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تضارب إدراك الذات لدى طالبات الجامعة
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:هدف الباحثان في البحث الحالي الى ما يأتي

.قياس تضارب إدراك الذات لدى طالبات الجامعة
. إنساني-التعرف على الفروق في تضارب إدراك الذات وفق متغير (التخصص) علمي

.1
.2

(19) وتحقيقاً ليذه ألىداف ىذا البحث قام الباحثان بإعداد مقياس تضاارب إدراك الاذات الاذي تافلف مان

 وبعد معالجاة البياناات إحصااًياً توصال الباحثاان فاي، طالبة222  ومن ثم تطبيقو على عينة بلغت،فقرة

:بحثيما الى النتاًج اآلتية

. تتصف عينة البحث بتضارب إدراك الذات.1
. ال توجد فروق ذات داللة احصاًية في التناقض بين (العلمي واالنساني) في تضارب إدراك الذات.2
.وفي ضوء نتاًج ىذا البحث خرج الباحثان بعدد من التوصيات والمقترحات
Contrariety of Self Perception among University students
Dr. Baraa M. Al Zubaidy
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By:
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:ممخص البحث

Abstract:
The
current
research
was
aimed
at
the
following:
1. Measurement the Contrariety of Self Perception among University students.
2. Identify the differences in Contrariety of Self Perception among University students
according to variable of Specialization (scientific / literary).
To achieve this aims of the research, the researchers set up the instrument is scale of
Contrariety of Self Perception that consistent (19) item. And the researchers applying this scale
on the sample amounted to (200) among University students. Then after data processing
statistically, the researchers reached the following results:
1. University students have Contrariety of Self Perception.
2. There is no is differences in Contrariety of Self Perception among University students
according to variable of Specialization (scientific / literary).
In light of the results of this research the researchers came out with a number of
recommendations
and
suggestions.
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الفصل األول
مشكمة البحث:

ت ارتبط ملااتلة تضااارب إدراك الااذات بصااعوبة ممارسااة الفاارد ألنلااطة الحياااة بصااورة بساايطة وتعقااد التتيااف

وض ااعف التفاع اال االجتم اااعي الص ااحيي مم ااا يجعل ااو يخس اار التثي اار م اان المميا ازات والمن اااف ويعق ااد حي اااتيم وأنل ااطتيم

األساسااية .وميمااا حاااول األنسااان معرفااة ذاتااو وتحدياادىا بدقااة ،إال أنااو فااي نيايااة األماار يساالم باافن ىااذا التاااًن الزماااني

المتقلااب والمتحااول ىااو فريسااة للصاايرورة المسااتمرة التااي تجعاال منااو فاارداً لاايس علااى طبيعتااو األصاالية .وتاانيض الحياااة
األنسااانية علااى دعاااًم تثي ارة أىميااا األخاات ف -اإلًاات ف ،والتوافااق -التناااقض ،فاااألفراد يختلفااون ويتفقااون ويتنابااذون

ويتجاااذبون ويتن ا افرون ويحبااون ويترىااون ويتصااالحون ويتخاصاامون ،فتتحااد فااييم المتعارضااات والمتناقضااات .ويصاابي
تثيا اًر ماان األف اراد محبااين ومبغضااين وعالااقين وتااارىين ،وتلااك المواقااف إذا مااا تفاقماات توازدادت حاادتيا ،ففنيااا ال تخلااو
م اان حيا ارة وعم ااوض ت اادف ال ااى اإلض ااطراب والتم اارد األعم ااى أو اإلنتح ااار المفجا ا (سا اويد،1992،ص .)6-5إذ أن
اإلنسااان يعاايش فااي ص اراع ما ا الحياااة فااي تاال جوانبي ااا ،فيااو يعاايش ص اراعاً بااين الخي اار واللاار ص اراعاً بااين الح ااب
والتراىية .وىذا الصاراع أماا أن تتحملاو وىناا يادخل اإلنساان فاي دواماة االضاطرابات النفساية ،ومنياا القلاق واالتتًااب،

فإذا تان ىناك صراع بين الحب والتراىية ونتج عنو ضعف األنا أو الذات فقد يجعل الفرد يفقد ثقتو بنفساو وتيتاز فاي

عينيو صورة الذات ومن ثم يتفثر تقديره ليا ،وعندًذ يتاون الفارد أتثار تعرضااً لةصاابة بالعدياد مان الملات ت النفساية

واالنفعاليااة) .(Maltby,2007,p.455والملااتلة فااي واقعيااا ذات أبعاااد بايولوجيااة (نفس اية -إجتماعيااة  -ثقافيااة) تعااود
بدورىا الى إصول وأطر تلتلت داخليا (سويد،1992،ص.)8-6
مم ااا تق اادم تتض ااي مل ااتلة البح ااث الح ااالي ف ااي أن تض ااارب إدراك ال ااذات ل ااو ت اافثير س االبي عل ااى الف اارد ،إلرتب اااط
الحاالت اللديدة فيو باإلضطرابات النفسية تالفصاام تواضاطراب اللخصاية الحدياة ،وتاذلك ملات ت ومعوقاات الصاحة

النفسية ،فض ً عن ذلك الصعوبة العلمية في وض تحديد واضاي لتضاارب إدراك الاذات ،ويمتان تحدياد ملاتلة البحاث
بالتساؤل اآلتي :ىل يوجد تضارب إدراك الذات عند طالبات الجامعة؟

أهمية البحث:

أن مفيوم الذات ليس بعداً لخصياً محدداً ،توانما ىو بناء نفسي متنوع ومتغيار وذلاك ألن بناًاو يتضامن
تم ااً ىاااً ً ماان المعتقاادات عاان الااذات التااي تراتماات خ ا ل خب ارات الفاارد فااي مواقااف حياتااو المختلفااة ،وىااذا مااا يعاارف
بمعرف ا ا ا ااة ال ا ا ا ااذات ،تم ا ا ا ااا تتس ا ا ا اام ال ا ا ا ااذات بالتب ا ا ا اااين والتن ا ا ا ااوع ،أي أني ا ا ا ااا تتغي ا ا ا اار ف ا ا ا ااي المواق ا ا ا ااف المختلفا ا ا ااة المتعا ا ا ااددة

(العاسمي،2212،ص .)22ولفترة تضارب وتناقض الاذات تااريط طويال فاي التاراث النفساي ،وىاذه الفتارة ليسات عريباة
عان الفتاار اإلنسااني ،فتثيا اًر مااا ينظار البلاار الااى أنفسايم بطريقااة معيناة ويتصاارفون بطريقااة مناقضاة لنظارتيم ألنفساايم.
وميما يتن من أمر فالتناقضات في األنسان مبعث نلاط وحيوية وداعياة الاى التفتيار الجياد فاي أحسان األحاوال ،والاى
تاادمير الااذات والمجتم ا فااي أسااوءىا ،إذ أن التناقضااات مصاادر قلااق وخصااوبة تسااب علااى الحياااة معناىااا ،ولعليااا تاادف
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بالمبادعين الاى مواصالة األباداع  ،ويساقط فاي مياويياا أولًاك الاذين أىملاوا فعاليتياا الفترياة أو العقلياة (Fazio et al.,

).1997, p.466

إس ااتيدفت د ارس ااة فريدالن ااد ورول اان  Friedland& Raulin 1984التع اارف عل ااى التن اااقض وتض ااارب إدراك ال ااذات،
وأظياارت النتاااًج وجااود ع قااة إرتباطيااة بااين التناااقض وتضااارب إدراك الااذات ،ووجااود فااروق دالااة لصااالي اإلناااث فااي

التنااقض ،وال توجاد فاروق دالاة باين الاذتور واإلنااث فاي تضاارب إدراك الاذات (Friedland & Raulin, 1984, p.
).17

وقام توابال وأخارون  Kwapil et al. 1992بد ارساة ىادفت الاى التعارف علاى سامات وتضاارب إدراك الاذات وع قتاو

باابعض المتغي ارات ،وأظياارت النتاااًج وجااود إرتباااط بااين تضااارب إدراك الااذات وأع اراض التناااقض توازدواج اللخصااية
تواض ا ااطراب اللخص ا ااية ذات ال ا اانمط الفص ا ااامي واألفت ا ااار اإلض ا ااطيادية ل ا اادى ( )131طال ا ااب ج ا ااامعي ،وبلا ا ا معام ا اال

اإلضطراب (.(Kwapil et al., 1990, p.290) )2.84

أماا د ارساة توابال ورولان  Kwapil & Raulin 2222ىادفت الاى التعارف علاى تضاارب إدراك الاذات تمؤلار للمارض
النفسااي بإسااتعمال د ارسااة طوليااة إمتااد زمنيااا علاار ساانوات ،وأظياارت نتاااًج الد ارسااة وجااود تضااارب إدراك الااذات لاادى
المرضا ااى النفسا اايين بصا ااورة أتبا اار ما اان األسا ااوياء ووجا ااوده لا اادى اإلنا اااث بصا ااورة أتبا اار ما اان الا ااذتور

&(Kwapil

).Raulin,2000, p.402

وتفتي أىمية البحاث الحاالي يافتي تمحاولاة لتوضايي إدراك الاذات وتضااربيا وتلاف دورىاا فاي ملااتل ومعوقاات
الصحة النفسية ،ووضا د ارساة وصافية لياذه الملاتلة المعالاة تمحاولاة لفيام تضاارب إدراك الاذات ومضااعفاتو وتافثيره
علااى مجماال اللخصااية ،وممااا تجاادر اإللااارة إليااو إن تضااارب إدراك الااذات لاام ياادرس فااي البيًااة العراقيااة علااى حااد علاام
الباحثان ،لاذا يعاد إضاافة جديادة فاي د ارساات الصاحة النفساية علاى المساتوى األتااديمي ،وتافتي أىمياة البحاث أناو يافتي
تمحاولة متواضعة وراًدة في دراستو لدى طالبات الجامعة.

هدف البحث:

 .1قياس تضارب إدراك الذات لدى طالبات الجامعة.
.2

حدود البحث:

التعرف على الفروق في تضارب إدراك الذات وفق متغير (التخصص) علمي -إنساني.
يتحدد البحث الحالي بطالبات جامعة بغداد للدراسات الصباحية للعام الدراسي .2217 -2216

تحديد المطمحات:
تضارب إدراك الذات )(Contrariety of Self Perception
تعريف روسل فازيو ) " :( Russell H. Fazioىو مصلي تتتامل فيو إدراك الذات وتضاد في مسار النزعاة والسالوك

المتازامن ،ويتمثال بث ثاة أوجاو ىاي التضااد اإلنفعاالي وتضااد مساار األرادة والتضااد المعرفاي (Fazio et al., 1997,

).p.465
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تبنى الباحثان تعريف فازيو لتونيما إعتمدا على نظريتو في قياس تضارب إدراك الذات.
أما التعريف اإلجرائي لتضارب إدراك الذات :ىو الدرجة التي يتم الحصاول عليياا عناد إجاباة أفاراد العيناة المبحوثاة علاى
فقرات المقياس الذي تم إعداده ليذا الغرض.
الفصل الثاني
نظرية فازيو في تضارب إدراك الذات:

عند مراجعة الجدل الحاصال فاي األدبياات المتعلقاة باين متغيارات التناافر توادراك الاذات ،إقتارح العاالم فاازيو أال

ينظاار إلييمااا علااى أنيمااا صاايغتان "متنافسااتان" ،باال يجااب النظاار علااى أنيمااا صاايغتان تتميليتااان .وع ا وة علااى ذلااك-
وبالرعم من أن تل نظرية ال تنطبق إال علاى مجالياا المتخصاص مثال نظرياة اإلدراك الاذاتي ونظرياة التناافر المعرفاي،
فإن منظور فازيو يفتي تمحاولة تتاملية لدمج ىذين المفيومين ،ووصف دقيق للظواىر التي تسااىم فاي تغييار الموقاف
للسلوك المتناعم والمتسق م نزعة تغييار الموقاف فاي ساياق موقاف متضااد .ويعارف الموقاف المتساق بفناو أي موقاف
داخل مسار قبول الفرد أو الرفض ،وأختبر فازيو ىذه المفاىيم للوصول الى إثباات واضاي بإعطااء فرصاة إلثاارة التناافر

المحتملة والمتزامنة م حافز خارجي .وم ذلك ،فقد لدد فازيو علاى أن تضاارب إدراك الاذات ىاو مصالي تتتامال فياو
إدراك الااذات وتضاااد فااي مسااار النزعااة والساالوك المت ازامن ،ويتمثاال بث ثااة أوجااو ىااي التضاااد اإلنفعااالي وتضاااد مسااار

األرادة والتضاااد المعرفااي .وتتااون ىااذه النزعااة ليااا ذخي ارة ماان اإلسااتثارات اإلنفعاليااة المتلااعبة للمواقااف أو األىااداف أو
األفاراد مثاال (التجربااة المسااتثارة ماان الحااب والتاره اللااديد لللااخص نفسااو) ،وأتثاار ماان يواجااو ىااذا األماار ىاام فًااة اللااباب
وخصوصااً اإلنااث ) . (Fazio et al., 1997, pp. 469-470إن تال الع قاات تحتاوي علاى رعباات متضاادة

وألوقات مختلفة ،وىذا ىو جوىر الصراع بين ليًين ملترتين ،توان الدرجة التي ينتيي فييا أي تعايش بصاورة لاعورية
أو ال لعورية ساوف تاؤثر علاى تيفياة تعامال اللارتاء ما الصاراع بينيماا ،فضا عان ذلاك الاى تام المقادار للتحديادات

الفردية لنياية طرف من التعايش والتي ساوف تحادد القادرة علاى حال الصاراع .وتمثاال :إذ عارف الفارد بافن يتاون رقيقااً
وال يستطي تحمل فترة ان يتون عير رقيق ،فالجواناب النفساية عيار اللطيفاة للفارد ستصابي ال لاعورية وتساتنزف قد ارتاو

علاى أن يتاون لطيفااً ،وال يمتناو التقااديم التامال أو الحقيقاي لفعالياات الطيباة واللطافااة ،ومان المحتمال أن يبادو تال ذلااك
عياار جيااد ويسااقطو علااى اللاريك االخاار .وعناادما يتااون صااارم فااي تحديااد نيايااة التعااايش وعلااق اللااعور بالجوانااب التااي

يتحملياا ،ففنااو ساوف يتااون عيار قااادر علااى تقاديميا ،فاااذا تاان ىناااك لخصااين تربطيماا ع قااة تحادد طبيعتيمااا حسااب

السياق ،عند ذلك فان تل ما ينتج بينيما سوف يتصف بعدم القادرة علاى تحمال خبارات أو تجاارب ويتاون حال الصاراع
صاعباً ) . (Raulin, 1983, p.22ويمتان أن يتحارك الفارد المتنااقض بإتجااه واحاد أو يتاردد أو يتحارك بإتجااه اخار أو
يصاابي عاااج اًز بإتخاااذ الق ارار ،توان التناااقض حالااة ماان االسااتثارة لااردود فعاال الص اراع او الملاااعر باتجاااه نفااس الياادف.
وبت ا م اخاار التناااقض ىااو خب ارة الخااذ االتجاااه نحااو لااخص او لاايء مااا يحتااوي علااى المتونااات المتناقضااة االيجابيااة
والس االبية ،اذ يل ااير التض ااارب ال ااى مواق ااف لمل اااعر مختلط ااة ألتث اار م اان ص اانف ع ااام م اان الخبا ارة الت ااي تول ااد الت ااردد
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والغموض ،ويمتن لةتجاىات أن تعطي تعبيا اًر أتبار نحاو أفعاال صاعبة التنباؤ واالختياار (Raulin & Henderson,
).1987, pp.464-465
وتاام تبنااي نظريااة فااازيو فااي البحااث الحااالي ألن الباحثااان إعتماادا علييااا فااي بناااء مقياااس تضااارب إدراك الااذات ،وألن
النظري ااة حاول اات توضا اايي إدراك ال ااذات وتض اااربيا بصا ااورة منطقي ااة والعم اال علا ااى ف ااك التل ااابك الحاصا اال بيني ااا وباااين

إضطرابات مثل الفصام واللخصية الحدية وملاتل ومعوقات الصحة النفسية.
الدراسات السابقة:

إس ااتيدفت د ارس ااة فريدالن ااد ورول اان  Friedland& Raulin 1984التع اارف عل ااى التن اااقض وتض ااارب إدراك ال ااذات،
وبلغت عينة البحث ( )42طالب جامعي بواق ( )25إنااث و( )17ذتاور ،وأظيارت النتااًج وجاود ع قاة إرتباطياة باين
التناااقض وتضااارب إدراك الااذات ،ووجااود فااروق دالااة لصااالي اإلناااث فااي التناااقض ،وال توجااد فااروق دالااة بااين الااذتور
واإلناث في تضارب إدراك الذات ).(Friedland & Raulin, 1984, p. 17

وقام توابال وأخارون  Kwapil et al. 1992بد ارساة ىادفت الاى التعارف علاى سامات وتضاارب إدراك الاذات وع قتاو

باابعض المتغي ارات ،وتاناات عينااة البحااث ( )997طالااب جااامعي ،وأظياارت النتاااًج وجااود إرتباااط بااين تضااارب إدراك

الااذات وأع اراض التناااقض توازدواج اللخصااية تواضااطراب اللخصااية ذات الاانمط الفصااامي واألفتااار اإلضااطيادية لاادى

( )131طالب جامعي ،وبل معامل اإلضطراب (.(Kwapilet al., 1990, p.290) )2.84

أماا د ارساة توابال ورولان  Kwapil & Raulin 2222ىادفت الاى التعارف علاى تضاارب إدراك الاذات تمؤلار للمارض

النفس ااي ب إس ااتعمال د ارس ااة طولي ااة إمت ااد زمني ااا عل اار س اانوات ،وبلغ اات عين ااة البح ااث ( )362م اان األس ااوياء والمرض ااى
النفساايين ،وأظياارت نتاااًج الد ارسااة وجااود تضااارب إدراك الااذات لاادى المرضااى النفساايين بصااورة أتباار ماان األسااوياء،

ووجوده لدى اإلناث بصورة أتبر من الذتور ). (Kwapil& Raulin,2000, p.402
الفصل الثالث
أوالً :مجتمع البحث:

تا اافلف مجتم ا ا البحا ااث الحا ااالي ما اان طالبا ااات تليا ااات جامعا ااة بغا ااداد للعا ااام الد ارسا ااي ()1*2217-2216

للدراسات الصباحية البالغة ( )24تلياة فاي االختصاصاات العلمياة واإلنساانية ،وبلا مجماوع الطالباات( )25481طالباة

جامعي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوزعين بواقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ( ) 12252للتخص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااص العلم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي و

( )15231للتخصص اإلنساني.
ثانياً :عينة البحث

بمااا أن مجتم ا البحااث الح ااالي يمتاان تقساايمو علا اواًياً علااى أساااس التخصااص (إنس اااني-علمااي)  ،فقااد تاام

اختيار ( )222طالبة من ارب تليات ،اثنتين للتخصص االنسااني (التربياة للبناات ،تربياة ابان رلاد) تواثنتاين للتخصاص
العلمي (علوم بنات ،علوم) ،وىي ذاتيا عينة البحث ،وتما موضي في جدول(.)1
 :1حصل الباحثان عمى أعداد الطمبة من شعبة اإلحصاء والتخطيط /جامعة بغداد
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جدول ()1
عينة البحث موزعة عمى وفق متغيرات التخصص
التربية

الكمية

العموم

التربية لمبنات

القسم

تربية ابن رشد

عموم

عموم بنات

عمممممممممممممممممم عمممممممممممممممممم عمممممممممممممممممم المغممممممممممممممة عممممممممممممموم عمممممممممممممممممم عمممممممممممممممممم عمممممممممممممممممم
النفس
55

المجموع

الجغرافية النفس
55

55

55
55

االنكميزية الحياة
55

55
55

الكيمياء

الفيزياء

االرض

55

55

55

55

ثالثاً :أداة البحث

مقياس تضارب إدراك الذات:

نظ ا اًر لعاادم ت اوافر مقياااس عربااي أو ع ارقااي لقياااس تضااارب إدراك الااذات -علااى حااد علاام الباحث اان وقاات إج اراء

البحث  -فقد قاما ببناء مقياس ليذا الغرض بإتباع الخطوات اآلتية:
أ -تحديد المنطمقات النظرية لبناء المقياس:

وجااد الباحث اان أنااو ماان الضااروري تحديااد بعااض االعتبااارات األساسااية والمنطلقااات النظريااة لبناااء المقياااس قباال

البدء بإجراءات ىذا البناء ،ويمتن تحديد ىذه المنطلقات بما يفتي:
.1

إعتماد منظور (روسل فاازيو) عان تضاارب إدراك الاذات ،توناو أفضال مان قادم تفساي اًر لاذلك ،فضا ً عان

.2

إعتماد إسلوب التقرير الذاتي في بناء فقرات المقياس.

وضوح ولمولية وتتامل اإلطار النظري الذي طرحو.

ب – تحديد مجاالت المقياس:

بعااد إط ا ع الباحث اان علااى اإلطااار النظااري الااذي تاام طرحااو ضاامن المنظااور النفسااي لتضااارب إدراك الااذات،

والذي أعطاى تصاو اًر واضاحاً للمفااىيم ،التاي يتضامنيا المقيااس ،تام تحدياد ث ثاة مجااالت للمقيااس وقاد وضا الباحثاان

تعريفاً نظرياً لتل مجال من المجاالت الث ثة.

ج -صياغة فقرات المقياس :

إسااتناداً الااى التعريفااات النظريااة الخاصااة بتاال مجااال ،وبعااد اإلط ا ع علااى االدبيااات والد ارسااات السااابقة التااي

تتعلااق بتضاارب إدراك الااذات ،تاام صااياعة ( )19فقارة بلااتل أولااي ،موزعااة بواقا ( )9فقارات للتضاااد اإلنفعااالي ،و()5
فقرات لتضاد مسار اإلرادة ،و( )5فقرات للتضاد المعرفي ،وجميعيا ممثلة للمفاىيم التي تنتمي إلييا.
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د -بدائل اإلجابة وتصحيح المقياس:

بي اادف إس ااتتمال الص اايغة األولي ااة للمقي اااس ،وبع ااد إطا ا ع الباحثا اان عل ااى طريق ااة ف ااازيو الت ااي وضااعت لقي اااس

تضارب إدراك الذات ،تواعتمد الباحثان باداًل االجاباة (نعام ،ال) وىماا الباداًل التاي اساتعمليا فاازيو فاي مقيااس تضاارب
ال ااذات ،وبم ااا ان ع اادد ب ااداًل االجاب ااة ( )2إعطي اات عن ااد التص ااحيي ال اادرجات ( ،)1،2وبي ااذا تص اال اعل ااى درج ااة عل ااى
المقياس ( )19للفرد الذي لديو تناقض و( )2تمثل الدرجة الدنيا للفرد الذي اليتون لديو تضارب إدراك الذات.
هم -صالحية الفقرات:

بع ااد أن تم اات ص ااياعة الفقا ارات بص اايغتيا االولي ااة والب ااال ع ااددىا ( )19فقا ارة ،وعل ااى وف ااق التعريف ااات النظري ااة

الموضوعة لتل مجال ،قاام الباحثاان بعارض المقيااس بصايغتو األولياة علاى مجموعاة مان الخباراء 2والمتخصصاين فاي
علاام الاانفس والقياااس النفسااي البااال عااددىم ( )5للحتاام فااي ص ا حية تاال فقارة ماان الفقارات ماان عاادم صا حيتيا لقياااس

المفيوم المراد قياسو من المجاالت الث ثة ،تواجراء ما يرونو مناسباً من تعدي ت على الفقرات التي تتون بحاجاة لاذلك،
وفي ضوء آراء الخبراء وم حظاتيم  ،تم تعديل صياعة بعض الفقارات ،وأعتماد الباحثاان النسابة المًوياة لداللاة الفاروق
بين الموافقين وعير الموافقين معيا اًر لص حية الفقرات إذا لم تتجاوز جمي الفقرات نسبة .%82
 .1التحميل اإلحصائي لمفقرات إليجاد القوة التمييزية:

لتحقي ا ا ا ااق ى ا ا ا ااذا الغ ا ا ا اارض إخت ا ا ا ااار الباحث ا ا ا ااان عين ا ا ا ااة بلغ ا ا ا اات ( ) 422طالب ا ا ا ااة جامعي ا ا ا ااة ،وعلي ا ا ا ااو إس ا ا ا ااتعم

الباحثااة لحساااب القااوة التميزيااة المجمااوعتين المتطاارفتين بنساابة ( )%27بعااد أن رتباات درجااات الطالبااات علااى المقياااس
تنازلياً من أعلى درجة الى أدنى درجة ،وبيذا بلغت نسبة ال( )%27من العيناة البالغاة ( )128( )422لتال مجموعاة،
أي إن عاادد اإلسااتمارات الخاضااعة للتحلياال اإلحصاااًي أصاابي ( )216إسااتمارة ،بعااد ذلااك إسااتخرج المتوسااط الحسااابي
واإلنحراف المعياري لتال فقارة فاي المجماوعتين العلياا ،والادنيا ،وبإساتعمال اإلختباار التااًي لعينتاين مساتقلتين تام حسااب

داللااة الفااروق لتاال فق ارة وتبااين أن الفق ارات جميعيااا تاناات ممي ازة وىااي ذات داللااة إحصاااًية عنااد مسااتوى ( ،)2.25إذا
تانت قيمتيا التاًية المحسوبة اتبر من القيمة التاًية الجدولية البالغة  )1.96( 3و الجدول ( )2الذي يوضي ذلك.
جدول ()5

اسماء االساتذة الخبزاء والمحكمين :2
 .1أ.د طالب ناصر القيسي /جامعة بغداد ،كمية التربية لمبنات .قسم عمم النفس.
 .5أ.د انعام لفته موسى الهنداوي /جامعة بغداد ،كمية االداب ،قسم عمم النفس.
 .3أ.د.غسان حسين سالم /جامعة بغداد/كمية التربية لمبنات.

 .4ا.م.د وجدان عبد االمير /الجامعة المستنصرية ،كمية التربية االساسية.
 .5أ.م.د هدى جميل /جامعة بغداد ،مركز البحوث النفسية.

:3القيمة التائية الجدولية عند درجة حرية ( )514ومستوى داللة (= )5.55( ،)5.68( = )5.51( )3.591( = )5.551
()1.965
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معامالت تمييز فقرات مقياس تضارب إدراك الذات بأسموب العينتين المتطرفتين
الفقرات

دنيا

عميا

القيمممممممممممممممممممممة

مستوى الداللة

متوسط

انحراف

متوسط

انحراف

التائية

1

2.54

2.521

2.33

2.474

3.271

دال عند مستوى 2.25

5

2.92

2.324

2.62

2.488

5.225

دال عند مستوى 2.25

3

2.759

2.435

2.435

2.498

5.121

دال عند مستوى 2.25

4

2.981

2.135

2.796

2425

4.512

دال عند مستوى 2.25

5

2.92

2.278

2.63

2.485

5.336

دال عند مستوى 2.25

6

2.72

2.452

2.19

2.398

9.134

دال عند مستوى 2.25

7

2.825

2.397

2.574

2.496

3.781

دال عند مستوى 2.25

8

2.94

2.247

2.78

2.418

3.372

دال عند مستوى 2.25

9

2.666

2.475

2.388

2.489

4.237

دال عند مستوى 2.25

15

2.89

2.316

2.32

2.459

11.258

دال عند مستوى 2.25

11

2.583

2.495

2.398

2.491

2.757

دال عند مستوى 2.25

15

2.824

2.383

2.546

2.522

4.584

دال عند مستوى 2.25

13

2.752

2.435

2.464

2.496

4.255

دال عند مستوى 2.25

14

2.752

2.435

2.543

2.522

3.194

دال عند مستوى 2.25

15

2.778

2.418

2.425

2.522

5.634

دال عند مستوى 2.25

16

2.724

2.458

2.482

2.522

3.396

دال عند مستوى 2.25

17

2.925

2.263

2.778

2.417

3.119

دال عند مستوى 2.25

18

2.91

2.291

2.51

2.522

7.127

دال عند مستوى 2.25

19

2.732

2.445

2.555

2.499

2.733

دال عند مستوى 2.25

 .5صدق البناء

ويتحقق ىذا النوع مان الصادق مان ع قاة الفقارة بالدرجاة التلياة للمقيااس ،لاذلك إعتماد الباحثاان معامال إرتبااط

بوينات بايسا

النقطاي ألن اإلجابااة عان الفقارة متقطعااة تقطيعااً ثناًي ًاا ،إلسااتخراج الع قاة باين درجااات تال فقارة والدرجااة

التليااة ألفاراد العينااة علااى المقياااس ،إذ تاناات االسااتمارات الخاضااعة للتحلياال ( )422إسااتمارة وىااي ذاتيااا التااي خضااعت

للتحليل في ضوء أسلوب المجموعتين المتطرفتين ،وتبين ان جمي معام ت االرتبااط دالاة عناد مساتوى داللاة ()2.25
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ودرجة حرية ( )398إذ بلغت القيمة الجدولية لمعامل االرتباط ( ،)2.298وجادول ( )3يوضاي معاام ت االرتبااط باين
تل فقرة من فقرات المقياس والدرجة التلية للمقياس.

جدول ()3
معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكمي لمقياس تضارب إدراك الذات
الفقرات

معامالت الصدق

مستوى الداللة

الفقرات

معامالت الصدق

مستوى الداللة

1

2.459

دال 2.25

5

2.342

دال 2.25

3

2.458

دال 2.25

4

2.246

دال 2.25

5

2.346

دال 2.25

6

2.222

دال 2.25

7

2.358

دال 2.25

8

2.376

دال 2.25

9

2.521

دال 2.25

15

2.252

دال 2.25

11

2.412

دال 2.25

15

2.381

دال 2.25

13

2.422

دال 2.25

14

2.434

دال 2.25

15

2.398

دال 2.25

16

2.424

دال 2.25

17

2.245

دال 2.25

18

2.398

دال 2.25

19

2.37

دال 2.25

الثبات

عمد الباحثان الى التحقاق مان ثباات مقيااس تضاارب إدراك الاذات بطريقاة إعاادة األختباار لقيااس اإلتسااق الخاارجي

بإختيااار ( )52طالااب وطالبااة تاام تطبيااق المقياااس علااييم ثاام إعااادة تطبيااق المقياااس نفسااو بعااد إساابوعين ،وبل ا معاماال
الثبات (.)2.872

وتااذلك تاام إسااتعمال طريقااة الفاترونباااخ لقياااس االتساااق الااداخلي إذ بل ا معاماال الثبااات ( )2.956وىومعاماال ثبااات
ٍ
عال.
رابعاً :الوسائل االحصائية

 .1معامال إرتباط بوينت بايس  ،لحسااب معامال إرتبااط درجاة الفقرة بالدرجاة التليااة لمقياس تضارب إدراك الذات.
 .5معاماال ألفااا ترونباااخ ) (Alfa-Cronbach Coefficientيقاايس ىااذا المعاماال اإلتساااق الااداخلي فااي المقياااس
المتعدد البداًل ،تواستعمل لحساب ثبات اإلتساق الداخلي لمقياس تضارب إدراك الذات.
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 .3اإلختبااار التاااًي لعينااة واحاادة
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 T-Test - One sampleيسااتعمل للتعاارف علااى داللااة الفاارق بااين الوسااط

الحسابي والوساط الفرضاي أو المعيااري ،تواساتعمل لمعرفاة داللاة الفارق باين متوسااط درجااات تضاارب إدراك الاذات
عند عينة البحث والمتوسط الفرضي للمقياس.

 .4اإلختباار التااًي لعينتاين مساتقلين

 T-Test –Two Independent Sampleيساتعمل للمقارناة باين وساطين

حس ااابيين لعينت ااين مختلفت ااين ،تواس ااتعمل لحس اااب الق ااوة التمييزي ااة للفقا ارات ب ااين المجم ااوعتين المتط اارفتين لمقي اااس
تضارب إدراك الذات والفروق وفقاً لمتغير التخصص.
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الفصل الرابع
عرض النتائج ومناقشتها

تاام فااي ىااذا الفصاال عاارض النتاااًج التااي توصاال إلييااا الباحث اان وفااق أىااداف البحااث الحااالي وماان ثاام عاارض

التوصيات والمقترحات المترتبة على تلك النتاًج وتما يفتي:
الهدف األول :قياس تضارب إدراك الذات لدى طمبة الجامعة:

لغرض تحقيق ىذا اليدف تم استخراج الوسط الحسابي على مقيااس تضاارب إدراك الاذات لادى مجموعاة أفاراد

عينااة البحااث البالغااة ( )222طالبااة جامعيااة والااذي بل ا ( )12.195وبااإنحراف معياااري مقااداره ( ،)3.261بينمااا تااان

الوسط الفرضي ( ، )9.5وبعد إستعمال االختبار التااًي لعيناة واحادة تباين أن ىنااك فرقااً ذا داللاة إحصااًية ،إذ بلغات
القيمااة التاًيااة المحسااوبة ( )16.222وىااي أتباار ماان القيمااة الجدوليااة البالغااة

4

( )1.96عنااد مسااتوى داللااة ()2.25

وبدرجة حرية ( )199مما يلير الى أن عينة ىذا البحث تتصف بتضارب إدراك الذات وجدول ( )4يوضي ذلك.
جدول ()4
اإلختبار التائي لمفرق بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي لمقياس تضارب إدراك الذات
المتغير
تضممممممممممممممممارب

ادراك الذات

حجمممممممممممممممم

المتوسمممممممممممممممممممممط

اإلنحمممممممممممراف

المتوسممممممممممممط

القيممممة التائيمممة

العينة

الحسابي

المعياري

الفرضي

المحسوبة

555

15.195

3.561

9.5

16.555

القيممممممممممممممممممممة
التائيمممممممممممممممممممة

الجدولية
1.96

درجممممممممممممممممة

مسممممممممممممممتوى

الحرية

الداللة

199

دال عنممممممممممممد
5.55

ويمت اان تفس ااير ى ااذه النتيج ااة وف ااق نظري ااة ف ااازيو ف ااي ت ااون تض ااارب إدراك ال ااذات ل ااو ذخيا ارة م اان اإلس ااتثارات اإلنفعالي ااة
المتلااعبة للمواقااف أو األىااداف التااي يماار فييااا الفاارد ،تتجربااة الحااب والتاره اللااديد للااخص أو موضااوع مااا ،وأتثاار ماان
يواجو ىذا األمر ىم فًة اللباب وخصوصاً اإلناث.

وتتفااق ىااذه النتيجااة م ا نتيجااة د ارسااة فريدالنااد ورولاان ود ارسااة تواباال وأخاارون ود ارس اة تواباال ورولاان فااي وجااود

تضارب إدراك الذات لدى اإلناث.
الهدف الثاني:التعرف عمى الفروق في تضارب إدراك الذات بين طالبات الجامعة وفق متغير(التخصص):
تحقيق ااً للياادف الثاااني ماان أىااداف البحااث الحااالي والااذي يياادف الااى معرفااة الفااروق وفااق متغياار التخصااص (علمااي،

انساني) في تضارب إدراك الذت لعينة البحث الحالي والبال عددىم ( )222طالبة جامعية ،ولتحقياق ذلاك تام إساتعمال
االختبار التاًي لعينتين مستقلتين )(t-test

 القيمت التائيت الجذوليت عنذ درجت حزيت ( )911تساوي ( )9911عنذ مستوى ( ،).9.0وعنذ مستوى ( ).9.9تساوي
()Bluman,1998)9)8902
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جدول ()5

متوسط درجات متغير التخصص لعينة البحث وانحرافها المعياري والقيمة التائية لداللة الفرق بين العممي واالنساني
المتوسمممممممممممممممممممممممط

االنحممممممممممممممممممممممممراف

5.955
3.556

التخصص

حجم العينة

عممي

155

11.755

انساني

155

15.645

الحسابي

المعياري

القيممممممة التائيمممممة

القيمممممة التائيممممة

1.94

1.96

المحسوبة

الجدولية

مستوى الداللة

غيممممر دال عنممممد مسممممتوى

)(5.55

ويتضااي ماان الجاادول ( )5ال توجااد فااروق ذات داللااة احصاااًية فااي تضااارب إدراك الااذات بااين (العلمااي واالنساااني) ،إذ
بلغاات القيمااة التاًيااة المحسااوبة ( )1.94درجااة وىااي اصااغر ماان القيمااة التاًيااة الجدوليااة والبالغااة قيمتيااا ( )1.96درجااة
عند مستوى داللة ( )2.25وبدرجة حرية ( )198مما يدل على تقارب وجية نظر الطالبات في ت االختصاصين.

ويمتاان تفسااير ىااذه النتيجااة فااي أنااو ال يمتاان مقارنااة دور التخصااص للتاافثير فااي تضااارب إدراك الااذات الطالبااات مقارنااة
بالاادور التبياار الااذي تؤديااو متغي ارات تااالجنس والحالااة الصااحية بااين حالااة الس اواء والماارض النفسااي والتااي تااؤثر بصااورة

جوىريااة فااي تضااارب إدراك الااذات ،وىااذا مااا إتفقاات عليااو نتاااًج الد ارسااات السااابقة ،وذلااك للمعايلااة المزمنااة بااين تلااك
المتغي ارات ول اادتيا الواض ااحة فااي إع ااادة تل ااتيل معتقاادات تواتجاى ااات الف اارد وتتااوين الف ااروق الفردي ااة بااين األفا اراد ال ااذين
يتفثرون بيا واألفراد الذين ال يتفثرون بيا ،وىذا ما ال نجده في متغيرات تمتغير التخصص.

التوصيات:

 .1اإلفادة من مقياس تضارب إدراك الذات في المستلافيات والعياادات النفساية بوصافو آداة تساتعمل فاي
تمييز تضارب إدراك الذات عن األمراض النفسية تإضطرابات اللخصية والفصام.

 .2إعتماااد برنااامج محاادد لمعالجااة التبعااات الساالبية لتضااارب إدراك الااذات عاان طريااق تحوياال طاقااة الفاارد
الفعالة الى نلاطات إيجابية تخفف من لدتيا ،تالفعاليات اإلجتماعية والثقافية.
المقترحات:
 .1إجاراء د ارسااات أخارى ملااابية للبحااث الحاالي تتناااول لاراًي إجتماعيااة وفًااات عمرياة أخاارى ومقارنااة
نتاًجيا م نتاًج البحث الحالي.

 .2إجراء دراسات تتناول ع قة تضاارب إدراك الاذات بمتغيارات اخارى تالصاحة النفساية واإلضاطرابات
النفسااية واإلضااطرابات الفصااامية وأنماااط اللخصااية والتفاعاال اإلجتماااعي والمتغي ارات الديموعرافيااة

تالجنس.
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