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امللخ�س

هدف البحث احلايل التعرف اإىل م�ستوى الوعي بالذات لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة اأبو 

ظبي ممن يتحدثون اللغة العربيـة. تاألفت عينة البحث من )90( ع�سوًا من اأع�ساء هيئة التدري�ص 

من حملة �سهادتي الدكتوراه واملاج�ستري، ومن التخ�س�سات العلمية، واالإن�سانية واالجتماعية يف 

االإماراتية ملقيا�ص  البيئة  املّعربة واملقننة على  اأبوظبي والعني. وطبقت ال�سورة  فرعي اجلامعة: 

الوعي بالذات والذي يتاألف من )62( فقرة متثل و�سفًا للوعي بالذات وتتوزع على اأربعة جماالت 

والتاأمل  اخلارجية،  للموؤ�سرات  والالمباالة  الواقعي،  الذات  وعي  يف  والرغبة  الذات،  نقد  هي: 

الذاتي.

وللك�سف عن م�ستوى الوعي بالذات قام الباحثان بح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات 

املعيارية الأداء اأع�ساء هيئة التدري�ص على جماالت املقيا�ص االأربعة واملقيا�ص ككل، وبينت النتائج 

م�ستوى متو�سط من الوعي بالذات لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص الذين يتحدثون اللغة العربية يف 

م�ستوى  اإح�سائية عند  اإىل عدم وجود فروق ذات داللة  اأي�سًا  البحث  وتو�سل  اأبو ظبي.  جامعة 

العلمي،  واملوؤهل  )ذكر/اأنثى(،  النوع  ملتغريات  تبعًا  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  بني  فاأقل   )0.05(

والتخ�س�ص، و�سنوات اخلربة، واأو�سى الباحثان باأهمية توعية املجتمع االأكادميي مبهارة الوعي 

بالذات وتنفيذ برامج تدريبية وتعلمية تعليمية لتنمية هذه املهارة. 

الكلمات املفتاحية: الوعي بالذات، العالقات االجتماعية، التكيف االجتماعي، التدري�ص اجلامعي.

* تاريخ ت�سلم البحث: 2013/9/2م                                                                                                                      * تاريخ قبوله للن�سر: 2014/1/14م
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Self-Awareness Among Faculty Members from the University of 
Abu Dhabi in the Light of the Variables: Gender (Male / Female, 

Qualification, Specialization, and Experience)

Dr. Samer A. Abdel-Hadi
Academic Programs for Military Colleges

Abu Dhabi University

Dr. Ghanem J. Al Bustami
College of Art and Sciences

Abu Dhabi University

Abstract

The present rsearch aimed to identify the level of self-awareness among 
a sample of faculty members who speak Arabic at the Abu Dhabi Univer-
sity. The rsearch sample consisted of )90( faculty members Ph.D. and mas-
ter's holders from scientific, social and humanitarian disciplines in University 
branches: Abu Dhabi and AlAin. The Arabian version of the self- awareness 
scale standardized on the Emirati environment was applied which consists 
of )62( items representing a description of self- awareness and distributed on 
four aspects: self-critical, desire for realistic-awareness, indifference to exter-
nal cues, and self-reflection.

To detect the level of self-awareness, the researchers calculated the arith-
metic means, and deviations from the faculty member’s performance on the 
four scale aspects and the scale as a whole. The results showed a medium level 
of self-awareness with faculty members who speak Arabic at the University 
of Abu Dhabi. The rsearch also found that there were no statistically signifi-
cant differences at the level )0.05( or less between faculty members due to 
the variables gender (male/female), qualification, specialization, and years of 
experience. The researchers recommended the importance of academic com-
munity awareness of self-awareness and implementation of training, learning 
education programs for the enhancement of this skill.

Keywords: self-awareness, social relations, social adjustment, university teaching.
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املقدمة:
ت�سعى اجلامعة - كموؤ�س�سة اجتماعية- اإىل حتقيق جمموعة من االأهداف الرتبوية، ويقع 

على ع�سو هيئة التدري�ص دور رئي�ص يف حتقيق االأهداف الرتبوية املتوّخاة. وحتى يحقق ع�سو 

هيئة التدري�ص التاأثري يف �سلوك الطلبة واجتاهاتهم فاإنه يحتاج اإىل معرفة اأف�سل لذاته ونف�سه 

واالإجابة عن اأ�سئلة تتعلَّق باهتماماته واأهدافه، وما يواجهه من �سعوبات يف التعامل مع بع�ص 

الطلبة، وكيفية الت�سرف الإيجاد عالقة اإيجابية مع الطلبة والعاملني. واالإجابة عن تلك االأ�سئلة 

تقوده اإىل حتقيق خطوات يف الوعي بالذات. فالوعي بالذات عملية للتعامل مع امل�ساعر وال�سلوك 

تت�سمن فهمًا اأكرث دقة عن كيفية تاأثري الطلبة يف احلالة االنفعالية لع�سو هيئة التدري�ص ويف 

�سلوكه، واآلية تاأثريه باملقابل يف �سلوك الطلبة وحالتهم االنفعالية. وي�ساعد الوعي بالذات ع�سو 

ُت�سهم يف تطوره املهني وال�سخ�سي وبيان ال�سلوكات  هيئة التدري�ص يف حتديد ال�سلوكات التي 

التي تعيق تقدمه وتطوره )Richardson & Shupe, 2003(. كما وي�ساعد يف ال�سيطرة على 

كله  ال�سعف، وهذا  ونقاط  القوة  نقاط  بيان  الذات؛ من حيث  وفهم  امل�سوؤولية  املوقف وحتمل 

يوؤثر يف اإقامة عالقات مع االآخرين �سمن اإطار ال�سحة العقلية )Jack & Miller, 2008(. اإّن 

االأ�سا�ص يف اتخاذ قرارات �سليمة ي�ستند اإىل تطوير االإح�سا�ص بالوعي بالذات الذي يت�سمن يف 

جزء منه تطوير القدرة على فح�ص وحتديد اخل�سائ�ص ال�سخ�سية واملعتقدات واالجتاهات 

اأ�سئلة  التدري�ص عن  هيئة  فاإجابة ع�سو  والتعلم؛  التدري�ص  التفكري حول  توؤثر يف طريقة  التي 

مثل: ما العوامل املوؤثرة يف القرارات التي اأتخذها؟ وما الذي اأحتاج اإىل تغيريه يف نف�سي التخاذ 

ال�سابقة  املفاهيم  حتديد  على  ي�ساعد  ب�سكل  والتغيري  للتطوير  البداية  تعترب  اأف�سل؟  قرارات 

 Baum( واالجتاهات واكت�ساف تاأثري اخلربات واخل�سائ�ص واملعتقدات يف العمل مع الطلبـة

 .)& King, 2006

بالذات يكون لديه وعي مب�ساعره وقدرة على  الوعي  ُيظهر  الذي  التدري�ص  اإن ع�سو هيئة 

ال�عي بالذات لدى اأع�ساء هيئة التدري�س من
جامعة اأب�ظبي يف �س�ء متغريات الن�ع )ذكر/ اأنثى(

وامل�ؤهل العلمي والتخ�س�س واخلربة
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�سبط االأفعال املندفعة، واتخاذ قرارات منا�سبة والتوا�سل ال�سليم مع االآخرين؛ فالوعي بالذات 

ي�ساعد على اال�ستماع ب�سكل �سحيح والعمل ب�سكل م�ستمر لتحقيق االأهداف واإيجاد طرق بناءة 

لتجاوز االأزمات. كما ي�ستطيع قراءة املوقف التعليمي وتو�سيح االأفكـار ويكون اأكرث قدرة على 

الرتكيز والقيام بخطوات نحو حتقيق اخلطط والقدرة على التوجه نحو حل امل�سكـالت بداًل من 

.)Shelton, 2003( الرتكيز على االنفعـال

وهو حجر  واالنفعاالت؛  وال�سلوك  باالأفكار  الوعي  مثل  متنوعة  اأبعاًدا  بالذات  الوعي  ياأخذ 

من  تظهر  التي  الكفاية  تلك  االنفعالية.  الكفاية  واأ�سا�ص  االنفعايل؛  الذكاء  تطور  يف  االأ�سا�ص 

ر الرغبة يف اإدراك امل�ساعر  خالل قدرة ع�سو هيئة التدري�ص على اإدراك انفعاالته مع �سرورة توفُّ

ومعرفتها والفهم الدقيق لالنفعاالت عندما تظهر، وجتنُّب الغ�سب واإدارة احلالة االنفعالية. 

وهذا يتيح الفر�سة لفهم الر�سائل التي تكون وراء االنفعاالت، وتنظيم نربة ال�سوت واالإمياءات، 

واالفرتا�سات  املوقف  اإدراك  مثل  االنفعايل؛  الذكاء  يف  توؤثر  التي  االأبعاد  اإىل  االنتباه  مع 

النظام  تقود  واالنفعاالت  امل�سبقة،  االأفكار  وا�ستنتاج  االأمناط  لروؤية  مهياأ  والدماغ  واالأمناط. 

بالذات  الوعي  وُيعد   .)Mersino, 2007; Shahnaz, 2008; Santovec, 2011( املعريف 

اإدراك  مهارة  التدري�ص  هيئة  ع�سو  فامتالك  فاعل؛  تعليمي  جمتمع  لبناء  مفتاحًا  واإدارتها 

االنفعاالت وتنمية جوانب القوة، والقدرة على اإدارة االنفعاالت، وبناء اأهداف ق�سرية وطويلة 

املدى والعمل على حتقيقها ي�ساعده على روؤية قوته ومعرفة التحيز والنقاط العمياء يف االإدراك، 

مما يخدم الفاعلية يف العالقة مع االآخرين، وفهم اأعمق للجانب ال�سخ�سي. ومع الوعي بالذات 

ي�سبح ع�سو هيئة التدري�ص اأكرث وعًيا مب�ساعره وكيف توؤدي تلك امل�ساعر اإىل ال�سلوك، واأكرث 

كيفية  يف  موؤثرة  قوى  فهي  احلياة  يف  مبكًرا  لت  ت�سكَّ التي  وقيمه  وافرتا�ساته  مبعتقداته  وعًيا 

 .)Bob, 2006; Beland, 2007( تف�سري االأحداث ودرجة االختيار التي ي�سعر باأنه ميتلكها 

ومعرفة ما يفكر فيه، وما ي�سعر به عندما يفكر ي�ساعده يف عملية اتخاذ القرار والقيام بفعل. 

ودون الوعي بالذات فاإن االأفكار وامل�ساعر واالإدارك تتم ب�سكل اآيل؛ فتحقيق الوعي بالذات ينقل 

.)Sarita, 2010( الفرد من ال�سكل االآيل اإىل الرتوي واالإدراك

تط�ر مفه�م ال�عي بالذات ونظرياته:

متت درا�سة م�سطلح الوعي بالذات بالن�سبة اإىل امل�سطلحات االأخرى عن الذات من قبل 

العاملني يف جمال علم النف�ص، وخا�سة املتخ�س�سني منهم يف علم النف�ص االإكلينيكي يف �سوء 

اهتمامهم بالعالج من خالل تنمية الوعي بالذات. وتناول هان�سن )Hansen, 2009( الوعي 

بالذات م�ستندًا اإىل اأربعة افرتا�سات اأ�سا�سية هي:
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- وجود الذات.

- توفر الذات لال�ستبطان.

- اجلوهر الثابت للذات.

- تقدمي الذات بوا�سطة اللغة )التعبري عنها لغويًّا(.

واقرتح ا�ستبدال م�سطلح الوعي بالذات مب�سطلح الق�سة الذاتية Self- Storing حيث 

Internal Narrative. واأو�سح هان�سون  اإن املعرفة الذاتية تنمو وتتطور من ال�سرد الداخلي 

ال�سعور  حول  فرويد  نظرية  اإىل  تعود  بالذات  للوعي  املبكرة  اجلذور  اأن   )Hanson )2000

والال�سعور، حيث اأ�سار فرويد اإىل اأن الوعي بالذات يكون يف الال�سعور وي�سعب الو�سول اإليه 

واأّكد على اأثر العامل الداخلي املرتبط بالفرد يف حماوالته لفهم ذاته، واأ�سار اإىل �سعوبة وعي 

الفرد لدوافعه احلقيقية حيث اإن فهم الذات يف الغالب غري دقيق، وطرح فكرة خداع الذات اأو 

الذات اخلادعة فالفرد وب�سكل غري واٍع يخدع نف�سه حول م�ساعره احلقيقية ورغباته واأمنياته 

ويلجاأ اإىل ا�سرتاتيجيات وحيل نف�سية دفاعية الإخفاء املعلومات املهددة وغري املريحة عن نف�سه. 

اأّما اأدلر Adler فقد رف�ص هذه النظرية وافرت�ص اأن الوعي بالذات يحتاج اإىل انتقال االأفكار 

وحركتها من الال�سعور اأو الالوعي اإىل ال�سعور واأّن الوعي بالذات هو عملية م�ستمرة من التعلم 

وانتقال من الغمو�ص اإىل الفهم الوا�سح. اأّما جوزيف و هاري Joseph & Harry امل�سار اإليهما 

‘ )Fung, 2011(؛ فقد طورا منوذًجا ُعرف با�سم منوذج جوهاري ُعدَّ اأداة لالإدراك النف�سي. 

والوعي بالذات وظيفته حتقيق فهم اأف�سل للذات وت�سهيل التوا�سل مع االآخرين وبناء عالقات 

وا�ستقبال  اإر�سال  كيفية  فهم  على  ي�ساعد  االآخرين  مع  ات�سال  منوذج  فهو  معهم؛  اإيجابية 

املعلومات ويتاألف النموذج من اأربع مناطق متثل نوافذ يطل من خاللها الفرد على ذاته وعلى 

االآخرين وتختلف م�ساحات النوافذ يف كل واحد منا عن االآخر. ومت تعريف الوعي بالذات يف 

هذا النموذج على اأنه معلومات و�سلوكات عن الذات معروفة للفرد وغري معروفة لالآخرين، اأو 

قد تكون معروفة بناء على النوافذ املفتوحة واملخفية يف النموذج وقد يرتافق الوعي بالذات مع 

التحليل واحلكم والتقييم. 

عّرف  حيث  االنفعايل  بالذكاء  املرتبط  الرتبوي  االأدب  يف  بالذات  الوعي  تناول  مت  وقد 

بانفعاالته  وعي  على  يكون  واأن  لذاته  الفرد  معرفة  باأنه  بالذات  الوعي   )Goleman, 1995(

عندما تظهر ومن خالل املعرفة باالنفعاالت ي�سبح الفرد قادًرا على اأن ميتلك مهارة التمثل 

من  كل  وتناول   .)Empathy( )Fung, 2011; Davis & Franzoi, 1999 العاطفي 

)Goukens، Dewittee & Warlop, 2009( الوعي بالذات ب�سكل خمتلف عندما اأ�ساروا 



20
15

و  
يــ

ونـ
يــ

 2
د   

عد
 ال

 16
د  

جل
مل

ا

613

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اإىل اأن الوعي بالذات هو االنتباه املتمركز حول الذات، وقاموا بت�سنيف هذا االنتباه اإىل وعي 

عام بالذات ووعي خا�ص بالذات. حيث ُيعّرف الوعي اخلا�ص بالذات باأنه حالة نف�سية يكون 

فيها الفرد على وعي باالأبعاد اخلا�سة بنف�سه واملخفية عن االآخرين اأي خمفية عن نظر االآخرين 

ن م�ساعرنا واجتاهاتنا واأمانينا واأحالمنا، فالوعي اخلا�ص بالذات يظهر لدى الفرد  وهي تت�سمَّ

عندما يكون على وعي بحالته االنفعالية الداخلية وحالته النف�سية؛ مثل الفرح واجلوع وعندما 

يفكر يف خماوفه الداخلية واأمانيه، وعندما يحاول معرفة ملاذا ي�سلك الطريقة التي ي�سلكها يف 

هذا العامل. اأّما الوعي العام بالذات فيق�سد به احلالة النف�سية التي يكون فيها الفرد على وعي 

العامة  االأبعاد اخلا�سة بنف�سه واملاُلحظة من االآخرين؛ مثل املظهر اجل�سمي والكلمات  بتلك 

وعندما  االآخرون  له  ينظر  كيف  الفرد  يفكر  عندما  وتظهر  االنفعاالت  عن  والتعبري  واالأفعال 

 Davis & Franzoi, 1999;( يتفح�ص نف�سه اأمام مراآة اأو يتابع م�ساهد م�سورة له يف الفيديو

 .)Fung, 2011

بالذات  للوعي  منوذًجا   )Duval & Wicklund, 1973( ووكالند  دوفيل  من  كل  قّدم 

حيث افرت�سا �سل�سلة من اخلطوات املعرفية تظهر عندما يوجه الفرد انتباهه اإىل بعد حمدد 

من ذاته فتتم املقارنة بني الذات ومعيار اأو مثال ي�سعه الفرد وتوؤدي املقارنة اإىل تعار�ص بني 

الذات احلالية واملعيار اأو اجلانب املثايل واإدراك الفرد لهذا النق�ص يوّلد م�ساعر �سلبية وعدم 

راحة واال�ستجابات التي تظهر يكون الدافع وراءها هو خف�ص امل�ساعر ال�سلبية، وميكن تو�سيح 

 – التعار�ص  – اإدراك بع�ص  – تقييم الذات  النحو االآتي: الرتكيز على الذات  النموذج على 

.)Carducci, 2009( امل�ساعر ال�سلبية – حماوالت خلف�ص التعار�ص اأو جتنبه

وقدم مورن )Morin, 2004( منوذًجا اآخر افرت�ص فيه وجود )3( م�سادر للمعلومات عن 

الذات، وهي:

املحيط االجتماعي: ويكون بالتفاعل وجًها لوجه مع االآخرين، والتغذية الراجعة، وميكانزمات 

املقارنة االجتماعية.

الرتكيز على  ن  تت�سمَّ التي  املادية  الفيزيقية  البيئة  والبناءات يف  املو�سوعات  مع  االت�سال 

الذات واملثريات العاك�سة مثل املراآة والفيديو.

احل�سية الداخلية واحلديث اإىل الذات والتخيالت توؤثر يف الوعي بالذات. املنبهات 

ن معرفة الفرد لنقاط قوته ومعرفته  ويرى هب )Hippe, 2004( اأن الوعي بالذات يت�سمَّ

لبع�ص املناطق التي متثل التحدي بالن�سبة اإليه وقبوله للواقع والعمل على احتماالت امل�ستقبل؛ 

فالفرد الذي ميتلك وعًيا وا�سًحا للذات يغتنم نقاط القوة لديه، وينظر اإليها على اأنها اأدوات 
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ت�ساعده وت�ساعد االآخرين. وميكن حتديد بع�ص االأبعاد التي يحتاج الفرد اأن يعيها على النحو 

التايل:

- االأهـداف.

- االأحداث واالأفكار واملعتقدات التي جتعله �سعيًدا اأو حزيًنا.

- جوانب قوته وجوانب �سعفه.

- قيمه ومعتقداته.

- فل�سفته باحلياة.

- حت�سيله.

- خربات ف�سله، وكيف تعر�ص لهذا الف�سل، وكيف يحمي نف�سه من العودة اإىل هذا الف�سل.

- طبيعة عالقاته مع االآخرين.

مما �سبق ن�ستخل�ص اأن هناك اتفاقًا يف خمرجات البحث العلمي حول الوعي بالذات باأنه 

املواقف  يف  وتفاعالته  واأفعاله  العقلية  وحالته  وم�ساعره  الأفكاره  الفرد  مالحظة  على  القدرة 

احلياتية، بحيث يحاول الفرد معرفة ما يدور بداخله دون حكم اأو تقييم حيث التفكري بعمليات 

التفكري واالنفعاالت يف موقف معني دون حكم اأو حتليل )Fung, 2011(. ويف البحث احلايل 

يتم التعرف اإىل الوعي بالذات لدى ع�سو هيئة التدري�ص من حيث قدرته على اإدراك انفعاالته 

ومعرفة امل�ساعر والفهم لالأفكار وال�سلوك.

من  العديد  هناك  اأن  تبني  بالذات  بالوعي  املتعلقة  الرتبوية  االأبحاث  مراجعة  �سوء  ويف 

االأبحاث اأجريت بهذا املو�سوع

ي العالقة بني الوعي بالذات ودرجة  فقد اأجرت فنج )Fung, 2011( بحًثا ا�ستهدف تق�سِّ

قبول الفرد لذاته وعالقته مع االآخرين، حيث كانت اأ�سئلة البحث:

- هل االأفراد الذين يظهرون م�ستويات مرتفعة من الوعي بالذات يح�سلون على درجات اأعلى 

يف قبول الذات؟

- هل االأفراد الذين يظهرون درجات مرتفعة من الوعي بالذات ي�سريون اإىل خربة نوعية اأف�سل 

واأعلى يف العالقات مع االآخرين؟

الثلجية  الكرة  ا�سرتاتيجية  وا�ستخدام  نوعية  مقابالت  واإجراء  كمية  ا�ستبانات  توزيع  مت 

يف اختيار اأفراد العينة، ومت تطبيق املقايي�ص على )50( فردًا واإجراء )16( مقابلة للح�سول 

اإجراء  وبعد  العالقات.  ونوعية  الذات  العينة، وقبول  بالذات الأفراد  الوعي  على معلومات عن 

املعاجلات االإح�سائية الالزمة للمتغريات الثالثة تبني اأن هناك عالقة اإيجابية دالة اإح�سائيًّا 
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بني الوعي بالذات وقبول الذات ونوعية العالقات مع االآخرين. كما اأ�سار معظم امل�ساركني اإىل 

اأنهم خربوا نوعية اأقل يف بيئة العمل مقارنة بنوعية العالقة يف احلياة ال�سخ�سية والعائلية.

وحاول كل من بيتز ودريت�ص ورامرياز )Bates, Drites and Ramiraz, 2011( معرفة 

)املتدربني  املعلمني  الطلبة  بني  االإيجابية  والعالقات  والعلمي،  اللوج�ستي  الدعم  توفري  تاأثري 

البحث  واهتم  بالذات.  وعيهم  وم�ستوى  واعتقاداتهم  اجتاهاتهم  يف  التدري�ص(  مهارات  على 

اأي�سًا مبعرفة دور الوقت املعطى للتوجيه يف اكت�ساب اخلربة وزيادة وحت�سن مهارات التدري�ص 

وانعكا�ص ذلك على اجتاهات ووعي املتدربني بذاتهم. طبق البحث على )12( م�ساركًا و)3( 

ملف   ( الوثائق  وحتليل  واملالحظة  املقابلة  با�ستخدام  كامل  درا�سي  عام  مدى  على  م�سرفني 

االإجناز(. وتركزت املقابالت واملالحظة حول تاأثري التوجيه املقدم للطلبة املعلمني يف م�ستوى 

وعيهم بالذات وقدراتهم واجتاهاتهم وكذلك مدى تاأثري اجتاهات املوجهني يف تنمية اخلربات 

التعلمية والثقة بالنف�ص. وقد اأ�سارت نتائج البحث اإىل وجود اأثر اإيجابي لطريقة اإعداد املعلمني 

املتدربني يف اأدائهم الحقًا، مما يرفع من م�ستوى الوعي بالذات لديهم والذي متت مالحظته 

وقيا�سة بتحليل الوثائق حيث اأكد امل�ساركون زيادة وعيهم بذاتهم.

الذكاء  دور  عن  الك�سف  خالله  من  ا�ستهدف  بحثًا   )Condon, 2011( كوندون  وطبق 

االنفعايل يف جمال القيادة، فقد حاول البحث االإجابة عن ال�سوؤال االآتي: اإىل اأي مدى ي�سهم 

فهم الذكاء االنفعايل خا�سة الوعي بالذات يف ممار�سة القيادة من قبل املديرين الذين يعملون 

يف مراكز العناية بال�سحة؟ حيث تكونت عينة البحث من )8( مديرين يف مراكز الرعاية قاموا 

مبلء مقيا�ص الكفاية االنفعالية الذي يت�سمن )20( كفاية مرتبطة بالذكاء االنفعايل، وطلب 

منهم اأن ي�سعوا يف احل�سبان نتائجهم على مقيا�ص الكفاية االنفعالية وتطبيق تلك الكفايات يف 

جمال عملهم لفرتة )5( اأ�سابيع، ي�سرتكون بعدها يف جمموعة نقا�ص للم�ساركة يف خرباتهم. 

اإيجابية يف  وتغريات  �سلوكهم  بالذات وحدوث تغري يف  الوعي  زيادة  اإىل  امل�ساركون  اأ�سار  وقد 

ممار�ساتهم القيادية.

)Titrek & Celik, 2010( عن عالقة بني الوعي بالذات  وك�سف بحث تيرتيك و�سيلك 

كفاية  ا�ستبانة  توزيع  مت  حيث  املدار�ص،  مديري  من  عينة  لدى  التحولية  االإدارة  ومهارات 

يف  ومديرة  مدير   )400( من  تاألفت  عينة  على  التحولية  القيادة  وا�ستبانة  بالذات  الوعي 

املرحلة االبتدائية )17 مدير مدر�سة و303 م�ساعد مدير( والثانوية )119( مديًرا يف تركيا. 

بـ )19.4%( من  بالذات  الوعي  كفاية  تنباأت   Regression Analysis التحليل  وبا�ستخدام 

التغري يف االإدارة التحولية. ون�سبة التغري يف االأبعاد الفرعية لالإدارة التحولية هي على النحو 



20
15

و  
يــ

ونـ
يــ

 2
د   

عد
 ال

 16
د  

جل
مل

ا

616

د. �سامر عبد الهادي، د. غامن الب�سطامي ال�عي بالذات لدى اأع�ساء هيئة التدري�س من جامعة اأب�ظبي

امللهمة )%18.3(،  والدافعية  الذكائية )%16.3(،  االإثارة  النموذج )%14.4(،  تاأثري  االآتي: 

مع و�سع اجلوانب ال�سخ�سية يف احل�سبان )14.4%(. وقد حاول البحث االإجابة عن االأ�سئلة 

االآتية:

- ما م�ستوى الوعي بالذات لدى مديري املدار�ص؟

- ما م�ستوى مهارات القيادة التحولية لدى مديري املدار�ص؟

- هل هناك عالقة ذات داللة اإح�سائية بني كفاية الوعي بالذات ومهارات القيادة التحولية؟

- هل تتنباأ كفاية الوعي بالذات ب�سكل داٍل اإح�سائًيا مبهارات القيادة التحولية )تاأثري النموذج 

واالإثارة الذكائية والدافعية امللهمة وو�سع اجلوانب ال�سخ�سية يف احل�سبان(؟

ويف بحث قام به جاكوبز و كمب ومت�سل )Jacobs, Kemp & Mitchell, 2008( حول 

الذكاء  اأبعاد  فح�ص  الباحثون  حاول  التغري،  مع  للتكيف  كموؤ�سر  للمعلمني  االنفعايل  الذكاء 

مع  التكيف  حتقيق  على  املعلم  ت�ساعد  موؤ�سـرات  اعتبارها  ميكن  التي  االجتماعي  االنفعايل- 

التغري. ولتحقيق اأهداف البحث مت ا�ستخدام مقيا�ص Bar- On للذكـاء االنفعايل- االجتماعي 

الطلبة  وتوزيعه على  والوعي االجتماعي.....وغريها(  بالذات،  الوعي  الفرعية مثل:  )االأبعاد 

الذين يدر�سون تخ�س�ص الرتبية يف جامعة جنوب اأفريقيا يف التخ�س�سات املختلفة ومن كافة 

امل�ستويات الدرا�سية، باعتبارهم �سي�سبحون معلمني يف امل�ستقبل، وتاألفت العينة من )1261( 

العينة،  اأفراد  باإجراء مقابالت مع  النوعية وذلك  طالبًا وطالبة. وباملقابل مت توظيف الطرق 

يتم خاللها طرح �سيناريو ملواقف �ساغطة واأ�سئلة حول تقييم �سلوك املعلم يف هذا ال�سيناريو يف 

اإيجاد حلول للم�سكالت واملواقف ال�ساغطة. واأ�سارت نتائج البحث اإىل اأن اأفراد العينة الذين 

كانوا  االجتماعي  الوعي  من  ا  منخف�سً وم�ستوى  بالذات  الوعي  من  ا  منخف�سً م�ستوى  اأظهروا 

ميتلكون مهارات اإدارة ذاتية غري كافيـة. ومزاجهم العام مل يكن اإيجابيًا بدرجة كافية بحيث 

ومتابعتها  االأهداف  من  جمموعة  لتحديد  الذاتية  الدافعية  وحتقيق  التفاوؤل  على  ي�ساعدهم 

ليكون معلمًا ناجحًا. كما اأظهرت النتائج احلاجة اإىل ابتكار اآلية لتطوير وعي املعلم بذاته ووعيه 

االجتماعي وبالتايل تنمية املزاج العام والدافعية. واأو�سى البحث ب�سرورة اإيجاد ا�سرتاتيجيات 

تدعم عمل املعلمني حتت م�ستويات ال�سغط املتزايدة وتوظيف املخرجات لتطوير منهاج دورة 

تدريبية ق�سرية ت�ساعد املعلمني على االإبداع يف التكيف مع القلق يف البيئة الرتبوية.

وقام كل من بولويل وفرانكل )Pololi & Frankel, 2005( بتنفيذ برنامج تدريبي الأع�ساء 

هيئة التدري�ص يف كلية الطب هدف اإىل تنمية مهارات التدري�ص املتمركز حول الطالب من خالل 

دمج ا�سرتاتيجيات واأ�ساليب تقليدية يف التعليم تركز على املعرفة مع ا�سرتاتيجيات واأ�ساليب 
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غري تقليدية. وقد مت تنفيذ الربنامج التدريبي على مدى عام كامل بحيث يجتمع اأع�ساء هيئة 

على  التدريب  خاللها  يتم  اأ�سهر   )9( وملدة  كامل  تدريبي  ليوم  تدريبية  جل�سات  يف  التدري�ص 

توزيع منوذج تقدير ذاتي  التدريبي من خالل  الربنامج  التدري�ص. ومت قيا�ص فاعلية  مهارات 

واإجراء مقابالت فردية. تاألفت عينة البحث من )11( ع�سوًا من اأع�ساء هيئة التدري�ص من 

)6( اأق�سام طبية خمتلفة يف كلية الطب منهم اأ�ستاذ دكتور و)4( اأ�ستاذ م�سارك و)6( اأ�ستاذ 

اأ�سارت نتائج البحث بعد حتليل البيانات  اإناث و)6( ذكـور.  اأفراد العينة  م�ساعد. و)5( من 

التي مت جمعها خالل املقابالت ومنوذج التقدير الذاتي اإىل اأن للدورة التدريبية دورًا يف تنمية 

احلما�سة للتدري�ص واإتقان مهارات التدري�ص، مع اإ�سارة اأع�ساء هيئة التدري�ص خالل املقابالت 

اإىل حتقيق تقدم ذي داللة يف مهارة الوعي بالذات وعادات التعلم مدى احلياة، مع �سعورهم 

بفائدة ا�ستثنائية من امل�ساركة يف الربنامج التدريبي جتلت يف تطوير العالقات ال�سخ�سيـة. 

وال�سلوك  بالذات  الوعي  العالقة بني  )Tirado, 2005( بفح�ص  به تريادو  ويف بحث قام 

يف  والفروقات  بالنوع  وعالقته  التربع(،  )�سلوك   Prosocial Behavior اجتماعيًا  املقبول 

املراهقة  قبل  ما  مرحلة  يف  متطوعًا   )91( من  البحث  عينة  تاألفت  العرقية.  الثقافية  البيئة 

تراوحت اأعمارهم من )10( اإىل )12( �سنة ذكوًرا واإناًثا من خلفيات ثقافية وعرقية خمتلفة. 

بالذات وال�سلوك املقبول اجتماعيًا غري دالة  الوعي  اأن العالقة بني  اإىل  البحث  نتائج  اأ�سارت 

بال�سلوك  بالذات  الوعي  يتنباأ  مل  عام  وب�سكل  فاأقل،   )0.05( داللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا 

اإح�سائيًا.  دالة  تكن  النوع مل  ملتغري  تبعًا  العينة  اأفراد  بني  الفروق  اأن  كما  اجتماعيًا؛  املقبول 

وبالن�سبة للمجتمع الثقايف العرقي فالتفاعل بني الوعي بالذات وال�سلوك املقبول اجتماعيًا مل 

اأعلى  ح�سابي  متو�سط  معدل  فقط  واحدة  عرقية  جمموعة  اأظهرت  وقد  اإح�سائيًا.  دااًل  يكن 

لل�سلوك املقبول اجتماعيًا باملقارنة مع املجموعتني االأخريني يف البحث.

عند  الفرد  تغري  اإىل  التعرف  خالله  من  هدف  بحًثا   )Brenner, 2003( برونر  واأجرى 

دخوله ثقافة جديدة، وهل هذا التغري له عالقة مب�ستوى الوعي بالذات والفاعلية الذاتية. كما 

حاول البحث فح�ص تاأثري الوعي بالذات والفاعلية الذاتية يف القدرة على التكيف والتعامل مع 

متغريات جديدة يف احلياة. طبق البحث على جمموعة من الدار�سني يف اجلامعات االأمريكية من 

غري االأمريكان )املقيمني فقط( وعددهم )103(. ا�ستمر البحث اأربع �سنوات وكان امل�ساركون 

فيها يتنقلون بني جمموعة من البلدان واملحطات، وكان الباحث ي�سجل املالحظات والقيا�سات 

يف م�ستوى الوعي بالذات والفاعلية الذاتية من خالل مقايي�ص الوعي بالذات والفاعلية الذاتية 

والتكيف االجتماعي. قارن الباحث بني نتائج اأفراد العينة على املقايي�ص ملدة اأربع �سنوات من 
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الذاتية  والفاعلية  بالذات  الوعي  م�ستوى  كان  اإذا  فيما  حول  البحث  اأ�سئلة  عن  االإجابة  اأجل 

تتغريان مبرور الوقت وبخا�سة عند االنتقال اإىل ثقافة اأو جمتمع جديد. وتو�سل البحث اإىل اأن 

م�ستوى الوعي بالذات يتغري )ب�سكل غري منتظم( تبعًا لكفاية ال�سخ�ص يف القدرة على التكيف 

واعتمادًا على خرباته ال�سابقة.

 Baumeister, Campbell, Krueger &( وفوهز  وكروجر  وكامبل  بومي�سرت  وقام 

Vohs, 2003( ببحث مت فيه حتليل البحوث التي تناولت مو�سوع الوعي بالذات وتقدير الذات، 

والعوامل املوؤثرة فيهما. كما �سعى البحث اإىل معرفة فيما اإذا كانت طرق قيا�ص الوعي بالذات 

اأو تقدير الذات امل�ستخدمة يف البحوث ال�سابقة وامل�ستندة اإىل النظريات فاعلة ومالئمة وتعطي 

نتائج موثوقة، وهل توجد عالقات �سببية اأو ارتباطية بني متغريات خمتلفة )العمر واخلربات 

وامل�ستوى االجتماعي واالقت�سادي( وم�ستوى الوعي بالذات والفاعلية الذاتية، وتقدير الذات؟ 

التاريخ  اأهمها  من  بالذات  الوعي  م�ستوى  يف  املوؤثرة  العوامل  من  عدد  عن  البحث  ك�سف 

واأ�سارت  للفرد،  ال�سخ�سية  وال�سفات  االجتماعية  العالقات  وطبيعة  والعمل  للفرد  املدر�سي 

بناء  يف  تاأثري  لها  االجتماعية  والعالقات  والقيادة  الرعاية  منط  اأن  اإىل  اأي�سًا  البحث  نتائج 

م�ستويات الوعي بالذات وتقدير الذات. كما خل�ص البحث اإىل اأن العديد من العادات ال�سحية 

معرفة  على  الفرد  قدرة  ت�ساعد يف  الغذاء وغريها  ونوع  التدخني  مثل  والنف�سية  واالجتماعية 

ذاته. 

من خالل نتائج البحوث ال�سابقة ات�سحت اأهمية الوعي بالذات يف جناح الفرد يف التوا�سل 

االآخرين  مع  العالقات  وتطوير  باحلما�سة  يرتبط  بالذات  فالوعي  االجتماعي،  والتفاعل 

اإىل  احلاجة  تظهر  النتائج  وهذه  االإدارة.  ومهارات  والقيادة  الذات  وقبول  الذاتي  والتنظيم 

بحث ميداين يبحث يف م�ستوى الوعي بالذات لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص يف اجلامعة. ويختلف 

البحث احلايل عن البحوث ال�سابقة يف حماولة قيا�ص م�ستوى الوعي بالذات لدى اأع�ساء هيئة 

التدري�ص وتق�سي دور النوع واملوؤهل العلمي والتخ�س�ص واخلربة يف م�ستوى الوعي بالذات لدى 

اأفراد العينة. 

م�سكلة البحث: 
يحتاج ع�سو هيئة التدري�ص يف اجلامعة اإىل معرفة ذاته ونف�سه؛ لينعك�ص هذا الفهم على 

املعلومات  تلك  ا�ستخدام  مع  به  وي�سعر  يفكر  ما  كل  املعرفة  هذه  وت�سمل  الطلبة.  مع  �سلوكه 

واملزيد   .)Sarita, 2010( واأخالقيـات  وتبني اجتاهات  قرارات م�ستقبلية،  وتوظيفها التخاذ 
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من االنتباه اإىل الذات يفيد يف عالقة ع�سو هيئة التدري�ص مع طلبته وي�سبح اأكرث وعًيا باالت�ساق 

بني املعايري اخلا�سة واالأهـداف واالإجنازات احلالية )Davis & Franzoi, 1999(. فالوعي 

بالذات ي�ساعد ع�سو هيئة التدري�ص على فهم قيمه اخلا�سة وما يريد حتقيقه وحاجاته ونزعاته 

تعديلها  اإىل  يحتاج  التي  ال�سلوكات  حتديد  وبالتايل  �سلوكه  يف  ال�سعف  ونقاط  القوة  ونقاط 

وتغيريها وبعدها يتوفر لديه عدة خيارات اأكرث من انعكا�ص افرتا�ساته اخلا�سة وي�ساعده ذلك 

وي�ساعد  بالذات  وثقة  داخلية  قدرة  يوّلد  بالذات  فالوعي  الطلبـة.  مع  فاعلة  عالقات  بناء  يف 

يف قبول الذات وحتمل م�سوؤولية االأفعـال واخليارات. ويبني على نقاط القوة ويقلل من نقاط 

ال�سعف مبا ي�سهم يف اإدارة القاعة الدرا�سية ويظهر االأداء املرتفع ونتائجه يف تنمية قوة الطلبة 

والرتكيز عليها. وع�سو هيئة التدري�ص الذي ميتلك وعًيا بذاته يكون اأكرث ترابًطا و�سلة مع طلبته 

واأف�سل ت�سلًحا لبناء عالقات اأكادميية معهم، وي�سركهم يف العمل ويلهمهم لتحقيق جمموعة من 

االأهداف فلعل اأكرث عوامل جناح الطالب يف اأدائه هو عالقته مع ع�سو هيئة التدري�ص. وعندما 

يظهر الوعي بالذات لدى ع�سو هيئة التدري�ص تظهر الكفايات املهنية من الداخل اإىل اخلارج، 

ن اال�ستماع والتعبري عن الذات والتقديـر والتقييم. ومن ال ميتلك الوعي  وهذه الكفايات تت�سمَّ

بالذات من اأع�ساء هيئة التدري�ص يكون لديه نزعة لعك�ص دوافعه ورغباته على االآخرين دون 

قدرة على التمييز بني االإدراك ال�سخ�سي والواقع. وهذا االنعكا�ص يتم تقدميه بعدها كما لو اأنه 

واقع حقيقي. هذا وي�سع جمموعة من التوقعات امل�سبقة واالفرتا�سات ل�سلوك االآخرين واأ�سباب 

هذا ال�سلوك. واإن انخفا�ص م�ستوى الوعي بالذات اأو عدم امتالك مهارة الوعي بالذات يكبح 

ويقلل من قدرة الفرد على التمييز بني حدود الفرد ال�سخ�سية وحدود االآخر، مما ينتج عنه 

�سعوبات يف تقبل وجهات نظر االآخر واأفكاره وم�ساعره واإدراكها باأنها خمتلفة عما ميتلكه هو 

.)Fung, 2011(

اإّن الوعي بالذات هو القدرة على اإدراك االنفعاالت وت�سميتها ومعرفة اأ�سباب تلك االنفعاالت. 

ن االنتباه اإىل احلالة الداخلية للفرد، وكذلك االأفكار وامل�ساعر املرتبطة بتلك احلالة  اإنه يت�سمَّ

وعدم امتالك ع�سو هيئة التدري�ص للوعي بالذات يجعله ي�ستجيب فقط للبيئة دون القدرة على 

الو�سول اإىل معاٍن اأو اأ�سباب ا�ستجاباته االنفعالية. يواجه ع�سو هيئة التدري�ص مطالب وتوقعات 

فيظهر  اإليه  املوكلة  املهام  جتاه  االنفعالية  ا�ستجاباته  وتظهر  اجلامعة،  يف  عمله  فرتة  خالل 

الغ�سب عند التعامل مع بع�ص الطلبة الذين ي�سلكون طريقة غري مقبولة اجتماعيًّا، والقلق جتاه 

تنفيذ االأبحاث العلمية واالطالع على كل ماهو جديد يف جمال التخ�س�ص وخيبة االأمل املرتبطة 

بتح�سيل الطلبة واالإحباط وغريها من االنفعاالت، اإ�سافة اإىل االنفعاالت الناجتة عن ال�سغوط 
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من االهتمامات اليومية املرتبطة باالأ�سرة واالأ�سدقاء واأمور املنزل. اإّن ع�سو هيئة التدري�ص الذي 

ميتلك الوعي بالذات لديه القدرة على اأن يعك�ص حالته الداخلية واأن يدركها ويكون وا�سحًا حول 

اأ�سباب تلك امل�ساعر، ومن ُثمَّ اإدارة وتعديل وتنمية تلك امل�ساعر من خالل اإدراك وفهم امل�ساعر 

اال�ستجابات  تكون  وبالتايل  امل�ساعر  تلك  وماهية  االنفعاالت  لتلك  املثريات  ومعرفة  الداخلية 

الوعي  وي�ساعد  كما  اإدراكها.  وميكن  وعقالنية،  منا�سبة  تكون  الأن  احتمالية  اأكرث  وال�سلوكات 

املفردات  ا�ستخدام  خالل  من  لفظيًّا  م�ساعره  عن  التعبري  على  التدري�ص  هيئة  ع�سو  بالذات 

والقدرة على تو�سيح املطالب والتعبري عن احلاجات وال�سوؤال عن جوانب مثرية لالهتمام، كل 

الفّعال،  للتدري�ص  اأ�سا�سي  بالذات  الوعي  اإّن   .)Liff, 2003( ا  اجتماعيًّ مقبولة  بطريقة  ذلك 

فال�سف يف الع�سر احلايل فيه العديد من التحديات؛ فهناك معايري �سارمة وتوقعات مرتفعة 

ويتعر�ص  واملتنوعة،  املختلفة  التعليمية  وحاجاتهم  الطلبة  اأعداد  تزايد  مع  املنهاج  يخ�ص  مبا 

اأكرث  اإىل �سغوط من االإدارة، ولكن مع املزيد من الوعي بالذات ي�سبح  ع�سو هيئة التدري�ص 

.)Shelton, 2003( قدرة على ف�سل الذات عن هذه ال�سغوط والرتكيز على الذات وتطويرها

اأ�سئلة البحث:
يحاول هذا البحث االإجابة عن االأ�سئلة االآتيـة:

1. ما م�ستوى الوعي بالذات لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة اأبوظبي؟

اإح�سائية عند م�ستوى داللة )0.05( فاأقل يف م�ستوى الوعي  2. هل هناك فروق ذات داللة 

و�سنوات  النوع،  ملتغريات:  تعزى  اأبوظبي  جامعة  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لدى  بالذات 

اخلربة، والتخ�س�ص، واملوؤهـل العلمي؟ 

اأهداف البحث:
يهدف البحث احلايل اإىل: 

1- التعرف اإىل م�ستوى الوعي بالذات لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة اأبوظبي.

2- الك�سف عن الفروق بني اأع�ساء هيئة التدري�ص يف الوعي بالذات تبًعا للنوع )اأنثى/ ذكر( 

والتخ�س�ص و�سنوات اخلربة واملوؤهل العلمي.

اأهمية البحث:
تت�سح اأهمية البحث احلايل من خالل:

هيئة  اأع�ساء  لدى  بالذات  الوعي  م�ستوى  اإىل  التعرف  خالل  من  النظرية:  االأهمية  اأواًل:   -1



20
15

و  
يــ

ونـ
يــ

 2
د   

عد
 ال

 16
د  

جل
مل

ا

621

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

التدري�ص من جامعة اأبوظبي بناء على تقديرهم الذاتي، واالإفادة من نتائج البحث احلايل 

لت�سليط ال�سوء على مهارة الوعي بالذات ودورها يف بناء عالقات اجتماعية فاعلة. وميكن 

اع القرار يف التعرف اإىل اأهمية الوعي بالذات لدى ع�سو هيئة  اأن ي�ساعد هذا البحث �سنَّ

التدري�ص يف اجلامعات على اأن يكون يف احل�سبان طرح مو�سوع الوعي بالذات عند و�سع 

برامج التدريب لتطوير اأداء اأع�ساء هيئة التدري�ص مبا يحقق اأهداف العملية الرتبوية.

2- ثانيًا: االأهمية التطبيقية: تت�سح يف توفري البحث ملقيا�ص الوعي بالذات وتعديله ليتنا�سب 

والبيئة العربية. 

حمددات البحث:
تتحدد نتائج هذا البحث بـ:

- خ�سائ�ص العينة: اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة اأبو ظبي الناطقني باللغة العربيـة.

- خ�سائ�ص اأداة البحث ال�سيكومرتية واملعّدة الأغرا�ص البحث احلايل، وهي مقيا�ص الوعي 

.)The Self- Awareness Scale( بالذات

م�سطلحات البحث:
تلك  لتاأثري  واإدراكه  انفعاالته  قراءة  على  الفرد  قدرة   :(Self Awareness) بالذات  ال�عي 

االنفعاالت يف �سلوكه، ومعرفته بنقاط القوة لديه وجوانب ال�سعف )Macrae, 2004(. ويعّرف 

التي يح�سل عليها امل�ستجيب على  الكلية  باأنه الدرجة  اإجرائًيا يف هذا البحث  الوعي بالذات 

الفرد  م�ستوى  املقيا�ص  فقرات  تقي�ص  البحث، حيث  امل�ستخدم يف هذا  بالذات  الوعي  مقيا�ص 

باال�ستناد اإىل املعايري الداخلية واخلارجية لت�سكيل نظرة مو�سوعية عن القدرات واالإمكانات 

وتوظيف  الواقعي،  ال�سريح  والنقد  الراجعة  التغذية  على  واحل�سول  والقوة،  ال�سعف  ونقاط 

املعلومات املرتبطة بالذات لتحقيق النمو، مع التاأمل يف االأحداث اليومية لتحقيق الفهم االأف�سل 

للذات والك�سف بدقة عن الثغرات يف ال�سلوك وال�سخ�سية ومدى التقدم يف حتقيق االأهداف.

منهج البحث:
البحث احلايل؛  الو�سفي وذلك ملالءمته الأغرا�ص  املنهج  البحث  الباحثان يف هذا  اعتمد 

اإذ اأن هدف البحث التعرف اإىل م�ستوى الوعي بالذات لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص العاملني يف 

جامعة اأبو ظبي )فرع اأبوظبي، وفرع العني( الذين يتحدثون اللغة العربية. ومدى االختالف يف 

الوعي بالذات تبعًا ملتغريات النوع )ذكر/ اأنثى( و�سنوات اخلربة واملوؤهل العلمي والتخ�س�ص. 
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جمتمع وعينة البحث:
تاألف جمتمع البحث من جميع اأع�ساء هيئة التدري�ص الذين يتحدثون اللغة العربية يف جامعة 

اأبوظبي )فرع اأبوظبي، والعني( البالغ عددهم )164( ح�سب اإح�سائيات ق�سم املوارد الب�سرية 

يف جامعة اأبوظبي يف الف�سل االأول للعام الدرا�سي )2013/2012(. ومت اختيار اأع�ساء الهيئة 

باللغة العربية. �سملت  ُكتبت  اللغة العربية كون فقرات املقيا�ص قد  التدري�سية ممن يتحدثون 

للبحث من  ا�ستجابوا  الذين  التدري�ص وهم فقط  اأع�ساء هيئة  البحث )90( ع�سوًا من  عينة 

�سمن اأع�ساء هيئة التدري�ص البالغ عددهم )164( من فرع اجلامعة يف اأبو ظبي والعني. وقد 

مت توزيع واإر�سال املقيا�ص بالت�سليم باليد اأو عرب الربيد االلكرتوين، وكان العدد النهائي الذي 

اأفراد  عينة  العدد  هذا  ف�سكل  فقط،  تدري�ص  هيئة  ع�سو   )90( اإجابات  هو  الباحثان  ا�ستلمه 

الدرا�سة النهائية. ويو�سح جدول رقم )1( توزيع عينة البحث الذكور واالإناث وح�سب �سنوات 

اخلربة والتخ�س�ص واملوؤهل العلمي.

اجلدول رقم )1(
ت�زيع عينة البحث وفقًا للمتغريات ال�سخ�سية

الن�سبة املئويةالعددالفئةاملتغري

النوع

6572.2ذكر

2527.8اأنثى

90100.0املجموع

�سنوات اخلربة

12831.1-5 �سنوات

62123.3-10 �سنوات

112224.4-15 �سنوات

161921.1 فما فوق

90100.0املجموع

املوؤهل العلمي

6167.8ماج�ستري

2932.2دكتوراه

90100.0املجموع

التخ�س�ص

2527.8علمية

6572.2اإن�سانية واجتماعية

90100.0املجموع

اأداة البحث:
 Self- Awareness Scale( )Ashley,( بالذات  الوعي  مقيا�ص  بتطوير  الباحثان  قام 
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2007(؛ اإذ قام الباحثان برتجمة املقيا�ص وعر�سه بن�سختيه االإجنليزية واملرتجمة على اأ�ستاذ 

متخ�س�ص يف اللغة االجنليزية واأ�ستاذ متخ�س�ص يف اللغة العربية. وعدّلت �سيغة العديد من 

الفقرات لتتنا�سب ومالحظات املحكمني عليها. وبلغ عدد فقرات املقيا�ص يف �سورته االأ�سلية 

)62( فقرة متثل و�سفًا للوعي بالذات، وتتوزع الفقرات على اأربعة جماالت هي: 

القوة  ونقاط  واالإمكانات  القدرات  اإىل  املو�سوعية  النظرة   :Self-Critical الذات  نقد   -

وال�سعف يف الذات باال�ستناد اإىل املعايري الداخلية واخلارجية.

- الرغبة يف وعي الذات الواقعي Desire for Realistic-Awareness: ال�سعي نحو احل�سول 

على التغذية الراجعة والنقد ال�سريح الواقعي. 

املعلومات  اإهمال   :Indifference to External Cues اخلارجية  للموؤ�سرات  الالمباالة   -

املرتبطة بالذات من البيئة، وتقلي�ص الرغبة يف ا�ستخدام تلك املعلومات كم�ساعد لتحقيق 

التنمية والتطور والو�سول اإىل التكيف، مع عدم االكرتاث باالأحداث واملواقف التي ميكن اأن 

ت�ساعد الفرد على اال�ستب�سار ومتده مبوؤ�سرات عن قدراته. 

- التاأمل الذاتي Self-Reflection: التاأمل والتفكري يف االأحداث اليومية لتحقيق فهم اأف�سل 

للذات والك�سف بدقة عن الثغرات يف ال�سلوك وال�سخ�سية ومدى التقدم يف حتقيق الهدف.

ال�سدق:
االإر�ساد  االخت�سا�ص يف جمال  على )7( حمكمني من ذوي  االأداة  ُعر�ست  املحكمني:  �سدق 

وال�سحة النف�سية وعلم النف�ص الرتبوي يف جامعة عمان االأهلية، وجامعة اأبو ظبي وُطلب من 

كل حمّكم اإبداء راأيه يف و�سوح الفقرات وقيا�سها للمفهوم الذي اأُعدت له وارتباطها باملقيا�ص 

الفرعي، وُعدلت �سياغة بع�ص الفقرات لتتنا�سب ومالحظات املحكمني عليها.

الثبات:
من اأجل التحقق من ثبات املقيا�ص مت تطبيقه مرتني بفارق زمني الأ�سبوعني على عينة مكونة 

االرتباط  معامل  وح�ساب  البحث،  عينة  خارج  من  �سحبهم  مت  تدري�ص  هيئة  ع�سو   )25( من 

»بري�سون« )Linear Correlation( بني التطبيقني.

الت�ساق الداخلي للمقيا�س:
 قام الباحثان بح�ساب معامل ثبات االت�ساق الداخلي من خالل ا�ستخدام معادلة ”كرونباخ 
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األفا“ )Cronbach- Alpha( على عينة البحث االأ�سلية، وتراوحت معامالت ثبات جماالت 

املقيا�ص بني )0.80( ملجال نقد الذات اإىل )0.91( ملجال الالمباالة للموؤ�سرات اخلارجية، 

وبلغ معامل ثبات الدرجة الكلية للمقيا�ص )0.88(، وهذا ي�سري اإىل اأن املقيا�ص يتمتع بدالالت 

ثبات ودرجة عالية من االت�ساق الداخلي جتعل منه اأداة منا�سبة تفي باأغرا�ص البحث احلايل. 

ويو�سح جدول رقم )2( نتائج ح�ساب معامل الثبات.

اجلدول رقم )2(
نتائج ح�ساب معامل الثبات

كرونباخ األفاثبات الإعادةاملجالالرقم

0.880.80نقد الذات1

0.820.86الرغبة يف وعي الذات الواقعي2

0.830.91الالمباالة للموؤ�سرات اخلارجية3

0.890.86التاأمل الذاتي4

0.910.88)االأداة ككل(

نتائج البحث:
اوًل: نتائج ال�س�ؤال الأول

ن�ص ال�سوؤال االأول على: ما م�ستوى الوعي بالذات لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة اأبو 

ظبي؟

الأداء  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  مت  ال�سوؤال،  هذا  عن  لالإجابة 

اأع�ساء هيئة التدري�ص على جماالت املقيا�ص، وهي: نقد الذات والرغبة يف وعي الذات الواقعي 

القاعدة  اإىل  اال�ستناد  ومت  ككل.  واملقيا�ص  الذاتي.  والتاأمل  اخلارجية  للموؤ�سرات  والالمباالة 

امل�ستخدم-  للتدريج  االأعلى  بالذات، وهي: احلد  الوعي  االآتية يف حتديد م�ستويات  احل�سابية 

 =  3/)1-5( تكون  وبذلك  ال�سيوع،  درجة  م�ستويات  عدد  امل�ستخدم/  للتدريج  االأدنى  احلد 

وبالتايل  للتدريج،  االأدنى  للحد  يتم جمعها  ذلك  وبعد  الواحد،  الفئة  والتي متثل طول   1.33

درجة �سيوع الوعي بالذات لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة اأبوظبي بناء على املتو�سطات 

احل�سابية هي: 

- اأقل من2.33 منخف�ص.

- 2.34-3.66 متو�سط.

- 3.67 فاأكرث مرتفع.

وجدول رقم )3( يو�سح م�ستوى الوعي بالذات لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة اأبوظبي.
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اجلدول رقم )3(
املت��سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والرتبة والدرجة لأداء

اأع�ساء هيئة التدري�س على جمالت املقيا�س، واملقيا�س ككل

الدرجةالرتبةالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملجالالرقم

متو�سط3.500.392نقد الذات1

متو�سط2.240.304الرغبة يف وعي الذات الواقعي2

متو�سط3.290.433الالمباالة للموؤ�سرات اخلارجية3

متو�سط3.750.391التاأمل الذاتي4

متو�سط3.410.31)االأداة ككل(

ُيالحظ من جدول رقم )3( اأن املتو�سطات احل�سابية ملجاالت الوعي بالذات لدى اأع�ساء 

املتو�سط احل�سابي  واأن  ما بني )3.75-2.24(،  تراوحت  اأبو ظبي  التدري�ص يف جامعة  هيئة 

لالأداة ككل بلغ )3.41(، وتبني من اجلدول اأي�سًا باأن جميع املتو�سطات �سمن امل�ستوى املتو�سط 

وهذا ي�سري اإىل اأن اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة اأبوظبي لديهم م�ستوى متو�سط من الوعي 

بالذات. وفيما ياأتي عر�ص كل املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات كل جمال 

على حدة.

املجال الأول: نقد الذات:

الذات.  نقد  فقرات جمال  املعيارية جلميع  واالنحرافات  املتو�سطات احل�سابية  مت ح�ساب 

وجدول رقم )4( يو�سح ذلك: 

اجلدول رقم )4(
املت��سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية جلميع الفقرات التي تقي�س

م�ست�ى نقد الذات لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة اأب� ظبي

الفقرةالرقم
املتو�سط 
احل�سابي

ا’نحراف 
املعياري

الدرجةالرتبة

العمل 21 بعد حتقيقي الإجناز كبري على �سعيد  واأَ�سَعد  اأ�ستمتع 
مرتفع4.690.591اأو البحث

مع 26 ما  عمل  الإجناز  لنف�سي  اأ�سعها  التي  معايريي  تتنا�سب 
مرتفع4.140.712قدراتي واإمكاناتي 

مرتفع4.031.013اأ�سعر بالذنب عندما ال اأوؤدي عملي وفق املعاييـر34

اأتقبل حقيقة اأين ل�ست جيدًا يف اأمٍر ما بنف�ص امل�ستوى الذي 13
مرتفع3.930.854كنت اأعتقد باأنني اأمتلكه

مرتفع3.880.955اأختار امل�ساركة يف االأن�سطة معتمدًا على اإمكانية النجاح فيها6

مرتفع3.770.996معايريي يف العمل اأعلى من املعايري التي ي�سعها االآخرون يل24

مرتفع3.730.857اأقوم بتغيري املعايري اخلا�سة باأدائي بعد خربة الف�سـل41
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الفقرةالرقم
املتو�سط 
احل�سابي

ا’نحراف 
املعياري

الدرجةالرتبة

متو�سط3.400.868اأميل اإىل تغيري اأهدايف وخططي27

متو�سط3.370.939اأميـل اإىل انتقاد االأعمال التي اأجنزهـا30

متو�سط3.361.1210اأُقارن معايريي باملعايري التي ي�سعها االآخرون الأنف�سهم29

نف�سي 14 روؤية  على  جتربين  مواقف  مواجهة  يف  �سعوبة  اأجد 
متو�سط3.021.0211ب�سكل خمتلف

متو�سط2.900.9712يوؤدي ارتكابي لالأخطاء اإىل عرقلة عملي ون�ساطي اليومي2

متو�سط2.861.0013اأهتم باحل�سول على ثناء من االآخرين16

متو�سط2.800.8114اأجد نف�سي اأ�سري بع�ص االأخطاء االجتماعية الب�سيطة4

اأ�سعر بالقلق مبا يخ�ص موؤهالتي وقدراتي عند التعر�ص اإىل 46
متو�سط2.701.0115مواقف جديدة يف احلياة

متو�سط2.601.1316اأ�ستمر يف امل�ساركة بن�ساط ل�ست جيدًا فيه19

منخف�ص2.091.1017اأُ�سّكك يف قدراتـي39

ُيالحظ من جدول رقم )4( باأن املتو�سطات احل�سابية لفقرات جمال نقد الذات تراوحت ما 

بني )2.09- 4.69(، واأن اأعلى متو�سط ح�سابي للفقرة )اأ�ستمتع واأَ�سَعد بعد حتقيقي الإجناز 

بانحراف معياري  بلغ متو�سطها احل�سابي )4.69(  التي  البحث(  اأو  العمل  كبري على �سعيد 

 )2.09( ح�سابي  مبتو�سط  قدراتـي(  يف  )اأُ�سّكك  للفقرة  ح�سابي  متو�سط  واأدنى   .)0.59(

وانحراف معياري )1.10(. وتلك النتائج تزودنا مبوؤ�سر وهو اأن ع�سو هيئة التدري�ص مييل اإىل 

نقاط القوة يف جمال العمل والبحث، وي�سعد عند حتقيق النجاح، مقابل م�ستوى منخف�ص من 

ت�سكيكه بقدراته واإمكاناته. وكما مت االإ�سارة يف و�سف االأداة؛ فاإن فقرات هذا املجال تقي�ص 

م�ستوى ا�ستناد ع�سو هيئة التدري�ص اإىل املعايري الداخلية واخلارجية لتكوين نظرة مو�سوعية 

عن القدرات واالإمكانات ونقاط القوة وال�سعف يف الذات.

املجال الثاين: الرغبة يف وعي الذات ال�اقعي:

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية جلميع فقرات هذا املجال. وجدول 

رقم )5( يو�سح ذلك:

تابع اجلدول رقم )4(
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اجلدول رقم )5(
املت��سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية جلميع الفقرات التي تقي�س م�ست�ى الرغبة

يف وعي الذات ال�اقعي لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة اأب� ظبي

الفقرةالرقم
املتو�سط 
احل�سابي

ا’نحراف 
املعياري

الدرجةالرتبة

مرتفع4.560.691اأدرك قيمة اأفكاري وقيمي التي اأوؤمن بها12

يخلق 1 االأمر  كان  واإن  حتى  معي  ال�سادقني  االأ�سدقاء  ل  اأف�سّ
مرتفع4.470.842اأمامي ال�سعوبات

مرتفع4.420.673اأهتم مبعرفة مدى حت�سن اأدائي يف العمل17

اأنا دقيق عندما اأ�سيـر اإىل اأّن عملي �سيلبي املعايري التي حددها 18
مرتفع4.392.974رئي�سي

اأحاول اأن اأتغلب على نقاط ال�سعف لدي عند العمل يف م�سروع 45
مرتفع4.170.805ما

مرتفع4.120.836اأحب اأن يزودين رئي�سي بتغذية راجعة عني10

اأ�ستطيع اأن اأحدد م�سبقًا اأي االأجزاء �سيكون اأ�سهل بالن�سبة يل 44
مرتفع4.100.797عند العمل يف م�سروع ما

مرتفع4.080.848اأ�ستمتع بامل�ساركة يف اأن�سطة يغلب عليها طابع التحدي11

مرتفع4.070.769اأعرف ال�سفات التي ت�ساعدين على بناء عالقات مع االآخرين37

مرتفع4.070.809اأعمل ب�سكل اأف�سل عندما اأ�سع اأهدايف ومعايريي اخلا�سة52

اأف�سل العمل مع �سخ�ص اأف�سل مني الإجناز م�سروع يف جمال 8
مرتفع4.040.8710التخ�س�ص بهدف النمو والتطور

مرتفع4.040.9710اأ�سع جمموعة من االأهـداف ال�سخ�سيـة43

الذي 42 العمـل  َجْودة  حول  راجعة  تغذية  على  للح�سـول  اأ�سعـى 
مرتفع3.990.7611اأقوم به

مرتفع3.960.8112اأ�ستفيد من التغذية الراجعة من رئي�سي لتطوير اأدائي3

مرتفع3.780.9113اأزيد من توقعات النجاح يف م�ستوى اأدائي ملهمة اأو عمل ما32

مرتفع3.760.8914يقول عني اأ�سدقائي باأنني �سخ�ص يعرف نف�سه جيدًا22

متو�سط3.511.0815اأميل اإىل التعبري عن نقاط قوتي7

متو�سط3.220.8716اأرى نف�سي بنف�ص الطريقة التي يراين فيها االآخرون5

متو�سط3.040.6917اأ�سعر اأنني بحاجة اإىل م�ساعدة االآخرين الإمتام بع�ص االأعمـال40

الذي 55 االنتقاد  نتيجة  )اجلامعة(  العمل  يف  اأدائي  يتح�سن 
متو�سط2.791.0518اأتعر�ص اإليه

متو�سط2.460.7819اأف�سل يف حتقيق توقعات �سحيحة عن اأدائي33

ت�سري النتائج الواردة يف جدول رقم )5( اإىل اأن املتو�سطات احل�سابية لفقرات جمال الرغبة 

يف وعي الذات الواقعي تراوحت ما بني )2.46-4.56(، واأّن اأعلى متو�سط ح�سابي هو للفقرة 

)اأدرك قيمة اأفكاري وقيمي التي اأوؤمن بها( التي بلغ متو�سطها احل�سابي )4.56( بانحراف 
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معياري )0.69(، بينما كان اأدنى متو�سط ح�سابي هو للفقرة )اأف�سل يف حتقيق توقعات �سحيحة 

عن اأدائي( مبتو�سط ح�سابي )2.46(، وانحراف معياري )0.78(. ويت�سج من اجلدول اأي�سًا 

اأن املتو�سطات احل�سابية ملعظم فقرات هذا املجال تقع �سمن امل�ستوى املرتفع، ويف هذا اإ�سارة 

اإىل �سعي ع�سو هيئة التدري�ص اإىل احل�سول على التغذية الراجعة والنقد الواقعي ال�سريح. 

املجال الثالث: الالمبالة للم�ؤ�سرات اخلارجية:

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية جلميع الفقرات التي تقي�ص االمباالة 

للموؤ�سرات اخلارجية. وكما هو مبني يف جدول رقم )6(:

اجلدول رقم )6(
املت��سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية جلميع الفقرات التي تقي�س الالمبالة

للم�ؤ�سرات اخلارجية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة اأب� ظبي

املتو�سط الفقرةالرقم
احل�سابي

ا’نحراف 
الدرجةالرتبةاملعياري

مرتفع3.980.871اأقوم بتعديـل معايريي اخلا�سة بهدف حت�سني االأداء38

متو�سط3.580.922اأنتقد اأدائي يف عمٍل ما15

متو�سط3.271.093اأقلل من �سعوبة اأهدايف حتى اأجعلها قابلة للتحقيق31

متو�سط3.271.033اأرف�ص امل�سروع اأو العمل الذي يتجاوز قدراتي57

تكليفي 47 النجاح فقط عند  اإىل  يو�سلني  الذي  اأبذل اجلهد 
متو�سط3.111.344بالقيام مب�سروع ما

متو�سط2.880.925اأجد اأّن االآخرين ي�سغرون اأو يعظمون من اإجنازاتي35

متو�سط2.790.956اأتفاجاأ عندما ينتقد النا�ص عملي53

متو�سط2.590.917اأ�سعر بالده�سـة من درجة تقييم االأداء التي ح�سلت عليها49

متو�سط2.380.888اأنده�ص من النقـد واالإطراء الذي اأتلقاه62

متو�سط2.310.929اأحتاج اإىل وقت الأدرك اأنني يف حالة اإحباط وخيبة اأمـل60

متو�سط1.710.9710اأ�سعر بالده�سة من طلب زمالئي امل�ساعدة54

يت�سح من جدول رقم )6( اأن املتو�سطات احل�سابية لفقرات جمال الالمباالة للموؤ�سرات 

)اأقوم  للفقرة  هو  ح�سابي  متو�سط  اأعلى  واأن   ،)3.98-1.71( بني  ما  تراوحت  اخلارجية 

بتعديـل معايريي اخلا�سة بهدف حت�سني االأداء( مبتو�سط ح�سابي )3.98(، وانحراف معياري 

)0.87(. كما ُيالحظ من اجلدول اأي�سًا اأن اأدنى متو�سط ح�سابي هو للفقرة )اأ�سعر بالده�سة 

من طلب زمالئي امل�ساعدة( مبتو�سط ح�سابي )1.71( وانحراف معياري )0.97(. وكما متت 

االإ�سارة �سابقًا عند و�سف اأداة البحث اإىل اأن هذا املجال يقي�ص مدى اإهمال ع�سو هيئة التدري�ص 
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تلك  ا�ستخدام  الرغبة يف  وقلة  الذات،  املحيطة عن  البيئة  التي يح�سل عليها من  للمعلومات 

املعلومات يف تنمية الذات وتطويرها، وعدم االكرتاث باملواقف التي قد ت�ساعده يف اال�ستب�سار 

واحل�سول على موؤ�سرات حول قدراته.

املجال الرابع: التاأمل الذاتي:

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية جلميع فقرات هذا املجال. وجدول 

رقم )7( يو�سح ذلك:

اجلدول رقم )7(
املت��سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية جلميع الفقرات التي تقي�س م�ست�ى

التاأمل الذاتي لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة اأب� ظبي

الفقرةالرقم
املتو�سط 
احل�سابي

ا’نحراف 
املعياري

الدرجةالرتبة

مرتفع4.220.951اأراجع اأعمايل ب�سكلها النهائي36

مييل اأ�سدقائي اإىل و�سفي باأنني �سخ�ص دقيق وُمتفّح�ص 20
مرتفع3.880.962لالأ�سياء

مرتفع3.871.083اأخ�س�ص وقتًا للتاأمل يف جمريات حياتي59

مرتفع3.671.234اأكتب اأهدافـي واأتابع ما حتقق منها56

متو�سط3.581.075اأم�سيت وقتًا وحدي يف التفكري خالل املرحلة الثانويـة25

متو�سط3.540.866اأُراجع رئي�سي يف العمل ملعرفة اأنني يف امل�سـار ال�سحيح28

اأحاول اأن اأبذل املزيد من اجلهد يف بع�ص االأن�سطة الأثبت 51
متو�سط3.461.027لنف�سي �سيئًا ما

متو�سط3.301.278اأ�ستمع اإىل مالحظات رئي�سي حتى لو كان خمطئًا9

االعتماد 23 مو�سوع  تتناول  التي  واملقاالت  الكتب  واأقراأ  اأتابع 
متو�سط3.031.259على الذات وتطويرها

متو�سط2.681.0410اأتوىل متابعة م�ساريع واأعمال اأعلى من قدراتي واإمكاناتي58

هذا 61 )مقارنة  ذاتي  لفهم  حماولة  يف  الوقت  بع�ص  اأق�سي 
منخف�ص2.310.9211الوقت بالوقت الذي يق�سيه االأ�سدقاء يف فهم اأنف�سهم(

منخف�ص2.271.2212اأحتفظ مبذكرات يومية50

منخف�ص2.211.0313اأ�سعر اأّن املعايري اخلا�سة بي غري واقعيـة48

تبني من جدول رقم )7( اأن املتو�سطات احل�سابية لفقرات جمال التاأمل الذاتي تراوحت ما 

بني )2.21-4.22(، واأن اأعلى متو�سط ح�سابي هو للفقرة )اأراجع اأعمايل ب�سكلها النهائي( 

التي بلغ متو�سطها احل�سابي )4.22( بانحراف معياري )0.95(. بينما اأدنى متو�سط ح�سابي 

هو للفقرة )اأ�سعر اأّن املعايري اخلا�سة بي غري واقعيـة( والتي بلغ متو�سطها احل�سابي )2.21( 

بهدف  اليومية  باالأحداث  التفكري  تقي�ص  ال�سابقة  والفقرات   .)1.03( معياري  وبانحراف 
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الو�سول اإىل فهم اأف�سل للذات والك�سف بدقة عن نقاط ال�سعف يف ال�سلوك وال�سخ�سية ومدى 

التقدم يف حتقيق الهدف.

ثانيًا: نتائج ال�س�ؤال الثاين

ن�ص ال�سوؤال الثاين على: هل هناك فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى داللة )0.05( 

فاأقل يف م�ستوى الوعي بالذات لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة اأبوظبي تعزى ملتغريات: 

النوع و�سنوات اخلربة والتخ�س�ص واملوؤهـل العلمي؟ 

لقيا�ص  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  مت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 

م�ستوى الوعي بالذات لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة اأبو ظبي تبعًا للمتغريات )النوع: 

املتعدد  التباين  حتليل  تطبيق  ومت  والتخ�س�ص(.  العلمي  واملوؤهل  اخلربة  و�سنوات  ذكر/اأنثى 

الثالثي )MANOVA( للمجاالت، وحتليل التباين الثالثي )ANOVA( لالأداة ككل للك�سف 

تبعًا  ظبي  اأبو  جامعة  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لدى  بالذات  الوعي  م�ستوى  يف  الفروق  عن 

ح جدول رقم )8( نتائج ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية. للمتغريات. ويو�سّ

اجلدول رقم )8(
املت��سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ملجالت املقيا�س تبعًا ملتغريات

)الن�ع و�سن�ات اخلربة وامل�ؤهل العلمي والتخ�س�س(
جمالت 
املتو�سط العددالفئةاملتغرياملقيا�ض

احل�سابي
ا’نحراف 

املعياري

نقد الذات

النوع
653.520.43ذكر

253.580.31اأنثى

�سنوات اخلربة

1283.570.37-5 �سنوات

6213.490.47-10 �سنوات

11223.550.43-15 �سنوات

16193.520.33 فما فوق

املوؤهل العلمي
613.550.39ماج�ستري

293.490.41دكتوراه

التخ�س�ص
253.620.36علمية

653.500.41اإن�سانية واجتماعية

الرغبة يف وعي 
الذات الواقعي

النوع
653.220.29ذكر

253.260.30اأنثى

�سنوات اخلربة

1283.180.23-5 �سنوات

6213.190.30-10 �سنوات

11223.330.37-15 �سنوات

16193.220.26 فما فوق



20
15

و  
يــ

ونـ
يــ

 2
د   

عد
 ال

 16
د  

جل
مل

ا

631

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

جمالت 
املتو�سط العددالفئةاملتغرياملقيا�ض

احل�سابي
ا’نحراف 

املعياري

الرغبة يف وعي 
الذات الواقعي

املوؤهل العلمي
613.260.31ماج�ستري

293.150.24دكتوراه

التخ�س�ص
253.340.32علمية

653.190.27اإن�سانية واجتماعية

الالمباالة 
للموؤ�سرات 
اخلارجية

النوع
653.310.42ذكر

253.350.46اأنثى

�سنوات اخلربة

1283.260.33-5 �سنوات

6213.310.48-10 �سنوات

11223.400.49-15 �سنوات

16193.350.46 فما فوق

املوؤهل العلمي
613.340.44ماج�ستري

293.290.41دكتوراه

التخ�س�ص
253.440.39علمية

653.280.44اإن�سانية واجتماعية

التاأمل الذاتي

النوع
653.710.44ذكر

253.720.42اأنثى

�سنوات اخلربة

1283.750.42-5 �سنوات

6213.630.39-10 �سنوات

11223.720.42-15 �سنوات

16193.740.51 فما فوق

املوؤهل العلمي
613.670.42ماج�ستري

293.790.43دكتوراه

التخ�س�ص
253.640.36علمية

653.740.45اإن�سانية واجتماعية

املقيا�ص ككل

النوع
653.420.29ذكر

253.470.28اأنثى

�سنوات اخلربة

1283.420.21-5 �سنوات

6213.390.32-10 �سنوات

11223.480.33-15 �سنوات

16193.440.30 فما فوق

املوؤهل العلمي
613.440.30ماج�ستري

293.410.26دكتوراه

التخ�س�ص
253.500.28علمية

653.410.29اإن�سانية واجتماعية

تابع اجلدول رقم )8(
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يالحظ من جدول رقم )8( اأن هناك فروقًا ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية يف املجاالت 

الفرعية )نقد الذات والرغبة يف وعي الذات الواقعي والالمباالة للموؤ�سرات اخلارجية والتاأمل 

الذاتي واملقيا�ص ككل(، تبعًا ملتغريات النوع و�سنوات اخلربة واملوؤهل العلمي والتخ�س�ص. ومن 

اأجل التحقق من داللة الفروق مت اإجراء حتليل التباين املتعدد، ويو�سح اجلدول )9( نتائج هذا 

التحليل. 

اجلدول رقم )9(
نتائج حتليل التباين املتعدد (MANOVA) على جميع جمالت املقيا�س تبعًا

للمتغريات )الن�ع و�سن�ات اخلربة وامل�ؤهل العلمي والتخ�س�س(
م�صدر 
جمموع املتغري التابعالتباين

املربعات
درجات 
احلرية

متو�سط 
الدللة Fاملربعات

الإح�سائية

النوع

0.1210.120.770.38نقد الذات

0.0410.040.550.46الرغبة يف وعي الذات الواقعي

0.0110.010.060.70الالمباالة للموؤ�سرات اخلارجية

0.0210.020.100.75التاأمل الذاتي

�سنوات 
اخلربة

0.1930.060.390.76نقد الذات

0.1330.040.550.65الرغبة يف وعي الذات الواقعي

0.1330.040.230.77الالمباالة للموؤ�سرات اخلارجية

0.2730.090.470.70التاأمل الذاتي

املوؤهل 
العلمي

0.1410.140.860.36نقد الذات

0.2010.202.490.12الرغبة يف وعي الذات الواقعي

0.0110.010.040.75الالمباالة للموؤ�سرات اخلارجية

0.2810.281.520.22التاأمل الذاتي

التخ�س�ص

0.2510.251.550.22نقد الذات

0.3010.303.660.06الرغبة يف وعي الذات الواقعي

0.3910.392.040.41الالمباالة للموؤ�سرات اخلارجية

0.2010.201.060.31التاأمل الذاتي

اخلطاأ

13.39830.16نقد الذات

6.77830.08الرغبة يف وعي الذات الواقعي

15.82830.17الالمباالة للموؤ�سرات اخلارجية

15.60830.19التاأمل الذاتي

الكلي

14.0089نقد الذات

7.6189الرغبة يف وعي الذات الواقعي

4.1689الالمباالة للموؤ�سرات اخلارجية

16.3289التاأمل الذاتي

 .)0.05≥ α( ذ�ت د’لة �إح�سائية عند م�ستوى �لد’لة *
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يت�سح من جدول رقم )9( اأن قيم االإح�سائي ”ف“ بلغت )0.77، 0.55، 0.06، 0.10( 

ملجاالت نقد الذات والرغبة يف وعي الذات الواقعي والالمباالة للموؤ�سرات اخلارجية والتاأمل 

الذاتي بالرتتيب. وجميع هذه القيم لي�ست دالة عند م�ستوى )0.05( فاأقل تبعًا ملتغري النوع. 

كما تبني من اجلدول عدم وجود فروق دالة بني اأع�ساء هيئة التدري�ص تبعًا ملتغري �سنوات اخلربة 

اخلارجية  للموؤ�سرات  والالمباالة  الواقعي  الذات  وعي  يف  والرغبة  الذات  نقد  جماالت  على 

والتاأمل الذاتي، حيث بلغت قيم ”ف“ )0.39، 0.55، 0.23، 0.47( بالرتتيب وجميع هذه 

اأن قيم االإح�سائي  اإىل  اأ�سارت النتائج  القيم لي�ست دالة عند م�ستوى )0.05( فاأقل. كذلك 

الذات  وعي  يف  والرغبة  الذات  نقد  ملجاالت   )1.52  ،0.04  ،2.49  ،0.86( بلغت  ”ف“ 
الواقعي والالمباالة للموؤ�سرات اخلارجية والتاأمل الذاتي بالرتتيب. وجميع هذه القيم لي�ست 

د�لة عند م�ستوى )0.05( فاأقل تبعًا ملتغري املوؤهل العلمي. اأما متغري التخ�س�ص فقد بلغت قيم 

االإح�سائي ”ف“ )1.55، 3.66، 2.04، 1.06( ملجاالت نقد الذات والرغبة يف وعي الذات 

الواقعي والالمباالة للموؤ�سرات اخلارجية والتاأمل الذاتي بالرتتيب. وجميع هذه القيم لي�ست 

االإح�سائية لالأداة ككل مت تطبيق  الفروق والداللة  فاأقل. وملعرفة  د�لة عند م�ستوى )0.05( 

ح اجلدول )10( نتائج التحليل. حتليل التباين الثالثي )ANOVA( على االأداة ككل، ويو�سّ

اجلدول رقم )10(
نتائج اختبار حتليل التباين الثالثي (ANOVA) على الأداة ككل تبعًا

للمتغريات )الن�ع و�سن�ات اخلربة وامل�ؤهل العلمي والتخ�س�س(

الدللة الإح�سائيةFمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباين

0.0610.060.710.40النوع

0.0630.020.250.86�سنوات اخلربة

0.1110.111.280.26املوؤهل العلمي

0.0210.020.240.63التخ�س�ص

6.99830.08اخلطاأ

7.2689املجموع امل�سحح

يت�سح من جدول رقم )10( اأن قيم االإح�سائي ”ف“ بلغت )0.71، 0.25، 1.28، 0.24( 

بالرتتيب للمتغريات النوع و�سنوات اخلربة واملوؤهل العلمي والتخ�س�ص. وجميع هذه القيم مل 

اأع�ساء  فاأقل. وبالتايل عدم وجود فروق دالة بني  الداللة عند م�ستوى )0.05(  تبلغ م�ستوى 

هيئة التدري�ص يف م�ستوى الوعي بالذات تبعًا للمتغريات. 
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مناق�سة النتائج:
مناق�سة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول:

ين�ص ال�سوؤال االأول على ما ياأتي: ما م�ستوى الوعي بالذات لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص يف 

جامعة اأبوظبي؟

بينت النتائج م�ستوى متو�سًطا من الوعي بالذات لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص الذين يتحدثون 

اللغة العربية يف جامعة اأبو ظبي. ويعلل الباحثان هذه النتيجة باأّن التن�سئة االجتماعية والبيئة 

املحيطة والثقافة ال�سائدة ال تعطي الفرد الفر�سة الكافية لتعلم الوعي بالذات؛ كما يخلو النظام 

املحيطون  االأفراد  ويلعب  بالذات.  الوعي  حول  واملو�سوعات  التدريبية  الفر�ص  من  التعليمي 

باأفراد العينة من اأفراد االأ�سرة واالأ�سدقاء وبع�ص املوؤثرات االأخرى مثل و�سائل االإعالم دورًا 

يف ت�سكيل بع�ص املعتقدات حول الوعي بالذات، حيث تطرح بع�ص االأفكار مثل حاجة الفرد اإىل 

معرفة اأكرب للطرف االآخر دون االأخذ باالعتبار الأهمية التعرف اإىل االأفكار الذاتية واالنفعاالت 

واأثرها يف ال�سلوك الظاهر للطرف االآخر. وميكن االإ�سارة هنا اإىل نتائج بحث جاكوبز وكمب 

النتائج بعد تطبيق املقيا�ص  اأ�سارت  )Jacobs, Kemp & Mitchell, 2008( حيث  ومت�سل 

يف  الرتبية  تخ�س�ص  يدر�سون  الذين  الطلبة  من  كبريًا  عددًا  اأن  اإىل  بالذات  للوعي  الفرعي 

جامعة جنوب اأفريقيا يف التخ�س�سات املختلفة ومن كافة امل�ستويات الدرا�سية اأظهروا م�ستوًى 

منخف�سًا من الوعي بالذات وم�ستوًى منخف�سًا من الوعي االجتماعي. واأظهرت تلك النتيجة 

احلاجة اإىل ابتكار اآلية لتطوير وعي املعلم بذاته ووعيه االجتماعي واأثر ذلك يف تنمية املزاج 

العام والدافعية لديه.

مناق�سة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين:

ين�ص ال�سوؤال الثاين على ما ياأتي: هل هناك فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى داللة 

)0.05( فاأقل يف م�ستوى الوعي بالذات لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة اأبوظبي تعزى 

ملتغريات: النوع، و�سنوات اخلربة، والتخ�س�ص، واملوؤهـل العلمي؟

تو�سلت الدرا�سة اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )0.05( فاأقل بني 

اأع�ساء هيئة التدري�ص تبعًا ملتغريات النوع )ذكر/اأنثى(، واملوؤهل العلمي،  والتخ�س�ص، و�سنوات 

اخلربة. وقد ترجع نتائج البحث احلايل اإىل اأن اأفراد العينة ينتمون للمجتمع ذاته ويتعر�سون 

باالعتبار  االأخذ  مع  قليلة،  اخلربات  هذه  تكون  وقد  بالذات  الوعي  حول  مت�سابهة  خلربات 

والتن�سئة  للثقافة  يكون  وقد  العرب،  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  على  اقت�سرت  البحث  عينة  اأن 

تخ�س�ساتهم  باختالف  بالذات  الوعي  م�ستوى  يف  العينة  اأفراد  تقارب  يف  دور  االجتماعية 
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ا قليلة  وموؤهلهم العلمي ونوعهم و�سنوات اخلربة لديهم. كما اأن النظام التعليمي قد يوفر فر�سً

ومت�سابهة للتعرف اإىل مهارة الوعي بالذات. وتن�سجم هذه النتيجة مع ما اأ�سار اإليه بحث تريادو 

Tirado )2005( يف اأن املتو�سطات احل�سابية للوعي بالذات تبعًا ملتغري النوع )اأنثى/ ذكر(، 

ومتغري البيئة الثفافية العرقية مل تبلغ م�ستوى الداللة االإح�سائية مع االأخذ باالعتبار اختالف 

 Baumeister, Campbell,( وفوهز  وكروجر  وكامبل  بومي�سرت  حتليل  اأن  اإاّل  البحث.  عينة 

Krueger and Vohs, 2003( للبحوث التي تناولت مو�سوع الوعي بالذات وتقدير الذات، 

عن  ك�سف  االقت�سادي(  االجتماعي  وامل�ستوى  واخلربات  العمر  )مثل  فيهما  املوؤثرة  والعوامل 

والعمل  للفرد  املدر�سي  التاريخ  اأهمها  بالذات من  الوعي  املوؤثرة يف م�ستوى  العوامل  عدد من 

وطبيعة العالقات االجتماعية وال�سفات ال�سخ�سية للفرد. واأو�سح اأن منط الرعاية والقيادة 

والعالقات االجتماعية لها تاأثري فعّال يف بناء م�ستويات الوعي بالذات وتقدير الذات.

 

ت��سيات البحث:
من خالل العر�ص ال�سابق لنتائج البحث وحتليلها، ميكن اخلروج بالتو�سيات االآتية:

1- توعية املجتمع اجلامعي مبهارة الوعي بالذات والنتائج املرتتبة عليها من حتقيق النجاح يف 

العالقات االجتماعية والتكيف االجتماعي.

2- عقد دورات تدريبية الأع�ساء هيئة التدري�ص عن الوعي بالذات وبناء العالقات االإيجابية.

املهارات  بتنمية  يت�سل  مبا  خا�سة  التعليم  وبرامج  والكتب  املناهج  بنية  يف  النظر  اإعادة   -3

االجتماعية والكفاية االجتماعية، وذلك من خالل ت�سميم مناهج وم�ساقات متخ�س�سة يف 

تنمية املهارات االجتماعية.

املقرتحات:
اإجراء درا�سات لبحث:

1-  فاعلية برنامج تدريبي يف تنمية الوعي بالذات لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص يف اجلامعات.

2-  القدرة التنبوؤية للوعي بالذات يف الكفاية االجتماعية االنفعالية لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص 

يف اجلامعات.

بال�سلوك يف  واالندفاع  الذات  بتوكيد  وعالقته  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لدى  بالذات  الوعي   -3

�سوء متغريات النوع )ذكر/ اأنثى( واخلربة والتخ�س�ص.



20
15

و  
يــ

ونـ
يــ

 2
د   

عد
 ال

 16
د  

جل
مل

ا

636

د. �سامر عبد الهادي، د. غامن الب�سطامي ال�عي بالذات لدى اأع�ساء هيئة التدري�س من جامعة اأب�ظبي

املراجع:
Ashley, G. )2007(. Self- awareness: scale development and validation. 

Unpublished M. A dissertation. University of Nebraska, USA.

Bates, A., Drits, D. and Ramiraz, L. )2011(. Self- awareness and enactment of 

supervisory stance: influence on responsivess toward students. Teacher 
Education Quarterly, 38)3(, 69-87. 

Baum, A. C. and King, M. A. )2006(. Creating a climate of self- awareness in 

early childhood teacher preparation programs. Early Childhood Education 
Journal, 33(4), 217-222.

Baumeister, R., Campbell, J., Krueger, J. and Vohs, K. )2003(. Does high self- 

esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or there 

life style. Psychological Science in the Public Interest, 4(1), 1-44. 

Beland, K. )2007(. Boosting social and emotional competence. educational 

leadership. association for supervision and curriculum development. The 
Prepared Graduate, 64)7(, 68-71. 

Bob, W. )2006(. Coaching for emotional intelligence: The secret to developing 
the star potential in your employees. New York: Amacom Books.

Brenner, B. )2003(. A study of self- awareness. self- efficacy, sojourner adjustment 
over time. Unpublished Ph. D dissertation, University of Maryland, USA.

Carducci, B. )2009(. The psychology of personality )2nd ed.(. England: Wiley- 

Black Well.

Condon, R. )2011(. The relationship between self- awareness and leadership: 
extending measurement and conceptualisation. Unpublished M. A 

dissertation, University of Canterbury, UK.

Davis, M. and Franzoi, S. )1999(. Self- awareness and self- consciousness. In 

Derlega, N. Winstead, B. and Jones, W. Personality: Contemporary theory 

and research. Chicago, Nelson: Hall Publishers.

Duval, T. and Wicklund, R. )1973(. Effects of objective self-awareness on 

attributions of causality. Journal of Experimental Social Psychology, 9, 17-

31.

Fung, C. )2011(. Exploring individual self- awareness as it relates to self 
acceptance and the quality of interpersonal relations. Unpublished Ph. D 

dissertation, Pepperdine University, USA.

Goleman, D. )1995(. Emotional intelligence: why it can matter more than IQ. 
New York: Bantam Books.



20
15

و  
يــ

ونـ
يــ

 2
د   

عد
 ال

 16
د  

جل
مل

ا

637

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

Goukens, C., Dewitte, S., and Warlop, L. )2009(. Me, myself, and my choices: 
the influence of private self-awareness on choice. Journal of Marketing 
Research, 46, 682-692.

Hansen, J. )2009(. Self-awareness revisited: reconsidering a core value of the 
counseling profession. Journal of Counseling & Development, 87, 186-193.

Hanson, P. )2000(. The self as an instrument for change. Organizational 
Development Journal, 18)1(, 95–105.

Hippe, J. (2004). Self- awareness: a precursor to resiliency. Reclaiming Children 
and Youth, 2(4), 240-242.

Jack K. and Miller E. )2008(. Exploring self- awareness in mental health practice. 
Mental Health Practice, 12)3(, 31-35.

Jacobs, S., Kemp, A. and Mitchell, J. )2008(. Emotional intelligence: hidden 
ingredient for emotional health of teachers. Africa Education Review, 5)1(, 
131-143.

Liff, S. )2003(. Social and emotional intelligence application for developmental 
education. Journal of Developmental Education, 26(3). 28-34.

Macrae, J. (2004). Self-awareness: the missing link to leadership. Unpublished 
dissertation. Royal Roads University, Canada. 

Mersino, M. )2007(. Emotional intelligence for project managers: the people skills 
you need to achieve outstanding results. New York: Amacom Publishers.

Morin, A. (2004). A neurocognitive and socioecological model of self- awareness. 
behavioral sciences. genetic, Social and General Psychology Monographs, 
130)3(, 197-222.

Pololi, L. and Frankel, R. )2005(. Humanising medical education through faculty 
development: linking self- awareness and teaching skills. Medical Education. 
39(1), 154-162.

Richardson. B. and Shupe, M. )2003(. The importance of teacher self- awareness in 
working with students with emotional and behavioral disorders. Exceptional 
Children, 36)2(, 8-13.

Santovec, M. )2011(. Use emotional quotient )EQ( model for better conversations. 
Women in Higher Education, 20)3(, 8-9.

Sarita, F. )2010(. Developing college skills in students with autism and aspergers 
syndrome. London, London: Jessica Kingsley Publishers.

Shahnaz, B. )2008(. Developing children’s emotional intelligence. London: 
Continuum International Publishing.



20
15

و  
يــ

ونـ
يــ

 2
د   

عد
 ال

 16
د  

جل
مل

ا

638

د. �سامر عبد الهادي، د. غامن الب�سطامي ال�عي بالذات لدى اأع�ساء هيئة التدري�س من جامعة اأب�ظبي

Shelton, C. )2003(. Emotional awareness fundamental to effective teaching. 
Independent School, 62)3(, 62-71.

Tirado, L. )2005(. The effect of self awareness on prosocial behavior as measured 
by donating behavior. A look into ethnic and gender differences in pre 
adolescence. Unpublished dissertation. Palo Alto University, California.

Titrek, O. and Celik O )2010(. Relations between self- awareness and 
transformational leadership skills of school managers. The New Educational 
Review. Available at ERIC Database.


