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Abstract: 

This research aims to know Self-awareness among preparatory school students and Aesthetic 

among preparatory school students and the relationship between self-awareness and aesthetics 

among preparatory school students. The current research has been identified for the fifth stage of 

the morning study for the 2018-2019 academic year. The theoretical framework: The search 

reviewed the theoretical framework of the research variables. Search procedures: The researcher 

adopted the researcher's self-awareness measure (Al-Khalidi 2014). Aesthetics scale was also built, 

and its validity and consistency were verified and the way to answer its paragraphs The two scales 

were applied on a sample of 200 preparatory school students during the period from 6-13 / 12/2018, 

and the researcher used the statistical bag to analyze the results. The following results were reached: 

The results of the research showed that preparatory school students have self-awareness, compared 

to the hypothetical average of the scale and Preparatory school students tend towards beauty, there 

is a positive correlation between self-awareness and aesthetics among preparatory school students, 

the researcher presented some recommendations and suggestions. 
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 خص البحثمل
 لدى طلبة املرحلة االعدادية واجلمالية،وبيان العالقة بينهما ,يهدف البحث التعرف على  الوعي الذايت           

 والعالقة بني الوعي الذايت واجلمالية  لدى طلبة املرحلة االعدادية..
- 2018حتدد البحث احلايل بطلبة املرحلة اخلامسةةة مط طلبة املرحلة االعدادية الدسا ةةة اليةةباحية للعاا الدسا ةةي      

وا ةةةةةةتعراةةةةةةل  ر االطاس النارب  مت، ات البحث  ، وت ةةةةةةمنل ت راةات البحث  طوات عد ا  واةةةةةةحل  2019
مقياس اجلمالية والتأكد مط صةةةةةةةةةةةةةةةدقهما و با ما (  ومت بناة 2014الباحثةمقياس الوعي الذايت للباحث  ) اخلالدب 

( طالب 200مت تطبيق املقيا ةةةني أعالل على عينة مط طلبة املرحلة االعدادية عدد ا)  ,وأ ةةةلوإل اب ابة على اقرا ما
 وقد ا تخدمل الباحثة احلقيبة ابحيائية ر حتليل النتائج .  2018/ 12/ 13 - 6وطالبة امط املد مط   

الفراةةي  أن طلبة املرحلة االعدادية يتمتعون ابلوعي الذايت قيا ةةا ابملتو ةة   -الباحثة اىل النتائج االتية : وقد توصةةلل  
للمقياس ا ةةةةةةةةةةةةةالعط أن طلبة املرحلة االعدادية ليلون نو اجلماة ،و  ناي عالقة استباطية ا ابية دالة بني الوعي الذايت 

 صل الباحثة ببعض التوصيات واملقرتحات. واجلمالية لدى طلبة املرحلة االعدادية،مث او 
        

Keywords: awareness - self - aesthetics - students - middle school 
                 املرحلة االعدادية –طلبة  –اجلمالية  –الذايت  –الوعي الكلمات املفتاحية : 

 
 

 مشكلة البحث 
يسةةةةةةةةةةةةةةةاعةد الفرد ر التحند والسةةةةةةةةةةةةةةيطر  ر اال ةداةاعةات واملوا هةات املتنوعة  مط املعلوا ان  الوعي الةذايت             

وتسةةاعدل ر التو ا القيمي واحلما ةةة والدااعية الذاتية والتعاطل واللياقة الةةةخيةةية  ، و و مط أ د املهاسات اال فعالية 
َي ِّز األاراد األكثر جناحاً ر احليا  اال تماعية ،  ااألار  ملهاسات أو القدسات أو اد قد خيتلفون ر تلك اواال تماعية اليت ُتم

(. لةةذا اةةان الةةذات الواعيةةة املسةةةةةةةةةةةةةةتقلةةة القةةدس  على  Goleman , 1995,43) املوا هةةات ر الةةاال ةةا املختلفةةة
 اال ةةتبابة للبي ة اال تماعية ومر را ا املختلفة و النا ة مط التحديد اال ةةرتاتيبي, كوضاأا ةةل طريقة للتعب  أو التأكيد

لى  يةةةةةةةةةائل الذات الدا لية أو االيةةةةةةةةةخا  اال ريط ،أو املوقل اال تماعي عامة ا  تعد ميةةةةةةةةةادس حتقق أو تركد ع
 ( . FisKe&et.al,2003:917 و ر الذات الدا لي )

وتعدالذات حبر الزاوية ر الةةةةخيةةةية ،اهي تسةةةاعدل  يةةةعوسى, ابلقدس  على التعب  عط صلة مط اخليةةةائل الدا لية 
هبا عط طريق العامل اخلاس ي و ذا الوعي يردب اىل اةةةةةب  وتنا ةةةةةق السةةةةةلوي اال سةةةةةا  ،اتاهر قدساتا  تيبة ابحسةةةةةاس 

القيمة اجلمالية للفرد   يرتب   البحث احلايل مبفهوااالبداعية وا تياساتا القيمية اال تماعية والعقلية والعاطفية واجلمالية . 
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ليز املهتد هبذل القيمة  و اال تماا ابلةةةةةةةةةةةةةةةنل وامليل تىل كل  صيل ،واىل الفردية واالكتفاة الذايت ر تعاملا م  والذب 
آال ريط وا ةةال عط ا تماما ابجلا ب الفو وحسةةط التنا ةةق ا ليل مط ال ةةروسب أن ينون اناو مبتنراوان كان  يتذو  

،  1998أضا  ةةةةةةةلسةةةةةةةلة مط األحداى املتتابعة ويرى ايها املتعة)لسةةةةةةةواد النتاج الفو.  بل  ب ان ينار تىل احليا  على 
قق 112 (. ااجلماة قد يردب تىل حتقيق النمو املتنامل للمتعلد ابجلوا ب اجلسةةةةةةةةةةةةةمية، والنفسةةةةةةةةةةةةةية، واال تماعية اليت حتم

اليت تر لا الكتسةةةةةةةاإل  تالتوااق بينا وبني اجملتم  الذب يعيش ايا؛ وأْن يتاح للمتعلد مماس ةةةةةةةة عدد مط األ ةةةةةةةةطة واخل ا
املعلومات واال ا ات الرتبوية، واملهاسات العملية , وللبمالية دوس ابسز ر  ةةةةةةةةةةةةةةعادتا وتفاعلا م  ا  ريط ر اجملتم ،  

( أن اجلماة الرد ا تبابة للحا ة تىل متعة اخلياة ولذ  احلواس 1952( . لذا يقوة)  ا تياو 99: 2000)تبرا يد، 
ة أب مةد ةل ر  ةذل العمليةة تال بوصةةةةةةةةةةةةةةفهةا عةامال مسةةةةةةةةةةةةةةةاعةًدا قةد يردب تىل حتقيق  ةذل ال،ةايةة دون أن ينون للحقيقة

 (. 200: 2005)املليبي
هبا القدسات  مرحلة لر هبا الفرد ابملرا قة وتتمايزوقد ا تاست الباحثة التم  البحث مط طلبة املرحلة االعدادية بنوضا 

لوعي اواجلمالية. وعليا اان مةةةةةةةةةةةةةةةنلة البحث احلايل تنمط ر التعرف على  الذاتية والقيد أب واعها النارية اال تماعية
 الذايت وعالقتا ابجلمالية لدى طلبة املرحلة االعدادية؟

 
 

 امهية البحث:
يسةةةةةةةةةةتمد البحث احلايل  أشيتا مط الةةةةةةةةةةةراة اليت يتناودا طلبة املرحلة االعدادية اهد مط دون يةةةةةةةةةةك مط                

ر أب التم ، ودد دوس ااعل م  ابناة اجملتم  كوضد س اة ال،د وبنا  احلااةةةةر واملسةةةةتقبل،ا ةةةةال عط ان الةةةةةرائه املهمة 
التم  البحث ر مرحلة مهمة مط مراحل تعليمية و ي مرحلة االعدادية اليت تردب دوساً متميزاً ر تةةةةةنيل يةةةةخيةةةةيات 

عدادية واليت  ي ا الطالب مط املرحلة املتو طة تىل املرحلة اباهي املرحلة اال تقالية اليت أ تقل ايه الطلبة ر  ط املرا قة
اقرإل ما تنون تىل اجلامعة أو ي املرحلة اليت تر لا اىل الوصةةةةةةةةةةةةةةوة للبامعة, وايها  تهد الطالب لال تقاة مط الطفولة 

,  2013. )الز  ب ,  اتيةاملعتمد  على النباس ،وقد تتبلوس ايها ميودد وا ا ا د وقيمهد اجلمالية وتنمو قدسا د الذ
(. ااال سةةةةةةان  و املخلو  الوحيد الذب وعى  اتا مط بني النائنات احلية وكان ا تماما بنفسةةةةةةا كب اً  داً, وقد أ ذ 6

عي ( . دذا االفرد الوا180, 2005 ذا اال تماا ايةةةةةناال متعدد  ااوة ايها معراة  اتا ومعراة اال ريط )الةةةةةةمرب ,
 حميطا وليز الطبيعة وصادا ولا  املقدس على ا تياس األ ةةةةاليب املنا ةةةةبة ر املواقل اال تماعية ، ا لذاتا يسةةةةتطي  ادساي 

يستطي  أن يستبير حالة اليراع اليت قد حتدى عندل ،  واة بني حا اتا ومطالبا الذاتية أا بني املعاي  اال تماعية أا 
اعات صةراع األدواس اال تماعية اليت يقوا هبا ،  اتحدى  ذل اليةر بني الدواا  وال ةواب  والقيد األ القية ، ا ةاًل عط 

يةةعوسىً وينون الفرد واعياً هبا ومدسكاً دا و لك مط السةةهل اكتةةةااا، وقد ادى  لك  اتياً و)اليةةعوسىً( مط دون وعي 
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ح  )ز ران ، املال الفرد وتسادتا ، اهذا قد ينون مط اليةةةعب اكتةةةةااا، ولنط أن يمسةةةتدة عليا مط  الة  ةةةلوي الفرد
مط و هة  ارل  ان الوعي الذايت  و صةةةةةةةةلة بني مواةةةةةةةةوع (R.Huber,1977) ( . وسأى )أوب (  117، 1978

و ات ينفيةةةةل عط ا  ر ا فيةةةةاال دقيقاً ، ويعاسا أحدشا ا  ر، ويتحد أحدشا اب  ر، و ذا ما ي  ط عليا التطوس 
ح تزاة الةةةةخيةةةية لديا، ور الوقل  فسةةةا يردب تىل توكيد عامل مطرو  النفسةةةي لدى النائط احلي، الذب ينتهي تىل توكيد

 ذل الةةةةةةةةةةخيةةةةةةةةةية، تال  أضا تمراةةةةةةةةةي املطالب ا  ية للروح بف ةةةةةةةةةل الدوس الذب ُتاس ةةةةةةةةةا ر التيةةةةةةةةةوس املواةةةةةةةةةوعي للواق  
( أن عمليةةة  و الوعي الةةذايت تتد عط طريق Perls,1970(.ايمةةا اعتقةةد ب لز     )  246-244، 1977)أوب ،

تو ةةةةةةي  الاالتا ، وأ ا عملية للتعرف على ما  فنر با ، وعلى ما  ةةةةةةةعر با ، وما  فعلا ، عط طريق مبايةةةةةةر يقود الفرد 
(. كما ترتب  أشية البحث احلايل مبت،  اجلمالية الذب يعد مط النسةةةةةةةةةةةةةةق 177، 2009بدساي تنايما لذاتا  )اخلوا ا،

  ي احلند الذب ييةةةةةةدسل الفرد على كل  صيل عط طريق تذوقاة  القيمي الذب قد تتمت  هبا الةةةةةةةخيةةةةةةية  كون اجلمالي
حدد و  جبماة البي ة اليت يعيش ايها او مط  ةاطا املعرر وعالقتا اال تماعية اليت يقوا هبا ليحيل على الراحة واملتعة  .

ماة اة ،واجلاس ةةةةةةةةةةةةةطو  ال ة الاالت للبماة  ي : سةةةةةةةةةةةةةيد اجلماة اال سةةةةةةةةةةةةةا  املادب الذب يتمت  ابعلى دس ات اجلم
(. 200: 2005اال سةةةةةةةةةةةةةةا  ل  املادب ،او الروحي ،وصاة اجلماد املادب الذب ى ذ اد. دس ات اجلماة .)املليبي

أما ) تولسةةةتوب( اقد عد اجلماة و ةةةيلة لنقل الةةةةعوس تىل ا  ريط و و ةةةيلة للبم  بني الناس بةةةةعوس واحد يسةةةاعد د 
(. اما ) برو ر(  اقد اكدعلى اةةةةةةةةةةةةةةروس  أعطاة ارصةةةةةةةةةةةةةةةة 2: 2009)ق وع،  على احليا  والتقدا والرقي أاراًدا وصاعات

للمتعلد الكتسةةةةةةةةةةةةاإل املعراة وسأى أن اال تبال يزود املتعلد ابملعراة والفهد بدة التذكر والتعلد الذايت .ومط اال ةةةةةةةةةةةةفة القرن 
سةةةاعدان البيةةةرب و اللذان  يالتا ةةة  عةةةةر أكداوا على أن اجلمالية واالحسةةةاس هبا تعتمد على اخل   البيةةةرية وابدساي 

على  لق اال ةةةةةةتقباة اجليد. وأن اخل   اجلمالية طيت عط طريق املالحاة البيةةةةةةرية وطمل األ ان احلسةةةةةةية ا  أن ابدساي 
البيةةةةةةةةةرب يعد مط أعلى مراتب التمييز ،الن  ذل العملية تعتمد على أ ةةةةةةةةةاس اخل ات العقلية اهي تةةةةةةةةةةنل  لفية قوية 

( . ودذا 88: 2002سل مط منووت الةةةةةةةنل احلسةةةةةةي الذب يةةةةةةةنل اخل   البيةةةةةةرية ) عمرو ، للتمييز الذب يعد بدو 
يعو  وعالقتا  ابجلمالية  لدى طلبة املرحلة ابعدادية االوعي الذايت تنمط أشية البحث احلايل و و معراة الوعي الذايت

اوً قد فل مط حالة الةةةةعوس ابحلزن، وأحيأن الفرد ينون كما  ب أن ينون، وأن الفرد يفنر ر أيةةةياة مفرحة لني خ
,(.اما اجلمالية يعو Buss 22 ,1980 .ييةةةةةل األمر ابلفرد الواعي لذاتا تىل تصةةةةةداس تعليمات صةةةةةاسمة لنفسةةةةةا ، )  

الطرائق والو ةةةةةةةةةائل اليت تتخذ ا لتنمية احلل اجلمايل لدى الفرد ,عط طريق الو ةةةةةةةةةائ  املتعدد  و ي ليسةةةةةةةةةل الرد تربية 
ا ا  ي اليت تيةةةةن  اال ةةةةل لرتبية وعي متوازن للفرد . بل اكثر مط  ذا , ا  لنط ان تنون ا ةةةةا ةةةةا لبناة مدس ةةةةية ,  و 

يةةةةةةةةةخيةةةةةةةةةية امة ,بنل ماحتملا  ذ ل النلمة مط القدس  على موا هة املةةةةةةةةةةنالت مبختلل حتدى ا , و لك عط طريق 
(. تثبني أشيا البحث 295: 1991واز ة)يةةيللر,التم  يسةةتطي  اارادل مزاولة حيا د ابداعا و ةةلوكا تطبيقيا ,بيةةوس  مت

 مط النتائج النارية والتطبيقية.  
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 Research Aimes ofاثلثاً. أهداف البحث : 
 يهدف البحث احلايل التعرف على :            

 الوعي الذايت لدى طلبة املرحلة االعدادية . 1- 
 اجلمالية لدى طلبة املرحلة االعدادية  2-  

 التعرف على العالقة بني الوعي الذايت واجلمالية لدى طلبة املرحلة االعدادية  3- 
     Limits of Researchرابعاً. حدود البحث :  

يتحدد البحث احلايل بطلبة اليل اخلامل االعدادب  مط  اجلنسني )كليهما( امللتحقني ابملداسس االعدادية             
 .2019 - 2018التابعة للمديرىت العامة للرتبية ر النرخ والرصااة ب،داد )الدسا ات اليباحية( للعاا الدسا ي   

  Limits of Terms خامساً. حتديد املصطلحات :
 وسدت ر البحث احلايل امليطلحات ا تية :             
 . Self- Awarenessأواًل: الوعي الذايت :   
 Goleman(  2000عراا  وملان ) -
أ ا مراقبة  فسك والتعرف  على مةاعري، وتنويط قائمة أبمساة املةاعر، ومعراة العالقات بني األاناس واملةاعر  

واال فعاالت، واخا  القراسات الةخيية وسصد أاعالك والتعرف على عواقبها، وحتديد ما الذب اند القراس، الفنر أا 
 (43,  ٢٠٠٠املةاعر ) وملان  

 (  2000ادو)عراا أبو   -     
 2000تةةةةرإل اخل ات والتباسإل املتيةةةلة بذات الفرد وتعر ف  يةةةائيةةةا النوعية اليت ُتيزل عط ا  ريط  )أبو  ادو،  
،483 . ) 

())الوعي مبةاعرو وا فعاالتنا أو عواطفنا، وكذلك الوعي أباناسو املرتبطة هبذل العواطل 2002عراا الدسدير:) -      
 (. 25- 24، 2002)الدسدير،

 (2008عراا  عيد: ) -
د  اتا مط  الدا، ا         عط مراقبة ال)معراة الفرد مبةاعرل ومناومة مفردا ا وسصد ا وا تخال   تائج  اتيةةةةةة تمقةةةةةيةةةةة 

 (.  115، 2008الفرد لنفسا مةةط  الة أاعالةا وحماولةة التأ   بنتائج أاعالا لتيبه أكثر اعالية () عيد،
التعريل اب رائي للوعي الذايت: الدس ة النلية اليت ايةةةةةةةةةةل عليها املسةةةةةةةةةةتبيب على األدا  املسةةةةةةةةةةتخدمة مط طلبة •    

 لقياس  ذا املفهوا. االعدادية عند ا تبابتهد ر البحث احلايل
 ل،ة عراها -اث ياً: اجلمالية :
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 برب(: معنةةا ةةا حمبةةة اجلمةةاة كمةةا يو ةةد ر الفنون ابلةةدس ةةة االوىل ,ور كةةل مةةا 711ابط مناوس)ت  -             
 (   126, 2003يهوينا ر العامل  احملي  بنا.)ابط مناوس ,  

املنبد  .)صاال , حسةةةط  لقا و لقا و ي صيلة صال املنبد ر الل،ة واالعالا :ميةةةدس مةةةةتق مط الفعل صل -
,1965 ,102 ) 
عراا  ربرت سيد: اب ا وحد  للعالقات الةةةنلية اليت تدسكها حوا ةةنا وقد اكد سيد على ان ابحسةةاس ابجلماة  -

 (.21, 2011يتسد ابلتقلب ع  الزمان واملنان. اما  و صيل ر زمان قد يرى قبحا ر زمان ا ر.)أبو ييخة , 
 عرال الباحثة  اجلمالية   وقد

اضا مسة  اتية عند االاراد  وتت،   سةةةةةةبيا مط يةةةةةةخل أل ر وميةةةةةةدس ا الةةةةةةةعوس ابجلماة والتذو  ، واصةةةةةةداس احلند على 
 . الةية اجلميل وتذوقا واالستقاة با و قل  لك الةعوس تىل ا  ريط مط ا ل احداى ت،ي  ر النفل

 
 الفصل الثاين :االطار النظري

فسةةةةةة  ومناقةةةةةةة عط ا ةةةةةةتعمادا ر ت ةةةةةةتقوا الباحثة بعرا االطاس النارب مبت، ب الوعي الذايت واجلمالية  ا ةةةةةةال         
 ر الدسا ة احلالية. النتائج 

 مفهوم الوعي الذايت أواًل:   
الوعي  و تدساي الفرد  لواقعا وملا  رب حولا ر حلاة معينة ، ا  لثل حاة وتدساي ر أ ناة اليقاة واال تبال ،           

، تىل أن الوعي "تدساي املرة ملا يدوس ر عقلا وقد أعتقد Locke,1690لذلك ية  الفيلسوف اال نليزب لوي 
د ر مياديط علمية أ رى تتحقق معها عملية التالؤا، اهالوظيفيون بو ود أ هز  وظيفية على لراس ما  و معروف 

يتحد ون عط  هاز للتفن  واثٍن للتذكر واثلث لإلدساي، و د ال يتوقفون عند حدود التعرف على األ هز  البنيوية ،بل 
ط ع يتعدون  لك تىل النةل عما يقوا با كل  هاز  فسي مط وظائل دا ل ابطاس العاا لسلوي الفرد، وانَّ البحث

أ هز  النفل أو الوعي ليل  دااً ر حد  اتا ، وت ا  و  طو  ا لتعر ف على  ةان النفل وأ دااها وتقامة االستبان 
 (. 172، 2001بني البي ة الدا لية والبي ة اخلاس ية للفرد)عامود،

ي ة , وُتتل قيد الب وقد تتنون بنية الذات  تيبة لتفاعل الذات م  البي ة ، االةةةةةةةةةةةةةةةخيةةةةةةةةةةةةةةية تنمو مط تفاعل الفرد م 
ا  ريط وتدسكها حسةةةب الةةةةخل وتنزع الذات نو االتسةةةا  ويسةةةلك النائط احلي أ ةةةاليب متسةةةقة م  الذات . وقد 
تت،  الةذات  تيبةة التعلد والن ةةةةةةةةةةةةةةج , حيةث يبةدأ تطوس مفهوا الةذات الةذب ينون قةائمةاً اىل حةد كب  على تقييمةات 

ال تماعية ،وان بع ةةةةا مط مةةةةةاعرو و ةةةةلوكياتنا ،  ي منا ةةةةبة وحيث تنون اال ريط  ، انحط  تعلد ر الرى التنةةةةة ة ا
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 ذل القواعد املعياسية منسةةةةةةةةةةةةةةبمة ،او ر    تقييماتنا الفطرية عندما حتدى املةةةةةةةةةةةةةةةنالت وتتعرقل حركتنا املتبهة نو 
 (153,  1982الذات ) صاحل, 

 ( : Cooley,1902و هة  ار كويل) – 1
(, و Cooley,1902اعيني الذيط ا تموا وحبثوا ر مواوع الذات  و العامل كويل )ومط أوائل علماة النفل اال تم

اعتقد ا ا ال لنط حتديد الذات تالعط طريق الوعي هبا ، وقد طرح مفهوا املرآ  وعىن با ن الفرد يرى  فسا ر الطريق 
 : اليت يرال هبا ا  رون ،وحدد كويل  ال ة أ واع مط الةعوس و ي على النحو ا يت

 الةعوس الذايت ويت مط انر  الفرد عط  اتا.   .1
 الةعوس اال تماعي ويعو انر  ا  ريط عط الفرد.   .2
 (. 37, 2000الةعوس العاا والةعوس اال تماعي الذب اوب أع اة اجلماعة )الةمرب,  .3
ا  ديد يننر ا الوعي اض ااالفرد السيئ التوااق ، و  لك الةخل الذب يفهد كل  ربة التتالئد م  احرتاما لذاتا على  

، اهناي ابو  كب   وعري ة بني صوس   اتا احلقيقية ، وعدا ُتايي تلك اليوس  م  مةاعرل احلقيقة ، والطبيعة لتبربتا ، 
وعليا ان يين  دااعاً اك  واكثر اد احلقيقة ، وينتج املزيد مط التوتر ، بينما الةخل املتوااق بيوس   يد  ووابة مط 

 رى  و  لك الةخل الذب ينون احرتاما لذاتا متالئما م  ما يفنر ويةعر با حقيقة ،وما يفعلا و ربا مط وحية ا
ية ابملاا ر املختلفة للدااع ( .للوعي دوس ر املراقبة الذاتية Kagan , 1972 , P 413 اسإل دلياًل كو ا صاسمًا  )

يات ية عط  لوكا احلايل , لذا يعد الوعي واملراقبة الذاتية مط العملوالسلوي , ت  يندمج الفرد  ر الموعة مط األحناا الذات
 & Winneاجلو رية للتحند الذايت ألضا تدعد املتعلد ابملعلومات الالزمة لتقومي مدى التقدا  ال األ داف املرلوبة  )

Jamieson-Noel , 2002 : 561ا، وان ا ووعيا هب(. ويت ه مط  لك ان الوعي الذايت لثل ا تبال املرة لنفس
يخياً آ ر قد يتبعا ايياحبا استباي وح  ، اذلك لو ود  قل ر عملية الوعي، و تفس  لذلك ، سمبا خيةى أن يرال 

(. ودذا اان الوعي الذايت  ابلدااعية 157، 2007ا  رون ر صوس   الف اليوس  اليت يرى  و  فسا هبا)حممود ومطر،
قل ة لدى  الفردعندما يوا ا بعض املةنالت ،أو املوا   اليت تردب تىل الةعوس ابمللل وتنيردب اىل حتسني مستوى الدااعي

مط مستوى دااعيتا , اقد يبدأ املهمة مبستوىت مرتفعة مط الدااعية وال اتاج تىل تنايد أو حتسني دااعيتا , الن مستوى 
 -اعلية والقيمة والعناية والقلقمعتقدات الف –يتا وا فعاالتا الدااعية لديا لط يت،  , ومط مثَّ اان حماولتا اب  وتنايد دااع

 تتطلب منا الوعي ومراقبة املاا ر الدااعية واال فعالية ر أ ناة اال دماج ر املهمة حىت ادد ما يطرأ على دااعيتا وا فعاالتا
تلل دس تا مط (. ان مفهوا الذات لدى الفرد خPintrich & Linnenbrink , 2000 : 7-9مط ت، ات )

الاة   ر مثالً )اجملاة الدسا ي و اجملاة اال تماعي واجملاة الثقار والاالت ا رى ( . ا  يرى اروس  دسا ة  ذل اجلوا ب 
( االوعي الذايت بيفة  اصة  يندسج امط املت، ات  637،    1998منفيلة كال على حد    ) عبد الرمحط ، 

نرية، أحداى ومث ات تنعنل بدس ة مرتفعة أو منخف ة على أبنية الفرد العقلية والف النفسية الدا لية وما يرتب  با مط
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ويتطلب  لك  وعني وظيفيني منفيلني وموحديط معًا ر الوقل  فسا أحدشا  اس ي قائد على ابحساس ،والثا  
 (.22، 2001دا لي قائد على الذاكر  )منيوس،

 
 (1972وجهة نظر سيلفيا دوفال و ويكالند ) – 2
-Subjective self) (  ارية الوعي الذايت املواوعي1972وقدا كل مط ) يلفيا دوااة و وينال د              

awareness )  ،ا  يرون أن اللب النارىت والبحوى اليت دس ل مفهوا الذات قد أشلل مواوع الةعوس ابلذات
بوصفا أاعااًل مواوعية ،مثل  ااا  self-awarenessيتمما  علهد يركزون على  لك ، ألضد يعتقدون أن الوعي الذا

الت،ذية الرا عة اليت تدا  الفرد تىل ت،ي   وا ب عديد  ر  فسا حبسب مفهوما ملا  ب أن ينون صحيحًا قيا ًا لا، 
ى واق لوحبسب  ذل النارية اليت ترتب  مبباالت عديد ،   ،ا  لنط تطبيقها ر الاالت أ رى كما يعتقد منارو ا، وع

اارتااات  ذل النارية ااضا عل الةعوس مركزاً نو الذات, حيث تقوا على اارتاا سئيلِّ  االفرد لنط أن يمقو ا  اتا عندما 
(. قدا العاملان  دوااة و وينال د و هة  ار د اىل الوعي الذايت 33، 2000يركز عليها بوصفها مواوعاً )الةمرب ،

حاالت الوعي )الذايت واملواوعي( ، االوعي املواوعي يعو أنَّ الفرد يعي بذاتا ويعوسل  واكدوا على اروس  املمايز  بني
ابلقوى اخلاس ية املباير  ، تال  ا ا ال يستطي  أن يركز ا تبا ا على  فسا بوصفا مواوعًا ر البي ة ، ر حني أن الوعي 

وان  ذل املةاعر ُتثل  و ر  فا ميدساً لإلدساي والفعل ،الذايت يعو وعي الفرد بنفسا اق  ر ما يتعلق خب تا بنفسا بوص
(. وسأوا البد مط الرتكيز أن ينون ر Duval& Wiclund, 1972,p.2) self- awarenessالوعي الذايت

ا ال واحد، أما نو  ا ب الذات أو نو  ا ب البي ة ، وانَّ  لك قد يول د  وعاً مط ال،موا النسيب ابلوعي ر الاالت 
 الوعي الذايت وصنفول صنفان شا: 1972(.وقد ميز دوااة ووينال دMason,1961,p.27   األ رى)اخل
الوعي الذايت، : وعد ا حالة يعوسية ينون ايها اال تبال مركزاً على األحداى اخلاس ية  ر ما خيل يعوس الفرد وتتمثل  .1

 ابلتاسيخ الةخيي للفرد أو الةعوس مبحي   سما  
(. ا  5، 2000واوعي: وايها الةعوس الذايت مركزاً ومقتيراً على  ات الفرد و و عنل األوة)الةمرب،الوعي الذايت امل .2

( و و مط ا ياس  ذل النارية  ااا ر  الالتفرد  ي حالة  اتية يفقد ايها الفرد الوعي  ( Diener,1979 اكد داينر
وخباصة عندما يزداد امليل تىل اجلماعة ، ويرى داينر أن الاروف احمليطة ابلفرد ر حالة  Self- awarenessالذايت 

 اقدان الوعي قد ُتنعا مط الوعي لذاتا اال يةعر بنيا ا املستقل بوصفا اردًا حيث يتعذس عليا مراقبة  لوكا
Diener,1979, 1160-1171)ا تماا  دا التفردية ليل لديهد(. وقد توصل داينر تىل أن األاراد الذيط لتازون بع

 (. 94، 2000بذا د ولديهد  قل ر الوعي الذايت وياهرون ر املواقل ل  اال تماعية )الةمرب،
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 ( :Buss,1980وجهة نظرابس)  -3
(. اىل الذات اخلاصة تتنون مط حموسيط أ ا ني شا الذات Buss,1980ر حني جند و هة  ار ابس)           

 احلسية مقابل الذات املعراية. والذات اخلاصة مقابل الذات العامة. 
وأواه )ابس(  أشية املمايز  بني الذات احلسية املبنر  والبسيطة، وبني الذات املعراية املتقدمة، مث حاوة املمايز  بني 

، لذا اا ا يركد أنَّ لنل ارد  ااتً مستقلة عط ل ل ، وان ما ادى للفرد Selfخلاصة للذات اجلوا ب العامة واجلوا ب ا
ليل أكثر أشية مط الذب ادى لآل ريط، حيث يتد  ربتا بةنل خمتلل، ا اًل عط طكيدل على اخللفية العلمية 

مفهوا  موعة األوىل مط احلقائق تة  تىللال تدالة على الذات أكثر مط األاناس والتخمينات الةخيية، وسأى أنَّ اجمل
وإبمنا ا املمايز  بني األحداى اليت    الذات مط األحداى احلسية ، وان كل ارد على معراة اتمة ووعي حبدود  سما

-Buss,1980,pp.2تق  دا ل اجلسد أو  اس ا، حبيث ينون  زةاً ااعال ر الفرد ، واجلزة ا  ر منا ل  ااع ل)
 الوعي الذايت على   قسمني شا: 1980ابس  ( , وقد قسد 3
الوعي الذايت اخلا ، الذب يقيد با احلالة العابر  مط اال تبال تىل اجلوا ب الدا لية واخلاس ية اليت تتنون منها الذات  -1

( Buss,1980,p.22اخلاصة , و ذا يعو أن الفرد ينون مركزاً يعوسل وا تبا ا على اجلوا ب الدا لية ول  املةرتكة)
، 2006، وكذلك ية  تىل اال تبال الذب يوليا الفرد ألاناسل ودوااعا وا فعاالتا وطمالتا ومةاعرل اخلاصة )العنزب ،

155. ) 
الوعي الذايت العاا أو ما يسمى ابخلاس ي أو البي ي عند )ابس(، ويقيد با أن ينون ا تبال الفرد مركزاً نو  اتا   - 2

ا تماعياً، أو اال تبال الذب يرتكا الفرد لدى ا  ريط عندما ينون  و مواوعاً ا تماعياً ر منان عاا بوصفها مواوعاً 
يرال ايا ا  رون وينتبا تليهد، حبيث تسهد طمالتا ودوااعا وا فعاالتا ومةاعرل ر تنويط الذات وا تباس ا ر بعض 

ة راد مط  وب الةعوس العايل بذوا د ينو ون أكثر وعياَ ومعراواق و هة  ارل أن األا املواقل اال تماعية , كما اارتا
             ( .                                          (Buss,1980,p22.34هبا مواز ة م  األيخا    وب الةعوس الواطئ ابلذات اخلاصة . 

(  ييفون العقل الواعي 1983ة أكلل،ر حني ان اصحاإل  ارية العقل الواعي لذاتا و د كل مط ) ون بوبر، وكاس 
لذاتا كينو ة مستقلة مة،ولة بيوس  ا اعلة ر قراة  ز د املراكز الفاعلة ر املساحة املتيلة واملو ود  ر  يل الدماغ 

عمل على التنامل وي –عملية اال تبال  –السائد، وان العقل الواعي لذاتا خيتاس مط  ذل املراكز حسب ا تبا ا وا تماما 
 -، وان العقل الواعي لذاتا لاسس أ رًا علوًى مزدو ًا ر تفس   تياساتا، لينو ن وحةد  الوعةةي مط حلاة تىل أ رى ال

اان وظيفتا تقوا على  -. على واق  ذل النارية  األحداى العيبية والسيطر  عليها عط طريق تفاعل الطراني -قراة 
غ القادس  بيوس  كامنة على أن تنفته لتتفاعل معا ، وان عملية املسه أ اس مسه م ات ا الف مط وحدات قةر  الدما 

عط أحداى الدماغ اليت تق  امط ا تماماتا  Research processاليت يعمل هبا ، العقل الواعي بعملية البحث 
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 شا) ا ب الذكاة همنيا  ية، ت  لمنط تيوس ا أبضا تردب دوسًا ا اعاًل ر عملية اال تياس. ولذا اان للنارية  ا بني م
 (  2 -1، 1983العايل و ا ب ابدساي احلسي( . )بوبر وأكلل،

الذب اعتمد و هات النار  بةةةنل عاا لذلك  (2014)اخلالدب للباحث اعتمدت الباحثة مقياس الوعي الذايت  وقد
 اأن الباحثة تعتمد على و هات النار املتعدد ر مناقةة النتائج.

 
 -مفهوم اجلمال: اثنياً:

فهوا اجلماة واحناما بني الفال ةةةةةةةةةةفة واملفنريط الذيط تناولوا مفهوا  اجلماة وكا ل تعددت ا ساة وتباينل مل          
 ذل االساة تت ةةةةةةةةةةةةةةمط مط االيةةةةةةةةةةةةةةناليات املعقد  واملتةةةةةةةةةةةةةةةعبة واالاناس النث   ، ا  لنط االتفا  م  تلك األاناس ،او 

 للبم  و و يلة ا  ريط ىلت الةعوس لنقل و يلة اجلماة أعد امنهد (. 25: 2013اال تالف م  اال ر ) كماة ، 
وقد  دف اجلماة  (2: 2009 )ق وع، وصاعات أاراًدا والرقي والتقدا احليا  على يسةةاعد د واحد الناس بةةةعوس بني

قق التوااق بينا وبني اجملتم  الذب  ر أمسى حاالتا تىل حتقيق النمو املتنامل للمتعلد :  سميا، و فسيا، وا تماعيا ا  حتم
وصةةةةةوة تىل  ذا اددف يتطلب  هداً ل  يسةةةةة  مط قبل املر ةةةةةسةةةةةات الرتبوية واجملتمعية، ولني يتد  لك يعيش ايا؛ وال

بيةةةةةوس  مراةةةةةية  ب أْن يتاح للتلميذ مماس ةةةةةة عدد مط األ ةةةةةةطة واخل ات اليت تر لا الكتسةةةةةاإل املعلومات واال ا ات 
 ر مهمة وللبماة منا ة, ت العملية التعليميةالرتبوية، واملهاسات العملية مط حيث كوضا  وا ب أ ةةةةةةا ةةةةةةية مط منوو

و تعد البي ة مط  (99 :2000 )تبرا يد، اجملتم ،  ر ا  ريط م  وتفاعلا  ةةةةةةةةةةةةعادتا ر ابسز دوس ودا للفرد حيا 
  مامليةةادس الرئيسةةة ملا تت ةةمنا مط مناظر،اتسخيية، وترا ية ،وصالية . كما أن اجلماة يفسةةر األيةةياة وتوازضا وا سةةبامها 

الطبيعة و يعتمد على  اسإل االجنذاإل والعاطفة والبهبة ر عمق الوعي احلسةةةةةةةةةةةي، ااجلماة ينةةةةةةةةةةةةأ مط  ربة صةةةةةةةةةةةامتة 
 ت ابية.

  أنواع اجلمال  
  اجلماة املادب: -أ
ا  لنط  مساة وأسا وحيواوت وأ سةةةاد ول   لك،   و اجلماة احلسةةةي املدَسي حبواس اب سةةةان مط صاة             

، و ناي اىت واحاديث  بوية يريفةتمة  تىل  ذا الينل مط أصناف اجلماة الذب يعد مط سؤيتها والتحقق منها مادى
  عد هللا على عبادل، كو ا يمْدَسي ابحلواس.

 اجلماة املعنوب -إل
معةان  اهو امةل ا معىن أعمق وأمشةل مط اجلمةاة املةادب وتعةددل أك   ر اجملردات يعةد اجلمةاة املعنوب      

،  اينتقل اابلان  علا هللا زينة للقلوإل‘ايدسكا العقل والقلب  ةةةةةةةةةةامية ،مثل األ ال  ،والقيد ،واليةةةةةةةةةةد  ول  اكث   
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به اب سةةةةةةةان ر قمة  في على السةةةةةةةلوي ُتيزاً وصااًل ايميةةةةةةةْ اجلماة مط احملسةةةةةةةو ةةةةةةةات امللمو ةةةةةةةة تىل املعنوىت اجملرد  ليم ةةةةةةةْ
اً ستبطل ابملعياس اجلمايل استباط. ان داللة صالية االيياة واالعماة الفنية  ا(239: 2006، )اخلوالد  والرتتوسباجلماة.

و يقاً ، ا  يتطلب التعب  عط احدشا اةةةةةةةةةةةةةةروس  توار اال ر للداللة عليا، ابدون القيمة اجلمالية ال ينون  ناي معياساً 
طبيعتهةةا ومسةةةةةةةةةةةةةةتوا ةةا مط دون و ود معةةاي . )العبيةةدب، صةةاليةةاً، كةةذلةةك اةةأن مط املتعةةذس علينةةا معراةةة القيمةةة اجلمةةاليةةة و 

1999 :200.)  
  :هي مكوانت اجلمالية

  .اللون الفاق  الال الا تبال الطفل  و علا يةعر ابملتعة والسروس اللون : .1
 التوزيعات ال وئية املتنا قة للعبة ،أو للميباح تردب دوساً ر املتعة اجلمالية للطفل . الضوء وانعكاساته : .2
 ليل الطفل ر النية اىل األصوات  الرايعة الاالصوات اخلةنةالصوت : .3
 تقلب الطفل لينا ويساسا ، وااللعاإل املث   ر حركتها . احلركة : .4
 ايقاع األلنية أو املو يقى . اإليقاع : .5
 ينل اليوس  وأبعاد ا وميل الطفل لأليناة اجلذابة . الشكل : .6
   (.22-16, 1997)إبراهيم ،ميل الطفل تىل  ما  و مناد ومنسق مط حولا.  التنظيم : .7

 وجهات نظر متعددة ميكن تلخيصها مبا أييت :ظهرت 
 وجهة النظر املوضوعية : – 1  

 واق و هة النار املواوعية بعض العلماة والفال فة اواه تفس ا  ملفهوا اجلماة        
رمط وقد كان ي‘الذيط ودوا مبواةةةةةةةةةةةةةةوعية االحناا اجلمالية ت   عل للبماة  داا ابلذات ا  يعد )أاالطون(  مط اوائل 

ابجلماة املطلق املتأصةةةةةل ر األيةةةةةياة بةةةةةةنل اةةةةةمو افد حدد العناصةةةةةر االولية للبماة مببموعة مط اليةةةةةفات مشلل 
لذلك طرح ) . 200: 2005)املليبي)التنالد, والتنا ب, واالحتاد ,واال سباا, والتنامل(حىت  تم  وتت اار معا.

 جمموعة من االفكار هي:
حند القيمة اجلمالية لنط حتقيق صةةةةحتها او بطالضا، ا  ينون احلند صةةةةحيحاً عندما تنون اليةةةةفة اليت يعزو ا  - 1

املدسي )املتذو ( واىل العمل مو ود  الفعل ايا، لذلك عندما خيتلل يةةةةةةةةةةةةةةخيةةةةةةةةةةةةةةان حوة احلند على قيمة عمل معني 
يا ئ ااالوة يعزو اىل العمل بيةةةةةةةةةةةةةفة لنط ان تاهر ااالبد ان ينون احدشا  و امليةةةةةةةةةةةةةيب ،والثا  قد  طلق عليا خمط

 ابلفعل.  
مل عندما تنون مو ود  ر الع‘الذو  السةةةةليد لا القدس على ادساي صةةةةفة القيمة اجلمالية واصةةةةداس االحناا عليها  - 2

ا  ةةةةةةةةةةةةةلطة د الفو، اما الذو  ل  السةةةةةةةةةةةةةليد ،اهو مسة مط ال لتلك  ذل القدس ، بناًة على  لك بعض االحناا اجلمالية
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. ر حني  رى ان اس ةةطو اقد حدد  (77:  2007مو و  منها وبع ةةها اال ر ليل دا مثل  ذل السةةلطة)الرب ةةي ، 
للبماة  ال ة الاالت  ي : سيد اجلماة ،اال سا  املادب الذب يتمت  أبعلى دس ات اجلماة ،واجلماة اال سا  ل  

 ذ اد. دس ات اجلماة ،ويرى  ون ديوب اجلماة  و اعل االدساي مادب، او الروحي ،وصاة اجلماد املادب الذب أي
  ) .200: 2005)املليبيوتذو  العمل الفو.

 وجهة النظر الذاتية : –2
مناومتا  احتلل اجلمالية وواق  بعض مط العلماة سكز على الذاتية ر و هة  ارل ر اجلماة ،االعامل ) يبل(          

الفلسةةةةفية منا ة مركزية ا ةةةةال عط الديط والفلسةةةةفة، وسأى الفط  و التبلي احملسةةةةوس دذل الروح ع  تطوسل التاسخيي، اليت 
تتماهر مط  الة االعماة الفنية الن ى لدى الةةةةةةةةعوإل ور خمتلل اطواس احل ةةةةةةةاسات اال سةةةةةةةا ية، لذلك لنط ان يبل  

س ط طريق الةةةنل احلسةةي، ر حلاٍة اتسخيية معينة، ل  ا ا يرتي الاة ابراز احلقيقة للديط والفلسةةفة، لقيةةو الفط احلقيقة، ع
 التاا النامل  و ااجلميل احلسةةةةةةية الو ةةةةةةائل ع  تتبسةةةةةةد مثالية , كما يرى ان للبماة الفط عط ادساي احلقيقة املطلقة

 )كروتةا(اما   .ت،ي ل حماولة أو الواق  اهد مسرولية مط الذات لتحرير و يلة تنون أن البد اجلمالية التبربة أنو   املتحد
، ااجلمالية عندل مرتبطة استباطاً و يقاً بفنرل الفلسةةةةةةةفي الروحي، ا  يرى ان العمل الفو او اجلمايل يع  عط حالة  اصةةةةةةةة 

عمل املبدع لذب يعدل قواا  ذا الابلذات اال سةةةةةةةا ية اليت ت ةةةةةةةفي على االيةةةةةةةياة الطبيعية قيمتها مط  الة عملية احلدس ا
واخلال  قيةةةد مةةةةاسكة اال ريط  ر عملية التذو  اجلمايل الذب يعدل مقيةةةداً ا ةةةا ةةةاً ابجلمالية، )ان اجلماة ال ياهر ر 

بينمةةا  العةةامل )كةةا ةةل( عةةد احلند على  . (119 - 93, 2013كمةةاة ، الطبيعةةة اال كةةا عنةةاس للبمةةاة الةةذ و(. )  
اجلماة حند  ايت يت،  مط يخل أل ر وميدسل الةعوس ابجلماة ر مزاج الروح وليل ر الطبيعة، ااجلماة ليل  وى 
ظا ر   فسةةةةةةية  اتية والةةةةةةةية ينون صيال عندما  رال بعني احرتال الرؤية، كما يرى ان اجلماليات تق  بني العامل احلسةةةةةةي 

ان تنميةةة كال العةةاملني يقودان اىل التةةذو  الفو واحلند عليةةا صةةاليةةًا كمةةا يردب  لةةك اىل استقةةاة اال ال  اليت والعقلي و 
تعتمد على الف ةةةةةةةةةةةةةةيلة ، ا  يرى و ود عالقة و يقة بني قدس  الفرد على اصةةةةةةةةةةةةةةةداس احناا صالية وبني احناما اال القية 

 العةةامل اخلةةاس ي وان اجلمةةاة  و مث   ةةاس ي اةةدى اجلاللةةة ر انالشةةا يبتعةةد عط النفعيةةة وكالشةةا منبعةةا النفل وليل
 ( ،  وقد حدد  )كا ل( معامل اجلمالية والتذو  الفو اباليت:21:  2005النفل ) الننا  ، 

 تنمية املدسكات اجلمالية يقود اىل ترقية الف يلة وما يرتب  هبا مط  الة و  . -1
 و  الفو.التنمية العقلية واحلسية تقود اىل التذ-2
 تنوع املث ات اجلمالية يردب اىل  راة املعراة اجلمالية.-3
و ذيبا.  ادساي تنوع اجلماة ومستوىتا يقود اىل اصداس احناا صالية ينعنل ا ر ا على االحساس والسلوي -4
  (30:  1993)لراإل، 
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 وجهة النظر اليت مجعت بني املوضوعية والذاتية : – 3
ينتز( ان ااجلمالية اقد ساى )  تول بينما ظهرت و هة  ار ر تفس  اجلماة اليت صعل بني املواوعية والذاتية         

عند الفرد تعزة املتلقي واملواوع معًا ، اإعباإل املتلقي بذات املواوع ينفيل عط عالقاتا املتبادلة ابأليياة اال رى 
 ابأ  ، ايتوحد م  املواوع اجلمايل مط دون ان يتطل  ل،را ا ر، او يهتد ابألموسو علا يةعر كأن احليا  قد توقفل 

املااية ،او املستقبلية ،اهو خيوا التبربة اجلمالية مركزاً ا تبا ا على املواوع اجلمايل اق  ،عط طريق اال دماج ابملواوع 
( تفس ا للبماة على C.L.Lewis)لويل و قدا  (123واعطائا مزيداً مط احليوية والداللة .) بط  لوان، إل. ت ،

واق  ذل النار  اجلامعة بني الذاتية واملواوعية ا اللنننا ا تباس احلند عط طريق اال تباس املواوعي للعمل احسب 
االذايت يهيب ابال تبابة اجلمالية وااوة ان يتخلل مط )اواى النزعة الذاتية( ،ال ا اتاج ا بات  بعض التباسإل  

مط بع ها اال ر ر احلند على العمل وان  ناي اواسقاً حقيقية بني الذو  السليد والذو  الردئ)عبد احلميد كوضاا د 
(. ااجلماة حقيقة مواوعية متنا قة تو د ر الطبيعة ،وتو د ر بي ة معينة ،وتدسي ر ظروف  فسية 8: 2001، 

املدسكة ) ات  ع اخلاس ي املتنا ق والبي ة احمليطة والنفل اصة تث  الةعوس ابلراا واالستياح، و ناي عالقة بني املواو 
 (2010،23املتلقي(.    )ابو دبسة

يع  عط او البي ة اليت يعيةةةةةةةةةةةها ايتفاعل معها وينفعل م  مفردا ا و ‘دذا اان اال سةةةةةةةةةةان يتذو  اجلماة ر عامل الطبيعة .
خلوالد  لثل اال ةةةتمتاع ابجلماة حا ة  فسةةةية". )ااحسةةةا ةةةا الفطرب عِّ  حماكا ا ليبدع ويبتنر مواةةةوعات  ديد   ا  

 (45: 2006والرتتوسب، 
بعد مالحاة الباحثة وعط طريق تدقيق األاناس اليت أكد عليها أللب املناريط الذيط مت ا تعراا و هات  ار د ر    

ت الباحثة دت أعتمدتفسةةةةة  اجلمالية أضا كا ل منملة بع ةةةةةها البعض ومط اليةةةةةعوبة اال ةةةةةت،ناة عط أب منها، لذا اق
على تناملية االلتزاا بو هات النار  ذل مط دون االعتماد على و هة  ار واحد  ت  أن  لك يعطي للباحث واقعية 

 والااًل أو   ر مناقةة النتائج.
 

 الفصل الثالث :منهجية  البحث واجراءاته
 منهجية البحث وإجراءاته :

اةةةةمنل  ذا الفيةةةةل عراةةةةاً لإل راةات  لتحقيق أ داف البحث و حتديد التم  البحث ،وطريقة ا تياس العينة         
 علما أن املنهج الذب اعتمدتا ر حبثي  و منهج  الوصفي االستباطي .ووصل لألدوات اليت ا تخدمل ر البحث ،
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  أواًل : جمتمع البحث:  
يتألل التم  البحث احلايل مط طلبة املرحلة االعدادية بفروعها ومط  اجلنسني    ) كليهما( ر املديرىت العامة         

  -2019 – 2018–جبا يب النرخ والرصااة ر حماااة ب،داد للعاا الدسا ي  
 اثنياً : عينة البحث :

لنرخ االوىل ر تربية ب،داد اعدادية ومط اجلنسةةةةةةةةةةةةةةني )كليهما( طلبة املرحلة اال تتألل عينة البحث احلايل مط           
والرصةةةااة األوىل، وقد مت  ةةةحب العينة ابلطريقة العةةةةوائية البسةةةيطة عط طريق ا ةةةتخداا  دوة االسقاا العةةةةوائية الموع 

 ( طالب و طالبة.     200اجملتم  االصلي أ  بل،ل العينة )  
 اثلثاً: أدوات البحث

 تخداا أدا  لقياس الوعي الذايت وأدا  أ رى للتعرف على صالية  طلبة تداف البحث كان ال بد مط حتقيقا أل      
باحثة مقياس الوعي اقد تبنل ال وايما أييت اب راةات اليت اعتمد االباحثة بعداد  ذيط املقيا ني، املرحلة االعدادية
( عط س ةةةةالتا )الوعي الذايت وعالقتا ابلتوااق النفسةةةةي لدى طالإل وطالبات املرحلة 2014)اخلالدب الذايت للباحث 

قياس مط حيث ان األدا  املراد ا ةةةةةتعمادا لالثا وية( بعد التأكد مط صةةةةةدقا و باتا و ةةةةةا كر الحقااخلطوات املعتمد    
يتفق وأ داف ية للبمالتعثر على مقياس منا ةةةةةةةةةةةةةةةب مل   لك ألن الباحثةاجلمالية للطلبة اقد قامل الباحثة ببنائها ،

 البحث احلايل لذلك ا هل الباحثة لبناة املقياس املذكوس معتمد  ر  لك اخلطوات ا تية:
  اوال : مقياس الوعي الذايت:

 وصف املقياس بصيغته األصلية : 
ولنل اقر   ال ة  ،( اقرات  لبية 4ا ابية و) ( اقرات21( اقر  ,منها )25يتنون مقياس الوعي الذايت مط )         

ماسات املقياس وقد مت تيةةةةةحيه ا ةةةةةت بدائل لال تياس واةةةةةعل  بطريقة لينرت ُتثل مسةةةةةتوى  الوعي الذايت للمسةةةةةتبيب
( لبدائل اب ابة ) عد ، وأحياوً ، وال( ت  كا ل الفقرات  ةةةةةةةةةةةةةةلبية ،أما   3،  2، 1على أ ةةةةةةةةةةةةةةاس تعطاة الدس ات ) 

(، وترتاوح الةدس ةات الناريةة للمقيةاس)املةدى( للوعي  1،  2،  3ابيةة ابةالعنل مت تعطةائهةا الةدس ةات )الفقرات اب ة
( , حبيث تدة الدس ة املرتفعة للمقياس على 50( ودس ة متو ةةةةةة   النارب)الفراةةةةةةي( مقداسل )25 - 75الذايت بني )

قد ريقة اليةةةةةد  الاا رب , أما  باتا او ود دس ة عالية مط الوعي الذايت للمسةةةةةتبيب.  وا ةةةةةتخرج صةةةةةد  املقياس بط
 كرو باي  وطريقة أعاد  أ تباس .   -ا تخرج بطريقة معامل ألفا
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   صدق مقياس الوعي الذايت: -أ   
 :Face Validity))الصدق الظاهري  - 1

 لذب مت بناةل ،اعلى الرلد مط أن مقياس الوعي الذايت متبنا  وقد ا ريل عليا اخليةةةةةةةةةةائل السةةةةةةةةةةاينومرتية مط قبل الباحث 
اقد عراةةةا على )الموعة مط اخل اة( مط اصةةةحاإل اال تيةةةا  لبيان سايهد مدى مالئمة و صةةةالحية املقياس للعينة احلالية، 

( اقد اتفق اخل اة صيعاً على صةةةةةةالحيتا ، و بذلك  %100وقد حيةةةةةةلل على صةةةةةةد  املقياس ا  كا ل  سةةةةةةبة االتفا  )
 . ينون املقياس قد اكتسب صدقاً ظا رىً 

 مت استخراج معامل ثبات املقياس بطريقتني مها : -ثبات مقياس الوعي الذايت: -ب 
 الثبات طريقة أعادة االختبار : -ب
( طالباً وطالبة مط عينة التطبيق ،ا  مت تطبيق املقياس  50مت ا تياس عينة عةةةةةةةةةةةوائية وعدد ا )  حلسةةةةةةةةةةاإل معامل الثبات         

مد  أ ةةةةةةةةةةةةةةبوعني على التطبيق األوة، أعيد تطبيق املقياس  مط قبل الباحثة مر  أ رى على على أاراد العينة، وبعد مروس 
( ، وقد بل  2( و)1العينة  فسةةةةها ،مث صةةةةححل ت ااب د، اب ةةةةتعماة معامل استبان )ب  ةةةةون( بني دس ات التطبيقني)

الدسا ةةةةةةات السةةةةةةابقة اليت دا عالقة (، ا  تعد  ذل القيد مقبولة ر اةةةةةةوة 80.0معامل الثبات ملقياس الوعي الذايت بل )
 ابملواوع  :

 :  (Alpha cronbach) طريقة ألفا كرونباخ -ج         
ال ةةةةةةةةةتخراج الثبات  ابلطريقة  ذل طبقل معادلة الفا كرو باي على دس ات الطلبة مط أاراد عينة التطبيق البال  عدد ا  
الفةةةةةةةةةةةةةةةل املعرر (.،بينما بل  الثبات ملقياس 84.0)الوعي الذايت  وقد بل  معامل الثبات ملقياس ( طالباً وطالبة,80 )
 ،  ( و ذل الطريقة تعتمد على اتسا  أداة الفةرد مةط اقر  تىل أ رى. 84.0)

 مقياس اجلمالية  )اعداد الباحثة( قامت الباحثة ببناء املقياس -اثنيا
 حتديد العبارات اليت يتضمنها املقياس: - 1  

لبمالية ومت . اقد ايةةةةةةةتقل تعريل ل بعد  س وع الباحثة تىل عدد مط األدبيات واألطر النارية  ات العالقة ابجلمالية   
حتديد اقرات املقياس على واق  لك التعريل الذب ينل على  ) مسة  اتية عند االاراد  وتت،   سبيا مط يخل أل ر 

ند على الةةةةةية اجلميل وتذوقا واالستقاة با و قل  لك الةةةةةعوس تىل وميةةةةدس ا الةةةةةعوس ابجلماة والتذو  ، واصةةةةداس احل
( اقر  معتمد  ر  لك على بعض األدبيات 24صةةةةةةةةةةةةةةةالل الباحثة)ا  ريط مط ا ل احداى ت،ي  ر النفل( . وقد 

نعم ) واملقاييل  ات العالقة ابجلمالية و بينل اقرات املقياس صيعهاا ابية وواةةةةةةةةةةةةةةعل   ال ة بدائل على كل اقر   ي
 ،وأحياانً ،وال(.
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 صالحية الفقرات -2  
عداد املقياس بةةةةةةةةةةةةةةةنلا األويل مط حيث اقراتا وبدائل اب ابة مت عراةةةةةةةةةةةةةةام على الموعة مط تبعد اال تهاة مط          

ملحق* هبدف تقدير مدى صالحية الفقرات لقياس  ( مط املختيني ر الرتبية الفنية وعلد النفل  11اخل اة عدد د )
(  %100اقد حيلل على صد  املقياس ا  كا ل  سبة االتفا  )اجلمالية، ور اوة املالحاات اليت أبدا ا اخل اة , 

 اااتفق اخل اة صيعاً على صالحيتا ،وبذلك ينون املقياس قد اكتسب صدقاً ظا رىً. 
 صدق مقياس اجلمالية: -أ 

 -داا عدد مط الطر  للتأكد مط صد  املقياس:مت ا تخ
 كما بينال اعالل: Face Validity))الصدق الظاهري  -اواًل 

  -( : Construct Validityصدق البناء )  -اثنياً  
 االتساق الداخلي للفقرات :  -أ 

ينون  لةةك عط طريق معةةامةةل االستبةةان بني دس ةةة كةةل اقر  ودس ةةة املقيةةاس كنةةل ، ا  قةةامةةل البةةاحثةةة بتطبيق           
( طالب وطالبة مط طلبة املرحلة االعدادية ،وبعد تيةةةةةةةةحيه ت اابت الطلبة 50املقياس على عينة عةةةةةةةةةوائية مرلفة مط )

اس صيعها يسةةةةة يل( ، اأيةةةةةاست النتائج تىل استبان اقرات املقيطبقل معادلة معامل االستبان الثنائي االصةةةةةيل )بوينل اب
( حيث ان قيمة معامل االستبان اجلدولية  198( وبدس ة حرية )050ابلدس ة النلية للمقياس عند مسةةةةةةةةةةةةةةتوى داللة )

(0190( وتراوحل قيد معامل االستبان بني ، )0,51-0,27.) 
 -يقة كيودس  طريقة تعاد  اال تباس ، وطر  املقياس بطريقتني شا: ) مت التحقق مط  بات ثبات مقياس اجلمالية : -ب 

 (21سيتةاسد ون 
 -:إعادة االختبار طريقة -أوالً 

( طالب وطالبة مط طلبة 50تستخدا  ذل الطريقة حلساإل قيمة معامل  بات  مقياس السمات ا  مت تطبيقا على )         
/  11/ 17، وبعةةد ةةا ُتةةل اعةةاد  تطبيق املقيةةاس على الطلبةةة أ فسةةةةةةةةةةةةةةهد بتةةاسيخ    2018/ 11/ 13 املرحلةةة االعةةداديةةة

وكا ل  النتيبة دس تان لنل طالب ، وحبسةةاإل معامل استبان ) ب  ةةون( بني دس ات الطلبة  انان معامل الثبات  2018
(0,77    ) 

 ( :  K-R21سيتةاسد ون ) -طريقة كيودس -اث ياً 
 .(  820(ال تخراج معامل الثبات  ) K-R21اسد ون )سيتة -مت تطبيق معادلة كيودس
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 تطبيق املقياسني على العينة االساسية :
( 200بعد التأكد مط دقة وصةةةةالحية املقيا ةةةةني )االوة والثا ( مت تطبيقهما  على عينة البحث البال  عدد ا)

 2018/ 12/ 13 - 6طالب وطالبة ، امط املد   بني 
(  spssاال ةةةةةتعا ة ابحلقيبة ابحيةةةةةائية للعلوا اال تماعية ) د اة البياوت تىل احلا ةةةةةبة و مت ت الوساااااإلل اإلحصاااااإلية : 

  -اا تخدمل الو ائل االحيائية ا تية :
 . معامل استبان ب  ون : 2اال تباس التائي لعينتني مستقلتني . -1الوساإلل اإلحصاإلية:

 اال تباس التائي لعينة واحد .  - 4معامل  ب مان براون للتيحيه  - 3    
   (  لقياس   بات  مقياس اجلمالية R K – 21سيتةاسد ون) - ودسيمعادلة ك5-  
 الفصل الرابع : عرض النتاإلج وتفسريها ومناقشتها:   

يت ةةةةةمط  ذا الفيةةةةةل عراةةةةةاً للنتائج اليت توصةةةةةل تليها البحث على واق األ داف اليت مت عراةةةةةها ر الفيةةةةةل           
 األوة ومناقةة تلك النتائج وتفس  ا :

 مستوى الوعي الذايت لدى طلبة االعدادية : اهلدف األول / التعرف على
ول،را  التعرف على مسةةةتوى الوعي الذايت لدى طلبة االعدادية طبق مقياس الوعي الذايت  على عينة البحث          

واالنراف املعياسب بل،ل 63,15   املتو ةةةةةةةةة  احلسةةةةةةةةةا  بل،ل وا ةةةةةةةةةتعماة اال تباس التائي لعينة واحد ،تبني أن قيمة 
ظهر تن القيمة التائية احملسةةةةةةةةةةةةوبة  50، وبعد مقاس ة  ذا املتو ةةةةةةةةةةةة  ابملتو ةةةةةةةةةةةة  الفراةةةةةةةةةةةةي لال تباس البال 6,42 قيمتا 

(  يواه 1واجلدوة ) 199(عند مستوى وبدس ة حرية  1,96و ي أعلى مط القيمة التائية اجلدولية البال،ة )29,22
 .  لك

 القيم التاإلية احملسوبة واجلدولية ملقياس الوعي الذايت لدى طلبة االعدادية (1جدول )    
عةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 
 االاراد

املةةتةةو ةةةةةةةةةةةةةةةة  
 احلسا 

االنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراف 
 املعياسب 

املةةتةةو ةةةةةةةةةةةةةةةة  
 النارب 

 القيمةةة التةةائيةةة
 احملسوبة 

 القيمةةة التةةائيةةة
 اجلدولية 

مسةةةةةةةةةةةةةةتوى الةةداللةةة 
05.0 

 دالة 1,96 29,22 50 6,42 63,15 200
ج اجلسةةةمي ، وان يةةةعوس د بذوا د لثل مسة عند د بسةةةبب الن ةةة  وتةةةة  النتيبة  اىل أن الطلبة يتمتعون ابلوعي الذايت

( اليت توصةةةةلل اىل ان طلبة ابعدادية يتيةةةةفون مبسةةةةتوى 2011واملعرر وتتفق  ذل النتيبة م  دسا ةةةةة كل مط ) ةةةةهيل
 ستو عاة  مب  يتمتعون ابلوعي الذايتيت توصلل تىل أن طلبة الثا وية ( ال2014عاة مط الوعي الذايت ، ودسا ة)اخلالدب
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 . لدى طلبة االعداديةاهلدف الثاين : التعرف على مستوى اجلمالية  
ل،را التعرف على مسةةةةتوى اجلمالية لدى طلبة االعدادية طبق املقياس على عينة البحث وا ةةةةتعمل اال تباس           

، 7,11واالنراف املعياسب للطلبة بل،ل قيمتا 59,76التائي لعينة واحد ، وتبني أن قيمة املتو ةةةةةةةةةة  احلسةةةةةةةةةةا  بل،ل 
و ي  23,52ظهر أن القيمة التائية احملسوبة 48ال تباس والبال  وبعد مقاس ة  ذا املتو   ابملتو   النارب)الفراي( ل

                                                  (  يواه  لك .2واجلدوة ) 199(عند مستوى وبدس ة حرية  1,96أعلى مط القيمة التائية اجلدولية البال،ة )
 لدى طلبة االعداديةملقياس اجلمالية  ( القيم التاإلية احملسوبة واجلدولية2جدول )          

عةةةةةةةةةةةةةةدد 
 االاراد

املةةةتةةةو ةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 احلسا 

االنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراف 
 املعياسب 

املةةةةةتةةةةةو ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 النارب 

القيمةةةة التةةةائيةةةة 
 احملسوبة 

القيمةةةةة التةةةةائيةةةةة 
 اجلدولية 

مسةةتوى الداللة 
05.0 

 دالة 1,96 23,52 48 7,11 59,76 200
وأيةةةةةةةةةةةةةةةاست  ةذل النتيبةة تىل أن طلبةة املرحلةة االعةداديةة يهتمون ابلقيمةة اجلمةاليةة  و ةذا يعنل ميلهد للفط واجلمةاة   

( 1989وحماولة الوصوة تىل ماهةةةةةةةةةةةةةةةةر الئةةةةةةةةةةةةةةةةق ومالئد واال تماا ابلناحية النمالية و ذل النتيبة تتفق و دسا ة الرمحط)
 نسق القيمي للطلبة .     ( ر دسا تهما ر ال2007( والز  ب )1995و فيان)

الباحثة معامل   اا ةةةةةةةةتخرا ل . لدى طلبة االعداديةواجلمالية : العالقة االرتباطية بني الوعي الذايت اهلدف الثالث 
بان , ا ةةةةةةال عط ا ةةةةةةتخداا اال تباس التائي للتعرف على داللة معامل االستالوعي الذايت واجلماليةاستبان )ب  ةةةةةةون( بني 

                        يواه  لك.(  3واجلدوة ) 
 ( يوضح االرتباط للمتغريين الوعي الذايت واجلمالية لدى طلبة االعدادية3جدول )     

 قيمة معامل االرتباط  العينة
 الوعي الذايت واجلمالية 

الااااااااااااداللااااااااااااة  القيمة التاإلية
 اجلدولية احملسوبة  05.0

 دالة 1,96  2,54  0,19  200 
  ة االعدادية.الوعي الذايت واجلمالية لدى طلبتةةةةةةةةةةةةةةة  بياوت اجلدوة املذكوس  أعالل تىل و ود عالقة استباطية ا ابية بني 
 و لك  تيبة يعوس د ابلوعي الذايت  وميلهد  نو اجلمالية والتذو  الفو .

 :االستنتاجات
  تية:مط  تائج  البحث  توصلل  الباحثة اىل اال تنتا ات ا          

اظهرت النتائج أن طلبة االعدادية يتمتعون ابلوعي الذايت مما ينعنل  ا رل بواةةةةةةةةةةةوح على تنمية مةةةةةةةةةةةةاعر د وزىد   -1
 مناعتهد الذاتية ر  اجلا ب املهد على و ا اخليو  . ويدة  لك على   بهد العقلي واملعرر .

 اظهرت النتائج ان طلبة االعدادية لتلنون القدس  على التذو  اجلمايل و د ر مرحلة الةباإل .   -2
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ة  اىل أن الةةةةعوس وتةةةة   ذل النتيب الوعي الذايت واجلمالية لدى طلبة االعدادية.و ود عالقة استباطية ا ابية بني  – 3
 لدى طلبة االعدادية   ابلوعي الذايت لديهد  يزيد نو اجلمالية والتذو  الفو

 : ا تنادا اىل النتائج اليت توصل تليها البحث احلايل توصي الباحثة  اب يت:التوصيات
اةةةةةروس  تعداد برامج ر املر ةةةةةسةةةةةات الرتبوية ومنها املداسس الثا وية يسةةةةةاعد الطلبة على زىد  وعيهد الذايت لتحقيق  -1

 ا دااهد وقدسا د على تنايد  لوكهد اب فسهد. 
 التأكيد على بث القيد اجلمالية وتنميتها ر  فوس الطلبة   - 2
تةةةةةةةةةةبي  الدسا ةةةةةةةةةات اليت تتناوة مواةةةةةةةةةوع القيد اجلمالية وحث الطلبة ر املر ةةةةةةةةةسةةةةةةةةةات الرتبوية مط قبل ادي ات  -3 

 التدسيسية على مساعد  الباحثني عند أ راة الدسا ات لإلااد  مط النتائج .   
 إجراء دراسات اخرى عن ما أييت:: تقرتح الباحثة املقرتحات

 دسا ة مما لة للدسا ة احلالية على عينات خمتلفة مثل طلبة معا د الفنون اجلميلة وطلبة النليات. -  1
 العالقة بني الوعي الذايت والةعوس ابلسعاد  لدى طلبة املتو طة. - 2
 العالقة بني اجلمالية واالدساي احلسي لدى التالميذ االبتدائية. -3
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لمالحق    ا  

(1ملحق رقم )  

ء الخبراء المحكمينأسما  

 مكان العمل االختصاص أسماء الخبراء ت

 كلية الفنون الجميلة / جامعة ديالى فلسفة تربية تشكيلية أ.د   عاد محمود حمادي 1

 كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة كربالء فلسفة التربية الفنية أ.د   علي عبد الكريم رضا 2

 كلية الفنون الجميلة / جامعة بابل فلسفة التربية الفنية شعابثأ.د   عادل عبد المنعم  3

 كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة كربالء فلسفة طرائق تدريس أ.د   حيدر زامل الموسوي 4

 كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة كربالء فلسفة طرائق تدريس أ.د   سعيد جويد كاظم 5

 كلية التربية للبنات / جامعة بغداد علم النفس لوهاب القيسيأ.د   خولة عبد ا 6

 كلية الفنون الجميلة / جامعة بغداد فلسفة التربية الفنية أ.م.د   كنعان غضبان حبيب 7

 الكلية التربوية المفتوحة علم النفس التربوي أ.م.د   عبد الكريم محسن محمد 8

 الجامعة العراقية التربويعلم النفس  أ.م.د   محسن صالح حسن 9

 كلية الفنون الجميلة / جامعة ديالى فلسفة طرائق تدريس تربية فنية أ.م   عماد خضير عباس 10

 الكلية التربوية المفتوحة فلسفة علوم نفسية )قياس وتقويم( م.د   صادق عبد النور عزيز 11
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 ال أحيانا   نعم الفقرات

    اهتم بتناسق ألوان في  اإلعمال الفنية 1
     يثيرني المظهر األنيق 2
    اهتم بالمحال التجارية ذات التصاميم الجذابة والنظيفة 3
    أزين وانظف المكان الذي اعيش فيه  4
    التي البسهااراعي تناسق ألوان  5
    أرمي النفايات في األماكن المخصصة لها 6
    اشارك المجتمع في اظهار مدينتي اجمل  7
    يمثل الشعر واالدب صورة فنية جميلة لدي  8
    احب ترتيب نفسي ومالبسي   9
    ارغب بزيارة األماكن  المقدسة واألثرية   10
    المناظر الطبيعيةاتمتع بالخيال الفني عند رسم  11
    المتناسقة اتمتع بمشاهدة األبنية النظيفة  
    ارى ان األلوان لها عالقة بالطبيعة 13
    افضل السماع الى الموسيقى والغناء على دراستي 14
    اتمتع بالمناسبات واألعياد الدينية والوطنية 15
    عند حضوري احتفاال اهتم بالزينات واألعالم 16
    عندما ازور احد دور العبادة اتأثر بجمال الفن والعمارة  17
    اسعى بااللتصاق بالمناظر الطبيعية واتمتع بها 18
    اهتم بقراءة المجالت التي تبحث في الفنون  19
    اعتقد ان التقدم الفني يضاهي التقدم العلمي االن 20
    احب متابعة اخبار الفنانين والرسامين 21
    اطمح في اكمال درا ستي في مجال الفن   22
    اسعى االرتباط باألصدقاء الذين لديهم حس فني   23
    أحتفظ باللوحات الفنية والتماثيل وهي جزء من هواياتي  24
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