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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة هافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

جيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتس -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  :املتن: بحرف 16)العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في موضع الذكر األول  ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

و الرفض، 
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ً
فضال

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى ا
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 ملجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من  عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية
َ
يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 لب عليهن  التمايز في البحث.يغ (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث ف
َ
ي فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى تح
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
قيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ملنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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1 - 24 

عنون غيمها ( دراسة داللية 
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 ة لدى طلبة جامعة املوصلالسمات الشخصيَّ 

 صبيحة ياسر  مكطوفو مكَّة ثائر الدبوني 

4/9/2021 تأريخ القبول:       9/8/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

الشخصية لدى طلبة جامعة التعرف على مستوى السمات ِإلى  هدف البحثي  
ا في دافعية االتقان تبع   حصاّيةةالِ لة وكذلك التعرف على الفروق ذات الدال ،الموصل

، تكون مجتمع ص الدراسي _ والمرحلة الدراسية (لمتغيرات ) النوع االجتماعي _ التخص
( للدراسة الصباحية 2021-2020بحث الدراسة من طلبة جامعة الموصل للعام الدراسي )

بلغت نسبتها  ةالبة، تم سحب عينة عشواّية طبقيا وط( طالب  20145والبالغ عددهم )
وطالب  وطالبة  من طالب المرحلة الثانية ( طالب600% وتألف عددها  من )2،9
( 50( للمرحلة الثانية، و)50وطالبة من كل كلية ) ( طالب100بواقع ) ،رحلة الرابعةالم

 ي ."نسانللمرحلة الرابعة وبالتساوي من كال الجنسين وللتخصصين العلمي والِ 
 40 ( المتكون من2012تبني مقياس الهاللي )حث تم البا َأهداف "ولغرض تحقيق        

ة، ضبط النفس، االجتماعية  )القيادية، تقدير الذات، الرضا،:فقرة موزعة على السمات الستة
، لمقياس تم تطبيقه على عينة البحثوبعد استخراج الخصاّص السايكومترية ل ،(التسامح

، وقد تم  SPSSال  حصاّيةةالِ ام برنامج الحقيبة وجمع البيانات ومن ثم معالجتها باستخد
، االختبار التاّي لعينة واحدة، معادلة الفا كرونباخ: )اآلتية حصاّيةةالِ استخدام الوساّل 

 ."الختبار التاّي لعينتين مستقلتين، معامل ارتباط بيرسون(ا
 :" اآلتيةالنتاّج ِإلى  "وتوصل البحث

 ."وسط من سمات الشخصيةبمستوى مت"تمتع طلبة جامعة الموصل  .1
عة في مستوى السمات الشخصية لدى طلبة جام ِإحصاّيةة"ال توجد فروق ذات داللة  .2

 ."(صص الدراسي والمرحلة الدراسية، التخالموصل تبعا لمتغيرات البحث )النوع االجتماعي

                                                 

 الموصل/جامعة كلية التريية للعلوم اإِلنسانيَّة/والنفسيَّة التربويَّة/ قسم العلوم طالبة ماجستير. 
 الموصل/جامعة كلية التريية للعلوم اإِلنسانيَّة// قسم العلوم التربويَّة والنفسيَّةُأستاذ مساعد. 
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 .ِإناثذكور، بيانات، الكلمات المفتاحية:     
 مقدمة البحث :
دورها  فررري التعررررف علرررى هرررذ  بررر فررررادبحررروث سرررمات الشخصرررية  ل َ  يةرررةَأهمتظهرررر 

 نسرانمنهرا وتقويتهرا وترسريخها فري كيران الِ  يجابيةرةالعمل على تنمية السرمات الِ  والسمات 
لرررى تحريررررر الفرررررد منهررررا ووجدانررره ، وكررررذلك التعرررررف علررررى السرررمات السررررلبية بغيررررة العمررررل ع

سررويام متكيفررين مررع المجتمررع الررذي يعيشررون فيرره أَ  َأفرررادثارهررا وذلررك لتكرروين آوتخليصرره مررن 
ق تعرررديل اّرررفقرررد ارتبطرررت سرررمات الشخصرررية بطر ،  1متحلرررين بالسرررمات والخصرررال الحميررردة

التربروي قراّم علرى نظريرة التركيرز علرى السرمات  اِلرشراداتجرا  فري  فهنالك اِلرشادالسلوك و 
    A.Williamsonن دمرررون وليامسرررو أَ وق الفرديرررة ومرررن رواد هرررذ  لنظريرررة والعوامرررل والفرررر 

التري   هالسمات الشخصية تساعد الفرد على فهرم ذاتره ومعرفتره لقدراتر نة أَ وجهة نظرهم  فمن
التررري تكرررون متجهرررة الكتشررراف الرررذات و ب مكانيرررات  هررردافالَ مكانيرررة التطررروير فررري إِ تعنررري 

 ىهري انعكراس لمردو  2ا ا سرليم  ن يسرلك سرلوك  أَ عزيز مؤثر لجعل الفررد قرادرا علرى حقيقية وت
التعبيرر  مرن الطرالب تمكرين علرى تنطوي الةتي منها الحرمان ودرجات النفسية الحاجات ِإشباع
 أثرفهنالك  .المجتمع وأصحاب ُمالك همنة بأَ  وشعورهم بكفامة، وتحقيقها باستقاللية ذواتهم عن

 تعتبرران الرنفس ضربط وسرمة االستقاللية سمة نة إِ ذ إِ  ؛الشخصية سمات على النفسية حاجاتلل
 -ذاتري اسرتقالل( الحاجرات ِإشرباع أن بمعنرى النفسرية، الحاجرات ِإشرباع مؤشرران يردالن علرى

3النرا، مرونرةِإلرى  ترؤدي الةتري الرنفس ضربط وسرمة االسرتقاللية سرمة يولد )انتمام -كفامة
 أمرا 

. النرا انهراكِإلرى  ترؤدي التري الخرارجي سرمة الضربط فيولرد منهرا الحرمران
 ِإطرارفالسرمة هري 4

مبردأ لتنظريم بعرض جوانرب السرلوك والتنبررؤ بره ، وهري مسرتنتجة فيمرا نالحظره مررن مرجعري و 
                                                 

رسالة ماجستير، قسم علم  ،سمات الشخصية وعالقتها بالتوافق المهني( 2005)محيوز ، ،كريمة  (1)
 .2005النفس والعلوم التربوية، كلية العلوم االجتماعية، جامعة الجزاّر سنة 

دار ،  االرشاد التربوي والنفسي في المؤسسات التعليمية )2011 )سميرو  رافدة ،الحريري واالمامي (2)
 .2011، سنة 1والتوزيع، عمان االردن، ط المسيرة للنشر

( الحاجات النفسية وعالقتها بالتمرد النفسي لدى الشباب الجامعي في 2015محمد ، هاجر عادل عبد الرزاق ) (3)
ضوم بعض المتغيرات المجتمعية ، رسالة ماجستير ، جامعة المنصورة ، كلية التربية ، قسم الصحة النفسية 

.2015 : ،3. 
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عمومية السلوك البشري ، والسرمة ليسرت علرة السرلوك ، برل هري مجررد مفهروم يسراعد علرى 
 .1وصفه 

لالمبحث   :: التعريف بالبحث  اأَلوَّ
 مشكلة البحث : "

ر فري لهرا القردرة علرى تغير ن يكرونأَ  ن شرّنهاالحداث الكبرى التري نمرر بهرا  مر نة إِ "
براحثون فري كليرة الطرب بجامعرة فلوريردا فري  لذلك قرام ؛عليها أشخصياتنا وطباّعنا التي نش

ة الخمرس " الواليرات المتحردة بدراسرة حراول فيهرا الكشرف عرن التغيررات فري سرمات الشخصري
لاالنفتررراا، الضرررمير، القبرررول" وذلرررك خرررالل المرحلرررة العصرررابية، االنبسررراطية  النتشرررار  يرررةاَلوة

 Angelina R. Sutinفرايروس كورونرا، وقرد افترضرت مؤلفرة الدراسرة أنجلينرا ر. سروتين 
جرررامات االحترازيررة النتشررار السررريع لفيررروس كورنررا والِ ان االضررطراب الررذي حرردث نتيجررة ا

ِإلرررى  تدة أَ نهرررا مرررن تعطيرررل جميرررع جوانرررب الحيررراة   ومرررا نرررتج عر التررري اتخرررذت لبطرررام انتشرررا
ت  َأشرار وقرد  ،زيرادة فري مسرتوى العصرابية والضرميرت الشخصية وتوقعرت تغيرات في السما

السررررمات  نة أَ مانررررة العامررررة للصررررحة النفسررررية سررررني استشررررارية الطررررب النفسررررية فرررري الَ والم ح
 .(2)تؤثر بشكل كبير على سلوكياتهم خالل الجاّحة  فرادالشخصية ل َ 

 اَلفعرررالف ردود اخرررتال سررررفي مهرررم عامرررل هرررو فررررادالَ االختالف فررري شخصررريات فررر"
عرضرة  كثررالَ فتظهر لنا الفّات للمواقف الضاغطة، وسماتهم هي التي تميزهم عن بعض 

للضغوط وتأثر بها والفّرات التري تسرتطيع  معايشرة هرذ  الضرغوط والترأقلم معهرا دون الترأثر 
 ".(22: 2017 ،)سعاد وعبد الرزاق: (3)بها

                                                 

العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها باالكتئاب لدى المرضى ( 2015 )نضال عبد اللطيف ،اليالشم (1)
رسالة ماجستير، قسم علم النفس واالرشاد  ,برنامج غزة للصحة النفسية –المترددين على مركز غزة المجتمعي 

 .2: 2015النفسي، كلية التربية، الجامعة االسالمية بغزة، 
 Scientific: موقع العلم ,ماذا فعلت كورونا في سماتنا الشخصية الخمس الكبار (2020 ضيام، رحمة)( 2)
-did-abic/articles/news/whathttps)//www.scientificamerican.com/arAmerican 

traits-personality-five-big-our-to-do-coronavirus/. 
سمات الشخصية وعالقتها باالحتراق النفسي لدى ( 2017( سعاد وعبد الرزاق، سحقي وايطاطاحين )3)

جتماعية رسالة ماجستير، كلية العلوم االنسانية واال المربين العاملين بمراكز ذوي االحتياجات الخاصة,
 .22، : 2017جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة الجزاّر سنة 
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 " :اآلتيةوتتضح مشكلة البحث في التساؤالت "
 "برز السمات الشخصية التي يتمتع بها طلبة الجامعة ؟ما هي أَ " .1

وهررل تتررأثر سررماتهم الشخصررية بكررل مررن النرروع االجتمرراعي ، التخصررص الدراسرري والمرحلررة " .2
 "الدراسية ؟

 "البحث : َأهميَّة"
لهرررري عجرررراز الِ وسررررماتها العامررررة يررررى الفرررررد الِ  يةةنسرررانالِ الشخصررررية ِإلررررى  برررالنظر"

ة، ومررا لرره مررن مرردلوالت علررى التبرراين فرري الشخصررية  يةةنسررانالِ الشخصررية  والعلمرري فرري اسرررار
تعمررل علررى ضرربط  الةترريفرري سررلوكه،  نسررانوالفررروق الفرديررة الواضررحة الترري يعبررر عنهررا الِ 

   (1)يةةنسانالِ العوامل الحاسمة في توافقه مع الحياة 
بة بطراّرررق جانزعرررات السرررلوك واالسرررتِإلرررى  مفررراهيم اسرررتعدادية تشرررير تعرررد السرررماتو "

زام ا ِ و  ،هرراعرضررنا للسررمات نسررتطيع قيرراس جوانررب الشخصررية وتقررديم وصررف لبمعينررة.  واننررا 
مسرتوى الطمروا علرى َأو  الحساسرية االنفعاليرةَأو  كالرذكام ُأخررىذلك يمكننا قياس متغيررات 

 فضررال   (2)كررل سررمة مرن هررذ  السررمات تمثرل جانبررا مررن جوانرب الشخصررية الظرراهرة نة أَ اعتبرار 
كررل ميردان مررن ميررادين العلرروم ِإلررى  ن موضرروع سرمات الشخصررية موضرروع يكرراد ينفرذكررو  عرن
 يةةنسرانالِ فسمات الشخصية هي المحور الذي تدور حوله دراسات وبحوث العلروم  يةةنسانالِ 

 "(3)بهدف الكشف عن فاعلية الفرد وشروط تحقيق هذ  الفاعلية والفهم الصحيح للشخصية
السرمات هري المؤشررات  نة  ِ امل فري الجهراز النفسري فرية كل متكف ذا كانت الشخص"

النفسررية واالنفعاليررة الترري تحرررك شخصررية الفرررد وتعبررر عررن ذاتيترره ونمطرره المعاشرري النفسرري 
 سرمةَأو  ا وتصرنيفها تحرت نمرطتجميرع الصرفات المرتبطرة والمتشرابهة مع ر وترمواالجتماعي. 

                                                 

سمات الخصية وعالقتها بصورة الجسم لدى عينة من ( 2017اهل، اسماعيل محمد عارف )( 1)
، رسالة ماجستير في الصحة النفسية والمجتمعية، كلية التربية، الجامعة االسالمية، بغزة، سنة البدناء
2017: ،2. 

، دار صفام للنشر والتوزيع، عمان، االردن،  سيكولوجية الشخصية( 2014االمارة، اسعد شريف، ) (2)
 .39، :2014، 1ط
(  التمايز النفسي وعاقته بسمات الشخصية لدى طلبة 2014( جبر وجبار، عدنان مارد، شروق كاظم )3)

 .2: 2014، سنة 6، ع 13الجامعة مجلة الباحث، مج 
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سرهولة قيراس ِإلرى  الرذي يرؤدي راَلمرعامل مستقل يمكن تعميمره عبرر مختلرف الثقافرات َأو 
دراسرررة شخصرررية  نة أَ ، كمرررا (1)الظررراهرة السرررلوكية بغيرررة التنبرررؤ بالسرررلوك ووصرررفه والرررتحكم فيررره

وسرلبية يسراعد علرى فهرم هرذ   ِإيجابيةرةمجتمرع معرين ومرا يتسرم بره مرن سرمات  َأفررادوسمات 
 . (2)هاَأفرادالشعوب وامكانية التنبؤ بسلوك 

 ودرجررات النفسررية الحاجررات ِإشررباع كرراس لمرردىان سررمات الشخصررية هرري انعو "

 وتحقيقهرا باسرتقاللية ذواتهرم التعبيرر عرن مرن الطرالب تمكرين علرى تنطوي الةتي منها الحرمان

 سرمات علرى النفسرية حاجراتلل أثرفهنالك  .المجتمع وأصحاب ُمالك بأنهم وشعورهم بكفامة،

 ِإشرباع ن علرىن يردالة يمؤشرر  دةانُيَعر الرنفس ضربط وسرمة االسرتقاللية سرمة نة إِ ذ ؛ إِ الشخصرية

 سرمة يولرد( انتمرام - كفرامة -ذاتري اسرتقالل) الحاجرات ِإشرباع أن بمعنرى النفسرية، الحاجرات

رأَ  النرا، مرونرةِإلرى  ترؤدي الةتري الرنفس ضربط وسرمة االسرتقاللية سرمة  دفيول ر منهرا الحرمران امة
 ."(3)النا انهاكِإلى  تؤدي التي الخارجي الضبط

في العديرد مرن المتغيررات النفسرية فقرد تبرين وجرود  سمات الشخصية ت تأثيرثبوقد "
عررن تررأثير كررل مررن سررمة تقرردير  فضررال   ،(4)النجررازبينهررا وبررين دافعيررة  ِإحصرراّي اعالقررة دالررة 

الررررذات والعدوانيررررة واالسررررتقالل والسررررمة التوكيديررررة للطالررررب الجررررامعي علررررى التوافررررق النفسرررري 
الفرد في حرل المشركالت وعلرى تحصريله الدراسري والتكيرف على اسلوب  تؤثر كما .(5)لديهم

 ". النفسي وغيرها من المتغيرات النفسية المهمة

                                                 

( سمات الشخصية لدى طلبة الجامعة وفق قاّمة العوامل الخمسة الكبرى 2017د) ( هدار، زينب اوال1)
 .75: 2017سبتمبر  30, مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية العدد للشخصية لكوستا وماكري

( سمات شخصية طالب الجامعة دراسة عاملية على عينة من طالب 2014( سعيد، دياب بدوي) 2)
 .3، : 2014يناير،  1، ع 24دراسات نفسية  مج  جامعة بني سويف، مجلة

 .3:  3مصدر سابق انظر صفحة ( 3)
( سمات الشخصية وعالقتها بدافعية االنجاز لدى التالميذ المشاركين في 2015( مصطفى، عياد )4)

 .42، :  2015، سنة 20الرياضة المدرسية، مجلة العلوم االنسانية و االجتماعية، ع 
( السمات الشخصية وعالقتها بالتوافق النفسي لدى الطالب الجامعي 2017عبيد محمد) ( عمارة، فاطمة 5)

، : 2017بالمجمعات السكنية، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة شندي، جمهورية السودان، 
91. 
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الترري يحرراول الوصررول  هرردافالَ بالحررالي البحررث  َأهميةررةوبعررد كررل مررا سرربق تتضررح "
 "التعرف على:بوكذلك  البحث  اليها
عرن ابعادهررا  النظريرة الموضرحة لهرا والكشرف اُلطررعررض بمفهروم سرمات الشخصرية "

 "لدى طلبة جامعة الموصل. وخصاّصها

 "البحث : َأهداف"

 "السمات الشخصية لدى طلبة جامعة الموصل. مستوى التعرف على " .1

عينرة  َأفرراد لردى سرمات الشخصريةفري  حصراّيةةالِ التعرف على الفروق ذات الداللة " .2
 "البحث تبعا لمتغير النوع االجتماعي والتخصص والمرحلة.

 ": البحثحدود  "

يقتصرر البحررث علررى طلبرة جامعررة الموصررل للدراسرة الصررباحية فرري محافظرة نينرروى للعررام "
 "( ومن كال الجنسين .2020-2021الدراسي )

 " تحديد المصطلحات :السمات الشخصية"

 "وعرفها كل من :"
الجماعررة وتضررم َأو  مجموعررة الخصرراّص الذاتيررة المميررزة للفرررد :(2001)الشررربيني " .1

السررمات والنزعررات السررلوكية واالنفعاليررة للشررخص فرري حياتنررا اليوميررة فرري  َأو الصررفات
  (1)االحوال المعتادة وبصورة مستقرة ومتوقعة

استعداد الفرد وقدرته على تحمل ومواجهة الضرغوط المختلفرة التري :(2019)الربيعي " .2
مردى َأو  مرضية تصاحبه لفترة محرددةَأو  يتعرض لها دون ان يصاب بأعراض نفسية

 .(2)ن الحياةم

                                                 

ل ( سمات الشخصية لدى طلبة كلية التربية االساسية بجامعة الموص2007( شريف، ايمان محمد) 1)
، 2007سنة  2العدد  7وعالقتها باتجاهاتهم نحو مهنة التعليم ، مجلة ابحاث كلية التربية االساسية المجلد 

 :43. 
( التحمل النفسي وعالقته ببعض السمات الشخصية لطلبة معهد 2019( الربيعي، نضال كاظم مطر)2)

، 30مجلة كلية التربية للبنات، المجلد  معهد الفنون التطبيقية، -الفنون التطبيقية الجامعة التقنية الوسطى
 .4: 2019، سنة 1العدد 
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ممارسرته ل نشرطة  فريمجموعة الخصراّص التري تميرز الطالرب  :1(2012)الهاللي " .3
الجامعية والمتمثلة في القيادية تقدير الذات الرضرا ضربط الرنفس االجتماعيرة التسرامح. 

 "والذي عرفهم على النحو االتي:

توجيره والترأثير فرري التميرز المنفررد الرذي يتمتررع بره الطالرب الجرامعي علرى ال سرمة القياديرة:"
 ".سلوك االخرين بطرق سوية

 َأهميةررةاتجررا   شخصرري يكونرره الطالررب الجررامعي عررن نفسرره ويعررد ذا  سررمة تقرردير الررذات:"
خاصة بالنسبة له وعادة ما يبينه بعد معرفته التامة بقدراته واسرتعداداته ومحدداتره وامكاناتره 

 ".الذاتية
لتفرراؤل والطمأنينررة تجررا  كررل مررن يتعامررل معرره حالررة مررن الشررعور باالرتيرراا وا سررمة الرضررا:"

 ".ه لحاجاته الشخصيةشباعنتيجة لِ 

مكانيررة الطالررب الجررامعي علررى الررتحكم فرري انفعاالترره والحفرراظ علررى إِ  سررمة ضرربط الررنف :"
 ."الهدوم والسيطرة على النفس في جميع الظروف

قامة عالقاتسمة االجتماعية: ال" ية سروية برين ِإنسران قدرة الطالب الجامعي على التفاعل وا 
 "زمالّه.

 "م.خطالطالب الجامعي على التغاضي عن الَ قدرة ا سمة التسامح:"
 ".السابق ذكر  (2012)تعريف الهاللي وقد تم تبني "

 "ا التعريف االجرائي لسمات الشخصية فهو:مَّ أَ "
جابتررره علرررى فقررررات مقيررراس سرررمات ب ِ التررري يحصرررل عليهرررا الطالرررب الدرجرررة الكليرررة "
 "المستخدم في البحث. الشخصية

 النظري والدراسات السابقة . طارالمبحث الثاني : اإلِ 
 ":سمات الشخصية نشأتها وتطورها"

                                                 

( ، دراسة بعنوان بنام مقياس لسمات الشخصية لطالب 2012 ) عمرو محمد عبد الرضا ،"الهاللي 1
 ."2012سنة ، 18مصر، العدد  –المجلة العلمية لعوم التربية البدنية والرياضة  ،الجامعي
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فرري  اَلشرخاصالفرروق الفرديرة بررين ِإلررى  ةشرار اسرتخدام مصررطلح "السرمات " ل ِ  أبرد"
 والتمييرررز بيرررنهم. ويرررؤرخ البررراحثون مفهررروم فررررادالَ تصرررنيف ِإلرررى  بررردايات الجهرررود التررري سرررعت

للشخصررية ببرردايات االهتمررام بالشخصررية كمجررال مهررم فرري  ساسرريةةالَ السررمة بوصررفه الوحرردة 
فرري كتابرره ان السررمات تقررف بمثابررة  1937علررم الررنفس، وهررو مررا برررز فرري تأكيررد أولبررورت 

للشخصية". ومنرذ ذلرك الحرين مرر مفهروم السرمات بمراحرل مرن االهتمرام  ساسيةةالَ "الوحدات 
وتتأكررررد مسررررلمة وجررررود السررررمات الشخصررررية مررررن ثررررالث  ،((1)نفسواالنتشررررار بررررين علمررررام الرررر

 "حقاّق:
الشرخص يكشرف عرن االسرتجابات  نة  ِ درجة مرتفعة من االتسراق، فر فرادالَ لشخصيات " .1

 ."عدد كبير من المواقف المتشابهةبها ودية نفسعالت
ة هررذا كميررَأو  ا فرري الدرجررةن نجررد بررين النرراس اختالف ررأَ نررا يمكررن نة  ِ بالنسرربة لي عررادة ف" .2

 "السلوك.
 الشرخص الرذي يحصرل علرى درجرة معينرة نة  ِ نزعه مرن االسرتقرار فر فرادالَ لشخصيات " .3

)علرررى احرررد المقررراييس( هرررذا العرررام سيحصرررل فررري العرررادة علرررى درجرررة قريبرررة منهرررا العرررام 
 ".(2)التالي
وبالرغم من عدم اتفاق علمام نفس السمة على كيفية تعريف السمة وقياسها فرانهم "

 "ساسيتين:أَ هذا الصدد على نقطتين يتفقون في 
، فهري فررادالَ االتسراقات الواسرعة فري سرلوك  َأو  تاالنتظامراِإلرى  السمات تشرير نة إِ " .1

الترري تحرردد فرري ظلهررا الفررروق الفرديررة فرري وظرراّف الشخصررية  ساسرريةةالَ تمثررل الفّررات 
رر نة  ِ فرر فررررادالَ بررين  نرررت منطلرررق وغيررر مرررتحفظ" فاه شررخص "ا بأنةرررا معين رررتصرررف شخص 

الررررتحفظ فرررري َأو   عامررررة لديرررره تميررررز  عررررن اخرررررين يتصررررفون بالخجررررلتصررررف خصرررراال  
 ."السلوك

                                                 

.   آخرونعلم الشخصية ، الجزم االول ترجمة عبد الحليم محمود السيد و ( 2010( برافين، لورانس، )1)
 .105: 2010المركز القزمي للترجمة، الطبعة  االولى 

( االبعاد االساسية للشخصية، دار المعرفة الجامعية في االسكندرية 1987( عبد الخالق، احمد محمد ) 2)
 .66: 1987الطبعة الرابعة 
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للشخصية لذلك من المفيرد ابتكرار طررق  َأساسيةةتعد السمات مفاهيم مفيدة كوحدات " .2
لقياسرررها واستكشررراف كيرررف ترتقرررى. ممرررا يسرررمح لنرررا بتحديرررد اي المفررراهيم تقررردم تفسررريرا 

 "".(1)شخصية عبر السياقات المتعددةمرضيا للفروق الفردية في وظاّف ال

 "سمات شخصية الطالب الجامعي :" .1

ر شخصررررية يلكررررون المرحلررررة الجامعيررررة تمثررررل محررررور البنررررام والرررردعم الحقيقرررري لتطررررو 
لمختلفرررة فهنالرررك عالقرررة ارتباطيرررة تبادليرررة مرررا برررين الشخصرررية وسرررماتها ا يجابيةرررةالطالرررب الِ 

عمليررة  نة  ِ كرراديمي ومررن جهررة فررداّرره الَ أَ لررى فسررمات الطالررب تررؤثر ع ،وعمليررة الررتعلم والتعلرريم
 2قد تطور من سرماتها المختلفرة ا في بنام الشخصية و يض  أَ لتعليم ومجاالتها المختلفة تؤثر ا

التررري يتشررركل منهرررا مجتمرررع الغرررد  بكرررل  ساسررريةةالَ ولكرررون طلبرررة الجامعرررة يشررركلون الركيرررزة 
3سماتهم وحاجاتهم ومخاوفهم ِإلى  تفاصيله ومقوماته مما يفرض على الباحثين التعرف

 

السرمات الشخصرية التري َأبررز  عمرل فيهرا علرى تحديرد بدراسرة  2012قام للهاللري 
ست سمات شخصية تشربع بهرا مقياسره ِإلى  بدراسته توصل ، يتمتع بها الطالب الجامعي  

لسرررمات الشخصرررية  الرررذي قرررام ببناّررره بنرررام علرررى مرررنهج تررروليفي برررين عررردة نظريرررات لسرررمات 
وكاتررل ونظريررة أيزنررك ونظريررة كوسررتا ومرراكري واعتبررر ان  اولبررورتنهررا نظريررة الشخصررية م

هرررذ  السرررمات السرررت هررري السرررمات الشخصرررية للطالرررب الجرررامعي وترررم االعتمررراد علرررى هرررذ  
 ":كما يأتيالسمات في الدراسة الحالية، وهذ  السمات هي 

 " القيادية:" .1

ى التوجيرره والتررأثير فرري علررالتميررز المنفرررد الررذي يتمتررع برره الطالررب الجررامعي  وتعنرري"
  (4)ق سويةاّخرين بطر سلوك اآل

                                                 

 106: 7ة مصدر سابق انظر صفح( 1)
دراسة وصفية لمستوى بعض السمات  (2011 )عونيا عطا، نوال عبد الرؤوف ،الصوالحة والعبوشي 2

، سنة 19مجلة العلوم النفسية, ع  ،الشخصية لطلبة جامعة عمان االهلية وعالقته ببعض المتغيرات
2011 :163. 

 5:  20مصدر سابق انظر صفحة  ((3

 6مصدر سابق انظر صفحة ( 4)
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 ل مررررن جررررام بسررررمات القيررررادة هررررو عررررالم الررررنفس رالررررف مرررريلفن سررررتوجديلوة أَ ويعتبررررر "
Ralaph Melvin stogdill  انها نتيجة تفاعل بين الفررد والوضرع االجتمراعي  َأشارالذي

مل علرى سرمات فرعيرة وليس فقط سمات موروثة. وافترض الباحثين ان سمات القياديرة تشرت
الثقرررة برررالنفس والمرونرررة كالرررذكام والحكرررم الرررراجح والقررردرة علرررى تحمرررل المسرررّولية والشرررجاعة و 

تررروفر سرررمة القياديرررة لررردى الفررررد تجعلررره يتصررررف بشررركل مختلرررف عرررن غيرررر    نة أَ و  ،واالبتكرررار
جريرت أُ بحراث التري وتوضرح الدراسرات والَ  ،بسبب ما لديهم من صفات شخصرية مميرزة لهرم

ا مررن ا معين رريمتلررك قرردر   ِإنسررانعلررم نفررس الشخصررية ان كررل  ِإطررارموضرروع القيررادة فرري  حررول
 نسرانشخصرية الِ  نة ا ِ لديره قردر مرن السرمات االنقياديرة و السمات القياديرة، وفري نفرس الوقرت 

 .(1)ن واحدآتتضمن هذين العنصرين في 
حمرررل المسرررؤولية منهرررا ت عديررردة عوامرررلا با وثيق رررالسرررلوك القيرررادي يررررتبط ارتباط ررر نة ا ِ و 

قنرراع ولرريس مررن السررهولة تحديررد قرردرة علررى التررأثير والقرردرة علررى الِ والقرردرة علررى االتصررال وال
 .(2)فررررادالَ السرررلوك القيرررادي دون االخرررذ فررري االعتبرررار المواقرررف والظرررروف التررري يعمرررل بهرررا 

 مرررةالسرررمات القياديرررة مه نة أَ مرررن منطلرررق القياديرررة  َأهميةرررةان البحررروث الحديثرررة اكررردت علرررى  
ِإلرى  هرا هري الجرزم الهرادف مرن الشخصرية والرذي يشريرنة أَ وتعمل على تميز الفرد عن غير  و 

والجماعرات  فررادالَ نمط السلوك المعتاد في العملية التي يتم عرن طريقهرا الترأثير فري سرلوك 
المرسررررومة  هرررردافالَ جررررل تحقيررررق أَ  لمسررررؤوليات والمهررررارات المختلفررررة مررررندوار واتأديررررة الَ ب

 .(3)والمبتغاة
 
 
 

                                                 

دار غيدام للنشر  الشخصية القيادية,( 2016ي وعباس، ناسو صالح سعيد، حسين وليد حسين) عل( 1)
 .62:  2016، 1والتوزيع، ط

(2) Al-Regeb.T (2016), The Degree of Leadership Behavior among Students at 
the Preparatory Year Deanship at King Saud Universit ،مجلة .:664  

سمات الشخصية القيادية البارزة لدى النخبة السياسية ( 2016، ليلى عبد المالك، ) ابو ربيع( 3)
 .52: 2016، رسالة ماجستير، جامعة االقصى بغزة،  الفلسطينية
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 "تقدير الذات: . 2 "

ها اتجا  شخصي يكونه الطالرب الجرامعي عرن نفسره ويعرد نة أَ ب 2012يرى الهاللي "
خاصة بالنسبة له وعادة ما يبينه بعد معرفته التامرة بقدراتره واسرتعداداته ومحدداتره  َأهميةةذا 

 .(1)وامكاناته الذاتية
شخصرررية االنفعاليرررة البنرررامة التررري السرررمات الَأبررررز  سرررمة تقررردير الرررذات هررري مرررن ِإنة "

رومِ  ،فري الكينونرة الذاتيرة السرليمة لره سراسحجرر الَ  د  لى بها الفرد الةتي تعيتح ا ال شرك فيره مة
ثقتررره بنفسررره وتقررردير  لذاتررره وقدرتررره علرررى تجررراوز المشررركالت ِإلرررى  ي نجررراا للفررررد يعرررودأَ  نة إِ 

ي السروي وسرالمة االتجاهرات والتحديات بقوة وثبات، فهو مصطلح يعبرر عرن التوافرق النفسر
َأو  على توليد المشاعر السروية فري جميرع االسرتجابات الناجحرة يجابيةةنحو الذات والقدرة الِ 

 ".(2)الفاشلة
الشررررعور بالفشرررل بتقرررردير الرررذات وهررررو مرررا اسررررما  الشررررعور  Adlerوقرررد ربررررط ادلرررر "

ن ربطرررره وهررررو القرررروة والمثررررابرة فرررري حرررري Alportبررررالنقص وهررررذا عكررررس مررررا تصررررور  البررررورت 
ال نكون "لكونه مطلب ّريسري للفررد لكري يعري َأو  بالكينونة " نكون Rollo mayرولوماى 

 (3)نفسه وكينونته

 :"الرضا:. 3 "

حالررة مررن الشررعور باالرتيرراا والتفرراؤل والطمأنينررة تجررا  كررل مررن يتعامررل معرره نتيجررة "
 "(4)ه لحاجاته الشخصيةشباعلِ 

                                                 

 .225:  6مصدر سابق انظر ص ( 1)
 ( مقالة الكترونية بعنوان  تقدير الذات والثقة بالنفس موقع موضوع2017( جرار، االم(  2)

https)//mawdoo3.com/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A
7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB
%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3. 

( تقدير الذات وعالقتها بالدام المهارى لالعبين  الناشّين والشباب 2011( عبد االمير، نصر حسين) 3)
 .303 :،2011، سنة 4، المجلد 3مجلة علوم التربية الرياضية، العدد بكرة السلة، 

 .225:  6مصدر سابق انظر صفحة ( 4)
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ي الرررردرجات المنخفضررررة فرررري بعررررد ذو  اَلشررررخاصتعتبررررر سررررمة الرضررررا مررررن سررررمات "
ت اليرررره نظريررررة العوامررررل الخمررررس الكبرررررى للشخصررررية لكوسرررررتا َأشررررار العصررررابية حسررررب مررررا 

 "(1)وماكري
هرا نة أَ أنينة مع نفسه ومع ظروف حياتره وبا بمدى تمتع الفرد بالطميجابي  إِ فهو يرتبط "

مظررراهر  ميرررعارتياحررره وتقبلررره لجِإلرررى  حالرررة داخليرررة تظهرررر فررري سرررلوكياته واسرررتجاباته وتشرررير
تقبل ذاته واسرته واالخرين والبيّة المدركة وتفاعله مرع خبراتهرا بصرورة متوافقرة  وان بالحياة 

حيراة والتروتر عدم توفر الرضا يدل على عدم التوافق النفسي والترأزم عنرد مواجهرة ضرغوط ال
 . (2)عراض مرضيةأَ والقلق والدخول في 

 "ضبط النف :. 4"

لى التحكم في انفعاالته والحفاظ علرى الهردوم والسريطرة امكانية الطالب الجامعي ع"
   (3)على النفس في جميع الظروف

حررردى السرررمات التررري طرحهرررا كاترررل فررري نظريتررره  وقرررام إِ تعتبرررر سرررمة ضررربط الرررنفس "
حررد أَ هررا نة أَ لكاتررل وقررال ب ةعشررر سررت  16بطرحهررا فرري مقياسرره المعررروف بمقيرراس العوامررل ال 

ِإلرى  َأشرارلنفس يقابلها عدم الرتحكم فري ضربط الرنفس و السمات ثناّية القطب  فسمة ضبط ا
لتقررديرات المرتفعررة فرري هررذا العامررل ترردل علررى ان الشررخص مسررتقبل لمعررايير الجماعرررة اان 

الخلقيررررة وهررررو شررررخص طمرررروا، ذو ضررررمير ويتميررررز بالحيويررررة امررررا الشررررخص ذو التقررررديرات 
   (4)ث بنظامالذي لديه صراع ذاتي غير منتظم وغير مكتر  وعالمنخفضة فيعد من الن

هررا تسررمح للفرررد لنة  ؛فسررمة ضرربط الررنفس تعتبررر مررن ضررروريات النجرراا فرري الحيرراة"
ل بشركل افضرل بالتحكم برغباتره واتخراذ القررارات الحاسرمة والسرليمة ممرا يسراعد علرى التعامر

                                                 

 .125: 7مصدر سابق انظر صفحة  (1)
( االمن النفسي كمنبئ بالرضا عن الحياة لدى 2019العبد الواحد، الهنوف بنت خالد بن صالح ) ( 2)

مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية  ,مية بمدينة الرياضطالبات جامعة االمام محمد بن سعود االسال
 .340: ، 2019، سنة 4، ج 11العدد والنفسية, 

 6مصدر سابق انظر صفحة ( 3)
 3مصدر سابق انظر صفحة ( 4)
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هم فرري تعزيررز التركيررز الررذهني وفرري القرردرة علررى سررحررداث، كمررا يُ مررع تعررارض الظررروف والَ 
 . (1)ثيرة للتوترتجاهل االفكار الم

 :"سمة االجتماعية: . 5"

قامة عالقات "  .(2)ية سوية بين زمالّهِإنسانقدرة الطالب الجامعي على التفاعل وا 
تعتبررر سررمة االجتماعيررة مررن السررمات الترري طرحهررا العررالم ايزنررك فرري نظريترره عررن "

وام ان هرررذ  السرررمة تررررتبط بكرررل مرررن بعرررد االنبسررراط واالنطرررِإلرررى  َأشرررارسرررمات الشخصرررية  و 
صردقام ومحبرا للحفرالت لديره العديرد مرن الَ فالشخص ذو النمط االنبساطي يكرون اجتماعيرا 

ن يكرون أَ ِإلرى  يميرلفا الشخص االنطواّي مة أَ االستثارة ويسلك من وحي اللحظة، ِإلى  ويتوق
 "(3)متحفظا شديد النظام ويفضل المواقف المنعزلة كما انه يكون قليل االستثارة 

ررأَ " ن السررمات ثناّيررة القطررب سررمة االجتماعيررة هرري مرر نة أَ ِإلررى  َأشرراررد فقررد ا جيلفررو مة
لمرتفعررة علررى ذوي التقررديرات ا نة أَ  َأشررارللشخصررية و  ساسرريةةالَ حررد العوامررل العشرررة أَ واعتبرهررا 

حاديرث أَ الردخول فري ِإلرى  لرديهم اصردقام ومعرارف كثيررين ويميلرون نة أَ هذ  السمة يتميزون ب
ضررررروام والعالقرررررات مررررريال للبحرررررث عرررررن الَ  َأكثررررررماعيرررررة وهرررررم جتويفضرررررلون النشررررراطات اال

 ".االجتماعية
ررررررأَ " ا ذوي التقررررررديرات المنخفضررررررة فهررررررم علررررررى العكررررررس تمررررررام يكرهررررررون النشرررررراطات مة

 .(4)الصدقاماالجتماعية ويتجنبون االضوام والعالقات االجتماعية ولديهم عدد قليل من 
 "سمة التسامح:" .2

تعتبررر سررمة التسررامح مررن و (5)الخطرراماضرري عررن قرردرة الطالررب الجررامعي علررى التغ"
هرررا تنطررروي علرررى مشررراعر الحرررب والمرررودة، نة لَ  ؛المرغررروب فيهرررا يجابيةرررةسرررمات الشخصرررية الِ 

                                                 

 (http( اهمية مركز الضبط في تنمية الشخصية، موقع صحيفة الرأي   2018( الحطاب، امينة) 1)
//alrai.com/article/10461952. 

 6مصدر سابق انظر صفحة ( 2)
 7مصدر سابق انظر صفحة ( 3)
: 2015،  2، مكتبة االنجلو المصرية، طعلم نف  الشخصية( احمد محمد، 2015( عبد الخالق، احمد محمد )4)

169. 
 6مصدر سابق انظر صفحة ( 5)
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وتررردعم العالقرررات االجتماعيرررة واشررركال التفاعرررل االجتمررراعي برررين مختلرررف الجماعرررات التررري 
المقبولرررة ويقظرررة بعررراد االنبسررراطية و ارتررربط التسرررامح بكرررل مرررن الَ و تعررريي فررري مجتمرررع واحرررد، 

كررررون االنبسرررراطية تعنرررري االنفترررراا علررررى ِإلررررى  الضررررمير لكوسررررتا ومرررراك كررررري وفسرررررت ذلررررك
لة و ؤ لية مسرآسمة التسامح تعد  نة أَ كما الظروف المختلفة وبالتالي التسامح وتجاوز االسامة 

ررررأَ النبسرررراطين،  فرررررادعررررن السررررعادة النفسررررية ل َ   نة أَ ِإلررررى  ت الدراسررررةَأشررررار ة فيررررا عررررن المقبولمة
 للمحافظة على عالقرات ميال   َأكثرت المرتفعة في المقبولية يكونون ذوي التقديرا اَلشخاص

 ".(1)خرينيتحقق عن طريق مسامحة اآل اَلمرالشخصية خالية من الصراعات وان هذا 
 ": النظريات المفسرة للسمات الشخصية" 
 " (  1967-1897جوردن اولبورت: )" 

فهري بنيرة عصربية  ،هري الوحردة البناّيرة للشخصرية  traitيررى اولبرورت ان السرمة "
نفسرررية لهرررا القررردرة علرررى اسرررتخالص المثيررررات المتكافّرررة وظيفيرررا وعلرررى المبرررادأة فررري التوجيررره 

والسررمات تتصررف بثبررات نسرربي  المسررتمر لشرركال متكافّررة مررن السررلوك الترروافقي والتعبيررري،
 . (2)بي للشخصيةوالثبات النسي نسانولة عن االتساق في السلوك الِ ؤ وهي مس
لقرررررة للتنظررررريم حقيقرررررة مطَأو  اه يمكرررررن اعتبرررررار السرررررمات واقع رررررنةرررررأَ ويررررررى اولبرررررورت "

هررا ليسررت خفيررة مررن حيررث المبرردأ فأصررحاب نظريررة السررمات بمقرردورهم قيرراس نة أَ السرريكولوجي و 
 .(3)االسمات عملي  

اسررتخدمت لتميررز شررخص مررا  ةكلمررة قاموسررية  1800ام البررورت بحصررر ن قررأَ وبعررد "
سرررمة قرررام بتنظررريم هرررذا العررردد الكبيرررر مرررن المصرررطلحات  4500مرررن  َأكثرررروحررردد  خررررآعرررن 

 "ثالث فّات وهي:ِإلى  والسمات بتقسيمها

                                                 

لكبرى لدى مراجعي ( التسامح وعالقته بالعوامل الشخصية ا2020( النوايسة، فاطمة عبد الرحيم)1)
:  2020، سنة 2، ج 186المحاكم النظامية في محافظة الكرك، مجلة كلية التربية، جامعة االزهر، العدد 

153،170 
، 2011، سنة 2( نظريات الشخصية، ايتراك للطباعة والنشر، القاهرة، ط2011( هريدي، عادل محمد )2)
 :158. 
ريات الشخصية ترجمة فهد عبداهلل دليم ، مطبوعات نادي ( مدخل الى نظ1991( انجلر، د . باربرا )3)

 .24:  1991الطاّف االدبي، 
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الفررد يترأثر  ك: وهري سرمات سراّدة فري سرلو  Cardinal Traits ساسريةةالَ السرمات " .1
ه فررري حالرررة ظهرررور هرررذ  نةرررأَ ت بهرررا كرررل مرررا يصررردر عنررره مرررن سرررلوكيات، ويعتقرررد البرررور 

يمتلكرون مثرل هرذ   فررادالَ ها تسيطر على شخصرية الفررد، وان القليرل مرن نة  ِ السمات ف
 "ومن االمثلة عليها )عبقري، دكتاتوري( السمات .

: وهرذ  السرمات عرددها قليرل . معظرم النراس يمتلكرون  Generalالسرمات المركزيرة " .2
سرمة مركزيرة تكرون كافيرة لوصرف الشخصريات ومرن االمثلرة عليهرا  12 – 6 ما برين
 "د، هادئ، موضوعي، تواق للماضي()ودو 

فرررري فهررررم شخصررررية  َأهميةررررةقررررل أَ : محررررددة التكرررررار و  Secondaryالسررررمات الثانويررررة " .3
الفررررررد، وتتضرررررمن االتجاهرررررات الخاصرررررة والتفضررررريالت، ومثرررررال ذلرررررك نررررروع الطعرررررام، 

 .(1)الموسيقى التي يحبها

 فررادالَ وداللتهرا. فربعض ختلرف بالنسربة لهميتهرا تالسمات  نة أَ ِإلى  اولبورت َأشار"         
هري مرا اطلرق عليرة َأو  نمراط سرلوكهم تترأثر بهراأَ معظرم  نة أَ حرد ِإلرى  لديهم سرمة واحردة قويرة

وهم قليلرون اال ان معظمنرا يعكرس فري سرلوكه الكلري وظيفيرة   Cardinal ساسيةةالَ بالسمة 
. Centralعشررررة سرررمات برررارزة وهررري مرررا تسرررمى بالسرررمات المركزيرررة ِإلرررى  مرررا برررين خمسرررة

ومركزيرة وثانويرة تفسرر علرى ان بعرض السرمات  َأساسريةةِإلرى  واضاف بأن تصنيف السمات
 .(2)في بنام الشخصية من غيرها َأهميةةبروزا واصالة وذات  َأكثر
 "( 1998-1905نظرية ريموند كاتل:)" 

هررا " مجموعررة ردود نة أَ هرري وحرردات بنرام الشخصررية وعرفهررا ب يررى كاتررل ان السررمات"
واالستجابات التي يربطها نوع مرن الوحردة التري تسرمح لهرذ  االسرتجابات ان توضرع  اَلفعال

حرروال، والسررمة هرري جانررب ثابررت عالجتهررا بررنفس الطريقررة فرري معظررم الَ تحررت اسررم واحررد وم

                                                 

 2015، سنة 2، دار واّل للنشر، ط  علم النف  العام( 2015(ابو غزال، معاوية محمود أبو غزال،) 1)
 :263. 
تك المختصر في الشخصية واالرشاد النفسي دليلك الكتشاف شخصي( 2004( سفيان، نبيل صالح) 2)

 .64:  2004 ، ايتراك للنشر والتوزيع . القاهرة، الطبعة االولىوشخصيات االخرين
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نسرررربيا مررررن خصرررراّص الشخصررررية، وهرررري بعررررد عرررراملي يسررررتخرج بواسررررطة التحليررررل العرررراملي 
 (1)الحالة " وهي عكس فرادالَ لالختبارات اي الفروق بين 

واعتبررررر كاتررررل السررررمات تكرررروين افتراضرررري مسررررتخرج مررررن المالحظررررة الموضرررروعية "
فري الشخصرية  ساسريةةالَ انها تمثل العناصرر  للسلوك الظاهر ورغم انها تكوين افتراضي اال

 .(2)وهي ضرورية وهامة عندما نحاول تفسير السلوك
راسته وباستخدام التحليل العاملي ليها بدالتي توصل إِ ويرى كاتل ان العوامل الستة عشر "

هي عوامل اساسيا يمكن ان تضم وتستوعب كل التنوع والتباين في سمات الشخصية وهذ  
 "ق :اّوقد قسم كاتل السمات بثالث طر (3)العوامل هي ثناّية القطب

 "سمات سطحية وسمات مصدريةِإلى  العمق قسمهاِإلى  من السطح" .1

 "ات عامة وسمات تفردية سمِإلى  من حيث العمومية قسمها" .2

 .(4)وسمات مزاجيةسمات قدرة، سمات الدينامية، ِإلى  من حيث نوعية السمة قسمها" .3

 "( 1997-1916أيزنك:)" 
بررين السررمات والعررادة والررنمط  فررالفرد مررن وجهررة نظررر  يصرردر سررلوكيات  ميررز أيزنررك"

عرة مترابطرة مرن ا السمة فهري مجمو مة أَ اعتيادي )ناشئ عن عادة( َأو  محددة بعضها متكرر
هرذ  العررادات. فتجنررب االنتبررا  وعرردم البردم بالمحادثررات، وتجنررب مجموعررات اجتماعيررة كبيرررة 

ذوي سرررمة الحيرررام امرررا الرررنمط فهرررو مجموعرررة مترابطرررة مرررن  فررررادهررري سرررلوكيات معترررادة ل َ 
لرررداخل هرررم مرررن ذوي ذو سرررمة الحيرررام وسرررمة الصرررالبة والموجهرررون نحرررو ا فرادالَ السرررمات فررر

                                                 

بعض سمات الشخصية وعالقتها بفاعلية الذات لدى ( 2014( البادي، عاّشة سعيد سالم ) 1)
رسالة ماجستير، جامعة نزوى  كلية العلوم واالداب  االخصائيين االجتماعيين في مدار  سلطنة عمان, 

2014 : 38 
، سنة 1عمان، درا المسيرة للطباعة والنشر، طعلم نف  الشخصية , ( 2013( ربيع، محمد شحاته) 2)

2013 :341 
( سيكولوجية الشخصية، درا العطام العلمي للنشر 2015( غباري وابو شعيرة، خالد محمد، ثاّر احمد)3)

 .131: 2015، 1والتوزيع، عمان االردن، ط
مكتبة االنجلو المصرية  سنة أس  علم النف  العام, ( 2002) آخرون، طلعت و آخرون( منصور و 4)

2003  :364. 
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وقرد ترأثرت كتابررات (1)نمراط تمثرل تنظريم عررالي الرتبرة للشخصريةالَ  نة أَ ي أَ  ،ّيالرنمط االنطروا
أيزنك  بكل من العالم يونج وتصنيفه للشخصية الى)انبساطي وانطرواّي( وبالعرالم كرتشرمير 

المفررراهيم التررري شررراعت َأبررررز  بعررراد مرررنالَ  د  ينيرررة والجسرررمية التررري طرحهرررا. وتعررروبأبعررراد الج
يرررى ضرررورة ان يررتم  هلنةررملي  الررذي اعتمرد عليرره العررالم ايزنررك وذلرك باسرتخدام التحليررل العررا
 .(2)اا كمي  في العلوم السلوكية تعبير   ساسيةةالَ التعبير عن الحقاّق 

دراسرررته علرررى مجموعررة مرررن االسرررويام به للسررمات تصرررنيفاتِإلرررى  وقررد توصرررل أيزنررك"
 "د ّريسية للشخصية :ثالث ابعاِإلى  والمضطربين نفسيا من مختلف الثقافات . وتوصل

 اَلشررررخاصوهرررذا البعررررد لررردى ايزنرررك يمترررد مررردا  مرررن العصرررابي )االترررزان االنفعرررالي( " .1
ان ِإلررى  الررذين يميلررون اَلشررخاصاولّررك ِإلررى  المتمتعررين بهرردوم معتررد ورابطرري الجررأي،

العصربيون اظهرروا علرى  اَلشرخاصيكونوا عصابين بصورة شديدة.  واوضح بحثره ان 
أيزنرك  نة أَ  الة إِ بية التري نطلرق عليهرا اسرم عصرابا. االضرطرابات العصرالدوام معاناة مرن 

الذين يحصلون على درجرات مرتفعرة علرى مقيراس العصرابية هرم  اَلشخاصلم يقل ان 
 .قابلية للمشكالت العصابية فقط َأكثربالضرورة يكونوا عصابين ولكنهم يكونون 

ية واالنطرروام بمثابررة حالررة مررن االنبسرراط نة أَ افترررض أيزنررك :االنبسرراط واالنطررواء " .2
التروازن بررين الكربح والتهرريج داخررل المرا ذاترره، فررالتهيج هري عمليررة يقرراظ المرا لنفسرره فيكررون 

ررإِ  تحرردث الةترريفرري حالررة حررذر وتعلررم، والكرربح هرري حالررة تهدّررة المررا لنفسرره  ا فرري لشررعور مة
 (3).ّلةفي حالة الشعور بحماية الما لنفسه في حالة االثارة الهاَأو  باالسترخام

وهرري البعرررد الثالرررث فرري الشخصرررية  لررردى أيزنررك وهررري نمرررط  عكسررره  : الذهانيرررة" .3
 نة أَ ومرررن المالحرررظ  فررررادالَ الرررتحكم فررري االنررردفاعات، يوجرررد بررردرجات مختلفرررة لررردى جميرررع 

                                                 

 14مصدر سابق انظر صفحة ( 1)
سمات الشخصية وعالقتها بالتكيف النفسي لدى المراهقين ( 2016( شامية، محمود سليمان محمود) 2)

 .41 :، 2016 رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية بغزة  كلية التربية، المهدمة بيوتهم,
، 2011، سنة 2( نظريات الشخصية، ايتراك للطباعة والنشر، القاهرة، ط2011هريدي، عادل محمد ) 3

 .174و :172ص
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ارتفرررراع  ان، و نرررراثالِ مررررن  َأعلررررىان تكررررون ِإلرررى  درجرررات الررررذكور علررررى هررررذا البعررررد تميررررل
 نة أَ ويفتررض أيزنرك  ابليرة الفررد لتطروير شرذوذ نفسري،ق تدل على  الدرجات في هذا البعد 

 .(1)ا وراثيا قوياساس  أَ لبعد الذهانية 

منرره وحرردة نفسررية ممررا يعنرري انهررا  َأكثرررالسررمة  مفهرروم نظررري  نة أَ ضررح أيزنررك و أَ و "        
سرهامها فري التعريرف إِ هميتها مرن أَ وك وتستمد السمة مفهوم وصفي بالجانب المهم في السل

نمرراط عررن طريررق الوصررف شخصررية ومررن اسررتخدامها فرري تحديررد الَ بعرراد الكامنررة للالعررام ل 
 (2)التفصيلي للسمة

 "دراسات سابقة : "
)بعرررض سرررمات الشخصرررية وعالقتهرررا بحرررل (2013)دراسرررة موسرررى وعبرررد الواحرررد  " (1

 "(.المشكالت لدى طلبة الجامعة في جامعة تكريت
الشخصرررية السررراّدة لررردى مسرررتوى بعرررض سرررمات ِإلرررى  التعررررفِإلرررى  هررردفت الدراسرررة"

طلبررة الجامعررة. والفررروق فرري مسررتوى سررمات الشخصررية بحسررب المتغيرررات الجررنس )ذكررور، 
لرري( المرحلررة )ِإنسرران( التخصررص )علمرري، ِإنرراث ى، الرابعررة( لرردى طلبررة الجامعررة. كررذلك اَلوة

والفررروق فرري مسررتوى حررل المشرركالت بحسررب  مسررتوى حررل المشرركالت لرردى طلبررة الجامعررة.
لرري( المرحلررة )ِإنسرران( التخصررص )علمرري، ِإنرراثجررنس )ذكررور، المتغيرررات ال ى، الرابعررة( اَلوة

والعالقررة بررين سررمات الشخصررية وحررلل المشرركالت لرردى طلبررة الجامعررة.  لرردى طلبررة الجامعررة.
( طالرررب وطلبرررة  مررن طلبرررة جامعرررة  تكريررت للدراسرررة الصرررباحية 220وتمثلررت عينتهرررا فرري )

قيرراس ريمونررد كاتررل لسررمات الشخصررية بعررد ان . واسررتخدم الباحثرران بم 2010/2011للعررام 
تم تكييفه علرى البيّرة العراقيرة لجمرع البيانرات وفرق المرنهج الوصرفي االرتبراطي وترم معالجرة 

المتمثلرررة ب: اختبرررار مربررع كررراي، االختبرررار التررراّي  حصرراّيةةالِ البيانررات باسرررتخدام الوسررراّل 
بيرسررون، اال ختبررار الترراّي لعينررة لعينتررين مسررتقلتين، معامررل الفررا كرونبرراخ، معامررل ارتبرراط 

واحرردة، وتحليررل التبرراين الثالثرري. ومررن ابرررز نتاّجهررا ضررعف الطلبررة فرري السررمات الشخصررية 

                                                 

 .12مصدر سابق انظر صفحة ( 1)
( بعض سمات الشخصية وعالقتها بحل 2013 )موسى وعبد الواحد، واثق عمر، بالل صباا ( 2)

 .93:، 2013سنة  .13العدد ة التربية االساسية جامعة بابل, مجلة كلي ,المشكالت لدى طلبة الجامعة
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 ِإحصراّيةةباستثنام سمة قوة اعتبار الرذات مقابرل ضرعف اعتبرار الرذات اذ كانرت ذات داللرة 
ذات داللررة  ممررا يشررير الررة تمتررع طلبررة الجامعررة بهررذ  السررمات بصررورة جيرردة، و وجررود فررروق

، ووجررود نرراثالِ بررين الطلبررة فرري سررمات الشخصررية وفررق متغيررر  الجررنس لصررالح  ِإحصرراّي ا
ا لمتغيرر المرحلرة الدراسرية تبع رفري سرمات الشخصرية برين الطلبرة  ِإحصراّي افروق ذات داللة 
بررين فرري سررمات الشخصررية  ِإحصرراّي ارابررع، وعرردم وجررود فررروق ذات داللررة لصررالح الصررف ال

برين سرمات الشخصرية  ِإيجابيةرةا وجرود عالقرة ارتباطيرة خيرر  أَ تغير التخصرص و الطلبة تبعا لم
 "و حل المشكالت .

جامعرررة  .)بنررراء مقيرررا  لسرررمات شخصرررية الطالرررب الجرررامعي(:2012)هاللررري " (2
 "(.المنصورة في مصر

بنرام مقيراس نفسري لقيراس السرمات الشخصرية للطالرب الجرامعي  ِإلى  هدف الدراسة"
نسانوطالبة من كليات علمي و  اطالب   180ن تكونت عينة الدراسة م ية تم اختيارهم بطريقرة اِ 

لجمررع البيانررات وذلررك  اس سررمات الشخصررية الررذي قررام ببناّررهواسررتخدم الباحررث مقيرر عشررواّية
وفررررق المررررنهج االرتبرررراطي الوصررررفي  وقررررام الباحررررث بمعالجررررة البيانررررات باسررررتخدام الوسرررراّل 

، التدوير المتعامد، ومعادلة سبيرمان برراون، معادلرة : التحليل العامليرالمتمثلة ب حصاّيةةالِ 
البنيررة العامليررة ِإلررى  تررم التوصررل   ،ا كرونبرراخ، ومعامررل ارتبرراط بيرسررونجتمرران، معامررل الفرر

 اآلتيرررررةتمثلرررررت بالعوامرررررل  الةتررررريالمكونررررة لمقيررررراس السرررررمات الشخصرررررية للطالرررررب الجرررررامعي  
 ".عية، التسامح(امط النفس، االجت)القيادية، تقدير الذات، الرضا، ضب

المررن النفسرري وعالقتررت بسررمات الشخصررية دراسررة ا)(:2015)دراسررة جاجرران " (3
 ".ميدانية لدى عينة من طلبة كلية التربية بجامعة دمشق(

التعرف على العالقة ما برين االمرن النفسري وسرمات الشخصرية ِإلى  هدفت الدراسة"
ة التربيررررة بجامعررررة دمشررررق، )االنبسرررراطية، العصررررابية، الذهانيررررة، الكررررذب( لرررردى  طلبررررة كليرررر

والتعرررف علررى العالقررة مررا بررين االمررن النفسرري وسررمات الشخصررية )االنبسرراطية، العصررابية، 
ا لمتغيرررات )الجررنس، السررنة الذهانيررة، الكررذب( لرردى طلبررة كليررة التربيررة بجامعررة دمشررق تبع رر

عينررة  فرررادالَ الدراسررية، التخصررص الدراسرري( والكشررف عررن الفررروق بررين متوسررطات درجررات 
ا لمتغيرررات )الجررنس، لبحررث علررى مقيرراس االمررن النفسرري ومقيرراس السررمات الشخصررية تبع ررا

ا وطالبرة ترم اختيرارهم ( طالب  456السنة الدراسية، والتخصص الدراسي(. تمثلت عينتها في )
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بالطريقرررة العشرررواّية الطبقيرررة . واسرررتخدم الباحرررث مقيررراس ايزنرررك للشخصرررية ترجمرررة وتقنرررين 
جمرررع البيانرررات وذلرررك وفرررق المرررنهج الوصرررفي  وترررم معالجرررة ل 2006امطرررانيوس ميخاّيرررل، 

المتمثلرررة بررري : معامرررل ارتبررراط بيرسرررون، تحليرررل   حصررراّيةةالِ البيانرررات باسرررتخدام الوسررراّل 
االنحررردار الخطررري، اختبرررار سرررتودينت، تحليرررل التبررراين االحرررادي، اختبرررار شررريفيه، و اختبرررار 

 المرن برين ِإحصراّيةة داللرة ذات ابيةرةِإيج ارتباطيرة عالقرة ومرن ابررز نتاّجهرا وجرود  cدونيت

 وجرود النتراّج أظهررت كمرا الدراسرة ، عينرة َأفرراد لردى والكرذب االنبسراطية سرمتي النفسري و

 َأفرراد لردى العصرابية وسرمة النفسري المرن برين ِإحصراّيةة داللرة سرلبية ذات ارتباطيرة عالقرة

 ِإحصراّيةة داللرة ذات ارتباطيرة ةعالقر وجرودِإلرى  تتوصرل النتراّج لرم حين على الدراسة، عينة

 عالقرة وجرود النتراّج عينرة الدراسرة. أظهررت َأفرراد لردى الذهانيرة وسرمة النفسري المرن برين

 ُتعرزى والكرذب وسرمتي االنبسراطية النفسري المرن برين ِإحصراّيةة داللرة ذات ِإيجابيةرة ارتباطيرة

 عينرة البحرث .كمرا فررادأَ الدراسري لردى  والتخصرص الدراسرية، والسرنة الجرنس، لمتغيررات

 وسرمة النفسري المرن برين ِإحصراّيةة داللرة ذات سرلبية ارتباطيرة عالقرة وجرود النتراّج أظهررت

 ارتباطيرة عالقرة وجرودِإلرى  النتراّج تتوصرل لرم حين على عينة البحث، َأفرادالعصابية  لدى 

 فرروق لبحرث. توجردعينرة ا َأفرراد لردى الذهانيرة وسرمة النفسري بين المن ِإحصاّيةة داللة ذات

 أبعراد مرن ثالثرة أبعراد عينرة الدراسرة علرى َأفرراد درجرات متوسرطات برين ِإحصراّيةة داللرة ذات

 نراثالِ لصرالح  والكرذب العصرابية بعدي وهي الجنس، لمتغير ُتعزى للشخصية آيزنك مقياس

 بعرد فري الجنسرين برين دالرة فرروق تظهرر لرم حرين علرى الرذكور، لصرالح االنبسراطية بعرد وفري
 عينرة الدراسرة َأفرراد درجرات متوسرطات برين ِإحصراّيةة داللرة ذات وق فرر توجرد ال .الذهانيرة

 أبعراد وهري الدراسرية السرنة لمتغيرر ُتعرزى للشخصرية آيزنرك مقيراس أبعراد من أبعاد على ثالثة

 طلبرة برين ِإحصراّي ا دالرة فرروق وجرود النتراّج أظهرت حين على والذهانية والكذب، العصابية

لر السرنة  طلبرة لصرالح البعرد هرذا فري الدالرة الفرروق وكانرت بعرد االنبسراطية فري والثالثرة ىاَلوة

لمتغيرر  عيمرة الدراسرة ُتعرزى َأفرراددرجرات  برين ِإحصاّيةة داللة ذات فروق توجد .الثالثة السنة
 الحديثرة، والتربيرة النفسري اِلرشراد طلبرة لصرالح والذهانيرة  العصرابية في الدارسي التخصص

 1"والكذب االنبساطية في ِإحصاّيةة داللة ذات فروق لم تظهر حين على

                                                 

االمن النفسي وعالقتت بسمات الشخصية دراسة ميدانية لدى عينة من  (2015 )ياسر حلبي ،جاجان1
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 "المبحث الثالث :منهجية البحث و اجراءاتت :"
 "منهجية البحث :"
اسلوب من أساليب التحليل  المنهج الوصفي االرتباطي في البحث  لكونه ستخدم ا"

فترات زمنية موضوع محدد عبر َأو  المرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة
م تفسيرها بطريقة موضوعية تنسجم ثمعلومة وذلك من اجل الحصول على نتاّج عملية 

 .(1)مع المعطيات الفعلية للظاهرة
تألف مجتمع البحث الحالي من طلبة جامعة الموصل للدراسة الصباحية :  مجتمع البحث"

ة  موزعين ا وطالب( طالب  20145( والبالغ عددهم )2021-2020وللعام الدراسي )
بة  في وبلغ عدد الطل ية،ِإنسان( كليات 7( كلية علمية و)16(كلية  منها  *(22على)

( 9851و)  اِإناث( 4630و) ا( ذكور  5664ا وطالبة بواقع )طالب  ( 10294المرحلة الثانية )
 ".اِإناث( 4438و) ا( ذكور  5413ا وطالبة في المرحلة الرابعة بواقع )طالب  
 ": اسيَّةساألَ عينة البحث "

على طريقة العينة العشواّية الطبقيرة فري اختيرار عينرة البحرث ) لكرون تم االعتماد "
مجتمررع البحرررث غيرررر متجرررانس فرررأن اخرررذ عينررة عشرررواّية طبقيرررة  يمكرررن الباحرررث مرررن تقسررريم 

( كليررات 6تررم اختيررار )(2)طبقررات بنررام علررى هررذا التبرراينَأو  مجموعرراتِإلررى  مجتمررع الدراسررة
( كليرات 3وصل بصورة عشواّية لتمثرل عينرة التطبيرق النهراّي بواقرع )من كليات جامعة الم

ية  ِإنسررران( كليرررات 3علميرررة تمثلرررت بكليرررة طرررب االسرررنان وكليرررة العلررروم وكليرررة التمرررريض و) 
وكليررة اآلداب وكليررة العلرروم السياسررية. تررم سررحب عينررة  يةةنسررانالِ تمثلررت بكليررة التربيررة للعلررم 

( طالررب وطالبررة  مررن طررالب 600% وتررألف عررددها )2،9عشررواّية طبقيررة  بلغررت نسرربتها 

                                                                                                                         

  ".2015رسالة ماجستير، كلية التربية جامعة دمشق سنة  طلبة كلية التربية بجامعة دمشق

دار السواقي العلمية  المملكة  الحاوي في مناهج البحث العلمي( ، 2018( البياتي، فارس رشيد ) 1)
 .89:  2018، 1االردنية الهاشمية، ظ

تم استبعاد كلية التربية للبنات من مجتمع بحث الدراسة لكونها تقتصر فقط على الطالبات االناث وال  *
 مرحلة رابعة فيها.يوجد فيها طلبة ذكور. وتم استبعاد كلية العلوم السياحية ايضا لعدم وجود 

 . 31:  2016مؤسسة فريدريي أبيرت، بيروت،  منهجية البحث العلمي,( 2019(ماجد، ريما) 2)
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 طالب وطالبة من كرل كليرة (100)المرحلة الثانية  وطالب المرحلة الرابعة للكليات. بواقع 
 "للمرحلة الرابعة وبالتساوي من كال الجنسين .( 50)و للمرحلة الثانية، (50)

 مقيا  سمات الشخصية " "اداة البحث :
المقرراييس فرري هررذا المجررال كمقيرراس كاتررل ومقيرراس  علررى العديررد مررنتررم االطررالع "

كوسررتا ومرراكري ومقيرراس ايزنررك للشخصررية وبصرريغة معربررة وحديثررة وغيرهررا مررن المقرراييس.  
لكررون المقيرراس قررد ترم بنررام  حررديثا ولكررون  2012علررى مقيرراس الهاللري  تررانواعتمردت الباحث

اييس ولتمتررع المقيرراس البيّررة الترري تررم اعررداد  عليهررا هرري بيّررة عربيررة علررى خررالف بقيررة المقرر
المشررررار اليرررره  بثبررررات وصرررردق وموضرررروعية جيرررردة ويناسررررب مجتمررررع البحررررث الحررررالي  كررررون 

 "المقياس تم بنام  لطلبة الجامعة بصورة خاصة . 
البنيررررة العامليررررة  لمقيرررراس سررررمات الشخصررررية تكونررررت المستخلصررررة   وصررررف المقيرررراس :" .1

 ضررربط الرررنفس، الرضرررا، ذات،تقررردير الررر )القياديرررة، اآلتيرررةالعوامرررل  مرررنللطالرررب الجرررامعي 
 "ستة.فقرة موزعة على السمات ال (44)والتسامح(  وبعدد فقرات قدرها  االجتماعية،

(  لقيرررراس  Likertتصررررحيح المقيرررراس: تررررم االعتمرررراد علررررى مقيرررراس )ليكرررررت الخماسرررري" .2
اتبعررت  كررل فقرررة مررن فقرررات المقيرراس بخمسررة  انة؛ ِإذسررتجابات المسررتجيبين علررى االسررتبا

تنطبررررق بدرجررررة  تنطبررررق بدرجررررة كبيرررررة، مررررن )تنطبررررق بدرجررررة كبيرررررة جرررردا، بررررداّل متدرجررررة
( 5،4،3،2،1تنطبق بدرجة قليلة جدا(  ولر وزان التاليرة ) تنطبق بدرجة قليلة، متوسطة،

الررردرجات لكررل فقرررة علرررى المقيرراس يمكرررن بو  ،والعكرررس للفقرررات السررلبية يجابيةررةللفقرررات الِ 
 ". الكشف السمات الشخصية  الخاصة بكل فرد

 ":الخصاّص السيكومترية للمقياس" .3

 "الصدق الظاهري  :" 

سررلوب مالّمررة ووضرروا المحترروى واتسرراق الُ  ويرررتبط هررذا النرروع مررن الصرردق بمرردى"
 (1)مردى تمثيرل الفقررات للمجرال المحررددو الفقررات مرتبطرة بهرردف اَلداة  و والرى اي مردى تبرد

                                                 

( االخطام الشاّعة في اجرامات التحقق من ثبات وصدق ادوات 2019( محمود، سومية شكري محمد )1)
، 35جامعة اسيوط، المجلد  –ربية القياس المستخدمة في البحوث التربوية العربية، المجلة العلمية لكلية الت

 .677:  2019، يوليو 7العدد 
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ترررم  2012للهاللررري  لغررررض التحقرررق مرررن الصررردق  الظررراهري لمقيررراس السرررمات الشخصرررية
 (،4ملحرق ) ا( خبيرر  24عرض المقياس على مجموعة من الخبرام والمحكمين بلغ عرددهم )

دلرة علررى %( فمرا فروق مررن نسربة اتفراق الخبررام معيرارا لل75واعتمردت الباحثرة نسربة اتفراق )
فري صرياغة بعرض الفقررات  وترم اجررام التعرديالت ،رام بلرومآالصدق الظاهري وذلرك حسرب 

مررن مجررال  9و رقررم  4وحررذف كررل مررن :)الفقرررة رقررم رام الخبرررام آمررا جررام مررن  وذلررك حسررب
مررررن مجررررال سررررمة  4فقرررررة رقررررم مررررن مجررررال تقرررردير الررررذات .ال 1سررررمة القياديررررة .والفقرررررة رقررررم 

 ".التسامح(

( فقرررررررات لمجررررررال سررررررمة 8( فقرررررررة ) 40صرررررربح المقيرررررراس مكررررررون مررررررن )وبهررررررذا أَ "
( لمجررررال سررررمة ضررررربط 6الرضررررا،) ( لمجرررررال سررررمة 5( لمجررررال تقرررردير الررررذات،)9القياديررررة،)
 "( فقرات لمجال سمة التسامح .6( لمجال سمة االجتماعية، و)6النفس،)

 ": صدق البناء" 

عمليررات ِإلررى  ويقصررد برره العمليررة الترري يررتم بموجبهررا ترجمررة البنررام النظررري للسررمة"
 محرررددة تررردعى فيمرررا بعرررد اختبرررار ثرررم ترررتم محاكمرررة البنرررام الرررذي اسرررتند اليررره االختبرررار لتقرررديم

 "اعتمدت الباحثة على طريقتين الستخراج الصدق البناّي وهي: (1)دالالت حول صدقه

حساب القوة التميزية للفقرات : ويقصد بقوة تمييز الفقرة مدى قدرتها علرى التمييرز برين " -
هم علرى ِإجابراتخفض وفّة ذوي االدام المرتفع في المفحوصين من فّة ذوي االدام المن

 .(2)الفقرة
فة القوة التمزية للفقرات تم  تطبيق المقياس على عينة التميز البرالغ ولغرض معر "
ِإلرى  درجرة َأعلىعينة التميز من  َأفرادا وطالبة . وتم ترتيب استجابات ( طالب  250عددها )

% مرن الردرجات الردنيا. وترم 27% مرن الردرجات العليرا  ونسربة 27واخذ نسربة  ،ادنى درجة
 .( لعينترررررين مسرررررتقلتينt-testاسرررررتعمال االختبرررررار التررررراّي )حسررررراب القررررروة التميزيرررررة للفقررررررة ب

                                                 

( درجة توافق صدق وثبات االختبارات المقننة المستخدمة في رساّل 2011( ظاظا، حيدر ابراهيم )1)
الماجستير المقدمة لكليات التربية في الجامعات االردنية مع دالالت صورها الصلية(، مجلة دراسات 

 .2401:  2011، 2، العدد 38المجلد العلوم التربوية، 
( القياس والتقويم في التربية وعلم النفس، دار المسيرة للنشر والتوزيع 2000( ملحم، سامي محمد ) 2)

 .324:  2000، 1عمان، االردن، ط
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تمتعرررت جميرررع فقررررات المقيررراس بقررروة تميزيرررة  مناسررربة  حصررراّيةةالِ وباالعتمررراد علرررى النتررراّج 
 "ومقبولة.

 " حسرراب معامررل االرتبرراط بررين  درجررة كررل فقرررة مررن الفقرررات مررع الدرجررة الكليررة للمقيرراس
ه الفقررررة :مرررن أجرررل تحقيرررق هرررذا االجررررام ومرررع الدرجرررة الكليرررة للمجرررال الرررذي تنتمررري اليررر

لمقيرراس دافعيررة االتقررران اسررتعمل معامررل ارتبررراط بيرسررون ليجرراد العالقرررة بررين درجرررات 
طالبا وطالبة على كل فقرة وبين درجاتهم الكليرة علرى  250العينة البالغ عددهم   َأفراد

ة علرى المجرال وايجاد العالقة بين درجات العينة على كل فقرة ودرجتهم الكلي المقياس،
لقررريم معامرررل  حصررراّيةةالِ الرررذي تتنمررري اليررره تلرررك الفقررررة  ولغررررض التحقرررق مرررن الداللرررة 

 دلررت و ( ليجرراد معنويررة معامررل االرتبرراط.t-testاالرتبرراط اسررتعمل االختبررار الترراّي  )
 "على ان مقياس سمات الشخصية يتمتع باتساق داخلي جيد . النتاّج

( فقررررة موزعرررة 40ن المقيررراس بصررريغته النهاّيرررة مرررن )تكرررو : المقيررراس بصررريغته النهاّيرررة"
 ا،علررى االبعرراد السررتة للمقيرراس وببررداّل خماسررية متدرجررة مررن )تنطبررق بدرجررة كبيرررة جررد  

قليلرة  تنطبرق بدرجرة ،تنطبرق بدرجرة قليلرة، تنطبق بدرجة متوسرطة تنطبق بدرجة كبيرة،
(  1تمثررررل الدرجررررة )ا للمسررررتجيب  و انطباق رررر كثرررررالَ جابررررة ( الِ 5جرررردا(  تمثررررل الدرجررررة )
 ".فقط  ِإيجابيةةلمستجيب . وبفقرات لالدرجة االقل انطباقا 

 "اَلداةذا مررا طبقررت علرريهم إِ عبررر الررزمن  فرررادالَ دام أَ يعبررر الثبررات عررن اتسرراق : الثبررات 
ولغررض  (1)عبرر صرور متكافّرة مرن االختبرار فررادالَ دام أَ هو اسرتقرار َأو  من مرة َأكثر

ت لمقيررراس سرررمات الشخصرررية اعتمررردت الباحثرررة علرررى طرررريقتين اسرررتخراج معامرررل الثبرررا
 "هما:

علررى العينررة  ُأخرررىمرررة  اَلداةطريقررة اعررادة االختبررار: فرري هررذ  الطريقررة يررتم اعررادة تطبيررق " -
نفسررها بعررد مرررور فترررة زمنيررة محررددة وفرري ظررروف مشررابهة وحسرراب معامررل االرتبرراط بررين  

اسرتخدام هرذ    2اط هنرا قيمرة معامرل الثبراتالنتاّج في الحالتين وتعتبرر قيمرة معامرل االرتبر
                                                 

حصام من البداية حتى التمكن، دار ماستر للنشر ( تعلم الِ 2019)  ( عبد المحسن، علي صالا1)
 .24 :2019والتوزيع، 

مناهج البحث العملي من التبيين الى  (2019،)محمود احمد، محمد عبد االله، ابو سمرة  و الطيطي ((2
 .70:  2020دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  التمكين
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لرالطريقة بتطبيق المقياس للمرة  وذلرك بتراريا ( طالرب وطالبرة 60درها )ى علرى عينرة قراَلوة
 1/2/2021واعيد تطبيق االختبار للمرة الثانية  على نفرس العينرة بتراريا   18/1/2021

معامرررل ارتبرررراط  وترررم اسرررتخراج معامررررل الثبرررات لمقيرررراس  سرررمات الشخصررررية وبلغرررت درجررررة
 "( وهو معامل ثبات جيد ومقبول .0،83بيرسون للمقياس )

  2012معادلة الفا كرونباخ : ولغرض التأكرد مرن معامرل ثبرات سرمات الشخصرية للهاللري " -
ترررم اسرررتخراج معامرررل الثبرررات  للمررررة الثانيرررة بطريقرررة الفرررا كررررو نبررراخ  وبلرررغ معامرررل الثبرررات 

 "(0،85للمقياس بهذ  الطريقة )

( 40مقيرراس سررمات الشخصررية المكررون مررن )تررم تطبيررق بيررق النهرراّي للمقيرراس : التط " .4
( طالرررب وطالبرررة مرررن طلبرررة 600والبرررالغ عرررددها ) ساسررريةةالَ فقررررة علرررى عينرررة البحرررث 

 "واستمر لمدة شهر . ( 2/2/2021التطبيق بتاريا )  أذا بدإِ جامعة الموصل 

ذو برررداّل خماسررررية اذ  ِإيجابيةرررة( فقررررة جميعهررررا 40تكرررون المقيرررراس مرررن ):  اَلداةتصرررحيح " .5
( واقرررل درجرررة 200درجرررة للمقيررراس ) َأعلرررى( وكانرررت 5،4،3،2،1يرررة )توزان اآلاعطيرررت الَ 

 "( .  120( وبمتوسط فرضي قدر  )40)
االختبررار الترراّي لعينررة واحرردة ، معادلررة الفررا كرونبرراخ ،   المسررتخدمة: حصرراّيةةالِ الوسرراّل " .6

 "ن ، معامل ارتباط بيرسون.االختبار التاّي لعينتين مستقلتي

 "المبحث الرابع : عرض النتائج وتفسيرها :"

لالهدف "  ".سمات الشخصية لدى طلبة جامعة الموصلمستوى التعرف على  : اأَلوَّ
 جابراتتحليرل الِ  ترمللتعرف علرى سرمات الشخصرية لردى طلبرة جامعرة الموصرل "

وتررم مقيرراس سررمات الشخصررية .  ( طالبررا وطالبررة علررى600لعينررة البحررث النهاّيررة البالغررة )
االختبررار الترراّي  لعينررة واحرردة لقيرراس مسررتوى السررمات . بلررغ المتوسررط الحسررابي  اسررتخدام 

( وبرررررانحراف معيررررراري قررررردر  154،2517للعينرررررة ككرررررل علرررررى مقيررررراس سرررررمات الشخصرررررية )
(، ولكرررون القيمرررة التاّيرررة لمقيررراس 120(  وبلرررغ المتوسرررط الفررررض للمقيررراس )19،83071)

( 1،960( اكبررر مررن القيمررة الجدوليررة البالغررة )42،308ة ككررل والبالغررة )سررمات الشخصرري
(، دل ذلررك علررى تمتررع طلبررة جامعررة 599( ودرجررة حريررة )0،05وذلررك عنررد مسررتوى داللررة )

وبعررد اسررتخراج القيمررة التاّيررة لكررل سررمة .  الموصررل بمسررتوى متوسررط مررن سررمات الشخصررية
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تبررين بررأن السررمات جمعيهررا كانررت ذات  مررن سررمات المقيرراس ومقارنتهررا مررع القيمررة الجدوليررة 
 "(، والجدول االتي يوضح ذلك : 0،05وذلك عند مستوى داللة ) ِإحصاّيةةداللة 

 الشخصية نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لقيا  السمات"

 العدد المجاالت
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 االفتراضي

االنحراف 
 المعياري

 القيمة التائية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة
 القيادية

" 
"" 
"" 
"600 

30،4600 24 4،78399 33،076 
" 
"" 

"1،960" 
"(0،05)" 
"(599) 

 يوجد فرق دال
 يوجد فرق دال 35،965 5،25450 27 34،7150 تقدير الذات
 يوجد فرق دال 26،500 3،61105 15 18،9067 الرضا

 د فرق داليوج 25،681 4،21421 18 22،4183 ضبط النفس
 يوجد فرق دال 38،132 3،87458 18 24،0317 االجتماعية
 يوجد فرق دال 36،712 3،81653 18 23،7200 التسامح

 يوجد فرق دال 42،308 19،83071 120 154،2517 الدرجة الكلية
فرررري تمتررررع طلبررررة الجامعررررة   2012اتفقررررت الدراسررررة الحاليررررة مررررع دراسررررة الهاللرررري 

 لمدروسة لكنها اختلفت في ترتيرب هرذ  السرمات .فقرد اوضرحت النتراّجبالسمات الشخصية ا
 –ضرررررربط الررررررنفس  –الرضررررررا  –تقرررررردير الررررررذات  –ان السررررررمات الشخصررررررية )القياديررررررة ِإلررررررى 

 "التسامح( لدى طلبة جامعة الموصل ترتبت على النحو االتي :  –االجتماعية 
( 34،7150سررمة )علررى هررذ  ال جابرراتتقرردير الررذات حيررث بلررغ المتوسررط الحسررابي ل ِ " .1

 "( .27( وبمتوسط فرضي قدر  )5،25450وبانحراف معياري قدر  )

( 30،4600العينرة علرى هرذ  السرمة ) جابراتالقيادية حيث بلرغ المتوسرط الحسرابي لِ " .2
 "( 24( في حين بلغ المتوسط الفرض )4،78399وبانحراف معياري قدر  )

( 24،0317ى هررذ  السررمة )علرر جابرراتاالجتماعيررة حيررث بلررغ المتوسررط الحسررابي ل ِ " .3
 "( 18( وبمتوسط فرضي قدر  )3،87458وبانحراف معياري قدر  )

( 23،7200علررررى هررررذ  السررررمة ) جابرررراتالتسررررامح حيررررث بلررررغ المتوسررررط الحسررررابي ل ِ " .4
 "( .18(  و بمتوسط فرضي قدر  )3،81653وبانحراف معياري قدر  )
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( 22،4183السررمة ) علرى هرذ  جابراتضربط الرنفس حيرث بلرغ المتوسررط الحسرابي ل ِ " .5
 "( .18( وبمتوسط فرضي  قدر  )4،21421وبانحراف معياري  قدر  )

خيرررة لسررمات الشخصررية لطلبررة الموصررل الَ  الرضررا: جررامت سررمة الرضررا فرري المرتبررة" .6
( وبرررانحراف 18،9067علرررى هرررذ  السرررمة ) جابررراتحيرررث بلرررغ المتوسرررط الحسرررابي ل ِ 

 "( .15(  وبمتوسط فرضي قدر  )3،61105معياري قدر  )

ان التحرراق الطلبررة بالجامعررة يسرراعد علررى اكتسرراب المهررارات ِإلررى  وفسرررت النترراّج"
انشرطة طالبيرة  مرا تقدمره الجامعرات مرنبلصرحيحة وذلرك االجتماعية والمعرفية واالنفعاليرة ا

 فضررال  مكانياترره وحرردود قدراترره ممررا يسرراعد فرري فهررم واقعرري لشخصرريته. إِ يختبررر بهررا الطالررب 
سرررلوكيات تتناسرررب مرررع هرررذ  ِإلرررى  مجتمرررع مرررن الطلبرررة الجرررامعيين تررردفعهمتوقعرررات ال نة أَ  عررن

 ".(1)التوقعات كان يكون الطالب رزين ومتعاطف ووغير 

لردى سرمات الشخصرية  في حصائيَّةاإلِ التعرف على الفروق ذات الداللة  الهدف الثاني :"
 ".عينة البحث تبعا لمتغير النوع االجتماعي والتخصص والمرحلة َأفراد

عينرررة البحرررث باسرررتخدام االختبرررار التررراّي  ِإجابرررات ترررم تحليرررلتحقيرررق هرررذا الهررردف ل"
لعينتررين مسررتقلتين، وتررم مقارنررة القيمررة التاّيررة المحسرروبة مررع القيمررة الجدوليررة التخرراذ القرررار 

 "وكما يأتي:
 "( ِإناث -تبع لمتغير النوع االجتماعي )ذكور " . أ

هم علررى مقيرراس جابرراتابي لِ ( طالررب وبلررغ المتوسررط الحسرر300بلررغ عرردد الررذكور )"
(، فرري حررين بلررغ 19،91086( وبررانحراف معيرراري قرردر  )155،5987سررمات الشخصررية )

هم علرررررى مقيررررراس سرررررمات جابرررررات( طالبرررررة، بلرررررغ المتوسرررررط الحسرررررابي لِ 300) نررررراثالِ عررررردد 
ِإلررى  (، اظهرررت النترراّج19،69570( وبررانحراف معيرراري قرردر  )152،9047الشخصررية ) 

مرررررن القيمرررررة الجدوليرررررة والبالغرررررة  َأصرررررغر( 1،666محسررررروبة والبالغرررررة )ان القيمرررررة التاّيرررررة ال
د فررق وجري وهذا يعنري ال( 598( ودرجة حرية )0،05( وذلك عند مستوى داللة )1،960)
 " في سمات الشخصية. ناثالِ بين الذكور و  ِإحصاّيةةداللة  وذ

                                                 

ر ( الدافعية العقلية رؤية جديدة، مركز ديبونو لتعليم التفكي2014( علي وحموك، قيس علي، وليد سالم) 1)
 .227: 2014، 1. االردن، ط
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اسرررة . ودر 2013دراسرررة موسررى وعبرررد الواحررد اتفقررت الدراسررة الحاليرررة مررع كرررل مررن "
عردم وجرود الفرروق فري سرمات الشخصرية تبعرا لمتغيرر النروع . ويمكن تفسير 2015جاجان 

يعيشرررون فررري مجتمرررع واحرررد ويمررررون برررنفس  نررراثالِ ان كرررال مرررن الرررذكور و  فررري االجتمررراعي
ررهنررا نة  ِ فرر ومررن ثُررمة واالسرررية، الجتماعيررة الظررروف  ا مررا فرري السررمات الشخصررية ك تقررارب نوع 

   (1)من نفس البيّة لكونهملهم 
 :"علمي( –ي ِإنسانتبع لمتغير التخصص )" . ب

وطالبرررة  وبلرررغ المتوسرررط  ا( طالبررر300بلرررغ عررردد الطلبرررة مرررن التخصرررص العلمررري )"         
( وبرانحراف معيراري قردر  153،0567هم علرى مقيراس سرمات الشخصرية )جاباتالحسابي لِ 

لبرة ، بلرغ ( طالرب وطا300ي )نسران(  ، وبلغ عدد الطلبة مرن التخصرص الِ 18،41114)
( وبرررررانحراف معيررررراري قررررردر  155،4467المتوسرررررط الحسرررررابي لررررردرجاتهم علرررررى المقيررررراس )

 َأصررغر( 1،478القيمررة التاّيررة المحسرروبة والبالغررة ) نة أَ ِإلررى  ( ، دلررت النترراّج21،11857)
بررين  ِإحصرراّيةةداللررة  ووجررود فرررق ذي وهررذا يعنرري ال ( 1،960مررن القيمررة الجدوليررة البالغررة )

ي علرى مقيراس سرمات الشخصرية وذلرك عنرد مسرتوى داللرة قردر  نسرانمي والِ التخصص العل
وبهرذا اتفقرت الدراسرة لحاليرة مرع دراسرة موسرى وعبرد الواحرد . (598( ودرجة حرية )0،05)

لكرون السرمات المقاسرة   ي نسرانه ال توجد فرروق برين التخصصرين العلمري والِ نة في أَ  2019
ية( واعتقرد الباحرث أنل المقيراس لرو ُأعردل فري ِإنسرانَأو  )علميرة ليست نحو مادة دراسية معينرة

 .(2)مجال معرفي محدد لربما ظهرت فروقَأو  ية(ِإنسانَأو  )علمية مادة دراسية معينة

 :"الرابعة(  –تبع لمتغير المرحلة الدراسية )الثانية "

وسرررط ( طالرررب وطالبرررة، وبلرررغ المت300بلرررغ عررردد الطلبرررة مرررن المرحلرررة الثانيرررة )"          
( وبرانحراف معيراري قردر  153،5068الحسابي لدرجاتهم على مقياس سرمات الشخصرية  )

( طالرب وطالبرة، بلرغ 300(، في حرين بلرغ عردد الكلبرة فري المرحلرة الرابعرة )18،38865)
                                                 

االنماط القيادية وعالقتها بالسمات الشخصية لدى طلبة  (2016  )حمادة شحدة سليمان ،الدرديسي( 1)
رسالة ماجستير، اكاديمية االدارة والسياسة للدراسات العليا _ غزة،  جامعة االقصى،  ،الجامعات الفلسطينية

2016 :100. 

 .17مصدر سابق انظر صفحة ( 2)
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( وبرررررانحراف معيررررراري قررررردر  154،9966المتوسرررررط الحسرررررابي لررررردرجاتهم علرررررى المقيررررراس )
القيمررة التاّيررة المحسرروبة والبالغررة  نة أَ ِإلررى  حصرراّي( . دلررت نترراّج التحليررل اال21،14580)
( 0،05( وذلرك عنرد مسرتوى داللرة )1،960من القيمة الجدولية البالغرة ) َأصغر( 0،921)

بررين المرررحلتين  ِإحصرراّي اعرردم وجررود فررروق ذات داللررة ِإلررى  ( وهررذا يرردل598ودرجررة حريررة )
 ".امعة الموصلالثانية والرابعة على مقياس سمات الشخصية لدى طلبة ج

وجرود فرروق دالرة ِإلرى  تَأشرار التري  2013اختلفت مع دراسة موسرى وعبرد الواحرد "
اتفقرت الدراسرة الحاليرة مرع دراسرة جاجران اال انهرا ولصرالح طلبرة المرحلرة الرابعرة.  ِإحصراّي ا
تشرابه خصراّص العينرة مررن حيرث المسرتوى التعليمري حيررث ِإلررى  ويمكرن نفسرير هرذا 2015

 لتعليميررة فرري الجامعررة خبرررات متسرراوية لجميررع الطلبررة سرروام فرري المرحلررة الثانيررةتترريح البيّررة ا
التدريسرري السرراّد وال  الرابعررة دون تمييررز بينهمررا . فررال يعرريي الطلبررة اخررتالف فرري المنرراخَأو 

نشطة المتبعرة برين المررحلتين  مرن شرانها ان تحردث تغيرر س والَ ساليب التدريأَ اختالف في 
. والجررردول االتررري يوضرررح كرررل ممرررا (130 :2015 ،)جاجررران يةكبيرررر فررري سرررماتهم الشخصررر

 "سبق : 
التائي لعينتين مستقلتين  لداللة الفرق في السمات وفق متغيرات  رنتائج االختبا"

 البحث
 "المتوسط العدد المتغيرات

 الحسابي"
 "االنحراف

 المعياري"
 الداللة القيمة التائية  
 الجدولية المحسوبة

 19.91086 155.5987 300 ذكور
1.666 

" 
"" 
" 1.960" 
"(0.05()598) 

 "ال يوجد فرق 
 19.69570 152.9047 300 ِإناث دال   "

 18.41114 153.0567 300 علمي 
1.478 

 "ال يوجد فرق 
 21.11857 155.4467 300 يِإنسان دال   "

 18.38865 153.5068 300 ثاني
0.921 

 "ال يوجد فرق 
 21.14580 154.9966 300 رابع دال   "
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 "المبحث الخام  : االستنتاجات والتوصيات :
 االستنتاجات :

طلبررة جامعررة الموصررل يتمتعررون بمسررتوى متوسررط مررن سررمات الشخصررية، وكانررت  نة إِ " .1
سمة تقدير الذات في مقدمرة هرذ  السرمات تلتهرا القياديرة واالجتماعيرة والتسرامح مرن ثرم 

خيررررة، لكرررون التحررراق الطلبرررة بالجامعرررة ضرررا المرتبرررة الَ لرررنفس وجرررامت سرررمة الر ضررربط ا
االنفعاليرة الصرحيحة وذلرك يساعدهم علرى اكتسراب المهرارات االجتماعيرة، والمعرفيرة، و 

 "ما تقدمه الجامعة من انشطة تساعدهم على فهم واقعي لشخصياتهم . ب

لرررررم تترررررأثر السرررررمات الشخصرررررية لطلبرررررة جامعرررررة الموصرررررل بمتغيررررررات البحرررررث )النررررروع " .2
فري جميرع الطلبة من كال الجنسرين و  نة أَ المرحلة الدراسية(  –التخصص  –ي جتماعاال

ام العلمية وفي اي مرحلة دراسية كانوا انهم يخضرعون للعوامرل  يةةنسانالِ االقسام سوام 
نفسررها ضررمن البيّررة الجامعيررة المتميررزة عررن بقيررة المراحررل التعليميررة الترري تترريح تحقيررق 

ظهرار ا ِ ه و الطالب وزيادة قدرته علرى الضربط والرتحكم بانفعاالترالنمو المتوازن لشخصية 
 "خرين.النضج في التعامل مع اآل

 " التوصيات :"
طررا بوالحرد مرن السرمات السرلبية للطلبرة  يجابيةرةاالهتمام بتنمية السمات الشخصية الِ " .1

 "مساقات في الجامعة. 

مرررا يضرررمن تحقيرررق مراعررراة طبيعرررة سرررمات الشخصرررية للطلبرررة داخرررل الصرررف الدراسررري ب" .2
 "المساواة في العطام العلمي لنختلف الشخصيات .

ا يررتالمم مررع طبيعررة ا ومهنين ررا وفكري ررا علمي ررعررداد  إِ عررداد طررالب وطالبررات إِ العمررل علررى " .3
 "المستجدات الحياتية ومالّم لقدراتهم وينسجم مع سماتهم الشخصية.

 "المقترحات :"
قتها بمتغيرات ديمغرافيرة ونفسرية لرن جرام بحوث مشابهة حول سمات الشخصية وعالإِ " .1

 "يتناولها البحث الحالي.

 "العمل على بنام مقياس لقياس السمات الشخصية لطلبة الجامعة." .2
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Abstract 

         " The aim of the research is to identify the level of personality 

traits among the students of the University of Mosul. As well as 

identifying the statistically significant differences in the motivation 

of mastery according to the variables (gender - academic 

specialization - and the study stage). The study community 

consisted of Mosul University students for the academic year (2020-

2021) for the morning study, which numbered (20145) male and 

female students, were withdrawn. A stratified random sample of 

2.9% consisting of (600) male and female students from the second 

and fourth stage students. At the rate of (100) male and female 

students from each college, (50) for the second stage, and (50) for 

the fourth stage, equally for both sexes, for the scientific and 

humanitarian majors. For the purpose of achieving the researcher’s 

goals, the Al-Hilali Scale (2012) was adopted, which consisted of 

40 items distributed over the six traits (leadership, self-esteem, 

satisfaction, self-control, social, tolerance). Using the SPSS 

statistical package program, the following statistical methods were 

used: (one-sample t-test, Cronbach's alpha equation, two 

independent samples' t-test, Pearson correlation coefficient)." 

"The research reached the following results:" 

"1. Mosul University students have an average level of personality 

traits." 

"2. There are no statistically significant differences in the level of 

personality traits among the students of the University of Mosul, 
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according to the research variables (gender, academic specialization 

and stage of study) 

       Key words: Data, males, females. 


