناجي السعايده
  الدكتور حيدر ظاظا
  الدكتور مصطفى اخلوالد
  الدكتور يوسف مقدادي
  لةالدكتور حابس العوام
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  ) 3(الملحق رقم 
  مقياس تنسي لمفهوم الذات

ال ينطبق  الفـــقــــرة
علي متاماً

ال ينطبق 
علي غالباً

ينطبق علي أحياناً 
وال ينطبق أحياناً 

 أخرى

ينطبق 
علي 
 غالباً

ينطبق 
علي 
 متاماً

  .جسمي سليم صحياً -1
   .أنا شخص جذاب -2
   .تبأعترب نفسي شخصاً غري مر -3
   .أنا شخص مهذب -4
   .أنا شخص أمني -5
   .أنا شخص سيئ -6
   .أنا شخص مرح -7
   .أنا شخص هادئ وسلس -8
   . أنا ال شيء -9

   .أسريت تساعدين دائماً يف أي نوع من املشاكل -10
   .أنا عضو يف أسرة سعيدة -11
   .يثقون يب أصدقائي ال -12
   .أنا شخص ودود -13
   .يل شعبية عند الرجال -14
   .ال أهتم مبا يفعله اآلخرون -15
   .ال أقول الصدق دائماً -16
   .يعتريين الغضب أحياناً -17
   .أحب أن أبدو وسيماً وأنيقاً يف كل األوقات -18
   .مأنا مثقل باألوجاع واآلال -19
   .أنا شخص مريض -20
   .أنا شخص متدين -21
   .أنا فاشل أخالقياً -22
   .أنا شخص ضعيف اخللق -23
   .لدي قدر من ضبط النفس -24
   .أنا شخص أكره اآلخرين -25
   .غالباً ما أفقد عقلي -26
   .أنا شخص مهم لدى أصدقائي وأسريت -27
   .أنا غري حمبوب من أفراد أسريت -28
   .أشعر أن أسريت ال تثق يب -29
   .يل شعبية عند النساء -30
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ال ينطبق  الفـــقــــرة
علي متاماً

ال ينطبق 
علي غالباً

ينطبق علي أحياناً 
وال ينطبق أحياناً 

 أخرى

ينطبق 
علي 
 غالباً

ينطبق 
علي 
 متاماً

    .أنا غاضب من العامل كله -31
    .أنا إنسان من الصعب مصادقيت -32
    .يف بعض األحيان أفكر يف أشياء من السيء التحدث عنها - 33
    . الضيق أحياناينتابين -34
    .لست بديناً جداً أو حنيفاً جداً -35
    .أحب أن يكون مظهري بالوضع نفسه الذي هو عليه -36
    .بودي أن أغري بعض األجزاء من جسمي -37
    .أنا راض عن سلوكي األخالقي -38
    .أنا راض عن صليت باهللا -39
    .أكثر مما أقوم هبه)الكنيسة(اجلامعينبغي أن أذهب إىل -40
    .أنا راض بالوضع الذي أنا عليه -41
    .أنا لطيف بالقدر املناسب -42
    .أحتقر نفسي -43
    .أنا راض عن عالقيت األسرية -44
    .أفهم أسريت متاماً كما هو واجب علي -45
    .ة أكربجيب علي أن أثق بأسريت بدرج -46
    .أنا اجتماعي بقدر ما أود أن أكون -47
    .أحاول أن أري اآلخرين ولكين ال أبالغ يف ذلك -48
    .لست صاحلاً إطالقاً من وجهة النظر االجتماعية -49
    .ال أحب كل واحد أعرفه -50
    .أضحك يف بعض األحيان لسماع نكتة خارجة عن اللياقة -51
    .لست طويالً جداً وال قصرياً جداً -52
    .ال أشعر أنين على ما جيب علي أن أكون -53
    .أمتىن أن أالقي قبوالً أكثر من اجلنس اآلخر -54
    .أن متدين كما أحب أن أكون -55
    .بودي أن أكون جديراً بالثقة بدرجة أكرب -56
    .الكذبعلي أن ال أكثر من -57
    .أنا أنيق كما أود أن أكون -58
    .أنا لست الشخص الذي أود أن أكونه -59
    .أرغب يف أال استسلم بسهولة كما أفعل دائماً -60
استخدم الفعل(أعامل والدي كما جيب علي معاملتهما -61

 ).املاضي يف حالة الوفاة
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ال ينطبق  الفـــقــــرة
علي متاماً

ال ينطبق 
علي غالباً

ينطبق علي أحياناً 
وال ينطبق أحياناً 

 أخرى

ينطبق 
علي 
 غالباً

ينطبق 
علي 
 متاماً

   .ه أسريتأنا حساس جداً ملا تقول -62
   .علي أن أحب أسريت بدرجة أكرب -63
   .أنا راض عن الطريقة اليت أعامل ا اآلخرين -64
   .علي أن أكون أكثر أدباً يف تعاملي مع اآلخرين -65
   .ينبغي أن أتعامل بصورة أفضل مع اآلخرين -66
   .أشارك بالقيل والقال يف بعض األحيان -67
   .أشعر أحياناً برغبة يف الشتم -68
   .أعتين بنفسي جيداً من الناحية البدنية -69
   .أحاول أن أهتم مبظهري -70
   .غالباً ما أتصرف كما لو كنت غري ماهر -71
   .أنا خملص حنو ديين يف حيايت اليومية -72
   .بأشياء خاطئةأحاول التغيري عندما أعرف أنين أقوم -73
   .أفعل أحياناً أشياء سيئة جداً -74
   .أستطيع دائماً أن أعتين بنفسي يف أي موقف -75
   .أتقبل التأنيب خبصوص أشياء دون أن أفقد أعصايب -76
   .أفعل أشياء دون أن أفكر فيها أوالً -77
   .أصدقائي وأسريتأحاول أن أتعامل تعامالً سليماً مع -78
   .أهتم بأسريت اهتماماً حقيقياً -79
80-  استخدم الفعل املاضي يف حالة الوفاة(أطيع والدي.(   
   .أحاول أن أفهم وجهة نظر الزمالء اآلخرين -81
   .أتعامل بسهولة مع اآلخرين -82
   .ال أسامح اآلخرين بسهولة -83
   .الفوز على اهلزمية يف اللعب أفضل -84
   .أشعر أنين على ما يرام يف معظم الوقت -85
   .مستواي ضعيف يف األلعاب الرياضية -86
   . نومي قليل -87
   .أفعل ما هو صواب معظم الوقت -88
   .أستخدم أحياناً وسائل غري مشروعة لتحقيق هديف -89
   .يف أن أفعل ما هو صحيحأجد صعوبة  -90
   .أحل مشاكلي بسهولة تامة -91
   .أغري رأيي كثرياً -92
   .أحاول أن أهرب من مشاكلي -93
   .أقوم بأداء ما يطلب إيل عمله يف املرتل -94
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ال ينطبق  الفـــقــــرة
علي متاماً

ال ينطبق 
علي غالباً

ينطبق علي أحياناً 
وال ينطبق أحياناً 

 أخرى

ينطبق 
علي 
 غالباً

ينطبق 
علي 
 متاماً

    .أتشاجر مع أفراد أسريت -95
علـي أنال أتصرف بالطريقة اليت ترى أسريت أنه جيب -96

 . أتصرف ا
   

    .أرى جوانب حسنة ي كل من ألتقي م من الناس -97
    .ال أشعر بالراحة يف التعامل مع اآلخرين -98
    .أجد صعوبة يف التحدث مع الغرباء -99

    .أحياناً أؤجل عمل اليوم إىل الغد -100
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  )4(الملحق رقم 
  هوم الذاتأسماء محكمي مقياس تنسي لمف

  
  األستاذ الدكتور عبداهللا عويدات
  األستاذ الدكتور يوسف قطامي

  الدكتور حممد الزيوت
  الدكتور حممود اخلوالده
  الدكتور حيدر ظاظا
  الدكتور يوسف مقدادي

  
  

  


