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استبصار الذات وفؽ متغيري التخصص والصؼ لدى طالبات كمية
التربية لمبنات
ـ.ـ لميس ابراىيـ عمي فحؿ

أ.ـ.د زبيدة عباس محمد الحياني

جامعة تكريت /كمية التربية لمبنات /قسـ العمكـ التربكية كالنفسية

المستخمص:
ييدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى  :مستكل استبصار الذات لدل طالبات كمية
التربية لمبنات  ،كالفركؽ ذات الداللة اإلحصائية في مستكل استبصار الذات تبعان لمتغيرات

( التخصص – الصؼ )  ،اقتصرت الدراسة عمى عينة طبقية عشكائية مف طالبات
الصؼ (األكؿ – الرابع)  ،اذ بمغت عينة الدراسة ( )300طالبة  ،قامت الباحثتاف بتبني
مقياس (ىادم  )2011 ،المككف مف ( )39فقرة بصكرتو النيائية  ،كاستخراج صدقو
كثباتو ،كباستخداـ الكسائؿ اإلحصائية  (:مربع كآم  ،معامؿ ارتباط بيرسكف ،االختبار
التائي لعينة كاحدة كلعينتيف مستقمتيف  ، ،كاعادة االختبار) اظيرت النتائج االتي:
 -1تمتع طالبات الكمية بمستكل و
عاؿ مف استبصار الذات .

 -2اف طالبات التخصص العممي يتميزكف بمستكل اعمى في استبصار الذات مف
طالبات التخصص االنساني.
 -3كجكد فرؽ داؿ احصائيان في استبصار الذات تبعان لمتغير الصؼ كلصالح طالبات
الصؼ الرابع.

كقد تكصمت الباحثتاف الى عدد مف التكصيات كالمقترحات.
الكممة المفتاحية(:استبصار الذات ).
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Self – A awareness and its Relation with Some Variables for
Students at women's College.
Dr. Zubaida Abbas Mohammed

Lecturer :Lamees Ibrahim

University of Tikrit\ College of Education for Girls\ Department of Educational
and Psychological Sciences

Abstract:
This research aims at Knowing the level of Self – awareness for
female students at women's College ; and the statistical significant
difference in the level of self – awareness according to
(Specialization – grade). The sample consists of 300 female students
who are studying at first and fourth grade, The researchers have
adopted Hadi's (2011) scale, The Validity and reliability of The scale
items have been computed by using the following statistical means:
Q- square Pearson coefficient Correlation, T – test for two and one
independent Sample and re- test. The result indicates that :1- The female students have high self – awareness.
2- The female Students of Scientific Specialization are better
than the female students of literary specialization in Self –
awareness.
3- There are statistical Significant differences according to the
grade Variable in favor of fourth grade.
The researchers have a lot of suggestion and recommendations.
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الفصؿ االوؿ
مشكمة البحث
نتيجة التطكر العممي كالتكنكلكجي كالتغير الكبير كتعقد ظركؼ الحياة كتشابكيا
كظيكر مشكبلت مختمفة انعكست اثارىا عمى الحياة التربكية كالنفسية في المراحؿ الدراسية
كالعمرية كافة  ،لذا أصبح كاضحان اف المجاؿ التربكم بكؿ مككناتو يحتاج الى تطكير

كتقكيـ اكثر مبلئمة مع متطمبات العصر الجديد  ،كاف أعداد الطالب لمنجاح في ىذا

المجتمع المعاصر يتطمب مف الميتميف بالتربية اف يساعدكه عمى التكيؼ مف خبلؿ اتاحة

ً
امامو كتدريبو عمى حؿ المشكبلت كاالستكشاؼ لكؿ جديد يكاجيو  ،كبالتأكيد عمى
الفرص

حب االستطبلع كالبحث عف المعرفة مما يساىـ في تككيف ذكاتيـ اذ يمثؿ الدكر التعميمي
في تعكيض الطمبة العديد مف التجارب كالمكاقؼ كذلؾ مف خبلؿ استثارة دكافعيـ
كاتجاىاتيـ لبلستكشاؼ كاالطبلع  ،كتكمف مشكمة البحث في االتي:
 افتقار اساليب التعمـ كاستراتيجياتو الى الحداثة كالتطكير كالمكاكبة لمتقدـ فيمختمؼ العمكـ.
 ضعؼ استخداـ التقنيات الحديثة ككسائؿ التعمـ في عممية التعميـ كالتدريس  ،مماجعؿ الطمبة تنقصيـ القدرة عمى التعامؿ مع المفاىيـ ككيفية اكتساب المعرفة
كتكظيفيا في مكاجية المشكبلت الدراسية ،كمما تقدـ يمكف االجابة عف السؤاؿ
اآلتي:
ما مستكل استبصار الذات لدل طالبات كمية التربية لمبنات  ،كىؿ تكجد فركؽ
بيف التخصص العممي كاالنساني  ،كالصؼ االكؿ كالرابع ؟
أىمية البحث والحاجة اليو :يعد استبصار الذات أحد أبرز المفاىيـ التي أثارت اىتماـ
عمماء النفس بسبب اف األفراد يككف لدييـ رغبة في معرفة حدكد ذكاتيـ كتككف لدييـ رغبة
في تحسيف انفسيـ (  ، ) Wilson ,2009 :84كألىمية مكضكع استبصار الذات فقد
تناكلو العديد مف العمماء كالباحثيف في كتاباتيـ كابحاثيـ  ،ففي دراسة شكرت
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( )Schwart,1967اكضحت اف التقديرات التي يعطييا المدرسكف الى طمبتيـ في النجاح
أك الفشؿ االكاديمي ليا اثر كبير عمى استبصارىـ لذكاتيـ اما بشكؿ ايجابي اك سمبي ،
كما أف استبصار الذات عممية تساعد الطالب عمى مكاجية اعمالو عمى نحك جيد في
المدرسة عمى سبيؿ المثاؿ اذا كاف الطالب غير جيد في دركسو سكؼ ينظر الى الكراء
عمي أف أعمؿ كذا ككذا لتحسيف مستكل ادائي كانو سكؼ يعدؿ في
كيقكؿ كاف يجب ى
العادات الدراسية غير الفعالة ( . ) Schwart ,1967 :50
اما عمماء النفس كاالعصاب فقد اىتمكا بالعمميات الكظيفية التي يقكـ بيا الدماغ فقد
أكضح ككنر (  ) Wegner , 2000في نظريتو السببية العقمية الظاىرية  ،التي تتضمف
مجمكعة افكار لتفسير التجربة االنسانية حكؿ كيفية استنساخ كتكصؿ االفراد ألسباب
افعاليـ كىذه االفكار ترتبط مع استبصار الذات التي تتمحكر في االسئمة االتية :لماذا ال
يرل االفراد صكرة لذكاتيـ عمى نحك صحيح ؟ كىؿ اف صكرة الذات تقكدنا الى اعمالنا
بشكؿ صحيح ؟ كىؿ يصؿ العقؿ الى مرحمة الحدس كاجابة كؿ ىذه االسئمة ىك مفيكـ
الذات كاف االفكار ىي السبب في السمكؾ ( .) Wegner , 2000,480
كما اشار ميؾ ديرمكث (  ) Mc Dermoth,2002الى أف الكصكؿ الى مستكل
مف استبصار الذات يتطمب نظامان ذكيان منطقيان لممعرفة بالذات  ،كتأتي ىذه المعرفة عف
طريؽ الخبر كالعمؿ المستمريف(  )Mc Dermoth,2002:98؛ أما باكدف ( Bowden,

 ) 2005فقد أكضح اف االستبصار يحدث عندما يحؿ شخص ما مشكمة اك يكشؼ طريقة
لحؿ المشكمة عمى نحك مفاجيء أم اف االستبصار يتضمف بعض السمات المعرفية  ،كما
يربط السمات المكضكعية بالشخصية ( . ) Bowden, 2005:320
كاقترح فيردكسكف (  ) Fredrickson , 2006أنمكذجان نظريان ككف استبصار الذات

متغي انر ضمف االنفعاالت اإليجابية كاكد اف االنفعاالت االيجابية تتضمف سمات مرغكب بيا
مثؿ استبصار الذات كاالنفتاح عمى الخبرات الجديدة  ،اذ يقكـ استبصار الذات عمى فيـ
كاضح لمظكاىر كالعبلقات المساعدة مع االخريف  ،كمتابعة المصالح طكيمة االمد كما
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اشار فيردكسكف الى كجكد عبلقات ايجابية بيف استبصار الذات كتحقيؽ االىداؼ كالمركنة
السمككية كالقدرة عمى المكازنة بيف الخسائر كاالخطاء كالمكاسب كالفرص كاف ىذه
االنفعاالت ليا صمة مترابطة مع طكؿ عمر األنساف كالتي تبعد االنساف عف االجياد
كالغضب كتجعمو اكثر فطنة (. ) Fredrickson , 2006:40
بينما اكضح مارككليس (  ) Marklis ,2009اف استكشاؼ استبصار الذات ىي
مف االمكر الميمة في عممية التدريب عمى التفكير الناقد كيتبمكر في مراحؿ( استكشاؼ
استبصار الذات  -تحميؿ الصراعات الداخمية -استعماؿ سمكؾ تكظيؼ المعمكمات عمى
نحك صحيح ) ،اذ اف ذكم التفكير الناقد يتمتعكف بالقدرة التحميمية في حؿ المشكبلت
كالتعامؿ معيا ) Marklis 2009:16( .
كما اف استبصار الذات يساعد عمى تقكيـ ما لدل الفرد مف الميارات كال يعتمد عمى
تقكيـ االخريف ،كال يتحقؽ ذلؾ اال اذا كاف لدل الفرد بعض المركنة االنفعالية كاالستبصار
اما يككف مستمدان مف ركية الراشد كسماعو االخريف يتكممكف عف صراعاتيـ كقد يككف
استبصا نار مباشر يأتي مف تجارب الفرد مع االخريف كاحتكاكو بيـ ( الحنفي : 1999 ،

 ، ) 127كقد تكصمت دراسة كيستف (  ) Westen ,1999الى اف عبلقة استبصار الذات
بالشخصية البل اجتماعية فكجد اف االشخاص البل اجتماعييف يككف لدييـ اسمكب مندفع
كضعؼ في استبصار الذات كيعانكف مف مشاعر الذنب (  ،)Westen ,1999:21كفي
دراسة كاساب (  ) Kasap ,2007اكد اف استبصار الذات يرتبط بالق اررات الذكية اذ

تتجسد بو ثبلث سمات ميمة ىي (الفيـ  ،كاتخاذ القرار ،كالسيطرة الفعالة) ( Kasap
. ) ,2007: 4
كترل الباحثتاف باف االستبصار بالذات يتجمى عند االشخاص الذيف يتمتعكف
بالتفاعؿ االجتماعي  ،أم اكثر انفتاح نا في بيئتيـ عمى االخريف كلدييـ قدرات عقمية
كذىنية جيدة ،كمف خبلؿ الحديث عف مفيكـ االستبصار يتبيف لنا اىمية ىذا المفيكـ :
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 اف االفراد يكتسبكنو عف طريؽ التفاعؿ مع االخريف كارتباطيـ مع اقرانيـكاالشخاص الميميف لذا فانو مف المفاىيـ الميمة لدل كؿ فرد كمف اىـ نكاتج
عممية التنشئة االجتماعية ( المعاطية كالبكاليز  ، ) 162 : 2007 ،كمما تقدـ
تتجمى أىمية البحث الحالي باآلتي-:
 -1يعد ىذا البحث حمقة كاضافة في مجاالت البحكث التربكية كالنفسية كبشكؿ خاص
الجانب المعرفي .
 -2دراسة شريحة مف طمبة جامعة تكريت كىـ طالبات كمية التربية لمبنات  ،كالنيف يمثمكف
جزءان ميمان مف أبناء الجيؿ المعاصر  ،كسيتكلكف قيادة المجتمع كمؤسساتو مستقببلن.
 اىداؼ البحث :ييدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى -:

 -1مستكل استبصار الذات لدل طالبات كمية التربية لمبنات .
 -2الفركؽ ذات الداللة االحصائية في استبصػار الػذات تبعػان لمتغيػر التخصػص(عممي
– انساني) .

 -3الف ػ ػ ػ ػ ػػرؽ ذات الدالل ػ ػ ػ ػ ػػة االحص ػ ػ ػ ػ ػػائية ف ػ ػ ػ ػ ػػي استبص ػ ػ ػ ػ ػػار ال ػ ػ ػ ػ ػػذات تبعػ ػ ػ ػ ػ ػان لمتغي ػ ػ ػ ػ ػػر
الصؼ(االكؿ ،الرابع).

 حػػػػػػدود البحػػػػػػث :تحػ ػ ػػدد البحػ ػ ػػث الحػ ػ ػػالي بطالبػ ػ ػػات كميػ ػ ػػة التربيػ ػ ػػة لمبنػ ػ ػػات لمع ػ ػ ػاـ
الد ارسػ ػ ػػي ( ،)2019 -2018كمػ ػ ػػف كػ ػ ػػبل االختصاصػ ػ ػػيف ( العممػ ػ ػػي -االنسػ ػ ػػاني)
 ،كلمصؼ (االكؿ كالرابع).
 تحديػػػد المصػػػطمحات :تع ػػرض الباحثت ػػاف مجمكع ػػة م ػػف التعريف ػػات لمتغي ػػر البح ػػث
الحػػالي فػػي ضػػكء اطبلعيػػا عمػػى تعريفػػات اصػػطبلحية لد ارسػػات كأدبيػػات سػػابقة ،
ككاآلتي-:
 -استبصار الذات :عرفو اصطبلحان كؿ مف -:

 -1فػاف (  :) Van ,1991كعػي الفػرد بمشػاعره الخاصػة كفيمػو لنفسػو( Van
.) ,1991:65
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 -2ميػؾ ديرمػكث (  :) Mc Dermoth ,2002عمميػػة عقميػة متغيػرة باسػػتمرار
كتتسـ بالمركنة (.) Mc Dermott,2002:169
 -3الس ػػميماف (  :) 2003ام ػػتبلؾ النظػ ػرة الثاقب ػػة كالق ػػدرة عم ػػى اختػ ػراؽ الحج ػػب
التقميدية كقراءة النتائج قبؿ ارادتيا  ،كاعطاء البدائؿ البلزمػة لكافػة االحتمػاالت
المتكقعة كافة (ىادم ) 23: 2011 ،
 -4رضكاف (  :) 2008المعرفة الدقيقػة كالمكضػكعية بالػذات  ،كتغمػب الدقػة فػي
احكامػػو عمػػى شخصػػيات االخػريف  ،كخاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بالسػػمات المشػػتركة (
رضكاف .)123 :2008 ،
 -5كلسػػف (  :) Wilson ,2009الشػػخص الػػذم يكػػكف مراقب ػان مكضػػكعيان فػػي
سمككو الخاص كرؤية نفسو في عيكف االخريف ( .) Wilson ,2009: 386

اما التعريؼ النظري فقد عرفت الباحثتاف استبصار الذات -:
بأنو عممية عقمية كاعيػة يكػكف الفػرد مراقبػان لذاتػو  ،متحكمػان بمشػاعره كيتسػـ بالمركنػة

فػػي التعامػػؿ مػػع المشػػكبلت كيمتمػػؾ القػػدرة عمػػى كضػػع الحمػػكؿ كالبػػدائؿ المحتممػػة لممشػػكمة ،
كيتكصؿ الى الحمكؿ السريعة كاالبداعية بأقؿ كقت كجيد ككمفة .
التعريؼ االجرائي  :يعني الدرجة الكمية التي تحصؿ عمييا الطالبػة فػي اثنػاء اجػابتيف عمػى
مقياس استبصار الذات المستخدـ ألغراض البحث الحالي .
الفصؿ الثاني
اطار نظري ودراسات سابقة
تضمف ىذا الفصؿ عرضان لؤلدبيات كالنماذج التي ليا عبلقة مباشرة بمتغير البحث

الحالي ،ككاآلتي :

 استبصار الذات :فسرىا العمماء عمى اساس انيا عممية اعادة االدراؾ لممجاؿاالدراكي الذم يكجد فيو الكائف الحي فادراؾ الكائف الحي لمعناصر كالمكضكعات
المكجكدة في المجاؿ الذم يكجد فيو  ،كالعبلقات التي تربط بيف عناصر كاجزاء
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المجاؿ ،مف شأنو اف يؤدم بالكائف الحي الى اعادة تنظيـ المجاؿ في كؿ اك
صكرة جديدة  ،كلذلؾ فاف التعمـ باالستبصار يتضمف عمميتيف مف اىـ العمميات
العقمية التي يمارسيا الفرد في مكاقؼ التعمـ ىما  -:عممية الفيـ الكاممة لمبيئة
(الكؿ) في اثناء ادراؾ العبلقات القائمة بيف اجزائو كاعادة تنظيميا بحيث يمكف
االستدالؿ عمى المعنى كيتشكؿ ذلؾ في لحظة كاحدة بصكرة متدرجة ( منصكر
كاخركف . ) 229: 2003 ،
النظريات التي فسرت استبصار الذات:
 -1نظرية الجشطمت ( :)Gestalt Theoryظيرت ىذه النظرية في المانيا
كمؤسسيا ىك العالـ ماكس فايبر (  ) M.Waberثـ انظـ اليو ككىمر ()Kohlar
كككفكا (  ) Koffkaكليفيف

(  )Levinكتعتمد ىذه النظرية عمى دراسة

العبلقات القائمة بيف عناصر المكضكع كتداخميا  ،كالمبدأ االساس الذم تقكـ عميو
ىذه النظرية ىك :أف الكؿ يختمؼ عف مجمكع اجزائو كاف مجمكع االجزاء ال
يساكم الكؿ ( القيسي  ، ) 32: 2008 ،كاالستبصار عند مدرسة الجشطمت ىك
االدراؾ الفجائي اك الفيـ ما بيف اجزاء المكقؼ مف عبلقات لـ يدركيا الفرد مف
قبؿ  ،كذلؾ في اثناء محاكالت كاخطاء  ،كاالستبصار دليؿ عمى أف الفرد فيـ
المشكمة كعرؼ كما يجب عممو لحميا  .كيعد االستبصار شرطان ضركريان لمتعمـ

الحقيقي كاف الفيـ كاعادة تفسير بنية المكقؼ يحقؽ االستبصار اذ يقترف التعمـ
بالنتائج كاالستبصار حافز قكم لمتعمـ كىك في تفاعؿ ايجابي معو
(  ، ) Ansbury ,2000:243كىناؾ عكامؿ عدة يكمف اف يككف ليا تأثير في
عممية االستبصار كمف ابرزىا :
أ -مستكل النضج الجسمي :كيقصد بو التكامؿ العضكم كالجسمي إلجراء
السمكؾ.
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ب -مستكل النضج العقمي :كتختمؼ مستكيات النضج العقمي باختبلؼ في تطكير
النمك المعرفي كاالكثر نمكان كخبرة يككف اكثر قدرة عمى تنظيـ مجالو كادراؾ

العبلقات فيو .

ث -تنظيـ المجاؿ :كمف االمثمة عمى ذلؾ في تجارب الجشطمت كجكد العصا
الكسيمة كاليدؼ المكز كالجكع ( الدافع ) الذم يحرؾ القرد لمحصكؿ عمى
المكز مف اجؿ خفض تكتره أك استعادة تكازنو كىذا الشكؿ حسف في تنظيـ
المجاؿ بحيث لك فقدت منو بعض العناصر  ،مثؿ العصا لما حصؿ التعمـ
باالستبصار .
ج -الخبرة :كيقصد بيا الجشطمتيكف االلفة اذ يركف اف االلفة بعناصر المكقؼ اك
المجاؿ تجعؿ امكانية تنظيمو كربط اجزائو بعبلقات اكثر سيكلة عمى الكائف
الحي مما افتقر الى لغة بيذه العناصر اك بعناصر مشابية ( ابك جادك ،
. ) 193 : 1998
كيرل سيرجنت (  ) Sergntاف ىناؾ اربعة انكاع مف الحمكؿ االستبصارية -:
 -1الحؿ المباشر :كفيو ال يحتاج المرء الى خطكات ادراؾ المشكمة .
 -2الحؿ الفجائي :كىك حؿ يبدأ ببعض النشاط  ،ثـ يتكقؼ ىذا النشاط  ،كيمر الفرد
بمدة ارتباؾ كحيرة كلكنو ال يمبث اف يفتقر فجأة الى الحؿ .
 -3الحؿ التدريجي :كفيو يقكـ الفرد بمحاكالت عديدة اك انكاع مف النشاط غير
المكجية  ،كال يؤدم الفيـ دك انر رئيسان في التكصؿ الى الحؿ .

 -4الحؿ الثابت :كفيو يتكصؿ الفرد الى اليدؼ بعدد مف الخطكات مع فيـ كؿ
خطكة كاكتشاؼ لما في المكاقؼ مف عبلقات يعاد تنظيميا تدريجيان حتى يصؿ
الفرد الى الحؿ الفجائي (ىادم . )194 : 2011 ،

 -2النظرية المعرفية :اكد بيؾ ( )Beckفي دراساتو كبحكثو عمى االستبصار خاصة
االستبصار المعرفي ( )Cognitive Insightباف االستبصار المعرفي ىك القدرة
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عمى تصحيح سكء الفيـ كتقييـ االخطاء المكضكعية  ،كتفسير االحداث كتقبؿ
المعمكمات الصحيحة مف الناس االخريف  ،كفي دراساتو عمى اشخاص اعمارىـ
متكسطة لمعرفة اف كاف لدييـ استبصار ذاتي فقد اظيرت النتائج بانو ليس لدييـ
استبصار بذكاتيـ كيعكد السبب الى العجز في القدرة عمى مراقبة الذات كالفيـ
( ، ) Beck, 2008: 784كما يككد بيؾ ( )Beckعمى كؿ مف االستبصار
العممي مقابؿ االستبصار االنفعالي كاكضح اف االستبصار االنفعالي ىك فيـ
الذات لتعديؿ المعتقدات العاطفية كالسمككية  ،اما االستبصار العممي ىك تكظيؼ
المعمكمات كاالفكار كاعطاء تفسيرات متعددة االفكار  ،أم انيا عممية ما فكؽ
المعرفية ( . ) Beck,2006 :335
 -3نظرية السمات :كاف البكرت ( )Allportرائدان في دراسة سمات الشخصية ،
كالسمة مف كجية نظر البكرت ىي تنظيـ عصبي نفسي لو القدرة عمى اف يحكؿ

الكثير مف المثيرات الى مكافئات كظيفية عمى بدء كتكجيو ىذه المكافئات ( كفافي
كاخركف  ، )711: 2010 ،كاكضح البكرت اف استبصار الذات ىك نظرة
مكضكعية  ،أم معرفة الفرد ذاتو كتحرر الفرد مف خداعة لذاتو كجعؿ اخطاء
الماضي كاضحة حتى ال يكررىا كيزيؿ المخاكؼ كالقمؽ غير الضركرييف كخير
طريقة ليحفظ الفرد تكازنو كيتجنب التصادـ بيف التمني كالكاقع كىك االستبصار
الذاتي الذم اساسو المكضكعية الذاتية كاف يندمج معيا االحساس بالقيمة كاالتجاه
نحك ىدؼ معيف  ،أك اىداؼ معينة في الحياة التي يجب العمؿ مف اجؿ تحقيقيا
كاال فقدت الحياة قيمتيا  ،كيؤكد (البكرت) اف الشخص الذم يمتمؾ استبصار ذاتان

عالية ىك أكثر ذكاء مف الفرد ذم استبصار الذات الكاطئ كاف الشخص الناضج

ىك الشخص الذم يمتمؾ استبصا انر كلو مفاىيـ حقيقية لمذات (1961 , 45

 ، ) Allportكاكد بيكر ( ) Bekker ,2006اف استبصار الذات يرتبط ارتباط نا

ايجابيان مع الذات المييمنة اك المتحكمة (  ) Self – Governanceكيرتبط
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ارتباطان سمبي نا مع االمراض العصابية كقد عرؼ استبصار الذات بككنو متغي نار
نفسيان يككف الكصكؿ اليو في مرحمة البمكغ كىك سمة مف سمات الشخصية كيككف

نتيجة النمك الصحي لمفرد ( ، ) Bekker ,2006 : 51اذ اف االشخاص ذكم

الدرجات العالية مف استبصار الذات لدييـ تكيؼ نفسي ً
عاؿ كانيـ يدرككف

االىداؼ الشخصية كقدرتيـ عمى المبادرة كاالحتفاظ بالعبلقات االجتماعية
( ، ) Bekker ,1993 ;54كاف االشخاص ذكم الدرجات العالية مف استبصار
الذات ليـ مفاىيـ عدة منيا التكجو الذاتي الذم يعكس االرتباط باألخريف
كاالستغبلؿ  ،كالمفيكـ االخر اف يككف المستبصر لذاتو يمتمؾ درجة عالية مف
الكعي الذاتي ( ، ) Bekker ,2006 :35كقد اشار ( )Bekker ,2005عمى اف
مفيكـ استبصار الذات يرتبط سريريان كذا صمة باالضطرابات النفسية  ،كقد اىتـ

بكجية نظر (بيؾ) في دراستو عمى المرضى الذيف يعانكف مف الخكؼ المرضي
(الفكبيا)  ،كاضطرابات االكؿ  ،كاالكتئاب  ،كالشيزكفرينيا  ،كقد اكضحت النتائج
اف االفراد المصابيف بدرجة عالية مف االضطرابات النفسية  ،درجة عالية مف

االكتئاب كاف استبصارىـ بذكاتيـ منخفض (. ) Bekker ,2005 : 13
 -4نظرية الذات ( لكارؿ روجرز) :تدكر كجية نظر ركجرز ( )Rogersحكؿ احد
العمكـ الفرعية مف عمـ النفس  ،كالذم سعى ىك عمى ايجاده كىك عمـ النفس
االنساني ،يؤكد عمى الخبرة كالقيمة االساسية لمشخص ككؿ في زيادة االبداع
كالقصدية  ،كاالختيار الحر كالتمقائية كيتضمف عمـ النفس االنساني االعتقاد باف
الناس قادركف عمى حؿ مشكبلتيـ النفسية(كفافي كاخركف ، )358: 2010 ،
كاكد ركجرز عمى مفيكـ الذات فيقكؿ اف االفراد الذيف لدييـ تكافؽ اك الذيف
ينشطكف نشاطان كامبل لدييـ مفاىيـ كاقعية عف الذات التي تشمؿ كؿ خصائصيـ

كانيـ كاعكف بدقة لعالميـ  ،منفتحكف عمى كؿ الخبرات  ،كما انيـ عمى درجة

عالية مف اعتبار الذات ()Rogers , 1957 :7
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وقد صنؼ روجرز الذات الى مستويات كاالتي -:
 -1الذات االجتماعية :كىي التي يعرضيا الفرد لممعارؼ كالغرباء .
 -2الذات الشعكرية الخاصة :يدركيا الفرد كيعبر عنيا كيشعر بيا .
 -3الذات المستبصرة :كىي الذات التي تبرز عندما يكاجو الفرد مكقفان تحميميان شامبلن
اك عند تعرضو لمكاجية مكقؼ اك حؿ مشكمة .

 -4الذات العميقة :كىي الذات التي تتكصؿ الى صكرتيا عف طريؽ التحميؿ النفسي
( زىراف . ) 77 : 1978 ،
دراسات سابقة عف استبصار الذات:
 -1دراسػػة مػػاؾ (( :)Make,2006عالقػػة االستبصػار بمػػوـ الػػذات) ىػػدفت الد ارسػػة
الى التعرؼ عمى مستكل االستبصار بمكـ الذات ،طبقػت عمػى عينػة ( )162فػي
ىكنػػؾ ككنػػؾ  ،كبعػػد معالجػػة البيانػػات احصػػائيان باسػػتخداـ (تحميػػؿ التبػػايف-معامػػؿ
ارتباط بيرسكف) تكصمت الدراسة الى-:

-

اف االستبصار العالي يسمح لؤلفراد باف يككنكا مدركيف ألعػراض ام ارضػيـ كاكثػر
التزامان بالعبلج لتحسيف صحتيـ (. )Make،2006

 -2دراسة ىادي ( ( : ) 2011استبصار الذات وعالقتو بالشخصػية المبدعػة لػدى
طمبة الجامعة)  :ىػدفت الد ارسػة الػى قيػاس استبصػار الػذات لػدل طمبػة الجامعػة،
كالتعػػرؼ عمػػى فػػركؽ فػػي استبصػػار الػػذات لػػدل طمبػػة الجامعػػة بحسػػب متغيػػرم
الجػػنس كالتخصػػص  ،لتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ اسػػتخدـ مقيػػاس ()Bekker2006
عمػػى عينػػة تألفػػت مػػف ( )400طالب ػان كطالب ػػة فػػي جامعػػة بغػػداد  ،كبعػػد معالج ػػة

البيانات احصائيا باستخداـ (االختبار التائي لعينة كاحدة ،تحميػؿ التبػايف  ،معامػؿ

ارتباط بيرسكف) تكصمت الدراسة الى -:
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 اف الطمب ػػة ل ػػدييـ استبص ػػار بال ػػذات اذ ال يكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة احص ػػائية ب ػػيفالػػذككر كاالنػػاث كمػػا ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف التخصػػص العممػػي
كاالنساني (ىادم.)2011،
الفصؿ الثالث
منيج البحث واجراءاتو
استخدمت الباحثتاف المنيج الكصفي (المقارف) ككنو ذك اىمية في انو يمثؿ قيمة
كبيرة في دراسة اية مشكمة نفسو كاجتماعية كمعرفية ال يمكف حميا حبلن سميمان اال اذا

تكافرت المعمكمات المكضكعية كالدقيقة عنيا كثـ تشخيصيا كمعرفة حدكدىا كالعكامؿ

عرضا لئلجراءات التي
المتحكمة فييا(باباف  ،)86 :2008،حيث تضمف ىذا الفصؿ
ن
تمت لتحقيؽ أىداؼ البحث :
أوال" -:مجتمػػػع البحػػػث ( :)Population of searchش ػػمؿ مجتم ػػع البح ػػث الح ػػالي
طالبػػات كميػػة التربيػػة لمبن ػػات جمػػيعيف كالمتضػػمف ( )10اقس ػػاـ  ،لمع ػػاـ الد ارس ػػي (/2018
 ، )2019كقػ ػػد تكػ ػػكف مجتمػ ػػع البحػ ػػث مػ ػػف ( )995طالبػ ػػة  ،بكاقػ ػػع ( )387طالبػ ػػة مػ ػػف
التخصص العممي ك( )608طالبة مػف التخصػص االنسػاني  ،ك( )654طالبػة مػف المرحمػة
االكلى  )341(،طالبة مف المرحمة الرابعة كالجدكؿ ( )1في ادناه يبيف ذلؾ.
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جدوؿ ()1
يبيف مجتمع البحث موزع حسب (القسـ ،التخصص ،المرحمة)
التخصص

ت

األقساـ

1

عمكـ الحياة

2

كيمياء

3

رياضيات

4

عمكـ القرآف

50

5

المغة العربية

77

60

6

المغة االنجميزية

72

68

140

7

التاريخ

30

55

85

8

الجغرافية

60

-

60

9

عمـ النفس

62

5

67

10

األقتصاد المنزلي

15

22

37

المجمكع

654

341

995

العممية

اإلنسانية

األولى

الرابعة

المجموع

130

43

173

87

26

113

71

30

101

32

82
137

ثانيا" :عينة البحث ( :)Sample of searchتـ اختيػار عينػة عشػكائية مػف طالبػات كميػة
التربيػػة لمبنػػات  ،بمػػغ عػػدد اف ػراد العينػػة النيائيػػة ( )300طالبػػة  ،مػػنيـ ( )150طالبػػة مػػف
التخصصػػات العمميػػة  ،ك( )150طالبػػة مػػف التخصصػػات االنسػػانية ك( )150مػػف المرحمػػة
األكلى ك( )150مف المرحمة الرابعة ،كتمثؿ نسبة عينة البحث الحالي ( )٪30مف المجتمػع
الكمي ،كالجدكؿ ( )2في ادناه يبيف ذلؾ.

216

الذكـ ـاء والقدرات
العقلية

وقائع المؤتمر العلمي الدولي
األول للدراسات اإلنسانية
األربعاء 2019-12-18 /

جدوؿ ()2
يبيف عينة البحث موزع حسب ( القسـ  ،التخصص  ،المرحمة)
التخصص

ت

االولى

الرابعة

المجموع

25

25

50

25

25

50

25

50
50

1

عمكـ القرآف

2

المغة العربية

3

المغة االنجميزية

25

4

الرياضيات

25

25

5

الكيمياء

25

25

50

6

عمكـ الحياة

25

25

50

150

150

300

انساني

عممي

المجمكع

المعد مف
ثالثا" -:اداة البحث  :كلتحقيؽ أىداؼ البحث  ،تـ تبني مقياس استبصار الذات ي
قبؿ (ىادم  )2011 ،كالذم تككف مف ( )39فقرة مكزعة عمى اربعة ابعاد كىي ( النظرة
المكضكعية لمذات ،كالقدرة عمى ادارة المكاقؼ الجديدة ،كاالستبصار المعرفي ،كالحساسية
عمي دائم نا ،تنطبؽ
االجتماعية  ،كيتككف مدرج االستجابة مف خمس بدائؿ كىي ( تنطبؽ ى
عمي ابدان ) كلمتصحيح
عمي ناد انر  ،ال تنطبؽ ى
عمي احيانان  ،تنطبؽ ى
عمي غالبان  ،تنطبؽ ى
ى
اعطيت خمسة درجات كىي (  ) 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5عمى التكالي لمفقرات االيجابية ك( 1

 ) 5 ، 4 ، 3 ، 2 ،لمفقرات السمبية  ،كمف خصائصو يمكف ايجازىا في االتي -:
 -1المقياس معد عمى البيئة العراقية كمطبؽ عمى طمبة الجامعة .
 -2يتمتع بمؤشرات صدؽ الثبات .
 -3انو مقياس حديث ( . ) 2011
 الصدؽ الظاىري لممقياس :اعتمدت الباحثتاف في قياس صدؽ المقياس عمى
الصدؽ الظاىرم كذلؾ مف خبلؿ عرض فقرات المقياس عمى مجمكعة مف الخبراء
كالمحكميف في مجاؿ التربية كعمـ النفس  ،كبعد جمع آراء المختصيف كتحميميا
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استخدـ مربع كأم لعينة كاحدة لمعرفة داللة الفركؽ بيف آراء الخبراء مف حيث
تحديد صبلحية الفقرات  ،تـ استبقاء جميع الفقرات التي كانت الفركؽ بيف المؤيديف
كالرافضيف ليا ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( ، )0,05كنسبة اتفاؽ
.%100
 الثبات(  :)Reiabilityيشير الثبات الى درجة استقرار المقياس عبر الزمف
كاتساقو الداخمي كدقتو في ما يزكدنا بو مف معمكمات عف سمكؾ االفراد ( االماـ ،
كاخركف  ، )120 :1990 ،قاـ الباحثتاف باستخراج ثبات المقياس بطريقة ،طريقة
إعادة االختبار (  )Test – Retest Methodكلغرض التحقؽ مف ثبات المقياس
قامت الباحثتاف باستخراج ثبات المقياس بطريقة اعادة االختبار  ،كذلؾ بتطبيؽ
مقياس استبصار الذات عمى عينة مف طالبات كمية التربية لمبنات ،تككنت عينة
الثبات مف ( )60طالبة مف الصؼ االكؿ كالرابع كمف االختصاص العممي
كاالنساني  ،كبعد تطبيؽ المقياس عمى العينة تـ اعادة تطبيقو مرة اخرل عمى
العينة نفسيا بعد مركر ( )15يكـ كتـ استخراج معامؿ الثبات باستخداـ معامؿ
ارتباط بيرسكف ( )Personبيف درجاتيـ في التطبيؽ االكؿ كدرجاتيـ في التطبيؽ
الثاني كالذم بمغ ( ، )0,79كيعد ثبات المقياس معقكالن اذا بمغ معامؿ الثبات فيو

( )0,70فأكثر

(عيسكم . ) 58 : 1985،

رابعاً :التطبيؽ النيائي :بعد االنتياء مف اجراءات التحقؽ مف صدؽ كثبات مقياس
استبصار الذات  ،كتحقيقان ألىداؼ البحث تـ تطبيؽ المقياس بصيغتو النيائية لممدة مف

(  _4/15كلغاية  ) 2019/5/9عمى عينة التطبيؽ النيائي  ،البالغة ( )300طالبة مف
طالبات كمية التربية لمبنات .
خامساً :الوسائؿ اإلحصائية :تـ استخداـ مجمكعة مف الكسائؿ اإلحصائية سكاء في
إجراءات البحث أـ في تحميؿ نتائجو( :االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف -معامؿ ارتباط

بيرسكف -االختبار التائي لعينة كاحدة( .)T-Test
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الفصؿ الرابع
عرض النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا
ضمف ىذا الفصؿ عرض لمنتائج التي تـ التكصؿ إلييا بعد تحميؿ إجابات الطالبات
تى ى
كمعالجة البيانات احصائيان  ،كعمى النحك اآلتي :

أوالً :مستوى استبصار الذات لدى طالبات كمية التربية لمبنات :تـ معالجة البيانات

احصائيان باستخداـ االختبار التائي لعينة كاحدة فأظيرت النتائج كجكد فرؽ داؿ احصائيا
بيف المتكسط المتحقؽ لدرجات افراد العينة البالغ ( )175,64درجة بانحراؼ معيارم قدره

( )7 ،803بمتكسط نظرم البالغ ( )117درجة اذ بمغت القيمة التائية المحسكبة ( ،07
 )9كعند مقارنتيا بالقيمة الجدكلية البالغة (  )1، 96عند مستكل الداللة ( )0، 05
كبدرجة حرية (  ) 299تبيف اف طالبات كمية التربية لمبنات يتمتعف بمستكل عالي
الستبصار الذات ،كجدكؿ ( )3يكضح ذلؾ:
جدوؿ ()3
يبيف القيمة التائية لعينة واحدة عمى مقياس استبصار الذات
العدد

300

المتوسط

االنحراؼ

المتوسط

الحسابي

المعياري

الفرضي

175,64

7 ،803

117

القيمة التائية
المحسكبة

الجدكلية

9 ، 07

1 ، 96

مستوى الداللة
0، 05
دالة لصالح متكسط
عينة البحث

لما كانت النتيجة تشير الى كجكد فرؽ داؿ احصائيان أم اف مستكل استبصار الذات

لدل افراد العينة ىك عاؿ  ،كيعكد ذلؾ الى اف طالبات الكمية لدييف ثقة عالية بالنفس
كنظرة مكضكعية لذكاتيف ليثبتكا لآلخريف بانيف ناجحات كقادرات عمى التغيير في بيئتيف
كالتفاعؿ معيا عمى نحك ايجابي كقادرات عمى تشخيص المشكبلت ككضع الحمكؿ
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المناسبة ليا  ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ( ىادم  ) 2011،كدراسة (ماؾ Mak,
.) 2006
ثانيا :الفروؽ ذات الداللة االحصائية في استبصار الذات تبعاً لمتغير التخصص (عممي
– انساني ) :اشارت نتائج المعالجة االحصائية لمبيانات الى كجكد فرؽ داؿ احصائيان في

استبصار الذات لمطمبة في التخصص العممي كالتخصص االنساني مف افراد العينة اذ بمغ

متكسط درجات طالبات التخصص العممي ( ) 179 ، 500درجة كبانحراؼ معيارم قدره
( )4 ،890في حيف بمغ متكسط درجات طالبات التخصص االنساني( )169 ،850درجة
بانحراؼ معيارم قدره ( )7 ،586كقد بمغت القيمة التائية المحسكبة( )5,361كعند
مقارنتيا بالقيمة الجدكلية البالغة (  )1 ،96عند مستكل الداللة ( ) 0 ، 05كبدرجة حرية
( )298تبيف كجكد فرؽ داؿ احصائيان لصالح التخصص العممي  ،كجدؿ ( )4يكضح ذلؾ:
جدوؿ ()4

نتائج االختبار التائي لداللة الفروؽ في استبصار الذات وفقا لمتغير (التخصص)
المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري
4 ،890
7 ،586

التخصص

العدد

عممي

150

179’500

االنساني

150

169 ،850

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

5 ،361

1 ،96

مستوى الداللة 0، 05
دالة لصالح التخصص
العممي

كتعزل ىذه النتيجة الى اف طالبات التخصص العممي اكثر قدرة عمى تنظيـ المجاؿ
االدراكي حسب رأم نظرية الجشتالت كاكثر اىتمام نا بالتعمـ كاكتساب الخبرات كالمعارؼ

مما يبني عندىف قاعدة عريضة لممعمكمات التي تساعد عمى تككيف رؤية دقيقة لؤلشياء

فضبل عف طمكحيف العالي كاعتزازىـ بأنفسيف كطبيعة تخصصيـ العممي مما يجعميـ
اكثر دافعية في طمب العمـ اكثر مف طالبات التخصص االدبي ،كاتفقت ىذه النتائج مع
دراسة ( ىادم .)2011
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ثالثاً :الفروؽ ذات الداللة االحصائية في مستوى استبصار الذات تبعاً لمتغير الصؼ

(االوؿ – الرابع)  :اشارت نتائج المعالجة االحصائية لمبيانات الى عدـ كجكد فرؽ داؿ

احصائيان في استبصار الذات لمطالبات تبعان لمصؼ (االكؿ –الرابع) اذ بمغ متكسط درجات
طالبات الصؼ االكؿ ( )127.923درجة كبانحراؼ معيارم قدره ( )3.779في حيف بمغ
متكسط درجات طالبات الصؼ الرابع ( )138.596درجة بانحراؼ معيارم قدره()4.106
كقد بمغت القيمة التائية المحسكبة( )19.50كعند مقارنتيا بالقيمة الجدكلية البالغة ( ،96
 )1عند مستكل الداللة ( )0، 05كبدرجة حرية ( )298تبيف كجكد فرؽ داؿ احصائيان
لصالح طالبات الصؼ الرابع  ،كجدؿ ( )4يكضح ذلؾ:
جدوؿ ()4
نتائج االختبار التائي لداللة الفروؽ في استبصار الذات وفقا لمتغير الصؼ (اوؿ -
رابع)
الصؼ

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراؼ المعياري

االكؿ

150

127.923

3.779

الرابع

150

138.596

4.106

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

19.50

1 ،96

مستوى الداللة
0، 05
دالة لصالح
الصؼ الرابع

كتعزل ىذه النتيجة الى اف طالبات الصؼ الرابع كصمت الى مستكل مف النضج
بحيث اصبحف قادرات عمى تحمؿ المسؤكلية كاتخاذ دكرىف في قيادة المجتمع .
االستنتاجات :بعد عرض كمناقشة نتائج البحث كتفسيرىا  ،تستنتج الباحثتاف االتي:

 -1تمتع طالبات الكمية بمستكل و
عاؿ مف استبصار الذات  ،الف طالبات الكمية لدييف
مستكل مف النضج يكاد يككف مكتمؿ مف الناحية العقمية كالعاطفية كاالجتماعية
كقادرات عمى االستفادة مف البرامج كالمحاضرات العممية كؿ حسب اختصاصيا .
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 -2اف طالبات التخصص العممي يتميزكف بمستكل اعمى في استبصار الذات مف
طالبات التخصص االنساني  ،يعكد ذلؾ الى طبيعة المكاد الدراسية كألنيا تحتاج
الى تركيز اكثر كاستخداـ التفكير في حؿ المشكبلت .
 -3كجكد فرؽ داؿ احصائيان في استبصار الذات تبعان لمتغير الصؼ كلصالح طالبات

الصؼ الرابع  ،ألنيف بمغف مستكل مف النضج بحيث اصبحف قادرات عمى تحمؿ

المسؤكلية كاتخاذ دكرىف في قيادة المجتمع .
التوصيات  :كفي ضكء نتائج البحث تكصي الباحثة باالتي-:
 -1ضركرة االىتماـ بتعريؼ اىمية استبصار الذات لدل طمبة الجامعة ككنيـ
سيتكلكف قيادة المجتمع في المستقبؿ .
 -2تشجيع المرشديف النفسييف عمى االىتماـ بعممية استبصار الذات في العممية
االرشادية سكاء كاف ذلؾ مف جانبيـ اـ مف جانب المسترشديف .
المقترحات :في ضكء ما تقدـ تقترح الباحثة االتي:
 -1اجراء دراسة عف استبصار الذات كعبلقتيا بمتغيرات اخرل مثؿ ( عادات العقؿ –
كفاءة التمثيؿ المعرفي لممعمكمات – الذكاء االنفعالي– االساليب المعرفية -تجييز
المعمكمات ) .
 -2اجراء دراسة عف استبصار الذات لدل طمبة الجامعة تبعان لمتغير الجنس كالمستكل
االقتصادم كالسكف كالترتيب الكالدم.

المصادر العربية -:
 -1ابك جادك ،صالح محمد عمي ( :)1998سيكولوجية التنشئة االجتماعية ،ط  ،1دار الميسرة
لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،عماف  ،االردف .
 -2االماـ  ،مصطفى محمكد كاخركف (  ) 1990التقكيـ كالقياس ،ك ازرة التعميـ العالي كالبحث
العممي  ،دار الحكمة لمطباعة كالنشر  ،العراؽ .
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 -3باباف  2008 ،التعصب كعبلقتو بالتكافؽ النفسي االجتماعي لدل طمبة الجامعة ،
(رسالة ماجستير) غير منشكرة  ،كمية اآلداب  ،جامعة المستنصرية .
 -4رضكاف  ،شفيؽ (  ) 2008عمـ النفس االجتماعي ،ط ، 2مجمة المؤسسة الجامعية
لمدراسات لمنشر  ،عماف .
 -5زىراف ،حامد عبد السبلـ ( : )1978الصحة النفسية والعالج النفسي  ،ط ، 2عالـ
الكتب  :القاىرة  ،مصر .
 -6عيسكم  ،عبد الرحمف (  ) 1985القياس كالتجريب في عمـ النفس كالتربية  ،دار
المعرفة الجامعية  ،مصر .
 -7القيسي  ،رؤكؼ محمكد (  ) 2008عمـ النفس التربكم  ،دار جدلة  ،عماف  ،االردف.
 -8كفافي  ،عبلء الديف النايؿ  ،احمد كسالـ  ،سيير محمد (  ) 2010نظريات
الشخصية  ،دار الفكر  ،االردف .
 -9المعاطية  ،خميؿ عبد الرحمف ك البكاليز  ،محمد عبد السبلـ (  ) 2007المكىبة
كالتفكؽ  ،دار الفكر  ،ط ، 3االردف .
 -10منصكر ك محمد  ،احمد كسعيد  ،محمد (  ) 2003اسس عمـ النفس العاـ  ،مكتبة
االنجمك المصرية  ،مصر .
 -11ىادم  ،براء رياض (  ) 2011استبصار الذات كعبلقتو بالشخصية المبدعة لدل
طمبة الجامعة  ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،كمية االداب – جامعة بغداد .
المصادر االجنبية -:
12- Alport , Gerard (1961) Pattem and Growthihr Personality New
york Holt Rinehert and Winston
13- Ansbury , D.o.et.al(2000) Social psychology New Jersey.
Perentice hall international.
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14- Beck,At,(2006) Barach.E.Balter TM,etal anew instrument for
beck.meas uring insight the beck cog native insight scale schizphr
15- Beck,At,(2008)cognitive insight scale in outpatients with
psychotic disorders further evidence froom afrench,speaking
sample-gournal of psychiatry.pp.783-787
16- Bekker, M.H,T, (1993) ashort of the autonomy scale
properties of the autonomy connectedness scale (Asc-30) journal
of personality .
17- Bekker , M.H.T,(2005) the relationship between Parental
attach ment experiences , aut onony , and eating disorders ,
manscript submitted for , publication
18- Bekker, M.H,T, (2006) ashort of the autonomy scale
properties of the autonomy connectedness scale (Asc-30) journal
of personality .
19- Bowden.M.E dward (2005) new approachec to demystifying
insight trends in cognitive sciences,vol.9-pp -322-328.
20- Fredrickson,B.LRoberts (2006) Beuond the moment,beyond
the self shared ground betweenselectiv gnvestment theory and the
broaden and build theory of emoton.
21- Kasp.Zerrin

8thalmamnnadia

magnenat

(2007)

intellgentvirtual humans with autonomy my and personality stateof the- artintelligent.decision technologies
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22- Marknlis, D.M (2009) Dividing Up grangmas Aniges amulitf
aceted exercise In Critical Thinking P. 16 – 27 .
23- MC.Dermotk, D.V.(2002) mind and mech anism Cambridge,
mit press
24- Mak.www.ncf.cgnitive insight and cusal attribaution nin the
development of self- stigms among indiduals with schizo phren in
psychiotr serp (2006) p.1800.
25- Rogers C.R (1957) atheory of personality and an terperson
relatiomship.in S.khosh(ed) psychology study of science –v-3
new mcgraw hill book S.co.
26- Schwartz,S,(1967) self –insight and the student .pp.45-55
27- van Marknlis, D.M(2009) Dividing up grangmas things
.amultifaceted exercise in critical thinking. P.16-27.
28- Wilson,

T.D,(2009)

know

they

self

perspectives

on

psychological scieience .pp.389-38429- Wegner . M.Daniel(2000) the ill son of sonscious will
Cambridge ,ma.mit prees.
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مقياس استبصار الذات بصورتو النيائية
ت

الفقرة

1

انا كاقعي في ادارة امكرم الشخصية

2

التنظيـ ىك جزء مف اىدافي في الحياة

3

اتفاعؿ مع المكاقؼ الحياتية بإيجابية

4

اعرؼ جكانب القكة كالضعؼ في شخصيتي

5

ابتعد عف خداع ذاتي

6

عندما اخطأ ادرؾ الخطأ بشكؿ مكضكعي

7

اسعى دائما لتحسيف نكعية حياتي

8

تعجبني المكاقؼ غير المألكفة

9

اكاجو المشكبلت بعيدا عف االنفعاالت

10

لدم مركنة في التعامؿ مع أم مكقؼ طارئ

11

ق ارراتي في الحياة مستقرة

12

عندما انجز عمبل اشعر بالثقة في نفسي

13

اذا تعرضت لمشكمة فاني اعالجيا بنفسي

14

اجد صعكبة في التعامؿ مع المكاقؼ التي لـ اتعكد
عمييا

15

اصيغ الخطط الجديدة عندما اتعرض لمشكمة

16

اسيطر عمى افكارم ألككف شخصا كفؤا في حياتي

17

ابتعد عف منافسة زمبلئي في االنجاز

18
19

لدم القدرة عمى التعامؿ بإيجابية مع ضغكط
الحياة
لدم حب االطبلع كاالستكشاؼ عمى كؿ ما ىك
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جديد
20

عندما اطمع الى معمكمة جديدة اضيفيا الى ما
عندم مف المعمكمات

21

اشعر اف االخريف ال يفيمكنني

22

اعتقد انني افسر تجاربي الشخصية بشكؿ صحيح

23
24

اصؿ الى استنتاج مكضكعي عندما امر بتجربة
في حياتي
اثؽ في ق ارراتي التي اتخذىا في مختمؼ جكانب
حياتي

25

اشعر اف االخريف يحممكف اتجاىات ايجابية نحكم

26

اشؾ في قدرتي عمى ادارة االمكر

27

يقكؿ عني االخركف اني شخص فطف

28

عندما تنتابني مشاعر سمبية فاني اعرؼ سببيا

29

انتقي المعمكمة المناسبة لحؿ مشكبلتي

30

مشاعر االخريف كتجاربيـ ىك اخر شيء افكر فيو

31

قمما انشغؿ بكجية نظر الناس عني

32

اضع تعميقات الناس االخريف جانبا

33

ما الجا الى االخريف ألخذ نصيحتيـ

34

احتاج الى حب االخريف كاحتراميـ

35

اتفيـ كجيات نظر االخريف حتى لك كانت ضد
ارادتي

36

احؿ أم سكء تفاىـ مع االخريف

37

اتعاطؼ مع االخريف الذيف لدييـ مشكبلت
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38

معرفتي بنفسي تجعمني اتفيـ مشاعر االخريف

39

امتمؾ القدرة عمى تمييز مختمؼ الشخصيات عند
التعامؿ معيا
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