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أش ةةيد أن ةةي إ مع ةةت عم ةةى الرس ةةالة الموس ةةومة (الـــوعي الـــذاتي وعتقتـــا باالقنـــاع
االجتماعي لدى طمب الجام ـ )  ،المقدمةة مةن ال البةة (تقـى بـدري عزيـز)  ،وقةمةةت
بمراجعةتيا حتى أصبحت سميمة من الناحية المغوية وصالحة لممناقشة.

التوقيع
اإلسم :

َ

الفصل االول
التعريف بالبحث
او ً
ال :مشكلة البحث.
ثانيا :اهمية البحث.
ثالث ًا :اهداف البحث.
رابع ًا :حدود البحث.
خامس ًا :تحديد المصطلحات.

الفصل األول /التعريف بالبحث...................................................................

2

اوالً :مشكمة البحث:

أن نجاح الناس في التغمب عمى المشكالت التي تعترضيم في الحياة وادراكيم لكل

جانب من جوانبيا ىو دليل عمى تمكنيم من تفسير العالقات بين جيودىم المبذولة
والنتائج المترتبة عمى حميا ،فضالً عن امكانيتيم في المحافظة عمى استم اررية ىذا

السموك أتجاه العقبات والصعوبات التي تواجييم مما يولد لدييم القدرة عمى مواجية جميع
المواقف واكتساب الخبرات العقمية واالنفعالية واالجتماعية بصورة واعية فاإلنسان يجب ان

يكون مدركاً لذاتو واعياً لوجوده ،ذلك الوعي الذي يتخمل كل شيء فيو (الفتالوي:8002 ،
.)13

أن التربية التي يتمقاىا االفراد من العائمة والمجتمع تساىم في اكتساب كثير من القيم
والعادات والتجارب والخبرات االولى ،وتساىم في صياغة بعض قواعد السموكيات التي
يجب ان تتجو في ضوء الوعي الذاتي لمفرد وبنائو لنفسو بنفسو ،وعميو ان يحقق مصيره،
ورأى فوليية ( )fouilleeان لكل كائن س اًر ،وأن ىذا السر ىو سر حريتو الخاصة ،الن
التربية والمجتمع ال تخمق الشعور بالفردية ،وانما تيسر لو الظيور بمقدار ما تدعوىا الى
التمكن والوعي بذلك ،ومن ثم تعقدىا في ذات االنسان وعقمو ،أذ تنقميا فيما بعد الى
جميع جوانب السموك الفكري (اوبير.)842 :3311 ،
واذا كان وعي االنسان المعاصر بمجاالت الحياة العصرية كافة ضرورة قائمة ،فأن
الوعي السيكولوجي والوعي الذاتي يصبح اكثر اىمية ألنو يدرس االنسان بوصفو االغمى
في ىذا الوجود ،وان معرفة النفس والشعور بيا وادراكيا ينبع من مالحظة االنسان لنفسو
واالدراك التام لحقيقة مشاعره بالتحدي(سيف.)8003:10 ،
كما أن الوعي الذاتي  Self – Awarenessعند االنسان يساعد في التحكم في
االندفاعات والمواجيات المتنوعة والدافعية الذاتية والتعاطف والمياقة الشخصية ،وتعد ىذه
اىم الميارات االنفعالية واالجتماعية التي تميز االفراد االكثر نجاحاً من الحياة

االجتماعية ،فاألفراد يختمفون في الميارات والقدرات أو المواجيات في المجاالت المختمفة
(.)Goleman, 5991, p.34
ان االفراد الواعون بذواتيم يتسمون بقدرتيم عمى ادراك حالتيم النفسية اثناء معايشتيا
ويمتمكون البصيرة فيما يخص حياتيم االنفعالية لكونيم شخصيات استقاللية واثقة من
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امكاناتيا ويتمتعون بصحة جسمية ونفسية جيدة ،ويمتمكون ميارة الخروج من حال المزاج
السيء إذ تساعدىم عقالنيتيم في ادارة انفعاالتيم (سعيد ،)331 :8002 ،وأن التأكيد
عمى الوعي الذاتي وادراك المواقف ينطوي عمى عمل شيء ما ،فعالقة الفرد بذاتو ىي
بحد ذاتيا عالقة صميميو تعد برىان عمى أىمية الفرد في نفسو ،وأنيا تعبير ابداعي عن
الطاقات التمقائية لدى الشخص الذي يعبر عنيا شعورياً بتأممو وتفكيره وفنونو ومواىبو

وتواصمو االجتماعي ،وقدرتو عمى مواجية المواقف البيئية وحل المشكالت التي تعيقو.

ان وعي الفرد بذاتو ومحيطو قد يجعمو قاد اًر عمى اختيار االساليب المناسبة

واستعمالو انماط معرفية وسموكية متعددة  ،بحيث يستطيع ان يستبصر حالة الصراع التي
قد تحدث عنده ،سواء بين حاجاتو ومطالبو الذاتية او بين المعايير االجتماعية او بين
الدوافع والضوابط والقيم االخالقية ،فضالً عن صراع االدوار االجتماعية التي يقوم بيا ،إذ

تحدث الص ارعات شعورياً ويكون الفرد واعياً بيا وذلك من السيل اكتشافو ،و قد يحدث
ذلك ذاتياً و (ال شعورياً) من دون وعي الفرد وارادتو ،وىذا قد يكون من الصعب اكتشافو،

ويمكن االستدالل عميو من سموك الفرد (زىران.)331 :3312 ،

فالوعي الذاتي يعني معرفة النفس وادراكيا ،إذ تنبع من مالحظة االنسان لنفسو،
ويتمثل في الثقة بالنفس ،وفي ىذا الجانب يعتقد جولمان (  )Goleman , 3332أن
الوعي الذاتي ،كيف يشعر الفرد في كل المحظات والمواقف ؟ وحسن استعمال الفرد ليذه
المعرفة من توصية نفسو التخاذ القراءات السميمة والتعبير عن قدراتو بطريقة واقعية وثقتو
بنفسو وكفايتو( سيف.)14-10 :8003 ،
وتعد قدرة الفرد عمى حل مشكالتو من اىم االنشطة التي تميز االنسان بيا عن غيره
من الكائنات الحية ،وىذه تعني امكانية الفرد واستطاعتو في ايجاد طرائق متعددة لمواجية
ال
اية صعوبة تعترضو ،إذ يسعى الفرد الى التغمب عمييا ذاتياً واجتماعياً لكي يتخطاىا ام ً

في تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي والوصول الى االىداف المنشودة التي يطمح الى

تحقيقيا بوسائل مشروعة(الزغمول والزغمول.)28-18 :8001 ،
أن عقول الناس ومداركيم تختمف فيما بينيم وفق مبدأ الفروق الفردية والتفاوت
واالختالف في القدرات العقمية والفكرية ودرجات الوعي ومستوياتو ،فضالً عن االختالف
في درجات الفيم واالستبصار و سرعة االستجابة ،فمنيم من ال يقتنع بالدليل اال اذا
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ظيرت لو الحكمة من ذلك التشريع ،ومنيم من يكفيو الدليل ويقف عنده إذ يعرض عميو
بأسموب الحوار واالقناع ثم االخذ بيا والعمل بمقتضاىا(القره غولي و العكيمي،8038 ،
.)821
واشارت دراسة تيرنر وأخرين) )Turner .etal 3312التي تناولت العالقة بين
الشعور بالذات الخاصة  ،ومقياس التقرير الذاتي الخاصة بالشخصية التي اجريت عمى
طمبة الجامعة الى عدم وجود ارتباط بين مقياس الشعور بالذات الخاصة والمرغوبية
االجتماعية ،وتفسر النتيجة الى انو ال يوجد شخص يتوقع االستحسان االجتماعي بسبب
انت باه الشخص الى ذاتو ووعيو بيا سواء كان المعترف بو ام المفكر اما التصور فقد
ارتبط بشكل معتدل مع الشعور بالذات الخاصة ولم يرتبط مع الشعور بالذات العامة في
حين ارتبط االستغراق المفرط بالتفكير بدرجة وثيقة مع مقياس الشعور بالذات الخاصة
وبدرجة ضعيفة مع الشعور بالذات العامة وكانت النتيجة ان االرتباط كان سمبياً بين
التفعل واالختالط باآلخرين ،وايجابياً مع الشعور بالذات العامة.

( )Turner , etal , 3312 ,p.41

اما دراسة العبيدي ( )8002التي تناولت الوعي – الشعور بالذات الخاصة واثره في
عممية االقناع عمى عينة من طمبة الجامعة ،وقد اشارت نتائج الدراسة الى وجود فروق
ذات داللة احصائية في مدى تأثر المجموعتين التجريبية بالرسالة االقناعية من
االشخاص ذوي الشعور العالي بالذات الخاصة اقل تأث اًر بالرسالة االقناعية من االشخاص

ذوي الشعور الواطئ بالذات الخاصة وان ىؤالء االشخاص من السيل التأثير فييم

والتالعب بمدركاتيم الحسية خالل عممية االقناع (العبيدي.)138 :8002 ،
إن الطمبة ىم اكثر انفتاحاً واكثر مشاركة وتحسساً لممشكالت االجتماعية ومشاعر

االخرين (الروسان )22 :8003 ،وأنيم اكثر نضجاً في تفاعميم مع االخرين (احمد،

 ،)813 :3332ويجد (  )Bandura , 3338بأن االقناع االجتماعي يشير الى عمميات
التشجيع والتدعيم من االخرين في بيئة التعمم (المعممون واالباء واالقران) اذ يمكنيم من
اقناع المتعمم لفظياً بقدرتو عمى النجاح في ميامو الخاصة(.)Bandura , 3338. 388

وأن طمبة الجامعة ليسوا بمنأى من الظروف المختمفة والمواقف الحياتية الشديدة

والصراعات والتناقضات والمشكالت التي تزيد من متطمبات الحياة ،بحيث تبرز حاجات
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متعددة تحتاج الى اشباع ورغبات قد ال تتحقق ،بحيث تصبح حاجات ممحة تدفع الفرد
الى اشباعيا بطرائق ووسائل قد تكون غير مقبولة اجتماعياً (الزيود.)1 :8004 ،

وفي ضوء بعض المنطمقات التي تحركت فييا الباحثة ،والتي انطمقت منيا فقد

اتضحت ليا الرؤية في تحسسيا لمشكمة البحث الحالية عبر واقع الشريحة المدروسة وىم
طمبة الجامعة ومدة دراستيا داخل اطار المجتمع الطالبي الذي يبرز فيو عنصر التأثير
والتأثر ،وتفاوت مستوى الوعي والثقافة والتنشئة االجتماعية.
واستناداً الى ما تقدم فإن مشكمة البحث قد تجمت في االجابة عن االسئمة اآلتية:

 .3ىل ان طمبة الجامعة يتمتعون بالوعي الذاتي واالقناع االجتماعي.

 .8ىل ىناك فروق في متغيري البحث لدى طمبة الجامعة وفقاً لمتغير الجنس (ذكور،
اناث).

 .1ىل توجد عالقة ارتباطية بين متغيري البحث ؟
أهمية البحث:
ان فاعمية التغير ترتبط بالتنمية االيجابية في النفس المنفتحة عمى ذاتيا وعمى
مجاالت الحياة كافة ،فضالً عن االنفتاح عمى الناس والمجتمع الذي قد يجعميا تمتمك
رؤية ايجابية لمكون والحياة ،إذ تتصرف بوعي مرتفع ،وذكاء ٍ
عال وبصيرة مميزة ،وتمتزم
االعتدال سمة ميمة في سموكيا وتتوافق مع الظروف الصعبة ،وتزيد من قدرتيا عمى
المواجية الذاتية واالجتماعية ،ومن ثم رفع شعار التحدي ازاء الصعاب( اوبير:3311 ،
.)811
إن الوعي جزء من النفس وىو معرفة الذات واالنتباه الييا ،وتمثل الذات واجية
الشخصية ،ألنيا الجزء الواعي الذي يتعامل مع العالم الخارجي ،فيي التي تتولى عممية
التفاعل االجتماعي وميمتيا االدراك والتفكير والتالؤم والتكامل الشخصي واالجتماعي،
وىي وظيفة الذات فيي تدرك االعمال والنتائج وتفكر فييما ،وقدرتيا عمى التفكير تمكنيا
من التنبؤ بأحداث تقع فعالً ،وىي التي تضع الحمول المختمفة لمشكالت التوافق مع تجنب
المواقف المؤلمة قدر المستطاع(الشمري.)8000:38 ،
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واشار كيركجارد الى ضرورة ادراك الفرد ووعيو لذاتو وقدرتو ،إذ انو دون ىذا الوعي
فالذات ستعيش عمى نحو ضائع ،ولكي تكون لحياة الفرد معنى البد من أن تواجو
مشكالتيا بما ىو جديد ،فاإلنسان ال يشعر بأىميتو اال عن طريق وعيو لذاتو وادراكو ليا،
وتحقيق مشروع حياتو ،وبذلك فقد يضع االنسان امام خيار واحد وان عميو ان يختار
بوعي ،وان اختياره لذاتو يعني قبول المسؤولية تجاىيا(امام.)324 :3322 ،
أن مصطمح الوعي في حقيقتو يحدث تداخالً مع مصطمح الشعور ،إذ اشار

(ناتسوالس ،)3321 ،الى ان الشعور يتضمن الوعي ووعي الفرد قد يكون وعياً مستم اًر
لمبيئة او لما في داخل الفرد ،والوعي قد يكون ايضاً وعياً باإلحداث العقمية والمعرفة

بالنفس جزء من الشعور وغالباً ما يشار اليو بالوعي الذاتي ،عن طريق ذلك يعرف
الشعور انو عممية عقمية(خميل.)18-14 :3323 ،

ورأى (بيرلز )3310 Perlsأن عممية نمو الوعي الذاتي تتم عن طريق توسيع
مجاالتو ،وأنو عممية لمتعرف عمى ما نفكر بو ،وعمى ما نشعر بو ،وما نفعمو ،عن طريق
مباشر يقود الفرد الدراك تنظيمو لذاتو ،ثم يحدد (بيرلز) ثالث مناطق رئيسو من الوعي
لدى الفرد ىي:
 -3الوعي بالذات ()Self- Awareness
 -8الوعي بالعالم ()World – Awareness
 -1الوعي ما بين الذات والعالم ،وان اكتشاف المنطقة االخيرة يعيق اكتشاف
المناطق االخرى ،وينصب تأكيده عمى الوعي الذاتي والوعي بالعالم( .الخواجا:8003 ،
 ،)311واشار (فيممان (velmans , 3332 ،الى أن بعض العمماء يرون ان الوعي
مفيوم مرادف لمفيوم الوعي الذاتي ،فمثالً حينما يكون الفرد عمى وعي ببعض االشياء
االخرى غير ذاتو كالعالم الخارجي او االشخاص االخرين ،فيذا يعبر عن الوعي

االنعكاسي ،حين يكون موضوع الوعي ىو الذات)Velmans , 3332 , p8(.
أن المدى المحدد ال ستقرار الوعي الذاتي لمفرد بفعاليتو الذاتية اثناء ممارستو لمخبرات
او تحقيقو لالنجازات قد يتوقف عمى بعض المحددات منيا فكرة الفرد المسبقة عن نفسو،
وعن امكاناتو وقدراتو ومعموماتو التي يمتمكيا ووعيو الذاتي بأفكاره ومشاعره ،ادراكو بحجم
الميام التي سينجزىا ،وصعوبة المشكالت التي تعترضو وطبيعة الظروف او الضغوط
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التي تواجيو ،وأن ىذا كمو يتوقف عمى الخبرات المباشرة – السابقة – واسموب بناء الخبرة
او الوعي بيا ،ومن ثم اعادة تشكيميا في الذاكرة (الزيات.)812- 433 :8003 ،
ان ا يمان الفرد القائم عمى االقناع العقمي يتطمب منو ان يحكم عقمو وان يعمل بذىنو
ووعيو وان يفيم ويفكر بما يدور في ذاتو و نفسو ،فعند ذلك يكون الفرد قاد اًر عمى اقناع

االخرين(القرغولي والعكيمي.)808 :8038 ،

ومن الدراسات التي تناولت الوعي الذاتي دراسة ( )Ickes , 3312الخبرات الظاىرة
وعالقتيا بحاالت الوعي الذاتي الموضوعي والوعي الخاص والتفردية والالتفردية لدى
عينة من طمبة الجامعة ،واشارت نتائج الدراسة الى ان الوعي الذاتي يزداد مع االستجابة
في البعد الذاتي بعكس التفردية ،ويقل الوعي الذاتي في البعد اي الالتفردية ،واشارت
ايضاً الى وجود اثر قوي لمتفردية عند االفراد الذين يكون لدييم المراقبة الذاتية واطئة
).(Ickes & Barnes, 5971 , p. 536
ودراسة منصور ( )8003التي تناولت التفاعل بين المكونات العاممية لموعي
وعالقتيا بالذكاء وبعض العمميات المعرفية عمى عينة من طمبة الجامعة من قسم عمم
النفس جامعة طنطا ،واشارت نتائج الدراسة الى وجود وعي عام بالواقع والعالقات المتغيرة
والجديدة داخمياً وخارجياً ،وان ىناك تفاعل دال احصائياً بين المكونات العاممية لموعي،
والى التفاعل بين ىذه المكونات وبعض العمميات المعرفية (منصور،)8003:328 ،
واشارت دراسة الكعبي ( )8030التي تناولت الشعور بالذات الخاصة وعالقتيا بالشخصية
المزاجية لدى طمبة الجامعة الى ان طمبة الجامعة يتمتعون بدرجة عالية من الشعور
بالذات الخاصة ،إذ توجد فروق دالة احصائياً عمى وفق متغير النوع ولصالح الذكور ،وال
توجد فروق عمى وفق متغير التخصص ،ووجود تفاعل بين متغيري الشعور بالذات
الخاصة ومجاميع الجنس والتخصص ،واشارت ايضاً الى عدم أتصاف طمبة الجامعة
بنمط الشخصية المزاجية ،حيث توجد فروق دالة احصائياً عمى متغير الشخصية المزاجية
ولصالح االناث ،وتوجد فروق دالة لصالح التخصصات االنسانية ،وكذلك وجود عالقة
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ارتباطية عكسية بين متغيري الشعور بالذات الخاصة والشخصية المزاجية وذات داللة
أحصائية ويدل االرتباط عمى عالقة عكسية أي كمما أرتفع الشعور بالذات الخاصة قمت
الشخصية المزاجية(الكعبي.)388-302 :8030 ،
اما دراسة القره غولي ( )8033التي تناولت الوعي الذاتي وعالقتو بالمواجية
االجتماعية ومقاومة االغراء لدى طمبة الجامعة ،فقد اشارت الى ان طمبة الجامعة
يتصفون بالوعي الذاتي ،وان النتائج غير دالة احصائياً فيما يتعمق بمتغير الجنس (ذكور،
اناث) والنتائج كانت دالة احصائياً ولصالح التخصص العممي وان نتيجة التفاعل كان

غير دال احصائياً بين متغير الجنس (ذكور ،اناث) والتخصص (عممي ،انساني) حيث
لم تظير النتائج داللة احصائية (القره غولي.)314-328 :8033 ،

وقد اشار كل من ( )Petty and wegenerl , 3332الى أن " :الدراسات تجمع
عمى ان االناث اكثر قابمية لإلقناع من الذكور" (العنزي.)8002:83 ،
واشارت دراسة العكيمي ( )8033التي تناولت الذكاء الشخصي الذاتي وعالقتو
باالقناع االجتماعي واالستيواء المضاد لدى الطمبة المتميزين الى ان الطمبة المتميزين
يتمتعون باالقناع االجتماعي ،وان ىناك فرق معنوي دال احصائياً لصالح االناث اي ان
الطالبات المتميزات يمتمكن االقناع االجتماعي.

(العكيمي)313 :8033 ،

يرى ( )Bandura, 3328ان االفراد الذين لدييم القدرة عمى االقناع االجتماعي
يمتمكون قدرة خاصة في المواقف الصعبة ،وان االقناع المفظي ،يستخدمو االشخاص عمى
نحو واسع جداً من الثقة فيما يمتمكونو من قدرات وما يستطيعون انجازه ،وان االقناع
االجتماعي يمكن ان يحدث زيادة في مستوى فاعمية الذات ،وأنو توجد عالقة تبادلية بين

االداء الناجح واالقناع االجتماعي في رفع مستوى الفاعمية الشخصية والميارات التي
يمتمكيا الفرد (المشيخي )28 :8003 ،ويشير االقناع االجتماعي الى عمميات التشجيع
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والتدعيم من االخرين ،فاآلخرين في بيئة التعمم (االباء والمعممون واالقران) يمكنيم اقناع
المتعمم لفظياً بقدرتو عمى النجاح في ميام خاصة ( ،)Bandura, 3338: 388كما أن

االقناع االجتماعي يمكن ان يساعد االفراد عمى مواجية عدم الثقة بالذات ،وفي حصر

ال من االىتمام بنقائص الشخصية( Bandura, 3338:
انتباىيم عمى تحسين الذات بد ً

.)Inhays , 8002:341

إن ما يتطمع اليو ىذا البحث عبر تحقيق اىدافو ،ومعرفة الوعي عند طمبة الجامعة
بوصفيا الشريحة المتعممة من شرائح المجتمع فضالً عن معرفة قدرتيم عمى االقناع
االجتماعي.

وان كل موقف سموكي ىو بالنسبة لمفرد يمثل موقفاً اجتماعياً وان الموقف

االجتماعي يمكن ان يؤثر بالفعل في كل وظيفة سيكولوجية فيي تؤثر فيما نتعممو ،وكيف
نتعممو ،وكيف ندرك الحكم عمى البيئة و االحداث التي فييا  ،وعن طريق المغة يتم
الوصف تصور االحداث االجتماعية  ،وكذلك عن طريق الدوافع والطريقة التي يتوافق
فييا االفراد مع مطالب الحياة ومشاعرىم تجاه االخرين  ،والطريقة التي يتم فييا االخبار
عن االستجابة االنفعالية والتعبير عنيا(الزروس ،)311-318 :3323 ،الن تنمية
الوعي االجتماعي لالفراد بأنفسيم وادراكيم المحيط بيم ووعييم لالحداث االجتماعية
الجارية بصفة عامة وطمبة الجامعة بصورة خاصة يعد ىدفاً من اىداف عمم النفس

االجتماعي واالرشاد النفسي(محمد.)33-8 :8002 ،

وال ن االقناع يكتسب اىمية في حياة الناس كونو عامل اساس في توليد القناعة
بحتمية الرقي والنمو المعرفي والتقدم الحضاري اوالً ،وكونو احدى وظائف االتصال بين
االفراد والمجتمعات ثانياً ،فنحن ال يمكن ان نتصور الحياة خالية من مفيوم االقناع ،اذ
اننا نمارس االقناع في حياتنا اليومية (القره غولي والعكيمي .)803 :8038 ،ومن ىنا

تأتي اىمية البحث الحالي كونو يتناول الوعي الذاتي اي الشعور بالذات ومالحظتيا
وتوجيو االفراد الى ضرورة اإللمام بمعرفة الذات والوعي الذاتي ،وامكانية االقناع
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االجتماعي والذي يعد العامل االساس في عممية التشجيع والتدعيم لالفراد  ،فضالً عن

اىمية الشريحة التي تدرسيا الباحثة.

وتأسيساً عمى ما تقدم يمكن ايجاز اىمية البحث بالنقاط اآلتية:

 -3اىمية دراسة شريحة ميمة من شرائح المجتمع وىم طمبة الجامعة ،فضالً عن أىمية
مرحمتيم العمرية واالكاديمية.

 -8اىمية متغيري البحث ،الوعي الذاتي واالقناع االجتماعي ،إذ أن الباحثة لم تجد
(عمى حد عمميا) د ارسة ارتباطية سابقة تتناول متغيري البحث بصيغتيما الحالية.
 -1ان نتائج البحث قد تثري االطار النظري وتفسح مجاالً لمعمل االرشادي اذ انيا تمكن
المختصين من وضع برامج أرشادية تساعد الطمبة في تنمية وعييم بذاتيم وتشجيعيم
عمى ممارسة االقناع االجتماعي واستعمال اساليب وفنيات االقناع.
أهداف البحث:

ييدف البحث التعرف عمى:
 -3الوعي الذاتي لدى طمبة الجامعة.
 -8االقناع االجتماعي لدى طمبة الجامعة.
 -1الفروق في الوعي الذاتي وفقاً لمتغير الجنس (ذكور ،واناث) والتخصص (عممي
انساني) والمرحمة (اول ،رابع).

 -4الفروق في االقناع االجتماعي وفقاً لمتغير الجنس (ذكور ،اناث) والتخصص
(عممي ،انساني) والمرحمة (اول ،رابع).

 -8أتجاه وقوة العالقة االرتباطية بين الوعي الذاتي واالقناع االجتماعي.
حدود البحث:
يتحدد البحث الحالي بطمبة جامعة بغداد لمدراسة الصباحية المرحمتين االولى –
والرابعة من جامعة بغداد (ذكور – اناث) في التخصصين (العممي  -االنساني) لمعام
الدراسي (.)8038-8034
تحديد المصطمحات:
اوالً :الوعي الذاتي)Self – awareness( :
التعريف النظري:
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" قدرة الفرد عمى توجيو االنتباه اما نحو ذاتو او خارجيا – أتجاه البيئة  -وان ىذا
التوجيو أالنتباىي يسبب حالة من التقويم اآلني" (.)Buss, 3320, p84
التعريف االجرائي:
الدرجة الكمية التي يحصل عمييا المستجيب من افراد العينة عمى مقياس الوعي
الذاتي المستعمل في ىذا البحث.
ثانياً :االقناع االجتماعي(Social persuasion) :
التعريف النظري:

" تأثير يمارس عمى االفراد عبر التعميقات (االراء) الشفوية أو اإلنموذجات السموكية،
والذي يوفر لمفرد فرصة مالحظة ادائو او قدرتو عن طريق االخرين ،وتعتمد عممية
االقناع االجتماعي بدرجة كبيرة عمى خبرة ومصداقية مصادر االقناع وقد يكون االقناع
المفظي داخمياً اذ يأخذ الحديث االيجابي مع الذات(.)Bandura, 3338: 388
التعريف االجرائي:

الدرجة الكمية التي يحصل عمييا المستجيب من افراد العينة عمى مقياس اإلقناع

االجتماعي المستعمل في ىذا البحث.

الفصل الثاني
اطار نظري
اوال :تعريف الوعي الذاتي ,مفهوم الوعي
الذاتي ,نظريات فسرت الوعي الذاتي.
ثاني ًا :معنى االقناع االجتماعي ,مفهوم
االقناع االجتماعي ,نظريات فسرت
االقناع االجتماعي .
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الوعي الذاتي:
أ .تعريف الوعي:
يبدك أف كممة (الكعي) اخذت بالتطكر كاالرتقاء في حياتنا الفكرية كالثقافية ،إذ كانت
تستعمؿ لمجمع كالحفظ عمى نحك ما نجده مف قكلو سبحانو كتعالىَ ( :كتَعييَ َا أ ُذف َكاعية
(ٔ)
(ك َج َم َع فَأكعى)(ٕ).
تعالى
كقكلو
َ
أما في المراحؿ البلحقة صارت ىذه الكممة تستعمؿ بمعنى الفيـ كسبلمة االدراؾ،
فقد كاف عمماء النفس في الماضي يعرفكف الكعي بأنو شعكر الكائف الحي بنفسو كما
يحيط بو ،كمع تقدـ العمـ ،كتعقد المصطمحات كالمفاىيـ اخذ مدلكؿ (الكعي) ينحى
المنحنى العميؽ كالمتفرع كالكاسع ،ليدخؿ في المجاالت النفسية كاالجتماعية كالفكرية
(بكار.)ٜ :ٕٓٓٓ ،
ب .مفيوم الوعي الذاتي)Self – Awareness( :
أف مفيكـ الكعي الذاتي يعد مف المكضكعات ذات االىمية الكبيرة في مجاالت عمـ
النفس  ،كىناؾ الكثير مف النظريات العممية كالنفسية التي تضع المبادئ كالمفاىيـ
االساس التي تفسر الظكاىر النفسية ،كاما عف منظكمة الذات  ،فالحديث عف الذات
يتضح لنا عبر البحث ك االطبلع عمى نتاجات الفبلسفة كالمفكريف كعمماء النفس ،إذ اف
ىناؾ أىمية كبيرة لفيـ النفس كالكعي النفسي كالكجكدم لمذات البشرية ،كتقييميا كتقبؿ
الحقائؽ المتعمقة بقدرات االنساف عمى نحك مكضكعي كاحترامو لمبدأ الفركؽ الفردية التي
تميزه عف غيره مف الناس (الزبيدم.)ٗ :ٕٓٓ٘،
كقد شغمت مفردات الكعي الذاتي اىتماـ الفبلسفة كمنيـ ارسطك ،ك اخذت مف
مجيكدىـ الشيء الكثير ،فميس ىنالؾ شيء غريب مف تنكع التكجيات لمفيكميا
كاتجاىاتيا ،فمنيـ مف يراىا مف منظكر فردم عبر االحساس بالذات كالكعي بمشاعرىا،
كمنيـ مف يراىا في الجماعة كاليكية الفردية كالجمعية ،ألف الذات متعددة كمتنكعة بيف
الفمسفة كعمـ الصحة النفسية كاالرشاد النفسي (سعيد.)ٔٔ٘ :ٕٓٓٛ ،أف البحث عف
(ٔ) سكرة الحاقة :االية ٕٔ.

(ٕ) سكرة المعارج :االية.ٔٛ :
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اجيزة الكعي ليست ىدفان في حد ذاتو كانما ىي خطكة لمتعرؼ عمى نشاط الفرد كاىدافو
كاحداث ارتباط بيف بيئة الفرد الداخمية كالخارجية (عامكد.)ٕٔٚ :ٕٓٓٔ ،

كمف ابرز مؤسسي االتجاه الكظيفي الفيمسكؼ كعالـ النفس كليـ جيمس ( Wilwam
ٓٔ )games, ٕٔٛٗ- ٜٔإذ أعتقد بدراسة بعض الظكاىر النفسية كدراسة االراء كاالفكار
اال أنو عاد كاعترض عمييا ،إذ عدىا مدخبلن خاطئان لدراسة الظكاىر النفسية ،كقد اقترح
أنمكذجان لتقييـ الذات عمى اساس مككناتيا كعممياتيا التككينية ،كميز بيف الجزء الخاص

) (Privateكالجزء العاـ ) (publicلمذات ،فقد تضمف المفيكـ االكؿ ادراؾ الفرد

لعممياتو الذاتية ام الداخمية ،أما المفيكـ الثاني ىك ادراؾ الفرد الناجـ عف تمقيو لتقكيمات
االخريف لو)Cheekeral , ٕٓٓٓ , p-ٔ(.
ككذلؾ مايز (جيمس) بيف الذات المدركة (أنا) كالذات (المدركة لي) فقد اعتقد اف
الذات االكلى تعني انيا بفعؿ التفكير كاالدراؾ ك الشعكر نحك الذات كنحك العالـ ،اما
الذات الثانية فتمثؿ االفكار كالمشاعر كالتقكيمات التي تككف في الذات االكلى المدركة
عف ذاتيا ،كيعرؼ ىذا بمصطمح مفيكـ الذات كالكعي الذاتي ،كلعؿ ىذه النظرة تنسجـ
مع منطمقاتو كفيمو لمكعي ،مثؿ ماىي نظرتو العضاء الجسـ كاجيزتو  ،إذ أنو كصفيا
اداة تتكسط عبلقة الفرد بمحيطو كتكيفو معو ،فقد قاـ بتحميؿ عبلقة الكعي بالعالـ
الخارجي ،فكجد طبيعة ىذه العبلقة انعكاسية لمجسـ كمصدر مشاعرنا كافكارنا كرغباتنا،
(بمديكف ،)ٜٖٔ :ٜٕٔٓ ،اما جكف ديكم ( )ٜٔ٘ٚ-ٜٔٛ٘رفض اف يقسـ الكعي الى
عناصر اك كحدات ،إذ رأل أف الكعي يككف كحده متكاممة عمى الرغـ مف أنو اخذ بمبدأ
العضكية كالبيئة الخارجية (ٔ.)Dewey, ٜٔ٘ٚ, p. ٚ
اما عمماء النفس االجتماعييف فيعد العالـ ككلي (ٕٓ )Cooley , ٜٔمف اكائؿ
عمماء النفس االجتماعييف الذيف اىتمكا بدراسة الذات ،التي ال يمكف التعرؼ عمييا اال مف
خبلؿ ادراكيا اك الكعي بيا ،إذ طرح مفيكـ المرآة كالذم يقصد بيا أف الفرد يرل ذاتو
بالطريقة التي ي اره بيا االخركف ،كحدد ككلي ثبلثة انكاع مف الشعكر كىي كاالتي:
ٔ -الشعكر الذاتي كيقكـ عمى فكرة الفرد عف ذاتو.
ٕ -الشعكر االجتماعي كيقكـ عمى فكرة االخريف عف الفرد.
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ٖ -الشعكر العاـ كالشعكر االجتماعي الذم يضـ اعضاء الجماعة(الشمرم:ٕٓٓٓ ،
.)ٖٚ
أما تيرنر كزمبلئو ( )turner, etal , ٜٔٚٛاشار الى اف الكعي حالة يدرؾ فييا
االفراد ذكاتيـ بانيـ افراد منفرديف حينان ،كانيـ اعضاء في جماعات حينان اخر ،كاف كبل
االدراكيف يعد ممثبلن لبلخر النو يعبر تعبي انر اساسيان كصادقان عف الذات كىذا يعني اف
الفرد ادرؾ ذاتو عمى نحك اقؿ تفردية في تمؾ المحظة (نظمي ،)ٕٔٚ :ٕٓٓٛ ،كاكد

(برنتاك )ٜٔٔٚعمى أف الكعي نشاط ذاتي كمستقؿ عف الكاقع الذم تتكجو فيو الذات الى
المكضكع الذم تتعايش معو ،كيتـ ذلؾ عبر االحساسات كاالفكار كالصكر عف ذلؾ
الكاقع(عامكد.)ٔٚٛ-ٜٜ :ٕٓٓٔ ،
كاشار دكفاؿ ككيكبلند ( ٕ )Duval &Wichlund, ٜٔٚالى اف الكعي الذاتي ال
يمكف ظيكره في غياب تقكيـ الذات اك تقدير الذات مقابؿ محكات الصحة كاالىداؼ
العقبلنية المناسبة كاساليب السمكؾ كالسمات (ٕٓ ،)Duval &Wichlund , ٜٕٔٚ:
كتؤدم عمميات التحكيؿ لمذات حينما تككف الذات مكضكعان ،قياسان الى الفرد في تغيير
قيمة اك انماط حياتو ،كفي عبلقاتو باالخريف أك تعمؿ الى استبصار سمكؾ الفرد لنفسو

كاعادة تأكيمو كاحساسو بقدراتو في حؿ المشكبلت ،اك صياغتيا في إعادة تغيير المكاقؼ
كاستعماؿ قدراتو بطريقة فعالة (احمد.)ٕٔٙ :ٕٓٓٓ ،
كاالنساف حينما يككف عمى درجة عالية مف اليقظة لما يفكر فيو ،كيككف في حالة
كاعية يدرؾ فييا ذاتو ،إذ تككف لديو القدرة عمى رؤية ذلؾ بكساطة افعالو كتصرفاتو كمدل
التزامو بمعايير مجتمعة كقيمو كثقافتو ،كيصبح رقيبان لذاتو كبيئتو بأستمرار كفؽ محكات

ذاتية كمكضكعية ،فيتكلد لديو نكع مف التقكيـ الذاتي لنفسو كلبيئتو الخارجية(سعيد،
.)ٕٔٙ :ٕٓٓٛ

اشار بارأكف ( )Bar-on , ٜٜٔٚاف مف أىـ الكفايات التي يتميز بيا االشخاص
االكثر فاعمية كنجاحاَ في الحياة ،ىي الكعي الذاتي االنفعالي كالتعاطؼ كالمركنة كالتفاؤؿ
كالسعادة كالقدرة عمى حؿ المشكبلت كالكفاية الذاتية ،كالقدرة عمى اقامة العبلقات
الشخصية كضبط االندفاع كتحمؿ التكتر (ٗ.)Bar – on , ٜٜٔٚ, p.
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كأكد (باندك ار )ٜٔٚٚ ،عمى ضركرة الربط بيف الكعي الذاتي االنفعالي كالفاعمية
الذاتية ،إذ أنيما تساعداف الفرد عمى تأدية السمكؾ المناسب  ،فاالفراد الذيف لدييـ مستكل

ٍ
عاؿ مف الكعي الذاتي كالفاعمية الذاتية يستجيبكف عمى نحك افضؿ مف غيرىـ في بعض
المكاقؼ التي يكاجيكنيا (محمكد كمطر.)ٔٓ٘ :ٕٓٓٚ ،

كاشار دكنالد ككامبؿ (ٖ )Donald &Campboll, ٜٔٙالى اف ىناؾ ارتباط بيف
كيفية رؤيتنا لشيء ما ،كما نفعمو ا تجاه ذلؾ الشيء ،أف الكيفية التي ارل بيا الشيء مف
المكقؼ االجتماعي قد ال تككف احيانان اكثر مف مجرد طريقة بديمة لئلعبلف عما ينكم
الفرد فعمو تجاه ذلؾ المكقؼ اك الشيء" (.)Campboll, ٜٖٔٙ, p.ٙ

كبحسب نظرية باس ،ٜٔٛٓ ،فأف الكعي الذاتي يتككف جزئيان بكساطة تركيز انتباه

الفرد عمى مشاعره كافكاره الداخمية (كعي الذات الخاص) اك عمى ذاتو كما يراىا االخركف
(كعي الذات العاـ) ،أف تأمبلت الفرد في افكاره كمشاعره الداخمية بقكة تككف لديو معرفة
عف ذاتو تمكنو مف اختبارىا في بعض المكاقؼ االجتماعية ،كلكف االفراد يختمفكف مف
تركيز انتباىيـ عمى افكارىـ كمشاعرىـ ،كىذا ما اقترحتو نظرية كعي الذات القديمة
المتمثمة بػ (دكفاؿ ككيكبلند) كالجديدة التي مثميا كؿ مف (كارفر كشاير كباس)(العنزم،
.)ٔٚٓ :ٕٓٓٙ
كأكد كؿ مف سيرفكف كبيؾ عمى أف معتقدات االشخاص حكؿ فاعمية الذات كالكعي
الذاتي ،ىي التي تحدد مستكل الدافعية لدييـ ،كأنو كمما تزايدت ثقة االفراد في فاعمية
ذكاتيـ ككعييـ بأنفسيـ يزيد مف مجيكدىـ ،فضبلن عف زيادة اصرارىـ عمى تخطي ما

يكاجييـ مف عقبات ،كحينما يكاجو االفراد الذيف لدييـ شككؾ في قدراتيـ الذاتية ككعييـ
يككنكف ذك مستكل منخفض كيقممكف مف مجيكدىـ كيحاكلكف حؿ المشكبلت بطريقة غير
ناجحة(الجاسر.)ٕٛ :ٕٓٓٚ ،
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* أنواع الوعي الذاتي(Types of Self – Awareness) :

أف الكعي بكصفو مفيكمان عامان يعبر عف معرفة ما يتضمنو مف احداث اك امكر

تأخذ احيانان صك انر متنكعة ،كمستكيات كانكاعان متعددة ،كاف ىذه جميعيا تدؿ عمى كعينا
بما يدكر حكلنا كىذا يسمى ادراكان أك كعيان بما في داخمنا مف مشاعر كبماضينا كحاضرنا

بل ،كيككف الكعي بصفة
ذكاء اك تخي ن
فيذا يطمؽ عميو الذاكرة ،اك كعينا بالعبلقات كيسمى ن
عامة (( مرحمة مكضكعية لككنو كعيان باالشياء كالمكضكعات كاالحداث التي تقع خارج
الذات كداخميا ،فضبلن عما يحتكيو مف اشياء كافكار جديدة(.)Farthing , ٜٜٕٔ, p.ٙ

كأف الكعي الذاتي بصفة خاصة ،يندرج ضمف المتغيرات النفسية الداخمية كما يرتبط

بو مف احداث كمثيرات تنعكس بدرجة مرتفعة اك منخفضة عمى ابنية الفرد العقمية
كالفكرية ،كيتضمف ذلؾ نكعيف كظيفييف متحديف معان في الكقت نفسو احدىما خارجي قائـ
عمى األحساس كالثاني داخمي قائـ عمى الذاكرة (منصكر.)ٕٕ :ٕٓٓٔ ،
كاشار باس الى اف ىناؾ نكعاف مف الكعي الذاتي كىما:
 -االول :الكعي الذاتي الخاص ،الذم يقصد بو الحالة العابرة مف االنتباه الى الجكانب

الداخمية كالخارجية كالتي تتككف منيا الذات الخاصة ،كىذا يعني اف الفرد يككف مرك انز

شعكره كانتباىو عمى الجكانب الداخمية كغير المشتركة (ٕٕ.)Bass, ٜٔٛٓ , p.

 الثاني :الكعي الذاتي العاـ اك ما يسمى الخارجي اك البيئي عند (باس) ،كيقصد بو أفيككف انتباه الفرد مرك انز نحك ذاتو بكصفو مكضكعان اجتماعيان ،اك االنتباه الذم يتركو
الفرد لدل االخريف حينما يككف ىك مكضكعان اجتماعيان في مكاف عاـ يراه فيو االخركف

كينتبو الييـ ،إذ تسيـ تأمبلتو كانفعاالتو كمشاعره في تككيف الذات كاختبارىا في بعض
المكاقؼ االجتماعية)Buss, ٜٔٛٓ , p.p. ٕٕ- ٖٗ( .
كأكد كيتف (٘ )weiten , ٜٜٔاف الكعي الخاص بالفرد يعبر عف ادراؾ كؿ
المثيرات الداخمية كالخارجية ،كأف الكعي الخاص بالفرد يتضمف مجمكعة مف النقاط ىي:
أ .ادراؾ االحداث الخارجية.
ب .ادراؾ االحساس الداخمي.
ج .ادراؾ الذات.
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د .الكعي باالفكار حكؿ الخبرات المختمفة (ٕ.)weiten , ٜٜٔ٘, p. ٔٚ
في حيف ميز الشيخ  ٜٜٔٙبيف نكعيف مف الكعي كىما:
ٔ .الكعي االشرقي (التكجييي) :ىك كعي يسبؽ االستجابة كيمثؿ االنتباه الى المكقؼ
المثير ،إذ انو يصحح االستجابات كيجعميا مبلئمة لمتعامؿ مع المكاقؼ ،ككعي
كظيفي يشبع مف خبلؿ العمميات العقمية أك الذكاء ،كيككف مرتبطان بالكجية االدائية
لمسمكؾ.

ٕ .الكعي الكجداني :كيككف اقرب الى ما يطمؽ عميو مصاحبات كجدانية لبلستجابة مثؿ
الكعي بمعدؿ الفرح الذم يعقب استجابة مخيبة اك محبطة ،فيذا النكع مف الكعي
يككف مرتبطان بكيفية اداء االستجابة (الشيخ.)ٛٔ-ٜٚ :ٜٜٔٙ ،
نظريات فسرت متغير الوعي الذاتي:
لمنظريات اىمية كبيرة في العمكـ التطبيقية كاالنسانية ،لككنيا تعبر عف اىمية كأصالة
كدكر ذلؾ العمـ في خدمة البشرية ،كبالرغـ مف تعدد النظريات في مجاؿ العمكـ التربكية
كالنفسية ،فأف ليذا التعدد فكائد كمزايا تحميمية في جكانب العممية البحثية ،فيعكد ذلؾ
الختبلؼ منطمقات كؿ نظرية ،كاف كؿ منيا اكد عمى جانب تراه ميمان بالنسبة ليا،

لغرض تحقيؽ سعادة الفرد ككعيو بذاتو ككجكده ،إذ ناؿ مكضكع الكعي الذاتي مكانة
معمقة كمعززة بالنظريات كالبحث بالتفصيؿ في نظريات عمـ النفس السمككي كالمعرفي
كاالجتماعي ،كفي نظريات الذكاء االنفعالي ،فضبلن عف ارتباط ىذه النظريات بعمكـ الكعي

كالبلكعي كىندسة الذات التي ليا عبلقة بالكعي الذاتي (سعيد ،)ٕ :ٕٓٓٛ،كفيما ياتي

ستعرض الباحثة عدد مف النظريات فضبلن عف النظرية المتبناة نظرية باس (ٓ.)ٜٔٛ
* اوالا :نظرية داينر ()Diener , 9979- 9981

قدـ داينر ( ٓ )Diener , ٜٜٔٚ -ٜٔٛنظرية حاكلت اف تعمؿ ظاىرة البلتفرد الذم

يعني فييا ىي حالة ذاتية يفقد فييا الفرد الكعي الذاتي ،ال سيما حينما يزداد ميؿ الفرد
الى الجماعة ،كيرل داينر أف الظركؼ المحيطة بالفرد في حالة فقداف الكعي تمنعو مف
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الكعي بذاتو فبل تشعر بكيانو المستقؿ بكصفو فردان حيث يصعب عميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو مراقبة

سم ػ ػ ػ ػ ػككػ ػ ػ ػو (ٔ.)(Diener ,ٜٜٔٚ , p. ٔٔٙٓ – ٔٔٚ

اعتقد داينر اننا في حياتنا اليكمية كثي انر ما نككف غير كاعيف بيكيتنا الفردية بكصفنا

اشخاص مستقميف حينما نقكـ بأداء سمكؾ سبؽ اف تعممناه بأتقاف ،أك حينما نعبر عف فكرة
أمعنا النظر فييا كثي انر أك عند ممارسة سمكؾ منصكص عميو ثقافيان ،ام السمكؾ الذم

يتبلءـ مع معايير المجتمع كثقافتو ،يككف مقبكالن فأننا احيانان قد ال نككف عمى درجة عالية
مف الكعي بأنفسنا إذ نتصرؼ بتمقائية مف دكف تدقيؽ فيما نفعمو في مثؿ ىذه الحاالت،

كبيذا فعمينا اف نكجو سمككنا بحذر نعمؿ عمى التدقيؽ في التفاصيؿ الصغيرة فيما نقكـ بو
اك نفعمو ألف ىذه السمككيات تككف غير طبيعية اك حقيقة (مكمفيف كغركس،
.)ٕٕٓٓ:ٜٜ
اراد (داينر )ٜٜٔٚ ،في بحكثو كدراساتو التحقؽ مف اف االفراد الذيف لدييـ كعي
ذاتي يككنكف اكثر ميبلن كضبطان لمتحكـ بسمككياتيـ مف غيرىـ في العبلقات االجتماعية،

مف االفراد الذيف ليس لدييـ كعي ذاتي.

فقد كانت عممية التحقؽ التي قاـ بيا (داينر) عبر المكاقؼ التجريبية حيث يقكـ
االفراد ،بتعزيز انفسيـ بعد تسمميـ التغذية الراجعة ( )Feed backحكؿ أدائيـ لمميمة،
كىذه الميمة تتعمؽ بالمعايير الشخصية كاالجتماعية ،كتكصؿ داينر في دراستو الى اف
االفراد الذيف يتمتعكف بالكعي الذاتي كيتصفكف بو يككنكف اكثر قدرة عمى التحكـ
بسمككياتيـ في العبلقات االجتماعية مف االفراد الذيف يككف لدييـ كعي ذاتي كاطئ،
فالكعي الذاتي يزداد مع ازدياد المشاعر في مكقؼ تعزيز الذات ،كىناؾ احتمالية اف
االفراد الذيف لدييـ كعي ذاتي يتمتعكف باإلدراؾ االجتماعي كفي تقكيـ سمككيـ ألنيـ عمى

شعكر ٍ
عاؿ بذكاتيـ(ٖٔٗ ، )Diener, ٜٜٔٚ , p.فحينما يككف الفرد في مكاقؼ

اجتماعية مختمفة اك تمر عميو ظركؼ اخرل ،فمثبلن عندما يككف في حالة إندماج تاـ مع

افراد الجماعة في ىذه الحالة ينحسر الكعي الذاتي أك الفيـ الذاتي الذم يؤدم مف كجية
نظر داينر الى نشكء حالة البلتفرد كانتفاء الشعكر باليكية الفردية (الذاتية) ،ففي ىذه
الحالة قد يفقد الفرد جانبان مف قدرتو عمى التكجيو الذاتي ،فيؤدم ىذا الى ضعؼ المعايير
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السمككية ،كتضاؤؿ االىتماـ بما يقكلو االخركف عنو ،كما يصدر مف االخريف مف احكاـ
قد تككف قاسية في بعض المكاقؼ اك تحدد لدل الفرد القدرة عمى التفكير في عممية
المكازنة بيف كعيو بذاتو الخاصة كالشعكر بيا (مكمفيف كغركس.)ٔٓٓ : ٕٓٓٓ،
كاىتـ (داينر )ٜٜٔٚ ،كثي اَر بمفيكـ البلتفرد (عدـ التفردية) كمعرفة عبلقتة بالكعي

الذاتي كسمكؾ عدـ الكبت عبر قياس تقدير شعكر الذات كتحديد درجة عدـ الكبت كنقص
المعرفة بما يفكر بو االخركف كالترابط مع الجماعة كالشعكر بكحدة المجمكعة كترؾ
الذاتية ،فقد تكصؿ داينر الى اف االفراد الذيف يمتازكف بعدـ التفردية ليس لدييـ اىتماـ
بذكاتيـ كلدييـ نقص في كعييـ الذاتي (الشمرم.)ٜٗ : ٕٓٓٓ ،
* ثانيا :نظرية برنتس – دن وروجرز ()Prentice – Dunn &Rogrs, 9981

قدـ كؿ مف (برنتس– دف كركجرز) أنمكذجان مختمفان عما قدمو داينر ( Diener,

 ،)ٜٜٔٚحينما فسر حالة البلتفرد ،إذ قدما إنمكذجان فيو نكعيف مف الكعي الذاتي ،كىما
عمى النحك االتي:

 الــنوع االول :الوعـي الذاتـي الخـــاص(الذات الخاصة) ))Private Self– awareness

يشير ىذا النكع الى تركيز االنتباه في االفكار كالمشاعر الذاتية التي قد نكلييا نحف
الفكارنا كمشاعرنا كعكاطفنا  ،فقد ينخفض الكعي الذاتي الخاص عند كجكد الفرد داخؿ
الجماعة إذ ينسى فييا الفرد نفسو ك يستخؼ بالمكاقؼ االنفعالية ،فمثبلن حينما يذىب الفرد

لحفمو مكسيقية صاخبة فأنو قد ال يعي بنفسو كيأخذه الطرب كتشغمو انغاـ المكسيقى
(ٖٔ٘ ،)Preentice – Dunn & Rogers , ٜٕٔٛ: p.p – ٖ٘ٓ-كيرل كؿ مف رنتس
دف كركجرز الى أف ىناؾ ثبلثة عكامؿ تقمؿ مف الكعي الذاتي الخاص منيا:
ٔ -تسميط االنتباه ( )attentionعمى المحيط الخارجي.
ٕ -االنشغاؿ التاـ باالحداث الجارية في المحيط الخارجي  ،التي تككف حديث الساعة
لدل االفراد ،مما يجعميـ ينشغمكف فيو مكاضيع اك تفاصيؿ اك اشياء جانبية تبعدىـ
عف الكعي الذاتي.
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ٖ -اف االمكر الجانبية المضمرة كغير المعمنة قد تككف ليا أىمية كبيرة لشخصية الفرد
مقارنة مع االحداث الجارية في المجتمع (مكمفيف كغركس.)ٕٔٓ :ٕٕٓٓ ،
كيعتقد برنتس كركجرز أف السمككيات التي تبتعد عف معايير الجماعة داخؿ المجتمع
قد تنشأ نتيجة انخفاض االنتباه لمذات أك انخفاض احتماؿ المكـ اك المحاسبة ،كاف
انخفاض االنتباه لمكعي الذاتي المضمر أك الكعي الذاتي المعمف يؤدم كؿ منيما مباشرة
الى سمكؾ مخالؼ لمعايير الجماعة(.مكمفيف كغركس.)ٖٔٓ-ٕٔ :ٕٕٓٓ ،
 النوع الثاني :الوعي الذاتي المعمن الذات المعمنة ()Public Self– wareness

ىذا النكع مف الكعي الذاتي يكضح االنتباه اك االىتماـ بانطباع الناس عف الفرد

الذم يتركو عند االخريف ،فقد ينخفض الكعي الذاتي المعمف في حاؿ كجكد الفرد داخؿ
ال لؤلخريف ،كقد يؤدم ىذا الى تكزيع
الجماعة ،إذ يصعب التعرؼ عميو بكصفو فردان مجيك ن

المسؤكلية عند كقكع االفعاؿ االجتماعية التي يمكف اف تتصؼ بالفكضكية كالعدائية،

فأعضاء الجماعة الذيف يقكمكف بيذه السمككيات يقدمكف أنمكذجات يحتذل بيا االخركف
ىذه االفعاؿ قد تصبح معايير سمككية مقبكلة في مثؿ ىذه المكاقؼ ،كيرل برنتس كركجرز
اف ىناؾ ثبلثة عكامؿ يمكف أف تقمؿ مف الكعي الذاتي المعمف لنا ىي:
ٔ -جيؿ االخريف لنا بكصفنا افرادان ،فاألفراد حينما يككنكف كسط مجمكعة مف الناس
يككف مف الصعب التعرؼ عمى انفسيـ ،االمر الذم يؤدم الى غياب الشعكر أك

االحساس باليكية الفردية.
ٕ -تكزيع المسؤكلية حينما يمج ْا بعض االفراد لمقياـ بالسمككيات غير المرغكبة أجتماعياَ
فمثبل أف الشعكر بالمسكؤلية اك االحساس بيا قد تزاح مف الفرد  ،مما يضع ذلؾ عمى

كاىؿ االخريف داخؿ الجماعة.
ٖ -االنسياؽ لممعايير السمككية التي تنتج عف المكاقؼ كاالقتداء باالخريف كتقميد بعض
السمككيات اك االنصياع لضغكط الجماعة كالعمؿ بمثؿ ما يقكـ بو االخركف مف
سمككيات ،كىذا قد يقمؿ الكعي الذاتي لكؿ فرد مف افراد الجماعة اذا كانكا مجتمعيف
سكية(مكمفيف كعركس.)ٕٔٓ :ٕٕٓٓ ،
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ثالث ا :نظرية باس (:)Buss, 9981
صاغ ارنكلد باس نظرية الشعكر بالذات الخاصة ،اذ ينظر الى الذات مف محكريف
اساسييف ىما:
ٔ -الذات الحسية مقابؿ الذات المعرفية.
ٕ -الذات الخاصة مقابؿ الذات العامة.
اشار (باس) الى مدل أىمية التمييز بيف الذات الحسية المبكرة كالبسيطة ،كالذات
المعرفية المتقدمة ،كحاكؿ ايضان التمييز بيف الجكانب الخاصة كالعامة لمذات (  ، )Selfإذ
اكد أنو لكؿ فرد ذات مستقمة عف غيره ،فأف الذم يحدث لمفرد ليس اكثر اىمية مف الذم
يحدث لؤلخريف ،اذ أنو اكد عمى الخمفية العممية لبلستدالؿ عمى الذات اكثر مف
التخمينات الشخصية كاالفكار ،فكجد اف المجمكعة االكلى مف الحقائؽ تشير الى الذات
عمى أنو مف االحداث الحسية ،فالفرد يككف عمى كعي ( )Awareكمعرفة تامة بحدكد
جسمو ( )Body boundariesكباستطاعتو الممايزة بيف التغيرات التي تككف داخؿ
الجسـ كخارجو ،إذ يككف جزءان فعاالن مف الفرد ،كالجزء االخر منو غير فعاؿ ،ىنا يستطيع
الفرد أف يمايز بيف ( أنا  ) Meك( لست انا  ،)Not meكىك اساس االستدالؿ عمى
الذات (ٖ.)Buss , ٜٔٛٓ, pp. ٕ-
كعرؼ (باس) الذات المعرفية ( )Self – cognitiveانيا ذات متطكرة ك متقدمة،
كما يمكف االستػ ػ ػ ػ ػ ػدالؿ عمى الذات عبر المرآة ( )Mirror – imageكىي الذات الحسية
( ،(Self – sensoryكاشار (باس) الى اف ىناؾ ثبلثة انكاع مف السمكؾ ُيدؿ عمييا
كتشمؿ تقدير الذات) (self – esteemكتخفي ( (covertnessكفيو يستطيع الفرد أف
يماييز بيف ماىك باطني كما ىك ظاىر  ،كالنكع االخير ىك االستدالؿ عمى الذات بكصفنا
ع ارفيف بالذات مف خبلؿ أكتشاؼ أف االخريف ينظركف الى العالـ بشكؿ مختمؼ عف
الطريقة التي ننظر بيا نحف كأف منظكر الفرد الذم يمتمكو ىك كاحد مف االشياء التي
تجعمو متفرد مف أحساسو بالذات (٘.)Buss, ٜٔٛٓ , pp. ٗ-
 الذات الخاصة مقابل الذات العامة:
يقضي االفراد كثي انر مف الكقت في فيـ البيئة كادراكيا ،إذ تتكجو احاسيس االفراد
االكثر حدة نحك البيئة المحيطة بيـ ،كلكف عندما يكجو انتباىيـ الى ذكاتيـ ما الذم
يمحظكنو؟ فأجاب باس عمى ذلؾ بأجابتيف اشار فييما عمى اف لمذات جانبيف فقط ىما
الجانب الخاص كالجانب العاـ.
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فالجكانب الخاصة ( )Privateيمكف لمفرد مبلحظتيا حينما يمر بخبراتيا كحده،
فالفرد فييا ىك الذم يعبر عف تجربتو بنفسو كيخبر عنيا ،كىذا ال ينكر احتمالية استدالؿ
االخريف عمى ما يمر بو الفرد مف خبرة داخمية ،اما الجكانب العامة ( )Publicفيستطيع
اآلخريف مشاىدتيا بسيكلة كذلؾ عبر الطريقة التي يظير بيا الفرد لآلخريف ،كىك ايضان
يستطيع مبلحظة ىذه االشياء نفسيا ،ككأنيا مف منظكره الخاص لككف ىذه الجكانب
ظاىره تمامان).(Buss, ٜٔٛٓ: p.ٚ

 مكونات الشعور بالذات الخاصة)Components of Private Self ) :
الشعكر بالذات الخاصة يقصد بيا تركيز انتباه )  )Attentionالفرد عمى الجكانب
الداخمية كغير المشتركة لذاتو ،ككضع باس مككناتيا كقاـ بتصنيفيا عمى شكؿ سمـ يبدأ
بالمثيرات الجسمية كينتيي بالتأمؿ كذلؾ لغرض التنظيـ ،فالفرد كحده يحس باألحداث
الجسمية فضبلن عف حاالت اخرل صعبة كغامضة كغير مدركة مف شخص اخر كالمديح
كاالنفعاؿ كالسعادة ،كبأستثناء التعابير الفسيكلكجية اك اف يتـ كصفيا مف قبؿ الفرد نفسو
كيتـ نقميا لؤلخريف إذ يككف ذلؾ الكصؼ ضعيفان ،فيذا الكصؼ لمذات الخاصة ىك
االستبطاف كالتأمؿ الذاتي ( ،)Self – reflectionكفييا تنشأ لدل الفرد احبلـ
اليقظةالنجاز شيء معيف ،أك يقكـ باحتراـ ذاتو كتقييميا ،كقد يتعجب الفرد بخصكص ما
ىك عميو ،كيضع التخمينات بخصكص اليكية الحالية كالتي ىي ىكيتو المستقبمية
(ٖٔ.)Buss, ٜٔٛٓ , p.
كفي ىذا المجاؿ كضح باس اف سمة الشعكر بالذات الخاصة تتـ عف طريؽ احداث
المسببات الخاصة ،فالتركيز عمى الذات في ىذه الحالة يككف لمدة كجيزة نتيجة المثيرات
المحيطة التي تؤدم الى اثارة االنتباه ،فالكعي الذاتي اذف ما ىك اال حالة عابرة ،فالتمييز
بيف الميؿ كالحالة العابرة يككف اسيؿ مف تذكره (ٕٓ.)Buss, ٜٔٛٓ , p.
كبخصكص النكع االكؿ مف الذات ،فاالفراد الذم يككف استعدادىـ عاليان لبلنتباه
لمجكانب غير المشتركة كالداخمية لذكاتيـ ،فأنيـ يككنكف شاعريف عمى ٍ
نحك خاص
بذكاتيـ ،كيتعرفكف عمى دكافعيـ كاىدافيـ كيتصفكف بكثرة التخيؿ لذكاتيـ ،كيعرفكف انفسيـ
عمى ٍ
نحك دقيؽ نتيجة االستبطاف المتكرر ،كأنيـ يصفكف ذكاتيـ كصف نا دقيقان مع تساكم
االشياء االخرل كأنيـ يقدمكف الكصؼ الدقيؽ لشخصياتيـ ،اما االفراد الذيف تككف ميكليـ
ضعيفة لبلنتباه الى جكانبيـ الداخمية كغير المشتركة لذكاتيـ فيـ ناد انر ما يختبركف ذكاتيـ
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كقميبلن ما يتعرفكف عمى دكافعيـ الخاصة بذكاتيـ ،كمف ثـ فيـ ال يعرفكف سكل القميؿ عف
شخصياتيـ )ٕٓ.(Buss , ٜٔٛٓ , p.
كقدـ باس تمخيصان لنظريتو في جكانبيا الخاصة كما ىك مكضح في مخطط (ٔ)
)ٕٕ(Buss, ٜٔٛٓ.p.
العمميات المستنتجة

السبب

يؤدي االنتباه الى الجوانب

الشعكر بالذات

المشار اليا الى معرفة اكثر

الخاصة

وضوح ا بالذات

تركيز االنتباه عمى
 -9العمميات الجسمية
 -1االمزجة

 -3االنفعاالت
 -4الدوافع

 -5التخيالت
 -6تقييم الذات

يؤدم االنتباه الى

ٔ-االستبصار

الجكانب الكجدانية

ٕ -تدكيف يكميات

كالدافعية الى تشديدىا

ٖ -احبلـ اليقظة

كتقكيتيا

ٗ -التأمؿ

٘ -مرآة صغيرة

مخطط رقم ()9

جوانب الشعور بالذات
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 الجوانب العامة لمذات:

تتضمف الذات العامة ما يأتي:

ٔ -المسببات كالعمميات المستنتجة كتأثيراتيا ،تعد افعاؿ االخريف االكثر تك ار انر لمكعي

بالذات العامة ،كغالبان ما يككف الظيكر اماـ الطرؼ اآلخر كافيان لجعؿ الفرد ميتمان

كقمقان بخصكص ذاتو كمكضكع اجتماعي.

ٕ -االستعدادات ،كيشير بيا الى الكعي بالذات العامة ()Public self Conscious
كيكضح بيا باس ٓ ٜٔٛتركيز انتباه الفرد الى ذاتو بكصفيا مكضكعان اجتماعيان.

ٖ -ميداف الجكانب العامة ،كتشمؿ الخصائص كالصفات التي يمكف مبلحظتيا ،كيعد ىذا
الميداف مف العناصر االكثر أىمية ففي كؿ مجتمع يمثؿ الحد االدنى مف المعايير
التي تحدد الكيفية التي يقدـ بيا األفرد انفسيـ في المكاف العاـ ،كالعنصر الميـ في
ىذا الميداف ىك االسمكب الذم نكاجو بو االخريف (،)Buss, ٜٔٛٓ , pp.ٕ٘-ٕٛ
كالكعي بالذات العامة ( )Public self – awarenessفاالفراد ذكك الشعكر بالذات
العامة يميمكف الى تركيز ذكاتيـ بكصفيا مكاضيع اجتماعية ،كيشير الى الحالة
العابرة ،كليس كؿ انتباه اجتماعي يؤدم الى الشعكر بالخجؿ أك أنو غير سار اك
يسبب االحراج بالرغـ مف انو يسبب القمؽ االجتماعي ،كيرل باس اف الكعي بالذات
العامة مف المفركض أال يحدث مالـ تكف ىناؾ ظركؼ تستحثو ،الف الشخص يككف
تحت المبلحظة اك التغذية الراجعة(.)Buss , ٜٔٛٓ, pp. ٕٛ-ٖٙ
كلخص باس نظريتو التي تتعمؽ بالجزء العاـ لمكعي بالذات كما ىك مكضح في
المخطط (ٕ) ).(Buss, ٜٔٛٓ , p.ٖٚ
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كون الشخص تحت المالحظة

الجوانب العامة من الذات غر محددة

ٔ -يتجنب مف االخريف

ٕ -ميمؿ مف االخريف

48

عدم ارتياح ومنع ( وربما حتى عدم
انتظام) في السموك االجتماعي

كامير لمتصكير
ا
ٖ-

امير فديك مع القطة
ٗ -ك ا

تغذية ادراكية راجعة

مرآة المبلبس ذات
الجكانب الثبلثة

ٕ -الصكرة

ٖ -شريط فديك

ٗ -شريط تسجيؿ

جوانب محددة

تناقض سمبي بين االدراك

لمذات العامة

والصورة العقمية ،والذي

المظير

يؤدي الى خفض تقدير الذات

المظير

مظير صكت ،اسمكب

الصكت

مخطط ()1

جوانب الشعور بالذات العامة
 افتراضات النظرية وتطبيقاتيا:
افترض باس في نظريتو الشعكر بالذات الخاصة اف االفراد ذكم الشعكر العالي
بذكاتيـ يككنكف اكثر كعيان كمعرفة بيا مقارنة مع االشخاص ذكم الشعكر الكاطئ بالذات
الخاصة.

أما عف مدل تطبيؽ النظرية كاختبارىا  ،عرض باس (  )Bussىذه االجابة بكساطة
اختبار السمة ،كىي جزء مف نظريتو ،كذلؾ عف طريؽ تقسيـ االفراد الى اكلئؾ الذيف
يككنكف عمى درجة عالية مف الشعكر بالذات الخاصة كاالفراد الذيف ىـ عمى درجة كاطئة،
كفيما يخص الحالة العابرة كالتي ىي جزء مف نظريتو كباالمكاف اختبارىا مف خبلؿ
االستعماؿ كاحدة.
مف المعالجات (المرآة الصغيرة ك التدريب عمى االستبطاف) كمف ثـ مكازنة نتائجيا
مع االفراد في المجمكعة الضابطة كذلؾ يتطمب جعؿ أحد االجزاء الخاصة لمميداف بار انز

خبلؿ التجربة (ٕٕ .)Buss , ٜٔٛٓ , p.
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* مناقشتو النظريات:

تيدؼ جميع النظريات الى دراسة االنساف كمعرفة ما يدكر في اعماقو اك ايجاد

التفسيرات كالتحميبلت حكؿ الظاىر منيا ،كبعد اف عرضت الباحثة نظريات فسرت متغير
الكعي الذاتي كجدت انو البد مف مناقشة ىذه النظريات بطريقة مكجزة مف دكف اف تفقد
جكىرىا ،ككذلؾ لغرض فيـ مفاىيميا كاستنباطيا عممان أف الباحثة اعتمدت نظرية باس
(ٓ )ٜٔٛفي تفسير مفيكـ الكعي الذاتي السباب ذكرت سابقان.

 اراد (داينر) التحقؽ مف اف االفراد الذيف لدييـ كعي ذاتي يككنكف اكثر ميبلن لضبطسمككياتيـ مف غيرىـ كاثبت ذلؾ تجريبيان ،كاكد داينر عمى مفيكـ البلتفرد كىي حالة

يفقد فييا الفرد ىكيتو الشخصية ككعيو الذاتي عندما يككف ميمو نحك الجماعة متزايدان

نتيجة الظركؼ البيئية التي تمنع الفرد مف االنتباه لنفسو ككعيو بذاتو ،اال أف النتائج

التجريبية لمفيكـ البلتفرد تتطمب تكخي الحذر في قبكؿ نتائج الدراسات في ضكء
االنتقادات المكجو لذلؾ النيا قابمة لتفسيرات اخرل ،كأف الكسائؿ المستعممو في
التجارب تزيد مف حالة السمكؾ البلتفردم ،اال أنيا ال تقكد الى سمككيات عدائية
بالضركرة ،اما عف الكعي كاالىتماـ باالخريف كما يقكلكنو عف التفرد ،فيتفؽ مع باس
فييا إذ انو يسمييا االىتماـ بجكانب الشعكر بالذات العامة حينما يككف الفرد بكصفو
مكضكعان اجتماعيان.
 اما (برنتس – دف كركجرز) فقد اكدكا مكضكع الكعي الذاتي الخاص كالكعي الذاتيالمعمف ،كيرل اصحاب ىذه النظرية اف السمكؾ المنحرؼ يحدث في مساريف ىما
انخفاض احتماؿ المكـ كالمحاسبة كانخفاض االنتباه الى الذات ،كفقداف ىذيف النكعيف
مف الكعي الذاتي ينتج عنو ذلؾ السمكؾ ،حتى كاف كاف بطريقة غير مباشرة ،كىذا ما
خالفكا فيو (داينر) الذم اكد عمى مفيكـ التفردية كاف الكعي الذاتي الخاص يقصد بو
تركيز االنتباه في االفكار كالمشاعر الذاتية كىذه تقابؿ الشعكر بالذات الخاصة عند
(باس) ككاف تفسير اصحاب ىذا االتجاه يستند الى االتجاه االجتماعي في تفسير
الكعي الذاتي ،اما عف الكعي الذاتي المعمف ،الذم يعني شعكرنا بجيؿ االخريف بنا إذ
تؤثر فيو عكامؿ عديدة منيا تكزيع المسؤكلية كىذه السمة تفقد عندما يككف الفرد داخؿ
الجماعة فضبلن عف االنسياؽ لممعايير السمككية كاالجتماعية كتقميد السمككيات نتيجة
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الضغكط االجتماعية كاغكاء الجماعة ،كبيذا يقارب مفيكـ الكعي الذاتي العاـ عند
(باس) حينما يككف الفرد بكصفة مكضكعان اجتماعيان.
 أما نظرية الشعكر بالذات الخاصة لػ (باس )ٜٔٛٓ ،فقد ركزت عمى كصؼ الجكانبالخاصة بالذات ،اال أنيا بالغت كثي انر في ىذا الجانب مف خبلؿ تأكيدىا المشاعر
التي ال يمكف ممايزتيا عند الشخص دكف االخر المار بيا مثؿ السعادة كالغضب
كاالكتئاب كالمكدة ،كىناؾ اشارات تدؿ عمييا في الجانب الفسمجي أك المعرفي اك
السمككي.
كقد ابتعدت النظرية في خطكاتيا قميبلن عف السمـ المفترض لمحاالت الخاصة بخطكة
ابعد مف الحاالت الداخمية الى مرتبة جديدة مف الحاالت الخاصة كتسمى بالدكافع النفسية،
كاف ىذه النظرية ترل أنو يمكف مبلحظة الجكانب العامة لبلنفعاالت التي تككف جزءان مف
الذات الخاصة ،فالمركر بخبرة االنفعاالت يككف عمى نحك شخصي.
كبخصكص الجزء اآلخر مف النظرية كالذم يتمثؿ باالستبطاف الذاتي أك التأمؿ
) ،)Self – reflectionالذم يبحث في خياؿ الفرد كاحبلـ اليقظة كاستعادة ذكريات
الطفكلة أك انجازه لعمؿ ما ،فيقكـ باختيار كاحدة مف سمات شخصيتو في ضكء الحقائؽ
المطركحة كيضع التصكرات بخصكص رغباتو الحالية كالمستقبمية التي تمثؿ عالمو
الذاتي ،كيمكف االستدالؿ عميو مف خبلؿ افصاح الفرد عنو ،فضبلن عف اختيار تأثير
الكضكح المفترض لمكعي الذاتي الخاص قد يككف مضمبلن ،اذا تضمف انفعاالت اك دافعية
كعندما يعمؿ عمى حث الغضب أكاالبتياج ،فأف المزاج يشتد فعبلن ،كلكف كيؼ يمكف
تحديد المزاج الحقيقي لمفرد؟
كبذلؾ حاكلت النظرية االجابة عف بعض التساؤالت التي تؤدم الى ازالة الغمكض،
كىذا الذم دفع منظرك ىذه النظرية الى طرح طرائؽ عديدة لكي تختبر تأثير الكضكح
الذم يطمؽ عميو تجربة تغيير االتجاه عف طريؽ اختبار مكضكع – الحب اك الكراىية
ألحد االصدقاء كالتعرؼ عمى قدرتو في التعاطؼ مع المكضكع كمحاكلة تغيير اتجاىو
نحك المكضكع حيف اختياره اف االخريف مف زمبلئو غيركا ارائيـ حكؿ المكضكع
(الصديؽ) ،كميزت النظرية بيف االشخاص الذيف لدييـ انتباه كشعكر ٍ
عاؿ أك منخفض –
بذكاتيـ الخاصة كاف عممية تغيير االتجاه لمفرد المكضكع تخضع الى عكامؿ داخمية
خاصة ،كخارجية تخضع لمعايير الفرد كقكة االيحاء عمى الفرد في تغيير اتجاىو ،كلمتعبير
االنفعالي لمفرد اك لمتقييـ الذاتي.
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ثاني ا :االقناع االجتماعي )(Social Persuasion
 معنى االقناع االجتماعي:
اف كممة االقناع ( )Persuasionتعكد الى الجذر البلتيني ( )Suadereكىك يعني
تقديـ النصح اك المشكرة لآلخريف (ٖٕٔ .)Darey, ٜٔٚٚ. P:إذ اف اكثر باحثي االقناع
الغربييف تعكد جذكرىـ الى ارسطك كتعريفو لعناصر الخطابة الثبلثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة الفعال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة
) ،(Pathos) , (logos), (ethosىذا ىك تصنيؼ العناصر االساسية لبلقناع الناجح،
اذ قدـ ذلؾ بعد أف امضى سنكات في تعريؼ المصدر (مصداقية المتكمـ) ،كالرسالة
(الحجج) ،كالمتمقي (افكار ك مشاعر الجميكر) ،كعناصر حاسمة في عممية االقناع
)ٖٔٗ(Earl &Kemf, ٜٜٜٔ.p:
اما كممة االقناع في المغة العربية فأنيا ترجع الى الفعؿ الثبلثي (ؽ ف ع)( :اقتنع)

قنع بالفكرة اك الرأم قبمو كاطمأف اليو (المعجـ الكسيط )ٖٚٙ :كبذلؾ فأف االقتناع يعني
القبكؿ اك اإلطمئناف ،كىك نتيجة لعممية االقناع ،كفي ىذا الصدد يقكؿ (إماـ:)ٜٔٛٓ ،
أقنعني أم :ارضاني ،كيقصد بو أف السامع لؾ كقد اقتنع بفكرتؾ ،ال لككنيا فكرتؾ انت
كلكني ا اصبحت فكرتو الخاصة بو كالتي انبثقت مف داخؿ نفسو ككاف لؾ الفضؿ في
اثارتيا كتحريكيا كالكشؼ عنيا" (اماـ.)٘ٚ :ٜٔٛٓ ،
 -1مفيوم االقناع( :)Persuasion Concept

تشير االدبيات كالدراسات في مجاؿ االقناع ،الى أف نقطة البدء في تناكؿ مفيكـ

االقناع االيجابي ،بؿ فمسفة االقناع عمى صعيد الفكر االنساني ،كاف رائدىا الفيمسكؼ
اإلغريقي (ارسطك) قبؿ "ٖٕٓٓ عاـ" كبعد ذلؾ لـ يظير تنظير مفيكمي عمى نحك عممي
يكازيو اك يتقدمو في مجاؿ االقناع ،حتى القرف العشريف اذ بدأت الدراسات العممية
االجتماعية لبلقناع في الثبلثينات بالبحث عف المكاقؼ ،كاثناء الحرب العالمية الثانية
(ٕٗ )ٜٔٗ٘ -ٜٔكمفت مجمكعة مف الباحثيف ،احدىـ ( ،)Carl Hovlandالستكشافو
تأثيرات سمسمة االفبلـ الكثائقية التي صممت لتعميـ الجنكد المتحالفيف عمى التيديد النازم،
كلرفع المعنكيات لدييـ ،كقد اجرل ) Hovlandكزمبلؤه) سمسمة مف التجارب لدراسة
تأثيرات االتصاالت المقنعة في مفاىيـ ارسطك ،كبصكرة منيجية ،كذلؾ بأستعماؿ تقنيات
حديثة في التجارب العممية (ٖ٘ٔ  .)Hovland , Janisokelley ,في ( Perloff ,

الفصل الثاني /اطار النظري....................................................................

52

ٕ٘ )ٕٖٓٓ: ٕٗ-كقد استمر النشاط العممي منذ منتصؼ القرف العشريف كحتى اليكـ،
فأنتج العديد مف المفاىيـ االقناعية ،التعزيزية ،التنافر المعرفي ،الحكـ االجتماعي ،االقناع
االجتماعي ،كفيما يأتي عرض لمفاىيـ االقناع.
أ .المفيوم الفمسفي لالقناع (ارسطو  384 -311ق.م).

كضع الفيمسكؼ االغريقي (ارسطك) قبؿ ٖٕٓٓ عاـ مبادئ فمسفة االقناع ( (ethos

االخبلؽ )logos( ،الحجج )Pathos( ،المشاعر ،كىي مصطمحات إغريقية تعني
المصدر كالرسالة كالجميكر ،كالتي تعد اليكـ مف أىـ متغيرات االقناع ،كتمخص باالسئمة
األتية  :مف الذم يخاطب َم ْف ؟ كيقكؿ ما ؟ كما ىك التأثير ؟ (العكيمي ،)ٕ٘:ٕٓٔٔ،لقد
حدد ارسطك ثبلثة انكاع مف البراىيف التي بيا يتحدث المتحدثكف المقنعكف:
 أوالا :ركح الجماعة (االخبلؽ) الشخصية كالسمعة ( : )ethosالجدارة بالثقة التي ىي
تظير في نظرة الجميكر لممتحدث.

 ثاني ا :االعتناؽ العاطفي (التقمص العاطفي)( ":)Pathosقد يصؿ االقناع لممستمعيف
التيـ " ام مف الميـ اف تتكافؽ مع مشاعر الجميكر لكي تككف
إذا اثار الحديث انفعا ن

مقنعان.

 ثالثا :العقؿ ( االسمكب المنطقي ) ) )logicالكممات التي يستعمميا المتحدث كقد اكد
(ارسطك) اف افضؿ رسالة اقناعية ىي التي تحاكؿ خمط المككنات الثبلثة معان لكي

تحقؽ ىدؼ نقؿ الناس مف النقطة (ا) ،نقطة البداية الى النقطة (ب) تحقيؽ اليدؼ،
عد (ارسطك) المنطؽ العنصر االساس ،كاالقناع العاطفي كركح
ام االقناع ،كقد ّ
الجماعة ،االخبلص ،مككنات ثانكية (بكرج.)ٕٗ-ٕٚ :ٕٓٔٓ ،
ب .المفيوم النفسي لالقناع (ىوفالند )9969-9991

في ضكء برنامج جامعة ييؿ لؤلقناع كبيدؼ الكشؼ عف الخصائص الميمة في كؿ

عنصر مف عناصر االتصاؿ ،اجرل (ىكفبلند كزمبلؤه) ،تجارب لدراسة تأثيرات
االتصاالت المقنعة ،في مفاىيـ ارسطك ) (Ethos), (Pathos, (Logosبصكرة منيجية،
كبأستعماؿ تقنيات حديثة في التجارب العممية ،كضع (ىكفبلند كزمبلئو) المفيكـ العممي –
النفسي لؤلقناع:
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أف االقناع ينشأ نتيجة التعمـ الناتج مف عممية التعزيز (ٕٔ )Lnsko, ٜٔٙٚ:ككما
يكتسب االفراد المعارؼ فأنيـ ايضان يتعممكف المشاعر المرتبطة بيذه المعارؼ كقد حدد

ىكفبلند جكانب تؤثر في فاعمية االتصاؿ اإلقناعي ككنيا قضية تعزيزية ،كىي:

(اكالن) خبرة المصدر :ارتبطت خبرة الناس بأف المصدر إذا كاف ذا خبرة عالية فأف قبكؿ
آرائو يرتبط دائمان بظركؼ مكافأتو عمى خبلؼ المصدر قميؿ الخبرة.

(ثانيان) مصداقية المصدر :اف المصدر المكثكؽ في مصداقية يككف اكثر تأثي ار في عممية
االقناع مف المصدر الذم يفتقر الى المصداقية ،لما يكلده االخير مف شككؾ لدل

المستقبؿ آلرائو ،التي ترتبط عادة بظركؼ غير مكافئة ،عمى خبلؼ المصدر ذم
المصداقية الحالية في حيف يرفضكف اآلراء التي ىي مرفكضة اجتماعيان.

كما اشار ىكفبلند كجماعتو الى ثبلثة عناصر ضركرية لحدكث االقناع ىي :االنتباه

) )Attentionكاالستيعاب ) )Comprehensionكالقبكؿ ( )Acceptanceإذ اف عمى
المستقبؿ اف ينتبو كيصغي الى االتصاؿ االقناعي كيستكعبو ثـ يقبؿ اك يرفض كال يحدث
القبكؿ ما لـ ينجز الشرطاف االكلياف (ٗٔ .)Insko, ٜٔٙٚ:
ج .المفيوم االجتماعي لالقناع(The Concept of Social Persuasion) 9977
تناكؿ ( )Banduraمفيكـ االقناع االجتماعي في اطار نظريتو المعركفة بػ (فاعمية
الذات بأنو تأثير يمارس عمى اآلفراد مف خبلؿ التعميقات (اآلراء) الشفكية أك االنمكذجات
السمككية ،كىك يكفر لمفرد فرصة مبلحظة ادائو ك قدرتو مف خبلؿ االخريف ،كيعتمد تأثير
عممية االقناع االجتماعي الى درجة كبيرة عمى خبرة ) (Experienceكمصداقية
) )Credibilityكثقة ( )Trustكجاذبية ( )Attractivenessمصادر االقناع ،كاف
االقناع االجتماعي يمكف أف يساعد االفراد عمى مكاجية عدـ الثقة بالذات ،بتركيز
ال مف التركيز عمى نقائص الشخصية ( Banndura,
انتباىيـ عمى تحسيف الذات بد ن

ٖٗٔ  ،)ٜٜٔ٘: Inhays, ٕ-ٙ:كقد يككف االقناع المفظي داخميان ،إذ يأخذ شكؿ الحديث
االيجابي مع الذات (ٕ٘ٔ  )Bandara, ٜٜٔ٘:في (النفيعي.)ٙٗ :ٕٜٓٓ ،
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-3مكونات االقناع ) :(The Components of Persuasion

يرل الفيمسكؼ االغريقي ارسطكا اف ىناؾ ثبلثة كسائؿ فنية لبلقناع ،كاف تصكرات

ارسطك عف االقناع كثيقة الصمة بما ىك عميو اليكـ مقارنة بأكؿ تصكر ليا ففي كقت
مبكر في القرف الرابع قبؿ الميبلد ،حدد ارسطك ثبلث" كسائؿ فنية لئلقناع:
أ .اخبلؽ المصدر)( (Ethosشخص المتكمـ).
ب .المتمقي ( ( )Pathosإثارت مشاعر الجميكر).
ج .الرسالة )( (Logosحجة منطقية ،حقيقية اك محتممة).
كىذه الكسائؿ الثبلث في االقناع تحمؿ شبيان كاضحان لبلبعاد الثبلثة لمكقؼ عمـ

النفس في العصر الحديث:

أ .المككف السمككي (( )Behavioral Componentاخبلؽ المصدر .)ethos
ب .المككف العاطفي (( )Affective componentمشاعر المتمقي .)pathos
ج .المككف المعرفي (االدراكي ) ( component cognitiveالحجج .)logos
(Cooley &Lubet , ٕٖٓٓ:
)ٕٕٛ
أما ريتشارد بيرلكؼ ٖٕٓٓ  )Perloff),فقد حدد خمسة مككنات لبلقناع في ضكء
تعريفو :االقناع ىك عممية رمزية يحاكؿ فييا المتصمكف اقناع االخريف بتغيير مكاقفيـ اك
سمكؾ يخص مكقؼ مف خبلؿ نقؿ رسالة ما ،في جك االختيار الحر ،كالمككنات ىي:
أ .االقناع ىو عممية رمزية :فّ ِكر في المقنع عمى أنو مدرسة يحرؾ الناس خطكة خطكة
يساعدىـ في تقييـ سبب ككف الكضع المطمكب يحؿ المشكمة عمى نحك افضؿ

كيشمؿ االقناع ايضان استعماؿ الرمكز مع الرسائؿ التي تنقؿ مبدئيان عبر لغة ذات
غنى في المعنى الثقافي كتشمؿ الرمكز كممات مثؿ الحرية ،العدالة ،كالمساكاة ،اما
العبلمات غير الكبلمية تتمثؿ االعبلـ ،صكر ،الرمكز ىي ادكات المقنع ،كتستعمؿ
لتغيير المكقؼ كتشكيؿ الرأم.
ب .األقناع يتضمن محاولة التأثير :اف االقناع يتضمف محاكلة قصدية لمتأثير في
شخص اخر ،يجب اف ينكم تغيير مكقؼ اك سمكؾ ،كيجب أف يككف كاعيان (عمى

الفصل الثاني /اطار النظري....................................................................

55

ٍ
ىدؼ ما ،فالتغطية الرئيسة ىي
االقؿ عند مستكل محدد) كأف يحاكؿ انجاز أك تحقيؽ
اف االقناع يمثؿ محاكلة كاعية لمتأثير عمى الطرؼ االخر ،مع الكعي بأف المقتنع
) )Persuadeeلو حالة ذىنية كىك عرضة لمتغيير ،انيا نكع مف التأثير االجتماعي،
فالتأثير االجتماعي ىك عممية عامة التي يتغير فييا سمكؾ شخص محدد حينما يتمقى
افعاؿ عف دالئؿ اك رسائؿ ،كاالقناع يحدث ضمف سياؽ رسائؿ قصدية يبدأىا
المتصؿ امبلن في التأثير عمى المتمقي ،كلكف مف الميـ أنؾ إذ اضمنت كؿ محاكلة
تأثير ممكنة تحت عنكاف االقناع يحسب كؿ اتصاؿ كأنو اقناع.

ج .الناس يقنعوا انفسيم :في احدل االساطير الكبيرة ىي أف االقناع يقنعنا بالقياـ

بأشياء ال نكد فعبلن القياـ بيا ،كمف المفترض انو يتغمب عمينا بالكثير مف النقاش
الذم يدفعنا لمخضكع ،كىذه نقطة ميمو :إذ يقنع الناس انفسيـ بتغيير المكاقؼ اك

السمكؾ ،كيمكف فيـ قكة االقناع الذاتي بالنظر الى النشاط الذم ال يبدك لمكىمة
االكلى ،يشمؿ اتصاؿ اقناعي كىك العبلج ،ببل شؾ في أف المعالج يساعد الناس في
اف يقكمكا بتغيير حياتيـ ،كيقرركف الطريقة الفضمى لمتأقمـ ،كيكفر المعالج اقتراحات
كيعطي بيئة يمكف اف يحصؿ فييا الشفاء( العكيمي.)ٙٗ :ٕٓٔٔ ،
د .يشمؿ االقناع عممية نقؿ رسالة :قد تككف ىذه الرسالة لفظية اك غير لفظية يمكف اف
تنتقؿ بيف االفراد عبر كسائؿ االتصاؿ اك عبر االنترنيت ،قد تككف منطقية اك غير
منطقية ،كاقعية اك انفعالية (عاطفية) ،يمكف اف تحتكم الرسالة نقاشات ،اك تمميحات
بسيطة ،كالمكسيقى في إعبلف يجمب ليـ ذكريات لطيفة ،فاالقناع ىك نشاط تكاصمي،
ليذا كحيف يحصؿ البد مف اف تككف ىنالؾ رسالة لبلقناع ،عمى الضد مف اشكاؿ
التأثير االجتماعي االخرل.
ه .االقناع يتطمب الخيار الحر :اف اقناع الذات ىك المفتاح لمتأثير الناجح ،كعندىا يجب
أف يككف الفرد ح انر في تغيير سمككو اك في القياـ بما يرغب بو في جك االتصاؿ

(ٓٔ.)Perloff, ٕٖٓٓ: ٜٔ-
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 -4أنواع االقناع (:)kinds of Persuasion
صنؼ االقناع الى انكاع متعددة تبعان لطبيعة االتصاؿ االقناعي مع الذات اك مع

االخريف ،اك االتصاؿ الكاعي (الشعكرم ،االقناع بعد التفكير) كاالتصاؿ غير الكاعي
(البلشعكرم – التأثير دكف التفكير).

أ .تصنيف االقناع وفق طبيعة اإلتصال االقناعي عمى نوعين ىما:

(اوالا) :االقناع بين االشخاص (:)Interpersonal persuasion

االقناع االجتماعي ىك عممية ديناميكية معقدة ،كأف معرفة االشخاص بتقنيات

اكتساب الخضكع (اك االنصياع) الفاعمة كالمؤثرة كاىدافيـ كتأثيرىـ في االخريف يؤثر في
استراتيجية االختيار ،أف االقناع بيف االشخاص يؤدم دك انر مركزيان في حياتنا اليكمية كفي

التعامبلت االقتصادية كاالجتماعية ،فيجب عمينا فيمو كاتقانو ،فالمقنع الناجح يدرؾ اف
اإلقناع يتطمب األخذ كالعطاء ( )give and takeكالمركنة كالقدرة عمى رؤية األشياء مف

منظكر الطرؼ االخر بيف الناس في ىذه الحالة كجيان لكجو ( )face to faceكىـ قادركف
عمى رؤية بعضيـ البعض ،كيبلحظكف تعابير كجكىيـ كالسمكؾ اآلخر غير الشفيي ،كىـ

يتبادلكف رسائؿ شفكية ،مثبلن التحدث مع االخت ،أك مناقشة مكضكع مع اصدقاء كميا
امثمة تدؿ عمى االتصاؿ الشخصي بيف االفراد (ٕٔ.)Steinberg, ٕٓٓٙ:

(ثانيا) :اقناع الذات ( :)Intra – persuasion

أف اقناع الذات قد يككف الشكؿ االكثر فاعمية مف بيف أشكاؿ االقناع فيك يخمؽ

تناقضان النو يتحدل المبادئ كاالعتقادات كالقيـ ،كيخؿ بتكازف االدراكات الثابتة التي
تحافظ عمى القيـ السائدة ،ففي اقناع الذات ،اف االفراد ال يمنحكف الفرصة لتحريؾ
دفاعاتيـ الذاتية التي تقاكـ بسيكلة ىجمات االصكات االخرل ،بدالن عف ذلؾ ،يكضع

االشخاص كضعية تغير تركيبتيـ الذاتية النيـ يستمعكف لصكت في داخميـ بطريقة
جديدة ،اف اقناع الذات ال يأتي مف الخارج ككنو سمطة خارجية تيمس لمناس بأف يقبمكا
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بعض القيـ ،انيا تأثير مف الداخؿ كصكت داخمي (كتعبير عف تغيير الذات ) كيدرؾ
العبلقة بيف مككنات الذات ).(Aicorn ٜٜٔٗ: ٕ٘( (Self – Component
ففي العبلقات التي تحصؿ داخؿ الشخص ،تشترؾ الذات فقط ( كيتصؿ الشخص
مع نفسو) ككبلن منا لو افكار ثابتة في الدماغ ،كلكف ما ىك مدل كعيكـ بأف العديد مف
تمؾ االفكار تتضمف اقناع الذات ؟ إذ انؾ تكاجو حججان داخمية اشتركت في اإلقناع ،في

نياية المطاؼ ،كسكؼ تتخذ ق ار انر بفكز جانب كاحد (٘ٗٔ .)McDaniel , ٜٜٔٗ:

ب .تصنيف االقناع عمى وفق طبيعة االتصال الواعي (الشعوري .)Conscious

(االقناع بعد التفكير) كاالتصاؿ غير الكاعي (قبؿ الشعكر( )Preconsciousاالقناع

دكف تفكير) الى نكعيف ) ،)Tow paths of Persuasionكفي كمييما يمكف اف تقنع
االخريف بطريقة تفكير ،كلكف في كؿ طريقة تستخدـ كسائؿ مختمفة تمامان في معالجة

المعمكمات.

(أوالا) طريق الشعور ):(Conscious

انت كمف يستمع اليؾ تحاكؿ القياـ بمحاكلة كاعية كفاعمة الجؿ فيـ كتعريؼ

كمعالجة مناقشة ما ،فالشخص الميتـ بمحاكالتؾ االقناعية يتمتع بحافز استماع كبير،
فيي ستككف قادرة عمى تقييـ رسالتؾ عف طريؽ تقييـ الحجج المؤيدة كالمعارضة.
(ثانيا) طريقة قبل الشعور( :)Subconscious

كفيو يقضي المنصت القميؿ مف الكقت اك ال يقضي ام كقت في معالجة

المعمكمات ،كتحدث ردكد الفعؿ تمؾ عند اتباع حدسؾ اك استعماؿ الطريقة الذىنية
القصيرة ،اذ يصؿ ذىنؾ الى القرار مف دكف القياـ بأية عممية معالجة منطقية ،كتمؾ
الق اررات البلكاعية تقكدىا الغريزة كالعاطفة ،فاالشخاص الذيف يقضكف كقتان في طريقة
البلكعي يفعمكف ىذا بسبب قمة الكقت ،كالدافع كالرغبة أك القدرة عمى االنصات لرسالتكـ،

فيـ غير مشتركيف بالفعؿ في المكضكع ،يقكمكف بأستعماؿ غرائزىـ اك عكاطفيـ بدالن عف

تفكيرىـ

كتحفز

المعالجة

السمبية

كالقرار

ق ارراتيـ(ٕٔ.)Mortensen, ٕٓٓٗ:p ٕٓ-

التمقائي

قكاعد

تؤثر

في

اتخاذ
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 -6نظريات فسرت االقناع االجتماعي:

أ .نظرية التنافر المعرفي ()Cognitive dissonance theory
نظرية كضعيا (ليكف فستنجر  )Leon festingerغيرت ىذه النظرية الطريقة التي
كاف ينظر بيا عمماء النفس لسمكؾ االفراد االجتماعي ،فقد ظيرت في خمسينيات القرف
العشريف ،اما فكرتيا كدراستيا التجريبية كانت بمثابة الصدمة التي ىزت ما تبقى مف
قناعات عف فائدة افكار المدرسة السمككية االلية(العنزم.)ٖٕٔ :ٕٓٓٙ ،
كفي عاـ ٓ ٜٔٙظير المدخؿ النظرم الخاص باالستجابة المعرفية ( Cognitive
 )Responseليؤكد عمى أف عممية االقناع ليست مجرد استقباؿ سمبي لممعمكمات اك
لمتأثير كانما ىي عممية مشاركة ايجابية في عممية االتصاؿ االقناعي ،إذ يعتمد االقناع
الكيفية التي يفسر بيا المتمقي الرسالة التي تعتمد قطعان الى الفردية كطبيعة المكقؼ

كاالستماالت المستخدمة ،كلقد اكد فستنجر في نظريتو عف التنافر المعرفي ،كالتي مف
خبلليا حاكؿ التنبؤ بعقبلنية السمكؾ ،عمى أف التنافر المعرفي يحدث عندما يحصؿ
المتمقي عمى نمطيف معرفييف متعارضيف المعتقدات ،االراء ،االفكار ،كىذا ما يؤدم الى
ظيكر نكع مف القمؽ كالتكتر كالذم يميؿ الفرد الى تجنبو اك التقميؿ مف حدتو قدر
المستطاع عف طريؽ تغيير احد النقيضيف ،كىنا يمارس الفرد جيدان لبلقناع الذاتي
) Anita:ٛفي مجاىد كاخركف.)ٖٕٓ :ٕٓٓٛ ،

أف الفكرة االساسية لنظرية التنافر المعرفي ىي اف خبرة التنافر المعرفي المنفردة
تحدث حينما يككف لدل الفرد كحدتيف ذىنيتيف غير متسقتيف نفسيان (اعتقاديف اك فكرتيف

متناقضتيف حكؿ نفس المكضكع اك الشيء اك الحدث اك الشخص) ،ككمما زادت اىمية

ىاتيف الكحدتيف نفسيان زاد قدر التنافر المعرفي كزادت دافعية الفرد لخفض ىذا التنافر،

مثبلن :معرفة المدخف الذم يدخف بشراىة اف التدخيف يسبب السرطاف يتناقض مع معرفتو
بأستمرار قيامو التدخيف ،اك ترؾ التدخيف ،اك أنو يحاكؿ تركو ،قد يخفضاف التنافر النيما
يتفقاف مع إعتقاده أف التدخيف ضار بالصحة ،كالطريؽ االخر لخفض ىذا التنافر ىك
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تغيير ذىنو لتأثيرات التدخيف عمى الصحة كاعتقاده بأف التدخيف غير مضر بالصحة،
كيحدث ىذ لك أنو ،عمى سبيؿ المثاؿ اقتنع ِبأشياء ايجابية مف التدخيف (خفض التكتر) أك
انو اقتنع بأف اضرار التدخيف قد تككف اقؿ مف اضرار التمكث البيئي الذم تسببو السيارات
اك اخطار حكادث السير(العنزم.)ٖٖٔ-ٖٕٔ :ٕٓٓٙ ،
ب .نظرية فاعمية الذات ((Self – Efficacy theory

لقد تناكؿ العالـ ( )Bandura ,ٜٔٚٚاالقناع االجتماعي في اطار نظرية فاعمية

الذات  ،Self- efficacyكعد االقناع االجتماعي كاحدان مف مصادر فاعمية الذات ،كلو

الدكر الميـ في تقديـ األحساس بفاعمية الذات ،ال سيما في بيئة التعمـ ،اذ أف المعمميف
كاالباء كالنظائر يمكنيـ اقناع المتعمـ لفظيان بقدرتو عمى النجاح في ميامو ،كاكد باندك ار
عمى اف االقناع االجتماعي يمكف اف يساعد الفرد عمى مكاجية عدـ الثقة بالذات عف

طريؽ االنتباه عمى تحسيف الذات بدالن مف االىتماـ بنقائص الشخصية.
كفيما يأتي عرض لمضمكف نظرية فاعمية الذات:
(اوالا ) تعريف فاعمية الذات ()Self – Efficacy

يعرؼ باندكرا(ٔ (Bandura, ٜٔٚٚ: ٜٔفاعمية الذات أنيا " .تكقعات الفرد عف

ادائو لمسمكؾ في مكاقؼ تتسـ بالغمكض ،كتنعكس ىذه التكقعات عمى اختيار الفرد
لبلنشطة المتضمنة في االداء ،كالجيكد المبذكلة كمكاجية الصعاب كانجاز السمكؾ،
(العبدلي )ٗٗ :ٕٜٓٓ ،كيشير (ٕ )Bandura , ٜٔٛالى أف الكفاءة الذاتية ىي عممية
إقناع الذات،كعادة ما تأخذ شكؿ الحكار الداخمي ( Makin , & Other , ٕٕٓٓ:
.)ٖٙٙ
(ثانيا) أصل نظرية فاعمية الذات

بيف( )Bandura ٜٔٛٙبأف نظرية فاعمية الذات اشتقت مف النظرية المعرفية

االجتماعية ( (Social cognitive theoryالتي اسسيا ،كاكد فييا بأف االداء االنساني،
يمكف اف يفسر مف خبلؿ المقابمة بيف السمكؾ ،ك مختمؼ العكامؿ ،كالنظرية المعرفية
االجتماعية تقكـ عمى االفتراضات النظرية كالمحددات المنيجية اآلتية:
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ٔ -اف معظـ انكاع السمكؾ ذات ىدؼ معيف ،كما أنيا مكجية عف طريؽ القدرة عمى
التفكير المستقبمي ،كالتنبؤ اك التكقع ،كىي تعتمد عمى نحك كبير القدرة عمى َعم ّؿ

الرمكز.

ٕ -يتعمـ الفرد عف طريؽ مبلحظة سمكؾ االخريف كنتائجيا ،كالتعمـ عف طريؽ المبلحظة
يقمؿ عمى نحك كبير االعتماد عمى التعمـ عف طريؽ المحاكلة ك الخطأ ،كيسمح
باالكتساب السريع لمميارات المعقدة التي ال يمكف الممكف اكتسابيا فقط عبر
الممارسة.
ٖ -يمتمؾ الفرد القدرة عمى عمؿ الرمكز التي تسمح بأنشاء انمكذجات داخمية لمتحقؽ مف
فاعمية التجارب قبؿ القياـ بيا ،كتطكير مجمكعة مبتكرة مف االفعاؿ ،كاالختيار ليذه
المجمكعة مف االفعاؿ عف طريؽ التنبؤ بالنتائج ،كاالتصاؿ بيف االفكار المعقدة
كتجارب اآلخريف.
ٗ -يمتمؾ االفراد القدرة عمى التنظيـ الذاتي ،عف طريؽ التحكـ المباشر في سمككيـ ،كعف
طريؽ اختيار اك تغيير الظركؼ البيئية التي تؤثر عمى السمكؾ ،كما كضع االفراد
معايير الشخصية لسمككيـ ،كيقيمكف سمككيـ بناءان عمى ىذه المعايير ،كىذا يمكنيـ
مف بناء حافز ذاتي يدفع كيرشد السمكؾ.

٘ -يمتمؾ الفرد القدرة عمى التأمؿ الذاتي كالقدرة عمى تحميؿ كتقييـ االفكار كالخبرات
الذاتية ،كىذه القدرات تتيح التحكـ الذاتي في السمكؾ.
 -ٙاف قدرات الفرد ىي نتيجة تطكر الميكانزمات كاالبنية النفسية العصبية المعقدة التي
تتفاعؿ مع بعضيا لتحديد السمكؾ كلتزكيده بالمركنة البلزمة.
 -ٚتتفاعؿ االحداث البيئية كالعكامؿ الداخمية مع السمكؾ بطريقة متبادلة ،فاالفراد
يستجيبكف معرفيان كانفعاليان كسمككيان الى االحداث البيئية ،كىـ يمارسكف عبر القدرات

المعرفية التحكـ في سمككيـ الذاتي كالذم يؤثر عمى الحاالت المعرفية كاالنفعالية،
كىذا يترجمو مبدأ الحتمية المتبادلة الذم يعد مف اىـ افتراضات النظرية المعرفية
االجتماعية (ٕٗ.)Banduara, ٜٔٛٙ: ٔٛ-

الفصل الثاني /اطار النظري....................................................................

51

كما مكضح في المخطط (ٖ)
عوامل شخصية فعالية الذات

السمكؾ

المعرفة االجتماعية

عوامل سموكية " االداء"

عوامل بيئية " التغذية الراجعة"

مخطط(ٖ)
كطبقان ليذا األنمكذج يذكر (٘ )Zimmerman &Riggo , ٜٔٛاف المتعمـ يحتاج

الى عدد مف العكامؿ المتفاعمة (شخصية ،كسمككية ،كبيئية) كتطمؽ العكامؿ الشخصية
عمى معتقدات الفرد حكؿ قدراتو كاتجاىاتو اما العكامؿ السمككية فتتضمف مجمكعة
االستجابات الصادرة مف الفرد كعكامؿ بيئتة تشمؿ االدكار التي يقكـ بيا مف يتعاممكف مع
الطفؿ كمنيـ االباء كالمعمميف كاالقراف (ٖٓٔ .)Zimmcran&Riggo , ٜٔٛ٘:
كقرر (  :)Bandura , ٜٔٛٙأف التبادؿ ال يعني تماثؿ في القكة ،كما انو ال يعني
أنمكذجان زمنيان ثابتان لمتأثير  Bidirectionalفالمؤثرات البيئية ربما تككف اقكل مف
المؤثرات السمككية أك الشخصية في بعض العبلقات اك عند نقاط معينة اثناء التفاعؿ

السمككية (المشيخي.)ٚٙ :ٕٜٓٓ ،
(ثالث ا) توقعات فاعمية الذات Self – Efficacy Expectation

مايز باندكر (ٓ )Bandura , ٜٔٚٚ: ٛبيف تكقعات فاعمية الذات كالتكقعات

المتعمقة بالنتائج مف خبلؿ منظكمة ممثمة في مخطط (ٗ)
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النتائج

السمكؾ

الفرد

)(out come

Behavior

)(person

تكقعات الفاعمية
Efficacy
expectations

تكقعات النتائج
Out Come
expectations

مخطط (ٗ)
العبلقة بيف تكقعات الفاعمية كتكقعات النتائج
أف تكقعات النتائج معناىا ما يعتقده الفرد في تقديره لمسمكؾ الذم يدفعو لمثقة بنتائج
ادائو ،اما تكقعات فاعمية الذات ( ،(Self- Efficacy Expectationفتتضمف تطكر
القناعة عند الفرد بقدرتو عمى تحقيؽ االداء الناجح كانجازه لمسمكؾ المرغكب كتحقيؽ
النتائج المرغكبة ،كىي تسبؽ تكقعات الفرد عف نتاجات السمكؾ ،كتتحدد تكقعات النتاجات
المرغكبة في ضكء نتائج السمكؾ ،كتتحدد تكقعات الفاعمية في ضكء المثابرة التي يقكـ بيا
الفرد ،كتحدد طريقة السير الذم يسمكو الفرد كإجراء سمككي ،كيشير مخطط السير الى
درجة اقتناع الفرد بفاعميتو الذاتية الشخصية كثقتو بقدراتو التي يتطمبيا االداء في المكقؼ،
كأكد (ٕ )Bandura , ٜٔٛعمى ارتباط فاعمية الذات المرتفعة كالمنخفضة بالبيئة
(قطامي.)ٔٙٚ-ٔٙٙ :ٕٓٓٗ ،
رابع ا :ابعاد فاعمية الذات )(Dimensions of self- Efficacy
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حدد باندك ار ثبلثة ابعاد تتغير فاعمية الذات تبعان ليا ،كىذه االبعاد ىي:

ٔ -قدر الفاعمية  :Magnitudeيختمؼ قدر الفاعمية تبعان لطبيعة المكقؼ اك صعكبتو
كيتضح حينما تككف المياـ مرتبة عمى كفؽ مستكل الصعكبة كاالختبلفات بيف االفراد

في تكقعات الفاعمية ،كيتحدد ىذا البعد كما اشار باندك ار ( ) Banduraمف خبلؿ
صعكبة المكقؼ ،كيظير ىذا القدر بكضكح حينما تككف المياـ مرتبة مف السيؿ الى
الصعب ،لذلؾ يطمؽ عمى ىذا البعد مستكل صعكبة الميمة ( Level of Task
 )Difficultyكالمخطط (٘) يكضح ىذه االبعاد(٘.)Bandura ٜٔٚٚ: ٜٔٗ-ٜٔ
ابعاد فاعمية الذات

قدرة الفاعمية

العمكمية

االداء

القكة

مخطط (٘)
ابعاد فاعمية الذات عند ألبرت بأندك ار()Bandura , ٜٔٚٚ
لعمكمية ( )Generalityالعمكمية عند باندك ار (ٖ  )Bandura, ٜٔٛٙ:تعني "
انتقاؿ تكقعات الفاعمية الى مكاقؼ مشابية ،فاالفراد غالبان ما يعممكف إحساسيـ بالفاعمية

في المكقؼ المشابو لممكاقؼ التي يتعرضكف ليا (النفيعي ،)٘ٛ :ٕٜٓٓ ،كقد ذكر باندك ار

، (Bandura , ٜٔٚٚ: ٖٗ).اف العمكمية تحدد مف مجاالت االنشطة المتعبة في مقابؿ
المجاالت المحددة ،كانيا تختمؼ باختبلؼ عدد مف االبعاد مثؿ :درجة تشابو االنشطة،
كالطرؽ التي تعبر بيا عف االمكانات اك القدرات السمككية ،كالمعرفية ،كالكجدانية ،فضبلن

الفصل الثاني /اطار النظري....................................................................

64

عف التفسيرات الكصفية لممكاقؼ كخصائص الشخص المتعمقة بالسمكؾ المكجو
(المشيخي.)ٚٛ :ٕٜٓٓ ،
ٕ -القكة ( : )Strengthكصفيا باندك ار (ٖ٘  ،)Bandura, ٜٔٛٙ:بأنيا القكة التي
يبذليا الفرد في المكاقؼ التي يخطط لمكاجيتيا كمدل مبلءمتيا لممكقؼ ،اذ ترتبط قكة
الفاعمية بما يحدده الفرد لنفسو مف تكقعات ادائية (قطامي.)ٔٛٔ :ٕٓٓٗ ،
خامس ا :مصادر فاعمية الذات ()Self – efficacy Resources

لقد حدد "باندكرا" اربعة مصادر لفاعمية الذات كالمخطط ( )ٙيكضح ذلؾ.
مصادر فاعمية الذات

االنجازات االدائية

الخبرات البديمة
احكاـ فاعمية الذات

االداء

األقناع المفظي

الحالة الفسيكلكجية

مخطط ()6

مصادر فاعمية الذات عند باندو ار
 -9االنجازات االدائية ( ) Performance Accomplishment
لقد عدىا باندك ار ( )Banduraالمصدر االكثر تأثي انر في فاعمية الذات لدل الفرد ألنو

يعتمد اساسان عمى الخبرات التي يمتمكيا الشخص فالنجاح عادة يرفع تكقعات الفاعمية ،في

حيف االخفاؽ المتكرر بخفضيا ،كاالنجازات االدائية يمكف نقميا بطرائؽ عديدة مف خبلؿ
النمذجة المشتركة إذ تعمؿ عمى تعزيز االحساس بفاعمية الذات لدل الفرد ( Bandura,
٘.)ٜٔٚٚ: ٜٔ
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كاشار (باندك ار  )ٜٔٛٛالى اف االشخاص الذيف لدييـ احساس منخفض بفاعمية
الذات يبتعدكف عف المياـ الصعبة كيتجيكف الى إدراكيا بكصفيا تيديدات شخصية
كيمتمككف قدرات ضعيفة في تحقيؽ اىدافيـ ،كاألداء بنجاح لدييـ يتكقؼ عمى العقبات
التي تكاجييـ إذ يعزكف االخفاؽ الى نقص قدراتيـ كضعؼ مجيكداتيـ في المكاقؼ
الصعبة مما يؤخذ استرداد االحساس بفاعمية الذات عقب االخفاؽ كعمى العكس فأف
االشخاص الذيف لدييـ احساس مرتفع بفاعمية الذات يقتربكف مف الميمات الصعبة
كتحدم ،كترتفع مجيكداتيـ في المكاقؼ الصعبة كتككف لدييـ سرعة في استرداد
األحساس بفاعمية الذات بعد االخفاؽ ،كاكد ايضان عمى كجكد عبلقة سببية بيف الثقة
بفاعمية الذات كاالنجازات األدائية ألف المستكيات المرتفعة مف فاعمية الذات تبلزـ

المستكيات المرتفعة مف االنجازات االدائية (ابك ىاشـ.)ٜٗ-ٗٓ :ٕٓٓٗ ،
 -1الخبرات البديمة:)Vicarious Experience( :

يرل باندك ار (ٕ )Bandura, ٜٔٛاف تقدير فاعمية الذات يتأثر بالخبرات البديمة

كالتي يقصد بيا " اكتساب الخبرة مف رؤية االخريف المشابييف كىـ يؤدكف األنشطة بنجاح
" االنمكذجات االجتماعية" إذ تزيد رؤية الفرد لممشابييف لو كىـ يؤدكف االنشطة بنجاح ك
يستطيع اف يكلد تكقعات مف المشاىدة التي تحسف اداؤه بالتعمـ مف مشاىدتو لؤلنمكذجات
(ٕ )Gist & Mitchell, ٜٜٔكلنفس السبب فأنو يمكف رؤية اخريف يفشمكف في ادائيـ
عمى الرغـ مف الجيد المرتفع كتخفض معتقدات المشاىديف عف فاعميتيـ كيقكض
جيكدىـ ،كما تحدث تجارب التعمـ البديؿ بمشاىدة نجاحات األخريف كامتصاص
الصراعات (العكيمي.)ٛ٘-ٛٗ :ٕٓٔٔ،
 -3االستثارة االنفعالية (الحالة الفسيولوجية) ()Emotional Arousal

عد باندك ار (ٓٓٔ  )Bandura , ٜٜٔٚ:االستثارة االنفعالية احدل مصادر الحكـ

عمى فاعمية الذات ،كيشير الى العكامؿ الداخمية التي تحدد لمفرد ما اذا كاف يستطيع
تحقيؽ اىدافو اـ ال ،مع االخذ في االىمية بعض العكامؿ االخرل ،مثؿ القدرة المدركة
لؤلنمكذج ،كصعكبة الميمة ،كالمجيكد الذم يحتاجو الفرد ،كالمساعدات التي يمكف اف
يحتاجيا لبلداء.
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كاشار ( )Bandura , ٜٜٔٚ: p.ٜٙالى أف االستثارة االنفعالية تظير في المكاقؼ
الصعبة التي تتطمب مجيكدان كبي انر ،كما أنيا تعتمد عمى المكقؼ كتقييـ معمكمات القدرة
فيما يخص الكفاءة الشخصية ،لذا تعد مصد انر اساسان لمعمكمات فاعمية الذات ،إذ اف

االشخاص يعتمدكف جزئيان عمى االستثارة الفسيكلكجية في الحكـ عمى فاعميتيـ الذاتية،

فالقمؽ كاالجياد يؤثراف عمى فاعمية الذات ،كاالستثارة االنفعالية المرتفعة عادة ما تضعؼ

االداء ،كىذا يرتبط بظركؼ المكقؼ نفسو (النفيعي.)ٙ٘ :ٕٜٓٓ ،
 -4االقناع االجتماعي(Social Persuasion) :

تناكؿ "باندكرا" االقنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاع االجتم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاعي ف ػ ػ ػ ػ ػي اطػ ػ ػ ػ ػ ػػار نظريتو(فاعمية ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػذات -

) (Self Efficacyكفؽ االتي:

أ -اف االقناع االجتماعي يعد احد مصادر "فاعمية الذات االربعة" ،كرأل باندك ار اف
االقناع المفظي يعني الحديث الذم يتعمؽ بخبرات معينة لؤلخريف كاالقناع بيا مف قبؿ

الفرد أك المعمكمات التي تأتي الى الفرد لفظيان عف طريؽ االخريف تكتسب نكعان مف
الترغيب في االداء كالفعؿ ،كيؤثر في سمكؾ الشخص اثناء محاكالتو الداء الميمة،

كاف االقناع االجتماعي لو دكر ميـ في تقديـ االحساس بفاعمية الذات" ( Badura ,
ٕٓٓ .)ٜٜٔٚ,p:
كأف االقناع المفظي أك االجتماعي ( )Verbal social persuasionيعني " عممية
تشجيع اك تغذية راجعة بناءة عف طريؽ فرد يدرؾ المتمقي انو ذك معرفة كاالقناع يمكف اف
يسيـ في االداء الناجح الى درجة كأف التعزيز االقناعي في فاعمية الذات يقكد الشخص
لبدء ميمة ما ،كمحاكلة استعماؿ استراتيجيات جديدة اك محاكلة زيادة جيد اكبر بما فيو
الكفاية لمنجاح".
)(Bandura , Self – Efficacy , Mechanism, in Human Agency
)ٓ(Ball, ٕٓٓ٘,p:ٙفي) (Bandura , Social foundation
تناولت ىذه النظرية مفيوم االقناع االجتماعي عمى انو االقناع الذي يتم من

ب.
خالل:

(اوال) :اتصاؿ الفرد مع ذاتو بكصفو مرسبلن كمستقببلن في الكقت نفسو ،كيأخذ شكؿ

الحكار االيجابي مع الذات ،الذم يعرؼ بػ االقناع الذاتي ( )Self Persuasionكقد عرفو
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باندك ار– :Banduraبأنو اقناع داخمي – اقناع الذات – يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأخذ شكؿ الحديث االيجابي
مع الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػذات (ٕ٘ٔ  )Bandura, ٜٜٔ٘:اك شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكؿ الح ػ ػ ػ ػ ػ ػكار الداخػ ػ ػ ػ ػ ػمي
 ،(Makin& Others , ٕٕٓٓ: p. ٖٙٙ-ٖٙٚ).إذ يعتمد المعالجة االدراكية لمختمؼ
مصادر فاعمية الذات التي تشمؿ المعمكمات المنتقمة فعميان أك اجتماعيان كفسيكلكجيا
(ٔٔ  )Bandura, ٜٜٔ٘:فاالشخاص الذيف يقنعكف انفسيـ لفظيان بأنيـ يمتمككف القابمية

عمى اتقاف نشاط ما ىـ االكثر احتماالن بأف يقكمكا بجيد اكبر كالمحافظة عميو مما لك

كانكا يكنكف الشؾ بالذات كيركزكف عمى النكاقص كالسمبيات عند ظيكر مشكمة
ما(ٗ  ،)Bandura, ٜٜٔ٘:كاشار (ماكيف كاخريف ٕٕٓٓ) الى اف التحدث مع الذات
يحقؽ تأثيره ،كىناؾ ادلة تؤكد اف التحدث االيجابي مع الذات يمكف اف يككف لو تاثير
ميـ كمفيد عمى االداء ،اما ضمف السياؽ االكمينيكي ،يدافع كؿ مف (اليس  Eillsكبيؾ
 )Beckعف كيفية استعمالو في معالجة االضطرابات االنفعالية كاف طرائؽ التحدث مع
الذات تتبايف عمى نحك بسيط ،كلكف الطريقة المقترحة مف قبؿ باندك ار ( Bandura,
 )ٜٔٛٙىي طريقة شائعة عند الكثير مف المنظريف ،كبشكؿ خاص عند بيؾ ( Beck,
 )ٜٔٚٙكيشمؿ التحدث االيجابي مع الذات الخطكات االتية:
ٔ .االفكار المراقبة ( ،)Monitoring thoughtsكما في خطكات تغيير السمكؾ ،إذ اف
الخطكة االكلى تبدأ بتعريؼ االفكار ذات العبلقة ،كمدل تكرار حدكثيا.
ٕ .التحدث السمبي لمذات )(Pin- point negative talk
اف بعض انكاع التحدث لمذات يككف ايجابيان ،كالبعض االخر يككف سمبيان  ،إذ يحتاج

االم ر الى تعريؼ سمبي منيا كتحميؿ محتكاه ،في حيف يحتاج المحتكل اف يخضع لمتحميؿ
مف قبؿ البالغيف ،كىؿ اف تمؾ االفكار منطقية ؟ أك كما ىك االحتماؿ في امكانية
تجاىميا؟
ٖ .اكقؼ االفكار السمبية ))Stop negative thoughts
اف السمكؾ حتى يثبط يجب أف يعاقب حينما يظير ،اذ يكجد عدد مف التقنيات لمقياـ
بيذا االمر كلكف اكثر ىذه التقنيات فاعمية كتأثير ىي تقنية " ايقاؼ االفكار" حالما يتـ

تحديد ظيكر فكرة سمبية ،يجب أف يقكؿ بصكت ٍ
عاؿ " قفي " كاف ىذا لو تأثير ايقاؼ
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االفكار ،ففي البداية قد تجد نفسؾ تؤدم ىذا االمر بصكرة متكررة ،كبصكت عاؿ ،كلكف
بعد كقت كجيز ستجد اف االفكار تكرر بصكرة اقؿ دكف حاجة لقكؿ " قفي" .
ٗ .التأكيد عمى التحدث االيجابي)Acceuatat the positive talk ( :
كليس التأكيد عمى السمبي فقط ،يجب اف يعاقب ،فضبلن عف كجكب التأكيد عمى

التفكير االيجابي ،كأمكانية استعماؿ العكامؿ المؤثرة كالمممكسة ،فضبلن عف احتمالية تاثير

المكافأة اك مديح الذات كالتعزيز ()makin& Other , ٕٕٓٓ: ٖٙٙ-ٖٙٚ

(ثانيا) اتصاؿ الفرد مع االخريف ام تحدث المصدر – المؤىميف أك محفزيف الفاعمية

– مع المتمقي – االقراف ،االبناء الزكجة – عمى نحك مباشر ،كجيان لكجو ،بيدؼ التشجيع

كاإلقناع في امتبلؾ القدرة عمى تأدية الميمات كتحسيف الذات ،كقد عرؼ باندك ار

( )Banduraاالقناع االجتماعي يعني " تاثير يمارس في االفراد مف خبلؿ التعميقات
(االراء) الشفكية اك االنمكذجات السمككية ،إذ يكفر لمفرد فرصة مبلحظة ادائو اك قدرتو
م ػ ػف خ ػ ػ ػبلؿ االخريػ ػ ػ ػ ػ ػف ،كيعتمد تأثير عممية االقناع االجتماعي الى درجة كبيرة في
الخبرة ) )Experienceكالمصداقية

) )Credibilityكالثقة

) (trustكالجاذبية

 )(attractivenessكىذه تمثؿ مصادر االقناع ( )Bandura , ٜٜٔٚكاالقناع
االجتماعي يمكف اف يساعد الفرد عمى مكاجية عدـ الثقة بالذات كتركيز انتباىيـ عمى
تحسيف الذات بدالن مف التركيز عمى نقائض الشخصية ( Bandura ٜٜٔ٘: Inhays,
ٖٗٔ)ٕٓٓٙ:

كاشار باندك ار (ٕٕٔ  )Bandura, ٜٕٔٛ:الى اف االفراد الذيف لدييـ قدرة عمى
االقناع االجتماعي يممككف القدرة الخاصة في المكاقؼ الصعبة ،كاف االقناع المفظي
يستخدمو االشخاص عمى نحك كاسع جدان مع الثقة فيما يمتمككف مف قدرات كما يستطيعكف

انجازه ،كاف االقناع االجتماعي يمكف اف يحدث زيادة في مستكل فاعمية الذات ،كأنو تكجد
عبلقة تبادلية بيف االداء الناجح كاالقناع المفظي في رفع مستكل الفاعمية الشخصية
كالميارات التي يمتمكيا الفرد(.المشيخي)ٕٛ :ٕٜٓٓ ،
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ج .خصائص المصدر :رأل باندك ار ( )Banduraاف التأثير الفاعؿ اك االقناع المفظي –

االجتماعي الفاعؿ لؤلشخاص المؤىميف اك محفزم الكفاءة يتطمب تمتعيـ بخصائص منيا
المصداقية كالخبرة كالثقة كالجاذبية كقد اشار  Banduraالى تمؾ الخصائص:
اوالا :اف الناس المؤىميف يمكف اف يؤثركا في معتقدات فاعمية الذات عف طريؽ

محاكلة التأثير الفاعؿ كاف االقناع المفظي قد يككف فاعبلن عمى نحك خاص حينما يككف

المتحدث يتمتع بػػ( الجدارة بالثقة كالخبرة كالجاذبية ) كلكف اذا ما كاف مديح الشخص
المتحدث يصكر الفرد اليدؼ عمى انو فعاؿ عمى نحك غير كاقعي ،فأف التجارب الفاشمة
تمحك بسرعة ام دفع في فاعمية الذات (ٓ٘ٔ.)Bandura, ٜٜٔ٘ , p.
ثاني ا :يعتمد تأثير عممية االقناع االجتماعي إلى درجة كبيرة عمى خبرة مصادر

االقناع كمصداقيتيا ( .)Bandura, ٜٜٔٚ:

ثالثا :اف فعاليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة كفاية االقنػ ػ ػ ػ ػ ػاع تعتم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد عمى مصادر االقناع التي منيا،

المصداقية كالثق ػ ػ ػ ػ ػة كتجرب ػ ػ ػ ػ ػ ػة المقن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع ) )Bandura Social foundationف ػي ( Ball
ٓ.)ation , ٕٓٓ٘:ٙ
د .أف نظرية " فاعمية الذات " عالجت االتصاؿ االقناعي :ضمف حدكد الفرد مف
خبلؿ اقناع الذات ،كبيف االشخاص اك عف طريؽ االقناع المفظي ،ام التحدث المباشر
مف دكف طريقة اتصاؿ اخرل ،كبذلؾ فقد تجاكزت عكامؿ التشكيش ،كما اف تكافر التغذية
الراجعة في الحالتيف ،يككف عمى نحك مباشر مف خبلؿ الكعي بالذات في اقناع الذات أك
مف خبلؿ مبلحظة االخريف في االقناع االجتماعي.
ق .اشار "باندكرا" الى العبلقة بيف التأثير كاالقناع ،إذ قاؿ اف قكؿ الشيء يجب اال
يختمط مع االعتقاد بو ،اذ القكؿ اف الفرد عنده القدرة ال يعني بالضركرة اقناع الذات ،إذ
اف اقناع الذات يعتمد عمى المعالجة االدراكية لمختمؼ المصادر كالمعمكمات عف الفاعمية
منيا المعمكمات المنتقمة فعميان كاجتماعيان كفسيكلكجيان ،كأف عدـ القناعة بقابميات الفرد يخمؽ
تصديقو السمككي ،كاف االقناع االجتماعي يمكف اف يساعد االفراد عمى مكاجية عدـ الثقة

بالذات ،بتركيز انتباىيـ عمى تحسيف الذات بدالن مف نقائص الشخصية ( Bandura ,
ٖٗٔ .)ٜٜٔ٘: In Hay ٕٓٓٙ:
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كاف محفزم الفاعمية مف الناجحيف يشجعكف االفراد عمى قياس مدل نجاحيـ مف
حيث تحسف الذات كليس عبر االنتصار عمى االخريف (ٗ.)Bandura , ٜٜٔ٘: pp.
مناقشة االطار النظري لمتغير االقناع االجتماعي:
تتبدل اىمية النظرية في عمـ النفس ،كما ىك الحاؿ في العمكـ االخرل ،ككنيا تعيف
الباحث عمى فيـ متغيراتو كطبيعة العبلقات المتكقعة ،كتفسير النتائج ،ستتعرض الباحثة
الى بعض النظريات التي فسرت متغير " االقناع االجتماعي".
 .9نظرية ارسطو ( 311-384ق.م) فن االقناع:
أ .تُعد نظرية ارسطك (فف االقناع) النظرية االكلى في تفسير عممية االقناع ،ذات
االصؿ الفمسفي ،فقد حددت المككنات الرئيسة لبلقناع ( اخبلؽ المصدر ،حجج الرسالة،
مشاعر الجميكر ،التأثير ،كالتي ما زالت فعالة حتى يكمنا ىذا).
ب .اعطت ىذه النظرية االكلكية لممككف العقمي (االسمكب المنطقي) الذم دعـ
الرسالة االقناعية بالحجج ،كعدت الجميكر ،كخصائص المصدر مككنات ثانكية ،كلعؿ
السبب يكمف في طبيعة مسار العممية االقناعية آنذاؾ ،الذم كاف تحت سيطرة الحركة
السكفسطانية ال سيما في محاكـ (اثينا) إذ انيـ اظيركا الباطؿ حقان كالحؽ باطبلن كالمجرـ

بريئان ،كىذا ما عرؼ تاريخي نا بػ (المغالطة) ،كاثار ىجكـ ارسطك عميو لتصحيح مسار
العممية االقناعية نحك االتجاه المنطقي كاالخبلقي.

 .1نظرية (كارل ىوفالند )9969-9991
أ .تعد ىذه النظرية نقطة التحكؿ الحقيقي مف مسار مفيكـ االقناع مف الفمسفة الى عمـ
النفس االجتماعي فقد عمد (ىكفبلند كفريؽ البحث) الى اخضاع مفاىيـ (ارسطك)
االقناعية ( مككنات االقناع) الى البحث التجريبي كالتكصؿ الى الحقائؽ بشأف
خصائص مككنات االقناع.
ب .لـ تحدد النظرية المككف :االكثر اىمية مف بيف مككنات االتصاؿ االقناعي.
 .3نظرية التنافر المعرفي (ليون فستنجر )9989- 9999
أ .ىي نظرية عامة في االتصاؿ االقناعي
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ب .تعد مف بيف النظريات التي أكدت عمى الجانب االدراكي المعرفي لمسمكؾ االنساني،
كاف سمكؾ االنساف ليس انفعاالن سمبيان ازاء المثيرات الخارجية كالداخمية ،اذ اف االنساف
يسمؾ في ضكء معالجتو لممعمكمات ذىنيان كحصكؿ االقناع المنطقي.

ٗ .نظرية فاعمية الذات (البرت باندو ار :)9977

أ .نظرية فاعمية الذات ،نظرية معاصرة في عمـ النفس المعرفي ،أشتقت مف النظرية
المعرفية االجتماعية ،التي جاءت بالحتمية المتبادلة بيف العكامؿ الثبلثة ،دكف ترجيح
لقكة ام منيا ،كحسب ظركؼ المكقؼ االنساني.

ب .يعد االقناع االجتماعي كاحدان مف اربعة مككنات لفاعمية الذات كلو اىمية في تحقيؽ
تحسف الذات االنسانية ،كيساعد الفرد عمى تجنب التركيز عمى نقائص الشخصية،

كصكالن الى االداء الناجح.

ج .تناكلت نظرية االقناع االجتماعي عمى نحك بسيط كشامؿ في انكاعو كمككناتو.
د .تكجيت النظرية نحك االقناع االجتماعي االيجابي المباشر في اتصاؿ الفرد مع ذاتو
(اقناع الذات) كاتصالو مع االخريف (إقناع اجتماعي) بالتحدث المفظي المباشر دكف
كاسطة إتصاؿ اخرل ،كحصكؿ تغذية راجعة مباشرة في الحالتيف عبر الحكار
المباشر ،كفيـ المشاعر مف خبلؿ االتصاؿ كمبلحظة انفعاالت المتمقي عمى نحك
عياني.

الفصل الثالث
منهجية البحث واجرءاته
أوالً :مجتمع البحث.
ثاني ًا :عينة البحث.
ثالث ًا :اداتا البحث.
رابع ًا :الوسائل االحصائية.
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اجراءات البحث

يتضمن ىذا الفصل االجراءات التي اتبعتيا الباحثة في تحديد مجتمع البحث
واختيار العينة ،وكذلك اداتا البحث إذ تبنت الباحثة مقياسي الوعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي الذاتي لمقره غولي
واالقناع االجتماعي لمعكيمي ،واستخراج الصدق والثبات لممقياسين ،وكذلك تطبيق
المقياسين واستعمال الوسائل االحصائية المناسبة ،عمماً ان المنيجية المتبعة في ىذا
البحث ىو منيج البحث الوصفي االرتباطي.
اوالً مجتمع البحث:
يشتمل مجتمع البحث طمبة كميات جامعة بغداد لمعام الدراسي ( )4102-4102وقد
تم تصنيفيم حسب كمياتيم وتخصصاتيم وجنسيم اذ بمغ حجم المجتمع االصمي لو
( )20424طالباً وطالبة بواقع ( )00410ذكور موزعين ( )00001انسانياً و()2720
عممياً و( )42322اناث موزعين بواقع ( )02233انسانياً و( )2402عممياً وجدول ()0
يوضح ذلك.
جدول ( )0مجتمع البحث

ت

1
2
3
4
5
6

اسم الكمية

الكميات االنسانية

تربية ابن رشد
المغات

االداب

االعالم

تربية الرياضية

0071

4427

3407

0222
072
702

0270
304
444

-

العموم السياسية

212

230

11

القانون

310

12

العموم االسالمية

8
9

11

التربية لمبنات

الفنون الجميمة

االدارة واالقتصاد

3332

4

0224

0472

3240

040

7

التربية الرياضية لمبنات

ذكور

اناث

مجموع

ت

-

230
4721

022

0122

0127
040

0
4
2
2
0

طب اسنان

302

 01ىندسة خوارزمي

040

 04عموم

070

242

0024

0213

التمريض

404

231

024

التربية لمبنات حاسبات

2

اليندسة

-

402

402

247

0302

0222

التربية لمعموم الصرفة ابن الييثم

0110

0323

4324

400

4

2222

327

310

023

0403

3304

023

042

222

0204

0303

3304

424

الطب البيطري

ذكور

اناث

مجموع

4270

7

0132

الطب

اسم الكمية

الكميات العممية

الصيدلة

طب كندي

 00الزراعة

 03 40243 02233 00001عموم نبات
 02المجموع

*حصمت الباحثة عمى ىذا الجدول من شعبة التخطيط والمتابعة  /جامعة بغداد

317
042
022
-

2720

002
422
332
070
023

0470
2402

474
223
201

0342
0342
0470

02020
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ثانياً :عينة البحث:

لغرض الحصول عمى عينة ممثمة لمجتمع البحث ،فقد تم تصنيف الكميات التابعة

الى جامعة بغداد الى كميات انسانية التي يبمغ عددىا ( )04كمية ،وكميات عممية يبمغ
عددىا ( )03كمية ،وتم بطريقة عشوائية طبقية سحب كميتين من الكميات االنسانية وكان
االختيار قد وقع عمى كميتي (االداب والتربية ابن رشد) وقد طبق االجراء نفسو عمى
الكميات العممية فقد وقع االختيار عمى كميتي (العموم ،والتربية لمعموم الصرفة  /ابن الييثم)
وقد بمغت عينة البحث ( )211طالب وطالبة موزعين بحسب االختصاص االنساني
المتمثل بكميتي (االداب) والتربية ابن الرشد ،وبواقع ( )411طالب وطالبة منيم ()71
طالباً وبنسبة ( )%32و( )031طالبة وبنسبة ( )%02واالختصاص العممي المتمثل
بكميتي العموم – والتربية لمعموم الصرفة  /ابن الييثم بواقع ( )411طالب ،منيم ()24

طالباً و بنسبة ( )%22و( )000طالبة ،بنسبة ( )%20من عينة البحث الحالي والجدول

( )4يوضح ذلك.

جدول ( )2عينة البحث
المرحمة
الكمية

الجنس

الرابعة

االولى

المجموع

ذكور

اناث

ذكور

اناث

التربية لمعموم الصرفة

عممي

41

31

43

47

011

العموم

عممي

42

44

02

34

011

22

24

20

24

411

كمية التربية  /ابن رشد

انساني

40

44

02

32

011

االداب

انساني

42

40

01

21

011

22

22

42

72

411

43

017

00

032

211

التخصص
ابن الهيثم

المجموع

المجموع
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ثالثاً :اداتا البحث:

تعد اداة البحث طريقة موضوعية مقننة لقياس عينة من السموك وان اختيار االداة

ليا أىمية كبيرة في التعرف عمى الخاصية المراد قياسيا (.)Anastasi,0470:02
ولغرض التحقق من اىداف البحث استخدمت الباحثة المقياسين االتيين:
 -1مقياس الوعي الذاتي
تبنت الباحثة مقياس الوعي الذاتي لمقره غولي ( )4100الذي يتكون من ()40
فقرة موزعة عمى مجالين ىما ،مجال الوعي الذاتي الخاص ،ويحتوي عمى ( )02فقرة،
ومجال الوعي الذاتي العام _ البيئي ،ويحتوي عمى ( )04فقرة.
وقد اعتمد الباحث اسموب(ليكرت )Likartفي القياس  ،بوضع مدرج خماسي
لبدائل االجابة عمى المقياس والتي تتراوح من اقصى انطباق الفقرة بحسب االوزان التي
توالت من ( )0 ،4 ،3،2،2حينما تكون الفقرة مع موضوع المقياس وىذه الفقرات (،3،4
 )40 ،42 ،43 ،44 ،40 ،07 ،00 ،02 ،01 ،2 ،7 ،0 ،2في حين تراوحت البدائل
من عدم انطباق الفقرة ،وبحسب االوزان التي توالت ( )2 ،2 ،3،4،0حينما تكون الفقرات
ضد موضوع المقياس وىذه الفقرات (،41 ،04 ،02 ،02 ،03 ،04 ،00،4 ،2 ،0
 )42عمماً ان بدائل االجابة كانت (تنطبق عمي تماماً ،تنطبق عمي كثي اًر ،تنطبق عمي
بدرجة متوسطة ،تنطبق عمي قميالً ،ال تنطبق عمي ابداً) اما الخصائص السايكومترية
التي استعمميا فكانت صدق المحتوى والصدق الظاىري ،وصدق البناء ،وألستخراج ثبات
المقياس فقد اعتمد الباحث ،طريقة اعادة االختبار وقد بمغ معامل الثبات فييا (،)1,20
ومعادلة إلفا كرونباخ وبمغ معامل الثبات ( )1,72وطريقة التجزئة النصفية وبمغ معامل
ثباتيا (،)1,72واعتمد ايضاً الخطأ المعياري إذ بمغت قيمة الخطأ المعياري لمقياس الوعي
الذاتي ،بطريقة اعادة االختبار(  )3,4340و( )3,2740لمعادلة الفاكرونباخ،

و( )3,7000لمتجزئة النصفية ومن االجراءات االحصائية فقد استعمل الباحث القوة
التمييزية لمفقرات ،بأسموب العينتين الطرفيتين ،وارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية
واحتساب ارتباط درجة الفقرات بدرجة المجال ،وكذلك استخرج الباحث ارتباط المجاالت
بالدرجة الكمية  ،أما البحث الحالي فقد أستخرج لو الخصائص السايكومترية االتية:
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 .0القوة التمييزية لمفقرات:

يعد تمييز الفقرات جانب ًا ميماً في التحميل االحصائي لمفقرات وايجاد قوتيا التمييزية،

الن من الخصائص السايكومترية التي ينبغي ان تتوافر خاصية التمييز
) ،)Discriminationالتي تبين مدى امكانية قياس الفروق الفردية بوساطة مفردات ىذا
المقياس(عالم.)477 :4111 ،
فضالً عن التأكد من فقرات ىذا المقياس كافة ،وان القصد من القوة التمييزية

لمفقرات مدى قدرتيا عمى التمييز بين ذوي المستويات العميا وذوي المستويات الدنيا من
االفراد فيما يخص السمة التي تقيسيا الفقرة ( )Shaw, 0407 , p: 22وليذا فقد تم
اختيار عينة من المجتمع بطريقة طبقية عشوائية بمغت ( )211طالباً وطالبة ،لمتعرف

عمى الخصائص السايكومترية.

 اسموب العينتين الطرفيتين:
أ ن ىذه الطريقة تستعمل في تعيين معامل الصدق لممقياس وتقوم ىذه الطريقة في
اساسيا عمى مفيوم قدرة المقياس عمى التمييز بين طرفي المتغير الذي يراد قياسو،
وتعتمد عمى مقارنة درجات المجموعة العميا بدرجات المجموعة الدنيا لممقياس ،وتتم ىذه
المقارنة عن طريق الداللة االحصائية لمفروق بين المتوسطين ،فإذا كانت ىنالك داللة
احصائية بين المتوسطين يعد المقياس صادقاً (عبد الرحمن.)040 :0442 ،

ولغرض حساب القوة التمييزية لفقرت المقياس طبق مقياس الوعي الذاتي عمى عينة

بمغت ( )211طالباً وطالبة من جامعة بغداد في االختصاصات العممية واالنسانية ،وبعد
تصحيح درجات كل فرد عمى المقياس وايجاد الدرجة الكمية ،عممت الباحثة عمى ترتيب

درجات العينة تنازلياً وتبدأ بأعمى درجة ( )00وتنتيي بأدنى درجة ( )44وبأستعمال

أسموب المجموعتين الطرفيتين ،تم استخراج ( )%47من درجات الطمبة تمثل المجموعة
العميا و ( )%47من درجات الطمبة وتمثل المجموعة الدنيا ،وفي ضوء ىذه النسبة بمغ
عدد االستمارات من كل مجموعة ( )012استمارة ،اذ انحصرت درجات المجموعة العميا
بين ( )00 -23ودرجات المجموعة الدنيا بين ( )22-44درجة ،واستعممت الباحثة
االختبار التائي لعينتين مستقمتين لمعرفة الداللة االحصائية بين متوسطي المجموعتين
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العميا والدنيا وعدت القيمة التائية المحسوبة مؤش اًر لتمييز كل فقرة من خالل مقارنتيا

بالقيمة الجدولية ( )0,40بمستوى داللة ( )1,12وبدرجة حرية ( )402واعطت نتائج
االختبار الى ان جميع فقرات المقياس كانت مميزة ما عدا الفقرة ( )42لعدم قدرتيا عمى
التمييز والجدول ( )3يوضح ذلك.
جدول ()3

معامالت تمييز فقرات مقياس الوعي الذاتي بأسموب العينتين الطرفيتين
المجموعة العميا
الفقرة

المتوسط

الحسابي
Mean

االنحراف المعياري
Std.Deviation

المجموعة الدنيا
المتوسط

الحسابي
Mean

االنحراف المعياري
Std.Deviation

القيمة

التائية

المحسوبة
T-test

1

3.32

0.342

4.13

0,002

7,470

2

2.42

1.440

3.32

0.032

0.071

3

2.30

1.424

3.22

0.401

2.230

4

3.01

0.200

4.70

0.342

2.200

5

2.37

1.474

3.04

0.441

2.202

6

2.32

1.727

3.21

0.047

7.021

7

2.20

1.434

3.20

0.412

0.204

8

2.34

1.222

3.21

0.111

0.200

9

3.33

0.312

4.24

0.434

2.440

11

2.02

1.222

3.22

0.020

2.302

11

3.24

0.423

4.34

0.437

7.227

12

3.20

0.403

4.22

0.313

2.131

13

2.11

0.431

4.02

0.304

7.024

14

2.12

0.122

3.04

0.314

2.702

15

3.12

0.217

4.02

0.421

2.344

16

4.42

0.201

4.30

0.424

3.270

17

3.42

0.074

4.42

0.422

2.240

18

3.31

0.427

4.27

0.020

2.234

19

2.40

0.124

3.12

0.420

7.374

21

3.01

0.424

4.22

0.042

0.303

الداللة

دالة
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21

2.02

0.122

3.32

0.414

2.074

22

3.74

0.407

4.40

0.427

2.722

23

2.12

0.020

4.47

0.223

2.443

24

2.02

0.121

3.30

0.302

2.347

25

4.33

0.240

4.20

0.303

-0,423

غير دالة

26

2.20

1.741

3.21

0.100

2.444

دالة

* القيمة التائية الجدولية تساوي ( )1996عند مستوى ( )1915وبدرجة حرية ()214

 -2صدق المقياس

أ 9ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس (االتساق الداخمي)9
يعد ىذا االسموب أفضل الوسائل المعتمدة في حساب االتساق الداخمي لفقرات
المقياس (عيسوي ،)42 :0422 ،وان استعمال طريقة عالقة درجة الفقرة بدرجة الطالب
الكمية عمى المقياس يوضح قوة ارتباط الفقرة بالمقياس ،وذلك عمى فرضية أن الفقرة تقيس
جزء ما يقيسو المقياس بأكممو ،وان المقياس الذي تنتخب فقراتو عمى وفق ذلك يكون
صادقاً في بنائو ،وقد استعممت الباحثة معامل ارتباط بيرسون الستخراج معامل االرتباط
بين درجات كل فقرة والدرجة الكمية لإلفراد عمى المقياس ،وقد تبين ان جميع معامالت

االرتباط دالة احصائياً باستثناء الفقرة ( )42عند مقارنتيا بالقيمة الجدولية ( )1.142عند

مستوى داللة ( )1.12وبدرجة حرية ( )342وجدول ( )2يوضح ذلك.
جدول()4

قيم معامالت إرتباط درجة فقرة بالدرجة الكمية لمقياس الوعي الذاتي
قيمة

الفقرة

معامل

االرتباط

قيمة

الداللة

الفقرة

معامل

االرتباط

الداللة

الفقرة

قيمة معامل
االرتباط

الداللة

0

19341

دالة

11

19316

دالة

19

19391

دالة

4

19331

دالة

11

19416

دالة

21

19316

دالة

3

19316

دالة

12

19211

دالة

21

19317

دالة

2

19231

دالة

13

19382

دالة

22

19281

دالة
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2

19261

دالة

14

19297

دالة

23

19344

دالة

0

19346

دالة

15

19251

دالة

24

19291

دالة

7

19316

دالة

16

19116

دالة

25

-19195

غير دالة

2

19317

دالة

17

19316

دالة

26

19319

دالة

4

19278

دالة

18

19212

دالة

جميع معامالت اإلرتباط دالة إحصائياً (باستثناء الفقرة  )25عند مقارنتها بالقيمة

الجدولية ( )19198عند مستوى داللة ( )1915وبدرجة حرية (9)398
ب 9ارتباط درجة الفقرات بالدرجة الكمية لممجال:

ولما كان مقياس الوعي الذاتي يتكون من مجالين يختمف كل منيما عن االخر ،لذا

يوجب استخراج العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس ودرجة الطالب
الكمية عمى المجال الذي توجد فيو الفقرة ،ومن اجل تحقيق ذلك فقد تم حساب الدرجة
الكمية لكل استمارة من استمارات عينة التحميل التي بمغ عددىا ( )211استمارة وفق
مجالي المقياس (الوعي الذاتي الخاص ،ومجال الوعي الذاتي العام – البيئي).
بعد ذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة والدرجة الكمية لممجال الواحد
الذي توجد فيو الفقرة ،وقد تبين ان جميع االرتباطات دالة احصائياً عند القيمة الجدولية

( )1,142ومستوى داللة ( )1,12وبدرجة حرية ( ،)342في جدول (.)2
جدول ()5

معامل ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممجال لمقياس الوعي الذاتي
المجال

 91الوعي
الذاتي الخاص

رقم

قيمة معامل ارتباط درجة الفقرة

الفقرة

بالدرجة الكمية لممجال

المجال

رقم

قيمة معامل ارتباط الفقرة

الفقرة

بالدرجة الكمية لممجال

1

19437

15

19294

2

19389

16

19359

3

19364

17

19453

4

19387

18

19235

5

19286

19

19464

6

19336

21

19386

 )2مجال
الوعي الذاتي
العام
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7

19371

21

19376

8

19361

22

19428

9

19338

23

19452

11

19391

24

19392

11

374

25

19329

12

19338

13

19431

14

19417

 الخصائص السايكومترية لممقياس:

أن المقياس ينبغي ان تتوافر فيو بعض الخصائص السايكومترية االساسية التي من

اىميا صدقو وثبات درجاتو (عالم ،)022 :4111 ،الن عممية القياس تتطمب توافر
العديد من الشروط في بناء االداة ليذا يؤكد عمماء القياس ضرورة التحقق من صدق
المقياس وثباتو ،وقد تحققت الباحثة من صدق المقياس وثباتو عمى النحو االتي:
 صدق المقياس ()Scale Validity
يقصد بالصدق ان يقيس المقياس الخاصية التي وضع من اجميا وصدق المقياس
يمدنا بدليل مباشر عمى صالحيتو لمقيام بوظيفتو ولتحقيق ما وضع من اجمو (كراجة،
 ،)020 :0447يعد االختبار صادقاً عندما يكون قاد اًر عمى قياس السمة التي وضع
المقياس من اجميا(.الزوبعي واخرون.)34 :0420 ،

 91الصدق الظاهري ()Face Validity
يطمق عمى االختبار صفة الصدق احياناً إذا كان يبدو ظاىرياً أنو صادق ،او إذا

كان سيل االستعمال (عيسوي ،)21 :0444 ،يعد ىذا النوع من الصدق طريقة مفضمة
في ان تقوم مجموعة من الخبراء والمختصين بتقييم صالحية المقياس انظر ممحق ()3
وفقراتو ومدى قدرتو عمى قياس المتغير المطموب قياسو ( )Ebel , 0474: 74لذا قامت
الباحثة ب عرض المقياس عمى مجموعة من الخبراء والمحكمين المختصين في مجال
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التربية وعمم النفس في جامعتي بغداد والمستنصرية وتم تزويدىم بفق ارت المجالين التي
يقيسيا القره غولي وكما مبين في الممحق(.)4
وقد تم اعتماد قيمة النسبة المئوية معيا اًر ألراء المحكمين عمى صالحية المقياس من

عدمو ،وان النسبة كانت نسبة القبول لجميع الفقرات .%011
 92صدق البناء ()Construct Validity

يعتمد صدق بناء المقياس عمى العالقة بين االساس النظري لممقياس وبين فقرات

المقياس ،والى اي مدى يقيس االختبار الفرضيات التي يبنى عمييا المقياس (ابو جادو،
 )221 :4111لذلك تعد العالقة وفق ىذه الطريقة عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية
لممقياس ،وأرتباط درجة كل فقرة بالمجال الذي تنتمي اليو والتي تمثل احدى مؤشرات
صدق البناء وتمثل الصدق البنائي باالساليب التالية تمييز الفقرات جدول( )3وعالقة
درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس جدول ( )2وعالقة الفقرة بالدرجة الكمية لممجال جدول
(.)Anastasi, 0474 , p. 022( )2
 ثبات المقياس ()Scale Reliability

يعد الثبات من سمات االختبار الجيد ،إذ يقصد بو ان االختبار يعطي النتائج نفسيا

كمما اعيد تطبيقو عمى المجموعة نفسيا ،وان االختبار الثابت ينبغي اال يعطي نتائج
مختمفة كمما اعيد تطبيقو ،ألنو يشير الى درجة ثبات الدرجات التي يحصل عمييا
مجموعة معينة من االفراد عند تطبيق اختبار معين عمييم مرتين متالحقتين او اكثر كمما
كانت النتائج متشابية (عيسوي )34 :0444 ،وتعتمد صحة المقياس عمى مدى ثبات
نتائجو وصدقو ،والمقياس الثابت ىو المقياس الذي يعطي النتائج نفسيا اذا قاس الشيء
مرات متتالية ،وقد يعد ،درجة االتساق أو التجانس بين نتائج المقياس في تقدير صفة او
سموك ما (النبيان ،)444 :4112 ،ولغرض ايجاد ثبات مقياس الوعي الذاتي فقد
اعتمدت الباحثة عمى طريقة االختبار و اعادة االختبار في أستخراج الثبات.
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 طريقة اعادة االختبار (:)Test – Retest Method

تعد ىذه الطريقة احدى طرق الحصول عمى الثبات ،إذ تقوم ىذه الطريقة في اجراء

القياس عمى مجموعة من االفراد ثم اجراء القياس نفسو عمى المجموعة نفسيا بعد مضي
مدة زمنية (السيد.)241-204 :0474 ،
وقد تم اختيار عينة مكونة من ( )21طالباً وطالبة من طمبة جامعة بغداد كميتي

(التربية لمعموم الصرفة  -ابن الييثم) و(التربية ابن الرشد) وتم اعادة االختبار بعد مرور
مدة اسبوعين عمى التطبيق االول وتم حساب الثبات لممقياس بأستعمال معامل ارتباط
بيرسون وقد بمغ معامل الثبات ( )1.70وتعد ىذه القيمة مؤش اًر مقبوالً عمى مدى استقرار
اجابات المستجيبين عمى مقياس الوعي الذاتي وذا داللة احصائية عند مستوى (.)1.12

المؤش ارت االحصائية لمقياس الوعي الذاتي:
لقد توافرت لمقياس الوعي الذاتي المؤشرات االحصائية االتية المبينة في الجدول
( ،)0اذ تشير القيم المعروضة في الجدول ادناه الى أن المؤشرات االحصائية تقترب من
التوزيع االعتدالي من خالل تقارب قيم مقاييس النزعة المركزية ،وانخفاض قيم االنحراف
المعياري وانخفاض قيمتي االلتواء والتفرطح الخاصة بتوزيع الدرجات وىو مؤشر ايجابي
عمى صالحية عينة البحث ،كما يتضح من خالل التوزيع التكراري لدرجات افراد العينة
عمى فقرات المقياس في الشكل(.)0

جدول ()6
المؤشرات االحصائية لمقياس الوعي الذاتي

ال*/مؤشرات االحصائية

القيمة

الوسط الحسابي Mean

22.2421

الوسيط الحسابي Median

22.111

المنوال Mode

27.111

االنحراف المعياري std.dviation

4.10732

االلتواء Skewness

1.104

التفرطح Kurtosis

1.400

اقل درجةMinimum

00.11

اعمى درجة Max mum

04.11
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الشكل ()1يوضح التوزيع التكراري إلبعاد العينة عمى فقرات مقياس الوعي الذاتي

 -2مقياس االقناع االجتماعي
تبنت الباحثة مقياس االقناع االجتماعي لمعكيمي ( ،)4100ويتكون من ( )42فقرة
ويتضمن مجالين ،مجال االقناع الذاتي ( )01فقرات ،ومجال االقناع االجتماعي ()02
فقرة وتتراوح الدرجة الكمية لممقياس من ادنى درجة الى اعمى درجة ( ،)011-42وكان
المتوسط الفرضي لممقياس ( ،)04.2اما اوزان وبدائل االجابة التي اعتمدىا الباحث فقد
كانت في حالة الفقرات الموجبة يكون وزن االجابة متدرج من (تنطبق عمي تماماً الى ال

تنطبق عمي اطالقاً عمى التوالي ( )0 ،4 ،3 ،2 ،2اما في حالة الفقرات السالبة فيكون
وزن االجابة عمى التوالي (.)2 ،2 ،3 ،4 ،0

وفي ا لخصائص السايكومترية فقد تحقق لمقياس االقناع االجتماعي مؤشرات
الصدق منيا الصدق الظاىري ،وصدق البناء وكانت مؤشرات صدق البناء تم استخراج
معامالت االرتباط باالساليب االتية:
أ .اسموب ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمطالب عمى المقياس.
ب .اسموب ارتباط درجة الفقرة بدرجة الطالب عمى المجال.
ج .مصفوفة االرتباطات الداخمية ،وكانت االرتباطات موجبة بين المجاالت او ارتباطيا
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بالدرجة الكمية لممقياس.
أما مؤشرات الثبات فقد اعتمد الباحث في استخراج ثبات المقياس بأستخدام طريقة
اإلختبار واعادة االختبار (االتساق الخارجي) ،وبمغت قيمة الثبات ( )1.72واستخرج
الثبات ايضاً بطريقة او معادلة الفاكرونباخ ،وكانت النتيجة ( )1.74واعتمد الباحث ايضاً
الخطأ المعياري ،إذ بمغ الخطأ المعياري بطريقة اعادة االختبار ( ،)3.32441في حين
بمغ الخطأ المعياري لممقياس بطريقة الفاكرونباخ (.)3.23712
أما البحث الحالي فقد أستخرج لو الخصائص السايكومترية االتية:
 -1القوة التمييزية لمفقرات :ان اليدف من تحميل فقرات المقياس ىو االبقاء عمى
الفقرات الجيدة التي تمييز بين االفراد الخاضعين لمقياس ،اذ ان من الشروط الميمة
لفقرات المقاييس النفسية ىو ان تتصف بقوة تمييزية ( )Discrimination Powerبين
االفراد من ذوي الدرجات العالية واالفراد من ذوي الدرجات الواطئة في الصفة او السمة
المراد قياسيا() Gronlund ,0420:423
ولغرض استخراج القوة التمييزية ) (Discrimination powerلمفقرات واستبعاد
الفقرات غير المميزة ،رتبت الدرجات الكمية التي حصل عمييا المستجيبون من اعمى درجة
الى ادنى درجة ،وسحبت ( )%47من االجابات التي تمثل الدرجات العميا و( )%47من
االجابات التي تمثل الدرجات الدنيا ،لتمثل المجموعتين الطرفيتين ،وقد كان عدد افراد كل
من المجموعتين العميا والدنيا( )012وىي نسبة ( )%47من حجم العينة البالغة ()211
طالباً وطالب ًة ،وقد كانت درجات افراد المجموعة العميا تنحصر بين ()004 -42

ودرجات افراد المجموعة الدنيا تنحصر بين( ،)22-37وأستعممت الباحثة االختبار التائي
لعينتين مستقمتين لمعرفة الداللة االحصائية بين متوسطي المجموعتين العميا و الدنيا
وعدت القيمة التائية المحسوبة مؤش اًر لتمييز كل فقرة من خالل مقارنتيا بالقيمة الجدولية

( )0.40عند مستوى داللة ( )1.12وبدرجة حرية ( )402وقد ظير من خالل نتيجة
التحميل ان جميع فقرات المقياس كانت مميزة ،كما ىو موضح في جدول رقم (9)7

الفصل الثالث /اجراءات البحث................................................................

55

جدول ()7
القوة التمييزية لفقرات المقياس االقناع االجتماعي
المجموعة الدنيا

المجموعة العميا

المتوسط
الحسابي
Mean
3.04

االنحراف المعياري
Std.Deviation

القيمة التائية
المحسوبة*T-
test

الداللة

0.422

3.342

دالة

0.474

3.144
2.423

الفقرة

المتوسط
الحسابي
Mean
3.71

0.341

2

324

0.220

4.23

3

3.30

0.222

4.22

0.330

4

2.30

1.224

3.04

0.047

2.234

5

3.22

0.330

4.20

0.340

2.211

6

2.11

0.431

4.00

0.434

7.441

7

2.04

1.427

3.32

0.020

2.000

8

2.47

0.02

3.34

0.040

0.020

9

2.32

1.471

3.23

0.420

2.230

11

2.43

0.101

3.42

0.313

0.422

11

3.72

0.124

3.30

0.021

4.432

12

2.17

0.430

3.32

0.302

2.043

13

3.42

0.00

3.12

0.430

2.044

14

3.01

0.040

4.40

0.414

2.420

15

3.24

0.202

4.02

0.421

2.422

16

2.30

1.221

3.22

0.103

0.304

17

3.44

0.220

4.03

0.322

3.220

18

3.40

0.141

3.10

0.412

2.724

19

2.10

0.102

3.10

0.072

0.314

21

2.41

1.412

3.17

0.473

7.202

21

2.33

1.407

3.32

0.471

0.341

22

2.22

1.000

3.20

0.120

2.022

23

2.22

1.214

3.32

0.072

7.224

24

3.21

0.271

4.24

0.322

4.222

25

2.21

1.400

3.04

0.430

2.202

1

االنحراف المعياري
Std.Deviation

* القيمة التائية الجدولية تساوي ( )1996عند مستوى ( )1915وبدرجة حرية ()214
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 -2صدق المقياس

أ 9اسموب ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس
تفترض ىذه الطريقة ان الدرجة الكمية لمفرد تعد مؤش اًر لصدق المقياس ،ويحاول كل

باحث عادة ايجاد العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكمية

لمطمبة عمى المقياس(عيسوي )0472:021 ،لذلك فقد تم استعمال معامل ارتباط بيرسون
الستخراج معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية إلفراد العينة عمى المقياس،
وقد تبين ان جميع معامالت االرتباط دالة احصائياً عند مقارنتيا بالقيمة الجدولية

( )1.142عند مستوى داللة ( )1.12وبدرجة حرية ( )342وىذا مؤشر جيد عمى صدق
الفقرات وان المقياس صادق لقياس الظاىرة كما ىو موضح في جدول(.)2
جدول ()8

قيم معامالت إرتباط درجة فقرة بالدرجة الكمية لمقياس اإلقناع االجتماعي
قيمة

الفقرة

معامل

االرتباط

قيمة

الداللة

الفقرة

معامل

االرتباط

الداللة

الفقرة

قيمة معامل
االرتباط

الداللة

0

1999

دالة

11

19323

دالة

19

19312

دالة

4

19193

دالة

11

19236

دالة

21

19412

دالة

3

19179

دالة

12

19247

دالة

21

19413

دالة

2

19274

دالة

13

19288

دالة

22

19428

دالة

2

19317

دالة

14

19251

دالة

23

19429

دالة

0

19382

دالة

15

19218

دالة

24

19153

دالة

7

19341

دالة

16

19391

دالة

25

19417

دالة

2

19368

دالة

17

19175

دالة

4

19346

دالة

18

19318

دالة
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ب 9اسموب ارتباط درجة الفقرة بدرجة المجال

أن مجالي مقياس االقناع االجتماعي يكمل كل منيما عن االخر ،مما يتوجب
استخراج العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكمية لممجال
الذي تنتمي اليو ،لذلك تم حساب الدرجة الكمية لكل استمارة من استمارات عينة التحميل
والتي بمغ عددىا ( )211استمارة وفق مجالي المقياس (االقناع الذاتي ،واالقناع
االجتماعي) بعد ذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة والمجموع الكمي
الطالب عمى المجال الواحد الذي توجد فيو الفقرة ،وقد تبين ان جميع االرتباطات دالة
احصائياً عند مقارنتيا بالقيمة الجدولية ( )1,142ومستوى داللة ( )1,12ودرجة حرية
( ،)342كما في جدول (.)4
جدول()9
قيمة معامل االرتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممجال مقياس االقناع االجتماعي

المجال

 91مجال
االقناع
الذاتي

رقم
الفقرة

قيمة معامل ارتباط درجة الفقرة
بالدرجة الكمية لممجال

المجال

رقم
الفقرة

قيمة معامل ارتباط الفقرة
بالدرجة الكمية لممجال

1

19211

11

19318

2

19375

12

19288

3

19386

13

19381

4

19273

14

19323

5

1952

15

19217

6

19515

16

19437

7

19346

17

19153

8

19387

18

19362

9

19441

19

19356

11

19346

21

19448

21

19512

22

19511

23

19479

24

19145

25

19467

مجال االقناع
االجتماعي
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الخصائص السايكومترية لمقياس االقناع االجتماعي:

ينبغي ان تتوافر بعض الخصائص السايكومترية االساسية في المقياس ومن اىميا

صدقو وثبات ودرجاتو (عالم )022 :4111 ،فقد تحقق لممقياس مؤشرات الصدق
والثبات االتية:
اوالً :مؤشرات الصدق )Validity(:يعد الصدق من اىم الخصائص القياسية
السايكومترية التي يجب ان تتوافر في المقاييس النفسية (فرج ،ب ت )472 ،و المقياس
الصادق ىو الذي يقيس ما وضع من اجل قياسو (دافيدوف ،)232 :0423 ،لقد توافر
لممقياس الحالي مؤشرات الصدق التالية:
 )1الصدق الظاهري )(Face validity
ىذا النوع من الصدق يعني عرض فقرات المقياس عمى مجموعة من المحكمين
لمحكم عمى مدى صالحيتيا في قياس ما يراد قياسو (الغريب )074 ،0422 ،وقد تحقق
الصدق الظاىري لممقياس من خالل عرضو عمى مجموعة من المحكمين االختصاصيين
في مجال عمم النفس واالرشاد النفسي والقياس والتقويم لمحكم عمى صالحية الفقرات كما
في ممحق( ،)4ولقد اعتمدت الباحثة قيمة النسبة المئوية معيا اًر ألراء الخبراء عمى
صالحية المقياس من عدمو وكانت نسبة القبول لجميع الفقرات ( .)%011

 )2صدق البناء )(Construct Validity
يبين ىذا النوع من الصدق مدى العالقة بين االساس النظري لممقياس وبين فقرات
المقياس ،والى اي مدى يقيس المقياس الفرضيات النظرية التي بني عمييا المقياس ويمكن
التحقق من دالالت صدق البناء لممقياس باتباع اسموب فاعمية الفقرات ،اي مدى ارتباط
كل فقرة من فقرات المقياس بالدرجة الكمية لممقياس،او بقدرة المقياس عمى التمييز بين
الفئات أو المجموعات المتباينة في ادائيا عمى مظير من مظاىر السموك (ابو جادو،
 )221 :4111ويوصف صدق البناء بأنو اكثر انواع الصدق تمثيالً لمفيوم الصدق الذي

يسمى احياناً بصدق المفيوم او صدق التكوين الفرضي وقد تحققت الباحثة منو باسموبين
ىما اسموب ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس صفحة ( )00واسموب ارتباط درجة

الفقرة بدرجة المجال صفحة (( .)07ربيع)42 :0442 ،
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ثانياً :مؤشرات الثبات ( (Reliability

يعني الثبات ان المقياس موثوق بو ويعتمد عميو في إعطاء النتائج نفسيا عند

تطبيقو اكثر من مرة (جابر ،وكاظم )420 :0472 ،فالثبات يعد من الخصائص
السايكومترية الميمة لممقياس الجيد ،اذ يتناول تطابق درجات افراد مجموعة معينة عمى
اختبار معين كما في كل مرة يعاد أختبارىم ،اذ يشير الى االستقرار في درجات الفرد
الواحد عمى االختبار نفسو (عباس )44 :0440 ،لذلك تم التحقق من ثبات مقياس
االقناع االجتماعي بطريقة:
االختبار واعادة االختبار)Test – Retest ( :
عمى وفق ىذه الطريقة في التحقق من ثبات المقياس فقد تم تطبيق ىذا المقياس
عمى عينة مؤلفة من ( )21طالباً وطالبة ،وبفاصل زمني (اسبوعين) بين التطبيقين ،ثم
استعمال معامل ارتباط بيرسون بين درجات التطبيقين  ،وقد ظير ان معامل الثبات

لممقياس ( )1.72وىو ثبات ذا قيمة مرتفعة.
المؤشرات االحصائية لممقياس:

لقد توافر لمقياس االقناع االجتماعي المؤشرات االحصائية المبينة في جدول (،)00

اذ تشير القيم المعروضة فيو الى أن المؤشرات االحصائية تقترب من التوزيع اإلعتدالي
من خالل تقارب قيم مقاييس النزعة المركزية ،وانخفاض قيمة اإلنحراف المعياري،
وأنخفاض قيمتي االلتواء والتفرطح الخاصة بتوزيع الدرجات ،وىو مؤشر ايجابي عمى
صالحية عينة البحث وكما يتضح من خالل التوزيع التكراري لدرجات افراد العينة عمى
فقرات المقياس ،كما في الشكل ()4
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جدول ()11

المؤشرات االحصائية لمقياس االقناع االجتماعي
المؤشرات االحصائية

القيمة

الوسط الحسابي Mean

22.7211

الوسيط الحسابي Median

24.111

المنوال Mode

27.111

االنحراف المعياري std.dviation

2.47372

االلتواء Skewness

1.012

التفرطح Kurtosis

1.043

اقل درجة Minimum

33.11

اعمى درجة Max mum

004.11

الشكل ()2يوضح التوزيع التكراري إلبعاد العينة عمى فقرات مقياس االقناع االجتماعي

الوسائل االحصائية(Statistic laments) :
لغرض تحقيق اىداف البحث ،تم استعمال الوسائل االحصائية المناسبة في ىذا
البحث باالستعانة بالحقيبة االحصائية لمعموم االجتماعية (.)SPSS

الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتوا
أوال  :عرض النتائح وتفسيرها ومناقشتوا
ثاني ًا  :االستنتاجات
ثالث ًا  :التوصيات
رابع ًا  :المقترخات
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يتم في ىذا الفصل عرض النتائج التي توصل الييا البحث عمى وفق
االجراءات  ،وتفسيرىا ومناقشتيا  ،عمى وفق أىداف البحث  ،وبمورة اإلستنتاجات
والتوصيات والمقترحات ،كما يأتي:
اوال :عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها
 -1الهدف االول  :التعرف عمى الوعي الذاتي لدى طمبة الجامعة
أشارت نتائج البحث الى أن المتوسط الحسابي لدرجات عينة البحث عمى
مقياس الوعي الذاتي قد بمغ ( )85.86وبانحراف معياري قدره ( )9.535ولمعرفة
داللة الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي الذي بمغ ( )75درجة ،تبين
أن الفرق كان بداللة إحصائية عند مستوى ( ،)0.05إذ بمغت القيمة التائية
المحسوبة ( )22.79وىي أكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة ( )1.96وبدرجة
حرية ( ،)399وىذا يشير الى أن طمبة الجامعة يتصفون بالوعي الذاتي والجدول
( )11يوضح ذلك .

جدول ()11

داللة الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي والقيم التائية لدرجات أفراد
العينة
المتغير
الوعي الذاتي

العدد
444

الوسط الحسابي
85.8675

االنحراف

الوسط

المعياري

الفرضي

9.53505

55

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

22.795

1.96

الداللة
دالة

أشارت النتيجة التي يظيرىا الجدول ( )11الى أن طمبة الجامعة يتصفون
بالوعي الذاتي وىذه النتيجة تنسجم مع نظرية (باس )1980 ،التي أشار فييا الى أن
سمة الشعور بالذات الخاصة تتم عبر احداث المسببات الخاصة فالتركيز عمى الذات
يكون لمدة وجيزة نتيجة المثيرات المحيطة التي تؤدي الى إثارة االنتباه ،فالوعي في
ىذه الحالة يمثل حالة عابرة أي أن شعور الطمبة بذواتيم يمثل سمة عندىم ،أما
الذات العامة وضحيا (باس )1980 ،في أنيا تركز عمى انتباه الفرد عمى ذاتو
بوصفيا موضوعاً اجتماعياً ،أي أنيا تشمل الخصائص والصفات التي يمكن

مالحظتيا ،ففي كل مجتمع تتحدد الكيفية التي يقدم بيا االفراد أنفسيم في المكان
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العام ،وتتفق نتيجة الد ارسة الحالية مع دراسة منصور ( )2001التي أشارت الى
وجود وعي عام بالوقائع والعالقات المتغيرة و الجديدة داخمياً وخارجياً ،ودراسة

(الكعبي )2010 ،التي توصمت الى أن طمبة الجامعة يتمتعون بدرجة عالية من
الشعور بالذات الخاصة ،ودراسة (القرة غولي )2011 ،التي أشارت الى أن طمبة
الجامعة يتصفون بالوعي الذاتي.
 -2الهدف الثاني  :التعرف عمى االقناع االجتماعي لدى طمبة الجامعة
أشارت نتائج البحث الى أن المتوسط الحسابي لدرجات عينة البحث عمى
مقياس االقناع االجتماعي قد بمغ ( )88.67وبانحراف معياري قدره ()9.02
ولمعرفة داللو الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي الذي بمغ ()75
درجة ،تبين الفرق كان بداللة أحصائية عند مستوى ( )0.05أذ بمغت القيمة التائية
المحسوبة ( )30.30وىي أكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة ( )1.96وبدرجة
حرية ( )399وىذا يشير الى أن طمبة الجامعة يتصفون باالقناع االجتماعي،
والجدول رقم ( )12يوضح ذلك.
جدول ( )12
داللة الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي والقيم التائية لدرجات أفراد
العينة
المتغير
االقناع االجتماعي

العدد
444

الوسط الحسابي
88.6725

االنحراف
المعياري

9.02407

الوسط

الفرضي
55

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

30.302

1.96

الداللة
دالة

أظيرت النتائج في الجدول ( )12أن طمبة الجامعة يتصفون باإلقناع
االجتماعي ،وبيذا تكون ىذه النتيجة منسجمة مع نظرية فاعمية الذات – االقناع
االجتماعي لمعالم ( ،)1977،Banduraإذ ُعد االقناع االجتماعي واحداً من
مصادر فاعمية الذات ال سيما في بيئة التعمم ومنيم االقران والنظائر ،إذ يمكنيم
اقناع المتعمم لفظياً بقدرتو عمى النجاح في ميامو الخاصة واتفقت ىذه النتيجة مع
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نتيجة دراسة ( العكيمي )2011 ،عمى أن الطمبة المتميزين لدييم القدرة عمى
االقناع االجتماعي.
 -3الهدف الثالث :التعرف عمى الفروق في الوعي الذاتي وفقاً لمتغير الجنس

(ذكور – أناث) والتخصص (عممي – أنساني) والمرحمة (أول – رابع) .

لغرض التعرف عمى داللة الفروق في الوعي الذاتي وفقاً لمتغير الجنس،

والتخصص ،والمرحمة ،فقد تم تصنيف استمارات البحث وفقاً ليذه المتغيرات من أجل

معالجتيا أحصائياً ،ولتحقيق ىذا اليدف ،تم استعمال تحميل التباين من الدرجة الثالثة
الختبار داللة الفروق االحصائية في الوعي الذاتي ،وكانت النتيجة غير دالة

احصائياً فيما يتعمق بمتغير الجنس (ذكور– أناث) أذ بمغت القيمة الفائية المحسوبة

( )2.830درجة وىي أقل من القيمة الفائية الجدولية البالغة ( )3.84درجة عند
مستوى داللة ( )0.05وبدرجة حرية ( ،)296.1أما القيمة الفائية لمتغير التخصص
(عممي – أنساني ) فقد بمغت ( )1.814درجة ،وىي غير دالة احصائياً النيا أصغر

من القيمة الفائية الجدولية البالغة ( )3.84درجة وعند مستوى داللة ( )0.05وبدرجة

حرية ( )296.1وفيما يخص القيمة الفائية لمتغير المرحمة ( أول – رابع ) فقد بمغت
( )0.010درجة ،وىي غير دالة احصائياً ،وىي أصغر من القيمة الجدولية البالغة

( )3.84درجة وعند مستوى داللة( )0.05وبدرجة حرية ( ،)296.1أما عن التفاعل
فكان غير دال أحصائياً ،بين متغير (الجنس والتخصص) أذ لم تظير فروق دالة

احصائياً وبمغت القيمة الفائية المحسوبة البالغة ( )0.415درجة عند مستوى داللة

( )0.05وبدرجة حرية ( ،)296.1وال يوجد تفاعل بين متغير الجنس والمرحمة
أيضاً ،أذ لم تظير فروق ذات داللة احصائية وبمغت القيمة الفائية المحسوبة

( )0.880درجة وىي أقل من القيمة الفائية الجدولية البالغة ( )3.84عند مستوى
داللة ( )0.05وبدرجة حرية ( ،)296.1ولم يظير تفاعل دال احصائياً بين متغير (
التخصص والمرحمة ) فكان غير دال احصائياً ولم تظير فروق ذات داللة احصائية،
أذا بمغت القيمة الفائية الجدولية البالغة ( )3.84درجة والقيمة الفائية المحسوبة

( )0.303عند مستوى داللة ( )0.05وبدرجة حرية ( ،)296.1والجدول ()13
يوضح ذلك.
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جدول () 13
تحميل التباين من الدرجة الثالثة لمكشف عن داللة الفروق في الوعي الذاتي وفقاً
لمتغير (الجنس والتخصص والمرحمة)

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

القيمة الفائية

الداللة

مصادر التباين
الجنس

257.306

1

257.630

2.830

غير دالة

التخصص

165.122

1

165.122

1.814

=

المرحمة

0.903

1

0.903

0.010

=

الجنس ،التخصص

37.823

1

37.823

0.415

=

الجنس ،المرحمة

80.102

1

80.102

0.880

=

التخصص ،المرحمة

27.563

1

27.563

0.303

=

الجنس ،التخصص ،المرحمة

19.803

1

19.803

0.218

=

الخطأ

35678.060

392

91.038

المجموع

2985567.00

400

المجموع الكمي

32675.978

399

أشارت نتائج البحث الى أنو ال توجد فروق بين الذكور و االناث في الوعي
الذاتي ويمكن تفسير ىذه النتيجة بحسب نظرية (باس )1980 ،أن لكل فرد ذاتاً
مستقمة عن غيره فأن الذي يحدث لمفرد ليس أكثر أىمية من الذي يحدث لآلخرين،
وأن مستوى مفيوم الفرد عن ذاتو الحسية يشترك بيا الجميع اال أن الذات المعرفية،
وىي الذات المتقدمة والمتطورة فيي التي يختص بيا كل أنسان عن غيره لكونو يعمم
بما ىو باطن وما ىو ظاىر عن ذاتو الخاصة والعامة ،وأختمفت نتيجة ىذه الدراسة
مع دراسة ( ) 1978،formingفي معالجة الوعي الذاتي والتي توصمت الى أن ىناك
فروقاً بين الذكور واالناث في الوعي الذاتي ولصالح االناث ودراسة (الكعبي)2011،

في الوعي الذاتي والتي أختمفت معيا من ناحية التخصص حيث كانت النتائج دالة

أحصائياً لصالح التخصص العممي ،واتفقت مع الدراسة الحالية من ناحية الجنس

عمى أنو ال توجد فروق بين الذكور واالناث في الوعي الذاتي.

 -4الهدف الرابع  :التعرف عمى الفروق في االقناع االجتماعي وفقاً لمتغير
الجنس (ذكور – أناث) والتخصص (عممي – أنساني) والمرحمة (أول – رابع).
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لغرض التعرف عمى داللة الفروق في االقناع االجتماعي وفقاً لمتغير الجنس

والتخصص والمرحمة فقد تم تصنيف استمارات البحث عمى وفق ىذه المتغيرات من
أجل معالجتيا احصائياً ولتحقيق ىذا اليدف تم أستعمال تحميل التباين من الدرجة

الثالثة الختبار الداللة االحصائية لمفروق في االقناع االجتماعي ،وكانت النتيجة

غير دالة احصائياً فيما يتعمق بمتغير الجنس (ذكور– أناث) حيث بمغت القيمة
الفائية المحسوبة ( )1.279درجة وىي أصغر من القيمة الفائية الجدولية ()3.84

أما القيمة الفائية لمتغير التخصص (عممي – أنساني) فقد بمغت ( )1.110درجة
وىي غير ذات داللة احصائية ،النيا أصغر من القيمة الفائية الجدولية البالغة
( )3.84درجة عند مستوى داللة ( )0.05وبدرجة حرية ( )296.1وفيما يخص
القيمة الفائية لمتغير المرحمة فقد بمغت القيمة الفائية المحسوبة ( )0.230درجة وىي
غير دالة أحصائياً لكونيا أصغر من القيمة الفائية الجدولية البالغة ( )3.84عند

مستوى داللة ( )0.05وبدرجة حرية ( ،)296.1أما عن التفاعل فكان غير دال
احصائياً بين متغير ( الجنس – التخصص) أذ لم تظير فروق ذات داللة احصائية،

وبمغت القيمة الفائية المحسوبة ( )0.769درجة وىي أقل من القيمة الفائية الجدولية

البالغة ( )3.84درجة وبمستوى داللة ( )0.05وبدرجة حرية ( )296.1واليوجد
تفاعل أيضاً بين متغير(الجنس – المرحمة ) فمم تظير فروق دالة احصائياً ،إذ بمغت
القيمة الفائية المحسوبة ( )0.037وىي أصغر من القيمة الفائية الجدولية

البالغة()3.84عند مستوى داللة ( )0.05وبدرجة حرية ( )296.1ولم يكن ىناك
تفاعل بين متغير التخصص والمرحمة أذ بمغت القيمة الفائية المحسوبة ()0.005
أذ لم تظير فروق ذات داللة احصائية وىذه النتيجة أصغر من القيمة الفائية
الجدولية البالغة ( )3.84درجة وعند مستوى داللة ( )0.50وبدرجة حرية ()296.1
وفيما يخص التفاعل بين المتغيرات الثالثة فمم تظير فروق ذات داللة احصائية
حيث بمغت القيمة الفائية المحسوبة ( )0.000درجة وىذه الدرجة أقل من القيمة
الجدولية البالغة()3.84عند مستوى داللة( )0.05وبدرجة حرية ()296.1
والجدول( )14يوضح ذلك.
جدول ()14
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تحميل التباين من الدرجة الثالثة لمكشف عن داللة الفروق لمتغير االقناع
االجتماعي وفقاً لمتغير (الجنس ،التخصص ،المرحمة)
مصادر التباين

مجموع المربعات

درجة

الحرية

متوسط المربعات

القيمة

الفائية

الداللة

الجنس

105,063

1

105,063

1,279

غير دالة

التخصص

91.202

1

91.202

1.110

=

المرحمة

18.923

1

18.923

0.230

=

الجنس ،التخصص

18.923

1

63.203

0.769

=

الجنس ،المرحمة

63.203

1

3.063

0.037

=

التخصص ،المرحمة

3.063

1

0.423

0.005

=

0.423

1

0.003

0.000

=

التخصص،

الجنس،
المرحمة

0.003

392

المجموع

3220.220

400

المجموع الكمي

32492.098

399

الخطأ

82.169

أشارت نتائج البحث الى أنو ال توجد فروق بين الذكور واالناث في االقناع
االجتماعي ،ويمكن تفسير ىذه النتيجة بحسب نظرية ( )Bandura,1977أن
االفراد الذين لدييم قدرة عمى االقناع االجتماعي يمتمكون قدرة خاصة في المواقف
الصعبة ،وأن االقناع المفظي يستخدمو االشخاص عمى نحو واسع جداً مع الثقة
فيما يمتمكون من قدرات وما يستطيعون انجازه إذ أنيم يستطيعون أن يبذلوا جيدًا

عظيماً أكثر من أولئك الذين يتمقون المساعدة فقط وبالتالي فأن وجود االقناع
المفظي الى جانب العوامل االخرى يعمل عمى تييئة الظروف المالئمة لالداء

الفعال ،وأن نتيجة البحث الحالي أختمفت مع دراسة (العكيمي )2011 ،التي أشارت
الى أن ىناك فرق دال احصائياً لصالح االناث.
-5الهدف الخامس :أتجاه وقوة العالقة ال رتباطية بين الوعي الذاتي واالقناع
االجتماعي.

الفصل الرابع /عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتوا....................

07

تحقيقاً ليذا اليدف قامت الباحثة باستعمال معامل ارتباط بيرسون لمعرفة

العالقة بين الوعي الذاتي واالقناع االجتماعي وقد أظيرت النتائج أن درجة معامل
االرتباط لمعينة ككل بمغ ( )0.968وعند مقارنة قيمة معامل بالقيمة الجدولية لمعامل
إرتباط (بيرسون) عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ( )398البالغة ()0.113
 ،والتي تعد عالية جداً (الزاممي  ،وآخرون  ) 482-481 : 2009 ،وىو معامل
ارتباط موجب عال جداً ويمكن تفسير ىذه النتيجة أن العالقة االرتباطية لمتغيري

البحث عالقة ارتباطية موجبة قوية  ،وتعتقد الباحثة بأن ىذه النتيجة منطقية الن
كمما كان لدى الفرد وعي ذاتي عال كانت لديو القدرة عمى االقناع االجتماعي الن
االقناع االجتماعي يعتمد بدرجة كبيرة عمى وعي الفرد بذاتو وثقتو بنفسو.

ثانياً  :االستنتاجات

في ضوء نتائج البحث الحالي تم التوصل الى ما يأتي:

 -1يتمتع طمبة الجامعة بالوعي الذاتي ألنيم أكثر وعياً بذواتيم مقارنو مع غيرىم الن
وعييم الذاتي يمثل عندىم الحالة العابرة.

 -2يتمتع طمبة الجامعة بالقابمية عمى االقناع االجتماعي اذ انيم يمتمكون الوعي
الذاتي  ،اذ ان ذلك يمكنيم من الوعي بمشاعر االخرين وامكانية اقناعيم لفظياً بالقدرة
عمى اداء الميام من خالل الثقة بالذات وتجنب التفكير بالنقائص.

 -3التوجد فروق بين الذكور واالناث في الوعي الذاتي ،الن لكل أنسان ذات معرفية
متقدمة متطورة يستطيع أن يميز بيا بين االشياء العامة والخاصة.
 -4التوجد فروق بين الذكور واالناث في االقناع وذلك الن االفراد الذين لدييم القدرة
عمى االقناع االجتماعي يمتمكون قدرات خاصة في المواقف الصعبة .
 -5ىناك عالقة ارتباطية موجبة قوية بين الوعي الذاتي واالقناع االجتماعي وان
االرتباط فيما بينيم يعزى الى انو كمما كان لدى الفرد وعي ذاتي عالي كانت لديو
القدرة عمى االقناع االجتماعي.
ثالثاً :التوصيات

في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما يأتي:
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 -1قيام الكميات بالتأكيد عمى أىمية الوعي الذاتي وذلك عبر تنمية الثقة بالنفس،
عن طريق القيام باالنشطة والبرامج التعميمية التي تحفز الطمبة عمى تنمية الوعي
بأنفسيم .
 -2عمى التدريسيين ضرورة تحفيز سعي االباء الى تبصير أبنائيم بأنفسيم وبيان
قدراتيم وأمكانياتيم في االقناع االجتماعي ليستفيدوا منيا.
 -3قيام المنظمات بضرورة تفعيل دور االسرة عن طريق التنشئة االجتماعية
بالحرص عمى غرس مفاىيم الوعي وتوفير السبل المساعدة عمى رفع مستوى الوعي
الذاتي.
المقترحات:
تقترح الباحثة ما يأتي:
 -1اجراء دراسة تبحث متغيري البحث الحالي عمى عينات أخرى (طمبة المراحل
المتوسطة او االعدادية مثالً).

 -2اجراء دراسة تتناول متغير الوعي الذاتي وعالقتو بأساليب المعاممة الوالدية لدى
طمبة المرحمة المتوسطة وفق متغير الجنس.
 -3اجراء دراسة تتناول متغير االقناع االجتماعي وعالقتو بأساليب التفكير لدى
طمبة المعاىد.

المصادر
او ً
ال  :المصادر العربية .
ثاني ًا  :المصادر االجنبية .
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المصادر
 القران الكريم ابراىيم ،امام ( :)0891االعالم االسالمي ،القاىرة ،مكتبة االنجمو المصرية
في (العوشن .)3: 4112 ،

 ابو جادو  ،صالح محمد عمي ( :)4111عمم النفس التربوي ،عمان ،دار
المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.
 ابو ىاشم ،السيد بمحمد ( :)4112مؤشرات التحميل البعدي لبحوث فاعمية
الذات في ضوء نظرية باندو ار ،مركز البحوث التربوية ،كمية التربية ،جامعة

الممك سعود،العدد449

 احمد سيير كامل ( :)4111التوجيو واالرشاد النفسي ،مركز االسكندرية
لمكتاب To : www- almostafa, com

 احمد ،مصطفى حسن ( :)0881االرشاد النفسي السر االطفال غير
العاديين ،ط.0

 إمام عبد الفتاح ،إمام ( :)0891كيركجورد (رائد الوجودية) ،دار الثقافة
والنشر والتوزيع ،ج ،3القاىرة.
 بدر الدين ،عامود ( :)4110عمم النفس في القرن العشرين ،منشورات
اتحاد الكتاب العرب ،دمشق.
 بكار ،عبد الكريم ( :)4111تجديد الوعي ،بيروت  ،دار القمم دمشق ،دار
الشامية.

 بمديون ،ج ( :)0814مدخل الى عمم النفس ،موسكو.
 جابر ،جابر عبد الحميد وكاظم ،احمد خيري ( :)0899مناىج البحث في
التربية وعمم النفس ،دار النيضة المصرية.

 الجاسر ،محمد عبد الرحمن البندري ( :)4119الذكاء االنفعالي وعالقتو بكل
من فاعمية الذات وادراك القبول – الرفض الوالدي لدى طالب وطالبات
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جامعة ام القرى ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة ام القرى ،مكة
المكرمة.
 جيمس  ،بورج ( :)4101االقناع :فن اقناع االخرين ،ترجمة مكتبة جرير،
الممكة العربية السعودية.

 خميل ،اليام عبد الرحمن( :)0898تطور ادخال المعمومات تحت العتبة
االدراكية في اصدار استجابات مرغوبة عند المرضى الفصاميين ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية االداب ،جامعة طنطا.
 الخواجا ،عبد الفتاح سعد محمد( :)4118االرشاد النفسي و التوجيو التربوي

بين النظرية والتطبيق ،مسؤوليات وواجبات دليل االباء والمرشدين ،عمان،

دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،ط.0
 دافيدوف ،لندال ( :)0893مدخل عمم النفس ،ترجمة سيد الطواب ومحمود
عمر ،ونجيب خزام ،ماكجرد وىيل لمنشر.
 ربيع ،محمد شحاتو ( :)0882قياس الشخصية  ،القاىرة  ،دار المعرفة في
(المصري محمد عبد المجيد ) ( :)0888اثر اتجاه الفقرة واسموب صياغتيا
في الخصائص السايكومترية لمقياس الشخصية  ،وحسب مستوى الصحة
النفسية لممجيب  ،رسالة دكتوراه  ،كمية التربية ،جامعة بغداد( ،اطروحة
دكتوراه غير منشورة).
 الروسان ،فاروق( :)4110سيكولوجية االطفال غير العاديين ،عمان ،دار
الفكر لمطباعة والنشر.

 رونية  ،اوبير ( :)0899التربية العامة ،ترجمة الدكتور عبد اهلل عبد الدائم،
بيروت ،دار العمم لمماليين ،ط.3
 ريتشارد  ،الزاروس :)0890( ،الشخصية  ،ترجمة سيد محمد غنيم مراجعة
محمد عثمان نجاتي ( :)0890ط ،0مكتبة اصول عمم النفس الحديث ،دار

الشروق.
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 الزاممي  ،عمي عبد جاسم  ،والصارمي  ،عبد اهلل بن محمد وكاظم  ،عمي
ميدي ( : )4118مفاىيم وتطبيقات في التقويم والقياس التربوي  ،الكويت
كمية الفالح.
 الزبيدي ،كامل عموان( :)4112دراسات بين الصحة النفسية ،كمية االداب،
جامعة بغداد.

 الزغول ،ارفع ،والزغول ،عماد عبد الرحيم ( :)4113عمم النفس المعرفي،
عمان ،االردن  ،دار الشرق لمطباعة والنشر.،
 زىران ،حامد عبد السالم ( :)0899الصحة النفسية والعالج النفسي ،ط،3
 ،مصر  ،دار عال لمكتب ،القاىرة.
 الزوبعي ،عبد الجميل ابراىيم

وأخرون ( :)0890االختبارات والمقاييس

النفسية ،الموصل ،جامعة الموصل ،مطابع دار الكتب لمطباعة والنشر.

 الزيات ،فتحي ( :)4110البنية العمالية لمكفاءة الذاتية االكاديمية
ومحدداتيا ،سمسمة عمم النفس المعرفي ( )6ج ( )2مداخل ونماذج
ونظريات ،دار النشر جامعة القاىرة.

 الزيود ،نادر فيمي ( :)4118استراتيجيات التعامل مع الضغوط لدى طمبة
جامعة قطر وعالقتيا ببعض المتغيرات ،كمية التربية ،جامعة قطر ،مجمة
رسالة الخميج العربي ،العدد (.)88
 سعيد ،سعاد جبر( :)4119سيكولوجية التفكير والوعي بالذات ،عمان،
االردن ،عالم الكتب الحديث ،لمنشر والتوزيع ،ط.0

 السيد ،فؤاد البيي( :)0898عمم النفس االحصائي وقياس العقل البشري،
دار الفكر العربي.
 سيف ،ياسر( :)4110الذكاء العاطفي ،مكتبة االسكندرية
al.mostara.com
 الشمري ،كريم عبد سامر( ،)4111وعي الذات وعالقتو بالتوافق الميني لدى

To :www

الموظفين في المؤسسات المينية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية
االداب ،جامعة بغداد.

المــصادر........................................................................................ /

08

 الشيخ ،عبد السالم احمد( :)0881عمم النفس بين المثير واالستجابة،
طنطا ،مصر ،دلتا لمكومبيوتر لمطباعة والنشر والتصوير.

 صفوت  ،فرج (ب  ،ت) :)0891( ،القياس النفسي ،القاىرة ،دار الفكر
العربي.
 عبد الرحمن  ،عيسوي :)0892( ،القياس والتجريب في عمم النفس
والتربية ،بيروت ،دار النيضة العربية.
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ( :)0892القياس والتجريب في عمم النفس والتربية ،دار
المعرفة الجامعة االسكندرية.
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ( :)0888القياس والتجريب في عمم النفس والتربية ،دار
المعرفي الجامعية االسكندرية.
 عبد الرحمن ،سعد ( :)0889القياس النفسي (بين النظرية والتطبيق)
القاىرة ،دار الفكر العربي.

 عبد القادر  ،كراجة ( :)0889القياس والتقويم في عمم النفس رؤية جديدة،
ط ،0عمان  ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع.
 العبدلي ،سعد بن حامد آل يحي( :)4118الذكاء االنفعالي وعالقتو بكل من
فاعمية الذات والتوافق الزواجي لدى عينة من المعممين المتزوجين بمدينة مكة
المكرمة –رسالة ماجستير في عمم النفس تخصص ارشاد نفسي كمية التربية
– ام القرى.
 العبيدي ،ىيثم ضياء ( :)4119الشعور بالذات الخاصة واثره في عممية
االقناع ،مجمة آداب المستنصرية ،العدد  ،21بغداد ،مكتب االثير لمطباعة
والنشر.،
 العكيمي ،جبار وادي( :)4100الذكاء الشخصي وعالقتو باالقناع االجتماعي
واالستيواء المضاد لدى الطمبة المتميزين ،اطروحة دكتوراه غير منشورة،
كمية التربية ،الجامعة المستنصرية.
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 عالم ،صالح الدين محمود ( :)4111القياس والتقويم التربوي والنفسي،
اساسياتو وتطبيقاتو وتوجيياتو المعاصرة ،ط ،0القاىرة ،دار الفكر العربي،
لمطباعة والنشر.

 العنزي ،فتاح محروب البمعاسي ( :)4111عمم النفس االجتماعي ،ط،4
الناشر ،مكتبة الممك فيد الوطنية ،الرياض.
 الغريب ،رمزية( :)0892التقويم والقياس النفسي والتربوي ،القاىرة ،مكتبة
االنجمو المصرية.
 الفتالوي ،عمي شاكر( :)4119مدخل الى سيكولوجية الزمن ،ط ،0مطبعة
برىان ،بغداد.

 فيصل  ،عباس ( :)0881االختبارات النفسية :تقنياتيا واجراءاتيا ،بيروت،
دار الفكر العربي.
 القره غولي ،حسن احمد( :)4100الوعي الذاتي وعالقتو بالمواجية
االجتماعية ومقاومية االغراء لدى طمبة الجامعة ،اطروحة دكتوراه غير
منشورة ،كمية التربية الجامعة المستنصرية.
 القره غولي ،حسن احمد ،والعكيمي ،جبار وادي( :)4104سيكولوجية الوعي
الذاتي واالقناع االجتماعي ،ط ،0مكتبة اليمامة – بغداد.

 الكعبي ،كاظم محسن( :)4101الشعور بالذات الخاصة وعالقتيا بالشخصية
المزاجية لدى طمبة الجامعة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية
الجامعة المستنصرية.
 محمد ،امال جمعة ( :)4119فاعمية برنامج مقترح بأستخدام االستراتيجيات
المعرفية وماوراء المعرفية في تدريس القضايا االجتماعية وتنمية الوعي بيا
والتفكير الناقد لدى الطالب ،اطروحة دكتوراه منشورة ،كمية التربية ،جامعة
الفيوم ،المكتبة االلكترونية.

 محمود ،غازي ومطر ،شيماء عبد ( :)4119مفيوم الذات ،بغداد  ،مكتب
زاكي لمطباعة والنشر ،ط.0
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 المشيخي ،غالب بن محمد عمي( :)4118قمق المستقبل وعالقتو بكل من
فاعمية الذات ومستوى الطموح لدى عينة من طالب جامعة الطائف ،اطروحة
دكتوراه في عمم النفس ،تخصص ارشاد نفسي كمية التربية ،جامعة ام القرى.

 مكمفين ،روبرت وغروس ،ريتشارد ( :)4114مدخل الى عمم النفس
االجتماعي ،ترجمة ياسمين حداد ،وعودة الحمداني ،ط ،0عمان ،االردن،
دار وائل لمنشر.،
 منصور ،محمد السيد ابراىيم ( :)4110التفاعل بين المكونات العالمية لموعي
وعالقتيا بالذكاء وبعض العمميات المعرفية ،اطروحة دكتوراه غير منشورة،

كمية االداب ،جامعة طنطا.

 النبيان ،موسى ( :)4112اساسيات القياس في العموم السموكية ،عمان،
دار الشروق ،لمنشر والتوزيع.
 نظمي ،فارس كمال ( :)4119الحرمان النسبي واليوية االجتماعية وعالقتيا
بسموك االحتجاج لدى العاطمين عن العمل ،اطروحة دكتوراه غير منشورة،
كمية االداب ،جامعة بغداد.
 النفيعي ،فؤاد بن معتوق عبد اهلل ( :)4118الميارات االجتماعية وفاعمية
الذات لدى عينة من المتفوقين والعاديين من طالب المرحمة الثانوية بمحافظة
جدة ،عمم النفس ،تخصص االرشاد النفسي ،كمية التربية/جامعة ام القرى،
(رسالة ماجستير غير منشورة).
 يوسف  ،قطامي ( :)4112النظرية المعرفية االجتماعية وتطبيقاتيا ،عمان،
دار الفكر.
المصادر االجنبية :
 AiCorn ,Marshallw . (0882) : Narcissism and the literary
Libido, New York .
 Anastasi , A (0891) : fileds of Applied psychology ,: Mcgraw – Hill, New York .
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 Anita Rosen , op cit, p:9.
 دار المعرفة،) مدخل الى االتصال الجماىيري4119(  واخرون،في (مجاىد
.)الجامعية
 Ball, Arnetha . F. (4112): African American literacies
uneashed: Vernacular English and The .composition
classroom.
 Bandura A (0899) :Social Learning theory Englewgood
cliffs , Prentice – Hall. New York.
 Bandura , A. (0894 ) – Self – Efficacy mechanism in
Human , Agency , Journal of American Psychologist, Vol
, 39 (4) 94: ) ص4118( في المشيخي
 Bandura , A(0891) : Social foundation of Theughts &
Action A Social Cognitive Theory : prentice hall NJ النفيعي
)22 : 4118 (.
 Bandura , A.(0882) : Self – Efficacy in Changing Societies,
Cambridge University press , NewYourk.
 Bandura, A.(0882): Self – Efficacy In changing, Cambridge
University press New Yourk.
(12 : 4118 ، في)النفيعي
 Bandura,A (0882): Self – Efficacy in Changing Societies ,
Cambridge University press , (In Hasy , Robert T. (4111) :
The science of Learning : a systems Theory perspective New
Yurok.
 Bandura, A (0889) :Sources of Leadership Self – Efficacy:
follower feedback and group performance out comes.
International Journal of Business Research, Nov , 4119 by
Lei wang.
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 Bar- on, R. (0889): Bar-on Emotional Qoutient ,
Inventory (EQI) : Technical Manual, Multi Health systems ,
Toronto.
 Buss, AH. (0891) : Self Consciousness and Social Anxiety
, University of Texas , W, H. Freeman and Company .
 Campbell , D,(0813) : social attitudes and other acquired
behavioral disposition, Psychology of a science, ed.
Scotch, Megraw – Hill . Vol. New Yourk .
 Cheek,etal. L,R. (4114) : Relational , Identity ,
orientation: Afourth scale . for the AIQ paper presented at
the meeting of the society for personality and social
psychology, savannah , GA.
 Coolley, John. W. & Lubet Steven, (4113):Arbitration
advocacy.
 Darey , James (0899) : Prophetic Tradition and Radical
Rhetoric in America , By New York University.
 Dewey, g.(0829) : Re construction in Philosophy, (Boston ,
beacon, press).
 Diener – E, (0898) :De individuation Self – Awareness and
Disinhibition Journal of Personality social psychology 39.
 Duval, S.&Wiklund , R.A.(0894) : A theory of objective
self awareness Academic press :New Yourk.
 Earl, peter E & Kemf p, Sim on (0888):The Elgar
Companion to Consumer RESEARCH and Economic ,
Psychology.
 Ebel , R.L(0894) : Essentials of education measurement
(2nd . ed) Practice hall Englewood cliffs, New Jersey.
 Farthing , G.W.(0884): the psychology consciousness ,
New Jersey : Prentice Hall , Asimon& Schuster company.
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 Framing , William, J. (0899) : The . Relationship of moral ,
Judgment, Self- Awareness and Sex to compliancy
Behavior , Journal of Research in personality .
 Goldman,(0882):Emotional Intelligence, New Yourk:
Bantam Books.
 Gronluna, N, (0890) :Measurement and Evaluation in
Teaching second , New York.
 Ickes, W. layden , M.A .Barnes R.D.(0899) : Objective selfAwareness , and individuation An empirical , Link ,
Journal of Personality , N. 21.
 Insko C.(0819):Theories of a attitudes Change . Merditn.
Publishing company.
 Makin peter J., Coopercary, L& Cox Charles J . (4114)
:organization and the Psychological . Contract .
 MCDANIE, REBECCA , A( 0882) : Scared speechless;
public speakingstepby step.
 Mortensen , Kurtw .(4112) : MAXIMUM INFL UENCE:
The 22 Universal Laws of Power Persuasion.
 Perloff , Richard M.(4113) : the dynamics of Persuasion,
Communication and attitudes in 22st century (4113) .
 Prentice – Dunn &Rogers , R.W (0894): Effects of public
and Private Self – awareness deindividnation and
aggression . Journal of personality and social psychology .
 Shaw, M.E. (0819) :Scales for the measurement of
Attitude ,Mc graw- hil new yourk.
 Steinberg, s.(4111) : Introduction of communication :
Course book the Basics .p40.
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 Turner ,R. G, scheier, M..fCarvey , C. s, and Ickes , W
(0899): correlates of self- Consciousness . Journal of
Personality Assessmeent.
 Velmans , M.(0881) : An introdusction to the science of
consciousness Psychological Neurological and Clinical.
 Weiten, w.(0882) : psychology : themes and Variations 3ed
, London : Brooks Cole publishing. Company.
 Zimmerman , B. And Riggo, J.(0892) : Effects of model
persistence and statement of confidence on children's
self- Efficacy And problem solving , Journal of Educational
psychology )21 ، 4118 )في النفيعي
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ممحق ()2
اسماء السادة الخبراء والمحكمين في مجال العموم التربوية والنفسية والقياس

والتقويم واالرشاد النفسي حسب االلقاب العممية والحروف اليجائية
ت

مكان عممو

اسم االستاذ

1

أ.د احسان عميوي ناصر

جامعة بغداد  /كمية التربية لمعموم الصرفة– ابن الهيثم

2

أ.د اسماعيل ابراهيم عمي

جامعة بغداد  /كمية التربية لمعموم الصرفة– ابن الهيثم

3

أ.د عبد االمير الشمسي

جامعة بغداد  /كمية التربية ابن رشد

4

أ.د ناهدة لفتة البدري

جامعة بغداد  /كمية التربية لمعموم الصرفة– ابن الهيثم

5

أ.م.د جمال حميد قاسم

جامعة بغداد  /كمية التربية لمعموم الصرفة– ابن الهيثم

6

أ.م.د رحيم هممي معارج

جامعة بغداد  /كمية التربية – ابن رشد

7

أ.م.د سممان جودة مناع

الجامعة المستنصرية  /كمية التربية

8

أ.م.د فاضل جبار جودة

جامعة بغداد  /كمية التربية لمعموم الصرفة– ابن الهيثم

9

أ.م.د ليث محمد عياش

جامعة بغداد  /كمية التربية لمعموم الصرفة– ابن الهيثم

 11أ.م.د محمود شاكر عبد الرزاق

الجامعة المستنصرية  /كمية التربية

 11م.د جبار وادي باهض

جامعة بغداد  /كمية التربية لمعموم الصرفة– ابن الهيثم

 12م.د .هاشم فرحان خنجر

الجامعة المستنصرية  /كمية التربية

ممحق ()3
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جامعة بغداد

كمية التربية لمعموم الصرفة – ابن الييثم

قسم العموم التربوية والنفسية  /الدراسات العميا
الماجستير

إستبانة آراء المحكمين عمى مقياس
الوعي الذاتي بصيغتو األولية

األستاذ الدكتور................................ ....................................المحتـرم

تحية طيبة :

تروم الباحثة القيـام بدراسـة بعنـوان (الـوعي الـذاتي وعتقتـو باالقنـاع االجتمـاعي
لدى طمبة الجامعة ) وقد تبنت الباحثة مقياس القره غولي ( )2111لقياس مفيـوم

الـوعي الـذاتي ( ) Self-awarenessوقـد تبنـت الباحثـة نظريـة بـاس()Buss 1981والـذي

يعــرف ىــذا المفيــوم بحيــث ينســجم مــر الطــار النظــري لبحثــو وىــو(قــدرة الفــرد عمــى توجيــو
االنتباه أما نحو ذاتو أو خارجيـا -تجـاه البيئـة -وان ىـذا التوجـو االنتبـاىي يسـبب
لو حالة من التقويم اآلني)(.)Buss, 1981, 96

ونظرً لما تتمتعون بو من خبرة ودراية عممية في مجـال تخصصـكم تتوجـو الباحثـة إلـيكم لتسـتعانة بـئرائكم ومقترحـاتكم لـذا تضـر
ا

بين أيديكم فقرات المقياس.راجي ًةالحكم عمى مدى صتحية الفقرات فضتً عن صتحية البدائل المستعممة في الجابة وىي:
البدائـل

الفقــرات

تنطبــق عمي

تماماً

الفقرة الموجبة()+

5

الفقرة السالبة (_)

1

تنطبـق

عمي كثي ارً
4
2

تنطبـق عمي

تنطبق عمي

بدرجة متوسطة

3

قميتً
2

3

4

بيان الرأي في ما يأتي:
صالحــة

غير صالحـة

المــتحظـــــــات

نوع البدائـــل
أوزان البدائــل
أمم ًة منكم التعاون  ....................وتقبموا فائق التقدير واالحترام

المشرف
أ.د ناجي محمود ناجي

طالبة الماجستير

تقى بدري عزيز

ال تنطبق عمي

أبداً
1
5

المـالحـــق....................................................................................... /

ت

الفقـــــــــــــــرات

1

أجد صعوبة في ربط مشاعري بما أفكر فيو

2
3

أقدر انفعاالتي وعواطفي تقدي ارً دقيقاً
أعي بما أقوم بو من أعمال يومية

4

أشعر بحالة من عدم االرتياح عندما أتحدث لنفسي

5

يزداد تقديري لذاتي عندما أتغمب عمى عاداتي السيئة

6

أتمكن من تحديد أخطائي

7

أىتم بمظيري الخارجي باستمرار

8

أشعر بالثقة في نفسي معظم المواقف

9

تؤثر انفعاالتي الحزينة في اتخاذ ق ارراتي الميمة

11

أىتم بأسموبي الخاص في عمل األشياء التي أقوم بيا

11

ينقصني التعامل مر المواقف غير المتوقعة

12

عندما أشعر باالنزعاج فإنني أجيل سببو

13

تنقصني الشجاعة في نقد سموكياتي

14

أتمكن من إيجاد حمول لمشكتتي الخاصة

15

أشعر بالحرج عندما أكون مر أشخاص أجيل معرفتيم

16

أقدر أسوء العقبات قبل الشروع في أي عمل مر زمتئي

17

أتمكن من تحديد جوانب القوة والضعف عند اآلخرين

18

أعتقد أن أفكاري محددة في تعاممي مر مشكتت الحياة

19

أسعى إلى تحقيق أىدافي االجتماعية بأي وسيمة

21

أتردد في المبادرة في القيام بأي نشاط جماعي

21

أحاول التغمب عمى الظروف االجتماعية التي تعيق طموحاتي

22

أتمكن من تحديد ما يفكر بو اآلخرين

23

أىتم بالطريقة التي تجعمني شخصا ممي ازً أمام الجنس اآلخر

24
25

أحاول أن أكون مقبوالً لدى األشخاص الجدد
أسموبي في الحوار يزعج زمتئي

26

أعي القيم والمعايير األختقية

صالحة

89
غير

صالحة
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جامعة بغداد

كمية التربية لمعموم الصرفة  /ابن الييثم
قسم العموم التربوية والنفسية
الدراسات العميا  /ماجستير

آراء المحكمين عمى مقياس

القناع الجتماعي بصيغتو األولية

األستاذ الدكتور ............................................................المحترم
تحية طيبة :

تروم الباحثة القيام بدراسة بعنوان (الوعي الذات وعتقتو باالقناع االجتماعي لدى طمبة الجامعة)

وقد تبنت الباحثة مقياس العكيمي ( )2111لقياس مفيوم االقناع االجتماعي ( Social
 )Persuasionو تبنت الباحثة نظرية فاعمية الذات ل(ألبرت باندو ار) ALBERT BANDURA
 ،الذي عرفالقناع الجتماعيبأنو :تأثير يمارس عمى األفراد من ختل التعميقات ( اآلراء ) الشفوية أو

النماذج السموكية  ،أو قد يكون إقناعاً لفظياً داخمياً يأخذ الحديث اليجابي مر الذات  ،فيوفر لمفرد
فرصة متحظة أدائو أو قدرتو من ختل اآلخرين  .ويعتمد تاثير عممية القناع إلى درجة كبيرة عمى

خبرة ومصداقية مصادر القناع (. ( Bandura 1997 ,1995

ونظ ارً لما تتمتعون بو من خبرة ودراية عممية في مجال تخصصكم ،

تتوجو الباحثة إليكم

لتستعانة بئرائكم ومقترحاتكم  ،إذ تضر بين أيديكم مجاالت المقياس وفقراتو  ،راجي ًة تفضمكم بالحكم
عمى مدى صتحية المجاالت وصتحية الفقرات ضمن المجال  ،فضتً عن صتحية البدائل المستعممة
في الجابة وأوزانيا .
البدائل

الفقرات
الفقرة الموجبة ()+
الفقرة السالبة(_)

عمي تماماً
تنطبق َّ

5
1

المشرف استاذ مساعد

أ.د ناجي محمود ناجي

ت
عمي كثي ار تنطبق عمي احياناً تنطبق عمي قمي ً
تنطبق َّ

4
2

3
3

مر وافر التقدير والحترام

2
4

ال تنطبق عمي
اطتقاً

1
5

طالبة الماجستير
تقى بدري عزيز
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مقياس القناع الجتماعيSocial Persuasion

في ضوء تعريف ( القناع الجتماعي) فإن المتغير يتكون من مجالين  ،وقد تم تعريفيما  ،وكما

يمي :

 .1المجال األول  :القناع الذاتي : Self-Persuasion

وىو إقناع لفظي داخمي يأخذ الحديث اليجابي مر الذات (  ، )Bandura,1995وقد يكون

الوسيمة األكثر فاعمية في القناع  ،إذ يخمق التناقض (الصراع) داخل الشخص نفسو  ،ويتحدى
المعتقدات ومباني القيم  ،وينظم العتقات بين مكونات الذات ((Martin Fishbein and 1994

 LcekAjzenوأن األفكار الثابتو في العقل تنطوي عمى القناع الذاتي  ،وحين نقنر أنفسنا بفعل
مانريد يمكن أن نتوقر إقناع اآلخرين ) REBECCA MCDANIEL1994 ( .
فقرات

ت

القناع الذاتي

1

أحدث نفسي بالحجج وأقنعيا حين أقدم عمى إتخاذ ق ارراتي .

2

أتجنب إقناع ذاتي بالفكرة ثم أبدأ العمل .

3

أعيش حالة من الصراعات داخل الذات لقناع نفسي بفعل ما أراه

4

أشعر بالقدرة عمى تحمل المسؤولية فيما أمارسو من سموك.

5

تنقصني الثقة بالنفس عند مناقشة فكرة ما .

6

تنقصني قوة الرادة عمى القيام بعمل ما .

7

أستطير إقناع اآلخرين عندما أقنر نفسي بفكرة أو فعل ما .

8

أمارس القناع الذاتي بالصيغة الواقعية لمقيم والمعتقدات .

9

يتممكني الصرار الشديد في تنفيذ الميام التي يتوجب عمي القيام

ميماً.

بيا .

درسية .
 11يغمرني الحماس في تأدية واجباتي ال ا

 .2المجال الثاني  :القناع الجتماعي: Social Persuasion

صالحة

غير

صالحة

تعديل
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ىو تأثير يمارس عمى األفراد من ختل التعميقات (اآلراء) الشفوية أو النماذج السموكية ،
ويوفر لمفرد فرصة متحظة أدائو أو قدرتو من ختل اآلخرين  .ويعتمد تأثير عممية القناع

الجتماعي إلى درجة كبيرة عمى خبرة ومصداقية مصادر القناع  .وأن القناع الجتماعي
يساعد األفراد عمى مواجية عدم الثقة بالذات وتجنب التركيز عمى نقائص الشخصية ويساعد

عمى قياس النجاح من ناحية التحسين ( .) Bandura,1997
ت

فقرات

القناع الجتماعي

11

أتمتر بقدرة التأثير عمى زمتئي في تغيير آرائيم .

12

أميل إلى إقناع اآلخرين بالصياح والقوة.

13

ألتمس قدرتي عمى إقناع اآلخرين من نظراتيم .

14

أعتمد عمى الثارة النفسية لمشخص الذي أستيدف إقناعو بموضوع معين .

15

أتجنب إثارة التفكير المنطقي لمشخص الذي أستيدف إقناعو بموضوع معين.

16

أشعر بثقة زمتئي بما أقول أو أتصرف.

17

أعتمد الجدل في إقناع زمتئي الذين يختمفون معي في الرأي .

18

أبدأ باألمور المختمف عمييا  ،حينما أقدم عمى إقناع زميل بفكرة أو فعل ما .

19
21

أصبحت بعض سموكياتي إنموذجاً لزمتئي .

معرفتي تساعدني عمى إقناع زمتئي بقدرتيم عمى أداء مياميم الدراسية .

21

أعتمد التوقيت المتئم نفسياً  ،حينأقدم عمى إقناع زمتئي بفكرة معينة .

22

أحرص عمى الوصول إلى مشاعراآلخرين اليجابية .

23

أتابر حركات من أتحاور معو  ،لمعرفة مظاىر الضيق أو القبول والرضا .

24

أعتقد أن القناع ىو ىزيمة اآلخر نفسياً.

25

أعتقد أن القناع ىو تغيير الرأي الخاطىء.

صالحة

غير

صالحة

تعديل
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جامعة بغداد
كمية التربية لمعموم الصرفة  /ابن الييثم
قسم العموم التربوية والنفسية
الدراسات العميا  /الماجستير

مقياس الوعي الذاتي بصيغتو النيائية
عزيزي الطالب........
عزيزتي الطالبة......

بين يديك مجموعة من الفقرات تعبر عن آرائك إزاء بعض المواقف الحياتية .قد تنطبق عميك
أو ال تنطبق  ،يرجى قراءة جمير الفقرات المرفقة طياً بدقة ،والجابة عنيا بوضر
عتمة( )تحت البديل الذي تراه مناسبا والذي يمثل اختيارك ....وال توجد إجابة صحيحة
وأخرى خاطئة  .. ...وان ال تترك أي فقرة من دون إجابة...عمما أن ىذه الجابات ستكون
ألغراض البحث العممي .......................ال حاجة لذكر االسم
شك ار لتعاونكم معنا ......مر وافر شكري وامتناني

 متحظة :يرجى تدوين البيانات اآلتية:
النوع :ذكر
التخصص :عممي

المرحمة  :االول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرابر

أنثى
إنساني

مثال توضيحي :إذا كانت الفقرة (تنطبق عميك تماماً) كما موضح في المثال أدناه ،تضر
عتمة( )في المربر المقابل لمبديل الذي يطابق أريك والذي يمثل اختيارك.
آمم ًة منكم التعاون  ..............وتقبموا فائق التقدير واالحترام

ت

الفقــــــرة

1

أعي تصرفاتي في كل لحظة

البدائـــــــــل
تنطبق َعمي
تماماً

تنطبق عمي

كثي ارً

تنطبق عمي احياناً

تنطبق عمي قميتً

ال تنطبق عمي اطتقاً


طالبة الماجستير
تقى بدري عزيز
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ت

تنطبق تنطبق

الفقـــــــــــــــرات

عمي
تماماً
1
2
3
4
5
6
7
8
9

أجد صعوبة في ربط مشاعري بما أفكر فيو
أقدر انفعاالتي وعواطفي تقدي ارً دقيقاً
أعي بما أقوم بو من أعمال يومية

أشعر بحالة من عدم االرتياح عندما أتحدث لنفسي

يزداد تقديري لذاتي عندما أتغمب عمى عاداتي السيئة

أتمكن من تحديد أخطائي

أىتم بمظيري الخارجي باستمرار

أشعر بالثقة في نفسي معظم المواقف

تؤثر انفعاالتي الحزينة في اتخاذ ق ارراتي الميمة

11

أىتم بأسموبي الخاص في عمل األشياء التي أقوم بيا

12

عندما أشعر باالنزعاج فإنني أجيل سببو

11
13
14
15
16
17
18
19
21
21

ينقصني التعامل مر المواقف غير المتوقعة

تنقصني الشجاعة في نقد سموكياتي

أتمكن من إيجاد حمول لمشكتتي الخاصة

أشعر بالحرج عندما أكون مر أشخاص أجيل معرفتيم

أقدر أسوء العقبات قبل الشروع في أي عمل مر زمتئي

أتمكن من تحديد جوانب القوة والضعف عند اآلخرين

أعتقد أن أفكاري محددة في تعاممي مر مشكتت الحياة
أسعى إلى تحقيق أىدافي االجتماعية بأي وسيمة

أتردد في المبادرة في القيام بأي نشاط جماعي

أحاول التغمب عمى الظروف االجتماعية التي تعيق
طموحاتي

22

أتمكن من تحديد ما يفكر بو اآلخرين

24

أحاول أن أكون مقبوالً لدى األشخاص الجدد
أعي القيم والمعايير األختقية

23

25

أىتم بالطريقة التي تجعمني شخصا ممي ازً أمام الجنس
اآلخر

ممحق ()6

عمي
كثي ارً

تنطبق
عمي
بدرجة
متوسطة

89

تتطبق
عمي
قميتَ

ال
تنطبق
عمي
ابداً
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جامعة بغداد
كمية التربية لمعموم الصرفة  /ابن الييثم
قسم العموم التربوية والنفسية
الدراسات العميا  /الماجستير

مقياس االقناع االجتماعي بصيغتو النيائية
عزيزي الطالب........
عزيزتي الطالبة......

بين يديك مجموعة من الفقرات تعبر عن آرائك إزاء بعض المواقف الحياتية .قد تنطبق عميك
أو ال تنطبق  ،يرجى قراءة جمير الفقرات المرفقة طياً بدقة ،والجابة عنيا بوضر
عتمة( )تحت البديل الذي تراه مناسبا والذي يمثل اختيارك ....وال توجد إجابة صحيحة
وأخرى خاطئة  .. ...وان ال تترك أي فقرة من دون إجابة...عمما أن ىذه الجابات ستكون
ألغراض البحث العممي .......................ال حاجة لذكر االسم
شك ار لتعاونكم معنا ......مر وافر شكري وامتناني

 متحظة :يرجى تدوين البيانات اآلتية:
النوع :ذكر
التخصص :عممي

المرحمة  :االول

أنثى
إنساني

الرابر

مثال توضيحي :إذا كانت الفقرة (تنطبق عميك تماماً) كما موضح في المثال أدناه ،تضر
عتمة( )في المربر المقابل لمبديل الذي يطابق رأيك والذي يمثل اختيارك.
متً منكم التعاون  ..............وتقبموا فائق التقدير واالحترام

طالبة الماجستير
تقى بدري عزيز
البدائـــــــــل

ت

الفقــــــرة

1

أحـــدث نفســـي بـــالحجج وأقنعيـــا حـــين

تنطبق َعمي
تماماً

ت
1

أقدم عمى إتخاذ ق ارراتي .

تنطبق عمي

كثي ارً

ت
تنطبق عمي قمي ً

تنطبق عمي احياناً

ال تنطبق عمي اطتقاً



فقرات
القناع الذاتي
أحدث نفسي بالحجج وأقنعيا حين أقدم عمى إتخاذ ق ارراتي .

تنطبق

تنطبق

تنطبق

تنطبق

تماماً

كثي ارً

احياناً

قميتً

عمي

عمي

عمي

عمي

ال

تنطبق

عمي اطتقاً
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2
3
4
5

أتجنب إقناع ذاتي بالفكرة ثم أبدأ العمل .
أعيش حالة من الصراعات داخل الذات لقناع نفسي بفعل ما أراه ميماً.
أشعر بالقدرة عمى تحمل المسؤولية فيما أمارسو من سموك.
تنقصني الثقة بالنفس عند مناقشة فكرة ما .

6
7
8
9
11

تنقصني قوة الرادة عمى القيام بعمل ما .
أستطير إقناع اآلخرين عندما أقنر نفسي بفكرة أو فعل ما .
أمارس القناع الذاتي بالصيغة الواقعية لمقيم والمعتقدات .
يتممكني الصرار الشديد في تنفيذ الميام التي يتوجب عمي القيام بيا .
الدرسية .
يغمرني الحماس في تأدية واجباتي ا

ت

فقرات
القناع الجتماعي

11

أتمتر بقدرة التأثير عمى زمتئي في تغيير آرائيم .

13

ألتمس قدرتي عمى إقناع اآلخرين من نظراتيم .

12
14
15
16
17
18
19
21
21

أميل إلى إقناع اآلخرين بالصياح والقوة.

أعتمد عمى الثارة النفسية لمشخص الذي أستيدف إقناعو بموضوع معين .

أتجنب إثارة التفكير المنطقي لمشخص الذي أستيدف إقناعو بموضوع معين.

أشعر بثقة زمتئي بما أقول أو أتصرف.

أعتمد الجدل في إقناع زمتئي الذين يختمفون معي في الرأي .

أبدأ باألمور المختمف عمييا  ،حينما أقدم عمى إقناع زميل بفكرة أو فعل ما .

أصبحت بعض سموكياتي إنموذجاً لزمتئي .

معرفتي تساعدني عمى إقناع زمتئي بقدرتيم عمى أداء مياميم الدراسية .

أعتمد التوقيت المتئم نفسياً  ،حينأقدم عمى إقناع زمتئي بفكرة معينة .

22

أحرص عمى الوصول إلى مشاعر اآلخرين اليجابية .

23

أتابر حركات من أتحاور معو  ،لمعرفة مظاىر الضيق أو القبول والرضا .

24

أعتقد أن القناع ىو ىزيمة اآلخر نفسياً.

25

أعتقد أن القناع ىو تغيير الرأي الخاطىء.
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The Abstract
The research aims to know the following:1- Identify the self-awareness among university students.
2- Identify the social persuasion a among university students.
3- Differences in self- awareness according to gender (Males - Females)
Specialization (Scientific - Humanitarian) and phase (First – Fourth).
4- Differences in social persuasion according to gender (Male, Female)
Specialization (Scientific, Humanitarian) stage (First, Fourth).
5-The direction and strength of the relationship between relational selfawareness and social persuasion
The present research limits to the University of Baghdad students,
and the sample consisted of 444 students, including the four faculties of
the University of Baghdad for Scientific Specialists and Humanitarian
academic year (2414-2415) of (244) students of the humanitarian of
them where (04) male and (13 4) female and specialized scientific reality
(244) students is included 98 students and (111) Student. The researcher
used two tools to the Measure of self-awareness of (Gragoli 2411)
included of (25)items divided into two sides the special self-persuasion
and the social persuasion side .It has been extracted the Psychometric
properties of the two tools of the Virtual Reliability, the honesty of
building ,the distinguished power to the items and the Relationship
paragraph chiefly college degree of the scale and the relationship of the
degree of Para degree field and extracted stability test and re-test in a
manner bringing the first measure of stability coefficient(4706)and the
Second measure stability coefficient(4705).The statistical means ,the
researcher used the program for Statistical psychological and social
science(spss)in dealing the data .
The research results:1- University students have self-awareness7
2-University students have social persuasion

C

3- There are no differences in self-awareness among university students
according to Sex, specialization and stage
4-There are no differences in the social persuasion among university
students according to gender, specialization and stage
5- There is a significant positive relationship between the variable
researches7
According to the Results of the current research crystallized some of the
recommendations and Propositions.
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